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  จากนีไ้ปขอใหทานทั้งหลายถอนจิตออกจากการภาวนา และตั้งใจฟงแนวทางแหงการปฏิบัติ

พระกรรมฐาน ในวันนี้จะพูดใหทานทั้งหลายฟงในหัวขอเร่ืองพระนิพพานและพระอริยบุคคลผูเขาถึง
นพิพาน เร่ืองพระนิพพานนั้นเปนอุดมคติสูงสุดของพวกเราที่เปนชาวพุทธ ทานทั้งหลายจะสังเกตวาเวลา
เราท ําบุญ ใหทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา ส่ิงที่เราตั้งจิตปรารถนาก็คือขอใหขาพเจาไดเขาถึงซึ่งพระ
นพิพาน เวลาไปทํ าบุญที่วัดมัคนายกก็จะนํ าอธิษฐานจิตวา สุทินนัง วะตะ เม ทานัง ทานอันขาพเจาได
ถวายดีแลวหนอ อาสะวักขะยาวะหัง จงเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะกิเลส นพิพานะปจจโย โหตุ จงเปน
ไปเพื่อพระนิพพาน เทอญ

คณุตาคณุยายของเราเวลาใสบาตรตอนเชา ทานจะยกขันขาวขึ้นจรดหัวในเวลากอนที่พระจะมา
ถึงแลวกอ็ธิษฐานจิตวา ขาวของขาพเจาขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว ตั้งจิตจํ านง ตรงตอนิพพาน ขอให
พบดวงแกว ขอใหแคลวบวงมาร ขอใหทันพระศรีอาริย ในอนาคตกาลเบื้องหนาโนน เทอญ ทานทั้ง
หลายคงจะไดยินคํ าอธิษฐานจิตแบบนี้

พวกเราทีเ่ปนชาวพุทธนี่ เวลาพูดถึงพระนิพพานจะรูสึกวา “แหม ชางเปนสิ่งที่หางไกลเหลือเกิน
ยากเหลอืเกนิที่เราจะไปถึง บางคนก็ถึงขนาดทอแทรํ าพึงรํ าพันอยูในใจวา เราคงจะไมมีวาสนาไดบรรลุ
ในชาตนิีแ้น ๆ ขอทํ าไปเรื่อย ๆ ก็แลวกัน เร่ืองนิพพานเปนเรื่องยาก เปนเรื่องสํ าหรับผูที่มีบุญบารมี” การ
คดิแบบนีก้ถู็กสวนหนึ่งเหมือนกัน เพราะวาคนที่จะเขาถึงพระนิพพานไดนั้นจะตองเปนผูที่มีบารมี คํ าวา
บารม ีแปลวา ส่ิงที่ทํ าใหถึงฝง ส่ิงที่ทํ าใหถึงซึ่งความสํ าเร็จ ถาเราไปทํ าบุญที่วัดเราจะพบภาพของพระเจา
สิบชาติติดอยูที่ศาลาวัด
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พระพทุธเจากวาจะบรรลุความเปนพระพุทธเจาไดนั้น ทานตองสั่งสมบารมีคือคุณงามความดี

10 ประการ คือ  1. ทาน การให  2. ศีล การรักษากาย วาจา ใหเรียบรอยเปนปกติ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  3.
เนกขมัมะ การออกบวช  4. ปญญา ความฉลาดรอบรู  5. วิริยะ ความเพียร  6. ขันติ ความอดทน  7. สัจจะ
ความจริงใจ  8. อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น  9. เมตตา ความรักปรารถนาดีตอผูอ่ืนอยางจริงใจ และ  10.
อุเบกขา การทํ าจิตใหมั่นคงหนักแนน ทั้งหมดนี้เรียกวาบารมีทั้ง 10 ประการ

มสูีตรการทองจํ าเกี่ยวกับพระเจาสิบชาติ เปนชีวิตพระโพธิสัตววา เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว
เต ก็ยอมาจาก เตมียใบ  ช ก็คือ พระชนก  สุ ก็คือ สุวรรณสาม  เน ก็คือ เนมิราช  มะ ก็คือ มโหสถ  ภู ก็
คือภูริทัต  จะ ก็คือ จันทกมุาร  นา ก็คือ นารทพรหม  วิ ก็คือ วธุิรบัณฑิต  และ เว ก็คือ เวสสันดร ที่พวก
ทานทัง้หลายรูจักกันดี อาจจะเคยไปฟงเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกกัน ไปฟงสวดคาถาพันจบ นี่คือ
การที่ตองสรางสมอบรมบารมี

ในคมัภรีทานกลาวไววา การจะเปนพระพุทธเจาไดนั้นจะตองสรางบารมีอยางนอย 4 อสงไขย
กบัอกี 100,000 กัป พระพุทธเจานี่ยังมีการสรางบารมีไมเทากัน แบงระดับออกเปนอีก 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 เรียกวาปญญาธกิะ เชน พระพุทธเจาของเราพระสมณโคดมนี่สรางบารมี 4 อสงไขย กับอีก
100,000 กัป พระพุทธเจาประเภทที่ 2 เรียกวาสัทธาธกิะ เนนไปในทางศรัทธา สรางบารมี 8 อสงไขย กับ
อีก 100,000 กัป และพระพุทธเจาประเภทสุดทายเรียกวาวิริยาธิกะยิ่งดวยการบํ าเพ็ญเพียร สรางบารมี 16
อสงไขย กับอีก 100,000 กัป

ทานทัง้หลายอาจจะสงสัยวาอสงไขยเปนหนวยวัดอะไร และคํ าวากัปมันแตกตางจากอสงไขย
อยางไร คํ าวากัป นี่ทานอธิบายวา มีหลุม ๆ หนึ่ง ยาว กวาง สูง ดานละ 1 โยชน ประมาณ16 กิโลเมตร
เปนหลุมที่ลึก ยาว สูงมาก 100 ป ก็เอาเมล็ดพันธุผักกาดใสไปเมล็ดหนึ่งจนเต็มหลุม จึงจะเทา 1 กัป ฟง
แลวกรู็สึกทอแทใจในความยาวนาน สวนอสงไขย แปลวา นับคํ านวณไมได อาจจะมีผูสงสัยวา ในเมื่อ
ค ํานวณไมไดแลวรูไดอยางไรวาเปนอสงไขย คํ าตอบก็คือใชปญญาของพระพุทธเจาเปนเครื่องคํ านวณ
เปนเครื่องคํ านวณแบบพิเศษ

พระพทุธเจาก็ยังสรางบารมีไมเทากัน รองลงมาจากพระพุทธเจาเรียกวา พระปจเจกพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา หมายถงึวาทานเหลานั้นบรรลุดวยปญญาของทานเอง ไมตองฟงเทศนจากใคร และ
เมือ่บรรลุแลวก็ไมตั้งศาสนา ไมสอนใคร พระพุทธเจากับพระปจเจกพุทธเจาเหมือนเสือสองตัวอยูถ้ํ า
เดยีวกนัไมได ในยุคใดที่มีพระพุทธเจาจะไมมีพระปจเจกพุทธเจา ในยุคใดที่มีพระปจเจกพุทธเจาก็จะไม
มพีระพทุธเจา พระพุทธเจานั้นเกิดไดเพียง 1 องคในสมัยหนึ่ง ไมมีพระพุทธเจาเกิดพรอมกันในเวลาเดียว
กนั 2 พระองค แตพระปจเจกพุทธเจานี่จะมีมากมาย

พระพุทธเจาที่สรางบารมีนอยที่สุด เรียกวาพระพุทธเจาแบบปญญาธิกะนี่สรางบารมี 4 อสงไขย
กบัอกี 100,000 กัป ถาเปนพระปจเจกพุทธเจาใชเวลาสรางบารมี 2 อสงไขย กับอีก 100,000 กัป บุคคลดัง
ๆ ที่ทานทั้งหลายเคยไดยิน เชน พระเทวทตัตผูมีช่ือในทางไมดี และก็ทํ าอนันตริยกรรมคือกรรมที่หนัก



3
อยางยิง่ถึง 2 ขอ คือ 1.ทํ ารายพระพุทธเจาจนถึงหอเลือด และ 2.ทํ าลายสงฆใหแตกจากกัน ตอนนี้ทานก็
ไปเสวยผลกรรมชั่วอยูในอเวจีมหานรกซึ่งเปนนรกขุมที่ 8 ที่หนักที่สุด อีกบุคคลหนึ่งก็คือพระเจาอชาต
ศัตรู โอรสของพระเจาพมิพสิาร ผูทํ าปตุฆาตฆาพอ ตอนนี้ทานก็ตกนรกเปนที่เรียบรอยอีกเหมือนกัน

แตทัง้สองทานที่เอยนามมานี่ ตอไปในอนาคตก็จะไดบรรลุเปนพระปจเจกพุทธเจา พระเทวทัต
จะมีนามวา อัฎฐิสระ พระเจาอชาตศัตรูจะมีนามวา ชวิีตวิเศษ และกจ็ะไดเขานิพพานหมดกิเลส อันนี้ก็
เปนเครือ่งแสดงวา สํ าหรับมุมมองของพวกเราชาวพุทธนั้น มนุษยทุกคนก็มีสิทธิจะดีบาง ช่ัวบาง และ
แลวในทีสุ่ดเพราะความดีก็สามารถเขาถึงนิพพานได ดังที่กลาวไววา แมแตในนํ้ าครํ ายังมีเงาของพระ
จนัทร ในความชั่ว มีความดี ในความดี มีความชั่ว สองประเภทแรกเรียกวา พระพุทธเจาและพระปจเจก
พุทธเจา

 พระพทุธเจานี่ตั้งศาสนาและสอนคนทั้งหลายไปนิพพาน ในยุคหนึ่งมีไดพระองคเดียว แตพระ
ปจเจกพทุธเจานี่มีมากมายหลายรอยหลายพันองค แตไมตั้งศาสนาไมสอนใคร  รองลงมาจากพระปจเจก
พทุธเจา ก็เปนพระอัครสาวก ซาย ขวา อยางเชน พระสารีบุตร พระโมคัลลานะนี่ตองสรางบารมี 1
อสงไขย กับอีก 100,000 กัป แลวก็รองลงไปก็คือ พระอสีติมหาสาวก พระสาวกผูใหญ 80 รูป ที่เดนใน
ทางมีตาทิพย หูทิพย ในทางระลึกชาติไดตาง ๆ อสีติมหาสาวกสรางบารมี 100,000 กัป ก็สามารถบรรลุ
ความเปนอรหันตไดแลว เปนอรหันตประเภทมีความสามารถพิเศษ ไดรับการยกยองเปนเอตทัคคะ เลิศ
ในทางใดทางหนึ่ง สวนบุคคลธรรมดาที่จะสามารถสรางบารมีและไดเปนอรหันตธรรมดาแบบหมด
กิเลส ตองสรางบารมี 100 - 1,000 พันมหากัป

นีค่อืส่ิงทีท่านทั้งหลายนึกรํ าพึงรํ าพันในใจวา เราคงจะไมมีบารมี เราคงจะเกิดอีกหลายรอยหลาย
พนัชาตกิวาจะเขาถึงพระนิพพาน ทีนี้ทานทั้งหลายจะรูไดอยางไรวาตัวเองมีบุญบารมีหรือไม เราก็ไม
ทราบได เพราะวาเราก็เกิดกันมามากมาย พระพุทธเจาทานรับสั่งวา กระดูกที่เกิดมาแลวก็ตายเอามากอง
รวมกนัสงูเกินกวาภูเขา นํ้ าตาที่หล่ังไหลเมื่อเกิดความทุกขความโศกเขามาครอบงํ าเอามาบรรจุรวมกัน
มากกวานํ ้าในมหาสมุทรทั้งสี่ ถาเปนอยางนี้จริง ๆ ก็แสดงวามนุษยเรามีการเวียนวายตายเกิดนับภพนับ
ชาติไมถวน

ส่ิงส ําคัญก็คือ เราก็คงจะสรางบารมีมาพอสมควร มิฉะนั้น เราคงจะไมไดเกิดมาเปนมนุษย กิจโฉ
มนุสสะปฏิลาโภ การไดเกิดมาเปนมนุษยเปนของยาก การไดฟงพระสัจธรรมคํ าสอนของพระพุทธเจาก็
เปนเรือ่งยากอกีเหมือนกัน ทานทั้งหลายมีบุญ ไดเกิดมาในดินแดนแหงพระพุทธศาสนา ไดเกิดมาพบ
พระพทุธศาสนา ทานทั้งหลายอาจจะถามวา มันจะมีบุญไดอยางไร ถามีบุญก็ตองเกิดทันพระพุทธเจา ก็
ไมไดหมายความวาคนที่เกิดทันพระพุทธเจาจะตองเปนคนที่มีบุญเสมอไป

ยกตวัอยางเชน พระเทวทตัตเกดิทันและไดฟงเทศนจากพระพุทธเจา แตทานก็ลงนรกไปแลว
พระเจาอชาตศตัรูเปนกษัตริย ไดพบพระพุทธเจาก็ลงนรกไปแลว การพบพระพุทธเจานั้นคือ การปฏิบัติ
ตามพระธรรมคํ าสอนมากกวา เมื่อตอนที่จะทรงนิพพานก็ทรงตรัสวา “ภกิษุท้ังหลายเมื่อเราตถาคตลวง
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ลับไปแลว ธรรมและวินัยจะเปนครูแทนตัวเราผูลวงลับไปแลว” เพราะฉะนั้น “ผูใดเห็นธรรมผูนั้นก็ชื่อ
วาเห็นเรา ผูใดเห็นเราผูนั้นก็ชื่อวาเห็นธรรม” เพราะตัวพระพุทธเจาก็หมายถึงธรรมะที่พระองคทรง
บรรลุนั่นเอง

ดงันัน้ การที่เราไดกํ าเนิดเกิดมาเปนมนุษย มอัีตภาพรางกายที่สมบูรณ ไดมีโอกาสเปนชาวพุทธ
มโีอกาสฟงธรรมก็เหมือนเราไดเกิดทันพระพุทธเจา ไดอยูหนาพระพักตรขององคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา ส่ิงสํ าคัญก็คือ ทํ าอยางไรเราจึงจะไดถึงพระนิพพาน อันนี้เปนคํ าถามและคํ าตอบที่เราจะตองถาม
และกต็องใหคํ าตอบแกตัวเอง นิพพานคืออะไร พวกเราที่เปนฆราวาสผูมีกิเลส ยังนอนกอดลูกกอดเมียมี
สิทธิจะถึงซึ่งพระนิพพานหรือไม ?

  เวลาพดูถึงคํ าวาอริยบุคคล เราก็จะตองนึกถึงสภาพพระสงฆที่โกนหัว หมผาเหลืองและก็อยูใน
วดั แตเราลมืนึกไปวาอริยบุคคลในความหมายของพระพุทธเจานั้น ทานไมไดหมายเฉพาะพระสงฆอยาง
เดยีว ทานหมายถึงพุทธบริษัททั้งสี่ที่สามารถเขาถึงนิพพาน อยางนอยที่สุดก็คือพระอริยบุคคลขั้นตํ่ าก็คือ
พระโสดาบัน หรือสูงขึ้นไปก็คือ พระสกทาคามี พระอนาคามี และก็สูงที่สุดก็คือ พระอรหันต ถามวา
แลวฆราวาสอยางพวกเราผูครองเรือน ผูมีภารกิจอันมากมายสามารถจะบรรลุความเปนอริยบุคคลที่กลาว
มาทั้งหมดไดหรือไม ? คํ าตอบก็คือฆราวาสมีสิทธิ์ บรรลุเปนพระอริยบุคคลไดทุกชั้น

ส่ิงทีพ่ระพทุธเจาเนนมากที่สุดสํ าหรับชาวบานก็คือ พระองคตองการใหชาวบานไดเปนพระ
โสดาบนัอยางนอยที่สุด คํ าวา พระโสดาบัน นี่แปลวา ผูเขาถึงกระแสพระนิพพาน หมายความวา ถา
เปรยีบนพิพานเหมือนกับพลังงานแมเหล็ก ทานทั้งหลายคงจะเคยเลนแมเหล็กตอนที่เปนเด็ก ๆ เอาตะปู
เอาสิง่ทีเ่ปนเหล็กเขาไปใกลแมเหล็ก ส่ิงของที่เปนเหล็กจะถูกดูดติดกับแมเหล็ก นพิพานก็มีสภาพเหมือน
กบัพลังงานแมเหล็ก จะดูดเอาพระโสดาบันเขาไปในพระนิพพาน

ความดีของพระโสดาบันอยูตรงที่วา บุคคลใดก็ตามที่บรรลุเปนพระโสดาบัน จะสามารถปด
อบายภมูทิัง้สี่ได อบายภูมิก็แปลวา สถานที่ ๆ เต็มไปดวยความทุกขทรมาน สถานที่ ๆ เต็มไปดวยความ
ยากลํ าบาก มีนรก เปรต อสุรกาย และสัตวเดรัจฉาน กํ าเนิดทั้งสี่นี่เกิดดวยอกุศลกรรมความชั่ว แตถา
บรรลุเปนโสดาบันจะไปเกิดอยางชาที่สุด 7 ชาติ แลวก็เขาสูพระนิพพาน อยางกลางก็ไปเกิดอีกสองสาม
ชาตแิละกเ็ขาสูพระนิพพาน อยางเร็วที่สุดก็ไปเกิดอีก 1 ชาติแลวก็เขาสูพระนิพพาน พระโสดาบันจึงมี
คุณคามีประโยชน

 ทานทัง้หลายอาจจะถามวา ตั้งแตเกิดมาก็ไมไดทํ าความชั่วอะไรมากมาย เปนชาวพุทธ สรางสม
ความดอียูตลอดเวลา เขาวัดฟงเทศนแลวอยางนี้ตายไปจะไดขึ้นสวรรคหรือเปลา ? คํ าตอบก็คือ มันไมแน
เอาแนอะไรไมไดกับความเปนปุถุชน บางคนทํ าความดีมาตลอดชีวิต เวลาจะตายจิตเศราหมอง คิดถึง
ความชัว่นดิหนอยที่ตนทํ ามา ตายแลวไปเกิดเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉานก็มี บางคนทํ า
กรรมชัว่มาตลอด เวลาใกลจะตายจิตไปหนวงเหนี่ยวอารมณที่เปนความดี ตายไปแลวไปเกิดบนสวรรคก็
มี
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ทานทัง้หลายอาจจะสงสัยวา ถาอยางนั้น กรรมดีกรรมชั่วก็ใหผลไมแนนอนซิ คํ าตอบก็คือวา

กรรมดกีรรมชัว่นี่ใหผลแนนอน อยางคนที่ทํ ากรรมชั่วเวลาตายหนวงเหนี่ยวกรรมดีไปเกิดบนสวรรคอายุ
บนสวรรคกน็อย เพราะเกิดมาจากความดีนิดหนอย หลังจากนั้นก็ตองมาชดใชกรรมในนรก เปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน สวนคนที่ทํ าดี แลวจิตเศราหมองเวลาตาย ไปเกิดเปนสัตวนรก อายุในการเสวย
ผลช่ัวกน็ดิหนอย จากนั้นก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเสวยความสุขที่เปนความดีตอไป นี่คือปุถุชน คติ การเวียน
วายตายเกิดนั้นจึงไมเที่ยงแทแนนอน ขึ้นอยูกับจิตตอนตาย

แตถาทานทั้งหลายสามารถบรรลุความเปนอริยบุคคล อยางนอยที่สุดเราก็ปลอดภัย เรามีภพภูมิ
การไปเกดิที่เที่ยงแทแนนอน ขออธิบายสรุปใหทานทั้งหลายฟงวา พระโสดาบันซึ่งเปนอริยบุคคลขั้น
แรกนัน้ ก็คือบุคคลที่สามารถปดอบายภูมิทั้ง 4 ไดและก็ไมทํ ากรรมชั่วใด ๆ ทั้งสิ้นในทางกายและทาง
วาจา นีค่อืความลับที่มืดมนมานาน ที่พวกเราทั้งหลายมักจะถูกตอวาอยูเสมอวา เปนชาวพุทธกันอยางไร
แมแตศลี 5 ก็ยังรักษาไมได คนที่พูดไมรูความจริงอะไรหรอก  เพราะคนที่จะสามารถรักษาศีล 5 ให
บริสุทธิไ์ดจริง ๆ ไมละเมิดศีลเลยนี่ ไมใชคนธรรมดาหรอก อยางนอยเขาจะตองเปนพระโสดาบัน เขาจึง
จะมีศีล 5 บริสุทธิ์สะอาด

 อริยบุคคลที่สูงขึ้นไปจากพระโสดาบันเรียกวา พระสกทาคามี หรือ สกิทาคามี คํ าวา สกทาคามี
นั้น แปลวา ผูท่ีกลับมาเกิดในโลกนี้อีก 1 คร้ังแลวก็เขานิพพาน สวนอริยบุคคลประเภทที่สามสูงขึ้นไปเขา
เรียกวา พระอนาคามี คํ าวา อนาคามี แปลวา ผูไมกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแลว ทานทั้งหลายอาจจะสงสัยวา
ไมกลับมาเกิดในโลกนี้แลวไปไหน คํ าตอบก็คือวา เมื่อบรรลุความเปนอนาคามีในภพมนุษย เมื่อตายจาก
โลกนีไ้ปกจ็ะไปเกิดในพรหมโลก พรหมโลกนี่มีทั้งหมด 20 ช้ัน แตจะสงวนลิขสิทธิ์ไวสํ าหรับพรหม
ของพระอนาคามี 5 ช้ัน เขาเรียกวา สุทธาวาสภูมิ แปลวา ที่อยูของพระอนาคามีผูบริสุทธิ์ มีอยู 5 ช้ัน อะ
วิหา อะตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และอกนฎิฐพรหม เมื่อไปเกิดเปนพรหมแลวทานก็เจริญวิปสสนา จากนั้น
ทานกบ็รรลุนิพพานเปนอรหันตในความเปนพรหมของทานนั่นแหละ นี่คือ พระอนาคามี

สวนพระอรหันตนั้นแปลวา ผูหมดกิเลส ผูหางไกลกิเลส ผูทํ าลายกิเลสไดหมดสิ้นแลว พระ
อนาคามยีงัตองไปเกิด สวนพระอรหันตนี่ไมตองไปเกิดแลว มีคํ าอยูคํ าหนึ่งที่ทานทั้งหลายอาจจะชอบใช
และชอบพูดกันอยูเปนประจํ า ก็คือคํ าวา สัมภเวสี ทานทัง้หลายอาจจะนึกภาพพวกภูติผีปศาจ ที่ยังตอง
แสวงหาทีเ่กดิ พวกที่ตายกอนอายุ นี่เปนความเขาใจของทานทั้งหลาย ความจริงแลวสัมภเวสีนี่ก็คือพวก
เรานัน่เอง ตัง้แตปุถุชนไปจนถึงพระอนาคามีเรียกวา พวกสัมภเวสี พวกที่ตองแสวงหาภพภูมิเปนที่เกิด
สวนพระอรหนัตนี่ไมใชสัมภเวสี เพราะวาทานไมตองไปแสวงหาภพภูมิที่ตองเกิดอีกตอไป

สํ าหรับในคราวตอไป จะไดบรรยายใหทานทั้งหลายฟงถึงสภาวะของนิพพานและอริยบุคคลผู
เขาถึงนพิพาน โดยเฉพาะจะอธิบายใหทานทั้งหลายไดเขาใจวา เมื่อบรรลุแลวมีไตรสิกขาคือคุณความดี
อะไรทีเ่พิม่เขามาและสามารถตัดสังโยชนคือกิเลสอะไรไดบาง จะไดเปนกํ าลังใจใหทานทั้งหลายได
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ทราบวา อริยบุคคลเปนเรื่องของฆราวาสไมใชเปนเรื่องของพระสงฆอยางเดียว ในวันนี้ก็พอสมควรแก
เวลา ขอใหทุกทานตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิได ฯ
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