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บทที่ 1 

หนาที่ของพุทธศาสนิกชน 
บทที่ 1 หนาที่ของพุทธศาสนิกชน 

ตอนที ่1 
พระสงฆ 

ตอนที่ 1 พระสงฆ 
 
1. ผูที่ปรารถนาจะเปนสาวกของเราจะตองละทิ้งทุกอยางทั้งบานชอง
ครอบครัว ทรัพยสมบัติ และทุกสิ่งทุกอยางทางโลกดวยความเต็มใจ ผูที่สละ
ทุกสิ่งทางโลกไดและพรอมที่จะปฏิบัติตามพระธรรมจึงจะนับวาเปนสาวก
ของเรา เปนผูที่ไรที่อยูคือความผูกพันกับทางโลกทั้งกายและใจ 
 
 
 
 ถึงแมวาจะเดินตามรอยเทาของเราแลวหมกาสาวพัสตรของเรา แตถา
ใจของผูนั้นยังถูกรบกวนดวยกิเลสตัณหาเขาผูนั้นก็ยังอยูหางไกลจากเรา
ถึงแมวาจะอยูในรางของสงฆแตไมยอมรับพระธรรมคําสั่งสอนของเรา เขาผู
นั้นจะไมอาจเห็นเราได 
 
 
 
 แตถาเขาผูนั้นสามารถขจัดกิเลสตัณหาใหสูญสิ้นไปจากใจ มีแตความ
บริสุทธิ์สงบในดวงใจแลว เขาก็เขาถึงเราทั้ง ๆ ที่รางกายจะอยูหางกันหลาย
พันโยชนก็ตาม เขาจะมองเห็นเรา 
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2. สาวกทั้งหลาย ผูที่สละเรือนแลวจะตองรักษาวินัย 4 ขอในการ 
ดําเนินชีวิต คือ 
 หนึ่ง ตองนุงหมดวยผาที่เกาขาดเเลว 
 สอง ตองรับอาหารที่ไดจากการบริจาคทาน 
 สาม ที่พักอาศัยคือที่ที่จะหาไดเมื่อถึงเวลาพลบค่ําแลว เชน 
  ใตตนไมหรือบนหินผา 
 สี่ ใชยารักษาโรคเฉพาะที่เปนยาซึ่งทําจากปสสาวะที่หมัก 
  เนาไว 

 
 
 การประคองบาตรออกเที่ยวภิกขาจารนั้นเปนการกระทําดวยความเต็ม
ใจของตนเองไมใชถูกใครบังคับ และเปนเพราะมีศรัทธาเชื่อวาการทําเชนนี้
จะชวยใหสามารถหลีกเลี่ยงความทุกขทรมานหลุดพนหนทางแหงความลุม
หลงได 

 
 
 การสละเรือนออกบวชเปนบรรพชิตดังกลาวนี้ ถาไมสามารถตัดขาด
จากโลภะ โทสะ โมหะและปดหนทางรับเขามาทางประสาท สัมผัสทั้งหา ก็
จะไมบังเกิดผลดีอยางที่คาดหวังไว 

 
 
3. จะตองมีความศรัทธาเชื่อมั่นวาตนเปนผูครองเพศบรรพชิตสละแลว 
ซึ่งครัวเรือน เมื่อถูกถามก็สามารถพูดไดเต็มปากวาตนเปนบรรพชิตและ
สามารถตอบไดวา 
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 “ขาจะรักษาวินัยที่บรรพชิตพึงปฏิบัติอยางเครงครัด ขาจะตอบแทน
บุญคุณผูที่อนุเคราะหดวยการทําทานใหไดพบความสุขอยางยิ่งยอดดวย การ
ปฏิบัติหนาที่ของสมณเพศใหลุลวงสมตามความมุงหมาย” 

 
 
 
 สิ่งที่ผูที่ออกบวชถือเพศบรรพชิตจะตองปฏิบัติก็คือ บรรพชิตตองเปน
ผูรูจักมีความละอาย รูรักษากาย วาจา ใจ และการดํารงชีวิตใหบริสุทธิ์ผุด
ผอง รูรักษาประสาทสัมผัสทั้งหาและอารมณไมใหลุมหลงในความสุข 
ความสนุกช่ัวครั้งช่ัวคราว จะตองไมเกียจครานหรือเห็นแกการนอนหลับ
พักผอนนาน ๆ 

 
 
 
 เวลาเย็นควรจะตองนั่งเจริญภาวนาสมาธิสํารวมจิตหรือเดินจงกรม
กอนจะเขาพักผอน และควรนอนตะแคงขวาเทาซอนกัน ความคิดคํานึง
สุดทายกอนหลับคือ กําหนดเวลาที่จะตื่นขึ้นในเชาวันตอไป ในยามรุงเชา
ของวันตอมาควรจะตองบําเพ็ญสมาธิทางจิตและเดินจงกรมอีก 

 
 
 
 ตลอดระยะเวลาวันหนึ่งจะตองรักษาจิตใจไมใหวอกเเวกดัวยการนั่ง
บําเพ็ญเพียรในที่ที่สงบสํารวมกายและจิตใจตอตานความโลภ โกรธ หลง 
ความงวง ความใจลอย ความอาฆาต ความสงสัย และตัณหาราคะทั้งหลาย 
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 การเพงจิตฝกสมาธิเชนนี้จะกอใหเกิดปญญาวิเศษที่สามารถกําจัด
กิเลสตัณหาใหสูญสิ้นแลวนําไปสูหนทางตรัสรู 

 
 
4. ถาผูถือเพศบรรพชิตลืมตัวหลงระเริงตกอยูภายใตความโลภ โกรธ
หลง ริษยา หลอกลวง หลงตัว ไมจริงใจก็เหมือนกับการเหน็บดาบสองคม
อยูกับตัวนั่นเอง สมณเพศไมใชเปนเพียงผูสละครัวเรือนหรือออกบิณฑบาต
ทองบทสวดมนตไดแตกฉานเทานั้น ถาเปนเชนนี้ก็เทากับการเปนแคเปลือก
นอกไมมีความหมายอะไรเลย 

 
 
 การเปนสมณเพศเฉพาะลักษณะภายนอก แตจิตใจไมอาจตัดขาดจาก
กิเลสโลกียไดก็เหมือนกับใหทารกนุงหุมจีวรสงฆ ไมอาจเรียกวาบรรพชิต
ได 

 
 
 ผูที่สามารถเพงจิตใหต้ังมั่น รูเเจงในปญญา ตัดขาดจากกิเลส และมุง
ดําเนินไปสูหนทางตรัสรูเทานั้นจึงจะเปนพระสงฆสาวกที่แทจริงของ
พระพุทธเจา 

 
 
 ผูที่ทําใจไดวาถึงแมจะเสียโลหิตหยดสุดทาย กระดูกจะปนเปนผงก็
ตามที จะไมเลิกลมความเพียร พยายามที่จะบรรลุใหถึงจุดหมายปลายทาง
เทานั้นจึงจะประสบความสําเร็จสมกับเปนพระสาวก 
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5. หนาที่ของพระสาวกคือ การกระจายแสงสวางแหงสัจธรรมของพระ
พุทธองค ประกาศธรรมเทศนาและปลุกบุคคลทั่วไปใหต่ืนขึ้นมีดวงตาเห็น
ธรรม ชวยแกความเขาใจผิดใหถูก ยอมเสียสละความสุขสวนตัว แมกระทั่ง
ชีวิตเพื่อการเผยแพรพระสัจธรรมแกคนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 หนาที่ของพระสาวกไมใชสิ่งที่จะปฏิบัติใหลุลวงไปไดงาย ๆ ดังนั้น ผู
ที่ประกาศพระธรรมจึงเปนผูที่หมกาสาวพัตรและเจริญรอยตามพระพุทธเจา
ดวยการปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระองคอยางเครงครัดเสมือน
ไดนั่งบนอาสนะของพระองคและดําเนินเขาไปสูอาศรมของพระองค 

 
 
 
 
 
 
 การหมกาสาวพัตรของพระองค หมายถึง การถอมตนและบําเพ็ญ
เพียรการนั่งบนอาสนะของพระองค คือ การมองทุกสิ่งทุกอยางดวยจิตวาง
ไมผูกพัน การเขาไปสูอาศรมของพระองค คือการแผเมตตาตอคนทั้งหลาย
เยี่ยงพระพุทธองค 
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6. ผูที่จะเผยแพรพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค จะตองรําลึกถึงสิ่ง
ตอไปนี้ คือ 1. จะตองระมัดระวังความประพฤติของตนเอง 2. จะตองระวัง 
คําพูด 3. จะตองไมลืมเจตนารมณและจุดมุงหมายที่ไดต้ังไว 4. จะตองมี
เมตตาคุณ 

 
 
 การจะเปนผูสอนธรรมที่ดีได จะตองมีคุณสมบัติดังนี้  คือ 
 
 (1) มีขันติ คือ ความอดทน มีความถอมตัว ไมหยาบคาย ตองมองทุก
สิ่งทุกอยางดวยจิตวางไมผูกพันยึดมั่นในสิ่งใด ถาทําไดเชนนี้ไดจึงจะนับวา
ประพฤติชอบถูกตองทั้งกายและใจ 

 
 
 (2) มีความระมัดระวัง ในการคบหากับบุคคลประเภทตาง ๆ ตอง
รูจักหลีกหางผูมีอํานาจหรือคนที่มีสันดานชั่วรายและไมเขาใกลเพศตรงขาม 
ฝกสมาธิในสถานที่เงียบสงบ และตองไมลืมวาทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากเหตุ
และสภาพแวดลอมภายนอก จึงไมควรตําหนิติเตียนเหยียดหยาม หรือช้ี
ความผิดในลักษณะดูแคลนหรือทําใหไดอาย 

 
 
 (3) ตองรักษาใจของตนใหสงบ รําลึกถึงพระพุทธองคเสมือนบิดาใน
ดวงจิต นับถือพระสาวกของพระองคและผูกําลังเพียรฝกเพื่อหนทางตรัสรู
เสมือนครู มองผูคนทั้งหลายดวยสายตาที่เปยมไปดวยเมตตาธรรม และสอน
ทุกคนดวยความเสมอภาคไมลําเอียง 
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 (4) ตองแผเมตตาคุณมหาศาลดังเชนที่พระพุทธองคทรงทํา
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูที่ไมรูจักหนทางแหงการตรัสรู ดวยความหวังวา วัน
หนึ่ง เขาผูนั้นจะเปลี่ยนใจหันมาศรัทธาเชื่อฟงคําสอนนั้นโดยใชความ
พยายามทุกวิถีทาง 
 
 
 

ตอนที ่2 
ฆราวาส 

ตอนที่ 2 ฆราวาส 
 
 
1. ดังไดกลาวมาแลววาคฤหัสถผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา คือ ผูที่มี
ศรัทธาในพระรัตนตรัยอันไดแก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
 
 
 
 การที่จะเปนฆราวาสที่ดีไดนั้นเราจะตองมีความเช่ือมั่นในพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆอยางไมมีความเคลือบแคลงสงสัย เช่ือฟงคําสั่งสอน 
และปฏิบัติตามพระธรรมอยางเครงครัด 
 
 
 
 ฆราวาสพึงรักษาศีลหา คือ ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมลักขโมย ไมมุสา ไม
ประพฤติผิดในกาม และไมดื่มสุรายาเมา  
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 นอกจากจะเชื่อถือในพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามศีลหาดวยตนเอง
แลว ควรชักจูงใหญาติมิตรและผูอื่นเกิดศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆเพื่อวาพวกเขาทั้งหลายจะไดมีสวนรับพระเมตตาคุณของพระพุทธ
องคดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 ฆราวาสควรจะระลึกอยูเสมอวาความเชื่อถือพระรัตนตรัยและปฏิบัติ
ตามศีลหานั้น จะชวยใหสามารถบรรลุถึงหนทางตรัสรูได ถึงแมวาชีวิต
ความเปนอยูยังเกี่ยวของอยูในโลกแตก็ไมควรผูกพันกับความตองการทาง
โลกจนถอนตัวไมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
2. ถาฆราวาสไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาและเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาแลวก็จะเกิดความปติยินดีและความสงบในจิตใจขึ้น 
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 ใจที่มีศรัทธานี้บริสุทธิ์และออนโยน มีขันติและความอดทน ไมมีการ
โตแยงตอบ ไมกอทุกขใหผูใด แตมักรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยูเสมอจิตใจ 
จึงมีความสงบสันติพบแสงแหงปญญารูแจงทุกหนทุกแหง 

 
 
 
 
 ดวยศรัทธาในองคพระพุทธเจา ทําใหสามารถสลัดความเห็นแกตัวละ
ทิ้งความยึดมั่นในสิ่งที่เปนของตัว จึงไมมีความหว่ันกลัวในชีวิตหรือวิตกกับ
การวิพากษวิจารณ 

 
 
 
 
 ดวยความเชื่อวาเมื่อตายแลวจะไดัไปเกิดใหมในดินแดนแหงพุทธะ ก็
จะไมกลัวความตาย ดวยความเชื่อในสัจธรรมวิเศษทําใหมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง ไมเกรงกลัวกับการเผชิญหนาใคร 

 
 
 
 
 ดวยความมีเมตตาธรรมเปนที่ต้ัง ทําใหไมเกิดอารมณรักหรือเกลียดชัง
ตอผูใด และเมื่อดวงใจมีความสะอาดบริสุทธิ์ก็พรอมที่จะประกอบกรรมดี
อยูเสมอ 
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 ไมวาจะตกอยูในสภาพเชนใดทั้งยามมีและยามจน ถาเราไมเสื่อม
คลายความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค ยังคงมีความละอายตอบาป
ประพฤติตามที่ไดล่ันวาจาไว และพูดจริงตามที่ไดปฏิบัติไป ตรองทุกสิ่งทุก
อยางดวยปญญา มีจิตใจมั่นคงดังขุนเขา จะสามารถมุงหนาไปสูหนทางแหง
การตรัสรูไดอยางราบรื่น 

 
 
 ถึงแมวาจําเปนตองตกอยูในภาวะยุงยากทามกลางผูคนที่มีจิตใจ
สกปรกก็ตามที ศรัทธาในพระพุทธเจาจะชวยใหรอดพนจากสภาพที่ไมพึง
ประสงคเชนนี้แลวชักนําใหเรงกระทําความดีมากขึ้น 

 
 
3. ดังนั้น ไมวาใครก็ตามพึงรับฟงพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค
ดวยตนเองเสียกอน ถึงแมวาการฟงคําสอนนั้น จะตองลุยฝากองไฟเขาไปก็ 
ตามที่ตองเต็มใจที่จะลุยเขาไป 

 
 
 การลุยฝากองไฟแหงกิเลสโลกเขาไปเพื่อฟงพระธรรมของพระองค
จะชวยใหผูนั้นไดพบหนทางแหงการหลุดพน 

 
 
 การฟงพระธรรมคําสอนดวยตัวเองแลวประพฤติปฏิบัติตามดวยการ
เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูอื่น ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว แสดงความเคารพตอผูที่
สมควรเคารพ รับใชผูที่ควรรับใช ไมทําตามใจตัวเอง 
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 การเชื่อฟงเเละมีศรัทธาในคําสอนเชนนี้ทําใหจิตใจไมเกิดอารมณ
ริษยา ไมหว่ันไหวกับคําพูดหรือการกระทําของผูอื่น ไมเกิดความคิดฟุงซาน 
นอกจากการฝกบําเพ็ญเพียรทางสมาธิเพื่อจิตใจบริสุทธิ์เทานั้น 

 
 
 ผูที่ไมมีศรัทธาในพระพุทธเจามักจะเปนผูที่คิดถึงแตเรื่องของตัวเองมี
จิตใจคับแคบ หงุดหงิด ไมมีความสงบสุขอยูตลอดเวลา แตผูที่มีศรัทธาใน
พระพุทธเจาจะเกิดปญญาสวางมีเมตตาจิตเกื้อหนุน ทําใหมีจิตใจกวางขวาง
ไมหว่ันไหวกับเรื่องไรสาระ 

 
 
4. ผูที่ไดฟงพระธรรมแลวจะตระหนักถึงความไมเที่ยงของชีวิต และเห็น
วาสังขารเปนมูลที่กอใหเกิดความทุกขทรมาน เปนที่เกิดของความชั่วรายทั้ง
ปวง จึงไมผูกพันกับมัน 

 
 
 อยางไรก็ตาม ตองไมลืมที่จะบํารุงรักษาสังขาร ไมใชเพื่อหวัง
ความสุขสําราญทางกาย แตเพื่อการแสวงหาหนทางแหงความหลุดพน คือ 
การตรัสรูและเผยแพรสัจธรรมแกผูอื่นตอไปนั่นเอง 

 
 
 ถาเราไมรักษารางกายใหแข็งแรง เราก็ไมอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อ
การปฏิบัติธรรมและประกาศพระธรรมใหแพรหลายได 
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 เชนเดียวกับผูที่จะขามแมน้ําใหญจะตองดูแลซอมแซมแพ คนที่ตอง
ใชมาในการเดินทางก็จะตองดูแลรักษามาเปนอยางดี 

 
 
 ผูที่เปนสาวกของพระพุทธเจาจะตองนุงหมแตพอควรพอเหมาะเพื่อ
ปองกันความรอนหนาว และกันความอายเทานั้น ไมใชปรุงแตงประดับ
ประดาเพื่อความงาม 

 
 
 การรับประทานอาหารก็ไมใชเพื่อความเอร็ดอรอย แตเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยูสําหรับการรับฟงและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม 

 
 
 บานที่อยูอาศัยก็เหมือนกันไมไชเพื่อความโกมีหนามีตา แตควรอาศัย
อยูในบานแหงปญญารูแจง ซึ่งชวยปองกันโจรแหงกิเลสตัณหาและพายุแหง
ความชั่วรายทั้งหลายไมใหเขามาขางในได 

 
 
 ดังนั้น เราจึงควรบริโภคปจจัยตาง ๆ เทาที่จําเปนแกการดํารงชีวิตที่มุง
อุทิศเพื่อการแสวงหาหนทางตรัสรู ไมควรผูกพันกับมันเพื่อความสุขสวนตัว
หรือเพราะความเห็นแกตัว นอกจากเพื่อการถายทอดสัจธรรมใหบุคคล
ทั้งหลายไดมีโอกาสพบหนทางแหงการหลุดพนดวย 
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 ดวยเหตุนี้ถึงแมเราจะยังใชชีวิตอยูกับครอบครัว แตจิตใจก็ไมควร
วางเวนที่จะรําลึกถึงคําสอนและเผื่อแผความเมตตาแกสมาชิกในครอบครัว
อยางทั่วถึงดวยการชี้หนทางและชักจูงใจทุกคนใหเกิดศรัทธาเห็นธรรมตาม
ไปดวย 

 
5. ฆราวาสเลื่อมใสในพระองคมีหนาที่ที่จะตองเรียนรูวิธีการทดแทน
บุญคุณของบิดามารดา การปรนนิบัติครอบครัว การฝกใจตนเอง และรับใช 
พระพุทธองค 

 
 การรับใชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดานั้นทําไดโดยการดูแลและ 
บํารุงรักษาใหทานมีความสงบสุขและมีอายุยืนยาว 

 
 การที่จะทําใหชีวิตครอบครัวมีความสุขไดนั้นจะตองไมเห็นแกตัณหา
ราคะ และความสุขสวนตัวแตเพียงถายเดียว 

 
 เวลาฟงดนตรีก็ใหนึกถึงดนตรีแหงพระธรรม เวลาอยูใตชายคาบานก็
ควรฝกสมาธิทางจิตไมใหเกี่ยวของกับกิเลสธุลีและความยุงยากวุนวายทาง
โลก 

 
 เวลาทําทานอุทิศสวนกุศลใหผูอื่นก็ควรทําจิตใจใหปลอดโปรง
ปราศจากความโลภ เวลาอยูทามกลางฝูงชนหมูมากก็ควรคิดวาอยู ทามกลาง
หมูผูที่เจริญรอยตามพระพุทธเจา เมื่อประสบเคราะหกรรม สิ่งใดก็ไม
หวาดหว่ันสะทกสะทาน แตคงรักษาความสงบและมั่นคงในจิตใจได 
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 การพึ่งพระพุทธองค คือ การแสวงหาหนทางแหงการหลุดพน 

 
 
 การพึ่งพระธรรม คือ การสดับฟงพระธรรมเพื่อใหเกิดปญญารูแจงที่
กวางใหญไพศาลปานมหาสมุทร 

 
 
 การพึ่งพระสงฆ คือ การแสวงหามิตรภาพและสันติสุขโดยไมเห็นแก
ประโยชนสวนตัว 

 
 
 เวลาใสเสื้อผาก็ไมควรลืมสวมอาภรณแหงความดีและความละอายใน
บาปดวย 

 
 
 แมเวลาขับถายก็ควรนึกถึงการกําจัดอารมณโลภ โกรธ หลง และ
ความสกปรกใหหมดไปจากใจดวย 

 
 
 เวลาไตขึ้นไปตามทางภูเขาที่สูงชันก็ควรรําลึกวากําลังไตขึ้นไปตาม
ทางที่จะนําไปสูการตรัสรู และเวลาเดินลงมาตามทางลาดที่เดินสบายก็ควร
คิดวาเปนโอกาสดีที่จะเดินใหลึกเขาไปสูหนทางแหงความเปนอรหันตได 
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 เมื่อเห็นสะพานก็ควรคิดวาจะตองสรางสะพานแหงพระธรรมใหคน
ทั้งหลายไดขาม 
 
 เมื่อไดเห็นคนที่โศกเศราเสียใจก็ควรทําใจใหปลงในความไมเที่ยงแท
แนนอนของชีวิต 
 
 เมื่อเห็นคนโลภ ควรทําใจใหหลุดพนจากความผูกพันกับชีวิตที่เต็มไป
ดวยมายา และเพียรพยายามไปใหถึงทางหลุดพน 
 
 เมื่อไดรับอาหารโอชารสควรรูจักระมัดระวังใจไมใหเกิดความโลภ
ความลุมหลงในความฟุมเฟอย เมื่อไดรับอาหารไมอรอยก็พึงหวังวาความ
โลภจะไมหวนกลับมาหาตัวอีก 
 
 ในฤดูรอนที่อากาศรอนจัดควรคิดถึงการหลีกเลี่ยงใหพนจากความ
รอนของไฟโลกีย แลวแสวงหาความรมเย็นของการตรัสรู ในฤดูหนาวที่
อากาศหนาวจัดก็ใหระลึกถึงความอบอุนในพระเมตตาของพระองค 
 
 เวลาสวดมนตพึงระลึกอยูเสมอวาจะปฏิบัติคําสอนทั้งหมดโดยไม
หลงลืม 
 
 เมื่อนึกถึงพระพุทธองค ใหต้ังความปรารถนาวา ขอใหมีดวงตาเห็น
ธรรมเยี่ยงพระองค 
 
 เวลานอน ควรทํากาย วาจา ใจใหบริสุทธิ์ เมื่อต่ืนขึ้นมาในตอนเชา
จิตใจจะไดผองใสปลอดโปรงมองเห็นธรรมไดงายขึ้น  
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6. ผูที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยอมรูวาทุกสิ่งทุกอยางมีความเปน
“ศูนย” จึงยอมรับสภาพของทุกสิ่งทุกอยางดวยความสุขุมและพยายามปรับ
ใหเหมาะกับการแสวงหาหนทางตรัสรู 

 
 
 เราไมควรคิดวาโลกนี้เปนโลกแหงความวุนวายไมมีสาระและโลก 
แหงการตรัสรูเปนโลกแหงความสงบ แตควรคิดวาเราจะมีโอกาสพบหนทาง 
แหงการหลุดพนไดไนทามกลางโลกแหงความวุนวายและไมสงบนี้เอง 

 
 
 ถามองโลกนี้ดวยดวงตาโงเขลา จะเห็นวาเปนโลกที่ไมมีความหมาย
เต็มไปดวยความชั่วรายหลอกลวง แตถามองดวยดวงตาของคนมีปญญาแลว
ก็จะแลเห็นวาเปนโลกแหงการตรัสรู 

 
 
 อันที่จริงแลว การมองโลกดวยสายตาที่แบงความแตกแยกกันวา มี
ความหมายหรือไมมีความหมาย ดีหรือช่ัวนั้นเปนเพียงเพราะความลําเอียง 
แยกเขาแยกเราของคนทั่วไปนั่นเอง ซึ่งเปนการมองที่ผิด 

 
 
 แตถามองดวยสายตาที่เปนธรรม คือ มองดวยปญญาบริสุทธิ์แลวจะ
เห็นวาโลกนี้มีอยูเพยีงโลกเดียวและเปนโลกที่เต็มไปดวยความหมาย 
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7. ผูที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีศรัทธาในพระพุทธเจา จะมองโลกนี้
เปนหนึ่ง ไมลําเอียงเเละมีความเห็นอกเห็นใจพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นอยาง
ไมถือตัว 

 
 
 ดังนั้น ผูที่เช่ือถือในพระพุทธศาสนาจะมีจิตใจที่ไมรูจักความโกรธ แต
กลับถอมตัวพรอมที่จะชวยเหลือ ใหความเห็นอกเห็นใจผูอื่นเหมือนพื้นดิน
ที่อุดมสมบูรณซึ่งเลี้ยงดูพืชผลทั้งหลายอยางเทาเทียมกันไมลําเอียง และ
ปลูกฝงศรัทธาในจิตใจของผูที่ยากไร 

 
 
 จิตใจที่เปยมไปดวยความเมตตาเห็นอกเห็นใจผูที่ยากไรนี้เปนเสมือน 
มารดาที่คอยเลี้ยงอบรมจิตใจของบุตร ในขณะเดียวกันก็ใหความคารวะตอ
บุคคลเหลานี้เหมือนเชนบิดามารดาของตน 

 
 
 ดวยเหตุนี้ ถึงแมวาจะถูกคนอีกเปนจํานวนมากที่วางตนเปนศัตรูมุง
รายหมายบอนทําลายผูที่เลื่อมใสในพระพุทธองคก็ตาม พวกเขาเหลานี้ก็ไม
อาจจะทําอะไรได เหมือนกับยาพิษหยดเดียวไมสามารถจะทําใหน้ําใน
มหาสมุทรใหญกลายเปนน้ําพิษได 

 
 
8. ผูที่เช่ือถือพระพุทธศาสนาจะบังเกิดความปติยินดีซาบซานดวยความ
สงบสุขที่เกิดขึ้นในดวงใจ ทั้งนี้เพราะดวยบารมีของพระพุทธองค 
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 ในทามกลางโคลนตมแหงกิเลสโลกียที่ไมเคยมีเมล็ดพืชพันธุแหง
ความศรัทธามากอนเลย ก็อาจหวานความศรัทธาใหงอกงามขึ้นมาไดดวย
แรงอํานาจแหงพระเมตตาจิตของพระพุทธองค ซึ่งจะชวยฟอกลางจิตใจ
ผูคนใหบริสุทธิ์ผุดผองและเกิดศรัทธาเลื่อมใสพระองคขึ้น 

 
 
 
 ดังที่เคยกลาวมาแลววาตนไมจันทนหอมไมอาจงอกงามแพรพันธุได
ในปาไม Eranda ซึ่งเปนไมมีพิษ ความศรัทธาในพระพุทธองคก็ควรจะเปน
เชนเดียวกัน คือ ไมอาจเกิดขึ้นไดในใจที่เต็มไปดวยกิเลส 

 
 
 
 แตอันที่จริงแลวบุปผาแหงศรัทธาอาจบานไดในดวงใจที่มีกิเลส
ตัณหาที่เปนเชนนั้นไดเพราะรากของมันไมไดอยูที่นั่นแตอยูที่อื่น คือ อยูที่
ดวงใจของพระพุทธเจาเอง 

 
 
 
 ถาผูที่เลื่อมใสในพระพุทธเจาเผลอใจหรือหลงลืมตัวตกเปนทาสของ
ความโลภ โกรธ หลงแลว จิตใจของเขาก็จะหมองมัวสกปรกเกิดความอิจฉา
ริษยา เกลียดชัง มุงราย แตถาเขาหันกลับไปหาพระพุทธเจาตามเดิม เขาก็จะ
สามารถรับใชงานในศาสนาไดอยางดี ซึ่งนับวาเปนเรื่องนาอัศจรรยมาก 
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ตอนที่ 3 
วิถีแหงการดําเนินชีวิต 

ตอนที่ 3 วิถีแหงการดําเนินชีวิต 
 

1. การที่คิดวาความอับโชคเกิดจากเหตุภายนอกนั้นเปนความคิดที่ผิด แท
ที่จริงมันเกิดขึ้นจากใจของตนเอง จึงเปนการโงที่จะระแวดระวังแตเหตุ
ภายนอกโดยไมควบคุมจิตใจของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 ในสมัยกอนมีประเพณีวาเมื่อต่ืนเชาลางปากลางหนาแลวตอง 
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทิศตาง ๆ ทั้งเหนือ ใต ออกตก เบื้องบนและเบื้อง
ลาง อธิษฐานขออยาใหเกิดเคราะหรายจากทิศเหลานี้และขอใหวันนั้นไมมี
เหตุรายแรงอะไรเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 พระพุทธศาสนาไมไดสอนเชนนั้น แตสอนใหแสดงคารวะตอทิศแหง
ความจริงทั้ง 6 และประพฤติในทางที่ชอบดวยปญญา 
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 การที่จะพิทักษมิใหความชั่วรายเขามาจากทิศทั้ง 6 เราตองละเวน
ความประพฤติช่ัว 4 ควบคุมจิตใจไมใหคิดช่ัว 4 และหลีกเลี่ยงอบายมุข ทั้ง 6 
ซึ่งเปนเหตุใหตองสูญเสียที่อยูอาศัยและทรัพยสมบัติ 
 
 
 ความประพฤติช่ัว 4 คือการฆาสัตวตัดชีวิต การลักขโมย การประพฤติ
ผิดในกาม การพูดปด 
 
 
 ความคิดช่ัว 4 คือ โลภ โกรธ หลง กลัว 
 
 
 อบายมุขทั้ง 6 ซึ่งเปนทางรั่วไหลของทรัพยสินคือการเสพสุรา การ
เที่ยวกลางคืน หลงระเริงในการรองรําทําเพลง มั่วสุมในการพนัน คบมิตร
ช่ัว เกียจครานการงาน 
 
 
 การละเวนความประพฤติช่ัว 4 คิดช่ัว 4 ปดหนทางอบายมุข 6 และ
แสดงคารวะตอทิศทั้ง 6 ซึ่งไดแก 
 
 
 ทิศตะวันออก หมายถึง บิดามารดากับบุตร ทิศใต หมายถึง ครูบา
อาจารยกับศิษย ทิศตะวันตก หมายถึง สามีกับภรรยา ทิศเหนือ หมายถึง  
มิตรสหาย ทิศเบื้องลาง หมายถึง บริวารคนรับใช ทิศเบื้องบน หมายถึง 
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา 
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ประการแรก คือขอพึงปฏิบัติของบิดามารดาและบุตรในทิศ
ตะวันออก บุตรควรบํารุงบิดามารดาดวยขอพึงปฏิบัติ 5 ประการดังนี้คือ 
เลี้ยงดูบิดามารดา ชวยทํากิจการงานของบิดามารดา ดํารงรักษาวงศสกุล สืบ
ทอดทรัพยสินและมรดกของครอบครัว ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหเมื่อทาน
ลวงลับไปแลว 
 ในทางกลับกัน บิดามารดาควรอนุเคราะหบุตรดวยขอพึงปฏิบัติ 5 
ประการ ดังนี้คือ หามปรามไมใหประพฤติช่ัว สงเสริมสนับสนุนใหทําความ
ดี ใหบุตรไดศึกษาหาความรูและความชํานาญ หาคูครองที่เหมาะสมให 
มอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันสมควร หากทําตามขอพึงปฏิบัติทั้ง 5 
ประการนี้ บิดามารดาและบุตรในทิศตะวันออกก็จะดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขและปราศจากความเศราโศก 
 
 ประการถัดไป คือขอพึงปฏิบัติของครูอาจารยและศิษย ศิษยควรลุก
ตอนรับเมื่ออาจารยมาถึง เขาพบอาจารยเพื่อชวยดูแลอยางใกลชิด ควรตั้งใจ
ฟงคําสั่งสอนของอาจารย ไมละเลยในการปรนนิบัติอาจารย นอมรับคําสั่ง
สอนดวยความเคารพ 
 ในทางกลับกัน ครูบาอาจารยควรแนะนําสั่งสอนใหศิษยประพฤติดี
ประพฤติชอบ สั่งสอนทุกสิ่งที่ตนเองไดเคยเรียนรูอยางถูกตอง เตรียม
หนทางเพื่อใหศิษยไดรับการยกยองสรรเสริญตลอดจนไดรับประโยชนและ
การยอมรับนับถือในทุกสถาน เมื่อเปนเชนนี้ ครูบาอาจารยและศิษยในทิศใต
จะสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและปราศจากความเศราโศก 
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 ประการถัดไป คือ ขอพึงปฏิบัติของสามีภรรยาซึ่งอยูในทิศตะวันตก 
สามีควรบํารุงเลี้ยงดูภรรยาดวยความเคารพ สุภาพและซื่อสัตยตอภรรยา
มอบความเปนใหญในการตัดสินใจให มอบของขวัญให  
 ภรรยาควรดูแลงานบานเปนอยางดี สงเคราะหหมูญาติทั้งหลาย 
ซื่อสัตยตอสามี รักษาทรัพยสมบัติของครอบครัว และทํากิจการของ
ครอบครัวใหเปนไปดวยดี เมื่อเปนเชนนี้ สามีภรรยาผูอยูในทิศตะวันตกจะ
สามารถดาํเนินชีวิตอยางมีความสุขและปราศจากความเศราโศก 
 
 ประการถัดไป คือขอพึงปฏิบัติตอมิตรผูอยูในทิศเหนือ กลาวคือ 
ชวยเหลือเกื้อกูลดวยสิ่งที่มิตรขาดแคลน  พูดจามีน้ําใจตอกัน  รักษาผล 
ประโยชนของมิตร เห็นอกเห็นใจกันอยูเสมอ และปฏิบัติตอกันดวยความ
ซื่อสัตยจริงใจ 
 มิตรพึงเพียรพยายามปกปองมิตรไมใหตกไปสูหนทางที่ผิด ชวยรักษา
ทรัพยสมบัติของมิตรในยามที่มิตรประมาทพลาดพลั้ง รับฟงเรื่องกังวลใจ
เมื่อมิตรประสบปญหา ยื่นมือเขาชวยเหลือในยามทุกขยากลําบาก และ
ชวยเหลือสนับสนุนหมูญาติของมิตรเมื่อคราวจําเปน เมื่อเปนเชนนี้ มิตร
สหายจะสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขและปราศจากความเศราโศก 
 
 ประการถัดไป คือ ขอพึงปฏิบัติของนายจางและลูกจางผูอยูในทิศ
เบื้องลาง นายจางปฏิบัติตอลูกจางดวยขอพึงปฏิบัติ 5 ประการดังนี้ จัดการ
งานใหทําตามกําลังความสามารถ จัดหาการกินอยูที่ดีและใหคาตอบแทน
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อยางเพียงพอ ดูแลเอาใจใสใหอาหารการกินที่เลิศรส ใหหยุดพักผอนหยอน
ใจตามโอกาสอันสมควร 
 ในทางกลับกัน ลูกจางควรปฏิบัติตอนายจางดวยขอพึงปฏิบัติดังนี้ ต่ืน
นอนกอนนายจาง เขานอนทีหลังนายจาง ตองซื่อสัตยตอนายจางตลอดเวลา
เช่ียวชาญในหนาที่การงานของตน ไมทําใหนายเสื่อมเสียช่ือเสียง เมื่อเปน
เชนนี้ นายจางและลูกจางจะสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขและปราศจาก
ความเศราโศก 
 
 ประการถัดไป คือขอปฏิบัติตอพระสงฆผูเทศนาสั่งสอนและอยูในทิศ
เบื้องบน พึงปฏิบัติตอพระสงฆผูเทศนาสั่งสอนดวยความเคารพ ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ พึงตอนรับพระสงฆดวยความเต็มใจ ฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของทาน พึงอุปฏฐากบํารุงทานเหลานั้น 
 ประการถัดไป คือขอพึงปฏิบัติตอพระสงฆผูเทศนาสั่งสอนและอยูใน
ทิศเบื้องบน ควรปฏิบัติตอพระสงฆผูเทศนาสั่งสอนดวยความเคารพ ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ ควรตอนรับพระสงฆดวยความเต็มใจ ฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของทาน ควรอุปฏฐากบํารุงทานเหลานั้น 
 การแสดงคารวะตอทิศทั้ง 6 ไมใชกระทําเพราะตองการหลีกเลี่ยง 
ภยันตรายจากภายนอก แตทําเพื่อปองกันตัวมิใหเกิดภัยอันตรายขึ้นภายใน
จิตใจ 

2. คนเราควรรูจักเลือกคบเพื่อนใหถูกวาคนไหนควรคบ คนไหนไมควร
คบ  
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คนที่ไมควรคบเปนเพื่อน คือ คนฉลาด พูด ประจบสอพลอ สุรุยสุราย 
 
 
 คนที่ควรคบเปนเพื่อน คือ คนที่ชวยเหลือเราทั้งในยามมีและยาม
ยากจน ใหคําแนะนําตักเตือนเห็นอกเห็นใจเพื่อนดวยความจริงใจ 
 
 
 มิตรแท คือ ผูที่ตักเตือนเรามิใหหลงผิด เปนหวงเปนใยทั้งตอหนา 
และลับหลัง เมื่อประสบเคราะหกรรมก็คอยปลอบโยนใหคลายทุกขให
ความชวยเหลือดวยความเต็มใจเมื่อถึงคราวจําเปน รักษาความลับให
คําปรึกษาและชักจูงไปในทางที่ถูก 
 
 
 การที่จะหามิตรแทเชนนี้ไมใชของงาย และการที่ตัวเราจะเปนมิตรแท
เองก็ไมใชของงายเชนเดียวกัน ความเปนมิตรแทเปรียบเสมือนแสงตะวันที่
สองแสงสวางใหแกโลกทั้งโลก 
 
 
3. บิดามารดาเปนผูที่มีบุญคุณมหาศาลที่เราไมอาจจะทดแทนไดหมดสิ้น
ไมวาจะใชเวลานานสักกี่รอยปที่จะทูนบิดามารดาไวบนไหลทั้งสองขางก็
ตาม เราก็ไมอาจชดใชหนี้บุญคุณของทานใหหมดสิ้นได 
 
 
 แมวาเราจะเฝาชําระรางกายใหทานดวยเครื่องหอมเปนเวลารอย ๆ  ป
ประพฤติตัวเปนลูกที่อยูในโอวาท สรางบัลลังกใหนั่ง แสวงหาทรัพย 
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สมบัติมีคาทั้งหลายในโลกมาใหทั้งหมดก็ไมอาจตอบแทนบุญคุณอัน 
มหาศาลของทานไดหมด 

 
 
 แตเมื่อใดที่เราแนะทางนําทานใหไปสูหนทางแหงธรรมจนทานเกิด
ศรัทธาเลื่อมใส ตัดขาดจากหนทางแหงโลกียวิสัยไดหมดสิ้นและบังเกิด 
ความปติสุขในดวงใจ เมื่อนั้นแหละจึงจะพูดไดวาเราไดสนองคุณทานแลว
หรือจะยิ่งกวาก็ได 

 
 
4. ครอบครัว คือ สถานที่ที่จิตใจของสมาชิกทุกคนมารวมกัน สามัคคี 
กลมเกลียวกัน ถาทุกคนในครอบครัวมีความรักและเขาอกเขาใจกัน บานก็
จะมีบรรยากาศเหมือนสวนดอกไมงดงาม แตเมื่อใดที่เกิดความแตกแยกไม
ลงรอยกันขึ้นก็เหมือนเกิดพายุรายที่พัดกระหน่ําในสวนดอกไม 

 
 
 ถาเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว เราไมควรตําหนิติเตียนผูอื่น แต
ควรสํารวจตัวเองกอนแลวดําเนินไปตามทางที่ถูก 

 
 
5. นานมาแลว มีชายผูมีศรัทธาแกกลาผูหนึ่ง บิดาของเขาตายตั้งแตยังเด็ก
อยู เขาอาศัยอยูกับมารดาเรื่อยมาดวยความสุข จนกระทั่งเขาสมรสกับภรรยา 
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 ในตอนแรกก็อยูดวยกันอยางสงบสุข ตอมาเกิคความเขาใจผิดดวย
เรื่องเล็ก ๆ ระหวางมารดากับภรรยาของเขาจนตางเกลียดชังซึ่งกันและกัน
ในที่สุดมารดาของเขาก็ออกจากบานไปทิ้งใหสามีภรรยาอยูกันตามลําพัง 

 
 เมื่อมารดาของเขาออกจากบานไปแลวเขาก็มีบุตรคนหนึ่งและมีขาว
ลือที่ลูกสะใภวาจนไปเขาหูมารดาวา “เมื่ออยูดวยกันแมผัวมักจะกอเรื่อง
กวนใจเราจนไมมีความสุข แตเมื่อแยกกันอยูอยางนี้แลว เราก็มีแตเรื่อง
นายินดี” 

 
 เมื่อผูเปนมารดาไดยินขาวลือนั้นก็โกรธมาก ตะโกนกองวา “ถาคนที่
เปนแมถูกเฉดหัวออกไปจากบานแลวยังมีเรื่องที่เปนศิริมงคลเกิดขึ้นในบาน
ไดละก็ โลกคงจะเกิดความวิปริตขึ้นเปนแน” 

 
 วาดังนั้นนางก็ไปที่หลุมศพแลวตะโกนรองเหมือนคนเสียสติวา “เรา
ตองทําพิธีเผาเจาความถูกตองนี้เสีย” 

 
 เมื่อทาวสักกะไดสดับฟงเรื่องนี้จึงมาปรากฏองคแลวซักถามเรื่องราว
และปลอบใจใหนางหายโกรธ แตก็ไมเกิดผลอันใด 

 
 ทาวสักกะจึงตรัสวา “ถาเชนนั้น เราจะฆาและเผาลูกสะใภกับหลาน
ของเจาเสียใหตายจะสมใจเจาไหม” 
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 เมื่อไดฟงเชนนั้นก็คิดไดรีบขอโทษในความผิดที่นางไดทําไปเพราะ 
ความโกรธ พรอมกับรองขอชีวิตของลูกสะใภและหลาน ในขณะเดียวกันลูก
ชายและสูกสะใภก็รูสํานึกในความผิดของตนไดออกติดตามหานาง ทาว
สักกะไดไกลเกลี่ยขอบาดหมางใจให หลังจากนั้นเปนตนมา ครอบครัวนั้นก็
อยูรวมกันดวยความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 สัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาจะไมมีวันสูญไปตราบเทาที่เราไม 
ละทิ้งความเชื่อมั่นในทางที่ถูก แตบางครั้งบางทีดูเหมือนวาคําสอนนั้นไมถูก
ไมจริง ทั้งนี้ก็เพราะหัวใจของเราสูญเสียความเชื่อมั่นในทางที่ถูกไปนั่นเอง 
 
 
 
 
 ความผิดใจกันเปนสาเหตุกอใหเกิดเรื่องยุงยากทั้งปวง ดังนั้นชีวิต
ครอบครัวจึงควรระมัดระวังใหดีไมวาจะเปนเรื่องเล็กนอยเพียงใดก็ตาม 
 
 
 
 
6. ในชีวิตครอบครัว มีสิ่งสําคัญที่เราควรสําเหนียกไว คือ ความขยัน
ทํางานเหมือนมดและมีความมุมานะเหมือนผึ้ง ไมควรหวังพึ่งแรงหรือหวัง
ความชวยเหลือจากคนอื่น 
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 ขณะเดียวกัน เราไมควรคิดวาทรัพยสินที่หามาไดดวยความ
ขยันหมั่นเพียรนี้เปนของตนคนเดียว นอกจากบางสวนที่เก็บเอาไวเผื่อใน
เวลาฉุกเฉินแลวควรเผื่อแผใหผูอื่นดวย โดยการบริจาคใหสวนรวม และเพื่อ
บํารุงพระพุทธศาสนา 

 
 เราควรระลึกอยูเสมอวาไมมีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเปน “ของตน” ทุกสิ่ง
ทุกอยางในโลกนี้เกี่ยวของกับบุคคลแตละคนก็เพราะดวยกฎแหงกรรมและ
สภาวะ ทรัพยสมบติัที่อยูในครอบครองเปนของนอกกายจะอยูกับเรา 
เพียงช่ัวคราวเทานั้น ดังนั้น เราจึงไมควรใชมันเพื่อประโยชนของตนเองฝาย
เดียวแตควรใชดวยความระมัดระวังและใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

 
7. เมื่อพระอานนทไดรับผา 500 พับที่พระนางสามาวดี มเหสีของพระ
เจาอุเทนนํามาถวายก็รับดวยความยินดี 

 
 พระเจาอุเทนจึงทรงเคลือบแคลงสงสัยวาพระอานนทจะรับถวายดวย
จิตใจที่มีกิเลสแหงความโลภจึงตรัสถามพระอานนทวา 
 “ทานจะเอาผาถึง 500 พับนี้ไปทําอะไรเลา” 
 พระอานนทก็ทูลวา “มีพระสาวกเปนจํานวนมากครองจีวรเกาขาดวิ่น
ขาพุทธเจาจะเอาไปแจกใหพระสาวกเหลานั้น” 
 พระเจาอุเทนตรัสถามตอไปวา 
 “แลวทานจะทําอยางใรกับจีวรเกา ๆ เหลานั้น” 
 “ขาพุทธเจาจะเอาไปทําผาลาดอาสนะ” 
 “แลวผาลาดอาสนะเกาจะเอาไปทําอะไรเลา” 
 “จะเอาไปทําปลอกหมอนพระเจาขา” 
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 “ถางั้นทานจะเอาปลอกหมอนเกาไปทําอะไร” 
 “จะเอาไปทําผาเช็ดเทา” 
 “แลวผาเช็ดเทาเกาเลา จะเอาไปทําอะไร” 
 “จะเอาไปทําผาเช็ดพื้น” 
 “แลวผัาเช็ดพื้นเกาเลา จะเอาไปทําอะไร” 
 “ขาพระพุทธเจาจะเอาไปฉีกเปนช้ินเล็ก ๆ ผสมกับโคลน แลวเอาไป
ทํากําแพงบานพระเจาขา” 

 
 
 ของทุกอยางควรไดรับการใชอยางทะนุถนอมและใชอยางคุมคาควร
คิดวาไมใช “ของของตน” แตเปนของที่รับฝากไว 

 
 
8. ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาไมไดเกิดขึ้นเพราะเพื่อผลประโยชน
ของแตละฝาย หรือเพราะความสัมพันธทางกายเทานั้น แตควรผูกพันกัน
เพราะมีความเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกัน 

 
 
 สามีภรรยาคูหนึ่งมีอายุมากแลว ไดมาพบพระพุทธเจาและทูลถามวา
“ขาแตพระผูเปนเจา ขาทั้งสองเปนเพื่อนสนิทกันมาตั้งแตเล็ก เมื่อโตแลวก็
ไดเเตงงานกันและอยูดวยกันเรื่อยมาดวยความสุขไมเคยมีเรื่องบาดหมางขุน
เคืองใจกันเลย กรุณาบอกขาหนอยเถิดวาทําอยางไรชาติหนาขาทั้งสองจะได
พบกันและอยูรวมกันเยี่ยงสามีภรรยาเหมือนในชาตินี้อีก” 
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 พระพุทธองคทรงตอบวา“ถาเจาทั้งสองมีความเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกัน
ไดฟงพระธรรมคําสั่งสอนเดียวกัน ทําบุญดวย เกิดปญญารูเเจงในสิ่ง
เดียวกันแลวไซร ชาติหนาเจาทั้งสองก็คงจะมีหัวใจตรงกันและไดอยูรวมกัน
อีกเปนเเนแท” 

 
9. การแสวงหาหนทางแหงการตรัสรูนั้นไมมีการแบงแยกเพศ ผูหญิง ถา
เกิดศรัทธาแลวก็สามารถเปนผูแสวงหาหนทางตรัสรูได 

 
 นางมัลลิกาเปนราชธิดาของพระเจาประเสนชิตกษัตริยแหงอโยธยา
เปนผูหนึ่งที่แสวงหาหนทางตรัสรูนี้ ดวยความเลื่อมใสศรัทธา นางไดใหคํา
สัตยปฏิญาณตอหนาพระพุทธองคไว 10 ประการวา 

 
 “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา นับแตนี้ไปจนกวาขาพุทธเจาจะรูแจงใน 
สัจธรรม ขาพุทธเจาจะปฏิบัติตามสิ่งตอไปนี้ คือ 

 
 (1) ไมประพฤติผิดคําสอน 
 
 (2) ไมเยอหยิ่งจองหอง กาวราวผูที่มีอาวุโสกวา 
 
 (3) ไมแสดงอารมณโกรธแคนผูใด 
 
 (4) ไมอิจฉาริษยาในความงามหรือทรัพยสินของใคร 
 
 (5) จะไมเปนคนเห็นแกตัวหรือเปนคนใจแคบ 
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 (6) ไมสะสมทรัพยไวโดยเฉพาะตน ทุกอยางที่หามาไดจะเผื่อแผ
แบงปนใหคนที่ยากไรทั้งหลายเพื่อชวยใหพวกเขามีความสุขดวย 
 
 (7) จะปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาคกันดวยการทําทาน ใชถอยคํา
สุภาพ คิดถึงผลประโยชนของคนอื่นกอนผลประโยชนของตนเอง 
 
 (8) ถาไดพบคนไรญาติขาดมิตร นักโทษคุมขัง คนเจ็บ หรือคนที่ตก
อยูในความทุกขทรมานตาง ๆ ก็ควรยื่นมือเขาไปใหความชวยเหลือแบงเบา
ทุกขของพวกเขาดวยการชี้แจงสาเหตุและผลของกฎแหงกรรมใหเขาใจ ชวย
ปลอบโยนใหพวกเขาคลายทุกขลงบาง 
 
 (9) ถาไดพบคนที่กําลังฆาสัตวตัดชีวิต หรือทํารายทารุณตอสิ่งที่มี
ชีวิตทั้งหลายแลว จะพยายามขัดขวางเทาที่จะสามารถทําไดดวยการทําโทษ
ใหรูสํานึกตัว หรือตักเตือนวากลาวใหเลิก ไมกระทําความผิดเชนนั้นอีก 
 
 (10) จะไมลืมที่จะรับฟงพระธรรมคําสั่งสอน เพราะผูที่ลืมพระสัจ
ธรรมคําสอนมักจะหลงหางออกไปจากหนทางแหงความจริง ทําใหไม
สามารถพบหนทางที่จะนําไปสูการตรัสรูได” 
 
 “เพื่อที่จะชวยผูที่ตกอยูในความทุกขทรมานใหพนทุกข หมอมฉันจะ
ปฏิบัติตามความตั้งใจ 3 ประการ คือ 
 
 (1) หมอมฉันจะพยายามทําใหทุกคนที่ไดพบมีความสุข เพราะ
ความสุขนําไปสูการทําความดี กอใหเกิดปญญาเขาใจในคําสอนที่ถูกตองได
ลึกซึ้งไมวาจะเกิดมาในชาติใดก็ตาม 
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 (2) ดวยปญญาที่ไดรับจากการฟงคําสอนที่ถูกตอง หมอมฉันจะไม
เบื่อหนายที่จะเผยแพรพระธรรมคําสอนแกคนทั้งหลาย 
 
 (3) หมอมฉันจะรักษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด
แมวาจะตองเสียสละรางกาย ชีวิตและทรัพยสมบัติที่มีอยูทั้งสิ้น” 
 
 ความหมายของครอบครัวที่แทจริงก็คือการมุงหนากาวเดินไปสู
หนทางแหงการรูเเจงในสัจธรรมรวมกัน ถาจิตใจเกิดศรัทธาขึ้นแลว มีความ
ปรารถนาอันยิ่งใหญก็สามารถเปนสาวกแนวหนาของพระพุทธองคได
เหมือนนางมัลลิกา 



 

–226– 

บทที่ 2 

การสรางอาณาจักรแหงพุทธ 
บทที่ 2 การสรางอาณาจักรแหงพุทธ 

ตอนที่ 1 
ความสามัคคีในหมูพุทธศาสนิกชน 
ตอนที่ 1 ความสามัคคีในหมูพุทธศาสนิกชน 

 
1. ลองหลับตานึกวาดภาพทองทุงกวางใหญไพศาลที่ตองตกอยูในความ 
มืดมนตอนธกาล ณ ที่นั้นมีสิ่งมีชีวิตนับจํานวนไมถวนอาศัยอยูอยางเปลา
เปลี่ยวและหวาดระแวงภัยเพราะไมอาจแลเห็นกันและกันได เปนสภาพที่นา
เวทนานัก 

 
 แตในทันใดนั้นก็ปรากฏรางของสัตบุรุษผูหนึ่งถือคบเพลิงสองสวาง
มาชวยขับไลความมืดไปจากทองทุงนั้น 

 
 สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ที่ตองมะงุมมะงาหราอยูในความมืดมา จนกระทั่ง
บัดนี้ ตางรูสึกตื่นเตนดีใจที่มองเห็นกันและกัน และพบวามีพวกพองของตัว
อยูมากมาย ตางก็ว่ิงเขาไปรวมกลุมกับพวกพองของตัวและสงเสียงแสดง
ความตื่นเตนยินดีกันระเบ็งเซ็งแซ 

 
 ทองทุงกวางนี้เปรียบไดกับโลกของมนุษยที่ตกอยูในความโงเขลาเบา
ปญญา ผูที่ไมมีแสงสวางในดวงใจตางก็ไมรูจักที่จะมาคบคาหาสูกัน จึงตอง
มีชีวิตอยูอยางเปลาเปลี่ยวเดียวดายไปจนตลอดชีวิต 
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 “สัตบุรุษผูถือคบเพลิงมาปรากฏตัว” หมายถึงพระพุทธเจา ซึ่งทรงนํา
แสงสวางแหงปญญามาสูมนุษยโลก ดวยแสงแหงปญญานี้ทําใหมนุษยเรา
สามารถคนพบตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถพบผูอื่นดวย กอใหเกิด
มิตรสัมพันธอันดีงาม มีการรวมแรงรวมใจกันสรางชาติบานเมืองขึ้น 

 
 
 ถาแมวาจะมีคนอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมากแตตางก็ไมรูจักกัน 
และกัน ไมมีการรวมมือรวมใจกันสังคมก็จะไมเกิดขึ้น 

 
 
 สังคมที่แทจริง คือ สังคมที่มีปญญาเปนดวงประทีป มีความเชื่อถือซึ่ง
กันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 
 
 ความสามัคคีกลมเกลียวกันเปนรากฐานสําคัญของสังคม 

 
 
2. สังคมในโลกนี้มีอยู 3 ประเภทคือ 
 1. สังคมที่มีผูมีอํานาจในการปกครอง และเศรษฐกิจเปนผูนํา 
 2. สังคมที่เกิดจากกลุมชนที่มีความพรอมใจกัน ตางมีผลประโยชน
รวมกัน ไมขัดแยงกัน 
 3. สังคมที่เกิดจากชุมชนที่มีความเชื่อถือศรัทธาในหลักการหรือคํา
สอนเดียวกัน 
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 ในบรรดาสังคมทั้ง 3 ประเภทนี้ สังคมประเภทที่ 3 นับวาเปนสังคมที่
แทจริง เพราะทุกคนใชชีวิตรวมกันโดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวใจอันเดียวกันเปน
ศูนยรวมที่กอใหเกิดคุณธรรมความดีทั้งหลายในสังคมเชนนี้จะมีแตความ
สงบสุข 

 
 
 
 
 ฝนที่ตกบนภูเขาจะไหลชะลงมากอใหเกิดหุบหวยลําธาร ซึ่งจะคอย ๆ  
ขยายใหญเปนแมน้ําแลวจึงไหลลงสูทะเลใหญ 

 
 
 
 
 น้ําฝนแหงพระธรรมก็เชนเดียวกัน ตกลงมาชะโลมจิตใจของผูคนที่
คอย ๆ มารวมกันจากกลุมชนเล็ก ๆ มาเปนสังคมที่คอย ๆ ขยายใหญขึ้นจน
ในที่สุดก็มารวมกันอยูในหวงสมุทรแหงการตรัสรู 

 
 
 
 
 จิตใจของผูคนในสังคมนั้นจะผสมผสานเขากันไดดีเหมือนน้ํากับ
น้ํานม เกิดเปนสังคมของพุทธศาสนิกชน 
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 คําสอนที่ถูกตองเปนรากฐานสําคัญของสังคมที่แทจริง เปนเสมือน
แสงสวางนําทางใหคนทั้งหลายไดมาพบกัน เปนศูนยรวมความคิดและจิตใจ
ของผูคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
 
 สังคมที่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนรากฐานนี้ เรียกวา
สังคมแหงพุทธศาสนิกชน 
 
 
 ในสังคมเชนนี้ ทุกคนจะตองปฏิบัติตามธรรมและฝกจิตใจของตนให
สอดคลองตองกัน ถาวาตามทฤษฎี สังคมของพุทธศาสนิกชนหมายถึง
มนุษยทุกคนในโลกนี้ แตตามความเปนจริงแลว หมายถึงทุก ๆ คนที่มี
ศรัทธาเชื่อถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน 
 
 
3. พุทธศาสนิกชนแบงเปน 2 กลุม คือ พระสงฆผูที่สั่งสอนบรรดา
ฆราวาส และฆราวาสผูที่อุปฏฐากดวยการใหอาหาร เครื่องนุงหม แก
พระสงฆเพื่อใหสามารถดําเนินการเผยแพรพระธรรมไดตลอดไป 
 
 
 สังคมของพุทธศาสนิกชนจะเปนสังคมที่สมบูณไดจะตองอาศัยความ
รวมมือกันในสิ่งตอไปนี้ คือ พระสงฆจะตองแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอน
ฆราวาส ฝายฆราวาสจะตองรับฟงและปฏิบัติตามคําสอนนั้นดวยความ
ศรัทธา ถาทําไดดังนี้ ความสัมพันธระหวางสงฆกับฆราวาสก็จะมีความ
สมดุลยกัน 
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 สมาชิกในสังคมพุทธศาสนิกชนควรคบคากันดวยความสามัคคี 
ปรองดองกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความสุขที่ไดอยูในสังคมเดียวกัน 
รักษาความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 
4. มีหลักสําคัญอยู 6 ประการที่จะชวยใหเกิดความสมดุลยกันในหมู 
พุทธศาสนิกชน คือ 
 1.    ใชวาจาสุภาพตอกัน 
 2. ประพฤติดีตอกัน 
 3. มีความจริงใจตอกัน 
 4. แบงปนสิ่งของที่ไดรับมาใหกันและกัน 
 5. ปฏิบัติตามคําสอนเดียวกัน 
 6. มีความเห็นที่ถูกตองสอดคลองกัน 

 
ในบรรดาหลักทั้ง 6 ประการนี้ การมีความคิดเห็นที่ถูกตองสอดคลองกันนี้ 
เปนหลักที่สําคัญที่สุด เปนเสมือนแกนกลางที่มีหลักอื่น ๆ อีก 5 หลักหอหุม
ไว 

 
 นอกจากนี้แลว ยังมีหลักปฏิบัติอีก 2 หลักใหญ ๆ ที่แยกออกเปนขอ
ยอย ๆ อีกไดอยางละ 7 ขอ คือหลักที่ 1 ไดแก 
 ก. หมั่นชุมนุมกันเพื่อฟงและสนทนาธรรมกัน 
 ข. ใหความนับถือกันและกันตามลําดับอาวุโส 
 ค. ใหความเคารพในพระธรรมคําสอนอยางเครงครัด ไมดัดแปลง 

หรือเปลี่ยนแปลงคําสอนนั้น 
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 ง. ทั้งผูใหญและผูนอยควรปฏิบัติตอกันดวยความสุภาพออนโยน 
 จ. ควรแสดงความคารวะนับถือกันดวยความจริงใจ 
 ฉ. ควรทําใจใหสะอาดบริสุทธิ์ดวยการฝกสมาธิในสถานที่สงบโดย

ใหโอกาสผูอื่นกอน 
 ช. ควรรักเพื่อนมนุษยดวยกัน ตอนรับผูที่มาเยือนดวยความเต็มใจ

ใหการรักษาพยาบาล ผูปวยดวยความเมตตาการุณ 
 
 
หลักที่ 2 ไดแก 
 ก. ควรรักษาใจใหบริสุทธิ์ไมเรียกรองสิ่งใดเกินสมควร 
 ข. ควรเปนคนมีสันโดษ ไมโลภ 
 ค. มีความอดกลั้น ไมโตแยง 
 ง. เปนคนสงบ ไมพูดพลาม 
 จ. ปฏิบัติตามคําสอนโดยดี ไมเยอหยิ่ง 
 ฉ. เช่ือถือในศาสนาเดียว ไมทําตามคําสอนของศาสนาอื่น 
 ช. มีความมัธยัสถ ไมฟุมเฟอย 
 
 
หมูพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตามนี้ไดจะประสบแตความรุงเรือง ไมมีวันเสื่อม 
 
 
5. ดังที่ไดกลาวมาแลววาความสามัคคีกลมเกลียวเปนสิ่งสําคัญที่จะนํา
ความเจริญมาสูหมูคณะถาไมมีความสามัคคีกลมเกลียวกันก็ไมอาจเรียกได
วาเปนพุทธศาสนิกชน ถาหากเกิดเหตุขัดแยงกันขึ้นก็จะตองรีบแกไขปญหา
ขัดแยงนั้นโดยเร็ว 
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 เราไมอาจะลางเลือดดวยเลือด ไมอาจลบลางความขุนเคืองใจดวยการ
ขุนเคืองตอบนอกจากจะรีบลืมมันเสียโดยเร็ว 
 
 
6. มีกษัตริยพระองคหนึ่งไดสมญาวา “กษัตริยแหงความหายนะ” 
หลังจากพายแพสงครามตกเปนเมืองขึ้นของประเทศขางเคียงซึ่งมีพระเจา
พรหมทัตกษัตริยผูชอบทําสงครามปกครองอยูแลวพระองคก็ไดหลบหนีไป
ซอนตัวพรอมกับมเหสีและเจาชาย แตในที่สุดก็ถูกจับตัวได แตโชคดีที่
เจาชาย หนีรอดไป 
 
 
 เจาชายพยายามหาโอกาสชวยชีวิตพระราชบิดา แตไมไดผล 
จนกระทั่งถึงวันประหารจึงไดปลอมแปลงพระองคเขาไปจนใกลลาน
ประหาร แตก็ไมสามารถจะทําอะไรได นอกจากจะเฝาดูการประหารดวย
ความอาดูร 
 
 
 กษัตริยผูเปนบิดาทอดพระเนตรเห็นเจาชายในรางปลอมก็จําได จึง
แสรงตรัสพึมพํากับพระองคเองวา “จงอยาคนหาอีกตอไป อยาทําอะไร
บุมบาม เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร” 
 
 
 หลังจากนั้นเจาชายก็พยายามทุกวิถีทางที่จะแกแคนแทนพระราชบิดา
ในที่สุดก็ไดโอกาสเขาไปเปนมหาดเล็กรับใชในวังจนเปนที่โปรดปรานของ
พระเจาพรหมทัต 
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 วันหนึ่งพระเจาพรหมทัตเสด็จออกลาสัตว เจาชายเห็นเปนโอกาสดี 
จึงพยายามหลอกลอนําพระเจาพรหมทัตใหเสด็จออกหางไปจากหมูทหาร
รักษาพระองค จนกระทั่งเหลือเพียงสองตอสองในปาเปลี่ยว ในที่สุดพระเจา
พรหมทัตทรงเหนื่อยออน ประทับบรรทมหลับอยูบนพระเพลาของเจาชาย
เพราะความไววางพระทัย 
 
 
 เจาชายเห็นเปนโอกาสจึงชักพระแสงออกมาจอที่พระศอของพระเจา
พรหมทัตหมายจะฆาแตก็ยั้งไว เพราะนึกถึงคําพูดที่พระราชบิดาตรัสกอน
สิ้นพระชนมได พระองคทรงพยายามใหมแตก็ไมอาจจะฆาได ทันใดนั้น 
พระเจาพรหมทัตก็รูสึกองค ลืมพระเนตรขึ้นแลวทรงตรัสวา พระองคทรง
สุบินเห็นเจาชายโอรสของกษัตริยแหงความหายนะกําลังจะฆาพระองค 
 
 
 เจาชายจึงเงื้อพระแสงขึ้นจับพระเจาพรหมทัตไวมั่น แลวประกาศ
พระองควา เปนโอรสของกษัตริยแหงความหายนะและนี่เปนโอกาสดีที่
พระองคจะไดลางแคนแทนพระราชบิดาแลว แตเมื่อตรัสจบ เจาชายกลับลด
มือที่เงื้องาไวปลอยใหพระแสงตกลงกับพื้นแลวทรุดองคคุกเขาตอหนาพระ
เจาพรหมทัต 
 
 
 เมื่อพระเจาพรหมทัตไดฟงเรื่องราวทั้งหมด ตลอดจนคําพูดที่กษัตริย
แหงความหายนะไดตรัสกอนสิ้นพระชนมแลวก็บังเกิดความตื้นตันและ
สํานึกผิด ไดทรงขอโทษเจาชายและคืนอาณาจักรที่ยึดมาให ต้ังแตนั้นมา ทั้ง
สองประเทศก็มีสัมพันธไมตรีอันดีตอกันเรื่อยมา 
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 พระดํารัสของกษัตริยแหงความหายนะกอนสิ้นพระชนมที่วา “จงอยา
คนหาอีกตอไป” หมายความวา อยาเก็บความอาฆาตแคนไวนานและ “อยา
ทําอะไรบุมบาม” หมายความวาอยาใหมิตรภาพขาดสะบั้นลงในเวลาอันสั้น 
 
 ความขุนแคนเคืองใจนั้นจะระงับไดดวยการไมทําตอบ แตตองรีบลืม
มันเสีย 
 
 มิตรภาพในหมูพุทธศาสนิกชนก็เชนเดียวกันจะยั่งยืนอยูไดถายึดคติคํา
สอนของนิทานเรื่องนี้ แมในชีวิตประจําวันของคนทั่วไปก็ควรถือคติพจนนี้
เปนคติพจนประจําใจดวย 
 
 

ตอนที ่2 
อาณาจักรแหงพุทธ 

ตอนที่ 2 อาณาจักรแหงพุทธ 
 
1. ดังที่ไดกลาวมาแลววา พุทธศาสนิกชนจะตองมีความสามัคคีกลม 
เกลียวกันเปนหลักในการเผยแพรพระธรรมคําสอนใหแพรหลาย ถาทําได 
ดังนี้ หมูพุทธศาสนิกชนก็จะขยายวงกวางออกไปและพระธรรมก็จะแพร 
หลายไปทั่ว 
 
 เมื่อพระธรรมแพรหลายก็จะมีผูที่ตองการแสวงหาหนทางตรัสรูเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งก็หมายความวา อวิชชาและกิเลสตัณหาทั้งหลายที่ครอบคลุมโลก
ของเราอยู  จะถูกกําจัดใหสูญสิ้นไป ปญญาและแสงแหงศรัทธา  และ
ความปติยินดีจะเขามาแทนที่ 
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 ลองนึกวาดภาพดินแดนแหงความชั่วที่เต็มไปดวยความโลภ ความมืด
การตอสูและโลหิต เต็มไปดวยความอิจฉาริษยา ความเกลียดชัง การ
หลอกลวง ประจบสอพลอ ความลับ การบริภาษ ดาทอกัน เเตในทันใดนั้น  
เองก็มีแสงสวางแหงปญญารูแจงสองสวางขึ้น มีฝนแหงความเมตตาโปรย
ปรายจนชุมฉ่ําไปทั่ว รากแหงความศรัทธาก็หยั่งลึก ดอกไมแหงความยินดี
บานสะพรั่ง ดินแดนแหงความชั่วรายก็เปลี่ยนเปนดนิแดนแหงพุทธใน
พริบตานั้นเอง 

 
 
 
 
 
 เหมือนสายลมเอื่อยและดอกไมที่เริ่มบานบอกการมาเยือนของฤดู
ใบไมผลิ เมื่อมีผูที่บรรลุถึงการตรัสรูเกิดขึ้น บรรดาดอกไม ตนไม ใบหญา
แมน้ําลําธาร พ้ืนแผนดิน ทุกสิ่งทุกอยางจะสดชื่นมีชีวิตชีวา และงดงาม
เหมือนเปนอาณาจักรแหงพุทธ 

 
 
 
 
 
2. จิตใจของผูคนที่อยูในดินแดนที่มีพระธรรมคําสอนสถิตอยูจะบริสุทธิ์
ผองเเผวและสงบเพราะไดรับพระเมตตาคุณอันมหาศาลของพระองคชวย
ขจัดลางกิเลสธุลีที่แปดเปอนอยูในจิตใจใหหมดไป 
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 จิตใจที่บริสุทธิ์นี้เปนที่ปลูกฝงความศรัทธาที่จะแสวงหาหนทางแหง 
สัจธรรม พรอมที่จะอุทิศทาน รักษาศีล มีความอดทน มีความสงบใจ เกิด
ปญญา มีเมตตา พรอมที่จะชักนําผูอื่นใหใดพบหนทางแหงการตรัสรูดวย 
เปนจุดเริ่มตนของการสรางอาณาจักรแหงพุทธ 

 
 เรือนของคฤหัสถที่มีครอบครัวคือ บุตรภรรยารวมอาศัยอยูจะ
กลายเปนครอบครัวที่มีพระพุทธเจาสถิตอยูดวย แมประเทศที่มีการแบงช้ัน 
วรรณะในสังคมก็จะกลายเปนประเทศที่มีพระพุทธเจา เปนกษัตริยปกครอง
จิตใจ 

 
 พระราชวังสวยงามที่สรางขึ้นโดยผูที่มีจิตใจเต็มไปดวยกิเลสตัณหา 
นั้นไมใชที่สถิตของพระพุทธเจา ตรงกันขาม ในกระทอมนอยที่หลังคามี
แสงเดือนสองลอดเขามาแตเจาของบานเปนผูที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาด
เทานั้น จึงจะเปนที่ที่พระพุทธเจาสถิตอยูดวย 

 
 เมื่อดินแดนแหงพุทธไดกอกําเนิดในดวงใจของคนคนหนึ่ง ก็จะชวย 
ชักนําผูที่มีศรัทธาเหมือนกันใหมาอยูรวมกันและขยายจํานวนเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยไป จากครอบครัว เปนหมูบาน เปนเมืองเปนนครและเปนประเทศ
ตามลําดับ จนในที่สุดกลายเปนอาณาจักร กวางใหญแผขยายอาณาเขตไปทั่ว
ทุกมุมโลก 

 
 ดังนั้นการเผยแพรพระธรรมของพระพุทธเจา จึงเปนการขยายอาณา
เขตของอาณาจักรแหงพุทธใหกวางขวางออกไป 
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3. โลกเรานี้ถามองอีกแงหนึ่งแลวก็จะเห็นไดวาเปนโลกแหงความชั่วราย
เปนโลกแหงกิเลสที่เต็มไปดวยโลหิตจากการสูรบ ในโลกแหงความชั่วราย
นี้ ผูที่มีศรัทธาในพระพุทธเจาจะเปนผูเปลี่ยนโลหิตใหเปนน้ํานม เปลี่ยน
ความโลภใหเปนความเมตตา เปลี่ยนโลกแหงความชั่วใหเปนอาณาจักรแหง
พุทธ 

 
 การที่จะใชกระบวยตักน้ําวิดน้ําจากมหาสมุทรใหญใหหมดสิ้นนั้น
ไมใชสิ่งที่จะทําไดงาย ๆ แตถามีความตั้งใจจริงแลว ไมวาจะตองใชเวลากี่
ชาติตอก่ีชาติก็ไมละความพยายามที่จะทําใหสําเร็จนั้นเปนความหวังของผูที่
มีศรัทธาในองคพระพุทธเจา 

 
 พระพุทธเจาทรงรอเราอยูที่ฝงตรงขามซึ่งเปนฝงของโลกแหงการตรัส
รู เปนโลกที่ไมมีความโลภ โกรธ หลง หรือความทุกขทรมาน แตเปนโลกที่
มีแตแสงสวางแหงปญญา และฝนแหงเมตตาธรรมหลอเลี้ยงใหชุมช่ืนอยูช่ัว
นิรันดร 

 
 ในอาณาจักรเเหงพุทธจะมีแสงสวางที่ไมมีวันสิ้นสุดและมีชีวิตที่เปน
อมตะ ผูที่มาถึงดินแดนแหงนี้เเลว จะไมมีวันหลงกลับไปในโลกแหงกิเลส
อีกเปนอันขาด 

 
 ณ ที่นี้ จะมีแตความสงบสุข ความอิ่มเอิบในรสพระธรรม ดอกไมจะ
สองประกายแหงปญญา นกทั้งหลายจะรองเพลงสรรเสริญพระธรรม นับวา
เปนดินแดนปลายทางแหงสุดทายที่มนุษยทุกคนควรพยายามมาใหถึง 
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4. อยางไรก็ตาม ดินแดนแหงนี้ไมใชสถานที่สําหรับการใชชีวิตอยูอยาง
เกียจคราน แตเปนสถานที่พักผอนเพียงช่ัวครู เตียงที่ทําดวยดอกไมหอม 
ไมใชที่สําหรับนอนเลนสบาย ๆ เทานั้น แตเปนที่พักผอนรางกายใหหาย
เหนื่อยเพื่อใหมีกําลังแข็งแรง และสดชื่นดังเดิมจะไดเผยแพรพระธรรมที่จะ
นําผูอื่นใหไดพบหนทางตรัสรูเชนเดียวกับตนตอ ๆ ไปอีก 

 
 การประกาศพระธรรมของพระพุทธเจา เปนงานที่ไมมีวันสิ้นสุด
ตราบเทาที่ยังมีมนุษยและสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลก และตราบใดที่จิตใจ
ของมนุษยทั้งหลายยังเต็มไปดวยกิเลสตัณหา ตราบนั้นการประกาศพระ
ธรรมของพระองคก็จะคงดําเนินอยูสืบไป 

 
 ผูที่เจริญรอยตามพระพุทธเจาและไดขามไปสูฝงตรงขามแลว จะ
กลับมาสูโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง ดัวยผลบุญที่ทําไวเพื่อชวยประกาศพระสัจธรรม
ของพระพุทธเจา 

 
 ไฟจากคบเพลิงเพียงอันเดียวสามารถจุดตอใหคบเพลิงอื่น ๆ ไดนับ
จํานวนไมถวน แสงแหงพระเมตตาจิตของพระพุทธเจาก็เชนกัน จะถายทอด
ไปสูจิตใจของมนุษยคนแลวคนเลา ไมมีวันดับมอดไปไดตราบชั่ว
กัลปาวสาน 

 
 ผูที่เจริญรอยตามพระพุทธเจา จะรับชวงงานประกาศพระธรรม คํา
สอนตอจากพระองคแลวชวยถายทอดตอ ๆ กันไปอยางไมหยุดยั้งจนกระทั่ง
หยั่งรากลึกลงในจิตใจของคนทั่วไป กอใหเกิดความรุงเรือง และเกียรติคุณ
แดอาณาจักรแหงพุทธ 
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ตอนที่ 3 
ผูท่ีไดไปจุตใินดินแดนแหงพทุธ 
ตอนที่ 3 ผูท่ีไดไปจุติในดินแดนแหงพุทธ 

 
 
1. พระนางสามาวดี (Syamavati) พระมเหสีของพระเจาอุเทนทรงเปนผูที่
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจาเปนอันมาก 

 
 
 
 พระนางประทับอยูแตในพระมหาราชวัง ไมเสด็จออกไปไหน แตทรง
ใชใหนางอุตรา (Uttra) นางพระกํานัลหลังคอม ซึ่งเปนผูมีความจําดี ไปฟง
พระธรรมที่พระพุทธเจาเทศนาแลวกลับมาทูลถวายพระนางอีกตอหนึ่งดวย
วิธีนี้พระนางจึงมีความรูในพระธรรมอยางลึกซึ้ง และมีศรัทธาในพระพุทธ
องคเปนอันมาก 

 
 
 
 มเหสีฝายซายของของพระเจาอุเทนเชื่อพระนางมากัณธิยา มีความ
ริษยาพระนางสามาวดีมากพยายามหาทางกําจัดดวยการเพ็ดทูลใสรายตาง ๆ 
นานา จนพระเจาอุเทนหลงเชื่อตัดสินพระทัยจะประหารชีวิตพระนางสามา
วดี แตพระนางสามาวดีก็มิไดทรงสะทกสะทาน ตรงกันขามพระนางกลับ
สงบเยือกเย็นจนพระเจาอุเทนไมอาจจะประหารนางได เมื่อไดคิดก็ทรง
กลาวขอโทษพระนางในความหูเบาของพระองค 
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 พระนางมากัณธิยาจึงยิ่งกริ้วมากขึ้น หาโอกาสในขณะที่พระเจาอุเทน
ไมเสด็จอยู จางคนรายใหลอบเขาไปจุดไฟเผาปราสาทของพระนางสามาวดี 
แตพระนางสามาวดีก็มิไดทรงตระหนกหรือหวาดหวั่นแต ประการใดกลับ
สงบเยือกเย็นและปลอบโยนนางสนมกํานัลที่แตกตื่นหนีไฟ ใหสงบสติลง
แลวทรงแสดงพระธรรมที่จดจํามาจากพระพุทธองคใหนางกํานัลทั้งหลาย
ฟง แลวพระนางพรอมดวยนางอุตราหลังคอม และขาราชบริพารก็สิ้นชีวิต
อยางสงบในกองเพลิงนั้น 
 พระนางสามาวดีไดรับยกยองวาเปนอุบาสิกาที่มีพระทัยเมตตาเปน
เยี่ยม และนางอุตรากํานัลหลังคอมก็ไดรับยกยองวามีความทรงจําเปนเลิศ 
 
 
2. เจาชายมหานามะแหงราชวงศศากยะ พระภาดา (ลูกพี่ลูกนอง) ของ
พระพุทธเจา เปนผูที่เลื่อมใสในพระองคมาก ไดถวายตัวเปนอุบาสก 
รับใชพระองคตลอดมา 
 เมื่อพระเจาวิรูฒกกษัตริยผูเหี้ยมโหดแหงแควนโกศลไดยกทัพมา
ทําลายกรุงกบิลพัสดุ เจาชายมหานามะไดเสด็จออกไปพบพระเจาวิรูฒกขอ
ประทานชีวิตชาวเมืองแตพระเจาวิรูฒกไมทรงยินยอมเจาชายมหานามะ จึง
ทรงยื่นขอเสนอวา พระองคจะทรงมุดดําน้ําอยูในสระใกล ๆ ระหวางนั้น
ขอใหปลอยชาวเมืองเปนอิสระ 
 พระเจาวิรูฒกตกลง เพราะทรงคิดวาระยะเวลาที่เจาชายมหานามะ จะ
ทรงอยูใตน้ําไดนั้นคงไมนานนักเมื่อเจาชายมหานามะทรงมุดดําลงไปใน
สระแลว ประตูเมืองก็เปดออก ชาวเมืองตางพากันหนีเอาชีวิตรอดดวยความ
ยินดี เวลาผานไปนาน แตเจาชายมหานามะก็มิไดทรงเสด็จกลับขึ้นมาอีก 
พระองคทรงเสียสละชีวิตโดยใชพระเกศาผูกติดกับรากตนหลิวจน
สิ้นพระชนม เพื่อชวยชีวิตราษฎรใหพนภัย 
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3. พระอุบลวรรณาเถรี เปนหนึ่งในบรรดาอัครสาวิกาของพระพุทธเจา
ไดรับยกยองวา มีปญญาเลิศเทียบเทาพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้อง
ซาย นางเปนหัวหนาของบรรดาสาวิกาทั้งหลายและเปนผูที่ไมเคยยอทอที่จะ
ประกาศพระธรรมของพระพุทธเจา 

 
 
 
 
 พระเทวทัตเปนผูที่มีจิตใจช่ัวราย ไดยุยงพระเจาอชาตศัตรูใหแข็งขอ 
ตอพระพุทธเจา แตภายหลังพระเจาอชาตศัตรูกลับพระทัยได ทรงตัดไมตรี
กับพระเทวทัตและกลายมาเปนพุทธมามกะที่เลื่อมใสในพระพุทธเจามาก 

 
 
 
 
 ครั้งหนึ่งพระเทวทัตไดมาขอเฝาพระเจาอชาตศัตรูเเตไมสามารถผาน
ประตูปราสาทเขาไปได พระอุบลวรรณาเถรีไดออกมาพบ ทําใหพระเทวทัต
โกรธมากถึงกับทํารายรางกายพระอุบลวรรณาเถรีถึงบาดเจ็บสาหัส แตนางก็
กัดฟนอดทนตอความเจ็บปวดกลับไปจนถึงอารามที่พํานักบรรดาสาวิกา
ทั้งหลายตางตกใจมาก นางจึงปลอบวา “ดูกอนทานทั้งหลาย ชีวิตของคนเรา
นั้นไมมีความเที่ยงแทเเนนอน ทุกสิ่งทุกอยางไมมีความจีรังและไมมีตัวตน
แนนอน โลกแหงการตรัสรูเทานั้นที่จะเปนโลกแหงความสงบขอใหทาน
ทั้งหลายจงพยายามแสวงหาหนทางนี้ใหพบโดยเร็วเถิด” เมื่อกลาวจบแลว
นางก็สิ้นใจอยางสงบ 
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4. องคุลีมาล เปนมหาโจรใจชั่วไดฆาคนลมตายเปนจํานวนมาก แตดวย
พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจา จึงกลับตัวไดและกลายมาเปนสาวกที่
เลื่อมใสในพระพุทธองค แตเนื่องจากไดทํากรรมชั่วไวมาก ทําใหตองไดรับ
การแกแคนจากชาวบานชาวเมืองในเวลาออกบิณฑบาตในเมือง 

 
 
 วันหนึ่งที่ออกไปบิณฑบาตในเมื่องก็ถูกผูคนที่เกลียดชังแคนเคือง ทํา
รายจนเลือดโชกตัวเมื่อกลับไปถึงที่พักสงฆ ก็กราบแทบพระบาทของ
พระพุทธเจาแลวกลาวคําขอบพระทัยที่พระองคทรงชวยใหไดมีโอกาส
ชดใชผลกรรมที่ไดทําไวในอดีตวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพุทธเจา 
เดิมมีนามวา “ไมเปนภัย” แตเพราะความโงเขลาจึงไดทําลายชีวิตมนุษยเปน
จํานวนมาก แลวตัดนิ้วมือคนที่ตายแลวคนละนิ้วมารอยเปนพวงมาลัยแขวน
คอ ขาพุทธเจาจึงไดช่ือวา องคุลีมาล” 

 
 
 “แตดวยพระมหากรุณาธิคุณ ขาพุทธเจาจึงเกิดปญญา และศรัทธาใน
องคพระรัตนตรัย การฝกชางมา วัวควาย จําเปนตองใชแส เชือกหรือตะขอ 
แตพระองคไมไดทรงใชสิ่งเหลานี้เลยในการฝกจิตใจของขาพุทธเจาใหยอม
สยบ” 

 
 
 “วันนี้ ขาตองทนทรมานรับกรรมที่ไดเคยกอไว แตขาก็มิไดวิตกถึง
ความเปนหรือความตาย ขาจะคอยวินาทีสุดทายดวยความสงบ” 
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5. พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเปนอัครสาวกผูยิ่งใหญของ 
พระพุทธเจา เมื่อพวกนอกศาสนาทั้งหลายเห็นวา พระธรรมของพระองค
ไดรับการเผยแพรไปอยางกวางขวาง ไหลซอกซึมไปในจิตใจของผูคน
เหมือนน้ําบริสุทธิ์เย็นฉ่ําก็เกิดความริษยา หาทางกลั่นแกลง ขัดขวางการ
ประกาศพระธรรมตาง ๆ นานา 
 
 
 
 เมื่อไมอาจยับยั้งการประกาศพระธรรมของทานได ก็วางแผนจะตัด
มือ และเทาของพระโมคคัลลานะหลายครั้ง ครั้งแรกและครั้งที่สองไมเปน
ผลสําเร็จ พอถึงครั้งที่สาม พระโมคคัลลานะถูกพวกนอกศาสนาหลายคน 
รุมลอมไวและถูกทํารายจนถึงแกชีวิต แตทานก็ยอมรับการกระทํานั้นอยาง
สงบไมตอสู จนกระทั่งกระดูกแหลก เนื้อหนังฉีกขาด และสิ้นใจอยางสงบ
ดวยจิตใจที่มุงมั่นในหนทางตรัสรู 
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 ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูหนึ่งไดถือกําเนิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชนสุขของคนทั้ง
ปวง เปนผูที่เปยมลนดวยเมตตาคุณมหาศาล ทรงกําเนิดมาเพื่อนําประโยชนสุขมาสู
เทวดาและชาวโลก บุคคลผูนี้คือใคร แนนอนทีเดียว บุคคลผูนี้จะเปนใครอื่นไปไมได 
นอกจาก พระตถาคตผูเปนอรหัต เปนโลกวิทู คือ เปนผูรูแจงโลก 
 
 ภิกษุทั้งหลายกําเนิดของบุคคลที่หาไดยากมากในโลกนี้ คือใคร คือ พระตถาคต ผู
เปนอรหัต เปนโลกวิทู นั่นเอง 
 
 ภิกษุทั้งหลาย ความตายของบุคคลหนึ่งที่ยังใหเกิดความอาดูรแกชนทั้งปวง คือ
ความตายของใคร ของพระตถาคต ผูเปนอรหัต เปนโลกวิทู นั่นเอง 
 
 ภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประเสริฐสุดหาผูใดมาเปรียบ หรือเทียบเทาไมได บุคคล ผู
นั้น คือ ใคร คือ พระตถาคต ผูเปนอรหัต เปนโลกวิทู นั่นเอง 
 
 ภิกษุทั้งหลาย การปรากฏตนขึ้นมาในโลกของบุคคลผูหนึ่งเปนเสมือนผูมี
ทิพยจักษุ เปนดวงประทีป และฉายรัศมีอันยิ่งใหญใหกระจายสองสวางไปทั่ว บุคคลผู
นั้น คือ ใคร คือ พระตถาคต ผูเปนอรหัต เปนโลกวิทู นั่นเอง 

อังคุตรนิกาย 
(อังคุตตรนิกาย  I – 13 ) 

(อังคุตตรนิกาย :หมวดพระสูตรที่รวบรวมไวตามจํานวนองคธรรม) 
 



 

 

 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

บรรณานุกรม 
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อักษรยอ: ท.น. – ทีฆนิกาย 
 ม.น. – มัชฌิมนิกาย 
 ส.น. – สังยุตตนิกาย 
 อ.น. – อังคุตตรนิกาย 

 
 
 

ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
พระพุทธ 

บทที่ 1 
1 2 1 พระสูตรตาง ๆ 
 5 1 อ.น. 3-38, สุขุมาลาสูตร 
 5 10 ม.น. 3-26, อริยปริเยสนสูตร 
 6 1 พระสูตรตาง ๆ 
 7 1 ม.น. 9-85, โพธิราชกุมารสูตร 
 7 8 พระสูตรตาง ๆ 
 7 12 สุตตนิบาต 3-2, ปาทานสูตร 
 7 16 พระสูตรตาง ๆ 
 8 4 วินัย, มหาวรรค 1 
 9 11 ท.น. 16, มหาปรินิพพานสูตร 
2 10 14 ท.น. 16, มหาปรินิพพานสูตร 
 11 7 ปรินิพพานสูตร 
 13 3 ปรินิพพานสูตร 
 13 8 ท.น. 16, มหาปรินิพพานสูตร 

บทที่ 2 
1 15 1 อมิตายุรธยานและวิมลกีรตินิรเทศสูตร 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
 15 5 ศรังคมสูตร 
 15 8 วิมลกีรตินิรเทศและมหาปรินิพพานสูตร 
 16 5 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 16 
 17 1 มหายานชาดก จิตภูมิปริกษสูตร 
 17 7 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
2 19 1 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 3 
 20 1 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 4 
 21 7 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 5 
3 22 11 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 16 
 
 
 

บทที่ 3 
1 25 1 อวตัมสกสูตร 5 
 26 4 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 26 7 อวตัมสกสูตร 
 26 13 สุวรรณประภาโสตมราชสูตร 3 
 
 
2 29 1 อวตัมสกสูตร 
 29 6 อวตัมสกสูตร 34, คัณฑวยูหะ  
 29 8 สุขาวดียูหสูตรเล็ก ๆ 
 29 11 อวตัมสกสูตร 
 30 1 ส.น. 35-5 
 30 4 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
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ตอน หนา บรรทัด  ที่มา 
3 32 8 ม.น. 8-77 มหาสกลูทยิสูตร 
 33 4 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 33 9 ลังกาวตารสูตร 
 34 4 อวตัมสกสูตร 32 
 34 14 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 25 
 35 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 35 10 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 2 
 35 13 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 2 
 
 
 

พระธรรม 
บทที่ 1 

1 38 1 วินัย, มหาวรรค 1-6 และส.น. 56-11-12, 
   ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 
 39 12 อิติวุตตกะ 103 
 40 5 ม.น. 2, สัพพาสวสูตร 
 40 10 พระสูตรยี่สิบสองตอน 18 
 41 3 ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร 
3 42 13 อวตัมสกสูตร 22, ทศภูมิกะ 

บทที่ 2 
1 46 1 ม.น. 4-35, จูฬสัจกสูตร 
 48 8 อ.น. 5-49, รชมุณฑสูตร 
 48 12 อ.น. 4-185, สมณสูตร 
 49 5 อ.น. 3-134, อุปปาทสูตร 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
2 49 12 ลังกาวตารสูตร 
 49 14 อวตัมสกสูตร 2 
 50 1 อวตัมสกสูตร 16 
 50 12 อวตัมสกสูตร 22, ทศภูมิกะ 
 51 1 ลังกาวตารสูตร 
 51 5 อ.น. 4-186, อมมัคสูตร 
 51 8 ธรรมบท 1,217,18 
 52 1 ส.น. 2-1-6, กามทสูตร 
 
3 52 9 อวตัมสกสูตร 16 
 52 14 ลังกาวตารสูตร 
 53 9 ม.น. 3-22, อลคัททูปมสูตร 
 54 8 ลังกาวตารสูตร 
 54 12 ลังกาวตารสูตร 
 
4 57 9 วินัย, มหาวรรค 1-6 
 58 1 ลังกาวตารสูตร 
 58 5 ส.น. 35-200, ทารุกขันธสูตร 
 58 15 ลังกาวตารสูตรเเละอื่น ๆ (และสูตรอื่น ๆ) 
 60 1 ลังกาวตารสูตร 
 60 11 ลังกาวตารสูตร 
 61 7 วิมลกีรตินิรเทศสูตร 
 63 11 อวตัมสกสูตร 34, คัณฑวยูหะ 
 64 1 ลังกาวตารสูตรและอื่น ๆ 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
บทที่ 3 

1 65 1 วินัย, มหาวรรค 1-5 
 65 9 วินัย, จูฬวรรค 5-21 
 66 1 ศูรังคมสูตร 
2 71 8 ศูรังคมสูตร 
 73 5 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 73 9 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 7 และศูรังคมสูตร 
 74 1 อวตัมสกสูตร 32 
 74 4 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 74 7 พรหมชาลสูตร 
 75 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
3 75 14 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 

บทที่ 4 
1 81 1 ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร 
 82 3 อ.น. 2-11 
 82 8 อิติวุตตกะ 93 
 83 1 วินัย,มหาวรรค 
 83 9 อ.น. 3-68, อัญญาติฏฐิกสูตร 
 84 1 อ.น. 3-34, อาฬวกสูตร 
 84 12 ไวปุลยสูตร 
 84 17      วินัย,มหาวรรค 1-6, ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 
 85 1 ม.น. 2-14,  จูฬทุกขขันธสูตร 
 85 11 มหาปรินิรวาณสูตร 
 86 14 อิติวุตตกะ 24 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
2 88 13 ม.น.6-51, กันทรกสูตร 
 89 1 อ.น.3-130 
 89 8 อ.น.3-113 
3 90 1 อิติวุตตกะ 100 
 90 14 สัมยุกตรัตนปฏกสูตร 
 91 10 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 93 1 อ.น.3-62 
 93 11 อ.น.3-35, เทวทูตสูตร 
 94 17 เถรีคาถา อรรถกถา 
 95 14 สุขาวดีวยูหสูตร เลม 2 

บทที่ 5 
1 102 1 สุขาวดีวยูหสูตร เลม 1 
 105 14 สุขาวดีวยูหสูตร เลม 2 
 107 4 อติมายุรธยานสูตร 
2 110 17 สุขาวดีวยูหสูตรเล็ก ๆ 
 

ทางปฏิบัติ 
บทที่ 1 

1 116 1 ม.น. 2, สัพพาสวสูตร 
 118 1 น.น. 3-36, อริยปริเยสนสูตร 
 118 10 ส.น. 35-206, ฉปานสูตร 
 119 9 พระสูตรสี่สิบสองบท 41-2 
 121 15 ม.น. 2-19, ทวีธาวิตักกสูตร 
 122 11 ธรรมบทอรรถกถา 
2 123 9 อ.น. 3-117 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
 124 1 ม.น.3-21 กกจูปมสูตร 
 127 1 ม.น.3-23,วัมมีกสูตร 
 128 12 ชาดก 4-497, มาตังคชาดก 
 132 1 พระสูตรสี่สิบสองบท 9 
 132 7 พระสูตรสี่สิบสองบท 11 
 133 5 พระสูตรสี่สิบสองบท 13 
 134 1 อ.น.2-4, สมจิตตสูตร 
 
3 134 12 สัมยุกตรัตนปฏกสูตร 
 144 16 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 145 13 สัมยุกตรัตนปฏกสูตร 
 
 

บทที่ 2 
1 150 1 ม.น. 7-63, จูฬมาลุงกยสูตร 
 152 7 ม.น. 3-29, มหาสาโรปมสูตร 
 154 1 มหามายาสูตร 
 154 9 เถรคาถา อรรถกถา 
 156 7 ม.น. 3-28, มหาหัตถิปโทปมสูตร 
 156 16 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 157 11 อวทานชาดก 
 159 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 160 9 ปญจวิมศติสาหัสริกาปรัชญาปารมิตาสูตร 
 161 14 อวตัมสกสูตร 34, คัณฆวยูหะ 
2 163 12 อ.น. 3-88 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
 164 6 อ.น. 3-81 
 164 8 อ.น. 3-82 
 165 6 ปรินิพพานสูตร เลม 2 
 166 6 ม.น. 14-141, สัจวิภังคสูตร 
 168 1 ปรินิพพานสูตร เลม 2 
 168 14 อ.น. 5-16, พลสูตร 
 169 1 อวตัมสกสูตร 6 
 170 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 170 8 สัมยุกตรัตนปฏกสูตร 
 171 1 สุวรรณประกาสสูตร 
 171 13 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินพิพานสูตร) 
 172 11 เถรคาถาอรรถกถา 
 173 3 ชาดก 55, ปญจาวุธชาดก 
 174 9 อิติวุตตกะ 39 และ 40 
 174 18 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 175 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 175 4 อ.น. 5-12 
 175 7 ปรินิพพานสูตร 
 175 15 ศูรังคมสูตร 
3 176 19 ส.น. 55-21 และ 22, มหานามสูตร 
 177 12 อ.น. 5-32, จุนทีสูตร 
 178 1 วิมลกีรตินิรเทศสูตร 
 178 15 ศูรังคมสูตร 
 178 21 สุขาวดีวยูหสูตร เลม 2 
 179 1 ส.น. 1-4-6 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
 179 9 อวตัมสกสูตร 33 
 180 7 อวตัมสกสูตร 24 
 181 1 สุวรรณประภาสสูตร 4 
 181 8 อมิตายุรธยานสูตร 
 181 11 สุขาวดีวยูหสูตร 
 181 15 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 182 10 ม.น. 2-16, เจโตขิลสูตร 
 183 6 สุขาวดีวยูหสูตร เลม 2 
4 184 1 ธรรมบท 
 192 1 ส.น. 1-4-6 
 192 13 อ.น. 
 192 17 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 

พระสงฆ 
บทที่ 1 

1 194 1 อิติวุตตกะ 100 และม.น. 1-3, ธัมมทายาทสูตร 
 194 5 อิติวุตตกะ 92 
 195 1 วินัย, มหาวรรค 1-30 
 195 16 ม.น.4-39, มหาอัสสปรุสูตร 
 197 7 ม.น.4-40, จูฬอัสสปุรสูตร 
 198 1 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 19 
 198 5 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 19 
 199 1 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 14 
2 200 7 ส.น. 55-37, มหานามสูตร 
 201 1 อ.น. 3-75 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
 201 5 ส.น. 55-37, มหานามสูตร 
 201 5 ส.น. 55-54, คิลายนังสูตร 
 201 9 อวตัมสกสูตร 22 
 203 9 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 206 5 อวตัมสกสูตร 7 
 209 1 มหามายาสูตร 
 210 1 อวตัมสกสูตร 21 
 210 15 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 
3 212 1 ท.น. 31, สิงคาโลวาทสูตร(สิงคาลกสูตร) 
 217 11 อ.น. 2-4, สมจิตตสูตร 
 218 9 อ.น. 3-31 
 218 15 ชาดก 417, กัจจานีชาดก 
 220 12 ท.น. 31, สิงคาโลวาทสูตร 
 221 5 ธรรมบทอรรถกถา 1 
 222 10 (อรรถกถาฉบับพมา) 
 223 5 ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
บทที่ 2 

1 226 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 227 10 อ.น. 3-118, โสเจยยังสูตร 
 229 10 ส.น. 
 230 4 วินัย, มหาวรรค 10-1 และ 2 
 230 10 ท.น.16, มหาปรินิพพานสูตร 
 231 16 วินัย, มหาวรรค 10-1 และ 2 
2 234 11 ส.น. 
 235 8 ซูอินสูตร (The Chuin-Kyo Sutra ของญี่ปุน) 
 235 12 วิมลกีรตินิรเทศสูตร 
 237 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 237 14 สุขาวดีวยูหสูตรยอย 
 238 1 สุขาวดีวยูหสูตร 
 238 13 วิมลกีรตินิรเทศสูตร 
3 239 1 ธรรมบทอรรถกถา 1 
 239 8 อ.น. 34-2 
 240 10 ธรรมบทอรรถกถา 
 241 1 อ.น. 57 
 241 5 สรรพาสติวาท สังฆเพทกวัสตุ 10 
 242 1 ม.น. 9-86, อังคุลิมาลสูตร 
 243 1 อ.น. 26 
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