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สุดทายก็มาอยูที่ภาวนา เพราะการภาวนานี้มันเปนการฝกจิต จิตที่กวักแกวงเลื่อน
ลอย ทําใหสงบลงตั้งมั่นลงไป จิตดวงเดียวเทานี้แหละเปนแกนของชีวิต เมื่อเราฝก
ตนเองใหตั้งมั่นอยูในกุศลธรรมได ก็ยอมเอาชนะความชั่วทั้งหลายได ความชั่วกิเลส
ทั้งหลายก็ไมมาครอบงําจิตใจ ตั้งแตเราเทียวเกิดเทียวตายมาในสงสาร นี่สวนมากก็ไมได
ฝกฝนอบรมตน เกิดมาชาติใดก็อยูไปตามยถากรรม หากินไป อยูไปหมดบุญหมดกรรม
และก็อายุหมดลงแลวก็ตายไป ตายไปแลวก็ไปหาที่เกิดใหม เปนอยูอยางนี้แหละ
พระพุทธเจายังตรัสวา วัฏฏะโตโลโก โลกมันหมุน โลกคือหมูมนุษย ยอมหมุนไปตาม
กรรม สุดแลวแตทํากรรมอันใดไว กรรมอันนั้นมันก็พาหมุนไป เกิด แก เจ็บ ตาย ถาทํา
กรรมดี กรรมดีก็พาหมุนไปทางดี ทํากรรมชั่ว กรรมชั่วมันก็หมุนไปพาไปทางชั่ว ชีวิต
ของมนุษยและสัตวทั้งหลายนี่ มันยอมหมุนเปนวงกลมอยูอยางนี้ หาทางออกจากทุกข
ไมได เพราะเมื่อยังไมไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาตราบใดแลว ไมรูจากทางออกจาก
ทุกขเลย สัตวทั้งหลายจึงงวนอยูแตในโลกอันนี้ ก็ถงึ มีศาสนามีพระพุทธเจามาบังเกิด
ปานนี้ ทรงแสดงธรรมไว แตคนก็ยังไมสนใจ คลาย ๆ ก็วาเห็นเปนของไมสําคัญ ไมดี
อะไร เงินโนนดีกวา ดิ้นหาแสวงหาแตเงินทองขาวของกัน ก็สําคัญวาเมื่อมีเงินแลวก็มี
ความสุข มนุษยสวนมากมันดิ้นแสวงหาแตความสุขในปจจุบันนี้เทานั้นเอง ไมคิดถึง
อนาคตเบื้องหนา ที่ตนจะพึ่งเลื่อนลอยไปหาที่เกิดอยูร่ําไป ไมคํานึงถึงทางที่ไปสูอนาคต
เบื้องหนายังไกลแสนไกล แตสวนทีล่ วงมาแลวมันก็หมดมาแลว ไมคิดที่จะสราง
ยานพาหนะนําตนใหไปที่สุขสบาย ก็แตตนไดมีความสุขอยูในปจจุบันนี้ก็พอใจแลว
ดังนั้นคนเรามันจึงยากจนขนแคนเกิดมา คนจนหลาย ๆ ในโลกเหลานี้ เนื่องจาก
มันเกียจครานทําความดี ในการฝกกาย วาจา จิต ใหตรงตามคําสอนของพระพุทธเจา เมื่อ
ไปสั่งสมกรรมชั่ว คือสั่งสมกิเลสตาง ๆ แลว กิเลสเหลานั้นมันก็พาจิตนี้ไป เลื่อนลอยไป
หาที่เกิดแตที่อยากลําบาก ถาบาปไมมาก ก็พาเกิดเปนสัตวสิ่งเดรัจฉาน ไดรับทุกขทน
ทรมานเปนสัตวเดรัจฉาน มนุษยก็จะเบียดเบียนไปฆา ชําแหละเอาเนื้อมาขายเลี้ยงชีวิต นี่

แหละชีวิตของสัตวโลก ผูที่ไมรูหนทางออกจากทุกข มันก็วนมาหาทุกขอยูร่ําไป เปน
อยางนั้น ทางออกจากทุกขที่พระพุทธเจาแนะนําสั่งสอนไวการใหทานก็เปนการออกจาก
ความโลภความตระหนี่หวงแหน เพราะความโลภความตระหนี่เปนเหตุใหทําบาปแลว
มันจะไปสูทุกข ถาผูใดใหทานอยู ไอความโลภอยากไดสมบัติของคนอื่นมาเปนของตน
มันก็ไมมี ตนหาไดเทาไรก็บริโภคใชสอยเทานั้น เชนนี้ก็ไมไดทําบาป นี่แหละทานจึงวา
การทําบุญใหทานเปนทางออกจากทุกขสายหนึ่ง การรักษาศีลใหบริสุทธิ์ อันนี้ก็ยิ่งเปน
หนทางออกจากทุกขสูงขึ้นไปกวาทานนั้นอีก เพราะวาศีลนี้ปองกันบาป ปองกันไมให
คนทําบาปดวยกาย วาจา ใจ เมื่อผูใดมั่นในศีล เชื่อมั่นในศีลวาจะพาตนใหพนทุกข พน
จากนรกอบายภูมิ อยางนี้แลวก็คนผูนั้นก็ไมไดทําบาป เมื่อไมทําบาปแลว บาปก็ไม
นําไปสูทุกข เมื่อละโลกนีไ้ ป ก็ไปบันเทิงในสวรรคเทานั้นแหละก็พูดกันมาบอย ๆ เรื่อง
หมูนี้แหละ และตายจากมนุษยนี่ไปเกิดสวรรค มันก็พนทุกขไปขั้นหนึ่ง ทุกขของมนุษย
นี้ก็ไมใชยอย ทุกขเพราะเสวยวิบากกรรมที่ตนทํามาแตกอนก็พอแรง ทุกขเพราะความแก
ความเจ็บ ความปวยไข ความแสวงหาทรัพยสินเงินทองขาวของ มาเลี้ยงอัตภาพอันนี้ ก็
เปนทุกขไมใชนอย
เมื่อบุคคลมีศีลแลวไมทําบาปแลว หาเลี้ยงชีพแตโดยทางที่สุจริตเชนนั้นแลว ตาย
แลวมันก็ไปสวรรคเทานั้นละมันไมมีบาป ไมมีบาปนําไปสูทุกขแลว แตการรักษาศีลการ
ไมเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตวอื่นเปนบุญกุศล แตคนไมรูจักบุญนะ นึกวารักษาเฉย ๆ รักษา
ศีล นึกวาไมเปนบุญกุศล ก็เมื่อละบาปไปแลวบุญมันก็ยอมเกิดขึ้นเปนธรรมดาเปนอยาง
งั้น ผูใดไหวพระภาวนาไมทอไมถอยฝกฝนจิตของตนใหสงบบรรเทาเสียซึ่งความโลภ
โกรธ หลง เสียได รูสึกตัวไดวาดวงจิตนี้มาอาศัยอยูในรางกายอันนี้เปนของไมเที่ยงมัน
จึงไดรับทุกข จึงไดเสวยทุกขทรมานอยูอยางนี้แหละ หนอยหนึ่งก็เจ็บโนน ปวดนี่
สารพัด แตคนเราเกิดมาแลวมีโรคภัยเบียดเบียน อยากไปเห็นคนเจ็บคนปวยตองไปที่
โรงพยาบาล สารพัดจะคนปวย ไปแสดงบัตรนี้ตองเขาคิวกันยาวเหยียดเลยโรงพยาบาล
ใหญ ๆ บางคนไปคอยอยูตั้งครึ่งวันจึงไดตรวจตราก็มี ครึ่งวันจึงไดตรวจโรค เพราะคน
ปวยมีมาก แตมนุษยนะหากไมเบื่อไมหนายความเจ็บปวยไขตาง ๆ หมูนี้ เจ็บก็เจ็บอยูรอง
ครวญคราง ก็รองอยูอยางนั้นละ แตไมมีอุบายความคิดนึกในใจวาทําอยางไรหนอเราจึง
จะพนจากทุกขเหลานี้ไป ไมคิดเลย เพราะฉะนั้นมันจึงออกจากทุกขไมไดนั่นแหละ ถา
ผูใดเจ็บปวดไมสบายอยางไงแลว มากําหนดพิจารณา เออ..ก็เพราะเหตุวาจิตนี่มาถือมั่น

ในขันธ ๕ อันนี้วา เปนตัว เปนตน เปนเรา เปนเขา ไมแตวาชาตินี้ ชาติหลัง ๆ ลวงมาแลว
นับชาติไมถวน มันก็มาถือเอา ขันธ ๕ เปนที่พึ่ง ที่อาศัย สําคัญวาเปนของตัว ของตน
บัดนี้ขันธ ๕ ไมเที่ยงก็วิบัติแปรปรวนไป จิตที่อาศัยอยูในขันธ ๕ นี้ก็เปนทุกขทนทรมาน
แตมันก็ไมใชวาเปนทุกขอยูตลอดเวลา นี่แหละที่คนจะหลงติดอยูในโลกอันนี้แหละ เมื่อ
โรคภัยหายไปแลวรางกายก็สมบูรณดขี ึ้นมาก็นึกวาตนสบายแลว ก็ยิ่งเพริดเพลินยิ่งมัว
เมานี่ แตมันก็หาไดหายไปเด็ดขาดแลว ๆ ไปเลยไมตกไป หายไปชั่วคราวชั่วระยะหนึ่ง
ไป ๆ เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีก ก็ไดรับทุกขเวทนาอยูอยางนั้นแหละ คนเราถาไมเจ็บไม
ปวยมันก็ไมตาย กอนจะตายมันตองเจ็บปวยซะกอน รางกายมันจะทรุดโทรมลงไป
เยียวยารักษาอยางไรก็ไมหาย เมื่อเวลาจวนจะตายแลวมานึกถึงพุทโธแลว มานึกไมได
เพราะทุกขเวทนามันครอบงําจิตใจพอแรง นึกไมออกซ้ําเปนไร เวนเสียผูที่ไดภาวนาอยู
แตยังมีชีวิตดีอยู ภาวนาพุทโธจนติดนิสัย จนใจเขมแข็งตั้งมั่นอยูดวยดี ถาทําไดอยางนี้
เวลามีชีวิตอยูดี ๆ เมื่อเวลาโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนเจ็บปวยลงจะตาย มันก็ระลึกได
เพราะใจที่ฝกแตยังดี ๆ อยูอยางนี้มันเขมแข็ง มันตั้งมั่นทั้งพิจารณาเห็นวา ธาตุ ๔ ขันธ ๕
นี้มันไมพนจาก ความแก ความเจ็บ ความตาย มันมีอยูอยางนี้เปนธรรมดา ภาวนาพุทโธ
แลวก็พิจารณาถึงความจริงของรางกายอันนี้ ทุกวันทุกคืนไป มันก็เห็นแจงดวยญาณอัน
เกิดจากสมาธินัยเห็นวา ธาตุ ๔ ขันธ ๕ อันนี้ไมมีสาระแกนสารอะไรเลย ไอที่ไดอาศัย
มันอยูนี่มันยังไมแตกไมดับเพราะอาศัยบุญกุศลทีท่ ํามาแตชาติกอนมาหลอเลี้ยงไว
สมประกอบกันกับอาหารในปจจุบัน หลอเลี้ยงไวถาจะอาศัยแตอาหารอยางเดียวไมได
อาศัยบุญกุศลแตชาติกอนนั้นมันอยูไมได ถามันอยูไดมันก็ไมเจ็บ ไมไข ไมตาย คนเรา
อาหารมีกินอยูตลอดไป นึกใหดีพิจารณาใหเห็น เหตุที่มันยังอยูไดก็เพราะอาศัยบุญเกา
มาหลอเลี้ยงไวกับอาหารการบริโภคปจจุบันนี้สมทบกันเขาไปอีก ถาบุญเกาหมดลงแลว
อาหารก็ดิบรับประทานไมได แมแตน้ํายังกลืนไมลง เอามาพอ ไดเอาสําลีชุบน้ําหยอดใส
ปากให เพื่อใหน้ํามันไปทําใหชุบคอหายใจสะดวกสักหนอย มันเปนอยางนั้น เวลาคนเรา
ใกลจะตาย
ดังนั้นอยาพากันไปนิ่งนอนใจ แนนอนเราทุกคน เรียกวาถูกคนดี ๆ ยังไมตาย เอา
สําลีจุมน้ําแลวก็หยอดใสปากให แนนอนแหละถึงวาระนั้นมาแลว นอนทอดหายใจ
แขมว ๆ อยู บางคนก็หายใจปลา ปลาที่เอาขึ้นมาบนบกหายใจงาบ ๆ ๆ มันไมไดมีน้ํา
แลวมันอยูไมไดปลา เมื่อหนึ่งก็หมดลมหายใจเงียบไป คนเรามันก็ไมผิดอะไรจากสัตว

เทาไรนักเวลาจวนจะตาย ดังนั้นเราตองเตรียมตัวไวภาวนาไวเสมอ ๆ ใชปญ
 ญาพิจารณา
วาคําวา ตาย ๆ นี้ อะไรมันตาย เมื่อใจตั้งมั่นแลวมันก็รูได วาไอธาตุทั้ง ๔ มันไม
ปรองดองสามัคคีกัน บางทีธาตุไฟตองออนลง บางทีธาตุลมก็ออนลง เมื่อธาตุเหลานี้มัน
ออนแอลงไปแลวมันก็ไมมีกําลัง รับประทานอาหารอะไรไมได ไอคนเราที่จะ
รับประทานอาหารอยูนี่ไดเพราะธาตุไฟมันแรง มันทําใหอยากอาหาร ธาตุไฟนี้นะ ธาตุ
ลมมันมีมันชวยกลืนอาหารลงไปในทองในไสก็เพราะธาตุลมนี้แหละคนเราเมื่อลมมัน
ออนลงไปแลวก็เลยไมมกี ําลังแมแตกลืนขาวนี้ก็ไมลง กลืนน้ําก็แทบไมลงเลย ให
พิจารณาใหถึงลักษณะแหงความตาย มันมีอาการอยางไร เมื่อเราพิจารณาดูไปบอย ๆ ก็
เกิดญาณความรูแจงขึ้นมา โอ…ความตายมันเปนอยางนี้ ๆ หนอ ลงความแลวไมใชเรา
ตาย บัดนี้ เราไมไดอยูในขันธ ๕ นั้น ขันธ ๕ ไมไดมีอยูในเรา หมายความวาจิตไมใช
ขันธ ๕ ขันธ ๕ไมใชจิต ขันธ ๕ นี่เมื่อจิตถอดออกไปแลวมันก็นอนทอดอยูบนพื้นเอาไฟ
เผาก็เหลือแตเถากับกระดูกเทานั้นเอง จิตนี่ก็มีบุญและบาปนําไป อือ…ไมใชอยูกับ
กระดูกนั้นหามิได แตความเห็นของแขกอินเดีย เขาเห็นวาคนตายลงไปแลว จิตวิญญาณ
มันผูกพันอยูกับรูปกับราง อันนี้ไมไปไหน เอาไปเผาไฟแลวเหลือแตกระดูก เอากระดูก
มาบดใสครกใหละเอียดแลวเอาใสขันไปโปรยลงน้ําโนน ใหปลากินใหมันหายไปเลย
จิตมันจะไดไมมาหวงอยูกับกระดูกนี้ ไอความเห็นของแขกอินเดีย มันปราศจากเหตุผล
นั่นแหละ มันจึงมีลัทธิขึ้นมา ๑๐๘
จิตนี้เมื่อมันออกจากรางนี้แลวหากวาจิตผูใดเวลาจะตายมีความหวงใยอะไรอยู
กับลูกกับรางกับบานกับชองกับทรัพยสมบัติ จริงอยูอันนี้ เมื่อจิตนี้ออกจากรางแลวไป
ไหนไมได ก็ตองวนเวียนอยูกับสิ่งที่ตนของใจ อาลัย หวงแหนนั่นแหละ ไมใชไปอยูกบั
กระดูกนั้นหรอก ไปอยูกบั ที่จิตตรงมันหวงตรงไหนมันก็ไปของอยูตรงนั้น อยางที่ใน
นิทานทานกลาวไว คนโบราณเอาเงินไปฝงไวในดิน ตายแลวก็เกิดเปนงูเฝาไหเงินอยูนั้น
เปนอยางงี้แหละ เพราะดูเฉย ๆ เอาเงินนั้นไปใชจายอะไรก็ไมได เฝาอยูเพราะจิตมันหวง
แหน นั่นแหละคนที่ไมไดภาวนา ไมไดมองเห็นความจริงของทรัพยสมบัติก็เพราะวา
ธาตุทั้งหลาย เปนอนิจจัง ทักขัง อนัตตา เพราะไมเคยคิด เคยพิจารณาสักทีเลย เวลาใดก็
วาแตของกู ของเรา ของกูอยูอยางนั้นเมื่อตายลงมันจึงหนีจากสมบัติเหลานั้นไมไดเลยได
ทนทุกขทรมาณ กลัวคนจะมาพบมาเอาไป อยูอยางนั้นแหละ นี้แหละการภาวนามันมี
ประโยชน มีประโยชนจริง ๆ เมื่อฝกจิตนี้ใหตั้งมั่นลงไปแลว ตั้งมั่นอยูภายใจแลวมันก็

ผองใส เมื่อนึกถึงรางกายสวนไหนมันก็เห็นรางกายสวนนั้น นึกถึงความไมเที่ยงมา มันก็
ปรากฏวารางกายนี้แตกสลายลงไป แสดงภาพใหเห็นวาไมเที่ยงอยางนี้แหละ แตที่จริง
มันก็ไมแตกจริง ๆ หรอกเพียงแตมันแสดงภาพใหรูเทานั้นแหละ มันเปนสัปวธาตุมันก็
แสดงธาตุเมื่อตายแลว เอาไฟเผาแลวมันก็ลงเปนธาตุดิน กระดูกก็ธาตุดินนั้นหละ เถาตาง
ๆ มันก็ธาตุดนิ มันก็เปนอยางนั้นแหละ ใชปญญาญาณหยั่งรูพิจารณามันใหถึงความจริง
อยางวานี้แหละมันก็หายหวงบัดนี้แหละ หายหวงคําวาเปนตัวเปนตนนะไมหวงแลว ทํา
จิตใหเปนอุเบกขาในปจจุบันนี้ เมื่อยังไมตายก็ จิตก็ยังเปนอุเบกขาอยู ไมไดยินดียินราย
กับรางกายอันนี้ เพราะเห็นวาไมใชของเราจริงจัง ของมันจะตองแตกตองดับอยู เวลามัน
ยังไมแตกไมดับนี่ ก็เพราะบุญกุศลที่ทาํ แตกอนมารักษาบํารุงไว เพื่อใหจิตดวงนี้ไดสราง
บุญบารมีใหแกกลาเพื่อสั่งสมบุญ ใหบุญนี้จะไดนําตนออกจากทุกขเทานี้อันนี้แหละ
ทางออกจากทุกขก็คือบุญกุศล ดวยสติปญญาอยางวามาแลวนั้นแหละ ไมใชอยาง
อื่นใดไมใชทางเดินแบบทางเดินดวยเทานี้ คือญาณความรูนั้นเองเปนทาง เมื่อญาณ
ความรูเกิดขึ้นแลว มันก็เห็นวารางกายทุกสวนไมวาสวนที่เปนรูปทั้งสวนที่เปน
นามธรรมไมมีรูปรางเปนแตความรูสึกเฉย ๆนี่ไมใชของเราทั้งนั้นเลย จิตเมื่อมันเกิด
ญาณความรูขึ้นมันก็เห็นอยางนี้แหละ เห็นอยางนี้เรื่อยไปเลยทีเดียว เมื่อรักษาความเห็น
ความรูอันนี้ไวไดตลอดไป เมื่อเวลาความตายมาถึงเขามันก็ไมหวั่นไหวอะไรแลว ญาณ
ความรูมันเปนสักขีพยานแลววาไมใชเราตายไมใชเขาตาย เวลานี้ธาตุ ๔ ขันธ ๕ มันกําลัง
จะแตกจะดับอยู มันเห็นเปนสภาวะธาตุเทานั้นนะบัดนี้แหละ ไมไดเห็นวารางกายนี้เปน
ตัวเปนตนเลยเมื่อมันเห็นอยูอยางนี้รูอยูอยางนี้จนหมดลมหายใจ จิตมันก็ไมไดของอยูใน
โลกนี้แลว ถึงแมวายังไมเขาสูนิพพาน มันก็จิตก็หลุดออกจากโลกอันนี้ ก็บงั เกิดสุคติโลก
สวรรค หรือผูที่ไดฌานโลกียเขาไปก็ไปเกิดพรหมอยูในพรหมโลกโนน อันมันก็เปนการ
พันทุกขไปขั้นหนึ่ง ทุกขจากความเปนมนุษยนี่ไปเปนเทวดา เมื่อเปนเทวดาแลวความ
ทุกขเหมือนอยางอยูเกิดเปนมนุษยอยูนี่ก็ดับไปพอเปนเทวดาแลวมีรางกายอัน
ละเอียดออนบุญกุศลตบแตงให อาหารก็เปนอาหารทิพยไมหยาบคายเหมือนอาหาร
มนุษย จะไปไหนมาไหนก็คลองแคลวดี โรคภัยไขเจ็บก็ไมเบียดเบียน มีความสุข
สนุกสนาน พวกที่เกิดเปนเทวบุตร เทวดา นี่แหละเรียกวาพนจากทุกขอันเปนมนุษยนี่ก็
ไปเสวยสุขจากการเปนเทวบุตรเทวดา แตความสุขของเทวบุตรเทวดามันก็ยังไมเที่ยงอยู
เหมือนกันแตวามันสุขไปไดนาน นานกวาสุขมนุษยนี้หลายรอยหลายพันเทาเพราะเทว

บุตรเทวดานี้อายุยืน ยืนอยูดวยความสุข ถาคนเรามีทุกขมีโรคภัยเบียดเบียนแลวไมยืนละ
อายุ เหตุที่บนสวรรคจะมีอายุยืนก็เพราะเหตุวาไมมีโรคภัยเบียดเบียน คนผูไปสูสวรรค
แลวไมมีบาปติดตามไป มีแตบุญติดตามไปหลอเลี้ยงรักษาเพราะเหตุนั้นจึงไมเปนทุกข
เดือดรอน แตถาเมื่อหมดบุญนั้นแลวก็อยูไมได ก็เคลื่อนจากที่นั้นไปหาที่เกิดใหมอีก
พระพุทธเจาทรงแสดงไววาถาจากจุติจากสวรรคก็ตองมาเกิดในโลกนี้ ถาคนมีบุญนะ มา
เกิดก็มักจะมาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจามาบังเกิดในโลก และไดมาสรางบุญสรางบารมี
เหมือนอยางบริษัทของพระพุทธเจาที่ติดตามพระองคมาแตเปนพระโพธิสัตว ยกตัวอยาง
เชนนางวิสาขา อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี หรือคนอื่น ๆ ซึ่งไมคอยจําชื่อได ทานเหลานั้นก็
มีบุญไดสรางบุญกุศลมามากแตกอน บุญนั้นก็นํามาเกิดรวมกับพระพุทธเจา ก็ไดเปน
พุทธอุปฏฐาก ไดอุปฏฐากพระพุทธเจาและพระสงฆ เพราะวาคนเชนนั้นเปนมีบุญเงิน
ทองก็เปนกายเปนกองไมอดไมอยาก ทําบุญทําทานไปเทาไหรก็ยิ่งหลั่งไหลมาเทมาอัน
เงินทองขาวของ เปนอยางนั้น
เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา พระองคใดมาตรัส
รูในโลกแลว ก็พระองคมีบริษัทบริวารติดตามมาบังเกิดอุปถัมภบํารุงใหพระพุทธศาสนา
นี้เจริญรุงเรือง นี่แหละพวกเราก็นับวามีบุญอันหนึ่งแตวาบุญไมแรงเหมือนอยางคนครั้ง
นั้น เราก็ไดเกิดมาพบพุทธศาสนานี้ ไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาแลวตื่นตัวกัน ก็เลยตั้ง
อกตั้งใจฝกฝนอบรมตน เพราะมองเห็นวากายกับจิตนี่ จิตนี่สําคัญ จิตนี่แหละทองเที่ยว
ไปเกิดที่โนนเกิดที่นี่ แตรางกายไมไปเกิดไหนแลวแตกดับลงไปไฟเผาก็เหลือแตเถากับ
กระดูกก็คือธาตุดินนั้นแหละ สวนดวงจิตนี่มันไมหยุดบุญกรรมบาปกรรมที่ทํามันก็
นําไปเกิดอีก ถาบุญนําไป เกิดไปก็ไปสรางบารมีแหละ ถาไปเกิดเปนเทวดาก็สรางบารมี
อยูสวรรค ก็มีพญาอินทรนี้ก็สรางพระเกตุแกวจุลมณีเจดียไวบนหลังเขาสุเมรุราชอันเปน
ที่ตั้งเมืองสวรรคชั้นดาวดึงส แลวบรรจุพระเกศาธาตุกับเครื่องทรงของพระองคตอนออก
บวชที่แรก แลวก็พระเขี้ยวแกวตอนเมื่อพระองคปรินิพพานแลวนี้พญาอินทรมาเอาจาก
โทณพราหมณไปบรรจุไวใหพวกเทวดาทั้งหลาย ๖ ชั้นฟาไดลงมากราบมาไหวในวัน ๘
ค่ํา ๑๕ ค่ํา นั้นเปนสถานที่เทวดาสรางบารมี แลวก็ตอนที่พระองค พระพุทธเจาพระองค
ใดพระองคหนึ่งมาบังเกิดในโลก แลวเสด็จขึ้นไปแสดงพระอธิธรรมโปรดพุทธมารดา
เทวดาเหลานั้นก็พลอยไดฟง พระองคไปอยูจําพรรษา ๓ เดือน ๓ เดือนในมนุษยก็ทรง
โปรดเทวดาไดบรรลุมรรคผลมากมายกายกอง นี่อยาไปเขาใจวา สวรรคนะจะไมมีมรรค

มีผล มี แตเทวดาผูใดตั้งแตเปนมนุษยนี่ไดภาวนา ไดเจริญไตรลักษณญาณอยูเสมอ ๆ
เห็นความไมเที่ยงของขันธ ๕ อันนี้เปนอารมณอยูอยางนั้น เกิดนิพิทาขึ้นเปนครั้งเปน
คราว เบื่อหนาย อยากจะไปใหพนจากขันธ ๕ นี่ไปยินดีตอพระนิพพาน ถาผูใดได
บําเพ็ญเพียรภาวนาอยางนี้ตั้งแตเปนมนุษยแลวมีศีลบริสุทธิ์แลว ตายแลวไปเกิดสวรรค
ชั้นฟาอยางวานั้น เมื่อพระพุทธเจาขึ้นไปแสดงธรรม เทวดาเชนนี้แหละมาฟงเทศนมักจะ
ไดบรรลุมรรคผลเลย เทวดาจําพวกใดที่ไมภาวนามีแตใหทานรักษาศีลธรรมดาตายแลว
ไปเกิดเปนเทวดา ปญญาก็ทึบฟงพระอธิธรรมอันเปนธรรมที่ละเอียดก็เขาใจไดเล็กนอย
ไมมาก สวนทานผูใดไดภาวนาตั้งแตที่เปนมนุษยแลว ทรงแสดงพระอธิธรรมเทวดา
เหลานั้นไดฟงและพิจารณารูตามเห็นตามไปได ก็จึงสามารถบรรลุมรรคผลได มันเปน
อยางนั้น เรื่องมันนะ ดังนั้นไมเสียทีหรอกพวกเราฝกฝนอบรมตนเนี่ย เอากันไปเถิด เรา
จะไดพบกับความสุขอันเปนแกนสารในอนาคต
ปจจุบันนี้เราก็พบอยูแตพบไมมากขอใหทําไปเรื่อย ๆ บนกุศลอันนี้มันสงทําให
ไปเกิดบนสวรรคแลวมีอายุยืนยาวนาน แลวบัดนีม้ ีพระพุทธเจาพระองคใดพระองคหนึ่ง
มาตรัสในโลกแลวเสด็จขึ้นไปแสดงพระอธิธรรมอยางที่วานั้น ก็ไดฟงพระอธิธรรม
เทศนาของพระพุทธเจา นี่ก็ดวยอํานาจบุญบารมีนั้นแหละ ทําใหเทวดานั้นมีอายุมั่นอายุ
ยืนยาวนาน อยางในภัทรกัปปตอไปนี้นะถาภัทรกัปปนี้หมดลง กัปปใหมตั้งขึ้นมาจะมี
พระพุทธเจามาบังเกิดตั้ง ๑๐ พระองคโนน ถาหากผูที่ปฏิบัติธรรมอยูในพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจาโคดมนี้แลว ตายแลวไปเกิดสวรรคอยางเชนวามาแลวนั้นอายุยืนยาวนานไป
จนวาถึงพระศรีอริยเมตตรัยมาตรัสรูในโลก พระองคทรงเสด็จไปแสดงพระอธิธรรม
พวกเทวดาเหลานั้นอาจจะไดบรรลุมรรคผลดับขันธเขาสูนิพพานไปก็ได หรือไม ไม
สามารถบรรลุมรรคผลในพระศรีอริยเมตตรัย ก็จะมีอายุยืนตอไปถึงกัปปตอไปนั้น ซึ่งมี
พระพุทธเจาบังเกิด ๑๐ พระองค พระพุทธเจาเสด็จไปทรงแสดงพระอธิธรรม เทวดา
เหลานั้นอาจไดฟงธรรมและบรรลุมรรคผลเขาสูนิพพานไปอาจจะมี นั้นแหละ
เพราะฉะนั้นเราไดเกิดเปนมนุษยอยางนี้แลวก็อยาพากันประมาท ใหทําความเพียรไป
แมวาจะไมบรรลุนิพพานในปจจุบันนี้บุญบารมียังไมเต็ม ก็เปนอุปนิสัยอันสําคัญ ที่ทํา
ใหเราบรรลุมรรคผลบนสวรรคชั้นฟาก็ได ดังนั้นเมื่อไดยินไดฟงแลวก็ขอใหพากันตั้งอก
ตั้งใจทําความสงบตอไปจนกวาจะสมควรแกเวลา
ถอดเทปโดย คุณ พงศพิพัฒน ดํารงวัฒนกุล

