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ยุทธวธีิ ๘ ขั�นแห่งการเป็นผู้พชิิต  

(พาหุงฯ ๘ ที�พสูิจน์ได้) 

คาํนํา 

ทกุชีวิตที�เกิดมาในโลกนี � ล้วนต้องเผชิญกบัการตอ่สู้  ในรูปแบบ 

และจดุมุง่หมาย ที�ผิดแผกแตกตา่งกนัออกไป ตามเงื�อนไขของ

สภาพแวดล้อม สญัชาตญาณ และความเจริญแหง่ภมูิจิต ภมูิ

ปัญญา ที�พฒันาแปรเปลี�ยนไป ในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั 

นบัตั �งแตก่ารตอ่สู้กบัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ตอ่สู้กบัความทกุข์ 

ทรมาน ของโรคภยัไข้เจ็บ ตอ่สู้ เพื�อครอบครองกรรมสิทธิ ในที�อยู่

อาศยั ตอ่สู้ เพื�อแย่งชิงความเป็นใหญ่ ฯลฯ ของมนษุย์ ในยคุสมยั

ต้นๆ 

มาจนกระทั�งถึง การตอ่สู้  เพื�อครอบครองอาณาเขต ดินแดนตา่งๆ 

ตอ่สู้ เพื�อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ตอ่สู้ เพื�อความอดอยากหิวโหย 

ตอ่สู้ เพื�ออดุมการณ์ ตอ่สู้กบัสิ�งแวดล้อมที�เป็นพิษ ฯลฯ ของมนษุย์

ในยคุปัจจบุนั 

จากการตอ่สู้ในระดบับคุคล เงื�อนไขของการตอ่สู้  ได้บีบรัด ให้

มนษุย์ผนกึรวมกนัเข้า เพื�อร่วมกนัตอ่สู้กบัภยัพิบตัิ ทั �งทาง
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ธรรมชาติและสงัคม จนคลี�คลายขยายตวั เป็นขบวนการตอ่สู้  อนั

ยิ�งใหญ่ของมวลมนษุยชาติ 

แตแ่ทนที�การผนกึรวมกนัเข้าของมนษุย์ จะช่วยให้มนษุย์ ได้พบ

กบัชยัชนะ ในการตอ่สู้  และอยู่ร่วมกนัอย่างมสีนัติสขุ มนักลบั

ก่อให้เกิดปัญหาอนัยุ่งยาก และสลบัซบัซ้อนยิ�งขึ �นทกุทีๆ จน

กลายเป็นกลไก อนัยุ่งเหยิงของสงัคม ในระบบตา่งๆ ซึ�งมีอิทธิพล 

ผลกัดนัให้วิถีชีวิตมนษุย์ ให้ต้องดําเนินไปตามวงจร และคา่นิยม 

ที�สงัคมนั �นๆกําหนดขึ �น โดยปราศจากจิตสํานกึที�แท้จริง ในการอยู่

ร่วมกนั และความรู้ซึ �งถึงคณุคา่ และความหมาย ของการมีชีวิต

อยู ่อนันบัวา่เป็นความปราชยั อยา่งยบัเยินที�สดุ ของมนษุยชาติ! 

สาเหตสุําคญัที�ทําให้มนษุย์ ต้องประสบกบัความล้มเหลว ในการ

ตอ่สู้กบัศตัรู ทั �งทางธรรมชาติและสงัคมนั �น เพราะมนษุย์ มวัแต่

ไปวุน่วาย อยูก่บัสิ�งเร่งเร้าภายนอกมากเกินไป จนละเลยและ

มองข้าม ศตัรูสําคญัที�สดุของมนษุยชาติ อนัคือ "สญัชาตญาณ

สตัว์ป่า" ซึ�งครอบงําฝังลกึ อยู่ในกมลสนัดาน ของมนษุย์นั�นเอง ที�

ทําให้สงัคมของมนษุย์ ซึ�งเป็นสตัว์เมือง มีสภาพไมแ่ตกตา่งไป

จากฝงูสตัว์ป่า ในด้านของความสํานกึ ทางมโนธรรม 
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จงึกลา่วได้วา่ ศตัรูสําคญั ซึ�งเป็นตวัการที�บอ่นทําลาย มนษุยชาติ 

ให้ย่อยยบันั �น ก็คือ "สนัดานดิบ" ที�ฝังลกึอยู่ในจิตใจ ของมนษุย์

ปถุชุน ทั �งหลายนี �เอง 

เมื�อเหน็ได้แล้ว พงึช่วยกนักําจดัเถิด สาธชุนทั �งหลายเอย๋! 

"ยทุธวิธี" ๘ ขั �นแหง่การเป็นผู้พิชิตนี � มีเนื �อหาสาระ ในการที�จะ

ชําระขดัเกลา หรืออบรมบม่สนัดานของมนษุย์ ให้มจิีตวิญญาณ 

อนับริสทุธิ�หมดจด และเจริญงาม สงูสง่ เปี� ยมด้วยมโนธรรมสํานกึ

อนัไพบลูย์ จนอยูเ่หนืออิทธิพล ของสญัชาตญาณสตัว์ป่า เป็นผู้

พิชิต ซึ�งได้รับชยัชนะเหนือตนเอง และเหนือโลก (โลกตุระ) อย่าง

แท้จริง 

โดยเรียบเรียง ถ่ายทอดจากคําบรรยายเรื�อง "พาหงุ ๘ " (บทถวาย

พรพระ) ซึ�งบนัทกึเสียงไว้ ตั �งแตปี่พทุธศกัราช ๒๕๑๖ และได้แก้ไข

ปรับปรุง และเพิ�มเติม สว่นที�ยงัขาดตกบกพร่องอยู่ ให้สมบรูณ์

ยิ�งขึ �น พร้อมกนันี � ก็ได้ตั �งชื�อเรื�องเสยีใหม ่เพื�อความเหมาะสม 

ตามกาลสมยั 

ซึ�งบทถวายพรพระ หรือพาหงุ ๘ นี � โดยทั�วไป ก็ใช้เป็นบทสวด

อ้อนวอน ขอความเป็นศิริมงคล อนัเป็นลทัธิพิธี ตามความเชื�อ 
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ของศาสนาแบบ "เทวนิยม" ซึ�งเป็นแบบอย่างของลทัธิยอมจํานน 

ที�สอนให้คนงอมอืงอเท้า ไมต่อ่สู้กบัชีวิต โดยยกอ้าง อํานาจลี �ลบั

ของผีสางเทวดา มาพะเน้าพะนอความอ่อนแอของตนเอง อนั

ไมใ่ช่ วิสยัของชาวพทุธที�แท้จริงเลย 

รายละเอียดตา่งๆ ก็จะไมข่อกลา่วในที�นี � เพราะภายในเนื �อเรื�อง ก็

ได้บรรยายไว้ อยา่งแจ้งกระจ่างอยูแ่ล้ว จนคิดวา่บางที ความแจ้ง

กระจ่างของเนื �อหาสาระ อนัเป็นแก่นแท้ อาจทําให้เกิด ความ

กระทบกระเทอืน แก่ผู้ที�ยงัติดอยู่ในสภาวะนั �นๆ ก็ขอความกรุณา 

โปรดอย่าได้ขดัเคือง หรือขุ่นข้องหมองใจเลย เพราะผู้บรรยาย มี

แตค่วามจริงใจ และบริสทุธิ�ใจ ที�จะแสดงสารัตถะแหง่สจัธรรม ให้

ปรากฏอย่างชดัเจน ด้วยกศุลเจตนาแท้ๆ มิได้มีอคติแตป่ระการใด

เลย 

พระพทุธพจน์วา่ "ผู้ ชี �โทษ นั�นแหละคือ ผู้ ชี �ขมุทรัพย์" 

ในที�สดุนี � ก็จะเว้นกลา่วเสียมิได้ก็คือ การที�หนงัสือเลม่นี � สําเร็จ

เป็นรูปเลม่ขึ �นมาได้ ก็ด้วยความเอื �อเฟื�อของคณุ "พยนต์ เทียน

ประเสริฐ" และมติรสหาย ซึ�งเป็นผู้ รับภาระในการจดัพิมพ์ จน

สําเร็จลลุว่งมาได้ด้วยดี จงึขออนโุมทนาสาธกุารไว้ ณ ที�นี �ด้วย 
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และขออานิงส์ ในสารัตถะแหง่หนงัสือนี � พงึได้แก่สาธชุนทกุๆทา่น 

ผู้อ่าน ด้วยวิจารณญาณอนัยิ�ง เทอญ 

อตัตา หเว ชิตงั เสยโย ชนะตนนั�นแหละเป็นดี 

จากชาวอโศก เพื�อมวลมนษุยชาต ิ

 

 

ลําดบัตอ่ไปนี � จะบรรยายเกี�ยวกบัคํา ที�ได้สวดกนั ฟังกนัมา

มากมาย คือ บทสวดมนต์ ชื�อ "พาหงุ สะหสัสะมะภนิิม มิตะ

สาวธุนัตงั ฯลฯ" ที�เคยได้ฟังกนัมา เป็นพาหงุสั �นๆ หรือเป็นพาหงุ 

ทั �ง ๘ บท ยาวเตม็ก็ตาม ณ ที�นี � จะบรรยายให้ฟัง ครบกนัอย่าง

จะจะ ทั �ง ๘ บท ๘ ขั �น ทีเดียว 

ที�ได้ฟังกนัมาแล้ว ก็ได้ยดึหลงกนัคิดวา่ บทสวดพาหงุฯ นั �นเป็น 

"คาถา" กนัโน่นกนันี� กนัผีกนัสาง ทําให้สมจิตสมใจ ในสิ�งโน้นสิ�งนี � 

เที�ยวให้สําเร็จผล อย่างโน้นอย่างนี � มีฤทธิ�มีเดช อย่างโน้นอย่างนี � 

นั�นเป็นความเชื�อถือ ยดึถือที�งมงาย เพราะอะไร มีเหต ุมีผล

อย่างไร? ผู้ เชื�อนั �นก็ไมรู้่ เราได้ยินติดห ูภาษาบาล ี
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"พาหงุ สะหสัสะมะภินิม มิตสาวธุนัตงั ครีเมขะลงั อทุิตะโฆ...ฯ 

เราก็นกึวา่เป็น "คาถา" แหม! ดีจริงๆ ขลงัจริงๆ ทั �งๆที� เราไมรู้่เลย

ทั �งหมดวา่ หมายความวา่อะไร? นอกจาก ได้รับมา โดยเป็นการ

สวดร้องหมู ่

"พาหงุ สะหสัสะมะภินิมมิตสาวธุนัตงั  

ครีเมขะลงั อทุิตโฆระสะเสนะมารัง  

ทานงัทิธมัมะวิธินา ชิตะวา มนิุนโท  

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลานิ" 

บท ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลานิ นี� เขาแปลวา่ "ขอชยั

มงคลทั �งหลาย จงมีแก่ทา่น ด้วยเดชแหง่พระพทุธชยัมงคลนั �น" 

อนันี �เป็นบทจบ ของทั �ง ๘ บท ที�สวดเป็น พาหงุยาวๆ เป็นบท "ขอ" 

หนะ ! 

ที�จริงพระพทุธเจ้า ทา่นไมเ่คยสอนเรื�อง "ขอ" และไมม่ีบทสวด 

"ขอ" ไมม่ีการสวดอ้อนวอน เพราะศาสนาพทุธ ไมใ่ช่ "เทวนิยม" 

ไมใ่ช่ศาสนาที�มี "พระเจ้า" (GOD) บนัดาล เหมอืนศาสนาอื�นๆ 

เช่น ศาสนาฮินด ูศาสนาพราหมณ์ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 

ฯลฯ เป็นต้น 
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ศาสนาพทุธ ไมไ่ด้มีพระจิต พระวิญญาณ คอยแผลงฤทธิ� แผลง

เดช ประทานนั�น บนัดาลนี� ศาสนาพทุธเป็นศาสนาที� เหน็ยิ�งไป

กวา่ "ศาสนา" ซึ�งมีความเชื�อใน "เทวนิยม" ในเรื�อง"จิต" เรื�อง"

วิญญาณ" แบบเก่าๆเดิมๆ หรือจะเรียก "พระจิต" เรียก "พระ

วิญญาณ" ตามภาษาศาสนาทางตะวนัตกก็ตาม พระพทุธเจ้า 

เป็นพราหมณ์ เป็นฮินดมูาเก่า เคยถกูสอนให้เชื�อ ให้"ขอ" ตอ่เทวะ 

ตอ่อาตมนัมาก่อน แตแ่ล้วพระองค์ก็มาตรัสรู้ แจ้งในอาตมนั ตรัส

รู้แจ้งในเทวะทั �งหลาย อย่างแจ่มชดัแท้ แล้วก็สอนผู้คน ให้รู้แจ้ง

ตาม ศาสนาพทุธเน้น "กรรม" อนัคือ "การงาน หรือการกระทํา" 

ของใครก็ของใคร 

นั�นแหละ คือม"ีการกระทํา" เป็นของๆตน ใครทําดี ก็ได้ดีนั �น ใคร

ทําชั�ว ก็ได้ชั�วนั �น หรือ ยิ�งไปหลงพึ�ง "ขอ" เอากบัวิญญาณภตู 

วิญญาณผี วิญญาณเทวดา กเฬวราก ที�ตํ�าที�ต้อยยิ�งกวา่วิญญาณ 

"พระเจ้า" ก็ยิ�งเป็นศาสนาตํ�าต้อย ยิ�งกวา่ศาสนาที�มี "พระเจ้า" ไป

ใหญ่ ก็ยิ�งไมไ่ด้เรื�องเลย ยิ�งเหลวยิ�งแย!่ 

นี�คนสมยัตอ่มา เป็นอาจารย์รุ่นหลงั แตง่บทสวดพวกนี �ขึ �น แล้วก็

ใช้เป็นบทขอ อ้อนวอนขอ กราบกรานขอ ออ่นน้อมขอ เดินเวียน

รอบขอ ไปเอาอยา่งศาสนาอื�น ที�เขามี "พระเจ้า" (GOD) ประทาน 
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หรือบนัดาลซะนี�! ซึ�งการสวดขอเอานั �น ไมไ่ด้! มนัไม่ได้ มนัเป็น

การขอที�ไมไ่ด้ เราต้องเป็นคนช่วยตวัเอง ทําเอาเอง และจะได้เอง 

มนัถึงจะด ี

แตเ่อาเถอะ จะขอหรือไมข่อก็ตามแต ่ถ้าเราน้อมใจของเรา ตั �ง

อธิษฐานวา่ อยากได้สิ�งนั �นสิ�งนี � ไปเป็นมงคล ! มงคลหรือความดี 

หรือเป็นชยัมงคล มนัก็ดีละ "ชะยะมงัคะลานิ" ชยัมงคลมนัดี ที�มี

ชยัมีมงคลตามวา่ แตม่งคล หรือความดีตามว่านี� เราควรจะได้

อย่างไร? เป็นยงัไง? 

บทพาหงุ ทั �ง ๘ อาจารย์ เกจิอาจารย์รุ่นหลงั (คือ ไมใ่ช่คาถาของ

พระพทุธเจ้าตรัสไว้) ได้ไปเรียบเรียง เอาประวตัิของพระพทุธเจ้า 

ที�พระพทุธเจ้าทา่นได้แสดงปาฏิหาริย์ก็ดี หรือวา่ แสดงความ

เก่งกล้าสามารถ โดยการปราบมาร ปราบยกัษ์ ปราบเดรัจฉาน ที�

โง่เง่ามืดมวั เพราะวา่เมามนั เมาสิ�งที�คนหลง แล้วก็ปราบคนใจ

หยาบอํามหิต ปราบคนที�มนัจอมลวงโลก หรือวา่ปราบไป 

จนกระทั�งถึงนกับวช ที�อวดดีหลงตน ปราบนาค เรียกวา่ 

พญานาคก็ได้ เดี�ยวจะอธิบายให้ฟัง 

พญานาค หมายถึงอะไร ? คนตา่งๆ หมายถึงอะไร? เดี�ยวจะ

เข้าใจ 
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ปราบพญานาค ไปจนกระทั�งถึงพระพรหม ปราบหมด เป็น

ความสามารถ ที�พระพทุธเจ้าของเรา ทา่นได้แสดง หรือได้กระทํา

มาแล้ว ในประวตัขิองทา่น ที�เราได้ฟังได้ยินมา แล้วพระ

เกจิอาจารย์รุ่นหลงัๆ ก็ไปเอามาแตง่ เรียบเรียงเข้า ร้อยกรองเข้า 

พระพทุธเจ้าของเรา ที�เรียกวา่ พระจอมมนีุ หรือ เรียกวา่ พระบรม

ศาสดา เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ได้ แล้วแต ่เป็นผู้ที�ได้ผ่านการ

ชนะ หมายความวา่ ชนะมาหมดทกุอย่าง ตั �งแตแ่สนร้ายกาจที�สดุ 

ไปจนกระทั�ง เก่งที�สดุขนาดไหนๆ พระพทุธเจ้า ชนะมาหมด นี�เป็น

ความดี เป็นความที�น่าสรรเสริญ เป็นสิ�งที�เราควรจะเอาแบบอย่าง 

เพราฉะนั �น ถ้าเราฟังพาหงุ ๘ บทแล้ว เราทําความเข้าใจให้ได้ ทั �ง 

๘ บทวา่ หมายความวา่อย่างไร? แล้วเราก็มีการประพฤติ เจริญ

รอยตามพระพทุธเจ้า เจริญรอยไป ตั �งแตบ่ทที� ๑ ที�กลา่วมาแล้ว

เมื�อกี �นี � ภาษาบาลี ซึ�งแปลความเป็นไทย บทที� ๑ ตั �งแต ่พาหงุ สะ

หสัสะมะภินิมมิตะสาวธุนัตงั ครีเมขะลงั... (จนถึง) ชะยะ มงัคลา

นิ ที�กลา่วไว้แล้ว แปลเป็นไทย แล้วเขาแปลกนัไว้ วา่อย่างนี � 

"พระจอมมนีุ ทา่นได้ชํานะพญามาร ผู้ นิรมิตแขนมากตั �งพนั ถือ

อาวธุครบมือ ขี�คชสารครีเมขละ พร้อมด้วยกองทพัมาร โหร้่องก้อง

กึก ทา่นเอาชนะได้ด้วยธรรมวิธี มทีานบารมี เป็นต้น 
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นี� คําแปลวา่อย่างนี � ถ้าฟังดเูผินๆ การเลา่ถึงวา่ พระพทุธเจ้า ชนะ

พญามาร ที�มีแขนยบุยบัไปหมดตั �งพนั และแขนตั �งพนันี � ถืออาวธุ

หมด ถือทกุๆมอืเลย ครบมือ ขี�พญาช้างสารครีเมขละ มีเสยีงโห่

ร้องของเสนา พลพรรคพวกมารทั �งหลาย มาพร้อมเลย อย่างนี � เรา

วาดรูป หรือเราปั �นรูป แสดงเป็นพญามาร ที�มีแขนตั �งพนั ถ้าเราไป

เข้าใจถึงวา่รูปร่าง คอยคิดเอา ดําริเอา หรือปั �นเอา วา่รูปร่างของ

พญามารนั �นแหละ ปั �นแขนเข้าไปตั �งพนัแขน ถืออาวธุครบมือ ตั �ง

พนั แล้วก็ขี�ช้างสารมา มีเสนามาร ถือมีด ถือง้าว ถือหอก โหร้่อง

กึกก้องมาอย่างนั �น เราก็เหน็เป็นรูปร่าง คงจะมีอํานาจมากทีเดียว

ละ่! ถ้าเราเหน็ เราคงจะวิ�งหนี ก็คนตั �งพนั หอกดาบอะไร เตม็ไม้

เตม็มืออย่างนี � ต้องวิ�งหนีแน ่

พระพทุธเจ้าเอง ทา่นสามารถเอาชนะสิ�งที�เรียกวา่ ถ้าคนมีรูป

อย่างนี � หรือวา่ สตัวโลกชนิดไหน ที�มีรูปร่างอย่างนี � ถือมีดถือหอก 

ถือดาบมาอย่างนี � น่ากลวั มเีสียงโหร้่องสง่มา กึกก้องเสียด้วย 

ซึ�งถ้าใครพาซื�อ หลงบญัญตัินั �น เป็นรูปธรรมโทโ่ล่ๆ  อย่างนั �นแล้ว

ละก็ ชีวิตของคณุทกุคนนี�นะ ไมม่ีทางที�จะเจอพญามารแบบนี �เลย 

เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด กี�ร้อยชาติพนัชาติ ก็ไมเ่จอ มารที�มีมือ

ตั �งพนั ถือมีดถือหอกดาบมาตั �งพนัมือ มีเสนามาร ร้องโหก่ึกก้อง



12 
 

มาอย่างนี � ไมม่ีหรอก ! คณุไมเ่จอหรอก ! แตค่ณุจะเจอพญามาร 

ที�มนัร้ายกาจ เหมอืนกบัมนัมีมีดเป็นพนัมือ ถืออาวธุครบมาทั �งพนั

มือ จะเจอ"ตวัแท้" ตวัจริงด้วย ถ้าคณุเข้าใจ ใสสวา่งเป็น 

"สมัมาทิฏฐิ" ได้ 

เมื�อไรคณุจะพบ มารพวกนี � ฟังดีๆ  ! มนัโหร้่องยั�วยวน กวนใจ มา

กําหราบให้คณุกลวั ให้คณุยอมสโิรราบ ถ้ามนัจะสั�งให้คณุทําเลว 

ขนาดไหน คณุก็จะทํา คณุกลวัมาร มารมนัยิ�งยวน มนับงัคบัขู่

เข็ญ ใช้มีด ใช้อํานาจตา่งๆ ใช้หอกใช้ดาบ ทิ�มแทง พยายามที�จะ

บงัคบั ให้คณุทําชั�วทําเลวยงัไง คณุก็ทํา เพราะคณุกลวัมนั กลวั

มารนี � คิดให้ดี ถ้ามารอย่างนี �แล้วละก็ ไมเ่หน็ตวั ไมม่ีมือไมม่ีแขน 

ให้เหน็โทโ่ล่ๆ หรอก ! แตม่นัเหมือนมีแขนมีมอืให้เหน็ มนัขู่คณุทกุ

เวลา บางท ีคณุกําลงัไมอ่ยากทําในสิ�งนี � เป็นสิ�งเลว แตม่นัก็บงัคบั

คณุเหลือเกิน บงัคบัคณุให้ทํา คณุรู้วา่สิ�งนี �ชั�ว คณุก็รู้ แตก็่ถกู

บงัคบัไป เหมอืนมีมาร มนัถือมีดถือหอกถือดาบ ทิ�มแทง ให้คณุ

ทํา การกระทําชั�ว การกระทําเลวอย่างนี � โดยที�คณุรู้คณุเหน็อยู ่

คณุเข้าใจอยู่วา่ เป็นของไมด่ี แตก็่เหมือนพญามารบงัคบัอยู ่นั�น

แหละ มารที�เจ้าของเอง จะเหน็จะรู้ คนเราทกุคน จะเหน็จะรู้ใน

ชาตินี � ไมต้่องชาติไหน อย่างนี �แล้วละ่ก็ ได้ผล ถ้าใครเข้าใจธรรมะ 
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ซึ�งเป็นธรรมาธิษฐาน ที�แปลออกมาแล้ว ไมต้่องไปปั �นรูป จะเป็น

พญามาร ขี�คอช้าง มีมือตั �งพนัมือ ไมต้่องแปลงรูป เป็นปคุลาธิษ

ฐานอย่างนั �น แตเ่ป็นความเลวบงัคบัใจคณุ ให้คณุทาํสิ�งนั �น นั�น

แหละ "ตวัมาร" มนัจะเจอมาจากไหนก็ช่าง มนัอาจจะเป็นเจ้านาย 

ห้าร้อยคน คนละ ๒ มอื ก็มแีล้วพนัมือ และบบีบงัคบั ให้คณุทํา

ความชั�วนั �น คณุไมย่อมโกง แตเ่จ้านายอีกห้าร้อยของคณุโกง แล้ว

บีบบงัคบัให้คณุโกงด้วย นี�แหละเจ้านาย หรือวา่มารพนัมือละ ซึ�ง

บงัคบัคณุ ถือหอกถือดาบบงัคบัให้คณุโกงตาม คณุรู้อยูอ่ย่างนี �

แล้ว คณุก็แพ้มนั คณุสร้างทําความชั�วนี � ก็เหมอืนกบัถกูมาร ที�ยื�น

หอกยื�นดาบ เอามีดทิ�มแทง บงัคบัขู่เขญ็ให้คณุทํา เสร็จแล้ว คณุ

ชนะความชั�วไมไ่ด้ พ้นความชั�วไม่ได้ คณุทําความชั�วนั �น เรียกวา่ 

คณุแพ้มาร 

ถ้าคณุเอง หาทางปลีกออก ไมย่อมเป็นทาสพญามาร แม้จะมีพนั

มือ เอาหอกเอาดาบทิ�มแทง คณุก็ไมย่อม ปลีกตวัหนีเสีย ไมย่อม

ร่วมมือ นี�คณุรู้ชดัวา่ นี�เป็นความชั�ว คณุไมท่ําเลย ใครผู้ใดก็ตาม 

ถ้าทําได้อย่างนี � แน่นอน ชนะมารที�มีมือตั �งพนั หรือถืออาวธุครบ 

จริงๆด้วย อย่างนี �คณุจะพบ อย่างนี �คณุจะต้องทํา 



14 
 

เพราะฉะนั �น แม้มารจะมีมือเพียงสองมือ สามมือ ถือมีดมาทิ�ม

แทงคณุ ก็อย่าทํา อย่าวา่แตม่ารมีอาวธุครบพนัมือเลย มารเลก็ๆ 

น้อยๆ แม้จะมีหอกมีดาบมาทิ�มแทง ให้คณุทําชั�ว คณุก็อย่าไปทํา 

อาจจะเป็นพอ่เป็นแมค่ณุนี�แหละ บงัคบัให้คณุทําชั�ว ทั �งๆที�คณุรู้

วา่ความชั�ว เหมือนพอ่แมบ่งัคบั เหมือนกบัถือมีดถือหอกถือดาบ 

นี�แหละบงัคบั แล้วคณุก็จะต้องทําชั�วอย่างนี � เพราะพอ่แมบ่งัคบั 

หรือเพราะพี�น้องบงัคบั เพราะญาติโก โยติกาบงัคบั เพราะเมีย

คณุ เพราะผวับงัคบั เพราะลกูบงัคบั เพราะแฟนบงัคบั เพราะ

เจ้านายบงัคบั ก็อย่าได้ลว่งละเมิดกระทํา เป็นอนัขาด คณุต้อง

ชนะทกุประเภท แม้แตม่ีมือตั �งพนัมือ คณุจะต้องชนะให้ได้ บงัคบั

คณุถือหอกถือดาบ ก็ต้องบงัคบัตวัเอง ชนะมารอย่างนี �ให้ได้ 

เพราะฉะนั �น ยิ�งมารมีมือเดียว ถือหอกถือดาบ ยิ�งอยา่ไปยอมแพ้ 

เป็นอนัขาด ถ้าเรารู้ได้วา่ ความชั�วอย่างนี � เรียกวา่ บทที� ๑ ของพา

หงุ บทถวายพรพระ ผู้ที�เป็นพระได้ ต้องเป็นคนอย่างนี � 

เป็น"พระ" คือ "ผู้ประเสริฐ" คือ"คนด"ี อย่าเพิ�งไปหลงเข้าใจวา่ 

"พระ" คอืคนโกนหวั หม่จีวร อยู่เพยีงเทา่นั �น เป็นอนัขาด 

ผู้ที�เป็น"พระ" ได้ ต้องเอาชนะมาร ที�อยู่เหนือหวั(ใจ) ของเราได้ มีด

หอกดาบ คมแหลมหลาวอะไรก็ตามแต ่รู้วา่ไมม่ีใครบงัคบัเราได้ 
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เอาหอกทิ�มแทงตาํลงไป คมหอก คมดาบ คมมีด คมปืน อย่าไป

ให้ตวัเองชั�วลงไป เพราะคมหอก คมดาบ คมมืด คมปืน อย่างนี �

เรียกวา่ เป็นผู้ชนะ 

พระพทุธเจ้าเอาชนะ แม้แตม่ารมือตั �งพนั ทนได้สู้ได้ เอาชนะได้ 

ไมล่ว่งละเมิดความชั�วเลย อย่างนี �เป็น อนัต้น 

ทา่นบอกไว้ในนี �วา่ ทา่นเอาชนะมารเหลา่นั �นได้ ด้วยวิธีอะไร? 

ด้วยวิธี ยอมเสียสละ ยอมให้ไป ไมเ่อาด้วย ภาษาบาลี แปลวา่ ทา

นาทิธมัมะวิธินา ชิตะวา มนิุนโท ชนะลงแล้ว ด้วยทานบารมี สละ

ไป ไมย่อมเอาด้วย อย่างนี �เรียกวา่ ชนะด้วยการไมเ่อาด้วย 

เมื�อกี �นี � ยกตวัอยา่ง นายของคณุ ๑๐ คน ๒๐ คน มีมือ ๒๐ มือ 

๔๐ มือ หรือวา่นายร้อยคน เหนือคณุ มีมือสองร้อยมือ มาบงัคบัขู่

เข็ญคณุ ให้คณุทําชั�วตาม โกงตาม คอรัปชั�นตาม เพราะนายเขา

คอรัปชั�นหมดแล้ว บีบบงัคบัให้คณุคอรัปชั�น คณุก็อย่าเป็นอนั

ขาด อย่าไปเอาด้วย ให้เขาไป เขาจะโกงเขาจะกินอย่างไร ให้เขา

ไป เรายกเลิก ถ้าเราอยู่ด้วยไมไ่ด้ ลาออก ให้มนัตายไปเลย ไมท่ํา

ชั�ว เมื�อรู้ชั�วแล้ว ต้องเลกิ อย่างนี �นี�เรียกวา่ เราชนะมาร ด้วยการรู้ดี

รู้ชั�ว มารจะมีฤทธิ�มีเดช แข็งขนัเก่งกล้า ใหญ่อย่างไร เราก็ชนะ
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ด้วยการยกเลิก เสียสละ ไมเ่อาด้วย ยอมให้ไปเลย ไมพ่ยายามที�

จะไปแยง่มา หรือไมพ่ยายามไปสมุหวั ร่วมกบัเขาทําชั�ว 

อย่างนี �เรียกวา่เป็น "การกระทํา" (กรรม) ถ้าใครเข้าใจ พาหงุ บทที� 

๑ นี � ผู้นั �น ก็จะเอาไปทําประโยชน์ได้ เอาไปก่อประพฤติ ปฏิบตัิตน 

ให้มนัเป็นธรรม ไมใ่ห้ละเมิดความชั�ว 

เพราะฉะนั �น ถ้าใครทํา ผู้นั �นก็ได้ทนัที ไมต้่องมาสวด ตนัเตชะสา 

ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลานิ ไมต้่องมาขอ ด้วยเดชแหง่ 

พระพทุธเจ้า พระชยัมงคล ไมต้่อง! 

คณุทําเอง ไมต้่องไปฟังพระสวดก็ได้ ได้จริงๆด้วย ถ้าคณุเข้าใจ

จริงๆแล้ว หรือฟังสวด ก็ได้ประโยชน์ ถ้าคณุรู้เรื�อง แปลออก และ

หรือพอฟังแล้ว มนัก็มีฤทธิ� เตือนคณุ เร่งให้คณุละชั�ว นั �นๆได้ 

แตถ้่าได้ฟังพระสวดเฉยๆ สิ คณุไมไ่ด้อะไร ฟังพระสวด เสร็จแล้ว 

คณุก็ไปนั�งทําชั�ว มนัจะได้อะไร คณุไมป่ระเสริฐ คณุไมไ่ด้เป็นพระ 

คณุจะเป็นพระได้ คณุต้องชนะความชั�วอย่างนี � นี� พาหงุ บทที� ๑ 

นะ 
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บทที� ๒ 

มาราติเรกะมะภิยชุฌิตะสพัพะรัตติง  

โฆรัมปะนาฬะวะกะมกัขะมะถทัธะยกัขงั  

ขนัตีสทุนัตะวิธินา ชิตะวา มนิุนโท  

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลานิ 

คําสดุท้าย ลงท้ายเอา ชิตะวา มนิุนโท หมายความวา่ 

พระพทุธเจ้า เอาชนะได้ มนิุนโท หมายถึง พระพทุธองค์ ชิตะวา 

หมายความวา่ เอาชนะได้ แปลเป็นไทย บทนี �ก็มีวา่ 

"พระจอมมนีุ ได้ชนะอาฬวกะยกัษ์ ผู้มีจิตกระด้าง ปราศจากความ

อดทน มีฤทธิ�ยิ�งกวา่พญามาร เข้ามาตอ่สู้  ยิ�งนกั ด้วยวิธีทรมาน 

เป็นอนัดี คือขนัติฯ" 

ข้อนี �หมายความวา่ พระจอมมนีุ ได้เอาชนะยกัษ์ ตอนนี �ชนะยกัษ์ 

เมื�อกี �นี �ชนะมาร ชนะอาฬวกะยกัษ์ ผู้มีจิตกระด้าง แขง็กระด้าง 

แตไ่มอ่ดทนเสียด้วยสิ! ปราศจากความอดทน ยกัษ์นี�ขี �ขลาด ! ไม่

อดทนหรอก ฉะนั �น ใจที�ยงัแข็งกระด้าง นั�นแหละ ไมด่ี แตเ่ขามี

ฤทธิ�นะ มฤีทธิ�ยิ�งกวา่พญามาร เข้ามาตอ่สู้  ยกัษ์เข้ามาตอ่สู้  

พระพทุธเจ้าทา่นเอาชนะได้ด้วย วิธีทรมาน คือพระองค์มีขนัติ ใช้ 
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ขนัตีสทุนัตะวิธินา ใช้ขนัติบารมี ใช้ขนัติ เป็นสิ�งที�เอาชนะได้ ชนะ

พญายกัษ์ได้ 

เอาละ คราวนี �แหละ ถ้าคณุฟังแล้ว คณุก็ไปนกึถึงส ิหน้าตาแบะๆ 

ตาโปนๆ เขี �ยวออกมาสองเขี �ยว สีเขียว สขีาว อะไรก็ตาม ถือไม้

กระบอง เพน่พา่น ขาโตๆ มอืโตๆ ตวัใหญ่ๆ อย่างนี �เขาเรียกวา่ 

เราปั �นรูปเอามาด ูหรือมาวา่ มาขูก่นั ให้เหน็วา่ มนันา่กลวั วา่ยกัษ์

นี � เป็นแล้ว น่ากลวัน่าเกลียดน่าชงั แตถ้่าเรารู้ถึงหวัใจของยกัษ์

แล้ว ยกัษ์นี � เป็นผู้มีจิตกระด้าง ปราศจากความอดทน ไอ้การที�จิต

กระด้างนี � มีจิตไมอ่่อนโยน ไมส่ภุาพ มีจิตแข็งกระด้าง กบัการที�

ปราศจากความอดทน อย่างนี � เราเรียกวา่ยกัษ์ ถ้าไปนกึถึงยกัษ์ ที�

ถือไม้กระบอง เที�ยวแยกเขี �ยว เที�ยวตาโปนๆ ปากแบะๆ แล้วละก็ 

คณุเกิดอีกร้อยชาติ คณุก็ไมเ่จอยกัษ์ ที�คณุจะต้องปราบ ต้อง

เอาชนะ 

หรือยิ�งไปหลงใน "ภวตณัหา" อยู่ดีไมว่า่ดี ไปหลงวา่"ยกัษ์" คือตวั

ลกึลบัชนิดหนึ�ง ที�หลอกกนั มอมเมากนั ต้องหลบัตาบําเพญ็ ถึง

จะเหน็ได้บ้าง หรือไมห่ลบัตาละ่ ลมืตากนัโพลงๆ ก็เหน็รูป สมัผสั

ร่างกนัได้แล้ว ก็ไมเ่ข้าใจแท้ ใน"ยกัษ์" ได้กนัสกัท ีก็ซวยกนัไปกี�

ชาติ ก็งมงายกนัอยู ่เทา่นั �นๆ 
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"ยกัษ์" อย่างนี �ก็มจีริง มีกบัเฉพาะผู้ยงั "ไมห่มดอตัตา" ปัญญาขั �น 

"อนตัตาธรรม" ยงัไมข่ึ �นสูจิ่ต จิตยงัมีความหลงผิดใน "อสรีระ" วา่

เป็น"สรีระ" ก็จะยงัได้ถือวา่ จิตของผู้นั �น ยงัออ่นกวา่ยกัษ์ เสียด้วย

ซํ �า จงึยงัถกูหลอกอยู่ได้ 

แตถ้่าคณุนกึถึง "ยกัษ์" ที�หมายถงึ จิตปราศจากความอดทน ที�

หมายถึง จิตแข็งกระด้าง คณุจะเจอ "ยกัษ์" ทกุวนั 

โดยเฉพาะ ที�จิตของคณุเอง คณุดจิูตของคณุเถอะ ถ้าจิตใดของ

คณุ มนัไมส่ภุาพ มนัหยาบคาย จิตของคณุ มนัไมอ่ดทนเอา

เสียเลย จะโน้มน้อมไปในทางที�ถกูกวา่ ดีกวา่ สงูกวา่ มนัก็ไมย่อม

สกัที ยงัพะว้าพะวงั ติดที�ผิด ติดที�ตํ�า หลงที�ไมส่งูจริง อยู่นั�นแล้ว ! 

นี�คือยกัษ์ จะทําการทํางาน จะคิดโน่นคิดนี� ทําคณุงามความดี จะ

ทําให้ใจตวัเอง มนัสภุาพ เรียบร้อย ออ่นโยน ก็ทําไมไ่ด้ เพราะใจ

มนัแข็งกระด้าง ใจมนัมีฤทธิ� ใจมนัอยากทําตามใจ อยากจะ

อ่อนโยน มนัก็ไมอ่่อนโยน จะแข็งกระด้าง อยูอ่ย่างนั �นแหละ ดู

เหมือนมนัแข็งมนัแรง ดเูหมอืนมนัมีฤทธิ� มีคณุ แตแ่ท้จริงแข็ง

กระด้าง ไมไ่ด้แขง็ดี แรงร้าย ไมใ่ชแ่รงดี มีฤทธิ�เลว ไมใ่ช่ฤทธิ�ดี มี

คณุหลอกๆ ซึ�งที�แท้ๆนั �นเป็นโทษ จะอดทนไอ้โน่นนิด ไอ้นี�หนอ่ย ก็
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ไมอ่ดทน ที�จะทําอะไรดีขึ �นมาหน่อย ก็ไมก่ล้า ไมอ่ดทน เขาถึง

เรียกวา่ยกัษ์ เรียกอีกภาษาหนึ�งวา่ "อสรุกาย" 

คําวา่ "อสรู-อสรุา" ถ้าใครเรียนหนงัสือมา จะเคยได้ยิน อสรุา 

แปลวา่ยกัษ์ เคยได้ยินไหมละ่? อสรุา แปลวา่ ยกัษ์ ใครเคยได้ยิน 

ถ้าเรียนมา ทกุคน ไมม่ีพลาดแหละ 

เพราะวา่ อะ แปลวา่ไม ่สรุะ แปลวา่กล้า อสรุ ก็แปลวา่ไมก่ล้า ใจ

ที�มนัไมม่ีความกล้า ใจที�มนัปราศจากความอดทน ใจที�มนัแข็ง

กระด้าง อย่างนี �คือ "ยกัษ์" 

อย่าไปนกึถึงรูปถงึร่าง ที�เขาปั �นรูปไว้เลย เป็นอนัขาด เราต้องนกึ

ถึงยกัษ์ ที�อยู่ในคน ยกัษ์คอืหวัใจ คือ วิญญาณ การที�มนัเป็น

รูปร่างอย่างนี � จิตใจมนัเป็นอย่างนี � อย่างที�กลา่วแล้ว ถ้าเราเข้าใจ

เป็น ธรรมาธิษฐาน เข้าใจถึง จิตในจิต ถึงธรรมในธรรม คือ เป็น

แบบอธิบายเนื �อหาสาระ ของพระธรรมแท้ๆ แล้ว คณุจะเข้าใจเลย 

มนัหมายถึงจิตใจ หรือหมายถงึ วญิญาณของเราที� "ด"ี (กศุล

ธรรม) หรือที� "ชั�ว" (อกศุลธรรม) 

ถ้าเราไมม่ีใจสภุาพ เป็นความใจไมก่ล้า นั �นแหละ เรากําลงัเป็น

ยกัษ์ รูปร่างหน้าตาเรา อาจจะไมเ่ป็นยกัษ์หรอก แตห่วัใจเราเป็น
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ยกัษ์ พระพทุธเจ้าก็เหมือนกนั ทา่นชนะโดย ธรรมาธิษฐาน คือ 

ชนะสิ�งที�ถือวา่เป็นยกัษ์แบบนี � แตท่า่นไมไ่ด้ชนะ โดยไปตีรันฟัน

แทง เอาปืนไปสู้กบั ไม้กระบองยกัษ์นะ ในนี �ก็บอกอยู่แล้ววา่ ทา่น

เอาชนะยกัษ์ด้วย "ขนัตีสทุนัตะวิธินา" คือ ใช้ขนัติ ความอดทน 

อย่างยิ�งยวด แทนที�จะเป็นคนไมรู้่จกัอด ไมรู้่จกัทน ทา่นกลบัเป็น 

ผู้อดทนอนัยิ�งยอด เอาชนะยกัษ์ได้ คิดให้ดี นี �เป็นคําสอนที�ดี ถ้า

เราฟังรู้เรื�อง ถ้าเราฟังคําสอนอนันี � แล้วเอามา ประพฤติตามซิ เอา

ไปอ่าน (ตรวจสอบ ในจิตของตน) เหน็วา่เป็นยกัษ์ ใช่ไหมเอ่ย ? 

ยกัษ์มนัอยู่ในตวัเรา ใช่ไหม? ถ้ายกัษ์มนัอยู ่ในตวัเราแล้ว ก็ชนะ

มนั ด้วยความอดทน ขนัติบารมี อดกลั �น ฝืน ให้กล้าทีเดียว แล้ว

เราจะชนะยกัษ์ อย่างนี �แล้ว คณุจะเหน็ยกัษ์ ฟังแล้วมีประโยชน์ 

ไมใ่ช่ไปนั�งสวด อ้อนวอนกนั "ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคลา

นิ" ขอชยัมงคลทั �งหลาย ด้วยเดชะแหง่ พระพทุธชยัมงคลนั �น "ขอ"

ให้ตาย มนัก็ไมม่ี ยี�สิบตาย ห้าสบิตาย ร้อยตาย พนัตาย ร้อยชาติ 

ห้าหมื�นชาติ มนัก็ไมไ่ด้ "ขอ" อย่างไรก็ไมไ่ด้ ต้องทําเอา และต้องรู้

ด้วยปัญญา วา่ยกัษ์คืออะไร? ยกัษ์ที�พระพทุธเจ้าทา่นสู้  ก็ต้องเก่ง

กวา่ยกัษ์ ที�เราสู้  จะขู ่จะกดข่ม หรือวา่มนัจะดื �อรั �น หรือมนัจะ

แข็งแรงกวา่เรา เราเองจะเอาชนะมนั ตามภาษา เรารู้ได้ที�ใจวา่ ใจ
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ของเราเอง มนัจะแข็งกระด้าง เทา่ไหนๆ เราก็ฆ่ามนั เทา่นั �นๆ มนั

ไมรู้่จกัอด จกัทน หดัทนเข้า แล้วเราจะเป็นผู้ชนะยกัษ์ 

นี� พาหงุ บทที� ๒ "มาราติเรกะมะภิยชุฌิตะสพัพะรัตติงฯ" 

นี�แหละ พาหงุ ข้อที� ๒ จําไว้ อย่าไปเที�ยวได้ฟังพาหงุ สวดเสร็จ 

เสร็จ ยิ�งเป็นภาษาบาลี ยิ�งยอด กนัโน่นกนันี� กนัยกัษ์กนัมาร อนั

ลอยลมเพ้อพก เป็นอนัขาด หรือไมง่ั �นก็เกิดผล ลาภ ยศ อะไร

อย่างนั �น อย่างนี � หวงัเพ้อ ลมๆ แล้งๆ มนัไมใ่ช่หรอก ! มนัจะต้อง

ทําความเข้าใจ แล้วก็ทํา เอาไปประพฤติเอง ไมใ่ช่เรื�องลกึลบั ! 

ไมใ่ช่เรื�องขลงั ! เป็นเรื�องความรู้ ความประเสริฐ ความจริง จงเอา

ไปปฏิบตัิให้ได้ ถ้าปฏิบตัิได้ เราก็จะเป็นผู้ เจริญ เจริญยิ�งๆ ไมใ่ช่

เจริญด้วยพทุธชยัมงคล อ่านเป็นภาษา อย่าฟังแตเ่พียงเสียง แต่

เจริญด้วย พทุธชยัมงคล แบบเราชนะ ด้วยคณุงามความดี ชนะ

ด้วย"กรรม" อนัคือ "การกระทําแท้ๆ ให้ม ี"พทุธ" ให้ม"ีมงคล" 

ปรากฏขึ �นที�ตนจริงๆ เราชนะด้วยการกระทําความดี ให้เกิดที�ตวั

ของเรา เรียกวา่ พทุธชยัมงคลแท้ ไมใ่ช่วา่ เราไปนั�งสวดเอา หรือ

ไปฟังสวดเดอ๋ๆ แล้วได้พระชยัมงคล ไมใ่ช่นะ! นี�เป็นบทที� ๒ 
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บทที� ๓ 

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมตัตะภตูงั  

ทาวคัคิจกักะมะสะนีวะ สทุารุณนัตงั  

เมตตมัพเุสกะวิธินา ชิตะวามนิุนโท  

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลานิ 

บทนี � ชนะอะไร เอาแปลก่อน แปลให้ตรงตวั "ชนะช้างตวั

ประเสริฐ" ที�ชื�อวา่ "นาฬาคิริง" เป็นช้างเมามนัยิ�งนกั แสนที�จะ

ทารุณ ประดจุเพลิงป่าและจกัราวธุ และสายฟ้า ด้วยวิธี รดลงด้วย

นํ �า คือพระเมตตา "เมตตมัพเุสกะวธิินา" นี�สสิําคญั ชนะด้วยอะไร 

ทา่นเอาชนะด้วย "เมตตมัพเุสกะวิธินา" ชนะด้วย เมตตาธรรม 

ทีนี �ช้างตวันี � มนัแสนจะทารุณ มีจกัราวธุ มีสายฟ้า มนัร้ายกาจ

มากนะ ช้างตวันี � ถ้าใครเคยได้ฟังประวตัขิองพระพทุธเจ้า ก็คงรู้ 

ชื�อวา่ นาฬาคีรีตวันี � เป็นช้างเมามนั ที�เทวทตัปลอ่ยออกมา เพื�อจะ

ให้มนัมาขยํ �า หรือมาเหยียบมาแทง พระพทุธองค์ ในขณะ

บิณฑบาต หรือในขณะ "โปรดสตัว์" พระอานนท์ก็วิ�งออกมากนั ให้

พระพทุธเจ้า ทา่นก็ห้ามพระอานนท์ไว้ พระอานนท์ก็ปลอ่ย เข้าไป

ถึงพระพทุธองค์ พระพทุธองค์ก็ทรงพดูกบัมนั ด้วยเมตตา ทา่นใช้

จิตเมตตานั �น ห้ามให้ช้างตวันี � หยดุเมามนัได้ ฟังอย่างนี �แล้ว เราก็
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นกึวา่ เออ! เก่งนะ พระพทุธเจ้านี� สู้ ช้างที�เมามนัได้ สามารถหยดุ

ช้าง ที�ขณะเมามนัอย่างหนกัได้ ที�มนัเมาถึงขนาด ไฟไหม้ป่า 

ขนาดจกัราวธุ สายฟ้าแลบ อย่างนั �น พระพทุธเจ้า ยงัเอาชนะได้ ก็

จริง! เพราะทา่นมีจิตที�เก่ง 

ทา่นชนะด้วยอะไร? จิตที�เก่งคืออะไร? เมื�อกี �บอกแล้ววา่ ด้วย 

เมตตมัพเุสกะวิธินา ทา่นเอาชนะด้วยเมตตาธรรม ทา่นมีเมตตา

มากพอสงูพอ จงึชนะช้างเมามนั ชนะความมืดมวั ของเดรัจฉาน

ทั �งหลายได้ เดรัจฉานสตัว์ตวัช้างนี � เป็นเดรัจฉาน 

ทีนี �ในทางธรรม ก็ต้องมีธรรมปัญญา เพราะวา่ ถ้าเราจะคอยช้าง

ชื�อ นาฬาคีรี หรือช้างที�เมามนั แล้วไปทําตวัเองให้เก่ง โดยไปปั �น

จิต เลน่ฤทธิ�พิลกึพิลั�น เลน่อํานาจทางพลงัจิต วา่งั �นเถอะ พอเหน็

ช้างเมามนัวิ�งออกมา ก็ใช้จิตบงัคบัหรือหกัห้าม หรือแผเ่มตตา 

หรือกลอ่มอะไร ก็ตามแตจ่ะเรียก จนช้างเมามนั หยดุเมา รู้สกึนกึ

ยอมแพ้ วา่งั �นเถอะ ขอให้มนัเป็นตรงๆ วา่ม"ีพลงัจิต" ขลงัๆ ! เดด็ๆ 

! จะไปปราบช้างที�เมามนั แม้คณุเอง คณุมฤีทธิ�ได้ขนาดนั �น คณุก็

ไมเ่ข้าทา่หรอก คณุจะไปหาช้างที�เมามนั ได้ปราบมนั ก็หายาก ถึง

หาได้ มนัก็เป็นความเก่งแคป่ราบช้างตกมนั แล้วคณุก็จะไปเป็น

ลกูจ้างเจ้าของช้าง ที�เขามีช้างเยอะๆ ก็เหน็จะเทา่นั �น ! ไมไ่ด้
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ประโยชน์อะไร เสยีเวลาไปเรียนวิชชา วิชชาที�จะไปชนะช้างเมา

มนัแบบนี � แล้วก็เอาปราบช้างเมามนั เสียเวลาเปลา่ ไมเ่หน็จะคุ้ม 

ยิ�งเป็นคนขนาด "เจ้าชายสิทธตัถะ" ยิ�งไมคุ่้มใหญ่ 

ตามจริง หรือตามขั �นของธรรมในธรรม ชนะเดรัจฉาน ที�เมามนั

นั �นหนะ มนัไมไ่ด้หมายเอา เป็นตวัสตัว์โต้งๆ อย่างนั �นหรอก ไมว่า่

ช้าง ไมว่า่อะไร ก็ตามแต ่แล้วก็โดยเฉพาะคําวา่ "เดรัจฉาน" นั �น 

ทา่นหมายเอา ที�มนัอยูใ่นร่างของคนนี �แหละ ใครก็ตาม หรือเรานี�

แหละ ถ้าเผื�อวา่ใจตํ�า มีจิตโง่เง่า เมามืดมวั มีโมหะเตม็ โมหะ 

หมายความวา่ ความมืดมวั ความหลง ความเมา เมาลาภ เมายศ 

เมาสรรเสริญ เมาอํานาจ เมาอบายมขุ เมากามคณุ ก็ตาม ผู้ ใด

จิตถกูมอมเมาด้วยอบายมขุ ถกูมอมเมาด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ 

ถกูมอมเมาด้วยอํานาจด้วยฤทธิ� ถกูมอมเมาด้วยกาม ด้วยอตัตา

ตา่งๆ ผู้นั �นแหละ เป็นเดรัจฉาน เป็นช้างเมามนั เมามืด โง่เง่า ไมรู้่

เรื�องเลย ไมรู้่ตวัเลย มนัทําร้ายคนที�ชื�อวา่ "เมามืดมวั" นั �นเอง 

หรือผู้ใดที�เป็นเพื�อน ติดอบายมขุ ก็จะมาทําลายเรา หมายความ

วา่ จะมาชวนเราไปเลน่อบายมขุด้วย เพื�อนคนใด เมายศ เมา

สรรเสริญ เมาอํานาจ จะมาชวนเราไปเมาลาภ ยศ สรรเสริญ เมา

กบัสิ�งทั �งหลาย หรือเพื�อนคนใด เมากามคณุ จะมาชวนเราไปเสพ
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กาม เมากาม เมาอตัตา จะมาชวนเราไปเมาอตัตา เราพงึรู้เถิด 

เราจะช่วยเพื�อน ประดจุสตัว์เดรัจฉาน ผู้ นี �ให้ได้ เพราะเขากําลงั

เมาโลก กําลงัหลง ไอ้สิ�งที�ไมค่วรจะไปเมา คนไหนไปเมาอยู ่คน

นั �นก็ดําดิ�งอยู่ เป็นสขุเป็นทกุข์ อยูก่บัไอ้สิ�งที� เขาหลงมนั คนนั �น

เรียกวา่ โงเ่ง่า เหมือนเดรัจฉาน เดรัจฉาน นี �เรียก สตัว์(คน)โง่เง่า 

ถ้าโง่เง่าหนกัใหญ่ ก็เรียกวา่ เทา่กบัช้าง ยงัมืดมวั เมามนัมาก ถ้า

โง่เง่า "ไมม่ากไมใ่หญ่" ก็เป็นเดรัจฉานน้อยลงไป ตามขนาดตาม

จริง แตก็่คือ ยงัไปติดมนัอยู่ กบัสิ�งเหลา่นั �น 

ถ้าเป็นเรา ก็จงสงสารตวัเอง คือเราจะต้องเอาชนะให้ได้ เรา

จะต้องปลอ่ยเสีย เราต้องทําให้สร่าง ต้องจางคลาย ถ้าเป็นเพื�อน 

ก็จงสงสารเขา ถ้าสอนเขาได้ ช่วยเขา จงใช้ "อํานาจเมตตา" อย่า

ไปตามใจเขา 

ฟังดีๆนะ ! "เมตตา" หมายความวา่ "อย่าไปตามใจเขา" อย่าไปกบั

เขา เหมอืนเราชนะมาร อย่าไปยอมแพ้เขา อดทน เหมือนเราชนะ

ยกัษ์ อย่าไปเหน็ตามเขาแท้ๆเชียว ถ้าเราไปเหน็ตามเขา ไปเหน็วา่ 

แหม! อบายมขุก็ดี ไปหลงลาภหลงยศ ไปหลงสรรเสริญ ไปหลง

เสพกาม ไปหลงเสพอตัตา ถ้าหลงตามเขา เราไมอ่ดทน เราไม่
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พยายามทําใจให้มนัดี ให้มีปัญญา แล้วมนัก็ไปหลงตามเขาไป 

ไมไ่ด้ ! 

เราก็ถกูมาร หรือถกูกามกลืนกินอีก ถกูอบายมขุ ถกูลาภ ยศ 

สรรเสริญ สขุ และถกูอตัตากลืนกินอีก เราจะชนะมาร ชนะยกัษ์ 

ต้องอดทนให้ได้ เราจะชนะความเป็นเดรัจฉาน ต้องมี "เมตตา" ให้

ถกูให้ดี แท้จริง 

แม้แตใ่จเราไปอยากติดอบายมขุ บางทีเราอยากจะไปเสพกาม 

บางทีอยากจะไปหลงลาภ บางทีไปตะกละตะกลาม ไปโลภลาภ 

โลภยศ หลงสรรเสริญอยู ่ใจเราเป็นอย่างนั �นอยู ่เราก็จะต้อง

อดทน ฝืนกลั �น ให้ชนะยกัษ์ให้ได้ อย่าไปปลอ่ยให้ยกัษ์ มนัมาข่มขู่

เรา เราจะชนะยกัษ์ด้วย "ขนัติบารมี" เสร็จแล้ว เมื�อไหร่ รู้ทนัอย่าง

นั �นแล้ว ทีนี �เราจงึใช้ "จิตเมตตา" ในความเป็นมิตรที�ดี 

"เมตตา" ตวันี � รากศพัท์ภาษาเดิม เรียกวา่ "มิตตะ" หรือ "มตะ" 

หมายความวา่ ที�รู้ รู้แล้ว เราก็เป็นมิตร กลา่วคือ ให้ช่วยผู้อื�นให้ได้

ดี เมตตาหมายความวา่ สงสารผู้อื�น หรือตนก็ตาม ตนเมา ตน

โง่เง่า ตนมืดมวั ก็ต้องเมตตาตนเอง ช่วยตนเองนั�นแหละ ให้ได้ดี 

ให้รู้ตวั ให้ตวัเองหยดุเมาหยดุมืดก่อน แล้วก็ช่วยเขา บอกเขาบ้าง 

เมื�อเราเองไมไ่ปเลว อดทนได้แล้ว เราไมไ่ป ไมเ่มามนัเหมือนเขา 



28 
 

แล้วเราก็ช่วยเขา สงสารเขา ให้เขาหยดุเสพ อบายมขุ หยดุหลง

ลาภ เมาลาภ เมาสรรเสริญ หยดุหลงกาม เมากาม หยดุเสพกาม

เสีย เขายงัมีเศษ"อตัตา" เมาอตัตา ก็ให้เขาหยดุ เขารู้เทา่ทนัใน"

อตัตา" ให้ได้ เราก็จะเป็นผู้ เมตตา อย่างดีอย่างถกู ชว่ยเขาได้

อย่างนี � 

พระพทุธเจ้าทา่นมีจิตเมตตาอนันี �แรง ทําไม? ต้องใช้คําวา่ 

"เมตตา" เมื�อจะชว่ย "เดรัจฉานที�เมามนั" ก็เพราะผู้ โง ่ผู้ เมาโลกียะ

นั �น ไมรู้่ตวัหรอก ! เขาติดเขาหลง วา่มนัน่าได้ น่ามีน่าเป็น เขา

อร่อย เขาหลงจริงๆ เขายงัไมรู้่ชดั เขายงัเหน็วา่มนัดี ถ้าเราจะไป

วา่"ไมด่"ี มนัก็ขดัใจเขา เขาจะโกรธจะแค้น เราจะไปห้าม สิ�งที�เขา

อร่อย ที�เขาได้เขามเีขาเป็นกนันั �น เขาจะไมช่อบใจ เขาจะโต้ตอบ

ย้อนแย้ง บางท ีถงึขั �นร้ายขั �นแรงออกมาเลย ซึ�งเดรัจฉาน เขาก็มี

ฤทธิ� มีกําลงั มอีํานาจของเขาเหมอืนกนั เราก็จะต้องมี "เมตตา" 

ให้มาก ต้องใจเยน็ ยงัไงๆ ก็อย่าทิ �งเขาเลย แม้เขาจะโต้ตอบ เลน่

งานเราเทา่ใดๆ ก็จงช่วยเขา สงสารเขา และต้อง "สงสาร" ให้ถกู ! 

อย่าไปสงสารโดยสง่เสริมเขา ให้เมาหนกัเข้าไปอีก เป็นอนัขาด 

"สงสาร!" นี � คือจะต้อง "ขดัเกลา"เขา ย้อนแย้งเขาให้เก่ง ถ้าย้อน

แย้งไมเ่ก่ง ก็จะขาดกนั จะไมไ่ด้ช่วยกนั ถือวา่หมดมิตร จงึต้อง
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ฉลาดขดั ฉลาดทาํลาย ความมีความเป็นของเขาให้ได้ ต้อง

พยายามควกัของอร่อย ออกจากปากเขาให้ได้! แม้จะถกูเขาย้อน

แย้ง ทบุตี โต้ตอบรุนแรง (เพราะเขายงัไมรู้่จริงๆ วา่เราช่วย เขาจะ

นกึวา่ เราเบียดเบยีนเขา เอาเสียด้วย) ก็ต้องอดทน ให้คง"สงสาร" 

เขาอยู่ อย่าเสื�อมถอย ท้อแท้ อย่าหยดุสงสาร เช่น พระพทุธองค์ 

ยงัคง"สงสาร" (เมตตา) พระเทวทตัอยู่ดจุเดิม นั�นทเีดียว แม้พระ

เทวทตั จะออกฤทธิ�แผลงเดช ย้อนแย้ง แข่งขนั อวดดี ตีข่ม ดรุ้าย 

แกล้งทําร้ายทําลายพระพทุธองค์ เสียๆหายๆ อย่างไรๆ พระพทุธ

องค์ ก็ยงัทรงใช้ "เมตตา" เป็นฐาน เป็นการทรงจิต คงที�อยู่

ตลอดไป ไมโ่กรธตอบ ไมท่ิ �งขว้าง (จะเหน็ได้วา่ พระพทุธองค์ 

ไมไ่ด้จบัสกึ) แม้จะลงพรหมทณัฑ์ขนาดหนกั ปานใด แตไ่มป่ฏิฆะ 

ไมเ่สียใจ ไมน้่อยใจ ไมท้่อแท้ใจ ไมล่ด "สงสาร" ลงเลยจริงๆ 

ต้องสงสารช้างร้าย ที�เมามนักนัจริงๆ "ช้างร้าย" หมายถึง ความ

เป็นสว่นใหญ่ หรือ คนสว่นใหญ่ "เมามนั" ก็หมายถงึ เขายงัพากนั

หลง "มนัส์" อยู่กบัโลกีย์อยู่จริงๆ เขายงั"เมา" เขายงัไมส่ร่าง ยงัไม่

ซา กนัอยู่จริงๆ เขายงัโง่ให้โลกีย์หลอก เขายงัเป็นทาส ที�ยอมให้

โลกีย์ มีอํานาจเหนือ"ตน" (อตัตา) นี �เป็นสจัธรรม มิใช่แกล้งใส่

ความ หรือยกตนข่มทา่น ถ้า"พระ"ใด ไมม่"ีเมตตา" อย่างนี � "พระ"
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นั �นก็จะไมไ่ด้ช่วยโลกเลย เพราะคนในโลก ที�ยงัไมใ่ช"่พระ" จะยงั

หลงโลกียารมณ์อยู่ ทั �งนั �นจริงๆ "เมตตา" จงึเป็นธรรมคํ �าจนุโลก 

ช่วยโลก ช่วยสตัวโลกแท้ๆ "พระ"แท้ๆ "พระ"อริยะของ

พระพทุธศาสนา จงึต้องมีในโลก คอื "พระ" ผู้ รู้แจ้ง ชว่ยตนได้แล้ว 

ก็ขวนขวายช่วยผู้อื�นอยู่ อย่างขมีขมนั ถ้าไมช่่วยกนั ก็เป็น"พระ"

เดียรถีย์ เหน็แตแ่ก่ตวั ไมพ้่นขี �เกียจ ไมข่วนขวาย ไมม่ีปัญญารู้

ความควร ก็เป็น"พระ" ของลทัธิอื�น ศาสนาอื�น ไมใ่ชพ่ทุธ 

เพราะฉะนั �น ถึงใครจะดรุ้าย ถึงขนาดไมรู้่เรื�องแล้ว โถ เราจะช่วย

เขาแท้ๆ เขาก็ไมรู้่ ก็โกรธ ก็จะแว้งกลบัมาเลน่งานเรา จะพยายาม

บงัเบียดเรา ถึงขนาดจะฆ่าจะแกงเราเอาด้วย ดั�งพระเทวทตัที�

โกรธ จะฆ่าพระพทุธองค์อย่างแรงร้าย ขนาดเทา่ช้าง นาฬาคิริง 

ตกมนัตวันี � พระพทุธเจ้าทา่นก็เอาชนะได้ คือเอาชนะ "แรงร้าย" 

อนันั �นให้ดีที�สดุ แล้วก็ยงั"สงสาร" คนร้ายที�ใช้ "แรงร้าย" นั �นอยู่

ตอ่ไปคงเดิม 

นี �คือ "เมตตมัพเุสกะวิธินา" 

ดงันั �น เราเองไมม่โีอกาสเจอช้างนาฬาคิรี ตวัแรงตวัร้าย ดั�งเช่น 

บริวารพระเทวทตั เราจะเจอช้างตวัย่อยๆ สตัว์ย่อยๆ ที�อยู่ในโลก

กบัเรานั �นแหละ ซึ�งจะแรงจะร้าย ขนาดเทา่กรรม เทา่วิบากของเรา 
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แล้วเราจะต้องเอาชนะอนันี �ให้ได้ คือ ถึงอย่างไรๆ ก็อย่าหมด"

เมตตา" เข้าใจได้เลยวา่ บท นาฬาคิริง คะชะวะรังฯ พาหงุ บทที� ๓ 

มนัหมายความวา่ เราจะต้องเอาชนะ เดรัจฉานที�โงเ่งา่ เดรัจฉานก็

คือ สตัว์ที�โง่เง่า หรือแท้ๆก็คือ"จิต" คือ"ใจ" เราเองนั�นแหละ ตรวจ

ให้ดีๆ เถอะ 

สําคญัที�มีใจโง่เง่า มนัจะเอาแตห่ลงโลกีย์ ต้องอย่าตามใจมนั ต้อง

ขดั ต้องพยายามฆ่าความหลงนั �นๆ หรือคนอื�นที�มีใจโง่เง่า

เหมือนกนั เหมอืนกนัทีเดียว เขายงัโง่เง่า เขาหลงโลกีย์ ต้องอย่า

ตามใจเขา ต้องขดั ต้องพยายามฆา่ความหลงนั �นๆ ให้เขา ไอ้นี�

เป็นเดรัจฉานอยู่ ต้องเอาชนะให้ได้ ต้องสงสารคนอื�นเขา อย่างนี � 

เช่น เพราะเขาโง่เง่าอยู ่เขามาชวน หรือมาตอ่ต้าน เขาโง่เง่า เขาก็

เป็นเดรัจฉาน เขาก็จะชวนจะจงู หรือจะตอ่ต้านเรา ตามประสา

ของเขา หรือไมก็่จะยแุหย่ แกล้งประชดประชนั แดกดนัเอาเสยี

ด้วย เราก็สงสาร เหน็เขาให้ออก แล้วเราต้องยืนหยดั เป็นมนษุย์ที�

ดี อย่าไปใจอ่อนตามใจเขา ต้องขืนไว้ ต้องขดัเขาไว้ และ "การขดั" 

ต้องขดัให้เก่ง ขดัให้สําคญั อย่า"ขดัจนแตก" หรือ จนวิวาท

บาดหมาง แค"่ขดัแย้ง" หรือ"ขดัเกลา" อยู่เสมอ 
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นี�คือ "เมตตมัพเุสกะวิธินา" เราไมม่ีศตัรู เราไมม่ีโกรธตอบ แค้น

ตอบ แม้เขาจะย้อนมาอย่าง"ด"ุ อยา่ง"ร้าย" ขนาดไหนก็ตาม เราก็

ยงัจะขดั ยงัจะหาทางเกลา ช่วยเขาอย่างดี อย่างเก่ง อยู่เสมอ 

สงสารเขาเสมอ 

นี�คือ "เมตตมัพเุสกะวิธินา" ถ้าช่วยไมไ่ด้ก็หาทางอื�น หรือเพลาๆ

ก่อน ถ้าช่วยได้ช่วยไป แตต่วัเราเอง ต้องเป็นผู้ชนะด้วยนะ ชนะไอ้

สิ�งที�เขามาชวน ชวนไปเป็นคนเลว อย่างนี � ชวนไปเสพโลกีย์ เรา

ต้องชวนกลบั ย้อนทางให้ได้ อย่างนี � จะเป็นผู้ชนะ นาฬาคิริงฯ นี �

เป็นบทที� ๓ ของพาหงุ จะมีประโยชน์กบัมนษุย์แท้ๆ อยา่งนี � 

อย่าไปหมายใจวา่ พอสวด "นาฬาคิริง คะชะวะรังฯ แล้วละก็ ตวั

เราเอง จะเป็นผู้ ได้อะไรก็ไมรู้่ อยู่ที�ไหนก็ไมรู้่ หลงคาถา อยู่อย่าง

นั �น นกึวา่แคไ่ด้ทอ่ง แล้วได้ฟัง ก็สาํเร็จแล้ว ม"ีวิมาน"แล้ว ได้บญุ

แล้ว ได้ศิริมงคลแล้ว สร้างอปุาทานอยู่ที�ไหนก็ไมรู้่ ปั �นเป็นรูปรอย 

อยู่ที�ไหนก็ไมรู้่ ไอ้สิ�งที�ปั �นนั �น ไปเป็น"วิมาน" อยู่ที�ไหน ก็ไมรู้่ 

จนกระทั�ง ไมรู้่"วมิาน" นั �นคือ ถ้าใครยงัหลงวิมาน ยงัหลงใจตวัเอง

(อตัตา) ไปสร้างไปก่ออยู่ในใจ ไปปั �นรูปปั �นรอย ปั �นภพก่อชาติอยู่

ในใจ เอาใจตวัเอง ไปวาดรูปวาดร่าง วาดลมๆ แล้งๆ นั �นวา่เป็น
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ความสขุ วาดความสําราญอะไรอยู่เป็น "วิมานะ" หรือเป็น "วิมาน" 

ไปสร้างไปก่ออยู ่ผู้นั �นก็ยงัหลงอยู่ ยงัมืดอยู ่ยงัมวัเมาอยู ่

ถ้าผู้ ใดยงัมวัเมาโลกียะอยู ่เป็นเดรัจฉานอยู่ทั �งนั �น เป็นผู้ที�ยงัมวั

เมา มืดมน แล้วเราเองก็ไมรู้่จกัเอาชนะ ด้วยการสงสารตวัเอง โดย

อย่าไปติดตอ่ เชื�อมโยงอยู่ในสงัสารวฏัฏ์ 

อนันั �น เลิกมาเสยี อย่างนี � ที�จะชนะกนัแท้จริง ถ้าผู้ ใดเลิกมาได้ ไม่

ไปหลงมวัเมา ในสิ�งใดๆ หลงอารมณ์สขุไปตา่งๆ หลงตั �งแต ่หลง

สขุในอบายมขุ หลงสขุในลาภ ยศ สรรเสริญ หลงสขุที�มนัเสพกาม

ตา่งๆ อะไรพวกนี � แม้ที�สดุ ไมห่ลงสขุใน "อตัตา" (วิมาน) ตา่งๆ 

อย่าไปหลง อย่าไปยดึถือ อย่าไปวุน่วายกบัมนั ถ้ามีชีวิตอยู่อย่าง

ทําการทํางาน ของดิบของดี ก็ทําแตง่านดีๆ นั �น มีทาน มีขนัติ มี

เมตตา ผู้นั �นก็เป็นธรรมะทกุอย่าง ไมห่ลงที�เป็น วิมานตา่งๆ 

อนันี �เป็นพาหงุ หมวดที� ๓ ถ้าผู้ ใดเข้าใจ จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ 

ไมม่วัไปนั�งทอ่ง นั�งหลงอยู่ได้ ไอ้นี�เป็นคาถา ทอ่งแล้ว จะได้ไอ้โน่น 

มีไอ้นี� มีไอ้นั�น อยา่งนั �น อย่างมงายกนัเป็นอนัขาด ชาวพทุธเอ๋ย ! 
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บทที� ๔ 

อกุขิตตะขคัคะมะติหตัถะสทุารุณนัตงั  

ธาวนัติโยชะนะปะถงัคลุิมาละวนัตงั  

อิทธีภิสงัขะตะมะโน ชิตะวา มนิุนโท  

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลานิ 

ความบทนี � แปลวา่ "พระจอมมนีุ มพีระหฤทยัไปในทางที� กระทํา

อิทธิปาฏิหาริย์ ได้ชนะใจโจร ชื�อ องคลุิมาล แสนร้ายกาจ มีฝีมอื 

ถือดาบเงื �อง่า วิ�งไลพ่ระองค์ไป สิ �นทาง ๓ โยชน์" อยา่งนี � 

พระพทุธเจ้าทา่นก็ชนะองคลุิมาล ที�เป็นคนใจหยาบ ใจร้าย ดื �อดงึ

รุนแรง แสนอํามหิต ขนาดจะฆ่าแมข่องตนก็ได้ ออกปานนี � 

พระองค์ก็สามารถชนะได้ เพราะทา่นเป็นถึงพระพทุธเจ้า พระองค์

ก็ต้องชนะ ถึงขั �น องคลุิมาล ซึ�งเป็นบคุคลที�ใจหยาบ ฆ่าคนเป็น

พนั และจะฆ่าแม้แตแ่มข่องตวั แตค่นที�มีใจหยาบ อํามหิต ขนาด

รุ่นของเรานั �น ใครก็ได้ ที�มีใจหยาบอํามหิต ไมต้่องร้ายเทา่องคุ

ลิมาล เราก็ต้องเอาชนะเขาให้หมด อย่าให้เขา มีอํานาจเหนือเรา 

ถ้าเผื�อวา่ เราจะไปตีความหมายเอาวา่ เราจะต้องเจอ องคลุิมาล 

คงจะเจอยาก เพราะองคลุิมาลบอกแล้ว เป็นคนที�ใจหยาบ

อํามหิต อยา่งร้ายกาจที�สดุ เพราะถกูอาจารย์หลอกมา ให้ไปฆ่า
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คนมา ตั �งพนัหนึ�ง แล้วจะสอนวชิาให้ ถ้าฆ่ามาได้ ถึงจะสอนให้ 

แล้วองคลุิมาลไมรู้่หรอกวา่ อาจารย์หลอกเอา ที�จริงอาจารย์

หลอกให้ไปตาย เพราะอาจารย์คิดแล้ว ถ้าไปฆ่าคน ตั �งพนัหนึ�ง 

คงไมร่อดมาแล้วละ ก็คงถกูเขาฆ่าตาย ก่อนจะถึงพนัแน่ๆ แตอ่งคุ

ลิมาลก็เก่งเกินอาจารย์คาด และ ฆา่มาได้ตั �ง ๙๙๙ คน อีกคน

เดียว ก็ไมเ่หน็จะแปลกอะไร แตก็่แปลกจนได้ คือ จะต้องหยดุฆ่า! 

เสียก่อน ที�จะถึงคนที�พนั แคเ่พียงมาพบ พระพทุธเจ้า บอกวา่ 

"หยดุเสีย !" เทา่นั �น พระพทุธเจ้าทําสําเร็จ โดยไมน่่าจะสําเร็จ ดู

มนัง่าย มนัได้เร็ว จนไมน่่าเชื�อ มนัไมน่่า เป็นไปได้ แตม่นัก็เป็นไป

ได้ ดชู่างไมเ่หน็ว่า จะมีฤทธิ�มเีดชอะไร แตก็่เป็นฤทธิ�ที�ประหลาด

ยิ�ง นี�แหละ คือ "มหาปาฏิหาริย์" ไมใ่ช่ "ปาฏิหาริย์" ที�เลา่สูก่นัฟัง

อย่างพิลกึพิลอื เกินเชื�อ อะไรนั�นหรอก! 

เช่นเดียวกนั ถ้าเราเอง เหมือนองคลุิมาลสํานกึผิด เลิกเสีย หยดุ

เสีย ด้วยจิตอนัเก่งกล้าสามารถ คือ ทําปาฏิหาริย์ พลกิลอ็ก 

"ปาฏิหาริย์" หมายความวา่ "พลิกลอ็ก" มนัพลิกลอ็ก คือ มนัไมน่่า

เชื�อ มนัเก่งเกินคาด มนัเหนือใครคิด มนัมีความสามารถ เหนือชั �น

จริงๆ มนัไมน่่าจะได้ เอ๊ะ! มนัได้ง่ายๆ กะวา่ มนัจะชนะ หนอย ไอ้

คนนี � กลบัชนะได้ เหมือนปาฏิหาริย์ มนัพลิกลอ็กเลย มนัพลิก
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กระเป๋าเลย มนัเป็นของเก่ง ชนิดที�ไมเ่หน็วา่ จะเป็นของเก่งอะไร 

แท้ๆมนัช่างเป็นไปได้ ชนิดที�ไมน่่าเป็นไปได้ เช่น อยา่งที�

พระพทุธเจ้า ทา่นปราบองคลุิมาล มนษุย์ผู้ ใจหยาบ โหดร้าย

อํามหิต ให้เปลี�ยนจิตเสียได้ โดยไมน่่าจะเป็นไปได้ เพราะ

พระพทุธเจ้า ไมไ่ด้ทําอะไรพิลกึพิลั�นแปลกๆ อย่างที�เลา่ผิดๆ กนั

มานั�น เสียด้วยซํ �า มนัจงึยิ�งแปลกใหญ่ ! ยิ�งเป็นปาฏิหาริย์ใหญ่! 

เพียงพระพทุธองค์ ใช้ความสามารถ ทําจิตของ องคลุิมาลให้ "รู้ดี 

- รู้ชั�ว" ทําใจขององคลุิมาลให้ "เข้าใจ" ได้อย่างซาบซึ �ง จนเปลี�ยน

จิตจากคนโหดร้าย คนชั�วร้าย มาเป็นคนดีได้ ภายในเวลาไมน่าน 

และ โดยไมเ่หน็มอีะไรน่าทึ�งเลย นั�นสิยิ�ง "น่าทึ�ง"! นี�แหละคือ 

"ปาฏิหาริย์ ซ้อนปาฏิหาริย์" 

พระพทุธองค์เพียงแต ่เข้ามาห้าม ให้"หยดุ"เสีย เมื�อองคลุิมาล จะ

ไปฆ่าคน เป็นคนสดุท้าย คือคนที�พนั คนที�จะครบจํานวน เป็น

ผลสําเร็จแล้ว ซึ�งมนัไมน่่าจะหยดุเลย แตก็่หยดุได้ มนัไมน่่าจะ

ง่าย แตม่นัก็ง่าย อย่างแปลกประหลาด ! มนัไมม่ีอะไรมากเลย ! 

นี�ตา่งหาก คือ"มหาปาฏิหาริย์" คือ เป็นเรื�องที�น่าอศัจรรย์ยิ�ง จริงๆ

ยิ�งกวา่ เพราะถ้าอย่างที� เกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆบางคน เลา่มาเป็นวา่ 

พระพทุธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ พิลกึๆมากมาย เช่นเลา่วา่ องคุ
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ลิมาล วิ�งตามพระพทุธเจ้าใหญ่เลย ทา่นก็แสดง อภนิิหาร ไมใ่ห้วิ�ง

ทนั เงื �อดาบจะฟัน ก็เงื �อค้าง ฟันไมล่ง เหมอืนมีอะไร มาคํ �าให้ค้าง

ไว้ หรือเรื�องแปลกประหลาด ที�พิลกึๆ อะไร ยิ�งกวา่นี �อีก ก็ตาม จะ

เป็น ยิงไมอ่อก ฟันไมเ่ข้า อะไรตา่งๆ ตามความเหน็ของ"คนหลง" 

ที�เขาชื�นชกูนัวา่เป็น "ความเก่ง" ก็ตาม มนัก็จะน่าอศัจรรย์อะไร?! 

ถ้าองคลุิมาลเจอเข้าแบบนั �น แล้วจะต้องหยดุ จะไมฆ่่าพระพทุธ

องค์ ก็เพราะองคลุิมาลทําไมไ่ด้ เขาก็ต้องยอม เขาก็ต้องไมท่ํา 

หรือเพราะเขา"ทึ�ง" ความเก่งแปลกๆนั �น แล้วเขาก็หยดุ แตนี่�เจอคํา

สอนพระพทุธองค์ เป็น"อนศุาสนีปาฏิหาริย์" นี�สิ! เพียงแตส่อน 

เพียงแตห้่าม เพียงแตบ่อกธรรมดา ก็หยดุแล้ว นี�สิ มนัยิ�ง

มหศัจรรย์ใหญ่ ! ซึ�งถ้าองคลุิมาลจะฟันก็เข้า และ พระพทุธเจ้า ก็

ไมไ่ด้วิ�งหนีเดินหนีอะไรด้วย พระพทุธเจ้า ไมไ่ด้แสดงอะไร 

เพียงแตบ่อกดีๆ ห้ามง่ายๆ 

อธิบายชดัๆ เทา่นั �น เป็นแตแ่สดง"ความเก่ง" (อิทธิ) ในเรื�อง 

"ปรับปรุงจิตใจ" (สงัขตมโน) ขององคลุิมาลให้"เข้าใจ" ให้รู้ดี รู้ชั�ว 

ชดัยิ�งแท้ (อภ)ิ เทา่นั �นตา่งหาก จงึเรียกวา่ "อิทธีภิสงัขตมโน" มนั

ยอดเก่ง (มีอิทธิ) มนัยิ�งยอด ในการกระทํา เป็น "การปรับเปลี�ยน

จิต" (อภิสงัขตมโน)ได้ ทั �งๆที�ไมม่ี "อิทธิฤทธิ�" อย่างเดรัจฉานวิชชา 
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ไมต้่องมี "อาเทสนาปาฏิหาริย์" อยา่งเดรัจฉานวิชชา แตพ่ระพทุธ

องค์ ก็ม"ีอิทธิฤทธิ�" (เก่งจนสามารถ เปลี�ยนร้าย ให้เป็นดี) อย่าง

พทุธวิชชา และมี "อาเทสสนาปาฏิหาริย์" อย่างพทุธวิชชา (เก่ง

เพราะหยั�งรู้กิเลส รู้จริตในจิต ขององคลุิมาลได้ถกูแท้ จงึสามารถ

ปรับเปลี�ยนได้) จนดชู่างง่ายเสียจริง ที�เสอืร้าย แสนอํามหิต ขนาด

องคลุิมาลยอมวางดาบ ก้มลงกราบ ยอมมอบตน โดยเฉพาะ 

เปลี�ยนจิตมาเป็น"พระ" ได้ทนัที อยา่งจริงๆ ยิ�งพระพทุธองค์ พดูยิ�ง

สั �น สอนยิ�งน้อย ทําอะไรยิ�งไมม่ากเลย แตม่ีผลให้องคลุิมาลกลบั

หยดุได้ นั�นแหละ ยิ�งหมายถึง "อิทธีภิสงัขตมโน" คือยิ�งเป็น

ปาฏิหาริย์ ที�แปลกประหลาดใหญ่!! เพราะมนัยิ�งไมม่"ีความมาก" 

แตม่นักลบัไปหยดุ "ความมาก" ขององคลุิมาลได้ นี�ละ่ ! "ยอด

ปาฏิหาริย์" ที�สดุ 

ทําความเข้าใจให้ดีๆ เราทําให้ได้อย่างนี � เราก็ชนะด้วย อิทธี

ภิสงัขะตะมะโน คือ ชนะแบบเก่ง สามารถสร้างจิตของเราเป็น 

อิทธีภิสงัขะตะมะโน หมายความวา่ จิตจะสามารถ รวบรวม 

กระทําการขึ �นมาได้ เหมือนมนัเลก็ มนับางเบา มนังา่ย มนัดไูมม่ี

นํ �าหนกั แตม่นัยิ�งใหญ่ มนัเก่งกาจเป็นอิทธิฤทธิ� อิทธิปาฏิหาริย์ 

มนัอิทธิวิธี อย่างเดียวกนั (กบัพระพทุธเจ้าม)ี เก่งกล้า สามารถ
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อย่างนี � เอาชนะใจตนเอง ที�เป็นอยา่ง องคลุิมาลนั �นแหละ สําคญั

ก่อนอื�น อย่างนี �ก็ได้ประโยชน์สงูที�สดุ หรือได้เอาชนะใจคนอื�น ที�

ได้เป็นองคลุิมาลอํามหิตแล้ว ก็แก้อํามหิต เปลี�ยนใจหยาบลงมา

ได้ง่ายๆ มีอิทธิวิธี ที�จะปรับเปลี�ยนเขาได้อย่างเก่ง (มอีิทธิ) ตาม

ขั �นตอน สําหรับ ผู้มีปัญญา พอจะปรับจิตของเขาอื�นได้ 

สว่นผู้กระด้างที�สดุ ร้ายที�สดุ ปรับเขาไมไ่ด้ ก็เมตตาเขาถึงที�สดุ 

โดยเฉยๆ ไมต้่องไปยุ่งไปเกี�ยวกบัเขา เราเมตตาเขาเสีย อย่าโกรธ 

อย่าเคือง อย่าชงั อย่าเบยีดเบียนใดๆแก่เขาเลย ดงันี � เป็น เมตตมั

พเุสกะวิธินา ซึ�งเราก็ทําได้ โดยใช้วิธีตา่งๆ นี� เป็นบทที� ๔ 

เป็นผู้ที�ชนะใจอนัหยาบ ใจอํามหิต ถ้าใครสามารถทําตน จน

สําเร็จ ทําผู้อื�นจนสําเร็จ ผู้นั �นก็จะมจิีตพทุธะ หรือเป็นองค์มนีุ เป็น

ผู้ที�มี "มนิุนโท" ชิตะวา มนิุนโท ผู้ ใดสามารถเป็นผู้ประเสริฐ คือ 

"มนิุนโท" มนิุนโท แปลวา่ นกัพรต นกัปฏิบตัิธรรม หรือพระ ถ้าเรา

ทําตวัเป็น"พระ" ได้ด้วยการชนะแบบนี � ได้ประโยชน์จากที� 

พระพทุธเจ้า ทา่นพาทํา ตามบทพาหงุ ที�สวดกนัอยู่นี � ก็คือ คาถา

พาหงุมีผล ทําความเข้าใจให้ดีๆ และทําให้ตรง ทําให้ถกู ตามแบบ 

พระพทุธเจ้านี �เถิด 
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บทที� ๕ 

กตัวานะ กฏัฐะมทุะรัง อิวะ คพัภินียา 

จิญจายะ ทฏุฐะวะจะนงั ชะนะกายะมชัเฌ  

สนัเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มนิุนโท  

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลานิ 

อนันี �แปลวา่ "ตอนนี �ชนะการกลา่วร้าย ของนางจิญจมาณวิกา ทํา

อาการประดจุวา่มีครรภ์ เพราะทําไม้ มีสณัฐานอนักลม ให้เป็น

ประดจุมีท้อง ด้วยวิธีอนังาม เอาไปใสเ่อาไว้ที�ใต้ร่มผ้า 

พระพทุธเจ้าทา่นเอาชนะ ด้วยสมาธิอนังาม คอืระงบัพระหฤทยั 

ในทา่มกลางหมูช่น ทา่นทําเฉยเสีย "สนัเตนะ" "สนัตะ" แปลวา่ 

เฉย สงบ สนัเตนะ โสมะวิธินา ทา่นชนะด้วยอาการ ทําความสงบ

เฉยนิ�ง ไมต่อบโต้อะไรเลย ทา่นเอง ทา่นทําความเฉย แบบนี � แม้

ใครจะมากลา่วร้าย ป้ายสี วา่ร้าย 

  ถ้าลงขนาดพระพทุธเจ้านี�นะ เป็นนกับวชขั �นศาสดา แตแ่ล้ว

ก็มีคนไปกลา่วร้าย วา่ไปทําให้เขาท้อง แหม ! มนัร้ายกาจ ขนาด

หนกั เป็นปาราชิก เป็นร้ายกาจแล้ว ไปทําให้เขาท้อง แล้วเราไมรั่บ 

วา่เราไปทํา อนันี �ความเลวขั �นสดุของพระ 
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พระรูปใดที�ละเมิด ด้วยเมถนุธรรม ไปทําให้ผู้คนท้องได้ จะต้อง

เกี�ยวยุ่ง เป็นกงเป็นการ ในเรื�องผู้หญิงผู้ชาย ชู้ๆ สาวๆ คนนั �นเลว

ที�สดุ ในวงการพระนี �เลวที�สดุ เหมอืนกบัพวกเราคงรู้ พระรูปไหน 

ไปเกี�ยวข้องผู้หญิง ผู้ชายไปมเีมีย หรือไปละเมิดอยา่งนี � ขึ �นมา คน

นั �นเลวมาก เลวที�สดุ 

พระพทุธเจ้า ทา่นจงึถกูใสค่วามในจดุนี �เหมือนกนั นางจิญจ

มาณวิกา ได้ทําเสแสร้ง เอาไม้กลมๆ ใสเ่อาไว้ในผ้านุ่ง เหมอืนกบั

คนมีท้อง มาตูพ่ระพทุธเจ้าวา่เป็นสามี พระพทุธเจ้า ทา่นก็เฉย 

แล้วทา่นก็กลา่วขึ �นวา่ มีน้องหญิงกบัเรา เทา่นั �นแหละนะ ที�จะรู้

กนั จริงหรือไมจ่ริง จริงไหมละ่? ทา่นไมไ่ด้ยุ่งเกี�ยว นางจิญจ

มาณวิกา แตน่างจิญจมาณวิกาซิ เข้ามาเกี�ยวตวัทา่นเอง ทา่นก็

เลยพดูขึ �นอย่างนั �น ทา่นเกี�ยวเขา หรือไมเ่กี�ยว เขาก็รู้ดี ทา่นก็รู้ด ี

เรื�องนี � พระพทุธเจ้าทา่นรู้วา่ทา่นถกู ทา่นไมใ่ช่เป็นคนผิด ทา่นจงึ

เฉย เฉยจริงๆ เพราะฉะนั �น การหยดุการเฉย สนัเตนะ โสมะวิธินา 

เฉยสงบ เมื�อถึงที�สดุนั �น เป็นคณุสมบตัขิองอริยะ ที�แท้จริง ความ

สงบนี�แหละ ชนะอะไรทั �งปวงในโลก ทา่นไมเ่ดือดร้อน เพราะทา่น

รู้ ทา่นเฉยอยู ่สดุท้าย นางนั �น เต้นไปเต้นมา ไอ้ไม้ที�ซกุอยู่ในท้อง 

มนัหลน่ตกลงไปเอง โธ่ มาหลอก ! อย่างนี � นางจิญจมาณวิกา ก็
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ถกูคนเขาดา่ไป ถกูคนเขาวา่ให้เสียไปเลย ทา่นเอาชนะมารอย่าง

นี � 

ฉะนั �น เราก็เหมือนกนั ต้องจํายทุธวิธี บทนี �ให้ดีๆ อยา่ง

พระพทุธเจ้าทา่นทํา ใครจะมาดา่ กลา่ววา่ร้ายอย่างไร ก็ช่าง ถ้า

เราตรวจดตูวัเรา วา่เราไมไ่ด้เลว เราไมไ่ด้ร้าย ก็ไมต้่องหวั�นไหว 

เราไมไ่ด้เสียหาย เราไมไ่ด้ทําผิด ก็เก่งนั�งยิ �มแป้น อยูเ่ฉยๆเถอะ ไม่

เดือดร้อนใจเลย ไมม่ีเคือง ไมม่ีระคาย ไมห่วั�นไหว เฉย สงบ พดู

ได้ดี มีสติสมัปชญัญะ มีความจริง มีความสตัย์ บริสทุธิ�อยู ่อย่างนี �

ก็เป็นผู้ที�ได้ผล ในการฟังพาหงุ บทที� ๕ คือ ชนะคนจอมลวงโลก 

หรือคนกลา่วร้าย เสียดสี หรือคนพาลหาเรื�อง เราจะชนะคน

เหลา่นั �นได้ อย่างเก่งเป็นธรรมะ ที�จะต้องรู้ ต้องเข้าใจเรื�อง เข้าใจ

เหตผุล ไมใ่ช่ธรรมะ สวดเสร็จแล้ว ก็ขลงั ! มีอะไรมาบนัดล

บนัดาล อย่างนั �นไม ่อย่าไปขอ อ้อนวอนเอา อ้อนวอนยงัไงก็ไม่

สําเร็จ หรือ ไมใ่ช่พทุธวิธี วิธีการที�พระพทุธเจ้าทําเป็นตวัอย่างนี � 

เป็นการเรียนรู้แล้วลงมือกระทํา ให้ถกูตรงตาม นี� พาหงุ บทที� ๕ 
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บทที� ๖ 

สจัจงั วิหายะ มะติสจัจะกะวาทะเกตงุ  

วาทาภิโรปิตะมะนงั อะติอนัธะภตูงั  

ปัญญาปะทปีะชะลิโต ชิตะวา มนิุนโท  

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลานิ 

บทนี � ทา่นแปลกนัไว้วา่ 

พระพทุธเจ้าทา่นชนะนกับวช ผู้มอีชัฌาสยั ที�จะละเสีย ซึ�งความ

สตัย์ มีใจที�จะยกถ้อยคําของตนให้สงู ดจุยกธง เป็นผู้มืดมนยิ�งนกั 

ด้วยเทศนาญาณวิธี คือ รู้อชัฌาสยั แล้วตรัสเทศนา 

ฟังคําแปลแคนี่ � ก็แสนจะเข้าใจยากแล้ว ก็จะขอแปลซ้อนลงไป ให้

ง่ายขึ �นอีกหนอ่ย คือ 

"พระพทุธเจ้าทา่นชนะนกับวชอื�นๆ ที�"เบี �ยว" แล้ว"ไมจ่ริง" แล้ว "ไม่

ตรงไมถ่กูตามสจัธรรม" แล้ว และยงัเจตนาที�ยกตนอยู่ วา่ตนสงู 

ตนดีเสียอีก มืดมนอยู ่หรือโง่อยู่ ยงับกพร่องอยู ่พระพทุธเจ้า จงึ

พยายามเอาชนะ ได้ด้วยการใช้พระปัญญา แสดงธรรม สอนไป 

เผยแพร่ออกไป กระจายสจัธรรมออกไป ตามอธัยสยัของบคุคล 

ตามอธัยาสยัของตนเอง และกาละเวลาอนัควร ความกระจ่าง
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สวา่งไสว แหง่สจัธรรมแท้ ก็จะเป็นประทีป ไปจดุให้ผู้ "ไมรู้่" ผู้ยงั

ยดึดีถือตนนั �นๆ เหน็ได้ตาม เป็นที�สดุ 

พระพทุธเจ้าชนะเขาด้วยการสอน สอนด้วยอะไร สอนด้วย 

"ปัญญาปะทีปะชะลิโต" สอนด้วยปัญญาที�เป็นประทปี ที�ทา่นมี 

เช่น มีความสวา่ง หรือมีความรู้แจ้งชดั อยูเ่ทา่ใดๆ ทา่นก็ใช้

ปัญญานี � สอนนกับวชดื �อด้าน ยดึถือดี อวดดี หลงตนทั �งหลาย 

นกับวชที�ยดึดี หลงตน ที�ร้ายกาจนั �นๆ ในสมยัพระพทุธเจ้า ทา่นก็

มีคูแ่ข่ง มีนกับวช ทั �งที�เขาก็ยืนยนัวา่ เขาประพฤติถกูต้องแล้ว 

พระโคดมสิ มาประพฤติมาสอนผิดๆ เขาก็พากนัตอ่ต้านโต้แย้ง 

และมทีั �งประกาศศาสนากนั คนละศาสนา พระพทุธเจ้า ก็สอน

นกับวช ที�ยงัผิดๆเพี �ยนๆ อวดดี ทั �งหลายแหลนี่ �แหละ หรือนกับวช

อื�นๆ อีกก็ตาม สอนเขา จนเหน็ดีเหน็ชอบด้วย สอนเขาด้วย 

"ปัญญาปะทีปะชะลิโต" พวกนกับวชที�ยดึดีถือตน อวดดี ทั �งหลาย

แหลเ่หลา่นี � พระพทุธเจ้าทําอย่างนี � 

นกับวชในสมยัพระพทุธเจ้า มีหลายลทัธิ แยกออกมาจาก

พราหมณ์ ด้วยกนันั�นเอง ก็เยอะแยะ แตง่ตวัเหมือนกนัก็มี แตง่ตวั

อย่างโน้น แตง่ตวัอย่างนี � นบัถือจารีตอย่างโน้น นบัถือประเพณี

อย่างนี � มีแบบนี �แบบนั �น หลายๆอยา่ง หลายๆแขนง ตา่งกนั
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มากมาย แตก็่มาจากพราหมณ์ เหมือนๆกนั นั�นแหละ สว่นใหญ่ 

ตา่งก็ล้วน จะประพฤติพรหมจรรย์ 

เหมือนกนักบัสมยันี � เรียกวา่ พทุธศาสนาเทา่นั �น แตก็่มีการปฏิบตัิ

กนั ไมรู้่กี�จารีต กี�ประเพณี กี�แบบอย่าง โดยเฉพาะทาง "ความ

เข้าใจ" หรือ "เป้าหมาย" ทางนามธรรมนั �น แตกแง ่แยกทาง 

มากมายหลายอย่างเหลอืเกิน เพราะฉะนั �น ได้หลายอย่างๆ นี �

แหละ ก็เหมอืนกนักบัสมยัโน้น ใน "พระพทุธศาสนา" ก็มี

แบบอย่างกนัหลายอย่าง ม"ีทิฏฐิ" กนัคนละ"ทิฏฐิ" ในสมยันี � ผู้ รู้

จริง ก็จะต้องใช้ "ปัญญาปะทปีะชะลิโต" ซึ�งจะสามารถ เทศนา 

แสดงคําสอน ด้วยญาณวิธี หมายความวา่ ทําด้วยความเก่งแหง่

ปัญญา มีเชิง มกีลวิธีตา่งๆ คนอื�นที�เขาเป็น นกับวชตา่งๆ นั �นก็จะ

รู้ได้ จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกนั 

สมยัพระพทุธเจ้ามี "ปัญญาปะทปีะ" มญีาณ มีปัญญา อนัเป็น

ประทีป ถ่ายทอดกนัอยู ่สมยันี �ก็ต้องใช้ "ปัญญาประทีป" อย่าง

เดิมอยู่นั�นแล เพราะสมยัไหนๆ ก็พยายามใช้ปัญญาประทีป 

นี�แหละแสดงเทศนา เพื�อที�จะให้พระ หรือนกับวช ผู้ที�มืดมน หลง

ตน ยดึดี ถือด ีอวดดี อยู่ตา่งๆนั �น คลายทิฏฐิ ยอมแพ้ หรือพระ

ทา่นมีญาณประทีปนั �น ทา่นก็จะพยายาม แสดงธรรมเทศนา สั�ง
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สอน กลา่ว หรือวา่ แสดงวิธี ให้พระที�กําลงัมืดมน หลงตน ยดึดี 

ถือดี วา่ตวัดี อวดดี เหลา่นั �น ยอมเหน็ตามได้ เข้าใจในสจัธรรมได้ 

ไมว่า่จะเป็นสมยัไหน ถ้าใครมีปัญญา แก่ตนแล้ว "ปัญญาปะทีปะ

ชะลิโต" เป็นปัญญา เป็นดวงประทีปสงู ก็สามารถที�จะเป็น ผู้สาด

สอ่งกระจายรังสีแหง่สจัธรรม ออกไปข่มรัศมี ที�ยงัไมจ่ริงได้ จะ

ปราบความอวดดี ปราบความหลงตน เย่อหยิ�งของนกับวช แม้รุ่น

เก่า เกิดก่อน หรือรุ่นที�ยงัไมด่ีแท้ ยงัไมเ่ป็นสจัธรรมจริงได้ ซึ�งก็

ยากยิ�งแท้ แตถ้่าคณุเป็นนกับวช ผู้มี ปัญญาปทีป นั �นจริง คณุก็

ทําได้จริง ถ้าคณุไมไ่ด้เป็นนกับวช ที�มีปัญญาปทีป จริงนั�นสิ ! คณุ

ก็ทําอนันี �ไมไ่ด้ ก็ให้ฟังไว้เทา่นั �น 

แตผู่้ที�จะได้ประโยชน์สงูขึ �นมาแล้ว เมื�อกี �นี � ชนะคนชั �น หลอกลวง

ในโลก ขนาดนั �น ฉะนั �น ขั �นตอ่ไป ตั �งแตบ่ทที� ๖ นี�ก็ขั �นสงูขึ �นๆ 

ผ่านขั �นชนะ"คนลวง" ตอ่มาก็ชนะ"พระลวง" หรือ "นกับวชลวง" ก็

ต้องเตือนกนับอกกนั แม้จะเป็น"นกับวช" ผู้ที�ยงั ไมบ่ริสทุธิ�สงูสดุ ก็

ยงัหลง"โลกียสขุ" อยูอ่ีกตา่งๆ ที�มนัทําให้ต้องถือดี ต้องอวดดี ยดึ

ตวัยดึตน ต้องยุ่งยากลําบากกนั เพราะเป็นเรื�องของความสขุขั �น

สงู ที�"นกับวชก็ยงัหลง" เป็นเรื�องของจิตชั �นสงู ขั �นสอนเขาปราบ

มาร เรียกวา่ "มารในนกับวช" ที�ปราบครั �งนี � เรียกวา่ "ปราบมารชั �น
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นกับวช" ไมใ่ช่ปราบมาร ชั �นคนธรรมดา มารชั �นคนธรรมดา มีมือ

ตั �งพนั บอกไปแล้วแตต้่น ตั �งแตบ่ทที� ๑ มีมือที�มีมีด แตนี่�เป็นมารที�

อวดกล้า วา่ตวัเองนี�เก่ง มีสจัจะ มตีบะบ้าง มแีบบมวีิธีบ้าง 

อะไรบ้างก็ตามแต ่แตต่วัเองยงัมคีวามหลอกอยู่ ไมม่ีสมัมาทิฏฐิ 

อย่างนี � พระพทุธเจ้า ทา่นปราบมาแล้ว และเราเอง 

พทุธศาสนิกชนเอง นกับวชของพทุธศาสนา ในสมยันี �แหละ ถ้า

ใครเป็นนกับวชที�มี "ปัญญาประทปี" อนัรุ่งเรือง "ปัญญาปะทีปะ

ชะลิโต" ปัญญาที�เป็นประทีปรุ่งเรืองนี � ก็ช่วยปราบนกับวชเหลา่นี �

ด้วย อนันี �เป็น พาหงุ บทที� ๖ 

 

 

 

บทที� ๗ 

นนัโทปะนนัทะภชุะคงั วิพทุธงั มะหิทธิง  

ปตุเตนะ เถระภชุะเคนะ ทะมาปะยนัโต  

อิทธปูะเทสะวิธินา ชิตะวา มนิุนโท  

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลานิ 
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อนันี �ก็แปลกนัมาวา่ "พระพทุธเจ้าชนะคนที�ติด ในเรื�องที�ตวัเองได้

แล้ว เป็นเจโต ที�มา ที�รู้ นกึวา่ตวัเองถกู อนันี �เป็นนกับวชเหมือนกนั 

ปราบนกับวชขั �นสงูตอ่มา ปราบนกับวชขั �นใหญ่ ที�คิดวา่ตวัเอง 

เป็นผู้ที�ได้แล้ว ซึ�งความสงู ด้วยฤทธิ�อนันั �น ถือวา่ ตวัเองเป็น 

"เถระภชุะเคนะ ทะมาปะยนัโต" นกึวา่ตวัเอง เป็นเถระที�ใหญ่ ที�มี

ฤทธิ�เดช ดงัหนึ�งพญานาคราช ใหญ่โตแล้ว 

เพราะฉะนั �น ถ้านกับวชผู้ใดถือวา่ ตวัเองเหมือนพญานาคราช อนั

นี �ก็ไมเ่น้น"ปัญญา" แตอ่นันี � เน้น"เจโต" คอืได้ความสงบมาก ได้"

วปูสโม สโุข" มาก สงบมากที�สดุ เป็นพญานาค สงบจนกระทั�ง นิ�ง

เงียบ ชั �นพญานาค เหมือนคนนอนหลบั พญานาคนอนหลบัทีหนึ�ง 

พระพทุธเจ้าเกิดหนหนึ�ง ถึงตื�นทีหนึ�ง หรือ รู้สกึตวัทหีนึ�งน่ะ 

"พญานาค"นี � หมายความวา่ สงบถึงขั �นนั �น สงบดิ�งเก่ง เป็น"เจโต

สมถะ" ไมรั่บรู้ ไมรั่บทราบอะไรทั �งนั �น นี �หมายความวา่ เป็นผู้ที�มา

ปฏิบตัิธรรม มาแล้วได้รับความสงบ พระพทุธเจ้าปราบคนที� 

มิจฉาทิฏฐิ พวกนี �เหมือนกนั โดยเกจิอาจารย์ (ผู้แตง่บทพาหงุฯ) ก็

จบัความ ผกูเรื�องมาวา่ พระโมคคลัลาเถระ ซึ�งเป็นพระสาวก 

นิรมิตรกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาค ชื�อนนัโทปะนนัทะ 

ถ้าเราปราบคน เดี�ยวนี � อย่างนี � ก็คอื เราปราบนกับวช ที�มี
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คณุลกัษณะ เป็นดั�งพญานาค และนกับวชผู้นั �น มีความสงบรํางบั 

ได้อย่างลกึ แล้วก็ปราบด้วยวิธี "อิทธปูะเทสะวิธินา" ก็คือ เทศนา

ให้มผีลเก่ง แสดงความจริงให้ปรากฏเก่ง "อิทธปูะเทสะวิธินา" 

ด้วยอปุเทศ มฤีทธิ� ทา่นแปลวา่ อปุเทศมีฤทธิ� เป็นอิทธิ อีก

ประเภท ต้องเทศนานั�นแหละ ให้มีความเก่ง หรือมีฤทธิ� (อิทธิ) 

ยิ�งๆขึ �น ให้มีรายละเอียด มีแง่มีมมุตา่งๆ ยิ�งๆขึ �น (อปุเทศ) ให้มี

เทศนาที�ดี มีอิทธิปาฏิหาริย์ อาเทศนาปาฏิหาริย์ มีความเก่งกล้า 

ถกูต้องอริยธรรม (คือ ไมใ่ช่ปาฏิหาริย์ ที�เป็นเดรัจฉานวิชชา) ด้วย

วิธีอนัเยี�ยมยอด เพื�อจะทําวิธี ให้เขาเหน็ได้ เข้าใจได้ วา่กลายไป

หลงความสงบ เป็นนนัโทปนนัทะ พญานาคตวัใหญ่ มนัก็ยงัไม่

เป็นที�สดุหรอก ไปหลงความสงบนี � ก็ยงัไมเ่ข้าทา่ อนันี �เป็นเรื�อง

ของนกับวชแล้ว หรือ คนปฏิบตัิธรรมชั �นสงู นกับวชด้วยการพงึรู้ 

นกับวชคนไหน ติดทิฏฐิของตวัเอง วา่ตวัเองเก่ง (หลงในความ

หยดุความนิ�ง ความสงบของตน) อย่างนี �แล้ว ซึ�งเหมอืนกบั

นกับวช เก่งในความลกึซึ �ง อย่างนั �นอย่างนี � สามารถเรียนไอ้โนน่ 

เรียนไอ้นี� ทําเก่ง มีคําพดูเก่ง สามารถที�จะแสดงไอ้นี� ได้เก่ง แล้วก็

หลงในความรู้ หลงในความเก่ง ความสามารถของตน อย่างนั �น ก็

จดัวา่เป็นประเภทที� ยงัหลงตวัอยู่เหมือนกนั การแสดงธรรม 

เอาชนะ ด้วยการใช้วิธี ใช้ปัญญาอธิบาย ใช้พลงัของความจริงที�มี 
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ยืนยนัด้วยวิธี ตา่งๆ นานา มากหนอ่ย เพราะวา่ คนที�หลงความ

สงบนี � มนัเป็น "มานะ" ขั �นสงู เป็นความยากแสนยาก และนกับวช

ชนิดนี � ปัญญาจะไมค่อ่ยแลน่ หรือ สว่นมากไมช่อบคดิ ปัญญา

น้อย 

เพราะฉะนั �น ต้องมี "อิทธปูะเทสะ" มีวิธีที�จะแสดงอปุเทศตา่งๆ 

เหลี�ยมนั �น เหลี�ยมนี � แสดงถงึกายธรรม วจีธรรม มโนธรรม ออกมา

ให้เขารู้ได้ เขาหมดทิฏฐิได้ จนเป็นผู้ม"ีสมัมาทิฏฐิ" รอบถ้วน และ

พร้อมกบัแก้ไขความติด ความผิดนั �นๆได้ ถ้าใครได้สามารถช่วย

คนอย่างนี �ได้ คนนั �นก็เป็น "ชิตะวามนิุนโท" เป็นพระมนีุ ที�เราชนะ

ได้ ซึ�งเป็นมารชั �นสงูมาก 

ก่อนอื�นจริงๆ ก็ตรวจตวัเราเองนั �นแหละก่อนวา่ เราหลงความสงบ

หรือไม?่ เรามีความสงบนั �น ต้องมีให้ได้จริง! แตเ่ราติดสงบ ติด

หยดุ ติดคดุคู้หรือไม ่ถ้าไมต่ิด เป็นผู้ รู้แจ้งจริง ก็เป็น ชิตะวามนิุน

โท เอาทีเดียว จากนั �นจงึช่วยผู้อื�น ที�มีมิจฉาทิฏฐิ มมีิจฉาสมาธิ ให้

นกับวชผู้ม"ีมิจฉา" เหลา่นั �น เข้าใจถกู เป็น"สมัมาทิฏฐิ" และถอด

ถอน สว่นที�ไปหลงผิด จนเป็น"มิจฉาสมาธิ" นั �นๆ เสีย 

"สมัมาสมาธิ" ของพระอริยะ อนัมมีรรคองค์ ๘ นั �น ไมใ่ช่สภาพที� 

จะเข้าใจได้ง่ายๆ หรือเป็นได้ง่ายๆ ดั�ง สมาธิหลบัตา ต้องมีความ
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เข้าใจ อย่างถกูต้องจริงๆ (ผู้สนใจโปรดอ่าน "มหาจตัตารีสกสตูร" 

มชัฌิมนิกาย อปุริปัณณาสก์) และเป็นของศาสนาพทุธ เทา่นั �น 

มนัมีประโยชน์สงูสดุ และมสีภาพประหยดัสดุ มีระดบัอนโุลม - 

ปฏิโลมอยู่ครบพร้อม เกื �อกลูเกี�ยวพนักบัผู้อื�น เป็นความสมบรูณ์

ของศาสนา หรือ เป็นความประเสริฐ สมบรูณ์ ของความเป็น

มนษุย์ ผู้ เข้าถึง ผู้ เป็นได้จริง คนผู้ ได้ความสงบ แล้วก็หลงความ

สงบ ติดสงบ ก็จะขี �เกียจเฉื�อยชาเนือย ปัญญาก็จะเสื�อมลงๆ เมื�อ

ความเกียจคร้านเข้าจบั นั�นไมใ่ช่ความเป็นมนษุย์ประเสริฐ ของ

ศาสนาพทุธเลย 

ศาสนาเดียรถีย์ ที�ปฏิบตัิธรรมแล้ว ก็ไปจบที�"หยดุ" เลิกโลกแบบ

พาซื�อ ทิ �งโลกแบบเถนตรง ไมรั่บรู้กบัโลก ไมเ่กื �อกลูโลก ไมเ่กื �อกลู

มวลมนษุยชาติ ไมเ่ข้าใจความสขุของมวลมนษุยชาติ ไมช่่วยมวล

มนษุยชาติ ให้มอีริยญายธรรม ได้ชื�อวา่ ศาสนาหนีเอาตวัรอด 

หรือลทัธิเหน็แก่ตวั ศาสนานั �น ลทัธิอย่างนั �น หรือ ทิฏฐิอย่างนั �น 

เป็นเดียรถีย์ 

แตศ่าสนาพทุธนั �น พระพทุธองค์ทรงยืนยนัวา่ ธรรมวินยันี � ปฏิบตัิ

เพื�อเกื �อกลูมวลมนษุยชาติ 
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ปฏิบตัิเพื�อความสขุแหง่มวลมนษุยชาติ เพื�อยงัหมูม่วลมนษุยชาติ 

ทั �งหลายทั �งปวง ให้มากที�สดุ อนัจะตั �งอยู่ใน อริยญายธรรม (คือ 

เป็นอารยชน เป็นมนษุย์ที�เจริญ ไมด้่อยพฒันานั�นเอง) 

(จากสตุตนัต. องัคตุ จตกุก.ข้อ ๓๕ ตามพระบาลีที�ว่า อิธ พราหมณะ พะหชุะ

นะหิตายะ ปฏิปันโน โหติ พะหชุะนะสขุายะ พหสุสะ ชะนะตา อริเยญาเย 

ปติฏฐาปิตา) 

ศาสนาพทุธสอนคนให้เป็นปราชญ์ ให้เป็นมหาบรุุษ ยิ�งบรรลธุรรม 

ก็ยิ�งเป็นประโยชน์ตอ่โลก โลกตุตรธรรมของพระสมัมา สมัพทุธ

เจ้านั �น เป็นคณุธรรมของมหาปราชญ์ ของมหาบรุุษ ที�จะคํ �าจนุ

โลก ช่วยมนษุยชาติ ไมใ่ช่ธรรมที�ปฏิบตัิแล้ว กลบักลายเป็น ผู้ ได้

แตป่ระโยชน์ตน เหน็แก่ตวัไปชิบ ! อย่างนั �นก็ไมเ่ลย อย่าเข้าใจผิด 

หลงผิด (มิจฉาทฏิฐิ) กนัวา่ การปฏิบตัิตาม โลกตุตรธรรมนั �น ก็

เพื�อ"ตวัเอง" เทา่นั �น หรือบวชเป็นภิกษุเสีย จะได้ไมต้่องมาอยู่ใน

โลก ปฏิบตัิไปในทางโลกตุตรธรรมแล้ว ก็หมายความวา่ เรารอด

พ้นแตต่วั เราไมอ่ยู่ในฐานะที�จะทําอะไร ให้เกิดแก่คนอื�นได้ 

โลกตุตรธรมนั �น หมายถึง การแยกตนจากหมูค่ณะ หรือ แยกตน

ออกจากสงัคม ถ้าขืนใครเข้าใจ "โลกตุตรธรรม" ของพระสมัมาสมั

พทุธเจ้า เป็นอย่างนี � ผู้นั �นก็ซวยมาก ก็น่าสงสาร ที�ไปเหน็ศาสนา

พทุธ เป็นอย่างนั �นเสียนี� เพราะมนัเทา่กบั หมายความวา่ ศาสนา
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พทุธ เนื �อๆแท้ๆ กลบัไมม่ีคา่อะไรเลยกบัมนษุยชาติ หรือ ขดักบั

พระพทุธพจน์ ที�ยกขึ �นมายืนยนัให้ฟัง เมื�อกี �นี �แน่ๆ  

ศาสนาฤาษีที�สอนให้มีทิฏฐิแบบทิ �งโลก ทิ �งมนษุย์ "หยดุ" ไปอย่าง

พาซื�อ ดื �อๆ เป็นเถนตรง ไมม่ีสติปัฏฐาน ไมม่ีวิปัสสนา แล้วก็ "เบื�อ

หน่ายแบบเกลยีดชงั" ความเป็นจริงของทกุๆ สิ�งในสงัคม เกลียด

ชงัวตัถ ุเกลียดชงัในพฤติกรรมของมนษุย์นั �น มนัมีมาก่อนศาสนา

พทุธจะเกิด และมีมากลทัธิด้วย และมนัก็ไมใ่ชค่วามประเสริฐ 

ของความเป็นมนษุย์อะไร? มนัเป็นเพียง "ความเหน็แก่ตวั" ของ

มนษุย์เชิงหนึ�งเทา่นั �น มนัเป็นลทัธิที�สอนให้คนกลวั ! ไมใ่ช่ลทัธิที�

สอนให้คนแกล้วกล้า องอาจแข็งแรงตอ่โลก เป็น"ที�พึ�ง"ของ

มนษุยชาติ มนัตรงกนัข้ามกบัลทัธิพทุธน่า ! มนัเป็นเรื�องตื �นเขิน 

และ ไมใ่ช่ความลกึซึ �งอะไร ที�จะเรียนรู้ หรือ ทําความเข้าใจ มนัจงึ

ไมเ่ข้าใจง่าย และใครๆ ก็เข้าใจได้ไมย่ากจริงๆ 

คนเป็นจํานวนมาก จงึเข้าใจกนัอยา่งนี � และแล้วจงึคิดวา่ ศาสนา

พทุธ ก็ม"ีทิฏฐิสมับรูณ์" แบบนี �บ้าง ซึ�งมนัไมใ่ช!่ 

แตศ่าสนาพทุธ ก็ไมเ่ป็นทาสสงัคม ไมห่ลงใหลติดใจ ในพฤติกรรม

ของมนษุย์ ไมเ่ป็นทาสวตัถ ุไมเ่ป็นทาสอารมณ์จิต และม ี

"กรรมวิธี" (มรรควิธี) ในการปฏิบตัิเพื�อเรียนรู้ เพื�อลดละ เพื�อขดั
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เกลาอารมณ์จิต ที�เคยหลงเคยติด เคยเป็นทาสสิ�งเหลา่นั �น ออก

ให้เกลี �ยงสนิท จนอยู่กบัโลก อยู่กบัสงัคม อยู่กบัวตัถ ุอยู่กบั

พฤติกรรมของมนษุย์ทั �งหลายได้ โดยจะได้ชี � ช่วยลด ช่วยเพิ�ม

ให้แก่สงัคม เป็นครูของมนษุย์ ของสงัคม เกื �อกลูเขา ช่วยให้เขาอยู่

เป็นสขุขึ �น และฉลาดขึ �นอย่างแท้จริง ตรงตามพระพทุธพจน์ แน่ๆ  

ผู้ เป็นครูนั �นๆ ก็เป็นผู้ "ประหยดัสดุ" เพื�อ "ประโยชน์สงู" จริงๆ 

ดงันั �น แม้จะปฏิบตัิกนั จนบรรลไุด้ ในช่วงหนึ�ง ได้รับผลเหน็แจ้ง

วา่ การหยดุ การพกั การไมต้่องยุ่งกบัอะไรๆ นั �นมนัสบาย มนัวา่ง 

มนัง่าย มนัสงบจริงๆ นกัปฏิบตัิธรรม ที�ไมม่ีครูอาจารย์สอน ถกูทิศ

ถกูทาง จริงๆ ก็จะติดสงบ หลงความสงบ หลงความหยดุ หลง

ความพกั ความไมต้่องยุ่งกบังานการ กบัเรื�องอะไร ทั �งหมดเลย จะ

อยู่มนัเฉยๆ นิ�งๆ เนือยๆ ไมม่ีความขวนขวาย ไมม่ีความขยนั เป็น

ใบ้ เป็นเศษมนษุย์ เป็นกากคน ที�เหมือนของสญูเปลา่ ไร้คา่ ไร้

แรงงาน ทั �งทางกาย ทางปัญญา แตก็่ยงักินอาหารในโลกอยู่กบั

เขา ยงัใช้สอยวตัถตุา่งๆ บางรายที�ยงัไมใ่ช่รายเก่ง ก็จะเป็นเศษ

มนษุย์ที�เปลอืงพอได้ แตบ่างรายก็เก่งเหมอืนกนั เป็นเศษมนษุย์

จริง และไมเ่ปลอืงวตัถโุลก ไมม่ีพฤติกรรมเยี�ยง มนษุย์ปถุชุนโลกๆ 

นั�นก็นบัวา่ เป็นความเก่งอย่างหนึ�ง เหมือนกนั แตก็่ไมไ่ด้
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หมายความวา่ หมดกิเลส เพียงแตห่า่งวตัถ ุหา่งสิ�งที�เป็น"เหต"ุ 

แหง่กิเลสภายนอกไปเทา่นั �น ถ้าจิตที�หมดกิเลสจริงแล้ว อยู่กบัเหตุ

ปัจจยัภายนอก อะไรก็ได้ จงึจะเรียกวา่เหนือโลก เหนือวตัถใุนโลก 

จงึจะชื�อวา่"โลกตุระ" แท้ 

แตนี่�ยงัสมัผสัสมัพนัธ์กบัวตัถบุางอย่าง พฤติกรรมของมนษุย์ 

บางอย่างไมไ่ด้ ก็ยงัไมเ่ปลา่ ไมว่า่งในจิตจริง ยงัหวั�นไหว ตอ่การ

กระทบอยู่ จงึต้องหลบลี � หรือเลี�ยงอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถํ �า ที�หา่งไกล

โลกีย์ จนตายไปก็เยอะ ซึ�งที�จริง ก็ไมใ่ช่ของง่ายเลย ที�คนจะ

ปฏิบตัิตน จนปละปลอ่ยจิต หยดุจิต ละมาได้ ถึงขั �นทิ �งพฤติกรรม

ที�ปถุชุนเขาติด ทิ �งโลกียะทางกามราคะ ขั �นละเว้นกนัได้นานๆ จน

ดปูระหนึ�งเป็น "อนาคาม"ี หรือเป็นผู้ ไมใ่ยดี บ้านช่องเรือนชาน 

ทรัพย์สินสมบตัิอะไร บางคนทิ �งละไปได้ จนตราบตาย จากไปเลย 

ก็มีไมน้่อย แตม่นัก็ยงัไมใ่ชจ่ดุสงูสดุของ ศาสนาพทุธ 

การลด ละ สงบ รํางบัมาได้ออกปานนี � ก็เป็น"ผู้ประเสริฐ" (นาค) 

ขั �นหนึ�ง แง่หนึ�งเหมือนกนั แตย่งัไมส่งูสดุ จริงๆนั �น อาจจะละ จะ

เว้นสมบตัิโลก ละเว้นพฤติกรรมอยา่งมนษุยโลก ออกมาได้ เพียง

เพราะติดสงบ ซึ�งเป็นการเสพย์ติดชนิดหนึ�ง เพราะอปุาทาน

สดุโตง่ชนิดหนึ�ง หรือเพียงเพราะหา่งเหต ุหา่งปัจจยัแหง่กิเลส อนั
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เป็นเพียงวตัถหุยาบ เป็นเพียงรูปธรรม มิใช่เหตทุี�เป็นนามธรรม 

เป็นที�สดุพร้อม เป็นเพียงภายนอก มิใช่ในภายใน อย่างถกูจดุแท้ 

ด้วยปัญญาจริงเทา่นั �นเอง จงึทนได้ แตถ้่ายงัสมัพนัธ์ สมัผสัโลก

อยู ่จะทนไมไ่ด้ จงึจะต้องเอาชนะความติดสงบ ติดหยดุนี �ให้ได้ 

และจะต้องเรียนรู้ พิสจูน์แท้วา่ "ผฏุฐัสสะ โลกะธมัเมหิ จิตตงั ยสั

สะ น กมัปต"ิ คือสมัผสัโลกธรรมใดๆ สมัพนัธ์อยู่กบัโลก ทั �งหลาย

อย่างไร จิตใจของเรา ก็ไมม่ีหวั�นไหว จริงๆ ได้แท้ จงึจะเป็น "ชิตะ

วามนิุนโท" เป็นมนีุผู้ชนะ สงูขึ �นไปให้ได้อีก 

นี�ก็เป็นสภาพธรรม และความรู้อนัได้มาจาก "พาหงุ บทที� ๗" ก็

สงูขึ �นๆ มาตามลําดบั ขั �นนี �มนัขั �น "ปฏินิสสคัคะ" คือ ขั �น"ย้อนคืน" 

หรือ "สละคืน" มนัเป็นขั �นสงู ถึงขนาดเข้าใจสภาพจริงที�แท้วา่ ได้

แล้ว ก็เป็นอนัได้ และไมต้่อง"ติด"นี� ! ไมต้่องเอาก็ได้ ซึ�งเราก็รู้วา่ 

เราก็ยงัได้อยู่นั�นเอง 
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บทที� ๘ 

ทคุคาหะทิฏฐิภชุะเคนะ สทุฏัฐะหตัถงั  

พรหมงั วิสทุธิชตุิมิทธิพะกาภิธานงั  

ญาณาคะเทนะวธิินา ชิตะวา มนิุนโท  

ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลานิ 

ซึ�งก็แปลกนัมาวา่ "พระพทุธองค์ชนะพรหม ผู้มีนามวา่ ท้าวพะกา 

ผู้มีฤทธิ� อนัสําคญัวา่ เป็นผู้ รุ่งเรืองด้วยคณุอนับริสทุธิ� มีมืออนัท้าว

ภชุค์ คอืทิฏฐิ ที�ตนถือผิด รัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้ว ด้วยวิธีวางยา อนั

พิเศษ คือ เทศนาญาณ ฯลฯ" 

ขั �นนี �มนัขั �นสดุท้ายแหง่มนีุจริง คือขั �นปราบพระพรหม เป็น

อภิญญาขั �นสดุท้าย หรือเป็น"อิทธิวิธี" ลําดบัปลายขั �น "ใช้อํานาจ

ทางกาย ไปตลอดพรหมโลก" มนัเป็นขั �นสงูกวา่ "เหาะไปใน

อากาศ เหมอืนนก" ขั �นสงูกวา่ "ลบูคลําพระจนัทร์พระอาทิตย์ ซึ�งมี

ฤทธิ� มอีานภุาพมาก ด้วยฝ่ามือ" กนัเสียอีก 

คือ ขั �นต้องชนะ สภาพที�เรียกวา่ "พรหม" ทั �งหลาย เกจิอาจารย์ 

ทา่นก็จบัเรื�องขึ �นมาวา่ พระพทุธองค์ชนะพระพรหม ผู้มีนามวา่ 

ท้าวพะกา ผู้มีฤทธิ� ซึ�งสําคญัวา่ ตนเป็นคนเก่ง ยิ�งใหญ่ ถ้าผู้ ใดยงั 
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"มิจฉาทิฏฐิ"อยู ่ยงัไมม่ีปัญญารู้วา่ "พรหม" นั �นก็คือ "จิตวิญญาณ" 

และไมใ่ช่อยู่ฟากฟ้า ฟากดินไหนหรอก ! มนัก็คือ จิตวิญญาณ

ของเรานี�เอง อยู่ในตวัเรานี�เอง 

นี�แหละ! ต้องตรวจ ต้องอ่าน ต้องรู้แจ้งให้ได้ จะปราบพระพรหมฯ 

ก็ไมอ่ยู่ไหนหรอก พระพรหมก็อยูใ่นจิตของเราเอง พระพรหมอยู่

ในจิตของคณุทกุคน ทกุคนมีจิตพระพรหม อนันี �ภาษาพระ ทา่น

เรียกวา่ "มมงัการ" หรือ "อหงัการ" อยู่ในตวัคนเป็นๆ นี�เอง ไมใ่ช่

ลอ่งลอยอยู่ในอากาศ อยูบ่นยอดไม้ ยอดเขา ยอดดินอะไร หรือ 

ไมใ่ช่ไปสิงสูอ่ยูก่บัรูปปั �น รูปหลอ่อะไร ถ้าใครยงังมงาย 

"มิจฉาทิฏฐิ" อยู่ รู้ไมอ่อก จบัในตนไมไ่ด้ ก็ไมม่ีหวงัได้เป็น "ชิตวา

มนิุนโท" พระพทุธเจ้าทา่นก็ปราบพระพรหม นี �ตั �งชื�อเป็น ปคุค

ลาธิษฐาน ท้าวพะกาพรหม มีฤทธิ� คือสําคญัตนวา่ เป็นผู้ รุ่งเรือง 

เป็นผู้ ยิ�งใหญ่ สงูสง่ วา่งั �นเถอะ สงูด้วยคณุอนับริสทุธิ� มทีิฏฐิ ถือ

ตนถือตวั มีมืออนัท้าวภชุงค์ คือทิฏฐิ ที�ตนถือผิดนั �นหนะ มนั

หมายความวา่ เจ้าของจิตวิญญาณเอง นั�นแหละ ยงัหลงยดึเอา

จิตเอาวิญญาณ ที�ตนเป็นอยู่มอียู ่วา่เป็น "ตน" เป็นประหนึ�ง "ของ

ของตน" เลยไมห่มดสิ �น"อตัตา" ไมจ่บกิจ เป็นผู้บรรลอุรหนัต์ไปได้

สกัที "พรหมโลก" หรือ ลกัษณะพรหม มนัมีอีกหลายแบบ หลาย
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ขนาดหลายชั �น ต้อง"รู้ชดั" และ มีอํานาจเอาชนะพรหมได้จริงๆ ซึ�ง

ล้วนแตค่ือ "จิตวิญญาณ" ในตวัเรา นี�เองจริงๆ 

แม้"จิตวิญญาณ" ของใครจะเก่ง จะดีบริสทุธิ� จากกิเลสหยาบตํ�า 

จากกิเลสอย่างกลาง แม้จะกิเลสอย่างสงูละเอียด มาได้จริงแท้ สงู

จริง เก่งจริง ดีจริง บริสทุธิ�จริง ออกปานใดก็ดี มนัก็เป็นความดี

จริง สงูจริง เก่งจริง บริสทุธิ�จริง ของจิตวิญญาณนั �นๆ ตามขนาดที�

ตนละตนเลิก ตนหลดุพ้นมาได้จริง แตอ่ย่าเผลอไป "หลงตน" วา่

ตนมีดี ตนมีตวัเก่ง ตนบริสทุธิ� แล้วก็หวงแหน หว่งหวงความ

บริสทุธิ� ถือ"เจ้าตวัสงู" ยดึเจ้าตวัเก่ง ตวัดีนี �เหนียวแนน่ จนมนั

กลายเป็นเหตใุห้ "ตนทกุข์ตนลําบาก" หรือ ตนทําการงานอะไร ก็

ไมบ่งัเกิดผลสงูสง่ ดียิ�งขึ �นไปๆ ได้กวา่นั �นอีก เป็นอนัขาด ได้รู้มา

นิด ได้ดีมาหน่อย ก็จะไปหลงตวัหลงตนเข้า ก็นั�นแหละ ระวงัๆ 

เถอะ! 

มนีุขั �นนี � จะต้องม"ีปัญญา" ขั �นชาญเชิง ขั �นฉลาด เหนือชั �นจริงๆ 

เป็น "ญาณาคะเทนะวิธินา" ตวัจริงตวัแท้ ที�จะต้องรู้"ความจริง" ที�

ตวัเอง (มีอตัตญั�)ู และจะต้องรู้ "ความดีความเก่ง" หรือ "ความ

ยงัไมด่ี ยงัไมเ่ก่งจริงๆ" ของผู้อื�น (ปคุคลปโรปรัญ�)ู ทั �งของหมู่

กลุม่ตา่งๆ (ปริสญั�)ู เพื�อดําเนินการจรรโลง ก่อการรังสรรค์ที�ดี 
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ให้เกิดแก่สงัคม แก่มวลมนษุยชาติ จงึจะต้องม ี"มตัตญั�"ู คือ 

จะต้องรู้ขนาด รู้ประมาณจริงๆ อยา่วา่แตว่ตัถเุลย ถงึสภาพของ"

อรูป" หรือ "นามธรรม" แท้ๆ วา่จะปั �นขนาดใด ประมาณกนัขั �นไหน 

จะต้องปั �นออกมาให้ได้ ตามประมาณจริงๆ และจะต้องมี 

"กาลญั�"ู คือกาละอย่างไรควร กาละอย่างไรเคร่ง ก็จะต้องรู้จริง

ให้ถกูต้อง "อตัถะ" ลงตวัเป็น "กศุลธรรม" และหรือ "อกศุลธรรม" 

กนัให้ดีที�สดุ ที�สามารถตลอด ไมใ่ช่เอาแต ่"ตน" เป็นใหญ่ ไม่

คํานวณของคนอื�น ไมอ่นโุลมผู้อื�นเลย เหน็แตต่น มองออกแตต่น 

ตามใจแตต่น เชื�อแตต่นตะพดึ ฝ่ายเดียว อย่างนี �แหละพระพรหม 

(อตัตาธิปไตย) 

โดยเฉพาะ ต้องปราบความถือดี ยดึตวัยดึตนที�ตนเอง นั�นแหละ

ก่อน นั�นแหละคือ "การปราบพระพรหม" หรือคอื "มานะสงัโยชน์" 

ตวัสําคญันั�นเอง 

ถ้าเรา"หลงความใหญ่" ทา่นเรียกวา่เป็นพระพรหม หลงตวัเองวา่ 

มีฤทธิ� มีความสามารถ มีความดี มีความเก่ง (แม้จะมีจริง) มี

อํานาจ หลงตวัหลงตน วา่ตวัเองใหญ่ ตวัเองโต อะไรอย่างนี � จิต

ตวัเองนั�นแหละ คอืพระพรหม หลงตนเอง ม"ีวิมานะ" หรือม ี

"วิมาน" ที�ไมย่อมปลอ่ย มีจิต"มานะทิฏฐิ" ถือตวัถือตน ถือสิ�งที�ตน
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มี ตนเป็นมากๆขึ �น หรือ ไมย่อมปลอ่ยยอมวางเลย มนัก็จะนกึวา่ 

ตวัเองเก่ง นกึวา่ตวัเอง เหนือเขาทั �งโลก อย่างไมม่ีโอกาสวา่ง ไม่

หมด"ชาติ" สภาพจิตจะยดึจดั จนเหน็ชดัวา่เป็น พระพรหม (พระ

เจ้า) ทีเดียว เป็นผู้บงการ เป็นผู้บนัดาล เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ ยิ�งใหญ่ 

เป็นผู้ เผดจ็การ อย่างนี �เป็นต้น ถ้าใครรู้เทา่ทนัในตน จะต้อง

พยายามประมาณตน กําราบตวัเอง ถ้ามนั "มากไป" ก็ดี หรือ "ดู

ไมด่ีไมง่าม" ก็ดี ด้วยวิธีตา่งๆ ที�จะสามารถปราบตนลงไป "ใช้

ปัญญาประกอบให้มาก" 

อนึ�ง ถ้าตนดีจริง ใหญ่จริง เก่งจริง ก็ไมใ่ช่ จะ"หลงผิด" เสยีอีก ไม่

ยอมแสดงตวั ตามจริง ให้มนัวนซํ �า กลบักลายไปเป็นวา่ ตนเลก็ 

ตนน้อย ตนด้อย ตนไมด่ี ตนไมเ่ก่ง อยู่ตะพดึ มนัก็วนไมรู้่จบ ไม่

องอาจ ไมยื่นหยดัความจริง ไมม่ีที�พึ�งสดุท้าย คนผู้ยงัไมล่ะเอียด

แท้ ยงัไมแ่น่จริง ก็จะ"วน"ดงันี � แล้วก็มกัจะแก้ตวั ด้วยคําวา่ "นั�น

เป็นการถ่อมตวั" ลกัษณะเช่นนั �น คอื "อทุธจัจะสงัโยชน์" แท้ๆของ 

"พระพรหม" ตวัร้าย จะต้องปราบให้"หยดุ" ให้มั�นคง ให้เลิกวน ให้

ได้ละเอียดไปอีก ดั�งนี � เป็นต้น 

ที�จริงตนดี ตนกลาง ตนเลก็ขนาดไหนๆ ก็ขอให้รู้"ความจริง" และ

ใช้ความจริง ให้ถกูกาละ ถกูเทศะ ถกูฐานะ อย่างองอาจ แกล้ว
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กล้า มั�นใจ และสภุาพที�สดุ ตามปัญญาที�ได้ไตร่ตรอง อย่างสงูสดุ

เถิด ซึ�งบางทบีางกาละ จะต้องจํา"ถ่อมตน" ในบางเหลี�ยม แตก็่

ต้องแสดงความดีจริง ความใหญ่จริง ที�ตนมีจริงนั �น ออกมาได้

จริงๆ จงึจะต้องใช้ปัญญาใช้ญาณ เป็น "ญาณาคะเทนะวิธินา" 

อนัยิ�งกวา่ "ปัญญาปะทีปะชะลิโต" กนัจริงๆ 

จะเหน็ได้วา่ มนัสดุยอดสดุยากที�สดุ แตแ่คข่ั �นจะปราบ ความเป็น 

"พระพรหม" ของตน ลงไปได้นั �น ก็สดุแสนจะยากยิ�ง นกัแล้ว ยิ�งจะ

ไปปราบความเป็น "พระพรหม" ของผู้อื�น อีกละก็ เอย๋! มนัไมใ่ช่

ของง่ายเลย มนัต้องใช้ "ญาณาคะเทนะวิธินา" คอื ต้องใช้ "ญาณ

ปัญญา" ใช้การแสดงด้วยกรรมวิธี แสนฉลาด ซ้อนเชิง กนัจริงๆ 

ลกึซึ �ง มีอิทธิฤทธิ�จริงๆ 

และการ "หมดตวั-หมดตน" หรือ "ไมถื่อตวัไมย่ดึตน" ที�วา่กนัเป็น

ภาษา สํานวนกนันั �น ก็มิใช่วา่ จะเป็นคนตํ�า ปลอ่ยให้ใครๆ ก็

เหยียบก็ยํ�าไป จนคนเขาเข้าใจผิดไปหมด ไมม่ีการแสดง "ความ

จริง" วา่เรามีความดี มีความสงู ชั �นนั �น ชั �นนี �จริง ก็ไมใ่ช่จะเถรตรง

พาซื�อ เสยีอย่างนั �นไปหมด จนกลายเป็น "หมดตวั-หมดตน" ก็คือ 

ให้ใครดถูกูได้หมด ทําตนตํ�าไปตะพดึ วา่ "ไมถื่อตวั ไมย่ดึตน" ก็ไม่

ยดึไมถื่ออะไรไปตะพดึ ความดีก็ไมย่ดึ อนโุลมตามชั�วตะพดึ 
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ความถกูก็ไมย่ดึ ถกูก็ได้ ผิดก็ได้ ตะพดึไปหมด เป็นพระก็ไมย่ดึศีล 

ไมย่ดึวินยั หรือ ทั �งๆที�เหน็ใน"สจัจะ" แตก็่ไมช่่วยกนัยดึใน "สจัจะ" 

นั �น  ไมพ่ยายามตอ่สู้ ยืนหยดั เพื�อยืนยง"สจัจะ"นั �น อะไรอย่างนั �น 

มนัก็สดุโตง่เลยเถิดไป เป็นคนไร้ปัญญา และไมเ่ป็นหลกั เป็นผู้ นํา 

เป็นที�พึ�ง อะไรในโลกกนัได้เลย "สรณงั" ก็เลยไมม่ี "โลกนาถ" ก็ไม่

มี เทา่นั �นเอง จงระวงัเถิด ! ในคําวา่ "ไมย่ดึ ไมถื่อ" ก็มิใช่วา่จะเป็น

คนหลกัลอย เลอะๆ เทอะๆ 

แท้จริงที�สดุนั �น ผู้บรรลหุรือผู้ รู้ยิ�ง ผู้หมดตวัหมดตน อย่างแน่แท้ มี

ปัญญา รู้ดีรู้ชั�วชดัเจน รู้ถกูรู้ผิดจริงจงั นั�นแหละ คือ ตวัผู้ ต้อง "ยดึ" 

ต้อง"ถือ"หลกัความจริง ยดึความถกู ถือ"สจัธรรม" แท้ๆ เป็น"ที�พึ�ง" 

ให้แก่มวลมนษุยชาติ ให้แก่โลก จงึจะเรียกวา่ "สรณงั" (ที�พึ�ง) ของ

ผู้ยาก หรือถ้าเป็นผู้สงูยิ�งเยี�ยมมาก ก็เป็น "โลกนาถ" อนัคือ ที�พึ�ง

ของชาวโลกได้จริง 

ดงันั �น ผู้ เป็นมหาบรุุษ หรือเป็นอริยบคุคล จงึจะต้องเป็นผู้ รู้แจ้ง ใน

ความจริงแท้ ของความจริง ตนเป็นอย่างไร? มีอย่างไร? แคไ่หน? 

ก็จะต้องแสดงตามจริง นอกจาก บางคราว ทา่นอนโุลม "ถ่อมตน" 

ให้เทา่นั �น ก็จะไมช่ดัตามจริงเทา่ไหร่! สว่นจะ "เบง่ตน" ใหญ่เกิน

จริง นั �นไมค่วร และอริยบคุคลจะไมท่ํา ฉะนั �น คราใด ทา่นต้อง
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แสดงตวั"ตามจริง" วา่ทา่นใหญ่จริง สงูกวา่จริง ดีเหนือเขาจริง คน

ก็มกัจะมองไปวา่ เป็นการ"ยกตน" เป็นการ "ข่มขี�ผู้อื�น" อยู่บอ่ยๆ 

เสมอๆ ก็เป็นความจริง ! 

และทา่นก็"รู้"แจ้งในความจริง อย่างนี � แล้วทา่นก็ "ไมย่ดึไมถื่อ" ใน

คนผู้ ไมรู้่ความจริงนั �นๆอีก ทา่นเหน็ใน"สจัธรรม" และเหน็ใน 

"ความจริงใจ" เป็นความจริงจงั เป็นที�สดุเอง แล้วทา่นก็รู้จกัจบ 

รู้จกัที�สดุเอง เป็น"สจัจะ" ลงตวั ตรงกบัพระพทุธพจน์ที�วา่ "อลญัจ 

ปน โว ภิกขเว ตฏุฐียา อลงั อตัตมนตายะฯ" 

จะเป็น "ชิตวามนิุนโท" หรือมนีุผู้ชนะกนั ขั �นสงูสดุยอดนั �น จงึต้อง

มี ญาณวิเศษ มญีาณทสัสนะ หรือ มอีธิปัญญา กนัขั �นปลายสดุ 

(อนัต) รู้ความเหมาะสมเป็นที�สดุจริงๆ แม้จะรู้ตนเองวา่ เราไมม่ี

กิเลสแล้ว (อรห) ก็ดี จงึจะเกื �อกลูมวลมนษุยชาติ จะเพื�อความสขุ 

ของมวลมนษุยชาติ ยงัมวลมนษุยชาติเป็นอนัมาก ให้เข้าถึงความ

เป็นอารยชน (อริยญายธรรม) ได้จริงๆ เป็นที�สดุ 

บคุคลเช่นนั �นแล คือ "อรหนัต์" (อรห+อนัต) 

ผู้ชนะพระพรหม ผู้ เหนือพระเจ้าได้จริงอย่างนี � จงึคือ "ชิตวามนิุน

โท" ที�มีผล เพราะได้เรียนรู้ พาหงุ ๘ เป็นคาถา พาให้ศกึษาค้นคว้า 
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จนหยั�งแจ้งแทงทะลไุด้จริง มิใช่วา่เรียน "พาหงุ ๘" แล้วก็ได้แค่

ทอ่ง แคส่วด แลกข้าว แลกของกินๆ ใช้ๆ จนตายไปเทา่นั �น หรือ

มิหนําซํ �า เอาไป"หลอก"ผู้คน ให้งมงาย หลงใหล เลอะเทอะ วา่

คาถานี � เป็นของขลงั เป็นคําที�ทอ่งแล้ว กลา่วขึ �นมาแล้ว จะเกิด

ฤทธิ�พิลกึๆ สวดเดินหน้า ถอยหลงั เทา่นั �นเที�ยว เทา่นี �เที�ยว แล้ว

จะบนัดลบนัดาลอะไร ตลกๆ แฝงซ้อน ซอ่นเงื�อน มแีตค่วามมืด

มวั งงงวย งมงาย ไมรู้่เหต ุไมแ่จ้งปัจจยั ไมเ่ข้าใจเหต ุไมแ่ทงทะลุ

ผล อย่างนั �นไมค่วรเลย ผู้หลอกนั �น ก็ได้อเวจีไปแท้ๆ ระวงัๆ กนั

เถิด ! 

ผู้ใดศกึษาเข้าใจถ่องแท้ใน "มาร" ที�มีพนัมือ คืออะไร? 

"ยกัษ์" ที�แขง็กระด้าง ไมอ่ดไมท่น คืออะไร? 

"เดรัจฉาน" ที�เมามนั โง่เง่าคืออะไร? 

"คนใจหยาบ" ที�อํามหิตคืออะไร? 

"คนลวงโลก" ที�แสนใสร้่าย ตอ่ต้านคืออะไร? 

"นกับวชผู้ลวงโลก" ที�ยกตนถือด ีดื �อด้าน แตม่ืดมนคืออะไร? 

"นกับวชที�ติดหยดุ ติดสงบ" ดั�งพญานาค คืออะไร? 
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"พระพรหม" ผู้แสนใหญ่ แสนสงู แสนดีจริง คืออะไร? 

แล้วมี "อิทธิวิธี" ตา่งๆแก้ไข ปราบปราม จนปราบมาร ปราบยกัษ์ 

ปราบเดรัจฉาน ปราบคนใจหยาบ ปราบคนลวงโลก ปราบนกับวช

จอมลวง ปราบนาค ปราบพระพรหม ได้เป็นผู้ชนะ ครบ ๘ อย่าง 

แปดระดบันี � ถกูตวัถกูตนจริง หมดเชื �อ หมดวิญญาณร้าย อย่างนี � 

ผู้นั �นก็สดุ 

"เอตาปิ พทุธะชะยะมงัคละอฏัฐะคาถา 

โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตนัท ี 

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จปัุททะวะนิ  

โมกขงั สขุงั อธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ" 

ซึ�งเป็นบทสรุปสดุท้าย ของเกจิอาจารย์ ผู้ประพนัธ์คาถา พาหงุ ๘ 

นี �วา่ไว้ มีความหมายไทยๆ ก็วา่  

"นรชนใด มีปัญญา ไมเ่กียจคร้าน สวดก็ดี ระลกึก็ด ีซึ�งพระพทุธ

ชยัมงคล ๘ คาถา แม้เหลา่นี � ทกุๆวนั นรชนนั �น พงึละเสียได้ ซึ�ง

อปัุทวนัตรายทั �งหลาย มีประการตา่งๆ เป็นอเนก ถึงซึ�งวิโมกขศิวา

ลยั อนัเป็นบรมสขุแลฯ" 
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ก็จริง ถ้าใครมีปัญญาแท้ ไมเ่กียจคร้าน สวดขึ �น รําลกึขึ �น แล้วก็

ร่วม "ประพฤติปฏบิตัิไปด้วย" จนละเสียได้จริง เลกิเสยีได้จริง 

เข้าถึงซึ�งวิโมกขศิวาลยั ก็จะเป็นบรมสขุแท้ 

แตถ้่าเอาแตท่อ่ง เอาแตส่วดร้องกนั รุ่นแล้วรุ่นเลา่ คนแล้วคนเลา่ 

ไมไ่ด้รู้อะไร ยิ�งกวา่นั �น มนัก็ไมม่ีทาง ช่วยให้ละเสียได้ ซึ�งอปัุทว

อนัตราย อนัใดแน่ๆ 

ข้อสําคญัคือ เรื�อง"ขอ" ซึ�งสวด"ขอ" "อ้อนวอนขอ" เดินเวียนรอบ 

"ขอ" ใดๆ ก็ตาม พระสมัมาสมัพทุธเจ้าของเรา ติงเตือนไว้ชดัเจน

วา่ "ไมใ่ช่สิ�งที�เป็นไปได้" พดูอย่างนั �นๆ ขึ �นแล้ว ก็"ขอ" ให้เป็น

ตามที�พดู มนัจะเป็นไปได้ง่ายๆ เหรอๆ? พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ของเราเน้น "การกระทํา" (กรรม) ที�ครบครัน จริงจงั ทั �งกายกรรม 

วจีกรรม มโนกรรม ที�ต้องรู้แจ้ง แล้วทําให้เป็นจริง ถกูจริง ตรงจริง 

โดยไมต้่อง"ขอ"  มนัก็เป็นจริง มีจริง ได้จริง เอาแตป่ากพดูทอ่ง มนั

จะได้จริง เป็นจริงแท้ กนัแคไ่หนกนั 

ก็ลองคิดเหน็กนัดีๆ ขอให้"ทํา" เถิด รู้ให้ถกูให้ตรง แล้วทําให้เกิด 

ให้เป็นเถิด ถ้ายงัไมเ่กิดยงัไมเ่ป็น ก็อย่าพดูอวดพดูอ้าง วา่เราเป็น 

ถ้ายงัไมรู้่จริงๆ ก็อย่าพดูอวด พดูอ้างวา่เรารู้ 
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ที�ได้เลา่ ได้ขยายความมาทั �งหมดนี � ก็คิดวา่ คงจะพอรู้กนัได้ ตั �งแต่

บทที� ๑ ถึงบทที� ๘   ไมม่ากก็น้อย ผู้ รู้ได้    และ ทําได้จริง ก็เป็น 

"ชิตวา มนิุนโท" จริงๆ โดยไมต้่อง "ขอให้ชยัมงคลทั �งหลาย จงมแีก่

ทา่น ด้วยเดชแหง่ พระพทุธชยัมงคลนั �น" ขอเอาไมไ่ด้ ! 

มนัเรื�องของการปราบกิเลส ตณัหาของตนเอง จะไปขอให้กิเลส 

ออกไป มนับอกงา่ยปานนั �นหรือ เจ้ากิเลสหนะ ! ถ้าจะใช้เพียงวา่ 

ขอให้คณุเอาไปประพฤติ ให้บรรลปุระสบผลเทอญ อย่างนี �ละ่ก็ 

พอพดูได้ แตค่ณุจะเอาไปประพฤติหรือไม ่ก็คณุละ่ทีนี � จะทํา

หรือไมท่ํา ก็จบละ่ ไม ่"ขอ" อะไรกนัอีก 

 

**  ** 

 พิมพ์ครั �งที� ๑ จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลม่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๒๐ 

 

  


