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              สุดทายก็มาอยูที่ภาวนา เพราะการภาวนานี้มันเปนการฝกจิต จิตที่กวัดแกวงเลื่อนลอย ทําให
สงบลงตั้งม่ันลงไป จิตดวงเดียวเทานี้แหละเปนแกนของชีวิต เม่ือเราฝกตนเองใหตั้งม่ันอยูในกุศลธรรม
ได ก็ยอมเอาชนะความชั่วทั้งหลายได ความช่ัวกิเลสทั้งหลายก็ไมมาครอบงําจิตใจ ตั้งแตเราเทียวเกิด
เทียวตายมาในสงสาร น่ีสวนมากก็ไมไดฝกฝนอบรมตน เกิดมาชาติใดก็อยูไปตามยถากรรม หากินไป 
อยูไปหมดบุญหมดกรรมและก็อายุหมดลงแลวก็ตายไป ตายไปแลวก็ไปหาที่เกิดใหม เปนอยูอยางนี้
แหละ พระพุทธเจายังตรัสวา วัฏฏะโตโลโก โลกมันหมุน โลกคือหมูมนุษย ยอมหมุนไปตามกรรม สุด
แลวแตทํากรรมอันใดไว กรรมอันน้ันมันก็พาหมุนไป เกิด แก เจ็บ ตาย ถาทํากรรมดี กรรมดีก็พาหมุนไป
ทางดี ทํากรรมชั่ว กรรมชั่วมันก็หมุนไปพาไปทางชั่ว ชีวิตของมนุษยและสัตวทั้งหลายน่ี มันยอมหมุน
เปนวงกลมอยูอยางนี้ หาทางออกจากทุกขไมได เพราะเม่ือยังไมไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาตราบใด
แลว ไมรูจากทางออกจากทุกขเลย สัตวทั้งหลายจึงงวนอยูแตในโลกอันน้ี ก็ถึงมีศาสนามีพระพุทธเจามา
บังเกิดปานนี้ ทรงแสดงธรรมไว แตคนก็ยังไมสนใจ คลาย ๆ ก็วาเห็นเปนของไมสําคัญ ไมดีอะไร เงิน
โนนดีกวา ด้ินหาแสวงหาแตเงินทองขาวของกัน ก็สําคัญวาเม่ือมีเงินแลวก็มีความสุข มนุษยสวนมากมัน
ด้ินแสวงหาแตความสุขในปจจุบันนี้เทานั้นเอง ไมคิดถึงอนาคตเบื้องหนา ที่ตนจะพึ่งเลื่อนลอยไปหาที่
เกิดอยูรํ่าไป ไมคํานึงถึงทางที่ไปสูอนาคตเบื้องหนายังไกลแสนไกล แตสวนที่ลวงมาแลวมันก็หมดมาแลว 
ไมคิดที่จะสรางยานพาหนะนําตนใหไปท่ีสุขสบาย ก็แตตนไดมีความสุขอยูในปจจุบันนี้ก็พอใจแลว  
              ดังน้ันคนเรามันจึงยากจนขนแคนเกิดมา คนจนหลาย ๆ ในโลกเหลานี้ เน่ืองจากมันเกียจ
ครานทําความดี ในการฝกกาย วาจา จิต ใหตรงตามคําสอนของพระพุทธเจา เม่ือไปสั่งสมกรรมชั่ว คือสั่ง
สมกิเลสตาง ๆ แลว กิเลสเหลาน้ันมันก็พาจิตน้ีไป เลื่อนลอยไป หาที่เกิดแตที่อยากลําบาก ถาบาปไม
มาก ก็พาเกิดเปนสัตวสิ่งเดรัจฉาน ไดรับทุกขทนทรมานเปนสัตวเดรัจฉาน มนุษยก็จะเบียดเบียนไปฆา 
ชําแหละเอาเนื้อมาขายเลี้ยงชีวิต น่ีแหละชีวิตของสัตวโลก ผูที่ไมรูหนทางออกจากทุกข มันก็วนมาหา
ทุกขอยูรํ่าไป เปนอยางนั้น ทางออกจากทุกขที่พระพุทธเจาแนะนําสั่งสอนไว การใหทานก็เปนการออก
จากความโลภความตระหนี่หวงแหน เพราะความโลภความตระหนี่เปนเหตุใหทําบาปแลวมันจะไปสูทุกข 
ถาผูใดใหทานอยู ไอความโลภอยากไดสมบัติของคนอื่นมาเปนของตนมันก็ไมมี ตนหาไดเทาไรก็บริโภค
ใชสอยเทานั้น เชนนี้ก็ไมไดทําบาป น่ีแหละทานจึงวา การทําบุญใหทานเปนทางออกจากทุกขสายหนึ่ง 
การรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ อันนี้ก็ยิ่งเปนหนทางออกจากทุกขสูงข้ึนไปกวาทานนั้นอีก เพราะวาศีลน้ีปองกัน
บาป ปองกันไมใหคนทําบาปดวยกาย วาจา ใจ เม่ือผูใดม่ันในศีล เชื่อม่ันในศีลวาจะพาตนใหพนทุกข พน
จากนรกอบายภูมิ อยางนี้แลวก็คนผูน้ันก็ไมไดทําบาป เม่ือไมทําบาปแลว บาปก็ไมนําไปสูทุกข เม่ือละ
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โลกนี้ไป ก็ไปบันเทิงในสวรรคเทานั้นแหละก็พูดกันมาบอย ๆ เรื่องหมูน้ีแหละ และตายจากมนุษยน่ีไป
เกิดสวรรค มันก็พนทุกขไปขั้นหนึ่ง ทุกขของมนุษยน้ีก็ไมใชยอย ทุกขเพราะเสวยวิบากกรรมที่ตนทํามา
แตกอนก็พอแรง ทุกขเพราะความแก ความเจ็บ ความปวยไข ความแสวงหาทรัพยสินเงินทองขาวของ 
มาเลี้ยงอัตภาพอันนี้ ก็เปนทุกขไมใชนอย  
              เม่ือบุคคลมีศีลแลวไมทําบาปแลว หาเลี้ยงชีพแตโดยทางที่สุจริตเชนน้ันแลว ตายแลวมันก็ไป
สวรรคเทานั้นละมันไมมีบาป ไมมีบาปนําไปสูทุกขแลว แตการรักษาศีลการไมเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว
อ่ืนเปนบุญกุศล แตคนไมรูจักบุญนะ นึกวารักษาเฉย ๆ รักษาศีล นึกวาไมเปนบุญกุศล ก็เม่ือละบาปไป
แลวบุญมันก็ยอมเกิดขึ้นเปนธรรมดาเปนอยางงั้น ผูใดไหวพระภาวนาไมทอไมถอยฝกฝนจิตของตนให
สงบบรรเทาเสียซ่ึงความโลภ โกรธ หลง เสียได รูสึกตัวไดวาดวงจิตน้ีมาอาศัยอยูในรางกายอันน้ีเปนของ
ไมเที่ยงมันจึงไดรับทุกข จึงไดเสวยทุกขทรมานอยูอยางนี้แหละ หนอยหนึ่งก็เจ็บโนน ปวดนี่สารพัด แต
คนเราเกิดมาแลวมีโรคภัยเบียดเบียน อยากไปเห็นคนเจ็บคนปวยตองไปที่โรงพยาบาล สารพัดจะคน
ปวย ไปแสดงบัตรนี้ตองเขาคิวกันยาวเหยียดเลยโรงพยาบาลใหญ ๆ บางคนไปคอยอยูตั้งครึ่งวันจึงได
ตรวจตราก็มี ครึ่งวันจึงไดตรวจโรค เพราะคนปวยมีมาก แตมนุษยนะหากไมเบื่อไมหนายความเจ็บปวย
ไขตาง ๆ หมูน้ี เจ็บก็เจ็บอยูรองครวญคราง ก็รองอยูอยางนั้นละ แตไมมีอุบายความคิดนึกในใจวาทํา
อยางไรหนอเราจึงจะพนจากทุกขเหลาน้ีไป ไมคิดเลย เพราะฉะนั้นมันจึงออกจากทุกขไมไดน่ันแหละ ถา
ผูใดเจ็บปวดไมสบายอยางไงแลว มากําหนดพิจารณา เออ..ก็เพราะเหตุวาจิตน่ีมาถือม่ันในขันธ ๕ อันนี้
วา เปนตัว เปนตน เปนเรา เปนเขา ไมแตวาชาติน้ี ชาติหลัง ๆ ลวงมาแลวนับชาติไมถวน มันก็มาถือเอา 
ขันธ ๕ เปนที่พ่ึง ที่อาศัย สําคัญวาเปนของตัว ของตน บัดนี้ขันธ ๕ ไมเที่ยงก็วิบัติแปรปรวนไป จิตท่ี
อาศัยอยูในขันธ ๕ น้ีก็เปนทุกขทนทรมาน แตมันก็ไมใชวาเปนทุกขอยูตลอดเวลา น่ีแหละที่คนจะหลงติด
อยูในโลกอันนี้แหละ เม่ือโรคภัยหายไปแลวรางกายก็สมบูรณดีขึ้นมาก็นึกวาตนสบายแลว ก็ยิ่งเพริด
เพลินยิ่งมัวเมานี่ แตมันก็หาไดหายไปเด็ดขาดแลว ๆ ไปเลยไมตกไป หายไปชั่วคราวชั่วระยะหน่ึง ไป ๆ 
เด๋ียวมันก็เกิดขึ้นมาอีก ก็ไดรับทุกขเวทนาอยูอยางนั้นแหละ คนเราถาไมเจ็บไมปวยมันก็ไมตาย กอนจะ
ตายมันตองเจ็บปวยซะกอน รางกายมันจะทรุดโทรมลงไปเยียวยารักษาอยางไรก็ไมหาย เม่ือเวลาจวนจะ
ตายแลวมานึกถึงพุทโธแลว มานึกไมได เพราะทุกขเวทนามันครอบงําจิตใจพอแรง นึกไมออกซ้ําเปนไร 
เวนเสียผูที่ไดภาวนาอยูแตยังมีชีวิตดีอยู ภาวนาพุทโธจนติดนิสัย จนใจเขมแข็งตั้งม่ันอยูดวยดี ถาทําได
อยางนี้เวลามีชีวิตอยูดี ๆ เม่ือเวลาโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนเจ็บปวยลงจะตาย มันก็ระลึกได เพราะใจที่
ฝกแตยังดี ๆ อยูอยางนี้มันเขมแข็ง มันตั้งม่ันทั้งพิจารณาเห็นวา ธาตุ ๔ ขันธ ๕ น้ีมันไมพนจาก ความ
แก ความเจ็บ ความตาย มันมีอยูอยางนี้เปนธรรมดา ภาวนาพุทโธแลวก็พิจารณาถึงความจริงของราง
กายอันนี้ ทุกวันทุกคืนไป มันก็เห็นแจงดวยญาณอันเกิดจากสมาธินัยเห็นวา ธาตุ ๔ ขันธ ๕ อันนี้ไมมี
สาระแกนสารอะไรเลย ไอที่ไดอาศัยมันอยูน่ีมันยังไมแตกไมดับ เพราะอาศัยบุญกุศลที่ทํามาแตชาติกอน
มาหลอเลี้ยงไวสมประกอบกันกับอาหารในปจจุบัน หลอเลี้ยงไวถาจะอาศัยแตอาหารอยางเดียวไมได
อาศัยบุญกุศลแตชาติกอนน้ันมันอยูไมได ถามันอยูไดมันก็ไมเจ็บ ไมไข ไมตาย คนเราอาหารมีกินอยู
ตลอดไป นึกใหดีพิจารณาใหเห็น เหตุที่มันยังอยูไดก็เพราะอาศัยบุญเกามาหลอเลี้ยงไวกับอาหารการ
บริโภคปจจุบันน้ี สมทบกันเขาไปอีก ถาบุญเกาหมดลงแลวอาหารก็ดิบรับประทานไมได แมแตนํ้ายัง
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กลืนไมลง เอามาพอ ไดเอาสําลีชุบนํ้าหยอดใสปากให เพ่ือใหนํ้ามันไปทําใหชุบคอหายใจสะดวกสัก
หนอย มันเปนอยางนั้น เวลาคนเราใกลจะตาย  
              ดังน้ันอยาพากันไปน่ิงนอนใจ แนนอนเราทุกคน เรียกวาถูกคนดีๆ ยังไมตาย เอาสําลีจุมนํ้า
แลวก็หยอดใสปากให แนนอนแหละถึงวาระนั้นมาแลว นอนทอดหายใจแขมวๆ อยู บางคนก็หายใจปลา 
ปลาที่เอาขึ้นมาบนบกหายใจงาบๆๆ มันไมไดมีนํ้าแลวมันอยูไมไดปลา เม่ือหน่ึงก็หมดลมหายใจเงียบไป 
คนเรามันก็ไมผิดอะไรจากสัตวเทาไรนักเวลาจวนจะตาย ดังน้ันเราตองเตรียมตัวไวภาวนาไวเสมอๆ ใช
ปญญาพิจารณาวาคําวา ตายๆ น้ี อะไรมันตาย เม่ือใจตั้งม่ันแลวมันก็รูได วาไอธาตุทั้ง ๔ มันไม
ปรองดองสามัคคีกัน บางทีธาตุไฟตองออนลง บางทีธาตุลมก็ออนลง เม่ือธาตุเหลานี้มันออนแอลงไปแลว
มันก็ไมมีกําลัง รับประทานอาหารอะไรไมได ไอคนเราที่จะรับประทานอาหารอยูน่ีไดเพราะธาตุไฟมันแรง 
มันทําใหอยากอาหาร ธาตุไฟน้ีนะ ธาตุลมมันมีมันชวยกลืนอาหารลงไปในทองในใสก็เพราะธาตุลมนี้
แหละคนเราเมื่อลมมันออนลงไปแลวก็เลยไมมีกําลังแมแตกลืนขาวนี้ก็ไมลง กลืนน้ําก็แทบไมลงเลย ให
พิจารณาใหถึงลักษณะแหงความตาย มันมีอาการอยางไร เม่ือเราพิจารณาดูไปบอยๆ ก็เกิดญาณความรู
แจงขึ้นมา โอ…ความตายมันเปนอยางนี้ๆ หนอ ลงความแลวไมใชเราตาย บัดน้ี เราไมไดอยูในขันธ ๕ 
น้ัน ขันธ ๕ ไมไดมีอยูในเรา หมายความวาจิตไมใชขันธ ๕ ขันธ ๕ ไมใชจิต ขันธ ๕ น่ีเม่ือจิตถอดออกไป
แลวมันก็นอนทอดอยูบนพ้ืนเอาไฟเผาก็เหลือแตเถากับกระดูกเทาน้ันเอง จิตน่ีก็มีบุญและบาปนําไป อือ
…ไมใชอยูกับกระดูกนั้นหามิได แตความเห็นของแขกอินเดีย เขาเห็นวาคนตายลงไปแลว จิตวิญญาณ
มันผูกพันอยูกับรูปกับราง อันนี้ไมไปไหน เอาไปเผาไฟแลวเหลือแตกระดูก เอากระดูกมาบดใสครกให
ละเอียดแลวเอาใสขันไปโปรยลงน้ําโนน ใหปลากินใหมันหายไปเลย จิตมันจะไดไมมาหวงอยูกับกระดูกนี้ 
ไอความเห็นของแขกอินเดีย มันปราศจากเหตุผล น่ันแหละ มันจึงมีลัทธิขึ้นมา ๑๐๘  
              จิตน้ีเม่ือมันออกจากรางนี้แลวหากวาจิตผูใดเวลาจะตายมีความหวงใยอะไรอยูกับลูกกับราง
กับบานกับชองกับทรัพยสมบัติ จริงอยูอันนี้ เม่ือจิตน้ีออกจากรางแลวไปไหนไมได ก็ตองวนเวียนอยูกับ
สิ่งที่ตนของใจ อาลัย หวงแหนนั่นแหละ ไมใชไปอยูกับกระดูกนั้นหรอก ไปอยูกับที่จิตตรงมันหวงตรง
ไหนมันก็ไปของอยูตรงนั้น อยางที่ในนิทานทานกลาวไว คนโบราณเอาเงินไปฝงไวในดิน ตายแลวก็เกิด
เปนงูเฝาไหเงินอยูน้ัน เปนอยางงี้แหละ เพราะดูเฉย ๆ เอาเงินนั้นไปใชจายอะไรก็ไมได เฝาอยูเพราะจิต
มันหวงแหน น่ันแหละคนที่ไมไดภาวนา ไมไดมองเห็นความจริงของทรัพยสมบัติก็เพราะวาธาตุทั้งหลาย 
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะไมเคยคิด เคยพิจารณาสักทีเลย เวลาใดก็วาแตของกู ของเรา ของกูอยู
อยางนั้นเม่ือตายลงมันจึงหนีจากสมบัติเหลานั้นไมไดเลยไดทนทุกขทรมาน กลัวคนจะมาพบมาเอาไป 
อยูอยางนั้นแหละ น้ีแหละการภาวนามันมีประโยชน มีประโยชนจริง ๆ เม่ือฝกจิตน้ีใหตั้งม่ันลงไปแลว ตั้ง
ม่ันอยูภายใจแลวมันก็ผองใส เม่ือนึกถึงรางกายสวนไหนมันก็เห็นรางกายสวนนั้น นึกถึงความไมเที่ยงมา 
มันก็ปรากฏวารางกายนี้แตกสลายลงไป แสดงภาพใหเห็นวาไมเท่ียงอยางนี้แหละ แตที่จริงมันก็ไมแตก
จริง ๆ หรอกเพียงแตมันแสดงภาพใหรูเทานั้นแหละ มันเปนสัปวธาตุมันก็แสดงธาตุเม่ือตายแลว เอาไฟ
เผาแลวมันก็ลงเปนธาตุดิน กระดูกก็ธาตุดินนั้นหละ เถาตาง ๆ มันก็ธาตุดิน มันก็เปนอยางนั้นแหละ ใช
ปญญาญาณหยั่งรูพิจารณามันใหถึงความจริง อยางวานี้แหละมันก็หายหวงบัดนี้แหละ หายหวงคําวา
เปนตัวเปนตนนะไมหวงแลว ทําจิตใหเปนอุเบกขาในปจจุบันนี้ เม่ือยังไมตายก็ จิตก็ยังเปนอุเบกขาอยู 
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ไมไดยินดียินรายกับรางกายอันนี้ เพราะเห็นวาไมใชของเราจริงจัง ของมันจะตองแตกตองดับอยู เวลา
มันยังไมแตกไมดับน่ี ก็เพราะบุญกุศลท่ีทําแตกอนมารักษาบํารุงไว เพ่ือใหจิตดวงนี้ไดสรางบุญบารมีให
แกกลาเพื่อสั่งสมบุญ ใหบุญน้ีจะไดนําตนออกจากทุกขเทานี้อันนี้แหละ  
              ทางออกจากทุกขก็คือบุญกุศล ดวยสติปญญาอยางวามาแลวน้ันแหละ ไมใชอยางอ่ืนใดไมใช
ทางเดินแบบทางเดินดวยเทานี้ คือญาณความรูน้ันเองเปนทาง เม่ือญาณความรูเกิดขึ้นแลว มันก็เห็นวา
รางกายทุกสวนไมวาสวนที่เปนรูปทั้วสวนที่เปนนามธรรมไมมีรูปรางเปนแตความรูสึกเฉยๆ น่ีไมใชของ
เราทั้งน้ันเลย จิตเม่ือมันเกิดญาณความรูขึ้นมันก็เห็นอยางนี้แหละ เห็นอยางนี้เร่ือยไปเลยทีเดียว เม่ือ
รักษาความเห็นความรูอันนี้ไวไดตลอดไป เม่ือเวลาความตายมาถึงเขามันก็ไมหวั่นไหวอะไรแลว ญาณ
ความรูมันเปนสักขีพยานแลววาไมใชเราตายไมใชเขาตาย เวลานี้ธาตุ ๔ ขันธ ๕ มันกําลังจะแตกจะดับ
อยู มันเห็นเปนสภาวะธาตุเทานั้นนะบัดนี้แหละ ไมไดเห็นวารางกายนี้เปนตัวเปนตนเลยเม่ือมันเห็นอยู
อยางนี้รูอยูอยางนี้จนหมดลมหายใจ จิตมันก็ไมไดของอยูในโลกนี้แลว ถึงแมวายังไมเขาสูนิพพาน มันก็
จิตก็หลุดออกจากโลกอันนี้ ก็บังเกิดสุคติโลกสวรรค หรือผูที่ไดฌานโลกียเขาไปก็ไปเกิดพรหมอยูใน
พรหมโลกโนน อันมันก็เปนการพันทุกขไปขั้นหนึ่ง ทุกขจากความเปนมนุษยน่ีไปเปนเทวดา เม่ือเปน
เทวดาแลวความทุกขเหมือนอยางอยูเกิดเปนมนุษยอยูน่ีก็ดับไปพอเปนเทวดาแลวมีรางกายอันละเอียด
ออนบุญกุศลตบแตงให อาหารก็เปนอาหารทิพยไมหยาบคายเหมือนอาหารมนุษย จะไปไหนมาไหนก็
คลองแคลวดี โรคภัยไขเจ็บก็ไมเบียดเบียน มีความสุขสนุกสนาน พวกที่เกิดเปนเทวบุตร เทวดา น่ีแหละ
เรียกวาพนจากทุกขอันเปนมนุษยน่ีก็ไปเสวยสุขจากการเปนเทวบุตรเทวดา แตความสุขของเทวบุตร
เทวดามันก็ยังไมเที่ยงอยูเหมือนกันแตวามันสุขไปไดนาน นานกวาสุขมนุษยน้ีหลายรอยหลายพันเทา
เพราะเทวบุตรเทวดานี้อายุยืน ยืนอยูดวยความสุข ถาคนเรามีทุกขมีโรคภัยเบียดเบียนแลวไมยืนละอายุ 
เหตุที่บนสวรรคจะมีอายุยืนก็เพราะเหตุวาไมมีโรคภัยเบียดเบียน คนผูไปสูสวรรคแลวไมมีบาปติดตามไป 
มีแตบุญติดตามไปหลอเลี้ยงรักษาเพราะเหตุน้ันจึงไมเปนทุกขเดือดรอน แตถาเมื่อหมดบุญน้ันแลวก็อยู
ไมได ก็เคลื่อนจากที่น้ันไปหาที่เกิดใหมอีก พระพุทธเจาทรงแสดงไววาถาจากจุติจากสวรรคก็ตองมาเกิด
ในโลกนี้ ถาคนมีบุญนะ มาเกิดก็มักจะมาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจามาบังเกิดในโลก และไดมาสรางบุญ
สรางบารมี เหมือนอยางบริษัทของพระพุทธเจาท่ีติดตามพระองคมาแตเปนพระโพธิสัตว ยกตัวอยางเชน
นางวิสาขา อนาถาบิณฑิตมหาเศรษฐี หรือคนอ่ืน ๆ ซ่ึงไมคอยจําชื่อได ทานเหลาน้ันก็มีบุญไดสรางบุญ
กุศลมามากแตกอน บุญน้ันก็นํามาเกิดรวมกับพระพุทธเจา ก็ไดเปนพุทธอุปฐาก ไดอุปฐากพระพุทธเจา
และพระสงฆ เพราะวาคนเชนนั้นเปนมีบุญเงินทองก็เปนกายเปนกองไมอดไมอยาก ทําบุญทําทานไปเทา
ไหรก็ยิ่งหลั่งไหลมาเทมาอันเงินทองขาวของ เปนอยางนั้น  
               เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา พระองคใดมาตรัสรูในโลกแลว 
ก็พระองคมีบริษัทบริวารติดตามมาบังเกิดอุปถัมภบํารุงใหพระพุทธศาสนานี้เจริญรุงเรือง น่ีแหละพวกเรา
ก็นับวามีบุญอันหนึ่งแตวาบุญไมแรงเหมือนอยางคนครั้งน้ัน เราก็ไดเกิดมาพบพุทธศาสนานี้ ไดฟงคํา
สอนของพระพุทธเจาแลวต่ืนตัวกัน ก็เลยตั้งอกต้ังใจฝกฝนอบรมตน เพราะมองเห็นวากายกับจิตน่ี จิตนี่
สําคัญ จิตน่ีแหละทองเที่ยวไปเกิดที่โนนเกิดที่น่ี แตรางกายไมไปเกิดไหนแลวแตกดับลงไปไฟเผาก็เหลือ
แตเถากับกระดูกก็คือธาตุดินนั้นแหละ สวนดวงจิตน่ีมันไมหยุดบุญกรรมบาปกรรมที่ทํามันก็นําไปเกิดอีก 
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ถาบุญนําไป เกิดไปก็ไปสรางบารมีแหละ ถาไปเกิดเปนเทวดาก็สรางบารมีอยูสวรรค ก็มีพญาอินทรน้ีก็
สรางพระเกตุแกวจุลมณีเจดียไวบนหลังเขาสุเมรุราชอันเปนที่ตั้งเมืองสวรรคชั้นดาวดึงส แลวบรรจุพระ
เกศาธาตุกับเคร่ืองทรงของพระองคตอนออกบวชที่แรก แลวก็พระเขี้ยวแกวตอนเมื่อพระองคปรินิพพาน
แลวน้ีพญาอินทรมาเอาจากโทณพราหมไปบรรจุไวใหพวกเทวดาทั้งหลาย ๖ ชั้นฟาไดลงมากราบมาไหว
ในวัน ๘ ค่ํา ๑๕ ค่ํา น้ันเปนสถานที่เทวดาสรางบารมี แลวก็ตอนท่ีพระองค พระพุทธเจาพระองคใดพระ
องคหน่ึงมาบังเกิดในโลก แลวเสด็จข้ึนไปแสดงพระอธิธรรมโปรดพุทธมารดา เทวดาเหลานั้นก็พลอยได
ฟง พระองคไปอยูจําพรรษา ๓ เดือน ๓ เดือนในมนุษยก็ทรงโปรดเทวดาไดบรรลุมรรคผลมากมายกาย
กอง น่ีอยาไปเขาใจวา สวรรคนะจะไมมีมรรคมีผล มี แตเทวดาผูใดตั้งแตเปนมนุษยน่ีไดภาวนา ไดเจริญ
ไตรลักษณญาณอยูเสมอ ๆ เห็นความไมเที่ยงของขันธ ๕ อันนี้เปนอารมณอยูอยางนั้น เกิดนิพิทาขึ้น
เปนครั้งเปนคราว เบื่อหนาย อยากจะไปใหพนจากขันธ ๕ น่ีไปยินดีตอพระนิพพาน ถาผูใดไดบําเพ็ญ
เพียรภาวนาอยางนี้ตั้งแตเปนมนุษยแลวมีศีลบริสุทธิ์แลว ตายแลวไปเกิดสวรรคชั้นฟาอยางวานั้น เม่ือ
พระพุทธเจาข้ึนไปแสดงธรรม เทวดาเชนน้ีแหละมาฟงเทศนมักจะไดบรรลุมรรคผลเลย เทวดาจําพวกใด
ที่ไมภาวนามีแตใหทานรักษาศีลธรรมดาตายแลวไปเกิดเปนเทวดา ปญญาก็ทึบฟงพระอธิธรรมอันเปน
ธรรมที่ละเอียดก็เขาใจไดเล็กนอย ไมมาก สวนทานผูใดไดภาวนาตั้งแตที่เปนมนุษยแลว ทรงแสดงพระ
อธิธรรมเทวดาเหลานั้นไดฟงและพิจารณารูตามเห็นตามไปได ก็จึงสามารถบรรลุมรรคผลได มันเปน
อยางนั้น เร่ืองมันนะ ดังน้ันไมเสียทีหรอกพวกเราฝกฝนอบรมตนเนี่ย เอากันไปเถิด เราจะไดพบกับ
ความสุขอันเปนแกนสารในอนาคต  
              ปจจุบันนี้เราก็พบอยูแตพบไมมากขอใหทําไปเรื่อย ๆ บนกุศลอันนี้มันสงทําใหไปเกิดบน
สวรรคแลวมีอายุยืนยาวนาน แลวบัดนี้มีพระพุทธเจาพระองคใดพระองคหน่ึงมาตรัสในโลกแลวเสด็จขึ้น
ไปแสดงพระอธิธรรมอยางท่ีวานั้น ก็ไดฟงพระอธิธรรมเทศนาของพระพุทธเจา น่ีก็ดวยอํานาจบุญบารมี
น้ันแหละ ทําใหเทวดานั้นมีอายุม่ันอายุยืนยาวนาน อยางในภัทรกัปปตอไปน้ีนะถาภัทรกัปปน้ีหมดลง 
กัปปใหมตั้งข้ึนมาจะมีพระพุทธเจามาบังเกิดตั้ง ๑๐ พระองคโนน ถาหากผูที่ปฏิบัติธรรมอยูในพุทธ
ศาสนาของพระพุทธเจาโคดมนี้แลว ตายแลวไปเกิดสวรรคอยางเชนวามาแลวน้ันอายุยืนยาวนานไป จน
วาถึงพระศรีอริยเมตตรัยมาตรัสรูในโลก พระองคทรงเสด็จไปแสดงพระอธิธรรม พวกเทวดาเหลานั้นอาจ
จะไดบรรลุมรรคผลดับขันธเขาสูนิพพานไปก็ได หรือไม ไมสามารถบรรลุมรรคผลในพระศรีอริยเมตตรัย 
ก็จะมีอายุยืนตอไปถึงกัปปตอไปน้ัน ซ่ึงมีพระพุทธเจาบังเกิด ๑๐ พระองค พระพุทธเจาเสด็จไปทรง
แสดงพระอภิธรรม เทวดาเหลานั้นอาจไดฟงธรรมและบรรลุมรรคผลเขาสูนิพพานไปอาจจะมี น้ันแหละ 
เพราะฉะนั้นเราไดเกิดเปนมนุษยอยางนี้แลวก็อยาพากันประมาท ใหทําความเพียรไป แมวาจะไมบรรลุ
นิพพานในปจจุบันนี้บุญบารมียังไมเต็ม ก็เปนอุปนิสัยอันสําคัญ ที่ทําใหเราบรรลุมรรคผลบนสวรรคชั้นฟา
ก็ได ดังน้ันเม่ือไดยินไดฟงแลวก็ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจทําความสงบตอไปจนกวาจะสมควรแกเวลา  

 
ถอดเทปโดย คุณ พงศพิพัฒน ดํารงวัฒนกุล 
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