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ค าน า 
 
 เน่ืองด้วยหนังสือ “สัจจธรรม” เล่มน้ีขา้พเจา้ได้ตั้ งเจตนาเดิมเอาไวว้่าจะรวบรวมเรียบเรียงและ
คน้ควา้จากต ารับต าราต่าง ๆ เฉพาะในพระไตรปิฎกทั้ ง ๔๕ เล่ม ซ่ึงเป็นต ารับต าราในพระพุทธศาสนา
ศาสนาท่ีเป็นท่ียอมรับของพวกพุทธบริษทัทั้งหลาย เพราะเป็นหนังสือและต าราท่ีเช่ือถือได้ในด้านการ
ถูกตอ้งเก่ียวแก่เร่ืองพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ เพื่อจะเขียนเอาไวพ้ิมพแ์จกเป็น
ธรรมทาน และท่ีระลึกเน่ืองในงานฌาปนกิจศพของตวัเองในวนัขา้หน้า ซ่ึงจะมาถึงในอนาคต จึงตอ้งตดั
ประวติัของขา้พเจา้ออกไป ไม่ไดน้ าเอามาพิมพเ์อาไวใ้นหนงัสือน้ี เพราะว่าการเกิดการตายของเหล่าสรรพ
สัตวใ์นสังสารวฎัในภพภูมิต่าง ๆ นั้นเป็นเร่ืองธรรมดา ๆ ของสังขารทั้งสองทั้งสังขารท่ีมีวิญญาณครอง 
ได้แก่ คนและสัตวท่ี์มีชีวิตทุก ๆ ประเภท และสังขารท่ีไม่มีวิญญาณครองอนัได้แก่ทรัพยสิ์นเงินทองมี
บ้านเรือนเป็นตน้ สังขารทั้ งสองน้ีโดยสัจจธรรมแลว้มีการเกิดเป็นเบ้ืองตน้ และมีการเปล่ียนแปลงใน
ท่ามกลาง และมีการแตกดบัเป็นท่ีสุด ซ่ึงเป็นสัจธรรมของสังขารทั้งสองน้ี ท่ีไม่สามารถจะหลีกเล่ียงเสียซ่ึง
สัจธรรมอนัน้ีไปไม่ไดอ้ย่างแน่นอนเลยท่ีเดียว ทุก ๆ รูปทุก ๆ นามในจกัรวาลทั้งหลาย ท่ีมีสังขารทั้งสอง
ดงักล่าวแลว้ปรากฏอยู่ แต่เม่ือลูกศิษยแ์ละประชาชนท่ีไดมี้ความเคารพนับถือในส่วนตวัขา้พเจา้ ไดท้ราบ
เร่ืองท่ีขา้พเจา้ไดร้วบรวมและเรียบเรียงและคน้ควา้เขียนหนงัสือ “สัจจธรรม” เล่มน้ีข้ึนเพื่อจะเอาเกบ็ไวพ้มิพ์
แจก เพื่อเป็นธรรมทานและท่ีระลึกเน่ืองดว้ยในงานฌาปนกิจศพของตวัขา้พเจา้เอง จึงไดพ้ร้อมใจกนัมา
ขอร้องให้ขา้พเจา้จดัพิมพข้ึ์นแจกเป็นธรรมทาน ก่อนท่ีขา้พเจา้จะไดถึ้งเวลาแตกดบัของสังขารตามวฎัจกัร
ของสงัสารวฎัของสตัวโ์ลกโดยทัว่ ๆ ไปท่ีไดม้าเกิดในมนุษยน้ี์ ซ่ึงเป็นสจัจธรรมอนัใคร ๆ กส็ามารถจะหลบ
หลีกไปได ้เป็นเร่ืองธรรมดา ๆ ของสงัขารทั้งหลายท่ีไดเ้กิดมาแลว้ ทุก ๆ คนไดพ้ดูเหมือนกนัวา่ ถา้ขืนรอรับ
แจกหนังสือ “สัจจธรรม” เล่มน้ีในวนัฌาปนกิจศพของขา้พเจา้แลว้ ก็ยงัไม่รู้ไดว้่าจะไดมี้โอกาสไดรั้บแจก
และไดมี้ดอกาสท่ีจะไดอ่้านหนงัสือ “สัจจธรรม” เล่มน้ีหรือไม่ เพราะว่าวนัเวลานั้นยงัอยูอี่กนานนกั อาจจะ
ตอ้งตายเสียก่อนก็อาจเป็นไปได ้เพราะฉะนั้นขอร้องให้ขา้พเจา้น าเอาหนงัสือ “สัจจธรรม” เล่มท่ีขา้พเจา้ได้
รวบรวมเรียบเรียง และไดค้น้ควา้เอามาจากพระไตรปิฎกเป็นส่วนมาก เอามาเขียนเป็นหนังสือช่ือว่า “สัจ
จธรรม” แนวทางปฏิบติัสมถะและวิปัสสนากรรมฐานท่ีถูกตอ้งเล่มน้ี เอาพิมพแ์จกเป็นธรรมทานเสียก่อน
โดยท่ีศิษยแ์ละท่านท่ีมีความเคารพนบัถือทั้งหลายเหล่าน้ีจะไดมี้โอกาสร่วมกุศลในคร้ังน้ีดว้ย เพราะฉะนั้น
ขา้พเจ้าจึงได้ตดัสินใจน าเอาหนังสือ “สัจจธรรม” แนะแนวปฏิประพฤติและปฏิบัติเก่ียวแก่สมถะและ
วิปัสสนากรรมฐานทั้งสองท่ีถูกตอ้งตามหลกัของพระพุทธศาสนาท่ีแทจ้ริงเล่มน้ี เอามาท าการพิมพแ์จกเป็น
ธรรมทาน โดยมีลูกศิษยต่์าง ๆ และท่านท่ีเคารพนับถือไดร่้วมกนับริจาคค่าพิมพ์หนังสือน้ี เพื่อน าเอามา
แจกจ่ายให้แก่พุทธบริษทัท่ีมีจิตเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา จะไดน้ าเอาไปประพฤติปฏิบติัตามหลกัพระ
ธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และเป็นหลกัประพฤติและปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาพระ
กรรมฐานทั้งสองท่ีถูกตอ้งตามหลกัของพระพุทธศาสนาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีพระองคไ์ดต้รัสเทศนาสั่ง
สอนเอาไว ้ซ่ึงมีหลกัฐานพอจะคน้ควา้ศึกษาไดจ้ากพระไตรปิฎกฉบบัหลวง ๔๕ เล่มของชาวชาติไทยของ



พวกเราท่ีมีอยู่เด๋ียวน้ี และไดต้ดัสินใจน าเอาหนังสือน้ีพิมพเ์พื่อถวายแก่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา และสังฆบูชา ท าการบูชาแด่พระรัตนตรัยทั้ง ๓ เพื่อเป็นธรรมทานถวายแก่พระสงฆ ์และท าการ
จ่ายแจกให้แก่พุทธบริษทัทั้งส่ีท่ีมีจิตใจเล่ือมใสพระพุทธศาสนาท่ีแทจ้ริง จะไดน้ าเอาหลกัธรรมค าสั่งสอน
ต่าง ๆ ซ่ึงไดร้วบรวมและเขียนเอาไวใ้นหนงัสือ “สัจจธรรม” เล่มน้ี เอาไปประพฤติปฏิบติัหรือว่าน าเอาไป
เผยแพร่สืบต่อ ๆ กนัไปในวนัหน้า อิมงั สัจจงั ดว้ยอ านาจสัจจะวาจาของขา้พเจา้น้ี ขา้พเจา้ขอตั้งปณิธาน
ปรารถนาเอาไวใ้นท่ีน้ี ว่าดว้ยอ านาจสจัจะและอานิสงส์ท่ีจะพึงไดจ้ากการเขียนและคน้ควา้และรวบรวมพระ
ธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระสมณะโคดม เอามาจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือ “สัจจธรรม” เล่มน้ี
แจกจ่ายและถวายแก่พระสงฆ ์เพื่อเป็นพุทธบูชา และสังฆบูชา เพื่อเป็นธรรมทานในคร้ังน้ี ขอให้จงมาเป็น
พละปัจจยัและเป็นปัจจยัส่งผลให้ขา้พเจา้ไดต้รัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในอนาคตกาลทุก ๆ ขณะจิต
ทุกภพทุกภูมิดว้ยเทอญฯ 
 ป.ล.ท าไม ขา้พเจา้จึงใชค้  าว่า ทุก ๆ ขณะจิต ทุก ๆ ภพ ทุกภูมิ ถา้ท่านสงสัยให้เปิดไปอ่านเร่ืองสัจ
จธรรมในพระพทุธศาสนาในหนงัสือเล่มน้ี แลว้พวกท่านจะเขา้ใจเองฯ 
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อานิสงส์ผูเ้จริญเมตตา  ๒๘๒ 
วิตถตสูตร วา่ดว้ยเร่ืองอานิสงส์ผูรั้กษาอุโบสถศีล  ๒๘๓ 
อายพุระพทุธศาสนา  ๒๘๖ 
สนัติสุขท่ีเกิดจากอ านาจผูท่ี้ไดฌ้าน  ๒๙๑ 
ลกัษณะของมนุษยท่ี์มีคติเป็น ๒ เท่านั้น  ๒๙๔ 
ธรรมสิบหมวดท่ีเป็นหนทางท าใหพ้น้ทุกข ์  ๓๑๐ 



ความล้ีลบัของเหล่าสรรพสตัวใ์นจกัรวาล  ๓๓๖ 
เร่ืองของเทวะหรือเร่ืองของเทพต่าง ๆ   ๓๗๕ 
สจัจธรรมในพระพทุธศาสนาท่ีพทุธบริษทัทั้งหลายสมควรทราบเอาไว ้  ๓๙๓ 
วิทยาทนเลก็ ๆ นอ้ย ๆ อ านาจจิตและสมาธิอนัประกอบดว้ยพทุธมนตแ์ละคาถา  ๔๐๗ 
อ านาจพระพทุธมนตต่์าง ๆ  
 พระธงชยัเฉลิมพลในพระพทุธศาสนา  ๔๑๗ 
พระพทุธมนตท่ี์เป็นมหาศิริมงคลแก่บุคคลท่ีไดน้ าเอามาสวด  
 หรือเจริญอยูเ่ป็นประจ าคือมงคลสูตร  ๔๓๑ 
รัตนสูตรหรือก าแพงแกว้ ๓ ชั้นในพระพทุธศาสนา 
 พระพทุธมนตบ์ทน้ีสวดขบัโรคห่าและปีศาจ  ๔๒๓ 
พทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิบทน้ีคือราชะโตป้องกนัภยั  ๔๒๗ 
พระพทุธมนตเ์มตตสูตร (เมตตามหานิยมศตัรูกลบักลายมาเป็นมิตร)  ๔๒๘ 
พระพทุธมนตข์นัธปริตร (กนัอสรพิษร้ายและแกอ้สรพิษและสตัวมี์พษิต่าง ๆ)  ๔๓๐ 
พระพทุธมนตโ์มระปะริตรยงูทองโพธิสัตว ์  ๔๓๓ 
พระพทุธมนตอ์าฎานาฎิยะปริตร เก่ียวแก่ทา้วเวสสุวณัพญายกัษ ์  ๒๓๗ 
พระพทุธมนตอ์งัคุลิมาละปริตรองคุลีมาล  ๔๔๐ 
พระพทุธมนตโ์พชฌงัคปริตร เป็นพทุธมนตต์รัสรู้  ๔๔๒ 
พระพทุธมนตอ์ะภะยะปรติร เป็นพระพทุธมนตห์า้มเภทภยัต่าง ๆ   ๔๔๕ 
พระพทุธมนตฉ์ทัทนัตปริตร  ๔๔๗ 
พระพทุธมนตว์ฎัฎกปริตร (คาถานกคุ่ม)  ๔๔๙ 
พระพทุธมนตส์มัพทุธและมงคลจกัรวาลนอ้ยและมงคลจกัรวาลใหญ่ 
 เป็นพทุธมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิ  ๔๕๑ 
พระพทุธมนตช์ะยะปะริตตงั พระพทุธมนตบ์ทน้ีใชส้ าหรับตดัฤกษ ์  ๔๕๕ 
พระคาถาพิธีต่าง ๆ คาถาจุดเทียนชยั  ๔๕๗ 
พระคาถาดบัเทียนชยั  ๔๕๘ 
พระคาถาจุดเทียนชยัส าหรับพิธีพิรุณศาสตร์  ๔๖๐ 
พระคาถาสวดพระราชพิธีพรุิณศาสตร์  ๔๖๑ 
พระคาถาขอฝน  ๔๖๔ 
พระคาถาพืชมงคล  ๔๖๖ 
พระคาถาอิติปิโสหูชา้ง  ๔๗๐ 
พระคาถาพระเจา้ ๑๖ พระองค ์  ๔๗๑ 
พระคาถาบารมี ๓๐ ทศั  ๔๗๓ 



ปลิโพธทั้ง ๑๐ ประการ  ๔๓๕ 
สิงคาลกสูตรคิหิปฏิบติั เป็นธรรมของผูอ้ยูค่รองเรือนพึงประพฤติและปฏิบติั  ๔๘๑ 
ค าจบของท่ีจะถวายพระหรือใส่บาตร  ๔๘๙ 
ค าถวายลอยกระทงประทีป  ๔๙๑ 
อกศุลกรรมบถ ๑๐  ๔๙๖ 
กศุลบถ ๑๐  ๔๙๘ 
สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน  ๕๐๑ 
ต่อจากน้ีจะน าเอาเร่ืองพระเทวทตัตเ์อามาใหศึ้กษากนัเอาไวใ้นท่ีน้ี  ๕๐๙ 
วิถีวิญญาณท่ีมีปัจจยัเป็นเหตุ พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสปัจจยั  
 เป็นเหตุเกิดแห่งวิถีวิญาณ  ๕๑๔ 
ธรรมท่ีพระพทุธเจา้ไดต้รัสรู้และไดเ้ทศนาเป็นปฐมเทศนาของจริงคือทุกข ์  ๕๒๓ 
บทสรุปของหนงัสือสจัจธรรมเล่มน้ี  ๕๒๘ 
พระอนาคตวงศ ์  ๕๓๐ 
ค าปรารภ  ๕๘๖ 
รัฐธรรมนูญท่ีควรจะน ามาใชใ้นเมืองไทย  ๕๘๗ 
บทสรุป หลกัการปกครองแบบตามหลกัประชาธิปไตย  ๖๒๕ 
หลกัพฒันาพื้นท่ีแหง้แลง้  ๖๓๐ 
ต าราวา่นวิเศษอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  ๖๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 พระรูปน้ี เม่ือวนัท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเดจ็หลวงพอ่พระสงัฆราชพระอริยวงศาตญาณ
สกลมหาสังฆปริณายก พระองคท์รงพระกรุณาไดน้ าเอามามอบใหท่ี้วดัอุษาฯ พร้อมดว้ยลายพระหตัถด์ว้ย
พระองคเ์อง 
 
 พระครูปลดัจ าลอง  ธาราไทย เจา้อาวาสวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค เขา้ถวายเคร่ืองสักการะ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ในงานฉลองพระชามายคุรบ ๘๔ 
พรรษา วนัท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
 เม่ือวนัท่ี ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆ ปริณายก ไดเ้สดจ็มาท่ีวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค ก าลงัจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
 ในพระอิริยาบถก่อนท่ีสมเดจ็พระสงัฆราชฯ หลงัจากทรงเวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ทรงสนทนา
กบัญาติโยม ก่อนเทศนาเม่ือวนัท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
 พระท่ีอยูจ่  าพรรษาในวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค  มีรายนามดงัต่อไปน้ี นบัจากขวาไปซา้ย ๑. 
พระมหาดิเรก ชมพนิูตย ์๒. พระมหาสมศกัด์ิ สุขหิรัญ ๓. พระครูปลดัจ าลอง ธาราไทย ๔. พระมหาปรีชา ยา
สุกแสง และ  ๕.พระธนิษฐ ์  ทบัเจริญ  ซ่ึงเป็นพระนวกพึ่งบวชใหม่ 
 
 พระในวดัอุษาท่ีจ าพรรษาร่วมกนั ไดถ่้วยรูปร่วมกนัท่ีหนา้ป้ายของวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค 
เม่ือวนัเขา้พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 รูปน้ี พระครูปลดัจ าลอง  ธาราไทย ท าการเปิดโรงเรียนสอนภาษาไทย วนัท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๒๘ วดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค 
 
 รูปน้ี พระบรมสารีริกธาตุยอดดวงหทยั องคแ์ทนพระสมัมาสมัพทุธเจา้แต่ละพระองค ์ พระบรม
สารีริกธาตุน้ี พระสมัมาสมัพทุธเจา้แต่ละพระองคจ์ะมีพระบรมสารีริกธาตุยอดดวงหทยัพระองคเ์ดียวเท่านั้น 
ขา้พเจา้ไดท้  าพิธีอญัเชิญเสดจ็มาท่ีวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์คแห่งน้ี ท่ีเหลือจากไดแ้จกจ่ายใหญ้าติโยม
เอาไปบูชากนันอ้ยบา้งมากบา้ง 
 
 ส่วนหน่ึงของญาติโยมท่ีมาท าบุญเขา้พรรษา ก าลงัท าพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีคุณพิเชษฐ ์ 
ทบัเจริญ  คุณอจัฉวี  เช่ียวสมุทร  คุณเพญ็ประภา  ยิม้ละมยั และ ดร.ทองศกัด์ิ  วจีประสี พร้อมดว้ยพทุธ
บริษทั 



 รูปน้ีเม่ือหลงัจากไดมี้ผูน้ าไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จเรียบร้อย มีคุณสุภีร์ ทบัเจริญ และ                  
คุณทศันีย ์  ภู่สกลเจริญศกัด์ิ พร้อมดว้ยพทุธบริษทั ก าลงัตั้งใจรับศีลก่อนท่ีพระสงฆจ์ะเจริญพทุธมนต ์
 
 รูปน้ีเม่ือพระสงฆเ์จริญพทุธมนตเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ พทุธบริษทัทั้งหลายก าลงัใส่บาตร มีคุณ
รังสรรค ์ภิญญวรรณ  คุณอจัฉวี  เช่ียวสมุทร  คุณสุดใจ  ในบุญ  คุณเฉลา  มรกตจนัทโชติ  พร้อมดว้ยคณะ
ก าลงัใส่บาตรร่วมกนั 
  
 รูปน้ี  คุณสุนีย ์ เสถียรไทย (แหม๋ว) พร้อมดว้ยเพื่อนต่างชาติชาวอเมริกนั ก าลงัตั้งใจใส่บาตร 
 
 รูปน้ี คุณพิศิษฐ ์  และภรรยา  คุณดวงประทีป (แดง) พุม่เจริญวฒันา ก าลงัตั้งใจสรงน ้าเน่ืองในวนั
สงกรานต ์และอีกส่วนหน่ึงก าลงัคอยคิวอยูเ่พื่อจะสรงน ้าพระต่อไป 
 
 รูปน้ี คุณชูจิตรา  สินกศุล ก าลงัตั้งใจอธิษฐานสรงน ้าพระหลวงพอ่ชินราชอยู ่และยงัมี ดร.ทองศกัด์ิ  
วจีประสี และคุณประวิทย ์ พุม่โพธิ ก าลงัคอยคิวอยูเ่ช่นเดียวกนั ในงานวนัสงกรานต ์ ท่ีวดัอุษาพฒุยาราม 
นครนิวยอร์ค 
 
 รูปน้ี เม่ือพทุธบริษทัสรงน ้าพระพทุธรูปเสร็จแลว้ กม็าท าการสรงน ้าพระสงฆ ์คุณทศันีย ์และ ลูกโจ 
พร้อมดว้ย คุณอนุชาติ ภู่สกลเจริญศกัด์ิ ก าลงัสรงน ้าพระอยู ่ เน่ืองในวนัสงกรานต ์ ท่ีวดัอุษาพฒุยาราม นคร
นิวยอร์ค 
 
 รูปน้ี คุณรังสรรค ์ และภรรยา ภิญญวรรณ ก าลงัสรงน ้าหลวงพอ่วดัอุษาฯ ดว้ยจิตท่ีเบิกบานผอ่งใส 
เน่ืองในวนัสงกรานต ์
 
 รูปน้ี คณะสงฆว์ดัอุษพฒุยาราม นครนิวยอร์ค และพทุธบริษทัทั้งหลาย มีคุณบุญญฤทธ์ิ รอดแจ่ม 
คุณอจัฉวี เช่ียวสมุทร คณชูจิตรา สินกศุล คุณมาริสา เนาวราช คุณอนุชาติ และคุณทุศนีย ์และลูกโจ ภู่เจริญ
ศกัด์ิ พร้อมดว้ยพทุธบริษทัเป็นจ านวนมากอยูอี่กแถบหน่ึง ก าลงักล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย ก่อนท่ีจะท าการ
เวียนเทียนเน่ืองในวนัวิสาขบูชา 
 
 รูปน้ี พทุธบริษทัทั้งหลาย มีคุณอดิศกัด์ิ อินทสร คุณมาริสา และโมริส คุณทศันีย ์ ภู่สกลเจริญศกัด์ิ 
คุณสุดใจ ใจบุญ คุณสุภีร์ ทบัเจริญ พร้อมดว้ยพทุธบริษท ก าลงัตั้งใจเดินเวยีนเทียน เน่ืองในวนัวิสาขบูชา 
ดว้ยความเคารพในคุณพระรัตนตรัย 



 รูปน้ี คณะพระสงฆว์ดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค ก าลงัจุดธูปเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเน่ืองใน
วนัเขา้พรรษา (อาสาฬหมาส) 
 
 รูปน้ี คณะสงฆว์ดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค เม่ือไดก้ล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย พร้อมดว้ยพทุธ
บริษทัเสร็จเรียบร้อยแลว้ กไ็ดน้ าพทุธบริษทัทั้งหลายท าการเวยีนเทียนหลวงพอ่ใหญ่ ท่ีประทบัอยูท่ี่ศาลา 
เน่ืองในวนัเขา้พรรษา (อาสาฬหมาส) 
 
 รูปน้ี บรรดาพทุธบริษทัทั้งหลาย มีคุณโยมสมศรี ปาร์คเกอร์ และคุณชูจิตรา สินกศุล และ น.ส.
อุษณีย ์ มา้แกว้ พร้อมดว้ยพทุธบริษทัทั้งหลายไดเ้วยีนเทียนท่ีวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค เน่ืองในวนั
เขา้พรรษา (อาสาฬหมาส) 
   
 รูปน้ี คุณโยมประทิน รามวนิช และลูกสาว สุภาวดี และเพื่อนคนชาวอเมริกนั และ น.ส.ต่ิง ทองสาลี 
และพทุธบริษทัทั้งหลาย สุภาวดี รามวนิช (ดารณะฮี) ปรากฏวา่ไดช้นะการประกวดมิสสยามอินเตอร์เนชัน่
แนลคอนเทสต ์ท่ีรัฐนิวเจอร์ซ่ี ไดม้าท าบุญและเวียนเทียนเน่ืองในวนัเขา้พรรษา (อาสาฬหมาส) ท่ีวดัอุษาพุฒ
ยาราม นครนิวยอร์ค 
 
 เหรียญศกัด์ิสิทธ์ิของวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค (ดา้นหนา้) 
 
 เหรียญศกัด์ิสิทธ์ิของวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค (ดา้นหลงั) 
 

ประวตัวิดัอุษาพฒุยารามโดยย่อ 
 
 วดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค (เดิมช่ือวดัพทุธศาสน์) ก าเนิดมาจากศูนยพ์ทุธศาสน ์ไดจ้ดัตั้งมาเม่ือ
ปีคริสตศกัราช ๑๙๖๕ โดยมีคุณมานี ธรรมครองอาทิตยเ์ป็นหวัหนา้พร้อมดว้ยคณะกรรมการและทูตอานนัท ์
ปันยารชุน ไดท้  าการจดทะเบียนเป็นวดัและศูนยก์ารเผยแพร่พระพทุธศาสนา เป็นตวัแทนของประเทศไทย
เอาไวต้ามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอยา่งถูกตอ้งทุก ๆ ประการ เม่ือวนัท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๐๕ เป็นวดัและศูนยเ์ผยแพร่พระพทุธศาสนาตวัแทนแห่งประเทศไทยเอาไวเ้ป็นแห่งแรกในรัฐนิวยอร์ค 
ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ี ไดด้ าเนินงานมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดมี้คณะกรรมการเขา้มาบริหารอีกชุดหน่ึงมี 
ม.ล.พีระพงศ ์ เกษมศรี ซ่ึงเป็นอุปทูตของยเูอน็ในสมยันั้น คุณมานี ธรรมครองอาตม ์ พร้อมดว้ย
คณะกรรมการ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๘ คุณมานี ธรรมครองอาตม ์ พร้อมดว้ยคณะกรรมการไดน้ าเอาไปถวาย
ใหก้บัคณะสงฆไ์ทยในประเทศไทย มีสมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณสมเดจ็พระสงัฆราช สกลมาหสังฆปริ
นายก วดัรายบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นองคพ์ระประธาน เม่ือตน้เดือนกนัยายน ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และมี



สมเดจ็พระธีรญาณมุนี วดัจกัรวรรดิ หวัหนา้กองพระธรรมทูตฝ่ายต่างประเทศ พร้อมดว้ยพระเถรานุเถระอีก
จ านวนหน่ึง ซ่ึงอยูใ่นสถานท่ีนั้นรับรู้รับทราบเป็นทางการในปีนั้น เม่ือวนัท่ี ๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ นั้น
นัน่เอง หลวงพอ่สมเดจ็พระสงัฆราชไดท้รงพระราชทานเปล่ียนตั้งช่ือเสียใหม่วา่ วดัอุษาพฒุยาราม ตั้งแต่วนั
นั้นเป็นตน้มาจนถึงทุก ๆ วนัน้ี ฯลฯ ส่วนตวัขา้พเจา้ไดรู้้จกักบัหลวงพอ่สมเดจ็พระสงัฆราชเป็นส่วน
พระองคม์านานแลว้เพราะวา่เป็นคนจงัหวดัเดียวกนั อยูต่่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดเ้ขา้ไปเฝ้าหลวงพอ่ท่ีวดัธาตุ
ทอง เพราะวา่ไปในงานศพเดียวกนั หลวงพอ่สมเดจ็สงัฆราชรับสัง่กบัขา้พเจา้ วนัน้ีมาพบพระครูปลดักดี็
แลว้ มีวดัอยูว่ดัหน่ึงท่านเป็นองคอุ์ปถมัภอ์ยู ่ มีปัญหามากมาย เพราะวา่มีวกมารไม่หวงัดีต่อพระศาสนาและ
วดัอุษาพฒุยาราม ท่ีท่านเป็นองคอุ์ปถมัภอ์ยู ่ เห็นวา่พระครูปลดัมีความรู้ความสามารถอยูห่ลายทาง อยาก
ขอร้องใหไ้ปเป็นเจา้อาวาสจะรับไหม ขา้พเจา้จึงถามหลวงพอ่วา่วดัท่ีหลวงพอ่รับสัง่นั้นอยูท่ี่ไหน หลวงพอ่
สมเดจ็พระสงัฆราชทรงรับสัง่ตอบบอกวา่ วดัอุษาพฒุยารามนั้นอยูท่ี่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงรับสัง่
ถามวา่กลวัไหม ขา้พเจา้ตอบไปวา่ไม่กลวัแต่อยูไ่กลไปหน่อย หลวงพอ่รับสัง่ต่อไปวา่ทางแม่กองธรรมทูต
ฝ่ายต่างประเทศไดส่้งพระราชคณะไปหลายองคแ์ลว้แต่อยูไ่ม่ไดน้าน เพราะมีพวกไม่หวงัดีต่อวดัและพระ
ศาสนาคอยขดัขวางต่าง ๆ นานา ถา้พระครูปลดัไปอยูป่ระจ าแลว้ท่านจะหาโอกาสไปเยีย่มท่ีนิวยอร์ต ท่ีวดั
อุษาพฒุยารามในวนัหนา้ ตกลงวา่ในวนันั้นขา้พเจา้รับปากหลวงพอ่สมเดจ็พระสงัฆราชเอาไวว้า่จะมาเป็น
เจา้อาวาสอยูท่ี่วดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค จนอยูต่่อมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดมี้คณะกรรมการของวดัอุษา
พฒุยาราม ไดท้ าหนงัสือนิมนตม์าเป็นทางการ ใหข้า้พเจา้มารับวดัและเป็นเจา้อาวาส ขา้พเจา้ไดเ้ดทางมาดู
ลาดเลาอยูพ่กัหน่ึงจึงไดท้  าการเปิดวดัข้ึนเป็นทางการในปี พ.ศ.๒๕๒๒ และไดเ้ขา้มาอยูจ่  าพรรษาท่ีวดัอุษา
พฒุยารามตลอดเวลา ตั้งแต่ปีนั้นเป็นตน้มา และไดท้ าการซ่อมแซมบูรณปฏิสงขรณ์วดัท่ีช ารุดทรุดโทรมให้
ใหม่ข้ึน และไดก่้อสร้างศาลาทรงไทยข้ึนมาอีกหลงัหน่ึง เด๋ียวน้ีไดผ้กูเหลก็เทคานเป็นปูนซีเมนตท์ั้งหลงั 
และพื้นศาลาปูดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั และไดติ้ดกระจกทั้งส่ีดา้น ส่วนฝ้าเพดานนั้นไดใ้ชว้อลเปเปอร์และติด
ดาวทองประทบัดว้ยช่อไฟฟ้าซนัเตเรียอยา่งเรียบร้อยสวยงามพอสมควร เอาไวเ้ป็นท่ีประทบัของ
พระพทุธรูปองคใ์หญ่ท่ีสุดท่ีมีอยูใ่นวดั ส าหรับเอาไวใ้หพ้ทุธบริษทัมีทั้งคนไทยและคนนานาชาติมากราบ
ไหวบู้ชา และส าหรับท าพธีิไหวพ้ระสวดมนตแ์ละกระท าพิธีบูชาเวียนเทียนเน่ืองดว้ยในวนัส าคญั ๆ ของ
พระพทุธศาสนาและหลงัจากนั้นปีต่อมามาเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๕ กไ็ดท้  าการซ้ืออาคารหลงัใหม่เพิม่ข้ึนมาอีก
หลงัหน่ึง เพื่อน าเอามาเปิดเป็นโรงเรียนและหอ้งสมุด และส าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพระสงฆ ์จนมาถึงทุก ๆ 
วนัน้ีและในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ หลวงพอ่สมเดจ็พระสงัฆราช วดัราชบพิธกไ็ดเ้สดจ็มาประทบัเสวยพระกระยา
หารและเทศนโ์ปรดญาติโยมอีกหน่ึงกณัฑท่ี์วดัน้ี ฯลฯ 
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For  Thai   Monks  in  U.S.,  Simple  and  Reverd  Lives 



By  NOAM  COHEN 
 In  Thailand,  a  Buddhist  monk  is  one  of  the  country’s  best  and  brightest,  a  holy  man  
whose  virtue  is  needed  to  bring  blessings  on  the  people.  He  is  referred  to  by  his  followers  as  
“venerable”  and  when  he  wanders  the  street,  Thais  offer  him   more  and  better  gifts. 
 In  the  Bronx,  the  site  of  one  of  about  40  Thai  Buddhist  temples  in  America,  a  monk  is  
a  selfimposed  captive,  spending  his  days  in  prayer,  study  and  instruction.  He  is  afraid  to  wander  
the  streets,  where  he  might  get  lost  and  need  to  speak  to  a  New  Youker. 
 But  Thai  monks  do  not  come  to  this  country  to  better  their  lives.  The  monks  come  
because  they  are  needed  by  the  Thais  in  America  and  generally  keep  to  themselves.  But  that  veil  
of  privacy  was  pierced  last  weekend  when  the  hodies  of  six  monks  and  three  others  were  found  
in  a  temple  in  Arizona.  The  authorities  have  not  found  the  murderers. 

Plain  Temples 
 The  Thai  Buddhist  temples  in  America  are  often  plain  buildings.  The  temple  in  the  
Tremont  section  of  the  Bronx,  USA  Buddhayaram,  was  formerly  a  house  that  is  now  painted red,  
white  and  blue,  the  colors  of  the  Thai  flag. 
 There  is  a  steady  stream  of  visitors,  but  few  who  speak  English.  There  is  a  stereo,  but  it  
only  plays  Thai  music.  There  is  a  television,  but  it  is  only  rarely  turned  on,  and  then  only  for  
the  news-with  the  exception  of  one  monk  who  watches  “Sesame  Street”  trying  to  learn  English. 
 A  Thai  temple,  unlike  a  church  or  synagogue,  is  not  a  place  communal  prayer.  There  are  
no  pews.  A  few  chairs  in  an  anteroom  are  set  up  for  visitors. 
 The  usual  day  for  visits  at  the  Bronx  temple  is  Sunday.  A  small  wooden  tree  holds  gifts  
of  dollar  bills  as  well  as  other  things  the  monks  need  to  live,  like  ear  swabs,  toothpaste  and  tea. 
 Other  important  issues,  from  the  temple’s  tax exempt  status,  to  paying  the  telephone  bill  
and  buying  food,  are  addressed  by  the  city’s  Thai  community.  A  caretaker  who  works  at  a  Thai  
restaurant  in  Manhattan,  Preecha  Pumpo,  pays  the  temple’s  electric  bill,  buys  the  monks’  food  
and  washes  their  dishes. 
 Mettanando  Bhikkhu,  a  Thai  Buddhist  monk  stuying  for  his  Ph.D.  at  Harvard  Divinity  
School,  explained  that  thais  need  to  do  good  things  for  the  monks,  in  the  hopes  of  good  things  
coming  to  them.   
 
 
 



Unlike  monks  in  Thailand,  monks  here  keep  to  themselves. 
 “Monks  are  a  field  of  merit,”  he  said  in  an  telephone  interview  shortly  before  leaving  for  
Phoenix  to  attend  the  funerals  in  Arizona  “It  is  an  agricultural  metaphor.  It  you  plant  one  rice  
seed,  you  get  a  plant  and  perhaps  1,000 rice  seeds.  If  people  do  good  things  for  the  monks,  than  
it  will  bring  good  things  for  the  people,  it  is  believed.”   
 The  monks  in  the  Bronx,  speaking  through  an  interpreter,  described  their  day,  which  they  
said  was  typical  of  many  Thai  monks  in  America : They  rise  at  5 A.M.,  chant  and  pray  for  two  
hours  then  study  holy  books,  particularly  a  48-vaolume  set  that  can  take  a  lifetime  to  lean. 
 Inside  the  temple,  a  visitor  finds  five  monks  finishing  lunch  before  noon.  (The  meal  
includes  a  sweet,  rice  pudding  given  a  purplish  twinge  from  black  beans.)  They  are  sitting  
around  the  mat  on  the  floor  that  had  been  the  lunch  table  and  begin  to  pray. 
 Chamlong  Tarathai,  the  temple’s  abbot,  sat  cross-legged  on  the  floor,  a  thin  in  his  50’s  
in  a  brown  robe  playing  with  an  unopened  package  of  Lucky  Strike  cigarettes.  Behind  him  is  a  
tree  foot-high  gold-covered  Buddha  on  a  platform.  Alongside  him  sit  the  four  other  monks,  who  
wait  patiently  as  he  speaks. 
 The  abbot  has  been  in  America  for  14  years  but  speaks  little  English.  He  has  heard  of  
the  slaying  in  Arizona. 
 “I  have  never  been  down  there  in  Arizona,  so  I  don’t  know  what  happened,”  he  said. 
“All  the  Thai  people  want  the  American  Government  to  find  out  what   happened.” 
 Pharmahasomsak  Sukhiran,  a  monk  whose  mother  lives  in  Flatbush,  explains  in  broken  
English  the  isolation  of  being  a  monk  in  America.  In  Thailand,  he  says,  he  would  walk  in  the  
streets  accepting  alms,  while  in  New  York  he  almost  never  leaves  his  building.  “In  New  York,”  
he  says,  “some  monks  can’t  speak  English.  They  would  walk  around  and  say,  ‘Where  am  I?’” 
 The  Thai  community  had  asked  for  a  temple  in  the  Bronx  in  the  late  1960’s.  One  monk  
was  finally  sent  from  Thailand  in  1974  and  moved  into  the  building  at  2084  Anthony  Avenue.  
Another  came  a  few  years  later.  But  the  temple  was  always  three  monks  short  of  the  minimum  
for  celebrations.  (Monks  from  a  nearby,  larger  temple  in  Mount  Vernon,  N.Y.,  would  come  on  
those  days.)  The  addition  three  monks  arrived  last  year. 
 The  temple’s  abbot  was  quick  to  say  he  has  had  no  problems  with  neighbors.  But  one  
monk  said  some  women  are  afraid  to  visit  because  of  the  neighborhood.  He  said  the  car  
windows  of  visitors  are  sometimes  smashed  in. 
 Still,  he  said : “I  like  it  here.  I  want  to  die  here. 



 
ค าปรารภ 

 
 เน่ืองดว้ยขา้พเจา้ไดรั้บเชิญมาจากศูนยเ์ผยแพร่พระพทุธศาสนา RISSHOKOSSEI-KAI ฝ่าย
มหายานของชาวพทุธศาสนิกชนญ่ีปุ่น ไดอ้าราธนาใหข้า้พเจา้ไปร่วมฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของการก่อตั้ง
ศูนยเ์ผยแพร่พระพทุธศาสนาน้ีท่ีองคก์ารสหประชาชาติ  At  First  Ave.  and  45th Street  New  York  
สหรัฐอเมริกา และไดเ้ชิญใหเ้ขา้ร่วมประชุมเก่ียวแก่เร่ืองสนัติภาพของโลก โดยทีสมาชิกทุก ๆ มุมโลก ๑๕๐ 
ประเทศทุก ๆ ศาสนามาร่วมประชุม เม่ือวนัท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๓๕   ท่ีองคก์ารสหประชาชาติ เวลา  
๑๓.๐๐ น. 
 นบัไดว้่าขา้พเจา้เป็นพระสงฆอ์งคแ์รกของประเทศไทยของเรา ท่ีไดมี้โอกาสไดเ้ขา้ประชุมเก่ียวกบั
เร่ืองสันติภาพของโลกโดยมีสมาชิกทั้ งหมด ๑๕๐ ประเทศ ทุก ๆ ชาติและศาสนาเป็นทางการ ท่ียูเอ็น
สหประชาชาติสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๓๕ และไดน้ าลูกศิษยไ์ปดว้ยอีก ๔ คน พร้อม
ดว้ยเตรียมเอาหลกัธรรมท่ีเหมาะสมแก่หวัเร่ืองท่ีประชุมในวนันั้นคือ (สันติภาพของโลก) บรรยายโดยยอ่ ๆ 
ของขา้พเจา้ เพื่อไปท าการแจกจ่ายแก่บรรดาสมาชิกทั้งหมด ๑๕๐ ประเทศ ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมในวนันั้น
ประมาณร่วมหกร้อยคน โดยไดม้อบให้ประธานอดัโรเนียวแจกให้ทัว่ถึงกนัทุก ๆ คน ปรากฏว่าในวนัท่ี  
๒๗  มิถุนายนนั้น มีพระสงฆอ์งคเ์ดียวในโลกท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุม (สันติภาพของโลก) ในวนันั้นคือขา้พเจา้
ซ่ึงเป็นพระสงฆเ์ป็นองคแ์ทนของประเทศไทยของเรา ไดเ้ขา้ประชุมตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. จึง
ได้เลิกประชุม และจัดเล้ียงท่ีบนชั้นส่ีโดยจัดปาร์ต้ีเป็นอาหารว่างมีพวกผลไม้และขนมปังทาเนยและ
เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ แต่ขา้พเจา้ก็ไดแ้ต่ฉันพวกน ้ าส้มจ าพวกเคร่ืองด่ืมเท่านั้น และบรรดานานาชาติไดน้ าการ
แสดงศิลปะต่าง ๆ ของแต่ละประเทศมาแสดงร่วมกนัในวนันั้  แสดงถึงความสามคัคีร่วมกนั แต่ขา้พเจา้ไม่ได้
น าเอาอะไรไปแสดงในนามของประเทศของเรา นอกเสียได้น าเอาธรรม ๔ ขอ้คือพรหมวิหารธรรม ได้
บรรยายอยา่งยอ่ ไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิกทั้งหมด ๑๕๐ ประเทศประมาณร่วมหกร้อยคน เพื่อธรรมทานใน
นามประเทศไทยและคณะสงฆไ์ทยของเรา ฯลฯ 
 

พระครูปลดัจ าลอง   ธาราไทย 
 
 รูปน้ี พระครูปลดัจ าลอง  ธาราไทย เจา้อาวาสวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค ก าลงัจบัมืออยูก่บั  
RISSHOKOSSEI-KAI  ซ่ึงเป็นประธานในการประชุม 
 
 รูปน้ี พระครูปลดัจ าลอง  ธาราไทย เจา้อาวาสวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค และ ดร.พนัตรี (U.S.A.) 
ศิราภรณ์  ภาคสุวรรณ ยกมือกล่าวค าลาเพื่อนสมาชิก ๑๕๐ ประเทศท่ีมาประชุมร่วมกนั เม่ือวนัท่ี  ๒๗  
มิถุนายน  ๒๕๓๕ 



 
 รูปน้ี พระครูปลดัจ าลอง  ธาราไทย เจา้อาวาสวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค และ น.ส.อจัฉวี  เช่ียว
สมุทร และ ดร.พนัตรี (U.S.A) ศิราภรณ์ ภาคสุวรรณ ก าลงันัง่ร่วมประชุมสนัติภาพของโลก ท่ียเูอน็
สหประชาชนชาติ สหรัฐอเมริกา  เม่ือวนัท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๓๕ 
 
 รูปน้ี พระครูปลดัจ าลอง  ธาราไทย เจา้อาวาสวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค และดร.ทองศกัด์ิ  วจี
ประสี  ดร. พนัตรี (U.S.A) ศิราภรณ์  ภาคสุวรรณ น.ส.อจัฉวี  เช่ียวสมุทร และนาวาตรี (น.ต.) บุญสม  ช่ืน
วงษ ์ ร.น. (ราชนาวีไทย) ก าลงันัง่ร่วมประชุม สนัติภาพของโลก ท่ียเูอน็สหประชาชติ สหรัฐอเมริกา เม่ือ
วนัท่ี  ๒๗        มิถุยายน  ๒๕๓๕ ร่วมกบัสมาชิก ๑๕๐ ประเทศ 
 
 รูปน้ี ถ่ายท่ีหอ้งของผูอ้  านวยการบริษทัไบเออร์ เยอรมนั เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๓ หลงัจากมาเป็นเจา้
อาวาสวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค แลว้ มิสเตอร์อาร์ดกบัภรรยาไดนิ้มนตไ์ปท่ีประเทศเยอรมนั เพื่อหา
สถานท่ีเปิดวดัไทย ตกลงกนัไม่ได ้เพราะวา่มิสเตอร์อาร์ดและชาวเยอรมนั ตอ้งการใหต้วัขา้พเจา้ไปอยูท่ี่นัน่ 
 
 รูปน้ี ภรรยามิสเตอร์อาร์ดพาไปชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเยอรมนั รูปโลงทองค าใบสวยงาม ส าหรับ
บรรจุศพของกษตัริยช์าวเยอรมนัโบราณ (และไดพ้าเท่ียวชมประเทศยโุรปต่าง ๆ ) มิสเตอร์อาร์ดและภรรยา 
และชาวเยอรมนัอีกจ านวนมากซ่ึงเป็นลูกศิษยก์นัมานานในสมยัอยูท่ี่เมืองไทย 
 
 Phrakrupalad  Chamlong  Tarathai,  the  abbot  of  USA  BUDDHARAM  TEMPLE  at  2084  
Anthony  Avenue,  Bronx,  New  York  10475  of  United  States  of  America,  he  has  been  invited  by  
the  ISSHO  KOSEI-KAI BUDDHIST  CENTER,  Mahayana  Section  of  Japanese  Buddhists,  to  
participate,  and  to  commemorate  its  Tenth  Anniversary  at  United  Nations  Headquarters,  First  
Avenue  and  4th  Street,  New  York,  for  a  special  forum  “United  Nations  of  Fellowship  and  Peace,  
Realizing  a  True  World  Communally.” 
 It  is  at  this  invitation  to  participate,  and  to  commemorate  its  Tenth  Anniversary  this  time,  
Phrakrupalad  Chamlong  Tarathai,  the  Abbot,  makes  his  decision  to  assign  and  to  consign  
Dr.Thongsak  Vajeeprasee,  Ph.D.  to  prepare  the  Topic  of  Dhamma  from  Buddhist  Scriptures  for  
him.  He  wanted  Dr. Thongsak  Vajeeprasee  to  select  the  prominent  Dhamma  so  he  recommended  
that  he  take  the  “Four  Divine  States  of  Mind  for  Human  Beings”  in  order  to  give  the  following  
speech  to  United  Nations  Headquarters: 
 1. LOVING  KINDNESS - This  is  a  kindliness  and  warmth  between  others  that  allow  
happiness  and  peace. 



 2. COMPASSION -This  is  loving  warm-heartedness  and  compassion  to  all  suffering  
human  beings  and  a  helpfulness  to  relieve  them  of  all  troubles. 
 3. SYMPATHETIC  JOY - This  is  making  everything  satisfactory  with  others,  whomever  
they  are,  when  you  see  them  getting  richer,  getting  preferred  things  and  who  radiate  good  face  
and  beautiful  color,  prestige,  fame  and  renown. 
 4. EQUANIMITY - This  is  the  enjoyment  of  the  peacefulness  of  life,  emptying  the  mind  
of  desire  and  sustaining  impersonal  serenity,  by  not  engaging  in  self-pity,  not  struggling  and  self-
suffering  when  you  observe  others  suffering  personal  disasters  whether  they  created  groups  which  
did  evil,  or  they  disturbed  the  law  of  nature,  causing  natural  disasters  like  floods,  earthquakes  
and  thunderstorms,  destroying  human  beings’  homes,  housings,  their  properties  and  their  very  
lives.  This  is  the  highest  Dhamma  in  Buddhism.  It  is  the  deliverance,  Vimutto. 
 And  after  Phrakrupalad  Chamlong  Tarathai  gave  Dr. Thongsak  Vajeeprasee  the  topic’s  
Dhamma  in  Thai  language,  he  asked  him  to  translate  it  into  English  for  the  world  community  in  
order  to  participate  and  to  commemorate  its  Tenth  Anniversary  at  United  Nations  Headquarters. 
 This  truth  of  Dhamma  is  the  highest  Truth,  and  the  Prominent  Truth  which  will  bring  the  
realization  of  peacefulness  in  their  lives,  that  is,  making  the  body,  speech  and  mind,  not  taking  
any  momentary  present  sensation,  not  taking  any  realization  to  the  present  circumstances  which  
are  happening  to  human  beings  all  over  the  world.  Because  it  was  taken  in  consideration  and  
then  realized  that  the  birth  of  human  beings  in  the  good  way  and  in  the  bad  way  in  any  case  
such  as  in  the  good  way  in  the  human’s  eyes  and  their  thought. 
 Human  beings  in  the  present  generation  thought  that  they  were  blessed  with  goodness.  
Possess  abilities  and  prudence  of  many  kinds,  achieved  prosperity  and  a  good  foundation  of  
living,  prestige,  honor,  renown,  high  birth,  good  shape  and  color. 
 But  when  you  see  all  human  beings  finding  disaster  and  ruination  from  other  human  
beings  or  from  natural  disasters  such  as  flood,  Earthquake  and  Thunderstorm  which  destroys  
homes,  houses,  housing,  and  buildings  with  their  properties,  they  lost  many  things  in  the  different  
circumstances  caused  by  natural  disaster  and  ruination  of  the  four  elements : Earth,  Water,  Wind,  
and  Fire.  The  air  became  poisoned  in  their  places.  Did  the  problem  come  from  their  soul  or  
their  inability  to  resolve  all  their  problem?  
 If  human  beings  keep  in  mend  this  Truth  of  Dhamma,  their  intelligence  will  enable  them  
to  foresee  many  circumstances  clearly  and  they  will  then  achieve  impersonal  serenity,  the  



peacefulness  of  bliss.  This  is  the  deliverance,  Vimutto,  the  elimination  of  conflict  among  body,  
speech  and  mind.  This  leads  to  perfect  blissfulness  and  deliverance. 
 This,  the  highest  Dhamma  in  Buddhism,  enables  human  beings  to  be  from  all  suffering  
and  disaster,  and  it  is  the  Dhamma  on  which  Divines  depend  on  to  practice  for  living.  It  means  
perfect  blissfulness,  making  the  body  full  with  impersonal  serenity.  It  is  the  deliverance;  it  is  
Vimutto.  To  conclude,  all  of  four  truths  of  Dhamma  which  I  described  in  here,  are  just  a  
brevity. 
 Also  invited  to  participate  and  to  commemorate  its  Tenth  Anniversary  at  this  time  are  
four  persons  who  will  accompany  Phrakrupalad  Chamlong  Tarathai,  the  Abbot  of  USA  
Buddhayaram  Temple. 
 
 

“สัจจธรรมน ามาซ่ึงความสงบสันตสุิขของมนุษย์ชาตทิัว่โลก” 
 
 ท าอยา่งไร จึงจะใหม้นุษยช์าติทัว่โลกเขา้ใจลึกซ้ึงซ่ึงสจัจธรรมทั้ง ๔ ประการน้ีไดอ้ยา่งแจ่มแจง้แลว้
น าเอาไปประพฤติปฏิบติัได ้ตามสจัจธรรมทั้ง ๔ ประการน้ี 
 ถา้มนุษยช์าติทัว่โลกเขา้ใจถึงซ่ึงสจัจธรรมทั้ง ๔ ประการน้ีไดอ้ยา่งลึกซ้ึงดีแลว้ แลว้น าเอาไป
ประพฤติปฏิบติัตามสจัจธรรมทั้ง ๔ ประการน้ี 
 มนุษยช์าติทัว่โลกกจ็ะถึงซ่ึงความสงบสนัติสุขทุกถว้นหนา้ สตัวโ์ลกคือมนุษยช์าติกจ็ะอยูด่ว้ยความ
ร่มเยน็เป็นสุข หาความเดือดร้อนไม่ได ้ จะไม่มีการประหตัประหารกนั ความเดือดร้อนของมนุษยช์าติทัว่
โลกกจ็ะไม่เกิดข้ึน จะถึงซ่ึงความเจริญรุ่งเรือง สงบ สนัติสุขทุกถว้นหนา้ 
 สัจจธรรม ๔ ประการน้ี ช่ือวา่ พรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา   
 ๑. เมตตา การแผเ่มตตาใหแ้ก่สตัวโ์ลกในทางท่ีดี โดยการแผค่วามรักใคร่สนิทสนมและความเอน็ดู
ใหแ้ก่สตัวโ์ลกทุกถว้นหนา้ ไม่จ ากดัเพศ ชาติ วยั ผวิพรรณ ชั้น วรรณะ ชาติตระกลู 
 ถา้หากมนุษยช์าติทัว่โลกมีความจงรักภกัดี มีความรักใคร่สนิทสนม เหมือนกบัท่ีตวัเองมีความรัก
ใคร่ตนเองแลว้ มนุษยทุ์กถว้นหนา้ มนุษยทุ์กถว้นหนา้ มนุษยท์ั้งหลายกจ็ะไม่มีการเบียดเบียนและเอารัดเอา
เปรียบซ่ึงกนัและกนั แลว้จะไม่มีการรบฆ่าฟัน ประหตัประหารซ่ึงกนัและกนั แลว้จะไม่มีการแบ่งแยก ชาติ
ตระกลู ผวิพรรณ เพศ วยั เหมือนกบัท่ีทุกคนมีความรักตนเอง ไม่รังเกียจตนเองฉนัใด กจ็ะไม่รังเกียจคนอ่ืน
ฉนันั้น ตอ้งการใหต้วัเองเป็นอยา่งไร มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งไร กจ็ะใหค้นอ่ืนไดรั้บความสุข 
ความเจริญรุ่งเรือง พร้อมดว้ยความปลอดภยั อยา่งตนเองท่ีไดรั้บทุกชนิดเช่นเดียวกนั 
 ๒. กรุณา การแผค่วามเห็นอกเห็นใจ ความสงสารในสตัวโ์ลก ผูท่ี้ไดรั้บทุกข ์การช่วยเหลือผูอ่ื้นคือ
สตัวโ์ลกทั้งหลายเหล่านั้นใหพ้น้ทุกขท่ี์ไดรั้บอยูทุ่กชนิดทุกประการ เป็นตน้วา่ คนก าลงัเจบ็ไขไ้ดป่้วย อด



อาหาร ไร้ท่ีอยูอ่าศยั ไร้งานท า ขาดปัจจยัท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม เงินทองท่ีจบัจ่ายใชส้อยในชีวิตประจ าวนั 
และความเป็นอยูข่องมนุษยช์าติท่ีไดรั้บความเดือดร้อนนานาประการ 
 ถา้ผูมี้สจัจธรรมขอ้น้ีอยูใ่นใจของสตัวโ์ลกทุกรูปทุกนาม ทุกตวัตน หมายถึง ทุก ๆ คนยอ่มจะมีการ
สงเคราะห์ อนุเคราะห์ ช่วยเหลือในบุคคลเหล่านั้นพน้ทุกข ์เช่น ผูท่ี้มีก าลงัเหนือกวา่ในทุก ๆ ดา้น จะเป็นใน
ดา้นความคิด สติปัญญา พร้อมดว้ยศตัราอาวธุ และทรัพยสิ์นเงินทอง พร้อมดว้ยมีอ านาจเหนือกวา่ทุก ๆ 
ประการ กจ็ะอนุเคราะห์ สงเคราะห์ผูท่ี้มีก าลงันอ้ยกวา่ ผูท่ี้มีฐานะยากจนกวา่ คือแบ่งปันส่ิงของท่ีตอ้งการให้
คนทั้งหลายเหล่านั้นหมดทุกข ์ คือความเดือดร้อนท่ีบุคคลทั้งหลายไดรั้บอยูใ่หห้มดไป แลว้โลกน้ี จะน ามา
ซ่ึงความสงบสนัติสุขของโลกโดยทัว่ถึงกนั 
 
 ๓. มุทิตา หมายถึง ความยนิดีทุกชนิด ถา้มนุษยท์ั้งหลายมีสจัจธรรมขอ้น้ีอยูใ่นใจ หรือวา่น าเอาสจั
จธรรมขอ้น้ีไปประพฤติใหเ้ป็นอุปนิสยัของตนเองอยูป่ระจ าไดแ้ลว้ สตัวโ์ลกทั้งหลายกจ็ะไม่มีการอิจฉา 
ริษยา หรือกลัน่แกลง้กนัและกนัหรือเอารัดเอาเปรียบกนั 
 มุทิตา ไดแ้ก่ ความยนิดีเม่ือเห็นผูอ่ื้นไดดิ้บไดดี้นานาประการ เช่น มีความเป็นอยูดี่กวา่มีสติปัญญา
เหนือกวา่ มีความรู้ความสามารถเหนือกวา่ มีรูปร่างหนา้ตา ผวิพรรณ วรรณะดีกวา่ มีเกียรติยศช่ือเสียงดีกวา่ 
เป็นท่ีเคารพนบัถือของคนทั้งหลายทัว่ไปมากกวา่ หรือวา่ในทางเจริญรุ่งเร่ืองประกอบดว้ยเหตุนานาประการ
ทุกชนิดของชาวโลก ท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัน้ี ทั้งหมดทุกกรณี 
 ถา้สตัวโ์ลกหรือมนุษยท์ั้งหมดมีสจัจธรรมขอ้น้ีอยูใ่นใจ กไ็ม่ไดรั้บความเดือดร้อนโดยท่ีไม่มีจิตคิด
อิจฉา ริษยา ผกูพยาบาท อาฆาต จองเวรจองกรรมซ่ึงกนัและกนั หรือกลัน่แกลง้กนัโดยวิธีต่าง ๆ มีแต่การ
ช่วยเหลือส่งเสริมแลว้ แสดงความยนิดีกบัมนุษยท์ั้งหลายท่ีไดรั้บส่ิงดงักล่าวขา้งตน้ เช่น เห็นบุคคลอ่ืนท่ีมี
เกียรติยศ ช่ือเสียงดีกวา่ตน มีสติปัญญาเหนือกวา่ตน มียศถาบรรดาศกัด์ิเหนือกวา่ตน มีความสุขความเจริญ
เหนือกวา่ตน มีรูปร่างหนา้ตา ผวิพรรณ วรรณะดีกวา่ตน เป็นตน้ ความทุกข ์ ความยุง่ยากกจ็ะไม่เกิดข้ึนแก่
ตวัเอง สตัวท์ั้งหลายเหล่านั้นกจ็ะถึงซ่ึงความสนัติสุขทั้งกาย วาจา และใจ จะเป็นเคร่ืองน ามาซ่ึงความสนัติ
สุขของสตัวโ์ลกโดยทัว่ถึงกนั 
 ๔. อุเบกขา ถา้มนุษยท์ั้งหลายทัว่โลกมีความเขา้ใจลึกซ้ึงในสจัจธรรมขอ้น้ี ประพฤติปฏิบติัไดจ้ริง
แลว้ กจ็ะไดรั้บผลซ่ึงความสงบสนัติสุขท่ีแทจ้ริงตลอดกาล ทั้งปัจจุบนัชาติ และสมัปรายกิภพคือในชาติต่อ ๆ 
ไปตลอดกาลดว้ย ธรรมขอ้น้ีเป็นสจัจธรรมชั้นสูงสุดซ่ึงจะน ามาซ่ึงความสงบสนัติสุขทั้งหลาย ไดแ้ก่การท า
กาย วาจา ใจ ไม่รับรู้ ไม่รับทราบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาของสตัวโ์ลกทั้งหมด เพราะไดพ้จิารณามองเห็นวา่ 
การบงัเกิดข้ึนของสตัวโ์ลกในทางท่ีดีกต็าม ในทางชัว่กต็ามทุกกรณี เช่น ในทางท่ีดีในสายตาและความคิก
ของชาวโลก 
 มนุษยช์าติในปัจจุบนัคิดวา่ตวัเองดีกวา่คนอ่ืน เก่งกวา่ มีความสามารถ ความเฉลียวฉลาดมากชนิด
ดีกวา่ เหนือกวา่ มีความเจริญรุ่งเรือง มีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีกวา่ มียศถาบรรดาศกัด์ิ มีเกียรติยศช่ือเสียงดีกวา่
คนอ่ืน มีชาติตระกลู ผวิพรรณ วรรณะดีกวา่ เหนือกวา่ เป็นตน้ 



 หรือเม่ือไดเ้ห็นสตัวโ์ลกคือมนุษยท์ั้งหลายไดรั้บภยันานาชนิด เกิดจากมนุษยท์ั้งหลายเป็นผูก้ระท า
ใหเ้กิดข้ึน หรือวา่ดว้ยภยัธรรมชาตินานาประการ เป็นตน้วา่ น ้าท่วม ไฟไหม ้ แผน่ดินไหว ลมพดัใหอ้าคาร
บา้นเรือนพงัพนิาศ พร้อมดว้ยทรัพยสิ์นเงินทองสูญเสียดว้ยเหตุนานาประการ จากภยัธรรมชาติ จากธาตุทั้ง 
๔ คือ ดิน น ้ า ลม ไฟ เป็นตน้ หรืออากาศเกิดเป็นพิษข้ึนในสถานท่ีต่าง ๆ ของโลกมนุษยซ่ึ์งเป็นส่ิงท่ีสุดวิสยั
ของมนุษยช์าติทั้งหลายท่ีจะแกไ้ขปัญหาทั้งหมดได ้
 ถา้มนุษยมี์สจัจธรรมขอ้น้ีอยูใ่นใจเป็นนิจสินแลว้ กจ็ะเกิดสติปัญญาใหม้องเห็นไดช้ดัต่อเหตุการณ์
ต่าง ๆ ทั้งหลายเหล่านั้น เม่ือรู้แจง้เห็นชดัทุกส่ิงทุกอยา่งแลว้ กจ็ะมากระท ากาย วาจา ใจ ของตนใหอ้ยูใ่น
อุเบกขา คือความสงบสนัติสุข เป็นอุเบกขาอยูเ่ฉย ๆ โดยไม่ท ากาย วาจา ใจ ใหด้ิ้นรน เป็นทุกข ์ถือไดว้า่ถึง
ซ่ึงความสงบสันติสุขได ้
 (น้ีคือธรรมชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาท่ีจะท าให้สัตว์โลกพน้ภัยได้ และเป็นธรรมท่ีพรหม
ทั้งหลายจะตอ้งอาศยัธรรมขอ้น้ีเป็นอยูไ่ด ้หมายถึง นิโรธสมาบติั คือการวางเฉยทั้งหลายจาก กาย วาจา ใจ 
ถา้พูดโดยสรุปแลว้ก็คือหมดกิเลสทุกอยา่งคือตวัวิมุตติ สรุปธรรมทั้ง ๔ ประการท่ีบรรยายมาทั้งหมดน้ีโดย
ยอ่เท่านั้น ฯลฯ 
 ในการเขา้ร่วมฉลองครบรอบ ๑๐ ปีคร้ังน้ี มีผูติ้ดตามท่านพระครูปลดัจ าลอง ธาราไทย เจา้อาวาสวดั
อุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค ๔ ท่านดว้ยกนัคือ 
 ๑. ดร.ทองศกัด์ิ  วจีประสี  ไวยาวจักรวดัอุษพฒุยาราม 
 ๒. ดร.พนัตรี (U.S.A) ศิราภรณ์  ภาคสุวรรณ 
 ๓. นาวาตรี (น.ต.) บุญสม  ช่ืนวงษ ์ ร.น. (ราชนาวีไทย) 
 ๔. น.ส.อจัฉรี  เช่ียวสมุทร  พยาบาลไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนาม 
ผู้ทีม่จีิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ 
ร่วมสมทบทุนจุดพมิพ์หนังสือ 

“สัจจธรรม” 
๑. พระครูปลดัจ าลอง  ธาราไทย  เจา้อาวาสวดัอุษพฒุยาราม 
 นครนิวยอร์ค  จ านวน ๒,๐๐๐   เหรียญสหรัฐ 
๒. พระมหาสมศกัด์ิ  สุขหิรัญ  รองเจา้อาวาสวดัอุษาพฒุยาราม นครนิวยอร์ค ๑,๐๐๐   เหรียญสหรัฐ 
๓. คุณอจัฉรี  เช่ียวสมุทร ๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๔. คุณโกศล  และคุณวราภรณ์  แชงค ์ ๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๕. คุณรังสรรค ์ และครอบครัว  ภิญญวรรณ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๖. คุณพิเชษฐ ์ และคุณสุภีร์  ทบัเจริญ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๗. คุณสุดใจ  ในบุญ  ตระกลูใจบุญ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๘. คุณลดาวลัย ์ อภินนัท ์ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๙. น.ต.คุณบุญสม  ช่ืนวงษ ์ ร.น. ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๑๐. คุณสกล  และคุณสุภทัรา  บุญแยม้ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๑๑. คุณชยัวฒัน์  และนริสา, เบน็, บดินทร์ โสภาพนัธ์ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๑๒. คุณวรา  และวรวรรณ, วริศรา  องัคเศกวินยั ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๑๓. คุณ ดร.ศิราภรณ์  ภาคสุวรรณ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๑๔. คุณสตานนท ์ คุณนิตยา  สิงห์เสนี ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๑๕. คุณเน่ือง (สมศรี)  ปาร์คเกอร์ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๑๖. คุณอนุชาติ และคุณทศันีย ์ ลูกโจ  ภู่กลเจริญศกัด์ิ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๑๗. คุณปรีดา  ปละคุณสมร  พร้อมดว้ยครอบครัว  หลิมรัตน์ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๑๘. คุณณรงคศ์กัด์ิ  และคุณรัตนา  โชติเวชกลุ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๑๙. คุณธีรพงษ ์และครอบครัว  พิริยพธรรมวงศ ์ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๒๐. น.พ.ประเสริฐ  และคุณจงกลนี  จนัทร์เมือง ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๒๑. คุณชยัยง  และคุณวิลาวณัย ์ นะวิโรจน์ ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๒๒. คุณศิริลกัษณ์  พานิชวิทย ์ ๒๕๐ เหรียญสหรัฐ 
๒๓. คุณรอล  และคุณทองค า  มาเลนเคส ๒๕๐ เหรียญสหรัฐ 
๒๔. คุณเพญ็ประภา  ยิม้ละมยั  และสมพตัรศร  สุวรรณแสง ๒๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๒๕. คุณไศลทอง  และคุณพุม่พวง  ภาสพนัธ์ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๒๖. คุณอดิศกัด์ิ  อินทสร ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 



๒๗. คุณธนะ  ช านาญเวช ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๒๘. คุณประณีต  ลกัษิตานนท ์ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๒๙. คุณภิญโญ  และคุณปิยาภรณ์, ภูรี  พงษานนท ์ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๓๐. คุณพิศิษฐ ์ และคุณดวงประทีป  พุม่เจริญวฒันา ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๓๑. คุณภทัธิรา  ปิยะจนัท ์ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๓๒. คุณเบ้ิม  และคุณศรีสุวรรณ  เกตุกะวภิาค ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๓๓. คุณเฉลา  มรกตจนัทโชติ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๓๔. คุณประทีป  และคุณพนิดา  ตั้งมัน่ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๓๕. คุณจ าเนียรสุข  บุญอากาศ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๓๖. คุณดิบ  สังขต์ระกลู ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ 
๓๗. คุณกฤษณา และคุณประสาท - ดอนน่ี  พกพิบูลย ์ ๕๐ เหรียญสหรัฐ 
๓๘. คุณอุษณีย ์ มา้แกว้ ๕๐ เหรียญสหรัฐ 
๓๙. คุณ ดร.ทองศกัด์ิ  และคุณสมจิตต ์ และสรินทร์  วจีประสี ๓๐ เหรียญสหรัฐ 
๔๐. คุณเยาวล์กัษณ์ - สมพร มัน่ต่าย  ๒๐ เหรียญสหรัฐ 
๔๑. คุณสมจิตต ์ พนัธ์แดง ๒๐ เหรียญสหรัฐ 
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๑. พลเรือตรีสุรพล-คุณศิริลกัษณ์  วนทศัน์ ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. คุณพจนีย ์ ซอ้นเพชร ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓. คุณประดิษฐ ์ วงศว์ิลยั ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔. คุณพิณสราง  วงศว์ิสยั ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. คุณกาญจนา  วงศว์ิสัย ๑๐,๐๐๐ บาท 
๖. คุณศกัด์ิชยั  วงศว์ิสยั ๑๐,๐๐๐  บาท 
๗. คุณวริสรา  วงศว์ิสยั ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘. คุณศกัด์ิศรี  พมิพส์วสัด์ิ ๑๐,๐๐๐ บาท 



๙. คุณประดิษฐ,์ คุณนวลศรี, คุณพงษเ์ทพ, คุณสุกญัญา  พลูประภา ๘,๐๐๐ บาท 
๑๐. คุณมณีรัตน์,  ด.ญ.ศยามล  ไทรหาญ ๕,๐๐๐ บาท 
๑๑. น.อ.ศาสตร์-คุณละเมียด-คุณจิตสุมาน  ตนัติภิรมย ์ ๕,๐๐๐ บาท 
๑๒. คุณปทุม  ซอ้นเพชร ๓,๐๐๐ บาท 
๑๓. คุณนพพร-คุณสุวรรณี  พลวนั ๒,๐๐๐ บาท 
๑๔. คุณสงวน-คุณศิริพร  ธนชยัสิทธิกลุ ๒,๐๐๐ บาท 
๑๕. พลตรีมาโนช-คุณพรพรรณ  ลบเมฆ ๒,๐๐๐ บาท 
๑๖. คุณพยนต-์คุณอ าไพ  เกตุถิน  และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท 
๑๗. ดร.วิชยั  สุทธมูล, คุณนวกพรรณ  ฐาปนะดิลก วรรณ  ฐาปนะดิลก ๑,๕๐๐ บาท 
๑๘. คุณสนอง  แจง้ใจ ๑,๒๐๐ บาท 
๑๙. คุณสุรชยั-คุณแสวง, ด.ญ. ปิยะพร, น.ส.ดารณี  ประถมยา ๑,๐๐๐ บาท 
๒๐. คุณหทัยางค ์ พลวนั ๑,๐๐๐ บาท 
๒๑. พ.ต.ท. วฒันา  กฤติยะโชติ ๑,๐๐๐ บาท 
๒๒. พ.ต.ต.อมร  ราชณรงค ์ ๑,๐๐๐ บาท 
๒๓. คุณอรุณี  ทองสุข ๑,๐๐๐ บาท 
๒๔. คุณนยัเกียรติ-คุณศิริประกาย  สุพทุธิพงศ ์ ๑,๐๐๐ บาท 
๒๕. คุณจรรยา  อ่อนด า ๕๐๐ บาท 
๒๖. พ.ต.อ. (พิเศษ) ม.ร.ว.ประสานสวสัด์ิ-คุณปุทม  สุขสวสัด์ิ ๕๐๐ บาท 
๒๗. คุณพร้อย, คุณประจกัษ ์ สุภิรัตน์ ๕๐๐ บาท 
๒๘. คุณเฉลียว  เกสะวฒันะ ๕๐๐ บาท 
๒๙. คุณจงจิตร  กนกมณี ๕๐๐ บาท 
๓๐. คุณเล่ียม-คุณแจง้  คลา้ยสุบรรณ ๕๐๐ บาท 
๓๑. คุณจนัทรรัตน ์ เกสะวฒันะ (เป้า) ๕๐๐ บาท 
๓๒. คุณอุบล  ส่ีฟอง ๕๐๐ บาท 
๓๓. คุณมงคล-คุณภสัสร-ภณัฑิรา  ธนะโสภณ ๕๐๐ บาท 
๓๔. คุณทวี-คุณทศัพร  ธนะโสภณ ๕๐๐ บาท 
๓๕. คุณพงศส์าร  คุณะดิลก  และครอบครัว ๕๐๐ บาท 
 
 
 



หนังสือ “สัจจธรรม” 
พมิพ์คร้ังแรก ๑๒,๐๐๐ เล่ม  ปี ๒๕๓๖ 

คุณวรีะพล   อดเิรกสาร 
เป็นผู้อุปถมัภ์เกีย่วกบัเร่ืองการพมิพ์ 

และออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีข่าดเหลือในคร้ังนีฯ้ 
 
 

วดัอุษาพฒุยาราม  นครนิวยอร์ค 
 
(๑) วดัอุษา  สดสวย วิไลตา 
 งามโสภา ศาลา ท่ีประทบั 
 หลวงพอ่ใหญ่ เชิดชู เคร่ืองประดบั 
 ระยบิระยบั เจิดจา้ ดว้ยปัญญา 
(๒) เพราะศรัทธา ญาติโยม กบัวดัวา 
 ซ่อมศาลา เสียใหม่ เพื่อความสุข 
 เป็นหนทาง น าไป ใหพ้น้ทุกข ์
 วนัส้ินสุด แตกดบั จากโลกา 
(๓) ศาสดา  ตรัสไว ้ ใครสร้างศาลา 
 ท่ีพกัพา ไดรั้บ อานิสงส์ 
 ปรารถนา ส่ิงใด สมประสงค ์
 ไม่เจาะจง วา่ใคร ตอ้งส าเร็จ 
(๔) เป็นบ าเหน็จ แก่สตัว ์ มีศรัทธา 
 สร้างศาลา เอาไว ้ ในวดัวา 
 ไดไ้ปเกิด ในสวรรค ์ ชั้นยามา 
 ตามวาจา ด ารัส ค าสัง่สอน 
(๕) เป็นค ากลอน ของพุทธ เทศานา 



 วาสนา  ผูใ้ด สร้างศาลา 
 วิมานทอง ปรากฏ รับการมา 
 จากโลกา เมืองคน ประสบสุข 
(๖) พน้ความทุกข ์ ชา้นาน สุขส าราญ 
 ตลอดกาล อยูก่บั ทิพยส์มบติั 
 กศุลช้ี  บ่งชดั ตามบญัญติั 
 ท่ีไดต้รัส ไวใ้น ศาสนา, เอยฯ 
 
 

ส่ิงที่ไม่ควรท าและส่ิงที่ควรท า 
 
(๑) ท่านเป็นไทย สมควร มีคุณธรรม 
 อยา่งท ากรรม เอาไว ้ ในเมืองคน 
 เม่ือพลดัพราก จ าจาก ดวงกมล 
 ไปตอ้งกงัวล ตามกาล ของสงัขาร, 
(๒) น่าสงสาร วิญญาณ ตอ้งทนทุกข ์
 ขาดความสุข ส้ินกาล ชา้นานมาก 
 ในภพภูมิ ขา้งหนา้  จะล าบาก 
 แสนอดอยาก อาหาร เม่ือท่านเกิด, 
(๓) ถือก าเนิด เป็นมนุษย ์ พบศาสนา 
 ไดน้ าพา ใหเ้ห็น แสงสวา่ง 
 ทางสวรรค ์ ควรท า จิตใหส้วา่ง 
 อยา่งกระจ่าง เขา้ถึง พระนิพพาน, 
(๔) ตามต านาน พทุโธ ท่ีไดส้อน 
 เป็นค ากลอน เอาไว ้ ใหพ้น้ทุกข ์
 น าไปสู่ หนทาง พบความสุข 
 ไดส้ิ้นสุด กิเลส หมดทั้งปวง, 
(๕) ท่ีถูกลวง ใหห้ลง ติดบ่วงมาร 
 มาชา้นาน นกัหนา เพราะมืดมน  
 ดว้ยอ านาจ ตณัหา ใหอ้บัจน  
 ตอ้งด้ินรน ล าบาก ทุกข ์ยากไป, 
(๖) ถึงอยา่งไร กต็าม  เม่ือไดพ้บ 



 ท่ีเคารพ อยา่งสูง รัตนตรัย 
 ตอ้งบ าเพญ็ กศุล เป็นปัจจยั 
 ดว้ยฤทยั ผอ่งใส จึงพน้ภยัเอยฯ 
 
 

ค าขวญัของผู้เขยีนหนังสือ 
“สัจจธรรมเล่มนี”้ 

 
ชาวไทยจะอยูร่่มเยน็เป็นสุข  กด็ว้ยอ านาจเปล่ียนการปกครอง 
สู่ระบอบธรรมาธิปไตย  เพราะพี่นอ้งชาวไทยทุกถว้นหนา้ 
ผนึกก าลงัช่วยกนัเปล่ียนแปลง  เป็นธรรมนุญธรรมมาธิปไตย 
จึงจะพบความสุขท่ีแทจ้ริง  เพราะอ านาจเอาพระธรรมเป็นใหญ่ 
สถิตอยูเ่หนือทัว่พื้นแผน่ดิน  ชาวประชาแผน่ดินธรรมพน้ทุกข ์
จะสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง  ทัว่พื้นธรณีแผน่ดินไทย 
ซ่ึงเป็นแผน่ดินพระพทุธศาสนา  มีองคป์ระมุขเป็นพระโพธิสัตว ์
เพียบพร้อมไปดว้ยพระบารมี  อนัสะสมเอาไวแ้ลว้ในอดีต 
พวกขา้พระบาทขอใหพ้ระองค ์  จงอนุเคราะห์โปรดสตัวด์ว้ยเทอญฯ 
  ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท  หนงัสือเป็นตรี  ชัว่ดีเป็นตรา 
  ถึงตวัตาย  ลานสถิต  ติดโลกา  เอาไวแ้ลฯ 
  ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาติ  ธรรมท่ีประพฤติดีแลว้  น าสุขมาให ้
  ธมฺมจารี  สุข    เสติ  ผูป้ระพฤติธรรม  ยอ่มอยูเ่ป็นสุข 
  ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจารี  ธรรมแล  ยอ่มรักษาผูป้ระพฤติธรรม 
ขา้ขอเทิดทูลธรรมมาธิปไตย  เพื่อความเป็นสุขของชนชาวไทย 
ปกครองแผน่ดินดว้ยความเป็นธรรม ประชาชนทัว่พื้นปฐพ ี
ดีใจทุกถว้นหนา้ สยามรัฐ ดว้ยระบอบธรรมนูญธรรมมาธิปไตย 
หญิงชายชาวไทยมีใจร่าเริง ทัว่ทั้งแผน่ดินทองของเผา่ไทย 
ดว้ยมีจิตใจจงรักภกัดี ต่อพื้นท่ีปฐพขีองแผน่ดินธรรม 
ขา้ขอเทิดทูลชาติศาสน์กษตัริย ์ เอาไวเ้หนือเศียรเกลา้พวกขา้บาท 
ดว้ยชีพจนลมปราณมะลายส้ิน ยอมเสียสละทั้งส้ินทุกอินทรีย ์
รักษาธรรมนูญธรรมมาธิปไตย เอาเกบ็ไวใ้หลู้กหลานชาวไทย 



ในอนาคตภายภาคขา้งหนา้ ซ่ึงจะมาบงัเกิดในแผน่ดิน 
อนัเป็นแผน่ดินทองของเผา่ไทย ผูรั้กษาเอาไวซ่ึ้งสัจจธรรม เอยฯ 
 
 
    พระครูปลดัจ าลอง  ธาราไทย  เจา้อาวาสวดัอุษาพฒุยาราม 
    นครนิวยอร์ค  สหรัฐอเมริกา 
 
 

คติเตือนใจของคนไทย 
(จงส านึกในค ากลอน) 

 
(๑) เจา้พระยา รันทด แสนโศกเศร้า 
 เพราะวา่เฝ้า แต่คอย ฉะเงอ้หา 
 ผูท่ี้จะ  กระท า ใหก้ลบัมา 
 ไร้โรคา สะอาด ตามแผนผงั 
(๒) มองยอ้นหลงั ไปแต่ คร้ังเก่าก่อน 
 ไม่เห็นช่อง  หนทาง จะอบัเฉา 
 ถึงเศร้าสร้อย หดหู่ เพราะเงียบเหงา 
 ไม่เห็นเงา พระแม่ คงคาไทย 
(๓) จะเป็นไป เห็นปาน ฉะน้ีได ้
 ถึงกบัไร้ ศรีสรร อนัผดุผาด 
 ไม่สะอาด บริสุทธ์ิ เพราะวา่ขาด 
 ผูฉ้ลาด ท่ีจะ รักษาไว ้
(๔) เอาใจใส่ แม่น ้า เจา้พระยา 
 แม่คงคา ของชาติ สยามรัฐ 
 คณะรัฐ บริหาร ไม่สนัมดั 
 จะก าจดั ปฏิกลู ใหห้มดไป 
(๕) โรงงานไม่ ช่วยกนั รักษาไว ้
 จึงท าให ้ คงคา ของชาวไทย 
 กลายเป็นไข ้ ทนทุกข ์ เจบ็ป่วยได ้
 ชา้นานไป คนไทย ตอ้งระทม 
(๖) จิตข่ืนขม ระบม หทยัอยู ่



 ร้องเสียงกู่ บอกใบ ้ ใหรั้ฐรู้  
 ถึงศตัรู แมน้ ้ า พวกขา้ตู 
 โรงงานสู กระท า ใหบู้ดเน่า 
(๗) ออกเหมน็เฉ่า ทัว่ไป แม่คงคา 
 เพราะเงินตรา ต่างถ่ิน อุดปากให ้
 เจา้หนา้ท่ี ดูแล จนเป็นใบ ้
 ในหวัใจ ขาดไป ซ่ึงคุณธรรม 
(๘) จะรับกรรม ขา้งหนา้ เม่ือตายไป 
 ตอ้งถูกไฟ นรก เผาผลาญอยู ่
 รับทนทุกข ์ ทรมาน น่าอดสู 
 ชัง่น่าดู พวกสัตว ์ ผูติ้ดขดั 
(๙) ส่งเสียงร้อง ระงม ยมพบาล 
 ใหคื้บคลาน ลงไป ในไฟกรด 
 เหมือนยา่งสด มจัฉา ช่ือปลากด 
 ทรหด  ทนทุกข ์ ท่ีกองเพลิง, น่าน 
(๑๐) เราแนะท่าน เอาไว ้ ในท่ีน้ี 
 เพื่อจะช้ี ใหเ้ห็น ถึงโทษทณัฑ ์
 ผูไ้ดท้  า ความผดิ ซ่ึงศีลธรรม 
 ผลของกรรม ไดรั้บ ในบั้นปลาย 
(๑๑) ชีวาวาย จากไป ในวนัหนา้ 
 อีกไม่ชา้ ทุกคน จะตอ้งตาย 
 เม่ือก าหนด มาถึง เวลาปลาย 
 กลวัจะสาย ไม่ทนั จะไดคิ้ด 
(๑๒) ถึงความผดิ ท่ีตน ไดท้ าไว ้
 จึงแนะให ้ รู้ตวั เสียก่อนไป 
 จะไดพ้น้ ทนทุกข ์ ในกองไฟ 
 ถูกเผาไหม ้ อยูท่ี่ นรกนั้น,เอย 
  
 
 
 
 



คติเตือนใจของคนไทย 
(ขออย่าให้มาบังเกดิขึน้ในวนัหน้าในแผ่นดนิไทย) 

 
(๑) วิปโยค โศกเศร้า ในธานี 
 กรณี  ขดัแยง้ แยง่อ านาจ 
 พวกคนพาล ขาดความ เฉลียวฉลาด 
 จึงตอ้งพลาด ต าแหน่ง ผูน้ าไป 
(๒) ตอ้งเสียใจ จนกวา่ ส้ินชีวิต 
 เพราะมีจิต มวัหมอง ตอ้งระทม 
 ทรมาน ทนทุกข ์ จิตข่ืนขม 
 เจบ็ระบม ตลอดไป ชัว่นิรันด ์
(๓) ถูกกีดกนั จากคน อนัธพาล 
 มีสันดาน กกัขระ พวกเหล่ามาร 
 คิดการใหญ่ กระท า อนาจาร 
 น่าสงสาร คนไทย พวกโง่เขลา 
(๔) จิตมวัเมา หลงผดิ คิดวา่ดี 
 ธรณี  น่ีน้ี เป็นพยาน 
 พวกของเรา กศิ็ษย ์ มีอาจารย ์
 ขอสาบาน ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ จงรับทราบ 
(๕) ขา้ขอกราบ ดว้ยใจ มโนกรรม 
 อนัเป็นธรรม ออ้นวอน ช่วยน าพา 
 ประเทศชาติ พวกขา้ ใหก้ลบัมา 
 จากมายา สับสน ใหผู้ค้น 
(๖) ประชาชน คนไทย จงรักชาติ 
 กบัพวกญาติ ของตน ในแผน่ดิน 
 ถ่ินบงัเกิด สูญเสีย ซ่ึงทรัพยสิ์น 
 ท่ีท ากิน พี่นอ้ง ชาวประชา 
(๗) คนน าพา ผูค้น ใหเ้รียกร้อง  
 จนกึกกอ้ง ทัว่พื้น ปฐพี 
 ควรรับผดิ กบัแม่ ธรณี 
 เสียโดยดี พวกคิด กฎแห่งกรรม 
(๘) ตอ้งรับกรรม จากผล การกระท า 



 ความระย  า ของตน ท่ีท าไป 
 เพราะมวัเมา จนท า ใหค้นไทย 
 ตอ้งบรรลยั เจบ็ปวด ชอกช ้าจิต 
(๙) เพราะความคิด ชัว่ชา้ ของพวกเจา้ 
 คอยแต่เฝ้า แก่งแยง่ ชิงอ านาจ 
 เป็นบุคคล อยูใ่น ความประมาท 
 เพราะเป็นทาส กิเลส ท่ีต  ่าชา้ 
(๑๐) พวกของขา้ จึงตาย วายสังขาร 
 น่าสงสาร พอ่แม่ ท่ีเล้ียงดู 
 เพื่อหวงัผล ตอ้งการ ใหเ้ชิดชู 
 เป็นท่ีรู้ จกักนั ทัว่ภารา 
(๑๑) หวงัพึ่งพา วนัหนา้ เม่ือแก่เฒ่า 
 เป็นกรรมเก่า ของชาติ ชาวประชา 
 ของคนไทย ทุกคน ท่ีเกิดมา 
 เป็นภกัษา คนพาล สันดานหยาบ 
(๑๒) ใจมกัมาก  หมกมุ่น ท ากรรมชัว่ 
 ก่อการทัว่ ธานี ของชาวไทย 
 ความวิบติั จึงเกิด โดยทัว่ไป 
 แก่คนไทย ท่ีอยู ่ ในแผน่ดินเอย. 
 

สถานทีอ่ยู่ของเจ้ากรรมนายเวรสัตว์โลก 
 
(๑) ประสาทแกว้ งานวิจิตร ท่ีประทบั 
 จกัรพรรดิ ผูค้รอง โลกทั้งสาม 
 อนัเป็นใหญ่ กวา่เทพ ผูมี้นาม 
 องคร์ามะ จอมบรม พระโพธิสัตว ์
(๒) ท่ีรู้จกั  ของสตัว ์ โดยทัว่ไป 
 คือทา้วไท เจา้กรรม นายเวรสัตว ์
 โลกทั้งหลาย อนัเป็น ท่ีประจกัษ ์
 รู้แน่ชดั ของเทวา ทัว่จกัรวาล 
(๓) พระภูบาล มีรัศมี อนัเจิดจา้ 
 มีศีลหา้ เป็นหลกั ประพฤติธรรม 



 เป็นเจา้ของ ทุกภพ สัตวมี์กรรม 
 ผดิศีลธรรม ตอ้งโทษ เพราะอาญา 
(๔) ผดิบญัชา ตามหลกั กฎแห่งกรรม 
 สัตวไ์ร้ธรรม รับผล ตอ้งทนทุกข ์
 ทรมาน ชา้นาน ขาดความสุข 
 หาส้ินสุด ไม่ได ้ จนหมดกรรม 
(๕) ประพฤติธรรม ถ่ายโทษ ท่ีตนท า 
 เป็นประจ า เอาไว ้ เป็นอเนก 
 เพราะประมาท หลงผดิ น่าสงัเวช 
 จึงเป็นเหตุ มืดมน เดินทางผดิ 
(๖) ตอ้งไปติด อยูก่บั พวกกิเลส 
 เป็นสาเหตุ ใหท้ า แต่กรรมชัว่ 
 ไม่รู้ตวั เกลือกกลั้ว เท่ียวไปมัว่ 
 กบัส่ิงชัว่ เห็นผดิ คิดวา่ดี 
(๗) มีดนตรี เสียงทิพย ์ ไดบ้รรเลง 
 ลว้นเป็นเพลง ไพเราะ จบัจิตใจ 
 ผูไ้ดย้นิ ฟังแลว้ จิตผอ่งใส 
 ยอ่มเป็นสุข หมดทุกข ์ เยน็ใจอยู ่
(๘) เป็นท่ีรู้ กนัทัว่ ทั้งจกัรวาล 
 พวกเหล่ามาร เกรงกลวั ยิง่หนกัหนา 
 เพราะพระองค ์ มีฤทธ์ิ เหลือคณา 
 ลา้นอาญา ประจกัษ ์ แก่สายตา 
(๙) ชาวประชา ทุกภพ ไดท้ศันา 
 กล่าวาจา อยา่งใด ยอ่มศกัด์ิสิทธ์ิ 
 ตอ้งไดรั้บ ผลกรรม ตามวิถี 
 ทุกวิธี  ของกฎ ผูท้  าชัว่ 
(๑๐) ตอ้งรับกรรม ท่ีตน ท าใหเ้กิด 
 ถือก าเนิด ท่ีใด กต็ามที 
 ตอ้งไดรั้บ ผลกรรม ตามวิถี 
 ทุกวิธี  ของกฎ ผูท้  าชัว่ 
(๑๑) ไม่เกรงกลวั ต่อบาป ใจหยาบชา้ 
 เป็นผูก้ลา้ ท าผดิ อกศุลกรรม 



 ตอ้งทนทุกข ์ รับอาญา ผดิศีลธรรม 
 จนหมดกรรม ท่ีตน ไดท้ าไว ้
(๑๒) ตอ้งชดใช ้ ตามกฎ สัจจธรรม 
 ผูมี้กรรม จิตต ่า ไดรั้บทุกข ์
 ในนรก ทรมาน ขาดความสุข 
 ไม่ส้ินสุด ตามค า ประกาศิต, เอย 
 
 

ค าร าพงึจากดวงจติ 
 
 ชีวิตเรา แสนเศร้า ยิง่หนกัหนา 
 เพราะกรรมมา พาซดั ใหอ้บัเฉา 
 ตวัของเรา รันทด เกิดเหงียบเหงา 
 ไม่เห็นเงา กศุล ท่ีมากมาย 
 ใหส้บาย ตามใจ ท่ีตอ้งการ 
 น่าสงสาร สังขาร มาทนทุกข ์
 ทรมาน ไม่ได ้ รับความสุข 
 ทนแสนสุด เจบ็ปวด ชอกช ้าจิต 
 ไม่เคยคิด มาก่อน เป็นไปได ้
 ไดก้ราบไหว ้ ออ้นวอน ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
 ขอใหม้า ช่วยขจดั พวกอมิตร 
 ท่ีมีจิต  ใหโ้ทษ จงหมดไป 
 เสียโดยไว น ามา ซ่ึงความสุข 
 พน้ความทุกข ์ ทั้งปวง ชัว่นิรันดร์ 
 ดว้ยอ านาจ กศุล ส่งใหท้นั 
 ชีวิตฉนั พบสุข ตลอดกาล 
 ผลศีลทาน ไดส้ร้าง มามากนกั 
 จงประจกัษ ์ บนัดาล ใหป้รากฏ 
 แก่สายตา มนุษย ์ จนเหลืออด 
 ตอ้งก าสรด โศกเศร้า อยูอ่ยา่งน้ี 
 กศุลช้ี  บ่งบอก ตอ้งพบสุข 
 พน้จากทุกข ์ ทุกส่ิง อยา่สงสยั 



 ประพฤติธรรม ปรากฏ เป็นปัจจยั 
 ดว้ยฤทยั ศรัทธา ท่ีแทจ้ริง 
 
 

แดนพระลดัมหาปราสาทแก้วอมตะ 
เป็นสถานที่ประทบัของจอมบรมมหาจักพรรดิ์องค์รามพระโพธิสัตว์ 

 
(๑) แดนลดัดา มหา ประสาทแกว้ 
 มองเห็นแลว้ ท าให ้ ชะเงอ้หา 
 มีรัศมี สายรุ้ง พุง่ออกมา 
 ตามทิศา ทั้งแปด ระยบิระยบั 
(๒) ท่ีประทบั ขององค ์ จอมบรม 
 มหาจกัร พรรด์ิราช ผูป้กครอง 
 เหล่าสรรพสตัว ์ ทั้งหมด ตามคนัรอง 
 สู่ท านอง เป็นธรรม สตัวท์ั้งหลาย 
(๓) เทพหญิงชาย ไดรั้บ บรมสุข 
 พน้ความทุกข ์ ถว้นหนา้ ท่ีมีอยู ่
 ในดินแดน อมตะ สุดเสียงกู่ 
 เป็นท่ีรู้ กนัทัว่ แสนโกฎิจกัรวาล 
(๔) ผูช้  านาญ หลกัการ บริหาร 
 มีแกนสาร ทุกอยา่ง พบความสุข 
 เพราะพระองค ์ ตน้คิด ใหพ้น้ทุกข ์
 ไดส้ิ้นสุด ตามหลกั สัจจธรรม 
(๕) สัตวห์มดกรรม กต็อ้ง ประพฤติธรรม 
 มีศีลธรรม รักษา ความดีไว ้
 ทุกเชา้ค ่า อยา่ท า กรรมผดิได ้
 ควรตอ้งใช ้ สติ สัมปชญัญะ 
(๖) วิริยะ  ช่วยเหลือ ทุกเม่ือไป 
 ภพภูมิใด ท่ีตน ไดเ้กิดมา 
 ตอ้งรักษา ศีลไว ้ อยา่น าพา 
 เอาตณัหา มาท า ใหอ้บัจน 
(๗) ตอ้งอดทน ต่อสู ้ กบักิเลส 



 ท่ีเป็นเหตุ ชกัน า ท าชัว่ชา้ 
 ฉะนั้นตอ้ง บ าเพญ็ ใหแ้ก่กลา้ 
 ไม่เสียท่า พวกมาร คอยลา้งผลาญ 
(๘) ผูช้  านาญ ขดัขวาง ไม่ใหไ้ป 
 สู่แดนไกล อมตะ พบความสุข 
 ท่ีแทจ้ริง จนถึง พน้ความทุกข ์
 ในท่ีสุด ท่ีช่ือ ปราสาทแกว้ 
(๙) ท่ีเพริศแพร้ว สดสวย วิไลตา 
 แดนลดัดา มหา ปราสาทแกว้ 
 บรมสุข ท่ีสุด พน้ทุกขแ์ลว้ 
 ผูค้ลาดแคลว้ จากภยั หมดทั้งปวง 
(๑๐) ไม่ถูกลวง ใหติ้ด อยูก่บับ่วง 
 เป็นเคร่ืองถ่วง ของสตัว ์ มีปัญญา 
 ท่ีแสวงหา หนทาง ไดน้ าพา 
 คืออตัตา จนพบ บรมสุข 
(๑๑) พน้ความทุกข ์ ทั้งปวง ชัว่นิรันดร์ 
 เกษมสนัต ์ ทุกทิ- วาราตรี 
 ตลอดกาล ผลกรรม ท าความดี 
 ถูกวิธี  ในส่วน ทางกศุล 
(๑๒) ไดรั้บผล ของบุญ ท่ีไดท้  า 
 เป็นประจ า จึงพบ บรมสุข 
 ท่ีแทจ้ริง จนไม่- มีส้ินสุด 
 พน้ความทุกข ์ ทุกอยา่ง ชัว่นิรันดร์ 
(๑๓) ตอ้งเลือกสรร บุคคล กตญัญู 
 ท่ีเชิดชู บุพการี มีจิตใจ 
 ขาวสะอาด บริสุทธ์ิ ผอ่งสดใส 
 เป็นผูใ้ด กต็อ้ง มีศีลธรรม 
(๑๔) ไม่ท ากรรม ผดิศีล ส่ิงชัว่ชา้ 
 ท่ีแก่กลา้ รักษา สัจจธรรม 
 ยิง่ชีวิต ประพฤติ สามคัคีธรรม 
 เป็นจินตกรรม ทุกภพ ตลอดไป 
(๑๕) จึงใชไ้ด ้ ตามกฎ สัตวท่ี์เกิด 



 ถือก าเนิด ในแดน ปราสาทแกว้  
 งานวิจิตร พบสุข พน้ภยัแลว้ 
 ตอ้งคลาดแคลว้ จากมาร ผูท้  าลาย 
(๑๖) สัตวท่ี์ตาย ตามกาล ปรารถนา  
 ไปพบหา กราบกราน พระภูบาล 
 จอมบรม ไตรภพ ตลอดกาล  
 ตอ้งสาบาน รักษา สัจจธรรม 
(๑๗) ประพฤติกรรม ทางดี ทุกเชา้ค ่า 
 จิตไม่ต ่า เกลือกกลั้ว ทางบาปกรรม 
 เดินทางมรรค ทั้งแปด มีศีลธรรม 
 กศุลกรรม กระท า เป็นอาจิณ 
(๑๘) รักษาศีล ทั้งหา้ ไวป้ระจ า 
 ตอ้งกระท า ใหไ้ด ้ ทุกวนัไป 
 ชัว่ชีวิต ชาติน้ี ไม่หวัน่ไหว 
 พบทา้วไท ไดแ้น่ ในชาติหนา้ 
(๑๙) อยา่มวัชา้ ผลดัวนั ประกนัพรุ่ง 
 ไม่สะดุง้ ตกใจ จะมีภยั 
 รีบบ าเพญ็ กศุล เป็นปัจจยั 
 ดว้ยฤทยั ศรัทธา ท่ีแทจ้ริง 
(๒๐) ตอ้งแอบอิง เอาธรรม ศาสนา 
 ปรารถนา สู่แดน พระลดัดา 
 งามวิจิตร สวยสด วิไลตา 
 ท่ีศรัทธา ทวยเทพ อนันอ้ยใหญ่ 
(๒๑) อยากอยูใ่กล ้ ทา้วไท ผูป้กครอง 
 เป็นเจา้ของ จกัรวาล ทั้งแสนโกฎิ 
 สตัวท์ั้งหลาย ถา้ใคร มีความโกรธ 
 ตอ้งรับโทษ จากองค ์ พระภูมี 
(๒๒) ขาดศีลธรรม ลุแก่ โทสจริต 
 ท าความผดิ ของกฎ แดนลดัดา 
 ปราสาทแกว้ อมตะ ผดิอาญา 
 ตามบญัชา ขององค ์ เจา้สวรรค ์
(๒๔) มีสวนสรรค ์ ช่ือวา่ นนัทวนั 



 ลว้นสีสัน สดสวย ท่ีร่ืนรมย ์
 หาท่ีเปรียบ ไม่ได ้ ลว้นน่าชม 
 กามารมณ์ ทุกอยา่ง บ าเรออยู ่
(๒๕) เป็นท่ีรู้ กนัทัว่ ทุกปฐพ ี
 ขรณี  เป็นช่ือ ของสระแกว้ 
 ดอกอุบล หลากสี ท่ีเพลิดแพร้ว 
 สดสวยแลว้ ในสระ โบกขรณี 
(๒๖) มีดนตรี ไพเราะ บรรเลงอยู ่
 ส่งเสียงกู่ จากนก การะเวก 
 ร้องเรียกคู่ ของตน เป็นอเนก 
 เพราะเป็นเอก จบัจิต ยิง่หนกัหนา 
(๒๗) เสียงเสภา ขบักล่อม จากนางฟ้า 
 เกา้หม่ืนหา้ แสนกวา่ ท่ีปราสาทแกว้ 
 ประดบัดว้ย อญัมณี ทั้งเกา้แลว้ 
 งานเพลิดแพร้ว ทุกส่ิง ลว้นวจิิตร 
(๒๘) น่าจุมพิตร ตน้ไม ้ กลัปพฤกษ ์
 สวยพิลึก มากหลาย ละลานตา 
 ส่งเสียงร้อง กึกกอ้ง งานโสภา 
 ยิง่นกัหนา ลว้นแลว้ หลากสีสัน 
(๒๙) หลายลา้นพนั พร้อมกบั ปาริชาติ 
 สีฉูดฉาด มีดอก เป็นสีแดง 
 แสงเพลิงทอง สวยสด ส าหรับแถลง 
 คอยช้ีแจง บ่งบอก ถึงวาสนา 
(๓๐) ผูอ้  าลา จากไป สู่แดนไกล 
 จะเป็นใคร กต็าม ถา้อยากรู้ 
 เร่ืองอดีต ปัจจุบนั ตอ้งพบผู ้
 ตรัสรู้  จอมไตร องคภู์มี 
(๓๑) มโหรี  เสียงทิพย ์ ไดบ้รรเลง 
 ลว้นเป็นเพลง ไพเราะ จบัจิตใจ 
 ใครไดย้นิ ฟังแลว้ ตอ้งสดใส 
 เป็นสุขไป ชา้นาน ตลอดกาล 
(๓๒) ผูช้  านาญ ขบักล่อม ส่งเสียงร้อง 



 อยูใ่นทอ้ง พระโรง ปราสาทแกว้ 
 จอมบรม จกัรพรรด์ิ ผูเ้ลิศแลว้ 
 ไดย้นิแจว้ ไปทัว่ แดนลดัดา 
(๓๓) เทพต่างพา กนัมา ฟังดนตรี 
 ดว้ยยนิดี กบัเสียง อนัไพเราะ 
 เสนาะโสด จบัจิต โดยเฉพาะ 
 เสียงฉอเลาะ ของพวก นางกินรี 
(๓๔) มีอยูท่ี่  สระแกว้ โบกขรณี 
 เล่นดนตรี กนัอยู ่ อยา่งคร้ืนเครง 
 มีความสุข สนุก ดว้ยเสียงเพลง 
 อนัวงัเวง จบัใจ จากนางใน 
(๓๕) มีแก่ใจ ฟ้อนร า ขบักล่อมไป 
 เสียงสดใส เยอืกเยน็ แสนเสน่หา 
 หมู่เทพบุตร กระสัน เพราะตณัหา 
 เสียงวาจา อ่อนหวาน จากนางใน 
(๓๖) จบัจิตใจ เหลืออด ท่ีจะทน 
 ตอ้งด้ินรน เสือกสน ทุกองคไ์ป 
 ดว้ยความงาม สดสวย เฉิดไฉไล 
 ของนางใน ปราสาท แกว้อมตะ 
(๓๗) ท่านจะละ สังขาร จากโลกา 
 ท้ิงอตัตา ตวัตน ปรารถนา 
 ใหไ้ดไ้ป บงัเกิด แดนลดัดา 
 ท่ีน าพา ใหพ้บ ประสบสุข 
(๓๘) พน้ความทุกข ์ ทุกส่ิง ไม่กลบัมา 
 ตามวาจา ขององค ์ จอมบุรี 
 ผูป้กครอง เจา้ของ ราชธานี 
 มีรัศมี  สีสัน อนังามตา 
(๓๙) เทพธิดา มากมี เหลือคณา 
 แสวงหา เพื่อพบ พระจอมไตร 
 เป็นขา้บาท รับใช ้ ของทา้วไท 
 ตอ้งท าใจ บริสุทธ์ิ รักษาศีล 
(๔๐) เป็นอาจิณ ทุกวนั ทุกเชา้ค ่า 



 ตอ้งท่องพร ่า มนตรา ถึงพทุโธ 
 จงประพฤติ ปฏิบติั ในธมัโม 
 เหมือนสังขาร อยา่ได ้ ท าชัว่ชา้ 
(๔๑) มีศีลหา้ งดเวน้ จากบาปกรรม 
 ผดิศีลธรรม ประจ า สร้างความดี 
 ประพฤติธรรม เอาไว ้ ใหน้านปี 
 ถูกวิธี  จะได ้ ร่วมรับสุข 
(๔๒) ไม่ส้ินสุด ดินแดน องคร์ามะ 
 มีฉนัทะ พร้อมดว้ย วิริยะ 
 ผูบ้  าเพญ็ บารมี และตบะ 
 เพื่อจะละ ทุกส่ิง จากไปแลว้ 
(๔๓) ปราสาทแกว้ ดินแดน ศิวิไล 
 เฉิดไฉไล ยิง่นกั บรมสุข 
 หาสวรรค ์ ชั้นใด บริสุทธ์ิ 
 ไดรั้บสุข มาเปรียบ เทียบไม่ได ้
(๔๔) เกบ็เอาไว ้ เป็นท่ี ทรงประทบั 
 มหาจกัร พรรดิราช ผูป้กครอง 
 เหล่าสรรพสัตว ์ ทุกภพ ตามครรลอง 
 สู่ท านอง เป็นธรรม ทุกถว้นหนา้ 
(๔๕) กามคุณหา้ บ ารุง บ าเรออยู ่
 เป็นท่ีรู้ กนัทัว่ ทั้งจกัรวาล 
 มโหรี  ขบักล่อม ตลอดกาล 
 แสนส าราญ ยิง่นกั แสงเจิดจา้ 
(๔๖) เหล่านางฟ้า ร าฟ้อน ขบัเสภา 
 ส่งเสียงมา ไพเราะ จบัจิตใจ 
 ดว้ยเสียงเพลง วงัเวง กวา่ส่ิงใด 
 ในฤทยั หวัน่ไหว แสนเสน่หา 
(๔๗) ทศันา  ทรามวยั ทรงโสภา 
 ทั้งดวงตา หวานซ่ึง งานนกัหนา 
 แสนสดสวย ทั้งอินทรีย ์ มีวาจา 
 ชกัชวนพา หลงใหล ไดย้นิแลว้ 
(๔๘) ยอ่มไม่แคลว้ เคลิบเคล้ิม ท่ีเจริญใจ 



 ของทา้วไท จอมภพ ทรงปรารภ 
 ถึงกศุล ของสตัว ์ ผูเ้ขา้พบ 
 ท่ีเคารพ ในองค ์ พระภูมี 
(๔๙) มีรัศมี สวยสด เป็นสายรุ่ง 
 ออกพวยพุง่ หยดยอ้ย ลว้นแสงสี 
 กส็ดสวย หยาดเยิม้ จอมบุรี 
 ในธานี งดงาม อนัวิจิตร 
(๕๐) เป็นท่ีติด หลงใหล ของทวยเทพ 
 ผูท่ี้เสพ กามา ภิรมยฺอยู ่
 เสียงวิหค ส่งเสียงร้อง จบัเป็นคู่ 
 อยูใ่นอู่ โพรงไม ้ ชกัเชิญชวน 
(๕๑) ท่ีในสวน ช่ือวา่ นนัทวนั 
 มีสีสัน สดสวย วิไลตา 
 ลว้นบุพชาติ นานาชนิด ส่งกล่ินมา 
 หอมนกัหนา ตอ้งนาสิก อยากจุมพติ 
(๕๒) ท าใหจิ้ต ป่วนป่ัน รัญจวนใจ 
 ถึงนางใน งานพร้อม ทั้งอินทรีย ์
 ของพระองค ์ สมเด็จ พระภูมี 
 จอมบุรี ท่ีอยู ่ ปราสาทแกว้ 
(๕๓) งานเพริศแพร้ว สีแสง ออกสดสวย 
 ดูส ารวย นยันา ยิง่นกัหนา 
 อยูส่ าราญ พระองค ์ ท่ีพึ่งพา 
 ผูศ้รัทธา ของสตัว ์ ทุกจกัรวาล 
(๕๔) พระภูบาล ปฏิบติั สัจจธรรม 
 ประพฤติกรรม รักษา บญัจศีล 
 ทุกเชา้ค ่า ใหห้มด ซ่ึงมลทิน 
 เป็นอาจิน ตลอด ชัว่นิรันดร์ 
 
 
 
 
 



อ านาจของอกศุลกรรมและกศุลกรรม 
เป็นค ากลอนเพ่ือเตือนสติ 

 
(๑) ผลกรรมชัว่ ส่งผล ใหผู้ท้  า 
 ตอ้งระย  า รับกรรม ไม่สนุก 
 ทุกเชา้ค ่า หลบันอน ตอ้งทนทุกข ์
 ขาดความสุข คงเหลือ แต่ความเศร้า 
(๒) เพราะตวัเจา้ จิตต ่า ท าความชัว่ 
 มีใจมัว่ เกลือกกลั้ว อกศุลกรรม 
 ส่ิงท่ีผดิ ทุจริต ผดิศีลธรรม 
 ผลของกรรม ท่ีตน ไดก้ระท า 
(๓) ความทรงจ า กรรมชัว่ ก่อใหเ้กิด 
 ไปก าเนิด ในภพ ท่ีต  ่าชา้ 
 ทุกภพภูมิ รับกรรม อนัแก่กลา้ 
 เพราะเป็นบา้ กลบักลาย เสียสติ 
(๔) วาระจิต เลวทราม กบัโง่เขลา 
 ตอ้งมวัเมา ทนทุกข ์ ไปชา้นาน 
 ไม่ส้ินสุด วนเวียน ทรมาน 
 มีประมาณ เวลา หามิได ้
(๕) เป็นผูไ้ร้ คุณธรรม ทุกเชา้ค ่า 
 เพราะจิตต ่า หลงผดิ คิดวา่ดี 
 การกระท า ของตน ไม่ปราณี 
 ในบาลี บ่งบอก วา่เป็นกรรม 
(๖) ใชท้างธรรม หรือบุญ ท่ีส่งผล 
 ใหก้บัคน สู่สวรรค ์ ประสบสุข 
 ทุกทิวา ราตรี ไม่ส้ินสุด 
 จนพน้ทุกข ์ ร่าเริง บนัเทิงใจ 
(๗) ประสงคใ์ด ส าเร็จ ทุกส่ิงอนั 
 ตามใจฉนั ตอ้งการ รารถนา 
 มีความสุข พน้ทุกข ์ จะน าพา 
 สู่โลกา ดุสิต สวรรคช์ั้นส่ี  
(๘) ท่ีมัง่มี  แต่สุข บริสุทธ์ิ 



 หมดความทุกข ์ ท่ีสัตว ์ ตอ้งแสวงหา 
 บ าเพญ็เพียร ท าบุญ ปรารถนา 
 จึงไดม้า สมบติั อนัเป็นทิพย ์
(๙) สมความคิด ของตน ท่ีตั้งใจ 
 จะเป็นใคร กต็าม ตอ้งมีจิต 
 มีศรัทธา เล่ือมใส อยา่งไม่คิด 
 ไม่ท าผดิ ค าสอน ศาสดา 
(๑๐) จึงน าพา ใหไ้ป สู่ดุสิต 
 เพราะมีจิต ศรัทธา ค าสัง่สอน 
 พระพทุโธ ท่ีได ้ ตรัสค ากลอน 
 ไดส้ัง่สอน ไวใ้น ศาสนา 
(๑๑) ดว้ยศรัทธา ประพฤติ ใหถู้กตอ้ง 
 ไม่ติดขอ้ง กิเลส อนัยยีวน 
 ชวนใหห้ลง หนทาง เป็นชนวน 
 ส่ิงก่อกวน ใหส้ตัว ์ ติดบ่วงมาร 
(๑๒) น่าสงสาร วิญญาณ ตอ้งทนทุกข ์
 ขาดความสุข เม่ือตาย จากโลกา  
 ของเมืองคน รับกรรม ไดท้ ามา 
 มากนกัหนา ในโลก ท่ีไปเกิด 
(๑๓) ถือก าเนิด เป็นคน เม่ือคร้ังก่อน 
 ไม่ผนัผอ่น ผดิศีล ขาดคุณธรรม 
 เป็นมนุษย ์ ท าแต่ อกศุลกรรม 
 ผดิศีลธรรม เพราะบาป ท่ีท าไว ้
(๑๔) ตนจ าได ้ ส่ิงผดิ ท่ีเป็นบาป 
 เพราะใจหยาบ จึงรับ ของผลกรรม 
 ท่ีไดท้  า เอาไว ้ ผดิศีลธรรม 
 จึงรับกรรม ท่ีตน ไดส้ร้างไว ้
(๑๕) ตอ้งชดใช ้ เม่ือถึง เวลาตาย 
 ในบั้นปลาย ชีวิต เกิดภพใหม่ 
 ท่ียมโลก นรก ผูไ้ม่ใคร่ 
 จกัฝักใฝ่ บ าเพญ็ บารมี 
(๑๖) สร้างความดี ละบาป ท ากศุล 



 เพื่อหวงัผล ใหถึ้ง ซ่ึงนิพพาน 
 อนาคต ขา้งหนา้ ดว้ยผลทาน 
 ไม่ชา้นาน ตอ้งได ้ สมปรารถนา 
(๑๗) ศาสนา พทุโธ บรมครู 
 ผูต้รัสรู้ โดยชอบ ดว้ยปัญญา 
 เท่ียวสัง่สอน ใหก้บั ชาวประชา 
 พบวิชชา ท่ีเป็น ทางพน้ทุกข ์
(๑๘) ไดรั้บสุข หมดกรรม ส้ินทั้งปวง 
 ไม่ติดบ่วง แห่งมาร คือตณัหา 
 ชัว่นิรันดร์ จากไป ไม่กลบัมา 
 เป็นวาจา องคพ์ทุธ เทศานา 
(๑๙) เกิดปัญญา มองเห็น สัจจธรรม 
 กฎแห่งกรรม ของสตัว ์ ท่ีเกิดมา 
 ในภพภูมิ ด้ินรน เท่ียวแสวงหา 
 ภาวนา กรรมฐาน ปฏิบติั 
(๒๐) ตามบญัญติั ของกฎ การประพฤติ 
 เพื่อระลึก นึกถึง พระพทุโธ 
 ท่ีพระองค ์ ทรงตรัส พระธมัโม 
 แก่สงัโฆ ใหห้ลุด พน้ทุกขไ์ป 
(๒๑) เร่ืองอะไร ท่ีสัตว ์ มาติดบวง 
 เพราะการห่วง สังขาร ท่ีไม่เท่ียง 
 หมุนวนเวียน ติดอยู ่ เป็นการเส่ียง 
 ตอ้งหลีกเล่ียง ทางไป ใหพ้น้ทุกข ์
(๒๒) พบความสุข ท่ีแท ้ อยา่งแน่นอน 
 ตามค าสอน ของพุทธ ท่ีตรัสไว ้
 เป็นไตรลกัษณ์ จนเห็น ใหจ้งได ้
 หมดความใคร่ กิเลส ทั้งปวงไป 
(๒๓) สู่บนัได สวรรค ์ เป็นขั้นตอน 
 อ านาจพร ของพระ ศาสดา 
 ท่ีพระองค ์ ไดท้รง เทศนา 
 ปริศนา ผูใ้ด ไดด้วงตา 
(๒๔) มีปัญญา เห็นธรรม จะเห็นเรา 



 หมดความเขลา ไดพ้บ แสงสวา่ง 
 ถึงนิพพาน ท าจิต ใหก้ระจ่าง 
 ปล่อยใหว้า่ง ไม่ติด กามารมณ์ 
(๒๕) ท่ีน่าชม ไดแ้ก่ สามตณัหา 
 กามตณัหา เป็นเหต ุ เกิดกิเลส 
 ภวตณัหา ติดอยู ่ ในภพเพศ 
 น่าสงัเวช วิภ - ตณัหา 
(๒๖) ปรารถนา ลว้นแต่ ของโสมม 
 ส่ิงหมกัหมม เกลือกกลั้ว ลว้นกิเลส 
 จะน าพา ทางชัว่ ใหพ้บเหต ุ
 น่าสงัเวช ดวงจิต ยิง่หนกัหนา 
(๒๗) เพราะตณัหา เกิดข้ึน ในดวงจิต 
 ไม่ไดคิ้ด ผลกรรม ท่ีท าไป 
 อวิชชา ปกปิด ปัญญาไว ้
 จึงไม่ได ้ มองเห็น สัจจธรรม 
(๒๘) ผลของกรรม ชัว่ชา้ สามตณัหา 
 ท่ีชกัพา ใหส้ัตว ์ เดินทางผดิ 
 ตอ้งท่องเท่ียว วกวน เพราะท าจิต 
 ใหไ้ปติด อยูก่บั ส่ิงหลอกลวง 
(๒๙) ซ่ึงเป็นบ่วง แห่งมาร ไม่พน้ทุกข ์
 ขาดความสุข มืดมน ดว้ยตณัหา 
 ก่อใหเ้กิด ความหลง ชกัชวนพา 
 ติดมายา กามคุณ ภิรมยอ์ยู ่
(๓๐) ตอ้งไปสู่ อบาย เม่ือไดเ้กิด 
 ถือก าเนิด ในภพ ของภูมิใหม่ 
 เพราะวา่ตน หลงผดิ มิไดใ้ช่ 
 ผูฝั้กใฝ่ ทางบุญ ท ากศุลเอย 
(๓๑) เพื่อหวงัผล นิพพาน พบความสุข 
 พน้ความทุกข ์ เร่งรัด ท ากรรมฐาน 
 ตอ้งฝึกจิต ปฏิบติั ตั้งปณิธาน 
 ปรารถนา ใหพ้น้ จากตณัหา 
(๓๒) เกิดปัญญา มองเห็น สัจจธรรม 



 กฎแห่งกรรม ของจริง อริยสจัส่ี 
 ค าสัง่สอน พทุโธ หนทางท่ี 
 เป็นเคร่ืองช้ี พน้ภยั ตอ้งท าใจ 
(๓๓) ใหผ้อ่งใส ไม่ติด ในกามา 
 ผูน้ าพา ติดบ่วง คือตณัหา 
 ไปเกลือกกลั้ว ส่ิงชัว่ ของมายา 
 สามตณัหา เป็นเหต ุ ใหท้ ากรรม 
(๓๔) ผดิศีลธรรม ทุกภพ ตลอดกาล 
 ใชศี้ลทาน เป็นเคร่ือง น าทางไป 
 ใหไ้ดพ้บ ประสบ รัตนตรัย 
 จึงพน้ภยั จากบ่วง ของมารได ้
(๓๕) จงจ าไว ้ ในใจ กระท าจิต 
 ใหพ้น้ผดิ ไม่ติด กบัตณัหา 
 ประพฤติธรรม ตอ้งเจริญ วิปัสสนา 
 ปรารถนา พน้ทุกข ์ ประสบสุข 
(๓๖) ไม่ส้ินสุด ท่านพทุธ บริษทั 
 จงก าจดั กิเลส ท่ีเป็นเหตุ 
 ในตวัตน ของเรา หาสาเหตุ 
 ตดักิเลส ออกไป จากดวงจิต 
(๓๗) อยา่ไปคิด ในบ่วง ของมารได ้
 ตอ้งจ าไว ้ เป็นครู เตือนสติ 
 ไม่เสียรู้ แก่มาร ดว้ยขนัติ 
 จงท าจิต ใหถึ้ง ทางพน้ทุกข ์
(๓๘) พบความสุข ท่ีแท ้ ตามค าสอน 
 ของค ากลอน พทุโธ ท่ีไดต้รัส 
 ใหเ้หล่าสตัว ์ พน้ทุกข ์ พระด ารัส 
 ช้ีบอกชดั แก่สตัว ์ หนทางไป 
(๓๙) สู่บนัได สวรรค ์ เป็นขั้นตอน 
 อยา่อุทร ในจิต ของตนได ้
 ใชค้วามเพียร เล่าเรียน เอาธรรมไว ้
 น ามาใช ้ เพื่อตน ใหพ้น้ภยั 
(๔๐) ดดันิสัย ตวัเรา ใหพ้น้ทุกข ์



 จนถึงสุข ตามหลกั ศาสนา 
 ท่ีพระองค ์ ทรงตรัส เทศนา 
 เอาไวห้นา้ ในพระไตร ปิฎกนั้น 
(๔๑) อยา่คิดสั้น ตามใจ ตวัเราเอง 
 ขอใหเ้กรง บาปกรรม ท ากศุล 
 เกบ็เอาไว ้ ใหม้าก เพื่อส่งผล 
 ใหก้บัตน ต่อไป ในชาติหนา้ 
(๔๒) อีกไม่ชา้ สังขาร ตอ้งแตกดบั 
 วกวนกลบั ไปสู่ สัจจธรรม 
 ธาตุทั้งหลาย กลบักลาย ไปตามกรรม 
 อภิธรรม บ่งบอก เอาไวเ้อยฯ 
(๔๓) อยากเสวย ความสุข เกษมสนัต ์
 ชัว่นิรันดร์ ในแดน พระภูมี 
 ตอ้งประพฤติ ปฏิบติั ซ่ึงความดี 
 ถูกวิธี  ตั้งจิต ปรารถนา 
(๔๔) ใหน้ าพา ไปเกิด พบความสุข 
 พน้ซ่ึงทุกข ์ ปลอดภยั จากบ่วงมาร 
 จงท าจิต อยา่ติด ใหส้ังขาร 
 ตอ้งกลา้หาญ บ าเพญ็ บารมี 
(๔๕) สร้างความดี ใหม้าก ประพฤติธรรม 
 ท าแต่กรรม ทางบุญ จนพบสุข 
 แผเ่มตตา แก่สตัว ์ ใหพ้น้ทุกข ์
 ตามค าพทุธ ไดส้อน ในศาสนา 
(๔๖) ภาวนา ท าจิต ใหผ้อ่งแผว้ 
 จนเห็นแลว้ ไตรลกัษณ์ สัจจธรรม 
 พระด ารัส ท่ีตรัส กฎแห่งกรรม 
 ขาดศีลธรรม มืดมน ดว้ยโมหะจิต 
(๔๗) ท าความผดิ ลุแก่ โทสจริต 
 ไม่ไดคิ้ด เสียก่อน นึกวา่ดี  
 เม่ือตายไป ตอ้งโทษ ทุกวิธี 
 ถูกอคัคี เผาผลาญ ทนทุกขอ์ยู ่
(๔๘) เพราะเป็นผู ้ ท าผดิ กฎแห่งกรรม 



 ผดิศีลธรรม โมหะ ชกัน าพา 
 ใหห้ลงผดิ ติดอยู ่ กบัตณัหา 
 ถูกอาญา นรก ไม่พน้ผดิ 
(๔๙) ตอ้งท าจิต หลุดพน้ ไฟทั้งสาม 
 ท่ีมีนาม วา่คือ ราคคัคิ 
 โทสคัติ และเฉพาะ โมหคัคิ 
 ใชส้ติ ก ากบั เอาดวงจิต 
(๕๐) ไม่ใหติ้ด กองไฟ ท่ีเผาผลาญ 
 สตัวท์ั้งหลาย ขดัขวาง ปัญญาไว ้
 ใหมื้ดมน ไม่เห็น ไตรลกัษณ์ได ้
 ตอ้งกราบไหว ้ ออ้นวอน ศาสดา 
(๕๑) ช่วยน าพา ดวงจิต เกิดปัญญา 
 ไดด้วงตา เห็นธรรม หมดความเขลา 
 มองเห็นโทษ ทางผดิ เลิกมวัเมา 
 ในตวัเรา รู้แจง้ สร้างกศุล 
(๕๒) เพื่อหวงัผล นิพพาน พน้ความทุกข ์
 ประสบสุข ตามหลกั ศาสนา 
 ของพุทโธ ท่ีตรัส เทศนา 
 ใหอ้ตัตา พน้ภยั จากกองไฟ 
(๕๓) จนไดไ้ป พบสุข ตลอดกาล 
 ตอ้งสาบาน รักษา สัจจธรรม 
 ทกภพชาติ จนกวา่ จะพน้กรรม  
 ผดิศีลธรรม ทั้งหมด ท่ีท าไว ้
(๕๔) จึงจะได ้ พน้ทุกข ์ พบความสุข 
 ไม่ส้ินสุด ตามใจ ปรารถนา 
 ผูมี้จิต  ศรัทธา ศาสนา  
 ภาวนา ท าจิต ใหพ้น้ภยัเอยฯ 
 

ก าเนิดพระเจ้า ๕ พระองค์ที่แท้จริง 
 



  พดูถึงพระเจา้ทั้ง ๕ พระองคแ์ลว้ ส่วนมากพวกพทุธบริษทัส าคญัผดิคิดวา่เป็นพระพทุธเจา้ หรือ
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ หวัหนา้สงัฆรั์ตนท่ีมาตรัสรู้ในนามองคพ์ทุธในมหาภทัรกปัน้ี ทั้ง ๕ พระองคคื์อ พระ
กกุกสุนัโธ พระโคนาคม พระกสัสป พระสมณโคดมและพระศรีอริยเมตตรัย ทั้ง ๕ พระองคน้ี์เสียเป็น
ส่วนมาก ท่านทั้งหา้พระองคน้ี์ เป็นพระพทุธเจา้หรือวา่หวัหนา้สีงฆรั์ตนในพทุธธนัดรทั้ง ๕ ในสมยัต่าง ๆ 
ของพระองคท่์านทั้งหลายเหล่านั้น หาไดเ้ป็นพระเจา้ทั้ง ๕ ยคุไม่ ส่วนพระเจา้ ๕ พระองคห์รือวา่พระเจา้ทั้ง
หา้ยคุหรือ ๕ สมยันั้นต่างหาก ไม่ใช่พระพทุธเจา้ทั้ง ๕ พระองคต์ามท่ีพทุธบริษทัทั้งหลายเขา้ใจกนัเป็น
ส่วนมาก ส่วนพระเจา้ทั้ง ๕ พระองคท่ี์แทจ้ริงนั้นคือพระเจา้ผูส้ร้างโลกสร้างสตัว ์ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ 
เจา้กรรมนายเวรของเหล่าสตัวท์ั้งหลายนัน่เอง โลกหรือวา่จกัรวาลท่ีมีพวกสรรพสตัวแ์ละส่ิงมีชีวิตไดอ้าศยั
กนัอยูจ่นถึงทุก ๆ วนัน้ีนั้น แทท่ี้จริงแลว้ไดถื้อก าเนิดเกิดมาเป็นเวลาชา้นานมากเลยทีเดียว ถา้จะนบักนัเป็น
กปักน็บัไม่ถว้น แต่พอจะหยัง่รู้ไดจ้ากการนบัเป็นยคุ ๆ และมีหลกัฐานพอจะยนืยนัไดจ้ากจกัรวาลท่ีเพิ่ม
ข้ึนมาเร่ือย ๆ จนถึงปัจจุบนัน้ี ก่อนอ่ืนท่ีพวกเราจะรู้วา่พระเจา้ทั้ง ๕ พระองคน์ั้นเป็นอยา่งไร ท าไมจึงเรียกวา่
พระเจา้ ๕ พระองค ์ เราควรทราบหลกัของโลกและจกัรวาลเสียคร่าว ๆ ก่อน โลกเราหรือวา่จกัรวาลท่ีพวก
เราอาศยัอยูปั่จจุบนัน้ี เร่ิมตน้ดว้ยการมีเพยีงโลกเดียวเท่านั้นเอง คือดวงดาวราหูท่ีพวกเราอาศยัอยูบ่นผวิของ
ดวงดาวราหูแห่งน้ีนัน่เอง เป็นสถานท่ีก าเนิดของสตัวท่ี์มีชีวิตทุก ๆ ชนิดทั้งหมด เร่ิมตน้ดว้ยธาตุทั้ง ๖ มี ดิน 
น ้ า ลม ไฟ อากาศ และวิญญาณ ธาตุดวงแรกคือธาตุรู้ พร้อมดว้ยยอดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายทุก ๆ ชนิดท่ีอมต
ธรรม แต่ไม่มีวิญญาณ มีแต่เจตสิก (หรือเรียกวา่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นธรรมชาติทั้งหลายทุก ๆ ชนิดนัน่เอง) 
ไดม้ารวมตวัก่อก าเนิดข้ึนมาเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตเรียกวา่มนุษยค์นแรกของโลก ท่ีบนผวิของดวงดาวราหูแห่งน้ี
เป็นจุดเร่ิมตน้ของเหล่าสรรพสตัวท่ี์มีชีวิตทั้งหลาย ในแสนโกฎิจกัรวาลเด๋ียวน้ี มนุษยค์นแรกนั้นเกิดดว้ยวิธี
อุปาติกะ เหมือนกบัพวกเทวดาในสมยัน้ีนัน่แหละ และมีอายขุยัอยูห่น่ึงอสงไขยปี (คือนบัปีไม่ถว้นลา้น ๆ ๆ 
ๆ ๆ ๆ ปีนัน่เอง ท่านไดอุ้ปไมยเอาไวว้า่เขาสูงร้อยโยชน์ ถึงปีเทวดาเอาส าลีมาปัดหน่ึงคร้ัง จนภูเขานั้น
ราบเรียบเท่าพื้นปฐพี หมายถึงวา่แผน่ดินสูงข้ึนหน่ึงร้อยโยชนน์ัน่เอง) เรียกวา่หน่ึงอสงไขยปี จนไดน้ าเอามา
ใชจ้นถึงยคุลปัจจุบนัน้ี ถา้มนุษยท่ี์เกิดมาตน้กปัหรือวา่ตน้จกัรวาล จะมีอายขุยัถึงหน่ึงอสงไขยปีทีเดียวทุก ๆ 
คนอนัน้ีปฐพเีหตุ มนุษยค์นแรกน้ีน่ีแหละท่ีเรียกวา่เจา้กรรมนายเวรของเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลาย เพราะวา่
พระองคไ์ดบ้  าเพญ็เพียรและท าการคน้ควา้ทุก ๆ ชนิดเพื่อท าการสร้างโลกสร้างสัตวข้ึ์นมาจนมาถึงทุก ๆ 
วนัน้ี และเป็นผูป้กครองดูแลเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายในแสนโกฎิจกัรวาลมาถึงทุก ๆ วนัน้ีท่ีพวกเราชาว
พทุธทั้งหลาย นิยมเรียกวา่เจา้กรรมนายเวรนัน่เอง จากโลกเดียว เม่ือสตัวท์ั้งหลายมีมาก ๆ ข้ึนเร่ือย ๆ จึง
ขยายเป็นเทวโลก ยมโลก และพรหมโลกข้ึนมาโดยล าดบั จนถึง ๓๑ ภพ ๓๑ ภูมิ เรียกวา่หน่ึงจกัรวาลคือ 
มนุษยโ์ลก ๑ ยมโลก ๔ คือ สตัวเ์ดียรฉาน เปรต อสุรกาย และนรก เทวโลกตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาจนถึงปร
นิมมิตรสวสัดี รวม ๖ ชั้น และพรหมโลกตั้งแต่รูปพรหม ๑๖ ชั้น จนถึงอรูปพรหมอีก ๔ ชั้น รวมเป็น ๒๐ 
ชั้น รวมทั้งหมดเป็น ๓๑ ภพ ๓๑ ภูมิ เรียกวา่หน่ึงจกัรวาล อนัประกอบดว้ยดวงดาวต่าง ๆ มีดวงอาทิตย ์และ
ดวงดาวนพพระเคราะห์ทั้ง ๑๐ คืออาทิตย ์จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ ราหู เกตุ มฤตย ูอยา่งน้ีเป็นตน้ 
เรียกวา่สุริยจกัรวาล และไดก้ าเนิดอายจุกัรวาลข้ึนมาเป็นอายขุยั คือ ๖๔ อสงไขยเป็นหน่ึงกปั ๖๔ กปั เป็น



หน่ึงมณัฑก์ปั ๖๔ มณัฑก์ปัเป็นหน่ึงมหาภทัรกปั ๖๔ มหาภทัรกปัเป็นหน่ึงอสงไขยกปันบัอสงไขยกปัไม่
ถว้น ๖๔ คร้ังเป็นหน่ึงอายขุยัของจกัรวาลหน่ึง และในจกัรวาลต่าง ๆ นั้นบางจกัรวาลกมี็การลา้งจกัรวาล
เกิดข้ึนเป็นบางจกัรวาล เรียกวา่ลา้งจกัรวาลธรรมดา ๆ ก่อนท่ีจะท าการลา้งจกัรวาลคร้ังยิง่ใหญ่แต่ละคร้ัง 
ลา้งจกัรวาลธรรมดา ๆ นั้นคือลา้งมนุษยโ์ลกหน่ึง เทวโลก ๖ ชั้น ยมโลกทั้ง ๔ และพรหมโลกอีก ๔ ชั้น 
ตั้งแต่ชั้นท่ี ๔ เท่านั้น ก่อนท่ีจะท าการลา้งจกัรวาลคร้ังใหญ่นั้นไดล้า้งจกัรวาลคร้ังใหญ่นั้นไดล้า้งจกัรวาล
ธรรมดา ๆ น้ีถึง ๑๖ คร้ัง รวมอายขุยัของจกัรวาลได ้๙ ลา้น ๙ หม่ืน ๙ พนั ๙ ร้อย ๙๙ ลา้นโกฎิจกัรวาลทีเดียว 
จึงไดมี้การลา้งจกัรวาลคร้ังยิง่ใหญ่กนัคร้ังหน่ึง การลา้งจกัรวาลคร้ังยิง่ใหญ่น้ีลา้งหมดทุกภพทุกภูมิทั้ง ๓๑ 
ภพ ๓๑ ภูมิเลยทีเดียว และวธีิท าการลา้งจกัรวาลต่าง ๆ นั้นลา้งดว้ยธาตุทั้ง ๕ มีดิน น ้ า ลม ไฟ และอากาศ คือ
ดินถล่ม น ้าท่วม ลมพดั ไฟไหม ้และอากาศเป็นพิษต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่ดินกรด น ้ากรด ลมกรด ไฟกรด แกว้
กายสิทธ์ิและอากาศกรดแกว้กายสิทธ์ิ มีอ านาจท าลายลา้งโลกและเหล่าสรรพส่ิงสัตวต่์าง ๆ ไดท้ั้งส้ิน จ าพวก
เหล่าสรรพสตัวท่ี์ไดก้ระท าอกศุลกรรมเอาไวม้ากมายทั้งหลาย เหล่านั้นจะตอ้งแตกดบัลงไปอยูใ่นโลกนัต์
มหานรก ซ่ึงเป็นสถานท่ีเกบ็สตวท่ี์ชัว่ชา้ทั้งหลายเอาไวช้ัว่นิรันดร์ ตอ้งเวียนวายตายเกิดอยูใ่นนั้นตลอดไป
ไม่มีวนัส้ินสุด สตัวใ์นโลกกนัตม์หานรกนั้นเสวยทุกขเ์วทนาอยา่งหนกัชัว่นิรันดร์ ไม่มีวนัส้ินสุด ดว้ยผล
กรรมสตัวท์ั้งหลายเหล่านั้นท่ีไดก้ระท าอกศุลเอาไวใ้นอดีตชาติต่าง ๆ ท่ีผา่น ๆ มาแลว้นัน่เอง และเม่ือลา้ง
จกัรวาลคร้ังยิง่ใหญ่คร้ังหน่ึงกไ็ดท้  าการสร้างจกัรวาลข้ึนมาอีกหน่ึงจกัรวาล ซ่ึงมีสภาพทุก ๆ อยา่งเหมือนกนั
หมด บดัน้ีไดมี้จกัรวาลต่าง ๆ ถึง หน่ึงแสนโกฎิจกัรวาลแลว้ กแ็สดงวา่ไดท้  าการลา้งจกัรวาลคร้ังยิง่ใหญ่
มาแลว้ถึงหน่ึงแสนโกฎิคร้ังนัน่เอง อนัน้ีเป็นหลกัฐานใหรู้้แน่ชดัไดว้า่ไดล้า้งจกัรวาลคร้ังยิง่ใหญ่มาแลว้ ตาม
จ านวนจกัรวาลท่ีมีปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกถึงหน่ึงแสนโกฎิจกัรวาลตามค าสอนของพระพทุธศาสนาของ
พวกเราท่านทั้งหลาย ส่วนพระเจา้ ๕ พระองคห์รือวา่ ๕ ยคุ ๕ สมยันั้น เกิดหลงัจากดงักล่าวมาแลว้ คือ ยคุท่ี 
๑ หรือวา่สมยัท่ี ๑ นั้น เรียกวา่ยคุเหล่าสรรพสัตว์อมตะ เรียกช่ือผูส้ร้างหรือพระเจา้พระองคน์ั้นวา่ พระศิวะ
เทพ หรือเรียกสั้น ๆ วา่ พรศิวะ ในยคุท่ี ๒ นั้นเรียกวา่ ยุคเทวอมตะ เรียกช่ือผูส้ร้างหรือพระเจา้พระองคน์ั้น
วา่ พระวษิณุเทพ หรือวา่ พระนารายณ์ ในยคุท่ี ๓ หรือสมยัท่ี ๓ นั้นเรียกวา่ ยุคพรหมอมตะ เรียกช่ือผูส้ร้าง
หรือพระเจา้พระองคน์ั้นวา่ พระรามพรหม หรือวา่ พระพรหม ในยคุท่ี ๔ หรือวา่ในสมยัท่ี ๔ นั้น เรียกวา่ 
ยุคมนุษย์อมตะ เรียกช่ือผูส้ร้างหรือพระเจา้พระองคน์ั้นวา่ พระอาศิวะเทพหรือพระอาศิวะหรืออศิวร ในยคุ
ท่ี ๕ หรือวา่สมยัท่ี ๕ นั้น เรียกวา่ยุคสังฆ์รัตนอมตะ เรียกช่ือผูส้ร้างหรือพระเจา้พระองคน์ั้นวา่ พระจอมมหา
จักรพรรดิองค์รามพระโพธิสัตว์ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เจา้กรรมนายเวรของเหล่าสตัวท์ั้งหลาย รวมแลว้ 
๕ ยคุหรือวา่ ๕ สมยัน้ีเรียกวา่พระเจา้ ๕ พระองค ์ แต่แทท่ี้จริงแลว้ทั้ง ๕ ยคุหรือวา่หา้สมยันั้นเป็นพระ
วิญญาณดวงเดียวกนันัน่เอง แต่ละยคุแต่ละสมยักมี็ช่ือแตกต่างกนัไปเท่านั้นเอง และพระองคเ์ป็นพระ
วิญญาณดวงแรกหรือวา่เป็นมนุษยค์นแรกของโลกในแสนโกฎิจกัรวาลน้ี และเป็นผูป้กครองดูแลเหล่านส
รรพสตัวใ์นแสนโกฎิจกัรวาลทั้งหลายเหล่านั้นและเป็นผูอ้ยูเ่หนือแห่งกรรมเพราะวา่พระองคเ์ป็นผูบ้ญัญติั
ข้ึนมาเอง เพือ่ท าการปกครองเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายในภพภูมิต่าง ๆ และในตอนน้ีนั้นกป็ลายสมยัใน
ยคุสังฆรั์ตนอมตะแลว้ ก าลงัจะเขา้ยคุท่ี ๖ หรือวา่สมยัท่ี ๖ เรียกวา่ ยุควญิญาณอมตะแลว้ และแต่ละยคุแต่ละ



สมยันั้นเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายกไ็ดบ้  าเพญ็เพียรเป็นองคโ์ลกวิทูทั้งนั้น ไดรู้้แจง้เห็นจริงซ่ึงสจัจธรรมทั้งสิน 
และมีดินแดนสถานท่ีอยูอ่าศยัได ้รับบรมสุขตลอดกาลเป็นอมตะแต่ละยคุแต่ละสมยักนัเท่านั้นฯ 
(เม่ือพวกท่านทั้งหลายไดอ่้านก าเนิดพระเจา้ ๕ พระองคน้ี์ ไม่มีจิตเล่ือมใสหรือวา่เช่ือถือแลว้ไม่เป็นไร แต่
ขอร้องอยา่ต าหนิติเตียนหรือวา่ลบหลู่ดูถูกในเร่ืองน้ีเลย ประเด๋ียวจะเป็นครุกรรมในทางอกศุลธรรมต่อท่าน
เองฯ) 
 

มนุษย์ยุคปัจจุบัน 
 
  บรรดาเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายในยคุปัจจุบนั มีมนุษยอ์ยู ่ ๓ ประเภทดว้ยกนั ประเภทท่ี ๑ คือ
ประเภทท่ีนบัถือศาสนาต่าง ๆ และมีความเช่ือวา่มีสวรรค,์ มีนรก ประเภทท่ี ๒ คือจ าพวกหวัสมยัใหม่ เอา
วิทยาศาสตร์มาเป็นหลกั กล่าวคือทุก ๆ ส่ิงทุกอยา่งตอ้งพิสูจน์ไดเ้หมือนกบัวิทยาศาสตร์ท่ีพวกเขาเช่ือถือ ถา้
พิสูจน์ไดเ้ม่ือไหร่นัน่แหละเขาจึงจะเช่ือวา่มีสวรรค ์มีนรก ประเภทท่ี ๓ ไม่เช่ือถืออะไรเลย กล่าวหาวา่ใครก็
ตามมาหลงเช่ือสวรรค ์เช่ือนรก เช่ือบาป เช่ือวา่ชาติหนา้มีจริง ถือวา่พวกนั้นเป็นคนโง่เขลา หลงเช่ือในส่ิงไร้
สาระไม่มีเหตุผล คนพวกน้ีส่วนมากเขาเหล่านั้นมกัจะท าแต่อกศุลธรรมเป็นส่วนใหญ่ เป็นตน้วา่เป็นนกัด่ืม
สุราบา้ง เป็นนกัฆ่าสตัวบ์า้งอยา่งน้ีเป็นตน้ จ าพวกท่ี ๓ น้ีรู้สึกวา่จะมีอยูม่ากกวา่จ าพวกท่ี ๑ และจ าพวกท่ี ๒ 
มากมายนกั ในยคุปัจจุบนัน้ีขา้พเจา้หมายถึงมนุษยท์ั้งโลกในปัจจุบนั เพราะฉะนั้นมนุษยใ์นยุคน้ีมีโอกาส
ตกนรกมากมายนกั แทนท่ีจะไดข้ึ้นสวรรคไ์ปเสวยสุขในทิพยส์มบติัต่าง ๆ ในโลกสวรรคใ์นชั้นต่าง ๆ ทั้งท่ี
พวกมนุษยใ์นยคุน้ีโชคดีไดเ้กิดมาพบพระพทุธศาสนา และไดเ้กิดมาในสมยัท่ีโลกมนุษยรุ่์งเรืองดว้ยวิทยาการ
ต่าง ๆ ในดา้นวิทยาศาสตร์ทุก ๆ ชนิดกต็าม พวกเขาเหล่านั้นหาพน้ภยัในดา้นวิญญาณหลงัจากเขาเหล่านั้น
ไดต้ายไปแลว้ไม่ 
  มนุษยจ์  าพวกท่ีไม่เช่ือวา่สวรรคมี์จริง นรกมีจริง มีชาติน้ี มีชาติหนา้ และมีอนาคตชาติตามหลกัของ
ธรรมในพระพทุธศาสนา เขาเรียกวา่เหล่าสรรพสตัวจ์  าพวกมิจฉาทิฐิ หมดโอกาสท่ีพระศาสดาต่าง ๆ จะ
โปรดถึงหรือโปรดไดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย เหล่าสรรพสตัวจ์  าพวกน้ีมีทุคติเป็นท่ีไปในสมัปรายกิภพแน่นอน คือ
พวกเขาตอ้งไปตกนรกแน่นอน หลงัจากเม่ือเขาเหล่านั้นไดต้ายไปแลว้ในคราวน้ี ซ ้ ายิง่กวา่นั้นพวกเขาโชค
ร้ายเม่ือมาตกนรกในจงัหวะท่ีท าการลา้งจกัรวาล พวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสไดก้ลบัมาเกิดในมนุษยอี์ก
เลยชัว่นิรันดร ถา้ในสมยัท่ียงัไม่ไดท้  าการลา้งจกัรวาลนั้น มนุษยจ์  าพวกน้ี เม่ือตายไปตกนรกแลว้ ชดใช้
กรรมต่าง ๆ ท่ีพวกเขาไดท้  าเอาไวแ้ลว้ในอดีตจนหมดส้ิน พวกเขาเหล่านั้นกจ็ะมาจุติเป็นเปรต เป็นอสุรกาย
และเป็นเดียรัจฉานตามล าดบั เม่ือหมดกรรมจากสตัวเ์ดียรัจฉานแลว้เหล่าสตัวจ์  าพวกน้ีกย็งัมีโอกาสไดม้า
เกิดเป็นมนุษยไ์ดอี้ก แต่เป็นมนุษยท่ี์โง่เขลาเบาปัญญา ตอ้งท างานหนกัหรือวา่เป็นทาสเขา แต่โชคร้ายท่ีใน
คราวน้ีท่ีเหล่าสรรพสตัวจ์  าพวกมิจฉาทิฐิน้ีจะตอ้งไปตกโลกณัฑม์หานรก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท าลายลา้งสตัวโ์ลก
เลยท่ีเดียว เพราะวา่ในตอนน้ีไม่มีนรกขมุอ่ืนอีกแลว้นอกจากโลกณัฑม์หานรกเท่านั้น เพราะวา่ในยคุท่ีท า



การลา้งจกัรวาลทุกๆ คร้ังนั้น สตัวท์ั้งหลายเม่ือท ากศุลกรรมถึงกบัตอ้งตกนรกแลว้ ไม่มีนรกขมุอ่ืน ๆ 
นอกจากโลกนัตร์มหานรกเท่านั้นเป็นท่ีไปเพราะวา่นรกขมุอ่ืนๆ ไดท้ าการปิดและท าลายหมดแลว้ 
นอกจากโลกณัฑม์หานรกแห่งเดียวเท่านั้น อนัน้ีเป็นปฐมเหตุท่ีกระท าใหเ้หล่าสรรพสตัวจ์  าพวกมิจฉาทิฐิน้ี 
หมดโอกาสจะไดผ้ดุไดเ้กิดเป็นมนุษยไ์ดอี้กแน่นอน อนัน้ีกเ็ป็นสจัจธรรมอีกอยา่งหน่ึง 
  ความเป็นจริงแลว้ มนุษยท่ีไดเ้กิดมาพบพระพทุธศาสนานั้นถือไดว้า่เป็นบุญลาภอนัมหาศาลทีเดียว 
เพราะวา่เหล่าสรรพสตัวห์รือวา่มนุษยท์ั้งหลายในมนุษยโ์ลกทุกๆ จกัรวาลนั้น การท่ีจะมีโอกาสไดเ้กิดมา
เป็นมนุษยแ์ต่ละคร้ังนั้นกแ็สนยากเยน็อยูแ่ลว้ มิใช่วา่จะไดม้าเกิดง่าย ๆ เขาเหล่านั้นไม่รู้ความจริงในขอ้น้ีเลย 
แต่วา่โลกในยคุน้ีแพทยส์มยัวิทยาศาสตร์กย็งัยอมรับขอ้น้ีอยูแ่ลว้ เช่นวา่ก่อนท่ีหญิงจะตั้งครรภน์ั้น การผสม
พนัธ์ของตวัสเปิร์มหรือเรียกง่ายๆ วา่ น ้ าเช้ืออสุจิของผูช้ายนัน่เอง แต่ละคร้ังมีจ านวนหลายลา้นตวัทีเดียว ตวั
ท่ีเก่งหรือท่ีแขง็แรงท่ีสุดเท่านั้นท่ีจะมีโอกาสไดเ้กิดมาเป็นมนุษยร์อดตายมาได ้ น่ีกแ็สดงใหเ้ห็นแลว้วา่การ
เกิดเป็นมนุษยแ์ต่ละคร้ังนั้นไม่ใช่ของง่ายเลย และก่อนท่ีจะมาเป็นตวัสเปิร์มต่างๆ เหล่านั้นไดก้ย็ิง่ยากกวา่
นั้นมากนกั เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายเหล่านั้นตอ้งมีกศุลถึงพร้อมท่ีจะมาแข่งขนัหรือมาต่อสูเ้พื่อเกิดเป็น
มนุษยไ์ดแ้ลว้จึงมีโอกาส เปรียบเสมือนพวกนกักีฬาท่ีไดถู้กคดัเลือกมาแลว้คร้ังหน่ึง ก่อนท่ีจะมาลง
สนามแข่งขนักบัคนอ่ืน ๆ หรือวา่ทีมอ่ืนเขา เม่ือมีโอกาสไดเ้ขา้แข่งขนัแลว้ไม่ชนะ กต็อ้งไปเร่ิมตน้กนัใหม่
จนกวา่จะชนะอีก เสมือนกบันกักีฬาต่าง ๆ กเ็ช่นกนั อนัน้ีกแ็สดงใหเ้ห็นแลว้วา่ การท่ีจะไดม้าเกิดเป็นมนุษย์
ไดน้ั้นมนัแสนยากล าบากแค่ไหน และนอกเหนือจากนั้นอีกกคื็อเม่ือมาเกิดเป็นมนุษยแ์ละมีโอกาสไดพ้บ
พระพทุธศาสนา กย็ิง่เป็นของยากมากกวา่ในการท่ีไดม้าเกิดเป็นมนุษยอี์กหลายแสนลา้นเท่าเป็นทวีคูณ
ทีเดียว เพราะวา่สงัฆรัตนแต่ละพระองคก์วา่จะไดม้าตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้หวัหนา้สงัฆรัตน สัง่สอนเหล่า
สรรพสตัวไ์ดน้ั้น แต่ละองค ์ๆ นั้นมีนอ้ยมากแต่ละกลัป์ ๆ บางกลัป์กไ็ม่มีหวัหนา้สงัฆรัตนมาตรัสรู้เลย หรือ
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่แต่ละพทุธนัดรๆ นั้นห่างยาวไกลกนัมากทีเดียว เราจะเห็นไดม้าจากพวกมนุษยท์ั้งหลาย
ท่ีไดเ้กิดมาก่อนพระพทุธศาสนาจะบงัเกิดข้ึนในโลกนบัเป็นจ านวนไม่ถว้น พวกเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้
พบพระพทุธศาสนา ไม่มีโอกาสพบพระธรรมค าสัง่สอนในพระพทุธศาสนา และไม่มีโอกาสเห็นพระสงฆมี์
รูปร่างหนา้ตาเป็นอยา่งไรเลย เม่ือบรรดาญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลาย เม่ือท่านทั้งหลายมีโอกาสไดเ้กิด
มาเป็นมนุษยแ์ละมาพบพระธรรมค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ซ่ึงหวัหนา้สงัฆรัตนโคดมพระสมณโคดม ได้
ตรัสรู้น าเอาพระธรรมค าสัง่สอนขององคพ์ระพทุธท่ีแทจ้ริงมาสัง่สอนเหล่าสรรพสตัวใ์นยคุน้ีนั้น กถื็อไดว้า่
พวกท่านทั้งหลายเป็นผูมี้บุญอนัใหญ่หลวงนกัหนาแลว้ ท าไมท่านจะละเลยปล่อยโอกาสอนัดีน้ีไปเสียล่ะ 
ควรจะคน้ควา้พระธรรมค าสัง่สอนทั้งหลายในพระไตรปิฎกเหล่านั้นและน าเอามาประพฤติปฏิบติั เพื่อยงัจิต
หรือวา่วญัญาณของตนจะไดพ้น้ภยัจากการถูกท าลายในคร้ังน้ีฯ 
  มนุษยป์ระเภทท่ี ๑ เท่านั้นท่ีจะมีโอกาสปลอดภยัจากการถูกท าลายลา้งจกัรวาลแต่ละคร้ัง ถา้พวกเขา
เหล่านั้นมีความเช่ือเร่ืองสวรรคแ์ละเร่ืองนรกแลว้ และพยายามกระท าแต่คุณงามความดี ไม่ผดิศีลธรรมไม่
เป็นกรรมถึงกบัจะตอ้งไปตกนรกแลว้ พวกเขาเหล่านั้นกจ็ะพน้ภยัไปได ้ ตามท่ีขา้พเจา้กล่าวมาทั้งหมดน้ีไม่
เก่ียวกบัศาสนาใดศาสนาหน่ึงโดยเฉพาะ เพราะวา่ศีล ๕ น้ีเป็นศีลสากล ไม่จ าเพาะเจาะจงวา่จะตอ้งเป็นคน



ศาสนานั้นศาสนาน้ี ถา้มนุษยค์นใดกต็ามประพฤติผดิศีล ๕ ขอ้น้ีเป็นอาจิณตกรรมแลว้กจ็ะตอ้งไปตกนรก
ทั้งนั้น แต่ตรงกนัขา้ม ถา้มนุษยท์ั้งหลายเหล่านั้นประพฤติอยูใ่นศีล ๕ ขอ้น้ีเป็นประจ าแลว้ เขาเหล่านั้นกจ็ะ
ไดรั้บอานิสงส์ในการเป็นผูมี้ศีลเช่นเดียวกนัทั้งหมดทัว่จกัรวาล ไม่จ าเพาะมนุษยท่ี์อยูบ่นผวิของดาวราหู
เท่านั้น แมม้นุษยท่ี์อยูบ่นดาวพฤหสับดีกจ็ะไดรั้บอานิสงส์เช่นเดียวกนั ในจกัรวาลหน่ึง ๆ นั้นมีสถานท่ีให้
มนุษยเ์กิดอยูส่องแห่งดว้ยกนัทุกๆ จกัรวาล อนัน้ีบางท่านอาจจะไม่รู้กเ็ป็นไปได ้ ขา้พเจา้ขอบอกเล่าใหท่้าน
ทั้งหลายทราบเสียเลยในท่ีน้ีวา่ จกัรวาลหน่ึงๆ นั้นมีดวงดาวอยูส่องดวง ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมนุษยแ์ละสตัว์
เดียรัจฉานทั้งหลายเหมือนกนัทุกๆ ชนิด อยา่งกบัท่ีท่านเห็นอยูทุ่กๆ วนัน้ีท่ีเกิดและอยูอ่าศยัคือดาวราหูกบั
ดาวพฤหสับดี ส าหรับดาวพฤหสับดีนั้นใหญ่กวา่ดาวราหูมากมายหลายเท่านกั มีมนุษยแ์ละมีสตัวท์ั้งหลาย
มากมายกวา่หลายเท่า และมีความเจริญในดา้นวิทยาศาสตร์มากกวา่ท่ีดาวราหูน้ีมากนกัอีกแห่งหน่ึง ธรรมท่ีญาติ
มิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายควรมีประจ าใจเอาไวอ้ยา่ใหข้าดคือ สติ, หิริ, โอตปัปะ และขนัติธรรมฯ ธรรม
ทั้ง ๔ ขอ้น้ีถา้พวกท่านทั้งหลายมีเอาไวใ้นตวัและในใจของท่านแลว้ และปฏิบติัตามธรรมทั้ง ๔ ขอ้น้ีอยา่ง
เคร่งครัดแลว้ พวกท่านทั้งหลายกจ็ะพน้ภยัทั้งในโลกน้ีและในสมัปรายกิภพภายภาคหนา้อยา่งแน่นอน ค าวา่
สติขอ้ท่ี ๑ นั้น ใหท่้านทั้งหลายพึงระลึกอยูเ่สมอทุกขณะจิตในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ นอน, ยนื, เดิน, นัง่ ขอ้ท่ี ๒ 
หิริ ไดแ้ก่ความละอายแก่ใจ ก่อนท่ีท่านทั้งหลายจะกระท าอะไรลงไปทั้งกศุลกรรมและอกศุลกรรมต่าง ๆ 
ทางกายกดี็ ทางวาจากดี็ ทางใจกดี็ ในอิริยาบถทั้ง ๔ ดงักล่าวมาแลว้ ในเวลาท่ีท่านทั้งหลายก าลงัจะท าผดิ
ศีลธรรม ซ่ึงเป็นอกศุลกรรมท่ีจะน าไปในทางท่ีเลวทรามต ่าชา้ หรือความชัว่ชา้ต่างๆ ท่ีจะชกัน าใหท่้าน
ทั้งหลายตกนรกได ้ขอ้ท่ี ๓ โอตปัปะ คือความเกรงกลวัต่อบาปกรรมต่างๆ ในการท่ีพวกท่านทั้งหลายจะท า
อกศุลกรรมทุกๆ ชนิดท่ีผดิศีลธรรม ทั้งต่อหนา้ประชาชนกดี็หรือลบัหลงัประชาชนกดี็ในอิริยาบถทั้ง ๔ 
ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ขอ้ท่ี ๔ ขนัติธรรม คือ ความอดทนกลั้นในการกระท าอกศุลกรรมต่างๆ จะเป็นไป
ในทางกายกดี็ ทางวาจากดี็ หรือวา่ในทางใจกดี็ ในอิริยาบถทั้ง ๔ เช่นเดียวกนั ถา้บรรดาญาติมิตรและศิษยานุ
ศิษยท์ั้งหลายกระท าตามท่ีขา้พเจา้แนะน ามาน้ีทุกๆ ประการแลว้ ขา้พเจา้รับรองวา่พวกท่านทั้งหลาย จะ
ปลอดภยัในการลา้งจกัรวาลน้ีแน่นอนฯ 
  ส่วนมนุษยป์ระเภทท่ี ๒ นั้นเรียกวา่ก ้าก่ึงคือเช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึง ท่ีแทจ้ริงแลว้พวกเขาพดูออกมาดว้ย
ความโง่เขลา ซ่ึงพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยไดเ้ขา้มาสมัผสักบัพระศาสนาหรือวา่ธรรมท่ีแทจ้ริง เขาจึงไม่รู้เลยวา่
ธรรมทุกขอ้นั้นหรือวา่ธรรมทุกขอ้นั้นหรือวา่ค าสัง่สอนของพระศาสนาโดยเฉพาะในพระพทุธศาสนานั้น
ธรรมทุกขอ้ทุกหมวดนั้นสามารถพิสูจน์ไดท้ั้งนั้น ไม่ไดเ้ป็นส่ิงเหลวไหลดงัท่ีพวกเขาเหล่านั้นเขา้ใจกนัเอา
เองโดยชนิดท่ีตวัเขาเองยงัไม่ไดพ้ิสูจนด์ว้ยตนเอง กล่าวคือยงัไม่เคยน าเอาธรรมแต่ละขอ้แต่ละหมวดเอาไป
ปฏิบติั เพื่อเป็นการพิสูจน์ดว้ยตวัของตวัเองอยา่งจริงจงั เหมือนกบัพวกนกัวิทยาศาสตร์ท่ีเขาคน้ควา้เอาจริงเอา
จงักบัหลกัการของเขา ทั้งๆ ท่ีหลกัวิทยาศาสตร์นั้นกจ็บัตน้ชนปลายไม่ติดเลยบางกรณีแต่แลว้พวก
วิทยาศาสตร์ทุกประเภทกย็งัใชค้วามพยายามอยู ่ ดว้ยความหวงัและคาดเดาเอาวา่จะตอ้งเป็นอยา่งนั้นเป็น
อยา่งน้ีตามความเขา้ใจของพวกเขา แต่แลว้บางผลลพัทอ์อกมากผ็ดิหวงัเหมือนกนั เช่นพวกนายแพทย์
พยายามเอาสตัวต่์างๆ มาเพื่อท าการทดลองยาต่างๆ เป็นตน้ปรากฏวา่ยงัไม่ไดต้ามท่ีเขาคิดเอาไว ้ ยกตวัอยา่ง



เช่นการเปล่ียนหวัใจ เขาเอาหวัใจลิงมาทดลองใหก้บัคนโดยท่ีเขาคิดวา่ลิงกบัคนนั้นคงจะเหมือนกนั ความ
จริงแลว้มนุษยก์บัสตัวเ์ดรัจฉานพวกนั้นจะเหมือนกนัไดอ้ยา่งไร ถา้จะตามความจริงแลว้ หลกัวิทยาศาสตร์
นั้นเดินสวนทางกบัหลกัพระศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะกบัหลกัพระพทุธศาสนาดว้ยแลว้ยิง่ซ ้ าร้ายหนกัข้ึน 
เพราะวา่หลกัพระพทุธศาสนาคน้ควา้มาเพื่อช่วยสตัวโ์ลกใหพ้น้ภยัต่างๆ ทั้งในปัจจุบนัชาติและ
สมัปรายกิภพ ส่วนในดา้นวทิยาศาสตร์นั้นคน้ควา้มาเพือ่ใชใ้นการท าลายลา้งสตัว ์หรือวา่ทรมานสัตวต่์าง ๆ 
ใหไ้ดรั้บทุกขเ์วทนาต่างๆ มากข้ึนและเพื่อท าลายใหส้ตัวต่์างๆ มีอายนุอ้ยลงหรือเดือดร้อนมากข้ึนทุกๆ กรณี 
แต่วา่มนุษยท์ั้งหลายในปัจจุบนัน้ีส่วนใหญ่แลว้ไม่คิดพจิารณา กลบัมีความยนิดีนิยมยกยอ่ง ถา้พดูกนัใหต้รง
ความจริงแลว้ คือ มนุษยใ์นยคุปัจจุบนัน้ีชอบสรรเสริญยกยอ่งส่ิงท่ีชัว่ชา้ หรือวา่พวกคนชัว่ต่างๆ วา่เป็นคนดี
ของดีเสียเป็นส่วนมาก ส่วนคนดีของดีนั้นกล่าวหาวา่ไม่ทนัสมยั กลบัหาวา่เป็นของไม่ดีไป ผลลพัทใ์นดา้น
วิทยาศาสตร์ท่ีเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาในยคุปัจจุบนัน้ี ผลท่ีเหล่าสรรพสตัวจ์ะไดรั้บจากวิทยาศาสตร์นั้นกถื็อ
ความหายนะทุกๆ รูปแบบตั้งแต่เศรษฐกิจของมนุษยท์ัว่โลกจนถึงสุขภาพร่างกายของสตัวท์ั้งหลายทีเดียว ถา้
ขา้พเจา้จะอธิบายแลว้ยดืยาวมากมายทีเดียว ทุกๆ ชนิดวิทยาศาสตร์เป็นฝ่ายด าพระศาสนาเป็นฝ่ายขาว 
เพราะฉะนั้นจะน าเอาวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบกบัพระพทุธศาสนานั้นไม่ไดเ้ลยทีเดียว ถา้จะเปรียบเทียบ
กบัคนกเ็ท่ากบัวา่คนดีกบัคนชัว่ ส่วนการท่ีจะพิสูจนน์ั้น พระพทุธศาสนาและพระธรรมค าสัง่สอนทั้งหมด
นั้นสามารถพิสูจน์ไดทุ้กขั้นตอนและทุกๆ ชนิดเลยทีเดียว ถา้พวกท่านทั้งหลายอยากพิสูจน์กล็องทดลองดูซิ
และพยายามท าใหไ้ดต้ามธรรมทุกขอ้บ่งบอกเอาไวใ้หไ้ดท่ี้แทจ้ริงกแ็ลว้กนัวา่จะไดผ้ลลพัทอ์อกมาตรง
ตามนั้นไหม ปฏิบติัตั้งแต่ขั้นตน้ ขั้นกลางถึงปรมตัถ ์หรือวา่วิธีท าฌานต่างๆ กต็าม ท่านทั้งหลายลองทดลอง
ดูซิวา่จะไดผ้ลตามนั้นไหม ถา้ท่านท าใหไ้ดต้ามค าสอนของพระศาสดา ตามธรรมต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวเอาไวใ้น
พระไตรปิฎก ใหเ้หมือนกบัพวกนกัวิทยาศาสตร์ท่ีพวกเขาพยายามพสูิจน์ใหไ้ดเ้หมือนกบัต ารับต าราหรือว่า
หลกัวิชาการ เขาพยายามท าใหไ้ดต้ามหลกัวิชาการดงักล่าวนั้นตามขั้นตอนต่างๆ ของหลกัวิทยาศาสตร์ทุกๆ 
ชนิด เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายลองเอาแบบอยา่งใหเ้หมือนกบัพวกนกัวิทยาศาสตร์เหล่านั้น เอามาเป็น
แบบฉบบัทดลองประพฤติปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสัง่สอนในพระศาสนาดู จะไดรู้้แจง้เห็นจริงกนัวา่พระ
ธรรมค าสัง่สอนของพระศาสดาในพระพทุธศาสนานั้นเป็นอยา่งไรเม่ือรู้แจง้เห็นจริงแลว้จะไดช่้วยกนั
เผยแพร่พระพทุธศาสนาของพวกท่านทั้งหลายใหเ้ป็นท่ีประจกัษใ์นสายตาของชาวโลกกนัต่อไป และจะเป็น
การช่วยประเทศชาติไปในตวัดว้ย กล่าวคือเม่ือพวกท่านทั้งหลายสามารถท าฌานต่างๆ ได ้ และมีฌานต่างๆ 
หริวา่ไดอ้ภิญญาต่างๆ แลว้ ท่านกส็ามารถแสดงใหช้าวโลกทั้งหลายพิสูจน์ได ้ จะเป็นเกียรติประวติัแก่ตวั
ท่านและวงศต์ระกลูของท่านเอง และเป็นเกียรติยศแก่ประชาชาติและพระศาสนาดว้ยเช่นกนั ความจริงแลว้
มนุษยใ์นยคุวทิยาศาสตร์ก าลงัรุ่งเรืองอยูทุ่กๆ วนัน้ี ส่วนในดา้นดาราศาสตร์นั้นยงัดอ้ยกวา่หลกั
พระพทุธศาสนาอีกมากมายทีเดียว เช่นในเร่ืองการคน้ควา้ สุริยจกัรวาลเป็นตน้ เม่ือก่อนน้ีกเ็ขา้ใจว่าพระ
อาทิตยห์รือดาวอาทิตยน์ั้นมีเพียงดวงเดียวแต่มาตอนน้ีนกัวิทยาศาสตร์ไดส้ร้างกลอ้งขยายอนัใหญ่ข้ึนมา
ส าหรับส่องดูดาวฤกษต่์างๆ กเ็พิ่งพบวา่พระอาทิตยห์ริวา่ดวงอาทิตยน์ั้นไม่ไดมี้ดวงเดียวเหมือนดงัท่ีพวกเขา
เขา้ใจกนัในสมยัก่อนๆ นั้นปรากฎหวา่ดาวอาทิตยห์ริวา่ดวงพระอาทิตยเ์ป็นร้อยๆ ดวงตามท่ีพวกนกัดารา



ศาสตร์ในยคุน้ีไดค้น้พบข้ึนมาไม่นานมาน้ีเอง ความป็นจริงแลว้สุริยจกัรวาลต่างๆ นั้นตามหลกั
พระพทุธศาสนาของเราท่านทั้งหลายไดส้ัง่สอนบ่งบอกเอาไวอ้ยา่งละเอียดวา่ สุริยจกัรวาลต่างๆ นั้นมี
มากมายทีเดียว เป็นแสนเป็นลา้นจกัรวาล และในจกัรวาลต่าง ๆ นั้นมีเหล่าสรรพสัตวต่์าง ๆ อยูอ่าศยัทุกๆ 
ชนิด ทุกๆ ประเภท ซ่ึงเหมือนกนักบัในจกัรวาลท่ีพวกเราอยูอ่าศยัน้ีทุกประการ ดว้ยมีสวรรค ์ มีนรก และมี
พระพทุธศาสนาหรือวา่ค าสัง่สอนของศาสดาต่างๆ สัง่สอนพวกเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายในจกัรวาลต่างๆ 
นั้นเช่นเดียวกนั อนัน้ีกเ็ป็นอุทาหรณ์แสดงใหเ้ห็นวา่พวกนกัวิทยาศาสตร์และนกัดาราศาสตร์ในยคุท่ีเรียกวา่
รุ่งเรืองแลว้ กย็งัน าเอามาเทียบกบัพระพทุธศาสนาไม่ไดอ้ยูน่ัน่เอง ความรู้ต่างๆ ของพวกนกัวิทยาศาสตร์กดี็
ของพระพทุธศาสนากดี็ ความรู้ต่างๆ นั้นไดม้าดว้ยปัญญาทั้งส้ิน อนัน้ีกแ็สดงใหท้ราบไดแ้ลว้วา่ปัญญากดี็ 
หรือความรู้ความสามารถต่างๆ กดี็ ในพระพทุธศาสนานั้นมีอยูเ่หนือกวา่พวกนกัวิทยาศาสตร์ทุกๆ กรณี 
เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายควรจะเช่ือใครท่ีแทจ้ริง และอีกประการหน่ึงพวกนกัวทิยาศาสตร์หลงผดิคิดวา่
มนุษยท์ั้งหลายท่ีเกิดมาจนถึงยคุปัจจุบนัน้ี ไดเ้ปล่ียนแปรสภาพมาจากพวกลิงทั้งหลายจนมาถึงเป็นมนุษยอ์ยู่
ทุกๆ วนัน้ีเป็นตน้ อนัน้ีกเ็ป็นการเขา้ใจผดิถนดัของนกัวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นอีกเร่ืองหน่ึง 
  ส่วนมนุษยป์ระเภทท่ี ๓ นั้น ตามหลกัธรรมแลว้คือมนุษยจ์  าพวกมิจฉาทิฐิ มนุษยป์ระเภทน้ี
เปรียบเสมือนวา่ตน้ตาลยอดดว้น หมดโอกาสท่ีจะเจริญงอกงามหรือวา่ใหผ้ลประโยชน์อะไรไดอี้กเลย 
กล่าวคือไม่มีโอกาสจะออกดอกออกผลไดเ้ดด็ขาดแน่นอน พระสมณโคดมไดเ้คยตรัสแก่บรรดาพระภิกษุ
ทั้งหลายในโรงธรรมสภาวา่ มนุษยจ์  าพวกมิจฉาทิฐิน้ีเปรียบเสมือนเต่าตาบอดซ่ึงอยูใ่นทะเลกวา้งใหญ่ศาล มี
บ่วงอยูบ่่วงหน่ึง ลมไดพ้ดัเอาบ่วงไปในทิศทั้ง ๔ คือลมทิศเหนือไดพ้ดัพาเอาบ่วงไปทางทิศใต ้ลมทางทิศใต้
กไ็ดพ้ดัน าบ่วงไปทางทิศเหนือ ลมทิศตะวนัออกไดน้ าบ่วงไปทางทิศตะวนัตก ลมทางทิศตะวนัตกกไ็ดพ้ดั
น าบ่วงนั้นไปทางทิศตะวนัออก เป็นอยูอ่ยา่งน้ีตลอดกาล เม่ือถึงหน่ึงปีเต่าตาบอดตวันั้นกจ็ะมีโอกาสโผล่
ข้ึนมาจากกน้ทะเลลึกนั้นปีละคร้ังเท่านั้น พระศาสดาตรัสถามพระภิกษุทั้งเหล่านั้นวา่ เต่าตาบอดตวันั้นมี
โอกาสท่ีจะโผล่ข้ึนมาใหต้รงกบับ่วงนั้นไดไ้หม พระภิกษุทั้งหลายท่ีนัง่ประชุมอยูใ่นโรงธรรมสภาแห่งนั้น
ตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่ เต่าตาบอดตวันั้นไม่มีโอกาสท่ีจะเอาคอและหวัโผล่ข้ึนมาใหต้รงกบับ่วงนั้นไดเ้ลย
พระเจา้ค่ะ พระศาสดาพระสมณโคดมตรัสต่อไปวา่เต่าตาบอดตวันั้นใชค้วามพยายามต่อไป พอถึงปีกโ็ผล่
หวัข้ึนมาคร้ังหน่ึง ยงัมีโอกาสท่ีจะใหห้วัของตนโผล่เขา้บ่วงนั้นไดอ้ยู ่ แต่วา่มนุษยจ์  าพวกมิจฉาทิฐิท่ีจะมี
โอกาสไดเ้กิดมาเป็นมนุษยน์ั้นยากยิง่กวา่เต่าตาบอดตวันั้นหลายร้อยเท่านกั อุทาหรณ์น้ีกจ็ะแสดงใหเ้ห็นวา่
มนุษยจ์  าพวกมิจฉาทิฐินั้นบรรดาญาติมิตรและศิษยานุศิษยไ์ม่ควรจะเขา้ไปเสวนาหรือคบคา้สมาคมดว้ยเป็น
อนัขาด เพราะจะน าพาใหพ้วกท่านทั้งหลายหลงผดิหรือวา่เดินทางผดิไปดว้ยทุกๆ กรณี เพราะมนุษยพ์วก
มิจฉาทิฐินั้นเป็นคนพาลหรือคนโง่นั้นเอง เม่ือเราคบกบัคนพาลหรือว่าคนโง่แลว้มกัจะถูกชกัน าไป
ในทางท่ีไม่ถูกไม่ควรเสมอๆ ทุกเร่ืองทุกกรณี จึงมีค  าพงัเพยของไทยอยูว่า่ คบคนพาล พาลพาไปหาผดิ คบ
บณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล อยา่งน้ีเป็นตน้ เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายควรจะท าตนใหห่้างไกลจากคน
จ าพวกน้ีใหม้ากๆ เอาไว ้ จะไดไ้ม่เดือดร้อนในวนัหนา้และในสมัปรายกิภพภายภาคหนา้ อนัน้ีเป็นค า
เตือนสติของขา้พเจา้ดว้ยความปรารถนาดีแก่พวกท่านทั้งหลายโดยเฉพาะฯ 



  สรุปแลว้มนุษย ์ ๓ จ าพวกหรือวา่ ๓ ประเภทนั้น ประเภทท่ี ๑ นั้นคบหาสมาคมได ้ มีโอกาสท่ีจะ
ชกัชวนไปในทางท่ีดี หรือในทางท่ีพน้ภยัพน้ทุกขไ์ดใ้นวนัหนา้ ส่วนประเภทท่ี ๒ นั้นกค็บไดแ้ต่ผวิเผนิไม่
ควรเช่ือถืออะไรมากนกั ส่วนประเภทท่ี ๓ นั้นไม่ควรคบหาหรือวา่เช่ือถืออะไรเลยและอีกประการหน่ึงท่ี
ขา้พเจา้จะขอเตือนเอาไวใ้นท่ีน้ี ใหญ้าติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายพึงควรระหวงั สงัวรเอาไวก้คื็อ การ
กล่าวต าหนิติเตียนพระรัตนตรัยทั้ง ๓ มีพระรัตนตรัยทั้ง ๓ มีพระพทุธรัตน พระธรรมรัตน และพระสงฆรั์ต
นและพระโพธิสตัวต่์างๆ ส่ิงดงักล่าวน้ีไม่สมควรกระท าอยา่งยิง่ เพราะจะเป็นบาปแก่พวกท่านทั้งหลายเปล่า 
ๆ และเป็นอกศุลกรรมค่อนขา้งหนกัอีกดว้ย จะตอ้งชดใชใ้นสมัปรายกิภพภายภาคหนา้แน่นอน 
 
โดยเฉพาะเจา้ฟ้าชายหรือวา่พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกฏุราชกมุารของพวกเรานั้นไม่สมควรไปต าหนิติ
เตียนอะไรพระองคท่์านทั้งนั้น ส่วนคนอ่ืนๆ เขาจะกล่าวหาพระองคอ์ยา่งไรกเ็ป็นเร่ืองของเขาแต่เราไม่ออก
ความเห็นและเก่ียวขอ้งดว้ย การท่ีขา้พเจา้หา้มไม่ใหพ้วกท่านทั้งหลายไปต าหนิติเตียนหรือวา่กล่าวอะไรนั้น
กเ็พราะวา่ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกฏุราชกมุารพระองคน้ี์ วญิญาณของท่านท่ีแทจ้ริงนั้นเป็นพระ
โพธิสตัวพ์ระองคห์น่ึง ทรงมีพระนามวา่ พระสุมงัคละพระโพธิสตัว ์ ซ่ึงจะไดต้รัสรู้เป็นหวัหนา้พระสงัฆ
รัตนในกาลขา้งหนา้พระองคห์น่ึง คือนบัตั้งแต่พระศรีอริยเมตตรัยเป็นพระองคท่ี์ ๑ แลว้ พระสุมงัคละ
โพธิสตัวก์จ็ะตรัสรู้พระองคท่ี์ ๑๐ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่ควรไปต าหนินิเตียนในพระองคท่์าน ใหเ้ป็น
บาปกรรมติดตวัเราเปล่า ๆ โดยไม่รู้จริงทั้งน้ีเพราะการติเตียนพระรัตนตรัยและพระโพธิสตัวน์ั้นจะไดรั้บ
กรรมเท่ากนั แต่ตรงกนัขา้ม ถา้ท่านสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือวา่พระโพธิสตัวต่์างๆ แลว้ ท่านจะไดรั้บกศุล
เท่ากนั เช่นเดียวกนั เจา้ฟ้าชายฯ ของเรา หรือวา่พระสุมงัคละพระโพธิสตัวพระองคน้ี์ ท่านเป็นนิยตพระ
โพธิสตวัแ์ลว้จะตอ้งไดต้รัสรู้แน่นอนโดยไม่เปล่ียนแปลง เพราะไม่ใช่อนิยตโพธิสตัวฯ์ 
 

แนวทางปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานทั้ง ๒ 
โดยย่อ 

 
  การท่ีท่านทั้งหลายจะน าเอาธรรมหรือวิธีการต่าง ๆ ไปประพฤติไปปฏิบติันั้น สมควรท่ีท่านจะรู้ท่ี
ไปท่ีมาหรือท่ีจะมาบงัเกิดเป็นธรรมค าสัง่สอนต่าง ๆ ในยคุปัจจุบนัเสียก่อนวา่ไปมาอยา่งไรกนั ก่อนอ่ืนท่าน
ควรทราบพทุธประวติัโดยยอ่เสียก่อนเช่นเดียวกนั แต่ก่อนท่ีท่านทั้งหลายจะทราบประวติัของพระศาสดา
พระสมณโคดมนั้น ควรจะทราบประวติัท่ีแทข้องคนชาติไทยเราเสียเลก็นอ้ย ในฐานะท่ีญาติมิตรศิษยานุศิษย์
ส่วนมากเป็นคนชาติไทย 
 



  คนชาติไทยท่ีแทจ้ริงแลว้เป็นมนุษยช์าติแรก หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่เป็นเผา่แรกของมนุษยช์าติ
ทั้งหมดท่ีอาศยัอยูบ่นดาวราหูแห่งน้ี แต่วา่คนชาติไทยกลบัไม่รู้จกัประวติัชาติก าเนิดของตวัเราเองท่ีแทจ้ริง นกั
ประวติัศาสตร์ยคุลหลงัน้ีกเ็หมือนกนั ไม่รู้ประวติัท่ีแทจ้ริงของชนชาติไทย แต่ดนักลบัมาเขียนประวติัศาสตร์
ชาติก าเนิดของตวัเองอยา่งผดิ ๆ คิดวา่ชนชาติไทยเรามาจากท่ีโน่นท่ีน่ีไปตามอารมณ์ ตามแต่ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ซ่ึงไม่
รู้ประวติัชาติไทยท่ีแทจ้ริงไดบ้อกเล่า ความเป็นจริงแลว้เม่ือตวัของตวัเองรู้แลว้วา่ไม่มีความสามารถกไ็ม่ควร
มาเขียนประวติัศาสตร์ ท าใหเ้ดก็รุ่นหลงัเขา้ใจผดิเปล่า ๆ แทนท่ีจะเป็นความรู้ท่ีแทจ้ริงกลบัเป็นการหลงผดิ
ไปมากมายโดยใช่เหตุ แทท่ี้จริงแลว้คนชาติไทยหรือวา่เผา่ไทยนั้น มีก าเนิดมาตั้งแต่สร้างโลกสร้างมนุษยเ์ลย
ทีเดียว หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึววา่ตั้งแต่มีสตัวส่ิ์งท่ีเป็นมนุษยเ์กิดข้ึนในจกัรวาลแห่งน้ีเลยทีเดียว อนัน้ีพิสูจน์
ไดจ้ากดนตรีมโหรีต่าง ๆ ในสวรรคน์ั้นเป็นดนตรีมโหรีไทยทั้งนั้น ไม่ใช่ดนตรีมโหรีฝร่ังมงัค่าท่ีไหน หรือ
วา่ดนตรีมโหรีชาติไหนหรือวา่เผา่ไหนทั้งนั้นในโลกน้ี แต่เป็นดนตรีมโหรีไทยทั้งนั้นทุก ๆ ชั้นในสวรรค์
โลก และภาษาท่ีใชใ้นสวรรคก์เ็ช่นเดียวกนั เป็นภาษาไทยทั้งนั้นทุก ๆ ชั้นในสวรรคโ์ลก และภาษาท่ีใชใ้น
สวรรคก์เ็ช่นเดียวกนั เป็นภาษาไทยทั้งนั้นไม่ใช่ภาษาของคนเผา่ไหนทั้งนั้นและภาษาไทยของเราน้ีใชอ้ยูใ่น
โลกทั้ง ๓ คือพรหมโลก ยมโลก และสวรรคโ์ลก อนัน้ีกแ็สดงใหเ้ห็นแลว้วา่ คนไทยหรือเผา่ไทยน้ีเป็นเผา่
แรกในมนุษยช์าติแห่งน้ีไม่ใช่เผา่อ่ืนแน่นอน อนัน้ีเป็นสจัจธรรมอีกอยา่งหน่ึง และสถานท่ีกเ็ช่นกนัเป็นชมพู
ทวีปแห่งน้ีไม่ใช่ท่ีอ่ืนหรือวา่ทวีปอ่ืน เป็นทวีปเอเชียของเราน่ีเอง ค  าวา่สุวรรณภูมินั้นเป็นช่ือท่ีพระสมณโค
ดมเป็นองคเ์รียกขานตามญาณของพระองค ์ เพราะพระองคท์รงทราบวา่สุวรรณภูมิแห่งน้ีเป็นสถานท่ีอะไรใน
มนุษยโ์ลกแห่งน้ี และมีความส าคญัอยา่งไรแก่มนุษยช์าติมาแต่อดีตกาลอนัเป็นเวลายาวนานมาก จนสุดวิสยั
ของพระองคท่ี์จะหยัง่รู้ได ้ แต่คนไทยเราในยคุหลงั ๆ น้ีกลบัหาวา่ชนชาติไทยเราน้ีมาจากท่ีนัน่ท่ีน่ี หาวา่มา
จากจีนบา้ง มาจากขอมบา้งยุง่กนัไปหมด โดยหารู้วา่ไม่ในอดีตกาลอนัยาวนานมาแลว้นั้น ในชมพทูวีปทั้ง ๔ 
น้ีไดเ้ป็นเมืองข้ึนของชาชาติไทยทั้งนั้นนบัคร้ังไม่ถว้น  
 
ขา้พเจา้จะบอกใหท่้านทั้งหลายทราบคือ ตั้งแต่พทุธนัดรท่ีแลว้หวัหนา้สงัฆรั์ตนทรงพระนามวา่ พระกสัสป
พระศาสดา ไดม้าตรัสรู้เป็นหวัหนา้สงัฆรั์ตนในนามองคพ์ทุธ ไดเ้ท่ียวสัง่สอนเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายอยูถึ่ง
สองหม่ืนปีเศษกท่ี็สุวรรณภูมิแห่งน้ี ในสมยันั้นช่ือเมืองวา่พาราณสี และกเ็ป็นคนชาติไทยดว้ย พวกท่าน
ทั้งหลายทราบบา้งไหม หรือวา่ไดเ้คยมีใครบอกท่าบา้งไหม ถึงแมก่้อนพทุธกาลท่ีพระโคตมสมณโคดม
พระองคน้ี์คนชาติไทยเรากย็งัปักหลกัอยูท่ี่เด๋ียวน้ี แต่มีแผน่ดินท่ีกวา้งขวางมากกวา่เด๋ียวน้ีหลายเท่านกั ส่วน
คนไทยท่ีไดก้ระจดักระจายไปอยูท่ี่อ่ืน ๆ นั้น สาเหตุดั้งเดิมเน่ืองมาจากประเทศเหล่านั้นตกเป็นเมืองข้ึนของ
ชาติไทย จึงไดส่้งคนไทยไปกินเมืองต่าง ๆ และไดฝั้งรกรากกนัตลอดมา เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไดว้า่คน
ไทยจึงมีช่ือเรียกต่างกนัออกไปเป็นตน้วา่ไทยด า ไทยลานชา้ง ไทยใหญ่ ไทยนอ้ย ไทยอาหม เป็นตน้ สรุป
แลว้กค็นไทยนัน่เอง เพราะเหตุท่ีคนชาติท่ียิง่ใหญ่และเป็นชาตินกัรบท่ีเก่งกลา้มาก จนไดส้มญานามจาก
มนุษยเ์ผา่อ่ืน ๆ วา่เป็นชาติดุร้ายและกินคน แทท่ี้จริงแลว้ไม่ไดกิ้นคนจริง ๆ หรอก เพียงแต่ไปรบชนะมามาก 



มีเมืองข้ึนมามากมายหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่กินบา้นกินเมือง กเ็ลยเหมาเอาวา่กินคน ท่ีแทจ้ริงแลว้กิน
เมืองข้ึนมากนัน่เอง  
 
ประเทศไทยของเราน้ีเป็นสถานท่ีตั้งจุดศูนยก์ลางของชามภูทวีปอีกดว้ย และกย็งัมีหลกัฐานจนมาถึงทุก ๆ  
วนัน้ี ขา้พเจา้จะขอยกตวัอยา่งเช่นผลไมช้มพน้ีูมีประวติัเป็นมาอยา่งไร คนไทยเราปัจจุบนัน้ีไดแ้ต่กินกนั
เท่านั้น โดยไม่รู้ประวติัของตน้ไมช้มพูน้ี่เลย ขา้พเจา้ขอบอกเอาไวใ้หท่้านทั้งหลายทราบเพื่อประดบัความรู้
อีกอยา่งหน่ึงวา่ ตน้ชมพูน้ี่เก่ียวขอ้งกบัชมพทูวีปอยา่งไรบา้ง อนัน้ีเป็นเวลายาวนานมาก ไดมี้จอมบรมมหา
จกัรพรรดิไดม้าจุติท่ีสุวรรณภูมิแห่งน้ีและกเ็ป็นชาติไทยเราน้ีเองพระองคจ์ะตอ้งมีขอบขณัฑสีมาข้ึนของ
พระองค ์ ทั้งน้ีดว้ยบุญญาธิการของพระองคเ์องโดยไม่ตอ้งไปรบพุง่กบัใคร ๆ ทั้งนั้น เม่ือเป็นเช่นน้ี พระ
วิษณุกรรมซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นผูม้าสร้างเมืองใหพ้ระองค ์ จึงไดผ้ลไมใ้นสวนนนัทวนัมีช่ือวา่ชมพูน้ี่มาปลูกไวท่ี้
เมืองน้ี แลว้ไดป้ระกาศวา่ตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไปสถานท่ีแห่งน้ีเป็นจุดศูนยก์ลางของชมพทูวีปทั้งส่ีทิศ เป็นขอบ
ขณัฑสีมาของจอมบรมมหาจกัรพรรดิทรงมีบุญญาธิการเหนือกวา่มนุษยท์ั้งปวงในยคุนั้น อนัน้ีเป็นประวติั
ของชมพทูวีปและตน้ไมช้มพูท่ี่พวกเราชอบทานกนัทุก ๆ วนัน้ี ผลไมชุ้มพูด่ั้งเดิมมีอยูใ่นสวรรคเ์ทวโลก
เท่านั้น เพราะฉนั้นชมภูทวีปไม่ใช่ประเทศอินเดียในปัจจุบนัน้ีท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางหรอกแทท่ี้จริงแลว้เป็น
สถานท่ีประเทศไทยเราทุก ๆ วนัน้ีนัน่เอง ขอบเขตกคื็อทวปีเอเชียทั้งหมด  
 
และท่ีพระสมณโคดมพระพทุธศาสดาทรงตรัสเรียกวา่สุวรรณภูมินั้น เพราะพระองคท์รงทราบวา่เป็น
สถานท่ีเกิดของจอมบรมมหาจกัรพรรดิพระโพธิสตัว ์ ซ่ึงมีผวิกายสีทองค าธรรมชาติอนัสุกเปล่งเจิดจา้มีรัศมี
ทั้ง ๖ มีพระองคเ์ดียวในจกัรวาลแห่งน้ีนัน่เอง พระองคจึ์งตรัสเรียกเช่นนั้น  
 
พระพุทธศาสดาฯ พระองคท์รงตรัสเรียกช่ือสุวรรณภูมิน้ีเม่ือสมยัท่ีพระองคไ์ดส่้ง           พระปุณณะเถระเข้า
มาเผยแพร่ศาสนา หลงัจากพระองคไ์ดป้ระกาศพระศาสนาได ้๒๕ ปี ส่วนพระเจา้อโศกมหาราชไดส่้ง พระ
โสณมหาเถระ พระอุตตรมหาเถระ พระฌานีมหาเถระ พระภูริยมหาเถระ ลว้นเป็นพระอรหนัตท์ั้งส้ินแลว้ ๕ 
รูปมาทีหลงัเป็นคร้ังท่ี ๒ ในสมยัพระเจา้โลกลวา้ หรือโลกนลวา้ราชาธิบดี ซ่ึงเป็นพระสหายของพระเจา้
อโศกมหาราชเอง พระเจา้โลกราชาธิบดีทรงครองราชยอ์ยูท่ี่เมืองราชบุรีปัจจุบนัน้ีฯ เดิมช่ือเมืองทอง แต่พระ
ศาสดาพระองคท์รงเรียกเสียใหถู้กตามเดิมวา่สุวรรณภูมิ เพราะวา่พระองครู้์จกัเมืองน้ีไดดี้กวา่ใคร ๆ ทั้งส้ิน
ดว้ยพระญาณของพระองคเ์อง  
 
เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเม่ือไดเ้กิดมาเป็นคนชาติไทยกบัเขาคนหน่ึงกส็มควรภูมิใจและดีใจในชาติ
ก าเนิดของตนเอง เพราะวา่ชนชาติไทยหรือเผา่ไทยน้ีมีความส าคญัมากกบัมนุษยช์าติทั้งหมดทัว่มนุษยโ์ลก
บนดาวราหูแห่งน้ีและไม่ควรไปหลงเช่ือประวติัศาสตร์ชาติไทยซ่ึงไดถู้กเขียนหรือคน้ควา้ในคนยคุหลงั ๆ น้ี 
โดยท่ีไม่รู้แจง้แห่งจริงอะไรทั้งนั้น และไม่มีหลกัฐานมายนืยนัไดท่ี้แทจ้ริงดว้ย ตามท่ีขา้พเจา้ไดบ้อกเล่าน้ีมี



หลกัฐานยนืยนัไดท้ั้งนั้น จะเป็นสมยัเร่ิมตน้มนุษยช์าติกมี็หลกัฐานจากเทวโลก พรหมโลกและยมโลก มีทั้ง
ภาษาพดูและดนตรีมโหรีต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูจ่นถึงทุก ๆ วนัน้ี ถา้ท่านไม่รู้ดว้ยตวัเองกล็องไปเท่ียวหาบุคคลท่ี
สามารถนัง่ทางในได ้หรือวา่พวกผเีขา้เจา้สิงท่ีจริง ๆ แลว้ลองถามเขาดูซิวา่ ภาษาพดูและดนตรีมโหรีในโลก
ทั้ง ๓ นั้นตรงตามท่ีขา้พเจา้บอกเล่าไหมถา้เขานัง่ทางในไดจ้ริงเขาจะตอ้งบอกถูกแน่นอน นอกเสียจากพวก
นั้นไม่ไดเ้ขา้ทรงจริงหรือนัง่ทางในไม่ไดจ้ริงเท่านั้น  
 
ส่วนคนไทยยคุลพระสมณโคดมและยคุพระเจา้อโศกมหาราชนั้นกย็งัมีหนงัสือจารึกอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ตาม
พระไตรปิฏกและค าจารึกของพระเจา้อโศกมหาราชท่ีประเทศอินเดียนั้น ในคราวท่ีพระเจา้อโศกมหาราชได้
ส่งพระอรหนัตท์ั้ง ๕ รูปเขา้มาเผยแพร่พระศาสนาในสุวรรณภูมิแห่งน้ีอนัน้ีเป็นหลกัฐานท่ีเช่ือถือไดท้ั้งนั้น
เพราะยงัมีหลกัฐานปรากฏอยูทุ่กชนิด  
 
สมยัพระเจา้ปนเสนทิโกศลมหราชกเ็ป็นพระสหายกบัพระเจา้ทบัไทยทอง พระเจา้ทบัไทยทองพระองคไ์ด้
เคยเสดจ็ไปฟังเทศน์จากพระศาสดาจนไดบ้รรลุฌสดาบนัและไดนิ้มนตพ์ระปุณณมหาเถระมาพร้อมดว้ย
พระสงฆอี์กจ านวนหน่ึง ซ่ึงมีพระปุณณมหาเถระเป็นหวัหนา้ และพระเจา้ทบัไทยทองท่านไดโ้สดาบนั 
พระองคจึ์งมอบราชสมบติัใหพ้ระเจา้ทองจอมฟ้าพระราชโอรสครองราชยส์มบติัแทนพระองค ์พระองคก์ไ็ด้
ไปจ าศีลปฏิบติัธรรมอยูก่บัพระปุณณมหาเถระอยูท่ี่ถ  ้าเขางู (คือราชบุรีในปัจจุบนัน้ี) พระเจา้ทบัทองไทยทรง
ด ารงพระชนมายตุ่อมาถึง ๑๑๘ ปี จึงไดส้ิ้นพระชนมเ์ม่ือเดือน ๕ ข้ึน ๑ ค ่า พทุธศกัราชได ้ ๑๒ ปี ซ่ึงมี
หนงัสือจารึกอยุเ่ป็นหลกัฐานเป็นหนงัสือจารณท่ีแผน่กระเบ้ืองท่ีถ ้าเขางูนั้น 
 
  ความเป็นจริงแลว้ถา้เราจะเขียนประวติัศาสตร์ชาติไทยยคุหลงัน้ี ก่อนพทุธกาลสกัแปดเกา้พนัปีควร
เร่ิมตน้ท่ีเพชรบุรี กาญจนบุรี แลว้จึงมาราชบุรี แลว้จึงมานครปฐม และสุพรรณบุรี ถึงมาสมยัลานนาไทย 
สุโขทยั อยธุยา ถึงสมยักรุงธนบุรี และกรุงเทพฯ ปัจจุบนัน้ีตามล าดบัจึงจะถูกตอ้ง ท่ีขา้พเจา้ไม่ไดก้ล่าว
ตามล าดบันั้น เพราะวา่เอาแต่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระศาสนาเท่านั้น ขา้พเจา้จึงไดต้ดัเอาสมยัราชบุรีตอนทา้ย ๆ น้ี 
แทนท่ีจะกล่าวตั้งแต่ขนุหาญไทยฟ้าปฐมกษตัรยส์มยัเม่ือเพชรบุรีเด๋ียวไดเ้ป็นเมืองหลวงเม่ือหน่ึงหม่ืนพนัหา้
ร้อยสามสิบสามปีท่ีแลว้  
 
เพราะวา่ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ขียนประวติัศาสตร์ชาติไทยเพียงแต่บอกความจริงของชนชาติไทย ใหบ้รรดาญาติมิตร
และศิษยานุศิษยท์ั้งหลายทราบราชก าเนิดของตนเองเสียเลก็นอ้ย ก่อนสมยัเพชรบุรีกคื็อ เมืองพิษณุโลก เมือง
พิษณุโลกไดเ้ป็นเมืองหลวงท่ีเจริญรุ่งเรืองมากอีกยคุสมยัหน่ึง และไดเ้ป็นเมืองหลวงอยูย่าวนานทีเดียว และ
มีพระบรมจกัรพรรดิเสวยราชดว้ยบุญญาธิการอีกดว้ย มีทวีปทั้ง ๔ เป็นเมืองข้ึนของพระองคท์ั้งหมดทัว่ชมพู
ทวีป โดยไม่ตอ้งยกทพัไปรบราฆ่าฟันกนั ดว้ยบุญฤทธ์ิของพระบรมจกัรพรรดิ พระบรมจกัรพรรดิทรงพระ
นามวา่พระพทุธชินราชาธิบดีมไหศวรรยดิ์เรกฤทธ์ิโพธิสตัว ์ เพราะฉะนั้นเม่ือพวกท่านทั้งหลายไดเ้กิดมา



เป็นคนชาติไทยกถื็อไดว้า่ พวกท่านทั้งหลายมีบุญกศุลอนัไดส้ะสมเอาไวใ้นอดีตชาติมากมายพอสมควรแลว้
จึงไดม้าเกิดเป็นคนชาติไทยซ่ึงมีพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยของเรา และพวกท่าทั้งหลายก็
กลายเป็นพทุธมามะกะไปโดยก าเนิด เพราะวา่พอ่ แม่ ปู่ ยา่ ตา ยาย ไดเ้คารพนบัถือพระพทุธศาสนามาตั้งแต่
ตน้ฯ 
 
  ต่อไปน้ีเราควรมาศึกษาประวติัของพระบรมศาสดา หวัหนา้พระสงัฆรั์ตนพระองคน้ี์ ซ่ึงเป็นผูไ้ด้
ตรัสรู้น าเอาธรรมมาเผยแพร่ ใหพ้วกท่านทั้งหลายจะไดน้ าเอามาประพฤติปฏิบติัเพื่อการหลุดพน้จากสงั
สารวฎั คือการเวียนวา่ยเกิดตายกนัมานบัชาติภพไม่ถว้นแลว้ในอดีตชาติท่ีผา่นมา พระบรมศาสดาโคตมพระ
สมณโคดมซ่ึงเป็นหวัหนา้พระสงัฆรั์ตนในนามองคพ์ระพทุธเจา้พระองคน้ี์ มีพระนามเดิมหรือช่ือเดิมวา่พระ
เจา้สิทธตัถราชกมุาร ซ่ึงเดิมเป็นเทพบุตรอยูใ่นสวรรคช์ั้นดุสิตเทวโลกมีพระนามวา่สนัตุสิตเทพบุตร
โพธิสตัว ์ ไดเ้สดจ็ลงมาเกิดเป็นมนุษยเ์พื่อโปรดสตัวโ์ลกใหพ้น้จากราคะ โทสะ โมหะ คือพน้จากสังขารวฎั
การเวยีนวา่ยเกิดตาย ไดม้าปฏิสนธิสู่พระครรภข์องพระนางสิริมหามายา ซ่ึงเป็นพระมเหสีของพะรเจา้สุทโธท
นะเจา้เมืองกบิลพสัดุศ์ากยวงศใ์นประเทศอินเดียปัจจุบนัน้ี ในวนัท่ีพระโพธิสตัวไ์ดเ้สดจ็ลงมาปฏิสนธินั้น 
พระนางสิริมหามายาไดท้รงพระสุบินวา่ชา้งเปือกไดน้ าดอกบวัจากภูเขาเงินภูเขาทองมาถวายพระองค ์ พวก
ราขปุโรหิตพระชะตาแลว้กราบทูลวา่ พระนางจะไดพ้ระราชโอรสท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยบุญญาธิการ อยู่
ต่อมาครบถว้นทศวนัวิสาขบูชา ตรงกบัวนัเพญ็กลางเดือน ๖ ก่อนพทุธศกัราช ๘๐ ปี พระนางสิริมหามายา
ไดท้รงประสูติพระราชโอรสท่ีใตต้น้รังในสวนลุมพินี พระโพธิสัตวห์ลงัจากประสูติออกมาแลท้รงด าเนินได ้
๗ กา้ว และมีดอกบวั ๗ ดอกผดุข้ึนมารองรับพระบาทและทรงตรัสวา่เราจะเป็นใหญ่ในโลก แมว้นัท่ีท านาย
พระลกัษณะพระโพธิสตัวก์ย็งัแสดงอิทธิปาฏิหาริยข้ึ์นอยูเ่หนือเศียรกาลเทวิดาบส และยงัไดแ้สดงอิทธิปาฎิ
หาริยต่์าง ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น วนัแรกนาขวญัเม่ือพระองคย์งัพระเยาวอ์ยู ่ สิทธตัถราชกุมารไดแ้สดง
ปาฏิหาริยโ์ดยนัง่สมาธิเจริญฌาน แมต้ะวนับ่ายเงาตน้หวา้มิไดเ้ล่ือนไปตามตะวนั กลบัฉายตรงเหมือนเวลา
เท่ียงวนั และพระโพธิสัตวย์งัแสดงศิลปะศาสตร์ในดา้นธนูอีก ๑๘ อยา่ง ทรงสามารถยกธนูหนกัซ่ึงคนตั้ง
พนัคนจึงจะยกไหว แต่พระองคเ์ดียวธนูนั้นได ้ ใหช้าวโลกไดเ้ห็นเป็นอศัจรรย ์ ตามประวติัของพระองคน์ั้น
แมว้นัราชาภิเษกเหล่าเทพเจา้กเ็สดจ็มาถวายน ้าสงัข ์ และในวนัอภิเษกกบัพระนางพมิพาดว้ย พระองคไ์ด้
ครองราชยส์มบติัอยูก่บัพระนางพิมพามาเป็นเวลา ๒๙ ปี จนอยูม่าวนัหน่ึงพระองคไ์ดเ้สดจ็ประพาสอุทายาน 
เทพยดาไดเ้นรมิตใหพ้ระองคไ์ดท้อดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือคนแก่ คนเจบ็ คนตาย และสมณะ 
พระองคมี์พระทยัยนิดีในสมณะเพศ พระองคจึ์งไดห้นีออกบรรพชาในวนัท่ีพระนางพิมพาประสูติพระราหุ
ลพระราชโอรส ในวนันั้พระโพธิสตัวไดเ้กิดธรรมสงัเวช โดยท่ีพระองคไ์ดเ้สดจ็ไปในหอ้งบรรทมของพระ
นางพิมพาในเวลาดึกสงดั ไดท้รงเห็นนางสนมก านลัในต่าง ๆ นอนผา้ผอ่นหลุดลุ่ยและมีอาการต่าง ๆ กนั 
เป็นตน้วา่บางคนกน็อนกรน บางคนกน็อนน ้าลายไหลออกมา บางคนกน็อนละเมอเป็นตน้ พระองคจึ์งได้
ตดัสินพระทยัชกัชวนนายฉนันะและทรงมา้กณัฐกะออกจาเมืองมาถึงฝ่ังแม่น ้าช่ือวา่อโนมานทีพระองคท์รง
เอาพระขรรคต์ดัพระเมาฬีแลว้อธิษฐานบรรพชา ณ ท่ีริมฝ่ังแม่น ้าอโนมานที แลว้ใหน้ายฉนันะกลบัไปเมือง



ของพระองค ์ เพื่อการส่งข่าวบอกพระบิดาและพระญาติวงศพ์ร้อมดว้ยพระนางพิมพาวา่พระองคไ์ดท้รง
ผนวชเรียบร้อยแลว้ ทรงรับสัง่ไม่ใหเ้ป็นห่วงพระองคพ์ระองคก์ไ็ดเ้ท่ียวไปแสวงหาเพื่อการศึกษาในส านกั
ต่าง ๆ และไดม้าอยูเ่ป็นศิษยข์องอุทกดาบสรามบุตรและอาฬมดาบสรามโคตร ทางศึกษาจนไดฌ้าน ๘ แต่
พระองคเ์ห็นวา่ยงัมีอุปทานอยู ่ไม่ใช่หนทางแห่งโพธิญาณท่ีแทจ้ริง พระองคจึ์งไดอ้  าลาอาจารยท์ั้ง ๒ ไปเพื่อ
บ าเพญ็เพียร เพื่อแสวงหาซ่ึงโพธิญาณดว้ยวิธีต่าง ๆ ทรงบ าเพญ็ทุกขกิริยาทรงทรมานพระองคเ์องจนพระ
วรกายเหลือแต่หนงัหุม้กระดูกกย็งัไม่ส าเร็จ จึงมาพบมชัฌิมาปฏิปทาปฏิบติัในทางสายกลาง ซ่ึง
เปรียบเสมือนวา่พิณ ๓ สายของพระอินทร์คือ ถา้ตึงนกัสายพิณกข็าด ถา้สายพิณหยอ่นหนกักฟั็งไม่ไพเราะ 
นอกเสียจากเล่นพิณพอดี ๆ ไม่ตึงนกัและไม่หยอ่นนกัเท่านั้น จึงจะดีดพณิไดไ้พเราะเป็นท่ีชอบใจของคน
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นพระองคก์ไ็ดใ้ชห้ลกัสายกลางน้ีบ าเพญ็เพียรอยูโ่ดยใชอ้านาปาณสติเป็นหลกัในการท า
สมาธิจนรวมเวลาได ้๖ ปี อยูต่่อมาวนัหน่ึงเม่ือก่อนพทุธศกัราช ๔๕ ปีเป็นวนัข้ึน ๑๕ ค ่าเดือน ๖ พระองค์
ไดรั้บขา้วมธุปยาสจากนางสุชาดาซ่ึงเป็นลูกสาวของหวัหนา้หมู่บา้น ไดน้ าเอามาถวายเพราะส าคญัผดิคิดวา่
พระองคเ์ป็นเทวดา เม่ือพระองคท์รงเสวยเสร็จแลว้พระองคท์รงอธิษฐานถึงบารมีต่าง ๆ ท่ีพระองคไ์ด้
บ าเพญ็มาแลว้ ไดท้รงลอยถาดนั้นไปในแม่น ้าเนรัญชราแลว้พระองคก์ก็ลบัมาประทบัท่ีใตร่้มโพธ์ินั้น แลว้
ทรงตั้งสจัจะอธิษฐานวา่ตั้งแต่บดัเด๋ียวน้ีและวนัน้ีเป็นตน้ไป ถา้พระองคย์งัไม่ไดบ้รรลุสมัมาสมัโพธิญาณ
แลว้พระองคจ์ะไม่ทรงลุกจากสถานท่ีน้ี ถึงแมว้า่พระองคจ์ะส้ินพระชนมชี์พไปกต็าม เพราะฉะนั้นในคืนวนั
เพญ็กลางเดือน ๖ ก่อนพทุธศกัราช ๔๕ ปี พระองคไ์ดต้รัสรู้อนุตรสมัโพธิญาณ คือพระองคต์รัสรู้อริยสจัทั้ง 
๔ คือทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ก่อนใคร ๆ ในโลกน้ีในยคุน้ี ณ โคนตน้ศรีมหาโพธ์ิในวนันั้น แลว้พระศาสดา
ไดท้รงประกาศพระศาสนาเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัเพญ็กลางเดือน ๘ ในปีนั้น โดยท่ีพระองคไ์ดเ้สดจ็ไปเทศน์
โปรดพระเบญจวคัคีย ์ มีพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นหวัหนา้ พระวปัปะ พระภทัธิยะ พระมหานามะและ
พระอสัสชิ ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี เรียกกนัวา่ปฐมเทศนาคือการเทศน์โปรดสตัวค์ร้ัง
แรกนัน่เอง จนพระอญัญาโกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรมไดส้ าเร็จเป็นพระโสดาบนัเป็นคนแรก พระบรม
ศาสดาเปล่งอุทานออกมาวา่อญัญาสิ ๆ โกณฑญัโญ พระอญัญาโกณฑญัญะรู้แลว้ ๆ ต่อจากนั้นพระองคก์ไ็ด้
เท่ียวเสดจ็จาริกประกาศพระพทุธศาสนาตามคามนิคมราชธานีไปในประเทศต่าง ๆ ทัว่ชมพทูวีปจนถึง ๔๕ 
ปี จึงไดเ้สด็จดบัขนัธ์สู่พระปรินิพพานเม่ือวนัเพญ็วิสาขะมาศกลางเดือน ๖ ซ่ึงเป็นวนัตั้งตน้ของพทุธศกัราช 
มาจนถึงทุกวนัน้ีไดล่้วงเลยมาแลว้ถึงสองพนัหา้ร้อยกวา่ปีมาแลว้ อนัน้ีคือท่ีมาของธรรมทั้งหมดท่ีพวกเราท่าน
ทั้งหลายจะไดน้ าเอาธรรมมาประพฤติปฏิบติัเพื่อการหลุดพน้ในสงัขารวฎักนัต่อไป  
 
ส่วนใครจะหลุดพน้หรือไม่นั้นกแ็ลว้แต่กศุลบารมีของใคร หรือวา่ใครมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมากนอ้ยแค่
ไหน และมีความเพยีรพยายามแค่ไหนนั้นเป็นเร่ืองของพวกญาติมิตรและศิษยานุศิษยน์ัน่เอง และควรทราบ
เอาไวอี้กอยา่งหน่ึงวา่ การเล่าเรียนในพระศาสนาน้ีมีอยูส่องแบบสองอยา่งดว้ยกนัคือ คนัถธุระและวิปัสสนา
ธุระ คนัถธุระนั้นคือเล่าเรียนศึกษาหลกัในพระไตรปิฎกอนัไดแ้ก่พระธรรม พระวินยัและพระพทุธประวติั
ต่าง ๆ สอบเป็นนกัธรรมชั้นตรี, โท, เอก และมหาเปรียญธรรมชั้นต่าง ๆ จนถึง ป.ธ.๙ ประโยคเป็นท่ีสุด 



ส่วนวิปัสสนาธุระนั้นศึกษาพระกรรมฐานทั้ง ๒ มีสมถกมัมฎัฐานและวิปัสสนากมัมฎัฐาน ศึกษาเล่าเรียน
เพื่อน าเอามาประพฤติปฏิบติั เพื่อการใหห้ลุดพน้ทุกขใ์นสงัสารวฎัเป็นท่ีสุด อนัเป็นจุดประสงคข์อง
กรรมฐานทั้ง ๒ และเป็นจุดประสงคข์องพระบรมศาสดาท่ีพระองคท่์องเท่ียวไปเทศนาโปรดเหล่าสรรพ
สตัวท์ั้งหลายในสมยัท่ีพระองคย์งัทรงมีพระชนมชี์พอยู ่
 
  ตามประวติัพทุธวงศพ์ระบรมศาสดาหวัหนา้พระสงัฆรั์ตนต่าง ๆ เท่าท่ีผา่นมานบัไม่ถว้นนั้น มีพระ
สมณโคดมพระศาสดาพระองคน้ี์เท่านั้นท่ีมีอายนุอ้ยท่ีสุด ท่ีเท่ียวโปรดสตัวโ์ลกเพยีง ๔๕ ปีเท่านั้น เท่าท่ี
ผา่นมาแลว้ ขา้พเจา้จะกล่าวยอ้นไปตั้งแต่พระศาสดาพระทีปังกรหวัหนา้พระสงัฆรั์ตนในนามพระพทุธเจา้ 
ท่ีทรงพยากรณ์ชฎิลดาบสช่ือวา่สุเมธในคร้ังนั้นคือพระสมณโคดมพระศาสกาของเราน่ีแหละ ในศาสนาของ
พระองครุ่์งเรืองมากและพระทีปังกรพระศาสดามีอายยุนือยูถึ่งหน่ึงแสนปี พระองคเ์ท่ียวเทศน์โปรดสตัวใ์ห้
พน้สังสารวฎัเป็นอนัมาก ในยคุนั้นเป็นค าพยากรณ์จากพระทีปังกรหวัหนา้สงัฆรั์ตนในนามองคพ์ทุธเป็น
องคแ์รกวา่ ชฎิลดาบสน้ีจกัไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ในโลกในกปัอนัประมาณมิไดน้บัแต่กปัน้ี และต่อมา
พระศาสดามีพระนามวา่พระโกณฑญัญะ และพระตณัหงักร และพระเมธงักร และพระสรณงักร และพระที
ปังกรอีกพระองคห์น่ึง ลว้นแลว้มีพระชนมายหุน่ึงแสนปีทั้งนั้น และมนุษยใ์นยคุนั้น ๆ กมี็อายหุน่ึงแสนปี
ดว้ยเช่นเดียวกนั ไดท้รงพยากรณ์เช่นเดียวกนัวา่สมณโคดมพระองคน้ี์จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ ในสมยัท่ี
พระโกณฑญัญพทุธนั้น พระศาสดาพระสมณโคดมเป็นกษตัริยพ์ระนามวา่วิชิตาวี เป็นใหญ่ในแผน่ดินโดยมี
สมุทรสาครเป็นขอบเขต และมาในยคุพระพทุธหวัหนา้พระสงัฆรั์ตนมีพระนามวา่พระมงัคละ กท็รง
พยากรณ์อีกวา่จะไดต้รัสรู้เป็นองคพ์ระพทุธเจา้ แต่ในสมยันั้นพระศาสดาพระสมณโคดมเป็นพระเจา้
จกัรพรรดิทรงมีพระนามวา่สุนนัทะ ในศาสนาของพระมงัคละศาสดา พระองคมี์พระชนมายเุกา้หม่ืนปี
เพราะวา่ในยคุนั้นมนุษยท์ั้งหลายมีอายเุกา้หม่ืนปี และพระสุมนพทุธเจา้พระองคน้ี์กมี็อายพุระชนชีพอยูเ่กา้
หม่ืนปีเช่นเดียวกนัเหมือนกบัพระมงัคละพทุธเจา้ และอยูต่่อมาพระพทุธเจา้ทรงพระนามวา่พระเรวตะได้
ทรงพยากรณ์อีกวา่พราหมณ์ผูมี้นามวา่อติเทพน้ีจกัไดต้รัสรู้เช่นเดียวกนั แต่ในสมยัพระเรวตะพทุธนั้นมีพระ
ชนมชี์พอยูแ่ค่หกหม่ืนปี เพราะมนุษยใ์นยคุนั้นมีอายเุท่านั้น และมาถึงพระพทุธท่ีทรงพระนามวา่พระโสภิ
ตะ พระศาสดากไ็ดรั้บค าพยากรณ์อีก ในสมยันั้นพระสมณโคดมของเราเป็นพราหมณ์มีนามวา่สุชาติ แต่ใน
สมยันั้นพระโสภิตะพทุธเจา้พระชานมายเุกา้หม่ืนปี และมนุษยใ์นยคุนั้นกมี็อายเุกา้หม่ืนปีเป็นอายขุยั
เช่นเดียวกนั และต่อมาถึงพทุธนัดรพระอโนมทสัสีพทุธเจา้กท็รงพยากรณ์ยกัษต์นหน่ึงคือพระสมณโคดมวา่
จะไดต้รัสรู้ในอนาคตเช่นเดียวกนั พระอโมทสัสีพทุธเจา้พระองคมี์พระชนมชี์พเท่ียวเทศน์โปรดสตัวอ์ยู่
หน่ึงแสนปี เพราะวา่มนุษยใ์นยคุนั้นมีอายหุน่ึงแสนปีเป็นอายขุยั และพทุธนัดรต่อมามีพระพทุธเจา้ทรงพระ
นามวา่พระปทุมกไ็ดพ้ยากรณ์พระศาสดาพระสมณโคดม ในสมยันั้นพระองคเ์กิดเป็นราชสีห์วา่จะไดเ้ป็น
พระพทุธเจา้ในอนาคตเช่นเดียวกนั ในศาสนาของพระปทุมพทุธเจา้นั้นพระองคมี์พระชนมายอุยูห่น่ึงแสนปี 
และพระองคเ์ท่ียวเทศน์โปรดเหล่าสรรพสตัวจ์นส้ินหน่ึงแสนปีจึงนิพพาน เพราะวา่มนุษยใ์นยคุนั้นมีอายุ
หน่ึงแสนปีเป็นอายขุยั เม่ือถึงพทุธนัดรพระนารทะพทุธเจา้ ซ่ึงสมยันั้นพระศาสดาสมณโคดมเป็นชฎิลก็



ไดรั้บพยากรณ์เช่นเดียวกนัเหมือนกบัพระพทุธเจา้องคท่ี์แลว้มา ส่วนพระนารทะพระศาสดานั้นพระองคมี์
พระชนมชี์พเกา้หม่ืนปี เพราะวา่ในสมยันั้นมนุษยมี์อายเุกา้หม่ืนปีเป็นอายขุยั พระองคจึ์งมีอายเุท่านั้น ทรง
เท่ียวเทศน์สัง่สอนเหล่าสรรพสตัวจ์นส้ินอายขุยัจึงไดเ้สดจ็เขา้สู่ปรินิพพาน พระพทุธนัดรต่อมามี
พระพทุธเจา้ทรงพระนามวา่พระปทุมมุตตระ พระศาสดาซ่ึงในสมยันั้นพระศาสดาสมณโคดมของเราน้ีเป็น
ชฎิลช่ือวา่รัฎฐิกะกไ็ดรั้บพยากรณ์วา่ จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธใจอนาคตกาลเช่นเดียวกนั และในศาสนาของ
พระปทุมมุตรพระพทุธเจา้พระองคน์ั้นเจริญรุ่งเรืองมาก และพระองคมี์อายหุน่ึงแสนปีเพราะวา่มนุษยใ์นยคุ
นั้นมีอายขุยัหน่ึงปี และมาในสมยัพระพทุธเจา้ท่ีทรงพระนามวา่พระสุเมธไดม้าตรัสรู้เป็นพระศาสดา และ
พระสมณโคดมเป็นมาณพมีนามวา่อุตระกไ็ดรั้บพยากรณ์วา่จะไดต้รัสรู้เช่นเดียวกนั แต่พระสุเมธศาสดามี
พระชนมายไุดเ้กา้หม่ืนปี เท่ียวสัง่สอนสตัวท์ั้งหลายใหห้ลุดพน้จากราคะโทสะ โมหะ เป็นอนัมาก และ
มนุษยใ์นยคุนั้นมีอายเุกา้หม่ืนปีอายขุยั จนมาถึงพทุธนัดรของพระพทุธเจา้ท่ีทรงพระนามวา่พระสุชาตะ
ไดม้าตรัสรู้เป็นพระศาสดา พระสมณโคดมพระศาสดาของเราน้ีเป็นพระเจา้จกัรพรรดิผูมี้พลนิกายมาก เป็น
ใหญ่ในทวีปทั้งส่ี เหาะไปในอากาศถวายราชสมบติัใหญ่ในทวีปทั้งส่ีและรัตนะ ๗ ประการอนัประเสริฐแก่
พระพมุธเจา้ท่ีมีพระนามวา่สุชาตะ แลว้ออกบวชในพระศาสนาของพระองค ์ พระบรมศาสดาสุชาตะกไ็ด้
พยากรณ์พระสมัมาสมัพทุธเจา้พระสมณโคดมเช่นเดียวกนัวา่อีกสามหม่ืนกปัจะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธ พระ
พทุธศาสดาพระสุชาตะมีพระชนมชี์พอยูเ่กา้หม่ืนปี เทศน์สัง่สอนสตัวท์ั้งหลายจึงไดเ้ขา้นิพพาน มนุษยใ์น
สมยันั้นมีอายเุกา้หม่ืนปีเป็นอายขุยั มาถึงพทุธนัดรมีพระบรมศาสดาทรงพระนามวา่พระปิยทสัสี พระศาสดา
พระสมณโคดมเป็นณพช่ือวา่กสัสปะเป็นพราหมณ์ไดรั้บพยากรณ์วา่อีกพนัแปดร้อยกปัมาณพผูน้ี้จะไดต้รัสรู้
เป็นพระพทุธเจา้ ส่วนพนะปิยทสัสีพระพทุธเจา้ทรงมีพระชนมชี์พอยูเ่กา้หม่ืนปีเท่ากบัอายมุนุษยท์ั้งหลายใน
ยคุนั้น อยูต่่อมาถึงพทุธนัดรของพระพทุธเจา้ท่ีทรงพระนามวา่พระอตัถทสัสี พระศาสดาสมณโคดมเป็น
ชฎิลช่ือวา่สุสิมะมรตะบะอนัรุ่งเรือง ประชาชนยกยอ่งวา่เป็นผูป้ระเสริฐสุดในแผน่ดิน ไดน้ าเอาดอก
มณฑารพ ดอกปทุม และดอกปาริชาติอนัเป็นทิพยจากเทวโลกมาบูชาพระสัมมาสมัพทุธเจา้พระพทุธอตัถทสั
สี มหามุนีพระองคน์ั้นกท็รงพยากรณ์วา่ในพนัแปดร้อยกปัจะไดเ้ป็นพระพทุธเจา้เช่นเดียวกนั ส่วนพระอตัถทสั
สีพทุธเจา้พระองคพ์ระชนมชี์พอยูห่น่ึงแสนปี เพราะมนุษยใ์นยคุนั้นมีอายขุยัเท่านั้น มาถึงพทุธนัดรของพระ
ธรรมทสัสีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระบรมศาสดาพระสมณโคดมของเราเป็นทา้วปุรินททสกักเทวราชก็
ไดรั้บพยากรณ์วา่ ในพนัร้อยแปดกปัต่อจากน้ีทา้วปุรินททสกักเทวราชน้ีจะไดต้รัสรู้เป็นองคพ์ทุธ ส่วนพระ
ธรรมทสัสีสมัมาสมัพทุธเจา้มีพระชนมายอุยูห่น่ึงแสนปีจึงนิพพาน เพราะมนุษยใ์นยคุนั้นมีอายหุน่ึงแสนปี
เป็นอายขุยั พอมาถึงพทุธนัดรท่ี ๒๐ พระพทุธมีพระนามวา่พระสิทธตัถพระบรมศาสดา และพระศาสดาพระ
สมณโคดมเป็นดายสช่ือวา่มงคล มีเดชอนัรุ่งเรืองประกอบดว้ยอภิญญา ไดน้ าเอาผลหวา้ถวายแด่พระศาสดา
สิทธตัถสมัมาสมัพทุธในสมยันั้น พระสิทธตัถพระบรมศาสดาไดท้รงพยากรณ์วา่ชฎิลดาบสน้ีต่อไปในกปัท่ี 
๙๔ จะไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ในโลก ส่วนพระสิทธตัถพระบรมศาสดานั้นพระชนมชี์พอยูห่น่ึงแสนปีเท่ียวสัง่
สอนเหล่าสรรพสตัวอ์ยูจ่นส้ินอายขุองพระองค ์ เพราะมนุษยใ์นสมยันั้นมีอายหุน่ึงแสนปีเป็นอายขุยั มาถึง
พทุธนัดรท่ี ๒๑ มีพระพทุธเจา้ทรงพระนามวา่พระติสสไดม้าตรัสรู้ พระสมณโคดมพระบรมศาสดาของเรา



พระองคม์าเกิดเป็นพระมหากษตัริยมี์พระนามวา่สุชาต ไดอ้อกบวชเป็นฤาษีและไดรั้บพยากรณ์จากพระพทุธเจา้
พระติสสเช่นเดียวกนั ส่วนพระติสสพระพุทธเจา้พระองคน์ั้นมีอายุหน่ึงแสนปีเท่ากบัมนุษยใ์นยุคนั้น 
มาถึงพุทธันดรท่ี ๒๒                มีพระพทุธเจา้ทรงพระนามวา่ปุสสไดม้าตรัสรู้ในสมยันั้นพระศาสดาสมณ
โคดมเป็นพระมหากษตัริยท์รงมีพระนามวา่วิชิต ละท้ิงราบสมบติัเป็นอนัมากแลว้ออกผนวชในส านกั
พระพทุธเจา้ปุสส ทรงไดรั้บพยากรณ์จากพระปุสสพระพทุธเจา้วา่ในกปัท่ี ๙๒ พระวิชิตภิกขน้ีุจะไดต้รัสรู้
เป็นพระพทุธเจา้เหมือนกบัเราตถาคต ส่วนพระปุสสพทุธเจา้พระองคมี์พระชนมายไุดเ้กา้หม่ืนปีเท่ากบั
มนุษยใ์นยคุนั้น มาถึงพทุธนัดรท่ี ๒๓ มีพระพทุธศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงพระนามวา่วิปัสสีไดม้าตรัสรู้ 
ในสมยันั้นพระพทุธเจา้พระสมณโคดมเป็นพระยานาคผูมี้ฤทธ์ิมากมีบุญทรงความรุ่งเรืองมีนามวา่อตุระ ได้
ถวายตั้งทองอนัวิจิตรดว้ยแกว้มณีมุดาประกอบดว้ยอาภรณ์ทั้งปวงแก่พระวิปัสสีผูเ้ป็นพระธรรมราชา
พระพทุธเจา้ พระวิปัสสีนั้นไดท้รงพยากรณ์วา่พระนาคน้ีจะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ในอนาคตในกปัท่ี ๙๑ 
นบัแต่กปัน้ี ส่วนพระวปัิสสีสมัมาสมัพทุธเจา้นั้นพระองคมี์พระชนมชี์พอยูแ่ปดหม่ืนปีเท่ากบัมนุษยใ์นยคุ
นั้น มาถึงพทุธนัดรท่ี ๒๔ มีพระพทุธเจา้มาตรัสรู้พระองคมี์พระนามวา่พระสิขีพระบรมศาสดา ในสมยันั้น
พระศาสดาพระสมณโคดมเป็นมหากษตัริยมี์พระนามวา่อรินทมะ ไดถ้วายขา้วและน ้าใหพ้ระสงฆมี์
พระพทุธเจา้เป็นประธานฉนัจนเพยีงพอ และไดถ้วายผา้อยา่งเดียวมากมายหลายโกฏิผนืและไดถ้วายยานชา้ง
อนัประดบัแลว้แก่พระพทุธเจา้ พร้อมดว้ยสร้างยานชา้งใหเ้ป็นของควรแก่สมณะแลว้น าเขา้ไปถวายพระ
พทุธสิขีพระบรมศาสดาในสมยันั้น พระสิขีสมัมาสมัพทุธเจา้กไ็ดพ้ยากรณ์วา่พระอรินทมะราชาน้ีจะไดต้รัส
รู้เป็นพระองคพ์ทุธเจา้ในกปัท่ี ๓๑ นบัแต่กปัน้ี ส่วนพระสิขีพระบรมศาสดาพระองคมี์พระชนมายไุดเ้จด็
หม่ืนปีเท่ามนุษยใ์นยคุนั้น มาถึงพทุธนัดรท่ี ๒๕ พระพทุธเจา้ทรงพระนามวา่พระเวสสภู พระบรมศาสดา
พระสมณโคดมพระองคใ์นสมยันั้นเป็นพระมหากษตัริยมี์พระนามวา่สุทสันะ กไ็ดรั้บพยากรณ์จากองคพ์ทุธฯ 
พระเวสสภูวา่จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ในอนาคตเช่นเดียวกนั ส่วนพระเวสสภูพระบรมศาสดาพระองคมี์
พระชนมายไุดห้กหม่ืนปีเท่ากบัอายมุนุษยใ์นยคุนั้น มาถึงพทุธนัดรท่ี ๒๖ ไดมี้พระพทุธเจา้ไดม้าตรัสรู้ 
พระองคท์รงนามวา่พระกกุกสุนัธะพระสัมมาสมัพทุธเจา้ และพระสมณโคดมมาเกิดเป็นกษตัริยมี์พระยามวา่
เขมะ ไดถ้วายทานต่าง ๆ มีบาตร จีวร ยาหยอดตา ชะเอม เครือ และไดถ้วายของทุก ๆ อยา่งตามท่ีพระสงฆ์
ตอ้งการ พระกุกุสันธะ        พระบรมศาสดากไ็ดพ้ยากรณ์วา่พระเขมะกษตัริยพ์ระองคน้ี์จะไดเ้ป็น
พระพทุธเจา้ในอนาคตเช่นเดียวกนั ส่วนพระกกุกสุนัธะพระบรมศาสดาพระองคน์ั้นมีพระชนมายไุดส่ี้หม่ืนปี
เท่ากบัอายมุนุษยใ์นยคุนั้น จนมาถึงพทุธนัดรท่ี ๒๗ พระโกนาคมน์ไดต้รัสรู้ พระสมณโคดมพระบรมศาสดา
ของเราน้ีไดม้าเกิดเป็นกษตัริยมี์พระนามวา่บรรพต บรรพตพร้อมดว้ยพระญาติวงศท์ั้งหลายและเหล่า
อ ามาตยท์ั้งหลายไดไ้ปฟังธรรม และไดนิ้มนตพ์ระโกนาคมน์พระบรมศาสดาพร้อมดว้ยพระสงฆใ์หม้ารับ
สงัฆทานต่าง ๆ และไดเ้คร่ืองไทยทานเป็นอนัมาก มีผา้ปัตตุณณะ ผา้เมืองจีน ผา้ไหม ผา้กมัพล และรองเทา้
ทอง เป็นตน้ พระพทุธเจา้โกนาคมน์ไดท้รงพยากรณ์วา่พระมหากษตัริยบ์รรพตน้ีจะไดต้รัสรู้เป็น
พระพทุธเจา้ในอนาคตเช่นเดียวกนั ส่วนพระโกนาคมน์พระองคน์ั้นมีพระชนมายไุดส้ามหม่ืนปีเท่ากบั
อายขุยัของมนุษยใ์นยคุนั้น มาถึงพทุธนัดรท่ี ๒๘ มีพระสัมมาสมัพทุธเจา้ไดม้าตรัสรู้ พระองคท์รงพระนาม



วา่กสัสปะ ส่วนพระสมณโคดมพระศาสดาของเราน้ีเป็นมาณพมีช่ือวา่โชติปาละไดอ้อกบวชในพระศาสนา
ของพระกสัสปะพระสมัมาสมัพทุธเจา้ และไดรั้บพยากรณ์วา่จะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ในอนาคต
เช่นเดียวกนั ส่วนพระกสัสปะพระพทุธเจา้พระองคไ์ดท้รงเท่ียวเทศนาสัง่สอนเหล่าสรรพสตัวอ์ยูส่องหม่ืนปี
เท่ากบัอายขุยัของมนุษยใ์นยคุนั้นฯ 
 
  ล าดบัพระพทุธวงศท์ั้งหมดน้ีขา้พเจา้ไม่ไดเ้ขียนข้ึนมาเอง ตามความรู้ความสามารถของขา้พเจา้ได้
น ามาจากพระไตรปิฎกในพระสุตตนัตปิฎกเล่มท่ี ๒๕ ถา้ญาติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายอยากรู้
รายละเอียดของพระพทุธเจา้หวัหนา้สงัฆรั์ตนแต่ละพระองคแ์ลว้ ใหไ้ปอ่านไดจ้ากพระไตรปิฎกในพระ
สุตนัตปิฎกเล่มท่ี ๒๕ จะไดรู้้อยา่งละเอียดในพทุธประวติัของแต่ละพระองค ์ การท่ีขา้พเจา้ไดน้ าเอา
พระพทุธเจา้ทั้งหลายมาเขียนเอาไวใ้นท่ีน้ีนั้น เพื่อจะบอกใหญ้าติมิตรและศิษยท์ั้งหลายพึงทราบวา่ 
พระพทุธศาสนากดี็ หรือวา่อายขุยัของมนุษยแ์ละสตัวท์ั้งหลายกดี็ไดเ้รียวลงหรือวา่อายขุยัสั้นลงมาเป็น
อนัดบั ยิง่มาในสมยัพระสมณโคดมพระบรมศาสดาพระองคน้ี์ยิง่กลบัมีอายลุดนอ้ยลงมากเขา้ไปอีกอยา่งน่า
ใจหาย กล่าวคืออายมุนุษยเ์หลือแค่ ๑๐๐ ปีเป็นอายขุยั ส่วนพอมาถึงทุก ๆ วนัน้ีอายมุนุษยถ์า้เฉล่ียแลว้เหลือ
ไม่ถึง ๔๐ ปีเป็นอายขุยั  
 
เพราะฉะนั้นขา้พเจา้มีหนา้ท่ีจะตอ้งมาลา้งจกัรวาล เพื่อตั้งจกัรวาลและอายขุยัของสตัวโ์ลกข้ึนมาใหม่ และ
โดยเฉพาะพวกท่านทั้งหลายเม่ือรู้อยูเ่ช่นน้ีแลว้จงอยา่เมามวัตกอยูใ่นความประมาทท าไมอีกเล่า สมควรท่ี
ท่านทั้งหลายจงเร่งกระท าคุณงามความดีต่าง ๆ และกระท าบุญกศุลต่าง ๆ ทั้งน้ีเพือ่ใหพ้น้ภยัในคราวลา้ง
จกัรวาลน้ี ท่านจะไดโ้อกาสไปตั้งตน้ใหม่ในชาติหนา้ภพหนา้ต่อ ๆ ไปอีก ประวติัพทุธวงศน้ี์เป็นหลกัพทุธ
พจน์ทั้งนั้น ซ่ึงตามหลกัแลว้ประวติัของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทุก ๆ พระองค ์ นอกจากพระองคเ์ท่านั้นท่ีจะรู้
พทุธประวติัของพระองคท่ี์แทจ้ริงได ้ เพราะฉะนั้นพทุธวงศน้ี์นอกจากพระสมมัาสมัพทุธเจา้พระสมณโคดม
เป็นผูต้รัสใหพ้ระสงฆส์าวกทั้งหลายฟังดว้ยพระองคเ์องแลว้ จะไม่มีผูใ้ดสามารถบอกได ้ เพราะฉะนั้นพทุธวงศ์
น้ีจึงตรัสออกจากพระโอษฐข์องพระพทุธเจา้โดยตรง จึงถือเป็นหลกัพทุธพจน์ท่ีเช่ือถือได ้ ไม่มีค  าวา่
ผดิพลาดแน่นอนฯ  
 
และขา้พเจา้จะขอบอกใหญ้าติมิตรและศิษยานุศิษยท์ั้งหลายทราบความจริงอีกอยา่งหน่ึง คือเม่ือเร่ิมตั้ง
จกัรวาลใหม่ ๆ นั้น อายขุองเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายนั้นมีอายยุนืนานมากจนถึงกบัจ าไม่ไดว้า่ตวัเองมีอายุ
เท่าไร และเม่ือเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายเหล่านั้นตกอยูใ่นความประมาท กระท าอกศุลกรรมมีปาณาติบาท
เป็นตน้และผิดศีล ๕ เป็นอาจิณต์กรรมเป็นส่วนมากแลว้ ท าให้เหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายเหล่านั้นมีอายุ
ถดถอยลงมาตามล าดบั ๆ ตลอดลงมาจนเหลือมนุษยมี์อาย ุ๑ ลา้นปีเป็นอายขุยั จะมีหวัหนา้สังฆรั์ตนในนาม
องคพ์ระพทุธมาตรัสรู้ แลว้สัง่สอนเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายใหรู้้จกัศีล รู้จกัธรรม และกจ็ะมีพระโพธิสตัว์
ตรัสรู้เป็นหวัหนา้พระสงัฆรั์ตนในนามพระพทุธเจา้สัง่สอนเหล่าสรรพสตัวเ์ป็นระยะ ๆ ตลอดมา จนถึงเม่ือ



มนุษยมี์อายขุยัต ่ากวา่ ๑๐๐ ปีเม่ือใดกจ็ะมีการลา้งจกัรวาลกนัคร้ังหน่ึง แลว้ตั้งจกัรวาลข้ึนมาใหม่และมี
ก าหนดอายขุยัของสตัวท์ั้งหลายข้ึนมาใหม่ เป็นอยูอ่ยา่งน้ีตลอดมานบักาลเวลาไม่ได ้ ถา้จะนบัอายขุอง
จกัรวาลท่ีแลว้มานั้นเท่าท่ีขา้พเจา้จ าไดอ้ยา่งแน่นอนถึงเกา้ลา้นเกา้แสนลา้น ๆ โกฎิจกัรวาลมาแลว้ เป็นวฎั
จกัรและกาลจกัรเป็นอยูอ่ยา่งน้ีตลอดมานบักาลเวลาไม่ถว้น นอกจากนับอายุขยัของจกัรวาลเท่านั้น ท่าน
ทั้งหลายจะเช่ือก็ไดไ้ม่เช่ือก็ไดข้า้พเจา้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้น แต่เท่าท่ีบอกมาทั้งหมดน้ีเป็นความจริงทั้งนั้นฯ 
 
  ขอใหท่้านทั้งหลายจงเอาพทุธพจน์ของพระบรมศาสดาพระสมณโคดม ในเร่ืองพทุธวงศม์า
พิจารณาดูใหถ่ี้ถว้นเสียก่อน ก่อนท่ีท่านจะตดัสินใจปฏิเสธความหวงัดีของขา้พเจา้ท่ีไดบ้อกใหพ้วกท่านเร่ง
กระท าคุณงามความดีและสร้างกศุลใหม้าก และไม่ควรท าอกศุลกรรมใด ๆ ถึงกบัตอ้งไปตกโลกนัตร์มหา
นรก ซ่ึงหมดโอกาสท่ีจะไดผ้ดุไดเ้กิดมาเป็นมนุษยแ์ละเทวดาต่าง ๆ อีกฯ ตามท่ีขา้พเจา้ไดบ้อกเล่ามาในท่ีน้ี
อาจไม่ตรงกบัประวติัของพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสตัว ์ ซ่ึงตามประวติัของพระองคจ์ะตอ้งมาตรัสรู้ต่อจาก
พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้นั้น  
 
ตามประวติัของพระศรีอริยเมตไตรนั้นพระองคจ์ะมีอายแุปดหม่ืนปีเป็นอายขุยัเท่านั้น เพราะฉะนั้นไปจะวา่ง
เปล่าจากการตรัสรู้ของหวัหนา้สงัฆรั์ตนในนามองคพ์ทุธไปยาวนานมาก จนอายมุนุษยมี์อายขุยัหน่ึงแสนหา้
หม่ืนปีเป็นอายขุยั จึงจะมีพระโพธิสตัวม์าตรัสรู้เป็นหวัหนา้สงัฆรั์ตนสัง่สอนเหล่าสรรพสตัวต่์อไปฯ 
ทั้งหมดท่ีขา้พเจา้ไดบ้อกเล่ามาน้ีกเ็ป็นความจริง อีกหน่ึงเพราะดูจากประวติัพระอริยเมตไตรยโพธิสัตวแ์ลว้
พระองคจ์ะมีอายเุพยีงแปดหม่ืนปีเท่านั้น  
 
เม่ือเป็นเช่นนั้กแ็สดงใหเ้ห็นวา่จกัรวาลน้ีจะวา่งเวน้องคพ์ทุธท่ีจะมาตรัสรู้ในช่วงมนุษยมี์อายขุยั ๑ ลา้นปี จน
มาถึงมนุษยมี์อายขุยัหน่ึงแสนปีเป็นอายขุยัจึงจะมีพระโพธิสัตวม์าตรัสรู้ ถา้ตามประวติักค็งจะเป็นพระศรี
อาร์ยนัน่เอง ทั้งน้ีกแ็สดงใหเ้ห็นวา่ก่อนท่ีมนุษยจ์ะมีอายขุยัหน่ึงแสนหา้หม่ืนปีนั้น กท็ั้งช่วงมายาวนานมาก
ทีเดียวกวา่เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายจะไดพ้บพระพทุธศาสนา พบพระธรรม และพบพระอริยสงฆก์นัอีก ถา้
ในตอนน้ีปัจจุบนัน้ีพวกท่านทั้งหลายยงัตกอยูใ่นความประมาทมวัเมาในอายนุอ้ยนิดของมนุษยใ์นปัจจุบนัน้ี 
มวัหลงระเริงกระท าอกศุลกรรมกนัอยูต่่อไปทุกเม่ือเช่ือวนัแลว้ พอถึงเวลาหมดอายขุองตนในชาติน้ีแลว้ 
พวกท่านทั้งหลายจะตอ้งท้ิงร่างกายอนัเน่าเป่ือยน้ีเอาไวถ้มปฐมพีต่อไป ส่วนจิตและวิญญาณของท่าน
ทั้งหลายนั้นจะตอ้งไปตามกรรมมีอกศุลกรรมและกศุลกรรมจะเป็นผูน้ าทางใหจิ้ตและวิญญาณของพวกท่าน
ทั้งหลายไปในสมัปรายกิภพภาคหนา้  
 
พวกท่านทั้งหลายจะไปสู่ความสุขสบายหรือวา่ทนทุกขเ์วทนาแบบไหนนั้นข้ึนกบัวา่กรรมคือการกระท าของ
พวกท่านทั้งหลายในชาติทั้งส้ิน จะเป็นท่ีบ่งบอกความทุกขแ์ละความสุขของจิตและวญิญาณของพวกท่านได้
แน่นอน เพราะฉะนั้นในการท่ีพวกท่านทั้งหลายจะไปเกิดในภพในภูมิต่าง ๆ ในคราวหนา้นั้นพวกท่าน



ทั้งหลายยอ่มจะทราบดีอยูแ่ลว้กวา่ใคร ๆ ทั้งส้ิน การกระท าทั้งหมดของพวกท่านนั้นไม่มีใครจะรู้ดีไปกวา่ตวั
ของท่านเองฯ 
 
  เราไดศึ้กษาส่ิงละอนัพนัละนอ้ยกนัมาพอสมควรแลว้ ต่อจากน้ีพวกเราจะมาศึกษาแนวทางการ
ปฏิบติักรรมฐานทั้ง ๒ กนัเสียที เพื่อจะไดเ้ป็นทางน าเอาไปประพฤติปฏิบติัตามแต่จริตของพวกท่าน
ทั้งหลายวา่ พงึสมควรน าเอากรรมฐานชนิดไหนมาปฏิบติัใหเ้ขา้กบัจริตของตน เพราะวา่กรรมฐานทั้งหมด
นั้นอยูด่ว้ยกนัถึง ๔๐ หวัขอ้หรือวา่ ๔๐ อยา่งดว้ยกนั ดงัท่ีขา้พเจา้จะเขียนมาในท่ีน้ีใหท่้านทั้งหลายเลือกเอาฯ 
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