
ไวเ้สียในท่ีน้ีไดเ้ลยวา่  บุคคลผูท่ี้แอบอา้งเหล่านั้นจะเป็นบรรพชิตหรือวา่ฆราวาสกต็าม  บุคคลผูน้ั้นโกหก
หลอกลวงทั้งนั้น  บอกไดเ้ลยวา่พวกเขาเหล่านั้นไม่ไดน้ัง่รู้เห็นอะไรเลยท่ีแทจ้ริง  ถา้เขารู้เห็นจริงแลว้เขา
จะตอ้งรู้กฎแห่งกรรมอนัน้ีวา่การกระท าแบบน้ีจะตอ้งรับโทษหนกัฉนัใด  และจะตอ้งเป็นผูมื้ดมิดบอดไปอีก
ก่ีร้อยหรือก่ีพนัชาติ  และจะไม่ไดม้ามีโอกาสเอาพระรัตนตรัยซ้ือขายไปอีกนานเท่าไร  เจา้กรรมนายเวรของ
สตัวโ์ลกท่ีพวกเขามีหนา้ท่ีควบคุมดูแล  และใหค้วามเป็นธรรมแก่เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายเหล่านั้นจะท าการ
ลงโทษทณัฑอ์ยา่งไรกบับุคคล  หรือสตัวท่ี์ประพฤติผดิขอ้น้ี  อนัน้ีเป็นเคร่ืองบ่งบอกไดช้ดัแจง้อยูใ่นตวัแลว้
วา่เขาเหล่านั้นไม่รู้อะไรเลยแน่นอน  จึงไดไ้ม่รู้กฎแห่งกรรมขอ้น้ีและจะคงไม่มีความสะทกสะทา้นอะไรกบั
อกศุลกรรมของเขาท่ีไดก้ระท าข้ึน  คนพวกน้ีจะไปรู้ต่อเม่ือพวกเขาไดต้ายไปจากโลกน้ีจริง ๆ  เท่านั้น  อนั
นั้นหมายถึงวา่สายไปเสียแลว้  ยิง่กวา่พระเทวทตัตเ์สียอีก  เพราะพระเทวทตัตจ์ะรู้สึกต่อเม่ือตวัเองก าลงัจะ
ตายไป  โดยการถูกแผน่ดินสูบจึงไดถ้วายคางแก่พระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ก่อนท่ีตนจะดบัขนัธ์
ไปท่ีแทจ้ริงจะเล่าความล้ีลบัอีกอยา่งหน่ึงใหพ้วกพทุธบริษทัทั้งหลายไดท้ราบกนัเอาไวอี้กอยา่งหน่ึง  ในสมยัท่ี
พระธรรมราชาพระโพธิสตัวท่ี์พระองคไ์ดจุ้ติมาเป็นสมเดจ็พอ่ขนุรามค าแหงมหาราชในสมยันั้น  พระองค์
พร้อมดว้ยพระสวามีซ่ึงเป็นพระอาจารยข์องพระองค ์ ผูเ้ป็นใหญ่ในหมู่สงฆท์ั้งหลายในนั้นพระสวามีอาจารย์
ของพอ่ขนุรามค าแห่งมหาราชนั้นกคื็อ  พระศรีอริยเมตตรัยพระโพธิสตัวเ์ช่นเดียวกนัไดร่้วมกนัสร้างพระเน้ือ
ทบัขา้วพิมพต่์าง ฟ  และยงัไดส้ร้างลูกประค าพิเศษข้ึนมาอีกพวกหน่ึง  ส าหรับใหส้มเดจ็พอ่ขนุรามค าแหง
มหาราชสวมใส่ไปออกศึกสงครามต่าง ๆ  ส าหรับลูกประค าพิเศษพวงน้ีกระท าดว้ยตะกรุดเลก็ ๆ  และหุม้
ดว้ยรูปพระพมิพส์มเดจ็ซ่ึงเป็นผงปฐหมงั  และผงอิทธิเจต่าง ๆ  และผงมหาราช  และผงวา่นยาต่าง ๆ  พิมพ์
เป็นพระพิมพส์มเดจ็หุม้ลูกประค าพวงนั้นเอาไว ้  และลงรักหุม้พิมพพ์ระนั้นอีกทีหน่ึง  แลว้ไดน้ าเอาท าพิธี
พทุธาภิเษกอยูเ่จด็วนัคืน  แลว้พระศรีอรยเิมตตรัยพระโพธิสัตวซ่ึ์งจุติมาเป็นพระสวามีเป็นพระอาจารยข์อง
สมเดจ็พอ่ขนุรามค าแห่งมหาราช  พระองคไ์ดน้ าเอาตะกรุดนั้นมาบริกรรมท าพิธีส่วนตวัอีกเจด็วนัเจด็คืน  
ทั้ง ๆ  ท่ีพระองคก์เ็ป็นพระประทานพิธีนัง่ปรกในการพทุธาภิเษกในคร้ังนั้นดว้ยแลว้  ลูกประค าพวงน้ีมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิมาก  และเด๋ียวน้ียงัอยูดี่เพียงแต่เชือกท่ีลูกประค าขาดไปเท่านั้น  นอกจากนั้นยงัอยูดี่ปกติ
พร้อมดว้ยพระพิมพเ์น้ือทบัขา้งองคใ์หญ่อีกหน่ึงองค ์  พระผงเน้ือทบัขา้วน้ีและพิมพพ์ระสมเดจ็น้ี  อยูต่่อมา
สมเดจ็โตวดัระฆงัน้ีไดธุ้ดงคข้ึ์นไปทางเมืองเหนือถึงจงัหวดัสุโขทยัในสมยันั้น  ไดต้  าราเอาแบบตวัอยา่งเอา
มาสร้างเป็นพิมพส์มเดจ็พิมพต่์าง ๆ  แจกจ่ายแก่พทุธบริษทัตามแบบฉบบัของพระสวามีและสมเดจ็พอ่ขนุ
รามค าแหงมหาราชสองพระองค ์ ทั้งลูกศิษยแ์ละอาจารยซ่ึ์งเป็นพระศรีอริยเมตตรัย  (หรือพระศรีอารย)์  ได้
ตรัสรู้แลว้เป็นองคท่ี์  ๑  เพราะฉะนั้นพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลาย  ถา้พวกท่านเห็นพระเน้ือทบัขา้วของ
สุโขทยัสมยัสมเดจ็วดัระฆงัรุ่นหน่ึงท่ีสมเดจ็โตท าเลยทีเดียว  จึงไดน้ าเอามาเล่าเอาไวเ้พื่อประดบัสติปัญญา
แก่พทุธบริษทัทั้งหลาย  ผูท่ี้โชคดีท่ีไดอ่้านหรือเป็นเจา้ของหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  ส่วนตะกรุดและ
ลูกประค าพวงนั้น  ซ่ึงไดส้ร้างข้ึนโดยน ้ามือของลูกศิษยแ์ละอาจารยซ่ึ์งเป็นนิยตพระโพธิสตัวท์ั้งสองนั้นมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิมาก  และมีอยูพ่วงเดียวในโลกมนุษยแ์ห่งน้ี  ขา้พเจา้บอกใหเ้จา้ของคือพระธรรมราชาโพธิสตัว์
น าเอามาถวายใหข้า้พเจา้เอาเกบ็ไวใ้นคราวท่ีไดม้าเกิดในคร้ังน้ี  ปรากฏวา่พระธรรมราชาพระโพธิสตัวไ์ด้



เป็นผูน้ าเอามาถวายจริง ๆ  ตามสญัญา  โดยน าเอานายต ารวจผูใ้หญ่คนหน่ึงไปขดุเอามาถวาย  พระองคไ์ดท้  า
การบรรจุเอาไวท่ี้ส าคญัท่ีเมืองสุโขทยันั้น  เร่ืองอนัน้ีกน็บัไดว้า่เป็นเร่ืองมหศัจรรยเ์ร่ืองหน่ึงเหมือนกนั  ซ่ึง
ไม่น่าเป็นไปได ้  แต่กไ็ดเ้ป็นไปแลว้ตามท่ีไดบ้อกเล่ามาทั้งหมดน้ี  เพราะลูกประค าพวงนั้นกย็งัอยูท่ี่ขา้พเจา้
เช่นเดียวกนั  ก่อนท่ีขา้พเจา้จะตอ้งตายโดยสงัขารจะตอ้งแตกดบัตามวิสยัของเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายท่ีได้
เกิดมาในสงัสารวฏัเช่นเดียวเหมือนกบัสตัวท์ั้งหลายโดยทัว่ๆ  แลว้  ขา้พเจา้ตั้งใจเอาไวว้า่จะตอ้งเอาของช้ิน
น้ีมอบใหก้บับุคคลท่ีมีบุญญาธิการต่อไปในอนาคตอยา่งแน่นอน  เพราะขา้พเจา้รู้ก าหนดแน่นอนอยูแ่ลว้วา่
จะกลบัไปอยูท่ี่สถานท่ีมาเม่ือไร  เพราะวา่ลูกประค าพวงน้ีเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิและตะกรุด  ๑๐๘  ดอก  และ
พระพิมพส์มเดจ็เน้ือทบัขา้วลงลกัษติ์ดอยูด่ว้ยกนักบัตะกรุด  ๑๐๘  องค ์  ซ่ึงเป็นของหายากในโลกน้ี  ใน
ปัจจุบนัน้ีสมควรท่ีจะอยูก่บับุคคลท่ีมีบุญญาธิการท่ีแทจ้ริงเท่านั้น  ไม่เหมาะท่ีจะอยูก่บับุคคลทัว่ ๆ  ไปอยา่ง
แน่นอน  ส่วนพระแสงของพระบรมไตรโลกนาถนั้น  ขา้พเจา้ไดก้ระท าพิธีขดุเอาข้ึนมาเม่ือหลายสิบปีก่อน
โนน้โดยใหค้นเขาขดุเอาข้ึนมา  ประเด๋ียวน้ีกย็งัอยูท่ี่พิพิธภณัฑท่ี์บึงพระรามหนา้ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
เอาเกบ็ไวเ้ป็นท่ีระลึกใหค้นรุ่นหลงั ๆ  เอาไวดู้เป็นอนุสรณ์  เพราะฉะนั้นความล้ีลบัในโลกมนุษยน้ี์  ถา้จะ
น าเอามาเล่าสู่กนัฟังใหพ้วกท่านทั้งหลายเอาไวใ้นท่ีน้ีดว้ยวา่อยา่ตกอยูใ่นความประมาท  หลงกระท าอกศุลกรรม
โดยมิใช่เหตุ  เพียงแต่ไดช่ื้อเสียงและทรัพยสิ์นเงินทองในปัจจุบนัชาติเท่านั้น  ส่ิงดงักล่าวน้ีมนัเป็นส่ิง
จอมปลอมทั้งส้ิน  เกิดข้ึนมาแลว้กเ็ส่ือมหรือวา่หมดไปในท่ีสุดเป็นธรรมดาเท่านั้น 
 ต่อไปน้ีขา้พเจา้จะเล่าความล้ีลบัในยมโลกทั้ง  ๔  บา้ง  เพราะวา่ไดเ้ล่าเร่ืองต่าง ๆ  ส่ิงละอนัพนัละ
นอ้ยในภพภูมิมนุษยม์าพอเป็นสงัเขปแลว้  ยิง่ในยมโลกทั้ง  ๔  มีสตัวเ์ดียรฉาน  เปรต  อสุรกาย  นรก  ยิง่มี
ความล้ีลบัสลบัซบัซอ้นยิง่กวา่มนุษยโ์ลกมากมายหลายร้อยเท่านกั  จะน าเอามาเล่าใหฟั้งทั้งหมดเห็นจะไม่
ไหวแน่นอน  เพราะเหตุการณ์ในยมโลกแต่ละชนิดทั้ง  ๔  ชนิดน้ี  ถา้จะเขียนเป็นตวัหนงัสือออกมาจริง ๆ  
แลว้  ชนิดหน่ึงกห็ลายเล่มใหญ่แลว้  เพราะฉะนั้นกจ็ะน าบางส่ิงบางอยา่งเอามาเล่าใหฟั้งกนัพอเป็นเคร่ืองประดบั
สติปัญญา  เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้วกพทุธบริษทัทั้งหลายจะไดไ้ม่อยูใ่นความประมาทหลงกระท าอกศุลกรรม
โดยส าคญัผดิคิดวา่มนัไม่มีจริง  เป็นตน้วา่คนบางประเภทส าคญัผดิคิดวา่เกิดหนเดียวกายหนเดียว  อยา่งน้ี
เป็นตน้  บุคคลประเภทน้ีทางพระพทุธศาสนาเขาเรียกวา่เป็นบุคคลประเภทมิจฉาทิฏฐิคือ  เป็นบุคคลท่ีเห็น
ผดิคิดวา่สวรรคต่์าง ๆ  ไม่จริง  เทพในชั้นพรหมต่าง ๆ  ไม่มีจริง  ยมโลกกล่าวคือ  เปรต  อสุรกาย  นรก  
อยา่งน้ีเป็นตน้ไม่มีจริง  เขาเขา้ใจวา่ชาติหนา้ภพหนา้ไม่มีจริง  และคนจ าพวกน้ียงัเขา้ใจอีกวา่ไม่มีอดีตชาติ  
ไม่มีกฎแห่งกรรม  ไม่มีเจา้กรรมนายเวรอะไรทั้งนั้น  เขาจะไม่เช่ือแมแ้ต่นอ้ยนิดเลยวา่คนเราท าดีไดดี้ท าชัว่
อะไรท านองน้ี  พวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีความเช่ือมัน่วา่คนเราทั้งหมดน้ีเกิดมาหนเดียวแลว้กต็ายหนเดียว
อยา่งแน่นอนเท่านั้น  ถา้เป็นบุคคลประเภทน้ีตามหลกัในพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธทั้งหลายแลว้  
ตามท่ีพระบรมศาสดาพระสมณะโคดมท่ีพระพทุธองคท์รงยกตวัอยา่งของเหล่าสรรพสตัวเ์อาไวท่ี้จ าพวก  
พระองคท่์านเปรียบเอาไวว้า่  เปรียบเสมือนกบัดอกบวัส่ีเหล่า  ประเภทท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ีเขาเรียกวา่
ประเภทใตดิ้นโคลนและเลนเป็นดอกบวัท่ีจะตอ้งเป็นเหยือ่ภกัษาปลาและเต่ากดักิน  หมดโอกาสท่ีจะโผล่
ข้ึนมาเหนือน ้าไดเ้ลย  แมพ้ระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจ่าเอง  พระองคท่์านกจ็ะไม่เทศนาโปรดอะไร



ทั้งนั้น  เพราะเป็นเหล่าสรรพสัตวท่ี์โปรดไม่ไดห้รือโปรดไม่ถึงพวกเขาเหล่านั้นโง่เขลาเบาปัญญาหรือท่ี
เรียกว่าเป็นสัตวท่ี์มีอกุศลกรรมท่ีเป็นเหตุเป็นปัจจยั  ซ่ึงพวกเขาเหล่านั้นไดก้ระท าสะสมเอาไวม้ามากใน
อดีตชาติ  จะไม่มีโอกาสไดเ้ห็นแสงพระธรรมเลยแมแ้ต่นอ้ยนิด  เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหล่าสรรพสตัวจ์  าพวก
ท่ีพระองคจ์ะไม่ไปเทศนาโปรดสัง่สอนแน่นอน  พระองคจ์ะวางอุเบกขาเสียไม่ขาดพรหมวหิารธรรมอีกดว้ย  
และเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีขา้พเจา้จะน าเอามาเล่าใหฟั้งน้ีกเ็ช่นเดียวกนั  ถา้เป็นบุคคลประเภทมิจฉาทิฏฐิแลว้  กห็มด
โอกาสท่ีเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะเช่ือถือไดเ้ช่นเดียวกนั  แต่หนงัสือ  “สัจจธรรม”  น้ีเป็นหนงัสือสัง่สอน
แนะน าทางประพฤติปฏิบติัธรรมพระกรรมฐานทั้งสองชนิด  ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน  ขา้พเจา้
มีความเช่ือมัน่วา่บุคคลท่ีมีความสนใจธรรมถึงกบัอ่านหนงัสือหลกักรปฏิบติัสมถและวิปัสสนาแลว้จะตอ้ง
ไม่เป็นบุคคลประเภทมิจฉาทิฏฐิแน่นอน  อนัน้ีเป็นความเช่ือมัน่ของขา้พเจา้ส่วนตวัเท่าท่ีมีความคิดอยูใ่นใจ
เป็นเช่นนั้น  ขา้พเจา้มีความเช่ือบุคคลท่ีคน้ควา้หาอ่านหนงัสือประพฤติปฏิบติัธรรม  จะเป็นสมถกรรมฐานก็
ดีหรือวา่วิปัสสนากรรมฐานกดี็  จะตอ้งเป็นบุคคลประเภทสมัมาทิฏฐิอยา่งแน่นอน  เพราะบุคคลประเภทน้ีมี
ความเช่ือมัน่ในพระพทุธศาสนาอยา่งมัน่คง  เพราะบุคคลประเภทน้ีจะมีศรัทธาเช่ือพระธรรมค าสัง่สอนของ
พระบรมศาสดาพระสมัมาสัมพุทธเจา้ท่ีแทจ้ริงทุกกระบวนความ  และทุก ๆ  ชนิดในค าสัง่สอนทุกประเภท
ในพระพทุธศาสนาอยา่งไม่หวัน่ไหวอยูแ่ลว้  เพราะพวกเขาเหล่านั้นเช่ือในเร่ืองกฎแห่งกรรมทุกชนิด  และ
เช่ือวา่สตัวท์ั้งหลายทุก ๆ  ชนิดหรือวา่บุคคลทุกจ าพวกไม่วา่บุคคลนั้นจะเป็นคนชาติไหน  ภาษาไหน  หรือ
วา่เพศอะไร  จะเป็นเพศหญิงหรือวา่เพศชาย  เผา่ไหนพนัธ์ุไหนกต็ามในโลกน้ี  เม่ือกระท ากรรมดี  พวกเขา
เหล่านั้นกจ็ะตอ้งไดดี้อยา่งแน่นอน  แต่ตรงกนัขา้มถา้พวกเขาเหล่านั้นกระท ากรรมชัว่  พวกเขาเหล่านั้นจะ
ไดรั้บกรรมชัว่คือในส่ิงท่ีไม่ดีตอบสนองอยา่งแน่นอนอยา่งน้ีเป็นตน้  มีเร่ืองเล่าอยูใ่นชาดกในพระสุตตนัตปิฎก  
เก่ียวแก่เร่ืองเศรษฐีท่ีมีความตระหน่ีและเป็นมิจฉาทิฏฐิ  ช่ือวา่โตเทยยพราหมณ์  ตามปกติแลว้โตเทยย
พราหมณ์เศรษฐีผูน้ี้เป็นคนตระหน่ีเหนียวแน่นมาก  อยูใ่นเมืองพาราณสีในสมยัพทุธกาลในสมยันั้น  พระ
บรมศาสดาพระสมณโคดม  พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคย์งัทรงมีชีวิตอยูใ่นสมยันั้น  มีเร่ืองอยูว่า่  อยูม่า
วนัหน่ึง  พระบรมศาสดาก่อนท่ีจะออกไปโปรดสตัวต์ามปกติพทุธวิสยัของพระพทุธเจา้ทุก ๆ  พระองค ์ พร
องคท่์านจะตอ้งตรวจดูเหล่าสรรพสตัวเ์สียก่อนไปทุก ๆ  คร้ังตามบุพพกิจ  ๕  ประการ  ของพระบรมศาสดา
ทุก ๆ  พระองค ์  พระองคท่ี์ไดเ้คยทรงประพฤติปฏิบติัสืบต่อ ๆ  กนัมาเหมือนกนัหมดทุก ๆ  พระองคเ์ป็น
พทุธวิสยั  ในวนันั้นปรากฏวา่พระบรมศาสดาพระสมัาสมัพทุธเจา้พระสมณโคดม  ก่อนท่ีจะออกบิณฑบาต
โปรดสตัว ์ กเ็ห็นเศรษฐีบุตรซ่ึงเป็นบุตรของท่านโตเทยยพราหมณ์  เศรษฐีไดม้าปรากฏในข่าย  คือพระญาณ
ของพระองคท่์านเป็นบุคคลท่ีจะตอ้งไปโปรดในวนันั้น  เพราะมีสาเหตุอยูว่า่พระสมัมาสมัพทุธเจา้  พระองค์
ไดท้รงทราบอยูแ่ลว้วา่ท่านโตเทยยพราหมณ์เศรษฐีใหญ่ซ่ึงเป็นบิดาของเศรษฐีบุตรนั้น  บดัน้ีไดต้ายไปแลว้
จาโลกมนุษย ์ และบดัน้ีไดก้ลบัมาเกิดเป็นสุนขัอยูใ่นบา้นของลูกชายของตน  ซ่ึงด ารงเป็นเศรษฐีแทนตวัของ
เขาอยูใ่นปัจจุบนัน้ี  และพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงทราบดว้ยพทุธญาณของพระพทุธองคเ์องวา่ธรรมาภิสมยั
ไดบ้งัเกิดข้ึนในคร้ังน้ีเป็นอนัมาก  และพวกเศรษฐีบุตร  พร้อมทั้งญาติมิตรทั้งหลาย  และตวัของเศรษฐีบุตร
ซ่ึงเป็นลูกชายของโตเทยยพราหมณ์เศรษฐีซ่ึงเป็นตระกลูของมิจฉาทิฏฐิและมีความตระหน่ีเหนียวแน่นจะมา



เล่ือมใสในพระพทุธศาสนาจะเปล่ียนมาเป็นสมัมาทิฏฐิคุณประโยชนจ์ะบงัเกิดข้ึนในพระพทุธศาสนาเป็น
อนัมากในกาลต่อ ๆ  ไปในวนัขา้งหนา้น้ี  พระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคท์รงด าริเช่นน้ี  แลว้
ในเชา้วนัรุ่งข้ึน  พระองคก์ท็รงด าเนินออกบิณฑบาตตามปกติ  ฝ่ายหนา้บา้นของโตเทยยพราหมณ์เศรษฐีนั้น
ท่ีไดต้ายจากโลกมนุษยแ์ลว้  และไดก้ลบัมาเกิดเป็นสุนขัอยูใ่นบา้นของเศรษฐีบุตรลูกชายนั้น  เม่ือโตเทยย
พราหมณ์เศรษฐีท่ีไดม้าเกิดเป็นสุนขัอยูใ่นบา้นหลงันั้น  เม่ือเหลือบมาเห็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดท้รงด าเนิน
ผา่นมาหนา้บา้นของตนดว้ยวารจิตท่ีตนเป็นมิจฉาทิฏฐิ   มีความตระหน่ีกไ็ดว้ิ่งออกมานอกบา้นและท าการเห่า
พระสัมมาสมัพทุธเจา้อยูด่ว้ยกลวัวา่พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะเสดจ็เขา้ไปเบียดเบียนภายในบา้นตนดว้ยภิกขา
ในตอนเชา้ในวนันั้น  ส่วนพระสมัมาสมัพทุธเจา้เม่ือพระองคท์รงแลเห็นสุนขั  คือโตเทยยพราหมณ์เศรษฐี
นั้นมายนืเห่าพระองคอ์ยูเ่ช่นนั้น  พระพทุธองคก์ท็รงตรัสข้ึนวา่  ดูกรโตเทยยพราหมณ์  ดูกรโตเทยย
พราหมณ์  ดูกรโตเทยยพราหม ์  ข้ึนสามคร้ัง  สุนขัคือโตเทยยพราหมณ์  เศรษฐีนั้นกรู้็วา่พระสมณโคดมน้ี  
พระองคท์รงจ าเราไดอ้ยา่งแม่นย  าเช่นน้ีเกิดมีความเสียใจ  จึงหนักลบัเขา้บา้นไปนอนซบอยูใ่นเตาไฟในเรือง
ขอยงตนตามปกติ  แลว้สุนขัตวัน้ีเป็นท่ีรักและโปรดปรานเป็นอนัมากของท่านเศรษฐีบุตร  ซ่ึงเป็นลูกของโต
เทยยพราหมณ์เศรษฐีนั้น  จึงไดจ้ดัสถานท่ีหลบัท่ีนอนใหลู้กสุนขัตวัน้ีเป็นอยา่งดีดว้ยกฎแห่งกรรมท่ีตนได้
เคยเป็นบุตรมาก่อนในสมยัท่ีโตเทยยพราหมณ์ยงัเป็นมนุษยอ์ยูน่ัน่เอง  ในวนัท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจา้เสดจ็
ผา่นหนา้บา้นออกไปเท่ียวภิกขาคืออกไปบิณฑบาตในวนันั้นตวัเศรษฐีบุตรไม่ไดอ้ยูใ่นบา้นนั้น  ไดอ้อกไป
ท าธุระเสียนอกบา้น  เม่ือเศรษฐีบุตรกลบัเขา้มาในบา้นมองเห็นลูกสุนขัตวัโปรดของตนไดไ้ปนอนซบเซาอยู่
ท่ีเตาไฟเช่นนั้น  จึงไดเ้รียกคนใชม้าแลว้ถามวา่ใครไดไ้ล่ใหสุ้นขัมานอนอยูท่ี่น้ีดว้ยความโมโห  คนใช้
ภายในบา้นนั้นกบ็อกเรียนแก่เศรษฐีบุตรนั้นตามความเป็นจริงทุกประการวา่ไม่มีใครไดไ้ล่ใหลู้กสุนขัมา
นอนอยูท่ี่เตาไฟน้ีหรอก  เม่ือตอนเชา้น้ีไดมี้พระสมณโคดมไดเ้ท่ียวภิกขา  ไดม้ายนือยูท่ี่หนา้บา้นของเราน้ี  
ลูกสุนขัไดว้ิ่งออกไปเห่าพระสมณโคดม  พระสมณโคดมไดต้รัสเรียกช่ือสุนขัวา่  ดูกรโตเทยยพราหมณ์ ๆ  
สามหน  ลูกสุนขักไ็ดว้ิ่งกลบัเขา้มาในบา้น  แลว้ไดห้ลบไปนอนซุกอยูท่ี่เตาไฟดงัท่ีเห็นน้ีแหละ  เม่ือเศรษฐี
บุตรไดฟั้งคนใชบ้อกอยา่งนั้นกเ็กิดความโมโหในองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กล่าวหาวา่พระพทุธเจา้
พดูไม่เป็นความจริง  จะไปจบัผดิพระพทุธเจา้หาวา่พดูโกหกและมาดูถูกพอ่ของตนวา่ตายไปแลว้ไดม้าเกิด
เป็นลูกสุนขั  จึงไดพ้าพรรคพวกญาติมิตรไปกนัมากมายท่ีพระวิหารเชตวนัท่ีพระบรมศาสดาพระองคท์รง
ประทบัอยูใ่นขณะนั้น  พอไปถึงเศรษฐีบุตรและพรรคพวกญาติมิตรของเศรษฐีบุตรนั้นกไ็ดต่้อวา่พระสมัมา 
สมัพทุธเจา้เป็นการใหญ่  กล่าวหาวา่พระพทุธเจา้โกหก  และลบหลู่ดูถูกพอ่ของตนวา่ไดเ้กิดมาเป็นสุนขั  
ส่วนพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระพทุธองคไ์ดท้รงตรัสแก่เศรษบีบุตรนั้นวา่  ดูกรเศรษฐีบุตร  ท่านั้นยงัไม่รู้วา่
ทรัพยส์มบติัอีกจ านวนมากท่ีท่านโตเทยยพราหมณ์เศรษฐีบิดาของท่านไดน้ าเอาฝังเอาไว ้  แต่เม่ือก่อนบิดา
ของท่านจะไดต้ายไปในคราวน้ี  แต่ยงัไม่ไดบ้อกกบัท่านเอาไว ้  และท่านก าลงัคน้หาอยูแ่ต่ยงัไม่รู้วา่โตเทยย
พราหมณ์เศรษฐีบิดาของท่านไดน้ าเอาทรัพยท์ั้งหลายเหล่านั้นเอาไปฝังเอาไวท่ี้ไหนมิใช่หรือ  เศรษฐีบุตรจึง
ไดต้อบพระพทุธองคไ์ปตามเป็นจริงวา่  ถูกแลว้ท่านพระสมณโคดมตามท่ีพระพทุธองคไ์ดต้รัสมาทั้งหมด
นั้นถูกตอ้งแลว้  ขา้พเจา้ก าลงัคน้หาทรัพยอี์กเป็นจ านวนมาก  บิดาของขา้พเจา้ไดท้  าการฝังเอาไว ้  แต่เม่ือ



ก่อนท่ีบิดาของขา้พเจา้จะตายไปในคราวน้ี  บิดาของขา้พเจา้ยงัไม่ไดบ้อกกบัขา้พเจา้วา่  ทรัพยท์ั้งหลายท่ีได้
ฝังเอาไวเ้หล่านั้นอยูท่ี่ไหน  เม่ือเศรษฐีบุตรไดก้ล่าวเช่นนั้น  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของพวกเราท่านทั้งหลาย  
พระองคไ์ดท้รงตรัสบอกกบัเศรษฐีบุตรนั้นวา่  ถา้ท่านอยากจะทราบวา่ลูกสุนขัตวันั้นเป็นโตเทยยพราหมณ์  
ซ่ึงเป็นบิดาของท่านจริงหรือไม่  กส็ามารถพิสูจน์ไดว้า่ลูกสุนขัตวัน้ีเป็นบิดาของท่านจริงหรือไม่จริง  เกิด
จากการกระท าของสุนขัตวัน้ีเอง  โดยใหท่้านคอยสงัเกตดูในเวลาลูกสุนขันอนหลบัอยู ่  แลว้ใหท่้านไปกระซิบ
ท่ีขา้งหูของลูกสุนขัแลว้บอกวา่ใหน้ าไปบอกท่ีเกบ็ทรัพยสิ์นเงินทองสมบติัทั้งหมดท่ีเขาเอาซ่อนไวท้ั้งหมด
วา่อยูท่ี่ไหน  เม่ือเศรษฐีบุตรเม่ือไดก้ารแนะน ามาจากสมณะโคดมบรมศาสดาแลว้  กไ็ดป้ฏิบติัตามทุก ๆ  
ประการ  เม่ือเห็นลูกสุนขัใกลจ้ะหลบักเ็ขา้ไปกระซิบบอกตามค าแนะน าของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทั้งหมด
ทุกประการเม่ือเศรษฐีบุตรไดป้ฏิบติัตามค าแนะน าของพระบรมศาสดาดงักล่าวปรากฏวา่ลูกสุนขัตวันั้นกไ็ด้
วิ่งเห่าหอ้ง ๆ  น าหนา้เศรษฐีบุตรนั้นไปเท่ียวไปคุย้ในถานท่ีต่าง ๆ  ท่ีตนไดฝั้งทรัพยสิ์นเงินทองซ่ึงเป็น
สมบติัของตนเอาไวใ้นสถานท่ีต่าง ๆ  ทั้งหมดท่ียงัไม่ไดบ้อกกล่าวใหลู้กชายของตนล่วงรู้ก่อนตาย  เม่ือลูก
สุนขัไดเ้ป็นผูน้ าพาบอกเกบ็สถานท่ีซ่อนสมบติัต่าง ๆ  แลว้  เศรษฐีบุตรซ่ึงเป็นลูกจึงไดส้ัง่ใหค้นใชข้องตน
ท าการขดุลงไปในสถานท่ีต่าง ๆ  นั้น  ไดพ้บสมบติัมีทรัพยสิ์นเงินทองอีกเป็นจ านวนมากมายท่ีก าลงัหาอยู่
ไม่พบเอาข้ึนมาทั้งหมด  ท าใหเ้ศรษฐีบุตรลูกของโตเทยยพราหมณ์เศรษฐี  พร้อมดว้ยขา้ทาสและบริวารและ
มิตรทั้งหมดกลบัใจมาเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา  ปรากฏวา่เศรษฐีบุตรพร้อมดว้ย
ญาติไดนิ้มนตพ์ระสัมมาสมัพทุธเจา้พร้อมดว้ยภิกษุสงฆอี์ก  ๕๐๐  องคไ์ปฉนัภตัตาหารท่ีบา้นเศรษฐีบุตร
แลว้ฟังธรรมเทศนาในวนันั้น  ซ่ึงมีสมเดจ็พระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูเ้ทศนาวา่ดว้ยกฎแห่ง
กรรมต่าง ๆ  เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายในโลกน้ีท่ีไดเ้กิดมากนัอยูว่นัน้ีในสมยันั้น  กระท าใหเ้ศรษฐีบุตรและ
ขา้ทาสบริวารและมิตรสหายต่างไดด้วงตาเห็นธรรม  ไดส้ าเร็จพระโสดาบนัในวนันั้นทั้งหมด  เร่ืองอนัน้ี
แสดงใหเ้ห็นวา่เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายเม่ือไดต้ายไปแลว้ในภพภูมิต่างจะเป็นมนุษยห์รือวา่ในภูมิใดกดี็  
ยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามกฎแห่งกรรมท่ีตนไดก้ระท าเอาไว ้ เพราะวา่กรรมกล่าวคือมีกศุลกรรมและอกศุลกรรม
เท่านั้นท่ีจะเป็นเคร่ืองน าทางเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายไปบงัเกิดในภพภูมิต่าง ๆ  ดีหรือชัว่  ไม่ใช่วา่เมือเรามา
เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ต่อเม่ือตายไปแลว้จะไดม้าเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ต่อเม่ือตายไปแลว้จะไดม้าเกิดเป็นมนุษย์
ต่อไปเร่ือย ๆ  กห็าไม่  อยา่งเร่ืองน้ีเป็นตน้  เร่ืองน้ีเพียงแต่โตเทยยพราหมณ์เศรษฐีเม่ือก่อนจะตายกไ็ดนึ้กถึง
สมบติัของตนท่ีไดฝั้งเอาไวย้งัไม่ไดบ้อกกบัลูกชายเลย  ท าใหม้าเกิดเป็นลูกสุนขัท่ีบา้นของตน  กน็บัวา่ยงัดี
ไม่ไดไ้ปตกนรกหมกไหมอ้ยูใ่นขมุใดขมุหน่ึงกจ็ดัวา่โชคยงัดีและต่อมาเม่ือลูกของตนคือเศรษฐีบุตรนั้นนบั
ถือพระพทุธศาสนาไดเ้อาพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งเป็นสรณะแลว้  ไดห้มัน่กระท าบุญรักษาศีลภาวนา  และได้
อุทิศส่วนบุญส่วนกศุลไปใหโ้ตเทยยพราหมณ์นั้นกย็อ่มพน้เวรกรรมท่ีตนตอ้งมาเกิดเป็นสตัวเ์ดียรฉาน  ใน
ท่ีสุดเร่ืองน้ีกถื็อไดว้า่เป็นเร่ืองล้ีลบัมหศัจรรยเ์หมือนกนัอีกเร่ืองหน่ึงในก าเนิดของสตัวเ์ดียรฉาน  และอีก
เร่ืองหน่ึงท่ีขา้พเจา้จะน าเอามาเล่าใหพ้ทุธบริษทัฟังในท่ีน้ีกคื็อเร่ืองทายกวดัจุฬามณี  จงัหวดัพิษณุโลกของ
เราน้ีเอง  แต่เร่ืองน้ีไม่ไดมี้อยูใ่นพระไตรปิฎกอะไร  แต่เป็นเร่ืองจริงเหมือนกนั  และเป็นกฎแห่งกรรมอยา่ง
ล้ีลบัอีกเร่ืองหน่ึง  ซ่ึงคนส่วนมากอาจจะนึกกนัไม่ถึงวา่  มนัเป็นอกศุลกรรมท่ีส่งใหผู้ท่ี้กระท าความผดิแบบ



น้ีจะไดรั้บโทษทณัฑค่์อนขา้งหนกัมาก  โดยชนิดท่ีเจา้ตวัไม่มีโอกาสไดล่้วงรู้มาก่อนเลย  จะรู้ไดต่้อเม่ือไป
รับโทษทณัฑก์นัมาแลว้เท่านั้น  เม่ือรู้แลว้กห็มดโอกาสท่ีจะมาบอกใหพ้วกพอ้งและญาติมิตรทั้งหลายทราบ
กนัได ้  เพราะวา่ผูท่ี้กระท าความผดิอนันั้นเขาจะตอ้งตายไปเสียแลว้จากโลกมนุษยน้ี์  แลว้ไปรับชดใชก้ฎ
แห่งกรรมท่ีเขาไดก้ระท าลงไปแลว้อนันั้นในยมโลก  เร่ืองน้ีมีอยูว่า่ทายกวดัจุฬามณี  จงัหวดัพษิณุโลก  เม่ือ
ร่วมหา้ร้อยปีมาแลว้  ในสมยัพระบรมไตรโลกนาถสมยัท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นราชธานี  ยงัเป็น
เมืองหลวงของประเทศไทยของเราอยูท่ี่วดัจุฬามณีแห่งน้ี  มีทายกคนหน่ึงช่ือวา่นายทอง  ทายกนายทองคนน้ี
แกเป็นคนดี  ไดเ้ป็นทายกของวดัจุฬามณีแห่งนั้น  แกเป็นบุคคลท่ีมีประชาชนทั้งหลายใหค้วามเช่ือถือมาก  
และทายกของนายทองผูน้ี้แกเป็นคนใจบุญสุนทาน  และเป็นผูน้ าชาวบา้นประชาชนในยา่นแถบนั้น  และแก
มีต าแหน่งเป็นผูใ้หญ่บา้นในหมู่บา้นแถวนั้นดว้ย  เพราะฉะนั้นทางวดัจุฬามณีจะมีการเร่ียไรหรือวา่  กระท า
บุญอะไร  ทุก ๆ  คร้ัง  ทายกหรือวา่ผูใ้หญ่ทองผูน้ี้จะตอ้งเป็นผูป้ระกาศเป่าร้องบอกชกัชวนใหพ้ทุธบริษทั
ทั้งหลายในยา่นแถวต าบลนั้นทั้งหมดใหม้าช่วยกนัหรือมากระท าบุญร่วมกนัท่ีวดัจุฬามณีแห่งน้ีเป็นประจ า
เป็นนิจสินทุก ๆ  คร้ังไป  ปรากฏวา่มีอยูค่ร้ังหน่ึงท่ีทางวดัไดจ้ดังานเร่ียไร  เพื่อรวบรวมวตัถุจตุปัจจยัเงิน
ทองจะน าเอามาก่อสร้างวิหารและเจดียห์ลงัใหม่ในสมยันั้น  เม่ือทายกหรือวา่ผูใ้หญ่ทองพร้อมดว้ยพวกของ
ตนไดเ้ร่ียไรไดเ้งินทองเอามาแลว้  ไดน้ าเอาเงินจ านวนท่ีชาวบา้นทั้งหลายจบศีลจบทานกนัมาเพือ่เจตนาจะ
ใหท้างวดัจุฬามณีเอามาเป็นทุนการก่อสร้างในสมยันั้น  แต่แลว้ในคร้ังนั้นเม่ือทายกหรือผูใ้หญ่ทองนั้นเม่ือได้
ช่วยงานท่ีวดัเสร็จแลว้พร้อมดว้ยพวกๆ  กไ็ดข้ออนุญาตจากสมภารซ่ึงเป็นเจา้อาวาสในสมยันั้นอยูไ่ดน้ าเอาเงิน
ทองทั้งหลายเหล่านั้นมาส่วนหน่ึงกไ็ม่มากเท่าไรนกั  เอามาเพื่อจดัหาซ้ืออาหารมาเล้ียงพวกพอ้งท่ีไดม้าชวย
งานในวดัจุฬามณีแห่งนั้นนัน่เอง  เขา้ใจวา่ทายกหรือผูใ้หญ่ทองอาจจะไม่ไดก้ระท าคร้ังเดียวกเ็ป็นได ้ (อนัน้ี
เป็นความเห็นของขา้พเจา้เอง)  ปรากฏผลออกมาวา่เม่ือผูใ้หญ่ทองแกไดต้ายไปจากมนุษยใ์นคร้ังนั้น  ดว้ยผล
กรรมท่ีแกไดน้ าเงินของญาติโยมพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีเขาจบศีลทานต่าง ๆ  เหล่านั้นเอามาใชผ้ดิประเภท
เท่านั้น  ทั้ง ๆ  ท่ีไดรั้บอนุญาตจากสมภารแลว้  กรรมอนันั้นส่งผลใหท้ายกหรือวา่ผูใ้หญ่ทองนั้นไปตกนรก  
เม่ือพน้จากนรกแลว้ไดม้าเกิดเป็นแมวอีกหลายคร้ังหลายหน  คร้ังสุดทา้ยไดม้าเกิดเป็นแมวอยูท่ี่กฏิุของขา้พเจา้
ท่ีวดัดาวดึงษาราม  บางกอกนอ้ย  ธนบุรีส่ีเอง  ในสมยัท่ีขา้พเจา้ยงัอยูจ่  าพรรษาอยูท่ี่วดัดาวดึงส์ในสมยันั้น  
ลูกศิษยลู์กหาของขา้พเจา้ทุก ๆ  คน  ในยคุนั้นยอ่มรู้ดีและทราบกนัทัว่ไปวา่แมวท่ีช่ือวา่อา้ยทองตวัน้ีคือ
ทายกหรือผูใ้หญ่ทอง  ท่ีจงัหวดัพิษณุโลก  วดัจุฬามณี  เพราะขา้พเจา้ไดเ้ล่าประวติัของแมวตวัน้ีใหก้บัลูก
ศิษยท์ั้งหลายฟังในตอนนั้น  และขา้พเจา้บอกวา่ถา้ไม่เช่ือเร่ืองท่ีขา้พเจา้เล่าใหฟั้งน้ี  ในวนัท่ีครูใหญ่ลงมา
ประทบัทรงกล็องถามดูกไ็ดว้า่จะเป็นจริงตามท่ีขา้พเจา้เล่าใหฟั้งหรือไม่  เพราะวา่ในสมยัท่ีขา้พเจา้อยูป่ระจ า
ท่ีวดัดาวดึงส์ไดอ้ญัเชิญครูบาอาจารยต่์าง ๆ  ลงประทบัทรงเป็นประจ า  เพราะใหม้าช่วยขา้พเจา้รับแขก  
เพราะขา้พเจา้รับแขกคนเดียวไม่ไหวประชาชนมากมายเหลือเกิน  และครูบาอาจารยต่์าง ๆ  นั้นกล็ว้นแลว้แต่
เป็นเทพท่ีมีศกัด์ิใหญ่ ๆ ทั้งนั้นและคุณครูพอ่นารายณ์ คุณครูพทุธมงคล และครูองคอ่ื์นอีกหลายองคด์ว้ยกนั
ตามแต่ขา้พเจา้จะอญัเชิญครูองคไ์หนมาลงประทบัทรงรับแขก  แต่วา่ขา้พเจา้ไม่ไดอ้ญัเชิญมาลงประทบัตวั
ของขา้พเจา้เองหรอกนะ  ขา้พเจา้เป็นผูอ้ญัเชิญมาลงประทบัในร่างทรงของคนอ่ืนเขา ร่างทรงท่ีขา้พเจา้ได



อญัเชิญครูบาอาจารยต่์างๆมาลงประทบั  ทรงรับแขกเพื่อช่วยขา้พเจา้รับแขกนั้นช่ือวา่คุณพี่สนอง  แจง้ใจ  
เขาไดก้ระท างานอยูท่ี่โรงสุราบางยีข่นั  อยูใ่กล ้  ๆ  ของวดัดาวดึงษน์ั้นเม่ือเขียนมาถึงการลงทรงในตอนน้ีก็
ขอเล่าใหฟั้งต่อเสียเลก็นอ้ย  การทรงในเมืองไทยของเราทั้งหมดนั้นมีพิธีการลงทรงกนัแลว้เห็นทีจะมีขา้พเจา้
คนเดียวเท่านั้นท่ีเป็นคนกระท าพิธีอญัเชิญ  แต่วา่ใชร่้างทรงอีกคนหน่ึง  ซ่ึงไม่เหมือนกบับรรดาร่างทรงคน
อ่ืน  ๆ  เขา  พวกนั้นเขาเชิญเองและทรงตวัของเขาเอง  แต่พิธีของขา้พเจา้น้ีเชิญลงร่างคุณพี่สนอง  แจง้ใจ  
ท างานอยูท่ี่โรงเหลา้บางยีข่นั  และเม่ือขา้พเจา้อญัเชิญใครหรือวา่คุณครูองคไ์หนกต็าม  คุณพี่สนอง  แจง้ใจ  
กจ็ะตอ้งเห็นคุณครูองคน์ั้น  พร้อมดว้ยรูปร่างหนา้ตาและผวิพรรณวรรณะต่าง ๆ  ทุกชนิดอยา่งชดัเจน
เหมือนกบัมองกนัดว้ยตาเน้ือธรรมดา  อนัน้ีแหละและจะตอ้งบอกรูปร่างหนา้ตาและผวิพรรณวรรณะต่าง ๆ  
ใหไ้ดถู้กตอ้งทุก ๆ  ประการ  หลงัจากถอดประทบัทรงแลว้  ถา้ขา้พเจา้ไดถ้ามเพราะวา่คุณครูบาอาจารยห์รือ
วา่เทพมีศกัด์ิทุก ๆ  องคท่ี์ขา้พเจา้ไดอ้ญัเชิญมาลงประทบัทรงรับแขกแทนขา้พเจา้นั้น  ทุก ๆ  องคข์า้พเจา้แล
เห็นอยูท่ ั้งหมดทุก ๆ  องคว์า่มีหนา้ตาเป็นอยา่งไร  และมีผวิพรรณวรรณะเป็นอยา่งไร  เพราะฉะนั้น  
ทางการลงทรงท่ีขา้พเจา้ไดอ้ญัเชิญมาลงทรงนั้น  จะมาหลอกลงอะไรไม่ไดเ้ดด็ขาด  ไม่วา่ใครทั้งนั้น  และ
ขา้พเจา้ไดอ้ญัเชิญครูและเทพมีศกัด์ิลงประทบัทรงรับแขกท่ีกฏิุของขา้พเจา้ท่ีเมืองไทยกินเวลาร่วมยีสิ่บปี  จึง
ไดเ้ดินทางมารับต าแหน่งเป็นเจา้อาวาสวดัอุษาพฒุยารามน้ี  ตามค าขอร้องของหลวงพอ่สมเดจ็พระสงัฆราช  
วดัราชบพิตร  ท่านไดข้อร้องใหม้าช่วยวดัน้ี  ซ่ึงท่านเป็นองคอุ์ปถมัภอ์ยู ่ ท่ีขา้พเจา้ไดเ้ล่าเร่ืองอญัเชิญทรงน้ีก็
เพราะเก่ียวแก่เร่ืองทายกทองหรือผูใ้หญ่ทองวดัจุฬามณี  ท่ีไดก้ระท าอกศุลกรรมลงไปโดยท่ีตวัเองไม่รู้มา
ก่อนเลยวา่จะเป็นบาปกรรมถึงกบัใหต้วัเขาตอ้งไปตกนรกและมาเป็นแมวซ่ึงเป็นสตัวเ์ดียรฉานอีก  แต่เด๋ียวน้ี
ทายกหรือผูใ้หญ่ทองนั้น  หลงัจากมาอยูก่บัขา้พเจา้เป็นเวลานานมากไดต้ายไปแลว้  ขา้พเจา้ไดช่้วยอนุเคราะห์
ใหไ้ปเกิดในสุคติภพไดรั้บความสุขสบายไปแลว้  กฎแห่งกรรมในเร่ืองน้ีกเ็ป็นเร่ืองล้ีลบัเช่นเดียวกนั  เพราะวา่
ทุก ๆ  คนกคิ็ดไม่ถึงวา่จะไดรั้บผลกรรมหนกัเห็นปานฉะนั้น  เพยีงแต่ไดน้ าเอาเงินไปใชผ้ดิเจตนาของผูท่ี้ได้
กระท าเท่านั้นตามเร่ืองน้ี  แต่วา่ความเป็นจริงแลว้ทุกคนคงจะไม่คิดหรือวา่หลงลืมไปวา่เงินทั้งหมดทุกบาท
ทุก ๆ  สตางค ์  ท่ีทายกหรือผูใ้หญ่ทองไดข้ออนุญาตเอาไปจากสมภารนั้นมนัเป็นเงินของคณะสงฆ ์  ของวดั
จุฬามณีเขาไม่ใช่เงินส่วนตวัของสมภารวดัจุฬามณี  เพราะฉะนั้นเท่ากบัวา่ทายกหรือผูใ้หญ่ทองไดน้ าเอาเงิน
ของคณะสงฆว์ดัจุฬามณีเขาไปใชโ้ดยท่ีคณะสงฆข์องวดัจุฬามณีเขายงัไม่ไดรั้บอนุญาตยกใหห้น่ึงขอ้  และ
ขอ้ท่ีสอง  เป็นการน าเงินของพทุธบริษทัทั้งหลายเขาไดจ้บศีลจบทานตั้งใจเอาไวแ้ลว้วา่เงินจ านวนน้ีพวกเขา
เจตนาใหเ้อามาท าการก่อสร้างวิหารและเจดียต์ามท่ีทางวดัไดเ้ป่าประกาศชกัชวนพวกเขาไป  เพราะผดิกรรม
สองประเภทน้ีจึงกระท าใหท้ายกหรือผูใ้หญ่ทอง  จงัหวดัพิษณุโลกจึงตอ้งไปตกนรกและมาเกิดเป็นแมวในที
หลงัอีก  ดว้ยอ านาจเศษของวิบากกรรมยงัไม่ส้ินสุด  และเร่ืองของแมวตวัน้ีมีอยูม่ากพอสมควร  แต่ขา้พเจา้
ไม่ไดเ้ขียนมาเล่าใหฟั้ง  ท่ียกเร่ืองน้ีเอามาเล่านั้นเป็นเพียงตวัอยา่งใหพ้วกพทุธบริษทัทั้งหลายพึงรับทราบกนั
เอาไวว้า่  กฎแห่งกรรมบางอยา่งเหมือนกบัเสน้ผมบงัภูเขา  พวกเราอาจจะมองขา้มกนัไป  นึกวา่ไม่เป็นอะไร
เหมือนกบัเร่ืองน้ีเป็นตน้  เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะกระท าอะไรกต็อ้งพจิารณาใหดี้ดูเสียใหถ่ี้ถว้น
เสียก่อน  โดยอาศยัธรรมของพระบรมศาสดาท่ีท่านไดส้ัง่สอนเอาไวว้า่  นิสมฺมกรณ เสยโย  ก่อนท่ีเราจะ



กระท าอะไรลงไปจะในทางกายกดี็  ในทางวาจากดี็  หรือวา่ในทางใจกดี็  ควรพิจารณาใหร้อบเสียก่อนและ
สมควรมีสติและสปัชญัญะก ากบัอีกดว้ยจะไดไ้ม่ผดิพลาด  ในการกระท าทุก ๆ  อยา่งของเรา  เพราะวา่
บางคร้ังเราอาจจะกระท าความผดิลงไปชนิดท่ีเราไม่ไดต้ั้งใจวา่จะกระท าอยา่งนั้นเลยอยา่งกบัเร่ืองน้ีเป็นตน้   
 อีกเร่ืองหน่ึงท่ีไดก้ระท าอกศุลกรรม  แลว้ไดม้าบงัเกิดเป็นสตัวเ์ดียรฉานในมนุษยค์วามเป็นจริง
แลว้ผูท่ี้ไดก้ระท าอกศุลกรรมและไดม้าบงัเกิดเป็นสตัวเ์ดียรฉานในมนุษยน้ี์มีเป็นจ านวนมากมายเลยทีเดียว  
แต่ขา้พเจา้เห็นวา่หนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีเป็นหนงัสือและแนวทางปฏิบติัสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน  
จึงเห็นวา่ไม่สมควรท่ีจะน าเร่ืองต่าง ๆ  จ าพวกน้ีเอามาเขียนเอาไวใ้หม้ากมายอะไร  เพยีงแต่ยกอุทาหรณ์เอา
มาเพียงเร่ืองสองเร่ืองเท่านั้นกเ็พียงพอแลว้  เพื่อเป็นเคร่ืองยนืยนักฎแห่งกรรมท่ีเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายท่ีได้
กระท าข้ึนดว้ยความประมาท  ดว้ยเจตนากดี็หรือไม่เจตนากดี็  ในเร่ืองล้ีลบัต่าง ๆ  ซ่ึงพวกท่านทั้งหลาย
อาจจะมองไม่เห็นดว้ยสายตาของพวกท่านท่ีไม่ไดฌ้านสมาบติัและอภิญญาต่าง ๆ  อะไรกเ็ลยกระท าใหไ้ม่
สามารจะรู้เห็นกฎแห่งกรรมของเหล่าสรรพสตัวท่ี์ไดก้ระท าลงไปทั้งทางท่ีดีและไม่ดีแลว้  วา่พวกเขาเหล่านั้น
จะไดรั้บผลอยา่งไรขอใหพ้วกท่านทั้งหลายรีบเร่งประพฤติปฏิบติัธรรมไปตามหลกัของในหนงัสือ  “สัจจธรรม”  
เล่มน้ีในวนัหน่ึงขา้งหนา้พวกท่านกจ็ะไดเ้ป็นผูรู้้เห็นเองดว้ยตวัของท่านท่ีแทจ้ริงเอง   
 เร่ืองท่ีขา้พเจา้จะเล่าต่อไปน้ีเป็นเร่ืองยอ่ ๆ  ของโฆสิตเศรษฐีไดก้ระท าอกศุลกรรมโดยท่ีเอาบุตร
ของตนท่ีก าลบัแบเบาะอยู ่  คือยงัเลก็มากนั้นเองไดท้อดท้ิงเอาไวใ้นระหวา่งทางท่ีตนไดเ้ดินทางหนีโรคห่า
มาแลว้ลูกนั้นไดต้ายไปดว้ยกรรมอนันั้นกระท าใหเ้ขาตอ้งไปเกิดในทอ้งของสุนขั  เม่ือครบก าหนดออกมา
จากทอ้งแม่ของตนแลว้ดว้ยผลกรรมอนันั้น  กระท าใหเ้จา้ของสุนขัตวันั้นไดน้ าเอาลูกสุนขัซ่ึงเป็นโฆสิต
เศรษฐีนั้น  เอาไปท้ิงท่ีกองขยะอีก  ผลสุดทา้ยลูกสุนขัตวันั้นไดไ้ปอยูใ่นบา้นเศรษฐีในเมืองเอาไปเล้ียงเอาไว้
ดว้ยความเมตตา  อยูต่่อมาวนัหน่ึงไดมี้พระปัจเจกพทุธเจา้ไดเ้หาะมาจากป่าหิมพานตม์ารับบิณฑบาต  ท่ีบา้น
เศรษฐีนั้นส่วนสุนขัตวันั้นเกิดมีความเล่ือมใสในพระปัจเจกพุทธเจา้นั้น  ก็ไดห้อนส่งพระปัจเจกพุทธเจา้  
ทุก ๆ  วนั  และพระปัจเจกพทุธเจา้พระองคน์ั้น  พระองคท์รงหยัง่ทราบวาระจิตของสุนขัตวันั้น  เป็นอยา่งดี
วา่สุนขัตวัน้ีมีความเล่ือมใสในพระองค ์  และอยูม่าวนัหน่ึง  พระปัจเจกพทุธเจา้ไดอ้  าลาเศรษฐีเหาะกลบัป่า
หิมพานต ์  สุนขัตวันั้นไดท้  าการหอนจนอกแตกตายดว้ยความอาลยัในพระปัจเจกพทุธเจา้พระองคน์ั้นและ
ไดไ้ปเกิดในทอ้งของผูห้ญิงงามเมืองคือผูห้ญิงโสเภณีนั้นเองในเมืองนั้น  และนางกไ็ดน้ าเอาบุตรของเธอเอา
ไปทอดท้ิง  เอาไวท่ี้กองขยะเหมือนกบัในตอนท่ีเกิดเป็นลูกสุนขันั้นเหมือนกนั  เพราะกรรมท่ีตนไดเ้คย
ทอดท้ิงบุตรของตนในอดีตและเร่ืองน้ียงัมีอีกมากมมาย  เพราะเป็นเร่ืองยาวมากจนถึงพระสมณะโคดมของ
เราเลยทีเดียว  แต่ขา้พเจา้จะไม่น าเอามาเล่าในท่ีน้ีเพราะวา่ในตอนหลงัน้ีไม่เก่ียวเร่ืองสตัวเ์ดียรฉานอะไร  
เร่ืองน้ีอยูใ่นพระสูตรในพระไตรปิฎกและในธรรมบทท่ีไดน้ าเอามาเป็นตวัอยา่งนั้นจะช้ีใหเ้ห็นวา่มนุษย์
ทั้งหลายท่ีไดเ้กิดมาในโลกน้ีนั้น  เม่ือไดต้ายไปแลว้จากโลกน้ีใช่วา่จะตอ้งกลบัมาเกิดเป็นมนุษยไ์ดง่้าย ๆ  
อีก  หรือวา่เม่ือตายไปแลว้จะตอ้งไปเกิดเป็นเทวดาอะไร  สตัวท์ั้งหลายพร้อมดว้ยมนุษยเ์หล่าสรรพสตัวทุ์ก
ภพทุกภูมิในจกัรวาลน้ี  เม่ือสงัขารร่างกายแตกดบัจากไปแต่ละภพแต่ละภูมิอาจจะไปเกิดเป็นอะไรกไ็ด้
หมุนเวียนเปล่ียนกนัไปไม่แน่นอนข้ึนอยูท่ี่วา่สตัวพ์วกนั้นไดก้ระท ากรรมอะไรเอาไว ้ จะเป็นกศุลกรรม  หรือวา่



อกศุลกรรมประเภทไหนเอาไวท่ี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจยัชกัน าเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายเหล่านั้นไปสู่ภพภูมิต่าง 
ๆ  เท่านั้น  แมพ้ระโพธิสัตวซ่ึ์งพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราพระองคน้ี์คือพระสมณะโคดม
น้ีกไ็ดเ้คยเกิดเป็นสตัวเ์ดียรฉานมามากมาย  แต่ไม่ไดน้ าเอามาเขียนเอาไวใ้นท่ีน้ีเท่านั้น  เพียงแต่บอกใหพ้ทุธ
บริษทัทั้งหลายทราบเอาไวเ้ท่านั้น  และต่อไปน้ีขา้พเจา้จะไดน้ าเอาเร่ืองของพวกเปรตและอสุรกายและสัตว์
นรกต่าง ๆ  ท่ีไดก้ระท ากรรมเอาไวใ้นมนุษยโ์ลกและในภาพภูมิต่าง ๆ  แลว้ไดไ้ปรับกรรมท่ีตนไดก้ระท า
เอาไวเ้หล่านั้นในภพภูมิต่าง ๆ  เช่น  จ าพวก  เปรต  จ าพวกอสุรกาย  และจ าพวกสตัวน์รก  ซ่ึงมีอยูใ่น
พระไตรปิฎกและใสมาลยัสูตรต่าง ๆ  จะไดน้ าเอามาเล่าใหฟั้งเสียเลก็นอ้ย  ถา้จะใหน้ าเอามาทั้งหมดเห็นที
จะไม่ไหว  เพราะวา่มีมากเหลือเกิน  และหนงัสือเล่มน้ีจะตอ้งใหญ่โตมากทีเดียว  เพราะฉะนั้นจะไดน้ าเอา
มาเขียนเอาไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี  พอเป็นเคร่ืองประดบัสติปัญญาของผูมี้ใจฝักใฝ่ประพฤติปฏิบติัธรรมเท่านั้น  
จะไดเ้ป็นเคร่ืองเตือนสติเอาไวจ้ะไดไ้ม่หลงผดิไปกระท าอกศุลกรรมต่าง ๆ  ท่ีจะตอ้งไปรับโทษไปรับกราม
แบบน้ี  และเห็นวา่กฎแห่งกรรมต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนแก่เหล่าสตัวท์ั้งหลายในภพต่าง ๆ  ๓๑  ภพ  ๓๑  ภูมิ  เป็น
เร่ืองลึกลบัและล้ีลบัทั้งนั้น  คนธรรมดา ๆ  ท่ีไม่ไดฌ้านสมาบติัและอภิญญาทั้ง  ๕  แลว้  ไม่สามารถจะหยัง่รู้
ไดง่้าย ๆ  เลย  มิฉะนั้น  เรากต็อ้งอาศยัธรรมค าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้  ท่ีพระองคท์รงตรัสรู้สัง่
สอนเอาไวเ้ท่านั้นท่ีจะกระท าใหพ้วกเราชาวพทุธิบริษทัทั้งหลายท่ีจะหยัง่รู้ได ้  เช่นสตัวบ์างพวกดว้ยอ านาจ
ความโลภของตนไดก้ระท าอกศุลกรรมต่าง ๆ  เป็นตนัวา่  ไดเ้บียดเบียนสตัวต่์าง ๆ  และข่มเหงคนอ่ืนเพื่อให้
ไดท้รัพยม์าในทางผดิศีลธรรม  กระท าใหพ้วกเขาเหล่านั้นไดรั้บทนทุกขท์รมานดว้ยวิธีต่าง ๆ  เม่ือตายไป
แลว้พวกเขาเหล่านั้นจะตอ้งไปตกนรกมีไฟนรกเผาพวกนั้นอยูร้่องครวญครางเจบ็ปวดอยูอ่ยา่งนั้นจนกวา่จะ
หมดอกศุลกรรมท่ีตนไดก้ระท าเอาไว ้  สตัวบ์างพวกท่ีใชพ้ระใชส้งฆแ์ละชีใหท้ างานต่าง ๆ  และหลอกให้
พระและชีไปเร่ียไรเอาทรัพยสิ์นเงินทองของคนอ่ืนเขาเอามากินมาใชก้นั  หรือพวกหลอกลวงวา่จะสร้างโบสถ์
สร้างวิหารหรือวา่กฏิุต่าง ๆ  เป็นตน้  แต่แลว้น าเอาทรัพยสิ์นเงินทองทั้งหลายเหล่านั้นเอามากินเอามาใช้
ส่วนตวัเสียหมดอยา่งน้ีเป็นตน้  เม่ือเขาเหล่านั้นไดต้ายไปจากมนุษยแ์ลว้  พวกเขาจะตอ้งตกนรกช่ือวา่โลห
กมุภี  ไปอยูใ่นหมอ้เหลก็ตม้เค่ียวอยูอ่ยา่งทรมานมากถึงแปดหม่ืนปีจึงจะหมดเวรกรรมนั้น  และกรรมของ
สตัวท่ี์ตีพอ่ตีแม่และตีปู่ยา่ตายาย  ของตนและตีพระตีเณรใหไ้ดรั้บทนทุกขท์รมาน  สตัวน์รกจ าพวกน้ีจะถูก
กงจกัรกรดพดัอยูบ่นหวัเลือดไหลอาบไปทั้งตวั  ร้องทรมานอยา่งแสนสาหสัเม่ือสตัวน์รกทั้งหลายเหล่านั้น
ยิง่ร้องด้ินรน  จกัรกรดกย็ิง่พดัเร็วยิง่ข้ึนทรมาทรกรรมอยูแ่บบนั้นจนกวา่จะหมดกรรมของตน  สตัวบ์างพวก
ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีตดัสินความต่าง ๆ  แต่เป็นคนกินสินบนและตดัสินไม่เท่ียงตรง  ตดัสินใหผู้ถู้กเป็นผูผ้ดิรับ
โทษทณัฑไ์ป  พวกน้ีกจ็ะถูกกงจกัรกรดพดัหวัอยูเ่ลือดไหลอาบ  เลือดนั้นเน่าเป็นหนองเน้ือพพุองไปทั้งตวั
นั้นและกินเน้ือเน่าและหนองของตนเองอยูอ่ยา่งนั้น  เจบ็ปวดแสนสาหสัทนทุกขท์รมานไปหน่ึงพทุธนัดรกลัป์  
เม่ือใดมีพระโพธิสตัวล์งมาตรัสรู้เผยแพร่พทุธศาสนาแลว้จึงจะหมดกรรมนั้น  สตัวบ์างพวกท่ีประพฤติผดิ
ศีลโดยมีชูก้บัชายอ่ืน  โดยท่ีตนมีสามีอยูแ่ลว้หรือวา่ชายใดท่ีไปท าชูก้บัหญิงท่ีเขามีสามีอยูแ่ลว้  จะตอ้งไปตก
นรกอยูใ่นขมุน้ี  จะตอ้งไปข้ึนตน้ง้ิวซ่ึงมีหนามยาวถึง  ๑๖  องคุลี  และยมบาลจะเท่ียวเอาหอกเหลก็อนัร้อน
เหมือนแสงเพลิงเท่ียวท่ิมแทงแลว้จบัผกูเอาหวัหอ้ยลงและใหสุ้นขัไล่กดัและจะมีนกอีกาและนกตะกรุมปาก



เหลก็มารุมจิกตีอยูข่า้งบนอีกทีหน่ึง  และหนามง้ิวเหล่านั้นกเ็ป็นหนามกรดไดรั้บทนทุกขท์รมานอยา่งแสน
สาหสั  จนกวา่จะหมดเวรกรรมของตนเม่ือหมดกรรมจากนรกมา  ถา้เป็นชายจะตอ้งเกิดมาเป็นสุนขัอีกหา้
ร้อยชาติ  พอมาเป็นสุนขักจ็ะเปล่ียนเพศทนัทีจะมาเกิดเป็นสุนขัตวัเมียทนัทีเม่ือพน้จากสุนขัแลว้กจ็ะไดม้า
เกิดเป็นคน  พอมาเกิดเป็นคนกจ็ะมาเป็นหญิงงามเมืองหรือวา่โสเภณีอีกหา้ร้อยชาติจึงจะหมดกรรม  และจะ
เป็นหญิงอยูแ่บบนั้นตลอดไปจนกวา่จะกระท าบุญกศุลแลว้ปรารถนาใหเ้ป็นอยา่งเดิมได ้  การกระท ากศุลวา่
จะใหก้ลบัมาเป็นชายไดน้ั้นกต็อ้งใชเ้วลายาวนานมาก  นอกเสียจากไปพบพระปัจเจกพทุธเจา้หรือพระพทุธเจา้
หรือมิฉะนั้นกต็อ้งไปเจอกบัพระอรหนัตท่ี์ท่านเพิ่งออกมาจากนิโรธสมาบติัแลว้ใหพ้รในส่ิงท่ีตนปรารถนา
อนันั้นจึงจะส าเร็จได ้ จึงจะกลบัมาเป็นชายไดเ้หมือนเดิม  ส่วนผูห้ญิงนั้นเม่ือมาเป็นสุนขัหา้ร้อยชาติแลว้  ก็
จะตอ้งเกิดมาเป็นมนุษยเ์ป็นหญิงงามเมืองโสเภณีอีกหา้ร้อยชาติเหมือนกนั  และจะถูกพวกผูช้ายทุบตีอยู่
เสมอ ๆ  เพราะฉะนั้น  กรรมขอ้น้ีพวกท่านทั้งหลายไม่สมควรจะกระท าอยา่งยิง่  ท่ีเล่ามาเพียงเลก็นอ้ยต่าง
กบัความเป็นจริงมากมายนกั  ขอใหพ้วกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายพึงทราบขอ้น้ีเอาไวด้ว้ย  และสตัวอี์กพวก
หน่ึงท่ีมีอ านาจไปเท่ียวยดึพื้นท่ีท่ีท านาท าไร่ของชาวบา้นหรือโกงท่ีดินต่าง ๆ  แลว้  สตัวพ์วกน้ีเม่ือตายไป
แลว้จะตอ้งไปตกนรก  เพราะบาปกรรมท่ีเขาไดโ้กงพื้นท่ีดินต่าง ๆ  และข่มเหงประชาชน  แผน่ดินท่ีเขา
เหยยีบกลายเป็นแผน่เหลก็ลุกวูว่าม  ร้อนเหลือใจไหมเ้ขา้ถึงตบัไตไส้พุงขาดเร่ียราดกระจดักระจายนอนด้ิน
ร้องอยูใ่นไฟนั้นจนกวา่จะหมดกรรม  และจ าพวกเจา้หนา้ท่ีปกครองบา้นเมืองต่าง ๆ  ท่ีข่มเหงประชาชน  รีด
นาทาเร้นเอาทรัพยข์องประชาชนมาดว้ยอ านาจของตน  ท่ีผดิศีลผดิธรรมกเ็ช่นเดียวกนั  จะตอ้งไปรับกรรม
แบบน้ีเช่นเดียวกนั  เม่ือสตัวน์รกพวกนั้นลุกข้ึนวิ่งหนีแผน่เหลก็และไฟนั้นไปทางทิศหน่ึงทิศใดกดี็จะมีภูเขา
ลุกเป็นไฟร้อนแรงมาก  ไดเ้คล่ือนเขา้มาหาทั้งส่ีทิศ  สตัวน์รกพวกนั้นไดรั้บทุกขเ์วทนาอยา่งแสนสาหสัดว้ย
ไฟนรก  โทษทณัฑต่์าง ๆ  ในนรกนั้นตายแลว้เกิด  เกิดแลว้กรั็บกรรมแบบต่อไปจนกวา่จะหมดกรรมของ
ตน  ดว้ยเวลาอนัยาวนานมากเลยทีเดียวจนกวา่จะหมดกรรมท่ีตนไดก้ระท าเอาไว ้ สตัวบ์างพวกท่ีด่ืมกินสุรา
และเมรัย  เม่ือตายไปเขาพวกนั้นจะตอ้งไปตกนรก  ถูกยมบาลเอาน ้าทองแดงและน ้าแสบอนัเค่ียวพล่านดว้ย
ไฟเทลงในปากของสตัวจ์  าพวกนั้นปากเป่ือยพงั  น ้ านั้นตกถึงคอ    คอกไ็หมพ้อง  เม่ือตกถึงอก  อกกเ็ป่ือยพงั
เป็นรูทะลุปรุออกมา  เม่ือตกไปถึงล าไส ้  ล าไสน้ั้นกข็าดกระจดักระจายตบัพงุเป่ือยทลายขาดกระจดักระจาย
ร้องครวญคางอยา่งน่าเวทนาจนตายไปเม่ือตายแลว้กเ็กิดข้ึนมาใหม่  ตอ้งรับแบบนั้นต่อไปอีกจนกวา่จะหมด
กรรมของตนท่ีไดก้ระท าเอาไว ้ เพราะฉะนั้น  พวกกินเหลา้เมาสุราทั้งหลายพึงสงัวรระวงัเอาไวใ้หดี้  เพราะ
จะตอ้งไปชดใชก้รรมท่ีไดก่้อเอาไว ้  ควรงดเวน้กินสุรามารักษาศีลภาวนา  เพื่ออุทิศใหก้บัเจา้กรรมนายเวร
เสียจะไดรั้บกรรมเบาบางลง  หรือวา่ถา้ท่านพยายามกระท าบุญกศุลใหม้าก ๆ  เขา้ไวอ้าจจะหมดไปไดก่้อน  
พวกท่านจะตอ้งตายไปในคราวท่ีไดเ้กิดมาในคราวน้ีกอ็าจเป็นไปไดเ้หมือนกนั   
 

 
 



สัตว์ในยมโลกประเภทจ ำพวกที่เป็นเปรต 
 
 มีเปรตจ าพวกหน่ึงไดรั้บการทรมานล าบากมากมีฝงูกาปากเหลก็นกตะกรุมปากเหลก็  และสุนขั
ใหญ่นอ้ยทั้งหลายรุมกนัจิกท้ึงและกนักินจนเหลือแต่กระดูกแลว้พวกนกกานกตะกรุมเหล่านั้นกล็งมาโฉบ
เฉ่ียวข้ึนไปบนเวหาและรุมกนัจิกกินอยูอ่ยา่งนั้นด้ินทุรนทุราย  เปล่งเสียงร้อยโอดครวญอยา่งน่าเวทนายิง่นกั  
เปรตจ าพวกน้ีเม่ือเป็นมนุษยไ์ดก้ระท ากรรมโดยพวกเขาไดฆ่้าสตัว ์  ฆ่าววั  ฆ่าควายและเน้ือทรายต่าง ๆ  
และสตัวป์ระเภทส่ีขาทั้งนั้นเม่ือตายไปตกนรกแลว้ยงัจะตอ้งมาเป็นเปรตอีกชดใชก้รรมต่อไปดว้ยเศษวิบาก
ยงัไม่หมดส้ินจนกวา่จะหมดส้ินวิบากของอกศุลกรรม  ท่ีพวกตนไดก้ระท ากนัเอาไวใ้นสมยัท่ีเป็นมนุษยแ์ละ
ยงัเปรตอีกจ าพวกหน่ึงทรมานมาก  มีขนเตม็ตวั  ขนนั้นเป็นมีดดาบเชือดลงไปในตวัของเปรตประเภทน้ีทัว่
ทั้งตวั  มีขนเป็นมีดดาบเชือดตวัเองเตม็ไปหมด  ร้องครวญครางอยูอ่ยา่งนั้น  ทนทุกขท์รมานอยูอ่ยา่งนั้น
ตลอดเวลาจนกวา่จะตายไป  เม่ือตายไปแลว้กเ็กิดข้ึนมาใหม่  รับกรรมจนกวา่หมดกรรมและเศษวบิากต่าง ๆ  
ท่ีพวกเขาเหล่านั้นไดก้ระท าเอาไวเ้ม่ือเป็นมนุษย ์  เปรตจ าพวกน้ีเม่ือพวกเขาเหล่านั้นไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์ 
พวกเขาไดฆ่้าหมูขายเล้ียงลูกเล้ียงเมียและเล้ียงครอบครัวของตนตลอดมาเป็นอาชีพเป็นเนืองนิตย ์  เปรตทั้ง
สองจ าพวกน้ีเขาจะตกนรกและเป็นอยูอ่ยา่งน้ีเท่าเสน้ขนของสตัวต่์าง ๆ  ท่ีเขาไดก้ระท าเอาไวที้เดียว  ขนเสน้
หน่ึงกก็ระท าใหพ้วกเขาเหล่านั้นนบัไปชาติหน่ึงจนกวา่จะตายไปในยมโลกนั้น  แลว้พวกเขากจ็ะเกิดมาอีก
มาชดใชก้รรมเร่ือย ๆ  จนกวา่จะหมดจ านวนของขนสตัวท์ั้งท่ีพวกเขาไดฆ่้าไปเหล่านั้น  เป็นการทรมานมาก
เลยทีเดียว  เรียกง่าย ๆ  คือตกนรกเท่าขมุขนของสตัวเ์สน้หน่ึงนบัชาติแต่ละทีแต่ละชาติจนหมดกนัไป  ฆ่า
สตัวเ์ท่าไรกน็บัไปเท่านั้นและจ าพวกยงินกตกปลาหรือวา่กระท าณาติบาตต่าง ๆ  กเ็ช่นเดียวกนั  พดูถึงศีลขอ้
ปาณาน้ีการฆ่ามนุษยเ์ป็นบาปมากท่ีสุดยิง่มนุษยท่ี์เป็นบิดาหรือวา่มารดาหรือผูท่ี้มีศีล  ยิง่จ  าพวกพระอรยิ
บุคคลยิง่แลว้ยอ่มไดรั้บบาปมากข้ึนไปโดยล าดบัทีเดียว  ท่ีขา้พเจา้ไม่ไดน้ าเอามากล่าวใหล้ะเอียดนั้นเพราะ
มนัมีสัตวท่ี์กระท าอกศุลธรรมเป็นจ านวนมาก  ถา้จะเอามาทั้งหมดเห็นจะไม่ได ้ เพยีงแต่เลือกเจาะ ๆ  เอามา
เป็นบางอยา่งพอเป็นเคร่ืองเตือนสติของพวกพทุธบริษทัทั้งหลายเหล่านั้นจะไดไ้ม่กระท าอกศุลกรรมต่าง ๆ  
ลงไปโดยใช่เหตุดว้ยความประมาทเท่านั้นและจ าพวกเปรตจ าพวกน้ีเม่ือเศษวิบากยงัไม่ส้ินพวกเขาเหล่านั้น
จะตอ้งมาเป็นอสุรกายเสวยกรรมต่อไปอีกเป็นเวลาชา้นานนกักวา่จะหมดกรรมลงไปได ้  เพราะฉะนั้น  
ขอใหพ้วกพทุธบริษทัทั้งหลายจงขวนขวายแสวงหาแต่ความดี  ใหห้ลบหลีกในการท่ีจะกระท าชัว่เสียเถิด   
 อุปนียติ โลโก อธุโว 

 อตาโณ โลโก อนภิสฺสโร 

 อสฺสโก   โลโก สพฺพฃ๊  ปหาย คมนีย   

 อูโน โลโก อติตฺโต ตณฺหาทาโสฯ 

โลกคือเบญ็จขนัธ์ ชรามนัน าเขา้ไป ใกลต่้อความบรรลยั อนาถแทบ่้อมัน่คง 

โลกน่ะใช่ใหญ่ยิง่ บ่อมีส่ิงเอง็ประสงค ์ จ าตอ้งวายชีวง ของทั้งส้ินละท้ิงไป 



โลกนั้นมนัพร่องอยู ่  จึงไม่รู้เบ่ือเบือนใจ เพราะมนัไม่เป็นไทย มนัเป็นทาสแห่งตณัหา 

ควรท่านผูเ้ป็นปราชญ ์ อนัฉลาดทรงปัญญา เร่งคิดพิจารณา ใหเ้ห็นแทเ้ป็นแน่นอน   

อยา่ฟังแต่เสียงเพราะ  และเสนาะดว้ยค ากลอน   จงฟังค าสัง่สอน แลว้ตริตรึกระลึกตามฯ 

 อปฺปมาโท     อมต      ปทฺ     ปมาโท      มจฺจุโน     ปท  

 อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ  เยปมตฺตา  ยถา  มตา  ฯ 

ความไม่เมาทัว่ไป คือแจง้ในกายสังขาร ไม่เมาไม่ทะยาน ในรูปรสและกล่ินเสียง   

เป็นทางบทจร สู่อมรนิเวศน์เวียง มตัยรุาชหรืออาจเมียง และจะมองบ่อแลเห็น 

ความเมาทัว่ไปนั้น   คือใฝ่ฝันทุกเชา้เยน็ เมายิง่ในส่ิงเบญ็- จกามาคณารมณ์ฯ 

เป็นทางจะกา้วสู่ มฤตยปูระสบสม ความตายยอ่มระดม ติดตามปลน้ชีวาลาญ 

นรชาติทั้งหลายใด บ่อหลงใหลเมาซมซาน ถึงแมว้อดวายปราณ กดุ็จราวกะบ่อตาย 

นรชาติทั้งหลายใด ผูมี้ใจอนัเมาหมาย แมชี้พบ่อท าลาย ประดุจมว้ยซ่ึงชีวี 

น่ีแหละท่านทั้งหลาย คณาชายหมู่สตรี ฟ้งแลว้จงไดมี้ กมลมุ่งก าหนดไวฯ้ 

 นิรย      ปกปกมฺมนฺตา    ปุญฺญกมฺมา    จ    สุคิต  ํ     ตสฺมา    กเรยฺย    กลฺยาณ  

 นิจฺจย      สมฺปรายกิ     ปุญฺญานิ    ปรโลกสฺม     ปติฏฐา  โหนฺติ    ปาณิน  ฯ   

นระใดกระท าบาป อนัยุง่หยาบร้ายเหลือใจ ฆ่าสตัวใ์หบ้รรลยั หยบิฉวยฉกปลน้สะดม 

อีกท ากามมิจฉา ด่ืมสุราเมาซานซม มุสาด่าระงม เสียดส่อท่านใหร้้าวฉานฯ 

ผูน้ั้นจะรับผล ไดทุ้กขท็นทรมาน รับโทษทุราจาร คุกตะรางเป็นเรือนนอน 

คร้ังวา่ส้ินลมปราณ นิรยบาลยอ่มพาจร สู่นรกหมกไฟฟอน เป็นเท่ียงแทไ้ดแ้ก่ตนฯ 

นระใดจ าศีลสร้าง ใหท้านบา้งท ากศุล ในชาติท่ีเป็นคน จะอยูสุ่ข  เกษมศานต์ิ 

คร้ันตายวายชีวาตม ์ ผลอ านาจศีลและทาน จะน าใหส้ าราญ เสวยสุขสรวงสวรรค ์

ดูราท่านทั้งหลาย หญิงและชายถว้นหนา้กนั จงจ าขอ้ส าคญั คิดเกรงบาปอนัหยาบคาย 

เร่งท าซ่ึงทานศีล เป็นอาจิณอยา่วางวาย ตามส่วนก าลงักาย จะท าไดไ้ม่กระเกณฑฯ์ 

ถา้ตนเป็นคนขดั กว็ิรัติเบญจเวร อุโบสถก าหนดเพล อาหารค ่าบ่อกล ้ากลาย 

ถา้แมย้ิง่สินทรัพย ์ อเนกนบัมีมากมาย ศีลทานอยา่ดูดาย ท าตามจิตเจตนาฯ   

 อปฺปมาท     ปส สนฺติ    ปยฺญกิริยาสุ    ปณฺฑิตา    อปฺปมตฺโต    อุโภ    อตฺเถ   

 อธิคฺคณฺหาติ    ปณฺฑิโต     ทิฏเฐ    ธมฺเม    จโย    อตฺโถ    โย    จตฺโถ    สมฺปรายโิก     

 อตฺถาภิสมยา    ธีโร    ปณฺฑิโตติ    ปวจฺุจติฯ 



ชนาใดไม่ประมาท หมู่นกัปราชญย์อ่มสรรเสริญ ดว้ยตนบ่อละเมิน ช าระจิตใหผ้อ่งใส 

ยอ่มน าซ่ึงประโยชน ์ ทั้งสองโสดใหเ้ป็นไป คือสบโดยทนัใด เฉพาะหนา้บ่อรารอฯ 

สืบไปในเบ้ืองหนา้ เหตุบุญญาตนท าหนอ จะสบส่ิงพึงพอ ท่ีจะประสงคจ์ านงปอง 

ควรเรียกวา่บณัฑิต  รู้ชอบผดิโดยท านอง บ่อแผกผดิระบอง ไดน้ามเรียกทรงปัญญาฯ 

ควรท่ีสาธุชน จกัขวนขวายเร่งศึกษา ดุจค าร ่ าพรรณนา จะสบสุขสถาพรฯ 

 

เร่ืองของเทวะหรือเร่ืองของเทพต่ำง ๆ 
 
 เก่ียวแก่เร่ืองความล้ีลบัในจกัรวาลกนัแลว้  ใน  ๓๑  ภพ  ๓๑  ภูมิน้ี  ทุก ๆ  ภพทุกภูมิกย็อ่มจะมี
ความล้ีลบัทั้งนั้น  แต่ความล้ีลบัต่าง ๆ  กย็อ่มจะแตกต่างกนัออกไปแต่ละภพแต่ละภูมิยอ่มไม่เหมือนกนั  
เพราะวา่ความเป็นอยูข่องเหล่าสรรพสตัวแ์ต่ละภพแต่ละภูมินั้นไม่เหมือนกนั  ส่วนมนุษยก์มี็ความเป็นอยูอี่ก
แบบหน่ึง  ท่ีมนุษยมี์ความเป็นอยูเ่ป็นอยา่งไรนั้น  พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายกย็อ่มเห็นกนัอยูแ่ลว้  อนัน้ี
ไม่ตอ้งน าเอามาอธิบายในท่ีน้ี  เพราะวา่ทุก ๆ  คนยอ่มทราบอยูแ่ก่ใจของทุก ๆ  คนแลว้  ส่วนในยมโลกนั้น
จ าพวกสตัวเ์ดียรฉานต่าง ๆ  ท่ีอยูใ่นมนุษยโ์ลกน้ีพวกท่านกย็อ่มทราบดีเช่นเดียวกนั  นอกเสียจากจ าพวก
สตัวเ์ดียรฉานในจ าพวกท่ีอยูใ่นนรกและในโลกอ่ืน ๆ  เช่น เทวโลก  เป็นตน้  หรือเรียกกนัง่าย ๆ  คือ  จ  า
พวกอทิสมานกายหรือท่ีมีกายเป็นทิพยห์รือละเอียดอ่อนเท่านั้น  ท่ีพวกมนุษยท์ั้งหลายท่ีไม่สามารถจะ
มองเห็นดว้ยตาเน้ือนัน่เอง  ท่ีพวกท่านทั้งหลายจึงจะไม่ทราบไดว้า่มีรูปร่างหนา้ตาและผวิพรรณวรรณะวา่
เป็นอยา่งไร  จ าพวกสตัวเ์ดียรฉานทั้งหลายเหล่านั้นเร่ืองอยา่งน้ีกเ็ป็นเร่ืองสุดวิสยัของพทุธบริษทัทั้งหลาย  ท่ี
ไม่ไดฌ้านสมาบติัและอภิญญา  ๕  ถา้พวกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบติัธรรม  จนไดฌ้านสมาบติัและ
อภิญญาทั้ง  ๕  แลว้พวกท่านกส็ามารถจะรู้เห็นดว้ยตวัของพวกท่านเอง  หรือมิฉะนั้นอยา่งนอ้ยพวกท่านก็
จะตอ้งไดทิ้พยจ์กัษุอภิญญา  ท่านจึงจะมีโอกาสสามารถมองเห็นเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายในภพภูมิต่าง ๆ  ท่ี
เป็นอทิสสมานกาย  ซ่ึงมีกายเป็นทิพยห์รือกายละเอียดได ้  แต่ในต่อไปน้ีขา้พเจา้จะเล่าถึงเร่ืองของจ าพวก
เทพท่ีมีผวิพรรณวรรณะต่าง ๆ  เอาไวเ้ป็นเคร่ืองประดบัสติปัญญาเอาไวใ้นหนงัสือเล่มน้ีสกัเลก็นอ้ย  พวก
ท่านทั้งหลายจะไดท้ราบเอาไวพ้อเป็นหลกัพอเป็นสงัเขปอยา่งนอ้ยกจ็ะไดรู้้วา่เทพท่ีมีผวิพรรณวรรณะเป็น
หวัหนา้ตามสีสนัต่าง ๆ  นั้น  ใครเป็นหวัหนา้ท่ีมีต าแหน่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในจกัรวาลน้ี  เพราะวา่ในภพภูมิต่าง ๆ  
นั้นไม่วา่จะเป็นมนุษยโ์ลกกดี็  หรือวา่ยมโลกกดี็  หรือวา่เทวโลกกดี็  หรือพรหมโลกกดี็  หรือต าแหน่งท่ีสุด
ในจกัรวาลกดี็  หรือวา่ในแสนโกฏิจกัรวาลกดี็  ยอ่มมีผูน้ าและมีหลกัการปกครองดูแลเหล่าสรรพสตัวอ์ยู่
ดว้ยกนั  ทุก ๆ  ภพทุกภูมิไม่ใช่วา่ต่างคนต่างอยูต่ามอธัยาศยัของแต่ละคนหรือวา่ของแต่ละองคใ์นชั้นเทพ
หรือพรหมต่าง ๆ  หรือในยมโลกต่าง ๆ  หรอกนะ  ถา้ใครคิดวา่วิญญาณต่าง ๆ  สามารถมีความเป็นอยูไ่ด้



ตามอธัยาศยัแลว้  อนันั้นเป็นความคิดท่ีผดิทีเดียว  ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง  ของเหล่าสรรพสตัวท่ี์เป็นอยู่
เด๋ียวน้ีและไดเ้ป็นอยูอ่ยา่งน้ีมานบักาลเวลาไม่ถว้น  หรือนบัอุยขยัของจกัรวาลไม่ถว้นแลว้  ถา้ท่านอยาก
ทราบในเร่ืองน้ีไม่ยาก  กใ็หท่้านพิจารณาดูในมนุษยภู์มิเป็นตวัอยา่งกแ็ลว้กนั  ถึงแมพ้วกท่านทั้งหลายยงัจะ
ไม่ไดทิ้พยจกัษุกพ็ึงทราบดว้ยปัญญาของพวกท่านเองไดเ้ช่นเดียวกนั  จะไม่แตกต่างอะไรนกัหรอก  เพราะวา่
หลกัการปกครองของสตัวใ์นจกัรวาลต่าง ๆ  นั้น  ไม่มีอะไรแตกต่างกนัหรอก  เพราะเป็นหลกัการอยา่ง
เดียวกนัอยูแ่ลว้  เพียงแต่ต่างสถานท่ีเท่านั้น  ถึงแมว้า่เราจะมีธรรมและกฎแห่งกรรมกต็าม  กจ็  าเป็นวา่เราก็
จะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาอีกทีหน่ึง  กฎแห่งกรรมและธรรมนั้นถา้ไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลแลว้มนักข็าด
ความศกัด์ิสิทธ์ิ  เพราะจะไม่เป็นตามกฎแห่งกรรมนั้นไดเ้ลย  เพราะวา่จะไม่มีเหล่าสรรพสตัวป์ระเภทไหน
ยอมรับผดิและยอมไดรั้บโทษนั้นไดเ้ลย  กฎแห่งกรรมต่าง ๆ  นั้นกเ็หมือนกบัในเมืองมนุษยข์องเราน้ีเอง  
ทุก ๆ  ประเทศกล็ว้นแต่มีกฎหมายประจ าบา้นเมืองหรือประจ าประเทศของแต่ละประเทศทั้งนั้น  แต่แลว้ก็
จ  าเป็นจะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีรักษากฎหมายต่าง ๆ  ของแต่ละประเภทและของแต่ละประเทศนั้น ๆ  อีกทีดว้ย  ถา้
ไม่มีเจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลแลว้กฎหมายต่าง ๆ  นั้นกไ็ม่มีความหมายหรือไม่มีความศกัด์ิสิทธ์ิอะไรเลย  เพ
รวะวา่พวกมนุษยใ์นประเทศนั้น ๆ  กจ็ะกระท าการต่าง ๆ  ตามอธัยาศยัของตนกนัหมดทุก ๆ  คน  ทุก ๆ  
ประเทศทีเดียว  เพราะวา่เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายเหล่านั้นหรือวา่พวกมนุษยท์ั้งหลายเหล่านั้นกย็งัเป็นปุถุชน
อยูด่ว้ยกนัทั้งนั้น  ยงัมี  ราคะ  โทสะ  และโมหะ  ยงัสมบูรณ์ครบทุก ๆ  ประการ  ไม่มีอะไรบกพร่อง
ตรงไหนอะไรเลย  เพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นกอ็ยากจะกระท าอะไร ๆ  ต่าง ๆ  ไปตามท่ีตนนึกคิดหรือวา่
พอใจ  ตามอธัยาศยัของพวกเขาเหล่านั้นแน่นอน  เพราะฉะนั้นถึงแมว้า่จ าพวกวิญญาณต่าง ๆ  ท่ีไดเ้ป็นเทพ
ชั้นต่าง ๆ  หรือสถานท่ีต่าง ๆ  หรือในจกัรวาลต่าง ๆ  กเ็ช่นเดียวกนัเพราะวา่ลว้นแต่เป็นวิญญาณปุถุชน
ทั้งนั้น  ค  าวา่ปุถุชนน้ีเขา้ใจวา่พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายคงจะเขา้ใจกนัดีทุก ๆ  คนวา่  หมายความวา่
อยา่งไร  เพราะกล็ว้นแลว้แต่กมี็กิเลสแหงนคอตั้งบ่าดว้ยกนัทั้งนั้น  ถึงแมว้ิญญาณนั้นจะอยูใ่นภพไหนภูมิ
ไหนกต็าม  ในยคุพระพทุธศาสนาของเราในยคุพระสมณโคดม  พระบรมศาสดาพระองคน้ี์จึงมีพระปาง
ทรมานทา้วผกามหาพรหมเกิดข้ึน  กด็ว้ยอ านาจท่ีทา้วผกามหาพรหมองคน์ั้นอวดดีมาท าการทดลองฤทธ์ิกบั
พระสัมมาสมัพทุธเจา้นัน่เอง  เพราะฉะนั้นในภพต่าง ๆ  และโลกต่าง ๆ  และในจกัรวาลต่าง ๆ  จึงจ าเป็น
จะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรักษากฎหมายและคอยดูแลรักษาธรรมหรือวา่กฎแห่งกรรมต่าง ๆ  เอาไวทุ้ก ๆ  
ภพ  ทุก ๆ  โลก  ทุก ๆ  จกัรวาลเลยทีเดียว  จะขาดเสียไม่ไดเ้ดด็ขาด  ถา้ไม่มีเจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ  คอยรักษาดูแล
และใหค้วามเป็นธรรมแก่สตัวโ์ลกแลว้  ถา้เป็นมนุษยก์จ็ะเป็นประเทศต่าง ๆ  ข้ึนมาไม่ได ้  ถา้เป็นภพอ่ืน ๆ  
หรือวา่ภูมิอ่ืน ๆ  หรือวา่โลกอ่ืน ๆ  หรือวา่จกัรวาลอ่ืนๆ  กเ็ช่นเดียวกนัยอ่มจะเป็นภพเป็นภูมิหรือวา่โลก
หรือจกัรวาลข้ึนมาไม่ไดแ้น่นอน  อนัน้ีเป็นสจัจธรรมเลยทีเดียว  เพราะฉะนั้นจึงใคร่ขอร้องใหพ้ทุธบริษทั
ทั้งหลายท่ีเป็นสมัทิฏฐิท่ีมีความเช่ือมัน่ในพระธรรมคือค าสัง่สอนของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้  
พระองคน้ี์หรือในพทุธนัดรน้ี  และพวกท่านท่ีมีศรัทธาในพระพทุธศาสนาอยา่งมัน่คงไม่หวัน่ไหว  พึงเขา้ใจ
ตามน้ีดว้ย  เพราะวา่เป็นหลกัความจริงของเหล่าสรรพสตัวท่ี์อยูก่นัในจกัรวาลน้ี  เพราะฉะนั้นในภพภูมิท่ี
พวกเราชาวพทุธทั้งหลายเรียกกนัวา่สวรรคใ์นชั้นต่าง ๆ  หรือในพรหมโลกทั้ง  ๒๐  ชั้นนั้นกเ็หมือนกนั  



ยอ่มอยูใ่นหลกัการปกครองดงักล่าวของจกัรวาลเช่นเดียวกนัและเป็นแบบน้ีทั้งหมดทุก ๆ  จกัรวาลเลยทีเดียว  
เม่ือพวกเราทราบความเป็นอยูข่องเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายในจกัรวาลหรือวา่ในภพภูมิต่าง ๆ  แลว้เช่นน้ี  ต่อ
จากน้ีไปขา้พเจา้จะบอกเล่าเก่ียวแก่เร่ืองเทพท่ีมีศกัด์ิใหญ่ ๆ  และเป็นหวัหนา้ฝ่ายสีต่าง ๆ  เอาไวพ้อสงัเขป  
พอเป็นเคร่ืองประดบัสติปัญญาของพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีผูท่ี้
รับต าแหน่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในจกัรวาลน้ีและในเด๋ียวน้ีกคื็อ  จอมบรมหาจกัรพรรด์ิพระพุทธรามะพระโพธิสัตว ์ 
(หรือพระอาศิวะพระมหาเทพนัน่เอง  เพราะเป็นองคเ์ดียวกนั)  พระองคมี์ต าแหน่งหนา้ท่ีปกครองเหล่า
สรรพสตัวท์ั้งหลายทุก ๆ  ภพทุก ๆ  ภูมิใน  ๓๑  ภพ  ใน  ๓๑  ภูมิน้ีท่ีพวกเราชาวพทุธเรียกวา่เจา้กรรมนาย
เวรทั้งหลายนัน่เอง  และท่ีพวกศาสนาอ่ืน ๆ  ทั้งหลายเรียกวา่พระเจา้ผูส้ร้างโลกสร้างสตัวน์ัน่เอง  เพราะวา่
เป็นวิญญาณดวงเดียวกนั  แตกต่างกนักแ็ต่ช่ือท่ีเรียกขานเท่านั้น  ส่วนศาสนามุสลิมอิสลามเรียกวา่พระอลั
เลาะห์  ส่วนศาสนาฮินดูเรียกวา่พระราม  ส่วนศาสนาพราหมณ์เรียกวา่พระอาศิวะมหาเทพ  รวมแลว้ช่ือเสียง
ต่าง ๆ  นั้นเป็นดวงวิญญาณดวงเดียวกนัคือพระจอมบรมมหาจกัรพรรด์ิ  พระพทุธรามะพระโพธิสตัวน์ัน่เอง    
พระองคเ์ป็นผูท่ี้ไดรั้บต าแหน่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในจกัรวาลน้ีเป็นเวลาชา้นานมาแลว้นบัจกัรวาลไม่ถว้น  พระองค์
เป็นใหญ่ท่ีสุดในจกัรวาลน้ี  และจกัรวาลต่าง ๆ  อีกดว้ย  พระองคมี์หนา้ท่ีปกครองดูแลธรรมหรือกฎแห่ง
กรรมของสตัวโ์ลก  เป็นผูช้ี้ขาดใหค้วามเป็นธรรมแก่สตัวโ์ลกทุก ๆ  ภพ  ทุก ๆ  ภูมิ  ท่ีเกิดมาในจกัรวาลน้ี
และจกัรวาลอ่ืน ๆ  ท่ีประพฤติปฏิบติัธรรมไม่ถูกตอ้งตามท านองครองธรรมจะไดรั้บโทษฉนัใด  ส่วนผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัดีปฏิบติัชอบนั้นสมควรจะไดรั้บผลเช่นไรตอบแทนอยา่งน้ีเป็นตน้  พระจอมบรมมหาจกัรพรรดิ
พระพทุธรามะพระโพธิสตัว ์  พระองคมี์ท่ีอยูป่ระทบัอยูท่ี่ดุสิตลดัดามหาปราสาทมาเป็นเวลายาวนานมาก
มาแลว้  พระองคมี์ผวิกายสีเหลืองเหมือนกบัทองค า  ธรรมชาติชุบใหม่ ๆ  สะกายวาวมาก  เรียกวา่สีทอง
เพชรรัตน์  ซ่ึงสีแบบน้ีและสะกายวาวแบบน้ีมีอยูพ่ระองคเ์ดียวเท่านั้นในจกัรวาลน้ี  และพระองคย์งัมีพระ
มเหสีอีกมากมายลว้นแลว้แต่เป็นเทวะท่ีมีศกัด์ิใหญ่ ๆ  ทั้งนั้น  แต่พระองคมี์พระมเหสีท่ีมีต าแหน่งพระนาง
แกว้นั้นมีอยูพ่ระองคเ์ดียวเท่านั้น  ทรงพระนามวา่สมเดจ็พระนางเจา้สุกญัญารัตน์ราชเทวีบรมราชินีนาถ
มไหสวรรค ์  มเหศกัดิอแรกฤทธ์ิยิ่งยอดกลัยาณีรัตนมาลาราชมหาบพิตร์สถิตลดัามหาปราสาทแกว้อมตะ
นพรัตน์ม่ิงมเหสี  (ถา้เรียกสั้น ๆ  วา่พระนางแกว้เทวี)  ช่ือน้ียาวมากเลยทีเดียว  มีเทวะท่ีมีช่ือยาวท่ีสุด
พระองคเ์ดียวเท่านั้นในจกัรวาลน้ี  คือ  พระนางแกว้ของพระจอมบรมมหาจกัรพรรดิพระพทุธรามะพระ
โพธิสตัวน้ี์เท่านั้น  และพระองคมี์พระวรกายสีชมพสูดสะกายวาวเพชรรัตน์สวยงามมาก  และพระองคท์ั้ง
สองมีพระราชรสท่ีเป็นพระต าแหน่งพระลูกแกว้ทั้งหมดอยู ่ ๙  พระองคด์ว้ยกนัคือ  ๑ พระธรรมราชาอธิบดี
แกว้กายสิทธ์ิทั้งสองพระองค ์ (พระลกัษณ์และพระยม)  ๒ พระจกัรพรรดิแกว้  ๓  พระลูกแกว้เนรมิตร  ๔ 
พระคลงัแกว้  ๕ พระขนุคลงัแกว้  ๖ พระเส้ือเมืองแกว้  ๗ พระขนุพลแกว้  ๘ พระปิยะรัตน์ราชกมุารีแกว้  
รวมทั้งหมดท่ีเป็นพระลูกแกว้ท่ีอยูใ่นพระต าแหน่งใหญ่ ๆ  น้ี   ๙  องคด์ว้ยกนั  และยงัมีพระราชโอรสพระ
ราชธิดาอ่ืนๆ  อีกมากมายดว้ยกนัเลยทีเดียว  เพราะฉะนั้นเทพท่ีมีสีทองทั้งหมดจะข้ึนอยูก่บัพระจอมบรม
มหาจกัรพรรดิพทุธรามะพระโพธิสตัวโ์ดยตรงทั้งหมด  ส่วนเทพท่ีมีสีกายสีชมพดูทั้งหมดกจ็ะข้ึนอยูก่บัพระ
นางแกว้เทวีของพระองคท์ั้งหมดเช่นเดียวกนั  ส่วนพระธรรมราชาอธิบดีนั้นพระองคท์ั้งสองมีผวิกายไม่



เหมือนกนั  พระองคใ์หญ่  (พระลกัษณ์)  นั้นมีผวิกายขาวนวลสกายวาวเพชรรัตน์    ส่วนพระองคน์อ้ง  (พระ
ยม)  นั้นหรือเรียกวา่พระองคเ์ลก็นั้นมีผวิกายสีชมพดูอ่อนกวา่พระนางแกว้เลก็นอ้ยสกายวาวเพชรรัตน์  ส่วน
พระจกัรพรรดิแกว้นั้นมีสีเขียวใบไมแ้ก่สะกายวาวเพชรรัตน์  ส่วนพระลูกแกว้เนรมิตนั้นมีสีพระวรกาย
เหลืองนวลสะกายวาวเพชรรัตน์  ส่วนพระคลงัแกว้นั้นมีสีพระวรกายสีเหลืองอ่อนสกายวาวเพชรรัตน์  ส่วน
พระขนุคลงัแกว้นั้นมีสีพระวรกายขาวนวลสะกายวาวเพชรรัตน์เหมือนกบัพระธรรมราชาอธิบดีองคใ์หญ่  
ส่วนพระเส้ือเมืองแกว้นั้นมีสีทองด่อนสะกายวาวเพชรรัตน์  ส่วนพระขนุพลแกว้นั้นมีสีพระวรกายสะกา
ยวาวเพชรรัตน์เป็นสีเหลืองทองดอกบวบอ่อน  ส่วนพระปิยะรัตนร์าชกมุารีแกว้นั้นมีสีพระวรกายสีชมพดู
อ่อนสะกายวาวเพชรรัตน์  ส่วนกล่ินพระวรกายนั้นพระจอมบรมมหาจกัรพรรด์ิพระพทุธรามะพระโพธิสตัว์
นั้นมีกล่ินพระวรกายเหมือนกบักล่ินดอกมะลิในเวลาบาน  ส่วนกล่ินพระวรกายของพระนางแกว้เทวนีั้นมี
กล่ินพระวรกายเหมือนกบักล่ินดอกพิกลุในเวลาบาน  ส่วนกล่ินพระวรกายของพระธรรมราชาอธิบดีทั้งสอง
นั้น  มีกล่ินพระวรกายเหมือนกนั  มีกล่ินเหมือนกบัดอกพทุธชาดในเวลาบาน  ส่วนกล่ินพระวรกายของพระ
จกัรพรรดิแกว้นั้นมีกล่ินเหมือนกบัดอกสารภีในเวลาบาน  ส่วนกล่ินพระวรกายพระคลงัแกว้นั้น  มีกล่ินพระ
วรกายเหมือนกบักล่ินกระแจะจนัทร์  ส่วนกล่ินพระวรกายของพระขนุคลงัแกว้นั้นมีกล่ินเหมือนกบักล่ิน
แก่นจนัทร์หอม  ส่วนกล่ินพระเส้ือเมืองแกว้นั้นมีกล่ินเหมือนกบัดอกพิกลุแหง้หรือดอกโมก  ส่วนกล่ินของ
พระวรกายของขนุพลแกว้นั้นมีกล่ินเหมือนกบัดอกกล่ินดอกกระดงังาในเวลาบาน  ส่วนกล่ินพระวรกายของ
พระปิยะราชกมุารีแกว้นั้นมีกล่ินพระวรกายเหมือนกบัดอกตน้แกว้ในเวลาบานนั้น  ส่วนเคร่ืองทรงทุก ๆ  
พระองคท์ั้งหมดนั้นแต่งเคร่ืองทรงเตม็พระยศตามพระต าแหน่งทุก ๆ  พระองค ์  ส่วนพระจอมบรมมหา
จกัรพรรดิพระพุทธรามะพระโพธิสัตวท์รงเคร่ืองของจอมพระบรมมหาจกัรพรรดิสีทองเพชรรัตน์  ส่วนพระ
นางแกว้เทวีนั้นทรงเคร่ืองพระนางแกว้สีชมพแูก่เพชรรัตน ์  ส่วนพระธรรมราชาอธิบดีพระองคใ์หญ่ ๆ  (พระ
ลกัษณ์)  นั้นทรงเคร่ืองสีขาวนวลเพชรรัตน์  ส่วนพระธรรมราชาอธิบดีพระองคใ์หญ่  (พระลกัษณ์)  นั้น
ทรงเคร่ืองสีขาวนวลเพชรรัตน์  ส่วนพระธรรมราชาอธิบดีพระองคเ์ลก็  (พระยม)  นั้นทรงเคร่ืองสีชมพอู่อน
กวา่พระนางแกว้เลก็นอ้ยเหมือนกบัพระทรงเคร่ืองเตม็พระยศในเมืองไทยของเราน่ีเอง  ส่วนพระจกัรพรรดิแกว้
นั้นทางเคร่ืองสีเขียวใบไมแ้ก่  ส่วนพระลูกแกว้เนรมิตนั้นทรงเคร่ืองสีเหลือนวล  ส่วนพระคลงัแกว้นั้น
ทรงเคร่ืองสีเหลืองอ่อน  ส่วนขนุคลงัแกว้นั้นทรงเคร่ืองขาวนวล  ส่วนพระเส้ือเมืองแกว้นั้นทรงเคร่ืองสีทอง
อ่อน  ส่วนพระขนุพลแกว้นั้นทรงเคร่ืองสีทองดอกบวบอ่อนนั้น  ส่วนพระปิยะรัตนร์าชกมุารีแกว้ทรงเคร่ือง
สีชมพอู่อน  เคร่ืองทรงของแต่ละพระองคน์ั้นสะกายวาวเพชรรัตน์ทั้งนั้น  และทรงเคร่ืองเตม็พระยศมีพระ
มงกฎุยอดสูงทั้งนั้นเหมือนกบัพระพทุธรูปทรงเคร่ืองของเมืองไทยของเราอยา่งไงอยา่งนั้นทีเดียว  ส่วนรัศมี
นั้นพระจอมบรมมหาจกัรพรรดิพระพทุธรามะพระโพธิสตัวน์ั้น  มีพระรัศมีมีสีต่าง ๆ  ทุก ๆ  ชนิดมากมาย
เจิดจา้มากกวา่พระองคไ์หน ๆ  ทั้งนั้น  ส่วนสมเดจ็พระนางแกว้เทวีนั้นมีพระรัศมีเป็นฉพัพรรณรังสีเจิดจา้
สดสวยงดงามมาก  และนอกจานั้นกมี็รัศมีไปตามพระวรกายของแต่ละพระองคเ์จิดจา้สวยงามมากเช่นเดียวกนั
ทุก ๆ  พระองคเ์ลยทีเดียว  ส่วนคุณครูอิศวร  (หรือพระอสิวะเทพ)  นั้นมีสีพระวรกายเป็นสีเขียวมรกตแก่  
ทรงเคร่ืองมงกฎุสั้นมีรัศมีสีเขียวมรกตแก่  คุณครูพอ่นารายณ์มีสีพระวรกายเป็นสีเขียวมรกตอ่อน  ทรงเคร่ือง



มงกฎุสั้นมีรัศมีสีเขียวมรกตอ่อน  คุณครูพระพทุธมงคลเป็นครูใหญ่สูงสุดฝ่ายพทุธจกัร  มีสีพระวรกายขาว
ออกนวลมีรัศมีออกสีขาวออกนวล  เคร่ืองทรงนุ่งขาวห่มขาวเกลา้ผมมวยเหมือนกบัพราหมณ์มีมือถือไมเ้ทา้
ลกัษณะงอ ๆ  อีกหน่ึงอนั  ไมเ้ทา้อนัน้ีศกัด์ิสิทธ์ิมากโคนช้ีตายปลายช้ีเป็นสุดแทจ้ะใช ้ คุณครูฤาษีนารอดผวิ
พระวรกายด าเหลือบเหมือนกบันิล  มีพระวรกายอว้นด าใหญ่โตมาก  ทรงผา้นุ่งผา้ห่มสีด าสลบัเหลืองทอง
เหมือนกบัหนงัเสือ  เกลา้มวยสีรัศมีสีด าปลายรัศมีออกเหลืองทองเลก็นอ้ย  คุณครูฤาษีตาววัมีสีพระวรกาย
ออกเป็นสีม่วงแก่  รูปร่างใหญ่เหมือนกบัคนโบราณร่างใหญ่มาก  ทรงผา้นุ่งห่มสีม่วงแก่  และมีพระรัศมีเป็น
สีม่วงแก่  คุณครูฤาษีตาไฟมีสีพระวรกายเป็นสีแดง  คุณครูฤาษีกาลยัโกฏมีสีพระวรกายเป็นเหมือนกบัสี
น ้าตาลไหม ้  มีพระวรกายใหญ่โตเหมือนกบัคนโบราณ  ทรงผา้นุ่งผา้ห่มเป็นสีน ้าตาลไหมส้ลบัเหลืองลาย
เหมือนกบัหนงัเสือโคร่งมีรัศมีพระวรกายสีน ้าตาลไหม ้ คุณครูฤาษีภิเภกมีพระวรกายเป็นสีฟ้าแก่ออกน ้าเงิน  
มีพระวรกายรูปร่างหล่อเหลาใหญ่โตเหมือนกบัคนโบราณทรงเคร่ืองมีมงกฎุสั้น  มีรัศมีพระวรกายเป็นสีฟ้า
แก่ออกน ้าเงิน  ส่วนพระพมหรมมาคุณครูใหญ่ฝ่ายซา้ยมีพระวรกายสีเขียวใบไมอ่้อนมีรูปร่างใหญ่โตเหมือนกบั
คนโบราณ  ทรงเคร่ืองมีมงกฎุนมีรัศมีออกเป็นสีเขียวใบไมอ่้อน  ส่วนคุณครูพอ่นารายณ์นั้นเป็นครูใหญ่ฝ่าย
ขวาและมีรูปร่างสวยงามและใหญ่โตมากและสวยงาม  ส่วนคุณครูสมิงไพรมีพระวรกายสีเทา  เกลา้ผมมวยมี
ลกัษณะเหมือนคนโบราณมีรัศมีสีเทาแก่เป็นครูใหญ่ฝ่ายวา่ยนาต่าง ๆ  ครูอิศวรน้ีท่านเป็นพระนิยะตะพระ
โพธิสัตว ์ จะไดต้รัสรู้เป็นหวัหนา้สังฆรั์ตนอ์งคท่ี์ส่ีนบัตั้งแต่พระศรีอริยเมตตรัย  เป็นตน้  ช่ือวา่พระมารสาธิราช  
ส่วนพระแม่ธรณีเทวีมีพระวรกายสวยงาม  และมีสีพระวรกายด าเหลือบทองสะกายวาวเพชรรัตน์  ทรงเคร่ือง  
สีทองอ่อนสะกายวาวเพชรรัตน์และมีมงกฎุเหมือนกบันางงามจกัรวาล  และมีรัศมีด าเหลือบทองสะกายวาว
เพชรรัตน์  ส่วนพระแม่คงคาเทวีมีพระวรกายสวยงาม  และมีสีพระวรกายสีขาวสะกายวาวเพชรรัตน์  
ทรงเคร่ืองสีขาวสะกายวาวเพชรรัตน์  มีรัศมีเป็นสีขาวสะกายวาวเพชรรัตน์  พระแม่โภสพเทวีมีพระวรกาย
สวยงามและมีสีพระวรกายสีทองอ่อนสกายวาวเพชรรัตน์  ทรงเคร่ืองสีทองอ่อนสะกายวาวเพชรรัตน์มีมงกฎุ
เหมือนกนักบัพระแม่ธรณีและพระแม่คงคา  ส่วนรัศมีพระวรกายสีทองอ่อนสะกายวาวเพชรรัตน์  พระแม่อา
กาศิณีเทวีมีพระวรกายสวยงามและมีสีพระวรกายสีฟ้าอ่อนสะกายวาวเพชรรัตน์  ทรงเคร่ืองสีฟ้าอ่อนสะกา
ยวาวเพชรรัตน์และมีมงกฎุเหมือนกนักบัทุก ๆ  องค ์  เหมือนพระแม่คงคาเทวีมีพระรัศมีเป็นสีฟ้าอ่อนสกา
ยวาวเพชรรัตน์  พระอคัคิณีเทวีมีพระวรกายสวยงามและมีสีพระวรกายแดงเลือดนกสะกายวาวเพชรรัตน ์ 
ทรงเคร่ืองสีแดงเลือดนกสะกายวาวเพชรรัตน์  และทรงเคร่ืองสีแดงเลือดนกสะกายวาวเพชรรัตน์  และทาง
มงกฎุเหมือนกบัพระแม่โภสพ  พระแม่วรุตตีเทวี  มีพระวรกายสวยงาม  และมีสีพระวรกายขาวนวลสะกา
ยวาวเพชรรัตน์  ทรงเคร่ืองสีขาวนวลสะกายวาวเพชรรัตน์  และมีมงกฎุเหมือนกนัและมีรัศมีเป็นสีขาวนวล
สะกายวาวเพชรรัตน์  พระลกัษมี์เทวีพระวรกายสวยงามมีพระวรกายสีเหลืองอ่อนสะกายวาวเพชรรัตน์  ทรงเคร่ือง
สีเหลืองอ่อนสะกายวาวเพชรรัตน์มีรัศมีสีเหลืองอ่อนสะกายวาวเพชรรัตน์  และมีมงกฎุเหมือนกนักบัองค์
ตน้ ๆ  นั้น  ส่วนพระหลานแกว้ทั้งส่ีมีพระสมุทรเพชรรัตน์แกว้กายสิทธ์ิทั้งสองพระองคมี์พระวรกายสีน ้า
ทะเลแก่สะกายวาวเพชรรัตน์  มีเคร่ืองทรงสีน ้าทะเลแก่สะกายวาวเพชรรัตน์และทรงมกฎุสั้น  มีรัศมีเป็นสี
น ้าทะเลแก่สะกายวาวเพชรรัตน์  ส่วนพระประค าทองแกว้กายสิทธ์ิมีพระวรกายสีชมพอู่อนสะกายวาวเพชร



รัตน์และทรงเคร่ืองสีชมพอู่อนสะกายวาวเพชรรัตน์  และมงกฎุสั้นและมีรัศมีสีชมพอู่อนสกายวาวเพชรรัตน์  
พระอุมาเทวพีระวรกายสวยงาม  มีพระวรกายสีเหลืองดอกบวบอ่อนสกายวาวเพชรรัตน์  ทรงเคร่ืองสีเหลือง
ดอกบวบอ่อนสะกายวาวเพชรรัตน์  ทรงมงกฎุเหมือนกบัพระลกัษณ์มีเทวี  มีรัศมีสีเหลืองดอกบวบสะกา
ยวาวเพชรรัตน์ส่วนเทพต าแหน่งอ่ืน ๆ  ท่ีมีสีและรัศมีสีไหนกข้ึ็นอยูก่บัตน้สีนั้นโดยตรงทั้งหมด   
 ต่อจากน้ีขา้พเจา้จะน าเทพสีต่าง ๆ  ในเร่ืองพระมาลยัสูตรมาเล่าใหฟั้งในตอนท่ีพระมาลยัท่าน
เสดจ็ข้ึนไปชั้นดาวดึงษ ์  เพื่อจะน าเอาดอกบวัแปดดอกของชายผูห้น่ึงท่ียากจนเขญ็ใจในหมู่บา้นกมัโพช
ชนบทในประเทศลงักา  ซ่ึงเป็นคนมีความกตญัญูกตเวทีต่อมารดาของตนยิง่นกั  แต่เป็นคนยากจนเขญ็ใจ
ตามปกติแลว้ชายผูน้ี้มีอาชีพคือ  เกบ็ผกัหกัฟืนขายเล้ียงชีพและเล้ียงมารดาของตน  อยูม่าวนัหน่ึงชายผูน้ั้น
อาบน ้าช าระกายเห็นดอกอุบล  (คือดอกบวั)  แปดดอกสีสดงดงามาก  จึงไดเ้กบ็ดอกอุบลเหล่านั้นมาดว้ยใจ
ช่ืนชมยินดีและมีศรัทธาอยู่ในพระพุทธศาสนา  เม่ือชายนั้นเก็บเอาดอกอุบลข้ึนมาจากสระแลว้เหลือบไป
มองเห็นพระมาลยัเถระเจา้ซ่ึงไดเ้ดินออกมาบิณฑบาตเดินส ารวมอินทรียม์าแต่ไกล  เม่ือชายนั้นเห็นพระมาลยั
เถระเจา้เดินมาเท่ียวรับบิณฑบาตในคร้ังนั้นดว้ยท่ีตนมีจิตศรัทธาในพระพทุธศาสนา  และในพระมาลยัเถระ
จึงไดน้ าเอาดอกบวัท่ีตนไดเ้กบ็มาทั้งหมดแปดดอกนั้นน าเอาไปถวายแก่พระมาลยัเถระในวนันั้น  แลว้ตั้งจิต
อธิษฐานตั้งความปรารถนาวา่  ดว้ยเดชะท่ีขา้พเจา้ไดถ้วายดอกไมเ้ป็นทาทนน้ี  ดว้ยอ านาจผลบุญน้ีขา้พเจา้
เกิดในสถานท่ีใดทิศใดแมน้ไดห้ม่ืนชาติหรือแสนชาติกต็าม  ข้ึนช่ือวา่ความเขญ็ใจ  ขออยา่ไดบ้งัเกิดมีข้ึนแก่
ขา้พเจา้เลย  เม่ือพระมาลยัเถระไดรั้บเอาดอกอุบลจากชายผูน้ั้นแลว้  ท่านกไ็ดอ้นุโมทนาคือใหพ้ระกบัชายคน
นั้นแลว้กล่าววา่  ถา้ใครกต็ามเป็นผูท่ี้มีใจบริสุทธ์ิถวายทานดว้ยความยนิดีเช่นน้ีจะตั้งความปรารถนายอ่มไดผ้ล
แน่นอนจะไดรั้บผลสมความปรารถนาดงัใจท่ีไดต้ั้งเอาไว ้  พระมาลยัเถระ  เม่ือรับดอกอุบลนั้นมาและไดใ้ห้
พรกบัชายนั้นแลว้กม็าคิดวา่ดอกอุบลสดสวยเช่นน้ี  เราสมควรจะน าเอาไปบูชาท่ีพระมหาเจดียสถานท่ีพระ
ธาตุจุฬามณีท่ีพระอินทร์ทรงสร้างประดิษฐานเอาไวบ้นชั้นดาวดึงส์เทวโลก  เม่ือพระมาลยัเถระมาด าริในใจ
เช่นนั้นจึงไดเ้หาะข้ึนไปบนชั้นดาวดึงส์ดว้ยอ านาจฤทธ์ิและฌานสมาบติัและอภิญญาท่ีช านาญเพียงวา่ลดัน้ิว
มือเดียวกถึ็งดาวดึงส์เทวโลกท่ีมีพระธาตุเจดียจุ์ฬามณีท่ีพระอินทร์ทรงสร้างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระ
เข้ียวแกว้เอาไวแ้ลว้พระมาลยัเถระกไ็ดน้ าเอาดอกอุบลทั้งแปดดอกนั้นไปถวายท่ีพระมหาเจดียจุ์ฬามณีนั้นทั้ง
แปดทิศเสร็จแลว้จึงไดก้ลบัมานัง่อยูข่า้งทิศบูรพาในขณะนั้นกมี็พระอินทราเทวา  พร้อมดว้ยเทวาอนัเป็น
บริวารมีนางเทพอปัสรนางสวรรคอ์นัมีรูปร่างหนา้ตาสวยงามทั้งนั้นกไ็ดเ้สดจ็มากราบไหวพ้ระมหาธาตุเจดีย์
มหาจุฬามณีนั้นพร้อมดว้ยบริวารของพระองคเ์ป็นจ านวนมากมายทีเดียว  ดว้ยดอกไมธู้ปเทียนทองอนัเป็น
ทิพย ์  ซ่ึงมีกล่ินหอมระร่ืนทั้งแปดทิศพร้อมดว้ยบริวารของพระองคจ์นครบรอบจุฬามณีมหาเจดียน์ั้น  เม่ือ
พระอินทราพร้อมดว้ยบริวารทั้งหาดของพระองค ์  เม่ือไดก้ราบไหวว้นัทามหาเจดียเ์สร็จแลว้จึงไดเ้ห็นพระ
มาลยัจึงไดม้านัง่ลอ้มอยูเ่รียงกนั  และท าการยกมือข้ึนพร้อมกนัไหวพ้ระมาลยัเถระ  ส่วนพระอินทราและ
พวกนางฟ้าทั้งหลายเหล่านั้นสัง่สะกิดถามกนัวา่  พระเถระรูปน้ีมาจากสวรรคช์ั้นไหน  แลว้พระอินทราทรง
ถามพระมาลยัเถระว่า  ท่ีข้ึนมาบนสวรรคมี์ความประสงคส่ิ์งอะไร  แลว้พระอินทราและนางเทพอปัสร
ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเขา้มานัง่ลอ้มพระมาลยัเถระ  เม่ือพระมาลยัเถระนั้นไดย้นิพระอินทราทรงรับสัง่ถามเช่นนั้น  



พระมาลยัเถระกต็อบไปวา่  อาตมาเอาดอกไมม้าถวายบูชาพระเกศเจดีย ์  แลว้พระมาลยัเถระเธอถามกบัพระ
อินทราวา่  พระเจดียน้ี์ใครสร้างท าข้ึนมา  พระอินทราตอบกบัพระมาลยัวา่  พราติเจดียน้ี์ขา้พเจา้ไดส้ร้าง
ข้ึนมาเพื่อเกบ็เอาไวก้ราบไหวบู้ชา  พร้อมดว้ยทวยเทพต่าง ๆ  กจ็ะมากราบไหวบู้ชาเช่นกนัในสวรรคน้ี์  และ
พระอินทร์กรั็บสัง่ต่อไปวา่  ขา้พเจา้สร้างดว้ยแกว้อินทนิลสีต่าง ๆ  กนัและบรรจุพระเกศนั้นพร้อมดว้ยพระ
เข้ียวแกว้พระทศพล  พระมาลยัเถระรับสัง่ถามพระอินทราต่อไปวา่  พวกเทวดาทั้งหลายเหล่าน้ีไดก้ระท า
กศุลอะไรไวใ้นเมืองมนุษยจึ์งไดม้าเสวยสุขอยูใ่นเมืองพรหมเมืองสวรรคน้ี์  อยูก่นัอยา่งมีความสุขสบาย  
เพราะดว้ยอ านาจบุญกศุลท่ีพวกเขาไดก้ระท ามา  พระอินทราจึงตอบพระมาลยัเถระวา่  เทวาบางพวกมีบุญ
นิดหน่อยกจ็ะอยูใ่นสวรรคไ์ม่ไดน้านกจ็ะตอ้งจุติจากสวรรคไ์ป  เทพบางพวกท่ีมีบุญมากกส็ามารถอยูใ่นสวรรค์
ไดน้านเปรียบเสมือนกบับุคคลท่ีท านาท าไร่  ถา้ใครท านาไดข้า้วนอ้ยกไ็ม่สามารถเอาเกบ็ไวกิ้นไดน้าน  ถา้
ใครท านาไดข้า้วมากกส็ามารถเกบ็ไวกิ้นไดน้าน  ฉนัใดกดี็  เทพต่าง ๆ  ท่ีไดมี้โอกาสไดม้าอยูใ่นสวรรคก์ฉ็นั
นั้นเหมือนกนั  และเม่ือมาเกิดในสวรรคแ์ลว้กย็งักระท าต่อไปอีกเร่ือย ๆ  ไม่หยดุหยอ่นกย็อ่มเพิ่มพนูมากข้ึน
ไปอีก  เม่ืออยูใ่นสวรรคแ์ลว้กย็งัหมัน่ฟังธรรมบูชาถวายธูปเทียนดอกไมม้ณฑาพระเกศจุฬามณีเจดียส์ถาน  
ผูน้ั้นกจ็ะไดมี้โฮกาสอยูใ่นสวรรคไ์ดย้นืนานและจะมีกศุลค ้าชูตนใหไ้ปเกิดในสวรรคช์ั้นสูง ๆ  ข้ึนไปอีก  
และสามารถท าใหพ้วกเขาไปถึงพระนิพพานในกาลต่อไปไดอี้กดว้ย  เม่ือพระมาลยัไดย้นิค าตรัสจากพระ
อินทรามาแบบนั้นจึงไดไ้ต่ถามพระอินทร์ต่อไปวา่  เทพต่าง ๆ  พากนัมากราบไหวบู้ชาพระธาตุเจดียก์นัถว้น
หนา้  แลว้พระโพธิสัตวศ์รีอารยพ์ระองคท่์านจะเสดจ็มากราบไหวบู้ชาพระธาตุเจดียน้ี์ดว้ยหรือเปล่า  หรือจะ
ไม่เสดจ็มาดว้ยในวนัน้ีพระอินทร์กต็อบบอกกบัพระมาลยัวา่  พระโพธิสตัวพ์ระศรีอารยน์ั้นท่านจะตอ้งเสดจ็
มาแน่นอน  เพราะวา่พระศรีอารยท่์านจะเสดจ็มากราบไหวบู้ชาพระธาตุเจดียใ์นวนัสิบส่ีสิบหา้ค ่าและแปด
ค ่าเหมือนกบัในวนัน้ี  ท่านกจ็ะมากราบไหวบู้ชาเป็นประจ าและเม่ือพระโพธิสตัวศ์รีอารยท่์านไดม้ากราบ
ไหวบู้ชาพระธาตุเจดียเ์สร็จแลว้พระองคท่์านกจ็ะมาเทศนาใหบ้รรดาพวกเทพทั้งหลายฟังพระธรรมต่าง ๆ  
อีกดว้ย  และพระอินทร์ยงัไดบ้อกกบัพระมาลยัเถระต่อไปอีกวา่  พระโพธิสตัวศ์รีอารยน์ั้นท่านเทศนามีเสียง
เพราะ  และเป็นท่ียนิดีของพวกเทพทั้งหลาย  พระมาลยัเถระถามกบัพระอินทร์ย  ้าไปอีกวา่  วนัน้ีเป็นวนัอฏัฐ
มีท่านพระศรีอารยจ์ะมาแน่หรือ  พระอินทร์กต็อบไปวา่  ไม่ตอ้งร้อนใจไปหรอก  ในวนัน้ีประเด๋ียวพระศรี
อารยท่์านกค็งเสดจ็มา  เม่ือพระอินทร์กล่าวตอบพระมาลยัเถระอยูน่ั้นปรากฏวา่ไดมี้เทพพวกหน่ึงไดมี้
บริวารร้อยหน่ึงไดเ้สดจ็มา  เม่ือพระมาลยัแลเห็นเทพพวกนั้นเสดจ็มาจึงไดถ้ามพระอินทร์ออกไปวา่นั้นพระ
ศรีอารยเ์สดจ็มาแลว้ใช่ไหม  พระอินทร์กต็อบวา่  ไม่ใช่พระศรีอารย ์  พระมาลยักถ็ามต่อไปอีกวา่  เทพนั้น
เป็นใคร  เม่ือสมยัเม่ือเป็นคนไดก้ระท าบุญอะไรมา  พระอินทร์กต็อบพระมาลยัไปวา่  เทพองคน้ี์เม่ือสมยั
เป็นคนเขาเป็นคนยากจนเขญ็ใจ  เขาท างานเป็นคนเก่ียวหญา้มาขายกินตามระบอบโลกวิสยั  ไดห่้อขา้วไป
ส าหรับกินส่วนตวัและไดแ้บ่งปันขา้วของเขาใหก้บันกกาวนัละหน่ึงป้ัน  เม่ือใกลจ้ะตายเขาไดร้ะลึกถึงบุญท่ี
เขาท าทานใหก้บันกกานั้น  เม่ือตายมาแลว้จึงไดม้าบงัเกิดบนสวรรคมี์วิมานทิพย ์ เพราะเขาไดบ้ริจาคขา้วให้
เป็นทานดว้ยใจบริสุทธ์ิและศรัทธาเช่ือมัน่วา่เป็นกศุลผลบุญไดส่้งใหเ้ขามาบงัเกิดในสวรรค ์  มีนางฟ้าอนั
สคราญหน่ึงร้อยเป็นบริวารและพวกเทพทั้งหลายนั้นมีเทพบุตรเป็นหวัหนา้หน่ึงองคก์ไ็ดเ้ขา้มากราบบูชาเอา



ดอกไมแ้ละธูปเทียนทองมาบูชาพระธาตุเจดียน์ั้น  และต่อมามีเทพอีกองคมี์บริวารหน่ึงพนั  ทั้งหญิงและชาย
สวยงามรุ่งเรืองดว้ยรัศมีอนัโชติช่วง  เม่ือพระมาลยัเหลือบไปและเห็นพวกเทพท่ีตั้งพนันั้นจึงไดถ้ามพระ
อินทร์ไปวา่  ท่ีมานั้นดูมีรัศมีชชัวาลเป็นพระศรีอารยใ์ช่หรือไม่  พระอินทร์กต็อบวา่  ไม่ใช่  พระมาลยั
พระองคก์พ็ดูวา่ดูงามโสภารัศมีสีแสงเจิดจา้สวยงาม  พระมาลยักถ็ามต่อไปอีกวา่  ท่านเป็นใคร  ไดก้ระท า
บุญอะไรมาจึงมีบริวารหอ้มลอ้มมากมาย  พระอินทร์จึงไดต้อบกบัพระมาลยัวา่  เทพท่านผูน้ั้น  คือ  โคบาล
หนุ่มคนใชเ้ล้ียงววั  เม่ือเขาจะกินขา้วกลางวนัเขาไดแ้บ่งขา้วของเขาใหก้บัเดก็เล้ียวววัดว้ยกนักินประจ า  ดว้ย
อ านาจท่ีมีใจเมตตาไดแ้บ่งปันขา้วใหก้บัเพื่อนเดก็เล้ียงววัดว้ยกนักิน  จึงไดบ้ริวารหน่ึงพนัอนัสวยสดงดงาม
เช่นน้ี   ถา้ผูใ้ดไดใ้หข้า้วแก่คฤหสัถผ์ูมี้ศีลหรือรักษาศีลแลว้ยอ่มจะไดบ้ริวารมากกวา่น้ีอีก  และยงัมีเทพองค์
อ่ืนมาอีก  มีบริวารหน่ึงหม่ืนเป็นบริวารลว้นแลว้แต่มีความสุขสนุกส าราญ  มีรัศมีเจิดจา้จะมากราบไหวพ้ระ
ธาตุเจดีย ์  พระมาลยัเถระจึงไดถ้ามพระอินทร์วา่  เทพองคน์ั้นพระศรีอารยพ์ระโพธิสัตวห์รือ  พระอินทร์
ตรัสตอบวา่  เทพองคน์ั้นไม่ใช่พระศรีอารยพ์ระโพธิสตัวห์รอก  พระมาลยักถ็ามต่อไปอีกวา่  เทพพวกนั้นมี
รัศมีงดงามเม่ือเป็นมนุษยไ์ดก้ระท าบุญอะไร  พระอินทร์ตรัสตอบวา่  เทพนั้นเม่ือเป็นมนุษยไ์ดถ้วายขา้วแก่
สามเณรดว้ยใจอ่อนนอ้มและมีศรัทธาในศาสนาดว้ยอ านาจบุญกศุลท่ีไดถ้วายขา้วแก่สามเณรดว้ยใจศรัทธา
ในพระศาสนา  จึงกระท าใหเ้ม่ือเขาส้ินชีวิตจึงไดอ้านิสงส์อยา่งน้ี  และในตอนนั้นกมี็เทพอีกองคห์น่ึงมี
บริวารสองหม่ืนเป็นบริวารหอ้มลอ้มกนัมามีรัศมีเจิดจา้  และบริวารลว้นเป็นนางเทพอปัสรสวยงามยิง่กวา่  
พระมาลยัจึงไดถ้ามพระอินทร์ไปอีกวา่  นั้นเทพองคน์ั้นใช่พระโพธิสตัวศ์รีอารยใ์ช่หรือไม่  ท่ีก าลงัจะมา
กราบไหวพ้ระธาตุเจดีย ์ พรอินทร์ตรัสตอบวา่  ไม่ใช่  พระมาลยักถ็ามต่อไปอีกวา่  เทพองคน้ี์เม่ือเป็นมนุษย์
ไดก้ระท าบุญอะไรมาจึงไดรั้บผลบุญเห็นปานฉะน้ี  พระอินทร์กต็อบวา่  เทพองคน้ี์เม่ือเป็นมนุษยไ์ดใ้ส่
บาตรหน่อยหน่ึงแก่พระสงฆเ์พียงคร้ังเดียวจึงไดอ้านิสงส์เห็นปานฉะน้ี  และยงัมีเทพอีกองคห์น่ึงมาพร้อม
ดว้ยบริวารสามหม่ืนลว้นแลว้แต่มีรัศมีเจิดจา้และมีรูปสวยงามกวา่  พระมาลยัเถระจึงถามพระอินทร์ไปวา่  
นัน่เทพอีกองคไ์ดม้าพร้อมดว้ยบริวารสามหม่ืนและมีรัศมีและรูปสวยงามกวา่  ใช่หน่อพทุธางกลู  องคพ์ระ
ศรีอารยใ์ช่หรือไม่  พระอินทร์กท็รงตรัสตอบไปวา่  ไม่ใช่หน่อพทุธางกลูหรอก  พระมาลยักถ็ามไปวา่  เป็น
ใคร  ไดก้ระท าบุญอะไรเอาไวเ้ม่ือชาติก่อน    พระอินทร์กไ็ดต้รัสบอกกบัพระมาลยัวา่  เทพองคน้ี์เม่ือชาติ
ก่อนไดเ้ป็นนายบา้นช่ือวา่หรการเศรษฐีไดใ้หท้านจ าศีลหรือรักษาศีลดว้ยดีดว้ยมีความเช่ือมัน่ใจในคุณ
รัตนตรัย  เศรษฐีคนน้ีไดจ้ดัขา้วน ้าหยกูยาพร้อมทั้งสบงและจีวรไดถ้วายแก่พระสงฆใ์นพระพทุธศาสนา  จึง
ไดรั้บสมบติัคือบุญเห็นปานฉะน้ี  และยงัมีเทพหน่ึงมีบริวารส่ีหม่ืนเสดจ็มาชมช่ืนไหวพ้ระเจดีย ์  พระมาลยั
เถระและเห็นจึงไดถ้ามพระอินทร์ไปวา่  พระศรีอารยม์าโน่นใช่ไหม  พระอินทร์กย็งัตอบปฏิเสธวา่ไม่ใช่
พระทศพลหน่อพระพทุธองคศ์รีอารย ์  พระมาลยัจึงถามไปวา่  ตามในกศุลเทพน้ีเม่ือเป็นคนสร้างผลบุญอนั
ใดจึงมีอานุภาพมากมายนกั  พระอินทร์ตรัสตอบวา่  เทพองคน้ี์เม่ือก่อนน้ีเป็นนายช่างหูกคนดีมีปัญญาท าบุญ
มิหยดุหยอ่น  อยูเ่มืองอนุราธบุรีนคร  ช่างหูกบวรคือ  เพชรฉลูกรรม ์  เขาผูน้ี้เม่ือเห็นซากศพแลว้เขาจะเกบ็
เอามาเผาเพื่อหวงัผลบุญ  ไดนิ้มนตพ์ระสงฆใ์หม้าบงัสุกลุ  แลว้ไดใ้หท้านท าบุญอุทิศไปใหผู้ต้ายเขาได้
กระท าบุญใส่บาตรถวายผา้ไตรพร้อมดว้ยฟูกหมอนและท่ีนอนเตียงตัง่อยา่งดี  เขาไดบ้ริวารส่ีห่ืนเพราะ



อานิสงส์เผาศพและถวายท่ีนอนพร้อมดว้ยฟูกหมอนและเตียงตัง่  ล  าดบันั้นมีเทพอีกองคห์น่ึงเสดจ็มาพร้อม
ดว้ยบริหารหา้หม่ืนลว้นแลว้เป็นนางฟ้าสวรรค ์  มีทั้งรัศมีสีเรืองแสงสดสวยมากราบบูชาพระธาตุเจดีย ์  พระ
มาลยัจึงไดถ้ามพระอินทร์อีกวา่ พวกน้ีใช่พระศรีอารยพ์ระโพธิสตัวห์รือไม่  พระอินทร์กย็งัตอบวา่ไม่ใช่  ถา้
อยา่งนั้นเทพพวกน้ีไดส้ร้างกศุลอะไรมาจึงไดผ้ลบุญแบบน้ี  พระอินทร์ตอบวา่  พวกเหล่าน้ีเม่ือก่อนไดเ้ป็น
พระยาในเมืองลงักาเกาะแกว้บุรี  ช่ือวา่ทา้วศรัทธาดิสสาเรืองศรี  เป็นพี่นอ้งกบัทา้วอภยั  ท่านมีความเคารพ
กราบไหวพ้ระรัตนตรัยและพระอรหนัตแ์ละรักษาศีลหา้รักษาศีลแปด  และท่านไดต้ั้งจิตอธิษฐาน  และได้
เจริญพระไตรลกัษณ์เป็นประจ า  และเป็นคนไม่ตระหน่ี  ไดน้ าเงินทองถวายพระสงคเ์ป็นประจ า  และใหท่ี้
พกัแก่คนยากจนไดก้ระท าบุญมาแบบน้ีจึงไดมี้นางฟ้าอนัมีรัศมีสดสวยไดม้าเป็นบริวารถึงหา้หม่ืนองค ์  และ
ต่อจากนั้นกมี็เทพอีกองคมี์บริวารหอ้มลอ้มาถึงหกหม่ืนองค ์  ลว้นแต่เป็นนางฟ้ามีรัศมีมีสีสดสวยไดแ้ห่กนั
มาเพื่อท าการกราบบูชาพระธาตุเจดีย ์ พระมาลยัจึงถามพระอินทร์ไปวา่  พวกน้ีใช่หน่อพระทศพลใช่หรือไม่  
พระอินทร์กย็งัตอบวา่ไม่ใช่เหมือนเดิม  แลว้พระมาลยักไ็ดถ้ามพระอินทร์ไปวา่ เทพองคน้ี์ไดท้  าการสร้าง
กศุลอะไรมา  และมีนามช่ืออะไร  พระอินทร์กต็อบวา่  เทพองคน้ี์มีนามวา่ทา้วอภยัทุฏฐคามณีเจา้ลงักา  
พระองค์นั้ นมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ถวายผา้และยาและได้สร้างกุฎีและถวายอาหาร
บิณฑบาตปรนิบติัแก่พระทุก ๆ  วนั  และหมัน่ฟังธรรมและอุปัฏฐากแก่พระสงฆ ์  กราบไหวด้ว้ยความ
เคารพ  ถา้พระสงฆต์อ้งการอะไรกจ็ดัหาถวายใหต้ามตอ้งการ  และไดส้ร้างสถูปพระเจดียแ์ละไดป้ลูกตน้
มหาโพธ์ิเอาไวเ้ป็นท่ีสกัการบูชาของคนทัว่ไป  และปรนนิบติัต่อบิดาและมารดาพร้อมดว้ยญาติผูใ้หญ่  รักษาพยาบาล
บ าเรอสงฆทุ์กวนั  ใส่บาตรรถวายอาหารและใหท้านทุกวนัแก่คนยากจนเขญ็ใจ  ดว้ยเดชะท่ีไดส้ร้างกศุลเม่ือ
ตายจากเมืองมนุษยม์าจึงไดน้างสาวสวรรคห์กหม่ืนหอ้มลอ้มมา  มีเทพองคห์น่ึงเสดจ็มาดว้ยกนัความคร้ืนเครง
สนุกสนานพร้อมดว้ยนางฟ้านางสวรรค ์  สดสวยงดงามพร้อมดว้ยบริวารหอ้มลอ้มมาเจด็หม่ืนองค ์  พระมาลยั
เถระแลเห็นดงันั้นจึงไดถ้ามพระอินทร์ออกไปวา่  ท่ีเสดจ็มาคราวน้ีพร้อมดว้ยนางฟ้านางสวรรคง์ามโสภา
ทั้งหมดในคราวน้ีเป็นพระศรีอารยใ์ช่หรือไม่  พระอินทร์ตรัสบอกวา่  ไม่ใช่  องคพ์ระศรีอารยห์น่อพทุธวงศ์
องคบ์รมศาสดา  พระมาลยักไ็ดถ้ามพระอินทร์ออกไปวา่เป็นใคร  เม่ือชาติก่อนเธอไดท้ าบุญท ากศุลอะไรมา  
พระอินทร์ตรัสบอกพระมาลยัวา่  เทพองคน้ี์เม่ือชาติก่อนเป็นสามเณรนอ้ยมีใจเป็นกศุลไม่ประมาท  ไม่ลืม
ตวั  ไม่เคียดแคน้แกอาจารย ์  ท านุบ ารุงอาจารยข์องตนดว้ยความเคารพปฏิบติัอาจารยข์องตนตลอดมา  และ
เช่ือฟังอาจารยส์ัง่สอนไดรั้กษาศีลสิบประการ  ไดไ้หวพ้ระเป็นนิรันดร์ไดเ้รียนธรรมดว้ยความเคารพปรนนิบติั
แก่พระสงคท์ั้งหลายถวายน ้าเยน็และน ้าร้อนอยูน่วดเฟ้นกั้นบาทาตกกลางคืนกอ็ยูรั่กษา  ตอนกลางวนักอ็ยู่
เฝ้าแหนคอยรับใชเ้ม่ือพระผูเ้ฒ่าจะไปไหวพ้ระประธานกปั็ดกวาดท าความสะอาดพร้อมดว้ยดามโคมไฟ
เอาไวใ้หไ้ดอุ้ปถมัภค์  ้าชูใหค้รูอาจารยส์บายอกสบายใจ  ทรงศีลรักษาวินยันบัสิบขอ้ไม่มวัหมอง  ดว้ยอ านาจ
บุญกศุลอนันั้นจึงไดว้ิมานทองผอ่งโสภา  พร้อมดว้ยนางฟ้านางสวรรคเ์จด็หม่ืนหอ้มลอ้มลว้นแลว้แต่สด
สวยงดงามทั้งนั้น  ดว้ยอ านาจบุญกศุลดงักล่าวท่ีไดก้ระท าเอาไวด้งักล่าวนั้น  ยงัมีเทพอีองคห์น่ึงไดเ้สดจ็มา
พร้อมดว้ยนางฟ้านางสวรรคมี์สีสดสวยงดงามยิง่นกั  หอ้มลอ้มเป็นบริวารเสดจ็ตามาดว้ยถึงแปดหม่ืนองค ์ 
มีมือถือดอกไมธู้ปเทียนชวาลา   คร้ันมาถึงกราบไหวพ้ระมหาธาตุเจดีย ์  พระมาลยัเถระและเห็นจึงไดถ้าม



พระอินทร์ออกไปวา่  พระศรีอารยม์าโน่นหรือใคร  พระอินทร์กไ็ดต้รัสบอกมาวา่ไม่ใช่  พระมาลยัจึงได้
กล่าววา่  เห็นมากนัมากมายนกัหนาทุบุญกศุลอะไรมาจึงไดด้งัน้ี  มีฤทธาอานุภาพเรืองรองดูงามผอ่งโสภา  มี
นางสาวสวรรคห์อ้มลอ้มเนืองนองถึงแปดหม่ืนไดก้ระท ากศุลอะไรมา  พระอินทร์ตอบวา่เทพองคน้ี์เม่ือก่อน
เป็นคนเขญ็ใจ  เห็นพระภิกษุออกเท่ียวบิณฑบาตไดเ้อาขา้วของตนใส่บาตรก่อนแลว้เท่ียวป่าวร้องดว้ยเสียง
อนัอ่อนหวาน  ไดช้กัชวนใหช้าวบา้นเรือนต่าง ๆ  มาท าการใส่บาตรแก่พระสงฆท่ี์ไดอ้อกมารับบิณฑบาต
นั้นตามศรัทธา  เม่ือชาวบา้นทั้งหลายไดย้นิเสียงจากคนเขญ็ใจผูน้ี้แลว้กมี็ความยนิดีออกมาใส่บาตรกนัถว้น
หนา้  และบางคร้ังชายผูน้ี้กไ็ดเ้ขา้ไปช่วยชาวบา้นท่ีแบกหรือหาบหามขา้วของท่ีชาวบา้นจะน าเอามาใส่บาตร
ดว้ยความเตม็ใจ  ไดช่้วยเหลือชาวบา้นท าบุญเป็นประจ าดว้ยศรัทธาตลอดมา  และไดช้กัชวนชาวบา้นดว้ย
วาจาอนัอ่อนหวานต่าง ๆ  เพื่อใหช้าวบา้นทั้งหลายมาท าบุญท ากศุลต่าง ๆ  และช้ีแนะใหเ้ห็นคุณพระนิพพาน  
เพราะเทพองคน้ี์ไดก้ระท าบุญกระท ากศุลดงัน้ีจึงไดว้ิมานนางสาวสวรรคแ์ปดหม่ืนอนังามโสภาแวดลอ้ม
เป็นบริวาร  และยงัมีเทพอีกองคห์น่ึงไดเ้สดจ็พากนัมาอยา่งคร้ืนเครงพร้อมดว้ยนางฟ้านางสวรรคส์ดสวยงด
วาม  มีจ านวนถึงเกา้หม่ืนหอ้มลอ้มพากนัมากราบไหวพ้ระธาตุเจดียด์ว้ยดอกไมธู้ปเทียนทองดว้ยใจช่ืนชม
โสมนสัศรัทธาอนัเป็นสุขสนุกส าราญ  พระเถระมาลยัเม่ือแลเห็นเทพเหล่านั้นแต่ไกลจึงไดถ้ามกบัพระอินทร์
ไปวา่  อนัพวกท่ีมาโนน้คงจะใช่พระศรีอารยแ์น่แท ้  พระอินทร์ตอบวา่  ไม่ใช่พระศรีอารยพ์ระโพธิสตัว์
หน่อพระทศพล  พระมาลยัจึงไดถ้ามออกไปอีกวา่  เป็นใครผูใ้ดมาและไดก้ระท าบุญอะไรจึงไดเ้ห็นผลปาน
ฉะน้ี  พระอินทร์ตรัสตอบวา่  บา้นกรณิกาเป็นท่ีอาศยัแห่งชายเขญ็ใจอยูใ่นทวีปลงักา  เห็นเจดียท่ี์บรรจุพระ
ธาตุพระบรมศาสดาชายผูน้ั้นไดมี้ศรัทธาไดช่ื้นชมยนิดี  ไดต้ั้งจิตอุทิศเศียรเป็นดอกไมใ้สศรี  เอาตาทั้งสองน้ี
อุทิศต่างชวาลาเอาสุรเสียงอนัใดกล่าววาจา  อนัอ่อนหวานหนกัหนาเป็นดุริยดนตรี  เอาน ้าใจอุทิศเป็น
น ้าหอมอยา่งดี  เอาหูทั้งสองอุทิศเป็นใบธง  และตวัของขา้เป็นเสาธงขอถวายเป็นพระพทุธบูชาพระธาตุ
ศาสดา  และใหท้านรักษาศีลและภาวนา  มีใจเมตตาศรัทธาอยูทุ่กวนัชกัชวนสปับุรุษใหม้าฟังธรรมมิใหข้าด
สักวนัเป็นนิจสินตลอดมา  เดชะกศุลท่ีไดอุ้ทิศตนบุชาจึงไดน้างฟ้านางสวรรคอ์นัสดสวยงดงามทั้งหลาย
เหล่าน้ีมาเป็นบริวารเทพนั้นประณมนมสัการพระธาตุเจดียพ์ระเกศจุฬามณี  ทกัษิณแปดทิศแลว้จึงวนัทาดว้ย
ใจปรีดาช่ืนชมยนิดีถวายธูปเทียนทอง  ดอกไมสี้รุ่งเรืองรุจีสวา่งชชัวาล  คร้ังแลว้ไดน้ัง่เรียงกนัดว้ยขา้ทาส
บริวารเหล่านั้น  ยงัมีเทพอีกองคห์น่ึง  มีบริวารถึงหน่ึงแสน  ลว้นแลว้แต่นางฟ้านางสวรรคท่ี์สดสวยงดงาม  
หอ้มลอ้มพากนัมาเพื่อจะมากราบบูชาพระธาตุเจดียม์หาจุฬามณี  เม่ือพระมาลยัเถระไดแ้ละเห็นเทพพวกน้ี
พากนัมาเช่นนั้นจึงไดเ้อ่ยถามพระอินทร์ออกไปวา่  โน่นหรือฉนัใดพากนัมาโน่นแลว้หรือคือพระศรีอารย์
หน่อพทุธวงศ ์  พระพทุธบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในอนาคต  พระอินทร์พระองคท์รงตอบกบัพระ
มาลยัวา่  ไม่ใช่หรอก  พระมาลยักถ็ามต่อไปอีกวา่  ถา้เป็นเช่นนั้นเทพองคน้ี์มีบริวารหอ้มลอ้มพร่ังพร้อมไสว
มากมายลว้นแลว้แต่สดสวยงดงามทั้งนั้น  เม่ือคร้ังก่อนไดก้ระท าบุญอะไรมาเม่ือในสมยัเป็นคน  จึงไดเ้ป็น
สุขสถาผลเห็นปานฉะน้ี  พระอินทร์ทรงตรัสบอกกบัพระมาลยัเถระวา่  เทพองคน้ี์เม่ือสมยัเป็นคนเป็นคน
เขญ็ใจ  อยูเ่มืองอนัใหญ่  ช่ืออนุราชบุรี  ไดเ้ป็นผูรั้กษาศีลหา้มาดว้ยดี  และเป็นผูมี้สติปัญญาและมีน ้าใจเป็น
กศุล  เป็นผูมี้อาชีพเก่ียวหญา้มาขาย  ดว้ยความเขญ็ใจแต่มีจิตเป็นกศุล  เม่ือเดินมาตามริมแม่น ้า  ไดเ้ห็นทราย



ผอ่งใสดงัเงินโสภา  เม่ือเห็นทรายเช่นนั้นเกิดมีจิตเป็นกุศลมีศรัทธาจึงไดเ้อาทรายเหล่านั้นมาก่อเป็นเจดีย์
แลว้ท าการกรานประทานชุลี  ดว้ยจิตปีติยนิดีแลว้กล่าวเป็นคาถาวา่สถูปเจดียท์รายงามพรรณราย  เห็น
สมบูรณ์ดุจดงัแกว้ไพฑูรณ์  มีรัศมีเล่ือมเรืองพราย ๆ  รุ่งเรืองคือกองไฟ  งามแสงใสดว้ยแสงทรายเฉิดฉนังาม
พรรณรายดูพจิิตรงามโสภา  แลว้เกิดปีติยนิดียอกลงกราบไหว ้  เพราะตนไดแ้ต่งรจนานอ้มตวัอ่อนลงมาร้อง
ออกปากสรรเสริญชม  น ้ าจิตกโ็อนอ่อนประนมกรข้ึนบงัคม  เกบ็ดอกไมป้ระสมเรียงเรียบไวถ้วายบุชาและ
เล้ียงดูบ าเรอสงฆ ์ ไดถ้วายสบงและจีวรมาฉลองทานเป็นนาวาจะข่ีขา้มพน้สงสาร  ตั้งปณิธานปรารถนาพระ
นิพพานเป็นท่ีสุด  ดว้ยอ านาจบุญกศุลท่ีไดก่้อพระเจดียท์รายจึงไดน้างฟ้าเป็นบริวารแสนหน่ึงลว้นแลว้แต่มี
รูปสวยสะคราญตา  มีสีสนัสดสวยงดงามเห็นปานฉะน้ี  ในบรรดาเทพทุก ๆ  องค ์  ตั้งแต่องคท่ี์หน่ึงท่ีมี
บริวารหน่ึงร้อยเป็นตน้มาจนถึงเทพองคท่ี์มีบริวารหน่ึงแสนเหล่าน้ีทั้งหมดลว้นแลว้แต่มีสีสนัวรรณะสด
สวยงดงาม  และมีสีต่าง ๆ  กนัทั้งหมดทุก ๆ  พวกทุกกลุ่มมีสีไม่เหมือนกนั  มีสีแตกต่างกนัไปทั้งหมด  ทุก 
ๆ  กลุ่ม  ทุก ๆ  พวกตามแต่กศุลของตนท่ีไดก้ระท าไว ้ เม่ือนั้นพระศรีอารยมี์นางนงคราญงามไสวแสนโกฏิ
ส่ีอสงไขยแห่หอ้มลอ้มท่านพระศรีอารยเ์สดจ็มา  ฝ่ายหนา้ไดแ้สนโกฏิ  หนหลงัโสดดุจเดียวกนั  นาง
ทั้งหลายเหล่านั้นงามโสภาทั้งไตรภพบ่อปูนปาน  เบ้ืองขวาสร้อยสมโภช  นางแสนโกฏิเป็นบริวารเบ้ืองซา้ย
พระศรีอารยไ์ดแ้สนโกฏิ  ลว้นนางสวรรคพ์ระศรีอารยไ์มตรีเสดจ็อยูท่่ามกลางดงัพระจนัทร์บริวาร  ยอ่มสาว
สวรรคดุ์จดาวลอ้มพระจนัทร์เบ้ืองขวาหนา้น่ิมนวลลว้นนางเทพอปัสร  มีรัศมีและอาภรณ์  อนัมีพรรณงาม
ตระการทั้งส่ีทิศนั้นแลโสดเรืองช่วงโชตชชัวาล  มีรัศมีเหลืองอลงัการ  ยิง่พระจนัทร์อนัเพญ็ศรี  พระมาลยั
เถระเจา้เหลือบและเห็นพระศรีอาริยเมตตรัยไมตรี  จึงไดถ้ามทา้วโกสีย ์  (พระอินทร์)  ดว้ยค าอนัไพเราะ
อ่อนเอาใจวา่  ท่านท่ีไดเ้สดจ็นั้นพน้ประมาณ  คือพระศรีอารยห์รือวา่ใคร  พระอินทร์จึงทรงตอบมาวา่  นัน่
แหละพระศรีอารย ์  พระเถระพระมาลยัแลเห็นเทวามาก่อนหนา้ยิ่งตระการคร้ันไดม้าเห็นพระศรีอารย์
ยิง่ข้ึนไปไดแ้สนทวี  ถา้เอาไปเปรียบเทียบกบัเทพองคอ่ื์น ๆ  แลว้เสมือนหน่ึงพระจนัทร์กบัห่ิงหอ้ยเลย
ทีเดียว  เม่ือพระศรีอารยย์งัไม่เสดจ็มาดูเทพองคอ่ื์นกมี็รัศมีเจิดจา้อยู ่  คร้ันเห็นหน่อพทุธางกรูเทพเหล่านั้นก็
หมองศรี  พระมาลยัเถระเห็นนางฟ้ามาก่อนหนา้จึงไดถ้ามพระอินทร์ไปเพื่ออยากจะรู้วา่  สาว ๆ  สวรรคแ์ละ
นางฟ้ามาก่อนหนา้พระศรีอารยน้ี์พวกเธอไดก้ระท าบุญอะไรมาจากในสมยัเม่ือเป็นมนุษย ์  จึงไดเ้อ่ยข้ึนวา่  
พวกนางฟ้าอนัมาก่อนเบ้ืองหนา้ก่อนเจา้ฟ้าพระไมตรีศรีอารยมี์รัศมีและดูขาวลว้นพร้อมดว้ยเคร่ืองอาภรณ์
เคร่ืองประดบัต่าง ๆ  ลว้นเป็นสีขาวลว้นโฉมเฉิดสาวขาวสด  งามหมดจดใครจะปาน  ไดก้ระท าบุญส่ิง
ใดบา้งแต่ก่อนสร้างกศุลช่ือใด  เกิดมาในเมืองฟ้า  มีพรรณขานิรมล  ทั้งล าตน้ลว้นอาภรณ์ขาวเน้ืออ่อนน่าพึง
ชม  รูปดุดมสมทุกส่ิงเห็นงามยิง่พรรณะขาวช่ืนชมชาวมาหนา้ก่อนเจา้ฟ้าพระศรีอารยแ์กว้ประพาฬเอามา
เปรียบมาเทียบบ่อเหมือนรัศมีจนัทร์ไดแ้สนโกฏิ  ดงันั้นจึงปูนปานไดท้ าทานมาแต่ก่อนขาวเน้ืออ่อนดงัส าลี  
เราขอถามพระตรีเนตร  จงบอกเหตุแห่งนงคราญ  เม่ือพระมาลยัเถระเจา้ไดถ้ามพระอินทร์เช่นนั้น  ส่วนพระ
อินทร์จึงตรัสตอบกบัพระมาลยัวา่  ซ่ึงอานิสงส์ของผลทานแห่งเทวา  เพราะวา่พวกนางฟ้าทั้งหลายเหล่าน้ี
เม่ือก่อนเกิดเอาก าเนิดในเมืองคนไดก้ระท ากศุลจ าศีลสร้างใหท้านบา้งและสวดมนตภ์าวนา  ใหว้ตัถาและ
ดอกไมเ้คร่ืองลูบไลล้ะลาย  น ้ ามนัหอมอนัอาบอบหอมตลบทัว่ทิศา  ไดใ้หอ้าหารอนัออมโอชมธุรสอนัเจือ



จาน  เคร่ืองตระการเห็นทุกส่ิงเห็นงามยิง่ขาวทุกพรรณ  ใหจ้งัหนัอนัขาวสดทั้งขา้วโพดขาวครามครัน  ใหผ้า้
ดีมีพรรณเลิศขาวประเสริฐดงัสีสงัข ์  ใหท้ั้งพวงดอกไมเ้คร่ืองลูบไลย้อ่มลว้นขาว  สารพดัขาวและขาวอ่อน
ใหฟ้กูหมอนขาวสดใส  ทั้งน ้ าใจกพ็ราวแพรวขาวคือแกว้  แกว้ประพาฬศรัทธาบานในระร่ืน  ใหด้ว้ยช่ืนชม
ยนิดีแก่พระศรีสพัพญัญูสมเดจ็ผูห้น่อพทุธองคต์ั้งใจจะขอพบขอประสบพระศรีอารย ์  จ  าเริญทานจ าศีลเรียน
ศทัธาเพียรตั้งภาวนา  ใหผู้ท้รงธรรมอนัยิง่ยวดมีผนวชบวชเป็นสงฆเ์ม่ือไดส้ิ้นชาติมาเกิดในเมืองฟ้า  เป็น
หวัหนา้พระศรีอารย ์ รูปนงคราญหนา้แน่งนอ้ยขาวแช่มชอ้ยหนา้นวลศรี  โฉมเฉิดสาวขาวสดงามหมดจดทัว่
สรรพางคน์างส าอางสาวขาวแจ่ม  เจรจาแยม้ยิม้พราย ๆ  เดชถวายซ่ึงขา้วโภชน์รูปโฉมโสดหนา้สะคราญ  
เดชะใหท้านดอกไมจึ้งมาไดรั้ศมีสีขาว  เดชะบุญชาวเจา้  แมใ้หแ้ป้งแผลู่บไลท้า  คร้ันไดม้าไดเ้กิดในเมืองฟ้า
แป้งผดัหนา้บ่อปูนปาน  เดชะใหท้านซ่ึงฟูกหมอนขาวเน้ืออ่อนดงัส าลี  ใหผ้า้ดีเน้ือละเอียดเสน้ละเมียดเน้ือ
ละไม  เม่ือเกิดมาในเมืองฟ้าไดเ้ส้ือผา้และอาภรณ์ก าไลกรใส่เขม็ขดัสะอ้ิงรัดสะเอวกลมมงกฎุประดบัเกศสร้อย
ศอเพชรรจนาหอ้มลอ้มมาภายหนา้ก่อนเจา้ฟ้าพระศรอารย ์ งามประเสริฐโพธิสัตวผ์ูจ้ะตรัสเป็นพทุธองคด์ว้ย
อานิสงส์ชาวแมเ้จา้ไดส้ร้างแลแต่เมืองคน  ไดท้  ากศุลอนัอเนกอดิเรกดว้ยทิพพาหารบอกช่ือทานวา่ดงัน้ี  ใหแ้ก่
พระมาลยัเถระเจา้ฟังบุญพวกนางไดส้ร้างมาแลว้จึงไดว้มิานแกว้ลว้นสีขาวฯ  เม่ือพระมาลยัฟังพระอินทร์
บอกเล่าสรรเสริญนกัหนาอ่ิมเน้ืออ่ิมใจ  จึงไดเ้อ่ยถามพระอินทร์ต่อไปวา่  ส่วนพวกนางฟ้าท่ีไดม้าเบ้ืองขวา
แห่งพระไม่ตรี  อร่ามเหลืองเรืองศรีมีรัศมีเรืองรอง  ผา้นุ่งผา้ห่มและอาภรณ์ต่าง ๆ  ลว้นเป็นสีทอง  ทั้งตวั
เรืองรองเหลืองทุกสาวศรีอนันางเบ้ืองซา้ยแห่งพระไมตรีอาภรณ์และรัศมีพรรณเหลืองอดุลย ์  มีรูปอนัดีทรง
ศรีสมบูรณ์เหลืองคือไพฑูรย ์ ไดก้ระท าบุญส่ิงใดมา  พระอินทร์กรั็บสัง่วา่  ขา้พเจา้จะแจง้แถลงบอกดว้ยเตม็
ใจ  ขอใหพ้ระมาลยัจงจ าเอาไวใ้หเ้ป็นผล  ขอพระคุณเจา้จงเล่าแก่ฝงูคน  ใหท้  ากศุลดูเยีย่งอยา่งกนัมา  จะได้
พบพระไมตรีมิชา้เม่ือทานเทศนาจะลุบดัใจ  ขา้แต่พระมาลยัเถระ  ขา้พเจา้จะบอกเล่าใหฟั้ง  แห่งนาง
ทั้งหลายไดก้ระท าบุญอนัสร้างมานานจงตั้งใจฟังเอา  พวกนางทั้งหลายเหล่าน้ีเม่ือก่อนพวกเขาเกิดเป็นนง
เยาวใ์นโลกแดนดินวนัพระนอ้ยใหญ่  พวกนางไดจ้  าศีล  ใส่ขา้วพระบิณฑบาตจงัหนัทุกวนั   นางไดใ้หท้าน  
ยอ่มลว้นพรรณเหลือง  เม่ือไดเ้กิดมารัศมีรุ่งเรืองสารพดัสีเหลืองคือแกไ้พฑูรย ์  นางมาเบ้ืองขวาดูงามสมบูรณ์  
สมบติัอดุลยอ์เนกคณา  เดชะไดใ้หด้อกไมเ้คร่ืองทาไดส้ร้อยภูษากบัทั้งเทริดทอง  ไดเ้คร่ืองประดบัรุ่งเรือง
เนืองนอง  ไดว้ิมานทองเลิศลน้คณนา  นางตามเสดจ็ไปฝ่ายเบ้ืองขวา  แห่งพระราชาเจา้ฟ้าเมตไตรย ์  พระ
มาลยัเถระจึงไดเ้อ่ยปากถามพระอินทร์ต่อไปวา่  ดูก่อนเทเวศร์  ท่านกล่าววเิศษไพเราะนกัหนาขอเชิญท่าน
ช่วยกรุณาช้ีแจง  แถลงบุญนั้นมาพวกนางอนัมาหนา้เป็นยศบริวาร  ดูก่อนอินทรา  นางอนัมาเบ้ืองซา้ยพระ
ศรอารย ์  มีรัศมีสีแดงแสงใสชชัวาล  เส้ือสร้อยอลงัการคือชาติหรคุณ  ไดก้ระท าส่ิงใดบา้ง  เม่ือชาติก่อนได้
สร้างส่ิงใดเป็นบุญ  จึงมีรูปโฉมโนมพรรณอดุลยผ์า้ผอ่นเพิ่มพนูอาภรณ์จึงเป็นสีแดง  มีทองอยูต่น้แขน  มีน้ิว
มือใส่แหวน  มีพรรณเป็นแสง  มีสร้อยคอดเป็นเพชร  วิเศษเคร่ืองแดงมีรัศมีกลา้แขง็  ไดก้ระท าบุญช่ืออนัใด  
เม่ือพระอมัรินทร์ไดฟั้งพระมาลยัเถระเจา้ไดไ้ต่ถามมาเช่นนั้น  พระองคจึ์งไดท้รงตรัสบอกไปวา่  พวกนาง
ไดเ้สดจ็มาเบ้ืองซา้ยพระเมตไตรย ์  พวกนางไดส้ร้างบุญเอาไวจึ้งไดส่้งผลมาพระอินทราเสดจ็อยูใ่นทามกลางหมู่  
แห่งเทพเทวาบอกบุญท่ีพวกเทพเหล่านั้นไดก้ระท ามาแก่พระมาลยัเถระเจา้  พวกนงคราญท าเอาไวแ้ก่พระ



มาลยับ่อมิพลาดพลั้ง  ขา้แต่พระเจา้มาลยัพานเกลา้  ขอพระจงฟังขา้จะส าแดงบุญแต่ปางหลงั   ใหพ้ระเจา้ฟัง
เร่ืองบุญกศุลแห่งนงคราญ  นางนาฎทั้งหลายอนัเสดจ็มาเรียงรายเบ้ืองซา้ยพระศรีอารยเ์ม่ือก่อนก าเนิดเกิดใน
สงสาร  ไดส้ร้างสมบุญกศุลเป็นนิจทุกวนั  ในวนัอุโบสถพวกนางตั้งก าหนดอุตส่าห์ฟังธรรม  นางไดถ้วาย
แป้งแต่งกปัปียจ์งัหนัใหท้านทุก ๆ  วนัแก่พระสงฆท์ั้งหลาย  ฟังธรรมบูชาดอกไมน้านา  ผา้ผอ่นพรรณราย
กระแจะและแป้ง  นางแต่งอบถวายบูชาอภิปราย  พระผูแ้สดงธรรมไดใ้หผ้า้พื้นแดง  ดอกไมเ้ป็นแสงแก่น
จนัทร์แดงฉานถวายแก่พระพทุธ  ถวายแก่พระธรรมเป็นนิจทุกวนัและแก่ภิกษุสงฆ ์  เม่ือท าบุญปรากฏคร้ัน
ส้ินก าหนด  บุญนั้นไดต้ามส่งมาไดป้ระสบพบพระพทุธองคพ์ระผูย้ิง่ยงคือองคพ์ระศรีอารย ์  บุญของนางจึง
แต่งเคร่ืองประดบัทุกแห่งลว้นแลว้มีสีแดงตระการ  เม่ือมาไดส้มบติัยอ่มชชัวาล  ไดทิ้พยว์ิมานยอ่มเป็นสี
แดงฉานลว้น  เม่ือพระมาลยัเถระไดฟั้งวาจาท่ีพระอินทร์ตรัสบอกกล่าวอุดมมหาเถระสรรเสริญชม  สมภาร
เทพกญัญา  เพื่อจะถามต่อไปพระมาลยัเถระเจา้จึงไดเ้ผยวาจาถามทา้วอมัรินทราใหรู้้แจง้แห่คดีวา่  พวกสาว
สวรรคง์ามสะพร่ังมาเม่ือภายหลงั  พระไมตรีประกอบไปดว้ยรัศมี  มีสีเขียวขจีแกว้นิลพรรณ  พร้อมดว้ย
เคร่ืองอาภรณ์สร้อยเทริดแกว้  งามพรายแพร้วเขียวทุกอนัมีรัศมีสีแสงสนัยอ่มเขียวทัว่สรรพางค ์  พวกสาว
สาวรูปร่างเหมือนกนัดงัเลือกสรร  ดูส าอางด าแดงแสงกระจ่าง  ลว้นแลว้เน้ือเขียวดงักลีบนิลุบล  ด าแดงแสง
ใสสดเขียวหมดจด  ทัว่ทั้งตวัตนเม่ือก่อนไดส้ร้างกศุลไดก้ระท าบุญอนัใดแต่ปางก่อนมา  เม่ือพระอินทร์ได้
ฟังพระมาลยัเถระเจา้ไดถ้ามเช่นนั้น  พระองคด์ว้ยความย  าเกรงจึงไดบ้อกบุญกศุลทั้งหลาย  แต่ปางหลงัพวก
นางทั้งหลายท่ีพวกนางเหล่านั้นไดก้ระท ามาใหแ้ก่พระมาลยัเถระฟังวา่  ขา้แต่พระเถระเจา้ขาจะขอเล่าแต่พอ
งาม  เพราะบุญนางอนัมากหลายท่ีพวกนางไดก้ระท ามา  เม่ือก่อนนางไดเ้กิดเอาก าเนิดในโลกีย ์  คร้ังถึงวนั
อฏัฐมีนางไดจ้  าศีลแปดอตัราพวกนางไดห้มัน่ไปฟังธรรม  เม่ือพระเจา้ท่านเทศนากม้เกลา้กราบถวายมาลา
ประทีปเทียนดว้ยฉบัเฉียว  ถวายผา้และแพรพรรณอนัมีพรรณ  ยอ่มลว้นสีเขียวกล้ิงกลดและธงเขียว  นาง
ทั้งหลายไดบู้ชาธรรมคร้ันเม่ือตายจึงไดม้าเกิดเอาก าเนินในเมืองสวรรค ์  หอ้มลอ้มเจา้จอมธรรมต่อเม่ือภายหลงั
พระไมตรีด าแดงเน้ือใสสด  เห็นปรากฏงามมีศรีไดเ้คร่ืองประดบัดีเขียวชวนช่ืนระร่ืนใจ  พระมาลยัเถระได้
ฟังพระอินทร์กล่าวบอกส้ินแถลงไข  สรรเสริญดว้ยฉบัไววา่ไพเราพน้ประมาณ  แลว้จึงไดถ้ามถึงพระคุณ
ถามถึงบุญพระศรีอารย ์  ท่านไดส้ร้างสมภารช่ือใดหนอยิง่หนกัหนา  จึงไดบ้ริวารลว้นสาวสวรรคอ์เนก
อนนัตห์อ้มลอ้มมาสมภารท่านั้นหนา  ท่านนั้นไดส้ร้างเป็นกลใด  ขอเชิญท่านเฉลยเผยวา่จาวา่สืบไป  สมภาร
พระเมตไตรยดู์พิลึกยิง่แสนทวี  พระอินทร์ไดต้รัสบอกสมภาร  พระศรีอารยไ์มตรียิง่กวา่พระธรณี  ไดแ้สน
โกฏิเลิศยิง่ยงไมตรีพระโพธิสตัวผ์ูจ้ะตรัสเป็นพระพทุธองคเ์จา้จอมจะไดส่้งสตัวท์ั้งหลายเขา้นิพพาน  พระ
เจา้จะเปิดโลกพน้จากโอฆะสงสาร  พระไดส้ร้างสมภารมากวา่แผน่พระธรณี  พระใหส้มบติัโภคเป็นยศโยค
แก่โลกีย ์  ใหส้ตัวท์ัว่ธรณีอ่ิมอกต้ืนช่ืนบานใจ  ขา้มิอาจจะกล่าวไดท่้านสร้างไวม้าชา้นานบารมีพระศรีอารย์
ขา้รู้มิส้ินเลย  เจา้จอมจะเสร็จตรัสสรรเพช็ร์ช่ืนชมเชยมาลยั  ณ  หวัเอ๋ยขา้จะเล่ามิถว้นถึง  สมภารท่านเลิศลน้
พน้ท่ีรู้จะร าพึง  ขา้พเจา้จะร ่ าถึงจะไดบ้อกแต่บงัควร  พระแต่งทุนทรัพยไ์วใ้หแ้ก่โลก  ทัว่ทั้งมวลใหท้านยอ่ม
สมควรมากกวา่โกฏิ  สมเดจ็พระไมตรีสร้างขนัตีบารมีมา  จะโปรดสตัวท์ัว่โลกาใหพ้น้ทุกขท์ัว่อนนัต ์  ได้
สร้างซ่ึงขนัตีบารมีมากครามครัน  ใหอ้เนกนบัโกฏิกลัป์หลายชาติแลว้สร้างกศุลไมตรีจะโปรดสตัวถึ์งอรหตั



ลุมรรคผล  ใหห้น่ายในกายตนดว้ยไตรลกัษณะญาณ  ท่านตั้งสจัจะบารมีมามากมีเกือบมานาน  ตั้งไตร
ลกัษณะญาณเอาเท่าน้ีเป็นอารมณ์  ไม่ตรีเจา้จอมนาถเพยีรหลายชาติท่านสร้างสม  ตั้งอธิษฐานเป็นอารมณ์  
จะขอตรัสเป็นพระพทุธองคนิ์จศีลหา้ประการท่านรักษา  ใหม้ัน่คงตั้งจิตคิดจ านงจะโปรดสตัวท์ัว่อนนัต ์ โปรด
สัตวใ์หไ้ปเกิดเอาก าเนิดในเมืองสวรรค ์  ใหส้ตัวห์มัน่ฟังธรรมรักษาศีลเป็นนิจกาล  ส่วนพระองคพ์ระนัง่
เกลา้รักษาศีลสมาทาน  วนัพระแปดประการ  หา้ประการ  เป็นนิจทุกวนั  ส่วนองคท์รงผนวชเสดจ็ออกบวช
เรียนพระธรรมมากวา่โกฏิกลัป์แต่ท่านไดบ้วชเป็นสงฆส์อนสตัวใ์หเ้ขา้ฌานอานาปานอนัยิง่ยง  ใหส้ัตวไ์ป
ทางตรงในอกันิฏฐะพรหมา  สมเดจ็พระเมตไตรยส์อนสตัวไ์ปทัว่โลกาใหเ้ห็นอนิจจา  จะไดโ้สดาผลพระ
เอาปัญญาออ้มาหอ้มลอ้มสตัวทุ์กคนส่วนองคห์น่อทศพลจะใหพ้น้จากโลกา  พระศรีอารยเ์จา้โปรดสัตวจ์ะ
ใหไ้ดส้กิทาคา  ใหเ้ห็นอนิจจาเป็นสมเพชในสงสาร  จะใหนิ้พพานสมบติัแก่ฝงูสตัวทุ์กสถานใหแ้จง้ใน
สงสาร  ใหเ้ห็นสตัวแ์จง้แก่ใจ  ไมตรีท่านดีนกัท่านมิรักมิชงัใคร  สมเดจ็พระเมตไตรยไ์ดส้ร้างแลว้มากมานาน  
อนนัตดิ์เรกอนัเนกพน้ประมาณไดริ้เร่ิมเพิ่มมานาน  อเนกนอันนัตค์ร้ันไมตรีเจา้ผูป้ราชญอ์าจสามารถจะแปล
ธรรมโนม้สัตวใ์หไ้ปสวรรค ์  แลว้ใหไ้ดถึ้งนิพพาน  ไมตรีผูฉ้ลาดตั้งสมาธิกรรมฐานข่มกิเลสอุปทานดว้ยศีล
ญาณน ้าใจตรงสอนสตัวทุ์กประเภทดบักแลสใหป้ลดปลงสมภารแห่งพระองค ์  สร้างมากแลว้จึงส าเร็จสมเดจ็
พระศรีอารยปั์ญญาญาณคือหอกเพชรตดับาปใหข้าดเดด็ดว้ยหอกเพชรคือปัญญาสร้างโพธิสมภารดว้ยพระญาณ  
มหึมามากยิง่พสุธาไดอ้เนกอสงไขย  จะโปรดสตัวใ์หไ้ปรอดใหต้ลอด  พน้ทุกขภ์ยัหน่วงสตัวส์ัง่สอนไปพน้
จากทุกขเ์ขา้นิพพาน  พระเมตไตรยรุ่์งเรืองโชติ  ท่านสร้างโพธิสมภารไดอ้นนัตจ์กัรวาลยิง่ลน้พน้น้ีออกไป  
ไมตรีเจา้ใจกวา้งจะบอกทางใหแ้จง้ใจไตรลกัษณ์ท่านจกัไขใหเ้ห็นแจง้  แห่งมรรคผลผูใ้หใ้คร่นิพพานดบั
สงสารมว้ยชาติชนมใ์หจ้  าเจริญการกศุล  เอาไตรลกัษณ์ภาวนา  สมเดจ็พระศรีอารยผ์ูจ้ะผลาญกิเลสราคาเอา
ไตรลกัษณ์ภาวนาเป็นเนืองนิตยทุ์กวนัวาร  หายใจเขา้หายใจออกเอาไตรลกัษณ์เป็นกรรมฐาน  เม่ือตรัสแก่
โพธิญาณเอาไตรลกัษณ์โปรดสตัวท์ัง่หลาย  ต่อไปพระอินทร์ท่านไดต้รัสบอกกบัพระมาลยัเถระเจา้ต่อไปวา่  
พระโพธิสตัวเ์จา้หน้ีมีอยูส่ามชนิดดว้ยกนั  ผูห้น่ึงปัญญา  เกือบงามจึงไดท้รงนามช่ือปัญญาธิกะหน่อพทุธ
องค ์  ผูห้น่ึงอุตส่าห์ยวดยงเม่ือไดต้รัสเป็นพทุธองคช่ื์อวิริยาธิกะทรงนามผูห้น่ึงศรัทธามีนั้นมากงาม  จึงได้
พระนามช่ือสทัธาธิกะทรงนาม  ล ้าโพธิสัตวท์ั้งสมองคน์ั้น  ผูมี้ปัญญายิง่กนัสร้างสมภารส่ีอสงไขยไดแ้สน
มหาก าไร  ผูปั้ญญาเลิศไกรช่ือปัญญาธิกะทรงนามผูส้ร้างสมภารมาเกือบงามไดแ้ปดอสงไขยงาม  ก าไรแสน
มหากลัป์  ผูน้ั้นนามอนนัตช่ื์อสทัธาธิกะทรงธรรม  เหตุท่านศรัทธายิง่ภพไตร  ผูส้ร้างสมภารมาไกลสิบหก
อสงไขยอีกก าไรแสนมหากลัป์  เม่ือท่านไดต้รัสยอดธรรมไดน้ามอนนัตช่ื์อวา่วิริยาธิกะทรงนาม  องคพ์ระ
ไมตรีผูเ้ป็นเจา้ใจงามไดท้รงนามช่ือวา่วิริยาธิกะเลิศไกร  สร้างสมภารสิบปกอสงไขย  ไดแ้สนมหาก าไร  
พระศรีอารยเ์จา้สร้างแลว้บริบูรณ์สมภารแห่งไมตรีบ่อมิสูญคือน ้าอนัพนูในมหาสมุทรท่อธานขา้ไดเ้อกา
กรรมฐานเหลือกวา่นั้นพน้ประมาณ  ดงัสมุทรสาคา  ขา้พระคือกระต่ายอยูด่อนจะหยง่น ้าในสาคร  ทั้งตวัก็
จะจาลงเสียขา้คือกระต่ายตวัเปล้ียไดล้ิ้มไดเ้สียน ้าคา้งปลายหญา้สองสมวนั  น ้ าใสสาครยงัครันอเนกอนนัต์
บ่อรู้ท่ีเหือดแหง้หาย  สมภารแห่งพระศรีอารยย์งัมากหลาย  ขา้พเจา้เล่าถวายแต่เท่าน้ีกย็งัเตม็คิดฯ 



 ถา้พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลาย  อยากจะไปเกิดใหท้นัศาสนาพระศรีอารยน์ั้นจะตอ้งรักษาศีลหา้
ใหค้รบบริบูรณ์  และอยา่ต าหนิติเตียนพระรัตนตรัย  มีพระพทุธรัตนะ  พระธรรมรัตนะ  พระสงัฆรัตนะและ
ติเตียนหรือวา่ด่าพระโพธิสตัวท่ี์เป็นพระนิยะตะโพธิสตัวท่ี์จะไดม้าตรัสรู้ในอนาคตและอยา่ลบหลู่ดูถูกพระ
รัตนตรัยและพระนิจยตโพธิสัตว ์  และอย่าตีหรือว่าด่าบิหาและมารดาของตนเด็ดขาด  และอย่าตกอยู่ใน
ความประมาทหลงตนเองและมวัเมากระท าอกุศลกรรมทั้งหลาย  ความเป็นจริงแลว้ขา้พเจา้ตั้งใจเอาไวว้่า
เพียงแต่จะยกอุทาหรณ์เก่ียวแก่เร่ืองสีสนัของเทพต่าง ๆ  ซ่ึงมีอยูใ่นพระมาลยัสูตรและในสถานท่ีในพระไตรปิฎก
ต่าง ๆ  กเ็ลยเขียนเล่าเร่ืองพระศรีอารยใ์นเร่ืองพระมาลยัสูตรเลก็นอ้ย  เพราะไดเ้คยเขียนเอาไวข้า้งตน้ใหพ้วก
ท่านไปหาอ่านเอาเอง  แต่กลวัวา่พวกท่านพทุธบริษทัจะไม่มีเวลาไปคน้ควา้กเ็ลยเขียนเล่าใหฟั้งเสียเลก็นอ้ยใน
ท่ีน้ีเสียเลย  ส่วนเทพในชั้นพรหมต่าง ๆ  นั้นก็คือพวกคุณครูต่าง ๆ  ท่ีเขียนเล่ามาแลว้ขา้งตน้  ยกเวน้คุณครู
อิศวร  เพราะท่านอยูใ่นสวรรคช์ั้นท่ีหก  ช่ือวา่ ปะระนิมมิตะวะสะวตัตี  ท่านเป็นผูใ้หญ่อยูใ่นชั้นน้ีคร่ึงหน่ึง  
นอกเหนือจากนั้นคุณครูทุก ๆ  พระองคอ์ยูใ่นพรหมโลกทั้งหมด  หรือเรียกวา่เทพในชั้นพรหม  ส่วนพระ
จอมบรมมหาจกัรพรรดิพทุธรามะพระโพธิสตัวแ์ละพระนางแกว้เทวแีละพระลูกแกว้ทุก ๆ  พระองคแ์ละ
หลานแกว้  และแม่พระธรณีเทว ี พระแม่คงคาเทวี  พระแม่โภสพเทว ี และพระแม่อากาศิณีเทวี  พระแม่วรุต
ตีเทวี  พระแม่อคัคิณีเทวี  แระแม่ลกัษมีเทว ี และพระแม่อุมาเทวีนั้นท่านกอ็ยูใ่นแดนพระลดัดามหาประสาท
ในชั้นดุสิตเทวโลกทั้งหมด  ส่วนของศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายนั้นมีอยูด่ว้ยกนัส่ีชนิดคือ  รูปธรรม  นามธรรม  รัศมี
นามธรรม  และอมตธรรม  จ าพวกส่ิงท่ีเป็นรูป  เช่น  พวกเทพท่ีอยูใ่นต าแหน่งต่าง ๆ  และนามธรรมท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งต่าง ๆ  และรัศมีนามธรรมท่ีอยูใ่นต าแหน่งต่าง ๆ  และอมตธรรมท่ีอยูใ่นต าแหน่งต่าง ๆ  ถา้พดูถึง
ยอดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายแลว้  พระจอมบรมมหาจกัรพรรดิพระพทุธรามะพระโพธิสตัว์
ท่านมีมากท่ีสุดมีเป็นอนนัตงัเลยทีเดียวและมีหลายลา้นโกฏิอนนัตงัอีกดว้ยทุก ๆ  ชนิด  มีอยา่งละแปดหม่ืน
ส่ีพนัชนิด ๆ  ละหลายลา้นโกฏิอนนัตงัเลยทีเดียว  และองคท่ี์สองกไ็ดแ้ก่พระนางแกว้เทวีมีของศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  
มีอยูห่น่ึงในสามของพระจอมบรมจกัรพรรดิพทุธรามะพระโพธิสตัว ์  ทั้งหมดน้ีเป็นเร่ืองยอ่ ๆ  ของความล้ีลบั
ของเหล่าสรรพสตัวใ์นจกัรวาล  ขา้พเจา้ไดเ้ขียนเล่าเอามาใหฟั้งเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  ส่วน
พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายจะเช่ือหรือไม่นั้นกไ็ม่วา่อะไรทั้งนั้น  เพราะวา่มนัข้ึนอยูท่ี่เหตุและปัจจยัของ
พวกท่าน  ไดบ้  าเพญ็เอามากนัแลว้แค่ไหน  ถา้เป็นประเภทท่ียงัอยูใ่นน ้าในเลนกช่็วยไม่ได ้  เพราะถือวา่เป็น
กรรมสตัวโ์ลกทั้งหลายซ่ึงจะตอ้งชดใชก้รรมกนัไปอีกนานแสนนาน  ถา้อยูป่ระเภทก าลงัจะพน้น ้าหรือวา่พน้
แลว้กถื็อวา่โชคดีไป  เพราะไดรู้้ความเป็นจริงทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นหนงัสือเล่มน้ี  ขอ้ความทุก ๆ  บททุก ๆ  ตอนใน
หนงัสือเล่มน้ีเป็นความจริงทั้งนั้น  ขา้พเจา้ขอยนืยนัไดทุ้ก ๆ  เร่ือง  ไม่มีตรงไหนท่ียนืยนัไม่ได ้  เพราะเป็น
หนงัสือสจัจธรรมคือความจริงอยูแ่ลว้เพราะฉะนั้นทุก ๆ  บททุก ๆ  ตอนตอ้งเป็นความจริงจึงจะน าเอามา
เขียนลงเอาไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี  เพื่อเป็นแบบฉบบัแก่บุคคลท่ีมีปัญญาและมีศรัทธาในพระพทุธศาสนาจะได้
น าเอาไปประพฤติปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัของพระพุทธศาสนา  และยงัมีเทพต่าง ๆ  อีกมากมายใน
ต าแหน่งต่าง ๆ  ท่ีไม่ไดเ้อามากล่าวเอาไวใ้นหนงัสือเล่มน้ีท่ีไดย้กมากล่าวเอาไวเ้พยีงแต่เทพต าแหน่งส าคญั 
ๆ  ท่ีเป็นหวัหนา้ในสายต่าง ๆ  พอเป็นตวัอยา่งเท่านั้น  เอามาแต่อยา่งยอ่ ๆ  พอเป็นเคร่ืองประดบัสติปัญญา



พอเป็นสงัเขปเท่านั้น  ทุก ๆ  เร่ืองในเร่ืองของความล้ีลบัในจกัรวาล  ถา้พวกท่านพทุธบริษทัอยากจะทราบ
รายละเอียดแลว้พวกท่านจะตอ้งฝึกการท าสมาธิและประพฤติปฏิบติัธรรมสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน  ให้
ไดฌ้านสมาบติัต่าง ๆ  และอภิญญาทั้งหา้ทั้งหา้ใหไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วหรือท่ีเรียกวา่เป็นวสีใหไ้ดด้ว้ยตวัเอง
แลว้  พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายกจ็ะไดรู้้ไดเ้ห็นดว้ยตวัของพวกท่านเอง  อยา่งไม่ตอ้งสงสยัอะไรทั้งนั้น  
ท่ีตรงกบัค าพงัเพยของคนไทยเราท่ีวา่  สิบปากวา่กไ็ม่เท่าตาเห็น  สิบตาเห็นกย็งัไม่เท่ามือคล า  อยา่งน้ีเป็น
ตน้เร่ืองของความล้ีลบัจริง  ๆ ทั้งหมดแลว้ถา้จะเขียนเล่าใหฟั้งกเ็หมือนเร่ืองโกหก  แต่มนัเป็นความจริง
เฉพาะบุคคลท่ีรู้แจง้เห็นจริงดว้ยตวัของเขาเท่านั้น  แต่มนัจะเป็นเร่ืองโกหกของคนท่ีไม่รู้ไม่เห็นท่ีไม่มีความสามารถ
หรือเรียกตามหลกัพระพทุธศาสนาวา่  บุคคลท่ีมีบุญกศุลไดก้ระท ามานอ้ยนิดนัน่เอง  เสมือนเร่ืองปลาและ
เต่าท่ีขา้พเจา้ไดย้กเป็นอุทาหรณ์เอาไวใ้นเร่ืองของพระนิพพานนั้นแลว้ซ่ึงอยูใ่นหนงัสือน้ีขา้งตน้เช่นเดียวกนั  
เพราะวา่ในยคุน้ีหรือวา่สมยัน้ีเจริญรุ่งเรืองดว้ยวิทยาศาสตร์ตอ้งพิสูจน์ใหเ้ห็นดว้ยตาเน้ือ  การพสูิจน์ใหเ้ห็น
ดว้ยตาเน้ือแบบวิทยาศาสตร์นั้นเขาเรียกวา่รูปธรรม  เพราะวา่ความศกัด์ิสิทธ์ิของจกัรวาลหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง  
คือความล้ีลบัซ่ึงมีอยูใ่นจกัรวาลน้ีมีถึงส่ีชนิดดว้ยกนั  มีทั้งรูปธรรม  นามธรรม  และรัศมีนามธรรม  และ
อมตธรรม  ถา้จะน าเอามาบรรยายในหนงัสือเล่มน้ีทั้งหมดแลว้มนัยดืยาวมากเลยทีเดียว  เพยีงแต่รูปธรรม
ตั้งแต่เทพแต่ละองคล์งมาจุติเป็นมนุษย ์  และไดเ้ป็นผูค้น้ควา้ในดา้นวทิยาศาสตร์แต่ละชนิดอยา่งกบัพวกท่ี
ท่านเห็น ๆ  กนัอยู ่ แต่ละเร่ืองแต่ละองคแ์ลว้กย็ดืยาวมากอยูแ่ลว้ทีเดียว  พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลาย  พวก
ท่านทั้งหลายไดพ้ิจารณาถึงสจัจธรรมบา้งหรือเปล่าวา่มนุษยท่ี์ไดเ้กิดมาในโลกน้ีนั้น  และเป็นผูคิ้ดคน้ในดา้น
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ  ตามท่ีพวกท่านประสบอยูทุ่ก ๆ  วนัน้ี  และทุก ๆ  เร่ืองนั้นวา่บุคคลพวกน้ีเขามาจากไหน
กนั  พวกเขาเหล่านั้นมาจากยมโลกหรืออยา่งไร  และเคยพิจารณาถึงความจริงท่ีวา่ถา้พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้
บ าเพญ็ปัญญาบารมีมาแต่อดีตแลว้  พวกเขาเหล่านั้นจะคิดคน้สร้างอะไรข้ึนมาไดห้รือไม่  ถา้บุคคลพวกน้ีเป็น
พวกโง่เขลาเบาปัญญาไม่เคยสะสมอบรมบารมีในดา้นปัญญาบารมีมาแต่เก่าก่อน  ในอดีตแต่ชาติแลว้อยา่งน้ี
เป็นตน้  อย่างน้ีเขาเรียกว่าความมหัศจรรยท่ี์เกิดจากรูปธรรมเท่านั้นยงัท าให้สัตวม์นุษยท์ั้งหลายมองเห็น
ความมหศัจรรย ์  เป็นปานฉะน้ีเพยีงแต่ของหยาบ ๆ  อยา่งผวิเผนิเท่านั้น  เพราะฉะนั้นขอใหพ้ทุธบริษทั
ทั้งหลายพึงเขา้ใจในขอ้น้ีเอาไวด้ว้ย  เพราะเป็นความจริงของความล้ีลบัในจกัรวาลอีกอยา่งเหมือนกนัแค่ของ
หยาบ ๆ  ยงัมองเห็นเป็นเร่ืองอศัจรรย ์ ถา้อยา่งละเอียดอีกขั้นหน่ึงท่ีเขาเรียกวา่นามธรรมจะแค่ไหน  และถา้
เป็นจ าพวกรัศมีนามธรรมจะพิสดารแค่ไหน  ถา้ถึงอมตธรรมจะละเอียดและพิสดารมากแค่ไหน  ในพระพทุธศาสนา
น้ีคือพระบรมศาสนาของพวกเราท่านทั้งหลาย  พทุธองคก์เ็พียงสัง่สอนเอาไวเ้พยีงสองอยา่งเท่านั้นคือ  รูปธรรม  
และนามธรรมเท่านั้น  หาไดต้รัสสอนถึงรัศมีนามธรรมและอมตธรรมไม่ทั้งสองอยา่งน้ียิง่ละเอียดอ่อนลงไป
อีกมากนกั  พระบรมศาสดาพระองคอ์าจจะพจิารณาเห็นวา่อาจจะท าใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายเกิดมีความวิตก
กงัวลเพิ่มข้ึนไปอีกกเ็ป็นไปได ้  เพราะฉะนั้น  พระองคจึ์งไม่ไดช้ี้แนะเอาไวใ้นพระไตรปิฎกฉบบัหลวงทั้ง  
๔๕  เล่มน้ี  เท่าท่ีขา้พเจา้ไดท้  าการคน้ควา้ดูอยา่งละเอียดแลว้  ยงัไม่เห็นพบในพระไตรปิฎกเล่มไหน ๆ  เลย
ท่ีเก่ียวแก่เร่ืองรัศมีนามธรรมและอตมธรรม  ซ่ึงเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิหรือเรียกอีกอยา่งกคื็อ  ความล้ีลบัของ
เหล่าสรรพสตัวใ์นจกัรวาลนัน่เอง  ซ่ึงของทั้งสองอยา่งน้ีมีความวจิิตรพสิดารมากวา่รูปธรรมและนามธรรมท่ี



พทุธองคท์รงสั่งสอนมากมายยิง่นกั  และเป็นสจัจธรรมประจ าในจกัรวาลต่าง ๆ  อีกดว้ย  ในพระพทุธศาสนา    
นั้นค าสัง่สอนท่ียน่ยอ่ลงแลว้เหลือแค่รูปกนันามเท่านั้น  ในอภิธรรมไม่ถึงรัศมีนามธรรมและอมตธรรม  ซ่ึง
เป็นของจริงท่ีมีอยูใ่นจกัรวาลน้ีไม่มีใคร ๆ  ในแสนโกฏิจกัรวาลท่ีมีความสามารถจะมาแกไ้ดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย
นิดท่ีจะกระท าใหข้องทั้งสองส่ิงน้ีเปล่ียนแปลงหรือวา่สาบสูญไปไดเ้ลย  เพราะฉะนั้นในหนงัสือเล่มน้ี  ขา้พเจา้
จึงไดเ้ล่าเอาไวเ้พียงแค่สองอยา่งตามในหลกัพระพทุธศาสนาของพระสมณโคดมพระบรมศาสดาเท่านั้น  จึง
ไม่ไดน้ าเอาของอีกสองอยา่งหรืออีกสองชนิดน าเอามาเล่าใหฟั้งเป็นตวัอยา่งเอาไว ้ ถา้น าเอามาเล่าใหฟั้งแลว้
ประเด๋ียวพทุธบริษทัจะกล่าวหาวา่ศิษยน์อกคอกนอกเหนือครูบาอาจารย ์  ซ่ึงเป็นพระบรมศาสดาพระสมณ
โคดมบรมครูในยคุน้ีและในสมยัน้ีได ้  จึงไดต้ดัปัญหาขอ้น้ีไปเสียจึงไม่ไดเ้ขียนเล่าสจัจธรรมอีกสองอยา่ง
เอาไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี  ไม่ตอ้งใหท่้านพทุธบริษทัทั้งหลายเอาไปวิพากษว์ิจารณ์ในวงการต่าง ๆ  ในกลุ่มของ
พทุธบริษทัดว้ยกนัในวนัขา้งหนา้  ท่ีแทจ้ริงแลว้เร่ืองสจัจธรรมในเร่ืองของความศกัด์ิสิทธ์ิหรือรูปและนาม
กนัแลว้  มีอยูถึ่งส่ีชนิดดว้ยกนัเหมือนกบัอริยสจัส่ีนั้น  เพียงแต่แยกออกไปอยา่งวิจิตรพิสดารและเป็นอมต
ธรรมซ่ึงอยูป่ระจ าในจกัรวาลเท่านั้น  นอกจากน้ีแลว้เร่ืองท่ีขา้พเจา้จะเขียนลงเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  
เล่มน้ี  เป็นเร่ืองต่อไปขา้งหนา้น้ีกเ็หมือนกนั  พวกท่านพทุธบริษทัถา้ไดอ่้านแลว้อาจจะงงนิดหน่อย  เพราะวา่
ไม่เคยมีใครน าเอามาเขียนหรือน าเอามาสัง่สอนใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายส่วนใหญ่ไดรั้บรู้กนัเลย  ในเร่ืองท่ีขา้พเจา้ 
จะเขียนลงเอาไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี  แต่ในเร่ืองน้ีซ่ึงมีอยู่ในพระไตรปิฎกฉบบัหลวงเป็นหลกัฐานพอท่ีพวก
พทุธบริษทัจะไปคน้ควา้อ่านดูรูเห็นดว้ยตวัของพวกท่านกนัเองได ้  ถา้มีความสงสยัในเร่ืองท่ีขา้พเจา้จะน าเอา
มาลงเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เป็นหวัขอ้เร่ืองต่อไปขา้งหนา้น้ี  เพราะฉะนั้นเร่ืองความล้ีลบัในจกัรวาล
ต่าง ๆ  ขา้พเจา้เพียงเจาะ ๆ  เอาเร่ืองต่าง ๆ  ส่ิงละอนัพนัละนอ้ยเอามาเขียนเอาไวพ้อเป็นเคร่ืองประดบั
สติปัญญาพอเป็นสงัเขปเท่านั้น  ทุก ๆ  เร่ืองท่ีไดเ้ขียนเล่าใหฟั้งในเร่ืองล้ีลบัต่าง ๆ  ในจกัรวาลของเหล่า
สรรพสตัว ์ ถา้พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายมีความสนใจในเร่ืองความล้ีลบัต่าง ๆ  จริง ๆ  แลว้กเ็ร่งท าสมาธิ
และสมถะและวิปัสสนากรรมฐานกไ็ดฌ้านสมาบติัต่าง ๆ  และอภิญญาทั้งหา้ใหไ้ด ้  จะไดรู้้เห็นเร่ืองความล้ี
ลบัของเหล่าสรรพสตัวใ์นจกัรวาลอ่ืน ๆ  ท่ีแทจ้ริงดว้ยตวัของพวกท่านเองจะตอ้งไม่มีความวิตกกงัวลหรือวา่
สงสยัอะไรอีกต่อไป  เก่ียวแก่ในเร่ืองความล้ีลบัต่าง ๆ  นั้น  ความเป็นจริงกนัแลว้การท่ีจะมาเป็นครูบา
อาจารยค์นอ่ืน ๆ  เขานั้น  ถา้รู้อะไรไม่จริงแลว้กเ็หมือนเร่ืองอุทาหรณ์ท่ีนกัปราชญนิ์ยมพดูกนัอยูเ่สมอ ๆ  วา่  
เหมือนกลัป์แม่ปูสอนใหลู้กปูหดัเดินนัน่เองกแ็ม่ปูเองกย็งัเดินไม่ตรงทางเลย  ไหนเลยจะสัง่สอนใหลู้กปูทั้งหลาย
เดินตรงทางไดเ้ล่า  เร่ืองน้ีก็เป็นอุทาหรณ์ท่ีดีอีกเร่ืองหน่ึงเหมือนกนั  เพราะฉะนั้นพวกท่านพุทธบริษทั
ทั้งหลายพึงเลือกเอาสถานท่ีพวกท่านจะเล่าเรียนศึกษาศิลป์ต่าง ๆ  หรือวา่การประพฤติการปฏิบติัธรรมใน
หลกัการต่าง ๆ  นั้นพึงส าเนียกในเร่ืองลูกปูกบัแม่ปูเอาไวเ้ป็นอุทาหรณ์เอาไวเ้ตือนสติให้จงดี  จะไดไ้ม่
ผดิพลาดและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อะไรทั้งนั้น  เพราะวา่ของท่ีล ้าค่าของสตัวโ์ลกทั้งหลายท่ีไดมี้โอกาส
ไดเ้กิดมาในภพภูมิต่าง ๆ  นั้น  สมบติัอนัล ้าค่าท่ีสุดของเหล่าสรรพสตัวท่ี์จะหาอะไรเอามาทดแทนไม่ไดเ้ลย
นั้น  กคื็อกาลจกัรหรือกาลเวลาต่าง ๆ  ท่ีไดผ้า่นไป   วนัหน่ึง ๆ  หรือชัว่โมงหน่ึงหรือนาทีหน่ึง  หรือวา่เดือน
หน่ึง ๆ  หรือปีหน่ึง  หรือวา่ชาติหน่ึงนัน่เอง  ไม่ใช่อยา่งอ่ืนอะไรทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น  พวกท่านพทุธบริษทั



ทั้งหลายอยา่งพึงตกอยูใ่นความประมาทปล่อยใหก้าลเวลามนัผา่นไปวนัหน่ึงหรือวา่เดือนหรือวา่ปีหน่ึง  
หรือชัว่โมงและนาทีหน่ึงให้เปล่าประโยชน์เลย  โดยชนิดท่ีพวกท่านไม่กระท าอะไรใหเ้ป็นประโยชน์แก่
ชีวิตเลย   
 อีกอยา่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้ไม่เอาสจัจธรรมอีกสองชนิดหรือวา่อีกสองอยา่งเอามาเขียนน ามาเป็น
อุทาหรณ์เสียอยา่งละเลก็อยา่งละนอ้ย  เอามาไวใ้นหนงัสือเล่มน้ีนั้น  กเ็พราะวา่ในสมยัน้ีหรือวา่ในพทุธนัดร
น้ี  ไม่ใช่หนา้ท่ีของขา้พเจา้ท่ีจะขนเหลา้สรรพสตัวท์ั้งหลายไดข้า้มโอฆะสงสารต่าง ๆ  ไปตามวิถีทางของผูท่ี้
บ าเพญ็เพียรบารมีเพื่อโพธิญาณต่าง ๆ  เพราะวา่ในสมยัน้ีหรือวา่ในพทุธนัดรน้ีนั้นเป็นหนา้ท่ีของพระสมณ
โคดมบรมศาสดาพระองคน้ี์และพวกพทุธสาวกของพระองคท่์านเท่านั้น  ท่ีมีหนา้ท่ีท่ีจะขนสตัวร้ื์อสตัวใ์ห้
พน้ห่วงโอฆะสงสาร  ส่วนเร่ืองท่ีขา้พเจา้ไดร้วบรวมและคน้ควา้แลว้น าเอาธรรมต่าง ๆ  หรือค าสอนต่าง ๆ  
และไดบ้อกเล่าความจริงบางอยา่งเอาไวใ้นหนงัสือน้ี  และบริจาคใหเ้ป็นทานแก่พวกท่านพทุธบริษทัทั้งน้ี
นั้นกด็ว้ยเหตุผลเพียงสองประการเท่านั้น  ประการท่ีหน่ึงกมี็ความประสงคท่ี์จะใหพ้ทุธบริษทัท่ีมีศรัทธาใน
พระพทุธศาสนาท่ีแทจ้ริงทั้งหลายนั้นจะไดน้ าเอาหลกัการประพฤติปฏิบติัธรรมอยา่งท่ีถูกตอ้ง  เอาไปประพฤติ
ปฏิบติักนัและจะไดไ้ม่หลงเขา้ใจผดิ ๆ  ในพระธรรมค าสัง่สอนขององคพ์ทุธท่ีแทจ้ริง  อยา่งท่ีสองหรือขอ้ท่ี
สองนั้นเห็นวา่ไหน ๆ  กไ็ดม้าเกิดเป็นมนุษยใ์นคราวน้ีแลว้กเ็ลยถือโอกาสไดก้ระท าบุญกระท ากศุลและได้
บ าเพญ็เพียรทานบารมี  โดยท่ีใหธ้รรมเป็นทานแก่สตัวโ์ลกทั้งหลายเสียเลก็นอ้ย  เพื่อจะไดเ้ป็นพละปัจจยั  
หรือวา่เป็นเหตุเป็นปัจจยัส่งผลไปในชาติต่อ ๆ  ไป  เพื่อโพธิญาณในอนาคตเท่านั้นเอง  อยา่งอ่ืน ๆ  ไม่มี
ความประสงคท่ี์เหนือกวา่เหตุทั้งสองขอ้น้ี  จึงไดพ้ยายามคน้ควา้และรวบรวมเอาธรรมท่ีถูกตอ้งทั้งหลายท่ี
พระสมณโคดมพระบรมศาสดาท่ีพระองคไ์ดท้รงตรัสสัง่สอนใหก้บัเวไนยสตัวท์ั้งหลายเอาไว ้  และซ่ึงบาง
ชนิดพทุธบริษทัของพระองคเ์องยงัเขา้ใจกนัอยา่งผดิ ๆ  เป็นส่วนมากอีกดว้ย  เช่น  เร่ือง  (นิพพาน)  เป็นตน้  
และยงัมีธรรมอีกหลายขอ้หลายตอนท่ีพทุธบริษทัของพระองคย์งัเขา้ใจผดิ ๆ  กนัอีกมากมาย  แต่ขา้พเจา้มา
พิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่ใช่ธุระของขา้พเจา้กป็ล่อยใหผ้า่นไปซ่ึงเราอยูค่นละหนา้ท่ีกนักต็อ้งรักษาหนา้ท่ีให้
ถูกตอ้ง  และอีกอยา่งหน่ึงพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นสจัจธรรมท่ีพระสมณโคดมบรมศาสดาพระองคน้ี์ท่ีท่านฝ่า
ฝืนลงมาตรัสรู้เป็นหวัหนา้สงัฆรัตน์  ในสมยักลียคุซ่ึงเป็นยคุท่ีสตัวมี์บาปเป็นส่วนใหญ่จะตอ้งมาเกิดเพื่อ
ชดใชก้รรมของตน ๆ  ท่ีไดก้ระท าเอาไวใ้นอดีต  ตามปกติแลว้ในอดีตเท่าท่ีไดผ้า่นมาแลว้นั้นไม่มีพระบรม
ศาสดาหวัหนา้  พระสังฆรัตน์องคใ์ดองคห์น่ึงเลย  ท่ีพระองคไ์ดเ้สดจ็ลงมาตรัสรู้โปรดสตัวโ์ลกในภพภูมิท่ี
เป็นสมยักลียคุท่ีมีมนุษยมี์อายเุพยีงหน่ึงร้อยปีเป็นปฐมเหตุ  ส่วนมากแลว้มีอายไุม่ต ่ากวา่หา้พนัปีข้ึนไปถึง
แสนกวา่ปี  แต่ไม่เกินหน่ึงแสนหา้หม่ืนปี  ซ่ึงมีหวัหนา้สังฆรัตน์ไดต้รัสรู้กนัมาแลว้มีจ านวนนบัไม่ถว้นเลย
ทีเดียว  ท่ีไดต้รัสรู้และเป็นหวัหนา้สังฆรัตน์กนัมามีแต่พระสมณโคดมพระองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีไดม้าตรัสรู้เป็น
หวัหนา้พระสงัฆรัตน์น าเอาธรรมมาสัง่สอนเผยแพร่ในสมยัท่ีมนุษยมี์บาปเสียเป็นส่วนมาก  ไดล้งมาเกิดใน
มนุษย ์  เพราะฉะนั้นธรรมของพระองคลึ์กซ้ึงมากไหนเลยสตัวจ์  าพวกน้ีจะเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแทน้บัวนักจ็ะ
เส่ือมโทรมไปตามค าของพระศรีอารย ์  พระโพธิสตัวท่ี์ตรัสบอกแก่พระมาลยัในสมยัท่ีพระมาลยัไดข้ึ้นไป
บนชั้นดาวดึงส์นัน่เอง  เพราะฉะนั้น  กจ็  าเป็นจะตอ้งใหม้นัผา่นพน้ไปตามวิถีกาลจกัร  ซ่ึงเป็นสจัจธรรมอีก



ประการหน่ึง  เช่นเดียวกนัถึงแมจ้ะช้ีแนะบอกเล่าเช่นไร  สตัวท์ั้งหลายเหล่าน้ีกย็งัไม่เขา้ใจหรือมองเห็นวา่
ความเขา้ใจของตน  ถูกอยูน่ัน่เองกไ็ม่มีประโยชน์อนัใด  ยงัแต่ใหเ้กิดโทษกบัพวกเขาเหล่านั้นมากยิง่ข้ึนไปอีก  
ถา้มาต าหนิติเตียนหรือด่าวา่ลบหลู่ดูถูก  กจ็ะท าใหพ้วกเขาเหล่านั้นลงไปในยมโลกลึกลงไปอีก  เพราะฉะนั้น
จ าเป็นกต็อ้งปล่อยไปตามกาลจกัรและสจัจธรรม  อนัน้ีหรือวา่เร่ืองน้ีขา้พเจา้มิไดมี้เจตนาจะไปต าหนิหรือติ
เตียนในเร่ืองท่ีพทุธองคท่์านจะลงมาตรัสรู้น าเอาธรรมซ่ึงเป็นสจัจธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ในจกัรวาลน้ีน าเอามา
เผยแพร่หรือวา่สัง่สอนแก่เหล่าสรรพสตัวใ์ด ๆ  ทั้งนั้น  เพียงแต่วา่ขา้พเจา้ช้ีแนะถึงสาเหตุในเร่ืองน้ีใหท่้าน
พทุธบริษทัทั้งหลายใหไ้ดท้ราบกนัเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีเท่านั้นวา่เหล่าสรรพสตัวห์รือท่ี
เรียกวา่พทุธบริษทัทั้งหลายท าไมจึงไดศึ้กษาน าเอาธรรมทั้งหลายของพระบรมศาสดาพระสมณโคดมบรม
ครูของพวกเขาเหล่านั้นเอามาตีความหมายหรือเขา้ใจกนัไปในทางท่ีผดิ ๆ  เช่นน้ีเสียเป็นส่วนมาก  แต่ก็
อาจจะยงัมีอยูบ่า้งท่ีมีความเขา้ใจกนัไปในทางท่ีถูกตอ้ง  แต่วา่มีเป็นจ านวนนอ้ยมาก  (มนุษยใ์นตน้จกัรวาล
หรือตน้กลัป์มีอายหุน่ึงอสงไขยปีก าเนิดโดยอุปาติกะ)  แลว้กช็อบเอาคุยอวดอา้งวา่ไดม้รรคไดผ้ลเป็นพระ
อริยบุคคลกนัเป็นส่วนใหญ่อีกดว้ย  อยา่วา่แต่ไดม้รรคไดผ้ลเป็นอริยบุคคลเลย  เอาแต่แค่ตีความหมายของ
ธรรมแต่ละหวัขอ้ยงัตีไม่ถูกกนัเสียแลว้  ไหนเลยจะส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลกนัไดเ้ล่าอยา่งน้ีเป็นตน้  เม่ือได้
มีโอกาสไดม้าพบมาเห็นและไดย้นิไดฟั้งดว้ยตนเองเช่นน่ีกก็ระท าใหป้ลงธรรมสงัเวชยิง่นกั  พระสมณโคดม
บรมศาสดาอุตส่าห์ไดบ้  าเพญ็บารมีมาตั้งส่ีอสงไขยอนัยิง่ดว้ยก าไรอีกแสนกลัป์เพื่อหวงัผลวา่จะเอาธรรมมา
สัง่สอน  ขนสตัวร้ื์อสตัวท์ั้งหลายใหพ้น้โอฆะสงสารใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีมากได ้ ตามเจตนาดั้งเดิมของพระองค์
ท่าน  อน้น้ีเพยีงแต่พระพทุธองคเ์อาของล้ีลบัของจกัรวาลซ่ึงมีอยูส่ี่ชนิดหรือส่ีอยา่งดว้ยกนัเพียงพทุธองคท่์านได้
น าเอามาสอนเอาไวแ้ค่สองอยา่ง  หรือวา่สองขอ้ดว้ยกนั  คือ  รูปธรรมกบันามธรรมเท่านั้น  เรียกง่าย ๆ  วา่
เพียงแต่เอารูปกบันามสองประการเอามาสองประการเท่านั้น  ไดน้ าเอาสัง่สอนไวย้งัเห็นผลปานฉะน้ี  ถา้ได้
น าเอามาทั้งส่ีจะเป็นไฉน  พทุธบริษทัในยคุน้ีสมยัน้ีเขา้ใจธรรมในเร่ืองรูป  จิต  เจตสิก  นิพพาน  วิญญาณ  
ภพและภูมิ  และกฎแห่งกรรมต่าง ๆ  ของเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายผดิ ๆ  เป็นส่วนมาก  เท่าท่ีเห็น ๆ  และ
เท่าท่ีไดท้ราบมาจาการไดศึ้กษาเอามากนัโดยทัว่ ๆ  ไป  หรือวา่การแสดงออกโดยการประพฤติหรือการปฏิบติั
และการเขียนหนงัสือต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นต ารับต าราสัง่สอนกนัในยคุปัจจุบนัน้ีส่วนมากมหาเถระสมาคมหรือว่า
กรมศาสนา  กดู็จะไม่ค่อยสนใจเท่าท่ีควร  ปล่อยใหก้ระท ากนัไปตามสะดวกสบายใจอยา่งน้ีเป็นตน้  ไม่ไดม้า
เหลียวแลหรือบอกเล่าแนะน ากนัใหถู้กตอ้งตามหนา้ท่ีของตนเท่าท่ีมีอยูใ่นพระพทุธศาสนาในยคุปัจจุบนัน้ี  
มีแต่คอยชิงดีชิงเด่นกนัในส่ิงไร้สาระทั้งนั้น  ในทศันะของขา้พเจา้เช่นเร่ืองยศถาบรรดาศกัด์ิ  และต าแหน่ง
หนา้ท่ีและเกียรติยศช่ือเสียงเป็นตน้  เร่ืองพวกน้ีในหลกัพทุธศาสนาแลว้ถือวา่เป็นฝ่ายมารท่ีจะมาท าการขดัขวาง
การประพฤติหรือการปฏิบติัธรรม  เพื่อมรรคผลนิพพานท่ีแทจ้ริงของหลกัพระพทุธศาสนาท่ีพระสมณโคดม
พระบรมครูของพวกเราชาวพทุธท่ีพระพทุธองคไ์ดท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณอนัยิง่ใหญ่ไดส้ัง่สอนเอาไวใ้น
พระไตรปิฎก 
 

 



สัจจธรรมในพระพทุธศำสนำ 
ทีพ่ทุธบริษัททั้งหลำยสมควรทรำบเอำไว้ 

 
 เร่ืองมีอยูว่า่  ส่วนมากแลว้พวกพทุธบริษทัทั้งหลายของพวกเราชาวพทุธทั้งหลายทั้งบรรพชิดและ
คฤหสัถส่์วนมากแลว้ยงัเขา้ใจธรรมของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของพวกเรายงัผดิ ๆ  กนั  อีก
มากพอสมควรทีเดียว  ท่ีเก่ียวแก่เร่ืองมรรคผลและนิพพาน  และเร่ืองของพระอริยบุคคลส่ีจ าพวกท่ีไดบ้รรลุ
มรรคผลแลว้คือ  (๑)  พระโสดาบนั  (๒)  พระสกทาคามี  (๓)  พระอนาคามี  (๔)  พระอรหนัต ์  พระ
อริยบุคคลทั้ง  ๔  จ าพวกน้ี  พวกเราชาวพทุธถือกนัวา่เป็นบุคคลชั้นสูงสุดในพระพทุธศาสนา  ถา้ใครผูใ้ดผู ้
หน่ึงไปกระท ากรรมบุคคลทั้งส่ีประเภทน้ี  ถือวา่เป็นครุกรรม  (ยกเวน้แต่พระสมัมาสมัพทุธเจา้เท่านั้น)  และ
ตรงกนัขา้มกบัอกศุลกรรม  ถา้ผูใ้ดผูห้น่ึงไดมี้โอกาสกระท ากศุลธรรมแก่บุคคลทั้งส่ีประเภทน้ีกถื็อวา่ไดก้ศุล
มากเช่นเดียวกนั  อนัน้ีเป็นสจัจธรรมในพระพทุธศาสนาอยา่งหน่ึงเหมือนกนั  และส่วนมากพวกพทุธบริษทั
ทั้งหลายจะเห็นแต่ต ารับต าราต่าง ๆ  ไดก้ล่าวยกยอ่งบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกน้ีอยูเ่สมอ ๆ  และส่วนมากแลว้พวก
เราชาวพทุธกจ็ะมีโอกาสเรียนรู้หรือไดย้นิไดฟั้งกนัอยูเ่สมอ ๆ  วา่กระท าอยา่งไรหรือบ าเพญ็อยา่งไรจึงจะได้
เป็นพระอริยบุคคลในส่ีจ าพวก  จ าพวกใดพวกหน่ึงกย็งัดี  ถือกนัวา่จะไดเ้ป็นผูพ้น้ทุกขพ์น้ภยั  จะไดไ้ม่ตอ้ง
กลบัมาเวียนวา่ยเกิดตายกนัอีกในสงัสารวฏั  อนัน้ีเป็นสาเหตุของพทุธบริษทัโดยทัว่ไปท่ีตั้งใจกนัและปรารถนา
อยากจะส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลส่ีจ าพวก  หรือวา่ส่ีประเภทดงักล่าวขา้งตน้นั้นคือ  (๑)  พระโสดาบนั  (๒)  
พระสกทาคามี  (๓)  พระอนาคามี  (๔)  พระอรหนัต ์  โดยท่ีพวกพทุธบริษทัทั้งหลายส่วนมากแลว้จะเป็น
นกับวชในพระพทุธศาสนาประเภทไหนกต็าม  จะเป็นสามเณรหรือจะเป็นพระภิกษุกต็าม  ถึงแมว้า่พระภิกษุ
สามเณรทั้งหลายเหล่านั้นจะมีโอกาสไดเ้ล่าเรียนศึกษาในพระธรรมพระวินยัมาขนาดไหนกต็าม  จะเล่าเรียน
จบนกัธรรมชั้นตรีหรือชั้นโท  และนกัธรรมชั้นเอก  หรือสอบบาลีส าเร็จเป็นมหาเปรียญธรรมชั้นไหนกต็าม  
ตั้งแต่ประโยค  ๓  ถึงประโยค  ๙  แลว้กต็าม  หรือวา่นกัปฏิบติัสมถะและวิปัสสนากรรมฐานในส านกัต่าง ๆ  
ทัว่ประเทศไทยของเราในยคุสมยัน้ี  ซ่ึงก าลงัต่ืนตวักนัและเป็นท่ีนิยมในกลุ่มของพทุธบริษทัท่ีมีความเช่ือมัน่
และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยา่งมัน่คงไม่หวัน่ไหวก็ตาม  ส่วนมากแลว้ยงัเขา้ใจธรรมของพระบรม
ศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของพวกเราชาวพทุธทั้งหลายผดิ ๆ  และยงัตีความหมายของธรรมบางขอ้  เช่น  
รูป  เจตสิก  จิต  นิพพาน  วญิญาณ  ภพภูมิต่าง ๆ  และกฎแห่งกรรมของเหล่าสรรพสตัวผ์ูท่ี้กระท าทั้งกศุล
กรรมและอกศุลกรรมต่าง ๆ  ผลกรรมของเขาเหล่านั้นท่ีไดก้ระท าลงไปแลว้จะไดรั้บผลอยา่งไร  ท่ีแทจ้ริงท่ี
เกิดจากการกระท าของพวกเขาเหล่านั้นวา่จะไดรั้บมากหรือนอ้ยแค่ไหน  บางคนหรือบางพวกกลบัมีความคิด
หนกัยิง่กวา่ท่ีวา่นั้นเขา้ไปอีกคือ  พวกเขาเหล่านั้นยงัมีความสงสยัในกฎแห่งกรรมต่าง ๆ  วา่จะมีจริงหรือไม่  
เช่นวา่  สงสยัวา่สวรรคมี์จริงไหม  นรกท่ีเขาวา่กนัมีจริงไหม  และชาติหนา้มีจริงไหม  ภพภูมิต่าง ๆ  นั้นมี
จริงหรือเปล่ากไ็ม่รู้  เขา้ใจวา่เกิดมาหนเดียวตายหนเดียวกส้ิ็นสุดกนัไป  ประเภทสุดทา้ยน้ีท่ีพระบรมศาสดา
สมณโคดมท่านไดเ้ปรียบเอาไวน้ั้นเป็นประเภทดอกบวัท่ีอยูใ่ตโ้คลนเลนหรือใตน้ ้ า  ซ่ึงเป็นจะเป็นอาหารของ



พวกปลาและเต่ากดักินเป็นภกัษาหาร  ประเภทท่ีโปรดไม่ไดต้อ้งน าเอามากล่าวถึงกนัท่ีน้ี  แต่จ าพวกท่ีเป็น
สมัาทิฏฐิทั้งหลายแต่น าเอาธรรมมาตีความไปในทางท่ีผดิ ๆ  เช่น  คนบางพวกเขา้ใจวา่พระอรหนัตนิ์พพาน
แลว้ดบัสูญ  อยา่งน้ีเป็นตน้  และบางพวกกย็งัแยกวิญญาณไม่ออกเลยวา่เป็นวิญญาณประเภทไหน  เก่าหรือ
ใหม่  ไม่รู้เสียดว้ยซ ้าไปวา่วญิญาณท่ีแทจ้ริงนั้นมีอยูก่ี่ประเภท  บางพวกกแ็ยกจิตและเจตสิกไม่ออกเสียดว้ย
ซ ้าไป  กเ็ลยเรียกรวม ๆ  ไปวา่นามธรรม  บางพวกกย็งัไม่เขา้ใจวา่รูปท่ีแทจ้ริงนั้นเกิดจากอะไรเป็นปฐมเหตุ  
จึงกระท าใหเ้ป็นรูปข้ึนมาได ้  เพราะเหตุอะไรแลว้มนัจะไปส้ินสุดลงท่ีตรงไหนท่ีแทจ้ริง  อยา่งน้ีเป็นตน้  
เม่ือพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นยงัไม่สามารถท่ีจะยงัหยัง่รู้ไดถึ้งรูป  เจตสิก  จิต  นิพพาน  วิญญาณ  ท่ีแทจ้ริง
แลว้เขาเหล่านั้นกไ็ม่สามารถจะประพฤติปฏิบติัธรรมใหไ้ดม้รรคและผล  หรือวา่ใหส้ าเร็จเป็นอริยบุคคลส่ี
จ าพวกคือ  (๑)  พระโสดาบนั  (๒)  พระสกทาคามี  (๓)  พระอนาคามี  (๔)  พระอรหนัต ์  และ
นอกเหนือจากนั้นแลว้พวกพทุธบริษทัทั้งหลายยงัท าความเขา้ใจผดิเสียอีกดว้ย  ในจ าพวกพระอริยบุคคลทั้ง
ส่ีจ  าพวกหรือทั้งส่ีประเภทน้ีคือ  ส่วนมากแลว้พทุธบริษทัทั้งหลายส าคญัผดิคิดวา่บุคคลทั้งส่ีจ  าพวกดงักล่าว
มาขา้งตน้นั้นจะเป็นพระโสดาบนักดี็  หรือวา่พระสกทาคามี  หรือพระอนาคามีกดี็  หรือวา่พระอรหนัต์
ทั้งหลายเหล่านั้นกดี็  เม่ือพวกเขาเหล่านั้นเม่ือประพฤติปฏิบติัธรรมจนไดส้ าเร็จหรือไดบ้รรลุเป็นพระอริยบุคคล
ทั้งส่ีจ  าพวกดงักล่าวแลว้  จะไม่มีทางเส่ือมจากมรรคและผลทั้งหลายดงักล่าวไดเ้ลย  อยา่งน้ีเป็นตน้  เพราะวา่
ท่ีแทจ้ริงแลว้มนัไม่เป็นไปตามท่ีพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีไดเ้ขา้ใจกนัเป็นส่วนมากท่ีไดเ้ขา้ใจสจัจธรรมท่ี
แทจ้ริงไปในทางท่ีผดิ ๆ  ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะสาเหตุเกิดจากการสัง่สอนหรือวา่บอกเล่ากนัมาอยา่งผดิ ๆ  จาก
ครูบาอาจารยต่์าง ๆ  หรือจากส านกัต่าง ๆ  ท่ีพวกพทุธบริษทัทั้งหลายมีภิกษุสามเณรพร้อมดว้ยอุบาสกและ
อุบาสิกาทั้งหลายท่ีมีจิตศรัทธาเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาไดไ้ปเล่าเรียนศึกษามาจากส านกัต่าง ๆ  กนัมา
อยา่งผดิ ๆ  ตั้งแต่ตน้นัน่เอง  จึงตอ้งน าเอาธรรมอยา่งผดิ ๆ  ของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระ
สมณโคดม  พระบรมครูทั้งหลายของพวกเราชาวพทุธทั้งหมดน้ีเอามาเผยแพร่และตีความหมายกนัไปอยา่ง
ผดิ ๆ  จนมาถึงทุก ๆ  วนัน้ี  เป็นส่วนมากขา้พเจา้เขา้ใจเอาเองวา่กค็งจะพอมีอยูบ่า้งกบัพทุธบริษทัท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีความเขา้ใจธรรมของพระบรมศาสดาพระสมณโคดมอยา่งถูกตอ้งจริง ๆ  และเขา้ใจใน
ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอยา่งดี  และเป็นสจัจธรรมท่ีแทจ้ริง  แต่กย็งัสงสยัอยูท่ี่วา่พวกท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทั้งหลายเหล่านั้นท าไมจึงไม่ไดด้ดัแปลงแกไ้ขบอกเล่าสัง่สอนกนัใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงของสจัจธรรม
ท่ีพระบรมศาสดาท่ีพระองคไ์ดต้รัสสัง่สอนเอาไวท่ี้แทจ้ริง  ตามในพระไตรปิฎกเท่าท่ีมีหลกัฐานพอท่ีจะ
ท าการคน้ควา้น าเอามายนืยนัไดใ้นปัจจุบนัน้ี  ถา้พวกไหนหรือใครกต็ามไม่เช่ือถือธรรมของพระบรมศาสดา
ท่ีมีอยูใ่นพระไตรปิฎกทั้ง  ๔๕  เล่มแลว้  กเ็ป็นอนัวา่เลิกพดูไดก้บับุคคลนั้นหรือกลุ่มนั้น  เพราะวา่พวกเขา
เหล่านั้นเป็นจ าพวกมิจฉาทิฏฐิ  หมดโอกาสท่ีจะตดัเตือนวา่กล่าวหรือสัง่สอนไดแ้น่นอน  ถึงแมพ้ระบรม
ศาสดาจะเสดจ็มาบอกหรือสอนธรรมต่าง ๆ  ดว้ยพระองคเ์องกต็าม  กไ็ม่สามารถจะโปรดสตัวป์ระเภทน้ีได้
อยูแ่ลว้แน่นอน  และการท่ีขา้พเจา้จะน าเอาธรรมและค าสัง่สอนของพระบรมศาสดาพระสมณโคดมเอามา
บอกเล่าตามความเป็นจริงน้ี  กไ็ม่มีความประสงคอ์ยากจะไดเ้กียรติยศช่ือเสียงอะไร  หรือวา่อยากจะใหใ้คร
มาเคารพนบัถืออะไรทั้งนั้น  เพราะวา่ส่ิงดงักล่าวนั้นในทศันะของขา้พเจา้แลว้เห็นวา่เป็นเร่ืองไร้สาระ  ไม่มี



ประโยชน์อะไร  ไม่อยูใ่นทศันะของขา้พเจา้ท่ีอยากจะไดม้า  เพียงแต่วา่ขา้พเจา้มาพิจารณาดูแลว้เกิดความ
สงสารพุทธบริษทัของพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจา้ของพระสมณโคดมพระบรมศาสดาตามความ
เป็นจริง  ท่ีพระองคท่์านไดต้รัสสอนเอาไวท่ี้แทจ้ริงใหก้บัพวกท่านทั้งหลายไดท้ราบความเป็นจริงกนัเอาไว ้ 
ท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนบอกความประสงคม์าตามน้ีนั้น  พวกพทุธบริษทัทั้งหลายอยา่เขา้ใจผดินึกวา่ขา้พเจา้เป็น
พระอริยบุคคลในจ าพวกส่ีประเภท ๆ  ใดประเภทหน่ึงล่ะ  เพราะวา่ตวัขา้พเจา้ไม่ไดส้ าเร็จเป็นพระ
อริยบุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงทั้งนั้น  เพียงแต่พอมีสติและสมัปชญัญะพอรักษาจิตและวญิญาณของ
ขา้พเจา้ใหพ้น้ภยั  ไม่ตอ้งไปเกิดในยมโลกเท่านั้นเองเท่านั้นแหละ  และส่ิงท่ีขา้พเจา้จะบอกสจัจธรรมคือ
ความจริงใหพ้วกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายไดท้ราบความเป็นจริงของพระอริยบุคคลทั้งส่ีประเภทหรือส่ี
จ าพวกท่ีไดม้รรคและไดผ้ลเป็นพระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกโดยสมบูรณ์แลว้  ไม่ใช่จ าพวกท่ีแอบอา้งท่ี
แทจ้ริงนั้น  ความเป็นจริงแลว้บุคคลทั้งส่ีจ  าพวกมีพระโสดาบนั  พระสกทาคามี  และพระอนาคามี  และพระ
อรหนัตท์ั้งหลายเหล่านั้น  ถึงแมว้า่พวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านจะเป็นผูบ้รรลุและไดม้รรคไดผ้ลไปแลว้ก็
ตาม  แต่กเ็ส่ือมจากมรรคผลต่าง ๆ  เหล่านั้นไดเ้ช่นเดียวกนั  เหมือนกบับุคคลท่ีไดฌ้านกเ็ส่ือมไดเ้ช่นเดียวกนั  
ไม่ใช่วา่ไดไ้ปแลว้หรือบรรลุไปแลว้จะเส่ือไม่ไดต้ามท่ีเขา้ใจกนัเป็นส่วนมาก  ตามท่ีพทุธบริษทัทั้งหลายท่ี
ไดพ้ดูคุยกนัหรือรับรู้รับฟังหรือเล่าเรียนศึกษามาจากส านกัต่าง ๆ  นั้นหรอกนะ  วา่พระอริยบุคคลส่ีจ าพวกน้ี
เม่ือส าเร็จหรือบรรลุแลว้ไม่มีทางท่ีจะเส่ือมจากมรรคและผลได ้  ท่ีแทจ้ริงแลว้บุคคลทั้งส่ีจ  าพวกน้ีสามารถ
เส่ือมจากมรรคผลต่าง ๆ  จนกลบัมาเป็นปุถุชนเหมือนอยา่งเดิมไดอี้กเช่นเดียวกนั  เม่ือมาเป็นปุถุชนแลว้ก็
สามารถตกนรกไดอี้กดว้ย  ถา้กระท าอกศุลกรรมท่ีจะชกัน าใหเ้ป็นเหตุเป็นปัจจยักระท าใหไ้ปตกนรก  ก็
เหมือนกบัพวกเราท่าน ๆ  ทั้งหลายส่ีแหละ  พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายเม่ือไดอ่้านมาถึงตอนน้ีชกังง  
เพราะวา่ไม่เคยไดย้นิใครพดูมาจากท่ีไหนเลยนั้นเองใช่ไหมล่ะ วา่พระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกมี (๑) พระ
โสดาบนั  (๒)  พระสกทาคามี  (๓)  พระอนาคามี  (๔)  พระอรหนัต ์  ทั้งหลายทั้ง  ๔  จ าพวกน้ีเม่ือส าเร็จ
หรือบรรลุแลว้เส่ือมจากมรรคผลท่ีตนส าเร็จหรือวา่บรรลุนั้น  เส่ือมกลบัมาเป็นปุถุชนไดเ้หมือนอยา่งเดิม  
จึงท าใหเ้ม่ือไดย้นิไดฟั้งค าน้ี  จึงท าใหเ้กิดความมึนงงข้ึนมาในใจตวัเองเช่นนั้น  และเกิดมีความคิดข้ึนวา่จะ
เป็นจริงหรือส่ิงท่ีขา้พเจา้เขียนลอกเล่ามาในหนงัสือ  “สจัจธรรม”  เล่มน้ี  ท่ีแทจ้ริงนั้นส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขียน
บอกเล่าเอามาน้ีไม่ใช่เป็นความคิดของขา้พเจา้  แต่มนัเป็นค าสัง่สอนของพระบรมศาสดาพระสมณโคดมท่ี
พระองคไ์ดต้รัสสัง่สอนเอาไวท่ี้แทจ้ริงต่างหาก  และพระองคย์งับอกต่อไปอีกวา่   พระอริยบุคคลทั้งส่ี
จ  าพวกนั้นสามารถเส่ือมจากมรรคผลต่าง ๆ  ในภพภูมิต่าง ๆ  อีกดว้ย  ค  าวา่ภพภูมิต่าง ๆ  นั้น  พระองคท์รง
หมายถึงวา่ในภพและภูมิท่ีพระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกน้ีไปเกิดอยูอ่าศยัจะเป็นในมนุษยโ์ลกกดี็  จะเป็นเท
วโลกกดี็  จะเป็นในพรหมโลกกดี็  หรือจะเป็นในภพภูมิท่ีวิสุทธิเทพคือพระอรหนัตไ์ปอยูอ่าศยักดี็  แต่
ขา้พเจา้จะขอเรียกในภพภูมิท่ีวิสุทธิเทพหรือวา่พระอรหนัตไ์ปอยูอ่าศยันั้นวา่เป็นแดนนิพพานกแ็ลว้กนั  จะ
ไดเ้ป็นการเขา้ใจง่ายข้ึน  ส่วนในมนุษยน์ั้นพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายกท็ราบกนัดีอยูแ่ลว้  ส่วนในเท
วโลกคือสวรรคใ์นชั้นต่าง ๆ  นั้น  มีพวกพระโสดาบนัอยูเ่ป็นจ านวนมากเลยทีเดียว  ส่วนเทพในชั้นพรหม
นั้นกมี็พระอนาคามีอยูใ่นชั้นสุทธาวาสเป็นจ านวนไม่นอ้ยอยูเ่หมือนกนั  นอกจากพระองคท์รงตรัสสัง่สอนบอก



เอาไวว้า่พระอริยบุคคลส่ีจ าพวกดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้นเส่ือมจากมรรค  และผลท่ีตนไดแ้ลว้ในภพภูมิต่าง ๆ  
แลว้  พระองคย์งัทรงพระกรุณาตรัสสัง่สอนบอกเอาไวอี้กวา่  ธรรมขอ้ไหนบา้งท่ีกระท าใหพ้ระอริยบุคคล
ทั้งส่ีจ  าพวกน้ีเส่ือมมรรคผลต่าง ๆ  ท่ีตนไดบ้รรลุแลว้หรือส าเร็จแลว้เส่ือมได ้  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ของ
พวกเราทั้งหลาย  พระพทุธองคไ์ดท้รงตรัสเทศนาสัง่สอนเอาไวถึ้ง  ๕  ประการดว้ยกนั  ซ่ึงเป็นขอ้ธรรมท่ีจะ
กระท าใหพ้ระอริยบุคคลทั้งส่ีประเภทหรือวา่ส่ีจ  าพวกนั้น  พระโสดาบนั  พระสกทาคามี  พระอนาคามี  พระ
อรหนัตท์ั้งหลายเหล่านั้นสามารถเส่ือมมรรคผลต่าง ๆ  กลบัมาเป็นปุถุชนอยา่งเดิมไดอี้ก  ซ่ึงมีหลกัฐานอยู่
ในพระไตรปิฎกฉบบัหลวง  เล่มท่ี  ๓๗  หนา้  ๑๐๑  วา่ดว้ยเร่ืองอภิธรรมปิฎก  กถาวตัถุประกรณ์ปริหานิ
กถาไดบ่้งบอกเอาไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งชดัเจนอยูแ่ลว้วา่  พระอรยบุิคคลทั้งส่ีจ  าพวกหรือวา่ทั้งส่ีประเภทน้ี
สามารถเส่ือมจากมรรคและผลท่ีตนไดม้าแลว้ในภพภูมิต่าง ๆ  จนกลบักลายมาเป็นปุถุชนไดอ้ยา่งเดิมเลย
ทีเดียว  เพยีงแต่วา่การเส่ือมของพระอรหนัตท์ั้งหลายเหล่านั้นไม่ไดเ้ส่ือมจากมรรคและผลทั้งหมดทีเดียว
เท่านั้น  ถา้เป็นประเภทพระอรหนัตท์ั้งหลายท่ีเส่ือมจากมรรคและผลของตน ๆ  นั้น  กจ็ะเส่ือมเป็นขั้นตอน
ลงมาตามล าดบัเท่านั้นเอง  เช่น  เม่ือเป็นพระอรหนัตจ์ะเส่ือมจากกการเป็นพระอรหนัตล์ดลงมากเป็นพระ
อนาคามี  และเม่ือเส่ือมจากมรรคผลอีก  กจ็ะเส่ือมมรรคผลท่ีเป็นพระอนาคามีอยู ่  แลว้กลบัมาเป็นพระ
สกทาคามี  และเม่ือเส่ือมจากพระสกทาคามีอีก  กจ็ะกลบัลดลงมาเป็นพระโสดาบนั  และเม่ือเส่ือมจากพระ
โสดาบนัอีก  กจ็ะกลบักลายลงมาเป็นปุถุชนเหมือนอยา่งเดิมนัน่เอง  ส่วนจ าพวกพระอนาคามีอริยบุคคลก็
เช่นเดียวกนั  เม่ือเส่ือมจากมรรคและผลท่ีไดส้ าเร็จ  หรือบรรลุเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลแลว้กจ็ะเส่ือมจาก
มรรคและผลของพระนาคามีลดลงมาเป็นพระสกทาคามี  และเม่ือเส่ือมจากพระสกทาคามีลงมาอีก  กจ็ะ
ลดลงมาเป็นพระโสดาบนั  และเม่ือยงัเส่ือมจากมรรคและผลอีก  กจ็ะกลบักลายลงมาเป็นปุถุชนเหมือนเดิม  
เหมือนกบัเหล่าสตัวท์ั้งหลายท่ียงัไม่ไดม้รรคผลอะไรโดยทัว่ๆ ไป  ส่วนพระสกทาคามีอริยบุคคลกเ็ช่นเดียวกนั  
เม่ือไดเ้ส่ือมจากมรรคและผลท่ีตนไดบ้ าเพญ็มาจนถึงไดบ้รรลุเป็นถึงขั้นสกทาคามีอริยบุคคลแลว้กต็าม  แต่
เม่ือเส่ือมจากมรรคและผลลงมาอีก  กจ็ะกลบักลายลงมาเป็นปุถุชนธรรมดา ๆ  เหมือนกบัสตัวท์ั้งหลายโดย
ทัว่ ๆ  ไป  ท่ียงัไม่ไดม้รรคผลอะไร  เช่นเดียวกนัถา้ไดก้ระท าอกศุลกรรมอะไรลงไป  พอท่ีจะเป็นเหตุเป็น
ปัจจยัชกัน าใหไ้ปเกิดในยมโลกภูมิใดภูมิหน่ึงไดเ้ช่นเดียวกนั  เหมือนกบัเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายโดยทัว่ ๆ  
ไปนัน่เอง  ส่วนพระโสดาบนัพระอริยบุคคลขั้นตน้นั้น  เม่ือเส่ือมจากมรรคและผลท่ีตนไดบ้ าเพญ็เพียร
มาแลว้  จนไดบ้รรลุหรือส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นตน้ท่ีช่ือวา่พระโสดาบนัอริยบุคคลนั้น  เม่ือเส่ือมจาก
มรรคและผลท่ีตนไดบ้ าเพญ็เพียรมาจนส าเร็จหรือบรรลุแลว้นั้นเม่ือเส่ือมจากมรรคผลนั้นแลว้  กจ็ะกลบักลาย
มาเป็นปุถุชนธรรมดา ๆ  เหมือนกบัเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายนั้นเอง  และเม่ือไดก้ระท าอกศุลกรรมอะไรลง
ไปท่ีพอจะเป็นเหตุเป็นปัจจยัส่งผลใหไ้ปบงัเกิดในยมโลกไดแ้ลว้  พวกเขาเหล่านั้นกจ็ะตอ้งไปบงัเกิดในยมโลก
ภูมิใดภูมิหน่ึงแน่นอน  กเ็หมือนกบัเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายโดยทัว่ ๆ  ไป  เช่นเดียวกนั  อนัน้ีเป็นสจัจธรรม
ซ่ึงมีอยูใ่นพระไตรปิฎก  เก่ียวกบัเร่ืองกฎแห่งกรรมโดยทัว่ ๆ  ไป  ของสตัวโ์ลกทั้งหลายท่ีไดก้ระท า
อกศุลกรรมแลว้จะตอ้งไปรับใชก้ฎแห่งกรรมท่ีตนไดก่้อข้ึน  หรือวา่ไดก้ระท าเอาไวแ้ต่อดีตทั้งหลายทุก ๆ  
ภพทุก ๆ  ภูมิเลยทีเดียว  หลกัอนัน้ีขา้พเจา้เขา้ใจเอาเองวา่พวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายเป็นส่วนมากแลว้



อาจจะไม่เคยไดย้ินไดฟั้งมาจากส านกัท่ีสั่งสอนหรืเล่าเรียนศึกษากนัมาจากส านกัต่าง ๆ  มาก่อนก็เป็นได ้ 
ถึงแมว้า่ถา้พวกท่านทั้งหลายจะไม่เคยไดย้นิไดฟั้งมาก่อนจากส านกัต่าง ๆ  กต็าม  แต่ถา้วา่ถา้พวกท่านทั้งหลาย
อยากจะทราบความจริงในเร่ืองน้ีจริง ๆ  แลว้  พวกท่านทั้งหลายกมี็สิทธ์ิท่ีจะหยัง่รู้ไดจ้ากการไปคน้ควา้จาก
พระไตรปิฎกฉบบัหลวงดูเอาเองได ้  โดยท่ีใหพ้วกท่านทั้งหลายเพยีงแต่เสียสละเวลาอนัมีค่าของพวกท่านเสีย
นิดหน่อยแลว้กไ็ปตามวดัวาอารามต่าง  ๆ  ไปขอยมืพระไตรปิฎก ฉบบัหลวง  เล่มท่ี  ๓๗  เปิดดูหนา้ท่ี  ๑๐๑  
เท่านั้น  พวกท่านทั้งหลายก็จะพบความจริงขอ้น้ีดว้ยตวัของพวกท่านเองดว้ยตาของท่านว่าพระบรมศาสดา
พระสมัมาสมัพทุธเจา้  พระองคท่์านไดต้รัสสัง่สอนเอาไวว้า่อยา่งไร  เก่ียวแก่พระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกน้ีวา่
เส่ือมจากมรรคและผลไดจ้ริงหรือเปล่าตามท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนเล่า  แลว้น าเอามาลงเอาไวใ้นหนงัสือ  “สจัจธรรม”  
เล่มน้ีเป็นความจริงตามท่ีขา้พเจา้ไดอ้า้งอิงนั้นหรือไม่  แต่ก่อนอ่ืนท่ีขา้พเจา้จะไดน้ะเอาหลกัธรรมทั้ง  ๕  
ประการของพระบรมศาสดาท่ีพระองคท์รงตรัสสั่งสอนเอาไวว้่า พระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกน้ีเส่ือมจาก
มรรคและผลท่ีพวกเขาเหล่านั้นไดบ้  าเพญ็เพียรมาจนถึงขั้นบรรลุหรือส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลอยูใ่นจ านวนส่ี
ประเภท  ซ่ึงตามหลกัพระพทุธศาสนานั้นจดัถือไดว้า่เป็นบุคคลอนัสูงสุดแลว้  โดยเฉพาะพระอรหนัตท์ั้งหลาย
เหล่านั้นท่ีไดบ้รรลุหรือส าเร็จแลว้ทั้งหมด  และไดนิ้พพานไปอยูใ่นภพภูมิท่ีพระอรหนัตไ์ปอยูเ่รียกว่าแดน
นิพพานแห่งนั้น  ขา้พเจา้จะตอ้งขอนอ้มนา้วเร่ืองไปถึงปฐมเหตุเก่ียวแก่เร่ืองวิญญาณต่าง ๆ  เสียเลก็นอ้ย  
เพื่อท่ีจะกระท าใหพ้วกพทุธบริษทัทั้งหลายไดมี้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีง่ายยิง่ข้ึนอีกทีหน่ึงเสียก่อน  เร่ืองเก่ียวแก่
เร่ืองน้ีขา้พเจา้ไดเ้คยช้ีแนะและอธิบายเอาไวใ้นเร่ืองพระนิพพานอยูบ่า้งแลว้เก่ียวแก่เร่ืองวิญญาณน้ี  แต่ว่า
ก่อนท่ีจะพดูถึงเร่ืองวิญญาณนั้น  ขอพดูถึงนกัปฏิบติัธรรมหรือประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อหวงัผล  เพื่อบรรลุ
เป็นพระอริยบุคคลในประเทศไทยของเราเสียเลก็นอ้ย  เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนสติเอาไวแ้ก่นกัประพฤติปฏิบติั
ธรรมของพทุธบริษทัทั้งหลายเอาไวใ้นสถานท่ีน้ีดว้ย  คือวา่ในประเทศไทยของเรานั้น  หรือวา่พระพทุธศาสนา
ไดเ้ขียนเอาไวใ้นหนงัสือเล่มน้ีขา้งตน้แลว้  และกไ็ดเ้จริญรุ่งเรืองมาโดยล าดบัจนมาถึงสมยัยคุปัจจุบนัน้ี  ก็
เป็นท่ีน่าภูมิใจของพวกเราชาวไทยทั้งประเทศอยูแ่ลว้  ท่ีเป็นเช่นน้ีมากเ็พราะวา่  ประชาชนชาวไทยของเรา
เป็นส่วนใหญ่พร้อมดว้ยองคพ์ระประมุขของประเทศทุก ๆ  ยคุทุก ๆ  สมยัมาจนถึงสมยัปัจจุบนัน้ี  พระองค์
ต่าง ๆ  เหล่านั้นมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาและพระองคป์ระมุขทั้งหลายเหล่านั้น  พระองคไ์ดเ้ป็น
องคอุ์ปถมัภค์  ้าชูพระพุทธศาสนาของพวกเราชาวพุทธมาตลอดทุก ๆ  พระองค ์ ทุก ๆ  ยคุ  ทุก ๆ  สมยั  จน
มาถึงองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระองคปั์จจุบนัน้ีก็เช่นเดียวกนั  จนปัจจุบนัน้ีกลา้พูดไดเ้ลยว่าทัว่
มนุษยโ์ลกแห่งน้ีไม่มีประเทศไหน ๆ  ในโลกแห่งน้ีท่ีมีพระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองกวา่ประเทศไทยของ
พวกเราชาวไทย  เรียกไดว้า่ในดา้นพระพทุธศาสนาแลว้  ประเทศไทยของพวกเราเป็นประเทศท่ีเป็นผูน้ าใน
ดา้นพระพทุธศาสนา  เป็นตวัอยา่งท่ีดีประเทศหน่ึงทีเดียวในโลกยคุปัจจุบนัน้ี  และนอกเหนือจากนั้นกน่็า
อนุโมทนาแก่พุทธบริษทัทั้งหลายในยคุน้ี  ไดมี้ความต่ืนตวักนัในดา้นประพฤติปฏิบติัธรรมในดา้นสมถะ
และวิปัสสนา  เพื่อหวงัผลจะใหไ้ดเ้ป็นพระอริยบุคคลตามหลกัพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธ  พระ
บรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีพระองคไ์ดท้รงพระมหากรุณาธิคุณเทศนาโปรดสตัวท์ั้งหลายเอาไว้
มากมายดว้ยกนัทุก ๆ  ชนิด  ซ่ึงมีอยูใ่นพระไตรปิฎกฉบบัหลวงต่าง ๆ  แต่ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจวา่นกัปฏิบติัธรรม



หรือนกัปฏิบติัสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายเหล่านั้นจะตอ้งพูดว่าเป็นพวกสายนั้นสายน้ี  หรือว่าส านกันั้น
ส านกัน้ีท าไมพวกเราชาวพทุธทั้งหลายจึงไม่พดูวา่เป็นหลกัการประพฤติและปฏิบติัของพระสมัมาสมัพทุธเจา้  
พระบรมศาสดาพระสมณโคดม  พระบรมครูของพวกเราชาวพทุธทั้งหลาย  ท่ีพระองคไ์ดท้รงพระ
กรุณาธิคุณเทศนาสัง่สอนเอาไว ้  ซ่ึงเป็นสมบติัอนัล ้าค่าของพวกเราชาวพทุธศาสนิกชนทั้งหลายเล่า  พวก
ชาวต่างชาติต่างศาสนาเขาจะไดนิ้ยมชมชอบและเคารพนบัถืออยา่งถูกตอ้ง  ไม่ใช่วา่หลกัการประพฤติปฏิบติั
แบบน้ีเป็นของพวกสายนั้นสายน้ี  หรือส านกันั้นส านกัน้ี  หรือวา่เป็นของหลวงพอ่องคน์ั้นองคน้ี์  รู้สึกวา่จะ
ไม่ถูกตอ้งเท่าไรนกั  เพราะวา่ธรรมทั้งหมดไม่วา่หมวดไหนกต็าม  ไม่มีใครจะบญัญติัข้ึนเอามาไดอ้ยา่ง
แน่นอน  นอกเสียจะไปคน้ควา้เอามาจากพระไตรปิฎกเท่านั้น  เหมือนกบัหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีก็
เช่นเดียวกนั  ขา้พเจา้ไดร้วบรวมและคน้ควา้เอามาจากพระไตรปิฎกเป็นส่วนมากเช่นเดียวกนั  เพราะฉะนั้น
ค าพดูท่ีวา่  จากสายนั้นสายน้ีสมควรเลิกพดูกนัไดแ้ลว้  พวกเราชาวพทุธเป็นนกัประพฤติปฏิบติัสมถะและ
วิปัสสนากรรมฐาน  เพื่อหวงัผลจะไดพ้ระอริยบุคคลแลว้จะมามวัแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งสายนั้นสายน้ีกนั
ท าไม  ถา้พวกต่างชาติต่างศาสนาเขารู้เร่ืองน้ีเขา้  พวกเขาทั้งหลายกจ็ะหวัเราะเยาะพวกเราไดว้า่สมัมหาอะไร
ข้ึนตน้กบ็อกยีห่อ้อยูแ่ลว้วา่ท่ีแทจ้ริงนั้นพวกมนุษยกิ์เลสหนาปัญญาหยาบทั้งนั้น  จึงไดแ้สดงออกมาเช่นน้ี  
เป็นเคร่ืองบอกใหพ้วกเขาทั้งหลายรู้ตั้งแต่ตน้แลว้  ไหนเลยพวกเราจะเอาธรรมซ่ึงมีความละเอียดอ่อนและ
ลึกซ้ึง  ตามท่ีพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีพระองคไ์ดท้รงพระกรุณาธิคุณเทศนาโปรดสัง่สอน
เอาไวน้ าเอาไปเผยแพร่แก่พวกมนุษยท่ี์นบัถือศาสนาอ่ืนใหมี้จิตใจนอ้มมารับถือพระพทุธศาสนาของพวกเรา
ชาวพทุธไดเ้ล่า  และในท่ีน้ีขา้พเจา้ขอถือโอกาสช้ีแจงเก่ียวแก่เร่ืองการจุติของพระโพธิสตัวต่์าง ๆ  เสีย
เลก็นอ้ยเอาไวใ้นท่ีน้ีเสียดว้ย  ตามท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนเอาไวข้า้งตน้เร่ืองความล้ีลบัของเหล่าสรรพสตัวใ์น
จกัรวาลเก่ียวแก่พระสุมงัคละพระโพธิสตัว ์  ซ่ึงไดจุ้ติมาภายใตเ้ศวตฉตัรของจกัรีวงศคื์อ  พระบรมโอรสาธิ
ราชมงกฎุราชกมุาร  พระเจา้ฟ้าชายของพวกเราชาวไทยทั้งหลายนั้น  การจุติของพระโพธิสตัวแ์ต่ละพระองค์
และแต่ละคร้ังข้ึนอยูท่ี่สาเหตุแต่ละพระองคจ์ะพิจารณาเหตุและปัจจยัทั้งหลายท าการจุติมาแต่ละคร้ังเพื่อมุ่ง
ผลเอาอะไรเป็นปฐมเหตุ  คือหมายวา่การจุติของพระโพธิสตัวต่์าง ๆ  นั้น  บางคร้ังบางชาติพระองคจ์ะจุติมา
เพื่อบ าเพญ็บารมีต่าง ๆ  หรือวา่บางคร้ังบางชาติพระองคจ์ะจุติมาเพือ่การปราบปรามศตัรูหมู่ปัจจามิตรท่ีจะ
มาท าลายประเทศชาติหรือพทุธศาสนา  หรือบางคร้ังบางชาติพระองคจ์ะจุติมาเพื่อทะนุบ ารุง
พระพทุธศาสนาของแต่ละพระองคท่ี์ไดต้รัสรู้มาแลว้ก่อนโพธิสตัวน์ั้น ๆ  เพราะเป็นหนา้ท่ีของหน่อ
พทุธางกรูทั้งหลายท่ีพึงประพฤติปฏิบติัสืบ ๆ  ต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นานแลว้  นบักปันบักลัป์ไม่ถว้นมาแลว้  
และการบ าเพญ็บารมีทั้งหลายนั้นของพระโพธิสตัวต่์าง ๆ  นั้นไม่ใช่วา่มาเกิดในมนุษยโ์ลกน้ีจะตอ้งมา
บ าเพญ็บารมีทุก ๆ  ชนิดทั้ง  ๑๐  ทศัน์  หรือวา่ทั้ง  ๓๐  ทศัน์  ในคราวเดียวกนัหรือในชาติเดียวกนัท่ีไดม้า
เกิดเป็นมนุษยแ์ต่ละคร้ังนั้นกห็าไม่  เพราะการบ าเพญ็บารมีแต่ละอยา่งแต่ละชาติเท่านั้นอนัเป็นกฎเกณฑ์
ของพระโพธิสตัวท์ั้งหลายโดยทัว่ไปอยูแ่ลว้  เพราะฉะนั้นพวกพทุธบริษทัอยา่ไดมี้ความสงสยัในพระองค์
เจา้ฟ้าชายของพวกเราทั้งหลายเลยนอกเหนือ จากนั้นแลว้พวกเราชาวไทยพึงมีความยนิดีในโชควาสนาชะตา
ของบา้นเมืองของประเทศไทยของพวกเราทั้งหลายท่ีไดมี้พระวิญญาณ  พระโพธิสตัวต่์าง ๆ  ไดล้งมาจุติใน



แผน่ดินน้ี  เพระวา่พระโพธิสตัวต่์าง ๆ  นั้นลว้นแลว้แต่ละพระองคไ์ดบ้  าเพญ็กศุลบารมีทั้งหลายมาเป็น
จ านวนเหลือคณานบั  เม่ือไดม้าจะติประเทศใดหรือท่ีใดหรือเมืองใดยอ่มจะเป็นผูน้ าพาใหบ้า้นเมืองหรือ
ประเทศชาตินั้น ๆ  เจริญรุ่งเรือง  และมีความปลอดภยัดว้ยสาเหตุในกรณีต่าง ๆ  สุดแทแ้ต่เหตุและปัจจยั  แต่
ละคร้ังท่ีพระองคพ์ระโพธิสตัวต่์าง ๆ  จะกระท าการจุติมาแต่ละพระองค ์  
 ต่อจากน้ีจะขอช้ีแจงเก่ียวกบัเร่ืองวิญญาณกนัเสียที  และในตอนน้ีพวกท่านทั้งหลายท่ีก าลงัอ่าน
หนงัสือน้ีอยู ่ คงจะคิดกนัวา่ท าไมขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้อาเร่ือง  รูป  จิต  เจตสิก  และนิพพาน  มาช้ีแจงเอาไวใ้น
ท่ีน้ีเสียดว้ย  เพราะวา่เร่ือง  รูป  จิต  เจตสิก  และนิพพาน  ถา้จะเขียนช้ีแจงกนัใหค่้อนขา้งละเอียดลงไปแลว้  
จะตอ้งเป็นหนงัสืออีกหน่ึงเล่มใหญ่พอสมควรทีเดียว  เหมือนกบัเร่ืองวิญญาณต่าง ๆ  และกฎแห่งกรรม
ทั้งหลายของสรรพสตัวท์ั้งหลายท่ีไดเ้กิดมาแต่ละภพแต่ละภูมิ  เม่ือกระท าอะไรลงไปแลว้จะไดรั้บผลเป็น
อยา่งไร  แลว้ยิง่ไปกนัใหญ่เลยทีเดียวถา้จะน าเอามาเขียนเป็นหนงัสือพิมพก์นัจริง ๆ  แลว้จะเป็นหนงัสือเล่ม
ใหญ่โตมากเลยทีเดียว  เพราะฉะนั้น  ในหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีพวกท่านจะเห็นไดว้า่ขา้พเจา้เพียงแต่
เกบ็เลก็ผสมนอ้ยเอามาแต่ละอยา่งเท่านั้น  และโดยเฉพาะหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีกเ็ป็นหนงัสือมุ่งหวงั
ในการแนะน าการประพฤติปฏิบติัสมถะและวิปัสสนาในทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัค าสัง่สอนของ
พระพทุธศาสนาของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้เคยไดเ้ขียนช้ีแนะเอาไวใ้นเร่ืองของนิพพาน
ขา้งตน้นั้นคือค าวา่วิญญาณต่าง ๆ  ท่ีไดเ้กิดมาอยูส่งัสารวฏัทั้งหลายในภพภูมิต่าง ๆ  นั้น  มีปฐมเหตุและ
สาเหตุอยูว่า่วญิญาณต่าง ๆ  เหล่าน้ีมีวิญญาณอยูส่องประเภทและสองชนิดอยูใ่นดวงเดียวกนัทุก ๆ  ดวงเลย
ทีเดียว  ไม่วา่วิญญาณเหล่านั้นจะเป็นวิญญาณของสตัวป์ระเภทไหนทั้งนั้นในแสนโกฏิจกัรวาลน้ี  จะเป็น
วิญญาณท่ีอยูใ่นภพใดภูมิใดกต็าม  ข้ึนช่ือวา่วิญญาณทั้งหมดทุก ๆ  ชนิดเท่าท่ีมีอยูไ่ม่วา่จะเป็นวิญญาณของ
สตัวป์ระเภทไหนกต็ามทีคือ  มีปฐมวิญญาณเป็นเบ้ืองตน้คือ  ปฐมวิญญาณธาตุ  ธาตุรู้เป็นเบ้ืองตน้เป็นล าดบั
แรกเกิดมาก่อนวิถีวิญญาณท่ีจะเกิดมาทีหลงัของปฐมวิญญาณนั้น ๆ  ทุก ๆ  ดวง  เม่ือมีปฐมวิญญาณหรือปุ
ริมวิญญาณธาตุแลว้  จึงจะมีวิถีวิญญาณเกิดข้ึนมาไดที้หลงั  ถา้ไม่มีวิญญาณธาตุแลว้  วิถีวิญญาณต่าง ๆ  จะ
เกิดข้ึนมาไม่ไดเ้ลย  ไม่วา่วญิญาณของเหล่าสรรพสตัวอ์ะไรทั้งนั้นในแสนโกฏิจกัรวาลน้ี  อนัน้ีเป็นสจัจธรรม
ของจกัรวาลต่าง ๆ  ท่ีมีเหล่าสตัวท่ี์มีชีวิตอยูโ่ดยทัว่ไปเลยทีเดียว  เพราะวา่เหล่าสรรพสตัวทุ์ก ๆ  ชนิดนั้น
จะตอ้งมีความเป็นอยูห่รือวา่เกิดข้ึนมาดว้ยธาตุทั้ง  ๖  เท่านั้น  จะเป็นออยา่งอ่ืนเป็นไปไม่ไดเ้ดด็ขาด  อนัน้ี
เป็นหลกัตายตวัเลยทีเดียว  เพราะฉะนั้นวญิญาณทุก ๆ  วิญญาณกจ็ะตอ้งมีวิญญาณซอ้นวิญญาณ  หรือ
เรียกวา่สิงสู่หรือครอบคลุมอยูอี่กทีหน่ึง  เหมือนกบัสงัขารซอ้นสงัขารอยูเ่ช่นมนุษยท์ั้งหลายเหล่านั้นเป็นตน้  
กย็อ่มมีสงัขารคือกายทิพยห์รือกายละเอียดอยูอ่าศยัอยูใ่นกายหยาบคือกายเน้ืออยา่งท่ีมนุษยท์ั้งหลายมีความ
เป็นอยูด่ว้ยกนัทุก ๆ  วนัน้ีในโลกมนุษยท่ี์พวกท่านทั้งหลายไดม้องเห็นกายหยาบคือ  กายเน้ือท่ีเห็นอยู่
ภายนอกดว้ยตาเน้ือเท่านั้น  แต่ไม่สามารถเห็นกายละเอียดหรือวา่กายทิพย ์  ซ่ึงส่ิงสู่อยูข่า้งในของกายเน้ือ
เหล่านั้น  นอกเสียจากบุคคลท่ีบ าเพญ็เพียรจนไดฌ้านญาณสมาบติัต่าง ๆ  และอภิญญาต่าง ๆ  เท่านั้นท่ีจะ
สามารถมองเห็นกายทิพยห์รือกายละเอียดขา้งในของกายเน้ือหรือกายหยาบเหล่าน้ีไดด้ว้ยทิพยจ์กัษุท่ีเกิดจาก
อภิญญาท่ีแทจ้ริงเท่านั้น  นอกจากนั้นแลว้จะไม่มีมนุษยค์นหน่ึงคนใดท่ีจะสามารถมองเห็นกายทิพยห์รือว่า



กายละเอียด  ซ่ึงซอ้นอยูภ่ายในกายเน้ือหรือกายหยาบทั้งหลายเหล่าน้ีไดเ้ลย  อนัน้ีเป็นสจัจธรรมเช่นเดียวกนั
ในพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธทั้งหลายพึงทราบเอาไวด้ว้ยความเป็นจริงของสตัวโ์ลกทั้งหมดท่ีเกิด
อยูใ่นจกัรวาลต่าง ๆ  น้ี  ฉนัใดกดี็วิญญาณหรือท่ีเรียกวา่ปุริมวิญญาณ  หรือปฐมวิญญาณจะมีวิถีวิญญาณเป็น
ก าเนิดสตัวโ์ลกต่าง ๆ  ข้ึนมาไม่ไดเ้ลย  อนัน้ีเป็นหลกัตายตวัอยูแ่ลว้เช่นเดียวกนั  และเม่ือมีวิญญาณซอ้น
วิญญาณอยูมี่ทั้งปฐมวิญญาณและวิถีวิญญาณเช่นนั้น  ส่วนอนุสยักย็อ่มมีอยูท่ ั้งปุริมวิญญาณหรือปฐม
วิญญาณและวถีิวิญญาณเช่นเดียวกนั  อนัน้ีเป็นกฎตายตวัอยูแ่ลว้  เหมือนถา้วิญญาณธาตุเดิมไม่มีอนุสยัอยู่
แลว้  ไหนเลยจะมีวิถีวิญญาณเกิดข้ึนได ้  ภวตณัหาและอวิชชากไ็ม่สามารถจะเขา้ไปสิงสู่วิญญาณธาตุหรือ
ปฐมวิญญาณหรือปุริมวิญญาณนั้น ๆ  กระท าใหเ้กิดข้ึนมาเป็นสตัวโ์ลกต่าง ๆ  ไม่ไดห้รอก  อนัน้ีกเ็ป็นความ
จริงเช่นกนั  อีกอยา่งหน่ึงเร่ืองของวิญญาณน้ีเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน  มนุษยธ์รรมดาไม่สามารถจะหยัง่ทราบ
ไดเ้ลย  นอกเสียจากมนุษยท่ี์ท าการบ าเพญ็เพียรจนไดฌ้านญาณสมาบติั  และไดอ้ภิญญาทั้งหา้เท่านั้นท่ีพอจะ
หยัง่ทราบได ้  นอกจากนั้นแลว้จะไม่มีโอกาสหยัง่รู้เร่ืองของวญิญาณทั้งสองไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้นไดแ้น่นอน  
อนัน้ีกเ็ป็นสจัจธรรมอีกอยา่งหน่ึงเหมือนกนั  และในท่ีน้ีขา้พเจา้จะไม่ช้ีแจงเก่ียวแก่เร่ืองวิญญาณทั้งสองน้ีให้
ละเอียดเท่าไรนกั  เพราะวา่ไดช้ี้แจงมาแลว้ขา้งตน้นั้นเก่ียวแก่เร่ืองการก าเนิดของสตัวโ์ลกทั้งหลายมาแลว้
ขา้งตน้วา่ดว้ยเร่ืองก าเนิดทั้งส่ีมาแลว้  เม่ือพวกเราชาวพทุธบริษทัทั้งหลายไดท้ราบแลว้วา่วิญญาณมีสองดวง
หรือสองชนิดไดซ้อ้นกนัอยู ่  หรือวา่สิงสู่กนัอยู ่  หรือวา่ครอบคลุมกนัอยูเ่ช่นน้ีกพ็งึทราบไดท้นัทีวา่วิญญาณ
ธาตุซ่ึงเป็นอสังขตะธาตุหรืออสังขตะธรรมนั้นไม่มีการส้ินสุดหรือว่าดบัสูญอยูแ่ลว้  เป็นปฐมเหตุหรือว่า
เป็นสาเหตุใหพ้วกพระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกมีพระอรหันต ์  พระอนาคามี  พระสกทาคามี  และพระ
โสดาบนัทั้งส่ีประเภท  โดยเฉพาะพระอรหนัตท์ั้งหลายท่ีไดบ้  าเพญ็เพียรจนส าเร็จบรรลุเป็นพระอรหนัตไ์ป
แลว้  ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นพระอริยบุคคลท่ีสูงสุดในจ านวนพระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกหรือทั้งส่ีประเภทเหล่านั้น  
จึงกระท าใหต้อ้งเส่ือมจากมรรคและผลท่ีตนไดบ้ าเพญ็เพียรจนข้ึนถึงขั้นบรรลุหรือส าเร็จแลว้  ตามหลกัของ
พระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธน้ี  กด็ว้ยอ านาจท่ีปุริมวิญญาณหรือปฐมวิญญาณดั้งเดิมนั้น  มีอนุสยั
ดั้งเดิมติดอยูด่ว้ยเช่นเดียวกนั  ถึงแมว้า่จะบ าเพญ็เพยีรจนหมดราคะ  โทสะ  โมหะ  และตดัอนุสยัของวิถี
วิญญาณไปไดแ้ลว้กต็าม  แต่ไม่สามารถท่ีจะดบัปุริมวิญญาณหรืออนุสยัเดิมไดน้ัน่เอง  จึงไดเ้กิดเร่ืองข้ึนคือ
จึงตอ้งเส่ือมจากมรรคและผลต่าง ๆ  ท่ีตนเคยไดต้ดัขาดไปแลว้กลบัข้ึนมาใหม่ดว้ยอ านาจอนุสยัเดิม  ซ่ึงติด
อยูก่บัปุริมวิญญาณหรือปฐมวิญญาณดั้งเดิมนั้นเป็นส่ือชกัน าใหเ้กิดมาอีกไดต้ามหลกัของพระพทุธศาสนาท่ี
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้  พระบรมศาสดาไดต้รัสเทศนาสั่งสอนเอาไว ้  ซ่ึงมีอยูใ่นพระไตรปิฎก
ฉบบัหลวง  เล่มท่ี  ๓๗  หนา้  ๑๐๑  เป็นตน้ไป  จนถึงหนา้  ๑๓๓  วา่ดว้ยเร่ืองหลกัธรรม  ๕  ประการ  ตาม
ในหลกัพระไตรปิฎกฉบบัหลวง  เล่มท่ี  ๓๗  หนา้ท่ี  ๑๓๓  วา่คือ  พระผูมี้พระภาคพระสมัมาสมัพทุธเจา้  
พระบรมศาสดาพระสมณโคดม  พระองคไ์ดท้รงตรัสเอาไวว้า่  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้ง  ๕  ขอ้เหล่าน้ี
ยอ่มเป็นไปพร้อมเพื่อความเส่ือมรอบแก่ภิกษุผูส้มยวิมุติ  หรือพระอรหนัตท์ั้งหลาย  หรือจริยบุคคลทั้งส่ี
จ  าพวกเหล่านั้น  ธรรมทั้ง  ๕  ประการเหล่านั้นเป็นไฉนคือ   



 ๑. ความเพลิดเพลินในการงาน   
 ๒. ความเพลิดเพลินในการสนทนา 
 ๓ ความเพลิดเพลินในการหลบั 
 ๔. ความเพลิดเพลินในการคลุกคลี   
 ๕. ไม่พิจารณาจิตท่ีหลุดพน้แลว้อยา่งไร       
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้ง  ๕  ประการ  เหล่าน้ียอ่มเป็นไปพร้อมเพื่อความเส่ือมแก่ภิกษุ
ทั้งหลายผูถึ้งสมยวิมุติหรือพระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกคือ  พระโสดาบนั  พระสกทาคามี  พระอนาคามี  และ
พระอรหนัตท์ั้งหลายในภพทั้งปวง  อนัน้ีกเ็ป็นเคร่ืองยนืยนัอีกอยา่งหน่ึงวา่  พระอรหนัตท์ั้งหลายมีภพภูมิ
หรือวา่มีแดนเป็นท่ีอยูอ่าศยัต่างหากแน่นอน  ท่ีพวกเราชาวพทุธทั้งหลายนิยมเรียกวา่วา่แดนพระนิพพาน
นัน่เอง  ท่ีพระอรหนัตท์ั้งหลายตอ้งเส่ือมจากมรรคและผลต่างกด็ว้ยอ านาจอนุสยัดั้งเดิมของปุริมวิญญาณ
หรือปฐมวิญญาณนัน่เอง  หรือท่ีเรียกวา่วิญญาณธาตุดั้งเดิมท่ีบริสุทธ์ิอยูด่ั้งเดิมก่อนท่ีภวตณัหาและอวิชชาจะ
เขา้ครอบคลุมหรือวา่สิงสู่  ท าใหเ้กิดเป็นสตัวโ์ลกทั้งหลายนัน่เอง  ดงัท่ีขา้พเจา้ไดเ้คยอธิบายเอาไวแ้ลว้ใน
เร่ืองของนิพพานแลว้วา่  ปุพพนัตะจุดเร่ิมตน้ของส่ิงมีชีวิต  (หรือจุดเร่ิมตน้ของสงัวารวฏัของสตัวโ์ลก)  
ไดแ้ก่  ธาตุแทท่ี้พระผูมี้พระภาค  พระองคท์รงเรียกวา่  (อสงัขตธาตุ)  ทั้ง  ๖   
 ๑. ปฐวีธาตุ  ไดแ้ก่ธาตุดิน   
 ๒. อาโปธาตุ  ไดแ้ก่ธาตุน ้ า   
 ๓. เตโชธาตุ  ไดแ้ก่ธาตุไฟ   
 ๔. วาโยธาตุ  ไดแ้ก่ธาตุลม   
 ๕. อากาศธาตุ  ไดแ้ก่ธาตุช่องวา่ง   
 ๖. วิญญาณธาตุ  ไดแ้ก่ธาตุรู้  (ปฐมวิญญาณหรือปุริมวิญญาณ)  ท่ีพระผูมี้พระภาคพระสมณโค
ดมบรมศาสดาพระองคท์รงบญัญติัเรียกวา่  จิตต   ไดแ้ก่จิตน้ีเป็นธาตุหรือจิตหรือวิญญาณท่ีบริสุทธ์ิอยูแ่ลว้
โดยก าเนิด  และเป็นอกัขรัง  ไม่มีการส้ินสุดอยูแ่ลว้  แต่เม่ือภวตณัหาและอวิชชาเขา้มาครอบง าหรือส่ิงสู่  จึง
ท าให้เกิดเป็นเหตุเป็นปัจจยักระท าให้เกิดเป็นสังขาร  หรือว่าเบ็ญจขนัธ์ทั้งห้าข้ึนมาไดแ้ก่  รูป  เวทนา  
สญัญา  สงัขาร  วิญญาณ  แต่ถา้วา่วิญญาณดวงน้ีเขาเรียกวา่วิถีวิญญาณเกิดข้ึนหลงัจากอวิชชาและภวตณัหา
เขา้ครอบง าหรือส่ิงสู่แลว้  หาใช่ปุริมวญิญาณหรือวา่ปฐมวิญญาณดั้งเดิมไม่  เพราะฉะนั้นวญิญาณดั้งเดิม
พร้อมดว้ยอนุสยัเดิมยงัมีอยูจึ่งตอ้งถูกราคะและโทสะและโมหะเขา้รุมลอ้มหนกั ๆ  เขา้  จึงตอ้งเส่ือมมาจาก
มรรคและผลกลยัมาเป็นปุถุชนอยา่งเดิมอีกได ้  ตามท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระบรมศาสดาพระสมณโคดม
ทรงตรัสเทศนาสัง่สอนเอาไวเ้อาไว ้ ซ่ึงมีอยูใ่นพระไตรปิฎกฉบบัหลวง  เล่มท่ี  ๓๗  พระอภิธรรมปิฎก  กถา
วตัถุปกรณ์  ปริหานิกถาหนา้ท่ี  ๑๐๑  เป็นตน้ไป  จนจบในเร่ืองวา่ดว้ยมรรคและผลของพระอริยบุคคลทั้งส่ี
จ  าพวกหรือทั้งส่ีประเภท  สามารถเส่ือมจากมรรคและผลกลบัมาเป็นปุถุชนไดใ้นภพภูมิทั้งปวง  หมายถึงทุก 
ๆ  ภพทุก ๆ  ภูมิท่ีมีพระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวก  มีพระโสดาบนั  พระสกทาคามี  พระอนาคามี  พระอรหนัต์
ทั้งหลายไปบงัเกิดอยูอ่าศยั  แมท่ี้สุดในแดนของพระนิพพานกต็ามยอ่มเส่ือมจากมรรคและผลไดเ้ช่นเดียวกนั  



ดว้ยเหตุและปัจจยัตามธรรมทั้ง  ๕  ประการ  ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระสมณโคดมพระบรมศาสดาท่ี
พระองคไ์ดท้รงตรัสเอาไวแ้ลว้ดงัท่ีไดเ้ขียนเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เช่นน้ีขา้งตน้นั้น  ธรรมทั้ง  ๕  
ประการนั้นเป็นค าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดต้รัสเทศนาสัง่สอนดว้ยพระองคเ์องโดยเฉพาะ  
เพราะฉะนั้นขอใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายท่ีมีศรัทธาเช่ือมัน่ในพระพทุธศาสนาท่ีแทจ้ริงแลว้พึงสมควรทราบ
ความจริงขอ้น้ีเอาไวด้ว้ย  เพื่อประดบัสติปัญญาบารมีของพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีพึงจะไดรั้บรู้รับฟังความเป็น
จริงสัจจธรรมทั้งหมดเอาไว ้  เพื่อเตือนสติของพุทธบริษทัทั้งหลายท่ีมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่ีแทจ้ริง  
จะไดร้ะวงัรักษาเก่ียวแก่เร่ืองการปฏิบติัธรรมสมถะและวิปัสสนากรรมฐานท่ีตนไดบ้ าเพญ็มา  จนไดม้รรค
ผลหรือว่าไดฌ้านหรือญาณสมาบติัหรืออภิญญาอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดแ้ลว้  อยา่ไดต้กอยูใ่นความประมาท  
ส่ิงท่ีพวกท่านพทุธบริษทัไดเ้อาไวแ้ลว้อาจจะเส่ือมโทรมหรือวา่หมดไปไดใ้นท่ีสุดตามค าสัง่สอนของพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้ของพวกเราท่านทั้งหลายตามท่ีพระพทุธองคไ์ดท้รงพระมหากรุณาธิคุณอนัยิง่ใหญ่แก่สตัว์
โลกทั้งหลาย  พระองคไ์ดเ้ทศนาสั่งสอนตกัเตือนบอกเอาไวแ้ลว้ตามท่ีขา้พเจา้ไดค้น้ควา้ในพระไตรปิฎก  
และไดน้ าเอมาเขียนบอกเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  เพื่อเตือนสติและสมัปชญัญะของพวกพทุธ
บริษทัท่ีมีจิตศรัทธาในพระศาสนาอยา่งไม่หวัน่ไหว  จะไดรู้้เอาไวแ้ละเตรียมตวัเตรียมใจเอาไวด้ว้ยความไม่
ประมาททุก ๆ  ขณะจิต  ดว้ยประการทั้งปวงในอิริยาบถทั้งส่ีคือ  ยนื  เดือน นอน  และนัง่  เพื่อเป็น
ผลประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายท่ีมีใจฝักใฝ่ประพฤติและปฏิบติัธรรมพระกรรมฐานทั้งสองคือสมถะและ
วิปัสสนาตามหลกัของพระพทุธศาสนาของพระสัมมาสมัพทุธเจา้พระสมณโคดมบรมศาสนาพระองคน้ี์  
ธรรมของพระพทุธองคทุ์ก ๆ  หมวดมีเหตุและผลเป็นสจัจธรรมทั้งนั้น  เม่ือมีเกิดข้ึนไดก้ย็อ่มจะมีหนทางท่ี
กระท าใหเ้ส่ือมไดทุ้ก ๆ  ชนิด  อนัน้ีเป็นหลกัสจัจธรรมของพระพทุธศาสนาท่ีแทจ้ริงของพวกเราชาวพทุธ  
เพราะฉะนั้นขอใหท่้านพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่ีแทจ้ริง  พึงทราบถึงสัจจธรรม
ในพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธเอาไวว้า่  ความเป็นจริงทุก ๆ  ชนิดท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีทั้งหมดอนันั้น
เป็นสจัจธรรมทั้งนั้น  และธรรมทุก ๆ  ขอ้  ทุก ๆ  หมวดท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของพวกเราชาวพทุธท่ี
พระองคไ์ดน้ าเอามาเทศนาสัง่สอนแก่เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายนั้นเป็นของจริงของแทท้ั้งนั้น  สามารถพิสูจน์
ไดทุ้ก ๆ  หวัขอ้หรือวา่ทุก ๆ  หมวด  และจะเป็นของใหม่อยูเ่สมอ ๆ  โดยไม่ลา้สมยัเอามาใชไ้ดก้บัสตัวโ์ก
ทุก ๆ  ยคุ  ทุก ๆ  สมยัเลยทีเดียว  ธรรมของพระองคน์ั้นมีทุกชนิด  ตั้งแต่ปกครองตวัเองใหพ้น้ทุกขพ์น้ภยั  
และสามารถปกครองครอบครัว  ปกครองหมู่คณะ  จนถึงปกครองประเทศชาติ  และมีจนถึงปกครองสตัว์
โลกทั้งหมด  สุดแทแ้ต่วา่เราจะน าเอาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเอาไปใชแ้บบไหนและใชท้างไหนเท่านั้น  ข้ึนอยูท่ี่
ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีจะน าเอาธรรมไปใชด้ว้ย  พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระองคเ์ป็นผูช้ี้แนะให้สัตว์
โลกทั้งหลายเป็นผูไ้ม่หลงทางในวิถีชีวิตของตน ๆ  เพราะวา่เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหมดเท่าท่ีมีโอกาสไดเ้กิดมา
เป็นมนุษยน้ี์ลว้นแลว้งแต่เป็นผูมื้ดผูบ้อดทั้งนั้น  คือ  ทุก ๆ  คนมีแต่ราคะ  โทสะ  และโมหะ  หนาแน่น
ดว้ยกนัทั้งนั้น  แต่พระสัมมาสัมพุทธเจา้พระองคท่์านเป็นผูมี้กุศลบารมีทั้งหลายไดบ้ าเพญ็มาเตม็แลว้ถึงส่ี
อสงไขย  ยิง่ดว้ยก าไรแสนมหากปัป์  จึงไดม้าตรัสรู้น าเอาพระธรรมคือความเป็นจริงทั้งหมดมาสัง่สอนแก่
สตัวโ์ลกผูต้กอยูใ่นความมืดมิดไปดว้ยกิเลสและตณัหาและโมหะทั้งหลายเขา้ครอบง าจิตใจของสตัวท์ั้งหลาย



อยู ่ ไม่สามารถท่ีจะหยัง่รู้เห็นสจัจธรรมทั้งหลายไดเ้ลยดว้ยปัญญาของตน ๆ  ไดไ้ม่วา่ทางไหน ๆ  ทั้งนั้น  ไม่
รู้กฎแห่งกรรม  ไม่รู้รูปธรรมและนามธรรมท่ีแทจ้ริง  และไม่สามารถจะเปล้ืองปลดความทุกขท์ั้งหลายทุก ๆ  
ชนิดท่ีมีอยูใ่นตนเองใหห้มดไปดว้ยวิธีไหนได ้  ท่ีแทจ้ริงซ่ึงความทุกขท่ี์ติดมากบัจิตและวิญญาณของสัตว์
ทั้งหลายเหล่านั้นนบัชาตินบัภพไม่ถว้นมาแลว้ทุก ๆ  รูปทุกนาม  ต่อเม่ือพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดป้ระกาศ
พระศาสนาน าเอาสจัจธรรมทั้งหลายท่ีพระองคท่์านไดต้รัสรู้เอามาดว้ยปัญญาบามี  อนัใสสะอาดหมดตาม
หลกัของหน่อพทุธางกรูทั้งหลายโดยทัว่ไปแลว้  จึงไดน้ าพระธรรมอนัแสงสวา่งเหล่านั้นมาโปรดสตัวใ์ห้
พน้ทุกขพ์น้ภยัไดท่ี้แทจ้ริง  ถา้พวกสตัวเ์หล่านั้นเช่ือพระองคแ์ละประพฤติปฏิบติัไปตามค าสัง่สอนของพระองค์
ท่ีไดท้รงบอกสัง่สอนทุกข ์  ทุกชนิดตามขั้นตอนต่าง ๆ  กจ็ะเป็นผูพ้น้ทุกขพ์น้ภยัไดต้ามนั้น  แลว้พระองคย์งั
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอนัยิง่ใหญ่แก่สตัวโ์ลก  บอกอาไวท้ั้งวิธีท่ีกระท าหรือประพฤติปฏิบติัใหพ้น้ทุกข์
พน้ภยั  และบอกวิธีท่ีจะรักษามรรคและผลท่ีเหล่าสรรพสตัวไ์ดบ้  าเพญ็เพียรจนส าเร็จมรรคและผล  และยงั
บอกอีกต่อไปว่า  ถา้ไม่ป้องกนัรักษาอาไวต้ามธรรมท่ีพระองคแ์นะน าสั่งสอนเอาไวแ้ลว้  มรรคและผล
ทั้งหลายท่ีเหล่าสรรพสตัวไ์ดอุ้ตส่าห์บ าเพญ็เพยีรจนไดม้านั้นกจ็ะตอ้งหมดหรือวา่เส่ือมถอยไปหมด  ในท่ีสุด
พระองคท์รงยกตวัอยา่งไวว้า่เปรียบเสมือนคนมีทรัพยส่ี์แสน  จึงจะไดด้ ารงเป็นต าแหน่งเศรษฐีได ้  แต่เม่ือ
เราไม่รักษาทรัพยท์ั้งหลายเหล่านั้นเอาไวไ้ด ้  ไดห้มดไปทีละแสน ๆ  จนหมดไปแลว้เรากไ็ม่สามารถจะเป็น
ต าแหน่งเศรษฐีได ้  เพยีงแต่ทรัพยใ์นจ านวนส่ีแสนกจ็ะกลบักลายมาเป็นบุคคลท่ียากจนดงัเดิม  ท่านเปรียบ
พระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกเอาไวคื้อ  (๑) พระโสดาบนั  (๒)  พระสกทาคามี  (๓)  พระอนาคามี  (๔)  พระ
อรหนัต ์  และพระองคไ์ดท้รงพระมหากรุณาไดช้ี้แนะวธีิท่ีจะรักษาเอาไวใ้ห ้  และยงัไดท้รงบอกถึงความ
เส่ือมของมรรคและผลของพระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกเอาไวว้า่จะเส่ือมจากมรรคและผลไปดว้ยอ านาจขาด
การบ ารุงรักษาเอาไวใ้นทางท่ีถูกตอ้ง  เปรียบเสมือนวา่บุคคลเรามีเงินอยูส่ี่แสนแต่ไม่พยายามแสวงหาเอามา
เพิ่มเติม  ส าหรับเอาเกบ็ไวกิ้นไวใ้ชใ้หเ้พยีงพอแก่ความเป็นอยูต่่อ ๆ  ไปแลว้  และไดน้ าเอาเงินท่ีมีอยูน่ าจน
วนส่ีแสนนั้นออกมากินมาใชก้จ็ะมีหนทางหมดไปทีละแสนทีละแสน  จนเงินจ านวนส่ีแสนท่ีมีอยูไ่ดห้มด
ไป  กลบักลายเป็นบุคคลท่ียากจนเหมือนเดิม  เหมือนกบัพระอริยบุคคลทั้งส่ีประเภทน้ีคือ    พระโสดาบนั  
พระสกทาคามี  พระอนาคามี   พระอรหนัตท์ั้งหลายเหล่านั้นจะตอ้งเส่ือมมรรคและผลท่ีตนไดเ้อามาแลว้นั้น
จนหมดไปในท่ีสุด  อนัน้ีเป็นสจัจธรรมของพระพทุธศาสนาตาท่ีพระสัมมาสมัพทุธเจา้พระบรมศาสดาพระ
สมณโคดมพระบรมครูของพวกเราชาวพทุธทั้งหลาย  หลกัธรรมทั้ง  ๕  ประการ  ตามท่ีขา้พเจา้ไดน้ ามา
เขียนเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีขา้งตน้นั้น  เป็นค าสัง่สอนท่ีแทจ้ริงของพระสัมมาสมัพทุธเจา้
พระองคท์รงยนืยนัเอาไวว้า่พระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกน้ีสามารถเส่ือมจากมรรคและผลท่ีบุคคลหรือสัตว์
โลกทั้งหลายท่ีไดส้ าเร็จหรือบรรลุแลว้  และกลบักลายตกลงมาเป็นปุถุชนเหมือนอยา่งเดิม  ความเป็นจริง
แลว้สตัวโ์ลกทั้งหลายท่ีไดบ้  าเพญ็จนส าเร็จหรือบรรลุจนไดเ้ป็นพระอรหนัตน์ั้น  ถา้จะเปรียบเหมือนการคา้ก็
เทากบัไดเ้ท่าทุนเท่านั้น  ไม่ไดก้ าไรอะไรเลยแมแ้ต่นอ้ย  เพราะวา่จิตหรือวิญญาณดวงเดิมท่ีเรียกวา่ปฐม
วิญญาณหรือปุริมวิญญาณคือวิญญาณธาตุท่ีแทจ้ริงดั้งเดิมนั้นเป็นของบริสุทธ์ิอยู่แลว้  ก่อนท่ีอวิชชาและ
ภวตณัหาจะเขา้ครอบคลุมหรือสิงสู่กระท าเกิดมาเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตเป็นรูป  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  และวิถี



วิญญาณเกิดข้ึนเพียงแต่ไดก้ าจดัท่ีเกิดข้ึนมาใหม่ทั้งหมด  หลงัจากอวิชชาและภวตณัหาเขา้ครอบง าหรืสิงสู่
ใหห้มดไปไดเ้ท่านั้นเอง  จึงไดบ้อกวา่ไม่ไดก้ าไรอะไรเลย  เพียงแต่ไดเ้ท่าทุนเดิมท่ีมีอยูเ่ท่านั้นเอง  อนัน้ีก็
เป็นสจัจธรรมอีกอยา่งหน่ึงเหมือนกนั   
 และต่อจากน้ีขา้พเจา้จะขอช้ีแนะเก่ียวแก่วิญญาณเพิ่มเติมเสียอีกเล็กนอ้ย  เพื่อจะไดน้ าเอาไป
พิจารณาเปรียบเทียบกบัการท่ีพระอริยบุคคลทั้งส่ีประเภทส่ีจ าพวกนั้นคือ  (๑) พระโสดาบนั  (๒)  พระ
สกทาคามี  (๓)  พระอนาคามี  (๔)  พระอรหนัต ์  ท่ีเป็นปฐมเหตุกระท าใหพ้ระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวก
ดงักล่าวมาขา้งตน้นั้นเส่ือมจากมรรคและผลไดอ้ย่างไร  วิญญาณธาตุนั้นก็มีส่ือเดิมคืออนุสัยอยู่ดว้ยเป็น
ธรรมชาติอยูแ่ลว้  เหมือนกบัส่ือแม่เหลก็ต่าง ๆ  นัน่เอง  ถา้แม่เหลก็ไม่มีส่ือความดึงดูดซ่ึงอยูใ่นแม่เหลก็นั้น ๆ  
แลว้  แม่เหลก็เหล่านั้นกจ็ะไม่บงัเกิดพลงัการดึงดูดแร่ธาตุต่าง ๆ  ไดแ้น่นอน  และอีกอยา่งหน่ึงกเ็หมือนกบั
ไข่ไก่ท่ีไม่มีเช้ือกไ็ม่สามารถจะน าไข่ไก่ใบนั้นเอาไปฟักใหเ้กิดเป็นตวัข้ึนมาไดเ้ลย  เพราะวา่ขาดเช้ือท่ีผสม
จะกระท าใหเ้ป็นตวัได ้  และข้ึนช่ือวา่สตัวท่ี์มีชีวิตทั้งหมดในจกัรวาลน้ี  ถา้ขาดเช้ือผสมพนัธ์ุแลว้ไม่สามารถ
จะกระท าใหเ้กิดเป็นสตัวข้ึ์นมาไดเ้ลย  เก่ียวแก่เร่ืองการก าเนิดของสตัวท์ั้งส่ีประเภทนั้น  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เอาไวแ้ลว้ขา้งตน้นั้น  ในหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ีอยา่งละเอียดพอสมควรมาแลว้  จึงไม่จ าเป็นจะตอ้งยก
เอามากกล่าวอีก  เพราะฉะนั้นใหท่้านพวกพทุธบริษทัพึงท าความเขา้ใจในเร่ืองวิญญาณน้ีใหดี้และใหถ่้องแท้
ให้ละเอียดถ่ีถว้นเสียก่อน  พวกท่านทั้งหลายถึงทราบแม่เพียงว่าสัตวเ์กิดมาในโลกน้ีตามปัจจยาการ  ๑๒  
ประการเท่านั้น  แต่ไม่หยัง่รู้ซ้ึงไปถึงวา่วญิญาณธาตุดั้งเดิม  หรือท่ีเรียกวา่ปฐมวงิญญาณหรือปุริมวิญญาณ
นั้นมีสภาพเป็นอยา่งไร  และมีอะไรแอบแฝงอยูใ่นธาตุนั้นดว้ย  ท่ีเป็นปฐมเหตุกระท าใหอ้วิชชาและภวตณัหา  
จึงเขา้ไปส่ิงสู่หรือครอบคลุมได ้  จึงตอ้งเกิดเป็นส่ิงมีชีวติข้ึนมามีเบญ็จขนัธ์ทั้ง  ๕  ไดแ้ก่คือ  รูป  เวทนา  
สญัญา  สงัขาร  และวิถีวิญญาณเพิ่มข้ึนมาอีกหลงัจากอวิชชาและภวตณัหาเขา้สิงสู่หรือครอบคลุมแลว้  ส่ิงท่ี
แอบแฝงอยูก่คื็อตวัอนุสยันัน่เอง  ตวัค าวา่รู้ของวิญญาณธาตุนั้นเอง  เป็นของธรรมชาติของธาตุทั้ง  ๖  เหล่านั้น
คือ  ธาตุดิน  ธาตุน ้ า  ธาตุไฟ  ธาตุลม  ธาตุอากาศ  ธาตุรู้  ทั้ง  ๖  ธาตุน้ีท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระสมณโค
ดมพระบรมครุของพระพทุธศาสนา  พระองคท์รงทราบความเป็นจริงในขอ้น้ีอยา่งถ่องแทด้ว้ยพระปัญญา
ของพระองค ์  ดว้ยสพัพญัญุตาญาณของพระองคเ์อง  พระองคจึ์งทรงบญัญติัธาตุทั้ง  ๖  รวมกนัทั้งหมดน้ี
เรียกช่ือเสียใหม่วา่  จิตต   คือ  จิตน้ีเอง  หรือเรียกสั้น ๆ  วา่จิต  ซ่ึงมีอนุสยัดั้งเดิมแอบแฝงอยูแ่ลว้  อนุสยัหรือ
เรียกอีกอยา่งหน่ึงตามธรรมชาติวา่มีเช้ือเดิมอยูแ่ลว้ในธาตุรู้นั้น  จึงไดเ้ป็นสาเหตุกระท าใหอ้วชิชาและภวตณัหา
เขา้ไปสิงสู่หรือครอบคลุมได ้  ดว้ยอ านาจแร่ธาตุเดิมคืออนุสยัซ่ึงแอบแฝงอยูใ่นแร่ธาตุรู้นั้น  หรือวา่ในธาตุรู้
หรือวิญญาณธาตุนั้นนัน่เอง  และการบ าเพญ็เพียรของพระโพธิสตัวห์รือของพทุธสาวกต่าง ๆ  กดี็  หรือการ
บ าเพญ็เพียรของพระปัจเจกพทุธทั้งหลายกดี็  เม่ือไดส้ าเร็จหรือวา่บรรลุแลว้นั้นไม่สามารถท่ีจะกระท าให้
วิญญาณธาตุดั้งเดิมหรือท่ีเรียกวา่ปฐมวิญญาณหรือปุริมวิญญาณนั้นดบัสูญไปไดห้รอก  เพรวะวา่เป็นส่ิงธรรมชาติ
ธรรมดา ๆ  ท่ีแทจ้ริงน่ีเอง  เพียงแต่ใหว้ิถีวญิญาณท่ีเกิดข้ึนมาหลงัจากอวิชชาและภวตณัหาเขา้ไปสิงสู่หรือวา่
ครอบคลุมแลว้เท่านั้นท่ีดบัสูญไปพร้อมกบัอนุสยัของวถีิวิญญาณท่ีบงัเกิดข้ึนมาใหม่หลงัจากท่ีอวชิชาและ
ภวตณัหาเขา้สิงสู่หรืครอบคลุม  กระท าให้เกิดเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตข้ึนให้หมดไป  พร้อมดว้ยเบ็ญจขนัธ์ทั้ง  ๕  



ไดแ้ก่  รูป  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  และวิถีวิญญาณต่าง ๆ  มีกิเลสจนครบบริบูรณ์  อนัน้ีเป็นสจัจธรรมท่ี
แทจ้ริง  ถา้จะพดูกนัง่าย ๆ  กคื็อผูท่ี้ส าเร็จเป็นพระอรหนัตทุ์ก ๆ  ประเภท  ตั้งแต่หวัหนา้สงัฆรัตนล์งมาถึง
พทุธสาวกทั้งหมด  พร้อมพวกพระปัจเจกทพทุธทุก ๆ  ประเภทดว้ย  เพียงแต่ก าจดัส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาทั้งหมด
หลงัจากอวิชชาและภวตณัหาเขา้สิงสู่หรือเขา้ครอบคลุมใหห้มดไปไดเ้ท่านั้นเอง  หาไดมี้ความสามารถ
กระท าของเก่าซ่ึงเป็นธาตุดั้งเดิมหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ธรรมชาติดั้งเดิมใหห้มดไปไดไ้ม่  อนัน้ีเป็นสจั
จธรรมในพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธท่ีแทจ้ริง  จึงไดน้ าเอามาบอกเล่าใหพ้ทุธบริษทัทั้งหลายพึง
ทราบความเป็นจริงเอาไว ้  
 ต่อจากน้ีไปขอใหท่้านพทุธบริษทัทั้งหลาย  พึงมีความตระหนกัในความจริงต่าง ๆ  ท่ีขา้พเจา้ได้
คน้ควา้เอาความเป็นจริงของสจัจธรรมท่ีเก่ียวแก่เร่ืองพระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกนั้นคือ  (๑) พระโสดาบนั  
(๒)  พระสกทาคามี  (๓)  พระอนาคามี  (๔)  พระอรหนัต ์ พระอรหนัตท์ั้งหลายทั้งส่ีจ  าพวกหรือส่ีประเภท
ดงักล่าวมาแลว้  ซ่ึงเป็นพระอริยบุคคลในพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธทั้งหมดน้ีเอามาเผยแพร่ให้
พวกพทุธบริษทัท่ีมีศรัทธาอยา่งมัน่คงในพระพทุธศาสนาอยา่งไม่หวัน่ไหวใหไ้ดท้ราบความเป็นจริงในสจั
จธรรมขอ้น้ีหรือวา่เร่ืองน้ี  จะไดไ้ม่ตอ้งน าเอาค าพดูท่ีวา่ขอไดเ้ป็นพระอรหนัตห์รือพระอริยบุคคลชนิดใด
ชนิดหน่ึงในส่ีจ าพวกนั้น  จะไดพ้น้เวรพน้กรรมจะไดไ้ม่ตอ้งกลบัมาเกิดเป็นมนุษยรั์บทนทุกขท์รมานเสียที  
ค  าพดูแบบน้ีตวัขา้พเจา้กเ็คยไดย้นิไดฟั้งพวกพทุธบริษทัทั้งหลายอยูเ่ป็นประจ าเหมือนกนั  เพราะวา่พทุธ
บริษทัส่วนใหญ่แลว้เขา้ใจวา่  การท่ีเกิดเป็นพระโสดาบนั  โดยตดัสงัโยชน์ทั้ง  ๓  นั้น  คือ  สักกายทิฏฐิ  
วิจิกิจฉา  สีลพัพตปรามาสทั้ง  ๓  อยา่งน้ีไดแ้ลว้กจ็ะไม่ตอ้งมาเกิดในมนุษยอี์ก  ถา้มาเกิดกไ็ม่เกิน  ๗  ชาติ  
เป็นอยา่งมาก  หรือมาเกิดอีก  ๑  ชาติ  เป็นอยา่งนอ้ย  อนัน้ีตอ้งวงเลบ็เอาไวว้า่  ถา้เราท าตวัดีประพฤติปฏิบติั
ชอบต่อ ๆ  ไป  กจ็ะเป็นเช่นนั้นไดจ้ริง  ตามหลกัของค าสอนในพระพทุธศาสนาตามท่ีมีอยูใ่นค าสอนหรือ
ธรรมน้ี  แต่ถา้ตกในความประมาทเส่ือมจากมรรคและผลตามค าสัง่สอนของพระบรมศาสดาทั้งหา้ขอ้แลว้  
กอ็าจจะมาตกนรกไดเ้ช่นเดียวกนั  เม่ือหลงัไดต้กมาเป็นปุถุชนเหมือนอยา่งเดิมอีกไดเ้หมือนกนั  อนัน้ีจะได้
เป็นขอ้เตือนสติเอาไวแ้ละจะไดนึ้กถึงค าวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกน้ีลว้นแลว้เป็นอนิจจงัทั้งนั้น  ไม่มีอะไรเลย
ในโลกท่ีเท่ียงแทแ้น่นอน  ถึงแมไ้ดบ้  าเพญ็จนถึงส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลแลว้กต็าม  กย็งัเป็นของไม่เท่ียงอยู่
นั้นเอง  ค  าว่าไม่เท่ียงน้ีเป็นสัจจธรรมท่ีแทจ้ริงเลยทีเดียว  เม่ือเรามองเห็นสัจจธรรมย่อน้ีแลว้ก็สมควร
พิจารณาไปเร่ือย ๆ  วา่  แมท่ี้สุดกายเราน้ีกไ็ม่เท่ียงและทุกส่ิงทุกอยา่งรอบ ๆ  กายของเรากเ็ช่นเดียวกนั  มนั
เป็นของไม่เท่ียงแทแ้น่นอนอะไรทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น  ถา้มีเหตุอะไรเกิดข้ึนแก่ชีวติเราในดา้นการพลดัพราก
หรือสูญเสียในดา้นไหน ๆ  กต็าม  ใหนึ้กถึงสจัจธรรมขอ้น้ีเอาไว ้  ความทุกขค์วามวิตกกงัวลต่าง ๆ  ท่ีเกิด
จากการสุญเสียและการพลดัพรากจากของท่ีรักและของท่ีชอบใจและหวงแหนทั้งหลายเหล่านั้น  มนัจะได้
ไม่มากลุม้รุมเร้ากระท าใหใ้จของเราเป็นทุกข ์  อนัน้ีเป็นหลกัของวปัิสสนากรรมฐานท่ีเรียกวา่ใหพ้ยายาม
พิจารณาถึงไตรลกัษณ์เอาไว ้  ตามหลกัของไตรลกัษณ์นั้นมีอยู ่  ๓  ประการดว้ยกนัคือ  อนิจจงั  ทุกขงั  
อนตัตา  หมายความวา่ตามหลกัของวิปัสสนาน้ีท่านใหพ้ิจารณาสงัขารทั้งสองคือ  สงัขารท่ีมีชีวิตไดแ้ก่ตวั
ของเรา  และสตัวส่ิ์งท่ีมีชีวติทั้งหมดทุก ๆ  ชนิดในโลกน้ี  ซ่ึงอยูร่อบ ๆ  ตวัของเรา  และสงัขารอีกชนิดหน่ึง



ท่ีไม่มีวิญญาณครองอยูเ่ช่น  วตัถุต่าง ๆ  และทรัพยสิ์นเงินทองต่าง ๆ  มีบา้นเรือนเป็นตน้  ท่านสอนให้
พิจารณาวา่สงัขารทั้งสองประเภทน้ีไม่เท่ียงเป็นทุกขเ์ป็นอนตัตา  หมายถึงวา่ถา้เราน าเอาจิตของเราไปติด
หรือผกูพนักบัส่ิงเหล่านั้น  แลว้จะน ามาซ่ึงความทุกขน์านาชนิดใหก้บัเราอยา่งนอ้ยใจเรากไ็ม่สบาย  หาความ
สงบสุขไม่ไดคื้อ  ท าใหใ้จเราเป็นทุกขน์ัน่เอง  และทุก ๆ  ส่ิงทุก ๆ  อยา่งทั้งหมดนั้นมนัเป็นอนตัตาทั้งนั้น  
ถึงแมท่ี้สุดกายของเราน้ีกเ็ช่นเดียวกนั  มนัเป็นเพยีงแต่ธาตุต่าง ๆ  เท่านั้น  หาใช่ตวัตนอะไรของเราไม่  
สงัขารทั้งหมดน้ีทั้งสองชนิดน้ีทั้งท่ีมีวิญญาณครองกต็าม  และทั้งท่ีไม่มีวิญญาณครองกต็าม  จะมีการเกิดข้ึน
เป็นเบ้ืองตน้และจะมีการเปล่ียนแปลงในท่ามกลาง  และจะมีการแตกดบัสลายไปในท่ีสุด  จะไม่มีอะไรเลย
ในโลกน้ีท่ีจะยนืยงคงอยูไ่ดต้ลอดกาล  ส่ิงท่ีจะยนืยงัคงอยูไ่ดแ้ละจะติดตามจิตและวญิญาณของเราไปไดทุ้ก 
ๆ  หนทุกแห่งกคื็อกศุลและอกศุลเท่านั้น  นอกจากนั้นแลว้เรากจ็ะตอ้งพลดัพรากจากไปแน่นอนในวนัหน่ึง
ขา้งหนา้น้ีแน่นอน  อนัน้ีเป็นสจัจธรรมโดยแทข้องสตัวโ์ลกทุก ๆ  รูปทุกนามท่ีไดเ้กิดมาในโลกน้ี  ถา้เราฝึก
การพิจารณาอยูอ่ยา่งน้ีเอาไวเ้ป็นประจ าทุก ๆ  วนัแลว้  พวกท่านจะไดด้วงตาเห็นธรรมท่ีแทจ้ริงไดส้กัวนั
หน่ึงขา้งหนา้น้ีอยา่งแน่นอน  ถา้ยิง่นัง่สมาธิแลว้พิจารณากย็ิง่ดีเพราะวา่ปัญญาซ่ึงเกิดข้ึนในการนัง่สมาธินั้น
จะเป็นปัญญาท่ีแน่นอน  ถึงแมไ้ม่ไดน้ัง่สมาธิเราอยูใ่นอิริยาบถใดในอิริยาบถหน่ึงกต็าม  ถา้เราไดน้ าเอา
ธรรมคือพระไตรลกัษณ์ทั้ง  ๓  ขอ้น้ีเอามาพิจารณาอยูเ่ป็นประจ าในอิริยาบถทั้งส่ีคือ  ยนื  เดิน  นอน  นัง่  
ทุก ๆ  สถานท่ีเท่าท่ีเรามีโอกาสแลว้  พวกท่านกจ็ะไดเ้กิดปัญญาญาณเป็นวิปัสสนาญาณสามารถหยัง่รู้ซ่ึงสจั
จธรรมท่ีแทจ้ริงไดเ้ช่นเดียวกนั  เพราะวา่หลกัอนัน้ีเป็นหลกัของผูป้ระพฤติปฏิบติัธรรมในดา้นเจริญวิปัสสนา   
 สรุปความวา่  พระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกหรือวา่ส่ีประเภทนั้นไดแ้ก่คือ  (๑) พระโสดาบนั  (๒)  
พระสกทาคามี  (๓)  พระอนาคามี  (๔)  พระอรหนัตท์ั้งหลายเหล่านั้น  บุคคลทั้งส่ีจ  าพวกหรือวา่ส่ีประเภท
ดงักล่าวมาทั้งหมดน้ีมีการเส่ือมจากมรรคและผลท่ีตนไดบ้ าเพญ็มาจนส าเร็จเป็นพระอริยบุคคล  นบัไดว้่า
เป็นบุคคลอนัสูงในพระศาสนาของพวกเราชาวพทุธทั้งหลายแลว้กต็าม  กส็ามารถเส่ือมจากมรรคและผลต่าง ๆ  
ท่ีไดบ้  าเพญ็มาจนส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลดงักล่าวมาทั้งหมดไดอ้ยา่งแน่นอน  ตามพทุธด ารัสของพระบรม
ศาสดาพระสมณโคดมพระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีพระองคไ์ดท้รงเทศนาสัง่สอนเอาไวเ้ป็นธรรมท่ีจะกระท าให้
พวกพระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกน้ีเส่ือมจากมรรคและผลท่ีพระอริยบุคคลทั้งส่ีประเภทท่ีไดบ้รรลุแลว้ถึง ๕  ขอ้  
หรือ ๕  ประการดว้ยกนั  ตามท่ีไดมี้หลกัฐานบ่งบอกเอาไวใ้นพระไตรปิฎกฉบบัหลวง  เล่มท่ี  ๓๗  พระ
อภิธรรมปิฎกกถาวตัถุปกรณ์  ปริหานิกถาว่าดว้ยเร่ืองของการเส่ือมของพระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกไดแ้ก่  
พระโสดาบนั   พระสกทาคามี  พระอนาคามี  พระอรหนัตท์ั้งหลายเหล่านั้นในหนา้ท่ี  ๑๓๓  ท่ีมีใจความวา่  
พระผูมี้พระภาคไดต้รัสวา่  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๕  เหล่าน้ียอ่มเป็นไปพร้อมเพื่อความเส่ือมรอบแก่
ภิกษุผูส้มยวิมุติไดแ้ก่  พระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวก  หรือวา่ทั้งส่ีประเภทนั้นคือ   พระโสดาบนั ๑   พระ
สกทาคามี ๑   พระอนาคามี ๑   พระอรหันตท์ั้งหลาย  ธรรมทั้ง  ๕  ประการเป็นไฉนคือ  (๑)  ความ
เพลิดเพลินในการคลุกคลี  (๒)  ความเพลิดเพลินในการสนทนา  (๓)  ความเพลิดเพลินในการหลบั  (๔)  
ความเพลิดเพลินในการคลุกคลี  (๕)  ไม่พิจารณาจิตท่ีหลุดพน้แลว้อยา่งไร  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้ง  
๕  เหล่าน้ีแล  ยอ่มเป็นไปพร้อมเพื่อความเส่ือมแก่ภิกษุผูส้มยวิมุติคือ  พระอริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวก  พระ



โสดาบนั  พระสกทาคามี  พระอนาคามี  พระอรหนัตท์ั้งหลาย  ผูท่ี้ไดส้ าเร็จหรือวา่ไดบ้รรลุเป็นพระ
อริยบุคคลทั้งส่ีประเภทนั้น ๆ  ดงัไดเ้ขียนบอกมาในหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  เป็นความจริงทั้งหมด  
ตามค าสัง่สอนของพระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้พระสมณโคดมพระบรมครูของพระพทุธศาสนา
ของพวกเราชาวพทุธทั้งหลายท่ีพระองคไ์ดท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณอนัยิง่ใหญ่แก่เหล่าสตัวท์ั้งหลายในโลก
ทั้งปวงท่ีพระพทุธองคไ์ดท้รงเทศนาสัง่สอนธรรมทั้ง  ๕  ขอ้น้ีเอาไว ้ เป็นเคร่ืองยนืยนัวา่พระอริยบุคคลทั้งส่ี
จ  าพวกดงักล่าวมาขา้งตน้นั้น    สามารถเส่ือมจากมรรคและผลไดอ้ยา่งแน่นอนในภพภูมิทั้งปวง  ถา้กระท า
ผิดตามธรรมทั้ง  ๕  ประการดงักล่าวนั้น  พร้อมกนันั้นพระองคก์็ยงัทรงตรัสยนืยนัต่อไปอีกว่า  พระ
อริยบุคคลทั้งส่ีจ  าพวกหรือวา่ทั้งส่ีประเภทสามารถเส่ือมจากมรรคและผลท่ีตนไดบ้ าเพญ็เพียรมาจนส าเร็จ
เป็นพระอริยบุคคลอนัสูงสุดในพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธ  ซ่ึงอนัน้ีหรือวา่เร่ืองน้ีเป็นสจัจธรรมท่ี
แทจ้ริงของพระพทุธศาสนาท่ีพระสัมมาสมัพทุธเจา้ของพวกเราชาวพุทธบริษทัทั้งหลาย  พระองคไ์ดท้รง
บ าเพญ็เพียรบารมีมาทุก ๆ  ชนิดทั้ง  ๑๐  และ  ๓๐  ทศัน์ถึงส่ีอสงไขย  อนัยิง่ดว้ยก าไรอีกหน่ึงแสนมหาภทั
กปัป์  จึงไดม้าตรัสรู้เป็นหวัหนา้สงัฆรัตนใ์นประเภทปัญญาธิกะในจ านวนหวัหนา้สงัฆรัตน์ทั้งสามประเภท
นั้น  พระองคไ์ดท้รงรู้ความจริงของสตัวด์ลกในขอ้น้ีดว้ยอ านาจสพัพญัญุตญาณขององคพ์ทุธท่ีแทจ้ริงถึงสจั
จธรรมในขอ้น้ี  และดว้ยปัญญาญาณของพระพทุธองคด์ว้ยพระองคเ์อง  จึงไดน้ าเอาธรรมทั้ง  ๕  หวัขอ้
เหล่านั้นมาตรัสสัง่สอนแก่พทุธบริษทัของพระพทุธองคเ์องในยคุสมยัท่ีพระองคย์งัมีพระชนมชี์พอยูใ่นโลก
น้ี  ก่อนท่ีจะนิพพานจากไปตามวาระของสจัจธรรมตามท่ีหวัหนา้สงัฆรัตน์องคก่์อนไดต้รัสรู้และไดนิ้พพาน
จากไปแลว้  มีจ  านวนนบัไม่ถว้นมาแลว้ในอดีตเท่าท่ีไดผ้า่นมา  และพระองคย์งัไดท้รงตรัสบอกความจริงอีก
อยา่งหน่ึงแก่พระอรหนัตมี์จ านวนหา้ร้อยกวา่องคอี์กดว้ยวา่ธรรมท่ีพระองคไ์ดต้รัสเทศนาสัง่สอนแก่พทุธ
บริษทันั้นนอ้ยนิดเดียว  ถา้เทียบกบัธรรมทั้งหมดท่ีมีอยูแ่ลว้ในจกัรวาลน้ี  โดยท่ีพระองคไ์ดห้ยบิเอาใบไม้
ข้ึนมาหน่ึงก ามือแลว้ทรงตรัสถามแก่พระภิกษุทั้งหลายท่ีอยูใ่นนั้นวา่  ใบไมท่ี้มีอยูใ่นก ามือของพระองคน์ั้น
มากกวา่หรือใบไมท่ี้มีอยูใ่นป่านั้นมากกวา่  พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไดต้อบแก่พระพทุธองคว์า่ใบไมท่ี้มี
อยูใ่นป่ามากกวา่  พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคไ์ดท้รงตรัสบอกวา่ถูกตอ้งแลว้  ใบไมท่ี้มีอยูใ่นป่านั้นก็
เหมือนกบัธรรมทั้งหลายท่ีพระองคย์งัไม่ไดน้ าเอามาเทศนาสัง่สอนแก่พทุธบริษทันัน่เอง  ส่วนพระธรรมท่ี
พระองคไ์ดน้ าเอามาสัง่สอนแก่พทุธบริษทันั้นเท่ากบัใบไมท่ี้มีอยูใ่นก ามือของพระองค ์  ในขณะนั้นเร่ืองน้ีก็
ถือไดว้า่เป็นสจัจธรรมเช่นเดียวกนั  เหมือนกบัสจัจธรรมทั้ง  ๕  ขอ้ท่ีพระองคท์รงไดเ้ทศนาบอกความจริง
ในเร่ืองพระอริยบุคคลส่ีจ าพวกสามารถเส่ือมจากมรรคและผลไดน้ัน่เอง 

 
ต่อจำกนีไ้ปเป็นวทิยำทำนเลก็ ๆ  น้อย  ๆ 

อ ำนำจจิตและสมำธิ 



อนัประกอบด้วยพทุธมนต์และคำถำ 
 
 ต่อจากน้ีไป  ขา้พเจา้จะขอบริจาควิทยาทานต่าง ๆ  ท่ีขา้พเจา้ไดเ้ล่าเรียนมาในดา้นวชิาอาคมต่าง ๆ  
จากหลวงพอ่อาจารยข์องขา้พเจา้ทั้งสองพระองคน์ั้นเสียเลก็นอ้ย  เดิมทีเดียวขา้พเจา้ตั้งใจเอาไวว้า่จะน าเอา
คาถาอาคมส าคญั ๆ  เอามาลงเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่มน้ี  เช่น  มหาชาตรี  และเวทมนตร์
คาถาอาคมต่าง ๆ  อีกหลายอยา่ง  แม่เม่ือก่อนจะเขียนเวทมนตร์ต่าง ๆ  จึงไดก้ระท าการจุดธูปข้ึน  ๙  ดอก  
เพื่อบูชาครูบาอาจารยท์ั้งหลาย  เพื่อขออนุญาตจะน าเอาเวทมนตร์คาถาต่าง ๆ  มาเขียนลงในหนงัสือน้ี  แต่
ปรากฏวา่หลวงพอ่ยิม้หรือวา่พระครูพรหมวิหารคุณ  ท่านไดเ้สดจ็มาขอร้องไม่ใหเ้อาเวทมนตร์คาถาอาคม
ต่าง ๆ  ดงัท่ีขา้พเจา้ไดต้ั้งใจเอาไวว้า่จะน าเมาลงในหนงัสือเล่มน้ี  พร้อมกนันั้นท่านไดบ้อกแนะวา่ใหเ้อา
พทุธมนตต่์าง ๆ  น าเอามาลงแทนคาถาอาคมต่าง ๆ  ไป  เลยกระท าใหข้า้พเจา้มีความผดิหวงัในเร่ืองน้ีนิด
หน่อยท่ีไม่ไดมี้โอกาสจะน าเอาคาถาอาคมต่าง ๆ  มาลงได ้  เพราะวา่ไดต้ั้งใจเจตนาเอาไวแ้ลว้อยา่งเตม็ท่ีเลย
ทีเดียว  แต่ถึงอยา่งไรกดี็  ขา้พเจา้กข็ออนุญาตหลวงพอ่ท่านเอาคาถาเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  เอามาลงเพื่อเป็น
วิทยาทานในหนงัสือเล่มน้ี  เพื่อท่ีจะใหห้นงัสือเล่มน้ีเป็นไปตามท่ีขา้พเจา้ไดต้ั้งใจเจตนาเดิมเอาไวว้า่  เม่ือเรา
บริจาคธรรมทานแลว้กอ็ยากจะบริจาควิทยาทาน  น าเอาคาถาอาคมต่าง ๆ  ท่ีไดเ้ล่าเรียนศึกษามาบริจาคไป
เสียดว้ยเลย  ในคราวเดียวกนัเพราะวา่ไดต้ั้งใจเอาไวอ้ยา่งนั้น  นอกเหนือจากนั้นแลว้กจ็ะน าเอาต าราวา่นอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  ในสมยัท่ีขา้พเจา้ไดก้ระท าการรวบรวมกินเวลาถึงสิบกวา่ปีท่ีไดน้ าเอามากระท าเป็นพระ
เคร่ืองไดแ้จกใหท้หารหาญทั้งหลายไปรบทพัจบัศึกสงครามในเวยีตนามในสมยัรุ่งจงอางศึก  ซ่ึงในสมยันั้น
ทรงราชการกระทรงกลาโหมไดม้าขอร้องใหน้ าเอาแจกแก่ทหารหาญในการท่ีทหารหาญเหล่านั้นไปรบใน
เวียตนามรุ่นจงอางศึกในยคุนั้น  และน าเอาพระประวติัของพระโพธิสตัวต่์าง ๆ  อีกสิบองคท่ี์พระองคจ์ะได้
เสดจ็มาตรัสรู้ในอนาคตขา้งหนา้น้ี  ท่ีเรียกวา่อนาคตวงศ ์ จะน าเอามาลงเอาไวใ้นหนงัสือ  “สัจจธรรม”  เล่ม
น้ี  เพื่อเป็นวิทยาทานต่อพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายท่ีมีจิตศรัทธาเล่ือมใสในพระรัตนตรัยท่ีแทจ้ริง  เอาไว้
ประดบัสติปัญญา  ถา้มีจิตศรัทธาเช่ือมัน่ในคุณพระรัตนตรัยทั้ง  ๓  จะไดน้ าเอาไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ใน
วนัขา้งหนา้ดูบา้ง  ถึงอยา่งไรกดี็ขา้พเจา้กย็งัขอร้องกบัหลวงพอ่ยิม้ซ่ึงเป็นอาจารยข์องขา้พเจา้  ขอน าเอาคาถา
เวทมนตร์เลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  เอามาลงจนได ้ แต่วา่ขา้พเจา้ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะเอาเวทมนตร์คาถาอาคมต่าง ๆ  ในส่ิงท่ี
ขา้พเจา้ไดต้ั้งใจเอาไวต้ั้งแต่ทีแรก  น าเอามาลงไดแ้ต่กไ็ม่เป็นอะไรหรอก  เร่ืองน้ีมนัอยูท่ี่อ  านาจจิตและสมาธิ  
พร้อมดว้ยศรัทธาของพวกท่านพทุธบริษทัทั้งหลายเอง  ถึงอยา่งไรกดี็เม่ือหลวงพอ่ของขา้พเจา้ไดม้าปรากฏ
ใหข้า้พเจา้ไดเ้ห็นและไดมี้โอกาสไดเ้จรจาไต่ถามเร่ืองต่าง ๆ  ไดเ้ช่นนั้น  ถึงแมว้า่หลวงพอ่จะไม่อนุญาตใน
ส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ  แต่วา่ขา้พเจา้กย็งัดีใจท่ีไดมี้โอกาสไต่ถามท่านไปเก่ียวกบัเร่ืองก าแพงเพชรและก าแพง
แกว้  ท่ีขา้พเจา้ไดก้ระท าพิธี  และส่งไปลอ้มประเทศไทยเอาไวท้ั้งหมดทัว่ประเทศไทย  ตลอดชายแดนทัว่
ประเทศไทย  เพื่อปกป้องประเทศไทยเอาไวต้ามท่ีหลวงพอ่ไดม้าขอร้องใหช่้วยกระท าใหน้ั้นยงัอยูห่รือเปล่า  
ไดรั้บค าตอบจากหลวงพอ่ยิม้ท่านวา่ยงัอยูดี่  และมีความศกัด์ิสิทธ์ิเหมือนเดิม  อนัน้ีไดก้ระท าใหข้า้พเจา้กย็งั
ดีใจอยูเ่ช่นเดิม  และกย็งักลา้พดูค ้าประกนัประเทศไทยต่อไปไดเ้หมือนกบัเม่ือร่วม  ๓๐  ปีตลอดมาเช่นเดิม



วา่  ประเทศไทยของเรากจ็ะตอ้งอยูร่อดปลอดภยัจากผูท่ี้ไม่มีความหวงัดีต่อประเทศชาติไทยของพวกเราชาว
ไทย  คนพวกน้ีมีทั้งภายในประเทศและคนภายนอกประเทศเลยทีเดียว  มีเร่ืองอยูว่า่  เม่ือร่วม  ๓๐  ปีมาแลว้
เห็นจะได ้  ในสมยัหลวงพอ่จงอาจารยข์องขา้พเจา้ท่านกย็งัมีชีวิตอยู ่  ความเป็นจริงแลว้เร่ืองน้ีขา้พเจา้คิดว่า
จะไม่เล่าใหใ้ครฟังมากนกัหรอก  เพราะวา่มนัมีเร่ืองลบัลบัซบัซอ้นอยูด่ว้ย  แต่เม่ือหลวงพอ่ยิม้อาจารยข์อง
ขา้พเจา้มาปรากฏองคบ์อกแบบน้ีกส็บายใจได ้ มีเร่ืองเดิมอยูว่า่  เม่ือร่วม  ๓๐  ปีมาแลว้  ในตอนนั้นขา้พเจา้
ยงัอยูท่ี่วดัดาวดึงษาราม  บางยีข่นั  บางกอกนอ้ย  ธนบุรี  วนัหน่ึงปรากฏวา่หลวงพอ่ยิม้อาจารยข์องขา้พเจา้
มาบอกใหช่้วยอาจารยจ์งเขาที  และส่วนหลวงพอ่กก็ าลงัช่วยอาจารยจ์งเขาอยูแ่ลว้เหมือนกนั  แต่ท าท่าจะไม่
ไหว  เพราะวา่บารมีไม่มากพอท่ีจะช่วยประเทศชาติและแผน่ดินเอาไวไ้ด ้ ในปีต่อ ๆ  ไป  ขา้งหนา้น้ีมนัจะมี
เร่ืองหนกั ๆ  ข้ึนถึงกบัแผ่นดินของเราจะลุกเป็นไฟ  จะเดือดร้อนกนัไปทัว่ทั้งประเทศและศาสนาดว้ย  
ขา้พเจา้กไ็ดไ้ต่ถามถึงสาเหตุรายละเอียดทั้งหมด  หลวงพอ่ท่านกไ็ดบ้อกเล่ามาทั้งหมดอยา่งละเอียด  แต่
ขา้พเจา้จะไม่ขอเขียนน าเอามาลงเอาไวใ้นท่ีน้ีแน่นอน  ถึงแมว้า่เหตุการณ์ในตอนน้ีเปอร์เซ็นตจ์ะยงัมีอยูน่อ้ย
เตม็ทีกต็าม  เราจะไม่ใหโ้อกาสขา้ศึกศตัรูแน่นอนเลยทีเดียว  ผลสุดทา้ยขา้พเจา้จึงไดเ้สนแนะและไดช่้วยกนั
ทั้งลูกศิษยแ์ละอาจารยร์วมทั้ง  ๓  องคไ์ดก้ระท าพิธีตามต ารับมหาเวทยก์ระท าก าแพงเพชรก าแพงแกว้ข้ึน
ลอ้มประเทศไทยของเพวกเราชาวไทยเอาไวอ้ยา่งหนาแน่นเลยทีเดียว  เพื่อปกป้องศตัรูทั้งพวกภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ  ท่ีมีจิตคิดไม่ดีต่อประเทศชาติและแผน่ดินของพวกเราชาวไทยทั้งประเทศ  พร้อมกนั
นั้นกจ็ะพลอยกนัเดือกร้อนกนัไปทัว่ทุก ๆ  สถาบนัเลยทีเดียว  แต่ผลลพัธ์ทั้งลูกศิษยแ์ละอาจารยข์องฝ่ายศตัรู
ท่ีไม่หวงัดีต่อประเทศชาติไทยของพวกเรากไ็ดรั้บผลทนัตา  ไดห้นีหายตายจากกกนัไปเสียเป็นจ านวนมาก  
ถึงพวกลูกพี่ของพวกมนัในต่างประเทศกย็อ่ยยบัไปมากมายเลยทีเดียว  พดูไดว้า่เท่าท่ีเห็น ๆ  แยก่นัไปตาม ๆ  
กนั  อนัน้ีกเ็ป็นกฎแห่งกรรมของสตัวท่ี์ชัว่ท่ีพึงจะไดรั้บผลกรรม  และอยูต่่อมาประเทศไทยของเราในยคุ
หลงั ๆ  หลวงพอ่ยิม้ขา้พเจา้ไดม้าบอกเหตุการณ์ต่าง ๆ  เอาไวก่้อนล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้กก็ลายเป็นเร่ืองจริง
ข้ึนมาโดยล าดบัในสมยันั้น  แต่ขา้พเจา้กย็งัมีความเช่ือมัน่ในตวัของขา้พเจา้  และเช่ือมัน่ในคุณพระรัตนตรัย
ทั้ง  ๓  และมีความเช่ือมัน่ในหลวงพอ่ของขา้พเจา้ทั้งสององค ์  ในฐานะเราเป็นคนภาคกลางกต็อ้งลองสูก้นั
หน่อยทุก ๆ  รูปแบบ  ขา้พเจา้กมี็ความเช่ือมูลดินของอยธุยาอยูไ่ม่ใช่นอ้ยเหมือนกนั  ในยคุสมยันั้นแลว้
โดยเฉพาะขา้พเจา้กอ็ยากจะรู้เหมือนกนัวา่จะมีวิญญาณดวงไหน  และมนุษยค์นไหนท่ีจะมากระท าอะไรได ้ 
รอจนมาถึงวนัน้ีถา้หลวงพอ่ไม่มาปรากฏองคแ์ละไดม้าปรารภเร่ืองน้ีข้ึนกค็งจะไม่ไดเ้ขียนเอามาลงใน
หนงัสือเล่มน้ีแน่นอน  เพราะวา่บางอยา่งยงัเป็นความลบัอยู ่  แต่ขา้พเจา้กมี็ความเช่ือมัน่ในบุญมารมีของสุ
มงัคละโพธิสตัวอ์ยูเ่หมือนกนั  เพราะรู้จดัดีอยูแ่ลว้วิญญาณดวงน้ี  จึงไดน้ัง่รับรองความปลอดภยัทุก ๆ  ชนิด
กบับนัดาลูกศิษยลู์กหามาโดยตลอดเวลามาตั้งแต่ในสมยันั้นจนมาถึงสมยัทุก ๆ  วนัน้ี  ความเป็นจริงแลว้
ขา้พเจา้ตั้งใจว่าก าลงัจะเขียนเร่ืองคาถาเวทมนตร์ต่าง ๆ  นิดหน่อย  ท่ีหลวงพ่อทรงอนุญาตให้เอามาลง
บริจาคเป็นวิทยาทานในคร้ังน้ี  แต่ปรากฏวา่ไดเ้ขียนอะไรต่อมิอะไรเสียจนเลอะเทอะไปหมดเหมือนกนั  ถึง
อยา่งไรเสียขา้พเจา้ถือวา่อยูใ่นหนา้ท่ีและอยูใ่นค าสัง่ของอาจารยไ์ดข้อร้องเอาไวแ้ลว้  และกไ็ดใ้หส้ญัญากบั
หลวงพอ่อาจารยเ์อาไวเ้รียบร้อยแลว้วา่จะช่วยปกป้องประเทศชาติและแผน่ดินเอาไวอ้ยา่งเตม็ท่ีจนสุด



ความสามารถท่ีมีอยู ่  และกอ็ยากจะดูเหมือนกนัวา่จะมีวิญญาณดวงไหนและมนุษยค์นไหนในโลกน้ีท่ีจะมี
อ านาจเหนือคุณพระรัตนตรัยไปได ้  กพ็ยายามศึกษาและสงัเกตดูอยูด่ว้ยความไม่ประมาทเหมือนกนั  ไม่ใช่
วา่จะอวดเก่งอวดดีอะไรหรอกนะ  แต่มีความเช่ือมัน่ในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและพระรัตนตรัยเป็นหลกัตามทศันะ
ของขา้พเจา้นั้น  ท่ีตดัสินใจเขียนมาในท่ีน้ีไม่ใช่กลวัเกรงอะไรหรอกนะ  ประเด๋ียวจะมาหาวา่จะขอความ
ช่วยเหลือจากคนอ่ืนใด ๆ  ทั้งส้ิน  ไม่ไดมี้ความสะทดสะทา้นอะไรทั้งนั้น  บอกมาใหรู้้ในท่ีน้ีเลยกไ็ด ้ เพราะ
ไดบ้อกแลว้วา่มีความเช่ือมัน่ดว้ยเหตุหลายประการ  ยิง่หลวงพอ่ไดม้าบอกในวนัน้ีดว้ยแลว้กย็ิง่มีความเช่ือมัน่
ข้ึนมาอีกหลายร้อยเปอร์เซ็นตเ์ลยทีเดียว       
 ต่อจากน้ีไปขา้พเจา้จะขอน าเอาเวทมนตร์และคาถาเลก็ ๆ  นอ้ย  และการนัง่สมาธิอญัเชิญพระ

บรมสารีริกธาตุทั้งหลายใหเ้สดจ็มาเอาไวบู้ชากราบไหวเ้พื่อเป็นสิริมงคล  และเพื่อเป็นบุญกศุลแก่ตวัของ

พวกท่านเอง  และเพื่อครอบครัวและญาติมิตรของพวกท่าน  ถา้พวกท่านสามารถนัง่สมาธิและใชค้าถาบทน้ี

ภาวนาไปเร่ือย ๆ  จนเกิดอปัมานาสมาธิไดท่ี้แทจ้ริง  เพราะวา่คาถาบทน้ีตวัของขา้พเจา้เองกไ็ดเ้คยใชไ้ดผ้ล

มาแลว้ทั้งในเมืองไทยและในต่างประเทศในสมยัท่ีขา้พเจา้ไดอ้ยูท่ี่วดัดาวดึงษาราม  ต.บางยีข่นั  อ.บางกอก

นอ้ย  กรุงเทพมหานคร  กไ็ดอ้าศยัคาถาบทน้ี  ท่ีขา้พเจา้จะไดน้ าเอาบอกไวใ้นหนงัสือเล่มน้ีเช่นเดียวกนั  ได้

กระท าพิธีอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธ์าตุไดเ้สดจ็มามากมาย  และเม่ือมาเป็นเจา้อาวาสอยู่

ท่ีวดัอุษาพฒุยาราม  นครนิวยอร์คแห่งน้ี  กไ็ดก้ระท าพิธีอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุเรียกวา่  (ดวงหทยั)  

ของสมเดจ็พระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้แต่ละพระองคไ์ดเ้สดจ็มากนัอีกมากมาย  พวกท่านพทุธ

บริษทัทั้งหลายอาจจะไม่เคยไดย้นิไดฟั้งกนัมาก่อนเลยกไ็ด ้  ค  าวา่  “พระบรมสารีริกธาตุยอดดวงหทยั”  น้ี  

เพราะวา่พระบรมศาสดาหรือพระสมัมาสมัพทุธเจา้แต่ละพระองคน์ั้น  ก่อนท่ีพระพทุธเจา้แต่ละพระองคท่ี์

จะนิพพานท่ีเรียกวา่อนุปาทิเสส  นิพพาน  ไดแ้ก่ผูท่ี้ดบักิเลสทั้งปวงหมดแลว้  และไดส้ิ้นชีวิตไปแลว้  พร้อม

ดว้ยเบญ็จขนัธ์ทั้ง  ๕  คือ  รูป  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  และวิญญาณนัน่เอง  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทุก ๆ  

พระองค ์  พระองคจ์ะทรงอธิษฐานของพระองคท่์านใหย้อดดวงใจของพระองคก์ลบักลายมาเป็นพระบรม

สารีริกธาตุแทนพระองคอ์ยูห่น่ึงองคเ์ท่านั้น  ไม่ใช่พระบรมสารีริกธาตุในส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายใส่วนใด

ส่วนหน่ึงทั้งนั้น  พระบรมสารีริกธาตุในส่วนร่างกายต่าง ๆ  นั้น  องคพ์ระบรมศาสดาหรือวา่พระสมัมาสมั

พทุธเจา้แต่ละพระองคมี์เป็นจ านวนมากเลยทีเดียว  นอกเสียวา่พระบรมสารีริกธาตุยอดดวงหทยัเท่านั้น  ท่ี

พระบรมศาสดาหรือพระพทุธเจา้แต่ละพระองคจ์ะมีไดแ้ค่องคล์ะพระองคเ์ท่านั้น  เร่ืองพระบรมสารีริกธาตุ

ยอดดวงหทยัของพระบรมศาสดาหรือพระพุทธเจา้น้ีนั้น  เรียกว่าหรือนบัไดว้่ามีนอ้ยคนนกัท่ีจะรู้หรือว่า

ทราบไดใ้นเร่ืองน้ี  นอกเสียจากวา่ผูมี้บุญญาธิการหรือวา่ไดฌ้านสมาบติัและฌานและอภิญญาทั้ง  ๕  อยา่ง

ช านาญเท่านั้น  หรือวา่ไดก้ารแนะน าสัง่สอนมาจากผูรู้้เท่านั้นท่ีจะหยัง่รู้และทราบในเร่ืองพระบรมสารีริกธาตุ

ยอดดวงหทยัน้ีในท่ีวดัอุษาพฒุยาราม  ท่ีนครนิวยอร์คน้ี  ขา้พเจา้ไดก้ระท าพิธีอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

โดยวิธีเจาะจงขออญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุยอดดวงหทยัของพระสัมมาสัมพทุธเจา้  ซ่ึงเป็นพระบรมสารีริกธาตุ  



ซ่ึงเป็นองคแ์ทนของพระบรมศาสดาแต่ละพระองค ์ ไดเ้สดจ็มาเป็นจ านวนมากเลยทีเดียว  และยงัไดแ้จกจ่าย

ใหญ้าติโยมท่ีมีจิตศรัทธาในพระพทุธศาสนาท่ีแทจ้ริงไปคนละ  ๑  องคบ์า้ง  ๒  องคบ์า้ง  ๓  องคบ์า้ง  ๕  

องคบ์า้ง  เป็นจ านวนมากและอยูต่่อมาหลวงพี่พระครูพิศิษฐปัญญาคุณ  ซ่ึงเป็นเจา้อาวาสวดัใหม่เมืองจนัท ์ 

และท่านเป็นรองเจา้คณะจงัหวดัเมืองจนัทบุรีอีกดว้ย  ซ่ึงเป็นเพื่อนสหธรรมิกท่ีรักชอบพอสนิทสนมกนักบั

ขา้พเจา้  หลวงพี่พระครูพืศิษฐยงัไดฝ้ากลูกศิษยท่ี์นิวยอร์คกลบัไปเยี่ยมบา้นท่ี เมืองไทย  เอาพระบรม

สารีริกธาตุเอามาใหจ้ านวนหน่ึงอีกดว้ย  เรียกวา่พระบรมสารีริกธาตุไดเ้สดจ็มาเองดว้ยวิธีเชิญมากเ็ป็นจ านวนมาก

อยูแ่ลว้  ยงัไดเ้สดจ็มาโดยการฝากเอามาใหจ้ากหลวงพี่พระครูพิศิษฐปัญญาคุณ  เจา้อาวาสวดัใหม่  และรอง

เจา้คณะจงัหวดัเมืองจนัทบุรี  ดว้ยความเมตตาของหลวงพี่พระครูพิศิษฐปัญญาคุณอีกดว้ย  หลงัจากท่ีขา้พเจา้

ไดต้ั้งพิธีกระท าอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุดว้ยพระคาถาท่ีขา้พเจา้จะบอกต่อไปน้ี     

 

พระคำถำอญัเชิญพระบรมสำรีริกธำตุ 
 

 อชัชะตคัเค  ปานุเปตวั  พทุธงั  ธมัมงั  สังฆงั  สะระณงัคะโต  ภินนะมุตตา  ภินนะตลัดุลา  ขทุทะ

กาสา  สะปะมตัตา  สารีริกธาตุ  เอวงัธาตุโย  สพัพะฐาเน  อาคจัฉนัตุ  สีเส  เมปัตตนัตุฯ  หรือวา่พระคาถม

มงกฎุพระพทุธเจา้กไ็ด ้  

 

พระคำถำอนัเชิญพระบรมสำรีริกธำตุ  (มงกฎุพระพทุธเจ้ำ) 
 

 อิติปิโสวิเสเสอิ  อิเมนาพทุธะตงัโสอิ  อิโสตงั  พทุธะปิติอิฯ  พระคาถามงกฎุ  พระพทุธเจา้น้ีก็

สามารถน าเอามาอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุไดเ้หมือนกนั  ถา้เรามีศรัทธามัน่คงในพระพทุธศาสนา  และตั้ง

จิตอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุแลว้ในใจหรือวา่เปล่งวาจาออกมากไ็ด ้  หลงัจากเราไดก้ระท าการสวดพทุธคุณ  

ธรรมคุณ  สังฆคุณ  และบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว้  และไดท้ าการนัง่สมาธิโดยใชพ้ระคาถามงกฎุพระพทุธเจา้

น้ีเป็นองคภ์าวนาแทนพระคาถาบทขา้งบนน้ีนั้นฯ   

 

คำถำบูชำพระบรมสำรีริกธำตุให้เกดิโชคลำภ 
 

 อติ  รักขะติ  พลิราชาติยามะกาโย  สารีริกธาตุ  นิรันตะรัง  มหาลาภงั  ภะวนัตะเม  พทุธงั  

มหาธะนงั  สารีริกธาตุ  นิรันตะรัง  มหาลาภงั  ภะวนัตุเม  ธมัมงั  มหาธะนงั  สารรีริกธาตุ  นิรันตะรัง  มหา

ลาภงั  ภะวนัตุเม  สังฆงั  มหาธะนงั  สารีริกธาตุ  นิรันตะรัง  มหาลาภงั  ภะวนัตุเม  สัพพะลาภงั  มหาธะนงั  



สารีริกฏุต  นิรันตะรัง  มหาลาภงั  ภะวนัตุเม  พทุโธเอหิ  มาหธะนงั  มหาลาภงั  ภะวนัตุเม  อาคจัฉาหิ ๆ  

(ขอใหโ้ชคลาภและทรัพยสิ์นเงินทองจงมาเกิดแก่ตวัขา้พเจา้  อชัชะตคัเค  ตั้งแต่บดัน้ีและเด๋ียวน้ีดว้ยเทอญ)   

 ส่วนพระคาถามงกุฎพระพุทธเจา้นั้น  นอกจากจะใชเ้ป็นพระคาถาอญัเชิญพระบรมสารีริกธาต  

และพระอรหนัตธ์าตุต่าง ๆ  ไดแ้ลว้  ยงัจะน าเอาไปใชไ้ดส้ารพดัไม่วา่ทางเมตตามหานิยม  หรือวา่ทางอยูย่ง

คงกระพนัชาตรีและทางโชคลาภต่าง ๆ  เรียกไดว้่าสามารถน าเอาไปใชไ้ดส้ารพดันึกเลยทีเดียว  ถา้เรามี

ความเช่ือมัน่ในคุณพระรัตนตรัยและเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาท่ีแทจ้ริงแลว้  และถา้เราสามารถท าจิตให้

เป็นสมาธิและเป็นเอกคตาคือ  ท าจิตใหเ้ป็นท่ีหน่ึงไดท่ี้แทจ้ริง  ส่วนพระคาถาอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุก็

เช่นเดียวกนั  เม่ือพวกท่านทั้งหลายท าพิธีอญัเชิญแลว้  แต่วา่ยงัไม่ไดห้รือวา่พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลาย

ท่านยงัไม่ไดเ้สดจ็มา  กอ็ยา่ไปทอ้ถอยเสียพยายามไปเร่ือย ๆ  และกระท าใหม้าก ๆ  ข้ึนไปทุก ๆ  วนั  วนั

หน่ึงท่านจะตอ้งเสด็จมาอย่างแน่นอน  อย่าไปมีจิตวิตกกงัวลหรือว่าสงสัยอะไรเลย  และเวลาอญัเชิญ

พยายามตดันิวรณ์ทั้ง  ๕ ใหไ้ดใ้นเวลาท่ีเรานัง่สมาธิบริกรรมพระคาถาอญัเชิญอยูน่ั้น  และตอ้งปลูกจิตให้

เกิดมีพลงัเช่ือมัน่ในพระพทุธศาสนาใหม้ากข้ึน  และจิตใจใหเ้ช่ือมัน่ในพระรัตนตรัยและในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้

มากข้ึนไปเร่ือย ๆ  ขา้พเจา้เช่ือวา่วนัหน่ึงพระบรมสารีริกธาตุตอ้งเสดจ็มาโปรดพวกท่านอยา่งแน่นอน  พูด

ถึงพระบรมสารีริกธาตุแลว้เป็นของศกัด์ิสิทธ์ิในพระพทุธศาสนาของพวกเราชาวพทุธทั้งหลายท่ีสามารถจะ

พิสูจน์ได ้  เพราะวา่ท่านเสดจ็ไปไดทุ้กหนทุกแห่งในจกัรวาลเลยทีเดียว  สุดแลว้แต่วา่ท่านจะเสดจ็ไปท่ีไหน

กไ็ดท้ั้งนั้น  ไม่มีอะไรไปหา้มท่านหรอก  เราจะเกบ็รักษาอยูใ่นสถานท่ีใดกต็าม  ท่านสามารถเสดจ็ออกไป

ไดทุ้ก ๆ  สถานท่ี  เราจะรักษาเอาไวถึ้งแมพ้วกเราจะบรรลุเอาไวใ้นเจดียท์องเหลืองท่ีมีเกลียวกต็าม  ท่านก็

เสดจ็ออกไปได ้  และตรงกนัขา้ม  ถา้ท่านมีความประสงคจ์ะเสดจ็มาท่านกส็ามารถเสดจ็เขา้ไปไดโ้ดยท่ีเรา

ไม่ตอ้งเปิดเจดียน์ั้น  เพราะวา่เป็นของศกัด์ิสิทธ์ิมหศัจรรยข์องพระพทุธศาสนาท่ีพวกเราชาวพทุธทั้งหลาย

พึงจะรู้และเห็นไดต่้อเม่ือท่านเสดจ็มาและเสดจ็ไป  ถา้พวกท่านมีบูชาอยูแ่ลว้  พงึรู้และทราบตามน้ีดว้ย  

ประเด๋ียวจะไปเท่ียวโทษใครต่อใคร  เม่ือพระบรมสารีริกธาตุเสดจ็หนีหายไป  กระท าใหเ้ขา้ใจผดิหรือผดิใจ

กบัคนท่ีเราอยูร่่วมกนัหรือญาติมิตรสหายเสียเปล่า ๆ  อนัน้ีขา้พเจา้บอกเตือนเอาไวก่้อนล่วงหนา้  ก่อนท่ีเหตุ

มนัจะเกิดข้ึนในวนัขา้งหนา้ทีหลงัได ้  

 

พระคำถำ  อติิปิโส  ๘  ทิศ 
 

 อิ  ระ  ชา  คะ  ตะ  ระ  สา ประจ าทิศบูรพา   

 ติ  หงั  จะโต  โร  ถิ  นงั ประจ าทิศอาคเนย ์  

 ปิ  สัม  ระ  โล  ปุ  สัต  พุท ประจ าทิศทกัษิณ   

 โส  มา  ณ  กะ  ริ  ถา  โธ   ประจ าทิศหรดี   



 ภะ  สัม  สัม  ว ิ สะ  เท  ภะ   ประจ าทิศประจิม   

 คะ  พทุ  ปัน  ทู  ธมั  วะ  คะ   ประจ าทิศพายพั   

 วา  โธ  โน  อะ  มะ  มะ  วา   ประจ าทิศอุดร   

 อะ  วิ  สุ  นุต  สา  นุส  ติ   ประจ าทิศอิสาน   

 อิระชาคะตะระสา   บทน้ีช่ือกระทู ้ ๗  แบก  ประจ าทิศบูรพา   

 ติหงัจะโตโรถินงั   บทน้ีช่ือฝนแสนห่า  ประจ าอยูทิ่ศอาคเนย ์  

 ปิสัมระโลปุสัตพทุ บทน้ีช่ือนารายณ์เคล่ือนสมุทร  ประจ าทิศทกัษิณ   

 โสมาณะกะริถาโธ   บทน้ีช่ือวา่นารายณ์ถอดจกัร  ประจ าอยูทิ่ศหรดี   

 ภิสัมสมัวิสะเทภะ   บทน้ีช่ือวา่นารายณ์ขวา้งจกัรตรึงไตรภพ  ประจ าอยูทิ่ศประจิม   

 คะพทุปันทูธมัวะคะ   บทน้ีช่ือวา่นารายณ์พลิกแผน่ดิน  ประจ าอยูทิ่ศพายพั   

 วาโธโนอะมะมะวา   บทน้ีช่ือวา่ตวาดฟ้าป่าพระหิมพานต ์ ประจ าอยูทิ่ศอุดร   

 อะวิสุนุตสานุสติ   บทน้ีช่ือวา่นารายณ์แปลงรูป  ประจ าอยูทิ่ศอิสาน   
 

 สิทธิการิยะ  อุปเท่ห์  พระอิติปิโส  ๘  ทิศน้ี  มีอานุภาพมากหลาย  อาจป้องกนัไดส้ารพดัตามใจ
ปรารถนา  พระอาจารยเ์จา้กล่าวเอาไวว้า่  ฝอยท่วมหลงัชา้งแล  มีอุปเท่ห์มากมายเหลือจะพรรณนา  จะได้
กล่าวเอาไวย้อ่ ๆ  พอเป็นบรรทดัฐานดงัน้ีฯ   
 แมจ้ะยาตาไปทางสารทิศใดใหถ้าวนาพระคาถาประจ าทิศตามทิศท่ีจะไป  หรือท าน ้ ามนตลู์บหนา้
ประพรมพาหนะท่ีจะไปไม่มีเหตุร้ายมารบกวนเลย  ป้องกนัไดส้ารพดัถึงแมทิ้ศท่ีจะไปนั้นตอ้งผหีลวงหรือ
เหลวเหลก็กดี็  คุม้กนัไดส้ิ้นทุกอยา่งไปสงคามกมี็ชยัชนะ  ไปคา้ขายกไ็ดก้ าไรมิขาดทุน  จะลงเป็นผา้
ประเจียดกนัศาสตราอาวธุกไ็ด ้ ทั้งเป็นเสน่ห์แก่ฝงูคนทั้งปวง  เขียนเอาบูชาไวก้บัเรือนกนัภยัอนัตรายส้ินทุก 
ๆ  ประการ  ถา้จะไปนอนกลางป่า  ใหเ้สกกอ้นดินน าเอาไปวางเอาไวต้ามทิศ  เม่ือวางทิศไหนกใ็หเ้สกดว้ย
พระคาถาประจ าทิศนั้น ๆ  อีกทิศละ  ๘  จบ  กนัสารพดัสตัวร้์ายเปรียบประดุจมีก าแพงแกว้กนัตนเอาไวถึ้ง  
๗  ชั้น  ถึงแมถู้กขา้ศึกลอ้มเอาไวก้ดี็  จะหกัออกทางทิศไหน ๆ  ใหภ้าวนาคาถาประจ าทิศนั้น ๆ  แลว้หกั
ออกมาทางทิศนั้น ๆ  ออกมาเถิดจะไม่มีอนัตรายใ ด  ไดเ้ลยฯ   
 

พระคำถำพำหุงแปดบท 
 
 พาหุงสะหสัสะมะภินิมมืตะสาวธุนัตงั  ตรีเมขะลงัอุทิตดโฆระสาะเสนะมารัง  ทานาทิธมัมะ  วิธิ

นา  ชิตะวา  มุนินโท  ตนัเตฃะสาภะวะตุเม  ชะยะมงัคะลานิฯ 

 มาราติเรกะมะภิยชุฌิตสัพพะรัตติง  โฆรัมปะนาฬะวะกะมกัขะมะถทัธะยกัขงัขนัตีสุทนั  ตะวิธินา  

ชิติวา  มุนินโท  ตนัเตชะสา  ภะวะตุเม  ชะยะมงัคะลานิฯ   



 นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมตัตะภูตงั  ทาวคัคิจกักะมะสะนีวะสุทารุณนัตงั  เมตตมั  พเุสกะ  วิธินา   

ชิตะวา  มุนินโท  ตนัเตฃะสาภะวะตุเม  ชะยะมงัคะลานิฯ 

 อุกขิตตะขคัคะมะติหตัถะสุทารุณนัตงั  ธาวนัติโย  ชะนะปะถงั  คุลิมาละวนัตงั  อิทธีภิ  สังขะ  ตะ

มะโน  ชิตะวา  มุนินโท  ตนัเตฃะสาภะวะตุเม  ชะยะมงัคะลานิฯ 

 กตัวานะ  กฏัฐะมุทะรังอิวะคพัภินียา  จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนงั  ชะนะกายะ  มชัเฌ  สันเตนะ  โส

มะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท  ตนัเตฃะสาภะวะตุเม  ชะยะมงัคะลานิฯ 

 สัจจงัวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุง  วาทาภิโรปิตะมะนงั  อะติอนัธะภูตงั  ปัญญาปะทีปะชะลิโต  

ชิตะวา  มุนินโท  ตนัเตฃะสาภะวะตุเม  ชะยะมงัคะลานิฯ 

 นนัโทปะนนัทะภุชะคงั  วิพุธงั  มหิทธิง  ปุตเตนะเถระภุชะเคนะทะมาปะยนัโต  อิทธูปะเทสะ  วิ

ริธนา  ชิตะวา  มุนินโท  ตนัเตฃะสาภะวะตุเม  ชะยะมงัคะลานิฯ 

 ทุคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทฏัฐะหตัถงั  พรหมมงั  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิทานงั  ญาณาคะ  เทนะ  

วิธินา  ชิตะวา  มุนินโท  ตนัเตฃะสาภะวะตุเม  ชะยะมงัคะลานิฯ 

 เอตาปิ  พทุธชะยะมงัคละ  อฏัฐะคาถา  โยวาจะโนทินะทิเน  สะระเต  มะตนัที  หิตวานะ  เนกะ  

วิธินานิ  จุปัททะวานิ  โมกขงั  สุขงั  อะธิคะเมยยะนะโร  สะปัญโญฯ   

 

ฝอยพำหุง 
 
 ไหวคุ้ณพระสตัถา พระมหาอนนัตะคุณ   
 มีฤทธ์ิอนัสมบูรณ์   สืบบุราณมานานเมือง   
 พาหุงบทตน้นั้น   คุณอนนัตอ์เนกเนือง   

 ช่วยสตัวไ์ม่ขดัเคือง ล ้าเลิศยิง่ทุกส่ิงสรรพ ์  

 ถา้แมน้จะแกคุ้ณ   ใหด้บัสูญส้ินเสียพลนั   

 ฝีภูตปีศาจอนั ท่ีสมมติมนุษยท์ า    

 บทสองคือมารา   ใหเ้สกยากินประจ า    

 มีคุณนั้นเลิศล ้า เสดาะโคไม่ราคิน   

 อน่ึงจะเขา้สู่ไพรสณฑ ์ จะผจญดว้ยไพริน 

 สารพดัสตัวก์ลวัส้ิน   ดว้ยนาฬาประเสริฐสม 

 อน่ึงจะจรไปต่างเมือง   ใหรุ่้งเรืองทัว่นิคม   

 ฝงูชนยอ่มนิยม มโนนอ้มเป็นไมตรี   



 อุกขิกตะขกัใหภ้าวนา   เกิดลาภาเหมือนวารี   

 บูชาทุกดิถี   มาสู่ท่ีส านกัตน 

 อน่ึงมีศตัรูหมาย มาท าร้ายจลาจล   

 จะใหจิ้ตผูน้ั้นวน สามิภกัดิมารักเรา   

 ใหล้ าพระคาถา   กตัตวาแลว้นึกเอา   

 ผูน้ั้นจะบรรเทา กลบัจิตใจเป็นมิตรพลนั   

 เห็นจริงทุกส่ิงสรรพ ์  ไม่คลางแคลงระแวงใจ   

 หน่ึงถูกอสรพษิ ไม่วา่ฤทธ์ิส่ิงอนัใด   

 ดบัพิษไดเ้ร็วทนัใจ วิเศษในบทนนัโท   

 หน่ึงผจญปัจจามิตร   ทุคคาคิดในมะโน   

 มิจฉิทิฏฐิโก   มนุสโสระอาใจ   

 เอตาปิพทุธะ   อยา่ไดล้ะร าพงึไป   

 พระคุณอนนัตใ์น อุดมเลิศในชาตรี   

 พาหุงทั้งแปดบท   ท่านก าหนดพระคุณมี   

 ยิง่พน้พระธรณี   จะก าหนดใหช้ดชม   

 อน่ึงแกว้ความเขาปองหา ตกัน ้ามาโดยนิยม   

 สิบน้ิวนัง่ประนม   ท าน ้ ามนตด์ว้ยบาลี   

 พาหุงทั้งแปดบท เขียนช่ือจดลงทนัที   

 เสกแลว้เอาวารี   ชุบขยี้ละลายไป   

 สูญส้ินไม่แก่นสาร อธิษฐานจามชอบใจ   

 โจทกจ์นไม่ทนได ้  ดงัท้ิงไข่เหนือศิลา   

 จงจ าก าหนดแน่ เท่าแลพระคาถา   

 แปดบทดงัพรรณา   ยตุกาเท่าน้ีเอยฯ   
 

พระคำถำโสฬสมงคล 
 
 โสฬสมงัคลญัเจวะ  นวโลกตุตรธมัมตา  จตัตาโรจะมหาทีปา  ปัญจะพุทธามหามุนิ  ตรีปิฎกธมั
มกัขนัธา  ฉะกามาวะจะราตะถา  ปัญจะทสัสะภะเวสัจจงั  ทสมงัสิละเมวะจะ  เตรัสสธตงัคาจะ  ปาฏิหาริยญั
จะทวาทสัสะ  เอกะเมรุจะ  สุราอฏัฐะ  ทเวจนัทงัสุริยงั  สัคคา  สัตตโพชฌงัคาเจวะ  จะททสัสะ  จกักวตัติจะ  
เอกาทสวิษรุราชา  สพัเพ  เทวามงัปาละยนัตุ  สัพพทา  เอเตนะมงัคลเตเชนะ  สพัพโสตถีภวน้ตุเมฯ  



 กล่าวใหป้รากฏ  อุปเท่ห์โสฬส  บนัดาลชายหญิง  ภาวนาทีหน่ึงสองทีดีจริง  สิบแปดท่ีดียิง่มี
ผลานิสงส์  ชกัลูกประค า  ร้อยแปดเลิศล ้า  ใหไ้ดค้าบทรง  คงเกิดส่วนบุญ  มีผลานิสงส์  พลแลว้อยา่งง  ไม่
พบเร่งหา  ผูใ้ดไม่พบ  บุญนอ้ยถอยถด  เสียชาติเกิดมา  เป็นคนขดัสน  มืดมนหนกัหนา  พบแลว้ท่านวา่  
ภาวนาประจ า  เหมือนไดด้วงแกว้  แกมทองผอ่งแผว้  กศุลชกัน า  ส่ิงใดปรารถนา  ภาวนาหวัค ่า  กศุลเลิศล ้า  
ประมูลพลูมา  อุบาทวจ์ญัไร  กนัทั้งโจรภยั  ปรากฏคาถา  กลบัจิตคิดเห็นเป็นอนตัตา  มิอาจจะมาท าร้ายตวั
เรา  ภาวนาหวัค ่า  ทีหน่ึงประจ า  เท่ียงคือและย  า่รุ่งเป็นสามที  เกิดสวสัดีมีลาภทุกประการ  อาหารการกิน  
ปรีเปรมเกษมสันต ์ ภาวนา  ๓  ถึง  ๗  เป็นส าเร็จการทุกค ่าส าราญ  กวา่คนทั้งหลาย  อาย ุ วณัโณ  บรมสุข
โข  ภิญโญขา้งปลาย  ปลุกหมอนนอนนิทรา  คนคิดประทุษร้าย  ตวัเรารู้สึก  นึกไดล้อ้มไว ้  ภาวนาออกไป  
ฤทธ์ิแขง็ขลงั  จงังงัไม่ตอ้ง  ถา้มนัตามไป  ดว้ยสิบสองเสน้  ขอดหวัพิรอด  ขวางทางมรรคา  ครบสิบสอง
แห่ง  กนัภยัโจรป่า  ถา้มนัตามมา  มนัเห็นเป็นงู  โจรพบขบตาย  อาเภทวุน่วาย  หลงทางวา่งู   ใหภ้าวนาไป  
หนทางขวางอยู ่  บอกไวใ้หรู้้อดอยากอาหาร  เสกใบหมากเม่า  กินพลางต่างขา้ว  อยูไ่ด ้  ๗  วนั  เชา้ค ่า
ส าราญ  เร่ียวแรงแขง็ขนั  อยา่พร่ันหวัน่ไหว  เสกพระคงคา  กินรดรินทา  กา้งปลาหลุดไป  โซ่ตรวนลูกด่าน  
มิอาจทานได ้ วิเศษเวทมนตร์  หลุดลุ่ยผยุผง  ศตัรูท าร้าย  ภาวนาโดยจง  กลืนลมอมเขา้  ในทอ้งของเราตระ
กรุดพิศมร  ละลอกออกคอน  ประเจียดมงคล  เวทมนตร์คาถา  มาหาเราส้ิน  ดว้ยตวัเปล่าปล่อยยอ่ยยบัอปัรา  
ถา้ไฟไหมม้า  ใหเ้สกขา้วสาร  ซดัหวา่นหลงัคา  ลมพาพดัหวน  อยา่ไดส้งกา  ฝนตกลงมาภาวนาป้องกนั  ถา้
จะขายของสินคา้โดยปอง  จงเร่งผายผนั  เสกน ้าประพรมสินคา้สารพนัระบือลือลัน่  พากนัเขา้มา  คา้เรือ
เหนือใต ้ เขียนถาคาไว ้ แผน่กระดาษ  ปรารถนา  เสกดว้ยตวัเอง  ปิดหวันาวา  น าของสินคา้  ขายมีก าไร  ถา้
ท่ีเป็นความ  ถามหาเสกน ้า  ลา้งหนา้ทาแป้ง  เสกน ้ามนัหอม  เสกเคร่ืองแต่งตน  เลิศล ้าจรดล  เดินไปไคล
คลา  ถึงท่ีตุลาการ  เสกหมากอยา่นาน  กินแลว้ยาตรา  กระทืบเทา้สามทีแปรกายบ่ายสู่  คู่ความตามท่ี  เป่าพน่
อยา่หนี  พลุ่งพล่านตอ้งเวทมนตร์คาถาพลนั  อีกเสกเหลา้กลัน่  ใหพ้ลุ่งข้ึนมา  น ้ ามนัทั้งเหลา้  กินคงกระพนั  
กลา้หาญหนกัหนา  ใหเ้สกปูนทา  ประจญศตัรู  อยูแ่ก่ธนู  หนา้ไมอ้ยา่แคลง  นอนคา้งกลางแปลง  เสกดิน
อ่อนแขง็  ปรายไปแปดทิศ  ไม่มีอนัตราย  เสกวา่นทุกพนัธ์  กินคงกระพนั  แขง็ขนัเหลือหลาย  เสกหมากกิน
เอง  เป็นเสน่ห์หญิงชาย  เสกหมาข้ีผึ้ง  พาทีเจรจา  และติดชายผา้  หญิงชายทั้งหลาย  เห็นน่าสงสาร  นอนฝัน
เห็นเรา  อีกทา้วพระยา  สมณะพราหมณ์ชี  เสกข้ีผึ้งสีปาก  หญิงชายเห็น  เป็นเสน่ห์มากมาย  เสกมือลูบหนา้  
ไม่วา่หลงัไหล่  คร้ันแลว้ผนัผาย  ไม่ขดัไม่สน  คนรักไดส้บาย  รักเราเอาได ้  ปรารถนาส่ิงใด  ถา้โจรผูร้้าย  
พรูพร้อมลอ้มกาย  กสู็ญหายไป  ใหภ้าวนา  เสกน ้าลา้งหนา้  กนัทั้งคุณไสย  อุบาทวจ์ญัไร  อคัคีโจรภยั  ตาม
ความปรารถนา  ใหแ้ผดี่บุกแลว้ลงคาถา  ใส่ตุ่มวารี  ภริยาสามี  บุตราบุตรี  พี่นอ้งวงศา  ส้ินทั้งเคหา  อยา่เท
คงคา  ลงในใตถุ้น  คงส้ินทั้งเรือน  ผูใ้ดใครเหมือน  เห็นดีมีคุณ  ถา้จะใหค้งกระพนัชาตรี  เสกแป้งผงคลี  
น ้ ามนัและปูน  ๑๐๘  ทีคง  อาวธุสงคราม  ถา้หากเกิดความ  เจบ็ไขไ้ม่สบาย  ตอ้งคุณคนผ ี รดหวักินหาย  ถา้
พน่ตะพนัตาลทรางทั้งนั้น  ใหก้ายเคล่ือนคลาย  เสกกลว้ยใหลู้ก  อ่อนกอนอยูสุ่ข  กนัขะโมดผพีราย  ใหเ้กิด
ปัญญา  ถา้จะเสกน ้า  ฤทธ์ิแรงแขง็กลา้  กลุม้จิตคิดไขว ่ ศตัรูอปัรา  พดูจาเชือนไป  ตวัเรามีชยั  ชนะสงคราม
ฯ   



 

พระคำถำบูชำขอลำภ  ๗  วนั 
 
 สิมพะลีจะมหานามงั  สพพะลาภงั  ภิวสสติเถรัสสานุภาเวนะ  สะทาโหนติ  ปิยงัมะมะฯ   
วนัอาทิตยใ์หภ้าวนา  ๖  จบ 
 ยงัยงั  ปุริโสวา  อิตถีวา  ทุเรหิวา  สะมิเปหิวา  เถรัสสา  นุภาเวนะ  สะทาโหนติ  ปิยงัมะมะฯ   
วนัจนัทร์ใหภ้าวนา  ๑๕  จบ   
 สิมพะลีจะมหาเถโร  โสระโฆปัจจะยาทิมะหิ  ไชยยะลาโภ  มหาลาโภ  สัพพะลาภาภวนัตุสัพพะทาฯ 
วนัองัคารใหภ้าวนา  ๘  จบ   
 ทตัติตถะภะเวราชา  ปิยาจะ  กะระตุเม  เยสะรันติ  นิรันตะรัง  สัพพะสุกขาวะหาฯ   
วนัพธุใหภ้าวนา  ๑๗  จบ   
 สิมพะลีจะมาหาเถโร  ยกัขาเทวาภิบูชโต  โสระโหปัจจะยาทิมะหิ  อะหงัวนัทามิสัพพะทาฯ   
วนัพฤหสัใหภ้าวนา  ๑๙  จบ   
 สิมพะลีจะมหาเถโร  เทวะตานะระปูชิโต  โสระโหปัจจะยาทิมะหิ  มหาลาภงักะโรนตุเม  ลาเภนะ  
อุตตะโม  โหติ  สัพพะลาภา  ภวนัตะสพัพะทาฯ  วนัศุกรณ์ใหภ้าวนา  ๒๑  จบ   
 สิมพะลีจะมหานามงั  อินทรา  พรหมจะปูชิตงั  สัพพะลาภงั  ประสิทธิเม  เถรัสสาอานุภาเวนะ  
สัททาสุกขิปิปิยงัมะมะฯ   
วนัเสาร์ใหภ้าวนา  ๑๐  จบ  ใหก้ระท าทั้ง  ๗  วนัเถิด  เกิดลาภสกัการะดีนกัแลฯ   
 

มนต์พระมหำมณจีินดำ 
 
 สิทธิวิชา  มหามนัตงั  จินดามณีทิวาการัง  ภูมิยาโจระ  ปาตสัมิง  ทิพพะจกัขงุถาวะทิสสะเร  จนั
ทะเทวี  อสัสยมุกขี  ทุติยาปะทะ  ลกัขะณา  มณีจินดา  ปัญจะทานงั  ยะสังทาสิทาสัง  มาตาปุตตงัวะ  โอ
ระสังฯ   
 มณีจินดา  สะหสัสะโกติเทวานงั  มนุสสะเทวานงั  สะมะณะจิตตงั  ปุริสะจิตตงั  อาคจัฉาหิปะริ
เทวนัติ  ปิยงั  มะมะ  สัพเพชะนา  พหูชะนา  มหามณีจินดา  เอหิพทุธงั  ปิโยเทวะมะนุสสานงั  มหามณีจินดา  
เอหิธมัมงั  ปิโยพรหมานะ  มุตตะโม  มหามณีจินดา  เอหิสังฆงั  ปิโยนาคะสุปันนานงั  ปินินทรี  ยงันะมามิ
หงั  พทุธโธโส  ภาควา  ธมัโมโสภควา  สงัโฆโสภควา  อินทะเสน่หา  พรหมะเสน่หา  อิตถีเสน่หาราชาเทวี  
มณีรักขงั  จิตตงัปิยงัมะมะฯ   



 พระคาถามหามณีจินดามนตน้ี์ใชไ้ดส้ารพดั  ถา้จะเรียกเน้ือ  เรียกปลา  ใหเ้อาศิลารองเทา้เสียก่อน  
ถา้จะใหเ้ป็นเมตตาใหเ้สกเคร่ืองหอม  เสกเคร่ืองนุ่งห่มทาตวัแต่งตวั  ถา้จะกระท าน ้ ามนต ์ รดทางเมตตามหา
นิยมกไ็ด ้ พระคาถาน้ีใชไ้ดส้ารพดัทั้งหญิงชาย  ถา้ไดท่้องบ่นเอาไวเ้ป็นมหามงคลแก่ตวัเราเองฯ   
 

พระคำถำนำงกวกั 
 
 โอมสรีวิชยักงัเวียน  ปู่เจา้เขาเขียวมีลูกเคนเดียวใหช่ื้อวา่นางกวดั  ชายเห็นชายรัก  หญิงเห็นหญิง
ทกัทุกถว้นหนา้  พวกพาณิชชาพากไูปคา้ถึงเมืองแมน  กจูะไปคา้หวัแหวนกไ็ดว้นัละแสนทนาน  กจูะคา้
สารพดัการกไ็ดโ้ดยคล่อง  กจูะคา้ทอง  ทองกเ็ตม็หาบเพียงวนัน้ี  เป็นร้อยสามหาบมาเรือน  สามเดือนเป็น
เศรษฐี  สามปีเป็นพอ่คา้ส าเภา  พระฤาษีผูเ้ป็นเจา้  ประสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคนเดียวสวาหะฯ   
 พระคาถาน่างกวกัน้ี  ใชส้วดภาวนาเวลาไปคา้ขายกไ็ด ้  ท าน ้ ามนตป์ระพรมกไ็ด ้  คา้ขายของดี  
หรือวา่ผูท่ี้มีนางกวกัสมควรสวดหรือท่องบ่นเอาไวเ้ป็นประจ าทุก ๆ  วนั  จะกระท าใหพ้วกท่านเกิดโชคลาภ
ต่าง ๆ  ไดส้มปรารถนาฯ   

 
พระคำถำเหรียญศักดิ์สิทธ์ิของวดัอุษำพฒุยำรำม  นคร

นิวยอร์ค 
คำถำบูชำให้เกดิโชคลำภ 

   
พทุโธ  ราม  มหาจกัรพรรด์ิ  โพธิสตัโต  มหาลาภงั  ภวนัตะเมฯ 

 

คำถำปกปักรักษำคุ้มภัยอนัตรำยต่ำง ๆ 
 

พทุโธ  รม  มหาจกัรพรรด์ิ  โพธิสตัโต  รักขติฯ 
 

คำถำภำวนำเกดิเมตตำมหำนิยม 
 

พทุโธ  ราม  มหาจกัรพรรด์ิ โพธิสัตโต  เทวะ มนุสสานงั ปิยงั มะมะ 
 



 ถา้จะบอกเล่าทางไหนกต็าม  จุดธูปบูชา  ๙  ดอก  แลว้วา่  พทุโธ  ราม  มหาจกัรพรรด์ิ  โพธิสตัโต  
จะตอ้งการอะไร  หรือธุระอะไร  ใหบ้อกไปแลว้ ๆ  อธิษฐานเอาฯ   
 ข้ึนช่ือวา่พระคาถาหรือวา่พระมนตบ์ทใด ๆ  กต็าม  จะมีความศกัด์ิสิทธ์ิไดน้ั้นอยูท่ี่ผูท่ี้จะน าไปใช้
นั้น ๆ  วา่จะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยทั้งสามและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกสกัเพียงใด  และมีความ
เช่ือมัน่ต่อครูบาอาจารยแ์ละใหค้วามเคารพสกัเพียงใด  โดยเฉพาะบุคคลนั้น ๆ  จะตอ้งมีความเคารพต่อบิด
และมารดาของตน ๆ  เป็นหลกัอีกดว้ย  และจะตอ้งมีความจงรักภกัดีต่อประเทศชาติและแผน่ดินท่ีเป็นปิตุ
ภูมิและมาตุภูมิของตนอีกดว้ย  ถา้มิฉะนั้นแลว้พระคาถาและพระมนตต่์าง ๆ  จะขาดความศกัด์ิสิทธ์ิลงไปได ้ 
และจะไม่ไดต้ามท่ีตน ๆ  ปรารถนา  เพราะวา่พระคาถาและพระมนตทุ์ก ๆ  คาถาและพระมนตทุ์ก ๆ  บท
นั้น  เขามีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเจา้ของคอยดูแลอยู ่ และเขาคอยใหค้วามช่วยเหลืออยูแ่ลว้    ถึงแมว้า่ท่านจะไม่ได้
ฌานญาณสมาบติัหรือวา่อภิญญาอะไร ๆ  เลย  กส็ามารถศกัด์ิสิทธ์ิได ้ เกิดจากครูบาอาจารยแ์ละเจา้ของมนต์
นั้นๆ  และเกิดจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย  และจากความกตญัญูกตเวทีของเราผูใ้ชพ้ระคาถาและพระมนต์
นั้นๆ  และขอ้ส าคญัท่ีสุดเราจะตอ้งมีสจัจธรรมฯ    
 
        
                  
 
 
      


