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หนังสือเลมนี้ตั้งใจพิมพขึ้นมาเพื่อแจกเปนธรรมทานโดยไมคิดมูลคา
เพื่อจะปลูกศรัทธาใหผูอานไดเกิดความศรัทธาเคารพบูชาที่ลึกซึ้งตอองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
จากประสบการณที่ผานมา ขาพเจาไดพบวา ถาสอนธรรมะใหแกคน
๒ คนเทา ๆ กัน แตถานาย ก.มีความศรัทธาและเคารพตอพระพุทธเจา
มาก สวนนาย ข.มี ความศรัทธาและเคารพตอพระพุทธเจานอย ผลที่
ออกมาจะปรากฏวา นาย ก.นั้น จะรับธรรมะไดมาก สวนนาย ข.จะรับ
ธรรมะไดนอย ฉะนั้นจึงแสดงใหเห็นวา ความศรัทธาความเลื่อมใสนั้นมี
ความสําคัญตอความเจริญกาวหนาแหงปญญาทางธรรม ศรัทธาจึงเปน
บันไดขั้น ตน ของเสน ทางการบรรลุธรรม เพราะเหตุนั้น นั่นเอง ธรรมะ
หมวด พละ ๕ อินทรีย ๕ จึงเอาศรัทธาวางขึ้นหนาเปนขอแรก ธรรมะ
หมวด อริยทรัพย ๗ ก็เอาศรัทธาวางตั้งตนขอแรกเชนเดียวกัน
พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (หลวงพอฤๅษีลิงดํา) วัดทาซุง จ.
อุ ทั ย ธานี ซึ่ ง เป น พระวิ ป ส สนาจารย ที่ มี ลู ก ศิ ษ ย ลู ก หาเคารพนั บ ถื อ
มากมาย ไดกลาวแนะนําเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไววา ถาเรา
อยากจะใหธรรมะหมวดไหนบังเกิดขึ้นที่ใจเรา ใหเอาขอแรกของธรรมะ
หมวดนั้นมาเจริญใหมาก เดี๋ยวธรรมะขออื่นในหมวดนั้นจะบังเกิดขึ้นใน
ใจเราครบทุกขอไปเอง อยางเชน โพชฌงค ๗ ธรรมะที่เปนองคแหงการ
ตรัสรู ไดแก สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปติ ปสสัท ธิ สมาธิ อุเบกขา ธรรมะ
หมวดนี้จะเห็นวาขึ้นตนดวยสติ ก็ใหเราเจริญสติมาก ๆ ธรรมะอีก ๖ ขอ
ก็จะตามมาจนครบเอง อีกตัวอยางก็คือ บารมี ๑๐ ทัศ ประกอบดวย
ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
ก็ใหผูตองการสั่งสมบารมี บําเพ็ญทานมาก ๆ เดี๋ยวบารมีอีก ๙ ขอจะ

ข
ตามมาเอง ซึ่งจากประสบการณที่มีอยูเล็กนอยของขาพเจานั้น เห็นวา
วิธีการนี้ใชไดผลในภาคปฏิบัติจริง ๆ
ดังนั้น ธรรมะ ๓ หมวดสําคัญที่ขึ้นตนดวยศรัทธานั้น ก็ทําใหเราตอง
มาเนนความสําคัญของศรัทธา ไมอาจละเลยไปได พละ ๕ คือธรรมะที่
เปนกําลังของผูปฏิบัติธรรม ๕ ประการ ไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปญ ญา สวนอิน ทรีย ๕ คือธรรมะที่เปน ใหญ ไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ
สมาธิ ปญญา เชนเดียวกัน สําหรับอริยทรัพย ๗ คือธรรมะที่เปนทรัพย
อันประเสริฐ ไดแก ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุ สัจจะ จาคะ ปญญา
ธรรมะหมวดทั้ง ๓ หมวดนี้ มีสิ่งที่เหมือนกันอยูอยางหนึ่ง คือ มีศรัทธาอยู
หนา มีปญญาอยูทาย นั่น แสดงวา ศรัทธาเปนผูจุดชนวนใหลามไปถึง
ปญ ญานั่ น เอง ฉะนั้ น จึ ง จะเป น ประโยชนอ ย า งยิ่ ง ที่ ท า นสาธุ ช นจะ
เสริมสรางศรัทธาใหบังเกิดแกกลาไพบูลยในจิตตน เพราะวาธรรมะที่จะ
เกิดตามมาตอจากศรัทธานั้น จะมีอีกมากมายหลายขอ
พระพุทธเจาทานตรัสสอนใหรักษาศรัทธาและปญญา ปรับปรุงใหมี
ขนาดพอ ๆ กัน อยาใหอัน ใดยิ่ง อัน ใดหยอน เพราะเหตุวา ถาศรัทธา
มากแตปญญานอย จะกลายเปนคนงมงาย แตถาศรัทธานอยปญญามาก
จะกลายเป น คนหัว ดื้ ออวดดี หนั ง สื อเล ม นี้ ป ระสงค จ ะให ทา นผูอ า น
กลายเปนผูมีศรัทธามาก แตไมงมงาย
อันธรรมะทุกขอนั้น ลวนแลวแตเปนของดี แตถาใชไมถูกวิธีก็เปนโทษ
มิใชธรรมะจะบกพรอง แตตองโทษผูที่นําไปใชผิดวิธี ประดุจดัง วามีด
สํา หรั บ ทํ า ครั ว แต นํ า มาใชเ ชื อ ดคอตั ว เอง จะไปโทษมี ด ได อ ย า งไร
การศึกษาเรื่องศีลและวินัยก็เหมือนกัน ถาศึกษาเพื่อนํามาจับผิดฝกหัด
ขัดเกลาดัดนิสัยตัวเอง ก็เปนเรื่องดีมีคุณประโยชนมหาศาล แตถาศึกษา
เรื่องศีลและวินัยเพื่อเอาไปเปนขอจับผิดคนอื่น เพื่อคอยหาขอบกพรอง
ของคนอื่น สําหรับเราจะได ไปขมขี่เขา การศึกษาเรื่องศีลและวินัยชนิด
หลังนี้ มีแตจะทําใหบุคคลผูนั้นเศราหมองเปลา ๆ ไมเกิดประโยชนอะไร
สําหรับศรัทธาที่ไมงมงายก็คือ อาศัยศรัทธาเพื่อเสริมสรางกําลังใจให
กาวหนาออกไปในการละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตใหขาวรอบ อาศัยศรัทธา
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เพื่อเปน กําลังใจให บุกบั่น ในการใหท าน รักษาศีล เจริญภาวนา สราง
บารมี ทําตามโอวาทพระศาสดา อยางนี้เปนการใชศรัทธาไปในทางดี
สําหรับศรัทธางมงายก็คือ เมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นแลว ไมอาศัยเปนกําลัง
ในการละชั่วประพฤติดี แตเสียเวลาไปในทางมานั่งขมขี่ผูอื่น อยางเชน
เราศรัท ธาหลวงพ อองคห นึ่ง วาทานเปนพระสุ ปฏิ ปน โนปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ เลยเกิดความเคารพในหลวงพอองคนี้ เกิดความศรัทธามาก แตเรา
ไมคิดที่จะอาศัยศรัทธามาเกื้อหนุนกําลังใจใหปฏิบัติตามธรรมะทีห่ ลวงพอ
องคนี้ทานสอน มีแตคอยไปนั่งดูถูกดูหมิ่นคนอื่นที่เขานับถืออาจารยองค
อื่นวา หลวงพอของแกสูหลวงพอของฉันไมได หลวงพอของฉันดีกวา
หลวงพอของแก แกมันไมไ ดเรื่องไมไดร าวที่ไมรูจักมานับถือหลวงพอ
ของฉัน เพราะหลวงพอของฉันปฏิบัติสายตรง แตหลวงพอของแกปฏิบัติ
สายออมไปตั้งไกล ไมนาไปเสียเวลาเคารพเปลา ๆ สูหลวงพอของฉัน
ไมได อยางนี้เรียกวาศรัทธางมงาย ใชศรัทธาไปในทางที่ผิด ซึ่งจะไป
โทษศรัทธาไมได ตองโทษตัวเองที่จับมีดทางคมจนบาดมือเอา
หนัง สือเลม นี้เรียบเรียงรวบรวมมาจากหนัง สือหลายเลม ขาพเจา
เขียนเสริมเติมตอเล็กนอยเพื่อใหอานเขาใจงายขึ้น หรือเพื่อใหถอยคํา
สละสลวย หรือเพื่อใหเชื่อมตอหัวขอธรรมไดสนิท ธรรมะที่มาจากหลาย
ที่นั้น ขาพเจาพยายามจะโนตลงไปวานํามาจากหนังสือเลมไหนบาง เพื่อ
ประโยชนแกทานผูอานจะไดไปสืบคนตอได แตถาขาดตกบกพรองหรือ
บอกที่มาไมไดละเอียดละออ ก็ตองขออภัยดวย เพราะวาบางทีขอมูลก็ไม
ครบสมบูรณ
นอกจากนี้ขาพเจายังไดอัญเชิญธรรมโอวาทของครูบาอาจารยซึ่งเปน
พระสุปฏิปนโนที่มีลูกศิษยลูกหาเคารพมากมายมาประดับเปนเกียรติไว
ในหนังสือเลมนี้ดวย ไดแก พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระราชพรหมยาน วัดทาซุง จ.อุทัยธานี, พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมสิงหบุราจารย วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี, พระเดชพระคุณหลวงพอสิริ สิริวฒฺโน วัด
ตาล จ.นนทบุรี ขอนอมถวายกุศลจากธรรมทานบูชาพระคุณของทานครูบาอาจารยทั้ง ๓ ทานดวยความเคารพอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

ค

ง
การจัดพิมพหนังสือเลมนี้ เพื่อเปนการตอบแทนบูชาพระคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงประกาศศาสนธรรมเพื่อค้ําจุนโลกให
รมเย็นเปนสุข พระธรรมของพระองคเปนสิ่งเลิศประเสริฐ เปนสมบัติที่มี
คายิ่งกวาสมบัติใ ดในโลก เปนรัต นะที่มีคายิ่ง กวารัตนะใดในโลก เปน
ทรัพยที่มีคายิ่งกวาทรัพยใดในโลก พระองคทรงเปนศาสดาเอกของโลก
ทรงเป น ที่ พึ่ ง พั ก พิ ง แก ส รรพสั ต ว ทั้ ง ปวง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระองคป ระดุจหว งมหรรณพ พระพุ ท ธคุณ นั้น ยิ่ ง ใหญไ พศาลมิอาจ
ประมาณได ทรงเปนพระบรมครูแกเหลามนุษยและทวยเทพ พระพุทธบารมีแผกวางนําความรมเย็นเปนสุขไปทั่วทิศานุทิศ
สวนขอผิดพลาดของหนังสือเลมนี้นั้น เกิดจากขาพเจาคนเดียวทั้งสิ้น
เพราะว าขา พเจ ายัง เปน ผูมี ป ญ ญาอัน น อย ญาณทัส สนะไมส มบูร ณ
คุณธรรมยังบกพรอง ความผิดพลาดที่ไดพบเห็นแลว จะพยายามนําไป
แกไขในโอกาสครั้งหนาตอไป ขอทานบัณฑิตทั้งหลายโปรดเมตตายก
โทษอโหสิกรรมใหแกขาพเจาดวย
ขออนุโมทนาตอทานผูบริจาคปจจัยเพื่อการจัดพิมพอันมีชื่ออยูทาย
เลมทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองขออนุโมทนาในกุศลจิต ของคุณ
สฤษฎ พูสมจิตต บิ๊กบอสแหงโรงหลอพระเสรีพุทธนิมิต อ.บานโปง จ.
ราชบุรี ผูซึ่งเปนตนคิด และขอรองใหขาพเจาจัดทําหนังสือเลมนี้ขึ้นมา
เพื่อแจกเปนธรรมทาน พรอมทั้งยังชวยเหลือในการจัดทําตนฉบับโดย
ตลอดจนสําเร็จ
สุดทายนี้ ขออาราธนาคุณ พระศรี รัต นตรัย จงมาปกปกรักษาทา น
สาธุชนผูจับหนังสือเลมนี้ขึ้นอาน ใหเจริญรุงเรือง อยูเย็นเปนสุข เจริญ
ดว ยอายุ วรรณะ สุ ขะ พละ ปฏิ ภาณ ท ายที่ สุด ให ไ ด บรรลุ มรรคผล
นิพพานทุกทานทุกคน เทอญ
ขออนุโมทนา
พระชุมพล พลปฺโ
๑๐ กันยายน ๒๕๔๗

จ

คํานํา

ขอเชิญอานธรรมะของพระชุมพล พลปฺโ เพิ่มเติมไดที่

http://www.chumpolpalapanyo.com

หากพบหนังสือเสียหายจากการพิมพ
กรุณาสงคืน
หจก. ธรรมชาติการพิมพ
ตามที่อยูดานหนา
ทางโรงพิมพจะจัดสงหนังสือเลมใหมไปให
โดยไมคิดมูลคา

ฉ

พระธาตุอินทรแขวน (ไจกทโิ ย) เมืองไจกโถ
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พระมหามัยมุนี วัดมหามุนี เมืองมัณฑเลย (เดิมอยูยะไข)

๑

พระมุนินทรจอมไตรภพ
อัน พระสัม มาสัม พุท ธเจานั้น ทานนับวาเปนใหญกวาเหลามุนีฤ ๅษี
ทั้ง หลาย เปน ผูยิ่ง ใหญกวาสั ต วโ ลกทั้ง ปวงในไตรภพดวยคุณ คือ ศี ล
สมาธิ ปญญา และความดีทั้งหลาย เปนผูประเสริฐกวาเหลาเทวดาและ
พรหมทั้งปวง กวาจะบังเกิดในโลกขึ้นมาแตละพระองคก็เปนไปไดโดย
ยาก การที่เราจะไดเกิดมาเปนมนุษยและไดพบพระพุทธศาสนานั้นก็เปน
การยาก นอกจากนั้นการที่จะไดเปนผูมีศรัทธาในพระรัตนตรัยนั้นเปน
การยากยิ่งขึ้น ไปอีก ฉะนั้น ขอใหทานสาธุชนทั้งหลาย จงสงวนโอกาส
ทองที่ไดเกิดมาเปนมนุษยและไดพบพระพุทธศาสนานั้นไวใหดี ดวยการ
หมั่นเจริญกุศล ละชั่ว ประพฤติดี เจริญทาน ศีล ภาวนา สดับตรับฟงพระ
สัทธรรมเทศนา เจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน อยาใหเสียเวลา
เปลา เพราะเหตุวาโอกาสทองเราไดแลว ถาไมหมั่น ไมทํา ไมศึกษา ไม
ปฏิบัติพระธรรม ก็จ ะเสียเที่ยวเปลา เพราะความวิบัติที่นาเศราใจของ
โลกนั้นมีอยู จะขอกลาวถึงความวิบัติมาเตือนใจทานสาธุชนดวย อันสุด
ยอดของความวิบัตินั้นมี ๖ อยาง
๑. กาลวิ บั ติ คื อ กาลเวลาที่ โ ลกว า งเปล า จากพระพุ ท ธศาสนา
กาลเวลาเชน นี้นั้น เลา ก็ประดุจ กาลเวลาที่ไ รประทีปแสงแหงธรรมมา
ประดับโลก สัตวทั้งหลายก็จะตองตกอยูภายใตกิเลสราคะ โทสะ โมหะ
อันรุนแรงแตฝายเดียว ไมมีแสงแหงธรรมมาเปดใหพนจากความมืดมิด
ลงไดบาง
๒. คติวิ บัติ คือ ที่ไ ปไม ดี หมายถึง แมว าจะเป น กาลเวลาที่บัง เกิ ด
ปรากฏขึ้นแหงพระพุท ธศาสนานั้นก็ต ามที แตยังมีสัต วที่อาภัพอับโชค
บุญนอย วาสนาไมมี ตองไปอุบัติบังเกิดในภพภูมิที่ไมเจริญ ไมไดโอกาส
รับแสงธรรมอันประเสริฐ คือ ตองไปเกิดในนรก เกิดในภูมิเปรต เกิดใน

๒
แดนอสุรกาย เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ก็ชื่อวาเสียโอกาสทองไปอยางนา
เสียดาย เพราะวาที่ไปไมดี คือคติวิบัตินั่นเอง
๓. ประเทศวิ บัติ คือ วิบั ติที่ อยู หมายถึ ง แมว าจะเป น กาลเวลาที่
พระพุทธศาสนาอุบัติ สัตวผูนั้นก็ไดมาเกิดเปนภูมิมนุษย แตไปเกิดใน
เขตแดนที่พระพุทธศาสนาแพรไปไมถึง นั่นก็ชื่อวาประเทศวิบัติ
๔. ตระกู ล วิบั ติ หมายถึง แม วา สัต วจ ะไปบัง เกิดเปน มนุษ ย อยูใ น
ประเทศที่มีพระพุทธศาสนา แตกลับไปเกิดในตระกูลที่เปนมิจฉาทิฏฐิ ไม
มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ไมมีโอกาสเคารพพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ไมมีโอกาสกลาวคําวา พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คั จฉามิ สัง ฆัง สะระณั ง คัจ ฉามิ พลาดโอกาสทองไปอยา งน า
เสียดาย
๕. อุปธิวิบัติ หมายถึงแมจะเกิดมาในตระกูลที่เปนสัมมาทิฏฐิแลว แต
ตัวเรากลับมีอาการไมสมประกอบ คือเปนบาใบ เสียจริต จิตวิปลาส จึง
ไมมีโอกาสจะรับรูความประเสริฐแหงพระพุทธศาสนาได
๖. ทิฏฐิวิบัติ หมายถึงแม จ ะเกิดมาในตระกูลที่เปนสัมมาทิฏฐิและ
สุขภาพรางกายสมประกอบครบ ๓๒ แตตนเองกลับเปนคนใฝต่ํา ชอบ
ทําชั่ ว ไม ส นใจธรรม มี ความเห็ น ผิ ดว า บุญ ไม มี บาปไมมี นรกไม มี
สวรรคไมมี จึงไมไดโอกาสรับรูความประเสริฐแหงพระพุทธศาสนาไปอีก
เมื่อเราสํารวจดูวาเราพนจากวิบัติทั้ง ๖ ประการแลวก็อยานิ่งนอนใจ
จงหมั่นสรางบุญบารมี ละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตใหขาวรอบ อยาใหเสียทีที่
ได เกิ ดมาเปน มนุ ษ ย พบพระพุ ท ธศาสนา เพราะการอุ บัติ บัง เกิ ดของ
พระพุทธเจาแตละองคนั้นยากมาก เพราะวาในแตละกัปนั้น บางทีในเวลา
ตลอดกั ป ไม มี พระพุท ธเจา อุ บัติ ขึ้ น เลย เรีย กว า สุ ญ กั ป สุ ญ กัป นั้ น มี
ปรากฏบังเกิดขึ้นบอยนัก หมายความวา กัปที่ไมมีพระพุทธเจาอุบัตินั้น
มีบอยนัก สวนกัปที่มีพระพุทธเจาอุบัติมีนอย กัปที่มีพระพุทธเจาอุบัติ ๑
องคเรียกวาสารกัป กัปที่มีพระพุทธเจาอุบัติ ๒ องคเรียกวามัณฑกัป กัป
ที่มีพระพุทธเจาอุบัติ ๓ องคเรียกวาวรกัป กัปที่มีพระพุท ธเจาอุบัติ ๔
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องคเรียกวาสารมัณ ฑกัป กัปที่มีพระพุท ธเจาอุบัติขึ้น ๕ องคเรียกวา
ภัทรกัป กัปปจจุบันนี้เปนภัทรกัป มีพระพุทธเจาอุบัติ ๕ องค คือ
๑. พระกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจา
๒. พระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธเจา
๓. พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา
ทั้ง ๓ องคนี้ไดผานไปแลว พระพุทธเจาองคปจจุบันเปนองคที่ ๔ ของ
กัป นี้ คือ พระโคดมสั ม มาสั ม พุท ธเจา ในอนาคตภายในกั ปนี้ จ ะมี
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นอีกองคหนึ่ง คือ พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจา ถามวาชั่วเวลา ๑ กัป นานแคไหน ตอบวานานมาก นานจน
บอกไมไดวากี่ป ตองใชคําอุปมา ทานอุปมาวามีภูเขาหินแทงทึบกวาง ๑
โยชน ยาว ๑ โยชน สูง ๑ โยชน (๑ โยชนประมาณ ๑๖ กิโลเมตร) ทุก
๑๐๐ ปจะมีเทวดาเอาผาทิพยซึ่งเบาบางประดุจควัน ไฟ มาปดภูเขานั้น
ดวยผาทิพยผืนบาง ๑ ครั้ง อีก ๑๐๐ ปก็เอาผาทิพยมาปดภูเขาหินลูกนี้ ๑
ครั้ง ทําเชนนี้ไ ปทุก ๑๐๐ ป จนกวาภูเขาหินนี้จะสึกเหี้ยนราบเปนหน า
กลองเมื่อไหร ชวงเวลานั่นนับเปน ๑ กัป หรืออีกอุปมาหนึ่งทานวา มีบอ
กวางยาวลึกอยางละโยชน ทุกเวลา ๑๐๐ ปมีเทวดาเอาเมล็ดพันธุผักกาด
มาทิ้ง ๑ เม็ด เปนอยางนี้จนกวาบอนี้จะอัดแนนเต็มไปดวยเมล็ดพัน ธุ
ผักกาด ชวงเวลานั่นนับเปน ๑ กัป ฉะนั้นชวงเวลา ๑ กัปจึง นานมาก
เหลือเกินไมอาจบอกวากี่ป
จะกลาวถึงพระโพธิสัตวผูที่สรางบารมีเพื่อเปนพระพุท ธเจานั้น มี ๓
ประเภท คือ
๑. พระปญญาธิกพุทธเจา ตองสรางบารมี ๔ อสงไขยกับอีกแสนกัป
๒. พระสัทธาธิกพุทธเจา ตองสรางบารมี ๘ อสงไขยกับอีกแสนกัป
๓. พระวิริยาธิกพุทธเจา ตองสรางบารมี ๑๖ อสงไขยกับอีกแสนกัป
นั่นแสดงวากวาพระโพธิสัตวจะสรางบารมีสําเร็จจนไดบรรลุเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจานั้นนานมาก ถามีคําถามวา ๑ อสงไขย เทากับเทาไหร
ทานกลาววาถามีฝนหาใหญตกติดตอกันเปนเวลา ๓ ป นับเม็ดฝนไดเทา

๓

๔
ไหรนั่นแหละเทากับ ๑ อสงไขย หรือทานกลาวอีกนัยหนึ่งวา ๑ อสงไขย
นั้นใหเอาหนึ่งตั้งแลวเติมเลขศูนยไปอีก ๑๔๐ ตัว นั่นเทากับ ๑ อสงไขย
สํา หรั บบารมีที่ พระโพธิ สัต วต องสร างสมอบรมเพื่ อการบรรลุ เป น
พระพุทธเจานั้นมี ๑๐ ประการ
๑. ทานบารมี ทานนั้นเปนความดีอันดับแรก เปนทางใหญ ที่ท านผู
แสวงหาคุ ณ อั น ประเสริ ฐ ทั้ ง หลายได ป ระพฤติ ต ามกั น มาแล ว พระ
โพธิสัตวยอมสมาทานการใหทานเปนนิจไวใหมั่นคงเปนอันดับแรกเพื่อ
การบรรลุพระโพธิญาณ อันหมอที่เต็มดวยน้ําอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อวาง
คว่ําปากลงก็จะสํารอกน้ําออกไมมีเหลือเลย ไมรักษาน้ําไวในหมอนั้น แม
ฉัน ใด พระโพธิสัตว เมื่อเห็นยาจก ทั้ง ชั้น ต่ํา ชั้น กลาง และชั้นสูง แลว
ยอมจะใหทานไมเหลือเลย เหมือนหมอน้ําที่คว่ําปาก ฉันนั้นเหมือนกัน
๒. ศีล บารมี ศี ลเปน ความดีอั น ดับ สอง ที่ ทานผูแสวงหาคุ ณ อั น
ประเสริ ฐ ทั้ ง หลายพากั น ส อ งเสพอยู เ ป น ประจํ า พระโพธิ สั ต ว ย อ ม
สมาทานศีลไวใหมั่นเปนบารมีอันดับสอง เพื่อจะเปนปจจัยแกการบรรลุ
พระโพธิญาณ อันตัวจามรียอมเปนสัตวที่รักษาขนยิ่งนัก แมขณะหนีภัย
ถาหากขนไปติดไปของกับกิ่งไมพุมไมใดจะไมยอมดึงกระชากใหขนขาด
ยอมจะหยุดเพื่อปลดขนใหห ลุดกอนจึง จะวิ่ง ตอไปแมชีวิตก็มิไ ดอาลั ย
พระโพธิสั ต วก็ยอมสงวนรักษาศีลของตนยิ่ง กวา การสงวนรักษาชีวิ ต
ปกปองรักษาศีลทุกเมื่อ เหมือนจามรีรักษาขนฉันนั้นเหมือนกัน
๓. เนกขัมมบารมี คือการออกบวชเปน ความดีอัน ดับสาม ที่ทานผู
แสวงหาคุณ อัน ประเสริฐ ทั้ง หลายพากั น สอ งเสพอยูเป น ประจํา พระ
โพธิสัตวยอมสมาทานเนกขัมมะเปนบารมีอันดับสาม เพื่อจะเปนปจจัยแก
การบรรลุพระโพธิญาณ อัน บุรุษขี้คุกที่อยูในเรื อนจํามานานจนอึดอัด
ระอา ยอมไมเกิดความรักในเรือนจํานั้น แสวงหาทางพนอยางเดียวฉัน
ใด พระโพธิสัตวก็ยอมเห็นเพศฆราวาสเหมือนเรือนจํา มุงหนาตอเนกขัมมะ เพื่อหลุดพนจากภพชาติ ฉันนั้นเหมือนกัน
๔. ปญญาบารมี คือความรอบรูเปนความดีอันดับสี่ ที่ทานผูแสวงหา
คุณอันประเสริฐทั้งหลายพากันสองเสพอยูเปนประจํา พระโพธิสัตวยอม
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สมาทานปญ ญาเปน บารมี อัน ดับสี่ เพื่อจะเปน ปจจัยแกการบรรลุพระ
โพธิญาณ อันภิกษุผูถือการบิณฑบาตเปนวัตร ยอมจะเดินรับอาหารโดย
เคารพไปตามลําดับเรือน ทั้งตระกูลชั้น ต่ําชั้นกลางชั้นสูง ถามีผูใ ดเกิด
ศรัท ธานําอาหารมาใสบาตร ก็ยอมจะนอมกายถอมองคลงรับกอนขาว
ดวยความเคารพในบิณฑบาตทานเสมอกันมิแบงชั้นวรรณะฉันใด พระ
โพธิสัตวก็ยอมจะเขาไปแสวงหาความรูรับโอวาทจากนักปราชญทั้งหลาย
โดยเคารพเสมอกันไมแบง ชั้นวรรณะวานักปราชญผูนั้น อยูในชั้นต่ําชั้น
กลางชั้นสูง ฉันนั้นเหมือนกัน
๕. วิริยบารมี คือความเพียรเปนความดีอันดับหา ที่ทานผูแสวงหา
คุณอันประเสริฐทั้งหลายพากันสองเสพอยูเปนประจํา พระโพธิสัตวยอม
สมาทานวิ ริยะเปน บารมี อัน ดับ หา เพื่อ จะเปน ปจ จัยแกการบรรลุพระ
โพธิญ าณ อัน พญาราชสีหม ฤคราชนั้น ยอมมีความเพียรไมทอถอยใน
อิริยาบถนอน ยืน เดิน ประคองใจอยูทุกเมื่อ ฉันใด พระโพธิสัตวก็ยอมจะ
ประคองความเพียรในกิจนอยใหญ ประคองใจทุกเมื่อไมทอแทในกิจการ
ทั้งปวง ฉันนั้นเหมือนกัน
๖. ขันติบารมี คือความอดทนเปนความดีอันดับหก ที่ทานผูแสวงหา
คุณอันประเสริฐทั้งหลายพากันสองเสพอยูเปนประจํา พระโพธิสัตวยอม
สมาทานขัน ติเปน บารมี อัน ดับหก เพื่อจะเปน ปจจัยแกการบรรลุพระ
โพธิ ญ าณ อั น ว าแผ น ดิ น ย อมทนตอสิ่ ง ที่ เขาทิ้ ง ลงมา สะอาดบา งไม
สะอาดบาง หอมบางเหม็นบาง ทุกสิ่งทุกอยาง ไมทําความยินดียินรายฉัน
ใด พระโพธิสัตวก็ยอมอดทนอดกลั้นตอการยกยอง และการดูหมิ่นของชน
ทั้งปวง ฉันนั้นเหมือนกัน
๗. สั จ จบารมี คื อ ความสั จ จริ ง เป น ความดี อั น ดั บ เจ็ ด ที่ ท า นผู
แสวงหาคุณ อัน ประเสริฐ ทั้ง หลายพากั น สอ งเสพอยูเป น ประจํา พระ
โพธิสัตวยอมสมาทานสัจจะเปนบารมีอันดับเจ็ด เพื่อจะเปนปจจัยแกการ
บรรลุพระโพธิญาณ อันวาดาวประกายพรึกนั้นเปนดังตาชั่งของโลกพรอม
ทั้งเทวโลก ไมวาฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน ไมโคจรออกนอกวิถีโคจรเลย

๕

๖
ฉันใด พระโพธิสัตวก็ยอมจะไมเดินออกนอกวิถีทางในสัจจะทั้ง หลาย ฉัน
นั้นเหมือนกัน
๘. อธิษฐานบารมี คือความตั้งใจมั่น เปนความดีอันดับแปด ที่ทาน
ผูแสวงหาคุณอันประเสริฐ ทั้ง หลายพากัน สองเสพอยูเปน ประจํา พระ
โพธิสัตวยอมสมาทานอธิษฐานเปนบารมีอันดับแปด เพื่อจะเปนปจจัยแก
การบรรลุพระโพธิญาณ อันวาภูเขาหินแทงทึบ มั่นคง ยอมไมหวั่นไหว
ดวยแรงลมพายุอันกลา ยอมตั้งอยูในฐานของตนไมมีอะไรมาสั่นคลอนได
ฉันใด พระโพธิสัตวก็ยอมจะไมหวั่นไหวสั่นคลอนในอธิษฐานที่ตั้งใจจะ
สรางความดีใหบริบูรณ ฉันนั้นเหมือนกัน
๙. เมตตาบารมี คือความปรารถนาดีดวยจิต บริสุทธิ์ เปน ความดี
อันดับเกา ที่ทานผูแสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งหลายพากันสองเสพอยูเปน
ประจํา พระโพธิสัตวยอมสมาทานเมตตาเปนบารมีอัน ดับเกา เพื่อจะ
เปนปจจัยแกการบรรลุพระโพธิญาณ อันวาธรรมชาติของน้ํานั้น ยอมแผ
ความชุมเย็นใหเสมอกัน ทั้งในคนดีและคนชั่ว ทั้งในคนชั้นสูงและคนชั้น
ต่ํา ฉันใด พระโพธิสัตวก็ยอมจะแผเมตตาดวยจิตอารีไปสม่ําเสมอ ทั้งใน
คนที่เ ป น ประโยชนเ กื้ อกู ล และคนที่ ไ ม เ ปน ประโยชน เ กื้อ กูล ฉัน นั้ น
เหมือนกัน
๑๐. อุเบกขาบารมี คือความวางเฉย เปน ความดีอัน ดับสิบที่ทานผู
แสวงหาคุณ อัน ประเสริฐ ทั้ง หลายพากั น สอ งเสพอยูเป น ประจํา พระ
โพธิสัตวยอมสมาทานอุเบกขาเปน บารมีอันดับสิบ เพื่อจะเปนปจจัยแก
การบรรลุพระโพธิญาณ อันวาธรรมดาของแผนดินยอมวางเฉยตอสิ่งของ
ที่เขาทิ้งลง ไมวาของสะอาดหรือไมสะอาด ไมมีความยินดียินรายในสิ่งทั้ง
สองประเภท แมฉันใด พระโพธิสัตวก็จะตั้งจิตเปนกลางในสุขและทุกขทุก
เมื่อ ฉันนั้นเหมือนกัน
ที่กลาวมาขางตนนั้นเปนบารมีทั้ง ๑๐ ประการที่พระโพธิสัตวจะตอง
บําเพ็ญเพื่อเปนปจจัยแกการบรรลุพระสัมมาสัม โพธิญาณ แตในบารมี
นั้นยังแยกออกเปน บารมี ขั้น ตน ขั้นกลาง ขั้นสูงอีก คือแยกเปน บารมี
อุปบารมี และปรมัต ถบารมี การแบง บารมี นั้นแบงตามความยากงาย
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อุป สรรคมากอุป สรรคนอ ย อย างเช น การสร างบารมี ถา ไมมี อ ะไรมา
ขัดขวางก็ชื่อวาบารมี แตถามีอุปสรรคมาขัดขวางทําใหเจ็บปวยอวัยวะ
พิก ลพิ ก ารก็ ยั ง ทนทํ า จนสํ าเร็ จ ไม ยอ ท อ ก็ เรี ย กว า อุป บารมี ยิ่ ง ถ า มี
อุปสรรครุนแรงอันอาจจะทําใหสิ้นชีวิตยังทนทําจนลุลวงไมหวั่นกลัวตอ
มรณภั ยก็เรี ยกวา ปรมั ต ถบารมี อยางเชน การใหท าน ถาให สิ่ง ของ
ธรรมดานั้นจัดวาเปนทานบารมี ถาใหอวัยวะนั้นจัดวาเปนทานอุป บารมี
ถาสละชีวิตเปนทานนั้นจัดเปนทานปรมัตถบารมี
บัดนี้จะยกตัวอยางการบําเพ็ญทานปรมัตถบารมีของพระโพธิสัตว ซึ่ง
ภายหลังทานไดสําเร็จพระโพธิญาณเปนพระพุทธเจาองคปจจุบันคือพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจา เรื่องนี้คือเรื่อง สสบัณฑิตจริยา ซึ่งมาในคัมภีร
จริยาปฎก ขุททกนิกาย พระสุตตันตปฎก เรื่องมีดังนี้ พระพุทธเจาทาน
ไดเลาเรื่องจริยาในอดีตชาติที่ทานยังเปนพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมีอยูวา
ในกาลเมื่อเราเปนกระตายเที่ยวอยูในปา มีหญา ใบไม ผัก และผลไมเปน
ภักษาเวนจากการเบียดเบียนผูอื่น ในกาลนั้น ลิง สุนัขจิ้งจอก ลูกนาก
และเรา รวมเปน ๔ ไดเปนสหายอยูรวมกัน มาพบกันทั้งเวลาเย็นเวลา
เช า เราสั่ง สอนสหายเหล านั้ น ในกุศ ลธรรมและอกุ ศลธรรม ว าท า น
ทั้ง หลายจงเวน บาปกรรมเสีย จงตั้ง อยู ใ นกรรมอัน งดงาม เราเห็ น
พระจันทรเต็มดวงในวันอุโบสถจึงบอกแกสหายเหลานั้นวา วันนี้เปนวัน
อุ โ บส ถ ท า น ทั้ ง ห ล ายจ ง ต ร ะ เต รี ยม ท าน ทั้ ง ห ล ายเ พื่ อใ ห แ ก
ทักขิไณยบุคคล ครั้นใหท านแกทั กขิไณยบุคคลแลวจงรักษาอุโ บสถศีล
สหายเหลานั้นรับคําของเราวา สาธุ แลวไดตระเตรียมทานตาง ๆ ตามสติ
กําลัง แลวแสวงหาทักขิไณยบุคคล สวนเรานอนคิดถึงทานอันสมควรแก
ทักขิไณยบุคคลวา ถาเราพึงไดทักขิไณยบุคคล เราจักใหอะไรเปนทาน
งา ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และขาวสารของเราไมมี เพราะเราเลี้ยงชีวิตดวย
หญา เราไมอาจใหหญาได ถาทักขิไณยบุคคลมาสักทานหนึ่งเพื่อขอใน
สํานักเรา เราจะพึงใหรางกายของเรา เพราะวารางกายของเราเปนของที่
ควรจะบริโภคได ทักขิไณยบุคคลจักไมกลับไปมือเปลา
บัดนั้นทาวสักกเทวราชทรงทราบความดําริของเรา จึงไดแปลงเพศมา
เปนพราหมณเสด็จมายังสํานักของเรา เพื่อจะทรงทดลองทานบารมีของ
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เรา เราเห็นพราหมณนั้นแลวก็ยินดี ไดกลาวคํานี้วา ทานมาถึงในสํานัก
ของเราเพราะเหตุแหงอาหารกระมัง เปนการดีแล วันนี้เราจักใหทานอัน
ประเสริฐ ที่ใ ครใครไมเคยใหแกทาน ทานผู ประกอบดวยศีลคุณ การ
เบียดเบียนผูอื่นไมควรแกทาน ทานจงไปนําเอาไมตาง ๆ มากอไฟขึ้น
เราจักปงตัวของเราทานจักไดกิน เนื้อที่สุก พราหมณนั้นรับคําแลวจึง
นําเอาไมตาง ๆ มาทําเชิง ตะกอนใหญ ทําเปนหองอัน เต็มไปดวยถาน
เพลิงอันลุกโพลง เราสลัดตัวอันมีธุลีใหสะอาดแลวเขาไปนั่งรอ เมื่อกอง
ไมนั้นไฟติดทั่วแลว ในกาลนั้น เราโดดลงในทามกลางระหวางเปลวไฟ
ดวยใจที่เบิกบานดุจพญาหงสาโดดลงในกอปทุมฉะนั้น เมื่อเราเขาไปใน
ไฟที่ลุกโพลงเห็นปานนั้น มิไดมีความรูสึกรอนแมเพียงขุมขน จึงไดกลาว
แกพราหมณวา ทานพราหมณ เหตุใดไฟจึงมิไดรอนขึ้นมาได พราหมณ
กลาววา ดูกรทานบัณฑิต ขาพเจามิใชพราหมณดอก ขาพเจาเปนทาว
สักกเทวราช มาทําอยางนี้เพื่อประสงคทดลองทานของทาน ลําดับนั้น
ทา วสั ก กะตรั ส ว า ท า นสสบั ณ ฑิ ต คุ ณ ธรรมของท านนี้ จ งปรากฏแก
มวลชนไปตลอดกัปเถิด แลวทรงบันดาลดวยเทวฤทธิ์ใหปรากฏเปนรูป
กระตายไว ณ จันทรมณฑล เพื่อวาเมื่อชาวโลกไดเห็นรูปกระตายที่ดวง
จันทรแลวจะไดระลึกถึงจิตเจตนามหากุศลอันยิ่งใหญในการบริจาคชีวิต
พรอมดวยเลือดเนื้อขนหนังเอ็นกระดูกและหัวใจของทานสสบัณฑิต อัน
จัดเปนทานปรมัตถบารมี แลวทาวสักกะจึงรับทานสสบัณฑิตโพธิสัตวมา
นอนบนตั่งหญาแพรกออนจากนั้นจึงเสด็จกลับเทวโลก
ดังที่ไดพรรณนามานั้นเปนเรื่องการสรางทานปรมัตถบารมีของพระ
บรมโพธิสัต ว ซึ่ง กวาทานจะบรรลุพระปรมาภิเษกสัมมาสัม โพธิ ญ าณ
ไมไดสรางบารมีอันยิ่งใหญเชนนี้เพียงครั้งสองครั้งเทานั้น แตไดทรงสราง
บารมีอันยิ่งใหญไวมากมายนักหนา ในเวลาแหงการสรางบารมีที่มากกวา
๔ อสงไขยกําไรแสนมหากัปนั้น ทานตองทรงสรางสมอบรมพระบารมีมา
อยางยิ่งยวด มิไดทรงเอื้อเฟออาลัยไยดีตอรางกายและชีวิต ดังที่ทานได
กลาวไวถึงการบริจาคทานภายในของทานไวดังนี้วา พระองคทรงบริจาค
โลหิตเปนทานนั้นมากกวาน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ พระองคทรงบริจาคเนื้อ
เป น ทานนั้น มากกวา แผน ดิน ทั้ง ปฐพี พระองคท รงตัด พระเศี ยรซึ่ ง
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ประดับดวยเครื่องอลังการใหเปนทานนั้น มีจํานวนมากกวาผลมะพราวทั้ง
ชมพูทวีป พระองคท รงควักพระเนตรซายขวาออกมาใหเปนทานนั้น มี
จํานวนมากกวาดวงดาวในนภากาศ พระองคทรงผาทรวงอกเพื่อควัก
พระหฤทัยออกมาบริจาคใหเปนทานนั้น มีจํานวนมากกวาดอกบัวทั้งหมด
ในชมพูทวีป นี่เปนเรื่องที่นํามากลาวพอสังเขปเพื่อจะไดใหทานสาธุชน
ไดรับรูรั บทราบวา กว าพระโพธิสัต วจ ะสรา งบารมีเพื่ อตรัส รู เปน พระ
สัมมาสัมพุทธเจาแตละพระองคนั้นลําบากยากเข็ญ เพียงไร กวาที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจาจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแตละพระองคนั้นลําบากยากเข็ญ
เพียงไร ฉะนั้นการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะไดบังเกิดมาเปนมนุษยไดพบ
พระพุทธศาสนา ไดศรัทธาในพระพุท ธเจา ไดศรัทธาในพระธรรม ได
ศรั ท ธาในพระอริ ย สงฆส าวกนั้ น ถื อ ว า เป น บุญ วาสนาอั น หาได ย าก
ฉะนั้นทานสาธุชนผูไดประสบพบพระพุทธศาสนาแลว จงอยานิ่งนอนใจ
อยาปลอยเวลาผานไปเปลา จงขวนขวายสรางความดี สรางบุญบารมี ละ
ชั่ว ทําดี เจริญกุศล ใหทานรักษาศีล เจริญภาวนา สวดมนต ไหวพระ
ฟงพระธรรมเทศนา เลาเรียนศึกษาคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค ฝกสมาธิวิปสสนา เจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน อยาใหเวลาผานไปเปลา เพราะวาเวลาที่
ลวงเลยไปนั้นมิใชลวงเลยไปแตวันเวลา ยังนําเอาชีวิตของเราใหลวงเลย
ไปใกลพระยามัจจุราชเขาไปทุกที ชีวิตคนมิใชยั่งยืนยาวไกล จงอยาอยู
อยางประมาท ที่วาอยูอยางประมาทคือมิไดขวนขวายละชั่วประพฤติดี
ชีวิตของเราไมเที่ยงแทแนนอน ความตายเปนของแนนอน คือแนนอน
วาจะตองตาย เพราะวาเมื่อเกิดมาก็พาความตายมาดวย ความตายเปน
ของที่อยูในพกในหอ ไปไหนก็เอาไปดวย ชีวิตก็คือความใกลตาย กอน
ตายก็คือมีชีวิต ความเที่ยงแทนั้นคือของหลอกลวง ความแตกดับทําลาย
คือของจริง เมื่อยังมีลมหายใจอยูจงพากันขวนขวายหาสิ่งประเสริฐใหแก
ชีวิต โดยการละชั่วประพฤติดี ทําจิตใหขาวรอบ อยาปลอยใหวันเวลา
ลวงเลยไปเปลา เพราะวาผูประมาทยอมไปยัดเยียดอยูในนรก รองไห
จนน้ําตาเปนสายเลือด
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เมื่อเราเหลาทานสาธุชนทั้งหลายไดรับรูรับทราบแลววา พระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทานสรางบารมีมาเพื่อโปรดสัตวโลกใหพนทุกขนั้น ด วยน้ํา
พระทัยที่ยิ่งใหญปานใด ดังนั้นทานพุท ธศาสนิกชนทั้ง หลายจึงควรจะ
ขวนขวายตอบแทนพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูเสมอ การตอบ
แทนบุญคุณของพระพุทธเจานั้นแบงได ๒ อยางคือ
๑. อามิส บูช า ไดแกการบูช าพระพุทธรูปดวยดอกไมธูปเทียนของ
หอม สรางพระพุทธรูปเพื่อเปนตัวแทนองคแทนของทาน สรางพระเจดีย
เพื่อเปน ที่ร ะลึกนึกถึง พระองคทาน สรางวัดวาอารามบํารุง พระภิกษุ
สามเณรใหไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย เหลานี้เรียกวาการบูชาดวย
วัตถุเปนอามิสบูชา
๒. ปฏิบัติบูชา คือการปฏิบัติตามโอวาทพระธรรมคําสั่งสอนที่ทาน
แสดงไว มีการใหทาน รักษาศีล ๕ ศีล ๘ บวชเปนภิกษุ สามเณร สวด
มนต ไหวพระ ประพฤติธรรม เจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน
เพื่อการรูธรรมเห็นธรรมตามพระองคดังนี้ ชื่อวาการบูชาโดยการทําตาม
โอวาท เปนปฏิบัติบูชา
ถาจะถามวาการบูชาทั้ง ๒ อยางนั้น สิ่งไหนประเสริฐกวากัน ก็อุปมา
เปรียบเทียบวา ลูกที่นําของมากํานัลกับลูกที่ประพฤติตามโอวาท ลูก
ชนิดไหนเปน ที่พอใจของบิดามารดามากกวา ก็จะไดคําตอบวาลูก ที่
ประพฤติตามโอวาทนั่นเองทําใหพอแมปลาบปลื้มใจมากกวานําสิ่งของอัน
ใดมากํานัล ฉะนั้นการประกอบอามิสบูชานั้นถึงแมจะดีอยูแตก็ไมดียิ่ง สู
การปฏิบัติบูชามิได เพราะวาการที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรางบารมี
มามากมายนั้น ทานมิไ ดตองการเพียงดอกไม ธูปเทียนของหอมเทานั้น
แตทานมีความประสงคตองการใหมีผูปฏิบัติตามทานแลวไดพนทุกขตาม
ทาน เพราะฉะนั้น พุท ธศาสนิกชนทานใดที่ขวนขวายปฏิบัติธรรมตาม
โอวาทของพระศาสดา เจริญทาน ศีล ภาวนา นั้นคือการบูชาพระสัมมาสั ม พุ ท ธเจ า ด ว ยการบู ช าที่ สู ง สุ ด ฉะนั้ น จึ ง ขอให ท า นสาธุ ช นอย า ได
ประมาทในวัน เวลา จงพากัน ละชั่ว ประพฤติดี ทําจิต ใจใหขาวรอบ
กระทําตามโอวาทของพระศาสดาอยูเถิด ถือวาเปนการตอบแทนพระคุณ

พระมุนนิ ทรจอมไตรภพ

๑๑

ของพระองคโดยการทําใหการตรัสรูของพระองคไมเปนหมัน คือไดมีผู
เชื่อฟง ปฏิบัติต ามคําสอน จะไดพน ทุกขต ามพระองคไ ป สมตาม
ปณิธานที่พระองคสูอุต สาหทนทุกขทรมานสรางสมอบรมพระบารมีมา
อยางลําบากยากเข็ญก็เพื่อจะชวยรื้อสัตวขนสัตวทั้งหลายให รอดพนจาก
ภัยพิบัติการเกิดแกเจ็บตายอันไมรูจักจบสิ้นในวัฏฏสงสารอันเนิ่นนานยาว
ไกลนี้ ธรรมะที่พระองคทรงตรัสรูจะไดเปนประโยชนแกทานทั้งหลาย มิ
เชนนั้นก็จะคลายคนเปนโรคไมสนใจยาไมมารักษาไมมีวันคลาย เหมือน
เปนโรคไมสนใจกินยาไมมารักษาไมมีวันหาย ธรรมะของพระผูมีพระภาคอรหัน ตสัม มาสัม พุท ธเจาเปรีย บประดุจเปน เชน ยา ถึง จะดีและมี
คุณคาเพียงใด แตถาสัตวโลกถูกกิเลสความมืดบอดบังตามิไดเห็นคุณคา
ของพระมหาโอสถอริยสัจ พากันบอกปดปฏิเสธการดื่มน้ําอมฤตพระ
จตุร าริยสั จอัน เปน โอสถทิพ ยเสี ยแลว แม น ยานี้ จะดีแค ไ หน เท าไหร
เพียงใด ก็ไมมีทางที่จะชวยเหลือสัตวโลกที่กําลังทุกขเข็ญทรมานดวย
โรคกิเลสพัน หา ตัณ หารอยแปดไปไดเลย จะตองเกิดแลว เกิดอีก
ตายแลว ตายอีก ทุกขทรมาน ยากเข็ญเปนอนันตกัป เวียนวายตาย
เกิด เกิดแกเจ็บตาย ทุกขทรมานลําบากเหลือรายไมรูจักจบ โดยที่ไม
รูจักวาทุกขจะหมดสิ้นลงเมื่อใด เพราะสาเหตุที่ตนเองเปนคนไขปฏิเสธ
ยาเสียเอง จึงไมมีใครจะมาชวยได ตองรองไหเปนวรรคเปนเวร ตราบใด
ที่ยังหลงผิดคิดปฏิเสธยาอยู ก็จะตองทุกขทรมานแสนเข็ญไปจนถึงเมื่อ
นั้น มิมีทางแกไข แมสัตวทั้งหลายจะถูกไฟไหมอยูบนศีรษะก็ยังปฏิเสธ
ผูนําน้ํา มาใหเ พื่อจะดั บไฟ จึง เปน ที่นา สลดสั ง เวชใจของบั ณ ทิต ผู มี
ดวงตาเห็นธรรม ความทุกขของสัตวโลกนั้นตราบใดที่ยังไมรับธรรมเขา
มาสูใจก็สุดวิสัยที่จะบรรเทา ดีไมดีก็ตองพลาดทาไปนั่งหนาเศราอยูใน
อบายภู มิทั้ ง สี่ มี น รก เปรต อสุ ร กาย สั ต ว เดรัจ ฉาน เป น แดนทรมาน
นักหนา เมื่อใดที่คิดไดสํานึกไดกลับใจมารับพระธรรมเขาสูใจ มารับ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนสรณะทีพ่ ึ่ง จึงจะเปนจุดเริ่มตนที่จะเดินทางไปสู
ความหมดทุกข
ฉะนั้นทานสาธุชนทั้งหลายจงกลับตัวกลับใจลดละอบายมุข สละความ
ชั่ว หันมาประพฤติธรรมดําเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจาที่พระองค

๑๒
ทรงประกาศพระศาสนาเอาไว ถาเรารับธรรมมาสูใจแลวไซรจะตองถึง
ความสิ้นทุกขลงไดสักวัน เพราะวาธรรมะเปน เครื่องดับรอน ดับไฟ
ราคะ ดับไฟโทสะ ดับไฟโมหะ ธรรมะนั้นเปนเครื่องชําระคือชําระกิเลส
ความเศราหมองใหหมดไปจากใจ ธรรมะจะชวยดับทุกขเวรสิ้นภัยให
สัตวทั้งหลายพนทรมาน จนทายที่สุดจะนําผูประพฤติธรรมไปสูมรรคผล
นิพพานพน จากความทุกขทั้ง หลายคือความเกิด ความแก ความเจ็บ
ความตาย ความโศกเศรา พิรี้พิไรรําพัน ทุกขกาย ทุกขใจ คับแคนใจ การ
ประสบสิ่งไมเปนที่รัก การพลัด พรากจากของรัก ความปรารถนาสิ่งใด
แลวไมไดสมหวังดังตั้งใจ ทุกขทั้งหลายเหลานี้ดับลงไดดวยพระธรรม
ฉะนั้น ทานสาธุช นทั้ง หลาย การเกิดมาเปน มนุษ ยและมีโ อกาสพบ
พระพุทธศาสนานั้น สัตวทั้งหลายไดโดยยาก แตทานสาธุชนทั้งหลายก็
ไดแลว จงปลูกศรัทธาความเพียรใหกลาแกลวขวนขวายปฏิบัติธรรม ก็จะ
ยังประโยชนใ หเกิดผลอันไพบูลย สิ้นทุกข ดับเย็น เปนสุข ไปตลอดชั่ว
กาล เพราะเหตุที่พระศาสดาจารยทรงตรัสวา นิพพานัง ปะระมัง สุขัง
นิพพานเปน สุขอยางยิ่ง สุขอยางแทจ ริง สุขไมมีทุกขเจือปน อันทาน
สาธุชนทั้งหลายจะสามารถบรรลุถึง เพราะพระธรรมจะนําไปใหพนทุกข
เปนสุขตลอดกาลทุกเมื่อแล สาธุ อนุโมทนา

พระมุนินทรจอมไตรภพ เรียบเรียงจากคัมภีรมธุรัตถวิลาสินี อรรถกถา
ขุททกนิกาย พุทธวงศ, คัมภีรปรมัตถทีปนี อรรถกถา ขุททกนิกาย จริยาปฎก,
คัมภีรฎีกามาลัยเทวสูตร

๑๓

พระพุทธรูปปางประจําวันเกิด และ
บทสวดมนต
พระพุทธรูปปางถวายเนตร
พระบูชาประจําทานที่เกิดวันอาทิตย
ประวัติยอ พระพุทธรูปปางถวายเนตร
เมื่อพระพุทธองคไดตรัสรูแลว จึงประทับยับยั้งเสวย วิมุตติสุขอยูใตรม
โพธิ์เปนเวลา ๗ วัน จากนั้นจึงเสด็จออกจากภายใตรมโพธิ์ ไปประทับยืน
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เพื่อทอดพระเนตรตนศรีมหาโพธิ์โดยไมกระพริบพระเนตรเปนเวลา ๗ วัน เพื่อรําพึงถึงคุณประโยชน
ของตนศรีมหาโพธิ์ ที่แผกิ่งกานประทานรมเงาใหความรมเย็น เปนการ
อํานวยชวยใหพระองคไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
บทสวดมนตสําหรับทานที่เกิดวันอาทิตย
เชา สวดบทนี้
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

๑๔
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ
เย็น สวดบทนี้
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ
พระคาถาตอทายของทุกวัน เมื่อสวดประจําวันแลว ขอใหสวดบทนี้ ๓
จบ จะมีความสุข ความเจริญ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุท โธ
ภะคะวาติ ฯ

พระพุทธรูปปางหามญาติ
พระบูชาประจําทานที่เกิดวันจันทร
ประวัติยอ พระพุท ธรูปปางหามญาติ (หรือเรีย กอีกชื่อว าปางหา ม
สมุทร)
ครั้ง หนึ่ง พระญาติฝายพระพุท ธบิดา และพระญาติฝายพระพุท ธมารดาเกิดพิพาทกัน เรื่องการแยงกัน ทดน้ําเขานา จนลุกลามใหญโ ต

พระพุทธรูปปางประจําวันเกิด และบทสวดมนต

๑๕

จนถึงขั้นกษัตริยนครกบิลพัสดุ ซึ่งเปนพระญาติฝายพระพุทธบิดา และ
กษัตริยนครเทวทหะ ซึ่งเปนพระญาติฝายพระพุทธมารดา ไดกรีธาทัพมา
ประชิดกันที่ริมฝงแมน้ําโรหิณี เพื่อจะทําสงครามกัน ครั้นเมื่อพระพุทธองค ท รงทราบ จึ ง เสด็ จ ไปห า มและได แ สดงโทษของสงครามให ฟ ง
กษัตริยทั้งสองฝายจึงยกทัพกลับ
บทสวดมนตสําหรับทานที่เกิดวันจันทร
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปนงั อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปนงั อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปคคะโห ทุสสุปนงั อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
พระคาถาตอทายของทุกวัน เมื่อสวดประจําวันแลว ขอใหสวดบทนี้ ๓
จบ จะมีความสุข ความเจริญ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุท โธ
ภะคะวาติ ฯ

๑๖

พระพุทธรูปปางไสยาสน
พระบูชาประจําทานที่เกิดวันอังคาร
ประวัติยอ พระพุทธรูปปางไสยาสน
สมัยหนึ่ง เมื่อครั้งพระพุทธองคประทับอยู ณ วัดเชตวัน ในพระนคร
สาวัต ถี ครั้งนั้น อสุริน ทราหูจอมอสูร ซึ่ง สําคัญ ตนวามีรางใหญโ ตกวา
พระพุทธเจา ไดเขาเฝาพระพุทธองค แตไมยอมแสดงความเคารพออน
นอมพระพุทธองคทรงหวังจะลดทิฏฐิจอมอสูร จึงทรงเนรมิตพระวรกายให
ใหญโตกวาจอมอสูร ในทาประทับนอนและแสดงธรรมโปรด จนในที่สุด
จอมอสูรจึงลดทิฏฐิยอมออนนอมเคารพตอพระพุทธองค
บทสวดมนตสําหรับทานที่เกิดวันอังคาร
ยัสสานุสสะระเณนาป
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ
สัพพูปททะวะชาลัมหา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง

อันตะลิกเขป ปาณิโน
ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
ยักขะโจราทิสัมภะวา
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

พระคาถาตอทายของทุกวัน เมื่อสวดประจําวันแลว ขอใหสวดบทนี้ ๓
จบ จะมีความสุข ความเจริญ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุท โธ
ภะคะวาติ ฯ

พระพุทธรูปปางอุมบาตร
พระบูชาประจําทานที่เกิดวันพุธกลางวัน

๑๗

พระพุทธรูปปางประจําวันเกิด และบทสวดมนต

ประวัติยอ พระพุทธรูปปางอุมบาตร
ครั้ ง หนึ่ง หลัง จากพระพุท ธองคไ ดท รงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง
เวสสันดรชาดก โปรดพระพุทธบิดาและหมูพระญาติทั้งหลาย พระพุทธบิดาและพระประยูรญาติ ตางมีความปติแชมชื่นโสมนัสยิ่งนัก จนลืมกราบ
ทูลอาราธนาพระพุทธองคใหมารับภัตตาหารเชาในพระราชวัง ดังนั้นใน
วันรุงขึ้นพระพุทธองค พรอมดวยสาวก จึงเสด็จออกรับบิณฑบาต จาก
ประชาชนทั่วไปในกรุงกบิลพัสดุ
บทสวดมนตสําหรับทานที่เกิดวันพุธกลางวัน
สัพพาสีวิสะชาตีนัง
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ
สัพพะโสป นิวาเรติ

ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
เสสัญจาป ปะริสสะยัง
สัพพะทา สัพพะปาณินัง
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

พระคาถาตอทายของทุกวัน เมื่อสวดประจําวันแลว ขอใหสวดบทนี้ ๓
จบ จะมีความสุข ความเจริญ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ
ภะคะวาติ ฯ

พระพุทธรูปปางปาเลไลย
พระบูชาประจําทานที่เกิดวันพุธกลางคืน
ประวัติยอ พระพุทธรูปปางปาเลไลย
เมื่ อ พระพุ ท ธองค ท รงตรั ส รู แล ว นั บ ได พ รรษาที่ ๑๐ ในเวลาก อ น
เขาพรรษานั้น พระองคประทับอยูที่เมืองโกสัมพี ภิกษุชาวเมืองโกสัม พี

๑๘
ฝายพระวินัยธรและฝายพระธรรมกถึกทะเลาะกัน พระองคทรงหามปราม
ก็มิไดเอื้อเฟอเชื่อฟง พระองคจึงไดเสด็จหลีกไปจําพรรษาอยูพระองค
เดียวในปารักขิตวันตําบลปาริไลยกะ มีพญาชางตัวหนึ่งเรียกภายหลังวา
ปาลิไลยกหัตถี ทําวัตรปฏิบัติอุปฏฐากพระองคตลอดพรรษา
ในพรรษานั้นมีลิงตัวหนึ่งนํารวงผึ้งที่ไมมีตัวออนมาถวายพระองคดวย
ฉะนั้นพระพุทธรูปปางปาเลไลย บางทีจึงมีรูปชาง รูปลิงอยูดวย
บทสวดมนตสําหรับทานที่เกิดวันพุธกลางคืน
กินนุ สันตะระมาโน วะ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา
พุทธะคาถาภิคโี ตม๎หิ

ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ ฯ
ชีวันโต นะ สุขงั ละเภ
โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ ฯ

พระคาถาตอทายของทุกวัน เมื่อสวดประจําวันแลว ขอใหสวดบทนี้ ๓
จบ จะมีความสุข ความเจริญ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุท โธ
ภะคะวาติ ฯ

พระพุทธรูปปางสมาธิ
พระบูชาประจําทานที่เกิดวันพฤหัสบดี
ประวัติยอ พระพุทธรูปปางสมาธิ
ภายหลั ง จากที่ พระมหาบุ รุ ษ ได กํา ราบพญามารลงได แ ล ว ก็ ท รง
อธิษฐานจิตมุงบรรลุพระโพธิญาณ

๑๙

พระพุทธรูปปางประจําวันเกิด และบทสวดมนต

พระองคตั้งพระทัยเจริญสมาธิ จนไดบรรลุญาณขั้นตาง ๆ และในที่สุด
ก็ไดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ใน
เวลาเชาตรูของวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา) หลังจากพระ
พุทธองคไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา เพื่อแสวงหาความจริงอยูนานถึง ๖ ป
บทสวดมนตสําหรับทานที่เกิดวันพฤหัสบดี
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร
ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ
เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ
กัปปฏฐายิ มะหาเตชัง

นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง
มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ
โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

พระคาถาตอทายของทุกวัน เมื่อสวดประจําวันแลว ขอใหสวดบทนี้ ๓
จบ จะมีความสุข ความเจริญ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุท โธ
ภะคะวาติ ฯ

พระพุทธรูปปางรําพึง
พระบูชาประจําทานที่เกิดวันศุกร
ประวัติยอ พระพุทธรูปปางรําพึง
หลังจากที่ตรัสรูไดไมนาน พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งประทับอยูใตตน
ไทร (อชปาลนิโครธ) ก็ไดทรงรําพึงถึงพระธรรมที่ไดตรัสรูนั้นวาเปนธรรม
ที่ละเอียดลึกซึ้งคัมภีรภาพ ยากแกการเขาใจ จึงทรงรูสึกออนพระทัยใน
การที่จะนําออกแสดงโปรดสัตว ครั้นแลวพระพุทธองคไดพิจารณาเห็นวา

๒๐
สรรพสัตวมีภูมิตางกันเปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหลา จึงทรงพระดําริที่จะ
แสดงธรรมตามขั้นตาง ๆ แหงปญญาของสรรพสัตวนั้น ๆ
บทสวดมนตสําหรับทานที่เกิดวันศุกร
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ
อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ
ปะริสานัญจะตัสสันนะยันเทเสสิ มะหาวีโร

สาสะเน สาธุสัมมะเต
สะทา กิพพิสะการิภิ
มะหิงสายะ จะ คุตติยา
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

พระคาถาตอทายของทุกวัน เมื่อสวดประจําวันแลว ขอใหสวดบทนี้ ๓
จบ จะมีความสุข ความเจริญ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุท โธ
ภะคะวาติ ฯ

พระพุทธรูปปางนาคปรก
พระบูชาประจําทานที่เกิดวันเสาร
ประวัติยอ พระพุทธรูปปางนาคปรก
ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ประทับเสวยวิมุตติสุขอยูใตตนมุจจลินท
(ตนจิก) บังเอิญในชวงนั้นมีฝนตกหนักตลอด ๗ วัน พญานาคมุจจลินทมี
ความกรุณาในพระพุทธองค กลัวพระองคจะไดรับความลําบากเพราะถูก
ฝน จึงไดมานมัสการพระพุทธองค แลวเลื้อยทําขนดลอมพระวรกายของ
พระพุทธองค ๗ ชั้น แลวแผพังพานปกไวในเบื้องบนเหมือนกั้นฉัตร ดวย
ประสงคจะกําบังลมฝนมิใหตองพระวรกายพระพุทธองค

พระพุทธรูปปางประจําวันเกิด และบทสวดมนต

๒๑

บทสวดมนตสําหรับทานที่เกิดวันเสาร
(พระคาถาคลอดงาย)
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
พระคาถาตอทายของทุกวัน เมื่อสวดประจําวันแลว ขอใหสวดบทนี้ ๓
จบ จะมีความสุข ความเจริญ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุท โธ
ภะคะวาติ ฯ

๒๒

องคพระพุทธรูปหยกขาว บริเวณหนาพระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี

๒๓

อิสิคิลิสูตร
อิสิคิลสิ ูตร (บทนมัสการพระปจเจกพุทธเจา)
เปนสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงไวดวยพระองคเอง อิสิค-ิ
ลิสูตรจะกลาวนามของพระปจ เจกพุทธเจามากมายหลายองค พรอมกับ
คํากลาวนมัสการพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นดวย ฉะนั้น อิสิคิลิสูตรก็คือ
สูต รที่ นํามาสวดเพื่อเปนการแสดงความเคารพตอพระปจ เจกพุท ธเจา
ทั้งหลาย
พระปจเจกพุทธเจาหมายถึงพระพุทธเจาที่ตรัสรูดวยองคทานเองโดย
มิตองมีใครสั่งสอน แตวาทานก็มิไดสั่งสอนใครใหบรรลุมรรคผลนิพพาน
ตามทาน ฉะนั้นพระปจเจกพุทธเจาจึงเปนพระพุทธเจาที่ไม มีพระสงฆ
พระปจเจกพุทธเจาสามารถบังเกิดพรอมกันหลายองคได แตพระสัมมาสัม พุท ธเจาจะอุบัติบัง เกิดขึ้น ในโลกครั้ง ละหนึ่ง พระองคเทานั้น พระ
สัมมาสัมพุทธเจาจะสอนใหผูอื่นบรรลุมรรคผลนิพพานดวย ฉะนั้น จึงมี
พระสงฆบังเกิดตามพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสรรเสริญการนมัสการพระปจเจกพุทธเจาวา
มีผลมาก มีอานิสงสมาก ฉะนั้นพุทธศาสนิกชนผูมีศรัทธาจึงนิยมนําอิสิค-ิ
ลิสูตรมาสวดเพื่อนมัสการพระปจ เจกพุทธเจาเสมอมาตั้งแตครั้งโบราณ
กาล

๒๔

อิสิคิลิสุตตปาโฐ
เย สัตตะสารา อะนิฆา นิราสา ปจเจกะเมวัชฌะคะมุง สุโพธิง เตสัง วิ สัลลานะ นะรุตตะมานัง นามานิ เม กิตตะยะโต สุณาถะ อะริฏโฐ อุ ปะริฏโฐ ตะคะระสิขี ยะสัสสี สุทัสสะโน ปยะทัสสี จะ พุทโธ คันธาโร ปณโฑโล
อุปาสะโภ จะ นิโถ ตะโถ สุตะวา ภาวิตัตโต สุมโภ สุโภ เมถุโล อัฏฐะโม จะ
อะถัสสุเมโฆ อะนิโฆ สุทาโฐ ปจเจกะพุทธา ภะวะเนตติขีณา หิงคู จะ หิงโค
จะ มะหานุภาวา ฯ ท๎เว ชาลิโน มุนิโน อัฏฐะโก จะ อะถะ โกสัลโล พุท โธ
อะโถ สุพาหุ อุปะเนมิโส เนมิโส สันตะจิตโต สัจโจ ตะโถ วิระโช ปณฑิโต
จะ กาฬูปะกาฬา วิชิโ ต ชิโต จะ อังโค จะ ป งโค จะ คุติจฉิโต จะ ปสสี
ชะหิ อุปะธิง ทุกขะมูลัง อะปะราชิโต มาระพะลัง อะเชสิ ฯ สัตถา ปะวัตตา
สะระภังโค โลมะหังโส อุจจังคะมาโย อะสิโต อะนาสะโว มะโนมะโย มานัจฉิโท จะ พันธุมา ตะทาธิมุตโต วิมะโล จะ เกตุมา ฯ เกตุมพะราโค จะ
มาตังโค อะริโย อะถัจจุโต อัจจุตะคามัพ๎ยามะโก สุมังคะโล ทัพพิโล สุ ปะติฏฐิโต อะสัยโห เขมาภิระโต จะ โสระโต ทุรันนะโย สังโฆ อะโถป อุชชะโย อะปะโร มุนิ สัยโห อะโนมะนิกกะโม อานันทะ นันโท อุปะนันโท ท๎ วาทะสะ ภารัท๎วาโช อันติมะเทหะธารี โพธิ มะหานาโม อะโถป อุตตะโร เกสี
สิขี สุนทะโร ภารัท๎ วาโช ติสสูป ะติ สสา ภะวะพัน ธะนัจฉิทา อุปะสี ทะรี
ตัณห๎ ัจฉิโท จะ สีทะรี ฯ พุทโธ อะหุ มังคะโล วีตะราโค อุสะภัจฉิทา ชาลินิง
ทุกขะมูลัง สันตัง ปะทัง อัชฌะคะมูปะณีโต อุโปสะโถ สุนทะโร สัจจะนาโม
ฯ เชโต ชะยันโต ปะทุโม อุปปะโล จะ ปะทุมุตตะโร รักขิโต ปพพะโต จะ
มานัตถัทโธ โสภิโต วีตะราโค กัณโห จะ พุท โธ สุวิมุตตะจิตโต ฯ เอเต จะ
อัญเญ จะ มะหานุภาวา ปจเจกะพุทธา ภะวะเนตติขีณา เต สัพ พะสังคาธิคะเต มะเหสี ปะรินิพพุเต วันทะถะ อัปปะเมยเยติ ฯ

๒๕

อิสิคิลิสูตร

คําแปลอิสคิ ิลสิ ูตร
ดูกอนภิกษุทั้ง หลาย เรื่องเคยมี มาแลว พระปจ เจกพุทธเจา ๕๐๐
องค ไดอาศัยอยูที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานาน พระปจ เจกพุท ธเจาเหลานั้น
เมื่อกํา ลัง เข าไปสูภู เขานี้ คนแลเห็น แตทา นเขา ไปแลว คนแลไมเห็ น
มนุษยทั้งหลายเห็นเหตุดังนี้นั้น จึงพูดกันอยางนี้วา ภูเขาลูกนี้กลืนกิน
ฤๅษีเหลานี้ ๆ ชื่อวา อิสิคิลิ ๆ นี้แลจึงไดเกิดขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราจักบอก จักระบุจักแสดงชื่อของพระปจ เจกพุทธเจาทั้งหลาย พวก
เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาวตอไป ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา ชอบแลว พระเจาขา.

พระนามพระปจเจกพุทธเจา
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระปจเจกสัมพุทธเจาชื่ออริฏฐะ ๑ ชื่ออุปริฏฐะ ๑ ชื่อตครสิขี ๑ ชื่อยสัสสี ๑ ชื่อ
สุทัสสนะ ๑ ชื่อปยทัสสี ๑ ชื่อคันธาระ ๑ ชื่อปณโฑละ ๑ ชื่ออุปาสภะ ๑ ชื่อนิถะ ๑ ชื่อตถะ ๑ ชื่อสุตวา ๑ ชื่อภาวิตัตตะ ๑ ไดอาศัยอยู
กินที่ภูเขาอิสิคิลินี้มานาน.
เธอจงฟงเราระบุชื่อของทาน ที่มีธรรมเปนสาระกวาสัตว ไมมีทุกข
หมดความอยากได บรรลุ โ พธิ ญ าณอย า งดี เฉพาะตนผู เ ดี ย ว ผู
ปราศจากลูกศร สูงกวานรชนตอไปเถิด พระปจเจกพุทธเจา ผูมีตัณหา
เครื่องนําไปในภพสิ้นแลว คือ อริฏฐพุทธ ๑ อุปริฏฐพุทธ ๑ ตครสิขีพุทธ ๑ ยสัสสีพุทธ ๑ สุทัสสนพุทธ ๑ ปยทัสสีพุทธ ๑ คันธารพุทธ
๑ ปณโฑลพุทธ ๑ อุปาสภพุทธ ๑ นิถพุทธ ๑ ตถพุทธ ๑ สุตวาพุท ธ ๑ ภาวิ ตตัตพุท ธ ๑ สุมภพุท ธ ๑ สุภ พุท ธ ๑ เมถุล พุท ธ ๑
อั ฏ ฐมพุ ท ธ ๑ อถั ส สเมฆพุ ท ธ ๑ อนิ ฆ พุ ท ธ ๑ สุ ท าฐพุ ท ธ ๑
พระปจเจกพุทธ ผูมีอานุภาพมาก คือ หิงคูพุทธ ๑ หิงคพุทธ ๑ พระ
มุนีชื่อชาลีมี ๒ องค และ อัฏฐกพุทธ ๑ โกสัลพุทธ ๑ อถพุทธ ๑ สุพาหุพุทธ ๑ อุปเนมิสพุทธ ๑ เนมิสพุทธ ๑ สันติจิตตพุทธ ๑ สัจจพุทธ ๑ ตถพุทธ ๑ วิรชพุทธ ๑ บัณฑิตพุทธ ๑ กาฬพุทธ ๑ อุปกา-
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ฬพุทธ ๑ วิชิตพุทธ ๑ ชิตพุทธ ๑ อังคพุทธ ๑ ปงคพุทธ ๑ คุติจฉิตพุทธ ๑ ปสสีพุทธ ๑ ไดละอุปธิอันเปนมูลแหงทุกขแลว อปราชิตพุทธ ๑ ไดชนะมารและพลมาร สัตถาพุทธ ๑ ปวัตตาพุทธ ๑ สรภังคพุทธ ๑ โลมหังสพุทธ ๑ อุจจังคมายพุทธ ๑ อสิตพุทธ ๑ อนาสวพุท ธ ๑ มโนมยพุท ธ ๑ พันธุมาพุท ธ ๑ ผูตัดมานะได ตทาธิมุตพุทธ ๑ วิมลพุทธ ๑ เกตุมาพุทธ ๑ เกตุมพราคพุทธ ๑ มาตังคพุทธ ๑ อริยพุทธ ๑ อัจจุตพุทธ ๑ อัจจุตคามพยามกพุทธ ๑ สุมังคลพุทธ ๑ ทัพพิลพุทธ ๑ สุปติฏฐิตพุทธ ๑ อสัยหพุทธ ๑ เขมาภิรตพุทธ ๑ โสรตพุทธ ๑ ทุรันนยพุทธ ๑ สังฆพุทธ ๑ อุชชยพุทธ ๑
พระมุนี ชื่อ สัย หะ อีกองคห นึ่ง ผู มีความเพียรไมท ราม พระพุท ธชื่อ
อานันทะ ชื่อนันทะ ชื่ออุปนันทะ ๑๒ องค และภารทวาชพุทธ ผู
ทรงรางกายในภพสุดทาย โพธิพุทธ ๑ มหานามพุทธ ๑ อุตตรพุทธ ๑
เกสีพุทธ ๑ สิขีพุทธ ๑ สุนทรพุทธ ๑ ภารทวาชพุทธ ๑ ติสสพุทธ
๑ อุปติสสพุทธ ๑ ผูตัดกิเลสเครื่องผูกในภพได อุปสีทรีพุทธ ๑ และ
สีทรีพุทธ ๑ ผูตัดตัณหาได มังคลพุทธ ๑ เปนผูปราศจากราคะ อุสภพุทธ ๑ ผูตัดขายอัน เปน มูลแหง ทุกข อุปณีตพุท ธ ๑ ไดบรรลุบทอัน
สงบ อุโปสถพุท ธ ๑ สุนทรพุท ธ ๑ สัจจนามพุท ธ ๑ เชตพุทธ ๑
ชยันตพุทธ ๑ ปทุมพุทธ ๑ อุปปลพุทธ ๑ ปุทุมุตตรพุทธ ๑ รักขิตพุทธ ๑ ปพพตพุทธ ๑ มานัตถัท ธพุทธ ๑ โสภิตพุทธ ๑ วี ตราคพุท ธ ๑ กั ณหพุท ธ ๑ ผู มี จิ ต พน วิ เศษดีแ ลว พระปจ เจกพุท ธ ผู มี
อานุภาพมากเหลานี้และอื่น ๆ มีตัณหาเครื่องนําไปในภพสิ้นแลว
เธอทั้งหลายจงไหวพระปจเจกพุทธเหลานั้น ผูลวงเครื่องของทั้งปวง
ไดแลว ผูแสวงหาคุณใหญ ผูมีคุณนับไมถวน ผูปรินิพพานแลวเถิด.
จบ อิสิคลิ ิสูตร
อิสิคิลิสูตร มาใน พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก
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พระสูตรที่เปนธัมมาภิสมัย
พระสูตรที่เปนธัมมาภิสมัย หมายถึงพระสูตรเมื่อแสดงออกมาแลว มี
เทวดาบรรลุมรรคผลกันมาก อยางนอย ๆ ก็ประมาณ ๑๘ โกฏิ อยางมาก
ก็คือไมสามารถจะนับจํานวนได มีอยู ๖ สูตรคือ
๑. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๒. มงคลสูตร
๓. มหาสมัยสูตร
๔. ราหุโลวาทสูตร
๕. ปราภวสูตร
๖. สมจิตตสูตร
หาสูตรแรกนั้น พระพุทธเจาเปนผูทรงแสดงเอง แตสูตรสุดทาย คือ
สมจิต ตสูต รนั้น พระสารีบุตรผูเปน พระอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งเลิศดวย
ปญญาเปนผูแสดง
ความสําคัญของพระสูตรที่เปนธัม มาภิสมัย ก็คือมีเทวดาบรรลุมรรค
ผลจากพระสูตรเหลานี้เปนจํานวนมาก และก็เปนธรรมดาที่วา ผูใดบรรลุ
มรรคผลเพราะพระสูต รใด ก็จ ะมี ความชอบในพระสูต รนั้น เปน พิเศษ
แสดงวาเทวดาที่ชอบพระสูตรที่เปนธัมมาภิสมัยนั้น จะมีมากกวาพระสูตร
ทั่ว ๆ ไป ฉะนั้นทานโบราณจารยทานจึงแนะนําใหพุทธศาสนิกชน นํา
พระสูตรที่เปนธัมมาภิสมัยมาสวดกันบอย ๆ เพราะวาผูสวดจะเปนที่รัก
ที่ชอบใจของเทวดาจํานวนมาก เทวดาทั้งหลายก็จะคุมครองรักษาใหอยู
เย็นเปนสุข จะประกอบกิจการอันใด ก็จะสําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยเทวานุภาพ และเมื่อนําไปสวดในสถานที่ใด จะทําใหบังเกิดเปนมงคลสถาน
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เจริญรุงเรือง สถานที่นั้นและบุคคลในสถานที่นั้น จะไดรับการคุมครอง
รักษาจากเทวดาทั้งหลาย
พระสูตรที่เปนธัมมาภิสมัยที่นิยมนํามาสวดกัน คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มงคลสูตร และมหาสมัยสูตร สําหรับธัมมจักกัปปวัตนตสูตรและ
มงคลสูต รนั้ น มี พิม พเ ผยแพร แพร ห ลายตามหนั ง สื อสวดมนต ทั่ว ไป
อยางเชนในหนังสือมนตพิธี สามารถหาดูไดงาย แตสําหรับมหาสมัยสูตร
นั้น จะมีครบถวนเต็มสูตรอยูในหนังสือสวดมนต ๑๒ ตํานานและหนังสือ
สวดมนตฉบับหลวง ในหนังสือมนตพิธีนั้นไมมีมหาสมัยสูตรครบเต็มสูตร
มีแตทอนทาย จะปรากฏอยูในหนังสือมนตพิธีวา ทายมหาสมัยสูตร
ในหนังสือเลมนี้ ไดนําธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนทายของมหาสมัยสูตร และเต็มสูตรของมงคลสูตรมาพิมพเอาไว พรอมทั้งจะอธิบายมงคล
ทั้ง ๓๘ ประการ เพื่ อประโยชนแก ทานพุ ท ธบริษัท จะนํา ไปประพฤติ
ปฏิบัติดวย และทานสาธุชนทานใดจะนํามงคลสูตรไปสวดทุกวันก็ขอ
อนุโ มทนา จะบัง เกิดเปน มงคลชีวิ ต แกทานเป น อยางยิ่ง วิธีการสวด
มงคลสูต ร จะเริ่มสวดแตเริ่ม ตน ตรง เอวัมเม สุตัง ก็ไ ด หรือจะลัดมา
เริ่มตนสวดตรง อะเสวะนา จะ พาลานัง ก็ไดเชนเดียวกัน
บัดนี้จะไดชักนิท านมาแสดงแกทานสาธุช น ใหเห็น ถึง ความที่มหาสมั ย สูต รนั้น เปน ที่ รัก ที่ ช อบใจแกเ ทวดาทั้ง หลาย เพื่ อจะได พ อกพู น
ศรัท ธาปสาทะแกทานสาธุช น นิท านเรื่องนี้ม าในคัมภีรสุมังคลวิลาสินี
อรรถกถาทีฆ นิกาย มหาวรรค ตอนมหาสมัยสูตร ทานกลาววา มหาสมัยสูตรนี้เปนที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดา ฉะนั้นในสถานที่ใหมเอี่ยม
(เชนวัดเริ่มสราง บานสรางใหม) เมื่อจะกลาวมงคล ก็พึงกลาวแตพระสูตร
นี้นั่นเทียว
ไดยินวา ในชวงเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจากําลังแสดงมหาสมัยสูตร
อยูนั้น พวกเทวดาพากันคิดวา พวกเราจะฟงพระสูตรนี้ แลวก็เงี่ยโสตลง
ฟง ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงจบ เทวดาจํานวนหนึ่งแสนโกฏิ
ไดบรรลุ พระอรหัต ผลแลว สว นมรรคผลเบื้อ งต่ําทั้ง ๓ คือ อนาคามี
สกิ ท าคามี โสดาบัน นั้ น จํา นวนเทวดาที่ บรรลุ ไ มส ามารถที่จ ะนับ ได

พระสูตรที่เปนธัมมาภิสมัย
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ฉะนั้นเพราะเหตุนี้มหาสมัยสูตรจึงเปนสูตรหนึ่งที่เปนที่รักที่ชอบใจของ
เทวดาทั้งหลายเปนอันมาก
มีเรื่องเลาวา ที่วัดโกฏิบรรพต มี เทพธิดาองคหนึ่ง อยูที่ตน กากะทิง
ใกล ประตู ถ้ํา กากะทิง ภิก ษุห นุม รูป หนึ่ ง ท องมหาสมั ยสู ต รภายในถ้ํ า
เทพธิดาองคนั้น ไดฟงแลว ในเวลาจบพระสูตรเทพธิดาก็ไ ดใหสาธุการ
ดวยเสียงอันดัง
ภิกษุหนุมจึงถามวา “นั่นใคร”
เทพธิดาตอบวา “ดิฉันเปนเทพธิดาเจาคะ”
ภิกษุหนุมถามอีกวา “ทําไมจึงไดใหสาธุการ”
“ทานเจาคะ ดิฉันไดฟงพระสูตรนี้ในวันที่สมเด็จพระทศพลประทับนั่ง
แสดงในปามหาวัน วันนี้ไดฟงอีก ธรรมบทนี้ทานถือเอาดีแลว เพราะไม
ทําใหอักษรแมตัวเดียวคลาดจากคําที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวที่
ปามหาวันเมื่อครั้งโนนเลย”
ภิกษุถามอีกวา “เมื่อพระทศพลกําลังแสดงอยู คุณไดฟงหรือ”
“อยางนั้น เจาคะ”
“เขาวาเทวดาเขาประชุมมาฟงกันมาก แลวคุณยืนฟงที่ไหน”
“ทานเจาคะ ดิฉันเปนรุกขเทวดาอยูในปามหาวัน มีศักดิ์นอย ก็เมื่อ
เทวดาชั้นผูใหญกําลังพากันมา ดิฉันไมไดที่วางในชมพูทวีปเลย ตองถอย
รนไปสูตามพปณณิทวีป ยืนริมฝงที่ทาชัมพูโกล แตแมจะถอยมาถึงทา
นั้นแลวก็ตาม เมื่อเทวดาชั้นผูใหญทยอยมาเพิ่ม ดิฉันก็ตองถอยรนมา
โดยลําดับ แชน้ําทะเลลึกแคคอ ทางสวนหลังของหมูบานใหญในจังหวัด
โรหณะ แลวก็ยืนฟงในที่นั้น”
“จากที่ซึ่งคุณยืนอยูมันไกลนัก แลวคุณเห็นพระศาสดาหรือ เทพธิดา”
“ทําไมจะไมเห็นทาน ดวยพุทธานุภาพนั้น ดิฉันรูสึกวา พระศาสดาซึ่ง
กําลังทรงแสดงธรรมอยูในปามหาวัน ทรงแลดูดิฉันโดยเฉพาะเจาะจงอยู
เสมอ จนดิฉันรูสึกเกรงและละอาย”

๓๐
ภิก ษุจึ ง ถามต อว า “เขาเล าว า วัน นั้น มี เทวดาแสนโกฏิ สํา เร็ จพระ
อรหัตผล แลวคุณละตอนนั้นไดสําเร็จพระอรหัตผลดวยหรอกหรือ”
“ไมหรอกคะ ทานผูเจริญ”
“สําเร็จอนาคามิผล กระมัง”
“ไมหรอกคะ ทานผูเจริญ”
“เห็นจะสําเร็จสกิทาคามิผล กระมัง”
“ไมหรอกคะ ทานผูเจริญ”
“เขาวา พวกเทวดาที่สําเร็จมรรคผลตั้งแตโสดาบันไปจนถึงอนาคามี
นั้ น ไม ส ามารถนั บ จํ า นวนได แล ว คุ ณ ล ะ เทพธิ ด า สงสั ย จะได บ รรลุ
โสดาบันกระมัง”
ซึ่ง ความจริง ในวัน นั้น เทพธิดาองคนี้ไดบรรลุโ สดาปต ติผ ล เมื่อถูก
ภิ ก ษุ ถ ามเจาะจงเข า จึ ง รู สึ ก เขิ น อาย เทพธิ ด าจึ ง ได ก ล า วตั ด บทว า
“พระคุณเจาไมนาถามซอกถามแซก”
ลําดับนั้น ภิกษุนั้นจึงกลาวกับเทพธิดาวา “นี่แนะ คุณเทพธิดา คุณจะ
สามารถแสดงกายใหอาตมาเห็นไดหรือไม”
เทพธิดาตอบวา “จะแสดงหมดทั้งตัวไมไดหรอกคะทานผูเจริญ ดิฉัน
จะแสดงแกพระคุณเจาแคขอนิ้วมือ” วาแลว เทพธิดาก็เอานิ้วสอดเขาไป
ในถ้ํา นิ้วมือก็ปรากฏแกภิกษุนั้นเหมือนกับวาพระจันทรพระอาทิตยขึ้น
เปนพัน ๆ ดวง เทพธิดากลาววา “จงอยาประมาทในธรรมนะ ทานเจา
คะ” แลวไหวภิกษุหนุม กอนจากไป
อันวามหาสมัยสูตรนี้ ยอมเปนที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายอยางนี้
เพราะวาเทวดาทั้งหลายยอมถือวาพระสูตรนั้นเปนของเราดวยประการ
ฉะนี้แล
อนึ่งมิใชแตมหาสมัยสูตร พระสูตรที่เปนธัม มาภิสมัยยอมเปนที่รักที่
ชอบใจของหมูเทวดาทั้งหลายเชนเดียวกัน ฉะนั้นทานสาธุชนทั้งหลายจง
ปลูกศรัทธาใหบังเกิดขึ้นในดวงจิต หมั่นสวดสาธยายพระสูตรที่เปนธัม มาภิสมัยอยูเถิด ทานจะเปนที่รักที่ชอบใจของเทวดา เทวดาทั้งหลายจะ

พระสูตรที่เปนธัมมาภิสมัย

๓๑

คอยคุมครองปกปกรักษาใหอยูดีมีสุขเจริญรุงเรือง คิดจะประกอบกิจการ
อันใดก็จะสําเร็จผลเปนอัศจรรยเหนือมนุษยทั้งปวง ดวยอํานาจเทวานุภาพชวยเหลือเกื้อกูลดังนี้แล

๓๒

มณฑปพระไตรปฎก วัดกุโสดอ เมืองมัณฑะเลย จารึกพระไตรปฎกบน
แผนหิน ๗๒๙ หลัก

๓๓

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิ ปะตะเน มิคะทาเยฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิฯ
เท๎วเม ภิกขะเว อันตา ปพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา โย จายัง กาเมสุ
กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโตฯ
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิ สัม พุท ธา จัก ขุก ะระณี ญาณะกะระณี อุ ป ะสะมายะ
อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ
นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
อะยะเมวะ อะริ โ ย อั ฏ ฐั ง คิ โ ก มั ค โคฯ เสยยะถี ทั ง ฯ สั มมาทิ ฏ ฐิ
สัมมาสัง กัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม
สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิฯ
อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิป ะทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัม พุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ
นิพพานายะ สังวัตตะติฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจังฯ ชาติป ทุกขา ชะราป
ทุกขา มะระณัมป ทุกขัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา
อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมป จฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง สังขิตเตนะ ปญจุปาทานักขันธา ทุกขาฯ

๓๔
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจังฯ ยายัง ตัณหา
โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัต๎ระ ตัต๎ราภินันทินีฯ เสยยะถีทังฯ
กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหาฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจังฯ โย ตัสสาเยวะ
ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโยฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
ฯ
อะยะเมวะ อะริ โ ย อั ฏ ฐั ง คิ โ ก มั ค โคฯ เสยยะถี ทั ง ฯ สั มมาทิ ฏ ฐิ
สัมมาสัง กัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม
สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิฯ
อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ
จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพ เพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุ ก ขะสะมุท ะโย อะริย ะสัจจัง ปะหาตัพพัน ติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

๓๕

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพ เพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิ ทั ง ทุ ก ขะนิ โ รโธ อะริ ย ะสัจ จั ง สั จ ฉิ ก าตั พ พั น ติ เม
ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกะตันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา
อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพ เพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ
ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิฯ
เนวะ ตาวาหั ง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก
สัสสะมะณะพราหมะณิย า ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรั ง
สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปจจัญญาสิงฯ

๓๖
ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติปะริวัฏฏัง ท๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิฯ
อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปจจัญญาสิงฯ
ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุ ทะปาทิ อะกุปปา เมวิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติฯ
อิทะมะโวจะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา ปญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต
ภาสิตัง อะภินันทุงฯ อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส๎มิง ภัญญะมาเน
อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติฯ
ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิ ป ะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง
ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ
วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติฯ
ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
จาตุมมะหาราชิกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ จาตุมมะหาราชิกานัง
เทวานัง สัททัง สุต๎วา
ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง
สุตว๎ า
ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ยามานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ นิมมานะระตีนัง เทวานัง
สัททัง สุต๎วา
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา (เมื่อจะสวดยอเพียงสวรรค ๖ ชั้น ครั้น
สวดมาถึงตรงนี้แลวสวด พรัหมะกายิกา เทวา สัททะมะนุสสะเวสุง แลวลง

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

๓๗

เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯลฯ เหมือนกันไป
จนจบ) พรัหมะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ พรัหมะปาริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
พรัหมะปะโรหิตา เทวา สัท ทะมะนุสสาเวสุง ฯ พรัหมะปะโรหิตานัง
เทวานัง สัททัง สุต๎วา
มะหาพรัหมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ มะหาพรัหมานัง เทวานัง
สัททัง สุต๎วา
ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อัปปะมาณาภานัง เทวานัง
สัททัง สุต๎วา
อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
ปะริตตะสุภา เทวา สัท ทะมะนุสสาเวสุงฯ ปะริตตะสุภานัง เทวานัง
สัททัง สุต๎วา
อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
สุภะกิณ๎หะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ สุภะกิณ๎หะกานัง เทวานัง
สัททัง สุต๎วา
เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ เวหัปผะลานัง เทวานัง สัททัง
สุตว๎ า
อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
อะตัปปา เทวา สัท ทะมะนุสสาเวสุงฯ อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง
สุตว๎ า
สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา
สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

๓๘
อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิ ปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง
ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ
วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัส๎มินติฯ
อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา สัทโท
อัพภุคคัจฉิฯ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมป สัมปะกัมป สัมปะเวธิฯ อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวังฯ
อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑั ญโญ
อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติฯ
อิติหิทัง อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ อัญญาโกญฑัญโญเตว๎วะ นามัง
อะโหสีติฯ

คําแปลธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล
พระนครพาราณสี
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคียมาแลวตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสุด ๒ อยางนี้ อันบรรพชิตไมควรเสพ สวนสุด ๒
อยางนั้นเปน ไฉน? คือ การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขในกาม
ทั้งหลาย เปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ ไม
ประกอบดวยประโยชน ๑ การประกอบความลําบากแกตน เปนทุกข ไม
ประเสริฐ ไมประกอบดวยประโยชน ๑ ขอปฏิบัติอันเปนสายกลาง ไมเขา
ไปใกลส วนสุด ๒ อย างเหล านี้ อั น ตถาคตไดต รัส รูแ ล ว กระทํ าจั ก ษุ
กระทําญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัส รู
เพื่อนิพพาน ก็ขอปฏิบัติอันเปนสายกลางนั้น ... เปนไฉน? คือ อริยมรรค
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อันประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ ซึ่งไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ขอ
ปฏิบัติอันเปนสายกลางนี้แล อันตถาคตไดตรัสรูแลว กระทําจักษุ กระทํา
ญาณ ยอมเปน ไปเพื่ อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่ อความตรัส รู เพื่ อ
นิพพาน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความ
แกก็เปนทุกข ความเจ็บก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบ
ดวยสิ่ง อัน ไม เปนที่รักก็เปน ทุกข ความพลัด พรากจากสิ่ง อัน เปนที่รั กก็
เปน ทุกข ปรารถนาสิ่ง ใดไมไ ด แม ขอนั้น ก็เปนทุกข โดยยอ อุปาทาน
ขันธ ๕ เปนทุกข ก็ทุกขสมุทยอริยสัจนี้แล คือ ตัณหาอันทําใหมีภพใหม
ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิ่งนัก
ในอารมณนั้น ๆ ไดแก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ทุก ขนิโรธอริยสัจนี้แล คือ ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงตัณหานั้นแหละ
ความสละ ความวาง ความปล อย ความไมอ าลัย ก็ทุ ก ขนิโ รธคามิ นี ปฏิปทาอริยสัจนี้แล คือ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ ซึ่งไดแก
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแก
เรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขอริยสัจ
นั้นควรกําหนดรู ฯลฯ ทุกขอริยสัจนั้นเรากําหนดรูแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแก
เรา ในธรรมที่ เราไม เ คยไดฟ ง มาก อนว า นี้ ทุก ขสมุ ท ยอริ ยสั จ ฯลฯ
ทุกขสมุทยอริยสัจนั้นควรละ ฯลฯ ทุกขสมุทยอริยสัจนั้นเราละแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแก
เรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรกระทําใหแจง. ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นเรากระทําให
แจงแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแก
เรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

๔๐
ฯลฯ ทุกขนิโรธคามิ นีปฏิปทาอริยสัจ นั้น ควรเจริญ จักษุ ญาณ ป ญ ญา
วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอน
วา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นเราเจริญแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ญาณทัสสนะ (ความรูความเห็น) ตามความเปน
จริง มีวนรอบ ๓ อยางนี้ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจ ๔ เหลานี้ของเรา ยังไม
บริสุทธิ์เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณตนวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัม โพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอม
ทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนั้น ก็เมื่อใด ญาณทัสสนะ
(ความรูความเห็น) ตามความเปนจริง มีวนรอบ ๓ อยางนี้ มีอาการ ๑๒
ในอริยสัจ ๔ เหลานี้ของเรา บริสุทธิ์ดีแลว เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณตนวา
เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดา และมนุษย ก็
ญาณทัสสนะไดบังเกิดขึ้นแกเราวา วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติ
ที่สุด บัดนี้ ภพใหม ไ มมี พระผู มี พระภาคไดต รัส พระพุท ธพจนนี้แลว
ภิกษุปญจวัคคียปลื้มใจ ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาค.
ก็เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ดวงตาเห็นธรรมอัน
ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแกทานโกณฑัญญะวา สิ่งใดสิ่ง
หนึ่ ง มี ค วามเกิ ด ขึ้ น เป น ธรรมดา สิ่ ง นั้ น ทั้ ง มวลล ว นมี ค วามดั บ เป น
ธรรมดา ก็เมื่อพระผู มี พระภาคทรงประกาศธรรมจักรแลว พวกภุม มเทวดาไดประกาศวา นั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันพระผูมีพระภาคทรง
ประกาศแลว ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี อันสมณะ
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ประกาศไมได พวกเทพ
ชั้น จาตุมหาราชไดฟง เสียงของพวกภุม มเทวดาแลว ... พวกเทพชั้น
ดาวดึงสไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแลว ... พวกเทพชั้นยา
มาไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงสแลว ... พวกเทพชั้นดุสิต ไดฟง
เสียงของพวกเทพชั้นยามาแลว ... พวกเทพชั้นนิมมานรดีไดฟงเสียงของ
พวกเทพชั้นดุสิตแลว ... พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีไดฟงเสียงของพวก
เทพชั้นนิมมานรดีแลว ... พวกเทพที่นับเนื่องในหมูพรหมไดฟงเสียงของ
พวกเทพชั้นปรนิมมิ ตวสวัต ตีแลว ไดประกาศวา นั่น ธรรมจักรอันยอด
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เยี่ยม อัน พระผู มีพระภาคทรงประกาศแลว ณ ปาอิสิ ปตนมฤคทายวัน
ใกลพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร
ๆ ในโลก ประกาศไมได.
โดยขณะนั้น โดยครูนั้ น เสีย งไดร ะบือ ขึ้น ไปจนถึง พรหมโลกดว ย
ประการฉะนี้ ก็หมื่นโลกธาตุนี้สะเทือนสะทานหวั่นไหว ทั้งแสงสวางอันยิ่ง
หาประมาณมิได ไดปรากฏแลวในโลก ลวงเทวานุภาพของพวกเทพดา
ทั้งหลาย.
ครั้งนั้น พระผู มีพระภาคไดทรงเปลงอุทานวา โกณฑัญ ญะไดรูแลว
หนอ โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ เพราะเหตุนั้นคําวา อัญญาโกณฑัญญะ
จึงไดเปนชื่อของทานโกณฑัญญะ ดวยประการฉะนี้แล.

๔๒

พระเจดียองคหนึ่ง ในบริเวณพุกามประเทศ

๔๓

ทายมะหาสะมะยะสูตร
สัฏเฐเต เทวะนิกายา
นามันวะเยนะ อาคัญฉุง
ปะวุตถะชาติมักขีลัง
ทักเข โมฆะตะรัง นาคัง
สุพรัหมา ปะระมัตโต จะ
สันนังกุมาโร ติสโส จะ
สะหัสสะพรัหมะโลกานัง
อุปะปนโน ชุติมันโต
ทะเสตถะ อิสสะรา อาคู
เตสัญจะ มัชฌะโต อาคา
เต จะ สัพเพ อะภิกกันเต
มาระเสนา อะภิกกามิ
เอถะ คัณหะถะ พันธะถะ
สะมันตา ปะริวาเรถะ
อิติ ตัตถะ มะหาเสโน
ปาณินา ตะละมาหัจจะ
ยะถา ปาวุสสะโก เมโฆ
ตะทา โส ปจจุทาวัตติ
ตัญจะ สัพพัง อะภิญญายะ
ตะโต อามันตะยิ สัตถา
มาระเสนา อะภิกกันตา
เต จะ อาตัปปะมะกะรุง
วีตะราเคหิ ปกกามุง

สัพเพ นานัตตะวัณณิโน
เย จัญเญ สะทิสา สะหะ
โอฆะติณณะมะนาสะวัง
จันทังวะ อะสิตาติตัง
ปุตตา อิทธิมะโต สะหะ
โสปาคะ สะมิติง วะนัง
มะหาพรัหมาภิติฏฐะติ
ภิส๎มากาโย ยะสัสสิ โส
ปจเจกะวะสะวัตติโน
หาริโต ปะริวาริโต
สินเท เทเว สะพรัหมะเก
ปสสะ กัณ๎หัสสะ มันทิยงั
ราเคนะ พันธะมัตถุ โว
มา โว มุญจิตถะ โกจิ นัง
กัณ๎หะ เสนัง อะเปสะยิ
สะรัง กัต๎วานะ เภระวัง
ถะนะยันโต สะวิชชุโก
สังกุทโธ อะสะยัง วะเส
วะวักขิต๎วานะ จักขุมา
สาวะเก สาสะเน ระเต
เต วิชานาถะ ภิกขะโว
สุตว๎ า พุทธัสสะ สาสะนัง
เนสัง โลมัมป อิญชะยุง

๔๔
สัพเพ วิชิตะสังคามา
โมทันติ สะหะ ภูเตหิ

ภะยาตีตา ยะสัสสิโน
สาวะกา เต ชะเนสุตาติ ฯ.

คําแปลทายมหาสมัยสูตร
หมูเ ทวดา ๖๐ เหล านี้ ทั้ง หมดลวนมี รัศมี ตาง ๆ กั น มาแล วโดย
กําหนดชื่อ และ เทวดาเหลาอื่น ผูเชน กัน มาพรอมกัน ดวยคิดวา เรา
ทั้งหลายจักเห็นพระนาค ผูปราศจากชาติ ไมมีกิเลสดุจตะปู มีโอฆะอัน
ข า มแล ว ไม มี อ าสวะ ข า มพ น โอฆะ ผู ล ว งความยึ ด ถื อ ได แ ล ว ดุ จ
พระจันทรพนจากเมฆฉะนั้น. ฯ
สุพรหมและปรมัตตพรหม ซึ่งเปนบุตรของพระพุทธเจาผูมีฤทธิ์ ก็มา
ดวย สนังกุมารพรหม และติสสพรหมแมนั้น ก็มายังปาอันเปนที่ประชุม
ของภิกษุ ทาวมหาพรหมยอมปกครองพรหมโลกพันหนึ่ง ทาวมหาพรหม
นั้นบังเกิดแลวในพรหมโลก มีอานุภาพ มีกายใหญโต มี ยศ ก็มา พรหม
๑๐ พวก ผูเปน อิสระในพวกพรหมพันหนึ่ง มีอํานาจเปนไปเฉพาะองคละ
อยางก็มา มหาพรหมชื่อหาริตะ อันบริวารแวดลอมแลว มาในทามกลาง
พรหมเหลานั้น มารเสนา ไดเห็น พวกเทวดา พรอมทั้งพระอินทรพระ
พรหมทั้งหมดนั้น ผูมุงมา ก็มาดวย แลวกลาววาทานจงดูความเขลาของ
มาร พระยามารกลาววา พวกทานจงมาจับ เทวดาเหลานี้ผูกไว ความผูก
ดวยราคะ จงมีแกทานทั้งหลาย พวกทานจงลอมไวโดยรอบ อยาปลอย
ใคร ๆ ไป พระยามารบังคับเสนามารในที่ประชุมนั้นดังนี้แลว เอาฝามือ
ตบแผนดิน กระทําเสียงนากลัว เหมือนเมฆยังฝนใหตก คํารามอยู พร อม
ทั้ง ฟาแลบ ฉะนั้น เวลานั้น พระยามารนั้นไมอาจยังใครใหเปน ไป ใน
อํานาจได โกรธจัด กลับไปแลว พระศาสดาผูมีพระจักษุท รงพิจารณา
ทราบเหตุนั้นทั้งหมด แตนั้น จึงตรัสเรียกสาวกผูยินดีในพระศาสนาตรัส
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารเสนามาแลว พวกเธอจงรูจักเขา ภิกษุเหลานั้น
สดับพระดํารัสสอนของพระพุทธเจาแลว ไดกระทําความเพียร มารและ

ทายมะหาสะมะยะสูตร

๔๕

เสนามารหลีกไป จากภิกษุผูปราศจากราคะ ไมยังแมขนของทานใหไหว
(พระยามารกลาวสรรเสริญ วา ) พวกสาวกของพระองคทั้ง หมดชนะ
สงครามแลว ลวงความกลัวไดแลว มียศปรากฏในหมูชน บันเทิงอยูกับ
ดวยพระอริยเจา ผูเกิดแลวในพระศาสนา ดังนี้แล. ฯ

๔๖

พระสัพพัญูเจดีย เจดียทสี่ ูงทีส่ ุดในพุกาม

๔๗

มังคะละสุตตัง
เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปณฑิกัสสะ อาราเม ฯ อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปง เชตะวะนัง โอภาเสต๎วา เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ ฯ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
พะหู เทวา มะนุสสา จะ
มังคะลานิ อะจินตะยุง
อากังขะมานา โสตถานัง
พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ
อะเสวะนา จะ พาลานัง
ปณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
พาหุสัจจัญจะ สิปปญจะ
วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
มาตาปตุอปุ ฏฐานัง
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
อาระตี วิระตี ปาปา
มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
คาระโว จะ นิวาโต จะ
สันตุฏฐี จะ กะตัญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

๔๘
ขันตี จะ โสวะจัสสะตา
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง
เอตาทิสานิ กัต๎วานะ
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
สัพพัตถะมะปะราชิตา
ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

๔๙

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
มงคลที่ ๑ ไมคบคนพาล (อะเสวะนา จะ พาลานัง)
อยาไดคบหาสมาคมผูกสมัครรักใคร ไปมาหาสูกับคนพาล
ถามวาคนพาลคือคนประเภทไหน ก็คือคนที่ตัดทําลายประโยชนใ น
ชาตินี้และประโยชนในชาติหนา การตัดประโยชนในชาตินี้มี ๔ ประการ
คือ
๑. เปนคนเกียจครานไมแสวงหาความรูและทําการงานที่จะนํามาซึ่ง
ลาภผล
๒. ไมรักษาทรัพยของตนดวยกุศโลบายที่ดี
๓. ใชจายทรัพยสินไมตามสมควรแกฐานะ
๔. ชอบคบคนชั่วชาคนพาลสันดานหยาบ
สําหรับการตัดประโยชนในชาติหนามี ๕ ประการคือ
๑. ไมมีศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย
๒. ไมมีศีลซึ่งเปนเครื่องรักษากายวาจาใหเรียบรอย
๓. ไมยินดีในการศึกษาเลาเรียนสดับตรับฟงพระสัทธรรม
๔. มีความตระหนี่ไมรูจักการเสียสละบริจาคทาน
๕. ไมมีปญญาที่จะพิจารณาสังขารธรรมตามความเปนจริง
ผูที่ตัดทําลายประโยชนในชาตินี้และชาติหนาดังกลาวขางตนชื่อวาคน
พาล พระพุทธเจาทรงตรัสวาการไมคบคนพาลเปนมงคลอันประเสริฐ ถา
คบคนพาลแลวก็เปน อัปมงคลใหเกิดความฉิบ หายทั้งในชาตินี้และชาติ
หนา

๕๐
มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต (ปณฑิตานัญจะ เสวะนา)
การคบบัณฑิตนั้น นํามาซึ่งความเจริญรุง เรืองสวัสดีทั้งในชาตินี้และ
ชาติหนา เพราะวาบัณ ฑิตเปนผูแสวงหาประโยชนทั้งในชาตินี้และชาติ
หนา ผูใดไปคบคาสมาคมก็ยอมจะชักพาใหทําความดีคือทานศีลภาวนา
เปน ตน และใหประพฤติต นอยูใ นสุจ ริต ทั้ง ๓ คือ กายสุจริต วจี สุจริต
มโนสุจริต
กายสุจริต มี ๓ คือ ไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม
วจีสุจริต มี ๔ คือ ไมพูดปด ไมพูดวาจาสอเสียดยุยงใหคนแตกกัน ไม
พูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ
มโนสุจริต มี ๓ คือไมโลภคิดลักของผูอื่น ไมพยาบาทอาฆาตจองเวร
ไมเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม บัณฑิตนั้นเปรียบเหมือนของหอม ผูใด
คบคาสมาคมก็พลอยพาใหกลิ่นหอมฟุงจรุงใจไปดวย สวนคนพาลทาน
เปรียบประดุจของเหม็นเชนปลาเนา ผูใดไปคบคาสมาคมดวยยอมนําพา
ใหเหม็นคละคลุงไป
มงคลที่ ๓ การบูชาสิ่งทีค่ วรบูชา (ปูชา จะ ปูชะนียานัง)
บุคคลใดกระทําการสักการะบูชาแกวัตถุที่ควรบูช า มีพระพุท ธ พระ
ธรรม พระสงฆ เปนตน จัดเปน มงคลอัน ประเสริ ฐ เปนบอเกิดแหงบุญ
กุศ ลทั้ง หลาย การบูช านั้น มี ๒ อยา งคือ อามิ ส บู ช า และปฏิ บัติ บู ช า
อามิสบูชาไดแกการบูช าดวยวัตถุ ขาวของตาง ๆ อาทิเชน ดอกไมธูป
เทียนของหอม ขาวน้ํา ผานุงผาหม เสื่อสาดอาสนะ สรางวัดวาอาราม
โบสถ วิห าร ลานพระเจดี ย สรางกุฏิ ศาลาการเปรียญ สระน้ํา ถนน
หนทาง สรางพระพุทธรูป สรางพระสถูปเจดีย เหลานี้ ถือวาเปนอามิส บูชา สวนการปฏิบัติบูชานั้นคือ การรักษาไตรสรณาคมน รักษาศีล ๕ ศีล
๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ รักษากรรมบถ ๑๐ เลาเรียนพระไตรปฎกเพื่อยกมาสู

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

๕๑

การปฏิบัติการเจริญ พระกรรมฐาน คือ สมถกรรมฐาน และวิปส สนากรรมฐานเพื่อการละสังโยชนและกิเลสทั้งหลาย ตามรอยบาทพระศาสดา
และพระอริยสาวกทั้งปวงเหลานี้คือ ปฏิบัติบูชา
สําหรับสิ่งอันควรบูชานั้นไดแก
๑. พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูตรัสรูธรรมและโลกุตตรธรรม
๒. พระปจเจกพุท ธเจา คือผูต รัส รูธรรมดว ยตนเองแตมิไ ดกอตั้ ง
ศาสนาออกสั่งสอนผูอื่น
๓. พระธรรม อันเปนคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
๔. พระสงฆ คื อ สาวกผู ฟ ง คํ า สั่ง สอนของพระพุ ท ธเจ าแล วนํ า มา
ปฏิบัติจนสามารถฆากิเลสทําจิตใจเขาสูอริยภูมิคือ พระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต
ทั้ง ๔ ขอที่กลาวมานั้นคือสิ่งอันควรบูชาอยางประเสริฐ เปนบอเกิด
แหงบุญกุศลนับประมาณมิ ไดแกผูบูชา นอกจากนั้น ก็ยังมีครูอุปชฌาย
อาจารย ผูสั่งสอนวิชาความรูแกเรา บิดามารดา ผูชุบเลี้ยงดูอุปถัมภเรามา
พี่หญิงพี่ชาย ญาติทั้ง หลายที่มีอายุมากกวาเรา และคนที่ควรเคารพ ๓
จําพวก ผูสูงกวาเราโดยวัยวุฒิ คือมีอายุมากกวาเรา ผูสูง กวาเราโดย
คุณวุฒิ คือมีคุณความรูมากกวาเรา ผูสูงกวาเราโดยชาติวุฒิ คือมีศักดิ์ศรี
ฐานะสูงกวาเรา เราก็ควรมีความเคารพออนนอมตอทานเหลานั้นดวย
สําหรับอามิสบูชา และปฏิบัติบูชานั้นสิ่งใดมีผลอานิสงสมากกวากัน ก็
ขอตอบวา อามิ ส บูช านั้น แม จ ะมี อานิส งสมากก็จริง อยูแตมีอานิส งสไ ม
เทากับปฏิบัติบูชา เพราะวาการที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุง เรืองไดตอ งมี
การปฏิบัติ บูช าใหมาก ถามี ลําพังอามิ ส บูช านั้น พระศาสนาไมสามารถ
เจริญรุงเรืองได ฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติตามโอวาทของทานที่เราเคารพ
บูชามีพระพุทธเจาเปนตนนั้น จึงเปนการบูชาอันสูงสุด

๕๒
มงคลที่ ๔ การอยูในสถานที่อันสมควร (ปะฏิรูปะเทสะวาโส)
สถานที่ใดที่เปนที่ตั้งแหงพระพุทธศาสนา มีผูเคารพบูชาพระรัตนตรัย
มีการกอสรางมีการรักษา มีการเคารพบูชาพระพุทธรูป และพระเจดียที่
พุทธศาสนิกชนสรางอุทิศถวายแกพระสัมมาสัมพุทธเจา มีการจารึกจาร
พิมพ ปาวประกาศเผยแผ แสดงพระธรรมและพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจาไดบัญญัติไว มีพระภิกษุสงฆประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา สั่งสอน อุบาสกอุบาสิกาใหรักษาศีล ๕ ศีล ๘
และเจริญภาวนา สถานที่ดังกลาวนี้จัดเปนสถานที่อันสมควรเพราะบุคคล
ผูอยูในสถานที่เห็นปานนี้ยอมไดซึ่งอนุตตริยะทั้ง ๖ คือ
๑. ทั ส สนานุ ต ตริ ย ะ การเห็ น อั น ประเสริ ฐ เช น การได เ ห็ น
พระพุทธรูปที่สวยงามนาศรัทธา การไดเห็นพระเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ การไดเห็นรูปพระสุ ปฏิ ปนโนผูปฏิบัติชอบ การไดเห็นเหลา
ภิกษุสามเณรพรอมเพรียงกันประกอบกิจโดยธรรม เปนตน
๒. สวนานุตตริยะ การไดฟงอันประเสริฐ เชนการไดฟงธรรมะ การ
ไดฟงเสียงสวดมนต เปนตน
๓. ลาภานุตตริยะ การไดลาภอันประเสริฐ คือการไดโอกาสในการ
เกิดความศรัทธาในคุณของพระพุทธเจา คุณของพระธรรม และพระอริยสงฆสาวกผูประพฤติธรรมตามรอยยุคลบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา
๔. สิกขานุตตริยะ การศึกษาอันประเสริฐ คือการศึกษาในอธิ ศีล คือ
ศีลอันยิ่ง อธิจิต คือสมาธิอันยิ่ง อธิปญญา คือปญญาอันยิ่ง
๕. ปาริจริยานุตตริยะ การบํารุงอันประเสริฐ คือการไดบํารุงพุทธเจดียทั้งหลายที่สรางอุทิศพระพุทธเจา การไดบํารุงสนับสนุนในการศึกษา
เลาเรียน ปฏิบัติ เผยแผพระธรรม การไดบํารุงพระสงฆผูเปนสุ ปฏิปนโน
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การไดบํารุงเกื้อหนุนหมูภิกษุสงฆผูพรอมเพรียงกัน
ประกอบกิจอันเปนธรรมเปนวินัย
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๖. อนุสสตานุตตริยะ การระลึกอันประเสริฐ คือการระลึกถึงคุณของ
พระพุทธเจา การระลึกถึงคุณของพระธรรม การระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆสาวกของพระพุทธเจา
บุคคลใดอยูใ นสถานที่อาณาเขตอันเปนปฏิรูปเทศ คือเปน เขตที่ตั้ง
แหงพระศาสนา ไดโอกาสในการเลาเรียนศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของ
องคพระศาสดา ยอมเปน มงคลอัน ประเสริฐ เพราะวาจะไดซึ่ง อุปนิสัย
ปจจัยแกมรรคผล ยกตนใหพนจากความเกิดแกเจ็บตาย และทุกขทั้งปวง
มงคลที่ ๕ ความเปนผูทําบุญไวแลวแตปางกอน (ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา)
บุคคลใดแตช าติกอนไดเคยเพียรกอสรางสั่ง สมในกองบุญ กองกุศล
ทั้งหลาย มีทานการใหขาวน้ําผาผอนทอนสไบเสนาสนะที่อยูอาศัยเปนตน
ศีล การสํ า รวมระวั ง กายวาจาให เ รี ย บร อย เจริ ญ ภาวนาบํ า เพ็ ญ พระ
กรรมฐาน ฟง พระสัท ธรรมเทศนา และการบูช าพระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ เปนตน ชื่อวาไดเคยกอสรางบุญมาในกาลกอน จัดเปนความ
มงคลอันประเสริฐ เพราะวาเมื่อบุคคลใดไดเคยสรางบุญกุศลมาในปาง
กอน ยอมนําใหสําเร็จในสมบัติทั้ง ๓ ประการ คือ
๑. มนุษยสมบัติ คือสมบัติในเมืองมนุษย
๒. สวรรคสมบัติ คือสมบัติในเมืองสวรรค
๓. นิพพานสมบัติ คือสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมาภิสมัย ตัด
กิเลสขาดออกจากใจ บริสุทธิ์หลุดพนจากทุกขโทษเวรภัยทั้งปวง
ซึ่งสมบัติทั้ง ๓ จะมีมาไดก็อาศัยจากบุญกุศลที่เคยทําไวแตชาติปาง
กอนมาเกื้อหนุน แตถาหากกุศลแตชาติปางกอนไมมีแลว ก็จะกลายเปนผู
ไรวาสนา จะกระทําสิ่งใดก็ไมสําเร็จ ทํามาหากินคาขายก็ขาดทุน จะไป
พึ่งพาอาศัยใครก็ไมมีคนชวยเหลือ ถึงเขาจะเต็มใจชวยเหลือ ผูไรวาสนา
ก็ไมมีปญญาจะรับเอาไวได เพราะวาเปนผูมิไดทําบุญกุศลมากอนในหน
หลัง ฉะนั้นทานสาธุชนไดฟงดังนี้ จงมีจิตยินดีพากันขวนขวายในกองการ

๕๔
กุศล คือ ทาน ศีล ภาวนา จะไดมีเสบียงไวเลี้ยงตนในกาลขางหนาตอไป
ได ทั้งนี้จะขอกลาวถึง บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการอันเปนที่เกิดแหงบุญ
บุคคลใดตองการสั่งสมซึ่งบุญ พึงขวนขวายบําเพ็ญในบุญกิริยาเหลานี้คือ
๑. ทานมัย คือบุญเกิดจากการใหทาน
๒. ศีลมัย คือบุญเกิดจากการรักษาศีล
๓. ภาวนามัย คือบุญเกิดจากการเจริญภาวนา
๔. อปจายนมัย คือบุญอันเกิดจากการออนนอมถอมตนตอผูใหญ
๕. เวยยาวัจจมัย คือบุญอันเกิดจากการชวยขวนขวายรับใชในกิจอัน
ชอบ
๖. ปตติทานมัย คือบุญอันเกิดจากการอุทิศสวนกุศลใหผูอื่น
๗. ปตตานุโมทนามัย คือบุญอันเกิดจากการอนุโมทนาในกุศลของ
ผูอื่น
๘. ธัมมัสสวนมัย คือบุญอันเกิดจากการสดับรับฟงพระธรรม
๙. ธัมมเทสนามัย คือบุญอันเกิดจากการแสดงธรรม
๑๐. ทิฏุชุ กัมม คือบุ ญ อัน สําเร็ จ ดว ยการทําความเห็น ใหต รงตาม
ทํานองคลองธรรม
ฉะนั้น สาธุช นทั้ง หลายจงอยา ประมาทในชีวิต จงพากัน ขวนขวาย
ประกอบบุญเพื่อเปนเสบียงติดตามตนไปในปรภพเบื้องหนา เพราะวาบุญ
เทานั้นที่จะติดตามผูตายไปได สมบัติทั้งหลายมิวาจะมากมายปานใดก็มิ
อาจติดตัวไปไดแมแตนิดเดียว ฉะนั้นบุคคลใดเปนผูขวนขวายสั่งสมบุญ
ไวใหมาก ยอมจะเกิดเปนมงคลแกตนเองเปนลนพนในกาลเบื้องหนา ดัง
พรรณนามานี้แล
มงคลที่ ๖ การตั้งตนไวชอบ (อัตตะสัมมาปะณิธิ)
บุคคลใดประกอบตนเองไวในทางที่ชอบคือทางที่เปนกุศลทั้งหลายอัน
เปนเหตุแหงความเจริญ ละเวนหนีหางจากทางที่เปนอกุศลทั้งหลายอัน
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เปนเหตุแหงความเสื่อม นั่นยอมเปนมงคลอันประเสริฐ อธิบายวา บุคคล
ใดเปนคนไมมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย กระทําตน
ใหเปนผูมีศรัทธา บุคคลใดเปนผูไมมีศีล กระทําตนใหเปนผูมีศีล บุคคลใด
เปนผูไมมีหิริความละอายตอบาป กระทําตนใหเปนผูมีหิริ บุคคลใดเปนผู
ไมมีโ อตตัปปะความเกรงกลัวตอบาป กระทําตนใหเปน ผูมีโ อตตัปปะ
บุคคลใดเปน ผูส ดับตรับฟงธรรมมานอย กระทําตนใหเปนผูขวนขวาย
สดับตรับฟงศึกษาธรรม บุคคลใดเปนผูมีมัจฉริยะความตระหนี่ กระทําตน
ใหเปนผูแกลวกลาในการบริจาคทาน บุคคลใดเปนมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรม กระทําตนใหเปนสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามทํานองคลอง
ธรรม เหลานี้รวมเรียกวา อัตตสัมมาปณิธิ คือเปนผูตั้งตนไวในทางที่ดีที่
ชอบประกอบในกุศลอันจะยกตนใหพนจากทางเสื่อมทั้งปวงได ทีนี้ถา
ถามวาบุคคลจะสามารถตั้งตนไวชอบไดจะตองอาศัยอะไรเปนเหตุปจจัย
ตอบวาตองอาศัยกัลยาณมิตร คําวากัลยาณมิตร หมายถึงผูที่มีคุณธรรม
สูงกวาเราสําหรับเปนตัวอยาง พรอมทั้งสามารถใหโอวาท ชี้นําทางกุศล
กระทําการกุศลละอกุศลใหเราเห็นแบบอยูตลอด พรอมทั้งสามารถชี้แนะ
บอกขอบกพรองใหเราได ฉะนั้น บุคคลผูปรารถนาตั้ง ตนไวชอบจะตอง
ขวนขวายเขาหากัลยาณมิ ตรคือมิต รดีเพื่อนดี แลวพึงเคารพในโอวาท
ทานเหลานั้นพรอมทั้งกระทําตาม แตถาหากหาคนดีคบไมไดแลวไซร พึง
อยูผูเดียวและไมพึงกระทําความชั่ว
มงคลที่ ๗ ความเปนผูสดับตรับฟงมาก (พาหุสัจจัญจะ)
ความเปน ผูไ ดยิน ไดฟง พระพุท ธวจนะมาก ความเปนผูไดเลาเรียน
ศึกษาพระสัท ธรรมไดยินไดฟง ธรรมภาษิตที่ตรัสโดยพระพุท ธเจาพระ
อรหั น ตส าวกและเหลา บัณ ฑิต ทั้ ง หลาย จัด วา เปน มงคลอั น ประเสริ ฐ
เพราะวายอมทําใหทานผูสดับตรับฟงมากนั้นเปนผูคงแกเรียนสุขุมลึกซึ้ง
คัมภีร ภาพ มี องค ประกอบคือ เป น ผูไ ด ยิน ได ฟง ได ศึกษาวิช าการอั น
ประเสริฐวิชาการอัน เปน เลิศ อันสามารถนําผูศึกษาเรียนรูใ หเขาสูทาง
เจริญโดยปราศจากความเสื่อม นั่นคือพระพุทธวจนะ ถอยคําที่ตรัสแสดง

๕๖
ออกมาโดยพระสัมมาสัมพุท ธเจา เพราะวาเปน วิชาการอันลึกซึ้ง ที่ขบ
ออกมาจากพระปญญาอันรูแจงเห็นจริงในโลกธาตุทั้งปวงของทานผูบรรลุ
ซึ่งสัพพัญุตญาณ พระพุทธวจนะยอมเปนถอยคําที่เปนจริงแทเปนหนึ่ง
ไมมีสอง สรางเสริมใหผูสดับรับฟงไดเกิดปญ ญารูแจงสัจธรรมความจริง
เพื่อจะไดปฏิบัติไดถูก ไมโดนธรรมชาติทํารายทําลายเอา นอกจากนั้นก็
พึง ทรงจําไวใ หดีไม หลงลืม งาย กลาวไดคลองปากนึกไดเจนใจ ขบคิด
วิเคราะหแยกแยะไดอยางแจมแจง รวมลงไดมาในคําวา พาหุสัจจะ เปนผู
สดับตรับฟงมากยอมเปนมงคลอันประเสริฐ เพราะจะเปนที่พึ่งแกตนและ
บุคคลอื่น ได เปน ที่พึ่ง แกต นนั้น นั่น คือบุคคลนั้น ยอมรูแจง วาสิ่ง ใดเปน
ธรรมสิ่งใดมิใชธรรม สิ่งใดเปนกุศลสิ่งใดเปนอกุศล สิ่งใดควรละเวนสิ่งใด
ควรกระทํา สํ าหรับการเป น ประโยชนแก ผูอื่น นั้ น ก็คือ สามารถชี้แจง
แยกแยะ สั่งสอนแนะนําบอกกลาวแกผูอื่นได มหาชนทั้งหลายไดอาศัย
บุคคลผูสดับตรับฟงในพระพุทธพจนมาก ยอมทราบวา สิ่งใดเปนธรรมสิ่ง
ใดมิใ ชธรรม สิ่ง ใดเปน กุศลสิ่ง ใดเปน อกุศล สิ่ง ใดควรละเวน สิ่งใดควร
กระทํา ดังนั้น บุคคลผูเปนผูสดับตรับฟงในพระพุทธวจนะมากนั้น ยอม
นําความมงคลมาใหแมแกตนเอง และแมแกบุคคลอื่นดังนี้แล
มงคลที่ ๘ ความฉลาดในศิลปวิทยาการ (สิปปญจะ)
บุคคลผู เฉลีย วฉลาดในศิ ลปวิท ยาการยอ มเปน มงคลอัน ประเสริ ฐ
เพราะวาบุคคลนั้นยอมสามารถชวยเหลือยังกิจอันยากของบุคคลอื่นให
สามารถสําเร็จโดยงายดายดวยศิลปวิทยาการของตน ซึ่งก็จะทําใหตนได
ทรั พย มาเลี้ ย งชี พ เลี้ ย งบิ ดามารดา มี ท รั พย สํ าหรับ การบํา เพ็ ญ ทาน
เกื้ อ หนุ น พระศาสนาให เ จริ ญ ด ว ยป จ จั ย เครื่ อ งอาศั ย และเจริ ญ ด ว ย
ถาวรวัตถุอาคารสถานที่ โบสถวิหาร ลานพระเจดีย กุฏิ สวม ถนน เปน
ตน บุคคลผูฉลาดในศิลปวิทยาการยอมสามารถยังประโยชนใหเกิดแกตน
ทั้งในโลกนี้ พรอมทั้งสามารถสรางกุศลอันจะเปนไปเพื่อประโยชนในปรภพเบื้องหนาดังบรรยายมานี้ จึงกลาววาความเปนผูเฉลียวฉลาดในศิลป
วิทยาการนั้น ยอมนํามาซึ่งมงคลอันประเสริฐ

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

๕๗

มงคลที่ ๙ ความเปนผูศึกษาและใสใจในวินัยและกฎระเบียบตาง ๆ
เปนอยางดี (วินะโย จะ สุสิกขิโต)
วินัย และกฎระเบี ยบทั้ง หลายย อมบัญ ญัติม าเพื่อ ความผาสุ ก เพื่ อ
ประโยชนในการอยูรวมกันอยางสงบสันติขององคกรนั้น ๆ ฉะนั้นบุคคล
ใดไมขวนขวายในการศึกษาและใสใจปฏิบัติตามวินัยและกฎระเบียบตาง
ๆ ในองคกรที่ตนเองอาศัยและเกี่ยวของอยู บุคคลนั้นยอมชื่อวาทําตนเอง
ใหเดือดรอนดวย ยอมทําใหบุคคลรอบขางรวมทั้งองคกรนั้นนั้นเดือดรอน
ดวย คําที่วาทําใหตนเองเดือดรอนก็คือยอมทําใหตนเองกลายเปนคน
นิสัยเสีย ทําอะไรตามใจตนเอง ไมสามารถบังคับตนใหอยูในระเบียบวินัย
กฎขอบังคับตาง ๆ ได ยอมจะทําใหตนเองเปนที่รังเกียจและไมไวใจของ
บุคคลในองคกรนั้น ยอมจะถูกคนในองคกรนั้นควบคุม บีบบังคับ จํากัด
ขอบเขต จํากัดสิทธิเสรีภาพ หรือตองกําจัดใหพนจากองคกรหรือสังคม
นั้นไปเลย บุคคลผูไมใสใจในวินัยและกฎระเบียบขอบังคับ ทายที่สุดจะ
ประสบกับความเดือดรอนนานับประการ สําหรับคําที่วาทําใหบุคคลรอบ
ขางรวมทั้ง องคกรเดือดรอนนั้นก็คือ บุคคลนั้น ไปอยูที่ใด ยอมทําความ
วุนวาย โกลาหล ไมมีระเบียบใหเกิดแกคนรอบขาง บุคคลผูไมมีระเบียบ
วินัยยอมสามารถประพฤติต นเอาเปรียบคนรอบขางไดมาก ยอมเปน
ตัว อยา งไม ดี แ กส มาชิก ใหม ข ององคก ร อัน จะนํ า มาซึ่ ง ความวุน วาย
โกลาหลตาง ๆ ใหบังเกิดขึ้น ฉะนั้นทานจึงกลาววาความเปนผูศึกษาและ
ใสใจในวินัยและกฎระเบียบ จึงเปนมงคลอันประเสริฐ
มงคลที่ ๑๐ การกลาววาจาอันเปนสุภาษิต (สุภาสิตา จะ ยา วาจา)
วาจาอันใดที่ไพเราะออนหวานไมรําคาญแกโสต เปนประโยชนทั้งใน
ชาติ นี้ แ ละชาติ ห น า วาจานั้ น ชื่ อ ว า วาจาสุ ภ าษิ ต วาจาสุ ภ าษิ ต
ประกอบด ว ยองค ๕ ประการ และเว น จากองค ๔ ประการ ที่ ว า
ประกอบดวยองค ๕ ประการก็คือ

๕๘
๑. กลาวในกาลอันสมควร เพราะวาถอยคําแมจะดีปานใดถาหาก
กลาวผิดเวลาก็เปนโทษได
๒. กลาวแตคําสัตยจริงไมกลาวคําเท็จ เพราะวาคําสัตยยอมเปนที่
สรรเสริญแกบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
๓. กลาวคําออนหวานสุขุมละเอียดไมหยาบคายใหเคืองใจผูอื่น
คือสามารถประดิดประดอยถอยคําใหนุมนวลไมทิ่มแทงใจผูฟง ใชถอยคํา
ชาวเมืองที่สุภาพเรียบรอย มีกุศโลบายในการใชถอยคํามิใหออกไปทิ่ม
แทงจิตใจผูฟง แมจะจําเปนจะตองพูดเรื่องรุนแรงก็รูจักใชถอยคํานุมนวล
มิใหผูฟงตองเคืองใจ
๔. กลาวคําที่มีประโยชนในชาตินี้และชาติหนา ที่มีประโยชนใ น
ชาตินี้ เชนถอยคําที่แนะนําใหรูจั กปฏิบัติตัวใหถูกแบบแผนของสัง คม
ถอยคําที่แนะนําใหปฏิบัติใหสุขภาพแข็งแรงและถอยคําแนะนําการทํามา
หากินดํารงชีวิตเปน ตน ที่มีประโยชนใ นชาติหนา เชนถอยคําที่แนะนํา
เรื่องบาปเรื่องบุญ สิ่งใดควรเวนสิ่งใดควรกระทํา และเรื่องความไมเที่ยง
แทแนนอนของชีวิต เปนตน
๕. กลา วคํ าที่ป ระกอบไปดว ยจิต เมตตา ไม มีค วามโกรธอิ จฉา
ริษยาพยาบาทประสงคใหเกิดความเดือดเนื้อรอนใจแกผูฟง
สําหรับคําที่วาวาจาสุภาษิตนั้นเวนจากองค ๔ ก็คือ
๑. มุสาวาท คือการกลาวคําเท็จ หลอกลวง ลอลวง ดวยเรื่องไมจริง
ทําใหผูฟงตองเสียหายจากประโยชนตาง ๆ
๒. ปสุณาวาท หรือ เปสุญญวาท คือการกลาวถอยคําสอเสียดยุยง
ใหคนแตกกัน ใหคนทะเลาะกัน ใหคนผิ ดใจกัน ใหคนแตกความสามัคคี
กัน ใหคนกลายจากมิตรเปนศัตรูซึ่งกันและกัน
๓. ผรุสวาท คือคําพูดหยาบคาย คําพูดเผ็ดรอน คําพูดที่ประสงคให
ผูฟงเจ็บใจ เดือดเนื้อรอนใจ ทุกขระทมใจ
๔. สั ม ผั ป ปลาปะ คื อ คํ า พู ด เพ อ เจ อ พู ด เหลวไหล พู ด ไม เ ป น
ประโยชน ไมมีเหตุผล ไรสาระ ไมถูกกาละเทศะ
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ทั้ง ๔ อยางนี้เรียกวาวจีทุจ ริต หมายถึง การประพฤติชั่วดวยวาจา
การประพฤติชั่วทางวาจามีโทษมาก บุคคลผูกลาววาจาทุจริตทั้ง ๔ นี้มี
โทษมากมายหลายประการ ยอมจะยังใหบุคคลผูกลาววาจาทุจริตนั้นให
ไปบังเกิดในกําเนิดนรก เปรต อสุรกาย และสัตวเดียรัจฉาน ใหเสวยทุกขโทมนัส เวทนาแกกลาสิ้น กาลนาน ครั้นพนจากอบายภูมิแลวมาเกิดใน
เมืองมนุษ ยแลว เศษกรรมของโทษที่กลาวมุ ส าวาทยอมใหผ ล มีผูมา
ลอลวงใหเสียทรัพยขาวของและแกลงฟองรองในคดีความที่ไมจริง สวน
เศษกรรมของโทษที่กลาวยุยงใหเขาแตกราวซึ่งกันและกัน ยอ มจะทําให
ตองแตกราวจากบิดามารดาบุตรภรรยาคณาญาติมิตรอํามาตยผูรวมวงศ
พงศา ญาติโกโหติกาอันเปนที่รักใคร ตองกลายเปนผูปราศจากที่พึ่งพิง
พาอาศัย มิตรสหายที่ผูกพันกันแตไหนก็ตองแตกกันไป มิไดมีผูจะรวม
สมาคม สวนเศษกรรมของโทษที่กลาวคําหยาบชาดาทอ ก็จะเจอแต
ถอยคําหยาบคาย ชั่วชา เขาติเตียนนิน ทาดาวาดวยคําเลวทรามต่ําชา
มากมายหลายประการ ส ว นเศษกรรมของโทษที่ ก ล า ววาจาอั น หา
ประโยชนมิได ก็จะทําใหไดฟงแตสิ่งไมมีประโยชน ไมมีแกนสารสาระ ไม
มีเหตุไมมีผล ไมสามารถยังประโยชนใหเกิดสติปญญาขึ้นมาได
การกลาววาจาใดไมเบียดเบียนตนและผูอื่นนั่นเปนวาจาที่ควรกลาว
สวนวาจาใดที่เบียดเบียนตนและผูอื่นไมควรกลาวเลย โดยเฉพาะถาหาก
บุคคลกลาวถอยคําบิดเบือนธรรมะ คือกลาวสิ่งที่ไมเปนธรรมวาเปนธรรม
กล า วสิ่ ง ที่ เ ป น ธรรมว า มิ ใ ช ธ รรม ดั ง นี้ ย อ มมี โ ทษเป น บาปมากมาย
มหาศาล เพราะทําใหพระธรรมของพระตถาคตเจาเสียหาย ยอมนําความ
เดือดรอนวอดวายมาสูประชุมชนผูกระทําตามถอยคําที่บิดเบือนนั้น สวน
ผูกลาวบิดเบือนธรรมยอมจะประสบทุกขในอบายภูมิทั้ง ๔ คือ นรก เปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉานสิ้นกาลนาน แมคําหยาบคายก็ไมควรกลาว เพราะ
จะนําทุกขโทษมากมายมาสูผูกลาว คือทําใหเปนผูมีศัตรูมาก ไมมีมิตร มี
แตคนรังเกียจไมรักใคร ชอบใจ สวนการกลาววาจาออนหวานยอมนํามา
ซึ่งมิตร และลาภสักการะมาให และวาจาที่เปนเท็จไมมีความจริงนั้น ทาน
สาธุชนก็ไมควรกลาวเลย ควรกลาวแตวาจาสัตย คําจริงแท เพราะวาคํา
สัตยยอมชื่อวาเปนคําไมตาย ไมเสื่อมจากประโยชนของตนและผูอื่น นํา

๖๐
ความเจริญมาใหทั้งในโลกนี้และโลกหนา อันวาคําสัตยนี้ยอมเปนคําที่สูง
เลิศแสนประเสริฐ เพราะวานักปราชญทั้งหลายยอมรักษากัน สืบมาสิ้น
กาลนานในกาลทุกเมื่อ เพราะฉะนั้นบุคคลใดตั้งอยูในธรรมคือความสัตยนี้
แลว นักปราชญทั้ง หลายยอมกลาววาเปน สัป บุรุษ อัน ประเสริฐ ในโลก
เพราะการรักษาความสัตยยอมเปนปจจัยแกสวรรคและนิพพานในอนาคต
เพราะวาบุคคลผูกลาวคําสัตยยอมจะไปอุบัติในเทวโลกมีมากมายนักหนา
และการกลาวคําสัตยนั้นยอมทําใหจิตของบุคคลผูน ั้นซือ่ ตรงเอื้อประโยชน
ตอการรูแจงอริยสัจธรรม อันเปนปจจัยใหบรรลุมรรคผลนิพพานไดอยาง
แนน อน ฉะนั้นพระพุทธองคจึงตรัส วา รสของคําสัตยเปน รสที่เลิศรสที่
ประเสริฐกวารสทั้งปวง มีรสที่ยิ่งกวารสเปรี้ยวหวานมันเค็มอันปุถุชนเสพ
รสแหงคําสัตยยอมเปนแกนสารในโลก เพราะจะนําความสุขอันประเสริฐ
ใหเกิดขึ้น ทั้ง สุขในโลกียและสุขในโลกุต ตระ อานิส งสการกลาววาจา
สุภาษิตนั้นยอมมีผลมากมีผลไพศาล เพราะบุคคลผูจะบรรลุธรรมไดก็ตอ ง
อาศัยไดฟง วาจาสุภาษิต และอันวาพระพุท ธเจาตรัสสั่งสอนเทศนาแก
พุทธบริษัทใหสําเร็จทางสวรรคนิพพานก็ดวยคําสุภาษิต ทําใหเวไนยสัตว
ทั้งหลายมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส ใหมีความสลดสังเวชใจในสัพพสังขาร สามารถตัดกิเลสใหขาดจากสันดาน ก็ดวยวาจาสุภาษิต พระธรรม
และวินัยที่พระพุทธเจาตรัสไวนี่ชื่อวา วาจาสุภาษิต หรือคํากลาวของ
พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ชื่อวาวาจาสุภาษิต ถึงแมบุคคลใดก็ดีกลาว
ถอยคําที่เขาไดกับลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ประการ คือถอยคําที่
ยัง ใหผูฟง คลายกําหนัด ปราศจากทุกข ไม สั่ง สมกองกิเลส เพื่อความ
อยากอัน นอย เพื่อมั กนอยสัน โดษ ไมร ะคนดวยหมู เพื่อปรารภความ
เพียร เพื่อความเลี้ยงงาย นี้ก็ชื่อวาวาจาสุภาษิต วาจาใดที่เปนประโยชน
ในชาตินี้ เชนบิดามารดาสอนบุตรใหทํามาหากินในสัมมาชีพก็ชื่อวาเปน
วาจาสุภาษิต วาจาที่บุคคลทองบน สวดมนตภาวนากลาวสรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัย สรรเสริญกุศลธรรมมีทาน ศีล ภาวนา เปนตนก็เปนวาจา
สุภาษิต ถอยคําที่กลาวโทษของสังขารปลงปญญาใหเห็นไตรลักษณคือ
ความไมเที่ยง เปนทุกข มิใชตัวตน ก็เปนวาจาสุภาษิต ดังที่ไดพรรณนา
มานั่นก็คือการกลาววาจาสุภาษิตยอมเปนประโยชนแกผูกลาวและผูฟง
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นั่นคือยังประโยชนใหเกิดทั้งในชาตินี้และชาติหนา ยังประโยชนใหเกิดทั้ง
ทางโลกียะและโลกุตตระ ฉะนั้นการกลาววาจาสุภาษิตจึง เปนมงคลอัน
ประเสริฐดังวามานี้แล
มงคลที่ ๑๑ การบํารุงมารดาบิดา (มาตาปตุอุปฏฐานัง)
บุคคลใดชายหญิงที่กอกําเนิดเกิดมาในโลก ถาผูใดไดปรนนิบัติบิดา
มารดาใหอยูเย็นเปนสุขนั้น จัดวาเปนมงคลอันประเสริฐวิเศษ เพราะวา
บิดามารดายอมมีบุญคุณโดยสังเขป ๔ ประการ
๑. บิดามารดาจัดวาเปนพรหมของบุตร เพราะวาบิดามารดายอม
ประกอบดว ยคุ ณ ธรรม ๔ ประการของพรหมต อบุ ต ร นั่น คือ เมตตา
ปรารถนาใหเปนสุข กรุณาปรารถนาใหพนทุกข มุทิต าพลอยยิน ดีเมื่อ
บุตรไดดี อุเบกขาวางเฉยเมื่อบุตรพึ่งพิงตนเองไดแลว
๒. บิดามารดาจัดวาเปนบุพพเทวดาของบุตร เพราะวาบิดามารดา
ยอมปกปกรักษาบุตรกอนเทวดาทั้งปวงจําเดิมแตอยูในครรภนั้นทีเดียว
๓. บิดามารดาชื่อวาเปนบูรพาจารยของบุตร เพราะยอมเปนผูให
โอวาทสั่งสอนกอนครูบาอาจารยทั้งหลายทั้งปวง
๔. บิดามารดาชื่อวาเปนอาหุเนยยบุคคลของบุ ตร หมายถึงเปน
บุคคลที่สมควรแกของสักการะบูชาบรรณาการที่บุตรจะนํามามอบให เชน
ขาวน้ํา ผาผ อนทอนสไบ ฟู กหมอน เสื่อสาดอาสนะเตีย งตั่ ง เงิน ทอง
เครื่องใชไมสอย หยูกยารักษาโรคเปนตน และเนื่องจากบิดามารดามีคุณ
อยางสูง ตอบุต รเปรียบประดุจ ดัง คุณ ของพระอรหันต ฉะนั้ นการที่บุต ร
บูชาบิดามารดานั้นยอมจะมีบุญคุณคาประดุจการบูชาพระอรหันต อนึ่ง
บุตรใดทํารายทําลายเขนฆาบิดามารดาก็ยอมมีโทษเทียบเทากับการฆา
พระอรหันต มีโทษทัณฑถึงอเวจีมหานรก
ถามวาวิธีที่บุตรจะอุปฏฐากบํารุงบิดามารดานั้นมีกี่อยาง ตอบวามี ๒
อยางคือการบูชาอยางต่ํา และการบูชาอยางสูง การบูชาอยางต่ําก็คือการ
ที่บุตรบํารุงดวยวัตถุปจจัย อาหาร ขาว น้ํา เงินทอง ขาวของเครื่องใชไม
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สอยนั้นจัดวาเปนการบูชาอยางต่ํา สวนการบูชาอยางสูงนั้นคือการบูชา
ดวยธรรมนั่นคือ
๑. บิดามารดาเปนผูไมมีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ก็ไป
ชักจูงชักชวนออนวอนใหบิดามารดาเกิดมีความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธา
ในคุณพระรัตนตรัยตั้งอยูในพระไตรสรณาคมน
๒. บิด ามารดาเป น คนไม มี ศี ล ก็ไ ปชั กจู ง ชั ก ชวนอ อนวอนใหบิ ด า
มารดาสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ใหบริสุทธิ์ผองแผว
๓. บิดามารดาไมเคยไดเลาเรียนสดับตรับฟงพระธรรมเทศนาไมรูสิ่ง
ใดเปน คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน ก็ไ ปชักจูงชักชวนออนวอนให
บิดามารดาไดฟงพระธรรมเทศนา ไดรูจักบาปบุญ คุณโทษจะไดแสวงหา
ประโยชนไปชาติหนา
๔. บิดามารดามิไดเคยบริจาคทานมีความตระหนี่ถี่เหนียวในทรัพย
หวงแหนไวมิไดใหทาน ก็ไปชักจูงชักชวนออนวอนใหบิดามารดาแกลว
กลาในการบริจาคทานการกุศล
๕. บิดามารดาไมมีปญญาพิจารณาสังขาร จิตใจมืดมนอนธการดวย
อวิชชาโมหะหุมหอไว ก็ไปแนะนําสั่งสอนใหบิดามารดามีปญญาเห็นแจง
สัจจะความจริงละทิ้งความเห็นผิดที่มีมาในเกากอนออกไปได สามารถยก
จิตขึ้นสูพระธรรมกรรมฐานใหเกิดสติและปญญาอยางวิเศษ อันจะนําไปสู
การตัดกิเลสในขันธสันดานได
ฉะนั้ น บุ ต รธิ ด าใดปรนนิ บั ติ บิ ด ามารดาด ว ยการเกื้ อ หนุ น ให เ กิ ด
อริยทรัพยทั้ง ๕ ขึ้นในจิตใจบิดามารดา คือศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ดังไดกลาวพรรณนามาแตขางตน ชื่อวาเปนการปรนนิบัติบูชาบิดามารดา
อยางสูง เปนมงคลอันวิเศษสูงคามหาศาล เพราะจะชวยยกบิดามารดาให
พนจากทุกขในอบายภูมินําขึ้นสูความสุขในสุคติโลกสวรรคได
สําหรับหนาที่ที่บุตรจะตองทําเพื่อใหบิดามารดาชื่นชมโสมนัสนั้นทาน
วามี ๕ ประการคือ
๑. ทานไดเลี้ยงเรามาแลวตองเลี้ยงทานตอบ
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๒. ชวยเหลือทํากิจของทานมิใหขาดตกบกพรอง
๓. ดํารงวงศสกุลของทานใหยั่งยืนเปนที่นับหนาถือตาแกประชาชน
ทั้งหลาย
๔. ประพฤติตนใหสมควรแกการเปนผูรับทรัพยมรดก
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลวใหขวนขวายทําบุญ กุศลอุทิศไปใหทานมิ
ขาด
ถาหากบุตรไดกระทําหนาที่ทั้ง ๕ ประการนี้แลวก็จะมีแตความเจริญ
ไปในภายหนา ทานทั้งสองที่เปนบิดามารดาก็จะมีความสุข อนึ่งการจะทํา
ทานอุทิศไปใหแกหมูญาติบิดามารดานั้น อยาฆาสัตวอยาลักทรัพยเขามา
ทําทาน และทานที่ใหนั้นควรจะเปนสังฆทาน เพราะวาสังฆทานนั้นยอมมี
ผลมีอานิสงสมาก สามารถจะอุทิศไปใหผูวายชนมได กอนใหทานก็ควร
จะสมาทานศีลกอน เพราะวาถาบุคคลผูใหทานมีศีลดวย ทานนั้นยอมมี
บุญกุศลอันใหญ และการใหทานควรจะมีเจตนาศรัทธาบริสุทธิ์บริบูรณทั้ง
๓ กาล คือกอนใหก็มี จิตยิน ดีศรัท ธาไมเสียดายขาวของที่จะนําบําเพ็ญ
ทาน ขณะกํ า ลั ง ให ก็ มี จิ ต ยิ น ดี ศ รั ท ธาไม ห วงแหนเสี ย ดาย และเมื่ อ
หลังจากใหไปแลวก็มีจิตโสมนัสศรัทธาแกลวกลาดีใจพอใจในกุศลทานไม
เสียดายในภายหลัง และการใหทานควรใหดวยความเคารพในทาน อยา
ใหชนิดประดุจดังเอาไปเททิ้ง เมื่อทานผูใหทานกระทําไดดัง นี้ ทานนั้น
ยอมจะมีผลไพศาล จะอุทิศไปถึงผูวายชนมอนุโมทนาก็จะบังเกิดผลดังใจ
เจตนา ใหผูที่ลวงลับไปแลวไดบังเกิดเปนความสุขทิพยสมบัติในภพภูมิ
ของตนนั่นแล
ดังไดกลาวมา เมื่อบุตรไดปฏิบัติบิดามารดาดวยความเคารพก็ยอมมี
อานิสงสทั้งในชาตินี้และชาติหนา แตถาหากวาบุตรมีความประมาทไม
เลี้ ย งบิ ด ามารดาโดยเคารพก็ จ ะมี โ ทษ ทั้ ง ในชาติ นี้ แ ละชาติ ห น า
เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น เราทานทั้งหลายหญิง ชายที่เกิดมาจงอยาได
ประมาท จงปฏิบัติบิดามารดา เพราะวาคุณของบิดามารดามีมาก จะเอา
แผนดินแผนน้ําทองฟาอากาศและขุนเขาพระสุเมรุราชมาชั่งก็ยังเบากวา
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คุณของบิดามารดามากนัก ฉะนั้นการบํารุงมารดาบิ ดาจึง เปนมงคลอัน
ประเสริฐดังไดกลาวพรรณนามาฉะนี้แล
มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะหบุตร (ปุตตะ สังคะโห)
บุคคลใดมีการสงเคราะหบุตรหญิงชายทั้งหลายดวยอามิสปจจัย ๔ สั่ง
สอนสงเสริมใหเรียนรูศิลปศาสตรวิทยาการในทางโลก และไดรูจักอันใด
คือบาปบุญ คุณ โทษมี ปญ ญาทางธรรม ไดเลาเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม
คําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาเปน มงคลอันประเสริฐ ใน
สิงคาลสูตร พระพุทธเจาไดต รัสสอนใหบิดามารดาสงเคราะหบุตรดวย
คุณธรรม ๕ ประการคือ
๑. จงหามบุตรธิดาอยาใหทําบาปทําชั่วผิดศีลผิดธรรม มีการฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดปด ดื่มสุราเมรัยเปนตน
๒. จงสั่ ง สอนบุต รธิด าใหก ระทํ า การกุ ศล มี การให ท าน รั กษาศี ล
เจริญภาวนา ฟงธรรมเทศนาเปนตน
๓. จงใหบุตรธิดาไดเลาเรียนศึกษาในศิลปศาสตรวิทยาการทั้งทางโลก
และทางธรรม
๔. หาสามีภรรยาที่สมควรแกตระกูลใหแกบุตรธิดาตามประเพณีคดี
แหงชาวโลก
๕. มอบทรัพยสมบัติใหแกบุตรธิดาตามกาลเวลาที่จะพึงให
การสงเคราะหบุตรธิดาใหไ ดศึกษาเลาเรียนศิลปวิทยาการเครื่องมือ
ประกอบอาชีพ ชวยเหลือใหสามารถตั้งหลักตั้งฐานมีฐานะสมบูรณพออยู
พอกิน มีหนามีตาในสังคมนั้น ชื่อวาเปนการสงเคราะหใหเกิดประโยชน
ความสุ ข ในชาติ นี้ เป น การสงเคราะห ที่ ยั ง จั ด อยู ใ นชั้ น ต่ํ า ส ว นการ
สงเคราะหชั้น สูง นั้น คือการสงเคราะหใ หเกิดประโยชนความสุขในชาติ
หนา คือสั่งสอนบุตรธิดาใหขวนขวายในการกุศลมีทานศีลภาวนาบูชาพระ
รัต นตรัย ฟง ธรรมเทศนา เกื้ อหนุน ให ไ ดบ รรพชาอุ ป สมบทเป น ภิ ก ษุ
สามเณร ปฏิ บัติ บู ช าในพระพุ ท ธศาสนารัก ษาพรหมจรรย ได สืบ ก อ
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ตอเนื่องพระพุทธศาสนาใหตงั้ มั่นสิ้นกาลนาน เปนการเปดทางสวรรคและ
นิพพานแกบุตรธิดา ดังที่พระศาสดาทรงมีพระกรุณาแกพระราหุลพุทธชิโนรส ดังมีเรื่องเลามาวา พระนางพิมพาซึ่งเปนสมเด็จพระมารดาของ
พระราหุล ไดสงพระราหุลไปขอทรัพยคือขุมทองที่เกิดขึ้นโดยบุญบารมี
ของพระสิ ท ธั ต ถราชกุ ม าร เนื่ อ งจากว า เมื่ อ พระสิ ท ธั ต ถะเสด็ จ ออก
บรรพชา ขุมทองนั้นก็สูญหายไปไมมีใครเห็น พระนางพิมพาจึงสงพระ
ราหุลไปขอขุมทองอันบังเกิดดวยบุญของพระบิดา เพื่อจะไดใชประโยชน
ในเวลาขึ้น ครองราชย แตวาสมเด็จ พระมุนีบรมศาสดามีพระกรุณ าวา
ทรัพยอันเปนโลกียนี้ไมเปนแกนสาร เพราะยังของอยูดวยความเกิดแก
เจ็บตาย ทรงดําริประทานอริ ยทรัพย ๗ ประการคือ ศรัท ธา ศีล หิ ริ
โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปญญา ใหแกพระราหุล แลวพระองคจึงให
พระราหุลบรรพชาเปนสามเณร ฉะนั้นบิดามารดาทั้งหลายก็ควรดําเนิน
ตามรอยของพระศาสดา ควรจะสงเคราะหใ หไ ดมีโ อกาสบวชเรียนใน
พระพุทธศาสนาเปนภิกษุสามเณร รักษาศีลและเลาเรียนพระธรรมวินัย
ไตรป ฎก เปน เครื่องชี้ แจงเสน ทางใหส รรพสั ต วไ ด ร อดพ น จากภัยไป
สวรรค นิพ พาน และเมื่ อบิ ดามารดาสงเคราะหใ หบุ ต รไดบ วชในพระ
ศาสนา ตัวบิดามารดาก็ไดเปนญาติในพระศาสนาดวย เหมือนดังที่พระ
โมคคัลลี บุต รติส สะเถระองคอรหัน ตไ ดถ วายพระพรแกพระเจาอโศก
มหาราชวา ดูกรมหาบพิตรพระราชสมภารผูประเสริฐ บุคคลที่เกิดมาใน
โลกนี้ หญิงก็ดี ชายก็ดี ไดบวชตัวเองก็ดี บวชสามีก็ดี บวชลูกหลานก็ดี
บวชข า ทาสบริ ว ารก็ ดี ย อ มชื่ อ ว า เป น ญาติ กั บ พระพุ ท ธศาสนา ดั ง
พรรณนามานี้ เพราะฉะนั้นบิดามารดาใดสงเคราะหแกบุต รใหไ ดบวช
เรียนประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ นับเปน บุญ ราศีอันประเสริฐ
กวาการสงเคราะหทั้งปวง มีคุณวิเศษใหญหลวง ใหเปนนิสัยปจจัยแกทาง
สวรรคนิพพานในอนาคตกาลภายภาคหนา สวนตัวบิดามารดาก็จะไดชื่อ
วาเปนญาติพระศาสนาดวย
ฉะนั้นการสงเคราะหบุตรธิดาในทางโลกและทางธรรมจึงเปนมงคลอัน
ประเสริฐดังไดอธิบายมาดวยประการฉะนี้แล

๖๖
มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะหภรรยา (ทารัสสะ สังคะโห)
ในสิง คาลสูต รนั้น สมเด็จ พระศาสดาทรงสอนใหกุ ลบุต รสงเคราะห
ภรรยา ๕ ประการดังนี้คือ
๑. ดวยใหการยกยองนับหนาวาเปนภรรยา
๒. ดวยการไมดูหมิ่นดูแคลนดวยชาติตระกูลและทรัพย
๓. ดวยการไมประพฤตินอกใจ
๔. มอบความเปนใหญให
๕. ดวยการใหเครื่องแตงตัวเครื่องประดับ
เมื่ อ สามี ส งเคราะห ภ รรยาพร อ มด ว ยองค ๕ แล ว ภรรยาก็ ค วร
สงเคราะหแกสามีดวยองค ๕ คือ
๑. จัดการงานดีทั้งงานบานงานเรือนงานครัวมิใหบกพรอง
๒. สงเคราะหคนขางเคียงของผัวดี
๓. ไมประพฤติตนในทางที่เปนการนอกใจผัว
๔. รักษาทรัพยที่ผัวหามาไดไวอยางดี
๕. ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง
อีกอยางหนึ่งใหสามีสงเคราะหภรรยาใหตั้งอยูในประโยชน ๒ ประการ
คือ ประโยชนในชาตินี้หนึ่งและประโยชนในชาติหนาหนึ่ง ประโยชนใ น
ชาตินี้มี ๔ ขอคือ
๑. มีความเพียรความหมั่นในการทําการงานแสวงหาทรัพยไมเกียจ
คราน
๒. ฉลาดในการรักษาทรัพยมิใหเปนอันตรายมีการถูกโจรลักเปนตน
๓. ใหเลี้ยงชีวิตพอสมควรแกทรัพยอยาใหเกินประมาณ
๔. คบมิต รสหายที่เปน คนดีมี ใ จเปน กุศลอยาไปคบคนพาลสัน ดาน
บาป
ประโยชนในชาติหนามี ๕ ขอคือ
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๖๗

๑. ใหมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย
๒. ใหรูจักรักษาศีล ๕ ประการ ๘ ประการ กรรมบถ ๑๐ ประการ
๓. ใหหมั่นฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา
๔. ใหรูจักเสียสละบริจาคทําบุญขาวน้ําแกสมณชีพราหมณเปนตน
๕. ใหมีปญญาพิจารณาสังขารใหเห็นเปนความไมเที่ยงเปนทุกข มิใช
ตัวตนของตน
อนึ่ง เมื่อสามี อนุเคราะหภรรยาใหรูจักบุญ ทานการกุศล สอนใหรูจัก
สวดมนตภาวนาบูชาพระรัต นตรัย มีการรักษาศีลเจริญภาวนาฟงพระ
ธรรมเทศนาก็ดี เหลานี้จ ะเปนที่สรรเสริญเคารพแกเทพยดาทั้ง หลายมี
พระอัมรินทราธิราชเจาเปนตน ดังไดสดับฟงมาวาครั้งหนึ่งสมเด็จพระ
อมริน ทราธิร าชไดเสด็จออกจากวิม านไปสูส วนอุทยาน แลวจึงยกพระ
หัตถขึ้นนมัสการทิศทั้ง ๑๐ ทิศ ครั้งนั้นพระมาตลีเทพบุตรจึงทูลถามวา
พระองคทรงนมัสการทิศทัง้ ๑๐ นั้นดวยเหตุผลอยางไรเลา ครั้งนั้นสมเด็จ
พระอมรินทราธิราชจึงตรัสบอกแกพระมาตลีวาดูกรมาตลี เรานมัสการซึ่ง
คน ๑๐ จําพวกคือ
๑. คนที่มีศรัทธาทําบุญตักบาตรถวายปจจัย ๔ แกทานผูมีศีลมีธรรม
๒. คนที่รักษาความสุจริตทั้ง ๓ คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต
๓. คนที่มีความเคารพแกมารดา
๔. คนที่มีความเคารพแกบิดา
๕. คนที่ถึ ง ไตรสรณคมนคื อพระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ เป น ที่
เคารพบูชา
๖. คนที่มีการรักษาศีล ๕ ศีล ๘ อยูเปนนิจ
๗. คนที่ไดทํากุศลแลวอุทิศแผผลไปใหเทวดาและเปรต
๘. คนที่มีความเคารพแกอุปชฌายอาจารย ผูเฒาผูแกที่มีศีลธรรม
๙. คนที่มีความอนุเคราะหแกบุตรภรรยาคณาญาติ ดวยความเมตตา
กรุณา

๖๘
๑๐. หญิงที่มีความเคารพสามีอยูทุกทิวาราตรีมิไดประมาท
คนทั้ง ๑๐ จําพวกนี้มีคุณมาก ทําความสุขความเจริญใหบังเกิดแกตน
และบังเกิดแกคนอื่นดวย เพราะฉะนั้นเราจึงไดมีความเคารพนมัสการแก
บุคคลเหลานั้น เมื่อพระมาตลีไดฟงทาวโกสียตรัสดังนี้ก็มีความเกษมสันต
หรรษาจึง ไดออกวาจาวา ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาเทพยดาทั้งปวง
พระองคมีความเคารพในบุคคลจํ าพวกใด ขาพเจาก็มีความเคารพใน
บุคคลจําพวกนั้น จําเดิมแตวันนั้นมา เทพยดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให
พรแกคนทั้ง ๑๐ จําพวกมาจนตราบเทาทุกวันนี้
สวนหญิงผูประมาทคิดคดนอกใจสามีไปคบชูสูชาย อีกทั้งปากกลาดา
วาสามีดวยถอยคําอันหยาบคาย หญิงประเภทนี้ก็จะมีบาปเปนไปในเบื้อง
หนา ฉะนั้นสตรีทั้งหลายพึงมีความเคารพนับถือจงรักภักดีตอสามีของตน
หญิงนั้นก็จะมีความเจริญสุขสวัสดีทั้งในชาตินี้และชาติหนาสิ้นกาลนาน
ความเจริญในชาตินี้ก็จะเปนที่รักใครของสามี นักปราชญทั้งหลายชอบใจ
กลาวสรรเสริญ เทพยดาทั้งหลายก็จะพากันอุดหนุนอวยชัยใหพรทุกทิวา
ราตรี ครั้นทําลายขันธอินทรียไปสูปรโลกหนา ก็จะบังเกิดเปนเทพธิดาอยู
ในวิมานทองอันผองศรีดวยอานิสงสที่เคารพแกสามี อันจะนํามาซึ่งความ
เจริญดังกลาวมาฉะนี้แล
มงคลที่ ๑๔ การงานไมคงั่ คาง (อะนากุลา จะ กัมมันตา)
บุคคลใดไมมีความเกียจครานในกิจการทั้งปวงที่เปนประโยชนแกการ
เลี้ยงชีพ จัดเปนมงคลอันประเสริฐ ยอมนํามาซึ่งความสุ ขความเจริญทั้ง
ในโลกนี้และโลกหนาสิ้นกาลนาน บุคคลใดไม เกียจคราน มีความเพียร
ความหมั่นขยันทําการงาน ไมคิดเบื่อหนายวาเชาสายวาหนาววารอน จัก
ทําการงานสิ่งใดไมท อดทิ้งใหเนิ่น นานเรงรีบทําการงานไมห ยุดหยอน
นอนและนั่งทําการงานไมรอรั้งรังเกียจผูใ ดผูห นึง่ ทําการงานรูกําหนดกาล
และประเภทเปนที่สังเกตไมทําดวยความหลง ทําการงานที่ตรงแกที่จะได
ทรัพย ทําดวยหวังประโยชนความเจริญ จะเปนการทําการงานไมอากูล
ไปดวยโทษ ยอมสําเร็จประโยชนไดเปนอยางดี สวนบุคคลใดมากไปดวย
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๖๙

ความงวงเหงาหาวนอน ทั้งนอนกลางวันและกลางคืนไมรูตื่น และเปนคน
เกียจครานในกิจ การงาน จะทําการใดก็ใหคางไวทั้งเดือนทั้งป ถาเปน
เชนนี้บุคคลนั้น ก็จ ะยากจนอนาถาหากิน ไมทัน เพื่อนบาน เพราะความ
เกียจครานและความงวงเหงาหาวนอนเปน เบื้องหนา เพราะฉะนั้นเรา
ทานทั้งหลายที่เกิดมาอยาไดทําตนเปนคนเกียจคราน จงคิดแสวงหาวิชา
และการงานที่จะนําทรัพยสมบัติมาในชาตินี้ ดวยสมเด็จพระมหามุนีไ ด
ทรงตรัสวาความเพียรจะนํามาซึ่งความสุขแกสตั วทั้งในโลกนี้และโลกหนา
ความเกียจครานและความขี้เซาหาวนอน จะนํามาซึ่งทุกขและความฉิบ หายแกสัตวทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหนา ความเพียรมี ๒ อยาง คือ
ความเพียรเปนไปดวยกําลังกายที่กระทําการงาน และความเพียรเปนไป
ในจิตมีความคิดความตรึกตรองมองพิจารณา ความเพียรทั้ง ๒ อยางนี้
บุคคลใดทําใหเกิดมีบริบูรณก็จะมีความสุขอันผองแผว นํามาซึ่งประโยชน
ทั้ง ในชาตินี้และชาติห นาใหสําเร็จ ความปรารถนาทุกประการ เปรียบ
ประดุจปลวกตัวนอย ๆ นํามาซึ่งดิน ดวยจะงอยปาก นาน ๆ ก็มากเปน
จอมปลวกใหญได ฉะนั้นทานทั้งหลายที่เกิดมาจงมีความเพียรความหมั่น
ที่จะหาทรัพยเลี้ยงบิดามารดาและบุตรภรรยาใหเปนสุขในชาตินี้อยาให
อดอยากยากจน แลวใหมีความเพียรความหมั่นกอสรางกองการกุศลคือ
ทานศีลภาวนาและฟงพระธรรมเทศนาเปนตน ที่จะยกรื้อตนใหพนจาก
อบายคื อ นรก เปรต อสุ ร กาย สั ต ว เ ดี ย รั จ ฉาน และจะยกตนให พ น
จากวัฏฏสงสารดวยการเจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน มีความ
เพียรอันแกกลาฆากิเลสตายคลายกิเลสหลุดพบวิมุตติดับอวิชชาตัณหา
อุปาทาน อันจะนําใหบรรลุทางพระนิพพานอันเปนที่สุดทายก็ดวยความ
เพียรไมเกียจครานทอดธุระมัวนอนจมอยูนั้นแล ฉะนั้นทานจึง กลาววา
การกระทํากิจการงานไมอากูลไมคั่งคางยอมเปนมงคลอันประเสริฐยิ่งแล
มงคลที่ ๑๕ การใหทาน (ทานัญจะ)
การใหทานยอมเปนมงคลอันประเสริฐ ถามวาเหตุไรบุคคลจึงคิดให
ทาน แกวาเพราะสาเหตุ ๒ ประการคือ

๗๐
๑. มีปญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ
๒. มีความไมโลภ
คําวามีปญญาสัมมาทิฏฐิ หมายถึงมีปญญาพิจารณาเห็นบาปบุญ คุณ
โทษ ประโยชนและไมใชประโยชนในเบื้องหนา เห็นวาการใหทานรักษา
ศีลภาวนายอมไดบุญกุศลนํามาซึ่งความสุข เห็นวาการละเมิดศีลเปนบาป
นํามาซึ่งความทุกข ดังนี้ชื่อวามีปญญาสัมมาทิฏฐิ เมื่อบุคคลอาศัยปญญา
สัมมาทิฏฐิและความไมโลภคิดจะบริจาคทาน ทานนั้น ยอมจะมีผลมาก
ถามีคําถามวาทานจะมี ผลมากนั้นตองประกอบดวยสิ่งไรบาง ก็ตอบวา
สําหรับผูบริจาคทานตองประกอบดวย เจตนาสัมปทา หมายถึงผู บริจาค
ทานมีจิตศรัทธา เลื่อมใสในการใหทานไมเสียดายวัตถุขาวของใน ๓ กาล
คือ
๑. บุพพเจตนา คือกอนใหทานก็มีความศรัทธาเลื่อมใสเตรียมพรอม
เตรียมตัวเตรียมการที่จะใหทานดวยความเบิกบานหรรษา
๒. มุญจนเจตนา คือขณะใหก็ราเริงปติศรัทธาไมเสียดายสิ่งของสยิ้ว
นิ่วหนา
๓. อปราปรเจตนา ครั้นเมื่อใหทานผานไปแลวเมื่อยอนนึกถึงการให
ทานครั้งนั้นเมื่อใดก็เกิดปติชื่นชมโสมนัสไมรูสึกเสียดาย
เมื่อเจตนาพรอมทั้ง ๓ กาลคือกอนใหขณะใหหลัง ให ทานเรียกวา
เจตนาสัมปทา คือถึงพรอมดวยเจตนา สําหรับวัตถุที่นํามาบริจาคตอง
เปนวัต ถุที่ได มาโดยบริสุท ธิ์ ไม ผิดศีลผิดธรรมไดมา ชื่อวาวัตถุสัมปทา
ฉะนั้น ถาฝายทายกคือผูให ถึงพรอมดวยองค ๒ ดัง กลาวมาขางตนคือ
เจตนาสัมปทาและวัตถุสมั ปทา ยอมทําใหทานมีผลมากมีอานิสงสมาก ยิ่ง
ถาผูรับเปนพระอรหันตเพิ่งออกจากสมาบัติยอมจะมีผลทันตาเห็นภายใน
เจ็ดวันหรือภายในชาตินี้ สําหรับการใหทานถาแบงตามผูรับแบงไดเปน ๒
คือ
๑. ปาฏิปุคคลิกทาน คือการใหทานที่เจาะจงตัวผูรับตามความชอบ
ใจของผูใหทาน
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๒. สังฆทาน คือการถวายทานแกหมูสงฆไมเจาะจงผูรับ
ในทานทั้ง ๒ นั้นสังฆทานยอมมีผลอานิสงสยิ่งใหญมากกวาปาฏิปุคลิกทาน สําหรับปาฏิปุคลิกทานนั้นถาจะมีผลมาก ผูใ หจะตองถึงพรอม
ดวยเจตนาสัมปทา ทั้ง ๓ กาล สวนผูรับก็ตองประกอบดวยองค ๓ คือ
๑. ปราศจากราคะ หรือกําลังปฏิบัติเพื่อละราคะ
๒. ปราศจากโทสะ หรือกําลังปฏิบัติเพื่อละโทสะ
๓. ปราศจากโมหะ หรือกําลังปฏิบัติเพื่อละโมหะ
สําหรับการถวายสังฆทานใหมีผลสมบูรณนั้น ใหบุคคลผูใหทานตั้งจิต
อุทิศทานวาเราถวายทานบูชาแดพระอริยเจา อยาคิดวาเราถวายทานแด
ภิกษุปุถุชน การถวายสังฆทานในปจจุบันสมัยนี้มี ๒ แบบคือ
๑. ถวายแกภิกษุส งฆ คืออาราธนานิมนตพระภิกษุส งฆมารับทาน
ตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป ตั้งใจถวายเปนสังฆทาน
๒. ไปบอกขอนิมนตพระภิกษุ ๑ รูป ๒ รูปหรือ ๓ รูปจากคณะสงฆใน
อาวาสใดอาวาสหนึ่ง โดยไม จําเพาะเจาะจงวาเปน พระภิกษุรูปใด ทาง
คณะสงฆก็จะจัดพระภิกษุตามคิวที่จัดกันไวในอาวาสมาใหเรา
อนึ่งเมื่อเราผูใหทานนั้นไปขอภิกษุมารับสังฆทานแลว ทางคณะสงฆ
จะจัดสงพระเถระมาก็ดี จัดสงพระภิกษุหนุมสามเณรนอยก็ดี เราจงอยาดี
ใจเสียใจวาไดภิกษุที่เราชอบหรือไมชอบ เพราะวาถาเราดีใจหรือเสียใจจะ
ไมเปนสังฆทาน ใหทําจิตเปนกลางไมดีใจเสียใจ แลวตั้งใจอุทิศถวายทาน
บูชาแดพระอริยเจา การใหท านของเราก็จะเปนสั งฆทานสมใจ ดวยวา
สังฆทานนี้มีผลมากมีอานิสงสมากกวาทานที่เจาะจงใหแกคนที่เราชอบใจ
พระพุทธองคทรงตรัสแสดงอานิสงสแหงทานเปนลําดับขั้นไปดังนี้คือ
บุคคลใหทานแกสัต วเดียรฉานรอยหนไมมีผลเทาใหแกคนทุศีลเชน
นายพรานคนหาปลา ๑ หน บุคคลใหทานแกคนทุศีล ๑๐๐ คนไมเทากับ
ใหแกคนมีศีล ๑ หน ใหแกคนมีศีล ๑๐๐ หนไมเทาใหแกพระโสดาบัน ๑
หน ใหแกพระโสดาบัน ๑๐๐ หนไมเทาใหแกพระสกิทาคามี ๑ หน ใหแก
พระสกิ ท าคามี ๑๐๐ หนไม เ ทาใหแ กพระอนาคามี ๑ หน ให แก พระ
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อนาคามี ๑๐๐ หนไมเทาใหแกพระอรหันต ๑ หน ใหแกพระอรหันต ๑๐๐
หนไมเทาใหแกพระปจเจกพุทธเจา ๑ หน ใหแกพระปจเจกพุทธเจา ๑๐๐
หน ไมเทาใหแกพระสัมมาสัมพุทธเจา ๑ หน ใหแกพระสัมมาสัมพุทธเจา
๑๐๐ หนไมเทาถวายสังฆทาน ๑ หน ถวายสัง ฆทาน ๑๐๐ หนไมเทา
ถวายวิหารทาน ๑ หน (วิหารทานคือการกอสรางกุฏิวิหารศาลาอุโบสถ
เสนาสนะที่อยูที่อาศัยถวายแกวัดวาอาราม) ถวายวิหารทาน ๑๐๐ หนไม
เทากับมีจิตศรัทธารับพระไตรสรณาคมนคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
เป น สรณะที่ พึ่ ง ๑ หน รั บ พระไตรสรณาคมน ๑๐๐ หนก็ ไ ม เ ทา การ
สมาทานศีล ๕ ประการ ๑ หน การสมาทานศีล ๕ ประการ ๑๐๐ หนก็ไม
มีผลเทาการตั้งจิตแผเมตตาไปในสรรพสัตวทั้งหลายทั้งปวงชั่วเวลาเพียง
รีดนมโค ๑ หน การแผเมตตาชั่วเวลารีดนมโค ๑ หน ไมมีอานิสงสเทากับ
การเจริญอนิจจสัญญาคือการระลึกถึงความไมเที่ยงของสังขารรูปธรรม
นามธรรม ชั่วเวลาเพียงไกปรบปก
ทีนี้ถามีคําถามวาทําไมสังฆทานจึงมีผลมาก พระพุทธองคทรงตรัสวา
สังฆทานยอมเปนสาธารณะทั่วไปแกพระสงฆทั้งปวงมีพระพุทธเจาเปน
ตน มีพระสงฆที่บวชใหมเปนที่สุด สังฆทานยอมเกื้อหนุนใหพระสงฆไดมี
โอกาสเลาเรียนศึกษาทรงไวซึ่งพระพุทธศาสนา อันจะทําความยั่งยืนแก
พระพุทธศาสนาไปจนถวน ๕,๐๐๐ ป ฉะนั้นการถวายสังฆทานจึงมีผ ล
มาก เพราะเปนการบํารุงพระพุทธศาสนาไปในตัว
ทานอาจแบงเปน ๒ อยางคือ อามิสทานและธรรมทาน อามิสทานคือ
การใหวัตถุขาวของ สวนธรรมทานคือการใหธรรมะ
ทานอาจแบงเปน ๓ อยางคือทาสทาน สหายทาน และสามีทาน ทาสทานหมายถึงการใหของที่เลวกวาของที่เราใชสอย สหายทานหมายถึง
การใหของที่เสมอกับของที่เราใชสอย สามีท านหมายถึง การใหของที่
ประณีตกวาของที่เราใชสอย ในทานทั้ง ๓ ประการนั้นสามีทานมีอานิสงส
มากที่สุด สวนทาสทานมีอานิสงสนอยที่สุด
การใหทานนั้นถาหากผูใหเปนผูมีศีลดวย อานิสงสแหงทานก็จะยิ่งมี
มาก ฉะนั้นกอนการถวายทานจึงนิยมอาราธนาศีลกอนดวยเหตุฉะนี้ การ
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ใหท านเปน การละความโลภ การรักษาศีลเปนการละความโกรธ การ
เจริญภาวนาเปนการละความหลง ฉะนั้นพระพุทธเจาเมื่อจะแสดงเสนทาง
ไปสูท างนิพพานยอมจะสั่ง สอนใหเวไนยสัต วรูจักการใหท านรักษาศีล
เจริญภาวนา ฉะนั้นบุคคลผูใหทานรักษาศีลเจริญภาวนา จงปรารถนาการ
ดับโลภโกรธหลงจึงจะตรงสูทางนิพพานอันเปน แดนพน ทุกข ถายังมัว
ปรารถนามนุษย ส มบัติสวรรคส มบัติอยูแลว ก็จะเปน การเนิ่น ชาพาให
เวียนวายเกิดแกเจ็บตายอยูในวัฏฏสงสารสิ้น กาลนานไมมีกําหนดที่จะ
หมดชาติ แตวาผูใหทานเปนนิสัยก็ยอมจะสามารถไดซึ่งมนุษยสมบัติและ
สวรรคสมบัติไดถาหากมีความปรารถนา สําหรับมนุษยสมบัติสามารถ
เรียงลําดับแหงความไพบูลยของผลไดดังนี้
๑. จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิอันมีแกวทั้ง ๗ ประการคือ ชางแกว มา
แกว จักรแกว แกวมณี นางแกว ขุนพลแกว ขุนคลังแกว มีอาณาเขตแผ
ไป ๔ ทิศ
๒. เปนกษัตริยมีสมบัติบริบูรณ มีลาภยศปรากฏไปในอาณาเขต
๓. เปนเศรษฐีมีทรัพยมากบริบูรณนับดวยโกฏิ
๔. เปนกฎมพีมีทรัพยมากแตไมเทาเศรษฐี
๕. เปนพลเรือนมีทรัพยพอใชไมขาดมือ
แตอยางไรก็ตามทานกลาวไววา ขึ้นชื่อวาบุคคลผู ใหทานจะไปสูที่อด
อยากขาดแคลนนั้นเปนไมมี พระศาสดาทรงตรัสถึงผลแหงทานไวกับสิง หเสนาบดีเปนความวา
๑. ทายกผูใหทานยอมเปนที่รักแกคนทั้งปวง
๒. ทายกผูใหทานยอมเปนที่คบหาแกคนทั้งหลาย
๓. ทายกผูใหทานยอมเปนที่สรรเสริญแกมนุษยและเทวดา
๔. ทายกผูใหทานยอมมียศใหญมีบริวารมาก
๕. ทายกผูใหทานยอมไมกลัวไมเกอเขินเปนผูแกลวกลาในประชุมชน
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การใหท านยอมยังสามารถแยกเปน ๒ ประการไดอีกคือการใหดวย
สงเคราะหและการใหดวยการบูชา การใหดวยการสงเคราะหนั้นคือใหแก
คนยากจนอนาถาหาที่ พึ่ง ไม ไ ด ใหแก สัต วเ ดีย รัจ ฉานก็ ชื่ อ วา ให ดว ย
สงเคราะห การใหดวยการบูชาคือใหแกบิดามารดาปูยาตายายและครู
อุปชฌายอาจารยทั้งหลายที่มีคุณแกตนมาแตกอนก็ดี ใหแกทานผูมีศีลมี
ธรรม ภิกษุสามเณร และทานที่ตั้งอยูในฌานสมาบัติมรรคผล เหลานี้ชื่อ
วาใหดวยการบูช า ในทานทั้ง ๒ นี้การใหดวยการบูชายอมมีอานิส งส
มากกวาการใหดวยการสงเคราะห
การใหทานนั้นควรใหโดยเคารพในทาน อยาใหโดยไมเคารพประดุจ
เอาไปทิ้ง ควรใหดวยมื อตนเองยกเวน แตสุดวิสัยจึงคอยฝากผูอื่นไปให
เวลาใหทานถามีโอกาสใหชักชวนคนอื่นใหรวมดวยอยาใหทานคนเดียว
เพราะถาใหทานคนเดียวจะขาดพวกพองบริวารกลายเปนคนเดียวดายไร
ญาติ ขาดมิตร ถาเราชักชวนใหผูอื่นรวมทําทานกับเราดวย อานิสงสยอม
เกื้อกูลใหเราไดมีพวกพองบริวาร ยอมมี ญ าติ มีมิต ร มีผูรูใ จ มีผูคอย
ชวยเหลือเกื้อกูล เวลาเห็นใครใหทานจงอยาไปขัดขวาง ถาไมไดชวยก็จง
นิ่งเฉยเสีย อยาไปพูดใหเขาเสียกําลังใจ ถามีสวนชวยเขาไดยิ่งดี ถาไมได
ชวยใหกลาวสรรเสริญ ชมเชยใหกําลังใจดวยวาจา ถาไมมีโอกาสกลาว
วาจาใหอนุโมทนาพลอยยินดีดวยใจ เวลาใหทานจงอยาใหเพื่อเอาหนา
เอาชื่อเสียง ใหตั้งจิตศรัทธาใฝบุญกุศลแลวจึงใหทาน จงอยาใหเพื่ อจะ
ทวงบุญคุณภายหลัง ใหแลวใหเลยอยาหวังใหผูรับทานมาตอบแทนบุญ คุณเรา เมื่อเราไดใหทานดวยของสิ่งใดไป ใหตัดใจขาดจากของสิ่งนั้นไป
ทันทีทันใดที่เราใหไปแลว อยาตามไปดู ตามไปหวง ตามไปหวงกังวลตอ
ของที่เราใหไปแลว เมื่อเราใหของสิ่งนั้นไปแลวผูรับทานจะนํา ของสิ่งนั้น
ไปทําอะไร จะนําไปใช หรือนําไปทิ้งก็อยาไปสนใจ เพราะเราขาดจากของ
สิ่งนั้นมาแลว เราไดบุญมาแลว ของสิ่งนั้นไมใชของของเราที่เราจะตองไป
สนใจอีกตอไป ถาเราใหแลวตามไปดู ตามไปหวง ตามไปหวงของที่เราให
ไปแลว ชื่อวาเรายังไมไดให ฉะนั้นตั้งแตขณะวิ นาทีที่ใหทานตองตัดใจ
จากของนั้นใหเด็ดขาด
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ต อ ไปจะกล า วพรรณนาถึ ง ธรรมทานการให ซึ่ ง พระธรรม ตามที่
พระพุทธเจาไดตรัสไววา ธรรมทานยอมชนะเสียซึ่งทานทั้งปวง รสแหง
ธรรมยอมชนะรสทั้งปวง ความยินดีในธรรมยอมชนะความยิน ดีทั้งปวง
ความสิ้น ไปแห ง ตัณ หายอ มชนะทุก ขทั้ง ปวง ถามวาอย างไรจึง ชื่อว า
ธรรมทาน ก็บุคคลใดเปนผูรูธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา แลวนํามา
ชี้แจงใหผูอื่นไดรับรู เพื่อจะไดละเวนจากบาปบําเพ็ญกุศล ไดยกตนใหพน
จากทางเสื่อมทั้งปวง หรือไปเชื้อเชิญผูรูซึ่งธรรมมาแสดงชี้แจงซึ่งธรรมให
ผูอื่นฟง เพื่อจะใหไดเกิดความสลดสังเวชในสังขาร เกิดความเลื่อมใสใน
คุณของพระรัต นตรัย หรือวาไดจัดสรางหนังสือพระสูตรพระวินัย พระ
ธรรม พระกรรมฐาน แจกจายใหแกสัปบุรุษทั้งหลายและภิกษุสามเณรได
เลาเรียนศึกษาใหสืบพระศาสนาใหเจริญ ตอไปก็เรียกวาธรรมทาน มี
อานิสงสใหญกวาอามิสทานเชนการใหวัตถุตาง ๆ ธรรมทานจะมีอานิสงส
ใหสติปญญาแกลวกลาเหมือนพระสารีบุตร ทานกลาววาในอดีตชาติอดีตกาลครั้งศาสนาของพระพุทธเจาองคกอน พระสารีบุตรไดเกิดเปนกฎมพี
มีศรัทธาเลื่อมใสไดสรางพระไตรปฎกไวในพระพุทธศาสนา ครั้นเมื่อแตก
กายทํ า ลายขัน ธ ก็ไ ดไ ปบัง เกิด ในเทวโลกสิ้ น กาลนาน เมื่ อ มาเกิด ใน
ศาสนานี้ไดออกบวชมีนามวาพระสารีบุตร มีสติปญญาเฉลียวฉลาดแกลว
กลากวาพระสาวกทั้งปวง ก็ดวยอานิสงสแหงการสรางคัมภีรพระธรรมไว
ใหเปนทานในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาอยากจะให
ตนเปนผูมีปญญา จงสรางหนังสือธรรมะแจกจายเปนทานเถิด จะเปน
กุศลอันประเสริฐทั้งในโลกนี้และโลกหนา อนึ่งธรรมทานที่เปนโลกิยะคือ
แสดงธรรมชี้ทางมนุษยทางสวรรคและทางพรหมโลกเปนที่สุดยอมมีผล
อานิส งสนอ ย เพราะเปน ธรรมนํา สัต วใ หเวีย นวายเกิดแกเจ็บ ตายอยู
ในวัฏฏสงสารไมใ หสัต ว ถึง ซึ่งพระนิพพานดับกองทุกขไ ด สวนการให
ธรรมทานที่ เป น ทางโลกุต ตระ คือ แสดงพระไตรลัก ษณ ญ าณป ญ ญา
พิจารณาสังขารรูปธรรมนามธรรมใหเห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือ
แสดงอริยสัจทั้ง ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ใหเห็นแจงประจักษดวย
ปญญาอันจะนําไปสูทางนิพพาน ธรรมทานอยางนี้จะมีอานิสงสมาก สวน
บุคคลผูแสดงธรรมควรประกอบดวยองค ๕ คือ

๗๖
๑. ควรแสดงธรรมไปโดยลําดับไมตัดลัดใหขาดความ
๒. อางเหตุผลแนะนําใหผูฟงเขาใจ
๓. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาใหเปนประโยชนแกผูฟง
๔. ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภ
๕. ไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอื่น หมายถึงไมยกตนเสียดสีผูอื่น
เมื่อแสดงธรรมดัง นี้ ยอมเปนธรรมทานอัน ประเสริฐแท ชวยใหผูฟง
ธรรมไดรับอานิสงส ๕ ประการคือ
๑. ผูฟงยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง
๒. สิ่งใดเคยฟงแลวแตยังไมเขาใจชัดยอมเขาใจสิ่งนั้นชัด
๓. บรรเทาความสงสัยเสียได
๔. ทําความเห็นใหถูกตองได
๕. จิตของผูฟงยอมผองใส
สําหรับบุคคลผูใหทานเปนนิจ ควรจะรูจักวิธีการเจริญจาคานุสสติดวย
จาคานุสสติเปนกรรมฐานกองหนึ่ง แปลวาการระลึกถึงการใหท านเปน
อารมณ บุคคลที่จะเจริญจาคานุสสติใหระลึกถึงการใหทานของตนเอง จะ
เปนการใหทานในวันนี้ ในวันกอน ๆ หรือการใหทานครั้งที่เราประทับใจ
มาก ๆ ก็ได แลวทองในใจหรือจะออกเสียงก็ไดวาดังนี้ “ในเมื่อประชาชน
ทั้ง หลายถูกมลทินคือความตระหนี่ครอบงําอยู แตเราเปน ผูปราศจาก
มลทินคือความตระหนี่ เปนผูมีการเสียสละอยางเด็ดขาด เตรียมพรอมที่
จะใหอยูเสมอ ยินดีในการบริจาค เปนผูควรในการขอ เปนผูยินดีในทาน
และการแบงปนนั้น นับวาเปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ” การ
เจริญจาคานุสสตินี้มีผลมากมีอานิสงสมาก คือจะชวยเพิ่มพูนบุญกุศลจาก
การใหท านของเราให เพิ่ ม ทวีคู ณ เปน รอ ยเทา พัน เท า ชว ยใหจิ ต ใจผู
บริจาคทานผองใส นอมไปในการบําเพ็ญทานมากยิ่งขึ้นไปอีก ทําใหเปน
คนมีอัธยาศัยไมโลภ มีจิตเมตตาอยูสม่ําเสมอโดยปกติ แกลวกลากลา หาญในชุมชน มากดวยปติและปราโมช จิต เปนสมาธิงายฟุง ซานยาก
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นอกจากนั้น จาคานุสสติจะชวยใหผูเจริญ บรรลุมรรคผลนิพพานไดงาย
มาก เปนปจจัยแกพระนิพพาน ตราบที่ไมถึงพระนิพพานก็มีสคุ ติเปนทีไ่ ป
อนึ่งบุคคลผูใหทาน จงอยาใหทานเจือดวยตัณหาความอยากในภพ
คืออยาปรารถนาการเกิดในมนุษย สวรรค และชั้นพรหม ควรจะอธิษฐาน
ตัดลัดออกจากการเวียนวายตายเกิดไปสูพระนิพพาน ฉะนั้นทุกครั้งที่ทํา
ทานใหอธิษฐานวา “ผลทานอันนี้ที่ขาพเจาไดนอมถวาย ขอใหเปนปจจัย
แกมรรคผลนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกลนี้เทอญ” ดังแสดงมาดวยกถา
ที่วา การใหทานเปนมงคลอันประเสริฐ ก็จบลงเพียงนี้
มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม (ธัมมะจะริยา จะ)
ชนเหลาใดประพฤติซึ่งธรรมอันชอบประกอบดวยสุจริตอยูเนืองนิ ตย
มิไดขาด จัดเปนมงคลอันประเสริฐ ความสุจริตนั้นมี ๑๐ คือ กายสุจริต ๓
วจี สุจ ริ ต ๔ มโนสุ จ ริ ต ๓ รวมเปน ๑๐ เรี ย กว า กุ ศ ลกรรมบถ ๑๐
ประการ เปนหนทางที่เกิดที่ไหลมาแหงกุศล อีกอยางหนึ่งบุคคลประพฤติ
ซึ่งธรรมสุจริต ๑๐ ประการใหบริบูรณเสมอเปนนิจแลว ยอมจะปดเสียซึ่ง
อกุศลบาปธรรมที่จะนําสัตวสูอบายภูมิ เพราะฉะนั้นความสุจริตทั้งหลาย
จึงเปนธรรมที่นําสัตวทั้งหลายไปสูสุคติภพ กรรมบถ ๑๐ ประการนั้นคือ
กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ มโนสุจริต ๓
กายสุจริต คือ
๑. ไมฆาสัตว
๒. ไมลักทรัพย
๓. ไมประพฤติผิดในกาม
วจีสุจริต คือ
๑. ไมพูดปด
๒. ไมพูดสอเสียดใหคนแตกกัน
๓. ไมพูดคําหยาบ

๗๘
๔. ไมพูดเพอเจอหาสาระมิได
มโนสุจริต ๓ คือ
๑. ไมคิดโลภเจตนาเพงเล็งจะลักขาวของผูอื่นมาเปนของตน
๒. ไมมีจิตโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรผูกเวรในสัตวทั้งปวง
๓. ไมเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมที่วาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่วเปนตน
รวมเปนกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
พระพุ ท ธองค ท รงตรั ส ไว ว า เมื่ อ บุ ค คลใดรั ก ษากุ ศ ลกรรมบถ ๑๐
ประการใหเสมอเปนนิตย ครั้นสิ้นชีวิตก็จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค ถา
มิดังนั้นจะปรารถนามรรคผลนิพพานฌานสมาบัติจนถึงพระอรหัต ผลเปน
ที่สุด ก็ จงตั้ ง ใจสมาทานรั กษากุศ ลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ไ ว ใ ห จงดี
เพราะจะชวยตัดบาปกรรมทางกายวาจาใจใหผองใสบริสุทธิ์หลุดพนยก
ตนออกจากอวิชชาตัณ หาได อนึ่งบุคคลจะละบาปทางกายวาจาตองละ
ดวยศีล จะละบาปทางใจตองอาศัยการเจริญ สมาธิและปญ ญา ฉะนั้ น
บุคคลที่จะรักษากุศลกรรมบถ ๑๐ ประการใหบริสุทธิ์ในขันธสันดาน ตอง
อาศัยการเจริญศีลสมาธิปญญา อนึ่งอุปนิสัยฝายดีของสัต วทานวามี ๓
คือ
๑. อุปนิสัยที่ยินดีในการใหทาน ยอมทําใหความโลภเบาบาง
๒. อุปนิสัยที่ยินดีในการรักษาศีล ยอมทําใหความโกรธเบาบาง
๓. อุปนิสัยที่ยินดีในการเจริญภาวนา ยอมทําใหความหลงเบาบาง
อุปนิสัยที่ชอบใหทานรักษาศีลยอมเกื้อหนุนใหบรรลุมรรคผลเบื้องต่ํา
๓ คือพระโสดาสกิท าคาอนาคา สวนอุปนิสัยในการเจริญ ภาวนายอ ม
เกื้อหนุนใหบรรลุมรรคผลเบื้องสูงคืออรหัต ผล อนึ่งการบําเพ็ญ ทานศีล
ภาวนาที่ทําดวยตัณหามีกําลังนอย ทานศีลภาวนาที่ไมทําดวยตัณหามี
กําลังมาก อาศัยในตัณหาคือยังยินดีในภพชาติการเวียนวายตายเกิด ไม
อาศัยตัณหาคือมีปญญาพิจารณาซึ่งกองทุกขคือความเกิด ความแกชรา
เจ็บไขโรคภัยบีฑา ความมรณะแตกดับทําลาย ความโศกเศราพิรี้พิไ ร
รําพันรองไหปริเทวนาการดวยการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ สิ่ง
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เหลานี้เมื่อเกิดแกตาปญญายอมเห็นเปนทุกขโทษ ก็ยอมเกิดความเบื่อ
หนายคลายกํา หนัดในสัง ขารในภพทั้ง หลาย ทั้ง ภพเบื้ องต่ํ าคือ เปรต
อสุรกายสัตวเดรัจฉานและนรก ภพเบื้องสูงคือมนุษยสวรรคและพรหมโลก เมื่อเห็นโทษในสัง ขารและภพดัง นี้ จิตจะยิน ดีซึ่ง พระนิพพาน จะ
ทําบุญใหทานก็ไมนอมไปเพื่อการสรางภพชาติเปนทาสแหงตัณหา จะทํา
กุศลอันใดก็ตั้งใจแตใหไปสูพระนิพพาน
สําหรับบุคคลผูรักษาศีลเปนนิจนั้นควรจะรูจักวิธีการเจริญสี ลานุสสติ
ดวย สีลานุสสติเปนกรรมฐานกองหนึ่งแปลวาการระลึกถึงศีลของตนเอง
เปนอารมณ บุคคลที่จะเจริญสี ลานุสสตินั้นใหระลึกถึงศีลที่ตัวเองรักษา
เปน นิจ นึกถึง ศีลที่ตัวเองรักษาจนเปน นิสัย แลวทองในใจหรือจะออก
เสียงก็ไดวาดังนี้ “โอหนอ ศีลทั้งหลายของเรา เปนศีลไมทะลุ เปนศีลไม
ดาง เปน ศี ลไม พรอย เปน ศีลที่เป น ไทยไมเป น ทาสกิเลส เปน ศีลที่ผู รู
สรรเสริญ เปนศีลที่ไมเกี่ยวเนื่องดวยตัณหาและทิฏฐิ เปนศีลที่ยังสมาธิให
บังเกิดได” แลวพึงตั้ง จิตใหชื่น ชมโสมนัสยินดีภูมิใจปติศรัทธาในศีลที่
ตนเองเพียรพยายามรักษา แลว ๆ เลา ๆ ดังนี้ ชื่อวาการเจริญสีลานุสสติ
การเจริญสีลานุสสตินี้มีผลมากมีอานิสงสมาก คือจะชวยเพิ่มพูนบุ ญ
กุศลจากการรักษาศีลของเราใหเพิ่มทวีคูณเปน รอยเทาพัน ทวี ชวยให
จิตใจของผูรักษาศีลผองใสนอมไปในการรักษาศีลใหสะอาดบริสุทธิ์มาก
ยิ่งขึ้นไปอีก ทําใหเปนคนมีอัธยาศัยไมโกรธ ขัดเกลาจิตตนเองใหตั้งอยูใน
ทํานองคลองธรรมอยูสม่ําเสมอ โดยปกติ แกลวกลากลาหาญในชุมชน ได
ความไพบูลยแหง คุณ ทั้ง หลายมี ศรั ท ธาเปน ตน จิต ใจเบิก บาน ไมกิ น
แหนงแคลงใจดวยความผิดและบาป มากดวยปติและปราโมช จิตเปน
สมาธิงายฟุงซานยาก นอกจากนั้นสีลานุสสติจะใหผูเจริญบรรลุมรรคผล
นิพพานไดงายมาก เปนปจจัยใหบรรลุนิพพาน ตราบที่ไมถึงนิพพานก็มี
สุคติเปนที่ไป ดังที่ไดอธิบายบรรยายมาก็เพื่อแสดงวา การประพฤติธรรม
ยอมเปนมงคลอันประเสริฐดวยประการฉะนี้

๘๐
มงคลที่ ๑๗ การสงเคราะหญาติ (ญาตะกานัญจะ สังคะโห)
บุคคลใดมีจิตใจโอบออมอารียินดีที่จะสงเคราะหแกญาติทั้งหลายทั้ง
ฝายบิดามารดา ที่มีความยากจนอนาถาหาที่พึ่งพามิได เอื้อเฟอใหปจจัย
๔ หรือใหทุน ไปประกอบอาชีพ หาเครื่องใชไ มส อยให เวลาเจ็บไขห า
หยูกยามาพยาบาล เมื่อเปนความก็ชวยแกไขใหพนคดี มีการงานสิ่งไรก็
ช ว ยให สํ า เร็ จ สงเคราะห ดั ง นี้ ชื่ อ ว า สงเคราะห ด ว ยอามิ ส ส ว นการ
สงเคราะหดวยธรรมนั้น คือชักชวนหมู ญ าติใ หส รางกุศล มีการใหท าน
รักษาศีลเจริญภาวนาเปนตน จนถึงอุปถัมภใหไดบวชบรรพชา ใหไดเลา
เรียนศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัย ดังนี้ รวมเรียกวาการสงเคราะหญาติ
เปนประเพณีแหงบัณฑิตทัง้ หลายมีพระโพธิสัตวเปนตนทํามาแตปางกอน
บุคคลผูมีทรัพยไมคิดสงเคราะหแกญาติชื่อวาทําตระกูลใหสิ้นศูนยไป นับ
ตระกูลแหงญาติไมไดตามลําดับ บุคคลผูมีทรัพยแลวสงเคราะหแกญาติ
นั้นจะยังตระกูลใหเจริญรุงเรืองไปนาน อนึ่งบุคคลมีทรัพยแลวไมใชสอย
ไมทําบุญใหทานการกุศล ผูนั้นชื่อวาคนจน อนาถาหาทรัพยมิได เพราะ
ไมมีประโยชนอะไรทั้งชาตินี้และชาติหนา นับเปนคนพาลหาปญญามิได
ดวยทรัพยนั้นไมเปนของใคร เปนแตของกลาง ๆ สําหรับใช ตายแลวเอา
ไปไมไดดวยกันทั้งสิ้น เปนของสําหรับแผนดินอยูธรรมดา ใครเกิดมาก็
รักษาครอบครองต อไป ทรัพ ยส มบัติ นั้น ย อมประกอบดว ยภั ยตา ง ๆ
หลายประการ เชน ราชภัย คือถู กบ านเมื อ งริ บเอายึ ดทรัพ ยเพราะผิ ด
กฎเกณฑตาง ๆ อัคคีภัยคือภัยอันเกิดแตไฟ อุทกภัยคือภัยอันเกิดแตน้ํา
วาตภัยคือภัยอันเกิดแตลม เมื่อภัยเหลานี้เกิด เราก็ไมอาจตานทานรักษา
ทรัพยไวไดตามความประสงค เพราะฉะนั้นทรัพยทั้งหลายจึงไมใชของเรา
เปนของสําหรับอาศัยใชสอยชั่วคราวไปตามกาลและโอกาส เมื่อแตกดับ
สังขารก็เอาไปไมได แมแตรางกายของเรานี้ก็มีภัย คือความเกิด ความแก
ความเจ็บ ความตาย นี้ก็ชื่อวาภัย ซึ่งภัยนี้จะแกไดดวยการบรรลุธรรมให
ไดมรรคผลนิพพานจึงจะพนได
บุคคลมีทรัพยแลวไมบริโภคไมทํากุศล ไม สงเคราะหแกญาติของตน
เรียกวาคนอสัปบุรุษปราศจากคุณธรรม คือความเมตตากรุณาและศรัทธา
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ความเชื่อความเลื่อมใส ไม คิดเผื่อแผแกผูอนาถา ไดทรัพยมาก็ตระหนี่
เหนี ยวแนน หวงแหนวาเปน ของของตน ไม ห วา นพืช ให เกิด ผลไปใน
อนาคตกาล หลงรับประทานแตของเกา ไมสรางกุศลใหม ตอไปในโอกาส
ขางหนา สวนการรูจักสงเคราะหหมูญาตินั้นยอมยังใหเกิดกุศลกองบุญ
อุดหนุน ใหสัตวทั้ง หลายมี ความสุขความเจริญ ทั้ง ในโลกนี้และโลกหนา
เปนที่ผูกพันญาติวงศาไวใหมั่นคงไมใหแตกราวกระจัดกระจายทําลายไป
เบื้องหนาก็จะบังเกิดในตระกูลที่พรักพรอมดวยญาติวงศพงศาทั้ง ๒ ฝาย
ดังบรรยายมาแสดงใหเห็นวาการสงเคราะหญาติเปนมงคลอันประเสริฐ
ดวยประการนี้แล
มงคลที่ ๑๘ การงานไมมีโทษ (อะนะวัชชานิ กัมมานิ)
บุคคลทั้งหลายใดกระทําการงานที่ไมมีโทษ จัดเปนมงคลอันประเสริฐ
ในคัมภีรอรรถกถาทานยกตัวอยางการงานที่ไมมีโทษนั้นเชน การรักษา
ศีลอุโบสถ การกระทําการขวนขวายชวยเหลือในกิจการกุศลของผูอื่น
การปลูกตน ไม ที่ใ หรม เงาทรงดอกออกผลไวใ นอารามวัดวาก็ดี สรา ง
สะพานไวเปนที่เดินขาม เหลานี้ที่ทานยกตัวอยางมาเปนการงานไมมีโทษ
แกตนเองและผูอื่น ยอมยังใหสําเร็จประโยชนทั้งปวง
จะกลาวถึงอุโบสถศีลคือการรักษาศีล ๘ ขอในชวงวันเวลาที่กําหนด
เชน รักษาในวัน พระวัน หนึ่งคืน หนึ่ง หรือตั้งใจรักษาใหครบ ๗ วัน หรือ
แลวแตจิตศรัทธา ศีลทั้ง ๘ ขอนั้นคือ
๑. เวนจากการฆาสัตวเองและใชใหผูอื่นฆา
๒. เวนจากการลักทรัพยดวยตนเองและใชใหผูอื่นลัก
๓. เวนจากการเสพกามอันเปนการประกอบกิจของเพศคฤหัสถ
๔. เวนจากการพูดปดหลอกลวงผูอื่น
๕. เวนจากการดื่มสุราเมรัย
๖. เวนจากการบริโภคอาหารตั้งแตเที่ยงไปจนอรุณวันใหมขึ้นมา
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๗. เวนจากการดูการละเลนอันไมประกอบดวยกุศลและประดับตกแตง
รางกายดวยดอกไมและของหอม
๘. เวนจากการนั่งนอนที่สูงใหญภายในยัดดวยนุนและสําลี
ถามวาการรักษาศีล ๘ นี้มีอานิสงสอยางไร
๑. การไมฆาสัตวนั้น เปน หนทางสวรรค ถามาเกิดเปน มนุษ ยก็จะมี
อายุยืนยาวนานไมตายแตเด็กแตหนุม
๒. ไมลักทรัพยเปนทางสวรรค ถามาเกิดในมนุษยทรัพยสินจะไมฉิบหายดวยภัยตาง ๆ
๓. ไมเสพกามนั้นเปนนิสัยแหงพระนิพพาน คือจะดับกิเลสราคะความ
กําหนัดในสันดาน
๔. ไมพูดปดเปนหนทางสวรรค ถามาเกิดในมนุษยจะไมถกู ใครลอลวง
๕. ไมดื่มสุรานั้นเปนหนทางสวรรค ถามาเกิดในมนุษยจะมีปญญาไม
บาใบเสียจริต
สําหรับขอ ๖,๗,๘ คือไมกินอาหารเวลาวิกาล ไม ดูฟอนรําขับรองและ
ประดับรางกาย ไม นั่ง นอนบนเตียงสูง ใหญ ทั้ง ๓ ขอนี้ทําใหเจริญ ใน
พรหมจรรย คือเปน เครื่องกําจั ดกิเลสราคะโทสะโมหะใหเบาบางจาก
สันดาน สรางนิสัยใหเขาใกลพระนิพพานในอนาคตกาลเบื้องหนา
ถาถามวาศีลทั้ง ๘ ขอ ถารักษาไมไดมีโทษอยางไร
๑. โทษที่ฆาสัตวนําใหไปเกิดในอบายภูมิ ครั้นมาเกิดเปนมนุษยก็จะ
อายุสั้นพลันตายตั้งแตยังเด็กยังหนุม
๒. โทษที่ลักทรัพยก็เปนหนทางอบาย ถามาเกิดเปนมนุษยก็ยากจน
อนาถามีทรัพยก็ฉิบหายดวยโจรและภัยตาง ๆ
๓. โทษที่เสพกามนั้น เปน ขาศึกแกพรหมจรรย คือจะไกลจากพระ
นิพพาน ใหเวียนวายอยูในวัฏฏสงสารชานานไมมีกําหนด
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๔. โทษกลาวมุสานั้นเปนหนทางอบาย ครั้นมาเกิดเปนมนุษยก็จะถูก
ลอลวงอยูเสมอ และถูกโจทยความใสรา ยดวยความเท็ จใหเกิ ดความ
เดือดรอนตาง ๆ
๕. โทษดื่มสุรานั้นเปนหนทางอบาย นายนิรยบาลทั้งหลายกรอกดวย
น้ําทองแดง น้ําถึงปากปากพัง ถึงคอคอพัง น้ําถึงทองทองก็พัง ทําลายไส
พุงก็ขาดกระจัดกระจาย ตายแลวก็เปนขึ้นมาอีก โดนกรอกน้ําทองแดง
ตอไปจนกวาจะสิ้นกรรม ครั้นมาบังเกิดเปนมนุษยก็โงเขลาเบาปญญา
เปนใบบาเสียจริตผิดมนุษย
สําหรับขอ ๖,๗,๘ โทษที่กินอาหารในเวลาวิกาลดูฟอนรําขับรองและ
ประดับรางกาย นั่งนอนบนเตียงสูงใหญ ทั้ง ๓ ขอไมใหผลไปสูอบาย เปน
แตทําลายพรหมจรรยใหเศราหมองดวยราคะความกําหนัดยิน ดีใ นรูป
เสียงเปนตน
สําหรับอานิส งสการรักษาอุโบสถศีลนั้น พระพุท ธองคไดตรัส กับนาง
วิสาขาวา ดูกรวิสาขา ศีลอุโบสถอันมี องค ๘ ประการ เปน ธรรมเครื่อง
ชําระสันดานของสัตวใหบริสุทธิ์ เปนหนทางพระนิพพาน พระอริ ยสาวก
ทั้ง หลายย อ มสมาทานรั ก ษาจนสิ้ น ชี วิ ต อั น อุ โ บสถศี ล นี้ มี ผ ลมาก มี
อานิสงสมากใหสําเร็จประโยชนทงั้ ในโลกนี้และโลกหนา บุคคลใดในโลกนี้
รักษาอุโบสถศีล ๘ ประการเปนเครื่องชําระสันดานใหผองใสระงับกิเ ลส
ภายในใหเบาบางเปนหนทางนิพพาน ผลที่รักษาศีลอุโบสถไดบริสุทธิ์ได
วันหนึ่งคืนหนึ่งนั้น มีผลมากนักหนา ประดุจดังวาสมบัติทั้งหลายมีแกว
แหวนเพชรนิลจินดามีราคาใน ๑๖ พระนครใหญ สมบัติทั้งหมดนั้นไซร
นอยนักหนาเมื่อนํามาเทียบกับเสี้ยวที่ ๑๖ ที่แบงออกมาดังนี้ ๑๖ ครั้งของ
ผลแห ง การรั กษาอุ โ บสถที่ บุ คคลรั ก ษาให บ ริสุ ท ธิ์ ใ นวั น หนึ่ ง คื น หนึ่ ง
หมายความวาเอาผลแหงการรักษาศีลอุโบสถใหบริสุทธิ์วันหนึ่งคืนหนึ่ง
มาแบงเปน ๑๖ สวน แลวเอาสวนที่แบงแลวไปแบงเปนอีก ๑๖ สวนแบง
ดังนี้อีกจนครบ ๑๖ ครั้ง เสี้ยวเดียวที่แบงออกมาเทากับ ๑/๑๖ ยกกําลัง
๑๖ นั้น ยังมี คามากกวาสมบัติจากทั้ง ๑๖ พระนครรวมกัน เพราะเหตุ
ที่วาสมบั ติใ นมนุ ษ ยยอมต่ํากวา สมบัติข องเทวดา อานิส งสก ารรักษา
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อุโบสถนั้นคือสมบัติแหงเทวดานั่นเอง เพราะฉะนั้นบุคคลผูรักษาอุโบสถ
ศีลจะปรารถนามนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ หรือนิพพานสมบัติ ก็คงจะได
ตามประสงคทุกประการ
อนึ่งบุคคลผูรักษาศีลอุโบสถนั้น ถาตองการใหอานิสงสแหงอุโบสถศีล
ยิ่งใหญไพศาลเปนทวีคูณนั้น ทานสอนใหกระทํากิจ ๗ อยาง อยางใด
อยางหนึ่งหรือจะทําครบทั้ง ๗ ไดก็จะยิ่งดีจะนําความเจริญมาสูผูรักษา
อุโบสถเปนรอยเทาพันทวี คือ
๑. พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาเปนอารมณ
๒. ธัมมานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรมเปนอารมณ
๓. สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆเปนอารมณ
๔. สีลานุสสติ ระลึกถึงศีลที่ตนรักษาเปนอารมณ
๕. จาคานุสสติ ระลึกถึงการบริจาคทานเปนอารมณ
๖. เทวตานุสสติ ระลึกถึงคุณธรรมที่ทําใหคนบังเกิดเปนเทวดา คือ
ศรัทธาความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ศีลการสํารวมกายวาจาใหเรียบรอย
สุตะการไดยินไดฟงธรรมะ จาคะการสละการบริจาคทาน ปญญาการรูถูก
ตรงตามทํานองคลองธรรมหรือการรูแจงในสภาวะของสังขารคือไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา
๗. การพูดธรรมกลาวธรรมะ สนทนาธรรมะระหวางชวงการรักษา
อุโบสถ ไมยกเรื่องเพอเจอเหลวไหลตลกโปกฮามากลาวตอกันในชวงการ
รัก ษาอุ โ บสถ ตั้ง จิ ต อยู กั บธรรมะเจริ ญ สมถกรรมฐานและวิ ป ส สนากรรมฐานไมปลอยใหเวลาลวงไปเปลา
บัดนี้จะไดกลาวอธิบายแนะนําในการเจริญเทวตานุสสติพอเปนสังเขป
บุคคลผูตองการเจริญเทวตานุสสติพึงไปในที่สงบแลวตั้งเทวดาทั้งหลาย
ไวในฐานะพยานเพื่อจะระลึกถึงคุณธรรมของตนเองวามีเชนเดียวกับที่
เทวดาทั้งหลายมี การระลึกนั้นวาดังนี้ “เทวดาทั้งหลายยอมมีอยูจริงทั้ง
ชั้นสูงชั้นต่ํา เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศรั ทธาอยางใดจึงไปอุบัติเปน
เทวดา ศรัทธาอยางนั้นแมของเราก็มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีล
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อยางใด สุตะอยางใด จาคะอยางใด ปญญาอยางใด แมของเราก็มีอยู” เมื่อ
เธอระลึกอยูอยางนี้ กิเลสทั้งหลายมีราคะ โทสะ โมหะเปนตน ยอมไมกลุม
รุมจิต เธอเลย เมื่ อบุคคลเจริ ญ เทวตานุสสติอยูเนือง ๆ ยอมเปน ที่รักที่
ชอบใจของเทวดาทั้งหลาย จะเขาถึงความไพบูลยแหงคุณธรรมทั้งหลาย
มีศรัทธาเปนตน จะเปนผูมากไปดวยปติและปราโมชอยู เมื่อยังไมบรรลุ
นิพพานเธอยอมมีสุคติเปนที่ไป
ชีวิตของมนุษยทั้งหลายยอมนอยนักไมเที่ยงแทแนนอน ตั้ งแตวันเกิด
ก็ตกอยูภายใตอํานาจของพระยามัจจุราชจะมาเบียดเบียนบีฑาในวันใดก็
มิรูได ฉะนั้นทานทั้งหลายที่บังเกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนาจง
อยาประมาทในวันเวลา จงขวนขวายประกอบการงานที่ปราศจากโทษ มี
การรักษาอุโบสถศีล ขวนขวายดวยกายและวาจาชวยเปนธุระในกิจกรรม
อันเปนกุศลของคนทั้งปวง จัดแตงหนทางที่เปนลุมเปนดอนใหสม่ําเสมอ
เก็บกวาดเสี้ยนหนามหลักตอกอหญาขุดขนใหพนทําเปนถนนใหบุคคล
เดิน ทําสะพานใหบุคคลไดขาม ปลูกตนไมใหไดรม เงาเปนที่อาศัย ขุดสระ
น้ํากระทํ าศาลาไวใ หพั กผอน แจกจายอาหารขาวน้ํา ใหประชาชนคน
ทั้งหลายพรอมทั้งสมณชีพราหมณไดดื่มกิน การกระทําสิ่งทั้งหลายเหลานี้
ชื่อวาการงานที่ปราศจากโทษ ยอมเปนปจจัยแกท างสวรรคนิพพานใน
เบื้องหนา ทานจึงกลาววาการประกอบการงานที่ปราศจากโทษยอมเปน
มงคลอันประเสริฐดวยประการฉะนี้แล
มงคลที่ ๑๙ การงดเวนบาป (อาระตี วิระตี ปาปา)
บุคคลผูใดไมยินดีในบาปกรรมทั้งหลายคือมาเห็นโทษในการทําบาป
หยาบชาแลวไมทําบาปดวยกายวาจาใจ กระทําสุจริตอันจะเปนประโยชน
ในชาตินี้และชาติหนา จัดเปนมงคลอันประเสริฐ บุคคลที่จะเวนบาปนั้น
อาศัยสติปญ ญาพิจ ารณาเห็นโทษ คือโทษในชาตินี้ และโทษชาติห นา
โทษชาตินี้นั้นคือเห็นวานักปราชญทั้งหลายที่เปนมนุษยและเทวดา ทั้งที่
เปนกัลยาณปุถุชนหรือเปนพระอริยเจาก็ดี ยอมติเตียนคนทั้งหลายทั้งที่
ทําบาปในที่ลับและที่แจง อนึ่งเห็นวาชาติที่เกิดมาเปนมนุษยเปนชาติอัน

๘๖
บริสุทธิ์ไ มควรทําบาป หรือเห็นอายุเรามากเปนผูห ลักผู ใหญไมควรทํา
บาป หรือเห็นวาเราเปนผูมีตระกูลไมควรทําบาป หรือเห็นวาทําบาปแลว
จะตองอาญาจองจํา เหลานี้คือเห็นโทษในชาตินี้ สําหรับเห็นโทษชาติหนา
คือเห็นวาถาทําบาปแลวจะตองไปทนทุกขอยูใ นอบายภูมิทั้ง ๔ มี นรก
เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน เมื่อบุคคลทั้งหลายมาเห็นโทษในชาตินี้ชาติ
หนาแลวพึงละเวน ซึ่งการทําบาปตาง ๆ มิใหมี ในสัน ดาน ก็จะนํามาซึ่ง
มงคลอันประเสริฐแกชีวิตไปสิ้นกาลนานแล
มงคลที่ ๒๐ การเวนจากการดื่มน้ําเมา (มัชชะปานา จะ สัญญะโม)
บุคคลใดมีความสํารวมสังวรรักษาตนไว มิ ใหไ ปดื่มกิน ซึ่งน้ําเมาคือ
สุราเมรัยอันเปนสิ่งนํามาซึ่งความประมาท จัดเปนมงคลอันประเสริฐ
ถามวาโทษที่กินสุรานั้นจะเปนโทษอยางไร แกวามีโทษมาก ยอมให
เกิ ด ความประมาทปราศจากการเคารพแก บิ ด ามารดา พี่ ป า น า อา
อุปชฌายอาจารยและสมณพราหมณผูมีศีล และไมเคารพในพระพุทธพระ
ธรรมพระสงฆ เคารพในศีลาจารวัตรขอปฏิบัติกายวาจาใจใหบริสุทธิ์เปน
ทางมนุษยและทางสวรรคนิพพาน ทําแตการหยาบชา มีการฆาสัตวลัก
ทรัพยเปนตน ทําแตอกุศลกรรมเปน นิจไมคิดกรุณ า และโทษที่กิน สุร า
เมรัยพาไปใหตกอบาย นายนิ ริยบาลกรอกดวยน้ําทองแดง น้ําถึงปาก
ปากพัง ถึงคอคอพัง ถึงทองก็ไสพุงขาดกระจายตายแลวกลับเปนขึ้นมา
เสวยทุกขเวทนาซ้ําไปอีกจนกวาจะหมดกรรม เมื่อพนจากอบายภูมิมา
เกิดในเมืองมนุษยก็จะทําใหเปนคนใบบาเสียจริตผิดมนุษยทั้งปวง ดวย
โทษที่กิน สุร าเมรัยทําใหใ จเปน บา อนึ่ง โทษที่กิน สุร าพาใหเสียทรัพย
เหมือนดัง หลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่ ง มี ทรัพยอยูใ นเรือนถึง ๔๐
โกฏิ กินแตสุราเมรัย จนทรัพยหมดสิ้น มาวิงวอนขอทรัพยจากอนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ใ หไปถึง ๓ ครั้ง ก็เอาไปกินสุราหมด
อนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงไปทูลเหตุนั้นแกพระพุทธเจา พระพุทธองคจึงทรง
แสดงโทษของการกินสุรา ๖ ประการวา ดูกรคหบดี โทษที่กินสุรานี้มี ๖
ประการที่จะทําใหเสวยทุกขในชาตินี้เห็นกับตา คือ
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๑. จะมีผูประทุษรายทุบตีหรือลมลงกลิ้งไปถูกตองหอกขวากหนาม
๒. เสื่อมจากทรัพย คือทรัพยมากจะนอยไป ทรัพยนอยจะหมดไป
๓. ใหเกิดทะเลาะวิวาททุบตีฆาฟนกันตาย
๔. ทําใหเกิดโรคตาง ๆ
๕. จะมีผูดูถูกติเตียนนิน ทาดวยวากิริยาหยาบมีผานุงผาหมหลุดลุย
และกลาววาจาหยาบชาเปนตน
๖. จะเปน คนโงเขลาเบาปญ ญาไม รูเทา ทัน เวลาเขาหลอกลวงเอา
ความมาให
ก็ในเมื่อการดื่มสุราเมรัยมีโทษมากมายปานนี้ ฉะนั้นการเวนจากการ
ดื่มน้ําเมาจึงเปนมงคลอันประเสริฐดวยประการฉะนี้
มงคลที่ ๒๑ ความไมประมาทในธรรม (อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ)
บุคคลใดมีความไมประมาทในธรรมทั้งหลาย จัดเปนมงคลอันประเสริฐ
ถามวาความไม ประมาทนั้น ไดแกอะไร แกวาไดแกสติที่ระลึกถึงกุศลกรรมทั้งหลาย อธิบายวาบุคคลมีสติระลึกอยูในกุศลกรรมทั้งหลายใน
อิริยาบถทั้ง ๔ คือ เดิน ยืน นั่ง นอน เหมือนนายประตูคอยตรวจตรา
บุคคลที่ผานเขาออก หรือเหมื อนผูถือหางเสือใหเรือตรงไปตามทางที่
ตองการ สตินี้คอยตักเตือนจิตใหระลึกถึงกุศล พรอมทั้งประคองกุศลจิต
ทั้งหลายมิใหลมลง อนึ่งความไมประมาทจะเกิดขึ้นก็ดวยเหตุ ๕ ประการ
คือ
๑. พยายามระลึกถึงการกุศลอยูเนือง ๆ ทุกอิริยาบถทั้ง ๔ อยาให
ขาด
๒. พยายามระลึกถึงการประกอบกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริตอยู
เนือง ๆ ทุกอิริยาบถทั้ง ๔ อยาใหขาด
๓. พยายามระลึกถึงการละเวนกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริตอยู
เนือง ๆ ทุกอิริยาบถทั้ง ๔ อยาใหขาด

๘๘
๔. พยายามระลึกถึงกองทุกขในอบายภูมิคือนรก เปรต อสุรกาย สัตว
เดรัจฉาน และทุกขคือความเกิด แก เจ็บ ตาย เวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร
อยูเนือง ๆ ทุกอิริยาบถทั้ง ๔ อยาใหขาด
๕. พยายามระลึกถึงกรรมฐานภาวนาที่จะเปนปจจัยใหละราคะ โทสะ
และโมหะ อยูเนือง ๆ ทุกอิริยาบถทั้ง ๔ อยาใหขาด
เมื่ อ กระทํ า สิ่ ง ทั้ ง ๕ อยู เ นื อ ง ๆ ย อ มได ชื่ อ ว า กระทํ า ซึ่ ง ความไม
ประมาท ซึ่งความไมประมาทนี้พระพุทธเจาทรงตรัสสั่งสอนภิกษุอยูเสมอ
แมขณะที่พระองคจะเขาสูนิพพานยังไดตรัสวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันวา
สังขารทั้งหลายยอมมีความสิ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจง
ยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด” อนึ่งกุศลกรรมทั้งปวงยอมประชุม
ลงในความไมประมาทคือความมีส ติทั้ง สิ้น เหมือนรอยเทาสัตวทั้ง ปวง
ยอมสามารถลงในรอยเทาชางได บุคคลผูไ ม ประมาทยอมสามารถยัง
กุศลธรรมทั้งปวงใหเกิด รวมทั้งการกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน
สําหรับความประมาทนั้นคืออะไร ไดแกการปลอยเสียซึ่งสติไมระลึก
ตรึกตรองมองพิจารณา ปลอยใหจิตนอมไปทางอกุศลเชนทางความโลภ
โกรธหลงเป น ต น ไม ดํา ริไ ปทางกุศ ลมี ท าน ศีล ภาวนาเป น ต น ดัง นี้
เรียกวาความประมาท สิ่งที่เกื้อหนุนใหเกิดความประมาทคือความเมา ๓
อยางคือ
๑. ความเมาในวัย คือคิดวาเรายังหนุมยังสาว ยังไมตองละอกุศลยัง
ไมตองเจริญกุศล
๒. ความเมาในความไมมีโรค คือคิดวาเรายังแข็งแรงไมเจ็บปวย
ยังไมตองละอกุศลยังไมตองเจริญกุศล
๓. ความเมาในชีวิต คือคิดวาเรายังไม ต าย ยัง มีชีวิต สืบตอไปได
นาน ยังไมตองละอกุศลยังไมตองเจริญกุศล
ความมั ว เมาทั้ ง ๓ นี้ เป น เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น ให เ กิ ด ความประมาท
เพราะวาเปนเหตุใหกระทําบาปทางกายวาจาใจ คิดประทุษรายแกผูอื่น
เปน เหตุใหเสื่อมจากกุศลทาน ศีล ภาวนา ฟงพระธรรมเทศนาเปนตน
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๘๙

เสียชาติเกิดที่อุตสาหบังเกิดมาเปนมนุษยและพบพระพุทธศาสนา ตาย
แลวก็จะไปสูอบายภูมิ
บุคคลที่จ ะสรางความไมประมาทใหเกิดขึ้น ในจิต ควรจะฝกฝนการ
เจริญมรณสติไวดวย มรณสติเปนกรรมฐานกองหนึ่งหมายถึงการระลึกถึง
ความตายเปนอารมณ วิธีปฏิบัติใหพิจารณาโดยแยบคายดวยปญญาวา
ชีวิตของเราเปนของไมเที่ยงแตความตายเปนของเที่ยง คือเที่ยงที่จะตอง
ตายแน ชีวิตของเราเปนของไมยั่งยืน ในที่สุดพระยามัจจุราชนายของเรา
ก็จะเอาไปแน ไมมีสิ่งใดที่จะหามปรามความตายได บุคคลตาง ๆ อาจจะ
เดินทางไปในทิศที่ตางกัน แตจุดหมายปลายทางเดียวกันคือปา ชา เมื่อ
เกิดมาทุกคนยอมเอาความตายมาดวย ความเกิดก็คือความตาย ความ
ตายก็คือความเกิด ชีวิตก็คือความใกลตาย คนใกลตายก็คือคนมีชีวิต คน
โงเขลาคิดวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู แทที่จริงกําลังเดินเขาไปสูความดับ
สลาย เกิดมาชั่วขณะก็แตกดับเปลี่ยนแปลง ตั้งแตวินาทีแรกที่เกิดก็คือ
การเดินทางไปสูความตาย ความเที่ยงแทแนนอนนั้นคือของหลอก ความ
แตกดับทําลายนั้นคือของจริง ความตายคือของที่อยูในพกในหอไปไหนก็
เอาไปดวย ความตายเหมือนเพชฌฆาตเงื้อดาบเดินตามหลังเราทุกยาง
กาวพรอมที่จะฟนลงทุกเมื่อ สัตวโลกทั้งปวงถูกความแกไลตาม ถูกความ
เจ็บครอบงํา ถูกความตายทําลายลางอยูตลอดกาล บุคคลมียศใหญก็ตาย
ยิ่งใหญเพียงใดก็ตาย แมสาเหตุแหงความตายก็มีมากมายทั้งภายนอก
เชนงูพิษ อุบัติเหตุตาง ๆ ภายในก็คือโรคทั้งหลายสามารถตั้งขึ้นในกาย
แลวทําลายชีวิตเราไปไดทุกเมื่อ ชีวิต นี้ก็ออนแอเพราะวาหายใจเขาไม
ออกก็ตาย ไมเปลี่ยนอิริยาบถก็ตาย หนาวรอนเกินไปก็ตาย ขาดน้ําขาด
อาหารก็ตาย และเวลาตายก็ไมมีนิมิตเครื่องหมาย ไมมีใครรูไดวาตนเอง
จะตายเมื่อใดเวลาใดดวยสาเหตุใด ตายที่ไหนไมมีใครรูเลย แมวาจะอยู
นานไปชีวิต ก็ไม เกิน ประมาณ ๑๐๐ ปจ ะตองตายเปนแน เมื่อพิจารณา
โดยแยบคายใหไดเห็นถึงวาชีวิตนี้ไมเที่ยงแทแนนอน ความตายเปนของ
แนนอน ก็ใหบริกรรมภาวนาวา “ความตายจักมี ชีวิตินทรียจักขาด” “ไม
ชาตายแน ใกลตายแลวหนอ” หรือ “ตาย ๆๆๆ” อันใดอันหนึ่งตามชอบใจ

๙๐
ของเรา การระลึกถึงความตายจะแยบคายเมื่อพรอมดวยสิ่ง ๓ ประการ
คือ
๑. สติระลึกถึงความตาย
๒. ญาณรูวาความตายจักมีแน ตัวจะตองตายเปนแนแท
๓. เกิดความสลดสังเวช เบื่อหนายในสังขารทั้งปวง
เมื่อพรอมทั้ง ๓ ขอนี้แลวจิตก็จะเกิดสมาธิขมนิวรณได เมื่อเราระลึก
ถึงความตายดังนี้เนือง ๆ ยอมจะเปนผูไมประมาทมัวเมา ตัดความยินดี
ในภพทั้ ง หลายได คลายความรั ก ใคร ใ นชี วิ ต เสี ย ได จะเว น เสี ย ซึ่ ง
บาปกรรม เป น ผู มั ก น อ ยสั น โดษไม ส ะสมหวงแหนตระหนี่ ข า วของ
ปราศจากความตระหนี่ จะคุนเคยในอนิจจสัญญาคือรูวาสังขารคือรูปธรรม
นามธรรมรางกายจิตใจไมเที่ยง ทุกขสัญญาคือรูวาเปนทุกข อนัตตสัญญา
คือรูวาไมใชตัวตนสัตวบุคคลเราเขา จะเปนผูไมกลัวตาย เวลาจะตายจะมี
สติไมหลงตาย เมื่อมีชีวิตอยูผูเจริญมรณสติก็จะเปนผูไมประมาท จะเปน
ผูขยันขันแข็งในการละอกุศลกรรมและขยันขันแข็งในการเจริญกุศลกรรม
มรณสติยังชวยใหบุคคลผูเจริญบรรลุมรรคผลนิพพานไดงาย เมื่อยังไม
บรรลุมรรคผลในชาตินี้ก็จ ะมี สุคติเปน ที่ ไ ปในปรภพเบื้องหนา ฉะนั้ น
บุคคลผูมีปรีช าญาณจึ ง ควรขวนขวายในการเจริญ มรณสติอยูเนือง ๆ
อยาไดทอดธุระเลย เพราะบุคคลผูเจริญมรณสติยอมจะเปนผูไมประมาท
อันจะเปนปจจัยใหเกิดมงคลอันประเสริฐแกตนเอง สมดังคําพรรณนาที่ได
อธิบ ายมาดั ง นี้วา บุค คลผู ไ ม ป ระมาทในกุ ศลธรรมยอมเปน มงคลอั น
ประเสริฐแล
มงคลที่ ๒๒ ความมีสัมมาคารวะ (คาระโว)
บุคคลใดรูจักความมี สัมมาคารวะ มี ความเคารพรูจักกราบไหวบูช า
ดวยกาย วาจา ใจ จัดวาเปนมงคลอันประเสริฐ ถามวาจะใหเคารพกราบ
ไหวที่ไหน ตอบวาใหเคารพกราบไหวในที่ ๗ สถาน
๑. พุทธคารวตา เคารพในพระพุทธเจาผูประเสริฐ
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๒. ธัมมคารวตา เคารพในพระธรรมอันประเสริฐ
๓. สังฆคารวตา เคารพในพระสงฆอันประเสริฐ
๔. สิกขาคารวตา เคารพในสิกขาคือ ศีลและวินัย
๕. สมาธิคารวตา เคารพในสมาธิภาวนา
๖. อัปปมาทคารวตา เคารพในความไมประมาท
๗. ปฏิสันฐารคารวตา เคารพในปฏิสันถารการตอนรับ
นอกจาก ๗ สถานนี้ สิ่งที่ควรแกการคารวะ ก็ยังมีอีก เชน เคารพใน
บิดา มารดา ครู อุปช ฌายอาจารย ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นาอา พี่ห ญิง
พี่ชาย ทานผูมีอายุเปนตน
ความเคารพมี ๓ ประการ
๑. เคารพดวยกาย
๒. เคารพดวยวาจา
๓. เคารพดวยใจ
การเคารพพระพุท ธเจาดวยกายนั้น เมื่อไดเห็นเจดีย ไมโ พธิ์ หรือ
พระพุท ธรูป ก็รูจักยอบยอ ถวายนมัสการ ถาสถานนั้น สามารถกราบ
อย า งเบญจางคประดิ ษ ฐ ไ ด ก็ พึ ง กราบด ว ยเบญจางคประดิ ษ ฐ เ ถิ ด
หมายถึงกราบลงดวยองค ๕ คือ เขา ๒ มือ ๒ หนาผาก ๑ ใหจรดพื้น
เปนการแสดงอาการคารวะอยางสูงที่สมควรแกพระพุทธคุณที่ยิ่งใหญกวา
หวงมหรรณพ แตถาไมส ามารถกราบดังนี้ไ ด ก็พึงแสดงอาการกริยา
นมัสการถวายความเคารพตามสมควรแกกาละเทศะนั้น ๆ เถิด
การเคารพพระพุทธเจาดวยวาจานั้น ก็โดยกลาวสรรเสริญพระคุณ มี
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ เปนตน
การเคารพพระพุทธเจาดวยใจนั้น ก็คือการนอมจิตคิดถึงพระคุณของ
ทาน มี อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ เปนตน ในอิริยาบถทั้ง ๔

๙๒
การเคารพพระธรรมดวยกายนั้น เมื่ อพบหนัง สือคัมภีรพระธรรม ก็
จัดเก็บไวในที่สูง ไมเอามาเหยียบย่ํา เมื่อเขาไปในสถานที่แสดงธรรม ก็
แสดงอาการเคารพไมหยาบกระดาง
การเคารพพระธรรมดวยวาจานั้น คือหมั่นทองบนจดจําเลาเรียนพระ
ธรรมโดยเคารพ ถาไดยินผูกลาวธรรมก็ใหเงี่ยหูฟงโดยเคารพ ไมทํา
เสียงรบกวนในที่ฟงธรรม
การเคารพพระธรรมดวยใจนั้น ใหระลึกคุณพระธรรมมี ส๎วากขาโต
เปนตน
การเคารพพระสงฆดวยกายนั้น เมื่อเห็น พระสงฆ ก็ยกมือนมัส การ
เมื่อไปถึงวัดอาวาสวิหารและสีมาก็รูจักถอดรองเทา ลดรม แสดงอาการ
คารวะ
การเคารพพระสงฆดวยวาจานั้น คืออยาพูดใหพระสงฆเดือดรอนใจ
ดวยคําหยาบ คํายุยง เวลาจะกลาวชื่อพระอรหันต เชน พระสารีบุตร
พระโมคคัลลาน ก็กลาวดวยความเคารพ อยาทําเหมือนกับการเรียกชื่อ
เพื่อน
การเคารพพระสงฆดวยใจนั้น ดวยการระลึกถึงคุณของพระสงฆ มี สุ ปฏิปนโน เปนตน
อนึ่งบุคคลใดวันหนึ่งลวงไป มิไดระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ทานจัด
วาเปนความไมคารวะดวย เปนความประมาทดวย
สิกขาคารวตานั้น ทานใหเคารพในสิกขาบท คือใหกําหนดสํารวมสังวร
ระวังรักษาสิกขาบทในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ใหบริสุทธิ์ อยาให
เศราหมองขาดทําลายตามภูมิของตนที่เปนคฤหัสถ หรือภิกษุ สามเณร
ถาไมรักษาใหบริสุทธิ์แลวทานจัดวาเปนความไมคารวะดวย เปนความ
ประมาทดวย
สมาธิคารวตา ใหเคารพในสมาธินั้น คือใหเจริญ พระกรรมฐาน คือ
สมถภาวนา ๔๐ กอง มี พุ ท ธานุ ส สติ เ ป น ต น จนได ส มาธิ ป ติ สุ ข
เอกัคคตา แลวจงพยายามรักษาไว อยาใหเสื่อมไปได
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อัปปมาทคารวตา ใหเคารพในความไมประมาทนั้น คือใหเจริญสติ ปฏฐานทั้ง ๔ พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และ
ธรรมในธรรม
ปฏิสันฐารคารวตา การเคารพในปฏิสันถารนั้น แบงเปน ๒ อยาง คือ
๑. ธัมมปฏิสันถาร การตอนรับดวยธรรม คือการเอื้อเฟอบอกกลาว
แนะนํา สั่งสอนดวยธรรมวินัยใหไดเกิดสติปญญา ศรัทธาเลื่อมใส
๒. อามิสปฏิสันถาร การตอนรับดวยอามิส คือการตอนรับดวยการ
ใหขาวใหน้ํา ปจจัยเครื่องอาศัยใชสอยตาง ๆ เปนตน
อนึ่ง การเคารพทั้ง ๗ ประการนี้ยัง มี ผูปฏิบัติใ หบริบูร ณอยูเพียงใด
พระพุทธศาสนาก็จะยังตั้งมั่นอยูเพียงนั้น แตเมื่อใดการเคารพทั้ง ๗ นี้
เสื่อมแลว พระพุทธศาสนาก็เสื่ อมไปไมตั้ง อยูไดในโลก อนึ่งบุคคลที่
ขวนขวายยกยองปฏิบัติรักษาไวซึ่ง เคารพทั้ง ๗ ประการ ก็ชื่อวาผูนั้น
ขวนขวายยกยองพระพุทธศาสนาดวย สมเด็จพระศาสดาไดตรัสแกพระ
อานนทวา ดูกรอานนท บริษัททั้ง ๔ คือพระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ยังมีการรักษาอยูในเคารพทั้ง ๗ ประการนี้อยูตราบใด ศาสนา
ของตถาคตก็ยังตั้งอยูตราบนั้น ไมเสื่อมสิ้นไป ถาบริษัททั้ง ๔ ไมรักษา
ซึ่งเคารพทั้ง ๗ ไวได ศาสนาของตถาคตก็เสื่อมไปไมตั้งอยูนาน
พระพุทธองคไดตรัสแกนางสุมนาเทวี ถึงอานิสงสของการใหทานของ
พระภิกษุวา พระภิกษุผูใหทานเมื่อตายไปบังเกิดในเทวโลก ยอมบังเกิด
เปนเทวดาที่มีเดชอํานาจและลาภมากกวาพระภิกษุผูไมใหทาน ครั้นเมื่อ
ทั้ง ๒ ลงมาบังเกิดในเมืองมนุษย ภิกษุผูใหทาน ยอมมาบังเกิดในตระกูล
ที่มียศใหญ มีลาภมากกวาภิกษุผูไมใหทาน เมื่อทั้งสองออกบวช ภิกษุ
ผูใหทานจะมีทายกทายิกาถวายปจจัยเครื่องใชสอยมากกวา และจะเลา
เรียนศึกษาธรรมวินัยก็จะเรียนไดรวดเร็วกวาภิกษุผูไมใหทาน ครั้นเมื่อ
ทั้ง ๒ เจริญกรรมฐานภาวนา ภิกษุผูใหทานจะตรัสรูธรรมและบรรลุมรรค
ผลไดรวดเร็ววองไวกวาภิกษุผูไมใหทาน
สํ า หรั บ บุ ค คลผู ป ระสงค จ ะสร า งกุ ศ ลจิ ต ให เ กิ ด พุ ท ธคารวตาให
เจริญรุงเรืองตั้งมัน่ นั้น ควรจะเจริญพุทธานุสสติดวย พุทธานุสสตินั้นเปน

๙๔
กรรมฐานกองหนึ่ง หมายถึงการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาเปนอารมณ
วิธีปฏิบัติเมื่อเขามาในสถานที่อันสงัดใหระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา
วา แทจริงนั้นพระคุณของพระพุทธเจาถาจะกลาวพรรณนาไปเปนอยาง
ๆ แล ว พระคุ ณ มากนั ก ไม มี ที่สุ ด ไม มี ประมาณ ใครมีป ญ ญามากก็
สามารถรับรูและพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจาไดมาก ใครมีปญญา
นอยก็ส ามารถรั บรูและพรรณนาพระคุ ณ ของพระพุท ธเจาได นอย ใน
พระพุทธศาสนานี้บรรดาสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจานั้น ไมมีผูใดที่มี
ปญญาเทียบเทียมพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาผูยิ่งดวยปญญาไปได
แตแมกระนั้น ปญญาของพระสารีบุต รนั้นถาจะนํามาพรรณนาพระคุณ
ของพระพุทธเจาอยางละเอียดละออพิสดาร ก็อุปมาประดุจปากยุง ที่หยั่ง
ลงไปในมหาสมุทรเทานั้น ฉะนั้นนักปราชญทั้งหลายจึงไดจัดเรียงพระคุณ
ของพระพุทธเจาออกมาพอสังเขปได ๙ ประการ คือ พระตถาคตเจานั้น
๑. อรหัง เปนผูไกลจากกิเลส
๒. สัมมาสัมพุทโธ เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
๓. วิชชาจรณสัมปนโน เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาคือความรู และจรณะ
คือความประพฤติ
๔. สุคโต เปนผูเสด็จไปแลวดวยดี
๕. โลกะวิทู เปนผูรูโลกอยางแจมแจง
๖. อนุตตโร ปุริสทั มมสารถิ เปน ผูส ามารถฝกบุรุษ ที่ส มควรฝกได
อยางไมมีใครยิ่งกวา
๗. สัตถา เทวมนุสสานัง เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
๘. พุทโธ เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม
๙. ภควา เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว ดังนี้
เมื่อระลึกถึงพระพุทธคุณโดยแยบคายดังนี้แลวใหจิตรวมลงมา นึกถึง
ความประเสริฐเลิศดีทั้งมวลของพระพุทธเจานั้น รวมลงมาในคําวา “พุทโธ” แลวบริกรรมภาวนาคําวา “พุทโธ” แลว ๆ เลา ๆ รอยหนพันหนหมื่น
หน จิตของบุคคลผูนี้ก็จะเปนจิตที่ราคะ โทสะ โมหะ ไมกลุมรุม จิตเธอ
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ยอมดําเนินตรงไปแนวแนปรารภพระคุณของพระพุทธเจา ก็บุคคลผูเจริญ
พุทธานุสสติอยูเนือง ๆ ยอมเปนผูมีพุทธคารวตาอันหนักแนนมั่นคงไม
คลอนแคลน จะเปนผูเคารพยําเกรงในพระบรมศาสดา ไดความไพบูลย
แหงศรัทธา ความไพบูลยแหงสติ และความไพบูลยแหงบุญกุศล เปนผู
มากไปดวยปติและปราโมช ทนตอความกลัวและความตกใจไดดี อนึ่งแม
สรีระกายของเธอผูเจริญพุท ธานุสสติ ยอมเปน รางกายที่ควรกราบไหว
บูชาประดุจพระมหาเจดีย จิตเธอยอมนอมไปในภูมิแหงผูรูแจงในธรรม
อนึ่งเมื่อประสบเขากับสิ่งปลุกเราใหลวงละเมิดศีลธรรม หิริความละอาย
ตอบาปและโอตตั ปปะความสะดุง กลัวตอบาปโดยปริมาณยิ่ง ยอมจะ
ปรากฏแกเธอ ประดุจดังราวกับวาเธอเห็นพระศาสดาอยูตรงหนา พุทธานุสสติยอมเกื้อหนุนกุศลธรรมและความเจริญรุงเรืองทางธรรมอยางยิ่งแก
เธอ เธอยอมงายดายตอการบรรลุมรรคผลนิพพาน ตราบใดที่เธอยังไมถึง
นิพพาน เธอผูมากดวยพุทธานุสสตินั้น ยอมรื่นเริงบันเทิงอยูในสุคติภพ
เพราะเหตุนั้น บุคคลผูมีปญญาดี พึงทําความไมประมาทขวนขวายใน
การเจริญ พุท ธานุส สติ อัน มีอานุภาพมาก อยางนี้ทุกเมื่อเทอญ ดัง ได
แสดงมาก็เพื่อจะใหสาธุชนเห็นคุณคาของการมีสัมมาคารวะ อันจะนํามา
ซึ่งมงคลอันประเสริฐแกชีวิต ดวยประการฉะนี้
มงคลที่ ๒๓ ความถอมตน (นิวาโต)
บุคคลใดในโลกนี้ประพฤติตนเปนคนถอมกายถอมวาจา คือพิจารณา
เห็นโทษในมานะคือความถือตัวตน และทิฏฐิคือความเห็นที่จะนํามาซึ่ ง
ความถือตัวถือตนถือชาติตระกูลยศศักดิ์ แลวละเสียซึ่งมานะทิฏฐิ ทําตน
ใหถอมกายถอมวาจา เหมือนผาขี้ริ้วหอทอง จัดเปนมงคลอัน ประเสริฐ
อธิบายวาความประพฤติตนถอมกายถอมวาจาเหมือนโคอุสุภราชที่มีเขา
อันหลุดเสียแลว หรือเหมือนพญางูจงอางที่เขี้ยวหลุดเสียแลว หรือเหมือน
พญาครุฑอันปกหักเสียแลว ไมแสดงอาการที่จะแกลวกลา เยอหยิ่งทรนง
ที่เรียกวาความถอมตนคือไมแสดงอาการมีฤทธิ์ ละเสียซึ่งอาการหาวหาญ
เย อ หยิ่ ง ด ว ยมานะทิ ฏ ฐิ ใ ห ล ดน อ ยเบาบางไปจากสั น ดาน ถามว า
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มานะทิฏฐินั้นเกิดดวยอะไร แกวามานะนั้นเกิดดวยชาติและตระกูล เกิด
ดวยลาภยศและบริวาร ทิฏฐิเกิดดวยการไมคบคาสมาคมกับนักปราชญ
และบัณฑิต ทั้งหลาย ไมฟงธรรมของนักปราชญและบัณฑิตทั้งหลาย ก็
เมื่อบุคคลอาศัยชาติตระกูลลาภยศและบริวารใหเกิดมานะนั้น จะอาศัย
อะไรจึงจะดับเสียซึ่งมานะได แกวาใหอาศัยซึ่งธรรม คือ ปญญาพิจารณา
เห็นแจงในชาติตระกูลลาภยศและบริวารเหลานี้ ใหเห็นวาไมเที่ยง มีแลว
ก็แปรปรวนยักยายเปนอยางอื่นไปทั้งหมดทั้ง สิ้น แลวพิจารณาใหเห็น
เปน ทุกขังเปน อนัต ตา จนเกิดนิพพิท าความเบื่อหนาย ก็จะคลายจาก
มานะลงได ถามวามานะมีอาการอยางไร แกวามีอาการทําจิตใหถือตัว
สูงขึ้นโดยอาศัยการปรารภชาติตระกูลเปน ตน ทําตนไมใหออนนอมซึ่ง
กายวาจาแกผูใ ดผูห นึ่ง ที่มีช าติตระกูลอันดอยกวา อนึ่งสําหรับทิฏฐินั้น
สรางความเห็นผิดดวยความคิดวิปลาส จึงไมไดทําสิ่งที่สมควรจะกระทํา
ใหถูกตองตามที่ควรจะเปน คือควรจะออนนอมดวยกายก็ไ มออนนอ ม
ควรจะออนนอมดวยวาจาก็ไ ม ออนนอม เมื่อบัง เกิดพรอมกันทั้ง มานะ
และทิฏฐิจึงไมอาจนอมกายวาจาลงได ถามวาการนอมกายนอมวาจานั้น
ใหนอมอยางไร แกวาการนอมลงซึ่งศรีษะเรียกวานอมกาย นอมวาจาคือ
กลาวคําออนหวาน ใชคําเรียกพอเรียกแมเรียกพี่เรียกนาเรียกปาเรี ยกลุง
ตามสมควรแกมารยาทอันสมมุติวางามของชาวโลก
อนึ่งบุคคลที่จะฝกฝนจิตใจของตนใหเปนคนออนนอมถอมตน จิตใจ
ออนโยนไมแข็งกระดางดวยมานะทิฏฐินั้น ใหฝกฝนการขอขมาทุก ๆ วัน
การขอขมาใหวาดังนี้
ขึ้นตนดวย นะโม ๓ จบ แลวพนมมือกลาววาดังนี้
สิ่ง ใดที่ขาพเจ าไดเคยประมาทพลาดพลั้งลวงเกิน ตอพระสัมมาสัม พุทธเจาทุก ๆ พระองค พระปจเจกพุทธเจาทุก ๆ พระองค พระธรรมเจา
ทุก ๆ พระธรรมขันธ พระอริยสาวกทุกองค พระโพธิสัตวทุกองค พรหม
ทุกองค เทวดาทุกองค พอแมครู บาอาจารยทุกทาน ทานผูมีพระคุณผูมี
บุญคุณทุกทาน และสรรพสัตวทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิตทุกจิตวิญญาณ
มาในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี
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เจตนาก็ดี ไมเจตนาก็ดี รูก็ดี ไมรูก็ดี ขาพเจาขอกราบขอขมาขอลาโทษ
ตอพระเดชพระคุณทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงโปรดเมตตา ยกโทษ
อโหสิกรรมใหแกขาพเจา ตั้ง แตบัดนี้เปน ตน ไป อยามีเวรภัย เกิดชาติ
หนึ่งภพใด ขอใหไดสรางแตกรรมดี สรางบารมีของตน ใหพนภัยพาล
ลุลวงบวงมาร ในอนาคตกาลอันใกลนี้ดวยเทอญ
เมื่อไดขอขมาอยางนี้ทุกวันก็จะชวยลดมานะทิฏฐิทําใหจิตใจออนโยน
ออนนอมถอมตน อันจะนํามาซึ่ง มงคลอันประเสริฐแกชีวิตดวยประการ
ฉะนี้แล
มงคลที่ ๒๔ ความสันโดษ (สันตุฏฐี)
บุคคลใดมี ความยิน ดี มี ความพอใจ ยิน ดีดวยปจจัย ๔ คือผานุง หม
อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ตามมีตามได ยินดีดวยของของตนมี
ความสุขความพอใจดวยเครื่องปจจัยอาศัยเลี้ยงชีพ ที่หามาไดดวยความ
เพียรความพยายามอันชอบธรรมของตน ไมโลภไมริษยาใคร นั้น จัดวา
เปนมงคลอันประเสริฐ สันโดษนั้นแบงตามลักษณะได ๓ คือ
๑. ยถาลาภสันโดษ คือยินดีตามที่ได คือไดสิ่งใดดวยความเพียรของ
ตนก็พอใจดวยสิ่งนั้น ไมเดือดรอนเพราะของที่ไมไดมา ไมเพงเล็ งอยาก
ไดของคนอื่น ไมอิจฉาริษยาในลาภของคนอื่น
๒. ยถาพลสันโดษ ยิ น ดีต ามกํา ลัง คื อพอใจเพี ยงแค พอแก กําลั ง
รางกายสุขภาพและขอบเขตการใชสอยของตน ของที่เกินกําลังก็ไมหวง
แหนเสียดายไมเก็บไวเสียเปลาหรือฝนใชใหเปนโทษแกตน
๓. ยถาสารุปปสันโดษ ยิน ดีต ามสมควร คือพอใจตามสมควรแก
ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน เชน
ภิกษุพอใจแตของอันเหมาะกับสมณภาวะ หรือเมื่อไดของใชที่ไมเหมาะ
กับตนแตจะมีประโยชนกับผูอื่นก็นําไปมอบใหแกเขาเปนตน
บุคคลที่จ ะสรางความสันโดษใหเกิดขึ้นในใจตน พึง พิจารณาใหเห็น
โทษของความโลภมากไมรูจักพอ ตองคอยตอบสนองตัณหาความอยาก
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ความตองการในใจตนอยางไมรูจักจบ มีอยางนี้แลวอยากไดอยางนั้น มี
ของดําอยากไดของขาว มี ของรอนอยากไดของเย็น ถาเรามัวแตคอย
ตอบสนองตั ณ หาความอยากของตนแล วก็ ไ ม มี วั น จะจบสิ้ น ลงไปได
จะตองเสียนิสัย เสียคุณ ธรรม เสี ยวินัยมากขึ้น ไปเรื่อย ๆ ฉะนั้น เมื่อ
พิจารณาเห็นโทษในความโลภที่ไมรูจักพอแลวก็พึงเพียรพยายามสราง
นิสัยสันโดษ มักนอย ยินดีในของที่ตนเองมีอยู สิ่งใดที่เกินความจําเปน
เกินความตองการ ก็รูจักสละรูจักจําแนกแจกทานใหผูอื่นไปบาง จิตใจก็
จะอิ่มเอิบเบิกบาน ดวยความปติสุข ไมเรารอนดวยความกระหายอยาก
ดังที่บุคคลผูมักมากเปนกัน ฉะนั้นดังที่ไดแสดงมาก็เพื่อแสดงใหเห็นวา
ความสันโดษเปนมงคลอันประเสริฐดวยประการฉะนี้
มงคลที่ ๒๕ ความกตัญู (กะตัญุตา)
บุคคลใดระลึกถึงคุณทานผูมีคุณ กระทําตอบแทนบุญ คุณทานผูมีคุณ
จัดเปนมงคลอันประเสริฐ พระพุทธองคทรงตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน
๒ จําพวกยอมหายากในโลก คือ
๑. บุพการีบุคคล คือบุคคลผูทําคุณแกผูอื่นกอน ไดแก บิดา มารดา
อุปชฌายอาจารย เปนตน
๒. กตัญูกตเวทีบุคคล คือผูที่รูคุณบิดามารดา อุปชฌายอาจารย
และรูซึ่งคุณผูที่ทําไวแกตน แลวก็ทําการตอบแทนซึ่งคุณแกทานผูมีคุณ
ดวยการใหขาวของขาวน้ํา และชวยทํากิจการงานตาง ๆ แบงเบาภาระ
คอยพยาบาลรักษาเมื่อเจ็บไขไดปวย คนทั้ง ๒ จําพวกนี้ พระพุทธองค
ทรงตรัสวาหายากในโลก ดวยวาคนทั้งหลายยอมมีกิเลสประจําสันดาน
มักจะเห็นแกประโยชนของตนมากกวาของผูอื่น
อนึ่ ง บุ คคล ทั้ ง ห ลายที่ ไ ด มี โ อกาสบั งเกิ ดเป นมนุ ษย ได พ บ
พระพุทธศาสนาไดอาศัยรมเงาของพระธรรมไดอยูรมเย็นเปนสุขนั้น ควร
จะมีจิตกตัญูรูคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และรูจักคุณของบุญ
กุศลที่นําตนมาเกิดในสุคติภพ เมื่อไดรู คุณของสิ่ง ตาง ๆ เหลานี้ ใหมี
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ความกตเวที ทําการตอบแทนคุณ ในที่ทั้ง ปวงเหลานั้น อยูเถิด จะตอบ
แทนบุญคุณอยางไร แกวาใหขวนขวายกราบไหวบูชาระลึกถึงคุณ ของ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆอยูเนือง ๆ อยาไดมีความประมาททอดธุระ
ปลอยวันเวลาใหลวงไปเปลา พรอมทั้งคิดทํากองการกุศลอยูเนือง ๆ คือ
ทาน ศีล ภาวนา ฟ ง พระธรรมเทศนา สร า งกุ ศลอยู เ นือ ง ๆ อย า ได
ประมาท เพราะเหตุวาความกตัญูรูคุณนั้นยอมพาใหบุคคลไปบังเกิดใน
สุคติโลกสวรรค เจริญกาวหนาทั้งทางโลกทางธรรม สวนบุคคลใดไมรูจัก
คุณทานผูมีคุณ ยอมประสบความวิบัติทั้งหลาย เมื่อตายไปก็จะไปบังเกิด
ในอบายภูมิ มีนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน เสวยทุกขอยูสิ้นกาล
นาน ฉะนั้นเราทานทั้งหลายที่เกิดมา ควรจะมีความกตัญูรูคุณทานผูมี
คุณ มีบิดามารดา ครู บาอาจารยเปน ตน และคนที่มีคุณ อุดหนุน ใหต น
ไดรับความสุขในปจจุบันนี้ ควรจะมีความกตเวทีสนองคุณทานตามกาล
และสมัยที่มีโอกาส อยาไดละเลยความกตัญูกตเวที พรอมทั้งควรจะได
ขวนขวายกราบไหวบูชาพระรัตนตรัย อันมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ขวนขวายกอสรางทางกุศลเพิ่มเติม ของเกาใหเจริญยิ่งขึ้น ก็จะรุงเรือง
เจริญสุขไปขางหนาจนกวาจะถึงซึ่งพระนิพพานนั่นแล ดังไดแสดงมานี้
เพื่อจะพรรณนาใหเห็นวา ความกตัญูเปน มงคลอัน ประเสริฐ แกชีวิต
อยางยิ่งแล
มงคลที่ ๒๖ การฟงธรรมตามกาล (กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง)
บุคคลใดขวนขวายไปฟงธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาตาม
กาลตามโอกาสอันควร จัดเปนมงคลอันประเสริฐ การฟงธรรมนั้นเพื่อจะ
ใหเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และเพื่อความสลดสังเวชใจเห็นโทษ
ในสังขาร ทั้ง ๒ ประการนี้ทานเรียกวาบุญกุศลเปนเครื่องชําระจิตใจของ
สัตวทั้งหลายใหบริสุทธิ์จากความเศราหมองในใจ และพนจากภัยอันเกิด
แตอบายภูมิ ทั้ง ๔ คือ นรก เปรต อสุร กาย และสัต วเ ดรัจฉาน บาป
ความเศราหมองในใจนั้น ทานเรียกวามิจฉาวิตก คือ

๑๐๐
๑. กามวิตก ความตรึกตรองวิต กหมกมุ นในกามคุณ ๕ คือรูปสวย
เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสนุมนวล นํามาซึ่งความกําหนัดกามฉันทะราคะครอบงําจิตใจใหเศราหมอง
๒. พยาบาทวิตก คือความตรึกตรองที่จะทําสัตวทั้งหลายใหฉิบหาย
ดว ยกาย คือ การทุ บ ตีบี ฑ า ด ว ยวาจา และมี จิ ต คิ ด แช ง ดา ด ว ยความ
อาฆาตพยาบาท
๓. วิหิงสาวิตก นั้นไดแกความตรึกตรองที่จะเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย
ใหไดความลําบากคือใหปราศจากลาภยศสรรเสริญสุข
การฟงธรรมนั้นยอมจะชวยระงับอกุศลวิตกทั้ง ๓ ประการ เปนเหตุใ ห
เกิดศรัท ธาในคุณ พระรัต นตรัย และทานศีลภาวนา พรอมทั้ง เกิดสลด
สังเวชในสังขารอันไมเที่ยงแทแนนอนและในอกุศลกรรมที่จะชักนําสัตว
ไปสูอบายภูมิทั้ง ๔ ใหเกิดความหิริ ละอายตอบาป โอตตัปปะ ความสะดุง
กลัวตอบาป ก็อาศัยจากการไดฟงธรรม อนึ่งอานิสงสการฟงธรรมนั้น
ทานยังกลาวไวอีก ๕ ประการคือ
๑. ผูฟงยอมไดฟงในสิ่งที่ยังไมเคยฟง
๒. สิ่งใดที่ไดเคยฟงแลวแตไมเขาใจชัดยอมเขาใจสิ่งนั้นชัด
๓. บรรเทาความสงสัยเสียได
๔. ทําความเห็นใหถูกตองได
๕. จิตของผูฟงยอมผองใส
อนึ่ง การจะไดฟง ธรรมของพระพุท ธเจ านั้น เปน ของได ฟงยาก ดวย
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา กิจฉัง สัทธัมมัสสะวะนัง แปลวาการที่
จะไดฟง พระสัท ธั ม เทศนาอัน บุ คคลจะไดโ ดยยาก ถามว ายากเพราะ
สาเหตุอะไร ตอบวายากดวยสาเหตุ ๒ ประการคือ
๑. ยากจะมีผูเทศนาใหฟง
๒. ยากที่ผูฟงจะเลื่อมใสในการฟง
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ยากที่จะมีผูเทศนาใหฟงนัน้ คือวา ตองมีพระพุทธเจามาตรัสรูในโลกจึง
จะแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนได สาวกที่ฟงธรรมหรือเลาเรียนศึกษาจึงจะ
นํามาแสดงใหฟงตอไป ถาพระพุทธเจ ามิไ ดมาตรัส รูแลว ก็ไ มมีผูใดจะ
แสดงสั่งสอน สัตวทั้งหลายก็จะมืดไปดวยอวิชชาปดตัวปญญาไมใหเห็น
ทางสวรรคนิพพาน
อีกอยางหนึ่ง ถาผูที่ไ ดฟง มาและเลาเรียนศึกษาไมแตกฉานในทาง
ธรรมวินัย นํามาแสดงใหผูอื่นฟงก็ไ มเขาใจไมเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
อีกประการหนึ่งคือยากที่ตัวผูฟงเอง นั่นคือผูฟงเปนผูที่ไมมีนิสัยวาสนา
ไมอยากฟงธรรม หรือฟงไปก็ไมเลื่อมใสในรสพระสัทธรรม ใหขี้เกียจขี้ คราน จิตฟุง ซาน งวงเหงาหาวนอน ก็ไ มสําเร็จในการฟงธรรมได อีก
อยางหนึ่งบางทีพระพุทธเจาไดเสด็จมาตรัสรูสั่งสอนสัตวอยูในโลก แต
สัตวบางพวกไปเกิดเสียในอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตวเดรัจฉาน
หรือบางพวกจะเกิดในเมืองมนุษยก็ตามที แตเกิดเปนมิจฉาทิฏฐิ และคน
พาลอัญญเดียรถีย หรือเปนคนใบบาหูหนวก คนเหลานี้ ก็ไมไดโอกาส
แหงการฟงธรรมเชนเดียวกัน
เพราะฉะนั้น เราทานทั้ง หลายที่ไ ดเ พศมนุษ ยเกิดมาพบพระพุท ธศาสนา จงมีอุตสาหะหมั่นฟงธรรมเพื่อใหเกิดเปนนิสัยตามไปชาตินี้ชาติ
หนา อนึ่ง การฟง ธรรมถาผูแสดงและผูฟง มีนิสัยเนื่องกัน จะมีผ ลมาก
อานิสงสมาก นั่น คือ ผูแสดงธรรมเปนผูมีปญญาแกลวกลาในการแสดง
ธรรม สวนผูฟง นั้น ไดเคยฟง ธรรมบทนี้มาแตอดีต ชาติห รือวาชาตินี้มี
สติปญญาสามารถพิจารณาไปตามซึ่งธรรมบทอันลึกซึ้ง การฟงธรรมนี้จะ
เกิดอานิสงสอันยิ่งใหญใหเกิดความเลื่อมใสและความสังเวชในใจ ในการ
ฟง ธรรมนั้น จะจํ าไดบางไม ไ ดบางก็ไ ม เปน ไร เพราะวาเพียงแคความ
เลื่อมใสและความสังเวชในใจก็เปนที่ระงับดับเพลิงกิเลสเปนนิสัยแกพระ
นิพพานได ถึงแมจะฟงแลวจําไดก็ตามแตถาไมนําไปประพฤติปฏิบัติก็ไม
อาจดั บ เพลิ ง กิ เ ลสได เนื่ อ งจากการจํ า ได นั้ น เพี ย งอาศั ย สั ญ ญากั บ
วิญญาณไมตองอาศัยปญ ญาก็จําได สวนการนํามาปฏิบัตินั้นตองอาศัย
ปญญาพิจารณาโดยแยบคายถึงวาธรรมใดเปนกุศลหรือเปนอกุศล อนึ่ง
การจําไดนั้นใหผลเพียงขึ้นสวรรค สวนการนํามาปฏิบัติที่กายวาจาใจ นั้น

๑๐๒
เปน หนทางพระนิพพาน อีกประการหนึ่งความรูจําไดอาจสรางใหเกิด
มานะทิฏฐิ แตการนํามาปฏิบัติที่กาย วาจาใจ จะชวยลดมานะทิฏฐิใหเบา
บางไปจากสันดานจนถึงพระนิพพานเปนปริโยสานเอกอุดมมงคล
สําหรับบุคคลผูส นใจฟง ธรรมศึกษาพระธรรมนั้น ควรจะไดมีโ อกาส
เจริญ ธัมมานุสสติกรรมฐานอยูเนือง ๆ เถิด ธัมมานุสสติกรรมฐานเปน
กรรมฐานกองหนึ่ง หมายถึงการระลึกถึงคุณ ของพระธรรมเปน อารมณ
บุคคลผูตองการเจริญ ธัม มานุสสติพึงระลึกดังนี้วา ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวดีแลวคือไพเราะในเบื้องตน ไดแก ศีล ไพเราะใน
ทามกลางไดแก สมาธิ ไพเราะในที่สุดไดแก ปญ ญา ธรรมะนั้น ยอมมี
พรอมทั้งหัวขอและคําอธิบายที่ลึกซึ้งบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง และเปนไป
เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ เสียได จึงเรียกธรรมนั้นวา สวากขาโต แปลวา
ทรงตรัส ไวดีแลว อนึ่ง พระธรรมนั้น ผูปฏิบัติจ ะพึง เห็น แจง รูผ ลไดดวย
ตนเองไมตองไตถามใคร เหตุนั้นจึงเรียกวา สันทิฏฐิโก แปลวาผูปฏิบัติพึง
เห็นเอง พระธรรมนั้นยอมใหผลไมจํากัดกาลเวลา ไมเนื่องดวยกาลสมัย
ผูใ ดปฏิบัติดีปฏิบัติช อบเมื่อใดก็ยอมใหผลเย็นกายเย็นใจเมื่อนั้น ไมมี
กาลเวลา เหตุนั้น จึง เรียกวา อะกาลิโ ก แปลวาไมจํากัดดวยกาลเวลา
พระธรรมนั้ น เป น ของดี จ ริ ง เป น ของประเสริ ฐ จริ ง ไม ใ ช เ ป น ของที่ ผู
ครอบครองแลวนาอายตองปกปด แตวาพระธรรมนั้นเปนของประเสริฐยิ่ง
ที่สมควรจะรองเรียกเชิญชวนใหบุคคลทั้งหลายมาดู เหตุนั้น จึงเรียกวา
เอหิปสสิโก แปลวาควรเรียกผูอื่นมาดู พระธรรมนั้นยอมเปนของมีคาควร
ที่สัตวทั้งหลายจะนอมนํามาปฏิบัติเพื่อดับทุกขที่เกิดในใจตนประดุจคนที่
ผมติดไฟอยู ควรรีบนําน้ํามาดับโดยไวฉะนั้นเหตุนั้นจึงเรียกวา โอปะนะยิโก แปลวาควรนอมเขามาสูตัว พระธรรมนั้นเปนของที่ผูใดปฏิบัติผูนั้น
ยอมไดรับผลเอง จะใหผูอื่นปฏิบัติแทนกันไมได ใครที่นําธรรมะไปปฏิบัติ
ยอมประสบความรมเย็นเปน สุขแหงธรรมเกิดขึ้นในใจตนเอง เปน ของ
เฉพาะตน ฉะนั้นทานจึงเรียกวา ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ แปลวาอัน
วิญูชนจะพึงเห็นไดดวยตนเอง ดังนี้
เมื่อผูปฏิบัติในธัมมานุสสติระลึกถึงธรรมคุณโดยแยบคายดังนี้แลว ให
จิตรวมลงมานึกถึงความประเสริฐเลิศดีทั้งมวลของพระธรรมเจานั้น รวม
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ลงในคําวา “ธัมโม” แลวบริกรรมภาวนาคําวา “ธัมโม” แลว ๆ เลา ๆ รอย
หนพันหนหมื่น หน จิ ตของเธอนั้นยอมเปน จิต ที่ ราคะ โทสะ โมหะ ไม
กลุมรุม จิตเธอยอมดําเนินตรงไปแนวแนปรารภพระคุณของพระธรรมเจา
ก็บุคคลผูเจริญธัมมานุสสติอยูเนือง ๆ นี้ ยอมเปนผูเคารพยําเกรงในพระบรมศาสดา มีความตระหนัก เคารพ ออนนอมในพระธรรม เธอยอมถึง
ความไพบูลยแหงศรัทธา ความไพบูลยแหงสติ และความไพบูลยแหงบุญ
กุศล เปนผูมากไปดวยปติและปราโมช ทนตอความกลัวและความตกใจ
สามารถอดกลั้นทุกข มีความรูสึกเสมือนวาไดอยูกับพระธรรม อนึ่งแม
สรีระของเธอผูเจริญธัมมานุสสตินั้น ยอมควรแกการบูชาประดุจดั่งตูพระ
ธรรม จิตของเธอยอมนอมไปเพื่อจะบรรลุธรรมอันยิ่ง เมื่อใดที่ประสบกับ
สิ่งอันจะพึงลวงละเมิด ความละอายและความเกรงกลัวตอบาปปริมาณอัน
ยิ่ง ยอมปรากฏแกเธอผูระลึกถึงความประเสริฐของพระธรรมไดอยู ธัมมานุสสติยอมเกื้อหนุนกุศลธรรมและความเจริญรุงเรืองทางธรรมอยางยิ่งแก
เธอ เธอยอมงายดายตอการบรรลุมรรคผลนิพพาน ตราบใดที่เธอยังไมถึง
นิพ พาน เธอผู ม ากด วยธัม มานุ ส สติ ย อมรื่ น เริง บั น เทิ ง อยู ใ นสุ คติ ภ พ
เพราะเหตุ นั้ น นั่ น แล บุ ค คลผู มี ป ญ ญาดี พึ ง ทํ า ความไม ป ระมาท
ขวนขวายในการเจริญธัมมานุสสติอันมีอานุภาพมากอยางนี้ทุกเมื่อเทอญ
ดังที่ขาพเจาแสดงมาเพื่อจะใหสาธุชนเห็นคุณคาอานิสงสความประเสริฐ
ของการฟงธรรมตามกาล อันจะนํามาซึ่งมงคลอันประเสริฐแกชีวิต ดวย
ประการฉะนี้แล
มงคลที่ ๒๗ ความอดทน (ขันตี)
บุคคลใดก็ตามรูจักอดทนอดกลั้น อดใจ ยอมเปน มงคลอัน ประเสริฐ
ความอดใจไมโลภ โกรธ หลงในอารมณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
ทางกาย นั้นเรียกวาขันติ ความอดใจไมโกรธพยาบาท อาฆาต จองเวร
แชงดา มนุษยและสัตว ทําจิตใหเปนกลาง ไมรักไมชัง ดวยกําลังปญญา
รูเทาทันสังขารวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง ใน
อารมณทั้งหลายเหลานั้น ดังนี้ก็เรียกชื่อวาขันติ คือความอดใจ อันเปนที่

๑๐๔
สรรเสริญแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ดังมีคําบาลีวา ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
แปลวา ขันติคือความอดทนอดกลั้นเปนธรรมอันเปนเครื่องเพียรเผากิเลส
อยางยิ่ง อนึ่งความอดทนซึ่งลมและแดด ความหนาวความรอน ความหิว
ขาวกระหายน้ํา และความอดทนแกทุกขเวทนา ที่เกิดแตความอาพาธ
ความเจ็บไข ไมยอทอที่จ ะกอสรางทางกุศล ทาน ศีล ภาวนา ก็ชื่อวา
ขันติความอดทน ถามวาขันตินั้นจะบังเกิดขึ้นเพราะเหตุใด ตอบวาขันติ
จะบังเกิดขึ้นเพราะมี
๑. ความหิริละอายตอบาป
๒. โอตตัปปะความเกรงกลัวตอบาป
ธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ยอมสรางใหเกิดความอดทนอดกลั้นไมลุอํานาจ
แกกิเลส ขันตินั้นยอมสรางประโยชนใหคือ
๑. ทําใหไมเศราโศกโศกาอาลัย
๒. ทําใหไดรับคําสรรเสริญจากบัณฑิต
๓. ทําใหไมมากดวยเวรภัย
๔. เปนปจจัยใหบรรลุมรรคผลนิพพาน
อนึ่งบุคคลจะระงับความโกรธประทุษรายในจิตนั้น จะตองอาศัยขันติ
คือความอดใจ และเมตตาความปรารถนาดีไ มคิดรายจองเวรแผไ ปใน
สรรพสัต วทั้งหลาย ฉะนั้น บุคคลที่จะฝกฝนจิต ใจใหอดทนอดกลั้นไมมี
โทโสโมโหนั้น ควรจะสรางเมตตาจิตใหเกิดขึ้นมาในใจตนดวย ก็จะชวย
เกื้อหนุนใหขันติมั่นคงแข็งแรง บุคคลที่เจริญเมตตาพึงพิจารณาใหเห็นชัด
แจงดวยปญญาวา ตัวเรานี้ยอมรักสุขเกลียดทุกขฉันใด สัตวทั้งหลายทั้ง
ปวงไมมีปริมาณไมมีขอบเขต ก็ยอมรักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น เมื่อนําเอา
ตนเองเปนพยานเพื่อเทียบเคียงกับสัตวอื่น ยอมจะเห็นวาสัตวทั้งหลาย
ทั้งปวงที่บังเกิดขึ้นมาในโลกนั้น นับวาเปนเพื่อนรวมทุกขเกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงไมควรคิดเบียดเบียนเขนฆาทํา ลายลางกันเลย
ควรตั้ง จิ ต ให มีค วามปรารถนาดี เ มตตาอารีต อ กัน เท านั้ น จากนั้ น ให
อธิษฐานจิตแผเมตตาออกไป ดังนี้วา สัพเพ สัตตา สัตวทั้งหลายที่เปน
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เพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเปนสุข
เปนสุขเถิด อยาไดมีเวรซึ่งกันและกันเลย อัพยาปชฌา โหนตุ จงเปนสุข
เปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา โหนตุ จงเปนสุข
เปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้ง ปวงเทอญ จากนั้นจงแผ ความปรารถนาดีไมมีเวรไมมีภัยไปสูสัต ว
ทั้งหลายทั้งปวงทุกทิศทุกทาง ทุกเพศทุกวัย ทุกชั้นทุกวรรณะ ไมเลือก
หญิงไมเลือกชาย ไมเลือกคนดีไมเลือกคนชั่ว ไมเลือกคนชั้นสูงชั้นต่ํา ไป
จนถึงสัตวในอบายภูมิแลวพึงกลาวอธิษฐานคําแผเมตตา แลว ๆ เลา ๆ
จนจิตชุมเย็นเต็มเปยมไปดวยเมตตาจิต ดังนี้เองยอมจะเปนการเจริญ
เมตตากรรมฐานอัน จะทําใหจิ ต ชุม เย็น ไมมีความโกรธเกลี ยดอาฆาต
พยาบาท ซึ่งจะเกื้อหนุนใหขันติความอดทนอดกลั้นในใจมั่นคงแข็งแรง
ดังไดพรรณนามาก็เพื่อจะแสดงใหทา นสาธุชนทั้งหลายทราบถึงความทีว่ า
ขันติความอดทนยอมนํามาซึ่งมงคลอันประเสริฐดวยประการฉะนี้แล
มงคลที่ ๒๘ ความวานอนสอนงาย (โสวะจัสสะตา)
บุค คลผูใ ดก็ต ามย อมประพฤติต นเป น คนสอนง า ยไมมี ม านะทิ ฏ ฐิ
อุปาทานแนน หนาในสัน ดาน มี จิต เบิก บานออนนอมรับคําสั่ง สอนของ
นักปราชญโดยเคารพ จัดเปนมงคลอันประเสริฐวิเศษ เปนเหตุที่จะใหเกิด
ปญญาพิจารณาเห็น คุณ และโทษ ประโยชนและมิใชประโยชนใ นเบื้อง
หนา ความวานอนสอนงายเปนที่ส รรรเสริญของมนุษยและเทพยดาทั้ง
ปวง ความวานอนสอนงายนี้มีคุณอันใหญหลวงอาจจะใหสําเร็จมรรคผล
นิพพานขามโอฆสงสาร คือภพชาติความเวียนวายตายเกิดไมรูจักสิ้นสุด
ความวานอนสอนงายนี้เปนเหตุชวยใหสามารถละเสียซึ่งอวิชชาตัณหา
มานะทิฏฐิ อุปาทาน จะไดรูเห็น ซึ่ ง ธรรมของพระบรมศาสดา คือ ศี ล
สมาธิ ปญญา ความวานอนสอนงายยอมจะมีเจตนาอันออนนอมไมแข็ง
กระดางดวยมานะทิฏฐิ ยอมมีขัน ติไ ม โ กรธพยาบาท มีกายวาจาใจใส
สะอาด ปราศจากทุ จ ริ ต คิ ด แต ท างบุ ญ กุ ศ ล ที่ จ ะยกตนพ น จากทุ ก ข
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แสวงหาความสุขเปนเบื้องหนา อนึ่งคนวานอนสอนงายไมกระดางยอม
ออนทั้ง กายวาจาใจ ปวารณาตนไวใ หผูอื่น วากลาวสั่งสอนชี้โ ทษบอก
ความผิดความบกพรองของตัว ไมดื้อดานดังศิษยรับโอวาทอาจารยดวย
ความเคารพ ดัง ที่ส มเด็จพระมหามุนีไ ดต รัส ไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงเปนผูวานอนสอนงายอยูเถิด จะมีคุณอันประเสริฐยก
ตนใหพนจากอวิชชาตัณหา ใหถึงความสิ้นกิเลสอาสวะ อันวาภิกษุใดเปน
ผูวานอนสอนงายไมดื้อดึงถือมานะทิฏฐิแลวและรับโอวาทของนักปราชญ
ผูมีปญญา อุตสาหเลาเรียนศึกษาธรรมวินัยปฏิบัติกายวาจาใจตามกําลัง
ศรัทธา จะยังพระศาสนารุง เรืองไปนาน ความวางายสอนงายจะทําให
รุงเรือง ผูวายากสอนยากจะทําใหศาสนาเศราหมอง เพราะมีผูวากลาว
แลวไมกระทําตาม จึงยัง ศาสนาใหเสื่อมไปดวยเปนคนวายากสอนยาก
ถามวาคนอยางไรจึงเรียกวา วายากสอนยาก ตอบวา คนมีมานะทิฏฐิแรง
กลา ใครจะสอนก็ไมมีจิตออนรับโอวาท จะเปนคนโงหรือคนฉลาดก็ดี ถา
มีมานะทิฏฐิมากแลวก็เรียกวาคนวายากสอนยาก
อีกอยางหนึ่ง ผูที่เลาเรียนศึกษารูธรรมวินัย แตไมปฏิบัติตามความรู ก็
เรียกวาคนวายากสอนยาก เพราะไมทําตามโอวาทของพระพุทธเจา อนึ่ง
ผูที่ฟงธรรมรูแลวไมปฏิบัติตามธรรม หรือแสดงอาการดีแตตอหนาพอลับ
ตาก็ทิ้งเสีย หรือรับปฏิบัติเพื่อลาภสักการะ ครั้นสิ้นลาภสักการะแลวก็ไม
ปฏิบัติตอไปในกาลขางหนา คนเหลานี้เรียกวา คนวายากสอนยาก คน
เหลานี้ยอมไมมีที่พึ่งอาศัย ยอมไมเปนที่รักใครของนักปราชญ จะไปอยู
กับใครเขาก็เบื่อหนาย และคนสอนยากมักเปนคนโงและขี้เกียจขี้คราน ไม
ทําการงานใหสําเร็จ ประโยชนต นและผูอื่น ได และคนวายากสอนยาก
มักจะเปนคนพาลสันดานหยาบชา หาความละอายบาปและกลัวบาปมิได
จะต องไปเสวยความทุ กขสิ้ น กาลนาน เพราะสาเหตุ ที่ต นเองเป น ผู มี
มานะทิฏฐิแรงกลา ประกอบดวยอวิชชาความโงหลงมืดมนอนธการเปน
คนพาลก็ไมรูตัววาเปนพาล เปนคนโงหลงก็ไมรูตัววาเปนคนโงหลง คิด
แตทําความชั่วไมกลัวอบาย ทําแตการบาปหยาบคายดวยกายวาจาใจ
ใครจะสั่งสอนก็ไมไดเพราะไมรูตัว ความที่วาเปนคนสอนยากวายากนั้น
เพราะไมรู ตัวที่ทํ าชั่วสํ าคัญ ว าทําดี ที่เขาทําดี สําคัญ วาชั่ว ไปติ เตีย น
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นินทามีประการตาง ๆ ก็เพราะความโง ที่ตัวไมมีปญญา เพราะวาความ
วายากสอนยากนั้นเปนนิสัยของคนพาล
เมื่อทานสาธุชนคนดีท ราบถึงโทษอันมากมายของความวายากสอน
ยากแลวดัง นี้ พึง สมาทานทําตนใหเปนคนวางายสอนงายอยูเสมอเถิด
วิธีการที่เราจะทําตนใหเปน คนวางายสอนงายนั้น ก็จงอยาดูขอดีห รือ
ความดี ข องตนเอง อยา เพ ง โทษผูอื่ น แต จ งเพ ง โทษตนเอง ดูค วาม
บกพรองของตนเองอยูเสมอ และถามีผูใดมาชวยบอกกลาวชี้โทษของเรา
ใหเราไดรับรู จงทําใจขอบคุณเขาผูนั้น ประดุจขอบคุณตอผูมาชี้ขุมทรัพย
ให อนึ่งบุคคลผูจะซักผาใหไดขาวสะอาดนั้นไมจําเปนจะตองดูสวนของ
เนื้อผาที่ขาวสะอาด แตจะแสวงหาดูสวนที่แปดเปอนเปนดางดวงเพื่อจะ
ไดขยี้เสียใหขาวขึ้นมา ฉันใดก็ฉันนั้น บุคคลที่จะขัดจิตใจตนให ใสสะอาด
จงอย า คอยนั่ ง มองความดี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ข องตนเอง จงขวนขวายหา
จุดบกพรองผิดพลาดของตนเอง เพื่อจะไดทําการแกไข และถามีทานผูใด
มาชวยชี้จุดบกพรองผิดพลาดของตนเองได จงเคารพในโอวาทของทาน
และเคารพเทิดทูนทานผูนั้นไวในที่สูง เสมอครูบาอาจารยผูชี้ขุมทรัพย ถา
ทําไดเชนนี้ ก็จะกลายเปนคนวางายสอนงายไมแข็งกระดางตอคําสอน ก็
จะบังเกิดเปนมงคลลนพนแกตัวดวยประการฉะนี้
มงคลที่ ๒๙ การไดเห็นสมณะ (สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง)
การไดเห็นซึ่งสมณะทั้งหลายเหลาใดก็ตามที่เปนผูมีสันดานอันระงับ
จากกิเลส จะเปนเห็นดวยตา หรือเห็นดวยใจ คือสัมผัสไดดวยความรูสึก
สวนลึก ดังนี้ทานจัดวาเปนมงคลอันวิเศษ อันเปนเหตุจะนํามาซึ่งศรัทธา
อัน เปน อริยทรัพยอันประเสริฐ การเห็น ดวยตานั้น อาศัยรูปลักษณของ
ทานมากระทบจั กษุข องเรา ส วนการเห็น ดวยใจนั้น อาศัย เกิ ดได จาก
ป ญ ญารู ซึ้ ง ซาบซึ้ ง พระคุ ณ ของท า น การเห็ น ด ว ยตานั้ น นํ า มาซึ่ ง
กามาวจรกุศล การเห็นดวยใจคือเห็นดวยปญญานั้นนํามาซึ่งโลกุตตรกุศล
เปน ทางพนโลก การเห็น ดวยตาหรือดวยใจในวัต ถุที่ควรจะเลื่อมใสคือ
เพศบรรพชา มีภิกษุสามเณรเปนอาทิ จัดเปนมงคลความเจริญตาเจริญใจ

๑๐๘
อีกอยา งหนึ่ง หรือ การได เห็น ผู ปฏิบัติ กายวาจาใจ ใหบ ริสุท ธิ์ ดวยศี ล
สมาธิ ปญญา นาเลื่อมใส จะเปนหญิงหรือชาย คฤหัสถหรือบรรพชิต ก็
จัดเปนมงคลอันนํามาซึ่งความเจริญใจได
อนึ่ง การเขาไปอุปฏฐากปฏิบัติแกทานผูมี ศีลมีคุณอันงามคือ สมณพราหมณที่มีกิเลสอันระงับจากสันดานก็ดี และระลึกถึงทานผูวิเศษที่สิ้น
กิเลสมีพระพุทธเจาเปนตน ก็ดี หรือไดฟงตํานานขาวสารของทานผูสิ้น
กิเลสจากสันดานก็ดี การที่ไดเห็นไดฟงและไดระลึกถึงทานผูสิ้นกิเลสนี้
จัดเปนมงคลความเจริญตาเจริญใจใหไดความศรัทธาเลื่อมใสในศีลคุณ
จัดเปนกุศลหนทางสูสุคติมีสวรรคนิพพานเปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เห็นทานผูสิ้นกิเลสเปนเหตุใหมีนิสัยแกพระนิพพานในอนาคตกาลเบื้อง
หนาอยางแนนอน ดังที่พระพุทธองคไดตรัสเทศนาไวในโพชฌงคสังยุตต
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกลาวสรรเสริญวา บุคคลใดไดเห็นไดฟง
ไดเขาใกลไดไปมาหาสูเจรจากับพระอริยเจา ไดระลึกถึงคุณของพระอริยเจา ไดอุปสมบทบวชตามพระอริ ยเจา คือไดเลาเรียนศึกษาปฏิบัติกาย
วาจา ใจ ไดฟง ธรรมคําสั่ง สอนของทานแลว ก็จะมีปญญาพิจารณาซึ่ง
ธรรม
เมื่อพิจารณาเห็น ธรรมอยูเนื อง ๆ แล ว โพชฌงคทั้ง ๗ องค ยอ ม
บังเกิดขึ้นในใจ คือ
๑. สติ มีการระลึกอยูเนือง ๆ ซึ่งธรรม
๒. ธัมมวิจยะ มีการวิจัยขบคิดซึ่งธรรม
๓. วิริยะ มีความเพียรในการเจริญกุศลละอกุศล
๔. ปติ มีความอิ่มกายอิ่มใจจากธรรม
๕. ปสสัทธิ เกิดความสงบระงับเย็นกายเย็นใจ
๖. สมาธิ จิตใจตั้งมั่นแนวแนอยูในธรรม
๗. อุเบกขา การวางเฉยในสภาพสังขารตาง ๆ เพราะวาไดรูแจงเห็น
ธรรม
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ซึ่งเมื่อโพชฌงคทั้ง ๗ เดินตัวครบพรอมอยู ยอมเกื้อหนุนใหผูนั้นได
เขาถึงมรรคผลนิพพานในที่สุด ฉะนั้นการไดเห็นพระอริยเจาและมีความ
เลื่อมใสศรัทธาไปมาหาสูและฟงธรรมคําสั่งสอนของทาน จึงจัดเปนความ
มงคลเจริญใจอยางยิ่ง ในทางตรงกันขาม ถาหากบุคคลใดก็ดี มีจิตเปน
พาล ไดเห็นวัตถุหรือบุคคลอันควรเลื่อมใสแตไมเลื่อมใส กลับโกรธมีจิต
ประทุษ รายลบหลูดูหมิ่ นดูแคลนแกทานผูมีศีลธรรมอัน งามใหไ ดความ
เดือดรอน ก็จะบัง เกิดเปนอัปมงคล ยอมใหผลเปนทุกขทั้งในชาตินี้และ
ชาติหนา เดือดรอนตองประสบภัยพิบัติเสวยทุกขเวทนาไปสิ้นกาลนาน
อนึ่งการเห็นสมณะดวยใจนั้นก็คือการไดเห็นซึ่งธรรมอันจะนํามาซึ่งการ
ตัดกิเลส คือ สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน พรอมทั้งการเห็นแจง
ในอริยสัจทั้ง ๔ ประการ นําใหไดถึงมรรคผลนิพพานดับเพลิงกิเลสและ
เพลิงทุกข ใหไดบรมสุขพนจากความเกิดแกเจ็บตาย สรรพธรรมทั้งหลาย
เหลานี้จะตองรูดวยใจ ฉะนั้นเมื่อบุคคลใดไดเห็นรูปสมณะผูระงับบาปดวย
ดวงตาแลวมีจิตเลื่อมใสกราบไหวบูชา หรือเห็นดวยใจในธรรมทั้งหลาย
ของพระอริยเจาเหลานั้น สิ่งเหลานี้จัดเปนมงคลความเจริญทั้งสิ้น
อนึ่ ง ความมี ศ รั ท ธาออกบวชบรรพชาตามพระอริ ย เจ า ทั้ ง หลาย
เหมือนกับเบญจวัคคียทั้ง ๕ ออกบวชตามพระพุทธเจา ครั้นไดฟงเทศนา
ธรรมจักรก็ไดบรรลุซึ่งมรรคผล เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา
ดังนี้ จัดเปนมงคลความเจริญ หรือแมแตเพียงวาบุคคลใดประพฤติตาม
อุบาสกอุบาสิกา ที่รักษาศีล ๕ ศีล ๘ กรรมบถ ๑๐ นั้นก็ดี หรือเปนผูมี
ศรัทธาประพฤติตามพระโยคาวจรผูขวนขวายเจริญในทางกรรมฐานก็ดี
เหลานี้จัดเปนมงคลอันประเสริฐ เปนบอเกิดบุญสัมปทา ยอมจะนํามาซึ่ง
ความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหนา และเปน ปจจัยแกสวรรคนิพพานใน
อนาคตกาล
บัดนี้จะแนะนํากรรมฐานกองหนึ่ง ที่ชื่อวาสังฆานุสสติ หมายถึง การ
ระลึกถึงพระสงฆเปนอารมณ อันวาพระสงฆนี้หมายถึงพระอริยบุคคล ๔
จําพวก คือ

๑๑๐
๑. พระโสดาบัน คือ ทานผูเขาสูมรรคผลขั้นแรก สามารถละกิเลสชั้น
หยาบระดับทิฏฐิ เกิดอีกไมเกิน ๗ ชาติ ก็จะสามารถทําใหแจงนิพพาน
๒. พระสกิทาคามี คือ ทานผูเขาสูมรรคผลขั้นที่ ๒ คือผูที่สามารถ
ละกิเลสระดับทิฏฐิไดแลว ยังสามารถทําให ราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลง
จะกลับมาเกิดอีกชาติเดียวก็จะสามารถทําใหแจงนิพพาน
๓. พระอนาคามี คือทานผูเขาสูมรรคผลขั้นที่ ๓ คือสามารถละราคะ
และโทสะได จะไมกลับมาเกิดในเมืองมนุษยแลว จะไปเกิดในชั้นพรหม
สุทธาวาสแลวทําใหแจงนิพพานที่นั่น
๔. พระอรหัน ต คื อทา นผูบ รรลุ ม รรคผลที่ ๔ คือขั้ น สูง สุดในทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งสามารถตัดกิเลสไดหมดสิ้น
ผูที่จะเจริญสังฆานุสสติ พึงระลึกถึงคุณของพระสงฆซึ่งแทที่จริงแลวมี
มากมาย แตนักปราชญไดยนยอมาได ๙ หัวขอคือ
๑. สุปฏิปนโน พระสงฆเปนผูปฏิบัติดี เพราะวาปฏิบัติไปตามคําสั่ง
สอนของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ทรงสั่ ง สอนไว และย อ มปฏิ บั ติ อ ยู
ในอปณ ณกปฏิปทา คือการปฏิบัติไม ผิด ๓ ประการ ไดแก ๑.อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมใหไปรับอารมณที่
ไมสมควรแกสมณะ ๒.โภชเนมัตตัญุต า รูจักประมาณในการบริโภค
อาหารไมมากไมนอย เพื่อเอื้อแกการประพฤติธรรม ๓.ชาคริยานุโยค มี
ความเพียรในการปฏิบัติธรรมอยูเสมอ ไมยอหยอนทอดธุระ ทั้งหมดนี้จึง
เรียกไดวาพระสงฆเปนผูปฏิบัติดี
๒. อุชุปฏิปนโน พระสงฆเปนผูปฏิบัติตรง เพราะปฏิบัติตรงตามทาง
สายกลางคือ อริยมรรค มีองค ๘ ไมเขาไปสวนสุด ๒ ขางคือ กามสุขัลลิกานุ โ ยค การบํ ารุง บํา เรอตนในกามสุ ข และอัต ตกิล มถานุ โ ยค การ
ทรมานตนใหลําบาก และพระสงฆยอมปฏิบัติเพื่อละโทษคือความคด
ความโกง ความงอ ความไมซื่อตรง ทางกาย วาจา และใจ ทั้งหมดนี้จึง
เรียกไดวาพระสงฆเปนผูปฏิบัติตรง
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๓. ญายปฏิปนโน พระสงฆเปนผูปฏิบัติถกู ตองตรงทางแลว เพราะวา
เปนผูปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน อันเปนธรรมที่จะนําออกจากกองทุกข
๔. สามีจิป ฏิปนโน พระสงฆเป น ผูปฏิ บัติส มควรแล ว เพราะทา น
ปฏิบัติกาย วาจา ใจ ของทานใหบริสุท ธิ์ดวยไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ
ปญญา ซึ่งเปน การปฏิบัติเพื่อสมควรแกโลกุตตรธรรม อันจะนําไปสู
ความพนทุกข
๕. อาหุเนยโย พระสงฆเปนผูควรแกการสักการะที่เขานํามาบูชา คือ
ทานยอมเปนผูควรเครื่องสักการะบูชา อันเทวดาและมนุษยพึงนํามาบูชา
เพราะท านอาจทํ าเทวดาและมนุษ ยผู บูช านั้ น ใหมี ผ ลอัน ใหญยิ่ ง ตาม
ประสงคได เพราะเหตุที่ทานมีจิตบริสุทธิ์จากกิเลสแลว
๖. ปาหุเนยโย พระสงฆเปนผูควรแกการสักการะ ที่เขาจัดไวตอนรับ
ยิ่งกวาบรรดาญาติมิตรสหายและอาคันตุกะทั้งหลาย เพราะชนทั้งหลาย
เหลานั้นยังมีคุณไมเทาพระสงฆ เนื่องจากทานเปนผูบริสุทธิ์จากกิเลส
๗. ทักขิเณยโย พระสงฆเปนผูควรแกการรับทักษิณาทาน อันบุคคล
ผูมีศรัทธา เชื่อวามีโลกนี้โลกหนา เลื่อมใสแลวใหเพื่อหวังบุญกุศลสําหรับ
ตนเองบาง สําหรับเพื่ออุทิศใหแกญาติมิตรสหาย ผูลวงลับไปแลวบาง
พระสงฆยอมทําทักษิณาทานนัน้ ใหมีผลมากมีอานิสงสมาก เพราะความที่
ทานเปนผูบริสุทธิ์จากกิเลส
๘. อัญชลีกรณีโย พระสงฆยอมเปนผูควรแกการทําอัญชลีของบุคคล
ทั้งหลาย
๙. อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ พระสงฆยอมเปนเนื้อนาบุญ
ของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา อันบุญทั้งหลายที่บุคคลกระทําแกผูมีกิเลส
ยอมมีผลนอยมีอานิสงสนอย เนื่องจากพระสงฆทานมีจิตบริสุทธิ์ ฉะนั้น
บุคคลใดถวายทานแกทานยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก นับวาทานเปน
เนื้อนาบุญอันประเสริฐแกชาวโลกทั้งหลายผูหวังผลบุญกุศลยิ่งกวานาบุญ
ชนิดอื่น

๑๑๒
เมื่อบุคคลระลึกถึงพระสังฆคุณโดยแยบคายดังนี้แลวใหจิตรวมลงมา
นึกถึง ความประเสริฐ เลิศดี ทั้ง มวลของพระสงฆ นั้น รวมลงมาในคําว า
“สังโฆ” แลวบริกรรมภาวนาคําวา “สังโฆ” แลว ๆ เลา ๆ รอยหนพันหน
หมื่นหน จิตของเธอผูนี้ก็จะเปนจิตที่ ราคะ โทสะ โมหะ ไมกลุมรุม จิตเธอ
ยอมดําเนินตรงแนวแนปรารภพระคุณของพระสงฆ ก็บุคคลผูประกอบอยู
เนือง ๆ ซึ่งสังฆานุสสตินี้ ยอมเปนผูมีจิตคารวะอันยิ่งตอพระสงฆ จะเปน
ผูมีความยําเกรงอยางยิ่ง ในพระสงฆ จะไดถึงความไพบูลยแหงศรัทธา
ความไพบูลยแหงสติ ความไพบูลยแหงบุญกุศล เปนผูมากไปดวยปติและ
ปราโมช ทนตอความกลัวและความตกใจไดดี สามารถอดกลั้นตอทุกข
และมีความรูสึกเสมือนวาไดอยูกับพระสงฆ อนึ่งแมสรีระกายของเธอผู
เจริญสังฆานุสสติ ยอมเปนรางที่ควรแกการบูชา ประดุจโรงอุโบสถอันมี
พระสงฆประชุมกันอยูฉะนั้น จิตของเธอยอมนอมไปในอัน จะบรรลุซึ่ง
มรรคผลนิพพาน อนึ่งเมื่อประสบเขากับสิ่งปลุกเราใหลวงละเมิดศีลธรรม
หิริความละอายตอบาป และโอตตัปปะความสะดุงกลัวตอบาปโดยปริมาณ
ยิ่ ง ย อ มจะปรากฏแก เ ธอประดุ จ ราวกั บ ว า เห็ น พระสงฆ อ ยู ต อ หน า
สังฆานุสสติยอมเกื้อหนุนกุศลธรรม และความเจริญรุงเรืองทางธรรมอยาง
ยิ่งแกเธอ เธอยอมงายตอการบรรลุมรรคผลนิพพาน ตราบใดที่ยังไมถึง
นิพพาน เธอผูมากไปดวยสังฆานุสสตินั้น ยอมรื่นเริงบันเทิงอยูในสุคติภพ
เพราะเหตุนั้น บุคคลผูมีปญญาดี พึงทําความไมประมาท ขวนขวายใน
การเจริญสังฆานุสสติ อันมีอานุภาพมากอยางนี้ทุกเมื่อเทอญ ดังไดแสดง
มาก็เพื่อจะใหสาธุชนเห็นคุณประโยชนของการไดเห็นสมณะอันจะนํามา
ซึ่งมงคลแกชีวิตอันประเสริฐดวยประการฉะนี้
มงคลที่ ๓๐ การสนทนาธรรมตามกาล (กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา)
บริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เมื่อมีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาไดเลาเรียนศึกษาพระธรรมวินัย ที่พระศาสดาทรงบัญญัติ
แตงตั้งไว เมื่อเลาเรียนศึกษาไดแลว ก็พากันนํามาพูดจาเลาสูกันฟงใน
ทา มกลางหมู บ ริ ษัท ที่ ป ระชุ ม ด ว ยธรรมที่เ ป น กุศ ลและอกุศ ลในเวลา
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กลางวันและกลางคืนเปนตน เรียกวาการสนทนาธรรมตามกาล ยอมเปน
มงคลอันประเสริฐ อนึ่ง เมื่ อบุคคลกลาวซึ่งกุศลธรรมวินัย เชนกลาวถึง
ทาน การใหขาวและน้ําเปนตนก็ดี หรือกลาวซึ่งการสํารวมในศีลอันเปน
เครื่องสํารวมระวังกายวาจาใหเรียบรอย หรือกลาวซึ่งการภาวนารักษาใจ
ใหเ ปน กุศล หรือกลา วถึง สมาธิป ญ ญาอัน เป น มรรคาทางนิ พพานก็ ดี
กลาวถึงพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมโดยหัวขอและโดยความหมาย
ขยายความก็ดี หรือเปนการปุจฉา คือการตั้งหัวขอคําถามในทางธรรมะ
ขึ้นมา และอีกฝายเปนผูวิสัชนา คือการตอบคําถามแกปญหากันก็ตาม
ทั้งหมดเหลานี้ลวนเรียกวา ธรรมสากัจฉา การสนทนาธรรม
ในหัวขอการสนทนาธรรมตามกาลนี้ ขาพเจาจะขอกลาวถึงกรรมฐาน
สัก ๒ กอง คือ ๑.อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๒.จตุธาตุววัฏฐาน มาชี้แจงพอ
สังเขปเพื่อประโยชนแกทานผูอานไดสดับพอไดเรืองปญญาตามควร
อาหาเรปฏิกูลสัญ ญา เปนกรรมฐานกองหนึ่ง แปลวาการกําหนด
หมายวา อาหารเปนปฏิกูล ทีนี้เนื่องจากรางกายของคนเรานั้นประกอบ
ขึ้น มาจากอาหาร เมื่ อเราพิจารณาจนเกิดปญ ญาเห็นวาอาหารนั้นเปน
ปฏิกูล ยอมจะเกิดปญญาเห็นแจงวารางกายนี้เปนปฏิกูลไปดวย วิธีการ
พิจารณาอาหารให เป น ปฏิ กูล แบบง าย ๆ คื อ เราพิจ ารณาให เห็ น ว า
อาหารที่เรานํามากินนี้ ยอมเปนของที่จะบูดเนาและเสียไปเปนธรรมดา
อาหารที่เราดูวาสละสลวย กลิ่นหอมชวนกินนั้น เมื่อทิ้งไวสัก ๒-๓ วัน จะ
บูดเนาหนอนขึ้น แมลงวันตอม เปนที่นาสะอิดสะเอียน ก็ในเมื่อเรากิน
อาหารเขาไปทําใหรางกายเราเติบโต นั่นก็หมายความวารางกายเรานี้ถูก
สรางขึ้นมาจากของบูดเสียเนาเหม็นทั้งสิ้น ธรรมดาว าตุกตาที่ปนมาจาก
ทองคํายอมตองแสดงคุณ สมบัติของทองคําคือสวยเหลืองอรามมองดู
งดงาม สวนตุกตาที่ปนมาจากอุจจาระนั้นเลาก็ยอมจะแสดงคุณสมบัตขิ อง
อุจจาระ คือมองดูก็ชวนนาเกลียดกลิ่นก็เหม็นสะอิดสะเอียน และก็ในเมื่อ
รางกายของมนุษยทั้งหลายถูกปนมาจากของบูดเสีย เนาเหม็น ฉะนั้นจึง
เปนธรรมดาอยูเองที่รางกายนี้จ ะเปนของบูดเสียเนาเหม็นไปดวย สิ่ง ที่
ไหลออกจากรางกายนี้จึงมีแตของสกปรกเหม็นเนาเหม็นเปรี้ยวเหม็นบูด
เหม็นหืน รางกายนี้จึงเปนรังของโรค เปนที่อยูของหมูหนอนและเชื้อโรค

๑๑๔
ตาง ๆ นา ๆ โรครอยแปดพันเกาจึงได ตั้งขึ้นบนรางกายนี้ รางกายนี้จึง
ตอ งได รั บ การชะล า งขั ด สี อ ยู เ สมอเพราะว า เป น ปฏิ กู ล ไปทั่ ว ทั้ ง กาย
รางกายนี้พรอมจะบูดพรอมจะเนาอยูตลอดเวลา บุคคลทั้งหลายจึงตอง
ทายา ใสยา กิน ยา ฟอกสบูถูขี้ฟน ลางหนาลางตัวอยูเสมอเพื่อบรรเทา
อาการเนาเสียบูดเหม็นที่เกิดอยูตลอด แตทายที่สุดก็หนีความเนาไมพน
เพราะเมื่อถึงเวลาตายอาการเนาเหม็นจะแสดงอาการปรากฏอยางชัดแจง
ฉะนั้นสรุปแลวคือวารางกายคนนั้นไมมีของดีแมแตนิดเดียว บุคคลผูมี
ปญญาเห็นแจงชัดดังนี้ ยอมเบื่อหนายคลายกําหนัดในรางกาย ยอมถอน
ความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้วาเปนตัวกูของกู เปนของนายินดีพอใจออก
เสียได เมื่อทานสาธุชนพิจารณาดังนี้อยูบอย ๆ กิเลสทั้งหลายมีราคะเปน
ตน ยอมจะเบาบางลง ความทะยานอยากในกามทั้ง หลายยอมลดนอย
ถอยลง ความหลงใหลวาโลกนี้สดสวยโสภานาเปนสุขจะคลายไป ปญญา
เห็นแจงในความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตายอมเกิดขึ้น เธอจะเขาใกล
ทางนิพพาน กรรมฐานกองนี้จะชวยใหเธอบรรลุมรรคผลนิพพานไดงาย
มาก และตราบใดที่เธอยังไมถึงนิพพานเธอยอมบันเทิงอยูในสุคติภพ
ตอไปจะไดอธิบายถึง จตุธาตุววัฏฐาน ซึ่งเปนกรรมฐานกองหนึ่งมีวิธี
ปฏิบัติโดยการวิเคราะหสิ่ งตาง ๆ โดยความเปน ธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน
ธาตุ น้ํ า ธาตุ ไ ฟ ธาตุ ล ม ในมหาสติ ป ฏ ฐานสู ต รกล า วว า “ดู ก รภิ ก ษุ
ทั้งหลาย คนฆาโค เมื่อฆาโค แลวชําแหละขายอยูที่ทางสี่แพรงนั้น ฉันใด
ก็ดี ภิกษุพึงแยกแยะกายนี้ออกเปน ธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุ
ไฟ ธาตุลม ฉันนั้น อธิบายความวา เมื่อคนฆาโค เลี้ยงโค จูงโค นําโคมา
สูโรงฆาสัตว กําลังฆา เห็นมันถูกฆา โคนอนตายอยู ความรูสึกวาเปนโคก็
ยังไมหายไป ตอเมื่อชําแหละแบงเนื้อออกเปนสวน ๆ นําไปขายที่ทางสี่
แพรง แลวความรูสึกวาโคยอมหายไป กลายเปนความรูสึกวาเนื้อ เขาไม
คิดวา “เรากําลังขายโค ชนเหลานี้ยอมมาซื้อโค” แตแทที่จริงเขายอมคิด
อยางนี้วา “เรากําลังขายเนื้อ ชนเหลานี้ยอมมาซื้อเนื้อ ” ฉันใดก็ฉันนั้น
เมื่อทานสาธุชนทั้งหลายยังไมไดใชปญญาอันแยบคายมาพินิจพิจารณา
สรีระกายนี้ ยอมมีความรูสึกเปนคน สัตว หญิง ชาย อยู แตตอมาเมื่อเธอ
มาแยกแยะยอยกายนี้ดวยปญญา วากายนี้ยอมประกอบไปดวยธาตุ ๔
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คือ สิ่งใดที่มีอาการแขนแข็ง สิ่งนั้นเปนธาตุดิน สิ่งใดเปนของที่ไหลเอิบ
อาบ สิ่งนั้นเปนธาตุน้ํา สิ่งใดอบอุน สิ่งนั้นเปนธาตุไฟ สิ่งใดพัดไปมา สิ่ง
นั้น เปน ธาตุล ม ตอ เมื่ อเธอพิจ ารณาแยกย อ ยกายนี้เ ป น ธาตุ ๔ ด ว ย
ปญ ญาญาณอั น คมกลา แลว ความรู สึ กว า เป น คน สัต ว หญิ ง ชาย ก็
หายไป เพียงรูสึกวาธาตุทั้ง ๔ ยอมประกอบกันเขามา หามีสัตว บุคคล
ตัวตน เรา เขา ในที่ใดไม เมื่อทานสาธุชนพิจารณาแยกแยะดวยปญญา
จนปลงใจวากายนี้สักแตเพียงวา เปนธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม
ประกอบกันตั้งอยู ไมมีคน สัตว หญิง ชาย บุคคล ตัวตน เรา เขา ในที่ใด
แลวพึงบริกรรมวา “ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม” รอยหน พันหน หมื่น
หน แลว ๆ เลา ๆ อยูดังนี้ จิตของเธอยอมจะเขาสูองคธรรมอันประณีตที่
เพิกความกําหนดหมายยึดมั่น อุปาทาน อันจะนําจิต ลงไปสูทางต่ําดวย
กิเลสราคะ กิเลสโทสะ และกิเลสโมหะ ยอมจะเบาบางลงเพราะเธอมาเห็น
สัจธรรมความจริงที่พนจากการสมมุติวาเปนคน เปนสัตว เปนหญิง เปน
ชาย เมื่อเธอประกอบเนือง ๆ ซึ่งจตุธาตุววัฏฐาน จิตของเธอก็จะหยั่งลง
ถึงสุญญตา คือความว างเปลาจากตัวตน จะถอนสัตตสัญ ญา คือความ
กําหนดหมายวาเปนสัตว บุคคลเสียได เพราะถอนสัตตสัญญาได จิตเธอ
ยอมจะไมตื่นตระหนกเพราะการกําหนดเปนสัตวราย คนราย ตาง ๆ เธอ
ยอมเปนผูขมความกลัวภัยตาง ๆ ได ขมความยินดีและความยินรายได
จิต เธอย อ มไม ฟู ขึ้ น เพราะอารมณ ที่น า ชอบใจ และไมแ ฟบลงเพราะ
อารมณที่ไ ม นาชอบใจ เธอจะเปน ผูมี ปญ ญามาก โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
ปญ ญาในการเห็นอนัตตลักษณะ คือลักษณะของความไมมีตัวตนของ
สัง ขารทั้ง ปวง การเจริญจตุธาตุววัฏฐานยอมทําใหเธองายดายตอการ
บรรลุมรรคผลนิพพาน ตราบใดที่เธอยัง ไมบรรลุมรรคผลนิ พพาน เธอ
ยอมรื่นเริงบันเทิงอยูในสุคติภพ มีเทวโลกและพรหมโลกเปนอาทิ ฉะนั้น
สาธุชนผูมีปญญาพึงขวนขวายการเจริญจตุธาตุววัฏฐานอันเปนธรรมที่มี
อานุภาพมาก เปนจิตกีฬาของพระโยคีผูอาจหาญแกลวกลาประดุจราชสีห
นิยมเลนกันดังนี้แล
ขาพเจาไดยกกรรมฐานอันมีคุณอนันต ๒ ประการ คือ อาหาเรปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัฏฐาน มาอธิบายเพื่อประดับประดาธรรมกถาที่วา

๑๑๖
การสนทนาธรรมตามกาล ย อมนํ ามาซึ่ง มงคลอั น ประเสริฐ ข า พเจ า
ปรารถนาจะทําความรื่นเริงบันเทิงใหบังเกิดแกทานสาธุชนผูยินดีในธรรม
ทั้งหลายดวยประการฉะนี้แล
มงคลที่ ๓๑ การบําเพ็ญตบะ (ตะโป)
บุคคลใดมีความเพียรสํารวมระวัง รักษาอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ในการสัมผัสสัมพันธกับอารมณทั้งหลาย เพื่อกําจัดเสียซึ่งกิเลส
ตาง ๆ และอกุศลบาปธรรม คือราคะ โทสะ โมหะ อวิชชา ตัณหา มานะ
ทิฏฐิ อุปาทาน ใหลดนอยถอยลงไปจากขัน ธสันดาน จัดเปน มงคลอัน
ประเสริฐ คําวาบําเพ็ญตบะนั้นแปลวา การทําความเพียรเพื่อใหกิเลสเรา
รอน อันจะชวยใหจิตใจของผูทําความเพียรเขาถึงความสงบรมเย็นดวย
ธรรม ฉะนั้นเกี่ยวกับการบําเพ็ญตบะนั้นทานจึงยกตัวอยางไวมากมาย
หลายประการ เชนวา
๑. การสังวรสํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มิใหเขาไปยินดียินรายกับ
อารมณที่มากระทบ
๒. การประพฤติพรหมจรรย ละเวนจากการเสพกาม
๓. การทําใหเห็นแจงตามหลักอริยสัจ ๔
๔. การทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน อันเปนเครื่องระงับดับกิเลสทั้งหลาย
๕. การมีขันติอดทนอดกลั้นไม โ กรธไม พยาบาทอาฆาตจองเวรผูก
โกรธ
๖. การรั กษาศีล ๕ ประการเป น การหามกายวาจามิใ ห ทําไปตาม
อํานาจกิเลส
๗. การรักษาศีลอุโบสถตามวาระโอกาส
๘. การเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน
๙. การรักษาธุดงควัตรของพระภิกษุสามเณร
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๑๐. ความสัง วรระวัง ทั้ง ๕ คือ สติสังวร สัง วรดวยสติ อินทรียสังวร
สังวรดวยอินทรีย สีลสังวร สังวรดวยศีล วิริยสังวร สังวรดวยความเพียร
ญาณสังวร สังวรดวยญาณ
ที่กลาวมาทั้ง ๑๐ ขอนั้น แตละขอก็จัดวาเปนการบําเพ็ญตบะทั้งสิ้น
บัดนี้จะไดแนะนําการบําเพ็ญตบะอยางหนึ่งนั่นคือการเจริญกายคตาสติ กายคตาสติเปนกรรมฐานกองหนึ่งที่แยกแยะรางกายเปนอวัยวะ ๓๒
ประการ และนอมจิตไปใหเห็นวาอาการเหลานั้นเปนปฏิกูลของโสโครกไม
นาใครไมนาปรารถนา ดังที่พระพุทธองคทรงตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้นี่แลแตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนัง
หุมโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ คื อ ผม ขน เล็บ
ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด
ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา มันสมอง น้ําดี เสลด หนอง เลือด
เหงื่อ มัน น้ําตา น้ําเหลือง น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ เยี่ยว ดังนี้ แทจริงบุคคล
ผูใดก็ตาม เมื่อมาคนดูใ นกเฬวรากกายนี้อันมีสันฐานโดยประมาณคือ
ยาววา หนาคืบ กวางศอก ตั้ง แตพื้น เทาขึ้น ไป ตั้ง แตปลายผมลงมา
ตั้งแตหนังเขาไปโดยรอบนี้ แม โดยอาการทุกอยาง จะไดพบภาพของ
สะอาดอะไร ๆ ยกตัวอยางเชน ไขมุกก็ดี แกวมณีก็ดี แกวไพฑูรยก็ดี หา
มิไ ดมี หรือวาจะหาของสิ่ง ที่มี ก ลิ่น หอม ยกตัวอยางเชน กฤษณาก็ดี
การบูรก็ดี กระแจะจันทนเปนตนก็ดี แมแตอณูหนึ่งก็หามีไม ที่แทยอม
พบแตของไมสะอาดกลิ่นเหม็นโสโครกนานับประการ อันมี ผม ขน เล็บ
ฟน เปน อาทิ ล วนแลวแตมีกลิ่ น เหม็ น นาเกลียด ไม เปน ขวัญ ตาเลย
เทานั้น เมื่อผูปฏิบัตินั้น มนสิการแลว ๆ เลา ๆ โดยนัยที่วาแยกแยะ
รางกายออกเปนอาการ ๓๒ ประการ และนอมจิต ไปในทางที่จะเห็นสิ่ง
เหลานี้ เปน ปฏิกูลโสโครกหาความสวยงามหาคนสัต วห ญิง ชายไมไ ด
จนจิตมีความรูสึกวารางกายนี้เปนองคประกอบรวบรวมมาจากสิ่งปฏิกูล
ควรเบื่อหนายคลายกําหนัดตอกายนี้ เมื่อจิตรูสึกดังนี้ จึงเรียกวาเขาถึง
กายคตาสติกรรมฐาน อันจะนํามาซึ่งอานิสงส คือ
๑. ยอมจะเปนผูขมความยินดียินรายได

๑๑๘
๒. สามารถขมความกลัวภัยตาง ๆ ได
๓. อดทนตอความหนาวรอนหิวกระหายได
๔. สามารถอดกลั้นตอทุกขเวทนาขนาดจะคราชีวิตได
๕. ยอมจะไดบรรลุสมาธิอันยิ่งขึ้น
๖. ยอมจะไดบรรลุปญญาญาณที่สูงขึ้น
๗. ยอมเปนปจจัยใหรูแจงธรรมอันจะนํามาซึ่งมรรคผลนิพพาน
๘. ชื่อวาเปนผูบําเพ็ญตบะทําความเพียรใหกิเลสเรารอน
ดังไดบรรยายมาก็เพื่อจะแสดงใหเห็นวา การบําเพ็ญตบะยอมนํามาซึ่ง
มงคลอันประเสริฐ ดวยประการฉะนี้แล
มงคลที่ ๓๒ การประพฤติพรหมจรรย (พรัหมะจะริยญ
ั จะ)
คําวาพรหมจรรยแปลตามศัพทหมายถึง ความประพฤติอันประเสริฐ
ในพระไตรปฎกทานแยกแยะพรหมจรรย เปน ๑๐ อยาง ไดแก
๑. การใหขาวน้ํา และปจจั ยใชส อยแกการดํารงชีวิต แกมนุษย และ
สัตวเดรัจฉาน จะเปนผูใหตามกาล หรือใหเปนนิตยก็ตามที
๒. การชวยขวนขวายจัดทําชวยเหลือกิจการอันเปนกุศลของผูอื่นให
เจริญกาวหนาสําเร็จลุลวงดวยความชุมชื่นโสมนัสไมเบื่อหนายทอถอย
๓. การรักษาศีล ๕ เพื่องดเวนจากการลวงบาปกรรม ๕ ประการ
๔. การแผพรหมวิหาร คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไปในสรรพสัตวทั้งหลายทั้งปวง
๕. การไม เสพกามอัน เปน ความกํา หนัด ยิ น ดี ใ นแนวทางของสามี
ภรรยา
๖. ความสันโดษมักนอยในวัตถุขาวของเครื่องใช ไมทะเยอทะยานมัก
มากในวัตถุกาม กิเลสกาม รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ยินดีในผัวเดียวเมีย
เดียว
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๗. การที่มีความเพียรกลาแข็งไมยอทอตอการกุศลตาง ๆ แมมีความ
ยากลําบากดวยความหนาวความรอนเปนตน
๘. การสมาทานรักษาศีลอุโบสถ ตามวาระโอกาสตาง ๆ
๙. ปญ ญาพิจ ารณาเห็นแจ งในอริยสัจทั้ง ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโ รธ
มรรค
๑๐. ขอปฏิบัติในทางศาสนาคือ ศีล สมาธิ ปญญา
พรหมจรรยทั้ง ๑๐ นี้ บุคคลใดยินดีรักษาแมแตอันใดอันหนึ่งยอมเปน
ที่พึ่งแกบุคคลนั้น เปนปจจัยแกทางสวรรคนิพพาน และการประพฤติ
พรหมจรรยทั้งหลายเหลานี้ ยอมเปนที่สรรเสริญของนักปราชญทั้งหลาย
มีพระพุทธเจาเปน ตน วาเปนกุศลอันวิเศษใหญหลวง เปนเครื่องระงับ
กิเลสทั้งปวง คือ ราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลงจากขันธสันดาน เปน
ปจจัยแกพระนิพพานดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข เปนปรมัต ถสุขอัน
อุดม เปนที่ยินดีชื่นชมของพระอริยเจา เปนที่สละกองทุกขทั้งหลาย พน
จากความเกิด แก เจ็บตาย เวียนวายตายเกิดไมรูจบสิ้น ในภพนอยภพ
ใหญ จนไดถึงซึ่งพระนิพพาน อันเปนบรมสุข
บัดนี้จะไดแนะนําการประพฤติพรหมจรรยอยางหนึ่งคือการเจริญอานาปานสติ อานาปานสติเปนกรรมฐานกองหนึ่ง กําหนดลมหายใจเขาลม
หายใจออกเปน อารมณ ตั้ง สติกําหนดรูเวลาหายใจเขาและออก เวลา
หายใจเขาลมหายใจกระทบที่จมู ก หนาอก และทองตามลําดับ เวลา
หายใจออกลมหายใจกระทบทอง หนาอกและจมูก ตามลําดับ กําหนดไป
อยางนี้ ๑๐๐ หน ๑,๐๐๐ หน จนกวาจิตจะสงบ แตถาจิตฟุงซานมากไม
สงบ ทานสอนให ฝกนั บลมหายใจครั้ง ละ ๑๐ คู คือ หายใจเขา นับ ๑
หายใจออกนับ ๑ หายใจเขานับ ๒ หายใจออกนับ ๒ หายใจเขานับ ๓
หายใจออกนับ ๓ หายใจเขานับ ๔ หายใจออกนับ ๔ หายใจเขานับ ๕
หายใจออกนับ ๕ หายใจเขานับ ๖ หายใจออกนับ ๖ หายใจเขานับ ๗
หายใจออกนับ ๗ หายใจเขานับ ๘ หายใจออกนับ ๘ หายใจเขานับ ๙
หายใจออกนับ ๙ หายใจเขานับ ๑๐ หายใจออกนับ ๑๐ ตั้งใจไววา
ภายใน ๑๐ คู จะไมวอกแวกไปคิดเรื่องอื่ นสิ่งอื่น ถาหากยัง นับไมครบ

๑๒๐
๑๐ คูแลวจิตสงออกไปคิดเรื่องภายนอกใหลงโทษตนเองโดยนับ ๑ ใหม
ถาหากเรานับจนถึง ๑๐ คูโดยจิตไมวอกแวก ก็ชื่อวาจิตเราเปนสมาธิอยู
๑๐ คูลมหายใจแลว ถาจะทําสมาธิตอก็เริ่มนับเลข ๑ ใหม ครูบาอาจารย
ทานแนะนําวาอยานับเลขเกิ น ๑๐ เพราะจิต ใจจะไปหมกมุนกับตัวเลข
เกิน ไป ฉะนั้น พอเรานั บครบ ๑๐ ใหเริ่ ม ตน มานับ ๑ ใหม เราตั้ง สติ
กําหนดจิตใหมั่นคงไมวอกแวกชุดละ ๑๐ คูลมหายใจอยางนี้ จะทําใหเรา
สามารถทรงสมาธิไดนานขึ้นเรื่อย ๆ ไปเอง
อานิสงสการเจริญ อานาปานสตินั้น ยอมจะชวยใหจิตเป น สมาธิดีขึ้น
ตัดความวิตกกังวลฟุงซาน สามารถชวยใหทํากรรมฐานกองอื่นสําเร็จ
งาย โดยการทํากรรมฐานกองนั้นพรอมกับการกําหนดลมหายใจเขาออก
เปน กรรมฐานที่ ใ หความสุขอัน ละเมี ยดละไม ฉะนั้น พระอรหัน ตและ
พระพุทธเจาจึงทรงอานาปานสติอยูเสมอ นอกจากนี้อานาปานสติยังจะ
เปนบาทฐานแหงวิปสสนาไดอยางดี
ดัง ที่ ข า พเจ า บรรยายขยายความมา เพื่ อ จะแสดงให ท า นสาธุ ช น
ทั้งหลายรื่นเริงในธรรมที่วาดวยการประพฤติพรหมจรรย เปนมงคลอัน
ประเสริฐดวยประการฉะนี้
มงคลที่ ๓๓ การเห็นอริยสัจ (อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง)
ความจริ ง อัน ประเสริ ฐ ที่ พ ระอริ ย เจา ทั้ง หลายรูนั้น เรีย กวา อริ ยสั จ
บุค คลใดมี ปญ ญาพิ จ ารณาเห็ น ในอริ ยสั จ ความจริ ง อั น ประเสริ ฐ ๔
ประการคือทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ยอมเปนมงคลอันประเสริฐ
ทุกขนั้นคืออะไร ความเกิดเปน ทุกข ความแกเปน ทุกข ความตาย
เปนทุกข ความโศกเศรา ความพิรี้พิไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ
ความคับแคนใจก็เปนทุกข ความประสบกับสิ่งไมเปนที่รักที่พอใจก็เปน
ทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รักที่พอใจก็เปนทุกข มีความปรารถนา
สิ่งใดไมไดสิ่งนั้นนั่นก็เปนทุกข วาโดยยอขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึด
มั่นอุปาทาน นั่นแหละเปนตัวทุกข ขันธทั้ง ๕ ก็คือ รูปขันธ เวทนาขันธ
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สัญญาขันธ สังขารขันธ และวิญญาณขันธ รูปขันธก็คือรางกายอันเปน
รูปธรรมนั่นเอง เวทนาขันธก็คือความเสวยอารมณ รูสึกสุข ทุกข หรือ
เฉย ๆ สัญญาขันธคือความจําไดหมายรู สังขารขันธคือความปรุงแตง
ของจิตไปทางดี ชั่ว บุญ บาป วิญญาณขันธคือความรับรูตามทวารทั้ง ๖
คือ รับรูทางตา รับรูทางหู รับรูทางจมูก รับรูทางลิ้น รับรูทางกาย รับรู
ทางใจ ที่วาขันธทั้ง ๕ เปนทุกขก็เพราะวามีลักษณะประจํา ๓ คือ
๑. ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทนถาวร
๒. เปนทุกข ทนอยูไมได ทนอยูไมรอด เพราะถูกบีบคั้นบีบเคน ดวย
เภทภัยตาง ๆ นา ๆ ไมมีที่หลบเรนจากเภทภัยทั้งหลายมีความเกิด แก
เจ็บ ตาย เปนตน
๓. เปนอนัตตา ไมใชตัวเราของเรา เพราะวาฝนความปรารถนาวาไม
ฟงสั่งการไมได ไมอยูในอํานาจของใคร ถึงเวลามันจะเกิดก็เกิด ถึงเวลา
มันจะแกก็แก ถึงเวลามันจะเจ็บก็เจ็บ ถึงเวลามันจะตายก็ตาย ไมมีใคร
หามปรามได
สมุทัย คือสาเหตุใหเกิดทุกข นั่นคือตัณหา ๓ ประการ
๑. กามตัณหา คือความตองการทะยานอยากในกามคุณ ทั้ง ๕ คือ
รูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสนุมนวล
๒. ภวตัณหา คือความอยากมี อยากเปน อยากใหภาวะที่ชอบใจได
ประสบนั้นคงทนถาวร ไมจากไปไหน
๓. วิภวตัณหา คือความอยากไมมีไ มเปน อยากใหภาวะที่ไมเปน ที่
ชอบใจนั้ น ไม ม าหา หรื อ เมื่ อ มาก็ ใ ห จ ากไปโดยเร็ ว จํ า ง า ย ๆ ว า
กามตัณหาแปลวาอยากใหมา ภวตัณหาแปลวาอยากใหอยู วิภวตั ณหา
แปลวาอยากใหไป
นิโรธ คือความดับทุกข การดับทุกขจะตองดับที่เหตุ จะไปดับที่อื่น
ไมไดเพราะจะเปนการเกาไมถูกที่คัน นั่นคือการดับที่ตัณหา
มรรค คือวิธีการปฏิบัติเพื่อไปสูความดับความทุกข มีองคประกอบ ๘
ประการ คือ

๑๒๒
๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ คือเห็นตามหลักของอริยสัจทั้ง ๔ ไม
เห็นผิดแผกแตกตางไปจากหลักอริยสัจทั้ง ๔
๒. สัมมาสังกัปโป ความดําริชอบ คือดําริในการออกจากกาม ดําริใน
การไมพยาบาท ดําริในการไมเบียดเบียน
๓. สัมมาวาจา วาจาชอบ คือไม พูดเท็จ ไมพูดสอเสียดใหคนแตก
ความสามัคคีกัน ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอหาสาระไมได
๔. สัมมากัมมันโต การงานชอบ คือการงานที่ไมฆาสัตว การงานที่
ไมลักทรัพย การงานที่ไมประพฤติผิดในกาม
๕. สัมมาอาชีโว อาชีพชอบ คือการละการเลี้ยงชีวิตที่ผิด เชนการ
หลอกลวงไมซื่อสัตยคิดคดดวยประการตาง ๆ สําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวย
วิธีการชอบธรรมคือไมหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต
๖. สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ คือ เพียรละบาปที่ยังไมเกิดไมให
เกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลวใหดับไป เพียรยังกุศลที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญงอกงามไพบูลยยิ่งขึ้นไป
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือการเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมใน
ธรรมอยูเนือง ๆ
๘. สัมมาสมาธิ ตั้ง ใจมั่นชอบ คือการหมั่น ในการเจริญสมาธิจนจิต
เขาถึงฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ และฌาน ๔ มรรคทั้ง ๘ องคนี้ ยอลงมาก็
คือ ศีล สมาธิ ปญญา นั่นเอง
ดังไดบรรยายขยายความมาก็เพื่อจะใหทานสาธุชนรื่นเริงในธรรมกถา
ดังหัวขอที่วาการเห็นอริยสัจเปนมงคลอันประเสริฐดวยประการฉะนี้
มงคลที่ ๓๔ การทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน (นิพพานะสัจฉิกิริยา)
บุคคลใดมากระทําซึ่งพระนิพพานความดับทุกขใหรูแจงเห็นประจักษ
ขึ้นในสันดาน จัดเปนมงคลความเจริญอันวิเศษ เพราะวาจะดับไดเสียซึ่ง
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กองทุกข พระนิพพานนั้นทานจัดวาเลิศประเสริฐกวาความสุขทั้งปวง เปน
ความสุขวิเศษใหญหลวง ยิ่งกวาความสุขในมนุษย ในสวรรค ในพรหมโลก เปนที่ระงับโศกแกหมูสัตวทั้งหลาย เปนที่สิ้นไปแหงไตรวัฏทั้ง ๓ คือ
๑. กิเลสวัฏ แปลวาการวนคือกิเลส
๒. กรรมวัฏ แปลวาการวนคือกรรม
๓. วิบากวัฏ แปลวาการวนคือวิบาก
อธิบายวาการวนทั้ง ๓ นี้ยอมมีในจิตของสัตวโลกทั้งหลาย คือเมื่อมี
กิเลสยอมเปนเหตุใหทํากรรม เมื่อทํากรรมก็ไดรับวิบาก คือผลของกรรม
หลังจากนั้นก็เกิด กิเลส กรรม วิบาก วนกันไปอยางนี้ ไมสิ้นสุดยุติ ตราบ
จนไดบรรลุนิพพานนั่นแลจึงจะยุติ นิพพานนั้นทานกลาววาเปนอสังขตธรรม แปลวา ธรรมอั น ไม ถู กเหตุป จ จัย ปรุง แตง ไม ถู กปรุ ง แต ง จาก
รูปธรรม นามธรรม ไมถูกปรุงแตงดวยบุญและบาป เพราะวานิพพานเปน
ธรรมที่พน ไปจากสิ่ง เหลานี้แล ว และพน ไปจากปจจัยทั้ง ๑๒ ประการ
ในปฏิจจสมุปบาท ตั้งแตอวิชชา ไปจนถึงชาติ ชรา มรณะ
นิพพานนั้นทานกลาววา มีอรรถ ๕ ประการคือ
๑. ไมมีความเกิด
๒. ไมมีความแก
๓. ไมมีความเจ็บ
๔. ไมมีความตาย
๕. ไมมีทุกขทั้งหลายคอยเสียดแทง
นิพพานนั้นยอมดับเสียซึ่งสังโยชนทั้ง ๑๐ ประการคือ
๑. สักกายทิฏฐิ คือทิฏฐิความเห็นวารางกายนี้เปนสัตว บุคคล ตัวตน
เราเขา
๒. วิจิกิจฉา คือความสงสัยในพระรัตนตรัย
๓. สีลัพพตปรามาส คือการไมรักษาศีลพรตเพื่อพนทุกข แตรักษา
เพื่อสาเหตุอื่น เชน เพื่อลาภ เพื่ออวดคน เปนตน หรือก็ไมยอมรักษาเลย

๑๒๔
๔. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ ทั้ง ๕ คือ รูปสวย เสียงเพราะ
กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสนุมนวล
๕. ปฏิฆะ ความขุนเคืองคับของในใจ
๖. รูปราคะ ความยินดีพอใจในรูปธรรมทั้งหลาย
๗. อรูปราคะ ความยินดีพอใจในนามธรรมทั้งหลาย
๘. มานะ ความถือตัวถือตน วาเราดีกวาเขา เราเลวกวาเขา เราเสมอ
เขา
๙. อุทธัจจะ ความฟุงซานรําคาญในใจ
๑๐. อวิชชา ความไมรูแจงในอริยสัจ ๔ ประการ
การจะเขาถึงนิพพานนั้นไปทางไหน ทานวาไปทางวิปสสนาญาณทั้ง
๙ ประการ คือ
๑. อุทยัพพยญาณ คือญาณตามไปเห็นความเกิดและความดับของ
สังขารรูปธรรมนามธรรม
๒. ภังคญาณ คือญาณที่เพงดูเฉพาะความดับเพื่อจะไดเห็นความดับ
เดนขึ้นมา พิจารณาใหเห็นวา นามรูปที่เกิดขึ้นมาในอดีตก็ยอมดับไปใน
อดีต นามรูปที่เกิดขึ้นมาในปจ จุบัน ก็ยอมดับไปในปจจุบัน นามรูปที่จะ
เกิดขึ้นมาในอนาคตก็ยอมจะดับไปในอนาคตนั่นเอง
๓. ภยตูปฏฐานญาณ คือปญญาญาณพิจารณาเห็นนามรูปที่เกิดแก
เจ็บตาย เปนภัยที่นากลัวนักหนา เหมือนคนใจขลาดไมกลาเผชิญกับเสือ
เหมือนนักโทษที่ถูกนายเพชฌฆาตเงื้อดาบอยูรอจะฟน เธอยอมเห็นภพ
ทั้งปวงเปน ภัยใหญเหมื อนหลุมถานเพลิงที่โชติชวงไปดวยเปลวไฟ ถา
ใครตกไปก็จะตองตายอยางทรมาน เห็นการเวียนว ายตายเกิดวาเปนภัย
ใหญดังนายสําเภาที่แลนเรือไปถูกคลื่นใหญเรือแตกพากันเวียนวายอยูใน
มหาสมุทรไมเห็นฝงตองตกเปนเหยื่อของปลาทั้งหลาย
๔. อาทีนวานุปสสนาญาณ คือญาณปญญาพิจารณาเห็นโทษในรูป
นามกายใจวา มีโรคโรคาพยาธิ ความเจ็บไขไดปวย ใหเสวยทุกขเวทนามี
ประการตาง ๆ และจะตองมีความตายทอดทิ้งรางกายไวเหนือพื้นพสุธา
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ปญญาพิจารณาเห็นโทษนามรูปเหมือนไฟไหมเรือนเผาใหรอนรน แตก
ทําลายฉิบหายไปสิ้น อนึ่งนามรูปนี้ตามอาทิตตปริยายสูตรทานกลาววา
ถูกเผาดวยไฟ ๑๑ กอง คือ ๑.ราคะ ๒.โทสะ ๓.โมหะ ๔.ความเกิด ๕.
ความแก ๖.ความตาย ๗.ความโศกเศรา ๘.ความพิรี้พิไรรําพัน ๙.ความ
ทุ ก ข ก าย ๑๐.ความทุ ก ข ใ จ ๑๑.ความคั บ แค น ใจ เมื่ อ ป ญ ญาญาณ
พิจารณาเห็นความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัต ตาของรูปนามกายใจอยู
เนือง ๆ ก็จะเห็นโทษความนากลัวของสังขาร สังขารทั้งปวงจึงปรากฏราว
กับวาเปนหัวฝ เปนโรค เปนลูกศร เปนตัวทุกขรอน เปนตัวเจ็บปวย เปน
กองทุกขโทษอันใหญไรคุณที่นาพอใจ ปราศจากวิสัยที่นายินดี ประดุจดัง
วา เป น ป ามี สัต วร า ย ถ้ํา มี เ สื อ สระน้ํ า มีจ ระเข เป น ดั ง ข า ศึก เงื้ อดาบ
โภชนะมีพิษ ทางมีโจร เรือนไฟไหม เปนประดุจสนามรบที่ปรากฏแกคน
กลั วตาย เธอเห็ น แต ทุก ข แต โ ทษไร คุณ ที่ นา พอใจ ปราศจากวิสั ย ที่
นายินดีอยูโดยรอบ ฉะนี้แล
๕. นิพพิทานุปสสนาญาณ คือญาณปญญาที่พิจารณาเห็นความนา
เบื่อหนายในสัง ขาร มี ความเบื่อหนาย เอือมระอา ไมยิน ดีอยางยิ่ง ใน
สังขารทั้งหลายอันแตกดับอยูทั่วไปในภพทั้งปวง เปรียบประดุจพญาหงส
ยอมไมยินดีในบอน้ําครําขางบานคนจัณฑาล เปรียบประดุจพญาราชสีหที่
ถูกจับมาขังกรงก็เบื่อหนายไมยินดี พญาชางฉัททันตยอมไมยินดีมาอยู
ท า มกลางเมื อ ง เมื่ อ ป ญ ญาญาณพิ จ ารณาเห็ น ทุ ก ข โ ทษของสั ง ขาร
ยอมจะไมยินดี มีแตความเบื่อหนายในสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่นแล
๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ คือญาณปญญาพิจารณาเพื่อใครจะพนจาก
สังขารไปเสีย ก็เมื่อเกิดความเบื่อหนายอยู ระอาอยู ไมยินดีอยางยิ่งอยู
ดวยนิพพิทาญาณที่กลาวผานมานั้น จิตของผูปฏิบัติธรรมยอมไมติดไม
ของ ไมผูกพันอยูในสังขารทั้งหลาย อันแตกทําลายอยูโดยทั่วไป ในภพ
ทั้งหลาย จิตยอมเกิดความคิดใครจะเปลื้องใครจะออกไปจากสังขารทั้ง
ปวง เปรียบเหมือนปลาอยูในขาย กบอยูในปากงู ไกปาถูกขังไวในกรง
เนื้อติดบวง งูอยูในมือหมองู ชางตกหลม นาคอยูในปากครุฑ อยางนี้เปน
ตน ยอมจะเปนผูใครจะปลดไป ใครจะออกไปจากที่ ๆ ติดอยูนั้นฉันใด ผู
ปฏิบัติธรรมก็ใครจะพนออกจากสังขารไปฉะนั้น
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๗. ปฏิสั งขานุ ปส สนาญาณ คื อญาณปญ ญาพิ จารณาหาหนทาง
ทบทวนที่จะออกจากสังขาร โดยการยกจิตขึ้นพิจารณา ความเปนอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ของสังขารใหมากขึ้นมากขึ้น เพื่อจะแสวงหาอุบายในการ
ออกจากสัง ขาร มีการพิจ ารณาเห็น ความไม เ ที่ยง โดยไมเปน สิ่ง มีอ ยู
ตลอดไป โดยเปนสิ่งมีชั่วคราว โดยเปนสิ่งถูกกําหนดลงไวดวยความเกิด
และความเสื่อม โดยเปนสิ่งตองพังทลาย โดยเปนสิ่งมีชั่วขณะ โดยเปนสิ่ง
ไหวไปมา โดยเปนสิ่งที่ตองแตกสลาย โดยเปนสิ่งไมคงทน โดยเปนสิ่งมี
ความแปรปรวนไปเปนธรรมดา โดยเปนสิ่งไมมีแกนสาร โดยเปนสิ่งตอง
เสื่อม โดยเปนสิ่งถูกปรุงแตงขึ้นมา โดยเปนสิ่งมีความตายเปนธรรมดา
และเธอยอมเห็นสังขารไดวามันเปนทุกข โดยเหตุทั้งหลายเชนวา โดยถูก
บีบคั้นอยูเนืองนิตย โดยเปนสิ่งทนยากคือทนอยูไมได โดยเปนที่ตั้งแหง
ทุกข โดยเปนโรค โดยเปนแผลฝ โดยเปนลูก ศรปกอก โดยเปนของชั่ว
ราย โดยเปนอาพาธ โดยเปนจัญไร โดยเปนอุบาทว โดยเปนภัย โดยเปน
อุปสรรค โดยไมมีที่ตานทาน โดยไมมีที่กําบัง โดยไมมีที่พึ่ง โดยเปนโทษ
โดยเปนมูลของความลําบาก โดยเปนผูฆา โดยเปนสิ่งเปนไปกับอาสวะ
โดยเปนเหยื่อมาร โดยเปนสิ่งมีความเกิด แก เจ็บ ตาย โศกเศรา พิรี้พิไร
รําพัน คับแคนใจเปนธรรมดา โดยเปนสิ่งมีความเศราหมองเปนธรรมดา
และเธอยอมเห็น ไดวาสังขารเปนของไมงามอัน เปนลักษณะบริวารของ
ความทุกข โดยเหตุทั้งหลาย เชนวา โดยเปนสิ่งไมงาม โดยเปน สิ่งมีกลิ่น
เหม็น โดยเปน สิ่ง นารัง เกียจ โดยเปน สิ่ง ปฏิกูล โดยเปน สิ่ง มิใ ชกําจัด
ความปฏิกูลไดดวยการตบแตงประดับ โดยเปนสิ่งนาเกลียด โดยเปนสิ่ง
นาขยะแขยง และเธอยอมเห็นไดวาสังขารเปนอนัตตา โดยเหตุทั้งหลาย
เชนวา โดยเปนฝายอื่นไมเปนฝายเรา โดยเปนของวาง โดยเปนของเปลา
โดยเปนของสูญ โดยเปนของไมมีใครเปนเจาของ โดยเปนของไมมีใคร
เปนใหญ โดยเปนของไมอยูในอํานาจใคร ผูปฏิบัติธรรมยกขึ้นพิจารณา
โดยอเนกปริยายอยางนี้ก็เพื่อจะยังอุบายวิธีแหงการปลดเปลื้องความยึด
มั่นอุปาทานใหสําเร็จนั่นเอง
๘. สังขารุเปกขาญาณ คือญาณปญญาพิจารณานามรูปเห็นความ
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทําจิตใหเปนอุเบกขา วางเฉยเปนกลางไมรัก
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ไมชัง เห็นสังขารสักวาเปนสภาวธรรมเกิดดับไมใชตัวตนไมใชสัตวบุคคล
เปนแตรูปนามอาศัยซึ่งกันและกัน ไมใชของตน เปนของศูนยเปลา ๆ ไม
มีแกน สาร เมื่ อไดปญ ญารูเทาทัน ความเปน จริง ของสัง ขาร จิต ก็เป น
อุเบกขาญาณอยูกลาง ๆ ไมรักไมชัง เหมือนบุรุษผูหนึ่งมีภรรยาเปนที่รัก
มีความถนอมกลอมเกลี้ยงเลี้ยงกันมาชานาน ครั้น ภรรยามีจิต คิดเปน
พาล ทํานอกใจสามี ไปยินดีคบชายอื่นมาเปน ชู ฝายบุรุษผูเปนสามีรูก็
เสียใจสิ้นความรักใครเสนหา บุรุษนั้นก็หยาภรรยาใหขาดจากกัน ตั้งแต
วันนั้นมาจิตของบุรุษนั้นก็เปนอุเบกขาไมรักไมชัง ถึงจะเห็นหญิงนั้นไปนัง่
นอนกับชายใด บุรุษนั้นก็ไมโกรธหรือดีใจเสียใจ เพราะคิดวาไมใชภรรยา
ของเรา ฉะนี้
๙. สัจจานุโลมิกญาณ คือการพิจารณาในญาณทั้ง ๘ ประการขางตน
ถอยไปถอยมาเพื่อรอเวลาที่อินทรียแกกลาควรแกการรูอริยสัจ และบรรลุ
มรรคผลนิ พ พาน ตราบใดที่ ยั ง ไม แ จ ง ในนิ พ พานก็ ใ ห ญ าณป ญ ญา
พิจารณาสังขารเปนอนิจ จัง ทุกขัง อนัต ตา ไปตามญาณทั้ง ๘ ขางตน
ยอนไปยอนมาจนกวาจะเห็นแจงนิพพาน
นิพพานนั้นทานแยกเปน ๒ คือ
๑. สอุปาทิ เสสนิพ พาน ไดแกจิ ต ของพระอรหัน ต ที่ตัดกิเ ลส ได
เด็ดขาดแลว แตยังทรงชีวิต มีขันธ ๕ มีรางกายที่จะตองเลี้ยงดู กินขาว
อาบน้ํา อุจจาระ ปสสาวะใหมันอยู แตทานหมดอุปาทาน ความยึดมั่นใน
มันแลว ที่ทําก็ทําตามหนาที่ที่จะตองทรงขันธของทาน
๒. อนุปาทิ เสสนิพ พาน ก็เมื่อพระอรหันตทานสิ้นชีพ เปน อันหมด
ภาระที่จะตองบริหารรางกาย สวนจิตของทานก็บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง
ไมตองกลับมาเวียนวายตายเกิดในกามภพ รูปภพ อรูปภพ อีกตอไป เปน
การหมดภาระโดยสิ้นเชิง
ตอไปจะแนะนําการเจริญอุปสมานุสสติ อุปสมานุสสติเปนกรรมฐาน
กองหนึ่ง ที่ร ะลึกถึงคุณ ของพระนิพพานเปน อารมณ ทานผูประสงคจะ
เจริญอุปสมานุสสติพึงระลึกถึงคุณของพระนิพพานเปนอาทิ เชนวา พระ
นิพพานนี้ยอมย่ํายีความเมาตาง ๆ เชนความเมาวาตัวเองยังไมแก เมาวา
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ตัวเองยังไมเจ็บ เมาวาตัวเองยังไมตาย พระนิพพานยอมตัดเสียซึ่งตัณหา
ความอยากอันเปนตนเหตุแหงทุกขได ยอมไถถอนจิตขึ้นจากความอาลัย
พัวพัน รักใครอยูใ นกามคุณทั้ง ๕ เสียดวย สามารถตัดเสียซึ่งวงจรของ
กิเลสกรรมวิบากที่ไมจบสิ้น เปนเหตุใหสัตวทั้งหลายหมุนเวียนวายเกิด
ตาย อยูในภพนอยภพใหญ นิพพานยอมเปนธรรมที่สิ้นความอยากความ
กลัวความสะดุง ปราศจากกิเลสเครื่องยอมใจ เปนที่ดับแหงราคะ โทสะ
โมหะ โดยไมเหลือเศษ พระนิพพานยอมสิ้นเพลิงกิเลสและกองทุกข เปน
สุขอยางยิ่ง เพราะวาพนไปจากความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย
ความโศกเศราพิรี้พิไรรําพันคับแคนใจ พระนิพพานยอมปราศจากทุกข
ทั้งสิ้นทั้งปวงอยางแทจริง
เมื่อระลึกถึงคุณของพระนิพพานโดยแยบคายโดยประการตาง ๆ ดังที่
ยกมาเป น ตั ว อย า งดั ง นี้ แ ล ว ให จิ ต รวมลงมานึ ก ถึ ง คุ ณ อั น ประเสริ ฐ
ทั้งหลายของพระนิพพานรวมลงมาในคําวา “นิพพาน สุขัง” แลวบริกรรม
ภาวนาคําวา “นิพพาน สุขัง” แลว ๆ เลา ๆ รอยหนพันหนหมื่นหน จิต
ของเธอก็จะเปนจิต ที่ ราคะ โทสะ โมหะไมกลุมรุม จิต ของเธอยอมจะ
ดําเนินตรงแนวแน ตอความสงบระงับกิเลสอันเปนทางแหงนิพพาน ยอม
ไดความไพบู ลยแห ง ศรัท ธา ความไพบูลยแ หง สติ ความไพบู ลยแห ง
ปญญา บุคคลผูเจริญอุปสมานุสสตินี้ยอมหลับเปนสุข ตื่นเปนสุข เปนผูมี
ความสงบรมเย็นแหงกายใจ ถึงพรอมดวยความละอายตอบาปความเกรง
กลัวตอบาป นาเคารพเลื่อมใส มีอัธยาศัยอันละเอียดประณีตเปนที่เคารพ
ยกยองแหงบุคคลผูเปนสาธุชนทั้งหลาย การเจริญอุป สมานุสสติยอมทํา
ใหเธอบรรลุมรรคผลนิ พพานอยางงายดาย ตราบใดที่เธอยัง ไมบรรลุ
นิพพาน เธอยอมเจริญรุงเรืองอยูใ นสุคติภพทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล
บันฑิต ผูมีปญ ญาเห็นแจงพึง เปนผูไมประมาท มาระลึกถึง คุณแหงพระ
นิ พ พานอั น เป น ธรรมที่ ส งบระงั บ ของพระอริ ย สาวกทั้ ง หลาย อั น มี
อานิสงสมาก อานิสงสเปนเอนก อานิสงสอันไพศาล ดวยประการฉะนี้แล
ดังที่ขาพเจาไดบรรยายขยายความมาก็เพื่อจะยังความรื่นเริงบันเทิง
ในธรรมแกทานสาธุชน และเพื่อจะแสดงธรรมกถาโดยพิสดาร ชี้แจงแจก
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แจงในกถามุขที่วา การทําใหแจงซึ่งพระนิพพานเปน มงคลอันประเสริฐ
ดวยประการฉะนี้
มงคลที่ ๓๕ จิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม (ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ)
บุคคลใดมีจิตไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม ๘ ประการ จัดเปนมงคลอัน
ประเสริฐ โลกธรรม ๘ ประการนั้นไดแก ๑.มีลาภ ๒.เสื่อมลาภ ๓.มียศ ๔.
เสื่อมยศ ๕.สรรเสริญ ๖.นิน ทา ๗.สุข ๘.ทุกข นั่น ก็คือวาชีวิต ของคน
ทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตอยูในสังคมโลก ยอมจะตองไดประสบกับเรื่องราว
ที่ดีบางไมดีบางเปนธรรมดา แตไมวาเจอดานดีหรือดานชั่วใหทําจิตเปน
กลาง เมื่อเวลาชีวิต ประสบกับเรื่องดีก็จงเตือนตนใหจงหนักมิใ หเหลิง
เพราะวาสิ่งนั้นเราอาจสูญเสียไปเมื่อใดก็ได ครั้นเมื่อชีวิตประสบกับเรื่อง
ไมดีก็ จงอย าทอแททอถอย ใหอาศัยเป น โอกาสดีที่ จะได ฝกฝนความ
อดทนอดกลั้น ฝกฝนความแข็งแกรงแข็งแรง อุปมาประดุจเวลาพายเรือ
ตามน้ํานั้น ไดทางแตไมไดฝกฝนกลามเนื้อ แตเวลาพายเรือทวนน้ํานั้น
ไมไดทางแตไดกลามเนื้อ คนเราขอใหไดกลามเนื้อกอนเถิดทางจะมาเอง
แหละในภายหลัง นั่นคือ คนเราจงฝกฝนตัวเองใหมีความซื่อสัตย อดทน
ขยันหมั่นเพียร มีปญญา รูจักกตัญูรูคุณคน รูจักประมาณตน ถาหากมี
คุณธรรมเหลานี้แลวชีวิตจะไมตกอับแนนอน และก็ชวงเวลาที่เจอทุกขเจอ
สิ่งไมดีเขามาสูชีวิต นั่นแหละ เปน ชวงเวลาที่ดีมากที่จะฝกฝนคุณธรรม
เหลานี้ใหบังเกิดขึ้นในใจตน เปรียบเหมือนกับการพายเรือ โอกาสที่จะฝก
กลามเนื้อที่ดีที่สุดก็คือเวลาพายเรือทวนน้ํา แมวาเวลาพายเราจะไมไ ด
ระยะทาง แตเราไดฝกฝนตัวเองขึ้น มาแลว ฉะนั้น คนเราจงอยาทอแท
ทอถอยเวลาประสบทุกข และจงอยาหลงระเริงเวลาไดดีมีสุข จงเจียมตัว
เจียมใจอยูตลอดเวลา วาสิ่งดี ๆ ที่เขามาหาเรานั้นไมเที่ยงแทแนนอน มัน
จะลาจรจากเราไปเมื่อใดก็ไมรู ถาเราปลอยใจใหเพลิดเพลินหลงระเริงใน
มัน ทายที่สุดจะตองประสบกับความทุกขตรมระทมใจเหมือนตกจากที่สูง
หรือเหมือนกับเพลินในการพายเรือตามน้ําจนเรือหางไปไกลบาน จะพาย

๑๓๐
ยอนกลับก็พายไมไหว คนเราจะเสียคนก็ตอนมีลาภ มียศ มีคนสรรเสริญ
และมีสุขนั่นแหละ ฉะนั้นเวลาชีวิตประสบเจอเรื่องดีตองระวังใจขมใจให
มาก อยาเพลิดเพลินหลงระเริงลืมตัวลืมตน เพราะเหตุนี้พระสัมมาสัม พุทธเจาทานจึงตรัสสอนใหทําตัวเปนกลางเวลาเจอโลกธรรม ไมวาฝายดี
หรื อ ฝ า ยชั่ ว ซึ่ ง ถ า ใครประพฤติ ต ามพระองค ส อนก็ จ ะประสบความ
เจริญรุง เรืองในชีวิต สมดัง คําที่วาบุคคลใดมี จิต ที่ไ มหวั่น ไหวดวยโลก
ธรรม ๘ ประการ จัดเปนมงคลอันประเสริฐดังนี้
มงคลที่ ๓๖ จิตไมเศราโศก (อะโสกัง)
บุคคลมีใจไมเศราโศกโศกาอาลัยรองไหปริเทวนาการ ดวยความพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนที่ชอบใจ จัดเปนมงคลอันประเสริฐ อัน
ความเศราโศกนั้นเกิดมาแตความรัก ดวยพระพุทธเจาทรงตรัสเทศนาวา
ความเศราโศกโศกาเกิดมาแตความรัก ถาความรักไมมีแลวความเศราก็
ไมมีดวย ความรักนี้เปนปจ จัยใหเกิดความโศก เพราะวิโยคพลัด พราก
จากสัตวและสังขาร พระพุทธองคทรงตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูใดมีความพลัดพรากจากญาติและมิตรสหาย และสัตวเลี้ยง อีกทั้งสมบัติ
พัสถาน คือเงิน ทองขาวของ ลาภยศบานเรือนเรือกสวนไรน า ยอมจะ
บังเกิดความเศราโศกอันเกิดมาแตความรัก ดวยเหตุที่ไมรูเทาทันสังขาร
จึ ง มี ค วามรั ก สั ง ขารที่ เ ป น อนิ จ จั ง ทุ ก ขั ง อนั ต ตา บั ง เกิ ด มี ม าแล ว ก็
แปรปรวนไป ไมตั้งมั่นอยูทนไปไดดังใจปรารถนา นักปราชญผูมีปญญา
พึงพิจารณาใหรูเทาทันสังขาร จึงจะไมเศราโศกโศกาปริ เทวนาการเมื่อ
ยามตองพลัดพรากจากของรัก เพราะรูแจงวาขึ้นชื่อวาสังขารนั้นทั้งปวง
เกิดเพื่อดับ พบเพื่อจาก มีเพื่อหมด เปนกฎธรรมชาติตายตัว ผูใดปลอย
จิตใจใหโมหะความหลงเขาครอบงําหลงรักหวงหวงอาลัยจะตองเศราโศก
รองไหไมสิ้นสุดยุติ ฉะนั้นผูมีปญญาพึงเห็นการพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจทั้งปวงเปนธรรมดาของโลก แลวพึงละจากความโศกโศกาอาวรณ
ใหขาดสิ้น ก็จะบังเกิดเปนประโยชนแกตัวเองและผูอื่น ทานจึงกลาววาจิต
ไมเศราโศกยอมเปนมงคลอันประเสริฐดวยประการฉะนี้

๑๓๑

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี (วิระชัง)
จิตของผูใดปราศจากธุลียอมเปนมงคลอันประเสริฐ คําวาธุลีก็คือ สิ่ง
เศราหมองของจิต ราคะความกําหนัดยินดีในกามคุณ ๕ คือ รูปสวย เสียง
เพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสนุมนวล ทานจัดวาเปนธุลีของจิต โทสะ
ความโกรธคิดประทุษ ราย อาฆาตพยาบาท ทานจัดวาเปน ธุลีของจิ ต
โมหะความหลงไมรูความเปนไปตามจริงของสังขาร วาไมเที่ยงเปนทุกข
หาตัวหาตนมิได ทานจัดวาเปนธุลีของจิต รวมความวา ราคะ โทสะ โมหะ
ทานจัดวาเปนธุลีของจิตเพราะเหตุวาทําจิตใหเศราหมอง นั่นคือสัตวเหลา
ใดที่จิตใจหมกมุนมัวเมาอยูดวยราคะอันกลา โทสะอันกลา โมหะอันกลา
ยอมประสบความทุกขใจใหญหลวงในปจจุบัน ชาตินี้ ครั้นตายจากชาตินี้
ราคะ โทสะ โมหะยอมนําไปเสวยทุกขอยางแรงกลาในอบายภูมิทั้ง ๔ มี
นรก เปรต อสุร กาย สัต วเดรัจ ฉาน ครั้น พน จากอบายภูมิทั้ง ๔ นี้แลว
ราคะ โทสะ โมหะ ยอมนําไปเวียนวายเกิดแกเจ็บตายในภพนอยภพใหญ
มิรูจักการสิ้นสุดแหงทุกข เมื่อบุคคลผูมีปญญามาเห็นโทษของกิเลสทั้ง ๓
กองเหลานี้แลว จึงหมั่นขวนขวายการเจริญกุศล บําเพ็ญทาน รักษาศีล
เจริญสมาธิ วิปสสนา เพื่อสรางบารมีใหแกกลา จนกระทั่งสามารถบรรเทา
เบาบางกิเลสทั้ง ๓ กองนี้ และสามารถตัดไดเด็ดขาดในที่สุด ก็จะพนจาก
กิเลสมลทินธุลีเครื่องเศราหมองของจิต บรรลุธรรมนําจิตวิญญาณใหพน
จากการเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสาร เขาสูพระนิพพานอัน เปนที่สุด
แหง ทุกขทั้ง ปวง ฉะนั้น ทานจึ ง กลาววาจิต ปราศจากธุลีเปน มงคลอัน
ประเสริฐดังนี้
มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม (เขมัง)
จิตของผูใดบริสุทธิ์ผองใสหางไกลจากอกุศลความชั่วมาสิงสูในใจ นั่น
เรี ยกว าจิ ต เกษม ยอ มเป น มงคลอัน ประเสริ ฐ อัน ความชั่ว และอกุ ศ ล
ทั้ง หลายยอมเปน ของเศราหมองแหง จิ ต เมื่อสามารถขจัดความเศร า

๑๓๒
หมองออกไปจากจิตยอมกระจางสวางไสวผองแผวดวยกุศลทั้งหลายเขา
มาแทนที่ ค วามชั่ ว ฉะนั้ น ท า นสาธุ ช นทั้ ง หลายจงอย า ประมาท จง
ขวนขวายสั่งสมอบรมบารมีแตละเล็กละนอยเสียแตบัดนี้ นานไปบารมีจะ
แกกลากวางใหญนําความเจริญรุงเรืองมาสูผูบําเพ็ญ บารมีนั้นแปลวา ทํา
ใหเต็มไมบกพรอง มี ๑๐ ขอ คือ
๑. ทาน แปลวาการให ทานสาธุช นจงมีจิตใจจดจอคิดจะใหทานอยู
เป น นิ จ หวั ง จะสงเคราะห ผู อื่ น อยู เ ป น ปกติ คิ ด ไว เ สมอด ว ยความ
ภาคภูมิใจวา ถาการใหเพื่อการสงเคราะหมีแกเราเมื่อใด เมื่อนั้นความสุข
ใจอยางยิ่ง จะมีแกเราอยางหาที่เปรียบมิ ไ ด ในขณะใดที่มีคนตองการ
ความสงเคราะห แตเรางดเวนการใหเสีย เราจะละอายแกใจอยางยิ่งที่ตอง
พายแพความตระหนี่ และความตระหนี่นี้จะไมใหประโยชนอะไรแกเราเลย
นอกจากวาจะทําใหเราไม พน จากนรกเทานั้น ฉะนั้นหนาที่การใหเพื่อ
กําจัดความตระหนี่จะตองถือวาเปนหนาที่สําคัญของเรา ขาดมิได เราจะ
ใหทานอยูเสมอ จะพรอมในการใหทานตลอดเวลา ถาหากเราขาดจาก
การใหทาน ก็ชื่อวาเราหาความเจริญมิ ไดเสียแลว ฉะนั้น เราจะตั้ง ใจวา
ตั้งแตวันนี้เปนตนไปจนกวาจะถึงพระนิพพาน เราจะผูกพันกับการใหทาน
ไปตลอด อนึ่งตุมใหญที่เต็มเปยมดวยน้ํา ที่ถูกบุคคลจับมาเทคว่ําทําให
ปากตุมคว่ําลงบนพื้น กน ตุม ปรากฏอยูเบื้องบน น้ําในตุ มยอมไหลลง
อยางไมมียั้งฉันใด จิตเจตนาคิดบริจาคทานของเราก็จะเปนเชนดังตุมน้ํา
นั้น
๒. ศีล แปลว าปกติ เราจะพยายามขวนขวายรั กษาศี ลให บริ สุท ธิ์
สะอาด ไมทําใหศีลขาด ศีลทะลุ ศีลดาง ศีลพรอย จะไมลวงละเมิดศีลดวย
ตนเอง ไม แ นะนํ า ให ผู อื่ น ทํ า และไม ยิ น ดี เ มื่ อ ผู อื่ น ละเมิ ด ศี ล เราจะ
สมาทานยิน ดีใ นการรักษาศีลไปตลอดชีวิต ยอมตัว ตายดีกวาศีลขาด
อนึ่ง ตัวจามรีเปนสัตวที่รักขนยิ่งนัก แมขณะหนีภัยถาหากขนไปติดไป
ของกับกิ่งไมพุมไมใ ด จะไมยอมดึงกระชากใหขนขาดยอมจะหยุดเพื่อ
ปลดขนใหหลุดจึงจะวิ่งไปตอ แมชีวิตก็มิอาลัยฉันใด จิ ตเจตนารักษาศีล
ของเราก็จะเปนดังเชนตัวจามรีรักขนฉันนั้น

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

๑๓๓

๓. เนกขัมมะ แปลวาการถือบวช การละเวนกาม การประพฤติขัด
เกลา ละเวนจากการบํารุงบําเรอตนเกินประมาณ ฝกกินนอยใชนอย กิน
เทาที่จะทรงชีวิตไปได ใชเพียงเพื่อจะสืบตอขันธไปได ตัดใจออกจากการ
เพลิดเพลิน หลงใหลยินดีในกามารมณทั้ง ๕ ประการ คือ รูปสวย เสียง
เพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสนุมนวล ละเวนการบําเรอตนอยางชีวิต
คนคู ตลอดจนถึง สละออกมาประพฤติพรหมจรรยทรงเพศแหงนักบวช
ชั่วคราวตามวาระโอกาสบาง หรือสมาทานการทรงเพศนักบวชไปจน
ตลอดชีวิต ขึ้นอยูกับระดับความศรัทธากําลังใจและความสามารถที่จะทํา
ได อนึ่งบุคคลผูถูกลงโทษจองจําอยูใ นเรือนจํายอมปรารถนาแตจะ
ออกไปใหพนจากที่คุมขังตลอดเวลาฉันใด จิตเจตนาคิดจะออกบําเพ็ญ
เนกขัมมะของเราก็จะเปนเชนดังบุรุษผูถูกจองจํานั้น
๔. ป ญ ญา แปลว า ความรู ที่ เ กิ ด จากการไต ถ ามรั บ ฟ ง หรื อ พิ นิ จ
พิจารณาใหเห็นความจริงของสังขารอันเปนทุกขเปนโทษ มีการเกิด แก
เจ็บไข ตาย พลัดพรากจากของรักของชอบใจ ใหเห็นความเปนจริงของ
สังขาร ไมใหความหลงผิดมาปกปดความจริงไมใหเห็นทุกขเห็นโทษของ
สังขารไปได และเมื่อมีโอกาสพบนักปราชญ ผูมีปรีชาญาณรอบรูในเรื่อง
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ แตกฉานในพระพุท ธศาสนาเราก็จะเขาไปแสดง
ความนับถือตอทาน และนอมรับโอวาทที่ทานสอนสั่งมาประพฤติปฏิบัติ
ขัดเกลาตนดวยความเคารพนบนอบ ไมวาทานจะอยูในเพศศักดิ์ตระกูล
ฐานะสูงต่ําเชนไร เราก็นอบนอมรับโอวาทจากทานดวยความเคารพเสมอ
กัน ไมกระดางกระเดื่อง อนึ่งพระภิกษุผูสมาทานการบิณฑบาตเปนวัตร
ยอมจะเที่ยวโคจรบิณ ฑบาตไปตามลําดับเรือน ไมเลือกหนาวาไพรผูดี
ยาจกเศรษฐี ผูใดออกนําเอาอาหารมาใสลงในบาตร ทานก็จะนอมกาย
ถอมองคลงรับกอนขาวดวยความเคารพในบิณฑบาตเสมอกัน ไมเลือกวา
ทานผูใหทานนั้นเปนคนจน คนรวย ตระกูลสูง ตระกูลต่ํา ยอมถอมกาย
ลงรับกอนขาวไปตามลําดับไม แบง ชั้น วรรณะฉัน ใด จิต เจตนาในการ
แสวงหาวิช าความรูของเราก็จ ะเขาไปออนนอมถอมตนรับโอวาทจาก
นักปราชญทั้งหลายดวยความเคารพเสมอกัน ดังเชนพระภิกษุผูถือการ
บิณฑบาตเปนวัตรนั้น

๑๓๔
๕. วิริยะ แปลวาความเพียร เราจะตองตั้งความวิริยะอุตสาหะขึ้นมา
ประคองควบคุมใจมิใหทอถอยยอทอตออุปสรรคขวากหนาม จะพยายาม
ดําเนินเสริมสรางกําลังใจใหเขมแข็งเพื่อประกอบกิจที่ตั้งใจใหสําเร็จลุลวง
ใหได อนึ่งธรรมดาวาปลวกนั้นแมจะตัวเล็กขนดินไดทีละนอย แตก็ขยัน
ขัน แข็ง กอสร างรังทีละเล็กทีละนอยดวยความเพียรพยายามไมลมเลิก
จนกระทั่งกลายเปนจอมปลวกที่ใหญโตขึ้นมาไดฉันใด จิตเจตนาในการ
ทําความเพียรไมทอแททอถอยทอดธุระของเราก็จะเปนดังเชนปลวกตัว
นอยนั้น
๖. ขันติ แปลวาความอดทนอดกลั้นตออารมณที่มากระทบยั่วยวนให
เกิดความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความกลัว และอดทนอด
กลั้น ตอความยากลําบากตาง ๆ เชน ความหนาว ความรอน ความหิว
ความกระหาย วาจาถอยคําที่เสียดแทงใจใหเดือดเนื้อรอนใจ อนึ่ง พื้น
แผนดินยอมรับของหนักบางเบาบางไวอยางสม่ําเสมอไมยอทอตอสิ่งตาง
ๆ อันเปนภาระน้ําหนักที่มากดทั บฉันใด จิตเจตนาในการอดทนอดกลั้น
ตอความยากลําบากของเราก็จะเปนเชนนั้น
๗. สัจจะ แปลวาความจริงใจ ความตั้งใจจริง ปากอยางไรใจอยางนั้น
พูดอยางไรทําอยางนั้น ไมหลอกลวงตลบตะแลงตนเองหรือผูอื่น จริงจัง
จริงใจไมคดในของอในกระดูก มีหลักเกณฑในชีวิตที่แทจริง ไมโ กหกใคร
อนึ่งอันดาวเหนือนั้นเคยขึ้นประจําอยูทิศไหนก็จะประจําอยูทิศนั้นนั่นแล
ไมโลเล จนนักเดินเรือหรือนักเดินปาสามารถอาศัยพึ่งพิงเพื่อบอกทิศชี้
ทางไดฉันใด จิตเจตนาในการรักษาสัจจะของเราก็จะเปนเชนนั้น
๘. อธิษฐาน แปลวาความตั้งใจมั่น คือเมื่อตั้งใจในสิ่งถูกตองดีงามไว
แลวเพียงใดก็จะไมยอมโลเลเปลี่ยนความตั้งใจของตนในสิ่งดีงามนั้นเปน
อันขาด แตถาหากบังเอิญไปตั้งใจจะทําสิ่งใดแลวภายหลังรูวาสิ่งนั้นไมใช
สิ่ง ดี ทา นกลา ววา สามารถถอนอธิ ษ ฐานที่ เลวนั้ น ได ไมเ ปน การเสี ย
อธิษฐานบารมี แตถาหากสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นเป นเรื่องดีเราจะตองไม
ทอแททอถอยใหคลาดเคลื่อนออกไปจากความตั้งใจเดิมเปนอันขาด อนึ่ง
ภูเขาหินแทงทึบ แมจะมีพายุใหญ มหาวาตภัยพัดมาแตทิศใดก็ต าม ก็
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ยอมจะไมสามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวภูเขาหินแทงทึบนั้นไปไดแมแต
นอยฉัน ใด จิ ต เจตนาในการรัก ษาความตั้ง ใจที่ดี ง ามของเราก็ จะเป น
เชนนั้น
๙. เมตตา แปลวาความรักความปรารถนาดีที่ปราศจากความใครดวย
อํานาจกิเลสเปนความรักดวยความปรารถนาดี ปรารถนาใหเปนสุข ตอ
สรรพสัตวทั้งหลายทั้งปวงไมเลือกชั้นวรรณะ ไมอาฆาตพยาบาทจองเวร
จองกรรมจองลางจองผลาญใคร มีจิตคิดอภัยปราณีหวังสงเคราะหสัต ว
ทั้งหลายใหมีความสุขตามอัตภาพ อนึ่งตามธรรมดาอุทกวารีที่ใสสะอาด
ในแมน้ําสายใหญยอมแผความรม เย็น ฉ่ําชุมชื่น ใหแกสัตวทั้งหลายทุก
ประเภท จะเปนสัตวเล็กสัตวใหญ สัตวน้ํา สัตวบก จนกระทั่งมนุษยคนจน
เศรษฐีขี้ขาราชายาจก อุทกวารีนี้ยอมใหความรมเย็นดับกระหายแกผูที่มา
ใชมาอาบมาดื่มมากินทุกทั่วหนา ไมเลือกที่รักผลักที่ชังฉันใด จิตเจตนา
ของเราในการแผเมตตาไปในสรรพสัตวทั้งหลายทั้งปวงไมมีประมาณไมมี
ขอบเขตก็จะเปนเชนนั้น
๑๐. อุเบกขา แปลวาความวางเฉย หมายถึงเฉยตออารมณอันนาเราใจ
ของทางโลก ไม ปลอยใหอ ารมณต าง ๆ มากระตุน ใหจิต หวั่น ไหวไป
ในทางดีหรือไมดี ขณะที่กระทบอาการขึ้นลงของอารมณโลกทั้งดานบวก
ดานลบ อนึ่งพื้นปฐพีนี้ ใครจะเอาของเสียเทลงไป เชนมูตรคูถสิ่งสกปรก
ทั้งหลาย หรือจะเอาของหอม เชนดอกไมธูปเทียนเทลงไปก็ตาม ปฐพีนี้ก็
มิไดแสดงอาการดีใจเสียใจโกรธอาฆาตรักใครตอผูใดเลยฉันใด จิตเจตนา
ที่จะรักษาความอุเบกขาในใจเราก็จะเปนเชนนั้น
ดัง ไดแสดงมาขางตน นั่น คือบารมี ๑๐ ประการอัน เปน สิ่ง ประเสริฐ
บุคคลผูใดขวนขวายนําไปปฏิบัติก็จะกลายเปนคนประเสริฐพิเศษไมใชคน
ทั่วไป จะกลายเปนผูมีบารมี บารมีนั้นเราตองสรางเองไมใชรอคอยใหใคร
มาเสกเปาให เมื่ อเราสรางสมอบรมไป จิต เราก็จะดีง ามเจริญ รุง เรือง
กลายเปนจิตอันเกษม อันจะนํามาซึ่งมงคลอันประเสริฐดวยประการฉะนี้

๑๓๖
สรุปมงคล ๓๘
อันมงคลทั้ง ๓๘ ประการที่สมเด็จพระศาสดาจารยสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงตรัสเทศนาแกเทพยดาที่ลงมาทูลถาม เปนเนื้อความขอปฏิบัติแกหมู
สัตวทั้งมนุษยและเทพยดา เปนมรรคาทางสวรรคและทางพระนิพพาน
ซึ่งจะขามโอฆะแกงกัน ดารใหพน ทุกข ถึง บรมสุขคือไมเกิดแกเจ็บตาย
เวียนวายอยูในวัฏฏสงสาร ดวยผลอานิสงสที่ไดรับขอปฏิบัติมงคล ๓๘
ประการใหตั้งมั่นอยูในขัน ธสันดานของตนเองทุกทิวาราตรี ดวยเดชผล
มงคลนี้ยอมใหบังเกิดความเจริญสุขสวัสดิ์นิราศภัยทั้งชาตินี้และชาติหนา
เพราะฉะนั้นขอทานทั้งหลายที่เกิดมาประสบพบพระพุทธศาสนา คือขอ
มงคลทั้ง ๓๘ ประการ จงมีอุตสาหะรักษาศีลเจริญภาวนาใหบริบูรณใน
สันดานของตนเถิด จะไดเปนบอเกิดบุญกุศลสัมปทาในอนาคตกาลเบื้อง
หนาสิ้นกาลนานดวยขอมงคล ๓๘ ประการ เปนพุทธภาษิตใหสําเร็จกิจ
ทั้งพระสูตร พระวินัย พระปรมัตถ ใหเปนประโยชนแกหมูสัตวผูมาปฏิบัติ
ทางกายวาจาจิต ใหไดความสุจริตทั้งในโลกนี้โลกหนาทั่วทั้งมนุษยและ
เทพยดามารพรหม เปนมงคลอันอุดมสูงสุดในพุทธศาสนา พรอมดวยศีล
สมาธิปญญา ขอปฏิบัติทั้งบรรพชิตและคฤหัสถบุรุษสตรี ควรจะมีความ
ยินดีรักษาขอมงคลทั้ง ๓๘ ประการ ใหเปนนิสัยปจจัยแกทางมนุษยทาง
สวรรคทางพระนิพพาน ซึ่งแมจะยัง เวียนวายอยูใ นวัฏฏสงสาร ก็จะได
เสวยสมบัติในมนุษยและเทพยดา ประเสริฐกวาที่จะไปบังเกิดในอบาย ถึง
จะเกิดแกเจ็บตายก็ยังวิเศษ เหตุที่ไ ดใ หท านรักษาศีลเจริญภาวนา ได
สดั บ ฟง พระธรรมเทศนา และบู ช าพระรั ต นตรั ย ใหเ กิ ด ความศรั ท ธา
เลื่อมใสและความสังเวช ปรารถนาตอเนื้อนาเขตบุญกุศล ซึ่งจะยกตนให
พนจากอบายทั้ง ๔ ผลอานิสงสที่ไ ดปฏิบัติขอมงคลทั้ง ๓๘ ประการนี้
เปนบุญนิธิขุมทองคือกองบุญ ที่จะอุดหนุนใหไดความสุขทั้ง ๓ ประการ
คือ
๑. สุขที่จะใหบังเกิดเปนมนุษยมีรางกายบริสุทธิ์และทรัพยกับบริวาร
มีอายุยืนยาวนานตามอายุขัย
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๒. ใหไดสุขในสวรรคสุราลัยในฉกามาทั้ง ๖ ชั้นฟา เทวสถานพรอม
ดวยทิพยวิมานและนางฟาเปนยศบริวารฟอนรําบําเรออยูใหเปนสุข
๓. ใหไดสุขในพระนิพพาน ดับสังขารที่ทานไดเวียนวายตายเกิดอยูใน
กํ า เนิ ด ภพทั้ ง ๓ ก อ กองรู ป นามขั น ธ ธ าตุ อ ายตนะอิ น ทรี ย ใ ห เ กิ ด
ทุกขเวทนาย่ํายีสิ้นกาลนาน เมื่อใดถึงพระนิพพานจึงจะมีความสําราญ
นิราศภัยไมตองเกิด แก เจ็บไข ตาย ทําลายสังขาร ไมตองรองไหเศรา
โศกโศกาปริเทวนาการร่ําไรอยูในโลก ไดเขาถึงพระนิพพานเมื่อใดก็จะ
เปนที่สิ้นทุกขโศกโรคโรคา มีแตบรมสุขหาความทุกขไมมี ขามจตุโอฆโลกโลกียความเวียนวาย พระนิพพานเปนอัจจันตนิโรธดับหมดสิ้นไป ไม
มีเ ชื้อ จะเหลือ อยู โ ดยบัญ ญัติ จึ ง มี พุ ท ธฎี กาวา นิ พฺพ านํ ปรมํ สุขํ พระ
นิพพานเปนสุขอยางยิ่งอยางเลิศ ไมมีบอเกิดแหง กองทุกขเปนบรมสุข
นิราศภัยในสงสาร
เราทานทั้ง หลายอยากจะพนทุกขพบสุขไปในนิพพานตองปฏิบัติใ น
มงคล ๓๘ ประการ ใหบริบูรณในสัน ดาน จะไดเจริญ รุง เรือ งดวย อายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกทิวาราตรีกาล จนกวาจะถึง
พระนิพพานเปนปริโยสานเบื้องหนานั้นเทอญ

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ เรียบเรียงมาจาก
คั มภี ร มงคลที ปนี พระสิ ริ มังคลาจารย แ ห งลานนาไทย รจนาขึ้ นที่ เมื อ ง
เชี ย งใหม เมื่ อ พ.ศ.๒๐๖๗ สํ า นวนแปลของพระครู ศิ ริ ป ญ ญามุ นี (อ อ น)
จัดพิมพโดย วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พิมพ
ที่โรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ โทร.02-222-3798, คัมภีรวิสุทธิมรรค รจนาโดย
พระพุ ท ธโฆสะ อรรถกถาจารย ชาวอิ นเดี ย เมื่ อ พ.ศ.๙๕๖ แปลโดย นาวา
อากาศเอก เมฆ อํ าไพจริ ต จั ด พิ มพ โ ดย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย บางลํ าภู
กทม., หนังสือคูมือปฏิบัติพระกรรมฐาน โดย พระมหาวีระ ถาวโร (ทานเจา
คุณพระราชพรหมยาน) วัดทาซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ศิษยหลวงพอปาน วัด
บางนมโค พระนครศรีอยุธยา, พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท

๑๓๘
ของ พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม,
หนังสือสมถกัมมัฏฐาน หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก เรียบเรี ยงโดย สมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จัดพิมพโดย มหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๓๙

ธรรมโอวาท
จากหลวงพอฤๅษีลิงดํา
วัดทาซุง จ.อุทัยธานี

๑๔๐

พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (ฤๅษีลงิ ดํา) วัดจันทาราม (ทาซุง)
ต.น้ําซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

๑๔๑

อานิสงสการสรางพระพุทธรูป
คําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอฤๅษีลงิ ดํา(พระราชพรหมยาน)
วัดทาซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี เกี่ยวกับอานิสงสการสรางพระพุทธรูป
การสรางพระพุทธรูปจัดวาเปน พุทธบูชา ถาในกรรมฐานจัดวาเปน
พุทธานุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาเปนอารมณ) ถา
ตายจากคนไปเกิดเปนเทวดา มีรัศมีกายสวางไสวมาก
การสรางพระถวายดวยอํานาจพุทธบูชาทําใหมีรัศมีกายมากเปนคน
สวย ตามที่พระพุทธเจาตรัสวา
“พุทธะปูชา มะหาเตชะวัน โต” แปลวา “การบูช าพระพุทธเจามีเดช
อํานาจมาก”
การสรางพระพุทธรูปนี่เปนพุทธบูชาเปนพุทธานุสสติในกรรมฐาน ๔๐
กอง ทานบอกวากําลังของพุทธานุสสติเปนเหตุใหเขาถึงนิพพานไดงาย
ที่สุด งายกวากองอื่นก็เห็นจะจริง เพราะวาพระพุทธเจาทานอยูที่นิพพาน
นี่ และทานก็เปน ตน ตระกูลของพระนิพพาน ทีนี้เมื่อเราตองการสราง
พระพุทธรูปใหสวยตามที่เราชอบเห็นแลวก็ทําใหจิตใจสดชื่น จิตมันก็นึก
ถึงพระอยูเสมอ ถาจิตนึกถึงพระพุทธรูปองคนั้นอยูเสมอก็จัดเปนพุท ธานุสสติกรรมฐาน ถาใจเราเกาะพระพุทธเจาเปนปกติ ตายแลวลงนรกไม
เปน ฉะนั้นถาเราชอบพระแบบไหนปางไหน ก็ใหสรางอยางที่เราชอบจิต
จะไดเกิดศรัทธา
หลวงพอปานวัดบางนมโคแนะนําวาควรหันหนาพระบูชาไปทางทิศ
ตะวันออกหรือทิศเหนือ ไมควรหันหนาพระบูชาไปทางทิศตะวันตก หรือ
ทิศใต เพราะจะทําใหสตางคไมเหลือใช

๑๔๒
สวนอานิส งสการสรางแทนพระนั้น ก็มี อานิสงสเหมือนกับการสราง
พระพุท ธรูป คือแทนพระพุทธรูปเขาบกพรองอยู เราทําใหเต็ม อยางที่
นางวิสาขาหรือพระสิวลีไดเคยทํามาในอดีตชาติ อานิสงสไมใชเล็กนอย
นะ อานิสงสใหญมาก จะเกื้อหนุนใหรวย วาสนาบารมีสูง การสร าง
แทนพระหนุนพระพุทธรูป ซึ่งเปนตัวแทนของพระพุทธเจาใหสูงนะ จะทํา
ใหฐานะของเราดีขึ้น
ครั้งหนึ่งมีญาติโยมถามหลวงพอฤๅษีลิงดําเรื่องการชําระหนี้สงฆวาถา
หากนับรวมหลาย ๆ ชาติเราไมรูวาเคยลวงเกินของสงฆมามากนอยเทา
ไหร จะทําอยางไรจึงจะชําระหนี้ส งฆไ ดหมด หลวงพอทานกําหนด
สมาธิ จิตถามพระพุทธเจา ก็ปรากฏนิมิ ตเปนพระพุทธเจาลอยมาตอบ
คําถามทานวา “ถาจะชําระใหครบถวนเปนเงินเทาไหรก็ไ มพอ ให
สรางพระพุทธรูปหนาตัก ๔ ศอก” พระหนาตัก ๔ ศอก ถือวาเปนพระ
ประธานมาตรฐาน ทานบอกวา “พระพุทธรูปนี่ไมมีใครตีราคาได ใช
ในการชําระหนี้สงฆ หนี้สงฆที่แลว ๆ มา ถือเปนการหมดกันไป”
เมื่อถามวาการสรางพระองคหนึ่งชําระหนี้สงฆไดคนเดียวหรือกี่คน ทาน
ก็บอกวา “ถาไมปดทองไดคนเดียว ถาปดทองครบถวนไดทั้งคณะ”
คําวา “คณะ” หมายความวาบุคคลหลายคนก็ได ตัดบาปเกาชําระหนี้
สงฆเกา ๆ ไดหมด แตถาสรางหนี้ใหมตอก็เปนหนี้ใหมเหมือนกันนะ
เวลาถวายสังฆทานเพื่ออุทิศใหแกผูตาย อยางนอยควรมีพระพุทธรูป
หนาตักกวาง ๕ นิ้วขึ้นไป ผูที่อนุโมทนารับบุญรับกุศลจะมีรัศมีกายสวาง
มาก เพราะเทวดาหรื อพรหมเขาแบ ง ฐานะกั น ตามความสว างของ
ร า งกาย ไม ไ ด ดู ที่ เ ครื่ อ งแต ง ตั ว ถ า มี ผ า จี ว รด ว ย ผู อ นุ โ มทนาจะมี
เครื่อ งประดับสวยงามกว าเดิ ม ถามี อ าหารดวย ความเป น ทิพ ยของ
รางกายจะดีกวาเกา
อานิสงสการสรางพระพุทธรูป นํามาจากหนังสือ “หลวงพอตอบปญหา
ธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๑” โดยพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (ทาซุง) อ.
เมือง จ.อุทัยธานี จัดทําโดย เจาหนาที่ธัมมวิโมกข

๑๔๓

ตายแลวไมสูญ

ในชาติกอนซอมพระพุทธรูปที่ปรักหักพัง
ตายแลวมาเกิดเปนคนที่มีความสาวความสวย
ไมเปลี่ยนแปลงจนอายุ ๑๒๐ ป
พูดถึงคนสวยชั้น ยอด วากันแครางกายภายนอก อยามองเขาไปถึง
กระเพาะ ตับ ไต ไส ปอดภายในรางกายเพราะมัน เต็ มไปดว ยความ
สกปรกน า เกลี ย ดไม มี ค วามสวย ในที่ นี้ ห มายถึ ง รู ป ร า งภายนอกไม
เปลี่ ย นแปลง คลอดบุ ต รคนแรกสวยขนาดไหนก็ เ ป น สาวขนาดนั้ น
จนกระทั่งถึงวันตาย

อานิสงสซอมพระพุทธรูป
ตัวอยางก็คือ พระนางวิสาขามหาอุบาสิกา ทานสวยดวยอํานาจเบญจกัลยาณี ตามที่ทานเจาคุณราชเมธี วัดประยุรวงศาวาส ทานแตงเปนคํา
กลอนไววา
งามผมสมพักตรลักขณา งามโอษฐาจิ้มลิ้มดูพริม้ เพรา
งามทนตยลปลั่งดังสังขขัด
ผิวทัดกณิการงามราศี
คลอดบุตรสักเทาไรวัยยังดี
หญิงเชนนีใ้ ครไดมางามหนาเอย
คําวา “งามผมสมพักตรลักขณา” ก็เพราะวาผมจะเรียบอยูตลอดเวลา
ถาตองการใหเปนคลื่นก็จ ะเปน และก็เรียบโดยไมตองหวี ไมตองแตง
และก็จะยาวไมมากถายาวไปถึงเอวก็จะชอนงอนขึ้นไมยาวลากดิน ผมก็
ไมเหม็นสาบเหม็นสาง ไมตองสระไมตองลาง

๑๔๔
คําวา “โอษฐาจิ้มลิ้มดูพริ้มเพรา” ก็เพราะวาริมฝปากแดงระเรื่อไมแดง
มากนัก แลวเรียบไมมีริ้วไมมีรอย ปากสวย
คําวา “งามทนตยลปลั่งดัง สังขขัด” ก็เพราะวาฟน เรียบแลดูเปนเงา
เหมือนมุกนาชม ไมตองใชแปรงสีฟน ไมตองขัด ไมตองแตง
คําวา “ผิวทัดกณิการงามราศี” ขึ้นชื่อวาผิวไมมีไฝไมมีฝา ถาขาวก็ขาว
เนื้ อละเอี ยดดี ถา ดําก็ ดํานวล ๆ เรี ยกว าพอสวยสํ าหรั บในสมัย ที่เขา
ตองการ
คําวา “คลอดบุตรสักเทาไรวัยยังดี” หมายความวาเวลาที่คลอดบุตรคน
แรกอายุเทาไร ทานคลอดบุตรคนแรกอายุ ๑๖ ป แลวก็เลยเปนสาวแค
๑๖ อยูแบบนั้น รางกายไมเปลี่ยนแปลงอีกตอไปจนกระทั่งอายุ ๑๒๐ ป
พระนางวิสาขามีบุตรหญิง ๒๐ คน แลวบุตรหญิงของทานคลอดบุตรมา
อีกคนละ ๒๐ คน ระหวางที่บรรดาหลาน ๆ เปนสาวคราว ๑๕ - ๑๖ ป
ทานวิสาขานั่งอยูทามกลางหลาน ทานชีวกโกมารภัจนําพระเจาปเสนทิโกศลไปดู อยากจะทราบวาพระนางวิสาขาคนไหน ก็ดูไมออกเพราะสาว
เทากัน เรียกวาทานสาวเทาอายุ ๑๖ ตลอดกาล
อานิสงสที่พระนางวิสาขามหาอุบาสิกามีความสาวความสวยไม
เปลี่ ย นแปลง ก็ เ พราะว า ในชาติ ก อ นท า นซ อ มพระพุ ท ธรู ป ที่
ปรักหักพัง ทรุด โทรม คือมีผิว แตกทองลอกไปเสีย แลว ทานซอม
พระพุท ธรูปดวยกุศลเจตนาจริง ๆ เกิด มาชาตินี้จึงกลายเปนคน
สวย
และการที่ทานมีเครื่องประดับประกอบไปดวยแกวเพชรนิลจินดาและ
ทองคํา เสื้อคลุมตั้ง แตศีร ษะถึง เทา มี น กยูง รําแพน มีแกวมณีตั้ง ๒๐
ทะนาน และมีแกวประพาฬ แกวอินทนิลอะไรตออะไรอีก เสื้อตัวนั้นไมมี
ดายเลย ที่ทําเปนดายก็ทําดวยเงินหรือเปนทองคํา ก็เพราะอาศัยถวาย
ผาไตรจีวรไวในพระพุทธศาสนาในอดีตชาติ

๑๔๕

ตายแลวไมสูญ

หญิงแกขวางทาง
ตายจากหญิงแกชอบถวายสังฆทานไปเกิด
เปนนางฟาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก
“อุปสรรคเปนของธรรมดา ๆ ทานทั้งหลายตองเตรียมพรอมไวกอนวา
การจะไปไหนก็ดี การจะทํางานทุกอยางก็ดี แมแตการประกอบอาชีพตาง
ๆ ก็ตองคิดถึงอุปสรรคกอน เพราะอุปสรรคตองมีกันทุกคน วันหนึ่งตั้งใจ
จะไปหาทานพระยายมราช ก็ลุกจากที่นอนพอเคลื่อนออกจากที่ก็ปรากฏ
วา มี หญิ ง แก คนหนึ่ ง ผิว ขาว รู ปร างเพรี ยว อายุ ป ระมาณ ๗๐ ป นั่ ง
ขวางทาง จึงใหชื่อเรื่องนี้วา “หญิงแกขวางทาง” หลีกทางซายเธอก็
ขวาง หลีกทางขวาเธอก็ขวาง เดินตรงเธอก็ขวาง จึงถามเธอวา “เธอจอง
เวรจองกรรมอะไรกับฉัน ทําไมจึงขวางทางเดินของฉัน ฉันจะไปหาทาน
พระยายมราชแลวเธอมาขวางทําไม” เธอก็ยิ้มบอกวา “ที่ฉัน มาขวาง
เพราะฉันยังไมตองการใหไปหาทานลุง ” ถามเธอวา “เธอตองการอะไร”
เธอตอบวา “ตามฉันมา” ก็เลยบอกวา “ถาอยางนั้นเธอก็นําหนาฉันจะตาม
ไป” เธอก็พาเดินเรื่อยขึ้นไปทางดานทิศเหนือ ชัน ขึ้นไป ๆ ปรากฏวา
ดินแดนนั้นเปน เขาพระสุเมรุ เปนทางที่ราบรื่น สวยสดงดงามมาก ขึ้นไป
ไมเหนื่อย พอไปถึงยอดเขาพระสุเมรุก็ไปถึงที่ปญ จสิกขเทพบุตร เปนที่
รวมใกลพระแทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน เมื่อไปถึงเธอก็นั่ง คิดวาพาไปหา
ผูพิพากษาสวรรคชั้นดาวดึงส จึงถามทานปญจสิกขเทพบุตรวา “หญิงคน
นี้คือใคร” ทานก็ตอบวา “เปนหญิงคนหนึ่งที่มีคนเขาถามคุณที่ซอยสาย
ลมวา เธอตายแลวไปไหน และคุณตอบสั้น ๆ วา คิดวาเธอมีความสุข
เพราะวาคนนี้ทําบุญไวมาก เวลาเขาถามภาพเกิดกับคุณวาหญิงคนนี้เคย
สรางพระพุทธรูป ถวายผาไตรไวในพระพุทธศาสนา แตความจริงบุญของ
เธอไมไดทําแคนั้นเธอทําไวมากกวานั้น เธอเปนคนใจบุญ เรื่องบาปเปน
เรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาตองมีบาป แตเธอเปนคนใจบุญหนัก เคย

๑๔๖
ถวายสังฆทานที่เปนอาหารกับพระ ถวายสังฆทานที่เปน ของแหง เคย
ทําบุญบวชพระ ทําบุญทอดกฐิน จิตใจของเธอจริง ๆ จับอยูที่พระพุทธรูป
กับผาไตร”
อาตมาจึงหันมาถามเธอวา “ความจริงเปนอยางนั้นไหม” เธอก็ตอบวา
“เปน ความจริงเจาคะ ” ถามเธอวา “บนสวรรคชั้น ดาวดึงสผูห ญิงแก ๆ
แบบนี้มีกับเขาดวยหรือ เพราะนางฟาก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี ที่มีรูปราง
แกนะไมมี ” เธอก็ต อบวา “เทาที่ใ หเห็น แกจะไดท ราบวาเมื่อตายอายุ
เทาไร” ถามถึงอาการตายของเธอ เธอบอกวา “มีอาการรอนในทองและก็
แนนในหนาอกไมมากนัก ตอมาศีรษะก็มึน ความรอนถึงศีรษะตาก็พรา
เวลานั้นจิตใจของเธอไมไดนึกอะไรมาก นึกอยางเดียววาเวลานี้เรานับถือ
พระพุ ท ธเจ า เราเคยสร า งพระพุ ท ธรู ป ขนาดหน า ตั ก ๙ นิ้ ว ไว ใ น
พระพุท ธศาสนา นอกจากนั้น ก็ถ วายสัง ฆทานเปน พระพุท ธรูปหนาตัก
ขนาด ๕ นิ้ว บาง ๔ นิ้ว บาง มีผาไตร ที่เปนวัตถุแหงก็มาก ที่เปนอาหาร
ก็มาก ภาพทั้งหมดปรากฏกับเธอ และเวลานั้นก็ปรากฏ มีภาพแมวกับ
ภาพสุนัขที่เธอเลี้ยงไว ใหความปราณี เจาแมวกับเจาสุนัขที่มาหมอบอยู
ขา ง ๆ จิ ต เธอก็มี ค วามรั ก ในมั น อาศั ย ภาพทั้ ง หลายเหล า นี้ ป รากฏ
ทุกขเวทนาที่ปรากฏในรางกายมันก็สลายตัวไปเพราะจิตไมเกาะ จิตไป
เกาะภาพพระพุทธรูปบาง จิตไปเกาะผาไตรบาง การถวายสังฆทานบาง
เวลานั้นอารมณเปนสุข”
ตอ มาก็ เห็ น ภาพพระพุ ท ธเจ า เสด็จ มาสวา งใสสะอาดมาก รู ปร า ง
ลักษณะโปรง ผิวขาวคอนขางเหลือง ริมฝปากแดง สวยมาก ทรงแยม
พระโอษฐ จิตใจเธอก็จับพระพุทธเจา ตอมาอีกนิดหนอยก็เห็นเทวดากับ
นางฟามีความสวยสดงดงามมากมาชวนเธอวา “ขอใหไปสวรรคดวยกัน
เถิด ฉันอยูสวรรคชั้นดาวดึงส” แตเทาที่ปรากฏเวลานั้นมีเฉพาะเทวดากับ
นางฟาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทานั้น เธอก็ติดใจนางฟา ในที่สุดจิตออก
จากราง รูปรางหนาตาก็เปนนางฟาสวยสดงดงาม
เมื่อเธอพูดจบก็ปรากฏวารางกายแกหายไป มีรางกายเปนนางฟาสวย
สดงดงามแพรวพราวเปนระยับ สวยมาก จึงถามวา “เทาที่บอกใหตามมา
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นี้ตองการจะใหรูอะไร” เธอก็ตอบวา “อยากจะเลาใหฟงเรื่องราวจริง ๆ ที่
ทานตอบเขาวันนั้น ยังตอบนอยไป” ก็เลยบอกวา “ฉันกําลังปวยมากและ
ก็เหนื่อยมาก คอก็แหงเสียงไมออก เห็นภาพชัด ๆ แคพระพุทธรูปกับผา
ไตรลอยอยูขางหนาเธอ” เธอก็บอกวา “ตองการใหทราบตามนี้ ” จึงถาม
ตอไปวา “ตองการอะไรอีก” เธอถามวา “อยากจะดูวิมานฉันไหม” ตอบ
เธอวา “อยากจะดู และวิม านของเธอได ม าจากอะไร” เธอก็ ต อบว า
“สังฆทานถังทีถ่ วายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินที่ถวายรวม ทานนําไปใช
เปนสังฆทานบาง สรางวิหารทานบาง สรางพระพุทธรูปบาง ฉะนั้นอาศัย
ที่เงินของฉันมีสวนในวิหารทาน ฉันจึงมีวิมาน” ถามวา “วิมานของเธออยู
ที่ไหน” เวลานั้นก็ปรากฏมีวิมานทองคําลอยมาแตวาบนยอดเปนแกว พื้น
ของวิมานเปนทองคําสวยสดงดงามมาก มีนางฟา สวยสดงดงามประจํา
อยู ๓,๐๐๐ องค บรรดานางฟาทั้งหลายเห็นเธอเขาก็ลงมาไหว ถามเธอ
วา “วิมานของเธอเปนทองคําเพราะอาศัยบุญอะไร” เธอตอบวา “อาศัย
บุญวิหารทานบาง สังฆทานบาง เลี้ยงสัตวบาง แตกําลังใจต่ําไปนิดจึงได
วิมานทองคํา” ถามวา “ยอดวิมานของเธอแทนที่จะเปนทองคําอยางวิมาน
อื่น กลับกลายเปนแกวแพรวพราวเปน ระยับ ” เธอตอบวา “ที่เปน แกว
เพราะ ฉัน ชอบใจเฉพาะยอดมณฑป ตั้ง แตห ลัง คาขึ้นไปเบื้องบนของ
มณฑป แตความสนใจในตัวอาคารของมณฑปนอยไป ถาเขาไปที่นั่นเห็น
พระก็มีจิตชุมชื่น ฉันพอใจพระทุกองค จิตติดใจในพระตายแลวก็ไดวิมาน
อยางนี้” ถามเธอวา “นอกจากนี้เธอมีอะไรอีกไหม” เธอตอบวา “ทานจะไป
เขียนหนังสือเลมนี้เปนเลมที่ ๖ อยากจะฝากไปถึงลูกถึงหลาน เขาจะได
ทราบ บอกเขาวา ฉันเปนหญิงเชื้อชาติจีน เปนจีนทั้งพอและแม เกิดมาใน
ตระกูลของจีน แตวาอยูในเขตพระพุทธศาสนาตั้งแตเด็ก ชอบการใหทาน
เรื่องความโกรธความไมชอบใจก็มี บางเปนของธรรมดา ศีลก็รักษาบาง
ตอนเด็ก ๆ ก็ไปวัดกับแม แมใหใสบาตรก็ใสบาตรบางทั้ง ๆ ที่ ไมรูเรื่อง
วาใสบาตรมีอานิสงสอะไรก็ไดบุญ เวลาพระเทศนก็ตั้งใจฟงบางไมตั้งใจ
ฟงบาง คิดเรื่องอื่นบางถึงแมไมสมบูรณแบบแตก็ไดบุญ
ตอมาก็ชอบในการถวายสังฆทานมาก การเลี้ยงพระก็ชอบ เลี้ยงพระก็
เปน สัง ฆทาน สัง ฆทานแหง ก็ช อบ ที่ช อบมากที่สุดก็คือ สัง ฆทานที่ มี

๑๔๘
พระพุท ธรูป มีผาไตร และมี อาหารแหงโดยเฉพาะอยางยิ่ง ติดตาติดใจ
พระพุทธรูปกับผาไตร ตอนตนถวายพระพุทธรูปองคเล็ก ๆ จิตใจก็ไมชุม
ชื่น อยากได อ งค ใ หญ ๆ ก็ เลยทํา บุ ญ ด ว ยพระพุ ท ธรู ป หน า ตัก ๙ นิ้ ว
เพราะในโลกเขาถือเลข ๙ กัน อะไร ๆ ก็เลข ๙ แตความจริงเลข ๙ ไมได
มีความหมายเดนไปกวานั้น ถาหากวาฉันฉลาดฉันจะถวายพระ ๑๒ นิ้ว
เปนพระพุทธชินราชจะดีมาก เพราะสวยสดงดงามมาก แตทีนี้คนขาง ๆ
บานบาง เพื่อนกันบาง ลูกหลานบาง เขาบอกวา ๙ ดี แตความจริง ๙
หนา ๙ หลังนี่มันไมไปไกล กาวหนาไป ๑ กาว กาวถอยหลังไป ๑ กาว
กาวเทาไรก็อยูแคนั้น”
รวมความวานาจะไปสูงกวานี้ แตกําลังใจดีไมสมบูรณแบบ ก็อยากจะ
แนะนําใหลูกหลานจงจําไววา ขึ้นชื่อวาบาป ทํากันแลวก็พอกันเสียที ให
พยายามทรงความดี อยางนอยจิตใจตั้งอยูในทาน คิดวาทานการใหจะมี
ในเรา
ประการที่สองศีลรักษาทุกวันไมไดก็รักษาบางเปนประจําวัน
ประการที่ส ามกิจ ที่ฉันทําคือ ฉัน บูชาพระทุกวัน ตอนหัวค่ํากับตอน
เชาตรู ฉันไมมีเวลาภาวนามากแตอาศัยการบูชาพระเปนกําลัง ฉันติดใจ
ในภาพพระพุทธรูปมาก เวลาตายภาพพระพุทธรูปจึงปรากฏและในที่สุด
พระพุทธเจาเสด็จมานี่เปนปจจัยใหฉัน เกิดความสุข ถาหากทานไปพบ
ลูกหลานของฉันบอกดวยวา “ฉันมีความสุข”
ตอมาอาตมาก็หันมาคุยกับทานปญจสิกขเทพบุตรถามวา “หญิงคนนี้
ตามบัญชีของทานมีบุญวาสนาบารมีถึงไหน” ทานตอบวา “ทานหมายถึง
นิพพานใชไหม” ตอบวา “ใช” ทานก็ตอบวา “ยัง กําลังบารมียังออนอยู ยัง
ไปนิพ พานไม ไ ด ทั้ ง นี้ เว น ไว แต ว าถ า เธอมาอยู บนสวรรคแ ลว ตั้ง ใจ
บําเพ็ญความดีเพื่อนิพพานตอไป อาจจะไปได แตเรื่องนี้ก็ไม ใชเรื่องของ
เทวดาหรือพรหมจะพยากรณ เปน หนาที่ขององคสมเด็จพระชิน วรจะ
พยากรณแตพระองคเดียว แตถาเธอทําความดี ความดีก็จะชวยเธอ”
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษาความดี ๔ ประการไวคือ
๑. รูจักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน

๑๔๙
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๒. พูดไพเราะ ใชวาจาดี ๆ
๓. ชวยเหลือการงานซึ่งกันและกัน
๔. ไมถือตัว
คุณธรรม ๔ ประการนี้จะเปนปจจัยใหทานทั้งหลายมีความสุข เพราะ
ความรักกัน..

เทพธิดาปูทะเล
ตายจากคนอาชีพจับปูทะเลขายแลวไปเกิด
เปนนางฟาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก
..ตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา “กอนจะตายถาจิตใจ
ผองใส นึกถึงบุญ กุศลนิดหนอยตายแลวก็ไปสวรรคทันที ” เรื่องนี้ใหชื่อ
เรื่องวา “เทพธิดาปูทะเล” เรื่องมีอยูวา
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๑ ขึ้นไปบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลกนั่งอยู
กับทาน ปญ จสิกขเทพบุตร ซึ่งทําหนาที่เปรียบเหมือนเลขาของทาน
พระอิ น ทร เห็ น นางฟ า ๘ องค รู ป ร า งหน า ตาสวยสดงดงามมาก
ผิวพรรณผองใส เครื่องประดับก็สวย แตมีองคหนึ่งนั่งใกลมากที่สุด ทาน
มองหนาไมละสายตา เบื้องหลังนางฟา ๘ องค ไกลออกไปประมาณ ๒
เส น เป น ภาพผูห ญิ ง อ วนใหญ ผิว เนื้อ ดํา แดงค อนข างดํา หนา ตาน า
เกลียดนากลัว ในความรูสึกของอาตมาเปนภาพนางยักษิณี จึงหันไปถาม
ทา นป ญ จสิก ขเทพบุต รว า “บนสวรรค มีภ าพประเภทไม ส วยอย า งนี้
เหมือนกันรึ” ทานตอบวา “ปกติไมมี แตนางฟา ๘ องคนี้เปนคนมีบาปอยู
เบื้ อ งหลั ง ” หมายความว าในระยะต น สร า งบาปไว ม ากแต ว าไม ถึ ง
อนันตริยกรรม อนันตริยกรรมไดแก ฆาพอฆาแม ฆาพระอรหันต ทําราย
พระพุทธเจาจนหอพระโลหิต ยุยงใหสงฆแตกกัน ตอนชวงหลังของชีวิต

๑๕๐
และตอนใกลจะตายไดทํากําลังใจเปน สัมมาทิฏฐิ รูจักการใหทาน รูจัก
การรักษาศีล รูจักการเจริญภาวนา เวลาจะตายจิตใจก็เกาะความดี เมื่อ
ตายแลวก็มาเกิดเปนนางฟาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลกกอน แตทวา
บาปยัง ติดตามอยู ถาไมสรางความดีตอเปนการปองกัน เมื่อจุติไปจาก
สวรรคชั้นดาวดึงสเมื่อไรบาปจะดึงเธอทั้งหมดลงอบายภูมิทันที
ทานพุทธบริษัทเมื่ออานหรือฟงแลว จงคิดตามที่พระพุทธเจาตรัสไว
วา
“จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคคติ ปาฏิกังขา” เวลากอนจะตาย จิตใจเปนอกุศล
หรือเศราหมองนิดหนอย ก็จะไปอบายภูมิทันที
“จิตเต ปาริสุทเธ สุคติ ปาฏิกังขา” กอนจะตาย แมแตจิตใจผองใสใน
ดานของบุญกุศลนิดหนอย ก็จะไปสวรรคทันที
อาตมาหัน ไปถามนางฟาที่อยูใ กลมากที่สุด และมองหนาไมยอมละ
ถามเธอวา “สมัยเปนมนุษยอยูที่ไหน” เธอตอบทันทีวา “จําฉันไมไดรึ ”
อาตมาบอก “ถาอยางนั้นขอดูภาพเดิม ” ใหเห็น ภาพเธอเปนคนแกอายุ
ประมาณใกล ๖๐ ป รูปรางใหญเทอะทะ ผิวเนื้อดําแดงคอนขางดํา ถาม
เธอวา “รูปรางของเธอเปนอยางนี้ เธอมีสามีหรือเปลา ” เธอตอบวา “มี”
เธอแสดงภาพใหเห็นตั้งแตสมัยเปนเด็กแลวก็เปนสาววัยรุนถึงสาวใหญ
ตอนสาวรุนรูปรางทรวดทรงดี หนาตาดี ผิวพรรณไมดํา ผิวเนื้อดําแดง
และเกลี้ยง รางกายมาเปลี่ยนแปลงตอนอายุ ใกล ๔๐ ป เธอเปนคนจน
เวลานั้นอาชีพจริง ๆ ก็คือ จับปูทะเลมาขาย ปูทะเลจับมาไดก็ตองมัด
จับปบ มัดปุบ ทํามาแตเด็กก็ทําไดคลองรวดเร็วแลวก็เอามาขาย พอเปน
สาวขึ้นมาก็จับปูทะเลขายเหมือนเดิม แตงงานแลวก็ยังทําอยูเหมือนเดิม
มาเปลี่ ย นแปลงเอาจริ ง ๆ เมื่ อ ตอนอายุ ๓๐ ป เ ศษ ขายปู ไ ด กํ า ไร
พอสมควรมีทุนอยูบางไมจับปูเองแลวแตเปนคนซื้อปูมาขายและคุมการ
ขาย
ใหนึกดูวาสภาพปูถูกมัดกระดิกกระเดี้ยไมไดแบบนั้น มันทรมานขนาด
ไหน มีการเจ็บปวดมีการเมื่ อยขนาดไหน สรุปแลวเธอทําบาปมาอยาง
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หนัก เปนบาปที่ติดตามมา ที่เห็นเปนภาพนางยักษิณีอยูขางหลังตอนที่
เกิดเปนนางฟาบนสวรรคชั้นดาวดึงสแลว
ความจริงในตอนระยะตน ๆ ตั้งแตเด็กมาจนถึงสาวใหญ แตงงานแลว
ก็ตาม บุญเธอก็ทําบางแตก็ทําบุญแบบผิวเผิน หมายความวาใสบาตรบาง
แตก็นาน ๆ ใสครั้ง นาน ๆ ก็ไปฟงเทศนบางแตก็ไมตั้งใจนัก เขาทําบุญ
เรี่ยไรก็ทําบางแตไมไดตั้งใจมาก ทําประเภทปดสวะใหผานพนไป ฉะนั้น
ทานทั้งหลายที่แจกฎีกาพึงทราบวา คนที่เขาทําบุญตามฎีกาเขาจําใจทํา
กัน มา แตก็ไ ด บุญ ถึง แม จ ะไดบุญ ไม เต็มเม็ดเต็ม หนวยก็ต าม เปรีย บ
เหมือนชาวบานเขามีขาว ๑ กะละมังไดบุญเต็มเม็ดเต็มหนวย แตเราได
บุญไมเต็มเม็ดเต็มหนวย มีขาวแค ๑ จาน ก็ยังดีกวาไมมีเลย
ตอมาเมื่อเธอมีอายุ ๔๐ ปเศษ ๆ ก็มีความรูสึกวาอาชีพเดิมมันบาป
ทั้งหมด ก็เพราะบังเอิญมีพระหลวงตาที่นาเคารพทานหนึ่ง ทานเปนพระ
ที่อยูใ กลบานไปรับบาตรเปนประจํา ผานอยูเสมอทานอธิบายใหฟง วา
“การทําแบบนี้มันบาป” ในที่สุดเธอก็ละจากอาชีพขายปูทะเลมาเปนอาชีพ
รับจางอยางอื่นที่ไมเปนบาป ความจริงนาขอบคุณหลวงตาองคนั้นที่ทาน
แนะนํา ตอนหลังเธอตั้งหนาตั้งตาทําบุญ บุญใหญเธอทํามาเปนปกติ ใส
บาตร ฟงเทศน ใครไปเรี่ยไรก็ให ทําบุญมาเรื่อย ๆ จิตใจเปนบุญกุศล
ตอมาในระยะใกลตาย ๔ เดือน เธอก็มีโอกาสมาที่วัดทาซุง ในงานเปา
ยันตเกราะเพชร เห็นวัดเขาก็ชอบใจ คิดในใจวาวัดสวย ๆ แบบนี้หายาก
เธอสนใจมณฑปแกว ที่ปดกระจกทั้งขางนอกและขางใน ก็ชอบใจมากเขา
ไปนั่งไหวพระดูภาพพระก็ชอบใจ มีจิตใจสดชื่น ไปนั่งนานจนกวาจะถึง
เวลาเปายันตเกราะเพชร ก็ไปรับยันตเกราะเพชรตอน ๔ โมงเชา ปรากฏ
วาเขาประกาศวารถจะออกตอน ๔ โมงเย็น จึงไปนั่งปออยูที่มณฑปแกว
ใหม สดชื่นมากจิตใจจับอยูที่นั่น
ต อ มาได ท ราบข า วว า ที่ ซ อยสายลมมี พ ระวั ด ท า ซุ ง ไปสอนพระ
กรรมฐานที่นั่น เธอก็ไ ปกับเขาดวย ไปเจริญพระกรรมฐานวัน แรกเธอ
บอกวา “ภาพพระที่มองเห็นเวลาลืมตา แตเวลาที่หลับตาแลวพระองคนั้น

๑๕๒
ไมเห็น เห็นแตปูที่คลานยั้วเยี้ยที่เธอจับมาก็ดี ภาพที่เธอกําลังมัดปูก็ดี นั่ง
ขายปูก็ด”ี
รวมความวา ภาพปูปรากฏเต็มไปหมด จะมองเทาไรก็ไมเห็นภาพพระ
เห็นแตปูแทน ในที่สุดลืมตาดูพระใหม ทิ้งภาพปู พอเห็นภาพพระแจมใส
ดี สดชื่น นาน ๆ เขาจึงหลับตาใหม ก็ปรากฏเห็นภาพปูอีก เปนอันวาวั น
แรกของการเจริญพระกรรมฐานคือวันเสาร ไมมีผลเห็นพระแตมีผลเห็นปู
ทะเลแทน เธอก็เศราสลดใจ พอถึงเวลาอุทิศสวนกุศล พระทานแนะนําวา
“ใหขอพระยายมราชและเทพเจาเปนพยานในการบําเพ็ญกุศล”
เผอิญ ทานพระยายมราชทานมาบอกกับอาตมาในวันนั้นวา “ถาใคร
ทําบุญไว เวลาอุทิศสวนกุศลใหบอกทานใหเปนพยาน ถาบังเอิญตองผาน
สํานักทาน การสอบสวนเรื่องบาปก็ไมมี ทานจะเปนพยานใหเพราะบุญมี
อยูแลว จะสงไปสวรรคกอน” เธอบอกวา “ดีใจในถอยคํานี้” เวลาพระทาน
นําอุทิศสวนกุศลสดชื่นมาก ตั้งใจจริง ๆ เพราะวาปูเปนเหตุ ถึงอยางไรก็
ไมขอลงนรกแน เธอคิดในใจวา “ถาขืนลงนรกเสียทาปูแน ปูนับเปนพัน
เปนหมื่นมันตามเลนงานแนนอน เธอไมไดคิดถึงไฟนรกคิดถึงแตปูอยาง
เดียว พออุทิศสวนกุศลเสร็จ เธอก็รีบไปที่จุดสัง ฆทาน จะเอาชุดใหญ
๕๐๐, ๑,๐๐๐, ๒,๐๐๐ เงินก็ไมมี ผสมผเสได ๑๐๐ บาท ก็ถวายสังฆทาน
ชุดเล็ก ๑๐๐ บาท ทันที
วันรุงขึ้นเปนวันที่สองไปใหมตอนกลางวัน ตั้งใจไปถวายสังฆทานชุด
เล็ก ๑๐๐ บาททันทีและก็ฟงพระทานคุยไป นั่งดูพระพุทธรูปไป ตัดสินใจ
วาวันนี้จะไมยอมใหภาพปูเขามากวนใจ จะขออยูกับพระพุทธรูป หลับตา
บางลืมตาบาง ใครจะคุยอยางไรก็ชาง สนใจพระพุทธรูปอย างเดียว พอ
ตอนกลางคืนเจริญพระกรรมฐาน เวลาหลับตาปรากฏวา ภาพปูกับภาพ
พระแยงกัน ภาพพระเกิดขึ้นบาง เห็นภาพปูบางสลับกัน เธอก็ดีใจวาวันนี้
พระสูกับปูแลวปูแพ เพราะภาพปูเกิดขึ้นมานอย เห็นภาพพระมากกวา
พอเจริญพระกรรมฐานเสร็จก็ถวายสังฆทานชุดเล็ก ๑๐๐ บาทอีก
ตอมาวันที่สาม ก็ทําอยางนั้นอีก พอไปถึงปุบไมตองการอะไรทั้งหมด
ตั้งหนาตั้งตาจองพระพุทธรูปกับพระสงฆที่พูด มองลีลาพระสงฆที่นั่งพูด
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บางและจําภาพพระพุทธรูปบางดูสองอยาง อยางไหนเลือนก็จับอีกอยาง
หนึ่งเขามาแทน ตั้งใจจับพระพุทธรูปกับพระสงฆชวยกันขับปู วันนี้ ชนะ
เด็ดขาดภาพปู ไ ม ปรากฏเห็น แตภ าพพระอย างเดียว เห็น ชัดทั้ ง ภาพ
พระพุทธรูปกับพระสงฆ ภาพปูไมเกิด เธอดีใจมาก
ก็ร วมความวาเธอทําอยางนี้ม าได ๓ ครั้ง วาระที่สุดของชีวิต เธอก็
มาถึง เวลาที่จะตายจริง ๆ เธอมีอาการปวยกระเสาะกระแสะมาหลายวัน
ปวดศีรษะบาง แนนหนาอกบาง เสียดทองบางเปนปกติ แตในเวลานั้นก็
ตั้ง ใจภาวนาวา “พุท โธ” นึกถึงภาพพระกับพระสงฆที่เคยเห็น ภาพก็
ชัดเจนแจม ใสเปน บางครั้ง บางทีมั น ปวดมากภาพก็ห ายไป พอคลาย
หนอยจิตก็เห็นภาพ แตใจไมยอมปลด มันจะปวดอยางไรก็ตาม ก็ตั้งใจ
ภาวนา “พุทโธ”บาง “นะมะพะธะ” บาง จับภาพพระพุทธเจาบาง จับภาพ
พระสงฆบางสลับกันไปในที่สุดก็ตาย
เวลาจะตายเธอบอกว า ไม มี ค วามรู สึ ก ว า มั น จะตาย มั น เป น แต มี
ความรูสึกวูบไป อาการปรากฏทีแรกมันอืดเสียดมาก เมื่ออาการอืดเสียด
หายไปมึนงงหายไป จิตมีอารมณเปนสุขมาก มีความเยือกเย็น มีความ
สบาย จิตก็จับภาพพระพุทธรูปภาวนาวา “พุทโธ” เดี๋ยวก็ “นะมะพะธะ”
สลับกันทั้ง ๒ อยาง ภาพพระก็เกิดมีสภาพแจมใส สดใสขึ้น สวยขึ้น ๆ
ตามลําดับเปนทองอรามขึ้นในที่สุดพระทานยิ้ม เมื่อเห็นภาพพระพุทธรูป
ยิ้ม เธอก็มีอาการสดชื่น ตอนนี้เองเธอบอกวา “มีความรูสึกวาวูบเหมือน
ตกจากที่สูง และมีความรูสึกอีกทีหนึ่งก็มาอยูที่วิมานบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก วิม านสวยสดงดงามมากแพรวพราวเปน ระยั บ เปน เพชรสี
น้ํามันกาด จะขาวก็ไมใชแตใส
ถามเธอวา “ที่ ไ ดวิม านสวยอยางนี้เ พราะอะไร” เธอตอบทัน ทีว า
“เพราะสนใจในมณฑปแกวและพระพุทธรูปในมณฑปแกว” ถามวา “ไปใน
มณฑปแกวนั้นกี่ครั้ง” เธอตอบวา “ไป ๓ ครั้ง ติดใจ เวลามีงานก็ไป ยาม
ปกติก็ไป เวลาไปตองเขาไปในมณฑปแกวกอน ไปนั่งหนาพระพุทธรูป
ภาวนาใหสบาย ตัดภาพปูทิ้งไปเห็นพระแทน ดูภาพมณฑปแกวก็ชอบใจ
อันนี้เปนปจจั ยใหวิมานแกวใสมาก สวางมาก” ถามวา “เธอมีเทพบุต ร

๑๕๔
หรือนางฟาเปนบริวารเทาไร” เธอยิ้มแลวก็ตอบวา “ไมมีเทวดาเปนบริวาร
มีแตนางฟาเปนบริวาร ๔,๐๐๐ องค เครื่องประดับประดาก็มีมาก” บอก
เธอวา “อยากจะเห็นวิมาน”
ก็ปรากฏวาเวลานั้นวิมานก็ลอยมา บานเราในเมืองมนุษยยกไปไหน
ไมได แตในเมืองสวรรควิมานลอยมาทันที นางฟาทั้งหมดหนาตาแจมใส
มาก วิมานของเธอใหญมากและมีความสวางไสวมาก ถามเธอวา “เธอมี
ความรูสึกอยางไรกับเรื่องบาปเกา” เวลานี้ภาพนางยักษิณียังปรากฏอยู
เธอบอกวา “ภาพนางยักษิณีนี่ความจริงไมใชนางยักษิณีจริง เปนภาพที่
แสดงออกเมื่อทานปรากฏนี่เอง ตามปกติฉันไมเห็น แตวาภาพนั้นเปน
พยานใหทานทราบวา ฉันยังเปนคนมีบาป” ถามเธอวา “เธอทราบไหม
ถาหมดบุญจากสวรรคที่ดาวดึงสเธอจะไปไหน” เธอก็ตอบวา “ทราบ เขา
จะนําฉันไปไวนรกขุมที่ ๕”
ถามเธอวา “จะไปไหม” เธอก็ตอบวา “ที่ไปซอยสายลมพระทานสอน
วา ใหห นีไปพระนิพพาน เวลานี้ฉัน ตั้ง ใจจะไปพระนิพพาน ฉัน ไปฟง
เทศนที่พระจุฬ ามณีเจดียสถานเสมอ” ที่บัณ ฑุ กัมพลศิลาอาสนและที่
ประชุมเทวสภา ก็มีหลายวาระที่บรรดาพระโพธิสัตวทา นมาเทศน วันไหน
พระโพธิ สั ต ว ท า นไม ว างมา ท า นพระอิ น ทร ก็เ ทศน แ ทน ท า นเทศน
สงเคราะหใหเทวดาทุกองคบําเพ็ ญกุศลตอใหทุกคนมองดูกรรมดั้งเดิม
ของตนเองกอนที่จะตายวามีกรรมที่เปนอกุศลไหมและกรรมที่เปนอกุศล
นั้นทิ้งเราหรือยัง เทวดาและนางฟาทุกองคก็ปฏิบัติตามทาน รวมความวา
ไมมีเทวดา ไมมีน างฟาองคไ หนที่ไ ม มี บาปกรรมตอทายอยูเบื้องหลัง
ฉะนั้นเทวดาและนางฟาทุกองคก็ตั้งใจบําเพ็ญกุศลหวังไปพระนิพพาน
เมื่ออาตมาคุยกับเธอจบก็ถามเธอวา “มี อะไรสั่ง ไปถึงทางบานบาง
ไหม” เธอก็ตอบวา “ฉันขอสั่งเมื่อทานเขียนหนังสือแลวก็บอกเขาดวยวา
ฉันคนชื่อ ป อยูหนา ตายเมื่ออายุ ๕๗ ป อาชีพเดิมจับปูทะเลและก็ขายปู
ตอมาเมื่ออายุ ๔๐ ปเศษ ก็กลายเปนนักบุญ เวลานี้มีความสุขมาก ขอ
บรรดาลูกหลานทุกคนที่อยูในเมืองมนุษยที่คิดวา การฆาสัตวตัดชีวิตเปน
ป จ จั ย ให เ กิ ด ความสุ ข แก ตั ว เองนั้ น ความจริ ง ไม จ ริ ง มั น จะลากไปสู

๑๕๕

ตายแลวไมสูญ

อบายภูมิ จะมี ความทุกขหนัก มั นไม คุมกันกับความสุขนิดหนึ่งที่ทําให
รางกายอิ่ม ฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานและพี่นองทุกคนจงละบาปอกุศล
ทํางานรับจางเขาที่ไมเปนบาปดีกวา..”

นางฟาปลาทู
ตายจากคนที่มีอาชีพรับจางขนปลาจากเรือตังเก
ไปเกิดเปนนางฟาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก
“..เมื่อวัน ที่ ๑๘ ธัน วาคม ๒๕๓๑ หลัง จากอาตมาคุยกับเทพธิดาปู
ทะเลเสร็จแลว เธอก็ถอยออกไป ก็มีนางฟาคนที่ ๒ เลื่อนเขามา ซึ่งอยูใน
กลุมของนางฟาที่มีนางยักษิณีคุมอยูเบื้องหลัง ความจริงไมใชนางยักษิณี
เขาแสดงภาพใหเห็นวานางฟากลุมนี้ยังมีบาปอยูเบื้องหลัง ถาพลาดจาก
สวรรคเมื่อไร ลงไปเกิดเปนมนุษยก็ตองลงไปถึงอบายภูมิ อาตมาใหชื่อวา
“นางฟาปลาทู” นางฟาองคนี้เขามาก็มองหนาอาตมาแลวก็ยิ้มเหมือนกับ
เทพธิดาปูทะเล จึงถามวา “เธอเคยรูจักฉันหรือ” เธอก็ตอบวา “ในสมัยที่มี
ชีวิตอยูไมเคยรูจักกันตัวตอตัว แตทวาเคยเห็นภาพถายจากหนังสือพิมพ
บาง เคยดูที่เทศนทางโทรทัศนบาง จึงจําได และมีคนเขาพูดใหฟงก็ไดยิน
ชื่ออยูเสมอ แตไมมีเวลาที่จะไปหาไปคุยดวยเพราะมีธุระมาก” ถามเธอวา
“เวลานี้เธอเปนนางฟาของสวรรคชั้นไหน” เธอตอบวา “เปนนางฟาของ
สวรรคชั้นดาวดึงส” ถามเธอวา “วิมานของเธอสวยไหม” เธอก็ตอบวา
“วิมานสวยกวาบานที่เมืองมนุษยมาก” ถามวา “บานของเธอที่เมืองมนุษย
เปนบานไมหรือบานตึก” เธอตอบวา “ตอนแรก ๆ เดิมทีเดียวเปนบานไม
ภายหลังเปนบานตึกสรางเองไมไดเชาเขา เปนตึกยอม ๆ มี ๓ หองนอน
พออยูร ะหวางพอแมและลูก” ก็ถามวา “เธอมีอาชีพอะไร” เธอตอบวา
“เดิมทีเดียวเปนลูกจางขนปลาจากเรือตังเก แลวก็แยกสวนของปลา ปลา
ที่เธอสนใจมากที่สุดคือปลาทู เพราะเรือตังเกจะไดปลาทูมาก ถาวันไหน

๑๕๖
ปลาทูมากเจาของเขาก็แบงใหมาก วันไหนไดนอยเขาก็แบงใหนอย แต
คาจางแรงงานนั้นมีอยู”
สําหรับปลาที่เขาแจกก็เพื่อใหคนงานเอาไปกินที่บานตามสมควร ชีวิต
ของเธอนอกจากคาแรงงานก็ไดอาศัยปลาทูและปลาทะเลบางสวนชวยให
ทรงชีวิตอยูได บรรดาลูกจางทั้งหลายมีเงินนอยแตละวันนายจางก็เลี้ยง
อาหารแตอาหารบางสวนอาจจะไมเปนที่พอใจของลูกจางเพราะกินซ้ํา ๆ
ซาก ๆ ก็มีการซื้อพิเศษกิน กัน ในตอนบายนอกเวลาที่เขาเลี้ยง เธอก็
พยายามทําขาวแกงและอาหารบางสวนสิ่งใดที่คนงานชอบก็ทําสิ่งนั้น ทํา
แลวก็ใ หลูกสาวหาบไปขายสวนเธอก็ทํางานรับจางไป การขายอาหาร
แบบนี้เปนปจจัยใหเธอมีฐานะดีขึ้น มีความสุขมาก วิธีการขายของเธอก็
คือ
๑. ตักขาวใหมาก
๒. แกงหรือกับใหสมควรแกขาว
๓. หนึ่งจานราคาถูกกวาที่อื่นหนึ่งบาท
ขาวของเธอก็รอนเสมอเพราะหุงขาวใสหมอไป แตวามีซึ้งไวนึ่งขาวให
รอน แกงก็ทําเตานึ่งใหรอน ทําอยางนี้เปนที่ถูกใจของคนกินมาก ตอมา
ฝมือเปน ที่ชอบใจของคนงาน ก็ขยายออกไปขายตอนเชาตรู จาง ๒-๓
คนมาชวยหาบและตัก เอาไปขายที่ทาเรือเมลจอด คนขึ้นลงมากและตอน
เชาตรูคนหิว ขายราคาถูกกวาที่อื่น ๑ บาท ขาวก็มากกับก็มาก คนก็ชอบ
ใจ เปนเหตุใหเธอไดเงินมาก ถึงแมกําไรนอยก็จริงแตคนจองมาก เพราะ
สวนใหญเขาจะไมซื้อของคนอื่นกิน การคาแบบนี้เปนเหตุใหเธอเกิดความ
ร่ํารวย ถามเธอวา “การขายแบบนี้ไ ดกําไรหรือ ไมขาดทุ น หรือ” เธอก็
บอกวา “กําไรจริง ๆ เกือบ ๕๐ เปอรเซ็นต เพราะไมไดเสียคาเชาที่ ไมได
เสียคาเชาหอง ตอนเชาขายที่ทาเรือ ตอนบายหลังจากเที่ยงไปแลวขาย
ตามโรงงาน คนงานสวนใหญก็เปนลูก จางคนงานมาเพิ่ม ๓ คน จึงเปน
เหตุใหไดเงินมาก”
ถามเธอวา “เธอมาในกลุม ของภาพนางยักษิณีติดตามมา เธอมีบาป
อะไรหรือ” เธอก็ต อบวา “ถาถามถึงบาปจริง ๆ ก็มีหลายอยาง การฆา
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สัตวปลาก็เคยฆา มดก็เคยฆา ยุงก็เคยฆา ฆาหลายอยางแตไมหนักนัก
ถึงอยางนั้นก็บาป สิ่งที่มีความสําคัญที่สุดที่ติดตามมาก็คือ จิตใจพอใจใน
ปลาที่เจานายเขาไดมาจากเรือตังเก วันไหนถาเรือตังเกนําปลามาไดมาก
วันนั้นดีใจมากเพราะไดแบง มาก วันไหนไดปลานอยก็ใจเสียเพราะเขา
แจกใหนอย การที่เขาแจกปลาใหนั้นไม ตองมีการลงทุน ในการซื้อปลา”
ถามเธอวา “การดีใ จกับการไมดีใ จ ในเมื่อเขาไดปลามากปลานอยก็ไ ม
นาจะเปนบาป” เธอตอบวา “มันตองบาปเพราะยินดีในการหามาไดของ
เขา นั่นคือการลาชีวิตของปลามา” ก็ถามวา “ยินดีเฉย ๆ มันจะบาปได
อยางไร”
เธอก็แสนฉลาดตอบวา “พระคุณเจาคงจะลืมไปวา คนใดที่เขาทําบุญ
คนที่ไมมีทรัพยจะทําบุญ เขาโมทนายอมไดอานิสงสพิเศษ คือพลอยได
บุญ กั บ เขาด ว ย ถา เจ า ของบุ ญ เป น เทวดาได คนนั้น ก็ เ ป น เทวดาได
เจาของบุญเปนนางฟาได คนนั้นก็เปนนางฟาได ถาเจาของบุญเปนพระ
อรหันตได คนนั้นก็เปนพระอรหันตได
ตัวอย างทา นคหบดีเจ านายของทานอนุ รุ ท ธ ลูก จางถวายทานกั บ
พระปจเจกพุทธเจาและเจานายโมทนา ในชาติสุดทายพระอนุรุทธไดเปน
พระอรหันต เจานายซึ่งเกิดมาเปน ลูกของเพื่อนก็เปนพระอรหัน ตดวย
เพราะอาศัยปตตานุโมทนามัย สําหรับฉันนี่ก็โมทนากับเจานายเขาทุกวัน
คือยิน ดีที่ไ ดปลาทุกวัน ตัวดีใ จในการทําบาปของเขา ก็พลอยมีบาปไป
ดวย และบาปก็สั่งสมตัวเองนอกจากนั้นบาปอยางอื่นก็ยังมี ฉะนั้นบาปจึง
ติดตามมา” ถามเธอวา “ในสมัยที่เปนคนยังมีชีวิตอยู เธอทําบุญอะไรไว ”
เธอก็ต อบวา “เรื่องบุญ นี้ห าเวลาทํายาก ก็มีโ อกาสบาง บางทีพระมา
บิณฑบาตในตลาดบาง บางครั้งก็ไดใสบาตร บางครั้ง ก็ไมไดใ ส การใส
บาตร ก็ใสตามประเพณีมากกวา เห็นเพื่อนเขาใสก็ใสตามเพื่อน ถาไมใส
เพื่อนเขาวา แตก็ไมไดใสทกุ วัน ที่จะมีความเลื่อมใสจริง ๆ ก็ยาก” ถามวา
“มีเวลาฟงเทศนไหม” เธอก็ตอบวา “ไมมีเวลาวางฟงเทศน”
ขอดู ภาพเดิ ม ที่เ ธอเปน มนุษ ย เธอเป น หญิ ง ที่มี อายุมาก รางใหญ
ลักษณะแบนแตผิวขาว ดูแลวเปนลูกจีน ตายอายุประมาณสัก ๖๐ ปเศษ

๑๕๘
ๆ นิดหนอย ถามวา “เธอเปนลูกครึ่งจีนหรือ” เธอตอบวา “พอแมเปนคน
จีนทั้งสองคน” ถามวา “การที่เกิดมาเปนนางฟา เพราะอาศัยบุญอะไรเปน
สําคัญ เพราะการจะเปนนางฟาหรือเทวดาบนสวรรคชั้นดาวดึงสไดเปน
ของยาก” เธอก็ตอบวา “บุญที่สําคัญมีอยู ๒ อยางคือ ถวายสังฆทานเปน
ปกติ คําวา “ปกติ” ไมไดหมายความวาทําทุกวัน
ประการที่ ๒ มีพระองคหนึ่งทานแนะนําใหนึกถึงทาน” ก็เลยสงสัยวา
ทานแนะนําใหนึกถึงทานในลักษณะไหน จึงถามวา “ขณะที่ไปหาพระใน
ระยะที่พระใหนึกถึงทาน เปนสาวหรือวัยกลางคนหรือคอนขางแก ” เธอก็
ตอบวา “ในขณะที่ไปหาพระเวลานั้นมีอายุคอนขางแก ” ถามวา “พระให
นึกถึงทานทําไม” เธอบอกวาการที่พระใหนึกถึงทาน เรื่องมันเปนอยางนี้
ระยะที่เธอเปนคนแกก็ลาออกจากงานจัดปลา ใหลูกไปทําแทน ตัวเธอก็
ไปจัดการควบคุมการขายขาวแกงหาบ ไมยอมตั้งรานเพราะตองเสียภาษี
มันยุง ยากมากและตองรอคนมาซื้อ เธอจะขายตอนเชา ตอนสาย ตอน
บาย ตอนเย็น จัดหาที่ตั้งเตาสําหรับอุนขาวอุนแกง จานที่จะใสขาวก็ลาง
น้ําเดือดกอนใสอาหารใหเขา เขาก็วางใจ ถามวา “ตอนหลัง ลดราคา ๑
บาทหรือเปลา” เธอบอกวา “การลดราคา ๑ บาท ทําไดระยะแรก ตอน
หลัง เกิดอารมณริษ ยาจากคนอื่น เขาหาวาหักหนาเขา เกือบจะมีเรื่อง
หลายครั้งเลยไมลด ๑ บาท แตใหขาวมากกวาเขาแกงก็ทวมขาว การทํา
แบบนี้เปนเหตุใหเธอมีฐานะดีขึ้น มีคนกินประจํามาก” และในระยะที่มี
เรื่องวุนวายมาก ๆ มีคนเขากลั่นแกลง ก็พยายามหาหมอดู โดยมากหา
หมอดูที่เปนพระเพราะราคาไมแพงจะใหเทาไรทานก็ไ มวา จะไมถวาย
เลยทานก็ไมวา ก็เลยนิยมไปหาพระหมอดูทุกอาทิตย
การไปหาหมอดูครั้งหนึ่งมีปนโตไปเถาหนึ่ง เอาแกงเอากับและขนมใส
ปนโต มีขาวหมอสีเขียวยอม ๆ ๑ หมอ ไปถวายพระเวลาเพล พระทานก็
ฉัน หลายองค เวลานั้ น ไม ท ราบว า เป น สัง ฆทานแต เ วลาตายแล ว ได
อานิส งสเปน สัง ฆทาน” ถามเธอวา “อานิสงสใ หญจริง ๆ เธอไดจาก
อานิสงสสังฆทานอยางเดียวหรือ” เพราะเห็นเธอเปนนางฟาที่มีความผอง
ใสมาก เธอก็บอกวา “ไม ใช ” เห็น ภาพเจริญ พระกรรมฐานดวยคือ ทํา
สมาธินึกถึงพระก็เลยถามวา “เธอปฏิบัติตามคณาจารยไหน” เธอก็ตอบ
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วา “ไมมีคณาจารย เปนแตเพียงวามีพระองคหนึ่งทานดูหมอแมนมาก ใช
สมาธิดู เวลาถามทาน ทานก็หลับตานิดหนึ่งแลวทานก็ตอบ ตอบทีไรถูก
ทุกที
ตอมาทานก็สั่งวาโยมเอาอยางนี้ก็แลวกันเพื่อความสะดวก การที่โยม
เอาอาหารมาถวายอาตมาทุกอาทิตย อาตมาก็ขออนุโมทนาดวย ถาโยมมี
อะไรขัดของเพื่อเปนการชวยเหลือไดงาย อาตมาใชวิธีดูทางใจ โยมก็รับ
ทางใจ ตอไปนี้เมื่อเวลาโยมบูชาพระใหนึกถึงอาตมาสักคราวละ ๒ นาทีก็
พอ เพียงเทานี้ การดูพยากรณ การชวยเหลือจะเปนไดโดยงายเพราะใจ
ตรงกัน”
เธอก็หวังแตการใหพยากรณแมน จึงนึกถึงพระองคนั้นเปนปกติ ทาน
สั่งวาหลังจากบูชาพระแลวใหนึกถึงทาน ๒ นาที แตมันกลับนึกถึงทั้งวัน
ถาวางอยูก็นึกถึงหนาพระองคนั้น ลักษณะของพระองคนั้น แตวาไมใชนึก
ถึงในดานกามารมณ นึกนิยมในความแมนยําในการดูของทานและทานก็
ใจดี เวลาไปหาก็ยิ้มแยมแจมใส เธอบอกวา “อาศัยกําลังใจที่นึกถึงพระ
นึกถึงแบบเบา ๆ ไมไดนั่งขัดสมาธิกับเขา แตวานึกถึงไดทั้งวันทุกวัน พอ
มีเรื่องอะไรปบก็นึกจะไปถามพระอยางนี้จิตก็นึกถึงพระทันที ทานเปนที่
ปรึกษาที่ดี เรื่องการคาขาย เรื่องการติดตอการงาน ติดตอกับคนทาน
บอกไดถูกหมด ตอนนี้จิตเธอเปนสมาธิในสังฆานุสสติกรรมฐานแบบไม
รูตัว”
เธอบอกวา “จะถือเปนฌานก็ไมได กําลังใจเปนแคอุปจารสมาธิ เมื่อ
ตายจากความเปนคนก็ไปเปนนางฟาบนสวรรคชั้นดาวดึง สเทวโลก มี
วิมานแกว ๓ ประการ สวางสวยงามมากเปนที่อาศัย มีนางฟาเปนบริวาร
๕,๐๐๐” ถามเธอวา “อยากจะดูวิมานของเธอไดไหม” เธอก็ตอบวา “ได” ก็
เห็น วิมานลอยเขามาใกล ๆ มี หม อและปนโตเปน ทองคําประดับเพชร
แพรวพราวเปนระยับ แขวนรอบวิมาน
ถามเธอวา “ถวายสัง ฆทานกี่ครั้ง ทําไมมากขนาดนี้ ” เธอตอบวา
“ปริมาณของที่แขวนมีมากกวาเวลาถวายสังฆทาน” จึงถามเธอวา “ในเมื่อ
เธอถวายไมมากเทานี้แตของที่แขวนมากอยางนี้ ก็เปนการหลอกลวงนะ

๑๖๐
ซิ” เธอก็ตอบวา “ไมใช ใหดูเรื่องราวของทานลาชเทวธิดา ถวายขาวตอก
เพียงขันเดียวและครั้ง เดียวแกทานพระมหากัส สปและก็ต ายทัน ที เมื่อ
ตายจากคนก็มาเกิดเปน นางฟาบนสวรรคชั้นดาวดึง สเทวโลก มีวิมาน
ทองคําเปนที่อยู มีนางฟา ๑,๐๐๐ เปนบริวารและรอบ ๆ วิมานของเธอก็
มีขัน ทองคําเต็มไปดวยขาวตอกทองคํารอบวิม าน สวนฉันตอนแกอายุ
ประมาณ ๕๐ ปก็ทําสังฆทานทุกอาทิตย อยางนอยฉันก็ถวายสังฆทาน
เดือนละ ๔ ครั้ง
แตความจริงตอนนั้นฉันไมรูเรื่องเลยวาเปนสั งฆทาน คิดเพียงแตวา
พระทานเปนหมอดู เราไปใหทานดู ทานไมเคยเรียกรองอะไรเลยแมแต
กาแฟสัก ๑ ถวย ทานก็ไมเคยเรียก เห็นหนาทานก็ยิ้มแยมแจมใสดี ก็เลย
ตั้งใจถวายอาหารแกทานและทานก็ไม ไดฉันองคเดียว ทานฉันรวมกับ
พระ ๕ องคบาง ๗ องคบาง บางทีก็ถึง ๑๐ องค การถวายอยางนี้เปน
สังฆทาน จึงไดมีอานิสงสอยางนี้
นางฟาปลาทู ชุดแตงกายของเธอมีสีเหลืองเพราะจิตใจจับพระสงฆ
องคนั้น ผาจีวรของทานมีสีเหลือง เธอบอกอีกวา “ตอนนั้นฉันไมทราบวา
พระองคนั้นเปนพระที่มีความสําคัญ” ถามเธอวา “มีความสําคัญขั้นฌานโลกียหรือ” เธอตอบวา “ไมใช” ถามวา “เปนโลกุตตระหรือ” เธอก็ยิ้มตอบ
วา “ถาไมใชฌานโลกียก็ตองเปนฌานโลกุตตระ” พอจะถามตอเธอก็สั่น
หนาบอกวา “หามถามขั้นไหนไมบอก” ถามวา “อยูแถวไหน” เธอตอบวา
“ไมบอก ตะวัน ออกก็ไ ด ” ก็เลยสงสัยว าอาจจะอยูท างทิศตะวัน ออก
พระองคนี้เปน พระดีจ ริง และเปน พระที่มี ความฉลาดมาก อาตมาก็ขอ
โมทนาในความฉลาดของทาน ที่ทานเปนหมอดูเพราะคนจะชอบหมอดู
ทานบอกใหนึกถึงทานนี่สําคัญมาก เปน การแนะนําที่ฉลาดใหเจริญทั้ง
สังฆานุสสติกรรมฐาน อยางงาย ๆ เพราะพระทานก็แกแลว คนที่ถูก
แนะนําก็แกแลวอยางนี้ไ มใ ชกามารมณ ตองขอชมความฉลาดและขอ
โ ม ท น าใ น ค วาม ดี ข อง ท าน รู สึ ก ขอ บ คุ ณ ท าน ที่ ช วยจ ร ร โ ล ง
พระพุทธศาสนา..”

๑๖๑

ตายแลวไมสูญ

ตายจากคนไปเกิดเปนวัว
มีผูมาถามวา เรื่องตายจากคนแลวเปนผีนั้นไมสงสัย แตอยากทราบวา
คนที่ตายแลวไปเกิดเปนสัตวรับใชมีบางไหม ก็พอดีอาตมาไปพบเขาเรื่อง
หนึ่ง เปนเรื่องของอดีตใกลปจจุบัน เรื่องมีอยูวา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๔๖๕ พระภิกษุศรี วัดแกวแจมฟา ไดเลาเรื่องนี้ให พันโทพระพินิจศาลา ฟง อาตมาทราบมาจากพระพินิจศาลาอีกทอดหนึ่ง เรื่องมีอยูวา มี
ชายจีนคนหนึ่ง ชื่อ “เกา” มีภรรยาเป นคนไทยชื่อ “ทองคํา” ตั้ง
รานคาขายอยูที่ตลาดนอย จังหวัดพระนคร สมัยที่คุณพระเลาเรื่องนี้ เขา
ยังนิยมเรียกวาเมืองบางกอก กรุงเทพฯ หรือพระนครนั้นเปนชื่อที่ตั้งขึ้น
ภายหลัง
นับถอยหลังจาก พ.ศ. ๒๔๖๕ ไป ๓๗ ป สมัยนั้นแกคายาฝนไดถูก
ไฟไหมรานคา ขณะที่เกิดเพลิงไหมรานคานั้นเปนเวลาดึกสงัด แกรูสึกตัว
ขึ้นตอเมื่อไฟลุกลามมากเสียแลว แกเก็บสมบัติสวนอื่นไมทันเลยควาเอา
บัญชีคาขายออกมาไดอยางเดียว โดยคิดวาเอาอะไรไมไดก็ชาง ไดบัญชี
ไวคงไมอดตาย เพราะยัง มี ลูกหนี้ที่ม าซื้อยาฝนที่ยัง ไมไ ดชําระเงิน อีก
หลายราย
ตอมาแกก็เลิกคายาฝน หันมาคาขายชันและน้ํามันยาง จึงไปซื้อวัวมา
ตัวหนึ่งสําหรับบดชันขาย แกบดชันขาย แกก็คอย ๆ ร่ํารวยขึ้นตามลําดับ
จนปลูกตึกเปนที่อยูและรานคา ตอนนี้แกรวยมากก็คิดถึงความดีของเจา
วัวคูยาก เพราะหลังจากไฟไหมรานคาฝนแลว แกก็เกือบสิ้นทรัพย ตอมา
คาขายเล็ก ๆ นอย ๆ พอมีทุน บาง ก็ซื้อวัวตัวนี้มาบดชัน เปน เหตุใหมี
ฐานะมั่น คงจนมี ตึกมี รานอยู จึ ง ไม อยากจะรบกวนเจาวัวเพื่อนยากให
ลําบากอีกตอไป จะขายใหชาวบานเอาไปใชงานหรือก็เกรงวาวัวจะตอง
ทํางานหนักอีก จะขายใหแขกก็เกรงวาแขกจะฆา จะเอาไวที่รานคาก็ไมมี

๑๖๒
ที่เหมาะสม ตรึกไปตรองมาก็คิดไดวาที่ วัดทองนพคุณ ฝงธนบุรี สมัย
นั้นเปนวัดอยูในสวนมีบริเวณกวางมากสนามหญาก็ใหญโต
คุณเถาแกเกาแกมองเห็นประโยชน ๒ ทางคือ
๑. ถาแกเอาเจาวัวตัวนี้ไปถวายพระ พระทานไมมีงานใช เจาวัวก็จะ
อยูเ ปน สุข สมกับ ความตั้ ง ใจของแก ปรารถนาใหมัน พัก ผอ น ไม ตอ ง
ทํางานตอไป
๒. พระจะไดอาศัยวัวเก็บหญาในลานวัดกินเปนอาหาร เปนการชวย
พระปราบหญาไปในตัว
เมื่อแกหารือกับคุณนายทองคําศรีภรรยาเปนที่ตกลงกันแลว แกก็นํา
เจาวัวของแกขามจากฝง พระนครมาฝง ธน สมั ยนั้น สะพานขามแมน้ํา
เจาพระยายังไมมี ตองอาศัยเรือจางขามฟาก ตอนที่แกเอาวัวขามแมน้ํา
แกใหเจาวัวตัวนั้นวายน้ํา ตัวแกเองนั่งบนเรือ ถึงแมวัวจะเหนื่อยหนอยแก
ก็คิดวาเปนการเหนื่อยครั้งสุดทาย
เมื่อขามฟากไปฝงธนบุรีเปนที่เรียบรอยแลว แกก็จูงเจาวัวเพื่อนยาก
ไปฝากเจาอาวาส เมื่อทานเจาอาวาสรับฝากแลว แกก็กลับบานมานอน
สบายใจที่ไดสงเคราะหวัวตัวที่แกรักไดสมเจตนาพอเชาวันรุงขึ้นแกก็ตอง
แปลกใจที่เห็นเจาวัวตัวนั้นมายืนอยูหนาประตูตึก สมัยนั้นวัวหรือมาหรือ
ควายเดิน ในทองถนนหลวงไม ใชของแปลก เพราะสัตวพวกนี้มีมากใน
ถนนหลวง รถหาได ยากเต็ม ทน วัน หนึ่ ง มี ร ถยนตผานหนา ไมเกิน ๔
เที่ยวเปนอยางมาก รถที่ใชเปนพาหนะสวนใหญก็เปนรถมา นาน ๆ จะ
พบรถเจก เมื่อแกกินขาวเชาเรียบรอยแลว แกก็นําเจาวัวตัวนั้นกลับไปให
พระวัดทองนพคุณใหม
คืนวันนั้นเองคุณเถาแกเกาแกนอนหลับฝนไปวา เจาวัวตัวนั้นมันมา
หาบอกชื่อตัวเองวาชื่อ “ลก” เมื่อสมัยที่แกขายยาฝนนั้น นายลกหรือวัว
ตัวนั้นเคยซื้อยาฝนเปนสินเชื่อไว ยังชําระหนี้ไมหมด เห็นวาเลิกขายยา
ฝน ก็เลยไมยอมจายเงินให
เจาวัวตัวนั้นที่มาเขาฝนก็พูดตอไปวา

ตายแลวไมสูญ

๑๖๓

“เมื่อฉันเปนหนี้นายและยังไมไ ดชําระหนี้ ฉันจึงมาเกิด เปนวัว
เพื่อใหนายใชง าน เปนการชําระหนี้ดวยแรงงาน ขอนายจงไปเอา
ฉันมาใชงานจนกวาฉันจะตายไปตามสภาพ ฉันจึงจะพนหนี้ ถานาย
ไมเอาฉันมาใช ชาติตอไปฉันก็ยังจะตองเกิดเปนวัวใหใชงานตอไป
โอกาสที่จะหมดโทษก็จะไมมี ถานายสงสารฉัน ขอใหนายไปรับฉัน
มาใชงานตามเดิมเถิด”
พอรุงเชาคุณเถาแกเกาก็สํารวจตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ พบชื่อ “ลก”
จริง ๆ มีหนี้ตามบัญชีอยู ๓๖ บาท เมื่อหลักฐานมีตรงตามความฝน แก
ก็ไปนําเจาวัวแสนซื่อของแกมาไวที่บาน ใชงานเพียงวันละนิดหนอยพอ
เปนธรรมเนียมจนกวามันจะตาย
เรื่องนี้คุณ พระพินิจบอกวา เจาพวก วัว ควาย ชาง มา ที่ถูกใชงาน
หนัก ๆ โดยไมมีคาจางแรงงาน แตผลที่ไดรับเปนเครื่องตอบแทนความ
เหนื่อยยากก็คือ หญาสดบาง หญาแหงบาง เห็นจะเปนเพราะสมัยเปน
มนุษยคงจะโกงเงิน คือเปนหนี้แลวไมยอมชําระหนี้สินแบบนายลกนี้เปน
แน บางทีเจาของเงินเขาไมวาแตกฎของกรรมวาเสียเอง ทั้ง ๆ ที่เจาของ
เงินไมรูเนื้อรูตัวเรื่องการถูกลงโทษ สวนพวกวัวควายที่เขาใชงานแลวเมื่อ
เขาหมดความตองการก็ถูกเจาของจับฆาเปนอาหารก็คงจะเนื่องมาจาก
ชาติกอนเคยฆาสัตวประเภทนั้นตาย จึงตองไปเกิดเปนสัตวประเภทนั้น
และตองถูกฆาตายจนกวาจะครบจํานวนตามที่เคยฆามาแลว
ก็เปนอันวาคนที่คิดจะหลบหนีดวยการฆาตัวตาย เพื่อเจาหนี้จะ
ไดตามทวงไมพบ ถาเรื่องนี้มีผลตามที่คุณพระพินิจเลาใหฟงแลว ก็
หนักใจแทนทา นที่หลบหนี้ เพราะถารั บใช ส มัย เปนคนเพื่ อการ
ชําระหนี้ดว ยแรงงาน ยังมีโ อกาสกินขาวกินขนมไดอยางเจาหนี้
เหนื่อยก็ขอรองผัดผอนได รอนก็บอกได แตตอนที่เกิดเปนวัวเปน
ควายนั้นแสนจะระทม หิวอาหาร กระหายน้ํา เหนื่อย ยุงกินริ้นกัด
หมดทางที่จะรายงานเพราะพูดไมมีใครรูเรื่อง มันเปนกรรมที่แสน
จะทรมาน”

๑๖๔

คนใกลจะตายควรแนะนําอยางไร
“..ถาปวยใหม ๆ อาตมาแนะนําใหทําดังนี้คือ
๑. ใหนําพระพุท ธรูป ผาไตรจีวร พรอมอาหารและของใชที่จําเปน
นําไปใหผูปวยเห็นและใหตั้งจิตอธิษฐานวา
“ของทั้งหมดนี้ขอถวายเปนสังฆทานแกพระสงฆในพระพุทธศาสนา
เพื่ อ อุทิ ศ สว นกุศ ลผลบุ ญ ทั้ง หมดนี้ ใ ห เ จา กรรมนายเวรของผู ปว ยได
โมทนาและอโหสิกรรมใหผูปวยดวย”
แลวญาติก็นําของทั้งหมดไปถวายพระเปนสังฆทาน จิตใจของผูปวย
จะไดสบายเพราะไดเห็นพระพุทธรูปและไดทําบุญ
๒. ถาจะใหดีขึ้นไปอีก ก็ควรนําเงินจะมากหรือนอยตามแตศรัทธา ให
ผูปวยถือเงินไวและใหตั้งจิตอธิษฐานวา
“เงินจํานวนนี้ขอถวายชําระหนี้สงฆตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันถาเคยไป
หยิบหรือนําของสงฆมาโดยเจตนาหรือไมไดเจตนาก็ตาม”
๓. ในระหวางที่นอนปวยอยู ควรนําพระพุทธรูปมาตั้งไวใหผูปวยได
มองเห็น อยาไปตั้งไวในที่ผูปวยเห็นไมถนัดผูปวยลืมตาขึ้นมาเมื่อใดก็จะ
เห็นพระทันที จิตของผูปวยจะไดจับอยูที่พระ ใจจะสบายชวยใหคลายจาก
ทุกขเวทนาไดบาง และถาตายเมื่อใดก็จะไมลงนรก
๔. ถ า ป ว ยมากมี ทุ ก ขเวทนามาก ควรแนะนํ า สั้ น ๆ ให นึ ก ถึ ง
พระพุทธเจา หรืออยางใดอยางหนึ่งดีกวา ถาไปแนะนํายาว ๆ จะเกิด
อาการกลุม
๕. ถาตองการใหผูปวยตายแลวไปพระนิพพานใหนึกภาวนาวา “นิพพานัง สุขัง” ถาคิดวาปองกันไมใหลงนรกก็ใหภาวนาวา “พุทโธ” ใหบอก
สั้น ๆ อยาบอกยาว

ตายแลวไมสูญ

๑๖๕

๖. ถาผูปวยภาวนาไมไหว ก็ใหนึกถึงพระพุทธรูปองคใดองคหนึ่งก็ได
ใหนึกถึงพระไวหรือจะนึกถึงพระสงฆก็ได อยาไปแนะนํายาว ๆ เพราะ
เวลานั้นทุกขเวทนามากจะทําใหกลุม ดีไมดี จิตใจเขาดีอยูแลว ถาแนะนํา
ไมดี พูดมากไปเขาจะกลุมจะทําใหลงนรกไป ใหดูตาคนปวย ถาตาลอย
ๆ ปรือ ๆ อยาไปพูดมาก
ฉะนั้นการแนะนําคนปวยกอนตาย ตองระมัดระวังใหดี”

๑๖๖
*** จากเรื่อง “อานิสงสซอมพระพุทธรูป” จนถึง “คนใกลตายควรแนะนํา
อยางไร” นํามาจากหนังสือ “ตายไมสูญ…แลวไปไหน” โดย หลวงพอพระ
ราชพรหมยาน (หลวงพอฤๅษีลิงดํา) วัดทาซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี จัดพิมพ
เนื่องในงานทําบุญวัดคลายวันเกิดของหลวงพอ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ ***

๑๖๗

ธรรมเทศนาและโอวาท
จาก
หลวงพอจรัญ
วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี
และประสบการณ
จากคณะศิษย

๑๖๘

พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
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อนุโมทนา
สวดมนตไหวพระเปนธรรมประจําชีวิต เปนขอคิดประจําชีวิต เกิดผล
ผลิเพื่องอกงาม สรางความดีใ หแกต น ผลกําไรเปน ความดีเพื่อมอบ
ใหแกเพื่อนรวมชาติ รวมโลกไดอยูดวยความมีโชคดี ทุก ๆ ทาน
ขอให ท า นพร อ มสมาชิ ก ในครอบครั ว ได ส วดมนต กั น ทุ ก คน ทุ ก
ครอบครัว เพื่อเปน มงคลในชี วิต จะเกิด ฐานะดี มีป ญ ญา จะได มี
ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปในชีวิต
ขอใหทานชวนลูกหลานทุก ๆ คนสวดมนตกอนนอน ถาทานทั้งหลาย
ตั้งใจ ศรัทธา เชื่อมั่น ลูกหลานไดส วดมนตต ามหนังสือนี้แลว ผลที่
ไดรับจากการสวดมนตนั้น
๑. ลูกหลานจะมีระเบียบวินัยที่ดี
๒. ลูกหลานจะไมเถียง จะเคารพเชื่อฟง พอ - แม เขาจะรูวาเขาเปน
เด็กหรือผูใหญ จะวางตัวไดเหมาะสม
๓. เมื่อเจริญวัยเปนหนุมสาว ก็จะเปนลูกหลานที่ดีของพอ-แม เปน
พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
๔. ผูที่ส วดและปฏิบัติเปนประจํ าจะเจริญ รุง เรืองพัฒนาสถาพร จะ
รวย จะสวย จะดีมีปญญา จะสมประสงค ในสิ่งที่ดีงาม ตลอดไป
ทุกประการ
ขออํานวยพร
พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
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พระพุทธคุณ
อาตมาสังเกตมาวา บางคนเขาไปหาหมอดูเคราะหรายก็ตองสะเดาะ
เคราะห อาตมาก็มาดูเหตุการณโชคลางไมดีก็เปนความจริงของหมอดู
อาตมาก็ตั้งตําราขึ้นมาดวยสติ บอกว าโยมไปสวดพุทธคุณเทาอายุใ ห
เกินกวา ๑ ใหได เพื่อใหสติดี เทาที่ใชไดผล สวดตั้งแตนะโม พุทธัง
ธัมมัง สัง ฆัง พุท ธคุณ ธรรมคุณ สัง ฆคุณ พาหุง มหากา จบแลว
ยอนกลับมาขางตน เอาพุทธคุณหองเดียว หองละ ๑ จบ ตอ ๑ อายุ
อายุ ๔๐ สวด ๔๑ อายุ ๓๕ สวด ๓๖ ก็ไดผล

ชาวคริสตกับพระพุทธคุณ
มีชาวคริสตคนหนึ่ง อยูแถวลาดพราว อายุ ๕๑ ป มีลูกชายคนเดียว
สามีตาย เปนเศรษฐีที่ กทม. ราชาที่ดิน ที่ดินขางคลองแสนแสบของ
เขาทั้งนั้นไปจรดลาดพราวหลายรอยไร เมื่อสมัยกอนก็ขายไดหลายรอย
ลานเปนผูมีเงิน ลูกชายเรียนหนังสือไมเกงก็สงลูกไปเรียนเมืองนอก ไป
เรียนปริญ ญาที่อเมริกา ลูกไมเอาไหน ไปก็ไปซื้อรถเกง พาจิ๊กโก ไป
หาจิ๊กกี๋ ๓ ปแลวก็มีหนังสือมาหลอกแมเรื่อยเรียนใกลสําเร็จแลว ขอเงิน
อีก ๑ แสน อีก ๕ แสน
แลวในที่สุดเขาก็ไมรูจะไปหาที่พึ่งที่ไหน ก็ไปหาหมอดู หมอดูก็เอา
เงินสะเดาะเคราะห ลูกถึงจะเรียนได แลวก็ไดเงินสะเดาะเคราะห ไปหา
หมอทําก็ไมสามารถจะทําใหเรียนสําเร็จได แตพอดีก็มีคนสิงหบุรีไปเปน
ลูกจางบานนั้น เขาเปนนายทุนให ก็พากันไปนครสวรรคกลับมาเขาก็
เลยอยากใหอาตมาชวย เขาก็พามาแวะ เขาบอกอยาแวะ ก็เลยแกลง
เพทุบายวาปวดทองแวะเขาวัดนี้หนอย จะหาหองน้ํา แวะเขามาแลว
นายทุนคนนี้ก็เขาหองน้ําดวย คนนั้นก็มาบอกกับอาตมาวาหลวงพอชวย
ทีเถอะ อาตมาก็ยังไมรูวาเขาเปนคริสต บอกชวยหนอยเถอะเขามีลูก
ชายคนเดียว ผมก็ขอยืม เงินเขาใชเรื่อย เราก็นึกในใจขอดูหนากอน
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แลวเขาก็พามา แลวก็บอกใหฟงวา ลูกชายไปเรียนที่อเมริกา ไมเอา
ไหนเลย พอรูวาเขาเรียนไมสําเร็จ ไปเที่ยวพานักศึกษาไทยไปเสียหาย
กัน ฉันก็จะเปนโรคประสาทแลว ทานจะมีทางชวยไดไหม ดูหนาแลวก็
รูวาลูกชายตองสําเร็จปริญญาโท แลวจะสําเร็จปริญญาเอกดวยแตทําไม
เรียนไมสําเร็จ เดี๋ยวมีวิธีแกเพราะลักษณะบอกใหรูถึงลูกดวยวาลูกชาย
ตองเรียนสําเร็จ แตทําไมถึงเรียนไมสําเร็จ
มีวิธีแก อาตมาก็บอกวา โยมไปสวดมนต สวดพระพุทธคุณ ๕๒
จบ เพราะตอนนี้อายุ ๕๑ ป เขาก็บอก “ฉันสวดไมได ฉันเปนคริสต”
“พระบิดา พระบุตร พระจิต สวดไดไหม ?” “ฉันก็เปนคริสตแบบชาว
พุทธที่สวดมนตไมเปน ไปเขาวัดเขาโบสถก็เขาไปอยางนั้นเอง” วันนั้นก็
เจาไป ไมยอมรับ ก็อยูไดอีก ๔ - ๕ เดือน อาตมาจําหนาได ทีนี้ไมมี
คนพามา เขามากันเอง ๓ คน บอกวา “ฉันยอมจํานน” บอก “เอาอยาง
นี้โยม ไปซื้อหนังสือสวดมนตเขาเลมหนึ่ง ” “ฉันไมอยากใหหนังสือสวด
มนตมีในบานฉัน ทานชวยเขียนใหหนอย” อาตมาก็ตองเขียน พอตอน
หลังขี้เกียจเขียนตองพิมพเปนใบ นี่พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา “ฉันไมนับถือพระ ฉันจะสวดไดหรือ” “ที่นอนนั่นแหละ สวดไป
กอน” อาตมาหาอุบาย เลยก็สวดพาหุงมหากา “ฉันทองไมได” “อาน
ตามตัว” “แลวฉันจะรูไดอยางไรวา อายุ ๕๑ สวด ๕๒” “ใชกานไมขีด
ทิ้งเขาซิทําไปกอน” เขาเลยมั่นใจวาคิดวา จะทําได บอกวา “โยมสวด
มนตเสร็จแลวแผเมตตาใหลูก อยาดาลูกนะอยาแชงลูกใหลูกมีความ
เจริญสุข และใหลูกมีความตั้งใจเรียนหนังสือใหสําเร็จ”
พอไปสวดได ๓ เดือน ทองไดหมดเลย หนักเขาไมตองใชกานไมขีด
แลว จึงเกิดอานิสงส ๒ ประการ
หนึ่ง โรคประสาทหาย กิน ไดน อนหลับ ชื่น อกชื่น ใจ นอนหลั บ
เมื่อนอนหลับก็ใจดี เริ่มแผสวนกุศลใหลูกถึงแลว บุญกุศลของแมจะถึง
ลูกถึงตอนไหน รูกันตอนนี้ เพราะลูกนี่เฟอในการเงินขอเงินแมเรื่อย ไม
รูจักบุญกุศลของแมแตประการใด วันนั้นบุญกุศลของแมถึง ประมาณ ๖
เดือนหลังสวดมนต อาตมาจดไววันนั้นพอดีลูกชายพาพวกนักศึกษาไทย

๑๗๒
ที่สงดวยทุนของตัวเอง ไปเที่ยวขับรถไปชนเสาไฟฟา เพื่อนอยูขางหลัง
กระเด็นออกจากรถหมด ไมตาย ไมเปนอะไรเลย แตเจานี่ตองไปอัด
กอปปกับเสาไฟฟา เสาลมตองเสียเงินหลายแสน พวงมาลัยอัดหนาอก
ไปโคมาอยูโรงพยาบาล ไม รูสึกตัว แลวพอดีมีลูกพี่อ ยูคนหนึ่ง เปน
แพทยอยูที่อเมริกา เปนลูกพี่ลูกนองกัน ก็ไปเยี่ยม ทาจะไปไมร อด
ตายแน ก็ใหออกซิเจน นายแพทยอเมริกาบอกวาไมรอดแน
วันนั้นผานไป รุงขึ้นลืมตาพอรอดมาแลวปวดเมื่อยจะตายน้ําตารวง
คิดถึงแม นี่คนเรามีทุกขถึงจะคิดถึงแม
มันเฟอไปในสังคมมันจะไมคิดถึงแม บางคนอายุ ๘๐ แกจะตาย เวลา
ใกลตายหลงคิดถึงแม รองแมจา แมกระทั่งแมตายไปตั้งนานแลวอยางนี้
แนนอน มันทุกขหนัก บอกปวดเมื่อยทั่วสรรพางคกายคุณแมจา รําพึง
รําพันคิดถึงแม
ขอสอง ลูกคิดถึงแม ถาแมทราบวาหนูไมไดเรียนหนังสือแลว แมจะ
เสีย ใจแค ไ หน แม ท ราบเขา ก็ดีอ กดี ใ จมาวั ดเลย เลี้ย งเพลพระสวด
ธรรมจักรให ๑ จบ
ในที่สุดพอลูกชายกลับจากอเมริกา พาลูกมาวัดเลย อาตมาใหพระ
บูชาไป ๑ องค แมก็เลาเรื่องใหลูกฟง เพราะเหตุอยางนี้ ลูกเลยสวด
มนตภาวนาแลวเขาไปวัดไทยไปนั่งวิปสสนาที่ เมืองนอก เจาคุณเทพโสภณ หรือหลวงเตี่ย ภายหลังไดกลับมาจําพรรษาอยูที่วัดพระเชตุพนฯ
(วัดโพธิ์ ทาเตี ยน) และได เลื่อนสมณศัก ดิ์เปน พระธรรมราชานุวัต ร
(ปจจุบันมรณภาพแลว) รูจัก แตไมรูเรื่องของวัดอัม พวัน รูวาเจานี่มัน
นักกัมมัฏฐานปริญญาเอก เดี๋ยวนี้ไมยอมกลับบาน แมบอกหลวงพอให
ฉันสวดมนตอะไรใหลูกกลับประเทศไทย ไมมีกลับเรารูแลว ไมกลับแน
อันนี้ไดผลแนนอน ขอฝากไววาเด็กหรือใครก็ตามตองประสบทุกขจึง
จะคิดถึงแม ถาไมประสบทุกขใหเงินไปเฟอ ไมคิดถึงแม ตองประสบ
ทุกข จึงจะเห็นตัวธรรมะ เห็นอกเห็นใจเลยเชียว เขามาเลาใหอาตมาฟง
บอก “หลวงพอครับ ผมไมคิดถึงแมเลย ๓ - ๔ ปที่อยูอเมริกา” แตก็
คิดถึงแม วาอยูกับแมปอนขาวให พัดวีให ไดคิดอยางนี้เลยจึงกลับ แม
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ก็เลยเลาใหฟงวาหลวงพอนี่ชวยเอาไว เขาเลื่อมใส อาตมาบอกวา ถ า
เชื่อนะไปตัดผมเดี๋ยวนี้ เพราะผมเขายาวประบา เลยตัดผมที่สิง หบุรี
เจาคนนี้บอกวา “แหม หลวงพอผมนี่ผลาญเงินแมไปหลายลานบาท” นี่
เห็นไดชัดมาก ดังที่กลาวมาแลว อาตมาก็ตั้งตํารา ถาคนไหนเคราะห
รายสวดพุทธคุณ

จาสอบเปนนายรอย
จาที่ศูนยปนใหญนี่บอกวาหลวงพออีก ๒ - ๓ ป อายุผมเกินแลว
สอบนายทหารไมได เสียเงินไป ๒ หมื่นก็ไมได “อยาไปพูดเรื่องเสียเงิน
เสียยี่หอทหาร สองคนผัวเมียสวดมนตไดมั้ย ตองไดแน สวดสองคน
เลย” พวกทหารศูนยปนใหญ เขาบอกสงสัยบานจานี่ถาจะบาแลว พอ
ผัวจะไปทํางาน “นี่อีหนูมาสวดมนตแทน ฉันจะไปทํางาน” เมียก็สวด
ใหญ เพื่อน ๆ มาเยี่ยม ไปเถอะ ขาขาด เคยไปเลนไพดวยกัน เลิก
เลนมานั่งสวดมนต
ในที่สุดสอบได สอบนายทหารไดเดี๋ยวนี้เปน พันตรีไปแลว แลว
ร่ํารวยมีเงินใหนายทหารกู จาคนนี้พอสวดมนต มีเงินและมีไรที่อําเภอ
พัฒนานิคม มีสวนมะพราว มะพราวเยอะแยะ มันเปนความจริงขึ้นมา
ไมใชขลังดวยคาถา แตขลังดวยสติ สวดมนตแลวก็มีสติขึ้นมา ปญญาก็
เกิดสอบเขียนก็ไดเลย ตอนเสียเงิน ๒ หมื่นไมได เขาบอกขอสอบใหยัง
ไมไ ด บอกสวดพุทธคุณ เขา ไดทุกราย อาตมาอบรมนักศึกษาที่ มานี่
ติดตามโดยตอเนื่อง ไม ใ ชไ ปบอกขอกฐินผาปา ตองการประเมิน ผล
ขอใหเธอทําตามบางคนบอกวาฉัน เรียนสําเร็จวิชาครูมาทําอะไรไมไ ด
บอกหนู ไ ม จํ า เป น ต อ งเป น ครู มานั่ ง กั ม มั ฏ ฐานสวดมนต เ ข า ไม
จําเปนตองวิชาที่เรียนตรงเลย มันจะเกิดมีคนอุปถัมภชวยเหลือผลักดัน
ใหไปจนไดโดยวิธีนี้

เมื่ออาตมาไดพบกับสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว
คืนวันหนึ่งอาตมานอนหลับแลวฝนไปวาอาตมาไดเดินไปในสถานที่
แหงหนึ่งไดพบกับพระสงฆรูปหนึ่งครองจีวรคร่ํา สมณสารูปเรียบรอยนา

๑๗๔
เลื่อมใส อาตมาเห็นวาเปนพระอาวุโส ผูรัตตัญูจึงนอมนมัสการท าน
ทานหยุดยืนตรงหนาอาตมาแลวกลาวกับอาตมาวา
ฉันคือสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว แหงกรุงศรีอยุธยา ฉันตองการ
ใหเธอไดไปที่วัดใหญชัยมงคล เพื่อดูจารึกที่ฉันไดจารึกถวายพระเกียรติ
แกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผูเปนเจา เนื่องในวาระที่สรางพระเจดีย
ฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแหงพมาและประกาศความเปนอิสระ
ของประเทศไทยจากหงสาวดี เป น ครั้ ง แรก เธอไปดูไ วแ ลว จดจํา มา
เผยแพรออกไป ถึงเวลาที่เธอจะไดรับรูแลว
ในฝนอาตมารับปากทาน ทานก็บอกตําแหนงใหแลวก็ตกใจตื่นนอน
ใกลรุง อาตมาก็ทบทวนความฝนก็นึกในใจวาเราเองนั้นกําหนดจิตดวย
กรรมฐานมีสติอยูเสมอ เรื่องฝนฟุงซานเปนไมมี อาตมาก็ไดขาวในวัน
นั้นแหละวา ทางกรมศิลปากรทําการบูรณะปฏิสังขรณพระเจดียใหญใน
วัดใหญชัยมงคลและจะทําการบรรจุบัวยอดพระเจดีย อันเปนนิมิตหมาย
การสิ้นสุดการบูรณะ แลวจะรื้อนั่งรานทั้งหมดออกเสร็จสิ้น
อาตมาจึงไดขอรอง ดร.กิ่งแกว อัตถากร ใหเลื่อนการปดยอดบัวไป
อีกวันหนึ่งเพื่อที่อาตมาจะไดนําพระซุมเสมาชัย ซุมเสมาขอ ที่อาตมา
ไดสรางขึ้นตามแบบดั้งเดิมที่พบในเจดียใหญใกลกับวัดอัม พวันซึ่งพังลง
น้ําที่กงเหล็งเปนคนรวบรวมเอามาใหอาตมาตั้งแตเมื่อเริ่มมาพัฒนาวัด
ใหม ๆ แตแตกหักผุพังทั้งนั้นหลายสิบปบ อาตมาไดปนเอามาผสมสราง
เปนองคพระใหมไปรวมบรรจุไวที่ยอดพระเจดียบาง
วันนั้นอาตมาเดินทางไปถึงก็ไดเดินขึ้นไปบนเจดียตอนที่สุดบันไดแลว
มองเห็นโพรงที่ทางเขาทําไวสําหรับลงไปดานลาง มีรานไมพอไตลงไป
ภายใน ตั้งใจเด็ดเดี่ยววาลงไปคราวนี้ ถาพลาดตกลงไปจากนั่งรานมาก็
ยอมตาย คนที่รวมเดินทางมาดวยเขามัวแตไปบนลานชั้นบน อาตมาก็
ดิ่งลงไปชั้นลาง มีไฟฉายดวงหนึ่งเวลานั้นประมาณ ๐๙.๐๐ น. อาตมา
ลงไปภายในแลวก็พบนิมิตดังที่สมเด็จพระพนรัตนไดบอกไวจริง ๆ
อาตมาจึง ไดพบวาที่แทจริง แลวสิ่ งที่สมเด็จพระพนรัต น วัดปาแกว
ทานไดจารึกถวายพระพร ก็คือบทสวดที่เรียกวา “พาหุง มหาการุณิโก”
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๑๗๕

ทายของนิมิต นั้นระบุวา “เราสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว ศรี อโยธเยศ คือผูจารึกนิมิตรจนาเอาไวถวายพระพรแดมหาบพิตรเจาสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช”
พาหุ ง มหากาก็ คือ บทสวดสรรเสริ ญ พระพุ ท ธคุ ณ พระธรรมคุ ณ
พระสังฆคุณ แลวก็พรพาหุงอันเริ่มดวยพาหุงสหัสไปจนถึงทุคคาหทิฏฐิ
แลวเรื่อยไปจนถึงมหาการุณิโก นาโถ หิตายะ และจบลงดวย ภะวะตุ
สัพพะมังคะลัง สัพพะพุทธา สัพพะธัมมา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา
โสตถี ภะวันตุ เต อาตมาเรียกรวมกันวา พาหุงมหากา
อาตมาจึงเขาใจในบัดนี้เองวา บทพาหุงนี้คือบทสวดมนตที่สมเด็จพระ
พนรัตน วัดปาแกว ไดถวายใหพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว
สวดเปนประจํา เวลาอยูกับพระมหาราชวังและในระหวางศึกสงคราม จึง
ปรากฏวาพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจาทรงรบ ณ ที่ใด ทรงมี
ชั ย ชนะอยู ต ลอดมามิ ไ ด ท รงเพลี่ ย งพล้ํ า เลย แม จ ะเพี ย งลํ า พั ง สอง
พระองคกับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจา ทามกลางกองทัพพมาจํานวนนับ
แสนคนก็ทรงมีชัยชนะเหนือกองทัพพม าดวยการกระทํายุทธหัตถีมีชัย
เหนือพระมหาอุปราชา ณ ดอนเจดียปูชนียสถาน แมขาศึกจะยิงปนไฟ
เขาใสพระองคในตอนที่เขากันพระศพของพระมหาอุปราชาออกไปราว
กับหาฝนก็มิปาน แตก็มิ ไดตองพระองคดวยเดชะพาหุง มหากาที่ท รง
เจริญอยูเปนประจํานั่นเอง
อาตมาพบนิมิตแลว ก็ไตขึ้นมาดวยความสบายใจถึงปากปลองที่ลงไป
ใชเวลาเกือบสามชั่วโมง เนื้อตัวมี แตหยากไยเดินลงมาแมชีเห็นเขายัง
รองวา “หลวงพอเขาไปในโพรงนั้นมาหรือ” แตอาตมาไมตอบ
ตั้งแตนั้นมา อาตมาจึงสอนการสวดพาหุงมหากาใหแกญาติโยมเปน
ตนมา เพราะอะไร เพราะพาหุงมหากานั้นเปนบทสวดมนตที่มีคาที่สุด
มีผ ลดี ที่ สุ ด เพราะเป น ชัย ชนะอย า งสู ง สุ ด ของพระบรมศาสดา จาก
พญาวัสวดีม าร จากอาฬาวกยักษ จากชางนาฬาคิรี จากองคุลีมาล
จากนางจิญจมาณวิกา จากสัจจกนิครนถ จากพญานัน โทปนันทนาคราช และทานทาวผกาพรหม เปนชัยชนะที่พระพุทธองคทรงไดมาดวย

๑๗๖
อิทธิปาฏิหาริย และดวยอํานาจแหงบารมี ธรรมโดยแท ผูใดไดสวดไว
เปนประจําทุกวัน จะมีชัยชนะมีความเจริญรุงเรืองตลอดกาลนาน มีสติ
ระลึกได จะตายก็ไปสูสุคติภูมิ
ขอใหญาติโยมสวดพาหุงมหากากันใหทั่วหนา นอกจากจะคุมตัวแลว
ยัง คุมครองครอบครัวได สวดมาก ๆ เขา สวดกัน ทั้ง ประเทศก็ทําให
ประเทศมีแตความรุง เรือง พวกคนพาลสันดานหยาบก็แพภัยไปอยาง
ถวนหนา
ไม ใ ช แ ต พ ระบาทสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราชเท า นั้ น ที่ พ บความ
มหั ศจรรย ของบทพาหุง มหากา แม พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ าตากสิ น
มหาราชก็ทรงพบเชนกันโดยมีบันทึกโบราณบอกไวดังนี้
“เมื่อ พระเจา ตากสิ น มหาราชตีเ มื อ งจั น ทบุรี ไ ดแ ลว ก็ท รงเห็ น ว า
สงครามกูชาติตอจากนี้ไปจะตองหนักหนาและยืดยาวจึงทรงโปรดเกลาฯ
ใหสรางพระยอดธงแบบศรีอยุธยาขึ้นแลวนิม นตพระเถระ ทั้งหลายมา
สวดบทพาหุงมหากาบรรจุไวใ นองคพระ และพระองคก็ทรงเจริญรอย
ตามพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดวยการเจริญพาหุงมหากาจึง
บันดาลใหทรงกูชาติสําเร็จ”
สวดพาหุง มหากากัน ใหไ ดทุกบาน สวดใหไ ดมาก ๆ จะมีแตความ
รุงเรือง สวดพาหุงมหากากอนแลวจึงสวดชินบัญชร เพราะชินบัญชรนั้น
เจาประคุณสมเด็จทานใชสวดบูชาพระอรหันตของทาน ตองสวดพาหุง
มหากากอนแลว จึงมาถึงชินบัญชรใหจดจํากันเอาไว นั่นแหละมงคลใน
ชีวิต
พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ิตธมฺโม)
เจาอาวาสวัดอัมพวัน
และเจาคณะจังหวัดสิงหบุรี

๑๗๗
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บทสวดมนต
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุท โธ
ภะคะวาติ ฯ
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ ฯ
สุป ะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุป ะฏิปน โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทัก ขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

๑๗๘
๑. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสงั ขะตะมะโน ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๕. กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธนิ า ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๖. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
๗. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธงั มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

๑๗๙
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๘. ทุคคาหะทิฏฐิภชุ ะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมทิ ธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธนิ า ชิตะวา มุนนิ โท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
เอตาป พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปญโญ ฯ
มะหาการุณิโก นาโถ
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล
เอวัง ต๎วงั วิชะโย โหหิ
อะปะราชิตะปลลังเก
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ

สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปตโต ปะโมทะติ ฯ
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ

รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

๑๘๐
เริ่มสวดเทาอายุบวกดวย ๑
อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุท โธ
ภะคะวาติ ฯ
(ตั้งแตอิติป ถึง ภะคะวาติ นับเปน ๑ จบ)
(ใหสวดเกินอายุ ๑ จบ เชน อายุ ๔๒ ป ตองสวด ๔๓ จบ)

บทแผเมตตา
สัพเพ สัตตา สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตายดวยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย
อัพ๎ยา ปชฌา โหนตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกัน
และกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจ
เลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจาก
ทุกขภัยทั้งสิ้น เถิด ฯ

๑๘๑

คําแปลบทสวดมนต
คําบูชาพระรัตนตรัย
พระผูมีพระภาคเจา เปนพระอรหันต, ดับเพลิงกิเลส ดับเพลิงทุกขโดย
สิ้นเชิง, ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
ขาพเจาขออภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
(กราบ)

พระธรรม เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา, ตรัสไวดีแลว,
ขาพเจาขอนมัสการพระธรรม
(กราบ)

พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา, ปฏิบัติดีแลว,
ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆ
(กราบ)

คํานมัสการ
ขอนอบนอมแด พระผู มี พระภาคเจาพระองค นั้น ซึ่ง เปน ผูไ กลจาก
กิเลส, ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง

๑๘๒

สรณคมน
ขาพเจาขอถือเอาพระพุทธเจา เปนสรณะ,
ขาพเจาขอถือเอาพระธรรม เปนสรณะ,
ขาพเจาขอถือเอาพระสงฆ เปนสรณะ
แมครั้งที่สอง ขาพเจาขอถือเอาพระพุทธเจา เปนสรณะ,
แมครั้งที่สอง ขาพเจาขอถือเอาพระธรรม เปนสรณะ,
แมครั้งที่สอง ขาพเจาขอถือเอาพระสงฆ เปนสรณะ
แมครั้งที่สาม ขาพเจาขอถือเอาพระพุทธเจา เปนสรณะ,
แมครั้งที่สาม ขาพเจาขอถือเอาพระธรรม เปนสรณะ,
แมครั้งที่สาม ขาพเจาขอถือเอาพระสงฆ เปนสรณะ

พระพุทธคุณ
...พระผูมีพระภาคเจานั้น;
เปนผูไกลจากกิเลส;
เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง;
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ,
เปนผูเสด็จไปดีแลว,
เปนผูรูโลกอยางแจมแจง,
เปนผูสามารถฝกบุรุษที่ฝกไดอยางไมมีใครยิ่งไปกวา,
เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย,
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานดวยธรรม,
เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว ดังนี้.

๑๘๓

คําแปลบทสวดมนต

พระธรรมคุณ
พระธรรมเปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสไวดีแลว,
เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นไดดวยตนเอง,
เปนสิ่งที่ปฏิบัติได และใหผลได ไมจํากัดกาล,
เปนสิ่งที่ควรกลาวกับผูอื่นวา ทานจงมาดูเถิด,
เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว,
เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน ดังนี้.

พระสังฆคุณ
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด, ปฏิบัติดีแลว;
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด, ปฏิบัติตรงแลว;
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด, ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่อง
ออกจากทุกขแลว;
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาหมูใด, ปฏิบัติสมควรแลว;
ไดแกบุคคลเหลานี้คือ
คูแหงบุรุษ ๔ คู, นับเรียงตัวบุรุษได ๘ บุรุษ;
นั่นแหละ สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา;
เปนผูควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา;
เปนผูควรแกการตอนรับ;
เปนผูควรแกทักษิณาทาน;
เปนผูที่ควรแกการทําอัญชลี;

๑๘๔
เปนเนื้อนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้.

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๑. พระจอมมุนีไดทรงชนะพญามารผูนิรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธ
ครบมือ ขี่คชสารชื่อครีเมขละ พรอมดวยเสนามารโหรองกองกึก ดวย
ธรรมวิธีคือทรงระลึกถึงพระบารมี ๑๐ ประการ ที่ทรงบําเพ็ญแลว มีทานบารมีเปนตน ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแกทาน ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลนั้น
๒. พระจอมมุ นี ไ ด ท รงชนะอาฬวกยั ก ษ ผู มี จิ ต กระด า ง ดุ ร า ย
เหี้ยมโหด มีฤทธิ์ยิ่งกวาพญามาร ผูเขามาตอสูยิ่งนัก จนตลอดรุง ดวยวิธี
ที่ท รงฝกฝนเปน อัน ดี คือขัน ติ บารมี ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแกทาน
ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลนั้น
๓. พระจอมมุนีไดทรงชนะพญาชางชื่อนาฬาคิรี เปนชางเมามันยิ่งนัก
ดุรายประดุจไฟปาและรายแรงดัง จักราวุธและสายฟา (ขององคอิน ทร )
ดวยวิธีร ดลงดวยน้ํา คือพระเมตตา ขอชัย มงคลทั้งหลาย จงมีแกทาน
ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลนั้น
๔. พระจอมมุนีทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ทางใจอันยอดเยี่ยม ชนะโจรชื่อ
องคุลีมาล (ผูมีพวงมาลัยคือนิ้วมือมนุษย) แสนรายกาจมีฝมือ ถือดาบวิ่ง
ไลพระองคไปสิ้นทาง ๓ โยชน ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแกทาน ดวยเดช
แหงพระพุทธชัยมงคลนั้น
๕. พระจอมมุนีไ ดท รงชนะคํากลาวรายของนางจิญ จมาณวิกา ผูทํา
อาการประหนึ่งวามีครรภ เพราะทําไมมีสัณฐานกลม (ผูกติดไว) ใหเปน
ประดุจมีทอง ดวยวิธีสมาธิอันงาม คือความสงบพระหฤทัย ในทามกลาง
หมูชน ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแกทาน ดวยเดชแหงพระพุทธชัย มงคล
นั้น

๑๘๕

คําแปลบทสวดมนต

๖. พระจอมมุนีทรงรุงเรืองแลวดวยประทีป คือปญญา ไดชนะสัจ จกนิครนถ ผูมีอัชฌาสัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย มุงยกถอยคําของตน
ใหสูงล้ําดุจยกธง เปน ผูมืดมนยิ่งนัก ดวยเทศนาญาณวิธี คือรูอัชฌาสัย
แลว ตรัสเทศนาใหมองเห็นความจริง ขอชัย มงคลทั้งหลาย จงมีแกทาน
ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลนั้น
๗. พระจอมมุนีทรงโปรดใหพระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรสนิรมิต
กายเปนนาคราชไปทรมานพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ ผูมีความหลง
ผิด มี ฤ ทธิ์ ม าก ด วยวิ ธี ใ ห ฤ ทธิ์ที่ เ หนื อกว า แก พ ระเถระ ขอชัย มงคล
ทั้งหลาย จงมีแกทาน ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลนั้น
๘. พระจอมมุนีไดทรงชนะพรหม ผูมีนามวาพกาพรหม ผูมีฤทธิ์สําคัญ
ตนวาเปนผูรุงเรืองดวยคุณอันบริสุทธิ์ มีความเห็นผิดประดุจถูกงูรัดมือไว
อยางแนน แฟน แลว ดวยวิธีวางยาอัน พิเศษ คือ เทศนาญาณ ขอชัย มงคลทั้งหลายจงมีแกทาน ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลนั้น
นรชนใด มีปญ ญา ไมเกียจคราน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัย มงคล ๘ บทนี้ ทุ ก ๆ วั น นรชนนั้ น จะพึ ง ละเสี ย ได ซึ่ ง อุ ป ท วั น ตราย
ทั้งหลาย มีประการตาง ๆ เปนอเนก และถึงซึ่งวิโมกข อันเปนบรมสุขแล

มหาการุณิโก
ผูเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย
ประกอบแลวดวยพระมหากรุณา
ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงใหเต็ม
เพื่อประโยชนแกสรรพสัตวทั้งหลาย
ไดบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแลว
ดวยการกลาวคําสัตยนี้

๑๘๖
ขอชัยมงคลจงมีแกทาน
ขอทานจงมีชัยชนะ
เหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมาร
ที่โคนโพธิพฤกษ
ถึงความเปนผูเลิศในสรรพพุทธาภิเษก
ทรงปราโมทยอยูบนอปราชิตบัลลังกอันสูง
เปนจอมมหาปฐพี
ทรงเพิ่มพูนความยินดี
แกเหลาประยูรญาติศากยวงศฉะนั้น เทอญ
เวลาที่สัตวประพฤติชอบ ชื่อวา ฤกษดี มงคลดี
สวางดี รุงดี
และขณะดี ครูดี
บูชาดีแลว ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย
กายกรรม เปนไปในฝายเจริญ
วจีกรรม เปนไปในฝายเจริญ
มโนกรรม เปนไปในฝายเจริญ
ความปรารถนาของทาน เปนไปในฝายเจริญ
สัตวทั้งหลาย ทํากรรมอันเปนไปในฝายเจริญแลว
ยอมไดประโยชนทั้งหลาย อันเปนไปในฝายเจริญ
ขอสรรพมงคลจงมีแกทาน
ขอเหลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาทาน
ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา

คําแปลบทสวดมนต

ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแกทานทุกเมื่อ เทอญ
ขอสรรพมงคลจงมีแกทาน
ขอเหลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาทาน
ดวยอานุภาพแหงพระธรรม
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแกทานทุกเมื่อ เทอญ
ขอสรรพมงคลจงมีแกทาน
ขอเหลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาทาน
ดวยอานุภาพแหงพระสงฆ
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแกทาน ทุกเมื่อเทอญ
(กราบ ๓ ครั้ง)

๑๘๗

๑๘๘

ผูวาฯ พาหุง

ในป พ.ศ. ๒๕๒๗ ขาพเจ ารับตําแหนงเปน ผูชวยผูต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย อยูมาแลว ๓ ป นั่งมองดูงานกับมองดูอายุตัวเอง
แลว คิดวาถาอยูอยางนี้ คงไปไม ถึงไหนแน เพราะงานผูชวยผูตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยไมเดนไมมีอะไรใหทํามากนัก ประกอบกับ
อายุตัวก็ ๔๐ กวาแลวจึงตัดสินใจขอออกจากกระทรวงมหาดไทย ไป
เปนหัวหนาฝายแผนและโครงการ สํานักงานจังหวัดนราธิวาส ที่นั่นงาน
มากและเปนที่เสี่ยงภัย
ที่นราธิวาส บานเชาหายาก มีบานที่หัวหนาฝายคนกอนเคยเชาอยู
เกามาก ๆ ผีดุ บนฝาเพดานมีคางคาว หนู อาศัยอยูเต็ม ตอนกลางคืน
จะมีเสียงเหมือนคนเดิน บนเพดานตลอดคืน ขาพเจาคิดจะหาบานใหม
หลายครั้ง แตหาไมได
ผูบัง คับบัญ ชาขณะนั้นดูเหมื อนไม คอยชอบหนาขาพเจาเลย แต
อยางไรก็ตาม เมื่อไปแลวก็ตองทํางานใหคุม ตกค่ําก็ไปทํางานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีถึง ๒๙๙ โครงการ ทําคนเดียวไมคอยทัน
จึงตองทําตอนค่ํา ตั้งแต ๑๘.๓๐ น. ถึง ๒๒.๓๐ น.ทุกวัน หลังจากเลิก
งานแลวก็เปนทุกขเพราะกลับไปบานก็กลัวผีหลอกจึงตองไปกินเหลา วัน
ละ ๑ แบน หรือเบียร ๒ ขวดทุกวัน เมาแอนแลวกลับบานเขานอนโดย
ไมถอดเสื้อผาหลับไปเลย จะไดไมตองกลัวผี เปนเชนนี้อยู ๒-๓ เดือน
เงินที่ติดตัวไปบางก็เริ่ม หมด กลัวจะเปนคนติดเหลาก็กลัว จึง ขึ้น ไป
กรุงเทพ ๒-๓ วัน ไปหาทานมหาคลองที่วัดวิเศษการ พรานนก ทาน
บอกวาถากลัวผีใหสวดพุทธคุณพาหุงมหากา ก็ไปซื้อหนังสือเจ็ดตํานาน
มา ๑ เลม ตัดเอาเฉพาะที่เปนบทพาหุง ไปถายขยายใหญติดไวที่หัว

ผูวาฯ พาหุง

๑๘๙

นอน คราวนี้ เลิ ก งานดึ ก แล ว ไม กิ น เหล าเบี ย ร แตรี บ กลั บ บ านสวด
พุทธคุณพาหุงมหากา หลับสบายดี ตั้งแตนั้นมาจึงไมตองกินเหลาเบียร
อีกเลย
ตอนนั้นแมไปอยูดวย แม ใ สบาตรทุกวัน หลังจากสวดพระพุทธคุณ
พาหุงได ๒ เดือน ผูบังคับบัญชาที่เคยไมชอบหนาก็ใหคนมาตามชวนไป
ทานอาหารเย็น แลวคอย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดกลายเปน คนที่
ทานชอบ ทานขึ้น ไปกรุง เทพฯ ๒ ครั้ง เพื่อขอความดีความชอบเปน
กรณีพิเศษ ๒ ขั้นให ปนั้นได ๒ ขั้น
เมื่อเงินเดือนสูง ไดรับการแตงตั้งใหรักษาราชการในตําแหนงหัวหนา
สํานักงานจังหวัดปทุมธานี ผูบังคับบัญชาสมัยนั้นใหความไววางใจมาก
เพราะเปนเรื่องแปลก ทานจะชวนไปนั่งรับประทานอาหารเที่ยงดวยกัน
ทุกวันที่ขางนอก รับประทานเสร็จนั่งรถมากับทาน พอจะถึงศาลากลาง
ทานก็สั่งงานเกือบทุกวัน แตงานที่ทานสั่งเราเตรียมไวเสร็จแลวทุกครั้ง
นําไปใหทานลงนามภายใน ๓๐ นาที หลังจากทานสั่งแลวทุกครั้ง จึง
ไดรับความไววางใจดวยดีเสมอมา
อยูปทุมธานีได ๖ เดือน กระทรวงยายใหไปอยูจัง หวัดเลย ซึ่ง เปน
จังหวัดที่ตองรับผิดชอบดูแลผูอพยพถึง ๔๖,๐๐๐ คน มีขาราชการที่เปน
ลูกนองมากกวาจังหวัดอื่น ๆ ถึง ๑๗ คน อยูที่นี่ก็เปนที่รักใครไววางใจ
ของผูบังคับบัญชาดวยดี ไดรับการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณี
พิเศษ ๒ ขั้นติดตอกัน ๒ ป จึงไดรับการแตงตั้งเขาไปเปนหัวหน าฝาย
การเงินของกระทรวงมหาดไทย ไดอีก ๒ ขั้น อีก ๑ ปตอมาไปเปนซี ๘
ที่นครศรีธรรมราช ๔ ป ได ๒ ขั้น อีก ๓ ครั้ง สวดพระพุทธคุณและพาหุงตลอดเวลาทั้งตอนตื่นนอน กอนลางหนา และกอนนอนไมคอยได
วางเวนนอกจากมีเหตุจําเปน
ตอมาในป ๒๕๓๖ กระทรวงมหาดไทยเรียกใหเขาเรียนในหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง (นปส) ชวงปด ๓ วันก็ไปถือศีลที่วัดอัมพวัน ไปกับ
ภรรยานุงขาวหมขาวถือศีลอยู ๓ วัน ทําสมาธิดีมาก ๆ ปนี้ได ๒ ขั้นอีก
ในที่สุดยายไปอยูนราธิวาส วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ได ๒ ขั้น ทาง

๑๙๐
ศอ.บต. อีก ๑ ป พอถึง เดือนมิ ถุนายน ๒๕๓๗ ไดเลื่อนเปนรองผูวา
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนอยูนครศรีธรรมราชนี้ ไดถือปฏิบัติเครงครัดอยู ๓ ประการ คือ
๑. สวดพระพุทธคุณพาหุงมหากาทุกวันเชา-ค่ํา เหมือนเชนเคย วัน
เกิดอาจสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรบาง ทําสมาธิดวย
๒. ใสบาตรทุกเชา ไมวาจะมีภิกษุสามเณรกี่องค ตองใสจนครบ บาง
วันมีถึง ๕๐ องค ก็ใสจนครบ
มี ขอสั ง เกตวา ยิ่ง ทํ าบุญ ใสบาตรมากเท าใด ประชาชนญาติมิต ร
เพื่อนฝูงจะนําของกินมาให เชน ผัก ปลา ผลไม น้ําผึ้ง ขาวสาร จนใช
ไมหมด ตองแจกจายใหผูอื่นอยูเสมอ ๆ
๓. ชั ก ชวนข า ราชการ พ อ ค า ประชาชนชาวพุ ท ธไปทํ า บุ ญ ตาม
โครงการธรรมทานสัญจรเปนประจําทุกเดือน เดือนละครั้งซึ่งสวนใหญ
จะเปน วันอาทิตย มีขาราชการและประชาชน ไปรวมครั้งละมาก ๆ
บางครั้ง ถึง ๘๐๐ คน ทุกครั้งที่ไ ปทําบุญจะแจกบทสวดพุทธคุณพาหุง
เพื่อสวดทุกคน ไดแจกไปแลวที่นครศรีธรรมราชประมาณ ๒ แสนฉบับ
(รวมเวลา ๔ ปครึ่ง) จะมีผูที่สวดเปนประจําหลายหมื่นคน
ตอมาตุลาคม ๒๕๔๓ ไดยายไปเปนรองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ก็
ดําเนินการเชน เดียวกับที่น ครศรีธรรมราชแตใ ชความถี่ใ นการออกไป
ชักชวนคนใหสวดมากขึ้น คือไปทุกเสารอาทิตย สวนในชวงเขาพรรษา
ไปทุกวัน เวนวันจันทรวันเดียว ผลก็คือมีผูสวดพุทธคุณพาหุงมหากา
กันทั่วเมือง
๑ สิง หาคม ๒๕๔๔ เดิ น ทางขึ้น ไปนมั ส การพระที่พิ ษ ณุ โ ลกและ
เชี ย งใหม พอถึ ง วั น ที่ ๓ สิ ง หาคม ๒๕๔๔ ได เ ดิ น ทางกลั บ และ
นมัสการทานเจาคุณหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน สิงหบุรี โชคดีมาก ๆ ที่
วันนี้ทานลงมารับแขก มีแขกคุยอยูเพียง ๔-๕ คนเทานั้น ภรรยาซึ่งไป
วัดนี้บอย ๆ ก็ช วนใหเขาไปนมั ส การทาน หลัง จากนั่ง ฟง ทานคุยอยู
พอสมควรก็มีโอกาสไดเลาใหทานฟงวาเปนรองผูวาราชการจังหวัดมา ๕
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๑๙๑

ปครึ่งแลวอยูนครศรีธรรมราชและพัทลุง นําประชาชนสวดพุทธคุณพาหุง
ไมเคยขาด ทานนั่งดูสักพักทานก็พูดขึ้นมาวา “ไปเปนผูวาฯ เสียไป” ดี
ใจมาก เพราะคิดวาสวดพุทธคุณพาหุงมา ๑๐ กวาป ลวนพบแตของดี
มาวันนี้ทานเจาคุณคงมองเห็นพลังความดีที่เราสวดและปฏิบัติธรรมตาม
บทพุทธคุณพาหุงมาตลอด ทานจึงใหพรใหเปนผูวาฯ และพอถึงวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ โทรทัศนก็ประกาศวา ครม.แตงตั้งใหไปเปนผูวา
ราชการจังหวัดตรัง คนทั่วไปบอกกันวาที่ไดเปนผูวาฯ ก็เพราะสวดพาหุง จึงเรียกกันวาผูวาฯพาหุง
ขาพเจาดีใจมากที่คนเรียกเชนนั้น เพราะอยากจะชักชวนใหคนสวด
พาหุงกันใหมาก ๆ แตดูเหมือนคนไมกลาสวด กลัวจะเชยแตเราสวดจน
ไดเปนผูวาราชการจังหวัด ไมไดทําชั่วจนไดเปนก็ดีใจเพราะอาจทําให
คนอื่นหายกลัวเชยไปไดบาง
สิ่งที่ชักชวนใหผูคนสวดพุทธคุณพาหุงกันมาก ๆ ก็คือไดอธิบายให
คนเข าใจวาบทสวดมนต พุท ธคุณ พาหุง เปน บทที่พ รรณนาเลาเรื่องที่
พระพุท ธเจาชนะมาร ๘ ประการ แตละประการทรงชนะดวยธรรมะ
อานิสงสของการสวดก็คือเอาธรรมะมาทองบน บริกรรมภาวนา ยอมได
อานิสงสและนําธรรมะนั้น ๆ ไปปฏิบัติ ยอมไดอานิสงสเห็นทันตา เชน
พาหุงขอที่ ๑ พระพุทธเจาชนะมารดวยระลึกถึงทานที่ทํามาแลวแต
อดีตชาติ ขอนี้ธรรมะสอนใหเราใหทานแลวชนะมารได
พาหุงขอที่ ๒ คือชนะดวยขันติ ความอดทน อดกลั้น ผูใดสวดแลว
นําธรรมะมาปฏิบัติก็จะทําอะไรสําเร็จ ใหลูกสวดใหลูกปฏิบัติ ลูกเรียน
หนังสือก็จะสําเร็จ มีงานการทําดี ๆ
พาหุง ขอที่ ๓ พระพุท ธเจาชนะมารดวยเมตตา ธรรมะในขอนี้คือ
เมตตา สวดแลวแผเมตตาก็จะไมมีศัตรู มีแตเทวดารักมนุษยรัก เปน
ตน
พุทธคุณพาหุงนี้มีอานุภาพมากจริง ๆ ไดเห็นมาแลวทุกอยางวันหนึ่ง
ประชาชน ๓,๐๐๐ กวาคนปดถนนประทวงเรื่องเลือกตั้ง ผู วาราชการ

๑๙๒
จังหวัดมอบหมาย ใหขาพเจาแกปญหา สามารถใชเวลาในการเจรจา
เพียง ๑๐ นาที ผูคนเลิกปดถนนไดอยางนาอัศจรรยใจจริง ๆ
จึงขอเชิญชวนทุกทานสวดพุทธคุณพาหุงเถิดครับ ตัวเองไดดี บุตร
หลานไดดี ครอบครัวไดดี และบานเมื องจะดี ไ ปดวย ขาพเจาผูว า
ราชการจัง หวัดตรัง ก็จะทําเชน เดียวกับที่นครศรีธรรมราชและพัท ลุง
ดวยใจมุงเมตตาใหประชาชนเปนสุขดวยกันทุกคน
สงวน จันทรอักษร

๑๙๓

อานิสงสของการไหวพระสวดมนต

๑. การสวดมนตทุกวันเปนมงคลแกตนเอง (และครอบครัว)
๒. เปนการบําเพ็ญภาวนาอยางหนึ่ง (ภาวนามัย)
๓. ทําใหจิตบังเกิดกุศลไดงาย
๔. ทําใหใจสงบสุขุม
๕. เหมาะสําหรับการเตรียมตัวกอนปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
๖. เปนบุญที่ไดกลาวคําศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจาบัญญัติไว
๗. สวดมนตเพื่อถวายเปนพุทธบูชา
๘. เพื่อปองกันภัยวิบัติ
๙. เพื่อความสําเร็จในสมบัติทั้งปวง
๑๐. เพื่อใหทุกขตาง ๆ หมดไป
๑๑. เปนการขจัดภัยตาง ๆ
๑๒. เพื่อบรรเทาความเจ็บปวยตาง ๆ
การสวดมนต ควรสวดใหมีจังหวะวรรคตอนพอดี ไมเร็วหรือไมชา
เกินไป เสียงดังพอประมาณ จะทําใหเกิดความสบายใจและถาเราเขาใจ
ความหมายเนื้ อ เรื่ อ งของบทสวด แล ว นํ า ไปปฏิ บั ติ จ ะทํ า ให เ ราได
ประโยชนจากการสวดมนตเปนที่สมบูรณ

๑๙๔

อานิสงสการสวดพระพุทธคุณ
ดิฉัน นางหัทยา ยกยิ่ง อายุ ๓๔ ป สิ่งที่ดิฉันจะเขียนตอไปนี้เปน
เรื่องที่เกิดขึ้นดวยผลบุญ หรือการปฏิบัติธรรมตามคําสอนของหลวงพอ
ดิฉันมีปญหาเรื่องแกวหูทะลุ คือเปนหนอง ดิฉันไปหาคุณหมอรักษาที่
โรงพยาบาลวิภาวดีอยู ๑ ป ปะแกวหูอยู ๓ ครั้งก็ไมดีขึ้น คือ จะไมได
ยินอะไรเลย ปวดในหูอยูตลอดเวลา น้ําหนองไหลออกจากหูทุกคืน ตื่น
เชาขึ้นมาตองมาลางผมที่เปอนน้ําหนองออก จนคุณหมอแนะนําวาควร
จะตองผาตัด เพราะแกวหูทะลุถึงขั้นเปนอันตราย คาใชจายในการรักษา
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ดิฉันจึงตัดสินใจมาผาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
คารักษาคงไมมากนัก ดิฉัน ไปตรวจชวงเดือนกุมภาพันธ ป ๒๕๓๙
คุณหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกวาตองผาตัด ใหไปจองนัดใบคิวผาตัดได
เลย อีกหนึ่งอาทิตยคอยมาฟงผลวาจะผาวันไหน วันนั้นคุณทิพวรรณ
พยัพ ไดมาหาดิฉันที่บาน เอาหนังสือสวดมนตเลมเล็ก ๆ มาใหหนึ่ง
เลม บอกวา “พี่รูจักหลวงพอจรัญ วัดอัม พวัน ไหม ทานเกง มากมีคน
ศรัท ธาไปปฏิบั ติธรรมกัน มาก คนที่มี ปญ หาเรื่องหูอย างพี่ก็เคยหาย
มาแลว ดีมาก ๆ เลยนะพี่ ” ดิฉันไมรูจักหลวงพอเลยแตนําหนังสือมา
ปฏิบตั ิ ตั้งนะโม ๓ จบ สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สวดพาหุง
มหากา แลว สวดพุท ธคุณเทาอายุเกินหนึ่ง สวดอยูประมาณ ๒
สัปดาห ก็ไปหาคุณ หมอที่โ รงพยาบาลรามาธิบดี วัน พฤหัส บดีที่ ๒๙
กุมภาพันธ ๒๕๓๙ คุณหมอบอกวาคุณไมตองผาตัดแลว แกวหูคุณปด
แลว ตอนนั้นงงไปหมดแทบไมอยากเชื่อที่คุณหมอพูด ตั้งแตนั้นมาดิฉัน
ก็สวดมนตมาตลอด เจอใครที่เจ็บปวยดวยโรคอะไรก็ตามหรือมีปญหาใน
ครอบครัว ดิฉันก็แนะนําใหเขาสวดมนตทําสมาธิ ทุกวันนี้ดิฉันอาบน้ํา
ดําน้ํา หรือสระผม โดยไมตองใชจุกยางมาปดที่หูอีกแลว ไดยินอะไร
ชัดเจนขึ้นกวาเกาอีก ทุกครั้งที่ดิฉันผานเสนทางไปพิษณุโลก (บานสามี)

อานิสงสการสวดพระพุทธคุณ

๑๙๕

ดิฉันจะไปนมั สการหลวงพอตลอด ดิฉันอยากจะเชิญ ชวนทุก ๆ ทาน
สวดมนตกัน มาก ๆ ปฏิบัติธรรมอยางจริง จัง ผลแหง การกระทําดีจะ
บังเกิดขึ้นแนนอน
ขอกราบนมัสการดวยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาที่มอบชีวิตใหมมาให
ดวยความเคารพยิ่ง

๑๙๖

คนยืมเงินแลวไมคืนจะทําอยางไร
โดย พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบรุ ี
มีเ งิน ให เขากู มี ค วามรู อยู ในตํา รา เวลาจะหยิบ ยกมาใช มั น
ลําบากเหลือเกิน ทุกคนไมอยากอยูในสภาพนี้ บางคนก็ตกอยูใน
สภาพจํายอม เกิดปญหาแลวไมทราบวาจะแกอยางไร
ถาเรามาเจริญ พระกรรมฐานอาจชว ยได กําหนดยืน หนอ ๕ ครั้ ง
เบื้องบนจากปลายผมลงไปถึงปลายเทา จากปลายเทาขึ้นมาถึงปลายผม
กําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง ไดคลองแคลววองไวแลว พอเห็นคนเดินมา
มองหนาดูศีร ษะถึง ปลายเทาแบบที่เราดูตัวเองเดินเขามาอีกจิต เราจะ
สัมผัสทันทีวาคนนี้มาทําไม ยิ้มมาเลย ตั้งแตเขาประตูมาแลว
เราก็กําหนดเห็นหนอ เห็นตั้งแตศีรษะลงปลายเทา สัมผัสบอกแลว
“เปนมิตรตอนกู เปนศัตรูตอนทวง” คนมาขอยืมเงินตองไมให
อยากจะเรียนถามทานวาจะโกรธหนเดียวหรือโกรธหลายหนดี ถา
โกรธหนเดียวอยาให
พอไมใหสะบัดกนไปเลย วันหนาเขาจะมองหนาสนิท ถาโกรธหลาย
หนเปนอยางไร “ทวงทีไรโกรธทุกที”
เพื่อนบอกวา “เงินไมมีหรืออยางไร ถึงไมใหยืม” ถาเรามีตองบอกวา
มีอยาโกหก แตเงินที่มีอยูนั้นเราจําเปนตองใช ตองสงลูกเรียน ต องซื้อ
บานใหลูก ถาเพื่อนเอาไปเสียแลว ลูกจะเอาที่ไหนเลา
บางคนโกหก เงิน มีอยูใ นตูบอกวาไม มี อยาโกหกนะ เงิน หนีเลย
เงินมันจะเสียใจหนีไปอยูกับคนนั้นเลย

๑๙๗

คนยืมเงินแลวไมคืนจะทําอยางไร

ทองลุกได ทองหนีได เงินก็หนีไดนะ ถาคนไหนมีมงคล คนนั้นเงิน
ไหลนอง ทองไหลมา ถาคนนั้นเปนอัปมงคล ทองจะหนีออกนอกบาน
อยาโกหกนะ
ก็โกรธกันหนเดียว คือไมใหแลวก็แจงใหเขาฟงวา เราจําเปนตองใช
เงินกอนนี้ไปใหลูก สําคัญโกรธบอย ๆ นี่แยมาก ทวงทีไ รโกรธทุกที
เลยเพื่อนกันไมพูดกันจนบัดนี้
ถาใครยืมเงินเราไป อธิษฐานจิตแผเมตตาวา เขาเอาไปแลวขอให
เขารวย เขาจะไดนํามาใชเรา
ถาเปนศัตรูกันแผไมไป ตองนั่งเจริญพระกรรมฐานพัฒนาจิตใหลึกซึ้ง
และก็ขออโหสิกรรมกอน แลวแผเมตตาถึงจะออก ถาไมอยางนั้นยิ่งแผ
ยิ่งไปกันใหญเลย
ยกตัวอยาง

เรื่องที่ ๑
มี อ ยู เ รื่ อ งหนึ่ ง สมั ย ๒๐ ป ม าแล ว อาเสี่ ย คนหนึ่ ง อยู ที่ เ ยาวราช
กรุงเทพมหานคร มีเพื่อนแซเดียวกันมาจากเมืองจีนดวยกันมาขอยืมเงิน
ไป ๓ ลาน
ให ไ ปแล ว เขาก็ นํ า ไปค า ขาย เกิ ด ค า ขายขาดทุ น ไม มี ด อกเบี้ ย ส ง
ดอกเบี้ยก็เพิ่มพูนขึ้น เวลา ๑๕ ปทบตนไปเรื่อย ๆ รวมแลวกวา ๑๐ ลาน
เมื่ อไม เอาเงิ น มาคืน อาเสี่ ย จึง ฟ องร องต อ ศาล เป น คดี แพ ง ไม ใ ช
คดีอาญา ตางคนตางยิงกันไปคนละศพ มีแตเวรกรรมสนองตามตลอดมา
ไปหาหมอดู หมอดูก็บอกใหสรางโบสถ สรางศาลา สะเดาะเคราะห
ก็ยังไมได จึงแชงชักหักกระดูกเปนกฎแหงกรรม เปนศัตรูตอกัน พอดี
คนกรุงเทพฯ เขาพามาที่วัดอัมพวัน เขาก็พูดไทยไมชัดทั้งสามีภรรยา
อาตมาบอกวา โยมสองคนอยากไดเงินคืนไหมละ เขาเอาของเราไปจะ
ใชไหม และประการที่ส องเมื่อชาติกอนเราไปเอาของเขามากอนหรือ

๑๙๘
เปลาประการใด ตองนั่งเจริญพระกรรมฐานแผเมตตาใหเขา แลวไปถอน
ฟองเสีย มาเจริญพระกรรมฐานอยู ๑๕ วัน จึงปลงตก
ตอนที่อาตมาบอกใหเถาแกกับอาซิ้มมานั่งเจริญพระกรรมฐาน เขา
บอกวา “เขาเปนคนจีนนั่งไมเปน”
อาตมาก็บอกวา “เปนซิ อยานั่งใหมันตายซี ตั้งสติไว มานั่งแลวแผ
เมตตาใหเขา ถอนฟอง อยาไปเอาเลย ยกใหเขาไปเถอะ”
อาซิ้มบอก “ไมลาย ไมลาย”
อาตมาก็บอกวา “ยกใหไมไดแลวจะไมไดคืนนะ ปลงใหมันตก ยกให
เขาซะ กลับไป ไปถอนฟองอยาไปฟองเขา มัน มีทางจะไดยิ่ง ฟองยิ่ง
ไมได”
อาซิ้มถามวา “หลวงพอจะใหอิฉันทําอาลายฮะ”
อาตมาก็พูดเลียนแบบวา “ก็แผเมตตาใหลูกหนี้ฮะ”
อาซิ้ม “โอโฮ ! หลวงพอเอยปลงไมตกนะ ถาหลวงพอเป นอิฉันบาง
จะเปนยังไงฮะ”
หลวงพอ “โอ ถาเปนของหลวงพอนะ ยกใหเขาไปนานแลว ยกใหได
ไหม”
อาซิ้ม “ไมลาย”
หลวงพอ “เอา ไมอยางนั้นไมไดคืนนะ ตองมาเจริญพระกรรมฐานแผ
เมตตา ยกให”
เถาแกนั่งได ๓ วัน ปลงตกเลย มาบอกวา “หลวงพอ ผมปลงตกแลว
ผมไมเอาเลย มันเปนเพื่อนกันมาจากซัวเถา ก็ไมเปนไรใหกันได แซ
เดียวกันอยูคนละตําบล”
แตอาซิ้มกวาจะปลงตก ตองหลาย ๆ วัน ปลงอยางไรรูไหม
พอนั่งเจริญพระกรรมฐานเสร็จแลว หลวงพอใหวาอยางนี้หนอ สัพเพ
สัตตาหนอ ก็เงิน ๓ ลาน ๔ ลาน เดียวนี้เปน ๑๐ ลานหนอ ก็ยกใหเขาไม
ตองเอาอะไร แลวไปถอนฟองดวย

คนยืมเงินแลวไมคืนจะทําอยางไร

๑๙๙

“พออั๊ว คิด ถึง เรื่ อ งเกา แหม! เงิน กว า จะได มาแต ล ะสลึง ไดย าก
เหลือเกิน เหงื่ออาบลูกคาง แบกของเปนจับกัง กวาจะไดเงินรวยมาเปน
นายหางนี้แสนจะยาก พอนึกมาถึง ตอนนี้ขอใหแมมันฉิกหายๆๆ ให
ฉิกหายไปเลย” อาซิ้มก็ฉิบหายเลยนะ กวาจะปลงตกได
อาตมาก็บอกใหตั้ง สติเขาไว แลวบอกวา “อาซิ้มเอย เงิน ทองของ
นอกกายเรายังไมตายหาใหมได ยกใหเขาเถอะ นึกวาเวรกรรมเมื่อชาติ
กอน เราไปเอาของเขามาเราก็ใชหนี้เกาไป และเราก็ไมทราบไดวาไป
เอาของเขาหรือไม มาตอนนี้ก็ไมมีอะไรกัน ก็ใหเขาไปไดงายเราก็มีเงิน
มีทองแลว อาซิ้มมาจากซัวเถามีอะไรติดตัวมา”
อาซิ้มบอกวา “อั๊วไมมีเลยหลวงพอเอย มีเสื่อ ๑ ผืน หมอนใบเดียว
อั๊วก็มาเปนลูกจางเขาที่ทาเตียนและทําโนนทํานี่ จนมีเงินทองมากมาย
กายกองนี่คิดถึงเรื่องเกา อิฉันปลงตกแลวหลวงพอ”
เจริญพระกรรมฐานแผเมตตา ไมจําเปนตองเปนคนไทยนะ อาซิ้มแก
พูดไมชัด ทีแรกก็บอกวาพองหนอ ยุบหนอ พองหนอ ยุบหนอ เลยตอน
หลังไมเอาหนอดีกวา เลยพองยุบ พองยุบ ดีกวานะ อาหลวงพอนะ
พองแลวยุบ ยุบแลวก็พอง หนักเขาอั๊วไมพองที่ทองแลว อั๊วเอาปาก
พองหนอ ยุบ หนอ พองหนอ ยุบหนอ มันสบายดีแลวหนอ เทียวไล
เทียวขื่อแลว
ในเมื่อเปนเชนนี้ ก็อุทิศสวนกุศลใหคูปรปกษ ศัตรูนั้นเปนมิตรที่เคย
จางมือปนฆากันมา
อาซิ้มก็บอกวา “ขอใหอาชอง (คูปรปกษ) รวย ๆ นะขอใหลื้อมีเงินมี
ทองมาก ๆ นะ อั๊วเคยแชงลื้อใหฉิกหาย อั๊วถอนคําพูดนะ
หลวงพ อ ใหพ รอั๊ ว แล ว พระยถาสั พ พี ใ ห อั๊ วแล ว อั๊ วก็ บ อกให ลื้ อ
รวยๆๆ มากมายกายกอง ไมใหอั๊วก็ไมเปนไร อั๊วปลงตกแลว ” ก็วา
อยางนี้นะ
เปนคนจีน ก็สามารถทําไดดีปลงตกจิตใจดี ทําบุญเกง ตัดสินใจได
เกงมาก

๒๐๐
ก็ไ ดความวา คูปรปกษที่เปน ศัต รู นั้น ก็กลายเปน มิต รกัน เจอกัน ก็
สวัส ดีกัน ไมเหมือนแตกอน มี อารมณดีดวยกัน แผเมตตาดวยพระ
กรรมฐานดีที่สุด
อาชองเขาก็ไปคาขายกับไตหวัน คากับฮองกง ญี่ปุน รวยมหาศาล
ตั้ง ๑๐ กวาลาน เขาก็นําเงินมาใชหนี้ทั้งเงินตน ทั้งดอกเบี้ย และพากัน
มาถวายสังฆทานที่วัดอัมพวัน และเลาความหลังใหฟง
อาตมาจึงรูเรื่องนี้ละเอียด และอาชองเขาก็เปนคนดี มีลูก ๓ คนก็ไป
เรียนตางประเทศหมด เดี๋ยวนี้รวยกวาเกา อยูในกรุงเทพมหานคร เขา
ไมเคยนั่งเจริญพระกรรมฐาน ไมเคยสนใจดวย มาเลาใหอาตมาฟง เขา
ก็พูดไทยไมชัด
“อาหลวงพอเอย อั๊วเนี่ยมันเปนศัตรูกันมันฟองกัน เสียเวลา ไปศาล
นะ ตั้ง ๔-๕ ป ก็ไมเลิกกัน แลวมันก็ฆาลูกนองอั๊วตายและไมรูเปนยังไง
นะหลวงพอนะ ตั้งแตเพื่อนอั๊วมันไมไปศาล ไปถอนฟอง และไดขาววา
มาอยูที่วัดอัมพวันอั๊วก็ไมรูเรื่อง
เขากลับไป เขาก็ทักทายปราศรัยดี ไปกินเลี้ยงที่สมาคมจีน เขาก็นั่ง
โตะเดียวกัน เขาก็ตักไอโนนไอนี่ให อั๊วก็แปลกใจ เขาก็ยิ้มแยมแจมใส
กับอั๊วดี เปนอยางไรหนอ
ตอจากนั้นมา อั๊วก็ขายดิบขายดี สงของใหฮองกง ญี่ปุน ไตหวัน ได
เงินมามากมายกายกอง อั๊วก็มาถวายหลวงพอและเงินทองอั๊วไดคืนให
หมดแลว
เพื่อนเขาก็ดีเหลือเกินไมเอาดอกเบี้ยเลยแมแตสตางคเดียว ขอตนคืน
เทานั้น
ดู ซิ โ ยม ไม ย อมรั บ ดอกเบี้ ย ตั้ ง หลายล า น เพราะนั่ ง เจริ ญ พระ
กรรมฐานปลงตกแลว
อาชองก็ไปร่ํารวยมากกวาเถาแกนี้ก็เลยอุปการะลูกบานนี้ตอไปและได
อาศัยเขาหุนบริษัทกันตอไป ร่ํารวยมหาศาล

๒๐๑
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นี่ ปฏิบัติพระกรรมฐานอยางเดียวนะ ถาเปน ไปได แผเมตตาไป
เขาก็ไดเงินไดทอง
ถาเปนไปได เนื่องจากเราไปโกงเขามากอน ก็ขอใหอโหสิกรรมกันไป
ไมตองเอาคืน
ถาใครโกงเราดี ดีกวาเราไปโกงเขา ถาเราโกงเขาไมดีหรอก เรา
เกิดมามีใหเขาโกงนะดีที่สุดแลว นั่งปลงใหตก จะเห็นดังนี้
ถาปลงไม ต ก จะบอกวาหลวงพอพูดอยางนี้อีกแลว ไมใ ชอะไรนะ
อาตมายังโดนเลย

เรื่องที่ ๒
นี่คือเรื่องจริงที่ประสบกับอาตมาตอนบวชอยูที่วัดพรหมบุรี มีเจคน
หนึ่งเอารถบรรทุกทรายบรรทุกหินมาขาย อาตมาไมเคยรูจักบานเขาเลย
ไมทราบวาหัวนอนปลายเทาอยูที่ไหน เขาบรรทุกหินบรรทุกทรายมา
ชวยอาตมาสรางวิหาร
วันหนึ่งเกิดรถเสีย เขาก็มาหาอาตมา บอกวา “นี่ทานขอยืมเงินสัก
๑,๕๐๐ บาทเถอะ รถเสีย”
อาตมาก็บอกวา “โอโฮ ! ไมมีเลยเจ”
สมัยกอนเปนพระลูกวัด ไมคอยมีเงินหรอก
เขาบอกวา “หลวงพี่ไปขอยืมใครมากอน” ตอนนั้นยังเปนหลวงพี่
อาตมาจึงไปขอยืมคนรูจักในตลาดปากบางมา ๑,๕๐๐ บาท ใหเจคนนี้
ไป เขาก็ไปเอารถที่ซอมไวที่สิงหบุรี อาตมาก็ไมรูจักบานของเขา
อยูตอมาอีกไม ชา เจคนนี้ม าขอยืม อีก ๕,๐๐๐ บาท บอกวารถเกิด
ถอยหลังไปชนรานกาแฟพัง อาตมาก็นึกในใจวา โอโฮ ๑,๕๐๐ บาทยัง
ไมได จะเอา ๕,๐๐๐ อีกหรือนี่
เขาก็บอกวา “หลวงพี่ไปขอยืมใครมากอน”

๒๐๒
อาตมาก็ไปขอยืมเจาเกาอีกยืมมา ๕,๐๐๐ บาท
เขาก็บอก “เอาบอยจัง เอาไปทําไม”
เขาก็ใหมาอีก อาตมาก็ใหเจคนนั้นไป
จากนั้นมาเจก็เงียบ ใหตั้งแตเจกําลังทองจนลูกโตเปนสาวและแตงงาน
แลวก็ยังเงียบ
วันหนึ่งเขามาหาอาตมาบอกวา “หลวงพี่นิมนตไปฉันที่บาน”
อาตมาก็นึกวา “โอโฮ! เจาพระคุณ ไดเงินคืนคราวนี้แลว ไดคืนแน
ๆ”
อาตมาก็ไป เขาเอารถมารับบานใหญโตอยูนครนายก มีรถ ๑๐ ลอ
๑๐ คัน สามีเปนเถาแกใหญเปนชางรับเหมากอสราง
อาตมาก็ถามพระที่ไปสวดวา “เจคนนี้เคยโกงใครไหม”
พระทานตอบวา “ชื่อเสียงดีไมเคยโกงใครหรอก” แตเอาของอาตมา
ไปตั้ง ๖,๕๐๐ บาทแลว
พอเสร็จพิธี เขาก็บอกวาหลวงพี่อยูกอนนะ ใหพระไปกอนอาตมาก็
นึกวาเขาคงจะใหเงินคืนแนคราวนี้เตรียมกระเปาไปใสเงินดวย แตเขาไม
พูดถึง
เงินที่อาตมาไปยืมเขามาอาตมาใชหมดแลว กวาจะใหหมดตั้ง ๔-๕ ป
มาติกา บังสุกุลไปใชเขา
โอโฮ! เลนเอาแยเลย ก็ไมวากัน เจที่นครนายกรับเหมากอสรางบาน
ใหญโตอยางกับวัด เขาไมเคยโกงใคร แตทําไมลืมเรา
และเขาก็มาวัดอัมพวันบอยนะ เอาของมาถวายเยอะแยะเลย เอะ !
ทําไมไมพูดเรื่องสตางค มันเปนเพราะอะไร จนลูกในทองแตงงานก็ยังไม
พูดถึงอีก
ลูกสาวเขาก็มาหาอาตมาบอย ๆ ตอนนั้น ยัง ไมเปน สมภารและพระ
กรรมฐานยังไมเชี่ยวชาญ ไปบานเขาคราวนั้นแลวก็ไมไดไปอีก

๒๐๓
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อาตมาก็เจริญ พระกรรมฐานมาตามลําดับ ก็ปรากฏกฎแหง กรรม
ออกมาวา
“นี่พ ระคุณ เจ า เมื่ อ ชาติ กอ นท านไปเอาของเขามาแสนหนึ่ง นะใช
๖,๕๐๐ ก็พอแลว”
เหตุนี้เองจึงทําใหเขาลืมนะ เขาไมพูดถึงจริง ๆ นี่เวรกรรมนะเราไป
เอาของเขามาจริง ไปเอาของเขามาแสนหนึ่ง แตใช ๖,๕๐๐ ก็พอแลว
อาตมาก็แผเมตตาใหจนปานนี้แลวไมเคยเอามาให
นี่เลาใหฟงเปนกฎแหงกรรมที่สะทอนยอนเขามาหาตัวเราเอง

เรื่องที่ ๓
มี อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ อ าตมาประสบมาเมื่ อ ครั้ ง ไปเทศน ที่ ก ระทรวงศึกษาธิการ มีขาราชการซี.๗ คนหนึ่งยังไมไดแตงงาน ไดติดตามมาที่
วัดอัมพวัน
ขาราชการผูนี้เปนคนมีเงิน เพื่อนมากูเงินไป และเปนคนค้ําเพื่อนกู
ธนาคารดวย เพื่อนก็ขนเงินไปใหแมชะมอยหมด เมื่อหมดโอกาสที่จะได
เงิน คืน เพื่อนถูกยื่น คําขาด ตองหนีออกจากราชการไปอยูเชียงใหม
สองสามีภรรยา มีหนี้สิน ๗-๘ ลาน จะทําอยางไร โดยเฉพาะที่กรมการ
ศาสนา ๑.๕ ลาน
ธนาคารยื่นโนติสที่ไปค้ําเขาไว ใหใชคืนโดยใหผอ นสง ก็เสียอกเสียใจ
เพื่อนกับภรรยาก็หนีไปอยูเชียงใหมเหมือนสุนัขหัวเนา ไปอยูที่ไหน
ไมมีใครนําพาเลย เปนหนี้หลายเจาดวยกัน รวม ๑๐ ลานจะเปนอยางไร
ติดตามดังนี้
ขาราชการซี.๗ ก็ไ ปบวชชีพราหมณที่ฝงธนฯ บวชแลวพระทานก็
สอนใชคาถาพระรวงแชงไป

๒๐๔
มานั่งเจริญพระกรรมฐานก็แชง ขอใหเพื่อนเราที่ทําใหเราช้ําใจทําให
เราตองใชหนี้ธนาคารแทน ขอใหฉิบหาย ขอใหไฟไหมบานมัน
อยูตอมาไมชา ไฟไหมบานขาราชการซี .๗ คนนี้เลย อยูที่ฝงธนฯ
ตองซอมบานที่ไฟไหมไปตั้งสองแสนเจ็ดหมื่นบาท
ทานทั้งหลายเห็นไหม พฤติกรรมแสดงออกใหมันฉิบหาย ใหไฟไหม
บานมัน มันก็อยูในจิตใจคนแชงจึงถูกไฟไหมกอน เห็นชัดแลว
ก็เลยเสียอกเสียใจแชงใหญ พระที่ไหนไมทราบ ใหคาถาพระรวงแชง
เขาไป มัน อยากเอาของเราไป นี่พระนะ บวชชีพราหมณวัดไหนไม
ทราบ
อาตมาไปพูดที่กระทรวงศึกษาธิการบอกแกกรรมได เขาก็ติดตามมา
ที่วัดอัมพวัน
เขาบอกวา “หลวงพอคะ ฉันก็แผเมตตาดวยการแชง ขอใหไฟไหม
บานมัน ไฟไหมบานฉันเขาแลว” นี่แหละบาปกรรมตัวเปนคนทําไมใช
คนอื่นทําให
สองสามีภรรยาก็ไปทุลักทุเลอยูเชียงใหม หลบหนาไปเปนลูกจางทํา
สวนอยูเจาเชียงใหม แหง หนึ่ง แตจะไม กลาวชื่อของทานเหลานั้น ทํา
สวนผลไม ที่ ๕๐๐ กวาไร
เจาเชียงใหมก็ไมทราบวาสองสามีภรรยานี้เปนใคร ทํางานไปบางครั้ง
ก็รองไห เพื่อนเขามาฝากไวทําไรทําสวนเพื่อหาเงินทองใหตัวเอง
อาตมาก็บอกกับขาราชการซี.๗ นี้วา ใหมานั่งเจริญพระกรรมฐาน ๗
วัน ลาพักรอนมา
สุดทายขายที่ได สรุปใจความวาไดกําไร ๑๕ ลาน เขามาซื้อที่สราง
บานจัดสรร คอนโดมิเนียมหลายอยาง ดีใจมาก ไดเงินพิเศษจับเสือมือ
เปลาได ๑๕ ลาน สมความมุงมาดปรารถนา
เขาก็ลองมากรุงเทพฯ ใชหนี้หมดแลวก็มาหา ขาราชการซี .๗ มาวัด
อัมพวันแลวมาถวายสังฆทานเลาเหตุการณดังที่กลาวแลวทุกประการ

คนยืมเงินแลวไมคืนจะทําอยางไร

๒๐๕

นี่แกปญหาได พระกรรมฐานนี่แหละแกกรรมได ดังที่กลาวแลวขอให
ทําใหถูกจุด
ในที่สุดเขาก็ใชหนี้หมด และขาราชการซี.๗ ที่ถูกกรรมการสอบสวน
สอบแลวไมมีความผิด เลยไดสองขั้นไปเลย เปนผูอํานวยการกองทันที
นี่อํานาจบุญพระกรรมฐานนะ
นี่ แ หละกฎแห ง กรรม พระกรรมฐานแก ก รรมได แ น ๆ หมื่ น
เปอรเซ็นต พระกรรมฐานรูเหตุการณได พระกรรมฐานแกปญหาเฉพาะ
หนาได มีหลายเรื่องหลายรส แตขอชี้แจงเปนบทความ ๓ ขอคือ
 ระลึกชาติได
 รูกฎแหงกรรมได
 แกปญหาได
และสามารถแกปญ หาปจ จุบันที่เกิดขึ้น เฉพาะหนาได สรุปใจความ
จากขอตนถึงขอสุดทายคือ
อดีตอยามารื้อฟน ไปไหนปากอยาไว ใจอยาเบา เรื่องเกาอยานํามา
รื้อฟน เรื่องของคนอื่นอยานํามาคิด กิ จที่ชอบทํา ปจจุบันเปนของเรา
แลวคือเดี๋ยวนี้ อนาคตอยาจั บใหมั่ นคั้น ใหมัน ตาย ทานจะผิดหวัง จะ
เสียใจตลอดชีวิต ขอฝากขอคิดไวดวย

๒๐๖

การเจริญพระกรรมฐานทําใหชีวิต
รุงเรือง
โดย พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบรุ ี
“ไมลมขามได คนลมอยาไปขามนะ ดูขางนอกเปนเงาะปา ขางใน
เปนทอง มีวิชา มีปญญาหากิน รูปชั่วตัวดําแตน้ําใจงามไมดีหรือ รูปราง
สวยอยางเทวดา แตนิสัยเลวที่สุด”
คนเรายากดีมีจนอยางไร สรางคุณสมบัติมนุษยใหกับตนเองให
ครบ เมื่อคุณสมบัติครบแลวจะดันใหชีวิตสูงขึ้นไปเองขอฝากไวไม
ลมขามได คนลมอยาไปขามนะ ดูใหรูขึ้นมาบางวาขางนอกเปน
เงาะปา ขางในเปนทอง มีวิชา มีปญญาหากิน รูปชั่วตัวดําแตน้ําใจ
งามไมดีหรือ รูปรางสวยอยางเทวดาแตนิสัยเลวที่สุด จะมาเลี้ยง
เราไดหรือ
การเจริญ พระกรรมฐานจะทํา ใหชีวิต รุงเรือง วัฒนาสถาพร และจะ
รุงเรืองตอไปถึงลูกหลาน ทานลองดูไดเลย ยกตัวอยางเรื่องจริงใหเห็น
ดังนี้
เมื่อสมัย พ.ศ.๒๕๐๐ มีผูหญิงคนหนึง่ พอเปนจับกังรถลพบุรี - สิงหบรุ ี
แมรับจางซักรีดเสื้อผา สมั ยนั้นใชเตารีดชนิดเตาถานตองใชพัดโบกให
ถานติด
ครอบครัวนี้มีลูกทั้งหมด ๖ คน ผูหญิงคนนั้นเปนลูกสาวคนโตเรียนจน
จบชั้น ม.๖ (เทียบเทา ม.๓ สมัยนี้) พอแมไมมีเงินสงใหเรียนตอเพราะ
ตองเลี้ยงนองอีก ๕ คน

การเจริญพระกรรมฐานทําใหชีวิตรุงเรือง

๒๐๗

บานที่อยูปลูกทรงหมาแหงน อาศัยปลูกอยูในที่หนาบานของเศรษฐีผู
หนึ่ง
ลูกสาวคนโตนุงผาขาดปะแลวปะอีก สรอยสักเสนก็ไมมี แหวนสักวงก็
ไมมีใส แถมยังนําเชือกปอมามัดเอวแทนผา
คุณพอของผูห ญิงคนนี้รูจักกับอาตมา จะยากดีมีจนอยางไรแตเขาก็
เปนคนที่ไมไรศีลธรรม
ลูกสาวคนโตนี้บอกกับอาตมาวา
“หลวงพอคะ หนูคงหมดโอกาสที่จะมีสามีที่ดีได หนูคงจะมีสามีเปน
จับกังเหมือนคุณพอของหนู”
อาตมาก็ถามวา “ทําไมหนูคิดอยางนั้นเลา เปนเพราะเหตุผลประการ
ใด”
เขาก็ต อบวา “หนูเปนคนจนหาเชากิน ค่ํา หาค่ํากินเชา ตองเลี้ยง
นอง เงินทองก็ไมพอจะเลี้ยงนอง และสงนองไปโรงเรียนได บางวันก็
ขาดแคลนเหลือเกิน เพราะไมมีของจะแบกขึ้นรถ ไมมีใครมาจางซักจาง
รีด ขาวสารจะกรอกหมอก็ไมมี”
อาตมาดูเด็กคนนี้แลว เห็นหนอ.... มันบอกวาจะตองเปนเถาแกเนี้ย
เปนภรรยาอาเสี่ยใหญ หนาตายิ้มแยมแจมใสตลอดรายการ เมตตาเธอ
มีอยู โหงวเฮง มัน ขึ้น แลว เขาจะตองเปนใหญเปน โต จะจริงหรือไม
ประการใด ถาจริงเขาจะตองเชื่อหลวงพอแน
อาตมาจึงบอกวา “จะเชื่อหลวงพอไหมละ มาอยูที่วัดหลวงพอสักเดือน
หนึ่ง”
เขาก็ถามวา “หลวงพอจะใหหนูอยูทําอะไรคะ”
อาตมาตอบวา “มาเถอะ มาชวยอยูที่โรงครัว”
ตอนนั้นยังไมมีสํานักชี มีโรงครัวอยูหลังเดียวที่อาตมาไปซื้อมา ใน
ที่สุดเขาก็มาอยูที่วัดมารับใชบาง นั่งเจริญพระกรรมฐานบาง ๑ เดือนเต็ม

๒๐๘
ที่ วั ด สอนทั้ ง แม บ า นเคหศาสตร เขาเป น คนที่ ส อนง า ย คนที่ มี
คุณธรรมสอนงาย ไมหัวดื้อหัวรั้น คนไมมีกรรมสอนงาย
คนที่กฎแหงกรรมดันไปทางความชั่ว จะไมฟงคําสอนเราเลย ขอฝาก
ทานไปคิด
เด็ กคนนั้น ก็เป นกฎแหง กรรม พอไดยิ นหลวงพอ วัด อั ม พวั น
กลาววา “เอาละหนู หนูไปฝกจิตสูงเมื่อใด หนูจะไดสามีจิตสูง ถา
หนูจิตต่ําเมื่อใด หนูจะไดสามีเปนคนใจต่ํา” เด็กคนนั้นคิดออกเลย
ทีเดียว
เพราะคนมีบุญวาสนาสะกิดนิดเดียวเขารูแลว คนที่ไรบุญวาสนา บอก
ปากจะฉีกถึงรูหูยังไมรูเรื่อง จิตคอยหลั่งไหลไปสูกฎแหงกรรมที่ทําไว มัน
จะไมยอมฟงเลยนะ
ในเมื่อเปนเชนนี้เขาก็มาอยูที่วัด อาตมาก็ใหซื้อเสื้อผาใหใสใหม เขาก็
ปฏิบัติพระกรรมฐานเดินจงกรมถึง ระยะหก จิตเขาถึง ธรรมะ มีความ
อดทนสูงปฏิบัติถึงขนาดตายใหตาย
เขาเป น โรคโปลิ โ อด ว ย กลั บ กลายหายไปไดเ พราะตั้ ง สติ เข า ไป
แตงตัวก็สวยนารัก เปนที่เจริญใจของผูที่ไดพบเห็น
พอแมเขาก็เปน หวงลูกสาวของเขาเหมื อนกัน แตพอเขาพูดรูเรื่อง
เดิมทีเขาไมใชคนจน แตไปไดภรรยาจนทางบานเลยไมยกสมบัติใหเลย
มีความรูแค ป.๔ เลยเปนจับกัง ตองชวยตัวเอง
พอเขาก็มาหาลูกสาวเรื่อย อาตมาก็บอกวา “นี่คุณโยมอยามาหวงลูก
สาว อาตมาจะรับเปนลูกสาวเอง จะดูแลอยางดี แมก็รับจางซักรีดไป
กอน เปนทุกขทรมานชั่วคราว” นี่แหละกฎแหงกรรม
คนจะสรางความดีตองลงทุนความลําบากได พระเอกนางเอกในเรื่อง
ละครชีวิต เปนคนยากจนทั้งนั้น เก็บผักหักฟนขาย กตัญูตอพอแม
ขอทานโปรดฟง “สรางความดีชอบลงทุนความลําบาก สรางความชั่ว
ชอบลงทุนความสบาย”

การเจริญพระกรรมฐานทําใหชีวติ รุงเรือง
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คนที่ชอบเลี่ยงงานเกง ไมเอาเหนือเอาใตแตประการใด มีมากทั่วไป
แตหาคนดีจริง ๆ หายาก มันตองทนทุกขทรมานลําบากตลอดรายการ
ชั่วโมงบินมันมาก
คนที่ยากจนดวยเงินทองแตไมจนดวยน้ําใจ รูเรื่องความทุกขดี
การเจริญพระกรรมฐานทําใหจิตรวย ทําใหไมจนเงินจนทอง ทําใหมี
สติปญญาแกไขปญหาได ตรงนี้ไมมีใครคิดบางหรือ
ทานตองการจะมานั่งหลับตาจะไปสวรรค นิพพานอยางนั้นหรือ ทาน
จะผิดหวังนะ แคมนุษยสมบัติทานยังไมครบเลย มีเครื่องมือแกไขปญหา
หรือยัง ถายังไมมี ทานจะไปสวรรค นิพพานไมได
การเจริญพระกรรมฐานตองการใหมีปญญาแกไขปญหา จําตรง
นี้ไวใหแมน
ลูกสาวอาตมาก็มานั่งเจริญพระกรรมฐานแผเมตตา อานิสงสของการ
แผเมตตาทําใหพอแม มีงานทํามากมาย เขาจึงมาขอลูกสาวใหกลับไป
ชวย
อาตมาก็บอกวา “ยัง ไม ครบหนวยกิต ยัง กลับไมไ ด ตองใหครบ
เดือนกอน” นี่เห็นไหม ลูกสาวคนโตชวยพอแมได
อาตมาคิดถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาวา ลูกสาวคนโตก็เปน
แมของนองได ถาเปนพี่ชายคนโตก็เปนพอได
พอปฏิบัติพระกรรมฐานไดครบ ๑ เดือน ก็มีปญญา มีมนุษย สมบัติ
ครบ เปนกุลสตรีอันดียิ่ง เปนลูกแกวลูกขวัญ เธอจะไปเปนแมแกวแม
ขวัญของลูกในอนาคต มีมนุษยสัมพันธดีมาก ยิ้มตลอด
เขาชวยงานหลวงพอไดดี แขกมาก็เจาคะเจาขา เชิญ รับประทาน
อาหาร แขกผูใหญมาก็ชวยตอนรับโอภาปราศรัย หลวงพอเบาใจมาก
ไดลูกสาวดีอีกคนหนึ่งเปนที่พึ่งของหลวงพอได
พอลูกสาวกลับไปใครมาวัดก็ถามถึงแตหนูคนนั้นไมถามถึงหนูคนอื่น
เลย เพราะหนูคนอื่นไมเคยไปเลี้ยงแขก อาตมาจึงไดตําราใหม

๒๑๐
บอกกับหนูวา “หนูเอย มาอยูกับหลวงพอเพียงเดือนหนึ่ง หนูกลับไป
นะเขาถามถึงจังเลย หนูกลับมาอยูกับหลวงพอใหมไหม”
เขาก็บอกวา “ไมไดหรอกคะ หลวงพอบอกใหหนูไ ปเปนเศรษฐีจะ
กลับมาไดยังไง ถาหนูกลับมาก็ไมเปนเศรษฐีซิคะ จะไมมีเงินมีทองมา
ชวยหลวงพอนะ”
อาตมาก็บอกวา “ตกลงหนูจ าได เพชรหลวงพอไปหนึ่ ง กิโ ลแลวได
ทองคําไปหนึ่งตัน ทองกับเพชรอันนี้ไมตองมีตํารวจมาอารักขาเก็บไวที่
ใจของเธอ”
“เพชรน้ําหนึ่งคือ ซื่อสัตยสุจริต เปนนิจขยัน ประหยัดใหมั่น หันหลังให
อบาย มีความขยันหมั่ นเพียร เรียนดวยตนเอง อัตตาหิ อัตตโน นาโถ
ตนเปนที่พึ่งแหงตน นี่คือเพชรของหลวงพอ”
สัจจังเว อมตาวาจา พูดแลวตองทํา ไมทําไมได คือเพชรน้ําหนึ่ง
ดวงใจ เสียสละ สามัคคี มีสัจจะ มีวินัย ขยันเอาการ งานสะอาด ฉลาด
รอบคอบ ชอบระวัง ตั้งใจใหตรง ทรงศีลธรรม จะไดนําทางใหถูก จะได
ปลูกสติ จะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล ไดผลอนันต นี่คือเพชรใน
ดวงใจ ถ า คนใดมี เ พชรในดวงใจ รั บ รองคนนั้ น เป น เศรษฐี แ น
ขยันหมั่นเพียรตลอดรายการ
ลูกสาวหลวงพอคนนี้มีมนุษยสมบัติครบ จะยืนเดินนั่งนอน จะเหลียว
ซายแลขวา จะคูเหยียดขาก็สวยนารัก ถึงจะนุงผาปะหนาปะหลังเหมือน
แผนที่อยางไรก็ตามก็ยังนารักอยู
บางคนแตงตัวฉูดฉาด ทาปากแดงสวยจริง ๆ แตดูแลวนาเกลียด ทํา
อะไรก็นาเกลียด จะนั่ง ก็นาเกลียด จะลางชามก็นาเกลียด แตลูกสาว
หลวงพอนารัก จะทําอะไรก็นาดู กลับไปอยูบานก็ยังเจียมตัวอยู ยังนุง
ผาปะ เจียมตัววาเปนคนจน พอแมก็พอมีเงินสงนองเรียนหนังสือสวด
มนตแผเมตตาใหนอง พอมืดค่ําแลวก็สอนหนังสือใหนอง นองเรียนเกง
ทุกคน

การเจริญพระกรรมฐานทําใหชีวิตรุงเรือง
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สอนใหนองสวดมนต พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พาหุงมหากา แลวก็ชวนนองนั่งเจริญพระกรรมฐาน พอแมก็ดีอกดีใจ ลูก
เอย ถึงเหนื่อยมาพอก็ยังดีใจ
เขาบอกกับคุณพอคุณแม ของเขาวา “หนูจะไมทําลายน้ําใจของคุณ
พอคุณแมเลย จะยากดีมีจนนุงผาปะหนูก็ไมอายเขานะ หนูสรางความ
ชั่วหนูถึงจะอาย
ผาปะนี่มันปดรางกาย เพื่อกันหนาวรอนเทานั้นไมใชกันอยางอื่น หอ
เขาไวเพื่อกัน ความละอายใจเทานั้น ไมตองการสวยฉูดฉาดนะ” คุณ
พอคุณแมก็ดีใจเหลือเกิน
อาตมาก็สวดมนตแผเมตตาให หนูเอย ลาหลวงพอกลับไปแลว หนู
ตองไดสามีหนึ่งในตองอูแน
เพราะคนดี ตองไดสามีดี คนชั่วตองไดสามีชั่ว ถาดีกับชั่วไดกันจะ
อยูกันไมได ตองเลิกกันแน ๆ
อยูตอมามี เถาแกที่สิง หบุรีพาอาเสี่ยใหญจากเยาวราชมาขอลูกสาว
ของเศรษฐี เขามีโรงสี มีโรงน้ําแข็ง มีลูกสาว ๓ คน ใสเพชรพราว ทา
ปากเสียแดง คิ้วก็โกงยังกับเขียน แตไมไดเรียนวิชา
เถา แกพ าอาเสี่ ย เดิ นผา นบ านลู กสาวของเราพอดี เพราะมา
อาศัยบานเศรษฐีอยู อาเสี่ยคนนี้สบเนตรเห็นลูกสาวของหลวงพอ
กําลังลางชามอยู นึกพอใจทีเดียว นี่เห็นไหมใสผาปะก็ยังพอใจ
เขาก็พากัน เดิน เขาไปในบานเศรษฐีก็ไ ดรับการตอนรับเปนอยางดี
เถาแกก็เจรจาจะมาขอลูกสาวบานนี้ จะใหคนไหนแลวแตจะชอบกัน แต
คุณแมมีความประสงควาจะขายคนโตกอน
ถามอาเสี่ยวาลูกสาวคนโตนี่ชอบไหม เขาก็ตอบวา ไมชอบ คนรอง
ชอบไหม ก็ไมชอบอีก พอถามถึงคนเล็ก ก็ไมชอบทั้งสามคน
อาเสี่ ยเขา มา จะมีใ ครไหวเขาสักคนไมมีเ ลย เดิน กระโปรงบาน
ออกมาใสแหวนเพชรแพรวพราวไปหมด ทาปากแดงดวย จะสวัสดีคะ
ไมมีเลย ขอฝากไปคิด นี่บานลูกเศรษฐีนะ

๒๑๒
เถาแกที่พาอาเสี่ยไปนึกวาจะมีห นามีตากลับเสียหนา เพราะเขาไม
ชอบ อาเสี่ยบอกวาชอบคนหนาบาน เถา แกบอกวาไปชอบทําไมบาน
คนจน เปนขี้ขาเขา
แตอาเสี่ยประทับใจ เดินผานมาก็ถามวา
“คุณครับ ทําอะไรครับ”
ลูก สาวหลวงพ อบอก “ขอบคุ ณ ค ะ หนูกํ าลั ง ล างชามค ะ ขอบคุณ ที่
อุตสาหถามหนู”
แตสามคนนั้นไมเคยไหวอาเสี่ยที่จะมาขอเลย ไมมีขอบอกขอบใจ ถา
ไปเปน นางกวักในบานของใครคงขายของไม ไ ด หนาก็ง อเหมือนมือ
นางกวัก จะยิ้มสักหนอยก็ไมไดเลย เพราะไมเคยมาเรียนจิตวิทยาที่วัด
อัมพวัน
ถามาฝกกอนก็จะไดใหยิ้ม พอเขาจะมาดูตัวคอยยิ้มเขาไว
ขอฝากทานไว ไมลมขามได คนลมอยาไปขามนะ บางคนบริษัท
ลมไปแลวเดี๋ยวนี้เปนเสี่ยใหญรวยเอาสามคูณเลยนะ
อาตมาจําคําคมนี้ไดตั้งแตเปนเด็ก
อยาไปขามคนลม อยาไปขมคนรู อยาไปขูคนกลา อยาไปทา
คนพาล อยาไปวานคนราย อยาไปขายคนรัก อยาไปกักคนรีบ
อยาไปบีบคนบอบ อยาไปชอบคนชั่ว อยาไปยั่วคนดี อยาไปตีคน
ตาย
คนลมไปแลวอยาขามนะ อยาดูถูกคนจนนะ ดูเห็นหนอใหมันรูขึ้นมา
บางซิวาขางนอกเปนเงาะปา ขางในเปนทอง มันมีวิชา มีปญญาหากิน
รูปชั่วตัวดําแตน้ําใจงามไม ดีห รือ รูปรางสวยอยางเทวดา แตนิสัยเลว
ที่สุด จะมาเลี้ยงเราไดหรือ
ตอนหลังอาเสี่ยมาคนเดียวมานั่งคุยกับลูกสาว บอกวา “คุณกําลังทํา
อะไรครับ” ลูกสาวก็ตอบวา “ขอบคุณคะสบายดีหรือคะ”
ลูกเศรษฐีสามคนนั่นขอบคุณไมเปนเลย ตอนหลังก็ไมมีใครไปขอ มี
สามีไมไดเลย

การเจริญพระกรรมฐานทําใหชีวิตรุงเรือง

๒๑๓

อาเสี่ยก็พูดตรง ๆ บอกวา “คุณครับผมชอบคุณแลว” พูดเองไมตองมี
เถาแก ลูกสาวตอบวา
“ขอบคุณคะที่ชอบดิฉัน ชอบดิฉันแบบไหนคะ”
อาเสี่ยก็ตอบวา “ชอบที่จะขอคุณไปอยูที่บานผมซิครับ”
ลูกสาวตอบวา “ขอบคุณอยางสูงที่สุด ดิฉันไมบังอาจหรอกคะ”
อาเสี่ยถามวา “เพราะเหตุใดรึ”
ลูกสาวตอบวา “ดิฉั น จนไมมี อะไรเลยนี่คะ ดู บานดิฉัน ซิท รงหมา
แหงน มาอาศัยบานเศรษฐีเขาอยูนี่”
อาเสี่ยบอกวา “เอาละเธอ ฉันดูเธอมา ๓ ครั้งแลว ฉันเขาออกบานนี้
ฉันดูเธอนะ”
ลูกสาวก็บอกวา “ดิฉันตกลงดวยไมไดหรอกคะ ดิฉันยากจนเจียมตัว
เจียมตนทุกประการคะ คุณมาชอบดิฉัน ขอบพระคุณ อยางสูง ที่สุดที่
อุตสาหเมตตาคนจน”
ลูกสาวหลวงพอพูดดี มีโอกาสที่นาคิด ทําใหอาเสี่ยรักเพิ่มมากขึ้น
อาเสี่ยก็บอกวา “เอาละเพื่อไมใหเสียเวลา ผมมาพูดเรื่องจริงนะนี่ ผม
ตกลงเลย”
ลูกสาวก็บอกวา “ก็คุณ มาขอลูกสาวเขาทั้งสามคน ลูกสาวเขาดีน ะ
ดิฉันมาอาศัยบานเขาอยูทตี่ กลงดวยไมไดเดี๋ยวเขาจะมาวาเอา”
อาเสี่ยก็อุตสาหเทียวไปเทียวมา ๓ ครั้ง จึงไดตกลง เรียกพอแมมา
บอกวาจะเลี้ยงโตะจีน ๒ โตะ
ลูกสาวก็มาหาหลวงพอวัดอัมพวัน บอกวา “หลวงพอคะเรื่องราวเปน
อยางนี้ หนูไมตกลงนะเดี๋ยวเขาจะแหเขา”
หลวงพอบอกวา “เอา ! แหใหมันแห เขาไลใหเราไปรวยแลวดีแลว ”
อาตมารูวาตองแหแน ๆ

๒๑๔
พอตกลง เขาก็มากันสี่หาคนเทานั้น เอาเสื้อผาใหเปลี่ยนคาดเข็มขัด
ทอง ใสแหวนเพชรแพรวพราวใสวงเดียวพอ แลวเขาก็ไปอยูที่เยาวราช
ขายทอง
วันนั้นจวนสี่ทุม คุณพอของลูกสาวมาหาอาตมา แลว บอกวา “หลวง
พอจะทําอยางไรเลา เขาไลผมแลว ไลใหไปภายในคืนนี้ ผมจะไปยังไง
ทัน”
อาตมาจึง ตองเอาชางที่วัดไปชวยรื้อบานไปอาศัยอยูที่วัดทับควาย
(เสถียรวรดิษฐ) ปลูกทรงหมาแหงนอยูขางวัด ปลูกคืนเดียวเสร็จ
นี่คนรวยมีเงินนะ ดูถูกคนจนไลแหคืนนี้เลย เขาก็ไมมีปากมีเสียงจะ
เถียงเลยนะ
ลูกสาวไปอยูกรุงเทพ ฯ แลวยังกลับมาทําขนมมาไวที่วัดอัม พวันและ
เลี้ยงเพลดวย
อาตมาเคยไปเยี่ยมเขาพบตาแปะ หนวดยาวคือเตี่ยของเขาบอกวา
“หลวงพอเอย ลูกศิษยของหลวงพอดีจริง ๆ ถาไมอยูขายของไมไดนะ
คนมาทีไรก็ถามวาอาเจไปไหนเลา อาเจไมอยู อยูแตอั๊ว อยูนี่กันหลาย
คนเปนอะไรหา ถาอาเจอยูก็ขายดี เจมันพูดดีนี่”
อาแปะพูดอีกวา “แหม หลวงพอเอย ลูกสะใภอั๊วไมผิดหวังเลย ได
นางกวักเขาบาน เฮงไล เซ็งลี้ฮอ ขายของดี”
เขาก็มีลูกเปน ใหญเปน โตหมด ไปเรียนที่สิงคโปร ไตห วัน เรียน
เมืองนอกหมดทุกคนทั้งลูกสาวลูกชาย
“หลวงพอดีใจเหลือเกิน หนูไมตองมาตอบแทนหลวงพอหรอกนะ”
เมื่ อ มี เ งิ น ทองประกอบอาชี พ การงาน เลยส ง น อ งเรี ย นสํ า เร็ จ
การศึกษาทุกคน พอแมก็ไปอยูกรุงเทพฯ หมด เขาก็ไมไดเปนลูกเปน
หลานอะไรของหลวงพอหรอก เราก็สอนเขาใหดีไดเปนใหญเปนโต
อาตมาดีใจเหลือเกินที่ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน สอนคนให
มีหนาที่การงานทํา เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี เปนที่พอใจของอาตมา
ในโลกมนุษยนี้ ไมตองไปสวรรค นิพพาน มันจะผิดหวัง

การเจริญพระกรรมฐานทําใหชวี ิตรุงเรือง

๒๑๕

คนเรายากดีมีจนอยางไรสรางคุณสมบัติมนุษยไวใหครบ สมบัติมนุษย
ตองสรางใหกับตนเอง เมื่อคุณสมบัติครบแลวมันจะดันใหสูงขึ้นไปเอง
ดังที่กลาวมา

๒๑๖

สติปฏฐาน ๔ ปดอบายภูมิได
พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ ิตธมฺโม) เทศนเมื่อ ๙ ธ.ค. ๓๐
จากหนังสือกฎแหงกรรม ธรรมปฏิบัติ เลม ๓ หนา ๑๘๑-๑๘๕)
ญาติ โยมเอยโปรดไดทราบไวเถอะ บุญ กรรมมีจริง บาปกรรมมีจริง
ยมบาลจดไมมี จิตนี้เปนผูจด จดทุกวัน คืออารมณ เรื่องจริงแนจดทุก
กระเบียดนิ้ว บาปบุญคุณโทษบันทึกเขาไว พอวิญญาณออกจากรางไป
มันก็ขยายออกมาใชกรรมไป ถาเราทําดีก็ไปบังเกิดในสวรรค ทําชั่วก็ลง
นรกไปแบบนี้
อาตมามาคิ ดดู น ะว า สวรรค อ ยู บ นฟ า นรกอยู ใ ต ดิ น ก็ค งไม ใ ช ดู
ตัวอยางที่เคยเลาใหญาติโยมฟง
ตาเลงฮวย ผูกคอตาย วิญญาณไปเขายายเภา ยายเภาเปนคนไทย
แท ๆ เกิดพูดภาษาจีนได ตอนนั้นอาตมาอยูวัดพรหมบุรี
มีคนมาตามอาตมาไป พอไปถึงยายเภาพูดภาษาจีน เลยตองใหเรื อ
ไปตาม ตาแปะเลี่ยงเกี๊ยกไวผมเปย เปนลุงเขยอาตมาใหมาเปนลาม เขา
บอกไมตองไลเขา เขาอยูกับฮวยเซียเถา อยูตรงใกลวัดพรหมบุรีนี่เอง
“ชื่อ หลวงตามด เคยเปน เจ าอาวาสวัดกลางพรหมนคร อยูเหนือ
ตลาดปากบางนี่เอง อยูดวยกัน ๒ คน ขุดดินถมถนนทุกวัน ถาไมขุดดิน
เขาเฆี่ยนตี และฮวยเซียเถาก็ขุดดินดวย”
อาตมาไดถ ามคนเฒาคนแกชื่อ บัวเฮง อยูตลาดปากบาง บอกวา
ฮวยเซียเถามีจริง ชื่อ สมภารมด อยูวัดกลาง เปนสมภารวัด จะสราง
ถาวรวัตถุของวัด แตเงินทองถูกมัคทายกโกงไปหมดไมรูจะทําอยางไร
เสียใจเลยผูกคอตาย

สติปฏฐาน ๔ ปดอบายภูมิได

๒๑๗

“อั๊วมาบอกใหลื้อไปบอกหลานสาวอั๊วนะ วาทําบุญ ไปใหอั๊วไมไ ดน ะ
อยาทําเลย”
“แลวกินที่ไหนละ”
“อั๊วกับฮวยเซียเถาไปกินตามกองขยะ ที่เขาเอาเศษอาหารมาทิ้ง กิน
กับหนอน”
“เอา! ที่ดี ๆ ทําไมไมกินละ”
"ไมมีใครใหกิน มีอีกพวกหนึ่งขุดถนนเหมือนกัน แตเขามีขาวกิน พวก
อั๊วไมมีขาวกิน ตองไปกินที่มันเหลือ ๆ จึงจะกินได ไปบอกหลานสาวอั๊ว
ชื่อ เจีย นะ บอกวาไมตองทําบุญไป อั๊วไมได ถาลื้ออยากทําบุญใหอั๊ว
นะ ฮวยเซีย เถามดบอกกับอั๊ว บอกใหลูกหลานเจริญ วิปสสนานะ
และอั๊วจะได”
อาตมาถามวา “ลื้ออยูวัดไหนละ”
“อั๊วอยูตรงนี้เอง อั๊ว เห็นลื้อทุกวัน ลื้อเดินไปอั๊ว ก็ทักลื้อวาอีไ ป
ไหนนะ แตลื้อไมพูดกับอั๊วะ”
อาตมาถามวา “ขุดถนนไปไหน” ก็ชี้ที่ตรงนั้น แตไมเห็นมีถนน ก็ได
ความวาเราเดินไปตลาดบานเหนือบานใต เขาเห็นเราหมด เขาทักแตเรา
ไมรูเรื่อง อาตมาถามตอไปวา
“ลื้อมีความเปนอยูอยางไร”
เขาบอกวา “ถาถึงวันโกนวัน พระเขาใหห ยุดงาน ที่มานี่เปนวันโกน
หยุดงานแลว เดี๋ยวอั๊วตองรีบกลับ เดี๋ยวเขาจับได เขาตีอั๊ว หนีมาบอก
หนอยเทานั้นเอง”
สรุปไดความวา การที่ฆาตัวตาย ผูกคอตาย ญาติพี่นองทําบุญให
ไมไดผลแน ตองเจริญวิปสสนากรรมฐานแผสวนกุศล จึงจะไดรับ
ผล เพราะผีมาบอกอยางนี้ โยมจะเชื่อหรือไม ไมเปนไรนะ ก็นึกวาโยม
ทําวิปสสนากรรมฐานไปก็จะไดรับผลวาบุญบาปมีจริง นรกสวรรคมีจริง
หรือไมประการใด

๒๑๘
วันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุการสวนกุศล ทานทั้งหลายมาบําเพ็ญ
กุศล เจริญวิปสสนากรรมฐานใหแกตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการ
เจริญสติปฏฐานสี่ เจริญ กาย เวทนา จิต ธรรม ตั้ง พิจารณาโดยปญญา
ตลอดกระทั่ง ยืน เดิน นั่ง นอน จะคูเขียดเหยียดขาทุกประการ ก็มีสติ
ครบ
รับ รองได เลยว า ถ าโยมทํา ถึ ง ขั้ นป ด ประตู อบายไดเ ลย นรก
เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน โยมจะไมไปภูมินั้นอยางแนนอน
เพราะเหตุ ใด เพราะอํา นาจกิเ ลสทั้งหลาย โลภะ โทสะ โมหะ
เกิด ขึ้น โยมก็ กําหนดได ไมมีโ ลภะ ขณะมีโ ลภะก็กํา หนด โลภะก็
หายไป
จิตวิญญาณตายขณะมีโลภะตายไปเปนเปรต กําลังมีโทสะตาย
ไปขณะนั้นลงนรก มีโมหะรวบรวมอยูในจิตใจไวมากตองไปเกิด
เปนสัตวเดรัจฉานอยางแนนอน
ถามีสติปฏฐานสี่ มีสติสัมปชัญญะดี อบายภูมิก็ไมตองไปปดนรก
เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉานทางอายตนะ ธาตุอินทรีย ดังที่กลาว
มาแลวนี้ทุกประการ

๒๑๙

เปรตหลวงพอขํา
โดยพระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี
ตอไปนี้จ ะชี้แจงเรื่องกฎแหง กรรมวาพระเปนเปรตไดอยางไร เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๗ อาตมาไดรับอาราธนาจากพระครูสุวัฒนคณาภิบาล เจา
คณะอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ไปในงานมหาพุทธาภิเษก เพื่อ
รวบรวมจตุปจ จั ยสรางอุโ บสถ และปลุกเสกประชาชนที่วัดโพธาราม
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
เมื่ออาตมาไปถึง มี คณาจารยจ ากภาคเหนือ ภาคอีส านนั่ง กัน อยู
หลายองค โยมคนหนึ่งจําชื่อไมไดแนชัด อยูบานเหนือวัดโพธาราม มี
อาชีพทางทํานากับทําไรยาสูบ อายุประมาณ ๖๐ ปเศษ ไดมาคุยถึงยา
รักษาโรคบาวา รักษาโรคบามาเยอะทั้ง สาวแกแมมายหลายคน หาย
ทั้งนั้นเลือดทําพิษก็รักษาหาย วิกลจริตก็หาย อาตมานึกในใจวาเดี๋ยว
ตองขอจดตําราจากโยมคนนี้ใหได
พอเขาวางกันแลวอาตมาก็เรียกโยมคนนี้มาคุย อาตมาถามวา “โยม
ที่โยมคุยวารักษาโรคบาหายมาหลายคนแลวนั้น โยมเปนหมอหรือเปลา”
เขาตอบวา
“โอ ผมไมไดเปนหมอหรอก แตพอผมเปนหมอโบราณ ผมเรียนมา
จากพอไวเล็กนอย แตก็ไมไดรักษาใคร” อาตมาถามวา “ทําไมโยมถึงมี
ชื่อเสียงรักษาโรคบาได ” โยมคนนั้นเลาวา “ผมไดตําราจากผีพระมา
เขาฝน ผีพระมาบอกยาแกโรคบาเปนพระจากจังหวัดสิงหบุรี ” อาตมา
ขอจดตํารายา โยมก็บอกวา “ผมอยากใหจังเลย ไปใหทานตอ แตนี่ยา
พระผีบอก คงหาม บอกไปแลวคงไม ขลัง ผมก็ถือคําโบราณอยางนี้
ทานอยากได ผมจะเลาเรื่องถวายใหฟง”

๒๒๐
อาตมาถามวา “โยมเคยไปจังหวัดสิงหบุรีหรือเปลา” เขาบอกวา “ไม
เคยไปเลย” และก็เลาเรื่องความฝนวา ดังนี้
วั น หนึ่ง ไปเลี้ยงควาย ไปดูไ รย าสูบ ดวย มีพระองคห นึ่ง รางกาย
ใหญโต หมผาขาดรองแรง อายุประมาณ ๗๐ ป เดินไปเดินมาก็มาแวะ
นั่ง บอกวา
“พอทิดเอย หลวงพอหิวน้ําจัง ขอบิณฑบาตน้ําหนอยไดไหม” ผมก็
ไปตักน้ํามาถวายในขณะที่เลี้ยงควาย เมื่อถวายเสร็จแลว หลวงพอองค
นี้ทานก็นั่งคุย
ผมก็ถามวา “หลวงพออยูที่ไหน มาทําไมที่นี่” ทานบอกวา “พอทิด
เอย ที่มานี่ มาทวงหนี้เขา เขาขอยืมเงินมา ๑ ชั่ง และอีก ๒ บาน ขอ
ยืมมา ๒ ชั่ง แลวไมใหหลวงพอก็ต ามทวง ทวงแลวก็ไมใหดวย ไมรู
หายไปไหน นี่ก็เดินวนเวียนอยูแถวนี้มาเปนเวลานานแลว มาทวงหนี้”
ผมถามอีกวา “หลวงพอชื่ออะไร อยูที่ไหน” ทานบอกวา “ชื่อหลวง
พอขํา อยูที่วัดเสาธงทอง บานแปงไทย” และเลาตอไปวา “บานเกิด
เมืองนอนหลวงพออยูเยื้องวัดชะลอน มีทาควายใหญ อยูเหนือวัดอัม พวัน”
ทานบอกวา ทานเปนพระนักเทศน ไดเงินทองมากมาย แตไมไ ด
ทําบุญ สุ น ทานแตประการใด ได มี ญ าติแ ละเพื่อ นของญาติมากูเงิน กู
มาแลวก็อพยพมาทําไรยาสูบ ที่จังหวัดสุโขทัย อยูที่อําเภอนี้แหละ
ผมถามวา “หลวงพออยูอยางไรละ
ทานตอบวา “เออ! หลวงพอตายมา ๕๐-๖๐ ป แลวยังมาทวงหนี้ พอ
ทิดเอย หลวงพอเดินอยูแถวนี้ ดูมานานแลว ไมมีใครมีลักษณะดีกวา
พอทิด พอทิดมีอัธยาศัยดี ใจบุญ ใจกุศล อุตสาหเอาน้ํามาใหหลวงพอ
ฉันในวันนี้ เอาละ! หลวงพอมีของดีให หลวงพอเปนหมอรักษาโรคบา
อยูที่วัดเสาธงทอง พอทิดเอย จดนะ จําไว นะ ยานี้มี ๓๒ สิ่ง เปนยา
หมอใหญ แกโรคบา หลวงพอเคยรักษาบามา จําเอาไวนะ พอทิดนะ
หลวงพอไมมีอะไรตอบแทน”

เปรตหลวงพอขํา

๒๒๑

โยมคนนี้ก็จ ดจําไดห มด เพราะเคยเปน ลูกของพอเขาชวยเก็บยา
สมุนไพร เลยจําชื่อยาไดมากมาย และตื่นขึ้นมาก็จดยาไวทั้งหมด ๓๒
สิ่ง เปนยาใชปบตม ทานแลวหายทุกราย
อาตมาฟงแลวก็ไมนาเชื่อ ตองสืบสาวราวเรื่องดูกอน
หลวงพอทานเลาไดถูกตองเปนตุเปนตะ บอกวา
“พอทิดเอย เปนเวรเปนกรรมของหลวงพอเหลือเกิน ตอนหลวงพอ
เปนเจาอาวาสวัดเสาธงทอง เปนนักเทศน เปนพระอุปชฌาย บวชนาค
ไมพัก หลวงพอตายแลว เขาทําศพแลว ๕๐ - ๖๐ ปผานไป หลวงพอ
ยังตองไปทวงหนี้เขา อดอยากเหลือเกิน วันนี้ทั้งวันไมไดฉันขาวเลย
ไม มี จ ะฉั น และหิ ว น้ํ า น้ํ า ลายไหลยื ด พ อ ทิ ด ก็ ใ จดี มี จิ ต เป น กุ ศ ล
อุตสาหเอาน้ํามาถวาย หลวงพอฉันหมดกาเลย พอทิดมีเงินมีทองหมั่น
ทําบุญทําทานนะ อยาไปใหใครกูอยางนี้เลย”
และก็บอกตอไปอีกวา “สมภารองคปจจุบัน ยัง รักษาโรคบาอยูชื่อ
อาจารยพวง”
โยมคนนี้ไดเลาใหอาตมาฟง แลวก็ถามวา
“หลวงพอครับ วัดอัมพวันอยูใกลวัดหลวงพอพวงไหม” อาตมาบอก
วา “อยูใกลกัน วัดอยูในเขตอําเภอพรหมบุรี”
โยมบอกวา “เอาละหลวงพอ ไปขอยากับหลวงพอพวงแลวกัน ผมก็
อยากจะจดใหเหลือเกินแตจดไปแลวกลัววาจะไมขลัง”
อาตมากลับจากงานมหาพุทธาภิเษกแลวก็ไปกราบเรียนหลวงพอพวง
ทานหัวเราะ บอกวาจริง อาจารยของทานเอง ขี้เหนียวที่สุด เก็บจน
เกาทั้งนั้น นมก็แข็ง รมก็ลุย เสื่อออนมีเปนมัด ๆ พอทานมรณภาพ
แลว นําออกมาเปอยยุยหมดเลย รมแตละคันผุหมด มีเงินทองมากมาย
เขาเอาไปสรางวัด สรางศาลาจนปจจุบันนี้
หลวงพอพวงยืนยัน วาเปน ความจริง ทานก็จดยาให แตอาตมาก็
ไมไดรักษานะ ไมไดเปนหมอ ไมไดรักษาใครเลย และไดยาแกเลือดลม
ไมดีดวย หลวงพอพวงก็รักษาตอเนื่องจากครูบาอาจารยมา บัดนี้หลวง

๒๒๒
พ อ พวงได ม รณภาพไปแล ว อายุ ถึ ง ๘๐ ป เ ศษ อาตมายั ง ไปงาน
พระราชทานเพลิงศพเพราะอยูในเขตอําเภอพรหมบุรี ตอนนั้นอาตมา
เปนเจาคณะอําเภอ จึงไดยานี้มา แตไมไดตั้งตัวเปนหมอแตประการใด
อาตมาไดถามโยมที่อําเภอศรีสําโรงวา “โยมคุยกับทานนานไหม”
เขาบอกวา “นาน ทานบอกวาสอนลูกสอนหลานนะอยาทําเลย อยาขี้
เหนียวเลย นี่แหละหลวงพอลําบากเหลือเกิน บัดนี้ยังหาที่เกิดไมไดเลย
ไปเที่ยวทวงหนี้ ทวงแลวเขาก็ไม ใหเลยก็ตามทวงตลอดไป สบงจีวร
ขาดรองแรงมาอยางนี้แหละ”
ที่วัดอัมพวันก็ยังมี ชื่อหลวงตาเฟอง เดี๋ยวนี้ยังอยูดวยตอนบวชไม
ทํากิจวัตรอะไร ขนแตของวัดเขาบาน ตายแลวเปนเปรตอยูที่วัดนี้ มีคน
นับถือศาสนาคริสตคนหนึ่ง นั่งทางในเกง ไดมาที่วัดนี้ ยังเห็นนั่งอยูบน
ศาลา
ขอชี้แจงใหโยมฟง พระเปนเปรตไดแน ที่เลานี่เพื่อเปนตัวอยางของ
พระภิกษุสมัยนี้ อาตมาไมเชื่อก็ตองเชื่อ เพราะโยมคนที่ฝนรับตํารายา
ไว ไมเคยมาสิงหบุรีเลย
ขอฝากญาติโยมไวเพียงนี้นะนี่เปนกฎแหงกรรมไมจําเปนตองกลาววา
เปนพระภิกษุเทานั้น เปนฆราวาสก็มีมาก ขอเรียนพระสงฆองคเจาไว
อํานาจโลภะ อยากได ไมทําบุญสุนทาน เลยตองไปทวงหนี้ที่ใหเขากู
เวลาตายไมนึกถึง อรหัง พุท โธ ไม เคยเจริญพระกรรมฐาน ตายไป
วิญ ญาณก็ออกจากราง ไปทวงหนี้เรียกวาเปรต เปตวิสัย ๖๐ ปแลว
ตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๗ เปนเวลา ๑๖ ปแลวที่อาตมาไปนั่งมหาพุทธาภิเษก
ที่วัดโพธาราม อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
อันนี้เปนตัวอยางได อาตมาเกิดไมทันหลวงพอขํา โยมคนนั้นบอก
ตองเชื่อ ๑๐๐% เพราะวาไมเคยมาสิงหบุรี และอาตมาไดบอกไววาโยม
ผานมาแวะวัดอัมพวันหนอย ในเวลากาลตอมา โยมคนนั้น ก็พาลูกมาที่
วัดนี้ หลายปผานมาแลว มาบอกใหพาไปวัดเสาธงทอง อาตมาก็พาไป
ตอนนั้นหลวงพอพวงยังไมมรณภาพ ไดบอกกับหลวงพอพวงวาฝนอยาง
นี้จริง หลวงพอพวงถามวา “ยามีอะไรบาง บอกใหฟงซิ”
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๒๒๓

โยมผูฝนไดรับยาไวก็บอกยา หลวงพอพวงบอก “ถูกตอง” ไมขาด
แตละสิ่ง หนักเทานั้นบาทเขายาดําดวย เขาฝกคูณ ใบมะกา นี่แหละ
แตทั้งหมดมี ๓๒ สิ่ง หลวงพอพวงจึงใหตํารายาอาตมาเปนยาแกโรคบา
นับประสาอะไรกับโยมผูหนึ่งเปนเศรษฐี ๘๔ ป รักษาอุโบสถมา ๓๐
ป ทอดกฐิ น เกง ทอดผ า ป า เก ง แตต ายเปน เปรตไปเที่ ย วเข า เขา
เพราะอํานาจโลภะ เอาทรัพยสมบัติของลูกชายคนโตมาใหคนเล็ก
ลูกเขยเลนการพนันหมด ผลาญหมดเลยเสียใจ ถึงแกกรรมตาย
เป น เปรต เพราะโยมคนนี้ ไ ม เ คยเจริ ญ วิ ป ส สนากรรมฐานเลย
อํานาจโลภะตายไปเป นเปรต อํานาจโทสะตายลงนรก อํานาจ
โมหะตายไปตองไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน
อาตมาเคยเลาใหโ ยมฟง แลว สมภารที่จัง หวัดสุพรรณบุรี ติดตอ
จังหวัดกาญจนบุรี เปนอุปชฌาย พระครูสัญญาบัตร ตายไปแลว ๓ ป
อาตมาไปงานศพนี้ สมัยกอนนานแลว ตายไปเกิดเปนวัว วัวนั้นเขาไป
ในวัดเรื่อย เจาของเลยปลอยใหอยูในวัด นี่เห็นไดชัด
อาตมาไดชี้แจงกฎแหงกรรมมาพอสมควรแกเวลาแลว ขอญาติโยม
ทั้งหลายจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูป ทุก
นาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ

๒๒๔

บทสวดน้ํามนต
ถึงแมจะชื่อวา บทสวดน้ํามนต แตนําไปใชไดมากมายหลายประการ ถา
นําไปใชดวยศรัทธา สามารถชวยใหสําเร็จในกิจการทั้งปวง

๒๒๕

บทสวดน้ํามนต
ของ หลวงพอสิริ สิริวฒฺโน
วัดตาล ต.บางตะไนย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สาธุ สาธุ สาธุ
อิตปิ โสภะคะวา ขาพเจาจะขอกลาวสรรเสริญพระคุณบิดามารดา คุณ
นางแมพระโพสพเจา ๑๙ คุณพระพุทธเจา ๕๖ คุณพระธรรมเจา ๓๘ คุณ
พระสงฆเจา ๑๔ คุณพระอาจารย ๓๐ ทั ต คุณพระกรรมวาจา คุณพระ
อุปชฌาย คุณพระกรรมฐาน คุณพระธรณี ๒๑ คุณพระแมคงคา ๑๒ คุณ
พระพาย ๖ คุณพระเพลิง ๗ คุณพระอากาศ ๑๐ ทัต คุณอัก ษร ๔๔ คุณ
อัก ขระ ๓๓ คุณอัส สวาส คุณป สสวาส คุณ มิสสวาส คุ ณดวงแกว ๓
ประการ คุณศีล ๕ คุณศีล ๘ คุณศีล ๑๐ คุณศีล ๒๒๗ คุณปญญา คุณ
พระโสดา คุณพระสกิทาคา คุณพระอนาคา คุณพระอรหันต คุณมรรค ๔
คุณผล ๔ คุณพระนิพพาน ๑ จึงเปน ๙ คุณพระนวโลกุตตรธรรม
ขอเดชะขาพเจาไดร่ําเรียนศิลปศาสตรวิชาการใด ๆ ขอใหประสิทธิ คุณ
พระอาทิตย ๖ คุณพระจันทร ๑๕ คุณพระอังคาร ๘ คุณพระพุธ ๑๗ คุณ
พระเสาร ๑๐ ทัต คุณพระพฤหัสบดี ๑๙ คุณพระราหู ๑๒ คุณพระศุกร ๒๑
คุณพระเกตุ ๙ คุณท าวเวสสุวรรณอัน เรือ งเดช คุณพระนเรศ คุณพระ
นารายณ คุณพระอินทร คุณพระพรหม คุณ พระยม คุณพระกาฬ คุณ
พระจตุโลกบาลทั้งสี่ คุณพระมาตุลี คุณพระภูมิเจาที่ คุณสมเด็จพระเจา
กรุงพาลี และพระไวยทัตเทวาเปนที่เคารพแกชุมชน คุณทาน คุณศีล คุณ
สัจจะ คุณวิริยะ คุณขันติบารมี คุณพระพรหมวิหารสี่ เปนที่เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา คุณพระคาถา วานยา เลขยันต พิสมร ตะกรุด ประเจีย ด
และมงคล คุณทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธจบพระไตรปฎก คุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระธาตุคาถา คุณพระสถูปเจดีย คุณพระศรีมหาโพธิ์ อัน

๒๒๖
รุงโรจนชัชวาล คุณพระพรหมวิหารทั้ง ๗๐๐,๐๐๐ จักรวาล โดยคณนา คุณ
พระโมคคัลลาน คุณพระสารีบุตร คุณพระอุปคุตเถระ คุณภควัมบดี คุณ
พระตรีนิสิงเห ขอเดชะพระคุณทั้งผอง คุณพระฤๅษีนารอด คุณพระฤๅษี
นารายณ คุณพระฤๅษีตาวัว คุณพระฤๅษีตาไฟ คุณพระฤๅษีประลัยโกฏิ
พระคุ ณ สมเด็ จ พระมหาฤๅษี ๑๐๘ พระองค อั น ทรงฤทธา พระคุ ณ
พระมหากษั ต ริ ย อั น สู ง สุ ด พระคุ ณ สมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ทั้ ง
๙๐๐,๐๐๐ จักรวาล
สาธุ สาธุ สาธุ
อิตปิ โสภะคะวา ขาพเจาจะขอกลาวสรรเสริญพระพุทธคุณัง พระธรรม
คุณัง พระสังฆคุณัง คุณบิดามารดา คุณครูอุปชฌายคุณัง ขออัญเชิญองค
สมเด็จพระอิศวรผูเปนเจาเสด็จมาเปนตาซาย ขออัญเชิ ญองคสมเด็จพระ
นารายณเสด็จมาเปนตาขวา ขออัญเชิญพระแมคงคาเสด็จมาเปน น้ําลาย
ขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเปนลมปาก ขออัญเชิญพระยานาคเสด็จมาเปน
สรอยสังวาลย ขออัญเชิญพระกาฬเสด็จมาเปนหัวใจ ขาพเจาจะทําการสิ่ง
ใด จงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ
สาธุ สาธุ สาธุ
ขาพระบาท ขา พระบาท ข าพเจ า นึก ถึง พระคุ ณ บุ ญ คุ ณ พระเดช
พระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ สูงสุดยอดไมมีประมาณ ไมมีที่เปรียบ ไมมี
อะไรจะวัด ครู บาอาจารย ๑๐๘ ครู บาอาจารย ๑๐๘ ครู บาอาจารย ๑๐๙
ครูบาอาจารย ๑๐๙ ครูบาอาจารยทั่วประเทศไทย ครูบาอาจารยทั่วประเทศ
ไทย ครูบาอาจารยเกาแก รอยป พันป หมื่นป แสนป ลานป โกฏิป รอยโกฏิ
พันโกฏิ หมื่นโกฏิ แสนโกฏิ ลานโกฏิ มหาบรมจอมโกฏิ ครูบาอาจารยเกาแก
รอยกัลป พันกัลป หมื่นกัลป แสนกัลป ลานกัลป โกฏิกัลป พระมหาบรม
จอมโกฏิกัลป มากนับไมถวน บรมครู บรมบูรพาจารย บรมปรมาจารย
ทิศาปาโมกข พระครูเฒา เกากอน ปจจุบัน พระครูเลข พระครูยันต พระ
ครูวาน พระครูยา พระครูตํารับ พระครูตํารา พระครูเวทมนตดลคาถา
พระครูนะโม ก ข ก กา พระครูอักขระขอมไทย จบหมดสิ้น ที่ขาพเจาได
ศึกษาเลาเรีย นมา ครู บาอาจารยที่ ไดยินไดฟง มา จนกระทั่ง ครูพักลักจํา
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บุ ญ คุ ณ ครู บ าอาจารย ตั ว หนั ง สื อ ไทยตั ว เดี ย ว บุ ญ คุ ณ ครู บ าอาจารย
ตัวหนังสือไทยทุก ๆ ตัว บุญคุณครูบาอาจารยตัวหนังสือไทยเปนรอย เปน
พัน เปนหมื่น เปนแสน เปนลาน เปนโกฏิ รอยโกฏิ พันโกฏิ หมื่นโกฏิ แสน
โกฏิ ลานโกฏิ มหาบรมจอมโกฏิ บุญ คุณครูบาอาจารยตัวหนังสือไทยมาก
นับไมถวน บุญ คุณครูบ าอาจารยตัวหนังสือไทยมากไมมีประมาณ บุญ คุณครูบ าอาจารยตัวหนังสือไทยมากไมมีที่เ ปรียบ บุญ คุณครู บาอาจารย
ตัวหนังสือไทยมากไมมีอะไรจะวัด บุญคุณครูบาอาจารย กสิน ๑๐ อภิญญา
๖ สมาบั ติ ๘ กรรมฐาน ๔๐ พระวิ ป ส สนากรรมฐาน พระมหาบาลี
อภิธรรม พระคาถาอาการวัตตาสูตร ยอดพระกัณฑไตรปฎก มหาพุทธาภิเษก มหาชินบัญชร ครู บาอาจารย พระมหาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
มหาสมัยอาทิตตอนัตต พระมหาคาถาพัน คาถาหมื่น คาถาแสน พระมหา
ปาฏิโมกข ครูบาอาจารย ๑๒ ตํานาน ๗ ตํานาน มนตพิธี ครูบาอาจารย
ภาณยักษ ครูบาอาจารยผูยิ่งใหญ อาฬารดาบส อุทกดาบส ชีวกโกมารภัจจ ครู บาอาจารยธรรมโชติสมัย ศึกบางระจัน ครู บาอาจารย นักธรรม
นักเทศน นัก สวด นักแหล ครู บ าอาจารยโ หร ครูบาอาจารยโหราศาสตร
ครูบาอาจารยมหาคงกระพัน มหาแคลวคลาด มหาอุด มหาอํานาจ เมตตา
มหานิยม มหาโชค มหาลาภ ครูบาอาจารยสะเดาะกุญแจโซตรวน ครู บ า
อาจารยเ สกใบมะขามเปน ตัวตอ ครู บ าอาจารยเ สกขวานเปน ไก ครู บ า
อาจารยเสกสังกะสีเปนปลากัด ครูบาอาจารยเสกหัวปลีเปนตัวกระตาย ครูบาอาจารยเสกดอกแคเปนนกกระยาง ครู บาอาจารยแปลงเปนจรเข ครู บา
อาจารยแปลงเปนเสือโครง ครูบาอาจารยสะกดเรือบิน สะกดรถ สะกดเรือ
ครูบาอาจารยระเบิดน้ํา ครูบาอาจารยเดินบนน้ํา ครูบาอาจารยลองหนหาย
ตัว ครูบาอาจารยเหาะเหินเดินบนอากาศ ครูบาอาจารย ๑๕ ชั้นดิน ครูบา
อาจารย ๑๖ หองชั้นฟา
สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
ขาพระบาท ขาพระพุทธเจา ใตฝาละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค
สมเด็ จพระอรหั ง สัม มาสัม พุท ธเจา ทั้ ง ห าพระองค ร อ ยพระองค พั น
พระองค หมื่นพระองค แสนพระองค ลานพระองค โกฏิพระองค รอย
โกฏิ พันโกฏิ หมื่นโกฏิ แสนโกฏิ ลานโกฏิ มหาบรมจอมโกฏิ พระคุณองค

๒๒๘
สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจาที่ไดเสด็จลวงลับไปแลว รอยกัลป พัน
กัลป หมื่นกัลป แสนกัลป ลานกัลป โกฏิกัลป มหาบรมจอมโกฏิกัลป มากนับ
ไมถวน
ขาพระบาท ขาพระพุทธเจา ใตฝาละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค
สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจา ผูเปนเจาของพระพุทธศาสนานี้ นึกถึง
พระคุณองคสมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจาที่จะเสด็จมาตรัสรูในอนาคต
กาลภายภาคหนานี้ มากนับไมถวน นึกถึงพระคุณพระธรรมที่ไดลวงลับไป
แลว มากนับไมถวน พระธรรมในปจจุบันนี้ พระธรรมที่ยังมีมาภายในภาค
หนา มากนับ ไมถวน นึก ถึง พระคุณพระอริย สงฆ พระสมมุติสงฆที่ไ ด
ลวงลับไปแลว มากนับไมถวน พระอริยสงฆ พระสมมุติสงฆในปจจุบันนี้
พระอริยสงฆ พระสมมุติสงฆที่จะมีมาในภายภาคหนา มากนับไมถวน
ขาพระบาท ขาพระพุทธเจา ใตฝาละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค
สมเด็จพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจา พระคุณพระธรรม พระคุณพระสงฆ
ขาพระบาท ขาพระพุทธเจา ใตฝาละอองธุลีพระบาท นึกถึงพระคุณองค
สมเด็จพระปจเจกพุทธเจาที่ไดเสด็จปรินิพพานลวงลับไปแลว มากนับไม
ถวน นึก ถึงพระคุณบิด ามารดา พระคุณครู บ าอาจารยทั้ง หลาย คูสวด
พระอุปชฌาย นึกถึงพระคุณ บุญ คุณ ทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมัตถบารมี ศีลบารมี ศีลอุปบารมี ศีลปรมัตถบารมี เนกขัมมะบารมี เนกขัมมะอุปบารมี เนกขัมมะปรมัต ถบารมี ปญ ญาบารมี ปญญาอุป บารมี
ปญ ญาปรมัต ถบารมี วิริย ะบารมี วิ ริย ะอุป บารมี วิ ริย ะปรมั ต ถบารมี
ขันติบารมี ขันติอุปบารมี ขันติปรมัตถบารมี สัจจะบารมี สัจจะอุป บารมี
สัจจะปรมัตถบารมี อธิษฐานบารมี อธิษฐานอุป บารมี อธิษฐานปรมัตถบารมี เมตตาบารมี เมตตาอุป บารมี เมตตาปรมัตถบารมี อุเบกขาบารมี
อุเบกขาอุปบารมี อุเบกขาปรมัตถบารมี นึกถึงพระคุณพระมหาบริจาคทั้ง
๕ ทรัพย รางกาย บุตรธิดา ภรรยา และชีวิต องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุก ๆ พระองคที่บําเพ็ญมา
สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
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ขาพระบาท ขาพระพุทธเจา ใตฝาละอองธุลีพระบาท ขออาราธนาเสด็จ
พอ เสด็จปู เสด็จทวด พระพุท ธมหามณีรัตนปฏิมากร องคพระแกว
มรกต เสด็จพอปูพระพุทธชินราช เสด็จพอปูพระมงคลบพิตร เสด็จพอปู
วัด พนัญ เชิง เสด็จพอ ปูวัด เกศไชโย เสด็จพอปูพระพุทธโสธร จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา เสด็จพอปูวัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี เสด็จพอปูวัดไรขิง
จังหวัดนครปฐม เสด็จพอปูวัดบานแหลม แมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
เสด็จพอปูวัดบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สาธุ สาธุ สาธุ
เกลากระหมอมขออาราธนาพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิ คุณอัน
ยิ่ง ใหญ องคสมเด็จพระสัง ฆราช มหาสมณเจา ทั้ง สามพระองค องค
สมเด็จพระสังฆราชเจาทั้งหลาย องคสมเด็จพระสังฆราชทั้งหลาย
สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
อาตมาภาพขออัญเชิญดวงพระวิญญาณอันสูงสุดยอด องคสมเด็จพระ
เจาพรหมมหาราช องคสมเด็จพระเจาพรหมจอมมหาราช องคสมเด็จพระ
เจารามคําแหงมหาราช องคสมเด็จพระเจารามคําแหงจอมมหาราช องค
สมเด็จพระเจาเม็ง รายมหาราช องคสมเด็จพระเจาเม็ง รายจอมมหาราช
องคส มเด็จ พระเจ านเรศวรมหาราช องคส มเด็จ พระเจ านเรศวรจอม
มหาราช องคสมเด็จพระเจานารายณมหาราช องคสมเด็จพระเจานารายณ
จอมมหาราช องคสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช องคสมเด็จพระเจาตากสินจอมมหาราช องคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
องคสมเด็จพระพุทธเจาหลวงพระปยมหาราช องคพระบาทสมเด็จพระ
ภูมิพลมหาราช องคสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พลเรือ
เอกพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อาตมาภาพขออัญเชิญดวงพระวิญญาณอันยิ่งใหญ ทานเจาคุณพระยา
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ขออัญเชิญดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ พระยาสี หราชเดโชทานปราบปรามมหาสงครามอันยิ่งใหญ ขออัญเชิญดวงวิญญาณทาน
ขุนพลเสมาผูยิ่งใหญในกรุงศรีอยุธยา ขออัญเชิญดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ

๒๓๐
พันทายนรสิงห ขออัญเชิญดวงพระวิญญาณ วิญญาณบรรพบุรุษทั้งหลายที่
ไดสละชีวิตปกปองผืนแผนดินไทย
สาธุ สาธุ สาธุ
พระพุทธัง อาราธนานัง พระธรรมมัง อาราธนานัง พระสังฆัง อาราธนานัง
ขา พระบาท ขออาราธนาพระเดชพระคุณ พระมหากรุ ณาธิ คุ ณ อั น
ยิ่ง ใหญ เสด็จพอ ปูท วดเหยีย บน้ําทะเลจืด เสด็จพอ ปูโ ต วัด ระฆัง ขอ
อาราธนาหลวงพอศุข หลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา จังหวัดชัยนาท
พระอาจารยกรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพ อรุง หลวงปูรุง วัดทากระบือ จัง หวัดสมุทรสาคร พระอาจารยกรมหลวงชุมพร ขออาราธนา
หลวงพอ หลวงปูเฒาเกายอด วัดบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร พระอาจารย
กรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพอพริ้ง หลวงปูพริ้ง วัดบางปะกอก ฝง
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พระอาจารยกรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวง
พอกลั่น หลวงปูกลั่น วัดพระญาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอาจารย
กรมหลวงชุม พร ขออาราธนาหลวงพอ เดิ ม หลวงปูเ ดิม วั ด หนองโพ
จังหวัดนครสวรรค พระอาจารยกรมหลวงชุมพร ขออาราธนาหลวงพอเงิน
หลวงปูเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร พระอาจารยกรมหลวงชุมพร ขอ
อาราธนาหลวงพอเอีย่ ม หลวงปูเอี่ยม หลวงทวดเอี่ยม วัดสะพานสูง จังหวัด
นนทบุรี ขออาราธนาหลวงพอ เอี่ยม หลวงปูเอี่ยม วัด หนัง บางขุนเทีย น
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพอแชม หลวงปูแชม วัดฉลอง
จังหวัดภูเก็ต ขออาราธนาหลวงพอแชม หลวงปูแช ม วัดตากอง จังหวัด
นครปฐม ขออาราธนาหลวงพอ ปาน หลวงปูป าน คลองดาน จัง หวัด
สมุ ท รปราการ ขออาราธนาหลวงพ อ ปาน หลวงปู ป าน จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ขออาราธนาหลวงพ อ ขาว หลวงปู ข าว วั ด หลั ก สี่
บางเขน กรุงเทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพอแฉง หลวงปูแฉง วัดบางพัง ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขออาราธนาหลวงพอบุญทัน หลวงปูบุญทัน
จังหวัดปราจีนบุรี ขออาราธนาหลวงพอเสาร หลวงปูเสาร พระอาจารย
ของพระอาจารย มั่ น ขออาราธนาหลวงพ อ มั่ น หลวงปู มั่ น จั ง หวั ด
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สกลนคร ขออาราธนาหลวงพอ หลวงปูครูบาศรีวิชัยที่สรางทางขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม ขออาราธนาหลวงพอเทียน หลวงปูเที ยน วัดโบสถ
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ขออาราธนาหลวงพ อ คล า ย หลวงปู ค ล า ย จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ขออาราธนาหลวงพอแดง หลวงปูแดง วัดเขาบันไดอิฐ
จังหวัดเพชรบุรี ขออาราธนาหลวงพอเครื่อง หลวงปูเครื่อง วัดเทพสิ งหาร
จัง หวัด อุด รธานี ขออาราธนาหลวงพอ แหวน หลวงปูแหวน หลวงทวด
แหวน จังหวัดเชียงใหม ขออาราธนาหลวงพอโตะ หลวงปูโตะ วัดประดู ฉิมพลี ฝงธนบุรี กรุงเทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพอขาว หลวงปูขาว
วัดถ้ํากลองเพล จังหวัดหนองบัวลําภู ขออาราธนาหลวงพอมุม หลวงปูมุม
จังหวัดศรีสะเกษ ขออาราธนาหลวงพอ หลวงปูเจาคุณนอ วัดเทพศิรินทร
ขออาราธนาหลวงพ อ หลวงปู พ ระมงคลเทพมุ นี วั ด ปากน้ํ า กรุ ง เทพมหานคร ขออาราธนาหลวงพอเงิน หลวงปูเงิน วัดดอนยายหอม จังหวัด
นครปฐม ขออาราธนาหลวงพอชอบ หลวงปูชอบ จังหวัดเลย ขออาราธนา
หลวงพอ หลวงปูครูบาพรหมจักร พระพุทธบาทตากผา จังหวัดลําพูน ขอ
อาราธนาหลวงพอผาง หลวงปูผาง จังหวัดขอนแกน ขออาราธนาหลวงพอ
ฝน หลวงปูฝน จังหวัดสกลนคร ขออาราธนาหลวงพอเทสก หลวงปูเทสก
จังหวัดหนองคาย ขออาราธนาหลวงพออุตตมะ หลวงปูอุตตมะ วัดวังกวิเวการาม จัง หวัด กาญจนบุรี ขออาราธนาหลวงพอ เกษม หลวงปูเ กษม
จังหวัดลําปาง ขออาราธนาทานพระอาจารย และหลวงพอ หลวงปู หลวง
ทวด และพระธุดงคที่เครงครัดทั่วประเทศไทย พระธุดงคที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่ว
ประเทศไทย ขออาราธนาทานพระอาจารย หลวงพอ หลวงปู หลวงทวด
พระธุดงคที่มีฤทธิ์เดชเดชา ศักดานุภาพทั่วประเทศไทย
สาธุ สาธุ สาธุ
อาตมาภาพขออัญเชิญองคสมเด็จพระเจาพอ องคสมเด็จพระเจาปู องค
สมเด็จพระเจาตา พอครูฤๅษีนารอด พอครูฤๅษีนารายณ พอครูฤๅษีตาวัว
พอ ครูฤๅษีตาไฟ พอ ครูฤ ๅษีประลัย โกฏิ พอ ครูฤๅษี ๑๐๘ พระองคทรง
ฤทธา พอครูฤๅษีศั กดิ์สิทธิ์วิเศษ มากนับไมถวน อาตมาภาพขออัญเชิญ
องคสมเด็จพระภูมิเ จาที่ องคสมเด็จพระเจากรุง พาลี องคสมเด็จพระ
ไวยทัตเทวา อาตมาภาพขออัญ เชิญ องคสมเด็จพระสยามเทวาธิราชเจา

๒๓๒
พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองอันเรืองฤทธิ์ อาตมาภาพขอ
อัญเชิญเทพยดาเจาซึ่งสิงสถิตอยูในภูผ า หวยเหว เกาะแกว เมืองหลวง
จัง หวัด วงศ เมืองใหญ ห วย หนอง คลอง บึง บาง ไพรพฤกษา ทุก
หยอมหญาลดาวัลย มิใชเทานั้น อีกทั้งยักษ คนธรรพ นาคราชผูเปนใหญ
อาตมาภาพขออัญ เชิญเทพเจาทั่วทั้ง ๑๐ ทิศ มหาสมุทรจัก รวาล มหา
จักรวาล อนันตจักรวาล อาตมาภาพขออัญเชิญเทพเจาทั่วโลก อาตมาภาพ
ขออัญเชิญเทพเจา ๑๖ ชั้นฟา อาตมาภาพขออัญเชิญทานทาวมหาราชทั้ง ๔
ทิศ อาตมาภาพขออัญเชิญพระผูเปนใหญ พระผูเปนเจาองคสมเด็จพระ
อิศวรนารายณ พระอินทร พระพรหม พระยม พระกาฬ
สาธุ สาธุ สาธุ
อาตมาภาพขออัญเชิญ เทพเทวัญทุ กชั้นฟา องคสมเด็จพระอิศวรเจา
โลกาเปนประธานทรงโคอุสุภราชเปนยานพาหนะอันใหญยิ่ง ขออัญเชิญ
องคสมเด็จขันทกุมารมิ่งโอรสราชทรงพญานกยูงมะยุรยาทพาหนะอันจงดี
ขออัญเชิญองคสมเด็จพระบรมจักกริชฤทธิเรืองศรีทรงครุฑโบยบินเวหา
เหิรไมมีผูใดลวงเกินประมาทหมิ่น ขออัญเชิญองคอมรินทรเจาเวชยัน ต
พระเวศวกรรมกับ พระมาตุลี เทพเจาทั่วทั้ งจักรราศีทุกแหลง หลา พระ
อาทิตยเทวาเรืองเดช พระยานรัตนประเวศเที่ยวเวียนวง
สาธุ สาธุ สาธุ
นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆัสสะ
นะโมพุทธายะ นะโมธัมมายะ นะโมสังฆายะ
ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ
ตโจ ทันตา นขา โลมา เกศา
ทุกขัง สมุทัยยัง นิโรธัง มัคคานัง ภะคะวา ภะคะวา
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สัมพุทเธ อะสังวิสุโล นะโมพุทธายะ วันทานัง ปาสุอุชา ทะโตทุนา ปะคะ หะปะทัง อิสะปะมิ พุทธะสังมิ อิสวาสุ มะอะอุ อิกะวิติ สุทธิเสตโถ อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ สังวิทาปุกะยะปะ อาปามะจุปะทีมะสัง-
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อังขุ สะธะวิปปะสะอุ ทุสะนะโส จิเจรุนิ ตันนิพพุติง กะระมะถะ จะภะกะสะ นะมะพะทะ จะอะพะทะ จะอะภะตะ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง จิปเสคิ คิปจิเส สุสิโม พุทโธภะคะวา สุสิโม ธัมโมภะคะวา สุสิโม สังโฆภะคะวา
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทะทะทะ โรโรโร อะอะอะ สะสะสะ โสโสโส โนโนโน นะโมพุทธายะ
อิติปโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปติอิ
อิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรถินัง ปสัมระโลปุสัตพุท โสมาณะกะริถาโธ ภะสัมสัมวิสะเทภะ คะพุทปนทูทัมวะคะ วาโธโนอะมะมะวา อะวิชสุนุตสานุสติ
อิตปิ โสภะคะวา อะระหัง อิตปิ โสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปโสภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปนโน อิตปิ โสภะคะวา สุคะโต อิตปิ โสภะคะวา โลกะวิทู อิตปิ โสภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะ สาระถิ อิติปโสภะคะวา สัตถาเทวมนุสสานัง อิตปิ โสภะคะวา พุทโธ อิตปิ โสภะคะวา ภะคะวาติ
พามานาอุ กะสะนะทุ
เตชะสุเนมะ ภูจะนาวิเว
อิติปารมิตาติงสา อิติสัพพัญูมาคะตา
อิติโพธิมนุปปตโต อิติปโสจะเตนะโม
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ มะอะอุ อุอะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ
พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทธัง อะระหังพุทโธ อิตปิ โสภะคะวา นะโมพุทธายะ พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทธัง อะระหังพุทโธ
อะระหังสุคโตภะคะวา นะโมพุทธายะ อิติปพุทโธภะคะวา
อะสังวิสุโล ปุสะพุภะ จิเจรุนิ นะชาลีติ นะมะพะทะ

๒๓๔
ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ อะหังปตัง ชานามิ ชานามิ สารพัด
ศัตรูวินาศสันติ
สันติปก ขาอะปตตะนา สันติปาทาอะวัญจะนา มาตาปตาจะนิกขันตา
ชาตะเวทะปะฏิกกะมะ พระโสนามะยักโข เมตะทันตะปริวาสะโก อรุณี หะเตโหตุ เตชัยยะมังคลานิ
สุโกปนจะ อากาเสจะ พุทธะทีปงกะโร นะโมพุทธายะ
จะพุทโธ ทาวเวสสุวัณโณ เวสสะพุทธสะ
สั ก กั ส สะวชิ ร าวุ ธั ง ยะมั ส สะนั ย นาวุ ธั ง อาฬะวะกั ส สะทุ ส าวุ ธั ง
เวสสุวัณณัสสะคธาวุธัง จัตตาโร วา อาวุธานัง เอเตสังอานุภาเวนะสัพเพยักขา ปะลายันติ

บทกรวดน้ํา
บุญ กุศ ลทั้ง หลาย มหากุศ ลทั้ ง หลาย มหากุศ ลอัน ยิ่ง ใหญทั้ง หลายที่
ขาพเจาไดบําเพ็ญมา ขาพเจาขออุทิศใหบิดามารดา อุปชฌาจารย ทานปูยา
ตาทวด ปูยาตายาย ญาติกาทั้งหลาย ทานผูมีพระคุณทั้งหลาย และเทวดาที่
รัก ษาขาพเจา พระที่ เ สวยอายุขาพเจา เทพเจาทั้ง ๗ วัน พระภูมิที่บา น
ขาพเจา เจาที่เจาทางทั้งหลายที่บานขาพเจา ผีเรือนทั้งหลายที่บานขาพเจา
และพระผูเปนใหญ พระผูเปนเจา องคสมเด็จพระอิศวรนารายณ พระอินทร
พระพรหม พระยม พระกาฬ พระจตุ โ ลกบาลทั้ง สี่ เทพเจาสิบ หกชั้น ฟา
เทพเจาทั่วมหานภากาศ เทพเจาทั่ วทั้ ง สิบ ทิ ศ มหาสมุทร จัก รวาล มหา
จักรวาล อนันตจักรวาล เทพเจาทั่วโลก และดวงพระวิญญาณจอมมหาราช
ทั้งหลาย จอมอริราชทั้งหลาย มหาราชทั้งหลาย พระเจาแผนดินไทยทั้ง ๙
พระองค และบรรพบุรุษทั้งหลาย องคพระสยามเทวา พระหลักเมือง พระ
เสื้อเมือง พระทรงเมืองอันเรืองฤทธิ์ พระโพสพ นางพระธรณี นางพระคงคา พระพาย พระเพลิง ดิน น้ํา ลม ไฟ ศัตรูหมูมารทั้งหลาย เจา กรรมนายเวรทั้งหลาย สรรพสัตวทั้งหลาย มากไมมีประมาณ จงเปนสุขเปนสุข หมด
ทุกข หมดภัย หมดอันตราย ทั้งหลายเทอญ
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บุญ กุศ ลทั้ ง หลาย มหากุศ ลทั้ ง หลาย มหากุศ ลอัน ยิ่ง ใหญทั้ง หลายที่
ขาพเจาไดบําเพ็ญมา ขาพเจาขออุทิศใหบิดามารดา ครู บาอาจารย ญาติกา
ทั้งหลาย ทานผูมีพระคุณทั้งหลาย ขาพเจาขอแผเมตตากรุณาไปในสรรพสัตวทั้งหลาย เบื้องต่ําตั้งแตมนุษยโลกลงไปถึงอเวจีมหานรก เบื้องสูงตั้งแต
มนุษยโลกขึ้นไปถึงอกนิฏฐมหาพรหม และรอบครอบจักรวาล มหาจักรวาล
อนันตจักรวาล จงเปนสุขเปนสุข หมดทุกข หมดภัย หมดอันตราย ทั้งหลาย
เทอญ
บุญ กุศ ลทั้ ง หลาย มหากุศ ลทั้ ง หลาย มหากุศ ลอัน ยิ่ง ใหญทั้ง หลายที่
ขาพเจาไดบําเพ็ญมา ขาพเจาขออุทิศใหบิดามารดา ครู บาอาจารย ญาติกา
ทั้ ง หลาย ท า นผู มี พ ระคุ ณ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ชาติ ก อ น ทุ ก ภพทุ ก ชาติ ไม มี
ประมาณ จงเปนสุขเปนสุข หมดทุกข หมดภัย หมดอันตราย ทั้งหลายเทอญ
บุญ กุศ ลทั้ ง หลาย มหากุศ ลทั้ ง หลาย มหากุศ ลอัน ยิ่ง ใหญทั้ง หลายที่
ขาพเจาไดบําเพ็ญมา ขาพเจาขออุทิศใหเจา กรรมนายเวรทั้งหลาย ศัตรูหมู
มารทั้งหลาย ทั้งในชาตินี้และเมื่อชาติกอน ทุกภพทุกชาติ ไมมีประมาณ จง
เปนสุขเปนสุข หมดทุกข หมดภัย หมดอันตราย ทั้งหลายเทอญ
ขาพเจาขออาราธนา พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และ
เสด็จพอปูพระแกวมรกต เสด็จปูพระพุทธชินราช เสด็จปูพระมงคลบพิตร
เสด็จปูวัดพนัญเชิง เสด็จปูวัดเกศไชโย เสด็จปูพระพุทธโสธร เสด็จปูวัดเขาตะเครา เสด็จปูวัดไรขิง เสด็จปูวัด บานแหลม เสด็จปูวัดบางพลี สมเด็จ
พระสังฆราชทุก ๆ พระองค เสด็จปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด เสด็จปูโตวัด
ระฆัง พระธุด งค ที่ เ คร ง ครั ด ทั่ วประเทศไทย พระธุ ด งคที่ ศัก ดิ์สิ ทธิ์ ทั่ ว
ประเทศไทย พระธุด งคที่ เ รือ งฤทธิ์ เ รือ งอํานาจทั่วประเทศไทย และสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในมนุษยโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเทวโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในพรหมโลก จงคุมครองขาพเจา ขอใหขาพเจา หมดทุกข หมด
โศก หมดโรค หมดภัย หมดอัน ตราย หมดสรรพเคราะห หมดสรรพโศก
หมดสรรพโรค หมดสรรพภัย หมดสรรพอันตราย ศัตรูหมูมารทั้งหลายจง
พายแพไป ศัตรูหมูมารทั้งหลายจงเสื่อมสูญไป

๒๓๖
ขอให ข า พเจ า จงเจริ ญ ก า วหน า มหาศาล เจริ ญ รุ ง โรจน ม หาศาล
เจริญรุงเรืองมหาศาล ดวยอายุ วรรณะ สุข ะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
ตลอดกาลนาน
ขอใหขา พเจ าจงเจริ ญ กา วหน าอั น ยิ่ง ใหญ เจริญ รุ ง โรจนอั น ยิ่ง ใหญ
เจริญรุงเรืองอันยิ่งใหญ ดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
ตลอดกาลนาน
ขอใหขาพเจาจงเจริญกาวหนาอันสูงสุดยอด เจริญรุงโรจนอันสูงสุดยอด
เจริญ รุงเรือ งอัน สูง สุดยอด ดวยอายุ วรรณะ สุข ะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร
สมบัติ ตลอดกาลนาน
ขอใหขาพเจาจงเจริญ ดวยอายุ วรรณะ สุข ะ พละ อายุเ จริญ ดวยอายุ
วรรณะขอใหมีรูปรางสวยงามเหมือนทองคําธรรมชาติ เหมือนหนึ่งนายชาง
ผูฉลาด หลอมหลอขัดเกลาไวเปนอันดี ขอใหมีรูปรางสวยงาม ดังเทพเทวัญ
บนชั้น ฟา สุข ะขอใหมีความสุขความเจริญ อัน มโหฬารอันยิ่ง ใหญ พละ
ขอใหมีกําลังวังชาถึงเจ็ดชางสาร ขอใหมีมหาอํานาจใหญโตมโหฬารดัง่ พญา
ราชสีห ขอใหมีฤทธิ์ดัง พระโมคคัล ลาน ขอให มีปญ ญาและกําลัง ทรัพ ย
มากกวาคนทั้งหลายตลอดกาลนาน
ขอใหขาพเจาไดสดับตรับฟงพระธรรมเทศนาของพระศรีอาริย สมเด็จ
พระพุทธเจาเมื่อเสด็จมาตรัสรู ขอใหขาพเจาไดเปนสาวกและไดสําเร็จมรรค
ผลนิพพานเทอญ

คาถาคงกระพัน
โอมพุงพลาน ขางหลังใหมีเหล็กกลา ขางหน าใหมีเหล็กแข็ง ใครจะฟน
แทงไมเขา ตีไมแตก ปนยิง ไมออก ภัย อันตราย ศาสตราวุธหนึ่งรอ ยแปด
ประการ ฆาไมตาย พระพุทธังบังขางขวา พระธัมมังบังขางซาย พระสังฆัง
บังกายา พระอะระหังบังเกศา อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

๒๓๗

บทสวดน้ํามนต

พุทธคุณนัง นะโมพุทธายะ ธัมมะคุณนัง นะโมพุทธายะ สังฆคุณนัง นะโมพุทธายะ ครูอุปชฌาจารยคุณนัง นะโมพุทธายะ ปตาคุณนัง นะโมพุทธายะ มาตาคุณนัง นะโมพุทธายะ พุทธัง บังเนตร ธัมมัง บังเนตร สังฆัง บัง
เนตร พุทธัง บังจักขุ ธัมมัง บังจักขุ สังฆัง บังจักขุ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

คาถามหาอํานาจ
อิตปิ โสภะคะวา พยัคโฆ พยัคฆา สัตถาอาหะ

คาถากันศัตรู
ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณา ฆะเฏสิ อะหังปตัง ชานามิ ชานามิ สารพัด
ศัตรู วินาศสันติ

คาถาเมตตามหานิยม
นะเมตตานะ อุเมตตานะ อะเมตตานะ เมตตานะ พระพุทโธนะ พระธัมโมนะ พระสังโฆนะ เมตตานะ แดขาพเจา

คาถาโชคลาภ
พระนาชาลีติ พระฉิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณรัตนจินดามณีมามะ วัตถุ วัต ถามามะ โภชนะมามะ อาหารมามะ พลาพละมามะ มหาลาโภ มหาพรหมามามะ มหาอินทรมามะ มหาราชามามะ มหาราชเทวีมามะ มหาราชกุมาโรมามะ มหาราชกุมารีมามะ อัครมหาเสนาบดีมามะ มหาเศรษฐีมามะ
มหาเศรษฐีนีมามะ

๒๓๘
สัพเพชนา มหาชนา สัพพะสุขัง สวัสดิลาภัง มหาลาภัง ภวันตุเม

๒๓๙

อานิสงสกถา
ตอนนี้จะไดนําคําพรรณนาอานิสงสแบบตาง ๆ ซึ่งรวมมาจากหลาย
ถิ่นหลายที่ เล็ก ๆ นอย ๆ บาง มาก ๆ บาง เพื่อประโยชนในการพอก
พูนศรัทธาปสาทะแกทานสาธุชนตามสมควร

๒๔๐

พระพุทธรูปหยกขาว วัดมหาอันธุกันทะ เมืองพินอูลวิน

๒๔๑

สัทธาดิลก
อานิสงสการสรางพระพุทธรูป
อันอานิสงสการสรางพระพุทธรูปนั้นพระโบราณจารยไดกลาวเอาไว
ดังนี้
ผูสรางพระพุทธรูปดวยดีบุก จะไดเกิดเปนเทวดา ผูมีศักดามาก
ผู ส ร า งพระพุ ท ธรู ป ด ว ยเงิ น จะได เ กิ ด เป น พระเจ า จั ก รพรรดิ์
ประกอบดวยรัตนะ ๗ ประการ
ผูสรางพระพุทธรูปดวยทองเหลืองและทองสัมฤทธิ์ จะไดเกิดเปนบรม
กษัตริยมีสมบัติมาก
ผูสรางพระพุทธรูปดวยศิลา จะไดเกิดเปนทาวอมรินทราธิราช
ผูสรางพระพุทธรูปดวยไมโพธิ์และแกนจันทน จะไดเ กิดเปนใหญใ น
ประเทศราช บริบูรณดวยจตุรงคเสนา
ผูส รางพระพุท ธรูปดวยการวาดใสแผน ผาหรือแกะสลักลงบนแผ น
โลหะตาง ๆ ผูนั้นจะไดเปนทาวมหาพรหม
ผูสรางพระพุทธรูปดวยทองคํายอมมีอานิส งสไพศาล จะปรารถนา
เปนพระพุทธเจาในกาลอนาคตเบื้องหนา ก็จะสําเร็จดังความตั้งใจ
การสรางพระพุทธรูปนั้นแมจะดวยวัตถุธาตุใดก็ตาม จัดวาไดสะสม
มหากุศล มหาบารมีใหเกิดขึ้น อันจะเปนอุปนิสัยปจจัยแกมนุษย สมบัติ
สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติในกาลตอไปเบื้องหนาแล

๒๔๒

อานิสงสการปดทองพระพุทธรูป
การปดทองพระพุทธรูปนั้นมีตํานานกลาวไววา ในอดีต กาลเมื่อครั้งที่
พระพุท ธเจาพระสมณโคดมพระพุท ธเจาองคปจจุบัน ของเรานี้ยังสราง
บารมีเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวอยูนั้น ยังมีพระราชาพระองคหนึ่ง
ทรงพระนามวา พระเจามหารถราช เสวยราชสมบัติในสักกราชาวดีนคร
มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งพระองคมีพระสหายพระองคหนึ่ง
ทรงพระนามวาพระเจาปญ จาลราช เสวยราชสมบัติในปญ จาลนคร ซึ่ง
เปนพระสหายที่ไมไดเห็นหนากัน แตพระเจาปญ จาลราชยังมิไดนับถือ
พระพุทธศาสนา
ครั้งหนึ่งพระเจาปญจาลราชสงผารัตนกัมพลเนือ้ ดีราคาแพงผืนหนึ่งมา
ถวายพระเจามหารถราช พระเจามหารถราชพิจารณาดูผากัมพลแลว
ทรงเห็นวาผานี้ราคาแพง เราควรจะสงแกวคือพระพุทธรัต นะไปถวาย
แลวพระองคก็ใ หชางเขียนรูปพระพุท ธเจาลงในแผนทองคําดวยชาดหรคุณ มีขนาด ๑ ศอก แลวใหอํามาตยเชิญพระพุทธรูปนั้นลงสําเภาไป
ถวายพระเจาปญจาลราช แตกอนจะสงราชทูตไป พระองคทรงระลึกถึง
คุณ ของพระสั มมาสั ม พุ ท ธเจา แล วอธิ ษ ฐานว า “พระเจา ป ญ จาลราช
สหายของหมอมฉันนั้นเปนมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิด มิไดมีความเชื่อใน
คําสั่งสอนของพระองค ถาพระองคเสด็จไปพระนครนั้นแลว ขอพระองค
ไดโปรดแสดงปาฏิหาริย ชักจูงพระเจาปญจาลราชใหละเสียซึ่งความเห็น
ผิดจากทํานองคลองธรรมดวยเทอญ” เมื่อทรงอธิษฐานแลวก็เสด็จลุยไป
ในน้ําลึกเพียงพระศอ เพื่อสงเสด็จพระพุทธรูปนั้นจากไป
เมื่ อ สํ า เภาไปถึ ง กรุ ง ป ญ จาละแล ว ราชทู ต ก็ เ ข า ไปกราบทู ล พระ
เจาปญจาลราชใหทรงทราบ พระองคก็เกิดปติโสมนั สเสด็จไปรับเครื่อง
บรรณาการนั้น พรอมดวยอํามาตย จตุร งคเสนา และประชาชน พระ
เจาปญจาลราชเสด็จลงไปในน้ําลึกเพียงพระศอเพื่อตอนรับพระพุทธรูป
ดวยแรงอธิ ษ ฐานของพระเจ ามหารถราช พระพุท ธรูปนั้ น ก็ไ ด แสดง
ปาฏิหาริย เชนลอยขึ้นไปในนภากาศเปนอัศจรรย พระเจาป ญจาลราช
ทอดพระเนตรดังนั้นจึงเกิดศรัทธาเปนที่ยิ่ง ทรงแสดงพระองคเปนพุทธ-

สัทธาดิลก

๒๔๓

มามกะ ผู ถื อ พระรั ต นตรั ย เป น สรณะต อ หน า พระพุ ท ธรู ป นั้ น พระ
เจาปญจาลราชกลับกลายเปนผูมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเปนยิ่งนัก
ทรงใหนําพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว ณ พระราชมนเทียร แลวบูชาดวย
ดอกไมธูปเทียน และแสดงตนเปนอุบาสกผูนับถือพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง
ที่ร ะลึก ตอมาพระองคไ ดใ หชางแกะสลักพระพุท ธรูปดวยแกน จัน ทร
เสร็จแลวใหประดิษฐานไวที่ศาลาบุน นาคทรงรับสั่ง อนุญ าตใหชาวพระ
นครพากันไปปดทองพระพุทธรูปนั้น
ครั้งนั้นพระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนคนเข็ญใจอยูในเมืองนั้น แม
จะเปน ผูยากจนอนาถาไรท รัพย แตเมื่อฟง ขาวเชิญ ชวนใหไ ปปดทอง
พระพุทธรูปแกนจันทนนั้นแลวก็เกิดความศรัทธาอยางแรงกลาปรารถนา
จะไดนําทองไปปดพระพุท ธรูปนั้น ดวย จึงไดลาบุตรและภรรยาเพื่อไป
ขายตัวเปนทาส จะไดนําเงินมาซื้อทองไปปดพระพุทธรูป ภรรยาเมื่อได
ฟงดังนั้นก็เกิดความสลดใจ ภรรยาจึงยอมขายตนและลูกไปเปนทาสเสีย
เอง ฝายพระโพธิสัตวเมื่อไดเงินจากการขายภรรยาและลูกไปเปนทาส
แลวจึงไดนําเงินไปซื้อทองปดพระพุทธรูป เมื่อทองไมพอแตยังมีศรัทธา
แกกลา พระโพธิสัต วจึงดําริวา ใครหนอจักมีวิช าการหรือมนตราที่จะ
เปลี่ยนเนื้อของเราเปนทองได เราจะสูยอมสละเนื้อของตนเองใหเพื่อจะ
ไดทองนําไปปดพระพุทธรูปใหดูสวยงามตามทีไ่ ดตงั้ ใจ ดวยความศรัทธา
จึงไดไปปาวประกาศถอยคําดังวาอยูที่ทางสี่แพรง ครั้นนั้นรอนถึงทาว
สักกเทวราชจึงจําแลงแปลงกายเปนพราหมณแกลงมาถามความเปนไป
กับพระโพธิสัตว แลวก็รับคําวาตัวเรานี้มีมนตราที่จะเปลี่ยนเนื้อคนเปน
ทองคํ าได พระโพธิสั ต ว ก็ดี ใ จนํ ามี ด มาเฉื อ นเนื้ อ ของตั ว เองออกให
พราหมณแกผูนั้นเปลี่ยนเปนทองคํา พระโพธิสัตวนั้นแมจะเจ็บปวดปาน
ใดก็ยังไมตายดวยกําลังเทวานุภาพบันดาลรักษาไว พราหมณจําแลงนั้น
ก็นําเนื้อเสกเลนแรแปรธาตุเปลี่ยนเปนทองปดพระพุทธรูปจนเสร็จ ขณะ
นั้นเองพระโพธิสัต วก็ถึง การสลบไปดวยความเจ็บปวด สวนทาวสัก กเทวราชเห็นดังนั้นก็บันดาลแกไขพระโพธิสัตวใหหายเปนปกติมีเนื้อเต็ม
ดวยเทวานุ ภาพ ฉับพลัน นั้น ผิวกายของพระโพธิสัต วก็สุกปลั่งประดุจ
ทองคําธรรมชาติ ทั้งไดรับคําทํานายวาจะไดบรรลุเปน พระสัมมาสัม -

๒๔๔
พุทธเจาองคหนึ่งในอนาคตพระนามวาพระสมณโคดม ความนี้ลวงรูไป
ถึงพระเจาปญจาลราช ทรงมีความเลื่อมใสเปนที่ยิ่ง ไดทรงสัก การะพระ
โพธิสัตวดวยทรัพยสินและเงินทองมากมาย พระโพธิสัตวก็ไดนําเงินไป
ไถ ตัว บุต รภรรยามาเสวยสมบัติ สิ้ น กาลนาน ครั้น วายปราณก็ ไ ด ไ ป
บังเกิดบนสุคติโลกสวรรคดวยอานิสงสแหงการทําพุทธบูชาดวยประการ
ฉะนี้แล

อานิสงสการนับถือพระรัตนตรัย
การนั บ ถื อ พระรั ต นตรั ย นั้ น เรี ย กได อี ก อย า งว า การเข า ถึ ง ไตรสรณาคมนแปลวาผูเขาถึงสรณะทั้ง ๓ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ
และพระสังฆรัตนะ สรณาคมนมี ๒ อยางคือ โลกิยสรณาคมนและโลกุตตรสรณาคมน
โลกิ ย สรณาคมน ไ ด แ ก ก ารถึ ง พระรั ต นตรั ย ของปุ ถุ ช น อั น อาจ
เปลี่ยนแปลงได เพราะจิตใจของปุถุชนยังไมแนนอน อาจจะโลเลไปตาม
อารมณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปก็ได
โลกุ ต ตรสรณาคมน ไ ด แ ก ก ารถึ ง พระรั ต นตรั ย เป น ที่ พึ่ ง ของพระ
อริยบุคคลมีพระโสดาบันเปนตนไป จะไมมีการหวั่นไหวดวยเหตุปจจัย
ภายนอก มีความเลื่อมใสมั่ นคงแข็ง แกรง จะไมยอมเปลี่ยนแปลงการ
เคารพนับถือพระรัตนตรัย แมจะมีเหตุอันตรายจนถึงแกชีวิตก็ตาม
การเขา ถึง พระไตรสรณาคมนของปุถุช นย อมสําเร็จดวยอาการ ๔
อยาง คือ
๑. ดวยการมอบใหซึ่งตน
๒. ดวยการมีพระรัตนตรัยเปนเบื้องหนา
๓. ดวยการยอมตัวเปนศิษย
๔. ดวยการแสดงออกซึ่ง สามี จิกรรม คือมารยาทอัน สมควรแกพระ
รัตนตรัย

สัทธาดิลก

๒๔๕

การเปลง วาจาวา ตั้งแตวัน นี้เปน ตนไป ขาพเจาขอมอบตนแกพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ เรียกวา การเขาถึงพระไตรสรณาคมน ดวย
การมอบตน
การเปลง วาจาวา ตั้ง แตวันนี้เปน ตน ไป ขาพเจาจะมีพระพุท ธ พระ
ธรรม พระสงฆเปน เบื้องหนา คือจะทําอะไรก็ยกเอาพระรัตนตรัยเปน
เบื้องหนาเปนหลักเกณฑ เรียกวาการเขาถึงพระไตรสรณาคมนดวยการ
มีพระรัตนตรัยเปนเบื้องหนา
การเปลงวาจาวา ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขาพเจาขอแสดงตัวเปนศิษย
ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขอทานทั้งหลายจงจําขาพเจาไวอยาง
นี้ เรียกวาการเขาถึงพระไตรสรณาคมนดวยการยอมตัวเปนศิษย
การเปลงวาจาวาตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขาพเจาขอแสดงความยําเกรง
อยางเต็มที่ตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ คือขาพเจาจะแสดงออกซึ่ง
สามีจิกรรมคือมารยาทอันสมควร มีการอภิวาทกราบไหว วันทา อัญชลี
ยืนขึ้นลุกรับ หลีกใหทาง ขอทานทั้งหลายจงจําขาพเจาไวอยางนี้ เรียกวา
การเขาถึงพระไตรสรณาคมนดวยการแสดงออกซึ่งสามีจิกรรม
บุคคลกระทําอาการทั้ง ๔ ดัง กลาวมานี้อยางใดอยางหนึ่งชื่อวาการ
เขาถึงพระรัตนตรัย หรือการเขาถึงพระไตรสรณาคมน
ดัง ที่ใ ชกัน ในปจจุบัน นี้โดยการเปลง วาจาวา พุท ธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมป .......... ตะติยัมป
.......... ก็ชื่อวาเปนการแสดงตนเพื่อเขาถึงพระไตรสรณาคมนเหมือนกัน
ฉะนั้น ขณะที่เราเปลง วาจาวา พุทธัง ...ธัมมัง...สัง ฆัง สรณัง คัจฉามินั้น
พึงตั้งจิตใหเกิดศรัทธาปสาทะในคุณของพระรัตนตรัยไปดวยก็จะไดบุญ
กุศลอยางเต็มที่ อยาเพียงสักแตวากลาวลอย ๆ
ผูที่ ถึ ง โลกุ ต ตรสรณาคมน ย อ มมี ม รรค ๔ ผล ๔ นิ พ พาน ๑ เป น
อานิ ส งส ดั ง มี พ ระพุ ท ธพจน ที่ ว า บุ ค คลผู ใ ดถึ ง พระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆเปนสรณะแลว ไดเห็นแจงอริยสัจทั้ง ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค ผูนั้นยอมพนจากทุกขทั้งปวงไดเพราะอาศัยสรณะนั้น

๒๔๖
ผูที่ถึงโลกิยสรณาคมน ดังที่กัลยาณปุถุชนนับถือกันอยูนั้น ยอมเปน
ปจจัยใหไดเขาสูสุคติโลกสวรรค ที่พรั่งพรอมดวยโภคสมบัติอันเปนทิพย
ดังคําของพรหมองคหนึ่งที่กลาวไวในมหาสมัยสูตรวา “บุคคลเหลาใดนับ
ถือพระพุทธจาเปนสรณะ บุคคลเหลานั้นเมื่อละอัตภาพมนุษยแลว จะไม
ไปสูอบายภูมิ จะเขาสูความเปนสวนหนึ่งของหมูเทพ”
อีก ประการ พระมหาโมคคั ล ลานะ ผูเ ปน อั ครสาวกเบื้อ งซา ยของ
พระพุทธเจา ผูเลิศในทางมีฤทธิ์ สามารถขึ้นสวรรคลงนรกไดในเวลาชั่ ว
ลัดนิ้วมือ ไดกลาวแกทาวสักกเทวราชผูเปนจอมเทพในสวรรคชั้นดาวดึงส
วา “ดูกร ทานจอมเทพ การนับถือพระรัตนตรัยเปนสรณะนั้นเปน
สิ่งประเสริฐ เพราะวาเมื่อบุคคลนั้นแตกกายทําลายขันธเขาสูสุคติ
โลกสวรรคแลว ยอมจะเจริญรุงเรืองครอบงําเทพเจาอื่นดวยฐานะ
๑๐ คือ อายุทิพย วรรณะทิพย สุขทิพย ยศทิพย อธิบดีทิพย รูปทิพย
เสียงทิพย กลิ่นทิพย รสทิพย สัมผัสทิพย ก็เพราะเหตุที่นับถือพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะนั่นแล”
ฉะนั้น ทานสาธุชนทั้งหลายพึงผูกใจใหมั่นคงในความศรัทธาปสาทะมี
ความเชื่อความเลื่อมใส ตอคุณของพระรัตนตรัย อันจะนําตนใหพนทุกข
พนภัยในวัฏฏสงสาร มีความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความ
โศกเศราพิรี้พิไรรําพัน ทุกขกายทุกขใจ คับแคนใจ ไดอยางแนนอน ใน
กาลทุกเมื่อเทอญ

อานิสงสการเสียสละเพื่อพระรัตนตรัย
ในครั้งอดีต กาล เมื่ อครั้ง พระสัมมาสั มพุทธเจาพระองคกอนอัน ทรง
พระนามวา พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาเขานิพพานไปแลวเปนเวลาได ๗
วัน ยังมีพระราชาพระองคหนึ่งทรงพระนามวาจินราช เสวยราชสมบัติ ณ
จินนคร ครั้งนั้นมีพระภิกษุ ๓๒ รูป สามเณร ๑ รูป ผูมีศีลวัตรเปนอันดี
เดินผานไปในพระนครนั้น ปุโรหิตของพระราชาเห็นพระภิกษุสามเณร
แลวคิดวา ภิกษุเหลานี้เปนสาวกของพระพุทธเจาถาปลอยใหมาเมืองนี้

สัทธาดิลก

๒๔๗

พระราชาของเราจักเลื่อมใส ลาภสักการะที่เราเคยไดก็จะเสื่อม เราจะตอง
กําจัดเสีย จึ งไปเขาเฝาพระราชากราบทูลวา “ขาแตพระมหาราชเจา
พวกโจรไดป ลอมตัว เป น ภิก ษุ พากัน มาจะปลน พระนครพระเจ าข า ”
พระราชาก็หลงเชื่อตรัสวา “อาจารย เราจะทําอยางไร” ปุโรหิตกราบทูล
วา “พระองคอยารอชา จงรีบจับภิกษุปลอมมัดแลวโบยดวยหวาย เอาไป
เสียบหลาวไว” พระราชาทรงสดับแลวเห็นชอบดวย รับสั่งใหเพชฌฆาต
ชวยกันทุบบาตร ฉีกจีวร ทุบศีรษะ ตบปากพระภิกษุสามเณร เลือดไหล
ออกจากปาก หู จมูก ภิกษุสามเณรตางก็รองไหบนไปตาง ๆ ดวยความ
เจ็บปวดและกลัวตาย
พระนาคทีปกเถระผูเปนหัวหนา ไดกลาวปลอบโยนภิกษุทั้งหลาย ให
นึกวาทุก ๆ คนมีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ ความทุกขที่ไดรับ
อยูนี้เปนผลของกรรมชั่วที่เราสรางไวเอง ฝายชาวนครก็ไดบอกเลาขาวนี้
ตอกันไป
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเกิดเปนลูกเศรษฐี มีนามวาทุลกบัณฑิต เมื่อทุลกบัณฑิตไดทราบขาวก็รีบไปถามพระทีปกเถระวา “ทาน
ไดทําผิดอะไร” พระเถระตอบวา “พวกอาตมาไมเห็นความผิดในปจจุบัน
มีแตความผิดกรรมเกาในอดีตที่พวกอาตมามองไมเห็น”
พระโพธิสัตวออนวอนเพชฌฆาตวา “กรุณารอสักครู ขาพเจาจะเขา
เฝาพระราชาเมื่อเขาเฝาก็กราบทูลวา “ขาพระองคขอไถตัวภิกษุสามเณร
๓๓ รูป ใหพนจากการจองจําและถูกฆา ขอพระองคไ ดท รงพระกรุณ า
โปรดเกลาฯ” พระราชาตรัสวา “ถาเจาตองการชีวิตภิกษุสามเณรไว เจา
จะตองหาทองคําหนักเทาพระแตละรูปมาไถ”
พระโพธิสัตวตกลงรับตามพระราชประสงค แลวกราบทูลลาไปบาน
บอกความประสงคใหแมทราบและขอทองคํากันเปนสวนของตน เมื่อได
แลวก็ใหคนในบานนํามาชั่งเทียบกับน้ําหนักของพระแตละรูปที่พระลาน
หลวง ไถได ๓๐ รูปทองคําก็หมด พระโพธิสัตวขอผัดตอพระราชารีบไป
บานบอกกับภรรยาวาฉันจะนําตนเองไปขายเปนทาสเพื่อจะไดทองคําไป
ไถพระอีก ๓ รูป ภรรยาไดฟงแลวเห็นใจรองไหบอกวา เอาตัวนองไป

๒๔๘
ขายก็แลวกัน พระโพธิสัตวจึงนําภรรยาไปขายฝากใหกั บเศรษฐีผูหนึ่ง
ไดทองคํามาไถพระไดอีก ๒ รูป เหลือแตสามเณรนอยรูปเดียว
ฝายสามเณรนอยกลัวตายก็รองไห เขาไปกราบพระเถระขอขมาลา
โทษกอนที่จะตองตาย พระเถระจึงปลอบโยนสามเณรวา จะหาหนทาง
ชวยและสอนวา “สังขารทั้งปวงเปนของไมเที่ยง มีความเกิดขึ้นและเสื่อม
สิ้นไปเปนธรรมดา การถอนความยึดมั่นอุปาทานจากสังขารทั้งปวงยอม
เปนสุข”
พระโพธิสัตวเมื่อไดฟงดังนั้นจึงกลาวตัดพอกับตนเองวา “เจารักชีวิต
ของเจามาก หรือรักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มากกวาชีวิต ” เมื่อ
เห็นวาตนเองรักพระรัตนตรัยมากกวาชีวิต จึงกราบทูลพระราชาวาขอรับ
อาสาตายแทนสามเณร เมื่ อไดรับพระบรมราชานุญาตแลว จึง ไปหา
สามเณร ถอดเครื่องจองจําออกจากสามเณร ใหเพชฌฆาตจองจําตนเอง
เพชฌฆาตโบยพระโพธิสัตวดวยหวายแลวนําไปสูปาชาผีดิบ
ชาวพระนครทั้งหลายเมื่อรูขาวก็พากันแตกตื่นที่พระโพธิสัตวยอมตาย
แทนสามเณร มารดาของพระโพธิสัตวทราบขาว ก็รองไหวิ่งไปปา ชาผี
ดิบ ออนวอนใหลูกยับยั้งการตายแทนสามเณร พระโพธิสัตวบอกมารดา
วา “ลูกสละชีวิตเพื่อพระรัตนตรัยครั้งนี้ เพราะเห็นวาพระรัตนตรัยนั้นเปน
ประทีปสองโลก ชวยใหสัต วโ ลกรูบาปบุญ คุณ โทษประโยชนและมิใ ช
ประโยชน ฉะนั้นขอมารดาอยาหามเลย” แลวพระโพธิสัตวก็เอามือลูบไม
หลาวพลางกลาววา “ดูกร เจาไมหลาว ไมตนอื่นเอาไปทําพระวิหารก็มี
แกะสลักเปนพระพุทธรูปก็มี ทําเปนที่อยูอาศัยก็มี เหตุใดเจาจึงมาเปน
ไมหลาวซึ่งตองมาเสียบรางกายมนุษย อันเปนของสกปรกเชนนี้” บรรดา
เทพเจาทั้งหลายไดฟงคําพูดนี้ จึง บันดาลใหไม หลาวหักแหลกละเอียด
เปน จุณ วิจุณ ไปในบัดเดี๋ยวนั้น ชาวพระนครไดเห็นอัศจรรยเชน นั้น ก็
แตกตื่นโกลาหลพากันมาดู
วันนั้น สุชาตเศรษฐีบิดาของพระโพธิสัตวกลับมาจากการคาขายตาง
เมืองไดทราบขาวก็รีบไปเฝาพระราชา ใหคนขนทองคํามาไถลูกชายให
เปนอิสระ ฝายพระนาคทีปกเถระ เมื่อไดรับอิสรภาพแลว บอกกับคณะ

สัทธาดิลก
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ภิกษุส ามเณรวา “พวกเรารอดตายเพราะทุ ลกบัณฑิต พวกเราเปน หนี้
ทานบัณฑิต ควรจะหาโอกาสตอบสนองคุณเขา” แลวทุก ๆ รูปก็พากัน
ขวนขวายเจริญวิปสสนากรรมฐาน ไมชาก็ไดสําเร็จพระอรหันตพรอมดวย
อภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณทุกรูป แลวพากันเหาะมาในอากาศ บางรูป
ยืน บางรูป นั่ง บางรูป นอน บางรูปเดิน จงกรมในอากาศ ปรากฏต อ
สายตาของพระเจาจินราช
พระเจาจินราชสะดุงตกพระทัยมาก แทบจะสิ้นพระชนมรับสั่งใหพวก
อํามาตยเขาเฝาตรัสวา “พวกมหาโจรมาทางอากาศ หมายจะมาฆาเรา จะ
ทําอยางไรดี” พวกอํามาตยทูลวาใหไปตามทุลกบัณฑิตมา พระองครับสัง่
ใหไปตามทุลกบัณฑิตมาแลวตรัสวา “พวกโจรสามสิบสามคนที่เจาไถตัว
ไปนั้น เวลานี้เหาะมาในอากาศ หมายจะฆาเรา เจาจงจัดการแกไขใหเรา
พนภัยดวย”
พระโพธิสัตวเห็นดังนั้นจึงมีจิตชื่นบานกราบทูลวา “พระองคอยาทรง
วิตกเลย พวกพระคุณเจาทั้งหลายหามีภัยอันตรายแกผูใดไม ขาพระบาท
จะอาราธนาทานลงมาเดี๋ยวนี้” แลวจึงสั่งใหพนักงานปูอาสนะไว พรอม
ทั้งถวายคําแนะนําใหพระเจาจินราชประทับยืนถือเครื่องสัก การะคอยทา
อยู พระโพธิสัตวเห็นวาจั ดการเรียบรอยทุกประการแลว จึง ไดสงเสียง
อาราธนาวา “ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงโปรดเมตตารับนิมนตเถิด ” พระ
สมณะทั้ ง สามสิ บ สามรู ป จึ ง ได เ หาะลงมานั่ ง ณ อาสนะที่ จั ด ถวาย
พระราชาเห็นดังนั้นจึงไดถวายอภิวาทดวยเบญจางคประดิษฐโดยเคารพ
พระนาคทีปกเถระจึ ง ไดแสดงธรรมโปรดพระราชาวา “การคบหา
สมาคมกับบัณฑิต แมแตครั้งเดียว ยอมอุมชูเกื้อกูลผูคบหาไวเปนอยางดี
ฉะนั้น พระองคจ งคบหาสัต บุ รุษ และรั กใครสัต บุรุษ ทั้ง หลาย คุณ อั น
ประเสริฐจะเกิดมีโดยสวนเดียวเพราะการไดรูธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย
นั้น สวนผูใดชอบคนพาล ผูนั้นยอ มจะยินดีเลื่อมใสในลัทธิของคนพาล
อันจะนําใหเกิดความทุกขทวีมากขึ้น เหมือนกับพืชพันธุชั่วเชนหมามุย
ตําแย ที่คนเพาะใหงอกงามฉะนั้น บุคคลใดทําการเชนไรยอมจะไดรับผล

๒๕๐
ของกรรมเชน นั้น คนพาลยอมจะไปเสวยความทุกขในอบายภูมิ สวน
นักปราชญยอมเขาถึงสวรรคและนิพพาน”
พระเจาจินราชเมื่อไดทรงสดับพระธรรมเทศนาที่พระเถระแสดงแลวก็
บังเกิดความเลื่อมใส ทรงปฏิญาณพระองคนับถือพระรัตนตรัย และปาว
ประกาศเชิญชวนใหชาวพระนครนับถือพระรัตนตรัยดวย แลวจึงทรงสง
พระสมณะทั้งสามสิบสามรูปกลับ พรอมทั้งประกาศตั้งทุ ลกบัณฑิตเปน
เสนาบดีไดรับความเคารพนับถือจากชาวเมืองพรอมดวยภรรยาคูทุกขคูยากที่อุตสาหยอมขายตนเพื่อใหไดทองคํามาไถพระภิกษุ สวนปุโรหิตผู
เปนตนเหตุแหงความวุนวายนั้ น พระราชาเนรเทศออกจากเมืองไป ทั้ง
พระราชาและทุลกบัณฑิตก็ไดชวยเหลือเกื้อหนุนกันในการสรางกุศลจน
สิ้นชีวิตจึงพากันไปอุบัติบังเกิดในเทวโลก ทุลกบัณ ฑิตก็ไดสรางบารมี
ตอมาจนไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาพระสมณโคดมซึ่ง
ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจาที่เปนประทีปสองใจแกพุทธศาสนิกชนในพุทธ
ศาสนายุกาลปจจุบันนี้แล
ดังที่ไดนําชาดกนิทานมากลาวขานนี้ ก็เพื่อจะแสดงใหเห็นวา บุคคลผู
มีจิตใจกวางขวางเอื้อเฟอเผื่อแผเสียสละประโยชนของตนเพื่อประโยชน
สุขแกผูอื่นนั้น ยอมจะประสบกับความเจริญรุงเรืองทั้งทางโลกและทาง
ธรรมสวนบุคคลผูเห็นแกตัวเอาเปรียบสังคมนินทาวารายอิจฉาริษยาใส
รายป ายสี ปน โยนความผิ ดให ผูอื่น ยอมประสบความเสื่อมตกอั บเสี ย
ทรัพยเสียยศเกียรติตําแหนงนานับประการ ฉะนี้แล

อานิสงสการกอพระเจดียทราย
นิท านเรื่ อ งนี้ ม าในคั ม ภี ร ขุ ท ทกนิ กาย อปทาน เป น ประวั ติ ก าร
บําเพ็ญบารมีของพระอรหันตรูปหนึ่งในอดีตชาติของทาน เรื่องมีอยูวาใน
ครั้งอดีตกาลผานไปแลว ๑,๘๐๐ มหากัป ในชาตินั้นทานไดบวชเปน
ฤๅษี ครั้นตอมาเปนไขหนัก เมื่อเวลาเปนไขหนักนั้น ทานไดระลึกถึงพระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสีซึ่งไดตรัสรูและประกาศพระศาสนา
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อยูในยุคนั้น แลวทานไดกวาดทรายมากอเปนพระเจดียทรายขึ้น เก็บ
ดอกไมมาบูช าเจดียนั้น แลวไดร ะลึกถึง คุณ ของพระพุท ธเจาดวยจิ ต
เลื่อมใส เมื่อตายจากชาตินั้นทานไดไปบังเกิดในเทวโลก เปนเทพบุตรผู
มีผิวพรรณสวยงามเสวยทิพยสมบัติอยางโอฬาร ครั้นจุติจากเทวโลกมา
เกิด เป น มนุษ ย ก็เ ปน ผูที่ส มบู ร ณ ดวยยศศัก ดิ์บ ริ วารและทรัพ ยส มบั ติ
ทานไดทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลกเปนเวลา ๑,๘๐๐ มหากัป
มิไดไปบังเกิดในอบายภูมิเลย จนกระทั่งไดมาเกิดในยุคของพระพุทธเจา
องคปจจุบันไดออกบวชและทําใหแจงซึ่งพระอรหัต ผล พรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ วิโมกข ๘ พนจากทุกขโทษเวรภัยในสังสารวัฏก็ดวย
กุศลที่ทานไดกอพระเจดียทรายสูงประมาณ ๑ ศอกถวายเปนพุทธบูชา
นั่นเอง เกื้อหนุนใหทานเขาถึงมนุษย สมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ
ที่นําเรื่องนี้มาแสดงก็เพื่อจะใหสาธุชนไดเห็นและเขาใจวาเมื่อจิตเกิด
ศรัท ธาเลื่อมใสตั้ง มั่น มั่ นคงแลวทักษิณ าทานที่ชื่อวาเล็กนอยยอมไมมี
พระอรหันตองคนี้ในอดีตชาติที่ทานเกิดเปนฤๅษีนั้นทานไดกวาดทรายมา
พูนเปนกองสูงประมาณ ๑ ศอก นอมอุทิศถวายเปนพุทธบูชายังบังเกิด
อานิส งสไ พศาลปานนี้ ฉะนั้น ไม ตองกลาวถึง การที่พุท ธบริษัท ผูมีจิต
ศรัทธาในพระพุทธคุณจะมารวมแรงรวมใจสมทบรวมรวมกันเพื่อกอสราง
พระบรมธาตุเจดียดวยวัตถุอันมั่นคง สูง ๑๐ เมตรบาง สูง ๒๐ เมตรบาง
หรือสูง ๑๐๐ เมตรบาง บางก็ทาสีขาวดูบริสุทธิ์ บางก็ทาสีทองดูงามตา
บางก็ปดดวยแผนทองคําแท ๆ ก็มี จึงมิตองกลาวเลยวาผูที่มีสวนรวม
ในการกอสรางพระเจดียที่มั่นคงสวยงามเหลานี้เพื่อถวายเปนพุทธบูชา
ดวยจิตศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยนั้นจะมีผลมากมายเพียงใด จะกลาวได
ดวยคําบรรยายอานิสงสคําเดียววา “อัปไมยมหาศาลประมาณมิได” ดังนี้
แล

๒๕๒

โทษของการทําบุญดวยจิตโกรธ
นิท านเรื่องนี้มาในกุณ าลชาดก พระธรรมกถึกทั้ง หลายชอบนํามา
เทศน ชื่อเรื่องวานางปญ จปาปา ในอดีต กาลนานมาแลว กอนที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัติขึ้นในโลก เปนชวงวางจากพระพุทธศาสนา แต
ยุคนั้ น ยั ง มี พระป จ เจกพุท ธเจา อุบั ติขึ้น พระป จ เจกพุท ธเจา นั้น ก็คื อ
พระพุทธเจาผูซึ่งตรัสรูธรรมดวยตนเองแตมิไดออกสั่งสอนประกาศพระ
ศาสนา นับแตวันที่ทานบรรลุอรหันตดวยตนเองแลว ทานก็ปลีกวิเวกไป
ตามชอบใจของทานจนกวาทานจะสิ้นอายุขัยก็จะเขาสูนิพพาน ทานไมมี
ภาระที่จะตองประกาศศาสนาสั่งสอนใครเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยังมีนางกุมารีคนหนึ่งกําลังขยําดินเหนียวฉาบทาฝาเรือนอยู ขณะนั้นมี
พระป จ เจกพุ ท ธเจ า พระองค ห นึ่ ง กุ ฏิ ที่ท า นอาศั ย มี รู โ หว ท า นจึ ง ออก
แสวงหาดินเหนียวไปอุดรูกุฏิของทาน เมื่อทานผานมาเห็นนางกุมารีนาง
นี้กําลังขยําดินเหนียวอยู ทานจึงถือบาตรเดินตรงไปหานางกุมารีนั้นเพื่อ
ขอบิณฑบาตดินเหนียวใสบาตรมาสักกอน นางกุมารีเห็นดังนั้นก็โกรธ
คิดวา “สมณะพวกนี้ตอนเชาเที่ยวเดินขอขาวชาวบานชาวเมืองกินยังไม
พอ ตัวเรานี้สูอุตสาหไปขนดินเหนียวหอบหิ้วมานั่งขยํา กวาจะไดที่ก็ตอง
ขยําแทบมืองอเทางอ สมณะนี้กลับมายืนเฝาจะขอดินที่เราขยําดีแลวไป
อีก ชางไมรูจักไปหาเองเอาเสียเลย” คิดดังนี้แลวก็คอนควัก เชิดจมูก
ปากบนอุบอิบพึมพัม เพื่อจะใหพระปจเจกพุทธเจาลวงรูอาการวานางไม
เต็มใจจะให จะไดไปไปเสีย ฝายพระปจเจกพุทธเจาก็มีความเมตตาอารี
อยากจะโปรดนางกุมารีนอยใหไดทําบุญ จึงแสรงทําเป นไมทราบอาการ
ของนาง ยืนนิ่งเปดบาตรรอรับการบริจาคของนางตอไป นางกุมารีเห็น
ดังนั้นก็คิดวา “ชะรอยสมณะองคนี้ถาไมไดอะไรคงจะไมไปแน ” นางจึง
โกรธกระฟดกระเฟยดปน ดิน ไดกอนหนึ่ง ก็โ ยนใสบาตรโดยไมเคารพ
พระปจ เจกพุทธเจาเมื่อไดดิน แลวทานก็เดินจากไปเพื่อทํากิจของทาน
นางกุมารีนั้นเมื่อตายจากชาตินั้นไดมาเกิดในตระกูลคนจน มีอวัยวะที่บิด
เบี้ยวอัปลักษณ ๕ แหงคือ มือ เทา ปาก นัยนตา จมูก จึงมีชื่อเรียกวา
นางปญจปาปา แปลวาผูมีบาป ๕ ประการ ถามวาเหตุใดนางจึงมีอวัยวะ
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บิดเบี้ยวอัปลักษณ ๕ แหง ตอบวาเพราะนางมีความโกรธเมื่อพระปจ เจกพุท ธเจามาบิณ ฑบาตดิน เหนียว นางคิดวาเราสูอุต สาหไ ปขนดิน
เหนี ย วมาขยํ าแทบมื อ งอเทา งอ สมณะนี้ก ลั บ จะมาขอเอาไปเฉย ๆ
เพราะเหตุ นี้จึ ง ทํ าใหน างมี มื อและเทางอคดอั ปลักษณไ มน าดู และก็
เนื่องจากนางใชดวงตาคอนควัก ใชจมูกเชิดใส ใช ปากบนอุบอิบพึมพํา
ใหพระปจ เจกพุท ธเจา นางจึง มี ดวงตา จมู ก และปากบิด เบี้ย วพิก ล
อัปลักษณ ฉะนั้นนางจึงมีชื่อวา ปญจปาปา แตวาดวยอานิสงสการถวาย
ดินเหนียวกอนนั้นแกพระปจเจกพุทธเจาก็มีผลอันยิ่งใหญแกนาง คือทํา
ใหรางกายผิวพรรณของนางนั้นมีความนุมเนียนเรียบลื่นนาสัมผัสเปรียบ
ประดุจสัมผัสอันเปนทิพยของนางฟานางสวรรค ใครถูกตองนางจะติดใจ
ไมสามารถตัดใจจากนางได ดวยผลบุญที่นางไดถวายดินเหนียว ทําให
นางไดเปนอัครมเหสีของพระราชาถึง ๒ พระองค คือพระเจาพกะ และ
พระเจาทีปาวาริกะ เรื่องราวมีอยูวา การที่นางไดเปนมเหสีของพระราชา
องคแรกเนื่องจากพระราชาไดปลอมพระองคออกไปตรวจตราบานเมือง
ยามค่ําคืน บังเอิญนางปญจปาปาวิ่งเลนไดมาชนพระราชาโดยไมตั้งใจ
พระราชาก็ติดใจในสัมผัสกายของนางจึงไปสูขอตอพอแมนางและปลอม
ตัวออกมาสมสูกับนาง และตอมายิ่งหลงใหลในสัมผัสของนางมากขึ้น มิ
อาจตั ด ใจจึ ง ไดรั บ นางเข าวั ง แตต อมามีผู อิ จฉาใส รา ยนางว า ที่น าง
อัปลักษณดังนี้คงเปนยักษเปนมารปลอมตัวมา พระราชาเชื่อจึงจับนาง
ใสเรือลอยน้ําไป นางลอยไปกับเรือจนไปเจอพระราชาองคที่ ๒ กําลัง
ประพาสทองเที่ยว นางจึงรองบอกวานางคือมเหสีของพระเจาพกะ แลว
นางจึงออกอุบายใหพระราชาองคที่ ๒ คือพระเจาทีปาวาริกะฉุดนางขึ้น
จากเรือ เมื่อมือสัมผัสมือพระเจาทีปาวาริกะก็เกิดหลงใหลในสัมผัสของ
นาง พานางไปแตงตั้งอยูในอัค รมเหสี ฝายพระเจาพกะหวนคิดถึงนาง
ปญจปาปาจนไมเปนอันกินอันนอน ตอมาไดขาววานางมาอยูกับพระเจา
ทีปาวาริกะ จึงยกกองทัพมาหวังจะชิงนางคืน ภายหลังไดตกลงกันวาจะ
แบงเวลาที่จะอยูรวมกับนางปญจปาปา นั่นคือนางปญจปาปาจะอยูกับ
พระราชาองคที่ ๑ ชวงหนึ่ง แลวจึงยายไปอยูกับพระราชาองคที่ ๒ อีก

๒๕๔
ชวงหนึ่งเวลาเทา ๆ กันเหตุการณจึงสงบลง นางปญจปาปาจึงเปนอัครมเหสีของพระราชา ๒ เมืองไดดวยประการฉะนี้
ฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สอนวา เวลาเราจะทําบุญทํากุศลอันใดใหตั้งจิตใหดี
อยาทะเลาะเบาะแวงโกรธเคืองขุนเคืองกับใคร จงทําจิตใหผองใส ปติรา
เริง บุญกุศลจะไดบังเกิดอยางบริสุทธิ์ไมมีมลทินมาแปดเปอนอยางเรื่อง
ของนางปญจปาปาที่สาธกมาเปนอุทาหรณดังนี้แล

โทษที่มีใจตระหนี่ติเตียนทาน
นิทานเรื่องนี้มาในคัมภีรเปตวัตถุ มีความวาในครั้งพุทธกาลยังมีหญิง
โสเภณีคนหนึ่งชื่อนางเสรณี นางเสรณีเปนคนมีรูปรางสวยงามเปนที่ใหล
หลงของบุรุษทั้งหลาย นางจึงไดทรัพยเปนอันมากจากการที่บุรุษจายเงิน
เพื่อไดนางไปคางคืนดวย ดังนั้นนางเสรณีจึงไดมีความเยอ หยิ่งถือตัวใน
รูปสมบัติและทรัพยส มบัติ มัวเมาในความสวยความสาวที่บุรุษ จํานวน
มากมาสยบอยูแทบเทานาง ฉะนั้นนางเสรณีจึงไมมีศรัทธาในบุญทานการ
กุศลอันจะเปนไปเพื่อเสบียงเลี้ยงตนในภายภาคหนา ครั้งหนึ่งประชาชน
ไดรวมกันถวายทานแกพระสงฆอันมีพระพุทธเจาเปนประมุขในสถานที่
แหง หนึ่ง พอดีนางเสรณีเดิน ผานมา เนื่องจากนางเปน คนตระหนี่ ไม
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อนางเห็นการถวายทานดวยอาการเลื่อมใส
ศรัทธาของเหลาอุบาสกอุบาสิกา นางจึงไตถามเปนเชิงเยาะเยยริษยาและ
ดูถูกในทาน แตเหลาพุทธบริษัทนั้นไมไดถือสานางกลับมีจิตเมตตาพูดวา
“เธอจงอนุโมทนาสวนบุญดวยกันเถิด พวกเราจะใหสวนบุญ ” นางปฏิเสธ
และพูดเปนการดูถูกเหยียดหยามวา “คนอยางฉันไมตองกินน้ําใตศอก
ของพวกทาน การใหสิ่งของแกสมณะศีรษะโลน จะมีประโยชนอะไร” แลว
นางก็ เ ดิ น หนี ไ ป ต อ มาไม น านนางเสรณี ไ ด ต ายด ว ยโรคป จ จุ บั น
เนื่องจากนางไม มีบุญ กุศลค้ําชูจึง ไดไ ปเกิด เปน เปรตอยูที่ห ลั ง คูเมือ ง
ชายแดนเมืองหนึ่ง มีความลําบากมาก ยัง มีอุบาสกมีอาชีพคาขายคน
หนึ่งเคยรูจักกับนางเสรณี ไดไปคาขาย ณ เมืองนั้น เวลาเย็นไดไปทํากิจ
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ที่หลังคูเมือง นางเปรตจําอุบาสกไดจึงแสดงตนใหเห็น อุบาสกจึงไดกลาว
ถามวา “ดูกรนางเปรต เจาเปลือยกาย มีผิวพรรณทรามซูบผอมนาเกลียด
เจามายืนอยูที่นี่เพื่ออะไร” นางเปรตตอบวา ”ทานผูเจริญ ชาติกอนฉันชื่อ
วา นางเสรณี เปน หญิ ง หยาบช า เป น พาล ไม เ คารพและคารวะพระ
รัต นตรัย ไมใ หท าน ซ้ํายังดูถูกเหยียดหยามผูใ หท านมีประการตาง ๆ
เมื่อดิฉันตาย ผลแหงบาปนั้นสงใหเกิดมาเปนเปรต อยูที่นี้ เวลากระหาย
ลงไปในแม น้ํา น้ําก็แหงกลายเปน ทรายไปสิ้น เวลาลมพัดมาตองกาย
กายก็ร อนเหมื อนถูกไฟเผา ไดรับ ทุกขเวทนายิ่ ง นัก ขอทานจงโปรด
ชวยเหลือฉันดวยเถิด เมื่อทานกลับไปแลวจงชวยบอกบิดามารดาของ
ฉัน เอาเงินทองที่ฉันหาสะสมเอาไวกอนตาย ใชจายทําทานแกทานผูทรง
ศีล แลวอุทิศกุศลสงมาใหฉันดวย” เมื่อนางเปรตสั่งดังนั้นแลวก็อันตรธาน
ไป เมื่ออุบาสกกลับเมืองก็ไดมาบอกแกบิดามารดาของนางเสรณีทานทั้ง
สองจึงไดใหทานจัดแจงดังที่นางเสรณีตองการ แลวบิดามารดาก็จึงอุทิศ
กุศลไปใหลูกสาว นางเปรตเสรณีอนุโมทนาแลวก็สิ้นทุกขจากภพภูมิแหง
เปรต ไปอุบัติเปนเทพธิดาที่สมบูร ณดวยทิพยสมบัติ พอตกกลางคืนจึง
ไดมาแสดงกายใหบิด ามารดาไดเห็น พร อมทั้ง เตือนบิดามารดามิใ ห
ประมาทในการทําบุญกุศลแลวก็จากไป
นิทานเรื่องนี้สอนเราวา ชีวิตนี้ไมเที่ยงแทแนนอนไมยั่งยืนกําลังบาย
หนาไปสูความตายทุกวันทุกเวลาทุกนาที อยาไดประมาทมัวเมาในวัยใน
วันและเวลา วาเรายังหนุมสาว อีกนานนักหนาจึงจะแกเจ็บตาย เพราะวา
รางกายสังขารนี้ไ มเที่ยงแท อาจมี โอกาสแกหรือไมมีโอกาสแกก็ได จง
อยาประมาทวันเวลาและชีวิต จงรีบสรางความดีสรางกุศลบารมีเปนที่พึ่ง
แกชีวิต อยาทอดธุระ อยาเชือนแช เพราะทุกคนตองแกแน เจ็บแน ตาย
แน ไมมีละเวนวายากดีมีจนคนชั้นต่ําชั้นสูงขอทานยันเศรษฐี ลวนแลวแต
ตกอยูในอํานาจของพระยามัจจุราชดวยกันทั้งสิ้น ฉะนั้นทานสาธุชนคนดี
จงหมั่ น เจริ ญ ทาน ศี ล ภาวนาอย า ละเลย อย า ผั ด วั น ประกั น พรุ ง
เพราะวาเราผัดเพี้ยนผัดผอนกับพระยามัจจุราชทานไมได ทานสงเสียง
เรีย กชื่อ เราเมื่ อ ใดก็ จํ าเปน ต องจรลี จ ากลูกเมียผั วรัก ในทั น ใด ไมไ ด
โอกาสจะเชือ นแช รูแ ตวา ตอ งตายแนชี วิต นี้ ไ ม เที่ ยงแทต องเขา โลง

๒๕๖
ฉะนั้นจงหมั่นทําบุญกุศลดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใหไดรวมในบุญ
ทานการกุศลของเราดวย เพราะวาบุคคลที่ทําบุญคนเดียวนั้นก็ไดบุญอยู
แตจะขาดพวกพองบริวาร ยอมเดียวดายไรญาติขาดมิตร ทําบุญนั้นจง
อยาทําคนเดียว จงชักชวนคนทําใหมาก ๆ บุคคลนั้นยอมไดพวกพอง
บริวาร ยอมมีญ าติ มี มิ ต ร มี ผูรูใ จ มีผูชวยเหลือเกื้อกูล เวลาเห็น ใคร
ทําบุญ จงอยาไปขัดขวาง ถาไมไดชวยเหลือก็ควรเฉยเสีย อยาพูดใหเขา
เสียกําลังใจ อยาตําหนิติเตียนพูดใหเขาลมเลิก อยาดูถูกเหยียดหยามให
เขานอยใจ ถาเขาเสียกําลังใจหมดศรัทธาเพราะคําพูดของเรา เราจะบาป
มาก จงพูดใหกําลังใจแกเขา ใหเขามีความอดทนตอความลําบากในการ
ทําบุญ ไมทอแททอถอยทอดธุระเบื่อหนาย จงพูดใหเขาเกิดศรัทธาอาจ
หาญราเริงมีแรงกายมีแรงใจในการประกอบกิจการอันเปนกุศล ถาเขา
เกิดทอแทจะลมเลิก แตเราพูดใหเขาเกิดศรัทธากระทําบุญกุศลจนสําเร็จ
ลุลวง เราจะไดกุศลมาก ชื่อวาเราไดชวยเหลือในกิจการบุญของเขาดวย
วาจา ยิ่งถาเราเอากายไปชวยขวนขวายในกิจการกุศลของเขาใหเบาแรง
สําเร็จงายก็ยิ่งไดบุญมาก ถาหากเราชวยวางแผนใหกิจการกุศลของเขา
สําเร็จลุลวงชื่อวาเราชวยเหลือเขาดวยกําลังสมอง อานิสงสจะชวยใหเรามี
ปญญามากเฉลียวฉลาดรอบรูใ นกิจ การทั้ง หลายทั้งปวง เวลาเห็น ใคร
ทําบุญเราควรมีสวนรวมกับเขาเสมอ อยาเชือนแชทอดธุระเพราะวาบุญ
จะเปนที่พึ่งแกหมูสัตวที่จะละโลกนี้ไปเพราะความตายมาพราก ถาไมได
ชวยดวยทรัพยจงชวยดวยกาย ไมไดชวยดวยกายจงชวยดวยวาจา ไมได
ชวยดวยวาจาจงชวยดวยสมอง ไม ไดชวยดวยกําลัง สมองใหอนุโมทนา
พลอยยินดีสาธุในใจเอาไว อยาดูหมิ่นบุญเล็กนอยแลวละเลยไมกระทํา
อยาดูหมิ่นบาปเล็กนอยแลวฝนกระทํา น้ําหยดทีละหยดยังเต็มตุม กรรม
ที่สรางทีละเล็กทีละนอยจะพลอยมากขึ้นได ของมากมาจากของนอย รอย
มาจากสิบ เมื่อเรือนกําลังไฟไหมสิ่ง ใดที่บุคคลขนออกนอกบานไดนั่น
แหละจึงจะเปนของเรา สวนของใดที่เก็บเอาไวในเรือนนั่นแหละไมใชของ
เรา รางกายสังขารของเรานี้ก็กําลังถูกไฟคือความแก ความเจ็บ ความ
ตายเผาอยู ฉะนั้นสิ่งของใดที่เราเก็บเอาไวนั่น แหละไมใชของเรา แต
สิ่ง ของใดที่เราขนออกไปทําบุญ ใหท านนั่น แหละจึงเปน ของเราแทจริง
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เพราะวาเมื่อกลายเปนบุญแลว โจรไมสามารถลักเอาบุญเราไปได ไฟไม
สามารถไหมบุญเราได น้ําไมสามารถชะเอาบุญเราไปได ลมไมสามารถ
พัดเอาบุญ เราไปได เจาหนาที่บานเมืองจะเอากฎหมายฉบับใดมาอาง
เพื่อยึดบุญเราไปเขาคลังหลวงก็ไมได บุญเปนของที่ใครทําใครไดจะอยู
กับผูทําบุญตลอดไปไมมีใครยื้อแยงไปได ไปไหนไปดวย ตายไหนตาย
ดวย ฉะนั้น การใหทุกอยางก็คื อการไดทุกอยาง สวนการหวงแหนทุก
อยางก็คือการสูญเสียทุกอยาง คนเราเวลาเกิดมาก็ไมไดเอาสมบัติอะไร
มาเลย เวลาตายไปก็ไมไดเอาสมบัติอะไรไปเลย ฉะนั้นสมบัติเงินทอง
ขาวของทั้งหลายที่ผานมาในชีวิตนั้นก็ผานมาเพื่อจะผานไปทั้งสิ้น ฉะนั้น
ความหวงแหนที่มีในใจคนจึงเปนความหวงแหนเปลา นั่นก็คือหวงแหนใน
สมบัติที่ไมใชของตน ผูมีปญญาทั้งหลายจึงขวนขวายสละทรัพยอันไมจี รัง เพื่อเปลี่ยนเปน บุญ เปลี่ยนเปน กุศลอัน มีคา การนําสมบัติใ นเมือง
มนุ ษ ย อ อกไปบํ า เพ็ ญ บุ ญ กุ ศ ลอั น จะเป น ป จ จั ย ให ถึ ง สวรรค ส มบั ติ
นิพพานสมบัตินั้น เปรียบประดุจกับการเอากอนถานไปแลกทองคําชาง
คุมคาเหลือเกิน พระพุท ธเจาทานตรัสไวในคัมภีร ขุท ทกนิกาย อุทาน
ดังนี้วา “ถาบุคคลทั้งหลายจะพึงรูถึงอานิสงสของการใหทานดังที่
พระพุท ธองคท รงแจง ดวยพระญาณของพระองคแลว ไซร ถายัง
ไมไดใหทานกอนจะไมยอมกินเองใชเองเลย” นั่นแสดงวาพระพุทธองคท รงเล็งเห็นอยางชัดแจงดวยพระสัพพัญุต ญาณวา อานิสงสแหง
การใหทานนั้นมีม ากมายมหาศาลเหลือเกิน ฉะนั้น บัณฑิตทั้งหลายผูมี
ศรัทธาในพระรัตนตรัย ทั้งในอดีต กาล ปจจุบันกาล และอนาคตกาล จึง
สมาทานการใหทานดวยความเคารพไวเหนือเศีย รเกลา คนชั้นต่ํานั้น
ยอมตั้ง ความปรารถนาที่จ ะมาเกิดในโลกมนุษ ยเพื่อจะมาครอบครอง
สมบัติในเมืองมนุษย สวนคนชั้นสูงนั้นยอมตั้งความปรารถนาที่จะมาเกิด
ในโลกมนุษยเพื่อจะมาอาศัยสมบัติในโลกมนุษยเพื่อบําเพ็ญทานการกุศล
สรางทานบารมี ของตนเองใหเต็ม เหมื อนดัง ประวัติ ของพระเวสสัน ดร
ตั้งแตวันที่ทานประสูติจากครรภพระมารดา ทานขอทรัพยจากพระมารดา
คื อ พระนางผุ ส ดี เ พื่ อ จะบริ จ าคแก ย าจก และท า นก็ ไ ด บ ริ จ าคทาน
ตลอดจนชั่วชีวิต ไมวาจะเปนชวงที่ทานมั่ง คั่งร่ํารวยอยูในฐานะกษัตริย

๒๕๘
หรือเวลาที่ทานตองระหกระเหินซัดเซพเนจร ทานจะสมาทานการใหทาน
โดยเคารพตามความตองการของผูขออยูตลอดชีวิต ฉะนั้นจึงกลาวไดวา
คนชั้นต่ํานั้นเกิดขึ้นมาในโลกมนุษยเพื่อสะสม สวนคนชั้นสูงเกิดขึ้นมาใน
โลกมนุษยเพื่อสละเพื่อจําแนกทาน เพื่อบริจาค เพื่อเกื้อกูลแกประชุมชน
แมจะตองเสียสละผลประโยชนชื่อเสียง ลาภยศหรือแมแตสละเลือดเนื้อ
และชีวิตก็ยินยอมทุกเมื่อ การใหทานของบัณฑิตนั้นทานใหทานเพื่อสละ
จริง ๆ มิใชใ หทานเพื่อครอบครอง การใหทานเพื่อครอบครองนั้นเปน
อยางไรเลา การใหทานเพื่ออางบุญคุณเพื่อทวงบุญคุณชื่อวาครอบครอง
ผูรับทาน การใหแลวตามไปดู ตามไปหวง ตามไปหวงสิ่ง ของที่ใหไ ป
แลววาผูรับเขาเอาของเราไปทําอะไร เอาไปใชหรือเอาไปทิ้ง อยางนี้ชื่อ
วา ครอบครองสิ่งของ คือหมายความวามือนั้นใหสิ่งของไปแลวแตใจยัง
ไมไดใหเพราะยังตามไปดู ตามไปหวง ตามไปหวงอยู การใหเพื่อไดหนา
ใหเพื่อเอาหนา ใหเพื่ ออวดคน ชื่ อวาครอบครองตนเอง ฉะนั้น ทา น
สาธุชนทั้งหลายจงสําเหนียกใหดีวา เราจะใหท านเพื่อสละ เราจะไมใ ห
ทานเพื่อครอบครอง เพราะวาการใหท านเพื่อใหไ ด “หัว ใจดวงที่คิด
สละ” คือการใหที่สูงสุด เปนการใหทานที่พระอริ ยเจาทั้งปวงสรรเสริญ
การใหนั้นมีหลายอยางคือ การใหสิ่งของ ใหการชวยเหลือ ใหการชี้แนะ
ใหโ อกาส ใหการยอมรับ ใหการตอนรับ ใหสวนบุญ กุศล ใหความเปน
ใหญ ใหอํานาจ ใหอิสระ ใหอภัย และใหธรรมะ แตจะใหสิ่งใดก็ตามที จง
ใหเพื่อสละ อยาใหเพื่อครอบครอง จึงจะเกิดอานิสงสไพศาลของการให
ทานอยางแทจริง เพราะวาการใหทานเพื่อสละยอมนําเกื้อหนุนผูบริจาค
ทานใหเขาถึงนิพพานไดอยางงายดาย เนื่องจากวาความหมายของความ
วิมุ ต ติ ห ลุ ดพ น นั้ น คือ การสละ การละ การวาง การหยุ ด และการพอ
นั่นเอง

นิทานเรื่อง นางกุลธิดามาทางอากาศ
นิทานเรื่องนี้มาในคัมภีรวิสุทธิ มรรค มีเรื่องวายังมีนางกุลธิดาผูหนึ่ง
อาศัยอยูในบานวัตตกาลคาม อันเปนที่อาศัยโคจรบิณฑบาตแหงภิกษุวัด
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คิริกัณฑวิหาร ดังไดยินมาวา มารดาบิดาของกุลธิดาผูนั้น เมื่อจะไปวัด
เพื่อฟงธรรมในเวลาหัวค่ํา ตองการจะใหนางกุลธิดาเฝาบานจึงสั่งวา “นี่
นางหนูเจาเปนสาวเปนแส ยามค่ําคืนไมควรออกจากบาน พวกเราเมื่อ
ไปไหวพระเจดียฟงธรรมเทศนาแลวจะเอาบุญมาฝากเจา เจาจงเฝาบาน
ใหดี” เมื่อสั่งดังนี้แลวจึงเดินจากบานไป ฝายนางกุลธิดาแมอยากไปใจ
จะขาดแต ก็ไ ม อาจฝ น คํ าของมารดาได จึง เดิ น ออกมาที่ ช านเรือ นซึ่ ง
สามารถแลเห็นลานพระเจดียบนเขาคิริกัณฑกะที่มีแสงจันทรสองถึง ได
เห็นการบูชาพระเจดียดวยประทีป ไดเห็นพุทธบริษัททั้งหลายทําการบูชา
เจดียดวยเครื่องบูชาตาง ๆ มีดอกไม และของหอมเปนตนแลวทําประทักษิณกันอยู และไดแววยินเสียงสาธยายของหมูภิกษุดวย นางกุลธิดาจึง
ไดรําพึงอยูในใจวา “พวกเขาชางมีบุญจริงหนอ ที่ไดไปวัดแลวไดเดินไป
มาที่ลานพระเจดียเชนนั้น และไดฟงธัมมีกถาอันไพเราะ” พลางเบิ่งตา
มองดูพระเจดียอันสุกปลั่งเชนกับกองไขมุกอยูนั่นเอง อุพ เพงคาปติคือ
ปติอันแรงกลาก็ไดบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของนาง นางไดโลดลิ่วไปใน
อากาศมาลงที่ลานพระเจดียบนเขากอนบิดามารดาของนางจะมาถึงเสีย
อีก นางจึงไปไหวพระเจดียแลวยืนฟงธรรมอยู พอบิดามารดาของนาง
มาถึงจึงไดเขามาทักนางวา “นี่นางหนู เจามาทางไหนกัน” นางบอกวา
“หนูมาทางอากาศคะแม ไมไดมาตามทางเดิน” แลวจึงถูกซักวา “นี่แม
คุณ อันทางอากาศนั้นพระอรหันตจึงจะไปมาได เจามาไดอยางไรกัน ”
นางกุลธิดาจึงบอกวา “เมื่อหนูกําลังยืนแลดูพระเจดียที่อาบไลแสงจันทร
อยู ที่ ช านบ า น ป ติ อั น มี กํ า ลั ง กล า มี พระพุ ท ธคุ ณ เป น อารมณก็ ไ ด บั ง
เกิดขึ้นในจิตหนู ครั้นแลวหนูก็ไมรูความที่ตนยืน มิไดรูความที่ตนนั่งเลย
รูแตวามันโลดไปในอากาศตามนิมิตที่จิตถือเอานั้นเอง แลวก็มายืนอยูที่
ลานพระเจดียนั้น”
จบนิทานเรื่องนางกุลธิดามาทางอากาศ ตามศัพทภาษาธรรมะนั้นคํา
วา อุพเพงคาปตินั้นเปนปติอยางแรงถึงขนาดทํากายใหโลดไปในอากาศ
ได

๒๖๐

นิทานเรื่องพระพุทธรูปมารเนรมิต
นิทานเรื่องนี้มาในคัมภีรพระปฐมสมโพธิกถา และคัมภีรวิสุทธิ มรรค
มีความวาเมื่อครั้งพระพุทธเจาปรินิพพานลวงไปแลว ๒๑๘ ป พระเจา
อโศกมหาราชขึ้น ครองราชย ณ เมื องปาฏลีบุต ร พระองคมีศรัท ธาใน
พระพุทธศาสนามาก ทรงสรางเจดียขึ้นมา ๘๔,๐๐๐ องค เพื่อถวายเปน
พุท ธบูช า พระองคมี พระประสงคจ ะฉลองพระเจดียเปนเวลา ๗ ป ๗
เดือน ๗ วัน จึงไดตรัสขอพระภิกษุผูมีอภิญญาฤทธานุภาพองคหนึ่งจาก
คณะสงฆ เพื่อคอยปองกัน ภัยจากพระยามารอัน จะมาทําอัน ตรายต อ
กิจการอันเปนกุศลทั้งหลาย คณะสงฆจึงแนะนําพระอรหันตองคหนึ่งนาม
วาพระอุปคุตใหแกพระราชา พระราชาจึงขออาราธนาพระอุป คุตชวย
ปราบปรามพระยามารใหดวย เมื่อพระยามารมาแสดงฤทธิ์ทําลายการ
งานกุศล พระอุปคุตจึงจับพระยามารไปมัดติดไวกับภูเขาเปนเวลา ๗ ป
๗ เดือน ๗ วัน จนพระยามารถึง กับสิ้นพยศกลาวคําปรารถนาพุทธภูมิ
ขึ้นมา จึงนับวากลับตัวกลับใจ เลิกทําตัวตอตานพระพุทธศาสนา พระ
อุปคุต เถรเจาจึง ไดปลดปลอยพระยามารจากพัน ธนาการพรอมทั้ง ขอ
อโหสิกรรมตอกันแลวจึงกลาววา ดูกรพระยามาร อาตมาภาพเมื่อเกิดมา
พระศาสดาก็เสด็จปรินิพพานไปเสียแลวมิไดเคยเห็นในพระรูปแกววรกาย
ของพระองค ขอทานจงสงเคราะหเนรมิตเปนรูปกายของพระศาสดาจารย
พรอมดวยอาการทั้งปวง สําแดงแกเราใหเห็นประจักษ กับทั้งพระอัครสาวกทั้งคูใหปรากฏดวยฤทธิ์แหง ทาน ณ กาลบัดนี้ พระยามารกลาว
ตอบวาขาแตพระผูเปนเจา เบื้องวาขาพเจาจะนฤมิตกายเปนองคพระชินสีหใ หเห็น ประจักษแลว พระผูเปนเจาจงอยาไดถวายนมัส การขาพเจา
เพราะกลัวจะเปนบาป พระมหาเถรก็รับคําพระยามารจึงไดนัดกันตกลง
ณ ที่ตําบลแหงหนึ่ง พระอุปคุตเถรเจาจึงกลาวเชิญชวนพระภิกษุทั้งหลาย
เปนอันมากวา ผูใดอยากจะเห็นรูปกายของพระผูมีพระภาคบรมศาสดา
จงรีบมาประชุม ณ สถานที่นี้ ก็มีพระสงฆมากหลายตางถือธูปเทียนบุป ผามาสถิตแวดลอมพระอุปคุตเถรเจา ณ ตําบลแหงนั้น ในกาลนั้นพระยา
มารก็นฤมิตกายเปนองคพระสัพพัญูเจา ประดับดวยพระทวัตติงสมหา-

สัทธาดิลก

๒๖๑

ปุริสลักษณะ เปลงประภาฉัพพรรณรังสี มีทั้งคูพระอัครสาวกสถิตในเบื้อง
ซายขวา แวดลอมดวยพระอสีติมหาสาวกเปนบริวารสําแดงแกประชุมชน
ฝายพระอุปคุต เถร เมื่ อไดทัศนาพระพุท ธสรีร รูปกาย กับทั้ง มหาสาวก
บริวารทั้งหลายปรากฏดัง นี้ ก็บังเกิดโลมชาติชูชัน ดวยอจลศรัทธา ลืม
วาจาที่ปฏิญาณแกพระยามาร ก็ถวายนมัสการพระพุทธสรีรรูปดวยเบญจางคประดิษ ฐ เหลาพระสงฆก็พรอมทําการบูช าดวยในขณะนั้น และ
ในทันทีพระยามารก็อันตรธานกลับกลายรูปมาเปนอยางเดิม จึงกลาวแก
พระมหาเถรว า ไฉนพระผูเ ปน เจ าจึง อภิ วาทวัน ทนาแก ขาพเจ า ก็ไ ด
สัญญากันไวแลววาขาพเจากลัวจะเปนบาป พระเถรเจาจึงกลาววา ดูกร
พระยามาร อาตมามิไดนมัสการซึ่งทาน แตกระทําอภิวันทนาการสรีรรูป
แหงพระบรมครูกับทั้งหมูมหาสาวกทั้งปวง พระยามารไดฟงก็เกิดจิตออน
นอมในพระพุท ธศาสนาแลวจึ ง ลาจากไป อนึ่ง ไดยิน วาในสมาคมนั้น มี
ภิกษุรูปหนึ่งชื่อวาพระปุสสเทวเถระผูอยู ณ กัฏฐอันธการวิหาร พระเถระ
นั้นแมยังเปนภิกษุปุถุชน แตเปนผูมีศรัทธามีศีลาจารวัตรที่ดีงาม เมื่อพระ
เถระไดเห็น พระพุท ธรูปที่มารเนรมิ ตแลวรําพึงไปวา “มารนี่ ยัง มีร าคะ
โทสะ โมหะ อยูแท ๆ ยังเนรมิตพระพุทธรูปไดงดงามนาเลื่อมใสถึงปาน
นั้น แลวพระผูมีพระภาคเจาซึ่งปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะ โดยประการ
ทั้งปวงแลว จะงดงามนาเลื่อมใสถึงปานไหนเลาหนอ” ดังนี้แลวพระเถระ
ไดยังจิตที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาดวยความเลื่อมใสเปนอารมณให
บังเกิดขึ้น ก็ดวยอานุภาพแหงความเลื่อมใสนั้น พระเถระทําการขมนิวรณ
ทั้งหลายเสียไดแลว เปนผูมีความปราโมชเหลือลน นอมจิตไปสูวิปสสนา
มนสิการในความสิ้น ความเสื่อมของสัง ขาร ไดบรรลุเปนพระอรหันตใ น
อิริยาบถนั้นเอง
เพราะเหตุที่การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาเปนอารมณนั้น นํามาซึ่ง
ผลใหญ นํามาซึ่งอานิสงสใหญ ในคัมภีรวิสุทธิมรรคทานจึงแสดงอานิสงส
ของการเจริญ พุท ธานุสสติ (การระลึกถึง คุณ พระพุท ธเจาเปนอารมณ )
ดังนี้วา ก็แลภิกษุผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งพุทธานุสสตินี้ ยอมเปนผูมีความ
เคารพมีความยําเกรงในพระสัม มาสัม พุ ท ธเจา ไดความไพบู ลย แห ง
ศรัทธา ความไพบูลยแหงสติ ความไพบูลยแหงปญญา และความไพบูลย

๒๖๒
แหง บุญ กุศล เปน ผูม ากไปด วยปติและปราโมช ทนตอ ความกลัวและ
ความตกใจ สามารถอดกลั้นทุกข มีความรูสึกเสมือนประหนึ่ง วาไดอยู
รวมกับพระสัมมาสัมพุทธเจา อนึ่ง แมสรีระของเธออันมากดวยการระลึก
ถึง พระพุท ธคุณ ยอมเปน รางอัน ควรแกการบูชาประดุจเรือนแหง พระ
เจดีย จิตของเธอยอมนอมไปเพื่ อการสรางบารมีไปสูพุทธภูมิ อนึ่ง ใน
เมื่อมีการประจวบเขา กับวัต ถุที่จ ะพึง ลวงละเมิ ด หิริโ อตตัปปะความ
ละอายตอบาปและความเกรงกลัวตอบาปโดยปริมาณยิ่งยอมจะปรากฏแก
เธอ ราวกับวาเธอเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาอยูเฉพาะหนา อนึ่งพุทธานุสสติยอมเกื้อหนุนกุศลธรรมและความเจริญรุงเรืองทางธรรมอยางยิ่งแกเธอ
เธอยอมงายดายตอการบรรลุมรรคผลนิพพาน ตราบใดที่เธอยัง ไมถึง
นิพพาน เธอผูมากดวยพุทธานุสสตินั้น ยอมรื่นเริงบันเทิงอยูในสุคติภพ
เพราะเหตุนั้น บุคคลผูมีปญญาดี พึงทําความไมประมาทขวนขวายใน
การเจริญพุทธานุสสติอันมีอานุภาพมากอยางนี้ ทุกเมื่อเทอญ

สัทธาดิลก เรียบเรียงมาจาก พระสุตตันตปฏก ขุททกนิกาย อุทาน, คัมภีร
วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถา ขุททกนิกาย อปทาน คัมภีรชาตกัฏฐกถา อรรถกถา ขุททกนิกาย ชาดก, คัมภีรปรมัตถทีปนี อรรถกถา ขุททกนิกาย เปตวัตถุ,
คัมภีรพระปฐมสมโพธิกถา ของ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, คัมภีรวิ
สุทธิมรรค, คัมภีรสารัตถสังคหะ, คัมภีรอานิสงส ๑๐๘, หนังสือพุดตานกถา
โดย หลวงพอชุมพล พลปฺโ
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อานิสงสการบูชา
อานิสงสการบูชาพระพุทธเจา
บัด นี้ จ ะว า ด ว ยพุ ท ธบู ช า ท า นแสดงว า บุ ค คลใดมี จิ ต เลื่ อ มใสบู ช า
พระพุทธเจาดวยอามิส มีดอกไม ของหอม ธูป เทียน เปนตน ยอมจะได
เสวยผลทั้งในชาตินี้และชาติหนา

นิทานเรื่องนายสุมนะชางรอยกรองดอกไม
ดัง ไดส ดับมาวา ที่เมื องราชคฤห มี ชางรอยกรองดอกไมชื่อวานาย
สุมนะ ไดนําดอกมะลิถวายพระเจาพิมพิสารกษัตริยแหงเมืองราชคฤหทุก
วัน วันละ ๘ ทะนาน ทาวเธอก็พระราชทานใหวันละ ๘ กหาปณะเปนคา
ดอกไมมิไดขาด อยูมาวันหนึ่งนายสุมนะก็ไปเก็บดอกมะลิไดแลวกลับมา
พบพระพุทธเจากับพระสงฆเขาไปในเมืองเพื่อจะบิณฑบาตโปรดสัต ว
นายสุมนะมีจิตศรัทธาเลื่อมใส คิดจะถวายดอกไมบูชาแกพระพุทธเจา จึง
มาคิดวาเมื่อเราไมไดถวายดอกไมแกพระราชาทานจะโกรธแลวลงโทษมี
อาญาเปนประการใดก็ตามเถิด อานิสงสที่เราบูชาแกพระพุทธเจานี้มีผล
อันประเสริฐทั้งในชาตินี้และชาติหนา ถาเราพึงถวายแกพระราชาก็จะมีผล
เพียงแตในชาตินี้ คิดเชนนั้นแลวก็เกิดมีจิตยินดีศรัทธาในการทําพุทธบูชา
นายสุมนะจึงกําเอาดอกมะลิสองกํามือซัดขึ้นไปในอากาศ ในการซัดแตละ
ครั้ ง นั้น ปรากฏวา ครั้ง แรกดอกมะลิก็ แ ผ เป น ตาข า ยอยู เบื้ อ งบนของ
พระพุทธเจา ดอกไมสองกํามือที่ซัดไปครั้งที่สองนั้น ก็แผเปนตาขายอยู
เบื้องขวาของพระพุท ธองค ดอกไมสองกํามือที่ซัดไปครั้งที่ ๓ นั้นก็แผ
เปนตาขายอยูเบื้องซาย ดอกไมสองกํามือที่ซัดไปครั้งที่ ๔ นั้นก็แผเปน
ตาขายอยูเบื้องหลัง ดังนั้นตาขายดอกมะลิจึงลอมองคของพระพุทธเจาอยู
๔ ดานเปดเฉพาะดานหนา พระองคเสด็จไปถึงไหนตาขายดอกไมทั้ง ๔

๒๖๔
ดาน ก็ลอยตามพระองคไปถึงที่นั่น ผัน กานเขาขางในผัน ดอกออกขาง
นอกทั้งสิ้นเปนอัศจรรยดังนี้ ชาวเมืองทั้งหลายไดเห็นแลวก็พากันเลื่อมใส
กราบไหวบูชาศรัทธาในพุทธคุณเปนที่ยิ่ง
ฝายนายสุมนะก็เกิดความชื่นบานหรรษาในเครื่องสักการบูชาของตน
แลวก็กลับบาน บอกเลาเรื่องที่ไดทําพุทธบูชาใหแกภรรยาฟง ฝายภรรยา
เปนผูไรปญญา จึงไมมีความยินดีอนุโมทนา กลับโกรธดาวาใหแกสามี
แลวพาบุต รไปเฝาพระเจ าพิม พิส ารกราบทูลถึง เหตุการณที่ส ามีไ ดนํา
ดอกไมที่ควรจะนํามาถวายแกพระราชาไปบูชาแดพระพุทธเจา หญิงนั้นก็
ออกตัวกลัวความผิด กราบทูลแกพระราชาวา อันการกระทําของนาย
สุมนะนั้นจะบังเกิดในทางดีก็ตาม ในทางรายก็ตาม ขาพเจาจะไมขอรับ
ดวยขาพเจาขอหยาขาดจากนายสุมนะตั้ง แตบัดนี้เปนตน ไป พระราชา
เปนผูเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เมื่อไดฟงดังนั้นก็ดําริวาหญิงผูนี้เปนพาล
หาความศรัทธาปสาทะในพระรัตนตรัยมิได แตก็แสรงทําเปนพิโรธ แลว
ตรัสกับหญิงนั้น วา ดีละที่เจาหยาขาดจากสามี ตัวเราจะรูกิจอันควรทํา
อยางสาสมตอนายสุมนะเอง จึงสงหญิงนั้นกลับไป สวนพระองคนั้นไซรก็
เสด็จออกไปตอนรับพระพุทธเจา พระพุทธองคทรงรูวาพระเจาพิมพิสารมี
พระทัยเลื่อมใสในการบูชา พระศาสดาทรงมีพระกรุณาจะสงเคราะหแก
นายสุมนะ ทรงสงบาตรใหพระเจาพิมพิสารแลวเสด็จทรงประทับนั่งทีห่ นา
พระลาน พระเจาพิมพิสารก็ถวายทานแกพระพุทธเจา พระพุทธองคทรง
กระทําภัตตกิจแลวก็ตรัสอนุโมทนาทานแสดงธรรมโปรดพระเจาพิมพิสาร
แลวก็ถ วายพระพรลากลับสูวัดเวฬุวัน ดอกไม ทั้ง หลายเหลานั้น ก็ลอม
พระองคมาตราบเทาถึงพระวิหาร ดอกไมจึง ไดต กเรี่ยรายอยูที่ซุมพระ
ทวารนั่นแล
ครั้งนั้นพระเจาพิมพิสารมีพระทัยเลื่อมใสในการทําพุทธบูชาจึงรับสั่ง
หานายสุมนะ เขามารับพระราชทานทรัพยทั้งหลาย ๗ สิ่ง สิ่งละ ๘ คือ
ชาง ๘ มา ๘ ขาหญิง ๘ ขาชาย ๘ นารีรูปงาม ๘ บานสวย ๘ เงิน ๘ พัน
กหาปณะ นายสุมนะไดรับพระราชทานทรัพยเปนอันมากดวยผลที่ทํา
พุทธบูชา พระอานนทเถระจึงทูลถามพระพุทธเจาวา นายสุมนะกระทํา
พุทธบูชานี้จะมีผลอานิสงสไปในภายภาคหนาเปนประการใด พระพุทธ-

๒๖๕

อานิสงสการบูชา

องคจึงตรัสวา ดูกรอานนท นายสุมนะกระทําพุทธบูชาครั้งนี้เทากับเปน
การสละชีวิตบูชาตถาคต เพราะวาขณะนําดอกไมมาบูชามิรูวาพระราชา
จะลงโทษหรือไมประการใด ดวยกุศลนี้ตอไปในภายหนานายสุมนะจะไม
ไปเกิดในอบายภูมิ ต ลอดถึงแสนกัป จะรื่น เริง บันเทิงเสวยสุขอยูแตใ น
มนุษยโลกและเทวโลกเทานั้น ครั้นในชาติสุดทายจะไดตรัสรูเปนพระปจ เจกพุทธเจา มีนามวาพระสุมนะ เขาสูพระนิพพานเปนที่สุดดังนี้

นิทานเรื่องพราหมณจุเฬกสาฎก
ยังมีนิทานเกี่ยวกับการทําพุทธบูชาจะไดนํามาเพื่อสรางศรัทธาปสาทะ
แกมหาชน ดังไดยินมาวา เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนม
อยู นั้ น พราหมณ ผู ห นึ่ ง ชื่ อ ว า จุ เ ฬกสาฎก มี ชี วิ ต อยู ใ นเมื อ งสาวั ต ถี
พราหมณนั้นทั้งภรรยาและสามี มีผานุงกันคนละผืนแตมีผาหมผืนเดียว
ตองผลัดกัน ใช ผานมาสิ้น กาลนาน อยูมาวัน หนึ่ง มีผูมารองปาวใหช น
ทั้ ง หลายไปฟ ง ธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า
พราหมณสามีจึงปรึกษาภรรยาวา ดูกรนางพราหมณีผูมีหนาอันเจริญ เรา
ทั้งสองจะไปฟงธรรมพรอมกันนั้นไมได ดวยมีผาหมผืนเดียวเปลี่ยนกันใช
อยู เจาเปนหญิงจงไปฟงธรรมในตอนกลางวัน สวนตัวฉันจะอยูบาน ครั้น
เมื่อเจากลับมาแลว ก็จะไดเอาผาหมที่เรามีกันอยูผืนเดียวนั้น ฉันจะไดใช
มันหมออกจากบานไปฟงธรรมในตอนกลางคืน เมื่อปรึกษากันดังนี้แลว
เมื่อวันแสดงธรรมมาถึง ภรรยาก็ไ ปฟงธรรมในตอนกลางวัน ครั้นเวลา
สายัณ หภรรยากลับมาสามี ก็ไ ปฟง ธรรมในตอนกลางคืน ในเพลานั้ น
กอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจาจะแสดงธรรมเทศนา ก็ทรงพิจารณาดูนิสัย
ของสัตว พระองคก็ทรงรูชัดวาพราหมณนี้จะเลื่อมใสในการบูชา พระ
ศาสดาจึงตรัสเทศนาในเรื่องทานศีลภาวนาเปนอเนกปริยาย เปนตนวา
สรรพนรชนชายหญิง ทั้ง หลายที่มิไดทําทานการบูช าเมื่อเกิดไปในภาย
ภาคหน า จะเป น คนยากจนอนาถา หาข า วจะกิ น หาผ า จะนุ ง ห ม มิ ไ ด
พราหมณนั้นไดฟงธรรมเทศนาก็บังเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใส คิดจะเปลื้องผา
หมบูช าแกพระพุท ธเจ า ขณะนั้น ความตระหนี่ก็บัง เกิดขึ้น ครอบงําไม
อาจจะทําบูชาได ครั้นนั่งฟงธรรมตอไปถึงยามที่สอง พราหมณก็บังเกิด

๒๖๖
ความศรัทธาปรารถนาจะบูชาดวยผาที่ตนหม ความตระหนี่อันเปนอกุศล
ก็บังเกิดครอบงําซึ่งดวงจิต ไมอาจเปลื้องปลดออกมาบูชา พราหมณนั้นก็
นั่งฟงธรรมตอไปถึงยามสาม จิตศรัทธาของพราหมณก็เกิดกลาหาญตัด
ความตระหนี่ในสันดานออกได ก็เปลื้องผาหมออกจากกายเปนพุทธบูชา
และจึงเปลงอุทานวาจาวา “ชิตัง เม” แปลวา เราชนะแลว ๆ ดังนี้ ขณะนั้น
พระเจาปเสนทิโกศลจอมกษัตริยก็ไดประทับนั่งฟงธรรมอยูดวยเมื่อทรง
ไดฟงก็สะดุงตกพระทัย จึงใหหาพราหมณเขามาสูที่ใกลตรัสถามวา ดูกร
พราหมณ ทานชนะแกสิ่งใด พราหมณก็กราบทูลเหตุที่เปนไปและวา ขา
พระองคชนะขาศึกภายในใจคือความตระหนี่ พระเจาปเสนทิโกศลไดฟง
เรื่องราวก็อัศจรรยใ จวา พราหมณนี้มีผาหม อยูผืน เดียวผลัดกัน ใชกับ
ภรรยายังสามารถตัดใจถวายเปนพุทธบูชาได จึงทรงประทานผาให ๒ คู
พราหมณ ก็ นํ า ไปถวายเป น พุ ท ธบู ช าอี ก ทรงประทานให อี ก ๔ คู
พราหมณก็ถวายเปนพุทธบูช าหมด ทรงประทานใหอีก ๘ คู พราหมณ
เกรงวาจะทรงพิโรธวาไมรับของพระองคจึงรับผาไว ๒ คู นอกนั้นถวาย
เปน พุท ธบูชาหมด พระเจาปเสนทิ โกศลเห็น ดัง นั้น ก็เกิดศรัท ธาในการ
บูชาของพราหมณ จึงประทานผากัมพลอันมีราคามากใหแกพราหมณอีก
๒ ผืนแลวจึงเสด็จกลับพระราชวัง ครั้นพราหมณเมื่อไดผากัมพลมาจึงคิด
ว า ผ า นี้ มี ร าคาสู ง ไม ส มควรแก เ ราที่ จ ะนํ า มาใช ควรจะนํ า ไปบู ช า
พระพุทธเจา พราหมณคิดดังนั้นแลวก็นําผาผืนหนึ่งไปทําเปนเพดานในที่
บรรทมของพระพุทธเจา อีกผืนหนึ่งนําไปทําเพดานในทีพ่ ระองคมานั่งฉัน
จังหัน ครั้นในเวลาเย็นพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปสูวิหารไดเห็นรัตนกัมพลทั้ง ๒ ผืน นั้น ก็จําไดท รงมี พระทัยอัน เต็มไปดวยปติ ทรงดําริวา
พราหมณผูนั้นรูจักบูชาในบุคคลที่ควรบูชา จึงไดพระราชทานทรัพยอยาง
ละ ๔ แกพราหมณ คือ ชาง ๔ มา ๔ ขาหญิง ๔ ขาชาย ๔ นารี ๔ บาน
สวย ๔ เงิน ๔ พัน ดังนี้ หลังจากวันนั้นพระภิกษุไดสนทนากันถึงความ
อัศจรรยวา ไดยินวาพราหมณชื่อ จุเฬกสาฎกไดถวายผาเปนพุทธบูช า
แลวไดรับพระราชทานทรัพยสิ่งละ ๔ จากพระเจาปเสนทิโกศล นับวาเกิด
อานิสงสในปจจุบันทันตาเห็น เมื่อพระพุทธองคทรงทราบจึงตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลายถาหากแมนวาพราหมณนั้นทําการบูชาเราในยามตนก็จะ

๒๖๗
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ไดรับพระราชทานทรัพยสิ่งละ ๑๖ หรือมิเชนนั้นถาพราหมณนั้นทําการ
บู ช าเราในยามที่ ส องก็ จ ะได รั บ พระราชทานทรั พ ย สิ่ ง ละ ๘ แต ที นี้
พราหมณปลอยใหจิตตกอยูภายใตอํานาจของความตระหนี่ในสองยาม
แรก มาทําการบูชาเราในยามที่ สามจึงไดรับพระราชทานทรัพยสิ่งละ ๔
เท า นั้ น จากนั้ น พระองคจึ ง ตรั ส สอนว า ดู กรภิ ก ษุ ทั้ง หลายเมื่ อ บุ ค คล
ปรารถนาจะสรางความดีตาง ๆ มีทานเปนตน พึงกระทําในทันทีทันใด
เพราะถาหากปลอยใหเนิ่น เวลาชาออกไปความตระหนี่ที่น อนเนื่องใน
สันดานอาจจะมาทําลายความศรัทธาที่จะประกอบการกุศลนั้นได ก็จะทํา
ใหบุคคลนั้นเสื่อมจากบุญใหญที่ควรจะไดรับดวยประการฉะนี้

นิทานเรื่องนางโกสาตกี
บัดนี้จะชักนิทานมาเพื่อแสดงถึงอานิสงสการบูชาพระเจดียที่บรรจุพระ
บรมธาตุ ความวาบุคคลผูใดมีความเลื่อมใสไดบูชาซึ่งพระบรมธาตุจะมีผล
ใหสําเร็จประโยชนในกุศลบารมีเปนที่ยิ่ง ดังวัตถุนิทานวา เมื่อพระสัมมาสัม พุท ธเจาเขาสูปรินิพพานแลว พระเจาอชาตศัตรูไดไปเชิญพระบรม
สารีริกธาตุมาจากเมืองกุสินารา ดวยความศรัทธาเลื่อมใส มากอเปนเจดีย
ใหญที่กลางนครราชคฤห เพื่อใหเปนที่กราบไหวบูชาแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ดังไดยินมาวา ยังมีหญิงผูหนึ่งมีปกติอยูในเมืองราชคฤหมีจิต
ศรัทธาปรารถนาจะบูชาพระบรมธาตุ ไดเที่ยวแสวงหาดอกไมก็เจอดอก
โกสาตกี อัน มี สีเ หลื องสดใส ภาษาไทยแปลว าดอกบวบ นางก็ชื่ น ชม
โสมนัสหรรษานําดอกไมนั้นมาออกจากบานดวยความศรัทธาปสาทะที่จะ
ได บูช าพระพุ ท ธเจดี ย ครั้ง นั้ น ยั ง มี วั วแมลู ก ออ นพาลูก สัญ จรมาตาม
มรรคาวิถี ก็ขวิดนางกุมารีลมลงในมรรคา นางก็ทํากาลกิริยาตาย ยังไม
ทัน เดิ น ไปถึง ทั น ได ไ หว พระเจดี ย ครั้น ดั บจิต ลงด วยอานิส งสที่ น างมี
เจตนาแกกลาจะไปไหวทําพุทธบูชาพระมหาเจดีย ดวยกุศลจิตนี้จึงนําให
นางไปอุบัติบังเกิดเปนนางฟาอยูในสวรรคชั้นดาวดึงส มีเทพธิดาพันหนึ่ง
เปนบริวาร เทพยดาทั้งหลายจึงไดเรียกนางวา นางโกสาตกีเทพธิดา มีรูป
อันงามโสภานาพึงชม อุดมไปดวยสิริลักขณา มีอํานาจวาสนาอยูในภูมิอัน
เปนทิพย ก็ดวยผลจากที่มีจิตคิดจะไปบูชาพระบรมธาตุเจดีย

๒๖๘
ครั้ ง นั้ น ท าวสัก กเทวราช เสด็จ ไปประภาสสวนนั น ทวัน อุท ยาน ก็
ไดทัสนาการเห็นนางโกสาตกีเทพธิดาจึงมีเทวบัญชาไตถามวา ดูกรนาง
เทพธิดาผูมีรูปทรงโสภาและเครื่องประดับอันงามทั้งวิมานกาญจนะระยับ
ประดับไปดวยแกว ทั้งรัศมีก็วาวแววไปดวยแสงสวาง หมูเทพธิด าคณา
นางก็แวดลอมเปนบริวาร ทานไดสรางกุศลมาเปนประการใด นางโกสาตกีเทวธิดาจึงไดสําแดงบุพพกุศลของตนถวายโดยบรรยายที่ไดกลาวมา
แลวแตหลังพระอินทรไดทรงฟงซึ่งผลแหงการสักการบูชา อันนางโกสาตกีเทวธิดาแสดงถวายทุกประการ ทาวมัฆวานก็สรรเสริญผลสักการบูชา
แกมาตลีเทพบุตรวา ดูกรมาตลี เครื่องบูชาจะนอยก็ดีจะมากก็ดีไมเปน
ประมาณในการกุศล เพราะวากุศลจะมากจะนอยนั้น ขึ้น อยูกับวามีจิต
เลื่อมใสมากหรือเลื่อมใสนอย ฝายวาพระพุทธเจาจะยังทรงพระชนมอยูก็
ตามหรือดับขันธเขาสูพระปรินิพพานไปแลวก็ตาม เมื่อบุคคลเหลาใดมามี
จิต เลื่อมใสกระทําพุท ธบูช าอยูยอมมี ผลเสมอกัน เมื่อพระอินทรมีเทวบัญชาดัง นี้แลวก็บังเกิดจิตศรัทธานอมนําเอาเครื่องสักการบูช าอัน เปน
ทิพยไ ปทําวัน ทนาการอภิวาทกราบไหวพระบรมธาตุเกศแกวจุฬามณี
เจดียสถานอันอลังการอยูเทวสถานสวรรคชั้นดาวดึงส แลวจึงไดกลับสูเวชยัน ตวิมานดวยจิตผองใสปรีดาปราโมทยในการระลึกถึงพระพุท ธคุณ
ดวยประการฉะนี้
อนึ่ง พระพุทธเจาไดต รัสบอกถึง บุคคลที่ส มควรแกการนํากระดูกไป
บรรจุเจดีย คือเมื่อวาบุคคลเชนนี้ตายแลวสมควรกอเจดียบรรจุอัฐิของ
ทานไวที่ทาง ๔ แพรง ใหมนุษยและเทวดาไดกราบไหว บุคคลเชนนั้นมี
๕ ประเภทคือ ๑.พระสัม มาสัม พุทธเจ า ๒.พระปจ เจกพุท ธเจา ๓.พระ
อรหั น ต ๔.พระอนาคามี ๕.พระเจ า จั ก รพรรดิ์ ผู ท รงปกครองอาณา
ประชาราษฎรโดยธรรม เพราะเหตุวาบุคคลใดไดมีโอกาสบูชาพระธาตุ
เจดียอันดับ ๑ ถึง ๔ ยอมไดรับอานิสงสคือไดเขาถึงมนุษยสมบัติ สวรรค
สมบัติ และนิพพานสมบั ติ สว นการบูช าธาตุเ จดียอั น ดับ ๕ นั้น ยอ ม
เป น ไปเพื่ อ มนุ ษ ย ส มบั ติ แ ละสวรรค ส มบั ติ เ ท า นั้ น เพราะว า พระเจ า
จักรพรรดิ์ทานยังไมเขาสูโลกุตตรภูมิ
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อานิสงสการสรางเจดีย
บัดนี้ จัก วา ดว ยอานิส งส การสร างพระเจดีย ครั้ ง เมื่ ออดี ต กาลผา น
มาแลว ๙๔ กัป มีพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคหนึ่งทรงพระนามวา พระ
สิทธัตถะ ทรงประกาศพระศาสนาจนตลอดพระชนมายุจึงไดเสด็จดับขันธ
เขาสูพระปรินิพพาน ชาวเมืองทั้งหลายก็พากันกอพระเจดียเพื่อบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุของพระพุท ธองค ยัง มี บุรุษ ผู ห นึ่ง มีจิต ศรัท ธาไดนอ ม
นํามาซึ่งปูนกอนหนึ่งใสลงในระหวางอิฐที่กอนั้น อันมาณพนี้ทําบุญเพียง
แคนั้นครั้นทําลายเบญจขันธสิ้นชีพ ดวยอํานาจแหงกุศลนั้น ทานไดเสวย
สมบัติอยูในมนุษยและเทพยดาตลอดกาลนานสิ้น ๙๔ กัป มิไดไปบังเกิด
ในอบายภูมิทั้ง ๔ ครั้นมาถึงศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรานี้ ก็ไดบังเกิด
ในตระกูลที่เลื่อมใสในพระศาสนา ครั้นอายุเจริญวัยขึ้นมาก็ไดออกบวชใน
พระพุทธศาสนา ขวนขวายเจริญวิปสสนาก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต ตัด
กิเลสเปนสมุ ทเฉทประหารชําระสัน ดานใหบริสุท ธิ์ห ลุดพนจากทุกขทั้ง
ปวง ท านจึ ง ไดเ ปล ง อุท านว า “บุ ค คลใดมี จิ ต เลื่ อ มใส ได ก ระทํ า การ
สักการบูชาสิ่งอันควรบูชา มีองคสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปน
ตน พรอมทั้งปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทศพล ยอมมี
อานิส งสจะนับประมาณมิ ไ ด สง ผลใหพน จากทุกขทั้ง ปวง” โดยนัยที่
วิสัชนามานี้แล

อานิสงสการปฏิสังขรณเจดีย
ยังมีนิทานอีกเรื่องหนึ่ง ดังไดยินมาในครั้งศาสนาแหงพระสัมมาสัมพุท ธเจาทรงพระนามวา พระพุท ธกัส สป ยัง มีบุ รุษ ผูห นึ่ง มี จิต ศรัท ธา
กระทําการปฏิสังขรณพระเจดียชํารุดองคหนึ่ง ความวาบุรุษนั้นเห็นพระ
เจดียหักพังทลาย จึง มีความขวนขวายก็ส รางขึ้น ใหดีเปน ที่สักการบูช า
นํามาซึ่งเสาตนหนึ่งปกลงเปนแกนใน แลวกอขึ้นไปเปนองคเจดียศรีสงา
ใหเปนที่กราบไหวเคารพบูช าแกเทพยดาและมนุษย บุรุษนั้น ครั้น แตก
กายทําลายเบญจขันธ ก็ไดไปบังเกิดในสวรรคชนั้ จาตุมหาราชิกามีนามวา
ทาวเวสสุวัณ มีตะบองเปนอาวุธ เปนใหญกวาหมูยักษทั้งหลาย ทั้งยังมี

๒๗๐
ตะบองใหญเปนอาวุธสุดวิเศษ ก็ดวยกุศลบารมีที่ไดสรางเสาเปนฐานค้ํา
เจดียใหมั่นคง ตะบองนี้มีอานุภาพมากจะขวางไปที่ใดแมเปนเขาหินใหญ
ก็ จ ะแหลกสลายกลายเป น จุ ณ ฝุ น ละเอี ย ด ฉะนั้ น ท า นผู นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา จงขวนขวายเจริญในทาน ศีล ภาวนา อยาเกียจคราน ก็
จะนํ ามาซึ่ง ความสุขความเจริ ญ เดชบารมี แกก ลาโดยทั่ วหน ากัน ดว ย
ประการฉะนี้

อานิสงสแหงการทําสังฆบูชา
บัดนี้จักไดเลาเรื่องอานิสงสการบูชาพระสงฆ ดังมีนิทานเรื่องหนึ่งทาน
สาธกวา ยังมีหญิงผูหนึ่ง อาศัยอยูในเมืองราชคฤห เปนหญิงชาวนาอยู
รักษาขาวสาลี คั่วขาวตอกกินเปนอาหาร ครั้งนั้นยังมีพระมหาเถระผูเปน
องคอรหันตองคหนึ่งนามวา พระมหากัสสปะ ทานนั่งเขานิโรธสมาบัติอยู
ในถ้ําชื่อวา ปปผลิ เปนเวลา ๗ วัน ครั้นครบกําหนดแลวพระผูเปนเจาก็
ออกจากสมาธิพิจารณาถึงสถานที่ที่จะไปโคจรบิณฑบาต ก็ไดเล็งญาณ
เห็ น หญิ ง ผู นั้ น ด ว ยทิ พ ยจั ก ษุ ว า หญิ ง ผู นี้ มี จิ ต ศรั ท ธาจะถวายอาหาร
บิณฑบาตแกอาตมาได จึงไดนุงสบงทรงจีวรมีกรถือบาตร ลีลาศจรมาสูที่
อยูของนางกุมารี นางเห็นก็บังเกิดจิตยินดีรองเชิญอาราธนา นําขาวตอก
มาใสบาตรพระมหาเถระ แลวจึ ง ตั้ง จิ ต เจตนาปรารถนาวา ดวยกุศลนี้
ขอให ข า พเจ า จงมี ส ว นแห ง การรู ธ รรมวิ เ ศษที่ พ ระผู เ ป น เจ า ได เ ห็ น
ประจักษแลว พระมหาเถระจึงไดกลาวอนุโมทนาวาจงเปนดังนั้น ความ
ปรารถนาที่ทานตั้ง ใจไวนี้จงสําเร็จเถิด พระมหาเถระก็เดินจากไป นาง
กุมารีดีใจเดินไปตามมรรคา ยังมีงูเหาตัวหนึ่งอยูในคันนา ครั้นนางเดินมา
ก็ข บกั ด นางจนล ม ลงไป จิ ต ของนางก็ ผู ก พั น เลื่ อ มใสอยู ใ นกุ ศ ลของ
บิณฑบาตทาน ครั้น แตกกายวายปราณก็ไปบังเกิดในดาวดึงสส วรรคมี
วิมานทองอันโสภาสูง ๑๒ โยชน พรอมดวยนางฟาพันหนึ่งเปนบริวารมี
นามวา ลาชะเทวธิดา ครั้นนางพิจารณาซึ่งสมบัตกิ ็รูแจงชัดวา เกิดไดดวย
ผลที่ตนถวายขาวตอกแกพระมหากัสสปะเถระเจา นางก็จึงคิดปรารถนาที่
จะสรางกุศลเพิ่มพูนเพื่อใหทิพยสมบัติของตนมั่นคง จึงไดลงจากสวรรค
เทวสถานเพื่อมากวาดลานหนากุฏิที่อยูของพระเถระ พรอมทั้งตั้งน้ําฉัน

อานิสงสการบูชา
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น้ําใชไวครบครันบริบูรณ ครั้นตอนเย็นพระมหากัสสปะเถระเจากลับมา
เห็นอาวาสที่ตนอาศัยสะอาดสะอานเรียบรอยผิดธรรมดาก็รูสึกแปลกแต
พระเถระก็เขาใจวาคงจะมีภิกษุหนุมสามเณรนอยมาทํา เปนอยางนี้มาจน
เขาวันที่ ๓ พระเถระแปลกใจจึงไดอยูคอยดูมิไดจาริกไปไหนก็จึงไดรูวามี
นางเทพธิดามาปดกวาดให แตเนื่องจากพระมหากัสสปะเปนผูที่เครงครัด
เปนอยางยิ่งจึงไดไลนางเทพธิดาไปมิใหมาทําตอ แมนางเทพธิดาจะออน
วอนขอเปนหลายหนพระมหาเถระก็มิไดผอนปรนยินยอม นางเทพธิดาก็
เสียใจรองไหเหาะไปในอากาศ ฝายพระบรมโลกนาถศาสดาทรงไดยิน
เสียงรองไหของนางเทพธิดาดวยทิพยโสต ก็ทรงรูแจงเรื่องราวโดยตลอด
ดวยพระญาณ พระองคมีพระกรุณาจึงทรงเปลงพระรัศมีมีอาการราวกับ
นั่งอยูเฉพาะหนา ตรัสพระสุรเสียงโปรดนางวา ดูกรนางเทพธิดา จงอยา
เสียใจ อันการสํารวมสังวรนั้นไซรยอมเปนกิจหนาที่อันเคยชินของกัสสปะ
ผูเปนบุตรของเราตถาคต แตวาการกระทําของเธอผูเปนเทพธิดานั้นก็ชาง
นา สรรเสริ ญ เพราะวา บุค คลทํ ากุ ศลคราวเดีย วนั้ น อย าเพิ่ง สํา คัญ ว า
เพียงพอ จงทําใหเนือง ๆ บอย ๆ กุศลจึงจะพอกพูน อันจะนําความสุข
ความเจริญมาใหแกสัต วทั้ง หลายทั้งในโลกนี้และโลกหนา เมื่อจบพระ
ธรรมเทศนา นางเทพธิดาก็ไดบรรลุ โ สดาปต ติ ผล มีปติราเริงเบิกบาน
กราบแทบเทานมั ส การลาพระบรมศาสดาสัมมาสัม พุท ธเจ ากลับไปสู
วิมานของตน ดวยความอิ่มเอมหรรษาปราโมทยศรัทธาในธรรมคือมรรค
ผลเบื้อ งต น ที่ ต นเพิ่ ง ประสบพบพานบรรลุ ด ว ยประการฉะนี้ แ ล ดั ง ที่
ขาพเจาไดสาธกยกนิทานเพื่อแสดงอานิสงสแหงการบูชาก็เห็นสมควรจะ
สมมุติยุติไวแตเพียงนี้
อานิสงสการบูชา เรียบเรียงมาจาก คัมภีรมงคลทีปนี รจนาโดย พระสิริ มังคลาจารย สํานวนแปลของ พระครูศิริปญญามุนี (ออน) จัดพิมพโดย วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พิมพที่โรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ โทร.๐๒-๒๒๒-๓๗๙๘
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พระพุทธกัสสป บริเวณพระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี
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อานิสงสการถวายทานดวยสิ่งของ
ตาง ๆ
เรื่องนี้มาในคัมภีรอปทาน ตอน ปลินทวัจฉเถราปทาน คือหมายถึง
เป น เรื่อ งของพระป ลิ น ทวั จ ฉะ ท า นเป น พระอรหัน ต อ งค ห นึ่ ง ในครั้ ง
พุท ธกาล พระพุ ท ธเจาทรงยกยองพระป ลิน ทวัจฉะวา เปน ผูเลิ ศกว า
พระภิกษุทั้งหลายในทางเปนที่รักแหง เทวดา คือเทวดาจะรักทานมาก
ดวยความดีที่ทานไดส รางมาทั้ง ในอดีต ชาติและปจจุบัน ชาติ เมื่อทาน
บรรลุเปนพระอรหันตแลว ทานไดระลึกชาติในอดีตกาลของทานวา
ในอดีตกาลผานมาแลวแสนกัป ครั้งนั้นไดมีพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง
อุบัติตรัสรูเผยแผพระพุทธศาสนาอยูในโลก ทรงพระนามวา พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประกาศพระศาสนาตั้งหลักมั่นอยูที่พระนครหัง สวดี พระป ลินทวัจฉะเกิดเปน ผูมี ท รัพยไ ดถวายทานแกพระภิ กษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุขดวยสิ่งของมากมายหลายอยาง อานิสงสแหงการ
ถวายทานดวยสิ่งของตาง ๆ ยอมใหผลตาง ๆ แกทาน ซึ่งทานไดบรรยาย
ไวละเอียด จะไดนํามากลาวเพื่อเพิ่ม พูน ศรัท ธาปสาทะแกทานสาธุช น
ทั้งหลายดังตอไปนี้
การทําบุญดวยรมยอมมีอานิสงส ๘ ประการคือ ๑.ไมรูสึกหนาว ๒.
ไมรูสึกรอน ๓.ละอองและธุลีไมแปดเปอน ๔.เปนผูไมมีอันตราย ๕.ไมมี
จัญไร ๖.มหาชนยําเกรงทุกเมื่อ ๗.มีผิวพรรณละเอียด ๘.เปนผูมีใ จ
กวางขวาง และเมื่ ออุบัติเปน เทวดา ฉัตรหนึ่งแสนคัน อัน ประกอบดวย
เครื่องประดับทุกอยาง ยอมทรงไวเหนือศีรษะของผูทําบุญดวยรม
การทําบุญดวยผา ยอมมีอานิสงส ๘ ประการคือ ๑.เปนผูมีผิวพรรณ
เปลงปลั่งดังทองคํา ๒.ปราศจากธุลี ๓.มีรัศมีผองใส ๔.มีเดช ๕.เนื้อ

๒๗๔
ตัวผิวพรรณละเอียดออน ๖.เมื่อทองเที่ยวอยูในภพยอมมีผาขาวแสนผืน
๗.ผาเหลืองแสนผืน ๘.ผาแดงแสนผืน ทรงอยูเหนือศีรษะ เธอยอมไดผา
ไหมผาปาน ผากัมพล ผาฝายในที่ทุกแหง นี่เปนอานิสงสแหงการถวาย
ผาเปนทาน
การถวายบาตรพระ ยอมมีอานิสงส ๑๐ ประการคือ ๑.ยอมไดบริโภค
โภชนาหารในภาชนะทองคํา ภาชนะแกวมณี ภาชนะเงิน และภาชนะที่
ทําดวยทับทิมในกาลทั้ง ปวง ๒.เปน ผูไ ม มี อัน ตราย ๓.ไมมีจัญ ไร ๔.
มหาชนยําเกรงทุกเมื่อ ๕.เปน ผูไ ดขาว น้ํา ผา และที่น อนเปน ปกติ ๖.
โภคสมบัติไมพินาศ ๗.เปนผูมีจิต มั่นคง ๘.เปนผูใครธรรมทุกเมื่อ ๙.
เปนผูไมมีกิเลส ๑๐.ไมมีอาสวะ
การถวายมีดโกน ยอมมีอานิสงส ๘ ประการคือ ๑.เปนผูกลา ๒.ไมมี
ความเดือดรอน ๓.ถึงที่สุดในเวสารัชธรรม (ธรรมที่ทําใหเปนผูแกลวกลา
ในหมูชน) ๔.เปนผูมีธิติ (ความหนักแนนอดทน) ๕.มีความเพียร ๖.มีใจ
อันประคองไวดวยสติทุกเมื่อ ๗.ยอมไดญาณอันสุขุมเครื่องตัดกิเลส ๘.
มีความบริสุทธิ์อันมิอาจชั่งตวงวัดได
การถวายมีดพรา ยอมมีอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.ยอมไดความเพียร
เปนที่พึ่งพิงได ๒.มีขันติความอดทน ๓.เปนผูมีจิตไมตรี ๔.มีปญญา
คมกลา ๕.มีญาณสุกสวางเสมอดวยแกววิเชียร
การถวายเข็มเย็บผา ยอมมีอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.เมื่อทองเที่ยว
อยูในภพนอยภพใหญยอมเปนผูอันมหาชนนอบนอม ๒.ตัดความสงสัย
ได ๓.มีรูปงาม ๔.มีโ ภคสมบัติ ๕.มีปญญากลาสามารถพิจารณาเห็น
อรรถอันเปนฐานะอันละเอียดลึกซึ้งดวยญาณอันคมกลา
การถวายมีดตัดเล็บ ยอมมีอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.ยอมไดทาสชาย
หญิง ๒.ไดวัวและมา ๓.ไดคนฟอนรํา ๔.ไดชางตัดผม ๕.ไดพอครัว
ทําอาหารเปนอันมากในที่ทั้งปวง
การถวายพัดใบตาล ยอมมี อานิสงส ๕ ประการคือ ๑.ไมรูสึกหนาว
๒.ไมรูสึกรอน ๓.ไรความอบอาว ๔.ไรความกระวนกระวาย ๕.ไรความ
เดือดรอนใจ
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การถวายธมกรก (เครื่องกรองน้ํา) ยอมมีอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.
ยอมกาวลวงอันตรายทั้งปวง ๒.ยอมไดอายุอันเปนทิพย ๓.เปนผูอันโจร
หรือขาศึกไมขมขี่ในกาลทุกเมื่อ ๔.อาวุธและยาพิษยอมไมเบียดเบียน
๕.ไมตายกอนวัยอันควร
การถวายภาชนะน้ํามัน ยอมมีอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.เปนผูมีรูป
สวยงาม ๒.มีความเจริญ ๓.มีใจเบิกบาน ๔.ไมฟุงซาน ๕.มีผูอารักขา
การถวายกลองเข็ม ยอมมีอานิสงส ๓ ประการคือ ๑.มีความสุขใจ ๒.
มีความสุขกาย ๓.มีความสุขอันเกิดแตอิริยาบถ
การถวายผาอังสะ ยอมมีอานิสงส ๓ ประการคือ ๑.ยอมไดความหนัก
ในพระสัทธรรม ๒.ยอมระลึกชาติที่แลวมาได ๓.มีผิวพรรณอันงาม
การถวายประคดเอว ย อ มมี อ านิ ส งส ๖ ประการคื อ ๑.ย อ มไม
หวั่นไหวในสมาธิ ๒.มีความชํานาญในสมาธิ ๓.มีบริษัทไมแตกกัน ๔.มี
ถอยคําอันมหาชนเชื่อถือทุกเมื่อ ๕.มีสติตั้งมั่น ๖.ยอมไมมีความสะดุง
กลัว
การถวายเชิงรองบาตร ยอมมีอานิสงส ๓ ประการคือ ๑.ไมมีภัย ๒.
ไมหวั่นไหวดวยอะไรอะไร ๓.ธรรมเหลาใดที่ไดฟงแลวยอมทรงไวไดไม
เสื่อมไป
การถวายภาชนะและเครื่องบริโภค ยอมมีอานิสงส ๔ ประการคือ ๑.
ยอมไดภาชนะแกวมณี ภาชนะแกวผลึก และภาชนะแกวทับทิม ๒.ภริยา
ทาสชายหญิง พลชางพลมา พลรถ พลเดินเทา และสตรีรับใชยอมยําเกรง
ผูนั้น ๓.ไดเครื่องบริโภคทุกเวลา ๔.ยอมสามารถใครครวญวิชาในบท
มนตอาคมตาง ๆ ศิลปะทั้งปวง นํามาใชไดทุกเวลา
การถวายขัน ยอมมีอานิสงส ๓ ประการคือ ๑.ยอมไดขันทองคํา ขัน
แกวมณี ขันแกวผลึก ขันแกวทับทิม ๒.น้ําที่ดื่มยอมมีรสชาติหวาน ๓.มี
ขอปฏิบัติในวัตรอันงามในอาจาระ และกิริยามารยาท

๒๗๖
การถวายเภสัช ยอมมี อานิสงส ๑๐ ประการคือ ๑.มีอายุยืน ๒.มี
กําลัง ๓.มีปญญา ๔.มีวรรณะ ๕.มียศ ๖.มีสุข ๗.ไมมีอันตราย ๘.ไม
มีจัญไร ๙.มหาชนยําเกรงทุกเมื่อ ๑๐.ไมพลัดพรากจากของรัก
การถวายรองเทา ยอมมีอานิสงส ๓ ประการคือ ๑.ยานชาง ยานมา
วอ ยอมบังเกิดแกเขา ๒.เมื่อเที่ยวไปในภพ รองเทาแกวมณี รองเทาเงิน
รองเทา ทองคํ าย อมเกิด ขึ้น ในขณะยกเทา ขึ้ น ๓.รถหกหมื่ น คั น ย อ ม
แวดลอม
การถวายผาเช็ดหนา ยอมมีอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.มีผิวพรรณดุจ
ทองคํ าปราศจากธุลี ๒.มี รัศ มี ผ อ งใส ๓.มี เ ดช ๔.เนื้อ ตัว ผิว พรรณ
ละเอียดออน ๕.ฝุนละอองไมติดตัว
การถวายไมเทาคนแก ยอมมีอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.มีบุตรมาก
๒.ไมมีความสะดุงกลัว ๓.ไดรับการอารักขา ๔.ไมพลั้งพลาด ๕. จิตใจ
ไมมีความขลาดกลัว
การถวายยาหยอดตา ยอมมีอานิสงส ๘ ประการคือ ๑.ตากลมกวาง
ใหญ ๒.เห็นสีเหลืองสีขาวอยางชัดเจน ๓.เห็นสีแดงอยางชัดเจน ๔.ตา
ไมมัว ๕.ตาแจมใส ๖.ไมเปนโรคตาทั้งปวง ๗.ไดตาทิพย ๘.ไดดวงตา
เห็นธรรม
การถวายลูกกุญแจ ยอมมีอานิสงสคือ ยอมไดลูกกุญแจคือญาณเปน
เครื่องเปดประตูธรรมคือความรูแจง
การถวายแมกุญ แจ ยอมมี อานิส งส ๒ ประการคือ ๑.เปนผูมีความ
โกรธนอย ๒.ไมมีความคับแคนใจ
การถวายสายยู ยอมมีอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.มีสมาธิที่ไมหวั่นไหว
๒.ชํานาญในสมาธิ ๓.มี พวกพองไม แตกกัน ๔.มีถอยคําอัน มหาชน
เชื่อถือ ๕.ไดโภคสมบัติ
การถวายกลองเปาควัน ยอมมีอานิสงส ๓ ประการคือ ๑.มีสติตั้งตรง
คงที่ ๒.เสนเอ็นตอเนื่องกันดี ๓.ยอมไดตาทิพย
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การถวายตะเกียงตั้ง ยอมมีอานิสงส ๓ ประการคือ ๑.เปน ผูมีสกุล
๒.มีอวัยวะสมบูรณ ๓.มีปญญาอันพระพุทธเจาสรรเสริญ
การถวายคนโทน้ําและผอบ ยอมมีอานิสงส ๑๐ ประการคือ ๑.ไดรับ
การคุม ครอง ๒.พรอมพรั่งดวยสุข ๓.มียศมาก ๔.มีคติ ๕.ไมมีความ
วิบัติ ๖.เปนผูละเอียดออน ๗.เวน จากความจัญไรทั้งปวง ๘.เปนผูไ ด
คุณอันไพบูลย ๙.ไดความนับถือ ๑๐.พนจากความหวาดเสียว
การถวายผาเช็ดสิ่งสกปรก ยอมมีอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.ถึงพรอม
ดวยลักษณะ ๒.มีอายุยืน ๓.มีปญญา ๔.มีจิต มั่น คง ๕.กายพนจาก
ความยากลําบากทุกอยางในกาลทั้งปวง
การถวายมีดและกรรไกร ยอมมี อานิสงสคือ ไดญ าณเปน เครื่องตัด
กิเลสอันคมกลา
การถวายคีม ยอมมีอานิสงสคือ ไดญาณเปนเครื่องถอดถอนกิเลสอัน
หนักหนวง
การถวายยานัตถุ ยอมมีอานิสงส ๘ ประการคือ ๑.มีศรัทธา ๒.มีศีล
๓.มีหิริ ๔.มีโอตตัปปะ ๕.มีสุตะ ๖.มีจาคะ ๗.มีขันติ ๘.มีปญญา
การถวายตั่ง ยอมมีอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.เกิดในตระกูลสูงมีโภคสมบัติมาก ๒.ชนทั้งปวงยอมยําเกรง ๓.ชื่อเสียงฟุงไป ๔.บัลลังกยอม
เกิดขึ้น ๕.ยินดีในการจําแนกทาน
การถวายที่นอน ยอมมีอานิสงส ๖ ประการคือ ๑.มีรางกายสมสวน
๒.เปนผูออนโยนมี รูปงามนาดู ๓.ยอมไดญาณอันประเสริฐ ๔.ยอมได
เครื่องนอนเครื่องลาดอันวิจิตร ๕.ยอมไดที่นอนขนสัตวอันออนนุม ๖.
ยอมไดบรรลุฌาน
การถวายหมอน ยอมมีอานิสงส ๖ ประการคื อ ๑.ยอมไดหมอนอัน
วิจิตร ๒.ยอมไดญาณในมรรคผล ๓.ยอมไดญาณในทาน สัญญมะ อัปปมัญญา และรูปฌาน ๔.ยอมไดญาณในศีลและวัตร ๕.ยอมไดญาณใน
การจงกรมและการทําความเพียร ๖.ยอมไดญาณในศีล สมาธิ ปญญา
วิมุตติ และในวิมุตติญาณทัสสนะ

๒๗๘
การถวายตั่ง แผ น กระดาน ยอ มได อานิส งสคื อ ย อมได บั ลลั ง ก อั น
ประเสริฐอันทําดวยทองคํา แกวมณีและงาชาง
การถวายตั่ ง รองเท า ย อ มได อ านิ ส งส ๒ ประการคื อ ๑.ย อ มได
ยวดยานเปนอันมาก ๒.บริวารยอมปรนนิบัติโดยชอบ
การถวายน้ํามันสําหรับทาเทา ยอมไดอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.ไม
ปวยไข ๒.มีรูปงาม ๓.เสนเอ็นเสนประสาทรับสัมผัสเร็ว ๔.ไดขาวและ
น้ํา ๕.มีอายุยืน
การถวายเนยใสและน้ํามัน ยอมมีอานิสงส ๕ ประการคือ ๑.เปนผูมี
กําลัง ๒.มีรูปสมบูรณ ๓.เปนผูราเริงทุกเมื่อ ๔.มีบุตรตามตองการ ๕.
ไมปวยไข
การถวายน้ํ า บ ว นปาก ย อ มมี อ านิส งส ๕ ประการคื อ ๑.มี ลํ า คอ
บริสุทธิ์ ๒.มีเสียงไพเราะ ๓.ไมเปนโรคไอ ๔.ไมเปนโรคหอบหืด ๕.
กลิ่นปากหอม
การถวายนมสมอยางดี ยอมมีอานิสงสคือ ยอมไดบริโภคภัตไมขาด
สายและยอมบรรลุกายคตาสติกรรมฐาน
การถวายน้ําผึ้งยอมไดบรรลุวิมุตติธรรม
การถวายขาวและน้ํา ยอมมีอานิสงส ๑๐ ประการคือ ๑.มีอายุยืน ๒.
มีกําลัง ๓.เปนนักปราชญ ๔.มีวรรณะ ๕.มียศ ๖.มีสุข ๗.เปนผูไดขาว
๘.เปนผูไดน้ํา ๙.เปนคนกลา ๑๐.มีญาณรูทั่ว
การถวายธูป ยอมมีอานิสงส ๑๐ ประการคือ ๑.มีกลิ่นตัวหอมฟุง ๒.
มียศ ๓.มีป ญ ญาเร็ ว ๔.มี ชื่อ เสี ยง ๕.มี ปญ ญาคมกลา ๖.มี ป ญ ญา
กวางขวาง ๗.มีปญญาราเริง ๘.มีปญญาลึกซึ้ง ๙.มีปญญาแลนไป ๑๐.
ไดบรรลุนิพพาน
เมื่อทานพระปลินทวัจฉะไดกลาวแสดงอานิสงสแหงการถวายทานใน
อดีตชาติที่ทานเคยไดรับผลอันประเสริฐมาอยางมากมาย ซึ่งทานรูแจง
ดวยญาณอันประเสริฐของความเปนพระอรหันตของทาน แลวทานพระปลินทวัจฉะไดอุทานธรรมดวยโสมนัสของทานตออีกวา
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การที่เราไดมาในสํานักพระพุทธเจาพระองคนี้ เปนการมาดีแลวหนอ
วิชชา ๓ ประการเราบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว
เราเผากิเลสทั้ง หลายแลว ถอนภพชาติขึ้น ไดทั้งหมดแลว ตัดกิเ ลส
เครื่องผูกดุจชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู
คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราไดทํา
ใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้
ทราบวาทานพระปลิน ทวัจฉเถระไดกลาวคาถาอันไพเราะเหลานี้ไ ว
ดวยประการฉะนี้แล

๒๘๐

จารึกพระไตรปฎกบนแผนหิน วัดกุโสดอ เมืองมัณฑะเลย

๒๘๑

การจัดสรางพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ
อันเกี่ยวกับพระธรรมคําสอน เปนกุศล
ดังนี้
๑. อกุศลกรรมในอดีต ชาติแตปางกอน จะเปลี่ยนจากหนักเปนเบา
จากเบาเปนสูญ
๒. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครอง สรรพภยันตรายสลาย
๓. เจากรรมนายเวรในอดีตชาติแตปางกอน เมื่อไดรับสวนบุญไปแลว
ก็จะเลิกเวนการจองเวร
๔. เหลายักษผีรากษส งูพิษเสือราย ไมอาจเปนภัย
๕. จิตใจสงบ ปวงภัยไมเกิด ฝนรายไมมี ราศีผองใส สุขภาพแข็งแรง
กิจการงานเปนมงคล
๖. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณปรากฏ (เกินความคาดฝน)
๗. ครอบครัวสุขสันต วาสนายั่งยืน
๘. คํากลาวเปนสัจจ ฟาดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
๙. คนโงสิ้นเขลา คนเจ็บหายได คนปวยหายดี คนทุกขหายเข็ญ สตรี
จะไดเกิดเปนชาย
๑๐. พนจากมวลอกุศล เกิดใหมบุญเกื้อหนุน มีปญญาเลิศล้ํา บุญกุศล
เรืองรอง
๑๑. สิ่งที่สรางจะบังเกิดเปน กุศลจิตแกทุกคนที่ไดพบเห็น เปนเนื้อนา
บุญอยางเอนกทุกชาติของผูสราง ที่เกิด จะไดฟงธรรมจากพระอริ-

๒๘๒
ยเจ า ป ญ ญาในธรรมแก ก ล า สามารถ ได อ ภิ ญ ญาหก สํ า เร็ จ
โพธิญาณ
การจัดสรางพระพุทธรูปและสิ่งพิมพเปนกุศลดังกลาว ฉะนั้นในงาน
วันเกิดงานมงคลตาง ๆ การฉลองยศหรือตํา แหนง การทําบุญสะเดาะ
เคราะห หรือขอพร การขอขมาลาบาป ตลอดจนการอุทิศสวนกุศลแกผู
ที่ลวงลับไปแลวเปน ตน หากไดส ละทรัพยสิน เงิน ทองเพื่ อจัดกิจการ
ดังกลาวดวย ก็จะเปนผลานิสงสสืบตอไป

๒๘๓

อานิสงสสรางหนังสือธรรมะ
หนังสือที่เปนพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาอันนับเนื่องในพระ
ไตรปฎกนั้น ผูใดจะคิดสรางจะเกิดอานิสงสดังพุทธชาดกนิทานมีความ
พิส ดารวา เมื่ อพระผูทรงพระภาคเจาเสด็จประทับอยูพระเชตวัน มหาวิหารที่ทานอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีสรางถวาย ใกลพระนครสาวัตถี ใน
สมัยนั้นพระผูเปนเจาสารีบุตรมีความใครเพื่อจักยังพระพุทธเจาใหแสดง
ธรรมประกาศอานิสงส สรางหนัง สือพระธรรมใหท ราบทั่วถึง แกพุท ธบริษัท แลวจะไดมีศรัทธาปสันนาการเลื่อมใสสรางหนังสือพระธรรม อัน
เปนรากเหงาพระพุทธศาสนาใหถาวรรุงเรืองตอไป จะไดประดิษฐานอยู
สิ้นกาลนาน ยังความสุขเกษมสําราญใหมีอยูกับโลกตลอดไป พระผูเปน
เจาจึงไปสูสํานักพระบรมครู แลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูประเสริฐกวา
เทวดาและมนุษ ย อันวาชนทั้งหลายเหลาใดมีศรัทธาเลื่อมใส ไดสราง
หนังสือพระธรรมเพื่อสืบอายุพระศาสนาใหยืนยาวออกไปถึง ๕ พันวัสสา
จะมีอานิสงสผลเปนประการใดพระพุทธเจาขา พระผูทรงพระภาค จึงตรัส
พยากรณวา ดูกร สารีบุตร นรชนทั้งหลายมีใจเปยมดวยศรัทธา ไดสราง
หนังสือพระธรรมไวในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชนแกปาณสัตวอนุชน
เกิ ด สุ ด ท า ยภายหลั ง ได อ า นได ส ดับ ฟ ง จะได รั บ อานิ ส งส อั น ยิ่ ง ใหญ
มโหฬาร หาประมาณมิได ดูกร สารีบุตร อยาวาแตพระพุทธวจนะตลอด
ทั้ง ๓ ปฎกนั้นเลย แมแตอักษรตัวหนึ่งหรือคําหนึง่ ซึ่งเปนคํายอ ๆ พอได
ใหผูพบเห็น เปน เครื่องหมายใหร ะลึกถึง พระรัต นตรั ย นํามาซึ่ง ความ
เลื่อมใสแกผูไดทัศนา เปน บอเกิดใหประพฤติคุณ งามความดีได ก็อาจ
สามารถจะใหผูสรางไดเสวยสุขเกษมสิน้ กาลชานาน จักไดเสวยราชสมบัติ
เปนบรมจักรพรรดิราชถึง ๘ หมื่น ๔ พันกัลป ใชแตเทานั้น เมื่อเคลื่อน
จากความเปน จักรพรรดิม าแลว จะไดเสวยราชสมบัติเปน พระราชามี
อานุภาพมากอีก ๙ อสงไขย ตอแตนั้น มาก็จะไดเสวยสมบัติใ นตระกูล

๒๘๔
ตาง ๆ เปนลําดับไป คือตระกูลพราหมณมหาศาล ตระกูลเศรษฐีคฤหบดี
และเปนภูมิเทวดา อากาศเทวดา อยางละ ๙ อสงไขย ตอแตนั้นก็จะไดไป
เสวยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค ๖ ชั้น ประณีตเปนลําดับขึ้นไปชั้นละ ๙
อสงไขย เมื่อจุติจากเทวโลกแลว ก็จะถือเอากําเนิดในมนุษยมีกายบริสุทธิ์
ผุ ด ผ อ งโสภาเป น ที่ ป ฏิ พั ท ธ รั ก ใคร ข องผู ไ ด ทั ศ นา ทั้ ง น้ํ า ใจก็ สุ จ ริ ต
ปราศจากบาปกรรม อานิสงสดังกลาวมานี้ เพราะอํานาจสรางอักขระตัว
เดียวจะปรารถนาสมบัติอยางไรก็จะไดสําเร็จดังเจตนาทุกประการ ดูกร
สารีบุตร เมื่อครั้ง เราตถาคตสรางบารมีอยู ไดอุบัติขึ้นเปนอํามาตยของ
พุทธบิดาแหง สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ปุร าณโคดม ได
สร างพระไตรปฎ กยกไว ใ ห สืบ พระพุ ท ธศาสนาแล วตั้ ง ปณิธ านความ
ปรารถนาวา ขอใหขาพระองคไ ดม าตรัส เปน พระพุท ธเจาองคห นึ่ง ใน
อนาคตกาลโนนเพราะผลอานิสงสนี้เทอญ สมเด็จพระปุราณโคดมบรมศาสดาทรงพยากรณวาอํามาตยผูนี้ตอไปภายภาคหนา จะไดตรัสเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคหนึ่งทรงพระนามวา พระสมณโคดม บัดนี้ ก็สม
ดัง พระพุท ธฎี กาที่พ ระปุร าณโคดมพุท ธเจา ทรงทํ านายตถาคตไวทุ ก
ประการ ทานทั้งหลายจงมนสิการตามกระแสพระพุทธฎีกา แลวรื่นเริง
อาจหาญในกองการกุ ศ ลที่ ท า นได ก ระทํ า มาแล ว นั้ น ก็ จ ะประสบ
ความสําเร็จ ดังพระสุคตทรงบําเพ็ญมาแลวนั้นทุกประการ ฯ

๒๘๕

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การใหธรรมะเปนทาน ชนะการใหทั้งปวง

อานิสงสของการแจกหนังสือธรรมะเปนทาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

กรรมเวรจากอดีตชาติจะไดลบลาง
หนี้เวรจะไดคลี่คลาย พนภัยจากทะเลทุกขได
โรคภัยไขเจ็บจากเจากรรมนายเวรจะพนไป
สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีตอกัน
วิญญาณของเด็กที่แทงในทองจะไดไปเกิดใหม
กิจการงานจะราบรื่น สมความปรารถนา
บุตรจะเฉลียวฉลาดเจริญรุงเรือง
บารมีคุมครองลูกหลานใหอยูเย็นเปนสุข
พอแมจะมีอายุยืน
ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเปนคนดี
วิญญาณทุกขของบรรพบุรุษจะพนจากการถูกทรมานไปสูสุคติ

๒๘๖

อานิสงสการสวดพระพุทธมนต
โดยหลวงปูมั่น ภูริทตั โต
การสาธยายมนตห รือพุทธมนต จะเปน ผูใดสวดก็ต าม คือจะเปน
พระสงฆสวดตามกิจวัตรของพระสงฆเชา - เย็น หรือชาวพุทธสวดเพื่อ
ระลึกถึงพุทธคุณ ยอมจะมีอานิสงส แตกตางกันดังตอไปนี้
ระลึกในใจ มีอานุภาพแผไปไดหมื่นจักรวาล
สวดออกเสียงพอตนเองไดยิน มีอานุภาพแผไปไดแสนจักรวาล
สวดออกเสียงธรรมดา มีอานุภาพแผไปไดแสนโกฏิจักรวาล
สวดออกเสียงเต็มที่ มีอานุภาพแผไปไดอนันตจักรวาล
แมแตสัต วที่เสวยกรรมอยูใ นภพที่สุดแหง อเวจีมหานรกก็ยัง ไดรั บ
ความสุข เมื่อแววเสียงแหง พระพุท ธมนต ผานเขาถึงชั่วขณะหนึ่งครู
หนึ่ง ยังดีกวาหาความสุขไมไดตลอดกาลเปนนิตย
หลวงปูมั่น ภูริทัตโต ปรมาจารยแหงพระกรรมฐานทางภาคอีสานได
กลาวแสดงอานิสงสแหงการสวดสาธยายพระพุทธมนตไวดังนี้แล

๒๘๗

ปกิณกะ

๒๘๘

อานันทะเจดีย พระเจดียที่สวยงามที่สุดในพุกาม

๒๘๙

คําอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย
(กอนอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย ตองขึ้นตนดวย นะโม ๓ จบกอน
เสมอ)

คําบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ

คําอาราธนาศีล ๕
มะยัง ภันเต วิสงุ วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมป มะยัง ภันเต วิสงุ วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ
หมายเหตุ ถ าศีล ๘ เปลี่ย น ป ญจะ เปน อั ฏฐะ และตัด วิสุ ง วิ สุ ง
รักขะณัตถายะ ออก

คําอาราธนาพระปริตร
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ

สัพพะสัมปตติสิทธิยา
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง

๒๙๐
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะ ภะยะ วินาสายะ
วิปตติปะฏิพาหายะ
สัพพะ โรคะ วินาสายะ

สัพพะสัมปตติสิทธิยา
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง
สัพพะสัมปตติสิทธิยา
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง

คําอาราธนาธรรม
พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปมงั ปะชัง

คําถวายขาวพระพุทธ
อิมัง สูปะพ๎ยญ
ั ชะนะสัมปนนัง สาลีนงั โอทะนัง
อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ

คําลาขาวพระพุทธ
เสสัง มังคะลา ยาจามิ

คําถวายสังฆทาน (สามัญ)
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ภัตตาหาร
กั บ ทั้ ง บริ ว ารเหล า นี้ แก พ ระภิ ก ษุ ส งฆ ขอพระภิ ก ษุ ส งฆ จ งรั บ
ภัตตาหารกับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและ
ความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย

๒๙๑

คําถวายพระพุทธรูป
อิมัง ภันเต พุทธะรูปง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ อายะติง สาสะนัสสะ
อะติโรจะนายะ จะ ถาวะรายะ จะ สาธุ โน ภันเต สังโฆ อิมัง พุทธะรูปง
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คําแปล
ขาแต ทานทั้ ง หลายผูเจริญ ขาพเจ าทั้ ง หลาย ขอนอมถวาย ซึ่ ง
พระพุทธรูปนี้ แกพระสงฆ เพื่อความรุงเรือง และเพื่อความถาวร แหง
พระศาสนาตอไป ขาแตทานทั้ง หลายผูเจริญ ขอพระสงฆจงรับ ซึ่ง
พระพุท ธรูปนี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและความสุข แก
ขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร
อิมานิ มะยัง ภันเต เสนาสะนานิ อาคะตานาคะตัสสะ จะตุททิสัสสะ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ เสนาสะนานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย เสนาสนะ
เหลานี้ แกพระภิกษุส งฆ ผูมีใ นทิศทั้ง ๔ ที่มาแลวก็ดี ยังไมมาก็ดี
ขอพระภิกษุส งฆจ งรับ เสนาสนะเหลานี้ ของขาพเจาทั้ง หลาย เพื่อ
ประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

๒๙๒
คําถวายผาวัสสิกสาฎก (ผาอาบน้ําฝน)
อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผาอาบน้ําฝน
กับทั้ ง บริว ารเหลา นี้ แกพ ระภิก ษุส งฆ ขอพระภิ กษุ ส งฆจ งรั บ ผ า
อาบน้ําฝนกับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและ
ความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

คําถวายผาปา
อิมานิ มะยัง ภันเต ปงสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปงสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คําแปล
ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอนอมถวาย ผาบังสุกุล
จีวรกับทั้งบริวารเหลานี้ แกพระภิกษุสงฆ ขอพระภิกษุสงฆจงรับ ผา
บังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารเหลานี้ ของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อประโยชนและ
ความสุข แกขาพเจาทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

๒๙๓

การขอขมาพระรัตนตรัย โดยการ
ถวายมหาสังฆทาน
การขอขมาพระรัต นตรัย โดยการถวายมหาสังฆทานนั้น ควรสราง
พระพุทธรูป พระธรรม ผาไตรจีวร และอาหาร เพื่อลดกรรมที่กระทําตอ
พระรัตนตรัยแลว ยังเปนประโยชนไปถึงในโลกวิญญาณอีกดวย ปกติ
คนไมเขาใจโดยมากทําบุญไปแลวตัวเรามักจะเปนผูไดรับ แตไมไดนึกถึง
ในโลกวิญญาณ (เพราะบางทานเชื่อวาวิญญาณนั้นไมมีจริง บาง) เจากรรมนายเวรหรือผูที่ลวงลับไปแลว พระพุทธรูป พระธรรม ผาไตรจีวร
ในโลกวิญญาณจะเกิดประโยชนมาก คําพูดงาย ๆ ก็คือเมื่อเราอุทิศสวน
กุศลไปใหเจากรรมนายเวร ไมวาจะเปนสรรพสัตวทั้งหลาย ศัตรูหมูมาร
ทั้ง หลาย หรือผูที่เราเอยนาม ผูที่ลวงลับ ไปแลว บางทานเสียชีวิตโดย
ประสบอุ บั ติ เ หตุ อวั ย วะบางส ว นอาจจะหั ก ขาด หรื อ แตกไป
พระพุ ท ธรู ป จะทํ า ให ร า งกายของวิ ญ ญาณนั้ น ครบสมบู ร ณ สํ า หรั บ
วิญญาณที่กําลัง ใชเวร ใชกรรม อยูใ นนรก ยมบาลจะถามวาตอนเปน
มนุษยเคยทํากรรมดีอะไรไวบาง และถาวิญญาณนั้นนึกไมออก ตอบไมได
ทันทีที่เราอุทิศสวนกุศลไปถึงวิญญาณทั้งหลายเหลานั้น คัมภีรใบลาน
หนั ง สื อ ธรรมะหรื อ หนั ง สื อ สวดมนต ก็ จ ะไปทํ า ให วิ ญ ญาณทั้ ง หลาย
เหลานั้นเกิดปญ ญา สามารถระลึกถึง คุณ งามความดีของตนเองที่เคย
กระทําไวตอนเปนมนุษยได อาจจะไดไปเกิดหรือเสวยบุญในภพภูมิที่พึง
ปรารถนาโดยฉั บ พลั น ถ า ใช เ วรกรรมหมดพอดี สํ า หรั บ วิ ญ ญาณที่
เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุเสื้อผาจะฉีกขาดเปอนเลือด ทันทีที่เราอุทิศสวน
กุศลไปถึงดวงวิญญาณทั้งหลาย ผาไตรจีวรก็จะกลายเปนเครื่องนุงหมที่
สมบูรณใหแกวิญญาณ

๒๙๔
ดังนั้น การขอขมาพระรัตนตรัย โดยการถวายมหาสังฆทาน จึงจัดวา
เปนยอดของมหากุศลแกโลกวิญญาณและแกเราอยางแทจริง ในการขอ
ขมาพระรัต นตรั ย จะตอ งเตรี ยมพระพุ ท ธรู ป พระคั มภี ร ใ บลานหรื อ
หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต ผาไตรจีวร อาหาร ธูปเทียนแพ ดอกไม
และสามารถทําพิธีถวายมหาสังฆทานไดทวี่ ัดตาง ๆ หรือตอหนาพระอริยสงฆเจาเปนตน

๒๙๕

การชําระหนี้สงฆ
พวกเราบางคนเคยหยิบฉวยสิ่งของที่เปนสมบัติของวัดหรือของสงฆ
เชน กอนหิน กอนดิน ผลไม ดอกไม ใบไม หรือบางทีทรายติดรองเทาเรา
กลับออกมาจากวัด ฯลฯ แลวเราเองก็ไ มไ ดทําบุญ บางทีเหตุการณ
เชนนี้ อาจจะเกิดขึ้นตอนเราเปนเด็ก ๆ ชอบซุกซนบาง เปนตน ซึ่งทาง
วัดและพระสงฆนั้นไมมเี งินเดือนและไมมีรายไดใด ๆ ทั้งสิ้น เงินที่ไดมา
ก็คือเงินที่พุทธศาสนิกชนและญาติโยมตาง ๆ ไปรวมทําบุญทั้งสิ้น ฉะนั้น
ในบางครั้ง เราเขาวัดและบางทีไปใชธูปเทียนวัดบางเพื่อจุดธูปไหวพระ
อาจจะดืม่ น้ํามนตและอาศัยไฟฟาของทางวัด เชน พัดลม เปนตน แลวลืม
ทําบุญ ฉะนั้นจะทําใหเราเปนหนี้สงฆทันทีโดยไมรูตัว
ดังนั้น เพื่อไมใหตองติดหนี้สงฆไปถึงภพหนาชาติหนา ซึ่งเราเองก็ไม
ทราบวาเราจะไปเกิดที่ใดภพใด จะมีโอกาสไดพบพระพุทธศาสนาหรือไม
ฉะนั้น เพื่อเปนการไมประมาทจึงควรถือโอกาสชําระหนี้สงฆตั้งแตวันนี้
ทันทีที่มีโอกาสไปวัด เมื่อไดไปทําบุญที่วัดใด คอยสังเกตตูที่ทางวัดเขา
ตั้ง ใจใหเราใสเงิน ทําบุญ เพื่อชําระหนี้ส งฆ จะไดไ มติดคางไปภพหนา
ตอไป

๒๙๖

พระพุทธองคตรัสถึงกฎแหงกรรมวา
อดีตชาติไ ดประกอบแตกรรมดี จึง เกิดมาเปน คนที่มียศสูง ศักดิ์และ
ร่ํารวยในโภคทรัพย
ผูใดบําเพ็ญธรรมมาตลอด จะไดบุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติ มนุษยจง
ฟงใหดี ฟงตถาคตกลาวผลกรรมของไตรภพ ผลกรรมของไตรภพเปน
เรื่องใหญ จงอยาดูหมิ่นพุทธพจน จงฟงผลกรรม ดังตอไปนี้
ปจจุบันเปนขุนนางเพราะเหตุใด
ชาติกอนนําทองคําสรางพระพุทธรูป
สิ่งที่ไดรับในชาตินี้เพราะชาติกอนทําไว
ถวายเครื่องทรงสักการะพระพุทธองค
ทองคําสรางองคพระดั่งสรางตนเอง
เครื่องทรงสักการะคืออาภรณประดับกาย
ดังนั้นอยาคิดวาเปนขุนนางนั้นงาย
หากไมสรางบุญกอกุศลแตปางกอนไว ไฉนเลยจะไดรับ
มีรถนั่งมีเรือขี่เพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนสรางถนนทําสะพาน
มีเสื้อผาแพรพรรณประดับกายเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนบริจาคเสื้อผาใหผูยากจน
มีอาหารกินอิ่มสมบูรณ เพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนบริจาคขาวปลาอาหารและน้ําดื่มใหผูยากจน
ที่ไมมีจะกินจะใสเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนไมเคยบริจาคทานเลยแมแตนอย
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มีตึกรามบานชองอยูเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนบริจาคขาวสารชวยผูยากไร
มีบุญบารมีวาสนาเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนสรางวัดสรางศาลา
มีหนาตามีบุญหนักศักดิ์ใหญเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนบูชาพระพุทธรูปดวยดอกไมของหอม
มีปญญา มีความปราดเปรื่องเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนสวดมนตสรรเสริญพระนามพระพุทธเจา
มีภรรยาดีมีมารยาทพรอมเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนไดสรางบุญสรางกุศลรวมกัน
สามีภรรยามีอายุยืนยาวเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนไดแตงริ้วธงประดับหนาพระพุทธรูป
มีพอแมอยูครบเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนเห็นอกเห็นใจผูกําพรา
ไมมีพอมีแมเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนชอบยิงนกตกปลา
มีลูกหลานแยะเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนชอบปลอยนกปลอยปลา
เลี้ยงลูกไมรูจักโตเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนชอบเจ็บแคนผูอื่น
ชาตินี้ไมมีลูกเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนขมเหงรังแกลูกหลานชาวบาน
ชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนชอบซื้อสัตวปลดปลอยชีวิต

๒๙๗

๒๙๘
ชาตินี้อายุสั้นเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนชอบฆาสัตวตัดชีวิต
ชาตินี้ไมมีภรรยาเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนชอบผิดประเวณี ขมขืนลูกเมียเขา
ชาตินี้เปนหมายเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามี
ชาตินี้เปนทาสเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนไมรูจักบุญคุณคนอื่น
ชาตินี้มีตาดีเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนซื้อน้ํามันเติมตะเกียงบูชาพระ
ชาตินี้มีตาบอดเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนชอบอานหนังสือลามก
ชาตินี้มีปากแหวงเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนกลาวรายใสความผูอื่น
ชาตินี้หูหนวกเปนใบเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนปากรายชอบดาวาพอแม
ชาตินี้หลังคอมเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนหัวเราะคนที่ไหวพระ
ชาตินี้มืองอแขนคดเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนเคยตีพอแม
ชาตินี้ขาเปตีนแปเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนทําลายถนนและสะพาน
ชาตินี้เปนวัวเปนควายเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนเปนหนี้เขาแลวไมใชคืน
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๒๙๙

ชาตินี้เปนหมูเปนหมาเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนมีใจคิดหลอกลวงเขา
ชาตินี้มีโรคมากเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนดีใจที่เห็นผูอื่นเคราะหราย
ชาตินี้สุขภาพดีเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนบริจาคยารักษาโรคผูอื่น
ชาตินี้ตองติดคุกติดตะรางเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนเห็นคนตกอยูในอันตรายแลวไมยอมชวยเหลือ
ชาตินี้ตองอดอาหารตายเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนหัวเราะขอทาน
ชาตินี้ตองถูกเขาวางยาเบื่อตายเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนเบื่อปลาในคลอง
ชาตินี้โดดเดี่ยวทุกขทรมานเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนใจบาปคิดแตจะทําลายผูอื่น
ชาตินี้แคระแกรนเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนชอบเหยียดหยามดูแคลนคนรับใช
ชาตินี้อาเจียนเปนโลหิตเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนคอยปลุกปนยุแหยคนอื่นใหแตกแยกกัน
ชาตินี้หูหนวกเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนฟงธรรมแลวไมเชื่อถือ
ชาตินี้เปนฝหนองเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนทารุณสัตว
ชาตินี้ตัวมีกลิ่นเหม็นเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนชอบอิจฉาริษยาผูอื่น

๓๐๐
ชาตินี้ตองแขวนคอตายเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนทําลายเขาเพื่อประโยชนตน
ชาตินี้เปนหมายหรือโดดเดี่ยวเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนไมรักลูกรักภรรยา
ชาตินี้ถูกฟาผาตายเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนพูดจาเสียดสีผูออกบวช
ชาตินี้ถูกสัตวรายกัดตายเพราะเหตุใด
เพราะชาติกอนชอบกอศัตรูคูอาฆาต
สรรพกรรมที่กอไวกรรมตามสนอง
ตองตกนรกไดรับทุกขทรมานจะโทษใครเลา
อยาพูดวากฎแหงกรรมไมมีใครเห็น
กรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเอง กรรมสนองชาก็ตกกับลูกหลาน
ถาไมศรัทธาพระรัตนตรัย ไมรีบทําทาน
ก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาซิ
เพราะเขาทําบุญไวตั้งแตชาติกอน ชาตินี้บุญจึงตอบสนอง
แมปจจุบันสั่งสมบุญกุศล บุญนั้นก็จะคุมครองถึงบุตรหลาน
หากใครกลาวรายเรื่องกฎแหงกรรม
ชาติหนาก็ไมไดเกิดเปนคนอีก(เกิดอยูในอบายภูม)ิ
หากเชื่อถือยึดมั่นในกฎแหงกรรม
ความเจริญ มั่งมีศรีสุข ก็จะมาเยือนถึงบาน
หากใครคอยแนะนําเผยแพรเรื่องกฎแหงกรรม
ก็จะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นชั่วลูกชั่วหลาน
หากใครยึดมั่นในกฎแหงกรรม
ฆาตเคราะหภัยพิบัติจะอยูหางไกลตัว

พระพุทธองคตรัสถึงกฎแหงกรรมวา

หากใครเที่ยวบรรยายเรื่องกฎแหงกรรม
ทุก ๆ ชาติจะเปนบุคคลมีปญญาเลิศ
หากใครหมั่นสวดมนตในเรื่องกฎแหงกรรม
ชาติหนาไปถึงไหนก็มีแตคนนับถือ
หากใครพิมพหนังสือเรื่องกฎแหงกรรมแจก
ชาติหนาจะมีกายมงคลรุงโรจน
หากจะถามเรื่องกฎแหงกรรมของชาติกอน
ควรศึกษาเรื่องราวของพระกัสสปพุทธเจาที่มีรัศมีแวววาว
หากจะถามถึงเหตุผลของชาติหนา
ก็ใหดูพวกที่กลาวรายพระธรรมในเมืองนรก
หากวาเหตุแหงกรรมไมมีการตอบสนอง
ก็ใหอานเรื่องพระโมคคัลลานชวยมารดาในเมืองนรก
หากบุคคลใดก็ตามที่ยึดมั่นในกฎแหงกรรม
ก็จะไดไปเกิดในสุขาวดีแดนพุทธเกษตร
เรื่องกฎแหงกรรมในสามโลกนี้พูดกันไมจบ
สวรรคไมเคยขาดคนจิตกุศล
ในพระรัตนตรัยเปนแกววิเศษ
รูจักสละบางผลไดรับเหลือคณานับ
เหมือนดั่งสะสมอริยทรัพยไวในเซฟที่มั่นคง
จะไดรับผลประโยชนทุก ๆ ชาติไป
“หากถามเรื่องชาติปางกอน
ก็ใหดูผลที่ไดรับในปจจุบัน
หากจะถามเรื่องชาติหนา
ก็ใหดูสิ่งที่กระทําในปจจุบัน”

๓๐๑

๓๐๒

ภาคของฝากนารู
โดยธรรมรักษา

เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได
ถาเรากลัวตอผลกรรม หรือความเจ็บไขในปจจุบันหรือในอนาคต ก็มี
ทางปฏิบัติอยู ๓ วิธี คือ
ก. จงอยามาเกิดอีก จงปฏิบัติธรรมใหจริงจังและถูกตอง ภพชาติจะ
ไดสั้นเขา
ข. จงเลือกปฏิบัติดว ยปญญา จงพิจารณาถึง สิ่ง ที่เหมาะที่ควรแก
การกระทํา หรือฉลาดบริโ ภคก็เกิดนอย จงกินดวยปญญา อยากินดวย
ตัณหา ปญหามันก็จะไมมี
ค. อยาเบียดเบียนผูอื่น ไมวาจะเปนคนดวยกันหรือสัตวใหญเล็กก็
ตาม จงงดเวน ให เด็ด ขาด ไม วา ทางตรง คือการทุ บ ตี ทรมาน หรื อ
ทางออมก็คือเอาสัตวมากักขังใหเขาเสื่อมเสียอิสรภาพ
เคยเห็นมามากแลว คนที่ไมคอยจะเจ็บไขกะใครนั่นแหละ พอเปนเขา
ทีก็ปางตาย หรือตายไปเลย
มันบแนหรอกนาย! หมั่นทองไวบอย ๆ ใจมันยอมจะสงบ ก็ยอมจะ
เปนสุขได แมวาจะเจ็บไขอยู
จงเหลือบมองดูคนที่เขาเจ็บปวดมากกวาเราบางเถิด แลวใจของเราก็
ยอมจะสงบและพบสันติสุข
เมื่อถึงเวลาที่เจ็บไขไดปวยก็มีเวลาเหลือเฟอ นี่ก็จัดวา “เปนโชคดี”
สัจธรรมที่ปรากฏเปนของจริงอยูเฉพาะหนา คือความเจ็บปวดก็ตาม
ความพิการก็ตาม ทั้งที่เกิดจากตนเอง และเกิดแกผูอื่นก็ตาม ลวนแตเปน

ภาคของฝากนารู

๓๐๓

“ยอดกรรมฐาน” ที่ควรแกการนอมนําเอามาพิจารณาเปนอารมณใหเกิด
ความสลดสังเวช จนเปนเหตุใหจิตเบื่อหนายคลายถอน ความยึดถืออะไร
ๆ ในโลกไดอยางวิเศษสุด
ยิ่งถาไดกัลยาณมิตรที่มีปญญา หรือมีประสบการณในทางนี้ชวยชี้แนะ
ใหดวย ก็จัดวาเปน “มหาโชคลาภ” อยางยิ่ง
ขออยาไดรีรอ “โอกาสทอง” จงถือโอกาสตักตวงเอาสาระใหเต็มที่ ซึ่ง
ในยามปกติทานมักจะประมาท มัวแตผัดวันประกันพรุ งเสีย ดวยการทํา
ดังนี้
๑. การรักษาทางรางกาย จงทําไปตามปกติ ตามที่เห็นสมควร ถา
ทําไมไดก็จงปลอยวางเสีย
๒. ในยามเจ็บไขเชนนี้ ใหถือวาเรื่องจิตใจ เปนสําคัญ สุด ยอด
อยาใหโ รคทางใจเขาไปแทรกกับโรคทางรางกายโดยเด็ดขาด เพราะ
นอกจากจะรักษายากแลว มันยังอาจจะเกิดโรคแทรกซอนขึ้นมาอีกดวย
๓. ขอใหแยกรางกายออกเปนคนละสวนกับจิตใจ อยาใหปะปน
กัน และจงแยกอีกชั้น หนึ่ง คือ แยกโรคที่เปน ออกจากรางกายเสีย
ดวย
ถาสามารถแยกได นอกจากโรคจะหายไดเร็วและอาการเจ็บปวดก็จะ
ลดนอยลงดวย หรือ แม วาจะเปน โรคที่ รักษาไมห าย มัน ก็จ ะตายดว ย
อาการอันสงบ ถาควบคุมจิตไวไดดวยสติ
๔. จงวางภาระทางกายและทางใจเสียใหสิ้น ใหคนอื่นเขารับไปทํา
แทนเถิด อยาคิดวา “ฉันคนเดียวเทานั้นทําได” บางทีเขาอาจจะฉลาด
กวาเราเสียดวยซ้ํา แตเพราะเราไมไดมอบหมายใหเขาทํามากอน เขาจึง
ทําไดไมเหมือนเรา
จงหวงตัวเองเถิดวา ตายแลวมันจะไปนรกหรือสวรรค ? เราได
ทําที่พึ่ง (บุญนิธิ) อันเกษมไวในภพหนาดีพอแลวหรือยัง ?
ขอใหปลงใจเสียเถิดวา ทรัพยสมบัติ พอ แม เมีย ผัว ลูก หลาน สัตว
เลี้ยง มิตรสหาย หรือสิ่งใด ๆ ในโลกมันก็ยอมจะตองอยูในโลกนี้

๓๐๔
เมื่ อ เราตายไป มั น ก็ ยอ มจะตกเป น มรดกของคนรุน หลัง หรือ ของ
แผนดิน คนมีปญญายอมจะใชจายใหเกิดสาระได สิ่งที่เหมือนเงาตามตัว
เราไปในชาติหนานั้น มีแตบุญกับบาปเทานั้น สิ่งอื่นหามีติดไปไดไม
อยาหวังเลยวา เมื่อเราตายแลวญาติที่อยูภายหลังเขาจะทําบุญ
สงไปให คือ
เขาอาจจะลืมหรือไมสนใจหรือขี้เหนียวก็ตาม เราก็ตองทนอดแหงอด
แลงตอไป เพราะไมไดทําเอาไวเองกอน
เอา สมมติวาเขากตัญูตอเรา ทําบุญอุทิศไปใหเรา แตเราไปเกิดใน
ภพหรือภูมิที่รับไมได เชน เกิดเปนสัตวนรก เปนสัตวดิรัจฉาน หรืออยูใน
ภพภูมิที่รับไมได มันก็ไมมีประโยชนอะไร
ดังนั้น การทํากับไมกับมือของตนเอง ที่ยังเปน ๆ อยูจึงเจ งกวาแน ๆ
และเปนของเราแท ๆ ไมมีใครจะมาแยงเอาไปไดเลย……วาแตวาเรามา
หาประโยชนอันเกิดจากความเจ็บไขกันจะมิดีกวาหรือ?

๓๐๕

เด็กเฝากระถางโอสถ
จากเรื่องมังกรคูส สู ิบทิศ โดย น.นพรัตน
มีเตาหยิน ฝายพรตทานหนึ่ง ตั้งกระถางปรุง โอสถทุกสิ่ง ตระเตรียม
พรอมสรรพ เพียงขาดเด็กรับใชเฝากระถางยาคนหนึ่ง ในที่สุดมีคนมา
สมัครเปนเด็กรับใชเฝากระถาง เตาหยินนั้นกลาววา “นับแตนี้เปนตนไป
หากเจาสามารถปดปากไมกลาววาจาจะไดเปนเด็กรับใชของเรา เจายอม
ทดลองดูหรือไม”
คนผูนั้นผงกศีรษะยืนยัน ครั้นแลวฟาดินเปลี่ยนแปรเขาสูหวงวัฏฏสงสาร ผานการเวียนวายตายเกิดนับครั้งไมถวน แตไมวายากดีมีจน
เปนขุนนางอํามาตย หรือกรรมกรแบกหาม มันยืนกรานไมพูดไมจาเปน
คนใบตลอดมา
สุดทายมันเกิดเปนสตรี แตงงานใหกําเนิดบุตร มิคาดคลอดบุตรไม
ครบเดือน กลับปรากฏโจรปลนบาน
โจรผู ร ายฆ า สามี น างและข ม ขื น นาง นางยั ง ยื น กรานไมส ง เสี ย ง
สุดทายโจรผูรายคิดฆาเด็กทารกดวย นางจึงลืมเลือนจุดมุงหมายแหง
การเวียนวายตายเกิด สงเสียงรองหามปราม
ครั้นแลวมันตื่นจากหวงวัฏฏสงสาร พบวาตัวเองยังอยูในหองปรุงยา
ทุกประการไมเปลี่ยนแปลง เพียงแตบนใบหนาเพิ่มน้ําตาสองสาย เตา หยินนั้นทอดถอนใจกลาววา “แลวกันไปเถอะเจายังไมอาจตัดรอนน้ําใจ
แมลูกไป”
นิทานเรื่องนี้สอนวา เหตุการณเลวรายที่ผานมาในชีวิตเราอาจจะ
เปนเพียงบทเรียนที่เขามาทดสอบกําลังใจและความอดทนอดกลั้นของเรา
เทานั้นก็ได ฉะนั้นจงอยามัวเปนทุกขเศราสรอยทรมานใจกับเหตุการณ

๓๐๖
ทั้งหลายที่พบพาน จงพยายามอดทนทําหนาที่ของเราใหเต็มที่ใหดีที่สุด
โดยไมตองดีใจหรือเสียใจ ตื่นเตนหรือเศราสรอยไปกับสภาวการณทั้ง
ปวง

๓๐๗

วิถีที่เด็ดเดี่ยวแมโดดเดี่ยวของมูซาชิ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

จงอยาใชชีวิตที่ขัดกับวิถีแหงคุณธรรมของชาวโลก
ไมแสวงหาความสุข ความสบาย ความสําราญใสตัว
ไมคลั่งไคลยึดติดในทุก ๆ สิ่ง
ไมมีใจโลภตลอดชั่วชีวิตนี้
เราจะไมเสียใจภายหลังกับเรื่องที่ไดทําไปแลว
ไมอิจฉาริษยาผูอื่น
ไมเสียใจยามพลัดพรากจากกัน
ไมใหความรักของหนุมสาวมารบกวนจิตใจ
จะทํางานอะไรตองหนักเอาเบาสู ไมเปนคนเลือกงานสบาย ๆ
ไมคิดสรางบานเรือนใหญโต
ไมแสวงหาอาหารที่เลิศรส
ไมสะสมของเกา
ไมมีความเกลียดชังในจิตใจ
ไมเสียดายชีวิตถาจะตองสละเพื่อ “มรรค”
ไมฟุงเฟอฟุมเฟอยในเรื่องเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
ไมคิดสะสมเพชรนิลจินดา
เคารพพระพุทธเจา เทพเจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แตไมคิดออนวอนขอให
พวกทานชวย
๑๘. ใจไมเคยหางจากมรรคาของนักตอสู

๓๐๘

คติพจนจีน
คติพจนเพื่อการดําเนินชีวิตของ กวอฉาง
หลักแหงความสําเร็จ
ขยันและประหยัด ยืนหยัดอดทน
ทําตนเชื่อถือได ออนนอมถอมตัว
รูจักประมาณตน รูผิดและรูชอบ
ตั้งปณิธาน เขาจิตใจผูอื่น
ไมโลภรูสันโดษ เด็ดเดี่ยวมั่นคง
เปนคนใจกวาง กลาไดกลาเสีย

เหตุแหงความลมเหลว
ไมเขาใจผูอื่น ไมประมาณตน ไมเดียงสาตอการ
มิสํานึกผิดชอบ โลภโมโทสัน เยอหยิ่งยโส
โปปดมดเท็จ คบคาเสเพล เกียจครานตองาน
กอหนี้ลนพน ขี้เหลาเมายา หูเบาเฉาปญญา
ทําตัวหัวไม ไรสัจธรรม ใจคอคับแคบ
คบคนไมเลือก คิดคดลอลวง สุรุยสุราย
ไรอุดมการณ หลงการพนัน หุนหันพลันแลน
จิตใจโลเล อิจฉาริษยา นอกรีตดื้อรั้น

๓๐๙

คติพจนจนี

คุณสมบัติผูนํา ของซุนวู
ปญญา สัจจะ เมตตา กลาหาญ เขมงวด

๓๑๐

พระพุทธไสยาสน ชเวตาเรือง เมืองหงสาวดี

๓๑๑

พุดตานกถา
ก
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนพระอรหันต ไกลจากกิเลส
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง
ขอนมัสการพระธรรม อันพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวดีแลว
ขอนอบนอมพระสงฆผูปฏิบัติดีแลว เปนผูสืบพระพุทธศาสนา
ขอพระรัตนตรัยจงเปนที่พึ่งแกขาพระพุทธเจา
ขาพระพุทธเจาจะทําการรจนารอยแกว เพื่อเอื้อประโยชนแกประชุม ชน อันมีนามวา 'พุดตานกถา'
ดวยพุทธบารมี ธรรมบารมี สังฆบารมี
ขอใหขาพระพุทธเจาพึงมีปญญาอันไมติดขัดดวยเทอญ

๓๑๒

๑

๒

ราตรีนี้สั้นนัก
ชีวิตคนมิใชยั่งยืนยาวไกล
จงอยาประมาทในชีวิต
ชีวิตของเราไมเที่ยงแทแนนอน
ความตายเปนของแนนอน
ควรละความชั่ว ควรสรางความ
ดี ควรสรางบุญ
เพราะว าสั ต ว ที่เ กิด มาแล ว จะ
ลวงพนอํานาจพระยามัจจุราชไมมี
บุคคลผูมีปญญาเมื่อเห็นแจงใน
ความไมเที่ยงของชีวิต
ยอมขวนขวายศึกษาธรรม และ
ประพฤติธรรม
พระธรรมจะเปนที่พึ่งที่แทจริง

อยากลัว ที่จะทําตัวใหตางจาก
คนชั่ว
อยาเกรง ที่จะพัฒนาตนใหดีขึ้น
อยากเจริญ ตองกลาแปลกแยก
จากความชั่ว
อยากพัฒนา ตองขวนขวายเขา
หาความดีงาม
ผูปฏิบัติธรรมใหม ตองแสวงหา
กัลยาณมิตร
กัลยาณมิต ร คือผูที่มีคุณ ธรรม
สูงกวาเราสําหรับเปนตัวอยาง
พรอมทั้งสามารถใหโอวาท ชี้นํา
ทําใหดู บอกขอบกพรองได
อยากไดดีตองขวนขวายเข าหา
มิตรดี เพื่อนดี
ถาหาคนดีคบไมไดไซร
พึง อยูผูเดียว และไมพึง กระทํา
ความชั่ว

๓๑๓

พุดตานกถา

๓

๔

ทุกเชา ใหเปนเชาที่จะริเริ่มสราง
ความดี
ทุกค่ําใหป ระเมิ น ตนเพื่อแกไ ข
ขอบกพรอง
เอาความผิดพลาดเปนครู เพื่อ
แกไขในวันรุงขึ้น
อยามีชีวิตที่ถอยหลังหรืออยูกับ
ที่
ทุกวันตองเปนวันเพื่อขวนขวาย
ละชั่ว ทําดี
ชีวิตนี้ตองดีขึ้น อยาเลวลง
น้ําหยดทีละหยดยังเต็มตุม
บารมีที่ขวนขวายสรางทีละนิด
จะเต็มได
อย า ดู ถู ก ตั ว เอง แล ว ไม ส ร า ง
ความดี
อยาสบประมาทตัวเอง แลวไม
ละความชั่ว
อยาจมปลักอยูกับอดีต แลวไม
พัฒนาตน
ทางเดินรอยลี้ เริ่มจากกาวกาว
เดียว

คนเลี้ยงมาใหพระราชา ยังเปน
คุณหลวงได
หมอนวดพระราชา ยัง เปน คุณ
พระได
ผูที่ชวยเหลืองานเล็ก ๆ นอย ๆ
แกผูยิ่ง ใหญ ยอมสามารถมีศักดิ์
ฐานันดรอันสูงได
ในโลกนี้ ไมมีใ ครใหญเกินองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูที่ชวยเหลืองานเล็ก ๆ นอย ๆ
แกพระองคผูจอมไตรภพ
เชนปดกวาดเช็ดถูพระพุทธรูป
หิ้งพระ
กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย
แมแตลางสวม ทําความสะอาด
ในวัดวาอาราม
ยอมสามารถมีศักดิ์ฐ านัน ดรอัน
ยิ่งใหญทางธรรมได
งานเล็ ก น อ ยที่ ส ร า งอุ ทิ ศ แก ผู
ยิ่งใหญนั้น
ผลมิไดออกมาเล็กนอยดวยเลย
ฉะนั้ น ท า นผู มี ป ญ ญาเฉลี ย ว
ฉลาด จึ ง ขวนขวายในการบู ช า
พระรัตนตรัยอยูทุกเมื่อเชื่อวัน

๓๑๔

๕
บุ ค คลอาจเดิ น ทางไปในทิ ศ
ตางกัน
แตจุดหมายปลายทางเดียวกัน
คือปาชา
เมื่ อ เกิ ด มาก็ เ อาความตายมา
ดวย
ความเกิดก็คือความตาย ความ
ตายก็คือความเกิด
ชีวิตก็คือความใกลตาย
กอนตายก็คือมีชีวิต
คนโง คิ ด ว า มี อ ยู แท ที่ จ ริ ง ดั บ
สลาย
เ กิ ด ม า ชั่ ว ข ณ ะ ก็ แ ต ก ดั บ
เปลี่ยนแปลง
ความเที่ยงแทคือของหลอก
ความแตกดับคือของจริง
อยาหลอกตัวเองอยูในความฝน
อยากลบเศษแกวไวดวยขี้เถา
ความตายคือของที่อยูใ นพกใน
หอ ไปไหนก็เอาไปดวย
ควรสร า งกุ ศ ล ควรประพฤติ
ธรรม ควรประกอบบุญบารมี
อยาปลอยใหวันเวลาลวงเลยไป
เปลา

เพราะผู ป ระมาท ย อ มไปยั ด
เยียดอยูใ นนรก รองไหจนน้ําตา
เปนสายเลือด

๖
รักตัวเองจริง ตองฝกฝนตน
การกระทําของตัวเองนั่นแล คือ
เครื่องบงชี้
หาใชคําสรรเสริญนินทาไม
คําพูดคน ไมอาจทําให หินลอย
น้ํา นุนจมน้ํา
จงเคารพตนเองดว ยการสรา ง
ความดี
การสรางความชั่วคือการทําราย
ตน
ความดีชวยใหเราเจริญในขณะที่
เรากระทํา
ไม ต องรอจนกระทั่ง ขณะที่ ค น
ยอมรับ
คํ า เ ชื้ อ เ ชิ ญ กิ น ข า ว ยั ง ไ ม
สามารถชวยใหอิ่มทองได
สรรเสริญ นินทา เปนของกลวง
สิ่งที่เรากระทํานั่นแหละ ของจริง

๓๑๕

พุดตานกถา

๗

๘

จิ ต ของเราท า นเปรี ย บว า ซน
เหมือนลิง การฝกสมาธิก็คือการ
ฝกลิง หรืออีกประการทานเปรียบ
วาฝกโคดื้อ
การฝกสมาธิ ตองอดทน
พึ ง มี ศี ล และกุ ศ ลธรรมทั้ ง ปวง
เปนบาทฐาน
สติเปนตัวดําเนินการงาน ความ
เพียรพยายามคือกําลัง
กํา หนดจิ ต อยู ที่ อ งคก รรมฐาน
อยา ทอดธุร ะ ถึง แม จ ะมี อ ารมณ
ภายนอกมารบกวนก็อยาทอแท
ทางเดิน รอยลี้เ ริ่ม จากกาวกา ว
เดียว
กอนอรุณรุง ใยมิใชมืดสนิท
ท า นผู ชํ า นาญในสมาธิ ก็ เ คย
เปนอยางเรามากอน
แตเพราะการฝกฝนไมลมเลิกจึง
สําเร็จผลได
ความสุขจากสมาธิ เปนความสุข
อันประเสริฐ
คุมคากับการอดทนลงทุนลงแรง
ฝกฝน
วันนี้คุณทําสมาธิหรือยัง

รักรอยยอมทุกขรอย
รักหาสิบยอมทุกขหาสิบ
รักหนึ่งยอมทุกขหนึ่ง
ไมรักยอมไมทุกข
ความโศกยอมเกิดจากความรัก
ความกลัวยอมเกิดจากความรัก
ผู ที่ ปร าศ จ าก ความรั กย อม
ปราศจากความโศกและความกลัว
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง
จิตดวงที่มีความรักยอมคัดคาน
ความไมเที่ยง
สังขารทั้งปวงเปนทุกข
จิตดวงที่มีความรักยอมคัดคาน
ความเปนทุกข
สังขารทั้งปวงเปนอนัตตา
จิตดวงที่มีความรักยอมคัดคาน
ความเปนอนัตตา
จิ ต ดวงที่ มี ค วามรั ก ย อ มกลั ว
การปรากฏขึ้นของความจริง
จิต ดวงที่ มี ค วามรั ก เมื่ อความ
จริงปรากฏขึ้น ยอมมีโศก
จิ ต ดวงที่ ไ ม ย อมรั บ ความจริ ง
ยอมมีความกลัว ยอมมีความโศก
รักรอยยอมทุกขรอย
รักหาสิบยอมทุกขหาสิบ

๓๑๖
รักหนึ่งยอมทุกขหนึ่ง
ไมรักยอมไมทุกข

๙
ที่บอกวาเห็นโทษกิเลสแลว แต
ยัง ละไมไ ด นั่น คือบอกวา ยัง ไม
เห็นโทษกิเลสนั่นเอง
ที่เห็นโทษแลวตองละได
ที่ยังละไมไดคือไมเห็นโทษ
ความรูนั้นอยางหนึ่ง
แตรูหลังจากละนั้นคือรูแจงเห็น
จริง
รูกอนละคือปญ ญา รูหลังละคือ
วิมุตติญาณทัสสนะ
เมื่ อ รู แ ล ว ฝ ก ละด ว ย นั่ น คื อ ผู
ปฏิบัติ
ถา รูแ ลว ไม ละ ไม มี คุณ คา ของ
การรู
ผู เ รี ย นธรรม จะแตกฉานใน
ธรรมไมได
ถาไมมีผลงานในภาคปฏิบัติ
อยากรู ธ รรมะ อย า เพี ย งแค รู
ทอง
อยากรูใหจริง ตองรูละ

๑๐
ตั ณ ห า ส ร า ง ค ว า ม หิ ว โ ห ย
กระหายใหเกิดขึ้นแกจิต
อุปาทานสรางความยึดมั่นถือมั่น
ใหเกิดขึ้นแกจิต
ยิ่ ง ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น มาก ก็ ยิ่ ง เป น
การสรางกรงกับดักใหจิต
ฝูงชนในโลกมากมาย กายเปน
อิสระ แตใจถูกจองจํา
ยึดมั่นในตัวตนของตน ยึดมั่นใน
ของรัก ยึดมั่นในของเกลียด
ทานผูมีอิสระเสรีทางจิต จะตอง
ไมกําหนดหมายดังนี้วา
สิ่งใดเปนของเรา สิ่งใดเปนของ
เขา สิ่งใดเปนของรัก สิ่งใดเปน
ของเกลียด สิ่งใดเปนของดี สิ่งใด
เปนของเลว
จิตยอมเปนอิสระจากความชอบ
และความชัง
จิตที่มีอิสระยอมวางเบาสบาย
ย อ มปราศจากความรั ก ชั ง
เกลียด โกรธ หวง หวง อาลัย
ทาน ศี ล สมาธิ ปญ ญา นั่น แล
ดับอุปาทานได

๓๑๗

พุดตานกถา

๑๑

๑๒

ความวางมี เพื่อสละ มิ ใ ชมี เพื่อ
ครอบครอง
เพราะการครอบครอง จึงไมวาง
เพราะการสละ จึงวาง
การปฏิ บั ติ ธ รรม ปฏิ บั ติ เ พื่ อ
แสวงหาความวาง
แต เ มื่ อ เจอความว า งจากการ
ปฏิบัติ
ต อ งสละความว า งแม นั้ น อี ก
อยาครอบครองเปนของเรา
การครอบครองคื อ การสงวน
รักษากลัวหาย กลัวเสื่อม
เมื่อคิดครอบครอง ยอมทําลาย
ความวางจิตวางเสียสิ้น
เมื่อสละความวาง ความวางจึ ง
แสดงอานุภาพของมันอยางเต็มที่
นั่นคือ ความวางจะชวยทําลาย
กิเลส อาสวะ อนุสัย ที่ห มั กดอง
นอนเนื่องอยูใ นสัน ดานมาหลาย
กัปกัลป
เมื่อเจอความว าง จงสละ อย า
ครอบครอง

สังขารเปนของไมเที่ยงอยูแลว
แตการไมหยั่งรูความเปนไปแหง
สังขาร จึงถูกปดบัง
การเจริญสติเปนเครื่องเปดเผย
ความจริงของสังขาร
ฉะนั้ น จงอย า ท อ ถอยในการ
เจริญสติปฏฐาน
สติ ปฏ ฐานนั่ น แหละ นํา บุค คล
ไปสูอมตะ
เปนสาเหตุแหงการพนจากทุกข
ทั้งปวง
สติที่เปน ไปในกาย จะเปดเผย
ความจริง
ความไม เ ที่ ย งของสั ง ขารจะ
ปรากฏแกญาณปญญา
อุป าทานที่ยึ ด มานานจะคลาย
ออก
กิเลสทั้งหลายทั้งปวงจะถูกชําระ
ทางมีอยู ขอเชิญทานทั้งหลาย
พากันเดินสูความดับทุกข

๓๑๘

๑๓

๑๔

คนเรานั้น เกิดคนเดียว ตายคน
เดียว
ไม ไ ด เ อาสมบั ติ ม า ไม ไ ด เ อา
สมบัติไป
รักกันเพียงใด ก็ตองพลัดพราก
หวงไวเพียงใด ก็ตองจําจาก
ขามาคนเดียว ขาไปคนเดียว
ไมมีใครเปนอะไรของใคร
ตางคนตางมา ตางคนตางไป
ยิ่ง ยึ ด ยิ่ ง ทุก ข ปล อ ยวางได จึ ง
เบาสบาย
ดินน้ําไฟลมนั้นไมรูจักกัน
อุปาทานเทานั้นที่สรางมายามา
ผูกพัน
เมื่อความโงเขาครอบงําจะผูก
เมื่อปญญาแจมแจงจะสลัดคืน
เมื่อมาจากดิน ทายที่สุดก็สลาย
กลายเปนดิน
ยึดเอาไวก็ไดแตทุกขตอบแทน
อยากโงก็ยึดตอไป คิดไดก็วาง
เสีย

รางกายมนุษ ยมองดวยตาแลว
แตกตาง
แตเมื่อมองดวยปญญาญาณแลว
เปนเชนเดียวกัน
นั่นคือดิน น้ํา ไฟ ลม
ไมมีคน ไมมีสัตว ไมมีหญิง ไมมี
ชาย
เมื่ อตัวละครไมมีแลว เรื่องราว
ละครจะมีไดอยางไร
เมื่ อ เห็ น แจ ง ในความเป น ธาตุ
ของกายมนุษย
เรื่ อ งราวในโลกที่ ป รากฏแก
ปญญาก็เปนโมฆะ
ไมควรเปนที่ตั้งแหงความรัก ชัง
เกลียด โกรธ หวง หวง
ที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะหลงผิด
ที่เฝาคอยยินดี ยินราย เพราะไม
รูความจริง
ความตายจะบอกความจริ ง
ความพลัดพรากคือของแนนอน
ยึดมั่นเพียงใดก็แตกดับ
หวงหวงเพียงใดก็สิ้นสูญ
เกิดมากับความไมมี ตายไปกับ
ความไร

๓๑๙
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๑๕
อาหารเปนของที่จ ะตองบูดเนา
เมื่อผานกาลเวลา
ร า งกายนี้ ป ระกอบขึ้ น มาจาก
อาหาร
นั่ น คื อ ร า งกายประกอบขึ้ น มา
จากของที่บูดเนา
ตุก ตาที่ส รา งจากทองคํา ย อ ม
แสดงคุณสมบัติของทองคํา
ตุกตาที่สรางจากอุจ จาระ ยอม
แสดงคุณสมบัติของอุจจาระ
ร าง ก ายย อม แ ส ด ง อ อก ซึ่ ง
คุณสมบัติแหงของบูดเนา
ย อ ม เ ป น รั ง ข อ ง โ ร ค เ ป น
สาธารณะแก ห มู ห นอนและเชื้ อ
โรค
รางกายประกอบมาจากสิ่งที่ม า
จากหลายถิ่นหลายที่
ทายที่สุดร างกายจึง แตกสลาย
พลัดพรากกระจัดกระจาย
ชีวิตเริ่มตน จากความไมมี และ
ตายไปกับความไร
เมื่อเกิดมาก็ลวนรูแนวาจะตอง
ตาย
สิ่งที่พบพานในชีวิตลวนแลวแต
เปนมายาทั้งสิ้น

ผูห ลงใหลในมายายอมถูกคร า
กุมจองจําไวดวยมายา
ผูใฝในสัจจะพึงละความยินดีใ น
มายาเสีย

๑๖
ปริยัติธรรมเปรียบเหมือนแผนที่
การปฏิบัติธรรมคือการเดินทาง
จุดหมายในแผนที่คือสถานที่นา
รื่นรมย
จุดหมายในการปฏิบัติธรรมคือ
พระนิพพาน
สมบัติในโลกนี้เปนของไมเที่ยง
แทแนนอน
ลาภ ยศ สรรเสริ ญ เหมื อ น
ดอกไมบาน ไมนานก็เหี่ยวเฉา
รู ป ลั ก ษณ ย อ มเก า แก ช ราคร่ํ า
คราไปตามกาล
ญาติส นิท มิต รสหายลวนพลัด พรากจากกันในที่สุด
เมื่อยามเกิดคิดจะมาครอบครอง
โลก
ยามใกลต าย แขน ๒ ขา ๒ ยัง
บังคับบัญชาไมได

๓๒๐
บั ณ ฑิ ต สละสมบั ติ ใ นโลกเพื่ อ
แลกอริยทรัพย
ส ล ะ ค ว า ม ยึ ด มั่ น เ พื่ อ แ ล ก
อิสระเสรีทางจิต
เมื่ อ มองด ว ยตาป ญ ญาแล ว
สมบัติในโลกไมมีอันใดควรอาลัย
โลกนี้เปนทุกข นิพพานเปนสุข
แผนที่มีอยูแลว ใหเรงเดินทาง

๑๗
โลกนี้ไมมีอะไรไดมาโดยไมตอง
ลงทุน
ตองสละอยางหนึ่ง เพื่อจะไดอีก
อยางหนึ่ง
สละสิ่งของ เพื่อใหไดน้ําใจ
สละผลประโยชน เพื่อแลกความ
นาเชื่อถือ
สล ะ หยาดเ ห งื่ อ เพื่ อให ไ ด
ผลงาน
คิดเอาทุกอยาง จะเจอทางตัน
ยอมสละบางอยา ง จะเจอทาง
รอด
ถอยออกมาก อ น อาจเจอทาง
เดินหนา
ยอมแพ เ สี ย ก อ น อาจเจอทาง
ชนะ
สละความเห็น แกตัว เพื่อใหไ ด
ใจบริสุทธิ์
สละขันธ ๕ เพื่อใหไดนิพพาน
หอบพะรุง พะรัง ขึ้น ไม ถึง ยอด
เขา
บรรทุกมาก เรือจะจม
คนฉลาด รูจักสละในกาละเทศะ
อันสมควร
จะประสบผลสําเร็จในทุกวิถี

๓๒๑
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๑๘

๑๙

พ ร ะ พุ ท ธ อ ง ค ท ร ง ต รั ส ว า
พระองคแสดงธรรมประดุจเรือ
เมื่อบุคคลอาศัยเรือมาถึง ฝง ก็
ทิ้งเรือขึ้นฝง
ไมตองแบกหาบหามเรือตามไป
บนฝงดวย
เพราะว า พระองค แ สดงธรรม
เพื่อเกื้อหนุนการละวาง
มิ ไ ด แ สดงธรรมเพื่ อ เกื้ อ หนุ น
ความยึดมั่น
เพราะการยึดมั่ น ทั้ง ปวงมี โ ทษ
ทั้งสิ้น
แมแตกระทั่งการยึดมั่นในธรรม
จงอาศั ย ธรรมเพื่ อ เป น เครื่ อ ง
ขามฝง
ทรงตรั ส สอนให รู จั ก ละวาง
อุป าทาน แม ก ระทั่ ง ธรรมะ ไม
ตองพูดถึงอธรรมแลว
การละชั่วทั้งปวง การทําความ
ดีใ หถึง พรอม การยัง จิต ใหขาว
รอบ
นี่คือคําสอนของพระพุทธเจาทุก
พระองคมา

ธรรมะที่แทจริงเปนของไรภาษา
เพราะวาภาษาทั้งหลายทั้งปวง
ลวนแลวแตเปนมายา
การเทศนาธรรมคือการอาศัยใช
มายาเพื่ อ ชั ก จู ง ให ค นเข า ถึ ง สั จ
ธรรม
การแจม แจง ในสั จจะ ตอ งเกิ ด
พุทธิภาวะขึ้นในใจของผูฟงเอง
ฉะนั้น การจะรูแจงสัจธรรม ผูฟง
ตองเอาใจมาฟง มิใชหู
ผูฟง ตองรูเอง แจง เอง เห็น เอง
ละเอง ที่ใจของตน
ภาษาเป น แค เ พี ย งสื่ อ ให ผู ฟ ง
ปลงปญญาที่ใจตนเอง
ฉะนั้น การสรางบารมีทั้งปวงจึง
จําเปนอยางยิ่ง
นั่ น คื อ บารมี เ ป น สิ่ ง เกื้ อ หนุ น
เตรียมใจรอการบรรลุธรรม
จิ ต ใจที่ ไ ร บ ารมี เมื่ อ ฟ ง ธรรม
ยอมไมบังเกิดผล
ฉะนั้น จงขวนขวายสรางบารมี
ทุกอยางทุกเมื่อ อยาทอดธุระ
เพื่อ เปน การเตรียมใจเพื่อ ควร
แกการรูแจงสัจธรรม
ผูมีบารมีจึงบรรลุธรรม ไรบารมี
ไมบรรลุ

๓๒๒

๒๐

๒๑

เมื่อคิดทําดี
อย า เพี ย งทํ า ดี กั บ คนที่ ตั ว เอง
ชอบ
จงทําดีกับคนที่ตัวเองเจอ
คนที่ เ ราชอบและคนที่ เ ราชั ง
ยอมมีอยูในโลก
แ ต พึ ง ปฏิ บั ติ ต อค น ทั้ ง ส อ ง
ประเภทใหเสมอกัน
อยากลายเปนคนลําเอียงเพราะ
คนที่เราชอบ
อยากลายเปนคนใจดําเพราะคน
ที่เราชัง
พระพุทธองคตรัส สอนใหทําจิต
หนักแนนอยางแผนดิน
ยอมรองรับของเหม็ น ของหอม
คนชั่ว คนดี อยางเสมอกัน
ผูปฏิบัติธรรมชั้นตน ยอมรักคน
ดี เกลียดคนชั่ว
ผูปฏิบัติธรรมชั้นสูง ไม รักคนดี
ไมเกลียดคนชั่ว
ย อ มวางจิ ต ในคนทั้ ง ปวงด ว ย
เมตตาเสมอกัน
มหาบุรุษ ทั้ง หลาย ยอมมีจิต ใจ
หนักแนนมั่นคงกวางขวางยิ่งใหญ
ประดุจดังแผนดิน

มิใชมีคาที่เวลา
แตมี คาตรงที่นําเวลามาทําการ
งานที่มีประโยชน
มิใชมีคาที่สมบัติ
แต มี ค า ที่ นํ า ส มบั ติ มาส ร า ง
ประโยชนเกื้อกูลแกมวลชน
ขึ้ น ที่ สู ง อย า งมั่ น คงต อ งเอา
มวลชนเปนฐาน
กอนจะไดอะไรใหไ ดหัวใจของ
มวลชนกอน
หลั ง จากนั้ น การได ทุ ก สิ่ ง ทุ ก
อยางจะถาวรมั่นคง
ผู เ ป น ใหญ ค วรเป น ใหญ โ ดย
ธรรม
เมตตาเป น เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย ว
น้ําใจประชุมชนทุกหมูเหลา
จงใหญ ขึ้ น มาด ว ยเมตตาใหญ
โอบออมอารีใหญ
ความชั่ ว ช า เลวทรามเป น ของ
ชั่วคราว
ความดีเปนของคงทนถาวร

๓๒๓
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๒๒

๒๓

คนเราไมไดมีคาตรงเกิดที่ไหน
แต มี ค า ตรงที่ เ กิ ด มาทํ า อะไร
กอนตาย
ทําเพื่อผูอื่นจะมีคา
ทําเพื่อตนเองจะดอยคา
ซื่อสัตยสุจริตจะมีคา
ทรยศคดโกงจะไรคา
ชีวิตคือการทดสอบ
โลกนี้คือหองสอบ
จากเกิดจนตายคือเวลาที่ให
ขึ้นสูที่สูงไดดวยการกาวขึ้น
ลงสูที่ต่ําไดดวยการกาวลง
อยากรูวาอดีตทําอะไรไว ก็จงดู
วาปจจุบันเปนอยางไร
อยากรูวาอนาคตจะเปนอยางไร
ก็จงดูวาปจจุบันทําอะไรไว
เข็มทิศที่ใชนําทางชีวิตอยูในมือ
คุณนั่นเอง

รูแลวผยองคือรูจํา
รูแลวเรียบงายคือรูแจง
รูชั้นต่ําคือรูเพื่อตองการโดดเดน
รู ชั้ น สู ง คื อ รู เ พื่ อ ต อ ง ก า ร
กลมกลืน
คนโงอยากดูเปนจุดเดน
คนฉลาดอยากดูเปนธรรมดา
คนโงตองการเปนเปา
คนฉลาดตองการเปนพื้นเพ
รูแลวยิ่งใหญคือยิ่งรูยิ่งโง
รูแลวถอมตนคือยิ่งรูยิ่งแจง
คนโงและคนฉลาด เมื่อผานการ
เรียนรูเรื่องเดียวกัน แตจะแสดง
อาการปรากฏตางกัน

๓๒๔

๒๔

๒๕

คนดีแสดงตัวเพื่อประโยชนแก
มวลชน
คนชั่วแสดงตัวเพื่อประโยชนแก
ตนเอง
คนชั่วคิดวาการสรางบุญกุศลคือ
การสูญเสีย
คนดี คิด ว าการเสี ย สละคือ การ
ไดรับ
ในรถยนต คั น หนึ่ ง ถู ก ควบคุ ม
ดวยคนขับ
โลกทั้ ง โลกมี หั ว ใจคนเป น ผู
ขับเคลื่อน
กอนที่เราจะไดอะไรจากใคร ให
ไดหัวใจเขามากอน
หลัง จากนั้ น เขาจะใหทุกสิ่ง ทุ ก
อยางดวยความเต็มใจ
คนดี ม องเห็ น ทั้ ง องค ป ระกอบ
ทางวัตถุและจิตใจ
คนชั่ ว มองเห็ น แต วั ต ถุ อ ย า ง
เดียว
คนดีคือผูชาญฉลาด
คนชั่วคือผูโงเขลาเบาปญญา

อยาเปนครู เพราะอยากควบคุม
ศิษย
อย าเป น ผู นํ า เพ ร าะอยาก
ควบคุมบริวาร
การใหดวยใจบริสุท ธิ์ นํามาซึ่ง
สรรพสิ่ง
การเกื้ อ กู ล เป น จุ ด กํ า เนิ ด ของ
โลก
เป น ผู รั บเปน ง าย และมี อยู ทุ ก
แหงหน
เป น ผู ใ ห เ ป น ยาก แต เ ป น ที่
ตองการในทุกแหงหน
โลกสมดุลไดเพราะมีทั้งผูรับและ
ผูให
ถามี เพียงผูรับ แตขาดผูใ ห จะ
เกิดกลียุค
จงฝกฝนนิสัยการใหจนเคยชิน
เสียแตวันนี้
แล ว คุ ณจะ เป น ที่ ต อ ง การ ที่
ปรารถนาในทุกแหงหน

๓๒๕
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๒๖

๒๗

สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม
มิใชเปน ไปตามความกังวลของ
เรา
ผูฉลาดสรางเหตุใหดี
คนโงคอยกังวลแตผล
ทําปจจุบันใหดีที่สุด
อดีตและอนาคตจะดีไปเอง
ประสิ ท ธิ ภ าพของคนเรา เต็ ม
รอยอยูที่ปจจุบัน
ประสิทธิภาพเปนศูนยอยูที่อดีต
อนาคต
ว า ง แ ผ น ไ ว ม า ก ม า ย ไ ม สู
ปฏิบัติการ
จําอดีต ไวมากมาย ลืม เสียบาง
กลับมีคุณ

อาจารยที่ดีสั่งสอนศิษยเพื่อโลก
ไมสอนเพื่อประโยชนแกอาจารย
เอง
การสอนใหคนดี ทําใหโลกมีคน
ดี
โลกนี้จะดํารงอยูไดดวยความดี
ไมใชความชั่วราย
คุณ ธรรมเปน ของที่ไ มเห็นดวย
ตาเปลา
แตเปนของจําเปนยิ่งในโลก
พระพุทธศาสนาใหความรมเย็น
เปนสุขแกมวลชนมาทุกยุค
ธรรมะเปนประดุจสุริยันจันทรา
ยิ่ ง ปกป ด ก็ ยิ่ ง เศร า หมอง ยิ่ ง
เปดเผยก็ยิ่งสวางกระจางแจง
การเกื้อหนุนใหพระพุทธศาสนา
มั่นคง
ก็คือการแผความรมเย็นเปนสุข
ใหแกมวลชนนั่นเอง

๓๒๖

๒๘

๒๙

วิ่งเตนไดกําลังกาย
หยุดนิ่งไดกําลังจิต
หาเทาไหรก็ไ มเจอ เมื่ อเลิกหา
จึงเจอ
เมื่อเจอแลวก็ไมรูหาทําไม ไม รู
เจอทําไม
วิ่งเทาไหรก็ไมถึง เมื่อจอดจึงถึง
ถาจอดไมเปน ที่วิ่งมาก็ไรคา
จงวิ่งใหเปน จงหยุดใหเปน
จงหาใหเปน จงพอใหเปน
ถาพอไมเปน ที่หามาก็ไรคา
อยาคิดวาการตอบสนองความ
อยาก นํามาซึ่งสุข
คนวิ่งไมรูจักหยุดนั้นเหนื่อยแสน
เหนื่อย
คนหาไม รู จั ก พอนั้ น ทุ ก ข แ สน
ทุกข
กลับมาหาตัวเองใหเจอดีกวา
สิ่ง ที่ตัวเองตองการนั้นคืออะไร
แน
จงดั บ ความอยาก แล ว พอให
เปน

ไมมีศัตรูใดรายเทากับจิตที่ตั้งไว
ผิด ไมมีมิตรใดดีเทากับจิตที่ตั้ง
ไวถูก
สิ่งทั้งปวงในโลกที่เราพบนั้น ถูก
ลิขิตดวยจิตของเราเมื่อกาลกอน
จงใหรางวัลตัวเองดวยการสราง
กุศล
อยาทํารายตัวเองดวยการสราง
บาปกรรม
อยาหลงระเริงในการทําชั่ว
มิ ฉะนั้น จะต องรองไหจนน้ําตา
เปนสายเลือด
ไม ใ ช พ รหมลิ ขิ ต แต เ ราลิ ขิ ต
ตัวเองจากกรรมที่สราง
ทําดียอมไดดี ทําชั่วยอมไดชั่ว
ปลูกถั่วยอมไดถั่ว ปลูกงายอม
ไดงา
มี แ ต ค น โง เ ขล าเบ าป ญ ญ า
เท า นั้ น ที่ คิ ด ว า ปลู ก ถั่ ว จะได ง า
ปลูกงาจะไดถั่ว
คนฉลาดหลีกเลี่ยงบาป เหมือน
หลีกหนีสัตวราย
เราลิขิตชีวิตของเราเองได

๓๒๗

พุดตานกถา

๓๐

๓๑

ถามทําไม ถาถามแลวไมคิดเอา
ไปทํา
รูทําไม ถาเพียงรูแลวนิ่งเฉย
เสียงเพลงเพื่อชีวิตบนเพอเรื่อง
ความทุกข
บน บน ไปแลวก็เทานั้น บน แลว
กลุมกวาเดิม
บอกปญ หาตองบอกทางแกใ ห
ดวย
พระพุทธองคทรงบอกเรื่องทุกข
และทางแก
ทางแกทุกขคือมรรคมีองคแปด
ยอลงมาคือ ศีล สมาธิ ปญญา
การชี้ปญหาของพระองคเปนไป
เพื่อสุขอันไพบูลย
เพราะทรงตรั ส บอกทางแก ไ ว
ดวย
ฝูงชนผูตองการความเจริญอยา
เพียงรูแลวนิ่งเฉย
ทางมีอยู แตไมมีผูเดิน
ผูรูมีมาก แตผูทําตามไมมี
รูแตไมทําตาม ก็คือ รูแลวโงเทา
เดิม

คิดถึงแตประโยชนตน จะทําให
จิตโหยหิว
เมื่ อ จิ ต โหยหิ ว จะหาความสุ ข
ไมได
สุขกายเกิดจากมี สุขใจเกิดจาก
พอ
คนมี ค วามสุ ข กาย อาจไม มี
ความสุขใจ
ค น มี ค ว าม สุ ข ใ จ อ า จ ไ ม มี
ความสุขกาย
อย า ขวนขวายหาแต ค วามสุ ข
ทางกายเทานั้น
จงเอื้อเฟอ เผื่อแผ เมตตา อภัย
จงช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ผู อื่ น อย า
เห็นแกตัว
เสี ย ของไปบ า ง แต ไ ด หั ว ใจ
กลับคืนมา
ชางคุมคาเหลือเกิน
ผูที่มีขาวของเงินทองมาก แตไร
หัวใจนั้น
เปนผีตายซาก มิใชคน

๓๒๘

๓๒

๓๓

เรี ย นเพื่ อ ฝ ก ฝน คื อ เรี ย นเพื่ อ
ตนเอง
เรียนเพื่ออวดโอ คือเรียนเพื่อผี
สาง
จงเคารพตนเอง ดว ยการสราง
คุณสมบัติ
อย า หลอกหลอนตนเอง ด ว ย
การสรางภาพ
ภาพจะถูกทําลายเมื่อเผชิญ ตอ
อุปสรรค
คุณสมบัติจะเปดเผยตัวเองเมื่ อ
เผชิญตออุปสรรค
สรางภาพสรางเพื่อคนอื่น
คุณสมบัติสรางเพื่อตนเอง
ถูกคนอื่นหลอกยังพอทําเนา
อยากลัววาจะรูวากําลังถูกคนอื่น
หลอกจนตองมาหลอกตนเองเพิ่ม
เขาไปอีก

เพราะมีชื่อเสียง จึงมีเสียชื่อเสีย
เสียง
เพราะมี ห น า ตา จึ ง มี เ สี ย หน า
เสียตา
เพราะมีเปา จึงถูกยิง
ไมมีเปา ไมถูกยิง
เหตุรายในโลกบังเกิดได เพราะ
เราตั้งเปาเอาไวใหโลก
พร อ มทั้ ง ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ในการ
สงวนรักษาเปานั้นอยางหวงแหน
พระอรหั น ต เ ป น ผู ไ ม ตั้ ง เป า
ขึ้นมา เพราะวาสลัดคืนจากการ
ยึดมั่นอุปาทานในขันธ ๕
จึ ง เป น ผู ไ ม ก ระทบกระทั่ ง กั บ
เหตุการณทั้งปวงในโลก
ปน มากมายไมอาจทําอันตราย
ถาไรเปา
ยิ่งยึดมาก เปายิ่งใหญ
ยึดนอย เปาเล็ก
ไมยึดมั่น คือไรเปา
เวลาเป น ทุ กข ขึ้ น มา อยา โทษ
โลก
ตองโทษตัวเอง ที่ตั้ง เปาเอาไว
ใหปนระดมยิง

๓๒๙
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๓๔

๓๕

อยากเปนผูนําที่ดี
เคยเปนผูตามที่ดีหรือเปลา
อยากจะเปนผูรับ
เคยเปนผูใหบางหรือไม
อยากจะใหคนยอมรับ
เคยยอมรับคนอื่นบางหรือเปลา
อยากใหสังคมสมบูรณแบบเพื่อ
เรา
เคยทํา ตั วให ส มบู ร ณ แ บบเพื่ อ
สังคมหรือไม
การใหช วยใหใ จเบิ ก บาน การ
เกื้อกูลชวยใหใจอิ่มเอิบ
ฝกตัวเองใหเปนผูใหทาน ดีกวา
ฝกตัวเองใหเปนขอทาน
พระอาทิ ต ย ไ ม เคยมื ด โลกมื ด
เปนบางครั้ง
ผูใ ห ไ ม ขาดแคลน ผูข อจะขาด
แคลน

เมตตาเป น ของอ อ นโยน แต
สรางใหคนเขมแข็ง
ความออนนอมถอมตัว ช วยให
ขึ้นสูที่สูง
ระเบียบวิ นัย ชวยใหเปดกวา ง
และอิสระ
การสละ เป น เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น
ความมั่งมี
ที่ จุ ด ต่ํ า สุ ด จ ะ มี ท า ง ขึ้ น ที่
จุดสูงสุดจะมีทางลง
ที่สุดแหงราตรีคืออรุณ
ที่สุดแหงสมุทรคือผืนทราย
มีความเจริญเสมอ สําหรับผูไ ม
เห็นแกตัว
มีความเสื่อมเสมอ สําหรับผูคดโกง
กุศลกรรมสรางใหรุงเรือง อกุศล
เปนตัวทําลายลาง
อย ามองแคผ ลประโยชน เบื้ อ ง
หนา มองใหลึกลงไป

๓๓๐

๓๖

๓๗

ยอดเขาไมมีสําหรับ ขึ้น เทานั้ น
แตมีสําหรับตกดวย
ยิ่งสูงมาก ยิ่งตกเจ็บ
ยิ่งมีคา ยิ่งอันตราย
โอกาสแหง ความก าวหนา คื อ
โอกาสแหงการทําลายลาง
โอกาสแ ห ง ความ เจริ ญ คื อ
โอกาสแหงความเสื่อม
พุท ธะยอมแจมแจง ในมายาทั้ง
ปวง
ไมตื่นเตน ไมเศราสรอย
ไมลิงโลด ไมเหงาหงอย
ไมสมหวัง ไมผิดหวัง
ไมยินดี ไมยินราย
ไมเฟองฟู ไมตกดิ่ง
ไมโดงดัง ไมอับแสง
ไมอิสระ ไมจองจํา
ยอมหลุดพนจากทุกขทั้งปวงได

กิน เพื่อเคี้ยว เพื่อยอย
เรียนรู เพื่อปฏิบัติ เพื่อรูแจง
กาลเวลาของผูมั่ น คงในจุ ดยื น
นํามาซึ่งประสบการณ
ประสบการณบอกกันได แตใ ห
กันไมได
ความรูใ หกั น ได ความชํานาญ
ใหกันไมได
ความหนั ก แน น แลกมาด ว ย
หยาดเหงื่ อ หยาดเลื อ ด หยาด
น้ําตา
ความมุท ะลุ จับจด แลกมาจาก
รอยยิ้ม จากการหลงระเริง
มักงายไดยาก ลําบากไดดี
อยาตกใจคลื่นกอนออกเรือ อยา
ตกใจเสือกอนเขาปา
ผูกลาสะดุงเพื่ออดทน คนขลาด
สะดุงเพื่อลมเลิก
ฝาเทาไมมีขน แตหลังเทามี

๓๓๑
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๓๘

๓๙

อยาหวังอะไรแมแตหมูในอวย
หมูในอวยยังกลายเปนของหมา
ได
จงเริ่มเปนผูใหญดวยการเรียนรู
ความไมแนนอน
จงเริ่มมีวุฒิภาวะโดยการเรียนรู
ความไมเที่ยง
ภาษาใจแห ง การสลั ด คื น กอง
สังขาร คือการยอมรับความจริง
หนีความจริงเทาไหรก็ไมพน
จงกลับ คืน สูโ ลกแหง ความจริ ง
แลว แกไขที่เหตุ
ไมมีสาย ที่จะเริ่มตนแกไข
พรอมรับวันใหมกับการยอมรับ
ความจริงหรือยัง

ถามทําไมถาไมคิดแกปญหา
ถามทํ าไมถาไมคิดเอาคํ าตอบ
ไปปฏิบัติ
ในโลกนี้มีคนชางคิด ชางสงสัย
ชางถามอยูมาก
แตผูที่ใ ฝปฏิบัติ คิดแกปญ หามี
นอย
ปญ หาของมนุษ ยคือ ความเกิ ด
แกเจ็บตายและทุกขทั้งหลาย
ตน เหตุ ข องป ญ หาคือ กิ เลสทั้ ง
ปวง
การจะแกปญ หา อยาเพียง นั่ง
นึก นั่งคิด นั่งสงสัย
จ ะ ต อง เ อาท าน ศี ล ส ม า ธิ
ปญญา ไปปฏิบัติ
อยากดับไฟ ตองเอาน้ําไปดับ
อยาเพียงนั่ง นึก นั่งคิด นั่งกลัว
นั่งสะดุง
พระพุท ธศาสนาบอกทั้ง ปญ หา
และวิธีแกไวพรอมมูล
เพี ย งแต จ ะทํา ตามหรื อ ไม เ ท า
นั้นเอง

๓๓๒

๔๐

๔๑

จุ ด มุ ง หมายสู ง สุ ด ของวี ร บุ รุ ษ
มิใชเพื่อครอบครองโลก
แตเพื่อเกื้อกูล ยังประโยชน และ
เสียสละเพื่อมวลชน
การเอื้อเฟอเผื่อแผชวยใหจิตใจ
อิ่มเอิบเบิกบาน
การชวยเหลือเกื้อกูลมวลชนทํา
ใหเกิดปติและสุข
ไดอะไรก็ไมเทาไดสละ
หวงเอาไวมิสูใหออกไป
มหาบุรุษทั้ง หลาย ยอมไม รูจั ก
คําวาของรัก ของหวง
ทานยอมเสียสละไดทุกอยาง
เมื่อความเห็นแกตัว ไมมีในผูใด
ความหวงแหน ยอมไมมีในผูนั้น
ชี วิ ต ทั้ ง ชี วิ ต เ พื่ อ ก า ร ยั ง
ประโยชนสุขแกมวลชน
มิใชเพื่อครอบครองผลประโยชน
ชื่อเสียง
เมื่อกิจการใหญสําเร็จลุลวง
วีรบุรุษก็ถอนตัวเรนกาย

ค น โ ง เ ข ล าเ อาอุ ปส ร ร ค ม า
ขวางทาง
คนฉลาดเอาอุปสรรคไวกระโดด
ขาม
คนโง เ ขลาเอาป ญ หามาสร า ง
ความทอแท
คนฉลาดเอาปญหามาเปนครู
ของ ห นั กช วยใ ห กล าม เ นื้ อ
แข็งแรง
ของเนาเสียกลายเปนปุยตนไม
อุปสรรคสรางความอดทน
ปญหาจะสอนวิธีแก
นั ก พายเรื อ ที่ ดี เรี ย นรู ม าจาก
คลืน่ ใหญ
นัก ไต เ ขาที่ เ ก ง เรี ย นรู ม าจาก
หนาผาชัน
เกิดเปนมนุษย ตองพัฒนาตน
อุ ป สรรคจะให ค วามเก ง กล า
สามารถ
ปญหาจะใหความฉลาดเฉลียว
เรื่องยุงยากจะมาใหบทเรียน
สิ่งกีดขวางจะใหประสบการณที่
ล้ําคา

๓๓๓
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๔๒

๔๓

จงสนใจวิ ธี ก าร ให ม ากกว า
สิ่งของ
จงสนใจคุ ณ ภาพ ให ม ากกว า
ปริมาณ
อยาเพียงดูวาไดสิ่ง ของมามาก
เทาไร
ใหดูวาไดมาดวยวิธีการอยางไร
จงแสวงหาดว ยวิธี การที่ สุจ ริ ต
และบริสุทธิ์
แมจะไดสิ่งของมานอยก็ตาม
ยอมเสียของดีกวาเสียนิสัย
เพราะว า การเสีย นิ สัย นํ าไปสู
การเสียคน
พึง ยอมเสี ย สละของ เพื่ อ แลก
เอาคนไว
ความสุจริต จะอุมชูบุคคลผูนั้นมิ
ใหตกอับ
ส ว นความทุ จ ริ ต จะทํ า ร า ย
ทําลายคน
ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน

ที่ตองทําตัวใหดูโดดเดนนั้น
เปน เงื่อนไขของกิเลสหรือของ
ธรรมะ
ธรรมะพอใจยินดีในสิ่งที่ตัวเองมี
อยู
กิเลสพอใจยิน ดีใ นสิ่งที่คนอื่น มี
อยู
ธรรมะสนใจในการสรางเหตุ
กิเลสสนใจในการเสวยผล
ธรรมะมุงมั่นในการสลัดคืน
กิเลสมุงมั่นในการเกาะยึด
ธรรมะกําหนดหยั่งรูความจริง
กิเลสเพลิ ดเพลิน เหมอ ลอยอยู
กับมายาภาพ
ชี วิ ต คนเราจะเจริ ญ ได ดี หรื อ
เสื่อมตกอับ
ขึ้ น อยู กั บ ว า ปล อ ยให ธ รรมะ
หรือกิเลสยึดครองเปนเจาหัวใจ

๓๓๔

๔๔

๔๕

ม นุ ษ ย ทั้ ง ห ล า ย เ กิ ด ม า
คลายคลึงกัน
ผิวพรรณสามารถทําใหผิดแผก
แตกตางกันไดถึง ๑๐ ขีด
ชาติตระกูลสามารถทําใหตา งกัน
ไดถึง ๑๐๐ ขีด
ความรู ค วามสามารถทํ า ให
ตางกันไดถึง ๑,๐๐๐ ขีด
แต คุ ณ ธรรมความดี ค วามชั่ ว
สามารถทํ า ให ต า งกั น จนมิ อ าจ
ประมาณ
คนเราเมื่อมองปราดเจอครั้งแรก
อยากเจอคนสวยคนงาม
เมื่ อ คุ ย ด ว ย อยากคุ ย กั บ คน
ฉลาดทรงภูมิความรู
แตเมื่อคบคาระยะยาว ตองการ
คนซื่อสัตยจริงใจมีคุณธรรม
รู ป โ ฉ ม ว ง ศ ต ร ะ กู ล
ความสามารถของคน คือมายาภาพ
ความดีงามในใจคน คือแกนแท
เธอทั้ง หลายตองการพัฒ นาให
ตนมีแคมายาภาพฉาบฉวย
หรือตองการพัฒนาตนใหมีแกน
ดวย

มิ ใ ช ต อ ง ร อ บ รู จ น จ บ
กระบวนการ จึงคอยกระทําได
เริ่ม ตน ไป เรียนรูไ ป ผิดพลาด
ไป แกไขไป
นั่ น คื อ เงื่ อ นไขในความสํ า เร็ จ
ของชีวิต
จึงเปนเหตุผลแสดงใหเห็นวา
ทําไมผูรูมากจึงทํางานไมสําเร็จ
ส ว น ผู รู น อ ย แ ต ห นั ก แ น น
อดทน ต อ สู อุ ป สรรค ทํ า งาน
สําเร็จ
ชีวิตมิใชตํารา
แตตําราลวนแลวมาจากชีวิต
ตําราเลมเล็ก ทําดวยกระดาษ
ตําราเลมใหญ ทําดวยเลือดเนื้อ
ไมควรดูถูกนักวิชาการ
ไมควรละเลยนักปฏิบัติการ

๓๓๕
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๔๖
อยาจํากัดการเติบโตของปญญา
ไวดวยทิฏฐิ
อย า ป ด บั ง ป ญ ญาด ว ยความ
คิดเห็นเขาขางตนเอง
อย า บิ ด เบื อ นป ญ ญาด ว ยการ
ลําเอียงใด ๆ
ปุถุชนมองสิ่งทั้งปวงในขอบเขต
ที่ตัวเองอยากใหเปน
นั่ น คื อ คํ า จํ า กั ด ค ว า ม ข อ ง
สักกายทิฏฐิ
พระอริ ยะมองสิ่ง ทั้ง ปวงตามที่
มันเปนจริง
นั่นคือจิตที่พนจากสักกายทิฏฐิ
สัง ขารทั้ง ปวงมี เกิด ขึ้น และดั บ
ไปเปนธรรมดา
มีความไม เที่ยง เปน ทุกข และ
อนัตตา เปนลักษณะ
พระอริยะเห็นแจ ง สิ่ง เหลานี้อยู
ทั้งวันทั้งคืน
ผูที่ตองการละสักกายทิฏฐิ
จงมองความไม เ ที่ ย งของชี วิ ต
ระลึกถึงความตายใหมาก
เมื่อใดจิต หมดศรัทธาในสัง ขาร
แตเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย
ความรูสึกเชนนี้เกิดอยางยิ่งยวด

ยอมนําพาจิตของผูนั้นออกจาก
โคตรปุถุชนได

๔๗
มายาภาพนั้น มากดวยเงื่อนไข
และซับซอน
สัจจะแสดงอาการปรากฏอยาง
ซื่อตรง
เรียนรูมายาดวยการเรียนรู แลว
จดจํา
เรียนรูสัจจะดวยการรับรู แลวลืม
เลือน
มายามีสําหรับแบกหาบและเก็บ
สะสม
สัจจะมีสําหรับปลอยวางและคืน
คลาย
ผูสําเร็จในมายาคือ มีมากที่สุด
ผูสําเร็ จในสั จจะคื อ เหลือนอ ย
ที่สุด
รู เ รื่ อ งราวมากมายมหาศาล
เพียงใด
รูแลวดับทุกขได นั่นคือดีที่สุด

๓๓๖

๔๘

๔๙

ฝูงสัตวตองตอน
หมูคนตองนํา
การนํ า ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การนํ า ด ว ย
ความดี
ผูตาม ตามมาดวยความเคารพ
และศรัทธา
ไมมีเชือกเสน ใดจูง กัน ไดดีเทา
สายใยใจ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผเกื้อกูล ยัง
ประโยชนซึ่งกันและกัน คือเครื่อง
ผูกใจคนอยางวิเศษ
ความชั่วอายุสั้น ความดีอายุยืน
ยาว
อธรรมคือของชั่วคราว
ธรรมะนิรันดร
ความซื่อสัต ยจริง ใจ ไม ทําราย
คน

เพราะมี การเสียสละ โลกจึง อยู
รอด
เพราะมี เ มตตาอารี โลกจึ ง
รมเย็น
รมไมเย็นแคผิวกาย
ความจริ ง ใจ เย็ น ไปก น บึ้ง ของ
ดวงจิต
ถาหากไดผ ลประโยชนมาจาก
การคดโกง ทรยศ
ยอมอยู ข าดแคลนอดอยากยั ง
ดีกวา
อยาคิดวาจะมีความสุขอยูไดคน
เดียว
ถ า ไร ค นจริ ง ใจอยู ร อบข า งจะ
นอนสะดุง
คนเราไมผอนคลายเวลาอยูกับ
เงินทอง
แต ผ อ นคลายเมื่ อ อยู กั บ คนที่
ไวใจได
หั ก หลั ง ทรยศผู อื่ น คื อ การฆ า
ตัวเอง
เมตตาจริง ใจตอ ผูอื่ น จะสร า ง
ความสุขใหอยางไพบูลย

๓๓๗
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๕๐

๕๑

หยาดเหงื่อสรางรอยยิ้ม
ความพากเพียรสรางความภูมิใจ
ไมยอทอจะบังเกิดผลงาน
ห ล า ย เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ย ส ร า ง
ความสําเร็จ
งานหนักจะเกื้อหนุนพลังชีวิต
อดทนตอความยากแสนเข็ญจึ ง
เปนคนเหนือคน
ชีวิตคือการตอสู
อยายอทอตออุปสรรค
ปฏิบัติธรรมตองมีมาร
เมื่อผานดานจะพบความสําเร็จ
จงสรางความหนักแนนใหสูง
อยาตีโพยตีพายเมื่อเจอปญหา
พระอริยะทั้ง หลาย ผานมารได
ดวยขันติ เมตตา อุเบกขา

อยาตัดสินคนตามความเห็นของ
เราเทานั้น
เมื่อนั่งอยูกับที่ ไมเห็นทุกมุม
ของไรคาบนที่ราบ อาจมีคาบน
เขา
ของมี ป ระโยชน บ นบก อาจมี
อันตรายในน้ํา
เมื่อจิตมีเมตตา จะรูจักคิดแทน
ผูอื่น
การมองโลกกวา ง ทํา ให ญ าณ
ปญญายิ่งใหญ
มหา บุ รุ ษทั้ งห ลาย เป นผู มี
ปญญามาก
จึง มองโลกดวยจิต ที่ เปยมดว ย
กรุณา
ผู ใ จสู ง ย อ มละเว น จากความ
เบียดเบียน
การเบีย ดเบีย นไมส ามารถก อ
เกิดสันติภาพ
สันติภาพมาจากอโหสิและอภัย
อยาฆาเพื่อระงับการฆา
ก า ร เ บี ย ด เ บี ย น เ พื่ อ ร ะ งั บ
เบียดเบียนไมมีในโลก

๓๓๘

๕๒

๕๓

บัวที่จมอยูในโคลน จะเนา
บัวที่ชูชอ ขึ้นไปอยูบนหิ้ง
ความพากเพียรไมไรผล
พั ฒ น าต น จ ะ นํ าไ ป สู ค ว า ม
ไพบูลย
เรือที่คัดทายดีจึงควรนั่ง
เรือที่ปลอยไปตามกระแสน้ํา ไม
มีคาของเรือ
ชีวิตตองฝกฝน จิตตองขัดเกลา
ปล อ ยไปตามกระแสกิ เ ลส จะ
เดือดรอน
ไมยอมฆากิเลส กิเลสจะกลับมา
ฆาเรา
จงแสวงหาสิ่ ง ประเสริ ฐ ให แ ก
ตนเอง
ดวยความพากเพียรของบุรุษ
โลกนี้เปนทุกข นิพพานเปนสุข
อยา ทอ แทท อถอย นิพ พานจะ
อยูในเอื้อมมือ
ชูชอขึ้นมาซี่ อยาจมอยูในโคลน

ความเหนื่อยยาก เพื่อเพิ่มความ
เหนื่อยยากไมดี
ความเหนื่อยยาก เพื่อดับความ
เหนื่อยยากจึงจะดี
ตั ณ ห า ค ว าม อ ยา ก นั้ น เ ป น
ตนเหตุแหงทุกข
ความอยากปฏิบัติธรรม อยาก
สรางกุศล อยากสรางบารมี อยาก
ห ลุ ด พ น ก็ เ ป น ค ว า ม อ ย า ก
เหมือนกัน
แตเปน ความอยากที่จะนําไปสู
ความสิ้นความอยากในภายหนา
เป น ความอยากที่ จ ะนํ า ไปสู
ความสิ้นทุกข
ทุกคนมีพลังอยู แตขึ้นอยูกับวา
เอาพลังไปใชทําอะไร
จงนําพลังของคุณ ออกไปสราง
ความดี สรางกุศล สรางบารมี
พลั ง ของคุ ณ จะเป น ไป เพื่ อ
ความสุขอันไพบูลย ตอไปในกาล
ขางหนา
คุณจะไปสูความเจริญหรือเสื่อม
นั้น เลือกเองดวยการกระทํา
เราลิขิตชีวิตของเราเอง ดวยการ
กระทําของเรา

๓๓๙
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คุ ณ นั่ น เองที่ จ ะทํ า ร า ยตั ว เอง
หรือเกื้อกูลตัวเอง

๕๔
คลอยตามตนเองจักสะดุด
โอนออนมวลชนจักดํารง
ลําธารที่ผานหลายหมูบาน
ไมมีใครปลอยใหตื้นเขิน
ลําธารที่ผานบานเราบานเดียว
ตื้นเขินไมมีใครสนใจ
จงสร า งความมั่ น คงแกต นเอง
ดวยการทําประโยชนแกมวลชน
ถาคุณนําจุดเดนของคุณ
แผก วา งออกมาเปน ประโยชน
แกสังคม
คุณจะไมเจอทางตัน
ตอนนี้ ลําธารของคุณไหลผานกี่
บาน ?

๕๕
หาเท าไหรก็ ไ ม เจอ เมื่อ พอจึ ง
เจอ
วิ่งเทาไหรก็ไมถึง เมื่อหยุดจึงถึง
เพราะเลิก จึงทําใหการกระทํามี
ประโยชน
เพราะมีเบรค จึง ชวยใหคัน เรง
ไดใชงาน
ความไมมีกอเกิดความมี
ความไรสรางความมั่งคั่ง
สิ่งที่ตาคุณเห็น อาจไมใชสิ่งที่ใจ
ตองการ

๓๔๐

๕๖

๕๗

เปลี่ยนโลกไมงายดั่งใจนึก
เปลี่ยนตนเองเปนไปไดมากกวา
แกไขคนอื่นแกไขไมได
ขัดเกลาตนเองเปนประโยชนยิ่ง
กวา
คนโงเขลาตองการแตจ ะกวาด
บานคนอื่น
คนฉลาดต อ งการกวาดบ า น
ตัวเอง
เวลาเจอปญ หา อย าคิดวาโลก
ใหแกเรานอยเกินไป
ให คิ ด ว า เราหวั ง จากโลกมาก
เกินไป
ผิดคนอื่นเห็นไดเทาภูเขา
ผิดของเราไมเห็นแมเสนขน
ตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทน
ตดของตนดมไดไมเปนไร

อุปสรรคและศัตรูคือยากําลัง
ความสะดวกงายดายทําลายผู
กลา
เมื่อตอบสนองความกระหายหิว
จะกัดกรอนปณิธาน
หวานหลงระเริง ขมไดปญญา
การงานใหมือดาน ของหนักได
กลามเนื้อ
ปลอยเรือไปตามน้ํานั้นงายดาย
แต จ ะเ สี ย สม รรถนะ ในการ
พัฒนาตน
อยาดีใจกับความสบาย อยาทอ
ใจกับความลําบาก
ความเจริญรุงเรือง กับความไม
ประมาท เดินคูกันเสมอ

๓๔๑
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๕๘

๕๙

ใ ช สั ม ม า ทิ ฏฐิ เ พื่ อ ก อส ร า ง
อุดมการณ
ใชอุดมการณสรางจุดมุงหมาย
จากจุดมุง หมายสาวหาเหตุอัน
จะนํามาซึ่งผลลัพธนั้น
สร า งเหตุ ใ ห ดี ที่ สุ ด คื อ การทํ า
หนาที่
เสน ทางชีวิต อัน รุง เรือง ถูกเรา
ลิขิตดวยตนเอง
ใชห ยาดเหงื่อ และความอดทน
สรางชะตาชีวิต
อยารอคอยใหพรหมมาลิขิต
มนุษ ยคือผูที่มี ศักยภาพในการ
พัฒนาตน
หนทางมีอยู
จะเดินหรือไมเทานั้นเอง

อยาดูถูกตนเองเพื่อเปน ขออาง
ในการขี้เกียจ
อย าดู ห มิ่ น ต น เ อง เ พื่ อเ ป น
ขออางในการไมพยายาม
อยาสบประมาทตนเองเพื่อเปน
ขออางในการลมเลิก
ทางเดินรอยลี้ เริ่มจากกาวกาว
เดียว
กอนอรุณรุง ใยมิใชมืดสนิท
ผีเสื้อแสนสวย เคยเปนหนอนที่
ดูทุเรศมากอน
ทอแทได แตอยาทอถอย
หมดกํ า ลั ง ใจได แต อ ย า เลิ ก
ทํางาน
น้ําตาไหลได แตจงลุกขึ้นสูตอ
คนล ม เหลวที่ ไ ม ล ม เลิ ก จะ
กลายเปนผูสําเร็จ
คนล ม เหลวที่ ง อมื อ งอเท า จะ
เสียใจไปตลอดชีวิต
หนทางยินดีตอนรับคนหกลม
ความผิดพลาดเปนครู มิใ ชตรา
บาป
หยาดเหงื่อ หยาดเลือด หยาด
น้ําตาของผูไมทอแท จะกลายเปน
คุณ

๓๔๒

๖๐

๖๑

ความยึดมั่นในจิต สามารถสราง
มายาภาพใหตาเห็นได
ความกระหายอยาก นํา พาคน
ไปสูสิ่งที่ตองการ
ตัณหาเปนผูสรางภพชาติ
จิตเปนใหญ จิตเปนผูนําไป
โลกทั้ ง ปวงเ ป น เงาสะท อ น
ออกมาจากจิตสรรพสัตว
ความอยากนําสัตวใหทองเที่ยว
ไปในสังสารวัฏ
ความแจมแจง ในความไม เที่ยง
เป น ทุก ข เป น อนั ต ตา นํ ามาซึ่ ง
ปญญา
ป ญ ญาย อ มเพิ ก ความมื ด และ
มายาภาพทั้งปวง
เมื่ อ จิ ต สว า งกระจ า งแจ ง ด ว ย
ปญญา ตัณหาก็ดับ
เมื่อแจมแจงในสัจจะ มายาภาพ
ก็ถูกทลายไป
เมื่ อ หมดความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น
สังขารทั้งปวงก็หมดราคา
สังขารทั้งปวง ปรากฏแกปญญา
คือความเกิดดับ
เมื่อสลัดคืนสิ่งทั้งปวงออกจากใจ
ทุกขทั้งปวงไมวาใหญเพียงใดก็
ดับสิ้นลง

กลาหาญ ตองพรอมปกปองภัย
เพื่อมวลชน
อ อ นโยน ต อ งไม ทํ า เพื่ อ หา
โอกาสลอบกัด
ผูเสียสละประโยชนต นเพื่อการ
ดํารงอยูของมวลชน คือวีรบุรุษ
ผูเอาความแข็ง แรงกวาไปแย ง
ชิงผลประโยชน คือซาตาน
รอยยิ้ ม อาจฆ า คนได ม ากกว า
อาวุธมีคม
อยาเอาความดีมาบัง หนา เพื่อ
แอบอางในการทําชั่ว
ผู ค ลุ ม หนั ง เสื อ ไปล า เหยื่ อ ล า
เหยื่อไดนอย
ผูคลุมหนังกวางออกลาเหยื่อ ลา
เหยื่อไดมาก
อ ย า คิ ด ว า ก า ร เ อ า เ ป รี ย บ
เบียดเบียนผูอื่นคือความสุข
อยาคิดวาการเสียสละเพื่อผูอื่น
คือความโงเขลา
ทํ า ดี ทํ า ชั่ ว ถึ ง คนไม เ ห็ น แต ผี
สางเทวดาเห็น
หลอกใครก็ ไ ด แต ไ ม ส ามารถ
หลอกใจตัวเอง
จงเกื้อกูลมวลชนเถิด จะนํามา
ซึ่งสุขอันไพบูลย
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อย า คิ ด ว า เงิ น ทองจะนํ า มาซึ่ ง
ความสุข
บุญ กุ ศลตา งหากที่จ ะนํ ามาซึ่ ง
ความรมเย็นแหงใจ
ผู คิ ด เบี ย ดเบี ย นผู อื่ น คื อ คนโง
เขลาทั้งสิ้น
คนโงที่สุดคือโงโดยนึกวาตัวเอง
ฉลาดมาก

๖๒
เรื่ อ งราวเหตุ ก ารณ ใ นโลก ไม
เที่ยงแท
แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดลอมไดตลอด
สิ่ ง ที่ ไ ม ค าดหวั ง ไว ก็ ส ามารถ
ผานมาได
สิ่งที่ไมนาเปนไปได ก็เปนไปได
อนาคตหมายความวา ไมเที่ยง
ไมแน
การยึดมั่นจริงจังตออนาคต คือ
การปดกั้นตัวเองไวที่แคบ
บัณฑิตสรางเหตุใหดี ทําหนาที่
ใหเต็มความสามารถ
โดยไมคาดหวังอะไรตออนาคต
ที่ไมแนนอน
นั่นคือเงื่อนไขของผูมีปญญา
ป ญ ญาต อ งเป ด กว า งต อ การ
เปลี่ยนแปลงดวยจิตที่ไมยึดมั่น
อยาตั้งเงื่อนไขความคิดเห็นของ
ตนเองไวลวงหนา
การเปลี่ย นแปลงนั่ น แหละ จะ
เปนโอกาสในการเรียนรู

๓๔๔

๖๓
ผูหนีปญหา มิใชจะหมดปญหา
เพราะวา การหนีปญ หานั้น นํ า
จิตดวงที่ออนแอไปดวย
ฉะนั้น ไมวาบุคคลผูนั้นไปที่ใด
สิ่งทั้งปวงจึงเปนปญหาแกเขา
เนื่อ งเพราะวาจิ ต ของเขาผูนั้ น
ออนแอ
การเผชิญหนาเขาแกปญหาดวย
ความหนักแนนอดทนนั้น
จะทําใหเขาผูนั้นหมดปญหา
เพราะว า เหตุ ก ารณ เ หล า นั้ น
ยอมสรางใหกําลังจิตเขมแข็ง
ฉะนั้น ไมวาบุคคลผูนั้นอยูที่ใด
สิ่ ง ทั้ ง ปวงจึ ง ปรากฏเป น ไ ร
ปญหาแกเขา
เนื่อ งเพราะวาจิ ต ของเขาผูนั้ น
เขมแข็ง
ไมวาจะหลบหนีไปปาไหน ก็เอา
ความปรุงแตงไปดวย
ไมวาจะหลบหนีไปถ้ําไหน ก็เอา
ความจดจําในเรื่องเกาไปดวย
ไมวาจะหลบหนีไปยอดเขาไหน
ก็เอากิเลสในใจไปดวย
เจริญสติเพื่อมาตอสูกับกิเลสใน
ทุกขณะจิตดีกวา

นั่ น แหละคื อ การแก ป ญ หาที่
ตนเหตุ
มิตองหลบหนีปญหาไปที่ใดใด
ที่หนีไปนั้น คิดวาจะพนหรือ ?
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๖๔

๖๕

ศิษยรอยคนที่ไมเชื่อฟงก็ไรคา
ศิ ษ ย ค น เ ดี ย ว ที่ เ ชื่ อ ฟ ง มี
ประโยชนกวา
ธรรมะรอยขอที่ไมเอาไปปฏิบัติ
ก็ไรคา
ธรรมะขอเดียวที่เอาไปปฏิบัติมี
คากวา
อาหารถึงมีมาก ที่ตักใสปากจึง
มีประโยชนแกรางกาย
น้ําถึงมีมาก ที่ดื่มลงทองจึงดับ
กระหายได
จงอยาเพียงเรียนธรรมเพื่อเปน
นกแกวนกขุนทอง
ธรรมะจะมี ประโยชนเมื่อนํามา
ปฏิบัติ มิใชเพียงทอง
ผูศึ ก ษาธรรมมิ ไ ด ปฏิ บั ติ คื อ ผู
คาขายขาดทุน
เปรียบเหมื อนมีโ อกาสเกิดเปน
ลูกมหาเศรษฐี แตไมไดมรดก
ช า ง เสี ยโ อก าสไ ปอย า ง น า
เสียดายที่สุด
อยาเปนทัพพีที่แชอยูในแกง
อยาเปนกบเฒาที่เฝากอบัว

เชือกที่ผูกกาย เห็น อยู และแก
งาย
เพราะทุ ก คนต อ งการที่ จ ะแก
ออก
เชื อ กที่ ผู ก ล า มใจ มองไม เ ห็ น
และแกยาก
เพราะทุกคนตองการที่จะเอามา
ผูกเพิ่ม
ของรักผูกพันทั้งปวงในโลก คือ
เชือกลามใจ
เรือ ลํา หนึ่ ง ถ ามี เชื อกร อยเส น
ผูกไวกับตลิ่ง
โอกาสที่จะพายไปฝงโนน ยาก
เหลือเกิน
เชื อกร อยเ ส นยั ง น อ ย ค น
ทั้งหลายมีเชือกลามใจเกินรอย
นิพพานคือฝงโนน สังสารวัฏคือ
ฝงนี้
ของรักผูกพันทั้งปวง ลามใจคุณ
ไว ไม ส ามารถออกไปพ น จาก
ความเกิด ความแก ความตายไป
ได
เชือกที่ผูกเรือของคุณมีกี่เสน ?
ในแต ละวั น คุณ ผูกเพิ่มหรือแก
ออก ?

๓๔๖

๖๖

๖๗

คนที่ติเรานั้น อาจเปนมิตร
คนที่ปอยอเรานั้น อาจเปนศัตรู
ก า ร ขั ด สี ข อ ง ต ะ ไ บ ทํ า ใ ห
พระพุทธรูปสวยงาม
คําจริงใจระคายหู
คําปลิ้นปลอนฟงไพเราะ
คนที่ห วัง ดีแกเ ราที่สุด อาจพู ด
ไมไพเราะ
อยาทําลายตนเองดวยการเอาใจ
หู
หนีอยางอื่นยังพอพนบาง
หนีความจริง หนีไมพน
จะดีไดดวยการฝนใจตัวเอง
ทําอะไรตามสันดานเดิม จะสราง
ปญหาในภายหนา
อยากเปนคนดี ตองแกไข ไมใช
แกตัว

ข อง จ ะ มี ปร ะ โ ยช น ห รื อไ ม
ขึ้นกับที่อยู
บางที่ตองการ 'ปดกั้น' บางที่
ตองการ 'เชื่อมตอ'
บางที่ตองการ 'กําแพง' บางที่
ตองการ 'บันได'
ฉลาดแค ไ หนก็ ต าม ต อ งรู จั ก
แกลงโง
เกงแคไหนก็ตาม ตองรูจักนิ่ง
มีดที่คมที่สุด ตองการปลอกที่
ทื่อที่สุด
จงใชถูกที่ อยาใชทุกที่
ใชทุกที่จะถูกกําจัดไปในเวลาอัน
สั้น
มีดไมมีปลอก จะถูกนําไปเก็บ
อยาคิดวาตัวเองเกง
บางที่ ไมตองการคนเกง แมแต
นอย
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๖๘

๖๙

ชี วิ ต ที่ เ สพสุ ข นํ า มาซึ่ ง ความ
ขลาดเขลา
ชี วิ ต ที่ ถู ก คุ ม ครอง นํ า มาซึ่ ง
ความหวาดระแวง
ผู ก อ สร า งโลก จะกลายเป น ผู
เขมแข็ง
ผูเสพเสวยโลก จะกลายเปน ผู
ออนแอ
ก า ร ง า น ที่ ย า ก เ ข็ ญ ส ร า ง
กลามเนื้อและกําลังใจ
ก า ร ห ลี ก ลี้ ห นี ป ญ ห า ล ด
สมรรถภาพและตัดทอนกําลังใจ
ขึ้นที่สูงเหน็ดเหนื่อย
ลงที่ต่ําเบาสบาย
การงานสรางคน
ทิ้งงานเสียคน
เพชรพลอย ต อ งเจี ย ระไนจึ ง
สวยงาม
คน ตองฝกฝนตัวเองจึงไดดี

เมื่ อ มี ม าก ไม รู อ ะไรคื อ ของ
จําเปน
เพื่อนมาก ไมรูใครคือมิตรแท
ดาวเต็ มฟา ไมรูด วงใดคือดาว
เหนือ
ปรุง แตง มากมาย ไมรูอะไรคื อ
จิต
แสวงหามากมาย ไมเจอตัวเอง
ในความไร จะเจอความจริง
ในความสละ จะเจอทางรอด
เมื่อใจหยุดนิ่ง จะเกิดพลัง
ความพอดี หาไม ไ ด จ ากวั ต ถุ
ขาวของ
เมื่อ รูจัก มักน อย ความพอดีจ ะ
บังเกิดที่ใจตน
เมื่อมีชีวิต อยากสมาคมรวมกัน
เมื่อยามตาย ตางคนตางอยู
อยูกับตัวเอง ปญญาจะผุด
แสวงหาผูอื่น ปญญาจะดอย
รักคนอื่นมากมาย จะเจอเพียง
ความหงอยเหงาวาเหว
รั ก ตนเองให รี บ เร ง ประพฤติ
ธรรม

๓๔๘
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เมื่อแสวงหาความสะอาด
ก็ จ ะพ บว า สิ่ งแ ปดเ ป อน อยู
รอบตัว
เมื่อแสวงหาความบริสุทธิ์
ก็จะพบวา มลทินอยูรอบใจ
ความหลุ ด พ น ย อ มปราศจาก
ความสะอาดและความแปดเปอน
ความหลุ ด พ น ย อ มปราศจาก
ความบริสุทธิ์และมลทิน
เมื่อมีสะอาด ก็มีแปดเปอน
เมื่อมีบริสุทธิ์ ก็มีมลทิน
เมื่อไรตัวเราของเรา จึงพนจาก
สะอาดและแปดเปอน
เมื่ อ ไร ค วามยึ ดมั่ น จึ ง พน จาก
บริสุทธิ์ และมลทิน
ทั้ง ดีและชั่วคือสิ่ง ที่ผานมาและ
ผานไป
ไมมีสิ่งใดใดที่เปนนิรันดร
สะอาดและบริสุทธิ์ก็ยังมีทุกข
แปดเปอนและมลทินก็ยิ่งทุกข
ความหลุ ด พ น ย อ มปราศจาก
ทุกข

คนฉลาดบางคน ฉลาดมากจน
แสดงตนเหมือนโงเขลา
คนดีบางคน ทําแตปดทองหลัง
พระ จนชาวโลกนึกวาเลว
คนฉลาดบางคน ปรากฏแก
สายตาเหมือนคนโง
คนดีบางคน ปรากฏแกส ายตา
เหมือนคนเลว
มองด ว ยตาลึ ก ได ห นึ่ ง เมตร
สัมผัสดวยใจลึกไดรอยวา
ของบางอยางอยาเพียงแคเชื่ อ
สายตา ตองใชใจสัมผัส
รีบดวนสรุปกับ ทุกเรื่อ งคือเด็ ก
ๆ
ผูผานโลกวางจิตไวกลาง ๆ ไม
ตัดสินไปขางใดขางหนึ่ง
ความเชื่อไปสุดโตงขางเดียว จะ
นําความผิดพลาดมาให
อยาลงความเห็นวาอะไรแนนอน
รอยเปอรเซ็นต
ข อ ง ที่ พิ สู จ น แ ล ว ยั ง
เปลี่ยนแปลงได
นั บ ประสาอะไรกั บ ของที่ เ พิ่ ง
ประสบพบเห็น
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๗๒

๗๓

ที่แกปญหาไมได เพราะตองการ
ให สิ่ ง ทั้ ง ปวงสมบู ร ณ แ บบหรื อ
เปลา
ลดละอาจเจอทางออก
ความขาดตกบกพรองอาจชวย
ไมใหเจอทางตัน
ความสมบูรณแบบมีอยูในฝน
โลกแหง ความเปนจริง เปน โลก
บกพรอง
ฝนได แตอยาไปอยูในโลกแหง
ความฝน
กลั ว ความจริ ง ได แต อ ย า หนี
ความจริง
ปลงใหได คือคาถาวิเศษ
ผูที่ยอมรับความจริง จะไมเสื่อม
ตกอับ

ปดตาขางนอก แลวเปดตาขาง
ใน
สติเปนตัวนําความสวางกระจาง
แจงมาสูผูปฏิบัติ
กําหนดหยั่งรู แลวจะแจง
เจริญปจจุบันอารมณ แลวจะดับ
ทุกขได
รูรอยเรื่อง แตดับทุกขไมได
รูเรื่องเดียวในปจจุบัน ดับทุกข
ได
ที่จิต ตอ งการจริง ๆ คือ ความ
เรียบงาย
ต บ แ ต ง จ น วิ จิ ต ร นั้ น น า ดู
เหมือนกัน แตไมนาอยูดวย
กิ น อาห าร ร ส ช าติ ม าก ม าย
สารพัด
ตบทายดวยน้ําเปลาแกวเดียว
ลิ้ น ต อ งการรสจื ด ใจต อ งการ
ความเรียบงาย
แสวงหามากมาย เมื่อไหรจะพอ

๓๕๐

๗๔

๗๕

ดอกไมไมตองใสแจกันทอง ก็สง
กลิ่นหอม
ขาวไมตองใสจานทอง ก็กินอิ่ม
ความ เ รี ยบ ง าย ไม ทํ าล าย
คุณสมบัติคน
เมื่อติดดินก็อิ่มเอิบเปลงปลั่งได
ความสนุกตองการสิ่งพิสดาร แต
ความสุขตองการสิ่งเรียบงาย
ความตื่ น เต น ต อ ง การ เรื่ อ ง
ประหลาด แตความรูตื่น ตองการ
เรื่องธรรมดา
ยิ่ ง แ ส ว ง ห า สิ่ ง ข อ ง ม า
ประดิษฐประดอย
ยิ่งหางไกลจากตัวเอง
ยิ่ ง ถู ก ส ร ร เ ส ริ ญ เ ยิ น ย ออ ยู
ทามกลางฝูงชน
ยิ่งหาตัวเองไมเจอ
แสวงหาไปรอยเอ็ดเจ็ดยานน้ํา
ไมสูกลับมาหาตัวเอง

จานที่เต็มดวยขาวบูด ไมมีใคร
เอาขาวสวยมาใส
ถังที่เต็มไปดวยขี้หมู ไมมีใครเท
น้ําสะอาดลง
ความไม เ กาะเกี่ ย วและความ
สลัดคืน ยอมนํามาซึ่งจิตที่วางเบา
จิตที่วางเบายอมเปนจิตสะอาด
จิตที่วางเบาและสะอาด สามารถ
รับอารมณอันเปนทิพย
จิตที่ส ามารถรับอารมณอันเป น
ทิพย ยอมรูแจงดวยปญญาญาณ
ปญญาญาณยอมนํามาซึ่งความ
ไมเกาะเกี่ยวและความสลัดคืน
สังขารทั้งปวงเปนของไมเที่ยง
จิต ที่ ไ ม แจม แจ ง ความไมเ ที่ย ง
ยอมเกาะเกี่ยวอารมณ
การเกาะเกี่ยวอารมณนํามาซึ่ง
ความยินดียินราย
แ ล ะ ย อ ม นํ า ม า ซึ่ ง ค ว า ม
หมักหมมแหงอารมณ
ซึ่งตรงกันขามกับความไมเกาะ
เกี่ยวและสลัดคืน
ความหวงแหน นํามาซึ่ง ความ
มืดตื้อ
ความสลั ดคืน นํา มาซึ่ ง ความรู
แจงเห็นจริง

๓๕๑
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จานวางเปล า พรอมจะรั บขา ว
สวย
ถังสะอาด พรอมจะรับน้ําบริสุทธิ์

๗๖
ยาดี ตอนแข็งแรงก็ไรคา
อาหารดี ตอนอิ่มก็ไรประโยชน
มีคนรวย เพราะมีคนจนเปนฐาน
มี ค น ดี เพ ราะเอาค นชั่ วม า
เปรียบ
โจรราย ชวยใหตํารวจมีคา
โรคราย ชวยใหหมอมีอาชีพ
ของเนา กลายเปนปุยใหผลไม
เพราะก า วพลาด จึ ง เกิ ด ราว
บันได
อยาเยอหยิ่งถือดีในตัวเอง
อยาดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่น
ไมมีใครมีคุณ คาไดดวยตัวของ
ตัวเอง
ลว นแล วแต พึ่ง พาอาศั ย ซึ่ง กั น
และกัน
คนที่เยอหยิ่งถือดี ดูหมิ่นคนอื่น
คือคนโงเขลาเบาปญญา

๗๗
คนรอบรูมีความสามารถที่จะพูด
มาก
แต ผู ที่ พู ด มาก ไม แ น จ ะเป น ผู
รอบรู
เมื่อคิดวาตัวเองเกง จะพูด
เมื่อคิดวาตัวเองดอย จะฟง
ผูอยูยอดเขา กําลังลง
ผูอยูตีนเขา กําลังขึ้น
คนโง แชง ตัวเองใหเสื่อม โดย
การหลงวาตัวเองอยูสูงสุดยอด
คนฉลาด ใหพรตัวเองใหเจริญ
โดยการคิดวาตัวเองยังอยูตีนเขา
ผูร อบรูม าก หาโอกาสที่จ ะร่ํา เรียนเพิ่มเติม
ผูรูนอย หาโอกาสในการอวดโม
สรรพคุณ
คนโง วางตัวเองอยูในทางลง
คนฉลาด วางตั วเองอยูใ นทาง
ขึ้น
สามารถขึ้นไดลงไดอยางไมยึด
มั่น คือผูหลุดพน

๓๕๒

๗๘
ที่ไ ดเสรีภาพ อาจเปน เสรีภาพ
ในการถูกจองจํา
ที่ถูกควบคุมบังคับ อาจเพื่อไปสู
อิสรภาพ
วิ ธี การที่ อิ ส ระ อาจ นํ า ไปสู
จุดหมายปลายทางที่ถูกบังคับ
วิธีก ารที่ ถูกบั ง คับ อาจนํา ไปสู
จุดหมายปลายทางที่อิสระ
เรื่องทุกประการ ตองมองตลอด
สายจึงเขาใจแจมแจง
ถ า มองแค ส ภาวการณ เ ฉพาะ
หนาจะพลาดทาเสียที
คนหนุมมองวิธีการ
ผูเชี่ยวชาญมองจุดมุงหมาย
ไม มี อ ะไรได ฟ รี โ ดยไม ต อ ง
แลกเปลี่ยน
มักงายไดยาก ลําบากไดดี
อดกลั้น จะบรรลุเสรีภาพ
ทําอะไรตามอารมณ จะถูกจอง
จํา
มี ศี ล จ ะ เ บ า ส บ า ย เ ป น สุ ข
เจริญรุงเรืองไมจบสิ้น
ทุศีล จะทุกขยากเข็ญจนกวาจะ
รูสํานึก

ถาไม ฟง คําเตือนจะตองรองไห
จนน้ําตาเปนสายเลือด

๗๙
เมื่อคิดครอบครอง
ความปลอดโปร ง เบาสบายก็
หายไป
เมื่อคิดยึดมั่น
ความอิสระเสรีทางจิตก็หายไป
เมื่อคิดหวงแหน
ความใจกวางใจใหญก็หายไป
เมื่อคิดกักเก็บ
ค ว า ม พ ลิ ก แ พ ล ง ต า ม
สถานการณก็หายไป
เมื่อไดอยาง ก็เสียไปอยาง
เมื่อไดสิ่งที่สูงคา หรือไดบุคคลที่
หมายปอง
ก็สูญเสียเสรีภาพของหัวใจ
บัณ ฑิต ยิน ยอมสละของรักของ
หวง
เพื่อแลกเอาอิสระเสรีของดวงใจ

๓๕๓
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๘๐

๘๑

ในความไร จะมีความฝน
ในความมั่งมี จะหวงกังวล
เมื่อสละ จะเจอความปลอดโปรง
วางเบา
การได ข องรั ก ของหวง เพิ่ ม
ความโหยหิวกระหาย
เมื่อสละเสียซึ่ง ของรักของหวง
จะปลอดโปรง โลง ไปทั่วกายและ
จิต
เมื่อเกิดมาเกิดมากับความไร
เมื่อตายไปตายไปกับความไร
ฉะนั้น ความไรจึงเปนความจริง
สวนความมั่งมี ความพรั่งพรอม
คือ มายาภาพ
กิน เขามาไม ถายออก จะอึดอัด
กาย
ไดเขามาไมสละออก จะอึดอัดใจ
ฉะนั้น บั ณ ฑิ ต ทั้ ง หลาย ทั้ง ใน
อดีต ปจจุบัน อนาคต
จึ ง สมาทานการให ท าน ด ว ย
ความเคารพไวเหนือเศียรเกลา
คนสามัญเกิดมาเพื่อสะสม
คนชั้นสูงเกิดมาเพื่อสละ

ในตอนกลางวันก็มีแสงดาว
แตถูกแสงอาทิตยกลบไป
การงานมีคุ ณคาอยูที่กําลัง ใจที่
ทุมเทใหการงาน
มิใชยิ่งใหญอยูที่ชาวโลกรับรู
อย า อั บ อายที่ ก ารงานของคุ ณ
มิไดถูกนํามากลาวขวัญ
แต จ งอั บ อายถ า หากมิ ไ ด ทํ า
หนาที่อยางซื่อสัตย
ชอฟาสรางประโยชนในฐานะชอ
ฟา
เสาเข็มสรางประโยชนใ นฐานะ
เสาเข็ม
แ ม จ ะ อ ยู ต า ง ที่ กั น แ ต ก็ มี
ประโยชนแกโบสถทั้งนั้น
จงภูมิใจในการทําหนาที่เกื้อกูล
สังคม
อยาภูมิใจเพียงชื่อเสียงลาภยศ
สรรเสริญสุข
ถาโลกนี้หาผูที่เต็มใจสรางความ
ดีอยางปดทองหลัง พระมิไ ดแลว
ไซร
กลียุคจะมาในทันทีทันใด

๓๕๔

๘๒

๘๓

โรคอยูในกายกลับเปนโทษ
ยาอยูในปากลับเปนประโยชน
อ ย า ก เ ป น ที่ รั ก ต อ ง ส ร า ง
คุณสมบัติ
อยาเพียงแคสรางความชิดใกล
ของที่ชิดใกลแตไรประโยชนจ ะ
ถูกถีบสง
ของมีประโยชนแมอยูหางไกลจะ
ถูกอัญเชิญมา
อยาโทษวาฝูงชนไมเห็นคุณคา
ของเรา
จงโทษตัวเองวาไมพัฒนาตน
ทองคําที่มาทํามงกุฎ เคยอยูใ ต
ดินลึก
เพชรบนหั ว แหวนเคยอยู ใ น
ภูเขา
มูลสุนัขหนาประตูจะถูกกําจัด
ขยะหนาบานจะถูกขนไปทิ้ง
อย าเสีย เวลาตี โ พยตี พายโทษ
ฟาโทษดิน
จงขวนขวายละชั่ว ประพฤติ ดี
สรางบุญบารมีแตวันนี้

บุ รุ ษ ผู ห นึ่ ง ขวนขวายไปเรี ย น
วิชาลามังกร
เมื่อเรียนจบไมมีมังกรจะใหลา
เรี ย นวิ ธี จั บ ปลาในลํ า ธารหน า
บานยังมีคากวาวิชาลามังกร
ฝูง ชนทั้ง หลายพยายามเรียนรู
ทุกเรื่องยกเวนเรื่องตนเอง
เรียนรูวิธีควบคุมจรวด แตไ มรู
วิธีควบคุมใจตนเอง
เรียนรูวิถีโ คจรของดวงดาว แต
ไม รู วิ ถี เ ปลี่ ย นแปรของอารมณ
ตัวเอง
เป น ผู ร อบรู วิ ช าการชั้ น สู ง ทุ ก
ชนิด แตหาความสุขใจไมได
เป น ผู ฉ ลาดเฉลี ย วในสรรพวิ ช าการ แต โ ง แ สนโง ใ นเรื่ อ ง
ตัวเอง
สุนัขตัวหนึ่งเรียนรูวิชาบิน
งูตัวหนึ่งเรียนรูวิชาเดิน
ยิ่ ง รู ไ ปก็ ยิ่ ง ไกลตั ว เอง ไกล
ธรรมชาติของตัวเองมากขึ้น
ค น ไ ร ค าที่ ร อบ รู ส า ร พั ด มี
มากมายในโลก
ดับทุกขไมไดคือไรคา
หาความสุขใจไมได คือโงเขลา
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๘๔

๘๕

การใหนั้นมีหลายอยาง
ใหสิ่ง ของ ใหการชวยเหลือ ให
การชี้ แ นะ ให โ อกาส ให ก าร
ยอมรับ ใหการตอนรับ ใหความ
เปนใหญ ใหอํานาจ ใหอิส ระ ให
อภัย และ ใหธรรมะ
การใหธรรมะประเสริฐสุด เพราะ
เปนการใหความจริง ใหแสงสวาง
ใหอมตะ ใหความไม ฉิบหายวอด
ว า ย ใ ห ค ว า ม พ น จ า ก ทุ ก ข
ยากลําบากเข็ญทั้งปวง
บุคคลทั้งหลายมีมีดอยู แตกําลัง
เฉือนเนื้อตัวเอง บุคคลทั้งหลาย
มีการกระทําอยู แตกําลัง กระทํา
ใหตัวเองเดือดรอน
การให ธ รรมะคือ สอนวิ ธีใ ช มี ด
ไมใหมาเฉือนเนื้อตัวเอง และสอน
วิธีกระทําที่ไมใหตัวเองเดือดรอน
ฉะนั้ น การให ธ รรมะจึ ง เป น ไป
เพื่อประโยชนอันไพบูลยแกผูรับ
เปนบุญกุศลและอานิสงสบารมีที่
ยิ่งใหญของผูให
ท า นทั้ ง หลายจงขวนขวายใน
การใหและรับธรรมะเถิด

พระพุ ท ธองค ท รงสรรเสริ ญ
สังฆทาน เพราะวาเปนการใหที่
ไมเจาะจงบุคคล
ไมเลือกที่รักผลักที่ชัง
เปนการใหเพื่อสละ ไมใชใหเพื่อ
ครอบครอง
การให เ พื่ อ อ า งบุ ญ คุ ณ ชื่ อ ว า
ครอบครองผูรับทาน
การใหแลวตามไปดู ตามไปหวง
สิ่งที่ใหไปแลว ชื่อวาครอบครอง
สิ่งของ
ก า ร ใ ห เ พื่ อ ไ ด ห น า ชื่ อ ว า
ครอบครองตนเอง
จงใหท านเพื่อสละ อยาใหท าน
เพื่อครอบครอง
การใหทานเพื่อใหได 'หัวใจดวง
ที่คิดสละ'
คือการใหที่สูงสุด
เปนการใหที่พระอริยเจาทั้งปวง
สรรเสริญ
เพราะเปนการใหเพื่อปูทางไปสู
นิพพาน
เนื่ อ งจากความวิ มุต ติ ห ลุ ด พ น
คือ การสละ การละ การวาง การ
หยุด และการพอ

๓๕๖

๘๖

๘๗

บุคคลผู ทําบุ ญ คนเดียวนั้น ได
บุญอยู
แต ข าดพวกพ อ งบริ ว าร ย อ ม
เดียวดาย ไรญาติ ขาดมิตร
ทํ าบุ ญ อย าทํ า ค น เ ดี ยว จ ง
ชักชวนคนทําใหมากมาก
บุ ค คลผู นั้ น ย อ มได พ วกพ อ ง
บริวาร
ยอมมีญ าติ มี มิต ร มี ผูรู ใ จ มี ผู
ชวยเหลือเกื้อกูล
เวลาเห็น ใครทํ าบุญ จงอยาไป
ขัดขวาง
ถาไมไดชวยเหลือ ก็ควรเฉยเสีย
อยาพูดใหเขาเสียกําลังใจ
ยิ่งถาไดมีสวนชวยเขายิ่งดี
ถาไมไดชวย ใหอนุโมทนาดวย
ใจ
อยาดูหมิ่นในบุญเล็กนอย
อยาดูหมิ่นในบาปเล็กนอย
ของมากมาจากนอย รอยมาจาก
สิบ

การให ทุ ก อย า งคื อ การได ทุ ก
อยาง
การหวงแหนทุ ก อย า งคื อ การ
สูญเสียทุกอยาง
ของที่ เก็บ เอาไวยัง ไมเป น ของ
เรา ของที่ใหออกไปจึงเปนของ
เราแทจริง
คนชั้นต่ําดีใจที่ไดเอาเปรียบ
ค น ชั้ น สู ง เ บิ ก บ า น เ มื่ อ ไ ด
เสียเปรียบ
ความรักแทไมบังเกิดจากการยึด
ครอง
ความเห็น แก ตั วไมส ร างความ
ยั่งยืนใหมิตรภาพ
จิต ที่โ หยหิวกระหายจะทําลาย
ความผูกพันทางใจของมนุษย
คนชอบเอาเปรียบ ไมส ามารถ
นั่งบนหัวใจคน
ผูที่ยอมแพเพื่อ ใหคนอื่น สบาย
ใจ เสียเปรีย บเพื่ อให คนอื่ น เป น
สุข ผูนั้นนั่นคือมหาบุรุษ
มหาบุรุษ แมมิไดนั่งบนกองเงิน
กองทอง
แตม หาบุรุษยอมนั่งอยูใ นหัวใจ
คน

๓๕๗
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๘๘

๘๙

กุ ศ ลกรรมทั้ ง หลายทั้ ง ปวงคื อ
รากเหงาแหงปญญา
ป ญ ญาทางธรรมสร า งมาจาก
ความดีงามแหงจิต
ทาน ศี ล สมาธิ เมตตา อภั ย
วิริยะ ขันติ สัจจะ จริงใจ ลวนเปน
รากเหงาแกปญญา
จงใหปุยแกปญญาดวยการสราง
ความดีทุกชนิด
เมื่อถึงเวลาอันสมควร
ป ญ ญ า จ ะ ลุ ก โ พ ล ง ส ว า ง
กระจางแจงไปตลอดโลกธาตุ
อย า ทํ า ลายป ญ ญาโดยการนํ า
ความฉลาดไปเบียดเบียนผูอื่น
เพราะโดยกฎของธรรมชาติแลว
นั้น
ของชั่วชาเลวทรามจะถูกทําลาย
ลาง
ของดีง ามจะถู กสงวนรักษาให
คงทน
ฉะนั้น จงอยาทําลายปญญาของ
ตนดวยความฉลาดแกมโกง

พระพุ ท ธองค ท รงตรั ส ไว ว า
เจตนาคือตัวกรรม
และทรงตรัสอีกวา สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม
ฉะนั้น จึงหมายความวา เจตนา
นั่นเองเปนผูลิขิตชีวิตสัตวโลก
เจตนาแบงเปนกุศลเจตนา และ
อกุศลเจตนา
ความประมาทย อ มนํ า มาซึ่ ง
อกุศลเจตนา
ความไมประมาทยอมนํามาซึ่ง
กุศลเจตนา
ฉะนั้น ทานจึ ง กลา ววา ธรรมะ
ทั้งปวงรวมลงในความไมประมาท
เพราะฉะนั้ น ท า นทั้ ง หลายจง
อยาประมาทในชีวิตและวันเวลา
จงพากัน ขวนขวายละความชั่ว
ประพฤติความดี สรางบุญบารมี
อยาปลอยใหวันเวลาลวงเลยไป
เปลาอยางประมาท
เ พ ร า ะ ว า ผู ที่ ป ร ะ ม า ท แ ล ว
ทั้งหลายนั้น
ยอมพากันไปยัดเยียดอยูในนรก
เศราโศกอยู
วันนี้คุณละชั่ว ประพฤติดีหรือยัง
?

๓๕๘

ดี

๙๐

๙๑

คนดีขั้นที่ ๑ คือ ละชั่ว
คนดีขั้นที่ ๒ คือ ละชั่ว ประพฤติ

ความสงบนั้นมี ๓ ขั้น
คือ กายวิเวก จิตวิเวก และอุปธิวิเวก
กายวิเวกคือสงัดกาย เพราะการ
หลีกเรน
จิต วิเ วกคือ สงั ดจิ ต เพราะการ
บําเพ็ญสมาธิ
อุ ป ธิ วิ เ วกคื อ สงั ด จากกิ เ ล ส
เพราะเจริญวิปสสนา
ผูที่ ปลี ก วิเ วก อย าเพี ยงแค คิ ด
สงัดกาย
วิ เ วกจริ ง ต อ งมี จิ ต วิ เ วก และ
อุปธิวิเวกดวย
มิ ฉ ะนั้ น เวลาเข า ป า จะเอา
ความปรุงแตงไปดวย เวลาเขา
ถ้ํา ก็จะเอาความจําในอดีตไปดวย
กามวิ ต ก พยาบาทวิ ต ก และ
วิหิงสาวิตกนั้น
จะรบกวนผู ไ ม มี จิ ต วิ เ วก และ
อุปธิวิเวก
จงขวนขวายในการเจริญ สมาธิ
และวิปสสนา
อัน จะนํามาซึ่ง ความสุขสงบอัน
ไพบูลย

คนดีขั้นที่ ๓ คือ ละชั่ว ประพฤติ
ดี ทําจิตใหขาวรอบ
การทําจิต ให ขาวรอบ คือการรู
แจงในสังขาร
สังขารทั้งปวงยอมไมเที่ยง เปน
ทุกข มิใชตัวตน
ค ว ร เ บื่ อ ห น า ย ค ว ร ค ล า ย
กําหนัด ควรหลุดพน
ควรถอนความยึดมั่นถือมั่น จาก
สังขารทั้งปวง
ควรละความยิน ดียินราย รักชัง
เกลียดโกรธ ตออารมณทั้งหลาย
ยึ ด ไว ทุ ก เข็ ญ ปล อ ยวางเบา
สบาย
โลกนี้มิใชมีเพื่อยึดครอง
แตโลกนี้มีเพื่อสลัดคืน
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เมื่อมีความรัก
ดวงจิ ต คนไม ห ยุ ด อยู เ พี ย งแค
ความรัก
ยังมีความหวง ความหวง ความ
หลง ความหึง ตามมา
ความรั กไม เ คยเดิ น ทางม า
เดียวดาย ยังนําลูกนองที่วุนวาย
มาเปนพรวน
ความสุ ข คื อ เหยื่ อ ล อ ให ค นจม
ปลักอยูในทุกขอยางถอนตัวไมขึ้น
ไสเดือนทําใหปลายอมกินเบ็ด
ความรั ก ให ค วามสุ ข เล็ ก น อ ย
เพื่อลอเหยื่อเอาไว
ปุถุช นตองเผชิญ กับความทุกข
ทรมานมากมายหลายหลาก
เพราะเสี ย ดายความสุ ข อั น มี
ปริมาณนอย มิอาจตัดใจ
คนโงเขลาบางคนติดใจความสุข
เวลาไดเกาขี้กลาก
จนไมยอมขวนขวายที่จ ะรักษา
ใหขี้กลากหาย
ยินยอมที่จะเดือดรอนเพราะการ
เปนขี้กลากไปตลอดชีวิต

กามทั้งหลายเปนของเดือดรอน
เพราะวา ยิ่งกินยิ่งหิว
ยิ่งเสพ ยิ่งอยาก
ยิ่งถม ยิ่งลึก
บุคคลไมสามารถดับความอยาก
ในกามดวยการตอบสนอง
ผู ที่ ยิ่ ง สมหวั ง ในกาม ความ
อยากยิ่งเพิ่มพูน
ชีวิ ต ไม มี ท างเจอจุ ดสมดุล ถ า
เฝาแตตอบสนองความอยาก
การตอบสนองความอยาก ทําให
จิตวิญญาณตกต่ําลง
การลดละ สละ ทํ า ให ชี วิ ต พบ
ความสมดุล
ความหยุด ความพอ สามารถ
ดับไฟในใจคนได
การมีมาก มิใชนํามาซึ่งความสุข
การลดละกาม พาจิตไปสูความ
สงบเย็นที่ชาวโลกนึกไมถึง
กระหายอยากคือความทุกข
รูจักหยุดคือความสุข

๓๖๐

๙๔
ไมใหญตนหนึ่ง
อาจให ป ระโยชน แ ก ห มู น กกา
จํานวนมากเปนเวลานาน
การทรงอยูของพระพุทธศาสนา
ก็เชนกัน
เปน ไปเพื่อความสุขอัน ไพบูลย
แกมวลชนจํานวนมาก
นานเทานานตราบที่พระศาสนา
จะตั้งมั่นคงทนถาวรอยู
การกอตั้งพระพุท ธศาสนาเปน
การงานที่ยาก
ผูก อตั้ ง จะตอ งมีบ ารมี ม าก ใน
ฐานะพระสัมมาสัมพุทธเจา
แตการชวยใหพระพุท ธศาสนา
ดํารงอยูตอไปนั้นไมยาก
ผูมีบารมีนอยอยางเราก็สามารถ
ทําได
พระพุทธศาสนาเปนองคกรใหญ
ตองอาศัยเหตุปจจั ยมากมายใน
การดํารงอยู
ถาพุ ท ธศาสนิ กชนทอดธุร ะไม
ชวยกันคนละไมละมือ
ศาสนาจะไมสามารถสืบตอได
จงภูมิใ จถาได มีสวนขับเคลื่อ น
พระศาสนา แมจะเปนฟนเฟองตัว
เล็ก ๆ

แม ใ หข าวเพี ยงทั พพี น้ํ าเพีย ง
แกว บํารุงพระศาสนาก็ควรภูมิใจ
ทรายกองใหญโต ก็มาจากทราย
เม็ดเล็กเล็ก มิใชหรือ

๙๕
ธรรมะทั้ ง แปดหมื่ น สี่ พั น พระ
ธรรมขันธ
นั่นมีเพื่อรูแจงตนเอง
รู เ รื่ อ งราวมากมาย ไม รู เ รื่ อ ง
ตนเองก็ไรคา
บุ ค ค ล ทั้ ง ห ล า ย ข ว น ข ว า ย
ควบคุมเรื่องราวในโลก
แตไม เคยเรียนรูเพื่อจะควบคุม
จิตตนเอง
รถที่นั่งกันไป ถาไมมีคนควบคุม
นั่นคือหายนะ
ชี วิ ต คน ถ า ไม รู จั ก ควบคุ ม จิ ต
นั่นคือความพินาศ
ศี ล และธรรมนั่ น แล คื อ เครื่ อ ง
ควบคุมจิต
ปวงชนใหคุณ คาในสิ่ง ทั้ง หลาย
แตไมใหคุณคาตอศีลธรรม
นั่นคือกําลังนําพากันเขาสูกลียุค
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มีแตวัตถุขาวของอยางเดียวโดย
ไมมีธรรมะไมได
เพราะว า ฝู ง ชนที่ ไ ร ธ รรม จะ
นํ า เอาวั ต ถุ ม าทํ า ร า ยทํ า ลาย
กันเอง
ที่ใดมีธรรมะ ที่นั่นจะรมเย็นเปน
สุข
ที่ใ ดไรธ รรมะ ที่ นั่น กํ าลัง เขา สู
กลียุค

๙๖
ศาสนาพุทธเปนศาสนาเพื่อการ
รูแจงความเปนจริง
สัจจะแหง ธรรมอยูที่กายและใจ
ของศาสนิกทุกคน
พระศาสดาเพียงเปน ผูเปดเผย
และแสดงความจริง
โดยมิตองบังคับใหใครเชื่อ
ผูที่ฝนความจริง จะเปนภัยอยูใน
ตัวเอง
โดยไมตองรอใหใ ครมาลงโทษ
เพิ่ม
สัจธรรมคือความจริงที่มีอยูจริ ง
อยูตลอดเวลา ทุกกาลสมัย
ใครคิ ด บิ ด เบื อ นสั จ ธรรม จะ
เดือดรอนเอง
ใครคิดปกปดสัจธรรม จะเศร า
หมองเอง
คําจริงแทยอมเปนอมตะที่คงอยู
คูจักรวาล
ไมมีใครลบลางได
ฉะนั้น พระสัมมาสัม พุท ธเจาผู
กลา วประกาศความจริง จึง เป น
เอกอุดมบุรุษ อันสูง สง ในทุกกาล
สมัย

๓๖๒

๙๗

๙๘

จงอดทนในการปฏิบัติธรรมอยา
ยอทอ
เหนื่อยหนายก็อยาทอถอย หด
หูก็อยาลมเลิก
เด็กนอยเบื่อไปโรงเรียน โดยไม
รูวาการศึกษาใหชีวิตที่ดี
เราเองก็อาจนึกไมถึงวา
ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม จ ะ ใ ห
ผลประโยชนมากมายมหาศาลใน
อนาคต
จงคบกั ล ยาณมิ ต รที่ ป ระเสริ ฐ
เอาไว
จะเป น กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ
ธรรมอยางยิ่งยวด
อยาดูห มิ่น ความดีเล็กนอยแลว
ละเลย
อย า ดูห มิ่ น ความชั่ ว
เล็กนอยแลวกระทํา
จงตั้งตนเอาไวใหชอบ
วั น เ ว ล า ที่ ผ า น คื อ ค ว า ม
เจริญรุงเรือง
ถาหามิตรที่ชักจูง สูความเจริญ
คบไมได
อยู ค นเดี ย วโดดเดี่ ย วยั ง ดี เ สี ย
กวา

ถึงเรียนมาจากคัมภีร
ก็ ต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ในใจ
ตนเอง
ถึงฟงมาจากครูบาอาจารย
ก็ตองฝกฝนเรียนรูใหเขาถึง
ผูอื่ น สามารถใหวิ ธี ก าร แต ไ ม
สามารถใหประสบการณ
ผูอื่ น สามารถใหค วามรู แต ไ ม
สามารถใหความชํานาญ
ผูอื่น สามารถใหความจํา แตไ ม
สามารถใหความแตกฉาน
ในคัมภีรมีเพียงชื่อ
ส ว นตั ว จริ ง ของจริ ง ต อ งเจอที่
หัวใจคน
เมื่อผูปฏิบัติที่แทจริงแสดงธรรม
ออกมา
แม จ ะกล า วด ว ยภาษาที่ เ หน อ
แสนเหนอ
แต ก็ ยั ง เ ป น ที่ น า ฟ งกว า ผู ที่
ทองจํามาพูด
นักเทศนชั้นตนคือนักทองจํา
นักเทศนชั้นสูงคือนักปฏิบัติ
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๙๙

๑๐๐

เอามือจับหมึกจะเปอนสีดํา
เอามือจับชาดจะเปอนสีแดง
เมื่อทําบาป ใจเราจะสัมผัสความ
ชั่ว
เมื่อทําบุญ ใจเราจะสัมผัสความ
ดี
เมื่อบาปยังไมใหผล
คนทําบาปยอมรูสึกเพลิดเพลิน
ตอเมื่อใดที่บาปใหผล
แมรูสํานึก แตก็สายเกินกาล
ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก
จงดัดจิตตัวเองใหไปสูทางดีเสีย
แตเนิ่นเนิ่น
ทําความชั่วเปนครั้งคราวแกงาย
อยาปลอยจนกลายเปนวาทําชั่ว
เปนนิสัย
อย า หมดกํ า ลั ง ใจที่ จ ะเลิ ก ละ
ความชั่ว
อยาทอใจที่จะสรางความดี

ความภาคภูมิใ จของบัณฑิต คือ
การไดให
เพราะเมตตาจิ ต ที่ ยิ่ ง ใหญ จึ ง
ปรารถนาเกื้อกูล
พระสัมมาสัมพุท ธเจาทรงสราง
บารมีมามากมาย
เพื่อตองการชวยเหลือสรรพสัตว
ใหพนจากทุกข
การคบหาบัณฑิตนั้นชุมเย็น
ก า ร ส ม า ค ม กั บ ค น พ า ล นั้ น
เดือดรอน
การบูชาผูทรงธรรมนําไปสูความ
เจริญไพบูลย
แค มี จิ ต ที่ เ คารพบู ช าในพระ
รัตนตรัย ก็เปน จุดเริ่มตนแหง
ความดับทุกขแลว
ยิ่งถาปฏิบัติตามโอวาทของทาน
จะเสริมสงไปสูความเจริญถาวร
ไมมีเสื่อม
ทําจริงไดของจริง ทําเลนไดของ
เลน
เริ่มประพฤติธรรมในวันนี้ อยา
มัวผลัดวันอยูเลย

๓๖๔

๑๐๑

๑๐๒

อยู กั บ สั ต ว ร า ยที่ ไ ม ไ ด ฝ ก นั้ น
อันตราย
อยูกับจิตที่ไมไดฝกนั้นอันตราย
ยิ่งกวา
ไมฆากิเลส กิเลสจะมาฆาเรา
ประคบประหงมกิเลสไว จะฉิบหายอยางใหญหลวง
ก า ร ฝ ก ฝ น จิ ต ตั ว เ อ ง คื อ
หลักประกันแหงความเจริญ
การสรางคุณ ธรรมใหเกิดในจิต
คือการไมพลาดทา
สิ่ ง ส ก ป ร ก ใ น ห อ ง น อ น
จําเปนตองกวาด
สิ่ ง สกปรกในใจเรา ยิ่ ง เก็ บ ไว
ไมได
อยากลัวอะไรใหมากกวา ความ
ชั่วในใจตัวเอง
จงขัดเกลาจิต จงแกนิสัยเสียให
ได
อยาเชือนแชปลอยเวลาผานพน
ผูประมาทคือผูต ายแลว แตยั ง
หายใจ

ที่เรียกรองหามิตรภาพนั้น
เคยใหค วามจริ ง ใจแก ใ ครบ า ง
หรือเปลา
จิตที่รองขอ เปนจิตโหยหิว
จิตที่เผื่อแผนั้น เอิบอิ่มเบงบาน
ต อ งการสิ่ ง ใด จงให สิ่ ง นั้ น ไป
กอน
ใหทุกอยาง ยอมไดทุกอยาง
ผู คิ ด แคบ ขวนขวายในการ
เรียกรอง
ผูม องการณไกล ขวนขวายใน
การเผื่อแผ
พระพุทธเจาตรัสไววา ถาบุคคล
ทั้ง หลายจะพึง รูถึ ง อานิส งส ของ
ทานดังที่พระองคทรงรูแลวไซร
ถา ยั ง ไม ไ ด ใ ห ท านกอ น จะไม
ยอมกินเองใชเองเลย
นั่น แสดงว า พระพุท ธองคท รง
แ จ ม แ จ ง ด ว ย พ ร ะ ญ า ณ ว า
อานิ ส งส ข องการให นั้ น มี ค า
มากมายมหาศาลเหลือเกิน

๓๖๕

พุดตานกถา

๑๐๓
คนที่ สํ า เร็ จ เมื่ อ ครั้ ง ที่ ๑๐ นั้ น
พลาดมา ๙ ครั้ง
ถ า ล ม เลิ ก ตอนครั้ ง ที่ ๘ ก็ น า
เสียดาย
คนที่ประสบผลสําเร็ จ นั้น ลว น
แลวแตพลาดทามาหลายหน
ขอเพียงไมลมเลิก สักวันจะเจอ
โอกาสทอง
ขอเพียงไมทอแท สักวันจะเจอ
ทางกาวหนา
ขอเพียงไมทอถอย สักวันจะเจอ
ทางไป
การปฏิบัติธรรม มิ ใ ชปุบปบจะ
บรรลุ ตองขวนขวายสรางบารมี
ไปทีละเล็กทีละนอย
ลมบางลุกบาง นั่นเปนธรรมดา
พลาดทาใหมารก็หลายครั้ง เสีย
ทีกิเลสก็หลายหน
เสียโลหิตก็หลายครั้ง น้ําตาไหล
ก็หลายหน
ข อเ พี ยง ยั ง ยื น ยั น ใ น ค วา ม
ศรัท ธาต อ พระรั ต นตรัยไม เสื่อ ม
คลาย
สมาทานการปฏิ บั ติ ธ รรมอย า
ล ม เลิ ก สั ก วั น ย อ มจะสามารถ
เขาถึงฐานันดรทางธรรม

อัน เป น ไปเพื่อ ความดั บ ทุก ข ที่
แทจริงได

๑๐๔
ถาตองการเรียนวิชาการจากใคร
พึงออนนอมตอทาน ถอมตัวตอ
ทาน
เมื่ อ เราเอาถั ง เพื่ อ จะไปรั บ น้ํ า
จากแทงค
พึง ลดถังนั้ น ใหต่ํากวาแทงคจึง
จะไดน้ํา
ถึงแมแทงคจะมีน้ําเต็มก็ดี
ถึงแมกอกจะเปดอยูก็ดี
แตถาหากบุคคลผูรับน้ํา นําถัง
วางอยูสูงกวาแทงค
บุคคลผูนั้นยอมไมไดน้ํา
บุคคลผูตองการเรียนธรรมจาก
ใคร พึงเคารพทาน พึงบูชาทาน
พึงเทิดทูนทาน
การสง ผานสง ตอของธรรม จึ ง
ไมมีอุปสรรคกีดขวาง
ค ว า ม แ ข็ ง ก ร า ว ก ร ะ ด า ง
กระเดื่อง ถือดี ในใจศิษยนั้น
ทํ า ร า ย ทํ า ล า ย ค ว า ม
เจริญกาวหนาของศิษยเอง
มิไดทํารายทําลายครูบาอาจารย

๓๖๖

๑๐๕

๑๐๖

ที่โลงวางไมถูกทําลายโดยพายุ
จิ ต ที่ ว า ง ไ ม ถู ก ทํ าร าย โ ด ย
อารมณ
การวางที่แท ตองวางอยางมีสติ
วางที่พรอมจะปลดปลอย
มิใชวางที่รอการสะสม
จิตที่แจงในไตรลักษณ มีอาการ
หนายคลาย
จิ ต ที่ ถู กค ร อบด ว ยโม หะ มี
อาการติดยึด
ถารักตัวเอง ก็จะรักผูอื่นดวย
ถาไมมีตัวเองก็จะไมมีผูอื่น
เมื่อญาณปญญาเต็มรอบ
จะปลอยใหสัง ขารธรรมทั้งปวง
เปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัย
โดยไมปลอยใจออกไปผูกพันยึด
มั่น

หนีมวลชนหนีไมไดทั้งชีวิต
หลีกเรนไปไหนก็ไมไรซึ่งตัวเอง
สัจธรรมตองใหมวลชนสอน
กิเลสของเราและกิเลสคนอื่น คือ
แบบฝกหัดทางธรรม
ฆาเสือ ตองเจอเสือ
ฆากิเลส ตองเจอกิเลส
การบรรลุ ธ รรม ไม ใ ช บ รรลุ ที่
ตนไมใบหญา
แต บ รรลุ ที่ ใ จ ซึ่ ง เดิ ม ที เ ต็ ม ไป
ดวยกิเลส
คนดี เคยชั่วมากอน
พระอรหันตก็มาจากปุถุชน
แสวงหาความหลุ ด พ น ต อ ง
แสวงหาที่ใจตนเอง
อยายอทอตอการสูกิเลสในทุกที่
จะหนีไปไหนก็เอาใจที่มีกิเลสไป
ดวย

๓๖๗

พุดตานกถา

๑๐๗

๑๐๘

ความหวาดกลัวไมสามารถขจัด
ใหหายดวยการหนีความจริง
ยิ่งหนีความจริง ก็ยิ่งหวาดสะดุง
ถูกหนามตํา ตองหาที่ถูกตําแลว
บงออก
ไม ส ามารถหายเจ็ บ ด ว ยการ
แกลงทําเปนลืม
แก ป ญหาต อ ง สาวไปใ ห ถึ ง
สาเหตุ
คันหัวอยาไปเกาที่ขา
อริ ย สั จ ๔ ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรง
สอน คือการวิเคราะหปญหาเพื่อ
แกปญหาที่เหตุ
อยามัวแตกินยาแกปวดดวยการ
ระเริงอบายมุข
จงรูสมุฏฐานของโรค แลวจะรูวิธี
เยียวยา
ธรรมทั้งปวงเกิดแตเหตุ
พระตถาคตเจ า ทรงแสดงเหตุ
แหงธรรมนั้นและการดับแหงธรรม
นั้น
พระมหาสมณเจ า มี ป กติ ต รั ส
อยางนี้

นิพพานัง ปะระมัง สุขัง
นิพพานเปนสุขอยางยวดยิ่ง
เนื่องเพราะสังขารเปนทุกขอยาง
มากมายมหาศาล
นิพพานจึงเปนสุข เพราะวาพน
จากสังขารทั้งปวง
ผู ที่ ไ ม เ ห็ นความจ ริ ง จึ ง ไ ม
ตองการนิพพาน
ความจริ ง คื อ สั ง ขารทั้ ง ปวงไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
อริยมรรคมีองคแปดเปนสาเหตุ
ใหถึงนิพพาน
ยอลงมาคือ ศีล สมาธิ ปญญา
ท า นทั้ ง หลายจงขวนขวายใน
การเจริญมรรค
อันพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรง
แสดงไวดีแลว
บุคคลผูไ มประมาท ขวนขวาย
สม่ําเสมอในธรรม
เขาผู นั้ น ย อ มพ น จากทุ ก ข ทั้ ง
ปวงได

๓๖๘

จบ "พุดตานกถา"
เขียนเมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕
เขียนที่ใตรมเงาพระอนันตชิน
ธรรมะที่ขาพเจาบันทึก ไมสงวนลิขสิทธิ์
พุดตานกถา เขียนเพื่อถวายเปนเกียรติแก
พุดตานมหาเจดีย ซึ่งบรรจุไวดวยพระบรมสารีริกธาตุ ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงเปนองคเอกอุดม
ดว ยความเคารพบู ช าศรั ท ธาในพุ ท ธคุณ ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย พระ
ปญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ตอสรรพสัตว
ขออาราธนาพุทธบารมี ของพระองคส ถิตอยูเหนือเศียรเกลาของขา
พระองคไปตลอดกาลนิรันดร
พระชุมพล พลปฺโ

๓๖๙

ของฝากทายเลม
ทานสาธุชนทั้งหลายชายหญิง เวลามีปญหาชีวิตประเดประดังขึ้นมา
หรือเวลาประสบความผิดหวั ง อย างแรง เวลาถึง คราวอับ จนหนทาง
แกปญหาไมตก ไมรูจะตัดสินใจเลือกทางชีวิตไปทางใดดี จะเลี้ยวซาย
หรือจะหันไปทางขวา ในขณะที่เหตุการณตาง ๆ มาทําใหวุนวายใจนั้น
อยาเพิ่งรีบดวนตัดสินใจแกปญหาอยางมุทะลุ จะไมเกิดประโยชนอะไร
มีแ ตเ สีย กับ เสี ย หรื อบางที ก็คิ ดร ายทํา ลายตนเองและผู อื่น ประชด
ประชันชีวิตตาง ๆ นา ๆ แลวเมื่อเหตุการณผานไป จะมานั่งเสียใจวาไม
นาทํา
ขอแนะนําทานสาธุชนทั้งหลายวา เวลามีเรื่องคับขันทั้ง หลายดัง ที่
บรรยายมาขางตนเกิดขึ้น ใหหันหลังกลับมานั่งสํารวมจิตสวดมนตไหว
พระดีกวา แลวจะบังเกิดปญญาสามารถรูวิธีแกปญหาไดอยางอัศจรรยใจ
เพราะวา บารมีของพระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา และเทวดา
ทั้ง หลาย ทานจะดลใจใหรูวิธีแกไ ขใหเจอวิธีที่ดีที่สุด สูญเสียนอยที่สุด
หรือไมทานก็จ ะไปชักจูง คนที่เคยมี บุญ บารมีเนื่องกับเรามาชวยเหลือ
เกื้อหนุน
ถึงแมวาชวงเวลาที่เรามีปญหาจะทําใหจิตใจเราฟุงซานจําบทสวดมนต
ไมได ก็ใหเอาหนังสือสวดมนตมาอานออกเสียงไป อานผิดบางถูกบาง
เพราะใจไมสงบ ก็ยังดีกวานั่งคิดใหกลุมประสาทเสียเปลา ๆ หรือถามัน
วุ น วายจริ ง ๆ ก็ ใ ห ถื อ โอกาสออกไปทํ า บุ ญ ไหว พ ระไหว เ จดี ย ไ หว
พระพุท ธรูปศักดิ์สิท ธิ์ที่ไ ม หางไกลบานเรามากนัก อธิษฐานขอพรขอ
บารมีทานใหรูวิธีแกไ ขที่ดีที่สุด และก็อยาตั้งหนาตั้งตาไปขอทานอยาง
เดียว เอาอะไรไปถวายทานดวย เชน ดอกไม ธูป เทียน เตรียมเงินไป
หยอดตูอนุโมทนาที่นั่นดวย มีกี่ตูจ งหยอดใหครบทุกตู ไมมีเงินมากก็

๓๗๐
แลกเหรียญบาทไปหยอดก็ยัง ดี แตจ งตั้งจิ ต ทําทานดวยความเคารพ
อยาแสดงอาการเหมือนเอาของไปทิ้ง เพราะวาการทําบุญโดยเคารพจะ
ชวยใหเรามีเดชบารมีที่จะแกปญหาชีวิตได แตถาทําบุญโดยไมเคารพ
เราจะไรเดชบารมีที่จะนํามาแกปญหาตัวเองและคนรอบขางได
จงจําไวใหมั่น สําเหนียกไวในใจวา เมื่อเจอปญหาชีวิต จงชนะปญหา
ทั้งหลายดวยความดี อยาคิดวาจะไปเอาชนะไดดวยความชั่วความเลว
ถาเอาความเลวไปสู จะมี แตแพกับแพ เริ่มตน ก็แพใ จตัวเอง พายแพ
กิเลสตัวเอง คือกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลงไปแลว ตอไปก็จะ
ไปแพคนอื่น พายแพใ นเกมชีวิต รวมความวา ถาตั้งตน ดวยความชั่ว
ความเลวแลว แพหมด จนกระทั่งตองสูญเสียทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตไป
เมื่อเจอปญหาชีวิตอับจนหนทางขึ้นมา ขั้นแรกตองตั้งตนไวใหชอบ ตั้ง
ตนไวในความดี ตั้งตนไวในทาน ศีล สวดมนตภาวนา ไหวพระ แผเมตตา
อโหสิ ขอขมา ใหอภัย อุทิศสวนกุศล กตัญูรูคุณ คน ตั้งตนไวใหชอบ
อย า งนี้ ใ ห มั่ น คงอยู เ ถิ ด ป ญ หาทั้ ง หลายไม ว า ใหญ เ พี ย งใด เราจะ
สามารถชนะได จะสามารถแกไข คลี่คลายสลายปญหาไปไดหมด
ฉะนั้นทายหนังสือเลมนี้จึงรวบรวมคําอธิษฐานดี ๆ มาใหทานสาธุชน
นําไปใช เอาไปอธิษ ฐานบอย ๆ บทไหนชอบและถูก จริต จงเอาไป
อธิษฐานทุกวัน ทองไมไดก็ไมเปนไร อานไปตามหนังสือ ทําใจใหสบาย
แลวชีวิตของทานจะดีขึ้นเรื่อย ๆ มีปญหาอะไรก็จะแกไขไดงาย ความ
ทุกขกังวลใจก็จะนอยลง ปฏิบัติธรรมก็จะบรรลุผลไดเร็ว
ขอใหทานสาธุชนจงไดประโยชนจ ากหนังสือทั้งเลม และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ขอใหไดประโยชนจากของฝากทายเลมเถิด
ขออนุโมทนา
พระชุมพล พลปฺโ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

๓๗๑

บทปลงสังขาร
มนุษยเราเอย
นิพพานมีสุข
ตัณหาหนวงหนัก
ฉันไปมิได
หวงนั้นพันผูก
หวงทรัพยสินศฤงคาร
จะไดไปนิพพาน
ยามหนุมสาวนอย
งามแลวทุกประการ
แตลวนเครื่องเหม็น
เอ็นนอยเกาพัน
ใหรอนใหเย็น
ขนคิ้วก็ขาว
เสนผมบนหัว
หนาตาเวาวอก
จะลุกก็โอย
เหมือนดอกไมโรย
จะเขาที่นอน
พระอนิจจัง
เราทานเกิดมา
ผูดีเข็ญใจ
เงินทองทั้งนัน้
ตายไปเปนผี
เขาชักหนาหนี

เกิดมาทําไม
อยูใยมิไป
หนวงชักหนวงไว
ตัณหาผูกพัน
หวงลูกหวงหลาน
จงสละเสียเถิด
ขามพนภพสาม
หนาตาแชมชอย
แกเฒาหนังยาน
เอ็นใหญเการอย
มันมาทําเข็ญ
เมื่อยขบทั้งตัว
นัยนตาก็มัว
ดําแลวกลับหงอก
ดูนาบัดสี
จะนั่งก็โอย
ไมมีเกสร
พึงสอนภาวนา
พระอนัตตา
รังแตจะตาย
ก็ตายเหมือนกัน
มิติดตัวไป
ลูกเมียผัวรัก
เขาเหม็นซากผี

๓๗๒
เปอยเนาพุพอง
เขาหามเอาไป
เขานั่งรองไห
อยูแตผูเดียว
เหลียวไมเห็นใคร
เห็นแตฝูงกา
ยื้อแยงกันกิน
กระดูกกูเอย
แรงกาหมากิน
เที่ยงคืนสงัด
ไมเห็นลูกหลาน
เห็นแตนกเคา
เห็นแตนกแสก
เห็นแตฝูงผี
มนุษยเราเอย
ไมมีแกนสาร
ค้ําจุนเอาไว
จะไดทนั พระพุทธเจา

หมูญาติพี่นอง
เขาวางลงไว
แลวกลับคืนมา
ปาไมชายเขียว
เห็นแตฝูงแรง
เห็นแตฝูงหมา
ดูนาสมเพช
เรี่ยรายแผนดิน
เอาเปนอาหาร
ตื่นขึ้นมินาน
พี่นองเผาพันธุ
จับเจาเรียงกัน
รองแรกแหกขวัญ
รองไหหากัน
อยาหลงนักเลย
อุตสาหทําบุญ
จะไดไปสวรรค
จะไดเขานิพพาน

อหํ วนฺทามิ สพฺพโส
อหํ วนฺทามิ นิพพฺ านปจฺจโย โหตุ

๓๗๓

คาถาเงินลาน
ของพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชพรหมยาน (ฤๅษีลงิ ดํา)
วัดจันทาราม (ทาซุง) ต.น้ําซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ศิษยหลวงปูปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
(นะโม ๓ จบ เพื่อเปนการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา กอนสวดคาถา)




สัมปะจิตฉามิ (คาถาสนองกลับ หรือ คาถาอภิญญา)
นาสังสิโม (คาถาพญาเตาเรือน หรือ คาถาพระพุทธกัสสป)
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาตัด
อุปสรรคลาภที่จะมา)









พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม (คาถาเงินแสน)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภมาไมขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินลาน)
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายั ง
วิ ร ะหิ ง สา วิ ร ะทาสี วิ ร ะทาสา วิ ร ะอิ ต ถิ โ ย พุ ท ธั ส สะ
มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปจเจกพุทธเจา)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเรงรัดลาภใหไดเร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤๅ ๆ (คาถามหาลาภของโบราณ)
( บูชา ๙ จบ ตัวคาถาตองวาทั้งหมด )

๓๗๔
คาถานี้เปนคาถามหาลาภ จะชวยใหผูที่ทองดวยความเคารพมีลาภ
ไม ข าดแคลนตามสมควรแกว าสนาบารมี ก อ นจะว าคาถาให นึ ก ถึ ง
พระพุทธเจาและทานเจาของคาถาดวยความเคารพกอน การทองคาถา
จะทองในอิริยาบถใดหรือเวลาใดก็ได ขอเพียงใหทองดวยใจเคารพ ถาผู
ทองมีการใหทานดวย จะทําใหคาถาใหผลดียิ่งขึ้น ถาทองคาถากอนให
ทาน ขณะใหท าน และหลังใหทานดวย คาถายิ่งมีพลัง ยิ่งถาทําจิตให
เปนสมาธิขณะทองดวยก็ยิ่งดี วันหนึ่งอยางนอยใหทองคาถา ๙ จบ ถา
ยิ่งทองมากจบเทาไหรไดยิ่งดี จะไมอัตคัตขาดแคลนในสิ่งทั้งปวง รักษา
ศีล ๕ ดวยยิ่งดีมากขึ้น

๓๗๕

จริยธรรมของพระโพธิสัตว ๑๐
ประการ
๑. พระโพธิสัตวไมปรารถนาเลยวารางกายจะไมมีโรคภัย
ไขเจ็บ
( มีโรคภัยไขเจ็บเปนธรรมดา )

๒. พระโพธิสัตวครองชีพโดยไมปรารถนาวาจะไมมี
ภยันตราย
( มีภัยอันตรายเปนธรรมดา )

๓. พระโพธิสัตวไมปรารถนาเลยวาจะไมมีอุปสรรคในการ
ชําระจิตใหบริสุทธิ์
( ยอมมีอุปสรรคเปนธรรมดา )

๔. พระโพธิสัตวไมปรารถนาเลยวาจะไมมีมารขัดขวาง
การปฏิบัติภารกิจ
( จะตองมีมารมาขัดขวางการปฏิบตั ิโพธิจิตเปนธรรมดา )

๕. พระโพธิสัตวคิดวาจะทํางานใหนานที่สุด โดยไม
ปรารถนาจะใหสําเร็จผลเร็ว
( ปลอยวางเรื่องกาลเวลา ทํางานเพื่องาน )

๖. พระโพธิสัตวคบเพื่อนโดยไมปรารถนาวาจะได
ผลประโยชนจากเพื่อน
( รักผูอื่นดวยความบริสุทธิ์ใจ )

๓๗๖
๗. พระโพธิสัตวไมปรารถนาเลยวาจะใหคนอื่นตามใจ
ตนเองเสมอไปทุกอยาง
( ไมมีความเห็นแกตัว )

๘. พระโพธิสัตวทําความดีกับคนอื่น ไมปรารถนาสิ่งตอบ
แทน
( ตองการใหคนอื่นพนทุกข )

๙. พระโพธิสัตวเห็นลาภแลว ไมปรารถนาจะมีหุนสวน
ดวย
(ไมปรารถนาในลาภและสรรเสริญ)

๑๐. พระโพธิสัตว เมื่อถูกใสรายปายสี ติเตียน นินทาแลว
ไมปรารถนาจะไดโตตอบหรือฟองรอง
( การใสรายปายสี ติเตียน นินทา เปนธรรมดาของโลก )

จริ ย ธรรมทั้ ง ๑๐ ประการนี้ เป น การปฏิ บั ติ ธ รรมชั้ น สู ง ของพระ
โพธิสัตวทุกพระองค เรียกวา “มหาอุปสรรค” ซึ่งถาทานผูปฏิบัติธรรม
นํามาทองทุกวัน จะชวยขัดเกลาจิตใจใหดีงาม ชวยใหงายตอการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน

๓๗๗

คําอุทิศสวนกุศลเวลาบําเพ็ญทาน

อิทัง เม ปุญญัง ผลบุญอัน นี้ ที่ขาพเจาได
น อ มถวาย ขอให เ ป น ป จ จั ย แก ม รรคผล
นิพพาน ในอนาคตกาลอันใกลนี้ดวยเทอญ
อิทัง เม ทานัง ผลทานอันนี้ ที่ขาพเจาได
นอมถวาย ขอใหถึง แกบิดามารดา วงศาคณา
ญาติ และมิต รสหาย เปรตอสุร กาย เทวดา
ทั้งหลาย สรรพสัตวทั้งหลาย เจากรรมนายเวร
พระภูมิเจาที่ และบริว ารของพระภู มิเจาที่ ที่
บานของขาพเจา ที่ทํางานของขาพเจา ขอให
ได รั บ เอากุ ศ ลอั น นี้ ที่ข า พเจ า ได น อ มถวาย
สิ้นกาลนานเทอญ

๓๗๘

คําขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ
ของพระอาจารยจําเนียร สีลเสฏโ วัดถ้ําเสือ อ.เมือง จ.กระบี่

กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใด เปนบุญ
กุศล ที่ขาพเจาไดกระทําแลว ดวยกาย วาจา ใจ ในอดีตชาติก็ดี
ปจจุบันชาติก็ดี ขอใหถึง แกทานทั้งหลาย ที่มีภพมีภูมิ มีชาติ
เปนแดนเกิด มีชรามรณะ มีจิต มีชีวิต มีวิญญาณ มีขัน ธสันดาน
มีวิบากแหงกรรม มีการกระทํา เจา กรรมนายเวร เจาการบัญชี
จตุ โ ลกบาลทั้ ง ๔ ยมบาล มนุ ษ ย ๑ สวรรค ๖ พรหม ๒๐
อบายภูมิทั้ง ๔ บัดนี้ขาพเจา ไดสรางกองการกุศล มีผลทานผล
ศี ล ผลภาวนา ผลแผ เ มตตา ขอให ถึ ง แก ท า นทั้ ง หลาย ที่
ขาพเจา ไดลวงเกิน ทํากรรมไว ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจ
ก็ดี เจตนาก็ดี ไมเจตนาก็ดี รูก็ดี ไมรูก็ดี ตอหนากันก็ดี ลับหลัง
กันก็ดี ขอใหทานทั้งหลาย จงอโหสิกรรม ใหแกขาพเจา ตั้งแต
บัดนี้ เปนตนไป อยามีเวรภัย เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอใหไดสราง
แตกรรมดี สรางบารมีของตน ใหพนภัย พาล ลุลวงบวงมาร ใน
อนาคตกาล อันใกลนี้ดวยเทอญ
ขาพเจาคิดจะประกอบกิจการอันใด ที่ไมผิดทํานองคลองธรรม
ขอใหสําเร็จสมปรารถนา เปนอัศจรรย เหนือมนุษยทั้งปวง

๓๗๙

คําถอนอธิษฐานที่เปนมิจฉาทิฏฐิ
โดย พระชุมพล พลปฺโ

๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปจจุทธะรามิ
ทุติยัมป อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปจจุทธะรามิ
ตะติยัมป อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปจจุทธะรามิ
ขาพเจาขอถอนคําอธิษ ฐาน ถอนคําสาป ถอนคําแชง ที่ขาพเจา ได
ตั้งขึ้น ถึงพรอมแลว ดวยกิเลส ดวยตัณหา ดวยอุปาทาน ดวยราคะ ดวย
โทสะ ดวยโมหะ ดวยมานะ ดวยมิจฉาทิฏฐิ เปนไปเพื่อความพยาบาท
เบียดเบียน สรางเวรสรางกรรม ไมประกอบดวยธรรม ไมประกอบดวย
วินัย ไมประกอบดวยกุศล ไมประกอบดวยปญญา ไมประกอบดวยบารมี
ที่ขาพเจาไดอธิษฐานไว สาปไว แชงไว ในอดีต ชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี
ระลึกไดก็ดี ระลึกไมไดก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
ขาพเจาขออางเอาพระพุท ธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา แมพระ
ธรณี แมพระคงคา แมพระเพลิง แมพระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง
มาเป น พยาน ว า ข า พเจ า ขอถอนคํ า อธิ ษ ฐานเหลา นั้ น ถอนคํ า สาป
เหลานั้น ถอนคําแชงเหลานั้น รอยหน พันหน หมื่นหน แสนหน ลานหน
โกฏิหน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ดวยเทอญ
นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
ถอนดวย นะ โม พุท ธา ยะ

๓๘๐
ข า พเจ า ขอยกโทษ อโหสิ ก รรม และให อ ภั ย ในความบกพร อ ง
ผิดพลาด ของสรรพสัตว ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ ในที่
ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ
พระชุมพล พลปฺโ เขียนเมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓
คําอธิษฐานขางบนนี้ ถาใครใชอธิษฐานทุกวัน จะชวยลดวิบากกรรม
เวรกรรมทางใจลงไดอยางมาก
พระชุมพล พลปฺโ
๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

๓๘๑

คําแผบารมีกุศลมหาอธิษฐาน
โดย หลวงพอชุมพล พลปฺโ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔

ขาพเจาขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจาทุกพระองค พระปจ เจกพุทธเจาทุกพระองค พระสาวกทุกองค พระโพธิสัตวทุกองค พรหมทุก
องค เทวดาทุกองค พอแมครู บาอาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน จงมา
สถิ ต อยู เ หนือ เศี ย รเกลา ของข า พเจ า ขอให คํา อธิ ษ ฐานของข า พเจ า
ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ
บุญกุศลที่ขาพเจาบําเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดี ในปจจุบันชาติก็ดี และที่
จะบําเพ็ญ ไปจนกวาที่จ ะถึง ซึ่ง พระนิพพานก็ดี ที่จะใหผ ลแกขา พเจา
เพียงใด ขาพเจาขออุทิศสวนกุศลนั้น ใหแกจิตวิญญาณทุกดวง ทั้งหมื่น
โลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนัน ตจักรวาล ขอใหทานทั้ง หลาย จงได
อนุโมทนาในกุศลนั้น และจงพลันบังเกิดเปนเครื่องสักการะบรรณาการอัน
เปนทิพย ที่ทานยินดีพอใจเปนรอยเทาพันทวีที่ทานตองการ ขอใหทาน
จงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร สมบัติ พิ พัฒนมงคล สมบูรณพูนผล ดวยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และอธิบดีอันเปนทิพย
ยิ่งยิ่งขึ้นไป ทานคิดปรารถนาสิ่งใด ขอจงไดสําเร็จสมความปรารถนาทุก
สิ่งทุกประการตลอดเวลา ขอใหทานจงสถิตอยูในฐานะบิดา มารดา ชวย
บํ า รุ ง รั ก ษาข า พเจ า ซึ่ ง อยู ใ นฐานะลู ก สาว-ลู ก ชาย ให ป ราศจากภั ย
อันตรายจะมาแผวพาน ขอใหเจริญรุงเรืองในทุกสิ่งทุกประการ จนกวา
จะเขาถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกลนี้ดวยเทอญ
อนึ่ง บุญใดที่ทานทั้ง หลายไดบําเพ็ญ มาทุกภพทุกชาติ ขาพเจาขอ
อนุโมทนา ขอใหขาพเจาจงมีสวนแหงบุญนั้นจงทุกประการ ขออุทิศบุญ
จากการอนุโมทนานี้ ใหแกเจา กรรมนายเวรและเทวดาที่รักษาขาพเจา
ขอปาวประกาศคุณงามความดีของทาน ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิ

๓๘๒
จักรวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา
จงรับรูรับทราบ คุณงามความดี ที่ทานไดทําแลว จงทุกประการเทอญ
สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยลวงเกินทานทั้งหลายดวยกายกรรม วจี กรรม
มโนกรรม ในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี ขาพเจาขอกราบแทบเทาขอขมา ขอทานทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมใหแกขาพเจาดวย
เทอญ
สิ่งใดที่ทานทั้งหลายไดเคยลวงเกินขาพเจามาในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี ขาพเจาขอยกโทษอโหสิกรรมใหทั้งหมดทั้งสิ้น
ขออุทิศกุศล ไปกับกระแสเมตตาจิตของทาน ลูกหลานบริวารและผูที่
เกี่ยวของกับทาน จะอยูภพใดภูมิใด ขอจงไดรับบุญกุศลจากขาพเจา จง
ทุกประการเทอญ
ขอทานทั้งหลายจงชวยเสริมพลังบารมีแกขาพเจา เมื่อขาพเจาคิดจะ
ประกอบกิจการอันใด ที่ไมผิดทํานองคลองธรรม ขอใหพลันสําเร็จเปน
อัศจรรยเหนือมนุษยทั้งปวงดวยเทอญ
ขออัญเชิญพระศรีอาริย เจาแมกวนอิม พระกษิติครรภโพธิสัตว พระ
อรหันตจี้กง เซียนทั้งแปด พระอิศวรนารายณ พระอินทร พระพรหม พระ
ยม พระกาล ทาวจตุ โลกบาลทั้ง ๔ แมพระธรณี แมพระคงคา แมพระ
เพลิง แมพระพาย พระโพธิสัตวทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย นายนิ ริยบาล
ทั้งหลาย ทานผูมีตาทิพย หูทิพย ใจทิพยทั้งหลาย ทานผูมีวิชชา อภิญญา
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย จงมารับเอาสวนกุศล และเปนพยาน ในการสราง
กุศลและอุทิศสวนกุศล พรอมทั้งนําขาวคําอธิษฐานของขาพเจา ไปบอก
กลาวแกสรรพสัตวใหรูทั่วหนากันทุกภูมิทุกชั้น และชวยทําคําอธิษฐาน
นั้นใหเปนจริงดวยเทอญ
คําแผบารมีกุศลมหาอธิษฐานนี้ ถาใครใชอธิษฐานทุกวันจะชวยเสริมบารมี
ใหสําเร็จผลดังใจปรารถนาทุกประการ
( ไมสงวนลิขสิทธิ์ เอาไปพิมพเผยแพรได )

๓๘๓

คําอธิษฐานเพื่อพนทุกขโทษเวรภัย
หลวงพอชุมพล พลปฺโ

๑๕ มกราคม ๒๕๔๗

สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยกระทําไปโดยไมสมควรแกศักดิ์ศรีและ
ฐานะ กระทําไปโดยไมละอายตอบาป ไมเกรงกลัวตอบาป
ไดเคยหักหลังทรยศ คดโกง ตอทานผูมีพระคุณ ผูมีบุญ คุณ
ตอทานผูมีความซื่อสัตย จงรักภักดี จริงใจ ตอขาพเจา
ไดเคยลบหลูลวงเกิน ตอ ทานผูมีคุณ ธรรมอันสูงสง เพราะ
ความรูเทาไมถึงการณก็ดี หรือเพราะความเยอหยิ่งถือดี ยกตน
ขมทาน มาในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี
บัดนี้ขาพเจาสํานึกผิดแลว ขาพเจายอมรับผิดแลว ขาพเจา
ขอสงจิตไปกราบแทบเทา ขอขมาขอลาโทษ ตอ ทุก ทาน ที่
ขาพเจาไดเคยลวงเกิน มาแลวทั้งหลาย
ขอพระสัมมาสัมพุท ธเจาทุก ๆ พระองค ไดโปรดเมตตามา
เปนพยาน ในการขอขมาขอลาโทษ ณ กาลครั้งนี้ดวยเทอญ
ขอให ข า พเจ า พ น จากทุ ก ข โ ทษเวรภั ย ทั้ ง ปวง พ น จาก
เคราะหกรรมทั้งปวง พนจากคําสาปแชงทั้งปวง พนจากโรค
ประสาททั้งปวง พนจากความเดือดรอนกระวนกระวายใจทั้งปวง
ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ดวยเทอญ

๓๘๔

คําประกาศโทษตน
หลวงพอชุมพล พลปฺโ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ขาพเจาขอปาวประกาศโทษตนตอเทวดาผูทรงเกียรติทั้งหลาย
ทั้งปวง
อันตัวขาพเจานี้ ไดมีความเคารพตอพระพุท ธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา ว าเปนสรณะที่ พึ่งอันสู งสุด มานานแล ว แต มี
ความชั่วที่ยังแกไขไมหมดอยูหลายขอ และมีความดีที่ ยังทําไม
ลุลวงอยูหลายประการ ถือวาเปนขอบกพรองของขาพเจาอยางยิ่ง
ขาพเจาขอกราบขอขมาขอลาโทษตอพระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา และเทวดาผูทรงเกียรติทั้งหลายทั้งปวง มา ณ
โอกาสนี้
ขอใหเทวดาผูทรงเกียรติทั้งหลายทั้งปวง จงโปรดเมตตา ยก
โทษ อโหสิกรรม ใหอภัย และชวยเหลือขาพเจา ในที่ทุกสถาน ใน
กาลทุกเมื่อเทอญ
(คํ า ประกาศโทษตนนี้ ใครใช อ ธิ ษ ฐานทุ ก วั น จะทํ า ให จิ ต ใจผ อ งใส
เจริญกาวหนาในทางธรรมเปนที่รักแกเทวดาทั้งหลายทั้งปวง)

๓๘๕

คําอธิษฐานเพื่อเจริญธรรม
หลวงพอชุมพล พลปฺโ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗

ความผิดพลาดใด ๆ ที่ขาพเจาไดกอไว ในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติ
ก็ดี แลวดื้อด านไม ย อมรับ หรือ ปน โยนบาปไปใหผูอื่ น ตองรับโทษ
เดือดรอนแทน ที่ขาพเจาระลึกไดก็ดี ระลึกไมไดก็ดี
บัดนี้ ขาพเจาไดบังเกิดความละอายตอบาป ความเกรงกลัวตอบาป
เปนอยางยิ่ง ขาพเจาขอยอมรับสํานึกผิด ตั้ง จิตขอขมา ตอหนาพระ
พุทธ ตอหนาพระธรรม ตอหนาพระสงฆ ตอหนาพระโพธิสัตวทุกองค
ตอหนาเทวดาทั้งหลาย ตอหนาจิตวิญญาณทุกดวง
ขอแสดงอาการ ละพยศ ลดมานะ ละทิ ฏ ฐิ ขอสํ า นึ ก ผิ ด ใน
บาปกรรมที่ทํามา ตอไปนี้จะตั้งตา ละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตใหขาวรอบ
เชื่อฟงพระพุทธเจา เคารพพระธรรม เดินตามพระอริยสงฆ
ขอใหขาพเจาพนจากทุกขโทษเวรภัย พนจากเสนียดจัญไร ขาพเจา
จะสรางกุศลอันใด ขอใหสําเร็จสมปรารถนา เจริญกาวหนาในเสนทาง
นิพพาน คุณ ธรรมทุกประการจงบัง เกิดขึ้น ในใจขาพเจา ณ กาลบัด
เดี๋ยวนี้ดวย เทอญ
คําอธิษฐานเพื่อเจริญธรรมนี้ ใครใชอธิษฐานทุกวัน จะชวยใหจิตใจเบิกบาน
ไมเศราหมอง เจริญกาวหนาในทางธรรม

๓๘๖

คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตวทุกองค
หลวงพอชุมพล พลปฺโ

๑๓ กันยายน ๒๕๔๘

ตั้งเครื่องสักการะขึ้น มา (คําวาเครื่องสักการะนั้นอาจเปนธูปเที ยนหรือ

ดอกไมหรือพวงมาลัยหรือน้ําหนึ่งแกวก็ได ถาไมมีอะไรเลยใหเอาดวงจิตที่ออ น
น อ มเป นเครื่ อ งสั ก การะ ขอเพี ย งให ทํ าด ว ยความเคารพ เอาใจเป น ใหญ )

จากนั้นอธิษฐานดังนี้

เครื่องสักการะนี้ ขาพเจาขอประดิษฐาน เพื่อถวายเปนเกียรติ
แก พระโพธิ สัตวทุก องคและบริวารทั้งปวง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พระศรีอ าริย เมตไตรยโพธิสัต วและบริ วาร พระอวโลกิ เตศวรโพธิสัตวและบริวาร พระกษิ ติครรภโพธิสัตวและบริวาร (อาจเพิ่ม
พระโพธิสัตวที่เราเคารพเปนพิเศษไปอีกไดตามสะดวกและตามศรัทธา เชน
หลวงปูทวดวั ดชางไห และบริวาร หลวงพอปานวัดบางนมโคและบริวาร ครู บาศรีวิชัยและบริวารเปนตน ก็ได )

บุญกุศลที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดีปจจุบันชาติก็ดี
ที่จะใหผลแกขาพเจาเพียงไร ขาพเจาขออุทิศกุศลนั้น ใหแกพระ
โพธิสัตวทุกองคและบริวารทั้งปวง จงทุกประการเทอญ
อนึ่งบุญใดที่พระโพธิสัตวทุกองคและบริวารทั้งปวง ไดบําเพ็ญ
มาทุกภพทุกชาติ ขาพเจาขอกราบอนุโมทนา ขอใหขาพเจา จงมี
สวนแหงบุญนั้น จงทุกประการ ขอปาวประกาศคุณงามความดี
ของทาน ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล

๓๘๗
จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรับรูรับทราบ
คุณงามความดี ที่ทานไดทําแลว จงทุกประการเทอญ
สิ่งใดขาพเจา ไดเคยลวงเกินทานทั้งหลาย ดวยกายกรรม วจี กรรม มโนกรรม ขาพเจา ขอกราบแทบเทา ขอขมา ขอทานจง
โปรดเมตตา ยกโทษอโหสิกรรม ใหแกขาพเจาดวยเทอญ
สิ่งใดที่ทานไดเคยลวงเกินขาพเจา มาในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี ขาพเจาขอปวารณาใหเปนอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
ขาพเจาขออุทิศกุศล ไปกับกระแสเมตตาจิต ของพระโพธิสัตว
ทุกองคและบริวารทั้งปวง สัตวทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมื่นโลกธาตุ
แสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาล จงมีสวนแหงกุศล ที่ขาพเจ าได
บําเพ็ญมาจงทุกประการเทอญ
ขาพเจาขอพรวา เมื่อใดที่ขาพเจา อุทิศกุศล แผเมตตา และ
อธิ ษ ฐานจิ ต ขอให ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี ฤ ทธิ์ คล า ยประหนึ่ ง ว า ท า น
ทั้งหลายไดโปรดเมตตาบันดาลใหเปนไปดวยเทอญ
คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตวทุกองค

(การเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตวทุกองคและบริวารทั้งปวงหมายถึงเราไดทํา
การผูกมิตรกับทานผูที่อยูในสายการสรางบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นเลย ฉะนั้นคาถา
เชื่อมจิตกับพระโพธิสัตวทุกองคนี้ถาใครใชทุกวันจะทําใหผูนั้นมีจิตพิเศษกวา
คนธรรมดาทั่วไป เวลาอธิษฐานอะไร ถาไมผิดทํานองคลองธรรม จะสัมฤทธิ์ผล
งายกว าคนทั้ งหลาย เวลาประกอบกิจการอันเป นกุศลที่อ ยูในขอบข ายการ
สรางบารมีก็จะสําเร็จงาย เพราะพระโพธิสัตวทุกองคและบริวารทั้งปวงจะมา
ชวย )

๓๘๘

คําแผเมตตา ๖ ทิศ
หลวงพอชุมพล พลปฺโ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สัตวทั้งหลายทั้งปวง ในทิศเบื้องหนา จงเปนสุข เถิด จงพน
ทุกขเถิด จงมีสวนแหงกุศล ที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมาแลวดวยดี ใน
กาลทุกเมื่อเถิด
(เปลี่ยน ทิศเบื้องหนา เปน ทิศเบื้องขวา, ทิศเบื้องหลัง , ทิศเบื้องซาย,
ทิศเบื้องลาง และ ทิศเบื้องบน ตามลําดับ เพื่อใหครบ ๖ ทิศ)

ขอกระแสแหงความออ นนอ มถอ มตน และกระแสเมตตาจิต
ของข า พเจ า จงแผ ไ ปตลอดหมื่ น โลกธาตุ แสนโกฏิ จั ก รวาล
อนันตจัก รวาล จิตวิญญาณดวงใดสัม ผัสกระแสนี้ ขอใหมีสว น
แหงบุญที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมาแลวจงทุกประการ จิตวิญญาณ
ดวงใดที่รูแลว ขอจงอนุโมทนาเองเถิด จิตวิญญาณดวงใดที่ยังไม
รู ขอใหเทวดาทั้งหลายจงบอกจิตวิญญาณเหลานั้นใหรู เพราะ
เหตุ ที่ ไ ด อ นุ โ มทนาในกุ ศ ลที่ ข า พเจ า ได บํ า เพ็ ญ จิ ต วิ ญ ญาณ
เหลานั้นจงเปนสุขพนทุกขทั้งปวง ความปรารถนาที่ดีงามของจิต
วิญญาณเหลานั้นจงเต็มรอบบริบูรณทุกประการดวยเถิด
เทวดาองคใดที่นํากระแสจิตของขาพเจาไปปรากฏในที่ตาง ๆ
ขอใหมีสวนในบุญของขาพเจาจงทุกประการ

๓๘๙

คําอธิษฐานที่พุทธคยา
หลวงพอชุมพล พลปฺโ

ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอใหขาพเจาไดรูแจงแทงตลอดบรรลุเขาถึงตามในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรูแจงที่โพธิมณฑล
ขอให ขาพเจา มี บารมี ยิ่ง ใหญ ถึง พร อมด วยทรัพย สุขภาพ ปญ ญา
อภิญ ญา คุ ณ ธรรมและบริวาร เพื่อที่ จ ะสื บพระศาสนาของพระโคดม
สัมมาสัมพุทธเจา
เมื่อใดที่ขาพเจาคิดประกอบในกิจอันเปนกุศล ขอใหเทวดาและมนุษย
ทั้ง ปวงชวยเกื้อหนุน และโอนออนผอนตามอุ ปถัมภ ค้ําชูใ หกิจการนั้ น
สําเร็จเปนอัศจรรย
ขอให จิต ของข าพเจ าใกล ชิด กับ พระพุ ท ธคุณ เป น ที่ ยิ่ง จนสามารถ
เขาถึงคุณธรรมอันพิเศษทั้งปวงอันเปนสวน วิชชา อภิญญา ปฏิ สัมภิทา
และ โลกุตตร ดวยวิธีการเพียงแคระลึกถึงพระพุทธคุณดวยความเคารพ
ขอใหเทวดาที่เปนฝายสัมมาทิฏฐิและฝายอริยะทั้งหลายจงรับรูจิตที่มี
ความศรัทธาในพระรัตนตรัยเปนที่ยิ่งของขาพเจาและมาใหความเมตตา
เอ็นดูคุมครองรักษาชวยเหลือเกื้อหนุนใหขาพเจาปราศจากภัยอันตราย
และมีความเจริญรุงเรืองในทิศทางที่บัณฑิตปรารถนาในกาลทุกเมื่อ
ขอใหขาพเจาไดตาทิพยหูทิพยและเจโตปริยญาณ สามารถระลึกชาติ
แตหนหลัง มีญาณรอบรูเหตุการณทั้งปวง ไดมโนมยิทธิ สามารถหยั่งรู
ความคิดคน ขอใหรูอดีตอนาคตปจจุบัน รูกรรมของสัตว รูภพภูมิทั้งปวง
ขอใหหมดอวิชชาตัณ หาอุปาทานและอกุศลกรรม สําเร็จอรหันตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ วิโมกข ๘ พนทุกขพนโศกพนโรคพนภัย
พนเคราะหเสนียดจัญไรปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

๓๙๐
เมื่อใดที่ขาพเจาคิดจะใหทาน ขออยาไดขาดแคลนซึ่งไทยธรรม
ผูใดอธิษฐานจิตถึงขาพเจา ขอใหไดรับการชวยเหลือตามสมควรแก
กรณี
ผูใ ดคิดถึง ขาพเจ าหรือเขาใกลขาพเจ า ขอใหห มดความทุกขความ
กระวนกระวายใจ ขอใหเปนสุขสงบใจ
เมื่อใดที่ขาพเจาอุทิศกุศล แผเมตตา และอธิษฐานจิต ขอใหศักดิ์สิทธิ์มี
ฤทธิ์และถึงทุกคนที่ขาพเจาตั้งใจประสงค
เมื่อใดที่ขาพเจาตั้ง จิตอธิษ ฐานอันประกอบดวยธรรม ขอใหเทวดา
ทั้งหลายไมสามารถเพิกเฉยตอคําอธิษฐานอันเปนธรรมนั้นได
ขอใหขาพเจาชนะมารชนะอุปสรรคทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ
ขอใหชาตินี้เปนชาติสุดทาย ขึ้นชื่อวาการเกิดอยาได มีแกขาพเจาอีก
เลย ตายจากชาตินี้ขอใหเขาถึงพระนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจาไป
ขอใหขาพเจาเจริญในพรหมจรรย เจริญในพระพุทธศาสนา แตกฉาน
กาวหนาในทางธรรม ขอใหดับทุกขทั้งปวงสิ้นลงในอนาคตอันใกลนี้
ขอใหมีโอกาสพบบัณฑิต ครู บาอาจารย และสหธรรมิก ที่เปน อริ ยะ
หรื อ ที่ เ ป น พระขี ณ าสพ พร อ มทั้ ง ได รั บการเกื้ อ หนุ น ในเสน ทางไปสู
นิพพาน
เมื่อใดที่ขาพเจาคิดประกอบกิจการอันเปนกุศลเปนธรรม ขออยาไดมี
ใครมาขัดขวาง
ขอใหขาพเจาไดบริวารที่ซื่อสัต ยจงรักภักดี ไมหักหลังทรยศคดโกง
และถึงพรอมดวยคุณธรรม
ที่ใดที่ขาพเจาแผกระแสเมตตาจิตไป ขอใหที่นั้นสงบรมเย็นเปนสันติ
สุข
ขอใหขาพเจามีลาภ มีความสามารถ มีอํานาจ มีเดช ที่จะตอบแทน
บุญคุณพระศาสนา บุพการีชน ครูบาอาจารย ผูมีพระคุณ และญาติมิตร
บริวารที่ซื่อสัตยจงรักภักดีตอขาพเจา

คําอธิษฐานที่พุทธคยา

๓๙๑

ผูใดที่ระลึกถึงขาพเจาดวยความเคารพ ขอใหผู นั้นจงเขาสูอริยมรรค
อริยผลไดอยางงายดาย
ขาพเจาอยูที่ใ ด ขอใหที่นั้น เปนมงคลสถานสําหรับการบําเพ็ญทาน
การรักษาศีล การเจริญ ภาวนา และเขาถึง ธรรมไดอยางงายดาย หรือ
แมแตวา ผม ขน เล็บ ฟน กระดูก ของขาพเจาประดิษฐานในที่ใด ขอให
สถานที่นั้นเปนมงคลสถานของผูใฝธรรมดวย
เมื่อใดที่ขาพเจาแผเมตตาและอุทิศสวนกุศล ขอใหกระแสเมตตาและ
คําอธิษ ฐานจิต อุทิศกุศลของขาพเจา จงแผไปตลอดอนัน ตจักรวาล ถา
หากไมมีกรรมมาขวางกั้น แลว ขอใหจิตวิญ ญาณทั้ง หลายสามารถรับ
กระแสเมตตาและสวนบุญของขาพเจาไดไมวาจะอยูในจักรวาลอาณาเขต
ใดก็ตาม
เมื่อใดที่ขาพเจาอธิษฐานจิตในเรื่องที่เปนกุศลแลว ขอใหเทวดาที่เปน
สัมมาทิฏฐิทั้งหลายมาเกื้อหนุนใหคําอธิษฐานนั้นสําเร็จเปนอัศจรรยใ น
กาลทุกเมื่อเทอญ
บุ ค คลใดที่ ช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ข า พเจ า ขอให เ ขาผู นั้ น ได รั บ ความ
ชวยเหลือเกื้อกูลจากเทวดาทั้งหลาย
ขอใหขาพเจาปราศจากภัยอัน ตรายตอการปฏิบัติธรรม ทั้ง ภัยที่เกิด
จากภายนอกและภัยที่เกิดจากภายใน
บุคคลใดระลึกนึกถึงขาพเจา ขอใหผูนั้นเกิดศรัทธาคิดบริจาคทานใน
พระพุทธศาสนา คิดรักษาศีล คิดประพฤติธรรม
บุคคลผูใดที่ไมเปนอาภัพพบุคคล ที่มีความเคารพศรัทธาและประพฤติ
ตามโอวาทของขาพเจาอยางจริงจังไมลังเล ขอใหเขาเหลานั้นไดดวงตา
เห็นธรรมอยางงายดาย
ขอใหกระแสจิตและวาจาสุภาษิตของขาพเจาสามารถชวยใหคนเขาถึง
ธรรมไดงายดายยิ่งขึ้น

๓๙๒
วันใดที่ขาพเจาดับขันธ ขอใหบังเกิดธรรมสังเวชแกสรรพสัตวจํานวน
มากมาย และจงเปนเหตุใหสัตวเหลานั้นเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อยางมั่นคงและไดเขาสูธรรมขั้นสูงในกาลตอไป
ธรรมะใดที่ขาพเจา เขียน บันทึก แสดงไว ขอใหธรรมะเหลานั้นไดรับ
การเผยแพรสืบทอดตอไปอีกอยางนอย ๕๐๐ ป นับจากวันที่ขาพเจาดับ
ขันธ ขอใหเรื่องราวของขาพเจาและธรรมะที่ขาพเจาแสดงไวจงเปนปจจัย
ใหสัตวจํานวนมากเขาถึงพระไตรสรณาคมนและโลกุตตรธรรม
สถานที่ใดที่ ผม ขน เล็บ ฟน กระดูกของขาพเจาประดิษฐานอยู ขอให
ที่นั้นไมมีผูอดอยากขาดแคลน บุคคลใดที่เคารพบูชา จงเจริญดวย ลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข และ คุณธรรมทั้งปวง
เทวดาองคใ ดที่ชวยทําใหคําอธิษ ฐานของขาพเจาศักดิ์สิท ธิ์ ขอใหมี
สวนกุศลทั้งปวงของขาพเจา ขอใหเจริญดวยทิพยสมบัติ ไดเขาสูสุคติภูมิ
ที่ละเอียดยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงนิพพาน
(พระชุมพล พลปฺโ เขียนคําอธิษฐานนี้เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ตามคํา
ขอของลูกศิษยที่อยากมีตัวอยางคําอธิษฐานที่จะไดนําไปปรับปรุงเนื้อหาและ
ถ อ ยคํ า เพื่ อ นํ า ไปใช ต ามความต อ งการและศรั ท ธาของแต ล ะคน จึ ง ได
จินตนาการเขียนตัวอยางมาใหดู สวนใครอยากจะอธิษฐานเรื่องอะไรแบบไหน
อยางไร ก็เปนสิทธิที่แตละบุคคลจะทําไดทั้งนั้น ถาไมทําใหผูอื่นเดือดรอน)

๓๙๓

คําอธิษฐานยายบัญชีทองคํา
หลวงพอชุมพล พลปฺโ

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(ตั้งเครื่องสักการะตอหนาพระพุทธรูป เครื่องสักการะนี้อาจจะเปนบายศรี
หรือดอกไมธูปเทียนเทาที่พอจะจัดหาได ถาไมมีอะไรเลยก็ตั้งน้ําบริสุทธิ์ขึ้นมา
สักแกว ใหตั้งใจเอาเจตนากุศลเปนสําคัญ)

(คําบูชาครู)
ขาพเจา ทั้ง หลายขอนอ มสัก การะครู บาอาจารย เจ าทั้ง หลาย อัน มี
สมเด็จพระพุทธเจาทุกพระองคเปนอาทิ ในฐานะพระบรมครูของโลกธาตุ
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สมเด็ จ พระพุ ท ธเจ า องค ป ฐมบรมครู ขอกราบ
อาราธนาอัญเชิญพระผู มีพระภาคเจาทั้ง หลาย มาประสิทธิเหนือเกล า
เหนื อ เกศของข า พเจ า ที่ จ ะดํ า เนิ น มงคลพิ ธี ใ หศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มีฤ ทธิ์ และ
ขา พเจา ขอสัก การะครู บ าอาจารยข องขา พเจ าทุ กภพทุ กชาติ ครู บ าอาจารยที่ชวยใหขาพเจาแตกฉานในสรรพวิชาการ ครูบาอาจารยที่สอน
วิชาการที่ไ มเปนโทษ ขอจงโปรดเมตตาถอมองคลงมารับการสัก การะ
บูชาครูบาอาจารยของขาพเจา ดวยเดชแหงความออนนอมถอมตนและ
ความกตัญูตอครูบาอาจารยนี้ ขอใหขาพเจาทั้งหลาย ประกอบมงคลพิธี
ไดศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ เพื่อความเจริญรุงเรืองของขาพเจาทั้งหลาย ดวยเดช
แหงบารมีของครูบาอาจารยเจาทั้งหลาย เมตตาบันดาลใหเป นไปในกาล
ทุกเมื่อเทอญ
เครื่ อ งสั ก การะทั้ ง หลายเหล า นี้ ข า พเจ า ขอตั้ ง เพื่ อ เป น เกี ย รติ แ ก
พระพุทธเจาทุกพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกพระองค พระอริยสาวก

๓๙๔
ทุกองค พระโพธิสัตวทุกองค พรหมทุกองค เทวดาทุกองค พอแมครู บาอาจารย ทานผูมีพระคุณทุกทาน ขอทานจงโปรดเมตตาถอมองคลงมารับ
การบูชาสักการะเหลานี้ เพื่อประโยชนและความสุข เพื่อมงคลชีวิต เพื่อ
ความเจริญกาวหนา ในการปฏิบัติธรรมของขาพเจา ตลอดสิ้นกาลนาน
จนกวาจะถึงพระนิพพาน ในอนาคตกาล อันใกลนี้ดวยเทอญ

(บทบวงสรวงทาวมหาราชทั้ง ๔)
ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา
คันธัพพานัง อาธิปะติ
ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมนั โต
โมทะมานา อัฏฐังสุ
ทักขินญ
ั จะ ทิสัง ราชา
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ
ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมนั โต
โมทะมานา อัฏฐังสุ
ปจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา
นาคานัง อาธิปะติ
ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมนั โต
โมทะมานา อัฏฐังสุ
อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา
ยักขานัง อาธิปะติ
ปุตตาป ตัสสะ พะหะโว
อิทธิมันโต ชุติมนั โต
โมทะมานา อัฏฐังสุ

ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
วิรูปกโข ปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน
กุเวโร ตัปปะสาสะติ
มะหาราชา ยะสัสสิ โส
อินทะนามา มะหัพพะลา
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน

๓๙๕
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ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ
ปจฉิเมนะ วิรูปก โข
จัตตาโร เต มะหาราชา
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ

ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
สะมันตา จะตุโร ทิสา

(บทชุมนุมเทวดา)
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิคะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ
คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ
ขาพเจาขอตั้งคารวจิตและกัลยาณจิต แกเทวดาผูทรงคุณและบริวารผู
ทรงเกียรติทั้งหลายทั้งปวง บุญกุศลที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมาในอดีตชาติกด็ ี
ปจจุบันชาติก็ดี และที่บําเพ็ญไปจนกวาที่จะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดี ที่จะ
ใหผลแกขาพเจาเพียงไร ขอถวายแกทานทั้งหลายที่มาในมงคลพิธีนี้อยาง
เต็มที่จงทุกประการ ขอใหทานจงไดอนุโมทนาในกุศลนั้น และจงพลัน
บังเกิดเปนเครื่องสักการะบรรณาการอันเปนทิพย ที่ทานยินดีพอใจเปน
รอยเทาพันทวีที่ทานตองการ ขอทานจงเจริญในภูมิทิพยภูมิธรรมของ
ทานยิ่ง ๆ ขึ้นไปดวยเทอญ
อนึ่ง บุญใดที่ทา นทั้ง หลายไดบําเพ็ญ มาทุกภพทุกชาติ ขาพเจาขอ
อนุโมทนา ขอใหขาพเจาจงมีสวนแหงบุญนั้นจงทุกประการ ขออุทิศบุญ
จากการอนุโมทนานี้ ใหแกเจา กรรมนายเวรและเทวดาที่รักษาขาพเจา
ขอปาวประกาศคุณงามความดีของทาน ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิ
จักรวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา
จงรับรูรับทราบคุณงามความดีที่ทานบําเพ็ญมาแลวดวยดีในกาลทุกเมื่อ
ดวยเทอญ ขาพเจาขอฝากฝงทานไวตอเทวสมาคมและเทวสภาที่ทาน
เกี่ยวของ เมื่อใดที่ทานเขาไปสูเทวสมาคมและเทวสภานั้น ๆ ขอใหทาน

๓๙๖
จงไดรับที่นั่งอันมีเกียรติ การตอนรับอันมีเกียรติ การเชื้อเชิญอันมีเกียรติ
ในเทวสมาคมและเทวสภานั้น ๆ ทุกครั้งไป เทวดาองคใ ดที่เมตตาทํา
ตามคําขอรองของขาพเจา ขอใหมี สวนบุญ จากขาพเจาตลอดกาลเปน
นิตยในกาลทุกเมื่อเทอญ
สิ่ง ใดที่ข าพเจา เคยล วงเกิน ทา นทั้ ง หลายดว ยกายกรรม วจี กรรม
มโนกรรม ขาพเจาขอกราบแทบเทาขอขมา ขอทานจงโปรดเมตตายก
โทษอโหสิกรรมใหแกขาพเจาดวยเทอญ
สิ่งใดในการเวียนวายตายเกิด ทานทั้งหลายเคยลวงเกินขาพเจามาใน
ภพใดชาติใด ขาพเจาขอปวารณาใหเปนอโหสิกรรมทั้ง หมดทั้ง สิ้น ขอ
กรรมอันนั้นอยาไดไปเบียดเบียนบีฑาทาน ในกรณีใด ๆ ตอไปอีกเลย
ขออุทิ ศกุศ ลไปกับกระแสเมตตาจิ ต ของทา น ลู กหลานบริวารและ
ผูเกี่ยวของของทานจะอยูภพใดภูมิใด ขาพเจาขออุทิศบุญ ไปกับกระแส
เมตตาจิตของทานไปถึงเขาเหลานั้น ขอลูกหลานบริวารและผูเกี่ยวของ
ของทานจงไดรับสวนบุญจากขาพเจาอยางเต็มที่ ขอทานทั้งหลายจงอยูดี
มีสุขพรอมดวยลูกหลานบริวารและผูเกี่ยวของพรอมหนาพรอมตา อยูดีมี
สุขเจริญทั่วหนาในภูมิทิพยภูมิธรรมของทานยิ่ง ๆ ขึ้นไปในกาลทุกเมื่อ
เทอญ
ขาพเจาขอตั้งเครื่องสักการะนี้เพื่อเปนเกียรติแกทานผูบําเพ็ญทานทุก
ทา น ท านผู บํา เพ็ญ ศี ล ทุ กท า น ท านผูบํ า เพ็ ญ ภาวนาทุก ท าน ทา นผู
บําเพ็ญบารมีทุกทาน ทานผูบําเพ็ญความดีทุกทาน ทานผูบําเพ็ญกุศลจิต
ทุกทาน ขออนุโมทนาในบุญกุศลของทานผูบําเพ็ญทาน ผูบําเพ็ญศีล ผู
บําเพ็ญภาวนา ผูบําเพ็ญบารมี ทานผูบําเพ็ญความดี ทานผูบําเพ็ญกุศล
จิตทุกทาน ขอปาวประกาศคุณงามความดีของทานไปตลอดหมื่นโลกธาตุ
แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุก
เทวสภา จงมาชื่น ชมยิน ดีอนุโ มทนาตอจิตวิญ ญาณผูส รางบารมีส ราง
ความดีในโลกธาตุทั้งปวงในกาลทุกเมื่อเทอญ
สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยผิดพลาดบกพรองตอทานทั้งปวง ตอศีลทั้งปวง
ตอการบําเพ็ญ ภาวนาทั้ง ปวง ตอการสรางบารมีทั้ง ปวง ตอการสรา ง
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๓๙๗

ความดีทั้ง ปวง ตอการสรางกุศลจิตทั้ง ปวง ขาพเจาขอตั้งจิต ดวยความ
เจียมตัวเจียมตน แสดงการกราบขอขมาขอลาโทษ ตอความบกพรองของ
ขาพเจาตอทานทั้งปวง ตอศีลทั้งปวง ตอภาวนาทั้งปวง ตอบารมี ทั้งปวง
ตอความดีทั้งปวง ตอกุศลจิตทั้งปวง ตอไปขาพเจาจะตั้งจิตวิญญาณของ
ขาพเจาใหเปนผูเกรงอกเกรงใจ ยําเกรง ตอทานทั้งปวง ตอศีลทั้งปวง ตอ
ภาวนาทั้งปวง ตอบารมีทั้งปวง ตอความดีทั้งปวง ตอกุศลจิตทั้งปวง และ
ขาพเจาจะตั้ง จิต เคารพยําเกรงตอทานผูบําเพ็ญ ทานทั้งปวง ตอทานผู
บําเพ็ญศีลทั้งปวง ตอทานผูบําเพ็ญภาวนาทั้งปวง ตอทานผูบําเพ็ญบารมี
ทั้งปวง ตอทานผูบําเพ็ญความดีทั้งปวง ตอทานผูบําเพ็ญกุศลจิตทั้งปวง
พระศาสดาตรัสวา บุคคลใดบําเพ็ญทานและสรางบารมีโดยเคารพ จะ
ไดอานิสงสยิ่งใหญกวาผูที่สรางโดยไมเคารพ วันนี้ขาพเจาไดมาตั้งเครื่อง
สักการะแสดงสามีจิกรรม ตอการบําเพ็ญทานทั้งปวง ตอการบําเพ็ญศีล
ทั้งปวง ตอการบําเพ็ญภาวนาทั้งปวง ตอการบําเพ็ญบารมีทั้งปวง ตอการ
บําเพ็ญความดีทั้งปวง ตอการบําเพ็ญกุศลจิตทั้งปวง
ขอใหเทวดาทั้งหลาย จงจําขาพเจาไววา ตอไปนี้ ขาพเจาจะเปน ผู
บําเพ็ญทานดวยจิตเคารพ เปนผูบําเพ็ญศีลดวยจิตเคารพ เปนผูบําเพ็ญ
ภาวนาดวยจิตเคารพ เปน ผูบําเพ็ญบารมีดวยจิต เคารพ เปนผูบําเพ็ญ
ความดีดวยจิตเคารพ เปนผูบําเพ็ญกุศลจิตดวยจิตเคารพ ขาพเจาจะนอม
จิตยําเกรงตอความดีทั้งปวง สิ่งใดที่ขาพเจาเคยลวงเกินตอความดี ตอคน
ดีทั้ง ปวง มาในอดีต ชาติก็ดี ปจ จุบัน ชาติก็ดี หรือขาพเจาเคยลวงเกิน
บุคคลใด ๆ ผูมีเจตนาในการสรางบารมีในภพชาติใด ๆ
ขาพเจาขอตั้งความออนนอมถอมตัว ขอยอมรับสํานึกผิด ตั้ง จิต ขอ
ขมา ตอหนาพระพุท ธ ตอหนาพระธรรม ตอหนาพระสงฆ ตอหนาพระ
โพธิสัตวทุกองค ตอหนาเทวดาทั้งหลาย ตอหนาจิตวิญญาณทุกดวง ขอ
แสดงอาการละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ สํ านึกผิดในบาปกรรมที่ทํามา
ตอไปนี้จะตั้งตา ละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตใหขาวรอบ เชื่อฟงพระพุทธเจา
เคารพพระธรรม เดินตามพระอริยสงฆ ขอใหขาพเจาพนจากทุกขโทษเวร
ภัย พ น จากเสนีย ดจั ญ ไร ขาพเจา จะสรางกุศลอัน ใด ขอให สําเร็จสม

๓๙๘
ปรารถนา เจริญกาวหนาในเสนทางนิพพาน คุณธรรมทุกประการ จง
บังเกิดขึ้นในใจของขาพเจา ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ดวยเทอญ
บัดนี้ ขาพเจาไดตั้ง จิต เคารพตอทานทั้ง ปวง ตอศีลทั้งปวง ตอการ
บําเพ็ญภาวนาทั้งปวง ตอการสรางบารมีทั้งปวง ตอการสรางความดีทั้ง
ปวง ตอการสรางกุศลจิตทั้งปวง และไดขอขมาลาโทษตอความบกพรองที่
ขาพเจาเคยมีตอการบําเพ็ญทานทั้งปวง ตอการบําเพ็ญศีลทั้งปวง ตอการ
บําเพ็ญภาวนาทั้งปวง ตอการบําเพ็ญบารมีทั้งปวง ตอการบําเพ็ญความดี
ทั้งปวง ตอการบําเพ็ญกุศลจิตทั้งปวงแลว ขาพเจาขอประกาศตอเทวดา
ทั้งหลาย ขอใหทานจงนําขาวสาร ไปบอกนายบัญชีที่จดจารึกคุณความดี
ของขาพเจาในอดีตกาล ถาในอดีตกาล ขาพเจาเคยใหทานโดยไมเคารพ
รักษาศีลโดยไมเคารพ บําเพ็ญภาวนาโดยไมเคารพ สรางบารมีโดยไม
เคารพ สรางความดีโ ดยไม เคารพ สร างกุ ศลจิ ต โดยไม เคารพ บัด นี้
ขาพเจาไดสํานึกผิดและตั้งจิตกราบขอขมาขอลาโทษแลว ขอนายบัญ ชี
ทั้งหลายจงเปลี่ยนการจารึกบุญของขาพเจาในอดีตที่ทําโดยไมเคารพ ที่
จารึกเอาไวในบัญชีชั้นรอง ขอนายบัญชีทั้งหลายจงเปลี่ยนการจารึกบุญ
นั้น ไปสูบัญชีท องคํา บัญชีท องคําฝง เพชร บุญ บารมีใ ดที่ขาพเจาเคย
สรางโดยไมเคารพในอดีต กาล แลวเปน เหตุใหบุญ กุศลนั้น มาสง ผลให
ขาพเจาในปจจุบันนี้อยางไมเต็มที่ อยางเหลือบากวาแรง อยางหมดแรง
อยางไมมีแรง อยางฝดเคือง อยางยากลําบาก
ตั้งแตนี้ตอไป ขอนายบัญชีจงปาวประกาศการจารึกบุญของขาพเจ าที่
เปลี่ยนมาจารึกใหมในบัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝงเพชร อันเปนที่จารึก
ของบุคคลผู ทําบุญ โดยความเคารพ ใหท านโดยเคารพ รั กษาศีลโดย
เคารพ เจริญภาวนาโดยเคารพ สรางบารมีโดยเคารพ สรางความดีโดย
เคารพ สรางกุศลจิ ตโดยเคารพ ขอเทวดาทั้ง หลายจงปาวประกาศตอ
โลกธาตุวาเดี๋ยวนี้ขาพเจาไดเปนคนใหมแลว ไดเปลี่ยนตัวเองมาเปนผูที่มี
ความเจียมตัว มีความเคารพยําเกรงอยางแรงกลา ตอความดีและคนดีทั้ง
ปวง ขอใหเทวดาซึ่งเปนหมูญาติทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายที่เคยรวม
บุญกุศลกับขาพเจามาในอดีต กาล จงมาชวยเหลือขาพเจาอยางแข็งขัน
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ใหขาพเจาเจริญรุงเรืองในกาลตอไป เพราะขาพเจาในตอนนี้ไดเปลี่ยนจิต
ของขาพเจาใหมาสรางกุศลบารมีโดยความเคารพแลว
ดวยเดชบารมีแหงบุญกุศลที่ขาพเจาบําเพ็ญโดยเคารพและบารมีของ
เทวดาหมูญ าติที่รับรูคําอธิษ ฐานที่ขาพเจาตั้ง ขึ้น นี้ ตั้งแตนี้ตอไปขอให
ขาพเจาพนทุ กข พนโศก พน โรค พน ภัย พนเคราะหเสนียดจัญไร พน
วิบากกรรมทั้งปวง พน หนี้สินทั้งปวง พนปญหาทั้งปวง พนอุปสรรคทั้ง
ปวง พนคนเลวทั้งปวง พนคนชั่วทั้งปวง พนคนใสรายปายสีทั้งปวง พน
คนหักหลังทรยศทั้งปวง ขาพเจาประกอบกิจการอันใด ขอใหสําเร็จสม
ปรารถนา เจริญกาวหนาทุกประการ บุญกุศลทั้งปวงของขาพเจาที่ไ ด
เปลี่ยนมาจารึกในบัญชีทองคํา บัญชีทองคําฝงเพชรนี้แลว จงมาเกื้อหนุน
ให ขา พเจ าเข าถึ ง พระนิ พ พานอย างง ายดาย ตราบใดที่ ยัง ไม ถึ ง พระ
นิ พ พาน ขึ้ น ชื่ อ คํ า ว า ไม มี แ ละไม รู อย า ได ป ระสบพบเจอ ข า พเจ า
ประกอบกิจการอันใด ขอใหคลองตัวทุกอยาง ราบรื่นทุกอยาง รุงเรืองทุก
อยาง สําเร็จทุกอยาง สมปรารถนาทุกอยางทุกประการในกาลทุกเมื่อ
เทอญ ขาพเจาประกอบกิจการอันใดที่ไ มผิดทํานองคลองธรรม ขอให
สําเร็จสมปรารถนา เปนอัศจรรยเหนือมนุษยทั้งปวง ดวยบารมีเทวานุ ภาพบันดาลใหเปนไป เทวดาองคใดชวยทําคําอธิษฐานของขาพเจาให
ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ ขอใหมีสวนบุญจากขาพเจาตลอดกาลเปนนิตยในกาลทุก
เมื่อเทอญ
ดวยอํานาจบุ ญ กุ ศลของข าพเจ า ที่ไ ด ยา ยมาจารึ กบนบัญ ชีท องคํ า
บัญชีทองคําฝงเพชร ณ กาลบัดนี้แลว กุศลบารมีนั้นอันเปนบารมีสีทอง
บารมีแสงทอง บารมี สีธรรม บารมีแสงธรรม ขอบารมีเหลานั้น จงมา
รวมตัวกัน ใหขาพเจาเจริญ ในพระพุทธศาสนา เจริญ ในธรรมะทั้งปวง
แตกฉานในธรรม แกกลาในธรรม ไดบรรลุธรรม ไดบรรลุมรรค ๔ ผล ๔
นิพพาน ๑ อยางงายดาย ไดบรรลุปฏิ สัมภิท า ๔ อภิญญา ๖ วิโมกข ๘
และคุณธรรมทั้งหลายที่บัณฑิตทางพุทธศาสนาสรรเสริญไดอยางงายดาย
ดวยเดชบารมี บุญกุศลของขาพเจาที่ยายมาจารึกในบัญ ชีทองคํา บัญ ชี
ทองคําฝง เพชร ตั้งแตบัดนี้ตอไป จนกวาขาพเจาจะถึงพระนิพพานใน
อนาคตกาลอันใกลนี้ดวยเทอญ

๔๐๐
สิ่ ง ใดที่ ข า พเจ า ได ห าญกล า มาอธิ ษ ฐานนี้ ถ า หากว า ล ว งเกิ น สิ่ ง
ศักดิ์สิท ธิ์ใ นกรณีใ ด ๆ ขาพเจาขอกราบแทบเทาขอขมาขอลาโทษ สิ่ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิ ก รรม ให อ ภั ย และ
ชวยเหลือขาพเจาในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ
พุทธัง ปสิทธิ ธัมมัง ปสิทธิ สังฆัง ปสิทธิ
ขอใหคําอธิษ ฐานของขาพเจาในวันนี้ จงศักดิ์สิท ธิ์มีฤทธิ์อ ยางเต็มที่
ดวยบารมีพระพุทธเจาทุกพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกพระองค พระ
อริยสาวกทุกองค พระโพธิสัตวทุกองค พรหมทุกองค เทวดาทุกองค พอ
แมครูบาอาจารยทุกทาน ทานผูมีพระคุณ ผูมีบุญ คุณทุกทาน และบารมี
บุญ กุศลของขาพเจ าที่ยา ยมาจารึ กในบัญ ชี สีท อง บั ญ ชีท องคํา บัญ ชี
ทองคําฝงเพชร และเทวดาที่เคยสรางบารมีกับขาพเจาทั้งหลาย เมตตา
บันดาลใหเปนไป ใหสัมฤทธิผ ล ศักดิ์สิท ธิ์ ทุกขอทุกประการในกาลทุก
เมื่อเทอญ
สัตวทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องหนา จงเปนสุขเถิดจงพนทุกขเถิดจงมี
สวนแหงบุญของขาพเจาเถิด สัตวทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องขวา จงเปน
สุขเถิดจงพนทุกขเถิดจงมีสวนแหงบุญของขาพเจาเถิด สัตวทั้งหลายทั้ง
ปวงในทิศเบื้องหลัง จงเปน สุขเถิดจงพน ทุกขเถิดจงมีสวนแหง บุญของ
ขาพเจาเถิด สัตวทั้งหลายทั้ง ปวงในทิศเบื้องซาย จงเปนสุขเถิดจงพน
ทุกขเถิดจงมีสวนแหง บุ ญ ของขาพเจาเถิด สัตวทั้งหลายทั้งปวงในทิศ
เบื้องลาง จงเปนสุขเถิดจงพนทุกขเถิดจงมีสวนแหงบุญของขาพเจาเถิด
สัตวทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเปนสุขเถิดจงพนทุกขเถิดจงมีสวน
แหงบุญของขาพเจาเถิด
สัตวทั้งหลายทั้งปวงทุกทิศทุกทาง จงเปนสุขเถิดจงพ นทุกขเถิดจงมี
สวนแหงบุญของขาพเจาเถิด
ขอกระแสความออนนอมถอมตน และกระแสเมตตาจิตของขาพเจา จง
แผไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณ
ดวงใดสัมผัสกระแสนี้ ขอใหมีสวนแหงบุญจากขาพเจาจงทุกประการ จิต
วิญญาณดวงใดที่รูแลว ขอใหอนุโมทนาเองเถิด จิตวิญญาณดวงใดที่ยังไม
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รู ขอใหเทวดาทั้งหลายจงบอกจิตวิญญาณเหลานั้นใหรู เพราะเหตุที่ได
อนุโมทนาในกุศลที่ขาพเจาไดบําเพ็ญ จิตวิญญาณเหลานั้นจงเปนสุข พน
ทุก ข ทั้ง ปวง ความปรารถนาที่ดี ง ามของท า นจงเต็ม รอบบริ บูร ณ ทุ ก
ประการในกาลทุกเมื่อเทอญ เทวดาองคใ ดที่นํากระแสเมตตาจิตของ
ขาพเจาไปปรากฏในที่ตาง ๆ ขอใหมีสวนบุญจากขาพเจาตลอดกาลเปน
นิตยในกาลทุกเมื่อเทอญ
ขอเชิญเทวดาทั้งหลายที่เมตตามาสูสมาคมนี้ มาสูมงคลพิธีนี้ หรือวา
รับรูในมงคลพิธีนี้ ขอนอมอัญเชิญทานทั้งหลาย จงโปรดเมตตามาเปน
กัลยาณมิตรฝายภูมิทิพยภูมิธรรมของขาพเจา บุญกุศลที่ขาพเจาบําเพ็ญ
ทั้ง ปวง ขอจงได แกท านเทวดาทั้ง หลาย ที่ เมตตาถ อมองคล งมาเป น
กัลยาณมิตรในฝายภูมิทิพยภูมิธรรมของขาพเจาในกาลทุกเมื่อ ขาพเจา
ขออนุโมทนาในบุญกุศลของทานเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอใหขาพเจาจง
มีสวนบุญจากทานทั้งหลายจงทุกประการ ขอปาวประกาศคุณงามความดี
ของทานทั้งหลายไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล
จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรับรูรับทราบ คุณงาม
ความดีที่ทานบําเพ็ญมาแลวดวยดีในกาลทุกเมื่อเทอญ ขออุทิศกุศลไปถึง
เจากรรมนายเวรของทานที่ทานเคยลวงเกินเขามาในอดีต กาล เจากรรม
นายเวรเหลานั้นจงไดรับบุญกุศลจากขาพเจา และจงยกโทษอโหสิกรรม
ใหแกทานเทวดาทั้งหลายที่เมตตามาเปนกัลยาณมิตรในฝายภูมิทิพยภูมิ
ธรรมของขาพเจา เมื่อใดที่ขาพเจาบําเพ็ญบุญกุศล ขออุทิศบุญถวายแก
ทานเปนอัตโนมัติทุกครั้ง ทานจงอนุโมทนาเอาเองทุกครั้ง ทุกครั้งเถิด ขอ
เราจงมามีสวนเจริญรุงเรืองในพระพุทธศาสนารวมกัน ขอใหทานจงเจริญ
ในภูมิทิพยภูมิธรรมของทาน ขอใหขาพเจาที่สรางบารมีในเมืองมนุษยนี้
จงเจริญ รุง เรืองในพระพุท ธศาสนา เจริญ ในบุญ บารมีธรรม ประกอบ
กิจการอั น ใดที่ไ ม ผิดทํานองคลองธรรม ขอใหสําเร็จสมปรารถนาเปน
อัศจรรยเ หนือ มนุษ ยทั้ง ปวง ดว ยบารมีเ ทวานุ ภาพบัน ดาลใหเ ปน ไป
เทวดาองคใดเมตตาทําคําอธิษฐานของขาพเจาใหศักดิ์สทิ ธิ์มีฤทธิ์ ขอใหมี
สวนบุญจากขาพเจาตลอดกาลเปนนิตยในกาลทุกเมื่อเทอญ

๔๐๒

คําอธิษฐานเมื่อออกรถ และเดิน
ทางไกล
สาธุ พุทธัง อาราธนานัง ธัมมัง อาราธนานัง สังฆัง อาราธนานัง
ขาพเจาขออาราธนาบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขอให
คําอธิษฐานของขาพเจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ
ขาพเจาขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจาทุกพระองค พระปจเจกพุทธเจาทุกพระองค พระสาวกทุกองค พระโพธิสัตวทุกองค พรหมทุก
องค เทวดาทุกองค พอแมครูบาอาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน จงโปรด
เมตตามาคุมครองรักษารถคันนี้ ใหสะดวกปลอดภัยปราศจากอันตราย
ทั้งหลายทั้งปวงดวยเทอญ
ขาพเจาขออาราธนาบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขอใหบุญ
กุศลที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจงรวมตัว ขออุทิศใหแกพระ
ศรี อาริย เจาแมก วนอิม ทาวสักกะเทวราช ทาวจตุ โ ลกบาลทั้ง สี่ และ
เทวดาทั้ง หลายทั้ง ปวง ขอใหทานจงอนุโมทนาและจงโปรดเมตตาสง
เทวดาที่เปนสัมมาทิฏฐิมาคุมครองรักษารถคันนี้ดวยเทอญ
เทวดาองคใดที่โปรดเมตตามาคุมครองรักษารถคันนี้ ในตอนนี้ก็ดี
หรือที่จะมีเมตตามาคุมครองรักษารถคันนี้ในโอกาสกาลตอไปขางหนาก็ดี
ขาพเจาขอตั้งคําอธิษฐานจิตไววา ขอใหทานไดมีสวนในบุญกุศลทั้งปวงที่
ขาพเจาไดเคยบําเพ็ญมา ทั้งในอดีต ชาติและปจจุบันชาติจงทุกประการ
ดวยเทอญ และขอใหทา นจงโปรดเมตตาคุม ครองรักษารถคัน นี้และ
ผูโดยสารใหปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง คิดประกอบกิจการอันใด
ขอใหสําเร็จเปนอัศจรรย ดวยเหตุแหงบุญบารมีของทานทั้งหลายไดโปรด
เมตตาบันดาลใหเปนไปในกาลทุกเมื่อดวยเทอญ

คําอธิษฐานเมื่อออกรถ และเดินทางไกล

๔๐๓

ขาพเจาขออาราธนาบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขอใหบุญ
กุศลที่ขาพเจาไดบําเพ็ญ มาทุกภพทุกชาติจงรวมตัว ขออุทิศใหแกจิต
วิญญาณตลอดรายทางที่ขาพเจาขับรถคันนี้ผานไป ขอใหทานจงมีสวน
แหง บุญ ที่ขาพเจ าไดบําเพ็ญ มาแลวจงทุกประการ และขอใหทานจง
คุม ครองรั กษาปกป อ งคุ ม กั น ภั ย ให แก ร ถคั น นี้ ให ปราศจากอุป สรรค
เภทภัยที่จะมาเบียดเบียนบีฑาในตลอดทุกเสนทางที่ขับผานไปในกาลทุก
เมื่อดวยเทอญ
พุทธัง ปสิทธิ ธัมมัง ปสิทธิ สังฆัง ปสิทธิ
ขอบารมี พระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสงฆเจา ประสิทธิใหคํา
อธิษ ฐานของขาพเจานี้สําเร็ จ สมความมุง มาดปรารถนาจงทุกประการ
เทอญ สาธุ
พระชุมพล พลปฺโ เขียนเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

๔๐๔

บทขอขมากรรมสํานึกผิด
หลวงพอชุมพล พลปฺโ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ด ว ยเดชะ พุ ท ธบารมี ธั ม มบารมี สั ง ฆบารมี ข า พเจ า จะขอน อ ม
อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทวดาทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล มาเปนพยานในการขอขมาลาโทษ ขออโหสิกรรม สํานึกผิด ตั้ง
จิตใหม ของขาพเจา ในกาลบัดนี้ดวยเทอญ
ขาพเจาจะขอตั้งความใฝดี ความละอายตอบาป และความเกรงกลัวตอ
บาป ไวเปน เบื้องหนา จะกราบแทบเทาขอขมา ขอลาโทษ กระทําคืน
ความผิดของตน ตอหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
๑. สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยลวงเกิน ตอพระพุทธเจาทุกทุกพระองค พระ
ธรรมเจาทุกทุกพระธรรมขันธ พระปจเจกพุทธเจาทุกทุกพระองค
พระอริยสงฆสาวกทุกทุกองค และปูชนียวัตถุสถานอันเกี่ยวเนื่อง
กับพระรัต นตรัยและสิ่ง มี คุณ ทุกทุกสิ่ง สถาน มาในอดีต ชาติก็ดี
ปจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมเจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๒. สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยลวงเกิน ตอพระโพธิสัตวทุกทุกองค และทาน
ผูทรงคุณ ซึ่ง กําลังขวนขวายสรางบารมี อยูใ นเสน ทางเครือขาย
แหงพุทธะทั้งปวง มาในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม
เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๓. สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยลวงเกิน ตอบิดามารดาผูมีพระคุณชุบเลี้ยง
ขาพเจามาตั้งแตเทาเทาฝาหอย มีการไมรูจักสํานึกบุญ คุณที่ทาน
ชุบเลี้ยงมา ดื้อดานไมฟงคําสั่งสอน ตอลอตอเถียงทําใหทานเสียใจ
ไมกระทําตามโอวาทที่ทานสอนสั่ง ไม ขวนขวายตอบแทนบุญ -
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๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๔๐๕

คุณทาน มาในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมเจตนาก็
ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยลวงเกิน ตอครูบาอาจารยผูสอนสั่งดวยหวังดี
โอบออมอารีมี พระคุณ เกื้อหนุน ดวยเมตตา โดยทําใหทานตอ ง
ระอา เพราะความดื้อดานถือตัวหัวแข็ง บางก็แขงดีเขาใจวาตัวเอง
นี้เกงกลา ทั้งที่สงวนรักษาความโงเขลาเบาปญญาไวอยางประคบ
ประหงม ไมนอมรับโอวาทที่ทานเมตตาสอนสั่งดวยหวงใย ทําให
ทานผูหวังดีตองคับแคนแนนใจ มาในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี
เจตนาก็ดี ไมเจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยหักหลัง ทรยศ คดโกง ตอทานผูมีพระคุณ
ผู มี บุ ญ คุ ณ ต อ ท า นผู มี ค วามซื่ อ สั ต ย จงรั ก ภั ก ดี จริ ง ใจต อ
ขาพเจา มาในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมเจตนาก็ดี
ทั้งหมดทั้งสิ้น
สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยลบหลูลวงเกิน ตอทานผูมีคุณธรรมอันสูงสง
เพราะความรูเทาไมถึงการณก็ดี หรือเพราะความเยอ หยิ่งถือดี
ยกตนขม ทาน มาในอดีต ชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม
เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยแสดงความไมยําเกรง ตอจิตวิญญาณ ทั้งใน
ภูมิชั้นสูง ภูมิชั้นกลาง ภูมิชั้นต่ํา ไดเคยลวงเกินทํารายทําลายให
ทานเดือดรอน ดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มาในอดีตชาติก็
ดี ปจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมเจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยทําใหทานผูใ กลชิดสนิท แนน ทั้งเปน ญาติ
มิตรสามีภรรยาลูกหลานเหลนสืบสายโลหิต ตองคับแคน ขัดของ
ผิดหมองใจ โดยการแสดงนิสัยอันธพาลมารโหดรายตอคนใกลชิด
มองขามคนสนิทไปสนใจแตคนนอก ทําใหทานตองนอยใจ เสียใจ
น้ําตาตก เพราะวาขาพเจ าถือทิฏฐิหยาบกระดาง เอาแตใจและ
ความตองการของตัวเองเปนใหญ มาในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็
ดี เจตนาก็ดี ไมเจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น

๔๐๖
๙. สิ่งใดที่ขาพเจาไดเคยกระทําไปโดยไมสมควรแกศักดิ์ศรีและฐานะ
กระทําไปโดยไมละอายตอบาป ไมเกรงกลัวตอบาป ผิดสัจจะ ผิด
ศีล ผิดธรรม ไมยําเกรงตอโอวาทของพระศาสดา โดยละเมิดขอ
หาม หรือไมเอื้อเฟอกระทําตามที่พระองคสั่งสอน มาในอดีตชาติก็
ดี ปจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไมเจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
๑๐. สิ่ง ใดที่ ข า พเจ า ได เ คยกระทํ า การกั ก ขฬะ เหี้ ย มโหด เลวร า ย
อาฆาต พยาบาท สาปแชง จองเวร อิจฉา ริษยา ไมอยากใหคนอื่น
ไดดี ทั้งดาวา ใสรายปายสี นินทา กลาววาจาสอเสียดยุยงใหแตก
สามัค คีกัน ปน โยนความผิดใหผูอื่ น โดยไมเ ปน ความจริง หรื อ
พูดจาพลอย ๆ โดยไมยั้งคิดไมรับผิดชอบ อันเปนเหตุใหผูอื่นตอง
ลําบากเดือดรอน มาในอดีตชาติก็ดี ปจจุบันชาติก็ดี เจตนาก็ดี ไม
เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น
ดว ยความออ นน อ มถ อมตน ข า พเจ า ขอตี แ ผค วามจริ ง ใจ ในการ
ยอมรับสํานึกผิดของขาพเจา ไปตลอดหมื่ นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล
อนันตจักรวาล
ขอพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกทุกพระองค ไดโปรดเมตตามาเปนพระ
ประธาน ในการขอขมาลาโทษของขาพเจาในกาลครั้งนี้ดวยเทอญ
ขอแสดงอาการ ละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ ขอสํานึกผิดในบาปกรรม
ที่ทํามา ตอไปนี้จะตั้ง ตา ละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตใหขาวรอบ เชื่อฟง
พระพุทธเจา เคารพพระธรรม เดินตามพระอริยสงฆ
ดว ยอํ านาจเดชพระเมตตาของพระบรมศาสดาจารย เจ า ในวาระ
โอกาสที่ขาพเจาไดกราบขอขมาลาโทษ ยอมรับสํานึกผิดในกาลครั้ง นี้
ขอใหญาณบารมีของขาพเจาไดผุดเกิดใหม ภายใตรมธรรมรอยพระพุทธบาท ปกเกลา ปกเกศ ให ขาพเจ า ไดเจริญ รุ ง เรื อง รมเย็น เปน สุ ข ใน
เสนทางธรรมยาตราของพระพุทธองคตลอดไป
ในวาระมงคลโอกาส ที่ขาพเจาไดเกิดใหม ภายใตรมพระบารมีธรรมญาณของพระองคเจานี้ ขาพเจาจะพึงแสดงออก ซึ่งกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม อันประกอบดวยกุศลและเมตตา ตอสรรพสัตวทั้งหลายทั้งปวง
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๔๐๗

ขาพเจาจะตั้งจิตยําเกรงอยางแรงกลา ตอพระพุทธเจา ตอพระธรรมเจา
ตอพระสงฆเจา มีความละอายและเกรงกลัวตอบาป มีความยินดีในการ
บริจาคทาน ในการรักษาศีล ในการเจริญภาวนา ในการสรางบารมี ใน
การสรางความดี ในการสรางกุศลจิต ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ
เพราะวาขาพเจาไดมีศรัทธาความเชื่ออยางแรงกลา ในเรื่องกฎแหง
กรรม วาบุคคลกระทําการสิ่งใด ไมวาดีหรือชั่วก็ตาม ตนเองนั่นแล ที่จะ
เปนผูรับทั้งผลดีและผลชั่ว ไมใชผูอื่นจะมาเปนผูรับผล ตนเองนั่นแลที่จะ
เปนผูรับผลอยางเต็มที่ อยางถี่ถวนทุกคดี ไมวาชั่วหรือดี เปนกฎตายตัว
ตลอดกาลนาน จนสิ้นโลก
ขาพเจาขอตีแผความจริงใจไปตลอดโลกธาตุ ประกาศโทษตน ดวย
ความละอายตอบาป และความเกรงกลัวตอบาป ขาพเจาจะขวนขวาย
ปรับปรุง ตนเปน คนใหม จะเห็น โทษในความชั่ วแมเล็กนอย แลวไมฝน
กระทํา จะเห็นคุณในความดีแมเล็กนอย แลวขวนขวายกระทําโดยเคารพ
เอื้อเฟอ จะไมประมาท ไม ทอดธุระ ไมเชือนแช ตอความดีและคนดีทั้ง
ปวง จะไมทําตัวใหคุนเคยเปนสหายใกลชิด ตอความชั่วและคนชั่วทั้งปวง
จะขวนขวายคบหากัลยาณมิตรผูเปนบัณฑิต เพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ในเสน ทางแหงการปฏิบัติ บูชา ดวยความยําเกรงอยางแรงกลาตอพระ
ธรรม ไปจนกวาที่จะถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกลนี้ดวยเทอญ
พระชุมพล พลปฺโ  เขียนเพื่อเปนพุท ธบูชา ในวัน วิส าขบูชา ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๓
(บทขอขมากรรมสํานึกผิดนี้ ถาใครใชทุกวันจะชวยแกไขวิบากเวรกรรมให
เบาบางลง และชวยใหเจริญกาวหนาในการปฏิบัติธรรมเปนอยางยิ่ง)
(ไมสงวนลิขสิทธิ)์

๔๐๘

หมูพระเจดียยามเย็น ในพระราชวังมัณฑะเลย ณ เมืองมัณฑะเลย

๔๐๙

อธิบายภาพ
ปกหนา
ชเวสิกอง หรือ เจดียทองบนพื้นทรายแหงเมืองพุกาม เปนมหาเจดีย
ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจาอโนรธา มหาราช
องคแรกผูรวบรวมชาวพมาเปน ปกแผนเมื่อราว ๙๐๐ ปกอน ดูสูง เดน
เปนสงา สีทองเหลืองอรามนาประทับใจ

ปกหลัง
พระธาตุอินทรแขวน หรือ “ไจกทิโย” มหาบูชาสถานของชาวมอญพมา บนหนาผาสูงแหงรัฐมอญ ที่พุทธบารมีแสดงออกถึงความยิ่งใหญ
เปน ที่ประจักษแกสายตาชาวโลก เชื่อกันวาพระอินทรเสด็จลงมาจาก
สรวงสวรรค เพื่อนําเอาพระธาตุมาแขวนไวใหผูมีบุญมากราบไหว ใคร
ไดมาสักการะ ก็เทากับไดไหวพระธาตุเกศแกวจุฬามณีบนสวรรค ผูมี
บุญจะสามารถมองเห็นองคพระธาตุลอยอยูอยางชัดเจน

ปกหนาใน
เจดียชเวดากอง กรุงยางกุง เปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา รวม ๘ องค มีประวัติตํานานเกาแกกวา ๒,๕๐๐ ป

ปกหลังใน
เจดียชเวมอดอร หรือ “ไจกมุเตา แหงบาโก” เปนมหาเจดียที่บรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา รวม ๒ องค มีอายุเกาแกกวา ๒,๐๐๐ ป

๔๑๐

มหาบูชาสถานของชาวพมา
มหาบูชาสถานของชาวพมามี ๕ แหง ไดแก
๑. เจดียชเวดากอง กรุงยางกุง
๒. เจดียชเวสิกอง เมืองพุกาม
๓. เจดียชเวมอดอร หรือ เจดียมุเตา เมืองบาโก
๔. พระมหามุนี วัดยะไข เมืองมัณฑะเลย
๕. พระธาตุอินทรแขวน หรือ ไจกทิโย เมืองไจกโถ

๔๑๑

อธิบายภาพ

ความอัศจรรย ๙ ประการของพระมหาเจดียชเวสิกอง
๑. ยอดพระเจดียไมมีผนังยันเหล็ก
๒. เงาของสวนสีเ่ หลี่ยมของพระเจดียไมเปลี่ยนตําแหนง
๓. กระดาษหอแผนทองคําเปลวที่นําไปปดสวนยอดพระเจดีย จะไม
รวงลงมาพนเขตสี่เหลี่ยมของพระเจดีย
๔. เขตสี่เหลี่ยมของพระเจดีย สามารถรองรับนักทองเที่ยวและนัก
จาริกแสวงบุญไดไมจํากัดจํานวน
๕. มีการใหทานดวยขาวสุกรอน ๆ ทุกเชาที่พระเจดีย
๖. เมื่อตีกลองใบใหญจากดานหนึ่งของพระเจดีย จะไมสามารถไดยิน
เสียงกลองจากดานอื่น ๆ
๗. เมื่อมองดูพระเจดีย จะเกิดภาพลวงตาคลายพระเจดียตั้งอยูบนสัน
เขา
๘. ไมวาฝนจะตกหนักเพียงใด จะไมมีน้ํา ฝนขังอยูในอาณาเขตของ
องคพระเจดีย
๙. ในอาณาเขตสี่เหลี่ยมของพระเจดีย จะมีตนพิกุลทอง (Khaye หรือ
Chayar) ซึ่งจะออกดอกทั้งป
โรงหลอพระเสรีพุทธนิมิต
เลขที่ ๒ หมูที่ ๑๕ ถนนทรงพล ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐
โทรศัพท ๐๓๒-๒๑๑-๗๕๐, ๐๓๒-๒๑๑-๘๗๗ โทรสาร ๐๓๒-๓๔๒-๒๒๕
รับหลอพระพุทธรูป พระประธาน พระสาวก พระรูปเหมือน ทุกขนาด ทุกปาง
รับทําพิธีเททองหลอพระ ทั้งในและนอกสถานที

๔๑๒

