
๑ 

อารัมภกถา 
 

 ขา้พเจา้  ผูเ้ป็นพทุธทาส  ขอนอ้มอภิวาทแด่พระพุทธศาสดา    

ผูอ้นัโลกกบัทั้งเทวโลกบชูาแลว้ทุกเมื่อ    ผูม้ิไดท้รงยอ่ทอ้   ต่อการ

ประกาศพระธรรมจกัร   ผูท้รงเป็นโลกนายก  ทรงเป็นพระพิชิตมาร    

นําหมูส่ตัวอ์อกจากวฏัฏกนัดาร   ทรงเป็นพระมหาวรีะ   ยงัมาร

พรอ้มทั้งเสนาใหป้ลาตนาการ (หนี) ไปสิ้น     ผูท้รงชาํระมลทินแหง่

ปวงเวไนยสตัว ์  ผูท้รงบาํบดัทุกข ์  เวร  ภยัและอุปัทวะอนัใหญ่หลวง

ของปวงประชา   ผูท้รงเป็นที่พึ่งแหง่ขา้พระบาทและเหล่าสตัวผ์ูจ้มอยู่

ในหว้งมหนัตทุกข ์
 

 ขา้พเจา้   ผูเ้ป็นธรรมทาส   ขอนอ้มนมสัการแด่พระธรรม   

อนัเป็นธรรมดี   ที่พระสุคตเจา้ตรสัไวด้ีแลว้   เป็นนิยยานิกธรรม  

นําสตัวอ์อกจากทุกขไ์ดจ้ริง   เป็นธรรมหมุนกลบัจากวฏัฏะ   ทาํให้

หลุดพน้จากความเกิด  ความแก ่  ความเจ็บ  ความตาย  เป็นสนัติ

ธรรมอนัสงบ  ละเอียด  ประณีต   ไมเ่จือดว้ยอามิสทั้งปวง    
 

 ขา้พเจา้  ผูเ้ป็นสงัฆทาส  ขอนอ้มวนัทนาการแด่พระอริยสงฆผ์ู ้

ทรงไตรสิกขา ผูฟ้ังคาํสอนของพระศาสดา ไมแ่หงนมองหนา้ศาสดา

อื่นเป็นนิตย ์  ผูม้อบชีวติแด่พระตถาคตเจา้  ผูพ้น้แลว้จากความเมา  

๓  ประการ   เพียรทาํงานในพระศาสนาอนัเนื่องดว้ยอริยสจั   ผูเ้ป็น

บุญเขตอนัประเสริฐของโลกทั้งปวง 
 

 ดว้ยกุศลผลบุญอนัยิง่ใหญ่  ในการนอบนอ้มบชูาพระรตันตรยั   

อนัควรบชูายิ่งโดยส่วนเดียว   ขอจงเป็นพลวปัจจยัใหข้า้พเจา้อยา่ไดม้ี

๒ 
อุปสคัขดัขวาง  อยา่ไดม้ีภยนัตราย  มีความเพียร  อยา่เกียจครา้น  

และมีศรทัธา   วริิยะ   สติ   สมาธิ   ปัญญา   ในการรจนาหนังสือ

พระธรรมวนิัยชุด  หลวงตาบวชมาทาํไม ?  เพื่อเป็นประโยชน์  

เพื่อเกื้อกลูแกบ่รรพชิต   คฤหสัถ ์  พุทธศาสนิกชนทัว่ไป   ขอจงเป็น

ปัจจยัแกม่รรค   ผล   นิพพานดว้ย  เทอญ ฯ 
 

 
 
 
 โย  จ  วสฺสสต ํ ชีเว  กสุีโต  หีนวรีิโย 

 เอกาหํ  ชีวติ ํ เสยฺโย  วรีิยมารภโต  ทฬฺหํ 

 

 ก็ผูใ้ด  เกียจครา้น  มีความเพียรอนัทราม  พึงเป็นอยู ่ 

๑๐๐  ปี  ความเป็นอยูว่นัเดียวของท่านผูป้รารภความเพียรมัน่   

ประเสริฐกวา่ความเป็นอยูข่องผูน้ั้น 

 

  คนใดยนืเหยยีบร้อย  ขวบปี 

  ความอุตส่าห์ฤาม ี    เท่าก้อย 

  เดก็เกดิขวบหนึ่งดี    เพยีรพาก 

  พระ ฯ ตรัสว่าเดก็น้อย   นี่เนือ้เวไนย ฯ   



๓ 

 

หลวงตาพาไหว้พระธาตุเจดยี์ ฯ 
 

... หลงัจากที่หลวงตาสงบไดล้ดฐานะจากพระภิกษุ ลงมาเป็น

สามเณร   เพื่อละมานะทิฏฐิไดร้ะยะหนึ่ง   ก็พิจารณาเปรียบเทียบ

จนเห็นจริงวา่   การเป็นพระภิกษุ   มีศีลปาตโิมกข ์  ๒๒๗  ขอ้  

และศีลนอกปาตโิมกขอ์ีกมากมาย  จนนบัไม่ถว้น  ทาํใหม้ีการ

สาํรวมระวงั  เกิดสตไิดด้ียิ่งกว่าเป็นสามเณร  ซึ่งรกัษาศีลเพยีง 

๑๐ ขอ้   แมจ้ะมีเสขยิวัตรอีก  ๗๕  ขอ้   ขนัธวตัร  ๑๔  และ

สิกขาบทที่เป็นโลกวชัชะ  คอื  ตอ้งโทษดว้ยอกุศลจติลว้น ๆ     

ที่จะตอ้งศึกษาและปฏิบตัติามเหมือนของพระภิกษุก็ตาม ... 
 

(แตท่่านพระอรรถกถาจารยผ์ ูม้ีอตุสาหะไดน้ับไวใ้ห ้  ซึ่งมีจาํนวนถงึ  

๙,๑๘๐ โกฏ ิ  กบัอีก ๕๐ แสน  และอีก ๓ หมื่น ๖ พนัขอ้  รวมเป็น 

๙๑,๘๐๕ ลา้นกบั ๓๖,๐๐๐ ขอ้  เป็นวนิัยสงัวร  อนัเป็นสิกขาบทที่

พระสมัพทุธเจา้ทรงประกาศแลว้  แตใ่นคมัภีรว์นิัยท่านแสดงไวโ้ดย

มขุะคือยอ่ไว ้ ดงัมีคาถาบาลี  ในวิสุทธิมรรค  ปฐมภาค  สีลนิเทศบาล ี 

หน้า ๕๗  และวิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ หน้า ๙๕  ฉบบัมหามกฏุ

ราชวทิยาลยั  และอรรถกถาขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  เบอร์ ๖๘  

หน้า ๕๕๒  วา่ 
 

นว   โกฏสิหสฺสานิ      อสีติ   สตโกฏิโย          

ปญ�ฺาสสตสหสฺสานิ        ฉตฺตึสา จ ปุนาปเร  

๔ 

เอเต   สํวรวินยา      สมฺพุทฺเธน  ปกาสิตา     

เปยยฺาลมุเขน นิทฺทฏิฺ�า    สิกขฺา   วินยสํวเร) 
ความจริง   ศีลของพระภิกษุเป็นอปริยนัตศีล  คือ  ศีลไมม่ีที่

สิ้นสุด  มากเหลือลน้  จนทาํใหผู้ท้ี่มีศรทัธานอ้ยพลอยระอา  ไม่

อยากจะศึกษา   เพราะเขา้ใจวา่  คงจะรกัษาไมไ่ด ้   เป็นเหตุให้

ละเลยการศึกษาพระวนิัยอยา่งละเอียด   บางท่านก็ยํา่ยีล่วงละเมิด

สิกขาบทโดยขาดความละอาย และไมเ่คารพยาํเกรงต่อพระสพัพญัญู

พุทธเจา้ผูท้รงบญัญตัิสิกขาบท 
   

ชา่งไมรู่เ้อาเสียเลยวา่  ที่พระพุทธเจา้ทรงบญัญตัิสิกขาบทไว ้

อยา่งมากมายนั้น  ก็ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ  เพื่อใหเ้หล่ากุลบุตรผู ้

มีศรทัธาที่บวชเขา้มา  โดยปรารถนาความพน้จากทุกข ์  เพื่อความ

เป็นพระอริยสาวก  ไดฝ้ึกฝนอบรมตนใหม้ีการสาํรวมระวงั  เป็นการ

ฝึกกายวาจาใหเ้รียบรอ้ยในเบื้องตน้   ยิ่งมีสิกขาบทมากเท่าไรก็ยิง่

ตอ้งมีการระวงัมากเท่านั้น   ทาํใหม้ีสติสมัปชญัญะดียิ่งขึ้น   เป็นการ

ลดละกิเลสขั้นหยาบประเภทต่าง ๆ  เพื่อใหเ้หมาะควรแกก่ารอบรม

จิตตภาวนา   และเป็นที่รองรบัคุณธรรมเบื้องสงูต่อไป 
 

อีกประการหนึ่ง   เป็นที่น่ากรุณาต่อพระภิกษุสามเณรที่บวช

เขา้มาโดยรูเ้ท่าไมถ่ึงการณว์า่  การล่วงละเมิดสิกขาบทบญัญตัิหรือ

ประพฤติผิดศีล  ทาํใหต้อ้งอาบตัิของพระภิกษุ  หรือการผิดศีลของ

สามเณรนั้น   เป็นอาณาวีตกิมนัตราย  อนัตรายคือการกา้วล่วง

สิกขาบทบญัญตัิซึ่งมีโทษมาก  เป็นเครื่องกั้นต่อมรรค ผล นิพพาน   



๕ 
และหา้มสวรรคห์รือหา้มความเป็นมนุษยเ์สียดว้ย  ดงัมีขอ้ความใน

อรรถกถา  อลคทัทูปมสูตร  ม. มูล.  เบอร์ ๑๘  หน้า ๒๙๙  วา่  

อนัตรายกิธรรม ๕ 

ที่ชื่อวา่  อนัตรายกิธรรม   เพราะทาํอนัตรายต่อสวรรคแ์ละ

นิพพาน   อนัตรายิกธรรมเหล่านั้นมี  ๕  อยา่ง  คือ  กรรม  กิเลส   

วิบาก   อริยุปวาทะ   และอาณาวีตกมะ    

๑. กมัมนัตรายกิธรรม   ธรรมที่ทาํอนัตรายคือกรรม  ไดแ้ก ่ 

อนันตริยกรรม ๕  คือ  มาตฆุาต-ฆา่มารดา  ปิตฆุาต-ฆา่บิดา  

อรหนัตฆาต-ฆา่พระอรหนัต ์  โลหิตปุบาท-ทาํรา้ยพระพุทธเจา้ให้

พระโลหิตหอ้  สงัฆเภท-ทาํลายสงฆ ์(สงัฆเภทมีโทษมากที่สดุ  ทาํ

ใหต้กนรกตัง้อย ูช่ัว่กปั  เหมือนพระเทวทตั)   

ภิกษุณีทูสกกรรม   คือ   การล่วงละเมิดภิกษุณี     ก็จดัอยูใ่น 

กมัมนัตราย  แต่กระทาํอนัตรายต่อพระนิพพานเท่านั้น  ไมก่ระทาํ

อนัตรายต่อสวรรค ์ (หมายถงึกรณีที่ภิกษุณีนั้นเตม็ใจรว่มสงัวาสดว้ย  

แตถ่า้เป็นการขม่ขนื  โดยเฉพาะขม่ขนืภิกษุณีที่เป็นพระอรยิเจา้  ก็

ทาํใหห้า้มทัง้สวรรคแ์ละนิพพานเชน่กนั)   

๒. กิเลสนัตรายกิธรรม  ธรรมที่ทาํอนัตรายคือกิเลส  ไดแ้ก ่  

นิยตมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดที่ทาํใหเ้กิดในอบายภมูิแน่นอน หลงั 

จากตายแลว้ (มี ๓ ประเภท คือ อเหตุกทิฏฐิ-ความเห็นวา่ไม่มีเหต ุ 

สิ่งมีชีวติหรอืไม่มีชีวติ  ลว้นเกิดขึ้นเอง  ไม่มีเหตปุัจจยัที่ทาํใหเ้กิด    

อกิรยิทิฏฐิ-ความเห็นวา่ไม่เป็นอนัทาํ  คือ  ทาํบาปก็ไม่เป็นบาป  

๖ 
ทาํบญุก็ไม่เป็นบญุ   ไม่เชื่ อวา่มีผลแหง่บาปและบญุ  สกัแตว่า่ทาํไป

เท่านั้น  นตัถกิทิฏฐ-ิความเห็นวา่  ไม่มีทัง้บาปบญุที่เป็นเหตแุละไม่

มีวบิากที่เป็นผล)   

๓. วิปากนัตรายกิธรรม  ธรรมที่ทาํอนัตราย  คือ  วบิาก  

ไดแ้ก ่   ปฏิสนธิธรรมของบณัเฑาะก ์   สตัวเ์ดรจัฉานและอุภโต-

พยญัชนก (รวมทัง้ปฏสินธิของทวเิหตกุบคุคลดว้ย   ทัง้หมดหา้ม

พระนิพพานเท่านั้น  ไม่หา้มสวรรค ์   เพราะผูท้ี่จะตรสัร ูม้รรค  ผล  

นิพพานในชาตนิั้น  จะตอ้งเป็นตเิหตกุบคุคล  ปฏสินธิดว้ยเหต ุ  ๓  

คือ  เกิดพรอ้มดว้ยปัญญาเท่านั้น)   

๔. อุปวาทนัตรายกิธรรม   ธรรมที่ทาํอนัตรายคือการเขา้ไป

วา่รา้ย  หรือติเตียน  ด่าวา่พระอริยเจา้   แต่อุปวาทนัตรายิกธรรม

เหล่านั้น    ยอ่มกระทาํอนัตราย   ตลอดเวลาที่ยงัไมใ่หพ้ระอริยเจา้

ทั้งหลายอดโทษ   เบื้องหนา้แต่นั้น   ใหพ้ระอริยเจา้อดโทษแลว้ก็ไม่

กระทาํอนัตราย (คือ  ไม่หา้มสวรรค ์ นิพพาน)  

๕. อาณาวีตกิมนัตรายกิธรรม   ธรรมที่ทาํอนัตราย  คือ  การ

กา้วล่วงพระวนิัยบญัญตัิ   ไดแ้ก ่   อาบตัิ  ๗  กอง  ที่ภิกษุจงใจล่วง

ละเมิด (สามเณรที่ตัง้ใจลว่งละเมิดศีล ๑๐ และเสขยิวตัร ๗๕)  แม้

อาณาวตีิกมนัตรายิกธรรม ยอ่มกระทาํอนัตรายตลอดเวลาที่ภิกษุ

ตอ้งอาบตัิปาราชิกแลว้ยงัปฏิญญาตนวา่เป็นภิกษุ  ตอ้งอาบตัิ

สงัฆาทิเสสแลว้  ไมอ่ยูป่ริวาสกรรม    ตอ้งอาบตัิเบา ๕ กองที่เหลือ

แลว้ไมแ่สดงอาบตัิ   เมื่อกระทาํคืนแลว้ก็ไมก่ระทาํอนัตราย   
 



๗ 
พระภิกษุสามเณรเหล่านั้น  เมื่อบวชเขา้มาไดร้บัความสุขใน

พระพุทธศาสนาพอสมควรแกอ่ตัภาพ  แทนที่จะแสวงหาทางพน้ทุกข์

ใหย้ิ่งๆ ขึ้นไป  กลบัมาติดอยูก่บัความสุขในกาม  ติดอยูก่บัความสุข

ในยศถาบรรดาศกัดิ์  ในความเป็นเจา้อาวาส  เป็นพระมหาเปรียญ   

เป็นพระดอ๊กเตอร ์ ติดในปริญญา  วุฒิบตัรต่าง ๆ ไปเสียนี่  ไมรู่เ้ลย

หรือวา่  พระสมัพุทธเจา้และเหล่าพระอริยสาวก  ไดต้รสัโทษของ

กามไวโ้ดยปริยายไมน่อ้ยเลยวา่   
 

กามทั้งหลายมีทุกขม์าก   มีความน่ายนิดนีอ้ย   ทุกขอ์ื่นยิง่

กว่ากาม   ไม่มี   ชนเหล่าใดซ่องเสพกามทั้งหลาย   ชนเหล่านั้น

ยอ่มเขา้ถึงนรก  เหมือนดาบทีล่บัคมดีแลว้ ... เชือด   เหมือน

กระบี่ที่ขดัดีแลว้ ... แทง   เหมือนหอกที่พุง่ปักอก  ตอ้งเจบ็ปวด

ปานใด    กามทั้งหลายมีทุกขย์ิง่กว่านั้น ...  
 (ปานียชาดกที ่๕ ขุ. ชา. เบอร์ ๖๐ หน้า ๕๑ ...)  

    

หลวงตาสงบจึงตดัสินใจ  อุปสมบทเป็นพระภิกษุ  อีกครั้งหนึ่ง  

เป็นการเริ่มตน้นับหนึ่งใหม ่  ดว้ยความเขา้ใจถกูตอ้งและรูเ้ป้าหมาย

ของการบวชในพระพุทธศาสนาที่ชดัเจน  คือ    เพื่อดบักิเลสอนัเป็น

เหตุแหง่ทุกขท์ั้งปวง   เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน  คือ  ดบัทุกขส์ิ้นเชิง

โดยไมม่ีส่วนเหลือ ... เมื่อหลวงตาสงบไดป้รึกษาเรื่องการอุปสมบท

เป็นพระภิกษุกบัพระอาจารยม์หาอมร  ท่านก็ยินดี  รบัจะเป็นธุระ

เรื่องนิมนตพ์ระอุปัชฌายแ์ละวดัที่จะบวชใหท้นัที ...  
 

 (เป็นที่น่าสงัเกตวา่  การอปุสมบทในปัจจบุนันี้  ทาํกนังา่ย ๆ  

ไม่ค่อยมีการตรวจสอบ  คดักรองคณุสมบตั ิ  หรอืเป้าหมายของการ

๘ 
บวชอะไรกนัมากนัก   ไม่ค่อยมีการฝึกฝนอบรมขอ้วตัรปฏบิตัหิรอื

ศึกษาอะไรก่อนบวช  มีเพียงบาตรจวีรและปัจจยัถวายพระอปุัชฌาย ์ 

พระค ู่สวด  และพระนั่งอนัดบั  ก็บวชไดแ้ลว้   สวดขานนาคขอบวช

ไม่ไดก้็มีผ ูบ้อกขานนาคให ้   คนพิการ  ตาเหล ่  มือหงิก  ขาเป๋หรอื

กระเทยเป็นตน้  ซึ่งเป็นบคุคลที่พระพทุธเจา้หา้มอปุสมบทให ้  ก็ยงั

ไดบ้วช  อปุัชฌาย ์  พระกรรมวาจาจารยก์็สกัแตว่า่บวชใหเ้ท่านั้น   

หลงัจากนั้นก็มิไดต้ามไปอบรมสัง่สอน  ใหศ้ึกษาพระธรรมวนิัยแต่

ประการใด   จงึเป็นสาเหตทุาํใหผ้ ูท้ี่ดอ้ยโอกาสทางโลก   ผูท้ี่เกียจ

ครา้นในการทาํมาหากิน  หรอืผูท้ี่เจบ็ป่วยดว้ยโรคบางอยา่ง  พากนั

เขา้มาบวชในพระพทุธศาสนา   เมื่อบวชเขา้มาแลว้  ก็ไม่ไดต้ัง้ใจ

ศึกษาพระธรรมคาํสัง่สอน  ไม่ไดค้ิดนอ้มไปในการปฏบิตัขิดัเกลา

กิเลส   อย ูไ่ปหรอืเที่ยวไปวนั ๆ   บางท่านก็ประกอบมิจฉาชีพ  เชน่  

ใบห้วย  รดนํา้มนต ์ ดหูมอ  ตอ่ชะตา  ทาํยา  ปลกุเสกเลขยนัต ์ ทาํ

เครื่ องรางของขลงั หรอืทาํพระเครื่ องจาํหน่ายจา่ยแจกเป็นตน้  สะสม

ทรพัยส์ินเงนิทอง  ทาํใหพ้ระศาสนาเศรา้หมอง  นานเขา้เมื่อพรรษา

มากขึ้นเป็นพระเถระหรอืพระมหาเถระ   แตไ่ม่มีความรูใ้นธรรมวนิัย

จะสัง่สอนกลุบตุรที่บวชในภายหลงั  ทาํใหเ้ป็นทิฏฐานุคต ิ  หรอืเป็น

แบบอยา่งที่ไม่ด ี  ซึ่งเป็นเหตทุี่ทาํใหพ้ระศาสนาเสื่อมทรามลง       
แตก่็มีสาํนักปฏบิตับิางแหง่ที่มีการกลัน่กรองบา้ง ใครที่จะบวช

เป็นพระภิกษุหรอืสามเณร  ตอ้งสวมใสเ่สื้อผา้ชดุขาว  รกัษาศีล  ๘  

อย ูท่ี่สาํนักนั้น  ศึกษาขอ้วตัรปฏบิตั ิ  ท่องคาํขออปุสมบท  สวดมนต ์ 

ศึกษาพระธรรมวนิัย   จนกวา่พระภิกษุสงฆจ์ะเห็นสมควรใหบ้วชได ้ 

เป็นการคดัเลือกวา่  ผูท้ี่จะเขา้มาบวชเป็นภิกษุสามเณร  ควรจะตอ้ง



๙ 
เป็นผูม้ีศรทัธา  มีความจรงิใจในพระพทุธศาสนา  และมีเป้าหมายที่

ชดัเจนถกูตอ้ง  จะไดเ้ขา้มาชว่ยพฒันารกัษาพระศาสนา  และสรา้ง

บารมีใหต้นเอง  ไม่ใชบ่วชเขา้มาชว่ยทาํลายพระศาสนา  แสวงหาแต่

ประโยชน์สขุสว่นตนเท่านั้น   ซึ่งสาํนักอยา่งนี้มีอย ูไ่ม่มากเลย ...)     
หลงัจากที่หลวงตาไดอุ้ปสมบทเป็นพระภิกษุแลว้  ก็รูส้ึกยินดี

กบัภาวะของพระภิกษุมาก  เพราะรูเ้ป้าหมายของการบวชชดัเจนและ

มีสมณสญัญา  รูส้ึกวา่  ตนเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจริง ๆ  

ต่างจากการบวชเป็นพระภิกษุในครั้งแรก  ที่สกัแต่บวชเขา้มาเพราะ

หาทางไปไมไ่ดเ้ท่านั้น  หลวงตามีความประพฤติอ่อนนอ้มถ่อมตน   

ตั้งใจปฏิบตัิตามพระธรรมวนิัย  ขยนัศึกษา  ขยนัไต่ถาม  ขยนัอ่าน

พระไตรปิฎก   และไมเ่กียจครา้นในการพิจารณาธรรมยิง่ขึ้น 
    

หลวงตาสงบ อยูศ่ึกษาพระธรรมวนิัยกบัพระอาจารยม์หาอมร

ไดร้ะยะหนึ่ง  เพียงพรรษาเดียว   พระอาจารยม์หาอมรก็เกิดความ

อึดอดัและละอายใจ   เมื่อนึกถึงพระพุทธพจน์ในส่วนพระวนิัยที่วา่   
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาด  ผู้สามารถ  ถอื

นิสัยอยู่ ๕ พรรษา   และให้ภิกษุผู้ไม่ฉลาด   ถอืนิสัยอยู่ตลอดชีวติ ...  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเขลา  ไม่เฉียบแหลม  ไม่พงึให้

อุปสมบท   รูปใดให้อุปสมบท   ต้องอาบัตทิุกกฏ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาด  ผู้สามารถ  มี

พรรษาได้ ๑๐   หรือมีพรรษาเกนิ  ๑๐   ให้อุปสมบท ...   

๑๐ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเขลาไม่เฉียบแหลม  ไม่พงึให้นิสัย รูปใด

ให้นิสัย   ต้องอาบัตทิุกกฏ  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาด  ผู้สามารถ มี

พรรษาได้  ๑๐   หรือมีพรรษาเกนิ  ๑๐   ให้นิสัย ...  
 (พระวนิัย  มหาวรรค  เบอร์ ๖  หน้า ๒๖๙, ๑๗๘, ๑๙๖) 

(ภิกษุผูฉ้ลาด  ผูส้ามารถ  ในที่นี้  หมายถงึ  ภิกษุพหสูตู  ๓ 

จาํพวกซึ่งจะตอ้งมีคณุสมบตัทิี่พอจะพน้นิสยั (นิสัยมุจจนกะ)  หรอื

พอที่จะใหบ้รษิัทอปุัฏฐาก  ใหอ้ปุสมบท  ใหน้ิสยั (ปริสูปัฏฐาปกะ)  

หรอื   พอที่จะสัง่สอนภิกษุณีได ้(ภิกขุโนวาทกะ)    ตามที่ปรากฏใน

อรรถกถาพระวินัย  มหาวิภังค์  ทุติยภาค  เบอร์ ๔  หน้า ๓๖๑  หรือที่

แสดงไว้ในหนังสือหลวงตามบวชมาทําไม ?  เล่ม ๒  ตอนหลวงตา

ศึกษาพระไตรปิฎก  หน้า ๗๑-๘๓) 
 

พระอาจารยม์หาอมรมีคุณสมบตัิที่พอจะพน้นิสยัแลว้  เพราะ

ไดป้าติโมกขท์ั้งของภิกษุและภิกษุณี  รูพ้ระธรรมวนิัย  รูก้รรมฐาน

พอที่จะรกัษาตนเองและแนะนําผูอ้ื่นไดบ้า้ง   แต่ยงัไมม่ีคุณสมบตัิที่

พอจะใหอุ้ปสมบท  ใหน้ิสยัหรือใหบ้ริษัทอุปัฏฐาก  เพราะยงัทรงจาํ

ภิกขุวภิงัคแ์ละภิกขุนีวภิงัค ์ ซึ่งเป็นการจาํแนกพระวนิัยอยา่งละเอียด

ไมไ่ด ้   ยงัทรงจาํพระธรรมวนิัยไดไ้มม่ากพอ   จึงคิดที่จะปลีกตวัไป

เพื่อศึกษาทรงจาํวภิงัคท์ั้ง  ๒   และพระสตูรนิกายทั้ง  ๕  รวมทั้ง

พระอภิธรรมเพิ่มเติมอีกดว้ย   และไดค้ิดอีกวา่  ถา้ยงัอยูใ่นเมืองไทย

ก็คงมีพระภิกษุสามเณร  ทั้งคฤหสัถม์าขอใหส้อน  ขอใหแ้นะนําไม่



๑๑ 
ขาดสาย   ทาํใหก้ารศึกษาทรงจาํไมต่่อเนื่อง   อาจทาํใหเ้สียเวลา   

จึงตั้งใจวา่  จะเดินทางไปศึกษาทรงจาํพระธรรมวนิัยที่ประเทศพมา่  

อีกทั้งจะไดเ้รียนรูภ้าษาพมา่  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

คมัภีรต์่าง ๆ ของพระภิกษุที่มีชื่อเสียง  ผูท้รงพระไตรปิฎกใน

ประเทศพมา่ดว้ย 
 

เมื่อพระอาจารยม์หาอมรตดัสินใจดงันั้นแลว้ หลงัจากทาํวตัร

สวดมนตเ์ย็นในวนัหนึ่ง  ก็ไดบ้อกเรื่องที่คิดไวก้บัพระภิกษุสามเณรที่

กาํลงัประชุมกนัอยู ่  รวมทั้งหลวงตาสงบดว้ย  เพื่อจะไดเ้ตรียมตวั

เตรียมใจไวล้่วงหนา้  ซึ่งพระภิกษุสามเณรทุกรปูก็รูส้ึกเสียดายที่จะ

ไมไ่ดศ้ึกษาเรียนรูพ้ระธรรมวนิัยกบัพระอาจารยม์หาอมร  ผูท้ี่มีทั้ง

ความรูแ้ละปฏิบตัิตามพระธรรมวนิัยดว้ย  โดยเฉพาะหลวงตาสงบ   

เมื่อไดท้ราบขา่วก็เกิดอาการเศรา้สรอ้ย  รูส้ึกเหมือนขาดที่พึ่ง  ขาด

ผูใ้หก้าํลงัใจไป   เมื่อเลิกประชุมแลว้  จึงเขา้ไปยงักุฏิที่พกัของพระ

อาจารยม์หาอมร ไดก้ราบเรียนถามขึ้นวา่ “ท่านพระอาจารยจ์ะไป

ประเทศพมา่จรงิ ๆ หรอืครบั   ไม่หว่งใยพระภิกษุสามเณรและผม

บา้งเลยหรอืครบั ?”      
พระอาจารยม์หาอมร  ตอบดว้ยความเป็นกนัเองวา่ “ก็หว่ง

เหมือนกนัแหละ หลวงตา  แตห่ว่งพระศาสนามากกวา่  โดยเฉพาะ   

ผมเป็นอาจารยส์อนพวกท่าน   ถา้ยงัไม่มีคณุสมบตัติามพระธรรม

วนิัย  ใหน้ิสยัก็ยงัไม่ได ้  ยงัไม่ควรใหภ้ิกษุสามเณรอปุัฏฐาก   ถา้ฝืน

ทาํก็ไม่พน้จากอาบตั ิ   ผมละอายใจ   ตอ้งการทาํพระธรรมวนิัยใน

๑๒ 
สว่นนี้ใหส้มบรูณ ์  เป็นการรกัษาพระศาสนาและทาํใหไ้ม่เดอืดรอ้น

ใจดว้ย   หลวงตาน่าจะดใีจและอนุโมทนากบัผมนะครบั”    
หลวงตาสงบพดูอยา่งตะกุกตะกกัวา่ “ผมขออนุโมทนาดว้ย ... 

ครบั  ที่ท่านพระอาจารยต์ัง้ใจรกัษาพระธรรมวนิัย   และหว่งใยพระ

ศาสนา ถา้พระภิกษุในเมืองไทยรูส้ึกสาํนึกไดอ้ยา่งพระอาจารยส์กั

ครึ่ งหนึ่งของจาํนวนทัง้หมด   พระศาสนาในประเทศไทยของเราคง

จะเจรญิมากยิ่ งขึ้นกวา่นี้  นะครบั ... แตผ่มรูส้ึกวา่ขาดที่พึ่งไป   เมื่อ

ทราบขา่ว  ทาํใหผ้มเสียกาํลงัใจมากเลยทีเดยีวครบั   ผมจะทาํ

อยา่งไรด ี   เพิ่งบวชใหม่ไดเ้พียงพรรษาเดยีว   แลว้ผมจะถอืนิสยักบั

ใครเลา่ครบั”    
พระอาจารยม์หาอมร  ตอบดว้ยความกรุณาวา่ “พระพทุธเจา้

สอนใหพ้ระสาวกทัง้หลาย  มีธรรมะเป็นเกาะ  มีธรรมะเป็นที่พึ่ง  ไม่

ควรมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง  นั่นคือมีสติปัฏฐาน ๔  เป็นเกาะ  เป็นที่พึ่ง   

ซึ่งการที่จะมีสตปิัฏฐาน ๔ เป็นที่พึ่งไดน้ั้น  ก็จะตอ้งมีศีลที่งามและ

มีทิฏฐิที่ตรงเสียก่อน  นั่นก็หมายความวา่  จะตอ้งรกัษาศีลใหม้ัน่คง

และมีกมัมสัสกตาญาณ  มีปัญญาและความเชื่ อมัน่ในเรื่ องของกรรม

และผลของกรรมอยา่งดแีลว้   ซึ่งการที่เราจะมีศีลที่ดแีละทิฏฐิที่ตรง

ไดน้ั้น  ก็จะตอ้งศึกษาพระธรรมวนิัย  ใหร้ ูซ้ึ้งถงึคณุของพระรตันตรยั   

เมื่อเห็นคณุของพระรตันตรยัแลว้   ก็จะมีศรทัธาในการรกัษาศีลให้

ยิ่ งขึ้น  เชื่ อกรรมผลของกรรมเพิ่ มขึ้น  ทาํใหก้ารเจรญิสตปิัฏฐาน  ๔

ซึ่งก็คือ  การเจรญิสมถวปิัสสนามัน่คงยิ่ งขึ้น   



๑๓ 
สรปุไดว้า่  การมีสตปิัฏฐาน ๔  เป็นเกาะ  เป็นที่พึ่ง  ก็เท่ากบัมี

พระรตันตรยัเป็นที่พึ่ง  พระรตันตรยัเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งจรงิๆ 

ใหก้บัผ ูท้ี่มีศีล  มีสมัมาทิฏฐิ   บคุคลอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งไดจ้รงิ  

เพราะฉะนั้น   ก็ขอใหห้ลวงตาพยายามศึกษาทัง้พระธรรมและพระ

วนิัย   เพื่อใหร้ ูซ้ึ้งถงึคณุของพระรตันตรยัจรงิๆ   จะไดน้อ้มไปในการ

เจรญิสตปิัฏฐาน  ๔   เพื่อจะไดม้ีที่พึ่งอยา่งถาวร 
สว่นเรื่ องการถอืนิสยั   ไดเ้คยแนะนาํไปแลว้   คือ  ให้ตั้งใจว่า   

ถ้ามีผู้ที่มีคณุสมบัติที่พอจะให้นิสัยได้   กจ็ะไปขอนิสัยกบับุคคลนั้น  

เมื่อตั้งใจไว้เช่นนี้   จะไม่ทําให้ต้องอาบัติ   แตถ่า้ไม่ตัง้ใจไวอ้ยา่งนี้

หรอืไม่ขวนขวายที่จะทาํตนใหพ้น้นิสยั ดว้ยการศึกษาทรงจาํและ

รกัษาพระธรรมวนิัย  ก็ไม่พน้จากอาบตัทิกุกฏ  และผูท้ี่เราจะไปขอ

นิสยันั้นจะตอ้งมีศีลด ี เป็นสมัมาทิฏฐิดว้ย  ถงึจะทรงพระไตรปิฎกได ้ 

แตไ่ม่รกัษาศีล   สอนข้อปฏิบัตินอกเหนือจากพระไตรปิฎก   เป็น

อลชัชี    ภิกษุที่ไปถอืนิสัยด้วยกม็ีอาบัติทุกกฏ    เพราะฉะนั้น    ใน

ระหวา่งที่ยงัไม่มีผ ูท้ี่สามารถใหน้ิสยัได ้    หลวงตาก็ตอ้งขวนขวาย

ศึกษาทรงจาํปาตโิมกขท์ัง้  ๒   ทัง้พระธรรม  ๔  ภาณวาร (๑๐๐๐ 

คาถา)  คาถาอนุโมทนา ๓ อยา่ง  สงัฆกรรรม ๔ อยา่ง  และวธิี

ปฏบิตักิรรมฐานตัง้แตเ่ริ่ มตน้จนถงึความเป็นพระอรหนัตด์ว้ย   
(อรรถกถาพระวนิัย มหาวิภังค์ ทุติยภาค เบอร์ ๔ หน้า ๓๖๑  หรือ  

ในหนังสือหลวงตามบวชมาทําไม ?  เล่ม ๒  ตอนหลวงตาศึกษา

พระไตรปิฎก  หน้า ๗๑-๘๓)  
 

๑๔ 
ความจรงิ   ถงึแมห้ลวงตาเพิ่งบวชใหม่   แตก่็มีความรูท้ัง้พระ

ธรรมวนิัยพอที่จะรกัษาตนเองได ้   เพียงแตย่งัไม่มีคณุสมบตัทิี่จะพน้

นิสยัเท่านั้น    ถา้หลวงตาตัง้ใจศึกษาคน้ควา้เหมือนที่ทาํอย ูใ่นขณะนี้   

และทรงจาํปาตโิมกขท์ัง้  ๒  ใหไ้ด ้  เมื่อครบ ๕ พรรษาแลว้หลวงตา

ก็สมควรจะพน้นิสยัได ้  ผมคงแนะนาํหลวงตาไดเ้พียงเท่านี้   เมื่อผม

ศึกษาทรงจาํพระธรรมวนิัย จนกระทัง่มีคณุสมบตัพิอที่จะใหน้ิสยัได ้

แลว้   หลวงตาค่อยมาขอนิสยัหรอืมาศึกษาตอ่ก็แลว้กนันะครบั”   
 

หลวงตาสงบราํพนั   ดว้ยความเคารพรกัอีกวา่ “ผมยงัเป็นผูโ้ง่

เขลาเบาปัญญา  ยงัไม่ฉลาดเพียงพอ  ถา้ขาดผูช้ี้แนะพร ํา่สอน  คงจะ

ศึกษาปฏบิตัไิม่กา้วหนา้เท่าที่ควรนะครบั”    
    

พระอาจารยม์หาอมรซึ่งมีความผกูพนั ฉนัอาจารยก์บัลกูศิษย์

ต่อหลวงตาสงบพอสมควร  จึงใหโ้อวาทเป็นครั้งสุดทา้ยเกี่ยวกบั

ภิกษุผูโ้ง่และผูฉ้ลาด  ซึ่งแสดงไวใ้นอุพพาหิกาวรรคที่ ๙ พระวนิัย 

ปริวาร เบอร์ ๑๐  หน้า ๘๒๘  วา่ “เอาละ  ผมจะใหแ้นวทางในความ

เป็นภิกษุผูฉ้ลาด  และหลีกเลี่ ยงในความเป็นภิกษุผูโ้งเ่ขลา   ใหห้ลวง

ตาศึกษาทรงจาํไว ้   หลวงตาตัง้ใจฟังใหด้ ี   แลว้ไปคน้ควา้ตอ่เอาก็

แลว้กนันะ 
 

ท่านพระอุบาลีเถระ ผูเ้ลิศทางดา้นทรงพระวนิัยไดท้ลูถามพระ

ผูม้ีพระภาคเจา้วา่  ภิกษุประกอบดว้ยองคเ์ท่าไรหนอแล  ถงึความ

นับวา่เป็นผูโ้งแ่ท ้  พระพทุธเจา้ขา้ ? 

พระผูม้ีพระภาคเจา้ตรสัตอบวา่  ดกู่อนอบุาลี  ภิกษุประกอบ 



๑๕ 
ดว้ยองค ์ ๕  ถงึความนับวา่เป็นผูโ้งแ่ท ้ องค ์๕ เป็นไฉน ?  คือ 

 

องค์ของภกิษุผู้โง่แท้  นัยที ่๑ 

๑. ไม่รูสุ้ตตะ  (อภุโตวภิงัค)์    ๒. ไม่รูสุ้ตตานุโลม (มหาปเทส ๔) 

๓. ไม่รูว้ินยั (ขนัธกะปรวิาร)   ๔. ไม่รูว้ินยานุโลม (มหาปเทส ๔)                                                          

๕. ไม่ฉลาดในฐานะและอฐานะ (ไม่ร ูเ้หตแุละมิใชเ่หต)ุ 

ดกูอ่นอุบาลี   ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕  นี้แล   ถึงความนับวา่

เป็นผูโ้ง่แท ้  
 

องค์ของภกิษุผู้ฉลาดแท้ 
ดกูอ่นอุบาลี   ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕  นี้แล   ถึงความนับวา่

เป็นผูฉ้ลาดแท ้  องค ์ ๕  เป็นไฉน ?  คือ        
                                                             

๑. รูสุ้ตตะ     ๒. รูสุ้ตตานุโลม       ๓. รูว้ินยั   

๔. รูว้ินยานุโลม    ๕. ฉลาดในฐานะและอฐานะ 

ดกูอ่นอุบาลี   ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕  นี้แล   ถึงความนับวา่

เป็นผูฉ้ลาดแท ้

องค์ของภกิษุผู้โง่แท้  นัยที ่๒ 
ดกูอ่นอุบาลี   ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕  แมอ้ื่นอีก ... คือ  

๑. ไม่รูธ้รรม   (ปิฎก  ๒  คือ พระสตูร  พระอภิธรรม)  

๒. ไม่รูธ้รรมานุโลม (มหาปเทส  ๔  ฝ่ายพระสตูร) 

๓. ไม่รูว้ินยั    (ขนัธกะ  ปรวิาร) 

๔. ไม่รูว้ินยานุโลม  (มหาปเทส  ๔  ฝ่ายพระวนิัย) 

๑๖ 
๕. ไม่ฉลาดในคาํตน้และคาํหลงั (คาํตน้ไม่สอดคลอ้งกบัคาํหลงั) 

 

องค์ของภกิษุผู้ฉลาดแท้  อกีนัยหนึ่ง 
ดกูอ่นอุบาลี  ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕ แมอ้ื่นอีก ... คือ  

๑.รูธ้รรม       ๒.รูธ้รรมานุโลม       ๓.รูว้ินยั   

๔.รูว้ินยานุโลม     ๕.ฉลาดในคาํตน้และคาํหลงั  ...   
 

องค์ของภกิษุผู้โง่แท้  นัยที ่๓ 
ดกูอ่นอุบาลี   ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕  แมอ้ื่นอีก ... คือ  

๑.  ไม่รูว้ตัถุ  (เรื่ องที่ทาํใหต้อ้งอาบตัแิหง่กองอาบตั ิ๗) 

๒.  ไม่รูน้ิทาน (สาเหตแุละนครที่บญัญตัสิิกขาบท  ๗  แหง่) 

๓. ไม่รูบ้ญัญตั ิ (๓ อยา่ง คือ บญัญตั ิ  อนุบญัญตั ิ  อนุปปันน-

บญัญตัใินเมื่อเรื่ องยงัไม่เกิดขึ้น  คือ  ครธุรรม ๘) 

๔.  ไม่รูบ้ทอนัตกหล่นภายหลงั  

(บทที่ควรไวข้า้งหนา้  แตเ่อาไปไวข้า้งหลงั) 

๕.  ไม่รูท้างแห่งถอ้ยคาํอนัเขา้สนธิกนัได ้(อนุสนธิ) 

องค์ของภกิษุผู้ฉลาดแท้  อกีนัยหนึ่ง 
ดกูอ่นอุบาลี   ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕  แมอ้ื่นอีก ... คือ  

๑. รูว้ตัถุ  ๒. รูน้ิทาน  ๓. รูบ้ญัญตั ิ  ๔.รูบ้ทอนัตกหล่นภายหลงั      

๕. รูท้างแห่งถอ้ยคาํอนัเขา้สนธกินัได ้
 

องค์ของภกิษุผู้โง่แท้  นัยที ่๔ 



๑๗ 
ดกูอ่นอุบาลี  ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕  แมอ้ื่นอีก ... คือ  

๑. ไม่รูอ้าบตั ิ  (อาบตั ิ๕ กอง,  อาบตั ิ๗ กอง) 

๒. ไม่รูส้มุฏฐานอาบตั ิ  (สมฏุฐาน ๖,  สมฏุฐานสีสะ ๑๓) 

๓. ไม่รูป้ระโยคอาบตั ิ  (กาย-วจปีโยค,  บพุพ-สหปโยค) 

๔. ไม่รูค้วามระงบัอาบตั ิ  

       (ดว้ยการแสดง, ดว้ยวฏุฐาน, ไม่ใชท่ัง้ ๒ อยา่ง) 

๕. ไม่ฉลาดในการวินิจฉยัอาบตั ิ(ไม่ร ูว้ธิี  การดาํเนินการวนิิจฉยั) 
 

องค์ของภกิษุผู้ฉลาดแท้  อกีนัยหนึ่ง 
ดกูอ่นอุบาลี   ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕  แมอ้ื่นอีก ... คือ  

๑. รูอ้าบตั ิ        ๒. รูส้มุฏฐานอาบตั ิ        ๓. รูป้ระโยคอาบตั ิ

๔. รูค้วามระงบัอาบตั ิ     ๕. ฉลาดในการวินิจฉยัอาบตั ิ
     

องค์ของภกิษุผู้โง่แท้  นัยที ่๕ 
ดกูอ่นอุบาลี   ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕  แมอ้ื่นอีก ... คือ  

๑. ไม่รูอ้ธิกรณ ์ (๔  อยา่ง  คือ  ววิาทาธิกรณ ์  อนุวาทาธิกรณ ์ 

อาปัตตาธิกรณ ์  กิจจาธิกรณ)์ 

๒. ไม่รูส้มุฏฐานอธิกรณ ์ (เภทกรวตัถ ุ ๑๘ วบิตั ิ ๔ กองอาบตั ิ ๗  

สงัฆกิจ  ๔) 

๓. ไม่รูป้ระโยคอธิกรณ ์(ประโยคของววิาทาธิกรณ ์๑๒  คือ  ววิาท

มลู ๖ กศุลมลู ๓ อกศุลมลู ๓,  ประโยคของอนุวาทาธิกรณ ์๑๔ 

รวมกบักายวาจา,  สมฏุฐานอาบตั ิ  ๖  เป็นประโยคของอาปัต-

ตาธิกรณ,์  สงฆ ์ ๑  เป็นประโยคของกิจจาธิกรณ)์ 

๑๘ 
๔. ไม่รูค้วามระงบัอธกิรณ ์(สมถะ ๒, สมถะ ๔, สมถะ ๓, สมถะ ๑) 

๕. ไม่ฉลาดในการวินิจฉยัอธิกรณ ์    

ดกูอ่นอุบาลี   ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕  นี้แล   ถึงความนับวา่

เป็นผูโ้ง่แท ้                  

องค์ของภกิษุผู้ฉลาดแท้  อกีนัยหนึ่ง 
ดกูอ่นอุบาลี  ภิกษุผูป้ระกอบดว้ยองค ์  ๕  แมอ้ื่นอีก  ถึงความ

นับวา่เป็นผูฉ้ลาดแท ้  องค ์ ๕  เป็นไฉน ?  คือ  

๑. รูอ้ธิกรณ ์     ๒. รูส้มุฏฐานอธิกรณ ์

๓. รูป้ระโยคอธิกรณ ์   ๔. รูค้วามระงบัอธิกรณ ์

๕. ฉลาดในการวินิจฉยัอธิกรณ ์   

ดกูอ่นอุบาลี  ภิกษุประกอบดว้ยองค ์ ๕  นี้แล  ถึงความนับวา่เป็น

ผูฉ้ลาดแท”้                  
 

หลวงตาสงบเพิ่งรูแ้ละเขา้ใจองคป์ระกอบของภิกษุผูโ้ง่แท ้ และ

ภิกษุผูฉ้ลาดแทจ้ากพระอาจารยม์หาอมร   และยอมรบัวา่  ตนเอง

ค่อนขา้งจะเป็นผูโ้ง่จริง ๆ   ถึงแมจ้ะรอบรูใ้นพระธรรมและขอ้ปฏิบตัิ

อยูบ่า้ง   แต่ทางดา้นพระวนิัยรูเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น   ยงัไมพ่อที่จะ

เรียกไดว้า่เป็นภิกษุผูฉ้ลาด   เท่าที่ไดฟ้ังก็เขา้ใจเพียงส่วนนอ้ย  ที่ไม่

เขา้ใจนั้นมีมาก  จึงสญัญากบัพระอาจารยม์หาอมรวา่  จะไปคน้ควา้

เพิ่มเติม   และรอพระอาจารยม์หาอมรกลบัมา   จะไดศ้ึกษาต่อ   ซึ่ง

พระอาจารยม์หาอมรก็ออกปากวา่  คงจะไมเ่กิน  ๕  ปี  แลว้พระ

อาจารยห์นุ่มกบัลกูศิษยแ์กก่็ไดล้ํา่ลาและขอขมาโทษต่อกนั ... 
  



๑๙ 
 
พระอาจารยม์หาอมรไดเ้ดินทางไปประเทศพมา่แลว้  พาํนัก

ศึกษาอยูใ่นวดัมีชื่อเสียงแหง่หนึ่ง   ในจงัหวดัยา่งกุง้   คงอีกหลายปี  

กวา่ที่ท่านจะไดก้ลบัมาร่วมทาํกิจในการจรรโลงเผยแพรพ่ระศาสนา 
 

ส่วนหลวงตาสงบพกัอยูท่ี่วดันั้นไมน่าน   ก็พบวา่ไมม่ีผูพ้อจะ

แนะนําใหศ้ึกษาเพิ่มเติมได ้   ต่างคนก็ต่างศึกษากนัเองตามความ

เขา้ใจ   หลายท่านก็ไดย้า้ยไปอยูส่าํนักอื่น    หลวงตาใคร่ที่จะอยู่

อยา่งวเิวก  ศึกษาคน้ควา้และปฏิบตัิดว้ยตนเองบา้ง  จงึกลบัไปหาลกู

สาวและลกูเขยที่บางนา เพื่อบอกขา่ววา่ตนเองไดอุ้ปสมบทเป็น

พระภิกษุแลว้   เพื่อใหโ้ยมทั้งสองอนุโมทนา   และเพื่อปรึกษาเรื่อง

การหาที่อยูใ่หมด่ว้ย 
 
 

เทีย่วไปผู้เดยีวดกีว่าอยู่ร่วมกบัคนพาล 
 

 จร�◌ฺเจ  นาธิคจฺเฉยฺย        เสยฺย�  สทสิมตฺตโน   

 เอกจริย�  ทฬฺห�  กยริา       นตฺถ ิ พาเล  สหายตา  
 

ถา้บุคคล  เมื่อเที่ยวไป  ไม่พึงประสบสหายผูป้ระเสริฐกวา่  

หรือผูม้ีคุณเช่นกบัตนไซร้  พึงทาํความเที่ยวไปคนเดียวใหม้ัน่   

เพราะวา่   คุณเครื่องเป็นสหายยอ่มไม่มีในเพราะคนพาล 
 

เรื่องสัทธิวหิาริกของพระมหากสัสปเถระ พาลวรรคที ่๕ ขุ. ธ. 

๒๐ 

หลวงตาแสวงหาอาวาสสัปปายะ 
 

เมื่อโยมไฉไลลกูสาวและโยมสุภาพลกูเขย ไดท้ราบวา่หลวงตา

ไดอุ้ปสมบทเป็นพระภิกษุแลว้ก็อนุโมทนาดว้ยความดีใจ แต่โยมไฉไล

ก็ไดค้่อนขอดหลวงตาวา่  ไมย่อมส่งขา่วใหท้ราบ  ตนเองจะไดเ้ป็น

เจา้ภาพในการอุปสมบท   ซึ่งหลวงตาก็อธิบายวา่   ไมอ่ยากใหเ้ป็น

ภาระยุง่ยาก  เพราะเป็นเรื่องกิจของสงฆ ์  ไมจ่าํเป็นตอ้งเกี่ยวขอ้งกบั

ฆราวาส  ไมต่อ้งมีพิธีรีตองแต่อยา่งไรก็สาํเร็จการบวช   ไมต่อ้ง

สิ้นเปลือง   ชนิดตาํนํ้าพริกละลายแมน่ํ้า   ซึ่งไมม่ีประโยชน์แต่อยา่ง

ใด  ไดบุ้ญนอ้ย  ไดบ้าปมากเสียดว้ยซํ้า   ซึ่งโยมลกูทั้ง  ๒  ก็เขา้ใจ

และยอมรบัดว้ยดี  หลวงตาจึงเล่าเรื่องพระอาจารยม์หาอมรเดินทาง

ไปศึกษาและทรงจาํพระวนิัยปิฎกที่ประเทศพมา่   และปรึกษาเรื่อง

ความปรารถนาสถานที่วเิวกของตนเองวา่ 
 “อาตมาพอที่จะศึกษา  คน้ควา้พระไตรปิฎกดว้ยตนเองไดบ้า้ง

แลว้  แตต่ดิอย ูท่ี่ตอ้งการพระไตรปิฎกสกัชดุหนึ่ง  และอยากมีที่วเิวก

ไม่พลกุพลา่นดว้ยผูค้น พอมีที่บิณฑบาตฉนัวนัละมื้อก็เพียงพอแลว้   

จะเป็นที่ป่าหรอืที่เขาที่ไหนก็ได ้  โยมพอจะชว่ยหาใหไ้ดห้รอืไม่ละ่” 
 

โยมไฉไลมองหนา้โยมสุภาพเป็นเชิงปรึกษา สามีทาํอาการ

เลิกคิ้ว  ถึงความฉงนสนเท่ห ์  แลว้พดูวา่ “หลวงตาจะไปอย ูค่นเดยีว

ไดอ้ยา่งไร   ถา้ไปอย ูต่ามป่า  ตามเขา   ใครจะดแูลอปุัฏฐาก  อายกุ็

มากแลว้   จะเป็นที่กงัวล   ทาํใหเ้กิดความหว่งใยไปเสียเปลา่”    
 



๒๑ 
แต่แลว้ก็คิดขึ้นไดถ้ึงพี่สาวคนหนึ่งชื่อภคินี ผูท้ี่รกัสงบ ชอบ

ทาํบุญใหท้าน  และศึกษาพระธรรม  โดยฟังธรรมะจากหลายสาํนัก

จนจบัตน้ชนปลายไมค่อ่ยได ้   เธอเป็นเจา้ของสวนอนัเป็นมรดกของ

พอ่   มีเนื้อที่หลายไร ่   พรอ้มบา้นและคนดแูล   อยูใ่นเขตจงัหวดั

นครปฐม  เดินทางไปมาหาสู่กนัไดไ้มไ่กลนัก   คิดไดด้งันี้ก็ดีใจ  รีบ

บอกกบัภรรยาสุดที่รกั  และเสนอใหห้ลวงตาทราบ  แต่ตอ้งขอติดต่อ

พี่สาวคนนี้กอ่นวา่  เธอจะยินดีใหไ้ปพกัเพื่อวเิวกหรือไม ่  วา่แลว้ก็ไม่

รีรอ ยกโทรศพัทต์ิดต่อไปยงัพีภ่คินีทนัที  พดูกนัอยูส่กัพกัใหญ่ก็

กลบัมารายงานที่ประชุมวา่   พี่สาวยินดีมากที่จะมีพระภิกษุมาพกั

วเิวก  โดยเฉพาะเป็นหลวงพอ่ของไฉไลผูเ้ป็นนอ้งสะใภ ้  แต่ติดอยู่

ตรงที่วา่  ไมม่ีกุฏิที่พกั  จะตอ้งมาทาํที่พกัใหเ้รียบรอ้ยเสียกอ่นจงึจะ

อยูไ่ด ้ 
 

ในขณะที่กาํลงัสนทนากนัอยู ่   พี่นอ้งทั้ง  ๓  คน   เจา้ใหญ่  

เจา้กลาง  เจา้เล็ก  ก็กลบัมาถึงบา้นพรอ้มกนั  เมื่อรูข้า่วก็ดีใจที่จะได้

ทาํบุญและอุปัฏฐากหลวงตาใกลช้ิดกวา่แต่กอ่น   เจา้ใหญ่ซึ่งดแูล

กิจการที่รบัมาจากพอ่บางส่วน  และพอจะมีทรพัยบ์า้งแลว้   จึงรบั

อาสาจะสรา้งที่พกัถวายหลวงตา   แลว้ก็ไดใ้หน้อ้ง ๆ และพอ่แมร่่วม

บุญดว้ย  การกอ่สรา้งที่พกัเริ่มขึ้นทนัที  ในระหวา่งนั้นก็ใหห้ลวงตา

ไปพกั  ณ  วดัที่เคยบวชครั้งแรก   ซึ่งอยูแ่ถวลาดกระบงันัน่เอง  
 

ในไมช่า้กุฏิที่พกัของหลวงตาและศาลาเล็ก ๆ กลางนํ้า ซึ่งสรา้ง

ขึ้นเพื่อใชป้ระกอบพิธีการบุญต่าง ๆ ก็สาํเร็จเรียบรอ้ย   หลวงตายา้ย

เขา้ไปอยูท่ี่สวนอนัสงบวเิวก  สมาชิกครอบครวัของโยมสุภาพและ

๒๒ 
โยมไฉไลไดเ้ขา้ไปทาํบุญ  ถวายกุฏิ  ศาลา  พรอ้มทั้งพระไตรปิฎก   

เป็นที่ชื่นตาเจริญใจดว้ยบุญกุศล   ทั้งผูใ้หแ้ละผูร้บั   ซึ่งเป็นกิจกรรม

ในการรกัษาพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่ง ...           
 

ปุญฺ�านิ  ปรโลกสฺมึ  ปตฏิฺ�า  โหนฺต ิ ปาณนิํ 
 

บุญเป็นที่พึ่งของสตัวท์ั้งหลายในโลกหนา้ 
โยมภคนิีผู้มศีรัทธา 

 โยมภคินี  เป็นพี่สาวคนโตของโยมสุภาพ  ในบรรดาพี่นอ้ง

ทั้งหมด  ๘  คน   ปัจจุบนัมีอายุ  ๕๖  ปี   เธอไมไ่ดม้ีครอบครวั   

เพราะมวัแต่เลี้ยงนอ้ง ๆ  จนไม่มีเวลาเป็นของตนเอง    เมื่อนอ้ง ๆ 

เติบโตมีครอบครวักนัแลว้ก็ยงัตอ้งดแูลหลาน ๆ อีก   กอ่นที่คุณพอ่

จะถึงแกก่รรม  จึงยกมรดกเป็นที่สวนและบา้นในจงัหวดันครปฐมให้

เธอ   และสัง่เสียนอ้ง ๆ ทุกคนใหค้อยดแูลเลี้ยงด ู   โยมภคินีจงึไม่

ตอ้งทาํงานเลี้ยงชีพดว้ยตนเอง   เพราะมีนอ้ง ๆ  หลาน ๆ คอยดแูล    

มีแต่ทาํงานบุญอยา่งเดียว  จึงมีเวลาไปทาํบุญและศึกษา  ฟังธรรม

ตามวดัและสถานที่ต่าง ๆ  เธอไมม่ีโอกาสศึกษาทางโลกมากนัก   

เรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาเท่านั้น เพราะตอ้งเสียสละทาํงาน  

และคอยเลี้ยงดนูอ้ง ๆ    แต่ในทางธรรม  เธอไดศ้ึกษาเรียนรูพ้ระ

ธรรมจนเขา้ใจคาํสอนมากกวา่นอ้ง ๆ ทุกคน 
 

   เมื่อหลวงตามาพาํนักอยูท่ี่สวน  ไดก้ล่าวธรรมะใหโ้ยมภคินีฟัง

หลงัจากที่นําภตัตาหารมาถวายเป็นนิตย ์  ทาํใหเ้ธอรูส้ึกปลาบปลื้ม



๒๓ 
สุขใจเป็นอยา่งยิ่ง ประหนึ่งไดล้าภกอ้นใหญ่ที่ไดถ้วายภตัตาหารแด่

หลวงตา  โดยไมต่อ้งเดินทางไปทาํบุญไกลบา้น   เมื่อไดท้ราบวา่  

หลวงตาเป็นนักเทศน์เกา่  ศึกษาทรงจาํพระไตรปิฎกไดม้าก  รกัษา

พระวนิัยเคร่งครดัและเขา้ใจพระอภิธรรมอยา่งดี  พอที่จะแนะนํา

ตนเองได ้ จึงขอใหห้ลวงตาเทศน์และสอนพระอภิธรรมใหบ้า้ง   และ

ถา้เป็นไปไดจ้ะขอชวนเพื่อน ๆ มาร่วมฟังธรรมดว้ย   ซึ่งหลวงตาก็

ไมไ่ดป้ฏิเสธ   แต่ก็ยงัไมไ่ดต้อบรบั    โดยขอพิจารณาไตร่ตรองใหถ้ี่

ถว้นเสียกอ่น ...          

 ความจริง  หลวงตาหลีกเรน้มาอยูท่ี่นี่  ก็เพื่อศึกษาคน้ควา้และ

ปฏิบตัิเป็นการส่วนตวั  เพื่อรอบรูพ้ระธรรมวนิัยของพระศาสดาผูท้ี่

ตนบวชอุทิศชีวติให ้  โดยตั้งใจวา่  เมื่อมีพรรษาครบ ๕ ก็ควรจะตอ้ง

พน้นิสยัและอยูไ่ดโ้ดยอิสระ  ไมต่อ้งถือนิสยัและไมต่อ้งมีอาบตัิติดตวั

ดว้ย  โดยไมไ่ดค้ิดที่จะสอนธรรมะใหใ้คร  แต่เมื่อไดเ้ห็นศรทัธาของ

โยมภคินีที่ไดม้าอุปัฏฐากและปวารณาดว้ยปัจจยั ๔   โดยเฉพาะได้

จดัปรุงอาหารอนัสปัปายะและประณีตดว้ยตนเอง แลว้นํามาถวาย

ทุกวนั  ก็เกิดความกรุณา  จึงคิดจะสอนธรรมะใหเ้ป็นปฏิการะตอบ

แทนบา้ง  ประกอบกบัระลึกไดถ้ึงพระสตูรหนึ่งในพระไตรปิฎก  

กล่าวถึงการตอบแทนคฤหสัถ ์  ซึ่งอยูใ่น  พหุการสูตร   ขุททกนิกาย  

อติวิุตตกะ  เบอร์ ๔๕  หน้า ๖๗๗  มีขอ้ความวา่ 
 

 พหุการสูตรที ่๘ (ว่าด้วยผู้มอีุปการะมาก) 
ดกูอ่นภิกษุทั้งหลาย   พราหมณแ์ละคฤหบดีทั้งหลายเป็นผูม้ี

๒๔ 
อุปการะมากแกเ่ธอทั้งหลาย  บาํรุงเธอทั้งหลายดว้ยจีวร  บิณฑบาต   

เสนาสนะ   และคิลานปัจจยัเภสชับริขาร   แมเ้ธอทั้งลายก็จงเป็นผูม้ี

อุปการะมากแกพ่ราหมณแ์ละคฤหบดีทั้งหลาย จงแสดงธรรมอนังาม

ในเบื้องตน้ (ศีล)  งามในท่ามกลาง (สมาธิ)  งามในที่สุด (ปัญญา)  

จงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทั้งอรรถะและพยญัชนะ  อนับริสุทธิ์

บริบรูณส์ิ้นเชิงแกพ่ราหมณแ์ละคฤหบดีเหล่านั้นเถิด   ดกูอ่นภิกษุ

ทั้งหลาย   คฤหสัถแ์ละบรรพชิตทั้งหลาย  ต่างอาศยัซึ่งกนัและกนั

ดว้ยอาํนาจอามิสทานและธรรมทาน   อยูป่ระพฤติพรหมจรรยน์ี้   

เพื่อตอ้งการสลดัโอฆะ   เพื่อกระทาํซึ่งที่สุดแหง่ทุกขโ์ดยชอบ   ดว้ย

ประการอยา่งนี้ 

คฤหสัถแ์ละบรรพชิตทั้งหลาย  ตา่งอาศยักนัและกนัทั้ง  

๒  ฝ่าย  ยอ่มยงัสทัธรรมอนัเกษมจากโยคะอยา่งยอดเยีย่ม

ใหส้าํเร็จ คือ บรรพชิตทั้งหลายยอ่มปรารถนาเฉพาะจวีร  

บิณฑบาต  ที่นอน  ที่นัง่และคิลานปัจจยั  อนัเป็นเครื่อง

บรรเทาเสยีซึ่งอนัตรายจากคฤหสัถท์ั้งหลาย     

สว่นคฤหสัถท์ั้งหลาย  ผูอ้ยูค่รองเรือน  อาศยัพระ

อริยบุคคล   ผูป้ฏิบตัชิอบแลว้   เชื่อถือซึ่งถอ้ยคาํของพระ

อรหนัตท์ั้งหลาย  มีปกตเิพง่พินิจดว้ยปัญญาอนับริสุทธิ์ดี  

ประพฤตธิรรม  อนัเป็นทางไปสูสุ่คตใินศาสนานี้   มีปกติ

เพลิดเพลิน   เป็นผูใ้ครก่ามบนัเทิงอยูใ่นเทวโลก 
 

ขอ้ความในอรรถกถาบางตอนแสดงวา่ 

 



๒๕ 

คฤหัสถ์มอีปุการะมากแก่ภิกษุ 
ดกูอ่นภิกษุทั้งหลาย  พราหมณค์หบดีทั้งหลาย  ผูม้ีอุปการะ

มากแกเ่ธอทั้งหลาย  ซึ่งไดแ้ก ่  ทั้งพราหมณ ์  ทั้งผูค้รองเรือนที่เหลือ  

เธอทั้งหลายเท่านั้นที่เขาพากนัทาํนุบาํรุงดว้ยปัจจยัทั้งหลาย  มีจีวร

เป็นตน้   โดยคิดวา่   นี้เป็นบุญเขตของเราทัง้หลาย   ซึ่งพวกเรา

จะพากนัประดิษฐานไวซ้ึ่งทกัษิณา   ใหม้ีคา่สูง   มีผลอนังามเลิศ    

มีวิบากเป็นสุข   เป็นไปเพื่อใหเ้กิดในสวรรค ์

พระผูม้ีพระภาคเจา้   ครั้นทรงแสดงวา่   คฤหสัถท์ั้งหลายเป็น

ผูม้ีอุปการะแกภ่ิกษุทั้งหลาย  โดยการถวายอามิส  คือโดยการแจก

แบ่งอามิส  ไดแ้ก ่  โดยการอนุเคราะหด์ว้ยอามิสอยา่งนี้แลว้   บดันี้  

เพื่อจะทรงแสดงวา่ แมภ้ิกษุทั้งหลายก็มีอุปการะแกค่ฤหสัถเ์หล่านั้น

เหมือนกนั   โดยการใหธ้รรม  คือ  การแจกแบ่งพระธรรม  ไดแ้ก ่  

โดยการอนุเคราะหด์ว้ยพระธรรม  จึงไดต้รสัคาํมีอาทิไวว้า่  ตมฺุเหปิ    

ภิกฺขเว   ดว้ยคาํนี้   พระองคต์รสัถึงอะไร ?   ตอบว่า  ตรสัถึงความ

อ่อนนอ้มต่อบิณฑบาต ก็ในขอ้นี้มีอธิบายดงันี้วา่  
 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุทีพ่ราหมณ์คหบดเีหล่านี ้ ไม่ใช่

ญาต ิ  ไม่ใช่มิตร  ไม่ใช่ลูกหนีข้องเธอทั้งหลาย  โดยที่แท้แล้ว   เขา

ต้องการผลวเิศษ  โดยเขา้ใจวา่  สมณะเหล่านีเ้ป็นผู้ประพฤตชิอบ  

ปฏิบัตชิอบ  บุญที่เราทั้งหลายทําในสมณะเหล่านี ้  จักมีผลานิสงส์มาก   

ดงันี้   จึงทะนุบํารุงเธอทั้งหลายด้วยปัจจัย  ๔  มีจีวร  เป็นต้น   ฉะนั้น   

เธอทั้งหลาย  ควรให้ความประสงค์นั้นของพวกเขาเตม็เปี่ยม   ถงึพร้อม

๒๖ 
ด้วยความไม่ประมาทเถดิ   แม้ธรรมเทศนากจ็ะงดงามและน่าถอืเอา  

สําหรับเขาเหล่านั้น  ผู้ทําตามอยู่นั่นแหละ  ไม่ใช่สําหรับคนเหล่าอืน่

นอกจากนี ้  เธอทั้งหลายพงึทําความไม่ประมาทในสัมมาปฏิบัต ิ  ดงัที่

พรรณนามานี้แล  
 

ในคาํทั้งหลายมีอาทิวา่  เอวมิท�  ภิกฺขเว  ดกูอ่นภิกษุ

ทั้งหลาย   คฤหสัถแ์ละบรรพชิตทั้งหลายต่างก็อาศยักนั  ดว้ยอาํนาจ

อามิสทานและธรรมทาน  มีประการดงัที่กล่าวมานี้อยา่งนี้แลว้  อยู่

ประพฤติ ศาสนพรหมจรรยแ์ละมรรคพรหมจรรยน์ี้  ดว้ยอาํนาจ

การรกัษาอุโบสถศีลเป็นตน้  และดว้ยอาํนาจปาริสุทธิศีล ๔ เป็นตน้  

เพื่อตอ้งการถอนโอฆะทั้ง ๔ อยา่ง    ดว้ยสามารถแหง่กามโอฆะเป็น

ตน้   และเพื่อทาํที่สุดแหง่วฏัฏทุกขแ์มท้ั้งหมดโดยชอบนัน่เอง ...  

 เมื่อหลวงตาสงบไดอ้่านพระสตูรนี้แลว้   จงึตดัสินใจที่จะสอน

ธรรมะในพระสตูรและพระอภิธรรมใหแ้กโ่ยมภคินีและเพื่อน ๆ บา้ง  

โดยกาํหนดเวลาเรียนสปัดาหล์ะ  ๑  วนั   เฉพาะวนัอาทิตยเ์ท่านั้น  

เพราะมีเพื่อนของโยมภคินีบางคนที่ตอ้งทาํงานวนัเสาร ์   หลวงตาก็

จะไดม้ีเวลาในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบตัิธรรมของตนเองดว้ย 
   

 หลวงตาสงบมาอยูท่ี่สวนไดไ้มน่าน  ก็ทราบไดว้า่   โยมภคินี

พี่สาวของโยมลกูเขยคนนี้   เป็นคนมากดว้ยศรทัธา   ชอบใหท้าน  

ไมว่า่กบัพระภิกษุหรือกบัคฤหสัถ ์   ชอบฟังธรรม   ใคร่ในการศึกษา

พระธรรมดว้ย   แต่ยงัขาดการพิจารณา  ยงัขาดการคน้ควา้เพิ่มเติม    

และเป็นผูม้ีมนุษยสมัพนัธด์ี ชอบสนทนาโดยเฉพาะเรื่องพระธรรม



๒๗ 
คาํสอน   ดว้ยความที่ไมช่อบขดัแยง้กบัใคร  จึงเป็นที่รกัของทุกคนที่

ไดค้บหาสมาคมดว้ย   ชอบที่จะมีเพื่อน  ถา้ไดเ้พื่อนดีมีศีล  มีความ

จริงใจ  มีปัญญา  สนใจศึกษาพระธรรมคาํสอนจริงจงั  ก็จะพลอยมี

ปัญญากา้วหนา้ดว้ยคุณธรรมไปดว้ย   แต่ถา้ไดเ้พื่อนไมด่ี   เป็นคน

พลอยประจบเอาใจ   ไมม่ีศีล  ไมม่ีปัญญา   ไมศ่ึกษาพระธรรมดว้ย

ความจริงใจ   ก็จะไมเ่จริญในกุศลธรรมเท่าที่ควร ...   
      

 ดว้ยเหตุที่หลวงตาเป็นผูบ้วชเมื่อแก ่  เหลือชีวติอยูใ่นโลกนี้อีก

ไมน่าน   จึงพยายามที่จะรกัษาศีลอยา่งเคร่งครดั   และเพื่อใหก้าร

การปฏิบตัิธรรมกา้วหนา้  จึงสมาทานธุดงคต์ามสติกาํลงั  เพื่อเป็น

การปฏิบตัิขดัเกลาและเป็นบารมียิ่งขึ้น   ปกติจะรกัษาธุดงค ์ ๖  ขอ้  

คือ   ๑. ตจิวีริกงัคะ  ถือการใชผ้า้จีวร ๓ ผืน  มีผา้องัสะเป็นผืนที่ ๔ 
 ๒. ปิณฑปาตกิงัคะ  ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวตัร    
 ๓. เอกาสนิกงัคะ  ถือการฉนัอาสนะเดียวเป็นวตัร  คือ  ฉนัวนั

ละครั้งเดียว   เมื่อลุกจากอาสนะแลว้ไมฉ่นัอีก   
 ๔. ปัตตปิณฑิกงัคะ  ถือฉนัภตัตาหารในบาตรเป็นวตัร  ไมใ่ช ้

ภาชนะที่  ๒  ใส่อาหารไวฉ้นั 
 ๕. ขลปุัจฉาภตัตกิงัคะ  ถือไมร่บัอาหารหลงัจากลงมือฉนัแลว้ 
 ๖. ยถาสนัถตกิงัคะ  ถือเสนาสนะตามที่เขาจดัใหเ้ป็นวตัร  
 

 หลวงตาออกเดินบิณฑบาตโปรดสตัวท์ุกวนั   โยมภคินีก็ไดม้า

ใส่บาตรและนําอาหารคาวหวาน  ตามเขา้ไปถวายที่ศาลากลางนํ้า

ทุกวนัเชน่กนั  ความจริงอาหารที่บิณฑบาตไดม้าก็เพียงพอที่จะยงั

อตัภาพใหเ้ป็นไปไดแ้ลว้   แต่เพื่ออนุเคราะหโ์ยมภคินีใหไ้ดท้าํทาน  

๒๘ 
และจะไดก้ล่าวพระธรรมเป็นการอนุโมทนาทานนั้นดว้ย  หลวงตาจึง

อนุญาตใหโ้ยมภคินีพาครอบครวัคนเฝ้าสวน เขา้ไปถวายภตัตาหาร

เป็นประจาํ 
 

ลกัษณะของผู้มศีรัทธา ๓ ประการ 
 ครั้งหนึ่ง หลวงตาไดแ้สดงธรรมในฐานสูตร องัคุตตรนิกาย ตกินิ

บาต เบอร์ ๓๔ หน้า ๑๙๒  แสดงลกัษณะของผูม้ีศรทัธาไวว้า่   

 ดกูอ่นภิกษุทั้งหลาย  ผูม้ีศรทัธาเลื่อมใส  พึงรูไ้ดด้ว้ยสถาน ๓  

สถาน  ๓   เป็นไฉน ?  คือ  

๑. เป็นผูใ้ครใ่นการเห็นผูม้ีศีลทั้งหลาย    
๒. เป็นผูใ้ครเ่พื่อจะฟังพระสทัธรรม    

๓. มีใจปราศจากมลทิน  คือ  ความตระหนี่  อยูค่รองเรือน   

มีการบริจาคอนัปล่อยแลว้   มีมืออนัลา้งไว ้   ยนิดีในการสละ   

ควรแก่การขอ    พอใจในการใหแ้ละการแบ่งปัน  

ผูม้ีศรทัธาเลื่อมใส   พึงรูไ้ดด้ว้ยสถาน  ๓  นี้แล 
 

ผู้ใดใคร่ในการเห็นผู้มีศีล  ปรารถนาจะฟังพระสัทธรรม   

กาํจัดมลทินคอืความตระหนี่เสียได้   ผู้นั้นชื่อว่า  ผู้มีศรัทธา 
 

บทวา่  วิคตมลมจฺเฉเรน  ปราศจากมลทิน  คือ  ความตระหนี่    

บทวา่  มุตฺตจาโค  มีการสละโดยไมข่อ้งใจ   ไมม่ีใจติดขอ้ง   

บทวา่  ปยตปาณี  มีมืออนัลา้งแลว้  คือ  ผูไ้มม่ีศรทัธา  แมจ้ะ

ลา้งมือถึง ๗ ครั้ง  ก็จดัวา่  ยงัมีมือเปื้อนอยูน่ัน่แล  แต่คนมีศรทัธา  

ชื่อวา่มีมืออนัลา้งสะอาดแลว้ทีเดียว   เพราะเป็นผูย้ินดียิง่แลว้ในทาน    



๒๙ 
บทวา่  โวสฺสคฺครโต  ยินดีแลว้ในทาน  กล่าวคือการเสียสละ  

บทวา่  ยาจโยโค  สมควรใหข้อหรือเพราะมีความเหมาะสมกบัดว้ย

ยาจกทั้งหลาย   บทวา่  ทานส�วิราครโต  เมื่อจะใหท้านก็ดี  เมื่อ

จะทาํการจดัแบ่งก็ดี  ยอ่มเป็นผูช้ื่อวา่  ยินดีในการใหแ้ละการแบง่ปัน     

บทวา่  ทสฺสนกาโม  สีลวต�   มีความประสงคจ์ะพบท่านผูท้รงศีล  

๑๐ โยชน์ก็ไป  ๒๐ โยชน์ก็ไป  ๓๐ โยชน์ก็ไป  ๑๐๐ โยชน์ก็จะไป  ดุจ

ปาฏลีปุตตกพราหมณ ์  และพระเจา้สทัธาตสิสมหาราช 
 

เรื่องปาฏลปีุตตกพราหมณ์ 

ไดย้ินวา่  ใกลป้ระตพูระนครปาฏลีบุตร  มีพราหมณ ์ ๒ คน   

ไดท้ราบเกียรติคุณของพระมหานาคเถระ  ผูอ้ยูใ่นกาฬวลัลิมณฑป  

คิดกนัวา่  “เรา ๒ คน  ควรจะไปหาภิกษุนั้น”  ทั้ง ๒ คนจึงออกจาก

พระนคร  คนหนึ่งถึงแกก่รรมในระหวา่งทาง   คนหนึ่งไปถึงฝัง่ทะเล  

ลงเรือที่ท่ามหาดิตถ ์  มายงัอนุราธบุรี  ถามวา่  “กาฬวลัลิมณฑปอย ู่

ที่ไหน”  ไดร้บัคาํตอบวา่ “อย ูท่ี่โรหณชนบท”    

เขาไปถึงที่อยูข่องพระเถระตามลาํดบั   หาที่พกัแลว้ทาํกิจธุระ

ใกลจุ้ลลนครคาม   ไดป้รุงอาหารถวายพระเถระ  ถามถึงที่อยูข่อง

พระเถระ  เพื่อจะเขา้ไปหาแต่เชา้ ๆ  แลว้ไปยืนอยูท่า้ยประชาชน  

เห็นพระเถระเดินมาแต่ไกลทีเดียว  ยืนอยูต่รงนั้นครู่หนึ่ง  ไหวแ้ลว้

เขา้ไปหาอีก  จบัขอ้เทา้พระเถระไวแ้น่นแลว้เรียนวา่ “พระคณุเจา้สงู

มากขอรบั”  ก็พระเถระไมส่งูเกินไป   ไมต่ํา่เกินไป   พอไดข้นาด

เท่านั้น  ดว้ยเหตุนั้น  เขาจึงเรียนท่านอีกวา่ “พระคณุเจา้ไม่ไดส้งู

เกินหรอก แตค่ณุความดขีองพระคณุเจา้แผไ่ปตามนํา้ทะเลสีคราม  

๓๐ 
ท่วมทน้ถงึพื้นชมพทูวปีทัง้หมด    แมผ้มนั่งอย ูใ่กลป้ระตพูระนคร

ปาฏลีบตุรก็ไดย้นิเกียรตคิณุของพระคณุเจา้”  เขาไดถ้วายภิกษาแด่

พระเถระ  มอบไตรจีวรของตน  บวชในสาํนักของพระเถระ  ดาํรงอยู่

ในโอวาทของท่านแลว้   ไดบ้รรลุอรหตัผลโดย ๒-๓ วนัเท่านั้น 
 

(โอ ! ความใคร่ในการเห็นท่านผู้มีศีล  เป็นปัจจัยแก่การสิ้นอาสวะ

ได้หนอ คาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริง...) 
 

เรื่องพระเจ้าสัทธาตสิสมหาราช 
แมพ้ระเจา้สทัธาติสสมหาราชตรสัถามวา่ “ขา้แตท่่านผูเ้จรญิ   

ขอพระคณุเจา้บอกพระผูเ้ป็นเจา้รปูหนึ่ง ที่สมควรแก่โยมจะกราบ

ไหว”้    

ภิกษุทั้งหลายถวายพระพรวา่   “ท่านกชุชตสิสเถระ   ผูอ้ย ูใ่น 

มงัคลาราม”   พระราชาพรอ้มดว้ยบริวารเป็นอนัมากไดเ้สด็จไปสิ้น

ระยะทาง ๕ โยชน์    พระเถระถามภิกษุสงฆว์า่ “นั่นเสียงอะไร ?”  

ภิกษุสงฆเ์รียนวา่ “พระราชาเสดจ็มา  เพื่อจะนมสัการพระคณุท่าน

ขอรบั”   พระเถระคิดวา่  “จะมีงานอะไรในพระราชวงั  ในเวลาที่เรา

แก่เฒา่”  จึงนอนบนเตียง  ณ  ที่พกักลางวนั  แลว้ลุกขึ้นไปขีดรอย

ลากไปมาบนแผ่นดิน (ยงัไม่ถงึเวลาจะแสดงตนวา่เป็นพระอรหนัต)์   

พระราชาตรสัถามวา่ “พระเถระไปไหน ?”  ทรงสดบัวา่ “พระ

เถระจาํวดัอย ูใ่นที่พกักลางวนั”  จึงเสด็จไปที่นั้น เห็นพระเถระกาํลงั

ขีดแผ่นดินอยูท่รงพระดาํริวา่ “ธรรมดาพระขณีาสพจะไม่คะนองมือ 

ท่านผูน้ี้ไม่ใชพ่ระขณีาสพ”   จึงไมท่รงไหวเ้ลย   แลว้เสด็จกลบัไป    



๓๑ 
ภิกษุสงฆเ์รียนพระเถระวา่ “ขา้แตท่่านผูเ้จรญิ  เหตไุฉนใตเ้ทา้

จงึก่อความเดอืดรอ้นพระทยัแก่พระราชา ผูม้ีพระราชศรทัธาทรง

เลื่ อมใสอยา่งนี้”   

พระเถระกล่าววา่ “อาวโุสทัง้หลาย   การรกัษาพระราชศรทัธา   

ไม่ใชห่นา้ที่ของท่านทัง้หลาย แตเ่ป็นหนา้ที่ของพระเถระผูเ้ฒา่”  

แลว้เมื่อจะปรินิพพาน  ดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   ในกาลต่อมา  

จึงกล่าวกะภิกษุสงฆว์า่ “ท่านทัง้หลายจงลาดบลัลงักแ์มอ้ื่น  ไวบ้น

กฏูาคารสาํหรบัเรา”  เมื่อภิกษุสงฆป์ลูาดบลัลงักแ์ลว้  พระเถระ

อธิษฐานวา่ “ในระหวา่งนี้  ขอกฏูาคารนี้อยา่เพิ่งประดษิฐาน  ใน

เวลาที่พระราชาทรงเห็นแลว้  จงึค่อยประดษิฐานอย ูท่ี่พื้นดนิ”  แลว้

ปรินิพพาน   กฏูาคารไดล้อยไปทางอากาศสิ้ นระยะทาง  ๕  โยชน์  

ตน้ไมท้ี่พอจะปักธงได ้   ก็ไดถ้กูปักธงไวต้ลอดระยะทาง  ๕  โยชน์  

ทั้งกอไม ้  ทั้งพุม่ไม ้  ก็ไดเ้อนไปหากฏูาคารทั้งหมด 

ภิกษุทั้งหลายส่งขา่วไปทลูพระราชาวา่  “พระเถระปรนิิพพาน

เสียแลว้   กฏูาคารกาํลงัลอยมาทางอากาศ”   พระราชาไมท่รงเชื่อ    

กฏูาคารลอยมาทางอากาศ   กระทาํประทกัษิณถปูาราม   แลว้ไดไ้ป

ถึงศิลาเจดียสถาน  พระเจดียพ์รอ้มทั้งสิ่งของไดล้อยขึ้นไปประดิษ-

ฐานอยูเ่หนือยอดกฏูาคาร   เสียงสาธุการตั้งพนั  ก็ดงักระหึ่มขึ้น   
 

ในขณะนั้น   ทา่นมหาพยคัฆเถระนัง่อยูบ่นกฏูาคารชั้น  ๗  

ใกลโ้ลหปราสาท   กาํลงัทาํวนิัยกรรมแกภ่ิกษุทั้งหลายอยู ่   ฟังเสียง

สาธุการนั้นแลว้  ซกัถามวา่  “นั่นเสียงอะไร ?”   

ภิกษุทั้งหลายเรียนวา่ “ขา้แตท่่านผูเ้จรญิ   พระกชุชตสิสเถระ   

๓๒ 
ผูอ้ย ูใ่นมงัคลารามปรนิิพพานแลว้   กฏูาคารลอยมาทางอากาศสิ้น

ระยะทาง  ๕  โยชน์    นั่นเป็นเสียงสาธกุาร    ในเพราะกฏูาคารที่

ลอยมานั้น”   พระเถระกล่าววา่ “อาวโุสทัง้หลาย   เราจกัอาศยัทา่น

ผูม้ีบญุ  แลว้พลอยไดร้บัสกัการะ”   ใหอ้นัเตวาสิกขมาโทษแลว้  

เหาะมาทางอากาศนัน่แล  เขา้ไปสู่กฏูาคาร  นัง่บนเตียงที่  ๒  แลว้

ปรินิพพานดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ    

พระราชาทรงถือเอาของหอมดอกไมแ้ละจุณจนัทน์  แลว้เสด็จ

ไปบชูากฏูาคารที่สถิตอยูใ่นอากาศ    ในขณะนั้น    กฏูาคารไดล้อย

มาประดิษฐานที่พื้นดิน    พระราชารบัสัง่ใหท้าํสรีรกิจดว้ยสกัการะ

เป็นอนัมาก   แลว้ทรงรบัเอาพระธาตุไปสรา้งเจดีย ์  

ท่านผูท้รงศีลเห็นปานนี้  มีผูป้ระสงคจ์ะพบเห็นเป็นธรรมดา   

พระเจ้าสัทธาตสิสมหาราชจักเป็นอคัรสาวกที่  ๒  ของพระศรี

อริยเมตไตรย  ในอนาคตกาล (สาวกที่ ๑  คือ  พระพทุธโฆษาจารย์)  
 

ตวัอย่างของผู้ใคร่เพือ่จะฟังพระสัทธรรม 

 เรื่องพระปิณฑปาตกิเถระ 

เล่ากนัมาวา่   ภิกษุ  ๓๐ รปู   เขา้จาํพรรษาบนเนิน   ชื่อวา่  

ควรวาฬะ  ทุก ๆ กึ่งเดือน  ในวนัอุโบสถ  จะพดูกนัถึงมหาอริยวงศ ์ 

ที่พรรณนาถึงการสนัโดษดว้ยปัจจยั  ๔  และการยินดีในภาวนา   
 

พระเถระผูถ้ือบิณฑบาตเป็นวตัรรปูหนึ่งมาภายหลงั  นัง่ในที่

กาํบงั   ลาํดบันั้น  งขูวา้งคอ้นตวัหนึ่งไดก้ดัท่านจนเนื้อหลุด  เหมือน

เอาคีมคีบเนื้อออกจากปลีแขง้  พระเถระมองด ู เห็นงขูวา้งฆอ้นคิดวา่ 



๓๓ 
“วันนี้  เราจกัไม่ทาํอนัตรายแก่การฟังธรรม”  จบังใูส่ลงในยา่ม  

ผกูปากยา่มไว ้ แลว้วางไวใ้นที่ไมไ่กล  นัง่ฟังธรรมอยู ่   
 

อรุณขึ้นไป ๑   พิษงสูงบ  พระเถระไดบ้รรลุผลทั้งสาม ๑  พิษงู

ไหลออกจากปากแผลลงดินไป ๑   พระเถระผูแ้สดงธรรมจบธรรม-

กถา ๑    ๔ อยา่งนี้ไดม้ีในขณะเดียวกนันัน่แหละ  
 

ต่อนั้น  พระเถระไดพ้ดูวา่ “อาวโุสทัง้หลาย   เราจบัโจรไดต้วั

หนึ่ง”   แลว้แกถุ้งยา่มออก    ปล่อยงขูวา้งคอ้นไป   
  

ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว้จึงถามวา่ “มนักดัท่านเวลาไหนขอรบั”  
 

พระเถระ.  “อาวโุสทัง้หลาย   เราถกูมนักดัตอนเยน็วนัวาน”  
 

ภิกษุทั้งหลาย. “ท่านขอรบั  เพราะเหตไุร   ท่านถงึทาํกรรม

หนักอยา่งนี้”   พระเถระ. “อาวโุสทัง้หลาย  ถา้เราจะพึงบอกวา่เรา

ถกูงกูดัไซร ้  เราจะไม่พึงไดอ้านิสงสม์ีประมาณเท่านี้”      
 

(โอ !  เพราะศรัทธาในพระธรรมมีกาํลงั  จึงเป็นปัจจัยให้ท่าน

บรรลคุวามเป็นพระอนาคามี   ศรัทธานี้ดนีักหนา ...) 
 

อีกตวัอยา่งหนึ่ง  เป็นสตรีผูม้ีใจเด็ดเดี่ยว  และเคารพธรรม

อยา่งยิง่ยวด 

เรื่องหญิงชาวบ้านกาฬุมพระ 
 

หญิงคนหนึ่ง  เป็นชาวบา้นกาฬมุพระ  อุม้ลกูไปยงัจติตล-

๓๔ 
บรรพต    ดว้ยคิดวา่  “จกัฟังธรรม”    ใหล้กูนอนพิงตน้ไมต้น้หนึ่ง   

ตนเองยืนฟังธรรม   ในเวลากลางคืน  งตูวัหนึ่งไดเ้ลื้อยออกมากดั

เด็กที่นอนอยูใ่กล ้ๆ นาง  ทั้ง ๆ ที่ดอูยู ่  เขา้  ๔  เขี้ยว  แลว้หนีไป    
 

นางคิดวา่ “ถา้เราจกับอกว่า ลูกของเราถูกงูกดัไซร ้ จกัเป็น

อนัตรายแก่การฟังธรรม เมื่อเรายงัเวียนว่ายอยู่ในสงัสารวัฏ  

เด็กคนนี้  ไดเ้ป็นลูกของเรามาหลายครัง้แลว้  เราจกัประพฤติ

ธรรมเท่านัน้”   แลว้ยนือยูต่ลอดทั้ง  ๓  ยาม  ประคองธรรมไว ้ ได้

บรรลุโสดาปัตติผล  เมื่ออรุณขึ้นแลว้ทาํลายพิษงใูนบุตรดว้ยการทาํ

สจักิริยา   แลว้อุม้บุตรไป    
 

คนเห็นปานนี้ยอ่มชื่อวา่   เป็นผูใ้คร่ในการฟังพระสทัธรรม 
 

(อัศจรรย์จริง !  ความรักด้วยศรัทธาในพระธรรม  มีกาํลังยิง่กว่า

ความรักด้วยตัณหา  ในลกูที่เกดิจากอกของตน  อบุาสิกาผู้มีศรัทธาอย่าง

นี้  สมควรบรรลเุป็นพระโสดาบันแล้วหนอ ...  
 

ถา้ฟังธรรมอย ู ่  แลว้นั่งคยุกนั  พดูคยุทางโทรศัพท ์   นั่งหลบั

หรอืคิดฟุ้ งซ่าน    สมควรบรรลธุรรมหรอืไม่   น่าละอายตอ่อบุาสิกา

ผูน้ี้หรอืไม่ ?) 
สทฺธา  ทุตยิา  ปุริสสฺส  โหต ิ

             

ศรัทธาเป็นเพือ่น ๒ ของคน 

โยมภคินีไดฟ้ังพระธรรมจากหลวงตา  เรื่องคนผูม้ีศรทัธาจึง



๓๕ 
สาํรวจตนเองก็เห็นวา่  มีลกัษณะครบทั้ง ๓ ประการ  คือ  ใคร่เห็นผู ้

มีศีล  ใคร่ฟังพระสทัธรรมและชอบใหท้านดว้ย  จึงเกิดปีติปราโมทย ์ 

อิ่มอกอิ่มใจ  ยิ้ มแยม้แชม่ชื่นจนเป็นที่เห็นได ้  หลวงตาใคร่ที่จะ

พฒันาใหโ้ยมภคินีเกิดปัญญา  เป็นไปพรอ้มกบัศรทัธาดว้ย  จึงแสดง

เชื่อมโยงเรื่องคนมีศรทัธาเขา้สู่สภาวปรมตัถ ์ อนัเป็นพระอภิธรรมวา่ 
 

ศรัทธาเป็นเจตสิกปรมตัถ์ 
“ไดก้ลา่วถงึลกัษณะของศรทัธาโดยบคุคลไปแลว้  แตเ่มื่อพดูถงึ

โดยสภาวธรรม  ศรทัธาไม่ใชส่ตัว ์  ไม่ใชบ่คุคล  ศรทัธาเป็นเจตสิก

ปรมตัถ ์ มีอรรถะและลกัษณะดงันี้  คือ 
 

พุทฺธาทคิณุานํ  สทฺทหนวเสน  สทฺธา   
พุทฺธาทนีิ  วา  รตนานิ  สทฺทหติ  ปติยายตีติ  สทฺธา   
 

ชื่ อวา่  ศรทัธา  เพราะการเชื่ อพระพทุธคณุ  เป็นตน้   
อีกอยา่งหนึ่ง  ชื่ อวา่  ศรทัธา  เพราะเชื่ อ  คือ  ดาํเนินไปสู่

รตันะมีพระพทุธรตันะเป็นตน้               (อภิ. สํ. ๗๕/๓๘๓)  
   

* สทฺทหนลกฺขณา  โอกปฺปนลกฺขณา  วา  
* ปสาทนรสา  ปกฺขนฺทนรสา  วา  
* อกาฬุสฺสิยปจฺจุปฏฺ�านา   อธิมุตฺตปิจฺจุปฏฺ�านา วา   
* สทฺเธยฺยวตฺถุปทฏฺ�านา  โสตาปตฺตยิงฺคปทฏฺ�านา วา 
 

มีการเชื่อ   เป็นลกัษณะ   หรือ  มีการปักใจแน่วแน่  เป็นลกัษณะ 
มีความผ่องใสเป็นกิจ   หรือ  มีการแล่นไปขา้งหนา้  เป็นกิจ 

๓๖ 
มีการไมขุ่น่มวั   เป็นผล ฯ  หรือมีการนอ้มใจเชื่อ  เป็นผลปรากฏ 
มีวตัถุพึงเชื่อ  เป็นเหตุใกล ้ฯ หรือมีโสตาปัตติยงัคะ  เป็นเหตุใกล ้ฯ” 
 

หลวงตาเริ่มสวมหวัใจของนักเทศน์เกา่ อธิบายใส่ลีลาต่อไปวา่

“สทฺทหนลกฺขณา  ศรทัธามีลกัษณะ  เชื่อดว้ยความเลื่อมใสใน

วัตถุที่ควรเชื่อ  เชน่  เชื่ อถอืในพระรตันตรยั  เชื่ อเรื่ องกรรมและผล

ของกรรม  เชื่ อบาปบญุคณุโทษ  เชื่ อวา่  นรกสวรรคม์ีจรงิ  เพราะ

เป็นผลของกรรมชัว่และกรรมด ี  จงึงดเวน้จากบาปอกศุล  และฝักใฝ่

ในการเจรญิบญุกศุล  ไม่ใชเ่ชื่ อดว้ยความงมงายไรเ้หตผุล  เชน่  เชื่ อ

วา่ถา้จิ้งจกรอ้งทกัแลว้  หา้มออกจากบา้นจะทาํใหโ้ชครา้ย  เชื่ อวา่

กา้วเทา้ขวาออกจากบา้นก่อนจะทาํใหเ้ป็นมงคล   กา้วเทา้ซา้ยก่อน

จะทาํใหโ้ชครา้ย  เชื่ อวา่สนุัขหรอืแมวออกลกูเป็นลกูกรอก  หรอืมี ๒ 

หวั ๒ หาง ๘ ขาทาํใหเ้ป็นมงคล  เชื่ อวา่มีผ ูว้เิศษสามารถตดักรรม  

ทาํใหช้ีวติมีแตค่วามสขุความเจรญิ  หรอืเชื่ อมงคลตื่ นขา่วตา่ง ๆ ที่ไร ้

เหตผุล มีการสะเดาะเคราะหต์อ่ชะตา  ผกูดวงเป็นตน้  ลว้นแตเ่ขา้

ขา่ยหลงงมงาย  เป็นปฏปิักษต์อ่พระพทุธศาสนาทัง้สิ้น  
 

นอกจากศรทัธาจะมีลกัษณะที่เชื่ อดว้ยความเลื่ อมใสแลว้  ก็ยงัมี

ลกัษณะ  โอกปฺปน  ปักใจแน่วแน่ดว้ย  เมื่อมีวตัถทุี่ควรเลื่ อมใสให้

เชื่ อแลว้ ก็ไม่โลเล ไม่คลางแคลงสงสยั นอ้มใจปักใจเชื่ อเลยทีเดยีว 

เพราะฉะนั้น   ศรทัธาดงัที่กลา่วนี้  จงึเป็นศรทัธาที่ตอ้งประกอบดว้ย

ปัญญาจงึจะทาํใหม้ีความมัน่คง  สามารถพฒันาใหเ้จรญิยิ่ งขึ้น  เป็น

สทัธินทรยี ์  สทัธาพละตอ่ไปได ้  ถา้เป็นศรทัธาที่ไม่ประกอบดว้ย

ปัญญาแลว้ไซร ้   ก็อาจทาํใหล้งัเลในบญุกศุล  หรอืในพระรตันตรยั   



๓๗ 
ไม่เชื่ อมัน่ในบญุเพราะขาดความเขา้ใจ  ทาํใหห้ลงไปทาํในสิ่งที่ไม่ใช่

บญุโดยเขา้ใจวา่เป็นบญุ   หลงนับถอืบชูาวตัถหุรอืบคุคลที่ไม่ควรแก่

การเคารพบชูา  อยา่งที่เขาเรยีกกนัวา่  ศรทัธาหัวเตา่  คือ  ผลบุ ๆ 

โผล ่ๆ  เขา้ๆ ออก ๆ บางครัง้ก็ทาํบญุ  บางครัง้ทาํบาป  เดี๋ ยวนับถอื

พระพทุธศาสนา เดี๋ ยวเปลี่ ยนไปนับถอืศาสนาอื่น  เปลี่ ยนอาจารย ์ 

เปลี่ ยนสาํนัก  เปลี่ ยนศาสนาไปเรื่ อยเชน่นี้   ไม่ดเีอาเสียเลย” 
 

หลวงตายกขอ้ความ  ในพระอภิธรรม (อรรถกถาอฏัฐสาลนิี อภิ. 

สํ. เบอร์ ๗๕ หน้า ๓๒๖)  ซึ่งพอจะจาํไดโ้ดยสรุปมาแสดงวา่ 

“ปสาทนรสา  ศรทัธามีความผ่องใสเป็นกิจ  ศรทัธาเมื่อเกิดขึ้น

ยอ่มทาํหนา้ที่ขม่นิวรณท์ั้งหลาย ยอ่มใหก้ิเลสสงบ ทาํใหจ้ิตผ่องใส 

ทาํจิตไมใ่หขุ้น่มวั  เหมือนแกว้มณีของพระเจา้จกัรพรรดิซึ่งทาํนํ้า

ใหใ้สสะอาด  เมื่อใส่แกว้มณีในนํ้าแลว้  ทาํใหโ้คลน  สาหร่าย  จอก  

แหน  เปือกตมสงบ  ทาํใหน้ํ้าใสสะอาดไมขุ่น่มวั  ฉะนั้น    
 

ผูม้ีศรทัธาใหท้าน  สมาทานศีล  กระทาํอุโบสถกรรมหรือเริ่ม

ภาวนาดว้ยจิตอนัผ่องใส  พึงทราบวา่  ศรทัธานั้นทาํหนา้ที่ใหเ้กิด

ความเลื่อมใส   เพราะเหตุนั้น  ทา่นพระนาคเสนเถระจึงถวายพระ

พรพระยามิลินทว์า่ “มหาบพิตร  พระเจา้จกัรพรรดขิา้มแม่นํา้นอ้ย  

พรอ้มดว้ยจตรุงคินีเสนา  นํา้นั้นพึงขุน่ขน้เป็นเปือกตม  เพราะชา้ง  

มา้  รถและพลเดนิเทา้ทัง้หลาย   พระราชาทรงขา้มไปแลว้  จึงสัง่

มนุษยท์ั้งหลายวา่ “แนะพนาย  พวกเธอจงนาํนํา้ดื่ มมา  เราจกัดื่ ม

นํา้นั้น”  ก็พระราชามีแกว้มณีสาํหรบัทาํนํ้าใหใ้สสะอาด  พวกมนุษย์

จึงกราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้”  แลว้เอาแกว้มณีอนัทาํนํ้าใหใ้สนั้น

๓๘ 
ใส่ลงในนํ้า  พรอ้มกบัการตกไปในนํ้า  โคลน  สาหร่าย  จอก  แหน  

เปือกตมก็สงบ  นํ้าพึงเป็นนํ้าใสสะอาด  ไมขุ่น่มวั  จากนั้น   พวก

มนุษยก์็นอ้มนํ้าดื่มเขา้ไปถวายพระราชา  กราบทลูวา่ “ขอพระองคผ์ ู้

สมมตเิทพ   จงทรงดื่ มเถดิ   พระเจา้ขา้” 

ขอถวายพระพร   มหาบพิตร  พระองคพ์ึงเห็นจติเหมือนนํา้  

พึงเห็นกลุบตุรโยคาวจรเหมือนมนุษยเ์หลา่นั้น พึงเห็นกิเลสทัง้หลาย

เหมือนโคลน  สาหรา่ย  จอก  แหน  เปือกตม  พึงเห็นศรทัธา 

เหมือนแกว้มณีทาํนํา้ใหใ้สสะอาด   ขอถวายพระพร  มหาบพิตร”  

ศรทัธา  เมื่อเกิดยอ่มขม่นิวรณท์ั้งหลาย  จิตปราศจากนิวรณก์็

ใสสะอาดไมขุ่น่มวั   เหมือนเมื่อใส่แกว้มณีอนัยงันํ้าใหใ้สสะอาดแลว้  

โคลน  สาหร่าย  จอก  แหน  เปือกตมยอ่มสงบ  นํ้ายอ่มใสสะอาดไม่

ขุน่มวั  ฉะนั้น      ปกฺขนฺทนรสา  ศรทัธามีการแล่นไปขา้งหนา้เป็น

กิจดว้ย   เหมือนอยา่งวา่  เหล่าชนผูก้ลวัภยั  ปรารถนาจะขา้มแมน่ํ้า

ที่เต็มไปดว้ยจระเข ้ มงักรและรากษสรา้ยเป็นตน้  ก็ยืนอยูท่ี่ฝัง่แมน่ํ้า

ทั้ง ๒  มีนายทหารผูใ้หญ่ผูก้ลา้ในสงครามมาถึงจงึถามวา่ “เพราะ

เหตไุร  พวกท่านจงึยนือย ู”่   เมื่อเขากล่าววา่ “พวกเราไม่อาจขา้ม

เพราะมีภยัเฉพาะหนา้”  จึงจบัดาบกวดัแกวง่ดว้ยความชาํนาญ  แลว้

กล่าววา่ “พวกท่านจงมาขา้งหลงัเรา  อยา่กลวัเลย”  แลว้กา้วลงสู่

แมน่ํ้า  ป้องกนัจระเขเ้ป็นตน้ที่มาแลว้ ๆ   กระทาํความสวสัดีแกพ่วก

มนุษยท์ั้งหลาย  นําจากฝัง่นี้ไปฝัง่โนน้  จากฝัง่โนน้มาที่ฝัง่นี้  ฉนัใด   

เมื่อบุคคลใหท้าน  รกัษาศีล  กระทาํอุโบสถกรรม  เริ่มภาวนา  

ศรทัธายอ่มเป็นหวัหนา้เป็นภาวะนําหนา้ไป  เพราะฉะนั้น  จึงกล่าว

วา่  ศรทัธามีการแล่นไปเป็นกิจ” 



๓๙ 
 หลวงตาอธิบายเพิ่มเติมอีกวา่ “ถา้ไม่มีศรทัธา  โยมคงมาให้

ทานไม่ได ้   ถา้ไม่มีศรทัธา  ใคร ๆ ก็คงรกัษาศีลหรอืฟังธรรมไมไ่ด ้ 

ถา้ไม่มีศรทัธา  ก็คงไม่มีใครสามารถเจรญิสมถวปิัสสนาได ้  เพราะ

กศุลทกุขัน้ตอ้งมีศรทัธาเป็นเหมือนหวัหนา้นาํทาง  แลน่ไปในกศุล

ทัง้หลาย   แมก้ารบรรลมุรรคผล  เป็นพระอรยิบคุคล  ก็ตอ้งอาศยั

ศรทัธา  ซึ่งไม่ใชศ่รทัธาขัน้ปกตธิรรมดา  แตต่อ้งเป็นโลกตุรศรทัธา   

เป็นอจลศรทัธาที่ไม่หวัน่ไหวในพระรตันตรยัอีกตอ่ไป” 
 

อกาฬุสฺสิยปจฺจุปฏฺ�านา  ศรทัธามีการไม่ขุ่นมวั  เป็นผล

ปรากฏ    เมื่อมีศรทัธาแลว้จิตใจก็จะไมขุ่น่มวั   มีจิตแชม่ชื่นผ่องใส   

รปูร่างผิวพรรณและสีหนา้ก็พลอยผ่องใสไปดว้ย  เนื่องจากจิตตชรปู  

หมายถึง  รปูที่เกิดจากจิตที่มีศรทัธา   เป็นรปูที่ประณีต   จึงทาํให้

รปูร่างกายประณีต   และผูท้ี่ทาํกุศลมีการใหท้านเป็นตน้  ที่เกิดจาก

จิตที่มีศรทัธาเป็นประธาน  ยอ่มอาํนวยผลใหเ้กิดมาเป็นมนุษยใ์น

ชาติใด  ก็จะมีผิวพรรณผ่องใสประณีตล่วงชนเหล่าอื่นเสมอ  
  

อธิมุตฺตปิจฺจุปฏฺ�านา  ศรทัธามีการนอ้มใจเชื่อ  เป็นผล

ปรากฏดว้ย  ศรทัธาเจตสิกเกิดกบัผูใ้ดมาก  ผูน้ั้นก็จะมีจิตใจนอบ

นอ้ม   นอ้มจิตนอ้มใจไปในความเลื่อมใส   เชื่อในบุญและผลของบุญ  

มีกมัมสัสกตาศรทัธา  จึงใฝ่ในการเจริญบุญกุศล  และงดเวน้จาก

บาปอยูเ่สมอ  เป็นผลจากการมีศรทัธาตั้งมัน่ในใจนัน่เอง    
 

สทฺเธยฺยวตฺถุปทฏฺ�านา  ศรทัธามีวตัถุพงึเชื่อ  เป็นเหตใุกล้

ใหเ้กิด   วตัถุที่พึงเชื่อหรือเป็นที่ตั้งแหง่ความเลื่อมใส  ตามความ

๔๐ 
เป็นจริง  ก็คือ  พระรตันตรยั  หรือกรรมและผลของกรรม  ซึ่งก็คือ

ส่วนหนึ่งแหง่พระธรรมรตันะ   เพราะฉะนั้น   ศรทัธาในที่นี้   จึง

หมายถึงศรทัธาของพุทธศาสนิกชน  ผูม้ีพระรตันตรยัเป็นที่พึ่ง  ผูท้ี่

เขา้ใจพระรตันตรยัจริง ๆ  ตามระดบัขั้น  จึงสามารถอบรมศรทัธาให้

ยิ่งขึ้นจากโลกียศรทัธา  พฒันาไปจนเป็นโลกุตรศรทัธาไดใ้นที่สุด  
แมศ้รทัธาเจตสิกจะเกิดไดก้บัใคร ๆ ก็ตามที่มีกุศลจิต  ไมว่า่จะ

เป็นคนชาติใด  นับถือศาสนาใด  หรือแมก้ระทัง่สตัวด์ิรจัฉานก็ตาม  

เพราะศรทัธาเป็นโสภณสาธารณเจตสิก  เกิดกบัโสภณจติทุกดวง  

คือ  จิตที่ประกอบดว้ยเจตสิกที่ดีงาม  จึงเกิดไดก้บักุศลจติของทุกคน   

แต่ศรทัธาเจตสิกของผูท้ี่ไมใ่ชพุ่ทธศาสนิกชน  ไมไ่ดม้ีวตัถุที่พึงเชื่อ  

หรือวตัถุอนัเป็นที่ตั้งของศรทัธาตามความเป็นจริง   เป็นศรทัธาของ

ผูท้ี่ไมรู่จ้กัคุณของพระรตันตรยั  จึงไมส่ามารถพฒันาใหต้ั้งมัน่เพิ่มขึ้น

จนเป็นโลกุตรศรทัธาได ้   นัน่ก็หมายความวา่  บุคคลนอก

พระพุทธศาสนา  หรือผูไ้มรู่จ้กัคุณของพระรตันตรยั  จะอบรม

ศรทัธาพรอ้มทั้งปัญญาใหบ้รรลุเป็นพระอริยบุคคลไมไ่ด ้   

โสตาปตฺตยิงฺคปทฏฺ�านา ศรทัธามีโสตาปัตตยิงัคะเป็นเหตุ

ใกลใ้หเ้กิดดว้ย  โสตาปัตติยงัคะหมายถึง  องคค์ุณที่ทาํใหบ้รรลุเป็น

พระโสดาบนั  หรือองคค์ุณของพระโสดาบนั  ถา้แปลวา่องคค์ุณที่ทาํ

ใหบ้รรลุเป็นพระโสดาบนั  ก็หมายถึง  เหตุแหง่การบรรลุเป็นพระ

โสดาบนั  ซึ่งมีอยู ่๔ ประการ คือ ๑.สปัปุริสงัเสวะ  การคบสตับุรุษ  

๒.สทัธมัมสัสวนะ  การฟังพระสทัธรรม  ๓.โยนิโสมนสิการ  การ

กระทาํไวใ้นใจโดยแยบคาย  ๔.ธมัมานุธมัมปฏิปัตต ิ  การปฏบิตัิ



๔๑ 
ธรรมสมควรแกธ่รรม (อธิบายไว้แล้วอย่างละเอยีด  ในหนังสือหลวงตาบวชมา

ทาํไม ?  เล่ม ๓   ตอนหลวงตาสอนบุญกริิยาวตัถุ  หน้า ๑๙๐)  
ถา้แปลวา่   องคค์ุณของพระโสดาบนั   ก็หมายถึงผลแหง่การ

เป็นพระโสดาบนัแลว้   จะทาํใหม้ีคุณธรรม  ๔  ประการ  คือ 
๑.ประกอบดว้ยความเลื่อมใสไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจา้ 

๒.ประกอบดว้ยความเลื่อมใสไม่หวัน่ไหวในพระธรรม 

๓.ประกอบดว้ยความเลื่อมใสไม่หวัน่ไหวในพระสงฆ ์

๔.ประกอบดว้ยอริยกนัตศีล  ที่พระอริยเจา้ใครแ่ลว้  ไม่ขาด  

ไม่ทะล ุ ไม่ดา่ง ไม่พรอ้ย เป็นไท วิญญูชนสรรเสริญ อนัตณัหา

และทิฏฐิไม่ลบูคลาํแลว้  เป็นไปเพื่อสมาธิ   
 

อีกหมวดหนึ่ง  ๓  ขอ้แรกเหมือนกนั  ต่างกนัขอ้ที่  ๔  คือ 

๔.มีใจปราศจากความตระหนี่ อนัเป็นมลทิน อยูค่รองเรือน 

มีจาคะอนัปล่อยแลว้  มีฝ่ามืออนัชุ่ม  ยนิดีในการสละ  ควรแก่

การขอ    ยนิดีในการจาํแนกทาน   (กาฬิโคธาสูตร สํ. มหา. ๓๑/๓๖๗) 
 

(ในโสตาปัตตยิงัคสังยุต  ส.ํ มหา.  เบอร์ ๓๑  หนา้ ๒๖๘  แสดง โสตา

ปัตติยงัคะ ๔ ที่เป็นทั้งเหตุและผลไวถ้ึง ๗ วรรค รวม ๗๔ สูตร) 
 

เพราะฉะนั้น   ศรทัธาที่มีโสตาปัตติยงัคะ ๔ ประการเป็นเหตุ

ใกลน้ั้น  จะตอ้งหมายถึงโลกุตรศรทัธาของพระโสดาบนัขึ้นไป  หรือ

ศรทัธาขั้นตํา่ลงมา  ก็ตอ้งเป็นไปในโพธิปักขิยธรรม (ธรรมที่เป็นไป

ในฝักฝ่ายของการตรสัร ู)้ เพราะตอ้งเป็นผูบ้าํเพ็ญโสตาปัตติยงัคะ ๔  

ซึ่งเป็นเหตุใหบ้รรลุเป็นพระโสดาบนั 
 

๔๒ 
ศรทัธานั้น  บณัฑิตพึงเห็นเหมือนมือ  ทรพัยส์มบตัแิละพืช 

(อรรถกถาอฏัฐสาลินี อภิ. ส.ํ เบอร์ ๗๕ หนา้ ๓๒๖) 
ศรัทธาเปรียบเหมือนมือ  เหมอืนทรัพย์  เหมือนพชื 

 

โยมภคินีไดแ้ต่ฟังหลวงตาพดูจนเพลิน  ที่พอจะจบัใจความได ้

ก็คือ   ศรทัธาเป็นสิ่งที่ดี  ควรเจริญ   แต่ก็มีขอ้สงสยัอยูใ่นตอนทา้ย 

จึงถามหลวงตาขึ้ นวา่ “หลวงตาเจา้คะ ทาํไมจงึเปรยีบศรทัธาเหมือน

มือ   เหมือนทรพัยส์มบตั ิ  และเหมือนพืชเลา่เจา้คะ ?” 
 

หลวงตาเพียงจาํขอ้ความไดจ้ากคมัภีร ์  และอรรถกถาก็ไมไ่ด้

แสดงคาํอธิบายไวด้ว้ยสิ   โยมภคินีเล่นมาถามนอกตาํรา   ก็ตอ้งใช้

ไหวพริบปฏิภาณที่เป็นอตัโนมติกนับา้งละ  ใคร่ครวญอยูค่รูห่นึ่งก็

ตอบไปวา่ “ที่เปรยีบศรทัธาเหมือนมือ  ก็เพราะมือมีหนา้ที่หยบิฉวย

จบัสิ่งตา่ง ๆ  นอ้มนาํมาใช ้   มาบรโิภคได ้   ศรทัธาก็มีหนา้ที่นอ้ม

นาํกศุลทัง้ปวงใหม้าบงัเกิดขึ้นในใจ  เหมือนกบันาํกศุลอนัเป็นไปใน

ทานบา้ง  ศีลบา้ง  ภาวนาบา้งมาใหใ้จบรโิภค  ทาํใหเ้กิดกาํลงั  มี

เรี่ ยวแรง  เป็นพละ  เป็นอินทรยีย์ิ่ ง ๆ ขึ้นไป    
 

ที่เปรยีบศรทัธาเหมือนทรพัยส์มบตั ิ  ก็เพราะทรพัยใ์ชซ้ื้อหา

สิ่งของตอ้งประสงคไ์ดด้งัใจ   คนมีทรพัยม์ากเรยีกวา่เศรษฐี   ทาํให้

มีความสขุสบาย  ศรทัธาก็เป็นทรพัย ์ เป็นอรยิทรพัย ์ สามารถใชซ้ื้อ

ความเป็นมนุษยช์ัน้พิเศษ  ซื้อสวรรค ์  ซื้อพรหมโลก  ซื้อนิพพาน  

หรอืซื้อความเป็นพระอรยิบคุคลก็ได ้  ขึ้นอย ูก่บัวา่  เรามีศรทัธามาก

แค่ไหน  และอย ูใ่นระดบัไหน  คนมีศรทัธามากจงึเป็นคนไม่จน  ชีวติ



๔๓ 
ไม่เป็นหมนั  ดงัที่พระพทุธเจา้ตรสัไว ้  ในอริยธนสูตร  องัคุตร-นิกาย  

ปัญจกนิบาตวา่      

ศรทัธาในพระตถาคตของผูใ้ด  ตั้งมัน่อยา่งดี  ไม่หวัน่ไหว

และศีลของผูใ้ดงดงาม  เป็นที่สรรเสรญิที่พอใจของพระอริยเจา้   

ความเลื่อมใสของผูใ้ดมีในพระสงฆ ์  และความเห็นของผูใ้ดตรง   

บณัฑิตกลา่วเรียกเขาผูน้ั้นว่าคนไม่จน   ชีวิตของเขาไม่เป็นหมนั 
เพราะฉะนั้น  เมื่อระลึกไดถ้ึงคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา้อยู ่  

ผูม้ีปัญญาควรสรา้งสมศรทัธา ศีล ความเลื่อมใสและความเห็น

ธรรมใหเ้นือง ๆ   
ที่เปรยีบศรทัธาเหมือนกบัพืช  ก็เพราะเมล็ดพืชพนัธุไ์มต้า่ง ๆ 

เมื่อนาํไปปลกู   เพาะพนัธุไ์วใ้นดนิที่ด ี  ดแูลรกัษา  รดนํา้พรวนดนิ

อยา่งด ี ยอ่มสามารถออกดอก  ออกผล  นาํไปประดบัหรอืบรโิภคให้

อิ่มหนาํก็ได ้   ศรทัธาก็เชน่กนั   เมื่อนาํไปปลกูหรอืเพาะชาํไวใ้นใจ

อยา่งดแีลว้  มีการรดนํา้พรวนดนิรกัษาไวด้ว้ยกศุลประการตา่ง ๆ  

ยอ่มเจรญิงอกงามทาํใหเ้กิดเป็นดอกผล คือ กศุลวบิาก  เกิดในสคุติ

ภมูิ  บรรลฌุาน  หรอืบรรลมุรรคผลนิพพานก็ไดเ้ชน่กนั  สมดงัที่

พระพทุธเจา้ตรสัไวใ้นกสิภารทวาชสูตร สังยุตนิกาย สคาถวรรควา่ 
 

ศรทัธาของเราเป็นพชื    ความเพียรเป็นฝน     ปัญญาเป็น

แอกและไถ   หิริเป็นงอนไถ   ใจเป็นเชือก   สตขิองเราเป็นผาล

และประตกั   เรามีกายคุม้ครองแลว้   มีวาจาคุม้ครองแลว้   เป็น

ผูส้าํรวมแลว้ในการบริโภคอาหาร  เราทาํการดายหญา้คือวาจา

๔๔ 
สบัปลบัดว้ยคาํสตัย ์   โสรจัจะของเราเป็นเครื่องใหแ้ลว้เสรจ็งาน   

ความเพียรของเราเป็นเครื่องนาํธุระไปใหส้มหวงั   นาํไปถึงความ

เกษมจากโยคะ  ไปไม่ถอยหลงั  ยงัที่ซึ่งบุคคลไปแลว้ไม่เศรา้โศก  

เราทาํนาอยา่งนี้  นาที่เราทาํนั้นยอ่มมีผลเป็นอมตะ  บุคคลทาํนา

อยา่งนี้แลว้   ยอ่มพน้จากทุกขท์ั้งปวงได”้ 
 

โยมภคินีฟังเรื่องของศรทัธา ทั้งโดยพระสตูรและพระอภิธรรม  

จึงเกิดศรทัธามากลน้ ครั้นใคร่จะเพิ่มพนูศรทัธาใหย้ิ่งขึ้นไปอีก จึงขอ

ปวารณาหลวงตาดว้ยปัจจยั ๔  หากมีความประสงคเ์มื่อใด  ก็ให้

หลวงตาเรียกรอ้งเอาไดต้ามสมควรแกส่มณสารปู  และไดก้ราบเรียน

ถามหลวงตาวา่ “โยมเห็นอานิสงสข์องศรทัธามาก  ใครจ่ะขอให้

หลวงตาแนะนาํวธิีการเจรญิศรทัธาใหย้ิ่ งขึ้นกวา่นี้ดว้ย  เจา้ค่ะ” 
 

หลวงตาชะงกัไปครู่หนึ่ง   ไมค่ิดวา่โยมภคินีจะถามแบบไมท่นั

ตั้งตวัอยา่งนี้   จึงงดัตาํรามาตอบไมท่นั   แต่ก็นึกขึ้นมาไดว้า่ มาอยู่

ที่นครปฐมนี้   ตั้งใจจะไปไหวพ้ระปฐมเจดียอ์ยูพ่อดี  จึงแนะนําวา่

“การกราบไหวบู้ชาผูท้ี่ควรบูชา เป็นมงคลอนัสูงสุด  แมว้า่

พระพทุธเจา้จะเสดจ็ปรนิิพพานแลว้   แตถ่า้เรามีศรทัธาและหวงั

เพิ่มพนูศรทัธาใหย้ิ่ งขึ้น  การนอ้มบชูาพระเจดยีท์ี่ประดษิฐานพระ

บรมสารรีกิธาต ุ หรอือฏัฐิธาตขุองพระอรยิสาวก  การกราบไหวบ้ชูา

ตน้ไมต้รสัร ูพ้ระศรมีหาโพธิ์ หรอืพระพทุธปฏมิา  ไม่วา่ในที่ใด  ก็

เป็นบญุกศุลที่ทาํใหศ้รทัธาเจรญิขึ้นไดไ้ม่นอ้ยเลยทีเดยีว   อาตมา

ใครท่ี่จะไปบชูากราบไหวพ้ระบรมธาตพุระปฐมเจดยี ์  โยมสนใจไหม  

และจะอนุเคราะหใ์หค้นพาไปไดห้รอืไม่ ?” 
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๔๖ 
แลว้  หรือวา่  ของบุคคลผูบู้ชาอยู ่  ซึ่งท่านผูค้วรบูชาเช่นนั้นเหล่านั้น  ผู ้

นิพพานแลว้  ไม่มีภยัแต่ที่ไหน ๆ  ดว้ยการนบัแมว้ธิีไร ๆ กต็าม  วา่บุญ

นี้มีประมาณเท่านี้.         (พุทธวรรคที ่๑๔ ขุ. ธ. เบอร์ ๔๒ หน้า ๓๕๖)    

เครื่องบูชาทีค่วรจัดเตรียมเพือ่กราบไหว้พระเจดยี์ 
 

หลวงตาสงบแนะนําใหโ้ยมภคินีเตรียมเครื่องบชูา มีพวงมาลยั  

ดอกไม ้  ธูป  เทียนสีต่าง ๆ  บาตร  จวีร  ผา้ห่มพระเจดียส์ีทอง    

ธงฉพัพรรณรงัสีทั้งที่เป็นผืนใหญ่ผืนเดียวและที่เป็นธงราว  เครื่อง 

ใชส้อยต่าง ๆ รวมทั้งยารกัษาโรคและนํ้าอนัใสสะอาด ฯ  ประหนึ่ง

วา่กาํลงัเตรียมเครื่องบชูา เพื่อถวายพระสมัมาสมัพุทธเจา้เลยทีเดียว 

รวมทั้งเตรียมอุปกรณส์่วนตวัในการไหวพ้ระเจดีย ์  เชน่  เสื่อหรือผา้

พลาสติกปพูื้น  ผา้ปนูัง่ส่วนตวั   หนังสือสวดมนต ์  (ถา้มีเวลาควร

เตรยีมอปุกรณส์าํหรบัทาํความสะอาดพระเจดยีด์ว้ย เชน่  ไมก้วาด  

เกียงสาํหรบัแซะนํา้ตาเทียน    ถงุพลาสตกิใสข่ยะเป็นตน้)   
 

โยมภคีนีไดจ้ดัหามาเป็นที่เรียบรอ้ยดว้ยความประณีต พรอ้ม

ทั้งขออนุญาตชวนสหายธรรมไปดว้ยคนหนึ่ง  เธอชื่อ  บวัแกว้  อายุ

ราว  ๔๕  ปี   เป็นผูม้ีศรทัธา  เฉลียวฉลาด   รูจ้กักบัโยมภคีนีในที่

ฟังธรรม ณ วดัแหง่หนึ่ง  เธอไดป้ระสพกบัปัญหาของชีวติจึงหนัหนา้

เขา้มาศึกษาพระธรรมไดร้ะยะหนึ่งแลว้   เธอมีครอบครวัแต่ไมม่ีบุตร

ธิดาแต่อยา่งใด    นับวา่โชคดีที่ไมต่อ้งมีพนัธะผกูพนัใหต้อ้งเป็นทุกข์

มากไปกวา่นี้   แต่เธอยงัตอ้งทาํงานเลี้ยงชีพ  และตอ้งดแูลครอบครวั   

จึงไมค่่อยมีโอกาสไปเจริญกุศลตามที่ต่าง ๆ ในต่างจงัหวดัมากนัก    

    



๔๗ 
เมื่อไดฤ้กษ์งามยามดี  เป็นวนัที่กุศลจิตเกิด  สะดวกปลอดโปร่ง   

คือ  วนัอาทิตยท์ี่โยมบวัแกว้หยุดงานนัน่เอง   โยมภคินีไดพ้าโยม

บวัแกว้เขา้ไปกราบหลวงตา โยมบวัแกว้รบัอาสาเป็นคนขบัรถเอง  

เพราะเธอมีรถส่วนตวั  หลวงตาจงึบอกใหช้วนลกูชายของคนเฝ้าสวน

ชื่อหนุ่มนอ้ย  อายุ  ๑๖  ปีไปดว้ย   โยมภคินีก็ไดท้าํตามนั้น ...     

อุบาสิกาควรศึกษาพระวนิัยเพือ่เพิม่พูนศรัทธาและปัญญา 

ในระหวา่งเดินทางไปพระปฐมเจดีย ์  โยมบวัแกว้ผูม้ีปัญญาใฝ่

รูใ้นพระธรรมและพระวนิัยไดเ้อย่ขึ้นวา่ “โยมมีขอ้สงสยัหลายอยา่ง  

จะขอโอกาสหลวงตาถามปัญหาไดไ้หม   เจา้คะ” 
 

หลวงตาอนุญาตวา่ “ไดส้ิ  จะถามอะไรก็วา่มาเลย  เจรญิพร” 
 

โยมบวัแกว้ไดป้รึกษากบัโยมภคินีมาแลว้จงึถามขึ้นวา่“โยมขอ

ถามปัญหาขอ้แรกเกี่ยวกบัพระวนิัยก่อนนะเจา้คะ คือ โยมเขา้ใจวา่  

ถา้มีผ ูห้ญิง  ตัง้แต ่  ๒  คนขึ้นไป   ขบัรถใหพ้ระภิกษุนั่งไปรปูเดยีว   

ไม่น่าจะผดิพระวนิัย  แตเ่ห็นหลวงตาใหช้วนหนุ่มนอ้ยลกูชายคนเฝ้า

สวนมาดว้ย   แสดงวา่แมผ้ ูห้ญิง  ๒  คน   ขบัรถพาพระภิกษุรปูเดยีว

ไปก็ผดิพระวนิัยหรอื  จงึตอ้งนาํผ ูช้ายมาเป็นเพื่อนใชไ่หม  เจา้คะ ?” 
 

  หลวงตานึกในใจวา่ “โยมบวัแกว้คนนี้ เป็นคนชา่งสงัเกตและ

ฉลาดในการตัง้คาํถาม  อีกทัง้ยงัสนใจวนิัยของพระดว้ย  ถา้ไดศ้ึกษา

พระอภิธรรม  คงจะเขา้ใจไดเ้รว็และมีปัญญาเพิ่มมากกวา่นี้ทีเดยีว”  

แลว้ไดต้อบไปวา่    

๔๘ 
“พระภิกษุนั่งในที่ลับตา เชน่ ในหอ้งมิดชิด  ในที่กาํบงั  ไม่มี

ใครมองเห็นกบัผูห้ญิงคนเดยีวหรอืหลายคนก็ตาม  หรอืนั่งในที่ลับหู  

กบัผูห้ญิงคนเดยีวเท่านั้น  เชน่  ในที่โลง่แจง้  ที่เปิดเผย  คือ  มีคน

เห็นได ้ แตไ่ม่ไดย้นิเสียงคยุกนั  แมใ้นรถยนตค์นันี้ก็ตาม  จะผดิพระ 

วนิัยก็ตอ่เมื่อพระภิกษุมีจติมุ่งที่ลบั  เป็นอกศุลจติ  คิดลามกเท่านั้น   

ถา้พระภิกษุไม่มีอกศุลจติ  หรอืมีอกศุลจติ  ในขณะที่นั่งอย ูก่บัผ ูห้ญิง

ก็ตาม  แตม่ีสตเิท่าทนัแลว้ยนืขึ้น  หรอืพระภิกษุนั่ง  แตผ่ ูห้ญิงยนือย ู่

ไม่ไดน้ั่ง  ก็ไม่ทาํใหพ้ระภิกษุตอ้งอาบตั ิ  เพราะสิกขาบท  ๒  ขอ้นี้  

เป็นสจติตกะ คือ พระภิกษุตอ้งมีเจตนาที่จะนั่งโดยมุ่งที่ลบัและมีจติ

เป็นอกศุลประเภทโลภมลูจติ  คิดนั่งกบัผูห้ญิงดว้ยความพอใจ  เพียง

นั่งดว้ยจติมุ่งที่ลบัเท่านั้นนะ  จงึตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์   แตถ่า้จบัตอ้ง

ลบูคลาํแมป้ลายเสน้ผม  หรอืพดูจาลามกพาดพิงอวยัวะเพศ  ตอ้ง

อาบตัสิงัฆาทิเสส  ถา้เสพเมถนุก็ตอ้งอาบตัปิาราชิก  ขาดจากความ

เป็นพระภิกษุ   เพราะพระผูม้ีพระภาคเจา้ไดบ้ญัญตัสิิกขาบทไวว้า่   
 

ปฐมรโหนิสสัชชสิกขาบทที ่๔ 

 อนึ่ง  ภิกษุใด  สาํเร็จการนัง่ในที่ลบั  คือ  ในอาสนะกาํบงั

(ที่ลบัตา) กบัมาตคุาม  เป็นปาจติตยี ์(แมผ้ ูห้ญิงหลายคนก็ไม่พน้) 

(อเจลกวรรคที ่๕ ว.ิ มหา. เบอร์ ๔ ข้อ ๕๓๙ หน้า ๕๙๔) 
 

ทุตยิรโหนิสสัชชสิกขาบทที ่๕ 

 อนึ่ง  ภิกษุใด  ผูเ้ดยีว  สาํเรจ็การนัง่ในที่ลบั (ที่ลบัห)ู กบั

มาตคุามผูเ้ดียว  เป็นปาจติตยี ์(ผูห้ญิงหลายคนพน้อาบตัไิด)้ 



๔๙ 
(อเจลกวรรคที ่๕ ว.ิ มหา. เบอร์ ๔ ข้อ ๕๔๓ หน้า ๕๙๘) 

 

พระภกิษุไม่ควรมสีตรีห้อมล้อม 
ฉะนั้น  การที่โยมผูห้ญิงตัง้แต ่ ๒ คนขึ้นไป  มาขบัรถใหพ้ระ 

ภิกษุรปูเดยีวนั่ง  ก็ไม่เขา้ขา่ยผดิพระวนิัย  เพราะเป็นที่ลบัห ู แมพ้ระ 

ภิกษุมีอกศุลจติ  ผ◌ู◌้หญิงหลายคนก็ป้องกนัอาบตัไิด ้  หรอืแม้

ผ ูห้ญิงคนเดยีวขบัรถใหพ้ระภิกษุนั่ง   ถา้พระภิกษุไม่มีอกศุลจติ  ก็ไม่

ผดิพระวนิัยเชน่กนั   แตท่ี่อาตมาใหช้วนเจา้หนุ่มนอ้ยคนนี้มาดว้ยก็

เพื่อป้องกนัคาํตเิตยีนจากผูท้ี่ไม่เขา้ใจพระวนิัย  หรอือาจทาํใหผ้ ูม้ี

ศรทัธานอ้ยพลอยเสื่ อมศรทัธาไปก็ได ้ และถา้เขาตาํหนิพระภิกษุที่มี

ศีลแมด้ว้ยความเขา้ใจผดิ ก็จะไดบ้าปเป็นอนัมาก ควรกรณุาตอ่เขา

เหลา่นั้น  อีกทัง้เป็นแบบอยา่งที่ไม่ดใีหก้บัพระภิกษุรุน่หลงั  จะถกูติ

เตยีนไดว้า่  เป็นพระรกัษาพระวินยั เหตุไฉนจงึมีแตส่ตรหีอ้ม

ลอ้ม เพราะสตรเีป็นขา้ศึกตอ่พรหมจรรย ์และป้องกนัอาบตัขิอ้อื่น

อีก เชน่ การแสดงธรรมกบัผูห้ญิงโดยที่ไม่มีผ ูช้ายร ูเ้ดยีงสาอย ูด่ว้ย

เป็นตน้   

เพราะฉะนั้น  หากไม่ไดม้ีเรื่ องสาํคญั  หรอืเรง่รบีอะไร  อาตมา

ก็จะไม่ไปไหนมาไหนกบัผูห้ญิงโดยที่ไม่มีผ ูช้ายไปดว้ย  และพระภิกษุ

ตอ้งไม่ชกัชวนผูห้ญิงเดนิทางรว่มกนั  เพราะถา้ชกัชวน  ก็ตอ้งอาบตัิ

ปาจติตยี ์คือถา้พระภิกษุชกัชวนผูห้ญิงวา่ เราไปไหวพ้ระดว้ยกนันะ   

โยมผูห้ญิงก็ตอบวา่  ไดเ้จา้คะ่  เราไปดว้ยกนันะ  พระคุณเจา้   

แลว้เดนิทางไปดว้ยกนัสิ้นระยะทางหมู่บา้นหนึ่ง  กาํหนดตัง้แตไ่ก่บิน

๕๐ 
ไปตก   ตอ้งอาบตัปิาจติตยีท์กุ ๆ ระยะบา้น   หรอืถา้เดนิทางในป่า

ไม่มีบา้น  ก็ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์  ทกุ ๆ ระยะกึ่งโยชน์  คือ  ๘  

กิโลเมตร   เพราะมีสิกขาบทบญัญตัไิวว้า่    
     

สังวธิานสิกขาบทที ่๗ 

 อนึ่ง  ภิกษุใด  ชกัชวนแลว้เดนิทางไกลสายเดียวกนักบั

มาตคุาม   โดยที่สุดแมส้ิ้นระยะทางบา้นหนึ่ง   เป็นปาจติตยี ์ 

(สัปปาณวรรคที ่๗ ว.ิ มหา. เบอร์ ๔ ข้อ ๖๕๘ หน้า ๗๑๑) 
  

 ถา้ภิกษุชกัชวน  มาตคุามไม่ไดช้กัชวนคือไม่ไดร้บัคาํ  แตเ่ดนิ 

ทางไปดว้ยกนั   ตอ้งอาบตัทิุกกฏ 

 มาตคุามชกัชวน  ภิกษุไม่ไดช้กัชวนคือไม่ไดร้บัคาํ  แตเ่ดนิทาง

ไปดว้ยกนั   ไม่ตอ้งอาบตั ิ

 ตา่งคนตา่งไม่ไดช้กัชวน  แตม่ีการเดนิทางไปดว้ยกนั  ก็ไม่ตอ้ง

อาบตั ิ  หรอื  มีการชกัชวนกนัไปก็ตาม  แตไ่ปผดิเวลานดัก็ไม่ตอ้ง

อาบตัเิชน่กนั 

 เพราะฉะนั้น   ถา้มีเหตจุะตอ้งไปเจรญิกศุลที่ไหนดว้ยกนัก็ตาม  

ใหโ้ยมทราบวา่   อาตมาจะไม่ชกัชวนโยมเดนิทาง   เพียงแค่ถามวา่

จะไปหรอืไม่เท่านั้น   ใหโ้ยมรูเ้อาเองก็แลว้กนันะ  เจรญิพร” 
 

โยมภคินีพยกัหนา้รบั พลางมองหนา้โยมบวัแกว้แลว้พดูขึ้นวา่ 

“พระวนิัยนี้ละเอียดมากจรงิ ๆ นะ  นอ้งบวัแกว้   อยา่งนี้พระภิกษุ

ทกุรปูจะร ูแ้ละปฏบิตัไิดห้รอืเจา้คะ   หลวงตา ?”  
 



๕๑ 
หลวงตาตอบวา่ “รปูไหนบวชเขา้มาเพื่อแสวงหาทางพน้ทกุข ์ 

ไดศ้ึกษาพระวนิัยมาดแีลว้   และมีศรทัธา  เชื่ อปัญญาตรสัร ูข้องพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้   รปูนั้นก็จะร ูแ้ละปฏบิตัไิด ้   แตถ่า้รปูใดบวชมา

โดยไม่ไดม้ีเป้าหมายเพื่อความสิ้นกิเลส   ไม่ไดศ้ึกษาพระวนิัยมา

อยา่งดแีละไม่มีศรทัธา   บวชมาเสียเปลา่   รปูนั้นก็จะไม่ร ู ้ หรอืแมร้ ู้

ก็ไม่ปฏบิตัติาม   มีแตจ่ะพอกพนูความไม่ร ู ้   และอาบตัใิหม้ากขึ้น

เท่านั้นเอง” 
 

เนื่องจากที่พกัของหลวงตา  ซึ่งเป็นสวนของโยมภคินี  อยูไ่ม่

ไกลจากวดัพระปฐมเจดียม์ากนัก    สนทนากนัยงัไมท่นัจบขอ้สงสยัดี  

รถก็มาถึงวดัเสียแลว้  โยมบวัแกว้จึงกราบเรียนหลวงตาวา่เมื่อไหว ้

พระปฐมเจดียเ์รียบรอ้ยแลว้   จะขอซกัถามปัญหาที่คา้งคาใจต่อ   ซึ่ง

หลวงตาก็ตอบตกลงดว้ยความยินดี ... 

วธิีการไหว้พระธาตุเจดยี์ทีม่ผีลมาก 
 

หลวงตาใหโ้ยมทั้ง  ๓  ชว่ยกนัยกเครื่องบชูาทั้งหลายตามมา  

ตนเองก็ถือผา้ไตรจีวร  เดินนําเขา้ไปในพระปฐมเจดีย ์  กอ่นเขา้ไปก็

จุดธปู  เทียน  และถวายพวงมาลยั  นอ้มบชูาแด่พระรว่งโรจนฤทธิ์  

พระพุทธรปูยืน  ปางหา้มญาติ  ซึ่งประดิษฐานอยูด่า้นหนา้องคพ์ระ

ปฐมเจดีย ์   เมื่อเขา้ไปภายในแลว้  ก็ใหโ้ยมปผูา้พลาสติกรองพื้น  

หลวงตานําผา้นิสีทนะจากยา่มออกมาป ู  คนอื่นก็ปผูา้รองนัง่ของตน  

แลว้ก็ชว่ยกนัจดัวางเครื่องบชูาอยา่งเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  สวยงาม    

๕๒ 
จากนั้น  ก็จุดธปูหอม  จุดเทียนสีสวยสดจาํนวน ๗ เล่มมดั

รวมกนั   ถวายพวงมาลยั   บชูาดว้ยดอกไม ้   แลว้กราบ  ๓  ครั้ง  

นอ้มบชูาแด่พระพุทธเจา้  พระธรรมและพระอริยสงฆ ์  
  

หลวงตาใหห้ยิบหนังสือสวดมนตอ์อกมา  แลว้นําโยมสวดมนต์

ทาํวตัรเย็น (ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ ๑๖ นาฬกิา  ถา้เป็นเวลาเชา้

ก็ควรสวดมนตท์าํวตัรเชา้  การไหวพ้ระเจดยีใ์นเวลาเชา้  หรอืใน

เวลาเยน็  เป็นเวลาที่เหมาะสม  สปัปายะ  ตอนกลางวนัแดดรอ้นจดั  

บรเิวณพระเจดยีอ์าจจะรอ้นมาก  จนเดนิประทกัษิณไม่ได)้  แลว้ให้

โยมสมาทานศีล ๕ (บางคนอาจสมาทานอโุบสถศีลมีองค ์ ๘)  

อญัเชิญเทวดามาร่วมฟังการสวดสาธยายธรรม ร่วมบชูาสกัการะพระ

บรมธาตุเจดียแ์ละพระรตันตรยั  ต่อจากนั้น  ก็สวดบชูาพระพุทธคุณ  

พระธรรมคุณ  พระสงัฆคุณ (เชน่  บทพทุธานุสสต ิ  ธมัมานุสสต ิ 

สงัฆานุสสต ิ ในหนังสือพระพทุธมนต ์รวมทัง้บทอื่น ๆ เชน่ พาหงุ ฯ  

พระปรติร ฯลฯ)   เมื่อสวดจบ  หลวงตาก็นํากล่าวคาํบชูา  โดยให้

โยมพดูตามวา่      

คาํบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 

 ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มบูชาดว้ยเศียรเกลา้  แด่พระอรหนัตสมัมาสมั

พทุธเจา้  ผูท้รงไกลจากกิเลส  ตรัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง  ผู้ทรงเป็น

พุทธรัตนะอนัอุดม 
 



๕๓ 
 ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มบูชาดว้ยเศียรเกลา้  แด่พระสทัธรรม  คือ  

มรรค  ผล   นิพพาน   และพระปริยตัิสทัธรรม  ที่พระผูม้ีพระภาคเจา้

ตรัสไวด้ีแลว้   ซึ่งเป็นธรรมรัตนะอนัอุดม 
ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มบูชาดว้ยเศียรเกลา้   แด่พระอริยสงฆส์าวก

ของพระผูม้ีพระภาคเจา้   ผูป้ฏิบตัิดีแลว้   ผูป้ฏิบตัิเพื่อความสิ้นกิเลส

แลว้   ผู้เป็นสังฆ-รัตนะอนัอุดม 
 ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มบูชาดว้ยเศียรเกลา้  แด่พระบรมสารีริกธาตุ  

ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้    ซึ่งประดิษฐานอยู ่ ณ พระปฐมเจดยี์นี ้   

และที่ประดิษฐานในแสนโกฏิจกัรวาล  พระธาตุของพระอริยสาวก

ทั้งหลาย  ดว้ยเครื่องสกัการะเหล่านี้  อนัมีดอกไม้  ธูป  เทียน  ประทีป  

ของหอม  บาตร  ไตรจีวร  ผ้าห่มพระเจดยี์มสีีทอง  อนัควรแก่รูปกาย

ของพระพทุธเจา้  ซึ่งประดุจดงัทอง  และบริขารทั้งหลายเหล่านี้  อนั

เป็นอามิสบูชา  การกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย   การสมาทาน

ศีล  ๕   อุโบสถศีล   การศึกษาพระธรรม   การเจริญสมถะและวปิัสสนา   

อนัเป็นการปฏิบัตบิูชา 
      

 ขอนอ้มบูชา  แด่พระสัพพญัญุตญาณ  พระอนาวรณญาณ   พระ-

เวสารัชชญาณ  พระทศพลญาณ  พระมหากรุณาสมาปัตตญิาณ  พระ

บริสุทธิคุณ  พระคุณทั้งปวงของพระสมัมาสมัพทุธเจา้   พร้อมทั้งพระ

ธรรมและพระอริยสงฆ ์
 

๕๔ 
 ขอใหก้ารนอ้มบูชาของขา้พเจา้  ดว้ยอามิสบูชาและปฏิบตัิบูชานี้   

จงเป็นพลวปัจจยั    ใหข้า้พเจา้ทั้งหลาย    เจริญงอกงามใน

พระพทุธศาสนา    ดว้ยศรัทธา   วริิยะ   สต ิ  สมาธิ   ปัญญา    อยา่ไดม้ี

ความทุกขย์าก   หรืออุปสรรคใด ๆ  ในการดาํรงชีวติ   สามารถอบรม

ไตรสิกขา  เพื่อกาํหนดรู้ทุกข์  เพื่อละสมุทัย  เพื่อทํานิโรธให้แจ้ง  เพื่อ

อบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์  เพื่อตรัสรู้อริยสจัธรรม   ตามเสดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้   พระปัจเจกพทุธเจา้   และ  พระอริยสาวกทั้งหลาย   

โดยกาลไม่เนิ่นชา้ 
 

 ตราบใด   ที่ขา้พเจา้ทั้งหลาย   ยงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิดอยูใ่นวฏัฏ

สงสาร  ดว้ยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย  ที่ขา้พเจา้นอ้มบูชาแลว้เป็นนิตย ์ 

ดว้ยอาํนาจแห่งบุญกุศล  ที่ขา้พเจา้บาํเพญ็แลว้เป็นประจาํ  ขอใหข้า้พเจา้

อยา่ไปสู่อบายภมูิ    ขอใหไ้ดเ้กิดในประเทศอนัสมควร    ซึ่งมีพระ

รัตนตรัย   และพทุธบริษทัทั้ง  ๔    ใหไ้ดพ้บกลัยาณมิตรคอยเกื้อกลู  

ขอใหข้า้พเจา้เป็นผูม้ีปัญญา  เป็นคนวา่ง่าย  เป็นผูม้ีกิเลสเบาบาง  ขอให้

ไดฟ้ังพระสทัธรรม  และไดป้ฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม   เพื่อรู้แจง้

โลกุตรธรรมในที่สุดดว้ย  เทอญ ฯ  
 

[ ข้อควรรู้   พระสัพพญัญุตญาณ  หมายถึง  ปัญญาของพระพุทธเจา้ที่

ทรงรูเ้ญยยธรรมทุกสิ่งทุกประการไมม่ีส่วนเหลือ (เญยยธรรม ๕ 

ไดแ้ก่  สงัขาร  วกิาร  ลกัษณะ  นิพพาน  บญัญตั)ิ   พระอนาวรณ

ญาณ  หมายถึง  ปัญญาที่เป็นสพัพญัญุตญาตนัน่เอง    ที่แสดง



๕๕ 
อาการรูทุ้กอยา่งโดยไมม่ีเครื่องขดัขวาง (อฏฺฐ.  สัพพญัญุตญาณ  อนาว

รณ - ญาณุทเทสนิทเทส  ขุ. ปฏิ. เบอร์ ๖๘ หน้า ๑๖๑, ๑๑๕๔)     
 

พระเวสารัชชญาณ  หมายถึง  ปัญญาอนัแกลว้กลา้อาจหาญ

สามารถปฏญิญาใน  ๔  ฐานะ  คือ  ๑. สมัมาสมัพทุธปฏิญญา  

แกลว้กลา้บนัลือสีหนาทวา่  พระองคท์รงเป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้  

๒. ขีณาสวปฏิญญา  แกลว้กลา้บนัลือสีหนาทวา่  พระองคท์รงเป็น

พระขีณาสพมีอาสวะอนัสิ้นแลว้  คือ  เป็นพระอรหนัตห์มดกิเลสแลว้    

๓. นิยยานิกธรรมเทศนา  แกลว้กลา้บนัลือสีหนาทวา่  พระธรรมที่

พระองคท์รงแสดงเป็นธรรมที่นําออกจากทุกขไ์ดจ้ริง 
๔. อนัตรายกิธรรมเทศนา  แกลว้กลา้บนัลือสีหนาทวา่  ธรรมที่ทาํ

อนัตราย  ๕  อยา่ง  ที่พระองคท์รงแสดงแลว้  เป็นธรรมปิดกั้นมรรค

ผลและนําไปสู่อบายภมูิแทจ้ริง  อนัตรายิกธรรม  ๕  คือ  กรรม  

กิเลส  วบิาก  อริยุปวาท  อาณาวตีิกกมะ (อธิบายไวแ้ลว้ในหนา้  ๕)  

(อฏฺฐ. ทุตยิทสพลสูตร  สํ. นิ. เบอร์ ๒๖ หน้า ๑๐๙,  เวสารัชชสูตร  องฺ. จตุกฺก. 

เบอร์ ๓๕  หน้า ๑๙)   
 

พระทศพลญาณ  หมายถึง  ปัญญาที่มีกาํลงั ๑๐  ประการที่ทาํ

ใหท้รงเป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้ (อฏฺฐ. ทุตยิทศพลสูตร สํ. นิ. เบอร์ ๒๖ 

หน้า ๑๐๘,  ญาณวภิังค์ อภิ. ว.ิ เบอร์ ๗๘ หน้า ๖๐๑, ๖๗๕)  
  

พระมหากรุณาสมาปัตตญิาณ  หมายถึง  ปัญญาของ

พระพุทธเจา้ที่ทรงเป็นไปกบัพระมหากรุณา   โปรดสรรพสตัวไ์ม่

เลือกบุคคล  ไมว่า่ผูท้ี่ทาํตนเป็นมิตรหรือศตัร ู  ไมว่า่ผูท้ี่นอบนอ้ม

๕๖ 
หรือกระดา้ง  เผื่อแผ่มาถึงพุทธศาสนิกชน  คือ พวกเราในปัจจุบนันี้

ดว้ย (อฏฺฐ. มหากรุณาสมาปัตติญาณุทเทส-นิทเทส  ขุ. ปฏิ. เบอร์ ๖๘ หน้า 

๑๖๐, ๑๐๙๙)  
    

พระบริสุทธิคุณ  หมายถึง  พระอรหนัตคุณที่บริสุทธิ์  หมดจด

จากสรรพกิเลส  พรอ้มทั้งวาสนา  สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะตอ้ง

กราบไหวบ้ชูาและมอบกายถวายชีวติให ้
 

สรุปแลว้  การนอบนอ้มบชูาดว้ยอามิสและการปฏิบตัิ  เป็นการ

บชูาพระปัญญาคุณ   พระมหากรุณาคุณและพระบริสุทธิคุณ  พรอ้ม

ดว้ยรปูกายสมัปทาของพระสมัมาสมัพุทธเจา้  พรอ้มทั้งพระธรรม

และพระอริยสงฆ]์ 
เมื่อกล่าวคาํนอ้มบชูาถวายเครื่องสกัการะเสร็จ หลวงตาจึงบอก

ใหเ้จา้หนา้ที่ของวดัหลายคนที่ติดต่อไวล้่วงหนา้  เพื่อใหม้าชว่ยหม่ผา้

ที่พระปฐมเจดีย ์ ชว่ยกนันําผา้สีทองมว้นใหญ่  ที่เย็บไวอ้ยา่งดี  ยาว

ถึง ๒๗๖ เมตร (ถา้ใครมีศรทัธายิ่ งขึ้น  จะหม่ขา้งบนยอดตรงที่

แขวนระฆงัก็ได ้ ความยาว  ๕๘  เมตร)   ประดบัดว้ยเครื่องประดบั

เป็นลวดลายอร่ามตา   มีชายเป็นภู่หอ้ยยอ้ย   สวยสดงดงามมาก   

มาคลี่ออกแลว้ก็นําไปหม่พระเจดีย ์   ทุกคนก็ชว่ยกนันําสายที่เย็บ

เป็นหว่งติดกบัชายผา้ดา้นบนเป็นระยะตลอดความยาวผา้  ไปเกี่ยว

ไวท้ี่ตะขอซึ่งติดอยูท่ี่องคพ์ระเจดีย ์ ระยะหา่งของหว่งตอ้งเท่ากบั

ระยะหา่งของตะขอบนองคพ์ระเจดียพ์อดี  พรอ้มทั้งสวดมนตว์า่  อิ

ตปิิ  โส  ภควา ประสานเสียงดงักึกกอ้ง  ดว้ยความเบิกบานใจ  ใคร



๕๗ 
ที่ผ่านไปมา หลวงตาก็จะชวนใหม้าร่วมหม่ผา้บชูาพระเจดียด์ว้ยกนั 

ทาํใหเ้กิดศรทัธา   สดชื่นแจม่ใสดว้ยปีติกนัทัว่หนา้  
เมื่อหม่ผา้พระเจดียเ์สร็จแลว้ หลวงตาก็บอกใหโ้ยมหยิบเครื่อง

บชูากนัคนละชิ้ น ส่วนตนเองหยิบบาตรนอ้มขึ้นมาบนศีรษะพาเดิน

ประทกัษิณ ๓ รอบ นําสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ 

(อติปิิ โส ภควา... สฺวากขาโต ภควตา ... สุปฏิปันโน  ภควโต...)  แลว้

สวดบชูาคุณพระรตันตรยั (องค์ใด  พระสัมพุทธ  สุวสิุทธสันดาน ... 

ธรรมะคอืคุณากร  ส่วนชอบสาทร ... สงฆ์ใด  สาวกศาสดา  รับปฏิบัติ

มา ...)  (บทสวดมนตเ์หลา่นี้  มีอย ูใ่นหนังสือพระพทุธมนต ์ 

หนา้ปกพระพทุธเมตตา ขนาด A๔ หนา ๒๗๐ หนา้ ดา้นในปก

หนา้ปกหลงั  มีรปูสีสวย ๆ ของพระเจดยี ์๔ ภาค  และรปูพระเจดยี์

ประเทศพมา่  อินเดยี  ลาว  กวา่ ๑๐๐ รปู  ขอรบัไดเ้ป็นธรรม

บรรณาการคนละ ๑ เลม่  โทร ๐๘๑-๓๑๑๕๓๕๒, ๐๘๑-

๕๕๖๖๖๔๔ โดยไม่เสียค่าใชจ้า่ยใด ๆ  นอกเสียจากขอใหส้มาทาน

ศีล  ๕  และสวดมนตเ์ป็นนิตย ์ เจรญิกศุลทกุอยา่งเป็นประจาํ)  
เมื่อประทกัษิณ ๓ รอบเสร็จ  หลวงตาใหน้ําเครื่องบชูาไปถวาย  

โดยตั้งไวท้ี่องคพ์ระเจดียอ์ยา่งเรียบรอ้ยสวยงาม   เพื่อใหพ้ระภิกษุที่

ดแูลพระเจดียพ์ิจารณาและจดัการตามธรรมวนิัยต่อไป   แลว้ใหโ้ยม

ทั้งหลายที่มาหม่ผา้บชูาพระเจดียร์่วมกนั  แมไ้มรู่จ้กักนัในชาตินี้  แต่

อาจเป็นพอ่แมพ่ี่นอ้งกนัมาแลว้ในชาติกอ่น   มานัง่พรอ้มเพรียงกนั   

แลว้นํากล่าวขอขมาพระรตันตรยั  ใหโ้ยมทั้งหลายพดูตามวา่ 
 

๕๘ 

คาํขอขมาพระรัตนตรัย 

ด้วยกายกด็ ี   ด้วยวาจากด็ ี   ด้วยใจกด็ ี    กรรมอนัเป็นบาปอกศุล

และ  น่าตเิตยีนอนัใด   ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย   ได้กระทําล่วงเกนิแล้วใน

พระพุทธรัตนะ  พระธรรมรัตนะ   พระสังฆรัตนะ   พระบรมธาตุสถูป

เจดยี์   พระพทุธปฏิมา   ต้นพระศรีมหาโพธิ์  หรือพุทธสถานอนั

ศักดิ์สิทธิ์อืน่ใด  ด้วยความตั้งใจกด็ ี  ด้วยความเผลอไผลกด็ ี  ด้วยความ

รู้เท่าไม่ถงึการณ์กด็ ี   ขอให้พระรัตนตรัย  ได้โปรดอดโทษล่วงเกนิอนั

นั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย    เพือ่ข้าพเจ้าทั้งหลาย   จะได้สํารวมระวงั   ใน

พระรัตนตรัย   ในกาลต่อไป 
 

เสร็จจากการขอขมาพระรตันตรยั   หลวงตาก็นําอุทิศส่วนกุศล   

โดยใหโ้ยมทั้งหลายพดูตามอีกวา่     
 

คาํอทุศิส่วนกศุลแก่สรรพสัตว์หลงับูชาพระบรมธาตุ  

 ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขออุทิศส่วนบุญกศุล  ในการนอบน้อมบูชา

สักการะ  แด่พระรัตนตรัย  พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพทุธ

เจ้า และกศุลอนัเป็นไปในทาน  ศีล  ภาวนาที่ได้บําเพญ็ไว้ดแีล้ว  ให้แก่

ญาตขิองข้าพเจ้าทั้งหลาย  ทั้งในอดตีชาต ิ  และปัจจุบันชาต ิ  พร้อมทั้ง

เทวดาและอมนุษย์ทั้งหลาย  ที่ปกปักรักษาอยู่ในบริเวณนี ้  และที่

บ้านเรือนของข้าพเจ้า     



๕๙ 
 ขอน้อมถวายกศุลเหล่านี ้  แด่ท้าวสักกเทวราช  นายนิรยบาล  ท้าว

จาตุ-มหาราชิกา  พญายมราช  สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่าใด สามารถหยัง่

รู้ในส่วนกศุล   ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี ้ โปรดมีจิตโสมนัสยนิดรี่วม

อนุโมทนา ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธา   ถงึพระรัตนตรัยว่าเป็นที่

พึง่   และอบรมไตรสิกขา   เพือ่ความพ้นจากวฏัฏทุกข์  เช่นเดยีวกบั

ข้าพเจ้าทั้งหลาย  โดยเร็วพลนัด้วย  เทอญ ฯ 
 

เมื่ออุทิศส่วนกุศล  อนัเป็นปัตติทานมยั  คือ  การใหส้่วนบุญ

เรียบรอ้ยแลว้  หลวงตาก็พากราบลาพระบรมธาตุปฐมเจดีย ์ ๓  ครั้ง  

พรอ้มทั้งสวดบชูาคุณดว้ยบทวา่   
อรหัง  สัมมา  สัมพุทโธ  ภควา,   พุทธัง  ภควนัตงั  อภิวาเทมิ.  

(กราบ  รําพึงวา่)   พุทโธ  เม  นาโถ   พระพทุธเจา้เป็นที่พึ่งของเรา. 

สฺวากขาโต  ภควตา  ธัมโม,   ธัมมัง  นมัสสามิ.  
(กราบ  รําพึงวา่)   ธัมโม  เม  นาโถ   พระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา. 

สุปฏิปันโน  ภควโต  สาวกสังโฆ,   สังฆงั  นมามิ.  
(กราบ  รําพึงวา่)   สังโฆ  เม  นาโถ   พระสงฆเ์ป็นที่พึ่งของเรา. 

 

จากนั้น  ญาติโยมทั้งหลายที่มารว่มหม่ผา้พระเจดียก์็กราบลา

หลวงตาและลํา่ลาโยมภคินี  โยมบวัแกว้  โยมหนุ่มนอ้ย  แลว้แยก

ยา้ยกนักลบัไปพรอ้มกบับุญอนัเป็นมหากุศลที่ไดห้ม่ผา้พระปฐมเจดีย ์
 

  ตฏิฺ�นฺเต  นิพฺพุเต  วาปิ       สเม  จิตฺเต  สมํ  ผล ํ  

๖๐ 
     เจโตปณธิิเหตู    หิ           สตฺตา  คจฺฉนฺต ิ สุคฺคต ึ
 

พระสัมพุทธเจ้ายงัทรงพระชนม์อยู่กด็ ี   ปรินิพพานแล้วกด็ี  เมื่อมีจิตเสมอกนั   

ผลบุญกย็่อมเท่ากนั    ในเพราะเหตุคอืการตั้งไว้ซึ่งความเลือ่มใสแห่งใจ    สัตว์

ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคต ิ   (ปีตวมิาน ขุ.ว.ิ เบอร์ ๔๘ หน้า ๓๘๔)  

การสวดมนตบ์ชูา หม่ผา้ ถวายเครื่องสกัการะ  ประทกัษิณพระ
ปฐมเจดียใ์นครั้งนี้  ใชเ้วลาเกือบ  ๒  ชัว่โมง (ถา้เป็นพระเจดยีอ์งค์

เล็กก็ใชเ้วลานอ้ยกวา่นี้)  เวลาเกือบจะคํา่แลว้  หลวงตาหนัหนา้มา

ทางโยมบวัแกว้  แลว้กล่าวขึ้นวา่ “โยมจะกลบักนัหรอืยงัละ่  หรอืมี

ปัญหาอะไรจะถามตอ่บา้งไหม  เจรญิพร ?”    
 

โยมภคินีพดูเสริมวา่ “นอ้งบวัแกว้  ยงัมีคาํถามจะถามอีกไม่ใช่

หรอืจ๊ะ   ถามเลย   พี่จะไดอ้าศัยฟังธรรมที่หลวงตาแสดงดว้ย” 
 

โยมบวัแกว้จึงไดก้ล่าวขึ้นวา่ “โยมมีความสขุใจ  เกิดปีตโิสมนัส

มากเลย  เจา้ค่ะ  ที่ไดม้ารว่มหม่ผา้  ถวายเครื่ องสกัการะตอ่พระบรม

ธาตปุฐมเจดยี ์  ซึ่งเป็นพระเจดยีใ์หญท่ี่สดุในประเทศไทย  ถา้พลาด

โอกาสมาบชูาในครัง้นี้คงเสียดายแยเ่ลย   ตอ้งขอกราบขอบพระคณุ

และอนุโมทนาตอ่หลวงตาและคณุพี่ภคินีดว้ย  ที่กรณุาอนุญาตและ

ชกัชวนใหโ้ยมมารว่มเจรญิกศุลในครัง้นี้  เป็นครัง้แรกจรงิ ๆ 
   

ก่อนที่จะกลบับา้น   โยมขอถามปัญหาที่คาใจสกั  ๒-๓  ขอ้ 

ก่อนนะเจา้คะ  คือ  โยมทราบวา่  การมาไหวพ้ระเจดยีน์ั้นเป็นบญุ  

ทาํใหส้บายใจ   ซึ่งตวัโยมก็ไดป้ระสพกบัตนเองแลว้   แตอ่ยากทราบ

อีกวา่  การไหวพ้ระพทุธรปู  พระเจดยี ์ การสวดมนตไ์หวพ้ระ ฯ กบั

การศึกษาพระธรรม  การปฏบิตัธิรรม  อยา่งไหนจะมีผล  มีอานิสงส์



๖๑ 
มากกวา่กนั    และการไหวพ้ระธาตเุจดยีอ์ยา่งที่หลวงตาพามาใน

วนันี้   มีเป้าหมายจรงิ ๆ เพื่ออะไร  ไม่เห็นเหมือนที่คนอื่น ๆ เขา

ไหวพ้ระหรอืไหวส้ิ่งศกัดิ์ สิทธิ์ตา่ง ๆ  สว่นใหญจ่ะขอใหร้ ํา่ใหร้วย   ให้

มีโชคมีลาภ   ใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็   หรอืมีการบนบานขอใหไ้ด ้

ดงัที่ใจปรารถนา  ถา้ไดส้มใจแลว้จะมาแกบ้น  แตห่ลวงตาไม่ไดส้อน

ใหท้าํอยา่งนั้นเหมือนคนอื่นเลย   เพราะเหตไุรหรอื   เจา้คะ ?” 
 

หลวงตายิ้ มพลางพดูวา่ “โยมมีความสขุใจ  ไดบ้ญุ  อาตมาก็ดี

ใจดว้ย  โยมถามเขา้ทา่ด ี  แตถ่ามเสียยาวเชยีว  อาตมาแก่แลว้กลวั

จะจาํคาํถามไม่ได ้ โยมถามวา่อยา่งไหนจะไดบ้ญุมากกวา่กนัใชไ่หม” 
 

โยมบวัแกว้พยกัหนา้กล่าวรบัคาํวา่ “เจา้ค่ะ  เป็นคาํถามแรก” 
 

การไหว้พระพทุธรูป  พระเจดยี์  สวดมนต์  การศึกษาปฏิบตัิ

ธรรม  อย่างไหนมีผล  มอีานิสงส์มากกว่ากนั 
 

หลวงตาแยม้ยิ้ มแลว้ตอบวา่ “การทาํบญุแตล่ะอยา่งเป็นไปตาม

อธัยาศยัของแตล่ะคน  บางคนชอบสวดมนต ์ ไหวพ้ระเจดยี ์ฯ   บาง

คนชอบศึกษา  ชอบปฏบิตัธิรรม  ก็มีผลมาก  ไดบ้ญุมากตามกาํลงั

ศรทัธาและปัญญาของแตล่ะคน  เป็นเหตใุหไ้ดบ้รรลมุรรคผล  

นิพพานก็ยงัได ้ ถา้ทาํดว้ยความเขา้ใจถกูตอ้ง   แตก่ารทาํแตล่ะอยา่ง

นั้นจะมีผลนอ้ย  ไดบ้ญุนอ้ยทนัที  ถา้ทาํดว้ยความไม่เขา้ใจ   และถา้

ทาํดว้ยความเขา้ใจผดิ   แทนที่จะไดบ้ญุอยา่งเดยีว   แตก่ลบัไดบ้าป

ประเภทมิจฉาทิฏฐิปนไปดว้ย  คือเป็นสีลัพพตปรามาส  ลบูคลาํขอ้

ปฏบิตัทิี่ผดิไปจากความจรงิเสียดว้ยสิ...” 
 

๖๒ 
หลวงตาพดูยงัไมท่นัจบดี  โยมภคินีก็พนมมือ  ขอโอกาสพดู

แทรกขึ้นวา่ “การไหวพ้ระ ฯ  สวดมนต ์ การศึกษา  การปฏบิตัธิรรม  

ถา้ทาํดว้ยความเขา้ใจก็มีผลมากไดบ้ญุมาก  โยมพอเขา้ใจ  แตถ่า้ทาํ

ดว้ยความเขา้ใจผดิจะไดบ้าปปนไปดว้ย   โยมไม่เขา้ใจวา่  จะไดบ้าป

อยา่งไร   และเป็นสีลพัพตปรามาสไดอ้ยา่งไร ?  เจา้คะ” 

หลวงตายิ้ มแลว้ตอบดว้ยกรุณาวา่ “เป็นไดส้ิ ! ก็ถา้คนที่ไปไหว ้
เขา้ใจวา่  พระพทุธรปูหรอืพระเจดยีศ์ักดิ์ สิทธิ์   เป็นเหมือนเทพเจา้

สามารถดลบนัดาลสิ่งตา่ง ๆ  ใหไ้ดต้ามที่บนบานไว ้    ยิ่ งถา้ไปไหว ้

เจา้พ่อ  เจา้แม่  พระพรหม ๔ หนา้  พระพุทธ ๔ เศียร  ๙ เศียร

หรอื  รปูปั้นเทพเจา้มีตวัเป็นคน  มีหัวเป็นชา้งมา้วัวควาย  อะไร

ทาํนองนี้ดว้ยแลว้   ก็ยิ่ งหา่งเหินจากความเป็นชาวพทุธ   แสดงให้

เห็นวา่  ขาดความร ู ้  ความเขา้ใจในหลกัธรรมคาํสอนอยา่งมากเลย

ทีเดยีว  พระภิกษุเองก็ยิ่ งไม่สมควรชกัชวนใหญ้าตโิยมไปกราบไหว ้

บชูาในสิ่งเหลา่นี้  ซึ่งไม่ใชพ่ระพทุธศาสนา  ไม่ไดท้าํใหศ้รทัธาใน

พระรตันตรยัมัน่คงขึ้น   มีแตก่ลบัทาํใหง้มงาย   ทาํลายพระศาสนา

ใหต้กตํา่ 
 

การที่เราจะกราบไหวบ้ชูาสิ่งใดหรอืบคุคลใด   ก็ควรจะตอ้งร ูว้า่   

สิ่งนั้นหรอืบคุคลนั้นมีคณุธรรมอะไร   เรากราบไหวค้ณุธรรม  ทาํให้

ใจของเรานอ้มไปในคณุธรรม   จงึทาํใหเ้รามีความสขุ  ความเจรญิ  

อยา่งเชน่  ถา้จะกราบไหวเ้จา้แม่กวนอิม  ก็ตอ้งร ูว้า่  เจา้แม่กวนอิม

คือ  พระนางเมี่ยวซัน  เป็นธิดาคนเล็กของกษัตรยิจ์นีพระองคห์นึ่ง  

เป็นผูท้ี่มีคณุธรรม   มีเมตตาและความกตญัญอูยา่งมาก   เราไหวท้ี่



๖๓ 
คณุความด ี   เพื่อจะไดเ้ป็นอปุนิสยัใหป้ระพฤตติาม    ถา้ไหวเ้จา้แม่

กวนอิม  เพราะเขา้ใจผดิวา่เป็นพระโพธิสตัวต์ามความเชื่ อในลทัธิอื่น  

ซึ่งเชื่ อวา่จะชว่ยบาํบดัทกุขเ์ขญ็ใหผ้ ูท้ี่กราบไหว ้  หรอืจะไดร้ ํา่รวยมี

เงินทองใช ้  หายโรคภยัไขเ้จบ็   อยา่งนี้ก็เขา้ขา่ยมีความเห็นผดิได ้
 

หรอืถา้จะกราบไหวพ้ระรปูทรงมา้รชักาลที่  ๕  ก็ตอ้งทราบวา่  

พระปิยมหาราชทรงทาํนุบาํรงุบา้นเมือง  ทรงเลิกทาส ฯลฯ  ทรงมี

พระปรชีาสามารถรกัษาเอกราชของประเทศไทย ใหร้อดพน้จากการ

ลา่อาณานิคมของตา่งชาต ิ  ทาํใหไ้ม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใคร เป็นตน้   
 

ถา้เรากราบไหวบ้ชูาพระคณุของท่านเหลา่นี้  หรอืใคร ๆ ก็

ตามที่มีคณุควรแก่การเคารพกราบไหว ้   โดยเฉพาะกราบไหวบ้ชูา

คณุพระพทุธเจา้   พระธรรม   พระอรยิสงฆ ์   พระบรมสารรีกิธาต ุ 

ตน้พระศรมีหาโพธิ์  พระพทุธปฏมิา  มารดา  บิดา  ครบูาอาจารย ์  

การกราบไหวบ้ชูาอยา่งนี้เป็นกศุลฝ่ายเดยีว  ไดบ้ญุเตม็ ๆ  
   

แตถ่า้ไปบนบานขอโน่นขอนี่   ใหป้ระสพความสาํเรจ็อยา่งนั้น

อยา่งนี้  แลว้จะมาแกบ้น   คิดวา่ท่านเหลา่นั้นจะมาดลบนัดาลอะไร

ใหไ้ด ้  แสดงวา่คนที่กราบไหวไ้ม่เชื่ อกรรมและผลของกรรม  แตก่ลบั

เชื่ อวา่ถา้ตนไปกราบไหวส้วดออ้นวอน  ตดิสินบนวา่จะใหส้ิ่งนั้นสิ่งนี้

ตอบแทน  แลว้จะไดส้มปรารถนา  อยา่งนี้แหละเป็นความเขา้ใจผดิ  

สงเคราะหเ์ขา้ในสีลัพพตปรามาส เป็นบาปอกศุลตดิตวัผ ูน้ั้นไปไม่ใช่

ชาตเิดยีว  ทาํใหโ้งเ่ขลาหลงงมงายไปอีกหลายภพหลายชาต ิ  ยดึถอื

ในสิ่งที่ไม่เป็นสรณะไดจ้รงิเป็นที่พึ่งไป  ไม่มีโอกาสเขา้ใจพระธรรม

และปฏบิตัธิรรมจนบรรลมุรรคผลนิพพาน   พน้จากวฏัฏทกุขไ์ปได ้

๖๔ 
 

คุณสมบัตขิองอบุาสกอบุาสิกาในพระพทุธศาสนา 
ธรรมสําหรับอุบาสกดแีละอุบาสกชั่ว 

 

อบุาสกอบุาสิกาในพระพทุธศาสนา   ควรจะตอ้งมีคณุลกัษณะ

ที่ดตีามที่พระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิว ้ มิฉะนั้น  จะมีแตค่วามหลงใหล  

ไม่เชื่ อเรื่ องกรรม  ก็เป็นไดเ้พียงอบุาสก  อบุาสิกาจณัฑาลเท่านั้นเอง  

ดงัที่แสดงไวใ้นจัณฑาลสูตร  องัคุตตรนิกาย  ปัญจกนิบาต  เล่ม ๓๖  

หน้า ๓๗๓  มีเนื้อความวา่ 
 

ดกูอ่นภิกษุทั้งหลาย  อุบาสกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ   

ยอ่มเป็นอุบาสกผูเ้ลวทราม    เศรา้หมอง    และน่าเกลียด   ธรรม   ๕   

ประการเป็นไฉน ?  คือ  ๑.อุบาสกเป็นผูไ้ม่มีศรทัธา  ๒.เป็นผูทุ้ศีล    

๓.เป็นผูถ้ือมงคลตืน่ข่าว  เชื่อมงคลไม่เชื่อกรรม   ๔.แสวงหาเขต

บุญภายนอกศาสนานี้    ๕.ทาํการสนบัสนุนในศาสนานั้น  

ดกูอ่นภิกษุทั้งหลาย  อุบาสกผูป้ระกอบดว้ยธรรม  ๕  ประการ

นี้แล   เป็นอุบาสกผูเ้ลวทราม   เศรา้หมอง   และน่าเกลียด 

ดกูอ่นภิกษุทั้งหลาย  อุบาสกผูป้ระกอบดว้ยธรรม  ๕  ประการ   

ยอ่มเป็นอุบาสกแกว้  อุบาสกปทุม  อุบาสกบุณฑริก ธรรม ๕ ประการ

เป็นไฉน ?  คือ   ๑. อุบาสกยอ่มเป็นผูม้ีศรทัธา    ๒. เป็นผูม้ีศีล       

๓.เป็นผูไ้ม่ถือมงคลตืน่ข่าว เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล  ๔.ไม่แสวงหา

เขตบุญภายนอกศาสนานี้    ๕.ทาํการสนบัสนุนในศาสนานี้  



๖๕ 
ดกูอ่นภิกษุทั้งหลาย   อุบาสกผูป้ระกอบดว้ยธรรม  ๕  ประการ

นี้แล   เป็นอุบาสกแกว้   อุบาสกปทุม   อุบาสกบุณฑริก” 

จบจัณฑาลสูตรที่  ๕ 
 

หลวงตาอธิบายเพิ่มเติมอีกวา่  “พระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่   ถา้

อบุาสก  รวมทัง้อบุาสิกา  เป็นผูท้ี่ขาดศรทัธา  ไม่มีศีล  งมงาย  ไม่

เชื่ อกรรมแตไ่ปเชื่ อมงคลตื่ นขา่ว  เชน่  ชอบหาหมอดบูอกใบใ้หห้วย  

ทรงเจา้เขา้ผ ี  ดดูวงชะตาราศี  สะเดาะเคราะหต์อ่ชะตา  รดนํา้มนต์

ปัดรงัควาน   ใหพ้ระคลมุผา้สวดบงัสกุลุเป็น  บงัสกุลุตาย  หรอืเที่ยว

ไปไหวว้ตัถมุงคล  รปูปั้นที่ไม่เกี่ยวกบัพระรตันตรยั หรอืกราบไหวส้ิ่ง

ศักดิ์ สิทธิ์ดว้ยความหลงใหลไม่ร ูเ้หตผุล  รวมทัง้ไปแสวงหาเขตบญุ

คือไปทาํบญุสนับสนุนศาสนาอื่นที่สอนในสิ่งที่ผดิไปจากเหตผุลความ

เป็นจรงิ  ก็จดัวา่เป็นอบุาสกอบุาสิกาที่เลวทราม  เป็นจณัฑาล  เศรา้

หมองและน่าเกลียด  เป็นอบุาสกอบุาสิกาชัน้ต ํา่  ไม่ควรแก่การเจรญิ

ดว้ยไตรสิกขา  เพื่อมรรคผลนิพพาน    เพื่อความพน้จากทกุขท์ัง้ปวง 
 

บญุกศุลในพระพทุธศาสนามีมากมาย  เริ่ มตัง้แตก่ารใหท้าน  

สมาทานศีล  การสวดมนตไ์หวพ้ระ ฯ  ไปจนกระทัง่การเจรญิสมถ- 

วปิัสสนา  เพื่อบรรลมุรรคผลนิพพาน   จาํตอ้งมีพื้นฐานที่สาํคญัที่สดุ

ซึ่งทาํใหก้ารบาํเพ็ญกศุลในพระพทุธศาสนามีผล  มีอานิสงสม์ากกวา่

การทาํบญุนอกพระพทุธศาสนา   ก็อย ูต่รงที่การมีทิฏฐุชุกรรมหรอื

สมัมาทิฏฐิ  คือ  ความเห็นตรง  ความเห็นถกู  เห็นชอบนี้แหละ” 
 

โยมภคินีและโยมบวัแกว้ไดร้บัความรู ้  เกิดความเขา้ใจและ  

เห็นประโยชน์ของการฟัง  การสนทนาธรรมมากขึ้ น  ต่างพยกัหนา้

๖๖ 
อนัเป็นกิริยาแสดงถึงความเขา้ใจ และพรอ้มที่จะใหค้วามสาํคญัต่อ

ทิฏฐุชุกรรมและสมัมาทิฏฐิเพิ่มขึ้น  ทาํใหห้ลวงตาสงบมีกาํลงัใจ  

และใหค้วาม สาํคญัในอนัที่จะแสดงธรรมต่อไปอีกวา่ 
      

การศึกษาพระธรรมทีม่โีทษและไม่มโีทษ 
 

“สาํหรบัการศึกษาพระธรรมคาํสอนนั้น ก็เพื่อใหเ้กิดสตปิัญญา

จะไดน้อ้มนาํมาปฏบิตั ิ เพื่อการพฒันาชีวติใหเ้ป็นสขุมากขึ้น จนอาจ

ทาํใหถ้งึขัน้พน้จากทกุขก์็ได ้   เพราะฉะนั้น  จงึไม่ใชเ่ป็นการศึกษา

เพื่อจะสอบเอาวฒุิ  เอาภมูิชัน้ เพื่อลาภยศชื่ อเสียง  หรอืเพื่ออาํนาจ

วาสนาแตอ่ยา่งใด   ถา้เป็นการศึกษาเพื่อสอบเอาวฒุิหรอืเอาภมูิชัน้

ตา่ง ๆ จะทาํใหเ้ครยีดและเป็นอกศุล   หากสอบไดก้็ดใีจยดึมัน่ในชัน้

ภมูิของตน   ถา้สอบไมไ่ดก้็ทกุขโ์ทมนัส  ไม่ไดเ้กื้อกลูตอ่การเจรญิขึ้น

แหง่ไตรสิกขา   ไม่ไดท้าํใหศ้าสนาในตวัเองมัน่คงขึ้น   
 

ถา้ศึกษาแลว้ไปสอบวดัผลไม่วา่จะสอบไดห้รอืสอบตก  แตท่วา่

ทาํใหศ้ีลสิกขาเจรญิขึ้น   จติจดจอ่เป็นสมาธิดขีึ้น   และสตปิัญญาถงึ

ระดบัวปิัสสนาก็กา้วหนา้มากขึ้น   อยา่งนี้ก็ควรแก่การสนับสนุนให้

ศึกษาแลว้ไปสอบวดัผลกนั   แตห่ากศึกษาแลว้  ตอ้งคร ํา่เครง่เรง่ด ู

ตาํรบัตาํรา  เพื่อเตรยีมสอบ  และหวงัวา่จะตอ้งสอบได ้  เมื่อเรยีน

ดว้ยความหวงัความตอ้งการมาก  ก็ทาํใหเ้ครยีด  บางคนถงึกบัเป็น

โรคกระเพาะ  บางคนทอ้งเสีย  ทาํใหต้อ้งไปผอ่นคลาย  ดหูนังฟัง

เพลง  ไปกินขา้วเยน็  ทาํใหเ้สียศีล  หรอืบางทีก็มีการทาํทจุรติ  ลอก

ขอ้สอบ  บอกขอ้สอบกนั  ทาํใหส้มาธิจติเสื่อมทราม  วปิัสสนา



๖๗ 
ปัญญาก็ไม่ตอ้งพดูถงึ  เป็นการศึกษาที่ผดิจดุประสงคข์องพระสมัมา 

สมัพทุธเจา้   ในพระไตรปิฎกแสดงวา่   ถา้ไม่ไดศ้ึกษาเพื่อความพน้

จากทกุข ์  เป็นอลคทัทูปรยิตัต ิ คือ เป็นการเรยีนแบบจบังพูิษที่หาง  

ทาํใหเ้กิดทกุขโ์ทษได ้  เหมือนกบังทูี่แวง้ฉกกดัผูจ้บัไม่เป็นนั่นเอง    
 

นี่พดูถงึการศึกษาของพระภิกษุสามเณร   แตถ่งึแมฆ้ราวาสก็

เชน่กนั   ควรศึกษาเพื่อเพิ่มภมูิธรรม  คือ  ไดส้ตปิัญญาวธิีการแกไ้ข

ปัญหาชีวติ  ซึ่งชีวติของทกุคนมีทกุขป์ระจาํและทกุขจ์รอย ูต่ลอดเวลา  

น่าจะพยายามศึกษาเพื่อหาทางแกท้กุขเ์หลา่นี้  อยา่งนี้จงึจะไดบ้ญุ

มาก  ถา้หากศึกษาเรยีนพระธรรมเพื่ อเกียรตยิศ  ตาํแหน่ง  เพื่อ

ลาภสกัการะ  หรอืเพื่อความโกเ้ก๋วา่ตนเองมีประกาศนียบตัร  จบที่

นั้นที่นี้มา  อยา่งนี้ก็ไม่เป็นบญุ  หรอืถา้เป็นบญุก็นอ้ยเตม็ที  จะเป็น

บาปเสียมากกวา่  ทาํใหเ้กิดกิเลสมานะถอืตวั  โออ้วดเป็นตน้ 
 
 
 

ปริยตั ิ ๓  ประเภท 

ในอลคทัทูปมสูตร มัชฌมินิกาย มัชฌมิปัณณาสก์ เบอร์ ๑๘ หน้า 

๓๐๕  แสดงการศึกษาที่มีโทษและไม่มีโทษไวว้า่ 
 

จริงอยู ่ ปริยตัมิี ๓  คือ  ๑. อลคทัทปริยตั ิ ๒. นิตถรณปรยิตั ิ  

๓. ภณัฑาคาริกปริยตั ิ  บรรดาปริยตัิทั้ง  ๓  นั้น  ภิกษุใดเล่าเรียน

พุทธวจนะ   เหตุปรารภลาภสกัการะวา่  เราจักได้จีวรเป็นต้น  หรือ

คนทั้งหลายจักรู้จักเราในท่ามกลางบริษัท ๔ อย่างนี ้  ปริยตัินั้นของ

ภิกษุนั้น  ชื่อวา่  อลคทัทปริยตั ิ(การเรยีนแบบจบังพูิษที่ขา้งหาง).   

๖๘ 
จริงอยู ่ การไม่เล่าเรียนพุทธวจนะแล้วนอนหลบัเสีย  ยงัดกีว่าการ

เล่าเรียนอย่างนี ้   

ส่วนภิกษุใดเล่าเรียนดว้ยคิดวา่  เล่าเรียนพุทธวจนะ  บาํเพ็ญ

ศีล  ในฐานะที่ศีลมาถึงเขา้  ใหถ้ือเอาหอ้งสมาธิ  ในฐานะที่สมาธิ

มาถึงเขา้  เริ่มตัง้วิปัสสนา  ในฐานะที่วปิัสสนามาถึงเขา้  ทาํมรรค

ใหเ้กิด  ทาํใหแ้จง้ผล  ในฐานะที่มรรคผลมาแลว้  ปริยตัินั้นของภิกษุ

นั้นชื่อวา่  นิตถรณปรยิตั ิ(การเรยีนเพื่อออกจากทกุข)์.  ปริยตัิของ

พระขีณาสพ  ชื่อวา่  ภณัฑาคารกิปริยตั ิ(การเรยีนแบบขนุคลงั). 

จริงอยู ่ ทุกขสจัที่ยงัไมก่าํหนดรู ้ สมุทยัสจัที่ยงัไมไ่ดล้ะ มรรค

สจัที่ยงัไมไ่ดเ้จริญ  หรือนิโรธสจัที่ยงัไมท่าํใหแ้จง้  ยอ่มไมม่ีแกพ่ระ

ขีณาสพนั้น  ดว้ยวา่  พระขีณาสพนั้น  กาํหนดรูข้นัธแ์ลว้  ละกิเลส

ไดแ้ลว้  เจริญมรรคแลว้  ทาํใหแ้จง้ผลแลว้  เพราะฉะนั้น  ท่าน

เล่าเรียนพุทธวจนะจึงเล่าเรียนเพื่อเป็นผูท้รงแบบแผนรกัษาประเพณี  

อนุรกัษ์วงศ ์ ดงันั้น  ปริยตัินั้นของท่านจึงชื่อวา่  ภณัฑาคาริกปริยตั.ิ    

ปริยตัขิองปุถุชน  เป็นอลคทัทะบา้ง  เป็นนิตถรณะบา้ง   

ปริยตัขิองพระเสขะทั้ง ๗  เป็นนิตถรณะอยา่งเดียว   

ปริยตัขิองพระขีณาสพ  เป็นภณัฑาคาริกปริยตัเิทา่นั้น ...”    
 

โยมบวัแกว้ฟังดว้ยความสนใจ   เพราะตนเองกาํลงัศึกษาพระ

ธรรมอยู ่ โดยใชเ้วลาในวนัอาทิตยไ์ปฟังธรรม  จึงอดที่จะกราบเรียน

ถามแทรกขึ้นมาไมไ่ดว้า่ “ขอโอกาสเจา้ค่ะ ปกต ิ  โยมจะไปฟังธรรม

ตามวดัและมลูนิธิ ฯ บางแหง่   มีผ ูแ้นะนาํวา่   น่าจะไปเรยีนพระ



๖๙ 
อภิธรรม  โยมไปสอบถามรายละเอียดมาแลว้  ทราบวา่  ที่สาํนัก

เรยีนพระอภิธรรมที่จะไปเรยีนนั้น  เปิดสอนเป็นชัน้ ๆ ตัง้แตจ่ฬูตรี

จนถงึมหาเอก  กาํหนดเวลาเรยีนแน่นอน   มีการท่องจาํกนัทัง้ภาษา

บาลีและภาษาไทย  แลว้ก็มีการสอบเลื่ อนชัน้ดว้ย  จาํเป็นตอ้งเรยีน

พระอภิธรรมดว้ยหรอืเจา้คะ ?  แลว้จาํเป็นตอ้งสอบดว้ยหรอืไม่ ?   

โยมคงไม่มีเวลาไปเรยีนหรอืท่องจาํมากมายอยา่งนั้น  เพราะจะตอ้ง

ทาํงาน  มีเวลาหยดุวนัอาทิตยเ์พียงวนัเดยีว  ขอกราบเรยีนถาม

หลวงตาวา่  การเรยีนแบบท่องจาํ  และการสอบในสาํนักอภิธรรม

อยา่งที่ทาํกนันั้น มีประโยชน์หรอืมีโทษตามที่หลวงตาแสดงอยา่งไร

บา้งหรอืไม่  และขอคาํแนะนาํจากหลวงตาดว้ยวา่  โยมควรศึกษา

อยา่งไร ?   จงึจะเขา้ใจพระอภิธรรมเจา้คะ”  
 

หลวงตายิ้ มพลางนึกตาํหนิในใจวา่ “คาํถามเก่ายงัตอบไม่จบ 

ถามปัญหาใหม่อีกแลว้  โยมคนนี้  คิดเรว็  พดูเรว็  ปัญญาก็คงจะเรว็

ตามความคิดดว้ย  แตน่่าจะรอใหต้อบปัญหาใหจ้บเสียก่อนสิ ...”  

แต่แลว้สติที่ไดอ้บรมมาก็เกิดขึ้น ตกัเตือนหลวงตาใหม้ีความเมตตา

กรุณาต่อสรรพสตัว ์   หลวงตาจงึไดแ้ผ่เมตตาใหแ้กโ่ยมทั้ง  ๒  แลว้

แสดงธรรมแนะนําโยมต่อไปวา่ “การเรยีนพระอภิธรรม  จาํเป็น 

สาํหรบัคนในยคุนี้  ซึ่งมีปัญญานอ้ย  แตต่ดิในวตัถกุามมาก  จงึตอ้ง

ศึกษาเรยีนร ูพ้ระธรรมใหม้ากดว้ย   เพื่อเป็นอปุกรณใ์นการตอ่สูก่บั

กิเลสกาม  จะทาํใหเ้ขา้ใจในชีวติตามความเป็นจรงิ  และเพิกถอน

ความยดึถอืผดิในสิ่งที่เป็นสมมตบิญัญตัลิงไดบ้า้ง  อีกทัง้ยงัเป็น

๗๐ 
ประโยชน์เกื้อกลูใหศ้ึกษาเขา้ใจพระธรรมคาํสอน   ในสว่นพระสตูร

และพระวนิัยไดด้ขีึ้น   
 

เพราะคาํสอนที่เป็นพระสตูร  และพระวนิัยนั้น  จะกลา่วเป็น

ปุคคลาธิษฐาน  โดยนัยของสมมตสิจัจะ  คือ  พดูถงึสตัวบ์คุคลเป็น

สว่นใหญ ่  แตค่าํสอนในสว่นพระอภิธรรมกลา่วเป็นธรรมมาธิษฐาน  

โดยนัยของปรมตัถสจัจะ  คือพดูถงึสภาวธรรมเป็นสว่นใหญ ่ เพื่อให้

มองทะลคุวามเป็นสตัวบ์คุคล  หยัง่ลงถงึสภาวธรรม  ซึ่งวา่งจากสตัว ์

บคุคล   เห็นความเป็นอนัตตา   เพื่อการประจกัษแ์จง้ไตรลกัษณ ์  

เพื่อความเบื่อหน่าย   คลายกาํหนัด   เพื่อความพน้จากทกุขน์ั่นเอง 
 

เพราะฉะนั้น   จงึควรเรยีนพระอภิธรรมดว้ย   แตถ่า้ใครคิดวา่

ตนเองมีปัญญา  สามารถปฏบิตัธิรรมลดละกิเลส  เพิ่มพนูไตรสิกขา

ไดโ้ดยไม่ตอ้งศึกษาพระอภิธรรม  หรอืไม่ตอ้งศึกษาพระไตรปิฎกเลย   

เพียงฟังธรรมจากครบูาอาจารยเ์ท่านั้นก็เพียงพอ  ก็เป็นเรื่ องสว่นตวั   

ไม่มีใครบงัคบัได ้   เพียงแตอ่าตมารูส้ึกเสียดายวา่  พระพทุธเจา้ทรง

เพียรบาํเพ็ญพระบารมีมานานแสนนาน  จนตรสัร ูอ้รยิสจั  บรรลุ

ความเป็นพระสพัพญัญ ู รูท้กุสิ่งทกุอยา่งไม่มีเหลือ  แลว้ไดเ้ลือกเฟ้น

คดัสรรหลกัธรรมอนัมีประโยชน์มาสอนเวไนยสตัว ์ และมอบคาํสอน

อนัล ํา้ค่าเหลา่นั้น  ไวเ้ป็นมรดกใหแ้ก่พทุธศาสนิกชนรุน่หลงัผ ูม้ีบญุที่

ไดเ้กิดมาพบพระพทุธศาสนา   เพื่อใหไ้ดศ้ึกษาเรยีนร ูพ้ระธรรมอนั

เป็นแก่นแท ้  และแนวทางในการดาํเนินชีวติที่ถกูตอ้ง  คือ  

อรยิมรรคมีองค ์ ๘  เพื่อความพน้จากทกุขต์ามระดบัขัน้   
 



๗๑ 
แตพ่ทุธศาสนิกชนในยคุนี้  กลบัไม่เห็นประโยชน์ของการศึกษา  

อนัจะนาํมาซึ่งอรยิทรพัย ์ คือ  สุตธน ํ(ทรพัยอ์นัประเสรฐิคือการฟัง  

การศึกษา  ทรงจาํและเขา้ใจพระธรรมไดม้าก)  ซึ่งเป็นเหตใุหไ้ด ้

อรยิทรพัยท์ัง้  ๗  และโลกุตรทรพัย ์  อนัทาํใหพ้น้จากโลก  คือ  

การเวยีนวา่ยตายเกิด   เป็นสิ่งที่น่าเสียดายจรงิ ๆ   
       

สาํหรบัผูส้นใจที่จะศึกษาพระธรรมคาํสอน  ไม่วา่จะเป็นพระ

อภิธรรม  หรอืบาลี  หรอืนักธรรม  หรอืแมก้ารศึกษาพระไตรปิฎก   

ไดก้ลา่วไปครัง้หนึ่งแลว้วา่  จดุประสงคก์็เพื่อใหเ้ขา้ใจในหลกัคาํสอน  

เพื่อจะไดน้อ้มนาํมาปฏบิตัขิดัเกลากิเลส   เพื่อเพิ่มพนูความสขุที่ไม่มี

โทษในชีวติใหย้ิ่ งขึ้น   เพราะฉะนั้น  การสอบวดัผลจงึไม่ใชเ่ป้าหมาย

ของการศึกษา  เป็นเพียงเครื่ องกระตุน้ใหม้ีความขยนัหมัน่เพียรใน

การเรยีนร ูห้ลกัคาํสอน  สาํหรบัผูท้ี่มีจติเป็นสสงัขารกิ คือ มีจติอ่อน  

ตอ้งอาศัยแรงกระตุน้จากภายนอก  หรอืผูท้ี่ยงัไม่ร ูป้ระโยชน์ที่แทจ้รงิ

ของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  ก็ยงัอาจตอ้งอาศยัการท่องจาํ  

การสอบวดัผลเป็นเครื่ องกระตุน้ไปก่อน   ถา้ตัง้เป้าหมายไวถ้กูตอ้งก็
ไม่มีโทษ   แตถ่า้ไม่มีเป้าหมาย   หรอืตัง้เป้าหมายไวไ้ม่ถกูตอ้งก็คง

เขา้ขา่ยอลคทัทูปรยิตัไิดเ้หมือนกนั 
 

สว่นผูท้ี่มีจติเป็นอสงัขารกิ  คือ  มีจติเขม้แขง็  ไม่ตอ้งอาศัยแรง

กระตุน้จากภายนอก  ไม่ไดส้นใจในเรื่ องของการสอบวดัผล  เพราะ

ตนเองก็ร ูต้วัอย ูว่า่   ศึกษาแลว้เขา้ใจหรอืไม่เขา้ใจในพระธรรมมาก

นอ้ยแค่ไหน   ไม่จาํเป็นตอ้งใหใ้ครมาสอบวดัผลให ้   แตส่ามารถ

วดัผลไดด้ว้ยตนเอง   โดยหยบิยกขอ้ธรรมที่ไดศ้ึกษาเรยีนร ูม้าแลว้  

๗๒ 
นาํมาใครค่รวญพิจารณาวา่เขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด  มีขอ้สงสยัเคลือบ

แคลงตรงไหนหรอืไม่   ถา้ไม่เขา้ใจหรอืสงสยัตรงไหน  ก็แสวงหาผูร้ ู ้

เพื่อไตถ่ามสนทนา   เพื่อความเจรญิกา้วหนา้ทางปัญญาตอ่ไป  
สาํหรบัผูท้ี่ร ูป้ระโยชน์อยา่งแทจ้รงิวา่  คาํสอนของพระพทุธเจา้

เท่านั้นที่เป็นนิยยานิกธรรม  นาํสตัวอ์อกจากทกุขไ์ดจ้รงิ  จงึมุ่งมัน่

ตัง้ใจที่จะศึกษาพระธรรมคาํสอน  ซึ่งละเอียดและเป็นตน้ฉบบัเดมิ

ที่สดุ  ก็คือ  พระไตรปิฎก  พรอ้มทัง้คาํอธิบายคืออรรถกถาและฎกีา

ดว้ย   เพราะมีความเขา้ใจวา่   การที่จะร ูจ้กัพระรตันตรยัอนัทรงคณุ  

จนสามารถมอบกายถวายชีวติที่เหลืออย ูน่ี้  ใหแ้ก่พระรตันตรยัไดน้ั้น   

ก็เพราะการศึกษาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาทัง้สิ้น  ไม่เชน่นั้น

แลว้  เราจะร ูจ้กัพระพทุธเจา้ไดอ้ยา่งไร ?  จะร ูจ้กัพระธรรม  ไม่วา่จะ

เป็นโลกียธรรมหรอืโลกตุรธรรมไดอ้ยา่งไร ?  จะร ูจ้กัพระอรยิสงฆไ์ด ้

อยา่งไร ?  จะร ูห้รอืวา่  พระพทุธเจา้ตรสัร ูอ้ะไร ?   และจะร ูห้รอืวา่  

หนทางที่จะตรสัร ูเ้ป็นพระอรยิสงฆ ์  ตามเสดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

จะตอ้งปฏบิตัธิรรมหมวดใดบา้ง ?        

เพราะฉะนั้น  การศึกษาพระธรรมคาํสอนแบบท่องจาํ  เพื่อจะ

เอาไปสอบวดัผลนั้น   จะมีโทษหรอืมีประโยชน์ก็ขึ้นอย ูก่บัผ ูศ้ึกษาวา่   

จะเรยีนแบบนี้ไปเพื่ออะไร   อยา่งที่กลา่วแลว้วา่   ถา้ศึกษาแลว้เจรญิ

ดว้ยไตรสิกขา   เกื้อกลูแก่การศึกษาพระไตรปิฎกตอ่ไป   สามารถ

พฒันาตนเองและรกัษาพระศาสนาไวไ้ด ้  เป็นแบบอยา่งที่ดแีก่ชนรุน่

หลงั  ก็เป็นการศึกษาที่มีประโยชน์   แตถ่า้ไดเ้พียงวฒุิบตัร  หรอื

ตาํแหน่ง  ลาภสกัการะ  ยศถาบรรดาศักดิ์  ซึ่งในทางโลกถอืวา่เป็น

ผลสาํเรจ็  แตใ่นพระพทุธศาสนาถอืวา่นั่นเป็นทกุขโ์ทษอยา่งมหนัต ์  



๗๓ 
ดงัที่พระพทุธเจา้ตรสัไวใ้นลาภสักการสังยุต  สังยุตตนิกาย  นิทาน

วรรค  เบอร์ ๒๖  หน้า ๖๓๙  มีถงึ ๔ วรรค  ๔๓  สตูร  ความวา่ 
 

ดกูอ่นภิกษุทั้งหลาย  ลาภ  สกัการะ  และความสรรเสริญ  

ทารุณ   เผ็ดรอ้น   หยาบคาย   เป็นอนัตรายแก่การบรรลธุรรม

อนัเกษมจากโยคะ  ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิง่ไปกว่า   เพราะฉะนั้นแหละ   

เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยา่งนี้วา่  เราทั้งหลายจกัละลาภ  สกัการะ

และความสรรเสรญิที่เกิดขึ้นแลว้เสีย  และลาภ  สกัการะ  ความ

สรรเสรญิที่บงัเกิดขึ้นแลว้   จกัครอบงาํจติของเราทั้งหลายตัง้อยู่

ไม่ได ้  เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยา่งนี้แหละ ...” 
 

โยมภคินีนึกสงสยัขึ้นในใจวา่  การศึกษาของตนจะเป็นประเภท

อลคทัทปูริยตัิดว้ยหรือไม ่  แลว้มองหนา้โยมบวัแกว้  เพราะเคยไป

ฟังธรรมดว้ยกนั  เมื่อฟังแลว้ก็ไปคุยธรรมะกบัเพื่อนหรือญาติพี่นอ้ง  

ถกูเขาถามขอ้ธรรมบางขอ้  บางทีก็จาํผิดจาํถกู  ทาํใหต้อบไปดว้ย

ความไมแ่น่ใจ    จึงเกิดเดือดรอ้นใจขึ้ นมา    จึงถามโยมบวัแกว้ดว้ย

ความกงัวลวา่ “เอ๊ะ  นอ้งบวัแกว้  แลว้การฟังธรรมะ  ศึกษาธรรมะ

ของเราจะเป็น อลคทัทปูรยิตับิา้งหรอืเปลา่  เนี่ยะ ! ”   
โยมบวัแกว้รูอ้ธัยาศยัของโยมภคินี   เพราะเคยสนทนากนัอยู่

จึงพดูใหก้าํลงัใจวา่ “คงไม่ถงึกบัเป็นอลคทัทปูรยิตัหิรอกค่ะ  เพราะ

เราไม่ไดต้ัง้ใจศึกษาเพื่อแขง่ขนั   ชิงดชีิงเดน่กบัใคร   ไม่ใชต่อ้งการ

ลาภสกัการะชื่ อเสียงดว้ย   ใชไ่หมคะ”  
 

๗๔ 
แลว้ไดห้นักลบัมาเรียนถามหลวงตา  เพื่อใหโ้ยมภคินีสบายใจ

ขึ้นวา่ “หลวงตา  เจา้คะ  ถา้หากมีการศึกษาพระธรรม  แลว้มีการ

สนทนากนั   บางครัง้กลา่วพระธรรมคลาดเคลื่ อนไปบา้ง  โดยไม่ได ้

ตัง้ใจ  เพราะความจาํไม่ค่อยมัน่คง  จะเป็นบาปกรรม  มีโทษหรอืไม่  

หรอืเป็นอลคทัทปูรยิตัหิรอืไม่ ?  เจา้คะ”    
 

หลวงตาสงบฟังบทสนทนาของโยมทั้งสอง  ก็พอเดาเหตุการณ์

ไดไ้มย่าก  จึงกล่าวตอบขึ้ นวา่ “พระพทุธเจา้ตรสัไวว้า่  เจตนาหํ  กมฺม ํ 

วทามิ  เรากล่าว  ความตัง้ใจ  ความจงใจเป็นตวักรรม  ถา้ไม่มี

อกศุลเจตนาก็ไม่เป็นอกศุลกรรม  ไม่ไดเ้ป็นบาปทจุรติที่จะทาํใหเ้กิด

ในอบายภมูิแตอ่ยา่งใด ...”   
  

โยมภคินีไดย้ินดงันั้น  ค่อยยิ้ มออก  คลายความกงัวลไปไดบ้า้ง 
 

หลวงตาสงบกล่าวต่อไปวา่ “แตเ่รื่ องเจตนา  เป็นเรื่ องละเอียด  

ตอ้งมีสตสิมัปชญัญะ  จงึจะร ูเ้ท่าทนัถงึเจตนาไดถ้กูตอ้ง   โดยเฉพาะ

การแสดงธรรม  การสนทนาธรรม  การเจรญิสมถวปิัสสนา  เป็น

เรื่ องที่ตอ้งมีปัญญากาํกบัทัง้หมด  ไม่เชน่นั้น  ก็อาจจะมีอกศุลแทรก  

หรอืเป็นความเขา้ใจผดิไปเลยก็ได ้  เพราะฉะนั้น   การกลา่วธรรมะ  

ถา้ไม่แน่ใจ  หรอืจาํไม่ไดก้็อยา่กลา่วออกไป  โดยเฉพาะเรื่ องการ

ปฏบิตัธิรรมดว้ยแลว้  แมไ้ม่มีเจตนารา้ย  แตถ่า้กลา่วผดิไปจากคาํ

สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ก็มีโทษ  เพราะกลา่วไปดว้ยเจตนาที่

ไม่ร ูจ้รงิ  อาจจะมีโลภะ  มานะ  ทิฏฐิหรอืความโออ้วดแอบแฝง  หรอื

หวงัใหค้นชมวา่เก่ง อยา่งนี้ก็เขา้ขา่ยอลคทัทปูรยิตัไิดบ้า้งเหมือนกนั” 
 



๗๕ 
โยมภคินีทาํสีหนา้หวาดกลวัพลางพดูยํ้าวา่ “เป็นอลคทัทปูรยิตัิ

ไดด้ว้ยหรอืเจา้คะ  ไม่เอาแลว้  ตอ่แตน่ี้ไป  โยมจะพยายามสาํรวม

วาจา   ถา้ไม่ร ูข้อ้ธรรมอยา่งแทจ้รงิจะไม่กลา่วกะใคร ๆ อีก   กลวัจะ

เป็นอลคทัทปูรยิตั ิ   เดี๋ ยวตอ้งไปเกิดในอบายภมูิ   ไม่คุม้ค่ากนัเลย   

เจา้ประค ู๊น ...  ถา้ผดิพลาดประการใดไป   ขอใหพ้ระรตันตรยัโปรด

อดโทษแก่โยมดว้ยเถดิ ...” 
 

โยมบวัแกว้เห็นดงันั้นก็เกิดเมตตา  ไมอ่ยากใหโ้ยมภคินีคิดถึง

เรื่องบาปจากการกล่าวธรรมะถกูบา้งผิดบา้ง  จึงเปลี่ยนหวัขอ้  โดย

ถามถึงคาํแนะนําในการศึกษาวา่ “แลว้หลวงตา  จะแนะนาํใหโ้ยม

ศึกษาอยา่งไรเจา้คะ   จงึจะเขา้ใจพระอภิธรรม   เขา้ใจหลกัคาํสอน

ในพระ ไตรปิฎก   โดยเฉพาะการปฏบิตัธิรรม  คือ  การเจรญิ

สมถวปิัสสนาที่หลวงตากลา่วถงึ   และไม่เป็นการศึกษาแบบอลคทัทู

ปรยิตัดิว้ย” 
 

หลวงตาสงบสาํรวมจติ  แลว้ตั้งใจกล่าวแนะนําวา่ “ถา้โยมมี

เวลาไปเรยีนพระอภิธรรมตามสาํนักที่เขาสอนกนัก็ไปเรยีนได ้ แตไ่ม่

จาํเป็นตอ้งสอบ   หรอืถา้จะสอบเพื่ อวดัความร ูก้็ได ้  แตไ่ม่ตอ้งไปให้

ค่าหรอืใหค้วามสาํคญักบัการสอบเหนือกวา่ความร ูจ้รงิ ๆ ที่ควรร ู ้ 

จะไดไ้ม่เครยีดเพราะถกูกดดนัเนื่องจากการสอบ   ถา้ท่องจาํไดเ้ป็น

สิ่งที่ดีมาก  เพราะจะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาธรรม  และ

การศึกษาคน้ควา้ตอ่ไปในพระไตรปิฎก  แตถ่า้ไม่มีเวลาท่องจาํก็

ใหด้ขูอ้ธรรมนั้นบอ่ย ๆ  เอามาคิดพิจารณาทัง้คาํศพัท ์  คาํแปล  

๗๖ 
และเหตผุลของสภาวธรรมนั้น ๆ   สอบไดเ้ป็นของตลก  สอบตก

เป็นของธรรมดา ...  คิดอยา่งนี้ไว ้ จะไดไ้ม่เครยีด 
 

แตถ่า้ไม่มีเวลาไปเรยีนตามสาํนัก  ก็ตอ้งอาศัยวริยิะอตุสาหะใน

การอ่านอยา่งมาก   เริ่ มจากคมัภีรอ์ภิธมัมตัถสงัคหะ  เป็นการ

รวบรวมพระอภิธรรมปิฎกโดยยอ่  มีถงึ  ๙  ปรจิเฉท  หรอื  ๙  ตอน  

คมัภีรน์ี้เปรยีบเหมือนกญุแจ สาํหรบัไขตูพ้ระอภิธรรมปิฎกพทุธพจน์ 

เพราะพระอภิธรรมปิฎกนั้นมีความลึกซึ้งเกินกวา่คนยคุนี้จะเขา้ใจได ้ 

ท่านพระอนุรทุธอรรถกถาจารย ์  พระเถระชาวอินเดยีตอนใต ้  ได ้

รวบรวมและยอ่พระอภธิรรมปิฎกมาใหศ้ึกษาเป็นพื้นฐานก่อน  แตก่็

ยงัยากแก่ความเขา้ใจ  ท่านพระสุมงัคลฎกีาจารย ์ พระเถระชาว

ลงักาจงึแตง่คมัภีรอ์ภิธมัมวิภาวินีฎกีา  มาขยายอภิธมัมตัถสงัคหะ  

ตอ่มาอาจารยร์ุน่หลงัในสาํนักตา่ง ๆ  ก็ไดร้วบรวมและจดัทาํเป็น

รปูเลม่ที่ทาํใหศ้ึกษางา่ยขึ้น  มีสาํนักอภิธรรมหลายแหง่ที่ทาํหนังสือ

อภิธมัมตัถสงัคหะพรอ้มคาํอธิบายมาจาํหน่ายบา้ง หรอืแจกเป็น

ธรรมทานบา้ง   ใหโ้ยมไปเสาะหามาจากหลาย ๆ สาํนัก  แลว้นาํมา

อ่านเทียบเคียงกนั   เกิดปัญหาสงสยั  ไม่เขา้ใจตรงไหนก็ใหจ้ดจาํ

เอาไว ้  เมื่อพบอาจารยท์่านใดที่มีความรูก้็ใหส้อบถามเทียบเคียงกนั

หลาย ๆ ท่าน   จะทาํใหไ้ดค้วามรูแ้ตกฉานมากขึ้น”   
โยมบวัแกว้กล่าวขอโอกาสจากหลวงตาวา่ “ขอโอกาสเจา้ค่ะ 

โยมกบัพี่ภคินีก็ไปฟังธรรมตามวดับา้ง  หรอืตามสถานที่ที่เขาเปิดให้

ไปฟังธรรมบา้ง  สว่นใหญก่็เป็นการบรรยายพระสตูร บางทีก็จะมี

พระวนิัยแทรกบา้ง” 



๗๗ 
โยมภคินีกล่าวเสริมวา่ “ใชเ่จา้ค่ะ  โยมก็ไดใ้ชค้วามรูเ้กี่ยวกบั

พระวนิัย  เวลาที่ดแูลอปุัฏฐากหลวงตานี่แหละเจา้ค่ะ  และก็ไดร้บัฟัง

เพิ่มเตมิจากหลวงตาอีก   ก็ทาํใหโ้ยมคลายความกงัวลใจไปไดบ้า้งวา่

จะทาํไม่ถกูตอ้ง  หรอืทาํใหห้ลวงตาตอ้งโทษเป็นอาบตัติา่ง ๆ” 
หลวงตายิ้ มอยา่งเมตตากอ่นที่จะกล่าววา่ “สาธ ุสาธ ุดแีลว้ละ่

โยม อยา่งไรเสีย เมื่อโยมเป็นอบุาสิกาในพระพทุธศาสนา  ก็ตอ้งมี

กิจหรอือยา่งนอ้ยก็ตอ้งทาํบญุกบัพระภิกษุในศาสนานี้  เมื่อมีความ

เขา้ใจในพระวนิัยอยา่งถกูตอ้ง ก็จะทาํใหโ้ยมไม่ตอ้งเดอืดรอ้นใจใน

ภายหลงั  และเป็นการเกื้อกลูตอ่พระภิกษุดว้ย  โยมเคยไดย้นิเรื่ อง

ทิศหกบา้งไหมละ่” 
อุบาสิกาทั้งสองพยกัหนา้และกล่าวขึ้นพรอ้มกนัวา่ “เคยเจา้ค่ะ” 
เมื่อเห็นดงันั้น หลวงตาจึงกล่าวต่อวา่ “ไหนลองเลา่ใหฟ้ังบา้งสิ

วา่  ที่เคยไดย้นิไดฟ้ังมาเป็นยงัไงบา้ง” 
โยมภคินีรีบชิงพดูขึ้นกอ่นวา่ “ใหบ้วัแกว้เลา่ก็แลว้กนันะเจา้คะ 

เพราะโยมมีโอกาสสนทนาธรรมกบัหลวงตามากกวา่บวัแกว้อย ูแ่ลว้” 
โยมบวัแกว้ไมท่นัตั้งตวั  เมื่อเจอคาํถามของหลวงตา และโยม

ภคินีก็ยงัมอบสิทธิ์ในการตอบมาให ้  จึงยิ้ มใหก้าํลงัใจตวัเอง กอ่นจะ

เอ่ยขึ้นวา่ 
“ขอโอกาสเจา้ค่ะ โยมเคยฟังอาจารยเ์ลา่พระสตูรวา่ ในสมยั

พทุธกาลมีมาณพคนหนึ่งชื่ อวา่  สิงคาลกะ  เป็นลกูเศรษฐี  บิดาและ

มารดาของเขาเป็นพระโสดาบนัทัง้ค ู่  แตต่วัเขากลบัไม่มีศรทัธาใน

พระพทุธศาสนา  แมบ้ิดาจะสอนใหไ้ปเฝ้าพระศาสดา และเขา้ไปหา

๗๘ 
พระอคัรสาวกทัง้สอง รวมทัง้พระอสีตมิหาสาวกทัง้หลายผูท้รงคณุ  

แตเ่ขาก็ไม่เชื่อฟัง  โดยใหเ้หตผุลวา่  เมื่อเขา้ไปหาสมณะทัง้หลายก็

ตอ้งกม้ลงไหว ้  ทาํใหเ้จบ็หลงัและเขา่ดา้น  ตอ้งนั่งบนพื้นทาํใหผ้า้

เปรอะเปื้อน  เมื่อสนทนาคุน้เคยกนั  ก็ตอ้งนิมนตเ์พื่อถวายปัจจยั ๔  

ทาํใหเ้สียประโยชน์คือเสียทรพัย ์ ตอนที่บิดาของเขาใกลต้าย  ขณะที่

อย ูบ่นเตยีงมรณะไดใ้หโ้อวาทวา่ “ลกูจงนอบนอ้มทิศทัง้หลาย”  ซึ่ง

เป็นอบุายใหเ้ขาไดพ้บพระศาสดาหรอืพระสาวก  และจะไดฟ้ังธรรม

เรื่ องทิศทัง้หลายที่ถกูตอ้ง   แลว้เขาก็จะเลื่ อมใสและเขา้ใจคณุของ

พระรตันตรยัในที่สดุ 
เมื่อบิดาเสียชีวติแลว้ เขาระลกึไดถ้งึคาํพดูของพอ่ขณะที่นอน

บนเตยีงมรณะนั้น จงึตื่ นแตเ่ชา้  ออกจากกรงุราชคฤห ์ และพนมมือ

ไหวท้ิศทัง้หลาย คือ ทิศเบื้องหนา้  ทิศเบื้องขวา  ทิศเบื้องซา้ย  ทิศ

เบื้องหลงั  ทิศเบื้องต ํา่  และทิศเบื้องบน  เมื่อพระผูม้ีพระภาคเสดจ็

เขา้ไปบิณฑบาตยงักรงุราชคฤห ์  ไดท้อดพระเนตรเห็นสิงคาลกะไหว ้

ทิศหกอย ู ่  จงึกลา่วกบัเขาวา่  การนอบนอ้มทิศทัง้หกที่ถกูตอ้งใน

พระพทุธศาสนาไม่ใชก่ารยกมือไหวท้ิศตา่ง ๆ อยา่งนี้  แตท่ิศหก คือ 
ทิศเบื้องหนา้  ไดแ้ก่   มารดา  บิดา 
ทิศเบื้องขวา ไดแ้ก่   ครอูาจารย ์
ทิศเบื้องหลงั ไดแ้ก่   บตุรธิดา 
ทิศเบื้องซา้ย ไดแ้ก่   มิตรสหาย 
ทิศเบื้องต ํา่ ไดแ้ก่   ทาส กรรมกร 
ทิศเบื้องบน ไดแ้ก่   สมณพราหมณ ์



๗๙ 
และพระพทุธองคก์็ไดท้รงแสดงการนอบนอ้มทิศทัง้หกนี้ ซึ่งก็

คือการประพฤตปิฏบิตัทิี่สมควรตอ่บคุคลในทิศนั้น ๆ นั่นเอง  สว่น

รายละเอียดของการนอบนอ้มแตล่ะทิศ  โยมจาํไม่ไดท้ัง้หมด  ที่จาํได ้

ค่อนขา้งดกี็เป็นเรื่ องเกี่ยวกบัมารดาบิดาเจา้ค่ะ   เพราะเป็นเรื่ องใกล ้

ตวัที่สดุ  ก็คือ  
ท่านเลี้ยงเรามา  เราตอ้งเลี้ยงท่านตอบ  ๑ 
ชว่ยการงานของท่าน  ๑ 
ดาํรงรกัษาวงศต์ระกลู  ๑ 
ปฏบิตัตินใหเ้ป็นผูส้มควรรบัมรดก  ๑ 
ทาํบญุอทุิศสว่นกศุลใหท้่าน เมื่อท่านลว่งลบัไปแลว้  ๑  
นี่เป็นเนื้อหาโดยยอ่เจา้ค่ะ” 
“อืม...ใชไ้ด”้ หลวงตากล่าวชมใหก้าํลงัใจ  กอ่นที่จะถามต่อวา่ 

“แลว้ที่เกี่ยวกบัสมณะละ่  พอจาํไดบ้า้งไหม” 
โยมบวัแกว้นิ่งสกัครู่เพื่อใหส้ติระลึกถึงสิ่งที่เคยไดฟ้ังมา แลว้ก็

ตอบหลวงตาไปวา่  “พึงบาํรงุอปุัฏฐาก  ดว้ยกายกรรมประกอบดว้ย

เมตตา ๑  ดว้ยวจกีรรมประกอบดว้ยเมตตา ๑  ดว้ยมโนกรรม

ประกอบดว้ยเมตตา ๑  ดว้ยการตอ้นรบัสมณะผูม้ีศีลอยา่งเตม็ใจ  ๑  

และ ดว้ยการถวายปัจจยั ๔ เนือง ๆ  ๑  ถกูไหมเจา้คะ” 
หลวงตายิ้ มพรอ้มกบัพยกัหนา้กล่าววา่ “เจรญิพร ถกูตอ้งแลว้   

อนุโมทนากบัการแสดงธรรมดว้ยนะ” โยมบวัแกว้รูส้ึกปีติที่การ

สนทนากบัหลวงตา  ทาํใหต้นไดร้ะลึกถึงธรรมะที่ไดฟ้ังมา  จึงยิ้ ม  

และบอกกบัตนเองในใจวา่  แมว้า่จะทรงจาํไมไ่ดท้ั้งหมด  เท่านี้ก็รูส้ึก

๘๐ 
อิ่มใจมากแลว้  ถา้สามารถทรงจาํธรรมะไดม้าก  แลว้นํามาตรึกและ

พิจารณาบ่อย ๆ  คงจะไดล้ิ้มรสความอิ่มใจเชน่นี้บ่อย ๆ  เชน่กนั 
โยมภคินีนัง่ฟังอยา่งตั้งใจ  และไดท้บทวนความรูธ้รรมะที่ตนก็

ไดฟ้ังมาแลว้ดว้ยความปราโมทย ์ แลว้ไดก้ล่าวขึ้นวา่ 
“โยมขอโอกาสเจา้ค่ะ  โยมก็พยายามอปุัฏฐากหลวงตาดว้ย

ความนอบนอ้ม  และถวายปัจจยั ๔ ที่ไม่มีโทษ  เพื่อใหห้ลวงตาได ้

สปัปายะในการเจรญิกศุล โดยเฉพาะการเจรญิกรรมฐาน  ถา้มีสิ่งใด

ที่โยมยงัทาํไม่ถกูตอ้ง  หลวงตาไดโ้ปรดแนะนาํโยมดว้ยเจา้ค่ะ” 
ตั้งแต่หลวงตาไดม้าพกัที่สวนของโยมภคินี  ก็ไดร้บัการดแูล

อุปัฏฐากดว้ยปัจจยั ๔  อยา่งบริบรูณ ์   ทั้งจากโยมภคินีเอง  และ

จากครอบครวัของโยมสุภาพและโยมไฉไล  จึงกล่าววา่ 
“เท่าที่ผา่นมา  โยมก็ดแูลอาตมาอยา่งดทีี่สดุแลว้  อาตมาไดร้บั

ความสะดวกสบายอยา่งยิ่ ง  ไม่มีความลาํบากกายเลย  อีกทัง้ยงั

ไดส้ปัปายะในการเจรญิกรรมฐาน  จงึไม่มีความลาํบากทางใจ  ก็ขอ

อนุโมทนาในกศุลของโยมและญาต ิๆ ดว้ยนะ  อาตมาก็จะพยายาม

รกัษาพระวนิัยเพื่อไม่ใหเ้ป็นหนี้อาหารบิณฑบาตของพวกโยม   และ

จะศึกษาปฏบิตัธิรรมใหม้ากที่สดุ  เพื่อใหเ้ป็นนาบญุที่ดขีองโยม” 
โยมภคินีและโยมบวัแกว้ตั้งใจฟังธรรมดว้ยความเคารพ และมี

สีหนา้ยิ้ มแยม้ผ่องใสอนัเกิดจากปีติในใจ   หลวงตาเห็นดงันั้น     จงึ

กล่าวต่อไปวา่ “อาตมายงัตอบโยมบวัแกว้ไม่จบ  ยงัไม่ไดก้ลา่วถงึ

การปฏบิตัธิรรมเลย” 
 

 



๘๑ 

การปฏบิตัธิรรมทีม่โีทษและไม่มโีทษ 
 

“สว่นเรื่ องของการปฏบิตัธิรรมเป็นบญุกศุลขัน้สงู  มีอานิสงส์

มาก   ถา้ปฏบิตัถิกูปฏบิตัติรง ทาํใหเ้ขา้ถงึทิพยสถานคือพระนิพพาน

อนัเป็นบรมสขุพน้จากทกุขท์ัง้ปวงได ้  แตต่อ้งอาศยัการศึกษาปรยิตัิ

อยา่งถกูตอ้งดว้ยความเคารพเสียก่อน  เพื่อใหเ้ขา้ใจแนวทางปฏบิตัทิี่

เป็นทางพน้ทกุขอ์ยา่งแทจ้รงิ  และความเขา้ใจปรยิตันิี่เอง จะเป็น

เหมือนแผนที่ที่ทาํใหเ้ราไม่เดนิหลงทาง  คือสามารถปฏบิตัติรง 

ปฏบิตัชิอบ ตามหนทางที่พระผูม้ีพระภาคและพระสาวกทัง้หลายได ้

ดาํเนิน  และหลดุพน้จากวฏัฏทกุขม์าแลว้  แตถ่า้ไม่ไดศ้ึกษาปรยิตัิ

มาก่อน  แลว้ไปปฏบิตัเิลย  โยมจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่  การปฏบิตันิั้น

ถกูตอ้ง  และนาํออกจากทกุขค์ือบรรลพุระนิพพาน  เป็นพระอรยิ

สาวกไดจ้รงิๆ  ก็คงไดแ้ตเ่ชื่ อตามที่อาจารยบ์อก  ผดิหรอืถกูก็ไม่ร ู ้ 

หรอือาจจะเป็นการปฏบิตัทิี่มีโทษ คือทาํใหย้งัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกิด

ในวฏัฏสงสารตอ่ไป  ซึ่งคนยคุนี้มกัจะใจรอ้น  อยากปฏบิตัเิรว็ๆ   

และขอแบบงา่ยๆ ดว้ย  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเหตผุลแลว้  ถา้มีการ

ปฏบิตัทิี่งา่ย ๆ บรรลงุา่ย ๆ  พระพทุธเจา้คงจะไม่ทรงนอ้มใจที่จะไม่

แสดงธรรมอนัลึกซึ้งนี้ ในครัง้ที่พระองคท์รงบรรลพุระสมัมาสมัโพธิ

ญาณใหม่ๆ จนทา้วสหมับดพีรหมตอ้งมาอาราธนาใหท้รงแสดงธรรม 

เพื่อโปรดสตัวท์ี่มีธลุีคือกิเลสในดวงตานอ้ย และบาํเพ็ญบารมีมามาก

พอที่จะฟังธรรมแลว้สามารถนาํไปปฏบิตัแิละบรรลไุด”้  

หลวงตาหนัมาถามโยมบวัแกว้วา่ “แลว้โยมคิดจะปฏบิตัิ

ธรรมรยึงัละ่” 

๘๒ 
โยมบวัแกว้กล่าวตอบหลวงตาวา่ “ก็คิดอย ูเ่หมือนกนัเจา้ค่ะ 

แตย่งัไม่ร ูว้า่จะเริ่ มยงัไงด ี  จะไปตามสาํนักปฏบิตักิ็ไม่มีเวลาเจา้ค่ะ  

และไม่ร ูว้า่สาํนักไหนที่สอนใหป้ฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง ตอนนี้มีหลายสาํนัก

เหลือเกิน  โยมปัญญานอ้ยจรงิ ๆ เจา้ค่ะ ไม่ร ูจ้ะเอาเกณฑต์รงไหนมา

ดวูา่ สาํนักไหนสอนถกู  สาํนักไหนสอนยงัไม่ตรงตามพระไตรปิฎก” 
 หลวงตายิ้ มอยา่งเขา้ใจ พลางกล่าววา่ “การปฏบิตัธิรรมเริ่ ม

จากศีล  พระผูม้ีพระภาคทรงแสดงวา่ ศีลอนับรสิทุธิ์ดแีละทิฏฐิที่ตรง 

เป็นเบื้องตน้แหง่กศุลธรรมทัง้หลาย ซึ่งทิฏฐิที่ตรงในที่นี้หมายถงึ 

กมัมสัสกตาสมัมาทิฏฐิ  เป็นความเห็นถกูในเรื่ องของกรรมและผล

ของกรรม  ดงัปรากฏใน สงัยุตตนิกาย  มหาวารวรรค พาหิยสูตร  

ทรงแสดงวา่ ... ดกู่อนพาหิยะ  เธอจงชาํระเบื้องตน้แหง่กศุลธรรมให้

บรสิทุธิ์เสียก่อน  ก็อะไรคือเบื้องตน้แหง่กศุลธรรม คือศีลที่บรสิทุธิ์ดี

และความเห็นอนัตรง ดกู่อนพาหิยะ  เมื่อใดแล ศีลของเธอจกั

บรสิทุธิ์ดแีละความเห็นของเธอจกัตรง เมื่อนั้น เธอพึงอาศัยศีล  ตัง้

มัน่ในศีล แลว้เจรญิสตปิัฏฐาน ๔ ...”  
 หลวงตาเห็นโยมทั้งสองยงัคงตั้งใจฟังดว้ยความเคารพ  ไมม่ี

แววตาแหง่ความเบื่อหน่ายใหเ้ห็น  จึงอดชื่นชมในใจไมไ่ด ้ แลว้กล่าว

ต่อไปอีกวา่ “ในอรรถกถา มหานิทเทส  คุหัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๒ 

เบอร ์๖๕ หนา้ ๒๙๔ กลา่ววา่ กศุลธรรมทัง้ปวงของบคุคลผูต้ัง้อย ูใ่น

ศีลแล  ยอ่มไม่เสื่อมไป ... สมจรงิดงัที่ตรสัไวว้า่  แน่ะขตัตยิะ เพราะ

เหตนุั้นแหละ เธอจงชาํระเบื้องตน้แหง่กศุลธรรมใหบ้รสิทุธิ์เสียก่อน  

ก็อะไรคือเบื้องตน้แหง่กศุลธรรม คือศีลที่บรสิทุธิ์ดแีลว้และความเห็น



๘๓ 
อนัตรง  ดงันี้  เหมือนอยา่งวา่ นายชา่งสรา้งนคร ประสงคจ์ะสรา้ง

นคร  จงึชาํระที่ตัง้นครก่อน  ตอ่นั้นจงึสรา้งนคร  แบง่กาํหนดเป็น 

ถนน ทาง ๔ แพรง่ ทาง ๓ แพรง่ ในภายหลงั ฉนัใด  พระโยคาวจร

ชาํระศีลเป็นเบื้องตน้  ตอ่นั้นจงึทาํใหแ้จง้ซึ่งสมาธิ วปิัสสนา มรรค 

ผล และนิพพานในภายหลงั  ฉนันั้นเหมือนกนั ... นอกจากนี้ พระผูม้ี

พระภาคยงัทรงแสดงเรื่ อง “การปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม” ไว ้

หลายแหง่ในพระไตรปิฎก และอาตมาก็เคยกลา่วใหโ้ยมภคินีฟัง

เกี่ยวกบัโสตาปัตตยิงัคะ ๔ คือองคค์ณุที่ทาํใหบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั 

ซึ่งการปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมก็เป็นขอ้หนึ่งในนั้น  ท่านอรรถ

กถาจารยแ์กไ้วอ้ยา่งชดัเจนในปฏสิมัภิทามรรควา่ การปฏบิตัธิรรม

สมควรแก่ธรรมคือ ไตรสิกขา ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปัญญา   ซึ่งสมควร

แก่การเขา้ถงึโลกตุตรธรรม ๙  อนัไดแ้ก่  มรรค ๔  ผล  ๔ และ

นิพพาน ๑  เพราะฉะนั้น สรปุอยา่งมีหลกัฐานอา้งอิงวา่ ศีลเป็น

เบื้องตน้ของกศุลธรรมทัง้หลาย โดยเฉพาะกศุลในระดบัการปฏบิตัิ

ธรรมขัน้สงูอนัไดแ้ก่สมถะและวปิัสสนา  ซึ่งเป็นการปฏบิตัธิรรม

สมควรแก่การบรรลโุลกตุรธรรมนั่นเอง  ในวสิทุธิมรรคก็แสดงวา่ 

นระผูม้ีปัญญา ตัง้อย ูใ่นศีลแลว้  อบรมจติและปัญญาอย ู ่ มีความ

เพียร มีปัญญาเครื่ องรกัษาตน เป็นภิกษุ เขาพึงถางชฏันี้ได ้   ซึ่งจะ

เห็นไดว้า่  การถางชฏัคือตณัหา  ก็ตอ้งตัง้อย ูใ่นศีลเป็นเบื้องตน้ ซึ่ง

ศีล ๕  โยมก็คงจะรกัษากนัเป็นปกตอิย ูแ่ลว้   วา่แตโ่ยมร ูจ้กัวสิทุธิ

มรรคกนัไหม” 
 โยมภคินีและโยมบวัแกว้พยกัหนา้พรอ้มกนั โยมภคินีกล่าว

วา่ “เคยไดย้นิเจา้ค่ะ” 

๘๔ 
 โยมบวัแกว้กล่าวเสริมวา่ “พวกโยมอยากเรยีนอย ูเ่หมือนกนั

เจา้ค่ะ แตก่็ยงัไม่แน่ใจวา่จะเรยีนร ูเ้รื่ องรเึปลา่  เห็นวา่เป็นคมัภีร์

ชัน้สงู  เป็นแนวทางสาํหรบัปฏบิตัเิลยทีเดยีว” 
 หลวงตากล่าวต่อวา่ “คมัภีรน์ี้แสดงหนทางใหถ้งึความบรสิทุธิ์

คือหมดจดจากกิเลส นั่นก็คือหนทางปฏบิตัเิพื่อบรรลมุรรค ผล 

นิพพานนั่นเอง  ซึ่งคมัภีรเ์ริ่ มแสดงจากศีลวสิทุธิ แลว้ตอ่ดว้ยจติตวิ

สทุธิคือสมาธิ และจบดว้ยทิฏฐิวสิทุธิ คือปัญญาขัน้วปิัสสนาญาณ

จนถงึมรรคญาณเลย  การที่จะศึกษาคมัภีรน์ี้ใหเ้ขา้ใจ  โยมตอ้งมี

พื้นฐานพระอภิธรรม อยา่งนอ้ยควรเรยีนอภิธมัมตัถสงัคหะจบ ๓ 

ปรจิเฉทก่อน คือ ปรจิเฉท ๑ ซึ่งเกี่ยวกบัจติ ปรจิเฉท ๒ เกี่ยวกบั

เจตสิกที่เกิดรว่มกบัจติ  และปรจิเฉท ๖ เกี่ยวกบัรปู จงึจะมีพื้นฐาน

พอสมควรที่จะศึกษาวสิทุธิมรรคได ้  คมัภีรน์ี้ตอ้งเรยีนหลาย ๆ ครัง้  

เรยีนแลว้เรยีนอีก  ครัง้แรกอาจจะเขา้ใจไม่ไดท้ัง้หมด  แตเ่มื่อเรยีน

ซํา้ความเขา้ใจจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะถา้เราเรยีนอภิธมัมตัถ

สงัคหะปรจิเฉทอื่น ๆ เชน่เรื่ องเกี่ยวกบัวถิจีติ เรื่ องกรรมเพิ่มเตมิ

ควบค ู่ไปดว้ย   ก็จะค่อยๆเขา้ใจเพิ่มขึ้น” 
หลวงตาเริ่มเห็นแววตากงัวลของโยมทั้งสอง  ซึ่งเกิดจากการ

ฟังธรรมขั้นสงูเรื่องการปฏิบตัิธรรมและเรื่องวสิุทธิมรรค ที่หลวงตา

ไดก้ล่าวถึง  ทาํใหเ้กิดความกรุณา  จึงกล่าววา่  “โยมอยา่เพิ่งกงัวลวา่  

การปฏบิตัธิรรมจะเป็นเรื่ องยากและไกลตวั   โยมสามารถเริ่ มจาก

การถวายทาน การบชูาพระรตันตรยั การตัง้ใจรกัษาศีล ๕  นี่แหละ

ใหด้ ี  ใหบ้รสิทุธิ์ที่สดุ  โดยตัง้ความปรารถนาเพื่ อออกจากวฏัฏทกุข ์ 

ไม่ใชห่วงัผลอื่น  ก็เป็นการปฏบิตัธิรรมเบื้องตน้แลว้  และหมัน่



๘๕ 
พิจารณาศีลของตน เมื่อศีลด ี ก็จะไม่เดอืดรอ้นใจ  ปราโมทยแ์ละปีติ

จะเกิดในใจของโยม  คราวนี้โยมก็จะมีกาํลงัใจที่จะรกัษาศีลให้

บรสิทุธิ์ตอ่ไป  และเมื่อโยมศึกษาและเขา้ใจธรรมมากขึ้น เขา้ใจเรื่ อง

การอบรมเจรญิสมาธิและปัญญา  ก็สามารถปฏบิตัธิรรมขัน้สงูได ้ 

อยา่ใจรอ้น  ตอ้งไปตามลาํดบั  และไม่ออกนอกลูน่อกทางที่

พระพทุธเจา้ทรงแนะนาํไว ้  คือดาํเนินตามมชัฌมิาปฏปิทา ไดแ้ก่ 

อรยิมรรคมีองค ์๘ กลา่วโดยยอ่ ก็คือ ศีล  สมาธิ  และปัญญานั่นเอง  

โดยสมัมาทิฏฐิและสมัมาสงักปัปะคือองคข์องปัญญา  สมัมาวาจา  

สมัมากมัมนัตะ และสมัมาอาชีวะ เป็นองคข์องศีล สว่นองคม์รรค ๓ 

ที่เหลือคือ สมัมาวายามะ(ความเพียร)  สมัมาสต ิ  และสมัมาสมาธิ  

เป็นองคข์องสมาธิ  ซึ่งโยมจะค่อย ๆ เขา้ใจเพิ่มขึ้น  เมื่อมีการศึกษา

มากขึ้น ที่สาํคญัคือ ตอ้งเทียบเคียงกบัพระไตรปิฎก  เพื่อไม่ให้

การศึกษาและการปฏบิตันิั้นผดิจากคาํสอนของพระผูม้ีพระภาค  

เพราะพระธรรมของพระพทุธเจา้เท่านั้นที่เป็นธรรมนาํออกจากวฏัฏ

ทกุขไ์ดจ้รงิ 
เรื่ องสาํนักปฏบิตัทิี่มีมากมาย  โยมบอกวา่ไม่ร ูจ้ะเอาเกณฑ์

อะไรมาวดัวา่ สาํนักไหนสอนถกู  สาํนักไหนสอนไม่ตรง  อาตมาจะ

ยกธรรมเทศนาของพระผ ูม้ีพระภาคเจา้ ที่ทรงแสดงแก่พระอนุรทุธะ  

แลว้ทาํใหท้่านบรรลเุป็นพระอรหนัต ์  ซึ่งสามารถใชเ้ป็นบรรทดัฐาน

วดัวา่  การปฏบิตัขิองสาํนักนั้นตรงตามที่พระผูม้ีพระภาคทรงแนะนาํ

พระสาวกหรอืไม่ 
สมยัหนึ่ง ท่านพระอนุรทุธะซึ่งอย ูท่ี่วหิารปาจนีวงัสทายวนั  

แควน้เจดยี ์ ไดเ้กิดปรวิติกทางใจวา่   

๘๖ 
ธรรมนี้เป็นธรรมของบคุคลผูม้ีความปรารถนานอ้ย  มิใชข่อง

บคุคลผูม้ีความปรารถนามาก 
ธรรมนี้เป็นธรรมของบคุคลผูส้นัโดษ มิใชข่องบคุคลผูไ้ม่

สนัโดษ 
ธรรมนี้เป็นธรรมของบคุคลผูส้งดั  มิใชธ่รรมของบคุคลผูย้นิดี

ในการคลกุคลีดว้ยหมู่  
ธรรมนี้เป็นธรรมของบคุคลผูป้รารภความเพียร  มิใชธ่รรม

ของบคุคลผูเ้กียจครา้น 
ธรรมนี้เป็นธรรมของบคุคลผูม้ีสตติัง้มัน่  มิใชธ่รรมของบคุคล

ผูม้ีสตหิลงลืม  
ธรรมนี้เป็นธรรมของบคุคลผูม้ีจติมัน่คง  มิใชธ่รรมของบคุคล

ผูม้ีจติไม่มัน่คง 
ธรรมนี้เป็นธรรมของบคุคลผูม้ีปัญญา  มิใชธ่รรมของบคุคลผู้

ไม่มีปัญญา 
พระอนุรทุธะตรกึไดเ้พียง ๗ ขอ้ พระผูม้ีพระภาคก็เสดจ็มา

เพื่อทรงแนะนาํขอ้ที่ ๘ วา่  
ธรรมนี้เป็นธรรมของบคุคลผูช้อบใจในธรรมที่ไม่ทาํใหเ้นิ่นชา้  

มิใชธ่รรมของบคุคลผูช้อบใจในธรรมที่ทาํใหเ้นิ่นชา้ 
หลงัจากนั้น ท่านพระอนุรทุธะหลีกออกจากหมู่อย ูผ่ ูเ้ดยีว ไม่

ประมาท มีความเพียร มีใจเดด็เดี่ ยว  ไม่นานนักก็บรรลพุระอรหตั 
ในอรรถกถาแสดงวา่ ธรรมที่ทาํใหเ้นิ่นชา้ก็คือ ตณัหา มานะ 

และทิฏฐิ 



๘๗ 
โยมจาํธรรม ๘ ขอ้นี้ไวน้ะ  แลว้นาํไปเทียบเคียงวา่ธรรมของ

สาํนักไหนขดัแยง้กบั ๘ ขอ้นี้ ถา้ขอ้ปฏบิตันิั้น ๆ เป็นไปกบัความ

ปรารถนามาก คือมากดว้ยตณัหา ไม่ไดพ้ยายามที่จะละโลภะ หรอืไม่

เป็นไปกบัความสนัโดษในปัจจยั ๔  เป็นการปฏบิตัทิี่ยนิดใีนการคลกุ

คลีดว้ยหมู ่ ไม่เพียรละอกศุลและเจรญิกศุล ไม่เป็นการปฏบิตัเิพื่อ

อบรมเจรญิสตแิละสมัปชญัญะ ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ และยงัยนิดกีบั

ธรรมเครื่ องเนิ่นชา้คือ ตณัหา มานะ ทิฏฐิ ก็ไม่ตรงกบัที่พระผูม้ีพระ

ภาคทรงแสดง  ไม่ใชห่นทางพน้จากทกุขไ์ดจ้รงิ  สว่นคาํอธิบายโดย

ละเอียด  โยมไปอ่านใน องัคุตตรนิกาย อฏัฐกนิบาต อนุรทุธสูตร 

เล่มเบอร ์๓๗ หนา้ ๔๕๗ เอาเองก็แลว้กนั” 
 แมจ้ะเขา้ใจพระธรรมที่หลวงตากล่าวไมไ่ดท้ั้งหมด    แต่โยม

บวัแกว้ก็รูส้ึกอิ่มใจในการฟังธรรม  เหมือนไดล้ิ้มรสอาหารที่ถกูปาก

หรือไดส้ิ่งของที่ตนปรารถนาเป็นอยา่งยิ่ง  อีกทั้งรูส้ึกชื่นชมหลวงตา

ที่สามารถทรงจาํพระธรรมไดด้ี  และกล่าวธรรมเชื่อมโยงกนัไดอ้ยา่ง

ต่อเนื่องไมต่ิดขดั  จึงกล่าวขึ้นวา่ 
 “นมสัการอนุโมทนาหลวงตาเจา้ค่ะ ที่ทรงจาํเนื้อหาธรรมะได ้

ดเีหลือเกิน  สามารถกลา่วขอ้ความในพระไตรปิฎกและอรรถกถาได ้

อยา่งลื่ นไหล  ทาํยงัไงโยมถงึจะจาํธรรมะไดแ้ม่น ๆ อยา่งหลวงตา

บา้งเจา้คะ” 
 ความกงัวลไดห้ายไปจากแววตาของโยมทั้งสองแลว้  หลวงตา

เห็นดงันั้นจึงกล่าวเพื่อใหผ้่อนคลายยิง่ขึ้นวา่ “อาตมาก็อาศัยการ

อ่านบอ่ย ๆ สาธยายบอ่ย ๆ  ก็จะจาํไดเ้อง ที่สาํคญัตอ้งมีศรทัธาและ

๘๘ 
ฉนัทะเป็นเบื้องตน้  และมีความเพียรที่จะอ่านจะสาธยาย  เมื่อยงัจาํ

ไม่ได ้  ก็ไม่ทอ้ใจหรอืลม้เลกิ แตต่อ้งเพียรมากขึ้น  พระผูม้ีพระภาค

ทรงแสดงไวว้า่ มนตท์ัง้หลาย ไม่ท่องบน่เป็นมลทิน  โยมเคยอ่าน

ไหม ในคาถาธรรมบท เลม่สดุทา้ย เบอร ์๔๓  เรื่ องพระโลลทุาย”ี 
 โยมบวัแกว้ยิ้ มพรอ้มกบัพยกัหนา้ “เคยเจา้ค่ะ  หลวงตาจาํได ้

แม่นจรงิ ๆ วา่อย ูเ่ลม่ไหน เรื่ องอะไร” 
 โยมภคินีกล่าวเสริมวา่ “ใชแ่ลว้  นอ้งบวัแกว้  พี่ฟังธรรมจาก

หลวงตาที่บา้นสวนหลายครัง้  ก็คิดแบบเดยีวกนัเลยวา่ ทาํไมหนอ 

หลวงตาถงึมีความจาํเป็นเลิศขนาดนี้   ชกัสงสยัวา่ เรื่ องความจาํกบั

เรื่ องอายคุงจะไม่เกี่ยวกนัแลว้ละ่มัง้  พี่อายนุอ้ยกวา่หลวงตา  แต่

ความจาํสูห้ลวงตาไม่ไดเ้ลย” 
 หลวงตาเห็นโยมภคินีและโยมบวัแกว้เริ่มผ่อนคลาย และมี

นํ้าเสียงที่แชม่ชื่นแจม่ใสขึ้น จงึกล่าวต่อไปอีกวา่ “ก็หมัน่สาธยายให้

วติกหรอืความคิดเป็นไปกบัคาํสอนบอ่ยๆ  สญัญาซึ่งคือความจาํที่

เป็นไปในกามก็จะอ่อนกาํลงั   สญัญาที่จดจาํในเรื่ องของพระธรรม

คาํสอนยอ่มมีกาํลงัมากขึ้น   วติกก็จะตรกึคลอ้ยตามสญัญา  ทาํให้

สตริะลึกเป็นไปกบัพระธรรมของพระผ ูม้ีพระภาคมากขึ้น ๆ   นี่คือ

ประโยชน์ของสตุะ คือการฟังแลว้ทรงจาํธรรมที่ฟังนั้นได ้ เป็นปัญญา

ขัน้ตน้ที่เรยีกวา่สตุมยญาณ  ไม่ใชฟ่ังเฉย ๆ นะตอ้งทรงจาํดว้ย  สตุะ

จงึจะเป็นอรยิทรพัยเ์พื่อไดโ้ลกตุรทรพัยใ์นที่สดุ” 
 โยมภคินีและโยมบวัแกว้ตั้งใจฟังดว้ยดี และพยายามจดจาํ

พระธรรมที่หลวงตาไดก้รุณาแสดงใหไ้ดม้ากที่สุด เพราะรูแ้ละเขา้ใจ



๘๙ 
ตามที่หลวงตาบอกแลว้วา่ สุตะนั้นเป็นอริยทรพัยท์ี่น่าสัง่สมมากกวา่

ทรพัยท์างโลกอื่น ๆ มากมายนัก   เพราะอริยทรพัยเ์ท่านั้นที่

สามารถทาํใหเ้ขา้ถึงโลกุตตรทรพัยค์ือการพน้จากวฏัฏทุกขไ์ด ้
เมื่อหลวงตาสงบเห็นศรทัธาและความเพียร ในการฟังธรรม

ของโยมทั้งสอง  ก็มีกาํลงัใจที่จะกล่าวธรรมต่อไป จึงเอย่ขึ้นวา่ 
 “อาตมาอยากจะขอกลา่วเพิ่มเตมิถงึเรื่ องการมาไหวพ้ระธาตุ

เจดยี ์  อยา่งที่ไดก้ลา่วไปแลว้วา่  จดุประสงคท์ี่เรามานมสัการพระ

เจดยี ์ ก็เพื่อบชูาและระลึกถงึพระคณุของพระผูม้ีพระภาค   รวมทัง้

พระคณุของพระธรรมและพระสงฆด์ว้ย  ซึ่งมีมากมายเหลือคณานับ 

และการบชูานี้เป็นมงคลอนัสงูสดุตามมงคลสตูรขอ้ที่วา่  ปูชา จ ปู

ชนียน ํ  บูชาบุคคลที่ควรบูชา  ผูใ้ดไดศ้ึกษาและสามารถทรงจาํ

พระคณุของพระรตันตรยัมาก  และนาํมาตรกึมาสาธยายได ้ ก็ยิ่ ง

ไดร้บัอานิสงสค์ือไดก้าํลงัของศรทัธา และไดร้บัความอิ่มใจมากขึ้น

เท่านั้น เมื่อศรทัธามีกาํลงั ก็นอ้มใจไปในคาํสอนไดง้า่ยขึ้น  อินทรยี์

อื่น ๆ  ก็จะเจรญิขึ้นดว้ย  
เรื่ องพระคณุของพระศาสดา  เราอาจจะเคยไดย้นิวา่มี ๓ 

ประการ คือ พระปัญญาคุณ  พระบรสิุทธิคุณ  และพระมหา

กรณุาธิคุณ  แตน่ั่นเป็นการสรปุโดยยอ่  หรอืเป็นเพียงนัยเดยีว  แท้

ที่จรงิแลว้  พระคณุของพระองคม์ีมากมาย  บางแหง่กลา่วพระคณุ ๓ 

อีกนัยหนึ่ง เชน่ ในอรรถกถา องัคุตตรนิกาย อฏัฐกนิบาต สีหสูตร 

เล่มเบอร ์๓๗ หนา้ ๓๗๑  กลา่ววา่ คณุของพระพทุธเจา้มี ๓ อยา่ง 

คือ จรยิคุณ  สรรีคุณ  คุณคุณ  ซึ่งจรยิคุณนั้น ไดแ้ก่การที่ทรง

๙๐ 
บาํเพ็ญบารมี ๓๐ ทศัตลอดสิ้น ๔ อสงไขยกาํไรแสนกปั และทรง

ทาํญาตตัถจรยิา  โลกตัถจรยิา  และพทุธตัถจรยิาใหถ้งึที่สดุ อีกทัง้

ทรงทาํมหาบรจิาค ๕ คือบรจิาคอวยัวะ  บรจิาคทรพัย ์  บรจิาคบตุร  

บรจิาคภรรยา  และบรจิาคชีวติ  ซึ่งเป็นการกระทาํที่ทาํไดแ้สนยาก 

สว่นสรรีคุณ หมายถงึพระมหาปรุสิลกัษณะ ๓๒ ประการ ประดบั

ดว้ยพระอนุพยญัชนะ ๘๐ ประการ รวมทัง้พระรศัมีขา้งละวาแหง่พระ

ทศพล  สาํหรบัคุณคุณ วา่โดยยอ่ก็คือพทุธคณุ ๙ บทที่เราสวดในบท 

อิตปิิ โส นั่นเอง มี อรหัง สมัมาสมัพุทโธ จนถงึ ภควา ซึ่งถา้จะ

กลา่วโดยละเอียด  แตล่ะหวัขอ้สามารถอธิบายไดไ้ม่ร ูจ้บ  เชน่ 

พระคณุวา่ อรหงั ก็มีหลายความหมาย ในตาํราชัน้อรรถกถาแสดง ๕ 

ความหมาย  ท่านฎกีาจารยเ์พิ่มเตมิอีก ๖ รวมเป็น ๑๑ ความหมาย 

และพระคณุอื่น ๆ อีกมากมาย   ถา้เราไดศ้ึกษาและทรงจาํเป็นอยา่ง

ด ี ก็สามารถนาํมาตรกึ มาสาธยาย  ในระหวา่งที่นมสัการพระเจดยี์

หรอืตน้โพธิ์ เหมือนอยา่งที่เราไดท้าํในวนันี้  ก็จะไดป้ีตแิละได ้

อานิสงสม์าก เป็นมหากศุลญาณสมัปยตุเลยทีเดยีว  และถา้สามารถ

อบรมเจรญิสมาธิโดยมีพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ  และพระสงัฆคณุ

เป็นอารมณ ์  เป็นพทุธานุสสต ิ  ธมัมานุสสต ิ และสงัฆานุสสต ิ ก็

จดัเป็นปฏบิตับิชูาขัน้สมถะ  เป็นการบชูาที่พระผูม้ีพระภาคเจา้ทรง

สรรเสรญิ ยิ่ งกวา่การบชูาดว้ยอามิส คือการบชูาดว้ยดอกไมเ้ป็นตน้

และการบชูาดว้ยปัจจยั ๔  เพราะอานิสงสข์องปฏบิตับิชูาที่ถกูตอ้ง  

สามารถทาํใหพ้น้จากวฏัฏทกุข ์ และเป็นการดาํรงพระศาสนาไวด้ว้ย  

ในขณะที่อามิสบชูานั้นยงัใหผ้ลที่ทาํใหต้อ้งเวยีนวา่ยตายเกิดอย ู”่ 



๙๑ 
 โยมภคินีเคยไดร้บัมอบพระบรมสารีริกธาตุจาํนวนหนึ่ง จาก

ญาติที่คุน้เคยกนั  และไดน้ํามาประดิษฐานไวท้ี่บา้นสวน   โยมภคินี

บชูาพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นประจาํทุกวนั ดว้ยธปูหอม เทียน

หอม  ดอกไม ้และพวงมาลยั   นัน่เป็นปัจจยัทาํใหเ้ธอสัง่สมศรทัธา

และฉนัทะในการกราบไหวบ้ชูาพระรตันตรยัมากขึ้น   เมื่อไดฟ้ัง

หลวงตากล่าวถึงเรื่องการบชูา ๒ อยา่งคือ อามิสบชูาและปฏิบตัิบชูา  

ก็มีความสนใจเป็นอยา่งยิง่  จึงขอโอกาสถามหลวงตาวา่ “ขอโอกาส

เจา้ค่ะ  อยา่งไรก็ตาม เราก็ควรบชูาดว้ยเครื่ องสกัการะ เชน่ที่เรา

เตรยีมมาและบชูาไปแลว้ คือพวงมาลยั  ดอกไม ้ ธปู เทียน  รวมทัง้

บาตร จวีร และผา้หม่พระเจดยีส์ีทอง  ใชไ่หมเจา้คะ” 
 หลวงตาพยกัหนา้รบั และตอบวา่ “ถงึแมว้า่พระผูม้ีพระภาค

จะทรงสรรเสรญิการปฏบิตับิชูา  แตก่็ทรงแสดงวา่ อามิสบชูายอ่มมี

อานิสงสม์ากเชน่กนั คือทาํใหไ้ปเกิดในสคุตภิมูิ  และไดร้ปูสมบตัแิละ

ทรพัยส์มบตัทิี่ดทีี่ประณีต   อาตมาจะขอเลา่เรื่ องในคาถาธรรมบท 

เบอร ์๔๑  หนา้ ๒๐๔  เรือ่งนายสุมนมาลาการ  มีเนื้อความดงันี้ 
 

เรือ่งนายสุมนมาลาการ 
ในกรงุราชคฤห ์ มีนายมาลาการคนหนึ่ง ชื่ อ สมุนะ ทาํหนา้ที่

จดัดอกไมบ้าํรงุพระเจา้พิมพิสารดว้ยดอกมะล ิ ๘ ทะนานในเวลาเชา้

ทกุ ๆ วนั   วนัหนึ่ง  เขาถอืดอกไมเ้ดนิไปสูท่ี่บาํรงุพระราชา  เห็น

พระศาสดาแวดลอ้มดว้ยภิกษุหมู่ใหญ ่ เปลง่พระรศัมีมีวรรณะ ๖  

เสดจ็เขา้ไปสูพ่ระนครเพื่ อบิณฑบาต ดว้ยพระพทุธลลีาอนัใหญ ่  ก็มี

๙๒ 
จติเลื่ อมใสคิดอยากจะบชูาดว้ยดอกไมข้องพระราชา  แมร้ ูว้า่จะตอ้ง

ถกูลงโทษ  โดยคิดวา่  “เมื่อพระราชาไม่ไดด้อกไมเ้หลา่นี้    จะทรง

ฆา่หรอืเนรเทศเราเสียจากแควน้ก็ตาม  เพราะพระองคแ์มเ้มื่อจะ

พระราชทานแก่เรา  ก็พึงพระราชทานทรพัยพ์อเลี้ยงชวีติในปัจจบุนั

เท่านั้น  สว่นการบชูาพระศาสดา  มีผลนับไม่ได ้  ยอ่มนาํมาซึ่ง

ประโยชน์สขุตลอดกาลนาน  เราจกับชูาพระศาสดาดว้ยดอกไม้

เหลา่นี้”   แลว้สละชีวติของตนโปรยดอกไมท้ัง้ ๘ ทะนาน  จดัเป็น  

๘  กาํมือ  
 ดอกไม ้ ๒ กาํแรกกลายเป็นเพดานดอกไมแ้ผอ่ย ูเ่บื้องบนพระ

ศาสดา  ดอกไม ้ ๒ กาํที่โปรยไปครัง้ที่ ๒ ไดย้อ้ยลงมาอย ูด่า้นพระ

หตัถข์วาโดยอาการที่มาลาบงัไว ้  ดอกไม ้๒ กาํที่โปรยไปครัง้ที่ ๓ ได ้

หอ้ยยอ้ยลงมาอย ูด่า้นพระปฤษฎางค ์ โดยอาการเดยีวกนั  สว่น

ดอกไม ้๒ กาํที่โปรยไปครัง้ที่ ๔ ก็หอ้ยยอ้ยลงมาอย ูด่า้นพระหตัถซ์า้ย  

ดว้ยอาการอยา่งนั้นเหมือนกนั  ดอกไม ้๘ กาํไดล้อ้มพระศาสดาทัง้ 

๔ ดา้น  เหลือเพียงชอ่งดา้นหนา้พระพกัตรเ์ป็นที่เสดจ็ไปเท่านั้น  ขัว้

ดอกไมท้ัง้หลายไดห้นัเขา้ขา้งใน   หนักลบีออกขา้งนอก พระผูม้ีพระภาค

เจา้เป็นราวกะวา่แวดลอ้มแลว้ดว้ยแผน่เงนิ เสดจ็ไปแลว้ แมด้อกไม้

ทัง้หลายก็ไม่แตกไม่รว่ง  ลอยไปและหยดุอย ูใ่นที่ประทบัยนืกบัพระ

ศาสดานั่นเอง   ทัว่ทัง้พระนครก็พากนัแตกตื่ นเพราะเห็นความอศัจรรย์

นั้น  บรรดาชน ๑๘  โกฏ ิ  คือในภายในนคร ๙  โกฏ ิ    ภายนอกนคร  ๙  

โกฏ ิ   ชายหรอืหญิงแมค้นหนึ่ง   ชื่อวา่จะไม่ถอืภิกษาออกมา ไม่มีเลย   

มหาชนทาํการโห่รอ้งและสะบดัโบกผา้พนัหนึ่ง แห่แหนไปพรอ้มกบัพระ

ศาสดา  แมพ้ระศาสดาเพื่ อจะทรงทาํคณุของนายมาลาการใหป้รากฏ    



๙๓ 
ไดเ้สดจ็เที่ยวไปในพระนครประมาณ  ๓  คาวตุ  สรรีะทัง้สิ้นของนาย

มาลาการเตม็เปี่ยมดว้ยปีติอนัมีวรรณะ  ๕  นายมาลาการนั้นเที่ยวไปกบั

พระตถาคตหน่อยหนึ่งเท่านั้น   เขา้ไปในภายในแห่งพทุธรศัมี   เป็นราว

กะวา่จมลงในรสแห่งมโนศิลา     ครัน้ชมเชยถวายบงัคมพระศาสดาแลว้     

ไดถ้อืเอากระเชา้เปลา่นั่นแลไปสูเ่รอืน. 

         ครัง้นั้น  ภรรยาถามเขาวา่   " ดอกไมอ้ย ูท่ี่ไหน ?" 

         นายมาลาการตอบวา่  “ เราบชูาพระศาสดาแลว้” 

         ภรรยาถามวา่ “ บดันี้    ท่านจกัทาํอะไรแดพ่ระราชาเลา่ ?”  

        นายมาลาการกลา่ววา่  “ พระราชาจะทรงฆา่เราก็ตาม     ขบัไลจ่าก

แวน่แควน้ก็ตาม   เราสละชีวติบชูาพระศาสดาแลว้ดว้ยดอกไมท้ัง้หมดมี  

๘  กาํ   บชูาชื่ อเห็นปานนี้เกิดแลว้   มหาชนทาํการโห่รอ้งตัง้พนั    เที่ยว

ไปกบัพระศาสดา   นั่นเสียงโห่รอ้งของมหาชนในที่นั้น” 
                             

                    ภรรยาไม่เลื่อมใสฟ้องพระราชา 
         ภรรยาของเขาเป็นหญิงอนัธพาล ไม่เลื่ อมใสในความอศัจรรยน์ั้น จงึ

ดา่เขา  แลว้กลา่ววา่  " ธรรมดาพระราชาทัง้หลายเป็นผูด้รุา้ย     กริ้วครัง้

เดยีวก็กระทาํความพินาศแมม้าก   ดว้ยการตดัมือและเทา้เป็นตน้   ความ

พินาศพึงมีแมแ้ก่เรา   เพราะกรรมที่ท่านกระทาํแลว้"    ดงันี้แลว้พาพวก

บตุรไปเฝ้าพระราชา 

 พระเจา้พิมพิสาร  ทรงสดบัเรื่ องนั้นแลว้  ทรงดาํรวิา่  "แหม! หญิง

นี้เป็นอนัธพาล  ไม่ยงัความเลื่ อมใสใหเ้กิดขึ้นในคณุเห็นปานนี้เลย" ทรง

แกลง้ทาํเป็นกริ้ว  ตรสัถามวา่  "เขาทาํการบชูาดว้ยดอกไมส้าํหรบับาํรงุ

เราหรอื ?"  เมื่อนางทลูวา่  "ถกูแลว้  พระเจา้ขา้"  ตรสัวา่  "การที่เจา้หยา่

๙๔ 
เขาเสียได ้  (นับวา่)  เจา้ทาํด ี   เราจกัร ูก้รรมอนัควรที่เราจะพึงทาํแก่สามี

ของเจา้ผ ูเ้อาดอกไมส้าํหรบัเราทาํการบชูา"  แลว้ทรงสง่หญิงนั้นไปแลว้  

เสดจ็ไปสูส่าํนักพระศาสดาโดยเรว็ ถวายบงัคมแลว้  เสดจ็เที่ยวไปกบัพระ

ศาสดานั่นแหละ 

           พระศาสดา  ทรงทราบความเสื่ อมใสแห่งจติของพระราชาแลว้  

เพื่อจะทรงทาํคณุของนายมาลาการใหป้รากฏ จงึเสดจ็เที่ยวไปโดยมี

พนักงานตีกลองรอ้งป่าวไปขา้งหนา้  เที่ยวไปในพระนคร  ไม่ประทาน

บาตรแก่ใคร ๆ  เสดจ็ไปยงัพระลานหลวง    ไม่เสดจ็เขา้ไปสูพ่ระราช

มนเทียร  ประทบันั่ง ณ ที่นั้นนั่นเอง  เพื่อใหม้หาชนไดเ้ห็นพระองค ์   

คณุของนายมาลาการจะไดป้รากฏ แลว้จงึประทานบาตรแก่พระราชาผู้

ประสงคจ์ะรบั  พระราชาทรงองัคาสดว้ยพระกระยาหารอนัประณีต  ใน

เวลาเสรจ็ภตักิจทรงทาํอนุโมทนาเสดจ็ไปยงัพระวหิาร  เขา้สูพ่ระคนัธกฎุี

แลว้  แมด้อกไมท้ัง้หลาย  เมื่อพระศาสดาเสดจ็ดาํเนินไป  ก็ลอยไป  เมื่อ

ประทบัยนื ก็หยดุอย ู ่  เมื่อเสดจ็เขา้ไปสูพ่ระคนัธกฎุแีลว้  ก็ตกอย ูใ่นซุม้

พระทวาร 

พระราชาทรงพระราชทานสิ่งของอยา่งละ ๘  
           ฝ่ายพระราชา  ตามเสดจ็พระศาสดาแลว้กลบัมา  รบัสัง่ใหห้านาย

มาลาการมาแลว้  ทรงเสื่อมใสในเขา  ไดพ้ระราชทานสิ่ งของอยา่งละแปด 

ดงันี้คือ  ชา้ง ๘  มา้ ๘  ทาส ๘  ทาสี ๘  นารผี ูป้ระดบัดว้ยอลงัการลว้น ๘ 

นาง  บา้นสว่ย ๘  ตาํบล  กหาปณะ ๘ พนั  และเครื่ องประดบัใหญ ่๘  

แก่เขา 

           พระศาสดา เมื่อเสดจ็ไปสูพ่ระวหิาร  อนัพระอานนทเ์ถระทลูถาม

วา่  "พระเจา้ขา้  วบิากจกัมีแก่นายมาลาการอยา่งไรหนอ ?"  ตรสัวา่  



๙๕ 
"อานนท ์  นายมาลาการนี้สละชีวติเพื่อเรา  ทาํการบชูาดว้ยดอกไม ้  จกั

ไม่ไปสูท่คุตทิีเดยีวตลอดแสนกปัป์  ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโ์ลก  

แลว้จกัเป็นพระปัจเจกพทุธเจา้นามวา่ "สมุนะ" ดงันี้แลว้  เมื่อจะทรง

แสดงธรรม  จงึตรสัคาถาวา่   

        ตญฺจ  กมฺม ํ กต ํ สาธุ        ย ํ กตฺวา  นานุตปฺปต ิ                     

ยสฺส  ปตโีต  สุมโน           วิปาก ํ ปฏิเสวต.ิ 

            "บุคคลทาํกรรมใดแลว้     ย่อมไม่เดือดรอ้นใน 

ภายหลัง   เป็นผูเ้อิบอิ่ม  มีใจดี  ย่อมเสวยผลของ 

            กรรมใด,     กรรมนัน้แล     อนับุคคลทาํแลว้     

เป็นกรรมดี."            
            

ในเวลาจบคาถา  ธรรมาภิสมยั  ไดม้ีแก่สตัวแ์ปดหมื่นสี่พนัแล 

เรือ่งนายสุมนมาลาการจบ 
 

จากเรื่ องนี้ การบชูาปชูนียบคุคล หมายถงึบคุคลที่ควรบชูา ยอ่ม

นาํประโยชน์สขุมาให ้ เหมือนอยา่งที่นายสมุนมาลาการไดร้บัจากการ

บชูาบคุคลที่เลศิที่สดุคือพระพทุธเจา้ แมต้อ้งสละชีวติก็ยอม เขายอ่ม

ไดร้บัสิ่งที่เลศิ นั่นคือของพระราชทานอนัประณีตจากพระเจา้พิมพิสาร 

เมื่อตอ้งตายจากชาตินั้นก็จะไม่ไปทคุติอีกเลยตลอดแสนกปัป์ และใน

ที่สดุเมื่อบารมีเต็มแลว้ เขาจกัไดเ้ป็นพระปัจเจกพทุธเจา้ดว้ย อามิสบชูา

ยงัใหผ้ลถงึเพียงนี้ ” 

 แมจ้ะไมใ่ชค่รั้งแรก ที่โยมภคินีและโยมบวัแกว้ไดฟ้ังพระสตูรนี้ก็

ตาม  เพราะเคยฟังจากการเรียนที่วดัมาแลว้ แต่ครั้งนี้กลบัมีความรูส้ึก

ตื้นตนัใจ  และอิ่มใจจนลน้ออกมาทางสีหน้าและแววตา  ซึ่งหลวงตาเอง

๙๖ 
ซึ่งเป็นผูก้ล่าวธรรมก็รูส้ึกเช่นเดียวกนั  เป็นเพราะทั้งสามไดส้ปัปายะที่

ทาํใหเ้กิดกุศลจิตที่มีกาํลงั  นัน่คือมีพระเจดียใ์หญ่สีทองอยูต่รงหน้า  ได้

กระทาํการบชูาดว้ยอามิสบชูาและปฏิบตัิบชูามาแลว้  และไดป้ีติจากการ

สนทนาธรรมดว้ย 

หลวงตากล่าวต่อไปถึงเรื่องปฏิบตัิบชูาวา่ “อยา่งไรก็ตาม พระผูม้ี

พระภาคทรงสรรเสรญิปฏบิตัิบชูาวา่เป็นการบชูาอยา่งยิ่ ง ดงัแสดงไวใ้น

ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรนิิพพานสูตร เล่มเบอร ์๑๓ หนา้ ๓๐๖ มี

เนื้อความวา่  

 ... สมยันั้น      ไมส้าละทัง้ค ู่เผลด็ดอกบานสะพรัง่นอกฤดกูาล

ดอกไมเ้หลา่นั้น   รว่งหลน่โปรยปรายลงยงัพระสรรีะของพระตถาคตเพื่ อ

บชูาพระตถาคต     แมด้อกมณฑารพอนัเป็นของทิพยก์็ตกลงมาจาก

อากาศ    ดอกมณฑารพเหลา่นั้น  รว่งหลน่โปรยปรายลงยงัพระสรรีะของ

พระตถาคตเพื่ อบชูาพระตถาคต  แมจ้ณุแห่งจนัทน์อนัเป็นของทิพย ์ ก็ตก

ลงจากอากาศ   จณุแห่งจนัทน์เหลา่นั้นรว่งหลน่โปรยปรายลงยงัพระ

สรรีะของพระตถาคต     เพื่อบชูาพระตถาคต   ดนตรอีนัเป็นทิพยเ์ลา่    ก็

ประโคมอย ูใ่นอากาศ  เพื่อบชูาพระตถาคต  แมส้งัคีตอนัเป็นทิพย ์  ก็

เป็นไปในอากาศ  เพื่อบชูาพระตถาคต 

         ครัง้นั้น พระผูม้ีพระภาคเจา้รบัสัง่กะท่านพระอานนทว์า่ ดกู่อน

อานนท ์   ไมส้าละทัง้ค ู่  เผลด็ดอกบานสะพรัง่นอกฤดกูาล  รว่งหลน่

โปรยปรายลงยงัพระสรรีะของพระตถาคตเพื่ อบชูาพระตถาคต    แมด้อก

มณฑารพอนัเป็นของทิพย.์ . . แมจ้ณุแห่งจนัทน์อนัเป็นของทิพย ์ . . . แม้

ดนตรอีนัเป็นทิพยเ์ลา่. . .    แมส้งัคีตอนัเป็นทิพย ์  ยอ่มเป็นไปในอากาศ  

เพื่อบชูาพระตถาคต   ดกู่อน อานนท ์  พระตถาคตจะชื่ อวา่อนับรษิัท

สกัการะ เคารพ  นับถอื บชูานอบนอ้มดว้ยเครื่ องสกัการะประมาณเท่านี้



๙๗ 
หามิได ้ ผูใ้ดแลจะเป็นภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก หรอือุบาสิกาก็ตาม  เป็น

ผูป้ฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรม  ปฏิบตัชิอบ  ประพฤตติามธรรมอยู่  

ผูน้ัน้ย่อมชื่อว่าสกัการะ เคารพ  นบัถอื บูชา   ดว้ยการบูชาอย่างยิ่ง    

เพราะเหตนุั้นแหละ   อานนท ์   พวกเธอพึงสาํเหนียกอยา่งนี้วา่     เราจกั

เป็นผูป้ฏบิตัิธรรมสมควรแก่ธรรม   ปฏบิตัิชอบ   ประพฤติตามธรรมอย ู ่  

 ในอรรถกถาอธิบายวา่  

ถามวา่   ก็เพราะเหตไุร  พระผูม้ีพระภาคเจา้ทรงสรรเสรญิวบิาก 

ที่แมพ้ระพทุธญาณก็กาํหนดไม่ไดข้องการบชูา  ที่บคุคลถอืเพียงดอกฝ้าย

ดอกเดยีวระลกึถงึพระพทุธคณุบชูาแลว้ไวใ้นที่อื่น   แตใ่นที่นี้กลบัทรง

คดัคา้นการบชูาใหญอ่ยา่งนี้ 

 ตอบวา่ เพราะเพื่ อจะทรงอนุเคราะหบ์รษิัทอยา่งหนึ่ง   เพื่อ

ประสงคจ์ะใหพ้ระศาสนาดาํรงยัง่ยนือยา่งหนึ่ง  

          จรงิอย ู ่  พระผูม้ีพระภาคเจา้    ไม่พึงคดัคา้นอยา่งนั้นไซร ้   ตอ่ไป

ในอนาคต     พทุธบรษิัทก็ไม่ตอ้งบาํเพ็ญศีลในฐานะที่ศีลมาถงึ     จกั

ไม่ใหส้มาธิบรบิรูณใ์นฐานะที่สมาธิมาถงึ       ไม่ใหถ้อืหอ้งคือวปิัสสนาใน

ฐานะที่วปิัสสนามาถงึ  ชกัชวนแลว้ชกัชวนอีกซึ่งอปุัฏฐาก  กระทาํการ

บชูาอยา่งเดยีวอย ู ่   จรงิอย ู ่  ชื่อวา่อามิสบชูานั้น ไม่สามารถจะดาํรงพระ

ศาสนาแมใ้นวนัหนึ่งบา้ง     แมช้ัว่ดื่ มขา้วยาคคูรัง้หนึ่งบา้ง  จรงิอย ู ่  วหิาร

พนัแห่งเชน่มหาวหิาร  เจดยีพ์นัเจดยีเ์ชน่มหาเจดยี ์   ก็ดาํรงพระศาสนา

ไวไ้ม่ได ้    บญุผู ูใ้ดทาํไวก้็เป็นของผูน้ั้นผูเ้ดยีว   สว่นสมัมาปฏบิตัิ  ชื่อวา่

เป็นบชูาที่สมควรแก่พระตถาคต  เป็นความจรงิ ปฏบิตัิบชูานั้นชื่อวา่

ดาํรงอย ูแ่ลว้     สามารถดาํรงพระศาสนาไวไ้ดด้ว้ย 

ตวัอยา่งอีกเรื่ องหนึ่ง ที่พระผูม้ีพระภาคทรงสรรเสรญิบคุคลที่ไม่

ประมาท  มีความเพียรในการปฏบิตัิธรรมสมควรแก่ธรรม เพื่อบชูาพระ

๙๘ 
ตถาคต  ดงัแสดงใน ขุททกนิกาย  คาถาธรรมบท เรือ่งพระตสิสเถระ 

เล่มเบอร ์๔๒  หนา้ ๓๘๑  มีเนื้อความวา่ 

         เมื่อพระศาสดาตรสัวา่ “ภิกษทุัง้หลายโดยเดอืน ๔ เดอืน จากนี้  เรา

จกัปรนิิพพาน”   ภิกษ ุ  ๗๐๐ ในสาํนักของพระศาสดาถงึความสะดุง้แลว้    

ธรรมสงัเวชเกิดขึ้นแก่พระขณีาสพทัง้หลาย   ภิกษปุถุชุนทัง้หลาย ไม่

สามารถจะอดกลัน้นํา้ตาได ้     ภิกษทุัง้หลายเป็นพวก ๆ เที่ยวปรกึษากนั

วา่  “พวกเราจกัทาํอยา่งไรหนอ ?”   ครัง้นั้น   ภิกษรุปูหนึ่งชื่อวา่ติสสเถระ

คิดวา่  “ไดย้นิวา่  พระศาสดาจกัปรนิิพพาน   โดยลว่งไป ๔ เดอืน  ก็เรา

เป็นผูม้ีราคะยงัไม่ไปปราศ   เมื่อพระศาสดายงัทรงพระชนมอ์ย ูน่ั่นแหละ  

เราควรถอืเอาพระอรหตั (ใหไ้ด)้” แลว้จงึอย ูผ่ ูเ้ดยีวเท่านั้นในอิรยิาบถ ๔   

การไปสูส่าํนักของภิกษทุัง้หลาย  หรอืการสนทนาปราศรยักบัผูใ้ดผูห้นึ่ง 

ยอ่มไม่มี ครัง้นั้นภิกษทุัง้หลายกลา่วกะท่านวา่  “คณุติสสะ  เหตไุร ?  

คณุจงึทาํอยา่งนี้”  ท่านไม่ฟังถอ้ยคาํของภิกษเุหลา่นั้น  ภิกษเุหลา่นั้น 

กราบทลูความเป็นไปนั้นแดพ่ระศาสดาแลว้  กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองค์

ผ ูเ้จรญิ      พระติสสเถระไม่มีความรกัในพระองค”์    พระศาสดารบัสัง่ให้

หาท่านมาแลว้   ตรสัถามวา่ “ติสสะ  เหตไุร ? เธอจงึทาํอยา่งนี้”  เมื่อ

ท่านกราบทลูความประสงคข์องตนแลว้   ประทานสาธกุารวา่  “ดลีะ   

ติสสะ”  แลว้ตรสัวา่  “ภิกษทุัง้หลาย  ผูม้ีความรกัในเรา  จงเป็นเหมือน

ติสสะเถดิ  แมค้นกระทาํการบชูาอย ู ่ ดว้ยของหอมและระเบียบดอกไม้

เป็นตน้   ไม่ชื่อวา่บชูาเราเลย    แตค่นผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมนั่น

แหละ ชื่อวา่บชูาเรา”   แลว้ตรสัพระคาถานี้วา่ :-  

              ๗.   ปวิเวกรส ํ ปิตฺวา               รส ํ อุปสมสฺส  จ 

                     นิทฺทโร  โหต ิ นิปฺปาโป     ธมฺมปีตริส ํ ปิว.ํ 



๙๙ 
                             " บุคคลดื่มรสอนัเกิดแตว่ิเวกและรสพระนิพพาน 

                      เป็นที่เขา้ไปสงบ   ดื่มรสปีตอินัเกิดแตธ่รรม  ย่อมเป็น 

                      ผูไ้ม่มีความกระวนกระวาย   ไม่มีบาป" 
 

 โยมคงจะเห็นแลว้นะวา่  การบชูาทัง้สองอยา่งลว้นใหอ้านิสงสท์ี่

น่าปรารถนา  แตส่ิ่งที่พระพทุธเจา้ทรงสรรเสรญิยิ่ งกวา่ คือปฏบิตัิบชูา  

ในอรรถกถา มหาปรนิิพพานสตูรกลา่ววา่  สาํหรบัอบุาสก อบุาสิกา  

ปฏบิตัิใหส้มบรูณใ์นสรณะ ๓   ศีล  ๕   ศีล  ๑๐    รกัษาอโุบสถเดอืนละ 

๘ ครัง้  ถวายทาน   บชูาดว้ยของหอม   บชูาดว้ยมาลา    บาํรงุมารดา

บิดา  บาํรงุสมณพราหมณ ์  ก็ชื่อวา่  ผูป้ฏบิตัิธรรมสมควรแก่ธรรม  

เพราะฉะนั้น  ถา้ยงัไม่เขา้ใจการปฏบิตัิธรรมขัน้สมถวปิัสสนา  เพียง

ถวายทานรกัษาศีลดว้ยความเห็นตรง  เพื่อการขดัเกลากิเลส  เพื่อเป็น

ฐานรองรบักศุลธรรมขัน้สงู  ไม่ใชเ่พื่อปรารถนากาม  ก็เป็นปฏบิตัิบชูา” 

 โยมภคินีและโยมบวัแกว้ตั้งใจฟัง โดยไมย่อมละสายตาจาก

หลวงตาเลย  เมื่อหลวงตากล่าวจบ  โยมบวัแกว้ก็เอ่ยชมหลวงตาดว้ย

ความปลาบปลื้ มยนิดีวา่ “พระธรรมของพระศาสดา ชา่งไพเราะจรงิ ๆ  

โยมฟังเท่าไหรก่็ไม่เบื่อ  ยิ่ งไดฟ้ังนักเทศน์อยา่งหลวงตากลา่วธรรมได ้

อยา่งตอ่เนื่องไม่ติดขดั  ชดัเจนทกุถอ้ยคาํแบบนี้  ทาํใหอ้ยากฟังตอ่อีก

เจา้ค่ะ” 

โยมภคินีเห็นวา่ หลวงตาไดแ้สดงธรรมมานานพอสมควรแลว้ 

จึงถวายนํ้าปานะที่เตรียมมา เพื่อใหห้ลวงตาไดพ้กัสกัครู ่  หลงัจากนั้น

โยมบวัแกว้ก็ไดถ้ามขึ้ นมาอีกวา่ “ขอโอกาสเจา้ค่ะ  โยมขอถามหลวงตา

ตอ่นะเจา้คะ ปกติโยมเห็นเขาบชูาพระเจดยีห์รอืพระพทุธรปูดว้ยเทียนสี

เหลอืงหรอืสีขาวจาํนวน  ๒  เลม่  และจดุธปู ๓ ดอก  แตห่ลวงตาใหบ้ชูา

๑๐๐ 
ดว้ยเทียนสีชมพ ู  ๗  เลม่มดัรวมกนั  และจดุธปูหอม จาํนวน ๙ ดอก 

หลวงตามีปรศินาธรรมอะไรหรอืเจา้คะ” 

 หลวงตาไมต่อบ แต่กลบัยอ้นถามโยมบวัแกว้วา่ “แลว้โยมรูไ้หม

วา่  ทาํไมคนทัว่ไปจงึจดุธปูหอม ๓ ดอก และเทียน ๒ เลม่” 

 โยมบวัแกว้ตอบวา่ “ตามที่โยมทราบมา คือ การจดุธปูหอม ๓ 

ดอก เป็นการบชูาพระคณุของพระพทุธเจา้ ซึ่งมีมากมายตามที่หลวงตา

ไดก้ลา่วมาแลว้ตอนประทกัษิณรอบพระเจดยี ์ ซึ่งถา้ยอ่ลงแลว้จะเหลอื ๓ 

ประการ คือ พระปัญญาคณุ  พระบรสิทุธิคณุ  และพระมหากรณุาธิคณุ  

ความหอมของธปูนั้นเปรยีบเหมือนกลิ่ นศีลของพระองค ์ ที่หอมทัง้ตาม

ลมและทวนลม สว่นการจดุเทียน ๒ เลม่ เป็นการบชูาพระธรรมและพระ

วนิัยนั่นเอง  โยมขอกลา่วเพิ่มเติมเรื่ องการบชูาดว้ยดอกไมห้รอืพวงมาลยั  

เพื่อใหค้รบสมบรูณเ์จา้ค่ะ  ซึ่งหมายถงึการนาํดอกไมต้า่ง ๆ ที่กระจดั

กระจายอย ู ่ มาจดัในพานบา้ง ในแจกนับา้ง  หรอืนาํมารอ้ยใหเ้ป็น

พวงมาลยัสวยงาม เป็นการบชูาพระสงฆ ์  ดว้ยความหมายวา่  พระสงฆ์

นั้นเดมิทีมาจากตา่งวงศ ์ตา่งตระกลู ตา่งวรรณะ  ยอ่มมีอธัยาศัยที่หยาบ

หรอืประณีตแตกตา่งกนัไป  เมื่อมีศรทัธาเขา้มาบวชในพระพทุธศาสนา  

พระพทุธเจา้เปรยีบเหมือนชา่งจดัดอกไมท้ี่ชาญฉลาด ทรงแสดงพระ

ธรรมวนิัยเป็นแบบแผนใหพ้ระสาวกประพฤติปฏบิตัิ  จงึเกิดความเป็น

ระเบียบเรยีบรอ้ย  เป็นที่น่าเคารพเลื่ อมใสแก่บรรดาผูพ้บเห็น เหมือน

ดอกไมห้รอืพวงมาลยัที่ถกูจดัเป็นระเบียบอยา่งสวยงามเจา้ค่ะ” 

 หลวงตาพยกัหน้าและยิ้ มอยา่งพอใจ ก่อนที่จะกล่าววา่ “ที่โยม

เขา้ใจก็ถกูตอ้งแลว้  แตถ่า้เราจะคิดและทาํแตกตา่งไปบา้ง  โดยที่ไม่ไดม้ี

ความเห็นผดิ หรอืเห็นขดัแยง้กบัคาํสอน หรอืประพฤติผดิตอ่พระ

รตันตรยั  และทาํใหก้ศุลจติเราเกิดขึ้นได ้  ก็คงไม่เป็นไรนะ ...  คือ ที่



๑๐๑ 
อาตมาใชธ้ปู  ๙  ดอกก็เพื่อบชูาพระพทุธคณุ ๙ บท  แทนที่จะยอ่เหลอื  

๓ หรอือาจจะจดุธปู ๕ ดอกเพื่อบชูาพระธรรมขนัธ ์๕  หรอือินทรยี ์๕ 

ของพระองค ์  หรอื ๗  ดอก เพื่อบชูาโพชฌงค ์๗ ของพระองค ์  หรอื

จาํนวนเท่าไหรก่็ได ้  เพื่อบชูาพระคณุหมวดตา่ง ๆ ของพระองค ์ ซึ่งเป็น

การตรกึธรรมไปพรอ้มกบัการบชูาดว้ย  สว่นเทียนก็ทาํนองเดยีวกนั  จะ

ใชเ้ทียนสีอะไร  ก็ไม่ไดม้ีขอ้หา้ม  เทียนสีสวย ๆ ก็งามด ี เหมาะควรกบั

การใชเ้พื่อบชูาความงามของพระรตันตรยั  จาํนวนของเทียนก็ตามแตว่า่

เราจะบชูาหมวดธรรมไหน เหมือนจาํนวนของธปูนั่นแหละ  แตถ่า้เป็น ๗ 

เลม่มดัรวมกนัจะกลมพอด ี สามารถวางตัง้ไดอ้ยา่งสวยงาม  สว่นดอกไม ้ 

พวงมาลยั  ความหมายก็เป็นอยา่งที่โยมวา่นั่นแหละ ซึ่งแทจ้รงิแลว้ก็คือ

บชูาคณุของพระรตันตรยัทัง้สามเลย เพราะคณุของพระสงฆย์อ่มเกิดจาก

การปฏบิตัิตามพระธรรมวนิัย ที่พระผูม้ีพระภาคเจา้ทรงแสดงไวด้แีลว้  

โดยจะใชด้อกไมอ้ะไรก็ได ้ ที่โยมตัง้ใจหามาเพื่ อบชูาพระรตันตรยั  มี

ตวัอยา่งปรากฏในพระไตรปิฎกคือ ในกาลหลงัพทุธปรนิิพพาน อบุาสิกา

ท่านหนึ่งมีจติเลื่ อมใสนาํดอกบวบขม ๔ ดอก เพื่อไปบชูาพระสถปูบรรจุ

พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ ระหวา่งทางโดนววัแม่ลกูอ่อนขวดิ

ตายเสียก่อน ไดไ้ปเกิดในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ นี่ขนาดยงัไปไม่ถงึ ยงัไม่ได ้

บชูาที่พระสถปู  ก็ไดอ้านิสงสถ์งึเพียงนี้   เพราะฉะนั้น ถา้มีจติเลื่ อมใส

จรงิ ๆ และเขา้ใจในคณุของพระผูม้ีพระภาค  พรอ้มทัง้พระธรรมและ

พระสงฆ ์  ยอ่มไดอ้านิสงสท์ี่ดทีี่น่าปรารถนาแน่นอน  แตถ่า้เป็นการบชูา

เพื่อหวงัโชคลาภหรอืมีการบนบานเพื่ อใหไ้ดส้ิ่งที่ตนปรารถนา  เหมือน

อยา่งที่คนในยคุนี้เขาทาํกนั   หรอืไปบชูาวตัถทุี่ไม่ควรบชูา ดว้ยความ

หลงงมงาย  แมจ้ะบชูาดว้ยเครื่ องสกัการะที่ประณีตเพียงใด ก็ไม่เป็นบญุ

๑๐๒ 
ไม่เป็นกศุล  กลบักลายเป็นอกศุลที่เจอืดว้ยทิฏฐิหรอืความเห็นผดิไป  

ทาํใหส้รณะเศรา้หมอง  หรอืขาดจากสรณะได”้ 

 โยมบวัแกว้ถามดว้ยความสงสยัวา่ “ขอโอกาสเจา้ค่ะ สรณะที่

หลวงตากลา่วถงึ หมายถงึพระรตันตรยัซึ่งเรายดึถอืเป็นที่พึ่ง โดยที่เรา

กลา่ววา่ พุทธงั  สรณงั  คจัฉามิ  ธมัมงั  สรณงั  คจัฉามิ  สงัฆงั  

สรณงั  คจัฉามิ ใชไ่หมเจา้คะ” 

 หลวงตาพยกัหน้ารบัวา่ “ถกูตอ้งแลว้ แตเ่ราจะถงึพระรตันตรยั

วา่เป็นที่พึ่งจรงิ ๆ ไม่ใชเ่พียงกลา่วคาํวา่ พุทธงั  สรณงั  คจัฉามิ  ธมัมงั  

สรณงั  คจัฉามิ  สงัฆงั  สรณงั  คจัฉามิ เท่านั้น  แตต่อ้งประกอบไป

ดว้ยจติใจที่มีความเลื่ อมใสศรทัธาในคณุของพระรตันตรยัจรงิ ๆ  นั่นคือ

ตอ้งเขา้ใจคณุของพระรตันตรยัอยา่งถอ่งแท ้ เพราะฉะนั้นโยมก็ควรเรยีน

ควรศึกษาพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ และพระสงัฆคณุใหล้ะเอียดลกึซึ้ง 

สามารถนาํมาตรกึใหจ้ติสงบได ้เป็นปัจจยัใหศ้รทัธาและปีติพอกพนูขึ้น” 

 โยมบวัแกว้ยงัสงสยัเรื่องของสรณะ  จึงถามต่อวา่ “ขอโอกาสเจา้

ค่ะ อานิสงสข์องการถงึพระรตันตรยัวา่เป็นสรณะคืออะไร  แลว้สรณะจะ

ขาดไดย้งัไงบา้งเจา้คะ” 

 หลวงตายิ้ มพลางนึกชมในใจวา่ “เขา้ใจถามดี” ก่อนที่จะตอบวา่ 

“สาํหรบัอานิสงสข์องการมีพระรตันตรยัเป็นสรณะ  อาตมาจะขอยก

ขอ้ความบางตอนใน สงัยุตตนิกาย สฬายตนวรรค สกักสูตร ซึ่งพระ

มหาโมคคลัลานะไดก้ลา่วกบัทา้วสกักะวา่ ... ดกู่อน จอมเทพ   การถงึ

พระพทุธเจา้เป็นสรณะดนีัก  เพราะเหตแุห่งการถงึพระพุทธเจา้เป็น

สรณะ  สตัวบ์างพวกในโลกนี้  เบื้องหนา้แตต่ายเพราะกายแตกยอ่ม

เขา้ถงึสคุติโลกสวรรค ์   สตัวเ์หลา่นั้นยอ่มครอบงาํเทวดาเหลา่อื่นดว้ย



๑๐๓ 
ฐานะ ๑๐ ประการ คือ อาย ุวรรณะ สขุ ยศ  ความเป็นใหญ ่รปู เสียง 

กลิ่ น รส โผฏฐพัพะ อนัเป็นทิพย ์  ดกู่อน  จอมเทพ   การถงึพระธรรม

เป็นสรณะดนีัก  เพราะเหตแุห่งการถงึพระธรรมเป็นสรณะ  สตัวบ์าง

พวกในโลกนี้  เบื้องหนา้แตต่ายเพราะกายแตก ยอ่มเขา้ถงึสคุติโลก

สวรรค ์ สตัวเ์หลา่นั้นยอ่มครอบงาํเทวดาเหลา่อื่นดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ 

คือ อาย ุวรรณะ สขุ ยศ  ความเป็นใหญ ่รปู เสียง กลิ่ น รส โผฏฐพัพะ 

อนัเป็นทิพย ์ ดกู่อน  จอมเทพ   การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดนีัก  เพราะ

เหตแุห่งการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ  สตัวบ์างพวกในโลกนี้ เบื้องหนา้แต่

ตายเพราะกายแตก ยอ่มเขา้ถงึสคุติโลกสวรรค ์   สตัวเ์หลา่นั้นยอ่ม

ครอบงาํเทวดาเหลา่อื่นดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อาย ุวรรณะ สขุ ยศ  

ความเป็นใหญ ่ รปู เสียง กลิ่ น รส โผฏฐพัพะ อนัเป็นทิพย ์ ...  นี้คือ

อานิสงสข์องโลกิยสรณคมน์  คือสรณะของบคุคลที่ยงัเป็นปถุชุนอย ู ่   

ยอ่มไดโ้ภคสมบตัิอนัประณีตที่เนื่องดว้ยสคุติภพ  สว่นสรณะของพระ

อรยิะนั้นเป็นโลกตุรสรณคมน์  มีความสิ้นไปแห่งวฏัฏทกุขเ์ป็นอานิสงส ์    

ซึ่งโลกตุรสรณคมน์นี้ไม่มีการขาด   ไม่เหมือนกบัโลกิยสรณคมน์  การ

ขาดของโลกิยสรณคมน์มี ๒ อยา่งคือ แบบไม่มีโทษ เป็นการขาดเพราะ

ตาย สว่นแบบมีโทษ เป็นการขาดเพราะหนัไปนับถอืศาสนาอื่น หรอื

ประพฤติผดิในพระพทุธเจา้ และโลกิยสรณคมน์นั้นยอ่มเศรา้หมอง 

เพราะประพฤติปฏบิตัิตอ่พระรตันตรยั ดว้ยความไม่ร ูไ้ม่เขา้ใจคณุของ

พระรตันตรยับา้ง  ดว้ยความสงสยัวา่พระรตันตรยัจะเป็นที่พึ่งไดจ้รงิหรอื

บา้ง  ดว้ยความรูผ้ดิเชน่นับถอืพระรตันตรยัวา่เป็นของขลงับา้ง และดว้ย

ความไม่เอื้อเฟื้อตอ่พระรตันตรยับา้ง ถา้โยมอยากจะคน้ควา้เพิ่มเติม  ก็

ไปอ่านใน ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ  เบอร ์๓๙  เรื่ องแรกเลย” 

 โยมบวัแกว้รบัคาํวา่ “ไดเ้จา้ค่ะ” 

๑๐๔ 
 โยมภคินีเห็นวา่  หลวงตาไดแ้สดงธรรมมานานพอสมควรแลว้  

จึงอยากใหห้ลวงตาไดพ้กัผ่อน  และเกรงวา่ถา้สนทนากนัต่อ  อาจจะดึก

เกินไป  โยมบวัแกว้ยงัตอ้งขบัรถไปส่งที่บา้นสวนอีก  จึงกล่าวขึ้ นมาวา่ 

“ขอโอกาสเจา้ค่ะ  วนันี้โยมกบันอ้งบวัแกว้ไดฟ้ังพระธรรมมากมายที่ทัง้

ไพเราะและมีประโยชน์ ทาํใหโ้ยมสามารถนาํไปประพฤติปฏบิตัิตอ่ไปได ้

อยา่งถกูตอ้ง และยงัร ูจ้กัการบชูาพระรตันตรยั ทัง้อามิสบชูาและปฏบิตัิ

บชูาที่พระพทุธเจา้ทรงสรรเสรญิ  โยมขอกราบอนุโมทนาในกศุลจติของ

หลวงตาเจา้ค่ะ นี่ก็ดกึมากแลว้  ไวโ้อกาสหนา้หลวงตาโปรดเมตตาพา

โยมกบันอ้งบวัแกว้มาไหวพ้ระธาตเุจดยีอ์ีกนะเจา้คะ” 

 หลวงตายิ้ มโดยไมต่อบรบัหรือปฏิเสธ  แต่กล่าววา่ “โยมก็ตัง้จติ

ไวก้็แลว้กนั  ถา้ยงัไม่จตุ ิ และมีเหตปุัจจยัที่ด ี โดยเฉพาะมีบญุเก่าที่ทาํไว ้

ดแีลว้  ก็อาจจะไดม้านมสัการพระเจดยีแ์ละสนทนาธรรมกนัอีก” 

 หลวงตานํากล่าวคาํขอขมาพระรตันตรยัอีกครั้ง   แลว้โยมภคินี  

โยมบวัแกว้ และโยมหนุ่มนอ้ยที่นัง่ฟังธรรมดว้ยก็กล่าวขอขมาหลวงตา

เป็นลาํดบัต่อไป หลงัจากนั้นบุคคลทั้งสี่จึงกราบลาพระปฐมเจดีย ์  โยม

บวัแกว้ไดข้บัรถไปส่งหลวงตา  โยมภคินี และหนุ่มนอ้ยที่บา้นสวนและ

ขบัรถกลบับา้นดว้ยความอิ่มเอมใจ  เมื่อถึงบา้นก็ไมล่ืมที่จะคิดทบทวนถึง

เนื้อหาธรรมต่าง ๆ ที่ไดฟ้ังจากหลวงตาสงบในวนันี้เท่าที่จาํได ้  และ

รูส้ึกเสียดายที่ไมไ่ดบ้นัทึกเสียงไว ้
  

หลวงตาสงบตดัสินใจสอนธรรมะในวนัอาทิตย ์ ตามที่โยมภคินี

เคยนิมนตไ์ว ้ทาํใหโ้ยมภคินีและโยมบวัแกว้รวมทั้งเพื่อน ๆ    ไดศ้ึกษา

อภิธมัมตัถสงัคหะปริจเฉท ๑ ๒ และ ๖ ตามที่ตั้งใจไว ้  และหลวงตายงั

ไดเ้ล่าพระสตูรก่อนที่จะเขา้เนื้อหาของพระอภิธรรม  เพื่อใหโ้ยมทั้งหลาย



๑๐๕ 
เกิดศรทัธาและปีติ  อีกทั้งเกิดวริิยะที่จะเรียนพระอภิธรรมต่อไป   และ

บางครั้งก็สอนพระวนิัยเพิ่มเติมใหด้ว้ย โยมภคินีและโยมบวัแกว้ยงั

ถวายทานอยา่งสมํา่เสมอ และเพิ่มการรกัษาอุโบสถศีลทุกวนัพระ  เพือ่

เป็นปฏิบตัิบชูาอีกดว้ย 

  

ต่อมา  หลวงตาไดม้ีโอกาสนําโยมภคินี  โยมบวัแกว้ และสหาย

ธรรมคนอื่น ๆ ของโยมทั้งสอง รวมทั้งครอบครวัของโยมสุภาพและโยม

ไฉไล ไปไหวพ้ระธาตุเจดียต์ามวดัต่าง ๆ อีกหลายครั้ง  ทุกครั้งฺหลวงตา

ก็ไดเ้จริญกุศลคือการแสดงธรรมตามพระไตรปิฏกและอรรถกถา เพือ่ให้

โยมทั้งหลายไดเ้พิ่มพนูปัญญา  รวมทั้งไดส้ัง่สมอินทรียอ์ื่น ๆ   มศีรทัธา

เป็นตน้ดว้ย  และโยมภคินีก็ไมล่ืมที่จะบนัทึกเสียงไวเ้พื่อฟังซํ้า และ

แจกจา่ยแกส่หายธรรมเป็นธรรมทาน 

  

หลวงตาสงบยงัพกัอาศยัอยูท่ี่บา้นสวน เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้

โยมภคินีและครอบครวัของโยมสุภาพและโยมไฉไลไดเ้จริญกุศล  โดย

หลวงตาไดก้ล่าวเสมอถึงพระพุทธโอวาทที่วา่  ภิกษุทัง้หลาย  พวกเธอ

จงยงักิจใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไม่ประมาทเถดิ  การอุบตัขิึ้นของ

พระพุทธเจา้หาไดย้าก  กาลไดอ้ตัภาพเป็นมนุษยห์าไดย้าก  การถงึ

พรอ้มดว้ยศรทัธาหาไดย้าก   การบรรพชาหาไดย้าก   การฟังธรรม

หาไดย้ากในโลก  เพื่อเตือนญาติโยมที่มาทาํบุญไมใ่หป้ระมาทในการ

ดาํรงชีวติ  นัน่คือไมห่ลงติดขอ้งในกามมากนัก และเพียรเจริญกุศลทุก

ประการอยา่งต่อเนื่อง 

๑๐๖ 
หลวงตาสงบมีศรทัธาที่จะรกัษาพระวนิัย และเจริญกุศลโดยการ

แสดงธรรมเพื่อไมใ่หเ้ป็นหนี้อาหารบิณฑบาตที่โยมนํามาถวาย และตั้งใจ

ที่จะประพฤติปฏิบตัิธรรมสมควรแก่ธรรม  โดยปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที่

จะถึงโลกุตรสรณคมน ์  เป็นอริยสาวกของพระพุทธเจา้พระองคน์ี้ ... ใน

ชาตนิี้ ...  

 

   

  วติฺตํ  ปุริสสฺส  เสฏฺ�◌ํ 
 

ศรัทธาเป็นทรัพย์อนัประเสริฐของคนในโลกนี ้

 

โส  อหํ  วจิริสฺสาม ิ  คามา  คาม ํ ปุรา  ปุรํ 
นมสฺสมาโน  สมฺพทฺุธํ    ธมฺมสฺส จ  สุธมฺมต ํ
  สงฺฆสฺส  จ  สุปฏิปนฺนํ 
 

ข้าพเจ้าจกัเทีย่วไป  จากบ้านสู่บ้าน  จากบุรี

สู่บุรี  พลางนมสัการพระสัมมาสัมพทุธเจ้า  

พร้อมทั้งพระธรรม  ซึ่งเป็นธรรมอนัด ี  และ

ความปฏิบัตดิขีองพระสงฆ์ 



 
 

พระบรม

 

จาริกไ

พร

ธาตุรตนเจดยี์ วดัพร

๑๐๗

 
 
 

ไปกราบส

ระบรมธ

ภาคก

ะแก้ว กรุงเทพ ฯ   พร

๗ 

สักการะ

ธาตุเจดยี์

กลาง 

ระแก้วมรกต วดัพระ

บูชา 
ย์ 

ะศรีรัตนศาสดาราม 
 

พระบรมธาตุเจ

พระบรมธาตุเจ

                        
 

จดยี์ วดัโสมนัส กรุงเท

จดยี์ วดับวรนิเวศน์ บ

                               วั

๑๐๘ 

ทพ ฯ   พระธาตุเจดยี์

บางลาํพู     พระบร
ดัราชนัดดา กรุงเทพ 

ย์ภูเขาทอง วดัสระเกศ

รมธาตุในโลหปราสาท

 ฯ    

 
ศ กรุงเทพฯ 

 
ท ๓๗ ยอด           



 พระธาตุ
 
          

พระบรมธาตุในโลห

ตเจดยี์ วัดบางนาใน บ

๑๐๙

หปราสาท ๓๗ ยอด วั

บางนา ก.ท.ม.    พระธ

๙ 

วดัราชนัดดา กรุงเทพ 

ธาตุเจดยี์ วดัทุ่งสาธิต

 ฯ เวลาพลบคํา่ 

ต บางนา ก.ท.ม. 

 

      

   พระบรมธาต
                        

 พระปฐมเจดยี์

ตุเจดยี์  วดัธรรมมงค

      สุขุมวทิ ๑๐๑ บาง

ย์ จ.นครปฐม เวลาพล

๑๑๐ 

คล        พระบรมธาตุ
งนา กรุงเทพ ฯ 

ลบคํา่   พระบรมธาตุ 

ตุในพระเจดยี์วดัธรรม

 ๕๐๐ องค์ วดัป่าสว่าง

  
มมงคล   

 
งบุญ 

   



พระธา

๑๑๑

   
 

าตุธุตังคเจดยี์ วดัอโศก

๑ 
  ต.ชะอม อ.แก่งคอย 

การาม จ.สมุทรปราก

 จ.สระบุรี 

การ 
 

 

      พระธาตุเจ

     อ.พระประ

         พระธาตุเ

                        

ดยี์สมนัตปัฏฐาน      

ะแดง จ.สมุทรปรากา

เจดยี์ภูเขาทอง           

           จ.พระนครศรี

๑๑๒ 
       พระธาตุวาโย อ.ส

ร 

       พระธาตุเจดยี์ วดั

รีอยุธยา 

สนามชัยเขต จ.ฉะเชิง

ดใหญ่ชัยมงคล อ.เมือ

งเทรา 

 
อง    



      พระธ

        อ.เมื

     พระธ

ธาตุเจดยี์ วดัโพธิยารา

มอืง จ.ฉะเชิงเทรา       

าตุเจดยี์ วดัท่าใหญ่สา

๑๑๓

าม                พระมณฑ

                  อ.เมอืง จ.

ามคัคี          พระธา

๓ 

ฑปเจดยี์ วดัหลวงพ่อ

.ฉะเชิงเทรา 

าตุสุพรรณเจดยี์เฉลมิ

อโสธร 

มพระเกยีรติ 

 

 

ต.ทรัพย์สมบูร
 

  พระธาตุเจดยี์

               จ.กาญ

รณ์ กิง่ อ.ลาํสนธิ จ.ลพ

ย์ วดัถํา้เสือ อ.ท่ามะก

ญจนบุรี                     

๑๑๔ 
พบุรี       วดักลาง อ.บ

า      พระธาตุเจดยี์วั

       อ.สังขละ  จ.กาญ

บางปลาม้า จ.สุพรรณบ

วดัหลวงพ่ออุตตมะ   
ญจนบุรี 

บุรี 

 
 

 



พระเจดยี์

              อ
 

พระธาตุเ

       เขต อ
 

ย์ศิริธรรมานุภาพนิมติ

อ.เมอืง จ.เพชรบุรี    

เจดยี์ประเทศพม่า ตดิ

อ.สังขละ จ.กาญจนบุ

๑๑๕

ต วัดศิริธรรม   พระธ

                         จ.เพช

ดชายแดนไทย  พระ
บุรี 

๕ 
ธาตุเจดยี์ วดัพุไทร อ.ห

ชรบุรี 

ธาตุปรางค์ ๕ ยอด อ

หนองหญ้าปล้อง 

.เมอืง จ.เพชรบุรี 
 

        พระบรมธ

   พระบรมธาตุ

ธาตุเจดยี์ศรีพุทธคยา

วดัป่าสิริวฒั

ตุเจดยี์ศรีจันเสน อ.ตา

๑๑๖ 

า                       
ฒันวิสุทธิ์   อ.ท่าตะโก

าคล ี    พระธ

    พระธาตุเจดยี์ 
ก จ.นครสวรรค์ 

ธาตุเจดยี์ วดัเขาสนาม

 

 
มชัย อ.หัวหิน  

 



๑๑๗ 
       จ.นครสวรรค์                                จ.ประจวบครีีขันธ์ 

 
 

 
 
โส  อหํ  วจิริสฺสาม ิ  คามา  คาม ํ ปุรา  ปุรํ 
นมสฺสมาโน  สมฺพทฺุธํ    ธมฺมสฺส จ  สุธมฺมต ํ
  สงฺฆสฺส  จ  สุปฏิปนฺนํ 
 

ข้าพเจ้าจกัเทีย่วไป  จากบ้านสู่บ้าน  จากบุรี

สู่บุรี  พลางนมสัการพระสัมมาสัมพทุธเจ้า  

พร้อมทั้งพระธรรม  ซึ่งเป็นธรรมอนัด ี  และ

ความปฏิบัตดิขีองพระสงฆ์ 

 

จาริกไปกราบสักการะบูชา 

 
 

พระบรมธาตุเจ

           อ.สุเทพ

พระ

จดยี์ดอยสุเทพ วัดดอ

พ จ.เชียงใหม่              

๑๑๘ 

ะบรมธาต

ภาคเหนื

ยสุเทพ พระบรมธาตุ

          อ.เมอืง จ.เชียงใ
 

ตุเจดยี์

นือ 

ตุเจดยี์ วดัเจดยี์หลวง 

ใหม่ 

 
 ต.พระสิงห์ 



  พระบรม

         อ.จ

พระบรมธาตุ

มธาตุเจดยี์ วดัพระธา

อมทอง จ.เชียงใหม่   

๑๑๙

ตเจดีย์วดัสวนดอก 
 

 

าตุจอมทอง            
                  อ.ดอยหล่

๙ 

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.

 พระบรมธาตุเจดยี์ดอ

ล่อ จ.เชียงใหม่ 

.เชียงใหม่ 

อยน้อย  

 

 

       พระบรมธธาตุเจดยี์นภเมทนีดล

๑๒๐ 

             พระบรมธ
ดอยอนิทนนท์ จ.เชีย

 

ธาตุเจดยี์นภพลภูมสิิริ

งใหม่ 

 
ริ 

 



  พระบรม

  พระธาตุ

มธาตุเจดยี์ วดัพระสิง

ตุเจดยี์วดัอุโมงค์ สวน

๑๒๑

งห์ อ.เมือง   พระธาตุ

จ.เชียงใ

นพุทธธรรม    พระธ

๑ 

ตเจดยี์นํา้ตกแม่กลาง อ

หม่ 

าตุเจดยี์โกฏแิก้ว วดั

อ.ดอยอนิทนน์  

ดพระธาตุโกฏแิก้ว 

 

 

      ต.สุเทพ อ.

 

 

พระ

เมอืง จ.เชียงใหม่    

ธาตุเจดีย์วดัพระแ

๑๒๒ 
           ต.แม่ยาว อ

ก้ว  พระธาตุเจดีย์ด
 

 

.เมอืง จ.เชียงราย 

ดอยทอง อ.เมือง จ
 

จ.เชียงราย 

 



พ

 

     พระธ

    วดัถ้าป
 

พระบรมธาตุเจดยี์

ธาตุเจดยี์นพจุฑา  ๙ 

ปลา อ.แม่จัน จ.เชียง

๑๒๓

ย์ดอยตุง อ.แม่จัน จ
 

 ยอด     พระบรมธ
งราย      ต.แม่สลอ

๓ 
จ.เชียงราย ของเก่าแ

ธาตุเจดยี์ศรีนครินทร์ส

องนอก อ.แม่ฟ้าหลวง

และบูรณะใหม่ 

สถิตมหาสันตคิีรี     
 จ.เชียงราย 

 
      

     พระธาตุเจดี

พระธาต

ดยี์ดอยเวา อ.แม่สาย 

ตุเจดยี์บนเขา วดัพระ

๑๒๔ 

 

      พระธาตุเจดยี์ผ

 

ธาตุผาเงา   พระธาตุเ
 

ผาจม อ.แม่สาย จ.เชีย

เจดยี์ผาเงา อ.เชียงแส

 
ยงราย  

 
สน จ.เชียงราย 



พระธาตุ

 

     พระธ

ตุเจดีย์หลวง อ.เชียง

ธาตุเจดยี์โคปกะ วดัป

๑๒๕

งแสน   พระบรมธ

จ.เชียงร

ป่าสัก          พระ

๕ 

ธาตุเจดีย์จอมกติติ อ

ราย 

ะธาตุเจดยี์ วดัจอมท

อ.เชียงแสน   

อง อ.แม่ลาว 

 

 

       อ.เชียงแส
 

 พระบรมธาตุห

สน จ.เชียงราย         

หริภุญชัย อ.เมอืง จ.ลํ

๑๒๖ 
                 จ.เชียงรา

ลาํพูน   พระบรมธาตุเ

าย 

เจดยี์วดัพระพุทธบาท
 

ทตากผ้า อ.ลี ้ 

 



     พระบ

     วดัพร
 

    พระธา

         วดัห

บรมมหาธาตุเจดยี์ศรีเวี

ระบาทห้วยต้ม อ.ลี ้จ.

าตุเจดยี์ ๘๔๐๐๐ พระ

ห้วยต้ม อ.ลี ้จ.ลาํพูน

๑๒๗

วยีงชัย                พระ

ลาํพูน                   อ.เ

ะธรรมขันธ์      พระ
                      

๗ 
ะธาตุเจดยี์ วดัพระยนื

เมอืง จ.ลาํพูน 

ะมหาธาตุมณฑลวงษา

     อ.ลี ้จ.ลาํพูน 

น 

า วดัมณฑลวงษา  
 

พระธาตุเจดยี์วั

             อ.ป่าซ
 

     พระบรมธา

วดัพระนอนม่อนช้าง 

ซาง จ.ลาํพูน          

าตุเจดยี์ วดัลาํปางหลว

๑๒๘ 

 ต.มะกอก, พระเจดยี์

                 อ.บ้าน

วง           พระธาตุเจ

วดับ้านปาง (บ้านเกดิ

นโฮ้ง จ.ลาํพูน 

จดยี์จอมปิง ต.จอมปิ

 
ดครูบาศรีวชิัย) 

 
ง  



      พระธธาตุเจดยี์ วดัพระธาตุ

๑๒๙

อ.เกาะคา จ

เสดจ็              พระธา

อ.เมอืง จ.ล
 

๙ 
.ลาํปาง 

าตุเจดยี์ม่อนพญาแช่ 

ลาํปาง 

 

 

   พระธาตุเจดยีย์ วดัพระธาตุม่อนปู่ยั

พ

๑๓๐ 
ยกัษ์           พระธาตุเจ

อ.เมอืง จ.ลาํปาง

ระธาตุซาว อ.เมอืง จ

จดยี์ วดัพระธาตุสุชาด

ง 

จ.ลาํปาง 

ดา 

 



      พระธ

            อ.

พระธาตุเจดีย์ม่อ

ธาตุเจดยี์ วดัแก้วดอน

.เมอืง จ.ลาํปาง          

๑๓๑

อนจําศีล วดัพระธา
 
 

นเต้า            พระบ
                       จ.ตาก 

๑ 

าตุม่อนจําศีล อ.เมื

บรมธาตุเจดยี์บ้านตาก

มือง จ.ลาํปาง 

ก อ.บ้านตาก 

 

 

  พระบรมธาตุ

            อ.สามเ
 

    พระธาตุเจดี

เจดยี์วดัชลประธานรั

เงา จ.ตาก 

ดยี์ วดัมณีไพรสนฑ์  

๑๓๒ 

รังสฤษฎ์   พระธาตุเจ

     พระธาตุเจดยี์ วดั

จดยี์ วดัชุมพล อ.แม่ส

ดไทยวัฒนาราม ต.ท่า

 
สอด จ.ตาก 

 
าสายลวด 



พร

๑๓๓

อ.แม่สอด 
 

ระธาตุเจดยี์วดัเขาช้า
 

 

๓ 
จ.ตาก 

าง อ.เมือง จ.พจิิตร
 

 

 พระเจดยี์บรร

  วดัโรงช้าง ต.โ
 

       พระบรมธ

                        
 

จุพระไตรปิฎกในแผ่น

โรงช้าง อ.เมอืง จ.พจิิ

ธาตุทุ่งยั้ง อ.ลบัแล    
           จ.อุตตรดติถ์

๑๓๔ 
นดนิเผา  พระมหาธา
จิตร              อ.เมอื

       พระสุวรรณเจดี

าตุ วดัมหาธาตุ ในอุท

อง จ.พจิิตร 

ดยี์ วดัม่อนธาตุ อ.ลบั

ทยานเมอืงเก่า   

 
บแล  



    พระธา

             จ

        พระ

าตุเจดยี์ วดัครีีวงศ์ อ.ล

จ.อุตตรดติถ์           

ะบรมธาตุเจดยี์เขาค้อ 

๑๓๕

ลบัแล          พระบร
                 ต.ปานํ้

 

        พระบรมธาตุเจดี

๕ 

รมธาตุจุฬามณีเจดยี์ วั

าโพ อ.เมอืง จ.นครสว

ดยี์กาญจนาภิเษก วดั ิ

วดัครีีวงศ์  
วรรค์ 

วชิมัยญาราม 

 

 

  พระธาตุเจดยี์

   ต.ทุ่งนาเลา อ
 

ต.

ย์แสงธรรม วดัสันตวิโิ

อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

๑๓๖ 
เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพ

 

โมกข์       พระธาตุเจ
ณ                 อ.เข

ชรบูรณ์ 

จดยี์อสิระภาพ ต.แค้ม

าค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

 
มป์สน 



 พระบร

   พระปร

           อ.เ

รมธาตุเจดีย์นครชุม

รางค์ วัดพระศรีมหาธ

เมอืง จ.พษิณุโลก      

๑๓๗

ม อ.เมือง จ.กาํแพง

ธาตุวรวหิาร         พระ

             ต.วังทอง อ.วั

๗ 

เพชร ของเดิมและ

ะธาตุเจดยี์ วัดราชครีีห

วงัทอง จ.พษิณุโลก 

ะบูรณะใหม่ 

หิรัญยาราม   

 

 

 

 พระธาตุเจดยี์จ

พระธาตุเจดยี์

จอมทอง อ.เมอืง จ.พ

ย์แช่แห้ง วดัพระธาตุ

๑๓๘ 

พะเยา     พระธาตุเจดยี

ตุแช่แห้ง    พระธาตุเ

ย์ ผู้การธงชัยสร้าง จ.

เจดยี์ช้างคํา้ วดัช้างคํ้

 
ตาก 

 
คํา้วรวหิาร     



    ต.ม่วง

 

พระธาตุเ

 

พระบรม

งตึด๊ กิง่ อ.ภูเพยีง จ.

เจดยี์วดัเขาน้อย อ.เมือ

ธาตุเจดยี์ช่อแฮ อ.เมือ

๑๓๙

น่าน             ต.ในเวี

อง จ.น่าน        พระ

อง จ.แพร่     พระธาตุ

๙ 
วยีง  อ.เมือง จ.น่าน

ะธาตุเจดยี์ อ.เชียงกล

ตุเจดยี์จอมแจัง อ.เมอื

าง จ.น่าน 

ง จ.แพร่ 

 

    

 

   พระธาตุเจดยี

        ต.บ้านถิ่น
 

 

ย์วดัพระธาตุถิ่นแถน

น อ.เมอืง จ.แพร่      

๑๔๐ 

 

หลวง         พระบรม
                   อ.

มธาตุเจดยี์ วดัสุโทนม

เด่นชัย จ.แพร่ 

 
มงคล 

 



  พระธาตุ
 

  พระธาตุ

               

 
 
โส  อ

นมสฺ

 
 

ตุเจดยี์ดอยเลง็ อ.เมอืง

ตุเจดยี์ดวงเดยีว อ.ลี ้จ

                                  

อหํ  วจิริสฺส

สฺสมาโน  ส

 สงฺฆส

๑๔๑

ง จ.แพร่       พระธาตุ

จ.ลาํพูน          พระธา

        อ.เมอืง จ.เชียงให

สาม ิ คามา 

มฺพทฺุธํ   

สฺส  จ  สุปฏ

๑ 
ตุเจดยี์ขวยปู อ.ลอง จ.

ตุจุฬามณีเจดยี์ วดัเช

หม่    

  คาม ํ ปุรา

 ธมฺมสฺส  จ

ฏิปนฺนํ 

.แพร่ 

ชตวนั  

า ปุรํ 
จ  สุธมฺมตํ

 

๑๔๒ 

ข้าพเจ้าจกัเทีย่วไป  จากบ้านสู่บ้าน  จากบุรี

สู่บุรี  พลางนมสัการพระสัมมาสัมพทุธเจ้า  

พร้อมทั้งพระธรรม  ซึ่งเป็นธรรมอนัด ี  และ

ความปฏิบัตดิขีองพระสงฆ์ 

 

จาริกไปกราบสักการะบูชา 
พระบรมธาตุเจดยี์ 

ภาคอสีาน 
 
 
 



พระบรม

              จ
 

   พระบร

ธาตุเจดยี์ วดัมกฏุครีีว

จ.นครราชสีมา          

รมธาตุเจดยี์ วดัหนอง

๑๔๓

วัน เขาใหญ่      พระ
              อ.กลางดง จ

งสามหมืน่           พร

๓ 

ะบรมธาตุเจดยี์ วดัพทิ

.นครราชสีมา 

ระบรมธาตุเจดยี์ศิริมห

ทักษ์ปุณณาราม  

หามงคล  

 

 

            อ.ภูเขีย

 พระมหาธาต

 พระบรมมหาธ

ยว จ.ชัยภูม ิ               

ตุเจดีย์แก่นนคร ต.ใ

ธาตุเจดยี์ชัยมงคล    พ

๑๔๔ 
    วดัศิริพงษาวาส อ.จ

.ในเมือง วดัหนองแ

พระบรมสารีริกธาตุใ

จตุรัส จ.ชัยภูมิ 

แวง อ.เมือง จ.ขอน

นพระบรมมหาธาตุเจ

 
นแก่น 

 
จดยี์ชัยมงคล  



พระธาตุปรโมพ

๑๔๕

ต.ผานํา้ย้อย อ.หนอง

พุทโธ จําลอง วดัป่าส
 

๕ 
งพอก จ.ร้อยเอด็ 

สายหลวงปู่ สี มหาวโีร  จ.ร้อยเอด็ 
 

 

พระธาตุเจดยี์ด้

            อ.เมอืง
 

 

 พระพุทธบาท

ด้านหลงัพระยนื วัดบู

 จ.ร้อยเอด็ 

บัวบก อ.บ้านผอื จ.อุ

๑๔๖ 
บูรพาภิราม พระธาตุเจ

ดร    พระมหาธาตุเจ

จดยี์พระอานนท์ อ.เมื

จดยี์วดับ้านค้อ อ.บ้าน

มอืง จ.ยโสธร 

 
นผอื จ.อุดร 



     พระบ

         ใกล้
 

พระธาตุเ

บรมธาตุเจดยี์ วดัป่าพุ

ล้คาํชะโนด จ.อุดรธานี

เจดยี์เมอืงหนองหล้า

๑๔๗

ทธคยา          พระบ
นี                     

                   พระธ

๗ 

บรมธาตุเจดยี์ วัดพระ

  อ.เมือง จ.หนองคาย

ธาตุราษฎร์บํารุง อ.เมื

ธาตุบังพวน 
ย 

มอืง จ.หนองคาย 

 

 

(พระธาตุกลาง

 

งนํา้จําลอง) อ.เมือง จ.

พระธาตุเจดี

๑๔๘ 
.หนองคาย 

ดีย์ วดัพระใส อ.เมื
 

มือง จ.หนองคาย 
 

 



   พระธาต

         อ.รั

    พระบร

            จ
 

ตุรัตนเจดยี์ วดับ้านโน

ัตนวาปี จ.หนองคาย

รมธาตุเจดยี์นาดูน อ.

จ.มหาสารคาม       

๑๔๙

นนสวรรค์            พร

นาดูน           พระ
                      

๙ 
ระธาตุภูลงักา จ.หนอง

ะบรมธาตุเจดยี์ วดัพร

   อ.สหัสสขันธ์ จ.กาฬ

งคาย 

ระไสยาสน์ภูคาน 
ฬสินธ์ 

 

         พระบรม

          อ.เมอืง จ

     พระธาตุเจ

มธาตุเจดยี์เชิงชุม     
จ.สกลนคร               

จดยี์ขามแก่น จ.ขอนแ

๑๕๐ 

                 พระธา
            อ.เชียงคาน จ.

แก่น              พระบรม

าตเจดยี์ วัดมหาธาตุ 

.เลย   

มธาตุเจดยี์ท่าอุเทน

 

 



             
 

 

                                  

พระบรมธาตุเ

๑๕๑

         อ.ท่าอุเทน จ.นค

จดีย์ วดัพระธาตุพ

๑ 
ครพนม 

พนม อ.ธาตุพนม จ..นครพนม 

 

 

      พระบรมธา

         อ.เรณูนค

          พระบรม

าตุเจดยี์ วดัเรณูนคร 

คร จ.นครพนม       

มธาตุมรุกขนคร     

๑๕๒ 
         พระบรมธา
                 อ.เมื

 พระบรมธาตุเจดยี์ ก

อ.เรณูนคร จ.นครพ

ตุเจดยี์ธาตุนคร วดัม

ือง จ.นครพนม 

ก.ว. (พระพีน่างกลัยา
พนม 

หาธาตุ 

 
าณิวัฒนา)  



   พระบร

               

      พระธ

รมธาตุเจดยี์มหาชัย อ

 จ.นครพนม              

ธาตุเรืองรอง ในพระม

๑๕๓

.ปลาปาก        พระบร

                อ.เมอืง จ.สุ

มณฑป          พระธา

๓ 

รมธาตุเจดยี์ วัดป่าบว

สุรินทร์ 

าตุเจดยี์วดับุกสะพงั อ

วรสังฆาราม    

อ.วารินชําราบ 

  

 

            อ.เมอืง
 

 จ.ศรีษะเกศ              

พระบรมธาต

จ.อุบล

๑๕๔ 
             จ.อุบลราชธา

ตุเจดยี์ศรีมหาโพธิ์ วดั

ลราชธานี ของเดมิและ

านี 

ดหนองบัว อ.เมือง 
ะบูรณะใหม่ 

 

 



       พระธ

 พระธาตุ
 

ธาตุเจดยี์วดัถ้าปาฏิห

ตุปะโมทติเจดยี์ จ.ห

๑๕๕

าริย์             พระบรม

อ.โขงเจียม จ.อุบ

นองบวัลาํพู   พระธ

๕ 
มธาตุเจดยี์วัดหลวงปู่ ค

บลราชธานี 

ธาตุเจดยี์หาญเทาว์ จ

คาํคะนิง  

จ.หนองบวัลาํพู 
 สังเวชนียสถาน 

๑๕๖ 

 ๔ ตําบล จําลอง วัดัถํา้พวง จ.สกลนค
 

คร 

 



 

สังเวชนียส

สังเวชนียส

๑๕๗

สถาน ๔ ตําบล จําล

สถาน ๔ ตําบล จําล

๗ 
อง วดัถํา้พวง จ.สก

อง วดัถํา้พวง จ.สก

กลนคร 

กลนคร 
 

 พระธาตุเจดยี์

สังเวชนียสถาน 

ย์กู่จาน วดัพระธาตุกู่จ

๑๕๘ 

 ๔ ตําบล จําลอง วั
 

 

จาน จ.ยโสธร     วดัป่า

ดัถํา้พวง จ.สกลนค

าโนนเก่า อ.เขื่องใน จ

 
คร 

 
จ.อุบล ฯ 



๑๕๙ 

โส  อหํ  วจิริสฺสาม ิ  คามา  คาม ํ ปุรา  ปุรํ 
นมสฺสมาโน  สมฺพทฺุธํ   ธมฺมสฺส  จ  สุธมฺมต ํ
  สงฺฆสฺส  จ  สุปฏิปนฺนํ 
 

ข้าพเจ้าจกัเทีย่วไป  จากบ้านสู่บ้าน  จากบุรี

สู่บุรี  พลางนมสัการพระสัมมาสัมพทุธเจ้า  

พร้อมทั้งพระธรรม  ซึ่งเป็นธรรมอนัด ี  และ

ความปฏิบัตดิขีองพระสงฆ์ 

 

จาริกไปกราบสักการะบูชา 
พระบรมธาตุเจดยี์ 
ภาคตะวนัออก 

ภาคใต้ 
 

    พระธาตุเจดี

พระธาตุเจดยี์พ

ดยี์ วดัญาณสังวร   พร

พุทธคยาจําลอง วัดญ

๑๖๐ 

ระบรมธาตุเจดยี์ทองใ

อ.บางละมุง จ.ชลบ
 

าณสังวร     พระธาตุเ

ในพระธาตุเจดยี์ วดัญ

บุรี 

เจดยี์ อ.บ้านบึง จ.ชล

 
ญาณสังวร  

 
บุรี 



 พระธาตุ
 

พระบรม

      อ.บาง

ตเจดยี์กลางนํา้ อ.เมือง

มหาธาตุเจดยี์ภักดปีร

งสะพาน จ.ประจวบคี

๑๖๑

ง จ.ระยอง         พร

ระกาศ วดัทางเอก    
ครีีขันธ์                อ.

๑ 

ะธาตุเจดยี์ อ.เมอืง จ.

  พระธาตุเจดยี์ วดัเข

หัวหิน จ.ประจวบครีี

.ตราด 

ขาตะเกยีบ 
รีขันธ์ 

 

 

๑๖๒ 

โส  อหํ  วจิริสฺสาม ิ  คามา  คาม ํ ปุรา  ปุรํ 
นมสฺสมาโน  สมฺพทฺุธํ   ธมฺมสฺส  จ  สุธมฺมต ํ
  สงฺฆสฺส  จ  สุปฏิปนฺนํ 
 

ข้าพเจ้าจกัเทีย่วไป  จากบ้านสู่บ้าน  จากบุรี

สู่บุรี  พลางนมสัการพระสัมมาสัมพทุธเจ้า  

พร้อมทั้งพระธรรม  ซึ่งเป็นธรรมอนัด ี  และ

ความปฏิบัตดิขีองพระสงฆ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


