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มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ติ
โอกาสนี้จะไดแสดงพระธรรมเทศนาคําสอนของพระพุทธเจา เพื่อประดับ
สติปญญาบารมี ของพุทธบริษัททั้งหลาย ที่มาประชุมกันในที่นี้ นั่งอยูขางนอกก็คงจะมี
เมิ้ง มีไมใชเหรอ เออ เนี่ยะผูนั่งขางนอกก็ตั้งจิตตั้งใจ สํารวมใจใหดี ก็เหมือนกับอยูขาง
ในนั้นแหละ มันสําคัญอยูที่เราสํารวมใจ เคารพตอพระธรรมจริงๆ พระธรรมนี้เปนนิ
ยานิกธรรม นําผูประพฤติปฏิบัติตามให พนจากทุกขภัย ในสงสารไปไดจริงๆ
พระพุทธเจาตรัสวาธรรมทั้งหลายนั้นมีใจถึงกอน มีใจเปนใหญ สําเร็จแลวดวยใจ ดัง
พุทธภาษิตที่ยกขึ้นเบื้องตนนั่นแหละ ใหพากันเขาใจ ธรรมทั้งหลายที่เปนบุญก็ดี เปน
บาปก็ดี ไมใชบุญไมใชบาปก็ดี ธรรมเหลานั้นไมใชมันเกิดเองมันนะไมใช ใจตางหากละ
เปนผูดําริขึ้นมา เปนผูสรางขึ้นมา จึงมีได ขอใหเขาใจตรงนี้ ดังนั้นผูที่มีปญญาไดฟงคํา
สอนพระพุทธเจาแลว เมื่อธรรมเหลานี้เปนบาปอกุศล จะนําตนใหไปสูทุกข เห็นแจงดวย
ปญญา อยางนี้แลวก็ไมทํามันละ ละเวนไปเลย อาวทําแลวมันนําไปสูทุกขนี่มีประโยชน
อะไรละ มันก็มีแตทุกขเทานั้นนะ ไปเบื้องหนา หรืออยูในปจจุบันนี่ก็เปนทุกข
เหมือนกัน เชนอยางการเบียดเบียนกันอยูหมูนี้ลวนแตไมมีศีลทั้งนั้นเลย ลวนแตไมได
สํารวมในศีล ลวนแตไมใหอภัยตอกันและกัน ถือตัวถือตนถือเราถือเขาวาเราเกงอยาง
โนน เราดีอยางนี้ ไมยอนนอมหัวหากันและกันเลย หมูนี้นะมันลวนแตคนไมมีศีลทั้งนั้น

ที่มันทําความทุกขใหแกกันและกัน อยูในโลกนี้นะ เหตุที่คนไมมีศีลก็เพราะไมรูจักรักษา
จิตตัวเอง ไมควบคุมจิตตัวเอง เมื่อปลอยจิตของตนใหเลื่อนลอยอยูนั้นตัณหามันก็ไดชอง
ตัณหาก็เขาครอบงํา ตัณหามันก็บันดาลใหอยากได อะไรตออะไรสารพัดในทางที่เปน
บาปบาง เปนบุญบาง ไมใชบุญ ไมใชบาปบาง มันก็อยากไปทั่วเลยมันไมมีขอบเขตบัดนี้
ความเปนผูไมสามารถจะควบคุมจิตใจตัวเองได หรือไมมองเห็นวาบุญ บาป คุณโทษนี้
เกิดจากจิตนี้มองไมเห็น นึกวาเกิดจากที่อื่น มันถึงไมควบคุมจิตตัวเอง ถาผูใดพิจารณา
เห็นวาโอ บาปก็ดี บุญก็ดี คุณก็ดี โทษก็ดี ลวนแตเกิดจากจิตดวงนี้ทั้งนั้นเลย ดังนั้นเรามา
ควบคุมจิตนี่ซะ เรียกวาตนเองควบคุมตนเองก็วาได เอาละเราจะไมใชกายวาจาทํา สิ่งที่
เปนบาป และจะไมพูดสิ่งที่เปนบาปเปนโทษ เพราะวาใชกายวาจาทําบาป ลงไปแลวกาย
วาจาไมไดรับผลแหงบาปนั้น ผูรับผลแหงบาปนั้นคือใจ ตองใหเขาใจใหมันถูกตองอยาง
นี้ เราภาวนา ทีไรๆ ก็พิจารณา ลงไปใหมันลงสูจิตนี้นะ เพราะทุกสิ่งทุกอยางมันจะ
ปรากฏออกมาไดอยูที่เราเห็น เรารูกันอยูนี้นะ เพราะอาศัยกริยาของจิตนะมันใชกาย
บังคับกายวาจาใหแสดงออกมา เนี่ยถาไมมีจิตดวงนี้ไมมีใครแสดงอะไรออกมาไดเลย
ลําพังมีแตรางกายนี้มันก็เหมือนตนไมนั้นเองนะ ตนไมมันไมมีจิตวิญญาณครอง
เหตุนั้นมันไมไดสามารถจะแสดงความดีความชั่วอะไร ออกมาใหคนไดรูไดเห็น
เลย มันมีแตเจริญขึ้นแลวก็วิบัติไปตามกาลตามเวลาของมันเทานั้นเอง ตนไมนั้นมันไมมี
จิตวิญญาณครอง เพราะฉะนั้นมันถึงไมมีนรกมีสวรรคอะไรหรอก มันหมดอายุมันแลว
มันก็ตายไปเทานั้นเองนะ คือวาคนเราไปแปรรูปทําบานทําเรือน อะไรตออะไรอยู
สวนรางกายคนเราคิดดูใหดี เมื่อบุญกุศลแตหนหลังตกแตงให คือวาเราไดทําบุญ
กุศลแตหนหลังอยางใดมา มากนอยเทาใด บุญนั้นก็นําจิตมาปฏิสนธิในทองของมารดา
อาศัยธาตุของมารดา บิดาอยู จิตดวงนี้นะแลว บุญกุศลก็มาแตงธาตุของมารดาบิดานั้น
แหละ ใหเปนตาเปนหูเปนจมูก เปนลิ้น เปนกาย เปนมือ เทา อวัยวะนอยใหญตางๆ นั่น
ถาหากวาเปนรางกายที่สมบูรณไมบกพรองอะไร ก็หมายความวาบุญทั้งนั้นเลยแตให ถา
รางกายของใครบกพรองไป พิกลพิการ ตาบอดหูหนวก หรือวาแขนดวนขาดวน มาแต
กําเนิดนั่นเรียกวาบาปมันตามมา บาปที่ผูนั้นมันทํามาแตกอนโนนนะมันตามมา ตบแตง
ให ผูนั้นก็เลยไดรับความทุกขทนทรมาน เพราะวาจะหาเลี้ยงตัวเองก็ไมได อวัยวะ
รางกายไมสมบูรณไมมีกําลัง พอที่จะทําอะไรตออะไรได สวนมากลูกก็อาศัยพอแมนั่น
แหละเลี้ยงไป จนใหญจนโตขึ้นมา แลวก็เลี้ยงกันไปจนตายจากกันนั่นละมัง้ ผูหนึ่ง

พอแมตายแลวก็เอา พี่นอง เลี้ยงกันตอไป คนมีกรรมมีเวรนะ มันไมใชกอดทุกขไว
กับตัวคนเดียว มันกอดทุกขใหผูเกี่ยวของมากมาย นี่แหละพิจารณาหาเรื่องพิจารณาให
มัน กวางขวางใหมันรูใหมันเขาใจ โทษของบาปของกรรมตางๆ ลงไปอยางนี้เราจะได
เบื่อ เบื่อแลวจะไมทําบาป จะไมลุอํานาจแกตัณหาความอยาก อันเปนไปเพื่อบาปเพื่อ
โทษนั้นๆ ถาหากวาเราไมมีอุบาย สอนใจเพียงพอ ใจนี้เมื่อเหตุผลไมเพียงพอมันก็ไมเชื่อ
นะ นั่นแหนะ ผูที่หาเหตุผลมาก็คือใจ ใจก็คือปญญานั่นเองแหละ ใจฉลาดแลวก็หาเรื่อง
อุบายมาสอนตน มาพิจารณาเหตุผลใน สิ่งที่ตนกระทํานั้นมันดี หรือไมดี มันผิดทางหรือ
ถูกทาง
อยางนี้มันก็เปนหนาที่ของตัวเองทั้งนั้นเลย จะใหผูอื่นนั้นพยากรณใหหรือบอกให
วากลาวให อยางนี้ไมสมควรนะ แมคนอื่นเขาวากลาวตักเตือนถาหากวาตนไมทําตาม
แลว เขาก็ทําอะไรไมได มันก็เรื่องของตัวเอง ดังนั้นทางที่ดีเราฟงคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว เราก็มาฝกตนใหมัน ชอบแตกุศลคุณงามความดี อันความชั่วนั้น
ฝกสอนเขาไปไมใหมันชอบ ไมใหมันพอใจ เพราะโลกนี้มันมีดีกับชั่วเปนคูกัน ถาหาก
วามีแตดีลวนๆ มันก็ไมยากลําบากอะไรแหละ
มันก็เปนสุขทุกถวนหนาไปเลยแหละ แตถามันมีชวั่ ลวนๆ มันก็ไมมีสุขซักหนอย
โลกนี้ มันก็มีแตทุกขเทานั้นแหละถามันมีแตชั่วลวนนะ แตนี้มันมีดี มีชั่วปนเปกัน
เพราะฉะนั้นจึงแบงกันไป บางคราว บางคราวก็เปนสุขบาง บางคราวก็เปนทุกขไป
เปนอยูอยางนี้นะ แลวพวกเราไมเบื่อหนายบางหรือ อือคิดดูใหดี เพราะทําทั้งบาปทําทั้ง
บุญ นี้เองแหละมันเปนเหตุให ไดรับสุขบางไดรับทุกขบาง ไดรับความเจริญบางไดรับ
ความเสื่อมบาง
ในชีวิตนี้นะ นี่ถาหากวาพิจารณาให ละเอียดกวางขวางออกไปอยางนี้แลวจะได
เบื่อหนายความชั่วทั้งหลาย จะไมปรารถนาจะทํามันแลว เราจะทําแตความดีเทานั้น เมื่อ
เราทําแตความดีที่เปนประโยชนตนและผูอื่นนั้นมันจะอดตายก็ใหมันอดลองดูซิ เรา
ตัดสินใจลงไปอยางนี้แลวมันไมตายดอก ความจริงนะ เมื่อเราทําในทางที่ถูกตอง ไมผิด
ศีลไมผิดธรรมแลว อานิสงสแหงการทําความดีนั้นนะมันก็ดลบันดาลให เรามองเห็น
ชองทางทํามาหากิน มันตองมีอยูนั่นนะชองทางมันนะ แตวาเราก็ตองอดทนทําไปกอน

เพราะการทําความดีนี่ ทําวันนี้จะใหไดผลวันพรุงนี้อยางนี้มันไมได ดูแตปลูก
ตนไมลงในดินนะ ตองหลายเดือนกวามันจะมีดอกออกผลได นี่ดูแตธรรมชาตินะ มันก็
ยังแสดงใหเห็นแลวนะ ธรรมชาติทั้งหลายก็ตองอาศัยกาลเวลาเหมือนกัน กวามันจะ
ไดรับผลมัน การกระทําความดีหรือความชั่วของคนเราก็ เปนเชนนั้นแหละ ก็ตองอาศัย
กาลเวลาทําความดีถาไมถึงกาลเวลาที่มันจะใหผล มันก็ยังใหผลไมได เหมือนกับวาทํา
ความดีแลวไมเห็นมีดอกมีผลอะไรขึ้นมาเลย เหมือนกับไมมีมรรคไมมีผลอะไรเลยอยาง
นี้นะ เออคนผูที่ไมรูจักเหตุผลโดยแจมแจงเปนเชนนั้น ผูมาพิจารเห็นเหตุผลโดยแจมแจง
ก็ดังกลาวมาแลวนั้นนะ มันก็คิดดูเถอะเคาปลูกตนไมที่มีผลดังนั้นก็ยัง ตองอาศัย
เวลานานพอสมควรนะ กวาจะไดหมากไดผลขึ้นมา อันนี้การที่เราทําความดี ละความชั่ว
ก็เหมือนกันอยางนั้นแหละ กวาความดีนั้นมันจะไดโอกาสใหผล ก็ตองกินเวลานาน ถา
พูดตามหลักก็หมายความวา ที่ชีวิตของเราที่เปนอยูในปจจุบันนี้นะเราอาศัยบุญเกาหลอ
เลี้ยงไว เมื่อบุญเกาหลอเลี้ยงยังใหผลอยูอยางนี้ บุญกุศลที่เราทําขึ้นมาใหมนี้ยังใหผล
ไมได ขอใหเขาใจ อันนี้แหละคนไมคอยเขาใจไปตรงนี้เองนะ
เมื่อตนตองการปรารถนาอะไรใหร่ําใหรวยขึ้นมา จะคิดวาบุญจะชวยก็ทําบุญบัดนี้
ทําบุญแลวอธิษฐานวา ดวยอํานาจบุญกุศลนี่ ขอใหขาพเจาถูกรางวัลที่หนึ่ง หรือถา
ขาพเจาคาขายไดกําไรงามๆ อะไรอยางนี้นะ อาเมื่ออธิษฐานอยางนี้ใหทานไปทําบุญไป
เมื่อมันไมไดใหผลตามเปาหมายอยางวานั้นนะ ก็เอาละไมเชื่อบุญแลวบัดนีน้ ะ เอทําบุญ
นี่เสียเปลา ไหวเจาดีกวา กลับมาไดกิน คนบางพวกบางเหลาพูดกันมาเปนอยางนั้นแหละ
ความจริงไมเปนเชนนั้น ทําบุญไมไดเสียเปลาเลย จะเสียเปลาอยางไง เราใสบาตรใหพระ
อยางนี้นะ พระทานก็ไดฉัน เอะขาวเราจะสูญหายไปไหนละ ขาวอาหารก็เปนประโยชน
แกพระผูรับทาน เปนอยางงั้นนิ ทําไมจึงวามองไมเห็นผลเลย เอามองไมเห็นผลที่วา ให
ทานขาว ขาวไมเห็นปรากฏมา ใหทานเงิน เงินไมเห็นหลั่งไหลมา บางคนก็คิดอยางนั้น
แหละ ก็อยางที่วามาแลวนั้นแหละขอใหเขาใจ
เหมือนเราปลูกตนหมากรากไมตางๆ นั่นแหละ ไปคิดเอาก็แลวกันแหละ ผูใดเมื่อ
มาคิดรูอยางนี้แลวมันก็ไม สงสัยแคลงใจ วาเมื่อตนทําบุญทําทานไปแลว บุญไมอํานวย
ผลใหตนร่ํารวยเจริญ ตามเปาหมาย ก็ไมเดือดรอนไมวุนวาย เพราะวารูแลว เนี่ยะ บุญ
กุศลที่ทํานั้นนะ เมื่อมันยังรวมกําลังไมได ยังไมถึงกาลเวลามัน มันก็ใหผลไมได เหมือน
ตนไมอยางที่วามาแลว เปนเชนนั้น บาปก็เหมือนกัน บุคคลทําบาปในโลกนี้ บางทีมันไม

ใหผลเลย ยังใหอยูสบายๆ ไปกอน ตอเมื่อละโลกนี้ไปแลวบาปนั้นจึงใหผล นําไปสูนรก
อบายภูมิ เชนนี้นะ
อาว บาปที่ทําปจจุบันนี้ทําไมมันจึงไมใหผลในปจจุบัน มันไมใหผลเพราะบุญ
รักษาอยู ชีวติ นี้นะ บุญที่ผูนั้นทํามาแตชาติกอนนั้นนะ รักษารางกายชีวิตนี้อยู
เพราะฉะนั้นบาปที่ทําในปจจุบันนี้จึงใหผลไมไดเลย มันก็คอยไปอยูนั้นนะ บาปกรรม
นะ คอยไปจนกวาวาบุญเกาที่ทํามาแตชาติกอนหมดลง มันก็ตาย พอตายจิตออกจากราง
นี้ บาปก็นําไปเทานั้น นําดวงจิตดวงนี้ ไมไดนํากายนะ นําจิตดวงนี้ไป ไปบังเกิดเปนสัตว
นรก เปนเปรต เปนอสุรกายไป ตามกรรมที่เขาทํานั้นๆ เออเปนอยางงี้
เพราะฉะนั้น เราตองพิจารณาใหเขาใจมันแจมแจง ดังนั้นแหละบาปนี้จึงเปนสิ่งที่
ควรกลัวนักกลัวหนา อยาไปกลัวอดกลัวอยาก กลัวอายุจะสั้นถาไมไดอยูดีกินดี ไมไดทํา
บาปทํากรรม อยางวานั้นนะ ไมควรกลัวไปอยางนั้น ไอชีวิตนี้มันมีบุญกุศลที่ทํามาแต
ชาติกอนตามมารักษา หลอเลี้ยงอยู ฉะนั้นเราหาอาหาร ไดโดยทางบริสุทธิ์ไมผิดศีลผิด
ธรรม อยางไรนั้นเราเอามาเลี้ยงมัน มันก็ไมวาอะไรนะ เมื่อบุญกุศลยังมีอยูกินอะไรก็มี
รส อรอยเหมือนกัน ถาหากวาบุญกุศลที่ทํามาแตชาติกอน นั้นมันนอยลงๆ แลว กิน
อาหารการบริโภคอะไรก็จืด ก็ชืดไป แลวก็ไมคอยไดมากเสียดวย อยางคนแก นี่นะ อยาง
นี้ไอตัวเองก็แกมาพอแรงแลว จะวามันรูเรื่องนั่นแหละ ตั้งแตยังหนุมนะฉันขาว วาขาว
หมดหลาย พออายุมากเขามาแลว เจ็ดสิบ แปดสิบเขามาอยางนี้ มาคํานวณดูขาวที่ เอาไว
ในบาตรไวฉัน ไมมากมายอะไร ไมหมดทัพ แตละวันละวัน หมดนอยเดียวแตมันก็อยูได
อยูไดเพราะอะไร เพราะวาธาตุไฟมันออนแลวมันก็ อยูไปตามกําลังธาตุนั้นแหละ ถาธาตุ
ไฟมันแกกลา ถาเรารับประทานอาหาร เขาไปนอย มันเผาอาหารนั้นหมดแลวมันไมมี
อะไรจะเผามันก็เผากระเพาะ ลําไสใหเจ็บใหปวดเขาไป อยางนี้แหละ มันธาตุไฟแรงคน
ยังหนุมยังแนน เปนอยางนั้น แตคนแกแลวธาตุไฟมันออนลงไปแลว ไปรับทานอาหาร
ใหมากเกินกวากําลังของาตุไฟ ไมไหว เดี๋ยวก็ทองอืดทองเฟอ ปวดทอง เขามาแลวก็ อยู
ไมสบายแลว เปนยังงั้นเพราะฉะนั้นเราตองพิจารณาใหรู ในเรื่องหมูนี้นะใหรูไว ก็เพราะ
รางกายอันนี้มันบุญกรรมเปนเครื่องตกแตง อยางวานั้นแหละ เราจะแตงเอาใหไดสม
ประสงค ไมไดเลยสุดแลวแตบุญกรรม บาปกรรมที่ตนทํามาในชาติกอนนั้น ติดตามมา
ตกแตงอยางไรก็ไดอยางนั้น

บางคนทําบุญ กุสลใหทานแตของดีๆ ของ สวยๆ งามๆ มา แลวเปนผูมีกริยาวาจา
ออนโยน พูดจาออนหวาน ไมพูดกระแทกแดกดันใคร แลวก็ไมโกรธ กริ้วใคร มีความ
อดทนสูง ใครจะ ดาจะวา ติเตียน ก็ไมแสดงอาการ โกรธกริ้ว โกรธา ผูใดฝกตนแบบนี้
แลว ตายเกิดไปชาติหนา ก็จะเปนคนสวย คนงาม มีกิริยามารยาท ละมุนละมัย ใครเห็น
เขาก็ ปรารถนาจะคบคาสมาคม นี่ไอคนเรานะมันเปน ไปดวยอํานาจแหงบุญกรรม
บาปกรรมอยางวา อยาไปเชื่ออยางอื่นเลย เห็นคนอื่นเขาสวย เขางาม เขาดี อิจฉาก็มีบาง
คนนะ นั่นแหละ ถาผูใดมานึกคิดวาโอ คนผูนี้ตองไดทําบุญกุศล ตองไดฝกตนมาแตกอน
เขาเปนผูไมโกรธ ไมดา ไมแชงไมแสดงกิริยา หยาบคาย ตอใคร และใครมาแตชาติกอ น
เขาไมแสดงหนาตาบูดบึ้ง ตอคนทั้งหลาย แมใครจะวากระทบกระทั่งอะไรเขาก็ยิ้มรับ
เสมอ คนผูเชนนี้แหละ เกิดมาเขาจึงสวย จึงงาม จึงมีคนหุมหอ มีคนนับถือลือหนา แมเรา
ก็เหมือนกันถาเราฝกตน ให ดีใหงามอยางวานี้แลว ชาตินี้ถึงจะรูปรางไมสวยงาม จะไมมี
คนนับถือลือหนาแต ไปสูชาติหนาโนนแหละ บุญกุศล ที่เราฝกตน ที่วาอยางวาเมื่อ
กี๊เนี่ยะ มันก็จะมาอํานวยผลให เกิดไปในชาติหนาใหมีรูปสวย รูปงาม ใหเปนคนใจดีใจ
เย็น มีกิริยามารยาทออนโยน พูดจาปราศรัยอะไรก็ไพเราะเพราะพริ้ง คนทั้งหลายไดพบ
ไดเห็นไดฟงแลว ก็ชอบใจพอใจอยากคบหาสมาคมเหมือนอยางเขา
แตวา การทําบุญทําทานอยาไปปรารถนาผิดทาง การปรารถนาผิดทางเปนทุกขอีก
เหมือนกันอยาง เชนนาง กัณหาสินานารถ พระราชธิดาของพระเวสสันดร และพระนาง
มัทรีนั่น เมื่อพระเวสสันดรใหทานแกชุชกไป ชูชกเฆี่ยนตีไป ฝาย ทาวชาลีเปผูชายมี
ความอดทน อดเอาทนเอา พราหมณตีก็ยอมใหเขาตีไป แตฝายนองสาวนางกัณหาสินานา
รถนี่ เมื่อ พราหมณ ตีเขาไปเจ็บปวดมาแลวก็นึก โอยพอแมเรานี่ ไมรักเราไมเอ็นดูเราเลย
ปลอยใหพราหมณ เฆี่ยนตีเรามาทนทุกขทนยากลําบากอยางนี้นะ เอาละตอจากชาตินี้ไป
ขออยาใหเราไดเกิดรวมกับพอแมคูนี้ เลย นางกัณหาก็ปรารถนาลงอยางนั้นนะ ในที่สุด
เมื่อพระเวสสันดร สวรรคตแลวก็ไปเกิดสวรรคชนั้ ดุสิต จากสวรรคชั้นดุสิตลงไปเกิด
เมืองกบิลพัสดุ จะไดออกบวชตรัสรูเปนพระพุทธเจาเนี่ยะ พระนางกัณหานั้น ก็ไมไดไป
เกิดกับพระนางพิมพาเลย มีแตพระราหุล มีแตทาวชาลีตั้งแตครั้งเปน ลูกชายของพระ
เวสสันดร โนนแหละ ติดสอยหอยตามไปเกิดดวย แตนางกัณหานั้นนะ ในชาติตอๆ มา
เปนคนมีรูปสวยรูปงาม เพราะเหตุวาชาติหนึ่งเขาไปเกิดในตระกูลยากจน แลวบัดนี้ ใน
คราวครั้งนั้นในเมืองเขาทํา เลนมหรสพ เลนนักขัตฤกษกัน บัดนี้ผูลูกสาวนี่ก็ไปขอออน

วอนขอเครื่องประดับกับแม แมก็วาเราเปนคนยากคนจน เราจะไปเอาเครื่องประดับที่
ไหนมาให เออถาหากวาแมไมมีจะใหลูกจะ ขอลาแมไปหารับจางเอา ขอใหได
เครื่องประดับมา แมก็อนุญาต นางก็เที่ยวไปบานเศรษฐีไปขอรับจางเศรษฐี ขอใหไดผา
ดอกคํา ซักสองผืน เศรษฐีก็วาไดแตตองรับจางเราอยูสามป ถึงจะได เอาสามปก็สาม รับ
ทํางานใหบานเศรษฐีอยูอยางนั้นแหละ จะรอครบสามป เศรษฐีก็เลยประทานผาให สอง
ผืนผาสีดอกคํา ผานั้นมีสีเหลืองเหมือนทองคําหมายความวางั้นแหละ บัดนี้คราวนั้นนะ
ดูเหมือนจะมีพระพุทธเจาบังเกิดขึ้นหรือไงเนี่ยะ ก็มีพระสงฆองคหนึ่งเดินทางมา นาง
คนนี้ก็นุงหมผาดอกคํา เห็นจะนุงผาธรรมดาแลวก็เอาผาดอกคํานี่หมรวมเขาไป แลวหาบ
น้ําลงไปทาน้ํา ไปตักน้ํา พระนั้นเดินทางมาถูกโจรปลนเอา ผาจีวรสบงไปหมด พระก็เลย
เอาใบไมเย็บนุงแทน ผาสบงจีวรมา นางคนนี้เห็นเขาก็เลยถามวา พระผูเปนเจาเปนไงนุง
ใบไมอยางนี้ ก็อาตมาเดินตามทางมานี้ โจร นะมันแยงเอา ปลนเอา ก็เลยสละใหโจรเขา
ไปหมดเราก็เลย นุงใบไมแทนผามานี่วางั้น
นางเกิดศรัทธาขึ้น ถาอยางนั้นดิฉันขอถวายผา ผืนนี้ใหแกทาน ก็เปลื้องเอาผาผืน
หนึ่ง ที่หมนั้นถวาย พระองคนั้น พระองคนั้น ไดแลวก็ไปบังพุมไมแลวก็ไปถายใบไม
ออก แลวก็เอาผาดอกคําผืนนั้นนุง เดินออกมานางเห็นเขาก็โอสวยงามจริงนะ ก็เลย
เปลื้องผืนที่สองออกไป แลวอธิษฐานวา ดวยอํานาจที่ขาพเจาใหทาน ถวายผาสีดอกคํานี้
เกิดไปชาติใดขอใหขาพเจามีรูป สวยรูงามแลวก็มีผิวพรรณเหมือนอยาง ผาดอกคํานี้เอง
วางั้น ชายใดเห็นแลวขอใหตาคางไปเลย ขอใหหลงละเมอไปเลยวางั้น ไปปรารถนา
อยางนั้นแหละ พอดีชาติตอมาบุญกุศลอันนั้น ก็อํานวยผลใหไปเกิด ในตระกูลอัน
พอมีพอกินเขาไป แลวก็มีรูปสวยรูปงาม ผิวพรรณก็เหมือนอยางผาดอกคํานั้นเอง ชายใด
เห็นเขาก็ตาคางอยางที่วานั้นหละ ก็ละเมอเพอฝนไปทั่ว ตลอดถึงพระราชามหากษัตริย
เห็นเขาก็ไมไหวอยากจะได อยากจะไดเอาเหลือลนพนประมาณจน วาเสวยอาหารก็
ไมไดนอนก็ไมหลับ พวกเสนาอํามาตก็เลยทําอุบายอยางใดอยางหนึ่งขึ้น แลวให
พระราชานี่เบื่อหนาย ก็จึงไดงดจากการที่ไปผูกพันกับหญิงคนนั้น จนในที่สุดนางกัณหา
นั้นนะ เมื่อมาถึงศาสนาพระพุทธเจาของเรานี่ นางก็ไมไดไปเกิดรวมกับพระองคแลว มี
แตทาวชาลีเทานั้นไปเกิดเปนราหุล
บัดนี้สวนกัณหานี้มาเกิด ในตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถี อาเมื่อเกิด
มาแลวรูปรางผิวพรรณสวยสดงดงาม สีเหมือนดอกบัวดอกทองคํา พอแมก็เลยตั้งชื่อให

วาอุบลวรรณา แปลวาผูมีผิวพรรณผุดผองเหมือนดอกบัว เปนอยางนั้น ชาตินั้นก็อูย พวก
ลูกของเศรษฐี คหบดี ตลอด พระราชามหากษัตริยก็มาสูมาขอ พอกับแมพิจารณาเห็นวา
ถาไปยกใหฝายใดฝายหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเกิด สงครามกลางเมือง กันละจะฆากันตายปนป
วางั้นนะ พอก็เลยพูดกับลูกสาววาลูก เรื่องมันยุงยากเหลือเกิน ในโลกสงสารอันนี้เปน
อยางนี้แหละ อยากใหลูกรูอยูเนี๊ยะ พอวาลูกควรหนีไปบวชเสียดีกวา อยาใหใครไดเลย
มันจะไมไดรบราฆาฟนกันวางั้น ลูกก็เลยเห็นดีเห็นชอบดวย พอแมก็เลยสงไปใหสํานัก
นางภิกษุณี ก็เลยไดบวชเปนนางภิกษุณี คาที่ก็ไดสรางบุญบารมีตามพระเวสสันดร ตาม
พระพุทธเจามาแตชาติกอนหนหลัง เมื่อบวชแลวบําเพ็ญไปไมนานทานก็เลยสําเร็จ
อรหันต พรอมดวยปฏิสัมภิทาญาณแตกฉาน ในอรรถในธรรม มีฤทธิ์มีเดชอีกดวย เปน
อยางนั้น อันนี้ที่นํามาแสดงสูฟงนี่หมายความวา เมื่อไปตั้งความปรารถนาผิดนะ มันทํา
พิษแกชีวิต ทองเที่ยวไปในสงสาร ไดพบแตเรื่องรําคาญเรื่องเดือดรอน ดังนางกัณหาสิ
นารถนั้นแหละใหพากันเขาใจ ฉะนั้นเรายกไทยทานจบศีรษะแลวอธิษฐาน ดวยอํานาจ
แหงบุญกุศลที่ขาพเจาบําเพ็ญนี้ ขอใหขาพเจาพนทุกขพนภัยในสงสาร เทานี้แลวก็ให
ทานไปเลย อยางนี้นะมันไมเปนเวรอยางที่วา มาแลวนั้นแหละ
ถาจะมีเงินทองขาวของอะไรมามันก็ไมหวงแหน มันก็ยินดีในการบริจาคทาน ถา
จะมีรูปสวยรูปงามมามันก็ไมหลงใหลในรูปนั้น มันก็มองเห็นรูปทั้งหลายนั้น สวยงาม
ประณีตอยางไรมันก็ไมเที่ยงแทแนนอน มีความเกิดขึ้นแลวก็ เสื่อมไปสิ้นไปแปรปรวน
ไป ..... ทําคุณงามความดีไป เพราะถึงจะสวยจะงามอยางไร มันก็ไมพนจากแตกจากดับ
ไป กอนที่มันจะแตกจะดับเรา ใชมันสรางบุญสรางกุศลซะดีกวา ธรรมดาผูตั้งความ
ปรารถนาไวถกู บุญมันก็บันดาลใหเกิดปญญามองเห็นชองทางพนทุกขได ดังกลาวมานี้
อยางพวกเรา ที่ไดมาชุมนุมกันในที่นี้กด็ ี ก็ใหถือวาเรามีบุญไมใชนอยนะ ถาหากวาบุญ
แตหนหลังเราไมไดมีไมไดทํามา คงจะไมกระตือลือลนมาฟงเทศนฟงธรรมกันอยางนี้
นะ
เพราะวาไมมีบุญกุศลดลบันดาลแลวมันไมไดดอก มันไมเกิดศรัทธา มันหวงการ
หวงงานหวงเลนหวงสนุก หวงดูโทรทัศน สารพัด ตั้งแตเครื่องลอตาลวงใจ ในโลกนี้นะ
ถาบุญกุศลไมแรงมันทิ้งความหวงเหลานั้นไมได มันทิ้งความสนุกสนานไมไดเลย อันนี้
พวกเราสละไดอยางนี้นะ แสดงวาพวกเรามีบุญมากพอสมควรนา ดังนั้นขอใหพากันรัก
บุญตัวเองใหมาก อยาไปรักกิเลสตัณหามากกวาบุญกุศล ใหรักบุญรักความดีที่ตนทํามา

ตนรักษาศีลหาใหบริสุทธิ์ อยางนี้นะขอใหรักใหทนุทนอมไว อยาใหศีลมันขาด
แมวาจะอดอยูอดกินอยูบางก็ ยอมเสียสละลงไป ไมเปนไรหรอกขอใหมีศีล เปน
เครื่องประดับตัวแลว แมเราจะอยูในโลกนี้ก็ไมเปนทุกขเดือดรอน อานิสงสศีล นี่มันก็
ดลบันดาลใหมีอยูมีกินอยูนั้นแหละ ถาผูใดไมยอมเสียสละความชั่ว เสียกอนแลวความดี
มันก็ไมงอกขึ้นมาได เปนอยางนั้น ดังนั้นเราตองยอมสละความชั่วเสียกอน เหมือนอยาง
บุคคลจะปลูกตนไมลงในสวน ในดินตรงนี้ แตมีหญารกอยูอยางนี้นะ เราตองไปดาย
หญานั้นใหเตียนโลงเสียกอน อยาใหหญามันขึ้นมาทวม ตนไมนั้นได เชนนี้ปลูกตนไม
นั้นลงในดินนั้นมันก็จึงงอกเงย งอกงามเจริญขึ้นมาได ใหลองคิดดูอยางนั้น ตั้งแต
แผนดินมันก็ตองมีหญา เปนเครื่องประดับอยูอยางนั้นแหละ แตหญานั้นไมคอยเปน
ประโยชน แกมนุษยเทาไหรนักแตก็มีประโยชนไมนอยเหมือนกันแหละ สําหรับวัวควาย
ชางมามันอาศัยกินหญานั้นแหละ แตวาหากเปนศัตรูพืชของมนุษยที่ปลูกฝงลงไป ตอง
ไดดายทิ้งตองไดชําระมันไป อันนี้เรียกวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ลองคิดดูใหดี มีทั้งคุณ
มีทั้งโทษเหมือนกันหมดเลย ดังนั้นเราจึงไมควรที่ไปรังเกียจเดียดฉัน แมแตหมู หมา เปด
ไก ชาง แมว สุนัข อะไร ตออะไรก็ตามแต มันก็มีประโยชนแกมนุษยไมนอยเหมือนกัน
นะ ดังนั้นอยาไปรังเกียจมัน อยาไปเฆี่ยน อยาไปตีมัน ถาหากวาเปนสุนัข จรจัด เห็นมา
สงสารก็เอาขาวใหมันกินบาง ใหมันประทังชีวิตมันไป อยางนี้นะเราก็ไดบุญไมนอ ย
เหมือนกันนา เพราะฉะนั้นก็ขอใหพากันพิจารณาดู
พุทธภาษิตที่พระพุทธเจาทรงตรัสไว ดังที่ยกขึ้นในเบื้องตนนั้นวา มโนปุพฺพงฺคมา
ธมฺมา แปลวาธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน มโนเสฏฐา มีใจเปนใหญ มโนมยา สําเร็จแลว
ดวยใจ ดังนี้ ถาหากวาใจของเราผองใส ใจเบิกบาน ใจดี การกระทําความดี ก็ทําไดดวย
กาย วาจา ใจ นั้นบุญกุศลก็ยอมงอกงามเจริญขึ้นได เพราะวาบุญ และบาป ไมใชบุญ
ไมใชบาป มันมีจิตเปนผูสรางขึ้นมาอยางที่วามาแลวแตเบื้องตนแหละ อยาไปลืม ฉะนั้น
เราไมชอบบาป บาปมันกอทุกขใหแกเราๆ ไมเอามัน สิ่งใดที่พระพุทธเจาบัญญัติหามไว
เปนบาป เราจะไมทําเราจะไมลวงเกินเลย เพราะวาพระพุทธเจารูดีกวามนุษย และเทวดา
ทั้งหลายทั้งหมดเลย ถาไมเชื่อพระพุทธเจาแลวก็ไมมีผูจะเชื่อหรอกในโลกอันนี้แหละ
ใหคิดอยางนั้น ถาหากวาเราสละชีวิตบูชา คําสอนของพระพุทธเจาได พระพุทธเจาสอน
ใหเวนจากโทษอยางนั้นๆ ก็เวนตามเลย เอาแมนจะไดอยูไดกิน ไมสมบูรณพูลสุขเทาไร
ก็ชางเถอะ ไอโลกนี้มันก็ไมยั่งยืนอะไรดอก

แตเศรษฐีมันก็ยังตายไดเหมือนกันนา ไมใชตายแตคนโรค คนจนนา คิดเขามา
เทียบเคียงหลายเรื่อง เขามาประกอบกันเขาไปแลวก็ มันก็ยินดี ยินดีเปนอยูดวยศีลดวย
ธรรม ไมลวงศีลแมจะอดอยาก ปากแหง อยูบางก็ชางมันขอใหมี ศีล ประดับอยูที่ กาย
วาจาใจแลวพอแลว ถาผูใด สละลงไดอยางนี้แลว แนนอนนะ นับตั้งแตชาตินี้ไปขึ้นชื่อวา
ความทุกข จักไมมี เพราะวาผูไมทําบาป ผูไมมีบาปติดตัวแลวนะ ไปเกิดที่ไหน ก็เกิดดี
เกิดในถิ่นทีม่ ีความสุขความเจริญมีอายุ ยืนยาวนาน มีผิวพรรณผองใส สมบูรณดวยโภคะ
สมบัตินานาประการ คนมีบุญนะ ถาหากวามีบาปติดตามไปแลว มีเงินทอง มากเมื่อไร
โจรมันก็ไปรวมหัวกันจี้เอา ปลนเอาเผาบานเผาเรือน ฉิบหายวายวอด นั่นละเรียกวาบาป
มันตามสนองเอา บุคคลผูมีบุญวาสนาบารมีอยางเดียว ไมมีบาปติดตามมา มีสมบัติโภคะ
อันใดก็ลวน แตเปนที่รักที่ชอบใจ แลวก็ใหความสุขความสบาย ไมมีโจรขโมยอะไรจะ
มาจี้มาปลนมาหลอกลวงเอา เพราะวาบุญกุศลของผูนั้นนะ ชวยรักษา ไมมีภัยอันตราย
ใดๆ เหมือนอยางที่จะยกเรื่องราวของ ลูกของนาโสเภณีคนหนึ่ง ตั้งแตครั้งพระพุทธเจา
โนนแหละ ธรรมดาคนผูหญิงโสเภณีสมัยนั้นนะ เมื่อเขาไดลูกมาเปนลูกผูชายเขาไมเลี้ยง
นะ เขาวามันหากินชวยแมไมได ถาเปนลูกผูหญิงมาเขาเลี้ยงไว วางั้นบัดนี้ โสเภณีคน
หนึ่งไดลูกผูชายมา เลยไมเอาละไมเลี้ยงเอาใสหมอ แลวก็เอาหมอนั้นวางบนถาด ถาดนัน้
ก็เปนถาดดีน้ําซึมไมได แลวก็เอาไปไหลลองน้ําเลย ไหลลองน้ําแมคงคาประเทศอินเดีย
เอาบุญของเปนก็มี น้ํามันพัดเขาไปลอยอยู ทาน้ําแหงหนึ่ง บัดนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งลง
มาอาบน้ํา มาเห็นหมอลอยอยูนั้นละก็ แหวกวายออกไปเอาหมอเอาถาดนั้นมาดู อาวก็
เปนเด็กนอย นอนอยูในหมอนั้น ก็เอ็นดูสงสารก็นําไปเลี้ยงไว ในบาน พอเลี้ยงไวแลว
มันใหญโตขึ้นมา แลวเศรษฐีก็คิดวาเอะ เด็กคนนี้มันตองเอาไปฝากพระ ใหพระทานสั่ง
สอนใหมันรูศีลรูธรรม เสียกอนแลวมันจะดีวางั้นนะ ก็เลยเอาไปฝากทานพระมหากัจจาย
นะเถระเจา อาวเศรษฐีคนนี้เปนโยมอุปฐากของทาน เศรษฐีนั้นก็เลี้ยงไว มันก็ใหญแลวนี่
เปนหนุมแลว เศรษฐีนั้นอยากจะทดลองบุญกุศลของเขาดู วาเด็กคนนี้จะมีบุญจริง
หรือไม ถามีบุญก็จะแตงงานใหกับลูกสาว ถาไมมีบุญก็จะไมแตงงานให บานนั้นก็ขาย
ของ ตลาดสดพอรุงเชามาแลว ก็เอาของสินคา ใสรถเข็นไปวางขาย บัดนี้เมื่อไดลูกเลี้ยง
ลูกบุญธรรมมา ก็เลยเอาใหลูกไปนั่งขายของนะวางั้น พอแมจะไปทําธุระทางบาน บัดนี้
ลูกชายเลี้ยงนั้นก็นั่งขายของอยูเลย โอยบรรดาคนในตลาดมันหลั่งไหลไปซื้อเอา แตของ
เด็กหนุมคนนั้นนะ ไมทันไรหมดเลยของที่เอาไปวาง กลับไปบานดวยภาชนะเปลา กับ

เงินเอาใหพอใหแม เอาพอแมก็ทดลองดูอีกวันที่สอง ใหขนของไปวางขายตลาดสดอีก
คนก็หลั่งไหลมาซื้อเอาจนหมดอีก วันที่สามอีกคนก็หลั่งไหลมาซื้อเอาหมด พอกับแมก็
เลยนึกวาออไอเจานี่มีบุญหนักจริง ๆ บุญเขามากจริงๆ ก็เลยสรางเรือนหอขึ้นหลังหนึ่ง
แลวก็ทําพิธีแตงงานใหกับลูกสาว
พอแตงงานใหแลว ไมทันไร ภูเขาทองก็โผลขึ้นหลังบานเลย พรอมดวยขวานเพชร
เลมหนึ่ง ขวานเพชรนั้นสําหรับพอบานเทานั่นแหละ ไปสับเอาทองคํานั้นได แตผูอื่นสับ
ไมได เพราะมันเปนบุญวาสนาของคนนั้นโดยตรง บัดนี้อยูมาพอบานแมบานนั้นก็เลยได
ลุกชายสามคน พอไดลุกชายสามคนแลว ผูพอนั้นนะ ก็ไดไปฟงเทศนของพระพุทธเจา
บอยบอย ก็อินทรียบารมีแกกลาขึ้นมาแลว ก็เลยนึกวาจะมอบหมายสมบัติอันนี้ใหแกลกู
เอาคนใดมันไดทําบุญกุศลรวมกับพอมาแตกอน ใหเขาเสี่ยงเอา เอาขวานเลมนั้นไปสับ
ทองคําไดสักกอนหนึ่ง แลวผูนั้นก็ชอื่ วาไดทําบุญรวมกับพอ แมมาแตชาติกอน เรียกลูก
ชายสามคนมา บัดนี้พอก็แกชราแลว พออยากจะออกไปบวชแลวลูก อยากจะมอบสมบัติ
ใหลูกแตวา พอมอบใหแตบุคคลผูมีบุญ ที่ไดทํารวมกับพอ แม มาเทานั้นเอง ถาผูใด
ไมไดทํารวมกับพอ กับแมมา พอก็จะไมมอบให ใหลูกนั้นอธิษฐานเอา วาขาพเจาได
ทําบุญกุศลรวม กับ บิดา มารดา มาขอใหขาพเจานี้ตัดกอนทองคํานี้แตกไปได กอนหนึ่ง
ผูพี่ชายคนหัวปลีก็ อธิษฐาน อธิษฐานแลวก็ สับลงไปไมแตกเลย ไมไดสักกอนเดียว เอา
นองคนที่สอง ก็อธิษฐานจิตแลวเอาสับลงไปมันก็ไมไดอีก บัดนี้คนที่สามมาอธิษฐาน
จิตใจ วาขาพเจา ไดทําบุญกุศลรวมกับบิดา มารดา มาก็ขอให สับทองคํานี้แตกมาไดกอน
หนึ่ง พออธิษฐานแลวก็สับลงไปทองคําก็แตกไดกอนหนึ่งจริงๆ ผูพอจึงวาเออไอนี่ แก
มันไดทําบุญกุศลรวมกับพอมา แตชาติกอนะนี่นะ เราก็จึงตองมอบเขาทองคํานี้ใหแกเธอ
ผูเดียวเลย แตวาเธออยาไปทิ้งพี่ชายสองคน ใหชวยเหลือดูแล ใหเขามีความสุขตาม
สมควร ผูลูกชายก็ยอมรับวา ผมจะไมทิ้งพี่ชายทั้งสอง จะดูแลไปตลอดโนนแหละวางั้น
บัดนี้นะผูพอก็เลยหนีไปบวช เทานั้นแหละ บวชแลวปฏิบัติไมนาน ก็สําเร็จอรหันต
บัดนี้พระพุทธเจาก็ เมื่อมีผูไปทูลถาม วาทําไมเศรษฐีถึงไดออกบวช วางั้นทําไม
เศรษฐีนี้จึง มอบสมบัติใหลูกคนเดียวเทานั้น ภูเขาทองคําทั้งลูก แทๆ วางั้น พระพุทธเจา
จึงไดทรงแสดง วาคนเหลานี้แตอดีตชาติเขามีความเกี่ยวของกันมา อยางนั้นๆ อยางที่เลา
มา วาตั้งแตศาสนาพระพุทธเจากัสสปนูน พระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานบัดนี้
ชาวเมืองก็พากันสรางพระเจดียบรรจุพระบรมธาตุของพระองคไว กราบไหวบูชา บัดนี้

ไอ ครอบครัวหนึ่งซึ่งอยูใกลวัด ไมไกลเทาไร เปนชางทองนั่งตีทองรูปพรรณขาย บัดนี้
วันหนึ่งพระมายืนบิณฑบาตหนาบาน ไอชางทองผูเปนพอบาน เห็นเขาแลวก็ตอวาพระ
บัดนี้ เฮยพระนี่ มีแตเที่ยวของทานเขาแตละวัน เกียจครานไมทําการทํางานอะไรเลย
อยางนี้นี่ไมสมควรดอก มาทําอยางนี้นะ ไมเห็นมีประโยชนอะไร แกคนหมูมากเลย พระ
ทานยืนอยูพอประมาณแลวทานก็ ไปบานหนาตอไป ฝายเมียไดยินผัว ตอวาพระอยาง
นั้นก็เลยมา พูดกับผัววาเอะ แลวทําไมคุณจึงไปดาไปวาพระ เสียๆ หายๆ อยางนั้น พระ
ทานทําอะไรใหแกคุณละ ทานก็มายืนอยูเฉยๆ เราจะมีศรัทธาใสให ก็ได ไมมีศรัทธาไม
ใสใหแลวทานก็ไปที่อื่น ทานไมไดทําความเดือดรอนอะไรใหแกใครนี่ ชื่อวาคุณทําบาป
ทําแบบนี้วางั้น สามีไดฟงเมียพูดนั้นก็เออ จริงนะฉันเผลอแลวฉันพูด ไปดวยโมโห
โทโส ตองเปนบาปแนวางั้นแลวทํายังไงละ ฉันจึงจะพนจากบาปนี้ได อาวคุณตองได
ดอกไมธูปเทียนนะ เขาไปขอขมาโทษทานเสีย เมื่อทานใหอภัยโทษแลว โทษนั้นก็จะ
หมดไปเทานั้นละวางั้น พอบานคนนั้น ก็ไดดอกไมธูปเทียน เขาไปหาพระองคนั้น ไป
แสดงสารภาพความผิด ที่ไดวาคําหยาบคายกับทาน ขอใหทานอโหสิกรรมใหดวย
พระองคนั้นเขาใจวาทานคงเปนนักปราชญและเปนพระอรหันต หรือก็ไมรู ทานก็เลยพูด
วา โยมมาขอขมาโทษแตเพียงวาจาเฉยๆ เทานี้ โทษคงจะไมหมดหรอกวางั้น อาวแลวจะ
ใหผมทํายังไง อาวโยมเปนชางตีทองนะ ขอใหโยมตีทองคําเปนกระถางดอกไมทั้ง
กระถางเลย ตีเสร็จแลวก็ใหเอาดินเอาปุยเขาไปปลูก ตนไมที่มีดอกขึ้นมาบานสะพรั่งแลว
ก็เอา กระถางดอกไมนั้น มาบูชาพระเจดียนี้ ขอขมาลาโทษ พระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ กันอยางนี้แลวโยมจะพนโทษ วางั้นนะ
เออถางั้นทําก็ทํา กลับไปบานก็เลยเรียกลูกชาย สามคน มาหา แลวพูดใหลกู ชายฟง
วาพระทานแนะนําใหพอตีกระถางทองคํา ปลูกดอกไมไปบูชาพระธาตุของพระพุทธเจา
ฉะนั้นขอใหลูกทั้งสาม ชวยพอดวยวางั้นนะ บัดนี้ลูกชายสองคนนั้นนะ บอกวา อาวพอ
ทําผิดเอง พอก็ทําเองซิ ลูกไมไดทําผิดนะ ลูกจะไปทํา ทําไม วางั้นนะ สวนลูกชายคนที่
สามนั้น พอชักชวนใหทาํ ตีกระถางทองคําดอกไมก็ทํา ชวยพอจนเสร็จ ลงไป แลวก็จน
ไดไปถวายพระ ขอขมาลาโทษอยางวานั้นแหละ โทษก็เลยหมดไป
ทีนี้อานิสงส และผลที่เพื่อนไดตีทองคํา เปนกระถางดอกไมบูชา พระบรมธาตุของ
พระพุทธเจากัสสปะ นั้นนะ ก็บันดาลให เพื่อนเกิดมาในชาตินั้นก็จึงวา ภูเขาทองคําโผล
ขึ้นมาหลังบานนั้นแหละ เมื่อแตงงานแลว ในที่สุดเมื่อลูกชายสามคนนั้นเจริญวัยใหญโต

มาแลว พอก็คิดอยากออกบวชจึงวาได ใหลูกชายสามคนนั้นมาเสี่ยงบารมี เอาภูเขา
ทองคําลูกนั้น ไอสองคนผูพี่นั้น ไมทํางานไมตีทอง ไมตีกระถางทองคําตั้งแตศาสนา
พระพุทธเจากัสสปะโนนนะ ไมตีกระถางดอกไมชวยพอ มีแตคนที่สามทําชวยพอ พอ
ผลมาปรากฏในชาติศาสนาพระพุทะเจาของเรานี่ จึงวาผูพี่ชายสองคนนั้นเอาขวาน ไป
สับทองคํานั้นไมได หนอยเดียวเลย นี่อยางนั้นแหละ เรียกวาการกระทําความดีนั้นใคร
ทําใครไดอยางวานั้นแหละ
สวนคนที่สามผูนองชายคน ที่สุด อธิษฐานแลวไปสับมันก็แตกออกซี่ของเขาไดทํา
ชวยพอ ตั้งแตครั้งศาสนาพระพุทธเจากัสสปะโนนนะ เคาก็จึงไดเจริญรุงเรือง ในชีวิตคน
สมัยนั้นอายุยืน ตั้งสองหมื่นป
เพราะฉะนั้นแหละพวกเราทั้งหลาย พวกเราทั้งหลายพอเมื่อไดยินไดฟง คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา ดังอธิบายใหฟงมานี้แลวก็สรุปใจความ วาธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน
อยางเชนพวกเราไดตางคนตางคิด จะมาฟงธรรมวันนี้ จิตใจมาถึงบานคุณสรศักดิ์กอน
แลวแหละ รางกายจึงมาทีหลัง แลวมีใจเปนใหญเมื่อมา ไดเวลาฟงธรรมแลวก็ตั้งใจฟง
จริงๆ ตั้งใจจดจําคําสอนพระพุทธเจา ใหไดจริงๆ นี่เรียกวาใจเรามันเปนใหญกวาทุกสิ่ง
ทุกอยาง แลวเมื่อทําลงไปฟงลงไปแลว สิ่งใดที่ทา นสอนใหละ มันเปนบาปเปนโทษ
อยางนี้เราก็ตัดสินใจละมันลงไป จะไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม ไม
กลาวมุสาวาท ไมดื่มสุราเมรัย กัญชา ยาฝนเฮโรอีน ไมสูบบุหรี่ใหโรคภัยเบียดเบียน
รางกาย ก็ตัดสินใจลงไปแนวแน เราก็เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ เมื่อมีศีลแลวก็มีธรรม มีเมตตา
กรุณาอยูในใจ ไมอิจฉาริษยา ไมเบียดเบียนใคร รูจักใหอภัยแกบุคคลผูทําผิด ตอตน เขา
ไปใจก็เปนสมาธิ ตั้งมั่นอยูในบุญในคุณแกวสามประการนี้ อันนี้แหละเปนหนทางไป
สวรรคไปสูพระนิพพาน เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายก็ขอใหพากันคิด ขอใหพากัน
ตรองใหเขาใจคําวาธรรมทั้งหลาย ที่เปนบุญเปนบาปเนี่ยะ ไมใชบุญใชบาปมีมีใจถึงกอน
มีใจเปนใหญ สําเร็จแลวดวยใจทั้งนั้นเลย ใจเปนผูสรางจึงมีได บุญบาปคุณโทษดังกลาว
มานั้นนะ ถาใจไมสรางอันใดแลวไมมี ดังนั้นใหพากันรักษาจิตใจของตนเสมอ ไปไหน
มาไหนก็ถาไมมี เรื่องอื่นที่จะคิด เราก็บริกรรมพุทโธ นึกพุทโธเอาคุณพระพุทธเจา มาตั้ง
ไวในใจ ของเราเรื่อยไป พระคุณของพระพุทธเจายังรักษาจิตใจของเรา ไมใหตกไปในที่
ต่ํา ไมใหเปนบาปเปนกรรม เปนเวร ทําใหใจสูงไป อยูดวยเมตตากรุณา ดังแสดงมา เอวัง
ก็มีดวยประการะ ฉะนี้ หลวงปูใหพร..............

