
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน�้า

ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
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สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ช่วง วรปฺุโ ป.ธ.๙)

เจ้าอาวาสวัดปากน�้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
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ค�าชี้แจง

	 คณะผูจ้ดัท�าได้จดัพมิพ์หนงัสอืเทศนาต่างเรือ่งของพระมงคลเทพมนุี

ในวาระครบ	 ๑๐๐	 ป	 วิชชาธรรมกาย	 เพื่อรวบรวมพระธรรมเทศนาของ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า	 พระมงคลเทพมุนีที่ทางคณะผู้จัดท�า

ได้ค้นพบเพิม่เติมนอกเหนอืจากพระธรรมเทศนา	จ�านวน	๖๗	กณัฑ์	ทีจ่ดัพมิพ์

กนัมาแล้ว	เพราะคณะผูจ้ดัพมิพ์เหน็ความส�าคญัอย่างยิง่ของพระธรรมเทศนา

ที่ค้นพบได้นี้	จึงน�าไปกราบเรียน	ท่านพระครูไกรสรวิลาส	(ณัฐนันท์	กุลศิริ)	

รองพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวปัิสสนาธรุะ	วดัปากน�า้	ภาษเีจรญิ	เพือ่ขอค�าแนะน�า

การจัดพิมพ์	 จนกระท่ังเป็นหนังสือเทศนาต่างเรื่อง	 พระมงคลเทพมุนี

ในวาระครบ	๑๐๐	ป	วิชชาธรรมกาย	เล่มนี้	โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาแบ่งออก

เป็นสี่ส่วน	ประกอบด้วย	

a3



	 ส่วนแรกเป็นพระธรรมเทศนา	 โดย	 เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัช- 

มังคลาจารย์	(ช่วง	วรปุญฺโญ	ป.ธ.๙)

	 ส่วนทีส่อง	เป็นประวัตขิองพระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุ	ี(หลวงพ่อ 

วัดปากน�้า)	และการสอนภาวนาวิชชาธรรมกาย

	 ส่วนท่ีสาม	เป็นพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคณุพระมงคลเทพมนุ ี

(หลวงพ่อวดัปากน�า้)	เรือ่งวชิชาธรรมกาย	ซึง่เป็นบทเทศน์ทีท่รงคณุค่าย่ิงนกั 

จากหนังสืออุปกรณ์กัมมัฏฐาน	 โดยหลวงวิศาลดรุณกร	 เรียบเรียงค�าเทศน์ 

สอนของหลวงพ่อ	 เมื่อวันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 เป็น 

พระธรรมเทศนาเก่าที่สุดที่ได้บันทึกกันไว้

	 ส่วนที่สี่	 เป็นพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี 

จ�านวน	 ๖	 กัณฑ์	 ที่ค้นพบได้เพิ่มเติมจากหนังสือ	 ๓	 เล่ม	 คือ	 เล่มที่	 ๑	

หนังสือร่มโพธิ์	 พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายสุธน	 จึงแย้มปิ่น 
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คณะผู้จัดพิมพ์

คณะผู้ปฏิบัติธรรมบ่ายวันพฤหัสบดี หอสังเวชนียมงคลเทพนิรมิต

วัดปากน�้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

นายนพดล ฐิติพงษ์พานิช 

บุตร ธิดา หลาน ญาติมิตรของคุณพ่อกิมเฮง คุณแม่หนู แซ่ลี้

พิมพ์ที่	:	เมืองราชการพิมพ์	จ.ราชบุรี	๐๓๒-๓๒๓๗๗๗,	๐๘๕-๑๙๓๗๒๗๙

๕	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๑๐	จ�านวน	๔	กัณฑ์	ดังนี้

	 	 เรื่องที	่๑	เทศนาเรือ่งอรยิธนกถา	วนัที	่๗	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๔๙๗ 

 	 เรื่องที่	๒	พระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ

	 	 	 	 ภาวนาโกศลเถระ	วันที่	๒๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๗

	 	 เรื่องท่ี	๓	เทศนาเรือ่งมงคลสตูร	วนัที	่๒๓	กนัยายน	พ.ศ.	๒๔๙๖

  เรื่องที่	๔	 เทศนาเรือ่งของหาได้ยาก	วนัท่ี	๒๑	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๔๙๗ 

	 เล่มท่ี	 ๒	 หนังสืออนุสรณ์คุณแม่พิศ	 อารัมภีร	 ๒๑	 ส.ค.	 ๒๕๑๙ 

จ�านวน	 ๑	 กัณฑ์	 (เทศนาเรื่องพระพุทธเจ้าบังเกิดข้ึนเป็นเหตุให้เกิดสุข 

วันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๗)															

	 และเล่มที	่๓	หนงัสอื	เทศนาต่างเรือ่งของพระมงคลเทพมนีุ	(หลวงพ่อ 

วดัปากน�า้	ภาษีเจรญิ	ธนบุร)ี	อนุสรณ์โยมจนิตนา	บรุารกัษ์		๗	เมษายน	๒๕๐๙ 

จ�านวน	 ๑	 กัณฑ์	 (เทศนาเรื่อง	 ภทฺเทกรตฺตคาถา	 ตามวันที่	 ๓	 มีนาคม 

พ.ศ.	๒๔๙๗)																				

	 ด้วยกุศลผลบุญในการจัดท�าหนังสือเพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกายนี ้

ขอจงเป็นเหตุให้ได้เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลเข้าสู่นิพพานเทอญ

"นิพฺพานปจฺจโย โหตุ"
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พระนิพพานนี้ทรงประทับเข้านิโรธ
สงบกันตลอดหมด เพราะความเข้านิโรธนี้

เปนความสุขอย่างยิ่ง และความที่อยู่ในนิพพาน
มีกายอันยั่งยืนนี้เองท่านจึงได้กล่าวว่า

“นิพพานํ  ปรมํ  สุขํ”

หนังสือ คู่มือสมภาร หลวงพ่อวัดปากน�้า
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ค�าน�า

	 อุบาสิกานวรัตน์	 หิรัญรักษ์	 อุบาสิกาสมทรง	 สุดสาคร

และ	น.ส.ฉลวย	สมบตัสิขุ	เป็นศษิย์เรยีนและปฏบิตัเิจริญกัมมัฏฐาน

ในส�านกัพระครสูมณธรรมสมาทาน	วดัปากน�า้	ภาษีเจริญ	จังหวดัธนบุรี

ได ้ เขียนเรื่องวิธี เจริญกัมมัฏฐานท่ีตนได ้ศึกษาปฏิบัติมา

ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์	 วัดบวรนิเวศวิหาร

เพือ่ทรงอ่าน	แต่เพราะเป็นเวลาทีป่ระชวร	แพทย์ห้ามใช้ความคดิ

จึงได้มอบให้ข้าพเจ้าพิจารณาปฏิบัติการตามแต่จะเห็นสมควร

	 ข้าพเจ้าได้อ่านดูแล้ว	 เห็นว่าการปฏิบัติธรรมอันเป็นไป

ในทางจิต	 ก็มุ่งหมายเพื่อท�าจิตให้สงบอย่างสูงก็เพ่ือท�าจิตให้

หลุดพ้นจากอาสวกิเลส	 ส่วนอุบายวิธีท่ีจะท�าจิตให้ถึงความเป็น

เช่นนั้น	 แม้มีพระบาลีพุทธภาษิตแสดงไว้แล้ว	 แต่อาจารย์ผู้ได้

ศึกษาเล่าเรียนมา	 เข้าใจความต่างๆ	 กันไป	 และก็สอนไปตาม

ความรู้ความเห็นและที่ตนได้ปฏิบัติ	 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้มี

วิธีต่างๆ	 กัน	 เท่าท่ีปรากฏอยู่ในเวลานี้	 ก็มากครู	 มากอาจารย์

มากส�านกั	และในบางแห่งบางส�านกัอาจผดิไปจากหลกัพระพทุธศาสนา

ก็ได้	 แต่ของใครจะผิดหรือถูกดีหรือไม่ดี	 ก็แล้วแต่ผู้ที่มีปัญญา

เอกสารอ้างอิงค�า	นิพพาน	ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

จากหนังสือ	คู่มือสมภาร	หลวงพ่อวัดปากน�้า

a7



จะพึงพิจารณาเลือกถือ	เอาตามหลักพระพุทธศาสนา,	เพราะมติ 

หรือความเห็นของอาจารย์ท่านหนึ่ง	 ไม่เหมือนกัน	 และธรรม 

ของพระพุทธเจ้า	 ย่อมเป็นธรรมที่จะพึงรู ้ เห็นจ�าเพาะตน 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เมื่อใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

ได้ตรัสมหาปเทสฝ่ายพระสูตร	 ไว้เป็นหลักแห่งการพิจารณา 

แด่ภกิษทุัง้หลาย	ความย่อว่า	ถ้ามผีูก้ล่าวอ้างว่าภาษตินี	้ข้าพเจ้า 

ได ้ฟ ังมาแล ้วในที่ เฉพาะพระพักตร ์พระผู ้มีพระภาคก็ดี , 

ฟังมาจากพระเถระผูพ้หสูตูกด็	ีเป็นต้น,	ว่านีเ้ป็นธรรม	นีเ้ป็นวนิยั 

นี้เป็นค�าสอนของพระศาสดา	 ท่านทั้งหลายไม่ควรรับรองไม่ควร 

คัดค้านถ้อยค�านั้น	 ควรเรียนด้วยดี	 สอบสวนในพระสูตร 

เทียบเคียงในพระวินัย	 ถ้าลงกันในพระสูตรหรือพระวินัยไม่ได ้

พึงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่พุทธพจน์	 เธอจ�ามาผิดไม่ควรถือเอา 

ถ้าลงกันได้	พึงสันนิษฐานว่า	นี้เป็นพุทธพจน์โดยแท้	พึงถือเอา

	 ส�าหรับพระครสูมณธรรมสมาทาน	ปรากฏว่ามีศษิย์ไปศกึษา 

ปฏบิตัก็ิมาก	อบุาสกิาทัง้	๓	ทีก่ล่าวนามแล้วข้างต้นได้เล่าให้ฟังว่า 

ตนได้ปฏิบัติตามนัยที่แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้จนได้ปรากฏผล

	 เมือ่ได้อ่านตลอดแล้ว	จกัน�าให้เหน็ว่า	การปฏบิตัติามแนวนี้ 

จะเห็นเป็นรูปนิมิตต้ังแต่นรก	 สวรรค์	 จนถึงนิพพานและ 

พระนิพพาน

๑.	ขุ.	อุ.	๒๕/๒๑๖.						๒.	วิ.	มหา.	๔/๘.
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	 อนึง่	เรือ่งพระนพิพานนี	้มพีระบาลแีสดงไว้	แม้ในหนงัสอืนี้ 

ก็ได้ยกขึ้นกล่าวไว้บ้างแล้ว	 ในตอนนิพพาน	 แต่ก็หาหมดไม่,		

ข้าพเจ้าจึงได้คดัมาไว้ในท่ีนี	้เพือ่ท่านผูอ่้านได้พิจารณาอีกส่วนหนึง่ 

ดังต่อไปนี้

 อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตน�, ยตฺถ เนว ปวี น อาโป 

น เตโช น วาโย, น อากาสานญฺจายตน� น วิญฺญาณญฺจายตน� 

น อากิญฺจญฺญายตน� น เนวสญฺญานาสญฺญายตน�, นาย� โลโก 

น ปรโลโก น อุโภ จนฺทิมสุริยา, ตมห� ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ 

น คตึ น ติ ึน จตุ ึน อปุปตตฺ ึอปปฺตฏฺิฐ� อปปฺวตฺต� อนารมมฺณเมว ต� 

เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส.

	 ภิกษุทั้งหลาย	อายตนะนั้นมีอยู่	ที่ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	ไม่มีแล 

อากาสานัญจายตนะ	 วิญญาณัญจายตนะ	 อากิญจัญญายตนะ 

เนวสัญญานาสัญญายตนะ	 ก็มิใช่	 โลกนี้ก็มิใช่	 โลกอ่ืนก็มิใช ่

ดวงจันทร์	 ดวงอาทิตย์ทั้ง	 ๒	 ก็มิใช่,	 อนึ่ง	 ภิกษุทั้งหลาย 

เราไม่กล่าวเลย	ซึง่อายตนะนัน้ว่า	เป็นการมา	เป็นการไป	เป็นการ 

ตั้งอยู่	 เป็นการจุติ	 เป็นการเกิด,	อายตนะนั้น	หาที่ตั้งมิได้	มิได้

เป็นไป	หาอารมณ์มิได้	นั่นแลที่สุดแห่งทุกข์.

๑.	องฺ.	อุ.	นวก.	๒๓/๔๓๙.
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 คมฺภีโร จาย� ธมฺโม ทุทฺทโส ทุรานุโพโธ สนฺโต ปณีโต 

อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนิโย. 

	 ธรรมนี้เป็นสภาพลึก	 เห็นได้ยาก	ตรัสรู้ได้ยาก	 เป็นธรรม 

สงบ	ประณีต	คิดเดาไม่ได้	ละเอียด	เป็นวิสัยที่บัณฑิตพึงรู้.

 เอต� สนฺต� เอต� ปณีต� ยทิท� สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏิ- 

นิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน�.

	 ธรรมชาตนิัน่สงบแล้ว	ธรรมชาตนิัน่ประณีต	ธรรมชาตไิรเล่า 

เป็นท่ีสงบแห่งสังขารทั้งปวง	 เป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง	 เป็นท่ี 

สิ้นตัณหา	เป็นที่สิ้นราคะ	เป็นที่ดับคือนิพพาน.

	 แต่ที่ได้แสดงไว้ในหนังสือนี้	 ก็ปรากฏว่าเป็นวิธีหนึ่ง	 ของ

คณาจารย์ผู้หนึ่ง	 ในทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่มีผู้นิยม 

อยู่ส่วนหนึ่ง.

	 ขอผู้ได้รับหนังสือนี้ไปอ่านจงพิจารณา	 และปฏิบัติตาม

สมควร.

 พระสาธุศีลสังวร (สนธิ์ กิจฺจกาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร

๒๕	กันยายน	๒๔๙๒
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สารบัญ

ค�าชี้แจง

ค�าน�า

เรื่อง	 	 	 	 	 หน้า

	 ๑.	พระธรรมเทศนา	โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

	 	 (ช่วง	วรปุญฺโญ	ป.ธ.๙)	วันที่	๔	มีนาคม	๒๕๕๔

	 	 ณ	พระอุโบสถ	วัดปากน�้า	ภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	 ๓
 

	 ๒.	พุทธภาษิต	และคติธรรม	ของพระมงคลเทพมุนี

	 	 หลวงพ่อวัดปากน�้า	ภาษีเจริญ	ธนบุรี	 ๑๐

	 ๓.	พุทธปริตร	มงฺคลเทวมุนิปตฺติทานคาถา	 ๑๒

	 ๔.	ประวัติย่อ	ของพระเดชพระคุณ

	 	 พระมงคลเทพมุนี	(สด	จนฺทสโร)	 ๑๕

	 ๕.	ค�าชี้แจงก่อนภาวนา					 ๒๒

	 	 วิธีบูชาพระ	 	 ๒๗	

	 	 ไหว้พระต่อไป		 ๒๘

	 	 ค�าอาราธนา	 	 ๒๙	

	 	 ค�าอธิษฐานต่อไป		 ๓๐

	 	 วิธีนั่งต่อไป	 	 ๓๐

	 ๖.	เทศนาต่างเรื่อง

	 	 เรื่องที่	๑	วิชชาธรรมกาย	แสดงโดย

	 	 	 	 พระครูสมณธรรมสมาทาน	(สด)	

	 	 	 	 วันที่	๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๗๙	 ๓๙
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สารบัญ	(ต่อ)

เรื่อง	 	 	 	 	 หน้า

	 ๖.	เทศนาต่างเรื่อง	(ต่อ)
 

	 	 เรื่องที่	๒	เทศนาเรื่องอริยธนกถา	แสดงโดย

	 	 	 	 พระภาวนาโกศลเถระ	

	 	 	 	 วันที่	๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๗	 ๔๕

	 	 เรื่องที่	๓	ธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณท่าน

	 	 	 	 เจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถระ

	 	 	 	 วันที่	๒๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๗	 ๖๓

	 	 เรื่องที่	๔	เทศนาเรื่องมงคลสูตร	แสดงโดย

	 	 	 	 พระภาวนาโกศลเถระ	

	 	 	 	 วันที่	๒๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๙๖	 ๘๓

	 	 เรื่องที่	๕	เทศนาเรื่องของหาได้ยาก	แสดงโดย

	 	 	 	 พระภาวนาโกศลเถระ

	 	 	 	 วันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๗	 ๑๐๑

	 	 เรื่องที่	๖	 เทศนาเรื่องพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดสุข

	 	 	 	 แสดงโดย	พระภาวนาโกศลเถระ

	 	 	 	 วันที่	๒๖	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗	 ๑๒๙

	 	 เรื่องที่	๗	เทศนาเรื่องภทฺเทกรตฺตคาถา	แสดงโดย

	 	 	 	 พระภาวนาโกศลเถระ	

	 	 	 	 วันที่	๓	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗	 ๑๔๙

บทกรวดน�้า	 	 	 	 ๑๖๘

ค�าแปล	 	 	 	 ๑๖๙
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   วะโร วะรัญู วะระโท วะราหะโร

  อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

   อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

 พระธรรมเทศนา ที่อาตมภาพไดแสดงนี้อยูในบทสวดมนต

รัตนสูตร บทที่ ๒ รองจากมงคลสูตร วันนี้เปนอีกพระคาถาหนึ่ง

พระคาถานีแ้สดงถงึพระสจัจะของพระอานนท อางสัจจะของพระพทุธ

ของพระธรรม ของพระสงฆแลวประพรมนํ้าพระพุทธมนต

ขจัดปดเปาภัยท้ังหลายในเมืองไพสาลีสมัยนั้น ใหสงบระงับ

หมดไปหายไป เปนปกติสุข ดวยพระรัตนสูตรอันนี้ ตามที่ไดอาง

คาถารัตนสูตรไวนี้ 

  วะโร วะรัญู วะระโท วะราหะโร

 อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

  อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

 แปลเปนไทยวา พระสมัมาสมัพทุธเจาผูประเสรฐิ ทรงรูพระ-

นพิพานแลว ทรงแสดงธรรรม คอื พระนพิพานอันประเสรฐิสูงสุดนัน้

และทรงแนะนาํขอปฏบิติัอยางดเีลศิ พระสมัมาสมัพุทธเจาพระองคนัน้

พระธรรมเทศนำ
 โดยเจำพระคุณสมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย (ช่วง วรปฺุโ ป.ธ.๙)

วันที่ ๔ มีนำคม ๒๕๕๔ ณ พระอุโบสถ วัดปำกน�้ำ ภำษีเจริญ กรุงเทพฯ
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ผูไมมีใครอื่นยิ่งกวา ไดแสดงธรรมคือพระนิพพานแลวนี้ ก็เปน

รัตนะอันสูงสุดในพระพุทธเจา ดวยวาจาแหงคําสัจอันนี้ขอความ

สวัสดีจงมีเถิดดังนี้

  พระคาถานี ้พระอานนทซึง่เรยีนจากพระสัมมาสัมพุทธเจา

พระคาถานี้อางสัจจะ สัจจะนี้เปนประการสําคัญ ขึ้นชื่อวาสัจจะ 

เรามีสัจจะ ดวยกันทุกคน ทําอะไรใหมีความจริงใจ อยูในความ

จริงใจ อันนั้นก็เปนสัจจะ เหมือนอยางพระเณรมีความตั้งใจวา

ถงึวนัอโุบสถ มีพระธรรมเทศนาในอโุบสถนี ้ขาพเจาจะตองลงมา

เพื่อฟงเทศน ฟงธรรม ต้ังใจวาอยางนี้ แลวเม่ือถึงวันเชนนี้

กม็าอนันีก็้เปนสจัจะ ญาตโิยมทีม่าปฏบิตัธิรรม ใหทาน รกัษาศลี

เจริญภาวนา ณ ที่นี้ ก็ตามโยมมีสัจจะยอมตั้งใจจะมาในโอกาสนี้

ฉนัจะไปปฏิบติัธรรมรกัษาศลีทีว่ดัปากนํา้สัก ๓ วนั สมมตวิาอยางนัน้

ถึงเวลาก็มาทําตามกําหนดก็เปนสัจจะ โยมบางทานมาทุกวัน 

อุโบสถก็คงตั้งใจอธิษฐานไววา ทุกวันพระตองมา ก็เปนสัจจะ

ของโยม เรามีสัจจะดวยกัน ทุกคนทําไดตามสัจจะ ต้ังใจเอาไว

อยางใดอยางหนึ่งและทําใหไดจริง สัจจะมีอานิสงส

 พระพุทธมนตบทนี้ พระอานนทตั้งสัจจะของพระสัมมา

สมัพทุธเจาวา พระองคตรสัรูพระนพิพานแลวพระองคกป็ระทาน

พระธรรมเทศนาคือพระนิพพานและธรรมะตางๆ ที่สูงสุดและ 

ประทานขอแนะนําที่ดีเลิศในการประพฤติปฏิบัติ ในการกระทํา

ในนีจ้ะแสดงถึงเรือ่งนพิพาน ทีพ่ระอานนทสวดวา "วะโร วะรญัู 

วะระโท วะราหะโร" วะโร แปลวา พระผูเปนเจาอันประเสริฐ
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วะรัญู คือรูพระนพิพานแตบางทคีนทัว่ๆ ไป คดิวาพระนพิพาน

จะตองเปนอยางนั้น เปนอยางนี้ จะตองอยูที่นั้น อยูที่นี้ บางที

เราคิดวาสวรรค ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี สวรรค ๖ ชั้น

ยอมมเีปนช้ันๆ เรารูวาสวรรคม ี๖ ชัน้ นพิพานจะตองมีเปนชัน้ๆ

เหมือนกันทําใหรูสึกวาเทวดาอยูชั้นดาวดึงส เทวดามีปราสาท

สวยงาม แตพระนิพพานไมมีอยางที่ว านี้พระนิพพานทาน

กลาวในคัมภีรวาไมใช ดิน นํ้า ไฟ ลม ไมใชอากาสานัญจายตนะ

วญิญาณญัจายตนะ ไมใชโลกนีไ้มใชโลกอืน่ ไมมกีารมา ไมมกีารไป

ไมมีจุติ ไมมีเกิด ไมมีอะไรทั้งนั้น แลวนิพพานคืออะไร โยมใน

พระบาลีบทหนึ่ง พระองครับสั่งไววา 

วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ

เจตโส โหติ สา สนฺติ นิพฺพานมีติ วุจฺจติ

 นี้ เป นพระอิริยาบถหนึ่งท่ีสัมมาสัมพุทธเจารับส่ังไว 

วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ เจตโส โหติ สา สนฺติ

แปลวาความบริสุทธิ์จากกิเลสท้ังปวง ๑ ความดับทุกขทั้งหลาย

ได ๑ ความสงบใจได ๑ อันนี้แหละ ตถาคต เรียกวา "นิพพาน" 

โยมจําไวนะ

 วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ ความบริสุทธิ์จากกิเลสท้ังปวง ๑

โหติ ทกุเฺขห ินพิพฺตุ ิความดบัทกุขทัง้หลาย ๑ เจตโส โหต ิสา สนตฺิ

มีความสงบใจได ๑ นิพฺพานมีติ วุจฺจติ อันนี้แหละเราตถาคต

เรียกวา "นิพพาน" พระพุทธเจาตรัสไวอยางนี้ พระองคไมได

บอกวาถาทาํไดอยางนีน้ะ จะไดไปอยูทีน่ีน่ะไปอยูทีน่ัน่นะ บอกวา
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อันนี้แหละคือนิพพาน อันนี้อาตมาพูดตามตําราพูดตามปริยัติ

อาตมาไมไดพูดตามปฏิบัติ โยมมาศึกษาสักเล็กนอยไมตองมาก

เพราะวานิพพานนั้นพูดตามความจริงๆ แลว ยอมไมคอยอยาก

จะไป อยากไปแคหัวสะพานที่พูดวาอยางนี้เวลาโยมรับศีล ๓ ขอ 

คือ สีเลนะ สุคะติง ยันติ (ศีลเปนปจจัยใหมีความสุข) โยมรับสาธุ 

สีเลนะ โภคะสัมปะทา (ศีลเปนปจจัยใหมีโภคสมบัติ) โยมรับสาธุ 

แตใหรับศีลขอ ๓ สีเลนะ นิพพุติง ยันติ (ศีลเปนปจจัยใหเขาถึง

พระนิพพาน) โยมเงียบ ไมรับดวย เปนบางแหงซึ่งเปนความ

ไมรูของญาติโยม ณ ที่นั้น วาตองรับ ที่อาตมาพูดเพื่อใหรับรูไว

การที่โยมมาศึกษาไดคุณธรรม ๓ ประการ ไดแก ความบริสุทธิ์

จากกิเลส ความดับทุกข ความสงบใจ ๓ ประการนี้ เปนนิพพาน

ใครทาํไดบาง กเิลส ไดแก ความรกั ความโลภ ความโกรธ ความหลง

ความตระหนี่ ความอิจฉา ความริษยา อะไรตางๆ ราคะ โทสะ 

โมหะ มานะ ทิฐิ ที่มีอยูในตัวเรานั้น โยม มาฟงเทศนทุกๆวัน 

แมชีเปนตั้งแตสาวจนแก หมดหรือยัง เจากิเลสถาหมดนั่นแหละ

เปนนิพพาน แตมีใครยืนยันไดไหมวาฉันไมมีกิเลสแลว อาตมา

ก็ไมสามารถยืนยนัไดวามไีหม ใครมีบางไหม ถามีบคุคลทานนัน้ 

จะไมพูดไมบอกวากิเลสหมดแลว ถามีคนพูดคนบอกสงสัยตอง

จับสงปากคลองสาน คนที่หมดกิเลสจะไมบอก

* ปากคลองสาน หมายถึง "โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา"
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 สามเณรอายุ ๗ ขวบนารักนาเอ็นดู สมัยพระพุทธเจา 

สามเณรเดินไปไหนพระก็จับหัวเลน พูดหยอกเยาบาง แตเณร

องคนั้นเปนพระอรหันตแตก็ไมบอก ไมวาอะไร จนพระพุทธเจา

ทรงรบัสัง่วา เธอทัง้หลายกาํลงัเลนกบัไฟ เพราะเณรเปนพระอรหนัต

ไปทาํลวงเกนิพระอรหนัต เปนบาปเปนกรรม พระเหลานัน้จงึรูวา

เณรเปนพระอรหนัต แลวญาตโิยมทีป่ฏบิตัอิยู โยมบางคนอาจจะ

หมดกไ็ด แตโยมกไ็มบอกแลว เนือ้หาสาระโดยทัว่ๆ ไปแลวมเีตม็เปยม

กันทั้งนั้น ไมมีใครหมด บางคนบอกวาปฏิบัติอยางเครงครัด

เหลือนอยแลว เหลือแค ๓ ตัว คือ ราคะ โทสะ โมหะ ๓ ตัวนี้

เปนตัวรายกาจ เจากิเลสมีอยูในตัวบุคคลทุกคนถาปฏิบัติได

โดยดับไดละได ใหมันหมดไปไดจากอัธยาศัย จิตใจของเรา

อันนั้นแหละทานทั้งหลายถาทําได ก็จะมีนิพพาน เปนนิพพาน

แลวอยูที่ไหน เมื่อเปนอยางนี้แลวก็ไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย

แตอยูที่ไหนไมรู อันนี้เรียกวา วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ บริสุทธิ์จาก

กิเลสทั้งหลาย ๑ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ ดับทุกขทั้งหลายได ๑

ทุกขหลายอยาง ไดแก ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย

ความไมสมดงัปรารถนา กเ็ปนทุกข โดยสรุป เบญจขนัธ ๕ ประการ

เปนทกุข เร่ืองทุกขทานทัง้หลาย เรือ่งเกดิ เรามองไมเหน็เปนทุกข

เราเห็นวาเปนสุข มีลูกมีหลาน ฉันไดลูกสาว ฉันไดลูกชาย

ก็ดีอกดีใจทุกคน แตแทท่ีจริงแลวเปนทุกข คือ เกิดมาตองอยู

ในกองทกุข ตองทํามาหากนิ ตองหาเงินหาทอง ตองเจบ็ไขไดปวย

ตองอยางนัน้อยางนี ้มันเปนทุกข ตายดีไหม ด ีแตก็ไมอยากตาย
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ความคบัแคนใจ ความพลดัพรากกเ็ปนทกุข ความประจวบกบัของที่

ไมเปนท่ีรกั ไมพบกับของท่ีเปนท่ีรัก ก็เปนทุกข ความพลดัพราก

จากของที่รัก ก็เปนทุกข หรือปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดดังสมหวัง

กเ็ปนทกุข ทานทัง้หลาย เคยเกิดขึน้กบัทกุทานหรอืไม เคยทกุคน

เมื่อพูดโดยสรุป เบญจขันธ ๕ ประการเหลานี้เปนทุกข ไดแก

รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ

เรามีกันคนละ ๕ ขันธ ทั้งญาติ ทั้งพระ ทั้งเณรมีคนละ ๕ ขันธ

นี่เปนทุกข ดูงายๆ ก็ได เวลานั่งนานๆ ก็เมื่อยมันก็เปนทุกข

การนัง่พบัเพยีบไมสบาย นานๆ กเ็ปนทุกข กเ็ปลีย่นเปนนัง่ขดัสมาธิ 

นัง่นานๆ กไ็มเหมอืนกบัผูอืน่เขา อยาไปฝนสงัคมทาํใหเหมอืนเขา

การดับนี้ ใหกําหนดรูวามันเปนทุกข ทุกขนี้มันละไปไมได อยูกับ

ตัวเรา อยูกับสังขารเรา แตใหกําหนดรูวาเปนตัวทุกข นี้เรียกวา 

“ละทุกข” หรือ “กําหนดทุกข” นี่ก็เปนนิพพาน

 อีกประการหนึ่ง วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ สงบใจ ทําใจใหสงบ 

ใจของคนเรานั้น ธรรมชาติของใจ ใจมันคิด คิดเรื่อยไป ไมหยุด 

ตัวอยูนี่ ใจคิดถึงไหนก็ได แตใจนั้น ทานเปรียบไววา ใจของคน

เหมอืนกบัลงิ โยมเหน็ลงินัง่พับเพยีบ เรยีบรอย อยูเฉยๆ สงบเสงีย่ม

บางหรือไม ไมมี ลิงอยูไมสุข เดี๋ยวมันก็จับโนน จับนี่ ใจของคน

เปนอยางนั้น เปนธรรมชาติของใจใหคิด เขาเรียกวาใจไมสงบ

ฟุงซาน พระสมัมาสมัพทุธเจาวาตองทําใจใหสงบ สงบคอืไมฟุงซาน

พระ เณร ทุกรูปท่ีบวชเขามานั้นตองเรียนกรรมฐานทุกองค

* ทุกขหลายอยาง - ดูรายละเอียดที่หนา ๕๕ เกี่ยวกับ ทุกขอริยสัจ
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ที่เรียนกรรมฐานเพื่อทําใจใหสงบ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ, 

ตโจ ทนัตา นขา โลมา เกสา กรรมฐานนีเ้พ่ือรักษาใจทาํใจใหสงบ

อยูกับเนือ้กับตวั เหมอืนทีห่ลวงพอวดัปากนํา้ สอนวิชาธรรมกาย

เพือ่ใหใจสงบ รักษาใจใหสงบ ทานท้ังหลายทีม่าปฏบิตัจิติภาวนา

เชาบาง บายบาง เย็นบาง อันนั้นแหละถูกตอง เพื่อทําใจใหสงบ

ถาทาํใจ รกัษาใจใหสงบไดกเ็ปนนพิพาน วะโร วะรญั ูพระพุทธเจา

ผูประเสรฐิทรงรูธรรม คือนพิพาน พระองค กก็เิลสไมมี ความทกุข

ไมมี ใจสงบ พระองคตรัสรูอริยสัจ ๔ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค

 ทานทั้งหลาย เราเรียนปฏิบัติตามเพื่อใหถึงพระนิพพาน 

ก็ตั้งใจทําความบริสุทธิ์จากกิเลสของเรา ใหกิเลสของเราหมดไป

ทําใจของเราใหสงบได อันนั้นแหละคือนิพพาน แลวลองดูวา

นิพพานมีอยูไหม นิพพานมีตัวตนหรือไม ไมมีการปฏิบัติจะให

ถึงที่สุดหรือไมนั้น ขอใหโยมตั้งสัจจะไวกอน ตั้งความปรารถนา

ไวกอน โยมทีม่าปฏบิตัจิติภาวนาทกุวนัๆ เชาบาง บายบาง เยน็บาง

ต้ังจิตภาวนาอยางนี้แหละวาปฏิบัติเพื่อนิพพาน เพื่อทําใหแจง

ถงึนพิพาน แตจะทาํใหถงึนัน้ ไดแคไหน ก็ไมวากนั เหมอืนกบัเดก็

เรียนหนังสือวาจะเรียนใหถึงปริญญาเอก ก็เรียนอนุบาล ประถม

มัธยม เร่ือยมา ถาไมถึงปริญญาเอกนั้นก็ไมวากันแตตั้ง

ความปรารถนาไวกอน ก็ถือวาเปนความดีอันหนึ่ง ขออนุโมทนา

เจาของกัณฑเทศน มา ณ ที่นี้ดวย

ที่มา : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปฺุโญ ป.ธ. ๙) เจาอาวาสวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ เทศน แรม ๑๔ คํ่า เดือน ๓ ปขาล ศุกรที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ พระอุโบสถ วัดปากนํ้า 
ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
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พุทธภำษิต และ คติธรรม
ของ

พระมงคลเทพมุนี
หลวงพ่อวัดปำกน�้ำ ภำษีเจริญ ธนบุรี

นโม ตสฺส ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

 จงมีตนเปนที่พึ่ง จงมีตนเปนที่เกาะ จงมีธรรมเปนที่พึ่ง 

จงมีธรรมเปนที่เกาะ

 ความเพียร เครื่องเผากิเลสควรทําในวันนี้ทีเดียวใคร

พึงรูไดวาความตายจักมีในวันพรุงนี้ เพราะวา การผัดเพ้ียน

ดวยความตาย ซึ่งมีเสนาใหญนั้นไมมีแตพวกเราเลยมุนีผูสงบ

ยอมเรียกบคุคลผูมปีกตอิยูอยางนัน้ ผูมคีวามเพียรไมเกยีจคราน 

(ไมประมาท) ตลอดกลางวนัและกลางคนืน้ันแล วาผูมรีาตรเีดยีวเจรญิ.

จากหนังสือ : "พระธรรมเทศนา ของพระมงคลเทพมุนี (หลวงพอวัดปากนํ้า) พิมพเปนอนุสรณ
แจกในการฌาปนกิจศพ คุณแมอุบาสิกาเปยม สูงสุด วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
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 อุฎÒเนนปฺปมาเทน สฺเมน ทเมน จ

 ทีป กยิราถ เมธาวี ยํ โอโฆ นาภิกีรติ

  ดวยความหมั่นมั่นใจไมประมาท

 รักษาอาตมขมใจไวเปนศรี

 ผูฉลาดอาจตั้งหลักพํานักดี

 อันหวงนํ้าไมมีมารังควาน
 

  เกิดมาวาจะมาหาแกว

 พบแลวไมกําจะเกิดมาทําอะไร

  อายที่อยากมันก็หลอก

 อายที่หยอกมันก็ลวง

 ทําใหจิตเปนหวงเปนใย
 

  เลิกอยากลาหยอก

 รีบออกจากกาม

 เดินตามขันธสามเรื่อยไป

  เสร็จกิจสิบหกไมตกกันดาร

 เรียกวานิพพานก็ได

 ประกอบเหตุสังเกตผล ทนเอาเถิด ประเสริฐนัก

 ไมหยุดไมถึงพระ ตัวหยุดนี่แลเปนตัวสําเร็จ

 ผลไมดกนกชุม นํ้าเย็นปลาชอบอาศัย
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พุทธปริตร

มงฺคลเทวมุนิปตฺติทำนคำถำ

โย โส จนฺทสโร เถโร สปฺปฺโ กรุณายโก

ราชทินฺนาภิธาเนน มงฺคลเทวมุนิวฺหโย

ชนานํ อิธ สพฺเพสํ อิสฺสโร ปริหารโก

วินยสฺส จ ธมฺมสฺส ธมฺมกายสฺส โกวิโท

ธมฺเมสุ ครุโก ธีโร สีเลสุ สุสมาหิโต

สิสฺสานํ ภิกฺขุอาทีนํ ปตุฏาเน ปติฏโิต

อาหาราทีหิ วตฺถูหิ เอเตสํ อนุกมฺปโก

พหุนฺนํ กุลปุตฺตานํ อุปชฺฌาโย วิจกฺขโณ

โสทานิ กาลมากาสิ กลฺยาณกิตฺติ ติฏติ

ตมฺมยํ ยติกา เถรา มชฺฌิมา นวกา จิธ

นิจฺจํ อนุสฺสรนฺตาว  ตสฺส คุเณน โจทิตา

ปฺุนฺตสฺส กริตฺวาน เทม ปตฺตึ อเสสโต

ยํ ยํ เตน กตํ ปฺุํ ยํ ยํ อมฺเหหิ สฺจิตํ

ตสฺส ตสฺสานุภาเวน ตสฺส ตสฺเสว เตชสา

สทฺธมฺมฏติิกาโม โส สุขิโต โหตุ สพฺพทา

สเจ ยตฺถ ปติฏาย น ลเภยฺย อิมํ วรํ

ตตฺถ สพฺพ มเหสกฺขา เทว คนฺตวา นิเวทยุํ

อนุโมทตุ โส ปฺุํ ปตฺตึ ลเภตุ สพฺพโสติฯ

๑. พระครูธรรมกถาสุนทร (ทองหลอ สุวณฺณรํสี ป.ธ.๘) แตง
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     ...(หลวงพ่อวดัปำกน�ำ้) จงึไดกรำบลำเจำคุณสมเดจ็พระพฒุำจำรย (เขม)

เจำอำวำสวัดพระเชตุพนไปจ�ำพรรษำวัดบำงคูเวียงในพรรษำที่ ๑๒

แต่พอไดก่ึงพรรษำก็มำหวนระลึกขึ้นว่ำในเมื่อเรำตั้งใจจริงๆ ในกำรบวช

จ�ำเดมิอำยสุบิเกำ เรำไดปฏญิำณตนบวชจนตำย ขออย่ำใหตำยในระหว่ำง

ก่อนบวชบัดนี้ก็ไดบอกลำมำถึง ๑๕ พรรษำย่ำงเขำพรรษำนี้แลวก็พอแก่

ควำมประสงคของเรำแลว บดันีข้องจรงิทีพ่ระพทุธเจำท่ำนรูท่ำนเหน็เรำก็

ยังไม่ไดบรรลุยังไม่รู  ไม่เห็นสมควรแลว ที่จะตองกระท�ำอย่ำงจริงจัง

เมือ่ตกลงใจไดดงัน้ีแลววันน้ัน เปนวันกลำงเดอืน ๑๐ กเ็ริม่เขำโรงอุโบสถ

แต่เวลำเย็น

 ตั้งสัจจาธิษฐานแนนอนลงไปวา ถาเรานั่งลงไปคร้ังนี้

ไมเห็นธรรมท่ีพระพุทธเจาตองการ เปนอันไมลุกจากที่นี้

จนหมดชีวิต เมื่อต้ังจิตมั่นลงแลว ก็เริ่มปรารภนั่ง จึงไดแสดง

ความออนวอนแดพระพุทธเจาวา "ขอพระองคไดทรงพระกรุณา

โปรดขาพระพุทธเจาทรงประทานธรรมท่ีพระองคไดทรงตรัสรู

อยางนอยท่ีสุด แลงายที่สุดที่พระองคไดทรงรูแลวแดขาพระพุทธเจา

ถาขาพระพุทธเจารูธรรมของพระองคแลว เปนโทษแกศาสนา

ของพระองคแลว ขอพระองคอยาทรงพระราชทานเลย ถาเปน

คุณแกศาสนาของพระองคแลว ขอพระองคไดทรงพระกรุณา

โปรดพระราชทานแดขาพระองค ขาพระองครับเปนทนายศาสนา 

ในศาสนาของพระองคจนตลอดชีวิต"

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปำกน�้ำ
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ประวัติย่อ*
ของ

พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร)

หลวงพ่อวัดปำกน�้ำ

ผูคนพบวิชชำธรรมกำย

 ชาตภิมิูเดมิเปนพอคา เขาตัง้ภมูลิาํเนาอยูทีบ่านหมูเหนอื

ของวัดสองพีน่อง คอืทศิใตของวดั แตตางฝงกบัวดั วดัอยู ตะวนัออก

เฉยีงเหนอื บานอยูตะวนัตกเฉียงใต มคีลองกัน้ระหวางวัดกบับาน

คาขายมาตัง้แตอาย ุ๑๔ ปเศษๆ นบัตัง้แตบดิาลวงไปกเ็ปนพอคา

แทนบิดา เลี้ยงมารดาจนถึงอายุ ๑๙ ป ตรงนี้ไดปฏิญาณตัวบวช

จนตาย ดวยมามีอปุสรรคเกดิขึน้ในระหวางขายขาวแลวนาํเรอืเปลา

กลบับานเขาลดัทีค่ลองบางอแีทน เหนอืตลาดใหม แมนํา้นครชยัศรี

จังหวัดนครปฐม ในลัดนี้ไมสูไกลนัก แตพวกโจรชุกชุม แตพอ

เขาลัดไปเล็กนอย กม็าคดิแตในใจของตวัวา คลองกเ็ลก็โจรกร็าย

ทายเรือเขาก็ไลเลีย่กบัฝง ไมตํา่ไมสงูกวากนัเทาไหรนกั นาหวาดเสยีว

อนัตราย เมือ่โจรมากต็องยงิหรือทํารายคนทายกอน ถาเขาทาํเรา

เสียไดกอนก็ไมมีทางท่ีจะสูเขา ถาเราเอาอาวุธปนแปดนัดไว

ทางหวัเรอืแลวเราไปถอเรือทางลกูจางเสยี เม่ือโจรมาทาํรายเราก็

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (เปนผูบันทึกเอง), ลงพิมพในนิตยมงคลสาร ปที่ ๑

เลม ๑, ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗, หนา ๔-๖ และ ๒๐.
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จะมีทางสูไดบาง คิดดังนี้แลวก็เรียกลูกจางท่ีถอเรือแถบทราย

มาถือทาย เราออกไปถอแทน ถอเรือไปก็คิดไป เรือก็เดินเขาไป

หาที่เปลี่ยวหนักขึ้นทุกที ความคิดก็ถี่ขึ้นวา ลูกจางที่เราจางมานี้

คนหนึง่กไ็มกีบ่าท เพยีง ๑๑ บาท หรือ ๑๒ บาทเทานัน้ สวนตวัเรา

เปนเจาของทรพัยทัง้เรอืหมด สวนตายจะใหลกูจางตายกอนไมถูก

เอาเปรียบลูกจางมากเกนิไปไมสมควร ถอไปกค็ดิไปดงันี ้และคดิ

ถีห่นกัเขาก็ตัดสนิใจเดด็ขาดออกไป เราเปนเจาของใหเราตายกอน

ดีกวาจึงจะสมควร คิดตกลงแลวก็เรียกลูกจางใหมาถอ ตัวก็หยิบ

ปนแปดนดัทีเ่อาไปไวขางหวัเรอืมาไวใกลตวัขางทายเรอื กถ็อืทาย

เรือ่ยไป ใกลออกจากลดัเต็มท่ี นํา้ก็ขึน้เรือขาวทีห่นกักต็ามหวันํา้

ขึ้นสวนเขามาประดังกันแนน จีนก็สงเสียงแตวา ตูอา ๆ ประดัง

กันแนน ออกก็ไมได เขาไปไมได นํา้กน็อยเลยตองตางฝาย ตางก็

ปกหลักกรานหนาจอดกันนิ่งอยู เราเปนคนทายผานพนอันตราย

มาแลวก็มาคิดวาการหาเงินทองนี้ลําบากจริงๆ เจียวหนา บิดา

ของเราก็หามาดงันี ้เรากห็าซํา้รอยบดิาตามบดิาบาง เงนิแลทอง

ที่หากันทั้งหมดดวยกันนี้ตางคนก็ตางหาไมมีเวลาหยุดดวยกัน

ทั้งนั้น ถาใครไมเรงรีบหาใหมั่งมีก็เปนคนตํ่าและเลว ไมมีใคร

นับถือแลคบหา เขาหมูเขาก็อายเขา เพราะเปนคนจนกวาเขา 

ไมเทียมหนาเทียมบาเทียมไหลกับเขา

 ปุรพชนตนสกุลของเราก็ทํากันมาดังนี้ เหมือนๆ กัน

จนถึงบิดาของเราแลตวัของเราบดันี ้กบ็ดันีป้รุพชนแลบดิาของเรา

ไปทางไหนหมด กป็รากฏแกใจวาตายหมดแลวแลวตวัของเราเลา
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ก็ตองตายเหมือนกัน แตพอคิดถึงตายขึ้นมาดังนี้แลว ใจก็

ชกัเสียวๆ นกึถงึความตายทีจ่ะมาถงึตวัโดยไมมสีงสยัเลย เราตอง

ตายแนๆ  บดิาเราก็มาลองขาวขึน้จากเรอืขาวกเ็จบ็มาจากตามทางแลว

ขึ้นจากเรือขาวไมไดกี่วันก็ถึงแกกรรม เมื่อถึงแกกรรมแลว

เราที่ชวยพยาบาลอยู ไมไดเห็นเลยที่จะเอาอะไรติดไป ผาที่นุง

แลรางกายของแก เรากด็แูลอยูไมเหน็มอีะไรหายไป ทัง้ตวัเราแล

พ่ีนองของเราทีเ่นือ่งดวยแก ตลอดถงึมารดาของเรากอ็ยูไมเหน็มี

อะไรเลยที่ไปดวยแก แกไปผูเดียวแทๆ ก็ตัวเราเลาตองเปนดังนี้ 

เคลื่อนความเปนอยางนี้ไปไมไดแน เมื่อคิดตกลงใจดังนี้แลวก็

ลองทาํเปนตายด ูนอนแผลงไปทีท่ายเรอืนัน้แลวกท็าํตาย ตายแลว

ทําไปหาคนที่เปนญาติบาง พี่นองบาง เพื่อนที่ชอบกันบาง เขาก็

ไมเหน็เรา เพราะเราเปนผ ีเรากเ็อากอนดินบาง ไมบาง โยนหรอืปา

เขาไปใหถูก เพราะเขาไมเห็นตัวเรา เขาก็ตองบอกผีโยนมา

หรือปาเขามา ไปหาคนโนนก็ไมเห็น มาหาคนนี้ก็ไมเห็น คิดไป

ดังนี้แหละจนเผลอตัว

 แตพอรูสกึตวัขึน้มา กร็บีลกุขึน้จดุธปู อธษิฐานในใจตวัเอง

วา ขออยาใหเราตายเสียกอน ขอใหบวชเสียกอนเถิด ถาบวชแลว

ไมสึกจนตลอดชีวิต ตรงนี้ บวชจริงมาเสียแตอายุ ๑๙ ปเศษแลว

ตั้งแตนั้นก็ประกอบอาชีพตามปกติของพอคา จนอายุครบ ๒๒ 

โดยปแลว ก็ปรารภถึงการบวชในปนั้น พอถึงเดือน ๘ ขางขึ้นก็

ขนขาวลงเรือเต็มลําดีแลว ก็บอกกับลูกจางใหนําเอาขาวไปขาย

โรงสีในกรุงเทพฯ สวนตัวก็เขาอยูวัดเปนเจานาค ฝกหัดเบื้องตน

17

17



แหงการอุปสมบทในสํานักปลัดยัง ผูเปนหลวงตาของตัวซึ่งเปน

นองคนเลก็ของตานอย ผูเปนมารดาของตวัเอง ทานสงวินยัยอ ๆ

ใหเปนหนังสือสมุดขอย เขียนตัวบรรจงสวยงามมาก ก็ทองวิธี

ขอบรรพชาแลดูวินัยไปดวยกันทีเดียว พอจวนเขาพรรษาก็มี

ผูไปนมินตพระอปุชฌายด ีวัดประตศูาล จงัหวัดสพุรรณบรุ ีมาเปน

อุปชฌาย ก็ไดอุปสมบทในตนเดือนแปด ของ พ.ศ. ๒๔๔๙ ได

อยูจําพรรษาในวัดนั้นรวมอยูที่อุปสมบทนั้น ๗ เดือนเศษ ๆ 

เทานั้น ออกจากวัดที่อุปสมบทนั้นแลว ก็ตรงมาอยูจําพรรษา

ในวัดเชตุพนทีเดียว เรียนมูลกัจจายน ถึงสามจบ แลวเรียนธรรม

บททีปนีและสารสังคหะ แตพอเปนวาแปลออกพอสมควรแลว 

ก็หยุดการเรียนคันถธุระ เรียนวิปสสนาธุระตอไป ถึงในระหวาง

คันถธุระอยูก็เรียนวิปสสนาไปดวยเหมือนกัน เวลาวันแปดคํ่า

สบิหาคํา่ กม็กัแสวงหาครสูอนฝายสมถวปิสสนาอยูเสมอ ๆ  โดยมาก

แตทีเ่รยีนโดยตรงทเีดยีวตัง้แตบวชใหม ๆ  กเ็รยีนแตอนสุาวนาจารย

ทีหนึ่ง บวชแลวรุงขึ้นวันที่สองก็เรียนที่หลวงพอเนียมวัดนอย 

จงัหวดัสพุรรณ ท่ีสามเจาคุณสงัวรานวุงษ (เอีย่ม) วดัราชสทิธาราม

ที่สี่เรียนกับพระครูญาณวิรัติ (โป) วัดพระเชตุพน ที่หาเรียนกับ

พระอาจารยสงิห วดัละครทํา หลงัวดัระฆงัโฆสิตาราม ไดตามแบบ

ของทานสององคพระครญูาณวริตัแิลพระอาจารยสิงห ทานรบัรอง

วาไดตามแบบของทาน ทานมอบใหเปนผูสอนเขาไดท้ังสองอาจารย

แตก็ยังไมพอใจท่ีจะเปนครูสอนเขา จึงคนควาหาตอไปอีก

ถึงพรรษา ๑๑ ก็สําเร็จในการเลาเรียนคันถธุระไดพอสมควร
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แกที่ตั้งใจไววา ตองเรียนแปลใหออกจะไดคนธรรมในมคธภาษา

ไดตามตองการ กอนแตจะมาเรียนคันถธุระนั้นไดตั้งหนังสือ

ใบลานมหาสตปิฏฐานลานยาวไวทีว่ดัสองพ่ีนองผูกหนึง่วา ถาไป

เลาเรยีนคราวน้ีตองแปลหนงัสอืผกูนี้ใหออก จงึเปนท่ีพอแกความ

ตองการ ถายังแปลไมออกก็เปนอันไมหยุดในการเรียน แตพอ

แปลออกกห็ยดุ ในพรรษาที ่๑๑ เมือ่หยดุตอการเรยีนปรยิตัแิลวก็

เริม่ทาํจรงิจงัในทางปฏบิตั ิกค็ดิวาในวดัพระเชตพุนนี ้ในอโุบสถกด็ี

มีบริเวณกวางขวางดีมาก เปนสถานที่ควรทําภาวนามาก แตมา

หวนระลกึถงึอปุการคณุของวดับางคเูวยีง (คอืวดัโบสถบนบางคเูวยีง)

ในคลองบางกอกนอย เจาอธกิารชุมไดถวายมลูกจัจายนแลคมัภรี

พระธรรมบทให ในตอนเลาเรียนปริยัตินั้น ก็มีอุปการคุณอยูมาก

ควรไปจาํพรรษา แลวจะไดแสดงธรรม แจกแกภกิษสุามเณร อุบาสก

อุบาสิกาเปนบรรณาการตออุปการคุณแกวัดนั้น จึงไดกราบลา

เจาคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เขม) เจาอาวาสวัดพระเชตุพน

ไปจําพรรษาวัดบางคูเวียง ในพรรษาที่ ๑๒ แตพอไดกึ่งพรรษา

ก็มาหวนระลึกขึ้นวา ในเมื่อเราตั้งใจจริงๆ ในการบวช จําเดิม

อายุสิบเกา เราไดปฏญิาณตนบวชจนตาย ขออยาใหตายในระหวาง

กอนบวช บัดนี้ก็ไดบอกลามาถึง ๑๕ พรรษา ยางเขาพรรษา

นี้แลว ก็พอแกความประสงคของเราแลว บัดนี้ของจริงที่

พระพุทธเจาทานรูทานเห็น เราก็ยังไมไดบรรลุ ยังไมรูไมเห็น

สมควรแลวที่จะตองกระทําอยางจริงจังเม่ือตกลงใจไดดังนี้แลว

วันนั้นเปนวันกลางเดือน ๑๐ ก็เร่ิมเขาโรงอุโบสถแตเวลาเย็น
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ตัง้สจัจาธษิฐานแนนอนลงไปวา ถาเรานัง่ลงไปครัง้นี ้ไมเหน็ธรรม

ท่ีพระพุทธเจาตองการเปนอันไมลุกจากที่นี้จนหมดชีวิต เมื่อตั้ง

จิตม่ันลงไปแลว ก็เริ่มปรารภนั่ง จึงไดแสดงความออนวอน

แดพระพุทธเจาวา ขอพระองคไดทรงพระกรณุาโปรดขาพระพทุธเจา

ทรงประทานธรรมที่พระองคไดทรงตรัสรูอยางนอยที่สุด แลงาย

ที่สุดที่พระองคไดทรงรูแลวแดขาพระพุทธเจา ถาขาพระพุทธเจา

รูธรรมของพระองคแลว เปนโทษแกศาสนาของพระองคแลว 

ขอพระองคอยาทรงพระราชทานเลย ถาเปนคุณแกศาสนาของ

พระองคแลว ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรด พระราชทาน

แดขาพระองค ขาพระองครับเปนทนายศาสนา ในศาสนาของ

พระองคจนตลอดชีวิต แตพอออนวอนเสร็จแลว ก็เริ่มปรารภ

เขาที่นั่งสมาธิตอไป มานึกถึงมดคี่ที่ตามชองของแผนหินที่ยาวๆ

แลบนแผนหนิบาง ไตไปมาอยูบางแตไมมากนกั จงึหยบิเอาขวด

นํา้มนักาดมา เอานิว้จกุเขาท่ีปากขวด แลวตะแคงขวดใหเปยกนิว้

เขาแลวเอามาลากเปนทางใหรอบตัวจะไดกนัไมใหมาทาํอันตราย

ในเวลานั่งลงไปแลว แตพอทางนิ้วที่เปยกนํ้ามันนั้นไมทันถึงครึ่ง

ของวงตัวที่นั่ง ความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นวา ชีวิตสละไดแตทําไม

ยงักลวัมดคีอ่ยูเลา กน็กึอายตวัเองขึน้มา เลยวางขวดนํา้มันเขาที่

เลยในเดี๋ยวนั้น ประมาณครึ่งหรือคอนคืนไมมีนาฬกา ไมแนก็

เห็นผังของจริงของพระพุทธเจา ซึ่งมีอยูในหนังสือธรรมกาย

ทีค่ณุพระทพิยปริญญาเรียบเรียงพิมพแจกไปแลวนัน้ ในขณะนัน้

ก็มาปริวิตกวา คัมภีรโรจายังธรรมเปนของลึกถึงเพียงนี้ ใครจะ
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ไปคิดคาดคะเนเอาได พนวิสัยของความตรึกนึกคิด ถายังตรึก

นึกคิดอยูก็เขาไมถึง ที่จะเขาถึงตองทําใหรูตรึก รูนึก รูคิดนั้น

หยุดเปนจุดเดียวกัน แตพอหยุดก็ดับ แตพอดับแลวก็เกิด

ถาไมดับแลวไมเกิด ตรองดูเถิดทานทั้งหลาย นี้เปนของจริง 

หัวตอมีเปนอยูตรงนี้ ถาไมถูกสวนดังนี้ก็ไมมีไมเปนเด็ดขาด

วิตกอยูดังนี้สักครูใหญๆ ก็กลัววาความมีความเปนนั้นจะเลือน

ไปเสีย จึงเขาที่ตอไปใหม ราวสักสามสิบนาที ก็เห็นวัดบางปลา

ปรากฏเหมือนตัวเองไปอยูที่วัดนั้น แตพอชัดดีก็รูสึกตัวขึ้นมา

จึงมีความรูสึกขึ้นมาวาจะมีผู รู เห็นไดยากนั้นในวัดบางปลานี้

จะตองมีผูรูเห็นไดแนนอน จึงมาปรากฏขึ้นบัดนี้ ตอแตนั้นมาก็

คาํนงึที่ไปสอนท่ีวดันัน้อยูเร่ือยๆ มา จนถึงออกพรรษารบักฐนิแลว

ก็ลาสมภารวัดบางคูเวียงไปสอนที่วัดบางปลาราวสี่เดือน มีพระ

ทําเปนสามรูป คฤหัสถสี่คน นี้เริ่มตนแผธรรมกายของจริง

ที่แสวงหาไดมาจริงปรากฏอยูจนบัดนี้.
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ค�ำชี้แจงก่อนภำวนำ 

  หนังสือทางมรรคผลนี้ เปนหนังสือสมถวิปสสนาวิชชา

ธรรมกาย ซึ่งดําเนินตามแนวทางการเสด็จไปของพระพุทธเจา 

พระอรหันตทกุๆ พระองค ทางนีท้างเดยีวไมมสีองทาง อนัถกูตอง

รองรอยความประสงคในพระพุทธศาสนาอยางแทจริง มีผูศึกษา

และปฏิบัติทั้งคฤหัสถและบรรพชิต อุบาสก อุบาสิกา แพรหลาย

แทบทัว่ประเทศไทย ซึง่ไดรบัผลของการปฏบิตัติางยนืยนัไดดวย

ตวัของทานเอง ซ่ึงเรียกวา สนัทิฏฐิโก อันผูไดบรรลจุะพงึเหน็เอง

สวนการที่จะทําเปนหรือไมเปนน้ัน เก่ียวกับผูปฏิบัติจริงหรือ

ไมจริง ถาปฏิบัติจริงแลวตองเปนทุกคน เพราะมนุษยเราทั้งชาย

และหญิง มีดวงธรรมท่ีทําใหเปนกายมนุษย เปนดวงใสบริสุทธิ์

เทาฟองไขแดงของไก อยูท่ีศูนยกลางกายทุกๆ คน ถามนุษย

คนใด เอาใจไปหยดุนิง่แนนทีศ่นูยกลางกายใหเปนสมาธ ิไมนกึคดิ

ไปในสิ่งตางๆ เอาใจหยุดอยูท่ีดวงธรรมนั้นใหมากที่สุดหรือ

นานทีสุ่ด ตองเปนทุกคน ทีไ่มเกิดไมเปนนัน้เพราะเหตวุาใจไมหยดุ

ตัวหยุดนี้แลเปนตัวสําเร็จ

  สวนการทีใ่จไมหยดุนัน้ เพราะมอีปุกเิลส ๑๑ ขอ ประจาํอยู

อันเปนเครื่องสําคัญในเร่ืองท่ีจะเปนหรือไมเปน หรือไมไดบรรลุ

มรรคผล มีดังนี้ คือ

๑. วิจิกิจฉา   ความลังเลหรือความสงสัย

๒. อะมะนะสิการะ ความไมสนใจไวใหดี
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๓. ถีนะมิทธะ  ความทอ และความเคลิบเคล้ิม

     งวงนอน

๔. ฉัมภิตัตตะ  ความสะดุงหวาดกลัว

๕. อุพพิละ   ความตื่นเตนดวยความยินดี

๖. ทุฏุลละ   ความไมสงบกาย

๗. อัจจารัทธวิริยะ ความเพียรจัดเกินไป

๘. อะติลีนะวิริยะ  ความเพียรยอหยอนเกินไป

๙. อะภิชัปปา  ความอยาก

๑๐. นานัตตะสัญญา ความนึกไปในสิ่งตางๆ

     เรื่องราวตางๆ ที่เคยผานมา 

     หรอืจดจาํไวมาผดุขึน้ ในขณะ

     ทําสมาธิ

๑๑. รูปานัง อะตินิชฌายิตัตตะ ความเพงตอรปูหรอืเพงนมิตินัน้

     จนเกินไป

  เมือ่อุปกเิลสเหลานี ้แมอยางใดอยางหนึง่เกิดข้ึนแกเราแลว

สมาธขิองเรากเ็คลือ่นไป เพราะอปุกเิลสเหลานีเ้ปนตนเหตุ ฉะนัน้

ในการบาํเพญ็ภาวนา เราตองใชความเพยีร ความอดทน ทัง้ ๒ ขอนี้

เปนขอสําคัญยิ่ง และคอยประคองคุมสติไวไมใหเผลอ ใชปญญา

สอดสองดูวาวิธีใดท่ีจะทําใหอุปกิเลสเหลานี้เกิดขึ้นไมไดเราก็จะ

ทําใจไวโดยวิธีนั้น จะวางใจของเราไวใหเปนกลางๆ คือมัชฌิมา

ปฏิปทาใหเปนอุเบกขา อยายินดีและยินราย ใหพยายามละจาก

ความโลภ ความโกรธ ความหลง จงทําใจของเราใหใส เปนแกว
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ใหเยอืกเยน็ ใหแชมชืน่ใหถกูสวนเปนสมาธแินแนว เอาใจจดอยูที่

ดวงนมิิตทีศ่นูยกลางกายนัน้ใหมากทีส่ดุ ตองทาํใหเสมอทาํเนอืงๆ 

ในทกุอริิยาบถ ไมวานัง่ นอน เดนิ ยืน ทาํเรือ่ยไปอยาหยดุ อยาละ

อยาทอดทิ้ง อยาทอแท มุงรุดหนาเรื่อยไป ผลจะเกิดวันหนึ่ง

ไมตองสงสัย ผลเกิดอยางไรทานรูดวยตัวของทานเอง

  อนึ่งในการเจริญภาวนานี้ ขอใหทานจงประกอบเหตุ

สังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนัก เพราะเปนมหัคคตกุศลหรือ

มหากศุลอนัยิง่ใหญไพศาล เปนทางมรรคผลนพิพาน ถงึแมไมได

เห็นอะไร ก็จะเปนอุปนิสัยติดตัวไปในปรภพเบื้องหนา ขอทาน

ทัง้หลายจงอตุสาหมานะ วริยิะ บาํเพญ็เพยีร ใหบงัเกดิมรรคแลผล

เพราะเปนวิชชาท่ีชวยและเปนท่ีพึ่งของตนเองไดอันเที่ยงแท

อยาไดเคลอืบแคลงสงสยัอยางหนึง่อยางใดเลย ขอความสุขสวสัดี

จงบังเกิดมีและสัมฤทธิ์ผลดังมโนรถปรารถนาแดทานทั้งหลาย

ที่ไดนําหนังสือทางมรรคผลนี้ไปประพฤติและปฏิบัติโดยท่ัวกัน

จงทุกๆ ประการฯ

   รักษรางพอสรางราย  รอดตน

  ยอดเยี่ยม “ธรรมกาย” ผล  ผองแผว

  เลอเลิศลวงกุศล   ใดอื่น

  เชิญทานถือเอาแกว   กองหลาเรืองสกล

       พระมงคลเทพมุนี
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วิธีบูชำพระ
ว่ำก่อนนั่งภำวนำทุกครั้ง

 ยะมะหงั สมัมาสมัพทุธัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะโต (ชาย), 

คะตา (หญิง)

 อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ

 ขาพเจาบูชาบัดนี้ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา ผูตรัสรูแลวเอง

โดยชอบ ซ่ึงข าพเจ าถึงว าเป นที่พึ่ ง กําจัดทุกข  ได จริง

ดวยสักการะนี้

 ยะมะหงั สวากขาตงั, ภะคะวะตา ธมัมงั สะระณงั คะโต (ชาย),

คะตา (หญิง)

 อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

 ขาพเจาบูชาบัดนี้ ซ่ึงพระธรรม อันพระผูมีพระภาคเจา

ตรสัดแีลว ซึง่ขาพเจาถึงวาเปนทีพ่ึง่ กาํจดัภยัไดจริง ดวยสกัการะนี้

 ยะมะหัง สุปะฏิปนนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต (ชาย), คะตา 

(หญิง)

 อิมินา สักกาเรนะ, ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

 ขาพเจาบูชาบัดนี้ ซ่ึงพระสงฆผูปฏิบัติดี ซึ่งขาพเจาถึงวา

เปนที่พึ่ง กําจัดโรคไดจริง ดวยสักการะนี้
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ไหวพระต่อไป
 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง

อะภิวาเทมิ (กราบลง ๑ หน)

 สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบลง 

๑ หน)

 สปุฏปินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, สงัฆงันะมามิ (กราบลง

๑ หน)

ค�ำขอขมำโทษ
ตั้งนะโม ๓ หน แลวขอขมำโทษดังต่อไปนี้

 อกุาสะ, อจัจะโย โน ภันเต, อัจจกัคะมา, ยถาพาเล, ยถามุฬเห,

ยะถาอะกุสะเล, เย มะยัง กะรัมหา, เอวัง ภันเต มะยัง, อัจจะโย 

โน ปะฏิคคัณหะถะ, อายะติง สังวะเรยยามิ

 ขาพระพุทธเจา ขอวโรกาส ไดพลั้งพลาดดวยกาย วาจา 

ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เพียงไร แตขาพระพุทธเจา

เปนคนพาล คนหลง อกุศลเขาสิงจิต ใหกระทําความผิด ตอ

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ

จงงดความผิดทัง้หลายเหลานัน้แกขาพระพทุธเจา จาํเดมิแตวนันี้

เปนตนไป ขาพระพุทธเจาจักขอสํารวมระวังซึ่งกาย วาจา ใจ

สืบตอไปในเบื้องหนา
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ค�ำอำรำธนำ
 อุกาสะ ขาพระพุทธเจาขออาราธนา สมเด็จพระพุทธเจา 

ที่ไดตรัสรูลวงไปแลว ในอดีตกาล มากกวาเมล็ดทรายในทอง

พระมหาสมุทรท้ัง ๔ แลสมเด็จพระพุทธเจาอันจักไดตรัสรู 

ในอนาคตกาลภายภาคเบือ้งหนา แลสมเดจ็พระพุทธเจา ท่ีไดตรสัรู

ในปจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร 

ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แหงขาพเจาในกาลบดัเด๋ียวนีเ้ถดิ

 อุกาสะ ขาพระพุทธเจาขออาราธนา พระนพโลกุตตรธรรม

เจา ๙ ประการ ในอดีตกาลลวงลับไปแลว จะนับจะประมาณมิได

และพระนพโลกตุตรธรรมเจา ๙ ประการ ในอนาคตกาล ภายภาค

เบื้องหนา และพระนพโลกุตตรธรรมเจา ๙ ประการในปจจุบันนี้ 

ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร 

กายทวาร มโนทวาร แหงขาพเจาในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

 อุกาสะ ขาพระพุทธเจาขออาราธนา พระอริยสงฆ

กับสมมติสงฆในอดีตกาลลวงลับไปแลว จะนับจะประมาณมิได

และพระอรยิสงฆกบัสมมติสงฆ ในอนาคตกาลภายภาคเบือ้งหนา 

และพระอริยสงฆกับสมมติสงฆในปจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดใน

จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร 

แหงขาพระพุทธเจาในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
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ค�ำอธิษฐำนต่อไป
 ขอเดชคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรมเจา คุณพระสงฆเจา

(ชาย) คุณครูอุปชฌายอาจารย, (หญิง) คุณครูบาอาจารย

 คุณมารดาบิดา คุณทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี

ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี

เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมา แตรอยชาติ

พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติก็ดี ที่ข าพเจาไดบําเพ็ญมา

แต  ต้ั งแต  เ ล็กแต น อย ระลึกได  ก็ดี  หรือระลึกมิ ได ก็ดี

ขอบารมีทั้งหลายเหลานั้น จงมาชวยประคับประคองขาพเจา

ขอใหขาพเจาไดสาํเร็จมรรคแลผล ในกาลบดัเดีย๋วนีเ้ถดิ นพิพานะ

ปจจะโยโหตุ

จบวิธีบูชาไหวพระ

วิธีนั่งต่อไป
  คูบลัลงักขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย มือขวาทบัมือซาย

เวนหัวแมมือทั้งสองใหหางกันสององคุลี คือหัวแมมือซายจดกับ

ปลายนิ้วชี้ขวา แลวตั้งกายใหตรง คือ วัดตั้งแตปลายนิ้วชี้ของ

เทาขวาถึงกลางลูกสะบาของหัวเขาขวานั้น แลวเอาเครื่องวัดนั้น

จดลงที่ตรงบนตาตุมขาขวา แลวเอาเครื่องวัดอีกขางหนึ่งจดเขา

ที่ใตลูกคาง นี้เปนสวนของกายตรง เรียกอุชุงกายัง ปะณิธายะ

ตั้งกายใหตรง ปะริมุขังสะติงอุปฏฐเปตวา เขาไปตั้งสติไวให
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มีหนารอบ คือเขาไปตั้งสติไวไมใหเผลอ (ตรงกับพระขีณาสพ

ผู เปนสติวินัย มีสติทุกเมื่อ) นี่เปนทางไปของพระพุทธเจา

พระอรหันต สติไมเผลอจากบริกรรมภาวนาและบริกรรมนิมิต

ใหติดกันไมแยกแตกจากกัน นี้แลเปนของสําคัญในเรื่องที่จะ

เปนหรอืไมเปน สตไิมเผลอจากบรกิรรมทัง้สอง บริกรรมวา “สมัมา

อะระหัง” นี้เรียกวาบริกรรมภาวนา กําหนดเครื่องหมาย ใหใส

เหมอืนเพชรลกูท่ีเจยีระไนแลว ไมมขีนแมว โตเทาแกวตาประมาณ

เทาวงของตาดาํ ใสขาวเหมอืนกระจกทีส่องเงาหนา สณัฐานกลม

รอบตวั ไมมตีาํหนเิรยีบรอบตวัเหมอืนดวงแกวกายสทิธิ ์นีเ้รยีกวา

บริกรรมนิมิต บริกรรมทั้งสองนี้พรากจากกันไมได ตองใหติดกัน

อยูเสมอในอิริยาบถทั้งสี่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ไมเผลอ ใหมีสติ

อยูเสมอมิใหขาด เมือ่เหน็ดวงนมิติเกดิเปนดวงใสขึน้แลว ใหหยดุ

บริกรรมภาวนา เพงอยูที่กลางดวงนั้น แลวทําใจใหหยุดในหยุด 

ที่กลางดวงนั้นมีจุดเปนเครื่องหมายใหใสหนักขึ้นทุกที จนเปน

รัศมีคือแสงสวาง ถาไมหยุดใหบริกรรมภาวนาไว วา “สัมมา

อะระหงัๆๆ” รอยครัง้พนัคร้ังจนกระท่ังใจคอยๆ รวมหยดุอยูทีเ่ดยีว 

ดังจะอธิบายขางหนาเปนลําดับไป
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รูปดานขางคือผาซีก

๓ จอมประสาท

แสดงที่ตั้งของดวงนิมิตจากฐานที่ ๑ ถึงฐานที่ ๗
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ฐานที่ ๑ ปากชองจมูก หญิงซาย ชายขวา ตรงกลางพอดี

  ไมลํ้าเขาไป ไมเหลื่อมออกมา

ฐานที่ ๒ เพลาตา หญิงซาย ชายขวา ตรงหัวตาพอดี

  ตามชองลมเขาออกขางใน

ฐานที่ ๓ กลางกั๊กศีรษะ ใหไดระดับกับเพลาตา อยูภายใน

  ตรงศูนยกลางของศีรษะ

ฐานที่ ๔ ปากชองเพดาน ไมใหลํ้าเหลื่อม ตรงชองที่

  รับประทานอาหารสําลัก

ฐานที่ ๕ ปากชองคอ เหนือลูกกระเดือก อยูตรงกลางที่เดียว

ฐานที่ ๖ สุดลมหายใจเขาออก คือกลางตัว ตรงกับสะดือ

  แตอยูภายใน

ฐานที่ ๗ ถอยหลังกลับมาเหนือสะดือ ประมาณ ๒ นิ้วมือ

  ในกลางตัว

 กําหนดดวงนิมิตเครื่องหมายไปหยุดอยูตามฐานนั้นๆ 

พรอมกับภาวนาในใจวา “สัมมา อะระหัง” สามครั้ง แลวจึงเลื่อน

ดวงนิมิตนั้นตอไป สําหรับฐานที่ ๓ เวลาจะเลื่อนดวงนิมิตตอไป 

ตองเหลือบตากลับเขาขางใน คลายๆ กับคนนอนกําลังจะหลับ

แตแลวก็ปลอยใหเปนไปตามปกต ิทัง้นีเ้พือ่จะใหความเหน็ ความจาํ

ความคิด ความรู (รวม ๔ อยางนี้เรียกวา ใจ) กลับเขาขางใน 

เพราะจะตองดูดวยตาละเอียดตอไป เมื่อเลื่อนดวงนิมิตกลับขึ้น

มาอยูฐานที ่๗ แลว ใหเพงอยูตรงนัน้ทีเ่ดยีว ใหคูกนัไปกบับรกิรรม

ภาวนาวา “สมัมา อะระหัง” ถาหากรูจกัทางคอืฐานทีต่ัง้เหลานีแ้ลว
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ในการทําคราวหลังๆ จะเอาใจไปจดฐานที่ ๗ เลยทีเดียวก็ได

ตรงนั้นมีศูนยอยู ๕ ศูนย คือ
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ศูนยกลาง หนา ขวา หลัง ซาย (ดูรูปลักษณะของฐานที่ ๗)

ศูนยกลางคืออากาศธาตุ เคร่ืองหมายท่ีใสสะอาดลอยอยูชอง

อากาศกลาง พรอมดวยความรูทีเ่รยีกวา “วญิญาณธาต”ุ ศนูยขางหนา

คือธาตุนํ้า ศูนยขางขวาคือธาตุดิน ศูนยขางหลังคือธาตุไฟ

ศนูยขางซายคือธาตุลม นิยมพรอมดวยธาตุทัง้ ๖  ธาตุไมพรอมกนั

ปฐมมรรคเกดิไมได เม่ือไมมีปฐมมรรค มรรคผลนพิพานก็ไปไมถกู

เหตุนี้จึงตองทําปฐมมรรคใหเกิดใหมีขึ้น
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วิชชำธรรมกำย
แสดงโดย 

พระครูสมณธรรมสมำทำน (สด) 
วันที่ ๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๗๙

 (๑๑) พระครสูมณธรรมสมาทาน (สด) เทศนทีว่ดัปากนํา้ดาน

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ (แลวอธิบายประกอบ

นอกเวลาเทศนดวย) ความวาเกิดแกเจ็บตายชื่อวาทุกข ดวย

ไมเปนไปตามความปรารถนาและเบียดเบียนใหเรารอนลําบาก

กายมนษุย กายทพิย กายปฐมวญิญาณหยาบ เปนกายทีเ่กดิขึน้แลว

ตองแตกดบั เพราะเปนกายทีป่ระกอบดวยทกุข เราตองเหนือ่ยหนาย

ปลอยวางกายทั้งสามนี้เสีย สวนธรรมกายหาตายไมจึงชื่อวา

ระงับทุกข เมื่อจิตเขาถึงธรรมกายก็พนทุกขดวยไดธรรมกาย

เปนที่พึ่ง การประชุมพรอมแหงกุศลชื่อวาเปนสงฆ ยอมระงับ

โรคทัง้หลายอนัเปนบาปเสยีได เวนไวแตกุศลวบิากทีเ่ปนกรรมเกา
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อนักาํลงัใหผลอยู ตณัหานัน้เปนตัวกายทพิย ชอบสนกุเฮฮาอยูเสมอ

กายปฐมวิญญาณหยาบเปนท่ีนอนอยูแหงตัณหาทั้งหลาย ถา

ปฐมวิญญาณหยาบดับก็เปนนิโรธคือตัณหาดับหมด แตการที่จะ

ดับตัณหาได ตองใหไดธรรมกายเสียกอน จึงจะรูเหตุเปนที่ดับ

แหงปฐมวิญญาณหยาบนั้นได ดังนั้นธรรมกายจึงเปนมัคคสัจจ

ทางปฏิบัติใหถึงดับทุกข

 กายมนุษยนั้นเขารูปฌานไมได ถาจะเขารูปฌานตอง

ใชกายทิพย คือกายเทวดาและรูปพรหม แลวไปเทวดาและ

รูปพรหมได กายปฐมวิญญาณหยาบเข ารูปฌานแลวไป

อรูปพรหมได  ธรรมกายเข าโลกุตตรฌานไปนิพพานได 

ก็ธรรมกายนี้อันผูมีอารมณสงบระงับจากบาปแลว ยอมเห็นได

ดงัทีพ่ระพทุธเจาตรสักบัวกักลวิา โย โข วกกฺล ิธมฺมํ ปสสฺติ โส มํ

ปสฺสติ วักกลิผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเราผูตถาคต คําวา

ตถาคตในที่นี้คือธรรมกาย 

 ดังนั้นผู  ท่ีปรารถนาจะพนทุกขต องเรียนเรื่องกายนี้

ใหตลอด กายมนุษยเกิดขึ้นโดยอาศัยกายทิพย กายทิพยเม่ือ

จะมาสิงกายมนุษย ธาตุเห็นจําคิดรูสี่อยางนี้พรากจากกายทิพย

แลวมาตกศูนยที่กลางกายบิดากอน เปนดวงใสดวงโตเทาฟอง

ไขไก แลวจึงเคลื่อนเขาสูครรภมารดา และเมื่อจะตาย เห็นจํา

คิดรูก็ตกศูนยกลางกายของผูตายกอน กลายเปนดวงใสอยาง

เดียวกับเมื่อมาเกิด ขาดจากหัวตอท่ีเชื่อมกันไวเมื่อมาเกิด
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กายมนุษยจึงตายแล อันวาเห็นจําคิดรูของบุคคล เมื่อมาสํารวม

ใหลงในที่อันเดียวกัน ในที่ลมหยุดนิ่ง ที่เหนือศูนย (สะดือ) แลว 

ก็เกิดเปนองคศีลมีลักษณะเปนดวงสวางรุงเรืองใสดังกระจกเงาที่

สองเงาหนา เปนปฐมมรรค อยางเล็กไมเล็กกวาดวงดาวที่เห็น

ในอากาศ อยางโตไมเกินกวาดวงพระจันทรพระอาทิตย เมื่อ

เพงดูในปฐมมรรคนี้ ก็เห็นกายมนุษยท่ีละเอียดกับกายทิพย

ที่สิงอยูภายในกายมนุษยได ครั้นเห็นจําคิดรูสงบหนักเขาก็เห็น

กายปฐมวิญญาณหยาบที่เปนตัวอนุสัย สิงอยูในกายทิพยได

ครั้นเมื่อเห็นจําคิดรูสงบละเอียดหนักเขาอีก ถึงมัชฌิมาปฏิปทา 

คือเห็นจําคิดรูหยุดก็ได เห็นธรรมกายที่เปนพุทธรัตน พรอมทั้ง

ดวงพระหฤทัยของพุทธรัตนอันมีในหองปฐมมรรค ปฐมมรรคนี้

เปนรวมยอดองคศีลที่มาจากวินัยปฎก

 ตอไปจะเห็นดวงจิตอันพรากจากสมุทัยมาตั้งอยูภายใน

ดวงพระหฤทัยของพระพุทธรัตนเปนมรรคจิตต มรรคจิตตนี้

เปนองคสมาธิที่รวบยอดมาจากพระสุตตันตปฎก

 ตอจากนี้ไปจะรูเห็นดวงวิญญาณที่พรากจากสมุทัยมาตั้ง

อยูภายในจิตของพุทธรัตนเปนมรรคปญญา มรรคปญญานี้เปน

ที่รวบยอดองคปญญามาจากปรมัตถปฎก

 เนื้อความทัง้นี้เมือ่กลาวโดยยอตามปฏิปทาแลวหองปฐม

มรรครูเห็นกายที่พนจากสมุทัยเปนพุทธรัตนกับดวงพระหฤทัย

ที่พนจากสมุทัยอันตั้งอยูในพุทธกายเปนธรรมรัตน
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 ในหองมรรคจิตต รูเห็นดวงจิตท่ีพนจากสมุทัยอันต้ังอยู

ภายในดวงพระหฤทัยพุทธรัตนเปนสังฆรัตน

 ในหองมรรคปญญา รูเห็นดวงวิญญาณที่พนจากสมุทัย 

อันตั้งอยูภายในดวงจิตพระพุทธรัตนเปนญาณรัตน

 อันวาวิธีดําเนินตามทางมัชฌิมาปฏิปทานั้น ทานวา

อยาใหจติ (เห็นจาํคิดรู) ตกไปในกามสขุลัลกิานโุยค คอืสขุเวทนา

ที่เจือปนดวยกามราคานุสัยและอัตตกิลมถานุโยค ทุกขเวทนา

ที่เจือปนดวยปฏิฆานุสัย ใหดําเนินตามทางสายกลาง คือตั้งจิตต

ไวในอุเบกขาที่ไมเจือปนดวยอวิชชานุสัย อันมีอุทธัจจและ

วจิกิจิฉาประกอบ ถาอเุบกขานัน้ประกอบดวยอทุธจัจกด็ ีวจิกิจิฉา

ก็ดี อุเบกขานั้นเปนโมหะ ไมสามารถจะตรัสรูได ตอเมื่ออุเบกขา 

นัน้ไมประกอบดวยอทุธจัจและวจิกิิจฉาแลว เหน็จาํคดิรูทีห่ยดุนิง่

อยูในอุเบกขานั้นก็เปนมัชฌิมาปฏิปทาที่จะใหบรรลุธรรมกายแล
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เทศนำ เรื่องอริยธนกถำ
แสดงโดย

พระภำวนำโกศลเถระ
วันที่ ๗ กุมภำพันธ พ.ศ. ๒๔๙๗

นโม ตสฺส ภควโต ฯลฯ 

 ยสฺส สทฺธา ตถาคเต  อจลา สุปติฏติา 

 สีลฺจ ยสฺส กลฺยาณํ  อริยกนฺตํ ปสํสิตํ

 สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ  อุชุภูตฺจ ทสฺสนํ 

 อทลิทฺโทติ ตํ อาหุ  อโมฆนฺตสฺส ชีวิตํ 

 ตสฺมา สทฺธฺจ สีลฺจ ปสาทํ ธมฺมทสฺสนํ 

 อนุยฺุเชถ เมธาวี  สรํ พุทฺธาน สาสนนฺติ ฯ 

 ณ บัดนี้อาตมภาพจะได แสดงธรรมิกถา แกด วย

อริยธนคาถาวาจาเครื่องกลาวปรารภถึงทรัพยของพระอริยเจา
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ทรัพยของพระอริยเจาในอริยธนกถานี้ มี ๔ ประการ จะชี้แจง

แสดงตามวาระพระบาล ีคลีค่วามเปนสยามภาษาตามมตัยาธบิาย

และจะแสดงเปนทางปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ ใหสมกบัพระสตูร เรยีกวา

อริยธนกถา กวาจะยุตติการและโดยสมควรแกเวลาเริ่มตน

อริยธนกถา เพราะเราทานทั้งหลายหญิงชายทุกถวนหนา ที่มา

ประสพพบพระพทุธศาสนา นบัวาเชือ่ในพระพุทธศาสนา ขอที ่๑

 ขอที่ ๒ ก็สํารวมกาย วาจา เรียบรอยดีไมมีโทษ 

 ขอที่ ๓ เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา

 ขอที่ ๔ ทําความเหน็ใหตรงตอรองรอยทางพทุธศาสนา

  ไมใหผิดไมใหพลาด ขอนี้เปนใจความสําคัญ

  ของอริยธนกถา

 เพราะเราทานทัง้หลายเกดิมา ประสพพบพทุธศาสนาธรรม

๔ ขอนีต้องมัน่ในขนัธสนัดาน ใหแนนอนในใจของตน ใหเปนหลัก

เปนประธาน ตามวาระพระบาลีที่ชี้ไวเปนหลักฐานวา 

 ยสฺส สทฺธา ตถาคเต อจลา สุปติฏิตา ความเชื่อ

อันไมหวั่นไหวของบุคคลใด ตั้งอยูแลวในพระตถาคตดวยดี 

 สีลฺจ ยสฺส กลฺยาณํ อริยกนฺตํ ปสํสิตํ ศีลของบุคคลใด

ดีงาม เปนที่ยินดีของพระอริยเจา อันพระอริยเจา สรรเสริญแลว 

 สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ ความเลื่อมใสของบุคคลใดมีอยูใน

พระสงฆ
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 อุชุภูตฺจ ทสฺสนํ ความเห็นของบุคคลใด เปนธรรมชาติตรง 

 อทลิทฺโทติ ตํ อาหุ นักปราชญทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นวา

เปนคนไมจน

 อโมฆนฺตสฺส ชีวิตํ ความเปนอยูของบุคคลนั้นไมเปลา

จากผล 

 ตสฺมา สทฺธฺจ สีลฺจ ปสาทํ ธมฺมทสฺสนํ เพราะเหตุนั้น

เมื่อผู มีปญญามาระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย

ควรประกอบความเชื่อ และศีล ความเล่ือมใสความเห็นธรรม

ไวเนืองๆ ดวยประการดังนี้

 นีเ่นือ้ความของพระบาล ีคลีค่วามเปนสยามภาษาไดความ

เทานี้ ตอแตนี้อรรถาธิบายขยายความในทางพระปริยัติผูปฏิบัติ

ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ควรมีธรรม ๔ ประการนี้

ตั้งใหมั่นไวในขันธสันดาน 

 ความเชื่อ ขอตน เราจะตั้งไวอยางไร เชื่อใคร ทานวาง

หลักไวแลว เชื่อในพระตถาคตเจาจะเชื่อที่อื่นไมได เลอะเลือน

ไปใหเชื่อลงไวในพระตถาคตเจา อยากลับกลอก อยาลอกแลก

ใหมั่นคงใหดี ตั้งความเชื่อที่ไมกลับกลอกใหม่ันคงลงไป ใน

พระตถาคตเจา อยางอนแงนอยาคลอนแคลนเชือ่ในพระตถาคตเจา

เชื่ออยางไร เชื่อใคร ใครเปนตัวพระตถาคตเจานี้ตองไดหลักฐาน

ดังนี้ พระตถาคตเจา คือธรรมกาย เปนตัวพระตถาคตเจา ที่ทาน
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ทรงรบัสัง่โปรดพระวกักล ิทานรบัสัง่ดวยพระองคเองวา ธมมฺกาโย

อหํ อิติป เราผูตถาคตคือ ธรรมกาย นี้รับส่ังดวยพระองคเอง

นัยหนึ่ง อีกนัยหนึ่ง ตถาคตสฺส โข วาเสฏฐา อธิวจนํ ธมมกาโย

อหํ อิติป  ดูกรวาเสฏฐะโคตรทั้งหลาย คําว าธรรมกายๆ

เปนตถาคตโดยแท ใหเชื่อในธรรมกายอันนี้แหละ อยางอน

อยาคลอนแคลน ใหมั่นคงลงไป เชื่อลงไปในพระตถาคตเจา

เมือ่เชือ่ลงไปในพระตถาคตเจาแลว ไดชือ่วาผูมศีรทัธา เชือ่ลงไป

ในพระตถาคตเจา สิง่อืน่นอกจากธรรมกายแลว ไมเลิศไมประเสรฐิ

เทาธรรมกาย ธรรมกายนี้เปนของเลิศประเสริฐลนพน สิ่งอื่น

จะวิเศษเทาใดก็ไมถึงธรรมกาย ธรรมกายอยูเหนืออํานาจอ่ืน

ทัง้หมด  อยูในปกครองธรรมกายทัง้หมด ธรรมกายทวมทบัหมด

ใหปรากฏเปนหนึง่ลงไปไดดังนี ้นี้ไดเชือ่วาลงไปในพระตถาคตเจา 

แตวาเชื่อลงไปตามความรู ยังไมเห็น นี่เปนทางปริยัติ ขอหนึ่ง 

 ขอสอง ศลี ศลีของบคุคลใดดีงาม เปนทีย่นิดขีองพระอรยิเจา

อันพระอริยเจาสรรเสริญแลว ประสงคชนิดไหน อริยธนกถาศีล

อันนีเ้ปนทรพัยของพระอรยิะเปนทรพัยของพระอรยิทเีดียว ศลี ๕ กด็ี

ศีล ๘ ก็ดี ศีล ๑๐ ก็ดี ศีล ๒๒๗ ก็ดี ศีลทุกชั้นใหมั่นคงลงไป

ดีงามนั้นหมายถึงความบริสุทธิ์ เรียกกัลยาณศีล อริยกันตศีล

ศีลที่พระอริยเจาชอบใจ ปสงฺสิตศีล ศีลที่พระอริยเจาสรรเสริญ

กลัยาณศลี คอื ศีลชนดิไหน อริยกันตศีล ศลีชนดิไหน ปสงสฺติศลี

เปนศีลชนิดไหน ศีลไมสะดุดใจของพระอริยเจา ไมมีที่ตําหนิ
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เม่ือเขาถงึศีลแลว จะตเิตยีนกายของเราก็ไมม ีตเิตยีนวาจาก็ไมมี

ตลอดจนกระทั่งถึงเจตนาศีล หาท่ีตําหนิติเตียนไมได นี้ก็เปน

กัลยาณศีลอยูแลว ควรรักษาความบริสุทธิ์อันนี้ ใหเราติเตียน

ตัวเราเองไมได และคนอื่นก็ติเตียนเราไมได ทั้งตนและบุคคลอื่น

ตเิตียนไมไดทเีดยีว ความบรสิทุธิอ์นันัน้ ควรรกัษาเปนพืน้อยูเสมอ

ไปไมคลาดเคลื่อนพระอริยเจาตองการรักษาไวจนกระท่ัง กี่วัน

กี่คืน กี่เดือน กี่ป ก็ตาม ไมมีขาดตกบกพรอง สะอาดสะอาน

อยูเนืองนิตย ทุกอัตรา ทําไดดังนี้พระอริยเจาก็สรรเสริญวา

ลาภา วต เต เปนลาภของทานหนอ เปนลาภทเีดียว ดงันี ้ใหมีศีล

มั่นอยูอยางนี้ นี่เรียกวาศีล เปนขอที่สอง

 ขอที่ ๓ เลื่อมใส ความเล่ือมใส ในหมูมีอยูในบุคคลใด 

หรือความเล่ือมใสมอียู หรอืความเลือ่มใสของบคุคลใดมอียูในหมู

หรือความเลื่อมใสมีอยูในบุคคลใด อยางนั้นก็ได ใชไดทุกเหลี่ยม 

ความเล่ือมใสของบคุคลใดมีอยูในสงฆ มอียูในหมู ความเล่ือมใส

ในหมูเปนอยางไร ดวูนั ๘ คํา่ละก็มา มากนัแนนทเีดยีว พอวันจรงิ

วันจังวันอาทิตยก็หายไปพรองไปเสียบาง ก็เพราะเขาไมเลื่อมใส

ในหมู พระกดี็ เณรกด็ ีพอถงึวนัทาํวตัรอาราธนากห็ายกนัไปหมด 

อยางนี้เรียกวาไมเลื่อมใสในหมู ไมรักหมูของตัวเอง ไมเชิดหมู

ของตัวเองไมทุมเทใสหมูของตวัใหรุงเรอืงเจรญิ อบุาสก อบุาสกิา

ก็แบบเดียวกัน ไมรักหมูของตัวทอดธุระเสีย อยางนี้ฆาตัวเอง 

ทําลายตัวเอง พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ งเรืองก็เพราะภิกษุ

49

49



สามเณร อุบาสก อุบาสิกาเลื่อมใสในหมู ไมละหมูทีเดียวกลัว

หมูจะเสียไป จะนอยพวก นอยหมู นอยคนไป เพียบพรอมอยู

เสมอไมใหขาดเปอรเซ็นตทีเดียว ลักษณะเลื่อมใสในหมูเลื่อมใส

อยางนี้ ไมใชเลื่อมใสอยางเหลวไหล เลื่อมใสกันจริงๆ อยางนี้

ไมทอดธุระ ไมทิง้หมูทีเดียว พวกท้ิงหมูพวกจบัจดไมแนนอนในหมู

ลอกแลกในหมูอยางนัน้เรยีกวาไมเลือ่มใสในหมู เรือ่งนีพ้ระบรมครู

ทรงรับสั่งย่ิงนัก ลักษณะไมเลื่อมใสในหมู ทอดทิ้งธุระเสียบาง

ไมเอาใจใสบาง เอาใจใสบางอยางนี ้ภกิษสุามเณรกเ็รยีกวา ภกิษุ

สามเณรจร ไมเรียกวาประจํา หรืออุบาสก อุบาสิกา ก็เรียกวา

อุบาสก อุบาสิกาจร ไมใชประจํา ทางโลกก็แนะนํากันไววา

คบคนจรนอนหมอนหมิน่ เหมอืนนอนหมอนหม่ิน ชาวบานเขาจะ

นินทาได เขายังวากันอยูอยางนี้เลย เพราะฉะนั้น ภิกษุสามเณร

อยูวัดก็ดี อุบาสก อุบาสิกาอยูวัดก็ดี ตองเปนคนประจํา ใหรักหมู

ใหเล่ือมใสในหมู อยาใหขาดหมู หมูเขาทาํกนัอยางไร กท็าํตามหมู

ถาหมูเขาทาํอยางไรไมทําตามหมูก็ขัดจงัหวะหมู ไมเล่ือมใสในหมู

กเ็ปนการขดัขอนีเ้สยีแลว ถาเลือ่มใสในหมูไมขาดตกบกพรองใดๆ

ชื่อวา สงฺเฆ ปสาโท เลื่อมใสในหมูแทๆ พระอริยเจาประสงค

อยางนั้น ไมใชประสงคอยางอื่น เมื่อเรารูหลักอันนี้ ก็จําไวในใจ 

ถาเราขาดเวลาใด เรากท็าํลายหมูเสยีแลว ทําลายอยางไร หมูเรา

๑๐๐ คน ลองขาดไปเสยีหนึง่คน เปน ๙๙ คนไปแลว หมูเรา ๑๐๐ คน

ขาดไป ๒ คนเหลือ ๙๘ คน อยางนี้ทําใหหมูเสื่อม ทําลายหมู

อยางนี ้เรยีกวาทําลายจริงๆ ไมใชทําลายเลนๆ ถาเรารูเชนนีแ้ลว
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กต็ัง้ใจไวใหมัน่ พทุธศาสนาประสงคอยางนัน้ เรยีกวา สงเฺฆ ปสาโท 

ยสฺสตฺถิ ความเลื่อมใสในหมูของบุคคลใดมีอยู บุคคลน้ันไมใช

เปนคนจน นกัปราชญทัง้หลายกลาววาไมเปนคนจน เพียบพรอม

อยูเสมอ มีแตเพิม่พนูหมูขึน้เชนนีช้กัชวนหาคนโนนบาง ชกัชวน

หาคนนีบ้าง มาเพิม่หมูอยูเสมออยางนี ้จะจนไดอยางไร วดัปากนํา้

ไมมทีี่ใหอยูถาคนเลือ่มใสหมูมากๆ ถาคนเลือ่มใสหมูนอยลงแลว

อยาวาวัดปากนํ้าเลย วัดไหนๆ ก็โทรมทั้งนั้น วัดหมดอําเภอ

ภาษีเจริญ เล่ือมใสในหมูมีนอยวัดปากนํ้านับวาเลื่อมใสในหมู

ยังมีภาษีกวาวัดตางๆ ใหรูอยางนี้ บานก็ดี ที่จะเจริญขึ้นได

เพราะอาศัยเขาเลื่อมใสในหมู เขารักในหมูของเขา เม่ือไมให

ขาดตกบกพรอง แมบานพอบานฉลาดนกั ใครเขาบาน เขาไปอยู

ในบานของตัวแลวใชวิธีปฏิบัติวัตรฐาก แกไขใหเพลิดเพลิน

ใหเพลิดเพลินเจริญหนักเขาบานนั้นก็ใหญโตขึ้นไปทุกทีๆ

เพราะพอบาน แมบาน เขาเลือ่มใสในหมู เขาไมขาดตกบกพรอง

คนไมเลื่อมใสในหมู คนแกคนเฒาจะไปอาศัยอยูสักสองคนไมได

ขับไลเขาแลว ไมเลื่อมใสในหมู พวกไมเลื่อมใสในหมูก็เปน

คนหัวเดียวกระเทียมลีบ ใครๆ เขาก็ไมคบคาสมาคมดวย เหตุนี้

สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ ความเล่ือมใสในหมูมีอยูแกบุคคลใด

บุคคลนั้นไมใชเปนคนจน นักปราชญทั้งหลายยืนยันทีเดียว

เมื่อรูจักหลักอันนี้ ความจริงเปนดังนี้ อุชภุูตฺจ ทสฺสนํ ความเห็น

ของบคุคลใดเปนธรรมชาตติรง ความเหน็ตรง เหน็อยางไร เห็นตรง

เห็นถูกความเจริญ เห็นถูกรองรอยของพระพุทธเจาพระอรหันต
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เหน็ถูกหลีกจากความเสือ่มเสยีท้ังหมด เหน็ถกูตามทางมรรคผล

ปรากฏอยางนี้เรียกวาเห็นตรง เห็นตรง เห็นอยางไร ก็เห็นธรรม

นั้นแหละจึงเรียกวาเห็นตรง เห็นผิดธรรม ก็คือเห็นคดไป

ความเห็นนี้เปนหลักสําคัญ เพราะตางทานมีความเห็น ภิกษุ

สามเณรก็มีความเห็น อุบาสก อุบาสิกาก็มีความเห็น ความเห็น

ทั้งหลายเหลานั้นบางคนคด บางคนตรง แตในอริยธนกถานี้

ประสงคเอาความเห็นตรง ความเห็นคดไมเอา 

 เพราะฉะนั้นในบททายนี้ ทานจึงยืนยันวา ธมฺมทสฺสนํ 

ความเหน็ธรรมนัน่เองเหน็ถกูนัน่เอง เหน็มอียู ๒ อยางคอื ถกู กบั

ผดิ ผิดกเ็ปนมจิฉาทิฏฐิ ถูกก็เปนสมัมาทิฏฐ ิม ี๒ อยาง นีเ้ทานัน้ 

เห็นผิดกับเห็นถูก หมดทั้งสากลโลก ตองมีคนเห็น ๒ อยางนี้

เทานัน้ เห็นผิดมอีะไรเปนตัวยนื เห็นถกูมีอะไรเปนตวัยนื มมีรรคผล

เปนตวัยนื โสดามรรค สกิทาคามรรค อนาคามรรค อรหตัตมรรค 

โสดาผล สกิทาคาผล อนาคาผล อรหัตตผล ตรงทางมรรคผลนี้

เรียกวา ธมฺมทสฺสนํ ที่เรียกวา อุชุภูตฺจ ทสฺสนํ ความเห็นของ

บุคคลนั้นเปนธรรมชาติตรง อทลิทฺโทติ ตํ อาหุ เมื่อพรอมดวย

ธรรม ๔ ประการดังนี้ นักปราชญทั้งหลายยืนยันวา ไมใชคนจน 

เปนคนมั่งมีทีเดียว เมื่อรูจักอันนี้ ในคาถาเบื้องทายทานจึง

รบัรองวา ตสมฺา สทธฺจฺ สลีจฺ ปสาท ํธมมฺทสสฺน ํเพราะเหตนุัน้

เมื่อผูมีปญญามาระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย

ควรประกอบความเชือ่ และศลี และความเลือ่มใส กับความเหน็ธรรม
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ใหมั่นในขันธสันดาน ไวเนืองๆ ดวยประการดังนี้ เนื้อความ

ของพระปริยัติ ตรัสเทศนาไดเทานี้ ตอแตนี้จะไดขยายปริยัติ

ใหเปนปฏิบัติตอไป 

 เริ่มตนปริยัติใหเขาปฏิบัตินั้น ความเชื่อไมกลับกลอก

ตั้งม่ันแลวดวยดีในพระตถาคตเจา มีอยูแกบุคคลใดความเชื่อ

ตองเห็น ถาไมเหน็แลวกเ็ชือ่ไมสนทิ เขาวา ๑๐ ปากวาไมเทาตาเหน็

๑๐ ตาเห็นยังไมเทามือคลํา แนกวานั้นอีก เพราะฉะนั้นปฏิบัติ

ก็ตองเห็น เปนแตรูยังเปนปฏิบัติไมได รูเทาไรๆ ก็เปนปริยัติ

อยูนัน่ ถาเหน็ดวยจงึจะเปนปฏบิตัไิด เหน็จะเหน็อยางไร เหน็จรงิๆ

ไมใชวานึกคาดคะเนดนเดาเอา วัดปากนํ้าเขาเห็นกันมาก

เห็นธรรมกาย เห็นพระตถาคตเจาทีเดียว ไมใชเห็นอื่น แตกวา

จะเหน็พระตถาคต จาํจะตองเลาเรือ่งไปตัง้แตตนจึงจะเขาหลกัฐาน

ความเห็นลงไปในพระตถาคตเจา ความเห็นตองมี ถาไมมีความ

เห็นเชื่อไมสนิท ท่ีตองมีความเห็น เห็นกายมนุษยน้ีไมใชเห็น

อยางอืน่ เราเชือ่กายมนษุยนี ้เชือ่ไปตามหนาทีข่องเขาคนใดเขา

ก็เชื่อไปตามหนาที่ของเขา นี่เราเห็นกายมนุษย เห็นแลวก็รูจัก

กายมนุษย นี่เชื่อกายมนุษยเพราะเห็นกายมนุษย ในกายมนุษย

มีอีกกายหนึ่ง เขาเรียกวา กายมนุษยละเอียด เวลาฝนออกไป

ถาเห็นกายที่ฝนก็เชื่อฝนอีก เชื่ออีก เชื่อฝนนั้น เชื่อกันถึงกับ

บนบานศาลกลาวทีเดียว ถึงกับตองแกสินบนกัน ฝนอันนี้แหละ 

เพราะเชื่อจริงๆ ไมใชเชื่อโลเล เมื่อเชื่อกายที่ฝนแลว ยังมี
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อีกกายหนึ่ง เขาเรียกวากายทิพยไปฝนถึงกายทิพยเขาฝนในฝน

กเ็ช่ืออกี เพราะไปเหน็เขา จะไมเชือ่ไดอยางไร กายทพิยละเอียด

มอีกี เพราะไปเห็นกายทพิยละเอยีดฝนในฝนเขาอีก กเ็ชือ่กายทพิย

ละเอียดอีก ตองมีจริงอยางนี้ ฝนในฝนลงไปอีกก็เห็นกาย

รูปพรหม เช่ือกายรูปพรหมอีก เพราะไปเห็นเขา เชื่อเหมือน

กายมนุษยนี้ เห็นกายรูปพรหมละเอียดเขา เชื่อกายรูปพรหม

ละเอยีดอกี ไปเหน็กายอรปูพรหมเช่ือกายอรปูพรหมอีก เหน็กาย

อรูปพรหมละเอียดก็เชื่อกายอรูปพรหมละเอียดอีก ไปเห็น

กายธรรม ก็มั่นใจทีเดียววา พระสิทธัตถราชกุมารแสวงหา

พระพทุธการกธรรม ไปพบทีค่วงไมศรีมหาโพธิ ์มาพบพระพทุธเจา

เปนอยางนี้เองนี่หรือพระพุทธเจา เห็นทีเดียววา อโห พุทฺโธ

นี่พระพุทธเจาเห็นชัดทีเดียว สาวเขาไปก็จะเห็นชัดลงไปกวานั้น 

นี้เพียงแตเช่ือพระพุทธเจาไวทีหนึ่งกอนเห็นธรรมกายก็เชื่อ

ธรรมกาย เห็นธรรมกายละเอียดก็เชื่อธรรมกายละเอียด เห็น

ธรรมกายโสดาก็เชื่อธรรมกายโสดา เห็นธรรมกายโสดาละเอียด

ก็เชื่อธรรมกายโสดาละเอียด เห็นธรรมกายพระสกิทาคาก็เชื่อ

ธรรมกายพระสกิทาคา เห็นธรรมกายพระสกิทาคาละเอียดก็เชื่อ

ธรรมกายพระสกิทาคาละเอียด เห็นธรรมกายพระอนาคาก็เชื่อ

ธรรมกายพระอนาคา เห็นธรรมกายพระอนาคาละเอียดก็เชื่อ

ธรรมกายพระอนาคาละเอียด เห็นธรรมกายพระอรหัตตก็เชื่อ

ธรรมกายพระอรหัตต เห็นธรรมกายพระอรหัตตละเอียดก็เชื่อ

ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด เชื่ออยางนี้ ตองมีจริงอยางนี้
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บัดนี้วัดปากนํ้ามีตั้ง ๑๐๐ เห็นธรรมกายอยางนี้ อันนี้ตรงกับบาลี

มไิดคลาดเคลือ่นกนัเลย วา ยสสฺ สทธฺา ตถาคเต อจลา สปุตฏิติา

ความเชื่อไม กลับกลอกของบุคคลผู  ใดตั้ง ม่ันแล ว ต้ังมั่น

ในพระตถาคตเจาดวยดีแลวอยางนี้ มั่นลงไปอยางนี้ ธรรมขอนี้

ที่ยังไมมีธรรมกายยังไมเห็นธรรมกาย เปนแตไดยินเขาเลา

เขาบอก ยังเปนทางปริยัติอยูเมื่อเห็นแลว จึงจะเปนทางปฏิบัติ 

ถาเห็นเขาแลวเรียกวา ปฏิบัติศาสนาแลว นั่นตัวจริงอยางนั้น

เปนทางปฏิบัติดังนี้ ปริยัติ ปฏิบัติ เมื่อเขาถึงพระตถาคตเจาจะมี

อะไรตอไป เขาถึงธรรมกาย เขาถึงธรรมกายๆ ทานไมมีหนาที่

อ่ืนอกี ตัง้อยูในศลีไมคลาดเคลือ่น ตัง้อยูในศลีทเีดียวทานรูทเีดยีว

จะเขาถึงธรรมกายนี้ตองมาโดยทางศีล มาในทางศีลอะไร ทานก็

เหน็ศลี ไมใชเจตนาศลี ศลีอยูในกลางดวงธรรมทีท่าํใหเปนกายมนุษย

ใสบริสุทธิเ์ทาฟองไขแดงของไก นัน่เปนธรรมของมนษุย ในกลาง

ดวงธรรมทีท่าํใหเปนกายมนษุยนัน้มดีวงศลี สมาธ ิปญญา วิมุตติ 

วิมุตติญาณทัสสนะ ที่จะเขาถึงกายทิพยละเอียดตอง เดินไป

ในทาง ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ จะเขาถึง

กายทิพย ตองเดินอยูในทาง ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติ-

ญาณทัสสนะ ในกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายมนุษยละเอียด 

แลวก็หยุดนิ่งอยูในกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายทิพย นิ่งเขา

ไปในดวง ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ

ถงึกายทพิยละเอยีด ไปอยางนี ้เขาถึงดวงศลี สมาธ ิปญญา วิมุตติ

วิมุตติญาณทัสสนะ ในกายทิพยละเอียดก็เขาถึงกายรูปพรหม
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นิ่งอยูในกลางดวงศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ 

ในกายรูปพรหม เขาถึงกายรูปพรหมละเอียด นิ่งอยูในดวงศีล 

สมาธิ ปญญา วมิตุติ วมุิตติญาณทัสสนะ ในกายรปูพรหมละเอียด

เขากายอรูปพรหม นิ่งอยูในกลางดวงอรูปพรหม ในกลางดวง

ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ เขาถึงกาย

อรูปพรหมละเอียด นิ่งอยูในกลางดวง ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ 

วิมุตติญาณทัสสนะ ในกายอรูปพรหมละเอียด เขาถึงกายธรรม

ทีเดียว รูทีเดียววา ศีล ที่จะเขามาถึงกายธรรม มาดวยศีล ผิดศีล

มาไมได มาไมถึง มาไมถูกทีเดียว เพราะฉะนั้นความเห็นเชื่อ

ลงไปในพระตถาคตเจาแลว กร็ูทเีดยีววา เขามาถงึพระตถาคตเจา

มาดวยศีล ธรรมกายก็ไมดูถูกดูหมิ่นในเร่ืองศีล มั่นคงเพราะได

เห็นศีลเสียแลว โดยปฏิบัติเชนนั้น ปฏิบัติเขาไปถึงธรรมกาย

เมื่อเขาถึงธรรมกายแลว มีศีลแลว ก็เล่ือมใสในหมูทีเดียว 

ธรรมกายนี้จะเจริญมากเพราะอาศัยความพรักพรอมใจกัน ภิกษุ

สามเณร ทีพ่รักพรอมใจกนั ธรรมกายกเ็จริญขึน้อบุาสก อบุาสกิา 

ก็พรักพรอมใจกัน ธรรมกายก็เจริญขึ้น ไมเอาใจไปใชเรื่องอ่ืน 

พวกเอาใจไปใชเรื่องอื่น ไมเขาถึงธรรมกายกับเขา คนอ่ืนเขา

เขาถงึสกัเทาไรๆ ก็เขาไมถึงกับเขา เพราะเอาใจไปใชทางอืน่เสยี

เม่ือเอากายไปใชเรื่องอื่นเสียเชนนั้นแลว ความเลื่อมใสใน

ธรรมกายไมมเีสียแลว เมือ่ความเลือ่มใสในธรรมกายไมมีเสียแลว 

ขาดอริยธรรมไปขอหนึ่ง ตองใหมีความม่ันเล่ือมใสในธรรมกาย

ตองทําธรรมกายใหเปนใหได ถาไมเปนก็ขาดความเลื่อมใสไป
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ไมเปนเรากต็าย เรายอมแนนอนทีเดียว ถาวาไมเขาถงึธรรมกาย 

ไมเปนธรรมกายเราตองตายทีเดียว ตายไปเถอะ ถอดกายตาย

ไปเสยี เปนสมณเทพบตุรตอไป ไมอยูละในมนษุย ม่ันลงไปจรงิๆ 

เชนนั้นเขา ก็เขาถึงธรรมกายจนได ไมยอมกันเชื่อมั่นลงอยางนี้ 

รกัหมูทเีดยีวพอมธีรรมกาย กห็าหมูทเีดยีว ใครใกลเขามา ไมเปน

ธรรมกายนิ่งอยูไมไดไมสบายใจ ไมเขาเปนพวกเดียวกัน ไมเขา

หมูกัน ใครใกลไมได เออ นั่งกันเถอะนา จะไดเห็นของดีบาง

นัง่เขาเถอะ อยาคยุกนัเรือ่งอืน่เลยเสยีเวลา เราคยุกนัเรือ่งอืน่เลย

เสยีเวลา เราคยุกันมานานแลว นัง่ใหเขาถงึธรรมกายจะไดมทีีพ่ึ่ง 

จะไดพบที่พึ่ง อื่นไมมี นี่ถาทําเขารูปนี้ เปนพระที่ฉลาด เปนเณร

ทีฉ่ลาด อบุาสก อบุาสกิา กฉ็ลาดเพราะเล่ือมใสในหมู พวกมีนอย

ไมยอมทีเดียว ถาโงก็คุยแตเรื่องอื่น เรื่องธรรมกายไมถามหา

ไมตั้งใจทีเดียว ไมเอาใจใสทีเดียว นี่พวกทําลายศาสนา ทําหมู

ใหแชเชอืน ทาํใหเลอะเลอืน พวกจรงิก็ตองจริงลงไป หาหมูหาพวก

เรื่องธรรมกายอยางเดียว พระพุทธเจา ในเวลาคอนรุงพระองค

สองดูธรรมปูนสิยัของสตัว หาพวกหาหมูทานหาหมูทกุวนัทเีดยีว 

เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไดเจริญขึ้นอยางนี้ ตองเลื่อมใสอยางนี้จึง

จะถูกหลักฐาน รองรอยพระพุทธศาสนา จึงจะไดชื่อวาเปนผู

เล่ือมใส เล่ือมใสในหมูเลื่อมใสในหมูนี้เปนทางปฏิบัติ เห็นชัด

ทเีดียว ธรรมกายกเ็หน็ใครมธีรรมกายกเ็ห็นปรากฏชดั อยางนีจ้งึ

เรยีกวา สงเฺฆ ปสาโท เล่ือมใสในหมู เปนทางปฏบิตัดิงันี ้อชุภุตูจฺ

ทสฺสนํ เห็นตรงหมดท้ังสากลพุทธศาสนา ตองมาแนวเดียวกัน
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ทั้งนั้น ทางศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ มาจาก

กายมนษุยเขาถงึกายมนษุยละเอยีด จากกายมนษุยละเอียดกเ็ขา

ถึงกายทิพย มาจากกายทิพยก็เขาถึงกายทิพยละเอียด จาก

กายทิพยละเอียด เขาถึงกายรูปพรหม จากกายรูปพรหมเขาถึง

กายรูปพรหมละเอียด มาจากกายรูปพรหมละเอียดเขาถึง

กายอรูปพรหม จากกายอรปูพรหมเขาถงึกายอรปูพรหมละเอียด  

จากกายอรูปพรหมละเอียด เขาถึงกายธรรม เขาถึงกายธรรม

มาทางนี้เปนอันถูก ใหเห็นอยางนี้ ทางอ่ืนไมของแวะ มุงอยู

ทางนีเ้ทานัน้ ทางอืน่ไมตอง จะเขาถงึธรรมกายไดสมความปรารถนา

เพราะความเห็นตรงเห็นตามรองรอยของธรรม เห็นตามธรรม

สมดวยบาลีวา ธมฺมทสฺสนํ เห็นธรรมนั่นเอง นี้ทางปฏิบัติ

ตองตรงลงไปอยางนี้ ถาไดหลักอันนี้แนนอนแลว ก็ไมเสียที

ทีม่าประสพพบพทุธศาสนา เรียกวาคนรูจักรองรอยพระพทุธศาสนา

เรียกวาคนเห็นตรง ถาเห็นไปทางอื่นเสีย เปนคนคด เปนอะไร 

เปนมิจฉาทิฏฐิ เห็นตรงเปนอะไร เปนสัมมาทิฏฐิ พึงรูชัดทีเดียว

วาตัวเปนสัมมาทิฏฐิ หรือมิจฉาทิฏฐิ ที่ไมเห็นยังเปนมิจฉาทิฏฐิ

อยูยังเห็นผิดอยู เห็นถูกก็เปนสัมมาทิฏฐิทีเดียว ใหรูจักหลักชัด

ดังนี้ เมื่อรูจักหลักชัดดังนี้ ก็สมดวยบาลีวา อทลิทฺโทติ ตํ อาหุ 

ถามวา มีธรรมกาย หรือเขามีเงินโกฏิ เงินลานก็ชางปะไร

สูธรรมกายไมได ธรรมกายเย็นกายสบายใจอยูกับธรรมกายเรื่อย 

นั่นพระอริยธนกถา เปนทรัพยของพระอริยเจาทานมีแต บาตร

ไตรจีวรเทานั้น ทานมีแตผานุ งผาหมพอสมควร อยูในปา
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ในดอนในดง ไมกังวลอะไร มุงแตธรรมกายเทานั้น ทานเอา

ตัวรอดไดอยางนี้ พวกเรารูจักอันนี้ ก็ใหถึงธรรมกายใหได ถาไม

เขาถึงธรรมกายได ก็เปนอันวา อริยธนกถาทรัพยของพระอริยเจา

ไมไดพบ เราประสพทรัพยเขา มากนอยเทาไรก็ควรเอาใจ

ปลื้มแคไหน ดีใจแคไหน ถาประสพธรรมกายเขา ปลื้มใจยิ่งกวา

ทรัพย ในสากลโลกได สละทรัพย ไดหมด แตวาธรรมกาย

สละไดยาก พอเขาถึงธรรมกายเขาแลวไมอาจสละไดทีเดียวนี้

คนมีปญญา คนโงอาจจะท้ิงของดีได เพราะฉะนั้นเขาจึงได

วางบทเปนเพลงไว ธรรมกายเปนแกวนี่ วา เกิดมาจะมาหาแกว 

พบแลวไมกําจะเกดิมาทาํไม วาหลกัอยางนี ้แกวนัน้คอืธรรมกาย 

บดันีเ้รา มาพบแลวท่ีวดัปากนํา้มธีรรมกายกนัมาก เรามาพบแกว

เขาแลว ถาพบแลวไมกําจะเกิดมาทําอะไร นี่ก็สมกับคํานี้แลว 

ตองไปกําอื่นอยาไปกําๆ ไมได กําอื่นเปนมูตร เปนกรีสไปหมด 

กาํแกวนีแ้หละ เปนของจรงิของแทแนนอน จะพาเราพนจากทกุขได

ถาวาไมกําแกวไวแลวจะพนทุกขไดยาก เหตุนี้สมเด็จพระผูมี

พระภาคเจาจึงไดทรงรบัสัง่วา ตสมฺา สทธฺจฺ สลีจฺ ปสาท ํธมมฺ-

ทสฺสนํ อนุยฺุเชถ เมธาวี เพราะเหตุนั้น เมื่อผูมีปญญา มาระลึก

ถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายแลวควรประกอบความเชื่อ 

ควรประกอบศีล ควรประกอบความเลื่อมใส ควรประกอบความ

เห็นธรรม ไวเนืองๆ ในขันธสันดานของตน ดวยประการดังนี้
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 ไดชีแ้จงแสดงมาในอรยิธนกถา ตามวาระพระบาลี คล่ีความ

เปนสยามภาษา และตามมัตยาธิบายเปนปริยัติ และปฏิบัติ

ปฏิเวธ เปนลําดับมา สมควรแกเวลาโดยมคธภาษา ขยายความ

เปนสยามภาษาเพียงเทานี้ ที่ชี้แจงแสดงมานี้ขอทานทั้งหลาย

ผูเปนเมธมีีปญญา พงึมนสกิารกาํหนดไวในใจของตนทกุถวนหนา

วาทรัพยของอริยเจาไมใชอื่น คือ คุณธรรม ๔ ประการนี้ ความเชื่อ

และศีล ความเลื่อมใส ความเห็นธรรม ๔ ประการนี้ เปนทรัพย

ของอรยิเจาโดยแท ดวยประการนี ้ที่ไดชีแ้จงแสดงมานี ้พอสมควร

แกเวลา สมมติวายุติธรรมเทศนาโดยอรรถนิยมเพียงเทานี้.....

เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
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ธรรมเทศนำ 

ของ

พระเดชพระคุณท่ำนเจำคุณพระภำวนำโกศลเถระ 

แสดง ณ วันที่ ๒๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๙๗

นโม ตสฺส ฯลฯ

 อิธ วสฺสํ วสิสฺสามิ อิธ เหมนฺตคิมฺหิสุ

 อิติ พาโล วิจินฺเตติ อนฺตรายํ น พุชฺฌติ

 ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตํ พฺยาสตฺตมนสํ นรํ 

 อติตฺตํ เยว กาเมสุ อนฺตโก กุรุเต วสํ 

 น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย น ปตา นป พนฺธวา 

 อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส นตฺถิ าตีสุ ตาณตา 

 เอตมตฺถวสํ ตฺวา ปณฺฑิโต สีลสํวุโต 

 นิพฺพานคมนํ มคฺคํ ขิปฺปเมว วิโสธเย ฯ
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 ณ บัดน้ีอาตมภาพจักไดแสดงธรรมิกถา แกดวยความรู

ความเห็นของคนพาล และความรูความเห็นของบัณทิต ดวย

หนทางคนพาลและบัณฑิตนัยหนึ่ง อีกนัยหนึ่ง แกดวยหนทาง

เปนอัปมงคล หนทางของคนพาล แกดวยหนทางท่ีเปนมงคล

เปนหนทางของบณัฑติ จะชีแ้จงแสดงตามวาระพระบาล ีซึง่ยกขึน้

ไวเปนนิเขปกถา เร่ิมตนวาระพระบาลี วา อิธ วสฺสํ วสิสฺสามิ

เปนอาทิ คนพาลยอมคิดเสียดังนี้ วาเราจักอยูตลอดกาลฝน

ในที่นี้ในฤดูหนาวตลอดหรือในฤดูแลงตลอดในที่นี้ยอมไมเฉลียว

ถึงอันตราย ผูกระทําซึ่งที่สุดคือความตาย ยอมกระทําคนที่มีใจ

มาของอยูแลว ในอารมณตางๆ มัวเลือกเก็บดอกไมอยูนั่นแหละ 

ไมอิ่มแลวในกามท้ังหลายทีเดียวสูอํานาจของตน เม่ือบุคคล

อันความตายครอบงําแลว บุตรท้ังหลายมีอยูหาตานทานไดไม 

แมญาติพวกพองมีเทาไร ก็ตานทานไมได ชื่อวาความตานทาน

ไมมีในญาติทั้งหลายเลย บัณฑิตผูรูอํานาจแหงเหตุดีแลว เปนผู

สํารวมแลวในศีล รีบชําระทางเปนที่ไปสูพระนิพพาน ใหสะอาด

ดวยประการดงันี ้นีเ้นือ้ความของพระบาล ีคลีค่วามเปนสยามภาษา

ตอแตนีจ้ะอรรถาธบิายเปนลาํดบัไป คนพาลไมรูจกัทางของบณัฑติ

คนบัณฑิตยอมรู จักทางของคนพาล น้ีจะแสดงในเบื้องตน

ทางของคนพาลกอน คนพาลยอมคิดแปลกดังนี้ วาเราจะอยู

ตลอดกาลฝน เราจะอยูตลอดฤดูฝนในที่นี้ หรือวาในฤดูแลง

ในฤดูหนาวตลอด ฤดูแลงตลอดในที่นี้ คิดเสียอยางนี้ ไมเฉลียว

ถงึอันตรายน้ีไดแกพวกเราทัง้หลาย เกดิมาเปนมนษุย เปนคฤหสัถ
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กดี็ บรรพชติกด็ ีคดิวาวดัปากนํา้นีแ่หละเปนทีอ่ยูของเราเปนบาน

ของเรา เปนวัดของเราเสียทีเดียว ไมเฉลียววาเราผานมา มาใน

มนษุยโลกเราผานมาแลว เรากจ็ะผานไปผานมา ผานไปอยูดงันีแ้หละ

หมดท้ังสากลโลกแมจะเปนพระเจาแผนดินก็ผานไปผานมา

แลวก็ผานไปดงันีแ้หละ แมจะเปนเศรษฐี คหบดีใดๆ ผานมาแลว

กผ็านไปอยางนีแ้หละ แมจะเปนชาวนา พอคา พอครวัใดๆ กต็าม 

ผานมาแลวก็ผานไปอยางนี้แหละ ใครจะวาบานของใคร ใครจะ

วาที่ของใครไมไดทั้งนั้นแหละ เรามาชั่วคราวหนึ่งเทานั้น นี่คน

พาลหาคิดอยางนัน้ไม คดิวาเราจะเปนพระเณรอยูนีแ่หละ เราไม

แปรผันเปนอยางอื่นละ เปนอุบาสก อุบาสิกา ก็จะเปนอุบาสิกา 

อุบาสก อยูอยางนี้แหละ ไมแปรผันเปนอยางอื่นละ เปนมนุษย

เปนหญิงชายก็จะเปนหญิงชายอยูอยางนี้แหละ ไมแปรผันเปน

อยางอื่น หาคิดในเรื่องแปรผันไม ถึงกับวิวาทบาดหมาง

ฆาฟนรันแทงซึ่งกันและกัน รบราฆาฟนกันกลุมอยูอยางนี้แหละ 

และความคิดความเห็นของคนพาล ไมใชความคิดความเห็นของ

บัณฑิต ไมใชคนมีปญญา คนออนปญญา เม่ือคนออนปญญา

เชนนี้ พระยามัจจุราช กระทําซึ่งที่สุดของชีวิตยอมทําคนที่มี

ใจของอยู ในอารมณตางๆ ของอยู ในรูปารมณ สัททารมณ

คนัธารมณ รสารมณ โผฏฐพัพารมณ ใจทีข่องอยูในอารมณตางๆ

เหลานี ้ผูมวัเลอืกเกบ็ดอกไมอยูนัน้แหละ ไดแกเลอืกดอกไมอะไร 

เลือกเก็บดอกไมรูปบาง ดอกไมกลิ่นบาง ดอกไมรสบาง ดอกไม

สัมผัสบาง เพลินอยูดวยรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส นั่นแหละ
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นั่นแหละมัวเลือกเก็บดอกไมอยู เหมือนชาวสวนดอกไม เขาไป

ในสวนดอกไม มือสอดไปเก็บดอกไมกอน้ี แลวมีอยูในกอนั้นก็

เก็บดอกไมดอกน้ี มอืยงัไมทนัเดด็เลย ตามองไปอยูดอกโนนอกีแลว

หรือมือพอจดดอกไมดอกนี้อยูนั่นแหละ ตามองไปดูดอกโนน

อีกแลว มองดูดังนี้แหละไมมีเสื่อมไมมีสางเมื่ออยูรวมดวย

สามีภรรยาแลวก็มองดูตอไปอีกๆ เปนถอยเปนความกันปนป 

เพราะเหตุอะไร เพราะมัวเพลินในการเก็บดอกไมกันไมรูเดียงสา

อันใด เมื่อมัวเลือกเก็บดอกไมอยูเชนนั้น เพราะเขาไมอิ่ม ไมพอ

ในกามเสียเลย ในกามทั้งหลายเขาไมอิ่มไมพอเสียเลย เมื่อเปน

เชนนี้ ก็ตองไปสูอํานาจของพระยามัจจุราช จะไปทางไหนไปไมได

ไปไมรอด เร่ืองพระยามจัจรุาชแลว เมือ่บคุคลอันพระยามจัจรุาช

ทวมทับเขาแลวครอบงําเขาแลว บุตรทั้งหลายมีอยูๆ มากๆ คน 

แตวาหาชวยตานทานพระยามัจจุราชไดไม บิดาหรือมารดาก็หา

ชวยตานทานพระยามจัจรุาชไดไม พีน่องพงศาเผาพนัธใุดๆ ก็ไม

ตานทานพระยามัจจุราชได ปองกันไมได ความตานทานและ

ปองกนัพระยามัจจรุาชในญาติท้ังหลายไมมเีลย มาคนเดยีว ตาย

คนเดียวทัง้นัน้ มาคนเดยีวไปคนเดยีว ตายคนเดยีว เกดิคนเดยีว

ทั้งนั้น แนแทไมตองสงสัย แงนี้บัณฑิตทั้งหลายมีปญญาเมื่อมา

ทราบอํานาจแหงเหตุนี้แลว เปนผูสํารวมแลวในศีล สํารวมแลว

ในศีลมัน่คง สะอาดสะอานทเีดยีว ทาํทางเปนที่ไปพระนพิพานให

สะอาดราบรื่น ทําทางไปพระนิพพานใหสะอาดราบรื่นนี้เปนทาง

บัณฑิต คิดเห็นอยางนี้ คนพาลเห็นอยางนั้น นี้เปนอรรถาธิบาย 
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เนือ้ความของวาระพระบาลคีลีค่วามเปนสยามภาษา นีเ้ปนทางปรยัิติ

หาใชทางปฏิบัติไม ศาสนามีทาง ๓ ทาง ทางปริยัติ ทางปฏิบัติ 

ทางปฏิเวธ จะเขาถึงทางปฏิบัติ นี้ทางปริยัติรูแลว ทางปฏิบัติ

เมือ่รูชดัวานัน่เปนหนทางของคนพาล นัน่เปนหนทางของบณัฑติ 

ทางของคนพาลนัน้เปนทางอัปมงคล ทางเสือ่มทรามไมใชทางเจรญิ

ทางของบัณฑิตนั้นเปนมงคลเปนทางเจริญ เปนเครื่องถึงซึ่ง

ความเจรญิแท ทางของคนพาลนัน้เปนทางของคนโงเขลา ทางของ

บัณฑิตนั้นเปนทางของคนฉลาด ความเห็นของคนพาลวา เมื่อ

มาเกิดในกามภพ กามภพนี่แหละเปนที่เกษมสําราญ อื่นยิ่งกวา

กามภพไมมี เมื่อเกิดในรูปภพ รูปภพนี่แหละเปนทีเ่กษมสําราญ 

สิ่งอื่นสูไมได เมื่อไปเกิดในอรูปภพ ก็วาอรูปภพนี่แหละเปนทาง

เกษมสําราญ เปนหนทางสําราญอื่นสูไมได เห็นอยางนี้ เรียกวา

ความเห็นออน หรอืความคดิออน ความรูตํา่หาสงูไม บัณฑติไมเหน็

ดังนั้น เห็นวาสัตว โลกท่ีเกิดในกามภพนี้ ไดรับความทุกข

แสนสาหัสสากรรจ แมจะไปเกิดในรูปภพไดรับความสุขแลวก็

ตองไดรบัความทกุขอกี ไปเกดิในอรปูภพไดรับความสขุหมดอํานาจ

อรูปฌาณ ก็จะตองเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร คือกามภพ

รูปภพ อรูปภพ อีก ไปไมรอด บัณฑิตเห็นดังนี้ ถาใหพนจากภพ 

๓ เสียจึงจะเอาตัวรอดได เพราะฉะนั้น เมื่อเปนคฤหัสถก็ดี 

บรรพชติกด็ ีเมือ่เปนภกิษ ุสามเณร อบุาสิกา กด็ ีเม่ือเกดิขึน้แลว 

จึงไดเอาศีลเขาสวมตัวทีเดียว อยางอื่นสูไมได เม่ือเอาศีลเขา

สวมตัวแลว รีบชําระศีลใหบริสุทธิ์ วาทางศีลนี้แหละจะหลีกเลี่ยง
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จากกามภพ รูปภพ อรูปภพ ไปไดไมตองไปสงสัยละ ก็เอาศีลสวมเขา

ตั้งตนแตศีล ๕ ก็บริสุทธิ์เปนสังสุทธนีไมมีราคีทีเดียว สวมศีล ๘ 

เขาก็ศีล ๘ นี่แหละใหเปนสังสุทธนีไมมีราคีทีเดียว ศีล ๑๐

เขาแลวศลีนีแ่หละ ใหเปนสงัสทุธนไีมมีราคทีเีดยีว เมือ่สวมศลี ๒๒๗

เขาแลว ๒๒๗ นี่แหละใหบริสุทธิ์ใหเปนสังสุทธนีไมมีราคีทีเดียว 

ใหบริสุทธ์ิสะอาด นี่แหละจึงจะสามารถหลุดพนจากกามภพ

รูปภพ อรูปภพ ไปได นี่แหละจึงจะออกจากไตรวัฏฏได รูจัก

หนทางชัดเชนนีก้ป็ระคองศลีเขาไว ถาประคองศลีเปนทางปรยิตัิ

ก็ยังไปไมรอด ตองประคองศีลใหเขาถึงทางปฏิบัติดวย นี่เปน

เงื่อนสําคัญ ศีลในทางปริยัติก็รู จักตนศีล กลางศีล ปลายศีล

รูจักศีล นี่ศีลหยาบ นี่ศีลกลาง นี่ศีลละเอียด นี่เปนศีลเห็น นี่เปน

ศลีรูไมใชศีลเหน็ รูอยางนีแ้หละ แตวาเขาไมถงึผูปฏบิตัเิขาถงึศลี 

เห็นศีลที่เดียว นี่ตนศีล บริสุทธิ์กาย วาจา นี่เปนตนศีลภายนอก

นี่เปนปลายศีลเปนภายนอก เขาถึงเจตนา งดเวนจากศีล ๕

ศีล ๑๐ ตามหนาที่ ศีล ๒๒๗ ตามหนาที่ นี่เปนเจตนาศีลหรือ

เขาถึงเนื้อหนังของศีลทีเดียว เขาถึงดวงศีล อยูกลางดวงที่ทําให

เปนกายมนุษย ใสบริสุทธิ์เทาดวงจันทร ดวงอาทิตย นั่นไปเห็น

ศีลในดวงธรรมที่ทําใหเปนกายมนุษยเขานี่เปนตนศีล เมื่อเขาถึง

ตนศีล ใจก็หยุดอยูที่กลางดวงศีลทีเดียว นี่หนทางไปนิพพานละ

นี่หนทางไปนิพพานทีเดียว ไมไดไปทางอื่น เมื่อเขาถึงทางได

เชนนี้แลว ใจก็ไมละเวนหยุดนิ่งอยูกลางศีลนั่น ประคับประคอง

ไปจนกระทัง่ถกูสวนพอเขาถงึดวงศีลเทานัน้ ใจกห็ยดุกลางดวงศลี
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พอใจหยุดก็เขากลางของดวงหยุดนั่นเทียว กลางของกลางๆ

ซาย ขวา หนา หลัง ลาง บน นอก ใน ไมไป กลางของกลาง ๆ ๆ ๆ 

พอถูกสวนเขาเทานั้นก็จะเขาถึงดวงสมาธิ พอเขาถึงดวงสมาธิ

เขาเทานัน้ เขาถงึนีแ่ลว เขาถงึดวงสมาธิแลว พอเขาถงึดวงสมาธิ 

แตพอใจหยุดเทานัน้ เขาตรงกลางของใจทีห่ยดุทเีดยีว กลางของ

กลาง ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  ๆ  พอถกูสวนเขา เขาถงึดวงปญญากเ็ทาดวงจนัทร

ดวงอาทิตยเทากันหยุดอยูกลางดวงปญญาอีก ใจหยุดที่ดวง

ปญญา ก็เขากลางดวงที่หยุดนั่น กลางของกลาง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ 

ซาย ขวา หนา หลัง ลาง บน นอก ใน ไมไปกลางของกลาง

หนักทุกที กลาง หนักเขาๆ ๆ  ก็เขาถึงดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาก็ถึง

ดวงวิมุตติ พอเขาถึงดวงวิมุตติ ใจก็หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ

พอหยุดเขาก็เขากลางดวงของใจที่หยุดทีเดียว กลางของกลาง ๆ  ๆ  ๆ

ซาย ขวา หนา หลัง ลาง บน นอก ใน ไมไป กลางของกลาง

หนกัเขา พอถกูสวนเขาก็เขาถึงดวงวมุิตตญิาณทสัสนะ เทาดวงจนัทร

ดวงอาทิตย เหมือนกัน หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะอีก 

พอใจหยุดเขา เขากลางของใจที่หยุดอีก กลางของกลาง ๆ ๆ 

ซาย ขวา หนา หลัง ลาง บน นอก ใน ไมไป กลางของกลาง

หนักขึ้น กลางของกลาง ๆ ๆ หนักเขา พอถูกสวนเขา ก็เขาถึง

กายมนษุยละเอยีด นีจ่ะไปนพิพานละนะ ทิง้กายมนษุยหยาบแลว 

เขาถงึกายมนุษยละเอยีด ใจกายมนษุยละเอียดหยดุอยูศนูยกลาง

ของธรรมที่ทําใหเปนกายมนุษยละเอียด พอถูกสวนเขาเทานั้น

แหละ พอหยุดเขา เขากลางของกลาง ๆ ๆ ๆ ๆ ใจหยุดตรงเขา
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ถึงดวงศลี หยดุอยูกลางดวงศีลนัน้ กลางดวงธรรมท่ีทาํใหเปนกาย

มนษุยนัน่ กเ็ขากลางดวงใจทีห่ยดุนัน่ กเ็ขาถงึดวงสมาธ ิหยดุอยู

กลางดวงสมาธินั่น พอถูกสวนเขากลางของกลางหนักเขาพอถูก

สวนเขา เขาถึงดวงปญญาหยุดอยูกลางดวงปญญา เขากลางของ

ใจที่หยุดนั่นแหละ กลางถึงกลางหนักเขา พอถูกสวนเขาก็เขาถึง

ดวงวิมุตติ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ พอถูกสวนเขาก็เขาถึงดวง

วมิตุตญิาณทัสสนะ หยุดอยูกลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะนัน่แหละ 

พอถูกสวนเขา กเ็ขาถงึกายทพิย กายทีฝ่นในฝน นีเ่ขาไปชัน้ที ่๓ 

แลว ๓ ชัน้เขาไปแลว นีจ่ะไปนพิพานละไปไดจรงิๆ แทๆ  วัดปากนํา้

เขาไปไดนับจํานวน ๑๐๐ ไปกันทางนี้แหละไมไดไปกันทางอื่น 

ทางอื่นไปไมได ไปไดทางเดียวเทานี้ พอเขากลางกายทิพยๆ

กห็ยุดกลางดวงธรรมทีท่าํใหเปนกายทพิยพอใจหยดุถกูสวนเขาก็

เขาถึงดวงศีล หยุดอยูกลางดวงศีลพอถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ

หยดุอยูกลางดวงสมาธ ิใชวธิหียดุอันเดยีว หยุดอยูกลางดวงสมาธิ 

พอถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา

พอถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติ ดวงโตเปนลําดับขึ้นไปละ

หยุดอยูศูนยกลางดวงวิมุตติ พอถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติญาณ

ทัสสนะ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ พอถูกสวนเขาๆ

ถึงกายทิพยละเอียด นี่เขาไป ๔ กายแลว นี่ขยับเขาไปใกล

นิพพานเขาทุกทีแลว ใจของกายทิพยละเอียดหยุดอยูกลางดวง

ของดวงธรรมท่ีทําใหเปนกายทิพยละเอียด ถูกสวนเขาๆ ถึง

กลางดวงศีล หยุดอยูกลางดวงศีล ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ
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หยุดอยูกลางดวงสมาธิถูกสวนเขาๆ ถึงดวงปญญา หยุดอยู

กลางดวงปญญา ถกูสวนเขาถงึดวงวมิตุติ หยดุอยูกลางดวงวมุิตติ 

ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติญาณทัสสะ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ

ญาณทัสสนะ ก็เขาถึงกายรูปพรหม ๕ กายแลว ใกลนิพพาน

เขาไปแลว หยุดอยูศูนยกลางของดวงธรรมที่ทําใหกายเปน

รูปพรหม กลางนั่นแหละถูกสวนเขา เขาถึงดวงศีล หยุดอยูกลาง

ดวงศลีถกูสวนเขาๆ ดวงสมาธ ิหยดุอยูกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขาๆ

ถงึดวงปญญา หยดุอยูกลางดวงปญญา ถกูสวนเขากเ็ขาถงึดวงวมิตุติ

หยดุอยูกลางดวงวมิตุต ิถกูสวนเขากเ็ขาถงึดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ

หยดุอยูกลางดวงวมิตุตญิาณทสัสนะถกูสวนเขาๆ ถงึกายรปูพรหม

ละเอียด ใจกายรูปพรหมละเอียดหยุดอยูศูนยกลางของดวงธรรม

ทีท่าํใหเปนกายรปูพรหมละเอยีด หยดุนิง่อยูกลางนัน้ ถกูสวนเขาๆ

ถึงดวงศีลหยุดอยูกลางดวงศีล ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ หยุดอยู

กลางดวงสมาธิ เขาถึงดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา

ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา

ก็เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยูกลางวิมุตติญาณทัสสนะ

ถูกสวนเขาๆ ถึงกายอรูปพรหมเขาไป ๗ กายแลว ใจกายอรูป

พรหม หยดุอยูศูนยกลางของดวงธรรม ท่ีทาํใหเปนกายอรปูพรหม

แบบเดียวกันๆ ไมไดมีเคลื่อนคลาดละ หยุดอยูกลางดวงธรรมที่

ทาํใหเปนกายอรปูพรหม พอถกูสวนเขาๆ ถงึดวงศลี หยดุอยูกลาง

ศีลถูกสวนเขาๆ ดวงสมาธิหยุดอยูกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขาๆ 

ถงึดวงปญญา หยดุอยูกลางดวงปญญา ถกูสวนเขาๆ ถึงดวงวมิตุติ 
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หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 

หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขาๆ ถึงกายอรูป

พรหมละเอียด ใจกายอรูปพรหมละเอียดหยุดอยูกลางดวงธรรม

ที่ทําใหเปนกายอรูปพรหมละเอียด ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงศีล หยุด

อยูกลางดวงศลี ถกูสวนเขาๆ ถงึดวงสมาธ ิหยดุอยูกลางดวงสมาธิ 

ถูกสวนเขาๆ ดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขาๆ ถึง

ดวงวิมุตติ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาดวงวิมุตติญาณทัสสนะ

หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขาๆ ถึงกายธรรม

รปูพระปฏมิากรเกตดุอกบวัตมู ใสเหมอืนกระจกสองเงาหนา กาย

นั้นแหละไปนิพพานได พอถูกสวนพอทําใหชํานาญก็ไปนิพพาน

ได แตไปนพิพานไดไมสูถนดัไมสูคลองนกั ตองทาํใหเลยกวานี้ไป

อกี ใจกายธรรมกห็ยดุอยูกลางดวงธรรม ทีทํ่าใหเปนธรรมกาย ใจ

กายธรรมหยุดอยูศูนยกลางที่ทําใหเปนธรรมกาย หยุดนิ่งพอถูก

สวนเขาๆ ถึงดวงศีลดวงใหญ ดวงธรรมที่ทําใหเปนธรรมกายนั่น

วัดผาเสนศูนยกลาง เทาหนาตักธรรมกาย หนาตักธรรมกาย

หยอนกวา ๕ วา แตไมถึง ๕ วา แตวาโตกวามนุษยธรรมดาแต

วาหยอนกวา ๕ วา ไมถึง ๕ วา ถาวาหนาตักธรรมกายเทาไหน

ดวงธรรมที่ทําใหเปนธรรมกายก็เทานั้น ใจของกายธรรมก็หยุด

อยูกลางดวงธรรมนั้น พอถูกสวนเขาๆ ถึงดวงศีลเทาดวงธรรมที่

ทําใหเปนธรรมกายนั้น ใหญออกไป ถาวา ๔ วา ก็ ๔ วา ดวยกัน 

เกือบถึง ๕ วา ก็เกือบถึง ๕ วาดวยกัน ใหญขนาดนั้น หยุดอยู

ศูนยกลางถูกสวนเขา หยุดอยูศูนยกลางดวงศีลเขาก็เขากลาง
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ของใจที่หยุดนั่นแหละ กลางของกลางๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ที่อื่น

ไมไป ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ หยุดอยูกลางดวงของสมาธิ 

พอใจหยุดก็เขากลางของใจที่หยุดนั่น กลางของกลาง ๆ ๆ ๆ ๆ 

ๆ ๆ ๆ ๆ ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา

นัน่แหละ พอถกูสวนเขาๆ กลางของใจทีห่ยดุนัน่แหละ พอใจหยดุ

ก็เขากลางของใจที่หยุดนั่นแหละ กลางของกลาง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

พอถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติ หยุดอยูกลางดวงวิมุตตินั่นแหละ 

มีใจหยุดก็เขากลางของใจที่หยุดนั่นแหละ กลางของกลางๆ ๆ ๆ 

ๆ ๆ ถูกสวนเขาก็ถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยูกลางดวง

วิมุตติญาณทัสสนะนั่นแหละ พอถูกสวนเขากลางของกลาง

หนักเขาไป เขากลาง ของใจที่หยุดอยูนั่นกลางของกลางๆ ๆ  ๆ  ๆ

พอถูกสวนเขาๆ ถึงกายธรรมละเอียดหนาตัก ๕ สูง ๕ วา

เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไป ใสเกินใสๆ หนักขึ้นไปใจของ

ธรรมกายละเอียดหยุดอยูศูนยกลางดวงธรรมทีทํ่าใหเปนกายธรรม 

หยดุอยูนัน่ พอถกูสวนเขาในกลางดวงนัน่เขาถงึดวงศลี วัดผาเสน

ศูนยกลาง ๕ วา แบบเดียวกันกลมรอบตัวหยุดอยูกลางดวงศีล 

ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ ๕ วาเหมือนกัน วัดผาเสนศูนยกลาง 

๕ วา กลมรอบตวัเหมือนกนั หยดุอยูกลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขาๆ 

ถึงดวงปญญา วัดผาเสนศูนยกลาง ๕ วากลมรอบตัวเหมือนกัน 

หยุดอยูกลางดวงปญญาถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติ วัดผาเสน

ศูนยกลางกลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยูศูนยกลางดวงวิมุตติ

ถกูสวนเขาๆ ถึงดวงวมิตุติญาณทัสสนะ วดัผาเสนศนูยกลางกลม
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รอบตวัเหมือนกนั หยดุอยูศนูยกลางดวงวิมตุตญิาณทสัสนะ ถกูสวน

เขาๆ ถึงกายธรรมพระโสดาหนาตัก ๕ วา สูง ๕ วา เกตุดอกบัวตูม

ใสบรสิทุธิห์นักขึน้ไปคราวนี้ไปนพิพานสะดวกละ ไปไดคลองแคลว

จะไปเทาไรก็ได อยูไดนานเทาไรก็ได อยูจนกระท่ังทั้งวันก็ได

ไมเปนไร เม่ือถึงพระโสดาเขาแลวอยูสบาย ใจกายพระโสดา

หยุดนิง่อยูศนูยกลางของดวงธรรมทีท่าํใหเปนพระโสดา ถกูสวนเขา

ก็เขาถึงดวงศีล วัดผาเสนศูนยกลาง ๕ วา กลมรอบตัว

หยุดอยูศูนยกลางดวงศีลถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิวัดผาเสน

ศูนยกลาง ๕ วา กลมรอบตัว หยุดศูนยกลางดวงสมาธิ

ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงปญญา วัดผาเสนศูนยกลาง ๕ วา กลมรอบตัว

หยุดอยูศูนยกลางดวงปญญา ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติ วัดผา

เสนศูนยกลาง ๕ วา กลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยูศูนยกลาง

ดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ วัดผาเสน

ศูนยกลาง ๕ วา กลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยูศูนยกลางของ

ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขาๆ กลางของหยุด ๆ ๆ หนัก

เขาๆ ถึงกายพระโสดาละเอียดหนาตัก ๑๐ วา สูง ๑๐ วา

เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไปๆ ใจของกายพระโสดาละเอียด

หยดุอยูศูนยกลางของดวงธรรม ทีทํ่าใหเปนกายพระโสดาละเอยีด 

พอถูกสวนเขาๆ ถึงดวง ศีล วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา กลม

รอบตัว หยุดอยูศูนยกลางดวงศีลถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ

วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา กลมรอบตัว หยุดอยูศูนยกลาง

ดวงสมาธิถกูสวนเขากเ็ขาถงึดวงปญญา วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา
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กลมรอบตวัหยดุอยูศนูยกลางดวงปญญา ถกูสวนเขาถงึดวงวมิตุติ 

วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา กลมรอบตัว หยุดอยูศูนยกลาง

ดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ วัดผาเสน

ศูนยกลาง ๑๐ วา กลมรอบตัว ใจหยุดอยูศูนยกลางดวงวิมุตติ

ญาณทัสสนะ ถูกสวนเขาๆ ถึงกายพระสกิทาคาหนาตัก ๑๐ วา 

สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไป ใจของพระสกิทาคา

หยุดนิ่งอยูในกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายพระสกิทาคา พอถูก

สวนเขา ก็เขาถึงดวงศีล วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา กลมรอบตัว

หยดุนิง่อยูกลางดวงศลีกเ็ขาถงึดวงสมาธิ วดัผาเสนศนูยกลาง ๑๐ วา

กลมรอบตัว หยุดอยูศูนยกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขาดวงปญญา 

วดัผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา กลมรอบตัว หยดุอยูศนูยกลางปญญา 

ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติ วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา กลมรอบตัว

หยุดอยูศูนยกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติญาณ

ทัสสนะ วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา กลมรอบตัว หยุดอยู

กลางวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขาๆ ถึงกายพระสกิทาคา

ละเอียดหนาตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไป 

นี่ไปนิพพานจะสะดวกนักเทียว คลองใจพระสกิทาคา ก็หยุดอยู

ศูนยกลางของดวงธรรมท่ีทําใหเปนพระสกิทาคา ถูกสวนเขาๆ

ถึงดวงศีล วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๕ วา กลมรอบตัว หยุดอยู

ศนูยกลางดวงศลี ถกูสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธ ิวดัผาเสนศนูยกลาง 

๑๕ วา กลมรอบตัว หยุดอยูศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขาๆ ถึง

ดวงปญญา วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๕ วา กลมรอบตัว หยุดอยู
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ศูนยกลางดวงปญญาก็เขาถึงดวงวิมุตติ วัดผาเสนศูนยกลาง

๑๕ วา กลมรอบตัว หยุดอยูศูนยกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาๆ 

ถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ วัดเสนศูนยกลาง ๑๕ วา กลมรอบตัว 

หยุดอยูศูนยกลางของดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา ก็เห็น

กายพระอนาคา หนาตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูมใส

หนักขึ้นไป ใจของพระอนาคาหยุดอยูกลางดวงธรรมที่ทําใหเปน

พระอนาคา วัดผาเสนศูนยกลางดวงธรรมนั้น ๑๕ วา กลมรอบตัว

หยุดอยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายพระอนาคา ถูกสวน

เขาก็เขาถึงดวงศีลเทากัน หยุดอยูกลางดวงศีล ถูกสวนเขาก็ถึง

ดวงสมาธเิทากนั หยุดอยูศูนยกลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขาทีถ่งึดวง

ปญญาเทากัน หยุดอยูศูนยกลางดวงปญญาถึงดวงวิมุตติเทากัน 

หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาก็ถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ

เทากัน หยุดอยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขาๆ 

ถึงกายพระอนาคาละเอยีด หนาตัก ๒๐ วา สงู ๒๐ วา เกตดุอกบวั

ตมูใสหนกัขึน้ไป ใจของพระอนาคาละเอยีดหยดุอยูศนูยกลางของ

ดวงธรรม ท่ีทําใหเปนพระอนาคาละเอียดพอถูกสวนเขาก็เห็น

ดวงธรรม วัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตัว หยุดอยู

ศูนยกลางดวงธรรมนั้น ถูกสวนเขาก็ถึงดวงศีลเทากัน หยุดอยู

กลางดวงศีลก็ถึงดวงสมาธิเทากัน หยุดอยูศูนยกลางดวงสมาธิ 

ถูกสวนเขาก็ถึงดวงปญญาเทากัน หยุดอยูศูนยกลางดวงปญญา 

ถูกสวนเขาก็ถึงดวงวิมุตติ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาก็

ถงึดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ หยดุอยูศนูยกลางดวงวมิตุติญาณทสัสนะ
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ถูกสวนเขาๆ ถึงกายพระอรหัตต หนาตัก ๒๐ สูง ๒๐ วา เกตุ

ดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไป ใจของพระอรหัตตหยุดนิ่งอยูศูนยกลาง

ของดวงธรรมที่ทําใหเปนพระอรหัตต วัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา 

กลมรอบตัว หยุดอยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายพระอรหัตต

ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงศีลเทากัน หยุดอยูศูนยกลางดวงศีล ถูกสวน

เขากถ็งึดวงสมาธ ิหยดุอยูศนูยกลางดวงสมาธิ ถกูสวนเขาก็เขาถึง

ดวงปญญา หยดุอยูศนูยกลางดวงปญญา ถกูสวนเขากถ็งึดวงวมิตุติ

หยดุอยูศนูยกลางดวงวมิตุต ิถกูสวนเขากถ็งึดวงวิมุตตญิาณทสัสนะ

ดวงเทาๆ กัน หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา

ก็ถึงกายพระอรหัตตละเอียด หนาตักเลย ๒๐ วา ไปเปนลําดับ

ไปอยางนี้เลยเรื่อยขึ้นไปหนักขึ้นไปนี่เขาถึงพระอรหัตตแลว

แตกกายทาํลายขนัธไปนพิพานทเีดยีว เขาถงึวิราคธาตวิุราคธรรมแลว

นี้ตัวพระนิพพานทีเดียวๆ เปนนิพพานตัวพระนิพพานเรียกวา

กายพระนิพพานไมใชนิพพาน กายพระนิพพาน นิพพาน

มีอีกเรื่องหนึ่ง นิพพานเทากับภพสามนี่ เหนือภพสามนี่ขึ้นไป

โลกันตเท ากับภพสามนี้อยู  ใต ภพสามลงไปแตว าสามชั่ว

ระยะสามชั่ว โลกันตก็เทาภพสาม นิพพานก็เทาภพสามนี้

ภพสามนี้ไมใชเปนของเล็กๆ จักรวาฬ ที่บรรทุกอยูในภพสามนี้ 

แสนโกฏิจักรวาฬนับจักรวาฬไมถวนใหญโตมโหฬารๆ ภพสาม

นี่เป นที่กักขังสัตว ไว ถึงสามภพ กามภพ รูปภพ ก็อยู  ใน

ภพสามนี้แหละ กามภพพวกติดตาม ใจถอนจากกามไมได

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ถอนไมออก มันติดมันชุมชื่นของมัน 
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มันมีรสมีชาติแกะไมออก ถอนไมออกติดแนนทีเดียว นี่ตอง

เวียนวายตายเกดิในภพสามนีต้ดิในกาม ถาติดในรปูฌาณตองอยู

ในรูปภพ ๑๖ ชั้น ถาติดในอรูปฌาณตองอยูในอรูปภพ ๔ ชั้น

นี้เรียกวาภพสามนี่แหละ เรียกวาไตรวัฏฏ กรรมวัฏฏ วิบากวัฏฏ 

กเิลสวฏัฏ ไตรวฏัฏละ กรรมวฏัฏนะบงัคับใหทาํเรียกวา กรรมวัฏฏ 

วิบากวัฏฏนะทําเขาแลวมันเปนผล ผลนั่นแหละมีกิเลสขึ้น

เม่ือทําขึ้นแลว เมื่อทําลงไปมันเปนกรรมเปนกิเลสอยางไร

เราทํานาพอไดขาวแลว เปนผลพอไดขาวคิดเปนเงินเปนทอง 

สรางบานสรางเรือนทีเดียว มีผัวมีเมียทํางานสมรสทีเดียว

มันรวยขึ้นไปมันเปนกิเลสขึ้น อยางนี้เปนกิเลสขึ้นชัดๆ การ

กระทําเปนกรรม เปนกรรมวัฏฏ เมื่อมีเม็ดขาวขึ้นแลวเปนผล

นี่แหละวิบากวัฏฏ เปนกิเลสก็คิดในเรื่องรํ่ารวย สรางบาน

สรางเรือนกันตอไป นั่นเปนกิเลสวัฏฏ เหมือนเราเปนมนุษย

อยากจะเปนเทวดากับเขาบาง ก็ทําไปในเรื่องเทวดา นั่นเปน

กรรมวัฏฏ ไปเปนเทวดาสมความปรารถนา เปนวิบากวัฏฏ

พอเปนเทวดาแลวก็มีกิเลสในเร่ืองกิเลสของเทวดาตอไปอีก

นี่เปนกิเลสวัฏฏ กรรมวัฏฏ วิบากวัฏฏ กิเลสวัฏฏเหลานี้ 

 ถาไมไปนิพพานพนไมได อยูในภพสามนี่ ภพสามนี่

สําหรับกักสัตวที่ทําดีทําชั่ว ทําไมดีไมชั่ว ดีๆ ชั่วๆ ครึ่งๆ กลางๆ 

กันเหลานี้แหละ ไมดีลวนไมชั่วลวน ถาดีลวน เสียไมมีชั่วเจือปน

เลย เทาเสนผมเสนขน นั่นก็ไปนิพพาน ถาวาชั่วลวนไมดีเขาไป

เจือปนเลยเทาเสนผมปลายขน แตกกายทําลายขันธก็ไปโลกันต
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ชั่วลวนทีเดียว ดีลวนก็ไปนิพพานชั่วลวนก็ไปโลกันต ดีๆ ชั่วๆ

ก็อยูในภพสามนี่ กามภพ รูปภพ อรูปภพ นี่ไมจบไมแลว

เพราะฉะนั้นที่เราอยูนี้ ไมใชบานเมืองของเราหนา อยาเขาใจวา

อยูตลอดหนา มาชัว่คราวหนึง่ แลวกต็องไปกนัทัง้นัน้แหละ เมือ่จะ

ทาํอะไรทาํเสยี เมือ่จะใหศีลบริสทุธิ์ๆ  เสยีในศลี ๕ ใหเปนสงัสทุธนยี

เมื่อจะใหศีลบริสุทธิ์ๆ เสียศีล ๘ ใหเปนสังสุทธนีย เมื่อจะให

ศีล ๑๐ บริสุทธิ์ๆ เสีย เปนสังสุทธนีย เหลวไหลไมได เมื่อใหศีล

๒๒๗ บริสุทธิ์ๆ เสียใหเปนสังสุทธนีย จะเหลวไหลไมได ตอง

แตกกาย ทําลายขันธทั้งนั้น เมื่อศีลบริสุทธิ์แลวก็จะไดไปสูทาง

พระนิพพานดังกลาวแลว เขาถึงตนศีลทีเดียว เขาถึงดวงศีล

สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ เปนลําดับไป

จนกระทั่งทางไปนิพพานเปนชั้นๆ แตวาตองหยุด หยุดอยู 

ศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายมนุษย นี่เขาถึงกายทิพย

ละเอียด กายรูปพรหม รูปพรหมละเอียด กายอรูปพรหม

อรูปพรหมละเอียด กายธรรม กายธรรมละเอียด โสดา โสดา

ละเอียด สกิทาคา สกิทาคาละเอียด อนาคา อนาคาละเอียด

อรหัตต อรหัตตละเอียด พอถึงพระอรหัตต ก็ไปนิพพานอยาง

ไมมีปญหาอะไรละ นี่แหละทางไปพระนิพพานแทๆ ทางอ่ืน

ไมมี อยาเขาใจผิดไป ถาเขาใจวาในมนุษยโลกนี้เปนบานเมือง

ของเราเปนเมืองของเราละก็เสร็จ มัวหลงไหลอยู เชนนั้นก็

เสร็จกัน นั่นแหละจึงไดแกเปลาไดดวยกันเอาอะไรไมได 
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 เพราะเหตุวาโงเขลาเบาปญญา การคดิการอานเปนทางไป

ของคนพาลไปไมใชทางของบัณฑิต ทางของบัณฑิตก็บริสุทธิ์

ศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เปนสังสุทธนีไมมีราคีแลวก็ทําทาง

ไปพระนิพพานทเีดยีว ไมมทีางอืน่วดัปากนํา้มมีากแลวนะ ทาํทาง

ไปพระนิพพานกัน ไปถึงพระนิพพานก็มากแลว นี่มีตัวอยางแลว

เปนอเนกอนันต 

 เพราะเหตุนั้นทานท้ังหลายเมื่อไดพากันมาสดับหนทาง

ท้ังสองประการ หนทางบณัฑติหนทางของคนพาล ทัง้สองประการนี้ 

ใหละเสียในทางพาล เปนปหาตัพพธรรมเสีย ใหเจริญขึ้น

หนทางของบัณฑิต ใหเปนภาเวตัพพธรรม ท่ีชี้แจงแสดงมานี้

ตามวาระพระบาลี คลี่ความเปนสยามภาษา พอสมควรแกเวลา 

เอเตน สจฺจวชฺเชน ดวยอํานาจความสัจจ ที่ไดอางธรรมปฏิบัติ 

ตั้งแตตนจนอวสานนี้ 

 ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแตทานทั้งหลาย บรรดามา

สโมสรในสถานท่ีนีทุ้กถวนหนา รตนตตฺยานภุาเวน ดวยอานภุาพ

รตันทัง้สามคือ พทุธรตันะ ธรรมรตันะ สงัฆรตันะ ทัง้สามประการนี้

จงดลบันดาลความสุขสวัสดิ์ ใหอุบัติบังเกิดแดทานทั้งหลาย

บรรดามาสโมสรในสถานทีน่ี ้ทุกถวนหนา อาตมภาพนีแ้จงแสดงมา

พอสมควรแกเวลา สมมติวายุติธรรมิกถาโดยอรรถนิยมความ

เพียงเทานี้ ฯลฯ 

เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
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เทศนำ เรื่อง มงคลสูตร 
แสดงโดย 

พระภำวนำโกศลเถระ 
๒๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๙๖

นโม ตสฺส ภควโต ฯลฯ 

 พาหุสจฺจฺจ สิปฺปฺจ วินโย จ สุสิกฺขิโต

 สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติฯ 

 ณ บัดนี ้อาตมภาพจกัไดแสดงธรรมิกา แกดวยมงคลสตูร

สูตรแสดงเหตุเคร่ืองถึงซึ่งความเจริญเรื่องนี้ไดดําเนินมาแลว

๒ พระคาถา วันนี้เปนพระคาถาที่ ๓ ตามลําดับลงมา จะชี้แจง

แสดงตามวาระพระบาลคีลีค่วามเปนสยามภาษาตามมัตยาธบิาย

พอเปนเครื่องปฏิการสนองประคองศรัทธาประดับสติปญญา

คณุสมบตัขิองทานผูพทุธบรษิทั ทัง้คฤหสัถ บรรพชติบรรดามาสโมสร
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เพื่อทําสวนกิจ ในสถานที่นี้ทุกถวนหนา เริ่มตนแหงพระสูตรวา

พาหุสจฺจฺจ ความเปนผูไดยินไดฟง ไดเลาเรียนศึกษามาก

สิปฺปฺจ ความเปนผู มีศิลปวิทยามาก ไดศึกษาแลว วินโย

จ สุสิกฺขิโต เปนผูมีวินัยอันศึกษาดีแลว สุภาสิตา จ ยา วาจา

มีวาจาอันเปนสุภาษิต มงคล ๔ ขอนี้ เปนเหตุเครื่องถึงซึ่ง

ความเจริญอนัสงูสดุ หรอืเปนมงคลอนัอดุม เปนทีน่ยิมทกุถวนหนา

ทุกหมูเหลา เพราะเหตุนั้นเราทานทั้งหลาย เม่ือไดมาประสบ

พบพุทธศาสนามารูจักมงคลคาถา หนทางเสื่อมหนทางเจริญ

ไดเชนนีแ้ลว จงดาํเนนิตามขอมงคลนี้เปนลําดับไป พาหสุจฺจจฺ

ความเปนผูไดยินไดฟงมาก เกิดมาเปนมนุษยเปนบุรุษสตรี

จาํเดมิแตนอยมา หญิงกดี็ ชายกดี็ ตองเลาเรียนศึกษาตามหนาที่

หญิงก็ตองเลาเรียนศึกษาวิชาของหญิงตลอดไป ชายก็ตอง

เลาเรยีนวชิาของชายตลอดไปจนกระท่ังไดปรญิญา ในหนาท่ีน้ันๆ

นี่ในทางโลกการเลาเรียนศึกษาก็ไดเชื่อวา เปนพหูสูตรพวกหนึ่ง

ในทางธรรมเมือ่เปนอบุาสก อบุาสกิา ภกิษ ุสามเณร ในพทุธศาสนา

กต็องเลาเรยีนศกึษาสดบัรบัฟง ในเร่ืองธรรมวนิยัของพระบรมศาสดา

ตัง้ตนแตพระวนัิย พระสตูร พระปรมตัถ เปนลาํดับมา ในปฎกทัง้ ๓

ในพระวินัยใหเลาเรียนในเรื่องศีล ใหรู จักเรื่องศีลในพระสูตร

ใหเลาเรียนในเรื่องสมาธิ รู จักในเร่ืองสมาธิในปรมัตถปฎก

ใหเลาเรียนในทางปญญา ใหรูจักในเรื่องปญญา ๓ ปฎกนี้เปน

วชิาในพทุธศาสนา ถายนยอสกลพทุธศาสนาลงไว ไมทาํความชัว่
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ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจนี่ก็เปนพุทธศาสนา ยังกุศลธรรม

ใหมีใหเปนขึน้ ใหสมบูรณข้ึน ท้ังกาย วาจา ใจ นีก่เ็ปนพุทธศาสนา 

ทาํใจของตนใหผองใสนีก็้เปนพทุธศาสนารวม ๓ ขอนี ้เปนโอวาท

ของพระศาสดา ทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคต ยืนยันเหมือนกันหมด

ปรากฏดังนี้ ถาเขาใจดังน้ีก็ไดชื่อวา เปนพหูสูตร แตวาความ

เปนพหูสูตรนี้กวางไมใชเปนแคบ ตองเปนคนรูจักเดียงสาทีเดียว 

ตองเลาเรียนจริงๆ เปนชายก็ตองมีวิชาของชาย ตั้งตนแตอยู

กับมารดา บิดา เลาเรียนศึกษาตามหนาที่ จนกระทั่งจบปริญญา 

ถาจบปริญญาแลวหาวิชาพิเศษเปนเกล็ดของวิชาใหสําเร็จใน

วิชานั้นๆ ใหเลี้ยงชีพของตนได ตั้งเนื้อตั้งตัวได ก็นี่ตองอาศัย

ความเปนพหูสูตร หญิงก็ตั้งอยู ในปกครองของมารดาบิดา

ตองทําตามโอวาทของมารดาบิดาแนะนําสั่งสอน ดวยประการใด

ตองเลาเรียนศึกษาอุตสาหจนกระทั่งถึงจบปริญญา เม่ือจบ

ปริญญาแลวหาวชิาพเิศษ ใหสาํเรจ็เลีย้งชพีของตนใหได เม่ือสาํเรจ็

เลีย้งชพีของตนไดก็ไดชือ่วาเปนพหสูตูร พหสูตูรในทางพทุธศาสนา

ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เริ่มตน ก็ตองเลาเรียนเรื่อง

ศีลกัน ใหรูจักหลักของศีล ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ รูจักศีล

นัน่เบือ้งตน ศลีนัน่ทามกลาง ศีลนัน่เบ้ืองปลาย เบือ้งตน ทามกลาง 

เบ้ืองปลายของศีลรูตลอด รูเหตุรูผลทีเดียว รูวารักษาศีลเพ่ือ

ประโยชนอะไร เพือ่ประโยชนกาํจดักเิลส คัน่หยาบ แลวกเ็ลาเรยีน

ศึกษาสมาธิ เบื้องตนของสมาธิ ทามกลางของสมาธิ เบื้องปลาย
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ของสมาธิ ใหรู จักเหตุผลของสมาธิ เม่ือเลาเรียนสมาธิแลว 

ตองการอะไรก็เพื่อกําจัดกิเลสคั่นกลาง เรียกวาปริยุฏฐานกิเลส

ตั้งขึ้นโดยรอบของจิต ทําจิตใหแปรผันเปนไปใหเลาเรียนศึกษา

ในทางปญญา นี่เบื้องตนของปญญา ทามกลางของปญญา

เบื้องปลายของปญญา นี่เหตุผลของปญญาเปนดังนี้ เมื่อรูจัก

ทางปญญาชํานิชํานาญเขาใจแลว วาเรียนปญญานี้ตองการอะไร

เพื่อกําจัดกิเลส คั่นปลาย คั่นละเอียด เรียกวา อนุสัยกิเลส กิเลส

มี ๓ ชนิด กิเลสเบื้องตน ทามกลาง เบื้องปลาย เมื่อรูจักเทาทัน

พอสมควรแกปญญาของตนแลว โดยยอดังนี้ก็ไดชื่อวา เปนผู

ไดยินไดฟงมากไดศึกษามาก ถาจะศึกษาเอาจริงเอาจัง ตัวอยาง

ก็ตองเหมือนพระอานนท รูธรรมของสมเด็จพระทศพลตั้งแต

ตนจนอวสาน พระองคตรัสเทศนา ณ ที่ไหน พระอานนทรู

ทกุสิง่ทกุประการ ถาวาพระอานนทไมไดอยูในทีน่ัน้ดวย พระศาสดา

ตองมาแสดงแกพระอานนทอีกกัณฑหนึ่ง ดังที่แสดงแลวนั้น

ทุกกัณฑไป เพราะพระอานนทตั้งแตรับเปนพุทธปฎฐาก ขอพร

ตอพระศาสดาวา พระองคตรัสเทศนา ณ สถานทีใ่ด ถาขาพระพุทธเจา

อยู ณ ท่ีนัน้ดวยกเ็ปนอนัขาพระพทุธเจาไดฟงแลว ถาวาขาพระพุทธเจา

ไมไดอยู ณ ทีน่ัน้ดวย มไิดฟงธรรมเทศนาของพระองค ขาพระองค

ขออาราธนาพระองคจงอนุเคราะหขาพระพุทธเจาตรัสเทศนาอีก

ครั้งหนึ่ง พระอานนทขอพรไวดังนี้ พระศาสดาก็ใหพร พระอานนท

เปนพหูสูตรแทๆ เรียกวา พหุสจฺจฺจ เปนผูไดยินไดฟงมาก
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ไดศึกษามาก ทรงจํามาก อยูกับพระอานนท พระบรมทศพล

เมื่อพราหมณคนหนึ่ง อยู  ในเมืองราชคฤห สงสัยในเรื่อง

บริจาคทานแกพระธรรม คิดแตในใจของตนวาทานไดถวายแก

พระพุทธเจาก็หลายคร้ังหลายหน ถวายแกพระสงฆก็หลายครั้ง

หลายหน แตสวนจะถวายทานแกธรรมบาง จะถวายทานในที่

เชนไรหนอ จึงจะไดชื่อวาถวายทานแกธรรม พราหมณคิดไมตก

ในใจของตัวไมหายสงสัย เสฺว ในเวลารุงเชา เอโก พราหฺมโณ 

พราหมณผูหนึง่นัน้ ไปเฝาสมเดจ็พระผูมพีระภาคเจาทีว่หิารเวฬวุนั

ครั้นไปถึงแลวจึงกราบบังคมพระผูมีพระภาคเจาสถิตประดิษฐาน

ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจา จะถวายทาน

แดพระธรรม ไมรูจะถวายทานแกใคร ในที่เชนไร จึงจะไดชื่อวา

ถวายทานแดพระธรรม พระองคก็ทรงแนะนําพราหมณนั้นวา 

พราหมณ ถามุงมาตรปรารถนาจะถวายทานแกพระธรรมแลว

จงถวายทานแกทานผู เปนพหูสูต จัดไดชื่อวาถวายทานแก

พระธรรม พราหมณก็ถามอีก ใครเลาพระพุทธเจาขา เปนพหูสูต

พระบรมศาสดาทรงรับสั่งวา พระสงฆรูจักทั้งนั้น ทานองคไหน

เปนพหูสูต ใหไปถามพระสงฆ พราหมณอําลาพระบรมศาสดา

จากสาํนกัพระบรมศาสดาไปยงัสาํนกัของพระสงฆ ไปถามพระสงฆ

เจาขา ทานองคไหนเปนพหูสูต พระสงฆบอกเปนคําเดียวกันวา

พระอานนทเปนพหูสูต พราหมณก็นอมไตรจีวร ถวายแก

พระอานนท มคีาพนักหาปานะ นัน้ไดช่ือวาถวายทานแดพระธรรม
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 ตัวอยางทานผูเปนพหูสูต คือ พระอานนท เราเปนภิกษุ 

สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มาประพฤติปฏิบัติในพระศาสนา

ในคําวา พาหุสจฺจฺจ เปนที่ปรารถนาของเราทุกถวนหนา

อยาเปนคนเกยีจครานหาสมควรไม ตองหมัน่เลาเรยีนศกึษาทเีดยีว

หมั่นสดับตรับฟง หมั่นดูตําราแบบแผนใหเปนคนรูเขาใจในเรื่อง 

ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ใหเขาเนื้อเขาใจ และใหรูจักสมาธิ 

ใหรูจักเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเหลานี้ใหเขาใจ ในเรื่องทําสมาธิให

เขาใจทเีดยีว ใหถูกใหรูจกัทางปญญาเปนลาํดบัไป วาทางปญญา

อะไรใหรูใหเขาใจในเรื่องปญญาทีเดียว ใหชํานิชํานาญ นั่นแหละ

เหมือนทานที่ไดเลาเรียนศึกษาเปนภิกษุ สามเณร เลาเรียน

คนัถธรุะ ในเรือ่งนกัธรรมชัน้ตร ีชัน้โท ชัน้เอก นีก็้เริม่เปนพหสููตแลว

เรียนหนักเขาๆ ไดนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก นี่ก็เปนพหูสูต

ตามกาลสมัยแลว เปนเปรียญ ๓ ๔ ๕ ๖ ขึ้นไป ๗ ๘ ๙ ขึ้นไป

นั้นก็ไดชื่อวา เปนพหูสูตในประเทศไทยแลว ถึง ๓ ประโยคแลว

ก็เปนพหูสูตแลว ไดเปนคนไดยินไดฟงมาก ไดศึกษามากแลว

เปนคนมคีวามรูหลกัฐานแลว รฐับาลยกยองเชดิชแูลววา พหุสตุโฺต

เปนพหูสูตถาวายิ่งกวานั้นตองดูพระไตรปฎกใหจบ ดูพระวินัย

พระสูตรพระปรมัตถ ใหเขาใจในเรื่อง พระวินัย พระสูตร

พระปรมัตถ ใน ๓ ปฎกนี้ ดูเขาใจก็ตัดสินตัวเองได พหุสุตฺโต

เปนพหูสูตเหมือนพระอานนทแลว ใหทรงไวไดบอกกลาวได

ดูแลวไมเขาใจไมได ดูแลวตองใหเขาใจ ทรงไวได บอกได
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กลาวได นั้นไดชื่อวา พหุสุตฺโต เปนผูไดยินไดฟงมากศึกษามาก

เลาเรียนมาก

 สิปฺปฺจ ขอที่ ๒ รองลําดับลงมา ที่เรียกวา ศิลปวิทยา 

สปิปฺจฺ เปนผูมศิีลปวทิยาอนัไดศึกษาดีแลว ศลิปวทิยาทกุประการ 

การประดิษฐของใชดวยมือ การทําฤทธิ์ทําเดชดวยมือศิลปวิทยา

ความประดษิฐทางวาจา ใชวาจาใหมฤีทธิเ์ดชได นีเ้ปนศลิปสําคญั

ศลิปทางใจมอีกี ใจรูจกัคิดรอบคอบประกอบวชิานัน้ๆ ใหปรากฏขึน้

เอามาใชไดใหปรากฏแกประชุมชน สิ่งทั้งมวลลวนแตสําเร็จ

ดวยใจทัง้นัน้ทานไดยนืยันวา มโนมยา สาํเรจ็แลวดวยใจ มโนเสฏา

มีใจประเสริฐกวา ใจสาํคญันกั ระเบดิปรมาณูทีม่อํีานาจอยูในโลก

กําลังนี้ นั่นก็สําเร็จดวยใจ ใจคิดคนเขา สําเร็จดวยใจ เครื่องบิน

ก็สําเร็จดวยใจ เรือยนตกลไกก็สําเร็จดวยใจ ใจคิดทั้งนั้น วิทยุ 

โทรเลข เหลานี้สําเร็จดวยใจ เครื่องอัดเสียงน้ีก็สําเร็จดวยใจ

สําเร็จดวยใจแลว ก็ใชวาจาเขา ใชกายเขา นี่เปนศิลปสําคัญ

นกัศลิปออกจากใจท้ังนัน้ นีฝ่ายขางปฏบัิตติองรูชดัดงันี ้ศิลปทาน

ยกศิลปอยางตํ่าๆ ปสิปฺป ศิลป ของบุรุษเปลี้ย

 บุรุษเปลี้ยดีดกรวดขึ้นไปที่ตนไทร เปนรูปชาง รูปมาได

ตางๆ ปสิปฺป บุรุษงอย ใชวิชาอยางนี้ ใชศิลปอยางนี้ เลี้ยงตัวได

เมื่อดีดเปนตัวสัตวตางๆ แลว พวกเด็กเล็กก็หัวเราะคลืนทีเดียว

เขาพนอเจางออยูนั่น มีขนมนมเนยคนละชิ้นคนละกอนเอามา
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ใหบุรุษเปลี้ยนั่น แลวทําแครเล็กๆ ใหบุรุษเปลี้ยขึ้นนั่งบนแครนั้น

ชวยกันหาม หามไมไหวก็หลายคนขางหนึ่งชวยกัน หามเอาไป

ดีดตนไทร ใหเปนรูปสัตวพราวไปหมด ดูเพลินสนุกสนานกัน

ตนนี้เต็มแลว ก็หามไปตนโนนตอไปอีก ใหเอากรวดไปดีด

ตนโนนตอไป เมื่อคราวครั้งหนึ่งตนไทรใหญ เด็กหามบุรุษเปลี้ย

ไปท่ีตนไทรใหญนัน้ ไปดดีกรวดทีต่นนัน้เปนรปูชาง รปูมา รปูสตัวตางๆ

อยูบนตนไทรพราวไปหมดแลว ภายหลังพระเจาแผนดินมีเหตุ

จําเปนที่จะตองเสด็จไปประทับที่ตนไทรนั้น ฆองกลองตามกัน

ออกมา พวกเด็กไมรูเดียงสาอะไร ก็พาบุรุษเปล้ียซอนไวเสีย

โคนตนไทร เอาไปไมทัน ตัวก็พากันหนีไปพระเจาแผนดินเม่ือ

ทอดทัสนาเห็นเขา วารูปสัตวตางๆ ใครทําใหปรากฏบนตนไทรนี้

เปนรูปสัตวตางๆ เชนนี้ใครทํา ก็ไดความวา บุรุษเปล้ียกระทํา

รบัสัง่ใหหาตวัทเีดยีวหาบรุษุเปลีย้คนไปก็พบเขาในเชงิของรากไทร

เอาตัวไปเฝาพระเจาแผนดิน พระเจาแผนดินก็ทรงรับสั่งวา

นี่เจาทําหรือ ขาพระพุทธเจาทํา รับสั่งวาดีละ เรามีพราหมณอยู

คนหนึง่เราเดอืดรอนมากสิน้กาลชานาน เราพดูคาํใดออกไปแลว

คาํหนึง่ ตอแตนัน้เราไมไดรับสัง่อีกตอไปแลว มนัพูดเสยีคนเดียว

ไมไดหยุดไดหยอน เราจะพาทานไป ใหดีดขี้แพะเขาปาก

พราหมณปุโรหติ ในคราวนัน้รบัสัง่ใหนาํตวับรุษุเปลีย้ไป พอถงึเวลา

พระเจาแผนดินออกรับขุนนางในที่สมควรแลวก็ก้ันมาน แลวก็

เจาะเขาพอมองเห็น ใหบุรุษเปลี้ยนั่งใหตรงคอยดีดขี้แพะเขาปาก
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เอาขี้แพะมาทะนานหนึ่ง พอจัดการเรียบรอยแลวใหบุรุษเปล้ีย

นั่งอยูในมาน พระเจาแผนดินก็รับสั่งพูดกับพราหมณปุโรหิต

พราหมณปุโรหิตก็พูดผลอกเรื่อยๆ ไปเขาปากเรื่อยถึงคอกลืน

เร่ือยเขาไป จนกระทั่งขี้แพะหมดทะนานหนึ่ง พระเจาแผนดิน

ทรงรับสั่งวาเอาไปถายมันออกเสียทีทองมันจะอืดตาย ธาตุมัน

จะเสีย เอาละเจาพรามหณ ก็อายเชียวนั่งกมหนา ขี้แพะเขาปาก

ทะนานหน่ึงแลว พระเจาแผนดินก็รางวัลใหบุรุษเปลี้ยใหอยู

เปนสุขสําราญ นี้เปนอยูดวยเพราะ สิปฺป อันนี้ สิปฺป ปสิปฺป

บุรุษเปลี้ยนี้มี สิปฺป ท่ีดีดไปบนตนไมที่เปนรูปสัตวตางๆ นั้น

นัน่เปนวชิาของเดก็ๆ ชอบนกัทเีดยีว แตวาถงึวชิาเดก็กอ็ยาประมาท

เลี้ยงชีพไดชาติหนึ่ง นี่แหละวิชาขั้นตํ่า วิชาสูงขึ้นไปกวานั้น

จกัสานกดี็ วชิาเหลานีเ้ปนสปิปะท้ังนัน้ จะทาํกบัขาวกด็ ีเปนสิปปะ

ทั้งนั้น กับขาวที่ดีนั้นสําคัญนักทีเดียว สิปปะสําคัญเทียว เปน

เสนหเลหลมสาํคัญเทียว กบัขาวท่ีมรีสอรอยนัน้ ฝมอืดีๆ  เขาลอืกนั

ครั้งพุทธกาล หลวงตา ๓ องค ถึงกับกอดคอกันรองไหเชียว

แมมธรุปราน ีฝมือรสอรอยดตีายไปเสยี กอดคอกันรองไหเสยีดาย

ฝมือดนีัน้ นีส้ปิปะเหลานีไ้มใชเปนของพอดพีอราย เราเปนหญงิกด็ี

เปนชายก็ดี สิปปะเหลานี้ตามหนาที่ตองหาไวใสตัวไว มีอะไร

ไมวาบัดนี้สิปปะเขามีมาก สิปปะที่ดัดผมก็เปนเงินเปนทอง

สปิปะทีแ่กไขทาํฟนใหดีขึน้เรียกวาวทิยาศาสตร ปรงุรางกายของ

มนุษยใหสะอาดขึ้นก็เปนสิปปะอีกเหมือนกัน เปนเงินเปนทอง
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บัดนี้ประเทศนอกเขาแกไขรางกายวิทยาศาสตรของมนุษยมาก

เนือ้หยอนทําใหเนือ้ตงึขึน้ ฟนหกัทําใหฟนดขีึน้ อวยัวะไมสมบรูณ

ทาํใหสมบูรณขึน้ เขาแกไขไดอยางนีน้ีก่เ็ปนสปิปะทัง้นัน้ หรอืสปิปะ

อยางใดอยางหนึ่งที่เขาใชกันในโลก ที่ผลิตขึ้นใชไดนี่ก็เปนสิปปะ

ทั้งนั้น สิปฺปฺจ สิปปะเหลานี้ศึกษาใหดีใหเพียบพรอมไปในตัว 

จะอยูในสารทิศใดอยูในสถานที่ใดไมอับปาง ไมตกตํ่า ไมยอยยับ 

ไมยับเยิน ไปอยูที่ไหนตองเจริญที่นั้น 

 สปิปฺจฺ วนิโย จ สสุกิขฺโิต มวีนิยัอันศกึษาดีแลว นีวิ้เศษ

หนกัขึน้ไป นี้ไดแกพวกเราชดัๆ ทเีดยีว มาอยูเปนภกิษ ุสามเณร

อุบาสก อุบาสิกาตองบริสุทธิ์ในศีล วินัยตองถูกตองรองรอย

ความประสงคเชียว เบื้องตนของวินัย ทามกลางของวินัย วินัย

คือ บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา บริสุทธิ์ใจ ใหมีวินัยไวเสมอ เมื่อ

มีวินัย มีศีลบริสุทธิ์ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ บริสุทธิ์

บริบูรณ ไมมีขาดตกบกพรองดวยประการใดจับเสียหายไมได

ตวัเองพนิจิพจิารณาดวยตัวของตัวเองกอน กห็าความผิดในตวัเอง

ไมได คนอืน่จะมาพจิารณาจบัความผดิก็ไมได บรสุิทธิอ์ยูในศลี ๕

ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เปนอุบาสกจริงๆ เปนอุบาสิกาจริงๆ

เปนภิกษุจริงๆ เปนสามเณรจริงๆ ไมมีเท็จเขามาแทรกสิง ไมมี

สิง่ไรเขามาองิมาแทรกอยางนี้ไดช่ือวามวิีนยัอันศกึษาดีแลว รูจกั

วนิยัทัง้เหตุทัง้ผลทัง้ตนทัง้ปลายทัง้กลาง ไมขาดตกบกพรองใดๆ 

เมื่อรูจักวินัยชัดๆ อยางนี้ก็ปฏิบัติใหอยูในกรอบของวินัย อยาให
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คลาดเคลื่อน ออกไปจากวินัยอยาใหพนไปจากวินัย ในหนาที่

ของวินัย ถาวาเปนฆราวาสไมใหเคลื่อนจากกฎหมายไมใหผิด

กฎหมายไมใหออกนอกกรอบกฎหมายได คุกตารางไมมีเมื่ออยู

ในพระวินยัไมออกนอกพระวนิยั อยูในกรอบพระวนิยัไมลนกรอบ

พระวินยัไปได อยูในวดัไหนอยูในหมูไหน หมูน้ันตเิตียนครหาไมได

หาความผิดใสไมได ตองมีความดีอยูเสมอไปนี้ วินโย จ สุสิกฺขิโต

เจริญหรือไมเจริญ นี่เห็นแลวเจริญ ผูที่ไดยินไดฟงมาก ยอมถึง

ซึง่ความเจริญ พวกทีม่ศีลิปดกีถ็งึซึง่ความเจรญิ พวกรกัษาวนิยัดี

ก็ถึงซ่ึงความเจริญเหมือนกัน ไมตองสงสัย เมื่อรูจักหลักอันนี้

ใหประพฤติปฏิบัติตามหนาท่ีดังแสดงมานี้ ใหถูกตองรอยรอย

ความประสงค โดยยอๆ ดังนี้กอน แลวก็การพินิจพิจารณา

การปฏิบัติใหพินิจพิจารณาไปหาเหตุหาผล ไปประกอบเหตุแลว

สงัเกตผล ในวนัหนึง่ๆ ตองประกอบเหต ุแลวตองสังเกตผล อยูรํา่ไป

เม่ือสมบูรณบริบูรณเปนพหูสูตรดวย เลิศลนพนประมาณใครๆ

กน็บัถือ สปิปฺจฺ มสีปิปะอนัศกึษาดแีลว ฉลาดเปนทุกสิง่ทกุอยาง 

เปนสิปปะทุกสิ่งทุกอยาง สวนวินัยเลารักษาวินัยดีทุกสิ่งทุกอยาง 

มวีนิยับรสิทุธิ ์บรบิรูณ ทกุสิง่ทุกอยาง สภุาสิตา วาจา แลวมีวาจา

เปนสภุาษติดวย เขาไปใกลวาจาไมมพิีษเลยแมแตนดิเดยีว วาจา

ไพเราะเสนาะโสตทั้งสิ้น ที่ไหนหญิงตองเขาไปสวามิภักดิ์อยูดวย 

ชายก็ตองเขาไปสวามิภักดิ์อยูดวย เพราะถอยคําของแกไมครูด

โสตใครไมกระทบหูใคร ไมกระทบใจใครไมครดูใจใคร วาจาของแก

93

93



นุมนวลชวนสดับ ลวนแตเปนวาจาเปนสุภาษิต ดีทุกคําเบื้องตน

ของคําก็ดี ทามกลางของถอยคําก็ดี เบื้องปลายของถอยคําก็ดี

หาติในวาจานั้นไมได ไมวาพูดกันครั้งใด เมื่อนึกถึงวาจาที่พูด

ของผูพูดนั้นก็เห็นเปนประโยชนไปหมดทีเดียว แกพูดใหเปน

ประโยชนไปหมด เหมือนธรรมกิอบุาสกในครัง้พทุธกาล ปฏบิตัิใน

พระพทุธศาสนา ปฏบิตัไิปๆ มพีวกอุบาสกทีเ่ปนบรวิารถงึ ๕๐๐ คน

เพราะเหตุวาจาเปนสุภาษิตไมกลาววาจาเปนพิษ วาจาเปนพิษ

วาจาฆาตัวเอง วาจาทําลายหมู วาจาทําลายพวก วาจาทําตัวให

กาํลงันอยลง ยอยกาํลงัของตัวเอง เพราะวาจาสภุาษติ วาจาทพุภาษติ

ฆาตัวเอง ถาวาจาเปนสุภาษิต วาจานั้นบํารุงตัวเอง ผดุงตัวเอง

สนบัสนนุตวัเองใหสงู สนบัสนนุพวกมาก เพราะวาจาเปนสภุาษตินัน้

สาํคัญนกั วาจาเปนสภุาษติ กลาวเขาแลวทานยกวาจาเหมือนดงั

มารดาบิดา ดาลูกหญิงก็ดี ลูกชายก็ดี ดาไมใหไปทําชั่ว นี่ก็เปน

วาจาเปนสุภาษติเหมอืนกนั หามไมใหทาํชัว่ แตวากลาว วาจานัน้

ไมนาฟง กลาววาจาดา กลาววาจาขู กลาววาจาตะคอก เหลานี้

เปนสุภาษิต เพราะเหตุวา ประสงคจะใหคําที่พูดนั้นใหลูกดี

ไมใหลกูชัว่ วาจาท่ีเปนสภุาษติแทๆ  หญงิกด็ ีชายกดี็ เขาไปใกลแลว

กลาวแตวาจาใหเปนประโยชนผูที่เขาใกลท้ังนั้น กลาววาจาให

เปนประโยชนทัง้นัน้ ถาวาไมฉลาดในอกัขรสมยักแ็กไขใหเดก็นัน้

ฉลาดในอกัขรสมยั ดวยวาจาของตน ถาวาไมฉลาดในศลิปความรู

ใดๆ กส็อนเดก็น้ันใหฉลาดในศิลปนัน้ๆ ใหเฉลยีวฉลาดในศลิปนัน้ๆ
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ถาวาความประพฤติไมสมํ่าเสมอไมเรียบรอยผิดธรรมวินัย

ผิดกฎหมาย แกไขใหถูกกฎหมายเสียไมใหขาดตกบกพรองใดๆ

นีก้เ็ปนวาจาสภุาษติ วาจาเหลานีว้าจาไมเปนพษิ วาจาเปนประโยชน

แกผู ไดสดับตรับฟง เมื่อประพฤติตํ่าอยู วาจาเปนสุภาษิต

แนะนําใหประพฤติใหสูงขึ้น ใหประพฤติดีเสียประพฤติเลว

อยูแกไขใหประพฤติดีเสีย ประพฤติชั่วใหแกไขละเสียดวยวาจา

ของตัว ประพฤติเปนท่ีกระทบกระเทือนคนอื่น แกไขเสียไมให

กระทบกระเทือนคนอื่นเปนที่แตกราว วาจาเปนท่ีบาดหมาง

วาจาสอเสียด แกไขใหกลาววาจาสมานดังนี้ ผูที่แตกราวฉาน

ในกันและกัน กลาววาจานั้นใหสนิทชิดชมในกันและกัน นี้เปน

สุภาษิตทั้งนั้น วาจาเหลานี้ล วนแตเปนวาจาดี วาจาเปน

สุภาษิตนี้แหละเปนวาจา ชวยตัวของตัวเองได วาจาที่สนับสนุน

ตัวของตัวเองใหมีพวกมากได เปนวาจาที่ยกยองเชิดชูตัวของตัว

ใหสูงขึ้น ใหมีผูนับถือมั่นคงมากขึ้น ใหเปนหลักเปนฐานขึ้น

เพราะวาจาเปนสุภาษิต วาจาเปนทุพภาษิตแลวหนักเขาก็เหลือ

คนเดียว ใครเขาใกลไมได เขารําคาญถอยคํามันครูดหูเขา

กระทบใจเขานี่ตองระแวดระวัง สุภาษิตวาจา วาจาเปนสุภาษิต

ใหรักษาไวเปนนิจ เปนวาจาสําคัญ วาจาเปนทุพภาษิต เปนวาจา

ของทั่วโลกไปมีทุพภาษิตมาก มีสุภาษิตนอย วาจาเปนสุภาษิต

ครัง้พทุธกาลมธีรรมกิอบุาสก จติคฤหบดปีรารภวาจะไปถวายทาน

แดพระบรมศาสดา มวีาจาดีนกัจติคฤหบดีวาจาไพเราะเสนาะโสตนกั
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ไดเอาของบรรทุกใสเกวียนนับเปน จํานวน ๕๐๐ เลม บรรทุก

กันมาในครัง้หนึง่ๆ บรรทกุเครือ่งเทยยธรรมมาถวายพระบรมศาสดา

ในวิหารเชตวันในเมืองสาวัตถีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

เพราะจิตคฤหบดีอยูไกลจากวิหารเชตวัน อยูไกลเมืองสาวัตถี

พอปรารภวา จติคฤหบดีจะมาเฝาพระบรมศาสดาในเมอืงสาวตัถี

ชาวบานรานตลาดพากันติดตามจิตคฤหบดีมา ทั้งภิกษุ ภิกษุณี

อุบาสก อุบาสิกา มากันมากมายกายกองนัก มากมายทีเดียว

แตถึงกระนั้น จิตคฤหบดี จะไปจอดเกวียนลงในสถานที่ใดๆ

ปรารภจะหุงอาหารเลี้ยงกันในเวลาใดๆ ชาวบานรานตลาดที่

จิตคฤหบดีจอดเกวียนนั้นแหละ เอาวัตถุดิบขาวสุก ขาวสาร

เนื้อปลามาทําบุญกับจิตคฤหบดี มาถวายทานแดจิตคฤหบดี

ที่ภิกษุ ภิกษุณี ตามมา อุบาสก อุบาสิกาตามมา เทยยธรรมวัตถุ

ของจิตคฤหบดีในเกวียนไมไดออกจายเลยสักครั้งเดียว ไมตอง

เอาออกจายเลย ความพูดเพราะของจิตคฤหบดี พูดเปนสุภาษิต

ทัง้นัน้ จนกระทัง่ถงึวหิารเชตวนั วตัถดุบิในเกวยีนไมไดเอาออกจาย

เลยสักเวลาหนึง่ มาตัง้บรจิาคทานอยูในวหิารเชตวนัอีก ชาวบาน

รานตลาดในที่ใกลวหิารเชตวนั นัน้เอาเทยยธรรมวตัถมุาบริจาคทาน

กับจิตคฤหบดีเลี้ยงพระท้ังวัดหมดท้ังวิหารเชตวัน และพวก

จิตคฤหบดีก็มาก เลี้ยงไปไมหมดสิ้น เขาเอามาใหพอใช

ไมไดเอาของในเกวียนท่ีบรรทุกมาเลยแมแตนอยหนึ่งขึ้นไป

เมือ่เปนดงันี ้จติคฤหบดเีมือ่จะกลับบานกถ็วายพระบรมศาสดาจารย
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เทยยธรรม วตัถขุาพระพุทธเจาบรรทกุมา มาทาํเปนวตัถใุหสกุขึน้

สําเร็จขึ้น เปนสูปพยัญชนะถวายแกภิกษุ สามเณรจนบัดนี้ ไมได

ใชเลยในเกวียนขาพระพุทธเจาทั้งหมดนี้ถวายพระองคทั้งหมด

พระศาสดาตองรับสั่งตั้งคลังสงฆขึ้นรับเสบียงของจิตคฤหบดีไว

เปนเสบียงของสงฆตอไป มีเงินทองถวายอีก จิตคฤหบดี

มีถอยคําเปนสุภาษิตทุพภาษิตไมใช

 บัดนีเ้ราเขาใจ ภกิษกุด็ ีสามเณรกด็ ีอบุาสกกด็ ีอบุาสกิา

ก็ดี ถาวาใชคําเปนสุภาษิตแลวไปอยูที่ไหนก็ตาม มีคนติด-

หอมลอมอยูเปนนิจ นั่นแหละเปนถอยคําสุภาษิต เขาไปฟง

คาํสุภาษติ ทพุภาษติเขาไมฟง ออกหางหมด หนหีมด นีต่องคอย

ระแวดระวงัตวัทุกทานดวยกัน วา ถอยคําของเราใชได หรอืไมได

แลวก็ดูวาถอยคําของเราใชไดหรือไมได ถาถอยคําของเราใชได

กเ็ปนสภุาษติ ถาถอยคาํของเราใชไมไดกเ็ปนทพุภาษติเราไมรูตวั

เราตองแกไขของเราเสียใหม ใหเปนสุภาษิตไว อยาใหเปน

ทุพภาษิตได ทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งคฤหัสถ บรรพชิตทุกถวนหนา

นี่แหละ ทานถึงไดเชิดชี้วา ความเปนพหูสูตร เปนเหตุเครื่องถึง

ซึ่งความเจริญเปนมงคลอันอุดม ความเปนผูมีศิลปวิทยามาก

เปนพหูสูตร เปนมงคลอันสูงสุด ความเปนผูมีศิลปวิทยามาก

เปนมงคลอันอุดม ความเปนผูมีวินัยอันศึกษาดีแลว ก็เปนมงคล

อันอุดม ความกลาววาจาเปนสุภาษิตก็เปนมงคลอันอุดม นี่เปน
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ที่นิยมของมหาชนคนท้ังหลาย ทุกถวนหนาควรมนสิการ

กาํหนดได เปนขอเคาสาํเนาความในทางพุทธศาสนาวา เหตุเคร่ือง

ถึงซึ่งความเจริญ พระพุทธเจาแนะนําใหดําเนินกันมาอยางนี้ 

 ที่ไดชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลีคลี่ความเปน

สยามภาษาตามมัตยาธบิาย พอสมควรแกเวลา เอเตน สจจฺวชเฺชน

ดวยอํานาจความสัจจที่ไดอางธรรมปฏิบัติ ตั้งแตตนจนอวสานนี้

สทาโสตถฺ ีภวนตฺุ เต ขอความสขุสวสัดี จงบังเกดิมีแดทานท้ังหลาย

ทั้งคฤหัสถบรรพชิต บรรดามาสโมสร ณ สถานที่นี้ทุกถวนหนา

อาตมภาพชีแ้จงแสดงมา พอสมควรแกเวลา สมมตวิายุตธิรรมกิถา

โดยอรรถนิยมความเพียงเทานี้ ฯ 

เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
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เทศนำ เรื่อง ของหำไดยำก
แสดงโดย

พระภำวนำโกศลเถระ
๒๑ กุมภำพันธ พ.ศ. ๒๔๙๗

นโม ตสฺส ภควโต ฯลฯ 

 ทุลฺลภฺจ มนุสฺสตฺตํ พุทฺธุปฺปาโท จ ทุลฺลโภ 

 ทุลฺลภา ขณสมฺปตฺติ สทฺธมฺโม ปรมทุลฺลโภติ ฯ 

 ณ บัดนี้อาตมภาพ จักไดแสดงธรรมิกถา เฉลิมเพิ่มเติม

ศรัทธาและปสาทะความเล่ือมใส ของทานท้ังหลายท้ังภิกษุ 

สามเณร อุบาสก อุบาสิกา บรรดามาสโมสรสันนิบาตประชุม

พรอมกันในสถานท่ีนี้ เพื่อจะไดสดับสุนทรพาทีธรรมเทศนา

ขององคสมเด็จพระบรมศาสดา วันนี้จะแสดงธรรมิกถา แกดวย 

ทุลฺลภ ของหาไดยากท้ัง ๔ ประการ เพราะเราทานทั้งหลาย

เกิดมาเปนมนุษยพบพุทธศาสนา ของหาไดดวยยากอยางนี้ 
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สมเดจ็พระมุนอีอกพระโอษฐโปรดรบัสัง่วา เปนของหาไดดวยยาก

ของหาไดดวยยากนี้ บัดนี้เราจะไดประสบสมเจตนา เราจะ

ไดประพฤติปฏิบัติใหสมกับพุทธโอวาทเปนของหาไดยาก

ตองสงวนรักษาใหดี ตองระมัดระวังใหดี รักษาใหบริสุทธิ์ผองใส 

ใหเปนไปตามความประสงคของพระบรมศาสดา บัดนี้เจาภาพ

มีเจตนาอยูบาง เพราะวันนี้เปนวันอาทิตยเปนวันธรรมสวนะ

วันหนึ่งในวัดปากนํ้า เพราะทางรัฐบาลไดมีคําส่ังทั่วพระราช

อาณาจักร ใหมเีทศนาในวนัอาทติยเปนประจาํ ตัง้แตวันสัง่นัน้มา

จนถงึบัดนี้ไมมขีาดเลยแตวนัหนึง่ มนีอยนกั วดัปากนํา้ไมไดขาด

เลย คูกับวันพระมาเปนเนืองนิตยอัตรา เหตุนี้เราทานทั้งหลาย

ก็เปนโอกาสที่จะไดสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนา ในทุลฺลภ

ทั้ง ๔ ประการนี้ สืบตอไป ตามวาระพระบาลีที่ยกขึ้นไวใน

เบื้องตนวา

 ทุลฺลภฺจ มนุสฺสตฺตํ ความไดเปนมนุษยเปนของไดยาก

ประการหนึ่ง พุทฺธุปฺปาโท จ ทุลฺลโภ ความบังเกิดขึ้นของ

พระพทุธเจา เปนของไดยากอกีประการหนึง่ ทลุลฺภา ขณสมฺปตฺติ

ทีจ่ะถึงพรอมดวยขณะดวยสมัย ก็เปนของไดยากอกีประการหนึง่ 

สทธฺมโฺม ปรมทุลลฺโภ สทัธรรมเปนของไดยากอยางยิง่ ๔ ประการนี้

พระศาสดาจารยทรงประทานวาเปน ทุลฺลภ หาไดยาก

 ในขอตน ความบังเกิดขึ้นเปนมนุษย เปนของไดยาก 

ยากโดยประการไฉน มนุษยเกลื่อนกลาดไป ถาจะเทียบกับสัตว

102

102



ดิรัจฉานอื่นจากมนุษย สัตวดิรัจฉานมากกวา มดปลวก หรือ

มดรังเดียว มากกวามนุษยในชมพูทวีป นี่เราจะวัดไดแลววา

สัตวดิรัจฉานมากจริง ในยานนํ้าเล็กนอยใหญ ตลอดมหาสมุทร 

สตัวกย่ิ็งมากทบัทวหีนกัขึน้ไปอกี สตัวนํา้สตัวบกกม็าก สตัวสีเ่ทา

สองเทา เทาเหี้ยน มากเหลือประมาณที่จะนับ สัตวเพียงมาก

อยูแคนี้ ก็พึงรูวาเกิดมาเปนมนุษยนี่นอยนักนอยหนา ไมใช

เปนของมากมายอนัใด แตยากท่ีเรียกวาเกดิมาเปนมนษุย เปนของ

ไดยากนั้นยากโดยประการไฉน ยากเหมือนอะไร ยากเหมือน

กับคนเดินหนทางไมรูจักทาง คนเดินทางไมรูจักทางผิดทางถูก

มนัยากเพยีงใด เดินไปไมได ท่ีจะไดเปนมนษุยตองรูจกัทางเปนมนษุย

จึงจะเปนมนุษยได ถาไมรูจักทางเปนมนุษยแลวเปนมนุษยไมได

แมถงึเปนมนษุยแลวกต็องกลบัไปเปนสตัวเปนสิง่อืน่ไป เปนมนุษย

หาไดไม เพราะไมรูจักทางเดินของมนุษย ทางไปของมนุษยมี

ทางบริสุทธิ์ทางเดียว บริสุทธิ์อะไร บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา

บริสุทธ์ิใจ ไมมรีองเสียเลย บริสทุธิก์ายเปนไฉน ฆาสตัวดวยตวัเอง

ก็ไมมี ชวนใหเขาฆาก็ไมม ียนิดีในการฆาก็ไมมี สรรเสรญิก็ไมมี

นีบ่รสุิทธิส์วนการฆาสตัว ลกัทรพัยสมบติัของคนอ่ืนมาเปนของๆ ตน

ตนลักดวยตนเองก็ไมมี ชักชวนใหเขาลักก็ไมมี ยินดีในการลัก

กไ็มม ีสรรเสริญก็ไมม ีนีบ่รสิทุธ์ิในการลัก ตนประพฤตผิดิลวงกาม

ผิดในกามทั้งหลายดวยตนเองก็ไมมี ชักชวนบุคคลผูอ่ืนให

ผดิในกามกไ็มม ียนิดใีนเรือ่งการประพฤตผิดิในกามกไ็มม ีสรรเสรญิ

ในเรื่องการประพฤติผิดในกามก็ไมมี นี้บริสุทธิ์ในทางกาม 
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 พูดปดดวยตนเองก็ไมมี ชักชวนบุคคลอื่นใหพูดปด

ก็ไมมี ยินดีในการพูดปดก็ไมมี สรรเสริญในการพูดปดก็ไมมีนี้

บริสุทธิ์ทางวาจา สอเสียด พูดสอเสียดใหเขาแตกราวจากกัน

ดวยตนของตนก็ไมมี ชักชวนบุคคลผูอื่นใหสอเสียดก็ไมมี ยินดี

ในการสอเสียดก็ไมมี สรรเสริญในการสอเสียดก็ไมมี น้ีบริสุทธิ์

ทางวาจาอีกสวนหนึ่ง กลาวคําหยาบดวยตนเองก็ไมมี นี่ยากจริง

ชักชวนบุคคลผูอื่นใหกลาวคําหยาบก็ไมมี ยินดีในการกลาว

คําหยาบก็ไมมี สรรเสริญในการกลาวคําหยาบก็ไมมี นี้บริสุทธิ์

ทางวาจาอีกสวนหนึ่ง พูดเหลวไหลไมเปนธรรมไมเปนวินัย

ประสามหาว เพ่ือจะหัวเราะตอกระซิกเลนเปนครัง้เปนคราวเฮฮา

ไปเทานั้น ภาษาคนขี้เมา พวกคนตลกคนองเชนนี้ พูดเหลวไหล

เชนนี ้เมือ่ฟงแลวไมไดประโยชน เขาเรียกคาํโปรยปรายประโยชน 

คําเหลานี้ พูดดวยตนก็ไมมี ชักชวนบุคคลผูอ่ืนใหพูดเชนนั้น

ก็ไมมี ยินดีในการพูดเชนนั้นก็ไมมี สรรเสริญก็ไมมี นี้บริสุทธิ์

ทางวาจาอีกสวนหนึ่งเปน ๔ อยาง 

 โลภอยากไดของเขาดวยตนเองก็ไมมี ชักชวนบุคคล

ผูอื่นใหโลภก็ไมมี ยินดีในการโลภก็ไมมี สรรเสริญในการโลภ

ก็ไมม ีนี้ไดช่ือวาบรสิทุธิ์ใจสวนหนึง่ เปนขอท่ี ๘ พยาบาทปองราย

เขาใหถึงความวิบัติพลัดพรากดวยตนของตนเองก็ไมมี ชักชวน

บคุคลอืน่ใหพยาบาทก็ไมม ียินดีในการพยาบาทก็ไมม ีสรรเสรญิ

ในการพยาบาทก็ไมมี นี่บริสุทธิ์ใจอีกสวนหนึ่งเปนขอที่ ๙ เห็น

ผิดจากครองธรรม เห็นผิดจากครองธรรม เห็นผิดจากทางธรรม
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ดวยตนของตนเองก็ไมมี ชักชวนบุคคลอ่ืนใหเห็นผิดตามตน

ก็ไมมี ยินดีในการเห็นผิดก็ไมมี สรรเสริญในการเห็นผิดก็ไมมี 

นี้บริสุทธิ์ใจอีกสวนหนึ่ง เปนขอที่ ๑๐ เรียกวากุศลกรรมบท ๑๐

บริสุทธิ์บริบูรณเชนนี้ จึงจะไดอัตภาพเปนมนุษย ถาไมได

กุศลกรรมบท ๑๐ บริสุทธิ์บริบูรณเชนนี้แลว เปนมนุษยไมได

นี่ยากอยางนี้ ยากถึงไดอุปมาวายากเหมือนคนไมรู จักทาง

ถาไมรูจักหนทางแลวก็ทําไมถูกทีเดียว ทางบริสุทธิ์ทั้ง ๑๐ นี้

ทําไมถูกทีเดียว ดําเนินไปไมไดทีเดียว ก็จะเปนมนุษยกับเขา

ไมไดเทานั้น ถาวาผู ที่ไดเลาเรียนศึกษารู บริสุทธิ์ไมบริสุทธิ์

ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ เชนนี้แลวหมั่นรักษาตั้งอกตั้งใจรักษาตั้งอยู

ในสังวรต้ังอยูในความระวงัมัน่คงเปนอนัด ีนัน้จงึจะเปนมนุษยได

ไมใชเปนของงาย ยากจริงอยางนี้ นี่แหละที่จะไดเกิดเปนมนุษย

เปนของยากอยางนี้ เมื่อบริสุทธิ์ดวยกายดวยวาจาดวยใจ ชื่อวา

บริสุทธิ์ผองใส โอวาทของพระองคมี ๓ ขอ กุสลสฺสูปสมฺปทา

เปนขอทีส่อง สจิตตฺปริโยทปน ํทําใจของตนใหบรสุิทธิ ์เปนขอสาม

ไมทาํความชัว่ดวยกาย วาจา ใจ ดงักลาวแลวนี ้กเ็ปนพุทธโอวาท 

ถกูความประสงคของพระพุทธเจาพระอรหนัตแลว แตวาควรทาํดี

ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เปนมนุษยเมื่อไมทําชั่วดวยกาย

วาจา ใจแลว ควรทําดีดวยกาย วาจา ใจ ทําดีดวยกาย วาจา ใจ

แลวจะกระทําเปนไฉน เมื่อไมฆาสัตว ก็ชวยชีวิตสัตวตลอดจน

กระทั่งเจ็บไขไดทุกข ชวยดูแลแกไขเอาใจใส นี่ตรงกันขาม

จํางาย เม่ือไมลักทรัพยสมบัติของคนอื่นมาเปนของของตน
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ใหสมบัติของตนแกคนอื่น สงเคราะหอนุเคราะห บริจาคทาน

แกสมณพราหมณาจารย ยาจกวนิพกคนกําพราอนาถา คนยาก

คนจนชวยสงเคราะหอนุเคราะห นี้เปนวัตตจริยาที่พระพุทธเจา

ทรงรบัสัง่ทเีดยีว ใหทาํตรงกนัขามอยางนี ้เมือ่ไมชัว่แลวทาํความดี

ดังกลาวแลวนี้ ไมประพฤติผิดในกามท้ังหลาย ประพฤติชอบ

ประกอบอยู แตคูสามภีรรยาของตนไมกาวกายลนจากสามีภรรยา

ของตนไป เพราะตนไมมีสิทธิ์พอไปลวงเขา ผิดกาเมสุมิจฉาจาร

ถาผิดเชนนั้น ก็ตองเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ตองไป

ทนทกุขเวทนาอยูในอบายภมู ินัน่ลาํบากนกัไมประพฤตผิิดในกาม

ประพฤติชอบอยู  ในกาม สงเคราะหอนุเคราะหคนอื่นดวย

ถาบุคคลผูหนึ่งผูใด ท่ีควรจะแนะนําสั่งสอนไดหามปรามเสีย

ไมใหประพฤตผิิดในกามท้ังหลาย ใหประพฤตชิอบในกามทัง้หลาย

เหมือนกับตัวบางดังนั้น ตัวประพฤติชอบแลวชวนผูอ่ืนให

ประพฤติชอบบาง ยินดีในการประพฤติชอบ สรรเสริญพวก

ประพฤติชอบ อยางนี้ก็เอาตัวรอดไดสวนกายไมพูดปดดวยตน

ของตน ตองพูดจริง ตองพูดจริงทั้งนั้นทุกคําไป เมื่อตัวพูดจริง

แลวใครใกลเคียงไมเขาใจ ชักชวนใหเขาพูดจริง สรรเสริญใหเขา

พูดจริง ยินดีใหเขาพูดจริง ยินดีพวกเขาพูดจริงทั้งนั้นอยางนี้

เรียกวาถูกตองรองรอยวาจาสุจริต ถูกตองทีเดียวเม่ือเวนพูด

ใหเขาแตกราวจากกันเสียแลว พูดใหเขากลมเกลียวดีดวยกัน

และกนั กลาวถอยคาํใหเขาสมคัรสมานในกนัและกนั ใหเขารกัใคร

ในกนัและกนั เปนนํา้หนึง่ใจเดยีวในกันและกนั เรยีกวา กลาววาจา
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เปนที่สมานคนที่แตกสามัคคี ราวฉานใหกลับดีในกันและกันเสีย

เมื่อตนกลาวเชนนั้น ชักชวนบุคคลผูอื่นดวยใหกลาวเชนนั้น

ยินดีในการชักชวนในการกลาวเชนนั้น สรรเสริญพวกกลาวคํา

เชนนั้น ตรงกันขามอยางนี้ เม่ือไมกลาวคําหยาบชาทารุณ

หยาบชาดาตระกลูดวยตนของตน กลาวถอยคาํไพเราะเสนาะโสต

ออนหวานใครไดฟงแลวดึงดูดในใจ ใหเขามาใกลอยู เสมอ

ไมอยากแตกแยกออกไป แลวก็ชักชวนบุคคลผูอื่นใหกลาวคํา

ไพเราะเชนนั้น ยินดีพวกกลาวคําไพเราะสรรเสริญพวกกลาว

คําไพเราะนี้ ก็ตรงกันขามไมกลาวคําเหลวไหลโปรยปราย

ประโยชนกลาวคําเปนหลักเปนธรรม เปนวินัยไมโปรยปราย

ประโยชน ฟงเขาแลวเปนหลักเปนประธาน เปนที่เคารพ

นบนอบเปนที่นับถือแกมหาชนคนทั้งหลายทีเดียว และชักชวน

บคุคลผูอืน่ใหกลาวถอยคําเชนนัน้ ยินดีในการกลาวถอยคาํเชนนัน้

สรรเสรญิพวกกลาวถอยคําเชนนัน้ สวนทางใจเม่ือไมโลภอยากได

ของเขาแลว คิดจะบริจาคทานแกสมณพราหมณาจารยยาจก

วนิพกคนกําพราอนาถาเนืองนิตยอัตรา นี่ใจเปนทานชักชวน

บุคคลอื่นใหบริจาคทานเหมือนตนบาง เหมือนอยางกับเจาภาพ

ที่ไดบริจาคทานวันนี้ บริจาคทานดวยตนดวย ชักชวนบุคคล

ผู อื่นใหบริจาคดวย ไมใชแตเพียงวาบริจาคแตตัวเทานั้น 

พระสงวนเปนคนมีศรัทธาเลื่อมใสเปนเจาภาพใหพระภิกษุ

บวชใหม ใหสาํเรจ็เปนภิกษภุาวะ ไดสาํเร็จเปนสามเณร เปนภกิษุ

ภาวะในพระพุทธศาสนาขึ้น ก็เพราะอาศัยศรัทธาความเล่ือมใส
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ใหดวยตนเอง ชักชวนบุคคลผูอ่ืนใหไดดวย รวยทั้งสองฝาย

ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติ การบริจาคทานในพุทธศาสนา

พระศาสดายกยองสรรเสริญชมเชย พวกทําประโยชนทั้งสอง

คือประโยชนของตนดวยประโยชนของบุคคลผูอื่นดวย ประโยชน

ของตนพระพุทธเจาเปนผูรบัสัง่ดวยพระองคเอง ในทีป่ระชมุบรษิทั

ทรงตรัสเทศนาเมื่อทรงทําภัตตกิจสําเร็จลง ทําภัตตานุโมทากถา

วา อตฺตนา ทานํ เทติ อปรํ น สมาทเปติ บุคคลผูใด ใหทาน

ดวยตนมิไดชักชวนผูอื่น ในชาติท่ีตอไปตองไดรับผลโภคสมบัติ

เหลือใชเหลือสอย มเีงนิทองสกัเทาไรตองใชตวัเอง อตฺตนา ทานํ

น เทต ิปรํ สมาทเปต ิบุคคลผูใด ไมบรจิาคทานดวยตนของตนเอง

ชักชวนบุคคลผู อื่นฝายเดียวใหบริจาคทาน เกิดไปชาติใด

ในภายภาคหนาเบ้ืองหนาโนน โภคสมบัติชักหนาไมถึงหลัง

ไมพอใชสอย แตวาบริวารสมบัติ มากมายเหลือใชเหลือสอย

อตฺตนา ทานํ เทติ ปรํ สมาทเปติ ตัวเองใหทานดวยของตนดวย

ชักชวนบุคคลผูอื่นใหทานดวย รวยท้ัง ๒ ฝาย โภคสมบัติ

และบริวารสมบัติ ไมขาดตกบกพรอง แตอยางหนึ่งอยางใด

อตฺตนา ทานํ น เทติ ปรํ น สมาทเปติ ตัวเองก็มิไดบริจาคทาน

คนอื่นก็มิไดชักชวนใหบริจาคทาน แมวัตถุสักวาปลายขาวก็ไมมี

ตดิทอง จนเตม็ทีห่รอืนํา้ขาวก็ไมมตีดิทอง ไมมีเครือ่งบรโิภคทเีดยีว

ขัดสนขนจนเต็มที ที่เจาภาพไดพากันบริจาคทานมากคนดวย

กันเขาหุนกัน เปนเนื้อเปนตัวขึ้น คือพระสงวนศักต์ิ อุบาสิกา

เจริญแลวก็ชักชวนบุคคลอื่นใหดําเนินไป มากคนดวยกันเขาหุน
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เขาสวนกนั ไดบริจาคทานกนัไมใชนอย ตัง้ฝายละ ๔,๐๐๐ มเีศษอีก

เขาชวยเหลือกันเปน ๘,๐๐๐ ไมใชนอยไดบริจาคทาน คิดถึง

อปุการะวงศาคณาญาต ิหรอืผูอยูบานใกลเรอืนเคยีง ทีรู่จกัมักคุน

ซึง่กนัและกนั บอกกลาวปาวรองซ่ึงกันและกนั มาบรจิาคทานกนั

แลวก็เขียนชื่อเขามาวัดปากนํ้า เวลาเขาบริจาคทานทําบุญ

ทํากศุลกัน เขาใหสวนบุญกันได เขาใหสวนบญุกันถึงมีธรรมกาย

นําสวนบุญไปใหอยูในนรกก็นําไปใหถึง อยูสวรรคก็นําไปใหถึง

แมเปนมนุษยก็นําใหถึงกายละเอียดๆ นี่ก็เปนของอัศจรรย

ไมเคยมีขึ้นในประเทศไทย เมื่อมีขึ้นเชนนี้ก็ตางคนตางตระหนก

ตกใจถงึวงศาคณาญาตขิองตน พวกพองของตน เสยีเงนิเสยีทอง

สักเทาไรก็ไมวา ขอใหวงศาคณาญาติของตน ที่รักที่ชอบของตน

ไดบุญกุศลแลวก็เปนแลวกัน ก็อุตสาหพากันมาบริจาคทาน

มากมายหลายคนดวยกนั อยางท่ีเมือ่คนืทีล่วงมาแลว ไดอาราธนา

พระมาสวดอภิธรรม ๗ คัมภีร แลวก็พากัน ฟงอุทิศ สวนกุศล

ไปให ทานผูละโลก นี้แลวไปสูปรโลกเบื้องหนา ก็ไดสมเจตนา 

ไดเอาชื่อของคนที่ไดทําบุญทํากุศลน้ันอานขึ้นใหผูมีธรรมกาย

ไดยนิไดฟง ไปตามตวักนัมา มาฟงธรรมมาบรจิาคทาน แลวอุทศิ

สวนกุศลใหไดพรอมกันพวกธรรมกายเขายังจะใหอีก ท่ีขาดตก

บกพรองดวยประการใดเขาใหตลอดทัว่กัน นีเ้จาภาพไดทําเอือ้เฟอ

เผ่ือแผเจือจานอยางน้ี ก็ไดชื่อวาแสดงความกวางขวาง แสดง

ความเอื้อเฟอของตนนั้น วาเกิดเปนคนเมื่อพบสิ่งที่เปนคุณ

เปนประโยชนแลว ไมอุบนิ่งอยูแตผูเดียว เอาไปแจกจายเพื่อน
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มนุษยหญิงชายทุกถวนหนา แมตายไปแลวยังแจกจายดวย 

ดังนี้เรียกวา เมตตาวิหารี มีความเมตตารักใคร ปรารถนาจะให

เปนสุข ฝายบรรพชติ ก็ไดชือ่วาเปนผูตัง้อยูในเมตตาความรกัใคร

ปรารถนาจะใหเปนสุข จึงไดชวยอุตสาหขวนขวาย หาความดี

สงไปให การทาํเชนนี ้ไมใชผดิจากพทุธฎกีา ถกูตองความประสงค

ของพระบรมศาสดา เรียกวา จิตตัวจะคิดใหทาน บริจาคทาน

ก็คิดกวางขวางออกไปถึงกับชักชวนบุคคลผูอื่น ดังนี้ก็กวางขวาง

ออกไป ไดชือ่วาทําสมบตัิใหแกตวัเอง ทัง้สองฝายไดทัง้โภคสมบตัิ

และบรวิารสมบติั ไดทัง้สองฝาย ทีพ่ระองคทรงรบัสัง่ทีเ่ปนเปาหมาย

ใจดําของพุทธศาสนา ถาวาหญิงชายบรรพชิตหรือคฤหัสถไมวา

เมื่อรู จักหลักอันนี้ละก็ทําประโยชนในศาสนาไดทุกคน ไมวา

คนชั้นไหน ทําไดทุกคน ถาฟงเทานี้ออกก็ทําประโยชนศาสนา

ไดทุกคน เรื่องนี้พอจบธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาลง 

 มีบรุษุคนหนึง่ เรยีกวาบณัฑติบรุษุ ทีเ่รยีกวาบัณฑิตบุรษุนัน้

พระพุทธเจาทรงตั้งให พอบริษัทฟงภัตตานุโมทนาเรียบรอยแลว 

อุบาสกนั้นทําผาสไบเฉียง เขาไปกราบพระบรมศาสดา ไดทรง

พระกรณุาโปรดเถดิพระพทุธเจาขา พระองคพรอมดวยพระภกิษสุงฆ

๕๐๐ พรุงนี้ขาพระพุทธเจา ขอถวายทานทั้งหมด พระองคก็

ดษุณยีภาพนิง่อยู บรุุษผูนัน้ก็สาํคญัวาพระองคทรงรบัแลว สมเจตนา

ลาพระบรมศาสดาออกไปจากสํานักพระบรมศาสดา พอบุรุษนั้น

ลบัหลงัออกไปพระองครบัสัง่แกพระภกิษทัุง้หลาย วา ปณฺฑิโต ปุรโิส

คนดําเนินดวยคติของปญญา คนฉลาดมีทรัพยมากกวาเล็ก
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นอย ทําบุญใหญโตเหมือนคนมีสมบัติมากมาย มีทรัพยเล็กนอย

เหมือนคนมีสมบัติมาก ทําบุญเลี้ยงพระ ๕๐๐ องคได ตัวเอง

เลีย้งพระสกั ๙ หรือ ๑๐ องคเทานัน้ ดวยสามารถฟงธรรมเทศนาออก

ก็ชักชวนเขาตอไป เขาตามตรอกรานตลาดใหญนอย พอคุณ

แมคุณเจาขา ใครจะบริจาคทานบาง ฉันไดอาราธนาพระภิกษุ

มีพระบรมศาสดาเปนประธาน มีประมาณ ๕๐๐ พอคุณ แมคุณ

เจาขา มกีาํลงัจะรบัไดเพียงกีอ่งคๆ ประกาศไป บางบานเขากร็ับ

๕ องค ๑๐ องค ๒๐ องค ๓๐ องค ๔๐ องค ตามกาํลงัศรทัธาของเขา

พักเดียวเทานั้น พระ ๕๐๐ องคหมดแลวไมพอ แจกเสียหมด

แตวาเรือ่งแปลกอยูไปถงึทุคตบุรษุเขาคนหนึง่ พอไปถงึมหาทคุตบุรษุ

บณัฑติ บรุษุจงึพดูวา ทานทุคตบุรุษ จะบรจิาคทานกบัเขาบางไหม

สกัองคหนึง่ ทานมหาทคุตบรุษุมองไปดูหนาบณัฑติทานบณัฑติบรุษุ

เราจะบริจาคอยางไรละ หาเชากินคํ่า เชาๆ เราก็ไปทํางานสอง

สามีภรรยาไดขาวสารมาคนละทะนาน ภรรยาของเรารับจาง

ตําขาว เรารับจางผาฟน พอมาถึงบานก็มาหุงเสียทะนานหนึ่ง

กินคนละอิ่มๆ แลวก็หลับนอนไปตามหนาที่พอรุงขึ้น เชาจะไป

ทํางาน ก็เอาทะนานท่ีเหลือนั้นมาหุงอีกมากินคนละอ่ิมอีก

แลวก็ไปทํางาน ทํางานแลวก็ไดขาวมาสองทะนานอยางนี้

หาเชากินคํ่าอยางนี้แลว เราจะไปหาอะไรมาทําทาน 

 คนทีเ่รยีกวา บณัฑติบรุษุ คนดาํเนนิดวยปญญา คนฉลาด

ไมใชคนโง เขาเรียกวา สปฺา คนฉลาดเปนไปกับดวยปญญา 

วทฺู ฉลาดพูด ฉลาดพูด ดวย ปราศจากความตระหนี่ดวย
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อยางนัน้ คนฉลาดเปนดงันัน้ บณัฑติบรุษุกต็อบวา ทานมหาทุคตบรุษุ

ถาชาติน้ีทานมาพบพระพุทธศาสนา พบพระพุทธเจา ทาน

ไมบรจิาคทานเสยีบาง ไปชาตหินาทานจะจนยิง่กวานี ้ทานจะวากะไร

สองสามภีรรยาดหูนากนั ทาํหนาไมคอยด ีเหน็จะจรงิ ถาวามันจน

ยิ่งกวานี้เราจะทําอยางไรดี นั่งมองตากันท้ังสองสามีภรรยา 

ภรรยาก็พูดขึ้นกอนวา เอาเถอะมันจะจนมันจะตายในชาตินี้

ก็ตายไป เราจะบริจาคทานในวันนี้ วันนี้เราอดกันก็แลวกัน

ตายกต็ายไป ตัง้อกตัง้ใจอยางนี ้เอาจรงิเอาจงัอยางนี ้สามีก็ตองยอม

เมื่อบริจาคสองทะนาน มันก็อดกันวันหนึ่ง เชาก็ไมไดบริโภค

เพลก็ไมไดบริโภค แลวเย็นก็ไมไดบริโภค ไมมีบริโภคละเลิกกัน

ก็ยอมอดกัน เมื่อยอมอดกันเชนนั้นเขา สมเจตนาเชนนั้นเขา

สองสามภีรรยากด็อีกดใีจกนั นอนไมหลบัคนืวนันัน้ จะบรจิาคทานกนั

ไมไปตําขาวไมไปทําการจาง ฝายภรรยาก็บอกวานาย เวลาเชา

ลุกแตเชาแลวออกไปเก็บผัก ฉันจะเขาครัว อาหารจะไมสมบูรณ

จะนอยไปใหไปเก็บผัก พอตี ๔ ตอนเชาก็ลุกขึ้นเมียเขาครัวบอก

ใหผัวไปเกบ็ผักชายแมนํา้ ครัน้จะเลาเรือ่งมหาทคุตบรุษุใหยาวไป 

เวลากจ็ะไมพอ เรือ่งเทศนนีย้งัอยูมาก เพราะฉนัน้เมือ่สาํเรจ็แลว 

เมือ่สามไีปเกบ็ผกัไปพบกบันายเกวตัตๆ  กบ็อกวาทานจะมาเกบ็ผกั

ทําไม พระทานจะกินผักกินหญาไดอยางไร มาชวยกันรอยปลา

แลวเราจะให จึงไปชวยเขารอยปลา คนโนนเขาก็ซื้อพวงละ 

๑ ๒ ๓ ๔ บาท รอยเทาไรหมดๆ หนักเขาหมดปลาก็หมดคน

มองไปดูหนานายเกวัตตๆ วาอยาวิตกไปเลย ปลาตะเพียนอีก 
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๗ ตัว เราเอาไปหมกไวที่รากไทร เดี๋ยวเราจะเอาไปใหทาน

นายเกวัตต ไปควักปลาตะเพียนในเนินทรายมาอีก ๗ ตัว

ลางนํ้าดีแลวก็สงใหมหาทุคตบุรุษๆ น้ันก็รีบกลับบานทันที

พอถึงบานจึงสงใหพอครัว ในครัวนั้นพระอินทรมาชวยอยูแลว

คือพระอินทรมาแสดงเปนคนจนผู แสวงหางานทําการจาง

ภรรยาอยูขางหลัง บอกวาไมมีจาง จะทํางานเลี้ยงพระองคเดียว 

เขาบอกวาถาเลี้ยงพระองคเดียวก็จะชวยแรง ไมเอาเงินเอาทอง

ชวยเปลาๆ ภรรยาก็ไมยอมใหชวย พระอินทรเขาไปชวยทําอยู

แลวในครัวนั้น มหาทุคตบุรุษสงปลาใหพอครัวๆ ทําเสียเดี๋ยว

เดียว พระอินทรก็เนรมิตใหเรียบรอยเปนอันดี พอเสร็จแลว 

ภรรยาก็บอกวานายไปนิมนตพระมา พระที่นายนิมนตไวแลว

มหาทุคตบุรุษจึงแตงตัวรีบไปถึงบัณฑิตบุรุษพระเขานิมนตกัน

ไปหมดแลว พระองคเดยีวบัณฑิตบุรุษลืมลงบัญชี มหาทคุตบรุุษ

เสียใจลงนอนดิ้นฝุนฟุง ไมไดพระไปจะทําอยางไรกัน รองไหไป

ทเีดยีว ผูดเีศรษฐทีีเ่ขาเลีย้งพระมคีนมามากประชมุกนั มากนัใหญ

มาดกูนัอยางละครชาตร ีสนกุสนานกนัใหญ คนผูมปีญญา เขาเขา

มาดูแลวถามวา นี่เรื่องอะไรกัน พอเขารูเรื่องเขา เขาก็บอกวา 

อยาตกใจไปทานมหาทุคตบุรุษอยาตกใจไป พระพุทธเจาทานไม

เขาบัญชีใคร ใครมาจดบญัชทีานไมได เขาเกรงพระทยัทาน ทาน

อยูที่วิหาร เขาไปเถอะ อาจสมเจตนาได เพราะไมมีพระอีกแลว 

มหาทุคตบุรุษก็ผลุดลุกไปทั้งนํ้าตายังเต็มตาอยูทีเดียว พอไปถึง

พระพุทธเจาก็กราบๆ ลง พระพุทธเจาเห็นทุคตบุรุษ พระองค
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ตรัสถาม อสฺสมุโข มหาทุคฺคโต มหาทุคตบุรุษ เปนอยางไรนํ้าตา

จงึเตม็หนาอยูละ จงึกราบทูลเลาถวายพระองคตัง้แตตนจนอวสาน 

พระศาสดาจารยสงบาตรให มหาทุคตบุรุษรับออกมา รับบาตร

ออกมาตามลําดับผูคนคับคั่ง เหมือนกับรับพระเจาแผนดินเสด็จ 

พอเหน็มหาทคุตบรุษุถือบาตรกใ็หเงนิแกมหาทคุตบรุษุ ใหพันบาท

สองพันบาท ทวีขึ้นไป จนกระทั่งแสนบาท ลานบาท โกฏิหนึ่ง 

ใหสมบัติเศรษฐีครึ่งหนึ่ง เพื่อจะอาราธนาพระพุทธเจาไปถวาย

ภตัตาหารเพยีงอยางเดยีว ไมไดมุงอะไรดอีกดีใจ ใหสมบตัเิศรษฐี

ทัง้หมดก็ไมเอาอกีเหมอืนกนั อาราธนาพระพุทธเจาไปเล้ียงจนได

ถึงบานจนได พอจะไปแนเขา พระเจาแผนดินก็เสด็จตามไป

กลัวพระพุทธเจาจะไปฉันบานคนจนดวยอาหารท่ีไมดี ฉันไมได

แตพอไปเห็นเครือ่งไทยทานของมหาทคุตบรุษุเขาแลว หนัพระพกัตร

กลับทันที เราก็ทําไมไดอยางนี้ พระอินทรทํา ไมใชมนุษยทํา 

พระพทุธเจาทาํภตัตกจิสาํเรจ็แลว ทําภตัตานโุมทนาใหมหาทคุตบุรุษ

มหาทุคตบุรุษรับบาตรกลับมาวิหารดังกลาว พอกลับไปถึงบาน

มหาทุคตบุรุษกลับกลายไปแลว เปนมหาเศรษฐีคหบดีใหญโต

มโหฬารไปแลว เขาบานไมถูก ไดสมบัติใหญโตมโหฬารอยางนัน้

ทีท่าํทานตองทาํจรงิอยางนัน้ ชวีติจติใจจะตายชางมนั เอาจริงๆ จงัๆ

อยางนั้นก็ไดการ อยางมหาทุคตบุรุษนั้นยอมตาย นั่นทําจริง

ถกูจรงิอยางนี ้เพราะฉนัน้ทานการใหมหาทคุตบรุษุนัน้ไปชวนเขานี่

แกจึงไดรวยกนัยกใหญ มหาทคุตบรุษุกถ็กูบณัฑติบรุษุชกัชวนอกี

รวยใหญอีกเหมือนกัน เพราะฉะน้ันเจาภาพทั้งหลายก็ชักชวน
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กันมาหลายคนดวยกัน บริจาคทานดวยกัน ไดทั้งโภคสมบัติ

บริวารสมบัติ นี่สวนทาน และสวนใหบรรพชา เปนเจาภาพให

บวชเปนสามเณรเปนภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนา เปนภิกษุ

เปนสามเณรภาวะในพระพุทธศาสนาอยางนี้ เปนเปาหมายใจดํา

ของพระบรมศาสดา ไดอบุตับิงัเกดิข้ึนในโลกแลว มุงมาตรปรารถนา

จะใหกุลบุตร ใหบรรพชาอุปสมบทเหมือนพระองคบาง เร่ืองนี้

เปนกลเมด็สําคญั ถาวาอบุาสก อบุาสกิาทัง้หลาย ภกิษ ุสามเณร

ฉลาดฟงธรรมออก ตามธรรมดาเจาลัทธิเจาวิชาไหนๆ มีความรู

ชนิดใด เปนคนฉลาดก็ชักชวนหมูมนุษยใหตามลัทธิของตัว

มานีเ่ปนคนฉลาดกอนพทุธกาลกมี็อยูอยางนี ้ถาถอืลทัธอิะไรก็ให

เปนหลักฐาน ยดึลทัธนิัน้ใหมัน่ แลวกช็กัชวนบคุคลอืน่ใหเขาลทัธิ

อนัเดยีวกนั ใหมีความเหน็เปนเอกฉนัทแลว มีพวกขึน้ไดตัง้ ๑๐๐ 

ตัง้ ๑,๐๐๐ ตัง้ ๑๐,๐๐๐ ต้ัง ๑๐๐,๐๐๐ นัน่แหละถาวาหนกัขึน้ไปๆ

ก็ชักชวนพวกมากขึ้นไปๆ เต็มประเทศ เต็มประเทศเขาก็เปน

เจาแผนดนิ ลกึซ้ึงขนาดนัน้ ท่ีเราไปทางถกูไมใชไปทางผดิ ถาไป

ทางผิดไปทางคอมมิวนิสตเปนอยางหนึ่งอยางใดไมได ถูกตัดหัว

หรือถูกยิงเปาทเีดยีว นีท่างถกูทางพทุธศาสนาเปนภกิษสุามเณร 

ใครใกลภกิษสุามเณรใหจบัตัวมาบวชเปนภิกษสุามเณรเหมือนกนั

เสยีหมด กเ็ปนพวกของตัวหมดนัน่เอง ใครเขาใกลกใ็หเปนอบุาสก 

ใหจําศีลใหทานฟงธรรมเสียหมด ถาเปนอุบาสิกา ใครเขาใกล

ก็ใหเปนอุบาสิกาเสียใหหมด เมื่อเขาไปใกลก็โกนหัวนุงขาวเสีย 

พวกของตวักม็ากเขาๆ ชักชวนใหจาํศลีใหทานฟงธรรมเสยี นีค่นฉลาด
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คนมีปญญาหาพวกไมไดมากอยางนี้ ถาคนหาพวกไมเปน

ตั้งแตหนุมจนแกคนเดียวอยูนั่นแหละ เขาใครไมติด ไมมีปญญา

คนโง นั่นเปนอยางไรจะหามเสา สักตนหนึ่งก็ไมไหว ตัวคนเดียว

หามอยางไรหามไมได ไมมีพวกไมฉลาด เพราะพระพุทธเจา

ทานสอนมนษุยใหฉลาด ไมใชสอนใหเปนคนโง ถาเปนอุบาสก อุบาสกิา

ก็หาพวกอุบาสก อุบาสิกาใหมากขึ้น ถาเปนภิกษุ สามเณรก็หา

พวกภิกษุ สามเณรใหมากขึ้น เรื่องนี้ครั้งพุทธกาลปรากฏอยู 

 บัณฑิตบุรุษไปชวนบุรุษวัดโนนไปฟงธรรมวัดโนนวัดนี้

ไปไกลออกไปเรือ่ยๆ ไป หมูโนนหมูนี้ไปหนักเขาหนกัเขา ไปเฝา

พระบรมศาสดาครบ ๕๐๐ พอครบ ๕๐๐ ก็ไปเฝาพระบรมศาสดา 

เมื่อไปเฝาพระบรมศาสดาคนก็มากมายกายกอง จึงเปนที่เลาลือ

กันวา บัณฑิตบุรุษน้ันเปนคนหัวหนาพระศาสดาใหนามสมมติ

สมัญญาวา บัณฑิตปุริโส อีกเหมือนกัน วา ผูดําเนินดวยคติของ

ปญญา คนมีปญญา ชวนหมูพวกไดถึง ๕๐๐ เปนคนมีชื่อเสียง

ในคร้ังพุทธกาล นี้ตัวอยางเปนหลักเปนประธานอยางนี้ เมื่อ

รูจักหลักดังนี้ ก็การใหทาน หรือการเปนเจาภาพใหกุลบุตรบวช

ในธรรมวินัยของพระศาสดา จงอุตสาหทําดวยตนของตนดวย 

ใหชักชวนบุคคลผูอื่นใหทําดวย ก็จะรวยทั้งสองฝาย เม่ือทํา

ดวยตนของตนก็แคบไป ตองทําใหกวางๆ สามัคคีเกิดมากดวย

เมื่อสามัคคีเกิดมากแลวความสุขเกิดมากดวย เพราะเหตุวา 

พระองครับสั่งวา สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพรอมเพรียง

ซ่ึงกันและกันเปนเหตุใหเกิดสุข แสวงหาความสุขก็ตองสุขกัน
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อยางนี้ นี่ที่ไหนไดมาวัดมาวาหมูเดียวพวกเดียวกันจําศีลภาวนา 

เมื่อมาทะเลาะกันเสีย เรื่องอะไรกันแสนจะโง ไมโงเดียว หนึ่งโง 

สองโง สามโง สี่โง รอยโง พันโง หมื่นโง แสนโง แสนโงอยางไร

กค็อืฆาตวัเองเสยีท้ังเปน ฆาตัวเองท้ังเปนอยางไร กไ็ปโกรธกนัเสยี

ก็ฆาตัวเองทั้งเปนใครเขาจะเขาใกล เขามาทําบุญทําทาน

มารักษาศีลฟงธรรมกัน ไประหองระแหงกันเสีย นี้มันแสนจะโง

ไมฉลาด เขาเห็นก็ยิ้มเยาะ ก็มาอยูในระหวางฟงเทศนฟงธรรม

จําศีลภาวนา ถาวาไปแสดงโกรธเชนนั้น ชาติตอไปก็มีรูปไมสวย 

นาเกลียดนาชังใครเห็นก็ไมอยากเขาใกล ถาวาหนายิ้มอยูรํ่าไป

เขาก็วา แมใจดี พอใจดี เลี้ยงลูกก็สวยงดงาม อยูที่ไหนก็งดงาม

ทั้งนั้น เหตุนี้ใหอุตสาหพยายาม อยาทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน 

อยาแกงแยงกัน เรือนเดียวหองเดียวกันอยูไดตั้ง ๑๐ คนเรียกวา

คับที่อยูไดคับใจอยูยาก จะเปนอะไรอยูไดกันทั้งนั้น ใจอยาใหคับ

ใจกวางขวาง นีแ่หละเปนทางไปของพระพทุธศาสนา ตองกลมเกลยีว

นํา้หนึง่ใจเดยีวในกันและกัน ฟงเทศนฟงธรรมจาํศลีภาวนากเ็ปน

นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน กลมเกลียวในกันและกัน ใหทานก็พรักพรอม

กนัทาํใจใหดี อยาทาํใหอจิฉารษิยาอยาอวดดบิอวดดีในกนัและกนั

นั่นเปนพญามารบังคับใหเราเสียหาย ไมใชใหเปนคนหลักฐาน 

ตองเปนผู ตั้งอยูในการใหทานฟงธรรมจําศีลภาวนานั่นเปน

ทางไปของพระพุทธเจา พระอรหันต เพราะฉะนั้นการใหทาน

บริจาคทาน พระสงวนเปนผูชักชวนเพื่อนสพรหมจารีดวยกัน 

เปนเจาภาพใหอุปสมบทพระภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนา
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ภกิษอุงคนัน้มีธรรมกายดวย บวชสองชัน้ มธีรรมกายกวางขวางดี

สอนคนอื่นก็ไดเปนครูเขาก็ไดมีธรรมกายไปนรกไปสวรรค

ไปนิพพานได พระสงวนก็ตาดีหูดีเหมือนกัน รูวาองคนี้มีธรรมดี

กเ็ปนเจาภาพบวชใหขางในกเ็ปนพระพทุธเจาปรากฏอยู ขางนอก

ก็เปนภิกษุภาวะในพุทธศาสนา บวชอยางนี้ก็เรียกวา ถาวาถึง

นักเลงโตก็เหลี่ยมถูกสองชั้น ถูกเหลี่ยมที่ถูกเหลี่ยมนั้นเพราะถูก

คนอืน่บวชถาตัวเอง ทําใหมธีรรมกายข้ึนแลว บวชตวัเองเหมอืน

อยางกับพระอยางนั้น ก็ถูกสามชั้นทีเดียว แตนี่เปนคนอื่นเสียตัว

คนอืน่เขามธีรรมกาย แลวกเ็ปนเจาภาพบวชใหแกเขานี่ไดสองชัน้

เหตุนี้พระสงวนก็มีปญญาสอดสองมองเห็นไปในภายหนาวา

ทานองคนีเ้มือ่บวชเปนภกิษุภาวะในพทุธศาสนา เพราะเปนธรรมกาย

ตัง้แตเปนฆราวาสอยูแลว กจ็ะเปนอายพุระศาสนาตอไป กจ็ะเปน

อาจารยเขาทางวดัโนน วดัจนัทรปะขาว เขาไปในคลองภาษเีจริญ 

เพราะเคยเขาไปอยูกบัพวกเขาเหลานัน้ เคยอปุการะเขาอยูบางแลว

ตอไปก็จะเปนครูอาจารยในที่โนน แตตอนน้ียังมีคนรูจักนอย

อยูพึ่งจะแผออกไป การใหอันนี้เรียกวาธรรมทาน แลวก็ไปเปน

ธรรมทานอีกชั้นหนึ่ง ธรรมทานเปนทานที่พระพุทธเจาทรง

สรรเสริญนัก ทานจัดเปนสองอยาง อามิสทาน ธรรมทาน

อามิสทานใหอามิส ที่เราบริจาคทานที่ทําแลวนี้เปนอามิสทาน

ใหอุปการะแกพระพุทธศาสนา ถวายอาหารบิณฑบาตแกภิกษุ

สามเณรเปนเนืองนิตย อัตราอยูก็ดี เปนครั้งคราวก็ดี เรียกวา

เปนกําลังของพุทธศาสนาใหศาสนามีกําลังเจริญรุงเรืองตอไป
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เรียกวา อามิสทาน อามิสทานนี้ ถาไมมีศาสนาก็อยูไมได

เปนหลักพระศาสนาใหญโตเหมอืนกัน เปนฐานรองพระพทุธศาสนา

ใหญโตเหมือนกัน สวนธรรมทานพระศาสดาจารยเป นผู 

ไดตรัสรูแลว ก็มีธรรมทานดวย ธรรมทานนั้น ทําใหศาสนา

รุงเรืองย่ิงใหญไพศาล ถาไมมีธรรมทาน ใครจะไดมรรคผล

ธรรมทานเปนตัวใหถึงมรรคผลทีเดียว แตผู ที่จะไดมรรคผล

ถาหากวาไมไดอาหารเมื่อตอนตนจะไดมรรคผลอยางไร ก็อาศัย

ซึ่งกันและกัน หนทางเบื้องตนหนทางเบื้องปลาย มรรคผล

เปนหนทางเบ้ืองปลาย ธรรมทานเปนหนทางเบือ้งตน ธรรมทานนี้

พระองครบัส่ังวาประเสรฐิเลศิกวาทานท้ังปวง เลศิกวาทานทัง้ปวง

เพราะทานในเบื้องปลายไมมีผู หนึ่งผู ใดจะใหได พระศาสดา

อุบัติขึ้นในโลกจึงใหได จึงเปนธรรมทานสําคัญ ถาวาเม่ือ

พระศาสดายังไมอุบัติขึ้นในโลก ไมมีผูหนึ่งผูใดจะใหธรรมทาน

เหมือนพระศาสดาได แลวจะใหก็ทางมรรคผลไมมี พระศาสดา

อุบัติขึ้น ทางมรรคผลจึงมีปรากฏขึ้น ธรรมทานในศาสนานี้จึง

ไดชื่อวาประเสริฐเลิศดวยประการดังนี้ 

 เม่ือรูจักหลักอันนี้ เขาใจชัดเชนนี้ ที่จะเปนมนุษยตอง

ประพฤติบริสุทธิ์ดวยกายดวยวาจาดวยใจ เม่ือประพฤติบริสุทธิ์

ดวยกายดวยวาจาดวยใจแลว ใหเปนผูคิดใหสมบัติของตน แก

บุคคลผูอื่นไมโลภอยากไดของเขายินดีสรรเสริญพวกเหลานั้น

ไมโกรธประทุษรายเขา มีเมตตาปราณีในเขาอยากใหเขาเปนสุข

ทกุถวนหนา แลวกช็กัชวนบคุคลอืน่ใหเมตตาปราณใีนเขา เหน็ชอบ
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ประกอบดวยสจุริตตามครองธรรม เห็นชอบตามครองธรรมดวยตน

ของตนแลว ชกัชวนบุคคลผูอืน่ใหเห็นชอบประกอบอยูในความเหน็

ในครองธรรม ยินดีสรรเสริญพวกดําเนินตามครองธรรมนั้นๆ นี้

ไดชื่อวากระทําความดีดวยกายวาจาใจ สมมาตรปรารถนา นี่เรา

รูแลววาการเปนมนุษยเปนของไดยากอยางนี้ ความบังเกิดขึ้น

ของพระผูมีพระภาคเจาเปนของไดยาก ตองสรางบารมี ๓๐ ทัส

เครงครัดทีเดียว บารมี ๓๐ ทัสตองบริสุทธิ์บริบูรณถาไมบริสุทธิ์

บริบูรณ เปนพระพุทธเจาไมได กวาจะไดบารมี ๓๐ ทัส ก็ตอง

สรางไมใชเปนของธรรมเล็กๆ นอยๆ ทํายิ่งใหญไพศาล

บารมี ๓๐ ทัส คือ ทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี

ทานบารมีนั้น ต องกลั่นๆ บุญที่ เราทํานี้  กลั่นกันจริงๆ

กล่ันกันใหญทีเดียว บุญคืบหนึ่งรอบตัวกลมรอบตัว คืบหนึ่ง

กล่ันเอามาเปนบารมีไดนิ้วเดียว บารมีคืบหนึ่ง กลมรอบตัว

กลั่นเปนอุปบารมีไดนิ้วเดียว อุปบารมีคืบหนึ่ง กลมรอบตัว

กลั่นมาเป นปรมัตถบารมีได นิ้วเดียว จึงต องสร างบารมี

ไปกระทําบุญสรางบารมีไปอยางนี้ ทานบารมี ทานอุปบารมี

ทานปรมัตถบารมี สามดวง ดวงหนึ่งวัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา

กลมรอบตวั ดวงหนึง่วัดผาเสนศูนยกลางกลมรอบตวัๆ  นีส่วนทาน

แลวกต็องศลีอกีไมใชอยางเดยีว ศีลสมบรูณบริบรูณแบบเดยีวกนั 

ศลีบารม ีศีลอปุบารม ีศลีปรมตัถบารม ีถาวาไดบญุมาโดยวธิศีีลแลว

กลัน่แบบเดียวกนันัน้จนกระทัง่ศลีบารม ีศลีอปุบารม ีศลีปรมตัถ-

บารมี สามดวงนี้ ๒๐ วา กลมรอบตัวเทาๆ กันกวาจะไดบารมี
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เต็มเชนนัน้ จะเปนเวลานานเทาไรพระพทุธเจานบัอสงไขยไมไหว

ทีพ่ระพทุธเจาสรางบารมเีปนเอนกอนนัตมากนกั เนกขมัมบารมี

การออกจากกามเปนนกับวชอยางนี ้เมือ่ไดบญุมาจากนกับวชแลว

กลัน่แบบเดียวกัน กล่ันเปนบารมี อปุบารม ีปรมตัถบารม ีดวงเทาๆ กนั

๒๐ วา กลมรอบตวั เทาๆ กนั ปญญาทีเ่ราใชปญญาเปนบญุกศุล 

ที่ใชปญญาที่ชอบประกอบดวยสุจริตท่ีชักชวนบุคคลผูอื่นใหละ

ใหเลิกความชั่วกระทําความดี เรียกวาเปนปญญาบารมี ปญญา

บารมีที่สั่งสมอบรมมามากนอยเทาไรก็ตาม ถาวาเปนบุญเกิด

จากปญญาแลวไดมากนอยเทาไรก็กลั่นแบบเดียวกัน จนกระท่ัง

ไดดวงปญญา วัดได ๒๐ วา กลมรอบตัว สามดวงเหมือนกัน 

วิริยะ ขันติ สัจจะ เมตตา อุเบกขา แบบเดียวกันหมด จนกระทั่ง

อุเบกขาบารมี บารมี ๑๐ ทัส แยกเปนอยางละสาม เปนบารมี 

๓๐ ทัส ตองจัดเปนดวงบุญ บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี

วดัผาศูนยกลาง ๒๐ วา นัน้เรยีกวาบารมเีตม็แลว พอบารมเีตม็แลว

ตองมีอื่นอีก ประกอบอีกหลายประการ กวาจะเต็มมากมายนัก 

กวาจะไดเปนพระพทุธเจาแตละพระองค ทรงรบัส่ังดวยพระองค-

เองวา เราตถาคตไดบรจิาคทานบารมมีา บรจิาคตดัศรีษะของเรา

ใหเปนทาน ผลมะพราวในชมพทูวปีมากนอยเทาใด นอยกวาศีรษะ

ที่เราตัดใหเปนทานมากมายนัก นั้นเพียงแตตัดศีรษะ สวนเลือด

ที่ใหเปนทานนั้น นํ้าในมหาสมุทรมากนอยเทาใด นอยกวาเลือด

ของเราทีเ่ราใหเปนทานมากมายนกั ใหเนือ้เปนทาน แผนดนิปฐพี

มากนอยเทาใดในชมพทูวปี นอยกวาเนือ้ของเราที่ใหเปนทานนัน้
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มากมายนกั ใหกระดกูเปนทาน นบักระดกูภูเขาในชมพูทวีปนอย

กวากระดูกของเรา ที่เราควักลูกตาใหเปนทาน ดวงดาวในอากาศ

นอยกวามากมายนัก ท่ีเราควักลูกตาใหเปนทานมากกวานั้น

อัศจรรยอยางนี้ กวาจะไดเปนพระพุทธเจาองคหนึ่งองคหนึ่ง

ไมใชงาย ยากนกัทานยนืยนัวา พทุธฺปุปฺาโท จ ทลุลฺโภ ความบงัเกดิขึน้

ของพระพทุธเจา เปนของไดยากประการท่ีสอง ทลุลฺภา ขณสมฺปตฺติ

ทีจ่ะถงึพรอมดวยขณะดวยสมัย คนท่ีบวช กวาจะไดบวชไมใชเปน

ของงาย ตองถึงพรอมดวยขณะดวยสมัยจึงจะไดบวช ถึงพรอม

ดวยขณะดวยสมัยอยางไร ขณะสมัยที่จะถึงนั้น พระพุทธเจา

มาอบุตัขิึน้ในโลก ตนกม็าเกดิในมนษุยโลกเหมอืนกนั แตไปเกดิเสยี

ปลายดงปลายปา บานแขมเมอืงดอน รอยวนัพันปภกิษ ุสามเณร

ไมไดกลายไปทางนั้นสักครั้งหนึ่ง แลวจะไดบวชอยางไรกัน

ไมไดบวชแนนอน หมดอายุเปลาๆ ไมไดบวชกับเขา นี้ไดยาก

อยางนี้พระพุทธเจามาอุบัติตรัสขึ้นในโลก แตไปเกิดในอรูปสัตว

อสัญญีสัตว อรูปสัตว อสัญญีสัตวเปนอยางไร อรูปสัตวหมายถึง

อรูปพรหมชั้นที่สี่ อสัญญีสัตวก็ รูปพรหมชั้นที่ ๑๑ ชั้นท่ี ๑๑

เมือ่เวลาจะตายได จตตุถฺฌาน ฌาณทีส่ี ่เบือ่นามตดิรปู ทกุขยาก

ลําบากก็เพราะนาม ถาไมมีนามเสียแลวก็ไมรูเรื่องรูราวอะไร

เหมอืนกอนดินหนิกรวดจะไปทกุขอะไร เบือ่นามไปตดิรปูพอตาย

ไปเปนพรหมก็เหมือนอยางกับคนนอนหลับ นอนหลับอยูนั้น

เหมือนอยางทอนไมกอนหินอยางนั้น ถาวาไปนั่งตาย ก็ไปนั่งอยู

เหมือนตุกตาหิน ถานอนตายก็ไปนอนอยู เหมือนตุกตาหิน
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ทําอะไรไมได ไมรูเหมือนคนนอนหลับนั้นเขาเรียกวาอสัญญีสัตว

ต องไปเปนอสัญญีสัตวรับความสุขอยู  ๘,๔๐๐ มหากัลป 

พระพุทธเจามาตรัสในโลกนับไมถ วน ๘,๔๐๐ มหากัลป

ถาอสัญญีสตว อรูปสัตว นั่นอรูปสัตว อสัญญีสัตว เบื่อนาม

ติดรูป ตองไปอยูนั่นใน ๕๐๐ มหากัลป อยูที่นั่น นานเหลือทน

แตวาไมถงึ ๘,๔๐๐ ซึง่มากมายนกั ถาไปเปนเสียเชนนัน้ ก็พระพุทธเจา

มาอบุตัขิึน้ในโลกจะไดพบอยางไร กเ็ปนไมถงึพรอมดวยขณะสมยั

ขาดขณะขาดสมยัไป ไมถึงพรอมดวยขณะดวยสมัย พระพุทธเจา

อุบัติตรัสในโลก แตไปเกิดในอเวจี เหมือนเทวทัต หรือสัตวที่

อยูในอเวจี จะไดมาบวชกันอยางไร บวชไมไดกันหรือในนรก

ทัง้ ๔๕๖ ขมุกบ็วชไมไดกนั หรอืไปเกดิเปนเปรตเปนอสุรกายเสีย

กบ็วชไมได ไปเกดิเปนสตัวเดรจัฉานกบ็วชไมได ในเรือ่งนีเ้ราเกดิ

เปนมนุษยแทๆ แตวาไมเลื่อมใสก็ไปเกิดเปนมิจฉาทิฏฐิเสีย

เหมอืนประเทศตางๆ เวลานีม้จีาํเพาะพทุธศาสนาเทานัน้ ทีน่บัถอื

พระพุทธศาสนาตัวจริงอยู ที่ไมถือพุทธศาสนาก็เปนอขณะสมัย

ทั้งน้ัน ที่เกิดมาในมนุษยโลกนี้เปนบาใบบอดหนวกเสีย เขาก็

ไมใหบวชมีรางกายทุพพลภาพวิกลจริตเขาก็ไมใหบวชอีก ไมได

บวชกับเขาอีก ฉะนั้นบัดนี้พึงรูวา แตเพียงเปนผูหญิงเทานั้นจะ

บวชเปนภิกษุก็ไมได เขาเลิกบวชกันเสียแลว เมื่อครั้งพุทธกาล

เขาบวชกนัได ถามพีระอรหนัต พระอรหนัตเหาะเหนิเดินอากาศได

แลวนั้น ผูหญิงจึงจะกลับบวชไดอีก นี่ก็ยากอยู รางกายสมบูรณ

บรบิรูณดอียูกบัพอกบัแม ละเมดิพอแมไปมลีกูมเีมยีเสยี หวงลกู
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หวงเมยีบวชไมไดจนตายกม็หีลายรอยนบัพนัไมไหวในประเทศไทย

บวชกับเขาไมได นัน่เปนอขณะอสมยัตอเมือ่ใดไดมศีรัทธาเลือ่มใส

ขึ้นเหมือนกับคนผูบวชนี้ มาพบพุทธศาสนามีศรัทธาเล่ือมใส

ไดเห็นพระรัตนตรัยมีธรรมกายขึ้น สิ่งอื่นไมถึง การบวชนี้เปน

ของเลิศประเสริฐนัก ตองรักใครขนาดนี้จึงจะไดบวชสมมาตร

ปรารถนาเม่ือไดบวชสมเจตนาแลวใหรักษาธรรมที่ตนไดน้ัน

ไวใหมั่นคงในขันธสันดาน บุญกุศลก็จะเกิดยิ่งใหญไพศาลหนัก

ขึ้นไปก็จะไดเปนครูบาอาจารยเขาหนักขึ้นไป ทําประโยชน

พุทธศาสนาได ไมเสียทีที่พอแมอาบนํ้าปอนขาวอุมทองมา

ไมหนกัเปลา ไมเหนือ่ยเปลา ไมลาํบากเปลา ไดชือ่วาใหประโยชน

แกพอแมแทๆ แมบุคคลผูหนึ่งผู ใดจะทูลตัวไวเหนือเกลาก็

ไมหนักเปลาเพราะเปนคนทําประโยชนใหแกชาติ ศาสนา ใหแก

พระพุทธศาสนาโดยตรงทีเดียว ใหตั้งใจใหม่ันอยางนี้ เม่ือได

เปนสมณะแลว อุตสาหต้ังอกต้ังใจ ไมไดเปนงาย ภิกษุสงฆทั้ง

๒๕ ตองยกขึ้น ตองมีอุปชฌายรับเขาหมูไมไดเปนภิกษุไดงายๆ

เมื่อไดเปนแลวก็รักษาไวเปนเกียรติสําคัญของตัว นี่ฝ าย

คนผูบวชไดอานิสงสสําคัญในชาตินี้ ฝายเจาภาพผูบวชก็สําคัญ

เหมือนกัน เนื่องซึ่งกันและกันดังนี้ ทุลฺลภฺจ มนุสฺสตฺตํ ทุลฺลภา

ขณสมฺปตฺติ ที่จะถึงพรอมดวยขณะดวยสมัยเปนของยาก บัดนี้

ผูบวชไดบวชสมเจตนา เจาภาพก็พลอยไดบุญไดกุศลไปดวย

สมเจตนา 

 สทฺธมฺโม ปรมทุลฺลโภ สัทธรรมเปนของไดยากอยางยิ่ง 
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ไมใชพอดีพอราย สัทธรรมคืออะไร ธรรมคือเครื่องสงบระงับ 

เครือ่งสงบระงับอะไร สทัธรรมเครือ่งสงบระงบั สงบระงับความโลภ

ความโลภเกดิข้ึนหรอือภชิชา เพงอยากไดสมบตัขิองคนอ่ืน ตองมี

สทัธรรมจงึสงบได ถาสงบระงับไมไดก็ตองลักขโมย ตองปลนเขา 

ตองมีสัทธรรมจึงสงบได สัทธรรมเปนของอยางน้ัน ความโลภ

อยากไดของๆ คนอื่นเกิดขึ้น ตองพินิจพิจารณา หากวาเราไปลัก

เขาเขา เราไปปลนเขาเขา เขามาลักเรามาปลนเราเราชอบไหม 

ไมชอบตองคิดไปทวนมา ใหความทุกขแกเขาไมดีตองใหความสุข

แกเขาจึงจะดี จนกระท่ังใจมันยอม วาไมเอาเลิกลักเลิกปลน

กันตอไป เลิกลักสงบเสียไดเชนนี้ เพราะสัทธรรม ไมใชอื่น สงบ

ระงบั อภชิฌาละโมภ ไมสมํา่เสมอพยาบาทเกดิขึน้ อาฆาตปองราย

หมายมาตรกัน จะไปยิงไปฆาไปฟน ไปแทง ใหเขาถึงความวิบัติ

พลัดพรากตางๆ ก็ตองใชวิธีพิจารณาแบบเดียวกัน ถาเขาถูกฆา

เชนนั้นเขาเดือดรอนเขาทุกข เราถูกฆาเชนนั้น ถูกประทุษราย 

เชนนัน้ ถกูทาํลายเชนนัน้จะทุกขไหม เปนทกุขแน ตองคดิทบไป

ทวนมาๆ จนกระท่ังไมไปประทุษรายเขา ไมปองรายเขาก็เลิก

ขาดจากใจ นี่สงบลงไดเพราะสัทธรรม เห็นผิดจากครองธรรม

กแ็กไขหาครูบาอาจารยหรอืทานผูหลกัผูใหญ ทานผูเลาเรยีนศึกษา

เปนหลักเปนประธาน เปนคนดีก็เขาไปสูใกล ตองพินิจพิจารณา

ศึกษาไป จนกระทั่งทําความเห็นถูกตองรองรอยความประสงค

ทางพุทธศาสนาใหได เมื่อความเห็นถูกตองรองรอยไดแลว ก็ได

ชื่อวาสัทธรรมอันสงบระงับ กลับความเห็นผิดใหเปนความเห็น

ถูกได ความโลภเกิดขึ้น สงบความโลภไดดวยวิธีอันใด วิธีนั้น
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เปนสัทธรรมความหลงเกิดขึ้นสงบระงับไดดวยวิธีอันใด วิธีนั้น

เปนสัทธรรม สัทธรรมแปลวา ความสงบ สงบความชั่ว สงบชั่ว

ดวยกาย ดีดวยวาจา ดวยใจ เหลือแตดีดวยกาย ดีดวยวาจา

ดวยใจ นั้นเปนสัทธรรม ของหาไดยากไมใชเปนของหาไดงาย 

 คร้ันจะชี้แจงแสดงในเทศนา ทุลฺลภ ทั้ง ๔ ประการ 

ชี้แจงแสดงใหกวางขวางออกไปเวลาก็ไมสูพอเพราะเจาภาพ

ใจไมคอยสบายอยูแลว ถึงเวลาท่ีจะเจริญพระพุทธมนตตอไป

ก็ตองไวเวลาไวโอกาสใหเขาใชเวลานั้นได เหตุนี้ผูเทศนจึงได

ขอเทศนา ในทุลฺลภ ทั้ง ๔ ประการที่ชี้แจงแสดงมานี้ ตามวาระ

พระบาลี คลี่ความเปนสยามภาษาตามมัตยาธิบาย ดวยอํานาจ

สัจจวาจาที่ไดอางธรรมเทศนาใน ทุลฺลภ ๔ ประการนี้ ตั้งแตตน

จนอวสาน ขอความสุขวิเศษสําราญที่เบิกบานใจจงบังเกิดมีแก

ทานเจาภาพ และสาธุชนทั้งหลายบรรดามาสโมสรในสถานที่นี้

ทุกถวนหนา สพฺพพุทฺธานุภาเวน ดวยอานุภาพพระพุทธเจา

ทั้งปวง สพฺพธมฺมานุภาเวน ดวยอานุภาพพระธรรมทั้งปวง

สพฺพสงฺฆานุภาเวน ดวยอานุภาพพระสงฆทั้งปวง ปฏกตฺตยา

นุภาเวน ดวยอํานาจปฎกท้ัง ๓ คือ วินัยปฎก สุตตันตปฎก

ปรมัตถปฎก ชินสาวกานุภาเวน ดวยอานุภาพชินสาวก สาวก

ของทานผูชนะมาร จงดลบรรดาลความสุขสวัสด์ิใหอุบัติบังเกิด

มีแกทานผูเปนเจาภาพ และสาธุชนท้ังหลาย บรรดามาสโมสร

ในสถานที่นี้ทุกถวนหนา อาตมภาพชี้แจงแสดงมาพอสมควร

แกเวลาสมมติวา ยุติธรรมมิกถาโดยอรรถนิยมความเพียงเทานี้

เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
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พระธรรมเทศนำ 
โดย 

พระภำวนำโกศลเถระ 
วัดปำกน�้ำ ภำษีเจริญ ธนบุรี 

เทศนเรื่อง "พระพุทธเจำบังเกิดขึ้นเปนเหตุใหเกิดสุข"

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๔๙๗

นโม ฯลฯ 

 สุโข พุทฺธานมุปปฺาโท สุขา สทฺธมมฺเทสนา สุขา สงฺฆสฺส

สามคฺคี สมคฺคานํ ตโป สุโขติฯ 

 ณ บัดนี้อาตมภาพจะได แสดงธรรมิกถา แกดวย

พระพุทธเจาบังเกิดขึ้นเปนเหตุใหเกิดสุข พระองคทรงแสดง

ธรรมเทศนาก็เปนเหตุใหเกิดสุข ธรรมเทศนาของพระองคได

สําเร็จแกพทุธบรษิทัปรากฏชดั ทานผูสาํเรจ็ดวยเทศนานีร้วมเขา
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เปนหมวดหมู ทีเ่กดิสขุกเ็กดิจากความพรอมเพรยีงซึง่กนัและกนั

ความสุขเปนตัปปธรรมของความพรอมเพรียงโดยแทในกระแส

เทศนานี้ ออกจากพระโอษฐของพระบรมศาสดา พระองคได

ทรงบรรลุพุทธการกธรรมสมมาตรปรารถนา จึงไดทรงเทศนา

วางเนตติแบบแผนเห็นสภาวะปานฉะนี้ ก็บัดนี้เราทานท้ังหลาย

ทีเ่ปนภกิษ ุสามเณร อบุาสก อบุาสกิา จะพงึไดฟงพระธรรมเทศนา

เรื่องพุทธปญญาปรากฏตอไปบัดนี้ 

 สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท ความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจา

เปนสุข สุขา สทฺธมฺมเทสนา การแสดงพระสัทธรรมของพระองค

เปนสุข สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพรอมเพรียงของหมูเปนสุข 

สมคคฺาน ํตโป สุโข สขุเปนตัปปธรรม ธรรมของความพรอมเพรยีง

ทั้งหลาย ธรรม ๔ ขอนี้ เปนตํารับตําราที่เราทานทั้งหลายจะได

ประพฤติปฏิบัติตามพระบรมศาสดา ในขอนี้ความบังเกิดขึ้นของ

พระพุทธเจาเปนสุขนั้น เปนไฉน? พระจอมไตรแสวงหาพุทธ-

การกธรรมต้ังแตละราชสมบัติคือเมืองกบิลพัสดุ ออกบําเพ็ญ

ทุกกรกิริยาถวนหกพระพรรษา ไดบรรลุเปนพระพุทธเจาใตควง

ไมศรีมหาโพธิ์ ที่ไดบรรลุความเปนพระพุทธเจานั้น พระพุทธเจา

มีความรูเห็นความเห็นแปลกออกไปอยางไร? เมื่อพระองคไดไป

ศึกษาในสํานักอาฬารดาบส และอุทกดาบสพระองคไดบรรลุ

ฌานที่ ๑ ฌานที่ ๒ ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔ ฌานที่ ๕ ฌานที่ ๖ 
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ฌานที่ ๗ ฌานที่ ๘ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ เรียกวาสมาบัติ ๘

นั่นพระองคทรงทราบรู จักกายรูปพรหมทั้งหยาบทั้งละเอียด

แตวาเม่ือไดตรัสรู เปนพระพุทธเจาใตควงไมศรีมหาโพธิ์นั้น

ทานเปนผูรูพิเศษขึ้นเม่ือไดรูจักกายธรรมทั้งหยาบทั้งละเอียด

เปนชั้นๆ ขึ้นไป แตพอรูจักกายธรรมท้ังหยาบทั้งละเอียดแลว

ความรูความเห็นผิดกับกายรูปพรหม อรูปพรหมทั้งหยาบทั้ง

ละเอียด ยิ่งละเอียดหนักเขา ยิ่งเห็นไกลหนักขึ้น เห็นลึกซึ้งหนักขึ้น

ไมมกีายใดกายหนึง่เขาไปถึงกายธรรม ธรรมกายเมือ่เกิดขึน้แลว

ในปฐมยามเบื้องตน พระองคก็บรรลุ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ 

ดวยตาธรรมกาย ดวยญาณธรรมกาย เห็นความจุติ และปฏิสนธิ 

เห็นความบังเกิดขึ้นของตัวเอง กายมนุษย กายมนุษยละเอียด 

กายทิพย กายทิพยละเอียด กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด 

กายอรูปพรหม กายอรูปพรหมละเอียด ทั้งแปดกายเห็นตลอด 

เห็นชาติเดียวหรือ? เห็นนับชาติไมไหว เห็นเอนกชาติเห็นตลอด 

เห็นดวยตาธรรมกายรูดวยญาณธรรมกาย ทั้งหยาบทั้งละเอียด

เห็นชัดๆ นี่ยามตน ยามที่สองพระองคไดบรรลุเปนลําดับขึ้นไป 

เขาถึงกายธรรมที่เปนโสดา สกิทาคาทั้งหยาบท้ังละเอียด

เปนลําดับขึ้นไป เขาถึงกายธรรมท่ีเปนโสดา สกิทาคาทั้งหยาบ

ทั้งละเอียด พระองครูละเมียดละไมเขาไปอีก จุตูปปาตาณ

ญาณเครื่องปฏิสนธิของสัตวในโลก ไปเกิดมาเกิดเหมือนกับคน

ยืนอยูในฝงแมนํ้านที นํ้าใสสะอาดเปนอันดี ปลาจะวายไปใน
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ทิศเหนือ ทิศใต ก็ปรากฏดวยตาของบุคคลผู ที่ยืนอยูที่

ฝงแมนํา้นัน้ เหน็ปรากฏชดัดวยตา ธรรมกายโสดา โสดาละเอียด

สกิทาคา สกิทาคาละเอียด อนาคา อนาคาละเอียด เห็นปรากฏ

ชัดอยูที่ปฏิสนธิของสัตวปรากฏหมด ไปเกิดมาเกิด เกิดจากสัตว

พวกนี้ ตายจากสัตวพวกนี้ ไปเกิดเปนสัตวพวกโนนก็เห็นปรากฏ 

เกดิจากสตัวพวกโนน ตายจากสตัวพวกโนนไปเกิดเปนสัตวพวกโนน

ไปเกิดเปนกายมนุษย กายทิพย กายรูปพรหม อรูปพรหมเห็น

ปรากฏชัด เหน็เหมอืนปลาวายนํา้ดงันี ้ผดุจากนี ้ลงดาํนํา้ไปเหน็

ตัววายเรื่อยไป ไปผุดขึ้นโนนก็เห็นปรากฏ หรือดําจากโนนไปผุด

ขึ้นที่ โน นก็เห็นปรากฏ เห็นหมดทุกสกลกายของปลานั้น

ในนํ้านั้นเห็นปรากฏหมด อยางนี้เรียกวา จุตูปปาตาณ

รูจักปฏิสนธิของสัตวอื่นแตวายังไมถึง อาสวกฺขยาณ พอเขา

ปจฉิมยาม ทายของพระองคไดบรรลุอรหัตตูปนิสสัยไดบรรลุ

เป นพระอรหัตต ตัดกิเลสเป นสมุจเฉทปหานถึงวิราคธาตุ

วริาคธรรมหมดรปูราคะ อรปูราคะ มานะ อทุธจัจะ อวิชชาเขาถงึ

วิชชาแทๆ เขาถึงวิชชาวิมุตติแทๆ เรียกวาวิชชาวิมุตติหลุดจาก

อาสวะนัน้ตลอดถงึอวชิชา เมือ่ไดบรรลโุพธิญาณเปนพระอรหตัต

ตดักเิลสเปนสมจุเฉทปหานดงันีแ้ลว พระองคกร็ูตลอดเหน็ตลอด

วาสุขจริงสบายจริง พอเปนพระอรหันตตัดกิเลส เปนสมุจเฉท-

ปหานแลว สุขจริง สบายจริง นี่เปนปฏฐานที่ ๑ ของสัตตมหาปฏฐาน

๗ แหง ในสถานที่ใกลเคียงกันเหลานั้น ไดทรงเสวยวิมุตติสุข
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แหงละ ๗ วัน รวม ๔๙ วัน คือไดตรวจตราเสียหมดทีเดียว

ที่ไดเปนพระพุทธเจาไดดวยธรรมอะไร พระองคทรงตรวจตลอด 

ทรงตรวจตลอดแลว อยูท่ีอชปาลนโิครธ (ตนไทร) นัน้จะไปโปรดสตัว

นึกถึงอาฬารดาบส อุทกดาบส ทราบวาทิวงคตเสียแลว

ทรงเปลงวาจาวา "ฉิบหายใหญ" ทานดาบสทั้งสองนี้ มีอีก

กายเดียวเทานั้นก็จะบรรลุถึงกายธรรมอยางตถาคตอยางนี้

นี่เธอทิวงคตเสียแลว จะไปเสวยความสุข อยูในเนวสัญญานา

สัญญายตนะ นั้นเปนแปดหมื่นสี่พันมหากัปป นี่เกิดฉิบหายใหญ

อยางนี้ ทําไมจะแกตัวไดเลาเปนสุขอยูอยางนั้น พระพุทธเจา

มาตรัสในโลก นับไมไหวก็ไมมาพบพระพุทธเจารับความสุข

อยูอยางนั้น ไมเอาใจใสในเรื่องเหลานี้ เพลินสุขเสีย มัวนอน-

หลับเสีย เม่ือเปนเชนนั้น พระองคก็สอดสองพระญาณตอไป

จะไปโปรดใครอีกตอไปพระปญจวัคคียทั้ง ๕ ตามเรามานาน

เขาตามเรามานานเราจะตองไปสงเคราะหเขาใหเขารูเหน็เหมอืน

อยางเราบาง เราจะเดนิไปหรือจะเหาะไป หรอืดาํเนนิไป ประเพณี

ของพระพุทธเจาในปางกอน ไปอยางไร ไปโปรดสัตว เม่ือได

ตรัสรูแลว นี่ไปโปรดครั้งแรกก็เห็นวาทุกๆ พระองคมาในอดีต

ลวงแลวเทาไร ปจจุบันนี้ก็ดี อนาคตก็ดี เปนประโยชนทางไหน

ทานก็ไปทางนั้น ถาจะเปนประโยชนแกทานดวย เหาะเหิน

เดินอากาศไปโปรดถาจะดําดิน ไปโปรดทานก็ทรงดําดินไปโปรด 

ถาจะดําเนนิไปดวยยางพระบาทไปโปรด ทานกท็รงดาํเนนิไปดวย
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ยางพระบาท บัดนี้เปนโอกาสที่จะไปอยางไร ออ! เปนประโยชน

ที่จะดําเนินไปดวยยางพระบาท จะไปพบอาชีวกปจฉิมสาวก

ของเรา จะไดสําเร็จมรรคผลตอน เม่ือเราจะเสด็จดับขันธ

ปรนิพิพานโนนเหน็ชดัๆ ก็ทรงดาํเนนิไปเปนลาํดบั ไปถงึทามกลาง

มรรคาไปพบอาชีวกเขาจริงๆ อาชีวกเมื่อเห็นพระศาสดา

ก็แปลกประหลาดใจรัศมีพุงพลานไปทั่วทั้งเนื้อตัว ฉัพพรรณรังสี

สวางไสวนาเลื่อมใสนาไหวนาบูชานักเขาไปใกลๆ ถามวา โภ ปุริส

ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานเปนใคร ใครเปนศาสดาของทาน สั่งสอน

ทานใหไดเปนพระพุทธเจาดังนี้ พระองคทรงรับสั่งวา ใครจะเปน

ศาสดาเราไมมี เราเปนสยัมภูผูรูเอง อาชีวกสั่นศรีษะกรอกหนา

ไมเชื่อหลีกไป ถึงอยางนั้นก็ขึ้นในใจเสมอวา ไปพบมนุษย

อัศจรรยนักแตวาไมรูจักวาเปนพระพุทธเจา ตอจากนั้นพระองค

กท็รงเสด็จไปเปนลาํดบั ไปถงึอสิปิตนมฤคทายวนั พระปญจวคัคีย

เห็นพระศาสดาแตไกลวา ก็ตกลงกันวาเราจะไมไหวไมบูชา

ไมเคารพละ เธอคลายความเพียรเวียนมาเปนคนเลวแลวจะดีไมได

จะรูความจริงไมได ครั้นพอพระองคเสด็จเขาไปใกล มีความ

เกรงพระทัย ตางคนตางขลุกขลักชวยกันตั้งโนนตั้งนี่เขา บางก็

ตักนํา้ บางกห็าภาชนะ บางกว็างผาเชด็เทาไวบาง ปอูาสนะใหบาง

วางอาสนะไวหนาทีน่ัง่บาง สดุแตการตอนรบัจะพงึทาํได ทีพ่ระองค

ทรงโปรดพระปญจวคัคยีในครัง้นัน้ ดวยพระธรรมจกักัปปวัตตนสูตร

คอืทรงแสดงธรรมจกักปัปวตัตนสตูร โปรดทานปญจวัคคยีทัง้หานัน้
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พระปญจวคัคียทัง้หาไดฟงพระธรรมเทศนานีต้อนหนึง่ เปนตอนตน

สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท ความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจาไดรับ

ความสุขจริงๆ เสวยความสุขอยูสี่สิบเกาวัน ในที่มหาปฏฐานนั้น 

สุขเสียจริงๆ คราวจะโปรดสัตว สุขา สทฺธมฺมเทสนาโปรดสัตวให

ไดรับความสุขตอไป แสดงธรรมใหพระปญจวัคคียฟงวา เทฺว เม

ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา วา ดูกร ฤษีปญจวัคคีย

ทั้งหา ที่สุดทั้งสองอันบรรพชิตไมควรเสพ กามสุขลฺลิกานุโยค 

ยินดีอยูกับกาม รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส นี่เปนที่สุดอันหนึ่ง

อตฺตกิลมถานุโยค ยินดีในการปฏิบัติทรมานรางกาย ผิดธรรม

ผิดวนิยัไมไดบรรลมุรรคผล เปนทางไปของปถุชุน อนัมกีเิลสหนา 

ไมใชทางไปของพระอริยบุคคลผูมีกิเลสบาง เพราะฉะนั้นทาง

ทั้งสองนั้นบรรพชิตไมควรเสพ ขอปฏิบัติเปนกลางไมเขาไปใกล

ทางนั้น ขอปฏิบัติเปนกลางเปนไฉน คือปญญาอันเห็นชอบ

ดําริชอบ กลาววาจาชอบ เพียรชอบ ประพฤติชอบ การงานชอบ 

เล้ียงชพีชอบ ตัง้ใจไวชอบประกอบดวยองคแปดประการ ยอลงไป

เปน ศีล สมาธิ ปญญา นี่แหละบรรพชิตควรเสพ เราไดดําเนิน

มาแลว ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งปรากฏอยูกลางดวงธรรมที่ทําให

เปนกายมนุษยใสบริสุทธิ์ ขนาดดวงจันทร ดวงอาทิตย บริสุทธิ์

สนิทเปนอันดี พอเขาถึงดวงศีลไดแลว กลางดวงศีลมีดวงสมาธิ 

กลางดวงสมาธิมีดวงปญญา กลางดวงปญญามีดวงวิมุตติ

กลางดวงวิมุตติมีดวงวิมุตติญาณทัสสนะ พระองคก็ทรงแสดง 
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ตามท่ีพระองคไดทรงบรรลมุาแลว ตามความจรงิทเีดยีว ปญจวคัคีย 

กเ็หน็ตามดวย ตามเทศนานัน้ เปนลาํดบัไปพระองคทรงแสดงเสรจ็

ลงไปแลวในหนทางเปนกลางและทรงแสดงธรรมทัง้ส่ี ทกุข สมุทยั 

นโิรธ มรรค อนัไดแก ทกุข เหตเุกดิทกุข ความดบัทกุข ขอปฏบิตัิ

ถึงความดับทุกขแสดงโดยสัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ

สจัจญาณ ทกุขเปนของจรงิควรกาํหนดรู ไดกาํหนดรูแลว สมทุยั

เปนเหตุใหเกิดทุกขจริง ควรละ ไดละแลว นิโรธเปนของจริง

ควรทําใหแจง ไดทําใหแจงแลว มรรคเขาถึงความดับทุกข

เปนของจริงควรเจริญ เปนของจริง ไดเจริญแลว ไดเจริญแลว 

เมื่อจบพระธรรมเทศนาลงในคร้ังนั้น พระอัญญาโกณฑัญญะ

ไดประกาศในที่ตอหนานั้นวา ยงฺกิฺจิ สมุทยฺธมฺมํ สพฺพนฺตํ

นิโรธธมฺมํ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเกิดขึ้น สิ่งท้ังปวงนั้นก็มี

ความดับไปเห็นเกิดกับดับหมดทั้งสกลโลกตัวเองก็มีเกิดดับๆ

เมื่อเห็นความจริง เกิดดับดังนี้แลว เห็นหมดทั้งสกลรางกาย

กายมนุษยก็เกิดดับ กายมนุษยละเอียดก็เกิดดับ กายทิพย

กายทิพยละเอียด ก็เกิดดับ กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด

ก็เกิดดับ กายอรูปพรหม กายอรูปพรหมละเอียดก็เกิดดับ เห็น

ปรากฏชัดก็บรรลุธรรมกายเหมือนกัน บรรลุเขาถึงธรรมกาย

เปนโคตรภูยังไมถึงพระโสดา โคตรภูบุคคลมีตาเห็นเหมือน

พระองคแลว คราวนี้ใน ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ เห็นเหมือนกัน

แลวพระองคก็ไดทรงแสดงเปนลําดับไปใหพระปญจวัคคีย

อัญญาโกณฑัญญะไดเห็นเปนลําดับข้ึนไป ไดบรรลุโสดาท้ัง
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กายหยาบกายละเอียด ทั้งมรรคทั้งผล สกิทาคาทั้งมรรคท้ังผล

จนกระทัง่บรรลถุงึอรหัตตผลไดมรรคผล รูจกัพระพุทธเจาทีเดยีว 

พระอัญญาโกณฑัญญะไดรับความสุขเปนลนพน ตั้งแตได

เขาถึงธรรมกาย ก็ไดรับความสุขเปนลนพนเปนลําดับขึ้นไป

พอหมดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานแลวก็เหมือนพระศาสดาจารย

เปนพระอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจาทานเปนพระอรหัตต

มากอนทานเปนกอนนั่นแหละเรียกวาพระพุทธเจา พระอรหัตต

ทีหลังก็เปนพระพุทธเจาเหมือนกัน เรียกวาสาวกพระพุทธเจา

ทานผูรูเองเห็นเองเปนสัพพัญูพุทธ นี่ถูกทานผูรูเองเห็นเอง

สั่งสอนเขาเรียกวาสาวกพุทธ เปนแบบเดียวกัน ธรรมกาย

แบบเดยีวกนัไมคลาดเคลือ่นกนัเลยทเีดยีวพระอญัญาโกณฑญัญะ

ไดบรรลุแลวก็ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิไดบรรลุตาม

เปนลาํดบัไป ทัง้หาไดอรหตัตตดักเิลสเปนสมจุเฉทปหานเปนสาวก

พระพุทธเจาไลๆ กัน ที่ทานไดบรรลุแคนี้ จะเปนสุขแคไหน

สุขา สทฺธมฺมเทสนา ธรรมเทศนาของพระองคทําใหสัตวโลก

เปนสุข อยางนี้เปนสุขเหมือนพระองคไดอยางนี้ เพราะไดฟง

พระธรรมเทศนาของพระองค เมื่อทรงแสดงเชนนั้นแลว พอโปรด

พระอญัญาโกณฑญัญะแลว โปรดปญจวคัคยีแลว ก็โปรดพระยสะ

หาสิบหา ภัททิยะราชกุมาร ๓๐ ชฎิลสามพี่นองมีบริวาร ๑,๐๐๐ 

ทรงแสดงเทศนาปาฏิหาริยตั้ง ๒,๐๐๐ กวาอยาง ชฎิลยอมจํานน 

ยอมเปนศิษยพระบรมศาสดา ใหลอยบริขารลงแมนํ้า แลวบวช
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เสียในธรรมวินัยของพระศาสดา แลวพาไปเมืองราชคฤห

พรอมกัน ๑,๐๐๓ รูป ไปเมืองราชคฤห พระเจาพิมพิสารเห็นเขา 

ราชบรพิารของพระเจาพมิพสิารเหน็เขาตะลงึพรงึเพรดิตกอกตกใจ

โอนี่พระสมณโคดมจะเปนศิษยของอุรุเวลกัสสปะหรือ อุรุเวลกัสสปะ

จะเปนศิษยของสมณโคดม ใครจะเปนศิษยของใครหนอนี่หนอ

ท่ึงในใจไมตกลงใจ พระองคทรงทราบอัธยาศัยของราชบริพาร

ทั้ งหลายเหล านั้น พระเจ าพิมพิสารยังสงสัยเหมือนกัน

กอนที่จะเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร ใหปุราณชฎิลภิกษุนั้น

กราบพระบรมพระศาสดา ประกาศตนวาเปนพระศาสดาของเรา 

เราเปนสาวกของสมณโคดม พระสมณโคดมเปนศาสดาของเรา 

ประกาศ ๓ ครั้งแลว เหาะไปในอากาศขนาดเจ็ดชั่วลําตาลแลวก็

ลงมากราบพระศาสดาอกี ๓ ครัง้ ประกาศอกีวาเราเปนสาวกของ

สมณโคดม พระสมณโคดมเปนศาสดาของเรา ๓ ครั้ง แลวเหาะ

ขึ้นไปในอากาศเจ็ดชั่วลําตาลอีกแลวลงมากราบพระศาสดาอีก

๒ ครั้ง พอครบ ๓ ครั้ง ราชบริพาร ๑๒ นหุต มีพระเจาพิมพิสาร

เปนประธานกราบพระศาสดาจารยดุจเดียวกัน ยอมหมดเหมือน

ราชคฤหดวยธรรมเทศนาของพระองค สงเคราะหชฎิลแลว

ทรงสงเคราะหราชบริพารของพระเจาพิมพิสาร ตรัสเทศนาจบลง

เทานั้น ราชบริพารของพระเจาพิมพิสาร ๑๒ นหุต มีพระเจา

พิมพิสารเปนประธานไดสําเร็จมรรคผลเหลือนหุตเดียวตั้งอยูใน

ไตรสรณคมนนอกนั้นไดสําเร็จมรรคผล ที่ตั้งอยูในไตรสรณคมน
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ก็มีธรรมกาย พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ยังเปนโคตรภู 

ยังไมเปนพระโสดา ทัง้ประเทศเปนสุขหมด นีก่ด็วยพระธรรมเทศนา

ของพระศาสดาใหเกิดสุขจริง อยางนี้เปนสุขจริงๆ อยางนี้

เม่ือเปนสุขจริงๆ อยางนี้แลวไมใชแตเทานั้น ทรงตรัสเทศนา

เปนลําดับไปจนถึงพระเจาสิริสุทโธทนะใหอํามาตยไปเชื้อเชิญ

พระศาสดามาเมอืงกบิลพสัดุตามเดิมใหมาในชาตภิมิูของพระองค

สงอํามาตยไปเปนชั้นๆ กวาจะไดสี่สิบกวาชั้น ชั้นละพันๆ สงไป

ถงึพระศาสดา พากันบวชเสยีหมดไมกลบัมาเลย แกไขจนกระทัง่

อํามาตยที่ฉลาดๆ ที่จะพาพระศาสดากลับมาได จึงไดอํามาตย

ทีฉ่ลาดและกอ็าราธนาพระศาสดาเสดจ็มาเมอืงกบลิพัสดุไดสาํเรจ็

เมื่อมาเมืองกบิลพัสดุแลวพระญาติทั้งหลาย มีทิฐิในพระองค

วาพระองคเปนเด็กยังหนุ มอยู  เปนเด็กคราวลูกคราวหลาน

จะนมัสการนัน้ไมสมควร มานัง่นิง่เฉยอยูก็มี มาทํากริยิามารยาท

ตางๆ กันใหลูกหลานขึ้นหนาบาง ตัวอยูหลังไมกลานมัสการ

เพราะถือทิฐิมานะมาก กษัตริยในยุคโนน พระองคทรงเห็นวา

เปนพระญาติกัน ยังไมเคารพเราในตถาคต ควรกระทําเชนไร

ทรงเหาะไปในอากาศเดินจงกรมแลวทรงเทศนา ทรงกระทํา

ยมกปฏหิารยิ ทรมานพระญาตทิัง้หลายเหลานัน้ พระญาตทิัง้หลาย

นั้นเห็นวาพระศาสดาเปนมหัศจรรยเชนนั้น พระเจาสิริสุทโธทนะ

ยกพระหัตถขึ้นนมัสการ พระญาติทั้งหลายก็พรอมกัน นมัสการ

พระองค พระองคก็เสด็จกลับลงมา ฝนโบกขรพัสตตกเปน
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มหัศจรรยเปนนํ้าสีแดง แตวาไมเปยกใครเลย เหมือนอยูในรม 

เวนเสียแตใครจะตองการใหเปยกก็เปยกชุมโชกไปหมดตาม

ชอบใจ ตกแลวไมเปอนบนพืน้แผนดนิซมึลงไปใตพืน้แผนดนิกอน 

ไมปรากฏเปนมหัศจรรยเขาเรียกวาฝนโบกขรพัสต บังเกิดขึ้น

ในครั้งนั้น ก็ดวยพุทธานุภาพของพระองค พระองคทรงตรัส

เทศนาโปรดสตัวอยูสีส่บิหาพรรษา สตัวผูใดไดรบัพระธรรมเทศนา

ของพระศาสดาแลวเปนมหัศจรรยความรมเย็นเปนสุขเหลือท่ีจะ

พรรณา ในระหวางที่พระองคทรงตรัสเทศนาอยูมีลูกสาวเศรษฐี

คนหนึง่ บดิามารดาเอาไปรกัษาอยูบนปราสาทเจด็ชัน้ มสีมบตัมิาก 

แตวาเปลีย่วใจเตม็ที ่แกทนไมไหว แกมองจากหนาตางของปราสาท

เห็นนายพรานเขา แกตามนายพรานไพรในปา ก็ไปอยูกับคนปา 

พอมีบุตรขึ้นมา ก็คิดถึงความที่คลอดจากมารดาออกมารอดมาได

เกดิประสงคจะไปบานมารดา ใหมารดาอปุถมัภคํา้ช ูมาไดครึง่ทาง

อาวลูกไดคลอดเสียแลว สามีภรรยาก็พากันกลับไป นี่คนที่หนึ่ง 

คนที่สองก็เปนเชนนั้นอีกไปไมถึงคร่ึงทาง ก็คลอดเสียอีก

คลอดคราวนี้เปนอัศจรรยนักกําลังลูกจะคลอด ฝนพายุก็เกิด

ยกใหญเปนมหัศจรรยนักมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนใหตกใหญทีเดียว 

ฝนก็ตกใหญลูกมันก็จะคลอด สามีก็ไปหาใบไมมา เพื่อจะแกไข

ปองกนัภรรยาใหไดรบัความสขุไมใหเปยกฝน ไปทีข่างจอมปลวก

งเูหากัดตายเสียอกีแลว ไอนีก่ล็กูเลก็คนหนึง่จงูไวลูกคลอดใหมๆ  

นั่นก็อีกคนหนึ่ง ทําไงกันละฝนก็ตกจั๊กๆ ลงมาใหสนุกสนานนัก
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คราวนี้พอคลอดเรียบรอยแลวฝนเงียบเรียบรอยแลว ไปดูสามี

ตายเสียแลวจะทําอยางไร เอาใบไมมาสะๆ ไวตามเรื่องมัน

นั่นก็ลูกออนออกใหมๆ ไปถึงแมนํ้าเขาทําอยางไรละ แมก็อุมลูก

จงูลกูขลกุขลกัไปอยางน้ันแลวจะขามแมน้ําไดอยาง ไมมีเรอืขาม

จะวายขามไปเอาลูกคนเล็กไปไวฝงโนนกอน สวนลูกคนโตเอาไว

ฝงนี้ ลูกคนเล็กตัวแดงๆ ออกใหมๆ นกเหยี่ยวบินมาเห็น นึกวา

ชิ้นเนื้อมันก็จะจิกกิน มันก็จะโฉบลูกคนเล็กเอาไป แมอยูกลาง

แมนํ้ายกมือขึ้นตบเพื่อจะใหนกตกใจ แตลูกคนโตขางนี้นึกวา

แมเรียก เด็กก็เดินลงไปในนํ้า ถูกกระแสนํ้าพัดเอาลูกคนโต

ตายเสียแลว ลูกขางโนนก็เหยี่ยวโฉบเอาไปเหลือแตตัวคนเดียว

ก็เดินทางตอไปอีก จนถึงตําบลท่ีตัวอยูครั้งกอนนั้น ไดทราบวา

บิดามารดาตายเสียแลว เอาละคราวนี้มันทุกขเหลือทนผานุง

ก็ไมมีถึงกับเปนบาผานุงไมมีติดกายเดินลอนจอนอยูครั้งนั้น

พระศาสดากาํลงัเทศนาอยู นางไดเดนิทะเลอทะลาเปลอืยกายเขาไป

ไมมีใครจะวากระไรเฉยกันอยูนางก็เขาไป ในพุทธบริษัทนั้น

ครั้นไดฟงพระธรรมเทศนาก็นั่งลงพอฟงไปก็ไดบรรลุมรรคผล

มีความละอายบุรุษที่อยูใกลเขาสงสารเอาผาขาวมาสงให นางก็นุง

ไดมรรคผลในขณะนัน้ เทศนาของพระพทุธศาสดาเปนมหศัจรรย

อยางนี้ สัตวนั้นไดรับความทุกขเหลือทนหมดจากความทุกข

เปนสุขทีเดียว ไดชื่อวาสุขา ธมฺมเทสนา ธรรมเทศนา เปนสุข

จริงๆ อยางนี้ เหมือนพวกเรานี้ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
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เมื่อไดฟงธรรมเทศนาแลวใหเขาเนื้อเขาใจเสียจะไดมีความสุข

นี่ สุขา ธมฺมเทสนา แสดงพระธรรมเปนสุขอยางนี้ สุขา สงฺฆสฺส

สามคฺคี ความพรอมเพรียงของหมูเปนสุข ความพรอมเพรียง 

ของหมูเปนสขุเปนไฉน? หมูของพระพทุธเจามีเทาใดไดมรรคผล

มเีทาใด เปนพวกเดยีวหมูเดยีวนํา้หนึง่ใจเดียว พดูเปนคนเดยีวกนั

ไมขดัแยงกนัเลยคนหนึง่พดูคนหนึง่กฟ็ง จะถกูจะผดิอยางไรกช็าง 

ไมมีการขดักนั พรอมเพรียงกันมา พรอมเพรยีงกนัไป พรอมเพรยีง

กนันัง่ลุกละมายคลายกนั พรอมเพรยีงกนัอยางนีเ้ปนสขุลนเหลอื

ทเีดยีว ในหมูพระสงฆอยางนัน้อยูสกัก่ีรอยกีพ่นักีห่ม่ืนก่ีแสนก็ชาง 

ไมไดกระทบกระเทือนกันเลยเปนสุขแทๆ นี่ทานไดมรรคผล

แลวเปนสุขอยางนี้ความพรอมเพรียงของหมูเปนสุข ไมใชแต

พระอริยบุคคลหมูของปุถุชนนั่นแหละถาพรอมเพรียงกันเขา

เวลาใดจะเปนปุถุชนก็เปนสุข จะเปนโคตรภูบุคคลก็เปนสุขจะ

เปนโสดาบันก็เปนสุข สกิทาคา อนาคาก็เปนสุขทั้งนั้นขอให

พรอมเพรียงกันเทานั้นความพรอมเพรียงของหมูเปนสุข

ไมเปนทุกขนี้เปนตัวสําคัญบานๆ หนึ่งถาพรอมเพรียงกันทั้งบาน

แลวเปนสุข วัดหนึ่งๆ ถาพรอมเพรียงกันทั้งหมูละก็เปนสุข

แตวาความไมพรอมเพรียงกันนั้นละเปนขอสําคัญนัก ทําอะไร

ไมวาตามกันทําอะไรขัดกันแยงกันเสีย ถาวาตามกันแลวมันก็

เปนสุขจริงๆ สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพรอมเพรียงเปนสุข

ความไมพรอมเพรียงไมเปนสุขเปนทุกข สมคฺคานํ ตโป สุโข
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ความสุขเปนตัปปธรรมของความพรอมเพรียงกัน เวลาใด

ความพรอมเพรียงเปนเหตุ ใหเกิดสุขสําคัญเปนเคร่ืองแผดเผา

กําจัดซึ่งความไมพรอมเพรียงไดโดยฉับพลัน เมื่อเปนเชนนั้น

ก็เปนสุขเปนยอดสุขทีเดียว อยูที่ความพรอมเพรียง ภิกษุหมูใด

มีความพรอมเพรียงกัน ภิกษุหมูนั้นก็เปนสุข สามเณรหมูใดก็มี

ความพรอมเพรียงกัน สามเณรหมูนั้นก็เปนสุข อุบาสกหมูใด

มีความพรอมเพรียงกัน อุบาสกหมูนั้นก็เปนสุข อุบาสิกาหมูใด

มีความพรอมเพรียงกัน อุบาสิกาหมูนั้นก็เปนสุข หากขัดแยงกัน

อยูแลวไมเปนสุข อยาวาแตมนุษยเลย นกก็เปนทุกขเปนสุขไมได

กลาวถึงนกชั้นเดิมมีความพรอมเพรียงกัน นายพรานตลบขาย

ดวยประการใด ครอบดวยตาขายดวยประการใด ตลบติดได

ดวยประการใด ก็บินผลบึเดียวเทานัน้แหละ เอาตาขายเสยีทัง้ผนื

ไปที่กอไผเพราะความพรอมเพรียงกันเทานั้น หัวหนานกบอกวา

อยาเพิ่งออกกําลังเอาหัวลอดตาขายใหพรอมกัน เราบอกวา

ออกกําลังใหพรอมกันพอหัวจุกชองตาขายใหพรอมกันแลว

ก็ผลึบเดียวเทานั้นแหละ เชือกท่ีผูกหลักไวก็จะลอยติดไปใน

อากาศหมด เอาขายไปท้ังหมดดวยกนัสบิเอ็ดครัง้ นายพรานตลบ

นั้นนําเงินไปซ้ือดายมาอีกเย็บตลบใหไดเมียดาหลายครั้งวา

แกอยาบาหลังไปเลยไมไดกินมันหรอก นกมันฉลาดอยางนี้

แกจะเอาเงินไปใหพอคาดายเปลาๆ ไปทาํมาหากนิอยางอ่ืนดกีวา

แกอยาไปเพียรมันเลยเรื่องตลบขาย สามีนั้นก็ไมยอม เอาเถอะ
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มันมีฤทธิ์เดชเทาไร ก็ลองดูทีเถอะ เราจะเอามันมาทําแกงกิน

ใหได นายพรานกท็าํตาขายตลบอกี ครัง้ทีส่บิสองสาํเรจ็ เพราะนก

แตกฝงูกนัไมพรอมเพรยีงกนั ในวนัหนึง่นกตวัหนึง่บนิลงมากอน

นกตัวหนึ่งบินลงทีหลังเหยียบเอาคอนกตัวแรกเขา มันบอกวา

ไมคิดถึงบุญคุณมันบางเลย ไดพนตลบมาหลายครั้งแลวดวย

กําลังของมันหากวา พลาดไปก็วาเอาเถิดไมไดแกลงเลย นกตัวนั้น

กข็ึน้มายัว่เยาอยู มนักว็าเอาบาง ไมใชแตเจาจะออกแรงแตคนเดยีว

เราก็ออกเหมือนกัน นกก็เลยแตกเปนสองพวกขึ้น พวกหนึ่ง

ก็วาอีกพวกหนึ่ง นายฝูงท่ีเคยประกาศอยูก็รูสึกวานกพวกนี้อยู

รวมกนัไมได เราตองแยกกันเถอะนายฝูงมนีกเทาไรกแ็ยกไปหมด 

พวกที่ไมไปกับนายฝูงมีเทาไหรก็อยูอีกฝูงหนึ่ง นกฝูงเกาก็มา

อยางเกานกที่แยกไปก็ไปยังที่อื่น แตวาแตกฝูงกันอยูนั่นแหละ 

คราวนีถึ้งกาํหนดตดิตลบขายของนายพรานอกีแลว นกนัน้แยงกนั

ยงัไงละทานมแีรงกอ็อกแรงนาํเอาซิ เอาตาขายไปครอบกอไผพน

จากทกุขดวยกันนัน่ไงละ ตางตวัตางสอดหวัเขาทีต่าขายยอกแยก

ทีละตัวสองตัว มันไหวอะไรได นกทั้งฝูงไปไมได หมดทั้งฝูง

เปนเหย่ือของนายพราน นี่ความไมพรอมเพรียงเปนอยางนี้

ตายเปนเหย่ือนายพรานถาวาไมพรอมกันจริงๆ ละก็เปนเหยื่อ

พญามัจจุราช บัดนี้เขาประกาศกันในธรรมกาย วัดปากนํ้าใหมี

ธรรมกายแลวก็พนทุกขกัน ตองทําธรรมกายใหเปนมันจึงจะเปน

หมูเดียวกัน พวกเดียวกันเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันถาทําธรรมกาย
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ไมเปน กเ็ปนแยงเขานี ่เขาบอกทําอยางนี้ไมทาํเสียอกีแลวไปทาํ

อื่นเสีย ไปไถลทางอื่นเสียไมทําธรรมกายใหเปนขึ้น ไมเอาใจใส

จดอยูท่ีทําธรรมกาย เอาใจไปคิดเรือ่งอ่ืนเสยี ธรรมกายมนัก็ไมเปน

เมื่อธรรมกายไมเปนมันก็ออกแยกเหมือนนกกระจาบแตกฝูง

นั่นแหละ ไมมีความพรอมเพรียงกัน ใหเขาใจอยางนี้นะ ภิกษุ 

สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทําธรรมกายใหเปน ถาทําธรรมกาย

เปนละกันนั่นแหละ สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพรอมเพรียง

แหงหมูเปนสุข ทําธรรมกายเกิดขึ้นเทานั้นเรียกวา สุโข พุทฺธา

นมุปฺปาโท พระพุทธเจาเกิดขึ้นในตัวของเราแลว เราจะมีนิบาต

บอกความตกใจวา อโห พุทฺโธ ออน่ีพระพุทธเจา อโห ธมฺโม

ออนี่พระธรรม อโห สงฺโฆ ออนี่พระสงฆก็จะเกิดความตกใจ

ตื่นตัวของตัว เชนนี้พระพุทธเจาเกิดขึ้นในตัวของเราเอง สุโข 

พทุธฺานมปุปฺาโท พระพทุธเจาเกิดขึน้ในตัวของตวัซ ิพระพทุธเจา

โคตรภูทั้งหยาบท้ังละเอียด พระพุทธเจาที่เปนโสดาท้ังหยาบ

ทัง้ละเอียด สกิทาคาท้ังหยาบทัง้ละเอยีด อนาคาทัง้หยาบทัง้ละเอยีด

อรหัตตทั้งหยาบทั้งละเอียดแบบแผนที่วัดปากนํ้าเขาทํากันเปน

ตั้งรอยกวาคน เรายังไมเปนก็รีบทําใหเปนขึ้น ถาไมเปนละก็

เหมือนนกกระจาบแตกฝูง ทําลายตัวเองใหไดรับความทุกขละ

ไมไดรับความสขุถาเหน็ธรรมกายเสยีแลว เขาถงึธรรมกายแลวก็

เปนสขุเทานัน้ เมือ่เปนสขุแลว สขุา สทธฺมมฺเทสนา สิง่ใดเปนทกุข

ผิดธรรมผิดวินัยก็สอนตัวเองเทศนาตัวเอง สอนตัวเองไปแกไข
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ตัวเอง ตัวของตัวดวยธรรมกายของตัวที่มีแลว มีพระพุทธเจา

ในตัวแลว สขุา สงฺฆสสฺ สามคคฺ ีความพรอมเพรยีงกนัของตวัเอง 

เห็น จํา คิด รู อยาเถียงตัวเองอยาลงโทษตัวเอง ใหถูกตองรองรอย

ตามธรรม ธรรมไมใสไมสะอาดแลวกอ็ยาไปทางนัน้ ทําใหถกูตอง

รองรอยใหใสใหสะอาดไมใหคลาดเคลื่อนของตัวใหพรอมเพรียง

กันแนนอนในใจของตัวอยางนั้นทั้งกาย ทําใจทั้งวาจาไมให

คลาดเคลือ่น ทกุๆ กายใหพรอมกนั สขุา สงฆฺสสฺ สามคคฺ ีสมคคฺานํ

ตโป สุโข ความสุขจะเกิดขึ้นดวยความเพียร เปนเครื่องแผดเผา

ของผูพรอมเพรียงกัน กําจัดเสียซึ่งความไมพรอมเพรียงกันก็จะ

มีความพรอมเพรียงกันอยู สุขก็จะสมมาตรปรารถนา ที่ไดชี้แจง

แสดงมาในพระธรรมเทศนาที่พระองคไดทรงประทานไวทั่วสกล

พุทธศาสนา แกพุทธบริษัททั้งสี่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

ในพระบวรพทุธศาสนา ทานท้ังหลายจงนมสัการในใจทกุถวนหนา 

ที่ไดชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลีคลี่ความเปนสยามภาษา 

ตามมตัตยาธบิายพอสมควรแกเวลา เอเตน สจฺจวชฺเชน ดวยอํานาจ

ความสัจจที่ไดอางธรรมปฏิบัติตั้งแตตนจนอวสานนี้ สทา โสตถี 

ภวนฺตุ เต ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแตทานทั้งหลายบรรดา

มาสโมสรในสถานที่นี้ทุกถวนหนา อาตมภาพชี้แจงแสดงมา

พอสมควรแกเวลาสมมติยุติธรรมมิกถา โดยอรรถนิยมความ

เพียงเทานี้

เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
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พระธรรมเทศนำ 
โดย 

พระภำวนำโกศลเถระ 
วัดปำกน�้ำ ภำษีเจริญ ธนบุรี 

เทศนเรื่อง "ภทฺเทกรตฺตคำถำ"

เมื่อวันที่ ๓ มีนำคม ๒๔๙๗

 อตีตํ นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ

ยทตีตมฺปหีนนฺตํ  อปฺปตฺตฺจ อนาคตํ

ปจฺจุปฺปนฺนฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

อสํหิรํ อสงฺกุปฺป  ตํ วิทฺธา มนุพฺรูหเย

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป โก ชฺา มรณํ สุเว

น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา

เอวํ วิหาริมาตาป  อโหรตฺตมตนฺทิตํ

ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติฯ
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 ณ บัดนี้อาตมภาพ จักไดแสดงธรรมิกถา แกดวย
ภัทเทกรัตตคาถา วาจาเครื่องกลาวปรารภถึงวันเดียวเจริญ หรือ
ราตรีเดียวเจริญ จะชี้แจงแสดงตามวาระพระบาลี คล่ีความ
เปนสยามภาษาและตามมัตตยาธิบาย เปนเครื่องปฏิการสนอง
ประคองศรัทธา ประดบัสตปิญญาคณุสมบตั ิของทานพุทธบรษิทั
ทั้งคฤหัสถและบรรพชิตบรรดามาสโมสรในสถานที่นี้ เปนวาจา
เครื่องกลาวราตรีเดียวเจริญ แมมนุษยในสากลโลก หญิงก็ดี
ชายก็ดี ไมวาบรรพชิต คฤหัสถเม่ือเดินตามภัทเทกรัตตคาถานี ้
เปนอยูวันเดียวคืนเดียวเจริญเลิศประเสริฐกวามนุษยที่เปนอยู 
๑๐๐ ป สูไมได เหตนุี้ในพระสตูรนีเ้ปนพระสตูรกลัน่ออกจากหทยั
ของพระบรมศาสดาทีเดียว เปนเปาหมายใจดาํของพระพทุธศาสนา
หญิงชายคฤหัสถบรรพชิตทุกถวนหนา ถารักตัวสงวนตัวจะใหตัว
ถึงซึ่งความเจริญแลว จงดําเนินเดินตามภัทเทกรัตตคาถานี้เถิด
ประเสริฐนัก ดังจะแสดงดังตอไปนี้

 ตามวาระพระบาลีวา อตีตํ นานฺวาคเมยฺย บุคคลไมควร
คํานึงถึงสิ่งที่ลวงไปแลว นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ไมควรหวังสิ่งที่ยัง
มาไมถงึ ยทตตีมปฺหนีนตฺ ํสิง่ใดทีล่วงไปแลว สิง่นัน้ไดลบัไปเสยีแลว
กลบัมาไมได อปปฺตตฺจฺ อนาคต ํสิง่ใดที่ไมถงึ สิง่นัน้กย็งัมาไมถงึ
ปจฺจุปฺปนฺนฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ บุคคลใดเห็นแจงชัด
ซึง่ธรรม อนัปรากฏเฉพาะหนาในทีน่ัน้ๆ อสหํริ ํอสงฺกปุปฺ ไมงอนแงน
คลอนแคลน ต ํวทิธฺา มนพุรฺหูเย บคุคลนัน้เหน็ชดัซึง่ธรรมนัน้แลว
ควรเจริญเนืองๆ อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป ความเพียรเครื่องใหกิเลส
เรารอนควรทาํเสยีในวนันีแ้หละอยาใหชาไป โก ชฺฺา มรณํ สเุว
ใครเลาจะพึงรูความตายจะมีในวันพรุงนี้ น หิ โน สงฺครนฺเตน
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มหาเสเนน มุจฺจนา ความสู รบดวยพระยามัจจุราช ดวยมี
เสนาใหญยอมไมมีแกเราท้ังหลายเสียเลย เอวํ วิหาริมาตาป
อโหรตฺตมตนฺทิตํ ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ สนฺโต อาจิกฺเขเต มุนีติ
นักปราชญผู มีใจสงบระงับสรรเสริญซึ่งบุคคลผู มีคุณธรรม
เปนเคร่ืองอยู มีความเพียรเผากิเลสใหเรารอน ไมเกียจคราน
ทัง้กลางวันและกลางคืนอยางนีน้ัน่แหละ วาผูมรีาตรเีดยีวเจรญิดวย
ประการดงันี ้นีเ่นือ้ความของพระสตูร ภทัเทกรตัตคาถา ขยายความ
เปนสยามภาษาแตวายังปนกับมคธภาษาอยู

 บัดนี้ จะขยายเนื้อความภาษาไทย ออกจากภาษามคธ
เสยีทีเดยีว ใหเปนภาษาไทยลวนทวนอกีบทหนึง่วา บคุคลไมควร
คํานึงถึงส่ิงที่ลวงไปแลว ไมควรหวังสิ่งที่ยังมาไมถึง สิ่งใดที่
ลวงไปเสียแลว สิ่งนั้นละไปเสียแลว ส่ิงใดที่ยังไมถึง ส่ิงนั้น
ก็ยังมาไมถึง บุคคลใดเห็นแจงชัดซึ่งธรรมอันปรากฏเฉพาะหนา
ในทีน่ัน้ๆ อนัไมงอนแงนไมคลอนแคลน บุคคลนัน้มาเหน็ธรรมนัน้
ชดัแลว ควรเจรญิไวเนอืงๆ ความเพยีรยงักเิลสใหเรารอนควรทาํเสยี
ในวันนีแ้ล ใครเลาจะรูจกั ความตายจะมาถงึในวนัพรงุนี ้ความสูรบ
ดวยพระยามัจจุราชผูมีเสนาใหญ ยอมไมมีแกเราทั้งหลายเลย
นักปราชญผู มีใจสงบสรรเสริญบุคคลผู มีธรรมเปนเครื่องอยู 
มีความเพียรยังกิเลสใหเรารอน ไมเกียจครานแลวทั้งกลางวัน
ทั้งกลางคืนอยางนี้นั่นแหละผูมีราตรีเดียวเจริญ นี่เนื้อความเปน
ภาษาไทยลวน ไมเกี่ยวดวยมคธภาษาเลย

 ตอนี้ จะอรรถาธิบายในภาษาไทยลวนนั้นตอไป บุคคล
ไมควรหวัง ไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงไปแลว แตวายังมีคนๆ หนึ่ง
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คํานึงถึงสิ่งท่ีลวงไปแลว ท่ีชอบใจก็ย้ิมแยมแจมใสอยูคนเดียว
นอนอยูในมุงคนเดียวคํานึงถึงสิ่งท่ีลวงไปแลว ถาไมชอบใจก็
นํ้าตาไหลพรากๆ ไป ถาวาสิ่งที่กระทบกระเทือนใจก็ฮึดฮัดๆ
ไมแตวามันลวงไปเสียแลว ใหนึกไปเถอะตลอดวันแลวถาถามวา
ไดอะไรบาง ไมไดอะไรเลย เพราะเหตุที่วามันลวงไปเสียแลวจะ
ไปนึกเอาอะไร นี่มันเสียเวลาอยางนี้ มนุษยหมดทั้งสากลโลก 
ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ความนึกความคิดมันไถลไป
อยางนี้พระพุทธเจาทานจึงไดแนะนําวา ไมควรคํานึงนึกถึงที่
ลวงไปแลว ถาไปคํานึงนึกถึงสิ่งที่ลวงไปแลวมันเสียประโยชน
เปลาอยางนี้ นี่พวกหนึ่ง

 อีกพวกหนึ่งหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง นี่มีเกลื่อนกลาดอีก
เหมือนกัน การงานไมประกอบเขาใหเต็มหนาท่ี มัวแตหวังวา
เดอืนนีเ้ถอะจะตองถูกเบอรหนึง่ หรอืวาเดือนนีไ้มถกู เดอืนหนาเถอะ
ถกูเบอรหนึง่แน หรอืไมเชนนัน้เดอืนโนนเถอะจะตอง ถกูเบอรหนึง่
นึกอยู อยางนี้แหละ งานการไมประกอบ คาขายก็ไมทําให
เปนหลักเปนฐานลงไป เรือกสวนไรนาไมทําลงไป ราชการ
ไมทําเปนหลักเปนฐานลงไป นึกอยูแตสิ่งที่ยังไมมาถึง นึกวา
คงจะไดวันใดวันหนึ่งแนนอนทีเดียว อยางชนิดนี้เขาเรียกวา
มั่งมีในใจ แลนใบบนบก เอาจริงเอาแทแนนอนไมได มีคนคิด
เกลื่อนกลนไมคิดเปนหลักฐาน คนท่ีหวังอยางนี้เปนคนที่
ปราศจากปญญา ไมใชประกอบปญญา ยทตีตมฺปหีนนฺตํ เพราะ
สิ่งที่ลวงไปเสียแลวก็ละไปเสียแลวนี่ละจากตัวไปเสียแลว จะไป
เอาอะไรได มันลวงไปเสียแลว อปฺปตฺตฺจ อนาคตํ สิ่งที่ยังไม
มาถึง มนักย็งัมาไมถึง จะไปนกึวามนัจะถึงอยางไรกนั ไมไดเร่ือง
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ไมไดราวทั้งนั้น จะตองชี้ยืนยันอยูวา บุคคลผูเห็นแจงซึ่งธรรม
อันปรากฏเฉพาะหนาในท่ีนั้นๆ คือเห็นดังนี้ งานการอันหนึ่งใด
ของเรามีอยู ลดสวนลงมา เมื่องานการในครอบครัวมีอยู ตอง
รีบทําเสียใหเสร็จ อยาไปรอไวเสียเวลาเปลาๆ เวลานี้ทําใหเสร็จ
ใหเรยีบรอยทเีดียวจะไดไปทํากจิการงานอ่ืนตอไป เม่ือทาํการงาน
ในครอบครัวเสรจ็แลว งานการอะไรมกี็ไปสวมกบังานนัน้ อยาให
ขาดมือทําไป เมื่อการงานในบานเรียบรอยทุกสิ่งทุกอยางแลว 
การงานขางๆ บานมหีรอืไม ไปทาํเสยีใหเรยีบรอย การงานขางบาน
เรียบรอยแลว การงานนอกบานมีหรือไมมี ถาการงานนอกบาน
มีก็รีบไปทําเสียใหเรียบรอย เมื่อทําเรียบรอยทุกสิ่งทุกอยางแลว
ถามีกจิการงานอืน่ใดจะไดแกไข ดเูครือ่งอปุกรณอ่ืนอีก ผานงุผาหม
เคร่ืองสําหรับใชสอยตางๆ ไปทําเสียใหเรียบรอย อยาใหโสมม
สกปรกอยูอยางนี้ คนอยางชนิดนี้มีงานปจจุบัน ไมใชหวังส่ิงที่
ลวงไปแลว หรือสิง่ท่ียังมาไมถงึ ทําเฉพาะตอหนาทีเดยีว ถาหากวา
เปนเด็ก ทํางานเฉพาะถึงเวลาเลาเรียน ใหหมดหนาที่ของการ
เรียนใหจบหลักสูตรแลว จะทําอะไรก็ทําอยาใหขาด อยามัก
เที่ยวเตรเสีย ทําใหสุดสามารถของตน จะเปนคนช้ันสูงได
เพราะทําจนสุดความสามารถของตนแลว เปนหญิงก็เปนหญิง
ชัน้สูงได เปนชายกเ็ปนชายชัน้สงูได ถาหากวาเปนหญงิเปนชาย
ไมเอาการเอางาน มัวคํานึงนึกถึงสิ่งท่ีลวงไปแลวหรือหวังสิ่งที่
ยังไมมาถึง พวกเหลานั้นไมมีการมีงาน เดินเกะกะเที่ยวคุยไป
โลเกการงานก็ไมทําจริง อาศัยพอแมอาศัยผู หลักผู ใหญไป
นั่นจะเปนเด็กที่เลว เพราะไมประกอบการงานเปนปจจุบันจริงๆ
ปลอยการงานใหลาชาเสีย ไมขยันขันแข็งไมมีปญญา ถามีปญญา
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แลวละก็ ประกอบการงานที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไมขาดมือ ถาวา
การงานไมขาดเชนนั้น ไดชื่อวาคนหมั่นคนขยัน จะเปนท่ีนิยม
ของคนทั่วไป พอแมจะมอบทรัพยสมบัติให เพราะเปนคนเอา
ใจใสในพอแม ไมเกียจครานในการงาน นี่ลดชั้นลงมาอธิบาย
ใหพอแมบานฟงก็พอไดความ ถาหากวาพอบานสูงไปกวานั้น
พอบานครองเรือนตองมีการงานไมขาดสาย การงานขาดมือ
เวลาใดเงนิก็ขาดเมือ่นัน้ ถาพอบานมกีารงานไมขาดสายบานนัน้
จะเจริญรุงเรืองสืบตอไป ถาวาพอบานนั้นมีการงานขาดมือ
บานนั้นจะทรุดโทรมลงไป นี้เปนใจความใหญทีเดียวตลอดจน
กระทั่งวัด วัดก็เหมือนกัน ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เลาเรียนศึกษาจริงๆ คันถธุระ วิปสสนาธุระประกอบแนวทีเดียว
คันถธุระก็ทําไปตามหนาที่ ของคันถธุระ ไมรอเวลา ไมขาดมือ
ไมขาดปาก ไมขาดใจ วปิสสนากด็จุเดยีวกนั ไมขาดมอื ไมขาดปาก
ไมขาดใจ ทําอยูเสมอรํ่าไป ในคันถธุระและวิปสสนาธุระ หรือ
มีศีลบริสุทธิ์ไมขาดตกบกพรอง ศีล ๕ ก็บริสุทธิ์อยูในศีล ๕
ศีล ๘ ก็บริสุทธิ์อยูในศีล ๘ ศีล ๑๐ ก็บริสุทธิ์อยูในศีล ๑๐
ศีล ๒๒๗ ก็บริสุทธิ์อยูในศีล ๒๒๗ นี้ก็เปนพระดี เณรดี อุบาสกดี
อบุาสิกา ดีทเีดียว เพราะประกอบอยูในปจจุบนัธรรม ไมเฉือ่ยชา
เทีย่วคุยกันเสีย ฟงดกู็ได คํา่ลงบอกวาจะจําศลีภาวนา คยุกนัเสีย
ไมเอาจริงเอาจังกันนี่ ที่เขาทําธรรมปรากฏอยู ตัวไมทําเสียแลว
ไปคุยกันเสีย นี่มันไดเรื่องอะไร อยางนี้เพราะไมมีปจจุบันธรรม 
เปนคนเกียจครานเปนคนลาชา แมจะปกครองเหยาเรือนก็ลาชา
เอารํา่เอารวยกบัเขาไมได ไมมกีารงานทีเ่ปนปจจบัุนอยู เพราะฉะนัน้
พึงรูเถอะ การงานที่เปนปจจุบันนี้แหละเปนขอสําคัญนัก แตวา
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ตามหลักของพระสูตรนี้ ไมโลเลเหลวไหลอยางที่แสดงไวแลวนั้น
ทานยืนยันทีเดียววา ปุคฺคโล อันวาบุคคลใด เห็นแจงชัดซึ่งธรรม
อันประกอบเฉพาะหนา ธรรมอะไรซึง่ปรากฏเฉพาะหนา นัน่แหละ
เปนปจจบุนัธรรม ธรรมทีป่รากฏเฉพาะหนา เชนคนัถธุระกาํลงัทอง
กําลังบนอยูทีเดียว คาปากคาใจอยูทีเดียว นั่นเปนปจจุบันธรรม 
ถาวาผูปฏบัิติในทางสมถะวปิสสนา เหน็แปลกประหลาดเปนนติย
บังเกิดข้ึน ปรากฏเห็นทีเดียว เห็นแจมอยูกลางตัวเปนดวงใส 
เทาดวงจันทรดวงอาทิตยนั่นแหละ ใสบริสุทธิ์เหมือนยังกระจก
คันฉองสองเงาหนา กลมรอบตัวเห็นขนาดนั้นแหละเปนปจจุบัน
ธรรมแทๆ ดวงนั้นแหละเรียกวาดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน 
เห็นปรากฏอยูกลางกายมนุษยนั่น เมื่อเห็นเขารูปนั้นแลวละก็ 
ไมงอนแงนคลอนแคลนละ ธรรมดวงนั้นเห็นแจมแจงชัดทีเดียว 
ผูที่เห็นนั้นก็ มั่นคงตอธรรมนั้นทีเดียว อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป
เมื่อเห็นดวงธรรมนั้นแลว ความเพียรเผากิเลสควรทําเสียในวันนี้ 
ไมถอนใจออกจากธรรมดวงนั้น ไมใหหลุดจากธรรมดวงนั้น
ติดอยูกับธรรมดวงนั้นเรื่อย นี้เรียกวา อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป

 โก ชฺฺา มรณํ สุเว ใครเลาจะพึงรูความตายละมีใน
วนัพรุงนี ้เดีย่วนียั้งไมตายละ พรุงนีข้าถึงจะตาย วันนีย้งัไมตายแน 
รูจริงอยางนี้หรือ ถารู จริงอยางนี้ก็ปลอยใจใหหลุดจากธรรม
ดวงนั้นได แตนี้ไมรูจริง เชนนั้น คาดคะเนเอา ใจหลุดจากธรรม
ดวงนัน้ไมได ตองจดจาํไว จะตายไปเสยีเดีย๋วนีก้็ไมรู อยางนีก้ต็อง
จดกับธรรมดวงนัน้อยาใหหาย รกัษาธรรมดวงนัน้หนกัเขา หนักเขาๆ
ไมปลอยกันละ ไมวางกันละ ก็รูทีเดียวเกียจครานจะเลิกเสียบาง
กเ็อาเรือ่งขูเขามาอกี น หิ โน สงฺครนเฺตน มหาเสเนน มจจฺนุา วา 
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ความตอสูดวยพระยามจัจรุาชผูมเีสนาใหญยอมไมมแีกเราท้ังหลาย
เราสูไมไดทเีดยีว เม่ือเราสูไมได เราจะปลอยธรรมไมได จะตองยดึ
ธรรมทเีดียวถาปลอยพระยามจัจุราชมนัจะสังหารเสีย ไมวางธรุะ
เมื่อไมวางธุระละก็ นักปราชญทานยืนยันวา ผูมีใจสงบระงับยอม
สรรเสริญบุคคลผูมีธรรมเปนเครื่องอยู ใจติดอยูกับดวงธรรมน้ัน
เร่ือยไมใหหลุดไป ไมใหหายไปตดิอยูเรือ่ยทเีดยีว อยูกบัธรรมนัน้ 
ผูมีใจติดอยูกับดวงธรรมนั้น ก็เพียรเผากิเลสอยูรํ่าไป ไมปลอย
ทั้งกลางวันกลางคืนไมเกียจครานเลยอยางนี้แหละเรียกวาเปน
ผูมีราตรีเดียวเจริญ เปนอยูสักวินาทีเดียวก็ชางเถอะ เปนอยู
สัก ๒ ชั่วโมง ก็ชางเถอะ นี่แหละประเสริฐนัก ประเสริฐกวาคน
เปนอยูหลายรอยป แตไมมีใจติดอยูกับดวงธรรม

 ใหฉลาดอยางนี้ ใหมีธรรมปจจุบันอยูรํ่าไป จะไปไหนก็
ไปเถอะ เดนิก็ได นัง่ก็ได ยนืก็ได ทาํการงานก็ได แตวาใหใจไปตดิ
อยูกับธรรม ที่วัดปากนํ้ามีปรากฏอยูอยางนี้นะ ใจติดอยูกับธรรม
เขามี แตวามีนอย ไมมากนักใจติดอยูกับธรรมร่ําไปไมใหหลุด
ทีเดียว พระอรหันตทานไมหยุดเลย แตวาปุถุชนติดอยูกับธรรม
อยางนี ้พระอรหันตทานติดอยูกบัดวงธรรมทีท่าํใหเปนพระอรหนัต
ไมหลดุเลยแนนเหมอืนเสาเข่ือน ท่ีปกอยูทานํา้ทเีดยีว ไมเขยือ้น
ติดอยูกับดวงธรรมที่ทําใหเปนพระอรหันตนั่นแหละ ลดสวน
ลงมาทานติดอยูกับปจจุบันธรรมเชนนี้ ไมคลาดเคลื่อนทีเดียว
ถาลดสวนลงมาถึงพระอนาคามี พระอนาคามี มีขยับเขยื้อนบาง
แตวาติดมากกวาขยับเขยื้อนท้ังหยาบท้ังละเอียด ลดสวนลง
กวานั้นมาถึงพระสกิทาคา มีขยับเขยื้อนมากกวาพระอนาคา
หนอยไมติดทเีดยีว ลดสวนลงกวานัน้มาถงึพระโสดา ขยบัเขยือ้น
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มากกวาพระสกทิาคาลดสวนกวานัน้ ลงมาถึงพระโคตรภมูธีรรมกาย
ขยับเขยื้อนมากกวาพระโสดาไปอีก ถาแมวาบุคคลผูมีธรรมกาย
นั้นแหละ ในวัดปากนํ้ามีรอยหาสิบกวาคนนะ ที่ใจติดอยูกับธรรม
อยางนี้ นี่แหละธรรมอยางนี้เขาเรียกวาปจจุบันธรรมแทๆ

 ในพระสูตรนี้สอนใหคิดใหติดแนนทีเดียว ไมใหปลอย
ใหวาง ถาวาไมปลอยวางติดแนนอยู เชนนี้ละก็ ทําเบื้องหนา
ตอไปไมมีเลิกละกันทํารุดหนาตอไปในปจจุบันธรรมนั้น เมื่อเห็น
ดวงใสขนาดนัน้ กลางดวงท่ีใสนัน่แหละ ใจหยดุหนกัเขา ถกูสวนเขา
จะเห็นดวงศีลเทานั้น ดวงเทาดวงจันทรดวงอาทิตยก็หยุดนิ่งอยู
กลางดวงศีล พอใจหยุดอยูกลางดวงศีลนั่นหนักเขา ถูกสวนเขา
จะเขาถึงดวงสมาธิ ดวงเทาๆ กันใสสะอาดหนักขึ้นไปอยูกลาง
ดวงศีลนั่นแหละ ในหยุดอยูกลางดวงสมาธิหยุดนานๆ หนักเขาๆ
พอถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญาอยูกลางดวงสมาธิ หยุดอยู
กลางดวงปญญานั่นแหละ หยุดหนักเขาๆ พอถูกสวนเขา
กเ็ขาถงึดวงวมิตุตอิยูกลางดวงปญญานัน่ หยดุอยูกลางดวงวมิตุตมิัน่
หยุดหนักเขาๆ พอถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
อยูกลางดวงวิมุตตินั้นแหละ ใจก็หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณ-
ทสัสนะหยุดหนกัเขา กจ็ะเหน็กายมนษุยละเอียดในตวัของตวัเอง
เปนขั้นๆ ขึ้นไปอยางนี้ จนกระทั่งมรรคผลทีเดียว ถาวาเปนขั้นๆ
ขึ้นไปอยางนี้ละก็ ไมถอยไมหยุดนิ่งอยูนิ่งแนนหนักเขาไปนี่เขา
เรียกชือ่วา อชฺเชว กจิจฺมาตปปฺ ความเพยีรเครือ่งยงักเิลสใหเรารอน
ควรทําเสียเดี๋ยวนี้แหละเรารอนอยางไรละเม่ือเขาถึงกายมนุษย
ละเอียดแลว อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ที่เปนกิเลสหยาบ
อยูกับกายมนุษยหายไป เหลือแต อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ
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อยางละเอียดอยูในกายละเอียดก็ไมพอเทานั้น ใชวิธี อชฺเชว
กิจฺจมาตปฺป ความเพียรแผดเผากิเลสท่ีเปนอยูเดี๋ยวนี้น่ันแหละ
ทาํเสยีทีเดียว ควรทําใจหยุดหนักข้ึนไป ใจของกายมนษุยละเอียด
ก็หยุดหนักขึ้น ศูนยกลางของดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
ดวงธรรมนั้น ก็มีอยูในกายทิพยละเอียดแบบเดียวกัน หยุดนิ่ง
หนักเขาก็เขาถึงดวงศีล หยุดนิ่งหนักเขาก็เขาถึงดวงปญญา
อยูกลางดวงสมาธิหยุดนิ่งหนักเขา เขาถึงดวงวิมุตติอยูกลาง
ดวงปญญา หยุดนิ่งหนักเขาก็เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะอยู
กลางดวงวมุิตต ิหยดุนิง่หนกัเขากเ็หน็กายทิพยพอถงึกายทพิยเขา
อภชิฌา พยาบาท มจิฉาทฏิฐ ิไมเหลือเลย เรารอนทเีดียวอยูไมได
ไปถงึ โลภะ โทสะ โมหะ แลว เมือ่เขาเขต โลภะ โทสะ โมหะ เชนนัน้
กายทพิยกไ็มเลนิเลอเผลอตวั ใจของกายทพิย หยดุนิง่อยูศนูยกลาง
ดวงธรรมที่ทําใหเปนกายทิพย ตอไปก็เห็นดวงธรรมานุปสสนา
สติปฏฐาน หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
ถูกสวนเขาก็เห็นดวงศีล หยุดนิ่งอยูกลางศีลถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงสมาธ ิหยุดนิง่อยูศูนยกลางดวงสมาธ ิถกูสวนเขาถึงดวงปญญา
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงปญญา ถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงวิมุตติ 
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ
ญาณทัสสนะ หยุดนิ่งอยู ศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ถูกสวนเขา ก็เขาถึงกายทิพยละเอียด

 พอเขาถึงกายทิพยละเอียดเขา โลภะ โทสะ โมหะ
อยางหยาบหมดไปเหลอืแตละเอยีด ใจกายทิพยละเอียด หยดุนิง่
อยูศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปนกายทิพยละเอิียด ถูกสวนเขา
ก็เห็นดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดนิ่งอยู ศูนยกลาง

158

158



ดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐานถูกสวนเขา ก็เห็นดวงศีลอยูกลาง
ดวงธรรมานปุสสนาสติปฏฐาน หยุดนิง่อยูกลางดวงศลีถกูสวนเขา
ก็เขาถึงดวงสมาธิอยูกลางดวงศีล หยุดนิ่งอยูกลางดวงสมาธิ
ถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญาอยูกลางดวงสมาธิ หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงปญญาถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติอยูกลาง
ดวงปญญา หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะอยูกลางดวงวิมุตติ หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงวมิตุตญิาณทสัสนะถกูสวนเขา ก็เขาถงึกายรปูพรหมพนแลวจาก
โลภะ โทสะ โมหะ ทั้งหยาบทั้งละเอียดหมดไป เรารอนอยางนี้
อยูไมได กิเลสอยูไมไดหมดไปเปนชั้นๆ หมดไปแลว โลภะ โทสะ
โมหะ ทัง้หยาบท้ังละเอยีด หมดไปจากกาย รปูพรหมหยาบหยดุนิง่
อยูศูนยกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายรูปพรหมหยาบเห็นดวง
ธรรมานปุสสนาสติปฏฐาน หยุดนิง่อยูกลางดวงธรรมานปุสสนาสติปฏฐาน
ถูกสวนเขา เขาถึงดวงศีล หยุดนิ่งอยูกลางดวงศีลถูกสวนเขา
กเ็ขาถงึดวงสมาธ ิหยดุนิง่อยูกลางดวงสมาธิถกูสวน ก็เขาดวงปญญา
หยุดนิ่งอยู กลางดวงปญญาถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ-
ญาณทัสสนะแบบเดียวกัน หยุดนิ่งอยู ศูนยกลางดวงวิมุตติ-
ญาณทสัสนะถกูสวน เหน็กายรปูพรหมละเอียด ในกายรปูพรหม-
ละเอยีดกห็ยดุนิง่อยูศนูยกลางดวงธรรมทีท่าํใหเปนกายรปูพรหม-
ละเอียดถูกสวนเขา เขาถึงดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา
ก็เขาถึงดวงศีล หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงศีลถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงสมาธิ หยุดนิ่งอยูศูนยกลางสมาธิถูกสวนเขา ก็เขาถึง
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ดวงปญญา หยุดนิ่งอยูศูนยกลางปญญาถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงวิมุตติหยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงวมิตุตญิาณทัสสนะ หยดุนิง่อยูศนูยกลางดวงวมิตุติญาณทสัสนะ
ถูกสวนเขาก็ถึงกายอรูปพรหมหมดแลว โลภะ โทสะ โมหะ
ทั้งหยาบทั้งละเอียดหมดไปแลว เรารอนอยู ไมได กระเด็น
ออกไปหมด เขาถึงกายอรูปพรหมเสียแลวหลุดไปเปนชั้นๆ ดังนี้
กิเลสหลุดไปเปนชั้นๆ จริงๆ อยางนี้ ใจก็หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงธรรมที่ทําใหเปนกายอรูปพรหมถูกสวนเขา ก็เข าถึง
ดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรมา-
นุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงศีล หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงศีลถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงสมาธิ หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญา หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงปญญาถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวนเขาก็เขาถึง
กายอรูปพรหมละเอียด ใจกายอรูปพรหมละเอียด ก็หยุดนิ่งอยู
ศนูยกลางดวงธรรมทีท่าํใหเปนกายอรปูพรหมละเอยีดถกูสวนเขา
ก็เขาถึงดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงธรรมานปุสสนาสตปิฏฐาน ถกูสวนเขา กเ็ขาถงึดวงศลี หยดุนิง่
อยูศูนยกลางดวงศีลถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงสมาธิ หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญา หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงปญญาถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวนเขา เขาถึง
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กายโคตรภูบุคคล รูปเหมือนพระปฏิมากร เกตุดอกบัวตูมใส
เหมอืนกระจกคนัฉองสองเงาหนา หนาตกัโตเลก็ตามสวน ถาคน
ทําไดก็หนาตัก ๔ วา ๕ วา หนาตักไมหยอนกวา ๔ วา ทีเดียว
บางคนเขาไดกห็นาตกัเพยีงศอก ๒ ศอกไปตามหนาทีไ่มเหมือนกนั
ในโคตรภูบุคคล เม่ือถึงโคตรภูบุคคลแลว ราคะ โทสะ โมหะ 
หมดไป ไมใชหมดแต ราคะ โทสะ โมหะ เมื่อเขาถึงกาย
อรูปพรหมทั้งหยาบทั้งละเอียด ราคะ โทสะ โมหะหมดไป

 พอเขาถึงกายธรรมเขาเทานั้นแหละ กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย ทั้งหยาบทั้งละเอียด ไมไดติดเขาไปเลย
หลุดหมดทีเดียว กิเลสในภพหมดไปแลว ยังเหลือแตกิเลส
นอกภพอกีสักกายทฏิฐ ิวิจกิจิฉา สลัีพพตปรามาส อยูในธรรมกาย
เปนสงัโยชนเบือ้งบนทีพ่ระโสดาจะละได กเิลสเหลานีม้อียูในธรรมกาย
ไมไดมีในกายท้ังหมด ท่ีกลาวมาแลว กายมนุษยหนึ่ง สอง
กายมนษุยละเอยีดนีส่วน สกักายทฏิฐ ิวจิิกจิฉา สีลัพพตปรามาส
ไมม ีพวกนีต้ํา่เกินไป สามกายทิพย สีก่ายทพิยละเอียด ไมมีกายนี้
กไ็มม ีหากายรปูพรหม หกกายรปูพรหมละเอียด ในสองกายนีก็้ไมมี
เจด็กายอรปูพรหมหยาบ แปดกายอรปูพรหมละเอยีด ทัง้ ๘ กายนี้
สกักายทิฏฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาสไมมี ทีเ่ขาถงึธรรมกายนัน้
อยูในธรรมกาย จงึไดช่ือวา สักกายทฏิฐิ วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส
เปนสังโยชนของกายธรรมไมใชของกายทั้ง ๘ นั้น

 ธรรมกายกไ็มหยดุย้ัง ใจธรรมกายหยดุนิง่อยูในศนูยกลาง
ดวงธรรมที่ทําใหเปนธรรมกาย ดวงธรรมท่ีทําใหเปนธรรมกาย
นั้นใหญ ใหญโตไมเทาดวงจันทรดวงอาทิตยละคราวนี้ หนาตัก
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ธรรมกายนั่นวาหนึ่ง วัดผาเสนศูนยกลางวาหนึ่งกลมรอบตัว
ถาธรรมกายหนาตัก ๔ วา ดวงธรรมที่ทําใหเปนธรรมกาย
วดัผาเสนศูนยกลางก ็๔ วา กลมรอบตัว หนาตกัธรรมกายเทาไหน 
ดวงธรรมท่ีทําใหเปนธรรมกายก็โตเทานั้น วัดผาเสนศูนยกลาง
โตเทากันกลมรอบตัว ใจของธรรมกายก็หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงธรรมทีทํ่าใหเปนธรรมกาย ถูกสวนเขาก็เหน็ดวงธรรมานปุสสนา
สติปฏฐานโตเทาดวงเทากับดวงที่ทําใหเปนธรรมกายนั้น
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐานถูกเขา ก็เขา
ถงึดวงศีลหยุดนิง่อยูศนูยกลางดวงศลีเทากนั เขาถงึดวงสมาธอิยู
กลางดวงศีล หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงปญญาอยูกลางดวงสมาธ ิหยดุนิง่อยูศนูยกลางดวงปญญาถกู
สวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติอยูกลางดวงปญญา หยุดนิ่งอยูกลาง
ดวงวิมตุติถกูสวนเขากเ็ขาถงึดวงวมิตุตญิาณทัสสนะอยูกลางดวง
วิมุตติ หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวนเขา
กเ็ห็นธรรมกายละเอยีด หนาตกั ๕ วา สงู ๕ วา เกตุดอกบวัตมูใส
หนักขึ้นไปนี่เขาถึงแลว

 คราวนี้สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ยังอยู
ทั้งหยาบทั้งละเอียด แตวาธรรมกายละเอียดไมไดรออยูเนิ่นชา
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป เหตุเครื่องยังกิเลสใหเรารอน ความเพียร
เคร่ืองยังกิเลสใหเรารอน ไมถอนทเีดยีวทาํเดีย๋วนัน้ไมไดหยดุไมได
ลดละทําตอขึ้นไป เม่ือทําตอขึ้นไป ใจของธรรมกายละเอียด
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนธรรมกายละเอียด
ถูกสวนเขา ก็เขาถึงธรรมานุปสสนาสติปฏฐานดวงเทากัน
วัดผาเสนศูนยกลาง ๕ วา กลมรอบตัว หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
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ดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐานถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงศีล
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงศีลถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงสมาธิ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญา
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงปญญาถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ
ญาณทสัสนะถกูสวนเขา เขาถงึกายพระโสดา หนาตกั ๕ วา สูง ๕ วา
เกตุดอกบัวตมูใสหนกัขึน้ไป นีห่ลดุแลวจาก สกักายทิฏฐ ิวจิิกจิฉา 
สลีพัพตปรามาส หลดุขาดจากใจทเีดยีว แตวากามราคะพยาบาท 
มีลูกเตานั้นยังมีอยู ในพระโสดา นางวิสาขา มีลูก ๒๐ คน
พระโสดาก็ไมประมาท ใจพระโสดาหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม
ทีท่าํใหเปนพระโสดา วดัผาเสนศนูยกลาง ๕ วา กลมรอบตวั หยดุนิง่
อยูกลางนั้นพอถูกสวนเขา ก็เห็นดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
ดวงเทากัน กลมเทากัน หยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรมานุปสสนา
สติปฏฐานพอถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงศีล หยุดนิ่งอยูกลางดวงศีล
พอถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงสมาธิ หยุดนิ่งอยู กลางดวงสมาธิ
ถกูสวนเขากเ็ขาถงึดวงปญญา หยดุนิง่อยูกลางดวงปญญาถกูสวนเขา
ก็เขาถึงดวงวิมุตติหยุดนิ่งอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาก็เขาถึง
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดนิ่งอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ถูกสวนเขา ก็เขาถึงกายพระโสดาละเอียด หนาตัก ๑๐ วา
สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้น แตวากามราคะ พยาบาท 
อยางหยาบอยางละเอียดยังมีอยู ก็กายพระโสดาอยางละเอียด
ยังมีอยู

163

163



 ใจของพระโสดาละเอียดก็หยุดอยูกลางดวงธรรมที่ทําให
เปนพระโสดาละเอยีดพอถูกสวนเขา ก็เขาถงึดวงธรรมานปุสสนา
สตปิฏฐานดวงเทากนั วดัผาเสนศูนยกลางกลมรอบตวั หยดุนิง่อยู
กลางดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐานถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงศีล
ดวงเทากันหยุดนิ่งอยูกลางดวงศีลถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงสมาธิ 
หยุดนิ่งอยู กลางดวงสมาธิ พอถูกสวนเขาเขาถึงดวงปญญา
หยุดนิ่งอยูกลางดวงปญญาถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติ หยุดนิ่ง
อยูกลางวิมุตติ ถกูสวนเขาเขาถงึดวงวมิตุตญิาณทสัสนะ หยดุนิง่
อยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวนเขาเทานั้น เขาถึงกาย
พระสกิทาคา หนาตัก ๑๐ วา สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตูมใส
หนักขึ้นไป

 คราวนี้หลุดละ กามราคะ พยาบาท หยาบและละเอียด
ในขั้นนั้นหลุด แตวาละเอียดจริงๆ ขั้นสกิทาคายังไมหลุด ใจของ
พระสกิทาคา ก็หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกาย
พระสกิทาคา วัดผาศูนยกลาง ๑๐ วา กลมรอบตัว พอถูกสวน
เขาเห็นดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงธรรมานปุสสนาสติปฏฐาน พอถกูสวนเขาเหน็ดวงศลี หยดุนิง่
อยูศูนยกลางดวงศีล ถูกสวนเขา เขาถึงดวงสมาธิ หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขา เขาถึงดวงปญญา หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติ หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ 
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวนเขา ก็เขาถึง
กายพระสกิทาคาละเอียด หนาตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัว
ตูมใสหนักขึ้นไป
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 ใจของพระสกิทาคาละเอียด ก็หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงธรรมที่ทําใหเปนกายพระสกิทาคาละเอียด ๑๕ วา ดวงธรรม
ทีท่าํใหเปนกายพระสกิทาคาละเอยีด วดัผาเสนศูนยกลาง ๑๕ วา 
กลมรอบตัวใจของพระสกิทาคาละเอียด ก็หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงธรรมท่ีทาํใหเปนพระสกทิาคาละเอยีด พอถกูสวนเขา กเ็ขาถึง
ดวงธรรมานปุสสนาสตปิฏฐาน หยดุนิง่อยูศนูยกลางดวงธรรมานปุสสนา
สติปฏฐาน พอถูกสวนเขา ก็เห็นดวงศีล หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงศีล ถูกสวนเขากถ็งึดวงสมาธ ิหยดุนิง่อยูศนูยกลางดวงสมาธิ
ถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญา หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงปญญา
ถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติ หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติ
ถกูสวนเขา ก็เขาถงึดวงวมิตุติญาณทสัสนะ หยดุนิง่อยูศนูยกลาง
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวนเขา เขาถึงกายพระอนาคา
หนาตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไป

 คราวนี้ กามราคะ พยาบาท ขั้นละเอียดก็ไมเหลือเลย 
เขาถึงพระอนาคาแลวหลุดไป กิเลสทําลายออกไปอยางนี้ แตวา
อปุกเิลสยงัอยู รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อทุธจัจะ อวิชชา รปูราคะ
ยังกําหนัดยินดีในรูปฌาน อรูปราคะ ยังกําหนัดยินดีในอรูปฌาน
มานะ ยังยกเนื้อยกตัวอยู อุทธัจจะ ฟุงซานยังมีอยูบาง แตทําให
เห็นพระอรหันต อวิชชา มีอยู ยังไมสิ้นสงสัย ยังไมรูท่ีสุดของ
พระอรหันต ตอแตนั้นพระอนาคาก็ไมหยุด ใจของพระอนาคา
ก็หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนพระอนาคา วัดผา
เสนศูนยกลาง ๑๕ วา กลมรอบตัว พอถูกสวนเขาเทานั้น
เห็นดวงธรรมานปุสสนาสติปฏฐาน ดวงเทาธรรมดวงนัน้ หยดุนิง่
อยูศูนยกลางดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐานถูกสวนเขา ก็เขาถึง
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ดวงศีลดวงเทากัน หยดุนิง่อยูศนูยกลางดวงศลีถกูสวนเขา กเ็ขาถึง
ดวงสมาธิดวงเทากัน หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขา
ก็เขาถึงดวงปญญาดวงเทากัน หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงปญญา
ถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงวิมุตติดวงเทากัน หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดนิ่ง
อยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวนเขาเทานั้นแหละ
เขาถึงกายธรรมพระอนาคาละเอียด หนัก ๒๐ วา สูง ๒๐
เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้นไป ใจของพระอนาคาละเอียด หยุดนิ่ง
อยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนพระอนาคาละเอียด พอถูก
สวนเขา กเ็หน็ดวงธรรมานปุสสนาสตปิฏฐาน หยดุนิง่อยูศนูยกลาง
ดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐานถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงศีล
หยุดนิ่งอยู ศูนยกลางดวงศีล ถูกสวนเขาเขาถึงดวงสมาธิ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา เขาถึงดวงปญญา
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงปญญาถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติ-
ญาณทัสสนะ หยุดนิ่งอยู ศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ถกูสวนเขา เหน็กายธรรมพระอรหตัต หนาตกั ๒๐ วา สูง ๒๐ วา
เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไป นี่หมดแลว รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา หลุดหมดแลว นี้แหละความเพียร
เครื่องยังกิเลสใหเรารอนทําเสียเดี๋ยวนี้ ทําชาไมได

 เคยสอนสามเณรบวชใหมๆ ไดชั่วบวชประเดี๋ยวเดียว
ครึง่ชัว่โมงเทานัน้ ทาํใหถงึนีท้เีดยีว รูจกัทางอยางนี ้เมือ่รูจักแคนี้
ใจของพระอรหตัตก็ไมประมาทหมดความประมาทแลว เปนวริาคธาตุ
วิราคธรรมแลว นี้แหละไดชื่อวาความเพียรเครื่องยังกิเลสให
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เรารอนนี้แหละ ภทฺเทกรตฺตคาถา วาจาเครื่องกลาวปรารภ
เหตุเคร่ืองถึงซึ่งความเจริญของบุคคลผูมีราตรีเดียวเจริญแทๆ 
ทีเดียว ใหจริงแนลงไปอยางนี้นะอยาไดคลาดเคล่ือน ถาไม
คลาดเคลือ่นอยางนี ้ไมเสยีทท่ีีไดเกดิมาเปนมนษุยพบพระพุทธศาสนา
นี้ไดตัวจริงละ ถาผิดจากนี้ละก็เปนเหลวละ ไมถูกทางไปของ
พระพทุธเจา พระอรหตัตขอเตอืนทานทัง้หลายจงอยานิง่นอนใจเลย
เพราะวาความผดัเพีย้นหรือผอนผนัหรือสูรบดวยพระยามจัจรุาช
ผูมีเสนาหมูใหญสูไมได ถาจะสูรบไดตองมีธรรมกายดังกลาว
มาแลวนี ้จงึจะสูรบกนัได ถาไมมธีรรมกายสูรบไมได ปถุชุนธรรมดา
นาสงสารใหเขาโขกเขาสับนาสมเพช ถามีธรรมกายซิเราจะเห็น
ใหหม่ันขยันอยาเกียจคราน ไมมีสถานท่ีไหนที่ใดที่หนึ่ง หมด
ประเทศไทยนะ มีสูพระยามัจจุราชได มีอยูวัดปากนํ้าวัดเดียว 
ตองขมีขมันทีเดียว เมื่อไมประมาทเชนนี้จะสูพระยามัจจุราชได

 ที่ไดชี้แจงแสดงมาน้ี ตามวาระพระบาลีคล่ีความเปน
สยามภาษาตามมตัตยาธบิาย พอสมควรแกเวลา เอเตน สจจฺวชเฺชน
ดวยอํานาจความสัจจ ไดอางธรรมปฏิบัติต้ังแตตน จนอวสานนี้
สทา โสตถฺ ีภวนตฺ ุเต ขอความสขุสวสัด ีจงบงัเกดิมีแดทานทัง้หลาย
บรรดามาสโมสรในสถานที่นี้ทุกถวนหนา อาตมภาพชี้แจง
แสดงมาพอสมควรแกเวลา สมมติวายุติธรรมิกถาโดยอรรถนิยม
ความเพียงเทานี้ฯ

เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้ฯ
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บทกรวดน�้ำ

 อิมินา ปฺุกมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา
อาจริยูปการา จ มาตา ปตา จ าตกา
(นามของผูที่จะอุทิศให) ปยา มมํ
สุริโย จนฺทิมา ราชา คุณวนฺตา นราป จ
พฺรหฺมมารา จ อินฺทา จ โลกปาลา จ เทวตา
ยโม มิตฺตา มนุสฺสา จ มชฺฌตฺตา เวริกาป จ
สพฺเพ สตฺตา สุขี โหนฺตุ ปฺุานิ ปกตานิ เม
สุขํ จ ติวิธํ เทนฺตุ ขิปฺป ปาเปถ โวมตํ
อิมินา ปฺุกมฺเมน อิมินา อุทฺทิเสน จ
ขิปฺปาหํ สุลเภ เจว ตณฺหุปาทานเฉทนํ
เย สนฺตาเน หินา ธมฺมา ยาว นิพฺพานโต มมํ
นสฺสนฺตุ สพฺพทา เยว ยตฺถ ชาโต ภเว ภเว
อุชุจิตฺตํ สติปฺา สลฺเลโข วิริยมฺหินา
มารา ลภนฺตุ โนกาสํ กาตฺุจ วิริเยสุ เม
พุทฺโธ ทีปวโร นาโถ ธมฺโม นาโถ วรุตฺตโม
นาโถ ปจฺเจกพุทฺโธ จ สงฺโฆ นาโถตฺตโร มมํ
เตโสตฺตมานุภาเวน มาโรกาสํ ลภนฺตุ มา ฯ
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ค�ำแปล
 ดวยผลบุญท่ีขาพเจากระทํานี้ ขอพระอุปชฌายผู มีพระคุณ

อันยิ่งใหญไพศาล อีกทั้งอาจารยผูไดสั่งสอนขาพเจามา ทั้งมารดาบิดา

และคณาญาตท้ัิงสิน้ ตลอดจนพระอาทิตยพระจนัทร และพระเจาแผนดนิ

ผูเปนใหญในเอกเทศแหงเมทนดีล และนรชนผูมคุีณงามความดทีัง้หลาย

ทุกถิ่นฐาน อีกทาวมหาพรหมกับหมูมาร และทาวมัฆวานเทวราช

ทัง้เทพเจาผูฉกาจรกัษาโลกทัง้สีท่ศิ และพระยายมราช อกีมวลมติรสหาย

ทั้งผูขวนขวาย วางตนเปนกลาง และผูเปนศัตรูของขาพเจาทุกๆ เหลา

จงมีความเกษมสุขนิราศภัย ขอบุญท่ีขาพเจากระทําไวดวยไตรทวาร

จงบันดาลใหสําเร็จไตรพิธสุข ถึงความเกษมปราศจากทุกข คือ

พระอมตมหานฤพานโดยพลันอีกโสดหนึ่งนั้น

 ดวยบุญกรรมนี้ และอุทิศเจตนานี้ ขอใหขาพเจาบรรลุทันที

ซึ่งการตัดขาดตัณหาอุปาทาน ธรรมอันชั่วในสันดานจงพินาศไปหมด

จนตราบเทาถงึนพิพานสิน้กาลทกุเม่ือเทยีว แมวาขาพเจายงัจะทองเท่ียว

ไปเกิด ในภพใดๆ ก็ขอใหมีจิตซื่อตรงดํารงสติปญญาไวชาญฉลาด

ใหมคีวามเพยีรกลาสามารถขดัเกลากเิลสใหสญูหาย ขอหมูมารเหลาราย

อยาไดกลํ้ากรายสบโอกาสเพื่อทําใหขาพเจาพินาศคลายเพียรได

 อนึ่งไซร พระพุทธเจาผูเปนท่ีพึ่งอันย่ิงอยางประเสริฐ พระธรรม

เปนที่พึ่งอันลํ้าเลิศยิ่งประมาณ พระปจเจกพุทธเจาเปนที่พึ่งอันไพศาล

และพระสงฆเปนที่พึ่งอันอุดมยิ่งประมาณของขาพเจานี้ ดวยอานุภาพ

อันอุดมดีพิเศษสูงสุดของพระรัตนตรัย ขออยาใหหมูมารไดโอกาส

ทุกเมื่อไปเทอญ.
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 เกิดมำว่ำจะมำหำแกว

พบแลวไม่ก�ำจะเกิดมำท�ำอะไร

 อำยที่อยำกมันก็หลอก

อำยที่หยอกมันก็ลวง

ท�ำใหจิตเปนห่วงเปนใย

 เลิกอยำกลำหยอก

รีบออกจำกกำม

เดินตำมขันธสำมเรื่อยไป

 เสร็จกิจสิบหกไม่ตกกนัดำร

เรียกว่ำนิพพำนก็ได

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

หลวงพ่อวัดปำกน�้ำ
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หยุดนั่นแหละคือตัวส�ำเร็จ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

หลวงพ่อวัดปำกน�้ำ
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