
ธรรมสิบหมวดทีเ่ป็นหนทางน าให้พ้นทุกข์ 
 
 เหล่าสรรพสตัวทุ์ก ๆ  รูปทุกนามทุกชนิด  กล็ว้นแต่อยากจะพน้ทุกขพ์น้ภยั  และประสบแต่
ความสุขความเจริญรุ่งเร่ืองดว้นกนัทั้งนั้น  แต่ส่วนมากแลว้ยงัไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรหรือวา่ประพฤติปฏิบติั
ธรรมขอ้ไหนจึงจะเป็นหนทางท่ีน าไปซ่ึงความสุขและความรุ่งเรือง  และน าไปซ่ึงหนทางแห่งความพน้ทุกข์
ท่ีแทจ้ริงได ้  ในโอกาสอนัน้ีขา้พเจา้จึงไดน้ าเอาเร่ืองในพระสุตตตนัตปิฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรคทสุตตร
สูตร  ในพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบบัหลวง  เล่มท่ี  11  หนา้  ๒๒๘  ซ่ึงเป็นธรรม  ๑๐  หมวดท่ีพระสมณ
โคดมบรมศาสดาของเราท่านทั้งหลายไดต้รัสเอาไวเ้พื่อชกัน าใหเ้หล่าสรรพสตัวท่ี์ประพฤติปฏิบติัธรรม
ดงักล่าวแลว้  สามารถกระท าใหพ้น้ทุกขแ์ละประสบบรมสุขท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งแน่นอน  ซ่ึงมีเร่ืองอยูว่า่คือ   
 สมยัหน่ึง  พระผูมี้พระภาคพร้อมดว้ยภิกษุสงฆห์มู่ใหญ่ประมาณ  ๕๐๐  รูป  ประทบัอยู ่ ณ  ฝ่ังสระ
โบกขรณี  ช่ือ  คดัครา  เขตนครจมัปา  ณ  ท่ีนัน่  ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายแลว้  ภิกษุพวกนั้น
รับค าท่านพระสารีบุตร  ท่านพระสารีบุตรไดก้ล่าววา่   
 เราจกักล่าวธรรมอยา่งสูงสิบหมวดส าหรับเปล้ืองกิเลสเคร่ืองร้อยรัดทั้งหมด  เพื่อถึงพระนิพพาน  
เพื่อกระท าท่ีสุดแห่งทุกข ์  
 ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ธรรมอยา่งหน่ึงมีอุปการะมาก  ธรรมอยา่งหน่ึงควรใหเ้จริญ  ธรรมอยา่งหน่ึง
ควรก าหนดรู้  ธรรมอยา่งหน่ึงควรละ  ธรรมอยา่งหน่ึงเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม  ธรรมอยา่งหน่ึงเป็นไปใน
ส่วนขา้งวิเศษ  ธรรมอยา่งหน่ึงทางตลอดไดย้าก  ธรรมอยา่งหน่ึงควรใหบ้งัเกิดข้ึน  ธรรมอยา่งหน่ึงควรรู้ยิง่  
ธรรมอยา่งหน่ึงควรท าใหแ้จง้   
 ธรรมอยา่งหน่ึงท่ีมีอุปการะมากเป็นไฉน  คือความไม่ประมาทในกศุลธรรมทั้งหลาย  น้ีธรรมอยา่ง
หน่ึงท่ีมีอุปการะมาก   
 ธรรมอยา่งหน่ึงท่ีควรใหเ้จริญเป็นไฉน  คือกายคตาสติอนัประกอบดว้ยความส าราญ  น้ีธรรมอยา่ง
หน่ึงท่ีควรใหเ้จริญ   
 ธรรมอยา่งหน่ึงท่ีควรก าหนดรู้เป็นไฉน  คือผสัสะท่ียงัมีอาสวะ  มีอุปาทาน  น้ีธรรมอยา่งหน่ึงท่ีควร
ก าหนดรู้   
 ธรรมอยา่งหน่ึงท่ีควรละเป็นไฉน  คืออสัมิมานะ  น้ีธรรมอยา่งหน่ึงท่ีควรละ   
 ธรรมอยา่งหน่ึงท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือมเป็นไฉน  คือการกระท าไวใ้นใจโดยไม่แยบคาย  น้ีธรรม
อยา่งหน่ึงเป็นไปในส่วนขา้งดี 
 ธรรมอยา่งหน่ึงท่ีแทงตลอดไดย้ากเป็นไฉน  คือเจโต  สมาธิเป็นอนนัตริก  น้ีธรรมอยา่งหน่ึงแทง
ตลอดไดย้าก 
 ธรรมอยา่งหน่ึงท่ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนเป็นไฉน  คือญาณท่ีไม่ก าเริบ  น้ีธรรมอยา่งหน่ึงควรใหบ้งัเกิดข้ึน   
 ธรรมอยา่งหน่ึงท่ีควรรู้ยิง่เป็นไฉน  คือสตัวท์ั้งหลายทั้งปวงมีอาหารเป็นท่ีตั้ง  น้ีธรรมอยา่งหน่ึงท่ี
ควรรู้ยิง่   



 ธรรมอย่างหน่ึงท่ีควรท าให้แจง้เป็นไฉน  คือเจโตวิมุตติอนัไม่ก าเริบ  น้ีธรรมอย่างหน่ึงท่ีควรท า
ให้แจง้ 
 ธรรมทั้งสิบดงัพรรณนามาน้ี  เป็นของจริง  แท ้  แน่นอน  ไม่ผดิพลาด  ไม่เป็นอยา่งอ่ืน  อนัพระ
ตถาคตตรัสรู้แลว้โดยชอบ   
 ธรรม  ๒  อยา่งมีอุปการะมาก  ธรรม  ๒  อยา่งควรใหเ้จริญ  ธรรม  ๒  อยา่งควรก าหนดรู้  ธรรม  
๒  อยา่งควรละ  ธรรม  ๒  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม  ธรรม  ๒  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งพิเศษ  ธรรม  
๒  อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้าก  ธรรม  2  อยา่งควรใหบ้งัเกิดข้ึน  ธรรม  ๒  อยา่งควรรู้ยิง่  ธรรม  ๒  อยา่งควร
ท าใหแ้จง้ 
 ธรรม  ๒  อยา่งท่ีมีอุปการะมากเป็นไฉน  คือนติ  ๑  สัมปชญัญะ  ๑  ธรรม  ๒  อยา่งเหล่าน้ีมี
อุปการะมาก   
 ธรรม  ๒ อยา่งท่ีควรใหเ้จริญเป็นไฉน  คือสมถะ  ๑  วิปัสสนา  1  ธรรม  ๒  อยา่งเหล่าน้ีควรให้
เจริญ   
 ธรรม  ๒  อยา่งท่ีควรก าหนดรู้เป็นไฉน  คือนาม  ๑  รูป  ๑  ธรรม  ๒  อยา่งเหล่าน้ีควรก าหนดรู้ 
 ธรรม  ๒  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือมเป็นไฉน  คือความเป็นผูว้า่ยาก  ๑  ความเป็นผูมี้มิตรชัว่  ๑  
ธรรม  ๒  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเจริญ   
 ธรรม  ๒  อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้ากเป็นไฉน  คือส่ิงใดเป็นเหตุปัจจยั  เพื่อความเศร้าหมองของเหล่า
สัตว ์ ๑  ส่ิงใดเป็นเหตุ  เป็นปัจจยัเพื่อความบริสุทธ์ิของเหล่าสตัว ์ ๑  ธรรม  ๒  อยา่งเหล่าน้ีแทงตลอดไดย้าก   
 ธรรม  ๒  อยา่งท่ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนเป็นไฉน  คือญาณ  ๒  ไดแ้ก่  ญาณในความส้ินไป  ๑  ญาณใน
ความไม่บงัเกิดข้ึน  ๑  ธรรม  ๒  อยา่งเหล่าน้ีควรใหบ้งัเกิด   
 ธรรม  ๒  อยา่งท่ีควรรู้ยิง่เป็นไฉน  คือ  ธาตุ  ๒  ไดแ้ก่  สงัขตธาตุ  ๑  อสังขตธาตุ  ๑  ธรรม  ๒  
อยา่งเหล่าน้ีควรรู้ยิง่   
 ธรรม  ๒  อยา่งท่ีควรท าใหแ้จง้เป็นไฉน  คือวิชชา  ๑  วิมุตติ  ๑  ธรรม  ๒  อยา่งเหล่าน้ีควรท าใหแ้จง้   
 ธรรมทั้งยีสิ่บดงัพรรณนามาน้ีเป็นของจริง  แท ้  แน่นอน  ไม่ผดิพลาด  ไม่เป็นอยา่งอ่ืน  อนัพระ
ตถาคตตรัสรู้แลว้โดยชอบ   
 ธรรม  ๓  อยา่งมีอุปการะมาก  ธรรม  ๓  อยา่งควรใหเ้จริญ  ธรรม  ๓  อยา่งควรก าหนดรู้  ธรรม  ๓  
อยา่งควรละ  ธรรม  ๓  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม  ธรรม  ๓  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งพิเศษ  ธรรม  ๓  
อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้าก  ธรรม  ๓  อยา่งควรใหบ้งัเกิดข้ึน  ธรรม  ๓  อยา่งควรรู้ยิง่  ธรรม  ๓  อยา่งควรท า
ใหแ้จง้   
 ธรรม  ๓  อยา่งท่ีมีอุปการะมากเป็นไฉน  คือการคบหาสตับุรุษ  ๓  การฟังธรรมของสัตบุรุษ  ๑  
การปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม  ๑  ธรรม  ๓  อยา่งเหล่าน้ีมีอุปการะมาก   
 ธรรม  ๓  อยา่งท่ีควรใหเ้จริญเป็นไฉน  คือสมาธิ  ๓  ไดแ้ก่  สมาธิมีวิตกมีวิจารณ์  ๑  สมาธิไม่มี
วิตกมีแต่วจิารณ์  ๑  สมาธิไม่มีวิตกไม่มีวจิารณ์  ๑  ธรรม  ๓  อยา่งเหล่าน้ีควรใหเ้จริญ 



 ธรรม  ๓  อยา่งท่ีควรละเป็นไฉน  คือเวทนา  ๓  ไดแ้ก่  สุขเวทนา  ๑  ทุกขเวทนา  ๑  อทุกขสุข
เวทนา  ๑  ธรรม  ๓  อยา่งเหล่าน้ีควรก าหนดรู้ 
 ธรรม  ๓  อยา่งท่ีควรละเป็นไฉน  คือตณัหา  ๓  ไดแ้ก่  กามตณัหา  ๑  ภาวตณัหา  ๑  วิภาวตณัหา  ๑  
ธรรม  ๓  อยา่งเหล่าน้ีควรละ   
 ธรรม  ๓  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือมเป็นไฉน  คืออกศุลมูล  ๓  ไดแ้ก่  อกศุลมูลคือโทสะ  ๑  
อกศุลมูลคือโมหะ  ๑  ธรรม  ๓  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม   
 ธรรม  ๓  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งวิเศษเป็นไฉน  คือกศุลมูล  ๓  อยา่ง  ไดแ้ก่  กศุลมูลคืออโลภะ  
๑  กศุลมูลคืออโทสะ  ๑  กศุลมูลคืออโมหะ  ๑  ธรรม  ๓  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในขา้งเจริญ   
 ธรรม  ๓  อยา่งท่ีแทงตลอดใหย้ากเป็นไฉน  คือธาตุเป็นท่ีตั้งแห่งความสลดัออก  ๓  คือ  เนกขมัมะ  
เป็นท่ีถ่ายถอนกาม  ๑  อรูปเป็นท่ีถ่ายถอนรูป  ๑  นิโรธเป็นท่ีถ่ายถอยส่ิงท่ีเกิดแลว้  อนัปัจจยัปรุงแต่งแลว้  
อาศยัเหตุเกิดข้ึนแลว้  อยา่งใดอยา่งหน่ึง  ธรรม  ๓  อยา่งเหล่าน้ีแทงตลอดไดย้าก   
 ธรรม  ๓  อยา่งท่ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนเป็นไฉนคือ  ญาณ  ๓  ไดแ้ก่  อกศุลมูลคือโลภะ  ๑  อตีตงัสญาณ  
๑  อนาคตงัสญาณ  ๑  ปัจจุบนันงัสญาณ  ๑  ธรรม  ๓  อยา่งเหล่าน้ีควรใหบ้งัเกิดข้ึน   
 ธรรม  ๓  อยา่งท่ีควรรู้ยิง่เป็นไฉน  คือธาตุ  ๓  ไดแ้ก่  กามธาตุ  ๑  รูปธาตุ  ๑  อรูปธาตุ  ๑  ธรรม  ๑  
อยา่งเหล่าน้ีควรรู้ยิง่   
 ธรรม  ๓  อยา่งท่ีควรท าใหแ้จง้เป็นไฉน  คือวิชชา  ๓  ไดแ้ก่  วิชชาคือความรู้ระลึกถึงชาติหนหลงั
ได ้ ๑  (ปุพเพนวาสานุสสติญาณ)  วิชชาคือความรู้ในการจุติและอุปบติัของสตัวท์ั้งหลาย  ๑  (จุตูปปาตญาณ)  
วิชชาคือความรู้ในความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  ๑  (อาสวกัขยญาณ)  ธรรม  ๓  อยา่งเหล่าน้ีควรท าให้
แจง้   
 ธรรมทั้ง  ๓๐  ดงัพรรณนามาน้ีเป็นของจริง  แท ้  แน่นอน  ไม่ผดิพลาด  ไม่เป็นอยา่งอ่ืน  อนัพระ
ตถาคตตรัสรู้แลว้โดยชอบ   
 ธรรมทั้ง  ๔  อยา่งมีอุปการะมาก  ธรรม  ๔  อยา่งควรเจริญ  ธรรม  ๔  อยา่งควรก าหนดรู้  ธรรม  ๔  
อยา่งควรละ  ธรรม ๔  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม  ธรรม  ๔  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งพิเศษ  ธรรม ๔  
อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้าก  ธรรม  ๔  อยา่งควรใหบ้งัเกิดข้ึน  ธรรม  ๔  อยา่งควรรู้ยิง่  ธรรม  ๔  อยา่งควร
กระท าใหแ้จง้   
 ธรรม  ๔  อยา่งท่ีมีอุปการะมากเป็นไฉน  คือจกัร  ๔  ไดแ้ก่  การอยูใ่นประเทศอนัสมควร  ๑  กราบ
คบสตับุรุษ  ๑  การตั้งตนไวช้อบ  ๑  ความเป็นผูมี้บุญกระท าไวแ้ลว้ในปางก่อน  ๑  ธรรม  ๑  อยา่งเหล่าน้ีมี
อุปการะมาก   
 ธรรม  ๔  อยา่งท่ีควรใหเ้จริญเป็นไฉน  คือสติปัฏฐาน  ๔  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรม
วินยัน้ี  พิจารณาเห็นภายในกายเนือง ๆ  อยู ่ มีความเพียร  มีสมัปชญัญะ  มีสติ  พึงก าจดัความยนิดี  ความยนิ
ร้ายในโลกเสียได ้ ๑  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ  อยู ่  มีความเพียร  มีสมัปชญัยะ  มีสติ  พึงก าจดั
ความยนิดี  ความยนิร้ายในโลกเสียได ้ ๑  พิจารณาเห็นจิตใจเนือง ๆ  อยู ่ มีความเพยีร  มีสมัปชญัญะ  มีสติ  



พึงก าจดัความยนิดี  ความยนิร้ายในโลกเสียได ้ ๑  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ  อยู ่  มีความเพียร  มี
สมัปชญัญะ  มีสติ   พึงก าจดัความยนิดี  ความยนิร้ายในโลกเสียได ้ ๑  ธรรม  ๔  อยา่งเหล่าน้ีควรใหเ้จริญ     
 ธรรม  ๔  อยา่งท่ีควรก าหนดรู้เป็นไฉน  คืออาหาร  ๔  ไดแ้ก่  กวฬิงการาหารท่ีหยาบหรือละเอียด  
๑  ผสัสาหาร  ๑  มโนสัญเจตนาหาร  ๑  วิญญาณาหาร  ๑  ธรรม  ๔  อยา่งเหล่าน้ีควรก าหนดรู้   
 ธรรม  ๔  อยา่งท่ีควรละเป็นไฉน  คือโอฆะ  ๔  ไดแ้ก่  โอฆะคือกาม  ๑  โอฆะคือภพ  ๑  โอฆะ
คือทิฏฐิ  ๑  โอฆะคืออวิชชา  ๑  ธรรม  ๔  อยา่งเหล่าน้ีควรละ   
 ธรรม  ๔  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือมเป็นไฉน  คือโยคะ  ๔  ไดแ้ก่  โยคะคือกาม  โยคะคือภพ  
โยคะคือทิฏฐิ  โยคะคืออวิชา  ธรรม  ๔  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม 
 ธรรม  ๔  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งวิเศษเป็นไฉน  คือความพราก  ๔  ไดแ้ก่  ความพรากจากกาม  ๑  
ความพรากจากภพ  ๑  ความพรากจากทิฏฐิ  ๑  ความพรากจากอวิชชา  ๑  ธรรม  ๔  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปใน
ส่วนขา้งวิเศษ   
 ธรรม  ๔  อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้ากเป็นไฉน  คือสมาธิ  ๔  ไดแ้ก่  สมาธิเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม  ๑  
สมาธิเป็นไปในส่วนขา้งทรงอยู ่ ๑  สมาธิเป็นไปในส่วนขา้งวิเศษ  ๑  สมาธิเป็นไปในส่วนขา้งแทนตลอด  ๑  
ธรรม  ๔  อยา่งเหล่าน้ีรู้ไดย้าก   
 ธรรม  ๔ อยา่งท่ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนเป็นไฉน  คือญาณ  ๔  ไดแ้ก่  ญาณในธรรม  ๑  ญาณในความ
คลอ้ยตาม  ๑  ญาณในความก าหนด  ๑  ญาณในสมมติ  ๑  ธรรม  ๔  อยา่งเหล่าน้ีควรใหบ้งัเกิดข้ึน   
 ธรรม  ๔  อยา่งท่ีควรรู้ยิง่เป็นไฉน  คืออริยสจั  ๔ ไดแ้ก่  ทุกขอริยสจั  ๑  ทุกขสมุทยัอริยสจั  ๑  
ทุกขนิโรธอริยสจั  ๑  อรหตัตผล  ๑  ธรรม  ๑  อยา่งเหล่าน้ีควรกระท าใหแ้จง้   
 ธรรมทั้งส่ีสิบดงัพรรณนามาน้ีเป็นของจริง  แท ้  แน่นอน  ไม่เป็นอยา่งอ่ืน  ไม่ผดิพลาด  อนัพร
ตถาคตตรัสรู้แลว้โดยชอบ   
 ธรรม  ๕  อยา่งมีอุปการะมาก  ธรรม  ๕  อยา่งควรใหเ้จริญ  ธรรม  ๕  อยา่งควรก าหนด  รู้ธรรม  ๕  
อยา่งควรละ  ธรรม  ๕  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม  ธรรม  ๕  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งวเิศษ  ธรรม  ๕  
อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้าก  ธรรม  ๕  อยา่งควรใหบ้งัเกิดข้ึน  ธรรม  ๕  อยา่งควรรู้ยิง่  ธรรม  ๕  อยา่งควรท า
ใหแ้จง้   
 ธรรม  ๕  อยา่งท่ีมีอุปการะมากเป็นไฉนคือ  องคเ์ป็นท่ีตั้งแห่งความเพียร  ๕  คือ  ดูกรผูมี้อายุ
ทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินยัน้ีเป็นผูมี้ศรัทธา  เช่ือพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตวา่  แมเ้พราะเหตุน้ี ๆ  
พระผูมี้พระภาคพระองคน์ั้นเป็นพระอรหนัต ์  ตรัสรู้เองโดยชอบ  ถึงพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะ  เสดจ็ไปดี
แลว้  ทรงรู้แจง้โลก  เป็นสารถีฝึกบุรุษท่ีควรฝึก  ไม่มีผูอ่ื้นยิง่กวา่  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลาย  
เป็นผูเ้บิกบานแลว้  เป็นผูจ้  าแนกพระธรรม  ๑  เป็นผูมี้อาพาธนอ้ย  มีทุกขน์อ้ย  ประกอบดว้ยไฟธาตุมีผล
สม ่าเสมอ  ไม่เยน็นกั  ไม่ร้อนนกั  พอปานกลาง  ควรแก่การตั้งความเพยีร ๑  เป็นผูไ้ม่โออวดไม่มีมายา
กระท าตนใหแ้จง้ตามเป็นจริงในพระศาสดา  หรือเพื่อนสหพรหมจรรยเ์ป็นวิญญู  ๑  เป็นผูป้รารภความเพียร
เพื่อละอกศุลธรรม  เพื่อความถึงพร้อมแห่งกศุาลธรรม  มีก าลงั  มีความบากบัน่มัน่คง  ไม่ทอดธุระในกศุล



ธรรม  ๑  เป็นผูมี้ปัญญาประกอบดว้ยปัญญา  อนัเป็นความเกิดและความดบัเป็นอริยะเป็นไปเพือ่ความแทง
ตลอดอนัจะใหถึ้งความส้ินทุกขโ์ดยชอบ  ๑  ธรรม  ๕  อยา่งเหล่าน้ีมีอุปการะมาก   
 ธรรม  ๕  อยา่งท่ีควรใหเ้จริญเป็นไฉน  คือสมัมาสมาธิ  อนัประกอบดว้ยองค ์ ๕  ไดแ้ก่  ปิติแผไ่ป  
๑  สุขแผไ่ป  ๑  การก าหนดใจผูอ่ื้นแผไ่ป  ๑  แสงสวา่งแผไ่ป  ๑  นิมิตเป็นเคร่ืองพิจารณา  ๑  ธรรม  ๕  
อยา่งเหล่าน้ีควรใหเ้จริญ   
 ธรรม  ๕  อยา่งท่ีควรก าหนดรู้เป็นไฉน  คืออุปาทานขนัธ์  ๕  ไดแ้ก่  อุปาทานขนัธ์คือรูป  อุปทาน
ขนัธ์คือเวทนา  อุปทานขนัธคื์อสัญญา  อุปทานขนัธ์คือสังขาร  อุปาทานขนัธ์คือวิญญาณ  ธรรม  ๕  อยา่ง
เหล่าน้ีควรก าหนดรู้   
 ธรรม  ๕  ท่ีควรละเป็นไฉนคือ  นิวรณ์  ๕ ไดแ้ก่  กามฉนัทนิวรณ์  ๑  พยาปาทนิวรณ์  ๑  ถีนมิทธ
นิวรณ์  ๑  อุทธจัจกกุกุจจริวรณ์  ๑ วจิิกิจฉานิวรณ์  ๑  ธรรม  ๕  อยา่งเหล่าน้ีควรละ   
 ธรรม  ๕ อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือมเป็นไฉน  คือเจโตขีลธรรม  ๕  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุ
ในพระศาสนาน้ียอ่มเคลือบแคลงสงสยั  ไม่นอ้มใจไป  ไม่เล่ือมใสในพระศาสดา  จิตของภิกษุนั้นยอ่มไม่
นอ้มไปเพื่อความเพยีร  เพื่อความประกอบเนือง ๆ  เพื่อความเพยีรไม่ขาดสาย  เพื่อความตั้งมัน่  ภิกษุใดยอ่ม
เคลือบแคลงสงสยั  ไม่นอ้มไป  ไม่เล่ือมใสในพระศาสดา  จิตของภิกษุนั้นยอ่มไม่นอ้ยไปเพื่อความเพียร  
เพื่อความประกอบเนือง ๆ  เพื่อความเพยีรไม่ขาดสาย  เพื่อความตั้งมัน่จิตของจิตของภิกษุใดยอ่มไม่นอ้งไป
เพื่อความเพยีร  เพื่อความประกอบเนือง ๆ  เพื่อความเพยีรไม่ขาดสาย  เพื่อความตั้งมัน่  อนัน้ีเป็นเจโตขีล
ธรรมขอ้ท่ีหน่ึง   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุยอ่มเคลือบแคลง  สงสยั  ไม่นอ้ยใจไป  ไม่เล่ือมใสในพระธรรม...ในพระสงห์...
ในความศึกษา   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูโ้กรธ  มีใจไม่แช่มช่ืน  มีใจกระดา้งในเพื่อนพรหมจรรย ์ ภิกษุใดเป็นผูโ้กรธ  
มีใจไม่แช่มช่ืน  ขดัใจ  มีใจกระดา้งในเพือ่นพรหมจรรย ์ จิตของภิกษุนั้นยอ่มไม่นอ้มไปเพื่อความเพียร  เพื่อ
ความประกอบเน่ือง ๆ  เพื่อความเพียรไม่ขาดสาย  เพื่อความตั้งมัน่  จิตของภิกษุภิกษุนั้นยอ่มไม่นอ้งไปเพื่อ
ความเพยีร  เพื่อความประกอบเน่ือง ๆ  เพื่อความเพยีรไม่ขาดสาย  เพื่อความตั้งมัน่  อนัน้ีเป็นเจโตขีลธรรม
ขอ้ท่ี  ๕  ธรรม  ๕  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม 
 ธรรม  ๕  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งวิเศษเป็นไฉนคือ  อินทรีย ์  ๕  ไดแ้ก่  อินทรียคื์อศรัทธา  ๑  
อินทรียคื์อวิริยะ  ๑  อินทรียคื์อสติ  ๑  อินทรียคื์อสมาธิ  ๑  อินทรียคื์อปัญญา  ๑  ธรรม  ๕  อยา่งเหล่าน้ี
เป็นไปในส่วนขา้งเจริญ   
 ธรรม  ๕  อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้ากเป็นไฉนคือ  ธาตุเป็นท่ีตั้งแห่งความถ่ายถอน  ดูกรผูมี้อายุ
ทั้งหลาย  เม่ือภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีกระท าไวใ้นใจซ่ึงกามทั้งหลาย  จิตยอ่มไม่แล่นไป  ไม่เล่ือมใสไม่
ตั้งอยู ่  ไม่นอ้มไปในกามทั้งหลาย  แต่เม่ือเธอกระท าไวใ้นใจซ่ึงเนกขมัมะ  จิตยอ่มแล่นไปเล่ือมใสตั้งอยู ่ 
นอ้มไปในเนกขมัมะ  จิตของเธอด าเนินไปดีแลว้  อบรมดีแลว้  ออกไปดีแลว้  พน้ดีแลว้  พรากแลว้จากกาม



ทั้งหลาย  อาสวะเหล่าใดบงัเกิดข้ึนเพราะกามเป็นปัจจยั  มีความทุกขแ์ละความเร่ร้อน  เธอพน้แลว้จากอา
สวะเหล่านั้น  ไม่ตอ้งเสวยเวทนานั้น  อนัน้ีพระผูมี้พระภาคตรัสวา่เป็นท่ีถ่ายถอนกามทั้งหลาย   
 อีกขอ้หน่ึง  เม่ือภิกษุกระท าไวใ้นใจซ่ึงความพยาบาท  จิตยอ่มไม่แล่นไป  ไม่เล่ือมใส  ไม่ตั้งอยู ่ ไม่
นอ้มไปในความพยาบาท  แต่เม่ือเธอกระท าไวใ้นใจ  ซ่ึงความไม่พยาบาท  จิตยอ่มแล่นไป  เล่ือมใสตั้งอยู ่ 
นอ้มไปในความไม่พยาบาท  จิตของเธอด าเนินไปดีแลว้  อบรมดีแลว้  ออกไปดีแลว้  พรากแลว้จากความ
พยาบาท  อาสวะเหล่าใดบงัเกิดข้ึนเพราะความพยาบาทเป็นปัจจยั  มีความทุกขแ์ละความเร่าร้อน  เธอพน้
จากอาสวะเหล่านั้นไม่ตอ้งเสวยเวทนานั้น  อนัน้ีพระผูมี้พระภาคตรัสวา่เป็นท่ีถ่ายถอนความพยาบาท   
 อีกขอ้หน่ึง  เม่ือภิกษุกระท าไวใ้นใจซ่ึงความเบียดเบียนจิตยอ่มไม่แล่นไป  ไม่เล่ือมใส  ไม่ตั้งอยู ่ ไม่
นอ้มไปในความเบียดเบียน  แต่เม่ือเธอกระท าไวใ้นใจ  ซ่ึงความไม่เบียดเบียน  จิตยอ่มแล่นไป  เล่ือมใส
ตั้งอยู ่  นอ้มไปในความไม่เบียดเบียน  จิตของเธอด าเนินไปดีแลว้  อบรมดีแลว้  ออกไปดีแลว้  พน้ดีแลว้  
พรากแลว้จากความเบียดเบียน  อาสวะเหล่าใดบงัเกิดข้ึนเพราะความเบียดเบียนเป็นปัจจยั  มีความทุกขแ์ละ
ความเร่าร้อน  เธอพน้แลว้จากอาสวะเหล่านั้น  ไม่ตอ้งเสวยเวทนานั้น  อนัน้ีพระผูมี้พระภาคตรัสวา่เป็นท่ี
ถ่ายถอนความเบียดเบียน   
 อีกขอ้หน่ึง  เม่ือภิกษุกระท าไวใ้นใจซ่ึงรูปทั้งหลาย  จิตยอ่มไม่แล่นไป  ไม่เล่ือมใส  ไม่ตั้งอยู ่  ไม่
นอ้มไปในรูปทั้งหลาย  แต่เม่ือเธอกระท าไวใ้นใจซ่ึงอรูป  จิตยอ่มแล่นไป  เล่ือมใส  ตั้งอยู ่  นอ้มไปในอรูป  
จิตของเธอด าเนินไปดีแลว้  อบรมดีแลว้  ออกไปดีแลว้  พน้ดีแลว้  พรากแลว้จากรูปทั้งหลาย  อาสวะไม่ตอ้ง
เสวยเวทนานั้น  อนัน้ีพระผูมี้พระภาคตรัสวา่เป็นท่ีถ่ายถอนรูปทั้งหลาย   
 อีกขอ้หน่ึง  เม่ือภิกษุกระท าไวใ้นใจซ่ึงกายของตน  จิตยอ่มไม่แล่นไป  ไม่เล่ือมใส  ไม่ตั้งอยู ่  ไม่
นอ้มไปในกายของตน  แม่เม่ือเธอกระท าไวใ้นใจซ่ึงความดบักายของตน  จิตยอ่มไม่เล่ือมใส  ตั้งอยู ่ นอ้มไป
ในความดบักายของตน  จิตของเธอด าเนินไปดีแลว้  อบรมดีแลว้  ออกไปดีแลว้  พน้ดีแลว้  พรากแลว้จาก
กายของตน  อาสวะเหล่าใดบงัเกิดข้ึนเพราะกายของตนเป็นปัจจยั  มีความทุกขแ์ละความเร่าร้อน  เธอพน้
แลว้จากอาสวะเหล่านั้น  ไม่ตอ้งเสวยเวทนานั้น  อนัน้ีพระผูมี้พระภาคตรัสวา่เป็นท่ีถ่ายถอนกายของตน  
ธรรม  5  อยา่งเหล่าน้ีรู้ไดย้าก       
 ธรรม  ๕  อยา่งท่ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนเป็นคือ  สมัมาสมาธิประกอบดว้ยญาณ  5  ไดแ้ก่  ญาณบงัเกิดข้ึน
เฉพาะตนวา่สมาธิน้ีมีสุขในปัจจุบนั  และมีสุขเป็นวิบากต่อไป  ๑  ญาณบงัเกิดข้ึนเฉพาะตนวา่สมาธิน้ีเป็นอริ
ยไุม่มีอามิส  1  ญาณบงัเกิดข้ึนเฉพาะตนวา่สมาธิน้ีอนับุรุษผูไ้ม่ต  ่าชา้เสพแลว้  ๑  ญาณบงัเกิดข้ึนเพราะตนวา่
สมาธิน้ีสงบประณีต  มีปฏิปัสสทัธิอนัไดแ้ลว้  ถึงความเป็นธรรมเอกผดุข้ึน  และมิใช่ข่มข่ีหา้มดว้ยจิตเป็นส
สงัขาร  ญาณบงัเกิดข้ึนเฉพาะตนวา่กเ็รานั้นมีสติ  เขา้สมาธิน้ี  และมีสติออกจากสมาธิน้ี  ๑  ธรรม  ๕  อยา่ง
เหล่าน้ีควรใหบ้งัเกิดข้ึน   
 ธรรม  ๕  อยา่งท่ีควรรู้ยิง่เป็นไฉน  คือวิมุตตายตนะ  ๕  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  พระศาสดาหรือส
พรหมจารรีผูอ้ยูใ่นฐานะแห่งครูรูปใดรูปหน่ึง  แสดงธรรมแก่ภิกษุในพระธรรมวนิยัหรือภิกษุยอ่มรู้อรรถ
ทัว่ถึงรู้ธรรมทัว่ถึงในธรรมนั้น  ตามท่ีท่านแสดง  เม่ือเธอรู้อรรถทัว่ถึงรู้ธรรมทัว่ถึงปราโมทยย์อ่มเกิด  เม่ือ



ปราโมทยเ์กิดปิติยอ่มเกิด  เม่ือมีใจกอปรดว้ยปิติกายยอ่มสงบ  กายสงบยอ่มไดเ้สวยสุข  เม่ือมีสุขจิตยอ่มตั้ง
มัน่  น้ีเป็นวิมุตตายตนะขอ้ท่ีหน่ึง   
 อีกขอ้หน่ึง  พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอ้ยูใ่นฐานแห่งครูรูปใดรูปหน่ึง  มิไดแ้สดงแก่ภิกษุเลย  แต่
วา่ภิกษุอ่ืนแสดงธรรมตามท่ีไดฟั้งไดเ้รียนมาแก่ผูอ่ื้นโดยพิสดาร  เธอยอ่มรู้อรรถทัว่ถึงรู้ธรรมทัว่ถึงในธรรม
นั้น  ตามท่ีภิกษุแสดงธรรมตามท่ีไดฟั้งไดเ้รียนมาแก่ผูอ่ื้นโดยพิสดาร  เม่ือเธอรู้อรรถทัว่ถึงรู้ธรรมทัว่ถึง
ปราโมทยย์อ่มเกิด  เม่ือปราโมทยเ์กิดปิติยอ่มเกิด  เม่ือมีใจกอปรดว้ยปิติกายยอ่มสงบ  กายสงบยอ่มไดเ้สวย
สุข  เม่ือมีสุขจิตยอ่มตั้งมัน่  น้ีเป็นวิมุตตายตนะขอ้ท่ีสอง   
 อีกขอ้หน่ึง  พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอ้ยูใ่นฐานะแห่งครูรูปใดรูปหน่ึงมิไดแ้สดงธรรมแก่ภิกษุ
เลย  ภิกษุอ่ืนกมิ็ไดแ้สดงธรรมตามท่ีไดฟั้งไดเ้รียนมาแก่ผูอ่ื้นโดยพิสดาร  แต่วา่กระท าการสาธยายตามท่ีได้
ฟังไดเ้รียนมาโดยพิสดาร  เธอยอ่มรู้อรรถทัว่ถึงรู้ธรรมทัว่ถึงในธรรมนั้น  ตามท่ีภิกษุกระท าการสาธยาย
ธรรมตามท่ีไดฟั้งไดเ้รียนมาโดยพิสดาร  เม่ือเธอรู้อรรถทัว่ถึงรู้ธรรมทัว่ถึงปราโมทยย์อ่มเกิด  เม่ือปราโมทย์
เกิดปิติยอ่มเกิด  เม่ือมีใจกอปรดว้ยปิติกายยอ่มสงบ  กายสงบยอ่มไดเ้สวยสุข  เม่ือมีสุขจิตยอ่มตั้งมัน่น้ีเป็น
วิมุตตายตนะขอ้ท่ีสาม   
 อีกขอ้หน่ึง  พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอ้ยูใ่นฐานะแห่งครูรูปใดรูปหน่ึง  มิไดแ้สดงธรรมแก่ภิกษุ
เลย  ภิกษุอ่ืนกมิ็ไดแ้สดงธรรมตามท่ีไดฟั้งไดเ้รียนมาแก่ผูอ่ื้นโดยพิสดาร  และมิไดก้ระท าการสาธยายธรรม
ตามท่ีไดฟั้งไดเ้รียนมาโดยพสิดาร  แต่วา่เธอตรึกตามตรองตามเพง่ตาม  ซ่ึงธรรมตามท่ีไดฟั้งไดเ้รียนมาดว้ย
จิต  เพง่ตามดว้ยใจเธอยอ่มรู้อรรถทัว่ถึง  รู้ธรรมทัว่ถึงในธรรมนั้นตามท่ีเธอตรึกตามตรองตาม  ซ่ึงธรรม
ตามท่ีไดฟั้งไดเ้รียนมาดว้ยจิต  เพง่ตามดว้ยใจ  เม่ือเธอรู้อรรถทัว่ถึงรู้ธรรมทัว่ถึงปราโมทยย์อ่มเกิด  เม่ือ
ปราโมทยเ์กิดปิติยอ่มเกิด  เม่ือมีใจกอปรดว้ยปิติกายยอ่มสงบ  กายสงบยอ่มไดเ้สวยสุข  เม่ือมีสุขจิตยอ่มตั้ง
มัน่  น้ีเป็นวิมุตตายตนะขอ้ท่ีส่ี   
 อีกขอ้หน่ึง  พระศาสดาหรือสพรหมจารีผูอ้ยูใ่นฐานะแห่งครูรูปใดรูปหน่ึง  มิไดแ้สดงธรรมแก่ภิกษุ
เลย  ภิกษุอ่ืนกมิ็ไดแ้สดงธรรมตามท่ีไดฟั้งไดเ้รียนมาแก่ผูอ่ื้นโดยพิสดาร  และมิไดก้ระท าการสาธยายธรรม
ตามท่ีไดฟั้งไดเ้รียนมาโดยพสิดาร  และเธอมิไดต้รึกตามตรองตามซ่ึงธรรมท่ีไดฟั้งไดเ้รียนมาดว้ยจิต  มิได้
เพง่ตามดว้ยใจ  แต่วา่สมาธินิมิตอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีภิกษุนั้นเรียนดีแลว้  กระท าไวใ้นใจดีแลว้  ทรงไวดี้แลว้  
แทงตลอดดีแลว้ดว้ยปัญญา  เธอยอ่มรู้อรรถทัว่ถึง  รู้ธรรมทัว่ถึงในธรรมนั้น  โดยประการท่ีสมาธินิมิตอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงท่ีเธอเรียนดีแลว้  กระท าไวใ้นใจดีแลว้  ทรงไวดี้แลว้  แทงตลอดดีแลว้ดว้ยปัญญา  เม่ือเธอรู้
อรรถทัว่ถึงรู้ธรรมทัว่ถึงปราโมทยย์อ่มเกิด  เม่ือปราโมทยเ์กิดปิติยอ่มเกิด  เม่ือมีใจกอปรดว้ยปิติกายยอ่ม
สงบ  กายสงบยอ่มไดเ้สวยสุข  เม่ือมีสุขจิตยอ่มตั้งมัน่  น้ีเป็นวิมุตตายตนะขอ้ท่ีหา้  ธรรม  ๕  อยา่งเหล่าน้ี
ควรรู้ยิง่   
 ธรรม  ๕  ท่ีควรท าใหแ้จง้เป็นไฉน  คือธรามขนัธ์  ๕  ไดแ้ก่  สีลขนัธ์  ๑  สมาธิขนัธ์  ๑  ปัญญาขนัธ์  
๑  วิมุตติขนัธ์  ๑  วิมุตติญาณทสัสนขนัธ์  ๑  ธรรม  ๕  อยา่งน้ีควรท าใหแ้จง้   



 ธรรม  50  อยา่งดงัพรรณนามาน้ีเป็นของจริง  แท ้ แน่นอน  ไม่ผดิพลาด  ไม่เป็นอยา่งอ่ืน  อนัพระ
ตถาคตตรัสรู้แลว้โดยชอบ   
 ธรรม  ๖  อยา่งมีอุปการะมาก  ธรรม  ๖  อยา่งควรใหเ้จริญ  ธรรม  ๖  อยา่งควรก าหนดรู้  ธรรม  ๖  
อยา่งควรละ  ธรรม  ๖  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม  ธรรม  ๖  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเจริญ  ธรรม  ๖  
อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้าก  ธรรม  ๖  อยา่งควรใหบ้งัเกิดข้ึน  ธรรม  ๖  อยา่งควรรู้ยิง่  ธรรม  ๖  อยา่งควรท าให้
แจง้   
 ธรรม  ๖  อยา่งท่ีมีอุปการะมากเป็นไฉน  ไดแ้ก่  สาราณียธรรม  ๖  คือ  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุ
ในพระธรรมวนิยัน้ีเขา้ไปตั้งกายกรรม  ประกอบดว้ยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรยท์ั้งหลาย  ทั้งต่อหนา้และลบั
หลงั  แมน้ี้กเ็ป็นสาราณียธรรมกระท าใหเ้ป็นท่ีรักใหเ้ป็นท่ีเคารพ  เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กนัเพื่อความ
ไม่ววิาทกนั  เพื่อความพร้อมเพรียงกนั  เพื่อความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเขา้ไปตั้งวจีกรรม  ประกอบดว้ยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรยท์ั้งหลาย  ทั้งต่อหนา้
และลบัหลงั  แมน้ี้กเ็ป็นสาราณียธรรม  
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเขา้ไปตั้งมโนกรรม  ประกอบดว้ยเมตตาในเพื่อพรหมจรรยท์ั้งหลาย  ทั้งต่อหนา้
และลบัหลงั  แมน้ี้กเ็ป็นสาราณียธรรม   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุยอ่มแบ่งปันลาภอนัประกอบดว้ยธรรม  ไดม้าโดยธรรม  โดยท่ีสุดแมม้าตรว่า
อาหารอนันบัเน่ืองในบาตรคือเฉล่ียกนับริโภคกบัเพื่อนพรหมจรรย ์  ผูมี้ศีลทั้งหลาย  แมน้ี้กเ็ป็นสาราณีย
ธรรม   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูมี้ทิฏฐิเสมอกนักบัเพื่อนพรหมจรรยท์ั้งหลาย  ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั  
ในทิฏฐิดนัประเสริฐน าออกจากทุกข ์  น าผูป้ฏิบติัตามเพื่อความส้ินทุกขโ์ดยชอบ  แมน้ี้กเ็ป็นสาราณียธรรม
กระท าใหเ้ป็นท่ีรัก  ใหเ้ป็นท่ีเคารพ  เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั  เพื่อความไม่วิวาทกนั  เพื่อความพร้อม
เพรียงกนั  เพือ่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ธรรม  ๖  อยา่งน้ีมีอุปการะมาก   
 ธรรม  ๖  อยา่งท่ีควรใหเ้จริญเป็นไฉน  คืออนุสติฐานะ  ๖  ไดแ้ก่  ระลึกถึงคุณพระเจา้  ๑  ระลึกถึง
คุณพระธรรม  ๑  ระลึกถึงคุณพระสงฆ ์ ๑  ระลึกถึงศีล  ๑  ระลึกถึงทานท่ีตนบริจาค  ๑  ระลึกถึงคุณท่ีท า
บุคคลใหเ้ป็นเทวดา  ๑  ธรรม  ๖  อยา่งเหล่าน้ีควรใหเ้จริญ   
 ธรรม  ๖  อยา่งท่ีควรก าหนดรู้เป็นไฉน  คืออายตนะภายใน  ๖  ไดแ้ก่  อายตนะคือตา  ๑  อายตนะ
คือหู  ๑  อายตนะคือจมูก  ๑  อายตนะคือล้ิน  ๑  อายตนะคือกาย  ๑  อายตนะคือใจ  ๑  ธรรม  ๖  อยา่งเหล่าน้ี
ควรก าหนดรู้   
 ธรรม  ๖  อยา่งท่ีควรละเป็นไฉน  คือตณัหา  ๖  หมู่  ไดแ้ก่  ตณัหาในรูป  1  ตณัหาในเสียง  1  
ตณัหาในกล่ิน  ๑  ตณัหาในรส  ๑  ตณัหาในโผฏฐพัพะ  ๑  ตณัหาในธรรม  ๑  ธรรม  ๖  อยา่งเหล่าน้ีควรละ   
 ธรรม  ๖  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือมเป็นไฉน  คือความไม่เคารพ  ๖  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุ
ในพระธรรมวนิยัน้ีไม่มีความเคารพ  ไม่เช่ือฟังในพระศาสดา  ๑  ในพระธรรม  ๑  ในพระสงฆ ์ ๑  ในความ
ศึกษา  ๑  ในความไม่ประมาท  ๑  ในปฏิสันถาร  ๑  ธรรม  ๖  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม   



 ธรรม  ๖  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเจริญเป็นไฉน  คือความเคารพ  ๖  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุใน
พระธรรมวินยัน้ีมีความเคารพเช่ือฟังในพระศาสดา  ๑  ในพระธรรม  ๑  ในพระสงฆ ์ ๑  ในความศึกษา  ๑  
ในความไม่ประมาท  ๑  ในความปฏิสันถาร  ๑  ธรรม  ๖  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเจริญ   
 ธรรม  ๖  อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้ากเป็นไฉน  คือธาตุเป็นท่ีตั้งแห่งความสลดัออกคือ   

(๑) ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวนิยัน้ีพึงกล่าวอยา่งน้ีวา่  กเ็มตตาเจโตวิมุตติ  เราให้
เจริญแลว้   

กระท าใหม้ากแลว้  กระท าใหเ้ป็นดงัยาน  กระท าใหเ้ป็นดุจท่ีตั้ง  คล่องแคล่วแลว้  สัง่สมแลว้  ปรารภดีแลว้  
และเม่ือเป็นเช่นนั้น  พยาบาทยงัครอบง าจิตของเราตั้งอยู ่ ภิกษุนั้นพึงถูกกล่าวอยา่งน้ีวา่  ท่านอยา่ไดพ้ดูอยา่ง
น้ี  ท่านผูมี้อายอุยา่ไดก้ล่าวอยา่งน้ี  อยา่ไดก้ล่าวตู่พระผูมี้พระภาค   การกล่าวตู่พระผูมี้พระภาคไม่ดีเลย  พระ
ผูมี้พระภาคมีพึงตรัสอยา่งน้ี  ขอ้น้ีมิใช่ฐานะมิใช่โอกาส  ค  าท่ีวา่  เม่ือเมตตาเจโตวมุิตติ  ภิกษุใหเ้จริญแลว้  
กระท าใหม้ากแลว้  กระท าใหเ้ป็นดงัยาน  กระท าใหเ้ป็นดุจท่ีตั้งคล่องแคล่วแลว้  สัง่สมแลว้  ปรารภดีแลว้  
และเม่ือเป็นเช่นนั้น  พยาบาทจดัครอบง าจิตของภิกษุนั้นตั้งอยูด่งัน้ีนั้นมิใช่ฐานะท่ีจะดีได ้  ผูมี้อายทุั้งหลาย  
เพราะวา่เมตตเจโตวิมุตติเป็นท่ีสลดัออกจากพยาบาท   
 (๒) ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวนิยัน้ีพึงกล่าวอยา่งน้ีวา่  กก็รุณาเจโตวมุิตติ  อนัเราให้
เจริญ 
แลว้  ปรารภดีแลว้  และเม่ือเป็นเช่นนั้น  วิหงัสายงัครอบง าจิตของเราตั้งอยู ่  ภิกษุนั้นพึงถูกกล่าววา่อยา่งน้ี  
ท่านอยา่ไดพ้ดูอยา่งน้ี  ท่านผูมี้อายอุยา่ไดก้ล่าวอยา่งน้ี  อยา่กล่าวตู่พระผูมี้พระภาค  การกล่าวตู่พระผูมี้พระ
ภาคไม่ดีเลย  พระผูมี้พระภาคไม่พึงตรัสอยา่งน้ี  ขอ้น้ีมิใช่ฐานะ  มิใช่โอกาส  ค  าท่ีวา่เม่ือกรุณาเจโตวิมุตติ  
ภิกษุใหเ้จริญแลว้  ปรารภดีแลว้  และเม่ือเป็นเช่นนั้น  วหิิงสาจกัครองง าจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู ่  ดงัน้ีนั้นมิใช่
ฐานะท่ีจะมีได ้ ผูมี้อายทุั้งหลาย  เพราะวา่กรุณาเจโตวมุิตติน้ีเป็นท่ีสลดัออกจากวิหิงสา   

(๓) ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวนิยัน้ีพึงกล่าวอยา่งน้ีวา่  กมุ็ทิตาเจโตวิมุตติ  เราให้
เจริญแลว้   

ปรารภแลว้  และเม่ือเป็นเช่นนั้น  อรติยงัครอบง าจิตของเราตั้งอยู ่  ภิกษุนั้นพึงถูกวา่กล่าวน้ีวา่  ท่านอยา่ได้
พดูอยา่งน้ี  ท่านผูมี้อายอุยา่ไดก้ล่าวอยา่งน้ี  อยา่กล่าวตู่พระผูมี้พระภาค  การกล่าวตู่พระผูมี้พระภาคไม่ดีเลย  
พระผูมี้พระภาคมีพึงตรัสอยา่งน้ี  ขอ้น้ีมิใช่ฐานะ  มิใช่โอกาส  ค  าท่ีวา่เม่ือมุทิตาเจโตวิมุตติ  ภิกษุใหเ้จริญ
แลว้  ปรารภดีแลว้  และเม่ือเป็นเช่นนั้น  อรติยอ่มครองง าจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู ่  ดงัน้ีนั้นมิใช่ฐานะท่ีจะมีได ้ 
ผูมี้อายทุั้งหลาย  เพราะวา่มุทิตาเจโตวิมุตติน้ีเป็นท่ีสลดัออกจากอรติ   
 (๔) ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวนิยัน้ีพึงกล่าวอยา่งน้ีวา่  กอุ็เบกขาเจโตวิมุตติ  เราให้
เจริญแลว้  ปรารภดีแลว้  และเม่ือเป็นเช่นนั้น  ราคะยอ่มครอบง าจิตของเราตั้งอยู ่  ภิกษุนั้นพึงถูกวา่กล่าว
อยา่งน้ีวา่  ท่านอยา่ไดพ้ดูอยา่งน้ีวา่  ท่านผูมี้อายอุยา่ไดก้ล่าวอยา่งน้ี  อยา่กล่าวตู่พระผูมี้พระภาคอยา่งน้ี  พระ
ผูมี้อายอุยา่ไดก้ล่าวอยา่งน้ี  อยา่กล่าวตู่พระผูมี้พระภาค  การกล่าวตู่พระผูมี้พระภาคไม่ดีเลย  พระผูมี้พระ
ภาคไม่พึงตรัสอยา่งน้ี  ขอ้น้ีมิใช่ฐานะ  มิใช่โอกาส  ค  าท่ีวา่เม่ืออุเบกขาเจโตวิมุตติ  ภิกษุใหเ้จริญแลว้  ปรารภ



ดีแลว้  และเม่ือเป็นเช่นนั้น  ราคะยงัครอบง าจิตของภิขนุั้นตั้งอยู ่  ดงัน้ีนั้นมิใช่ฐานะท่ีจะมีได ้  ผูมี้อายุ
ทั้งหลาย  เพราะวา่อุเบกขาเจโตวิมุตติน้ีเป็นท่ีสลดัออกจากราคะ   

(๕) ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีพึงกล่าวอยา่งน้ีวา่  เจโตวิมุตติ  อนัหานิมิตมิได ้  
เราใหเ้จริญแลว้  ปรารภดีแลว้  และเม่ือเป็นเช่นนั้น  วญิญาณของเรายอ่มไปตามนิมิต  ภิกษุนั้นถูกวา่กล่าว
อยา่งน้ีวา่  ท่านอยา่พดูอยา่งน้ี  ท่านผูมี้อายอุยา่ไดก้ล่าวอยา่งน้ี  อยา่กล่าวตู่พระผูมี้พระภาค  การกล่าวตู่พระผู ้
มีพระภาค  การกล่าวตู่พระผูมี้พระภาคไม่ดีเลย  พระผูมี้พระภาคมีพงึตรัสอยา่งน้ี  ขอ้น้ีมิใช่ฐานะ  มิใช่
โอกาส  ค  าท่ีวา่เม่ือเจโตวิมุตติอนัหานิมิตได ้ ภิกษุใหเ้จริญแลว้  ปรารภดีแลว้  และเม่ือเป็นเช่นนั้น  วิญญาณ
ของภิกษุนั้นจกัไปตามนิมิต  ดงัน้ีนั้นมิใช่ฐานะท่ีจะมีได ้  ผูมี้อายทุั้งหลาย  เพราะวา่เจโตวิมุตติอนัหานิมิต
มิไดน้ี้  เป็นท่ีสลดัออกจากนิมิตทั้งปวง   

(๖) ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีพึงกล่าวอยา่งน้ีวา่  เม่ือการถือวา่เรามีอยูด่งัน้ี   
ของเราหมดไปแลว้เรากมิ็ไดพ้ิจารณาเห็นวา่เราน้ีมีอยู ่  และเม่ือเช่นนั้นลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสยัยงั
ครอบง าจิตของเราตั้งอยู ่ ภิกษุนั้นพึงถูกวา่กล่าวอยา่งน้ีวา่  ท่านอยา่พดูอยา่งน้ี  ท่านผูมี้อายอุยา่ไดก้ล่าวอยา่ง
น้ี  อยา่กล่าวตู่พระผูมี้พระภาค  การกล่าวตู่พระผูมี้พระภาคไม่ดีเลย  พระผูมี้พระภาคไม่พึงตรัสอยา่งน้ี  ขอ้น้ี
มิใช่ฐานะ  มิใช่โอกาส  ค  าท่ีวา่เม่ือการยดึถือวา่เรามีอยูด่งัน้ีหมดไปแลว้  และเม่ือเขามิไดพ้ิจารณาเห็นวา่เรา
น้ีมีอยู ่  และเม่ือเป็นเช่นนั้นลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสยั  จกัครอบง าจิตของภิกษุนั้นตั้งอยู ่  ดงัน้ีนั้น  
มิใช่ฐาน  มิใช่โอกาส  ค  าท่ีวา่เม่ือการยดึถือวา่เรามีอยูด่งัน้ีหมดไปแลว้  และเม่ือเขามิไดพ้ิจารณาเห็นวา่เราน้ี
มีอยู ่ และเม่ือเป็นเช่นนั้นลูกสรคือความเคลือบแคลงสงสยั  จกัครอบง าจิตของภิกษุนั้นตั้งมัน่  ดงัน้ีนั้น  มิใช่
ฐานะท่ีจะมีได ้  ผูมี้อายทุั้งหลาย  เพราะวา่ความถอนข้ึนซ่ึงอสัมิมานะน้ีเป็นท่ีสลดัออกจากลูกศรคือความ
เคลือบแคลงสงสยั  ธรรม  6  อยา่งเหล่าน้ีแทงตลอดไดย้าก   
 ธรรม  ๖  อยา่งท่ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนเป็นไฉน  คือธรรมเป็นเคร่ืองอยูเ่นือง ๆ  ๑  อยา่ง  ดูกรผูมี้อายุ
ทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีเห็นรูปดว้ยจกัษุแลว้  ไม่ดีใจ  ไม่เสียใจ  เป็นผูว้างเฉย  มีสติสมัปชญัญะอยู ่ 
๑  ฟังเสียงดว้ยหูแลว้  ไม่ดีใจ  ไม่เสียใจ  เป็นผูว้างเฉย  มีสติสมัปชญัญะอยู ่ ๑  สูดกล่ินดว้ยจมูกแลว้ไม่ดีใจ  
ไม่เสียใจ  เป็นผูว้างเฉย  มีสติสปัชญัญะอยู ่ 1  ถูกตอ้งโผฏฐพัพะดว้ยกายแลว้  ไม่ดีใจ  ไม่เสียใจ  เป็นผูว้าง
เฉย  มีสติสมัปชญัยะอยู ่ ๑  รู้ธรรมารมณ์ดว้นใจแลว้  ไม่ดีใจ  ไม่เสียใจ  เป็นผูว้างเฉย  มีสติสมัปชญัญะอยู ่ 
๑  ธรรม  ๖  อยา่งเหล่าน้ีควรใหบ้งัเกิดข้ึน   
 ธรรม  ๖  อยา่งท่ีควรรู้ยิง่เป็นไฉน  คืออนุตตริยะ  ๖  ไดแ้ก่  ทสัสนานุตตริยะ  ๑ สวนานุตตริยะ  ๑  
ลาภานุตตริยะ  ๑  สิกขานุตตริยะ  ๑  ปริจริยานุตตริยะ  ๑  อนุสสตานุตตริยะ  ๑  ธรรม  ๖  อยา่งเหล่าน้ีควรรู้ยิง่   
 ธรรม  ๖  อยา่งท่ีควรท าใหแ้จง้เป็นไฉน  คือวิญญา  ๖  ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ียอ่มบรรลุอิทธิวิธี
หลายประการคือ  คนเดียวเป็นหลายคนกไ็ด ้  หลายคนเป็นคนเดียวกไ็ด ้  ท าใหป้รากฏกไ็ด ้  ท าใหห้ายกไ็ด ้ 
ทะละฝาก าแพงภูเขาไปได ้  ไม่ติดขดัเหมือนไปในท่ีวา่งกไ็ด ้  ผดุข้ึนด าลงแมใ้นแผน่ดินเหมือนในน ้าก็ได ้ 
เดินบนน ้าไม่แตกเหมือนเดินบนแผน่ดินกไ็ด ้  เหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด ้  ลูบคล าพระจนัทร์พระ
อาทิตยซ่ึ์งมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดว้ยฝ่ามือกไ็ด ้  ใชอ้  านาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด ้  เธอยอ่มไดย้นิ



เสียง  ๒  ชนิดคือ  เสียงทิพยแ์ละเสียมนุษยท์ั้งท่ีอยูไ่กลและใกล ้  ดว้ยทิพยโ์สตธาตุอนับริสุทธ์ิลวงโสตของ
มนุษย ์  ๑  เธอยอ่มรู้ก าหนดใจของสตัวอ่ื์นของบุคคลอ่ืนดว้ยใจ  คือจิตมีมีราคะกรู้็วา่จิตมีราคะ  หรือจิต
ปราศจากราคะกรู้็วา่จิตปราศราคะ  จิตมีโทสะกรู้็วา่จิตมีโทสะ  หรือวา่จิตปราศจากโทสะกรู้็วา่จิตปราศจาก
โทสะ  จิตมีโมหะกรู้็วา่จิตมีโมหะ  จิตปราศจากโมหะกรู้็วา่จิตปราศจากโมหะ  จิตหดหู่กูรู้้วา่จิตหดหู่  จิต
ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน  จิตเป็นมหรคต  ๑  ก็รู้ว่จิตเป็นมหรคตหรือจิตไม่เป็นมหรคต  ก็รู้ว่าจิตไม่
เป็นมหรคต  จิตมีจิตอ่ืนยิง่กวา่รู้วา่จิตมีจิตอ่ืนยิง่กวา่  หรือจิตไม่มีจิตอ่ืนยิง่กวา่รู้จิตไม่มีจิตอ่ืนยิง่กวา่  จิตเป็น
สมาธิกรู้็วา่จิตเป็นสมาธิ  หรือจิตไม่เป็นสมาธิกรู็วา่จิตไม่เป็นสมาธิ  จิตหลุดพน้กรู้็วา่จิตหลุดพน้  หรือจิตไม่
หลุดพน้กรู้็วา่จิตไม่หลุดพน้  ๑  เธอยอ่มระลึกชาติก่อนไดเ้ป็นอนัมากคือ  ระลึกไดช้าติหน่ึงบา้ง  สองชาติ
บา้ง  สามชาติบา้ง  ส่ีชาติบา้ง  หา้ชาติบา้ง  สิบชาติบา้ง  ยีสิ่บชาติบา้ง  สามสิบชาติบา้ง  ส่ีสิบชาติบา้ง  หา้สิบ
ชาติบา้ง  ร้อยชาติบา้ง  พนัชาติบา้ง  แสนชาติบา้ง  ตลอดสงัวฏักปัเป็นอนัมากบา้ง  ตลอดวิวฏักปัเป็นอนัมาก
บา้ง  ตลอดสงัวฏักปัววิฏักปัเป็นอนัมากบา้งวา่  ในภพโนน้เรามีช่ืออยา่งนั้น  มีโครตอยา่งนั้น  มีผวิพรรณ
อยา่งนั้น  มีอาหารอยา่งนั้น  เสวยสุข  เสวยทุกขอ์ยา่งนั้น ๆ  มีก าหนดอายเุพยีงเท่านั้น  คร้ันจุติจากภพนั้น
แลว้ไดไ้ปเกิดในภพโนน้  แมใ้นภพนั้นเรากมี็ช่ืออยา่งนั้น  มีโคตรอยา่งนั้น  มีผวิพรรณอยา่งนั้น  มีอาหาร
อยา่งนั้น  เสวยสุข  เสวยทุกขอ์ยา่งมีก าหนด  อายเุพยีงเท่านั้น  คร้ันจุติจากภพนั้นแลว้  ไดม้าเกิดในภพน้ี  เธอ
ยอ่มระลึกถึงชาติก่อนไดเ้ป็นอนัมาก  พร้อมทั้งอาการ  พร้อมทั้งอุเทส  ดว้ยประการฉะน้ี  ๑  เธอยอ่มเห็นหมู่
สตัวท่ี์ก าลงัจุติ  ก าลงัอุปบติั  เลว  ประณีต  มีผวิพรรณดี  มีผวิพรรณทราม  ไดดี้  ตกยาก  ดว้ยทิพยจกัษุอนั
บริสุทธ์ิล่วงจกัษุของมนุษย ์ ยอ่มรู้ชดัซ่ึงหมู่สตัวเ์ป็นไปตามกรรมวา่  สตัวเ์หล่าน้ีประกอบดว้ยกายทุจริต  วจี
ทุจริต  มโนทุจริต  ติเตียนพระอริยะเจา้  เป็นมิจฉาทิฏฐิ  ยดึถือการกระท าดว้ยอ านาจมิจฉาทิฏฐิ  เบ้ืองหนา้
แต่ตายเพราะกายแตก  เขาเขา้ถึงอบายทุคติ  วนิิบาต  นรก  ส่วนสตัวเ์หล่าน้ีประกอบดว้ยกายสุจริต  วจีสุจริต  
ไม่ติเตียนพระอริยะเจา้  เป็นสมัมาทิฏฐิ  ยดึถือการกระท าดว้ยอ านาจสมัารทิฏฐิ  เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกาย
แตก  เขาเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์ ดงัน้ี  เธอยอ่มเห็นหมู่สตัวก์ าลงัจุติ  ก าลงัอุปบติั  เลว  ประณีต  มีผวิพรรณดี  
มีผวิพรรณทราม  ไดดี้  ตกยาก  ดว้ยทิพยจกัษุอนับริสุทธ์ิล่วงจกัษุของมนุษย ์  ยอ่มรู้ชดัซ่ึงหมู่สตัวผ์ูเ้ป็นไป
ตามกรรม  ดว้ยประการฉะน้ี  ๑  เธอท าใหแ้จง้เจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติ  อนัหาอาสวะมิได ้  เพราะอาสวะ
ทั้งหลายส้ินไปดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง  ในปัจจุบนัเทียวเขา้ถึงอยู ่ ๑  ธรรม  ๖  อยา่งเหล่าน้ีควรท าใหแ้จง้   
 ธรรม  ๖๐  ดงัพรรณนาหามาน้ี  เป็นของจริง  แท ้ แน่นอน  ไม่ผดิพลาด  ไม่เป็นอยา่งอ่ืน  อนัพระ
ตถาคตตรัสรู้แลว้โดยชอบ   
 ธรรม  ๗  อยา่งท่ีมีอุปการะมาก  ธรรม  ๗  อยา่งควรใหเ้จริญ  ธรรม  ๗  อยา่งควรก าหนดรู้  ธรรม  
๗  อยา่งควรละ  ธรรม  ๗  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม  ธรรม  ๗  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเจริญ  ธรรม  ๗  
อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้าก  ธรรม  ๗  อยา่งควรใหบ้งัเกิดข้ึน  ธรรม  ๗  อยา่งควรรู้ยิง่  ธรรม  ๗  อยา่งควรท า
ใหแ้จง้   
 ธรรม  ๗  อยา่งท่ีมีอุปการะมากเป็นไฉน  ไดแ้ก่  อริยทรัพย ์  ๗  คือ  ทรัพยคื์อศรัทธา  ศีล  
หิริโอตตปัปะ  สุตะ  จาคะ  ปัญญา  ธรรม  ๗  อยา่งเหล่าน้ีมีอุปการะมาก   



 ธรรม  ๗  อยา่งท่ีควรใหเ้จริญเป็นไฉน  ไดแ้ก่  โพชฌงค ์  ๗  คือ  สติสัมโพชฌงค ์  ธมัม
วิจยสัมโพชฌงค ์ วิริยสมัโพชฌงค ์ ปิติสัมโพชฌงค ์ ปัสสทัธิสัมโพชฌงค ์ สมาธิสัมโพชฌงค ์ อุเบกขาสัม
โพชฌงค ์ ธรรม  ๗  อยา่งเหล่าน้ีควรใหเ้จริญ   
 ธรรม  ๗  อยา่งท่ีควรก าหนดรู้เป็นไฉน  ไดแ้ก่  วิญญาณฐิติ  ๗  คือ  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  มีสตัว์
พวกหน่ึง  มีกายต่างกนั  มีสญัญาต่างกนั  เช่น  พวกมนุษย ์ พวกเทพบางหมู่  พวกเปรตบางหมู่  น้ีวิญญาณ
ฐิติขอ้ท่ีหน่ึง   
 มีสตัวพ์วกหน่ึง  มีกายต่างกนั  มีสญัญาอยา่งเดียวกนั  เช่น  พวกเทพผูน้บัเน่ืองในพวกพรหม  ซ่ึง
เกิดในภูมิปฐมฌาน  น้ีวิญญาณฐิติขอ้ท่ีสอง   
 มีสัตวพ์วกหน่ึง  มีกายอยา่งเดียวกนั  มีสญัญาต่างกนั  เช่น  พวกเทพเหล่าอาภสัสระ  น้ีวิญญาณฐิติ
ขอ้ท่ีสาม   
 มีสตัวพ์วกหน่ึง  มีกายอยา่งเดียวกนั  มีสญัญาอยา่งเดียวกนั  เช่น  พวกเทพเหล่าสุภากิณหะ  น้ี
วิญญาณฐิติขอ้ท่ีส่ี   
 มีสตัวพ์วกหน่ึง  เขา้ถึงอากาสานญัจายตนะ  ดว้ยมนสิการวา่อากศหาท่ีสุดมิได ้ เพราะล่วงรูปสญัญา
โดยประการทั้งปวง  เพราะดบัปฏิฆสญัญา  เพราะไม่กระท าไวใ้นใจซ่ึงนานตัตสญัญา  น้ีวิญญาณฐิติขอ้ท่ีหา้   
 มีสตัวเ์หล่าหน่ึง  เขา้ถึงชั้นวิญญาณณญัจายตนะ  ดว้ยมนสิการวา่  วญิญาณหาท่ีสุดมิได ้ เพราะล่วง
อากาสานญัจายตนะโดยประการทั้งปวง  น้ีวิญญาณฐิติขอ้ท่ีหก   
 สตัวเ์หล่าหน่ึง  เขา้ถึงชั้นอากิญจญัญายตนะดว้ยมนสิการวา่ไม่มีอะไร  เพราะล่วงวญิญาณญัจายต
นะโดยประการทั้งปวง  น้ีวญิญาณฐิติขอ้ท่ีเจด็  ธรรม  ๗  อยา่งเหล่าน้ีควรก าหนดรู้   
 ธรรม  ๗  อยา่งท่ีควรละเป็นไฉน  ไดแ้ก่  อนุสยั  ๗  คือ  อนุสยัคือกามราคะ  ปฏิฆะ  ทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  
มานะ  ภวราคะ  อวิชชา  ธรรม  ๗  อยา่งเหล่าน้ีควรละ   
 ธรรม  ๗  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือมเป็นไฉน  ไดแ้ก่  อสทัธรรม  ๗  คือ  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  
ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีเป็นผูไ้ม่มีศรัทธา  ไม่มีหิริ  ไม่มีโอตตปัปะ  มีสุตะนอ้ย  เกียจคร้าน  หลงลืมสติมี
ปัญญาทราม  ธรรม  ๗  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม   
 ธรรม  ๗  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเจริญเป็นไฉน  ไดแ้ก่สทัธรรม  ๗  คือ  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  
ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีเป็นผูมี้ศรัทธา  มีหิริ  มีโอตตปัปะ  มีสุตุมาก  ปรารภความเพียร  เขา้ไปตั้งสติไวมี้
ปัญญา  ธรรม  ๗  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเจริญ   
 ธรรม  ๗  อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้ากเป็นไฉน  ไดแ้ก่  สปัปริสธรรม  ๗  คือ  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  
ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีเป็นผูรู้้เหตุ  รู้ผล  รู้จกัตน  รู้ประมาณ  รู้กาลเวลา  รู้บริษทั  รู้จกัเลือกบุคคล  ธรรม  
๗  อยา่งน้ีแทงตลอดไดย้าก   
 ธรรม  ๗  อยา่งท่ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนเป็นไฉน  ไดแ้ก่  สญัญา  ๗  คือ  อนิจจสญัญา  อนตัตสัญญา  
อสุภสญัญา  อาทีนวสญัญา  ปหานสัญญา  วิราคสัญญา  นิโรธสัญญา  ธรรม  ๗  อยา่งเหล่าน้ีควรใหบ้งั
เกิดข้ึน   



 ธรรม  ๗  อยา่งท่ีควรรู้ยิง่เป็นไฉน  ไดแ้ก่  นิเทศวตัถุ  ๗  อยา่ง  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุในพระ
ธรรมวินยัน้ีเป็นผูมี้ฉนัทะกลา้ในการสมาทานสิกขา  และไม่ปราศจากความรักในการสมาทานสิกขาต่อไป  
๑  มีฉนัทะกลา้ในการพจิารณาธรรม  และไม่ปราศจากความรักในการพิจารณาธรรมต่อไป  ๑  มีฉนัทะกลา้
ในการก าจดัความอยาก  และไม่ปราศจากความรักในการก าจดัความอยากต่อไป  ๑  มีฉนัทะกลา้ในการหลีก
ออกเร้นอยู ่ และไม่ปราศจากความรักในการหลีกออกเร้นอยูต่่อไป  ๑  มีฉนัทะกลา้ในสติและปัญญาเคร่ือง
รักษาตน  และไม่ปราศจากความรักในสติและปัญญาเคร่ืองรักษาตนต่อไป  ๑  มีฉนัทะกลา้ในการแทงตลอด
ดว้ยอ านาจความเห็นและไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดดว้ยอ านาจความเห็นต่อไป  ๑  ธรรม  ๗  
อยา่งเหล่าน้ีควรรู้ยิง่   
 ธรรม  ๗  อยา่งท่ีควรท าใหแ้จง้เป็นไฉน  ไดแ้ก่  ก าลงัของพระขีณาสพ  ๗  คือ  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  
สังขารทั้งปวงอนัภิกษุผูขี้ณาสพในพระธรรมวินยัน้ี  เห็นดีแลว้โดยความเป็นของไม่เท่ียงดว้ยปัญญาอนัชอบ
ตามความเป็นจริง  ขอ้ท่ีภิกษุผูขี้ณาสพเห็นดีแลว้ซ่ึงสงัขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เท่ียงดว้ยปัญญาอนั
ชอบตามความเป็นจริงน้ี  เป็นก าลงัของภิกษุผูขี้ณาสพท่ีภิกษุผูขี้ณาสพอาศยัแลว้  ยอ่มปฏิญญาความส้ินอา
สวะไดว้า่  อาสวะของเราส้ินแลว้   
 อีกขอ้หน่ึง  กามทั้งหลายเปรียบดว้ยหลุมถ่านเพลิง  อนัภิกษุผูขี้ณาสพเห็นดีแลว้ดว้ยปัญญาอนัชอบ
ตามเป็นจริง  ขอ้ท่ีภิกษุผูขี้ณาสพเห็นดีแลว้ซ่ึงกามทั้งหลายอนัเปรียบดว้ยหลุมถ่านเพลิงดว้ยปัญญาอนัชอบ
ตามเป็นจริงน้ี  เป็นก าลงัของภิกษุผูขี้ณาสพ  ท่ีภิกษุผูขี้ณาสพอาศยัแลว้  ยอ่มปฏิญญาความส้ินอาสวะไดว้า่  
อาสวะของเราส้ินแลว้   
 อีกขอ้หน่ึง  กามทั้งหลายเปรียบดว้ยหลุมถ่านเพลิง  อนัภิกษุผูขี้ณาสพเห็นดีแลว้ดว้ยปัญญาอนัชอบ
ตามเป็นจริง  ขอ้ท่ีภิกษุผูขี้ณาสพเห็นดีแลว้ซ่ึงกามทั้งหลายอนัเปรียบดว้ยหลุมถ่านเพลิงดว้ยปัญญาอนัชอบ
ตามเป็นจริงน้ี  เป็นก าลงัของภิกษุผูขี้ณาสพ  ท่ีภิกษุผูขี้ณาสพอาศยัแลว้  ยอ่มปฏิญญาความส้ินอาสวะไดว้า่  
อาสวะของเราส้ินแลว้   
 อีกขอ้หน่ึง  จิตของภิกษุผูขี้ณาสพ  นอ้มไปในวเิวก  โอนไปในวิเวก  เง้ือมไปในวิเวก  ตั้งอยูใ่นวิเวก  
ยนิดียิง่ในเนกขมัมะ  ส้ินสุดแลว้จากอาสวฏัฐานิยธรรมโดยประการทั้งปวง  ขอ้ท่ีภิกษุผูขี้ณาสพมีจิตนอ้มไป
ในวเิวก  โอนไปในวิเวก  เง้ือมไปวิเวก  ตั้งอยูใ่นวิเวก  ยนิดียิง่ในเนกขมัมะ  ส้ินสุดแลว้จากอาสวฏัฐานิย
ธรรมโดยประการทั้งปวงน้ี  เป็นก าลงัของภิกษุผูขี้ณาสพท่ีภิกษุผูขี้ณาสพอาศยัแลว้ยอ่มปฏิญญาความส้ินอา
สวะไดว้า่  อาสวะของเราส้ินแลว้   
 อีกขอ้หน่ึง  สติปัฏฐาน  ๔  อนัภิกษุผูขี้ณาสพอบรมแลว้  อบรมดีแลว้  ขอ้ท่ีพระภิกษุผูขี้ณาสพ
อบรมแลว้  อบรมดีแลว้ซ่ึงสติปัฏฐาน  ๔  น้ี  เป็นก าลงัของภิกษุผูขี้ณาสพ  ท่ีภิกษุผูข้ร๊าสพอาศยัแลว้ยอ่ม
ปฏิญญาความส้ินอาสวะไดว้า่  อาสวะของเราส้ินแลว้   
 อีกขอ้หน่ึง  อนทรีย ์  ๕  อนัภิกษุผูขี้ณาสพอบรมแลว้  อบรมดีแลว้  ขอ้ท่ีภิกษุผูขี้ณาสพอบรมแลว้  
อบรมดีแลว้ซ่ึงอินทรีย ์  ๕  น้ี  เป็นก าลงัของภิกษุผูขี้ณาสพ  ท่ีภิกษุผูขี้ณาสพอาศยัแลว้  ยอ่มปฏิญญาความ
ส้ินอาสวะไดว้า่  อาสวะของเราส้ินแลว้   



 อีกขอ้หน่ึง  โพชฌงค ์ ๗  อนัภิกษุผูขี้ณาสพอบรมแลว้  อบรมดีแลว้  ขอ้ท่ีภิกษุผูขี้ณาสพอบรมแลว้  
อบรมดีแลว้ซ่ึงโพชฌงค ์  ๗  น้ี  เป็นก าลงัของภิกษุผูขี้ณาสพท่ีภิกษุผูขี้ณาสพอาศยัแลว้  ยอ่มปฏิญญาความ
ส้ินอาสวะไดว้า่  อาสวะของเราส้ินแลว้   
 อีกขอ้หน่ึง  อริยมรรคมีองค ์  ๘  อนัภิกษุผูขี้ณาสพอบรมแลว้  อบรมดีแลว้  ขอ้ท่ีภิกษุผูขี้ณาสพ
อบรมแลว้  อบรมดีแลว้ซ่ึงอริยมรรคมีองค ์  ๘  น้ี  เป็นก าลงัของภิกษุผูขี้ณาสพ  ท่ีภิกษุผูขี้ณาสพอาศยัแลว้  
ยอ่มปฏิญญาความส้ินอาสวะไดว้า่  อาสวะของเราส้ินแลว้  ธรรม  ๗  อยา่งเหล่าน้ีควรท าใหแ้จง้    
 ธรรม  ๗๐  ดงัพรรณนามาน้ี  เป็นของจริง  แท ้  แน่นอน  ไม่ผดิพลาด  ไม่เป็นอยา่งอ่ืน  อนัพระ
ตถาคตตรัสรู้โดยชอบ   
 ธรรม  ๘  อยา่งมีอุปการะมาก  ธรรม  ๗  อยา่งท่ีควรใหเ้จริญ  ธรรม  ๘  อยา่งควรก าหนดรู้  ธรรม  
๘  อยา่งควรละ  ธรรม  ๘  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม  ธรรม  ๘  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเจริญ  ธรรม  ๘  
อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้าก  ธรรม  ๘  อยา่งควรใหบ้งัเกิดข้ึน  ธรรม  ๘  อยา่งควรรู้ยิง่  ธรรม  ๘  อยา่งควรท า
ใหแ้จง้   
 ธรรม  ๘  อยา่งท่ีมีอุปการะมากเป็นไฉน  ไดแ้ก่  เหตุ  ๘  ปัจจยั  ๘  ยอ่มเป็นไปเพื่อความไดปั้ญญา
อนัเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรยท่ี์ยงัไม่ไดเ้พือ่ความมียิง่ ๆ  ข้ึนไป  เพื่อความไพบูลย ์ เพื่อความเจริญ  เพื่อความ
บริบูรณ์แห่งปัญญาท่ีไดแ้ลว้  เหตุและปัจจยั  ๘  เป็นไฉน  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ี  
ยอ่มอยูอ่าศยัครูหรือสพรหมจรรยผ์ูต้ ั้งอยูใ่นฐานะครูรูปใดรูปหน่ึง  เธอเขา้ไปตั้งไวซ่ึ้งหิริโอตตปัปะ  ความ
รักและความเคารพอยา่งแรงกลา้ในท่านนั้น  น้ีเป็นเหตุขอ้ท่ี  ๑  เป็นปัจจยัขอ้ท่ี  ๑  เป็นไปเพื่อความได้
ปัญญา  อนัเป็นเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรยท่ี์ยงัไม่ได ้  เพื่อความมียิง่ ๆ  ข้ึนไป  เพื่อความไพบูลย ์  เพื่อความ
เจริญ  เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาท่ีไดแ้ลว้  กภิ็กษุนั้นอยูอ่าศยัครูหรือสพรหมจรรยผ์ูต้ ั้งอยูใ่นฐานะแห่งครู
รูปใดรูปหน่ึง  เธอเขา้ไปตั้งไวซ่ึ้ง  หิริ  โอตตปัปะ  ความรักและความเคารพอยา่งแรงกลา้ในท่านนั้นแลว้  
ยอ่มเขา้ไปหาท่านเสมอ ๆ  สอบถามไต่ถามวา่   ท่านผูเ้จริญ  ขอ้น้ีอยา่งไร  เน้ือความของขอ้น้ีเป็นอยา่งไร  
ท่านเหล่านั้นยอ่มจะเปิดเผยส่ิงท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยกระท าใหง่้ายซ่ึงส้ินท่ียงัมิไดก้ระท าใหง่้ายบรรเทาความ
สงสยัในธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งความสงสยัหลายอยา่งแก่เธอ  น้ีเป็นเหตุขอ้ท่ี  ๒  เป็นปัจจยัขอ้ท่ี  ๒  เป็นไปเพื่อ
ความไดปั้ญญาอนัเป็นเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรยท่ี์ยงัไม่ได ้  เพื่อความมียิง่ ๆ  ข้ึนไป  เพื่อความไพบูลย ์  เพื่อ
ความเจริญ  เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาท่ีไดแ้ลว้  ภิกษุนั้นฟังธรรมนั้นแลว้  ยอ่มยงัความหลีกออก  ๒  
ประการใหถึ้งพร้อม  คือความหลีกออกแห่งกาย  ๑  ความหลีกออกแห่งจิต  ๑  น้ีเป็นเหตุขอ้ท่ี  ๓  เป็นปัจจยั
ขอ้ท่ี  ๓  เป็นไปเพื่อความไดปั้ญญา  อนัเป็นเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรยท่ี์ยงัไม่ไดเ้พือ่ความมียิง่ ๆ  ข้ึนไป  เพื่อ
ความไพบูลย ์ เพื่อความเจริญ  เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาท่ีไดแ้ลว้   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูมี้ศีล  ส ารวมในปาติโมกข ์  ถึงพร้อมดว้ยมรรยาท  และโคจรอยูเ่ห็นภยัใน
โทษแมมี้ประมาณนอ้ย  สมาทานศึกษาอยูใ่นสิกขาบททั้งหลาย  น้ีเป็นเหตุขอ้ท่ี  ๔  เป็นปัจจยัขอ้ท่ี  ๔  
เป็นไปเพื่อความไดปั้ญญาอนัเป็นเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรยท่ี์ยงัไม่ได ้  เพื่อความมียิง่ ๆ  ข้ึนไป  เพื่อความ
ไพบูลย ์ เพื่อความเจริญ  เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาท่ีไดแ้ลว้   



 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุผูมี้สุตะมาก  ทรงไวซ่ึ้งสุตะ  สัง่สมไวซ่ึ้งสุตะธรรมทั้งหลายอนังามในเบ้ืองตน้  
งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด  ประกาศพรหมจรรย ์  พร้อมทั้งอรรถทั้งพยญัชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง  
เป็นส่ิงอนัภิกษุนั้นสดบัแลว้มาก  ทรงไว ้  คล่องปาก  ตามพิจารณาดว้ยใจ  แทงตลอดดว้ยความเห็น  น้ีเป็น
เหตุขอ้ท่ี  ๕  เป็นปัจจยัขอ้ท่ี  ๕  เป็นไปเพื่อความไดปั้ญญา  อนัเป็นเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรยท่ี์ยงัไม่ไดเ้พื่อ
ความมียิง่ ๆ  ข้ึนไป  เพื่อความไพบูลย ์ เพือ่ความเจริญ  เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาท่ีไดแ้ลว้   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูป้รารภความเพยีรเพื่อละอกศุลธรรม  เพื่อความถึงพร้อมแห่งกศุลธรรมอยู ่ 
เป็นผูมี้ก าลงั  มีความบากบัน่  มัน่คง  ไม่ทอดธุระ  ในกศุลธรรม  น้ีเป็นเหตุขอ้ท่ี  ๖  เป็นปัจจยัขอ้ท่ี  ๖  
เป็นไปเพื่อความไดปั้ญญาอนัเป็นเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรยท่ี์ยงัไม่ไดเ้พื่อความมียิง่ ๆ  ข้ึนไป  เพื่อความ
ไพบูลย ์ เพื่อความเจริญ  เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาท่ีไดแ้ลว้   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูมี้สติ  ประกอบดว้ยสติและปัญญาเคร่ืองรักษาตนอนัยอดเยีย่ม  ระลึกตาม
ระลึก  ถึงส่ิงท่ีไดท้  า  ค  าท่ีไดพ้ดูไวแ้มน้านได ้  น้ีเป็นเหตุขอ้ท่ี  ๗  เป็นปัจจยัขอ้ท่ี  ๗  เป็นไปเพื่อความได้
ปัญญาอนัเป็นเบ้ืองตน้  แห่งพรหมจรรยท่ี์ยงัไม่ได ้  เพื่อความมียิง่ ๆ  ข้ึนไป  เพื่อความไพบูลย ์  เพื่อความ
เจริญ  เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาท่ีไดแ้ลว้   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูพ้จิารณาเห็นความเกิดความดบัในอุปาทานขนัธ์  ๕  อยูว่า่  ดงัน้ีรูป  ดงัน้ี  
ความเกิดแห่งรูป  ดงัน้ีความดบัแห่งรูป  ดงัน้ีเวทนา  ดงัน้ีความเกิดแห่งเวทนา  ดงัน้ีความดบัแห่งเวทนาดงัน้ี
สญัญา  ดงัน้ีความเกิดแห่งสญัญา  ดงัน้ีความดบัแห่งสญัญา  ดงัน้ีสงัขาร  ดงัน้ีความเกิดแห่งสงัขาร  ดงัน้ี
ความดบัแห่งสงัขาร  ดงัน้ีวิญญาณ  ดงัน้ีความเกิดแห่งวิญญาณ  ดงัน้ีความดบัแห่งวิญญาณ  น้ีเป็นเหตุขอ้ท่ี  
๘  เป็นปัจจยัขอ้ท่ี  ๘  เป็นไปเพื่อความไดปั้ญญาอนัเป็นเบ้ืองตน้  แห่งพรหมจรรยท่ี์ยงัไม่ไดเ้พื่อความมียิง่ ๆ  
ข้ึนไป  เพื่อความไพบูลย ์  เพื่อความเจริญ  เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาท่ีไดแ้ลว้  ธรรม  ๘  อยา่งเหล่าน้ีมี
อุปการะมาก 
 ธรรม  ๘  อยา่งท่ีควรใหเ้จริญเป็นไฉน  ไดแ้ก่  อริยมรรคประกอบดว้ยองค ์ ๘  คือ  ความเห็นชอบ  
ความด าริชอบ  เจรจาชอบ  การงานชอบ  เล้ียงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ  ตั้งใจชอบ  ธรรม  ๘  อยา่ง
เหล่าน้ีใหค้วามเจริญ   
 ธรรม  ๘  อยา่งท่ีควรก าหนดรู้เป็นไฉน  ไดแ้ก่  โลกธรรม  ๘  คือ  ความไดล้าภ  ๑  ความเส่ือมลาภ  
๑  ความไดย้ศ  ๑  ความเส่ือมยศ  ๑  นินทา  ๑  สรรเสริญ  ๑  สุข  ๑  ทุกข ์ ๑  ธรรม  ๘  อยา่งเหล่าน้ีควรละ   
 ธรรม  ๘  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือมเป็นไฉน  ไดแ้ก่  เหตุเป็นท่ีตั้งแห่งความเกียจคร้าน  ๘  
อยา่งคือ  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  การงานเป็นส่ิงอนัภิกษุในพระธรรมวนิยัน้ีพึงกระท า  เธอยอ่มมีความคิดอยา่ง
น้ีวา่  การงานจกัเป็นส่ิงท่ีเราควรกระท า  เม่ือเรากระท าการงานอยู ่  ร่างกายจกัเหน็ดเหน่ือย  ช่างเถิดเราจะ
นอน  เธอนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพือ่ถึงธรรมท่ียงัไม่พึง  เพื่อบรรลุธรรม  ท่ียงัไม่ไดบ้รรลุ  เพื่อท าให้
แจง้ธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ี  ๑  อีกขอ้หน่ึง  การงานเป็นส่ิงอนั
ภิกษุกระท าแลว้  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่  เราไดก้ระท าการงานแลว้  กเ็ม่ือเรากระท าการงานอยู ่ ร่างกาย



เหน็ดเหน่ือยแลว้  ช่างเถิด  เราจะนอน  เธอนอนเสีย  ไม่ปรารภความเพียรเพื่อท าใหแ้จง้ธรรมท่ียงัมิไดท้  าให้
แจง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ี  ๒   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุจะตอ้งเดินทาง  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่เราจะตอ้งเดินทาง  กเ็ม่ือเราเดินทางไป
อยู ่  ร่างกายจกัเหน็ดเหน่ือย  ช่างเถิด    เราจะนอน  เธอนอนเสีย  ไม่ปรารภความเพียรเพื่อท าใหแ้จง้ธรรมท่ี
ยงัมิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ี  ๓ 
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเดินทางไปถึงแลว้  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่เราไดเ้ดินทางมาถึงแลว้  กเ็ม่ือเรา
เดินทางอยู ่ ร่างกายเหน็ดเหน่ือยแลว้  ช่างเถิด  เราจะนอน  เธอนอนเสีย  ไม่ปรารภความเพยีรเพื่อท าใหแ้จง้
ธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ี  ๔ 
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยงับา้นหรือนิคม  ไม่ไดค้วามบริบูรณ์แห่โภชนะอนัเศร้าหมอง
หรือประณีตพอแก่ความตอ้งการ  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่  เราเท่ียวไปบิณฑบาตยงับา้นหรือนิคม  ไม่ได้
ความบริบูรณ์แห่โภชนะอนัเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความตอ้งการ  กายของเรานั้นเหน็ดเหน่ือยแลว้  
ไม่ควรแก่การงาน  ช่างเถิด  เราจะนอน  เธอนอนเสีย  ไม่ปรารภความเพียรเพื่อท าใหแ้จง้ธรรมท่ียงัมิไดท้  า
ใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ี  ๕ 
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตบงับา้นหรือนิคม  ไดค้วามบริบูรณ์แห่โภชนะอนัเศร้าหมองหรือ
ประณีต  พอแก่ความตอ้งการแลว้  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่  เราเท่ียวไปบิณฑบาตยงับา้นหรือนิคม  ได้
ความบริบูรณ์แห่โภชนะอนัเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความตอ้งการแลว้  กายเรานั้นหนกัเหมือนถัว่ทอง
ท่ีเขาหมกัไว ้ ไม่ควรแก่การงาน  ช่างเถิด  เราจะนอน  เธอนอนเสีย  ไม่ปรารภความเพียรเพื่อท าใหแ้จง้ธรรม
ท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ี  ๖ 
 อีกขอ้หน่ึง  อาพาธเลก็นอ้ยเกิดข้ึนแก่ภิกษุ  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่  อาพาธเลก็นอ้ยน้ีเกิดข้ึนแก่
เราแลว้  ความสมควรเพื่อจะนอนมีอยู ่  ช่างเถิด  เราจะนอน  เธอนอนเสีย  ไม่ปรารภความเพยีร...เพื่อท าให้
แจง้ธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ี  ๗   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุหายอาพาธแลว้  หายจากความเป็นผูอ้าพาธยงัไม่นาน  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่  
เราหายอาพาธแลว้  หายจากความเป็นผูอ้าพาธยงัไม่นาน  กายของเรานั้นยงัมีก าลงันอ้ย  ไม่ควรแก่การงาน  
ช่างเถิด  เราจะนอน  เธอนอนเสีย  ไม่ปรารภความเพยีร...  เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม่ได้
บรรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้ธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งความเกียจคร้านขอ้ท่ี  ๘  ธรรม  ๘  
อยา่งน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม   
 ธรรม  ๘  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเจริญเป็นไฉน  ไดแ้ก่  เหตุเป็นท่ีตั้งแห่การปรารภ  ความเพียร  
๘  คือ  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  การงานเป็นส่ิงอนัภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีพึงกระท า  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ี
วา่  การงานจกัเป็นส่ิงท่ีเราควรกระท า  กเ็ม่ือเรากระท าการงานอยู ่  ความกระท าไวใ้นใจซ่ึงค าสอนของ
พระพทุธเจา้ทั้งหลาย  มิใช่กระท าไดโ้ดยง่าย  ช่างเถิด  เราจะปรารภความเพยีรเพื่อถึงธรรมทัว่ยงัไม่ถึง  เพื่อ
บรรลุธรรมท่ียงัไม่ไดบ้รรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้ธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียงั



ไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม่ไดบ้รรลุ  เพือ่ท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งการ
ปรารภความเพียรขอ้ท่ี  ๑ฯ 
 อีกขอ้หน่ึง  การงานยอ่มเป็นส่ิงอนัภิกษุกระท าเสร็จแลว้  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่เราไดก้ระท า
การงานเสร็จแลว้  กเ็รากระท าการงานอยู ่  ไม่อาจกระท าไวใ้นใจ  ซ่ึงค าสอนของพระพทุธเจา้ทั้งหลาย  ช่าง
เถิด  เราจะปรารภความเพยีรเพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม่ไดบ้รรลุท่ียงัมิไดบ้รรลุ  เพื่อท า
ใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิได้
บรรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งการปรารภความเพียรขอ้ท่ี  ๒ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุจะตอ้งเดินทาง  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่เราจะตอ้งเดินทาง  กเ็ม่ือเราเดินทางไป
อยู ่ ความกระท าไวใ้นใจ  ซ่ึงค าสอนของพระพทุธเจา้ทั้งหลายมิใช่กระท าไดโ้ดยง่าย  ช่างเถิด  เราจะปรารภ
ความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัไม่ไดบ้รรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  
น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งการปรารภความเพยีรขอ้ท่ี  ๓ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  หนทางท่ีภิกษุเดินไปถึงแลว้  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่  เราไดเ้ดินทางมาถึงแลว้  ก็
เราเม่ือเดินทางไปอยู ่  ไม่อาจกระท าไวใ้นใจซ่ึงค าสอนของพระพทุธเจา้ทั้งหลาย  ช่างเถิด  เราจะปรารภ
ความเพยีร  เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิไดบ้รรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  
เธอปรารภความเพียร  เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิไดบ้รรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงั
มิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งการปรารภความเพยีรขอ้ท่ี  ๔ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยงับา้นหรือนิคม  ไม่ไดโ้ภชนะอนัเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่
ความตอ้งการ  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่  เราเท่ียวไปบิณฑบาตยงับา้นหรือนิคม  ไม่ไดค้วามบริบูรณ์แห่ง
โภชนะอนัเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความตอ้งการ  กายของเรานั้นเบา  ควรแก่การงาน  ช่างเถิด  เราจกั
ปรารภความเพียร  เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิไดบ้รรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้  ซ่ึงธรรมท่ียงัมิได้
ท าใหแ้จง้  เธอปรารภความเพียร  เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิไดบ้รรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึง
ธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  เธอปรารภความเพียร  เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิไดบ้รรลุ  เพื่อ
ท าใหแ้จง้  ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งการปรารภความเพยีรขอ้ท่ี  ๕ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเท่ียวไปบิณฑบาตยงับา้นหรือนิคม  ไดค้วามบริบูรณ์แห่งโภชนะอนัเศร้าหมอง
หรือประณีตพอแก่ความตอ้งการ  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่เราเท่ียวไปบิณฑบาตยงับา้นหรือนิคม  ได้
ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอนัเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความตอ้งการ  กายของเรานั้นมีก าลงั  ควรแก่การ
งาน  ช่างเถิดเราจะปรารภความเพยีร  เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิไดบ้รรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้
ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้ เธอปรารภความเพียร  เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิไดบ้รรลุ  
เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งการปรารภความเพยีรขอ้ท่ี  ๖ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  อาพาธเลก็นอ้ยเกิดข้ึนแก่ภิกษุ  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ีวา่อาพาธเลก็นอ้ยเกิดข้ึนแก่เรา
แลว้  ขอ้ท่ีอาพาธของเราจะพึงมากข้ึน  เป็นฐานะท่ีจะมีได ้ ช่างเถิด  เราจะปรารภความเพยีร  เพื่อถึงธรรมท่ี
ยงัไม่ถึง  เพื่อการบรรลุธรรมท่ียงัไม่ไดบ้รรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  เธอปรารภความ



เพียร  เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิไดบ้รรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือ
เหตุเป็นท่ีตั้งแห่งการปรารภความเพยีรขอ้ท่ี  ๗ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุหายอาพาธแลว้  หายจากความเป็นผูอ้าพาธ  ยงัไม่นาน  เธอยอ่มมีความคิดอยา่งน้ี
วา่  เราหายอาพาธแลว้  หายจากความเป็นผูอ้าพาธ  ยงัไม่นาน  ขอ้ท่ีอาพาธของเราจะพึงกลบัก าเริบข้ึน  เป็น
ฐานะท่ีจะมีได ้  ช่างเถิด  เราจะปรารภความเพียร  เพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงัมิไดบ้รรลุ  
เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียงัไม่ถึง  เพื่อบรรลุธรรมท่ียงั
ไม่ไดบ้รรลุ  เพื่อท าใหแ้จง้ซ่ึงธรรมท่ียงัมิไดท้  าใหแ้จง้  น้ีคือเหตุเป็นท่ีตั้งแห่งการปรารภความเพยีรขอ้ท่ี  ๘ 
ฯ  ธรรม  ๘  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเจริญฯ  
 ธรรม  ๘  อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้ากเป็นไฉน  ไดแ้ก่  กาลท่ีมิใช่ขณะมิใช่สมยั  เพื่อท าอยูป่ระพฤติ
พรหมจรรยคื์อ  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เสดจ็อุบติัในโลกน้ี  และพระองค์
ทรงแสดงธรรมเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความดบัยงัสัตวใ์หถึ้งความตรัสรู้  เป็นธรรมอนัพระสุคต
ประกาศแลว้  แต่บุคคลน้ีเป็นผูเ้ขา้ถึงนรกเสีย  น้ีเป็นกาลมิใช่ขณะมิใช่สมยั  เพื่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์
ขอ้ท่ี  ๑ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เสดจ็อุบติัในโลกน้ี  และพระองคท์รงแสดงธรรม
เป็นไปเพื่อความสงบ  เป็นไปเพื่อความดบัยงัสตัวใ์หถึ้งความตรัสรู้  เป็นธรรมอนัพระสุคตประกาศแลว้  แต่
บุคคลน้ีเป็นผูเ้ขา้ถึงก าเนิดสัตวดิ์รัจฉานเสีย  น้ีเป็นกาลมิใช่ขณะมิใช่สมยั  เพื่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์
ขอ้ท่ี  ๒ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  พระคภาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เสดจ็อุบติัในโลกน้ี  และพระองคท์รงแสดงธรรม
เป็นไปเพื่อความสงบ  เป็นไปเพื่อความดบัยงัสตัวใ์หถึ้งตรัสรู้  เป็นธรรมอนัพระสุคตประกาศแลว้  แต่บุคคล
น้ีเป็นผูเ้ขา้ถึงปิตติวิสยัเสีย  น้ีเป็นการมิใช่ขณะ  มิใช่สมยั  เพื่อยูป่ระพฤติพรหมจรรยข์อ้ท่ี  ๓ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  พระตถาอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เสดจ็อุบติัในโลกน้ี  และพระองคท์รงแสดงธรรม
เป็นไปเพื่อความสงบ  เป็นไปเพื่อความดบัยงัสตัวใ์หถึ้งความตรัสรู้  เป็นธรรมอนัพระสุคตประกาศแลว้  แต่
บุคคลน้ีเป็นผูเ้ขา้ถึงเทพนิกาย  ซ่ึงมีอายยุนือยา่งใดอยา่งหน่ึงเสียน้ี  เป็นกาลมิใช่ขณะมิใช่สมยั  เพือ่ประพฤติ
พรหมจรรยข์อ้ท่ี ๔ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  พระคถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เสดจ็อุบติัในโลกน้ี  และพรองคท์รงแสดงธรรม
เป็นไปเพื่อความสงบ  เป็นไปเพื่อความดบัยงัสตัวใ์หถึ้งความตรัสรู้  เป็นธรรมอนัพระสุคตประกาศแลว้  แต่
บุคคลน้ีเป็นผูเ้กิดในปัจจนัตชนบท  อนัเป็นถ่ินของชนมิลกัขะผูไ้ม่รู้ความ  ซ่ึงมิใช่คติของภิกษุ  ภิกษุณี  
อุบาสก  อุบาสิกา  น้ีเป็นกาลมิใช่ขณะมิใช่สมยั  เพื่ออยูป่ระพฤติพรหมจรรยข์อ้ท่ี  ๕ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  พระตถาสคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เสดจ็อุบติัในโลกน้ี  และพระองคท์รงแสดง
ธรรมเป็นไปเพื่อความสงบ  เป็นไปเพื่อความดบัยงัสัตวใ์หถึ้งความตรัสรู้  เป็นธรรมอนัพระสุคตประกาศ
แลว้  ส่วนบุคคลน้ีเป็นผูเ้กิดในมชัฌิมชนบท  แต่เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ  มีความเห็นผดิไปวา่ทานท่ีบุคคลใหแ้ลว้
ไม่มีผล  การบุชาไม่มีผล  การเซ่นสรวงไม่มีผล  ผลวิบากของกรรมท่ีท าดีท าชัว่ไม่มี  โลกน้ีไม่มี  โลกหนา้



ไม่มี  มารดาไม่มี  บิดาไม่มี  เหล่าสตัวผ์ูผ้ดุเกิดข้ึนไม่มี  สมณพราหมณ์ผูด้  าเนินไปโดยชอบ  ผูป้ฏิบติัโดย
ชอบ  ซ่ึงกระท าโลกน้ีและโลกหนา้ใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอนัยิง่เอง  แลว้ประกาศใหรู้้  ไม่มีในโลกน้ี  น้ีเป็นกาล
มิใช่ขณะมิใช่สมยั  เพื่ออยูป่ระพฤติพรหมจรรยข์อ้ท่ี  ๖ฯ 
 อีกขอ้หน่ึง  พระคถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เสดจ็อุบติัในโลกน้ี  และพระองคท์รงแสดงธรรม
เป็นไปเพื่อความสงบ  เป็นไปเพื่อความดบัยงัสัตวใ์หถึ้งความตรัสรู้  เป็นธรรมอนัพระสุคตประกาศแลว้  
ส่วนบุคคลน้ีเป็นผูเ้กิดในมชัฌิมชนบท  แต่เขาเป็นคนมีปัญญาทราม  โง่เขลาเป็นใบ ้  ไม่สามารถจะรู้
เน้ือความของถอ้ยค าท่ีเป็นสุภาษิตและทุพภาษิตได ้  น้ีเป็นกาลมิใช่ขณะมิใช่สมยั  เพื่ออยูป่ระพฤติ
พรหมจรรยข์อ้ท่ี  ๗ฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  พระตถาคตอรหนัสัมมาสมัพทุธเจา้ยงัไม่เสดจ็อุบติัข้ึนในโลกน้ี  และพระองคย์งัไม่ทรง
แสดงธรรมเป็นไปเพื่อความสงบ  เป็นไปเพื่อความดบัยงัสัตวใ์หถึ้งความตรัสรู้  เป็นธรรมอนัพระสุคต
ประกาศแลว้  ส่วนบุคคลน้ีเป็นผูเ้กิดในมชัฌิมชนบท  และเขาเป็นคนมีปัญญาไม่โง่เขลา  ไม่เป็นใบ ้ 
สามารถจะรู้เน้ือความของถอ้ยค าท่ีเป็นสุภิตและทุพภาษิตได ้  น้ีเป็นกาลมิใช่ขณะมิใช่สมยั  เพื่ออยูป่ระพฤติ
พรหมจรรยข์อ้ท่ี  ๘ฯ  ธรรม  ๘  อยา่งน้ีแทงตลอดไดย้ากฯ   
 ธรรม  ๘  อยา่งท่ีควรใหเ้กิดขั้นเป็นไฉน  ไดแ้ก่  มหาอุริสวิตก  ๘  คือ  ธรรมน้ีของผูมี้ความปรารภ
นานอ้ย  มิใช่ของผูมี้ความปรารภนาใหญ่  ธรรมน้ีของผูส้นัโดษ  มิใช่ของผูไ้ม่สนัโดษ  ธรรมน้ีของผูส้งดั  
มิใช่ของผูย้นิดีในความคลุกคลี  ธรรมน้ีของผูป้รารภความเพียรมิใช่ของผูเ้กียจคร้าน  ธรรมน้ีของผูเ้ขา้ไปตั้ง
สติไว ้  มิใช่ของผูมี้สติหลง  ธรรมน้ีของผูมี้จิตตั้งมัน่  มิใช่ของผูมี้จิตไม่ตั้งมัน่  ธรรมน้ีของผูมี้ปัญญา  มิใช่
ของผูมี้ปัญญาทราม  ธรรมน้ีของผูไ้ม่มีธรรมเป็นเคร่ืองหน่วงใหเ้น่ินชา้  เป็นท่ีมายนิดี  ผูย้นิดีในธรรมเป็น
เคร่ืองหน่วงใหเ้น่ินชา้  ธรรม  ๘  อยา่งเหล่าน้ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนฯ   
 ธรรม  ๘  อยา่งท่ีควรรู้ยิง่เป็นไฉน  ไดแ้ก่  อภิภายตนะ  ๘  คือ  ผูห้น่ึงมีความส าคญัในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกท่ีเลก็  มีผวิพรรณดีและผวิพรรณทราม  ครอบง ารูปเหล่านั้นแลว้  มีความส าคญัอยา่งน้ีวา่  
เรารู้เราเห็น  อนัน้ีเป็นอภิภายตนะขอ้ท่ี  ๑ฯ   
 ผูห้น่ึงมีความส าคญัในรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกท่ีใหญ่  มีผวิพรรณดีและผวิพรรณทราม  ครอบง า
รูปเหล่านั้นแลว้  มีความส าคญัอยา่งน้ีวา่  เรารู้เราเห็น  อนัน้ีเป็นอภิภายตนะขอ้ท่ี  ๒ฯ   
 ผูห้น่ึงมีความส าคญัในอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกท่ีเลก็  มีผวิพรรณดีและผวิพรรณทราม  
ครอบง ารูปเหล่านั้นแลว้  มีความส าคญัอยา่งน้ีวา่  เรารู้เราเห็น  อนัน้ีเป็นอภิภายตนะขอ้ท่ี  ๓ฯ   
 ผูห้น่ึงมีความส าคญัในอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกท่ีใหญ่  มีผวิพรรณดีและผวิพรรณทราม  
ครอบง ารูปเหล่านั้นแลว้  มีความส าคญัอยา่งน้ีวา่  เรารู้เราเห็น  อนัน้ีเป็นอภิภายตนะขอ้ท่ี  ๔ฯ  
 ผูห้น่ึงมีความส าคญัในรอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกอนัเขียว  มีวรรณเขียว  เขียวลว้น  มีรัศมีเขียว  
ดอกผกัตบอนัเขียว  มีวรรณเขียว  เขีวยลว้น  มีรัศมีเขียว  หรือวา่ผา้ท่ีก าเนิดในเมืองพาราณสี  มีส่วนทั้งสอง
เกล้ียงอนัเขียว  มีวรรณเขียว  เขียวลว้น  มีรัศมีเขียว  แมฉ้นัใด  ผูห้น่ึงมีความส าคญัในอรูปภายในเห็นรูป



ภายนอกอนัเขียว  มีวรรณเขียว  เขียวลว้น  มีรัศมีเขียว  ฉนันั้นเหมือนกนั  ครอบง ารูปเหล่านั้นแลว้  มี
ความส าคญัอยา่งน้ีวา่  เรารู้เราเห็น  อนัน้ีเป็นอภิภายตนะขอ้ท่ี  ๕ฯ   
 ผูห้น่ึงมีความส าคญัในอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกอนัเหลือง  มีวรรณเหลือง  เหลืองลว้น  มีรัศมี
เหลือง  ดอกกรรณิการ์อนัเหลือง  มีวรรณเหลือง  เหลืองลว้น  มีรัศมีเหลือง  หรือวา่ผา้ท่ีก าเนิดในเมือง
พาราณสี  มีส่วนทั้งสองเกล้ียงอนัเหลือง  มีวรรณเหลือง  เหลืองลว้น  มีรัศมีเหลือง  แมฉ้นัใด  ผูห้น่ึงมี
ความส าคญัในอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกอนัเหลือง  มีวรรณเหลือง  เหลืองลว้น  มีรัศมีเหลือง  ฉนันั้น
เหมือนกนั  ครอบง ารูปเหล่านั้นแลว้  มีความส าคญัอยา่งน้ีวา่  เรารู้เราเห็น  อนัน้ีเป็นอภิภายตนะขอ้ท่ี  ๖ฯ 
 ผูห้น่ึงมีความส าคญัในอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกอนัแดง  มีวรรณแดง  แดงลว้น  มีรัศมีแสดง
ดอกชะบาอนัแดง  มีวรรณแดง  แดงลว้น  มีรัศมีแดง  หรือวา่ผา้ท่ีก าเนิดในเมืองพาราณสี  มีส่วนทั้งสอง
เกล้ียงอนัแดง  มีวรรณแดง  แดงลว้น  มีรัศมีแดง  แมฉ้นัใด  ผูห้น่ึงมีความส าคญัในอรูปภายใน  เห็นรูป
ภายนอกอนัแดง  มีวรรณแดง  แดงลว้น  แดงลว้น  มีรัศมีแดง  ฉนันั้นเหมือนกนั  ครอบง ารูปเหล่านั้นแลว้  
มีความส าคญัอยา่งน้ีวา่  เรารู้เราเห็น  อนัน้ีเป็นอภิภายตนะขอ้ท่ี  ๗ฯ 
 ผูห้น่ึงมีความส าคญัในอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกอนัขาว  มีวรรณขาว  ขาวลว้น  มีรัศมีขาว  ดาว
ประกายพรึกอนัขาว  มีวรรณขาว  ขาวลว้น  มีรัศมีขาว  หรือวา่ผา้ท่ีก าเนิดในเมืองพาราณสี  มีส่วนทั้งสอง
เกล้ียงอนัขาว  มีวรรณขาว  ขาวลว้น  มีรัศมีขาว  แมฉ้นัใด  ผูห้น่ึงมีความส าคญัในอรูปภายใน  เห็นรูป
ภายนอกอนัขาว  มีวรรณขาว  ขาวลว้น  มีรัศมีขาว  ฉนันั้นเหมือนกนั  ครอบง ารูปเหล่านั้นแลว้  มี
ความส าคญัอยา่งน้ีวา่  เรารู้เราเห็น  อนัน้ีเป็นอภิภายตนะขอ้ท่ี  ๘ฯ  ธรรม  ๘  อยา่งเหล่าน้ีควรรู้ยิง่ฯ   
 ธรรม  ๘  อยา่งท่ีควรท าใหแ้จง้เป็นไฉน  ไดแ้ก่  วิโมกข ์ ๘  คือ  ผูมี้รูป  ยอ่มเห็นรูปทั้งหลาย  อนัน้ี
เป็นวิโมกขข์อ้ท่ี  ๑  ผูห้น่ึงมีความส าคญัในอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอก  อนัน้ีเป็นวิโมกขข์อ้ท่ี  ๒  บุคคล
ยอ่มนอ้มใจไปวา่ส่ิงน้ีงามทีเดียว  อนัน้ีเป็นวิโมกขข์อ้ท่ี  ๓  เพราะล่วงเสียซ่ึงรูปสญัญาโดยประการทั้งปวง  
เพราะปฏิฆสญัญาดบัไป  เพราะไม่ใส่ใจซ่ึงนานตัตสญัญา  บุคคลยอ่มเขา้ถึงซ่ึงอากาสานญัจายตนะ  ดว้ย
มนสิการวา่อากาศกาท่ีสุดมิได ้  ดงัน้ีอยู ่  อนัน้ีเป็นวิโมกขข์อ้ท่ี  ๔  เพราะล่วงซ่ึงอากาสานญัจายตนะโดย
ประการทั้งปวง  บุคคลยอ่มเขา้ถึงวิญญาณญัจายตนะดว้ยมนสิการวา่  วิญญาณหาท่ีสุดมิได ้  ดงัน้ีอยู ่  อนัน้ี
เป็นวิโมกขข์อ้ท่ี  ๕  เพราะล่วงเสียซ่ึงวิญญารัญจายตนะโดยประการทั้งปวง  บุคคลยอ่มเขา้ถึงอากิญจญัญายตนะ
ดว้ยมนสิการวา่  ไม่มีอะไรดงัน้ีอยู ่  อนัน้ีเป็นวิโมกขข์อ้ท่ี  ๖  เพราะล่วงเสียซ่ึงอากญัจญัญายตนะ  บุคคล
ย่อมเขา้ถึงซ่ึงเนวสัญยานาสัญญายตนะอยู่  อนัน้ีเป็นวิโมกขข์อ้ท่ี  ๗  เพราะล่วงเสียซ่ึงเนวสัญญานา
สญัญายตนะโดยประการทั้งปวง  บุคคลยอ่มเขา้ถึงสญัญาเวทยตินิโรธอยู ่  อนัน้ีเป็นวิโมกขข์อ้ท่ี  ๘ฯ  ธรรม  
๘  อยา่งน้ีควรท าใหแ้จง้ฯ   
 ธรรม   ๘๐  ดงัพรรณนานามาน้ีเป็นของจริง  แท ้ แน่นอน  ไม่ผดิพลาด  ไม่เป็นอยา่งอ่ืน  อนัพระ
ตถาคตตรัสรู้แลว้โดยชอบฯ   



 ธรรม  ๙  อยา่งมีอุปการะมาก  ธรรม  ๙  อยา่งควรใหเ้จริญ  ธรรม  ๙  อยา่งควรก าหนดรู้  ธรรม  ๙  
อยา่งควรละ  ธรรม  ๙  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือม  ธรรม  ๙  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเจริญ  ธรรม  ๙  
อยา่งแทงไดย้าก  ธรรม  ๙  อยา่งควรใหบ้งัเกิดข้ึน  ธรรม  ๙  อยา่งควรรู้ยิง่  ธรรม  ๙  อยา่งควรท าใหแ้จง้ฯ   
 ธรรม  ๙  อยา่งท่ีมีอุปการะมากเป็นไฉน  ไดแ้ก่  ธรรมอนัมีมูลมาแต่โยนิโสมนสิการ  ๙  คือ  เม่ือ
กระท าไวใ้นใจโดยแยบคายปราโมทยย์อ่มเกิด  ปิติยอ่มเกิดแก่ผูป้ราโมทย ์  กายของผูมี้สุขยอ่มตั้งมัน่  ผูมี้จิต
ตั้งมัน่ยอ่มรู้เห็นตามเป็นจริง  ผูรู้้เห็นตามเป็นจริงตนเองยอ่มหน่าย  เม่ือหน่ายยอ่มคลายก าหนดั  เพราะคลาย
ก าหนดัยอ่มหลุดพน้  ธรรม  ๙  อยา่งเหล่าน้ีมีอุปการะมากฯ   
 ธรรม  ๙  อยา่งท่ีควรใหเ้จริญเป็นไฉน  ไดแ้ก่  องคเ์ป็นท่ีตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ  ๙  คือ  
ความหมดจดแห่งศีล  วา่องคเ์ป็นท่ีตั้งแห่งความเพยีร  เพื่อความบริสุทธ์ิ  ความหมดจดแห่งจิต  ช่ือวา่องค์
เป็นท่ีตั้งแห่งความเพยีรเพื่อความบริสุทธ์ิ  ความหมดจดแห่งทิฏฐิ  ช่ือวา่งองคเ์ป็นท่ีตั้งแห่งความเพียร  เพื่อ
ความบริสุทธ์ิ  ความหมดจดแห่งญาณ  เป็นเคร่ืองขา้มพน้ความสงสยั  ช่ือวา่องคเ์ป็นท่ีตั้งแห่งความเพียรเพื่อ
ความบริสุทธ์ิ  ความหมดจดแห่งญาณเป็นเคร่ืองเห็นวา่ทางหรือมิใช่ทาง  ช่ือวา่องคเ์ป็นท่ีตั้งแห่งความเพยีร  
เพื่อความบริสุทธ์ิ    ความหมดจดแห่งญาณ  เป็นเคร่ืองเห็นทางปฏิบติั  ช่ือวา่องคเ์ป็นท่ีตั้งแห่งความเพยีร  
เพื่อความบริสุทธ์ิ  ความหมดจดแห่งญาณทสัสนะ  ช่ือวา่องคเ์ป็นท่ีตั้งแห่งความเพียร  เพื่อความบริสุทธ์ิ
ความหมดจดแห่งปัญญา  ช่ือวา่องคเ์ป็นท่ีตั้งแห่งความเพียร  เพื่อความบริสุทธ์ิ  ความหมดจดแห่งวิมุตติ  ช่ือ
วา่เป็นองคเ์ป็นท่ีตั้งแห่งความเพียร  เพื่อความบริสุทธ์ิ  ธรรม  ๙  อยา่งเหล่าน้ีควรใหเ้จริญฯ   
 ธรรม  ๙  อยา่งท่ีควรก าหนดรู้เป็นไฉน  ไดแ้ก่  สัตตาวาส  ๙  คือ  มีอยูผู่มี้อายทุั้งหลาย  สตัวพ์วก
หน่ึงมีกายต่างกนั  มีสญัญาต่างกนั  เช่น  พวกมนุษย ์  พวกเทพบางหมู่  พวกเปรตบางหมู่  น้ีเป็นสตัตาวาส 
ขอ้ท่ี  ๑  สตัวพ์วกหน่ึงมีกายต่างกนั  มีสญัญาอยา่งเดียวกนั  เช่น  พวกเทพผูอ้ยูใ่นจ าพวกพรหม  ผูเ้กิดในภูมิ
ปฐมฌาน  น้ีเป็นสตัตาวาสขอ้ท่ี  ๒  สตัวพ์วกหน่ึงมีกายอยา่งเดียวกนั  มีสญัญาต่างกนั  เช่น  พวกเทพเหล่า
อาภสัสระ  น้ีเป็นสตัตาวาสขอ้ท่ี  ๓  สตัวพ์วกหน่ึงมีกายอยา่งเดียวกนั  มีสญัญาอยา่งเดียวกนั  เช่น  พวกเทพ
เหล่าสุภกิณหะน้ีเป็นสตัตาวาสขอ้ท่ี  ๔  สตัวพ์วกหน่ึงไม่มีสญัญา  ไม่เสวยเวทนา  เช่น  พวกเทพเหล่า
อสญัญีสตัว ์  น้ีเป็นสตัตวาสขอ้ท่ี  ๕  สัตวพ์วกหน่ึงเขา้ถึงชั้นอากาสานญัจายตนะดว้ยมนสิการวา่อากาศหา
ท่ีสุดมิได ้  เพราะล่วงรูปสญัญาโดยประการทั้งปวง  เพราะดบัปฏิฆสญัญา  เพราะไม่กระท าไวใ้นใจ  ซ่ึง
นานตัตสญัญาน้ีเป็นสตัตาวาสขอ้ท่ี  ๖  สตัวพ์วกหน่ึงเขา้ถึงชั้นวิญญารัญจายตนะดว้ยมนสิการวา่  วิญญาณ
หาท่ีสุดมิได ้  เพราะล่วงชั้นอากาสานญัจายตนะโดยประการทั้งปวงน้ีเป็นสตัตวาสขอ้ท่ี  ๗  สัตวพ์วกหน่ึง
เขา้ถึงชั้นอากิญจญัญายตนะดว้ยมนสิการวา่ไม่มีอะไร  เพราะล่วงชั้นวญิญาณญัจายตนะโดยประการทั้งปวง  
น้ีเป็นสตัตาวาสขอ้ท่ี  ๘  สตัวพ์วกหน่ึงเขา้ถึงชั้นแนวสญัญานาสญัญายตนะดว้ยมนสิการวา่  น้ีสงบ  น้ี
ประณีต  เพราะล่วงชั้นอากิญจญัญายตนะโดยประการทั้งปวง  น้ีเป็นสตัตาวาสขอ้ท่ี  ๙  ธรรม  ๙  อยา่ง
เหล่าน้ีควรก าหนดรู้ฯ   
 ธรรม  ๙  อยา่งท่ีควรละเป็นไฉน  ไดแ้ก่  ธรรมอนัมีมูลมา  แต่ตณัหา  ๙  คือ  ความแสวงหายอ่ม
เป็นไปเพราะอาศยัตณัหา  ความไดย้อ่มเป็นไปเพราะอาศยัความแสวงหา  ความตกลงใจยอ่มเป็นไปเพราะ



อาศยัความได ้  ความก าหนดัดว้ยสามารถแห่งความพอใจ  ยอ่มเป็นไปเพราะอาศยัความตกลงใจ  ความกล ้า
กลืนยอ่มเป็นไปเพราะอาศยัความก าหนดัดว้ยสามารถแห่งความพอใจ  ความหวงแหนยอ่มเป็นไปเพราะ
อาศยัความกล ้ากลืน  ความตระหน่ียอ่มเป็นไปเพราะอาศยัความหวงแหน  ความรักษายอ่มเป็นไปเพราะ
อาศยัความตระหน่ี  อกศุลธรรมอนัลามกมิใช่นอ้ย  คือการถือไม ้ ถือศสัตรา  ความทะเลาะแก่งแยง่วิวาทกนั  
กล่าวส่อเสียดวา่ท่าน ๆ  และการพดูเทจ็ยอ่มเป็นไปเพราะอาศยัความรักษาเป็นเหตุ  ธรรม  ๙  อยา่งเหล่าน้ี
ควรละฯ   
 ธรรม  ๙  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือมเป็นไฉน  ไดแ้ก่  เหตุเป็นท่ีตั้งแห่งความอาฆาต  ๙  คือ  
บุคคลยอ่มผกูความอาฆาตวา่ผูน้ี้ไดป้ระพฤติแลว้  ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่เรา  ยอ่มผกูความอาฆาตวา่ผูน้ี้
ประพฤติอยู ่  ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชนแ์ก่เรา  ยอ่มผกูความอาฆาตวา่ผูน้ี้จกัประพฤติ  ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็น
ประโยชนแ์ก่เรายอ่มผกูความอาฆาตวา่ผูน้ี้ไดป้ระพฤติแกลว้  ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้ป็นท่ีรักท่ีชอบ
ใจของเรายอ่มผกูความอาฆาตวา่ผูน้ี้ประพฤติอยู ่ ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้ป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรายอ่ม
ผกูความอาฆาตวา่ผูน้ี้ไดป้ระพฤติแลว้  ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูไ้ม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  ยอ่มผกู
อาฆาตวา่ผูน้ี้ประพฤติอยู ่  ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูไ้ม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  ยอ่มผกูอาฆาตวา่ผูน้ี้จกั
ประพฤติ  ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูไ้ม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  ธรรม  ๙  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้ง
เส่ือมฯ   
 ธรรม  ๙  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเจริญเป็นไฉน  ไดแ้ก่  ความก าจดัความอาฆาต  ๙  คือ  บุคคล
ยอ่มก าจดัความอาฆาตดว้ยท าไวใ้นใจวา่ผูน้ี้ไดป้ระพฤติแลว้  ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาไดใ้น
บุคคลน้ีแต่ท่ีไหนยอ่มก าจดัความอาฆาตดว้ยท าไวใ้นใจวา่ผูน้ี้ประพฤติอยู ่  ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่เรา  
เพราะเหตุนั้นการท่ีจะไม่ใหมี้การประพฤติ  ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชนแ์ก่เรานั้นจะหาไดใ้นบุคคลน้ีแต่ท่ีไหน  
ยอ่มก าจดัความอาฆาตดว้ย  ท าไวใ้นใจวา่ผูน้ี้จดัประพฤติซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชนแ์ก่เรา  เพราะเหตุนั้นการ
ท่ีจะไม่มีการประพฤติซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้น  จะหาไดใ้นบุคคลน้ีแต่ท่ีไหน  ยอ่มก าจดัความ
อาฆาตดว้ยท าไวใ้นใจวา่  ผูน้ี้ไดป้ระพฤติแลว้ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้ป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  เพราะ
เหตุนั้นการท่ีจะไม่ใหมี้การประพฤติเช่นนั้น  จะหาไดใ้นบุคคลน้ีท่ีไหน  ยอ่มก าจดัความอาฆาตดว้ยท าไวใ้น
ใจวา่ผูน้ี้ประพฤติอยู ่  ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้ป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  เพราะเหตุนั้นการท่ีจะไม่ใหมี้
การประพฤติเช่นนั้น  จะหาไดใ้นบุคคลน้ีแต่ท่ีไหน  ยอ่มก าจดัความอาฆาตดว้ยท าไวใ้นใจวา่ผูน้ี้ไดป้ระพฤติ
แลว้  ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่ผูไ้ม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  เพราะเหตุนั้นการท่ีจะไม่ใหมี้การประพฤติ
เช่นนั้น  จะหาไดใ้นบุคคลน้ีแต่ท่ีไหน  ยอ่มก าจกัความอาฆาตดว้ยท าไวใ้นใจวา่ผูน้ี้จกัประพฤติซ่ึงส่ิงท่ีไม่
เป็นประโยชนแ์ก่ผูเ้ป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  เพราะเหตุนั้นการท่ีจะไม่ใหมี้การประพฤติเช่นนั้น  จะหาไดใ้น
บุคคลน้ีแต่ท่ีไน  ยอ่มก าจดัความอาฆาตดว้ยท าไวใ้นใจวา่ผูน้ี้ประพฤติอยูซ่ึ่งส่ิงท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เป็นท่ี
รักท่ีชอบใจของเรา  เพราะเหตุนั้นการท่ีจะไม่ใหมี้การประพฤติเช่นนั้นจะหาไดใ้นบุคคลน้ีแต่ท่ีไหน  ธรรม  
๙  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเจริญฯ   



 ธรรม  ๙  อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้ากเป็นไฉน  ไดแ้ก่  ความต่างกนั  ๙  คือ  ความต่างผสัสะ  ยอ่ม
บงัเกิดเพราะอาศยัความต่างแห่งธาตุ  ความต่างห่างเวทนา  ยอ่มบงัเกิดเพราะอาศยัความต่างแห่งผสัสะ  
ความต่างแห่งสญัญา  ยอ่มบงัเกิดเพราะอาศยัความต่างแห่งเวทนา  ความต่างแห่งความด าริ  ยอ่มบงัเกิดเพรา
อาศยัความต่างแห่งสญัญา  ความต่างแห่งความพอใจยอ่มเกิดเพราะอาศยัความต่างแห่งความด าริ  ความต่าง
แห่งความเร่ร้อน  ยอ่มบงัเกิดเพราะอาศยัความต่างแห่งความพอใจ  ความต่างแห่ความแสวงหายอ่มบงัเกิด  
เพราะอาศยัความต่างแห่งความแสวงหา  ธรรม  ๙  อยา่งเหล่าน้ีแทงตลอดไดย้ากฯ   
 ธรรม  ๙  อยา่งท่ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนเป็นไฉน  ไดแ้ก่  สญัญา  ๙  คือ  ความก าหนดหมายวา่ไม่งาม  
ความก าหนดหมายในความตาย  ความก าหนดหมายในอาหารวา่เป็นของปฏิกลู  ความก าหนดหมายความไม่
น่ายนิดีในโลกทั้งปวง  ความก าหนดหมายไม่เท่ียง  ความก าหนดหมายในส่ิงไม่เท่ียงวา่เป็นทุกข ์  ความ
ก าหนดหมายในทุกขว์า่ไม่ชดัตวัตน  ความก าหนดหมายในการละ  ความก าหนดหมายในวิราคธรรม  ธรรม  
๙  อยา่งเหล่าน้ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนฯ   
 ธรรม  ๙  อยา่งท่ีควรรู้ยิง่เป็นไฉน  ไดแ้ก่  อนุบุพพวิหาร  ๙  คือ  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุในธรรม
วินยัน้ี  สงดัจากกาม  สงดัจากอกศุลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปิติ  และสุขเกิดแต่วิเวกอยู ่ 
บรรลุทติยฌาร  มีความผอ่งใสแห่งจิตในภายใน  เป็นธรรมเอกผดุข้ึน  ไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร  เพราะวิตกวจิาร
สงบไป  มีปิติและสุขเกิด  แต่สมาธิอยู ่  อน่ึง  เป็นผูมี้อะเบกขา  มีสติสมัปชญัญะ  และเสวยสุขดว้ยนามกาย  
เพราะปิติสั้นไป  บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะเจา้ทั้งหลายสรรเสริญวา่ผูไ้ดฌ้านน้ีเป็นผูมี้อุเบกขา  มีสติอยูเ่ป็น
สุข  บรรลุจตุตถฌาน  ไม่มีทุกขไ็ม่มีสุข  เพราะละสุขละทุกข ์ และดบัโสมนสัโทมนสัก่อน ๆ  ได ้ มีอุเบกขา
เป็นเหตุใหส้ติบริสุทธ์ิอยูบ่รรลุอากาสานญัจายตนฌานดว้ยมนสิการวา่อากาศหาท่ีสุดมิได ้  เพราะล่วงรูป
สญัญาโดยประการทั้งปวง  เพราะดบัปฏิฆสญัญา  เพราะไม่กระท าไวใ้นใจซ่ึงนานตัตสญัญาอยู ่  บรรลุ
วิญญาณญัจายตนฌานดว้ยมนสิการวา่  วิญญาณหาท่ีสุดมิได ้ เพราะล่วงอากาสานญัจายตนฌานโดยประการ
ทั้งปวงอยู ่  บรรลุอากิญจญัญายตนฌานดว้ยมนสิการวา่ไม่มีอะไร  เพราะล่วงอากิญจญัญายตนฌานโดย
ประการทั้งปวงอยู ่  บรรลุสญัญาเวทยตินิโรธ  เพราะล่วงเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทั้งปวง
อยู ่ ธรรม  ๙  อยา่งเหล่าน้ีควรรู้ยิง่ฯ   
 ธรรม  ๙  อยา่งท่ีควรท าใหแ้จง้เป็นไฉน  ไดแ้ก่  อนุบุพพนิโรธ  ๙  คือ  เม่ือเขา้ปฐมฌานกามสัญญา
ดบั  เม่ือเขา้ทุติยฌาน  วิตกวิจารดบั  เม่ือเขา้ตติยฌาน  ปิติดบั  เม่ือเขา้จตุตถฌาน  ลมอสัสาสะปัสสาสะดบั  
เม่ือเขา้อากาสานญัจายตนฌาน  รูปสัญญาดบั  เม่ือเขา้วิญญาณญัจายตนฌาน  อากาสานญัจายตนสญัญาดบั  
เม่ือเขา้อากิญจญัญายตนฌาน  วิญญาณญัจายตนสญัญาดบั  เม่ือเขา้เนวสญัญานาสญัญายตนฌานอา
กิญจญัญายตนะดบั  เม่ือเขา้สญัญาเวทยตินิโรธ  สญัญาและเวทนาดบั  ธรรม  ๙  อยา่งเหล่าน้ีควรท าใหแ้จง้ฯ   
 ธรรม  ๙๐  ดงัพรรณนามาน้ีเป็นของจริง  แท ้  แน่นอน  ไม่ผดิพลาด  ไม่เป็นอยา่งอ่ืน  อนัพระ
ตถาคตตรัสรู้แลว้โดยชอบฯ 
 ธรรม  ๑๐  อยา่งมีอุปการะมาก  ธรรม  ๑๐  อยา่งควรใหเ้จริญธรรม  ๑๐  อยา่งควรก าหนดรู้  ธรรม  
๑๐  อยา่งควรละ  ธรรม  ๑๐  อยา่งเป็นไปในส่วนของขา้งเส่ือม  ธรรม  ๑๐  อยา่งเป็นไปในส่วนขา้งเจริญ  



ธรรม  ๑๐  อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้าก  ธรรม  ๑๐  อยา่งควรใหบ้งัเกิดข้ึน  ธรรม  ๑๐  อยา่งควรรู้ยิง่  ธรรม  ๑๐  
อยา่งควรท าใหแ้จง้ฯ   
 ธรรม  ๑๐  อยา่งท่ีมีอุปการะมากเป็นไฉน  ไดแ้ก่  ธรรมกระท าท่ีพึ่ง  ๑๐  อยา่งคือ  ดูกรผูมี้อายุ
ทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ี  เป็นผูมี้ศีลส ารวมระวงัในพระปาติโมกข ์  ถึงพร้อมดว้ยมรรยาทและ
โคจรอยู ่  มีปกติเห็นภยัในโทษเพียงเลก็นอ้ย  สมาทานศึกษาอยูใ่นสิกขาบททั้งหลาย  ผูมี้อายทุั้งหลายแมข้อ้
ท่ีภิกษุเป็นผูมี้ศีล  ส ารวมระวงัในพระปาติโมกข ์  ถึงพร้อมดว้ยมรรยาทและโคจรอยู ่  มีปกติเห็นภยัในโทษ
แมเ้พียงเลก็นอ้ย  สมาทานศึกษาอยูใ่นสิกขาบททั้งหลาย  น้ีเป็นธรรมกระท าท่ีพึ่งฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูมี้ธรรมอนัสดบัแลว้มาก  ทรงธรรมท่ีไดส้ดบัแลว้สัง่สมธรรมท่ีไดส้ดบัแลว้  
ธรรมท่ีงามในเบ้ืองตน้  งามในท่ามกลาง  งามในท่ีสุด  ประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้ง
พยญัชนะ  บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง  เห็นปานนั้น  อนัเธอไดส้ดบัแลว้มาก  ทรงไวแ้ลว้  คล่องปาก  ตามเพง่
ดว้ยใจ  แทงตลอดดว้ยดีดว้ยความเห็น  ผูมี้อายทุั้งหลาย  แมข้อ้ท่ีภิกษุเป็นผูมี้ธรรมอนัสดบัแลว้มาก  ทรง
ธรรมท่ีไดส้ดบัแลว้  สัง่สมธรรมท่ีไดส้ดบัแลว้  ธรรมท่ีงามในเบ้ืองตน้  งามในท่ามกลาง  งามในท่ีสุด  
ประกาศพรหมจรรย ์ พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยญัชนะบริสุทธ์ิ  บริบูรณ์ส้ินเชิงเป็นปานนั้น  อนัเธอไดส้ดบั
แลว้มาก  ทรงไวแ้ลว้  คล่องปากตามเพง่ดว้ยใจ  แทงตลอดดว้ยดีดว้ยความเห็น  น้ีกเ็ป็นธรรมกระท าท่ีพึ่งฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูมี้มิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  ผูมี้อายทุั้งหลาย  แมข้อ้ท่ีภิกษุเป็นผูมี้มิตรดี  มี
เพื่อนดี  มีสหายดี  น้ีกเ็ป็นธรรกระท าท่ีพึ่งฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูว้า่ง่าย  ประกอบดว้ยธรรมท่ีกระท าใหเ้ป็นผูว้า่ง่ายเป็นผูอ้ดทน  เป็นผูรั้บอนุ
ศาสนีโดยเบ้ืองขวา  ผูมี้อายทุั้งหลาย  แมข้อ้ท่ีภิกษุเป็นผูว้า่ง่าย  ประกอบดว้ยธรรมท่ีกระท าใหเ้ป็นผูว้่าง่าย  
เป็นผูอ้ดทน  เป็นผูรั้บอนุศาสนีโดยเบ้ืองขวา  น้ีกเ็ป็นธรรกระท าท่ีพึ่งฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูข้ยนัไม่เกียจคร้าน  ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณา  อนัเป็นอุบายใน
กรณียะนั้น  สามารถท า  สามารถจดั  ในกรณียกิจใหญ่นอ้ยของเพือ่นพรหมจารีทั้งหลาย  ผูมี้อายทุั้งหลาย  
แมข้อ้ท่ีภิกษุเป็นคนขยนัไม่เกียจคร้าน  ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเคร่ืองพิจารณาอนัเป็นอุบายในกรณียะนั้น ๆ  
สามีท า  สามารถจดัในกรณียกิจใหญ่นอ้ยของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายน้ีกเ็ป็นธรรมกระท าท่ีพึ่งฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูใ้คร่ในธรรม  เจรจาน่ารัก  มีความปราโมทยย์ิง่ในอภิธรรม  ในอภิวินยัผูมี้อายุ
ทั้งหลาย  แมข้อ้ท่ีภิกษุเป็นผูใ้คร่ในธรรม  เจรจาน่ารัก  มีความปราโมทยย์ิง่ในอภิธรรม  ในอภิธรรมวินยัน้ีก็
เป็นธรรมกระท าท่ีพึ่งฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูส้ันโทษดว้ยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และเภสัชบริขารอนัเป็นปัจจยัแก่
คนไขต้ามมีตามได ้  ผูมี้อายทุั้งหลาย  แมข้อ้ท่ีภิกษุเป็นผูส้นัโดษดว้ยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และเภสัช
บริขารอนัเป็นปัจจยัแก่คนไขต้ามมีตามได ้ น้ีกเ็ป็นธรรมกระท าท่ีพึ่งฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูป้รารภความเพียร  เพื่อละอกศุลธรรม  เพื่อจะยงักศุลธรรมใหถึ้งพร้อมอยู่
เป็นผูมี้เร่ียวแรง  มีความบากบัน่  มัน่คง  ไม่ทอดธุระในธรรมท่ีเป็นกศุล  ผูมี้อายทุั้งหลาย  แมข้อ้ท่ีภิกษุเป็นผู ้



ปรารภความเพียร  เพื่อละอกศุลธรรม  เพื่อจะยงักศุลธรรมใหถึ้งพร้อมอยู ่  มีเร่ียวแรง  มีความบากบัน่มัน่คง  
ไม่ทอดธุระในธรรมท่ีเป็นกศุล  น้ีกเ็ป็นธรรมกระท าท่ีพึ่งฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูมี้สติ  ประกอบดว้ยสติและปัญญาเคร่ืองรักษาตนอยา่งยอดเยีย่ม  แมส่ิ้งท่ีท า
แลว้นาน  แมค้  าท่ีพดูแลว้นาน  กนึ็กไดร้ะลึกได ้ ผูมี้อายทุั้งหลาย  แมข้อ้ท่ีภิกษุเป็นผูมี้สติ  ประกอบดว้ยสติ
และปัญญาเคร่ืองรักษาตนอยา่งยอดเยีย่ม  แมส่ิ้งท าแลว้นาน  แมค้  าท่ีพดูแลว้นาน  กนึ็กไดร้ะลึกได ้ น้ีกเ็ป็น
ธรรมกระท าท่ีพึ่งฯ   
 อีกขอ้หน่ึง  ภิกษุเป็นผูมี้ปัญญา  ประกอบดว้ยปัญญาท่ีเห็น  ความเกิดและความดบัอนัประเสริฐ  ช า
แรกกิเลส  ใหถึ้งความส้ินทุกขโ์ดยชอบ  ผูมี้อายทุั้งหลาย  แมข้อ้ท่ีภิกษุเป็นผูมี้ปัญญา  ประกอบดว้ยปัญญาท่ี
เห็น  ความเกิดและความดบัอนัประเสริฐ  ช าแรกกิเลส  ใหถึ้งความส้ินทุกขโ์ดยชอบ  น้ีกเ็ป็นธรรมกระท าท่ี
พึ่งฯ  ธรรม  ๑  อยา่งเหล่าน้ีมีอุปการะมากฯ   
 ธรรม  ๑๐  อยา่งท่ีควรใหเ้จริญเป็นไฉน  ไดแ้ก่  แดนแห่งกิสิณ  ๑๐  คือ  ผูห้น่ึงยอ่มจ าปฐวกีสิณได ้ 
ทั้งเบ้ืองบนเบ้ืองล่างเบ้ืองขวาง  ตามล าดบัหาประมาณมิได ้ ผูห้น่ึงยอ่มจ าอาโปรกสิณได ้ ผูห้น่ึงยอ่มจ าเตโช
กสิณได ้ ผูห้น่ึงยอ่มจ าวาโยกสิณได ้ ผูห้น่ึงยอ่มจ านีลกสิณได ้ ผูห้น่ึงยอ่มจ าปีตกสิณได ้ ผูห้น่ึงยอ่มจ าโลหิต
กสิณได ้ ผูห้น่ึงยอ่มจ าโลหิตกสิณได ้ ผูห้น่ึงยอ่มจ าโอทาตกสิณได ้ ผูห้น่ึงยอ่มจ าอากาสกสิณได ้ ผูห้น่ึงยอ่ม
จ าวิญญาณกสิณได ้ ทั้งเบ้ืองบนเบ้ืองล่างขวาง  ตามล าดบัประมาณมิได ้ ธรรม  ๑๐  อยา่งเหล่าน้ีควรใหเ้จริญ
ฯ 
 ธรรม  ๑๐  อยา่งท่ีควรก าหนดรู้เป็นไฉน  ไดแ้ก่  อายตนะ  ๑๐  คือ  นยัน์ตา  รูป  หู  เสียง  จมูก  
กล่ิน  ล้ิน  รส  กาย  โผฏฐพัพะ  ธรรม  ๑๐  อยา่งเหล่าน้ีควรก าหนดรู้ฯ   
 ธรรม  ๑๐  อยา่งท่ีควรละเป็นไฉน  ไดแ้ก่  มิจฉตัตะ  ๑๐  คือ  ความเห็นผดิ  ความด าริผดิ  เจรจาผดิ  
การงานผดิ  เล้ียงชีพผดิ  พยายามผดิ  ระลึกผดิ  ตั้งใจผดิ  ความรู้ผดิ  ความพน้ผดิ  ธรรม  ๑๐  อยา่งเหล่าน้ี
ควรละฯ   
 ธรรม  ๑๐  ท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือมเป็นไฉน  ไดแ้ก่  อกศุลธรรมบถ  ๑๐  คือ  ฆ่าสตัว ์ ลกัทรัพย ์ 
ประพฤติผดิในกาม  พดูเทจ็  พดูส่อเสียด  พดูค าหยาบ  พดูเพอ้เจอ้  อยากไดข้องเขา  ปองร้ายเขา  เห็นผดิ  
ธรรม  ๑๐  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้งเส่ือมฯ   
 ธรรม  ๑๐  อยา่งท่ีเป็นไปในส่วนขา้งเจริญเป็นไฉน  ไดแ้ก่  กศุลธรรม  ๑๐  คือ  เวน้จากฆ่าสตัว ์ 
เวน้จากลกัทรัพย ์ เวน้จากประพฤติผดิในกาม  เวน้จากพดูเทจ็  เวน้จากพดูส่อเสียด  เวน้จากพดูค าหยาบ  เวน้
จากพดูเพอ้เจอ้  ไม่อยากไดข้องเขา  ไม่ปองร้ายเขา  เห็นชอบ  ธรรม  ๑๐  อยา่งเหล่าน้ีเป็นไปในส่วนขา้ง
เจริญฯ   
 ธรรม  ๑๐  อยา่งท่ีแทงตลอดไดย้ากเป็นไฉน  ไดแ้ก่  อริยวาส  ๑๐  คือ  ดูกรผูมี้อายทุั้งหลาย  ภิกษุ
ในพร ะธรรมวินยัน้ีเป็นผูล้ะองค ์  ๕  ไดแ้ลว้  ประกอบดว้ยองค ์  ๖  มีธรรมอยา่งเดียวเป็นเคร่ืองรักษา  มี
ธรรมเป็นพนกัพิง  ๔  ดา้น  มีสจัจะเฉพาะอยา่งอนับรรเทาแลว้  มีความแสวงหาทุกอยา่งอนัสละแลว้โดย



ชอบ  มีความด าริไม่ขุ่นมวั  มีกายสงัขารอนัระงบัแลว้  มีความแสวงหาทุกอยา่งอนัสละแลว้โดยชอบ  มี
ความด าริไม่ขุน่มวั  มีกายสงัขารอนัระงบัแลว้  มีจิตหลุดพน้ดีแลว้  มีปัญญาหลุดพน้ดีแลว้ฯ   
 กอ็ยา่งไร  ภิกษุจึงจะช่ือวา่เป็นผูล้ะองค ์ ๕  ไดแ้ลว้  กามฉนัทะ  พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธจัจกกุกจุ
จะ  วิจิกิจฉา  เป็นโทษอนัภิกษุนะพระธรรมวินยัน้ีละไดแ้ลว้  อยา่งน้ีแล  ภิกษุช่ือวา่เป็นผูล้ะองค ์ ๕  ไดแ้ลว้
ฯ   
 กอ็ยา่งไร  ภิกษุจึงจะช่ือวา่ประกอบดว้ยองค ์  ๖  ภิกษุในพระศาสนาน้ีเห็นรูปดว้ยนยัน์ตา  ฟังเสียง
ดว้ยหู  ดมกล่ินดว้ยจมูก  ล้ิมรสดว้ยล้ิน  ถูกตอ้งโผฏพพะดว้ยกาย  รู้ธรรมารมณ์ดว้ยใจแลว้ไม่ยนิดียนิร้าย  
เป็นผูว้างเฉย  มีสติสมัปชญัญะอยู ่ อยา่งน้ีแล  ภิกษุช่ือวา่ประกอบดว้ยองค ์ ๖ฯ   
 กอ็ยา่งไร  ภิกษุจึงจะช่ือวา่มีธรรมอยา่งเดียวเป็นเคร่ืองรักษา  ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีประกอบแลว้
ดว้ยใจมีสติเป็นเคร่ืองรักษา  อยา่งน้ีแล  ภิกษุช่ือวา่มีธรรมอยา่งเดียวเป็นเคร่ืองรักษาฯ   
 กอ็ยา่งไร  ภิกษุจึงจะช่ือวา่มีธรรมเป็นพนกัพิง  ๔  ดา้น  ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ี  พจิารณาแลว้เสพ
ของอยา่งหน่ึง  พิจารณาแลว้อดกลั้นของอยา่งหน่ึง  พจิารณาแลว้เวน้ของอยา่งหน่ึง  พิจารณาแลว้บรรเทา
ของอยา่งหน่ึง  อยา่งน้ีแล  ภิกษุช่ือวา่มีธรรมเป็นพนกัพิง  ๔  ดา้น 
 กอ็ยา่งไร  ภิกษุจึงจะช่ือวา่มีสจัจะเฉพาะอยา่งอนับรรเทาแลว้  สจัจะเฉพาะอยา่งเป็นอนัมากของ
สมณพราหมณ์เป็นอนัมาก  เป็นของอนัภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีบรรเทาแลว้  บรรเทาดีแลว้  สละคาย  ปล่อย  
ละ  สละคืน  เสียหมดส้ินแลว้  อยา่งน้ีแล  ภิกษุช่ือวา่มีสจัจะเฉพาะอยา่งอนับรรเทาแลว้ฯ   
 กอ็ยา่งไร  ภิกษุจึงจะช่ือวา่มีความแสวงหาทุกอยา่งอนัสละโดยชอบ  ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีละการ
แสวงหากาม  ละการแสวงหาภพ  ละการแสวงหาพรหมจรรย ์ อยา่งน้ีแล  ภิกษุช่ือวา่มีความแสวงหาทุกอยา่ง
อนัสละแลว้โดยชอบฯ   
 กอ็ยา่งไร  ภิกษุจึงจะช่ือวา่มีความแสวงหาทุกอยา่งดนัสละแลว้โดยชอบ  ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ี
ละการแสวงหากาม  ละการแสวงหาภพ  ละการแสวงหาพรหมจรรย ์ อยา่งน้ีแล  ภิกษุช่ือวา่มีความแสวงหา
ทุกอยา่งอนัสละแลว้โดยชอบฯ   
  กอ็ยา่งไร  ภิกษุจึงจะช่ือวา่มีความด าริไม่ขุน่มวั  ความด าริในกาม  ความด าริในความพยาบาท  
ความด าริในความเบียดเบียน  เป็นโทษอนัภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีละไดแ้ลว้  อยา่งน้ีและ  ภิกษุช่ือวา่มีความ
ด าริไม่ขุ่นมวัฯ   
 กอ็ยา่งไร  ภิกษุจึงจะช่ือวา่มีกายสงัขารอนัระงบัแลว้  ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ี  บรรลุจตุตถฌานไม่มี
ทุกข ์ ไม่มีสุข  เพราะละทุกข ์ ละสุขและดบัโสมนสั  โทมนสัก่อน ๆ  ได ้ มีอุเบกขาเป็นเหตุใหส้ติบริสุทธ์ิ
อยู ่ อยา่งน้ีและ  ภิกษุช่ือวา่มีกายสงัขารอนัระงบัแลว้ฯ 
 กอ็ยา่งไร  ภิกษุจึงจะช่ือวา่มีจิตหลุดพน้แลว้  จิตของภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีพน้แลว้จากราคะ  
โทสะ  โมหะ  อยา่งน้ีแลว้  ภิกษุช่ือวา่จิตหลุดพน้ดีแลว้ฯ 
 กอ็ยา่งไร  ภิกษุจึงจะช่ือวา่มีปัญญาหลุดพน้ดีแลว้  ภิกษุในพระธรรมวนิยัน้ียอ่มรู้ชดัวา่ราคะ  โทสะ  
โมหะ  อนัเราละแลว้มีรากอนัเราถอนข้ึนแลว้  กระท าใหเ้ป็นดุจตน้ตาลอนัไม่มีท่ีตั้ง  กระท าไม่ใหมี้  มีอนัไม่



เกิดข้ึนต่อไปเป็นธรรมดา  อยา่งน้ีและ  ภิกษุช่ือวา่มีปัญญาอนัหลุดพน้ดีแลว้ฯ  ธรรม  ๑๐  อยา่งเหล่าน้ีแทง
ตลอดไดย้ากฯ   
 ธรรม  ๑๐  อยา่งท่ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนเป็นไฉน  ไดแ้ก่  สญัญา  ๑๐  คือ  ความก าหนดหมายวา่ไม่งาม  
ความก าหนดหมายในความตาย  ความก าหนดหมายในอาหารวา่เป็นปฏิกลู  ความก าหนดหมายความไม่
น่ายนิดีในโลกทั้งปวง  ความก าหนดหมายวา่ไม่เท่ียง  ความก าหนดหมายในส่ิงไม่เท่ียงวา่เป็นทุกข ์  ความ
ก าหนดหมายในทุกขว์า่ไม่ใช่ตวัตนั  ความก าหนดหมายในการละ  ความก าหนดหมายในวิราคธรรม  ความ
ก าหนดหมายในความดบัธรรม  ๑๐  อยา่งเหล่าน้ีควรใหบ้งัเกิดข้ึนฯ   
 ธรรม  ๑๐  อยา่งท่ีควรรู้ยิง่เป็นไฉน  ไดแ้ก่  นิชชิณวตัถุ  ๑๐  คือ  ความเห็นผดิอนับุคคลผูเ้ห็นชอบ
ยอ่มละได ้ อน่ึง  แมก้ศุลธรรมอนัลามกมิใช่นอ้ย  ท่ีบงัเกิดเพราะความเห็นผดิเป็นปัจจยัเขากล็ะได ้ ส่วนกุศล
ธรรมมิใช่นอ้ยยอ่มถึงความเจริญบริบูรณ์  เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจยั  ความด าริผดิอนับุคคลผูด้  าริชอบ
ยอ่มละได ้  อน่ึง  แมอ้กศุลธรรมอนัลามกมิใช่นอ้ย  ยอ่มถึงความเจริญบริบูรณ์  เพราะด าริชอบเป็นปัจจยั  
การเจรจาผดิอนับุคคลผูเ้จรจาชอบยอ่มละได ้ อน่ึง  แมอ้กศุลธรรมอนัลามกมิใช่นอ้ยท่ีบงัเกิดเพราะเจรจาผดิ
เป็นปัจจยั  เขากล็ะได ้  ส่วนกศุลธรรมมิใช่นอ้ยยอ่มถึงความเจริญบริบูรณ์  เพราะเจรจาชอบเป็นปัจจยั  การ
งานผดิอนับุคคลผูท้  าการงานชอบยอ่มละได ้ อน่ึงแมอ้กศุลธรรมอนัลามกมิใช่นอ้ยท่ีบงัเกิดเพราะการงานผดิ
เป็นปัจจยัเขากล็ะได ้ ส่วนกศุลธรรมมิใช่นอ้ยยอ่มถึงความเจริญบริบูรณ์  เพราะการงานชอบเป็นปัจจยั  การ
เล้ียงชีพผดิอนับุคคลผูเ้ล้ียงชีพยอ่มละได ้  อน่ึง  แมอ้กศุลธรรมมิใช่นอ้ย  ยอ่มถึงความเจริญบริบูรณ์  เพราะ
การเล้ียงชีพชอบเป็นปัจจยั  เขากล็ะได ้ ส่วนกศุลธรรมมิใช่นอ้ย  ยอ่มถึงความเจริญบริบูรณ์  เพราะการเล้ียง
ชีพชอบเป็นปัจจยั  ความพยายามผดิอนับุคคลผูพ้ยายามชอบยอ่มละได ้ อน่ึง  แมอ้กศุลธรรม  อนัลามกมิใช่
นอ้ยท่ีบงัเกิดเพราะความพยายามผดิเป็นปัจจยัเขากล็ะได ้  ส่วนกศุลธรรมมิใช่นอ้ย  ยอ่มถึงความเจริญ
บริบูรณ์เพราะความพยายามชอบเป็นปัจจยั  ความละผดิอนับุคคลผูร้ะลึกชอบยอ่มละได ้ อน่ึง  แมก้ศุลธรรม
อนัลากมกมิใช่นอ้ย  ยอ่มถึงความเจริญบริบูรณ์  เพราะความระลึกชอบเป็นปัจจยั  ความตั้งใจผดิอนับุคคลผู ้
ตั้งใจชอบยอ่มละได ้  อน่ึง  แมอ้กศุลธรรมอนัลามกมิใช่นอ้ยท่ีบงัเกิด  เพราะความตั้งใจผดิเป็นปัจจยั  เขาก็
ละได ้  ส่วนกศุลธรรมมิใช่นอ้ย  ยอ่มถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความตั้งใจชอบเป็นปัจจยั  ความรู้ผดิเป็น
ปัจจยัเขากล็ะได ้  ส่วนกศุลธรรมมิใช่นอ้ยท่ีบงัเกิดเพราะความรู้ผดิเป็นปัจจยัเขากล็ะได ้  ส่วนกศุลธรรมมิใช่
นอ้ยยอ่มถึงความเจริญบริบูรณ์  เพราะความรู้ชอบเป็นปัจจยั  ความพน้ผดิอนับุคคลผูพ้น้ชอบยอ่มละได ้ 
อน่ึง  อกศุลอนัลามกมิใช่นอ้ยท่ีบงัเกิดเพราะความพน้ผดิเป็นปัจจยัเขากล็ะได ้  ส่วนกศุลธรรมมิใช่นอ้ยยอ่ม
เจริญบริบูรณ์เพราะความพน้ชอบเป็นปัจจยั  ธรรม  ๑๐  อยา่งเหล่าน้ีควรรู้ยิง่ฯ   
 ธรรม  ๑๐  อยา่งท่ีควรท าใหแ้จง้เป็นไฉน  ไดแ้ก่  อเสขธรรม  ๑๐  คือ  ความเห็นชอบเป็นของพระ
อเสขะ  ความด าริชอบ  เจรจาชอบ  การงานชอบ  เล้ียงชีพชอบ  พยายามชอบ  ระลึกชอบ  ตั้งใจชอบ  ความรู้
ชอบ  ความพน้ชอบ  เป็นของพระเสขธรรม  ๑๐  อยา่งเหล่าน้ีควรท าใหแ้จง้ฯ   
 ธรรมร้อยหน่ึงดงัพรรณนามาน้ีเป็นของจริง  แท ้  แน่นอน  ไม่ผดิพลาด  ไม่เป็นอยา่งอ่ืน  อนัพระ
ตถาคตตรัสรู้แลว้โดยชอบฯ   



 ในการท่ีขา้พเจา้ไดน้ าเอาธรรม  ๑๐  หมวดน้ีรวมเป็นหวัขอ้ธรรมทั้งหมดมี  ๕๕๐  หวัขอ้ดว้ยกนั  
เอามาเขียนลงเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีกเ็พื่อท่ีจะใหพ้วกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีมีจิตใจฝักใฝ่
หรือสนใจในธรรมของพระบรมศาสดาพระสมณโคดมจะไดน้ าเอาไปประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามแต่
ความตอ้งการของพวกท่านท่ีชอบธรรมขอ้ไหน  หรือวา่จะน าเอาไปทั้งหมดเพื่อการปฏิบติัเพื่อความหลุดพน้
ทุกขท์ั้งปวงกไ็ด ้  ขอรับรองวา่เป็นธรรมท่ีออกจากพระโอษฐข์องพระบรมศาสดาพระสมณโคดมของพวก
เราท่านทั้งหลายโดยตรง  ไม่ผดิพลาดในบรรดาธรรมทั้งหมดน้ี  สามารถน าเอามาประพฤติปฏิบติัเพื่อการอยู่
ครองเรือนกไ็ด ้  หรือจะน าเอาไปใชเ้พื่อการปกครองแผน่ดินบริหารประเทศกไ็ด ้  สุดแทแ้ต่วา่พวกท่านจะ
คดัเอาธรรมขอ้ไหนน ามาเพือ่ปฏิบติัใชใ้นทางไหนเท่านั้น  เพราะเป็นธรรมสูงสุดสามารถช่วยใหเ้หล่าสรรพ
สตัวท์ั้งหลายพน้ทุกขพ์น้ภยัไดอ้ยา่งแน่นอน  ถา้ท่านมีจิตใจเล่ือมใสในพระรัตนตรัยหรือในพระพทุธศาสนา
ท่ีแทจ้ริงแลว้  สามารถใหพ้วกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายพน้ทุกขพ์น้ภยัไดอ้ยา่งแน่นอนเลยทีเดียว  ถา้พวก
ท่านทั้งหลายน าเอาธรรมทั้ง  ๑๐  หมวดน้ีไปประพฤติปฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆ  ใหถู้กตอ้งตามท่ีเขียนบอก
เอาไวใ้นหนงัสือสจัจธรรมเล่มน้ี  เป็นประโยชน์อยา่งมหาศาลเลยทีเดียวกบัผูท่ี้ไดค้รอบครองหนงัสือ  “สัจ
จธรรม”  เล่มน้ีเอาไวเ้ป็นของตน  เป็นสมบติัอนัล ้าค่าในพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธ  และถา้ท่าน
ผูใ้ดผูห้น่ึงผูท่ี้โชคดีไดเ้ป็นเจา้ของหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  ขอใหช่้วยกนัรักษาเกบ็เอาไวใ้หดี้ดว้ย  และ
ช่วยกนัเผยแพร่ธรรมต่าง ๆ  ของพระพทุธศาสนาในทางท่ีถูกตอ้งกนัต่อ ๆ  ไปดว้ย  จะไดเ้ป็นกศุลบารมีแก่
ตวัพวกท่านเองสืบต่อไปในชาติภพต่อ ๆ  ไป  ถา้พวกท่านยงัไม่ถึงซ่ึงวิมุตติเสียก่อน  กจ็ะเป็นปัจจยัน าวิถี
ชีวิตหรือน าวญิญาณของท่านไปพบแสงสวา่งต่อ ๆ  ไปในวนัหนา้  หรือภพหนา้  ชาติหนา้อยา่งแน่นอนไม่
ตอ้งสงสัย  การใหธ้รรมเป็นทานทางพทุธศาสนาของเราถือวา่เป็นทานอนัประเสริฐฯ   
 

ความลีล้บัของเหล่าสรรพสัตว์ในจักรวาลในอดีตเท่าที่ผ่านมานับ
อายุขยัจักรวาลไม่ถ้วน  แต่นับอายุขยัตั้งแต่ประกาศพระพุทธศาสนา

มานับได้ 
๙ ล้าน  ๙  แสน  ๙  หม่ืน  ๙  พนั  ๙  ร้อย  ๙๙  ล้านจักรวาลแล้ว 

 
 วิธีนบัอายขุยัของจกัรวาลนั้น  คือ  ๖๔  อสังขยัเป็นหน่ึงกบัป์  ๖๔  กบัป์เป็นหน่ึงมณัฑกปั  ๖๔  
มณัฑกบัปป์เป็นหน่ึงมหาภทักปัป์  ๖๔  มหาภทักปัป์เป็นหน่ึงอสงไขยกปั  นบัอสงขยักปัไม่ถว้น  ๖๔  คร้ัง
เป็นอายขุยัของหน่ึงจกัรวาล  (นบัปีไม่ถว้นหรือวา่แผน่ดินสูงข้ึน  ๑๐๐  โยชน์  เป็นอายหุน่ึงของอสงไขย)  
ในจกัรวาลหน่ึง ๆ  นั้นมีอยู ่ ๓๑  ภพ  ๓๑  ภพ  ๓๑  ภูมิดว้ยกนัคือ  มนุษย ์ ๑  ภูมิ  ยมโลก  ๔  มีสัตวเ์ดียร
ฉาน  เปรต  อสุรกาย  นรก  สวรรค ์  ๖  ชั้นหรือ  ๖  ภูมิ  ตั้งแต่ชั้นจาตุมมหาราชิกา  ดาวดึงส์  ยามาดุสิต  
นิมมานะระดี  ปะระนิมมิตะวะสะวตัตี  รวมแลว้เป็น  ๖  ภพหรือ  ๖  ภูมิ  พรหม  ๒๐  ชั้นหรือ  ๒๐  ภูมิ  



ตั้งแต่พรหมปริสชัชาถึงอกนิฏฐา  แบ่งเป็นสองประเภทจ าพวกพรหมมีรูปและไม่มีรูป  จ าพวกพรหมมีรูปมี
อยู ่ ๑๖  ชั้นหรือวา่  ๑๖  ภูมิ  จ  าพวกพรหมไม่มีรูปอีก  ๔  ชั้นหรือเรียกวา่อีก  ๔  ภพ  ๔  ภูมิ  รวมแลว้  ๒๐  
ภพ  ภูมิดว้ยกนั  ช่ือของพรหมแต่ละชั้นไดเ้ขียนบอกเอาไวแ้ลว้ขา้งตน้ใสเร่ืองสนัติสุขนั้นแลว้  รวมทั้ง
หมดแลว้จึงเป็น  ๓๑  ภพ  ๓๑  ภูมิดว้ยกนัจึงเป็น  ๑  จกัรวาล  จกัรวาลหน่ึง ๆ  นั้นมีเหมือน ๆ  กนั  พร้อม
ดว้ยมีพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์อยา่งละดวงเหมือน ๆ  กนัจกัรวาลทั้งหมดน้ีมีอยู ่  ๑  แสนโกฏิจกัรวาล
ดว้ยกนั  และในจกัรวาลต่าง ๆ  กมี็เหล่าสรรสตัวทุ์ก ๆ  ภพ  ทุก ๆ  ภูมิเช่นเดียวกนั  และมีดวงดาวนพ
เคราะห์ต่าง ๆ  เหมือนกนั  ส่วนมนุษยภู์มิสถานท่ีเกิดของมนุษยท์ั้งหลายนั้นในจกัรวาลหน่ึง ๆ  จะมีดวงดาว
อยูส่องดวงดว้ยกนัเป็นสถานท่ีเกิดของมนุษยท์ั้งหมดคือดาวราหู  ๑  ดวง  และดาวพฤหสับดี  ๑  ดวง  ทุก ๆ  
จกัรวาลเช่นเดียวกนั  ในจกัรวาลท่ีเราอยูก่นัทุก ๆ  วนัน้ีเป็นจกัรวาลท่ี  ๑  ในแสนโกฏิจกัรวาลทั้งหมดนั้น  
ส่วนดวงดาวท่ีเราอาศยัอยูน้ี่เป็นดวงดาวราหู  มนุษยท์ั้งหมดไดอ้าศยับนผวิของดวงดาวราหูอยูใ่นปัจจุบนัน้ีมี
มนุษยท่ี์เกิดมาบนผวิของดวงดาวราหูน้ีรวมแลว้ประมาณหา้พนักวา่ลา้นคน  ร่วมหกพนัลา้นคนแลว้  ส่วน
มนุษยท่ี์เกิดมาบนผวิของดวงดาวพฤหสับดีนั้น  บดัน้ีมีดว้ยกนัรวมแลว้ประมาณหกหม่ืนกวา่ลา้นคนแลว้  
ความเป็นอยูข่องมนุษยบ์นผวิดวงดาวพฤหสับดีนั้นในดา้นศาสตร์ต่าง ๆ  เช่น  วิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ  
ยกเวน้พทุธศาสตร์แลว้มีความเจริญรุ่งเรืองมากกวา่มนุษยท่ี์ดาวราหูน้ีมากมายนดัท่ียกเวน้พทุธศาสตร์นั้น  
เพราะวา่ดาวพฤหสับดีทุก ๆ  จกัรวาลในแสนโกฏิจกัรวาลนั้น  จะไม่มีหวัหนา้สงัฆรัตน์ในนามองคพ์ทุธองค์
ใดองคห์น่ึงลงไปประกาศพระพทุธศาสนาทั้งส้ินนอกเสียขากบนผวิของดวงดาวราหูเท่านั้น  ทุก ๆ  จกัรวาล
เป็นเช่นนั้นเหมือนกนัทั้งหมด  ถึงบนดาวพฤหสับดีทุก ๆ  ดวงในแสนโกฏิจกัรวาลถึงแมจ้ะมีมนุษยเ์กิดอยู่
เหมือนกนั  แต่กไ็ม่มีพระพทุธศาสนาเช่นเดียวกนั  เหมือนกบับนผวิของดวงดาวราหูทุก ๆ  ดวงในแสนโกฏิ
จกัรวาลแห่งนั้น ๆ  อายพุระพทุธศาสนาตั้งแต่ไดป้ระกาศเป็นตน้มา  ตั้งแต่พระอนนัตะเถระมาเป็นหวัหนา้
สังฆรัตน์  เป็นบรมศาสดาองคท่ี์  ๑  และพระอตตระเถระเป็นองคท่ี์  ๒  และพระอชัชิเถระบรมศาสดาเป็น
องคท่ี์  ๓  และพระวิษณุกรรมเถระบรมศาสดาเป็นองคท่ี์  ๔  และพระประธานพรเถระบรมศาสดาเป็นองค์
ท่ี  ๕  และพระปรัชชะนียาเถระบรมศาสดาเป็นองคท่ี์  ๖  และพระวิปัสสีมไหศวรรยเ์ถระบรมศาสดาเป็น
องคท่ี์  ๗  ฯลฯ  จนมาถึงพระกกุกุลนัธเถระบรมศาสดาและพระโกนาคมนเถระบรมศาสดา  และพระกสัสป
เถระบรมศาสดาจนมาถึงพระสมณโคดมบรมศาสดา  จ านวนหวัหนา้สงัฆรัตน์  ในนามองคพ์ทุธนั้น  นบัไม่
ถว้นแลว้มีจ านวนมากเป็นอนนัตงัเลยทีเดียว  พระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธทั้งหลายไดเ้จริญรุ่งเรือง
มาแลว้  เป็นเวลาชา้นานตามท่ีไดใ้หห้วัขอ้ขา้งตน้นั้น  อนัน้ีเป็นสจัจธรรม ก่อนอ่ืนท่ีขา้พเจา้จะเขียนถึงความ
ล้ีลบัของเหล่าสรรพสตัวใ์นจกัรวาล  ขา้พเจา้ตอ้งขอกราบเทา้อาจารยท์ั้งสองหรือวา่หลวงพอ่ทั้งสองของ
ขา้พเจา้ท่ีท่านทั้งสองไดมี้เมตตา  แก่ตวัขา้พเจา้ไดป้ระสิทธ์ิประสาทสอนเลขยนัต ์  อกัขระและเวทมนตร์
คาถาอาคมต่าง ๆ  และสอนเขียนอ่านภาษาขอมพร้อมดว้ยหลกัการปฏิบติัสมถะและวิปัสสนากรรมฐานต่าง 
ๆ  ใหแ้ก่ขา้พเจา้มาจนไดน้ ามาใชอ้ยูจ่นถึงทุก ๆ  วนัน้ี  อาจารยห์รือวา่หลวงพอ่ซ่ึงเป็นครูบาอาจารยข์อง
ขา้พเจา้ท่ีแทจ้ริงนั้นคือหลวงพ่อยิ้มหรือว่าพระครูพรหมวิหารคุณ  เจา้อาวาสวดัเจา้เจ็ดในอ าเภอเสนา  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  และหลวงพอ่ท่านมีต าแหน่งในพระพทุธศาสนาท่านเป็นเจา้คณะอ าเภอบางซา้ย  



และเป็นพระอุปัชฌายด์ว้ย  และอาจารยห์รือหลวงพอ่ขา้พเจา้อีกองคห์น่ึงคือหลวงพอ่จง  เจา้อาวาสวดั
หนา้ต่างนอก  อ าเภอบางบาน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเช่นเดียวกนั  ขา้พเจา้มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นพระสงฆ์
อยูส่ององคเ์ท่านั้นท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทเลขยนัต ์  เวทมนตร์และคาถาอาคมต่าง ๆ  และสอนหลกัการท า
สมาธิและสอนหลกัการปฏิบติัสมถะและวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองใหม้า  และหลวงพอ่ทั้งสององคข์อง
ขา้พเจา้ท่านไดเ้คยบอกกบัขา้พเจา้วา่ท่านไดเ้คยรู้จกักบัขา้พเจา้มาตั้งแต่ขา้พเจา้ยงัไม่ไดม้าจุติในโลกน้ีเสียอีก  
ทั้งสององคบ์อกตรงกนัวา่ไดรู้้จกัขา้พเจา้เป็นอยา่งดีรู้จดัดีวา่ขา้พเจา้เป็นใครมีต าแหน่งอะไร  และไดจุ้ติมา
คราวน้ีมาท าไม  ท่านบอกวา่ท่านรู้ดีทั้งสององคแ์ละหลวงพอ่ทั้งสององคข์องขา้พเจา้น้ีท่านทั้งสองเป็นเพื่อน
กนัดว้ย  และชอบพอสนิทสนมกนัมากอีกดว้ย  เร่ืองความล้ีลบัของเหล่าสรรพสตัวใ์นภพภูมิต่าง ๆ  นั้น  ถา้
จะเขียนมาเป็นตวัหนงัสือแลว้ตอ้งเขียนหนงัสือเล่มใหญ่ ๆ  อยา่งน้ีกนัหลายสิบเล่มทีเดียว  เพราะวา่ขา้พเจา้
ไดม้าเกิดในคราวน้ีเป็นเวลาหลายสิบปีมาแลว้  เร่ืองของสตัวโ์ลกในภพภูมิต่าง ๆ  กเ็ห็นกนัอยูทุ่ก ๆ  วี่  ทุก 
ๆ  วนั  ถา้จะน าเอามาบอกเล่ากนัทั้งหมดเห็นจะไม่ไหว  เพราะฉะนั้นขา้พเจา้จึงจะขอน าเอามาบอกเล่าใหฟั้ง
หรือรู้กนัเอาไวพ้อเป็นเคร่ืองประดบัสติปัญญาพอเป็นสงัเขปเท่านั้นในหนงัสือสจัจธรรมน้ี  ความรู้และ
ความสามารถในส่วนตวัของขา้พเจา้นั้นไม่รู้วา่มนัแพร่หลายไปในวงการต่าง ๆ  ดว้ยวิธีไหน  อยูม่นในวนั
หน่ึงเม่ือร่วมสิบปีท่ีแลว้มา  มีนางพยาบาลคนหน่ึงช่ือวา่นนัฑา  เป็นคนจงัหวดัชลบุรี  ไดม้าท ามาหากินอยูท่ี่
นิวยอร์คแห่งน้ี  ไดน้ าโยมผูช้ายคนหน่ึงมาหาขา้พเจา้ท่ีวดัอุษาพฒุยาราม  นครนิวยอร์คแห่งน้ี  มาบอกวา่
กระผมไดสื้บประวติัของท่านพระครูวา่ท่านพระครูเป็นพระท่ีมีความรู้ความสามารถในเร่ืองลึกลบัในภพภูมิ
ต่าง ๆ    และยงัสามารถแสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยต่์าง ๆ  ใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่สายตาประชาชนไดอี้กดว้ย  
และยงัรู้ซ้ึงถึงการปฏิบติัสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเป็นอยา่งดีดว้ย  ขา้พเจา้จึงถามไปวา่โยมมาอยูท่ี่
นิวยอร์คนานแลว้หรือ  มาท ามาหากินอะไรกนั  โยมผูน้ั้นตอบวา่ผมพึ่งจะมาเม่ือไม่ก่ีวนัน้ีเอง  พึ่งจะมาจาก
เมืองไทย  ผมไม่ไดม้าท างานท าการอะไรหรอก  ผมมาธุระเร่ืองส่วนตวัและอยากจะมาหากราบท่านพระครู
อยากจะไดป้ระวติัและความรู้ความสามารถของท่านพระครูเอาไปลงพิมพ ์  เพือ่เป็นธรรมทานใหแ้ก่คน
ทัว่ไป  ในตอนนั้นขา้พเจา้กย็งัไม่รู้วา่โยมท่ีคุณนนัฑาพามานั้นวา่เป็นใคร  จึงไดต้อบไปวา่ขออนุโมทนาโยม  
ขา้พเจา้จึงถามวา่โยมอยูท่ี่ไหนในเมืองไทย  คุณนนัฑาจึงแนะน าวา่เป็นอาจารยส์อนหนงัสือท่ีเทคนิคและ
เป็นเจา้ของหนงัสือโลกทิพย ์ ในตอนนั้นหนงัสือโลกทิพยพ์ึ่งจะออกใหม่ ๆ  เลยขา้พเจา้บอกไปวา่โยมจะน า
เร่ืองต่าง ๆ  ไปเลย  และยงับอกไปอีกวา่การพิมพห์นงัสือประเภทน้ีขายนั้นไม่ใช่เป็นธรรมทานอะไร  และ
อาตมากไ็ม่มีความประสงคอ์ยากจะมีช่ือเสียงโด่งดงัอะไร  เพราะเบ่ือการรับแขกอยูแ่ลว้  ถา้อยา่งนั้นโยมมา
คราวน้ีอาจจะผดิหวงันิดหน่อย  คุยกนัธรรมดา ๆ  กแ็ลว้กนั  ส่วนเร่ืองท่ีโยมอยากจะรู้เร่ืองภพหนา้ชาติหนา้
วา่มีจริงหรือไม่เป็นอยา่งไรนั้น  โยมกใ็กลจ้ะไปดว้ยตวัเองอยูแ่ลว้  และโยมกจ็ะไดรู้้เห็นดว้ยตวัเองเลย
ทีเดียว  แต่ถา้วา่โยมไม่สามารถจะน ามาเขียนเล่าใหใ้ครฟังเท่านั้นเอง  และในวนันั้นกเ็ลยคุยกบัโยมผูช้ายท่ี
คุณนนัฑาพามาหาในวนันั้นนานพอสมควรทีเดียว  แต่ไม่ไดคุ้ยเร่ืองท่ีโยมผูช้ายท่ีคุณนนัฑาพามาเพือ่ประสงค์
อยากจะรู้อยากจะทราบตามเจตนาเดิม  พอดีในวนันั้นคุยกบัโยมผูน้ั้นกินเวลาตั้งนานแต่ไม่ไดไ้ต่ถามช่ือเสียง
วา่ช่ืออะไรเลยท าใหไ้ม่รู้ช่ือเสียงจนถึงวนัน้ี  และยงัจ าไดว้า่ไดบ้อกกบัโยมผูช้ายนั้น  การท่ีเราจะท ามาคาขาย



นั้นท าอยา่งอ่ืนไม่ดีหรือโยม  ส่วนหนงัสือของโยมนั้นต่อไปจะซ้ือง่ายขายคล่องจะมีช่ือเสียง  และต่อ ๆ  ไป
โยมไม่ตอ้งไปเท่ียวหาเอาเร่ืองราวต่าง ๆ  มาลงหรอก  เร่ืองราวต่าง ๆ  มนัจะมาหาโยมเอง  เพราะโยมท า
หนงัสือถูกจุดประสงคข์องคนท่ีอยากจะดงัอยากจะเด่นอยูแ่ลว้  พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นผูน้ าเร่ืองต่าง ๆ  จริง
บา้ง  ไม่จริงบา้ง  พร้อมดว้ยเงินทองเอามาใหโ้ยมเอง  แต่ฉนัมีความเห็นวา่ในฐานะโยมเป็นพทุธบริษทั  และ
เป็นคนดีพอสมควร  และมีศรัทธาในพระพทุธศาสนาอยา่งมัน่คงอยา่งน้ี  ไม่สมควรจะพิมพห์นงัสือประเภท
น้ีน าออกมาท าการซ้ือขายเพือ่หวงัผลก าไร  หรือทรัพยสิ์นเงินทองอะไร  เพราะวา่โยมกเ็ป็นบุคคลท่ีมีฐานะดี
อยูแ่ลว้  และเป็นครูบาอาจารยอี์กดว้ย  ตามหลกัในพระพทุธศาสนานั้น  ตามกฎแห่งกรรมแลว้  เพียงแต่วา่
ต าหนิติเตียนพระรัตนตรัยยงัไดรั้บผลเป็นอกศุลกรรม  ถา้เราจะท าการคา้โดยใชเ้ป็นพทุธพาณิชย ์  ธรรม
พาณิชย ์ และสงัฆพาณิชย ์ มนัจะไดไ้ม่เท่าเสียนะโยม  ส่ิงท่ีเราจะไดน้ั้นแค่ทรัพยสิ์นเงินทองและช่ือเสียงใน
ปัจจุบนัชาติเท่านั้น  ส่วนส่ิงท่ีเราจะตอ้งเสียนั้นมากมายก่ายกองนกั  ตั้งแต่วนันั้นถึงวนัท่ีเขียนหนงัสือน้ี
ขา้พเจา้กย็งัไม่ไดพ้บไดเ้จอกบัโยมผูช้ายนั้นอีกเลย  มีอยูต่อนหน่ึง  โยมผูช้ายนั้นพดูวา่ผา้ยนัตผ์นืน้ีใหญ่โต
มาก  เพราะโยมผูช้ายนั้นมาเห็นยนัตท่ี์ขา้พเจา้เขียนข้ึนท่ีวดัอุษาพฒุยาราม  ตั้งแต่มาเปิดวดัเป็นเจา้อาวาส
ใหม่ ๆ  เม่ือสิบกวา่ปีท่ีแลว้  ขา้พเจา้ไดน้ าผา้ยนัตติ์ดเอาไวห้ลงัท่ีบูชาท่ีวดัน้ี  ขา้พเจา้ถามโยมวา่เคยเห็นผา้
ยนัตท่ี์ใหญ่เท่าน้ีท่ีไหนบา้ง  โยมตอบว่าไม่เคยเห็นท่ีไหนเลย  ขา้พเจา้ตอบโยมไปว่าอาตมาตวัเล็กใจใหญ่
เลยเขียนผา้ยนัตใ์หญ่หน่อย  นอ้ง ๆ  เท่ากบัฉากลิเกทีเดียว  เลยท าใหไ้ดห้วัเราะกนั  ส่วนอาจารยห์รือวา่
หลวงพอ่ทั้งสองของขา้พเจา้  ก่อนท่ีท่านจะสัง่สอนประสิทธ์ิประสาทเวทมนตร์คาถาอาคมต่าง ๆ  ใหน้ั้น  
ท่านทั้งสองบอกขา้พเจา้วา่อาจารยใ์นสมยัโบราณท่านฉลาดมีวิธีท่ีจะใหค้นเรามีศรัทธามาท าสมถะ
กรรมฐานหรือท าสมาธิ  จึงไดส้อนคาถาอาคมให ้ ความเป็นจริงแลว้เวทมนตร์หรือคาถาอาคมต่าง ๆ  นั้นไม่
มีความศกัด์ิสิทธ์ิอะไรหรอก  ถา้ตราบใดเรายงัท าสมาธิไม่ไดห้รือท าฌานต่าง ๆ  หรืออภิญญาในขอ้ท่ี  ๑  คือ
อิทธิฤทธ์ิไม่ได ้ คาถาอาคมต่าง ๆ  กไ็ม่มีความหมายอะไร  อาจารยท์ั้งสองของขา้พเจา้ไดเ้คยบอกกบัขา้พเจา้
มาอยา่งน้ี  ความเป็นจริงแลว้กเ็ป็นเช่นนั้นจริง ๆ  ตามท่ีหลวงพอ่ทั้งสองของขา้พเจา้ไดบ้อกเล่า  เลยท าให้
ขา้พเจา้ตอ้งฝึกสมาธิเป็นการใหญ่ท าใหต้อ้งเสียการเรียนลาบีไป  เลยไดมี้โอกาสเล่าเรียนบาลีแค่กองซอ้ม
แปลประโยค  ๓  เท่านั้น  มวัมาฝึกตามท่ีหลวงพอ่แนะน าสัง่สอนในทางท าสมาธิและสมถะและวิปัสสนา
กรรมฐานเอาจริงเอาจงักนัเลยทีเดียว  เพราะตอ้งการจะใหเ้ลขยนัตอ์กัขระและเวทมนตร์คาถาต่าง ๆ  ท่ีหลวง
พอ่ท่านไดมี้เมตตาสัง่สอนประสิทธ์ิประสาทใหม้ามากเลยทีเดียว  ถึงกบัยกต ารับซ่ึงเป็นสุดข่อยแบบโบราณ
ฝึกเบอ้เร้อเลยทีเดียว  แต่เป็นสมุดข่อยเป็นเลขยนัตต่์าง ๆ  เป็นภาษาขอมทั้งนั้น  ยงัน าเอามาบูชาอยูจ่นถึงทุก 
ๆ  วนัน้ีท่ีหนา้บูชาของขา้พเจา้ท่ีเมืองไทยนั้น  เพราะฉะนั้นหลวงพอ่ขา้พเจา้จ าเป็นจะตอ้งสอนวธีิเขียนและ
อ่านภาษาขอมใหอี้กดว้ย  เขียนมาตั้งนานพอสมควรแลว้ยงัไม่ไดเ้ล่าถึงความล้ีลบัของเหล่าสรรพสตัวใ์นภพ
ในภูมิต่าง ๆ  อะไรเลย  ท่านผูอ่้านทั้งหลายคงจะมีอารมณ์หงุดหงิดนิดหน่อยในตอนน้ี  เพราะวา่อยากจะรู้
เร่ืองความล้ีลบัต่าง ๆ  ต่อไปน้ีขา้พเจา้จะเล่าความล้ีลบัและมหศัจรรยใ์นมนุษยโ์ลกน้ีก่อน  เก่ียวกบัเร่ืองราว
ต่าง ๆ  ของอาจารยห์ลวงพอ่ทั้งสองของขา้พเจา้เท่าท่ีขา้พเจา้ไดรู้้ไดเ้ห็นดว้ยตวัของขา้พเจา้เองมา  พอเป็น
เคร่ืองประดบัสติปัญญาของท่านผูอ่้าน  หนงัสือสจัจธรรมน้ีเสียเลก็นอ้ย  ขา้พเจา้จะขอเล่าความมหศัจรรย์



อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยข์องหลวงพอ่ยิม้  พระครูพรหมวิหารคุณ  เจา้อาวาสวดัเจา้เจด็ใน  อ าเภอเสนา  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาเสียก่อน  เร่ืองมีอยูว่า่  วนัหน่ึงมีโยมคนหน่ึงช่ือโยมแกร  ซ่ึงเป็นเจา้ของเรือยนตช่์อวา่
จนัทรา  ไดเ้คยมาปวารณาหลวงพอ่เอาไวว้า่จะน าเรือยนตจ์นัทราของเขาท่ีมีอยูน่ั้นมารับพระท่ีวดัเจา้เจด็ใน
ไปท าการสอบนกัธรรมท่ีวดับางซา้ยในท่ีหลวงพอ่เป็นเจา้คณะอ าเภออยูน่ั้นทุก ๆ  ปี  ในปีนั้นปรากฏวา่วนัท่ี
โยมแกรจะตอ้งเอาเรือยนตข์องเขามารับพระไปสอบนกัธรรมประจ าปีดงัท่ีไดเ้คยปฏิบติัมาทุก ๆ  ปี  พอดีใน
วนันั้นโดยมแกรไดลู้กเรือพว่งมา  เขาไดว้า่จา้งใหโ้ยงไปท่ีกรุงเทพฯ  โยมแกรดว้ยความอยากจะเงินกไ็ม่รู้จะ
ท าอยา่งไรดีเลยถือโอกาสไปบอกหลวงพอ่ท่ีวดัวา่ในตอนน้ีเรือของกระผมมนัร่ัวตอ้งน าเอาข้ึนคานท าการยา
เสียใหม่จึงจะใชไ้ด ้  เพราะฉะนั้นในปีน้ีผมไม่สามารถท่ีจะน าเอาเรือยนตม์ารับพระท่ีวดัไปสอบนกัธรรมได้
ในปีน้ี  ส่วนหลวงพอ่นั้นท่านกไ็ม่ไดต่้อวา่อะไร  เพียงท่านบอกโยมแกรไปวา่ดา้ยแกร  เรือยนตข์องมึงคง
จะตอ้งร่ัวใชไ้ม่ไดไ้ปอีกนานเท่านั้น  ปรากฏวา่ในวนันั้นเรือยนตข์องโยมแกรซ่ึงเตรียมตวัจะท าการโยงเรือ
ต่ออยูห่ลายล าซ่ึงเขามาวา่จา้งเอาไปกรุงเทพฯ  ในวนันั้นเกิดปรากฏการร่ัวข้ึนเป็นการใหญ่ถึงกบัจมลงทนัที
ไม่สามารถท่ีจะโยงเรือต่าง ๆ  น าไปกรุงเทพฯได ้  โยมแกรตอ้งน าเรือของตนเอาข้ึนคานจริง ๆ  นึกวา่เรือ
ยนตข์องตนร่ัวแต่ปรากฏวา่เมือน าเรือข้ึนคานแลว้  กย็งัหรูร่ัวไม่พบ  แต่เม่ือไดน้ าเรือข้ึนคานกเ็ลยท าการ
ตอกหมนัยาเสียใหม่  เม่ือถึงก าหนดแลว้กไ็ดน้ าเอาเรือยนตล์งมาจากคาน  แต่ปรากฏการณ์แปลกประหลาด
ข้ึนมาเพราะวา่เรือยนตจ์นัทราล านั้นกไ็ดร่ั้วจนจมลงอีก  ยงัไม่ไดใ้ชง้านเลย  หรือวา่ยงัไม่ไดอ้อกวิง่ไปไหน  
ตอ้งกระท าใหโ้ยมแกรตอ้งเอาเรือยนตข้ึ์นคานอีก  เป็นอยูอ่ยา่งนั้นหลายหนหลายครา  นายช่างท่ีอู่เรือกห็มด
ปัญญาไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรดี  เพราะไดช่้วยกนัตรวจตรากนัอยา่งละเอียดถ่ีถว้นแลว้ไม่ปรากฏพบรอยร่ัว
ตรงไหนเลยท่ีเรือยนตจ์นัทราล านั้น  ผลสุดทา้ยโยมแกรตอ้งขายเรือจนัทราล านั้นใหก้บัคนอ่ืนไป  พอโยม
แกรขายเรือยนตจ์นัทราล านั้น  ซ่ึงเรือยนตอ์ยูบ่นคานไม่ไดท้  าอะไรเลย  หลงัจากเอาข้ึนคานในคร้ังสุดทา้ยน้ี
พอคนท่ีเป็นเจา้ของใหม่เอาเรือยนตล์งจากคาน  ปรากฏวา่เรือยนตจ์นัทราล านั้นวิ่งได ้  ตามปกติเร่ืองน้ี
ประชาชนในถ่ินนั้นรู้กนัทัว่เก่ียวกบัเร่ืองเรือยนตจ์นัทราของโยมแกรอนัน้ีเป็นค าประกาศิตของหลวงพอ่ยิม้   
ท่ีท าการสัง่สินโยมแกรท่ีไดม้าโกหกกบัท่านวา่เรือยนตข์องตนร่ัวไม่สามารถจะน าพระท่ีวดัไปสอบ
นกัธรรมประจ าปียา่งเคยทุก ๆ  ปีได ้  เพราะโยมแกรกเ็ป็นลูกศิษยท่ี์ใกลชิ้ดคนหน่ึงอยูด่ว้ย  เร่ืองความ
ศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพอ่ยิม้น้ีมีอยูม่ากมายเลยทีเดียว  ถา้จะเขียนกนัแลว้จะเป็นหนงัสือเล่มใหญ่มากเลยทีเดียว  
โดยเฉพาะความศกัด์ิสิทธ์ิมหศัจรรยต่์าง ๆ  หรือวา่เร่ืองความลึกลบัต่าง ๆ  ซ่ึงคนธรรมดาไม่สามารถจะ
กระท าได ้  เพราะวา่หลวงพอ่ท่านเป็นพระท่ีเคร่งครัดและเป็นนกัปฏิบติัสมถะกรรมฐานและเป็นพระท่ีได้
ฌานสมาบติัและอภิญญาต่าง ๆ  สามารถกระท าในส่ิงท่ีมนุษยธ์รรมดาไม่สามารถท่ีจะกระท าไดอ้ยา่งท่าน  
เพราะฉะนั้นขา้พเจา้จะขอน าเอาเร่ืองมาเล่าใหท่้านพทุธบริษทัท่ีสนใจธรรมปฏิบติั  ไดรู้้ไดฟั้งพอสกัเลก็นอ้ย
สกัสองสามเร่ืองเท่านั้น  อีกเร่ืองหน่ึงแต่เร่ืองน้ีขา้พเจา้ขอสงวนนามผูก้ระท าความผดิ  เพราะเป็นเร่ืองไม่สู้
จะดีเท่าไรนกั  และเขา้ใจวา่ผูน้ั้นยงัจะคงมีชีวิตอยูใ่นขณะน้ี  เร่ืองมีอยูว่า่ตามปกติแลว้หลวงพอ่อาจารยข์อง
ขา้พเจา้องคน้ี์  ไม่ค่อยจะชอบไปเท่ียวนัง่ปลุกเสกเคร่ืองรางของขลงัในพิธีพทุธาภิเศกเหมือนกบัขา้พเจา้หรือ
หลวงพอ่จงเท่าไรนกั  และจะไม่แจกของศกัด์ิสิทธ์ิหรือวตัถุมงคลต่าง ๆ  ใหแ้ก่คนภายนอก  เหมือนกบั



เกจิอาจารยโ์ดยทัว่ไป  แต่จะท าแจกใหก้บัลูกศิษยลู์กหาท่ีท่านไดเ้คยบวชเรียนใหเ้ท่านั้น  เพราะท่านเป็น
พระอุปัชฌายไ์ดท้  าการพระบวชเณรมาเป็นจ านวนมาก  เป็นอุปัชฌายต์ั้งแต่พอ่จนถึงรุ่นลูก  บางคนถึงขั้น
หลาน  กย็งัมีมากมาย  ส่ิงมหศัจรรยห์รือวา่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอนัน้ีท่ีท่านไดก้ระท าข้ึนมาเรียกวา่ตะกรุดสาม
กษตัริย ์  ไดใ้ชท้องค าและนากและเงินแทมี้น ้าหนกัอยา่งละ  ๑  บาท  เอามาตีแผแ่ละเอามาลงยนัตแ์ลว้มว้น
กระท าเป็นตะกรุดแลว้น าเอามาปลุกเสกตามพิธีการของท่าน  แลว้ใหก้บัลูกศิษยแ์ต่วา่ทาองนากเงินนั้นลูก
ศิษยจ์ะตอ้งเป็นคนจดัหาน าเอามาเอง  เพยีงแต่ใหท่้านลงยนัตแ์ละปลุกเสกใหเ้ท่านั้น  เร่ืองอภินิหารเก่ียวกบั
เร่ืองตะกรุดน้ีมีอยูม่ากเลยทีเดียว  เพราะวา่ตะกรุดน้ีมีสรรพคุณใชไ้ดทุ้ก ๆ  อยา่ง  ไม่วา่จะทางไหน  จะเป็น
ทางเมตตามหานิยม  หรือวา่อยูย่งคงกระพนัชาตรี  แคลว้คลาดหรือในทางโชคลาภ  หรือวา่ท ามาคา้ขายก็
ตาม  ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งนั้น  โดยเฉพาะทางอยูย่งคงกระพนัแลว้ปืนทุก ๆ  ชนิดยงิไม่ออกแน่นอน  ตามท่ีไดเ้คย
เห็นมาดว้ยตนเอง  แต่วา่จะยงิท่ีตะกรุดเลยเพยีงแต่เลก็ปากกระบอกปืนไปท่ีตรงของท่ีอยูเ่ท่านั้น  เพื่อจะยงิ
ใหข้า้มตะกรุดไป  ยงัยงิไม่ออกเลย  เท่าท่ีไดเ้คยปรากฏมา  เพราะฉะนั้น  ลูกศิษยข์องหลวงพอ่ยิม้ในสมยันั้น
เป็นนกัการเมืองระดบัผูน้ าของประเทศทั้งนั้น  เช่น  หลวงประดิษฐ ์  ปรีดี  พนมยงค ์  จอมพล ป.พิบูลย์
สงคราม  หลวงโกวิทย ์ นายควง  อภยัวงค ์ พลเรือตรีหลวงธ ารง  นาวาสวสัด์ิ  และนายกมล  ชลศึก  เป็นตน้  
ลว้นแลว้เป็นคนส าคญัของประเทศทั้งนั้นในสมยันั้นคนพวกน้ีจะไม่มีโหงหรือถูกฆ่า  หรือตายดว้ยอุบติัเหตุ
ใด ๆ  ทั้งนั้น  จะปลอดภยัเสมอ  เท่าท่ีเคยปรากฏการณ์มา  แต่เร่ืองท่ีจะเล่าใหฟั้งน้ีเป็นคนชาวบา้นธรรมดา
เท่านั้น  ตามปกติแลว้ตะกรุดเม่ือหลวงพอ่ท่านเมตตาลงใหลู้กศิษยลู์กหาแลว้จะน าเอาใส่สร้อยแขวนคอกไ็ด้
หรือวา่จะน าเอาไปคาดเอวกไ็ด ้ หรือวา่จะน าเอาบูชาและจะไปไหนน าเอาติดตวัไปดว้ยวิธีไหนกไ็ด ้ ท่านไม่
หา้มอะไรทั้งนั้น  แต่ท่านหา้มไปเป็นชูก้บัผูห้ญิงท่ีเขามีเจา้ของแลว้  ไม่ใช่คนโสดหรือวา่แม่หมา้ยเดด็ขาด  
ถา้กระท าผดิตามท่ีไดส้ัง่หา้มเอาไว ้  ตะกรุดนั้นจะกลบัไปหาท่านทนัที   มีอยูว่นัหน่ึงตะกรุดของลูกศิษยท่ี์
ท่านไดก้ระท าใหไ้ปกลบัไปหาท่าน  รุ่งข้ึนเชา้เวลาท าวตัรเชา้ในพระอุโบสถท่านกไ็ดน้ าเร่ืองน้ีมาด่าใหพ้ระ
ฟังส่วนมากแลว้ท่านชอบเรียกวา่พวกเดียรถียส์ตัวน์รก ท่านบอกวา่ประเด๋ียวอา้ยเดียรถียน์รกเอ่ยช่ือคนนั้น
ซ่ึงเป็นเจา้ของตะกรุดนั้นวา่ประเด๋ียวอา้ยพวกเดียรถียจ์  าพวกสตัวน์รกกจ็ะน าแม่ของมนัมาขอขมา  เพื่อรับ
เอาตะกรุดของมนัคืนไป  เจา้ของตะกรุดนั้นรู้จกักบัขา้พเจา้เป็นอยา่งดี  ไดเ้ล่าใหข้า้พเจา้และพวก ๆ  ฟังวา่  
ผมยงัไม่จะท าอะไรเลยเพยีงแต่ข้ึนคร่อมเท่านั้น  ตะกรุดท่ีใส่สร้อยทองหนกั  ๕  บาท  กไ็ดล้ัน่ดงัเพี๊ยะหลุด
จากคอไปโดยท่ีสร้อยนั้นไม่ไดข้าดอะไรเลย  เขาไดบ้อกวา่เขาตกใจมากไม่รู้วา่ลูกจา้งท่ีมารับเก่ียวขา้วจาก
บา้นไกลท่ีเขาข้ึนหาน้ีมีสามีแลว้  เห็นวา่อายยุงันอ้ยนึกวา่เป็นผูห้ญิงสาว ๆ  เสียอีก  เขานึกข้ึนมาไดท้นัทีเลย
ในวนันั้นผูน้ั้นก็ไม่ไดห้ลบันอนกบับุคคลนั้นทั้ง ๆ  ท่ีนดักนัเอาไวแ้ลว้  เขาโมโหผูห้ญิงนั้นมากกว่า
หลอกลวงเขาวา่ยงัไม่ไดแ้ต่งงาน  หน าซ ้ ายงัจะตอ้งมาท าใหเ้ขาตอ้งถูกหลวงพอ่ด่าประจานในพระอุโบสถ
ใหก้บัพระทั้งหลายฟังทั้งวดัอีกดว้ย  เขารู้ทนัทีเพราะเขาเคยบวชเรียนมาแลว้  เคยไดย้นิหลวงพอ่ไดน้ าลูก
ศิษยท่ี์ชัว่  ประพฤติผดิแบบน้ีมาด่าใหฟั้งในเวลาท าวตัรเชา้อยูเ่สมอ ๆ  ท่านผูอ่้านหนงัสือเร่ืองน้ีลองพิจารณา
ดูซิวา่ตะกรุดทองค าและนากและเงินมีน ้าหนกัอยา่งละหน่ึงบาทไดห้ลุดออกจาคอซ่ึงใส่สร้อยอยู ่  ไดก้ลบัไป
ตกท่ีหนา้บูชาของหลวงพอ่ท่ีวดัทนัทีเม่ือกระท าผดิสญัญา  โดยท่ีสร้อยเสน้นั้นยงัอยูใ่นสภาพท่ีดีเฉย ๆ  และ



ส่วนองคห์ลวงพอ่นั้น  ท่านรู้ทนัทีวา่ตะกรุดน้ีเป็นของใคร  สามารถบอกไดถู้กตอ้งเลยทีเดียว  ซ่ึงตามปกติ
แลว้ตะกรุดสามกษตัริยน้ี์ท่านกไ็ดอ้นุเคราะห์ท าใหลู้กศิษยม์ากมายซ่ึงลว้นแต่คนท่ีท่านไดบ้วชเรียนใหม้า  
เพราะท่านเป็นพระอุปัชฌาย ์  ในสมยันั้นพระอุปัชฌายห์ายาก  เพราะฉะนั้นลูกศิษยข์องท่านมีทั้งบา้นใกล้
บา้นไกลมากมายเลยทีเดียว  เพราะวา่  หลวงพอ่ท่านไดอ้ภิญญาทั้ง  ๕  อยา่งคล่องแคล่วนัน่เอง  เร่ืองน้ีจึงจดั
วา่เป็นเร่ืองมหศัจรรยอี์กเร่ืองหน่ึงท่ีมนุษยธ์รรมดา ๆ  ไม่มีความสามารถจะท าไดอ้ยา่งท่าน  อีกเร่ืองหน่ึง
ความมหศัจรรยลึ์กลบัของอาจารยห์ลวงพอ่ยิม้อาจารยข์องขา้พเจา้  ซ่ึงมนุษยธ์รรมดา ๆ  ไม่สามารถจะหยัง่รู้
ไดห้รือกระท าได ้  ยกเวน้เสียพวกพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีไดป้ระพฤติปฏิบติัธรรมในดา้นสมถะกรรมฐานและ
ไดญ้าณสมาบติัและไดอ้ภิญญาเท่านั้นท่ีจะมองเห็นวา่เป็นเร่ืองธรรมดา  เพราะวา่มีความรู้ความสามารถเท่า
เทียมกนักบัหลวงพอ่ของขา้พเจา้  เร่ืองมีอยูว่า่ในวนัหน่ึงท่ีหลงัคากฏิุของท่านและกฏิุพระท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั  
ไดมี้นกเอ้ียงสาลิกาฝงูใหญ่มาส่งเรียงร้องดงัล่นไปหมด  หลวงพอ่ท่านไดเ้รียกขา้พเจา้ในตอนนั้นขา้พเจา้ได้
บวชเป็นสามเณรแลว้และก าลงัพิมพพ์ระเคร่ืองถวายใหท่้านอยูท่ี่ศาลาท่าน ้าหลงักฏิุของท่าน  ขา้พเจา้จ าได้
วา่ขา้พเจา้กบัเณรเพื่อนอีกสององค ์ ๆ  หน่ึงช่ือใหญ่และอีกองคช่ื์อหล่อ  แต่ขา้พเจา้เดก็กวา่เพื่อนในบรรดา
สามเณรดว้ยกนัในสมยันั้นท่ีวดัเจา้เจด็ในมีสามเณรอยูแ่ค่สามองคเ์ท่านั้นเอง  และก าลงัพิมพพ์ระร่วงทรงยนื
อยูท่ี่ท่าศาลาหลงักฏิุของท่านกบัเพื่อนสามเณรดว้ยกนัอีกสององค ์  หลหวงพอ่ไดเ้รียกขา้พเจา้มาบอกวา่ให้
ไปช่วยลูกนกเอ้ียงสาลิกาท่ีมนัตกอยูห่ลงัวดัที  ท่านไดบ้อกวา่นกเอ้ียงพวกน้ีมนัมาส่งเสียงร้องตะโกนบอก
กนัวา่ลูกของมนัไดต้กจากรังลงไปอยูบ่นผกัตบชวาใกลจ้ะตายอยูแ่ลว้พวกมนัช่วยไม่ได ้  หลวงพอ่ท่านบอก
ขา้พเจา้ใหไ้ปช่วยน าข้ึนมาเอาไวบ้นรังของมนัดว้ย  ขา้พเจา้กเ็ลยไดท่ี้หลงัวดัในสมยันั้นมีแต่ป่าไผท่ั้งนั้น  
พอขา้พเจา้ไปหลงัวดัตามท่ีท่านบอก  กไ็ดไ้ปพบลูกนกเอ้ียงตกอยูบ่นใบผกัตบชวาจริง ๆ  เพราะท่ีนั้นมี
ตน้มะขามเทศอยูต่น้หน่ึงมีรังนกเอ้ียงอยูด่ว้ยเลย  ขา้พเจา้ตอ้งน าลูกนกเอ้ียงท่ีตกอยูน่ั้น าข้ึนไปไวใ้นรังของ
มนัตามเดิม  พอขา้พเจา้ไดน้ าลูกนกเอ้ียงข้ึนเอาไวย้งัรังของมนัตามเดิมเท่านั้น  นกเอ้ียงทั้งฝงูกไ็ดห้ยดุร้องท่ี
หลงัคากฏิุของหลวงพอ่ทนัที  มนับินมาอยูท่ี่หลงัวดักนัหมดเป็นเร่ืองมหศัจรรยอี์กเร่ืองหน่ึง  แสดงวา่หลวง
พอ่ท่านสามารถรู้ภาษาสตัวอี์กดว้ย  แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านไดทิ้พยโสต  ซ่ึงอยูใ่นหลกัของอภิญญา  เช่นเดียวกนั  
ในสมยัท่ีขา้พเจา้ไดเ้ล่าเรียนเลขยนัตอ์กัขระต่าง ๆ  กบัหลวงพอ่ในตอนนั้นขา้พเจา้ไดบ้วชเป็นสามเณรอาย ุ 
๑๓-๑๔  ปีเท่านั้น  ท่ีไดเ้ร่ิมเรียนวิชาและสมถะและวปัิสสนาจากหลวงพอ่ยิม้ท่านสัง่ก าชบัขา้พเจา้วา่ไม่ให้
บอกกบัใคร ๆ  ทั้งนั้น  เพราะในตอนนั้นกมี็เพื่อนสามเณรดว้ยกนัถึง  ๓  องค ์  ขา้พเจา้กเ็ลยไม่ไดบ้อกกบั
ใครเร่ือยมาจนถึงวนัน้ี  พึ่งจะบอกเป็นทางการท่ีขา้พเจา้เขียนหนงัสือสจัจธรรมน้ีเอง 
 อีกเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัเร่ืองอภินิหารความศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพอ่ยิม้อาจารยข์องขา้พเจา้  ไดแ้ก่  
เร่ืองผา้ผกูพวงกญุแจของท่าน  ซ่ึงเป็นผา้แดงลายตา ๆ  ธรรมดาน่ีเอง  แต่มีอภินิหารมากมายทีเดียว  เร่ืองน้ี
ชาวบา้นในต าบลนั้นและต าบลท่ีใกลเ้คียงและลูกศิษยท์ั้งหมดยอ่มรู้ดีเหมือนกนัทุก ๆ  คน  มีเร่ืองอยูว่า่  อยู่
มาวนัหน่ึงหลวงพอ่ไดโ้ยนพวงกญุแจและผา้ผนืนั้นใหทุ้ก ๆ  คนในท่ีนั้นแกอ้อกมา  ปรากฏวา่ทุก ๆ  คนใน
ท่ีนั้นซ่ึงอยูก่นัมากมายไม่มีใครสกัคนท่ีไดแ้กผ้า้ผกูพวงกญุแจนั้นออกมาได ้  ท่านไดก้ล่าววา่ถา้ใครแกอ้อก
ไดท่้านจะใหก้บัคุคลนั้น  ท าใหทุ้ก ๆ  คนท่ีนั้นทั้งพระและฆราวาสต่างกใ็ชค้วามพยายามจะแกผ้า้ท่ีผกูพวง



กญุแจนั้นออกใหไ้ด ้ ภายหลงัปรากฏวา่นายมกล  ชลศึก  ซ่ึงเป็นคนสนิทของหลวงประดิษฐ ์ ปรีดี  พนมยงค ์ 
ไดเ้ป็นผูแ้กผ้า้ผกูพวงกยุแจนั้น  นายกมล  ชลศึก  ไดน้ าผา้ผนืนั้นออกมายงิดว้ยปืนท่ีพกติดตวัมาต่อหนา้
หลวงพอ่เลยทีเดียว  ปรากฏวา่นายกมลยงิไม่ออก  เลยเกิดลองยงิกนัใหญ่  เพราะทุก ๆ  คนในท่ีนั้นกล็ว้น
แลว้เป็นคนชั้นผูน้ าทั้งนั้น  ผลไดป้รากฏออกมาวา่ปืนทุก ๆ  กระบอก  ทุก ๆ  ชนิดยงิไม่ออกเลยสกักระบอก
เดียว  ผลสุดทา้ยผา้ผนืนั้นตอ้งใหห้ลวงพอ่จดัสรรปันส่วนกนัข้ึนมา  เพราะพวกนั้นไดน้ าเอาผา้ผนืนั้นจะตดั
และฉีกแบ่งกนัแต่ปรากฏวา่ผา้ผนืนั้นเกิดมีอภินิหารข้ึนมา  มีดพร้าอะไรฟันหรือตดัไม่เขา้ทั้งนั้น  ตอ้ง
เดือดร้อนถึงหลวงพอ่ตอ้งเป็นผูแ้บ่งให ้  หลวงพอ่ท่านไดพ้ดูวา่ผา้เป่ือย ๆ  เท่าน้ีกฉี็กออกถมไป  ท่านไดน้ า
ผา้ผนืนั้นมาฉีกแบ่งกนัไป  ผา้ผกูพวงกญุแจน้ียงัมีอยูม่าถึงทุกวนัน้ีท่ีพระครูสงัวรสุภิรัตน์  เพื่อนของขา้พเจา้
กย็งัมีอยู ่  เพราะเขาไดรั้บมรดกมาจากคุณพอ่เขา  ท่านผูอ่้านสงสยัวา่เรียกช่ือเป็นพระครูแลว้เรียกสรรพนาม
คุณพอ่  เพราะวา่เด๋ียวน้ีพระครูสงัวรสุภิรัตน์เพื่อนของขา้พเจา้ไดล้าสิกขาบทออกไปแลว้  เด๋ียวน้ีไดไ้ปเปิด
ร้านขายยาอยูท่ี่ขา้งโรงพกับางยีข่นันั้น  เร่ืองน้ีกเ็ป็นเร่ืองมหศัจรรยอี์กเร่ืองหน่ึงเช่นเดียวกนั  และมีอีกเร่ือง
หน่ึงท่ีขา้พเจา้ไดต่ื้นตาต่ืนใจมากในสมยัท่ีขา้พเจา้อยูท่ี่วดัเจา้เจด็ในนั้น  ในตอนนั้นขา้พเจา้ยงัจ าภาพพจน์
ต่าง ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะขา้พเจา้ในตอนนั้นอาย ุ  ๑๓  อยา่งเขา้สิบส่ีปีแลว้  อยูม่าวนัหน่ึงขา้พเจา้ก าลงั
พิมพพ์ระชินราชอยู ่  และก าลงัจะเอาพระชินราชท่ีท าเสร็จแลว้และหลวงพอ่ไดท้  าการเผาเสร็จแลว้  ขา้พเจา้
จะตอ้งเอาพระจ านวนมากเหล่านั้นเอามาทาทองปลอม  ในวนันั้นไม่มีใครอยู ่  มีแต่อาของขา้พเจา้คนเดียว  
ช่ืออาบุตร  ซ่ึงเป็นลูกศิษยก์น้กฏิุของหลวงพอ่ท่าน  หลวงพอ่ไดเ้รียกขา้พเจา้ไปในกฏิุแลว้บอกวา่อา้ยทิด
บุตรเขามาขอร้องใหฝ้ากเณรไปเรียนบาลีท่ีกรุงเก่า  วดัสุวรรณดารารามท่ีต่างจงัหวดั  แลว้ท่านกเ็ดินข้ึนไป
บนกฏิุของท่านบนชั้นบนในตอนนั้นท่ีวดัเจา้เจด็ในปัจจุบนัน้ีมีกฏิุสองชั้นหลายหลงั  ส่วนมากเป็นหอสวด
มนตแ์ละโรงเรียนนกัธรรมและอีกหลงั  หลงัใหญ่เป็นท่ีอยูข่องหลวงพอ่ท่าน  ท่านไดเ้อาพระขรรคซ่ึ์งเป็นงา
นั้นเอามาลงและก่อนท่ีท่านจะปลุกเสกท่านบอกวา่พระขรรคง์าเล่มน้ีเป็นของคนโบราณเขาใชค้ัน่หนงัสือ
พระไตรกิฎก  แลว้ท่านกเ็อาพระขรรคเ์ล่มนั้นมาปลุกเสก  สกัพกัหน่ึงแลว้ท่านกเ็อามาใส่เอาไวใ้นฝ่ามือขา้ง
ขวาของท่าน  ท่านบอกวา่พระขรรคแ์กว้แกว้กายสิทธ์ของท่านพทุธรามะมหาจกัรพรรดิโพธิสตัโตจงไป
ท่องเท่ียวใหท้ัว่จกัรวาลแลว้จงกลบัมาหาเจา้ของ  แลว้ท่านกเ็ป่าลงไปท่ีหวัไหล่ท่าน  ปรากฏวา่พระขรรคง์า
เล่มนั้นไดอ้อกหวืดไปทางหนา้ต่างหลกักฏิุท่านทางเหนือทนัที  แลว้ท่านกห็นัมาสัง่สอนอะไรต่อมิอะไรอีก
มามาย  และลงทา้ยวา่เลขยนัตอ์กัขระต่าง ๆ  ท่ีไดป้ระสิทธ์ประสาทใหไ้ปพร้อมพระต าหรับสมุดข่อยเล่มนั้น  
ใหห้มัน่เอามาทบทวนจดจ าเอาไวใ้หข้ึ้นใจ  และหลกัการท่ีเราจะนัง่สมาธิฝึกสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
นั้นอยา่ข้ีเกียจ  จงความขนัติและพยายามท าใหม้าก ๆ  เอาไวแ้ละจงมีสติและสัมปชญัญะเป็นหลกั  ผมไดพ้บ
กบัอาจารยจ์งเขาไดฝ้ากเขาเอาไวแ้ลว้ใหไ้ปเรียนเลขยนัตอ์กัขระและเวทมนตร์และสมถะและวิปัสสนากบั
อาจารยจ์งเขาต่อไป  หลวงพอ่จะอยูไ่ดอี้กไม่นานเท่าไรนกั  อาจารยจ์งเขาไดรั้บปากเอาไวแ้ลว้และเขากย็นิดี
ท่ีจะถ่ายทอดวชิาและหลกัการปฏิบติัธรรมทั้งหมด  ใหเ้ขาบอกวา่รู้จกักบัเณรไดดี้เท่ากบัผมเหมือนกนั  ท่าน
พดูต่อไปวา่อาจารยจ์งเขากเ็ก่งไม่นอ้ยไปกวา่หลวงพอ่  เราชอบกนัและมีความสามารถเท่าเทียมกนั  ใหห้มัน่
ไปมาหาสู่เขา  เขาเป็นพระมีเมตตา  แลว้ท่านกย็งัไดส้ัง่สอนอะไรอีกมามายพอสมควร  ใชเ้วลานานมากใน



วนันั้น  ส่วนอาบุตรกไ็ดเ้ฝ้าอยูห่นา้กฏิุนัน่เอง  แลว้ท่านกย็กมือข้ึนไหวห้นัหนา้ไปทางทิศเหนือทางหนา้ต่าง
หลงักฏิุของท่าน  ท่านใชฝ่้ามือขา้งขวาตบลงไปท่ีพื้นกระดานแลว้กล่าววา่พระขรรคแ์กว้กายสิทธ์ิของท่าน
พทุธรามะมหาจกัรพรรดิโพธิสัตโต  เม่ือท่องเท่ียวทัว่จกัรวาลแลว้ขออญัเชิญจงกลบัมาหาสู่พระหตัถเ์จา้
ของเดิม  แลว้ท่านกแ็บมือข้ึนรับของนั้น  ปรากฏวา่พระขรรคง์าเล่มนั้นกลบัมาตกลงบนฝ่ามือของท่าน  ท่าน
สัง่ใหข้า้พเจา้ลุกไปตกัน ้ามาขนัหน่ึง  แลว้ท่านกเ็อาพระขรรคง์าเล่มนั้นใส่ลงไปในขนันั้น  ท่านน าเอาขนัมา
ถือเอาไวท้ั้งสองมือ  แลว้ท่านกบ็อกวา่ขออญัเชิญพระขรรคแ์กว้ายสิทธ์ิของท่านพทุธรามะมหาจกัรพรรดิ
โพธิสตัโต  จงแสดงอิทธิฤทธ์ิกระท าน ้ าในขนัน้ีใหส้ าเร็จเป็นน ้าอมัฤทธ์ิ  มีพทุธนานุภาพส าเร็จทุกๆ  ประการ
ดว้ยเทอญ  ปรากฏวา่พระขรรคง์าเล่มนั้นลุกข้ึนตั้งอยูต่รงกลางขนันั้นแลว้แกวง่วนเวยีนไปทางขวาจนหมุน
ต้ิว  จนน ้าในขนันั้นบุ๋มลงไปถึงกน้ขนัสกัชัว่  ๓  อึดใจ  ท่านกไ็ดห้ยบิเอาพระขรรคง์าเล่มนั้นเอาข้ึนมาจบ
หนัหนา้ไปทางทิศเหนือนั้น  ท่านกไ็ดย้ืน่เอาพระขรรคใ์หก้บัขา้พเจา้แลว้วา่เอากลบัคืนไป  ใหข้า้พเจา้แบ
สองมือข้ึนรับแลว้สัง่วา่ใหเ้อาเกบ็เอาไวใ้หดี้  ของส าคญัประจ าตวัของเณรใชไ้ดส้ารพดั  เป่าหวัลงกระหม่อม  
หรือลงนะท่ีหนา้ผาก  สุดแทแ้ต่จะใชแ้ลว้แต่ท่านกไ็ดห้ยบิขนัน ้านั้นยืน่ใหข้า้พเจา้ด่ืม   ท่านสัง่วา่ใหด่ื้มไป  
๙  อีกใหญ่ ๆ  แลว้ใหน้ าเอาไปลูบหนา้ใหห้นัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกและสัง่ใหเ้หลือเอาไวบ้า้ง  ท่านจะรด
ศีรษะให ้  แลว้ท่านกเ็อาน ้ามนตร์รดลงบนศีรษะขา้พเจา้  แลว้กล่าววา่จงชนะศตัรูหมู่มารทั้งปวง  แลว้ท่านก็
หนัมายิม้ใหข้า้พเจา้แลว้กล่าววา่  ตามปกติกไ็ม่มีใคร ๆ  สูไ้ดอ้ยูไ่ม่ใช่หรือในแสนโกฏิจกัรวาลน้ี  ขา้พเจา้ได้
แต่ยิม้ตอบท่านเท่านั้นแลว้ขา้พเจา้กไ็ดไ้ปกราบท่ีเทา้ท่านดว้ยความเมตตาของหลวงพอ่ท่านจบัท่ีหวัไหล่แลว้
กล่าววา่จงเจริญ ๆ  เถอะ  เหตุการณ์ท่ีขา้พเจา้ไดพ้บมาดว้ยตาตวัเองอยา่งน้ีกถื็อไดว้า่เป็นส่ิงมหศัจรรยย์ิง่นกั  
ยงัติดตาตรึงใจจนถึงทุก ๆ  วนัน้ี  เร่ืองน้ีขา้พเจา้จึงไม่เคยเล่าใหใ้ครฟังมากก่อนเลย  เพราะท่านสัง่หา้มเอาไว ้ 
พึ่งจะเล่าเอาไวใ้นหนงัสือสจัจธรรมเล่มน้ีเท่านั้น   
 และอีกเร่ืองกเ็ป็นส่ิงมหศัจรรยอ์ยูมิ่ใช่นอ้ยเหมือนกนั  คนธรรมดา ๆ  ไม่สามารถท าไดแ้น่นอน  
หลงัจากหลวงพอ่ไดฝ้ากขา้พเจา้ใหไ้ปอยูก่บัเจา้คุณอาจารยท่ี์วดัสุวรรณดารารามท่ีกรุงเก่าตวัจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาแลว้  ขา้พเจา้กย็งัหมัน่ไปมากราบหลวงพอ่อยูเ่สมอ ๆ  อยูม่าวนัหน่ึงเม่ือ  พ.ศ.  ๒๔๙๘  
ขา้พเจา้กม็ากราบเยีย่มท่านตามปกติ  ดงัท่ีเคยไดป้ฏิบติัมาอยูเ่สมิ  ปรากฏวา่มากราบเยีย่มท่านในวนันั้นท่าน
กเ็รียกเขา้ไปในกฏิุเช่นเคย  เพราะวา่ถา้หลวงพอ่จะสอนอะไรหรือวา่จะใหข้องอะไรกบัขา้พเจา้แลว้ท่านก็
จะตอ้งเรียกขา้พเจา้เขา้ไปในกฏิุของท่านเป็นประจ า  ในวนันั้นพอเรียกขา้พเจา้เขา้ไปแลว้ท่านกก็ล่าววา่ไป
มาหาสู่อาจารยจ์งเขาบา้งหรือเปล่าล่ะ  ขา้พเจา้กต็อบกบัท่านไปวา่ผมไปมาหาสู่อยูเ่สมอ ๆ  เพราะวา่เป็น
หนทางผา่นวดัหลวงพอ่จงอยูแ่ลว้  เพราะเม่ือสมยัก่อนโนน้ไม่มีถนนรถวิ่งกนัเหมือนกบัปัจจุบนัน้ี  มีแต่ทาง
เรืออยา่งเดียวตอ้งนัง่เรือบริษทัสุพรรณมีทางเดียวเท่านั้น  ไม่สะดวกสบายเหมือนกบัเด๋ียวน้ี  เสร็จแลว้หลวง
พอ่ท่านกห็ยบิยา่มท่านออกมา  แลว้กล่าววา่ตั้งแต่หลวงพอ่รับเณรเป็นลูกศิษย ์  ถ่ายทอดวิชาต่าง ๆ  ใหเ้ลย  
ท าใหห้ลวงพอ่มีอายยุนืยาวมาไดอี้ก  ๖  ปี  แต่วา่ในคราวน้ีอีกปีเศษ ๆ  น้ีเห็นจะตอ้งไปแน่นอนแลว้  ถา้
หลงัจากหลวงพอ่ไปแลว้  ถา้ติดขดัอะไรกไ็ปหาอาจารยจ์งเขา  ท่านจะช่วยเณรทุกอยา่ง  และจุดธูปบอก
หลวงพอ่  พลวงพอ่จะมาช่วยอีกแรงหน่ึง  แลว้ท่านกค็วกัเอาของออกมาจากในยา่มของท่าน  ท่านบอกวา่



อา้ยเสือตวัน้ีมนัดุมาก  หลวงพอ่จะใหก้บัเณรเอาไวใ้คร ๆ  เขาอยากไดก้นัมาก  เพราะเณรอยูไ่หล  ประเด๋ียว
จะไม่ทนัคนอ่ืนเขากไ็ดเ้อาเข้ียวอนันั้นซ่ึงท่านบอกวา่มนัเป็นเข้ียวเสือโคร่ง  แลว้ท่านกเ็อาเข้ียวเสืออนันั้นมา
บริกรรมอยูใ่นมือขวาของท่านสกัครู่หน่ึง  แลว้ท่านกแ็บมือข้ึน  พดูข้ึนวา่อา้ยเสือโคร่งกายสิทธ์ิ  จงไปเท่ียว
ในป่าแลว้จงกลบัมาส าแดงเดชใหก้ดููแลว้ท่านกเ็ป่าไปท่ีขอ้พบัท่ีขอ้ศอกนั้น  ปรากฏวา่เข้ียวเสืออนันั้นได้
ออกหวดืไปทางหนา้ต่างหลงักฏิุของท่านทนัที  พร้อมดว้ยเสียงค ารามเหมือนกบัเสียงเสือจริง ๆ  เลยขา้พเจา้
กบ็อกวา่ก่อนท่ีจะมาวดัเจา้เจด็น้ี  ไดแ้วะเยีย่มหลวงพอ่จงมาแลว้หลวงพอ่จงท่านบอกฝากเยีย่มมาดว้ย  หลวง
พอ่ท่านตอบวา่เม่ือก้ีน้ีเขากม็าและไดบ้อกวา่เณรจะมากราบเยีย่ม  ขา้พเจา้ฟังแลว้รู้ทนัทีวา่หลวงพอ่ทั้งสอง
ของขา้พเจา้ไม่ใช่เป็นอาจารยธ์รรมดา ๆ  เหมือนกบัองคอ่ื์นท่ีเขาคุยกนันกัคุยกนัหนาวา่เก่งอยา่งนั้น  เก่ง
อยา่งน้ี  และท่านยงัพดูต่อไปวา่อาจารยจ์งเขามาคุยดว้ยและก่อนท่ีเขาจะลากลบัไป  อาจารยจ์งเขาถามหลวง
พอ่วา่ก่อนจะไปในคราวน้ีจะใหอ้ะไรกบัเณรลูกศิษยข์องเราเอาไวเ้ป็นท่ีระลึกล่ะ  หลวงพอ่กเ็ลยบอกเขาไป
วา่จะใหเ้ข้ียวเสือโคร่ง  อาจารยจ์งเขายิม้แลว้บอกหลวงพอ่วา่เขาจะใหต้ะกรุด  ๑๒  ดอก  แลว้เขากล็า
กลบัไปในวนันั้น  หลวงพอ่ท่านคุยโน่นคุยส่ีและไดส้อนอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย  จนมืดค ่าไปแลว้ตั้งแต่
เยน็จนถึงเวลาประมาณ  ๓  ทุ่มเห็นจะได ้ ท่านกบ็อกวา่อา้ยเสือโคร่งมนักลบัมาแลว้โผล่ออกไปดูมนัหน่อย
สิ  ขา้พเจา้เปิดประตูออกมาถึงกบัผงะเห็นเสือ  เสือโคร่งตวัใหญ่โตมาก  มานอนชนัเข่าครางห่ึม ๆ  อยู่
ขา้งหนา้กฏิุของหลวงพอ่  หลวงพอ่ท่านพดูข้ึนมาวา่ไม่ตอ้งตกใจอา้ยเสือโคร่งกายสิทธ์ิตวัน้ีมนัจะมาคอยรับ
ใชเ้ณร  ท่านไดก้ล่าววา่อา้ยเสือโคร่งกายสิทธ์ิจงมาคอยรับใชเ้ณรลูกศิษยข์องกตู่อไปดว้ยเถิด  แลว้ท่านกแ็บ
มือข้ึน  เสือโคร่งตวันั้นกอ็นัตรธานหายไป  แลว้เข้ียวเสือโคร่งกม็าอยูใ่นมือท่าน  แลว้ท่านกไ็ดม้อบเข้ียวเสือ
นั้นเอาไวใ้หก้บัขา้พเจา้  และไดบ้อกเล่าสอนถึงวิธีการต่าง ๆ  อีกมาก  ก่อนท่ีขา้พเจา้จะลากลบัออกมาในวนั
นั้น  ท่านไดส้ัง่วา่จะไปไหนเอาอา้ยเสือโคร่งมนัติดยอ่มไปดว้ยดี  รุ่งข้ึนอีกปีหน่ึงหลวงพอ่ยิม้ซ่ึงเป็นอาจารย์
ของขา้พเจา้อยูใ่นจ านวนพระสงฆส์ององคก์ไ็ดถึ้งซ่ึงความมรณภาพไปตามกาลเวลาของสงัสารวฏัโดยทัว่ ๆ  
ไปเหมือนกบัเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลาย  และหลวงพอ่ท่านกไ็ดไ้ปบงัเกิดอยูใ่นพรหมโลกชั้นท่ี  ๖  ช่ือวา่อา
ภสัรา  ความเป็นจริงแลว้หลวงพอ่ท่านจะไปบงัเกิดในพรหมโลกชั้นไหนกไ็ด ้  เพราะท่านไดส้ าเร็จฌาน  ๘  
สมาบติั  ๙  และอภิญญา  ๕  ท่านฝึกฝนจ าช านาญมากท่ีทางพระธรรมเรียกวา่เป็นวสีอยา่งคล่องแคล่ว  ท่าน
คงไม่มีความประสงคจ์ะไปอยูใ่นพรหมโลกชั้นอ่ืน ๆ  เลย  เวลาท่ีท่านจะมรณภาพท่านจึงไดเ้ขา้แค่ตติยฌาน  
จึงตอ้งไปเกิดในพรหมโลกชั้นท่ี  ๖  ช่ือวา่อภสัรา  เท่าท่ีเห็นอยูแ่ละเด๋ียวน้ีท่านลงมาประทบัอยูท่ี่พระ
ประธานวดัหนา้ต่างนอก  อ าเภอบางบาล  วดัท่ีหลวงพอ่จงเคยเป็นเจา้อาวาสอยูเ่มือก่อน  ขา้พเจา้ถามท่านวา่
ท าไมไม่ลงมาประทบัท่ีพระประธานวดัเจา้เจด็ในของเราเลย  ท่านจึงไดบ้อกอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะแยะให้
ขา้พเจา้ฟังแลว้ท่านกก็ล่าวในท่ีสุดวา่ท่านมีความประสงคจ์ะมาอยูท่ี่วดัหนา้ต่างน้ี  เพราะวา่อาจารยจ์งเขา
ขอร้องใหม้าช่วยดว้ย  ท่านบอกขา้พเจา้ในท่ีสุด  เพราะวา่ขา้พเจา้มีความประสงคต์อ้งการใหท่้านมาประทบั
ท่ีพระประธานวดัเจา้เจด็ใน  ซ่ึงเป็นวดัท่ีหลวงพอ่เคยเป็นเจา้อาวาสอยูม่าก่อนในสมยัท่ีท่านยงัเป็นมนุษยอ์ยู ่ 
เหตุการณ์เร่ืองอภินิหารของหลวงพอ่ยิม้อาจารยข์องขา้พเจา้ดงัท่ีเล่าใหฟั้งมานั้นในเร่ืองสุดทา้ยน้ีกจ็ดัไดว้า่
เป็นเร่ืองมหศัจรรย ์ ลึกลบัหรือล้ีลบัอีกเร่ืองหน่ึงเช่นเดียวกนั   



 ส่วนท่านพทุธบริษทัทั้งหลายคงจะสงสยัอยูใ่นใจวา่หลวงพอ่ยิม้หรือวา่พระครูพรหมวิหารคุณ  
อาจารยข์องขา้พเจา้นั้นจึงไดรั้บผลการปฏิบติัธรรมปฏิบติัสมถะและวปัิสสนากรรมธาน  เพียงแค่น้ี  แทท่ี้จริง
แลว้ไม่เป็นอยา่งท่ีท่านทั้งหลายคิดกนัหรอก  เพราะวา่อาจารยข์องขา้พเจา้ทั้งสององคน้ี์เป็นวิญญาณท่ีส าคญั
มากทีเดียว  ในอนาคตกาลขา้งหนา้โนน้เพราะวา่ท่านทั้งสองจะไดเ้ป็นพระอคัรสาวกซา้ยขวาของพระศรี
อริยเมตไตรย ์  (หรือวา่พระศรีอารย)์  พระบรมศาสดาในพทุธธนัดรหนา้โนน้  หลวงพอ่ยิม้อาจารยข์อง
ขา้พเจา้น้ี  ท่านจะไดเ้ป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองขวาฝ่ายสติปัญญา  เพราะฉะนั้นอาจารยข์องขา้พเจา้ทั้งสองจึง
เป็นพระท่ีมีความสนิทชิดเช้ือและรักใคร่ชอบคอกนัมากเป็นพิเศษ  ขา้พเจา้ตั้งใจเอาไวว้า่กลบัไปเมืองไทย
ในคราวน้ีจะตอ้งไปอญัเชิญหลวงพอ่ยิม้  อาจารยข์องขา้พเจา้ใหท่้านมาประทบัท่ีพระประธานในพระ
อุโบสถวดัเจา้เจด็ในแน่นอน  ท่านคงจะไม่ขดัขอ้ง  เพราะวา่ขา้พเจา้สามารถท่ีจะพดูคุยกบัท่านได ้ แต่ถา้เป็น
คนอ่ืนแลว้เห็นทีจะไม่ส าเร็จแน่  ใครจะไปท าอะไรท่านไดถ้า้ท่านไม่ไป  เพราะวา่ท่านเป็นเทพในชั้นพรหม
ท่ีมีฤทธ์ิเดชมากอยูแ่ลว้  เพราะฉะนั้น  ถา้ท่านไม่พอใจแลว้จะมีมนุษยค์นไหนไปท าอะไรท่านได ้  เร่ือง
วิญญาณของหลวงพอ่ยิม้เป็นเทพในชั้นไหนและเด๋ียวน้ีประทบัอยูท่ี่ไหนนั้น  ไม่มีมนุษยค์นไหนจะรู้เห็น
หรอกนอกจากขา้พเจา้เท่านั้น  ถา้ขา้พเจา้กลบัไปเมืองไทยบอกเล่าแก่หลวงพี่พระครูเจา้อาวาสองคปั์จจุบนัน้ี
และแนะวิธีให ้  ขา้พเจา้เช่ือวา่หลวงพอ่ท่ีพระครูคงจะไม่ขดัขอ้งคงจะกระท าตามท่ีขา้พเจา้แนะน าแน่นอ  
หลวงพอ่ท่าจะไดไ้ปประทบัท่ีวดัซ่ึงท่านเคยเป็นเจา้อาวาสอยูม่าก่อน   และไดช่้วยใหท้างวดัเจา้เจด็รุ่งเรือง
โด่งดงัเหมือนเม่ือสมยัท่ีท่านเคยมีชีวิตอยูใ่นมนุษยโ์ลก  เม่ือก่อนโนน้ฯ และในโอกาสอนัน้ีขา้พเจา้ขอบอก
แก่พทุธบริษทัทั้งหลายเอาไวเ้สียในท่ีน้ีเลยวา่  หลวงพอ่อาจารยข์องขา้พเจา้ทั้งสององคน้ี์ไม่เคยถ่ายทอดวิชาอาคม
ต่าง ๆ  และหลกัการประพฤติปฏิบติัสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหใ้ครเป็นทางการท่ี
ถูกตอ้งหมดใหแ้ก่ใครทั้งนั้น  นอกเสียจากขา้พเจา้แต่ผูเ้ดียวเท่านั้น  ถา้ใครแอบอา้งถือวา่โกหกไดเ้ลย  นอก
เสียจะแจกใหข้องศกัด์ิสิทธ์ิหรือวา่เป่าหวัลงกระหม่อมใหห้รือวา่จะใหเ้วทมนตร์คาถาอาคมเป็นบางบทบาง
ตอนใหแ้ก่ลูกศิษยลู์กหา  เป็นบางคนเท่านั้นท่ีจะถ่ายอดแบบเป็นทางการ  เหมือนท่ีขา้พเจา้ไดเ้ล่าเรียนมากบั
หลวงพอ่ทั้งสองไม่มีแน่นอน  ขา้พเจา้ขอยนืยนัไดเ้ลยท่ีขา้พเจา้กลา้กล่าวเช่นน้ีนั้น  เพราะวา่หลวงพอ่
อาจารยข์องขา้พเจา้ไดบ้อกเอาไว ้  จึงไดก้ล่าวเช่นน้ี  เพราะวา่ขา้พเจา้มีความเช่ือมัน่ในวาจาสจัจะของท่าน  
ต่อจากน้ีขา้พเจา้จะเล่าถึงความล้ีลบัมหศัจรรยข์องหลวงพอ่จงเจา้อาวาสวดัหนา้ต่างนอก  ซ่ึงเป็นพระอาจารย์
องคท่ี์  ๒  ของขา้พเจา้  ตามท่ีขา้พเจา้ไดบ้อกเอาไวแ้ลว้ขา้งตน้นั้นวา่ขา้พเจา้ไดมี้อาจารยซ่ึ์งเป็นพระสงฆ์
เพียงสององคเ์ท่านั้น  มีหลวงพอ่ยิม้วดัเจา้เจด็ใน  และหลวงพอ่จงวดัหนา้ต่างนอก เท่านั้น  ท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทความสามารถในดา้นต่าง ๆ  ในดา้นเวทมนตร์  คาถาอาคมและสมถะและวปัิสสนากรรมฐานใหก้บั
ขา้พเจา้จนไดใ้ชม้าจนถึงทุก ๆ  วนัน้ี  ถา้จะกล่าวถึงในดา้นอิทธิฤทธ์ิและปาฏิหาริยต่์าง ๆ  ของอาจารยห์ลวง
พอ่ของขา้พเจา้ทั้งสององคน้ี์แลว้  แต่ละองคต์อ้งเขียนหนงัสือกนัองคล์ะเล่มใหญ่ ๆ  มากทีเดียว  และถา้จะ
วา่กนัใหล้ะเอียดถ่ีถว้นลงไปกย็งัไม่ไดอี้กดว้ย  เพราะวา่บางส่ิงบางอยา่งท่ีขา้พเจา้ไม่ไดรู้้ไดเ้ห็นกย็งัมีอีก
มากมาย  เพราะวา่หลวงพอ่อาจารยข์องขา้พเจา้ทั้งสององคน้ี์ท่านมีอายมุาก ๆ  ทั้งนั้น  การใชชี้วิตอนั
ยาวนานของท่านทั้งสองมาในมนุษยโ์ลกน้ี  แต่ละวนัแต่ละเดือนแต่ละปีนั้นประสบการณ์แสดงอิทธิฤทธ์ิ



ปาฏิหาริยต่์าง ๆ  นั้นกจ็ะตอ้งมีมากมายเลยทีเดียว  ส าหรับหลวงพอ่จงเจา้อาวาสวดัหนา้ต่างนอกน้ี  ใน
วงการนกัแสวงหาของศกัด์ิสิทธ์ิหรือหาอาจารยใ์นดา้นเคร่ืองรางของขลงัและโชคลาภกนัแลว้  จะไม่มีใคร
เลยท่ีไม่เคยรู้จกัหรือวา่ไดย้นิไดฟั้งช่ือเสียงของท่าน  เพราะวา่ท่านเป็นพระนกัปฏิบติัท่ีมีเมตตาคุณธรรม
สูงส่งมากเลยทีเดียว  บรรดานกัปฏิบติัหรือวา่เกจิอาจารยด์ว้ยกนัแลว้ท่ีจะหาเทียบท่านนั้นหายากมาก  ไม่ใช่
จะหากนัไดอ้ยา่งง่ายดายนกั  ถา้พทุธบริษทัท่ีเคยรู้จกักบัท่านหรือวา่เคยไปมาหาสู่ท่าน  ยอ่มจะไดท้ราบกนัดี
อยูแ่ลว้ในเร่ืองน้ี  และขา้พเจา้มีความเช่ือวา่ถา้ท่านเป็นผูส้นัทดัในการอ่านต ารับต าราหรือหนงัสือต่าง ๆ  
แลว้  ขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่พวกท่านอาจจะไดเ้คยผา่นสายตาของพวกท่านมาแลว้  กเ็ป็นไดใ้นประวติัในดา้น
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยห์รือวา่ในทางท่ีท่านเป็นพระท่ีมีเมตตาแก่สตัวโ์ลก  แต่ในหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี
จะไม่ขอเล่าเร่ืองอะไรใหม้ากมายนกั  จะขอเล่าใหฟั้งพอเป็นเคร่ืองสงัเขปเท่านั้น  เร่ืองมีอยูว่า่เม่ือหลายสิบปี
มาแลว้คงจะไม่ต ่ากวา่สามสิบปีแน่นอน  มีอยูปี่หน่ึง  พีส่ ารวย  ธาราไทย  ซ่ึงเป็นพีช่ายท่ีแทจ้ริงของขา้พเจา้
เอง  ในสมยันั้นท่ีส ารวยเขาบวชเป็นพระ  ในตอนท่ีพีส่ ารวยบวชเป็นพระเขาไดเ้คยเป็นพระครูสงัฆรักษม์า
เหมือนกนั  แต่ในตอนน้ีเขาไดล้าสิกขาบทไปนานหลายปีมาแลว้  ในตอนนั้นพี่ส ารวยเขาไดนิ้มนตห์ลวงพอ่
จง  อาจารยข์องขา้พเจา้ไปท าพิธีท่ีจงัหวดัชลบุรี  และไดน้ าลูกศิษยข์องขา้พเจา้ไปดว้ยคนหน่ึง  ช่ือบุญเรือง  
เอ้ือเฟ้ือ  ในตอนนั้นบุญเรืองเขามาอยูเ่ป็นลูกศิษยข์า้พเจา้อยูท่ี่วดัดาวดึงษาราม  บางยีข่นั  อ  าเภอบางกอกนอ้ย  
กรุงเทพมหานคร  ในปัจจุบนัน้ีเขามาจากวดัเจา้เจด็  อ  าเภอเสนา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  มาอยูเ่พื่อ
ท าการศึกษาเตรียมอุดมศึกษาอยูท่ี่โรงเรียนอ านวยศิลป์  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  พี่ส ารวยไดช้กัชวนให้
บุญเรืองลูกศิษยข์องขา้พเจา้ไปดว้ย  เพื่อจะไดรั้บใชห้ลวงพอ่  แต่ส่วนตวัขา้พเจา้ไม่ไดไ้ปดว้ยในคราวนั้น  
เพราะติดธุระ  เร่ืองปรากฏมีอยู ่ เม่ือไดก้ระท าพิธีเสร็จกนัเรียบร้อย  หลวงพอ่ท่านบอกพี่ส ารวยและบุญเรือง
วา่พวกเราไหน ๆ  กม็าเมืองชลแลว้  ลองไปเดินเล่นบนเขาสามมุกกนัไหม  พอโยมเจา้ของโรงหนงัเมืองชล
ไดย้นิดงันั้นกก็ล่าววา่  ถา้หลวงพอ่อยากจะข้ึนบนเขาผมจะเอารถไปส่งให ้  หลวงพอ่ท่านบอกวา่ไม่ตอ้ง
หรอกโยม  แถบน้ีแถวน้ีเม่ือสมยัก่อนตั้งแต่เมืองชลยงัไม่มีความเจริญเหมือนเด๋ียวน้ี  หลวงพอ่เคยเดินธุดงค์
มาปักกรดอยูบ่นยอดเขาสามมุกอยูบ่่อยเป็นประจ า  ถา้มีโอกาสเดินธุดงคผ์า่นมาทางทิศตะวนัออกจะไปเมือง
ระยอง  เมืองจนัทบุรี  และเขา้ไปในเขมร  เขา้เมืองไพริน  ถา้อยา่งนั้นผาเอารถไปส่งท่ีตีนเขากแ็ลว้กนั  ถา้
หลวงพอ่อยากจะเดินเพื่ออกก าลงักายบา้งกไ็ม่เป็นไร  เป็นอนัวา่ในวนันั้นมีหลวงพอ่จงและพี่ส ารวยและพี่
เงินและบุญเรืองซ่ึงเป็นลูกศิษยห์ลวงพอ่ไดไ้ปดว้ยกนั  โยมเจา้ของโรงหนงัชลบุรีไดข้บัรถน าไปส่งท่ีตีนเขา
สามมุกและไดจ้อดรออยูท่ี่นัน่  เพราะเป็นความประสงคข์องหลวงพอ่ท่าน  พี่ส ารวยและบุญเรือง  พี่เงิน
กลบัมาเล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่พวกเราทุกคนกลวัหลวงพอ่ท่านจะเหน่ือย  ในตอนลงรถกช่็วยกนัพยงุท่านลงมา  
พอท่านลงจากรถแทนท่ีทั้งสามคนมีพี่รวย  พี่เงิน  และบุญเรือง  ลว้นแลว้เป็นคนหนุ่มแน่นแขง็แรงดว้ยกนั
ทั้งนั้น  จะไดเ้ดินน าหนา้พาท่านข้ึนไป  เร่ืองกลบัเป็นวา่หลวงพอ่ในตอนนั้นกอ็ายมุากแลว้  กลบัเป็นผูเ้ดิน
น าหนา้ข้ึนไป  หน าซ ้ าพวกน้ีตอ้งวิ่งตามกนักว็ิ่งไม่ทนัเสียอีกดว้ย  ทั้งขาข้ึนขาลงกลบัมาเล่าใหข้า้พเจา้ฟังท่ี
กฏิุวดัดาวดึงษาราม  บางยีข่นั  บางกอกนอ้ย  ธนบุรี  ในสมยันั้นหวัเราะกนัไม่หวาดไม่ไหว  ทุกคนเล่าใหฟั้ง
วา่พอพวกเราข้ึนไปบนยอดเขาหาท่านแลว้หลวงพอ่พดูวา่พวกเราท าไมเดินกนัชา้นกัล่ะ  ท่ีแทจ้ริงแลว้หลวง



พอ่ท่านไม่ไดห้นัหลงัมาดูขา้งหลงัเลย  ถา้ท่านหนัหลงัมาดูจะเห็นวา่พวกเราสามคนวิ่งตามท่านข้ึนไปเหน่ือย
กนัแทบตาย  พอข้ึนไปถึงท่านกเ็ล่าอะไรต่อมิอะไรต่าง ๆ  ใหฟั้งเยอะแยะไปหมด  และท่านกบ็อกวา่
เม่ือก่อนน้ีแถบน้ีเป็นป่าทั้งนั้น  ความจริงในตอนนั้นหลวงพอ่ท่านอาอาย ุ  ๘๐  ปีกวา่เห็นจะได ้  อนัน้ีกเ็ป็น
เร่ืองมหศัจรรยเ์ร่ืองหน่ึงเหมือนกนั  พวกผูอ่้านหนงัสือน้ีลองพิจารณาดูเอากแ็ลว้กนัคนแก่มีอายตุั้ง  ๘๐  กวา่
ปีแลว้  กลบัมีความแขง็แรงกวา่คนหนุ่มพวกสามคนนั้นเสียอีก  ท่ีแทจ้ริงแลว้ถา้สามคนไม่ไดไ้ปดว้ย  หลวง
พอ่อาจเดินแค่สองกา้วเท่านั้นกถึ็งยอดเขาแลว้  ขา้พเจา้รู้ดีเร่ืองน้ี  พวกสามคนนั้นมาเล่าใหฟั้งวา่กเ็ห็นท่าน
เดินชา้แบบส ารวมเสียดว้ยซ ้าไป  แต่ปรากฏวา่สามคนตอ้งวิ่งตามท่านข้ึนไปเหน่ือยกนัแทบจะตาย  เพราะ
หลวงพอ่ท่านไดฌ้านสมาบติัและอภิญญาอยา่งแก่กลา้ทีเดียว  เพราะฉะนั้นท่านสามารถกระท าอะไรลงไป
โดยท่ีคนอ่ืนธรรมดาไม่สามารถท่ีจะกระท าไดเ้หมือนกบัท่านอนัน้ีเป็นความจริง  เพราะในหลกัพระพทุธศาสนา
ในพระไตรปิฎกกบ็อกยนืยนัอยูแ่ลว้เก่ียวแก่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัธรรมถึงขั้นไดฌ้านสมาบติัและอภิญญาต่าง 
ๆ  และมีอีกเร่ืองหน่ึงอนัน้ีขา้พเจา้ไดรู้้เห็นดว้ยสายตาของขา้พเจา้เอง  มีเร่ืองอยูว่า่  วนัหน่ึงขา้พเจา้กไ็ดไ้ป
แวะเยีย่มเยยีนตามปกติตามท่ีหลวงพอ่ยิม้ท่านสัง่ก าชบัไว ้  ขา้พเจา้จ าไดว้า่ขา้พเจา้เดินข้ึนไปจากท่าน ้าและก็
ไดเ้ดินผา่นสระใหญ่ซ่ึงอยูท่างขวามือ  ถา้เดินเขา้ไปในวดั  ในวนันั้นพอขา้พเจา้ไปถึงและไดก้ราบท่าน
เรียบร้อยแลว้ในวนันั้นมีคนมาหาหลวงพอ่ท่านมากมายพอสมควรทีเดียว  แต่ในตอนนั้นขา้พเจา้ไดบ้วชเป็น
พระแลว้  หลวงพอ่ท่านพดูข้ึนวา่คุณมากดี็แลว้  หลวงพอ่ท่านพดูข้ึนวา่คุณมากดี็แลว้  หลวงพอ่จะใหดู้อะไร
ทานบอกวา่ในสระหลวงพอ่ปลามนัมีชุกชุมมาก  ท่านกห็ยบิผา้อาบพาดบนไหล่ลุกข้ึนเดินน าหนา้ขา้พเจา้ไป  
ขา้พเจา้พร้อมดว้ยลูกศิษยอี์กหลายคนทีเดียวท่ีอยูห่นา้กฏิุขา้งกอไผน่ั้นกต่็างคนต่างกลุ็กข้ึนยนืเดินตามหลงั
ท่านไปยงัท่ีสระ  สระท่ีขา้เจา้กไ็ดเ้ดินผา่นไปเม่ือตะก้ีน้ีเอง  ขา้พเจา้นึกในใจในตอนนั้นวา่เม่ือครู่น้ีเรากไ็ด้
เดินผา่นสระน้ีไปแลว้  ไม่เห็นจะมีผกัมีปลาอะไร  เห็นแต่น ้าขาว  ผกัหญา้กไ็ม่เห็นมีอะไร  และสระน้ีเราก็
เดินผา่นประจ าทุก ๆ  คร้ังเท่าท่ีมาหาท่านกไ็ม่เคยเห็นผกัเห็นปลาท่ีไหนสกัตวั  แต่กไ็ดนึ้กแต่ในใจไม่ได ้ 
พดูบอกหลวงพอ่วา่อะไร  พอหลวงพอ่และพวกเราท่ีเดินตามท่ีท่านมา  ท่านกบ็อกกบัขา้พเจา้วา่คุณดูซิ  แลว้
ท่านกช้ี็มือไปในท่ีสระนั้น  บอกใหดู้แลว้ท่านกพ็ดูวา่ในสระหลวงพอ่อนัน้ีปลามนัชุมมาก  พอท่านพดูแค่
นั้นปรากฏวา่ปลาเป็นจ านวนมากเลยทีเดียวโผล่หวัข้ึนมากนัสลอนไปหมด  ขา้พเจา้และทุกคนในท่ีนั้นกเ็ห็น
กนัอยูทุ่ก ๆ  คน  แลว้ท่านกพ็ดูต่อไปอีกวา่อา้ยปลาพวกน้ีมนัมีปลาส าคญัอยูส่ามตวั  พอท่านเท่านั้นเองปลา
จ านวนมากมายท่ีโผล่กนัสลอนไปหมดในสระนั้นลว้นแลว้เป็นปลานานาชนิดทั้งนั้น  กผ็ลุบหายกนัไปหมด  
คงเหลือปลาช่อนอยูส่ามตวัใหญ่มากขนาดตน้ไมใ้หญ่ ๆ  ทีเดียว  โผล่หวัลอยตวัข้ึนมาป๋อเลยทีเดียว  แลว้
ท่านกห็นัหลงัใหก้บัสระนั้นแลว้พดูวา่  คุณอยากจะไปเอาไปฝากญาติโยมท่ีเจา้เจด็และกรุงเทพฯ บา้งไหม  
ท่านกเ็ดินกลบัมานัง่ท่ีหนา้กฏิุขา้งกอไผเ่หมือนเดือน  แลว้สัง่ใหโ้ยมท่ีปฏิบติัท่านอยูท่ี่นั้นสัง่ตม้น ้ าชงโอวลั
ตินถวายพระ  พวกญาติโยมแถวนั้นและท่ีเคยไปพบกบัขา้พเจา้ท่ีนั้นบอกวา่อยากจะใหข้า้พเจา้ไปเยีย่วหลวง
พอ่บ่อย ๆ  เพราะอยากจะไดเ้ลขไปซ้ือหวยสามตวัเลขทา้ยรางวลัท่ีหน่ึง  เขาเรียกวา่สลากกินรวบหรือหวย
เถ่ือนนัน่เอง  ในสมยันั้นเขากินนิยมกนัมาก  ปรากฏวา่พอหลวงพอ่นัง่ลงประเด๋ียวเดียวญาติโยมท่ีมาหาท่าน
เหล่านั้นต่างคนต่างทยอยลาหลงงพอ่กลบักนัแลว้  บางคนท่ีรู้จกักบัขา้พเจา้กท็กัทายปราศรัยและคุยกนัอยู่



บา้งเลก็นอ้ยนอกเหนือจากนั้นกล็าหลวงพอ่กลบักนัหมด  ในวนันั้นทุกคนกอ็อกนัเขา้มาถามขา้พเจา้วา่วนัน้ี
หลวงพอ่ท่านใบห้วยใหเ้ป็นเลขอะไร  เลยขา้พเจา้พดูข้ึนดงั ๆ  ท่ีหนา้กฏิุหลวงพอ่วา่  หลวงพอ่ท่านไม่ไดใ้บ้
หรอกคราวน้ีท่านใหเ้ป็นตวัเลขเลย  โยมพวกนั้นถามขา้พเจา้เป็นเสียงเดียววา่ท่านใหเ้ลขอะไรล่ะคุณ  ขา้พเจา้  
กต็อบไปวา่ท่านใหเ้ลขแปดสามหน่ึง  หน่ึงสามแปดอยา่งไรเล่า  หลวงพอ่ท่านนัง่ยิม้  ส่วนขา้พเจา้ในวนันั้น  
พอตกกลางคืนกล็าหลวงพอ่กลีบกรุงเทพฯ  เหมือนกนั  คร้ันจะยอ้นกลบับา้นเจา้เจด็อีกกไ็ม่ใช่ท่ีเพราะไดล้า
มาแลว้  เพราะตอนนั้นพอตกดึก ๆ  เรือบริษทัสุพรรณกจ็ะล่องผา่นหนา้วดัหลวงพอ่  ขา้พเจา้มาถึงกรุงเทพฯ  
กเ็ท่ียวบอกใครต่อใครลูกศิษยลู์กหาเยอะแยะ  ปรากฏผลวา่อีกสองวนัหวยออกมา  ๑๓๘  และเลขหว้ยรัฐบาล
เลขทา้ยสามตวัหมุนคร้ังหน่ึงออก  ๘๓๑  เลย  คราวนั้นญาติโยมท่ีอยูท่ี่นั้นและบุคคลท่ีขา้พเจา้บอกไปและ
ลูกศิษยลู์กหามากมาย  รวยกนัตาม ๆ  ไป  เพราะวา่ขา้พเจา้บอกเลขของหลวงพอ่อาจารย ์  ท่านไดเ้มตตา
สงเคราะห์ใหม้า  เร่ืองน้ีกเ็ป็นเร่ืองมหศัจรรยเ์หมือนกนัเก่ียวแก่เร่ืองปลาในสระนั้น  เพราะวา่สระนั้นมีแต่น ้ า
ขาว ๆ  ไม่เห็นมีอะไร  เพราะวา่ขา้พเจา้ไดเ้ดินผา่นเป็นประจ าอยูแ่ลว้  ถา้ไม่ใช่อ านาจความล้ีลบัท่ีเกิดจาก
อ านาจฌานสมาบติัและอภิญญาแลว้จะปรากฏข้ึนแบบน้ีไม่ไดเ้ลย  เพราะฉะนั้น  เร่ืองน้ีคนธรรมดา ๆ  แลว้
ไม่สามารถจะกระท าไดอ้ยา่งแน่นอนเลยทีเดียว  อนัน้ีขา้พเจา้รับรองและยนืยนัได ้ ท่านพทุธบริษทัทั้งหลาย  
ถา้พวกท่านทั้งหลายอยากจะมีโชคมีลาภอยากจะมีความศกัด์ิสิทธ์เหมือนกบัหลวงพอ่  อาจารยข์องขา้พเจา้
แลว้พวกท่านตอ้งรีบเร่งท าสมาธิและด าเนินไปตามหลกัในหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีไดแ้นะน าเอาไว้
อยา่งละเอียดพอสมควรแลว้  ถา้พวกท่านมีศรัทธามัน่คงในพระพทุธศาสนาและพอจะมีกศุลท่ีไดเ้คยนะสมอ
บรมเอาไวแ้ลว้แต่อดีตชาติ  กจ็ะมีโอกาสส าเร็จสมดงัความปรารถนาของพวกท่านอยา่งแน่นอนเลยทีเดียว  
อีกเร่ืองหน่ึงความมหศัจรรยข์องหลวงพอ่จงวดัหนา้ต่างนอก  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้น  
หลงัจากท าการฌาปนกิจศพหลวงพอ่ยิม้ไดส้องปีเห็นจะได ้  ถา้จ าไม่ผดิขา้พเจา้กไ็ดแ้วะไปเยีย่มกราบท่าน
ตามปกติ  ในวนันั้นขา้พเจา้จ าไดว้า่ตรงกบังนัพฤหสับดี  ขา้งข้ึนเดือนหา้  พอกราบท่านแลว้หลวงพอ่พดูวา่  
คุณมากดี็ผมจะใหข้องเป็นท่ีระลึก  ใหเ้อาเกบ็เอาไวใ้หดี้  มนัเป็นของศกัด์ิสิทธ์ท่ีหายากและเป็นของครบทุก 
ๆ  ชนิดอีกดว้ย  คุณจ าไดไ้หมวา่หลวงพอ่เคยพดูอะไรเอาไวกบัอาจารยย์ิม้วดัเจา้เจด็ใน  ขา้พเจา้กเ็ลยบอกกบั
ท่านไปวา่หลวงพอ่จะมอบตะกรุดสิบสองดอกใหผ้มเอาไวเ้ป็นท่ีระลึกส่วนหลวงพอ่ยิม้ไดใ้หเ้ข้ียวเสือโคร่ง  
ใหเ้อาไวก้บัผมแลว้  หลวงพอ่ท่านพดูคุณจ าแม่นแต่ไม่เห็นทวงถามอะไรน่ี  ขา้พเจา้กไ็ดต้อบท่านไปวา่ผม
นึกวา่คงไม่ถึงเวลา  ถา้ถึงเวลาหวงพอ่คงจะประทานใหเ้องไม่จ าเป็นจะตอ้งทวงถามอะไร  หลวงพอ่ท่าน
ชอบใจหวัเราะตามปกติ  แลว้ขา้พเจา้ไม่เคยเห็นท่านหวัเราะแบบน้ีมาก่อน  ท่านกาถมอะไรต่ออะไรไปอีก
พกัท่านกเ็ดินเขา้กฏิุไป  ขา้พเจา้เห็นท่านไดห้ยบิสตางคแ์ดงอนัละหน่ึงสตางค ์  ชนิดท่ีมีรูอนัละหน่ึงแบบเก่า
เก่าในสมยัท่ีเมืองไทยเราใชเ้งินหน่ึงสตางคช์นิดท่ีมีรูอยูต่รงกลาง  ท่านพทุธบริษทัทั้งหลายอาจจะรู้จกักนั
เป็นส่วนมากถา้เป็นคนรุ่นเก่า ๆ  แลว้  เสร็จแลว้ท่ากอ็อกมานัง่ท่ีหนา้กฏิุในซอกท่ีมีกอไผอ่ยูใ่กลต้รงนั้น
เหมือนเดิม  แลว้ท่านบอกวา่วนัน้ีเวลาน้ีเป็นเวลามหาฤกษม์หาชยัเป็นเวลาท่ีเป็นมหาสิริมงคลอนัยิง่ใหญ่แก่คุณ
แลว้  หลวงพอ่กเ็อาสตางคแ์ดงท่ีหยบิออกมาจากท่ีหนา้บูชาเม่ือตะก้ีนั้นออกมาสิบสองอนั  แลว้ท่านบอก
ขา้พเจา้วา่ชอบอนัไหนเลือกหยบิออกมาใหห้ลวงพอ่หน่ึงอนั  ขา้พเจา้กเ็ลือกแลว้ส่งใหท่้านไป  แลว้หลวง



พอ่ท่านกน็ าเอาไปใส่ในมือขวา  แลว้ก าแลว้เอามือขา้งซา้ยประกบก าไรไปอีกที  แลว้ท่านกท็ าพธีิบริกรรม
ประมาณสัก  ๓  อึดใจเห็นจะได ้  แลว้ท่านกแ็บมืออกมาปรากฏเป็นตะกรุดทองแดงใหม่เอ่ียมดอกหน่ึง
ออกมาจากมือของท่าน  ท่านกล่าวา่ดอกน้ีเป็นตะกรุดของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิพระโพธิสตัวผ์ูเ้ป็นใหญ่
ในจกัรวาล  แลว้ท่านกไ็ดห้ยบิเอาสตางคแ์ดงท่ียงัเหลืออีกสิบเอด็อนัมากระท าอยา่งหนแรกทีละอนัแลว้เอา
มากระท าจนหมดตามวิธีของท่านแบบนั้น  พอครบไดสิ้บสองดอกหมดสตางคแ์ดงท่ีท่านเอาออกมาจากท่ี
หนา้บูชาของท่านแลว้  ท่านกห็นัมาคุยกบัขา้พเจา้ตามปกติวนัน้ีคนท่ีน้ีจะมากเลยทีเดียว  แต่หลวงพอ่ปิดมนั
เอาไวไ้ม่ใหม้นัมากนั  ใหเ้ราเสร็จพิธีเสียก่อน  วนัหนา้วนัหลงัจะใหม้นัมากนักไ็ด ้  เร่ืองของเราส าคญักวา่
เสร็จแลว้ท่านกห็ยบิเอาตะกรุดทั้งหมดมาเอาไวใ้นสองมือในท่ากอบเอาไว ้  แลว้ท่านกห็นัหนา้ไปท่ีบูชาของ
ท่านอยูใ่นกฏิุแลว้  ท่านกก็ล่าววา่ดว้ยอ านาจพทุธบารมีของสมเดจ็พระมหาจกัพระโพธิสตัวเ์ชือกอนัเป็น
มงคลท่ีเหมาะสมแก่ตะกรุดแกว้กายสิทธ์ิน้ี  ขออญัเชิญตะกรุดแกว้กายสิทธ์ิจงท่องเท่ียวไปสวมใส่  กระท า
ใหเ้ป็นมหามงคลอนัศกัด์ิสิทธ์ิทุก ๆ  ชนิด  แลว้จงท่องเท่ียวไปถึงบาดาลและถึงพรหมโลก  เวยีนครบจบ
รอบสิงสองจกัรวาลแลว้จึงกลบัมาดว้ยความศกัด์ิสิทธ์ิหาท่ีเปรียบมิได ้  เป็นยอดมหาสิริมงคลท่ีหาคู่แข่งมิได ้ 
เสร็จแลว้ท่านกเ็ป่าลงไปท่ีมือท่านทั้งสองซ่ึงอยูใ่นท่ากอบของอยูแ่ลว้  ท่านกแ็บมืออกปรากฏวา่ตะกรุดสิบ
สองดอกท่ีหลวงพอ่กระท าดว้ยสตางคแ์ดงมีรูสิบสองดนันั้นไดอ้นัตรธานหายไป  ไม่วา่หายไปไดอ้ยา่งไร  
ขา้พเจา้กก็  าลงัคอยจอ้งดูอยูเ่หมือนกนั  ทีแรกขา้พเจา้นึกวา่จะแบสองมือแลว้เป่าไป  แต่ปรากฏวา่ท่านก า
แบบกอบเอาไวใ้นมือทั้งสองแลว้เป่าลงไปท่ีมือท่านแลว้กแ็บมือออกต่อเม่ือแบมือแลว้ไม่เห็นตะกรุดนั้น
แลว้หลวงพอ่มาพดูคุยและอบรมสัง่สอนเร่ืองต่าง ๆ  ตามหลกัแลว้ทุก ๆ  คร้ังท่านกส็อนเร่ืองต่าง ๆ  และ
พยายามถามทุกขสุ์ขดิบต่าง ๆ  อยูเ่สมอ ๆ  ทุก ๆ  คร้ังเม่ือไปหาท่าน  ในวนันั้นจนตะวนัจวนจะอสัดงคอ์ยู่
แลว้  หลวงพอ่ท่านจึงไดก้ล่าววา่บดัน้ีเป็นเวลาอนัเป็นมหามงคลศตัรูหมูมารทั้งหลายจะตอ้งดบัสูญ  เหมือน
พระอาทิตยท่ี์จะลบัขอบฟ้า  ศตัรูทั้งหลายจะมืดมิดไม่มีสิทธ์ิท่ีจะเห็นไดเ้หมือนในยามราตรีอนัมือมิด  บดัน้ี
เป็นมหาฤกษม์หาชยัมหาสิริอนัเป็นมหาอุดมมงคล  ดว้ยอ านาจพุทะบารมีของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ
พระโพธิสตัว ์ ตะกรุดแกว้อายสิทธ์เม่ือไดส้วมใส่มหามงคลแกว้อนัศกัด์ิสิทธ์ิอนัหาท่ีเปรียบมิได ้ ขออญัเชิญ
ตะกรุดแกว้กายสิทธ์จงเสดจ็กลีบมาสู่พระหตัถข์องพระองคเ์ถิด  อาคจัฉาหิ ๆ ๆ  แลว้หลวงพอ่กเ็ป่าลงไปท่ี
มือทั้งสองขา้งของท่านท าเหมือนกบัท่ีท่านไดก้ระท าคร้ังแรก  ท่านเป่าลงไปสามคร้ังแลว้ท่านกแ็บมือออกมา
ปรากฏวา่ตะกรุดสิบสองดอกใหม่เอ่ียมเหมือนกบัท่ีท่านไดป้ล่อยไปกลบัคืนมาสู่ในอุง้มือทั้งสองของท่าน
พร้อมดว้ยเชือกสีขาวเล่ือมระยบัขดเป็นปุ่ม ๆ  แก่ตะกรุดแต่ละดอกอยา่งน่าอศัจรรย ์ เสร็จแลว้ท่านกเ็รียกให้
ขา้พเจา้เขา้มารับตะกรุดสิบสองดอกนั้น  ก่อนท่ีหลวงพอ่จะมอบตะกรุดให ้  ท่านกล่าววา่ตะกรุดศกัด์ิสิทธ์ิ
สอบสองดอกน้ี  ขอประสิทธ์ิประสาทใหแ้ก่ผูเ้ป็นใหญ่  ๓  โลก  ขอใหส้ าเร็จสมความปรารถนาทุกประการ  
ขา้พเจา้กไ็ดรั้บเอาตะกรุดนั้นมาแลว้จึงเขา้ไปกราบท่ีเทา้ท่าน  ท่านเลยเป่ามาบนศีรษะขา้พเจา้เบา ๆ  แต่รู้สึก
วา่เยน็วาบไปทัว่ทั้งตวัเลยทีเดียว  อนัน้ีหรือวา่เร่ืองน้ีกเ็ป็นเร่ืองล้ีลบัมหศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยธ์รรมดา
ไม่สามารถกระท าได ้  และสามารถรู้ในส่ิงท่ีมนุษยท์ัว่ไปไม่สามารถจะรู้ได ้  กเ็ป็นเร่ืองล้ีลบัอศัจรรยย์ิง่นกั  
อีกเร่ืองหน่ึง   



 เร่ืองน้ีมีอยูว่า่ในคร้ังนั้น  ในสมยัท่ีหลวงปู่พระครูโวธานธรรมมาจารยเ์จา้  เจา้อาวาสวดัดาวดึงษา
ราม  องคก่์อนไม่ใช่องคปั์จจุบนัน้ี  พวกคนงานโรงสุราบางยีข่นัรู้ข่าวา่ขา้พเจา้เป็นลูกศิษยห์ลวงพอ่จง  วดั
หนา้ต่างนอก  เพราะวา่บางคนเคยไปขอเลขโชคลาภ  บางคร้ังไปพบเจอขา้พเจา้ไปท่ีนัน่  หลวงพอ่ท่านบอก
วา่ลูกศิษยฉ์นัเอง  เม่ือพวกโรงเหลา้บางยีข่นัรู้ข่าวแบบนั้นกช็วนกนัมาขอร้องใหข้า้พเจา้นิมนตห์ลวงพอ่มาท่ี
วดัดาวดึงษ ์  เลยขา้พเจา้จ าเป็นตอ้งนิมนตห์ลวงพอ่มาพกัในพระอุโบสถวดัาวดึงษเ์สียหลายคืนในตอนนั้น
ดว้ยท่ีเสียออ้นวอนจากพวกเขาไม่ได ้  มีเร่ืองประหลาดเกิดข้ึน  กล่าวคือในตอนเยน็วนัหน่ึงพวกเราชาวพระ
เณรวดัดาวดึงส์ษารามในสมยันั้นยงัไม่มีน ้ าประปาใชเ้หมือนกบัในสมยัน้ี  พระเณรทั้งหมดจะตอ้งไปอาบน ้า
หรือสรงน ้ากนัท่ีบ่อหลงัวดัในวนันั้นขา้พเจา้กบัพระมหาแกว้เปรียญธรรม  ๕  ประโยค  เป็นชาวเมืองก าแพงเพชร
มาอยูจ่  าพรรษาอยูท่ี่วดัดาวดึงษารามร่วมกบัท่านมหาแกว้นั้น  ท่านเรียนอยูท่ี่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยัท่ี
วดัมหาธาตุท่าพระจนัทร์  ไดพ้ดูกบัขา้พเจา้ท่ีบ่อน ้าวา่ไดข่้าววา่หลวงพอ่จงอาจารยข์องท่านจ าลองเก่งมากใน
เร่ืองของขลงั  และโดยเฉพาะเร่ืองเลขยนัต ์  ท่านสามารถเขียนเลขรางวลัท่ี  ๑  ได ้  ๖  ตวัไดถึ้ง  ๑๒  คร้ัง
ไม่ใช่หรือ  ขา้พเจา้กบ็อกวา่ใช่  ถา้ไดอ้ยา่งนั้นคืนน้ีตอ้งลงไปท่ีพระอุโบสถปฏิบติันวดท่านขอค่าการศึกษา
เสียหน่อย  ขา้พเจา้เลยไดล้องดูกไ็ดม้หาแกว้บอกวา่ไม่ลอกหรอ  เอากนัจริง ๆ  เลยทีเดียวในวนัน้ี  ถา้จ าไม่
ผดิเวลาประมาณสองทุ่มกวา่มหาแกว้กม็าเรียกขา้พเจา้ไปหาหลวงพอ่ดว้ยท่ีพระอุโบสถ  ขา้พเจา้กเ็ลยไป
ดว้ยกนั  พอไปถึงมหาแกว้นัง่ลงกราบหลวงพอ่  ท่านหลวงพอ่จงท่านพดูข้ึนวา่มหาจะมาขอทุนการศึกษา
หรือ  มหาแกว้มองดูหนา้ขา้พเจา้ตอบวา่ครับผมทางบา้นยากจน  ขดัสนไม่ค่อยจะมีทุนการศึกษา  หลวงพอ่
ท่านยิม้ไม่วา่อะไร  ในตอนนั้นยงัมีแขกอยูม่หาแกว้ถอยออกมาถามขา้พเจา้วา่จ าลองมาบอกหลวงพอ่หรือ  
ขา้พเจา้บอกวา่กเ็ราถึงจะลงมาพร้อม ๆ  กนัเด๋ียวน้ี  จะมาบอกหลวงพอ่ไดอ้ยา่งไรล่ะ  มหาแกว้พดูต่อไปวา่  
น่าอศัจรรยเ์ลย  ขา้พเจา้กบ็อกไปวา่จะอศัจรรยอ์ยา่งไรไม่เห็นน่าอศัจรรยอ์ะไรเลย  เพราะวา่หลวงพอ่อาจารย์
ของผมท่านไดฌ้านสมาบติัและอภิญญา  ๕  อยา่งคล่องแคล่ว  เร่ืองเลก็นอ้ยแค่น้ี   พอตกดึงในวนันั้นพอแขก
กลบัไปหมดกเ็ขา้ไปกราบและท าการนวดออ้นวอนท่านตามท่ีขา้พเจา้แนะใหทุ้กประการ  เสร็จแลว้พอจะลากลบั
หลวงพอ่ท่านกเ็ลยเขียนเลขให ้  ๓  ตวั  ท่านบอกวา่ใหไ้ปซ้ือลอ็ตเตอร่ี  พอรุ่งข้ึนมหาแกว้กอ็อกจากวดัไป
ตามฤกษย์ามท่ีหลวงพอ่บอกเอาไว ้  ขา้พเจา้จ าไดว้า่มหาแกว้เพื่อนขา้พเจา้มีเงินติดตวัอยูแ่ค่สามร้อยกวา่บาท
ไม่ถึงส่ีร้อยดี  ขา้พเจา้กบ็อกวา่ไปหยบิยมืพวกเอามาซิ  มหาแกว้บอกไม่กลา้  ประเด๋ียวพลาดพลั้งไปไม่มีเงิน
จะใชห้น้ีเขา  ขา้พเจา้บอกวา่ไม่เป็นไรหรอกรับรอง  มหาแกว้ไม่กลา้  กเ็ลยไปซ้ือเท่าท่ีเงินมีอยูส่ามร้อยกวา่
บาทร่วม ๆ  ส่ีร้อย  พอขา้มฟากไปท่ีบางล าพพูอบอกกบัคนขายสลากลอ็ตเตอร่ีท่ีตามหมายเลขท่ีหลวงพอ่ได้
เขียนใหม้า  ขา้พเจา้จ าไดดี้เป็นเลข  ๒๑๒  มหาแกว้ในวนันั้นซ้ือจนหมดเงินในยา่ม  พอบอกเลขกบัคนขาย  
คนขายบอกวา่ท่านอยูต่รงน้ีประเด๋ียวผมจะไปหาเอามาให ้  ปรากฏวา่ไดซ้ื้อลอ็ตเตอร่ีมาทั้งหมดสามสิบแปด
ใบ  เป็นเงินสามร้อยแปดสิบบาทเงินหมดยอ่ม  รุ่งข้ึนตอนเชา้ของวนัรุ่งข้ึนหลวงพอ่กก็ลบัหมด  เพราะสมยั
นั้นตอ้งไปลงเรือท่ีท่าเตียนเรือบริษทัสุพรรณในวนันั้นขา้พเจา้ไปส่งหลวงพอ่ท่ีท่าเตียน  หลวงพอ่นัง่เรือช่ือ
วา่นางวรรณทองกลบัวดัหนา้ต่างนอก  พอตกบ่ายลอ็ตเตอร่ีออกเม่ือก่อนเขาออก  ๔  วนัออกที  พอถึงเวลาท่ี
จะประกาศเลขทา้ยสามตวัและสองตวั  มหาแกว้บอกขา้พเจา้วา่ท่านจ าลองวนัน้ีพวกเราตอ้งฉลองกนัใหญ่ถา้



เลขออก  พอถึงเวลาประกาศเลขทา้ยสามตวัหนา้หนา้ท่ีประกาศเลขทา้ยสามตวัคร้ังท่ีหน่ึงออกมาแลว้หมายเลข  
๒๑๒  มหาแกว้ลุกตบมือลัน่  พดูวา่หลวงพอ่อาจารยท่์านจ าลองน้ีเก่งมาก  พอถึงเวลาประกาศเลขทา้ยสอง
ตวัเจา้หนา้ท่ีประกาศวา่หมายเลขสองตวัไดอ้อกมาแลว้หมาเลข  ๑๒  พระเณรฮากนัตึง  เพราะวา่ส่วนมากไ็ด้
ซ้ือกนัไวอ้งคล์ะใบสองใบทั้งพระทั้งเณรในตอนนั้น  ในคราวนั้นไดรั้บใบละเจด็ร้อยบาท  เพราะถูกทั้งสาม
ตวัและสองตวัในใบเดียวกนั  ส่วนมหาแกว้นั้นไดม้ากกวา่เพื่อนคิดเป็นเงินในสมยันั้นร่วมสามหม่ืนบาทก็
เรียกวา่มากแลว้  เพราะเงินสมยันั้นแพงกวา่น้ีมากของถูกเงินแพง  แต่เด๋ียวน้ีของแพงเงินถูกต่างกนั  พอผา่น
ไปมหาแกว้มาขอร้องขา้พเจา้จะใหข้า้พเจา้ไปหาหลวงพอ่ท่ีวดัหนา้ต่าง  ขา้พเจา้บอกวา่ไม่ไดห้รอกประเด๋ียว
หลวงพอ่ท่านจะต าหนิเอาได ้  หลวงพี่มหาไปเองกแ็ลว้กนั  แต่ผมรับรองวา่ท่านไม่ใหห้ลวงพี่มหาแน่  ผม
รับรองมหาแกว้ไม่เช่ือ  เกิดโมหะจิตเสียแลว้  ถามขา้พเจา้หลวงพอ่ชอบอะไร  ขา้พเจา้บอกไปวา่ท่านไม่
ชอบอะไร  แต่ตอนเยน็ ๆ  ท่านมกัจะฉนัโอวลัตินกบันมตราหมีทุก ๆ  วนั  ถา้ท่านอยูว่ดั  เพราะโยมท่ีปฏิบติั
ท่านอยูเ่ขาชงถวายท่าน  ถา้ไม่มีใครชงถวายท่านกไ็ม่ฉนั  ขา้พเจา้กเ็ลยบอกความจริงใหม้หาแกว้ไปตาม
ความจริง  มหาแกว้เม่ือพยายามมาชวนหลายคร้ังหลายหนเห็นทีวา่ขา้พเจา้ไม่ไปแน่เลยดอดไปองคเ์ดียว  ได้
ซ้ือนมโอวลัตินเอาไปมากพอสมควรทีเดียว  มหาแกว้กลบัมาเล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่พอไปถึงวดักมี็โอกาสเขา้
ไปกราบท่าน  หลวงพอ่บอกวา่คุณมหามาองคเ์ดียวหรือลูกศิษย ์  ผมบอกคุณมหาแลว้หลวงพอ่ไดใ้ห้
ทุนการศึกษาเอาไวแ้ลว้  พอแก่ค่าใชจ่้ายการเล่าเรียนศึกษา  ทุนท่ีหลวงพอ่ไดใ้หเ้อาไวม้นัเป็นของหลวงพอ่
ไม่ใช่ทุนของคุณมหา  ปรากฏวา่ในวนันั้นพอตกดึงมหาแกว้ตอ้งเดินทางกลบัวดัมาดว้ยความผดิหวงั  กลบัมา
ถามขา้พเจา้วา่หลวงพอ่อาจารยข์องท่านจ าลอง  ท่านพดูแบบน้ีหมายความวา่อยา่งไร  ขา้พเจา้ตอบไปวา่
เพราะหลวงพอ่ท่านกราบทุกอยา่งล่วงหนา้แลว้วา่หลวงพี่มหาตอ้งการอะไรแมแ้ต่ผมพดูกบัหลวงพมีหาท่าน
กท็ราบ  และท่ีท่านบอกหลวงพอ่ไดใ้หทุ้นมหาเอาไวแ้ต่ไม่ใช่ทุนของมหาเองนั้น  หมายถึงวา่วล าพบัหลวงพี่
มหาเองนั้นจะยงัไม่มีกศุลอะไรท่ีจะท าใหไ้ดเ้งินจ านวนท่ีหลวงพี่มหาถูกลอตเตอร่ีในคราวน้ี  ท่ีหลวงพี่มหาถูก
ลอตเตอร่ีไดเ้งินมาคราวน้ีนั้น  เพราะหลวงพอ่ท่านแผเ่มตตาให ้  ดว้ยอ านาจกศุลบารมีของหลวงพอ่ท่าน
โดยตรงไม่ใช่กศุลของหลวงพี่มหานะซิ  มหาแกว้จึงร้องข้ึนวา่ออ้  ผมเขา้ใจแลว้เลยมหาแกว้ยกมือข้ึนไหว ้ 
เร่ืองแบบน้ีกเ็ป็นเร่ืองลึกลบัมหศัจรรยอี์กเร่ืองหน่ึงดว้ยอ านาจท่ีหลวงพอ่จงอาจารยข์องขา้พเจา้ท่านเป็นพระ
เคร่งครัดและเป็นนกัปฏิบติัจนส าเร็จไดฌ้านสมาบติัและอภิญญาทั้ง  ๕  อยา่งแคล่วคล่อง  เรียกวา่เป็นวสี
แลว้  ท่านสามารถกระท าในส่ิงท่ีมนุษยธ์รรมดาไม่สามารถจะกระท าได ้  และสามารถรู้เห็นในส่ิงท่ีมนุษย์
ธรรมดา ๆ  ไม่สามารถจะรู้เห็นได ้  แบบในเร่ืองท่ีขา้พเจา้ไดน้ าเอามาเล่าใหฟั้ง   เก่ียวแก่เร่ืองมหาแกว้ท่ีวดั
ดาวดึงษาราม  เป็นตวัอยา่งในเร่ืองน้ี  เหตุปรากฏการณ์เกิดข้ึนแบบน้ีจะไม่เรียกวา่เป็นเร่ืองล้ีลบัและลึกลบั
มหศัจรรยแ์ลว้  จะเรียกวา่อะไรอีกเล่าฯ  มีอยูอี่กเร่ืองเป็นเร่ืองล้ีลบัมหศัจรรยม์ากทีเดียว  แต่เร่ืองน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดเ้ห็นมาดว้ยตาตวัเอง  ประชาชนทัว่ไปท่ีไดไ้ปพบมาเขาเล่าลือกนัมากหนาหูเลยทีเดียวในสมยันั้น  เร่ือง
มีอยูว่า่  ในวนัหน่ึงนานมาแลว้หลายสิบปีมาแลว้ไม่ต ่ากวา่  ๔๐  ปีเห็นจะได ้  หลวงพอ่จงเจา้อาวาสวดั
หนา้ต่างนอก  อาจารยข์องขา้พเจา้องคน้ี์เหมือนกนั  หลวงพอ่ท่านรับนิมนตใ์นวนันั้นจะตอ้งไปฉนัเชา้บา้น
เจา้สาวเขาแต่งงานกนั  แต่วา่ฝ่ายผูช้ายเป็นผูท่ี้มานิมนตพ์อถึงวนังานในวนันั้นเรือยนตแ์ห่ขนัหมากของฝ่าย



ผูช้ายสองล าบรรทุกคนมาประมาณร้อยกวา่คนกม็าจอดท่ีหนา้วดัหนา้ต่างนอก  เพื่อหวงัจะมารับหลวงพอ่  
เพราะวา่หนทางไกลมากกวา่จะถึงบา้นเจา้สาว  พอญาติผูใ้หญ่ของฝ่ายเจา้บ่าวข้ึนไปหาหลวงพอ่บนกฏิุปรากฏวา่
หลวงพอ่มีธุระอยูก่  าลงัมีแขกอยูม่าจากรุงเทพฯ  มาขอร้องใหห้ลวงพอ่ช่วยรดน ้ามนตใ์ห ้  หลวงพอ่จึงบอก
กบัญาติฝ่ายเจา้บ่าวนั้นไปวา่  ใหไ้ปกนัก่อนเถอะประเด๋ียวจะไม่ทนัฤกษ ์  เพราะหนทางมนัยงัอยูอี่กไกล  
ประเด๋ียวหลวงพอ่เสร็จธุระจะตามไปทีหลงั  เม่ือญาติผูใ้หญ่ฝ่ายชายข้ึนมารับและหลวงพอ่ไดพ้ดูแบบนั้น  ก็
นึกวา่ประเด๋ียวหลวงพอ่ท่านคงจะมีใครไปส่งทีหลงัแน่นอน  กไ็ม่ติดใจอะไร  จึงลากลบัมาท่ีเรือยนตส์องล า  
ซ่ึงจอดอยูห่นา้วดัจึงไดบ้อกพวกตนท่ีก าลงัคอยอยูเ่หล่านั้นวา่  พร้อมดว้ยเรือยนตส์องล า  มีประชาชน
ร่วมงานมาในงาน  รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายของเจา้บ่าวในงานแต่งงานในวนันั้น  พร้อมดว้ยพวกแตรวงศ์
อีกวงใหญ่  กจ็  าเป็นตอ้งออกเรือวิ่งไปโดยไม่หมีหลวงพอ่จงไปดว้ยในวนันั้น  ขา้พเจา้จะขอแนะน าขนม
ประเพณีเก่ียวแก่การแต่งงานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเสียเลก็นอ้ย  ใหพ้วกท่านพทุธบริษทัท่ีไม่ใช่ชาว
พระนครศรีอยธุยาใหท้ราบถึงประเพณีเสียเลก็นอ้ย  ประเด๋ียวจะงงไดว้า่การแต่งงานจะตอ้งแห่กนัอยา่งเอก
กระเลิกครึกโครมถึงขนานนั้นเชียวหรือ  เพราะวา่ประเพณีอนัน้ีสนกรุงเทพมหานครไม่มีและจงัหวดัอ่ืน ๆ  
ส่วนมากกไ็ม่ค่อยมี  เท่าท่ีขา้พเจา้เห็นมาในจงัหวดัต่าง ๆ  กย็งัมีจงัหวดัสุพรรณบุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี  จงัหวดั
อ่างทาอง  ส่วนในจงัหวดัอ่ืนขา้พเจา้มีไม่มีโอกาสไดรู้้เห็นไม่ทราบวา่มีหรือเปล่า  แต่ในกรุงเทพมหานคร
นั้นไม่มีแน่นอน  เพราะขา้พเจา้ไดมี้โอกาสอยูม่านานและไดรู้้เห็นพิธีมามากพอสมควร  ประเพณีการ
แต่งงาน  ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้น  ประเพณีเม่ือก่อนนั้นเขาจะมีการกล่อมหอท่ีบา้นเจา้สาวเสียหน่ึง
คืน  เขาเรียกวา่วนักล่อมหอ  และในวนันั้นพวกบา้นเจา้สาวจะตอ้งนิมนตพ์ระมาสวดพระพทุธมนตท่ี์บา้น
เจา้สาว  แลว้ตกกลางคืนพวกเจา้บ่าวและเพื่อน ๆ  พร้อมดว้ยแตรวงและมโหรี  กจ็ะแห่น าเจา้บ่าวเอามาบา้น
เจา้สาวและทางบา้นเจา้สาวและเพื่อน ๆ  และตวัเจา้สาวเองและเพื่อน  กจ็ะตอ้งตอ้นรับอยา่งดี  จดัเล้ียง
อาหารส าหรับกบัขา้วคาวหวาน  ส่วนดนตรีมีแตรวงและมโหรีกจ็ะตอ้งบรรเลง  และท าการร้องส่งอยูใ่น
เรือนหอท่ีจะท าพิธีแต่งงานนั้นจนดึกด่ืน  มีการป้อนขนมนมเนยเขา้บ่าวและเพื่อน ๆ  เล่นกนัอยา่ง
สนุกสนานทีเดียว  ดว้ยวิธีกระเซา้เยา้แหยต่่าง ๆ  นานาเลยทีเดียว  เป็นตน้วา่เพื่อเจา้สาวจะตอ้งน าเอาเจา้สาว
ออกมาป้อนขนมใหก้บัเจา้บ่าวในคืนนั้นถา้ผูห้ญิงหรือวา่เจา้สาวคนไหนข้ีอายหรือวา่เจา้บ่าวข้ีอายหน่อยกจ็ะ
กระเซา้เยา้แหยก่นัสนุกสนานคร้ันเครงทีเดียว  และในคืนกล่อมหอน้ีแหละท่ีพวกเจา้บ่าวจะตอ้งถูกกลัน่
แกลง้อยา่งแน่นอน  เกิดจากน ้ามือของเพื่อนเจา้สาว  และพวกพี่ ๆ  เล้ียงของเจา้สาว  เป็นตน้  วา่เวลาป้อน
ขนมใหพ้วกเจา้บ่าวในคืนวนัแต่งงานนั้นส่วนมากกเ็อาพริกข้ีหนูสวนอยา่งเผด็ ๆ  ยดัใส่ไวใ้นของแหง้ท่ีจะ
เอาป้อนเจา้บ่าวและพวก ๆ  พอเจา้บ่าวและพวก ๆ  กินเขา้ไปกจ็ะมีอาการรู้สึกเผด็จดั  คร้ันจะคายกไ็ม่ได ้ 
เพราะวา่เป็นของขวญัของเจา้สาวและเพื่อนเขาจดัเล้ียงตอ้นรับ  ถา้คายเขาถือวา่ดูถูกไม่รักเขาจริง  เพราะ
พวกเขาอุตส่าห์มารับใชว้นักล่อมหอเขาถือว่าเป็นวนัมหามงคลของงานและของเจา้บ่าวเจา้สาว  เพราะ
ประเพณีไทยโบราณของอยธุยานั้นผูช้ายไปติดพนัผูห้ญิงตามบา้นผูห้ญิงนั้นไม่มีโอกาสท่ีจะไดไ้ปนัง่คุยกบั
ผูห้ญิงท่ีตนรักอยูห่รอก  ส่วนมากกไ็ดแ้ต่ข้ึนไปบนเรือนคุยกบัผูใ้หญ่มีพวกพี่ป้านา้อาเสียมากกวา่  ส่วน
ผูห้ญิงนั้นเขากจ็ะแอบดูแอบฟังอยูใ่นเรือน  หรือวา่ในท่ีลบัหรือในท่ีมืดอยา่งน้ี  แต่เด๋ียวน้ีประเพณีเหล่าน้ี



อาจจะหมดไปหรืออยา่งไม่ทราบ  ประเพณีท่ีขา้พเจา้เล่ามาน้ีเพราะวา่ขา้พเจา้เคยพบเคยเห็นมาตั้งแต่เดก็ ๆ  
เพราะเป็นคนเกิดท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เป็นชาวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยตรงทั้งคุณโยมหญิงคุณ
โยมชาย  จึงไดรู้้ไดเ้ห็นประเพณีต่าง ๆ  มามากพอสมควรทีเดียว  และตกตอนเชา้พวกญาติผูใ้หญ่และเจา้บ่าง
และเพื่อญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายกจ็ะตอ้งแห่ขบวนขนัหมากเอามาบา้นเจา้สาว  ถา้อยูไ่กลกนัถา้ฝ่ายชาย
นิมนตพ์ระสงฆรู์ปใดรูปหน่ึงเอามากจ็ะตอ้งเป็นหนา้ท่ีรับพระส่งพระของตนเป็นประเพณีเป็นแบบน้ีมาแต่
โบร ่าโบราณเลยทีเดียว  และพอพวกเจา้บ่าวจะน าจะน าขนัหมากเขา้ไปในบา้นของเจา้สาวนั้นยากเยน็เขญ็ใจ
มาก  เพราะวา่จะตอ้งถูกด่าน  การปิดกั้นของพวกญาติของเจา้สาวอีกหลายด่านทีเดียว  ตั้งแต่หุงข่าวใตถุ้น
ข้ึนมาจนถึงประตูเงิน  ประตูนากและประตูทองเป็นสุดทา้ย  บางงานแถมประตูเพชรเสียอีก  พวกเจา้บ่าว
โดยเฉพาะเจา้บ่าวจะตอ้งตระเตรียมเอาเงินทองเอาไวก้บัตวัเองเป็นจ านวนมากทีเดียว  เพราะจะตอ้งจ่ายตามท่ี
พวกเจา้สาวเรียกร้องขดัขอ้งไม่ได ้  ถา้ขดัขอ้งพวกของเจา้สาวจะไม่ใหข้บวนแห่ขนัหมากซ่ึงจดักนัเอามาทั้ง
เงินสินสอดทองหมั้นและขนมนมเนยต่าง ๆ  มีพวกจนัอบัและขนมอ่ืนมากมาย  เหล่านั้นพร้อมดว้ยตวั
เจา้บ่าวเองจะหมดสิทธ์ิผา่นข้ึนบนเรือนและเขา้เรือนหอไดเ้ดด็ขาด  เพราะฉะนั้นเจา้บ่าวจ าเป็นจะตอ้งเตรียม
เงินเอาไว ้  อนัน้ีเป็นประเพณีหลบหลีกไม่ไดท้ั้งนั้น  และจะมาต าหนิติเตียนหรือโมโหโกรธาใด ๆ  ไม่ได้
ทั้งนั้น  เพราะวา่มนัเป็นประเพณีของพวกเราชาวพระนครศรีอยธุยาโดยเฉพาะ  อนัน้ีเป็นประเพณียอ่ ๆ  ของ
การแต่งงานชาวพระนครศรีอยธุยา  ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งเล่าใหฟั้งนั้นเพราะมนัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีโดยตรง  ต่อไปน้ี
จะเล่าถึงหลวงพอ่จงอาจารยข์องขา้พเจา้ต่อ  ปรากฏวา่ในวนันั้นพอหลงงพอ่ไดก้ระท าพิธีใหก้บัแขกท่ีมาจา
กรุงเทพฯ  เสร็จเรียบร้อยแลว้  แทนท่ีหลงงพอ่จะบอกขอร้องลูกศิษยท่ี์มาหาท่านเอาเรือเร็วท่ีเขานัง่มาหา
หลงงพอ่พาหลวงพอ่น าเอาไปส่งท่ีบา้นเจา้สาว  เหมือนดบัพวกเจา้บ่าวนึกคิดเอาไวแ้ต่กลบัตรงกนัขา้ม  
หลวงพอ่ท่านสัง่ใหเ้ดก็ท่ีเคยรับใชท่้านเวลาออกบิณฑบาตล านั้นถอยเอาออกมาแลว้ใหเ้ดก็ลงนัง่ทางหวัเรือ
คนหน่ึง  และใหเ้ดก็อีกคนหน่ึงลงนัง่ทา้ยเรือเหมือนกบัการออกไปบิณฑบาตประจ าวนัของแต่ละวนั  แปลก
หน่อยท่ีตอ้งน าเอาไปทั้งบาตรและตะลุ่มดว้ยเท่านั้นท่านใหเ้อาบาตรและตะลุ่มตั้งขา้งหนา้ของท่าน  แลว้
หลวงพอ่กน็ัง่ลงไปในกลางเรือบิณฑบาตอยา่งท่ีเคยมา  แลว้หลวงพอ่ท่านสัง่ใหเ้ดก็น าเรืออกทางหลงัวดัตดั
ทุ่งนาออกไป  เพราะในตอนนั้นเป็นหนา้น ้าเดือน  ๑๒  แลว้    ปรากฏวา่หลวงพอ่พร้อมกบัลูกศิษยข์องท่าน
อีกสองคนไดไ้ปถึงบา้นเจา้สาวไปนัง่คอยอยูก่่อนแลว้  พอพวกเจา้บ่าวพร้อมดว้ยญาติมิตรและเรือยนตท่ี์แห่
ขนัหมากกนัไปอยา่งเอิกเกริกนั้น  พอไปถึงบา้นเจา้สาวในวนันั้นเห็นหลวงพอ่และเดก็มานัง่คอยอยูก่่อนก็
ตกใจ  จึงเขา้ไปถามหลวงพอ่วา่หลวงพอ่มากบัใคร  พวกกรุงเทพเอาเรือเร็วมาส่งหรืออยา่งไร  ถา้มาเรือเร็วก็
จะตอ้งเห็นเพราะวา่เรือจะตอ้งวิ่งแซงข้ึนหนา้เรือยนตข์องพวกเจา้บ่าวสองล านั้นไป  แทนท่ีหลวงพอ่จะบอก
วา่มาเรือเร็วหลวงพอ่กลบับอกวา่หลวงพอ่ไดม้ากบัเดก็ของท่านสองคนนัง่อยูข่า้งนอกโนน้  พวกญาติผูใ้หญ่
และท่ีมาในงานในวนันั้นทั้งพวกเจา้บ่าวและพวกญาติเจา้สาว  ต่างกม็ารุมลอ้มถามเดก็ลูกศิษยข์องหลวงพอ่  
ทั้งสองคนนั้นวา่มาอยา่งไร  ปรากฏวา่เดก็ลูกศิษยข์องหลวงพอ่ทั้งสองคนบอกตรงกนัวา่ไดใ้ชเ้รือบิณฑบาต
พายมาและไดเ้ล่าตามท่ีไดบ้อกมาขา้งตน้นั้นวา่เขาทั้งสองไดล้งนัง่ทางหวัเรือและทางทา้ยเรือเหมือนออก
บิณฑบาตและหลวงพอ่นัง่กลางล าพร้อมดว้ยบาตรและตะลุ่มตั้งอยู ่  พอเขาออกเรือมาทรงหลงัวดัเขาทั้งสอง



ลืมตาไม่ข้ึนแต่รู้วา่ไดพ้ายเรือล านั้นและไดรู้้วา่เรือของเขาวิ่งตดัทุ่งนามาและเรือท่ีเขาพายนั้นวิ่งเร็วมาและเขา
ทั้งสองพยายามจะลืมตาข้ึนมาดูกลื็มตาไม่ข้ึน  ไดแ้ต่พายเรืออยา่งเดียวมาลืมตาไดต่้อเม่ือออกมาอยูช่ายคลอง
หนา้บา้นเจา้สาวแลว้  เดก็ทั้งสองคนกไ็ดแ้ต่เล่าใหฟั้งเท่าน้ีเอง  ส่วนพวกญาติโยมท่ีมาในงานกลบัไปถาม
หลวงพอ่  หลวงพอ่ท่านกไ็ดบ้อกแต่วา่มากบัเดก็ลูกศิษยข์องท่าน  เม่ือเซา้ซ้ีถามท่านมาก ๆ  เขา้  ท่านกไ็ดแ้ต่
หวัเราะหึ ๆ  แลว้ท่านกน็ัง่เฉย  พวกญาติโยมในงานนั้นทั้งหมดกไ็ม่กลา้จะถามอะไรกบัท่านไดอี้กต่อไป  แต่
มีปัญหาเวลาขากลบัหลวงพอ่จะกลบักบัใคร  เม่ือญาติโยมไปถามท่าน ๆ  กบ็อกวา่ท่านกจ็ะกลบักบัเดก็ศิษย์
ของท่าน  ในวนันั้นกล่าวกนัวา่กระท าใหผู้ท่ี้ไปในงานต่างกอ็ยากจะดูการกลบัขอหลวงพอ่จง  วดัหนา้ต่าง
นอกแสดงอภินิหาร  ผลสุดทา้ยกผ็ดิหวงัไปตาม ๆ  กนั  ผูท่ี้ไปในงานนั้นเขามาเล่าลือกนัวา่  พอพระฉนัเสร็จ
แลว้พระองคอ่ื์นท่ีอยูใ่นถ่ินนั้นกลบัวดัของตนกลบัไปวดัหมดแลว้  หลวงพอ่ท่านไดใ้หศี้ลใหพ้รเจา้ภาพ  
และเจ่าบ่าวเจา้สาวเสร็จแลว้  หลวงพอ่ท่านกล็าเจา้ภาพเจา้ของงานและญาติโยมท่ีอยูใ่นงานนั้น  ท่านกไ็ด้
เรียกเดก็ของท่านบอกวา่ใหรี้บเตรียมตวักลบั  เพราะมีแขกนดักนัเอาไวป้ระเด๋ียวพวกเขาจะมากนัแลว้  ท่าน
จึงใหเ้ดก็ลูกศิษยข์องท่านทั้งสองลงเรือนัง่ขา้งหวัเรือคนหน่ึง  และนัง่ทา้ยเรือคนหน่ึงกบัท่ีท่านไดม้านัน่เอง
แลว้เดก็ทั้งสองกพ็ายเรือไป  ส่วนญาติโยมท่ีอยูใ่นงานนั้นกอ็อกมาดูกนัเป็นจ านวนมาก  พอเรือของหลงวง
พอ่ขา้มฟากถึงฝ่ังชายขา้ว  เรือของหลวงพอ่นั้นกไ็ดไ้ปในนาขา้วนั้น  พอเรือเขา้ไปในนาขา้วซ่ึงมีตน้ขา้ว
เขียวชอุ่มไปหมดนั้น  ปรากฏวา่ญาติโยมและชาวบา้นท่ีอยูใ่นงานท่ีคอยมาดูนั้นกไ็ม่ไดแ้ลเห็นเรือของหลวง
พอ่อีกเลยวา่วิง่ไปทางไหน  กก็ระท าใหผ้ดิหวงัไปตามกนั  เพราะอยากจะดูกมี็โอกาสเห็นกนัแค่นั้นเอง  
เร่ืองน้ีโจษขานกนัอยูม่ากนานพอสมควรทีเดียว  ในเวลาเม่ือส่ีสิบกวา่ปีท่ีไดผ้า่นมาท่ีแลว้นั้น  ชาวบา้นเล่า
ลือกนัวา่หลวงพอ่จงวดัหนา้ต่างนอก  นัง่เรือพายชนะเรือยนตไ์ดฯ้  เร่ืองชนิดน้ีกจ็ดัวา่เป็นเร่ืองล้ีลบัอีกเร่ือง
หน่ึง  ซ่ึงมนุษยธ์รรมดา ๆ  ไม่สามารถจะกระท าไดอ้ยา่งแน่นอน  แต่ตรงกนัขา้ม  ถา้มนุษยท์ั้งหลายเหล่านั้น
ประพฤติปฏิบติัธรรมท าสมาธิจนไดบ้รรลุฌานสมาบติัและอภิญญาต่าง ๆ  แลว้  สามารถไดทุ้ก ๆ  อยา่ง  ถา้
ท่านพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีไดมี้โอกาสไดอ่้านหนงัสือ  “สัจธรรม”  น้ีแลว้อยากจะมีฤทธ์ิมีเดชอยา่งหลวงพ่อ
อาจารยข์องขา้พเจา้ทั้งสองแลว้  จงใชค้วามพยายามและใชส้ติ  ขนัติ  และสมัปชญัญะธรรมหมัน่ฝึกฝนท า
สมาธิและบ าเพญ็ใหไ้ดฌ้านสมาบติัและอภิญญาต่าง ๆ  แลว้กส็ามารถกระท าไดเ้ช่นเดียวกนั  ไม่ตอ้งเกิด
วิตกกงัวลสงสัยอะไรทั้งนั้น  เพราะเร่ืองเหล่าน้ีพระสมณโคดมบรมศาสดาและพระอรหันตเ์ก่ียวแก่เร่ือง
อภินิหารต่าง ๆ  เช่น  เร่ืองยมกปาฏิหาริย ์  วนัท่ีพระบรมศาสดาของพวกเราท่านทั้งหลายท่ีพระพทุธองคไ์ด้
เสดจ็ข้ึนไปเทศนาโปรดพทุธมารดาเป็นตน้  และยงัมีเร่ืองอ่ืน ๆ  อีกมากมายท่ีเก่ียวแก่เร่ืองอิทธิฤทธ์ิต่าง ๆ  
ในพระพทุธศาสนาของพวกเราซ่ึงมีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกทั้งหมดทุก ๆ  เร่ือง  และยงัมีอีกเร่ืองหน่ึง  
ขา้พเจา้จะเล่าใหฟั้ง  เพราะวา่ขา้พเจา้ไดต้ั้งใจจะเล่าเร่ืองอิทธิฤทธ์ิต่าง ๆ  ของหลวงพอ่อาจารยท์ั้งสองของ
ขา้พเจา้น้ีใหก้บัพทุธบริษทัท่ีมีใจฝักใฝ่ประพฤติปฏิบติัธรรมทั้งหลาย  ใหมี้โอกาสไดท้ราบทัว่กนัเป็น
ทางการ  โดยเขียนเขาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  เพราะเร่ืองต่าง ๆ  ทั้งหมดท่ีไดน้ าเอาเขียนไวใ้น
หนงัสือน้ีขอรับรองวา่เป็นเร่ืองจริงทั้งนั้น  และขา้พเจา้ไดต้ั้งใจจะเล่าเร่ืองของหลวงพอ่ทั้งสองเอาไวอ้งคล์ะ  
๖  เร่ืองเท่านั้น  เพื่อเป็นเคร่ืองประดบัสติปัญญาของผูมี้จิตใจฝักใฝ่ในธรรมและจะไดเ้ป็นก าลงัใจของผูท่ี้จะ



กระท าสมาธิ  และสมถและวิปัสสนาเพื่อหวงัผลจะใหไ้ดม้าซ่ึงฌานสมาบติัและอภิญญาต่าง ๆ  เพราะวา่เร่ือง
ของหลวงพอ่อาจารยข์องขา้พเจา้ทั้งสองพระองคน้ี์เป็นตวัอยา่งท่ีดีในสมยัในยคุหลงัพทุธกาลน้ีแสดงใหเ้ห็น
วา่ธรรมของพระบรมศาสดาของพระสมณโคดมนั้นไม่ไดเ้ส่ือมโทรมไปเลย  ถา้มีมนุษยท์ั้งหลายหรือวา่
พทุธบริษทัท่ีมีศรัทธามัน่คงในพระพทุธศาสนา  และไดน้ าเอาธรรมมาประพฤติปฏิบติัตามค าสัง่สอนของ
พระพทุธองคแ์ลว้  ยอ่มจะไดรั้บผลแน่นอนแมก้าลเวลาจะล่วงเลยไปเท่าไรกต็าม  ผลลพัธ์ของผูท่ี้ได้
ประพฤติปฏิบติัธรรมในทางท่ีถูกท่ีควรอนัถูกตอ้งแลว้  ผลท่ีไดรั้บนั้นจะไม่เปล่ียนแปลงแน่นอน  อนัน้ีเป็น
สจัจธรรมท่ีแทจ้ริงซ่ึงเป็นอมตธรรม  ทุก ๆ  สถานท่ีและทุก ๆ  กาลเวลาชัว่ริรันดรท่ีแทจ้ริงอีกเร่ืองหน่ึงท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองความมหศัจรรย ์  และความล้ีลบัท่ีมนุษยธ์รรมดา ๆ  โดยทัว่ไปท่ีไม่สามารถจะกร าไดน้อกเสีย
บุคคลท่ีจะฝึกสมาธิและสมถกรรมฐานจนไดฌ้านสมาบติัและอภิญญาต่าง ๆ  โดยเฉพาะจะตอ้งไดอ้ภิญญา
ขอ้ท่ี  ๑  ท่ีช่ือวา่อิทธิฤทธ์ิอยา่งแน่นอนเท่านั้น  ท่ีจะมีความสามารถท่ีจะบนัดาลในส่ิงล้ีลบัอนัน้ีใหเ้ป็นไป
ตามท่ีตนเองตอ้งการ  ตามท่ีตนเองปรารถนา  ถา้ตนเองจะตอ้งการในทางไหน  กอ็ธิษฐานน้ีมีอานิสงส์
มากมายนกั  และสามารถช่วยใหม้นุษยท์ั้งหลายท่ีฝึกสมาธิและเจริญสมถกรรมฐานต่าง ๆ  ตามแนวทางท่ี
ถูกตอ้ง  ตามหลกัในพระไตรปิฎกท่ีพระพทุธองคพ์ระบรมศาสดาพระสมณโคดมท่ีพระองคไ์ดท้รงตรัส
สอนแก่พทุธบริษทัทั้งหลายเอาไว ้ ซ่ึงมีอยูใ่นพระไตรปิฎกในเล่มต่าง ๆ  ซ่ึงพระไตรปิฎกฉบบัหลวง  ท่ีมีอยู่
ทั้งหมด  ๔๕  เล่มดว้ยกนั  ถา้พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายอยากจะทราบเก่ียวกบัเร่ืองอะไรในดา้นไหนแลว้  
ขอเชิญท่านพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีมีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมคือของจริงต่าง ๆ  แลว้  ขอเชิญพวกท่านพทุธบริษทั
มาท าการคน้ควา้ดูเองได ้  อยา่ไปหลงเช่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงบอกเล่า  และอยา่ไปหลงเช่ือบุคคลประเภทท่ี
เขียนหนงัสือขายโดยท่ีไม่มีท่ีอา้งอิงโดยใชพ้ระไตรปิฎกเป็นหลกัฐาน  ข้ึนช่ือวา่ธรรมทั้งหมดนั้นตอ้งใช้
พระไตรปิฎกเท่านั้นท่ีจะอา้งอิงได ้ จะใชห้นงัสืออ่ืน ๆ  อาทิเช่น  อรรถกถา  อนุฎีกา  หรือฏีกาใดฎีกาหน่ึง
จะน าเอามาอา้งอิงไม่ไดท้ั้งนั้น  ขอใหท่้านพทุธบริษทัทั้งหลาย  พึงจดจ าขอ้น้ีเอาไวเ้ป็นแบบฉบบักแ็ลว้กนั  
จะไดไ้ม่มีการผดิพลาดเกิดข้ึนได ้  เพราะฉะนั้นในหนงัสือ  “สัจธรรม”  เล่มน้ีส่วนใหญ่จะน าออกมาจาก
พระไตรปิฎกในเล่มต่าง ๆ  ภายใน  ๔๕  เล่มทั้งนั้นหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองอานาปาณสติและเร่ืองอ่ืน ๆ  
อีกหลายเร่ืองอยูใ่นพระไตรปิฎกฉบบัหลวงเล่มท่ี  ๓๑  ทั้งนั้น  ถา้พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลานสนใจ
อยากจะคน้ควา้อ่านดูบา้ง  กข็อใหพ้วกท่านทั้งหลายไปท่ีวดัท่ีอยูใ่กลบ้า้นของท่าน  ไปขอยมืพระท่ีวดันั้น ๆ  
ขอยมืพระไตปิฎกฉบบัหลวงเล่มท่ี  ๓๑  ขอยมืท่านเอามาอ่านดูดว้ยตวัของท่านเองกไ็ด ้  จะไดไ้ม่ถูกพวก
มิจฉาฃีพมนัหลอกลวงไดเ้ป็นประโยชน์ต่อตวัเของท่านเอง  และเป็นประโยชน์ในการท่านจะไปแนะน าสัง่
สอนผูอ่ื้นอีกดว้ย  ขอใหจ้ดจ าค  าท่ีขา้พเจา้บอกเล่าเอาไวก้แ็ลว้กนั  จะเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลแก่ชีวิต
ของท่านเองอยา่แน่นอนทีเดียว  เร่ืองท่ีขา้พเจา้จะเล่าเก่ียวแก่ความมหศัจรรยต่์อไปน้ีนั้นกคื็อรูปเหรียญของ
หลวงพอ่จงอาจารยข์องขา้พเจา้นัน่เอง  เหตุเกิดเม่ือปี  พ.ศ.  ๒๔๙๙  กล่าวคือในปีนั้นหลวงพอ่จงท่านครบ  
๗  รอบรวมอายไุด ้ ๘๔  ปี  หลวงพอ่ท่านจึงไดท้  าเหรียญทองแดงรูปท่านแจกใหลู้กศิษยลู์กหาและญาติมิตร  
และพวกพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีไดมี้ความเคารพนบัถือในตวัของท่านเอาไวเ้ป็นท่ีระลึกกนั  แต่ปรากฏวา่
เหรียญรูปหลวงพอ่ในรุ่นครบ  ๗  รอบในการบ าเพญ็กศุลในคร้ังนั้น  มีอภินิหารมากมายเหลือคณานบัเลย



ทีเดียวแก่ลูกศิษยลู์กหาและท่านพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีมีความเคารพนบัถือ  และท่ีไดรั้บแจกเหรียญเหล่านั้น
ไปในคร้ังนั้น  ท่ีขา้พเจา้ทราบเร่ืองเก่ียวแก่เร่ืองน้ีทีแรกกเ็กิดจากหลวงพอ่ท่านเป็นผูบ้อกวนัท่ีขา้พเจา้ไป
กราบท่าน  และหลวงพอ่ไดป้ระทานเมตตาหยบิเหรียญองคน้ี์ออกมาจากในยา่มของท่าน  ตามปกติแลว้ยา่ม
ของหลวงพอ่ไม่เห็นมีอะไร  แต่ท่านไดห้ยบิเหรียญองคท่ี์ประทานใหแ้ก่ขา้พเจา้มาจากยา่มของท่านแลว้ท่าน
กบ็อกวา่อยา่เอาไปยงิกนัอีกละ  เพราะวา่ทุก ๆ  คนเม่ือรับเอาไปแลว้ในวนันั้นปรากฏวา่ทุกคนมีปืนประเภท
ไหนกล็องยงิกนัดว้ยปืนประเภทนั้น  ผลลพัธ์คือทุก ๆ  คนท่ีไดน้ าเอาเหรียญรูปหลวงพอ่ท่ีท าบุญอายคุรบ  
๗  รอบอาย ุ  ๘๔  ปี  เม่ือ  พ.ศ..  ๒๔๙๙  นั้น  เอาไปลองยงิกนัดว้ยปืนนานาชนิดแต่ปรากฏวา่ปืนทุก ๆ  
ชนิดท่ีไดเ้อาลองยงิกนันั้น  ยงิไม่ออกเลยสกักระบอกเดียว  หลวงพอ่ท่านเป็นผูบ้อกกบัขา้พเจา้  พอขา้พเจา้
เอาติดเอาไวห้รือแขวนเอาไวท่ี้ลูกประค าของขา้พเจา้  ท่ีกระท าพิธีต่าง ๆ  อยูต่ลอดเวลาจนอยูม่าวนัหน่ึงพระ
เพื่อน ๆ  ฝงูกนักไ็ดคุ้ยกนัถึงเร่ืองอภินิหารของศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  เพราะวา่ขา้พเจา้มีพระเพื่อนฝงูท่ีชอบคอกนั
อยูอ่งคห์น่ึง  ท่านช่ือวา่พระมหาจ าเนียร  โพธิทอง  ท่านท่ีอยูว่ดัเขียนเขต  อ าเภอธญัญะบุรี  จงัหวดัประทุม
ธานี  ท่านเป็นพระชอบเล่นพระเคร่ืองต่าง ๆ  รู้วา่ท่ีไหนเขาขดุกรุของเก่า ๆ  แก่ ๆ  กนัท่ีไหนหลวงพี่มหา
จ าเนียรจะตอ้งไปกบัเขาทีเดียว  เพราะท่านชอบแสวงหาของขลงัต่าง ๆ  ในวนัคุยกนัเร่ืองน้ี  ขา้พเจา้กเ็ลย
บอกวา่หลวงพี่มหาไม่ตอ้งไปแสวงหาท่ีไหนใหเ้สียเวลาเปล่าและเสียค่ารถหรอก  หลวงพี่ไปขอจากอาจารย์
ของผม  หลวงพอ่จง  วดัหนา้ต่างนอกกไ็ด ้  ถา้ตอ้งการของศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูเ่ป็นไม่ตอ้งไปไกล  ไปกราบขอ
ท่านกแ็ลว้กนั  และบอกกบัท่านวา่ขอเหรียญหลวงพอ่  รุ่นท่ีระลึกการบ าเพญ็กศุลครบ  ๗  รอบ  เม่ือปี  พ.ศ.  
๒๔๙๙  รุ่นแรกกแ็ลว้กนั  ขา้พเจา้บอกวา่ถา้หลวงพี่มหาไม่เช่ือกล็องเอาปืนมาลองยงิเหรียญหลวงพอ่ท่ีผมดู
กไ็ด ้ กเ็ป็นอนัวา่หลวงพี่มหาจ าเนียนไปหาปืนมาจากไหนไม่ทราบ  เป็นปืนพก  .๓๘  หน่ึงกระบอก  เอามา
ทดลองยงิเหรียญของหลวงพอ่ท่ีหอ้ยท่ีลูกประค าของขา้พเจา้เลย  ขา้พเจา้บอกวา่ท่ีลูกประค ามีแต่ของศกัด์ิสิทธ์ิ
มากมาย  เอาอยา่งน้ีกแ็ลว้กนั  ประเด๋ียวผมจะปลดออกมาเฉพาะเหรียญของหลวงพอ่อาจารยข์องผมกแ็ลว้
กนั  เป็นอนัวา่ในวนันั้นพวกเรากไ็ดล้องเหรียญหลวงพอ่ดว้ยตวัเองเลยทีเดียว  หลวงพี่มหาจ าเนียรเป็นคนยงิ  
เพราะท่านใชปื้นเป็น  ท่านช านาญมาก  เพราะท่านเคยเป็นสรรพสามิตมาในอดีต  ยงิกนัถึง  ๓  ที  เปล่ียนลูก
ถึง  ๓  ลูกไม่ออกเลยสกัลูกเดียว  แลว้ลูกปืนเหล่านั้นพวกเรากใ็หห้ลวงพี่มหาจ าเนียนหนัปากกระบอกปืน
ไปทางอ่ืน  ปรากฏวา่ทุก ๆ  ลูกไม่ดา้นเลยออกหมด  ในตอนน้ีหลวงพี่มหาจ าเนียรจะชวนขา้พเจา้ไปหา
หลวงพอ่ท่ีวดัหนา้ต่างนอก  ตอนนั้นขา้พเจา้บอกไม่ไดผ้มไปดว้ยไม่ได ้ ในตอนน้ีหลวงพอ่ท่านรู้แลว้วา่พวก
เราเอาเหรียญของท่านลองยงิ  มหาจ าเนียรบอกว่าขนาดนั้นเชียวหรือ  ขา้พเจา้บอกจริง ๆ  เม่ือไม่เช่ือหลวงพี่
มหาลองไปหาท่านดูซิ  ท่าจะต่อวา่ไหม  และท่านจะพดูเร่ืองท่ีเราพดูกนัไหม  ปรากฏวา่อยูม่าอีกสองสามวนั  
หลวงพี่มหาจ าเนียนไดเ้ดินทางไปวดัหนา้ต่างนอก  เพื่อจะไปขอเหรียญรุ่นท่ีระลึกบ าเพญ็กศุลครบ  ๗  รอบ  
อาย ุ  ๘๔  ปี  กบัหลวงพอ่จง  มหาจ าเนียรไปองคเ์ดียวในวนันั้น  เพราะชวนขา้พเจา้ไม่ยอมไปดว้ย  เพราะ
รู้อยูแ่ลว้วา่หลวงพอ่ท่านจะพดูอยา่งไร  ปรากฏกวา่พอในวนันั้นมหาจ าเนียรไปถึงท่ีวดัหนา้ต่าง  พอดีหลวง
พอ่ท่านอยูพ่อดี  กเ็ขา้ไปกราบพอกราบเสร็จหลวงพอ่ท่านพดูวา่จะมาขอเหรียญครบอาย ุ  ๘  รอบ  เอาไป
ลองยงิกนัอีกหรืออยา่งไร  มหาจ าเนียรกลบัมาเล่าใหฟั้งวา่พอหลวงพอ่พดูอยา่งนั้นผมงงเลย  นึกถึงท่านพระ



ครูวา่หลวงพอ่ท่านรู้แลว้วา่พวกเราเอาเหรียญของท่านยงิจริง ๆ  เลย  ผมขนลุกซู่ทัว่ตวัเลย  เพราะกลวัท่าจะ
เล่นงานเอา  ขา้พเจา้กบ็อกวา่กบัมหาจ าเนียรวา่ท่านไม่กระท าอะไรหรอก  อยา่งดีท่านกส็ัง่สอนตกัเตือนวา่
อยา่กระท าอยา่งนั้นต่อไปเท่านั้น  มหาจ าเนียรยอมรับวา่เป็นความจริง  เสร็จแลว้ในวนันั้นหลวงพอ่บอกวา่
เหรียญรุ่นนั้นหมดแลว้  เลยท าใหม้หาจ าเนียรเพื่อขา้พเจา้ตอ้งผดิหวงักลบัมาเล่าใหข้า้พเจา้ฟังเสียงลัน่ท่ีวดั
ดาวดึงษาราม  บางกอกนอ้ย  ธนบุรี  วา่เร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเราไดคุ้ยกนัท่ีวดัเขียนเขตนั้นหลวงพอ่ท่านรู้หมดจริง ๆ  
ตามท่ีพระครูบอกเล่านั้นไม่มีผดิเลยเร่ืองน้ีกเ็ป็นเร่ืองล้ีลบัมหศัจรรยอี์กเร่ืองหน่ึง  ความเป็นจริงแลว้หลวง
พอ่อาจารยข์องขา้พเจา้ทั้งสององคน้ี์ท่านทั้งสองไดฌ้าน  ๘  สมาบติั  ๙  และไดอ้ภิญญา  ๕  อยา่งแคล่วคล่อง
ดว้ยกนัทั้งสององค ์  และหลวงพอ่ทั้งสององคน้ี์ไดเ้คยท าประโยชนอ์นัยิง่ใหญ่มหาศาลใหก้บัประเทศชาติ
ไทยของพวกเรามาแลว้  เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง  หรือเม่ือสงครามอินโดจีน  คือในสมยันั้นพวกประเทศ
ฝร่ังมงัค่าทั้งหลายก าลงัล่าเมืองข้ึนใหญ่นอ้ยต่าง ๆ  ทัว่โลก  ในสมยันั้นพวกประเทศฝร่ังเศสไดย้กทพัเขา้มา
โจมตีเราทางทิศเหนือและทิศใต ้  กล่าวคือ  ประเทศไทยเราในสมยันั้นไดป้ระกาศกระท าสงครามกบั
ประเทศฝร่ังเศสนั้น  และในสมยันั้นผูบ้ริหารประเทศส่วนมากแลว้ไดเ้ป็นลูกศิษยลู์กหาหลวงพอ่ยิม้ทั้งนั้น
เลย  หลวงพอ่ทั้งสองไดช่้วยกนัเอาทรายมาเป็นจ านวนมากไดม้าท าพธีิปลุกเสก  โดยอาศยัอ านาจคุณพระ
รัตนตรัยดว้ยอ านาจคุณพระรัตนตรัยทั้งสาม  และดว้ยอ านาจพทุธานุภาพและดว้ยอ านาจหลวงพอ่ทั้งสอง  
ทั้งหลวงพอ่ยิม้และหลวงพอ่จง  อาจารยข์องขา้พเจา้ทั้งสองท่าน  เป็นพระท่ีไดฌ้านสมาบติัและไดอ้ภิญญา
อย่างแก่กลา้เท่าเทียมกนัทั้งสององคจึ์งไดก้ระท าพิธีปลุกเสกทราย  ท าพิธีปลุกเสกทรายเป็นจ านวนมาก
เหล่านั้นมีความศกัด์ิสิทธ์ิมากและกระท าส าเร็จตามความปรารถนาของท่านทั้งสอง  แลว้หลวงพอ่ยิม้ไดม้อบ
เอาทรายทั้งหมดท่ีไดร่้วมกนักระท าพิธีปลุกเสกนั้นใหห้ลวงพอ่จงเอาข้ึนเคร่ืองบินน าเอาไปโปรยตาม
ชายแดนของประเทศไทยจนทัว่ในสมยันั้น  และโปรยในสถานท่ีส าคญั ๆ  ของประเทศ  เช่น  จงัหวดัพระ
นครเป็นตน้ในสมยันั้น  และกระท าพิธีใหก้บัทหาร  ทหารท่ีออกศึกรบกบัพวกทหารฝร่ังเศสในสมยันั้น  จน
เป็นท่ีเล่ืองลือกนัไปทัว่โลก  ในสมยันั้น  เพราะปรากฏวา่ทหารไทยเราหรือวา่ประเทศไทยเราเป็นประเทศ
เลก็ ๆ  มีประชากรไม่ก่ีลา้นคน  และมีทหารอยูใ่นสมยันั้นไม่มากเท่าไร  แต่ท าการรบกบัประเทศฝร่ังเศส  
ซ่ึงมีทหารมากกวา่หลายเท่า  และยงัมีอาวธุยทุโธปกรณ์ท่ีเหนือกวา่ทุก ๆ  ชนิดอีกดว้ย  ผลการรบในสมยันั้น
ประเทศไทยหรือวา่ทหารไทยของเรารบชนะ  สงครามทหารฝร่ังเศส  และท าการฆ่าพวกทหารฝร่ังเศสเสีย
เป็นจ านวนมากมายทีเดียว  ปรากฏผลวา่ทหารไทยไดฉ้ายานามวา่  เป็นทหารผเีพราะฆ่าไม่ตาย  พวกทหาร
ฝร่ังเศสยงิถูกทหารไทย  แทนท่ีจะตายปรากฏวา่ไม่ตาย  เพราะยงิไม่เขา้  ลุกมาสูใ้หม่เล่นเอากองทพัทหาร
ฝร่ังเศสแตกต่ืนโกลาหลอยูต่ลอดเวลา  และกลวัทหารไทยเรามากในสมยันั้น  ท่ีทหารฝร่ังเศสยงิถูกกไ็ม่ตาย  
หรือมิฉะนั้นกย็งิไม่ถูกเป็นเสียอยา่งน้ีเป็นส่วนมากเรียกวา่ร้อยละ  ๙๙  เปอร์เซ็นตเ์ลยทีเดียว  หลงัจากทหาร
ฝร่ังเศสพา่ยแพไ้ปแลว้  ปรากฏวา่ทหารไทยเราแทบจะไม่เสียหายอะไรเลย  ผูท่ี้ลม้หายตายจากในสงคราม
ในคร้ังนั้นคือทหารฝร่ังเศสเป็นท่ีเล่ืองลือกนัไปทัว่โลก  ในสมยันั้นเพราะดว้ยอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และและพทุธานุภาพ  และหลวงพอ่ยิม้วดัเจา้เจด็ใน  และหลวงพอ่จงวดัหนา้ต่างนอก  ทั้งสององคไ์ดเ้ป็น
ผูช่้วยใหป้ระเทศไทยและประชาชนคนไทยทั้งประเทศไดอ้ยูร่อดปลอดภยัมาแลว้ในอดีต  ซ่ึงประชาชนคน



ไทยทั้งประเทศในสมยันั้นรู้ดีกนัทัว่ประเทศในยคุนั้นท่ีหลวงพอ่ยิม้ท่านไม่ค่อยมีคนในวงการต่าง ๆ  ไม่ค่อย
จะรู้จกักวา้งขวางเท่าไรนกั  กเ็พราะใครจะมานิมนตไ์ปนัง่พทุธาภิเศก  ปลุกเสกเคร่ืองรางของขลงัแจกใน
งานต่าง ๆ  ตามวดัวาอารามต่าง ๆ  หรือสถานท่ีต่าง ๆ  นั้น  ท่านจะไม่ยอมไป  นอกเสียจากท่ีไหนจะเททอง
หล่อพระประทาน  หรือวา่ปลุกเสกพระประธานแลว้ท่านจึงจะไป  ไม่เหมือนกบัพลวงพอ่จงวดัหนา้ต่าง
นอก  ท่านเป็นพระท่ีมีเมตตาสูง  ใครจะนิมนตท่์านไปไหนท่านไปทั้งนั้น  ใครกม้หวัลงมาใหท่้านลง
กระหม่อมเป่าหวัหรือวา่ลงณะเมตตาอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่านท าใหท้ั้งนั้น  โดยชนิดวา่ไม่เลือกดว้ยจะเป็นเดน็
หรือวา่ผูใ้หญ่  หรือจะเอาตะกรุด  หรือวา่ผา้เอามาใหท่้านลงเป็นตะกรุดหรือผา้ยนัตอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  หลวง
พอ่ยนิดีกระท าใหด้ว้ยความเมตตาไม่ขดัขอ้ง  เพราะฉะนั้นหลวงพอ่จงอาจารยข์องขา้พเจา้องคน้ี์จึงเป็นท่ีรู้จกั
ในวงการทัว่ไปมากกวา่หลวงพอ่ยิม้  ซ่ึงเป็นอาจารยข์องขา้พเจา้อีกองค ์  เพราะเหตุดงักล่าวมาทั้งหมดนั้น
เป็นเหตุปัจจยัท่ีมาของอาจารยท์ั้งสองของขา้พเจา้จึงมีช่ือเสียงไม่เหมือนกนัฯ  เร่ืองความล้ีลบัต่าง ๆ  ใน
มนุษยโ์ลกนั้นขอบอเล่าเอาไวแ้ต่เพียงเท่าน้ี  เพราะวา่หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือแนะแนวทางปฏิบติัสมถและ
วิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่หนงัสือแสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยอ์ะไร  และเป็นหนงัสือท่ีไม่ไดส้นบัสนุนใหพ้ทุธ
บริษทัมามวัเมากบัอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยอ์ะไร  เพียงแต่ช้ีแนะใหพ้ทุธบริษทัเห็นเป็นตวัอยา่งเร่ืองท่ีแทจ้ริงต่าง 
ๆ  วา่ถา้พวกเรามีศรัทธรแน่วแน่และมัน่คงในพระพทุธศาสนาและประพฤติปฏิบติักนัจริงจงัแลว้  ยอ่มจะ
ไดรั้บผลอยา่งแน่นอนไม่ตอ้งสงสยั  ทั้งปัจจุบนัชาติและอนาคตชาติอนัน้ีเป็นสจัจธรรม  เพราะฉะนั้น  พวก
ท่านพทุธบริษทัทั้งหลายอยา่ตกอยูใ่นความประมาทในชีวติในการท่ีพวกท่านทั้งหลายไดมี้โอกาสไดม้าเกิด
เป็นมนุษยใ์นคราวน้ี  และท่ีมีโชคดีท่ีไดพ้บพระพทุธศาสนา  สามารรู้ซ้ึงถึงสจัจธรรมทั้งหลายทุก ๆ  
ประเภทตามแบบฉบบัต่าง ๆ  ตามธรรมของพระบรมศาสดาพระสมัาสมัพทุธเจา้  พระสมณโคดมบรมครู
ของของพวกเราท่านทั้งหลายท่ีพระองคไ์ดท้รงเทศนาสัง่สอนเอาไว ้  ถา้ใครเป็นผูฉ้ลาดกย็อ่มจะไดก้อบโกย
เอาผลก าไรต่าง ๆ  ในกาลท่ีไดม้าเกิดเป็นมนุษยแ์ละพบพระพทุธศาสนาในคราวน้ีไดม้ากกวา่คนท่ีโง่เขลา
เป็นธรรมดา  พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายท่านจะเป็นผูท่ี้ฉลาดหรือจะเป็นผูท่ี้โง่เขลากเ็ลือกเอาเองกแ็ลว้กนั  
สุดแทแ้ต่เหตุและปัจจยัของเหล่าสรรพสตัวแ์ต่ละรูปแต่ละนามกแ็ลว้กนั  ถึงจะช้ีแนะอยา่งไรกไ็ม่สามาร
เปล่ียนวิถีชีวิตของเหล่าสรรพสตัวต่์าง ๆ  ไดอ้ยา่งแน่นอน  ถา้ไม่มีนิสยัและเหตุปัจจยัมาแต่อดีตชาติท่ี
แทจ้ริงแลว้  อนัน้ีเป็นสจัจธรรม  ไหน ๆ  กเ็ขียนบอกสจัจธรรม  กเ็ลยถือโอกาสบอกเล่าส่ิงล้ีลบัเก่ียวกบัเร่ือง
พระวิญญาณสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสิรินธรสยามบรมราชกมุารีของพวกเราชาวไทย  เอาไวเ้สียตรงน้ี
ดว้ยเลย  เป็นเคร่ืองประดบัสติปัญญาของพวกท่านพทุธบริษทัท่ีมีความจงรักภกัดีแก่พระองคท่์าน  ดวงพระ
วิญญาณของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสิรินธรสยามบรมราชกมุารี  พระองคน้ี์พระองคท่์านเป็นพระราช
ธิดาของจอมบรมหาจกัรพรรด์ิมะพระโพธิสตัว ์  อยูใ่นชั้นดุสิต เทวโลก  อยูใ่นแดนพระลดัดามหาปราสาท  
พระองคท่์านไดจุ้ติมาตามวาระเพื่อบ าเพญ็พระราชกศุลและบารมี  และเพื่อช่วยค ้าจุนพระราชวงศจ์กัรีวงศ์
โดยเฉพาะอีกดว้ย เพราะฉะนั้นท่านพทุธบริษทัทั้งหลายจะคิดร่วมพระราชกศุลต่าง ๆ  กบัพระองคท่์านและ
ปรารถนาใหไ้ดไ้ปบงัเกิดในสถานท่ีพระองคเ์สดจ็ประทบัอยู ่  เพือ่เป็นขา้ราชบริวารกไ็ม่เลวเหมือนกนั  
เพราะฉะนั้น  ถา้พระเทพรัตนราชสุดาสิรินธรสยามบรมราชกมุารี  พระองคท่์านไดช้กัชวนใหเ้ขา้ร่วมใน



พระราชกศุลต่าง ๆ  อะไรกต็ามสมควรจะเขา้ร่วมกบัพระองคท่์านแลว้ตั้งความปรารถนาดงัท่ีแนะเอาไว้
ขา้งตน้นั้น  และอีกเร่ืองหน่ึงท่ีท่านพทุธบริษทัทั้งหลายควรรู้ความจริงเอาไวใ้นท่ีน้ีเสียดว้ย  ถา้มีมนุษยค์นใด
กต็ามจะเป็นฆราวาสหรือบรรพชิต  ถา้อวดอา้งวา่ตนเองไดร้ะลึกภพระลึกชาติไดโ้ดยแอบอา้งเป็นผูท่ี้ไดเ้กิด
มาเป็นช่ือทั้ง  ๕  ดงัต่อไปน้ีคือ  ๑  พระเจา้ปเสนทิโกศลมหาราช  ๒  พระเจา้อโศกมหาราช  ๓  พระเจา้
พรหมมหาราช  ๔  พระบรมไตรโลกนาถ  ๕  สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช  เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ  สยาม
มกฎุราชกุมาร  ทั้ง  ๕  พระนามทั้งหมดน้ีสามารถบอกไดเ้ลยบุคคลนั้นจะตอ้งตกนรกแน่นอน  เพราะเขา
เป็นบุคคลท่ีโกหกหลอกลวงแก่ประชาชนเพื่อหวงัผลประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึงแน่นอน  และบอกว่า
บุคคลน้ีจะตอ้งตกนรกนั้น  เพราะวา่บุคคลประเภทน้ีเขาจะไม่กระท าอกศุลกรรมเพียงแต่เท่าน้ีเท่านั้น  เขา
จะตอ้งกระท าอกศุลกรรมต่าง ๆ  อีกมากมายทีเดียว  เพื่อหวงัผลเพยีงแต่ใหเ้ขาไดช่ื้อเสียงและทรัพยสิ์นเงิน
ทองในปัจจุบนัชาติเท่านั้น  ท่ีแทจ้ริงแลว้เขาผูน้ั้นไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ระลึกชาติไดจ้ริงตามท่ีเขาแอบอา้งนั้นหรอก  
บุคคลประเภทน้ีขอใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายพึงท าตวัใหอ้อกไปห่าง ๆ  ไดจ้ะปลอดภยั  อยา่งนอ้ยนามพระ
นามใดพระนามหน่ึงกต็ามคนพวกน้ีจะไม่มีหิริและโอตตปัปะ  ธรรมทั้งสองขอ้น้ีในใจแน่นอนขา้พเจา้ขอ
รับรองมาในท่ีน้ีดว้ยไดเ้ลย  เพราะดูการกระท าซ่ึงท าใหเ้ราจบัไดอ้ยา่งน้ีแลว้  อยา่งอ่ืน ๆ  ไม่ตอ้งพดูถึงอีก
ต่อไปวา่บุคคลนั้นจะกระท าอะไรลงไปบา้ง  บางทีบุคคลประเภทน้ีเม่ือดูกนัอยา่งผวิเผนิเขาจะเป็นผูท่ี้ใจบุญ
สุนทาน  หรือวา่ท าตวัเป็นนกัปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  หรือมิฉะนั้นกจ็ะท าตวัเป็นรักอบรมสัง่สอนธรรมต่าง ๆ  
ใหช้าวบา้นมองภาพจน์ในตวัเขาผดิ ๆ  ไปได ้  แต่แทท่ี้จริงแลว้การกระท าทั้งหมดท่ีประชาชนทั้งหลายมอง
เขาดว้ยสายตาเน้ือ  เลยนึกวา่เขาเป็นคนดีหรือบรรพชิตท่ีดี  แต่แทท่ี้จริงแลว้  มองผดิถนดัเลยทีเดียว  คน
จ าพวกน้ีเขาอยู่ในจ าพวกฤาษีตีเห้ีย  มีเร่ืองเล่าในทอ้งนิทานชาดกในสมยัท่ีพระบรมศาสดาของพวกเรา
ทั้งหลาย  พระองคน้ี์ไดเ้กิดเป็นพระยาเห้ีย  ในคร้ังนั้นฤาษีตนหน่ึงบ าเพญ็พรตอยูท่ี่ป่าแห่งหน่ึง  อยูม่าวนั
หน่ึงฤาษีตนนั้นไดอ้อกไปภิกขาจารไดก้บัขา้ว  คือแกงเห้ียมาถว้ยหน่ึง  ฤาษีทานแกงนั้นไปแลว้เกิดติดใจใน
รสอาหารอนันั้น  จึงไดก้ลบัไปถามกบับุคคลท่ีไดใ้หม้า  วา่แกงเม่ือวนัวานน้ีแกงอะไร  ผูท่ี้ไดใ้หภิ้กขาแกง
กบัฤาษีตนนั้นมากบ็อกไปตามความเป็นจริงวา่แกงเห้ีย    กระท าใหฤ้าษีตนนั้นนึกถึงตวัหน่ึงท่ีตนไดข้า้วเป็น
ทานทุก ๆ  วนั  หลงัจากตนฉนัเสร็จแลว้  ท่ีอยูข่องตนนั้นตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา  ฤาษีตนนั้นกใ็ชค้วาม
พยายามจะฆ่าเห้ียตวัท่ีตนเคยไดใ้หข้า้วทุก ๆ  วนั  วนัหน่ึงฤาษีตวันั้นเผลอกไ็ดเ้อาไมท่ี้ตนไดซ่้อนเอาไวตี้
เห้ียลงไป  แต่พระยาเห้ียตวันั้นคอยระวงัอยูแ่ลว้  เพราะสงัเกตวา่ในตอนหลงัน้ีฤาษีน้ีมีพิรุธไม่หนา้ไวว้างใจ  
เม่ือฤาษีเอาไมตี้เห้ียเพื่อหวงัวา่จะน าอาไปใหก้บับุคคลท่ีไดแ้กงถวายมาวนัก่อนนั้น  พระยาเห้ียตวันั้นกเ็ลย
เอาหางของตนฟาดลงไปท่ีหวัฤาษีนั้นแลว้กล่าววา่ท่านไม่สมควรเอาหนงัเสือมาหุม้ห่อกายเพื่อหลอกลวง
สัตวโ์ลกใหห้ลงผดิดว้ยอ านาจเพียงติดในรสอาหารนั้นเลย  พระยาเห้ียพระโพธิสตัวเ์ทศสัง่สอนฤาษีตนนั้น
เก่ียวแก่เร่ืองของศีลและการประพฤติปฏิบติัเก่ียวแก่กรรม  ๓  ประการ  คือ  กายกรรม  วจีกรรม  และ
มโนกรรม  ในการกระท ากรรมในการกระท ากรรมทุจริต  และการกระท ากรรมสุจริตใหฤ้าษีตนนั้นมีความ
ส านึกผดิในการกระท าชัว่ของตน  บุคคลประเภทท่ีขา้พเจา้กล่าวมาน้ีกเ็ช่นเดียวกนั  เขาคงนึกส่าคงจะมีใครจบั
การโกหกหลอกลวงได ้  เพราะเขาตกอยูใ่นความประมาทไปเจอผูรู้้แจง้เห็นจริงเขา้  เขาจะตอ้งเสียใจตลอด



ชีวิตในการท่ีเขาประพฤติอกศุลกรรมโดยใชเ้หตุเพียงแต่ตอ้งการช่ือเสียงและทรัพยสิ์นเงินทางใหไ้ดม้าใน
ปัจจุบนัชาตินั้น  เขาลืมนึกไปวา่สตัวโ์ลกทั้งหลายในสมยัท่ีไดเ้กิดมาในสมยักลียคุน้ีมีอายนุอ้ยนกั  ส่วนมาก
แลว้ไม่เกินร้อยปีกต็ายหมด  เม่ือตายแลว้ทุก ๆ  คนเอาอะไรไปไม่ไดเ้ลย  นอกเสียกศุลกรรมและอกศุลกรรม
ทั้งหลายท่ีตนไดก้ระท าเอาไวใ้นสมยัท่ีตนมีชิวิตอยู่ในโลกน้ีเท่านั้น  บุคคลท่ีไดต้กอยู่ในความประมาท
ทั้งหลาย  ไดห้ลงผดิกระท าความชัว่ต่าง ๆ  ต่อเม่ือเขาถึงเวลาตายไป  พอวิญญาณของเขาทั้งหลายออกจาก
ร่างแลว้จึงจะรู้สึกส านึกได ้  แต่แลว้มนักส็ายไปเสียแลว้  ท่ีจะกระท าใหเ้ขาเหล่านั้นกลบัตวัไดท้นั  เขา
เหล่านั้นจะตอ้งไปชดใชก้รรมตามท่ีเขาไดก้ระท าอาไวอ้ยา่งแน่นอน  ตามค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
อยา่งแทจ้ริงเลยทีเดียว  เพราะเป็นสจัจธรรมท่ีเช่ือถือไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์  และส่วนมากบุคคลท่ีชอบแอบอา้ง
วา่ตวัของเขาเป็นคนดีมีศีลธรรม  และยกความผดิหรือความเลวเอาไปใหก้บัคนอ่ืน  เพราะพวกเขาจะไม่มี
ใครรู้ได ้  เพราะเห็นคนอ่ืนเป็นคนโง่ไปหมด  ความจริงแลว้คนบางพวกเขาอาจจะรู้เล่ห์เหล่ียมทนับุคคลนั้น
แต่เขาเห็นวา่ธุระไม่ใช่กเ็ลยไม่สนใจ  เลยกลบัเป็นโอกาสบุคคลประเภทน้ียิง่ตกอยูใ่นความประมาทยิง่ข้ึน  
กระท าใหบุ้คคลประเภทน้ีกระท าหนกัยิง่ข้ึนในทางท่ีเป็นอกศุลกรรมต่าง ๆ  ตอ้งเป็นเหตุเป็นปัจจยัชกัน า
บุคคลประเภทน้ีใหต้อ้งไปชดใชก้รรมชัว่ทั้งหลายท่ีเขาไดก้ระท าเอาไวใ้นมนุษยโ์ลกท่ีมีเวลาอนัสั้นนิดเดียว  
แต่ตอ้งไปชดใชใ้นสมัปรายกิภพอนัเป็นเวลายาวนานมากในวนัหนา้หรือชาติหนา้  ท่านพทุธบริษทัทั้งหลาย
ข้ึนช่ือวา่อกศุลอยา่งใดอยา่งหน่ึง  จะมากกต็ามหรือวา่นอ้ยกต็าม  ไม่สมควรจะกระท าทั้งนั้น  จะไปเห็นแก่
ช่ือเสียงอนัจอมปลอม  หรือทรัพยสิ์นเงินทองอะไรเลย  เพราะส่ิงดงักล่าวนั้นไดม้าแลว้กห็มดได ้  จะเป็น
เกียรติยศหรือวา่ช่ือเสียงกต็าม  เม่ือมนัเกิดข้ึนไดก้เ็ส่ือมได ้  ไม่มีอะไรจะคงทนถาวรไปไดห้รอก  ข้ึนช่ือวา่
กระท ากรรมทั้ง  ๓  นั้นจะเป็นกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรมในท่ีลบัตาของคนทัว่ไปกดี็  หรือท่ีเราคิดวา่จะ
ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดรู้เห็นกดี็  ถา้เป็นอกศุลกรรมสมควรงดเวน้อยา่งยิง่  แต่ถา้เป็นในดา้นกศุกรรมแลว้  พวกท่าน
พทุธบริษทัทั้งหลายกระท าไปไดเ้ลย  เจา้กรรมนายเวรทั้งหลาย  เขารู้เห็นอยูป่กปิดไม่ไดห้รอก  พระบรม
ศาสดาท่านจึงตรัสเอาไวว้า่  นตฺถิ  โลเก  รโหนาม  ความลบัไม่มีในโลก  ข้ึนช่ือวา่กรรมแลว้  เม่ือกระท าแลว้
ตอ้งไดรั้บผลแน่นอนจะชา้หรือเร็วเท่านั้น  ไม่วา่กรรมท่ีดีหรือวา่กรรมท่ีชัว่กต็าม   
 ต่อไปน้ีจะบอกเล่าถึงความท่ีล้ีลบัท่ีเกิดมาในแผน่ดินไทย  หรือวา่ประเทศไทยเราในยคุหลงัน้ี  ตั้งแต่
สมยัลานนาไทยของเราเป็นเมืองหลวงจนเร่ือยมา  จนถึงกรุงเทพฯ  ปัจจุบนัน้ีในยคุท่ีเจริญต่าง ๆ  และบาง
ยคุท่ีคบัขนัแต่ไดมี้ผูมี้บุญญาธิการมาจุติช่วยเหลือในสมยัลานนาไทยของเราเป็นเมืองหลวงและได้
เจริญรุ่งเรืองนั้น  เพราะไดอ้าศยัเทพมีศกัด์ิใหญ่ไดม้าจุติช่วยเหลือค ้าจุนพระพทุธศาสนา  และไดช่้วยทะนุบ ารุง
ใหป้ระชาชนชาวไทยในสมยันั้นเจริญรุ่งเรืองอยูดี่กินดีมีความสุขทัว่หนา้กนั  และมีขอบเขตขนัธเสมาใหญ่โต
กวา้งขวางในสมยันั้นคือ  ไดมี้พระพทุธรามะมหาจกัรพรรดิโพธิสัตว ์ (อาศิวะ)  ท่ีพระองคไ์ดม้าจุติเป็นพระ
เจา้พรหมมหาราชในสมยันั้น  และไดเ้ป็นนกัรบผูย้ิง่ใหญ่ไดห้วัเมืองใหญ่นอ้ยมาเป็นเมืองข้ึนเมืองออกมากมาย  
และพระองคไ์ดต้ั้งอยูใ่นทศพิธราชธรรม  ไดท้  านุบ ารุงพระพทุธศาสนาและประชาชนทั้งหลายใหอ้ยูดี่กินดี
ในสมยันั้น  และต่อมาในสมยัสุโขทยัเป็นเมืองหลวงกไ็ดมี้พระธรรมราชาพระโพธิสตัวน์ั้นพระองคก์เ็ป็นนกัรบ  
และไดมี้เมืองข้ึนเมืองออกมากมายเช่นเดียวกนั  และพระองคก์ไ็ดต้ั้งอยูใ่นทศพิธราชธรรมไดป้กครองไพร่



ฟ้าประชาชนของพระองคใ์หไ้ดอ้ยูร่่มเยน็เป็นสุขกนัทัว่หนา้กนั  พอมาถึงในสมยัอยธุยาเป็นเมืองหลวงกไ็ด้
มีเทพผูมี้ศกัด์ิใหญ่ลงมาจุติอีกในกลางสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี  กล่าวคือ  ในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ
ไดม้าปรับปรุงแกไ้ขการปกครองเสียใหม่  จากของเดิมท่ีไดป้กครองกนัมาแต่เก่าก่อนคือ  พระองคไ์ดใ้ชก้าร
ปกครองแบบประยกุตจ์ากสุโขทยัเอามาเปล่ียนแปลงเวียง  วงั  คลงั  นา  ในสมยันั้น  และไดท้ านุบ ารุง
พระพทุธศาสนาและไดท้ าการสร้างหลวงพอ่มงคลบิพิตรข้ึนและไดท้ านุบ ารุงวดัวาอารามต่าง ๆ  มากมาย  
และไดท้ าการสร้างวดัจุฬามณีข้ึนใหม่ท่ีจงัหวดัพิษณุโลกและพระองคไ์ดบ้วชเรียนอยูท่ี่วดัจุฬามณีท่ีจงัหวดั
พิษณุโลก  ปัจจุบนัน้ียงัมีซากวดัจุฬามณียงัคงเหลืออยู ่ และไดต้ั้งอยูใ่นทศพิธราชธรรม  ท าการปกครองไพร่
ฟ้าประชาชนใหไ้ดรั้บความร่มเยน็เป็นสุขกนัถว้นหนา้  และไดเ้ขียนมหาชาติค าฉนัทเ์อาไว ้ ๑๓  กณัฑเ์ทพมี
ศกัด์ิองคน์ั้นกคื็อ  พทุธรามโพธิสตัวน์ัน่เองหรือ  (พระอาศิวะมหาเทพ  เพราะเป็นองคเ์ดียวกนั)  และอยู่
ต่อมาในสมยัท่ีบา้นเมืองเดือดร้อนกไ็ดอ้าศยัเทพท่ีมีศกัด์ิอีกองคห์น่ึงไดล้งมาจุติแกไ้ขบา้นเมืองในยคุความ
เดือดร้อนคือพระสุมงัคลโพธิสตัว ์ ไดเ้สดจ็ลงมาจุติเป็นสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  พระองคไ์ดม้ารบพุง่ท า
การแกไ้ขสถานการณ์บา้นเมืองต่าง ๆ  แลว้พระองคก์ไ็ดก้ระท าส าเร็จสมความปรารถนาของพระองคท่์าน
ทุกประการ  และไดก้ระท าใหก้รุงศรีอยธุยาราชธานีกลบัไดมี้โอกาสรุ่งเรืองข้ึนมาอีกยคุหน่ึง  จนถึงวาระ
สุดทา้ยเม่ือ  พ.ศ.  ๒๓๑๐  จึงไดย้า้ยเมืองหลวงใหม่มาตั้งอยูท่ี่กรุงธนบุรี  และเด๋ียวน้ีหรือวา่ในเวลาน้ีพระ
สุมงัคลโพธิสัตวพ์ระองคน์ั้นกไ็ดก้ลบัมาจุติอีกคร้ังหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  ภายใตเ้ศวตฉตัรของจกัรีวงศ ์ 
กล่าวคือพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกฎุราชกมุรของพวกเราพระองคน้ี์อยา่งไรเล่า  และขา้พเจา้จะขอบอก
ในส่ิงท่ีมนุษยท์ั้งหลายอาจจะไม่ทราบไดเ้สียเลก็นอ้ย  ดว้ยอ านาจกศุลบารมีของพระสุมงัคลโพธิสัตวท่ี์ไดจุ้ติ
มาในคราวน้ีตามกาลเวลาท่ีแทจ้ริง  โดยชนิดไม่ไดห้ลบหนี  มาจุติอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้น  เพราะดว้ยอ านาจบุญ
กศุลทั้งหลายท่ีพระสุมงัคลพระโพธิสตัวไ์ดบ้  าเพญ็เอาไวใ้นอดีตชาติมากมายเหลือท่ีคณานบัในอดีต  จะ
ไดม้าบงัเกิดข้ึนในแผน่ดินของพระองคท่ี์ไดม้าจุติเป็นมนุษยใ์นคราวน้ีอยา่งมัง่คัง่สมบูรณ์ท่ีสุด  เพราะฉะนั้น
ขอใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายโดยทัว่ไปพึงทราบในความจริงขอ้น้ีโดยถว้นหนา้  ถา้พระองคไ์ดก้ระท าอะไรลง
ไปในทางไหน ๆ  กดี็  เราจะชอบหรือไม่ชอบกต็าม  พวกเราพทุธบริษทัทั้งหลายไม่สมควรจะไปต าหนิติ
เตียนท่านอยา่งเดด็ขาด  เพราะวา่พระองคท่์านเป็นพระนิยตพระโพธิสตัวจ์ะตอ้งมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดา
เป็นหวัหนา้สงัฆรัตน์ในอนาคตองคท่ี์  ๑๐  นบัตั้งแต่พระศรีอริยเมตตรัยโพธิสตัว ์  (หรือพระศรีอารย)์  เป็น
องคท่ี์  ๑  เป็นตน้ไป  แลว้พระสุมงัคลโพธิสตัว ์  (หรือพระบรมโอรสาธิราชของพวกเราชาวไทยพระองคน้ี์
แหละท่ีจะมาตรัสรู้เป็นองคท่ี์  ๑๐  ในอนาคต)  เพราะวา่การต าหนิติเตียนพระนิยตโพธิสัตวท่ี์ไดรั้บค าพทุธ
พยากรณ์แลว้นั้นเป็นครุกรรมมนดา้นในทางท่ีเป็นอกศุลกรรม  เพราะฉะนั้นพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายท่ี
มีความเช่ือมัน่ในพระพทุธศาสนาในพระธรรมค าสัง่สอนของพระบรมศาสดาของพวกเราชาวพทุธท่ีแทจ้ริง
แลว้  กส็มควรจะยติุอกศุลกรรมท่ีเป็นครุกรรมอนัน้ีเสีย  กล่าวคือพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายไม่สมควรท่ี
จะไปต าหนิติเตียน  เจา้ฟ้าชายพระบรมโอรสาธิราช  สยามกฏุราชกมุารของเราในดา้นใดดา้นหน่ึงกดี็จะ
กระท าใหพ้วกท่านทั้งหลายไดรั้บอกศุลกรรมอนัใหญ่  (หรือวา่อยา่งมากมาย)  โดยท่ีพวกท่านพทุธบริษทั
ทั้งหลายไม่ทราบวา่พระองคเ์ป็นใครหรือวา่วิญญาณของพระองคน์ั้นเป็นใครตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไปพวกท่าน



ทั้งหลายกไ็ดท้ราบกนัแลว้  หลงัจากท่านไดมี้โอกาสมาอ่านหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  ถา้วา่พวกท่าน
พทุธบริษทัทั้งหลายไดท้ราบแลว้แต่ยงัฝืนกระท าลงไปอีก  กจ็ะเป็นกรรมเพิ่มข้ึนอีกเท่าตวั  เพราะวา่เหมือนกบั
เจา้หนา้ท่ีปกครองบา้นเมืองเป็นผูรู้้กฎหมาย  แต่ฝ่าฝืนกระท าความผดิในดา้นกฎหมายเสียเอง  กย็อ่มจะ
ไดรั้บโทษเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า  ฉนัใดกดี็  กฎแห่งกรรมทั้งหลายในทางพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธ
น้ีกเ็หมือนกนั  อนัน้ีขอใหท่้านพทุธบริษทัทั้งหลายพึงสงัวรระวงัเอาไวทุ้ก ๆ  คนดว้ย  ขา้พเจา้บอกแนะ
เตือนมาดว้ยความหวงัดีต่อพวกท่านทุก ๆ  คน  แต่พวกท่านมีทิฏฐิเห็นผดิกช่็วยไม่ได ้  ถือวา่เป็นกรรมของ
สตัว ์  ขา้พเจา้จะบอกถึงโทษของเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายท่ีต าหนิติเตียนพระรัตนตรัยและพระนิยตโพธิสตัว์
ท่ีไดรั้บค าพยากรณ์มาวา่จะไดต้รัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้  เป็นหวัหนา้สงัฆรัตนะในอนาคต  ท่ีแทจ้ริง
จากพระบรมศาสดาองคก่์อน ๆ  แลว้วา่บุคคลหน่ึงบุคคลใดกดี็ท่ีไดรั้บพทุธพยากรณ์มาแลว้เช่นนั้น  ถา้ผู ้
หน่ึงผูใ้ดไปลบหลู่ดูถูกหรือวา่ต าหนิติเตียนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดว้ยเตนาแลว้  ตามหลกัพระพทุธศาสนาน้ี  เขา
ผูน้ั้นจะไดรั้บโทษทณัฑอ์ยา่งหนกัมาก  เม่ือตายไปแลว้จากโลกมนุษยน้ี์จะตอ้งไปเสวยกรรมในยมโลกอยา่ง
แน่นอน  ไม่ตอ้งสงสยัและเม่ือมีโอกาสไดเ้กิดมาเป็นมนุษยอี์ก  เขาเหล่านั้นหรือสตัวเ์หล่านั้นจะไม่มีโอกาส
ไดม้าพบพระพทุธศาสนาอีกอยา่งแน่นอน  เร่ืองอนัน้ีถา้ไม่เช่ือกล็องเปิดในพระมาลยัสูตรในตอนท่ีพระมาลยั
ท่านข้ึนไปชั้นดาวดึงส์เทวโลกไปนมสัการพรุจุฬามณีมหาเจดียใ์นคร้ังนั้น  ท่านพระมาลยัเถระเจา้ไดไ้ปพบ
ศรีอริยเมตตรัย  (หรือวา่พระศรีอารย)์  นั้น  พระศรีอารยท่์านตรัสบอกกบัพระมาลยัวา่อยา่งไรบา้ง  ขา้พเจา้
จะไม่น าเอามาเขียนเอาไวใ้นท่ีน้ี  มีความประสงคใ์หพ้วกพทุธบริษทัไปคน้ควา้หาอ่านเอาเองในเร่ืองพระ
มาลยัสูตรท่ีตูพ้ระธรรมท่ีเขาน าเอาไปสวดศพต่าง ๆ  เล่มนั้นเองดว้ยตวัของท่านเองดีกวา่  จะไดรู้้ไดเ้ห็นดว้ย
ตวัของท่านเองวา่กฎแห่งกรรมอนัน้ีในพระพทุธศาสนานั้นหนกัแค่ไหน  ยิง่พวกท่ีกระท ากรรมเอาพระรัตนตรัย
ทั้งสามอยา่งใดอยา่งหน่ึง  น าเอามาเป็นสินคา้ไดท้  าการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนส่ิงของเพื่อหวงัผลประโยชน์
แค่ทรัพยสิ์นเงินทอง  หรือช่ือเสียงแลว้เป็นพทุธพาณิชย ์  ธรรมพาณิชย ์  และสงัฆพาณิชยด์ว้ยแลว้ไม่ตอ้ง
สงสยัอะไรทั้งนั้น  พวกเหล่าน้ีจะตอ้งตกนรกหมดหลงัจากท่ีสงัขารแตกดบัไปคราวน้ี  และพวกเขาเหล่านั้น
จะไม่มีโอกาสไดเ้กิดมาพบพระพทุธศาสนาอีกเลยแน่นอนในพทุธนัดรต่อไปในขา้งหนา้น้ีอยา่งแน่นอน  
เพราะวา่พระรัตนตรัยเป็นส่ิงท่ีเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายในภพภูมิต่าง ๆ  บูชากราบไหว ้  แต่แลว้บุคคล
จ าพวกน้ีเพยีงหวงัผลแค่ช่ือเสียงและทรัพยสิ์นเงินทองในปัจจุบนัชาติเท่านั้น  นอกจากไม่เคารพบูชาแลว้ยงั
เอามาเป็นสินคา้เสียอีก  แต่ต าหนิติเตียนยงัไดรั้บผลกรรมอยา่งหนกั  ถา้น าเอามาเป็นสินคา้เพื่อผลประโยชน์
ของตนเพียงแค่ทรัพยสิ์นเงินทองหรือเขา้ของต่าง ๆ  แลว้จะไดรั้บผลแค่ไหน  การบ าเพญ็กศุลบารมีของพระ
โพธิสตัวแ์ต่ละพระองคก์วา่จะไดส้ าเร็จเป็นพระบรมศาสดาหวัหนา้สงัฆรัตนะ  แต่ละพระองคน์ั้นไม่ใช่เป็น
ของง่าย ๆ  เพราะฉะนั้นจะเอามาตีราคาเป็นสินคา้ค่างวดอะไรไม่ได ้ เพราะวา่พระโพธิสตัวทุ์ก ๆ  พระองคก์็
มีจุดประสงคท่ี์จะน าเอาธรรมทั้งหลายเผยแพร่ใหเ้ป็นทานแก่สตัวโ์ลกทั้งหลาย  เพื่อใหส้ตัวโ์ลกทั้งหลายพน้
ทุกขพ์น้ภยัดว้ยธรรมของพระพทุธองค ์  แต่ละพระองคท่ี์ไดต้ั้งใจเจตนากนัเอาไว ้  ผดิพทุธประสงคข์องผูท่ี้
บ าเพญ็เพียรพทุธบารมีเพื่อโพธิญาณอนัแสนยาก  เพราะฉะนั้น  พวกพทุธบริษทัท่ีเปล่งวาจาวา่พทุธงั  สะ
ระนงั  คจัฉามิ  ธมัมงั  สะระนงั  คจัฉามิ  สังฆงัสะระนงั  คจัฉามิ  แลว้กระท าเป็นพทุธพาณิชย ์  ธรรม



พาณิชย ์  และสงัฆพาณิชย ์  โดยถือเอาพระรัตนตรัยทั้งสามเป็นท่ีพึ่ง  เป็นท่ีสรณะแบบน้ีจะตอ้งไดรั้บกรรม
หนกัมาก  เพราะเหตุฉะนั้นเราจะเห็นไดว้า่การสร้างตูพ้ระธรรมกดี็  หรือการสร้างพระไตรปิฎกกดี็  หรือวา่
การมีเทศนาสัง่สอนแก่คนทั้งหลายกดี็  หรือวา่การใหธ้รรมเป็นทานแก่สตัวโ์ลกทั้งหลายดว้ยวิธีหน่ึงวิธีใดก็
ดี  (ยกเวน้การซ้ือขาย)  ยอ่มจะไดรั้บผลมากแก่ผูท่ี้กระท าความดีอนัน้ี  เพราะวา่ถูกพทุธประสงคข์องผูท่ี้ได้
บ าเพญ็เพียรเพื่อโพธิญาณท่ีแทจ้ริง  เพื่อจะไดช่้วยเปล้ืองทุกขเ์ปล้ืองภยัต่าง ๆ  แก่สตัวโ์ลกท่ีแทจ้ริงโดยไม่มี
จุดประสงคท่ี์จะไดอ้ะไรทั้งนั้นเป็นเคร่ืองตอบแทน  ความเป็นจริงแลว้บทความตอนน้ีขา้พเจา้กไ็ม่อยากจะ
เขียนเอาลงมาในหนงัสือเล่มน้ีหรอก  เพราะวา่เม่ือเขียนลงมาแลว้จะกลายไปขดัผลประโยชน์ของพวกมิจฉาชีพ
ประเภทน้ีเขา้  จะกระท าใหพ้วกเขาเหล่านั้นเกลียดชงัเอาได ้  แต่มานึกอีกทีเห็นวา่หนงัสือเล่มน้ีหวัขอ้ช่ือ
หนงัสือกบ็อกอยูแ่ลว้วา่  “สัจจธรรม”  จึงไดต้ดัสินใจเขียนบอกพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีมีความเช่ือมัน่  และ
เล่ือมใสในพระพทุธศาสนาท่ีแทจ้ริงไดรู้้เอาไวจ้ะไดไ้ม่กระท าความผดิซ่ึงเป็นอกศุลกรรมค่อนขา้งหนกัมาก
เอาไวเ้พื่อประดบัสติปัญญา  จะไดช่้วยกนัแนะน าสัง่สอนพทุธบริษทัอ่ืน ๆ  ต่อไปในวนัขา้งหนา้ใหถู้กตอ้ง  
เร่ืองพวกพทุธพาณิชย ์  ธรรมพาณิชย ์  และสงัฆพาณิชยน์ั้น  ถา้จะเปรียบเทียบอุปมาอุปมยัแลว้เสมือนบุตร
กบับิดาและมารดา  ถา้บุตรคนใดคุยอวดอา้วา่เขาเป็นลูกท่ีมีความกตญัญูกบับิดาและมารดาของเขาเหลือหลาย  
หามีใคร ๆ  มาเทียบกบัเขาไม่ได ้  แต่บุตรคนนั้นไดน้ าเอาบิดาและมารดาของเขาผูน้ั้นท่ีไดคุ้ยอวดอา้งหนกั
หนาแก่คนทัว่ไปวา่เขาเป็นคนมีความกตญัญูกตเวทีหนกัหนา  แต่เขาผูน้ั้นไดน้ าเอาบิดาและมารดาของตนได้
ไปซ้ือขายใหแ้ก่ผูอ่ื้นไปเพื่อหวงัผลจะไดท้รัพยสิ์นเงินทางตามท่ีตนตอ้งการ  ท่านพทุธบริษทัท่ีมีจิตใจฝักใฝ่
ในธรรมทั้งหลายลองช่วยกนัพิจารณาดูซิวา่  บุคคลผูน้ั้นจะนบัไดไ้หมวา่เป็นบุคคลท่ีมีความกตญัญูกตเวที
กบับิดาและมารดาของเขาผูน้ั้นไดห้รือไม่วา่เขาเป็นคนดีมีความกตญัญูกตเวทีต่อบิดาและมารดาซ่ึงเป็นบุพ
พการีของเขา  และเป็นท่ีเคารพบูชาของเขาท่ีแทจ้ริงเร่ืองน้ีฉนัใดกดี็  ผูท่ี้แอบอา้งวา่ตวัเองเป็นพทุธบริษทัมี
พระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งเป็นสรณะแลว้  เขาเหล่านั้นไดก้ระท าตรงกนัขา้มกบัเขาท่ีไดก้ล่าวเอาไวโ้ดยน าเอา
พระรัตนตรัยอยา่งหน่ึงอยา่งใดน าเอามาท าเป็นพทุธพาณิชย ์  ธรรมพาณิชย ์  และสงัฆพาณิชยแ์ลว้  ผูน้ี้ก็
เหมือนกบับุคคลท่ีไดน้ าเอาบิดาและมารดาของตนไดท้ าการขายใหแ้ก่ผูอ่ื้นกฉ็นันั้นเหมือนกนั  ยงัจะไดรั้บ
กรรมขอ้มุสาอีกขอ้หน่ึงดว้ยท่ีไดรั้บศีลเอามาและยงัจะเป็นผูท่ี้เบียดเบียนสตัวผ์ูย้ากจนเขญ็ใจอีกท่ีพวกเขา
เหล่านั้นอยากจะไดส่ิ้งของดงักล่าวทั้งสามนั้นจะเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึงกต็ามที  ถา้เขาเหล่านั้นไม่มีเงินหรือ
ส่ิงของแลกเปล่ียนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงของดงักล่าวอยา่งนอ้ยกก็ระท าใหบุ้คคลประเภทท่ียากจนเขญ็ใจเหล่านั้นมี
ใจเป็นทุกขเ์พิม่ข้ึนมาอีกเร่ืองหน่ึงในใจของพวกเราเหล่านั้น  อนัน้ีผดิพทุธประสงคข์องผูท่ี้ไดบ้  าเพญ็บารมี
มาเพื่อพระโพธิญาณท่ีไดต้ั้งใจเอาไวจ้ะขนสตัวร้ื์อสตัวใ์หข้า้มพน้โอฆะสงสารใหพ้น้ไปจากสงสารวฏั  
เพราะฉะนั้น  ผูท่ี้กระท ากรรมอนัน้ีหรือชนิดน้ีจึงตอ้งไปรับทุกขรั์บโทษอยา่งหนกัในอนาคตชาติ  ยิง่บุคคล
ประเภทท่ีอวดอา้งวา่ตนไดป้ระพฤติปฏิบติัธรรมนัง่สมาธิ  รู้เห็นสวรรครู้์เห็นนรกหรือเห็นกฎแห่งกรรมต่าง 
ๆ  ดว้ยแลว้  แต่มากระท าตนแบบพทุธพาณิชย ์ ธรรมพาณิชย ์ และสงัฆพาณิชยด์ว้ยแลว้  ท่านพทุธบริษทัท่ี
มีจิตศรัทธาในพระพทุธศาสนาท่ีแทจ้ริงพึงรู้  และรับทราบเอา 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 
 


