พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน�้ำ
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
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สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ช่วง วรปฺุโ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดปากน�้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
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ค�าชี้แจง
คณะผูจ้ ดั ท�าได้จดั พิมพ์หนังสือเทศนาต่างเรือ่ งของพระมงคลเทพมุนี
ในวาระครบ ๑๐๐ ป วิชชาธรรมกาย เพื่อรวบรวมพระธรรมเทศนาของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน�้า พระมงคลเทพมุนีที่ทางคณะผู้จัดท�า
ได้คน้ พบเพิม่ เติมนอกเหนือจากพระธรรมเทศนา จ�านวน ๖๗ กัณฑ์ ทีจ่ ดั พิมพ์
กันมาแล้ว เพราะคณะผูจ้ ดั พิมพ์เห็นความส�าคัญอย่างยิง่ ของพระธรรมเทศนา
ที่ค้นพบได้นี้ จึงน�าไปกราบเรียน ท่านพระครูไกรสรวิลาส (ณัฐนันท์ กุลศิริ)
รองพระอาจารย์ใหญ่ฝา่ ยวิปสั สนาธุระ วัดปากน�า้ ภาษีเจริญ เพือ่ ขอค�าแนะน�า
การจัดพิมพ์ จนกระทั่งเป็นหนังสือเทศนาต่างเรื่อง พระมงคลเทพมุนี
ในวาระครบ ๑๐๐ ป วิชชาธรรมกาย เล่มนี้ โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาแบ่งออก
เป็นสี่ส่วน ประกอบด้วย
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ส่วนแรกเป็นพระธรรมเทศนา โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ป.ธ.๙)
ส่วนทีส่ อง เป็นประวัตขิ องพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อ
วัดปากน�้ำ) และการสอนภาวนาวิชชาธรรมกาย
ส่วนทีส่ าม เป็นพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
(หลวงพ่อวัดปากน�ำ้ ) เรือ่ งวิชชาธรรมกาย ซึง่ เป็นบทเทศน์ทที่ รงคุณค่ายิง่ นัก
จากหนังสืออุปกรณ์กัมมัฏฐาน โดยหลวงวิศาลดรุณกร เรียบเรียงค�ำเทศน์
สอนของหลวงพ่อ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๙ เป็น
พระธรรมเทศนาเก่าที่สุดที่ได้บันทึกกันไว้
ส่วนที่สี่ เป็นพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
จ�ำนวน ๖ กัณฑ์ ที่ค้นพบได้เพิ่มเติมจากหนังสือ ๓ เล่ม คือ เล่มที่ ๑
หนังสือร่มโพธิ์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายสุธน จึงแย้มปิ่น
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๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ จ�ำนวน ๔ กัณฑ์ ดังนี้
เรื่องที่ ๑ เทศนาเรือ่ งอริยธนกถา วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗
เรื่องที่ ๒ พระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ
ภาวนาโกศลเถระ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗
เรื่องที่ ๓ เทศนาเรือ่ งมงคลสูตร วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖
เรื่องที่ ๔ เทศนาเรือ่ งของหาได้ยาก วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗
		
เล่มที่ ๒ หนังสืออนุสรณ์คุณแม่พิศ อารัมภีร ๒๑ ส.ค. ๒๕๑๙
จ�ำนวน ๑ กัณฑ์ (เทศนาเรื่องพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดสุข
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗)               
และเล่มที่ ๓ หนังสือ เทศนาต่างเรือ่ งของพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อ
วัดปากน�ำ 
้ ภาษีเจริญ ธนบุร)ี อนุสรณ์โยมจินตนา บุรารักษ์  ๗ เมษายน ๒๕๐๙
จ�ำนวน ๑ กัณฑ์ (เทศนาเรื่อง ภทฺเทกรตฺตคาถา ตามวันที่ ๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๗)                    
ด้วยกุศลผลบุญในการจัดท�ำหนังสือเพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกายนี้
ขอจงเป็นเหตุให้ได้เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลเข้าสู่นิพพานเทอญ
"นิพฺพานปจฺจโย โหตุ"

คณะผู้จัดพิมพ์
คณะผู้ปฏิบัติธรรมบ่ายวันพฤหัสบดี หอสังเวชนียมงคลเทพนิรมิต
วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
นายนพดล ฐิติพงษ์พานิช
บุตร ธิดา หลาน ญาติมิตรของคุณพ่อกิมเฮง คุณแม่หนู แซ่ลี้
พิมพ์ที่ : เมืองราชการพิมพ์ จ.ราชบุรี ๐๓๒-๓๒๓๗๗๗, ๐๘๕-๑๙๓๗๒๗๙
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พระนิพพานนี้ทรงประทับเข้านิโรธ
สงบกันตลอดหมด เพราะความเข้านิโรธนี้
เปนความสุขอย่างยิ่ง และความที่อยู่ในนิพพาน
มีกายอันยั่งยืนนี้เองท่านจึงได้กล่าวว่า
“นิพพานํ ปรมํ สุขํ”
หนังสือ คู่มือสมภาร หลวงพ่อวัดปากน�้า
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เอกสารอ้างอิงค�า นิพพาน ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
จากหนังสือ คู่มือสมภาร หลวงพ่อวัดปากน�้า

ค�าน�า
อุบาสิกานวรัตน์ หิรัญรักษ์ อุบาสิกาสมทรง สุดสาคร
และ น.ส.ฉลวย สมบัตสิ ขุ เป็นศิษย์เรียนและปฏิบตั เิ จริญกัมมัฏฐาน
ในส�านักพระครูสมณธรรมสมาทาน วัดปากน�า้ ภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี
ได้ เ ขี ย นเรื่ อ งวิ ธี เ จริ ญ กั ม มั ฏ ฐานที่ ต นได้ ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ม า
ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
เพือ่ ทรงอ่าน แต่เพราะเป็นเวลาทีป่ ระชวร แพทย์หา้ มใช้ความคิด
จึงได้มอบให้ข้าพเจ้าพิจารณาปฏิบัติการตามแต่จะเห็นสมควร
ข้าพเจ้าได้อ่านดูแล้ว เห็นว่าการปฏิบัติธรรมอันเป็นไป
ในทางจิต ก็มุ่งหมายเพื่อท�าจิตให้สงบอย่างสูงก็เพื่อท�าจิตให้
หลุดพ้นจากอาสวกิเลส ส่วนอุบายวิธีที่จะท�าจิตให้ถึงความเป็น
เช่นนั้น แม้มีพระบาลีพุทธภาษิตแสดงไว้แล้ว แต่อาจารย์ผู้ได้
ศึกษาเล่าเรียนมา เข้าใจความต่างๆ กันไป และก็สอนไปตาม
ความรู ้ ความเห็ น และที่ ต นได้ ป ฏิ บั ติ เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้ จึ ง ได้ มี
วิธีต่างๆ กัน เท่าที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้ ก็มากครู มากอาจารย์
มากส�านัก และในบางแห่งบางส�านักอาจผิดไปจากหลักพระพุทธศาสนา
ก็ได้ แต่ของใครจะผิดหรือถูกดีหรือไม่ดี ก็แล้วแต่ผู้ที่มีปัญญา
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จะพึงพิจารณาเลือกถือ เอาตามหลักพระพุทธศาสนา, เพราะมติ
หรือความเห็นของอาจารย์ท่านหนึ่ง ไม่เหมือนกัน และธรรม
ของพระพุ ท ธเจ้ า ย่ อ มเป็ น ธรรมที่ จ ะพึ ง รู ้ เ ห็ น จ� ำ เพาะตน
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เมื่ อ ใกล้ จ ะเสด็ จ ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พาน
ได้ตรัสมหาปเทสฝ่ายพระสูตร ไว้เป็นหลักแห่งการพิจารณา
แด่ภกิ ษุทงั้ หลาย ความย่อว่า ถ้ามีผกู้ ล่าวอ้างว่าภาษิตนี้ ข้าพเจ้า
ได้ ฟ ั ง มาแล้ ว ในที่ เ ฉพาะพระพั ก ตร์ พ ระผู ้ มี พ ระภาคก็ ดี ,
ฟังมาจากพระเถระผูพ้ หูสตู ก็ดี เป็นต้น, ว่านีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั
นี้เป็นค�ำสอนของพระศาสดา ท่านทั้งหลายไม่ควรรับรองไม่ควร
คั ด ค้ า นถ้ อ ยค� ำ นั้ น ควรเรี ย นด้ ว ยดี สอบสวนในพระสู ต ร
เทียบเคียงในพระวินัย ถ้าลงกันในพระสูตรหรือพระวินัยไม่ได้
พึงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่พุทธพจน์ เธอจ�ำมาผิดไม่ควรถือเอา
ถ้าลงกันได้ พึงสันนิษฐานว่า นี้เป็นพุทธพจน์โดยแท้ พึงถือเอา
ส�ำหรับพระครูสมณธรรมสมาทาน ปรากฏว่ามีศษิ ย์ไปศึกษา
ปฏิบตั กิ ม็ าก อุบาสิกาทัง้ ๓ ทีก่ ล่าวนามแล้วข้างต้นได้เล่าให้ฟงั ว่า
ตนได้ปฏิบัติตามนัยที่แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้จนได้ปรากฏผล
เมือ่ ได้อา่ นตลอดแล้ว จักน�ำให้เห็นว่า การปฏิบตั ติ ามแนวนี้
จะเห็ น เป็ น รู ป นิ มิ ต ตั้ ง แต่ น รก สวรรค์ จนถึ ง นิ พ พานและ
พระนิพพาน
๑. ขุ. อุ. ๒๕/๒๑๖.      ๒. วิ. มหา. ๔/๘.
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อนึง่ เรือ่ งพระนิพพานนี้ มีพระบาลีแสดงไว้ แม้ในหนังสือนี้
ก็ได้ยกขึ้นกล่าวไว้บ้างแล้ว ในตอนนิพพาน แต่ก็หาหมดไม่,  
ข้าพเจ้าจึงได้คดั มาไว้ในทีน่ ี้ เพือ่ ท่านผูอ้ า่ นได้พจิ ารณาอีกส่วนหนึง่
ดังต่อไปนี้
อตฺ ถิ ภิ กฺ ข เว ตทายตนํ , ยตฺ ถ เนว ปวี น อาโป
น เตโช น วาโย, น อากาสานญฺจายตนํ น วิญฺาณญฺจายตนํ
น อากิญฺจญฺายตนํ น เนวสญฺานาสญฺายตนํ, นายํ โลโก
น ปรโลโก น อุโภ จนฺทิมสุริยา, ตมหํ ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ
น คตึ น ิตึ น จุตึ น อุปปตฺตึ อปฺปติฏฐฺ ํ อปฺปวตฺตํ อนารมฺมณเมว ตํ
เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส.
ภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู่ ที่ดิน น�้ำ ไฟ ลม ไม่มีแล
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ก็มิใช่ โลกนี้ก็มิใช่ โลกอื่นก็มิใช่
ดวงจั น ทร์ ดวงอาทิ ต ย์ ทั้ ง ๒ ก็ มิ ใ ช่ , อนึ่ ง ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
เราไม่กล่าวเลย ซึง่ อายตนะนัน้ ว่า เป็นการมา เป็นการไป เป็นการ
ตั้งอยู่ เป็นการจุติ เป็นการเกิด, อายตนะนั้น หาที่ตั้งมิได้ มิได้
เป็นไป หาอารมณ์มิได้ นั่นแลที่สุดแห่งทุกข์.

๑. องฺ. อุ. นวก. ๒๓/๔๓๙.
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คมฺภีโร จายํ ธมฺโม ทุทฺทโส ทุรานุโพโธ สนฺโต ปณีโต
อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนิโย.
ธรรมนี้เป็นสภาพลึก เห็นได้ยาก ตรัสรู้ได้ยาก เป็นธรรม
สงบ ประณีต คิดเดาไม่ได้ ละเอียด เป็นวิสัยที่บัณฑิตพึงรู้.
เอตํ สนฺตํ เอตํ ปณีตํ ยทิทํ สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ.
ธรรมชาตินนั่ สงบแล้ว ธรรมชาตินนั่ ประณีต ธรรมชาติไรเล่า
เป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เป็นที่
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�ำชี้แจง
ค�ำน�ำ
เรื่อง
หน้า
๑. พระธรรมเทศนา โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโ ป.ธ.๙) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ พระอุโบสถ วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
๓
๒. พุทธภาษิต และคติธรรม ของพระมงคลเทพมุนี
หลวงพ่อวัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ ธนบุรี
๑๐
๓. พุทธปริตร มงฺคลเทวมุนิปตฺติทานคาถา
๑๒
๔. ประวัติย่อ ของพระเดชพระคุณ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
๑๕
๕. ค�ำชี้แจงก่อนภาวนา    
๒๒
วิธีบูชาพระ
๒๗
ไหว้พระต่อไป
๒๘
ค�ำอาราธนา
๒๙
ค�ำอธิษฐานต่อไป
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�้ำ
๑๖๘
ค�ำแปล
๑๖๙
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พระธรรมเทศนำ

โดยเจำพระคุณสมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย (ช่วง วรปฺุโ ป.ธ.๙)
วันที่ ๔ มีนำคม ๒๕๕๔ ณ พระอุโบสถ วัดปำกน�้ำ ภำษีเจริญ กรุงเทพฯ

วะโร วะรัญู วะระโท วะราหะโร
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
พระธรรมเทศนา ที่อาตมภาพไดแสดงนี้อยูในบทสวดมนต
รัตนสูตร บทที่ ๒ รองจากมงคลสูตร วันนี้เปนอีกพระคาถาหนึ่ง
พระคาถานีแ้ สดงถึงพระสัจจะของพระอานนท อางสัจจะของพระพุทธ
ของพระธรรม ของพระสงฆ แ ล ว ประพรมนํ้ า พระพุ ท ธมนต
ขจัดปดเปาภัยทั้งหลายในเมืองไพสาลีสมัยนั้น ใหสงบระงับ
หมดไปหายไป เปนปกติสุข ดวยพระรัตนสูตรอันนี้ ตามที่ไดอาง
คาถารัตนสูตรไวนี้
วะโร วะรัญู วะระโท วะราหะโร
อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
อิทัมป พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ
แปลเปนไทยวา พระสัมมาสัมพุทธเจาผูป ระเสริฐ ทรงรูพ ระนิพพานแลว ทรงแสดงธรรรม คือ พระนิพพานอันประเสริฐสูงสุดนัน้
และทรงแนะนําขอปฏิบตั อิ ยางดีเลิศ พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้
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ผูไมมีใครอื่นยิ่งกวา ไดแสดงธรรมคือพระนิพพานแลวนี้ ก็เปน
รัตนะอันสูงสุดในพระพุทธเจา ดวยวาจาแหงคําสัจอันนี้ขอความ
สวัสดีจงมีเถิดดังนี้
พระคาถานี้ พระอานนทซงึ่ เรียนจากพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระคาถานี้อางสัจจะ สัจจะนี้เปนประการสําคัญ ขึ้นชื่อวาสัจจะ
เรามีสัจจะ ดวยกันทุกคน ทําอะไรใหมีความจริงใจ อยูในความ
จริงใจ อันนั้นก็เปนสัจจะ เหมือนอยางพระเณรมีความตั้งใจวา
ถึงวันอุโบสถ มีพระธรรมเทศนาในอุโบสถนี้ ขาพเจาจะตองลงมา
เพื่อฟงเทศน ฟงธรรม ตั้งใจวาอยางนี้ แลวเมื่อถึงวันเชนนี้
ก็มาอันนีก้ เ็ ปนสัจจะ ญาติโยมทีม่ าปฏิบตั ธิ รรม ใหทาน รักษาศีล
เจริญภาวนา ณ ที่นี้ ก็ตามโยมมีสัจจะยอมตั้งใจจะมาในโอกาสนี้
ฉันจะไปปฏิบตั ธิ รรมรักษาศีลทีว่ ดั ปากนํา้ สัก ๓ วัน สมมติวา อยางนัน้
ถึงเวลาก็มาทําตามกําหนดก็เปนสัจจะ โยมบางทานมาทุกวัน
อุโบสถก็คงตั้งใจอธิษฐานไววา ทุกวันพระตองมา ก็เปนสัจจะ
ของโยม เรามีสัจจะดวยกัน ทุกคนทําไดตามสัจจะ ตั้งใจเอาไว
อยางใดอยางหนึ่งและทําใหไดจริง สัจจะมีอานิสงส
พระพุทธมนตบทนี้ พระอานนทตั้งสัจจะของพระสัมมา
สัมพุทธเจาวา พระองคตรัสรูพ ระนิพพานแลวพระองคกป็ ระทาน
พระธรรมเทศนาคือพระนิพพานและธรรมะตางๆ ที่สูงสุดและ
ประทานขอแนะนําที่ดีเลิศในการประพฤติปฏิบัติ ในการกระทํา
ในนีจ้ ะแสดงถึงเรือ่ งนิพพาน ทีพ่ ระอานนทสวดวา "วะโร วะรัญู
วะระโท วะราหะโร" วะโร แปลวา พระผูเปนเจาอันประเสริฐ
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วะรัญู คือรูพ ระนิพพานแตบางทีคนทัว่ ๆ ไป คิดวาพระนิพพาน
จะตองเปนอยางนั้น เปนอยางนี้ จะตองอยูที่นั้น อยูที่นี้ บางที
เราคิดวาสวรรค ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี สวรรค ๖ ชั้น
ยอมมีเปนชัน้ ๆ เรารูว า สวรรคมี ๖ ชัน้ นิพพานจะตองมีเปนชัน้ ๆ
เหมือนกันทําใหรูสึกวาเทวดาอยูชั้นดาวดึงส เทวดามีปราสาท
สวยงาม แต พ ระนิ พ พานไม มี อ ย า งที่ ว  า นี้ พ ระนิ พ พานท า น
กลาวในคัมภีรวาไมใช ดิน นํ้า ไฟ ลม ไมใชอากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ ไมใชโลกนีไ้ มใชโลกอืน่ ไมมกี ารมา ไมมกี ารไป
ไมมีจุติ ไมมีเกิด ไมมีอะไรทั้งนั้น แลวนิพพานคืออะไร โยมใน
พระบาลีบทหนึ่ง พระองครับสั่งไววา
วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ
เจตโส โหติ สา สนฺติ นิพฺพานมีติ วุจฺจติ
นี้ เ ป น พระอิ ริ ย าบถหนึ่ ง ที่ สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า รั บ สั่ ง ไว
วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ เจตโส โหติ สา สนฺติ
แปลวาความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง ๑ ความดับทุกขทั้งหลาย
ได ๑ ความสงบใจได ๑ อันนี้แหละ ตถาคต เรียกวา "นิพพาน"
โยมจําไวนะ
วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ ความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง ๑
โหติ ทุกเฺ ขหิ นิพพฺ ตุ ิ ความดับทุกขทงั้ หลาย ๑ เจตโส โหติ สา สนฺติ
มีความสงบใจได ๑ นิพฺพานมีติ วุจฺจติ อันนี้แหละเราตถาคต
เรียกวา "นิพพาน" พระพุทธเจาตรัสไวอยางนี้ พระองค ไมได
บอกวาถาทําไดอยางนีน้ ะ จะไดไปอยูท นี่ นี่ ะไปอยูท นี่ นั่ นะ 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
ใครทําไดบา ง กิเลส ไดแก ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ความตระหนี่ ความอิจฉา ความริษยา อะไรตางๆ ราคะ โทสะ
โมหะ มานะ ทิฐิ ที่มีอยูในตัวเรานั้น โยม มาฟงเทศนทุกๆวัน
แมชีเปนตั้งแตสาวจนแก หมดหรือยัง เจากิเลสถาหมดนั่นแหละ
เปนนิพพาน แตมีใครยืนยันไดไหมวาฉันไมมีกิเลสแลว อาตมา
ก็ไมสามารถยืนยันไดวา มีไหม ใครมีบา งไหม ถามีบคุ คลทานนัน้
จะไมพูดไมบอกวากิเลสหมดแลว ถามีคนพูดคนบอกสงสัยตอง
จับสงปากคลองสาน คนที่หมดกิเลสจะไมบอก
* ปากคลองสาน หมายถึง "โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา"
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สามเณรอายุ ๗ ขวบนารักนาเอ็นดู สมัยพระพุทธเจา
สามเณรเดินไปไหนพระก็จับหัวเลน พูดหยอกเยาบาง แตเณร
องคนั้นเปนพระอรหันตแตก็ไมบอก ไมวาอะไร จนพระพุทธเจา
ทรงรับสัง่ วา เธอทัง้ หลายกําลังเลนกับไฟ เพราะเณรเปนพระอรหันต
ไปทําลวงเกินพระอรหันต เปนบาปเปนกรรม พระเหลานัน้ จึงรูว า
เณรเปนพระอรหันต แลวญาติโยมทีป่ ฏิบตั อิ ยู โยมบางคนอาจจะ
หมดก็ได แตโยมก็ไมบอกแลว เนือ้ หาสาระโดยทัว่ ๆ ไปแลวมีเต็มเปย ม
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
ความไมสมดังปรารถนา ก็เปนทุกข โดยสรุป เบญจขันธ ๕ ประการ
เปนทุกข เรือ่ งทุกขทา นทัง้ หลาย เรือ่ งเกิด เรามองไมเห็นเปนทุกข
เราเห็นวาเปนสุข มีลูกมีหลาน ฉันไดลูกสาว ฉันไดลูกชาย
ก็ดีอกดีใจทุกคน แตแทที่จริงแลวเปนทุกข คือ เกิดมาตองอยู
ในกองทุกข ตองทํามาหากิน ตองหาเงินหาทอง ตองเจ็บไขไดปว ย
ตองอยางนัน้ อยางนี้ มันเปนทุกข ตายดีไหม ดี แตก็ไมอยากตาย
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ความคับแคนใจ ความพลัดพรากก็เปนทุกข ความประจวบกับของที่
ไมเปนทีร่ กั ไมพบกับของทีเ่ ปนทีร่ กั ก็เปนทุกข ความพลัดพราก
จากของที่รัก ก็เปนทุกข หรือปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดดังสมหวัง
ก็เปนทุกข ทานทัง้ หลาย เคยเกิดขึน้ กับทุกทานหรือไม เคยทุกคน
เมื่อพูดโดยสรุป เบญจขันธ ๕ ประการเหลานี้เปนทุกข ไดแก
รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ
เรามีกันคนละ ๕ ขันธ ทั้งญาติ ทั้งพระ ทั้งเณรมีคนละ ๕ ขันธ
นี่เปนทุกข ดูงายๆ ก็ได เวลานั่งนานๆ ก็เมื่อยมันก็เปนทุกข
การนัง่ พับเพียบไมสบาย นานๆ ก็เปนทุกข ก็เปลีย่ นเปนนัง่ ขัดสมาธิ
นัง่ นานๆ ก็ไมเหมือนกับผูอ นื่ เขา อยาไปฝนสังคมทําใหเหมือนเขา
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
เหมือนกับลิง โยมเห็นลิงนัง่ พับเพียบ เรียบรอย อยูเ ฉยๆ สงบเสงีย่ ม
บางหรือไม ไมมี ลิงอยูไมสุข เดี๋ยวมันก็จับโนน จับนี่ ใจของคน
เปนอยางนั้น เปนธรรมชาติของใจใหคิด เขาเรียกวาใจไมสงบ
ฟุง ซาน พระสัมมาสัมพุทธเจาวาตองทําใจใหสงบ สงบคือไมฟงุ ซาน
พระ เณร ทุกรูปที่บวชเขามานั้นตองเรียนกรรมฐานทุกองค
* ทุกขหลายอยาง - ดูรายละเอียดที่หนา ๕๕ เกี่ยวกับ ทุกขอริยสัจ
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ที่เรียนกรรมฐานเพื่อทําใจใหสงบ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ,
ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา กรรมฐานนีเ้ พือ่ รักษาใจทําใจใหสงบ
อยูก บั เนือ้ กับตัว เหมือนทีห่ ลวงพอวัดปากนํา้ สอนวิชาธรรมกาย
เพือ่ ใหใจสงบ รักษาใจใหสงบ ทานทัง้ หลายทีม่ าปฏิบตั จิ ติ ภาวนา
เชาบาง บายบาง เย็นบาง อันนั้นแหละถูกตอง เพื่อทําใจใหสงบ
ถาทําใจ รักษาใจใหสงบไดกเ็ ปนนิพพาน วะโร วะรัญู พระพุทธเจา
ผูป ระเสริฐทรงรูธ รรม คือนิพพาน พระองค ก็กเิ ลสไมมี ความทุกข
ไมมี ใจสงบ พระองคตรัสรูอริยสัจ ๔ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
ทานทั้งหลาย เราเรียนปฏิบัติตามเพื่อใหถึงพระนิพพาน
ก็ตั้งใจทําความบริสุทธิ์จากกิเลสของเรา ใหกิเลสของเราหมดไป
ทําใจของเราใหสงบได อันนั้นแหละคือนิพพาน แลวลองดูวา
นิพพานมีอยูไหม นิพพานมีตัวตนหรือไม ไมมีการปฏิบัติจะให
ถึงที่สุดหรือไมนั้น ขอใหโยมตั้งสัจจะไวกอน ตั้งความปรารถนา
ไวกอ น โยมทีม่ าปฏิบตั จิ ติ ภาวนาทุกวันๆ เชาบาง บายบาง เย็นบาง
ตั้งจิตภาวนาอยางนี้แหละวาปฏิบัติเพื่อนิพพาน เพื่อทําใหแจง
ถึงนิพพาน แตจะทําใหถงึ นัน้ ไดแคไหน ก็ไมวา กัน เหมือนกับเด็ก
เรียนหนังสือวาจะเรียนใหถึงปริญญาเอก ก็เรียนอนุบาล ประถม
มัธยม เรื่อยมา ถาไมถึงปริญญาเอกนั้นก็ ไมวากันแตตั้ง
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 การผัดเพี้ยน
ดวยความตาย ซึ่งมีเสนาใหญนั้นไมมีแตพวกเราเลยมุนีผูสงบ
ยอมเรียกบุคคลผูม ปี กติอยูอ ยางนัน้ ผูม คี วามเพียรไมเกียจคราน
(ไมประมาท) ตลอดกลางวันและกลางคืนนัน้ แล วาผูม รี าตรีเดียวเจริญ.
จากหนังสือ : "พระธรรมเทศนา ของพระมงคลเทพมุนี (หลวงพอวัดปากนํ้า) พิมพเปนอนุสรณ
แจกในการฌาปนกิจศพ คุณแมอุบาสิกาเปยม สูงสุด วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
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อุฎÒเนนปฺปมาเทน
ทีป กยิราถ เมธาวี

สฺเมน ทเมน จ
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
ราชทินฺนาภิธาเนน
ชนานํ อิธ สพฺเพสํ
วินยสฺส จ ธมฺมสฺส
ธมฺเมสุ ครุโก ธีโร
สิสฺสานํ ภิกฺขุอาทีนํ
อาหาราทีหิ วตฺถูหิ
พหุนฺนํ กุลปุตฺตานํ
โสทานิ กาลมากาสิ
ตมฺมยํ ยติกา เถรา
นิจฺจํ อนุสฺสรนฺตาว
ปฺุนฺตสฺส กริตฺวาน
ยํ ยํ เตน กตํ ปฺุํ
ตสฺส ตสฺสานุภาเวน
สทฺธมฺมฏติ ิกาโม โส
สเจ ยตฺถ ปติฏาย
ตตฺถ สพฺพ มเหสกฺขา
อนุโมทตุ โส ปฺุํ

สปฺปฺโ กรุณายโก
มงฺคลเทวมุนิวฺหโย
อิสฺสโร ปริหารโก
ธมฺมกายสฺส โกวิโท
สีเลสุ สุสมาหิโต
ปตุฏาเน ปติฏโิ ต
เอเตสํ อนุกมฺปโก
อุปชฺฌาโย วิจกฺขโณ
กลฺยาณกิตฺติ ติฏติ
มชฺฌิมา นวกา จิธ
ตสฺส คุเณน โจทิตา
เทม ปตฺตึ อเสสโต
ยํ ยํ อมฺเหหิ สฺจิตํ
ตสฺส ตสฺเสว เตชสา
สุขิโต โหตุ สพฺพทา
น ลเภยฺย อิมํ วรํ
เทว คนฺตวา นิเวทยุํ
ปตฺตึ ลเภตุ สพฺพโสติฯ

๑. พระครูธรรมกถาสุนทร (ทองหลอ สุวณฺณรํสี ป.ธ.๘) แตง
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...(หลวงพ่อวัดปำกน�ำ้ ) จึงไดกรำบลำเจำคุณสมเด็จพระพุฒำจำรย (เขม)
เจ ำ อำวำสวั ด พระเชตุพนไปจ�ำพรรษำวัดบำงคูเวีย งในพรรษำที่ ๑๒
แต่พอไดก่ึงพรรษำก็มำหวนระลึกขึ้นว่ำในเมื่อเรำตั้งใจจริงๆ ในกำรบวช
จ�ำเดิมอำยุสบิ เกำ เรำไดปฏิญำณตนบวชจนตำย ขออย่ำใหตำยในระหว่ำง
ก่อนบวชบัดนี้ก็ไดบอกลำมำถึง ๑๕ พรรษำย่ำงเขำพรรษำนี้แลวก็พอแก่
ควำมประสงคของเรำแลว บัดนีข้ องจริงทีพ่ ระพุทธเจำท่ำนรูท ำ่ นเห็นเรำก็
ยังไม่ไดบรรลุยังไม่รู ไม่เห็นสมควรแลว ที่จะตองกระท�ำอย่ำงจริงจัง
เมือ่ ตกลงใจไดดงั นีแ้ ลววันนัน้ เปนวันกลำงเดือน ๑๐ ก็เริม่ เขำโรงอุโบสถ
แต่เวลำเย็น

ตั้ ง สั จ จาธิ ษ ฐานแน น อนลงไปว า ถ า เรานั่ ง ลงไปครั้ ง นี้
ไม เห็ น ธรรมที่ พ ระพุ ท ธเจ า ต อ งการ เป น อั น ไม ลุ ก จากที่ นี้
จนหมดชีวิต เมื่อตั้งจิตมั่นลงแลว ก็เริ่มปรารภนั่ง จึงไดแสดง
ความออนวอนแดพระพุทธเจาวา "ขอพระองคไดทรงพระกรุณา
โปรดขาพระพุทธเจาทรงประทานธรรมที่พระองค ไดทรงตรัสรู
อยางนอยที่สุด แลงายที่สุดที่พระองคไดทรงรูแลวแดขาพระพุทธเจา
ถาขาพระพุทธเจารูธรรมของพระองคแลว เปนโทษแกศาสนา
ของพระองคแลว ขอพระองคอยาทรงพระราชทานเลย ถาเปน
คุณแกศาสนาของพระองคแลว ขอพระองค ไดทรงพระกรุณา
โปรดพระราชทานแดขาพระองค ขาพระองครับเปนทนายศาสนา
ในศาสนาของพระองคจนตลอดชีวิต"

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปำกน�้ำ
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ประวัติย่อ*
ของ

พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร)
หลวงพ่อวัดปำกน�้ำ
ผูคนพบวิชชำธรรมกำย

ชาติภมู เิ ดิมเปนพอคา เขาตัง้ ภูมลิ าํ เนาอยูท บี่ า นหมูเ หนือ
ของวัดสองพีน่ อ ง คือทิศใตของวัด แตตา งฝง กับวัด วัดอยู ตะวันออก
เฉียงเหนือ บานอยูต ะวันตกเฉียงใต มีคลองกัน้ ระหวางวัดกับบาน
คาขายมาตัง้ แตอายุ ๑๔ ปเศษๆ นับตัง้ แตบดิ าลวงไปก็เปนพอคา
แทนบิดา เลี้ยงมารดาจนถึงอายุ ๑๙ ป ตรงนี้ไดปฏิญาณตัวบวช
จนตาย ดวยมามีอปุ สรรคเกิดขึน้ ในระหวางขายขาวแลวนําเรือเปลา
กลับบานเขาลัดทีค่ ลองบางอีแทน เหนือตลาดใหม แมนาํ้ นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ในลัดนี้ไมสูไกลนัก แตพวกโจรชุกชุม แตพอ
เขาลัดไปเล็กนอย ก็มาคิดแตในใจของตัววา คลองก็เล็กโจรก็รา ย
ทายเรือเขาก็ไลเลีย่ กับฝง ไมตาํ่ ไมสงู กวากันเทาไหรนกั นาหวาดเสียว
อันตราย เมือ่ โจรมาก็ตอ งยิงหรือทํารายคนทายกอน ถาเขาทําเรา
เสียไดกอนก็ไมมีทางที่จะสูเขา ถาเราเอาอาวุธปนแปดนัดไว
ทางหัวเรือแลวเราไปถอเรือทางลูกจางเสีย เมือ่ โจรมาทํารายเราก็
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (เปนผูบันทึกเอง), ลงพิมพในนิตยมงคลสาร ปที่ ๑
เลม ๑, ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗, หนา ๔-๖ และ ๒๐.
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จะมีทางสูไดบาง คิดดังนี้แลวก็เรียกลูกจางที่ถอเรือแถบทราย
มาถือทาย เราออกไปถอแทน ถอเรือไปก็คิดไป เรือก็เดินเขาไป
หาที่เปลี่ยวหนักขึ้นทุกที ความคิดก็ถี่ขึ้นวา ลูกจางที่เราจางมานี้
คนหนึง่ ก็ไมกบี่ าท เพียง ๑๑ บาท หรือ ๑๒ บาทเทานัน้ สวนตัวเรา
เปนเจาของทรัพยทงั้ เรือหมด สวนตายจะใหลกู จางตายกอนไมถกู
เอาเปรียบลูกจางมากเกินไปไมสมควร ถอไปก็คดิ ไปดังนี้ และคิด
ถีห่ นักเขาก็ตดั สินใจเด็ดขาดออกไป เราเปนเจาของใหเราตายกอน
ดีกวาจึงจะสมควร คิดตกลงแลวก็เรียกลูกจางใหมาถอ ตัวก็หยิบ
ปนแปดนัดทีเ่ อาไปไวขา งหัวเรือมาไวใกลตวั ขางทายเรือ ก็ถอื ทาย
เรือ่ ยไป ใกลออกจากลัดเต็มที่ นํา้ ก็ขนึ้ เรือขาวทีห่ นักก็ตามหัวนํา้
ขึ้นสวนเขามาประดังกันแนน จีนก็สงเสียงแตวา ตูอา ๆ ประดัง
กันแนน ออกก็ไมได เขาไปไมได นํา้ ก็นอ ยเลยตองตางฝาย ตางก็
ปกหลักกรานหนาจอดกันนิ่งอยู เราเปนคนทายผานพนอันตราย
มาแลวก็มาคิดวาการหาเงินทองนี้ลําบากจริงๆ เจียวหนา บิดา
ของเราก็หามาดังนี้ เราก็หาซํา้ รอยบิดาตามบิดาบาง เงินแลทอง
ที่หากันทั้งหมดดวยกันนี้ตางคนก็ตางหาไมมีเวลาหยุดดวยกัน
ทั้งนั้น ถาใครไมเรงรีบหาใหมั่งมีก็เปนคนตํ่าและเลว ไมมีใคร
นับถือแลคบหา เขาหมูเขาก็อายเขา เพราะเปนคนจนกวาเขา
ไมเทียมหนาเทียมบาเทียมไหลกับเขา
ปุรพชนตนสกุลของเราก็ทํากันมาดังนี้ เหมือนๆ กัน
จนถึงบิดาของเราแลตัวของเราบัดนี้ ก็บดั นีป้ รุ พชนแลบิดาของเรา
ไปทางไหนหมด ก็ปรากฏแกใจวาตายหมดแลวแลวตัวของเราเลา
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ก็ต องตายเหมือ นกัน แตพอคิดถึงตายขึ้ นมาดั งนี้ แล ว ใจก็
ชักเสียวๆ นึกถึงความตายทีจ่ ะมาถึงตัวโดยไมมสี งสัยเลย เราตอง
ตายแนๆ บิดาเราก็มาลองขาวขึน้ จากเรือขาวก็เจ็บมาจากตามทางแลว
ขึ้นจากเรือขาวไมไดกี่วันก็ถึงแกกรรม เมื่อถึงแกกรรมแลว
เราที่ชวยพยาบาลอยู ไมไดเห็นเลยที่จะเอาอะไรติดไป ผาที่นุง
แลรางกายของแก เราก็ดแู ลอยูไ มเห็นมีอะไรหายไป ทัง้ ตัวเราแล
พีน่ อ งของเราทีเ่ นือ่ งดวยแก ตลอดถึงมารดาของเราก็อยูไ มเห็นมี
อะไรเลยที่ไปดวยแก แกไปผูเดียวแทๆ ก็ตัวเราเลาตองเปนดังนี้
เคลื่อนความเปนอยางนี้ไปไมไดแน เมื่อคิดตกลงใจดังนี้แลวก็
ลองทําเปนตายดู นอนแผลงไปทีท่ า ยเรือนัน้ แลวก็ทาํ ตาย ตายแลว
ทําไปหาคนที่เปนญาติบาง พี่นองบาง เพื่อนที่ชอบกันบาง เขาก็
ไมเห็นเรา เพราะเราเปนผี เราก็เอากอนดินบาง ไมบา ง โยนหรือปา
เขาไปใหถูก เพราะเขาไมเห็นตัวเรา เขาก็ตองบอกผีโยนมา
หรือปาเขามา ไปหาคนโนนก็ไมเห็น มาหาคนนี้ก็ไมเห็น คิดไป
ดังนี้แหละจนเผลอตัว
แตพอรูส กึ ตัวขึน้ มา ก็รบี ลุกขึน้ จุดธูป อธิษฐานในใจตัวเอง
วา ขออยาใหเราตายเสียกอน ขอใหบวชเสียกอนเถิด ถาบวชแลว
ไมสึกจนตลอดชีวิต ตรงนี้ บวชจริงมาเสียแตอายุ ๑๙ ปเศษแลว
ตั้งแตนั้นก็ประกอบอาชีพตามปกติของพอคา จนอายุครบ ๒๒
โดยปแลว ก็ปรารภถึงการบวชในปนั้น พอถึงเดือน ๘ ขางขึ้นก็
ขนขาวลงเรือเต็มลําดีแลว ก็บอกกับลูกจางใหนําเอาขาวไปขาย
โรงสีในกรุงเทพฯ สวนตัวก็เขาอยูวัดเปนเจานาค ฝกหัดเบื้องตน
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แหงการอุปสมบทในสํานักปลัดยัง ผูเปนหลวงตาของตัวซึ่งเปน
นองคนเล็กของตานอย ผูเ ปนมารดาของตัวเอง ทานสงวินยั ยอ ๆ
ใหเปนหนังสือสมุดขอย เขียนตัวบรรจงสวยงามมาก ก็ทองวิธี
ขอบรรพชาแลดูวินัยไปดวยกันทีเดียว พอจวนเขาพรรษาก็มี
ผูไ ปนิมนตพระอุปช ฌายดี วัดประตูศาล จังหวัดสุพรรณบุรี 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
สิบหาคํา่ ก็มกั แสวงหาครูสอนฝายสมถวิปส สนาอยูเ สมอ ๆ โดยมาก
แตทเี่ รียนโดยตรงทีเดียวตัง้ แตบวชใหม ๆ ก็เรียนแตอนุสาวนาจารย
ทีหนึ่ง บวชแลวรุงขึ้นวันที่สองก็เรียนที่หลวงพอเนียมวัดนอย
จังหวัดสุพรรณ ทีส่ ามเจาคุณสังวรานุวงษ (เอีย่ ม) วัดราชสิทธาราม
ที่สี่เรียนกับพระครูญาณวิรัติ (โป) วัดพระเชตุพน ที่หาเรียนกับ
พระอาจารยสงิ ห วัดละครทํา หลังวัดระฆังโฆสิตาราม ไดตามแบบ
ของทานสององคพระครูญาณวิรตั แิ ลพระอาจารยสงิ ห ทานรับรอง
วาไดตามแบบของทาน ทานมอบใหเปนผูส อนเขาไดทงั้ สองอาจารย
แตก็ยัง ไมพอใจที่จะเปนครูส อนเขา จึง ค น คว า หาต อ ไปอี ก
ถึงพรรษา ๑๑ ก็สําเร็จในการเลาเรียนคันถธุระไดพอสมควร
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แกที่ตั้งใจไววา ตองเรียนแปลใหออกจะไดคนธรรมในมคธภาษา
ไดตามตองการ กอนแตจะมาเรียนคันถธุระนั้นไดตั้งหนังสือ
ใบลานมหาสติปฏ ฐานลานยาวไวทวี่ ดั สองพีน่ อ งผูกหนึง่ วา ถาไป
เลาเรียนคราวนีต้ อ งแปลหนังสือผูกนี้ใหออก จึงเปนทีพ่ อแกความ
ตองการ ถายังแปลไมออกก็เปนอันไมหยุดในการเรียน แตพอ
แปลออกก็หยุด ในพรรษาที่ ๑๑ เมือ่ หยุดตอการเรียนปริยตั แิ ลวก็
เริม่ ทําจริงจังในทางปฏิบตั ิ ก็คดิ วาในวัดพระเชตุพนนี้ ในอุโบสถก็ดี
มีบริเวณกวางขวางดีมาก เปนสถานที่ควรทําภาวนามาก แตมา
หวนระลึกถึงอุปการคุณของวัดบางคูเวียง (คือวัดโบสถบนบางคูเวียง)
ในคลองบางกอกนอย เจาอธิการชุม ไดถวายมูลกัจจายนแลคัมภีร
พระธรรมบทให ในตอนเลาเรียนปริยัตินั้น ก็มีอุปการคุณอยูมาก
ควรไปจําพรรษา แลวจะไดแสดงธรรม แจกแกภกิ ษุสามเณร อุบาสก
อุบาสิกาเปนบรรณาการตออุปการคุณแกวัดนั้น จึงไดกราบลา
เจาคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เขม) เจาอาวาสวัดพระเชตุพน
ไปจําพรรษาวัดบางคูเวียง ในพรรษาที่ ๑๒ แตพอไดกึ่งพรรษา
ก็มาหวนระลึกขึ้นวา ในเมื่อเราตั้งใจจริงๆ ในการบวช จําเดิม
อายุสบิ เกา เราไดปฏิญาณตนบวชจนตาย ขออยาใหตายในระหวาง
กอนบวช บัดนี้ก็ไดบอกลามาถึง ๑๕ พรรษา ยางเขาพรรษา
นี้ แ ล ว ก็ พ อแก ความประสงค ข องเราแล ว บั ด นี้ ข องจริ ง ที่
พระพุทธเจาทานรูทานเห็น เราก็ยังไมไดบรรลุ ยังไมรูไมเห็น
สมควรแลวที่จะตองกระทําอยางจริงจังเมื่อตกลงใจไดดังนี้แลว
วันนั้นเปนวันกลางเดือน ๑๐ ก็เริ่มเขาโรงอุโบสถแตเวลาเย็น
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ตัง้ สัจจาธิษฐานแนนอนลงไปวา ถาเรานัง่ ลงไปครัง้ นี้ ไมเห็นธรรม
ที่พระพุทธเจาตองการเปนอันไมลุกจากที่นี้จนหมดชีวิต เมื่อตั้ง
จิตมั่นลงไปแลว ก็เริ่มปรารภนั่ง จึงไดแสดงความออนวอน
แดพระพุทธเจาวา ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดขาพระพุทธเจา
ทรงประทานธรรมที่พระองคไดทรงตรัสรูอยางนอยที่สุด แลงาย
ที่สุดที่พระองคไดทรงรูแลวแดขาพระพุทธเจา ถาขาพระพุทธเจา
รูธรรมของพระองคแลว เปนโทษแกศาสนาของพระองคแลว
ขอพระองคอยาทรงพระราชทานเลย ถาเปนคุณแกศาสนาของ
พระองคแลว ขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรด พระราชทาน
แดขาพระองค ขาพระองครับเปนทนายศาสนา ในศาสนาของ
พระองคจนตลอดชีวิต แตพอออนวอนเสร็จแลว ก็เริ่มปรารภ
เขาที่นั่งสมาธิตอไป มานึกถึงมดคี่ที่ตามชองของแผนหินที่ยาวๆ
แลบนแผนหินบาง ไตไปมาอยูบ า งแตไมมากนัก จึงหยิบเอาขวด
นํา้ มันกาดมา เอานิว้ จุกเขาทีป่ ากขวด แลวตะแคงขวดใหเปยกนิว้
เขาแลวเอามาลากเปนทางใหรอบตัวจะไดกนั ไมใหมาทําอันตราย
ในเวลานั่งลงไปแลว แตพอทางนิ้วที่เปยกนํ้ามันนั้นไมทันถึงครึ่ง
ของวงตัวที่นั่ง ความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นวา ชีวิตสละไดแตทําไม
ยังกลัวมดคีอ่ ยูเ ลา ก็นกึ อายตัวเองขึน้ มา เลยวางขวดนํา้ มันเขาที่
เลยในเดี๋ยวนั้น ประมาณครึ่งหรือคอนคืนไมมีนาฬกา ไมแนก็
เห็นผังของจริงของพระพุทธเจา ซึ่งมีอยูในหนังสือธรรมกาย
ทีค่ ณ
ุ พระทิพยปริญญาเรียบเรียงพิมพแจกไปแลวนัน้ ในขณะนัน้
ก็มาปริวิตกวา คัมภีรโรจายังธรรมเปนของลึกถึงเพียงนี้ ใครจะ
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ไปคิดคาดคะเนเอาได พนวิสัยของความตรึกนึกคิด ถายังตรึก
นึกคิดอยูก็เขาไมถึง ที่จะเขาถึงตองทําใหรูตรึก รูนึก รูคิดนั้น
หยุ ด เป น จุ ด เดี ย วกั น แต พ อหยุ ด ก็ ดั บ แต พ อดั บ แล ว ก็ เ กิ ด
ถาไมดับแลวไมเกิด ตรองดูเถิดทานทั้งหลาย นี้เปนของจริง
หัวตอมีเปนอยูตรงนี้ ถาไมถูกสวนดังนี้ก็ ไมมีไมเปนเด็ดขาด
วิตกอยูดังนี้สักครูใหญๆ ก็กลัววาความมีความเปนนั้นจะเลือน
ไปเสีย จึงเขาที่ตอไปใหม ราวสักสามสิบนาที ก็เห็นวัดบางปลา
ปรากฏเหมือนตัวเองไปอยูที่วัดนั้น แตพอชัดดีก็รูสึกตัวขึ้นมา
จึงมีความรูสึกขึ้นมาวาจะมีผูรูเห็นไดยากนั้นในวัดบางปลานี้
จะตองมีผูรูเห็นไดแนนอน จึงมาปรากฏขึ้นบัดนี้ ตอแตนั้นมาก็
คํานึงที่ไปสอนทีว่ ดั นัน้ อยูเ รือ่ ยๆ มา จนถึงออกพรรษารับกฐินแลว
ก็ลาสมภารวัดบางคูเวียงไปสอนที่วัดบางปลาราวสี่เดือน มีพระ
ทําเปนสามรูป คฤหัสถสี่คน นี้เริ่มตนแผธรรมกายของจริง
ที่แสวงหาไดมาจริงปรากฏอยูจนบัดนี้.
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ค�ำชี้แจงก่อนภำวนำ
หนังสือทางมรรคผลนี้ เปนหนังสือสมถวิปสสนาวิชชา
ธรรมกาย ซึ่งดําเนินตามแนวทางการเสด็จไปของพระพุทธเจา
พระอรหันตทกุ ๆ พระองค ทางนีท้ างเดียวไมมสี องทาง อันถูกตอง
รองรอยความประสงคในพระพุทธศาสนาอยางแทจริง มีผูศึกษา
และปฏิบัติทั้งคฤหัสถและบรรพชิต อุบาสก อุบาสิกา แพรหลาย
แทบทัว่ ประเทศไทย ซึง่ ไดรบั ผลของการปฏิบตั ติ า งยืนยันไดดว ย
ตัวของทานเอง ซึง่ เรียกวา สันทิฏฐิโก อันผูไ ดบรรลุจะพึงเห็นเอง
สวนการที่จะทําเปนหรือไมเปนนั้น เกี่ยวกับผูปฏิบัติจริงหรือ
ไมจริง ถาปฏิบัติจริงแลวตองเปนทุกคน เพราะมนุษยเราทั้งชาย
และหญิง มีดวงธรรมที่ทําใหเปนกายมนุษย เปนดวงใสบริสุทธิ์
เทาฟองไขแดงของไก อยูที่ศูนยกลางกายทุกๆ คน ถามนุษย
คนใด เอาใจไปหยุดนิง่ แนนทีศ่ นู ยกลางกายใหเปนสมาธิ ไมนกึ คิด
ไปในสิ่งตางๆ เอาใจหยุดอยูที่ดวงธรรมนั้นใหมากที่สุดหรือ
นานทีส่ ดุ ตองเปนทุกคน ทีไ่ มเกิดไมเปนนัน้ เพราะเหตุวา ใจไมหยุด
ตัวหยุดนี้แลเปนตัวสําเร็จ
สวนการทีใ่ จไมหยุดนัน้ เพราะมีอปุ กิเลส ๑๑ ขอ ประจําอยู
อันเปนเครื่องสําคัญในเรื่องที่จะเปนหรือไมเปน หรือไมไดบรรลุ
มรรคผล มีดังนี้ คือ
๑. วิจิกิจฉา
ความลังเลหรือความสงสัย
๒. อะมะนะสิการะ
ความไมสนใจไวใหดี
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๓. ถีนะมิทธะ

ความทอ และความเคลิบเคลิม้
งวงนอน
๔. ฉัมภิตัตตะ
ความสะดุงหวาดกลัว
๕. อุพพิละ
ความตื่นเตนดวยความยินดี
๖. ทุฏุลละ
ความไมสงบกาย
๗. อัจจารัทธวิริยะ
ความเพียรจัดเกินไป
๘. อะติลีนะวิริยะ
ความเพียรยอหยอนเกินไป
๙. อะภิชัปปา
ความอยาก
๑๐. นานัตตะสัญญา
ความนึกไปในสิ่งตางๆ
เรื่องราวตางๆ ที่เคยผานมา
หรือจดจําไวมาผุดขึน้ ในขณะ
ทําสมาธิ
๑๑. รูปานัง อะตินิชฌายิตัตตะ ความเพงตอรูปหรือเพงนิมติ นัน้
จนเกินไป
เมือ่ อุปกิเลสเหลานี้ แมอยางใดอยางหนึง่ เกิดขึน้ แกเราแลว
สมาธิของเราก็เคลือ่ นไป เพราะอุปกิเลสเหลานีเ้ ปนตนเหตุ ฉะนัน้
ในการบําเพ็ญภาวนา เราตองใชความเพียร ความอดทน ทัง้ ๒ ขอนี้
เปนขอสําคัญยิ่ง และคอยประคองคุมสติไวไมใหเผลอ ใชปญญา
สอดสองดูวาวิธีใดที่จะทําใหอุปกิเลสเหลานี้เกิดขึ้นไมไดเราก็จะ
ทําใจไวโดยวิธีนั้น จะวางใจของเราไวใหเปนกลางๆ คือมัชฌิมา
ปฏิปทาใหเปนอุเบกขา อยายินดีและยินราย ใหพยายามละจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง จงทําใจของเราใหใส เปนแกว
23
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ใหเยือกเย็น ใหแชมชืน่ ใหถกู สวนเปนสมาธิแนแนว เอาใจจดอยูท ี่
ดวงนิมติ ทีศ่ นู ยกลางกายนัน้ ใหมากทีส่ ดุ ตองทําใหเสมอทําเนืองๆ
ในทุกอิรยิ าบถ ไมวา นัง่ นอน เดิน ยืน ทําเรือ่ ยไปอยาหยุด อยาละ
อยาทอดทิ้ง อยาทอแท มุงรุดหนาเรื่อยไป ผลจะเกิดวันหนึ่ง
ไมตองสงสัย ผลเกิดอยางไรทานรูดวยตัวของทานเอง
อนึ่งในการเจริญภาวนานี้ ขอใหทานจงประกอบเหตุ
สังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนัก เพราะเปนมหัคคตกุศลหรือ
มหากุศลอันยิง่ ใหญไพศาล เปนทางมรรคผลนิพพาน ถึงแมไมได
เห็นอะไร ก็จะเปนอุปนิสัยติดตัวไปในปรภพเบื้องหนา ขอทาน
ทัง้ หลายจงอุตสาหมานะ วิรยิ ะ บําเพ็ญเพียร ใหบงั เกิดมรรคแลผล
เพราะเปนวิชชาที่ชวยและเปนที่พึ่งของตนเองไดอันเที่ยงแท
อยาไดเคลือบแคลงสงสัยอยางหนึง่ อยางใดเลย ขอความสุขสวัสดี
จงบังเกิดมีและสัมฤทธิ์ผลดังมโนรถปรารถนาแดทานทั้งหลาย
ที่ไดนําหนังสือทางมรรคผลนี้ไปประพฤติและปฏิบัติโดยทั่วกัน
จงทุกๆ ประการฯ
รักษรางพอสรางราย
ยอดเยี่ยม “ธรรมกาย” ผล
เลอเลิศลวงกุศล
เชิญทานถือเอาแกว

รอดตน
ผองแผว
ใดอื่น
กองหลาเรืองสกล
พระมงคลเทพมุนี
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วิธีบูชำพระ
ว่ำก่อนนั่งภำวนำทุกครั้ง
ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะโต (ชาย),
คะตา (หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
ขาพเจาบูชาบัดนี้ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา ผูตรัสรูแลวเอง
โดยชอบ ซึ่ ง ข า พเจ า ถึ ง ว า เป น ที่ พึ่ ง กํ า จั ด ทุ ก ข ไ ด จ ริ ง
ดวยสักการะนี้
ยะมะหัง สวากขาตัง, ภะคะวะตา ธัมมัง สะระณัง คะโต (ชาย),
คะตา (หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
ขาพเจาบูชาบัดนี้ ซึ่งพระธรรม อันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสดีแลว ซึง่ ขาพเจาถึงวาเปนทีพ่ งึ่ กําจัดภัยไดจริง ดวยสักการะนี้
ยะมะหัง สุปะฏิปนนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต (ชาย), คะตา
(หญิง)
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ
ขาพเจาบูชาบัดนี้ ซึ่งพระสงฆผูปฏิบัติดี 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)
สุปฏิปน โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆังนะมามิ (กราบลง
๑ หน)

ค�ำขอขมำโทษ

ตั้งนะโม ๓ หน แลวขอขมำโทษดังต่อไปนี้
อุกาสะ, อัจจะโย โน ภันเต, อัจจักคะมา, 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
จงงดความผิดทัง้ หลายเหลานัน้ แกขา พระพุทธเจา จําเดิมแตวนั นี้
เปนตนไป ขาพระพุทธเจาจักขอสํารวมระวังซึ่งกาย วาจา ใจ
สืบตอไปในเบื้องหนา
28
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ค�ำอำรำธนำ

อุกาสะ ขาพระพุทธเจาขออาราธนา สมเด็จพระพุทธเจา
ที่ไดตรัสรูลวงไปแลว ในอดีตกาล มากกวาเมล็ดทรายในทอง
พระมหาสมุทรทั้ง ๔ แลสมเด็จพระพุทธเจาอันจักไดตรัสรู
ในอนาคตกาลภายภาคเบือ้ งหนา แลสมเด็จพระพุทธเจา ทีไ่ ดตรัสรู
ในปจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร
ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แหงขาพเจาในกาลบัดเดีย๋ วนีเ้ ถิด
อุกาสะ ขาพระพุทธเจาขออาราธนา พระนพโลกุตตรธรรม
เจา ๙ ประการ ในอดีตกาลลวงลับไปแลว จะนับจะประมาณมิได
และพระนพโลกุตตรธรรมเจา ๙ ประการ ในอนาคตกาล ภายภาค
เบื้องหนา และพระนพโลกุตตรธรรมเจา ๙ ประการในปจจุบันนี้
ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร
กายทวาร มโนทวาร แหงขาพเจาในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
อุ กาสะ ข า พระพุ ท ธเจ า ขออาราธนา พระอริ ย สงฆ
กับสมมติสงฆในอดีตกาลลวงลับไปแลว จะนับจะประมาณมิได
และพระอริยสงฆกบั สมมติสงฆ ในอนาคตกาลภายภาคเบือ้ งหนา
และพระอริยสงฆกับสมมติสงฆ ในปจจุบันนี้ 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
พั น ชาติ หมื่ น ชาติ แสนชาติ ก็ ดี ที่ ข  า พเจ า ได บํ า เพ็ ญ มา
แต ต้ั ง แต เ ล็ ก แต น  อ ย ระลึ ก ได ก็ ดี หรื อ ระลึ ก มิ ไ ด ก็ ดี
ขอบารมีทั้งหลายเหลานั้น จงมาชวยประคับประคองขาพเจา
ขอใหขา พเจาไดสาํ เร็จมรรคแลผล ในกาลบัดเดีย๋ วนีเ้ ถิด นิพพานะ
ปจจะโยโหตุ
จบวิธีบูชาไหวพระ

วิธีนั่งต่อไป

คูบ ลั ลังกขดั สมาธิ เทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย
เวนหัวแมมือทั้งสองใหหางกันสององคุลี คือหัวแมมือซายจดกับ
ปลายนิ้วชี้ขวา แลวตั้งกายใหตรง คือ วัดตั้งแตปลายนิ้วชี้ของ
เทาขวาถึงกลางลูกสะบาของหัวเขาขวานั้น แลวเอาเครื่องวัดนั้น
จดลงที่ตรงบนตาตุมขาขวา แลวเอาเครื่องวัดอีกขางหนึ่งจดเขา
ที่ใตลูกคาง นี้เปนสวนของกายตรง เรียกอุชุงกายัง ปะณิธายะ
ตั้งกายใหตรง ปะริมุขังสะติงอุปฏฐเปตวา เขาไปตั้งสติไวให
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มีหนารอบ คือเขาไปตั้งสติไวไมใหเผลอ (ตรงกับพระขีณาสพ
ผูเปนสติวินัย มีสติทุกเมื่อ) นี่เปนทางไปของพระพุทธเจา
พระอรหันต สติไมเผลอจากบริกรรมภาวนาและบริกรรมนิมิต
ใหติดกันไมแยกแตกจากกัน นี้แลเปนของสําคัญในเรื่องที่จะ
เปนหรือไมเปน สติไมเผลอจากบริกรรมทัง้ สอง บริกรรมวา “สัมมา
อะระหัง” นี้เรียกวาบริกรรมภาวนา กําหนดเครื่องหมาย ใหใส
เหมือนเพชรลูกทีเ่ จียระไนแลว ไมมขี นแมว โตเทาแกวตาประมาณ
เทาวงของตาดํา ใสขาวเหมือนกระจกทีส่ อ งเงาหนา สัณฐานกลม
รอบตัว ไมมตี าํ หนิเรียบรอบตัวเหมือนดวงแกวกายสิทธิ์ นีเ้ รียกวา
บริกรรมนิมิต บริกรรมทั้งสองนี้พรากจากกันไมได ตองใหติดกัน
อยูเสมอในอิริยาบถทั้งสี่ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ไมเผลอ ใหมีสติ
อยูเ สมอมิใหขาด เมือ่ เห็นดวงนิมติ เกิดเปนดวงใสขึน้ แลว ใหหยุด
บริกรรมภาวนา เพงอยูที่กลางดวงนั้น แลวทําใจใหหยุดในหยุด
ที่กลางดวงนั้นมีจุดเปนเครื่องหมายใหใสหนักขึ้นทุกที จนเปน
รัศมีคือแสงสวาง ถาไมหยุดใหบริกรรมภาวนาไว วา “สัมมา
อะระหังๆๆ” รอยครัง้ พันครัง้ จนกระทัง่ ใจคอยๆ รวมหยุดอยูท เี่ ดียว
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
แตแลวก็ปลอยใหเปนไปตามปกติ ทัง้ นีเ้ พือ่ จะใหความเห็น ความจํา
ความคิด ความรู (รวม ๔ อยางนี้เรียกวา ใจ) กลับเขาขางใน
เพราะจะตองดูดวยตาละเอียดตอไป เมื่อเลื่อนดวงนิมิตกลับขึ้น
มาอยูฐ านที่ ๗ แลว ใหเพงอยูต รงนัน้ ทีเ่ ดียว ใหคกู นั ไปกับบริกรรม
ภาวนาวา “สัมมา อะระหัง” ถาหากรูจ กั ทางคือฐานทีต่ งั้ เหลานีแ้ ลว
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ในการทําคราวหลังๆ จะเอาใจไปจดฐานที่ ๗ เลยทีเดียวก็ได
ตรงนั้นมีศูนยอยู ๕ ศูนย คือ
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ศูนยกลาง หนา ขวา หลัง ซาย (ดูรูปลักษณะของฐานที่ ๗)
ศูนยกลางคืออากาศธาตุ เครื่องหมายที่ใสสะอาดลอยอยูชอง
อากาศกลาง พรอมดวยความรูท เี่ รียกวา “วิญญาณธาตุ” ศูนยขา งหนา
คือธาตุนํ้า ศูนยขางขวาคือธาตุดิน ศูนยขางหลังคือธาตุไฟ
ศูนยขา งซายคือธาตุลม นิยมพรอมดวยธาตุทงั้ ๖ ธาตุไมพรอมกัน
ปฐมมรรคเกิดไมได เมือ่ ไมมปี ฐมมรรค มรรคผลนิพพานก็ไปไมถกู
เหตุนี้จึงตองทําปฐมมรรคใหเกิดใหมีขึ้น
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วิชชำธรรมกำย
แสดงโดย

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

(๑๑) พระครูสมณธรรมสมาทาน (สด) เทศนทวี่ ดั ปากนํา้ ดาน
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ (แลวอธิบายประกอบ
นอกเวลาเทศนดวย) ความวาเกิดแกเจ็บตายชื่อวาทุกข ดวย
ไมเปนไปตามความปรารถนาและเบียดเบียนใหเรารอนลําบาก
กายมนุษย กายทิพย กายปฐมวิญญาณหยาบ เปนกายทีเ่ กิดขึน้ แลว
ตองแตกดับ เพราะเปนกายทีป่ ระกอบดวยทุกข เราตองเหนือ่ ยหนาย
ปลอยวางกายทั้งสามนี้เสีย สวนธรรมกายหาตายไมจึงชื่อวา
ระงับทุกข เมื่อจิตเขาถึงธรรมกายก็พนทุกขดวยไดธรรมกาย
เปนที่พึ่ง การประชุมพรอมแหงกุศลชื่อวาเปนสงฆ ยอมระงับ
โรคทัง้ หลายอันเปนบาปเสียได เวนไวแตกศุ ลวิบากทีเ่ ปนกรรมเกา
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อันกําลังใหผลอยู ตัณหานัน้ เปนตัวกายทิพย ชอบสนุกเฮฮาอยูเ สมอ
กายปฐมวิญญาณหยาบเปนที่นอนอยูแหงตัณหาทั้งหลาย ถา
ปฐมวิญญาณหยาบดับก็เปนนิโรธคือตัณหาดับหมด แตการที่จะ
ดับตัณหาได ตองใหไดธรรมกายเสียกอน จึงจะรูเหตุเปนที่ดับ
แหงปฐมวิญญาณหยาบนั้นได ดังนั้นธรรมกายจึงเปนมัคคสัจจ
ทางปฏิบัติใหถึงดับทุกข
กายมนุษยนั้นเขารูปฌานไมได ถาจะเขารูปฌานตอง
ใชกายทิพย คือกายเทวดาและรูปพรหม แลวไปเทวดาและ
รู ป พรหมได กายปฐมวิ ญ ญาณหยาบเข า รู ป ฌานแล ว ไป
อรู ป พรหมได ธรรมกายเข า โลกุ ต ตรฌานไปนิ พ พานได
ก็ธรรมกายนี้อันผูมีอารมณสงบระงับจากบาปแลว ยอมเห็นได
ดังทีพ่ ระพุทธเจาตรัสกับวักกลิวา โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ
ปสฺสติ วักกลิผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเราผูตถาคต คําวา
ตถาคตในที่นี้คือธรรมกาย
ดั ง นั้ น ผู  ที่ ป รารถนาจะพ น ทุ ก ข ต  อ งเรี ย นเรื่ อ งกายนี้
ใหตลอด กายมนุษยเกิดขึ้นโดยอาศัยกายทิพย กายทิพยเมื่อ
จะมาสิงกายมนุษย ธาตุเห็นจําคิดรูสี่อยางนี้พรากจากกายทิพย
แลวมาตกศูนยที่กลางกายบิดากอน เปนดวงใสดวงโตเทาฟอง
ไขไก แลวจึงเคลื่อนเขาสูครรภมารดา และเมื่อจะตาย เห็นจํา
คิดรูก็ตกศูนยกลางกายของผูตายกอน กลายเปนดวงใสอยาง
เดียวกับเมื่อมาเกิด ขาดจากหัวตอที่เชื่อมกันไวเมื่อมาเกิด
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กายมนุษยจึงตายแล อันวาเห็นจําคิดรูของบุคคล เมื่อมาสํารวม
ใหลงในที่อันเดียวกัน ในที่ลมหยุดนิ่ง ที่เหนือศูนย (สะดือ) แลว
ก็เกิดเปนองคศีลมีลักษณะเปนดวงสวางรุงเรืองใสดังกระจกเงาที่
สองเงาหนา เปนปฐมมรรค อยางเล็กไมเล็กกวาดวงดาวที่เห็น
ในอากาศ อยางโตไมเกินกวาดวงพระจันทรพระอาทิตย เมื่อ
เพงดู ในปฐมมรรคนี้ ก็เห็นกายมนุษยที่ละเอียดกับกายทิพย
ที่สิงอยูภายในกายมนุษย ได ครั้นเห็นจําคิดรูสงบหนักเขาก็เห็น
กายปฐมวิญญาณหยาบที่เปนตัวอนุสัย สิงอยู ในกายทิพย ได
ครั้นเมื่อเห็นจําคิดรูสงบละเอียดหนักเขาอีก ถึงมัชฌิมาปฏิปทา
คือเห็นจําคิดรูหยุดก็ได เห็นธรรมกายที่เปนพุทธรัตน พรอมทั้ง
ดวงพระหฤทัยของพุทธรัตนอันมีในหองปฐมมรรค ปฐมมรรคนี้
เปนรวมยอดองคศีลที่มาจากวินัยปฎก
ตอไปจะเห็นดวงจิตอันพรากจากสมุทัยมาตั้งอยูภายใน
ดวงพระหฤทัยของพระพุทธรัตนเปนมรรคจิตต มรรคจิตตนี้
เปนองคสมาธิที่รวบยอดมาจากพระสุตตันตปฎก
ตอจากนี้ไปจะรูเห็นดวงวิญญาณที่พรากจากสมุทัยมาตั้ง
อยูภายในจิตของพุทธรัตนเปนมรรคปญญา มรรคปญญานี้เปน
ที่รวบยอดองคปญญามาจากปรมัตถปฎก
เนื้อความทัง้ นี้เมือ่ กลาวโดยยอตามปฏิปทาแลวหองปฐม
มรรครูเห็นกายที่พนจากสมุทัยเปนพุทธรัตนกับดวงพระหฤทัย
ที่พนจากสมุทัยอันตั้งอยูในพุทธกายเปนธรรมรัตน
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ในหองมรรคจิตต รูเห็นดวงจิตที่พนจากสมุทัยอันตั้งอยู
ภายในดวงพระหฤทัยพุทธรัตนเปนสังฆรัตน
ในหองมรรคปญญา รูเห็นดวงวิญญาณที่พนจากสมุทัย
อันตั้งอยูภายในดวงจิตพระพุทธรัตนเปนญาณรัตน
อันวาวิธีดําเนินตามทางมัชฌิมาปฏิปทานั้น ทานวา
อยาใหจติ (เห็นจําคิดรู) ตกไปในกามสุขลั ลิกานุโยค คือสุขเวทนา
ที่เจือปนดวยกามราคานุสัยและอัตตกิลมถานุโยค ทุกขเวทนา
ที่เจือปนดวยปฏิฆานุสัย ใหดําเนินตามทางสายกลาง คือตั้งจิตต
ไวในอุเบกขาที่ ไมเจือปนดวยอวิชชานุสัย อันมีอุทธัจจและ
วิจกิ จิ ฉาประกอบ ถาอุเบกขานัน้ ประกอบดวยอุทธัจจก็ดี วิจกิ จิ ฉา
ก็ดี อุเบกขานั้นเปนโมหะ ไมสามารถจะตรัสรูได ตอเมื่ออุเบกขา
นัน้ ไมประกอบดวยอุทธัจจและวิจกิ จิ ฉาแลว เห็นจําคิดรูท หี่ ยุดนิง่
อยูในอุเบกขานั้นก็เปนมัชฌิมาปฏิปทาที่จะใหบรรลุธรรมกายแล
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เทศนำ เรื่องอริยธนกถำ
แสดงโดย

พระภำวนำโกศลเถระ

วันที่ ๗ กุมภำพันธ พ.ศ. ๒๔๙๗
นโม ตสฺส ภควโต ฯลฯ
ยสฺส สทฺธา ตถาคเต
อจลา สุปติฏติ า
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 บั ด นี้ อ าตมภาพจะได แ สดงธรรมิ ก ถา แก ด  ว ย
อริยธนคาถาวาจาเครื่องกลาวปรารภถึงทรัพยของพระอริยเจา
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ทรัพยของพระอริยเจาในอริยธนกถานี้ มี ๔ ประการ จะชี้แจง
แสดงตามวาระพระบาลี คลีค่ วามเปนสยามภาษาตามมัตยาธิบาย
และจะแสดงเปนทางปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ใหสมกับพระสูตร เรียกวา
อริ ย ธนกถา กว า จะยุ ต ติ การและโดยสมควรแก เ วลาเริ่ ม ต น
อริยธนกถา เพราะเราทานทั้งหลายหญิงชายทุกถวนหนา ที่มา
ประสพพบพระพุทธศาสนา นับวาเชือ่ ในพระพุทธศาสนา ขอที่ ๑
ขอที่ ๒ ก็สํารวมกาย วาจา เรียบรอยดีไมมีโทษ
ขอที่ ๓ เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา
ขอที่ ๔ ทําความเห็นใหตรงตอรองรอยทางพุทธศาสนา
ไมใหผิดไมใหพลาด ขอนี้เปนใจความสําคัญ
ของอริยธนกถา
เพราะเราทานทัง้ หลายเกิดมา ประสพพบพุทธศาสนาธรรม
๔ ขอนีต้ อ งมัน่ ในขันธสันดาน 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

46
46

อุชุภูตฺจ ทสฺสนํ ความเห็นของบุคคลใด เปนธรรมชาติตรง
อทลิทฺโทติ ตํ อาหุ นักปราชญทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นวา
เปนคนไมจน
อโมฆนฺตสฺส ชีวิตํ ความเปนอยูของบุคคลนั้นไมเปลา
จากผล
ตสฺมา สทฺธฺจ สีลฺจ ปสาทํ ธมฺมทสฺสนํ เพราะเหตุนั้น
เมื่ อ ผู  มี ป  ญ ญามาระลึ ก ถึ ง คํ า สอนของพระพุ ท ธเจ า ทั้ ง หลาย
ควรประกอบความเชื่อ และศีล ความเลื่อมใสความเห็นธรรม
ไวเนืองๆ ดวยประการดังนี้
นีเ่ นือ้ ความของพระบาลี คลีค่ วามเปนสยามภาษาไดความ
เทานี้ ตอแตนี้อรรถาธิบายขยายความในทางพระปริยัติผูปฏิบัติ
ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ควรมีธรรม ๔ ประการนี้
ตั้งใหมั่นไวในขันธสันดาน
ความเชื่อ ขอตน เราจะตั้งไวอยางไร เชื่อใคร ทานวาง
หลักไวแลว เชื่อในพระตถาคตเจาจะเชื่อที่อื่นไมได เลอะเลือน
ไปใหเชื่อลงไวในพระตถาคตเจา อยากลับกลอก อยาลอกแลก
ใหมั่นคงใหดี ตั้งความเชื่อที่ ไมกลับกลอกใหมั่นคงลงไป ใน
พระตถาคตเจา อยางอนแงนอยาคลอนแคลนเชือ่ ในพระตถาคตเจา
เชื่ออยางไร เชื่อใคร ใครเปนตัวพระตถาคตเจานี้ตองไดหลักฐาน
ดังนี้ พระตถาคตเจา คือธรรมกาย เปนตัวพระตถาคตเจา ที่ทาน
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ทรงรับสัง่ โปรดพระวักกลิ ทานรับสัง่ ดวยพระองคเองวา ธมฺมกาโย
อหํ อิติป เราผูตถาคตคือ ธรรมกาย นี้รับสั่งดวยพระองคเอง
นัยหนึ่ง อีกนัยหนึ่ง ตถาคตสฺส โข วาเสฏฐา อธิวจนํ ธมมกาโย
อหํ อิ ติ ป  ดู กรวาเสฏฐะโคตรทั้ ง หลาย คํ า ว า ธรรมกายๆ
เปนตถาคตโดยแท ใหเชื่อในธรรมกายอันนี้แหละ อยางอน
อยาคลอนแคลน ใหมั่นคงลงไป เชื่อลงไปในพระตถาคตเจา
เมือ่ เชือ่ ลงไปในพระตถาคตเจาแลว ไดชอื่ วาผูม ศี รัทธา เชือ่ ลงไป
ในพระตถาคตเจา สิง่ อืน่ นอกจากธรรมกายแลว ไมเลิศไมประเสริฐ
เทาธรรมกาย ธรรมกายนี้เปนของเลิศประเสริฐลนพน สิ่งอื่น
จะวิเศษเทาใดก็ไมถึงธรรมกาย ธรรมกายอยูเหนืออํานาจอื่น
ทัง้ หมด อยูในปกครองธรรมกายทัง้ หมด ธรรมกายทวมทับหมด
ใหปรากฏเปนหนึง่ ลงไปไดดงั นี้ นี้ไดเชือ่ วาลงไปในพระตถาคตเจา
แตวาเชื่อลงไปตามความรู ยังไมเห็น นี่เปนทางปริยัติ ขอหนึ่ง
ขอสอง ศีล ศีลของบุคคลใดดีงาม เปนทีย่ นิ ดีของพระอริยเจา
อันพระอริยเจาสรรเสริญแลว ประสงคชนิดไหน อริยธนกถาศีล
อันนีเ้ ปนทรัพยของพระอริยะเปนทรัพยของพระอริยทีเดียว ศีล ๕ ก็ดี
ศีล ๘ ก็ดี ศีล ๑๐ ก็ดี ศีล ๒๒๗ ก็ดี ศีลทุกชั้นใหมั่นคงลงไป
ดีงามนั้นหมายถึงความบริสุทธิ์ เรียกกัลยาณศีล อริยกันตศีล
ศีลที่พระอริยเจาชอบใจ ปสงฺสิตศีล ศีลที่พระอริยเจาสรรเสริญ
กัลยาณศีล คือ ศีลชนิดไหน อริยกันตศีล ศีลชนิดไหน ปสงฺสติ ศีล
เปนศีลชนิดไหน ศีลไมสะดุดใจของพระอริยเจา ไมมีที่ตําหนิ
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เมือ่ เขาถึงศีลแลว จะติเตียนกายของเราก็ไมมี ติเตียนวาจาก็ไมมี
ตลอดจนกระทั่งถึงเจตนาศีล หาที่ตําหนิติเตียนไมได นี้ก็เปน
กัลยาณศีลอยูแลว ควรรักษาความบริสุทธิ์อันนี้ ใหเราติเตียน
ตัวเราเองไมได และคนอื่นก็ติเตียนเราไมได ทั้งตนและบุคคลอื่น
ติเตียนไมไดทเี ดียว ความบริสทุ ธิอ์ นั นัน้ ควรรักษาเปนพืน้ อยูเ สมอ
ไปไมคลาดเคลื่อนพระอริยเจาตองการรักษาไวจนกระทั่ง กี่วัน
กี่คืน กี่เดือน กี่ป ก็ตาม ไมมีขาดตกบกพรอง สะอาดสะอาน
อยูเนืองนิตย ทุกอัตรา ทําไดดังนี้พระอริยเจาก็สรรเสริญวา
ลาภา วต เต เปนลาภของทานหนอ เปนลาภทีเดียว ดังนี้ ใหมศี ลี
มั่นอยูอยางนี้ นี่เรียกวาศีล เปนขอที่สอง
ขอที่ ๓ เลื่อมใส ความเลื่อมใส ในหมูมีอยูในบุคคลใด
หรือความเลือ่ มใสมีอยู หรือความเลือ่ มใสของบุคคลใดมีอยูในหมู
หรือความเลื่อมใสมีอยูในบุคคลใด อยางนั้นก็ได ใชไดทุกเหลี่ยม
ความเลือ่ มใสของบุคคลใดมีอยูในสงฆ มีอยูในหมู ความเลือ่ มใส
ในหมูเ ปนอยางไร ดูวนั ๘ คํา่ ละก็มา มากันแนนทีเดียว พอวันจริง
วันจังวันอาทิตยก็หายไปพรองไปเสียบาง ก็เพราะเขาไมเลื่อมใส
ในหมู พระก็ดี เณรก็ดี พอถึงวันทําวัตรอาราธนาก็หายกันไปหมด
อยางนี้เรียกวาไมเลื่อมใสในหมู ไมรักหมูของตัวเอง ไมเชิดหมู
ของตัวเองไมทมุ เทใสหมูข องตัวใหรงุ เรืองเจริญ อุบาสก อุบาสิกา
ก็แบบเดียวกัน ไมรักหมูของตัวทอดธุระเสีย อยางนี้ฆาตัวเอง
ทําลายตัวเอง พระพุทธศาสนาจะเจริญรุงเรืองก็เพราะภิกษุ
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สามเณร อุบาสก อุบาสิกาเลื่อมใสในหมู ไมละหมูทีเดียวกลัว
หมูจะเสียไป จะนอยพวก นอยหมู นอยคนไป เพียบพรอมอยู
เสมอไมใหขาดเปอรเซ็นตทีเดียว ลักษณะเลื่อมใสในหมูเลื่อมใส
อยางนี้ ไมใชเลื่อมใสอยางเหลวไหล เลื่อมใสกันจริงๆ อยางนี้
ไมทอดธุระ ไมทงิ้ หมูท เี ดียว พวกทิง้ หมูพ วกจับจดไมแนนอนในหมู
ลอกแลกในหมูอ ยางนัน้ เรียกวาไมเลือ่ มใสในหมู เรือ่ งนีพ้ ระบรมครู
ทรงรับสั่งยิ่งนัก ลักษณะไมเลื่อมใสในหมู ทอดทิ้งธุระเสียบาง
ไมเอาใจใสบา ง เอาใจใสบา งอยางนี้ ภิกษุสามเณรก็เรียกวา ภิกษุ
สามเณรจร ไมเรียกวาประจํา หรืออุบาสก อุบาสิกา ก็เรียกวา
อุบาสก อุบาสิกาจร ไมใชประจํา ทางโลกก็แนะนํากันไววา
คบคนจรนอนหมอนหมิน่ เหมือนนอนหมอนหมิน่ ชาวบานเขาจะ
นินทาได เขายังวากันอยูอยางนี้เลย เพราะฉะนั้น ภิกษุสามเณร
อยูวัดก็ดี อุบาสก อุบาสิกาอยูวัดก็ดี ตองเปนคนประจํา ใหรักหมู
ใหเลือ่ มใสในหมู อยาใหขาดหมู หมูเ ขาทํากันอยางไร ก็ทาํ ตามหมู
ถาหมูเ ขาทําอยางไรไมทาํ ตามหมูก ข็ ดั จังหวะหมู ไมเลือ่ มใสในหมู
ก็เปนการขัดขอนีเ้ สียแลว ถาเลือ่ มใสในหมูไ มขาดตกบกพรองใดๆ
ชื่อวา สงฺเฆ ปสาโท เลื่อมใสในหมูแทๆ พระอริยเจาประสงค
อยางนั้น ไมใชประสงคอยางอื่น เมื่อเรารูหลักอันนี้ ก็จําไวในใจ
ถาเราขาดเวลาใด เราก็ทาํ ลายหมูเ สียแลว ทําลายอยางไร หมูเ รา
๑๐๐ คน ลองขาดไปเสียหนึง่ คน เปน ๙๙ คนไปแลว หมูเ รา ๑๐๐ คน
ขาดไป ๒ คนเหลือ ๙๘ คน อยางนี้ทําใหหมูเสื่อม ทําลายหมู
อยางนี้ เรียกวาทําลายจริงๆ ไมใชทาํ ลายเลนๆ ถาเรารูเ ชนนีแ้ ลว
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ก็ตงั้ ใจไวใหมนั่ พุทธศาสนาประสงคอยางนัน้ เรียกวา สงฺเฆ ปสาโท
ยสฺสตฺถิ ความเลื่อมใสในหมูของบุคคลใดมีอยู บุคคลนั้นไมใช
เปนคนจน นักปราชญทงั้ หลายกลาววาไมเปนคนจน เพียบพรอม
อยูเ สมอ มีแตเพิม่ พูนหมูข นึ้ เชนนีช้ กั ชวนหาคนโนนบาง ชักชวน
หาคนนีบ้ า ง มาเพิม่ หมูอ ยูเ สมออยางนี้ จะจนไดอยางไร วัดปากนํา้
ไมมที ี่ใหอยูถ า คนเลือ่ มใสหมูม ากๆ ถาคนเลือ่ มใสหมูน อ ยลงแลว
อยาวาวัดปากนํ้าเลย วัดไหนๆ ก็โทรมทั้งนั้น วัดหมดอําเภอ
ภาษีเจริญ เลื่อมใสในหมูมีนอยวัดปากนํ้านับวาเลื่อมใสในหมู
ยังมีภาษีกวาวัดตางๆ ใหรูอยางนี้ บานก็ดี ที่จะเจริญขึ้นได
เพราะอาศัยเขาเลื่อมใสในหมู เขารักในหมูของเขา เมื่อไมให
ขาดตกบกพรอง แมบา นพอบานฉลาดนัก ใครเขาบาน เขาไปอยู
ในบานของตัวแลวใชวิธีปฏิบัติวัตรฐาก แกไขใหเพลิดเพลิน
ให เ พลิ ด เพลิ น เจริ ญ หนั ก เข า บ า นนั้ น ก็ ใ หญ โ ตขึ้ น ไปทุ ก ที ๆ
เพราะพอบาน แมบา น เขาเลือ่ มใสในหมู เขาไมขาดตกบกพรอง
คนไมเลื่อมใสในหมู คนแกคนเฒาจะไปอาศัยอยูสักสองคนไมได
ขับไลเขาแลว ไมเลื่อมใสในหมู พวกไมเลื่อมใสในหมูก็เปน
คนหัวเดียวกระเทียมลีบ ใครๆ เขาก็ไมคบคาสมาคมดวย เหตุนี้
สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ ความเลื่อมใสในหมูมีอยูแกบุคคลใด
บุคคลนั้นไม ใชเปนคนจน นักปราชญทั้งหลายยืนยันทีเดียว
เมื่อรูจักหลักอันนี้ ความจริงเปนดังนี้ อุชภุ ูตฺจ ทสฺสนํ ความเห็น
ของบุคคลใดเปนธรรมชาติตรง ความเห็นตรง เห็นอยางไร เห็นตรง
เห็นถูกความเจริญ เห็นถูกรองรอยของพระพุทธเจาพระอรหันต
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เห็นถูกหลีกจากความเสือ่ มเสียทัง้ หมด เห็นถูกตามทางมรรคผล
ปรากฏอยางนี้เรียกวาเห็นตรง เห็นตรง เห็นอยางไร ก็เห็นธรรม
นั้ น แหละจึ ง เรี ย กว า เห็ น ตรง เห็ น ผิ ด ธรรม ก็ คื อ เห็ น คดไป
ความเห็นนี้เปนหลักสําคัญ เพราะตางทานมีความเห็น ภิกษุ
สามเณรก็มีความเห็น อุบาสก อุบาสิกาก็มีความเห็น ความเห็น
ทั้งหลายเหลานั้นบางคนคด บางคนตรง แตในอริยธนกถานี้
ประสงคเอาความเห็นตรง ความเห็นคดไมเอา
เพราะฉะนั้นในบททายนี้ ทานจึงยืนยันวา ธมฺมทสฺสนํ
ความเห็นธรรมนัน่ เองเห็นถูกนัน่ เอง เห็นมีอยู ๒ อยางคือ ถูก กับ
ผิด ผิดก็เปนมิจฉาทิฏฐิ ถูกก็เปนสัมมาทิฏฐิ มี ๒ อยาง นีเ้ ทานัน้
เห็นผิดกับเห็นถูก หมดทั้งสากลโลก ตองมีคนเห็น ๒ อยางนี้
เทานัน้ เห็นผิดมีอะไรเปนตัวยืน เห็นถูกมีอะไรเปนตัวยืน มีมรรคผล
เปนตัวยืน โสดามรรค สกิทาคามรรค อนาคามรรค อรหัตตมรรค
โสดาผล สกิทาคาผล อนาคาผล อรหัตตผล ตรงทางมรรคผลนี้
เรียกวา ธมฺมทสฺสนํ ที่เรียกวา อุชุภูตฺจ ทสฺสนํ ความเห็นของ
บุคคลนั้นเปนธรรมชาติตรง อทลิทฺโทติ ตํ อาหุ เมื่อพรอมดวย
ธรรม ๔ ประการดังนี้ นักปราชญทั้งหลายยืนยันวา ไมใชคนจน
เปนคนมั่งมีทีเดียว เมื่อรูจักอันนี้ ในคาถาเบื้องทายทานจึง
รับรองวา ตสฺมา สทฺธฺจ สีลฺจ ปสาทํ ธมฺมทสฺสนํ เพราะเหตุนนั้
เมื่อผูมีปญญามาระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ควรประกอบความเชือ่ และศีล และความเลือ่ มใส กับความเห็นธรรม
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ใหมั่นในขันธสันดาน ไวเนืองๆ ดวยประการดังนี้ เนื้อความ
ของพระปริยัติ ตรัสเทศนาไดเทานี้ ตอแตนี้จะไดขยายปริยัติ
ใหเปนปฏิบัติตอไป
เริ่มตนปริยัติใหเขาปฏิบัติน้ัน ความเชื่อไมกลับกลอก
ตั้งมั่นแลวดวยดีในพระตถาคตเจา มีอยูแกบุคคลใดความเชื่อ
ตองเห็น ถาไมเห็นแลวก็เชือ่ ไมสนิท เขาวา ๑๐ ปากวาไมเทาตาเห็น
๑๐ ตาเห็นยังไมเทามือคลํา แนกวานั้นอีก เพราะฉะนั้นปฏิบัติ
ก็ตองเห็น เปนแตรูยังเปนปฏิบัติไมได รูเทาไรๆ ก็เปนปริยัติ
อยูน นั่ ถาเห็นดวยจึงจะเปนปฏิบตั ไิ ด เห็นจะเห็นอยางไร เห็นจริงๆ
ไม ใ ช ว  า นึ ก คาดคะเนด น เดาเอา วั ด ปากนํ้ า เขาเห็ น กั นมาก
เห็นธรรมกาย เห็นพระตถาคตเจาทีเดียว ไมใชเห็นอื่น แตกวา
จะเห็นพระตถาคต จําจะตองเลาเรือ่ งไปตัง้ แตตน จึงจะเขาหลักฐาน
ความเห็นลงไปในพระตถาคตเจา ความเห็นตองมี ถาไมมีความ
เห็นเชื่อไมสนิท ที่ตองมีความเห็น เห็นกายมนุษยนี้ไมใชเห็น
อยางอืน่ เราเชือ่ กายมนุษยนี้ เชือ่ ไปตามหนาทีข่ องเขาคนใดเขา
ก็เชื่อไปตามหนาที่ของเขา นี่เราเห็นกายมนุษย เห็นแลวก็รูจัก
กายมนุษย นี่เชื่อกายมนุษยเพราะเห็นกายมนุษย ในกายมนุษย
มีอีกกายหนึ่ง เขาเรียกวา กายมนุษยละเอียด เวลาฝนออกไป
ถาเห็นกายที่ฝนก็เชื่อฝนอีก เชื่ออีก เชื่อฝนนั้น เชื่อกันถึงกับ
บนบานศาลกลาวทีเดียว ถึงกับตองแกสินบนกัน ฝนอันนี้แหละ
เพราะเชื่อจริงๆ ไม ใชเชื่อโลเล เมื่อเชื่อกายที่ฝนแลว ยังมี
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อีกกายหนึ่ง เขาเรียกวากายทิพยไปฝนถึงกายทิพยเขาฝนในฝน
ก็เชือ่ อีก เพราะไปเห็นเขา จะไมเชือ่ ไดอยางไร กายทิพยละเอียด
มีอกี เพราะไปเห็นกายทิพยละเอียดฝนในฝนเขาอีก ก็เชือ่ กายทิพย
ละเอีย ดอีก ตองมีจริงอยางนี้ ฝนในฝ น ลงไปอี กก็ เห็ น กาย
รูปพรหม เชื่อกายรูปพรหมอีก เพราะไปเห็นเขา เชื่อเหมือน
กายมนุษยนี้ เห็นกายรูปพรหมละเอียดเขา เชื่อกายรูปพรหม
ละเอียดอีก ไปเห็นกายอรูปพรหมเชือ่ กายอรูปพรหมอีก เห็นกาย
อรู ป พรหมละเอี ย ดก็ เ ชื่ อ กายอรู ป พรหมละเอี ย ดอี ก ไปเห็ น
กายธรรม ก็มั่นใจทีเดียววา พระสิทธัตถราชกุมารแสวงหา
พระพุทธการกธรรม ไปพบทีค่ วงไมศรีมหาโพธิ์ มาพบพระพุทธเจา
เปนอยางนี้เองนี่หรือพระพุทธเจา เห็นทีเดียววา อโห พุทฺโธ
นี่พระพุทธเจาเห็นชัดทีเดียว สาวเขาไปก็จะเห็นชัดลงไปกวานั้น
นี้เพียงแตเชื่อพระพุทธเจาไวทีหนึ่งกอนเห็นธรรมกายก็เชื่อ
ธรรมกาย เห็นธรรมกายละเอียดก็เชื่อธรรมกายละเอียด เห็น
ธรรมกายโสดาก็เชื่อธรรมกายโสดา เห็นธรรมกายโสดาละเอียด
ก็เชื่อธรรมกายโสดาละเอียด เห็นธรรมกายพระสกิทาคาก็เชื่อ
ธรรมกายพระสกิทาคา เห็นธรรมกายพระสกิทาคาละเอียดก็เชื่อ
ธรรมกายพระสกิทาคาละเอียด เห็นธรรมกายพระอนาคาก็เชื่อ
ธรรมกายพระอนาคา เห็นธรรมกายพระอนาคาละเอียดก็เชื่อ
ธรรมกายพระอนาคาละเอียด เห็นธรรมกายพระอรหัตตก็เชื่อ
ธรรมกายพระอรหัตต เห็นธรรมกายพระอรหัตตละเอียดก็เชื่อ
ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด เชื่ออยางนี้ ตองมีจริงอยางนี้
54
54

บัดนี้วัดปากนํ้ามีตั้ง ๑๐๐ เห็นธรรมกายอยางนี้ อันนี้ตรงกับบาลี
มิไดคลาดเคลือ่ นกันเลย วา ยสฺส สทฺธา ตถาคเต อจลา สุปติฏ ติ า
ความเชื่ อ ไม ก ลั บ กลอกของบุ ค คลผู  ใ ดตั้ ง มั่ น แล ว ตั้ ง มั่ น
ในพระตถาคตเจาดวยดีแลวอยางนี้ มั่นลงไปอยางนี้ ธรรมขอนี้
ที่ยังไมมีธรรมกายยังไมเห็นธรรมกาย เปนแตไดยินเขาเลา
เขาบอก ยังเปนทางปริยัติอยูเมื่อเห็นแลว จึงจะเปนทางปฏิบัติ
ถาเห็นเขาแลวเรียกวา ปฏิบัติศาสนาแลว นั่นตัวจริงอยางนั้น
เปนทางปฏิบัติดังนี้ ปริยัติ ปฏิบัติ เมื่อเขาถึงพระตถาคตเจาจะมี
อะไรตอไป เขาถึงธรรมกาย เขาถึงธรรมกายๆ ทานไมมีหนาที่
อืน่ อีก ตัง้ อยูในศีลไมคลาดเคลือ่ น ตัง้ อยูในศีลทีเดียวทานรูท เี ดียว
จะเขาถึงธรรมกายนี้ตองมาโดยทางศีล มาในทางศีลอะไร ทานก็
เห็นศีล ไมใชเจตนาศีล ศีลอยูในกลางดวงธรรมทีท่ าํ ใหเปนกายมนุษย
ใสบริสทุ ธิเ์ ทาฟองไขแดงของไก นัน่ เปนธรรมของมนุษย ในกลาง
ดวงธรรมทีท่ าํ ใหเปนกายมนุษยนนั้ มีดวงศีล สมาธิ ปญญา วิมตุ ติ
วิมุตติญาณทัสสนะ ที่จะเขาถึงกายทิพยละเอียดตอง เดินไป
ในทาง ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ จะเขาถึง
กายทิพย ตองเดินอยูในทาง ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ในกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายมนุษยละเอียด
แลวก็หยุดนิ่งอยูในกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายทิพย นิ่งเขา
ไปในดวง ศี ล สมาธิ ป ญ ญา วิ มุ ต ติ วิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนะ
ถึงกายทิพยละเอียด ไปอยางนี้ เขาถึงดวงศีล สมาธิ ปญญา วิมตุ ติ
วิมุตติญาณทัสสนะ ในกายทิพยละเอียดก็เขาถึงกายรูปพรหม
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นิ่งอยูในกลางดวงศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ
ในกายรูปพรหม เขาถึงกายรูปพรหมละเอียด นิ่งอยูในดวงศีล
สมาธิ ปญญา วิมตุ ติ วิมตุ ติญาณทัสสนะ ในกายรูปพรหมละเอียด
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 ก็รทู เี ดียววา เขามาถึงพระตถาคตเจา
มาดวยศีล ธรรมกายก็ไมดูถูกดูหมิ่นในเรื่องศีล มั่นคงเพราะได
เห็นศีลเสียแลว โดยปฏิบัติเชนนั้น ปฏิบัติเขาไปถึงธรรมกาย
เมื่อเขาถึงธรรมกายแลว มีศีลแลว ก็เลื่อมใสในหมูทีเดียว
ธรรมกายนี้จะเจริญมากเพราะอาศัยความพรักพรอมใจกัน ภิกษุ
สามเณร ทีพ่ รักพรอมใจกัน ธรรมกายก็เจริญขึน้ อุบาสก อุบาสิกา
ก็พรักพรอมใจกัน ธรรมกายก็เจริญขึ้น ไมเอาใจไปใชเรื่องอื่น
พวกเอาใจไปใชเรื่องอื่น ไมเขาถึงธรรมกายกับเขา คนอื่นเขา
เขาถึงสักเทาไรๆ ก็เขาไมถงึ กับเขา เพราะเอาใจไปใชทางอืน่ เสีย
เมื่ อ เอากายไปใช เ รื่ อ งอื่ น เสี ย เช น นั้ น แล ว ความเลื่ อ มใสใน
ธรรมกายไมมเี สียแลว เมือ่ ความเลือ่ มใสในธรรมกายไมมเี สียแลว
ขาดอริยธรรมไปขอหนึ่ง ตองใหมีความมั่นเลื่อมใสในธรรมกาย
ตองทําธรรมกายใหเปนใหได ถาไมเปนก็ขาดความเลื่อมใสไป
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ไมเปนเราก็ตาย เรายอมแนนอนทีเดียว ถาวาไมเขาถึงธรรมกาย
ไมเปนธรรมกายเราตองตายทีเดียว ตายไปเถอะ ถอดกายตาย
ไปเสีย เปนสมณเทพบุตรตอไป ไมอยูล ะในมนุษย มัน่ ลงไปจริงๆ
เชนนั้นเขา ก็เขาถึงธรรมกายจนได ไมยอมกันเชื่อมั่นลงอยางนี้
รักหมูท เี ดียวพอมีธรรมกาย ก็หาหมูท เี ดียว ใครใกลเขามา ไมเปน
ธรรมกายนิ่งอยูไมไดไมสบายใจ ไมเขาเปนพวกเดียวกัน ไมเขา
หมูกัน ใครใกลไมได เออ นั่งกันเถอะนา จะไดเห็นของดีบาง
นัง่ เขาเถอะ อยาคุยกันเรือ่ งอืน่ เลยเสียเวลา เราคุยกันเรือ่ งอืน่ เลย
เสียเวลา เราคุยกันมานานแลว นัง่ ใหเขาถึงธรรมกายจะไดมที พี่ งึ่
จะไดพบที่พึ่ง อื่นไมมี นี่ถาทําเขารูปนี้ เปนพระที่ฉลาด เปนเณร
ทีฉ่ ลาด อุบาสก อุบาสิกา ก็ฉลาดเพราะเลือ่ มใสในหมู พวกมีนอ ย
ไมยอมทีเดียว ถาโงก็คุยแตเรื่องอื่น เรื่องธรรมกายไมถามหา
ไมตั้งใจทีเดียว ไมเอาใจใสทีเดียว นี่พวกทําลายศาสนา ทําหมู
ใหแชเชือน ทําใหเลอะเลือน พวกจริงก็ตอ งจริงลงไป หาหมูห าพวก
เรื่องธรรมกายอยางเดียว พระพุทธเจา ในเวลาคอนรุงพระองค
สองดูธรรมูปนิสยั ของสัตว หาพวกหาหมูท า นหาหมูท กุ วันทีเดียว
เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไดเจริญขึ้นอยางนี้ ตองเลื่อมใสอยางนี้จึง
จะถูกหลักฐาน รองรอยพระพุทธศาสนา จึงจะไดชื่อวาเปนผู
เลื่อมใส เลื่อมใสในหมูเลื่อมใสในหมูนี้เปนทางปฏิบัติ เห็นชัด
ทีเดียว ธรรมกายก็เห็นใครมีธรรมกายก็เห็นปรากฏชัด อยางนีจ้ งึ
เรียกวา สงฺเฆ ปสาโท เลือ่ มใสในหมู เปนทางปฏิบตั ดิ งั นี้ อุชภุ ตู ฺจ
ทสฺสนํ เห็นตรงหมดทั้งสากลพุทธศาสนา ตองมาแนวเดียวกัน
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ทั้งนั้น ทางศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ มาจาก
กายมนุษยเขาถึงกายมนุษยละเอียด จากกายมนุษยละเอียดก็เขา
ถึงกายทิพย มาจากกายทิพยก็เขาถึงกายทิพยละเอียด จาก
กายทิพยละเอียด เขาถึงกายรูปพรหม จากกายรูปพรหมเขาถึง
กายรู ป พรหมละเอี ย ด มาจากกายรู ป พรหมละเอี ย ดเข า ถึ ง
กายอรูปพรหม จากกายอรูปพรหมเขาถึงกายอรูปพรหมละเอียด
จากกายอรูปพรหมละเอียด เขาถึงกายธรรม เขาถึงกายธรรม
มาทางนี้เปนอันถูก ใหเห็นอยางนี้ ทางอื่นไมของแวะ มุงอยู
ทางนีเ้ ทานัน้ ทางอืน่ ไมตอ ง จะเขาถึงธรรมกายไดสมความปรารถนา
เพราะความเห็นตรงเห็นตามรองรอยของธรรม เห็นตามธรรม
สมดวยบาลีวา ธมฺมทสฺสนํ เห็นธรรมนั่นเอง นี้ทางปฏิบัติ
ตองตรงลงไปอยางนี้ ถาไดหลักอันนี้แนนอนแลว ก็ไมเสียที
ทีม่ าประสพพบพุทธศาสนา เรียกวาคนรูจ กั รองรอยพระพุทธศาสนา
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 ทานมีแตผานุงผาหมพอสมควร อยู ในปา
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ในดอนในดง ไมกังวลอะไร มุงแตธรรมกายเทานั้น ทานเอา
ตัวรอดไดอยางนี้ พวกเรารูจักอันนี้ ก็ใหถึงธรรมกายใหได ถาไม
เขาถึงธรรมกายได ก็เปนอันวา อริยธนกถาทรัพยของพระอริยเจา
ไมไดพบ เราประสพทรัพยเขา มากนอยเทาไรก็ควรเอาใจ
ปลื้มแคไหน ดีใจแคไหน ถาประสพธรรมกายเขา ปลื้มใจยิ่งกวา
ทรั พ ย ใ นสากลโลกได สละทรั พ ย ไ ด ห มด แต ว  า ธรรมกาย
สละไดยาก พอเขาถึงธรรมกายเขาแลวไมอาจสละไดทีเดียวนี้
คนมีปญญา คนโงอาจจะทิ้งของดีได เพราะฉะนั้นเขาจึงได
วางบทเปนเพลงไว ธรรมกายเปนแกวนี่ วา เกิดมาจะมาหาแกว
พบแลวไมกาํ จะเกิดมาทําไม วาหลักอยางนี้ แกวนัน้ คือธรรมกาย
บัดนีเ้ รา มาพบแลวทีว่ ดั ปากนํา้ มีธรรมกายกันมาก เรามาพบแกว
เขาแลว ถาพบแลวไมกําจะเกิดมาทําอะไร นี่ก็สมกับคํานี้แลว
ตองไปกําอื่นอยาไปกําๆ ไมได กําอื่นเปนมูตร เปนกรีสไปหมด
กําแกวนีแ้ หละ เปนของจริงของแทแนนอน จะพาเราพนจากทุกขได
ถาวาไมกําแกวไวแลวจะพนทุกข ไดยาก เหตุนี้สมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาจึงไดทรงรับสัง่ วา ตสฺมา สทฺธฺจ สีลฺจ ปสาทํ ธมฺมทสฺสนํ อนุยฺุเชถ เมธาวี เพราะเหตุนั้น เมื่อผูมีปญญา มาระลึก
ถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายแลวควรประกอบความเชื่อ
ควรประกอบศีล ควรประกอบความเลื่อมใส ควรประกอบความ
เห็นธรรม ไวเนืองๆ ในขันธสันดานของตน ดวยประการดังนี้
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ไดชแี้ จงแสดงมาในอริยธนกถา ตามวาระพระบาลี คลีค่ วาม
เปนสยามภาษา และตามมัตยาธิบายเปนปริยัติ และปฏิบัติ
ปฏิเวธ เปนลําดับมา สมควรแกเวลาโดยมคธภาษา ขยายความ
เปนสยามภาษาเพียงเทานี้ ที่ชี้แจงแสดงมานี้ขอทานทั้งหลาย
ผูเ ปนเมธีมปี ญ ญา พึงมนสิการกําหนดไวในใจของตนทุกถวนหนา
วาทรัพยของอริยเจาไมใชอื่น คือ คุณธรรม ๔ ประการนี้ ความเชื่อ
และศีล ความเลื่อมใส ความเห็นธรรม ๔ ประการนี้ เปนทรัพย
ของอริยเจาโดยแท ดวยประการนี้ ที่ไดชแี้ จงแสดงมานี้ 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 บัดนี้อาตมภาพจักไดแสดงธรรมิกถา แกดวยความรู
ความเห็นของคนพาล และความรูความเห็นของบัณทิต ดวย
หนทางคนพาลและบัณฑิตนัยหนึ่ง อีกนัยหนึ่ง แกดวยหนทาง
เปนอัปมงคล หนทางของคนพาล แกดวยหนทางที่เปนมงคล
เปนหนทางของบัณฑิต จะชีแ้ จงแสดงตามวาระพระบาลี ซึง่ ยกขึน้
ไวเปนนิเขปกถา เริ่มตนวาระพระบาลี วา อิธ วสฺสํ วสิสฺสามิ
เปนอาทิ คนพาลยอมคิดเสียดังนี้ วาเราจักอยูตลอดกาลฝน
ในที่นี้ในฤดูหนาวตลอดหรือในฤดูแลงตลอดในที่นี้ยอมไมเฉลียว
ถึงอันตราย ผูกระทําซึ่งที่สุดคือความตาย ยอมกระทําคนที่มีใจ
มาของอยูแลว ในอารมณตางๆ มัวเลือกเก็บดอกไมอยูนั่นแหละ
ไมอิ่มแลวในกามทั้งหลายทีเดียวสูอํานาจของตน เมื่อบุคคล
อันความตายครอบงําแลว บุตรทั้งหลายมีอยูหาตานทานไดไม
แมญาติพวกพองมีเทาไร ก็ตานทานไมได ชื่อวาความตานทาน
ไมมีในญาติทั้งหลายเลย บัณฑิตผูรูอํานาจแหงเหตุดีแลว เปนผู
สํารวมแลวในศีล รีบชําระทางเปนที่ไปสูพระนิพพาน ใหสะอาด
ดวยประการดังนี้ นีเ้ นือ้ ความของพระบาลี คลีค่ วามเปนสยามภาษา
ตอแตนจี้ ะอรรถาธิบายเปนลําดับไป คนพาลไมรจู กั ทางของบัณฑิต
คนบั ณ ฑิ ต ย อ มรู  จั ก ทางของคนพาล นี้ จ ะแสดงในเบื้ อ งต น
ทางของคนพาลกอน คนพาลยอมคิดแปลกดังนี้ วาเราจะอยู
ตลอดกาลฝน เราจะอยูตลอดฤดูฝนในที่นี้ หรือวาในฤดูแลง
ในฤดูหนาวตลอด ฤดูแลงตลอดในที่นี้ คิดเสียอยางนี้ ไมเฉลียว
ถึงอันตรายนี้ไดแกพวกเราทัง้ หลาย เกิดมาเปนมนุษย เปนคฤหัสถ
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ก็ดี บรรพชิตก็ดี คิดวาวัดปากนํา้ นีแ่ หละเปนทีอ่ ยูข องเราเปนบาน
ของเรา เปนวัดของเราเสียทีเดียว ไมเฉลียววาเราผานมา มาใน
มนุษยโลกเราผานมาแลว เราก็จะผานไปผานมา ผานไปอยูด งั นีแ้ หละ
หมดทั้งสากลโลกแมจะเปนพระเจาแผนดินก็ผานไปผานมา
แลวก็ผา นไปดังนีแ้ หละ แมจะเปนเศรษฐี คหบดีใดๆ ผานมาแลว
ก็ผา นไปอยางนีแ้ หละ แมจะเปนชาวนา พอคา พอครัวใดๆ ก็ตาม
ผานมาแลวก็ผานไปอยางนี้แหละ ใครจะวาบานของใคร ใครจะ
วาที่ของใครไมไดทั้งนั้นแหละ เรามาชั่วคราวหนึ่งเทานั้น นี่คน
พาลหาคิดอยางนัน้ ไม คิดวาเราจะเปนพระเณรอยูน แี่ หละ เราไม
แปรผันเปนอยางอื่นละ เปนอุบาสก อุบาสิกา ก็จะเปนอุบาสิกา
อุบาสก อยูอยางนี้แหละ ไมแปรผันเปนอยางอื่นละ เปนมนุษย
เปนหญิงชายก็จะเปนหญิงชายอยูอยางนี้แหละ ไมแปรผันเปน
อย า งอื่ น หาคิ ด ในเรื่ อ งแปรผั น ไม ถึ ง กั บ วิ วาทบาดหมาง
ฆาฟนรันแทงซึ่งกันและกัน รบราฆาฟนกันกลุมอยูอยางนี้แหละ
และความคิดความเห็นของคนพาล ไมใชความคิดความเห็นของ
บัณฑิต ไมใชคนมีปญญา คนออนปญญา เมื่อคนออนปญญา
เชนนี้ พระยามัจจุราช กระทําซึ่งที่สุดของชีวิตยอมทําคนที่มี
ใจของอยู ในอารมณตางๆ ของอยู ในรูปารมณ สัททารมณ
คันธารมณ รสารมณ โผฏฐัพพารมณ ใจทีข่ อ งอยูในอารมณตา งๆ
เหลานี้ ผูม วั เลือกเก็บดอกไมอยูน นั้ แหละ ไดแกเลือกดอกไมอะไร
เลือกเก็บดอกไมรูปบาง ดอกไมกลิ่นบาง ดอกไมรสบาง ดอกไม
สัมผัสบาง เพลินอยูดวยรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส นั่นแหละ
65
65

นั่นแหละมัวเลือกเก็บดอกไมอยู เหมือนชาวสวนดอกไม เขาไป
ในสวนดอกไม มือสอดไปเก็บดอกไมกอนี้ แลวมีอยูในกอนั้นก็
เก็บดอกไมดอกนี้ มือยังไมทนั เด็ดเลย ตามองไปอยูด อกโนนอีกแลว
หรือมือพอจดดอกไมดอกนี้อยูนั่นแหละ ตามองไปดูดอกโนน
อีกแลว มองดูดังนี้แหละไมมีเสื่อมไมมีสางเมื่ออยูรวมดวย
สามีภรรยาแลวก็มองดูตอไปอีกๆ เปนถอยเปนความกันปนป
เพราะเหตุอะไร เพราะมัวเพลินในการเก็บดอกไมกันไมรูเดียงสา
อันใด เมื่อมัวเลือกเก็บดอกไมอยูเชนนั้น เพราะเขาไมอิ่ม ไมพอ
ในกามเสียเลย ในกามทั้งหลายเขาไมอิ่มไมพอเสียเลย เมื่อเปน
เชนนี้ ก็ตองไปสูอํานาจของพระยามัจจุราช จะไปทางไหนไปไมได
ไปไมรอด เรือ่ งพระยามัจจุราชแลว เมือ่ บุคคลอันพระยามัจจุราช
ทวมทับเขาแลวครอบงําเขาแลว บุตรทั้งหลายมีอยูๆ มากๆ คน
แตวาหาชวยตานทานพระยามัจจุราชไดไม บิดาหรือมารดาก็หา
ชวยตานทานพระยามัจจุราชไดไม พีน่ อ งพงศาเผาพันธใุ ดๆ ก็ไม
ตานทานพระยามัจจุราชได ปองกันไมได ความตานทานและ
ปองกันพระยามัจจุราชในญาติทงั้ หลายไมมเี ลย มาคนเดียว ตาย
คนเดียวทัง้ นัน้ มาคนเดียวไปคนเดียว ตายคนเดียว เกิดคนเดียว
ทั้งนั้น แนแทไมตองสงสัย แงนี้บัณฑิตทั้งหลายมีปญญาเมื่อมา
ทราบอํานาจแหงเหตุนี้แลว เปนผูสํารวมแลวในศีล สํารวมแลว
ในศีลมัน่ คง สะอาดสะอานทีเดียว ทําทางเปนที่ไปพระนิพพานให
สะอาดราบรื่น ทําทางไปพระนิพพานใหสะอาดราบรื่นนี้เปนทาง
บัณฑิต คิดเห็นอยางนี้ คนพาลเห็นอยางนั้น นี้เปนอรรถาธิบาย
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เนือ้ ความของวาระพระบาลีคลีค่ วามเปนสยามภาษา นีเ้ ปนทางปริยตั ิ
หาใชทางปฏิบัติไม ศาสนามีทาง ๓ ทาง ทางปริยัติ ทางปฏิบัติ
ทางปฏิเวธ จะเขาถึงทางปฏิบัติ นี้ทางปริยัติรูแลว ทางปฏิบัติ
เมือ่ รูช ดั วานัน่ เปนหนทางของคนพาล นัน่ เปนหนทางของบัณฑิต
ทางของคนพาลนัน้ เปนทางอัปมงคล ทางเสือ่ มทรามไมใชทางเจริญ
ทางของบัณฑิตนั้นเปนมงคลเปนทางเจริญ เปนเครื่องถึงซึ่ง
ความเจริญแท ทางของคนพาลนัน้ เปนทางของคนโงเขลา ทางของ
บัณฑิตนั้นเปนทางของคนฉลาด ความเห็นของคนพาลวา เมื่อ
มาเกิดในกามภพ กามภพนี่แหละเปนที่เกษมสําราญ อื่นยิ่งกวา
กามภพไมมี เมื่อเกิดในรูปภพ รูปภพนี่แหละเปนทีเ่ กษมสําราญ
สิ่งอื่นสูไมได เมื่อไปเกิดในอรูปภพ ก็วาอรูปภพนี่แหละเปนทาง
เกษมสําราญ เปนหนทางสําราญอื่นสูไมได เห็นอยางนี้ เรียกวา
ความเห็นออน หรือความคิดออน ความรูต าํ่ หาสูงไม บัณฑิตไมเห็น
ดั ง นั้ น เห็ นว า สั ตว โ ลกที่ เ กิ ด ในกามภพนี้ ได รั บ ความทุ ก ข
แสนสาหัสสากรรจ แมจะไปเกิดในรูปภพไดรับความสุขแลวก็
ตองไดรบั ความทุกขอกี ไปเกิดในอรูปภพไดรบั ความสุขหมดอํานาจ
อรูปฌาณ ก็จะตองเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร คือกามภพ
รูปภพ อรูปภพ อีก ไปไมรอด บัณฑิตเห็นดังนี้ ถาใหพนจากภพ
๓ เสียจึงจะเอาตัวรอดได เพราะฉะนั้น เมื่อเปนคฤหัสถก็ดี
บรรพชิตก็ดี เมือ่ เปนภิกษุ สามเณร อุบาสิกา ก็ดี เมือ่ เกิดขึน้ แลว
จึงไดเอาศีลเขาสวมตัวทีเดียว อยางอื่นสูไมได เมื่อเอาศีลเขา
สวมตัวแลว รีบชําระศีลใหบริสุทธิ์ วาทางศีลนี้แหละจะหลีกเลี่ยง
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จากกามภพ รูปภพ อรูปภพ ไปไดไมตองไปสงสัยละ ก็เอาศีลสวมเขา
ตั้งตนแตศีล ๕ ก็บริสุทธิ์เปนสังสุทธนีไมมีราคีทีเดียว สวมศีล ๘
เขาก็ศีล ๘ นี่แหละใหเปนสังสุทธนีไมมีราคีทีเดียว ศีล ๑๐
เขาแลวศีลนีแ่ หละ ใหเปนสังสุทธนีไมมรี าคีทเี ดียว เมือ่ สวมศีล ๒๒๗
เขาแลว ๒๒๗ นี่แหละใหบริสุทธิ์ใหเปนสังสุทธนีไมมีราคีทีเดียว
ให บ ริ สุ ท ธิ์ ส ะอาด นี่ แ หละจึ ง จะสามารถหลุ ด พ น จากกามภพ
รูปภพ อรูปภพ ไปได นี่แหละจึงจะออกจากไตรวัฏฏได รูจัก
หนทางชัดเชนนีก้ ป็ ระคองศีลเขาไว ถาประคองศีลเปนทางปริยตั ิ
ก็ยังไปไมรอด ตองประคองศีลใหเขาถึงทางปฏิบัติดวย นี่เปน
เงื่อนสําคัญ ศีลในทางปริยัติก็รูจักตนศีล กลางศีล ปลายศีล
รูจักศีล นี่ศีลหยาบ นี่ศีลกลาง นี่ศีลละเอียด นี่เปนศีลเห็น นี่เปน
ศีลรูไ มใชศลี เห็น รูอ ยางนีแ้ หละ แตวา เขาไมถงึ ผูป ฏิบตั เิ ขาถึงศีล
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
ไปจนกระทัง่ ถูกสวนพอเขาถึงดวงศีลเทานัน้ ใจก็หยุดกลางดวงศีล
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พอใจหยุดก็เขากลางของดวงหยุดนั่นเทียว กลางของกลางๆ
ซาย ขวา หนา หลัง ลาง บน นอก ใน ไมไป กลางของกลาง ๆ ๆ ๆ
พอถูกสวนเขาเทานั้นก็จะเขาถึงดวงสมาธิ พอเขาถึงดวงสมาธิ
เขาเทานัน้ เขาถึงนีแ่ ลว เขาถึงดวงสมาธิแลว พอเขาถึงดวงสมาธิ
แตพอใจหยุดเทานัน้ เขาตรงกลางของใจทีห่ ยุดทีเดียว กลางของ
กลาง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ พอถูกสวนเขา เขาถึงดวงปญญาก็เทาดวงจันทร
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
หนักเขา พอถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ เทาดวงจันทร
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
กายมนุษยละเอียด นีจ่ ะไปนิพพานละนะ ทิง้ กายมนุษยหยาบแลว
เขาถึงกายมนุษยละเอียด ใจกายมนุษยละเอียดหยุดอยูศ นู ยกลาง
ของธรรมที่ทําใหเปนกายมนุษยละเอียด พอถูกสวนเขาเทานั้น
แหละ พอหยุดเขา เขากลางของกลาง ๆ ๆ ๆ ๆ ใจหยุดตรงเขา
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ถึงดวงศีล หยุดอยูก ลางดวงศีลนัน้ กลางดวงธรรมทีท่ าํ ใหเปนกาย
มนุษยนนั่ ก็เขากลางดวงใจทีห่ ยุดนัน่ ก็เขาถึงดวงสมาธิ หยุดอยู
กลางดวงสมาธินั่น พอถูกสวนเขากลางของกลางหนักเขาพอถูก
สวนเขา เขาถึงดวงปญญาหยุดอยูกลางดวงปญญา เขากลางของ
ใจที่หยุดนั่นแหละ กลางถึงกลางหนักเขา พอถูกสวนเขาก็เขาถึง
ดวงวิมุตติ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ พอถูกสวนเขาก็เขาถึงดวง
วิมตุ ติญาณทัสสนะ หยุดอยูก ลางดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะนัน่ แหละ
พอถูกสวนเขา ก็เขาถึงกายทิพย กายทีฝ่ น ในฝน นีเ่ ขาไปชัน้ ที่ ๓
แลว ๓ ชัน้ เขาไปแลว นีจ่ ะไปนิพพานละไปไดจริงๆ แทๆ วัดปากนํา้
เขาไปไดนับจํานวน ๑๐๐ ไปกันทางนี้แหละไมไดไปกันทางอื่น
ทางอื่นไปไมได ไปไดทางเดียวเทานี้ พอเขากลางกายทิพยๆ
ก็หยุดกลางดวงธรรมทีท่ าํ ใหเปนกายทิพยพอใจหยุดถูกสวนเขาก็
เขาถึงดวงศีล หยุดอยูกลางดวงศีลพอถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ
หยุดอยูก ลางดวงสมาธิ ใชวธิ หี ยุดอันเดียว หยุดอยูก ลางดวงสมาธิ
พอถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา
พอถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติ ดวงโตเปนลําดับขึ้นไปละ
หยุดอยูศูนยกลางดวงวิมุตติ พอถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติญาณ
ทัสสนะ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ พอถูกสวนเขาๆ
ถึงกายทิพยละเอียด นี่เขาไป ๔ กายแลว นี่ขยับเขาไปใกล
นิพพานเขาทุกทีแลว ใจของกายทิพยละเอียดหยุดอยูกลางดวง
ของดวงธรรมที่ทําใหเปนกายทิพยละเอียด ถูกสวนเขาๆ ถึง
กลางดวงศีล หยุดอยูกลางดวงศีล ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ
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หยุดอยูกลางดวงสมาธิถูกสวนเขาๆ ถึงดวงปญญา หยุดอยู
กลางดวงปญญา ถูกสวนเขาถึงดวงวิมตุ ติ หยุดอยูก ลางดวงวิมตุ ติ
ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติญาณทัสสะ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ
ญาณทัสสนะ ก็เขาถึงกายรูปพรหม ๕ กายแลว ใกลนิพพาน
เขาไปแลว หยุดอยูศูนยกลางของดวงธรรมที่ทําใหกายเปน
รูปพรหม กลางนั่นแหละถูกสวนเขา เขาถึงดวงศีล หยุดอยูกลาง
ดวงศีลถูกสวนเขาๆ ดวงสมาธิ หยุดอยูก ลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขาๆ
ถึงดวงปญญา หยุดอยูก ลางดวงปญญา ถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงวิมตุ ติ
หยุดอยูก ลางดวงวิมตุ ติ ถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ
หยุดอยูก ลางดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะถูกสวนเขาๆ ถึงกายรูปพรหม
ละเอียด ใจกายรูปพรหมละเอียดหยุดอยูศูนยกลางของดวงธรรม
ทีท่ าํ ใหเปนกายรูปพรหมละเอียด หยุดนิง่ อยูก ลางนัน้ ถูกสวนเขาๆ
ถึงดวงศีลหยุดอยูกลางดวงศีล ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ หยุดอยู
กลางดวงสมาธิ เขาถึงดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา
ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา
ก็เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยูกลางวิมุตติญาณทัสสนะ
ถูกสวนเขาๆ ถึงกายอรูปพรหมเขาไป ๗ กายแลว ใจกายอรูป
พรหม หยุดอยูศ นู ยกลางของดวงธรรม ทีท่ าํ ใหเปนกายอรูปพรหม
แบบเดียวกันๆ ไมไดมีเคลื่อนคลาดละ หยุดอยูกลางดวงธรรมที่
ทําใหเปนกายอรูปพรหม พอถูกสวนเขาๆ ถึงดวงศีล หยุดอยูก ลาง
ศีลถูกสวนเขาๆ ดวงสมาธิหยุดอยูกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขาๆ
ถึงดวงปญญา หยุดอยูก ลางดวงปญญา ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมตุ ติ
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หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขาๆ ถึงกายอรูป
พรหมละเอียด ใจกายอรูปพรหมละเอียดหยุดอยูกลางดวงธรรม
ที่ทําใหเปนกายอรูปพรหมละเอียด ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงศีล หยุด
อยูก ลางดวงศีล ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ หยุดอยูก ลางดวงสมาธิ
ถูกสวนเขาๆ ดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขาๆ ถึง
ดวงวิมุตติ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขาๆ ถึงกายธรรม
รูปพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม ใสเหมือนกระจกสองเงาหนา กาย
นั้นแหละไปนิพพานได พอถูกสวนพอทําใหชํานาญก็ไปนิพพาน
ได แตไปนิพพานไดไมสถู นัดไมสคู ลองนัก ตองทําใหเลยกวานี้ไป
อีก ใจกายธรรมก็หยุดอยูก ลางดวงธรรม ทีท่ าํ ใหเปนธรรมกาย 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
นัน่ แหละ พอถูกสวนเขาๆ กลางของใจทีห่ ยุดนัน่ แหละ พอใจหยุด
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
เกตุ ด อกบั ว ตู ม ใสหนั ก ขึ้ น ไป ใสเกิ น ใสๆ หนั ก ขึ้ น ไปใจของ
ธรรมกายละเอียดหยุดอยูศ นู ยกลางดวงธรรมทีท่ าํ ใหเปนกายธรรม
หยุดอยูน น่ั พอถูกสวนเขาในกลางดวงนัน่ เขาถึงดวงศีล วัดผาเสน
ศูนยกลาง ๕ วา แบบเดียวกันกลมรอบตัวหยุดอยูกลางดวงศีล
ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ ๕ วาเหมือนกัน วัดผาเสนศูนยกลาง
๕ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยูก ลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขาๆ
ถึงดวงปญญา วัดผาเสนศูนยกลาง ๕ วากลมรอบตัวเหมือนกัน
หยุดอยูกลางดวงปญญาถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมุตติ วัดผาเสน
ศูนยกลางกลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยูศูนยกลางดวงวิมุตติ
ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ วัดผาเสนศูนยกลางกลม
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รอบตัวเหมือนกัน หยุดอยูศ นู ยกลางดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ ถูกสวน
เขาๆ ถึงกายธรรมพระโสดาหนาตัก ๕ วา สูง ๕ วา เกตุดอกบัวตูม
ใสบริสทุ ธิห์ นักขึน้ ไปคราวนี้ไปนิพพานสะดวกละ ไปไดคลองแคลว
จะไปเทาไรก็ได อยูไดนานเทาไรก็ได อยูจนกระทั่งทั้งวันก็ได
ไมเปนไร เมื่อถึงพระโสดาเขาแลวอยูสบาย ใจกายพระโสดา
หยุดนิง่ อยูศ นู ยกลางของดวงธรรมทีท่ าํ ใหเปนพระโสดา ถูกสวนเขา
ก็ เ ข า ถึ ง ดวงศี ล วั ด ผ า เส น ศู น ย ก ลาง ๕ วา กลมรอบตั ว
หยุดอยูศูนยกลางดวงศีลถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิวัดผาเสน
ศู น ย ก ลาง ๕ วา กลมรอบตั ว หยุ ด ศู น ย ก ลางดวงสมาธิ
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
หยุดอยูศ นู ยกลางของดวงธรรม ทีท่ าํ ใหเปนกายพระโสดาละเอียด
พอถูกสวนเขาๆ ถึงดวง ศีล วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา กลม
รอบตัว หยุดอยูศูนยกลางดวงศีลถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ
วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา กลมรอบตัว หยุดอยูศูนยกลาง
ดวงสมาธิถกู สวนเขาก็เขาถึงดวงปญญา วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา
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กลมรอบตัวหยุดอยูศ นู ยกลางดวงปญญา ถูกสวนเขาถึงดวงวิมตุ ติ
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
หยุดนิง่ อยูก ลางดวงศีลก็เขาถึงดวงสมาธิ วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา
กลมรอบตัว หยุดอยูศูนยกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขาดวงปญญา
วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๐ วา กลมรอบตัว หยุดอยูศ นู ยกลางปญญา
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
ศูนยกลางของดวงธรรมที่ทําใหเปนพระสกิทาคา ถูกสวนเขาๆ
ถึงดวงศีล วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๕ วา กลมรอบตัว หยุดอยู
ศูนยกลางดวงศีล ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงสมาธิ วัดผาเสนศูนยกลาง
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
ดวงสมาธิเทากัน หยุดอยูศ นู ยกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขาทีถ่ งึ ดวง
ปญญาเทากัน หยุดอยูศูนยกลางดวงปญญาถึงดวงวิมุตติเทากัน
หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาก็ถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
เทากัน หยุดอยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขาๆ
ถึงกายพระอนาคาละเอียด หนาตัก ๒๐ วา สูง ๒๐ วา เกตุดอกบัว
ตูมใสหนักขึน้ ไป ใจของพระอนาคาละเอียดหยุดอยูศ นู ยกลางของ
ดวงธรรม ที่ทําใหเปนพระอนาคาละเอียดพอถูกสวนเขาก็เห็น
ดวงธรรม วัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตัว หยุดอยู
ศูนยกลางดวงธรรมนั้น ถูกสวนเขาก็ถึงดวงศีลเทากัน หยุดอยู
กลางดวงศีลก็ถึงดวงสมาธิเทากัน หยุดอยูศูนยกลางดวงสมาธิ
ถูกสวนเขาก็ถึงดวงปญญาเทากัน หยุดอยูศูนยกลางดวงปญญา
ถูกสวนเขาก็ถึงดวงวิมุตติ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาก็
ถึงดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ หยุดอยูศ นู ยกลางดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ
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ถูกสวนเขาๆ ถึงกายพระอรหัตต หนาตัก ๒๐ สูง ๒๐ วา เกตุ
ดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไป ใจของพระอรหัตตหยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ของดวงธรรมที่ทําใหเปนพระอรหัตต วัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา
กลมรอบตัว หยุดอยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายพระอรหัตต
ถูกสวนเขาๆ ถึงดวงศีลเทากัน หยุดอยูศูนยกลางดวงศีล ถูกสวน
เขาก็ถงึ ดวงสมาธิ หยุดอยูศ นู ยกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขาก็เขาถึง
ดวงปญญา หยุดอยูศ นู ยกลางดวงปญญา ถูกสวนเขาก็ถงึ ดวงวิมตุ ติ
หยุดอยูศ นู ยกลางดวงวิมตุ ติ ถูกสวนเขาก็ถงึ ดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ
ดวงเทาๆ กัน หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา
ก็ถึงกายพระอรหัตตละเอียด หนาตักเลย ๒๐ วา ไปเปนลําดับ
ไปอยางนี้เลยเรื่อยขึ้นไปหนักขึ้นไปนี่เขาถึงพระอรหัตตแลว
แตกกายทําลายขันธไปนิพพานทีเดียว เขาถึงวิราคธาตุวริ าคธรรมแลว
นี้ตัวพระนิพพานทีเดียวๆ เปนนิพพานตัวพระนิพพานเรียกวา
กายพระนิ พ พานไม ใ ช นิ พ พาน กายพระนิ พ พาน นิ พ พาน
มีอีกเรื่องหนึ่ง นิพพานเทากับภพสามนี่ เหนือภพสามนี่ขึ้นไป
โลกั น ต เ ท า กั บ ภพสามนี้ อ ยู  ใ ต ภ พสามลงไปแต ว  า สามชั่ ว
ระยะสามชั่ว โลกันตก็เทาภพสาม นิพพานก็เทาภพสามนี้
ภพสามนี้ไมใชเปนของเล็กๆ จักรวาฬ ที่บรรทุกอยูในภพสามนี้
แสนโกฏิจักรวาฬนับจักรวาฬไมถวนใหญโตมโหฬารๆ ภพสาม
นี่ เ ป น ที่ กั ก ขั ง สั ตว ไ ว ถึ ง สามภพ กามภพ รู ป ภพ ก็ อ ยู  ใ น
ภพสามนี้แหละ กามภพพวกติดตาม ใจถอนจากกามไมได
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ถอนไมออก มันติดมันชุมชื่นของมัน
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มันมีรสมีชาติแกะไมออก ถอนไมออกติดแนนทีเดียว นี่ตอง
เวียนวายตายเกิดในภพสามนีต้ ดิ ในกาม ถาติดในรูปฌาณตองอยู
ในรูปภพ ๑๖ ชั้น ถาติดในอรูปฌาณตองอยูในอรูปภพ ๔ ชั้น
นี้เรียกวาภพสามนี่แหละ เรียกวาไตรวัฏฏ กรรมวัฏฏ วิบากวัฏฏ
กิเลสวัฏฏ ไตรวัฏฏละ กรรมวัฏฏนะ บังคับใหทาํ เรียกวา กรรมวัฏฏ
วิ บ ากวั ฏ ฏน  ะ ทํ า เข า แล ว มั น เป น ผล ผลนั่ น แหละมี กิ เ ลสขึ้ น
เมื่ อ ทํ า ขึ้ น แล ว เมื่ อ ทํ า ลงไปมั น เป น กรรมเป น กิ เ ลสอย า งไร
เราทํานาพอไดขาวแลว เปนผลพอไดขาวคิดเปนเงินเปนทอง
สรางบานสรางเรือนทีเดียว มีผัวมีเมียทํางานสมรสทีเดียว
มันรวยขึ้นไปมันเปนกิเลสขึ้น อยางนี้เปนกิเลสขึ้นชัดๆ การ
กระทําเปนกรรม เปนกรรมวัฏฏ เมื่อมีเม็ดขาวขึ้นแลวเปนผล
นี่แหละวิบากวัฏฏ เปนกิเลสก็คิดในเรื่องรํ่ารวย สรางบาน
สรางเรือนกันตอไป นั่นเปนกิเลสวัฏฏ เหมือนเราเปนมนุษย
อยากจะเปนเทวดากับเขาบาง ก็ทําไปในเรื่องเทวดา นั่นเปน
กรรมวัฏฏ ไปเปนเทวดาสมความปรารถนา เปนวิบากวัฏฏ
พอเปนเทวดาแลวก็มีกิเลสในเรื่องกิเลสของเทวดาตอไปอีก
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
ก็อยู ในภพสามนี่ กามภพ รูปภพ อรูปภพ นี่ ไมจบไมแลว
เพราะฉะนั้นที่เราอยูนี้ ไมใชบานเมืองของเราหนา อยาเขาใจวา
อยูต ลอดหนา มาชัว่ คราวหนึง่ แลวก็ตอ งไปกันทัง้ นัน้ แหละ เมือ่ จะ
ทําอะไรทําเสีย เมือ่ จะใหศลี บริสทุ ธิๆ์ เสียในศีล ๕ ใหเปนสังสุทธนีย
เมื่อจะใหศีลบริสุทธิ์ๆ เสียศีล ๘ ใหเปนสังสุทธนีย เมื่อจะให
ศีล ๑๐ บริสุทธิ์ๆ เสีย เปนสังสุทธนีย เหลวไหลไมได เมื่อใหศีล
๒๒๗ บริสุทธิ์ๆ เสียใหเปนสังสุทธนีย จะเหลวไหลไมได ตอง
แตกกาย ทําลายขันธทั้งนั้น เมื่อศีลบริสุทธิ์แลวก็จะไดไปสูทาง
พระนิพพานดังกลาวแลว เขาถึงตนศีลทีเดียว เขาถึงดวงศีล
สมาธิ ป ญ ญา วิ มุ ต ติ วิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนะ เป น ลํ า ดั บ ไป
จนกระทั่งทางไปนิพพานเปนชั้นๆ แตวาตองหยุด หยุดอยู
ศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายมนุษย นี่เขาถึงกายทิพย
ละเอี ย ด กายรู ป พรหม รู ป พรหมละเอี ย ด กายอรู ป พรหม
อรูปพรหมละเอียด กายธรรม กายธรรมละเอียด โสดา โสดา
ละเอียด สกิทาคา สกิทาคาละเอียด อนาคา อนาคาละเอียด
อรหัตต อรหัตตละเอียด พอถึงพระอรหัตต ก็ไปนิพพานอยาง
ไมมีปญหาอะไรละ นี่แหละทางไปพระนิพพานแทๆ ทางอื่น
ไมมี อยาเขาใจผิดไป ถาเขาใจวาในมนุษยโลกนี้เปนบานเมือง
ของเราเปนเมืองของเราละก็เสร็จ มัวหลงไหลอยูเชนนั้นก็
เสร็จกัน นั่นแหละจึงไดแกเปลาไดดวยกันเอาอะไรไมได
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เพราะเหตุวา โงเขลาเบาปญญา การคิดการอานเปนทางไป
ของคนพาลไปไมใชทางของบัณฑิต ทางของบัณฑิตก็บริสุทธิ์
ศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เปนสังสุทธนีไมมีราคีแลวก็ทําทาง
ไปพระนิพพานทีเดียว ไมมที างอืน่ วัดปากนํา้ มีมากแลวนะ ทําทาง
ไปพระนิพพานกัน ไปถึงพระนิพพานก็มากแลว นี่มีตัวอยางแลว
เปนอเนกอนันต
เพราะเหตุนั้นทานทั้งหลายเมื่อไดพากันมาสดับหนทาง
ทัง้ สองประการ หนทางบัณฑิตหนทางของคนพาล ทัง้ สองประการนี้
ให ล ะเสี ย ในทางพาล เป น ปหาตั พ พธรรมเสี ย ให เ จริ ญ ขึ้ น
หนทางของบัณฑิต ใหเปนภาเวตัพพธรรม ที่ชี้แจงแสดงมานี้
ตามวาระพระบาลี คลี่ความเปนสยามภาษา พอสมควรแกเวลา
เอเตน สจฺจวชฺเชน ดวยอํานาจความสัจจ ที่ไดอางธรรมปฏิบัติ
ตั้งแตตนจนอวสานนี้
ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแตทานทั้งหลาย บรรดามา
สโมสรในสถานทีน่ ที้ กุ ถวนหนา รตนตฺตยานุภาเวน ดวยอานุภาพ
รัตนทัง้ สามคือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ทัง้ สามประการนี้
จงดลบันดาลความสุขสวัสดิ์ ใหอุบัติบังเกิดแดทานทั้งหลาย
บรรดามาสโมสรในสถานทีน่ ี้ ทุกถวนหนา อาตมภาพนีแ้ จงแสดงมา
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 บัดนี้ อาตมภาพจักไดแสดงธรรมิกา แกดว ยมงคลสูตร
สูตรแสดงเหตุเครื่องถึงซึ่งความเจริญเรื่องนี้ไดดําเนินมาแลว
๒ พระคาถา วันนี้เปนพระคาถาที่ ๓ ตามลําดับลงมา จะชี้แจง
แสดงตามวาระพระบาลีคลีค่ วามเปนสยามภาษาตามมัตยาธิบาย
พอเปนเครื่องปฏิการสนองประคองศรัทธาประดับสติปญญา
คุณสมบัตขิ องทานผูพ ทุ ธบริษทั ทัง้ คฤหัสถ บรรพชิตบรรดามาสโมสร
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เพื่อทําสวนกิจ ในสถานที่นี้ทุกถวนหนา เริ่มตนแหงพระสูตรวา
พาหุสจฺจฺจ ความเปนผูไดยินไดฟง ไดเลาเรียนศึกษามาก
สิปฺปฺจ ความเปนผูมีศิลปวิทยามาก ไดศึกษาแลว วินโย
จ สุสิกฺขิโต เปนผูมีวินัยอันศึกษาดีแลว สุภาสิตา จ ยา วาจา
มีวาจาอันเปนสุภาษิต มงคล ๔ ขอนี้ เปนเหตุเครื่องถึงซึ่ง
ความเจริญอันสูงสุด หรือเปนมงคลอันอุดม เปนทีน่ ยิ มทุกถวนหนา
ทุกหมูเหลา เพราะเหตุนั้นเราทานทั้งหลาย เมื่อไดมาประสบ
พบพุทธศาสนามารูจักมงคลคาถา หนทางเสื่อมหนทางเจริญ
ไดเชนนีแ้ ลว จงดําเนินตามขอมงคลนี้เปนลําดับไป พาหุสจฺจฺจ
ความเปนผูไดยินไดฟงมาก เกิดมาเปนมนุษยเปนบุรุษสตรี
จําเดิมแตนอ ยมา หญิงก็ดี ชายก็ดี ตองเลาเรียนศึกษาตามหนาที่
หญิงก็ตองเลาเรียนศึกษาวิชาของหญิงตลอดไป ชายก็ตอง
เลาเรียนวิชาของชายตลอดไปจนกระทัง่ ไดปริญญา ในหนาทีน่ นั้ ๆ
นี่ในทางโลกการเลาเรียนศึกษาก็ไดเชื่อวา เปนพหูสูตรพวกหนึ่ง
ในทางธรรมเมือ่ เปนอุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา
ก็ตอ งเลาเรียนศึกษาสดับรับฟง ในเรือ่ งธรรมวินยั ของพระบรมศาสดา
ตัง้ ตนแตพระวินยั พระสูตร พระปรมัตถ เปนลําดับมา ในปฎกทัง้ ๓
ในพระวินัยใหเลาเรียนในเรื่องศีล ใหรูจักเรื่องศีลในพระสูตร
ใหเลาเรียนในเรื่องสมาธิ รูจักในเรื่องสมาธิ ในปรมัตถปฎก
ใหเลาเรียนในทางปญญา ใหรูจักในเรื่องปญญา ๓ ปฎกนี้เปน
วิชาในพุทธศาสนา ถายนยอสกลพุทธศาสนาลงไว ไมทาํ ความชัว่
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ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจนี่ก็เปนพุทธศาสนา ยังกุศลธรรม
ใหมีใหเปนขึน้ ใหสมบูรณขนึ้ ทัง้ กาย วาจา ใจ นีก่ เ็ ปนพุทธศาสนา
ทําใจของตนใหผอ งใสนีก้ เ็ ปนพุทธศาสนารวม ๓ ขอนี้ เปนโอวาท
ของพระศาสดา ทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคต ยืนยันเหมือนกันหมด
ปรากฏดังนี้ ถาเขาใจดังนี้ก็ไดช่ือวา เปนพหูสูตร แตวาความ
เปนพหูสูตรนี้กวางไมใชเปนแคบ ตองเปนคนรูจักเดียงสาทีเดียว
ตองเลาเรียนจริงๆ เปนชายก็ตองมีวิชาของชาย ตั้งตนแตอยู
กับมารดา บิดา เลาเรียนศึกษาตามหนาที่ จนกระทั่งจบปริญญา
ถาจบปริญญาแลวหาวิชาพิเศษเปนเกล็ดของวิชาใหสําเร็จใน
วิชานั้นๆ ใหเลี้ยงชีพของตนได ตั้งเนื้อตั้งตัวได ก็นี่ตองอาศัย
ความเป น พหู สู ต ร หญิ ง ก็ ตั้ ง อยู  ใ นปกครองของมารดาบิ ดา
ตองทําตามโอวาทของมารดาบิดาแนะนําสั่งสอน ดวยประการใด
ตองเลาเรียนศึกษาอุตสาหจนกระทั่งถึงจบปริญญา เมื่อจบ
ปริญญาแลวหาวิชาพิเศษ ใหสาํ เร็จเลีย้ งชีพของตนใหได เมือ่ สําเร็จ
เลีย้ งชีพของตนไดก็ไดชอื่ วาเปนพหูสตู ร พหูสตู รในทางพุทธศาสนา
ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เริ่มตน ก็ตองเลาเรียนเรื่อง
ศีลกัน ใหรูจักหลักของศีล ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ รูจักศีล
นัน่ เบือ้ งตน ศีลนัน่ ทามกลาง ศีลนัน่ เบือ้ งปลาย เบือ้ งตน ทามกลาง
เบื้องปลายของศีลรูตลอด รูเหตุรูผลทีเดียว รูวารักษาศีลเพื่อ
ประโยชนอะไร เพือ่ ประโยชนกาํ จัดกิเลส คัน่ หยาบ แลวก็เลาเรียน
ศึกษาสมาธิ เบื้องตนของสมาธิ ทามกลางของสมาธิ เบื้องปลาย
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ของสมาธิ ใหรูจักเหตุผลของสมาธิ เมื่อเลาเรียนสมาธิแลว
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
ทุกสิง่ ทุกประการ ถาวาพระอานนทไมไดอยูใ นทีน่ นั้ ดวย พระศาสดา
ตองมาแสดงแกพระอานนทอีกกัณฑหนึ่ง ดังที่แสดงแลวนั้น
ทุกกัณฑไป เพราะพระอานนทตั้งแตรับเปนพุทธปฎฐาก ขอพร
ตอพระศาสดาวา พระองคตรัสเทศนา ณ สถานทีใ่ ด ถาขาพระพุทธเจา
อยู ณ ทีน่ นั้ ดวยก็เปนอันขาพระพุทธเจาไดฟง แลว ถาวาขาพระพุทธเจา
ไมไดอยู ณ ทีน่ นั้ ดวย มิไดฟง ธรรมเทศนาของพระองค ขาพระองค
ขออาราธนาพระองคจงอนุเคราะหขาพระพุทธเจาตรัสเทศนาอีก
ครั้งหนึ่ง พระอานนทขอพรไวดังนี้ พระศาสดาก็ใหพร พระอานนท
เปนพหูสูตรแทๆ เรียกวา พหุสจฺจฺจ เปนผูไดยินไดฟงมาก
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ไดศึกษามาก ทรงจํามาก อยูกับพระอานนท พระบรมทศพล
เมื่ อ พราหมณ ค นหนึ่ ง อยู  ใ นเมื อ งราชคฤห สงสั ย ในเรื่ อ ง
บริจาคทานแกพระธรรม คิดแตในใจของตนวาทานไดถวายแก
พระพุทธเจาก็หลายครั้งหลายหน ถวายแกพระสงฆก็หลายครั้ง
หลายหน แตสวนจะถวายทานแกธรรมบาง จะถวายทานในที่
เชนไรหนอ จึงจะไดชื่อวาถวายทานแกธรรม พราหมณคิดไมตก
ในใจของตัวไมหายสงสัย เสฺว ในเวลารุงเชา เอโก พราหฺมโณ
พราหมณผหู นึง่ นัน้ ไปเฝาสมเด็จพระผูม พี ระภาคเจาทีว่ หิ ารเวฬุวนั
ครั้นไปถึงแลวจึงกราบบังคมพระผูมีพระภาคเจาสถิตประดิษฐาน
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจา จะถวายทาน
แดพระธรรม ไมรูจะถวายทานแกใคร ในที่เชนไร จึงจะไดชื่อวา
ถวายทานแดพระธรรม พระองคก็ทรงแนะนําพราหมณนั้นวา
พราหมณ ถามุงมาตรปรารถนาจะถวายทานแกพระธรรมแลว
จงถวายทานแกทานผูเปนพหูสูต จัดไดชื่อวาถวายทานแก
พระธรรม พราหมณก็ถามอีก ใครเลาพระพุทธเจาขา เปนพหูสูต
พระบรมศาสดาทรงรับสั่งวา พระสงฆรูจักทั้งนั้น ทานองค ไหน
เปนพหูสูต ใหไปถามพระสงฆ พราหมณอําลาพระบรมศาสดา
จากสํานักพระบรมศาสดาไปยังสํานักของพระสงฆ ไปถามพระสงฆ
เจาขา ทานองค ไหนเปนพหูสูต พระสงฆบอกเปนคําเดียวกันวา
พระอานนทเปนพหูสูต พราหมณก็นอมไตรจีวร ถวายแก
พระอานนท มีคา พันกหาปานะ นัน้ ไดชอื่ วาถวายทานแดพระธรรม
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ตัวอยางทานผูเปนพหูสูต คือ พระอานนท เราเปนภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มาประพฤติปฏิบัติในพระศาสนา
ในคําวา พาหุสจฺจฺจ เปนที่ปรารถนาของเราทุกถวนหนา
อยาเปนคนเกียจครานหาสมควรไม ตองหมัน่ เลาเรียนศึกษาทีเดียว
หมั่นสดับตรับฟง หมั่นดูตําราแบบแผนใหเปนคนรูเขาใจในเรื่อง
ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ใหเขาเนื้อเขาใจ และใหรูจักสมาธิ
ใหรูจักเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเหลานี้ใหเขาใจ ในเรื่องทําสมาธิให
เขาใจทีเดียว ใหถกู ใหรจู กั ทางปญญาเปนลําดับไป วาทางปญญา
อะไรใหรูใหเขาใจในเรื่องปญญาทีเดียว ใหชํานิชํานาญ นั่นแหละ
เหมือนทานที่ไดเลาเรียนศึกษาเปนภิกษุ สามเณร เลาเรียน
คันถธุระ ในเรือ่ งนักธรรมชัน้ ตรี ชัน้ โท ชัน้ เอก นีก้ เ็ ริม่ เปนพหูสตู แลว
เรียนหนักเขาๆ ไดนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก นี่ก็เปนพหูสูต
ตามกาลสมัยแลว เปนเปรียญ ๓ ๔ ๕ ๖ ขึ้นไป ๗ ๘ ๙ ขึ้นไป
นั้นก็ไดชื่อวา เปนพหูสูตในประเทศไทยแลว ถึง ๓ ประโยคแลว
ก็เปนพหูสูตแลว ไดเปนคนไดยินไดฟงมาก ไดศึกษามากแลว
เปนคนมีความรูห ลักฐานแลว รัฐบาลยกยองเชิดชูแลววา พหุสตุ โฺ ต
เปนพหูสูตถาวายิ่งกวานั้นตองดูพระไตรปฎกใหจบ ดูพระวินัย
พระสู ต รพระปรมั ต ถ ให เ ข า ใจในเรื่ อ ง พระวิ นั ย พระสู ต ร
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
สิปปฺ ฺจ เปนผูม ศี ลิ ปวิทยาอันไดศกึ ษาดีแลว ศิลปวิทยาทุกประการ
การประดิษฐของใชดวยมือ การทําฤทธิ์ทําเดชดวยมือศิลปวิทยา
ความประดิษฐทางวาจา ใชวาจาใหมฤี ทธิเ์ ดชได นีเ้ ปนศิลปสําคัญ
ศิลปทางใจมีอกี ใจรูจ กั คิดรอบคอบประกอบวิชานัน้ ๆ ใหปรากฏขึน้
เอามาใชไดใหปรากฏแกประชุมชน สิ่งทั้งมวลลวนแตสําเร็จ
ดวยใจทัง้ นัน้ ทานไดยนื ยันวา มโนมยา สําเร็จแลวดวยใจ มโนเสฏา
มีใจประเสริฐกวา ใจสําคัญนัก ระเบิดปรมาณูทมี่ อี าํ นาจอยูในโลก
กําลังนี้ นั่นก็สําเร็จดวยใจ ใจคิดคนเขา สําเร็จดวยใจ เครื่องบิน
ก็สําเร็จดวยใจ เรือยนตกลไกก็สําเร็จดวยใจ ใจคิดทั้งนั้น วิทยุ
โทรเลข เหลานี้สําเร็จดวยใจ เครื่องอัดเสียงนี้ก็สําเร็จดวยใจ
สําเร็จดวยใจแลว ก็ใชวาจาเขา ใชกายเขา นี่เปนศิลปสําคัญ
นักศิลปออกจากใจทัง้ นัน้ นีฝ่ า ยขางปฏิบตั ติ อ งรูช ดั ดังนี้ 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
ไปทีต่ น ไทรใหญนนั้ ไปดีดกรวดทีต่ น นัน้ เปนรูปชาง รูปมา รูปสัตวตา งๆ
อยูบนตนไทรพราวไปหมดแลว ภายหลังพระเจาแผนดินมีเหตุ
จําเปนที่จะตองเสด็จไปประทับที่ตนไทรนั้น ฆองกลองตามกัน
ออกมา พวกเด็กไมรูเดียงสาอะไร ก็พาบุรุษเปลี้ยซอนไวเสีย
โคนตนไทร เอาไปไมทัน ตัวก็พากันหนีไปพระเจาแผนดินเมื่อ
ทอดทัสนาเห็นเขา วารูปสัตวตางๆ ใครทําใหปรากฏบนตนไทรนี้
เปนรูปสัตวตางๆ เชนนี้ใครทํา ก็ไดความวา บุรุษเปลี้ยกระทํา
รับสัง่ ใหหาตัวทีเดียวหาบุรษุ เปลีย้ คนไปก็พบเขาในเชิงของรากไทร
เอาตัวไปเฝาพระเจาแผนดิน พระเจาแผนดินก็ทรงรับสั่งวา
นี่เจาทําหรือ ขาพระพุทธเจาทํา รับสั่งวาดีละ เรามีพราหมณอยู
คนหนึง่ เราเดือดรอนมากสิน้ กาลชานาน เราพูดคําใดออกไปแลว
คําหนึง่ ตอแตนนั้ เราไมไดรบั สัง่ อีกตอไปแลว มันพูดเสียคนเดียว
ไมไดห ยุด ไดหยอน เราจะพาทานไป ให ดีดขี้ แพะเข า ปาก
พราหมณปโุ รหิต ในคราวนัน้ รับสัง่ ใหนาํ ตัวบุรษุ เปลีย้ ไป พอถึงเวลา
พระเจาแผนดินออกรับขุนนางในที่สมควรแลวก็กั้นมาน แลวก็
เจาะเขาพอมองเห็น ใหบุรุษเปลี้ยนั่งใหตรงคอยดีดขี้แพะเขาปาก
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เอาขี้แพะมาทะนานหนึ่ง พอจัดการเรียบรอยแลวใหบุรุษเปลี้ย
นั่งอยู ในมาน พระเจาแผนดินก็รับสั่งพูดกับพราหมณปุโรหิต
พราหมณปุโรหิตก็พูดผลอกเรื่อยๆ ไปเขาปากเรื่อยถึงคอกลืน
เรื่อยเขาไป จนกระทั่งขี้แพะหมดทะนานหนึ่ง พระเจาแผนดิน
ทรงรับสั่งวาเอาไปถายมันออกเสียทีทองมันจะอืดตาย ธาตุมัน
จะเสีย เอาละเจาพรามหณ ก็อายเชียวนั่งกมหนา ขี้แพะเขาปาก
ทะนานหนึ่งแลว พระเจาแผนดินก็รางวัลใหบุรุษเปลี้ยใหอยู
เปนสุขสําราญ นี้เปนอยูดวยเพราะ สิปฺป อันนี้ สิปฺป ปสิปฺป
บุรุษเปลี้ยนี้มี สิปฺป ที่ดีดไปบนตนไมที่เปนรูปสัตวตางๆ นั้น
นัน่ เปนวิชาของเด็กๆ ชอบนักทีเดียว แตวา ถึงวิชาเด็กก็อยาประมาท
เลี้ยงชีพไดชาติหนึ่ง นี่แหละวิชาขั้นตํ่า วิชาสูงขึ้นไปกวานั้น
จักสานก็ดี วิชาเหลานีเ้ ปนสิปปะทัง้ นัน้ จะทํากับขาวก็ดี เปนสิปปะ
ทั้งนั้น กับขาวที่ดีนั้นสําคัญนักทีเดียว สิปปะสําคัญเทียว เปน
เสนหเ ลหล มสําคัญเทียว กับขาวทีม่ รี สอรอยนัน้ ฝมอื ดีๆ เขาลือกัน
ครั้งพุทธกาล หลวงตา ๓ องค ถึงกับกอดคอกันรองไหเชียว
แมมธุรปรานี ฝมอื รสอรอยดีตายไปเสีย กอดคอกันรองไหเสียดาย
ฝมอื ดีนนั้ นีส้ ปิ ปะเหลานีไ้ มใชเปนของพอดีพอราย เราเปนหญิงก็ดี
เปนชายก็ดี สิปปะเหลานี้ตามหนาที่ตองหาไวใสตัวไว มีอะไร
ไมวาบัดนี้สิปปะเขามีมาก สิปปะที่ดัดผมก็เปนเงินเปนทอง
สิปปะทีแ่ กไขทําฟนใหดขี นึ้ เรียกวาวิทยาศาสตร ปรุงรางกายของ
มนุษย ใหสะอาดขึ้นก็เปนสิปปะอีกเหมือนกัน เปนเงินเปนทอง
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บัดนี้ประเทศนอกเขาแกไขรางกายวิทยาศาสตรของมนุษยมาก
เนือ้ หยอนทําใหเนือ้ ตึงขึน้ ฟนหักทําใหฟน ดีขนึ้ อวัยวะไมสมบูรณ
ทําใหสมบูรณขนึ้ เขาแกไขไดอยางนีน้ กี่ เ็ ปนสิปปะทัง้ นัน้ หรือสิปปะ
อยางใดอยางหนึ่งที่เขาใชกันในโลก ที่ผลิตขึ้นใชไดนี่ก็เปนสิปปะ
ทั้งนั้น สิปฺปฺจ สิปปะเหลานี้ศึกษาใหดีใหเพียบพรอมไปในตัว
จะอยูในสารทิศใดอยูในสถานที่ใดไมอับปาง ไมตกตํ่า ไมยอยยับ
ไมยับเยิน ไปอยูที่ไหนตองเจริญที่นั้น
สิปปฺ ฺจ วินโย จ สุสกิ ขฺ โิ ต มีวนิ ยั อันศึกษาดีแลว นีว้ เิ ศษ
หนักขึน้ ไป นี้ไดแกพวกเราชัดๆ ทีเดียว มาอยูเ ปนภิกษุ 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
ตัวเองพินจิ พิจารณาดวยตัวของตัวเองกอน ก็หาความผิดในตัวเอง
ไมได คนอืน่ จะมาพิจารณาจับความผิดก็ไมได บริสทุ ธิอ์ ยูในศีล ๕
ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เปนอุบาสกจริงๆ เปนอุบาสิกาจริงๆ
เปนภิกษุจริงๆ เปนสามเณรจริงๆ ไมมีเท็จเขามาแทรกสิง ไมมี
สิง่ ไรเขามาอิงมาแทรกอยางนี้ไดชอื่ วามีวนิ ยั อันศึกษาดีแลว รูจ กั
วินยั ทัง้ เหตุทงั้ ผลทัง้ ตนทัง้ ปลายทัง้ กลาง ไมขาดตกบกพรองใดๆ
เมื่อรูจักวินัยชัดๆ อยางนี้ก็ปฏิบัติใหอยูในกรอบของวินัย อยาให
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คลาดเคลื่อน ออกไปจากวินัยอยาใหพนไปจากวินัย ในหนาที่
ของวินัย ถาวาเปนฆราวาสไมใหเคลื่อนจากกฎหมายไมใหผิด
กฎหมายไมใหออกนอกกรอบกฎหมายได คุกตารางไมมีเมื่ออยู
ในพระวินยั ไมออกนอกพระวินยั อยูในกรอบพระวินยั ไมลน กรอบ
พระวินยั ไปได อยูใ นวัดไหนอยูใ นหมูไ หน หมูน นั้ ติเตียนครหาไมได
หาความผิดใสไมได ตองมีความดีอยูเสมอไปนี้ วินโย จ สุสิกฺขิโต
เจริญหรือไมเจริญ นี่เห็นแลวเจริญ ผูที่ไดยินไดฟงมาก ยอมถึง
ซึง่ ความเจริญ พวกทีม่ ศี ลิ ปดีกถ็ งึ ซึง่ ความเจริญ พวกรักษาวินยั ดี
ก็ถึงซึ่งความเจริญเหมือนกัน ไมตองสงสัย เมื่อรูจักหลักอันนี้
ใหประพฤติปฏิบัติตามหนาที่ดังแสดงมานี้ ใหถูกตองรอยรอย
ความประสงค โดยยอๆ ดังนี้กอน แลวก็การพินิจพิจารณา
การปฏิบัติใหพินิจพิจารณาไปหาเหตุหาผล ไปประกอบเหตุแลว
สังเกตผล ในวันหนึง่ ๆ ตองประกอบเหตุ แลวตองสังเกตผล อยูร าํ่ ไป
เมื่อสมบูรณบริบูรณเปนพหูสูตรดวย เลิศลนพนประมาณใครๆ
ก็นบั ถือ สิปปฺ ฺจ มีสปิ ปะอันศึกษาดีแลว ฉลาดเปนทุกสิง่ ทุกอยาง
เปนสิปปะทุกสิ่งทุกอยาง สวนวินัยเลารักษาวินัยดีทุกสิ่งทุกอยาง
มีวนิ ยั บริสทุ ธิ์ บริบรู ณ ทุกสิง่ ทุกอยาง สุภาสิตา วาจา แลวมีวาจา
เปนสุภาษิตดวย เขาไปใกลวาจาไมมพี ษิ เลยแมแตนดิ เดียว วาจา
ไพเราะเสนาะโสตทั้งสิ้น ที่ไหนหญิงตองเขาไปสวามิภักดิ์อยูดวย
ชายก็ตองเขาไปสวามิภักดิ์อยูดวย เพราะถอยคําของแกไมครูด
โสตใครไมกระทบหูใคร ไมกระทบใจใครไมครูดใจใคร วาจาของแก
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นุมนวลชวนสดับ ลวนแตเปนวาจาเปนสุภาษิต ดีทุกคําเบื้องตน
ของคําก็ดี ทามกลางของถอยคําก็ดี เบื้องปลายของถอยคําก็ดี
หาติในวาจานั้นไมได ไมวาพูดกันครั้งใด เมื่อนึกถึงวาจาที่พูด
ของผูพูดนั้นก็เห็นเปนประโยชน ไปหมดทีเดียว แกพูดใหเปน
ประโยชนไปหมด เหมือนธรรมิกอุบาสกในครัง้ พุทธกาล ปฏิบตั ิใน
พระพุทธศาสนา ปฏิบตั ไิ ปๆ มีพวกอุบาสกทีเ่ ปนบริวารถึง ๕๐๐ คน
เพราะเหตุวาจาเปนสุภาษิตไมกลาววาจาเปนพิษ วาจาเปนพิษ
วาจาฆาตัวเอง วาจาทําลายหมู วาจาทําลายพวก วาจาทําตัวให
กําลังนอยลง ยอยกําลังของตัวเอง เพราะวาจาสุภาษิต วาจาทุพภาษิต
ฆาตัวเอง ถาวาจาเปนสุภาษิต วาจานั้นบํารุงตัวเอง ผดุงตัวเอง
สนับสนุนตัวเองใหสงู สนับสนุนพวกมาก เพราะวาจาเปนสุภาษิตนัน้
สําคัญนัก วาจาเปนสุภาษิต กลาวเขาแลวทานยกวาจาเหมือนดัง
มารดาบิดา ดาลูกหญิงก็ดี ลูกชายก็ดี ดาไมใหไปทําชั่ว นี่ก็เปน
วาจาเปนสุภาษิตเหมือนกัน หามไมใหทาํ ชัว่ แตวา กลาว วาจานัน้
ไมนาฟง กลาววาจาดา กลาววาจาขู กลาววาจาตะคอก เหลานี้
เปนสุภาษิต เพราะเหตุวา ประสงคจะใหคําที่พูดนั้นใหลูกดี
ไมใหลกู ชัว่ วาจาทีเ่ ปนสุภาษิตแทๆ หญิงก็ดี ชายก็ดี เขาไปใกลแลว
กลาวแตวาจาใหเปนประโยชนผูที่เขาใกลทั้งนั้น กลาววาจาให
เปนประโยชนทงั้ นัน้ ถาวาไมฉลาดในอักขรสมัยก็แกไขใหเด็กนัน้
ฉลาดในอักขรสมัย ดวยวาจาของตน ถาวาไมฉลาดในศิลปความรู
ใดๆ ก็สอนเด็กนัน้ ใหฉลาดในศิลปนัน้ ๆ ใหเฉลียวฉลาดในศิลปนัน้ ๆ
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ถ า ว า ความประพฤติ ไ ม ส มํ่ า เสมอไม เ รี ย บร อ ยผิ ด ธรรมวิ นั ย
ผิดกฎหมาย แกไขใหถูกกฎหมายเสียไมใหขาดตกบกพรองใดๆ
นีก้ เ็ ปนวาจาสุภาษิต วาจาเหลานีว้ าจาไมเปนพิษ วาจาเปนประโยชน
แก ผู  ไ ด ส ดั บ ตรั บ ฟ ง เมื่ อ ประพฤติ ตํ่ า อยู  วาจาเป น สุ ภาษิ ต
แนะนํ า ให ป ระพฤติ ใ ห สู ง ขึ้ น ให ป ระพฤติ ดี เ สี ย ประพฤติ เ ลว
อยูแกไขใหประพฤติดีเสีย ประพฤติชั่วใหแกไขละเสียดวยวาจา
ของตัว ประพฤติเปนที่กระทบกระเทือนคนอื่น แกไขเสียไมให
กระทบกระเทือนคนอื่นเปนที่แตกราว วาจาเปนที่บาดหมาง
วาจาสอเสียด แกไขใหกลาววาจาสมานดังนี้ ผูที่แตกราวฉาน
ในกันและกัน กลาววาจานั้นใหสนิทชิดชมในกันและกัน นี้เปน
สุ ภ าษิ ต ทั้ ง นั้ น วาจาเหล า นี้ ล  ว นแต เ ป นวาจาดี วาจาเป น
สุภาษิตนี้แหละเปนวาจา ชวยตัวของตัวเองได วาจาที่สนับสนุน
ตัวของตัวเองใหมีพวกมากได เปนวาจาที่ยกยองเชิดชูตัวของตัว
ใหสูงขึ้น ใหมีผูนับถือมั่นคงมากขึ้น ใหเปนหลักเปนฐานขึ้น
เพราะวาจาเปนสุภาษิต วาจาเปนทุพภาษิตแลวหนักเขาก็เหลือ
คนเดียว ใครเขาใกลไมได เขารําคาญถอยคํามันครูดหูเขา
กระทบใจเขานี่ตองระแวดระวัง สุภาษิตวาจา วาจาเปนสุภาษิต
ใหรักษาไวเปนนิจ เปนวาจาสําคัญ วาจาเปนทุพภาษิต เปนวาจา
ของทั่วโลกไปมีทุพภาษิตมาก มีสุภาษิตนอย วาจาเปนสุภาษิต
ครัง้ พุทธกาลมีธรรมิกอุบาสก จิตคฤหบดีปรารภวาจะไปถวายทาน
แดพระบรมศาสดา มีวาจาดีนกั จิตคฤหบดีวาจาไพเราะเสนาะโสตนัก
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ไดเอาของบรรทุกใสเกวียนนับเปน จํานวน ๕๐๐ เลม บรรทุก
กันมาในครัง้ หนึง่ ๆ บรรทุกเครือ่ งเทยยธรรมมาถวายพระบรมศาสดา
ในวิหารเชตวันในเมืองสาวัตถีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
เพราะจิตคฤหบดีอยูไกลจากวิหารเชตวัน อยูไกลเมืองสาวัตถี
พอปรารภวา จิตคฤหบดีจะมาเฝาพระบรมศาสดาในเมืองสาวัตถี
ชาวบานรานตลาดพากันติดตามจิตคฤหบดีมา ทั้งภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา มากันมากมายกายกองนัก มากมายทีเดียว
แตถึงกระนั้น จิตคฤหบดี จะไปจอดเกวียนลงในสถานที่ ใดๆ
ปรารภจะหุงอาหารเลี้ยงกันในเวลาใดๆ ชาวบานรานตลาดที่
จิตคฤหบดีจอดเกวียนนั้นแหละ เอาวัตถุดิบขาวสุก ขาวสาร
เนื้อปลามาทําบุญกับจิตคฤหบดี มาถวายทานแดจิตคฤหบดี
ที่ภิกษุ ภิกษุณี ตามมา อุบาสก อุบาสิกาตามมา เทยยธรรมวัตถุ
ของจิตคฤหบดีในเกวียนไมไดออกจายเลยสักครั้งเดียว ไมตอง
เอาออกจายเลย ความพูดเพราะของจิตคฤหบดี พูดเปนสุภาษิต
ทัง้ นัน้ จนกระทัง่ ถึงวิหารเชตวัน วัตถุดบิ ในเกวียนไมไดเอาออกจาย
เลยสักเวลาหนึง่ มาตัง้ บริจาคทานอยูในวิหารเชตวันอีก ชาวบาน
รานตลาดในที่ใกลวหิ ารเชตวัน นัน้ เอาเทยยธรรมวัตถุมาบริจาคทาน
กับจิตคฤหบดีเลี้ยงพระทั้งวัดหมดทั้งวิหารเชตวัน และพวก
จิ ต คฤหบดี ก็ ม าก เลี้ ย งไปไม ห มดสิ้ น เขาเอามาให พ อใช
ไมไดเอาของในเกวียนที่บรรทุกมาเลยแมแตนอยหนึ่งขึ้นไป
เมือ่ เปนดังนี้ จิตคฤหบดีเมือ่ จะกลับบานก็ถวายพระบรมศาสดาจารย
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เทยยธรรม วัตถุขา พระพุทธเจาบรรทุกมา มาทําเปนวัตถุใหสกุ ขึน้
สําเร็จขึ้น เปนสูปพยัญชนะถวายแกภิกษุ สามเณรจนบัดนี้ ไมได
ใชเลยในเกวียนขาพระพุทธเจาทั้งหมดนี้ถวายพระองคทั้งหมด
พระศาสดาตองรับสั่งตั้งคลังสงฆขึ้นรับเสบียงของจิตคฤหบดีไว
เป น เสบี ย งของสงฆ ต  อ ไป มี เ งิ น ทองถวายอี ก จิ ต คฤหบดี
มีถอยคําเปนสุภาษิตทุพภาษิตไมใช
บัดนีเ้ ราเขาใจ ภิกษุกด็ ี สามเณรก็ดี อุบาสกก็ดี อุบาสิกา
ก็ดี ถาวาใชคําเปนสุภาษิตแลวไปอยูที่ ไหนก็ตาม มีคนติดหอมลอมอยูเปนนิจ นั่นแหละเปนถอยคําสุภาษิต เขาไปฟง
คําสุภาษิต ทุพภาษิตเขาไมฟง ออกหางหมด หนีหมด นีต่ อ งคอย
ระแวดระวังตัวทุกทานดวยกัน วา ถอยคําของเราใชได หรือไมได
แลวก็ดูวาถอยคําของเราใชไดหรือไมได ถาถอยคําของเราใชได
ก็เปนสุภาษิต ถาถอยคําของเราใชไมไดกเ็ ปนทุพภาษิตเราไมรตู วั
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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ที่ นิ ย มของมหาชนคนทั้ ง หลาย ทุ ก ถ ว นหน า ควรมนสิ ก าร
กําหนดได เปนขอเคาสําเนาความในทางพุทธศาสนาวา เหตุเครือ่ ง
ถึงซึ่งความเจริญ พระพุทธเจาแนะนําใหดําเนินกันมาอยางนี้
ที่ ไดชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลีคลี่ความเปน
สยามภาษาตามมัตยาธิบาย พอสมควรแกเวลา เอเตน สจฺจวชฺเชน
ดวยอํานาจความสัจจที่ไดอางธรรมปฏิบัติ ตั้งแตตนจนอวสานนี้
สทาโสตฺถี ภวนฺตุ เต ขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดมีแดทา นทัง้ หลาย
ทั้งคฤหัสถบรรพชิต บรรดามาสโมสร ณ สถานที่นี้ทุกถวนหนา
อาตมภาพชีแ้ จงแสดงมา พอสมควรแกเวลา สมมติวา ยุตธิ รรมิกถา
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
ศรัทธาและปสาทะความเลื่อมใส ของทานทั้งหลายทั้งภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา บรรดามาสโมสรสันนิบาตประชุม
พรอมกันในสถานที่นี้ เพื่อจะไดสดับสุนทรพาทีธรรมเทศนา
ขององคสมเด็จพระบรมศาสดา วันนี้จะแสดงธรรมิกถา แกดวย
ทุลฺลภ ของหาไดยากทั้ง ๔ ประการ เพราะเราทานทั้งหลาย
เกิดมาเปนมนุษยพบพุทธศาสนา ของหาไดดวยยากอยางนี้
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สมเด็จพระมุนอี อกพระโอษฐโปรดรับสัง่ วา เปนของหาไดดว ยยาก
ของหาไดดวยยากนี้ บัดนี้เราจะไดประสบสมเจตนา เราจะ
ได ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ ห ส มกั บ พุ ท ธโอวาทเป น ของหาได ย าก
ตองสงวนรักษาใหดี ตองระมัดระวังใหดี รักษาใหบริสุทธิ์ผองใส
ใหเปนไปตามความประสงคของพระบรมศาสดา บัดนี้เจาภาพ
มีเจตนาอยูบาง เพราะวันนี้เปนวันอาทิตยเปนวันธรรมสวนะ
วันหนึ่งในวัดปากนํ้า เพราะทางรัฐบาลไดมีคําสั่งทั่วพระราช
อาณาจักร ใหมเี ทศนาในวันอาทิตยเปนประจํา ตัง้ แตวนั สัง่ นัน้ มา
จนถึงบัดนี้ไมมขี าดเลยแตวนั หนึง่ มีนอ ยนัก วัดปากนํา้ ไมไดขาด
เลย คูกับวันพระมาเปนเนืองนิตยอัตรา เหตุนี้เราทานทั้งหลาย
ก็เปนโอกาสที่จะไดสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนา ในทุลฺลภ
ทั้ง ๔ ประการนี้ สืบตอไป ตามวาระพระบาลีที่ยกขึ้นไวใน
เบื้องตนวา
ทุลฺลภฺจ มนุสฺสตฺตํ ความไดเปนมนุษยเปนของไดยาก
ประการหนึ่ง พุทฺธุปฺปาโท จ ทุลฺลโภ ความบังเกิดขึ้นของ
พระพุทธเจา เปนของไดยากอีกประการหนึง่ ทุลลฺ ภา ขณสมฺปตฺติ
ทีจ่ ะถึงพรอมดวยขณะดวยสมัย ก็เปนของไดยากอีกประการหนึง่
สทฺธมฺโม ปรมทุลลฺ โภ สัทธรรมเปนของไดยากอยางยิง่ ๔ ประการนี้
พระศาสดาจารยทรงประทานวาเปน ทุลฺลภ หาไดยาก
ในขอตน ความบังเกิดขึ้นเปนมนุษย เปนของไดยาก
ยากโดยประการไฉน มนุษยเกลื่อนกลาดไป ถาจะเทียบกับสัตว
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ดิรัจฉานอื่นจากมนุษย สัตวดิรัจฉานมากกวา มดปลวก หรือ
มดรังเดียว มากกวามนุษย ในชมพูทวีป นี่เราจะวัดไดแลววา
สัตวดิรัจฉานมากจริง ในยานนํ้าเล็กนอยใหญ ตลอดมหาสมุทร
สัตวกย็ งิ่ มากทับทวีหนักขึน้ ไปอีก สัตวนาํ้ สัตวบกก็มาก สัตวสเี่ ทา
สองเทา เทาเหี้ยน มากเหลือประมาณที่จะนับ สัตวเพียงมาก
อยูแคนี้ ก็พึงรูวาเกิดมาเปนมนุษยนี่นอยนักนอยหนา ไมใช
เปนของมากมายอันใด แตยากทีเ่ รียกวาเกิดมาเปนมนุษย เปนของ
ไดยากนั้นยากโดยประการไฉน ยากเหมือนอะไร ยากเหมือน
กับคนเดินหนทางไมรูจักทาง คนเดินทางไมรูจักทางผิดทางถูก
มันยากเพียงใด เดินไปไมได ทีจ่ ะไดเปนมนุษยตอ งรูจ กั ทางเปนมนุษย
จึงจะเปนมนุษยได ถาไมรูจักทางเปนมนุษยแลวเปนมนุษยไมได
แมถงึ เปนมนุษยแลวก็ตอ งกลับไปเปนสัตวเปนสิง่ อืน่ ไป เปนมนุษย
หาไดไม เพราะไมรูจักทางเดินของมนุษย ทางไปของมนุษยมี
ทางบริสุทธิ์ทางเดียว บริสุทธิ์อะไร บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา
บริสทุ ธิ์ใจ ไมมรี อ งเสียเลย บริสทุ ธิก์ ายเปนไฉน ฆาสัตวดว ยตัวเอง
ก็ไมมี ชวนใหเขาฆาก็ไมมี ยินดีในการฆาก็ไมมี สรรเสริญก็ไมมี
นีบ่ ริสทุ ธิส์ ว นการฆาสัตว ลักทรัพยสมบัตขิ องคนอืน่ มาเปนของๆ ตน
ตนลักดวยตนเองก็ไมมี ชักชวนใหเขาลักก็ไมมี ยินดีในการลัก
ก็ไมมี สรรเสริญก็ไมมี นีบ่ ริสทุ ธิใ์ นการลัก ตนประพฤติผดิ ลวงกาม
ผิด ในกามทั้งหลายดว ยตนเองก็ ไ มมี ชั กชวนบุ คคลผู  อื่ น ให
ผิดในกามก็ไมมี ยินดีในเรือ่ งการประพฤติผดิ ในกามก็ไมมี สรรเสริญ
ในเรื่องการประพฤติผิดในกามก็ไมมี นี้บริสุทธิ์ในทางกาม
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พูดปดดวยตนเองก็ ไมมี ชักชวนบุคคลอื่นใหพูดปด
ก็ไมมี ยินดีในการพูดปดก็ไมมี สรรเสริญในการพูดปดก็ไมมีนี้
บริสุทธิ์ทางวาจา สอเสียด พูดสอเสียดใหเขาแตกราวจากกัน
ดวยตนของตนก็ไมมี ชักชวนบุคคลผูอื่นใหสอเสียดก็ไมมี ยินดี
ในการสอเสียดก็ไมมี สรรเสริญในการสอเสียดก็ไมมี นี้บริสุทธิ์
ทางวาจาอีกสวนหนึ่ง กลาวคําหยาบดวยตนเองก็ไมมี นี่ยากจริง
ชักชวนบุคคลผูอื่นใหกลาวคําหยาบก็ ไมมี ยินดี ในการกลาว
คําหยาบก็ไมมี สรรเสริญในการกลาวคําหยาบก็ไมมี นี้บริสุทธิ์
ทางวาจาอีกสวนหนึ่ง พูดเหลวไหลไมเปนธรรมไมเปนวินัย
ประสามหาว เพือ่ จะหัวเราะตอกระซิกเลนเปนครัง้ เปนคราวเฮฮา
ไปเทานั้น ภาษาคนขี้เมา พวกคนตลกคนองเชนนี้ พูดเหลวไหล
เชนนี้ เมือ่ ฟงแลวไมไดประโยชน เขาเรียกคําโปรยปรายประโยชน
คําเหลานี้ พูดดวยตนก็ไมมี ชักชวนบุคคลผูอื่นใหพูดเชนนั้น
ก็ไมมี ยินดีในการพูดเชนนั้นก็ไมมี สรรเสริญก็ไมมี นี้บริสุทธิ์
ทางวาจาอีกสวนหนึ่งเปน ๔ อยาง
โลภอยากไดของเขาดวยตนเองก็ไมมี ชักชวนบุคคล
ผูอื่นใหโลภก็ไมมี ยินดีในการโลภก็ไมมี สรรเสริญในการโลภ
ก็ไมมี นี้ไดชอื่ วาบริสทุ ธิ์ใจสวนหนึง่ เปนขอที่ ๘ พยาบาทปองราย
เขาใหถึงความวิบัติพลัดพรากดวยตนของตนเองก็ไมมี ชักชวน
บุคคลอืน่ ใหพยาบาทก็ไมมี ยินดีในการพยาบาทก็ไมมี สรรเสริญ
ในการพยาบาทก็ไมมี นี่บริสุทธิ์ใจอีกสวนหนึ่งเปนขอที่ ๙ เห็น
ผิดจากครองธรรม เห็นผิดจากครองธรรม เห็นผิดจากทางธรรม
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ดวยตนของตนเองก็ไมมี ชักชวนบุคคลอื่นใหเห็นผิดตามตน
ก็ไมมี ยินดีในการเห็นผิดก็ไมมี สรรเสริญในการเห็นผิดก็ไมมี
นี้บริสุทธิ์ใจอีกสวนหนึ่ง เปนขอที่ ๑๐ เรียกวากุศลกรรมบท ๑๐
บริสุทธิ์บริบูรณเชนนี้ จึงจะไดอัตภาพเปนมนุษ ย ถาไมได
กุศลกรรมบท ๑๐ บริสุทธิ์บริบูรณเชนนี้แลว เปนมนุษย ไมได
นี่ยากอยางนี้ ยากถึงไดอุปมาวายากเหมือนคนไมรูจักทาง
ถาไมรูจักหนทางแลวก็ทําไมถูกทีเดียว ทางบริสุทธิ์ทั้ง ๑๐ นี้
ทําไมถูกทีเดียว ดําเนินไปไมไดทีเดียว ก็จะเปนมนุษยกับเขา
ไมไดเทานั้น ถาวาผูที่ ไดเลาเรียนศึกษารูบริสุทธิ์ ไมบริสุทธิ์
ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ เชนนี้แลวหมั่นรักษาตั้งอกตั้งใจรักษาตั้งอยู
ในสังวรตัง้ อยูในความระวังมัน่ คงเปนอันดี นัน้ จึงจะเปนมนุษยได
ไมใชเปนของงาย ยากจริงอยางนี้ นี่แหละที่จะไดเกิดเปนมนุษย
เปนของยากอยางนี้ เมื่อบริสุทธิ์ดวยกายดวยวาจาดวยใจ ชื่อวา
บริสุทธิ์ผองใส โอวาทของพระองคมี ๓ ขอ กุสลสฺสูปสมฺปทา
เปนขอทีส่ อง สจิตตฺ ปริโยทปนํ ทําใจของตนใหบริสทุ ธิ์ เปนขอสาม
ไมทาํ ความชัว่ ดวยกาย วาจา ใจ ดังกลาวแลวนี้ ก็เปนพุทธโอวาท
ถูกความประสงคของพระพุทธเจาพระอรหันตแลว แตวา ควรทําดี
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เปนมนุษยเมื่อไมทําชั่วดวยกาย
วาจา ใจแลว ควรทําดีดวยกาย วาจา ใจ ทําดีดวยกาย วาจา ใจ
แลวจะกระทําเปนไฉน เมื่อไมฆาสัตว ก็ชวยชีวิตสัตวตลอดจน
กระทั่งเจ็บไขไดทุกข ชวยดูแลแกไขเอาใจใส นี่ตรงกันขาม
จํางาย เมื่อไมลักทรัพยสมบัติของคนอื่นมาเปนของของตน
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ใหสมบัติของตนแกคนอื่น สงเคราะหอนุเคราะห บริจาคทาน
แกสมณพราหมณาจารย ยาจกวนิพกคนกําพราอนาถา คนยาก
คนจนชวยสงเคราะหอนุเคราะห นี้เปนวัตตจริยาที่พระพุทธเจา
ทรงรับสัง่ ทีเดียว ใหทาํ ตรงกันขามอยางนี้ เมือ่ ไมชวั่ แลวทําความดี
ดังกลาวแลวนี้ ไมประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ประพฤติชอบ
ประกอบอยู แตคสู ามีภรรยาของตนไมกา วกายลนจากสามีภรรยา
ของตนไป เพราะตนไมมีสิทธิ์พอไปลวงเขา ผิดกาเมสุมิจฉาจาร
ถาผิดเชนนั้น ก็ตองเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ตองไป
ทนทุกขเวทนาอยูในอบายภูมิ นัน่ ลําบากนักไมประพฤติผดิ ในกาม
ประพฤติ ช อบอยู  ใ นกาม สงเคราะห อ นุ เ คราะห ค นอื่ น ด ว ย
ถาบุคคลผูหนึ่งผูใด ที่ควรจะแนะนําสั่งสอนไดหามปรามเสีย
ไมใหประพฤติผดิ ในกามทัง้ หลาย ใหประพฤติชอบในกามทัง้ หลาย
เหมื อ นกั บ ตั ว บ า งดั ง นั้ น ตั ว ประพฤติ ช อบแล ว ชวนผู  อื่ น ให
ประพฤติชอบบาง ยินดี ในการประพฤติชอบ สรรเสริญพวก
ประพฤติชอบ อยางนี้ก็เอาตัวรอดไดสวนกายไมพูดปดดวยตน
ของตน ตองพูดจริง ตองพูดจริงทั้งนั้นทุกคําไป เมื่อตัวพูดจริง
แลวใครใกลเคียงไมเขาใจ ชักชวนใหเขาพูดจริง สรรเสริญใหเขา
พูดจริง ยินดีใหเขาพูดจริง ยินดีพวกเขาพูดจริงทั้งนั้นอยางนี้
เรียกวาถูกตองรองรอยวาจาสุจริต ถูกตองทีเดียวเมื่อเวนพูด
ใหเขาแตกราวจากกันเสียแลว พูดใหเขากลมเกลียวดีดวยกัน
และกัน กลาวถอยคําใหเขาสมัครสมานในกันและกัน ใหเขารักใคร
ในกันและกัน เปนนํา้ หนึง่ ใจเดียวในกันและกัน เรียกวา กลาววาจา
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เปนที่สมานคนที่แตกสามัคคี ราวฉานใหกลับดีในกันและกันเสีย
เมื่อตนกลาวเชนนั้น ชักชวนบุคคลผูอื่นดวยใหกลาวเชนนั้น
ยินดีในการชักชวนในการกลาวเชนนั้น สรรเสริญพวกกลาวคํา
เชนนั้น ตรงกันขามอยางนี้ เมื่อไมกลาวคําหยาบชาทารุณ
หยาบชาดาตระกูลดวยตนของตน กลาวถอยคําไพเราะเสนาะโสต
ออนหวานใครไดฟงแลวดึงดูดในใจ ใหเขามาใกลอยูเสมอ
ไมอยากแตกแยกออกไป แลวก็ชักชวนบุคคลผูอื่นใหกลาวคํา
ไพเราะเชนนั้น ยินดีพวกกลาวคําไพเราะสรรเสริญพวกกลาว
คํ า ไพเราะนี้ ก็ ต รงกั น ข า มไม ก ล า วคํ า เหลวไหลโปรยปราย
ประโยชนกลาวคําเปนหลักเปนธรรม เปนวินัยไมโปรยปราย
ประโยชน ฟ ง เข า แล ว เป น หลั ก เป น ประธาน เป น ที่ เ คารพ
นบนอบเปนที่นับถือแกมหาชนคนทั้งหลายทีเดียว และชักชวน
บุคคลผูอ นื่ ใหกลาวถอยคําเชนนัน้ ยินดีในการกลาวถอยคําเชนนัน้
สรรเสริญพวกกลาวถอยคําเชนนัน้ สวนทางใจเมือ่ ไมโลภอยากได
ของเขาแลว คิดจะบริจาคทานแกสมณพราหมณาจารยยาจก
วนิพกคนกําพราอนาถาเนืองนิตยอัตรา นี่ใจเปนทานชักชวน
บุคคลอื่นใหบริจาคทานเหมือนตนบาง เหมือนอยางกับเจาภาพ
ที่ไดบริจาคทานวันนี้ บริจาคทานดวยตนดวย ชักชวนบุคคล
ผู  อื่ น ให บ ริ จาคด ว ย ไม ใ ช แ ต เ พี ย งว า บริ จาคแต ตั ว เท า นั้ น
พระสงวนเป น คนมี ศ รั ท ธาเลื่ อ มใสเป น เจ า ภาพให พ ระภิ ก ษุ
บวชใหม ใหสาํ เร็จเปนภิกษุภาวะ ไดสาํ เร็จเปนสามเณร เปนภิกษุ
ภาวะในพระพุทธศาสนาขึ้น ก็เพราะอาศัยศรัทธาความเลื่อมใส
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ใหดวยตนเอง ชักชวนบุคคลผูอื่นใหไดดวย รวยทั้งสองฝาย
ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติ การบริจาคทานในพุทธศาสนา
พระศาสดายกยองสรรเสริญชมเชย พวกทําประโยชนทั้งสอง
คือประโยชนของตนดวยประโยชนของบุคคลผูอื่นดวย ประโยชน
ของตนพระพุทธเจาเปนผูร บั สัง่ ดวยพระองคเอง ในทีป่ ระชุมบริษทั
ทรงตรัสเทศนาเมื่อทรงทําภัตตกิจสําเร็จลง ทําภัตตานุโมทากถา
วา อตฺตนา ทานํ เทติ อปรํ น สมาทเปติ บุคคลผูใด ใหทาน
ดวยตนมิไดชักชวนผูอื่น ในชาติที่ตอไปตองไดรับผลโภคสมบัติ
เหลือใชเหลือสอย มีเงินทองสักเทาไรตองใชตวั เอง อตฺตนา ทานํ
น เทติ ปรํ สมาทเปติ บุคคลผูใ ด ไมบริจาคทานดวยตนของตนเอง
ชั ก ชวนบุ ค คลผู  อื่ น ฝ า ยเดี ย วให บ ริ จาคทาน เกิ ด ไปชาติ ใ ด
ในภายภาคหนาเบื้องหนาโนน โภคสมบัติชักหนาไมถึงหลัง
ไมพอใชสอย แตวาบริวารสมบัติ มากมายเหลือใชเหลือสอย
อตฺตนา ทานํ เทติ ปรํ สมาทเปติ ตัวเองใหทานดวยของตนดวย
ชักชวนบุคคลผูอื่นใหทานดวย รวยทั้ง ๒ ฝาย โภคสมบัติ
และบริวารสมบัติ ไมขาดตกบกพรอง แตอยางหนึ่งอยางใด
อตฺตนา ทานํ น เทติ ปรํ น สมาทเปติ ตัวเองก็มิไดบริจาคทาน
คนอื่นก็มิไดชักชวนใหบริจาคทาน แมวัตถุสักวาปลายขาวก็ไมมี
ติดทอง จนเต็มทีห่ รือนํา้ ขาวก็ไมมตี ดิ ทอง ไมมเี ครือ่ งบริโภคทีเดียว
ขัดสนขนจนเต็มที ที่เจาภาพไดพากันบริจาคทานมากคนดวย
กันเขาหุนกัน เปนเนื้อเปนตัวขึ้น คือพระสงวนศักติ์ อุบาสิกา
เจริญแลวก็ชักชวนบุคคลอื่นใหดําเนินไป มากคนดวยกันเขาหุน
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เขาสวนกัน ไดบริจาคทานกันไมใชนอ ย ตัง้ ฝายละ ๔,๐๐๐ มีเศษอีก
เขาชวยเหลือกันเปน ๘,๐๐๐ ไมใชนอยไดบริจาคทาน คิดถึง
อุปการะวงศาคณาญาติ หรือผูอ ยูบ า นใกลเรือนเคียง ทีร่ จู กั มักคุน
ซึง่ กันและกัน บอกกลาวปาวรองซึง่ กันและกัน มาบริจาคทานกัน
แลวก็เขียนชื่อเขามาวัดปากนํ้า เวลาเขาบริจาคทานทําบุญ
ทํากุศลกัน เขาใหสวนบุญกันได เขาใหสวนบุญกันถึงมีธรรมกาย
นําสวนบุญไปใหอยูในนรกก็นําไปใหถึง อยูสวรรคก็นําไปใหถึง
แมเปนมนุษ ยก็นําใหถึงกายละเอียดๆ นี่ก็เปนของอัศจรรย
ไมเคยมีขึ้นในประเทศไทย เมื่อมีขึ้นเชนนี้ก็ตางคนตางตระหนก
ตกใจถึงวงศาคณาญาติของตน พวกพองของตน เสียเงินเสียทอง
สักเทาไรก็ไมวา ขอใหวงศาคณาญาติของตน ที่รักที่ชอบของตน
ไดบุญกุศลแลวก็เปนแลวกัน ก็อุตสาหพากันมาบริจาคทาน
มากมายหลายคนดวยกัน อยางทีเ่ มือ่ คืนทีล่ ว งมาแลว ไดอาราธนา
พระมาสวดอภิธรรม ๗ คัมภีร แลวก็พากัน ฟงอุทิศ สวนกุศล
ไปให ทานผูละโลก นี้แลวไปสูปรโลกเบื้องหนา ก็ไดสมเจตนา
ไดเอาชื่อของคนที่ไดทําบุญทํากุศลนั้นอานขึ้นใหผูมีธรรมกาย
ไดยนิ ไดฟง ไปตามตัวกันมา มาฟงธรรมมาบริจาคทาน แลวอุทศิ
สวนกุศลใหไดพรอมกันพวกธรรมกายเขายังจะใหอีก ที่ขาดตก
บกพรองดวยประการใดเขาใหตลอดทัว่ กัน นีเ้ จาภาพไดทาํ เอือ้ เฟอ
เผื่อแผเจือจานอยางนี้ ก็ไดชื่อวาแสดงความกวางขวาง แสดง
ความเอื้อเฟอของตนนั้น วาเกิดเปนคนเมื่อพบสิ่งที่เปนคุณ
เปนประโยชนแลว ไมอุบนิ่งอยูแตผูเดียว เอาไปแจกจายเพื่อน
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มนุษยหญิงชายทุกถวนหนา แมตายไปแลวยังแจกจายดวย
ดังนี้เรียกวา เมตตาวิหารี มีความเมตตารักใคร ปรารถนาจะให
เปนสุข ฝายบรรพชิต ก็ไดชอื่ วาเปนผูต งั้ อยูในเมตตาความรักใคร
ปรารถนาจะใหเปนสุข จึงไดชวยอุตสาหขวนขวาย หาความดี
สงไปให การทําเชนนี้ ไมใชผดิ จากพุทธฎีกา ถูกตองความประสงค
ของพระบรมศาสดา เรียกวา จิตตัวจะคิดใหทาน บริจาคทาน
ก็คิดกวางขวางออกไปถึงกับชักชวนบุคคลผูอื่น ดังนี้ก็กวางขวาง
ออกไป ไดชอ่ื วาทําสมบัติใหแกตวั เอง ทัง้ สองฝายไดทงั้ โภคสมบัติ
และบริวารสมบัติ ไดทงั้ สองฝาย ทีพ่ ระองคทรงรับสัง่ ทีเ่ ปนเปาหมาย
ใจดําของพุทธศาสนา ถาวาหญิงชายบรรพชิตหรือคฤหัสถไมวา
เมื่อรูจักหลักอันนี้ละก็ทําประโยชน ในศาสนาไดทุกคน ไมวา
คนชั้นไหน ทําไดทุกคน ถาฟงเทานี้ออกก็ทําประโยชนศาสนา
ไดทุกคน เรื่องนี้พอจบธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาลง
มีบรุ ษุ คนหนึง่ เรียกวาบัณฑิตบุรษุ ทีเ่ รียกวาบัณฑิตบุรษุ นัน้
พระพุทธเจาทรงตั้งให พอบริษัทฟงภัตตานุโมทนาเรียบรอยแลว
อุบาสกนั้นทําผาสไบเฉียง เขาไปกราบพระบรมศาสดา ไดทรง
พระกรุณาโปรดเถิดพระพุทธเจาขา พระองคพรอมดวยพระภิกษุสงฆ
๕๐๐ พรุงนี้ขาพระพุทธเจา ขอถวายทานทั้งหมด พระองคก็
ดุษณียภ าพนิง่ อยู บุรษุ ผูน นั้ ก็สาํ คัญวาพระองคทรงรับแลว สมเจตนา
ลาพระบรมศาสดาออกไปจากสํานักพระบรมศาสดา พอบุรุษนั้น
ลับหลังออกไปพระองครบั สัง่ แกพระภิกษุทงั้ หลาย วา ปณฺฑโิ ต ปุรโิ ส
คนดําเนินดวยคติของปญญา คนฉลาดมีทรัพยมากกวาเล็ก
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นอย ทําบุญใหญโตเหมือนคนมีสมบัติมากมาย มีทรัพยเล็กนอย
เหมือนคนมีสมบัติมาก ทําบุญเลี้ยงพระ ๕๐๐ องค ได ตัวเอง
เลีย้ งพระสัก ๙ หรือ ๑๐ องคเทานัน้ ดวยสามารถฟงธรรมเทศนาออก
ก็ชักชวนเขาตอไป เขาตามตรอกรานตลาดใหญนอย พอคุณ
แมคุณเจาขา ใครจะบริจาคทานบาง ฉันไดอาราธนาพระภิกษุ
มีพระบรมศาสดาเปนประธาน มีประมาณ ๕๐๐ พอคุณ แมคุณ
เจาขา มีกาํ ลังจะรับไดเพียงกีอ่ งคๆ ประกาศไป บางบานเขาก็รับ
๕ องค ๑๐ องค ๒๐ องค ๓๐ องค ๔๐ องค ตามกําลังศรัทธาของเขา
พักเดียวเทานั้น พระ ๕๐๐ องคหมดแลวไมพอ แจกเสียหมด
แตวา เรือ่ งแปลกอยูไ ปถึงทุคตบุรษุ เขาคนหนึง่ พอไปถึงมหาทุคตบุรษุ
บัณฑิต บุรษุ จึงพูดวา ทานทุคตบุรษุ จะบริจาคทานกับเขาบางไหม
สักองคหนึง่ ทานมหาทุคตบุรษุ มองไปดูหนาบัณฑิตทานบัณฑิตบุรษุ
เราจะบริจาคอยางไรละ หาเชากินคํ่า เชาๆ เราก็ไปทํางานสอง
สามีภรรยาไดขาวสารมาคนละทะนาน ภรรยาของเรารับจาง
ตําขาว เรารับจางผาฟน พอมาถึงบานก็มาหุงเสียทะนานหนึ่ง
กินคนละอิ่มๆ แลวก็หลับนอนไปตามหนาที่พอรุงขึ้น เชาจะไป
ทํ า งาน ก็ เ อาทะนานที่ เ หลื อ นั้ นมาหุ ง อี ก มากิ น คนละอิ่ ม อี ก
แลวก็ ไปทํางาน ทํางานแลว ก็ ไ ดขาวมาสองทะนานอย า งนี้
หาเชากินคํ่าอยางนี้แลว เราจะไปหาอะไรมาทําทาน
คนทีเ่ รียกวา บัณฑิตบุรษุ คนดําเนินดวยปญญา คนฉลาด
ไมใชคนโง เขาเรียกวา สปฺา คนฉลาดเปนไปกับดวยปญญา
วทฺู ฉลาดพูด ฉลาดพูด ดวย ปราศจากความตระหนี่ดวย
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อยางนัน้ คนฉลาดเปนดังนัน้ บัณฑิตบุรษุ ก็ตอบวา ทานมหาทุคตบุรษุ
ถาชาตินี้ทานมาพบพระพุทธศาสนา พบพระพุทธเจา ทาน
ไมบริจาคทานเสียบาง ไปชาติหนาทานจะจนยิง่ กวานี้ ทานจะวากะไร
สองสามีภรรยาดูหนากัน ทําหนาไมคอ ยดี เห็นจะจริง ถาวามันจน
ยิ่งกวานี้เราจะทําอยางไรดี นั่งมองตากันทั้งสองสามีภรรยา
ภรรยาก็พูดขึ้นกอนวา เอาเถอะมันจะจนมันจะตายในชาตินี้
ก็ตายไป เราจะบริจาคทานในวันนี้ วันนี้เราอดกันก็แลวกัน
ตายก็ตายไป ตัง้ อกตัง้ ใจอยางนี้ เอาจริงเอาจังอยางนี้ สามีกต็ อ งยอม
เมื่อบริจาคสองทะนาน มันก็อดกันวันหนึ่ง เชาก็ไมไดบริโภค
เพลก็ไมไดบริโภค แลวเย็นก็ไมไดบริโภค ไมมีบริโภคละเลิกกัน
ก็ยอมอดกัน เมื่อยอมอดกันเชนนั้นเขา สมเจตนาเชนนั้นเขา
สองสามีภรรยาก็ดอี กดีใจกัน นอนไมหลับคืนวันนัน้ จะบริจาคทานกัน
ไมไปตําขาวไมไปทําการจาง ฝายภรรยาก็บอกวานาย เวลาเชา
ลุกแตเชาแลวออกไปเก็บผัก ฉันจะเขาครัว อาหารจะไมสมบูรณ
จะนอยไปใหไปเก็บผัก พอตี ๔ ตอนเชาก็ลุกขึ้นเมียเขาครัวบอก
ใหผวั ไปเก็บผักชายแมนาํ้ ครัน้ จะเลาเรือ่ งมหาทุคตบุรษุ ใหยาวไป
เวลาก็จะไมพอ เรือ่ งเทศนนยี้ งั อยูม าก เพราะฉนัน้ เมือ่ สําเร็จแลว
เมือ่ สามีไปเก็บผักไปพบกับนายเกวัตตๆ ก็บอกวาทานจะมาเก็บผัก
ทําไม พระทานจะกินผักกินหญาไดอยางไร มาชวยกันรอยปลา
แลวเราจะให จึงไปชวยเขารอยปลา คนโนนเขาก็ซื้อพวงละ
๑ ๒ ๓ ๔ บาท รอยเทาไรหมดๆ หนักเขาหมดปลาก็หมดคน
มองไปดูหนานายเกวัตตๆ วาอยาวิตกไปเลย ปลาตะเพียนอีก
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๗ ตัว เราเอาไปหมกไวที่รากไทร เดี๋ยวเราจะเอาไปใหทาน
นายเกวั ต ต ไปควั ก ปลาตะเพี ย นในเนิ น ทรายมาอี ก ๗ ตั ว
ล า งนํ้ า ดี แ ล ว ก็ ส  ง ให ม หาทุ ค ตบุ รุ ษ ๆ นั้ น ก็ รี บ กลั บ บ า นทั น ที
พอถึงบานจึงสงใหพอครัว ในครัวนั้นพระอินทรมาชวยอยูแลว
คื อ พระอิ น ทร ม าแสดงเป น คนจนผู  แ สวงหางานทํ า การจ า ง
ภรรยาอยูขางหลัง บอกวาไมมีจาง จะทํางานเลี้ยงพระองคเดียว
เขาบอกวาถาเลี้ยงพระองคเดียวก็จะชวยแรง ไมเอาเงินเอาทอง
ชวยเปลาๆ ภรรยาก็ไมยอมใหชวย พระอินทรเขาไปชวยทําอยู
แลวในครัวนั้น มหาทุคตบุรุษสงปลาใหพอครัวๆ ทําเสียเดี๋ยว
เดียว พระอินทรก็เนรมิตใหเรียบรอยเปนอันดี พอเสร็จแลว
ภรรยาก็บอกวานายไปนิมนตพระมา พระที่นายนิมนต ไวแลว
มหาทุคตบุรุษจึงแตงตัวรีบไปถึงบัณฑิตบุรุษพระเขานิมนตกัน
ไปหมดแลว พระองคเดียวบัณฑิตบุรุษลืมลงบัญชี มหาทุคตบุรุษ
เสียใจลงนอนดิ้นฝุนฟุง ไมไดพระไปจะทําอยางไรกัน รองไหไป
ทีเดียว ผูด เี ศรษฐีทเี่ ขาเลีย้ งพระมีคนมามากประชุมกัน มากันใหญ
มาดูกนั อยางละครชาตรี สนุกสนานกันใหญ คนผูม ปี ญ ญา เขาเขา
มาดูแลวถามวา นี่เรื่องอะไรกัน พอเขารูเรื่องเขา เขาก็บอกวา
อยาตกใจไปทานมหาทุคตบุรุษอยาตกใจไป พระพุทธเจาทานไม
เขาบัญชีใคร ใครมาจดบัญชีทา นไมได เขาเกรงพระทัยทาน ทาน
อยูที่วิหาร เขาไปเถอะ อาจสมเจตนาได เพราะไมมีพระอีกแลว
มหาทุคตบุรุษก็ผลุดลุกไปทั้งนํ้าตายังเต็มตาอยูทีเดียว พอไปถึง
พระพุทธเจาก็กราบๆ ลง พระพุทธเจาเห็นทุคตบุรุษ พระองค
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ตรัสถาม อสฺสมุโข มหาทุคฺคโต มหาทุคตบุรุษ เปนอยางไรนํ้าตา
จึงเต็มหนาอยูล ะ จึงกราบทูลเลาถวายพระองคตงั้ แตตน จนอวสาน
พระศาสดาจารยสงบาตรให มหาทุคตบุรุษรับออกมา รับบาตร
ออกมาตามลําดับผูคนคับคั่ง เหมือนกับรับพระเจาแผนดินเสด็จ
พอเห็นมหาทุคตบุรษุ ถือบาตรก็ใหเงินแกมหาทุคตบุรษุ ใหพนั บาท
สองพันบาท ทวีขึ้นไป จนกระทั่งแสนบาท ลานบาท โกฏิหนึ่ง
ใหสมบัติเศรษฐีครึ่งหนึ่ง เพื่อจะอาราธนาพระพุทธเจาไปถวาย
ภัตตาหารเพียงอยางเดียว ไมไดมงุ อะไรดีอกดีใจ ใหสมบัตเิ ศรษฐี
ทัง้ หมดก็ไมเอาอีกเหมือนกัน อาราธนาพระพุทธเจาไปเลีย้ งจนได
ถึงบานจนได พอจะไปแนเขา พระเจาแผนดินก็เสด็จตามไป
กลัวพระพุทธเจาจะไปฉันบานคนจนดวยอาหารที่ไมดี ฉันไมได
แตพอไปเห็นเครือ่ งไทยทานของมหาทุคตบุรษุ เขาแลว หันพระพักตร
กลับทันที เราก็ทําไมไดอยางนี้ พระอินทรทํา ไมใชมนุษยทํา
พระพุทธเจาทําภัตตกิจสําเร็จแลว ทําภัตตานุโมทนาใหมหาทุคตบุรษุ
มหาทุคตบุรุษรับบาตรกลับมาวิหารดังกลาว พอกลับไปถึงบาน
มหาทุคตบุรุษกลับกลายไปแลว เปนมหาเศรษฐีคหบดีใหญโต
มโหฬารไปแลว เขาบานไมถกู ไดสมบัติใหญโตมโหฬารอยางนัน้
ทีท่ าํ ทานตองทําจริงอยางนัน้ ชีวติ จิตใจจะตายชางมัน เอาจริงๆ จังๆ
อยางนั้นก็ไดการ อยางมหาทุคตบุรุษนั้นยอมตาย นั่นทําจริง
ถูกจริงอยางนี้ เพราะฉนัน้ ทานการใหมหาทุคตบุรษุ นัน้ ไปชวนเขานี่
แกจึงไดรวยกันยกใหญ มหาทุคตบุรษุ ก็ถกู บัณฑิตบุรษุ ชักชวนอีก
รวยใหญอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเจาภาพทั้งหลายก็ชักชวน
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กันมาหลายคนดวยกัน บริจาคทานดวยกัน ไดทั้งโภคสมบัติ
บริวารสมบัติ นี่สวนทาน และสวนใหบรรพชา เปนเจาภาพให
บวชเปนสามเณรเปนภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนา เปนภิกษุ
เปนสามเณรภาวะในพระพุทธศาสนาอยางนี้ เปนเปาหมายใจดํา
ของพระบรมศาสดา ไดอบุ ตั บิ งั เกิดขึน้ ในโลกแลว มุง มาตรปรารถนา
จะใหกุลบุตร ใหบรรพชาอุปสมบทเหมือนพระองคบาง เรื่องนี้
เปนกลเม็ดสําคัญ ถาวาอุบาสก อุบาสิกาทัง้ หลาย ภิกษุ สามเณร
ฉลาดฟงธรรมออก ตามธรรมดาเจาลัทธิเจาวิชาไหนๆ มีความรู
ชนิดใด เปนคนฉลาดก็ชักชวนหมูมนุษย ใหตามลัทธิของตัว
มานีเ่ ปนคนฉลาดกอนพุทธกาลก็มอี ยูอ ยางนี้ ถาถือลัทธิอะไรก็ให
เปนหลักฐาน ยึดลัทธินนั้ ใหมนั่ แลวก็ชกั ชวนบุคคลอืน่ ใหเขาลัทธิ
อันเดียวกัน ใหมคี วามเห็นเปนเอกฉันทแลว มีพวกขึน้ ไดตงั้ ๑๐๐
ตัง้ ๑,๐๐๐ ตัง้ ๑๐,๐๐๐ ตัง้ ๑๐๐,๐๐๐ นัน่ แหละถาวาหนักขึน้ ไปๆ
ก็ชักชวนพวกมากขึ้นไปๆ เต็มประเทศ เต็มประเทศเขาก็เปน
เจาแผนดิน ลึกซึง้ ขนาดนัน้ ทีเ่ ราไปทางถูกไมใชไปทางผิด ถาไป
ทางผิดไปทางคอมมิวนิสตเปนอยางหนึ่งอยางใดไมได ถูกตัดหัว
หรือถูกยิงเปาทีเดียว นีท่ างถูกทางพุทธศาสนาเปนภิกษุสามเณร
ใครใกลภกิ ษุสามเณรใหจบั ตัวมาบวชเปนภิกษุสามเณรเหมือนกัน
เสียหมด ก็เปนพวกของตัวหมดนัน่ เอง ใครเขาใกลกใ็ หเปนอุบาสก
ใหจําศีลใหทานฟงธรรมเสียหมด ถาเปนอุบาสิกา ใครเขาใกล
ก็ใหเปนอุบาสิกาเสียใหหมด เมื่อเขาไปใกลก็โกนหัวนุงขาวเสีย
พวกของตัวก็มากเขาๆ ชักชวนใหจาํ ศีลใหทานฟงธรรมเสีย นีค่ นฉลาด
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คนมีป ญญาหาพวกไมไ ดม ากอยางนี้ ถ า คนหาพวกไม เป น
ตั้งแตหนุมจนแกคนเดียวอยูนั่นแหละ เขาใครไมติด ไมมีปญญา
คนโง นั่นเปนอยางไรจะหามเสา สักตนหนึ่งก็ไมไหว ตัวคนเดียว
หามอยางไรหามไมได ไมมีพวกไมฉลาด เพราะพระพุทธเจา
ทานสอนมนุษยใหฉลาด ไมใชสอนใหเปนคนโง ถาเปนอุบาสก อุบาสิกา
ก็หาพวกอุบาสก อุบาสิกาใหมากขึ้น ถาเปนภิกษุ สามเณรก็หา
พวกภิกษุ สามเณรใหมากขึ้น เรื่องนี้ครั้งพุทธกาลปรากฏอยู
บัณฑิตบุรุษไปชวนบุรุษวัดโนนไปฟงธรรมวัดโนนวัดนี้
ไปไกลออกไปเรือ่ ยๆ ไป หมูโ นนหมูน ี้ไปหนักเขาหนักเขา ไปเฝา
พระบรมศาสดาครบ ๕๐๐ พอครบ ๕๐๐ ก็ไปเฝาพระบรมศาสดา
เมื่อไปเฝาพระบรมศาสดาคนก็มากมายกายกอง จึงเปนที่เลาลือ
กันวา บัณฑิตบุรุษนั้นเปนคนหัวหนาพระศาสดาใหนามสมมติ
สมัญญาวา บัณฑิตปุริโส อีกเหมือนกัน วา ผูดําเนินดวยคติของ
ปญญา คนมีปญญา ชวนหมูพวกไดถึง ๕๐๐ เปนคนมีชื่อเสียง
ในครั้งพุทธกาล นี้ตัวอยางเปนหลักเปนประธานอยางนี้ เมื่อ
รูจักหลักดังนี้ ก็การใหทาน หรือการเปนเจาภาพใหกุลบุตรบวช
ในธรรมวินัยของพระศาสดา จงอุตสาหทําดวยตนของตนดวย
ใหชักชวนบุคคลผูอื่นใหทําดวย ก็จะรวยทั้งสองฝาย เมื่อทํา
ดวยตนของตนก็แคบไป ตองทําใหกวางๆ สามัคคีเกิดมากดวย
เมื่อสามัคคีเกิดมากแลวความสุขเกิดมากดวย เพราะเหตุวา
พระองครับสั่งวา สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพรอมเพรียง
ซึ่งกันและกันเปนเหตุใหเกิดสุข แสวงหาความสุขก็ตองสุขกัน
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อยางนี้ นี่ที่ไหนไดมาวัดมาวาหมูเดียวพวกเดียวกันจําศีลภาวนา
เมื่อมาทะเลาะกันเสีย เรื่องอะไรกันแสนจะโง ไมโงเดียว หนึ่งโง
สองโง สามโง สี่โง รอยโง พันโง หมื่นโง แสนโง แสนโงอยางไร
ก็คอื ฆาตัวเองเสียทัง้ เปน ฆาตัวเองทัง้ เปนอยางไร ก็ไปโกรธกันเสีย
ก็ ฆ  า ตั ว เองทั้ ง เป น ใครเขาจะเข า ใกล เขามาทํ า บุ ญ ทํ า ทาน
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 นีแ่ หละเปนทางไปของพระพุทธศาสนา ตองกลมเกลียว
นํา้ หนึง่ ใจเดียวในกันและกัน ฟงเทศนฟง ธรรมจําศีลภาวนาก็เปน
นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน กลมเกลียวในกันและกัน ใหทานก็พรักพรอม
กันทําใจใหดี อยาทําใหอจิ ฉาริษยาอยาอวดดิบอวดดีในกันและกัน
นั่นเปนพญามารบังคับใหเราเสียหาย ไมใชใหเปนคนหลักฐาน
ตองเปนผูตั้งอยู ในการใหทานฟงธรรมจํ า ศี ลภาวนานั่ น เป น
ทางไปของพระพุทธเจา พระอรหันต เพราะฉะนั้นการใหทาน
บริจาคทาน พระสงวนเปนผูชักชวนเพื่อนสพรหมจารีดวยกัน
เป น เจ า ภาพให อุ ป สมบทพระภิ ก ษุ ภาวะในพระพุ ท ธศาสนา
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ภิกษุองคนนั้ มีธรรมกายดวย บวชสองชัน้ มีธรรมกายกวางขวางดี
สอนคนอื่ น ก็ ไ ด เ ป น ครู เ ขาก็ ไ ด มี ธ รรมกายไปนรกไปสวรรค
ไปนิพพานได พระสงวนก็ตาดีหูดีเหมือนกัน รูวาองคนี้มีธรรมดี
ก็เปนเจาภาพบวชใหขา งในก็เปนพระพุทธเจาปรากฏอยู ขางนอก
ก็เปนภิกษุภาวะในพุทธศาสนา บวชอยางนี้ก็เรียกวา ถาวาถึง
นักเลงโตก็เหลี่ยมถูกสองชั้น ถูกเหลี่ยมที่ถูกเหลี่ยมนั้นเพราะถูก
คนอืน่ บวชถาตัวเอง ทําใหมธี รรมกายขึน้ แลว บวชตัวเองเหมือน
อยางกับพระอยางนั้น ก็ถูกสามชั้นทีเดียว แตนี่เปนคนอื่นเสียตัว
คนอืน่ เขามีธรรมกาย แลวก็เปนเจาภาพบวชใหแกเขานี่ไดสองชัน้
เหตุนี้พระสงวนก็มีปญญาสอดสองมองเห็นไปในภายหนาวา
ทานองคนเี้ มือ่ บวชเปนภิกษุภาวะในพุทธศาสนา เพราะเปนธรรมกาย
ตัง้ แตเปนฆราวาสอยูแ ลว ก็จะเปนอายุพระศาสนาตอไป ก็จะเปน
อาจารยเขาทางวัดโนน วัดจันทรปะขาว เขาไปในคลองภาษีเจริญ
เพราะเคยเขาไปอยูก บั พวกเขาเหลานัน้ เคยอุปการะเขาอยูบ า งแลว
ตอไปก็จะเปนครูอาจารย ในที่โนน แตตอนนี้ยังมีคนรูจักนอย
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
เปนหลักพระศาสนาใหญโตเหมือนกัน เปนฐานรองพระพุทธศาสนา
ใหญ โ ตเหมื อ นกั น ส ว นธรรมทานพระศาสดาจารย เ ป น ผู 
ไดตรัสรูแลว ก็มีธรรมทานดวย ธรรมทานนั้น ทําใหศาสนา
รุงเรืองยิ่งใหญไพศาล ถาไมมีธรรมทาน ใครจะไดมรรคผล
ธรรมทานเปนตัวใหถึงมรรคผลทีเดียว แตผูที่จะไดมรรคผล
ถาหากวาไมไดอาหารเมื่อตอนตนจะไดมรรคผลอยางไร ก็อาศัย
ซึ่งกันและกัน หนทางเบื้องตนหนทางเบื้องปลาย มรรคผล
เปนหนทางเบือ้ งปลาย ธรรมทานเปนหนทางเบือ้ งตน ธรรมทานนี้
พระองครบั สัง่ วาประเสริฐเลิศกวาทานทัง้ ปวง เลิศกวาทานทัง้ ปวง
เพราะทานในเบื้องปลายไมมีผูหนึ่งผูใดจะใหได พระศาสดา
อุ บั ติ ขึ้ น ในโลกจึ ง ให ไ ด จึ ง เป น ธรรมทานสํ า คั ญ ถ า ว า เมื่ อ
พระศาสดายังไมอุบัติขึ้นในโลก ไมมีผูหนึ่งผูใดจะใหธรรมทาน
เหมือนพระศาสดาได แลวจะใหก็ทางมรรคผลไมมี พระศาสดา
อุบัติขึ้น ทางมรรคผลจึงมีปรากฏขึ้น ธรรมทานในศาสนานี้จึง
ไดชื่อวาประเสริฐเลิศดวยประการดังนี้
เมื่อรูจักหลักอันนี้ เขาใจชัดเชนนี้ ที่จะเปนมนุษยตอง
ประพฤติบริสุทธิ์ดวยกายดวยวาจาดวยใจ เมื่อประพฤติบริสุทธิ์
ดวยกายดวยวาจาดวยใจแลว ใหเปนผูคิดใหสมบัติของตน แก
บุคคลผูอื่นไมโลภอยากไดของเขายินดีสรรเสริญพวกเหลานั้น
ไมโกรธประทุษรายเขา มีเมตตาปราณีในเขาอยากใหเขาเปนสุข
ทุกถวนหนา แลวก็ชกั ชวนบุคคลอืน่ ใหเมตตาปราณีในเขา เห็นชอบ
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ประกอบดวยสุจริตตามครองธรรม เห็นชอบตามครองธรรมดวยตน
ของตนแลว ชักชวนบุคคลผูอ นื่ ใหเห็นชอบประกอบอยูใ นความเห็น
ในครองธรรม ยินดีสรรเสริญพวกดําเนินตามครองธรรมนั้นๆ นี้
ไดชื่อวากระทําความดีดวยกายวาจาใจ สมมาตรปรารถนา นี่เรา
รูแลววาการเปนมนุษยเปนของไดยากอยางนี้ ความบังเกิดขึ้น
ของพระผูมีพระภาคเจาเปนของไดยาก ตองสรางบารมี ๓๐ ทัส
เครงครัดทีเดียว บารมี ๓๐ ทัสตองบริสุทธิ์บริบูรณถาไมบริสุทธิ์
บริบูรณ เปนพระพุทธเจาไมได กวาจะไดบารมี ๓๐ ทัส ก็ตอง
สร า งไม ใ ช เ ป น ของธรรมเล็ ก ๆ น อ ยๆ ทํ า ยิ่ ง ใหญ ไ พศาล
บารมี ๓๐ ทัส คือ ทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี
ทานบารมี นั้ น ต อ งกลั่ น ๆ บุ ญ ที่ เ ราทํ า นี้ กลั่ น กั น จริ ง ๆ
กลั่นกันใหญทีเดียว บุญคืบหนึ่งรอบตัวกลมรอบตัว คืบหนึ่ง
กลั่นเอามาเปนบารมีไดนิ้วเดียว บารมีคืบหนึ่ง กลมรอบตัว
กลั่นเปนอุปบารมีไดนิ้วเดียว อุปบารมีคืบหนึ่ง กลมรอบตัว
กลั่ น มาเป น ปรมั ต ถบารมี ไ ด นิ้ ว เดี ย ว จึ ง ต อ งสร า งบารมี
ไปกระทําบุญสรางบารมีไปอยางนี้ ทานบารมี ทานอุปบารมี
ทานปรมัตถบารมี สามดวง ดวงหนึ่งวัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา
กลมรอบตัว ดวงหนึง่ วัดผาเสนศูนยกลางกลมรอบตัวๆ นีส่ ว นทาน
แลวก็ตอ งศีลอีกไมใชอยางเดียว ศีลสมบูรณบริบรู ณแบบเดียวกัน
ศีลบารมี ศีลอุปบารมี ศีลปรมัตถบารมี ถาวาไดบญุ มาโดยวิธศี ลี แลว
กลัน่ แบบเดียวกันนัน้ จนกระทัง่ ศีลบารมี ศีลอุปบารมี ศีลปรมัตถบารมี สามดวงนี้ ๒๐ วา กลมรอบตัวเทาๆ กันกวาจะไดบารมี
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เต็มเชนนัน้ จะเปนเวลานานเทาไรพระพุทธเจานับอสงไขยไมไหว
ทีพ่ ระพุทธเจาสรางบารมีเปนเอนกอนันตมากนัก เนกขัมมบารมี
การออกจากกามเปนนักบวชอยางนี้ เมือ่ ไดบญุ มาจากนักบวชแลว
กลัน่ แบบเดียวกัน กลัน่ เปนบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ดวงเทาๆ กัน
๒๐ วา กลมรอบตัว เทาๆ กัน ปญญาทีเ่ ราใชปญ ญาเปนบุญกุศล
ที่ใชปญญาที่ชอบประกอบดวยสุจริตที่ชักชวนบุคคลผูอื่นใหละ
ใหเลิกความชั่วกระทําความดี เรียกวาเปนปญญาบารมี ปญญา
บารมีที่สั่งสมอบรมมามากนอยเทาไรก็ตาม ถาวาเปนบุญเกิด
จากปญญาแลวไดมากนอยเทาไรก็กลั่นแบบเดียวกัน จนกระทั่ง
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
วัดผาศูนยกลาง ๒๐ วา นัน้ เรียกวาบารมีเต็มแลว พอบารมีเต็มแลว
ตองมีอื่นอีก ประกอบอีกหลายประการ กวาจะเต็มมากมายนัก
กวาจะไดเปนพระพุทธเจาแตละพระองค ทรงรับสัง่ ดวยพระองคเองวา เราตถาคตไดบริจาคทานบารมีมา บริจาคตัดศีรษะของเรา
ใหเปนทาน ผลมะพราวในชมพูทวีปมากนอยเทาใด นอยกวาศีรษะ
ที่เราตัดใหเปนทานมากมายนัก นั้นเพียงแตตัดศีรษะ สวนเลือด
ที่ใหเปนทานนั้น นํ้าในมหาสมุทรมากนอยเทาใด นอยกวาเลือด
ของเราทีเ่ ราใหเปนทานมากมายนัก ใหเนือ้ เปนทาน แผนดินปฐพี
มากนอยเทาใดในชมพูทวีป นอยกวาเนือ้ ของเราที่ใหเปนทานนัน้
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มากมายนัก ใหกระดูกเปนทาน นับกระดูกภูเขาในชมพูทวีปนอย
กวากระดูกของเรา ที่เราควักลูกตาใหเปนทาน ดวงดาวในอากาศ
นอยกวามากมายนัก ที่เราควักลูกตาใหเปนทานมากกวานั้น
อัศจรรยอยางนี้ กวาจะไดเปนพระพุทธเจาองคหนึ่งองคหนึ่ง
ไมใชงา ย ยากนักทานยืนยันวา พุทธฺ ปุ ปฺ าโท จ ทุลลฺ โภ ความบังเกิดขึน้
ของพระพุทธเจา เปนของไดยากประการทีส่ อง ทุลลฺ ภา ขณสมฺปตฺติ
ทีจ่ ะถึงพรอมดวยขณะดวยสมัย คนทีบ่ วช กวาจะไดบวชไมใชเปน
ของงาย ตองถึงพรอมดวยขณะดวยสมัยจึงจะไดบวช ถึงพรอม
ดวยขณะดวยสมัยอยางไร ขณะสมัยที่จะถึงนั้น พระพุทธเจา
มาอุบตั ขิ นึ้ ในโลก ตนก็มาเกิดในมนุษยโลกเหมือนกัน แตไปเกิดเสีย
ปลายดงปลายปา บานแขมเมืองดอน รอยวันพันปภกิ ษุ สามเณร
ไมไดกลายไปทางนั้นสักครั้งหนึ่ง แลวจะไดบวชอยางไรกัน
ไมไดบวชแนนอน หมดอายุเปลาๆ ไมไดบวชกับเขา นี้ไดยาก
อยางนี้พระพุทธเจามาอุบัติตรัสขึ้นในโลก แตไปเกิดในอรูปสัตว
อสัญญีสัตว อรูปสัตว อสัญญีสัตวเปนอยางไร อรูปสัตวหมายถึง
อรูปพรหมชั้นที่สี่ อสัญญีสัตวก็ รูปพรหมชั้นที่ ๑๑ ชั้นที่ ๑๑
เมือ่ เวลาจะตายได จตุตถฺ ฌาน ฌาณทีส่ ี่ เบือ่ นามติดรูป ทุกขยาก
ลําบากก็เพราะนาม ถาไมมีนามเสียแลวก็ไมรูเรื่องรูราวอะไร
เหมือนกอนดินหินกรวดจะไปทุกขอะไร เบือ่ นามไปติดรูปพอตาย
ไปเปนพรหมก็เหมือนอยางกับคนนอนหลับ นอนหลับอยูนั้น
เหมือนอยางทอนไมกอนหินอยางนั้น ถาวาไปนั่งตาย ก็ไปนั่งอยู
เหมือนตุกตาหิน ถานอนตายก็ ไปนอนอยู เหมือนตุกตาหิน
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ทําอะไรไมได ไมรูเหมือนคนนอนหลับนั้นเขาเรียกวาอสัญญีสัตว
ต อ งไปเป น อสั ญ ญี สั ตว รั บ ความสุ ข อยู  ๘,๔๐๐ มหากั ล ป
พระพุ ท ธเจ า มาตรั ส ในโลกนั บ ไม ถ  ว น ๘,๔๐๐ มหากั ล ป
ถาอสัญญีสตว อรูปสัตว นั่นอรูปสัตว อสัญญีสัตว เบื่อนาม
ติดรูป ตองไปอยูนั่นใน ๕๐๐ มหากัลป อยูที่นั่น นานเหลือทน
แตวา ไมถงึ ๘,๔๐๐ ซึง่ มากมายนัก ถาไปเปนเสียเชนนัน้ ก็พระพุทธเจา
มาอุบตั ขิ นึ้ ในโลกจะไดพบอยางไร ก็เปนไมถงึ พรอมดวยขณะสมัย
ขาดขณะขาดสมัยไป ไมถงึ พรอมดวยขณะดวยสมัย พระพุทธเจา
อุบัติตรัสในโลก แตไปเกิดในอเวจี เหมือนเทวทัต หรือสัตวที่
อยูในอเวจี จะไดมาบวชกันอยางไร บวชไมไดกันหรือในนรก
ทัง้ ๔๕๖ ขุมก็บวชไมไดกนั หรือไปเกิดเปนเปรตเปนอสุรกายเสีย
ก็บวชไมได ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานก็บวชไมได ในเรือ่ งนีเ้ ราเกิด
เปนมนุษยแทๆ แตวาไมเลื่อมใสก็ ไปเกิดเปนมิจฉาทิฏฐิเสีย
เหมือนประเทศตางๆ เวลานีม้ จี าํ เพาะพุทธศาสนาเทานัน้ ทีน่ บั ถือ
พระพุทธศาสนาตัวจริงอยู ที่ไมถือพุทธศาสนาก็เปนอขณะสมัย
ทั้งนั้น ที่เกิดมาในมนุษย โลกนี้เปนบาใบบอดหนวกเสีย เขาก็
ไมใหบวชมีรางกายทุพพลภาพวิกลจริตเขาก็ไมใหบวชอีก ไมได
บวชกับเขาอีก ฉะนั้นบัดนี้พึงรูวา แตเพียงเปนผูหญิงเทานั้นจะ
บวชเปนภิกษุก็ไมได เขาเลิกบวชกันเสียแลว เมื่อครั้งพุทธกาล
เขาบวชกันได ถามีพระอรหันต พระอรหันตเหาะเหินเดินอากาศได
แลวนั้น ผูหญิงจึงจะกลับบวชไดอีก นี่ก็ยากอยู รางกายสมบูรณ
บริบรู ณดอี ยูก บั พอกับแม ละเมิดพอแมไปมีลกู มีเมียเสีย หวงลูก
123
123

หวงเมียบวชไมไดจนตายก็มหี ลายรอยนับพันไมไหวในประเทศไทย
บวชกับเขาไมได นัน่ เปนอขณะอสมัยตอเมือ่ ใดไดมศี รัทธาเลือ่ มใส
ขึ้นเหมือนกับคนผูบวชนี้ มาพบพุทธศาสนามีศรัทธาเลื่อมใส
ไดเห็นพระรัตนตรัยมีธรรมกายขึ้น สิ่งอื่นไมถึง การบวชนี้เปน
ของเลิศประเสริฐนัก ตองรักใครขนาดนี้จึงจะไดบวชสมมาตร
ปรารถนาเมื่อไดบวชสมเจตนาแลวใหรักษาธรรมที่ตนไดนั้น
ไวใหมั่นคงในขันธสันดาน บุญกุศลก็จะเกิดยิ่งใหญไพศาลหนัก
ขึ้นไปก็จะไดเปนครูบาอาจารยเขาหนักขึ้นไป ทําประโยชน
พุทธศาสนาได ไมเสียทีที่พอแมอาบนํ้าปอนขาวอุมทองมา
ไมหนักเปลา ไมเหนือ่ ยเปลา ไมลาํ บากเปลา ไดชอื่ วาใหประโยชน
แกพอแมแทๆ แมบุคคลผูหนึ่งผูใดจะทูลตัวไวเหนือเกลาก็
ไมหนักเปลาเพราะเปนคนทําประโยชนใหแกชาติ ศาสนา ใหแก
พระพุทธศาสนาโดยตรงทีเดียว ใหตั้งใจใหมั่นอยางนี้ เมื่อได
เปนสมณะแลว อุตสาหตั้งอกตั้งใจ ไมไดเปนงาย ภิกษุสงฆทั้ง
๒๕ ตองยกขึ้น ตองมีอุปชฌายรับเขาหมูไมไดเปนภิกษุไดงายๆ
เมื่ อ ได เ ป น แล ว ก็ รั ก ษาไว เ ป น เกี ย รติ สํ า คั ญ ของตั ว นี่ ฝ  า ย
คนผูบวชไดอานิสงสสําคัญในชาตินี้ ฝายเจาภาพผูบวชก็สําคัญ
เหมือนกัน เนื่องซึ่งกันและกันดังนี้ ทุลฺลภฺจ มนุสฺสตฺตํ ทุลฺลภา
ขณสมฺปตฺติ ที่จะถึงพรอมดวยขณะดวยสมัยเปนของยาก บัดนี้
ผูบวชไดบวชสมเจตนา เจาภาพก็พลอยไดบุญไดกุศลไปดวย
สมเจตนา
สทฺธมฺโม ปรมทุลฺลโภ สัทธรรมเปนของไดยากอยางยิ่ง
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ไมใชพอดีพอราย สัทธรรมคืออะไร ธรรมคือเครื่องสงบระงับ
เครือ่ งสงบระงับอะไร สัทธรรมเครือ่ งสงบระงับ สงบระงับความโลภ
ความโลภเกิดขึน้ หรืออภิชชา เพงอยากไดสมบัตขิ องคนอืน่ ตองมี
สัทธรรมจึงสงบได ถาสงบระงับไมไดกต็ อ งลักขโมย ตองปลนเขา
ตองมีสัทธรรมจึงสงบได สัทธรรมเปนของอยางนั้น ความโลภ
อยากไดของๆ คนอื่นเกิดขึ้น ตองพินิจพิจารณา หากวาเราไปลัก
เขาเขา เราไปปลนเขาเขา เขามาลักเรามาปลนเราเราชอบไหม
ไมชอบตองคิดไปทวนมา ใหความทุกขแกเขาไมดตี อ งใหความสุข
แกเขาจึงจะดี จนกระทั่งใจมันยอม วาไมเอาเลิกลักเลิกปลน
กันตอไป เลิกลักสงบเสียไดเชนนี้ เพราะสัทธรรม ไมใชอื่น สงบ
ระงับ อภิชฌาละโมภ ไมสมํา่ เสมอพยาบาทเกิดขึน้ อาฆาตปองราย
หมายมาตรกัน จะไปยิงไปฆาไปฟน ไปแทง ใหเขาถึงความวิบัติ
พลัดพรากตางๆ ก็ตองใชวิธีพิจารณาแบบเดียวกัน ถาเขาถูกฆา
เชนนั้นเขาเดือดรอนเขาทุกข เราถูกฆาเชนนั้น ถูกประทุษราย
เชนนัน้ ถูกทําลายเชนนัน้ จะทุกขไหม เปนทุกขแน ตองคิดทบไป
ทวนมาๆ จนกระทั่งไมไปประทุษรายเขา ไมปองรายเขาก็เลิก
ขาดจากใจ นี่สงบลงไดเพราะสัทธรรม เห็นผิดจากครองธรรม
ก็แกไขหาครูบาอาจารยหรือทานผูห ลักผูใ หญ ทานผูเ ลาเรียนศึกษา
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
ครั้นจะชี้แจงแสดงในเทศนา ทุลฺลภ ทั้ง ๔ ประการ
ชี้แจงแสดงใหกวางขวางออกไปเวลาก็ไมสูพอเพราะเจาภาพ
ใจไมคอยสบายอยูแลว ถึงเวลาที่จะเจริญพระพุทธมนตตอไป
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 ดวยอํานาจปฎกทั้ง ๓ คือ วินัยปฎก สุตตันตปฎก
ปรมัตถปฎก ชินสาวกานุภาเวน ดวยอานุภาพชินสาวก สาวก
ของทานผูชนะมาร จงดลบรรดาลความสุขสวัสดิ์ใหอุบัติบังเกิด
มีแกทานผูเปนเจาภาพ และสาธุชนทั้งหลาย 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 พุทฺธานมุปปฺ าโท สุขา สทฺธมฺมเทสนา สุขา สงฺฆสฺส
สามคฺคี สมคฺคานํ ตโป สุโขติฯ
ณ บั ด นี้ อาตมภาพจะได แสดงธรรมิ ก ถา แก ด  ว ย
พระพุทธเจาบังเกิดขึ้นเปนเหตุใหเกิดสุข พระองคทรงแสดง
ธรรมเทศนาก็เปนเหตุใหเกิดสุข ธรรมเทศนาของพระองค ได
สําเร็จแกพทุ ธบริษทั ปรากฏชัด ทานผูส าํ เร็จดวยเทศนานีร้ วมเขา
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เปนหมวดหมู ทีเ่ กิดสุขก็เกิดจากความพรอมเพรียงซึง่ กันและกัน
ความสุขเปนตัปปธรรมของความพรอมเพรียงโดยแทในกระแส
เทศนานี้ ออกจากพระโอษฐของพระบรมศาสดา พระองค ได
ทรงบรรลุพุทธการกธรรมสมมาตรปรารถนา จึงไดทรงเทศนา
วางเนตติแบบแผนเห็นสภาวะปานฉะนี้ ก็บัดนี้เราทานทั้งหลาย
ทีเ่ ปนภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จะพึงไดฟง พระธรรมเทศนา
เรื่องพุทธปญญาปรากฏตอไปบัดนี้
สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท ความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจา
เปนสุข สุขา สทฺธมฺมเทสนา การแสดงพระสัทธรรมของพระองค
เปนสุข สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพรอมเพรียงของหมูเปนสุข
สมคฺคานํ ตโป สุโข สุขเปนตัปปธรรม ธรรมของความพรอมเพรียง
ทั้งหลาย ธรรม ๔ ขอนี้ เปนตํารับตําราที่เราทานทั้งหลายจะได
ประพฤติปฏิบัติตามพระบรมศาสดา ในขอนี้ความบังเกิดขึ้นของ
พระพุทธเจาเปนสุขนั้น เปนไฉน? พระจอมไตรแสวงหาพุทธการกธรรมตั้งแตละราชสมบัติคือเมืองกบิลพัสดุออกบําเพ็ญ
ทุกกรกิริยาถวนหกพระพรรษา ไดบรรลุเปนพระพุทธเจาใตควง
ไมศรีมหาโพธิ์ ที่ไดบรรลุความเปนพระพุทธเจานั้น พระพุทธเจา
มีความรูเห็นความเห็นแปลกออกไปอยางไร? เมื่อพระองคไดไป
ศึกษาในสํานักอาฬารดาบส และอุทกดาบสพระองค ไดบรรลุ
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
นั่นพระองคทรงทราบรูจักกายรูปพรหมทั้งหยาบทั้งละเอียด
แตวาเมื่อไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาใตควงไมศรีมหาโพธิ์นั้น
ทานเปนผูรูพิเศษขึ้นเมื่อไดรูจักกายธรรมทั้งหยาบทั้งละเอียด
เปนชั้นๆ ขึ้นไป แตพอรูจักกายธรรมทั้งหยาบทั้งละเอียดแลว
ความรูความเห็นผิดกับกายรูปพรหม อรูปพรหมทั้งหยาบทั้ง
ละเอียด ยิ่งละเอียดหนักเขา ยิ่งเห็นไกลหนักขึ้น เห็นลึกซึ้งหนักขึ้น
ไมมกี ายใดกายหนึง่ เขาไปถึงกายธรรม ธรรมกายเมือ่ เกิดขึน้ แลว
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
เข า ถึ ง กายธรรมที่ เ ป น โสดา สกิ ท าคาทั้ ง หยาบทั้ ง ละเอี ย ด
เปนลําดับขึ้นไป เขาถึงกายธรรมที่เปนโสดา สกิทาคาทั้งหยาบ
ทั้งละเอียด พระองครูละเมียดละไมเขาไปอีก จุตูปปาตาณ
ญาณเครื่องปฏิสนธิของสัตวในโลก ไปเกิดมาเกิดเหมือนกับคน
ยืนอยูในฝงแมนํ้านที นํ้าใสสะอาดเปนอันดี ปลาจะวายไปใน
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ทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต ก็ ป รากฏด ว ยตาของบุ ค คลผู  ที่ ยื น อยู  ที่
ฝง แมนาํ้ นัน้ เห็นปรากฏชัดดวยตา ธรรมกายโสดา โสดาละเอียด
สกิทาคา สกิทาคาละเอียด อนาคา อนาคาละเอียด เห็นปรากฏ
ชัดอยูที่ปฏิสนธิของสัตวปรากฏหมด ไปเกิดมาเกิด เกิดจากสัตว
พวกนี้ ตายจากสัตวพวกนี้ ไปเกิดเปนสัตวพวกโนนก็เห็นปรากฏ
เกิดจากสัตวพวกโนน ตายจากสัตวพวกโนนไปเกิดเปนสัตวพวกโนน
ไปเกิดเปนกายมนุษย กายทิพย กายรูปพรหม อรูปพรหมเห็น
ปรากฏชัด เห็นเหมือนปลาวายนํา้ ดังนี้ ผุดจากนี้ ลงดํานํา้ ไปเห็น
ตัววายเรื่อยไป ไปผุดขึ้นโนนก็เห็นปรากฏ หรือดําจากโนนไปผุด
ขึ้ น ที่ โ น น ก็ เ ห็ น ปรากฏ เห็ น หมดทุ ก สกลกายของปลานั้ น
ในนํ้ า นั้ น เห็ น ปรากฏหมด อย า งนี้ เ รี ย กว า จุ ตู ป ปาตาณ
รูจักปฏิสนธิของสัตวอื่นแตวายังไมถึง อาสวกฺขยาณ พอเขา
ปจฉิมยาม ทายของพระองค ไดบรรลุอรหัตตูปนิสสัยไดบรรลุ
เป น พระอรหั ต ต ตั ด กิ เ ลสเป น สมุ จ เฉทปหานถึ ง วิ ร าคธาตุ
วิราคธรรมหมดรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชาเขาถึง
วิชชาแทๆ เขาถึงวิชชาวิมุตติแทๆ เรียกวาวิชชาวิมุตติหลุดจาก
อาสวะนัน้ ตลอดถึงอวิชชา เมือ่ ไดบรรลุโพธิญาณเปนพระอรหัตต
ตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานดังนีแ้ ลว พระองคกร็ ตู ลอดเห็นตลอด
วาสุขจริงสบายจริง พอเปนพระอรหันตตัดกิเลส เปนสมุจเฉทปหานแลว สุขจริง สบายจริง นี่เปนปฏฐานที่ ๑ ของสัตตมหาปฏฐาน
๗ แหง ในสถานที่ใกลเคียงกันเหลานั้น ไดทรงเสวยวิมุตติสุข
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แหงละ ๗ วัน รวม ๔๙ วัน คือไดตรวจตราเสียหมดทีเดียว
ที่ไดเปนพระพุทธเจาไดดวยธรรมอะไร พระองคทรงตรวจตลอด
ทรงตรวจตลอดแลว อยูท อี่ ชปาลนิโครธ (ตนไทร) นัน้ จะไปโปรดสัตว
นึ ก ถึ ง อาฬารดาบส อุ ท กดาบส ทราบว า ทิ ว งคตเสี ย แล ว
ทรงเปลงวาจาวา "ฉิบหายใหญ" ทานดาบสทั้งสองนี้ มีอีก
กายเดีย วเทานั้นก็จะบรรลุถึงกายธรรมอย า งตถาคตอย า งนี้
นี่เธอทิวงคตเสียแลว จะไปเสวยความสุข อยูในเนวสัญญานา
สัญญายตนะ นั้นเปนแปดหมื่นสี่พันมหากัปป นี่เกิดฉิบหายใหญ
อยางนี้ ทําไมจะแกตัวไดเลาเปนสุขอยูอยางนั้น พระพุทธเจา
มาตรัสในโลก นับไมไหวก็ ไมมาพบพระพุทธเจารับความสุข
อยูอยางนั้น ไมเอาใจใสในเรื่องเหลานี้ เพลินสุขเสีย มัวนอนหลับเสีย เมื่อเปนเชนนั้น พระองคก็สอดสองพระญาณตอไป
จะไปโปรดใครอีกตอไปพระปญจวัคคียทั้ง ๕ ตามเรามานาน
เขาตามเรามานานเราจะตองไปสงเคราะหเขาใหเขารูเ ห็นเหมือน
อยางเราบาง เราจะเดินไปหรือจะเหาะไป หรือดําเนินไป ประเพณี
ของพระพุทธเจาในปางกอน ไปอยางไร ไปโปรดสัตว เมื่อได
ตรัสรูแลว นี่ไปโปรดครั้งแรกก็เห็นวาทุกๆ พระองคมาในอดีต
ลวงแลวเทาไร ปจจุบันนี้ก็ดี อนาคตก็ดี เปนประโยชนทางไหน
ทานก็ ไปทางนั้น ถาจะเปนประโยชนแกทานดวย เหาะเหิน
เดินอากาศไปโปรดถาจะดําดิน ไปโปรดทานก็ทรงดําดินไปโปรด
ถาจะดําเนินไปดวยยางพระบาทไปโปรด ทานก็ทรงดําเนินไปดวย
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ยางพระบาท บัดนี้เปนโอกาสที่จะไปอยางไร ออ! เปนประโยชน
ที่จะดําเนินไปดวยยางพระบาท จะไปพบอาชีวกปจฉิมสาวก
ของเรา จะไดสําเร็จมรรคผลตอน เมื่อ เราจะเสด็ จ ดั บขั น ธ
ปรินพิ พานโนนเห็นชัดๆ ก็ทรงดําเนินไปเปนลําดับ ไปถึงทามกลาง
มรรคาไปพบอาชี ว กเข า จริ ง ๆ อาชี ว กเมื่ อ เห็ น พระศาสดา
ก็แปลกประหลาดใจรัศมีพุงพลานไปทั่วทั้งเนื้อตัว ฉัพพรรณรังสี
สวางไสวนาเลื่อมใสนาไหวนาบูชานักเขาไปใกลๆ ถามวา โภ ปุริส
ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานเปนใคร ใครเปนศาสดาของทาน สั่งสอน
ทานใหไดเปนพระพุทธเจาดังนี้ พระองคทรงรับสั่งวา ใครจะเปน
ศาสดาเราไมมี เราเปนสยัมภูผูรูเอง อาชีวกสั่นศรีษะกรอกหนา
ไมเชื่อหลีกไป ถึงอยางนั้นก็ขึ้นในใจเสมอวา ไปพบมนุษ ย
อัศจรรยนักแตวาไมรูจักวาเปนพระพุทธเจา ตอจากนั้นพระองค
ก็ทรงเสด็จไปเปนลําดับ ไปถึงอิสปิ ตนมฤคทายวัน พระปญจวัคคีย
เห็นพระศาสดาแตไกลวา ก็ตกลงกันวาเราจะไมไหวไมบูชา
ไมเคารพละ เธอคลายความเพียรเวียนมาเปนคนเลวแลวจะดีไมได
จะรูความจริงไมได ครั้นพอพระองคเสด็จเขาไปใกล มีความ
เกรงพระทัย ตางคนตางขลุกขลักชวยกันตั้งโนนตั้งนี่เขา บางก็
ตักนํา้ บางก็หาภาชนะ บางก็วางผาเช็ดเทาไวบา ง ปูอาสนะใหบา ง
วางอาสนะไวหนาทีน่ งั่ บาง สุดแตการตอนรับจะพึงทําได ทีพ่ ระองค
ทรงโปรดพระปญจวัคคียในครัง้ นัน้ ดวยพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
คือทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดทานปญจวัคคียท งั้ หานัน้
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พระปญจวัคคียท ง้ั หาไดฟง พระธรรมเทศนานีต้ อนหนึง่ 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
ผิดวินยั ไมไดบรรลุมรรคผล เปนทางไปของปุถชุ น อันมีกเิ ลสหนา
ไมใชทางไปของพระอริยบุคคลผูมีกิเลสบาง เพราะฉะนั้นทาง
ทั้งสองนั้นบรรพชิตไมควรเสพ ขอปฏิบัติเปนกลางไมเขาไปใกล
ทางนั้ น ข อ ปฏิ บั ติ เ ป น กลางเป น ไฉน คื อ ป ญ ญาอั น เห็ น ชอบ
ดําริชอบ กลาววาจาชอบ เพียรชอบ ประพฤติชอบ การงานชอบ
เลีย้ งชีพชอบ ตัง้ ใจไวชอบประกอบดวยองคแปดประการ ยอลงไป
เปน ศีล สมาธิ ปญญา นี่แหละบรรพชิตควรเสพ เราไดดําเนิน
มาแลว ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งปรากฏอยูกลางดวงธรรมที่ทําให
เปนกายมนุษยใสบริสุทธิ์ ขนาดดวงจันทร ดวงอาทิตย บริสุทธิ์
สนิทเปนอันดี พอเขาถึงดวงศีลไดแลว กลางดวงศีลมีดวงสมาธิ
กลางดวงสมาธิ มี ดวงป ญ ญา กลางดวงป ญ ญามี ดวงวิ มุ ต ติ
กลางดวงวิมุตติมีดวงวิมุตติญาณทัสสนะ พระองคก็ทรงแสดง
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ตามทีพ่ ระองคไดทรงบรรลุมาแลว ตามความจริงทีเดียว ปญจวัคคีย
ก็เห็นตามดวย ตามเทศนานัน้ เปนลําดับไปพระองคทรงแสดงเสร็จ
ลงไปแลวในหนทางเปนกลางและทรงแสดงธรรมทัง้ สี่ ทุกข สมุทยั
นิโรธ มรรค อันไดแก ทุกข เหตุเกิดทุกข ความดับทุกข ขอปฏิบตั ิ
ถึ ง ความดั บ ทุ ก ข แ สดงโดยสั จ จญาณ กิ จ จญาณ กตญาณ
สัจจญาณ ทุกขเปนของจริงควรกําหนดรู ไดกาํ หนดรูแ ลว สมุทยั
เปนเหตุใหเกิดทุกขจริง ควรละ ไดละแลว นิโรธเปนของจริง
ควรทําใหแจง ไดทําใหแจงแลว มรรคเขาถึงความดับทุกข
เปนของจริงควรเจริญ เปนของจริง ไดเจริญแลว ไดเจริญแลว
เมื่อจบพระธรรมเทศนาลงในครั้งนั้น พระอัญญาโกณฑัญญะ
ไดประกาศในที่ตอหนานั้นวา ยงฺกิฺจิ สมุทยฺธมฺมํ สพฺพนฺตํ
นิโรธธมฺมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเกิดขึ้น สิ่งทั้งปวงนั้นก็มี
ความดับไปเห็นเกิดกับดับหมดทั้งสกลโลกตัวเองก็มีเกิดดับๆ
เมื่อเห็นความจริง เกิดดับดังนี้แลว เห็นหมดทั้งสกลรางกาย
กายมนุษ ยก็เกิดดับ กายมนุษ ยละเอียดก็เกิดดับ กายทิพย
กายทิพยละเอียด ก็เกิดดับ กายรูปพรหม กายรูปพรหมละเอียด
ก็เกิดดับ กายอรูปพรหม กายอรูปพรหมละเอียดก็เกิดดับ เห็น
ปรากฏชัดก็บรรลุธรรมกายเหมือนกัน บรรลุเขาถึงธรรมกาย
เปนโคตรภูยังไมถึงพระโสดา โคตรภูบุคคลมีตาเห็นเหมือน
พระองคแลว คราวนี้ใน ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ เห็นเหมือนกัน
แล ว พระองค ก็ ไ ด ท รงแสดงเป น ลํ า ดั บ ไปให พ ระป ญ จวั ค คี ย 
อั ญ ญาโกณฑั ญ ญะได เ ห็ น เป น ลํ า ดั บ ขึ้ น ไป ได บ รรลุ โ สดาทั้ ง
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กายหยาบกายละเอียด ทั้งมรรคทั้งผล สกิทาคาทั้งมรรคทั้งผล
จนกระทัง่ บรรลุถงึ อรหัตตผลไดมรรคผล รูจ กั พระพุทธเจาทีเดียว
พระอั ญ ญาโกณฑั ญ ญะได รั บ ความสุ ข เป น ล น พ น ตั้ ง แต ไ ด
เขาถึงธรรมกาย ก็ไดรับความสุขเปนลนพนเปนลําดับขึ้นไป
พอหมดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานแลวก็เหมือนพระศาสดาจารย
เปนพระอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจาทานเปนพระอรหัตต
มากอนทานเปนกอนนั่นแหละเรียกวาพระพุทธเจา พระอรหัตต
ทีหลังก็เปนพระพุทธเจาเหมือนกัน เรียกวาสาวกพระพุทธเจา
ทานผูรูเองเห็นเองเปนสัพพัญูพุทธ นี่ถูกทานผูรูเองเห็นเอง
สั่งสอนเขาเรียกวาสาวกพุทธ เปนแบบเดียวกัน ธรรมกาย
แบบเดียวกันไมคลาดเคลือ่ นกันเลยทีเดียวพระอัญญาโกณฑัญญะ
ไดบรรลุแลวก็ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิไดบรรลุตาม
เปนลําดับไป ทัง้ หาไดอรหัตตตดั กิเลสเปนสมุจเฉทปหานเปนสาวก
พระพุทธเจาไลๆ กัน ที่ทานไดบรรลุแคนี้ จะเปนสุขแคไหน
สุขา สทฺธมฺมเทสนา ธรรมเทศนาของพระองคทําใหสัตว โลก
เปนสุข อยางนี้เปนสุขเหมือนพระองค ไดอยางนี้ เพราะไดฟง
พระธรรมเทศนาของพระองค เมื่อทรงแสดงเชนนั้นแลว พอโปรด
พระอัญญาโกณฑัญญะแลว โปรดปญจวัคคียแ ลว ก็โปรดพระยสะ
หาสิบหา ภัททิยะราชกุมาร ๓๐ ชฎิลสามพี่นองมีบริวาร ๑,๐๐๐
ทรงแสดงเทศนาปาฏิหาริยตั้ง ๒,๐๐๐ กวาอยาง ชฎิลยอมจํานน
ยอมเปนศิษยพระบรมศาสดา ใหลอยบริขารลงแมนํ้า แลวบวช
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เสี ย ในธรรมวิ นั ย ของพระศาสดา แล ว พาไปเมื อ งราชคฤห
พรอมกัน ๑,๐๐๓ รูป ไปเมืองราชคฤห พระเจาพิมพิสารเห็นเขา
ราชบริพารของพระเจาพิมพิสารเห็นเขาตะลึงพรึงเพริดตกอกตกใจ
โอนี่พระสมณโคดมจะเปนศิษยของอุรุเวลกัสสปะหรือ อุรุเวลกัสสปะ
จะเปนศิษยของสมณโคดม ใครจะเปนศิษยของใครหนอนี่หนอ
ทึ่งในใจไมตกลงใจ พระองคทรงทราบอัธยาศัยของราชบริพาร
ทั้ ง หลายเหล า นั้ น พระเจ า พิ ม พิ ส ารยั ง สงสั ย เหมื อ นกั น
กอนที่จะเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร ใหปุราณชฎิลภิกษุนั้น
กราบพระบรมพระศาสดา ประกาศตนวาเปนพระศาสดาของเรา
เราเปนสาวกของสมณโคดม พระสมณโคดมเปนศาสดาของเรา
ประกาศ ๓ ครั้งแลว เหาะไปในอากาศขนาดเจ็ดชั่วลําตาลแลวก็
ลงมากราบพระศาสดาอีก ๓ ครัง้ ประกาศอีกวาเราเปนสาวกของ
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 ทัง้ ประเทศเปนสุขหมด นีก่ ด็ ว ยพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดาใหเกิดสุขจริง อยางนี้เปนสุขจริงๆ อยางนี้
เมื่อเปนสุขจริงๆ อยางนี้แลวไมใชแตเทานั้น ทรงตรัสเทศนา
เปนลําดับไปจนถึงพระเจาสิริสุทโธทนะใหอํามาตย ไปเชื้อเชิญ
พระศาสดามาเมืองกบิลพัสดุต ามเดิมใหมาในชาติภมู ขิ องพระองค
สงอํามาตยไปเปนชั้นๆ กวาจะไดสี่สิบกวาชั้น ชั้นละพันๆ สงไป
ถึงพระศาสดา พากันบวชเสียหมดไมกลับมาเลย แกไขจนกระทัง่
อํามาตยท่ีฉลาดๆ ที่จะพาพระศาสดากลับมาได จึงไดอํามาตย
ทีฉ่ ลาดและก็อาราธนาพระศาสดาเสด็จมาเมืองกบิลพัสดุไดสาํ เร็จ
เมื่อมาเมืองกบิลพัสดุแลวพระญาติทั้งหลาย มีทิฐิในพระองค
ว า พระองค เ ป น เด็ ก ยั ง หนุ  ม อยู  เป น เด็ ก คราวลู ก คราวหลาน
จะนมัสการนัน้ ไมสมควร มานัง่ นิง่ เฉยอยูก ม็ ี มาทํากิรยิ ามารยาท
ตางๆ กันใหลูกหลานขึ้นหนาบาง ตัวอยูหลังไมกลานมัสการ
เพราะถือทิฐิมานะมาก กษัตริย ในยุคโนน พระองคทรงเห็นวา
เปนพระญาติกัน ยังไมเคารพเราในตถาคต ควรกระทําเชนไร
ทรงเหาะไปในอากาศเดินจงกรมแลวทรงเทศนา ทรงกระทํา
ยมกปฏิหาริย ทรมานพระญาติทงั้ หลายเหลานัน้ พระญาติทงั้ หลาย
นั้นเห็นวาพระศาสดาเปนมหัศจรรยเชนนั้น พระเจาสิริสุทโธทนะ
ยกพระหัตถขึ้นนมัสการ พระญาติทั้งหลายก็พรอมกัน นมัสการ
พระองค พระองคก็เสด็จกลับลงมา ฝนโบกขรพัสตตกเปน
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มหัศจรรยเปนนํ้าสีแดง แตวาไมเปยกใครเลย เหมือนอยูในรม
เวนเสียแต ใครจะตองการใหเปยกก็เปยกชุมโชกไปหมดตาม
ชอบใจ ตกแลวไมเปอ นบนพืน้ แผนดินซึมลงไปใตพนื้ แผนดินกอน
ไมปรากฏเปนมหัศจรรยเขาเรียกวาฝนโบกขรพัสต บังเกิดขึ้น
ในครั้งนั้น ก็ดวยพุทธานุภาพของพระองค พระองคทรงตรัส
เทศนาโปรดสัตวอยูส สี่ บิ หาพรรษา สัตวผใู ดไดรบั พระธรรมเทศนา
ของพระศาสดาแลวเปนมหัศจรรยความรมเย็นเปนสุขเหลือที่จะ
พรรณา ในระหวางที่พระองคทรงตรัสเทศนาอยูมีลูกสาวเศรษฐี
คนหนึง่ บิดามารดาเอาไปรักษาอยูบ นปราสาทเจ็ดชัน้ มีสมบัตมิ าก
แตวา เปลีย่ วใจเต็มที่ แกทนไมไหว แกมองจากหนาตางของปราสาท
เห็นนายพรานเขา แกตามนายพรานไพรในปา ก็ไปอยูกับคนปา
พอมีบุตรขึ้นมา ก็คิดถึงความที่คลอดจากมารดาออกมารอดมาได
เกิดประสงคจะไปบานมารดา ใหมารดาอุปถัมภคาํ้ ชู มาไดครึง่ ทาง
อาวลูกไดคลอดเสียแลว สามีภรรยาก็พากันกลับไป นี่คนที่หนึ่ง
คนที่ ส องก็ เ ป น เช น นั้ น อี ก ไปไม ถึ ง ครึ่ ง ทาง ก็ ค ลอดเสี ย อี ก
คลอดคราวนี้เปนอัศจรรยนักกําลังลูกจะคลอด ฝนพายุก็เกิด
ยกใหญเปนมหัศจรรยนักมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนใหตกใหญทีเดียว
ฝนก็ตกใหญลูกมันก็จะคลอด สามีก็ไปหาใบไมมา เพื่อจะแกไข
ปองกันภรรยาใหไดรบั ความสุขไมใหเปยกฝน ไปทีข่ า งจอมปลวก
งูเหากัดตายเสียอีกแลว ไอนกี่ ล็ กู เล็กคนหนึง่ จูงไวลกู คลอดใหมๆ
นั่นก็อีกคนหนึ่ง ทําไงกันละฝนก็ตกจั๊กๆ ลงมาใหสนุกสนานนัก
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คราวนี้พอคลอดเรียบรอยแลวฝนเงียบเรียบรอยแลว ไปดูสามี
ตายเสียแลวจะทําอยางไร เอาใบไมมาสะๆ ไวตามเรื่องมัน
นั่นก็ลูกออนออกใหมๆ ไปถึงแมนํ้าเขาทําอยางไรละ แมก็อุมลูก
จูงลูกขลุกขลักไปอยางนัน้ แลวจะขามแมนาํ้ ไดอยาง ไมมเี รือขาม
จะวายขามไปเอาลูกคนเล็กไปไวฝงโนนกอน สวนลูกคนโตเอาไว
ฝงนี้ ลูกคนเล็กตัวแดงๆ ออกใหมๆ นกเหยี่ยวบินมาเห็น นึกวา
ชิ้นเนื้อมันก็จะจิกกิน มันก็จะโฉบลูกคนเล็กเอาไป แมอยูกลาง
แมนํ้ายกมือขึ้นตบเพื่อจะใหนกตกใจ แตลูกคนโตขางนี้นึกวา
แมเรียก เด็กก็เดินลงไปในนํ้า ถูกกระแสนํ้าพัดเอาลูกคนโต
ตายเสียแลว ลูกขางโนนก็เหยี่ยวโฉบเอาไปเหลือแตตัวคนเดียว
ก็เดินทางตอไปอีก จนถึงตําบลที่ตัวอยูครั้งกอนนั้น ไดทราบวา
บิดามารดาตายเสียแลว เอาละคราวนี้มันทุกขเหลือทนผานุง
ก็ ไมมีถึงกับเปนบาผานุงไมมีติดกายเดินลอนจอนอยูครั้งนั้น
พระศาสดากําลังเทศนาอยู นางไดเดินทะเลอทะลาเปลือยกายเขาไป
ไมมี ใครจะวากระไรเฉยกันอยูนางก็เขาไป ในพุทธบริษัทนั้น
ครั้นไดฟงพระธรรมเทศนาก็นั่งลงพอฟงไปก็ไดบรรลุมรรคผล
มีความละอายบุรุษที่อยูใกลเขาสงสารเอาผาขาวมาสงให นางก็นุง
ไดมรรคผลในขณะนัน้ เทศนาของพระพุทธศาสดาเปนมหัศจรรย
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
ของหมูเ ปนสุขเปนไฉน? หมูข องพระพุทธเจามีเทาใดไดมรรคผล
มีเทาใด เปนพวกเดียวหมูเ ดียวนํา้ หนึง่ ใจเดียว พูดเปนคนเดียวกัน
ไมขดั แยงกันเลยคนหนึง่ พูดคนหนึง่ ก็ฟง จะถูกจะผิดอยางไรก็ชา ง
ไมมกี ารขัดกัน พรอมเพรียงกันมา พรอมเพรียงกันไป พรอมเพรียง
กันนัง่ ลุกละมายคลายกัน พรอมเพรียงกันอยางนีเ้ ปนสุขลนเหลือ
ทีเดียว ในหมูพ ระสงฆอยางนัน้ อยูส กั กีร่ อ ยกีพ่ นั กีห่ มืน่ กีแ่ สนก็ชา ง
ไมไดกระทบกระเทือนกันเลยเปนสุขแทๆ นี่ทานไดมรรคผล
แลวเปนสุขอยางนี้ความพรอมเพรียงของหมูเปนสุข ไมใชแต
พระอริยบุคคลหมูของปุถุชนนั่นแหละถาพรอมเพรียงกันเขา
เวลาใดจะเปนปุถุชนก็เปนสุข จะเปนโคตรภูบุคคลก็เปนสุขจะ
เปนโสดาบันก็เปนสุข สกิทาคา อนาคาก็เปนสุขทั้งนั้นขอให
พรอมเพรียงกันเทานั้นความพรอมเพรียงของหมูเปนสุข
ไมเปนทุกขน้ีเปนตัวสําคัญบานๆ หนึ่งถาพรอมเพรียงกันทั้งบาน
แลวเปนสุข วัดหนึ่งๆ ถาพรอมเพรียงกันทั้งหมูละก็เปนสุข
แตวาความไมพรอมเพรียงกันนั้นละเปนขอสําคัญนัก ทําอะไร
ไมวาตามกันทําอะไรขัดกันแยงกันเสีย ถาวาตามกันแลวมันก็
เปนสุขจริงๆ สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพรอมเพรียงเปนสุข
ความไมพรอมเพรียงไมเปนสุขเปนทุกข สมคฺคานํ ตโป สุโข
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ความสุ ข เป น ตั ป ปธรรมของความพร อ มเพรี ย งกั น เวลาใด
ความพรอมเพรียงเปนเหตุ ใหเกิดสุขสําคัญเปนเครื่องแผดเผา
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 ก็บนิ ผลึบเดียวเทานัน้ แหละ เอาตาขายเสียทัง้ ผืน
ไปที่กอไผเพราะความพรอมเพรียงกันเทานั้น หัวหนานกบอกวา
อยาเพิ่งออกกําลังเอาหัวลอดตาขายใหพรอมกัน เราบอกวา
ออกกําลังใหพรอมกันพอหัวจุกชองตาขายใหพรอมกันแลว
ก็ผลึบเดียวเทานั้นแหละ เชือกที่ผูกหลักไวก็จะลอยติดไปใน
อากาศหมด เอาขายไปทัง้ หมดดวยกันสิบเอ็ดครัง้ นายพรานตลบ
นั้นนําเงินไปซื้อดายมาอีกเย็บตลบใหไดเมียดาหลายครั้งวา
แกอยาบาหลังไปเลยไมไดกินมันหรอก นกมันฉลาดอยางนี้
แกจะเอาเงินไปใหพอ คาดายเปลาๆ ไปทํามาหากินอยางอืน่ ดีกวา
แกอยาไปเพียรมันเลยเรื่องตลบขาย สามีนั้นก็ไมยอม เอาเถอะ
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มันมีฤทธิ์เดชเทาไร ก็ลองดูทีเถอะ เราจะเอามันมาทําแกงกิน
ใหได นายพรานก็ทาํ ตาขายตลบอีก ครัง้ ทีส่ บิ สองสําเร็จ เพราะนก
แตกฝูงกันไมพรอมเพรียงกัน ในวันหนึง่ นกตัวหนึง่ บินลงมากอน
นกตัวหนึ่งบินลงทีหลังเหยียบเอาคอนกตัวแรกเขา มันบอกวา
ไมคิดถึงบุญคุณมันบางเลย ไดพนตลบมาหลายครั้งแลวดวย
กําลังของมันหากวา พลาดไปก็วาเอาเถิดไมไดแกลงเลย นกตัวนั้น
ก็ขนึ้ มายัว่ เยาอยู มันก็วา เอาบาง ไมใชแตเจาจะออกแรงแตคนเดียว
เราก็ออกเหมือนกัน นกก็เลยแตกเปนสองพวกขึ้น พวกหนึ่ง
ก็วาอีกพวกหนึ่ง นายฝูงที่เคยประกาศอยูก็รูสึกวานกพวกนี้อยู
รวมกันไมได เราตองแยกกันเถอะนายฝูงมีนกเทาไรก็แยกไปหมด
พวกที่ไมไปกับนายฝูงมีเทาไหรก็อยูอีกฝูงหนึ่ง นกฝูงเกาก็มา
อยางเกานกที่แยกไปก็ไปยังที่อื่น แตวาแตกฝูงกันอยูนั่นแหละ
คราวนีถ้ งึ กําหนดติดตลบขายของนายพรานอีกแลว นกนัน้ แยงกัน
ยังไงละทานมีแรงก็ออกแรงนําเอาซิ เอาตาขายไปครอบกอไผพน
จากทุกขดว ยกันนัน่ ไงละ ตางตัวตางสอดหัวเขาทีต่ าขายยอกแยก
ทีละตัวสองตัว มันไหวอะไรได นกทั้งฝูงไปไมได หมดทั้งฝูง
เปนเหยื่อของนายพราน นี่ความไมพรอมเพรียงเปนอยางนี้
ตายเปนเหยื่อนายพรานถาวาไมพรอมกันจริงๆ ละก็เปนเหยื่อ
พญามัจจุราช บัดนี้เขาประกาศกันในธรรมกาย วัดปากนํ้าใหมี
ธรรมกายแลวก็พนทุกขกัน ตองทําธรรมกายใหเปนมันจึงจะเปน
หมูเดียวกัน พวกเดียวกันเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันถาทําธรรมกาย
144
144

ไมเปน ก็เปนแยงเขานี่ เขาบอกทําอยางนี้ไมทาํ เสียอีกแลวไปทํา
อื่นเสีย ไปไถลทางอื่นเสียไมทําธรรมกายใหเปนขึ้น ไมเอาใจใส
จดอยูท ที่ าํ ธรรมกาย เอาใจไปคิดเรือ่ งอืน่ เสีย ธรรมกายมันก็ไมเปน
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 ออนี่พระพุทธเจา อโห ธมฺโม
ออนี่พระธรรม อโห สงฺโฆ ออนี่พระสงฆก็จะเกิดความตกใจ
ตื่นตัวของตัว เชนนี้พระพุทธเจาเกิดขึ้นในตัวของเราเอง สุโข
พุทธฺ านมุปปฺ าโท พระพุทธเจาเกิดขึน้ ในตัวของตัวซิ พระพุทธเจา
โคตรภูทั้งหยาบทั้งละเอียด พระพุทธเจาที่เปนโสดาทั้งหยาบ
ทัง้ ละเอียด สกิทาคาทัง้ หยาบทัง้ ละเอียด อนาคาทัง้ หยาบทัง้ ละเอียด
อรหัตตทั้งหยาบทั้งละเอียดแบบแผนที่วัดปากนํ้าเขาทํากันเปน
ตั้งรอยกวาคน เรายังไมเปนก็รีบทําใหเปนขึ้น ถาไมเปนละก็
เหมือนนกกระจาบแตกฝูง ทําลายตัวเองใหไดรับความทุกขละ
ไมไดรบั ความสุขถาเห็นธรรมกายเสียแลว เขาถึงธรรมกายแลวก็
เปนสุขเทานัน้ เมือ่ เปนสุขแลว สุขา สทฺธมฺมเทสนา สิง่ ใดเปนทุกข
ผิดธรรมผิดวินัยก็สอนตัวเองเทศนาตัวเอง สอนตัวเองไปแกไข
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ตัวเอง ตัวของตัวดวยธรรมกายของตัวที่มีแลว มีพระพุทธเจา
ในตัวแลว สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพรอมเพรียงกันของตัวเอง
เห็น จํา คิด รู อยาเถียงตัวเองอยาลงโทษตัวเอง ใหถูกตองรองรอย
ตามธรรม ธรรมไมใสไมสะอาดแลวก็อยาไปทางนัน้ ทําใหถกู ตอง
รองรอยใหใสใหสะอาดไมใหคลาดเคลื่อนของตัวใหพรอมเพรียง
กันแนนอนในใจของตัวอยางนั้นทั้งกาย ทําใจทั้งวาจาไม ให
คลาดเคลือ่ น ทุกๆ กายใหพรอมกัน สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานํ
ตโป สุโข ความสุขจะเกิดขึ้นดวยความเพียร เปนเครื่องแผดเผา
ของผูพรอมเพรียงกัน กําจัดเสียซึ่งความไมพรอมเพรียงกันก็จะ
มีความพรอมเพรียงกันอยู สุขก็จะสมมาตรปรารถนา ที่ไดชี้แจง
แสดงมาในพระธรรมเทศนาที่พระองค ไดทรงประทานไวทั่วสกล
พุทธศาสนา แกพุทธบริษัททั้งสี่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ในพระบวรพุทธศาสนา ทานทัง้ หลายจงนมัสการในใจทุกถวนหนา
ที่ไดชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลีคลี่ความเปนสยามภาษา
ตามมัตตยาธิบายพอสมควรแกเวลา เอเตน สจฺจวชฺเชน ดวยอํานาจ
ความสัจจที่ไดอางธรรมปฏิบัติตั้งแตตนจนอวสานนี้ สทา โสตถี
ภวนฺตุ เต ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแตทานทั้งหลายบรรดา
มาสโมสรในสถานที่ นี้ ทุ ก ถ ว นหน า อาตมภาพชี้ แ จงแสดงมา
พอสมควรแกเวลาสมมติยุติธรรมมิกถา โดยอรรถนิยมความ
เพียงเทานี้
เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
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พระธรรมเทศนำ
โดย

พระภำวนำโกศลเถระ

วัดปำกน�้ำ ภำษีเจริญ ธนบุรี
เทศนเรื่อง "ภทฺเทกรตฺตคำถำ"

เมื่อวันที่ ๓ มีนำคม ๒๔๙๗
อตีตํ นานฺวาคเมยฺย
ยทตีตมฺปหีนนฺตํ
ปจฺจุปฺปนฺนฺจ โย ธมฺมํ
อสํหิรํ อสงฺกุปฺป
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป
น หิ โน สงฺครนฺเตน
เอวํ วิหาริมาตาป
ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ

นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
อปฺปตฺตฺจ อนาคตํ
ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ
ตํ วิทฺธา มนุพฺรูหเย
โก ชฺา มรณํ สุเว
มหาเสเนน มจฺจุนา
อโหรตฺตมตนฺทิตํ
สนฺโต อาจิกฺขเต มุนีติฯ
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ณ บัดนี้อาตมภาพ จักไดแสดงธรรมิกถา แกดวย
ภัทเทกรัตตคาถา วาจาเครื่องกลาวปรารภถึงวันเดียวเจริญ หรือ
ราตรีเดียวเจริญ จะชี้แจงแสดงตามวาระพระบาลี คลี่ความ
เปนสยามภาษาและตามมัตตยาธิบาย เปนเครื่องปฏิการสนอง
ประคองศรัทธา ประดับสติปญ ญาคุณสมบัติ ของทานพุทธบริษทั
ทั้งคฤหัสถและบรรพชิตบรรดามาสโมสรในสถานที่นี้ เปนวาจา
เครื่องกลาวราตรีเดียวเจริญ แมมนุษย ในสากลโลก หญิงก็ดี
ชายก็ดี ไมวาบรรพชิต คฤหัสถเมื่อเดินตามภัทเทกรัตตคาถานี้
เปนอยูวันเดียวคืนเดียวเจริญเลิศประเสริฐกวามนุษยที่เปนอยู
๑๐๐ ป สูไ มได เหตุนี้ในพระสูตรนีเ้ ปนพระสูตรกลัน่ ออกจากหทัย
ของพระบรมศาสดาทีเดียว เปนเปาหมายใจดําของพระพุทธศาสนา
หญิงชายคฤหัสถบรรพชิตทุกถวนหนา ถารักตัวสงวนตัวจะใหตัว
ถึงซึ่งความเจริญแลว จงดําเนินเดินตามภัทเทกรัตตคาถานี้เถิด
ประเสริฐนัก ดังจะแสดงดังตอไปนี้
ตามวาระพระบาลีวา อตีตํ นานฺวาคเมยฺย บุคคลไมควร
คํานึงถึงสิ่งที่ลวงไปแลว นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ไมควรหวังสิ่งที่ยัง
มาไมถงึ ยทตีตมฺปหีนนฺตํ สิง่ ใดทีล่ ว งไปแลว สิง่ นัน้ ไดลบั ไปเสียแลว
กลับมาไมได อปฺปตฺตฺจ อนาคตํ สิง่ ใดที่ไมถงึ สิง่ นัน้ ก็ยงั มาไมถงึ
ปจฺจุปฺปนฺนฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ บุคคลใดเห็นแจงชัด
ซึง่ ธรรม อันปรากฏเฉพาะหนาในทีน่ นั้ ๆ อสํหริ ํ อสงฺกปุ ปฺ  ไมงอ นแงน
คลอนแคลน ตํ วิทธฺ า มนุพรฺ หู เย บุคคลนัน้ เห็นชัดซึง่ ธรรมนัน้ แลว
ควรเจริญเนืองๆ อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป ความเพียรเครื่องใหกิเลส
เรารอนควรทําเสียในวันนีแ้ หละอยาใหชา ไป โก ชฺาฺ มรณํ สุเว
ใครเลาจะพึงรูความตายจะมีในวันพรุงนี้ น หิ โน สงฺครนฺเตน
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มหาเสเนน มุจฺจนา ความสูรบดวยพระยามัจจุราช ดวยมี
เสนาใหญยอมไมมีแกเราทั้งหลายเสียเลย เอวํ วิหาริมาตาป
อโหรตฺตมตนฺทิตํ ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ สนฺโต อาจิกฺเขเต มุนีติ
นั ก ปราชญ ผู  มี ใ จสงบระงั บ สรรเสริ ญ ซึ่ ง บุ ค คลผู  มี คุ ณ ธรรม
เปนเครื่องอยู มีความเพียรเผากิเลสใหเรารอน ไมเกียจคราน
ทัง้ กลางวันและกลางคืนอยางนีน้ นั่ แหละ วาผูม รี าตรีเดียวเจริญดวย
ประการดังนี้ นีเ่ นือ้ ความของพระสูตร ภัทเทกรัตตคาถา ขยายความ
เปนสยามภาษาแตวายังปนกับมคธภาษาอยู
บัดนี้ จะขยายเนื้อความภาษาไทย ออกจากภาษามคธ
เสียทีเดียว ใหเปนภาษาไทยลวนทวนอีกบทหนึง่ วา บุคคลไมควร
คํานึงถึงสิ่งที่ลวงไปแลว ไมควรหวังสิ่งที่ยังมาไมถึง สิ่งใดที่
ลวงไปเสียแลว สิ่งนั้นละไปเสียแลว สิ่งใดที่ยังไมถึง สิ่งนั้น
ก็ยังมาไมถึง บุคคลใดเห็นแจงชัดซึ่งธรรมอันปรากฏเฉพาะหนา
ในทีน่ นั้ ๆ อันไมงอ นแงนไมคลอนแคลน บุคคลนัน้ มาเห็นธรรมนัน้
ชัดแลว ควรเจริญไวเนืองๆ ความเพียรยังกิเลสใหเรารอนควรทําเสีย
ในวันนีแ้ ล ใครเลาจะรูจ กั ความตายจะมาถึงในวันพรงุ นี้ ความสูร บ
ดวยพระยามัจจุราชผูมีเสนาใหญ ยอมไมมีแกเราทั้งหลายเลย
นักปราชญผูมี ใจสงบสรรเสริญบุคคลผูมีธรรมเปนเครื่องอยู
มีความเพียรยังกิเลสใหเรารอน ไมเกียจครานแลวทั้งกลางวัน
ทั้งกลางคืนอยางนี้นั่นแหละผูมีราตรีเดียวเจริญ นี่เนื้อความเปน
ภาษาไทยลวน ไมเกี่ยวดวยมคธภาษาเลย
ตอนี้ จะอรรถาธิบายในภาษาไทยลวนนั้นตอไป บุคคล
ไมควรหวัง ไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงไปแลว แตวายังมีคนๆ หนึ่ง
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คํานึงถึงสิ่งที่ลวงไปแลว ที่ชอบใจก็ยิ้มแยมแจมใสอยูคนเดียว
นอนอยูในมุงคนเดียวคํานึงถึงสิ่งที่ลวงไปแลว 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 การงานไมประกอบเขาใหเต็มหนาที่ มัวแตหวังวา
เดือนนีเ้ ถอะจะตองถูกเบอรหนึง่ หรือวาเดือนนีไ้ มถกู เดือนหนาเถอะ
ถูกเบอรหนึง่ แน หรือไมเชนนัน้ เดือนโนนเถอะจะตอง ถูกเบอรหนึง่
นึกอยูอยางนี้แหละ งานการไมประกอบ คาขายก็ ไมทําให
เปนหลักเปนฐานลงไป เรือกสวนไรนาไมทําลงไป ราชการ
ไมทําเปนหลักเปนฐานลงไป นึกอยูแตสิ่งที่ยังไมมาถึง นึกวา
คงจะไดวันใดวันหนึ่งแนนอนทีเดียว อยางชนิดนี้เขาเรียกวา
มั่งมีในใจ แลนใบบนบก เอาจริงเอาแทแนนอนไมได มีคนคิด
เกลื่ อ นกล น ไม คิ ด เป น หลั ก ฐาน คนที่ ห วั ง อย า งนี้ เ ป น คนที่
ปราศจากปญญา ไมใชประกอบปญญา ยทตีตมฺปหีนนฺตํ เพราะ
สิ่งที่ลวงไปเสียแลวก็ละไปเสียแลวนี่ละจากตัวไปเสียแลว จะไป
เอาอะไรได มันลวงไปเสียแลว อปฺปตฺตฺจ อนาคตํ สิ่งที่ยังไม
มาถึง มันก็ยงั มาไมถงึ จะไปนึกวามันจะถึงอยางไรกัน ไมไดเรือ่ ง
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ไมไดราวทั้งนั้น จะตองชี้ยืนยันอยูวา บุคคลผูเห็นแจงซึ่งธรรม
อันปรากฏเฉพาะหนาในที่นั้นๆ คือเห็นดังนี้ งานการอันหนึ่งใด
ของเรามีอยู ลดสวนลงมา เมื่องานการในครอบครัวมีอยู ตอง
รีบทําเสียใหเสร็จ อยาไปรอไวเสียเวลาเปลาๆ เวลานี้ทําใหเสร็จ
ใหเรียบรอยทีเดียวจะไดไปทํากิจการงานอืน่ ตอไป เมือ่ ทําการงาน
ในครอบครัวเสร็จแลว งานการอะไรมีก็ไปสวมกับงานนัน้ อยาให
ขาดมือทําไป เมื่อการงานในบานเรียบรอยทุกสิ่งทุกอยางแลว
การงานขางๆ บานมีหรือไม ไปทําเสียใหเรียบรอย การงานขางบาน
เรียบรอยแลว การงานนอกบานมีหรือไมมี ถาการงานนอกบาน
มีก็รีบไปทําเสียใหเรียบรอย เมื่อทําเรียบรอยทุกสิ่งทุกอยางแลว
ถามีกจิ การงานอืน่ ใดจะไดแกไข ดูเครือ่ งอุปกรณอนื่ อีก ผานงุ ผาหม
เครื่องสําหรับใชสอยตางๆ ไปทําเสียใหเรียบรอย อยาใหโสมม
สกปรกอยูอยางนี้ คนอยางชนิดนี้มีงานปจจุบัน ไมใชหวังสิ่งที่
ลวงไปแลว หรือสิง่ ทีย่ งั มาไมถงึ ทําเฉพาะตอหนาทีเดียว ถาหากวา
เปนเด็ก ทํางานเฉพาะถึงเวลาเลาเรียน ใหหมดหนาที่ของการ
เรียนใหจบหลักสูตรแลว จะทําอะไรก็ทําอยาใหขาด อยามัก
เที่ยวเตรเสีย ทําใหสุดสามารถของตน จะเปนคนชั้นสูงได
เพราะทําจนสุดความสามารถของตนแลว เปนหญิงก็เปนหญิง
ชัน้ สูงได เปนชายก็เปนชายชัน้ สูงได ถาหากวาเปนหญิงเปนชาย
ไมเอาการเอางาน มัวคํานึงนึกถึงสิ่งที่ลวงไปแลวหรือหวังสิ่งที่
ยังไมมาถึง พวกเหลานั้นไมมีการมีงาน เดินเกะกะเที่ยวคุยไป
โลเกการงานก็ ไมทําจริง อาศัยพอแมอาศัยผูหลักผูใหญไป
นั่นจะเปนเด็กที่เลว เพราะไมประกอบการงานเปนปจจุบันจริงๆ
ปลอยการงานใหลาชาเสีย ไมขยันขันแข็งไมมีปญญา ถามีปญญา
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แลวละก็ ประกอบการงานที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไมขาดมือ ถาวา
การงานไมขาดเชนนั้น ไดชื่อวาคนหมั่นคนขยัน จะเปนที่นิยม
ของคนทั่วไป พอแมจะมอบทรัพยสมบัติให เพราะเปนคนเอา
ใจใสในพอแม ไมเกียจครานในการงาน นี่ลดชั้นลงมาอธิบาย
ใหพอแมบานฟงก็พอไดความ ถาหากวาพอบานสูงไปกวานั้น
พอบานครองเรือนตองมีการงานไมขาดสาย การงานขาดมือ
เวลาใดเงินก็ขาดเมือ่ นัน้ ถาพอบานมีการงานไมขาดสายบานนัน้
จะเจริญรุงเรืองสืบตอไป ถาวาพอบานนั้นมีการงานขาดมือ
บานนั้นจะทรุดโทรมลงไป นี้เปนใจความใหญทีเดียวตลอดจน
กระทั่งวัด วัดก็เหมือนกัน ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เลาเรียนศึกษาจริงๆ คันถธุระ วิปสสนาธุระประกอบแนวทีเดียว
คันถธุระก็ทําไปตามหนาที่ ของคันถธุระ ไมรอเวลา ไมขาดมือ
ไมขาดปาก ไมขาดใจ วิปส สนาก็ดจุ เดียวกัน ไมขาดมือ 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
อุบาสิกา ดีทเี ดียว เพราะประกอบอยูในปจจุบนั ธรรม ไมเฉือ่ ยชา
เทีย่ วคุยกันเสีย ฟงดูก็ได คํา่ ลงบอกวาจะจําศีลภาวนา คุยกันเสีย
ไมเอาจริงเอาจังกันนี่ ที่เขาทําธรรมปรากฏอยู ตัวไมทําเสียแลว
ไปคุยกันเสีย นี่มันไดเรื่องอะไร อยางนี้เพราะไมมีปจจุบันธรรม
เปนคนเกียจครานเปนคนลาชา แมจะปกครองเหยาเรือนก็ลาชา
เอารํา่ เอารวยกับเขาไมได ไมมกี ารงานทีเ่ ปนปจจุบนั อยู เพราะฉะนัน้
พึงรูเถอะ การงานที่เปนปจจุบันนี้แหละเปนขอสําคัญนัก แตวา
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ตามหลักของพระสูตรนี้ ไมโลเลเหลวไหลอยางที่แสดงไวแลวนั้น
ทานยืนยันทีเดียววา ปุคฺคโล อันวาบุคคลใด เห็นแจงชัดซึ่งธรรม
อันประกอบเฉพาะหนา ธรรมอะไรซึง่ ปรากฏเฉพาะหนา นัน่ แหละ
เปนปจจุบนั ธรรม ธรรมทีป่ รากฏเฉพาะหนา เชนคันถธุระกําลังทอง
กําลังบนอยูทีเดียว คาปากคาใจอยูทีเดียว นั่นเปนปจจุบันธรรม
ถาวาผูป ฏิบตั ิในทางสมถะวิปส สนา เห็นแปลกประหลาดเปนนิตย
บังเกิดขึ้น ปรากฏเห็นทีเดียว เห็นแจมอยูกลางตัวเปนดวงใส
เทาดวงจันทรดวงอาทิตยนั่นแหละ ใสบริสุทธิ์เหมือนยังกระจก
คันฉองสองเงาหนา กลมรอบตัวเห็นขนาดนั้นแหละเปนปจจุบัน
ธรรมแทๆ ดวงนั้นแหละเรียกวาดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
เห็นปรากฏอยูกลางกายมนุษยนั่น เมื่อเห็นเขารูปนั้นแลวละก็
ไมงอนแงนคลอนแคลนละ ธรรมดวงนั้นเห็นแจมแจงชัดทีเดียว
ผูที่เห็นนั้นก็ มั่นคงตอธรรมนั้นทีเดียว อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป
เมื่อเห็นดวงธรรมนั้นแลว ความเพียรเผากิเลสควรทําเสียในวันนี้
ไมถอนใจออกจากธรรมดวงนั้น ไม ใหหลุดจากธรรมดวงนั้น
ติดอยูกับธรรมดวงนั้นเรื่อย นี้เรียกวา อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป
โก ชฺฺา มรณํ สุเว ใครเลาจะพึงรูความตายละมีใน
วันพรุง นี้ เดีย่ วนีย้ งั ไมตายละ พรุง นีข้ า ถึงจะตาย วันนีย้ งั ไมตายแน
รูจริงอยางนี้หรือ ถารูจริงอยางนี้ก็ปลอยใจใหหลุดจากธรรม
ดวงนั้นได แตนี้ไมรูจริง เชนนั้น คาดคะเนเอา ใจหลุดจากธรรม
ดวงนัน้ ไมได ตองจดจําไว จะตายไปเสียเดีย๋ วนีก้ ็ไมรู อยางนีก้ ต็ อ ง
จดกับธรรมดวงนัน้ อยาใหหาย รักษาธรรมดวงนัน้ หนักเขา หนักเขาๆ
ไมปลอยกันละ ไมวางกันละ ก็รูทีเดียวเกียจครานจะเลิกเสียบาง
ก็เอาเรือ่ งขูเ ขามาอีก น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจนุ า วา
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ความตอสูด ว ยพระยามัจจุราชผูม เี สนาใหญยอ มไมมแี กเราทัง้ หลาย
เราสูไ มไดทเี ดียว เมือ่ เราสูไ มได เราจะปลอยธรรมไมได จะตองยึด
ธรรมทีเดียวถาปลอยพระยามัจจุราชมันจะสังหารเสีย ไมวางธุระ
เมื่อไมวางธุระละก็ นักปราชญทานยืนยันวา ผูมีใจสงบระงับยอม
สรรเสริญบุคคลผูมีธรรมเปนเครื่องอยู ใจติดอยูกับดวงธรรมนั้น
เรือ่ ยไมใหหลุดไป ไมใหหายไปติดอยูเ รือ่ ยทีเดียว อยูก บั ธรรมนัน้
ผูมีใจติดอยูกับดวงธรรมนั้น ก็เพียรเผากิเลสอยูรํ่าไป ไมปลอย
ทั้งกลางวันกลางคืนไมเกียจครานเลยอยางนี้แหละเรียกวาเปน
ผูมีราตรีเดียวเจริญ เปนอยูสักวินาทีเดียวก็ชางเถอะ เปนอยู
สัก ๒ ชั่วโมง ก็ชางเถอะ นี่แหละประเสริฐนัก ประเสริฐกวาคน
เปนอยูหลายรอยป แตไมมีใจติดอยูกับดวงธรรม
ใหฉลาดอยางนี้ ใหมีธรรมปจจุบันอยูรํ่าไป จะไปไหนก็
ไปเถอะ เดินก็ได นัง่ ก็ได ยืนก็ได ทําการงานก็ได แตวา ใหใจไปติด
อยูกับธรรม ที่วัดปากนํ้ามีปรากฏอยูอยางนี้นะ ใจติดอยูกับธรรม
เขามี แตวามีนอย ไมมากนักใจติดอยูกับธรรมรํ่าไปไมใหหลุด
ทีเดียว พระอรหันตทานไมหยุดเลย แตวาปุถุชนติดอยูกับธรรม
อยางนี้ พระอรหันตทา นติดอยูก บั ดวงธรรมทีท่ าํ ใหเปนพระอรหันต
ไมหลุดเลยแนนเหมือนเสาเขือ่ น ทีป่ ก อยูท า นํา้ ทีเดียว ไมเขยือ้ น
ติดอยูกับดวงธรรมที่ทําใหเปนพระอรหันตนั่นแหละ ลดสวน
ลงมาทานติดอยูกับปจจุบันธรรมเชนนี้ ไมคลาดเคลื่อนทีเดียว
ถาลดสวนลงมาถึงพระอนาคามี พระอนาคามี มีขยับเขยื้อนบาง
แตวาติดมากกวาขยับเขยื้อนทั้งหยาบทั้งละเอียด ลดสวนลง
กวานั้นมาถึงพระสกิทาคา มีขยับเขยื้อนมากกวาพระอนาคา
หนอยไมตดิ ทีเดียว ลดสวนลงกวานัน้ มาถึงพระโสดา ขยับเขยือ้ น
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มากกวาพระสกิทาคาลดสวนกวานัน้ ลงมาถึงพระโคตรภูมธี รรมกาย
ขยับเขยื้อนมากกวาพระโสดาไปอีก ถาแมวาบุคคลผูมีธรรมกาย
นั้นแหละ ในวัดปากนํ้ามีรอยหาสิบกวาคนนะ ที่ใจติดอยูกับธรรม
อยางนี้ นี่แหละธรรมอยางนี้เขาเรียกวาปจจุบันธรรมแทๆ
ในพระสูตรนี้สอนใหคิดใหติดแนนทีเดียว ไมใหปลอย
ใหวาง ถาวาไมปลอยวางติดแนนอยู เชนนี้ละก็ ทําเบื้องหนา
ตอไปไมมีเลิกละกันทํารุดหนาตอไปในปจจุบันธรรมนั้น เมื่อเห็น
ดวงใสขนาดนัน้ กลางดวงที่ใสนัน่ แหละ ใจหยุดหนักเขา ถูกสวนเขา
จะเห็นดวงศีลเทานั้น ดวงเทาดวงจันทรดวงอาทิตยก็หยุดนิ่งอยู
กลางดวงศีล พอใจหยุดอยูกลางดวงศีลนั่นหนักเขา ถูกสวนเขา
จะเขาถึงดวงสมาธิ ดวงเทาๆ กันใสสะอาดหนักขึ้นไปอยูกลาง
ดวงศีลนั่นแหละ ในหยุดอยูกลางดวงสมาธิหยุดนานๆ หนักเขาๆ
พอถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญาอยูกลางดวงสมาธิ หยุดอยู
กลางดวงป ญ ญานั่ น แหละ หยุ ด หนั ก เข า ๆ พอถู ก ส ว นเข า
ก็เขาถึงดวงวิมตุ ติอยูก ลางดวงปญญานัน่ หยุดอยูก ลางดวงวิมตุ ติมนั่
หยุดหนักเขาๆ พอถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
อยูกลางดวงวิมุตตินั้นแหละ ใจก็หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะหยุดหนักเขา ก็จะเห็นกายมนุษยละเอียดในตัวของตัวเอง
เปนขั้นๆ ขึ้นไปอยางนี้ จนกระทั่งมรรคผลทีเดียว ถาวาเปนขั้นๆ
ขึ้นไปอยางนี้ละก็ ไมถอยไมหยุดนิ่งอยูนิ่งแนนหนักเขาไปนี่เขา
เรียกชือ่ วา อชฺเชว กิจจฺ มาตปฺป ความเพียรเครือ่ งยังกิเลสใหเรารอน
ควรทําเสียเดี๋ยวนี้แหละเรารอนอยางไรละเมื่อเขาถึงกายมนุษย
ละเอียดแลว อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ที่เปนกิเลสหยาบ
อยูกับกายมนุษยหายไป เหลือแต อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ
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อยางละเอียดอยูในกายละเอียดก็ไมพอเทานั้น ใชวิธี อชฺเชว
กิจฺจมาตปฺป ความเพียรแผดเผากิเลสที่เปนอยูเดี๋ยวนี้นั่นแหละ
ทําเสียทีเดียว ควรทําใจหยุดหนักขึน้ ไป ใจของกายมนุษยละเอียด
ก็หยุดหนักขึ้น ศูนยกลางของดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
ดวงธรรมนั้น ก็มีอยูในกายทิพยละเอียดแบบเดียวกัน หยุดนิ่ง
หนักเขาก็เขาถึงดวงศีล หยุดนิ่งหนักเขาก็เขาถึงดวงปญญา
อยูกลางดวงสมาธิหยุดนิ่งหนักเขา เขาถึงดวงวิมุตติอยูกลาง
ดวงปญญา หยุดนิ่งหนักเขาก็เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะอยู
กลางดวงวิมตุ ติ หยุดนิง่ หนักเขาก็เห็นกายทิพยพอถึงกายทิพยเขา
อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ไมเหลือเลย เรารอนทีเดียวอยูไ มได
ไปถึง โลภะ โทสะ โมหะ แลว เมือ่ เขาเขต โลภะ โทสะ โมหะ เชนนัน้
กายทิพยกไ็ มเลินเลอเผลอตัว ใจของกายทิพย หยุดนิง่ อยูศ นู ยกลาง
ดวงธรรมที่ทําใหเปนกายทิพย ตอไปก็เห็นดวงธรรมานุปสสนา
สติปฏฐาน หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
ถูกสวนเขาก็เห็นดวงศีล หยุดนิ่งอยูกลางศีลถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงสมาธิ หยุดนิง่ อยูศ นู ยกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขาถึงดวงปญญา
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงปญญา ถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงวิมุตติ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ
ญาณทั ส สนะ หยุ ด นิ่ ง อยู  ศู น ย ก ลางดวงวิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนะ
ถูกสวนเขา ก็เขาถึงกายทิพยละเอียด
พอเขาถึงกายทิพยละเอียดเขา โลภะ โทสะ โมหะ
อยางหยาบหมดไปเหลือแตละเอียด ใจกายทิพยละเอียด หยุดนิง่
อยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายทิพยละเอิียด ถูกสวนเขา
ก็ เ ห็ น ดวงธรรมานุ ป  ส สนาสติ ป  ฏ ฐาน หยุ ด นิ่ ง อยู  ศู น ย ก ลาง
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ดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐานถูกสวนเขา ก็เห็นดวงศีลอยูกลาง
ดวงธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐาน หยุดนิง่ อยูก ลางดวงศีลถูกสวนเขา
ก็เขาถึงดวงสมาธิอยูกลางดวงศีล หยุดนิ่งอยูกลางดวงสมาธิ
ถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญาอยูกลางดวงสมาธิ หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงปญญาถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติอยูกลาง
ดวงปญญา หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะอยูกลางดวงวิมุตติ หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะถูกสวนเขา ก็เขาถึงกายรูปพรหมพนแลวจาก
โลภะ โทสะ โมหะ ทั้งหยาบทั้งละเอียดหมดไป เรารอนอยางนี้
อยูไมได กิเลสอยูไมไดหมดไปเปนชั้นๆ หมดไปแลว โลภะ โทสะ
โมหะ ทัง้ หยาบทัง้ ละเอียด หมดไปจากกาย รูปพรหมหยาบหยุดนิง่
อยูศูนยกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนกายรูปพรหมหยาบเห็นดวง
ธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐาน หยุดนิง่ อยูก ลางดวงธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐาน
ถูกสวนเขา เขาถึงดวงศีล หยุดนิ่งอยูกลางดวงศีลถูกสวนเขา
ก็เขาถึงดวงสมาธิ หยุดนิง่ อยูก ลางดวงสมาธิถกู สวน ก็เขาดวงปญญา
หยุ ด นิ่ ง อยู  ก ลางดวงป ญ ญาถู ก ส ว นเข า ก็ เ ข า ถึ ง ดวงวิ มุ ต ติ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะแบบเดียวกัน หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวน เห็นกายรูปพรหมละเอียด ในกายรูปพรหมละเอียดก็หยุดนิง่ อยูศ นู ยกลางดวงธรรมทีท่ าํ ใหเปนกายรูปพรหมละเอี ย ดถู ก ส ว นเข า เข า ถึ ง ดวงธรรมานุ ป  ส สนาสติ ป  ฏ ฐาน
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา
ก็เขาถึงดวงศีล หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงศีลถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงสมาธิ หยุดนิ่งอยูศูนยกลางสมาธิ ถูกส ว นเข า ก็ เข า ถึ ง
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ดวงปญญา หยุดนิ่งอยูศูนยกลางปญญาถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงวิมุตติหยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ หยุดนิง่ อยูศ นู ยกลางดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ
ถูกสวนเขาก็ถึงกายอรูปพรหมหมดแลว โลภะ โทสะ โมหะ
ทั้งหยาบทั้งละเอียดหมดไปแลว เรารอนอยูไมได กระเด็น
ออกไปหมด เขาถึงกายอรูปพรหมเสียแลวหลุดไปเปนชั้นๆ ดังนี้
กิเลสหลุดไปเปนชั้นๆ จริงๆ อยางนี้ ใจก็หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงธรรมที่ ทํ า ให เ ป น กายอรู ป พรหมถู ก ส ว นเข า ก็ เ ข า ถึ ง
ดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงศีล หยุดนิ่งอยู
ศู น ย ก ลางดวงศี ล ถู ก ส ว นเข า ก็ เ ข า ถึ ง ดวงสมาธิ หยุ ด นิ่ ง อยู 
ศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญา หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงปญญาถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวนเขาก็เขาถึง
กายอรูปพรหมละเอียด ใจกายอรูปพรหมละเอียด ก็หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงธรรมทีท่ าํ ใหเปนกายอรูปพรหมละเอียดถูกสวนเขา
ก็เขาถึงดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐาน ถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงศีล หยุดนิง่
อยูศูนยกลางดวงศีลถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงสมาธิ หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญา หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงปญญาถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ หยุดนิ่งอยู
ศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวนเขา เขาถึง
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กายโคตรภูบุคคล รูปเหมือนพระปฏิมากร เกตุดอกบัวตูมใส
เหมือนกระจกคันฉองสองเงาหนา หนาตักโตเล็กตามสวน ถาคน
ทําไดก็หนาตัก ๔ วา ๕ วา หนาตักไมหยอนกวา ๔ วา ทีเดียว
บางคนเขาไดกห็ นาตักเพียงศอก ๒ ศอกไปตามหนาทีไ่ มเหมือนกัน
ในโคตรภูบุคคล เมื่อถึงโคตรภูบุคคลแลว ราคะ โทสะ โมหะ
หมดไป ไม ใชหมดแต ราคะ โทสะ โมหะ เมื่อเขาถึงกาย
อรูปพรหมทั้งหยาบทั้งละเอียด ราคะ โทสะ โมหะหมดไป
พอเขาถึงกายธรรมเขาเทานั้นแหละ กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย ทั้งหยาบทั้งละเอียด ไมไดติดเขาไปเลย
หลุดหมดทีเดียว กิเลสในภพหมดไปแลว ยังเหลือแตกิเลส
นอกภพอีกสักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส อยูในธรรมกาย
เปนสังโยชนเบือ้ งบนทีพ่ ระโสดาจะละได กิเลสเหลานีม้ อี ยูในธรรมกาย
ไมไดมีในกายทั้งหมด ที่กลาวมาแลว กายมนุษยหนึ่ง สอง
กายมนุษยละเอียดนีส่ ว น สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส
ไมมี พวกนีต้ าํ่ เกินไป สามกายทิพย สีก่ ายทิพยละเอียด ไมมกี ายนี้
ก็ไมมี หากายรูปพรหม หกกายรูปพรหมละเอียด ในสองกายนีก้ ไ็ มมี
เจ็ดกายอรูปพรหมหยาบ แปดกายอรูปพรหมละเอียด ทัง้ ๘ กายนี้
สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาสไมมี ทีเ่ ขาถึงธรรมกายนัน้
อยูใ นธรรมกาย จึงไดชอื่ วา สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส
เปนสังโยชนของกายธรรมไมใชของกายทั้ง ๘ นั้น
ธรรมกายก็ไมหยุดยัง้ ใจธรรมกายหยุดนิง่ อยูใ นศูนยกลาง
ดวงธรรมที่ทําใหเปนธรรมกาย ดวงธรรมที่ทําใหเปนธรรมกาย
นั้นใหญ ใหญโตไมเทาดวงจันทรดวงอาทิตยละคราวนี้ หนาตัก
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ธรรมกายนั่นวาหนึ่ง วัดผาเสนศูนยกลางวาหนึ่งกลมรอบตัว
ถาธรรมกายหนาตัก ๔ วา ดวงธรรมที่ทําใหเปนธรรมกาย
วัดผาเสนศูนยกลางก็ ๔ วา กลมรอบตัว หนาตักธรรมกายเทาไหน
ดวงธรรมที่ทําใหเปนธรรมกายก็โตเทานั้น วัดผาเสนศูนยกลาง
โตเทากันกลมรอบตัว ใจของธรรมกายก็หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงธรรมทีท่ าํ ใหเปนธรรมกาย ถูกสวนเขาก็เห็นดวงธรรมานุปส สนา
สติ ป  ฏ ฐานโตเท า ดวงเท า กั บ ดวงที่ ทํ า ให เ ป น ธรรมกายนั้ น
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐานถูกเขา ก็เขา
ถึงดวงศีลหยุดนิง่ อยูศ นู ยกลางดวงศีลเทากัน เขาถึงดวงสมาธิอยู
กลางดวงศีล หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงปญญาอยูก ลางดวงสมาธิ หยุดนิง่ อยูศ นู ยกลางดวงปญญาถูก
สวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติอยูกลางดวงปญญา หยุดนิ่งอยูกลาง
ดวงวิมตุ ติถกู สวนเขาก็เขาถึงดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะอยูก ลางดวง
วิมุตติ หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวนเขา
ก็เห็นธรรมกายละเอียด หนาตัก ๕ วา สูง ๕ วา เกตุดอกบัวตูมใส
หนักขึ้นไปนี่เขาถึงแลว
คราวนี้สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ยังอยู
ทั้งหยาบทั้งละเอียด แตวาธรรมกายละเอียดไมไดรออยูเนิ่นชา
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป เหตุเครื่องยังกิเลสใหเรารอน ความเพียร
เครือ่ งยังกิเลสใหเรารอน ไมถอนทีเดียวทําเดีย๋ วนัน้ ไมไดหยุดไมได
ลดละทําตอขึ้นไป เมื่อทําตอขึ้นไป ใจของธรรมกายละเอียด
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรม ที่ทําใหเปนธรรมกายละเอียด
ถู ก ส ว นเข า ก็ เ ข า ถึ ง ธรรมานุ ป  ส สนาสติ ป  ฏ ฐานดวงเท า กั น
วัดผาเสนศูนยกลาง ๕ วา กลมรอบตัว หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
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ดวงธรรมานุ ป  ส สนาสติ ป  ฏ ฐานถู ก ส ว นเข า ก็ เ ข า ถึ ง ดวงศี ล
หยุ ด นิ่ ง อยู  ศู น ย ก ลางดวงศี ล ถู ก ส ว นเข า ก็ เ ข า ถึ ง ดวงสมาธิ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญา
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงปญญาถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติ
ญาณทัสสนะถูกสวนเขา เขาถึงกายพระโสดา หนาตัก ๕ วา สูง ๕ วา
เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึน้ ไป นีห่ ลุดแลวจาก สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา
สีลพั พตปรามาส หลุดขาดจากใจทีเดียว แตวา กามราคะพยาบาท
มีลูกเตานั้นยังมีอยู ในพระโสดา นางวิสาขา มีลูก ๒๐ คน
พระโสดาก็ไมประมาท ใจพระโสดาหยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรม
ทีท่ าํ ใหเปนพระโสดา วัดผาเสนศูนยกลาง ๕ วา กลมรอบตัว หยุดนิง่
อยูกลางนั้นพอถูกสวนเขา ก็เห็นดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
ดวงเทากัน กลมเทากัน หยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรมานุปสสนา
สติปฏฐานพอถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงศีล หยุดนิ่งอยูกลางดวงศีล
พอถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงสมาธิ หยุดนิ่งอยูกลางดวงสมาธิ
ถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงปญญา หยุดนิง่ อยูก ลางดวงปญญาถูกสวนเขา
ก็เขาถึงดวงวิมุตติหยุดนิ่งอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขาก็เขาถึง
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดนิ่งอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
ถูกสวนเขา ก็เขาถึงกายพระโสดาละเอียด หนาตัก ๑๐ วา
สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้น แตวากามราคะ พยาบาท
อยางหยาบอยางละเอียดยังมีอยู ก็กายพระโสดาอยางละเอียด
ยังมีอยู
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ใจของพระโสดาละเอียดก็หยุดอยูกลางดวงธรรมที่ทําให
เปนพระโสดาละเอียดพอถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงธรรมานุปส สนา
สติปฏ ฐานดวงเทากัน วัดผาเสนศูนยกลางกลมรอบตัว หยุดนิง่ อยู
กลางดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐานถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงศีล
ดวงเทากันหยุดนิ่งอยูกลางดวงศีลถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงสมาธิ
หยุดนิ่งอยูกลางดวงสมาธิ พอถูกสวนเขาเขาถึงดวงปญญา
หยุดนิ่งอยูกลางดวงปญญาถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติ หยุดนิ่ง
อยูก ลางวิมตุ ติ ถูกสวนเขาเขาถึงดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ หยุดนิง่
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
ดวงธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐาน พอถูกสวนเขาเห็นดวงศีล หยุดนิง่
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
ทีท่ าํ ใหเปนกายพระสกิทาคาละเอียด วัดผาเสนศูนยกลาง ๑๕ วา
กลมรอบตัวใจของพระสกิทาคาละเอียด ก็หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงธรรมทีท่ าํ ใหเปนพระสกิทาคาละเอียด พอถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐาน หยุดนิง่ อยูศ นู ยกลางดวงธรรมานุปส สนา
สติปฏฐาน พอถูกสวนเขา ก็เห็นดวงศีล หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงศีล ถูกสวนเขาก็ถงึ ดวงสมาธิ หยุดนิง่ อยูศ นู ยกลางดวงสมาธิ
ถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงปญญา หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงปญญา
ถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติ หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติ
ถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมตุ ติญาณทัสสนะ หยุดนิง่ อยูศ นู ยกลาง
ดวงวิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนะถู ก ส ว นเข า เข า ถึ ง กายพระอนาคา
หนาตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไป
คราวนี้ กามราคะ พยาบาท ขั้นละเอียดก็ไมเหลือเลย
เขาถึงพระอนาคาแลวหลุดไป กิเลสทําลายออกไปอยางนี้ แตวา
อุปกิเลสยังอยู รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา รูปราคะ
ยังกําหนัดยินดีในรูปฌาน อรูปราคะ ยังกําหนัดยินดีในอรูปฌาน
มานะ ยังยกเนื้อยกตัวอยู อุทธัจจะ ฟุงซานยังมีอยูบาง แตทําให
เห็นพระอรหันต อวิชชา มีอยู ยังไมสิ้นสงสัย ยังไมรูที่สุดของ
พระอรหันต ตอแตนั้นพระอนาคาก็ไมหยุด ใจของพระอนาคา
ก็หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนพระอนาคา วัดผา
เสนศูนยกลาง ๑๕ วา กลมรอบตัว พอถูกสวนเขาเทานั้น
เห็นดวงธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐาน ดวงเทาธรรมดวงนัน้ หยุดนิง่
อยูศูนยกลางดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐานถูกสวนเขา ก็เขาถึง
165
165

ดวงศีลดวงเทากัน หยุดนิง่ อยูศ นู ยกลางดวงศีลถูกสวนเขา ก็เขาถึง
ดวงสมาธิดวงเทากัน หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงสมาธิถูกสวนเขา
ก็เขาถึงดวงปญญาดวงเทากัน หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงปญญา
ถูกสวนเขาก็เขาถึงดวงวิมุตติดวงเทากัน หยุดนิ่งอยูศูนยกลาง
ดวงวิมุตติถูกสวนเขา ก็เขาถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดนิ่ง
อยูศูนยกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกสวนเขาเทานั้นแหละ
เขาถึงกายธรรมพระอนาคาละเอียด หนัก ๒๐ วา สูง ๒๐
เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้นไป ใจของพระอนาคาละเอียด หยุดนิ่ง
อยูศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนพระอนาคาละเอียด พอถูก
สวนเขา ก็เห็นดวงธรรมานุปส สนาสติปฏ ฐาน หยุดนิง่ อยูศ นู ยกลาง
ดวงธรรมานุ ป  ส สนาสติ ป  ฏ ฐานถู ก ส ว นเข า ก็ เ ข า ถึ ง ดวงศี ล
หยุ ด นิ่ ง อยู  ศู น ย ก ลางดวงศี ล ถู ก ส ว นเข า เข า ถึ ง ดวงสมาธิ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา เขาถึงดวงปญญา
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงปญญาถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติ
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงวิมุตติถูกสวนเขา เขาถึงดวงวิมุตติญาณทั ส สนะ หยุ ด นิ่ ง อยู  ศู น ย ก ลางดวงวิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนะ
ถูกสวนเขา เห็นกายธรรมพระอรหัตต หนาตัก ๒๐ วา สูง ๒๐ วา
เกตุดอกบัวตูมใสหนักขึ้นไป นี่หมดแลว รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา หลุดหมดแลว นี้แหละความเพียร
เครื่องยังกิเลสใหเรารอนทําเสียเดี๋ยวนี้ ทําชาไมได
เคยสอนสามเณรบวชใหมๆ ไดชั่วบวชประเดี๋ยวเดียว
ครึง่ ชัว่ โมงเทานัน้ ทําใหถงึ นีท้ เี ดียว รูจ กั ทางอยางนี้ เมือ่ รูจ กั แคนี้
ใจของพระอรหัตตก็ไมประมาทหมดความประมาทแลว เปนวิราคธาตุ
วิราคธรรมแลว นี้แหละไดชื่อวาความเพียรเครื่องยังกิเลสให
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เรารอนนี้แหละ ภทฺเทกรตฺตคาถา วาจาเครื่องกลาวปรารภ
เหตุเครื่องถึงซึ่งความเจริญของบุคคลผูมีราตรีเดียวเจริญแทๆ
ทีเดียว ใหจริงแนลงไปอยางนี้นะอยาไดคลาดเคลื่อน ถาไม
คลาดเคลือ่ นอยางนี้ ไมเสียทีที่ไดเกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา
นี้ไดตัวจริงละ ถาผิดจากนี้ละก็เปนเหลวละ ไมถูกทางไปของ
พระพุทธเจา พระอรหัตตขอเตือนทานทัง้ หลายจงอยานิง่ นอนใจเลย
เพราะวาความผัดเพีย้ นหรือผอนผันหรือสูร บดวยพระยามัจจุราช
ผูมีเสนาหมูใหญสูไมได ถาจะสูรบไดตองมีธรรมกายดังกลาว
มาแลวนี้ จึงจะสูร บกันได ถาไมมธี รรมกายสูร บไมได ปุถชุ นธรรมดา
นาสงสารใหเขาโขกเขาสับนาสมเพช ถามีธรรมกายซิเราจะเห็น
ใหหมั่นขยันอยาเกียจคราน ไมมีสถานที่ไหนที่ใดที่หนึ่ง หมด
ประเทศไทยนะ มีสูพระยามัจจุราชได มีอยูวัดปากนํ้าวัดเดียว
ตองขมีขมันทีเดียว เมื่อไมประมาทเชนนี้จะสูพระยามัจจุราชได
ที่ไดช้ีแจงแสดงมานี้ ตามวาระพระบาลีคลี่ความเปน
สยามภาษาตามมัตตยาธิบาย พอสมควรแกเวลา เอเตน สจฺจวชฺเชน
ดวยอํานาจความสัจจ ไดอางธรรมปฏิบัติตั้งแตตน จนอวสานนี้
สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต ขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดมีแดทา นทัง้ หลาย
บรรดามาสโมสรในสถานที่ นี้ ทุ ก ถ ว นหน า อาตมภาพชี้ แ จง
แสดงมาพอสมควรแกเวลา สมมติวายุติธรรมิกถาโดยอรรถนิยม
ความเพียงเทานี้ฯ
เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้ฯ
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อิมินา ปฺุกมฺเมน
อาจริยูปการา จ
(นามของผูที่จะอุทิศให)
สุริโย จนฺทิมา ราชา
พฺรหฺมมารา จ อินฺทา จ
ยโม มิตฺตา มนุสฺสา จ
สพฺเพ สตฺตา สุขี โหนฺตุ
สุขํ จ ติวิธํ เทนฺตุ
อิมินา ปฺุกมฺเมน
ขิปฺปาหํ สุลเภ เจว
เย สนฺตาเน หินา ธมฺมา
นสฺสนฺตุ สพฺพทา เยว
อุชุจิตฺตํ สติปฺา
มารา ลภนฺตุ โนกาสํ
พุทฺโธ ทีปวโร นาโถ
นาโถ ปจฺเจกพุทฺโธ จ
เตโสตฺตมานุภาเวน

อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา
มาตา ปตา จ าตกา
ปยา มมํ
คุณวนฺตา นราป จ
โลกปาลา จ เทวตา
มชฺฌตฺตา เวริกาป จ
ปฺุานิ ปกตานิ เม
ขิปฺป ปาเปถ โวมตํ
อิมินา อุทฺทิเสน จ
ตณฺหุปาทานเฉทนํ
ยาว นิพฺพานโต มมํ
ยตฺถ ชาโต ภเว ภเว
สลฺเลโข วิริยมฺหินา
กาตฺุจ วิริเยสุ เม
ธมฺโม นาโถ วรุตฺตโม
สงฺโฆ นาโถตฺตโร มมํ
มาโรกาสํ ลภนฺตุ มา ฯ
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ค�ำแปล
ด ว ยผลบุ ญ ที่ ข  า พเจ า กระทํ า นี้ ขอพระอุ ป  ช ฌาย ผู  มี พ ระคุ ณ
อันยิ่งใหญไพศาล อีกทั้งอาจารยผูไดสั่งสอนขาพเจามา ทั้งมารดาบิดา
และคณาญาติทงั้ สิน้ ตลอดจนพระอาทิตยพระจันทร และพระเจาแผนดิน
ผูเ ปนใหญในเอกเทศแหงเมทนีดล และนรชนผูม คี ณ
ุ งามความดีทงั้ หลาย
ทุกถิ่นฐาน อีกทาวมหาพรหมกับหมูมาร และทาวมัฆวานเทวราช
ทัง้ เทพเจาผูฉ กาจรักษาโลกทัง้ สีท่ ศิ และพระยายมราช อีกมวลมิตรสหาย
ทั้งผูขวนขวาย วางตนเปนกลาง และผูเปนศัตรูของขาพเจาทุกๆ เหลา
จงมีความเกษมสุขนิราศภัย ขอบุญที่ขาพเจากระทําไวดวยไตรทวาร
จงบั น ดาลให สํ า เร็ จ ไตรพิ ธ สุ ข ถึ ง ความเกษมปราศจากทุ ก ข คื อ
พระอมตมหานฤพานโดยพลันอีกโสดหนึ่งนั้น
ด ว ยบุ ญ กรรมนี้ และอุ ทิ ศ เจตนานี้ ขอให ข  า พเจ า บรรลุ ทั น ที
ซึ่งการตัดขาดตัณหาอุปาทาน ธรรมอันชั่วในสันดานจงพินาศไปหมด
จนตราบเทาถึงนิพพานสิน้ กาลทุกเมือ่ เทียว แมวา ขาพเจายังจะทองเทีย่ ว
ไปเกิด ในภพใดๆ ก็ขอใหมีจิตซื่อตรงดํารงสติปญญาไวชาญฉลาด
ใหมคี วามเพียรกลาสามารถขัดเกลากิเลสใหสญู หาย ขอหมูม ารเหลาราย
อยาไดกลํ้ากรายสบโอกาสเพื่อทําใหขาพเจาพินาศคลายเพียรได
อนึ่งไซร พระพุทธเจาผูเปนที่พึ่งอันยิ่งอยางประเสริฐ พระธรรม
เปนที่พึ่งอันลํ้าเลิศยิ่งประมาณ พระปจเจกพุทธเจาเปนที่พึ่งอันไพศาล
และพระสงฆเปนที่พึ่งอันอุดมยิ่งประมาณของขาพเจานี้ ดวยอานุภาพ
อันอุดมดีพิเศษสูงสุดของพระรัตนตรัย ขออยาใหหมูมารไดโอกาส
ทุกเมื่อไปเทอญ.
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พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงพ่อวัดปำกน�้ำ
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