
 

 

คํานําในการพิมพครั้งท่ี  3 
                  หนังสือสมาธิบําบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง ท่ีจัดทําขึ้น โดยทีมงานของ  
อโรคยศาล วัดคําประมง จ.สกลนคร ไดรับความนิยมและสนใจของทานผูอานมากมาย
หลายทาน   โดยเฉพาะทานท่ีปวยเปนโรคมะเร็งและญาติของผูปวย  ดวยทานผูมีจติ
ศรัทธา จึงไดขอจัดพิมพหนังสือถวายอีกจํานวน  5,000  เลม   เพ่ือจะไดแจกจายใหกับ
ผูปวยโรคมะเร็งใชเปนคูมือและแนวทางในการปฏิบัติรักษาตัวตอไป   ปจจุบันมีผูปวย
มารับการบําบัดรักษาท่ี  อโรคยศาล  วัดคําประมง (ตั้งแต พ.ศ.2548 – พฤษภาคม   พ.ศ.
2550)  ประมาณ 480  คนจากท่ัวทุกภาคสวนของประเทศ   โดยไมเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลใด ๆ   ซ่ึงทําใหลดภาระคาใชจายของผูปวยเปนอยางมาก ผูปวยและญาติก็
มีความสุขกายสบายใจในการท่ีไดเขามารับการบําบัดรักษาตัวท่ีอโรคยศาล   ทําใหเปนท่ี
ทราบกันแบบปากตอปาก ผูปวยท่ีตดิตอมาเพ่ือบําบัดรักษาตัวจึงเพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ 
ทางทีมงานอโรคยศาล จึงไดริเริ่มจัดทําโครงการเพ่ือเปนสถาบันวิจัยและพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกโดยเฉพาะโรคมะเร็งขึ้น เพ่ือใหสอดคลอง
กับสภาวการณของโรคในปจจุบันและยั่งยืนไปสูอนาคต โดยการอภิบาลรักษาแบบองค
รวมซ่ึงมีการแพทยและการพยาบาลในหลายสาขา มารวมมือรวมใจกันทํางานเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกตัวผูปวย ซ่ึงผูปวยสวนใหญท่ีเขามาบําบัดรักษามักจะเปนระยะ
สุดทายทําใหการรักษายากมากจนบางครั้งไมทันไดทําอะไรผูปวยก็เสียชีวิตแลว   หาก
ผูปวยท่ีรูวาเปนมะเร็งแลวเขามาทําการบําบัดรักษาแตเนิ่น ๆ  ผูปวยก็อาจจะมีชีวิตยืนยาว
ตอไปไดอีกนาน ท้ังนี้ก็ขึ้นอยูกับเหตุและปจจัยอีกหลายอยางเปนองคประกอบรวมดวย 
สําหรับโครงการใหมของวัดคําประมงท่ีกําลังออกแบบเพ่ือการกอสรางแบงเปน 2 ภาค
สวน สวนท่ีเปนจิตวิภาคนั้นไดแกการกอสราง  พระนาครัตนโพธิสักกมหาธาตุ   

สวนท่ีเปน     กายวิภาคไดแกการกอสราง สถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบําบัด ซ่ึง
เปนสถานท่ีท่ีทําการบําบัดเยียวยาผูปวยมะเร็งท่ีรวบรวมการรกัษาแบบแพทยทางเลือก
หลากหลายวิธีท้ัง 2 ภาคสวนนี ้ จะหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกัน เพ่ือประโยชนสูงสุดใน
การศึกษาวิจัยพัฒนาและการเรียนรูเพ่ือนํามาปรับใชในการ บําบัดรักษาผูปวยมะเร็งใน
ระยะตาง ๆ กันอยางสมดุล อีกท้ังเปนสิริมงคลตอท้ังผูปวยและญาติ ตลอดจนแพทย 
พยาบาล บุคคลากรท่ีอาสาเขามาชวยเหลือดูแลผูปวย   ดวยวิถีแหงธรรมะและ
ธรรมชาติ ใหเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลอยางสูงสุดท้ังในทางรูปธรรมและ
นามธรรมตอไป    จึงใครขอเรียนเชิญทานผูมีจิตศรัทธาท้ังหลายมารวมดวยชวยกันคน
ละไมคนละมือ ในฐานะท่ีเราแตละคนเกิดมารวมโลกเดียวกันซ่ึงจะได   ประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ   ในวันอาทิตยที ่23  ธันวาคม  พ.ศ. 2550  เวลา  12.15 - 12.26  น.  
ณ  มณฑลพิธ ี      วัดคําประมง   อ.พรรณานิคม       จ.สกลนคร 
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อโรคยศาล   

THAI HERBAL NURSING HOME 
สถานอภิบาลพักฟนผูปวยดวยสมุนไพรตามธรรมชาติ 

 อโรคยศาล   หมายถึง  สถานอภิบาลพักฟนผูปวยดวยสมุนไพรตามธรรมชาติ
ไปจนกวาอาการของผูปวยจะทุเลาเบาบางลงไป หรือหมดไปส้ินไปดวยวิถีแหงธรรมะ
และธรรมชาติบําบัดและหรือการแพทยแบบองครวม 
              อโรคยศาล     วัดคําประมง  ตําบลสวาง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  
หมายถึง  สถานท่ีทําการบําบัดรักษาผูปวยโรคมะเร็งแบบองครวม คือผสมผสานระหวาง
การแพทยแผนไทย (สมุนไพร),  การแพทยแบบตะวันตก,  การแพทยแผนจีน(การ
ฝงเข็ม),  สมาธิบําบัด  ดนตรีบําบัด,  ธรรมบําบัดและอาหารเพ่ือสุขภาพ  เปนตน 
วัตถุประสงคของอโรคยศาล  

เพ่ือชวยเหลือเพ่ือนมนุษย(ทุกชาติทุกศาสนา)ท่ีมีความทุกขอันเกิดจากโรคภัยไข
เจ็บท่ีรุนแรงโดยเฉพาะโรคมะเร็งโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน   ซ่ึงคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
ในการดูแลรักษาไดมาจาก ผูมีจิตศรัทธาท้ังหลายรวมกันบริจาค เร่ิมเปดใหบริการ
เม่ือ  ตนป พ.ศ. 2548 จนถึงปจจุบัน  (พฤษภาคม  2550) มีผูปวยเขารับการบําบัดรักษา
ประมาณ  480  คนแลว  ใชงบประมาณท้ังส้ิน  30  ลานบาท  (ขอมูล เดือนพฤษภาคม  
2550)  ซ่ึง  ผูปวยท่ีเขามารับการรักษามาจากท่ัวทุกภาคของประเทศไทย  รวมท้ังผูปวย
ชาวตางชาต ิ



 

 

เปาหมายของการรักษา   
ไมไดอยูท่ีจะรักษาโรคใหหายหรือทุเลาเบาบางลงไปแตเพียงอยางเดียว  หากแต

อยูท่ีสามารถตอบสนองความตองการตามธรรมชาติของผูปวย  ท่ีตองการความเขาใจ
ชีวิตและมีความสุขในชวงท่ีเจ็บปวย  ถาหากวาจะตองเสียชีวิตก็เสียชีวิตไปอยางสุขสงบ 
(ตายแบบยิ้มได)    ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติตามแนวทางศาสนาและวิทยาศาสตร
การแพทย  ญาติและผูปวยก็จะไดรับประโยชนจากการชวยดูแลผูปวย  ซ่ึงจะมีผลในการ
ปรับทัศนคติในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  และสามารถเขาใจและดูแลตนเองไมให
ปวยเปนมะเร็งไดตอไป   
 ปจจุบัน อโรคยศาล วัดคําประมงเปนเสมือนโรงเรียนท่ีใหความรูแกเหลา
บุคคลท่ัวไป เปนแหลงศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกไดมีคณะบุคคลตาง  ๆนักเรียน นักศึกษา แพทย พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข  
จากท้ังในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกลเคียงขอเขาเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก สัปดาห
ละหลาย ๆ คณะ    ในปจจุบันมีอาสาสมัครจากหลายสาขาวิชาชีพท่ีเสียสละเขามา
ชวยเหลือดูแลรักษาพยาบาลผูปวย  ท้ังทางดานรางกายและจิตใจโดยไมคิดมูลคาใดๆ  
เชน แพทย  พยาบาล  เจาหนาท่ีสาธารณสุข   นักจิตเวชบําบัด  นักโภชนาการบําบัด ฯลฯ  
ซ่ึงทุกทานท่ีอาสาเขามานั้นเสียสละเปนอยางมาก นอกจากนี ้ อโรคยศาลยังไดนํา
วิทยาการสมัยใหมบางอยางเชน  DARKFIELD   MICROSCOPE มาเพื่อ
ตรวจสอบเลือดสด ๆ (LIVE BLOOD ANALYSIS) ของผูปวย เพ่ือเปน
แนวทางในการวิเคราะหและตดิตามความกาวหนาในการรักษาโรคใหดียิ่งขึ้น   โดยการ
แนะนําของกองการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

 ในอนาคตอันใกล  อโรคยศาล  วัดคําประมง  ยังมีวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนาตอไป
เปน สถาบันวิจัยและพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   
แบงเปนสองภาคสวนดวยกันคือในภาคสวนของ จิตวิภาค  ไดแกการกอสราง “พระ
นาครัตนโพธิสักกมหาธาตุ”  ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีเปนท่ีพ่ึงทางใจของผูปวยและญาติมิตร
กับท้ังเปนขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาท่ี แพทย พยาบาล อาสาสมัคร  ท่ีเสียสละเวลา
มาชวยเหลือดูแลผูปวยโดยไมคิดมูลคาใด ๆ ท้ังส้ิน  ในภาคสวนของ  กายวิภาค  นั้น
ไดแกการกอสราง “สถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบําบัด”  ซ่ึงเปนการผสมผสานใน
การดูแลรักษาผูปวยมะเร็ง และพัฒนาทางจิตวิญญาณอยางกลมกลืนแบบบูรณาการ  โดย
ท้ัง 2 ภาคสวน (กายวิภาคและจิตวิภาค) นี้จะหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกันเพ่ือประโยชน
สูงสุดในการศึกษาวิจัยและพัฒนา พรอมกับการเรียนรูเพ่ือนํามาปรับใชในการ
บําบัดรักษาผูปวยมะเร็งในระยะตาง ๆ อยางสมดุล     ดวยวิถีแหงธรรมะและธรรมชาติ 
ใหเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลอยางสูงสุดท้ังในรูปธรรมและนามธรรมตอไป 
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน   
 1.   เพ่ือชวยเหลือผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็งทุกชนิด ในกรณีตางๆ  ดังตอไปนี ้ 

  1.1  ผูปวยมะเร็งในระยะสุดทาย   ท่ีไมสามารถบําบัดรักษาใหดีขึ้นดวย
กระบวนการรักษาท่ีดีท่ีสุด  ในการแพทยแผนปจจุบันท่ีมี  หรือมีการพยากรณโรคท่ีไมด ี 
( Poor  Prognosis )  เชน  มะเร็งตับ  มะเร็งทอน้ําด ี เปนตน  

  1.2. ผูปวยมะเร็งท่ีไดรับการบําบัดรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบัน   หรือ
แผนอ่ืนมาบางสวนแลว  และตองการการบําบัดรักษาเพ่ิมเติมอยางผสมผสานท่ีอโรคย
ศาล วัดคําประมง 



 

 

  1.3     กลุมผูปวยท่ีไมตองการจะรักษาดานแผนปจจุบัน   และตองการเขา
รับการบําบัดโดยวิธีนี ้
 1.4  กลุมผูท่ีมีความเส่ียงและมีแนวโนมวาอาจจะเปนมะเร็ง   เชน   กลุมผู
ติดเช้ือไวรัส Hepatitis B และผูปวยท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ไมสามารถเขารับการรักษา
แบบแผนปจจุบันท่ีตองเสียคาใชจายสูง หรือกลุมผูปวยตองการ รักษาทางการแพทยแผน
ไทยดวยสมุนไพรเทานั้น 

2.  เพ่ือเปนการผสมผสานแนวทางการรักษาแบบแผนไทย  แผนจีน แผน
ตะวันตก  และการรักษาอ่ืน ๆ  ตามแนวทางของการแพทยทางเลือก โดยยึดความ
ประสงคของผูปวยเปนท่ีตั้ง เปนความสมัครใจของผูปวยเอง     ในการท่ีจะเลือกแนวทาง 
การรักษา          

3.  เปนการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย (โดยเฉพาะผูปวยมะเร็ง) โดยไมเรียกรอง
หรือคิดคาใชจายในการรักษาพยาบาล     
แนวทางการปฏิบัติ 

1.  ปฐมนิเทศ    
 ใหผูปวยท่ีเขามาบําบัดรักษาเขาใจความหมายและเปาหมายของอโรคยศาล 

เพ่ือปรับความคาดหวังของผูปวยใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของอโรคย
ศาล 

2.  การวินิจฉัยโรค   
 ใชหลักฐานสําคัญทางการแพทยแผนปจจุบันประกอบ เชน ประวัติการ

รักษา หนังสือการสงตอ  ผลการทําอัลตราซาวน  เอกซเรย   ผลสแกนคอมพิวเตอร  ผล

เลือด   ผล  MRI ตลอดจนผลการตรวจช้ินเนื้อ หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีวินิจฉัยวาผูปวยท่ี
เขามาบําบัดรักษาเปนมะเร็งจริง     

3. การรักษา    
 3.1  ใชหลักการในทางพระพุทธศาสนา   โดยใชสมาธิบําบัด  สวดมนต  

นั่งสมาธิ  และเดินจงกรม ควบคูกับการใช    ดนตรีบําบัดและธรรมชาติบําบัด     
 3.2    ใชสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางการรักษาดวยสมุนไพร เชน 
      - การลางพิษ ดวยสมุนไพร แกว 7 ดวง 
  - การใชสมุนไพรบํารุงธาต ุปรับธาตุในรางกาย 
  - การใชสมุนไพรสูตรหลัก แกผูปวยโรคมะเร็ง 
 3.3  การอบไอน้ําสมุนไพร การดื่มน้ําสมุนไพรบางตัวเพ่ือเสริมธาต ุ เชน 

การดื่มน้ําสมุนไพรสมานฉันทเพ่ือใหเกิดการกระตุนการไหลเวียนของกระแสโลหิตและ
ประสานการทํางานของอวัยวะสวนตางๆ ตามกําลังธาตุของผูปวย 

 3.4  การประกอบพิธีกรรมในการรักษา   อาศัยการคํานวณฤกษ ในการ
ประกอบพิธีตมยาตามหลักครูบาอาจารยสมัยโบราณในอดีต ซ่ึงอาศัยฤกษดวงชะตาและ
กําลังธาตุของผูปวยแตละคนเปนการเสริมสรางกําลังใจใหผูปวย และมีศรัทธาซ่ึงจะทํา
ใหผูปวยมีจิตใจท่ีแนวแนเขมแข็งและตอสูหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของโรคได 

 3.5  การใหครอบครัวของผูปวยมีสวนรวมรับรูในการบําบัดรักษา       และ
พักอยูกับผูปวยท่ีวัดคําประมงดวย  

 3.6 การรักษาดวยแพทยแผนปจจุบัน     ท่ีเปนอาสาสมัครจากท่ีตาง ๆ  ท้ัง
ในและนอกจังหวัดสกลนคร โดยเฉล่ียสัปดาหละ 1 ครั้ง  การเจาะเลือดโดยพยาบาล
วิชาชีพ  ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง  ( ตอผูปวย  1 คน)   ขึ้นอยูกับความจําเปนในการตรวจ



 

 

แตละรายและการทํากลุมจิตบําบัดใหแกผูปวยโดยพยาบาลจิตเวชมหาบัณฑิตช่ือกลุม
“เพ่ือนรวมทาง” 

3.7 การเยียวยาดวยแพทยทางเลือกอ่ืนๆ ไดแก การฝงเข็ม การใชอาหาร
บําบัด(โภชนบําบัด) 

3.8  การสงตอผูปวยในรายท่ีมีอาการหนัก ซ่ึงอาจจะเยียวยาใหดีขึ้นดวย
การรักษาในโรงพยาบาล  เพ่ือใหพนวิกฤติแลวกลับมาบําบัดรักษาตัวตอไปได เชน 
ผูปวยอยูในภาวะท่ีซีดมาก ภาวะเสียน้ํารุนแรง   แตจะไมสงตอเพ่ือพยุงชีพในกรณีท่ี
ผูปวยส้ินหวังแลว 

3.9 ผูใหการบําบัดรักษา  คือ พระอาจารยปพนพัชร จิรธัมโม (ภิบาลพักตร
นิธี) เจาอาวาส  วัดคําประมง เปนหลักในการบําบัดรักษา โดยมีแพทย  พยาบาล เภสัชกร 
บุคคลากรทาง สาธารณสุขท่ีเปนอาสาสมัครท่ีเสียสละเวลาเขามาชวยดูแลผสมผสานการ
รักษากับแพทย แผนปจจุบัน  
            4.  การติดตามการรักษา         

 ใชการติดตามอาการผูปวย    การตรวจชีพจร  วัดความดันโลหิตวัดอุณหภูมิ 
เปนการประเมินตามความกาวหนาของการบําบัดรักษาประจําวัน มีการช่ังน้ําหนัก  และ
การตรวจเลือดเปนระยะ 

5. กําหนดการปฏิบัติงานประจําวัน 
ภาคเชา     
เวลา    07.00  น.     ผูปวยและญาติผูปวยรวมกันทําบุญตักบาตรฝกสมาธิ

และลมปราณ และฟงธรรมจากหลวงตา  

เวลา    08.00   น.    ลางพิษ (ผูปวยใหม) ตามกําลังธาตุของแตละคนดวย
สมุนไพร 
                    เวลา    08.30 - 11.00  น.    ตรวจวัดไข-ความดัน-ชีพจรตรวจวินิจฉัยโรคจาย
ยา เวลาภาคบายถึงภาคกลางคืนจะมีแพทยพยาบาลอาสาสมัครเขามารวมวิเคราะหและ
วินิจฉัยโรคตามแตโอกาสอยางนอยสัปดาหละ  2-3  ครั้ง (นัดเวลา-วัน-เดือน-ป  สําหรับ
ผูปวยใหมเพ่ือประกอบพิธีตมยาหมอแรก  เปนปฐมฤกษ) 
 หมายเหตุ  การตมยาของผูปวยเกา  (ผูปวยท่ีเคยมาบําบัดแลวและมีความ
ประสงคท่ีจะกลับไปอยูท่ีบานเพ่ือดูแลตัวเองตอไป)   ท่ีมา Follow   up จะมีทุกวัน การ
ตมยาแตละหมอจะใชเวลา ประมาณ 2.5-3.0 ช.ม. 
                   -  ภาชนะท่ีใชในการตมตองเปนหมอดินขนาดใหญ (ส่ังมาจากเกราะ
เกร็ด  จ.นนทบุร)ี 
                  -  ภาชนะท่ีใชในการเก็บรักษาและการอุนยาประจําวันเปนหมอเคลือบ     
# 32   น้ําท่ีใชในการตมยาตองเปนน้ําฝน (ถึงจะดีมาก) 
 ภาคคํ่า    
 เวลา    19.00 - 22.00 น.  อบรมสมาธิ-สวดมนตภาวนา   
 - ตรวจไขจายยาสมุนไพรตามอาการของโรค 
                     - ตรวจไขจายยาดวยแพทยแผนปจจุบัน (ตามวันเวลาท่ีแพทยนัดหมาย)    
                     - นัดวัน-เวลา-ลางพิษผูปวยดวยสมุนไพร 
                     - นัดวันเวลาเพ่ือทําพิธีตมยาหมอแรกสําหรับผูปวยใหม 



 

 

 หมายเหตุ  คนไขบางคนปวยหนักมากไมสามารถมาทํากิจกรรมประจําวัน
ไดจะมีญาติเปนตัวแทนมารายงานผลการรักษาและบอกอาการของคนไขและรับยาไป
ใหคนไขรับประทานตามคําแนะนําของแพทยหรือผูดูแลผูปวย 
งบประมาณในการดําเนินการและบุคคลากร 

1.  งบประมาณท้ังส่ิงกอสราง คาบํารุงรักษาสถานท่ี เครื่องมือแพทย-พยาบาล 
วัสดุ   สมุนไพร   คาบริการ  คาน้ํา  คาไฟ  ฯลฯ  ตลอดระยะเวลา 2-3 ป (พ.ศ. 2548 ถึง  
พฤษภาคม  2550) คาใชจายท่ีใชจายไปแลวประมาณ 30 ลานบาท  (โดยผูมีจิตศรัทธา
บริจาค) 

2.  มีอาสาสมัครท่ีเปนแพทยแผนปจจุบัน พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย 
นักจิตวิทยา   และบุคลากรสาธารณสุขตาง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน อาสาสมัครเขามา
ดูแลชวยเหลือตามความสมัครใจแลวแตโอกาสของแตละบุคคลประมาณ  20 -30  คน
หมุนเวียนกันไป 
การติดตามประเมินผล 

ในระยะ 2-3 ปท่ีผานมา (ป 2548  ถึง  พฤษภาคม  2550) ท่ีไดเริม่ดําเนินการมีผู
มาเขารับการรักษาจํานวน 480 คน สวนใหญเปนผูปวยในระยะสุดทาย ผลลัพธท่ีออกมา
ถาหากผูปวยสามารถรับประทานยาตมไดตามกําหนด  มีโอกาสมีชีวิตอยูรอดไดมากขึ้น
กวา รอยละ 70-80   สวนการประเมินผลเชิงลึกอยูในระหวางการเก็บขอมูลโดยการ
ประเมินผลจากสถิติการจายยาเพ่ือการรักษามีจํานวนมากขึ้นตามสัดสวนของผูปวยท่ี
รอดชีวิตและกลับมา  Follow  up  หลังจากท่ีผูปวยไดเขามาบําบัดรักษาในหวงระยะเวลา
หนึ่ง 
 

การเตรียมตัวกอนเขารับการรักษาที่อโรคยศาล 
1. ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล หรือคลินิกเดิมท่ีตรวจพบวาผูปวยเปน

มะเร็ง ผลตรวจเลือด ฟลมเอกซเรย  ผลตรวจอัลตราซาวด  (ถามี)  ผล  CT-SCAN   หรือ   
MRI 

2. หมอเคลือบสําหรับใสยาตมเบอร 32  จํานวน 1  ใบ มีจําหนายท่ีราน
ชัยวัฒนเภสัช  อ.เมือง จ. สกลนคร 

3. อาหารเสริมไอโซคาลชนิดชงดื่ม 1  กระปอง  มีจําหนายท่ี   รานชัยวัฒน
เภสัช  จ. สกลนคร 

4. น้ํายาบวนปากลิสเตอรีน,  ยาสีฟนฟลูโอคารีน 
5. อาหารสําหรับผูปวยและญาติท่ีเฝาไข  ขาวสาร (ขาวเจา) ขาวกลอง  หมอ

หุงขาว  กระติกน้ํารอน  อาหาร, ผักและ เครื่องปรุงตาง  โดยทางวัดมีโรงครัว- ตูเย็นให  
ซ่ึงญาติจะตองเปนผูท่ีทําอาหารใหผูปวยรับประทานเอง 

6. เครื่องใชสวนตัวอ่ืนๆ 
7. ตองมีญาติมาเฝาอยางนอย  1-2  คน 
อาหารที่ผูปวยหามรับประทานมีดังนี ้
1) กลุมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวทุกชนิด โดยเฉพาะ กบ  เตา  ปลาไหล  

ตะพาบ  ปลากระเบน  เปด  หาน  ไขนกกระทา  ปลารา  ปลาจอม  ปลาเจา  ปลาสม  
แหนม  ปูเค็ม  ปูทะเลสด  อาหารทะเล  หอยทุกชนิด    เนื้อวัว  เนื้อควาย  กระเพาะปลา  
เย็นตาโฟ รวมท้ัง ไข นม และ ไขมันจากสัตว  



 

 

2) พืชบางชนิด โดยเฉพาะท่ีมีรสหวานจัด เชน ขนุน  ลําไย  ทุเรียน  กลวยหอม  
ละมุด    กะทิ  ขาวขัดขาวทุกชนิด น้ําตาลทรายขาว  แตงโม  พืชท่ีมีไขมันท่ีไมอ่ิมตัว เชน 
กะทิ มะพราวออน  พืชบางอยางท่ีแสลง เชน หนอไม แตงกวา ใบชะพลู  ฝรั่ง เปนตน  

3) งดเครื่องปรุงท่ีมีวัตถุกันเสีย ท่ีมีผงชูรส ผงชูรส น้ําปลา กะป น้ําตาลทรายขาว 
ของหมักดอง เตาเจี้ยว สีผสมอาหาร 

4) งดเครื่องดื่ม เชน ชา  กาแฟ  รังนก  ซุปไกสกัด  โอวัลติน 
นอกจากนี้ยังไมควรใชเครื่องใชท่ีอาจมีสารพิษปนเปอน เชน พลาสติก หมอ

อลูมิเนียมแต ควรใชหมอดิน  สเตนเลส  เซรามิค หมอเคลือบ หรือ ทัพพีไมเปนตน 
อาหารที่ควรรับประทาน 
1) คารโบไฮเดรตเชิงซอน 50 – 70% เชน ขาวกลอง (ขาวเจา หรือขาวเหนียว

กลองก็ได) เผือก มัน ขาวโพด ขาวฟาง ลูกเดือย ขาวโอต ขาวบารเลย  
2) โปรตีน 10 – 15 % เนนโปรตีนจากพืช เชน ถ่ัวฝกออน ถ่ัวงอก ถ่ัวฝกยาวถ่ัว

แขก ถ่ัวพู ฯลฯ 
3) ควรทานผักสด ผลไมสด(ท่ีไมมีขอหาม) น้ําผัก(ควรใชเครือ่งแยกกาก) ควร

ใชผงถาน (Activated charcoal) แชลาง เพ่ือดูดซับสารพิษ 
อาหารทานได แตปริมาณนอยๆ 
1) โปรตีนจากพืชเชน ถ่ัวเมล็ดตางๆ เชน ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวดํา ถ่ัวลิสง ฯลฯ 

เตาหู น้ําเตาหู เห็ด ตางๆ 
2) ไขมันจากพืชเชน น้ํามันงา ถ่ัวเหลือง 
 
 

มะเร็ง (cancer) 
สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งยังไมมีขอสรุปไดแนนอนวาเกิดจากอะไร  แต

ในขณะนี้มีทฤษฎีซ่ึงเปนท่ียอมรับกันมากในวงการแพทยวา  มะเร็งเกิดจากความ
ผิดปกติของรหัสทางพันธุกรรมหรือที่ทางการแพทยเรียกวา  DNA  (ดี เอ็น เอ)  
หรือยีนของเซลลนั้น  แมวามะเร็งจะมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม  ก็จะทําใหเกิดความ
ผิดปกติของรหัสพันธุกรรม  จนมีผลใหรางกายสรางเซลลที่ผิดปกติเพ่ิมจํานวนขึ้น
เรื่อยๆ  โดยท่ีไมสามารถควบคุมได เซลลที่ผิดปกตินี้เรียกวาเซลลมะเร็งนั่นเอง  ซ่ึง
ในขณะนี้เช่ือกันวาในรางกายของคนเรามียีนตัวนี้อยูแลว  แตยังคงอยูในสภาวะสงบยัง
ไมกอใหเกิดโรค  จนกระท่ังไดรับการกระตุนโดยสารกอมะเร็งอยางเชน  การติดเช้ือ  
สารเคมีตางๆ  ท่ีเขาสูรางกายโดยการถูกกระตุนบอยครั้งเปนเวลานานๆ  จะทําใหยีนนี้
เริ่มทํางานและกอใหเกิดความผิดปกติของเซลล  จนเกิดโรคมะเร็งขึ้นกับอวัยวะนั้น  
นอกจากนี้ยังพบวามีปจจัยอ่ืนๆ  ท่ีอาจสงเสริมใหเกิดโรคมะเร็งไดงายขึ้น เชน  ภูมิ
ตานทานของแตละบุคคล  ภาวะโภชนาการของรางกาย  พฤติกรรมเส่ียงตางๆ  เชน  การ
สูบบุหรี่  การดื่มเหลา  บริโภคอาหารบางชนิดท่ีมีสารกอมะเร็ง  อาหารเปนพิษ  การ
ปนเปอนของสารเคมีในน้ําและอาหาร หรือแสงแดดก็มีรังสีท่ีกอใหเกิดมะเร็งไดเชนกัน
มะเร็งนั้นสัมพันธกับองคประกอบ   4   ประการ    ในอาหารสมัยใหม  ไดแก  ไขมัน  
โปรตีน  แคลอรี่มากเกินไป  (เชน  น้ําตาล)  และอาหารท่ีมีกากนอยเกินไป 
ปจจัยสงเสริมใหเกิดมะเร็ง 

- เกดิจากการบริโภคอาหาร 
- เกิดจากการสัมผัสสารกอมะเร็งโดยทางใดทางหนึ่ง 



 

 

- เกิดจากภูมิตานทานบกพรองหรือลมเหลว 
- เกิดจากความเครียด(อารมณ) 
การกอตัวของมะเร็งสวนใหญใชเวลานาน  10-30  ป มีเพียงชนิด 

เดียวของมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งอ่ืนๆ เพียง 2 – 3 ชนิดเทานั้น  ท่ีพิสูจนไดวาเกิดจาก
เช้ือไวรัส  (Virus)  และยังมีมะเร็งบางชนิดท่ีพิสูจนไดวามีสาเหตุมาจากมลพิษและรังสี  
นอกจากนั้นเกือบจะกลาวไดวามะเร็งสวนใหญเกิดจากปจจัยการบริโภคอาหารที่
ไมเหมาะสมของคนเราแทบทั้งสิ้น  เชน  บริโภคไขมันสูง,  บริโภคโปรตีน  
(Protein)  จากเนื้อสัตวจํานวนมาก  หรือบริโภคสารท่ีทําใหเกิดพิษ  (Oxidants)  เขาไป
สะสมในรางกาย  และการไมบริโภคอาหารที่มีกากใยหรือพืชผักผลไม    ซ่ึงชวย
ในการขับถาย  ถาขับถายไมด ี จะทําใหเกิดมะเร็งไดงาย 
มะเร็งที่พบบอย ตามลําดับ มีดังนี ้
1. มะเร็งตับ หมายถึง มะเร็งเนื้อตับ (Hepatoma) และ มะเร็งทอน้ําดี 

(Cholangiocarcinaoma)  พบมากในภาคอิสาน มะเร็งเนื้อตับเกี่ยวของกับการเปน
ตับอักเสบ จากการดื่มสุรา จากไวรัสตับอักเสบ บี หรือซี การทานอาหารขึ้นรา เชน 
หอม กระเทียม พริกปน พริกแหง ถั่วลิสง มะเร็งทอน้ําดีเกี่ยวของกับ การทานปลา
ดิบ ปลาราดิบ ปองกันไดโดย ไมทานปลาดิบ ปลาราดิบ ผูปวยจะมีชีวิตอยูได
ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป 

2. มะเร็งปากมดลูก เกี่ยวของกับการมีเพศสัมพันธ กับบุคคลที่เปนหูดหงอนไก 
(Human Papilloma Virus) ปองกันโดยไมสําสอนทางเพศ ผูปวยมักมีชีวิตอยูได
นานเปนป 

3. มะเร็งปอด เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี หรือการสูดดมควันบุหร่ี  การสูดดมควัน
บุหร่ี 4 มวน จะมีคาเทากับสูบบุหร่ีเอง 1 มวน ผูปวยจะมีชีวิตอยูได 3 – 6 เดือน 

4. มะเร็งเตานม เกี่ยวของกับการทานไขมันปริมาณมาก ผูปวยมักมีชีวิตอยูไดนาน
เปนป 

การวินิจฉัยมะเร็ง 
   1.การตัดช้ินเนื้อสงตรวจ  ในมะเร็งที่เปนกอนทั่วไป หรือ การตรวจเนื้อไขกระดูก
ในมะเร็งเม็ดเลือด จะชวยในการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งไดอยางแนนอน ถือเปนการ
วินิจฉัยขั้นสูงสุด 
   2. การตรวจโดย Ultrasound, CT scan, MRI, X-rays เพ่ือดูภาพของ
กอนมะเร็ง เปนการวินิจฉัยที่พอบอกได แตไมใชการยืนยันการเปนมะเร็งที่แนนอน 
   3.การเจาะเลือดหาเคร่ืองหมายมะเร็ง เชน CEA ในมะเร็งลําไส 
Alphafetoprotein (AFP) ในมะเร็งตับ ไมไดใชเพ่ือวินิจฉัยโรค แตใชในการติดตามการ
รักษา 
การเอาชนะมะเร็ง   

ทางเลือกของผูเปนมะเร็งมี  2  ทางเทานั้น คือจะตอสูหรือจะถอย    ถาทานสู
ดวยหัวใจเขมแข็งอดทน  ทานมีสิทธ์ิท่ีจะชนะโรคนี้ไดอยางเด็ดขาด  แมจะอยูในระยะ
สุดทายจริงๆ   ก็อาจมีอายุยืนยาวตอไปไดอีก  5-20 ป  แตถาทานไมสู  ทานทอแทโอกาส
หายแทบไมมีเลย ถาผูปวยอยากจะหายจากมะเร็งตองปฏิบัติดวยตนเอง  ผูปวยตอง
ตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยวพรอมท่ี จะตอสูดวยความหวัง  100 %  ปฏิบัติตัวอยางเครงครัด  
และตองเริ่มปฏิบัติใหเร็วท่ีสุดไมตองรอแมแตวินาทีเดียว  เพราะเวลาและโอกาสของ



 

 

คนไขแทบไมมีอีกแลว และตองใหผูปวยไดรูตัวเองวาเปนมะเร็ง อยาไดพยายาม
ปกปดความจริงเด็ดขาดจะดีกวาปลอยใหเขาสงสัยตัวเอง  หงุดหงิด  กังวลกับอาการ
ท่ีมีมากขึ้นโดยท่ีผูปวยไมรูอะไรเลย  และใหเขาไดรับรูโดยละเอียดเกี่ยวกับโรคท่ีเขาเปน
วามันเกิดจากอะไร  สามารถรักษาหายไดถาหากผูปวยปฏิบัติตัวตอสูอยางเขมแข็ง  มี
ตัวอยางมากมาย  ผูปวยตองเปล่ียนอารมณ  นิสัย  ใหเปนคนหัวเราะงาย  ยิ้มงายทุก
สถานการณ มองโลกในแงบวกใหได  สลัดความวิตกกังวล  สลัดความเครียดออกจากตัว
ใหเร็วท่ีสุด  เพราะส่ิงเหลานี้จะทําลายภูมิตานทานของผูปวยใหต่ําลงเร่ือย  ๆ  อีกอยาง
หนึ่งคือ  ส่ิงแวดลอม  คนรอบขางตองใหความชวยเหลือและใหกําลังใจแกผูปวย  ระวัง
ญาติพ่ีนองที่ไปเยี่ยม  มีทั้งใหกําลังใจผูปวย  ซ่ึงชวยใหผูปวยหายเร็วขึ้น  และพวกท่ีใช
คําพูดไมใหกําลังใจ  ทําใหผูปวยหมดกําลังใจ     ใจหดหู    เครียด    ยิ่งจะทําใหผูปวยมี
อาการทรุดลงอยางรวดเร็ว   ผูปวยตองเริ่มตนวันนี้  เปล่ียนนิสัยใจคอใหมองโลกใน
ทางบวก เปล่ียนวิถีชีวิตในการกินอาหาร  เพราะการรับประทานแบบเดิม ๆ นั่นแหละท่ี
ทําใหเกิดโรคมะเร็ง  ไมวาเราจะเปนมะเร็งระยะไหน  ตองอาศัยกําลังใจอยางมาก  คน
รอบขาง  สามี  ภรรยา  ลูกๆ  เพ่ือน มีสวนชวยเสริมกําลังใจ      มีสวนชวยใหหายจาก
อาการของโรคอยางมาก                     

นอกจากโนมนาวชักจูงใหผูปวยอยูในกรอบใหมแลวยังตองคอยเปนหลักใน
ยามท่ีผูปวยทอแท   แตกําลังใจสามารถเกิดขึ้นไดพรอมๆ กับอาการท่ีกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆ  
แตตองอดทนมากๆ  ในระยะแรกๆ ของการปฏิบัติตัวเพราะเรายังไมเคยชิน  และส่ิง
สําคัญยิ่งในชวงแรก  ระหวางสัปดาหแรกถึงสัปดาหท่ี 4  จะพบอาการตั้งแต  มีไขต่ําๆ  
คล่ืนไส  อาเจียน  ปวดศีรษะ  ปวดทองในรายท่ีมีลมในลําไสมาก  เบ่ืออาหาร  น้ําหนัก
ลด  เนื่องจากเซลลมะเร็งตายเพ่ิมขึ้น  อาการตางๆ ก็จะมีมากขึ้น  หลังจากนั้นอาการ

ดังกลาวก็จะคอยๆ ดีขึ้นโดยเราใชวิธีแกดวยการลางพิษดวยสมุนไพรเพื่อเอาพิษ
เหลานั้นออกจากรางกาย 
 วิธีการรักษา  เราตองทราบวาเหตุอยางหนึ่งของมะเร็งคือสารพิษ  (Toxins)  และ
อนุมูลอิสระ  (Free  Radicals)    มาจากไขมัน  โปรตีน  น้ําตาล  เพราะฉะนั้นการรักษา
ตองลดตนเหตุเหลานี้โดยเร็วท่ีสุด 
วิธีการรักษามะเร็ง แบงเปน การรักษาแบบแผนปจจุบัน และ  การรักษาแบบ
แพทยทางเลือก 
1.   วิธีการรักษามะเร็งแผนปจจุบัน 
๑. การผาตัด     เปนการตัดสวนท่ีเปนเนื้อรายออกไป  หรือผาตัดเพ่ือตัดหรืออุดตัน

เสนเลือด  ตัดเสบียงไปเล้ียงมะเร็ง 
๒. การฉายแสง  ฉายรังสี  ฝงแร    จะไดผลดีในมะเร็งปากมดลูก  มะเร็งโพรงจมูก  

(Nasopharynx)  มะเร็งตอมไธรอยด 
๓. เคมีบําบัด     เปนการใชสารเคมีซ่ึงเปนยาทําลายเซลลเขาไปในรางกายโดยการฉีด

หรือรับประทาน  มักจะไดผลดีในมะเร็งเม็ดเลือด,  มะเร็งตอมน้ําเหลือง 
๔. การใชฮอรโมนเพศ  เชนมะเร็งตอมลูกหมาก  ในผูชายจะใชฮอรโมนเพศหญิงเขา

ไปรักษา 
๕.   การใชความเย็น    จี้ใหกอนมะเร็งแข็งตัวจนเซลลมะเร็งตายการรักษามะเร็งใน

แผนปจจุบันเปนการรักษาท่ีปลายเหต ุมุงท่ีกําจัดเซลล 
        มะเร็งท่ีเกิดแลวออกไปใหมากท่ีสุดเปนวิธีท่ีมีผลขางเคียงจากการรักษามากเชนกัน  

จุดมุงหมายการรักษานั้นมี  2  ประการคือมุงรักษาใหหาย   (ในมะเร็งบางชนิดเชน



 

 

มะเร็งเม็ดเลือด)   และมุงรักษาประคับประครองใหพอมีชีวิตอยูได   เนื่ องจาก
ยังไมมีใครรูสาเหตุของมะเร็งท่ีแทจริง  จึงยังไมสามารถหาวิธีเฉพาะในการรักษา
มะเร็งใหหายขาดได  จึงควรพิจารณาใชวิธีการรักษาแบบผสมผสานใหเหมาะกับ
บุคคลที่เปนมะเร็งโดยเฉพาะ  วิธีการรักษาคนหนึ่งอาจจะไดผล  แตไมไดผลในอีก
คนหนึ่งก็ได  ขึ้นอยูกับชนดิและระยะของมะเร็ง  การรักษามะเร็งในปจจุบันยังมีอีก
หลายวิธีเชนการใชสมุนไพร  ใชพลังสมาธิ  ใชพลังจักรวาล การใชพลังสัมผัส  การ
นวด  โยคะ  ไทเก็ก   การใชหินสี  หรือแพทยทางเลือกอ่ืนๆ รวมท้ังการใชเวทยมนต
คาถาตางๆ  ในทางปฏิบัติจริงๆไมมีผูปวยคนไหนที่ใชวิธีเดียวในการรักษามักใช
หลายๆวิธีมาผสมผสานกัน 
2.  วิธีการรักษามะเร็งแบบแพทยทางเลือก     หมายถึงการแพทยท่ีเปนท้ังการ
รักษาแบบวิทยาศาสตร หรือ ทางภูมิปญญาทองถ่ิน แตยังไมไดเปนแพทยกระแส
หลัก หรือ เปนมาตรฐานการรักษาท่ีมีฐานขอมูลอางอิง ชัดเจน มีความมุงหมายท่ีการ
ปรับสมดุลของรางกาย กําจัดสารพิษ ทําใหเซลลมีความแข็งแรงมากขึ้น ทําใหระบบ
ภูมิตานทานดีขึ้น แลวรางกายจะไปควบคุมเซลลมะเร็งเอง    ธรรมชาติของ
เซลลมะเร็ง จะโตเร็ว ใชโปรตีนและไขมันในการสรางและแบงตัวไดเกงกวาเซลล
ธรรมดา ไมคอยชอบออกซิเจน ไมชอบความเปนดาง ไมชอบอุณหภูมิสูง 

๑.   การใชสมุนไพร เชน ขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต ทองพันช่ัง บอระเพ็ด ลูกใตใบ แฮม 
ฯลฯ สูตรในการรักษา ตองปรึกษาผูรู และการใชสมุนไพร มักจะควบคูไปกับการทํา
จิตใจตั้งม่ันในการรักษาโรค เชน ทําสมาธิ หรือสวดมนต กอนจะทานสมุนไพร จึงจะ
ไดผลด ี

๒.  การใชสมาธิบําบัด มีผลทําใหเกิดความสงบ ลดการใช ออกซิเจนของเซลล ทําใหเกิด
การหล่ังสารเอนโดฟน ในสมองมีผลทําให ระบบภูมิคุมกันดีขึ้น โดยจะมีเม็ดเลือดขาวท่ี
เรียกวา T cell เพ่ิมมากขึ้น ไปควบคุมเซลลมะเร็ง 
๓.  การใชอาหารบําบัด เชนอาหารแมคโครไบโอติก หลักของอาหารบําบัด จะไมมี
เนื้อสัตว หรือผลิตภัณฑจากสัตว เชน นม ไข เลย เพราะเซลลมะเร็งจะใชโปรตีนและ
ไขมันจากสัตว ในการขยายเพ่ิมจํานวนของมันไดดีกวาเซลลปกติ ควรทานสารอาหารท่ี
มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสสระ (ตานความเส่ือมของเซลล) เชน ผักสด ผลไมท่ีมีสีตางๆ การ
ทานอาหารเสริมชนิดตางๆ เชน เมล็ดองุน สาหราย คลอโรฟลล น้ําลูกยอ ผักสกัด  
๔.  การเพ่ิม ออกซิเจนในเลือด เชนการให ออกซิเจนความเขมสูง(Hyperbaric Oxygen 
therapy) การใหสารเพ่ิม ออกซิเจนเชน ดิวธีเลียมซัลเฟต การหายใจแบบฝกลมปราณ 
เชน ชวี่กง ชวี่ไดนามิก อาณาปานสต ิจะทําใหออกซิเจนไปเล้ียงเซลลดีมากขึ้น ตัดทอน
กําลังเซลลมะเร็งลง 
๕.  การปรับอุณหภูมิรางกายใหสูงประมาณ 40-42 องศาเซลเซียส(Hyperthermia) 
๖.   การทําใหเลือดเปนดางเล็กนอย 
๗.  การใชพลังจักรวาล พลังสัมผัส พลังชีวภาพ พลังจากหินสีตางๆ เปนการปรับสมดุล
ของพลังงานผานจักระ(จักระคือศุนยการควบคุมพลังงานของอวัยวะ ถาไมสมดุลจะ
ปวย) 
๘.   การปรับการเรียงตัวของน้ําในรางกายโดยใชสนามแมเหล็ก หรือ ปรามิด เพ่ือใหน้ํา
ในรายกายเรียงตัวเปนระเบียบ เขาออกเซลลไดดีขึ้น ขับของเสียจากเซลลไดดีขึ้น 



 

 

๙.   การจินตนาการและการผอนคลาย โดยการยอนระลึกถึงตอนท่ียังสุขภาพดี หรือมี
ความสุขจะชวยให เอนโดฟนหล่ัง ระบบภูมิตานทานดีขึ้น 
๑๐. การฝงเข็ม กดจุด นวด 
๑๑. การลางพิษ(Detoxification) เชนสวนกาแฟลางพิษตับ การลางพิษปอด ลําไส ไต 
๑๒. การใชโยคะ ไทเก็ก หัวเราะบําบัด 
๑๓.  การใชทางการแพทยทางเลือกอ่ืนๆท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของผูปวยใหมากท่ีสุด  

                 การรักษามะเร็งในแผนปจจุบันยังเปนการรักษาท่ีปลายเหตุ มุงท่ีกําจัด
เซลลมะเร็งท่ีเกิดแลวออกไปใหมากท่ีสุดเปนวิธีท่ีมีผลขางเคียงจากการรักษามาก
เชนกัน  จุดมุงหมายการรักษานั้นมี  2  ประการคือมุงรักษาใหหาย   (ในมะเร็งบาง
ชนิดเชนมะเร็งเม็ดเลือด)   และมุงรักษาประคับประคองใหพออยูได  สําหรับแพทย
ทางเลือกมุงปรับสมดุลในเซลล สมดุลพลังงาน เพ่ือใหเซลลมีความแข็งแรง ฟน
ระบบภูมิตานทานมาควบคุมเซลลมะเร็งเอง  เนื่องจากยังไมมีใครรูสาเหตุของ
มะเร็งท่ีแทจริง  จึงยังไมสามารถหาวิธีเฉพาะในการรักษามะเร็งใหหายขาดได  จึง
ควรพิจารณาใชวิธีการรักษาแบบผสมผสานใหเหมาะกับบุคคลที่เปนมะเร็ง
โดยเฉพาะ  วิธีการรักษาคนหนึ่งอาจจะไดผล  แตไมไดผลในอีกคนหนึ่งก็
ได  ข้ึนอยูกับชนิดและระยะของมะเร็ง   ในทางปฏิบัติจริงๆไมมีผูปวยคน
ไหนที่ใชวิธีเดียวในการรักษามักใชหลายๆวิธีมาผสมผสานกัน  

จากขอสังเกตจะพบวาผูที่หายจากมะเร็งได  มักพบใน 
๑.   คนท่ีเปนมะเร็งระยะแรก 

๒.  เปนผูท่ีสามารถเปล่ียนจิตใจไมใหเครียด  มองโลกในแงดีหรือปลอยวาง
ชีวิตได  เลิกอิจฉา  เลิกนินทาคนอ่ืน   มองชีวิตตามความเปนจริง คิดใหไดวา  “โชคดีที่
เปนมะเร็ง” 

๓.  เปนผู ท่ีเปล่ียนวิถีชีวิตใหม  เชนการเปล่ียนการทานอาหารเปนอาหาร
ธรรมชาติ  เลิกดื่มเหลา  เลิกสูบบุหรี ่ เลิกเท่ียวเตร  เลิกพฤติกรรมท่ีไมดีท้ังหลาย  หันมา
ทําประโยชนใหสังคม  ที่สําคัญ          ถารักษาไมหายก็ขอใหตายอยางสงบ  หรือ
ตายอยางยิ้ม  ทั้งผูปวยและญาติก็จะดีที่สุด 
สัญญาณหรือสิ่งบอกเหตุที่นาสงสัยวาจะเปนโรคมะเร็ง ๘  อยาง 
๑. มีการเปล่ียนแปลงของระบบขับถายเชนอุจจาระเปนสีดําหรือปสสาวะเปนเลือด     
๒.  กลืนอาหารลําบาก  ทองอืด  ทองเฟอ  ทองผูก  สลับกับทองเดินเปนเวลานาน  
อาการเหลานี้จะเกิดกับคนปกติได  แตถาหากวารักษาแลวอาการไมดีขึ้นใหสงสัยวาจะ
เกิดมะเร็งขึ้นกับระบบทางเดินอาหารและลําไสของทาน 
๓. มีอาการไอเรื้อรัง  เจ็บคอ  หรือมีเสียงแหบอยูนาน  อาการไอเรื้อรังเกิน ๒ สัปดาห
อาจเปนมะเร็งปอดได      
๔.  มีน้ําเหลือง หนอง  เลือด  หรือตกขาวผิดปกติ  เชน มีกล่ินเหม็น  ซ่ึงโดยปกติแลว
หากทานเปนแผลธรรมดา หรือ อาจเปนมะเร็งปากมดลูก หรือ มะเร็งตอมน้ําเหลือง ก็ได 
๕. เปนแผลท่ีรักษาแลวไมหายหากเปนแผลปกติไดรับการรักษาจะหายภายใน ๒ 
สัปดาห    แตหากรักษาแลวไมหายควรรีบไปพบแพทยโดยดวน  เพราะอาจเปนจาก
โรคมะเร็งผิวหนังได 
๖. มีการเปล่ียนแปลงของหูดหรือไฝตามรางกายของทาน  เชน โตเร็ว เจ็บ  แตกเปนแผล
หรือมีเลือดออก  อาจเปนมะเร็งผิวหนังได 



 

 

๗.  มีกอนท่ีเตานมหรือสวนตางๆ ของรางกาย  เชนมีกอน  ตุมไต  กอนแข็งใตผิวหนังท่ี
ผิดปกติ  อาจเกิดมะเร็งเตานมได  
๘.  มีอาการหูอ้ือ เลือดกําเดาไหลเปนเรื้อรังอยูนาน อาจเปนมะเร็งโพรงจมูกได   
สัญญาณอันตรายทั้ง ๘  อยางนี ้ เปนเพียงขอเตือนใจใหทุกทานทราบวาอาจจะเปน
มะเร็งในระยะเริ่มแรกของอวัยวะนั้นแตอาจจะไมใชมะเร็งก็ได  หากทุกทานมีอาการ
ดังท่ีไดกลาวมานี้ควรรีบไปพบแพทยอยามัวรีรอ หากเปนมะเร็งจริงก็ยังอยูในระยะ
เริ่มแรกและมีโอกาสรักษาหายขาดไดอยางแนนอน 
วิธีปองกันและลดอัตราการเกิดมะเร็งทั่วไป  
๑. จงลดการรับประทานอาหารไขมันท้ังประเภทอ่ิมตัวและไมอ่ิมตัวใหเหลือประมาณ  

๒๐-๓๐ %  ของปริมาณแคลอรี่ท่ีรางกายตองการ (ไขมันจากสัตวและพืช)   
๒. ควรรับประทานอาหารจําพวกผักและธัญพืชเปนประจํา เพ่ือเพ่ิมกากใยอาหาร

โดยเฉพาะผักท่ีมีสีเขียว  สีสม  สีแดง  สีเหลือง  เนื่องจากมีสาร  Carotene  และ
อาหารจําพวกถ่ัวซ่ึงมี  Vitamin E   

๓. ควรรับประทานผลไมเปนประจํา  โดยเฉพาะผลไมจําพวกสม ซ่ึงให  Vitamin C 
       และผลไมท่ีมีสีเหลือง  สีแดง  สีสม  เพราะมีโปรวิตามินเอ (เบตาคาโรทีน)  Pro – 

Vitamin A   (Betacarotene) 
๔. จงลดอาหารพวกดองเค็มหรือเค็มจัด และอาหารท่ีรมหรืออบดวยควันหรือยางดวย

ไฟแดงๆ จนไหมเกรียม 
๕. พยายามศึกษาและปฏิบัติทุกวิถีทางท่ีจะลดสารเจือปนหรือสารแปดเปอนท่ีเปนหรือ

สงสัยวาจะเปนสารกอมะเร็ง  เชน  Alfatoxin   พบในถ่ัวลิสง  พริกปน  หอม

กระเทียมท่ีขึ้นรา หรือสารท่ีเปนตัวสงเสริมใหเกิดมะเร็ง  (Promotor)  เชน  ไขมัน
เปนตน 

๖. จงงดหรือหยุดดื่มสุรา  หรือเครื่องดื่มท่ีมี  แอลกอฮอล 
๗. จงงดหรือหยุดการสูบบุหรี่  และอยูในท่ีอากาศบริสุทธ์ิปราศจากควันทอไอเสียของ

รถยนต  และโรงงานใหมากท่ีสุด 
๘. อยาใหรางกายถูกแสงแดดมากเกินไป  และรักษารางกายใหสะอาดอยูเสมอ. 
ปจจัย  ๖ อ. ที่จําเปนสําหรับมนุษยในภาวะปจจุบัน  ไดแก 
 ๑.   อารมณ  จงทําจิตใจรื่นเริงผองใสมองโลกในแงบวกตลอดเวลา 
๒.   อาหาร  รับประทานอาหารมนุษยจริงๆ ท่ีมี พืชผักและผลไม อาหารท่ีมีเสนใย  ยอย
สลายงายไมรับประทานของสแลงท่ีทําใหเกิดโทษมากกวาใหคุณ  
๓.  ออกกําลังกาย  เปนประจําสมํ่าเสมอ 
๔.  อุจจาระ  อยาใหทองผูกเด็ดขาด 
๕.  อากาศ  จงอยูแตในสถานท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิเทานั้น 
๖. เอนกาย  หรือการนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ไมหักโหมงานเกินกําลังดวยการ
โดบยาตางๆ 

ท้ัง ๖ ขอนี้ จะขาดขอใดขอหนึ่งไมไดเลย โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ขอแรกซ่ึง
เกี่ยวกับอารมณสําคัญมาก   ผูปวยโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจ  แมจะเปนมะเร็งระยะ
สุดทายก็ตาม  ถาหากสามารถชนะใจตัวเองได  ทําสมาธิได  มองโลกในแงบวก  มีแต
รอยยิ้ม   ใหอภัยตอทุกชนช้ันทานก็จะสามารถเอาชนะโรคภัยไขเจ็บไดอยางสบาย  สวน
ขอ ๓ -๖ นั้นสวนมากพอจะเขาใจกันอยูแลว  ท่ีไมคอยจะเขาใจและเขาใจกันผิดมาก



 

 

ท่ีสุด ขอ ๒  เรื่องอาหาร  ซ่ึงมนุษยทุกคนรูแตวาตองทานอาหารใหครบ ๕ หมู  แตไมรู
เลยวารางกายตองการสารอาหารอะไรบาง  ปริมาณเทาใด  และเคยทราบเรื่องพิษและ
โทษของอาหารท่ีรับประทานเขาไปหรือไม?  วารับประทานเขาไปแลวจะเกิดอะไรกับ
รางกายเราบาง  

 ปจจัยท้ัง ๖ ขอนี้จึงมีสวนสําคัญในการท่ีเราจะตองดูแลสภาพรางกายของเราเอง
ใหเกิดสภาพสมดุลท่ีสุด  เม่ือทุกทานอานแลวสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได  
ก็จะสามารถทําใหทานปลอดโรค  มีอายุยืนยาวตอไปได 

 
ตัวอยางสูตรอาหารตานมะเร็ง  
(เอ้ือเฟอโดย น.พ.สําราญ อาบสุวรรณ ผูหายจากมะเร็งปอดระยะสุดทาย) 

น้ําซุปโพแทสเซียม 
1. น้ําสะอาด                      20  ลิตร 
2. หอมใหญ                       ½  กก. 
3. แครอทขนาดกลาง        ½  กก. 
4. มันฝรั่ง                          ½  กก. 
5. มะเขือเทศ                     ½   กก. 
6. กะหลํ่าปลี                     ½   กก. 
7. ผักกวางตุง                     ½   กก. 
8. ขาวโพดฝก                    ½   กก.  
9. หัวไชเทา          ½  กก.   (จะใสหรือไมก็ได บางคนบอกวาจะไปลางยา) 

วิธีทํา  
1.   ตมน้ําใหเดือด 
2.  นําผักท่ีเตรียมไวใสลงไปในหมอตมใหเดือด 15 นาที 
3.  จากนั้นเคี่ยวไปประมาณ 2 ช่ัวโมง ไฟกลางๆเม่ือไดท่ีแลวท้ิงใหเย็น กรองเอา  
      กากออก 
4.  นําน้ําซุปท่ีไดแบงใสถุง แชชองแข็งไวใชทําอาหารตอไป 
 

น้ําขาวบริสุทธิ ์
สวนประกอบ 
                     กลุมท่ี 1 ขาวฟาง ขาวบารเลย ลูกเดือย เม็ดบัว 
                     กลุมท่ี 2  ขาวกลอง ขาวเหนียวกลอง ขาวแดง ขาวโพด 
                     กลุมท่ี 3  ขาวโอต รําขาว 
                     ทุกอยาง อยางละ 1 กํามือ     น้ําสะอาด 2.5 – 3 ลิตร 
วิธีทํา 
1.    ลางขาวตางๆใหสะอาด 
2    ตมน้ําใหเดือด ใสขาวกลุมท่ี1  (เมล็ดแข็งสุด) ลงไป ตมนาน 10 นาที 
3.  ใสขาวกลุมท่ี 2 ตม 10 นาที 
4.   ใสขาวกลุมท่ี 3 เคี่ยวไปอีก 10 นาที 
5. กรองเอาแตน้ําใหผูปวยดื่ม  
 
                                               



 

 

แกงสมผักรวม 
สวนประกอบ 
1.  น้ําซุปโพแทสเซียม 
2.  เครื่องแกงสม(ตองไมใสกะป) 
3.  น้ํามะขาม 
4.  ซีอ๊ิวขาว 
5.  น้ําตาลโตนด 
6  .ผักสดแลวแตชอบ เชน ยอดมะพราว ผักบุงไทย กะหลํ่าปลี เปนตน 
วิธีทํา 
1.  นําน้ําซุปโพแทสเซียมใสหมอ ละลายเครื่องแกงกอนท่ีจะตั้งเตา 
     (ถาละลายในน้ําเดือดจะจับตัวเปนกอน) 
2.  ตั้งไฟใหเดือด ปรุงรสตามชอบ(ควรลดเค็มและหวาน) 
3. ใสผักลงไป ชิมรสอีกครั้ง เพราะน้ําในผักจะทําใหรสชาติเปล่ียน 
    ไปเล็กนอย 
                                               แกงเลียง 
สวนประกอบ 
1.   น้ําซุปโพแทสเซียม 
2.   หอมแดง กระชาย พริกไทยปน สาหราย (แผนกลมๆท่ีใชใสแกงจืด) 

  3.   ผักสดแลวแตชอบ เชนบวบ ตําลึง ใบแมงลัก ฟกทอง ขาวโพดออน 
        น้ําเตา ผักแมว เปนตน 
4.   ซีอ๊ิวขาว 

วิธีทํา 
1.   ตําหอมแดง กระชาย พริกไทยปน สาหรายเขาดวยกัน หรือจะปนก็ได 
     (ปนตองใสน้ําซุปลงไปดวย) 
2.  นําน้ําซุปโพแทสเซียมใสหมอละลายเครื่องแกงท่ีตําไว ปดฝา 
     ตั้งไฟใหเดือด 
3.  เม่ือไดท่ีแลว ใสผักสุกยากลงไปกอน เชนฟกทอง ขาวโพดออน  
     ผักท่ีเปนใบใสทีหลัง 
4.  ปรุงรสดวยซีอ๊ิวขาว ชิมรส 
     หมายเหตุ   สาหรายใชแทนกะป 
 
                                                   แกงปา 
สวนประกอบ 
1.  น้ําซุปโพแทสเซียม 
2.  เครื่องแกงปา(ตองไมใสกะป) 
3.  แครอทขนาดกลาง 
4.  ขาวโพดออน 
5.  มะเขือเปราะ 
6.  ชะอม 
7.  ฟกทอง 
8.  ถ่ัวฝกยาว 
9.  ใบกระเพรา 



 

 

10  กระชายห่ันฝอย 
11. ซีอ๊ิวขาวเล็กนอย 

วิธีทํา  
1.   นําน้ําซุปโพแทสเซียมใสกะทะผัดเครื่องแกงใหเขากัน 
2.   ตั้งไฟใหเดือดปรุงรสตามชอบ 
3.   ใสผักตามตองการ แตจะใสผักสุกยากลงไปกอน เชนฟกทอง  
      ขาวโพดออน ผักท่ีเปนใบใสทีหลัง  
4. ชิมรส ตักใสชาม 

ผัดผักรวมมิตร 
สวนประกอบ 
1.  น้ําซุปโพแทสเซียม 
2.  แครอทขนาดกลาง ถ่ัวลันเตา เห็ดหอม ผักกาดขาว ขาวโพดเมล็ด  
     กระเทียมห่ันแวน พอประมาณ 
3.  ซีอ๊ิวขาวเล็กนอย 
4.  เกลือโพแทสเซียมเล็กนอย 
วิธีทํา 
1.  คั่วกระเทียมใหหอม แลวจึงใสน้ําซุปโพแทสเซียมลงไปพอประมาณ 
2. ใสผักเตรียมไว(ใสผักสุกยากลงไปกอน) 
3. ปรุงรสดวยซีอ๊ิวขาวและเกลือโพแทสเซียมเล็กนอยเทานั้น ปดฝาใหผักระอุสักครู 
4. ผัดใหเขากันอีกครั้ง ตักใสจาน 

ผัดเผ็ดมะเขือยาว 
สวนประกอบ 
1.  น้ําซุปโพแทสเซียม 
2.  เครื่องแกงเผ็ด(ตองไมใสกะป) 
3.  มะเขือยาว 
4.  มะกรูดห่ันฝอย 
5.  ซีอ๊ิวขาวเล็กนอย  
6.  น้ําตาลโตนด 
7.  ลูกช้ินเห็ดหอม(ถามี) 
วิธีทํา 
1.  นําน้ําซุปโพแทสเซียมใสกะทะผัดเครื่องแกงใหเขากันปรุงรสดวย 
     ซีอ๊ิวขาวเล็กนอย น้ําตาลโตนด 
2.  ใสมะเขือยาว ผัดใหเขากัน ปดฝาใหมะเขือระอุสักครู 
3.  เปดฝา ผัดใหเขากันอีกครั้ง ชิมรส 
4.  โรยหนาดวยใบมะกรูดห่ันฝอย ตักใสจาน 
 

น้ําผัก (ใชเครื่องแยกกาก) 
สวนประกอบ 
1    ฝรั่งกรอบ เอาเมล็ดออกใหหมด หรือแอปเปลเขียว 
2.  ใบบัวบก คะนา ใบยานาง กวางตุง ใบยอ ใบตําลึง หรือ 
      ผักใบเขียวอ่ืนๆก็ได 



 

 

วิธีทํา 
1.  ห่ันผักและผลไมเปนช้ินเล็กๆ 
2.  ใสผลไมและผักสลับไปมา(ถาตองการน้ําผักเขมขนมากใหใสผักมาก) 
      หมายเหตุ ตองดื่มใหหมดภายใน 10 – 15 นาที     (ถานานกวานั้น  
      เอนไซม  จะหมดคุณคา) 

น้ําเบตาแคโรทีน 
สวนประกอบ 
1.  แอปเปล (ตองไมเคลือบแว็กซ) 
2.  แครอท (ตองปอกเปลือกทุกครั้ง) 
3.  บีทรูท (ตองลางใหสะอาด) 
วิธีทํา 
1.  แชผลไมดวยผงถาน (แอคติเวทเตท ชารโคล Activated Charcoal) 15 – 20 นาที 
2.  ห่ันหรือเฉาะใหเปนช้ินเล็กๆ แลวใสเครื่องคั้นน้ําแยกกาก  
     จะไดน้ําผลไมท่ีมีคุณคาและเสริมสรางสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางน้ําผักผลไมสําหรับผูปวย 
(สําหรับผูตองการรักษาแบบเขมขน) 

เวลา         น้ําผลไม    8 ออนซ (240 ซีซี) 
07.30 น้ําสม 
08.30 น้ําผัก 
09.00 น้ําแอปเปล + แครอท 
09.30 น้ําแอปเปล + แครอท 
10.30 น้ําแครอท 
11.30 น้ําผัก 
12.30 น้ําแอปเปล + แครอท 
13.30 น้ําผัก 
14.30 น้ําแครอท 
15.30 น้ําแครอท 
16.30 น้ําแอปเปล + แครอท 
17.30 น้ําผัก 
18.30 น้ําแอปเปล + แครอท 
                                                                      

 
 
 
 



 

 

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ       
(นํา)  อิติป  โส  ภะคะวา   (รับพรอมกัน)   อะระหังสัมมาสัมพุท โธ  วิชชาจะ

ระณะสัมปนโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถ ิ สัตถา  เท
วะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติฯ 

(นํา) องคใดพระสัมพุทธ  (รับพรอมกัน) สุวิสุทธสันดาน 
 ตัดมูลกิเลสมาร   บ  มิหมนมิหมองมัว 
 หนึ่งในพระทัยทาน  ก็เบิกบานคือดอกบัว 
 ราค ีบ พันพัว   สุวคนธกําจร 
 องคใดประกอบดวย  พระกรุณาดังสาคร 
 โปรดหมูประชากร  มละโอฆกันดาร 
 ชี้ทางบรรเทาทุกข  และชี้สุขเกษมสานต                    
   ชี้ทางพระนฤพาน  อันพนโศกวิโยคภัย                                                     
   พรอมเบญจพิธจัก  ษุจรัสวิมลใส 
    เห็นเหตุที่ใกลไกล  ก็เจนจบประจักษจริง 
กําจัดน้ําใจหยาบ   สันดานบาปแหงชายหญิง 

   สัตวโลกไดพ่ึงพิง   มละบาปบําเพ็ญบุญ 
  ขาฯขอประณตนอม  ศิรเกลาบังคมคุณ 
  สัมพุทธการุณ                                 ญภาพนั้นนิรันดรฯ 
                                        (กราบ) 
 

        

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 
(นํา)  สวากขาโต (รับพรอมกัน)   ภะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะ
กาลิโก  เอหิปสสิโก    โอปะนะยิโก  ปจจัตตัง     เวทิตัพโพ    วิญูหีติฯ 
(นํา) ธรรมะคือคุณากร (รับพรอมกัน) สวนชอบสาธร 
  ดุจดวงประทีปชัชวาล 
  แหงองคพระศาสดาจารย  สองสัตวสันดาน 
  สวางกระจางใจมล 
  ธรรมใดนับโดยมรรคผล  เปนแปดพึงยล 

และเกากับทั้งนฤพาน 
  สมญาโลกอุดรพิสดาร  อันลึกโอฬาร 
                 พิสุทธิ์พิเศษสุกใส 

              อีกธรรมตนทางครรไล  นามขนานขานไข 
              ปฏิบัติปริยัติเปนสอง  
              คือทางดําเนินดุจคลอง  ใหลวงลุปอง 
              ยังโลกอุดรโดยตรง    
                ขาฯขอโอนออนอุตมงค     นบธรรมจํานง 
              ดวยจิตและกายวาจาฯ                     
                                                      ( กราบ ) 

   
                                        

 



 

 

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 
(นํา)  สุปะฏิปนโน (รับพรอมกัน)   ภะคะวะโต    สาวะกะสังโฆ   อุชุปะฏิปนโน  

ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   ญายะปะฏิปนโน  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   
สามีจิปะฏิปนโน  ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ   ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคาน ิ 
อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย  ปาหุเนย
โย  ทักขิเนยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาต ิ
 

(นํา) สงฆใดสาวกศาสดา(รับพรอมกัน) รับปฏิบัติมา 
 แดองคสมเด็จภควันต                                              
   เห็นแจงจตุสัจเสร็จบรร               ลุทางที่อัน 
 ระงับและดับทุกขภัย 
 โดยเสด็จพระผูตรัสไตร  ปญญาผองใส 
 สะอาดและปราศมัวหมอง   
 เหินหางทางขาศึกปอง  บ  มิลําพอง 
   ดวยกายและวาจาใจ 

             เปนเนื้อนาบุญอันไพ  ศาลแตโลกัย 
   และเกิดพิบูลยพูนผล 
   สมญาเอารสทศพล  มีคุณอนนต 
   อเนกจะนับเหลือตรา 
   ขาฯ  ขอนบหมูพระศรา              พกทรงคุณา 
   นุคุณประดุจรําพัน     

    ดวยเดชบุญขาอภิวันท               พระไตรรัตนอัน 
    อุดมดิเรกนิรัติสัย 
    จงชวยขจัดโพยภัย  อันตรายใดใด 
    จงดับและกลับเส่ือมสูญฯ 

            (กราบ)  
               

                                   พระคาถาชินบัญชร 
 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธ  ธัสสะ 
  นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธ  ธัสสะ 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธ  ธัสสะ 
ปุตตะกาโม  ละเภ  ปุตตัง  ธะนะกาโม  ละเภ  ธะนัง 

  อัตถ ิ กาเย  กายะญายะ  เทวานัง  ปยะตัง  สุตตะวา 
อิติป  โส  ภะคะวา   ยมมะราชาโน 
ทาวเวสสุวัณโณ    มรณัง สุขัง  
อะระหัง สุคะโต    นะโม พุทธายะ 
๑ ชะยาสะนาคะตา พุทธา  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง     
       จะตุสัจจาสะภัง ระสัง   เย  ปวิงสุ   นะราสะภา. 

           ๒    ตัณหัง กะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะต ิ  นายะกา 
                  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก   เต   มุนิสสะรา.  
          ๓   สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง  พุทโธ   ธัมโม   ทะวิโลจะเน 



 

 

                สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง  อุเร   สัพพะคุณากะโร.  
          ๔   หะทะเย  เม  อุนุรุทโธ  สารีปุตโต จะ ทักขิเณ       
                โกณฑัญโญ  ปฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน    จะวามะเก.                    
          ๕   ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง  อาสุง   อานันทะ  ราหุโล 
                 กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง  วามะโสตะเก. 
           ๖    เกสะโต ปฏฐิภาคัสมิง               สุริโย  วะ  ปะภังกะโร 

    นิสินโน สิริสัมปนโน   โสภิโต   มุนิ   ปุงคะโว 
๗    กุมาระกัสสะโป เถโร                 มเหสี   จิตตะวาทะโก 

                 โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ   คุณากะโร. 
           ๘   ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ    อุปะล ี  นันทะสีวะล ี
                 เถรา ปญจะอิเมชาตา  นะลาเต  ติละกา  มะมะ. 
           ๙    เสสาสีต ิมะหาเถรา   วิชิตา  ชินะสาวะกา 
                 เอเตสีต ิมะหาเถรา  ชิตะวันโต  ชิโนระสา 
                 ชะลันตา สีละเตเชนะ   อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา. 
         ๑๐   ระตะนัง ปุระโต อาสิ   ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง 
                 ธะชัคคัง ปจฉะโต อาสิ   วาเม  อังคุลิมาละกัง 
         ๑๑   ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง 
                 อากาเส ฉะทะนัง อาสิ   เสสา ปาการะสัณฐิตา. 
         ๑๒   ชินานาวะระสังยุตตา   สัตตัปปาการะลังกะตา 
                 วาตะปตตาทิสัญชาตา   พาหิรัชฌัตตุปททะวา. 
         ๑๓   อะเสสา วินะยัง ยันต ุ  อะนันตะชินะเตชะสา 

                วะสะโต เม สะกิจเจนะ    สะทา สัมพุทธะปญชะเร           
        ๑๔   ชินะปญชะระมัชฌัมหิ   วิหะรันตัง มะหีตะเล 
                สะทา ปาเลนต ุมัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา. 
        ๑๕   อิจเจวะมันโต                 สุคุตโต สุรักโข 
                ชินานุภาเวนะ    ชิตุปททะโว  
                ธัมมานุภาเวนะ   ชิตาริสังโฆ 
     สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย 
                สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิชินะปญชะเรติ.   
                       
                                                               คําแปล 

๑. พระพุทธเจาและพระนราสภาท้ังหลาย ผูประทับนั่งแลวบนชัยบัลลังก ทรง
พิชิตพระยามาราธิราช ผูพรั่งพรอมดวยเสนาราช 

๒. พาหนะแลว เสวย อมตรส คือ อริยะสัจธรรมท้ังส่ีประการ เปนผูนําสรรพ
สัตวใหขามพนจากกิเลสและกองทุกข  

๓. มี ๒๘ พระองค คือ พระผูทรงพระนามวา   ตัณหังกร   เปนอาทิ   
พระพุทธเจาจอมมุนีท้ังหมดนั้น   

๔. ขาพระพุทธเจาขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกลา    องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาประดิษฐานอยูบนศีรษะ พระธรรม   อยูท่ีดวงตาท้ังสอง 
พระสงฆผูเปนอากรบอเกิดแหงสรรพคุณอยูท่ีอก     พระอนุรุทธะอยูท่ีใจ  
พระสารีบุตรอยูเบ้ืองขวา พระโมคคัลลานะ  อยูเบ้ืองซาย พระอัญญาโกณ
ฑัญญะอยูเบ้ืองหลัง                         



 

 

๕. พระอานนทกับพระราหุลอยูหูขวา   พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยูท่ีหู
ซาย  

๖. มุนีผูประเสริฐ   คือ  พระโสภิตะ ผูสมบูรณดวยสิริ ดังพระอาทิตยสองแสง
อยูท่ีทุกเสนขน  ตลอดรางท้ังขางหนาและขางหลัง  

๗. พระเถระกุมาระกัสสะปะ     ผูแสวงหาบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตร
ไพเราะอยูปากเปนประจํา  

๘. พระปุณณะ  พระอังคุลิมาล   พระอุบาลี  พระนันทะ และพระสีวะลี  พระ
เถระท้ัง ๕ นี้ จงปรากฎเกิดเปนกระแจะจุณเจิมท่ีหนาผาก 

๙. สวนพระอสีติมหาเถระท่ีเหลือ ผูมีชัยและเปนพระโอรส เปนพระสาวกของ
พระพุทธเจาผูทรงชัย แตละองคลวนรุงเรืองไพโรจนดวยเดชแหงศีล      ให
ดํารงอยูท่ัวอวัยวะนอยใหญ   

๑๐. พระรัตนะสูตรอยูเบ้ืองหนา  พระเมตตาสูตรอยูเบ้ืองขวา   พระอังคุลิมาล
ปริตรอยูเบ้ืองซาย   พระธชัคคสูตรอยูเบ้ืองหลัง 

๑๑. พระขันธปริตร   พระโมรปริตร และพระอาฎานะฏิยสูตร   เปนเครื่องกาง
กั้นดุจหลังคาอยูบนนภากาศ 

๑๒. อนึ่งพระชินเจาท้ังหลายนอกจากท่ีไดกลาวมาแลวนี้   ผูประกอบพรอมดวย
กําลังนานาชนิด มีศีลาธิคุณอันม่ันคง คือสัตตะปราการเปนอาภรณ มาตั้ง
ลอมเปนกําแพงคุมครองเจ็ดช้ัน 

๑๓. ดวยเดชานุภาพแหงพระอนันตชินเจา   ไมวาจะทํากิจการใดๆ    เม่ือ
ขาพระพุทธเจาเขาอาศัยอยูในพระบัญชร แวดวงกงลอมแหงพระสัมมาสัม

พุทธเจา    ขอโรคอุปทวะทุกขท้ังภายนอกและภายในอันเกิดแตโรคราย คือ  
โรคลมและโรคดี เปนตน  เปนสมุฏฐาน จงกําจัดใหพินาศไปอยาไดเหลือ 

๑๔. ขอพระมหาบุรุษผูทรงพระคุณอันลํ้าเลิศท้ังปวงนั้น จงอภิบาล
ขาพระพุทธเจาผูอยูในภาคพ้ืนทามกลางพระชินบัญชร   ขาพระพุทธเจา
ไดรับการคุมครองปกปกรักษาภายในเปนอันดีฉะนี้แลฯ 

๑๕. ขาพระพุทธเจาไดรับการอภิบาลดวยคุณานุภาพแหงสัทธรรม จึงชนะเสียได
ซ่ึงอุปทวะอันตรายใดๆ ดวยอานุภาพแหงพระชินะพุทธเจา  ชนะขาศึกศัตรู
ดวยอานุภาพแหงพระธรรม    ชนะอันตรายท้ังปวงดวยอานุภาพแหง
พระสงฆ ขอขาพระพุทธเจาจงไดปฏิบัติ และรักษาดําเนินไปโดยสวัสดีเปน
นิจนิรันดรเทอญฯ 

           
   พระคาถาสักกัตวาฯ  

 
สักกัตวา  พุทธะระตะนัง  โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง 

 หิทัง  เทวะมะนุสสานัง  พุทธะเตเชนะ  โสตถินา 
 นัสสันตุปททะวา  สัพเพ  ทุกขา  วูปะสะเมนต ุ เม 
สักกัตวา  ธัมมะระตะนัง  โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง 

 ปะริฬาหูปะสะมะนัง  ธัมมะเตเชนะ  โสตถินา 
 นัสสันตุปททะวา  สัพเพ  ภะยา  วูปะสะเมนต ุ เม 
สักกัตวา  สังฆะระตะนัง  โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง 

 อาหุเนยยัง  ปาหุเนยยัง  สังฆะเตเชนะ  โสตถินา 



 

 

 นัสสันตุปททะวา  สัพเพ  โรคา  วูปะสะเมนต ุ เม 
                                   ( สวด  ๓ จบ) 
 

 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
 
            เอวัมเม  สุตัง.    เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา,   พาราณะสิยัง    วิหะระติ,  อิสิปะ
ตะเน  มิคะทาเย.    ตัตระ   โข   ภะคะวา    ปญจะวัคคิเย      ภิกข ู    อามันเตสิ. 
 เทวเม     ภิกขะเว    อันตา    ปพพะชิเตนะ   นะ   เสวิตัพพา,    โย    จายัง    กาเม
สุ        กามะสุขัลลิกานุโยโค,      หีโน       คัมโม      โปถุชชะนิโก    อะนะริโย    อะนัต
ถะสัญหิโต,    โย    จายัง    อัตตะกิละมะถานุโยโค,      ทุกโข    อะนะริโย    อะนัต
ถะสัญหิโต. 
 เอเต     เต     ภิกขะเว     อุโภ     อันเต      อะนุปะคัมมะ,        มัชฌิมา      ปะฏิ
ปะทา  ตะถาคะเตนะ    อะภิสัมพุทธา,     จักขุกะระณี     ญาณะกะระณี    อุปะสะมายะ    
อภิญญายะ  สัมโพธายะ   นิพพานายะ    สังวะตะต.ิ 
 กะตะมา   จะ   สา   ภิกขะเว    มัชฌิมา    ปะฏิปะทา     ตะถาคะเตนะ   
อะภิสัมพุธา,    จักขุกะระณี     ญาณะกะระณี    อุปะสะมายะ    อะภิญญายะ    สัมโพธา
ยะ    นิพพานายะ สังวัตตะต.ิ 

อะยะเมวะ      อะริโย       อัฏฐังคิโก           มัคโค,          เสยยะถีทัง,    
สัมมาทิฏฐ ิ   สัมมาสังกัปโป,     สัมมาวาจา    สัมมากัมมันโต   สัมมาอาชีโว,     สัมมาวา
ยาโม     สัมมาสะต ิ   สัมมาสะมาธ.ิ                                                         

อะยัง      โข      สา      ภิกขะเว      มัชฌิมา      ปะฏิปะทา        ตะถาคะเตนะ  
อะภิสัมพุทธา,       จักขุกะระณี,      ญาณะกะระณี,       อุปะสะมายะ       อะภิญญายะ    
สัมโพธายะ     นิพพานายะ  สังวัตตะต.ิ 
 อิทัง      โข     ปะนะ     ภิกขะเว     ทุกขัง     อะริยะสัจจัง,     ชาติป      ทุกขา,     
ชะราป    ทุกขา,     มะระฌัมป      ทุกขัง,       โสกะ       ปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายา
สาป       ทุกขา,       อัปปเยหิ        สัมปะโยโค       ทุกโข,       ปเยหิ      วิปปะโยโค    ทุก
โข,    ยัมปจฉังนะละภะต ิ     ตัมป     ทุกขัง,    สังขิตเตนะ    ปญจุปาทานักขันธา    ทุก
ขา.                                                          
      อิทัง   โข   ปะนะ   ภิกขะเว  ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง,   ยายัง    ตัณหา  โป
โนพภะวิกา      นันทิราคะสะหะคะตา      ตัตระ      ตัตราภินันทิน,ี     เสยยะถีทัง,  กามะ
ตัณหา    ภะวะตัณหา      วิภะวะตัณหา. 

อิทัง     โข     ปะนะ   ภิกขะเว     ทุกขะนิโรโธ     อะริยะสัจจัง,    โย     ตัสสาเย
วะ  ตัณหายะ    อะเสสะวิราคะนิโรโธ    จาโคปะฏินิสสัคโค    มุตต ิ    อะนาละโย. 

อิทัง    โข    ปะนะ     ภิกขะเว     ทุกขะนิโรธะคามิน ี    ปะฏิปะทา     อะริยะสัจ
จัง. 

อะยะเมวะ     อะริโย     อัฏฐังคิโก      มัคโค,      เสยยะถีทัง,                                                  
สัมมาทิฏฐ ิ         สัมมสังกัปโป,           สัมมาวาจา         สัมมากัมมันโต      

สัมมาอาชีโว,     สัมมาวายาโม    สัมมาสะต ิ    สัมมาสะมาธ.ิ 
 อิทัง    ทุกขัง    อะริยะสัจจันติ    เม   ภิกขะเว,   ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเม
สุ,    จักขุง     อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ    ปญญา   อุทะปาทิ     วิชชา    อุทะปาทิ     
อาโลโก    อุทะปาท.ิ 



 

 

 ตัง     โข     ปะนิทัง      ทุกขัง      อะริยะสัจจัง       ปะริญเญยยันติเม     ภิกขะเว
,     ปุพเพ       อะนะนุสสุเตสุ      ธัมเมสุ,      จักขุง     อุทะปาทิ       ญาณัง      อุทะปาทิ      
ปญญา     อุทะปาทิ       วิชชา    อุทะปาทิ       อาโลโก  อุทะปาทิ. 
 ตัง    โข     ปะนิทัง   ทุกขัง    อะริยะสัจจัง         ปะริญญาตันติเม    ภิกขะเว,   
ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง     อุทะปาทิ  ญาณัง   อุทะปาทิ   ปญญา  อุทะ
ปาทิ   วิชชา  อุทะปาทิ อาโลโก    อุทะปาท.ิ 
 อิทัง    ทุกขะสะมุทะโย      อะริยะสัจจันติ      เม      ภิกขะเว,     ปุพเพ   อะนะ
นุสสุเตสุ   ธัมเมสุ,     จักขุง     อุทะปาทิ     ญาณัง      อุทะปาทิ     ปญญา      อุทะปาทิ     
วิชชา     อุทะปาทิ   อาโลโก    อุทะปาทิ. 
 ตัง    โข     ปะนิทัง      ทุกขะสะมุทะโย     อะริยะสัจจัง       ปะหาตัพพันติ    เม   
ภิกขะเว,   ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,   จักขุง     อุทะปาทิ     ญาณัง      อุทะปาทิ      
ปญญา      อุทะปาทิ        วิชชา    อุทะปาทิ     อาโลโก    อุทะปาทิ. 
             ตัง  โข  ปะนิทัง   ทุกขะสะมุทะโย   อะริยะสัจจัง  ปะหีนันติ    เม    ภิกขะเว,    
ปุพเพ     อะนะนุสสุเตสุ       ธัมเมสุ,         จักขุง       อุทะปาทิ        ญาณัง      อุทะปาทิ       
ปญญา      อุทะปาทิ      วิชชา      อุทะปาทิ     อาโลโก    อุทะปาทิ. 
            อิทัง     ทุกขะนิโรโธ       อะริยะสัจจันติ      เม       ภิกขะเว,    ปุพเพ    อะนะนุสสุ
เตสุ     ธัมเมสุจักขุง     อุทะปาทิ       ญาณัง      อุทะปาทิ      ปญญา    อุทะปาทิ     วิชชา     
อุทะปาทิ      อาโลโก    อุทะปาท.ิ 

ตัง     โข      ปะนิทัง       ทุกขะนิโรโธ     อะริยะสัจจัง   สัจฉิกาตัพพันต ิ   เม    
ภิกขะเว,   ปุพเพอะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขงุ  อุทะปาทิ      ญาณัง     อุทะปาทิ    
ปญญา    อุทะปาทิ    วิชชา    อุทะปาทิ     อาโลโก    อุทะปาทิ. 

 ตัง     โข     ปะนิทัง      ทุกขะนิโรโธ      อะริยะสัจจัง     สัจฉิกะตันต ิ       เม         
ภิกขะเว,     ปุพเพ       อะนะนุสสุเตสุ        ธัมเมสุ,    จักขุง       อุทะปาทิ        ญาณัง     อุ
ทะปาทิ       ปญญา     อุทะปาทิ    วิชชา    อุทะปาทิ     อาโลโก    อุทะปาท.ิ 

อิทัง     ทุกขะนิโรธะคามิน ี       ปะฏิปะทา     อะริยะสัจจันติ       เม     ภิกขะเว.       
ปุพเพ      อะนะนุสสุเตสุ       ธัมเมสุ,       จักขุง        อุทะปาทิ  ญาณัง   อุทะปาท ิ  
ปญญา   อุทะปาทิ  วิชชา   อุทะปาทิ   อาโลโก   อุทะปาทิ. 
 ตัง      โข      ปะนิทัง      ทุกขะนิโรธะคามิน ี      ปะฏิปะทา      อะริยะสัจจัง   
ภาเวตัพพันต ิ  เม    ภิกขะเว,     ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ      ธัมเมสุ,   จักขุง    อุทะอุ     
ญาณัง    อุทะปาทิ    ปญญา    อุทะปาทิ    วิชชา    อุทะปาทิ      อาโลโก     อุทะปาท.ิ                                                     

ตัง   โข    ปะนิทัง    ทุกขะนิโรธะคามิน ี  ปะฏิปะทา      อะริยะสัจจัง    ภาวิตันต ิ    
เม      ภิกขะเว,     ปุพเพ      อะนะนุสสุเตสุ       ธัมเมสุ,     จักขุง       อุทะปาทิ      ญาณัง      
อุทะปาทิ    ปญญา      อุทะปาทิ      วิชชา     อุทะปาทิ     อาโลโก      อุทะปาท.ิ 
 ยาวะกีวัญจะ     เม     ภิกขะเว      อิเมสุ    จะตูสุ      อะริยะสัจเจสุ,     เอวันติ      
ปะริวัฏฏัง    ทวาทะสาการัง    ยะถาภูตัง    ญาณะทัสสะนัง    นะ    สุวิสุทธัง    อะโหสิ. 
 เนวา      ตาวาหัง      ภิกขะเว       สะเทวะเก       โลเก       สะมาระเก        สะ
พรหมะเก,  สัสสะมะณะพราหมะณิยา  ปะชายะ  สะเทวะมะนุสสายะ,  อะนุตตะรัง  
สัมมาสัมโพธิง  อะภิสัมพุทโธ  ปจจัญญาสิง. 
 ยะโต    จะ    โข    เม    ภิกขะเว    อิเมสุ    จะตูสุ    อะริยะสัจเจสุ,    เอวันต ิ   ปะ
ริวัฏฏัง     ทวาทะสาการัง      ยะถาภูตัง     ญาณะทัสสะนัง    สุวิสุทธัง    อะโหสิ. 



 

 

 อะหาถัง    ภิกขะเว    สะเทวะเก    โลเก    สะมาระเก   สะพรหมะเก,   สัสสะ
มะณะพราหมะณิยา    ปะชายะ    สะเทวะมะนุสสายะ,    อะนุตตะรัง  สัมมาสัมโพธิง  
อะภิสัมพุทโธ  ปจจัญญาสิง. 
 ญาณัญจะ  ปะนะ    เม    ทัสสะนัง    อุทะปาทิ,   อะกุปปาเม  วิมุตต,ิ  อะยะมันติ
มา  ชาต,ิ  นัตถิทานิ  ปุนัพภะโวต.ิ 
 อิทะมะโวจะ    ภะคะวา.    อัตตะมานา    ปญจะวัคคิยา  ภิกข ู ภะคะวะโต  ภาสิ
ตัง  อะภินันทุง,   อิมัสมิญจะ  ปะนะ เวยยากะระณัสมิง    ภัญญมาเน,    อายัสมะโต    
โกณฑัญญัสสะ,   วิระชัง       วีตะมะลัง         ธัมมะจักขุง           อุทะปาทิ,       ยังกิญจิ
สะมุทะยะธัมมัง         สัพพันตัง     นิโรธะธัมมันต.ิ 
 ปะวัตติเต    จะ    ภะคะวะตา    ธัมมะจักเก,    ภุมมาเทวา   สัททะมะนุสสาเวสุง,   
เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสิยัง  อิสิปะตะเน  มิคะทาเย 
            อะนุตตะรัง  ธัมมะจักกัง  ปะวัตติตัง, อัปปะฏิวัตติยัง    สะมะเณนะ    วา    
พราหมะเณนะ    วา     เทเวนะ   วา  มาเรนะ   วา    พรหมุนา  วา    เกนะจิ    วา    โลกัส
มินต.ิ 
 ภุมมานัง      เทวานัง    สัททัง    สุตวา,   
 จาตมุมะหาราชิกา       เทวา        สัททะมะนุสสาเวสุง.       จาตุมมะหาราชิกานัง       
เทวานัง    สัททัง  สุตวา. 
 ตาวะติงสา  เทวา  สัททะมานุสสาเวสุง.     ตาวะติงสานัง    เทวานัง    สัททัง  
สุตวา.    
 ยามา    เทวา      สัททะมานุสสาเวสุง,      ยามานัง     เทวานัง      สัททัง    สุตวา.
 ตุสิตา    เทวา     สัททะมานุสสาเวสุง,      ตุสิตานัง     เทวานัง      สัททัง    สุตวา.  

นิมมานะระตี        เทวา      สัททะมะนุสสาเวสุง,       นิมมานะระตีนัง   เทวานัง     
สัททัง  สุตวา. 

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี   เทวา   สัททะมะนุสสาเวสุง,  ปะระนิมมิตะวะสะวัต
ตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา.    พรหมะกายิกา      เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. 
 เอตัมภะคะวะตา    พาราณะสิยัง    อิสิปะตะเน    มิคะทาเย    อะนุตตะรัง   
ธัมมะจักกัง  ปะวัตติตัง,    อัปปะฏิวัตติยัง    สะมะเณนะ  วา            พราหมะเณนะ  วา   
เทเวนะ  วา  มาเรนะ  วา  พรหมุนา    วา    เกนะจิ    วา    โลกัสมินต.ิ 
 อิติหะ    เตนะ    ขะเณนะ    เตนะ   มุหุตเตนะ,   ยาวะพรหมะโลกา    สัทโท  
อัพภุคคัจฉ.ิ  อะยัญจะ    ทะสะสะหัสสี      โลกะธาต,ุ     สังกัมป      สัมปะกัมป      สัม
ปะเวธิ.     อัปปะมาโณจะ    โอฬาโร  โอภาโส  โลเก  ปาตุระโหสิ  อะติกกัมเมวะ  เทวานัง  
เทวานุภาวัง.                                                    

อะถะโข      ภะคะวา    อุทานัง      อุทาเนสิ,     อัญญาสิ   วะตะโภ    โกณฑัญโญ,  
อัญญาสิวะตะ    โภ    โกณฑัญโญต.ิ  อิติหิทัง  อายัสมะโต  โกณฑัญญัสสะ  อัญญาโกณ
ฑัญโญเตววะ   นามัง,    อะโหสีติ. 
 
                          
                         
 
 
 
                  



 

 

 
                         

 
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 

                                       (วา  ๓  หน) 
อิติป    โส     ภะคะวา    อะระหัง    สัมมาสัมพุทโธ    วิชชาจะระณะสัมปนโน    

สุคะโต    โลกะวิทู    อะนุตตะโร    ปุริสะทัมมะสาระถ ิ   สัตถา   เทวะมะนุสสานัง    พุท
โธ    ภะคะวาต.ิ 
 สวากขาโต    ภะคะวะตา    ธัมโม    สันทิฏฐิโก    อะกาลิโก  เอหิปสสิโก  โอปะ
นะยิโก    ปจจัตตัง    เวทิตัพโพ    วิญูหีต.ิ 

สุปะฏิปนโน    ภะคะวะโต    สาวะกะสังโฆ    อุชุปะฏิปนโน    ภะคะวะโต  สาวะ
กะสังโฆ    ญายะปะฏิปนโน    ภะคะวะโต    สาวะกะสังโฆ    

 สามีจิปะฏิปนโน    ภะคะวะโต    สาวะกะสังโฆ    ยะทิทัง                                              
จัตตาริ    ปุริสะ   ยุคาน ิ  อัฏฐะ    ปุริสะปุคคะลา    เอสะภะคะวะโต    สาวะกะสังโฆ    
อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย    ทักขิเณยโย   อัญชะลีกะระณีโย    อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  
โลกัสสาต.ิ                

            พาหุง    สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 
                         ครีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
                         ทานาทิธัมมะวิธินา      ชิตะวา     มุนินโท 
                         ตันเตชะสา     ภะวะต ุ    เต   ชะยะมังคะลาน.ิ 
                                                          

                               มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง 
                     โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 
                     ขันต ี สุทันตะวิธินา    ชิตะวา    มุนินโท 
                     ตันเตชะสา     ภะวะต ุ   เต    ชะยะมังคะลาน.ิ 
                               นาฬาคิริง    คะชะวะรัง    อะติมัตตะภูตัง 
                    ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ  สุทารุณันตัง 
                    เมตตัม   พุเสกะ  วิธินา    ชิตะวา    มุนินโท 
                    ตันเตชะสา    ภะวะต ุ   เต    ชะยะมังคะลาน.ิ 

                 อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง 
       ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง 
       อิทธีภิสังขะตะมะโน    ชิตะวา    มุนินโท 
       ตันเตชะสา     ภะวะต ุ   เต    ชะยะมังคะลาน.ิ                                       
                  กัตวานะ    กัฏฐะ  มุทะรัง  อิวะ    คัพภินียา 
        จิญจายะ    ทุฏฐะวะจะนัง     ชะนะกายะมัชเฌ 

                    สันเตนะ    โสมะวิธินา      ชิตะวา     มุนินโท 
                    ตันเตชะสา     ภะวะต ุ    เต    ชะยะมังคะลาน ิ                                       

                 สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง 
        วาทาภิโร  ปตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง      
        ปญญาปะทีปะชะลิโต      ชิตะวา    มุนินโท 

                    ตันเตชะสา     ภะวะต ุ   เต    ชะยะมังคะลาน.ิ 
                   

 ถวายพรพระ (พาหุง) 



 

 

                 นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง 
       ปุตเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต 
        อิทธูปะเทสะ   วิธินา    ชิตะวา  มุนินโท 
        ตันเตชะสา     ภะวะต ุ   เต    ชะยะมังคะลาน.ิ 
                 ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง 
        พรหมัง  วิสุทธิชุติมิท   ธิพะกาภิธานัง 
        ณาณาคะเทนะ  วิธินา   ชิตะวา  มุนินโท 
        ตันเตชะสา   ภะวะต ุ เต  ชะยะมังคะลาน.ิ                                                      
      เอตาป  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา 
      โย  วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันท ี
      หิตวานะ  เนกะ  วิวิธาน ิ จุปททะวาน ิ
      โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปญโญ. 

หมายเหตุ:  คําท่ีขีดเสนใต ถาสวดแบบมคธ ใหเปล่ียนวา ชะยะมังคะลัคคัง 
 
 

ชัยะมังคะละคาถา(สวดชัยใหญ) 
 

นะโม  เม  พุทธะเตชัสสา            ระตะนัตตะยะธัมมิกา 
     เตชะปะสิทธิปะสีเทวา                 นารายะบระเมสุรา 
     สิทธิพรหมา  จะ  อินทรา  จะ              จะตุโลกา  คัมภีรักขะกา 
     สะมุททา  ภูตุงคังคา  จะ     สะหรัมพะชัยะปะสิทธิ  ภะวันต ุ เต 

      ชัยะ  ชัยะ  ธระณิ  ธระณี           อุทะธิ  อุทะธี  นาทิ  นาท ี
      ชัยะ  ชัยะ  คะคนละตนละนิสัย         นิรัยสัยเสนนะเมรุราชชะพลนระช ี
      ชัยะ  ชัยะ  คัมภีระโสมภ ี                นาเคนทะนาค ี ปสาจจะ  ภูตะกาล ี     
      ชัยะ  ชัยะ  ทุนนิมิตตาโรค ี            ชัยะ  ชัยะ   สิงคีสุทาทานะมุขะชา 
      ชัยะ  ชัยะ   วะรุณณะมุขะสาตรา        ชัยะ  ชัยะ  จัมปา  ทินาคะกุละคันถก 
      ชัยะ  ชัยะ   คัชชะคนนะตุรง            สุกระภุชงสีหะเพียคฆะทีปา 
      ชัยะ  ชัยะ   วะรุณณะมุขะยาตรา        ชิตะ  ชิตะ  เสนนารีปุนะสุทธินระด ี
      ชัยะ  ชัยะ   สุขา  สุขา  ชีวี            ชัยะ  ชัยะ   ธระณีตะเลสะทาสุชัยยา 
     ชัยะ  ชัยะ   ธระณีสานตินสะทา           ชัยะ  ชัยะ  มังกะราชรัญญาภะวัคเค 
     ชัยะ  ชัยะ   วะรุณณะยักเข                   ชัยะ  ชัยะ  รักขะเส  สุระภ ู ชะเตชา  
     ชัยะ  ชัยะ   พรหมเมนทะคะณา           ชัยะ  ชัยะ   ราชาธิราชสาชชัย 
     ชัยะ  ชัยะ   ปะฐะวิง  สัพพัง     ชัยะ  ชัยะ อะระหันตา  ปจเจกะพุทธะสาวัง 
     ชัยะ  ชัยะ   มะเหสุโร หะโรหะรินเทวา      ชัยะ  ชัยะ  พรหมาสุรักโข 
     ชัยะ  ชัยะ   นาโค  วิรุฬหะโก                  วิรูปกโข  จันทิมา  ระวิ 
     อินโท  จะ  เวนะเตยโย  จะ                         กุเวโร  วะรุโณป  จะ  
     อัคค ิ วาโย จะ ปาชุณโห      กุมาโร  ธะตะรัฏฐะโก 
     อัฏฐาระสะ  มะหาเทวา       สิทธิตาปะสะอาทะโย 
     อิสิโน  สาวะกา  สัพพา      ชัยะ  ราโม  ภะวันต ุ เต 
     ชัยะ  ธัมโม  จะ  สังโฆ  จะ       ทะสะปาโล  จะ  ชัยะกัง 
     เอเตนะ  ชัยะเตเชนะ          ชัยะ  โสตถ ี ภะวันต ุ เต 
     เอเตนะ  พุทธะเตเชนะ        โหตุ  เต  ชัยะมังคะลัง 



 

 

     ชัยโยป  พุทธัสสะ  สิรีมะโต อะยัง  มารัสสะ จะ ปาปมะโต  ปะราชะโย 
     อุคโฆสะยัมโพธิมัณเฑ ปะโมทิตา  ชัยะ ตะทา   พรหมะคะณา มะเหสิโน 
     ชัยโยป  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปมะโต  ปะราชะโย 
    อุคโฆสะยัมโพธิมัณเฑ  ปะโมทิตา  ชัยะ  ตะทา   อินทะคะณา  มะเหสิโน  
    ชัยโยป  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง  มารัสสะ จะ ปาปมะโต  ปะราชะโย   
     อุคโฆสะยัมโพธิมัณเฑ  ปะโมทิตา ชัยะ  ตะทา  เทวะคะณา  มะเหสิโน  
     ชัยโยป  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง มารัสสะ จะ ปาปมะโต  ปะราชะโย 
     อุคโฆสะยัมโพธิมัณเฑ  ปะโมทิตา    ชัยะ  ตะทา  สุปณณะคะณา  มะเหสิโน 
     ชัยโยป  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง    มารัสสะ  จะ  ปาปมะโต  ปะราชะโย 
     อุคโฆสะยัมโพธิมัณเฑ  ปะโมทิตา    ชัยะ  ตะทา  นาคะคะณา  มะเหสิโน 
     ชัยโยป  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง  มารัสสะ  จะ  ปาปมะโต  ปะราชะโย 
     อุคโฆสะยัมโพธิมัณเฑ  ปะโมทิตา   ชัยะ  ตะทา สะหรัมพะคะณา มะเหสิโน 
      ชะยันโต  โพธิยา  มูลเล  สักกะยานัง  นันทิวัฒฒะโน 
     เอวังตะวัง  วิชะโย  โหห ิ  ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล 
     อะปะราชิตะปลลังเก   สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร 
     อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปตโต  ปะโมทะต ิ
     สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง                สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง 
     สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ   สุยิฏฐัง พรหมะจาริสุ 
     ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง  วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง 
     ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง  ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา 
     ปะทักขิณานิ  กัตะวานะ  ละภันตตัเถ  ปะทักขิเณ 

 เต  อัตถะลัทธา  สุขิตา  วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน 
     อะโรคา  สุขิตา  โหถะ   สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภ ิ
      สุณันต ุ โภนโต  เย  เทวา   อัสะมิง  ฐาเน  อะธิคะตา 
     ทีฆายุกา  สะทา  โหนต ุ  สุขิตา  โหนตุ  สัพพะทา 
     รักขันต ุ สัพพะสัตตานัง รักขันต ุ ชินะสาสะนัง 
     ยา  กาจิ  ปตถะนา  เตสัง สัพเพ  ปูเรนต ุ มะโนระถา 
     ยุตตะกาเล  ปะวัสสันต ุ วัสสัง  วัสสา  วะลาหะกา 
     โรคา  จุปททะวา  เตสัง นิวาเรนต ุ จะ  สัพพะทา 
     กายะสุขัง  จิตต ิ สุขัง               
     อะระหันตุ  ยะถาระหัง          

 
 มหาการุณิโก 

 
       มะหาการุณิโก  นาโถ  หิตายะ  สัพพะปาณินัง, 

            ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา  ปตโต  สัมโพธิมุตตะมัง, 
       เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง. 
                   ชะยันโต  โพธิยา  มูเล  สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน, 
             เอวัง  ตวัง  วิชะโย  โหห ิ               ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล. 

อะปะราชิตะปลลังเก  สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร, 
             อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปตโต  ปะโมทะต.ิ 
             สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง  สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง, 



 

 

สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ  สุยิฏฐัง  พรหมะจาริสุ. 
ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง               วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง, 
ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง                ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา, 

              ปะทักขิณานิ  กัตวานะ    ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ.   
 
 
                                  

ชะราธัมโมมหิ,  เรามีความแกเปนธรรมดา  
                   ชะรัง อะนะตีโต (ตีตา), จะลวงพนความแกไปไมได, 

                                    
               พยาธิธัมโมมหิ,      เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา 
                  พยาธิง อะนะตีโต (ตีตา),        จะลวงพนความเจ็บไขไปไมได, 

 
    มะระณะธัมโมมหิ,  เรามีความตายเปนธรรมดา  

     มะระณัง อะนะตีโต (ตีตา), จะลวงพนความตายไปไมได, 
   

    สัพเพหิ เม ปเยหิ,             เราจะละเวนเปนตาง ,ๆ คือวา 
     มะนาเปหิ   นานาภาโว              จะตองไดพลัดพรากจากของรัก 
                  วินาภาโว,              ของเจริญใจทั้งส้ินไป, 

 
 

 
       กัมมัสสะโกมห ิ  เรามีกรรมเปนของของตน 

                   กัมมะทายาโท  มีกรรมเปนผูใหผล, 
                   กัมมะโยน ิ               มีกรรมเปนแดนเกิด, 
                   กัมมะพันธ ุ   มีกรรมเปนผูตดิตาม                               
                   กัมมะปะฏิสะระโน,                  มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย,   

                       
    ยัง กัมมัง กะริสสามิ     เราจะทํากรรมอันใดไว, 

                กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา      เปนบุญหรือเปนบาป, 
                ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ,     เราจะเปนทายาท, คือวา                   
                                                                         จะตอง ไดรับผลของ                     
                                                                         กรรมนั้นสืบไป 
 เอวัง อัมเหหิ อะภิณหังปจจะเวกขิตัพพัง       เราทั้งหลายควรพิจารณา                   

                                                       อยางนี ้  ทุกวันๆเทอญ. 
 

     
 
 
 
 
 

อภิณหปจจเวกขณปาฐะ 



 

 

 
           คาถากรวดนํ้าอิมินา(แปล) 
                    
 

   อิมินา ปุญญะกัมเมนะ, ดวยบุญนี้อุทิศให 
  อุปชฌายา คุณุตตะรา,  อุปชฌายผูเลิศคุณ, 
  อาจะริยูปะการา จะ,  แลอาจารยผูเกื้อหนุน, 
  มาตาปตา จะ ญาตะกา,               ทั้งพอแมแลปวงญาต,ิ 
  สุริโย จันทิมา ราชา,  สูรยจันทรและราชา 

   คุณะวันตา นะราป จะ,                ผูทรงคุณหรือสูงชาต,ิ 
   พรหมะมารา จะ อินทา จะ, พรหมมารและอินทราช, 

  โลกะปาลา จะ เทวะตา,               ทั้งทวยเทพและโลกบาล, 
    ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ, ยมราชมนุษยมิตร, 
   มัชฌัตตา เวริกาปจะ,  ผูเปนกลางผูจองผลาญ, 
   สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ,               ขอใหเปนสุขศานตทุก      
                                                                     ถวนหนาอยาทุกขทน, 
   ปุญญาน ิปะกะตานิ เม,             บุญผองที่ขาทําจงชวย  
                                                                    อํานวยศุภผล,                                                                          
                สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ,             ใหสุขสามอยางลน, 
                ขิปปง ปาเปถะ โว มะตัง,             ใหลุถึงนิพพานพลัน. 

  อิมินา ปุญญะกัมเมนะ,              ดวยบุญนี้ที่เราทํา, 

 อิมินา อุททิเสนะ จะ,   แลอุทิศใหปวงสัตว, 
            ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ,   เราพลันไดซ่ึงการตัด, 
            ตัณหุปาทานะ เฉทะนัง,              ตัวตัณหาอุปาทาน, 
            เย สันตาเน หินา ธัมมา,               ส่ิงชัว่ในดวงใจ, 
            ยาวะ นิพพานะโต มะมัง,              กวาเราจะถึงนิพพาน, 
            นัสสันต ุสัพพะทา เยวะ,              มลายส้ินจากสันดาน, 
           ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว,              ทุกๆภพที่เราเกิด, 
            อุชุจิตตัง สะติปญญา,  มีจิตตรงและสติปญญา 
                                                                    อันประเสริฐ,   
            สัลเลโข วิริยัมหินา,              พรอมทั้งความเพียรเลิศ            

                                                      เปนเคร่ืองขูดกิเลสหาย 
            มารา ละภันต ุโนกาสัง,              โอกาสอยาพึงมีแกหมูมาร 

                                                      ส้ินทั้งหลาย,                                                                            
             กาตุญจะ วิริเยสุเม,  เปนชองประทุษรายทําลาย 
                                                                    ลางความเพียรจม, 

พุทธาทิปะวะโร นาโถ,              พระพุทธผูบวรนาถ, 
 ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม,               พระธรรมที่พ่ึงอันอุดม, 
 นาโถ ปจเจกะพุทโธ จะ,               พระปจเจกพุทธะสมทบ, 
 สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง,  พระสงฆที่พ่ึงผอง, 
 เตโสตตะมานุภาเวนะ,               ดวยอานุภาพนั้น, 
 มาโรกาสัง ละภันต ุมา,               ขอหมูมารอยาไดชอง, 



 

 

  ทะสะ ปุญญานุภาเวนะ,               ดวยเดชบุญทั้งสิบปอง, 
   มาโรกาสัง ละภันต ุมา.               อยาเปดโอกาสแกหมูมารเทอญ       
 
                          คําแผเมตตา 
 

สัพเพ สัตตา สะทา         ขอใหสัตวทั้งหลาย อยาไดมี  
โหนตุ อะเวรา สุขะชีวิโน,         เวรแกกันและกันเลย, 
                                    จงเปนผูดํารงชีพอยูเปนสุข        
                                                 ทุกเม่ือเทอญ,  

 กะตัง ปุญญัง ผะลัง มัยหัง        ขอใหสัตวทั้งหลายจงไดเสวยผล 
              สัพเพ  ภาค ี ภะวันต ุ เต           บุญที่ขาพเจาบําเพ็ญดวย  กาย                           
                                                               วาจา  ใจ     แลวนั้นเทอญ       
 

ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม 
 
 
 
 
 
 
                                    

ยอดยากินแกมะเร็งทุกชนิด 
 

1.    หัวรอยร ู   หนัก       50      กรัม 
2.   ไมสักหิน   หนัก       50      กรัม 
3.   ขาวเย็นเหนือ-ขาวเย็นใต  อยางละหนัก     200      กรัม                                            
4.   โกฐจุฬา-โกฐเชียง  อยางละ หนัก       50      กรัม 
5.   กําแพงเจ็ดช้ัน    หนัก            50        กรัม    
6.   ทองพันช่ัง   หนัก          200        กรัม  
7.   เหงือกปลาหมอ  หนัก     200      กรัม 
8.   ผีหมอบ   หนัก          100      กรัม 
9.   หญาหนวดแมว  หนัก            50        กรัม 
 

ขอปฏิบัติ: 
           จุดธูป  3  ดอกเทียนคู  ทําสมาธิ ระลึกถึงคุณพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ  
พรอมท้ังสวดพระคาถาสักกัตวาฯ  3  จบ  และอัญเชิญบารมีของพระพุทธไภษัชยคุรุ
ไวฑูรยประภา(พระกริ่งอโรคยศาล)และทานบรมครูชีวกโกมารภัจจ  ซ่ึงเปนผูคิดตํารายา
นี้  และนําไปปกไวกลางแจง 
วิธีตมยา: 
 นําตัวยาท้ังหมดใสลงไปในหมอดินท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด(แหลงจําหนายอยูท่ีเกาะ
เกร็ด  จ.นนทบุรี)) และใสน้ําฝน(เนนย้ําน้ําฝนดีท่ีสุด)ลงไปในหมอดินแชยาไวประมาณ  
10  นาทีใหพอทวมยา จากนั้นตั้งไฟแรงปานกลางปดฝา  หมอ ตมใหเดือดนาน  15  นาที  



 

 

ยกหมอยาลง  แลวรินน้ํายาเก็บไวในหมอเคลือบใหญมีหูห้ิว   ขนาดเบอร 32 (ครั้งท่ี  ๑)    
จากนั้นเติมน้ําลงไปใหทวมตัวยาแลวตมใหเดือดนาน 15 นาที  แลวรินน้ํายาเก็บรวมไว
กับของเกา(ครั้งท่ี ๒ )   ใสน้ําใหทวมตัวยาใหมอีกครั้ง  ตมใหเดือดนาน  15  นาที   แลว
รินน้ํายาเก็บไวรวมกับของเกา(ครั้งท่ี๓)  สวนกากยาท่ีเหลือก็ใหนําไปเทท่ีตนไมโพธ์ิ 
หมายเหตุ :   เวลา  15  นาที  เริ่มนับตั้งแตน้ํายาเดือดเต็มท่ี  เปนตน ในกรณีท่ียังไมเปน
มะเร็ง  ก็สามารถกินยานี้เพ่ือปองกันกอนได  
วิธีกินยา:   อุนยา(อยางนอยวันละ 1ครั้ง)ไวกินเรื่อยๆ กอนอาหาร  3  เวลา     ครั้ง
ละ  1  ถวยกาแฟ (มีหู)  และกอนกินยาทุกครั้งใหสวดคาถาพระสักกัตวาฯ  3  จบ เม่ือ
หมดน้ํายาก็ใหทําใหม  ตมกินไมเกิน  5  หมอ  โรคมะเร็งชนิดนั้นๆ  หายแนนอนแลฯ
(หากวามะเร็งลุกลามไปมากใหทานยาเพ่ิมขึ้นอีกในแตละม้ือและอาจจะตองกินเพ่ิมอีก
หลายหมอ) 
หมายเหตุ:  ผูปวยจะตองมีจิตใจที่ศรัทธาม่ันคงตัวยาจึงจะมีศักดานุภาพมหาศาล 

พระคาถากํากับยาสมุนไพร 
อาญะตัญจะ     กะโรถะ     วิตถะตัญจะ     อัปปตัญจะ      สุวิตัญจะ    

           สุปะวายิตัญจะ    สุวิเลกขิตัญจะ    สุวิตัจฉิตัญจะ   กะโรถะ    อัปเปวะนามะ   
           สัตถาธะนุง       อากัฒฑิตุง    นาทาสิ        นะปะโรปะรัง      นิพกุเภถะ    
           นาติมัญเญถะ    กัตถะจิ    อะสังวิสุโร  ปุสะพุพะ    สังวิธา    ปุกะยะปะ                              
           อาปามะจุปะ  ทีมะสังอังชุ  จิเจรูนิ   นะมะอะอ ุ  พุทธะเมตตัง   จิตตังมะมะ 
           พุทธะพุทธา  นุภาเวนะ  ธัมมะเมตตัง  จิตตังมะมะ  ธัมมะธัมมานุภาเวนะ                  
            สังฆะเมตตัง   จิตตังมะมะ  สังฆะสังฆานุภาเวนะ                                               

                                                                                      

คิริมานนทสูตร 
  (สูตรตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ) 

กถามุข 
             คิริมานนทสูตร  นับเปนยอดพระสูตรหนึ่งที่มี  สารัตถะสําหรับ    
มนุษยผูมีสังขารไมเที่ยงทนทุกขตอโรคภัยไขเจ็บที่คอยเบียดเบียนไมชวงใดก็ชวงหนึ่ง
ของชีวิต  พระพุทธองคตรัสพระสูตรนี้แกพระอานนทเพ่ือนําไปแสดงแกพระคิริมา
นนทซ่ึงกําลังอาพาธหนักจนไมสามารถมาเขาเฝาพระพุทธเจาได  พระคิริมานนทจึง
ขอใหพระอานนท  ชวยกราบบังคมทูลใหพระพุทธเจาทรงทราบ  เพ่ือทรงพระกรุณา
สงเคราะหใหทุกขเวทนาเจ็บปวดซ่ึงเบียดเบียนอยู  ใหระงับอันตรธานหายเถิด  
พระพุทธเจาทรงเมตตาแสดง  สัญญา  ๒  ประการ  คือ  รูปสัญญา  นามสัญญา  และ
อื่นๆ  เม่ือพระคิริมานนทกําหนดตามพระธรรมเทศนา  ก็ไดบรรลุอรหัตผล  ในขณะที่
วางธุระในรูปนาม  โรคภัยของพระคิริมานนทที่ เจ็บปวดไดอันตรธานหายไปใน  
ขณะนั้น คิริมานนทสูตรจึงเปนสูตรสําเร็จที่ชวยกลอมเกลา  จิตใจของผูที่กําลังเจ็บปวย
อยู  แมวาการเจ็บปวยนั้นจะรายแรงถึงขั้นที่ไมอาจรักษาจนหายไดก็ตาม  พระสูตรนี้ยัง
ชวยใหบุคคลทั่วไปที่มีทุกขไดคลายความทุกขความวิตกกังวลไปไดบาง  ซ่ึงถาผูที่ตกอยู
ในหวงแหงความทุกขสามารถที่จะกําหนดตามไดวาชีวิตเปนของอนิจจัง  คงสภาพเดิม
อยูไมไดจะตองมีการเปลี่ยนแปลงและดับลงในที่สุด  อันเปนธรรมชาติ  จึงชวยใหผู
เจ็บปวย  สามารถระงับจิตใหสงบวางเฉยลงได  เ ม่ือวาระสุดทายของชีวิตมาถึง  
วิญญาณก็จะละกายสังขารไปอยางสงบ  สูสุคติภูมิ 
 
 



 

 

ปฐมเหตุ 
เอวัมเมเม    สุตัง    เอกัง    สะมะยัง   ภะคะวา    สาวัตถิยัง  วิหะระติ  เชตะ

วะเน  อะนาถะปณฑิกัสสะ     อาราเม  ตัตระโข  อายัสมา  คิริมานันโท  อาพาธิโก    โหตีต ิ  
บัดนี้จะแสดงพระสูตรอันหนึ่ง  อันโบราณอาจารยเจา       กลาวไววา  คิริมานนทสูตร
ไดอางเนื้อความแตคร้ัง  ปฐมสังคยนา  พระมหาสังคาหกเถรเจาทั้งหลาย  ๕๐๐ องคเปด
โอกาสไวใหพระอานนทองคหนึ่ง   ไดเขามาสูที่ประชุมพรอมกันแลว  คอยพระอานนท
องคเดียวกําลังเจริญสมถวิปสสนาอยู  ยังไมทันไดสําเร็จพระอรหันต  คร้ันพระอานนท
เถรเจาไดสําเร็จพระอรหันต         แลวก็เขาจตุตถฌาน  เอาปฐวีกสิณเปนอารมณไป
ปรากฏบนอาสนะ ทามกลางสงฆใหพระสงฆส้ินความสงสัยในอรหัตตคุณ  ที่ถ้ําสัตต
บัณณคูหา   ปฏิญาณตนในอเสขภูมิดวยประการฉะนี้แลว พระมหาสังคาหกเถรเจา
ทั้งหลาย มีพระมหากัสสปะเปนประธานจึงไดอาราธนาเชื้อเชิญใหพระอานนท ขึ้นนั่ง
เหนือธรรมาสน      แสดงสุตตันตปฎกยกคิริมานนทสูตร  นี้ขึ้นเปนหัวขอ  พระ
มหากัสสปะเถรเจาจึงถามพระอานนทวา    ดูกรอานนท  พระสูตรนมีชื่อวาคิริมานนท
สูตรนั้น  พระพุทธเจา   แสดงแกบุคคลผูใด  และตรัสเทศนา  ณ  ที่ไหน   ปรารภอะไร    
ใหเปนเหตุ    และไดตรัสเทศนามีความพิสดารอยางไร    ขอใหพระอานนทเจาจงแสดง
ตอไปในกาลบัดนี ้ อะถะโข อยัสมา  อานันโท  ลําดับนั้นพระอานนท  เถรเจา  ผู
นั่งอยูบนธรรมาสนไดขอโอกาสแตพระสงฆแลว  จึง วิสัชนาพระสูตรนี ้  มีคําปฏิญญา
ในเบื้องตนวา  เอวัมเม  สุตัง  ดังนี้  ขาพเจาผูชื่อวาอานนท  หากไดสดับมาแตพระอบ
แกว  มีใจความวา เอกังสะมะยัง  สมัยกาลคร้ังหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
สําราญพระอริยบถอยู   ณ    พระเชตวันวิหาร         อันเปนอารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐีสรางถวายใกลกรุงสาวัตถีในกาลนั้นพระผูเปนเจาชื่อวาคิริมานนท  เถระผูมีอายุ  

อาพาธิโก  เกิดอาพาธหนักเหลือที่จะอดกลั้น  พระผูเปนเจาจึงใหเชิญขาพเจาเขาไปยัง
สํานัก ของตนแลว จึงกลาววา  อานนทะ ดูกรทานอานนท  ขาพเจาผูชื่อวาคิริมานนทนี้  
บังเกิดอาพาธหนักเหลือกําลังที่จะอดกลั้น  ไมสามารถจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาได  
ขอนิมนตทานอานนทนําเอาอาการอาพาธอันรายแรงของขาพเจาไปกราบทูลให       
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ  เพ่ือทรงพระมหากรุณาสงเคราะหใหทุกขเวทนา
เจ็บปวด  ซ่ึงเบียดเบียนอยูในรางกายของขาพเจานี ้  ระงับอันตรธานหายเถิด  ขาพเจา
พระอานนทรับเถรวาทีแลว  ก็ไปเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจากราบทลูอาการอาพาธและ
ทุกขเวทนา  ตามคําส่ังของพระคิริมานนทใหทรงทราบทุกประการ  อะถะ โข  ใน
กาลคร้ังนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  เม่ือไดทรงทราบอาการของพระผูเปนเจาคิริ
มานนท แลว  จึงตรัสแก 
ขาพเจา วา  อานนทะ  ดูกรอานนท  ทานจงกลับคืนไปสูสํานักของทานคิริมานนท
โดยเร็ว  แลวพระองคตรัสตอไปวา 
 

รูปสัญญา  นามสัญญา 
          วิสุทธะจิตเต  อานันทะ  ทเว  สัญญา  สุตวา  โส  อาพาโธ  ฐานะโส                

 ปฏิปสสัมเภยยะ             ดังนี้  ดูกรอานนท  เม่ือทานไปถึงสํานักพระคิริมานนทแลว  ทาน
จงบอกสัญญา   ๒ ประการ  คือ  รูปสัญญา ๑  และ   นามสัญญา ๑    คือ  รูปรางกายตัวตน
ทั้งส้ินก็ดี  และนามไดแกจิตเจตสิกทั้งหลายก็ด ี ก็ใหปลงธุระเสีย  อยาไดถือวารูปรางกาย
จิตเจตสิกเปนตัวตน  และอยาเขาใจวาเปนของของตน  ทุกส่ิงทุกอยางความจริงแลวเปน
ของภายนอกส้ินทั้งนั้น  ดูกร อานนท  ถาหากวารูปรางกายเปนตัวตนเราแทจริง  เม่ือลวงสู 
ความแกเฒาชรา  ตาฝา  หูหนวก  เนื้อหนังเหี่ยวแหง  ฟนโยกคลอน  เจ็บปวด  เหลานั้น  



 

 

 เราก็จักบังคับไดตามประสงค  วาอยาเปนอยางนั้นเลย  อยาเปนอยางนี้เลย  นี่เราบังคับ 
ไมไดตามความประสงคของเราเขาอยากจะเจ็บ จะไข จะแก จะตาย  เขาก็เปนไปตาม   
หนาที่   ของเขา  เราหมดอํานาจที่จะบังคับบัญชาเขาได  คร้ันเม่ือตายเราจะพาเอาไปสัก 
ส่ิงสักอันก็ไมได  ถาหากวาเปนตัวตนของเราแลวเราก็คงจะพาเอาไปไดตาม 
ความปรารถนา  ดูกรอานนท  ถึงเจตสิกก็ไมใชตัวตน  ไมใชของของตน  ถาหากวาจิตสิ 
เปนเรา  หรือเปนของของเรา  เราก็จักบังคับไดตามประสงควา  จิตของเราจงเปอยางน ี   
เปนอยางนั้น  จงมีสุขสําราญทุกเม่ือ  อยาทุกขอยารอนเลยดังนี้ ก็จะพึงไดตามความ 
ปรารถนา  นี่ก็หาเปนเชนนั้นไม  เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไป  เขาจะอยูจะไปก็เปนตาม    
เร่ืองตามราวของเขาเพราะเหตุรางกายจิตใจเปนอนัตตา  ไมใชตัวตน  ไมใช ของของตน 
ใหปลงธุระเสีย  อยาเขาใจถอืเอาวาเปนตัวตนและของของตนเถดิ   ดูกรอานนท  ทานจง 
ไปบอกซ่ึงสัญญาทั้ง ๒  ประการคือรูปและนามนี ้ โดยเปนอนัตตา  ไมใชตัวตนแลไมใช 
ของของตน  ใหพระคิริมานนทแจงทุกประการ  เม่ือพระคิริมานนทแจงแลว  กาอาพาธ   
ความเจ็บปวดและทุกขเวทนาก็จะหายจากรางกายของพระคิริมานนทจนหมดส้ินและ 
หายจากการอาพาธโดยรวดเร็วดวย ภนุเตอริยกัสสะปะ ขาแตอริยกัสสะปะ  ผูเปน 
ประธาน    ในสงฆ    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกขาพเจา ดวยประการ  ดังนีแ้ล     
                  

                                         อสุภะนุสสติกรรมฐาน 
         ตะทะนันตะรัง   ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส  เทศนาแกขาพเจา สืบ
ตอไปวา อานันทะ  ดูกรอานนท ตัวตนเราก็ดี  ตัวตนของผูอื่นก็ดี  ตัวตนของสัตว
เดรัจฉานทั้งหลายก็ดี  ก็มีอยูแตกองกระดูกทั้งส้ินดวยกัน  เหมือนกันทุกตัวคนและตัว
สัตว                                                                                                 

       จะหาส่ิงใดเปนแกวเปนแหวนเปนแทงเงิน  แทงทองแตสักส่ิงสักอันก็หาไมได  จะหาเอา  
       อันใดเปนตัว  เปนตน  เปนจิต  เปนเจตสิกของบุคคลผูใดก็ไมมี  ลวนเปนอนัตตาหา    

แกน สารมิได  บุคคลหญิงชาย  คฤหัสถ  นักบวช  ทั้งหลาย  มาพิจารณาเห็นแจงชัดใน
รูป         นามจิต  เจตสิก  โดยเปนอนัตตาดังนี้แลว  ก็จะมีอานิสงฆไมมีสวนที่จะพึง
ประมาณได       ทานพิจารณาแตคําวา  อัฏฐิมิญชัง  เยื่อในกระดูก  เหลานั้นทานให
ถือเอาอัฏฐิกะสัญญา       อยางเดียวเปน  อารมณ  ก็จะผองใสรุงเรืองเห็นแจงในรางกาย
ของตน  จนไดบรรลุธรรมวิเศษ  เหตุถือเอาอัฏฐิกะสัญญาเปนอารมณ  เห็นอนัตตาแจม
แจงดวยประการดังนี้  ดูกรอานนท  มรณะ สัญญา  พิจารณาความตายก็ดี  อัฏฐิกะ
สัญญา  พิจารณากองกระดูกก็ด ี ปฏิกูลสัญญา  พิจารณารางกายนี้โดยเปนของนาเกลียด
นาสะอิดสะเอียน  เต็มไปดวยหมูหนอนและ  จุลินทรียมีจํานวนมากตามลําไสนอยลําไส
ใหญ  ตามเสนเอ็นทั่วไปในรางกายและเต็มไปดวยเคร่ืองเนาของเหม็น  มีอยูในรางกาย
นี้ทุกส่ิงทุกอยาง  รางกายนี้นับวาเปนของเปลา  ไมมีอะไรเปนของเราสักส่ิงสักอัน  เกิด
มาสําคัญวาเปนสุข  ความจริงก็สุขไปอยางนี้เอง  ถาจะใหถูกตองกลาววา  เกิดมาเพ่ือ
ทุกข  เกิดมาเจ็บ  เกิดมาไข  เกิดมาเปนพยาธิ  เจ็บปวด  เกิดมาแก  เกิดมาตาย  เกิดมา
พลัดพรากจากกัน  เกิดมาหาความสุขมิได  ความสุขนั้นถาพิจารณาดูใหละเอียด  แลวมี
นอยเหลือประมาณไมพอแกความทุกข  นอนหลับนั่นแหละนับวาเปนสุข  แตเม่ือมา
พิจารณาดูใหละเอียดแลว  ซํ้าเปนทุกขไปเสียอีก   ถาผูใดพิจารณาเห็นตามดังเรา  
ตถาคตแสดงมานี้เปนนิมิตอันหนึ่ง  คร้ันจดจําไดแนนอน  ในตนแลว  ก็เปนเหตุใหได
มรรคผลนิพพานในปจจุบันนี้  โดยไมตองสงสัย  ดูกรอานนท  นักปราชญทั้งหลายผู
ฉลาดดวยปญญา  ทานบําเพ็ญอสุภานุสสตกิรรมฐาน  ปรารถนา  เอาพระนิพพานเปน
ที่ตั้งนั้น  ทานยอมถือเอาอสุภะในตัว  เปนอารมณของกรรมฐาน  ถายังเอาอสุภะ



 

 

ภายนอกเปนอารมณอยูแลวยังไมเต็มทางปญญา  เพราะยังอาศัย  สัญญาอยู  เอาอสุภะ
ในตัวเปนอารมณของกรรมฐาน  ไดจึงเปนที่สุดแหงทางปญญา  เปนตัววิปสสนาญาณ
ได  ดูกรอานนท  บุคคลผูใดปรารถนาพระนิพพาน  จงยังอสุภะ  กรรมฐานในตนใหเห็น
แจงชัดเถิด  คร้ันไมเห็นก็ใหพิจารณา  ปฏิกูลสัญญาลงในตนวา  แมตัวของเรานี้ถึงยังมี
ชีวิตอยู  ก็เปนของพึงนาเกลียดพึง  นาเบื่อหนายยิ่งนัก  ถาหากวาไมมีหนังหอหุมไวแลว  
ก็จะเปนของนาเกลียดเหมือนอสุภะแท  เพราะมีหนังหุมหอไวจึงพอดูได  อันที่แท
ตัวตนแหงเรานี้  จะตั้งอยูไดก็ดวยลมอัสสาสะ  ปสสาสะเทานั้น  ถาขาดลมหายใจเขา
ออกแลว  ตัวตนนี้ก็จะเนาเปอยผุพัง   ตอแตนั้นก็จะเปนอาหารของสัตวทั้งหลายมี
หนอนเปนตน  จะมาเจาะไชกิน  สวนลมหายใจเขา-ออกซ่ึงเปนเจาชีวิตนั้นเลา  ก็เปน
อนัตตา  ไมใชตัวไมใชของของตัว  เขาอยากอยู  เขาก็อยู  เขาอยากดับเขาก็ดับ  เราจะ
บังคับบัญชาเขาไมไดตามปรารถนา  ถาหากขาดลมหายใจเขาออกแลว  ความสวย  
ความงามในตน  และความสวยความงามภายนอก  คือ  บุตรภรรยาและขาวของเงินทอง  
เคร่ืองอุปโภคบริโภคทั้งปวง  ก็ยอมหายไปส้ินดวยกันทั้งนั้น  เหลียวซายแลขวาจะได
เห็น  บุตรภรรยาและหลานก็หามิได  ตองอยูคนเดียวในปาชา  หาผูใดจะเปนเพ่ือนสอง
มิได                    ดูกรอานนท บุคคลผูใดพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐาน  ๓๒  ประการ  
เห็นซากผีดิบในตน  ชื่อวาไดถือเอาความสุขในทางพระนิพพาน  วิธีเจริญอสุภ
กรรมฐานตามลําดับ  คือปลงจิตลงในเกสา(ผม)ใหเห็นเปนอสุภะ  แลวใหสําคัญในเกสา
นั้นวาเปนอนัตตา  แลวใหเอาจิตปลงใหเห็นเปนอสุภะเปนอนัตตา  แลวเอา นะขา (เล็บ)  
ทันตา (ฟน) ตั้งลงปลงจิตเปนอสุภะเปนอนัตตา  แลวใหเอา ตะโจ (หนัง)ตั้งลง
ตามลําดับไป  จนถึงมัตถะเกมัตถะลุงคัง  เปนที่สุด  พิจารณาใหเห็น  เปนอสุภะเปน
อนัตตาโดยนัยเดียวกัน  ดูกรอานนทเราตถาคตแสดงมานี้โดยพิสดารใหกวางขวางทั้ง

เบื้องตนและเบื้องปลาย  แทจริงบุคคลผูมีปญญา  ก็ใหสงเคราะหลงใน  อนิจจัง  ทุกขัง  
อนัตตา   เทานั้น  บุคคลผูมีปญญา  จะเจริญอสุภะกรรมฐาน  ทานมิไดเจริญแตตน
ลําดับไปจนถึงปลาย  เพราะเปนการเนิ่นชา  ทานยกอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นพิจารณา
สงเคราะหลงใน  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ทานก็ยอมไดถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวก  
การที่เจริญอสุภะกรรมฐานนี้ก็เพ่ือจะใหเบื่อหนายในรางกายของตน  อันเห็นวาเปนของ
สวยงาม  ทั้งวัตถุภายในและภายนอกใหเห็นเปนของเปอยเนาผุพัง  จะไดยกตนใหพน
จากกิเลส  ตัณหา  ผูมีปญญารูแลวไมควรชื่นชมยินดีในรูปตนและผูอื่น  ทั้งรูปหญิงรูป
ชาย  ทั้งวัตถุขาวของดีงามประณีตบรรจงอยางใดอยางหนึ่งเลย  เพราะวาความรักนั้น
เปนกองกิเลสทั้งส้ิน  ถาหามใจใหหางจากกองกิเลสได  จึงจะไดรับ  ความสุขทั้งชาตินี้
และชาติหนา  ถาหากใจยังพัวพันอยูในกองกิเลสแลว  ถึงแมจะไดรับความสุขสบายก็
เพียงชาตินี้เทานั้น  เบื้องหนาตอไปไมมีทางที่จะไดเสวยสุขมีแตทุกขโดยถายเดียว  ผูมี
ปญญาเม่ือไดเจริญอสุภะนุสสติกรรมฐาน  เอาทะวัตติงสาการ ๓๒ เปนอารมณ  ก็ควร
ละกองกิเลสตัณหาใหขาดสูญ  เม่ือรูแลวปฏิบัติตามจึงจะเห็นผลเปนกุศลตอไป  เม่ือรู
แลวไมปฏิบัติตามก็หาผลอานิสงสมิได  เพราะละกิเลสตัณหามิได  เปรียบเหมือนบุคคล
ผูตกเขาไปในกองเพลิงเม่ือรูวาเปนกองเพลิง  ก็รีบหลีกหนีออกไป    จึงจะพนจากความ
รอน  ถารูวาตัวตกเขาอยูในกองเพลิง  แตมิไดพยายามที่จะหลีกออกหนีออก    จะพน
จากความรอน  ความไหมอยางไรได   ขออุปมานี้ฉันใด  บุคคลรูแลววา  ส่ิงนี้เปนโทษแต
มิไดละเสียก็มิพนจากโทษเหมือนกันกับ  ผูไมพนจากกองเพลิงฉะนั้น  ดูกรอานนทผูรู
แลวมิไดทํา  ตามนั้น  จะนับวาเปนคนรูไมไดเพราะไมเกิดมรรคเกิดผลเลย  เราตถาคต
อนุญาตตั้งศาสนธรรมคําส่ังสอนไวนี้  ก็เพ่ือวา  เม่ือผูรูแลววาส่ิงใดเปนโทษใหละเสีย  
มิใชตั้งไวเพ่ืออานเลน  ฟงเลน  พูดเลน  เทานั้น  บุคคลทั้งหลายลวนเสวยสุขในมนุษย



 

 

และในอบายภูมิทั้งนั้น  ไมใชส่ิงอื่นเลย  เปนเพราะกิเลส  ราคะ  ตัณหาอยางเดียว  ถา
บุคคลผูยังไมพนจากกิเลสราคะตัณหาตราบใด  ก็ยังไมเปนผูพนจากอบายทุกขไดจน
ตราบนั้น  บุคคลผูมิไดพนจากกิเลสราคะตัณหานั้นจะ  ทําบุญใหทานสรางกุศลอยาง
แข็งแรงเทาใดก็จะไดเสวยความสุขในมนุษยโลกและเทวโลกเพียงเทานั้น  ที่จะไดเสวย
สุขในพระนิพพานนั้นเปนอันไมไดเลย  ถาประสงคตอพระนิพพานแท  ใหโกนเกลาเขา
บวชในพระศาสนาไมวา บุรุษหญิงชาย  ถาทําไดอยางนี้ เชื่อวาปฏิบัติใกลตอพระ
นิพพาน  เพราะวาเมืองนิพพานนั้นปราศจากกิเลสตัณหา  ผูมีปญญา  เม่ือปรารถนา
ความสุขในพระนิพพานนั้นปราศจากกิเลสตัณหา  ผูมีปญญา  เม่ือปรารถนาความสุขใน
พระนิพพานจงออกบวชในพระพุทธศาสนา  แลวตั้งใจเจริญสมถวิปสสนา  อยาใหหลง
โลกหลงทาง  ถาไมรูทางพระนิพพานมีแตตั้งหนา  ปรารถนาเอาเทานั้นก็จะหลงขึ้นไป
ในอรูปพรหม  ชื่อวาหลงโลกหลงทางไปในภพตางๆใหหางจากพระนิพพานไป  การ
ทําบุญทํากุศลทั้งหลายนั้น  มิใชวาจะใหบุญนั้นพาไปในที่อื่น    ใหทําเพ่ือระงับดับกิเลส
ไดอยางเดียว   อยาเขาใจวาทําบุญทํากุศลแลวบุญกุศลนั้นจะยกเอาตัวนําเขาไปสูพระ
นิพพานเชนนั้นหามิได   ทําเพ่ือจะระงับกิเลสตัณหา  แลวจึงจะไปพระนิพพานได  
กิเลสตัณหานั้นมีอยูที่ตัวของเรา  ถาเราไมทําใหดับ  ใครจะมาชวยดับให  ตนเหงาเคามูล
ของกิเลสตัณหาอยูที่เรา  ถาเราดับไมไดก็ไมถึงซ่ึงความสุขในพระนิพพาน 
 

 
 
 
 

เมืองพระนิพพาน 
ตะทะนันตะรัง  ในลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส  เทศนาตอไปอีกวา  

อานนท  นิพพานัง นะคะรัง   นามะ  อันเชื่อวาเมืองพระนิพพาน  ยอมตั้งอยูในที่สุด
แหงโลก  โลกมีที่สุดเพียงใด  พระนิพพานก็ตั้งอยูที่สุดนั้น  พระนิพพาน  เปนพระมหา
นครอันใหญเปนที่บรมสุขหาที่เปรียบมิได  คําที่วาที่สุดแหงโลกนั้น  จะถือเอาอากาศ
โลกหรือจักรวาล  โลกเปนประมาณนั้นมิได  อากาศโลกและจักรวาลโลกนั้น  มีที่สุด
เบื้องต่ําก็เพียงใตแผนดิน  แผนดินนี้มีน้ํารอง   ใตน้ํานั้นมีลม  ลมนั้นหนาได  ๙  แสน  ๔  
หม่ืนโยชนสํารองน้ําไว  ใตลมน้ําลงไปเปนอากาศหาที่สุดมิได  ที่สุดโลกเบื้องต่ําก็เพียง
ลมเทานั้น  อันวาที่สุดแหงจักรวาลโลกเบื้องขวางนั้น  มีอนันตจักรวาลเปนเขต  นอ
กอนันตจักรวาลออกไปเปน  อากาศวางๆ อยู  จึงวาโดยขวางมีอนันตจักรวาลเปนที่สุด  
อันวาที่สุดแหงจักรวาลโลกเบื้องบนนั้น  มีอรูปพรหมเปนเขต  เฉพาะอรูปพรหม ๔ ชั้น
นั้น  พระพุทธเจาตรัสวาเปน  นิพพานพรหมหรือนิพพานโลก  นิพพานโลกนี้เปนที่ไม
ส้ินสุด  สวนวานิพพานของพระพุทธเจา  ซ่ึงมีนิพพานเปนที่สุดแลว  ตออรูปพรหม  ๔  
ชั้นขึ้นไปก็เปนแตอากาศที่วางๆอยู  จึงวาที่สุดเบื้องบน   เพียงอรูปพรหมเทานั้น   จะ
เขาใจเอาเองวาลมรองน้ําและอนันตจักรวาลและอรูปพรหมเปนที่สุดของโลก  เมืองพระ
นิพพานคงตั้งอยูในที่สุดของโลกเหลานั้น ดังนี้  พระพุทธเจาจึงหามวา  อยาพึงเขาใจ
อยางนั้นเลย    ที่ทั้งหลายเหลานั้น  ใครๆ ก็ไมสามารถไปถึงดวยกําลังกาย  หรือ  ดวย
กําลังยานพาหนะมียานชางยานมาได  อยาเขาใจวาเมืองนิพพานตั้งอยูในที่สุดของโลก
เหลานั้น   หรือตั้งอยูในที่แหงนั้นแหงนี้  อยาเขาใจวาตั้งอยูในที่ใดที่หนึ่งเลย   แตวาพระ
นิพพานนั้น   หากมีอยูในที่สุดของโลกเปนของจริง  ไมตองสงสัยใหทานทั้งหลายศึกษา
ใหเห็นโลก  รูโลกเสียใหชัดเจน  ก็จักเห็นพระนิพพาน  พระนิพพานก็ตั้งอยูในที่สุดแหง



 

 

โลกนั้นเองดูกรอานนท  บุคคลทั้งหลายถึงที่สุดโลกออกจากโลกไดแลว  จึงเชื่อวาถึงพระ
นิพพานและรูตนวาเปนผูพนทุกขแลวและอยูสุขสําราญบานใจทุกเม่ือ  หาความเรารอน
โศกเศราเสียใจมิได   ถาผูใดยังไมถึงที่สุดโลกยังออกจากโลกไมไดตราบใด  ก็ชื่อวายังไม
ถึงพระนิพพานจะตองทนทุกขนอยใหญทั้งหลายเกิดๆ  ตายๆ  กลับไปกลับมาหาที่สุด
มิไดอยูตราบนั้น บุคคลทั้งหลายเปนผูตองการพระนิพพาน  แตหารูไมวาพระนิพพาน
นั้นเปนอยางไร  อยูที่ไหน  การปฏิบัต ิ ในทาน  ศีล  สมาธ ิ ปญญา  อันเปนทางไปสูพระ
นิพพาน  ก็ไมเขาใจ  ก็ไมรูไมเห็นไมเขาใจแลว  จะไปสูพระนิพพาน  นั้นเปนการลําบาก
ยิ่งนัก   เปรียบเหมือนคน ๒ คน  ผูหนึ่ง  ตาบอด  ผูหนึ่งตาดี  จะวายน้ําขามมหานทีอัน
กวางใหญ  ในคนทั้ง ๒ นั้น  ผูใดจักถึงฝงขางโนนกอน  คนผูตาดีตองถึงกอน  สวนคนผู
ตาบอดนั้น  จะวายน้ําขามไปถึงฝงฟากโนนแสนยากลําบาก  บางทีจะตายเสียใน
ทามกลางแมน้ํา  เพราะไมรูไมเห็นวาฝงอยูที่ไหน  ขออุปมานี้ฉันใด   คนไมรูไมเห็น
พระนิพพานอยูที่ไหนเปนอยางไร  ทางจะไปก็ไมเขาใจ  เปนแตอยากไดอยากถึง  อยาก
ไปพระนิพพาน  เม่ือเปนเชนนี้การไดถึงของผูนั้นก็ตองเปนของลําบากยากแคนอยู  เปน
ของธรรมดา  บางทีจะตายเสียเปลา  จะไมไดเงื่อนเคาของนิพพานเลย  ผูศึกษาพึงเขาใจ
วา  พระนิพพานอยูที่สุดของโลก  ศีล  สมาธ ิ ปญญา  เปนทางไปพระนิพพาน  ถารู
อยางนี้ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานไดบาง  แมเม่ือรูแลวอยางนั้นก็จําตองพากเพียร
พยายามเต็มที ่ จึงจะถึงเหมือน  คนตาดีวายน้ําขาม  ก็ตองพยายามจนสุดกําลังจึงจะ
ขามพนได  มีอุปไมยเหมือนกันฉันนั้น  ดูกรอานนท  บุคคล  ทั้งหลายผูปรารถนาพระ
นิพพานควรศึกษาใหรูแจง  คร้ันรูแจงแลวถึงก็ตาม  ไมถึงก็ตาม  ก็ไมเปนทุกขแกใจ  ถา
ไมรูแตอยากไดยอมเปนทุกขมากนัก  เปรียบเหมือนบุคคล  อยากไดวัตถุส่ิงหนึ่งแตหาก
ไมรูจักวัตถุส่ิงนั้น  ถึงวัตถุส่ิงนั้นจะมีอยูจําเพาะหนา  ก็ไมอาจถือเอาไดเพราะไมรู  ถึง

จะมีอยูก็มีเปลาๆ  สวนตัวก็ไมหายความอยากได  จึงเปนทุกขยิ่งนัก  ผูปรารถนาพระ
นิพพานแตมารูจักพระนิพพานก็เปนทุกขเชนนั้น  จะถือเสียวาไมรูก็ชางเถอะ  เรา
ปรารถนาเอาคงจะไดอยางนี้ก็ผิดไป  ใชไมได  แมแตผูรูแลวตั้งหนาบากบั่นขวนขวาย  
จะใหไดถึงก็ยังเปนการยากลําบากอยางยิ่ง  บุคคลผูไมรูไมเห็นพระนิพพานและจะถึง
พระนิพพาน  จะมีมาแตที่ไหน  อยาวาแตพระนิพพานเลย แมจะทําการส่ิงใดก็ด ี  เปน
ตนวา  ชางเงิน  ชางทอง  ชางเหล็ก  ชางไม  ชางวาดเขียนตางๆ  เปนตน  ตองรูดวยใจ
หรือเห็นดวยตาเสียกอนจึงจะกระทําส่ิงนั้นใหสําเร็จได    ผูปรารถนาพระนิพพานก็ตอง
ศึกษาใหรูจักพระนิพพานไว   กอนจึงจะทําส่ิงนั้นใหสําเร็จได   ผูปรารถนาพระนิพพาน
ก็ตองศึกษาใหรูจักพระนิพพานไวกอนจึงจะได    จะมาตั้งหนาปรารถนาเอาโดยความ
ไมรูนั้น  จะมีทางไดมาที่ไหน  ดูกรอานนท บุคคลทั้งหลายควรจะศึกษาใหรูใหแจงทาง
ของพระนิพพานไวใหชัดเจนแลวไมควรประมาท    แมปรารถนาจะไปก็ไป   แมไม
ปรารถนาจะไป  ก็อยาไป  คร้ันเห็นดีแลว  จิตประสงคแลว  ก็ใหปฏิบัติในทางของพระ
นิพพานดวยจิตอันเลื่อมใสก็อาจจะสําเร็จ   ไมสําเร็จก็จะเปนอุปนิสัยตอไป  ผูที่ไมรูแม
ปรารถนาจะไป  หรืออยูใกลที่นั้นบอยๆ ก็ไมอาจถึง  เพราะเขาใจผิดคิดวาอยูที่นั่นที่นี ้ ก็
เลยผิดไปตามจิตที่คิดหลงไปหลงมา  อยูในวัฏสงสาร  ไมมีวันที่จะถึงพระนิพพานได 

 
                                           ครูที่ดี 

ดูกรอานนท  บุคคลผูไมรู  ไมแจงไมเขาใจพระนิพพาน  ไมควรจะส่ังสอนพระนิพพาน
แกทานผูอื่น  ถาขืน  ส่ังสอนก็จะพาทานหลงหนทาง จะเปนบาปเปนกรรมแกตน  ควร
จะส่ังสอนแตเพียงทาง มนุษยสุคต ิ สวรรคสุคติ  เปนตนวา  สอนใหรูจักทาน  ใหรูจัก
ศีล  ๕  ศึล ๘  ใหรูจักกุศลกรรมบถ  ใหรูจักปฏิบัติมารดาบิดา  ใหรูจักอุปชฌายอาจารย  



 

 

ใหรูจักกอสรางบุญกุศลตางๆ  ที่เปนประโยชนแกตนและผูอื่น  เพียงเทานี้ก็อาจจะได
มนุษยสมบัต ิ สวรรคสมบัติ พอสมควรอยูแลว  สวนความสุขในโลกุตตรนิพพานนั้น  
ผูใดตองการจริง  ตองรักษาศีล ๕ ศีล ๑๐  ศิลพระปาติโมกขเสียกอนจึงชื่อวา  เขาใกล
ทางมีโอกาสที่จะไดจะถึงโลกุตตรนิพพานโดยแท   แมผูที่จะจะเจริญทางพระนิพพาน
นั้นก็ใหรูจักทานผูเปนครูวารูแจงทางพระนิพพานจริง  จึงไปอยูเลาเรียน  ถาไปอยูเลา
เรียนในสํานักของทานผูไมรูไมแจง  ก็จะไมสําเร็จ  โลกุตตรนิพพานได  เพราะวาทาง
แหงโลกกุตตรนิพพานนี้  เลาเรียนไดดวยยากยิ่งนักดวยเหตุสัตวยินดีอยูในกามสุข  อัน
เปนขาศึกแกพระนิพพานโดยมาก ภันเต อริยะกัสสะปะ   ขาแตพระอริยกัสสปะ  ผูมี
อายุ  พระพุทธเจาไดตรัสเทศนาแก  ขาฯ อานนทดวยประการดังนี้  ขอใหพระสงฆ
ทั้งหลาย  จงทราบดวยผลญาณแหงตน  ดังแสดงมานี้เถิดตะทะนันตะรัง   ลําดับนั้น
พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา  อานันทะ  ดูกรอานนทอันวาบุคคลทั้งหลาย  ผู
ปรารถนาซ่ึงพระนิพพาน  ควรแสวงหาซ่ึงครูที่ดีที่อยูเปนสุขสําราญมิไดประมาท  
เพราะพระนิพพานไมเหมือนของส่ิงอื่น  อันของส่ิงอื่นนั้นเม่ือผิดไปแลวก็มีทางแกตัว
ได  หรือไมสูเปนอะไรนัก  เพราะไมละเอียดสุขุมมาก  สวนพระนิพพานนี้ละเอียดสุขุม
ที่สุด  ถาผิดแลวก็เปนเหตุใหไดรับความทุกข  เปนนักหนา  ทําใหหลงโลกหลงทางหาง
จากความสุข   ทําใหเสียประโยชนเพราะอาจารย  ถาไดอาจารยที่ถูกที่ด ี ก็จะไดรับผลที่
ถูกที่ดี  ถาไดอาจารยที่ไมรูไมดีไมถูกไมตอง  ก็จะไดรับผลที่ผิดเปนทุกขพาใหหลงโลก
หลงทาง  พาใหเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารส้ินกาลนาน  เปรียบเหมือนผูจะพาเรา
ไปในที่ตําบลใดตําบลหนึ่ง  แตผูนั้นไมรูจักตําบลนั้น  แมเราเองก็ไมรู  เม่ือกระนั้น  ไฉน
เขาจึงจะพาเราไปใหถึงตําบลนั้นไดเลา  ขออุปมานี้ฉันใด  อาจารยผูไมรูพระนิพพาน  
และจะพาเราไปพระนิพพานนั้น  ก็จะพาเราหลงโลกหลงทาง  ไปๆ  มาๆ  ตายๆ  เกิดๆ  

อยูในวัฏสงสาร  ไมอาจถึงพระนิพพานได  เหมือนคนที่ไมรูจักตําบลที่จะไปและเปนผู
พาไปก็ไมอาจจะถึงได  มีอุปไมยฉันนั้น  ผูคบครูอาจารยที่ไมรูดีและไดผลที่ไมดี  มีใน
โลกมิใชนอย  เหมือนดัง  พระองคุลิมาลเถระไปเรียนวิชาในสํานักครูผูมีทิฏฐ.ิอันผิด  คือ
เปนมหาโจรฆาคนลมตายเสียดวยนับพัน  หากเราตถาคตรูเห็นมีความสงสารเวทนามา
ของในขาย  สยัมภูญาณ  จึงไดไปโปรดทรมานใหละเสียซ่ึงพยศอันราย  เปนการลําบาก
มิใชนอย  ถาไมไดพระตถาคตแลวพระองคุลิมาลก็จักไดเสวยทุกขอยูในวัฏฏสงสารส้ิน
ชาติเปนอันมาก   ดูกรอานนท  บุคคลผูไมรูพระนิพพานไมควรเปนครู  ส่ังสอนทาน
ผูอื่นในทางพระนิพพานเลย  ตางวาจะส่ังสอนเขา  จะส่ังสอนวากระไรเพราะตัวไมรู  
เปรียบเหมือนบุคคลไมเคย  เปนชางเขียนหรือชางตางๆ มากอนแลวและอยากเปนครูส่ัง
สอนเขา  จะบอกแกเขาวากระไร  เพราะตัวเองก็ไมรู  ไมเขาใจจะเอาอะไรไปบอกไป
สอนเขา  จะเอาแตคําพูดเปนครูทําตัวอยางใหเขาเห็นเชนนั้นไมได  จะใหเขาเลาเรียน
อยางไร  เพราะไมมีตัวอยางใหเขาเห็นดวยตาใหรูดวยใจ    เขาจะทําตามอยางไรได  ตัว
ผูเปนครูนั้นแลตองทํากอน  ถาทําไมไดก็ไมควรเปนครูสอนเขา  ถาขืนเปนครูก็จะพาเขา
หลงโลกหลงทาง  เปนบาปเปนกรรมแกตัวนักหนาทีเดียว  พระพุทธเจาตรัสแกขาฯ 
อานนทดังนี้แล   ตะทะนันตะรัง     ลําดับนั้น  พระพุทธเจาตรัสเทศนา  ตอไปอีกวา  
อานันทะ  ดูกรอานนท  อันวาบุคคลผูจะสอนพระนิพพานนั้นจะตองใหรูแจงประจักษ
ชัดเจนวา  พระนิพพานมีอยูในที่นั้นๆ  มีลักษณะอาการอยางนั้นๆ ตองรูใหแจงชัด    จะ
กลาวแตเพียงวาจาวานิพพานๆ ดวยปาก  แตใจไมรูแจงชัดเชนนั้นไมควรเชื่อถือเลย    
ตองใหรูแจงชัดในใจกอน  จึงควรเปนครูเปนอาจารยสอนผูอื่นตอไป  จะเปนเด็กก็ตาม  
ผูใหญก็ตาม  ถารูแจงชัดซ่ึงพระนิพพานแลว  ก็ควรเปนครูเปนอาจารยและควรนับถือ
เปนครูเปนอาจารยได  แมจะเปนผูใหญสูงศักดิ์สักปานใดก็ตาม  ถาไมรูไมเขาใจแลวไม



 

 

ควรนับถือเปนครูเปนอาจารยเลยดูกรอานนท  ถาอยากไดสุขอันใด  ก็ควรรูจักสุขอัน
นั้นกอนจึงจะได  เม่ืออยากไดสุขในพระนิพพาน  อยากไดสุขในมนุษยและสวรรค  ก็ให
รูจักสุขในมนุษยและสวรรคนั้นเสียกอนจึงจะได  ถาไมรูจักสุขอันใด  ก็ไมอาจยัง
ความสุขอันนัน้ใหเกิดขึ้นได  ไมเหมือนทุกขในนรก  อันทุกขในนรกนั้น  จะรูก็ตามไมรู
ก็ตามถาทํากรรมที่เปนบาปแลว  ผูที่รูหรือผูที่ไมรูก็ตกนรกเหมือนกัน  ถาไมรูจักนรกก็
ยิ่งไมมีเวลาพนจากนรกได  ถึงจะทําบุญใหทานสักปานใดก็ไมอาจพนจากนรกไดแต
มิใชวาทําบุญใหทานไมไดบุญ  ความสุขที่ไดแตการทําบุญนั้นมีอยู  แตวาเปนความสุขที่
ยังไมพนจากทุกขในนรก    เม่ือยังไมรูไมเห็นนรกตราบใด  ก็ยังไมพนจากนรกอยูตราบ
นั้น  คร้ันไดเขาถึงนรกแลว  เม่ือไดรูทางออกจากนรกไดแลวปรารถนาจนจากนรกก็พน
ได  เม่ือไมอยากพนก็ไมอาจพนได     ตองรูจักแจงชัดวานรกอยูในที่นั้นๆ มีลักษณะ
อาการอยางนั้นๆ และควรรูจักทางออกจากนรกใหแจงชัด  ทางออกจากนรกนั้นก็คือ  ศีล 
๕ ศีล ๑๐  ศีลพระปาติโมกขนั่นเอง  เม่ือรูแลวอยากจะออกใหพนก็ออกได  ไมอยากจะ
ออกใหพนก็ออกไมได  ผูที่รูกับผูที่ไมรูยอมไดรับทุกขในนรกเหมือนกัน  สวนความสุข
ในมนุษยสวรรคและพระนิพพานนั้นตองรูจึงจะได  ถาไมรูไมเขาใจไมไดเลย  มีอาการ
ตางกันอยางนี ้   ดูกรอานนท  เม่ืออยากรูจักนรกและสวรรคและพระนิพพานก็ใหรูเสีย  
ในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู  เม่ืออยากพนทุกขในนรกก็รีบออก  ใหพนเสียเม่ือยังไมตาย เม่ือ
อยากไดสุขในมนุษยหรือในสวรรคหรือในนิพพาน  ก็ใหรีบขวนขวายหาสุขเหลานั้นไว
แตเม่ือยังไมตาย  จะถือวาตายแลวจึงพนทุกขในนรก  ตายแลวจึงจะไปสวรรคไปพระ
นิพพานดังนี ้ เปนอันใชไมได  เสียประโยชนเปลา  อยาเขาใจวาเม่ือมีชีวิตอยูสุขอยาง
หนึ่ง  เม่ือตายไปแลวมีสุขอีกอยางหนึ่ง  เชนนี้เปนความรูที่เขาใจผิดโดยแท  เพราะจิตมี
ดวงเดียว  เม่ือมีชีวิตอยูไดรับทุกขฉันใด  แมเม่ือตายไปแลวก็ไดรับทุกขฉันนั้น  เม่ือยังมี

ชีวิตอยูมีความสุขฉันใด  เม่ือตายไปแลวกไ็ดรับความสุขฉันนั้น  ไมตองสงสัย  เม่ือยังมี
ชีวิตอยูยังไมรูไมเห็นซ่ึงความทุกขและความสุขมีสภาวะดังนี ้ เม่ือตายไปแลวจะซํ้าราย
ยิ่งนัก  จะมีทางรูทางเห็นดวยอาการอยางไร  พระพุทธเจาไดตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท  
ดวยประการดังนี ้
 

                                          คนหลง 
ตะทะนันตะรัง    ลําดับนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา  ดูกรอานนท  

บุคคลผูใดมิไดทําบุญใหทานรักษาศีลเปนตน  ไวสําหรับตัวเสียกอนเม่ือยังมีชีวิตอยู  ผู
นั้นก็เปนคนหลง  บุคคลผูใดอยากไดความสุขแตมิได  กระทําตนใหไดรับความสุขไว
กอน  ตั้งแตเม่ือยังมีชีวิตอยู  เขาใจเสียวาตายไปแลวภายหนาจึงจะไดรับความสุขเชนนี ้ 
ผูนั้นก็เปนคนหลง  บุคคลผูใดอยากใหตนพนทุกข  แตไมไดกระทําตนใหพนทุกขเสีย
ตั้งแตเม่ือยังมีชีวิตอยู  เขาใจเสียวาตายไปแลวจึงจะพนทุกข  ดังนี้ผูนั้นก็เปนคนหลง  
บุคคลผูใดที่ทําความเขาใจวา  เม่ือยังมีชีวิตอยูนี้เปนอยางหนึ่ง  ตายไปแลวเปนอีกอยาง
หนึ่ง  บุคคลผูนั้นก็เปนคนหลง  บุคคลผูใดเขาใจเสียวา  เม่ือยังเปนคนยังมีชีวิตอยูนี้ไมรู
ไมเห็น  ไมไดไมเปนก็ชางเถิดไมเปนไร ตายไปแลวภายหนา หากจะไดรู จะไดเห็นจะได
จะเปน ผูนั้นก็เปนคนหลง บุคคลผูใดเขาใจเสียวาเม่ือยังเปนคนมีชีวิตอยูนี้เปนสุขก็ชาง
เถิด  ตายไปแลวจะไดสุข  ผูนั้นก็เปนคนหลง  บุคคลผูใดถือเสียวา  เม่ือยังมีชีวิตอยูนี้
ทุกขก็ชางเถิดไมเปนไรตายไปแลวจะไดสุข  ผูนั้นก็เปนคนหลง  บุคคลถือเสียวา เม่ือยัง
เปนคนมีชีวิตอยูนี้  จะทุกขก็ดี  จะสุขก็ดี  จะชั่วก็ดี  ก็ชางเถิด  ตายไปแลวจะไป  เปน
อะไรก็ชางเถิด  ใครจะตามไปรูไปเห็น  ผูนั้นก็เปนคนหลง  ดูกรอานนท  บุคคลทั้งหลาย
ปรารถนาอยากพนทุกข  หรือปรารถนาอยากใหไดสุขประเภทใด  ก็ควรใหไดใหถึงเสีย



 

 

แต  ในชาตินี้  ถาถือเอาภายหนาเปนประมาณแลว  ชื่อวาเปนคนหลงส้ินทั้งนั้น  แม
ความสุขอยางสูงคือพระนิพพาน  ผูปรารถนาก็พึงรีบขวนขวายใหไดใหถึงเสียแตเม่ือยัง
เปนคนมีชีวิตอยูนี้    ดูกรอานนท  อันความสุขในพระนิพพานนั้นมี  ๒  ประเภท  คือ  
ดิบ  ๑  สุก  ๑  ไดความวา  เม่ือยังเปนคนมีชีวิตอยูไดเสวยสุขในพระนิพพานนั้นไดชื่อวา  
พระนิพพานดิบ  เม่ือตายไปแลวไดเสวยสุขในพระนิพพานนั้น  ชื่อวาพระนิพพานสุก  
พระนิพพานมี ๒  ประเภทเทานี ้ นิพพานโลกีย      นิพพานพรหม  เปนนิพพานหลงไม
นับเขา  ในที่นี้    พระนิพพานดิบนั้นเปนของสําคัญควรใหรูใหเห็น  ใหไดถึงไวเสียกอน
ตาย  ถาไมไดพระนิพพานดิบนี้แลว  ตายไปก็จะไดพระนิพพานสุกนั้นไมมีเลย  ถาไมรู
ไมเขาใจ  ก็ยิ่งไมมีทางได  แตรูแลวเห็นแลวพยายามจะใหไดใหถึง  ก็แสนยากแสนลําบาก
ยิ่งนักหนา  ผูใดเห็นวาพระนิพพานมีอยางเดียวตายแลวจึงจะได  ผูนั้นชื่อวาเปนคนหลง  
สวนพระนิพพานดิบนั้นจะจัดเอาความสุขอยางละเอียด  เหมือนอยางพระนิพพานสุก
นั้นไมได  แตก็เปนความสุขอยางละเอียดสุขุมหาส่ิงเปรียบไมไดอยูแลว  แตหากยังมีกลิ่น
รสแหงทุกขกระทบถูกตองอยู จึงไมละเอียดเหมือนพระนิพพานสุก  เพราะพระนิพพาน
สุกไมมีกลิ่นรสแหงทุกข  จะมากล้ํากรายปราศจากสรรพส่ิงทั้งปวง  แตพระนิพพานดิบ
นั้นตองใหไดไวกอนตาย  ดูกรอานนท  อันวาพระนิพพาน  นั้นพึงใหดูอยางแผนพระ
ธรณีมีลักษณะอาการฉันใด  ก็ใหตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้น  ถาทําไดเชนนั้นก็ไดชื่อวา
ถึงพระนิพพานดิบ  ถาทําไมได  แตพูดวาอยากไดจะพูดมากมายทาไรๆ ก็ตาม  ก็ไมอาจที่
จะไดถึงเลย  ถาปรารถนาจะถึงพระนิพพานแลว  ตองทําจิตทําใจของตน  ใหเปนเหมือน
แผนดินเสียกอน  ไมใชเปนของทําไดดวยงาย  ตองพากเพียรลําบากยากยิ่งนักจึงจะได  
จะเขาใจวาปรารถนา  เอาดวยปากก็คงจะได  อยางนี้เปนคนหลงไปใชไมได  ตองทําตัว
ทําใจใหเปนเหมือนแผนดินใหจงได  ลักษณะของแผนดินนั้น  คนและสัตวทั้งหลายจะทํา

รายทําด ี กลาวราย  กลาวดีประการใด  มหาปฐพีนั้นก็มิไดรูไดโกรธรูเคือง  ที่วาทําใจให
เหมือนแผนดินนั้น  คือวาใหวางใจเสีย  อยาเอื้อเฟออาลัยวาใจของตนใหระลึกอยูวาตัวมา
อาศัยอยูไปชั่วคราวเทานั้น  เขาจะนึกจะคิดอะไรก็อยาตามเขาไป  ใหเขาใจอยูวา  เราอยู
ไปคอยวันตายเทานั้น  ประโยชนอะไรกับวัตถุขาวของ  และตัวตนอันเปนของภายนอก  
แตใจซ่ึงเปนของภายในและเปนของสําคัญ  ก็ยังตองใหปลอยวาง  อยาถือเอาวา  เปนของ
ของตัว  กลาวไวแตพอใหเขาใจเพียงเทานี้โดยสังเขป  ดูกรอานนท  คําที่วาใหปลอยวาง
จิตใจนั้นคือวาใหละความโลภความโกรธความหลง  ปลงเสียซ่ึงการรายและการดี  ที่
บุคคลนํามากลาว  มีลาภ  เส่ือมลาภ  มียศ  เส่ือมยศ  นินทา  สรรเสริญ  สุข  ทุกข  อยา
ยินดี   อยายินราย   แมปจจัยเคร่ืองบริโภค   เปนตนวาอาหารการกิน   ผาผอน  
เคร่ืองนุงหม  ที่อยูที่นอน  เภสัชสําหรับแกโรค  ก็ใหละ  ความโลภความหลงในปจจัย
เหลานั้นเสีย  ใหมีความมักนอยในปจจัย  แตมิใชวาจะหามเสียวาไมใหกินมิใหนุงหม  
ไมใหอาศัยในสถานที่  ไมใหกินหยูกกินยา  เชนนั้น  ก็หามิได  คือใหละความโลเลใน
ปจจัยเทานั้น  คือวาเม่ือไดอยางดีอยางประณีต  ก็ใหบริโภคอยางเลวทรามต่ําชา  ตามมี
ตามได  ไมใหใจขุนมัวดวยความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  อยางนี้แหละจึงจะไดชื่อวา
ปลอยวางเสียได  ถายังเลือกปจจัยอยู  คือปลอยใหความโลภ  ความโกรธ  ความหลงเขา
ครอบงํา  เพราะเหตุแหงปจจัย ๔  อยางใดอยางหนึ่งอยู  ชื่อวาถือจิตถือใจอยู  ยังไมถึง
พระนิพพานไดเลย  ถาละความโลภ  ความโกรธ  ความหลงในปจจัยนั้นไดแลว  จึงชื่อวา
ทําตัวใหเปนเหมือนแผนดินเปนอันถึงพระนิพพานไดโดยแท  มีคําสอดเขามาในที่นี้วา  
เหตุไฉนจึงมิใหถือใจ  เม่ือไมใหถือเชนนั้น  จะใหเอาใจไปไวใหที่ไหน  เพราะไมใชใจของ
คนอื่น  เปนใจของตัวแทๆ  ที่จะเปนอยูไดทุกวันนี้ก็เพราะมีใจนี่เอง  ถาไมมีใจนี้แลวก็
ตายเทานั้น  จะใหวางใจเสียแลว   จะรูจะเห็นอะไร  มีคําวิสัชนาไววา  ผูที่เขาใจวาใจนั้น



 

 

เปนของของตัวจริง  ผูนั้นก็เปนคนหลง  ความจริงไมใชจิตของเราแท  ก็คงบังคับไดตาม
ประสงควา  อยาใหแกอยาใหตายก็คงจะไดสักอยาง  เพราะเปนของตัว  อันที่จริงจิตใจ
นั้นเปนลม  อันเกิดอยูสําหรับโลก  ไมใชจิตใจของเรา  โลกเขาตั้งแตงไวกอนเรา  เราจึง
เขามาอาศัยอยูกับดวยลมจิตใจ  ณ  กาลเปนภายหลัง  ถาหากวาเปนจิตใจของเรา  เราพา
เอามาเกิด  คร้ันเกิดขึ้นแลวจิตใจนั้นก็หมดไป  ใครจะเกิดขึ้นมาไดอีก  นี่ไมใชจิตใจของ
ใครสักคน  เปนของมีอยูสําหรับโลก  ผูใดจะเกิดก็ถือเอาลมนั้นเกิดขึ้น  คร้ันไดแลวก็เปน
จิตของตน  ที่จริงเปนของสําหรับโลกทั้งส้ิน  ที่วาจิตใจของตนนั้น  ก็เพียงใหรูซ่ึงการ
บุญการกุศล  การบาป  การอกศุล  และเพียงใหรูทุกขสุข  สวรรคและพระนิพพาน  ถือ
เอาไวใหถึงที่สุดเพียงพระนิพพานเทานั้น  ถาถึงพระนิพพานแลวตองวางจิตใจคืนไวแก
โลกตามเดิมเสียกอน  ถาวางไมไดเปนโทษ  ไมอาจถึงพระนิพพานได  มีคําแกไวดังนี ้ ตะ
ทะนันตะรัง  ลําดับนั้น  พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา  อานันทะ  ดูกรอานนท  
บุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้นไปบังเกิดในอรูปพรหมอันปราศจากความรูนั้น  ก็ลวนแตบุคคล
ผูปรารถนาพระนิพพาน  แตไมรูจักวางใจใหส้ิน  ใหหมดทุกขนั้นเอง  ไมรูจักวางจิต
วิญญาณอันตนเขามาอาศัยอยูดวยกับลมของโลก  ทําความเขาใจวาเปนจิตของตัว  และ
เขาใจวาพระนิพพานมีอยูในเบื้องบนนั้น  ตัวก็นึกเขาใจเอาจิตของตัวขึ้นไปเปนสุขอยูใน
ที่นั้น  คร้ันตายแลวก็เลยพาเอาตัวขึ้นไปอยูในที่อันไมมีรูป  ตามที่จิตตนนึกไวนั้น  ดูกร
อานนท  ผูที่หลงขึ้นไปอยูในอรูปพรหมแลวจะไดถึง  โลกุตตรนพิพานนั้นชานานยิ่งนัก
เพราะวาอายุของอรูปพรหมนั้นยืนนัก  จะนับวาเทานั้นเทานี้มิอาจนับได  จึงเชื่อวา
นิพพานโลกีย  ตางกันแตมิไดดับวิญญาณเทานั้น  ถาหากดับวิญญาณก็เปนพระ
นิพพานโลกุตตรได  สวนความสุขความสําราญในพระนิพพานทั้ง ๒  นั้น  ก็ประเสริฐ
เลิศโลกเสมอกันไมตางกัน  แตนิพพานโลกียเปนนิพพานที่ไมส้ินสุดเทานั้น  เม่ือส้ิน

อํานาจของฌานแลวยังตองมี  เกิดแกเจ็บตาย  รายและด ี คุณและโทษ  สุขและทุกขยังมี
อยูเต็มที่  เพราะเหตุนั้น  ผูใดผูหนึ่งซ่ึงจะปรารถนานิพพาน  พรหมไมมีเลย  ยอมมุง
ตอโลกุตตรนิพพานดวยกันทั้งนั้น  แตไมรูจักปลอยวางวิญญาณจึงหลงไปเกิดเปนอรูป
พรหมสวนโลกุตตรนิพพานนั้นปราศจากวิญญาณ  วิญญาณยังมีที่ใด  ความเกิดแกเจ็บ
ตายก็มีอยูในที่นั้น  โลกุตตรนิพพานปราศจากวิญญาณ  จึงไมมีเกิด  ไมมีแก  ไมมีเจ็บ  
ไมมีตาย  มีแตความสุขสบาย  ปราศจากอามิส  หาความสุขอันใดจะมาเปรียบดวย
นิพพานไมมี  พระพุทธเจาตรัสแกขาฯ อานนท  ดังนี้แล 

 
                                                         ปลอยวาง 
ตะทะนันตะรัง   ลําดับนั้น      พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา  อานันทะ    ดูกร
อานนท    บุคคลผูปรารถนาพระนิพพาน  แตยังปลอยวางใจไมได  ยังอาลัยถึงความสุข
อยู  คิดวาพระนิพพานอยูในที่นี ้ จะเอาจิตแหงตนไปเปนสุขในที่แหงนั้น  คร้ันจักปลอย
วางใจเสียก็กลัววาจะไมมีอันใดนําไปใหเปนสุข  ถือใจอาลัยสุข  เหตุนั้นจึงมิไดพน
นิพพานพรหม  ดูกรอานนท  เราตถาคตแสดงวาใหปลงใจใหวางใจนั้น  เราชี้ขอสําคัญ
ที่สุดมาแสดงเพ่ือใหรูใหเขาใจไดงาย  การวางใจปลงใจนั้น  คือวางสุขวางทุกข  วางบาป
บุญคุณโทษ  วางโลภ  โกรธ  หลง  วางลาภยศ  นินทาสรรเสริญหมด  ทั้งส้ินเหมือนดังไม
มีหัวใจ  จึงชื่อวาทําใหเหมือนแผนดิน  ถายังทําไมได  อยาหวังวาจะ ไดโลกุตตรนิพพาน
เลย  ถาทําตัวใหเหมือนแผนดินไดในกาลใด  พึงหวังเถิดโลกุตตรนิพพาน  คงไดคงถึงใน
กาลนั้นโดยไมตองสงสัย  พระนิพพานเปนของไดดวยยากยิ่งนัก  แสนคนจะไดแตละคน
ก็ทั้งยาก  ดูกรอานนท  ผูมิไดทําอริยมรรคปฏิปทาใหเต็มที่  ยังเปนปุถุชนหนาไปดวย
กิเลสตัณหา  หาปญญามิได  และจะวางใจทําตัวใหเปนเหมือนแผนดินนั้น  ไมอาจทําได



 

 

เลย  เหตุที่เขาวางใจไมไดเขายังถือตัวถือใจอยูวาเปนของของตัวแท  จึงตองทรมานทน
ทุกขอยูในโลก  เวียนวายตายเกิดแลวๆ เลาๆ ไมมีส้ินสุด  ดูกรอานนท  ผูที่วางใจทําตัวให
เปนเหมือนแผนดินไดนั้น  มีแตบุคคลผูเปนนักปราชญ  และเปนสัตบุรุษจําพวกเดียวกัน
ทั้งนั้น  เพราะทานไมถือตนถือตัว  ทานวางใจใหเปนเหมือนแผนดินได  ทานจึงไดถึง
พระนพิพาน  สวนผูที่ถือตัวถือใจปลอยวางมิไดนั้น  แตลวนเปนคนโงคนเขลาส้ินทั้งนั้น
บุคคลที่เปนสัตบุรุษทานเห็นแจงชัดซ่ึงอนัตตา   ทานถือใจของทานไวก็เพียงแตใหรูบาป
บุญคุณโทษ  ประโยชน  และไมใชประโยชน  รูศีลทานการกุศลและอกุศล  รูทางสุข  ทาง
ทุกขในมนุษย  สวรรคและพระนิพพานเทานั้น  คร้ันถึงที่สุดทานก็ปลอยวางเสียตาม
สภาวะแหงอนัตตา  สวนคนโงเขลานั้น  ถือตนถือตัว  ถือวารางกายเปนอัตตาตัวตน  จึง
ปลอยวางมิได  ดูกรอานนท  อันวาบุคคลที่ถือใจนั้น  ยอมเปนคนมักโลภ  มักโกรธ  มัก
หลงบุคคลจําพวกใดที ่ ตกอยูในอํานาจแหงความโลภ  ความโกรธ  ความหลงนั้น  จะเปน
นักบวชก็ตาม  เปนคฤหัสถก็ตาม  ก็หาความสุขมิได  เบื้องหนาเม่ือตายไป  ก็หาความสุข
ในมนุษยหรือสวรรคมิไดเลย  ยอมมีอบายเปนที่ไป ณ เบื้องหนาโดยแท  ดูกร อานนท
บุคคลทั้งหลายผูปรารถนาเขาสูพระนิพพาน  จงวางเสียซ่ึงใจอยาอาลัยความสุข  การ
วางใจก็คือการวางสุข  วางทุกข  และบาปบุญคุณโทษรายด ี ซ่ึงเปนของสําหรับโลกนี้เสีย
ใหส้ิน  ส่ิงเหลานี้สรางไวสําหรับโลกนี้เทานั้น  เม่ือตองการพระนิพพานแลวตองปลอย
วางไวในโลกนี้ส้ินทั้งนั้น  จึงจะไดความสุขในพระนิพพาน  ซ่ึงเปนความสุขอยางยิ่ง  
เปนความสุขอันหาสวนเปรียบมิได  ดูกรอานนท  เม่ือจะถือเอาความสุขในพระนิพพาน
แลว  ก็ใหวางใจในโลกียนี้เสียใหหมดส้ิน  อันวาความสุขในโลกียก็มีอยูแตในอินทรียทั้ง  
๖   นี้เทานั้น  ในอินทรียทั้ง  ๖  นั้น  มีใจไวเปนเจา  เอาประสาททั้ง ๕ คือ ตา  หู  จมูก  ลิ้น  
กาย  นั้น  เปนกามคุณทั้ง ๕  ประสาททั้ง  ๕  นี้เองเปนผูแตงความสุขใหแกเจาพระยาจิต

ตราช  ประสาทตานั้นเขาไดเห็นไดดูรูป  วัตถุส่ิงของอันดีงามตางๆ  ก็นําความสุขไป
ใหแกเจาพระยาจิตตราช  ประสาทหูนั้นเม่ือเขาไดยินไดฟงศัพทสําเนียงเสียงที่ไพเราะ
เปนที่ชื่นชมทั้งปวง  ก็นําความสุขสนุกสนานไปใหเจาพระยาจิตตราช  ประสาทจมูกนั้น
เม่ือเขาไดจูบชมดมกลิ่นสุคันธรสของหอมตางๆ ก็นําความสุขไปใหแกเจาพระยาจิต
ตราช  ประสาทลิ้นนั้นเม่ือเขาบริโภคอาหารอันโอชารสวิเศษตางๆ ก็นําความสนุกสนาน
ไปใหแกเจาพระยาจิตตราช  ประสาทกายนั้นเม่ือเขาไดถูกตองฟูกเบาะเมาะหมอน  นุง
หมประดับประดาเคร่ืองกกุธภัณฑ  อันสวยงามและบริโภคกามคุณ  ก็นําความสุข
สนุกสนานไปใหแกเจาพระยาจิตตราช  เจาพระยาจิตตราชนั้นก็คือใจ  นั้นเอง  สวนใจ
นั้นเปนใหญ  เปนผูคอยรับความสนุกสนานอยางเดียวเทานั้น  สวนประสาททั้ง ๕  เปน
ผูนําความสุขไปใหแกใจ  ประสาททั้ง ๕ จึงชื่อวากามคุณ  สวนความสุขในโลกนี้  มีแต
กามคุณทั้ง ๕ นี้เทานั้น  จึงเปนเจาประเทศราชในบานนอยเมืองใหญ  ตลอดขึ้นไปจนถึง
เทวโลก     ก็มีแต  กามคุณทั้ ๕ เทานั้น  ดูกรอานนท  ผูที่จะนําตนไปมีสุข  ในพระ
นิพพาน  ตองวางเสียซ่ึงความสุขในโลกียถาวางไมได  ก็ไมไดความสุขในพระนิพพาน
เลย  ถาวางสุขในโลกียมิไดก็ไมพนทุกข  ดวยความสุขในโลกีย เปนความสุขที่เจืออยูดวย
ทุกข  คร้ันเม่ือถือเอาสุขก็คือถือเอาทุกขนั้นเอง  คร้ันไมวางสุขก็คือไมวางทุกขนั้นเอง  
จะเขาใจวาเราจะถือเอาแตสุข  ทุกขไมตองการดังนี้ไมไดเลย  เพราะสุขทุกขเปนของ
เนื่องอยูดวยกัน  ถาไมวางสุขเสียก็เปนอันไมพนทุกข  ดูกรอานนท  บุคคลทั้งหลายผูที่
จะรูวาสุขทุกขติดกันอยูนั้นหายากยิ่งนัก  มีแตเราตถาคตผูประกอบดวยทศพลญาณนี้
เทานั้น  บุคคลทั้งหลายที่ยังเปนปุถุชนคนโงเขลานั้นทําความเขาใจวาสุขก็มีอยูตางหาก  
ทุกขก็มีอยูตางหาก  คร้ันเราถือเอาสุขก็ไดสุข  เราไมถือเอาทุกข  ทุกขก็ไมมี  ดังนี้  เพราะ
เหตุที่เขาไมรูวาสุขกับทุกขติดกันอยู  เขาจึงไมพนทุกข  เม่ือผูใดอยากพนทุกขใหวางสุข



 

 

เสียก็เปนอันละทุกขวางทุกขดวยเหมือนกัน  ใครเลาจะมีความสามารถพรากสุขพราก
ทุกขออกจากกันได  แมเราตถาคตก็ไมมีวิเศษที่จะพรากจากกันได  ถาหากเราตถาคต
พรากสุขและทุกขออกจากกันได เราจะปรารถนาเขาสูพระนิพพานทําไม  เราจะถือเอา
แตสุขอยางเดียว  เสวยแตความสุขอยูในโลกเทานี้  ก็เปนอันสุขสบายพออยูแลว  นี่ไม
เปนเชนนั้น  เราแสวงหาความสุขโดยสวนเดียว  ไมมีทางที่จะพึงได  เราจึงวางสุขเสีย  
คร้ันวางสุขแลวทุกขไมตองวางก็หายไปเอง  อยูกับเราไมไดเราจึงสําเร็จพระนิพพาน  
พนจากกองทุกขดวยประการดังนี้  ดูกรอานนท  อันสุขในโลกียนั้น  ถาตรึกตรองให
แนนอนแลวก็เปนกองทุกขนั้นเอง  มันเกิดมาเปนมิตรติดกันอยู  ไมมีผูใดจะพรากออก
จากกันได  เราตถาคต  กลัวทุกขเปนอยางยิ่ง  หาทางชนะทุกขมิได  จึงปรารถนาเขาพระ
นิพพาน เพราะเหตุกลัวทุกขนั้นอยางเดียว  พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนทดังนี้
แล ตะทะนันตะรัง  ลําดับนั้น  พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาสืบตอไปอีกวา  อานันทะ   
ดูกรอานนท  กุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้น  ไดแกกองกิเลส ๑,๕๐๐  นั้นเอง  อัพยากฤต
ธรรมนั้นคือ  องคพระนิพพาน  คร้ันพนจากกองกุศลธรรม  และอกุศลธรรมนั้นแลว  จึง
เปนองคแหงพระอรหันตและพระนิพพานโดยแท  ถายังไมพนจากกุศลธรรมและอกุศล
ธรรมตราบใด  ก็ยังไมเปนอัพยากฤตตราบนั้น  คือยังไมเปนองคพระอรหันต  ยังไมเปน
องคพระนิพพานได  ดูกรอานนท  กุศลนั้นไดแกกองสุข  อกุศลนั้นไดแกกองทุกข  กอง
สุขและกองทุกขนั้นหากเปนของเกิดติดเนื่องอยูดวยกันไมมีใครจะพรากใหแตกออกจาก
กันได  คร้ันถือเอากุศลคือกองสุขแลว  สวนอกุศลคือกองทุกขนั้น  แมไมถือเอาก็เปนอัน
ไดอยูเอง  ดูกรอานนท  เม่ือบุคคลตองการพระนิพพาน  ก็ใหวางเสียซ่ึงความสุขนั้นกอน  
ความสุขในโลกียนั้นเองชื่อวากุศล  จึงจะถึงพระนิพพาน  ถาหากกวาไมมีความสามารถ  
คือไมอาจทําพระนิพพานใหแจงได  ก็ใหยึดเอากุศลนั้นไวกอน  พอใหไดความสุขใน

มนุษยและสวรรค  แตจะใหพนทุกขนั้นไมได  ถาเม่ือรูอยูวา  ตนจะพนทุกขไมได  ถาเม่ือ
รูอยูวา  ตนจะพนทุกขไมไดก็ใหยึดเอากุศลนั้นไว  เปนสะพานสําหรับไตไปสูความสุข  
ถารูวาตนยังไมพนทุกข  ซํ้ามาวางกุศลเสียก็ยิ่งซํ้ารายเพราะเม่ือวางกุศลเสียแลว  ตนก็
จะเขาไปหากองอกุศล  คือ  กองบาปเทานั้น  เม่ือตกเขาไปในกองอกุศล  อกุศลนัน้ก็จะนํา
ตัวไปทนทุกขเวทนา  ในอบายภูมิทั้ง ๔  หาความสุขในโลกมิไดเลย  เพราะเหตุนั้น  เม่ือ
ตนยังไมถึงพระนิพพาน  ก็ใหบําเพ็ญบุญกุศลไว  พอจะไดอาศัยเปนสุขสบายไปในชาติ
นี้และชาติหนา  ภันเต  ขาแต  พระอริยกัสสปะ  พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ  อานนท  
ดังนี้ 
                                          

จิตกับตัณหา 
      ตะทะนันตะรัง    ลําดับนั้น  พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา  ตอไปอีกวา  อานันทะ  ดูกร
อานนท  เราตถาคตจะแสดงใน  ขออันเปนที่สุดแตโดยยอๆ  พอใหเขาใจงาย  ที่สุดนั้นก็
คือ  จิตกับตัณหา  จิตนั้นจําแนกออกไป  เรียกวากองกุศลคือ  กองสุข  ตัณหานั้นจําแนก
ออกไป  เรียกวากองอกุศลคือ  กองทุกข  ตนเหงาเคามูลแหงทุกขนั้น  ก็คือจิตและตัณหา  
นี้เอง  จิตเปนผูคิดใหไดดีมีสุขขึ้น  สวนตัณหานั้นก็ให  เกิดเห็นตาม  จิตมีความสุขมาก
ขึ้นเทาใด  ตัณหาก็ให  เกิดทุกขตามมากขึน้ไปเทานั้น  ดูกรอานนท  แตเบื้องตน  เม่ือเรา
ตถาคต  ยังไมรูแจงวาสุขและทุกขอยูติดดวยกัน  เราก็ถือเอากุศลจิตอันเดียวหมายจักให
เปนสุขอยูทุกเม่ือ  สวนทุกขจะไมใหมา  ก็ตั้งหนาบําเพ็ญกุศลจิตเร่ือยไป  เม่ือ  ไดสุข
เทาใด  ทุกขก็พลอยเกิดมีเทานั้น  คร้ันภายหลัง  เรา  พิจารณาดวยญาณจักษุปญญา  และ
เห็นแจงชัดวาสุขและทุกข  ติดอยูดวยกัน  คร้ันรูแจงแลวก็ตรึกตรองหาอุบาย  ที่จะกําจัด
สุขและทุกขใหพรากออกจากกัน  มันแสนยากแสนลําบาก  เหลือกําลัง  จนส้ินปญญา



 

 

หาทางไปทางมาไมไดเราตถาคต  จึงวางเสียซ่ึงสุข  คนืใหแกทุกข  คือวางใจใหแกตัณหา
คร้ัน  เราวางใจใหแกตัณหาแลว  ความสุขในพระนิพพานก็เลย เขามารับเราใหถึง
นิพพานดิบในขณะนั้น  พรอมกับวางใจ  ไวใหแกตัณหา  ดูกรอานนท  เม่ือวางใจได  จึง
เปนอัพยากฤต  จึงเรียกชื่อวาถือเอาอัพยากฤตเปนอารมณ  เปนองคพระ  อรหันต  คือได
เขาตั้งอยูในพระนิพพานดวยอาการดังนี.้ ลําดับนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาแกขาฯ  
อานนท  สืบตอไปอีกวา  อานันทะ  ดูกรอานนท  อันวาอรหันตนั้น  จะไดมีจําเพาะแตเรา
ตถาคตพระองคเดียวก็หามิได  ยอมมี  เปนของสําหรับโลก  สําหรับไวโปรดสัตวโลก
ทั่วไป  ไมใช  ของเราตถาคตและของผูหนึ่งผูใดเลย  ดูกรอานนท  เรา  ตถาคตเปนผูไกล
จากกิเลสแลว  จึงไดมาซ่ึงพระอรหันต  บุคคลผูใดปราศจากกิเลสแลวบุคคลผูนั้นก็เปนผู
ไดพระอรหันตเสมอกันทุกคนบุคคลผูใดที่ยังไมปราศจากกิเลส  ถึงแมจะออนวอนเรา
ตถาคตวา  อรหันต  อรหันต  ดังนี้  จนถึงวันตาย  ก็ไมอาจไดซ่ึงพระอรหันตเลย  เปนแต
กลาว  ดวยปากเปลาๆ  เทานั้น  และมาเขาใจวา  การละกิเลสไดหรือไมไดนั้นไมเปน
ประมาณ  เม่ือไดออนวอนหาซ่ึงองค  พระอรหันตเจาดวยปากดวยใจแลว  พระอรหันต
เจาก็จะ  นําเราใหเขาสูพระนิพพาน  เขาใจเสียอยางนี้ไดชื่อวาเปน  คนหลงแท  แมเม่ือ
ตนยังไมพนลามกมลทินแหงกิเลส  แลว  ไปออนวอนพระอรหันตที่หมดมลทินกิเลส  ให
มาตั้งอยูใน  ตัวตนอันแปดเปอนดวยลามกมลทินแหงกิเลสจะมีทางได  มาแตไหน  
เปรียบเหมือนดังมีสระอยูสระหนึ่ง  เต็มไปดวย  ของเนาของเหม็นสารพัดทั้งปวง  เปน
สระมีน้ําเนาเหม็นสาบ  เหม็นคาวนาเกลียดยิ่งนัก  และมีบุรุษคนหนึ่งตกอยูในสระ  นั้น  
หากวาบุรุษคนนั้นรองเรียกใหอานนทลงไปอยูในสระ  น้ําเนากับเขาดวยอานนทจะไปอยู
ดวยกับเขาหรือ  ดูกรอานนท  เราจะบอกใหส้ินเชิง  ถาอานนทลงไปอยูในสระกับ  บุรุษผู
แปดเปอนดวยน้ําเนาได  ดังนั้นองคพระอรหันตเจา  ก็อาจไปตั้งอยูกับบุคคลผูแปดเปอน

ดวยกิเลสไดเหมือนกัน  ถาอานนทลงไปอยูดวยกับบุรุษแปดเปอนไมได  องคพระ
อรหันตเจาก็ไมอาจตั้งอยูกับบุคคลผูแปดเปอนดวยกิเลสไดเหมือนกัน  เชนนั้น  ดูกร
อานนท  ทานจะลงไปอยูดวย  กับบุรุษแปดเปอนไดหรือไม  มีพุทธฎีกาตรัสถาม  ฉะนี้  
ขาฯ  อานนทจึงกราบทูลวาลงไปอยูดวยไมได  ถาทานไมลงไป  บุรุษผูนั้นก็กลาววิงวอน
ทานอยูรํ่าไปจะสําเร็จ  หรือไม  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาขาพระองคไมลงไป  บุรุษผูนั้น
ก็ทําอะไรแกขาพระองคไมได  ความปรารถนาก็ไมสําเร็จ  เปนแตวิงวอนอยูเปลาๆ  เทา
นั้นเอง  ดูกรอานนท  ขออุปมานี้ฉันใด  บุรุษผูจมอยูในน้ํานั้น  เปรียบเหมือนบุคคลผูไม
ปราศจากมลทินลามกแหงกิเลส  พระอรหันตนั้นเปรียบ   เหมือนตัวของอานนท  
อานนทไมลงไปอยูดวยกับบุรุษ  แปดเปอนฉันใด  พระอรหันตทานก็ไมไปอยูกับบุคคลผู
แปดเปอนดวยกิเลสฉันนั้น  แมจะวิงวอนดวยปากดวยใจ  สักเทาไรก็ไมสําเร็จพระ
อรหันตทานเปนผูบริสุทธิ์  เปน  ผูพนทุกขแลว  ทานไมนอมเขาไปหาบุคคลผูใดผูหนึ่ง
เลย  คร้ันบุคคลผูใดปรารถนาความสุขแลว  จงนอมตัวเขาไป  หาทาน  ทานก็โปรดใหได
ความสุข  ทุกคนจะเขาใจวา  พระอรหันตทานเลือกหนาเลือกบุคคล  จะติเตียนอยางนั้น
ไมควร  ถาผูใดพนจากกิเลสกามและพัสดุกามไดแลว  ชื่อวา  นอมตัวเขาไปหาทานๆ  ก็
โปรดนําเขาสูพระนิพพาน  เสวย  สุขอยูดวยทาน  ไมเลือกหนาบุคคลเลย  แตผูจมอยู
ดวยกิเลสกาม  ละกิเลสไมได  ชื่อวาไมนอมตัวเขาไปหาทานเอง  ดูกรอานนท  ถึงตัวเรา
ตถาคต  ก็ตองนอมตัวเขาไปหาทาน  ทานจึงโปรดใหตถาคตนี้  ไดเปนครูแกโลก  ดังนี้
เพราะวา  พระอรหันตทานเปนผูดี  และจักใหทาน เขาไปคบหาคนชั่ว  นั้นเปนไปไมได
และผิดธรรมเนียมดวย  สมควรแตผูเลวทรามต่ําชา  จะเขาไปหาทานผูดี  ผูสูงศักดิ์โดย
สวนเดียว  ขาแตพระมหากัสสปะผูมีอาย ุ พระพุทธเจาตรัสเทศนาแก  ขาฯอานนท  ดังนี้
แล ตะทะนันตะรัง  ดับนั้น    พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา  สืบไปอีกวา  อานันทะ  



 

 

ดูกรอานนทบุคคลผูใดปรารถนา  ซ่ึงพระอรหันต  ก็พึงยกตัวและหามใจใหหางไกลจาก
กองกิเลสเพราะพระอรหันตทานเปนผูไกลจากกิเลส  จะ  บริกรรมแตดวยปากดวยใจวา  
อรหันตๆแลวเขาใจวา  ตนไดพระอรหันต  เห็นวาเปนบุญเปนกุศล  จะไดความสุข  ใน
มนุษยและสวรรคและพระนิพพาน  จะทําความเขาใจ  อยางนี้ไมสมควรพระนามชื่อวา
พระอรหันตนี้เราบอกไว  ใหรูวาผูไกลจากกิเลสจะถือเอาแตพระนามวาอรหันตๆ  แลว
เขาใจวาตนไดสําเร็จเชนนี้ไมควร  เพราะคําที่วาอรหันต  ใครๆ  ก็กลาวได  จะมิเปนพระ
อรหันตก็คือเราตถาคตนี้เอง  เหตุที่เราปราศจากกิเลสละกิเลสส้ินแลว  เราจึงไดถึงที่สุด
แหงพระอรหันตองคอรหันตกับเราตถาคตก็เปนอันเดียวกัน  จะรองเรียกพระอรหันตวา  
เปนตถาคตก็ไมผิด  หรือจะรองเรียกเปนพระอรหันตก็ไมผิด  ผูใดละกิเลสไดส้ินเชงิแลว  
ผูนั้นก็ไดชื่อวาถึงที่สุดแหงพระอรหันตส้ินดวยกัน  จะถือพระอรหันตเปนเราตถาคต
องคเดียวหามิได  จงเขาใจองคแหงพระอรหันต   ดังเราตถาคตแสดงมานี้เถิด    ขาแต
พระมหากัสสปะผูมีอาย ุ  พระพุทธเจาไดตรัสเทศนาแกขาฯอานนทดังนี้แล 
 

ผูรูมากแตถือตัวยอมไกลพระนิพพาน  
  ตะทะนันตะรัง  ลําดับนั้น  พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนาตอไปวา  อานันฺทะ  ดูกร
อานนท  ส่ิงที่ทําใหสัตวโลกเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสาร  ทรมานทุกขในนรกและ
กําเนิด  สัตวดิรัจฉานแลว ๆ เลา ๆ ไมรูส้ินสุดนี้มิใชส่ิงอื่นคือตัวกิเลสและตัณหาลอลวงให
ดวงจิตของสัตวทั้งหลายมิใหพนทุกขภัยในวัฏสงสาร  และมิไดถึงพระนิพพานได  ถา
ผูใดมิไดรูกองแหงกิเลสแลว  ผูนั้นก็จะประสบภัยไดรับทุกขในอบายภูมิทั้ง ๔ มิไดมีเวลา
ส้ินสุด  ดูกรอานนท  จงจับตัวตัณหาใหได  ถาจับไดแลวเม่ือตัวตองทุกขก็จะเห็นไดวา  
ตัวเปนอนัตตา  เม่ือจับไมไดก็เห็นตัวเปนอนัตตาไมได  บุคคลทั้งหลายที่มาเปนสานุศิษย

แหงพระตถาคตนี ้ ก็มีความประสงคดวยพระนิพพาน  การที่จะรูวาดีหรือชั่วกวากัน  ก็
แลวแตกิเลสตัณหา  ผูนั้นก็เปนผูดียิ่งกวาผูยังหนาอยูดวยกิเลสตัณหา  ผูใดตั้งอยูใน
นิจศีล  คือ  ศีล ๕  ไดชื่อวาบางจากกิเลสไดชั้นหนึ่ง  ถาตั้งอยูในอุโบสถศีล  คือ  ศีล ๘  
ไดชื่อวาบางจากกิเลสได ๒ ชั้น ถามาตั้งอยูในทศศีล คือศีล๑๐ ผูนั้นก็ไดชื่อวาบางจาก
กิเลสได ๓ ชั้น ผูเขามาตั้งอยูในศีลพระปาติโมกข คือ ศีล  ๒๒๗  ผูนั้นไดชื่อวาบางจาก
กิเลสได ๔ ชั้น ผลอานิสงสก็มีเปนลําดับ ขึ้นไปตามศีลนั้น ผูที่มีศีลนอยอานิสงสก็นอย ผู
ที่มีศีลมาก อานิสงสก็มากขึ้นไปตามสวนของศีล บุคคลที่มิไดตั้งอยูในศีล ๕ ถึงจะมี
ความรูความฉลาดมากมายสักเทาใดก็ด ีก็ไมควรจะกลาวคําประมาทแกผูที่มีศีล ๕ ผูที่มี
ศีล ๕ ก็ควรยินดีแตเพียงชั้นศีลของตน ไมควรที่จะกลาวคําประมาทแกผูที่มีศีล ๘ ผูที่มี
ศีล ๘ ก็ควรยินดีแตเพียงศีลของตน ไมควรที่จะกลาวคําประมาทในทานที่มี ศีล ๑๐ ผูที่มี
ศีล ๑๐ ก็ควรยินดีอยูในชั้นศีลของตน ไมควรจะกลาวคําประมาทในทานที่มีศีลพระ
ปาติโมกข  ถาแลขืนกลาวโทษติเตียน ทานที่มีศีลยิ่งกวาตนชื่อวาเปนคนหลง เปนคนหาง
จากทางสุขในมนุษย และสวรรค  และพระนิพพานแท ดูกรอานนท บุคคลผูไมมีศีล
ปราศจากการรักษาศีล ไมควรกลาวซ่ึงคําประมาทแกทานผูมีศีล ตัวตั้งอยูภายนอกศีล
แลว มาเขาใจวา ตัวเปนผูดีกวาทานผูมีศีล แลวกลาวคําสบประมาณดูหม่ินทานผูทรงศีล
บุคคลจําพวกนั้นชื่อวาเปนเจามิจฉาทิฎฐิใหญชื่อวาเปนคนหลงทาง เปนผูหางจาก
ความสุขในมนุษยแลสวรรคดูกรอานนท บุคคลผูตั้งอยูภายนอกศีลนั้น ไดชื่อวาเปนผู
ตั้งอยูในกิเลส ผูเปนหนาแนนอยูดวยกิเลส แมจะเปนผูมีความรูความฉลาดมากมายสัก
ปานใดก็ตาม ก็ไมควรถือตัวเปนผูยิ่งกวาผูมีศีล เหตุวาผูที่ไมมีศีลนั่นยังหางจากพระ
นิพพานมาก ผูที่มีศีลชื่อวาใกลตอพระนิพพานอยูแลวถึงจะไมรูอะไร มีเพียงศีลเทานั้น ก็
ยังดีกวาผูไมมีศีลอยูนั่นเอง เพราะทานเปนผูบางจากกิเลส บุคคลผูที่หนาแนนไปดวย



 

 

กิเลส แมจะเปนผูรูมากแตกฉานในขออรรถและขอธรรม ประการใดก็ตาม ก็ควรจะทํา
ความเคารพยําเกรงในทานที่มีศีล จึงจะถูกตอง ตามคลองธรรมที่เปนทางแหงพระ
นิพพาน  ถาใหผูมีศีลเคารพยําเกรงในผูที่ไมมีศีลและเปนผูหนาแนนดวยกิเลส เปน
ความผิดหางจากทางพระนิพพานยิ่งนัก ดูกรอานนท จะถือเอาความรูและความไมรูเปน
ประมาณทีเดียวไมได ตองถือเอาการละกิเลสไดเปนประมาณเพราะวาผูจะถึงพระ
นิพพานตองอาศัยการละกิเลสโดยสวนเดียว เม่ือละกิเลสไดแลว แมไมมีความรูมากรูแต
เพียงการละกิเลสได เทานั้น ก็อาจถึงพระนิพพานได ดูกรอานนท การที่จะไดประสบสุข
เพราะละกิเลสตางหาก ผูที่มีความรูแตมิไดละซ่ึงกิเลสไดยอมไมเปนประโยชน ผูมี
ความรูนั้นแมจะรูมากแสนพระคัมภีร หรือมีความรูหาที่สุดมิไดก็ตาม ก็รูอยูเปลา ๆ จะ
เอาประโยชนอันใดอันหนึ่งไมได และจะใหเปนบุญเปนกุศลและไดเสวยความสุขเพราะ
ความรูนั้นไมมี เราตถาคตไมสรรเสริญผูที่มีความรูมากแตไมมีศีล ผูมีความรูนอย แต
เปนผูที่ตั้งอยูในศีล เราสรรเสริญและนับถือผูนั้นวาเปนคนดี ถาผูใดนับถือผูที่มีกิเลสวา
ดีกวาผูไมมีกิเลส บุคคลผูนั้นชื่อวาถือศีลเอาตนเปนปลาย เอาปลายเปนตน เอาสูงเปนต่ํา 
เอาต่ําเปนสูง ถาถือวาอยางนี้ผิดทางแหงพระนิพพาน เปนคนมีมิจฉาทิฏฐิ การที่นับถือ
บุคคลผูหนาไปดวยกิเลส วาดีกวาผูบางเบาจากกิเลส เราตถาคตไมสรรเสริญเลย บุคคล
จําพวกที่บางเบาจากกิเลส ใกลตอพระนิพพาน เราตถาคตสรรเสริญและอนุญาตให
เคารพนับถือ การที่ทําบุญ ทําทาน ทํากุศล ปรารถนาเพ่ือจะไดบุญ กุศล นั้นพาตนเขาสู
นิพพาน ถาไมรูวาบําเพ็ญบุญกุศลเพ่ือใหชวยระงับกิเลส ก็เปนอันบําเพ็ญเสียเปลา ไดชื่อ
วาเปนคนหลงโลกหลงทางแหงพระนิพพาน ถึงรูมากสักเทาใดก็ตาม ถายังละกิเลสไมได
ก็รูเสียเปลา ๆ เราตถาคตตั้งศาสนาไวไมไดหวังเพ่ือใหบุคคลผูใดผูหนึ่งบําเพ็ญหา
ประโยชนอยางอื่น ตั้งไวเพ่ือประสงคจะใหบุคคลผูใดผูหนึ่งบําเพ็ญภาวนา เพ่ือใหระงับ

กิเลสตัณหาเทานั้น  การบําเพ็ญภาวนา เม่ือไมคิดวาจะใหระงับดับกิเลสตัณหาแหงตนก็
ไดชื่อวาเปนคนหลงโลกหลงทางสวนกุศลที่เกิดจากการบําเพ็ญภาวนานั้นจะวาไมไดไมมี
เชนนั้นก็ไมปฏิเสธ อันที่จริงก็หากเปนบุญเปนกุศลโดยแท แตวาเปนทางหลงจากพระ
นิพพานเทานั้น การกระทําความเพียรบําเพ็ญภาวนา ทําบุญทํากุศลอยางใดอยางหนึ่ง
มากนอยเทาใดก็ตามก็ใหรูวาบําเพ็ญ บุญกุศลและเจริญภาวนา เพ่ือระงับดับกิเลสตัณหา
ของตนใหนอยลงใหพนจากกองกิเลสนั้น เชนนี้ชื่อวาเดินถูกทาง พระนิพพานแท ดูกร
อานนท จงพากันประพฤติตามคําสอนที่เราแสดงไวนี้ ถาผูใดมิไดประพฤติตามก็พึง
เขาใจวาผูนั้นเปนคนนอกศาลนา พระพุทธเจาไดตรัสแกขาฯ อานนทดังนี้แลวจึงทรง
แสดงตอไปอีกวา  ดูกรอานนท เราตถาคตบัญญัติศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีลพระปาติโมกข
ไวหลายประเภทนั้น ก็เพราะอยากใหสัตวยกตนออกจากกองกิเลส ดูกรอานนท บุคคลผู
บําเพ็ญศีลมากนอยประเภทใด ประเภทหนึ่งก็เพ่ือใหรูซ่ึงการละกิเลส และยกตนใหพน
จากกิเลส เม่ือไมรูเชนนั้นไดชื่อวาเปนคนหลง สวนผลอานิสงสที่ไดบําเพ็ญศีลนั้นเรา
ตถาคตไดกลาวอยูวามีผลอานิสงสจริง แตวามีอานิสงสนอยและผิดจากทางพระนิพพาน 
ถาเขาใจวาการรักษาศีลเพ่ือจะยกตนใหพนจากกิเลส รักษาศีล ๕ ไดแลวจะเพียรพยายาม
รักษาศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีลพระปาติโมกขเปนลําดับไป เพ่ือจะยกตนใหพนจากกองกิเลสทีละ
เล็กทีละนอยตามลําดับ เม่ือเราตั้งอยูในศีลประเภทใดก็ตั้งใจรักษาโดยเต็มความสามารถ  
รูดังนี้จึงมีผลอานิสงสมาก  ไมเปนคนหลง  และตรงตอทางพระนิพพานโดยแท  ดูกร
อานนท  กุลบุตรผูเขามาบวชในพระพุทธศาสนา เปนศิษยแหงเราตถาคตนี้ก็หวังเพ่ือ
ความระงับดับกิเลส  ไมอยากเกิดในโลกสืบตอไป  เพราะกิเลสนั้นเปนเชื้อสาย  สืบโลก  
ดลบันดาลใจใหยินดีไปในทางโลก  คร้ันเกิดมาแลวก็ใหเจ็บไข  แก  ตาย  และใหตองพลัด
พรากจากกัน  ใหรัก  ใหชัง  ใหอด  ใหตี  ใหดา  ใหอยาก  ใหทุกข  ใหยากเข็ญใจ  อาการ



 

 

กิริยาแหงกิเลสเปนเชนนี้  เราตถาคตจึงทรงอนุญาตใหบวช  เพ่ือความระงับดับกิเลส  
ไมใหเกิดมีเปนเชื้อสาย  สืบโลกตอไป  เม่ือรูอยางนี้แลวตั้งใจรักษาศีลเพ่ือใหดับกิเลส  
และตรึกตรองหาอุบายเพ่ือทําลายกิเลสที่เปนตนเคาให  ขาดสูญ  การรักษาศีลพระ
ปาติโมกขก็ด ี การรักษาขอวัตรในธุดงค  ๑๓  นั้นก็ดี  ก็เปนอันประมวลลงในศีลนั้นทุก
อยาง  มิใชวาจะรักษามากมายหลายส่ิงหลายอยาง  จนส้ินจนหมดหามิได  เม่ือเรารูวา
รักษาศีลเพ่ือระงับดับกิเลส  ไมไดรักษาเพ่ืออยางอื่นแลว  แมจะรักษาแตเล็กแตนอยโดย
เอกเทศ  ไมครบตามจํานวนในพระปาติโมกข  ในจํานวนแหงธุดงควัตร  ก็ไดชื่อวาเปน
การรักษาครบทุกอยาง  เพราะจับตนจับเคารากเหงาแหงกิเลสไดแลว  เปรียบดังบุรุษตัด
ตนไม  ถาตัดเหงาตัดรากแกวขาดแลว  กิ่งกานสาขาแมไมตองตัดก็ตายเอง  ถาไปตัดรอน
แตกิ่งกานสาขารากเหงาไมไดตัดตนไมนั้น  ก็อาจงอกงามขึ้นไดอีก  ดูกรอานนท  บุคคล
ที่บวชในพระศาสนานี้  ก็เปรียบเหมือนบุคคลผูตัดตนไมฉะนี้  การบวชมิใชวามุง
ประโยชนอยางอื่น  บวชเพ่ือระงับดับกิเลสเทานั้น  ถาไมหวังเพ่ือความดับกิเลสแลวไม
ตองบวชดีกวา  การที่บวชโดยที่ไมไดมุงเพ่ือการดับกิเลส  แมจะมีความรูวิเศษสักปานใด  
ก็ไดชื่อวารูเปลาๆ  แตวาการที่เปนผูมีความรูความฉลาดนั้น  เรามิไดติวา  ไมรูไมดี  ไม
เปนบุญ  ไมเปนกุศล  ก็คงเปนอันรูอันด ี เปนบุญเปนกุศลอยูนั่นเอง  แตวาเปนความรูที่
ผิดจากทางนิพพาน  ดูกรอานนท  เราตถาคตเทศนาไวโดยอเนกปริยายนั้น  ก็เพ่ือจะให
หมูปุถุชนคนเขลาเห็นเปนอัศจรรย  และเพ่ือใหไดรับความเชื่อ  ความเลื่อมใส  เม่ือพาล
ชนทั้งหลายไมเห็นเปนอัศจรรยแลว  ก็ไมมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระ
ตถาคต  ถากลาวแตนอยพอเปนสังเขปก็ไมเขาใจ  ไมเหมือนผูที่มีบุญมีวาสนาแมจะ
กลาวแตเพียงเล็กนอยก็เขาใจไดมากมาย  หลายอยางหลายนัย  ธรรมชาติผูที่มีปญญาแท  
ไมตองกลาวอะไรเลย  ก็รูไดดวยปญญาของตนเอง  ไมตองใหกลาวเปนการลําบาก  เรา

ตถาคตไดรับความลําบากเพราะพาลปุถุชนเทานั้น  วากลาวส่ังสอนแตเพียงเล็กนอยก็ไม
เขาใจ  เพราะเขาถือวาเขาดีเสียแลว  แทที่จริงความรูของเหลาพาลชนจะรูดีไปสักเทาไร  
ก็ดีอยูแตเพียงมีลมอัสสาสะ  ปสสาสะเทานั้น  ถาลมอัสสาสะ  ปสสาสะขาดแลว  ก็มีแต
เนาเปนเหยื่อหนอนนอนกลิ้งเหนือแผนดินจะหาสาระส่ิงใดไมมีเลย  มีแตอสุภะเต็มไป
ส้ินทั้งนั้น  จะถือแตวาตัวมีความรูความด ี เม่ือมีความรูความดีแลวจะไมตายหรือ  จะมี
ความรูมากรูมายเทาใดก็คงไมพนตายไปได  จะมีความรูดีวิเศษไปเทาไร  รูไปรูอยูบน
แผนดินจะรูจะดีใหพนแผนดินไปไมได  เม่ือลมยังมีก็อยูเหนือแผนดิน  เม่ือลมออกแลวก็
คงอยูเหนือแผนดินนั้นเอง  จะพนจากแผนดินไปไมได  เราจะมาถือตัวถือตนอยูนั้น  จะ
พนจากแผนดินไปไมได  และจะมาถือตัวถือตนอยูนั้น  เพ่ือประโยชนอะไร  สวนของเนา
ของเหม็นมีอยู เต็มตัวก็ไมรูไมเห็น  เห็นแตวาตัวรูดี  ถือเนื้อถือตัวอยู  เราตถาคตเบื่อ
หนายความรูความดีของพาลปุถุชนมากนัก   ดูกรอานนท  ธรรมดาบุคคลผูที่ เปน
นักปราชญมีปญญาทั้งหลาย  ยอมไมถือเนื้อถือตัววาเรารูดี  อยางนั้นอยางนี้  ทานจะมี
ความรูมากมายเทาไรก็มิไดถือเนื้อถือตัวเหมือนอยางพาลปุถุชน     พวกพาลปุถุชนที่เขา
หางไกลจากพระนิพพานมากเทานั้น  เหตุวาประตูเมืองพระนิพพานนั้นแคบหนักหนา
ผมเสนเดียวผาออกเปน ๓ เส้ียว  เอาแตเส้ียวเดียวไปแยงเขาที่ประตูนิพพานก็ยังคับแคบ
เขาไมได  เพราะฉะนั้นเม่ือทานตองการพระนิพพานแลว ไมควรจะถือวาตัวรูดีเปน
ผูใหญเปนผูสูงศักดิ์กวาผูอื่น  ยิ่งถือตนถือตัวขึ้นเทาใดก็ใหยิ่งคับประตูพระนิพพานเขา
เทานั้น  จึงวาพาลปุถุชนทั้งหลายเปนผูหางไกลจากพระนิพพานดวยเหตุที่เขามัวถือเนื้อ
ถือตัววารูดีอยู  ดูกรอานนท  บุคคลที่เขามาบวชเปนลูกศิษยของพระตถาคตแลว  ยัง
ปลอยใหตนไดรับความทุกขอยู  ผูนั้นเรากลาววาเปนพาลปุถุชนคือเปนคนโงเขลาผูที่ไร
ปญญาเชนนั้น  จะเรียกวาเปนศิษยของพระตถาคตยังไมได  เม่ือบวชแลวประพฤติตัวให



 

 

เปนสุขอยูทุกเม่ือนั้นแลจึงจะเปนศิษยของพระตถาคตแท  เราตถาคตหวังเพ่ือความสุข
จึงไดออกบวช  เม่ือบวชแลวมาทําตนของตนใหเปนทุกข  บุคคลผูนั้นชื่อวาเปนคนโง
เขลาเบาปญญาหาที่เปรียบมิได   ถาบุคคลผูมีปญญาแลวไมทําตัวใหเปนทุกขเลย  บุคคล
ผูไมมีปญญาจึงทําตัวใหเปนทุกข  ไมเฉพาะแตนักบวชจําพวกเดียว  แมคฤหัสถถาหา
ปญญามิได  ก็ไดรับความทุกขยากลําบากเหมือนกัน  ปราชญผูปรีชาเม่ือออกบวชแลว  
ทานยอมพิจารณาเห็นแจงซ่ึงมีศีลและขอวัตรที่หนักและเบาแลว  ทานไมตองรักษา
มากมาย  หลายอยางหลายประการนัก  เลือกรักษาแตเล็กแตนอย  ก็ยอมรับความสุขกาย
สบายใจ  ผูที่โงเขลาเบาปญญานั้น  ยอมรักษามากมายหลายอยางตางๆ นาๆ   เพราะเหตุที่
ตองรักษามากเกินไปจึงเปนทุกข  ผูที่มีปญญาแลวยอมเลือกรักษาแตส่ิงที่จริงที่แทเพียง
เล็กนอยเทานั้น  ก็ยอมนํามาซ่ึงความสุข  เปรียบเหมือนบุคคลผูฉลาด  ไปตัดไมในปามา
ทํากิจอยางหนึ่ง  เม่ือตัดไดแลวก็ถากเปลือกและกระพ้ีทิ้งเสีย  เหลือไวแตที่ตองการแลว
วัดตัดเอาแตพอแกการงานของตัวเทานั้น  ไมตองลําบากแกการแบกการหาม  สวนบุคคล
ผูที่ไมฉลาด  ไมรูเทาตอการงานที่พึงจะทําเม่ือไปตัดไมไดแลว  จะถากเอาแตที่ตองการก็
กลัวจะเสีย  เพราะตัวไมเขาใจการงานตองแบกมาทั้งเปลือกทั้งกระพ้ีทั้งสวนยาว  ไดรับ
ความเหน็ดเหนื่อยหนักอยางทวีคูณ  ก็เพราะความที่ตัวเปนคนโงเขลาเบาปญญา  ดูกร
อานนท  การรักษาแกวไมดีไมมีราคา  แมจะรักษามากมายหลายพันดวงก็สู  ผูที่รักษา
แกวที่ดีมีราคาดวงเดยีวไมได  แกวที่ไมดีไมมีราคาจะขายก็ไมได  จะเก็บไวก็ไรประโยชน  
ตกลงตองรักษาไปเปลาๆ สวนแกวที่มีราคานั้น  จะขายก็ไดเงินมาก  หากจะเก็บไวก็เปน
คุณประโยชนแกตนเหมือนกับการเรียนมนตเรียนคาถาที่ดีที่ขลังบทเดียวก็มีประโยชน
สุดประมาณ  เม่ือรูประโยชนแหงศีลและขอวัตรแลวก็ไมตองรักษามาก  เม่ือไมรูไมเขาใจ
ก็รักษาพรํ่าเพร่ือไปจนไมมีเขตแดน  จึงตองไดรับความลําบาก  เหมือนผูที่ไมรูการงาน  

ตองแบกเอาไมทั้งเปลือกทั้งกระพ้ีทั้งสวนยาวไปเปลาๆ  ฉะนั้น  ผูปรีชาทานรักษาวินัย
และขอวัตรไมมาก  แตหากไดรับอานิสงสเพียงพอเหมือนอยางผูรักษาแกวดีดวงเดียว  
หรือผูที่เรียนมนตและคาถาที่ขลังบทเดียวเทานั้น  ก็ใหสําเร็จประโยชนไดเต็มที่ฉะนั้น 
 

                              ตัวบุญ  ตัวบาป 
ดูกรอานนท  การที่เราตถาคตตองการใหบวชนั้น  ก็เพ่ือจะใหไดบุญและกุศล  อะไรชื่อวา
เปนตัวบุญตัวกุศล  ตัวบุญตัวกุศลนั้นไมใชส่ิงอื่น  คือความดับเสียซ่ึงกิเลส  การรักษา
กิจวัตรและพระวินัย  อยางไรก็ตาม  ถาดับกิเลสไดมาก  ก็เปนบุญมาก  ถาดับกิเลสได
นอย  ก็เปนบุญนอย  ถาดับกิเลสไมไดก็ไมเปนบุญเลย  บาปอกุศลนั้นก็ไมใชอื่น  คือ  ตัว
กิเลส  กิเลสก็คือตัวตัณหานั้นเอง  ดับกิเลสตัณหาไดเทาใด  ก็เปนบุญเทานั้น  ถาดับกิเลส
ตัณหาไมไดก็เปนอันไมไดบุญ  ไมไดกุศลเลย  ผูที่ไมรูจักบุญและบาปนั้นมาทําความ
เขาใจวาบวชรักษาขอวัตรรักษาศีลเอาบุญ  บุญนั้นมีอยูนอกตนนอกตัว  มีอยูที่ดินฟา
อากาศ  เม่ือบวชไดรักษากิจวัตรแลว  บุญนั้นก็จะเลื่อนลอยมาจากสถานที่ตางๆ  มี
นภาลัยเวหาอากาศเปนตน  มานําเอาตัวขึ้นไปสูสวรรคและพระนิพพาน  เห็นไปโดยผิด
ทางเชนนี้  ลวนแตเปนคนหลงส้ินทั้งนั้น  ดูกรอานนท  ผูที่ไมรูจักบาป  เขาใจวาบาปนั้น
อยูนอกตนนอกตัว  เม่ือทําบาปแลวบาปนั้นก็จะลุกมาแตนรกใตพ้ืนดิน  มาจับกุมคุมตัว
ลงไปสูนรกการที่ทําความเขาใจอยางนี ้ นับวาเปนคนหลงส้ินทั้งนั้น  ดูกรอานนท  สุขก็ดี  
ทุกขก็ดีบาปบุญคุณโทษก็ด ี ยอมมีอยูที่เรา  จะเขาใจวาบาปบุญอยูนอกตัว  ทําบุญแลว
คอยทาบุญจะมานําตัวไปสูสุคติ  คิดอยางนี้ตั้งรอยชาติแสนชาติก็ไมอาจได  อันวาบุญ  
บาป  สุขทุกข  ยอมไมมี  ณ ภายนอกตัว  บุญกุศลและความสุขนั้นก็คือดวงจิตสวน
บาปกรรมทุกขโทษนั้นคือ  หมูแหงตัณหา  ตัณหานั้นจักมี ณ ที่อื่นนอกจากตัวตนของเรา



 

 

แลวไมมี  ตัวบุญและตัวบาปก็อยูที่ใจของเรา  เม่ือตัวไมชอบทุกขอยากไดความสุข  ก็จง
พยายามแกใจของเรานั้นเถิด  ถาเราไมเปนผูแสวงหาความสุขใหพนจากทุกขแลว  ใครมา
ชวยตัวเราใหพนจากทุกขใหไดรับความสุขไดเลา  เพราะสุขทุกขอยูที่ตัวของเรา  เม่ือเรา
หามิไดแลว  ใครคนอื่นที่ไหนเขาจะหามาใหเราได  ดูกรอานนท  บุคคลผูที่เขาใจวาบุญ
กุศลสวรรคและพระนิพพานมีผูนํามาให  บาปกรรมทุกขโทษ  นรกและสัตวดิรัจฉานก็มี
ผูพาไปทั้งส้ิน  บุคคลที่เขาใจอยางนี้ชื่อวาเปนผูหลงโลก  หลงทางสงสาร  บุคคลจําพวก
นั้น  แมจะทําบุญใหทานสรางกุศลใดๆ  ที่สุดจนออกบวชในพระศาสนานี้  ก็หาความสุข
มิได  จะไดเสวยแตความทุกขโดยถายเดียว  ดูกรอานนทบุญกับสุขหากเปนอันเดียวกัน  
เม่ือมีบุญก็ชื่อวามีความสุข  บาปกับทุกขก็เปนอันเดียวกัน  เม่ือมีบาปก็ไดชื่อวามีทุกข  
ถาไมรูบาปก็ละบาปไมได  ถาไมรูจักบุญก็หาบุญไมไดเปรียบเหมือนเราอยากไดทองคํา  
แตหารูไมวาทองคํานั้นมีรูปพรรณสัณฐานอยางไร  ถึงทองคํานั้นมีอยูและเห็นอยูเต็มตา  
ก็ไมอาจถือเอาไดโดยเหตุที่ไมรูจัก  แมบุญเหมือนกัน  ถาไมรูจักทําบุญก็หาบุญไมได  
อยาวาแตบุญซ่ึงเปนของไมมีรูปรางเลย  แมแตส่ิงอื่นๆ ที่มีรูปราง  ถาหากวาเราไมรูจักก็
ถือเอาไมได  ดูกรอานนท  บุคคลที่ไมรูจักบุญและไมรูจักสุข  ทําบุญจะไมไดบุญ  ไมได
สุขเสียเลย  เชนนั้นตถาคตก็หากลาวปฏิเสธไม  ทําบุญคงไดบุญและไดสุขอยูนั้นแล  แต
ทวาตัวหากไมรูไมเขาใจวาบุญและความสุขก็ยังเกิดอยูที่ตัวนั้นเอง  เม่ือไมรูไมเขาใจจึง
เปนอันมีบุญและสุขไวเปลาๆ ดูกรอานนท  บุคคลจําพวกที่ไมรูจักบุญคือความสุข  เม่ือ
ทําบุญแลวปรารถนาเอาความสุขนาสมเพทเวทนานักหนา  ตัวทําบุญก็ไดบุญในทันใด
นั้นเอง  มิใชวาเม่ือทําแลวนานๆ จึงจะได  ทําเวลาใดก็ไดเวลานั้น  แตตัวไมรูนั่งทับนอน
ทับบุญอยูเปลาๆ ตัวก็ไมไดรับบุญ  คือความสุข  จึงวาเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษยพบ
พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท  ดวยประการดังนี ้ขาแตพระ

มหากัสสปะผูมีอาย ุ พระพุทธเจาตรัสเทศนาตอไปอีกวา  อานันทะ  ดูกรอานนท  บุคคล
ที่เขาใจวา  ทําบุญไวมากๆ แลวจะรูและไมรูก็ไมเปนไร  บุญจะพาไปใหไดรับความสุขเอง  
เชนนี้ถือวาเปนคนหลงโดยแม  เพราะเหตุไรบุญจึงจะพาตัวไปรับความสุขอยางเดียว  
เม่ือไมรูสุขก็คือไมรูจักบุญ  เม่ือเรารูสุขก็เห็นสุขก็คือเรารูบุญ  เห็นบุญนั้นเอง  จําใหใคร
พาไปหาที่ไหน  ดูกรอานนท  สุขทุกขนี้ใครจะชวยใครไมได  ใครจะพาใครไปนรกและ
สวรรคและนิพพานตองไปดวยตนเอง  จะพาเอาคนอื่นไปดวยไมไดเปนอันขาด  ผูใด
อยากพนจากขุมนรกสุกในเมืองผ ี ก็จงทําตนใหพนจากนรกดิบในเมืองคนเรานี้เสียกอน  
ถาไมไดสวรรคดบิในเมืองคนนี้  แมเม่ือตายไปแลวก็ไมอาจไดสวรรคสุกเลย  ถาไมได
สวรรคดิบไวกอนแลว ตายไปก็มีนรก  เปนที่อยูโดยแท  แมความสุขในสวรรคก็ยังไม
ปราศจากทุกข  มิใชวาจะมีทุกขแตสวรรคดิบ  ในเมืองคนเราเทานั้นก็หามิได  ถึงสวรรค
สุกในชั้นฟาชั้นใดๆ ก็ดี  สุขกับทุกขก็มีอยูเสมอกัน  เปนความสุขที่ยังไมปราศจากทุกข  
ไมเหมือนพระนิพพาน  ซ่ึงเปนเอกันตบรมสุข  มีแตสุขโดยสวนเดียวไมไดเจือปนไป
ดวยทุกขเลย  ดูกรอานนท  อันวาสวรรคดิบในเมืองคนเรานี้  ก็คือความไดเปนเจาเปน
ใหญในสมบัติขาวของ  เกียรติยศ  บริวารยศและนามยศ  เม่ือบุคคลผูใดเปนเจาเปนใหญ
เชนนั้น  ไดชื่อวาเปนผูเสวยสุขในสวรรคดิบ  ผูปรารถนาความสุขในภายภาคหนาก็จงให
ไดรับความสุขแตเม่ือยังมีชีวิตอยู  อยาเห็นแกความลําบากยากแคนในสวรรคชั้นใด ๆ จะ
เปนสวรรคดิบในเมืองคนหรือสวรรคสุกใสในเมืองฟาทุกชั้นยอมเจือปนอยูดวยทุกข
ทั้งนั้น  ไมแปลกตางกันและไมมากไมนอยกวากัน  ความสุขในสวรรคก็เปนความสุขจริง
จะวาไมสุขนั้นไมได แตวาเปนสุขที่เจืออยูดวยทุกข แมถึงกระนั้นก็คงดีกวาตกอยูในนรก
โดยแท ดูกรอานนทสวรรคดิบในชาตินี้กับสวรรคสุกในชาตหินา อยาสงสัยวาจะตางกัน
ถึงจะตางกันบางก็เพียงเล็กนอย เม่ือตองการความสุขเพียงใดก็จงพากเพียรใหไดแตเม่ือ



 

 

ยังมีชีวิตอยูในเมืองคนนี้จะนั่งจะนอนคอยใหสุขมาหานั้นไมไดไมเหมือน  พระนิพพาน
ความสุขในพระนิพพานนั้นไมตองขวนขวาย เม่ือจับถูกที่แลวนั่งสุขนอนสุขไดทีเดียว 
ความสุขในพระนิพพานจะวายากก็เหมือนงายจะวางายก็เหมือนยาก ที่วายากนั้นเพราะ
ไมรูไมเห็นพาลปุถุชนคนตามืดทั้งหลายรูไมถูกที่เห็นไมถูกที่จับไมถูกที่จึงตองพากเพียร
พยายามหลายอยางหลายประการ และเปนการเปลาจากประโยชนดวยสวนทานที่มี
ปญญาพิจารณาถูกที ่จับถูกที่แลวไมตองทําอะไรใหยาก นั่ง ๆ นอน ๆ อยูเปลา ๆ เทานั้น 
ความสุขในพระนิพพานก็มาบังเกิดแกทานไดเสมอเพราะเหตุฉะนั้นจึงวาความสุขใน
พระนิพพานไมเปนสุขที่เจือไปดวยทุกข ดูกรอานนทเม่ืออยากรูวาเราจะไดรับความสุข
ในสวรรคหรือจะไดรับความทุกขในนรกก็จงสังเกตดูใจ ของเราในเวลาที่ยังไมตายนี้ ใจ
ของเรามีสุขมากหรือมีทุกขมาก ทุกขเปนสวนนรกดิบ เม่ือตายแลวก็ตองไปตกนรกสุก 
สุขเปนสวนสวรรคดิบ เม่ือตายแลวก็ไดขึ้นสวรรคสุก เม่ือยังเปนคนอยูมีสุขหรือมีทุกข
มากเทาใด แมเม่ือตายไปก็คงมีสุขและมีทุกขมากเทานั้น ไมมีพิเศษกวากัน บุคคลผู
ปรารถนาความสุขในภพนี้และภพหนาแลว จงรักษาใจใหไดรับความสุข สวนตนตัว
รางกายขางนอกนั้นไมสําคัญ จะไดรับความสุขความทุกขประการใดก็ชางเถิด เม่ือตาย
แลวก็ทิ้งอยูเหนือแผนดินหาประโยชนมิได สวนใจนั้นเปนของติดตามตนไปในอนาคต
เบื้องหนาได เพราะจิตใจเปนของไมตายที่วาตายนั้น ตายแตรูปรางกายธาตุแตกขันธดับ 
เทานั้น ถาจิตใจตายแลวก็ไมตองเกิดไมตองตายตอไปอีก กลาวคือถึงพระนิพพาน  ดูกร
อานนทในอดีตชาติเราตถาคตก็ไดหลงทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏนี้ชานาน นับดวยรอย
ดวยพันแหงชาติเปนอันมากทําบุญทํากุศลก็ปรารถนาแตจะใหพนทุกขใหเสวยสุขใน
เบื้องหนาเขาใจวาตายแลวจึงจะพนจากทุกข คร้ันเม่ือตายจริงก็ตายแตธาตุแตขันธ
เทานั้น สวนใจนั้นไมตายจึงตองไปเกิดอีก เม่ือไปเกิดอีกก็ตองตายอีก เม่ือเชนนี้จะพน

ทุกขไดอยางไร ที่นิยมกันวาตายก็คือตายเนาตายเหม็นกันอยูอยางทุกวันนี ้ชื่อวาตายเลน
ตายไมเนา ตายแลวเกิด เกิดแลวตาย หาตนหาปลายมิได ที่ตายแทตายจริง คือตายทั้งรูป
แตกขันธดับ ตายทั้งจิตทั้งใจ มีแตพระพุทธเจากับเหลาพระอรหันต ขีณาสพเทานั้น 
ทานเหลานี้ไมตองกลับมาเกิดอีก  ดูกรอานนทในอดีตชาติเม่ือเรายังไมรูเขาใจวาตายแลว
จึงจะพนทุกขทําบุญทํากุศลก็มุงเอาแตความสุขในเบื้องหนา คร้ันตายไปก็หาไดจากทุกข
ตามความประสงคไม มาปจฉิมชาตินี้เราจึงรูวา “สวรรคและพระนิพพานมีอยูที่ตัวนี้
เอง”   เราจึงไดรีบเรงปฏิบัติใหไดใหถึง แตเม่ือยังเปนคนอยูจึงไดพนจากทุกข และได
เสวยสุขอันปราศจากอามิส เปนพระบรมครู ส่ังสอนเวไนยสัตวอยูทุกวันนี้ ขาแตพระ
มหากัสสปะผูมีอาย ุพระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท ดังนี้แล 
 

ทศพลญาณ 10 ประการ 
 ตะทะนันฺทะรัง      ลําดับนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสเทศนา ตอไปอีกวา อานันทะ    
ดูกรอานนทความทุกขในนรกและความสุขในสวรรคและพระนิพพานนั้นใครจะชวยใคร
ไมได เม่ือใครชอบอยางใดก็ทําอยางนั้น แมเราตถาคตก็ชวยใครใหพนทุกข และชวยใคร
ใหไดสวรรคและพระนิพพานไมได ไดแตเพียงส่ังสอนชี้แจงใหรูสุขรูทุกข ใหรูสวรรค ให
รูพระนิพพานดวยวาจาเทานั้น อันกองทุกข โทษ บาป กรรมทั้งปวงนั้น ก็คือตัวกิเลส
ตัณหา คร้ันดับกิเลสตัณหาไดแลว ก็ไมตองลงนรก ถาดับกิเลสตัณหาไดมากก็ขึ้นไปเสวย
สุขในสวรรค ถาดับกิเลสตัณหาไดส้ินเชิงหาเศษมิไดแลวก็ไดเสวยสุขในพระนิพพาน
ทีเดียว เราตถาคตบอกใหรูแตทางไปเทานั้น ถาผูรูทางแหงความสุข แลวประพฤติปฏิบัต ิ
ตามก็ไดประสบสุขสมประสงค อยาวาแตเราตถาคตเลย แมพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวง
ไปแลวนับไมถวนก็ดี และจะมาตรัสรูในกาลเปนภายหลังก็ดี จะมาชวยพาเอาสัตว



 

 

ทั้งหลายไปใหพนจากทุกข แลวใหไดเสวยสุขเทานั้น ไมมี มีแตมาแนะนําส่ังสอนใหรูสุข
รูทุกข รูสวรรคและพระนิพพานอยางเดียวกันกับเราตถาคตนี้  พระพุทธเจาทั้งหลายก็
ทรงไวซ่ึงทศพลญาณ มีอาการเหมือนอยางเราตถาคตนี้ทุก ๆ องค บุคคลจําพวกใดเขาใจ
วาพระพุทธเจาตางกันดวยศีล ดวยญาณ  ดวยอิทธิ บุคคลจําพวกนั้นเปนคนหลง ผูที่ได
นามวาพระพุทธเจานั้น ตองมีทศพลญาณสําหรับขับขี่เขาสูพระนิพพานดวยกันทุกองค 
จะไดเปนพระพุทธเจาแตเราพระองคเดียวนั้นหามิได ผูใดมีทศพลญาณ ผูนั้นไดชื่อวา
พระพุทธเจาดวยกันทุกองคไมควรจะมีความสงสัย ญาณ  ๑๐  ประการนั้นเปน
เคร่ืองหมายของพระพุทธเจา  ถาไมมีญาณ  ๑๐  ประการ  จะรูดีมีอิทธิ  ดําดิน  บินบนได
อยางไรๆ ก็ตาม  ก็ไมเรียกวาพระพุทธเจา  ถามีญาณ  ๑๐  ประการแลว  จะไมมีศักดานุ
ภาพ  อยางไรก็ตามก็ใหเรียกทานผูนั้นวาพระพุทธเจา  เพราะทศพลญาณ ๑๐ ประการ
เปนเคร่ืองหมายของพระพุทธเจา ถาไมมีเคร่ืองหมายอยางนี ้ผูใดมีฤทธิ์ มีเดชขึ้นก็จะตั้ง
ตัวเปนพระพุทธเจาเต็มบานเต็มเมืองก็จะเปนทางแหงความเสียหายวุนวายโลกเทานั้น 
ดูกรอานนททศพลญาณ ๑๐ ประการนั้น เปนของสําคัญตั้งอยูสําหรับโลก ไมมีผูใดตั้ง
แตงขึ้น เปนแตเราตถาคตเปนผูรูผูเห็นกอนแลวยกออกตีแผใหโลกเห็น พระพุทธเจา
ทั้งหลายบําเพ็ญญาณ ๑๐ ประการ ไดแลวก็ขับขี่เขาสูนิพพาน เม่ือถึงพระนิพพานแลวก็
ปลอยวางญาณนั้นไวแกโลกตามเดิม หาไดเอาตัวตน เอาจิตใจเขาสูพระนิพพานดวยไม 
เอาจิตใจไปไดเพียงนรก และสวรรค และพรหมโลกเทานั้น สวนพระนิพพานนั้น ถาดับ
จิตใจไมไดแลวก็ไปไมได ถาเขาใจวาจักเอาจิตใจไปเปนสุขในพระนิพพานแลว ตองหลง
ขึ้นไปเปนอรูปพรหม เปนแน  ดูกรอานนท การตกนรกและขึ้นสวรรคจะเอาตัวไปไมได 
เอาแตจิตไป จิตนั้นใครจะจับตองลูบคลําไมได เปนแตลมเทานั้น  เพราะจิตเปนของ
ละเอียด ใครจะจับถือไมได เม่ือจิตไปตกนรก ใครจะไปชวยยกขึ้นได ถาจิตนั้นเปนตน

เปนตัวก็พอชวยกันได บุคคลจําพวกใด คอยทาใหผูอื่นมาชวยยกตัวใหพนจากทุกข นํา
ตัวไปใหไดเสวยสุข บุคคลจําพวกนั้นเปนคนโงเขลาหาปญญามิได เราตถาคตรูนรก
สวรรคทุกขสุขอยูแลว และหาอุบายที่จะพนจากทุกข ใหเสวยสุข ก็เปนการแสนยากแสน
ลําบาก จะไปพาจิตใจของทานผูอื่นใหพนจากทุกขไดอยางไร ถึงแมพระพุทธเจาองคจะ
ตรัสรูในเบื้องหนาก็เหมือนกัน มีแตแนะนําส่ังสอนใหรูสุขทุกขสวรรคและพระนิพพาน
เทานั้น ผูที่จะตองการสุขทุกขอยางใดนั้นแลวแตอัธยาศัย แตวาตองศึกษาใหรูแทแนนอน
แกใจเสียกอนวาทุกขในนรกเปนอยางนั้น สุข ในสวรรคเปนอยางนั้น สุขในพระนิพพาน
เปนอยางนั้น เม่ือรูแลวยังจะมีทางถึงบาง คงจะไมทองเที่ยวอยูในวัฏสงสารเนิ่นนาน
เทาไรนัก ถายังไมรูแจงแตเม่ือยังมีชีวิตอยูก็ไมอาจจะพนไดเลย และไดชื่อวาเปนผูเกิดมา
เสียชาติเปนมนุษยเสียความปรารถนาเดิม ซ่ึงหมายวาจะเปนผูเกิดมาเพ่ือความสุข คร้ัน
เกิดมาแลวก็พลอยไมใหตนไดรับความสุข ซํ้ายังทําตนใหจมอยูในนรก ทําใหเสียสัตย 
ความปรารถนาแหงตน  นาสังเวชสลดใจยิ่งนัก  ขาแตพระมหากัสสปะผู มีอาย ุ
พระพุทธเจาตรัสเทศนาแตขาฯ อานนท ดังนี้แล 
 อิโต ปะรัง คิริมานันฺทะสุตฺตัง   อนุสันธี ฆะเฏตวา  ภาสิสฺสามีติ  เบื้องหนาแตนี ้
จะแสดงคิริมานนทสูตรสืบตอไป  มีคําพระอานนทปฏิญญาวาดังนี ้ภันเต  อะริยะกัสสะ
ปะ  ขาแตพระอริยเจาทั้งหลาย มีพระมหากัสสปะเปนประธาน  ภะคะวา  อันวาพระผูมี
พระภาคเจา  เทเสสิ  ก็ตรัสเทศนา แกขาอานนทสืบตอไปวา  อานันทะ  ดูกรอานนท  อัน
วา  ความทุกขและความสุขนั้นก็มีอยูแตนรกและสวรรคเทานั้น สวนพระนิพพานมีอยู
นอกสวรรคและนรกตางหาก บัดนี้   จะแสดงทุกขและสุขในนรก และสวรรคใหแจงกอน 
จิตใจของเรานี้เม่ือมีทุกขหรือมีสุขแลวใครจะสามารถชวยยกออกจากจิตของเราได อยา
วาแตเราเลย แมแตทานผูอื่นเราก็ไมสามารถจะชวยยกออกได มีอาการเหมือนกัน ทุกรูป



 

 

ทุกนามทุกตัวตนสัตวบุคคล  อนึ่ง  เม่ือทานมีทุกขแลวจะนําทุกขของทานมาใหเรา
ก็ไมได เรามีทุกขแลวจะนําทุกขไปใหทานผูอื่นก็ไมได แมความสุขก็มีอาการเชนกัน สุข
และทุกขไมมีใครจะชวยกันได ส่ิงที่จะชวยใหพนจากทุกขไดมีแตอํานาจแหงกุศลผลบุญ 
มีการใหทานและรักษาศีลเปนตนเทานั้นที่จะเปนผูชวยใหพนจากทุกขได มนุษยและ
เทวดาอินทรพรหม และใคร ๆ จะมาชวยใหพนทุกขและใหไดเสวยสุขนั้นไมได  ที่สุดแม
เราตถาคตผูทรงไวซ่ึงทศพลญาณเห็นปานนี้  ก็ไมอาจชวยใครได  ไดแตเปนผูชวย
แนะนําตักเตือนใหรูสุข ทุกข  สวรรคและนรกเทานั้น ตัวตองยกตัวเอง ถารูวานรกและ
สวรรคอยูที่ตัว แลวยกตัวใหขึ้นสวรรคไมไดก็ชื่อวา เกิดมาเสียชาต ิและเสียเวลาที่จะเกิด
มาพบพระพุทธศาสนา นาเสียดายชาติที่ไดเกิดเปนรูปรางกาย มีอวัยวะพรักพรอม
บริบูรณทุกอยาง ทั้งไดพบพระพุทธศาสนาดวยสมควรจะไดสวรรคและพระนิพพาน
โดยแท เหตุไฉนจึงเหยียบย่ําตัวเองใหจมอยูในนรกเชนนั้น นาสังเวชนัก  ดูกรอานนทสุข
ทุกขนั้นใหหมายเอาที่จิต จิตสุขเปนสวรรค จิตทุกขเปนนรก จะเขาใจวานรกและสวรรค
มีอยูนอกจิตนอกใจเชนนั้น ไดชื่อวาเปนคนหลง นรกและสวรรค บาปบุญคุณโทษ ยอมมี
อยูในอกในใจทั้งส้ิน อยากพนทุกขก็ใหรักษาจิตใจจากส่ิงที่เปนบาปเปนทุกขเสีย ถา
ตองการสวรรคก็ทําการงานที่หาโทษมิได  เพราะการบุญ การกุศลนั้น เม่ือทําก็ไมเดือน
รอน และเม่ือทําแลวระลึกถึงก็ใหเกิดความสุขสําราญบานใจทุกเม่ือ เชนนี้ชื่อวาเราไดขึ้น
สวรรคและถาอยากไดสุขในพระนิพพานก็ใหวางเสีย ซ่ึงสุขและทุกข คือวางจิตอยาถือวา
เปนของตนก็ชื่อวา ไดถึงพระนิพพาน เพราะวาใจเปนใหญเปนประธาน สุขทุกขทั้ง
สวรรคและพระนิพพานสําเร็จแลวดวยใจ คือ วามีอยูที่จิตที่ใจของเราทั้งส้ิน บุคคล
จําพวกใดไมรูวาของเหลานี้มีในตนแลวไปเที่ยวคนควาหาในทีอ่ื่น บุคคลจําพวกนั้นชื่อวา
เปนคนหลงคนเมาเปนผูหนาอยูดวยกิเลสตัณหา มืดมนอยูดวยมลทินแหงนรก ดูกร

อานนทสัตวที่ตกอยูในนรกมากมายนับมิไดแนนอัดยัดเยียดกันอยูในนรก ดัง ขาวสาร
หรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบ แตก็ไมเห็นกันไดดวยเขาไมรูไมเห็นซ่ึงนรก ไมรูสุข
ทุกขบาปบุญคุณโทษ ไมรูวาจิตของตนเปนทุกขเปนสุข มีแตมัวเมาอยูดวยกิเลส กาม
ราคะตัณหา จึงชื่อวาตกอยูในนรกยัดเยียดกันดังขาวสารหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบ 
รองเรียกหากัน ไมเห็นกันคือไมเห็นทุกขเห็นสุขแหงกันและกันเทานั้นเอง ดูกรอานนท
จิตใจนัน้ใครไมแลเห็นของกันและกันได ผูที่แลจิตใจของผูอื่นไดนั้น มีแตพระพุทธเจา
และพระอรหันตเทานั้น พระพุทธเจาที่จะรูเห็นจิตใจของผูอื่นไดก็ดวยญาณแหงพระ
อรหันต ถาละกิเลสตัวรายมิไดคุณความเปนแหง พระอรหันตก็ไมมาตั้งอยูในสันดาน จึง
ไมอาจหยั่งรูวาระ จิตใจของสัตวทั้งปวงได แมเราตถาคตจะหยั่งรูวาระจิตของสัตวทั้ง
ปวงไดก็เพราะปราศจากกิเลส คือความเปนไปแหงพระอรหันตบุคคลผูไมพนกิเลส คือ
ไมไดสําเร็จพระอรหันต และจะมาปฏิญญาวารูเห็นจิตแหงบุคคลอื่น จะควรเชื่อฟงได
ดวยเหตุใด ถึงแมจะรูดวยวิชาคุณอยางอื่นมีรูดวยสมาธิคุณเปนตน ก็รูไปไมถึงไหนแม
จะรูก็รูผิด ๆ ถูก ๆ ไปอยางนั้น จะรูจริงแจงชัดดังที่รูดวยอรหัตตคุณนั้นไมได ถาบุคคลที่
ยังไปไมพนกิเลสมีความรูดียิ่งกวาเราตถาคตผูเปนพระอรหันตแลว การที่เราตถาคตสละ
บุตรภรรยา ทรัพยสมบัติอันเปนเคร่ืองเจริญแหงความสุขออกบวชนี้ก็ชื่อวาเปนผูโงเขลา
กวาบุคคลจําพวกนั้น เพราะเขายังจมอยูในกิเลสแตมีความรูดียิ่งกวาพระพุทธเจาผูเปน
พระอรหันตผูไกลจากกิเลสขอที่ละกิเลสไมได คือ ไมไดสําเร็จพระอรหันตแลวจะมี
ปญญารูจิตใจแหงสัตวทั้งหลายยิ่งกวาพระพุทธเจา หรือพระอรหันต หรือจะมีปญญารู
เสมอกันนั้นไมมีเลย ผูที่ยังละกิเลสไมได คือยังไมไดสําเร็จพระอรหันตมากลาววา ตนรู
เห็นจิตใจของสัตวทั้งหลายนั้น กลาวอวดเปลา ๆ ความรูเพียงนั้นยังพนนรกไมได ไม
ควรจะเชื่อถือถาใครเชื่อถือก็ชื่อวาเปนนอกศาสนาไมใชลูกศิษยของเรา ตถาคตแทที่จริง



 

 

หากเอา ศาสนธรรมอันวิเศษของเรานี้บังหนาไวสําหรับหลอกลวงโลกเทานั้น บุคคล
จําพวกนี้แมจะทําบุญกุศลเทาไรก็ไมพนนรก แมผูที่มาเชื่อถือบุคคล จําพวกนี้ก็มีทุคติ
เปนที่ไปในเบื้องหนาเหมือนหนา ดูกรอานนทบุคคลจําพวกที่อวดรูอวดดีอยางนี้แหละ 
จะเปนผูเบียดเบียนศาสนาของเราใหเศราหมองเส่ือมทรามลงไป เม่ือเขาเกิดมาแลวก็จะ
มาเบียดเบียนพระมหาเถระและสามเณรนอยดวยถอยคําอันไมเจริญใจ ผูมีปญญานอยใจ
เบา  ก็จะพากันแตกตื่นสึกหาลาเพศ ออกจากศาสนา พระศาสนาของเราก็จะเส่ือมถอยลง
ไป ดูกรอานนทบุคคลจําพวกใดหากเบียดเบียนเสียดสีหม่ินประมาทใจ พระสังฆเถระ 
และภิกษุสามเณรที่เปนศิษยของพระตถาคต โดยที่ทานทั้งหลายเหลานั้นมีโทษไมถึง
ปาราชิกและบังคับใหสึกออกจากเพศพรหมจรรย หรือกระทําปพพาชนียกรรมไปเสียก็ดี  
บุคคลจําพวกนั้นเปนบาปยิ่งนักอาจไมพนนรกได  บุคคลจําพวกใดมีความเชื่อความ
เลื่อมใสในคุณธรรมคําส่ังสอนของเราตถาคต  แลวเชิดชูยกยองไวใหดี  มิไดดูถูกดูหม่ิน  
บุคคลจําพวกนั้นก็จะมีความเจริญดวยความสุขทั้งในโลกนี้  และโลกหนาแมปรารถนา
สุขอันใดซ่ึงไมเหลือวิสัย  ก็อาจสําเร็จสุขอันนั้นไดตามปรารถนา  บุคคลที่ทําลาย
พระพุทธรูป  พระสถูป พระเจดีย  และตัดไมศรีมหาโพธิ์  และบุคคลจําพวก  ที่กลาว
หม่ินประมาทเยยหยันแกสานุศิษยของเราตถาคต  ที่มีโทษไมถึงปาราชิก  บุคคลจําพวก
นี้มีโทษหนักยิ่งกวาจําพวกที่ทําลายพระพุทธรูป  และพระสถูปพระเจดียนั้นหลายเทา  
บุคคลที่ทําลายพระพุทธรูปเปนตนนั้นเปนบาป  มากก็จริงอยู  แตยังไมนับวาเปนการ
ทําลายพระพุทธศาสนา  ผูที่กลาวหม่ินประมาทนั้น  ไดชื่อวาทําลายศาสนาของเรา
ตถาคต  เพราะวาผูที่มีความผิดโทษไมถึงปาราชิกนั้น  ยังนับวาเปนลูกศิษยของเรา
ตถาคตอยู  ตอเม่ือเปนปาราชิก  แลวจึงขาดจากความเปนลูกศิษยของเรา  ถาเปนโทษ
เชนนั้น  แมจะลงโทษหรือกระทําปพพาชนียกรรมก็หาโทษมิได  และไดชื่อวาชวยพระ

ศาสนาของเราดวย  การทําลายพระพุทธรูป  หรือพระสถูปพระเจดียนั้น  ยังมีทางเปน
กุศลไดอยู  ดังพระพุทธรูปไมดีไมงามแลวทําลายเสีย  แกไขใหงามใหดีขึ้น  แมเจดียและ
ไมศรีมหาโพธิ์ก็เชนกัน           ตนโพธิ์ที่ตั้งอยู  ในที่ไมสมควร  เชน  ตั้งอยูในที่ใกล
ถาวรวัตถ ุ อาจทําลายวัตถ ุ นั้นได  จะตัดเสียก็หาโทษมิได  ถาทําลายเพ่ือหาประโยชน  
แกตนหรือทําลายโดยความอิจฉาริษยาเชนนั้น  ยอมเปน  บาปเปนกรรมโดยแท  แมถึง
อยางนั้นก็ยังไมชื่อวาเปนการทําลายศาสนา  พวกที่หม่ินประมาท  ทําใหสงฆที่มีโทษ  ยัง
ไมถึงอันติมะใหไดรับความเดือดรอนถึงแกเส่ือมจากพรหมจรรย  ไดชื่อวาทําลาย
พระพุทธศาสนาโดยแทขาแตพระมหากัสสปะพระพุทธเจาไดตรัสเทศนาแกขาฯอานนท  
ดังนี้ฯ  แลวจึงตรัสเทศนาแกขาฯ  อานนทสืบตอไปอีกวา 
 

ดับกิเลสทั้งหา 
อานันทะ  ดูกรอานนท  บุคคลที่ปรารถนาซ่ึงสวรรค  และพระนิพพาน  ก็จงรีบ

พากเพียรกระทําใหไดใหถึงแต  เม่ือยังมีชีวิตอยู  เพราะมีอยูที่ใจของเราทุกอยาง  จะเปน
การลําบากมากอยูก็แตพระนิพพาน  ผูที่ปรารถนาความสุข  ในพระนิพพานจงทําตัวให
เหมือนแผนดินหรือเหมือน  ดังคนตายแลว  คือใหปลอยความสุขและความทุกขเสีย  ขอ
สําคัญก็คือใหดับกิเลส  1,500  นั้นเสีย  กิเลส  1,500  นั้น  เม่ือยนลงใหส้ันแลวก็เหลืออยู 
5 เทานั้น  คือ  โลภะ 1 โทสะ  1 โมหะ 1 มานะ  1 ทิฏฐิ  1  โลภะนั้น   คือ   ความ
ทะเยอทะยานมุงหวังอยากไดกิเลสกาม  คือ  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 1  อยากได
วัตถุกาม  คือ  สมบัติขาวของ  ซ่ึงมีวิญญาณและหาวิญญาณมิได  เหลานี้ชื่อวาโลภะ   
โทสะนั้นไดแกความเคืองแคน  ประทุษรายเบียดเบียน  ทานผูอื่น  ชื่อวาโทสะ  โมหะนั้น
คือความหลงมีหลงรัก  หลงชังหลงลาภหลงยศเปนตน  ชื่อวาโมหะ  มานะ นั้นคือ  ความ



 

 

ถือตัวตนดูถูกดูหม่ินทานผูอื่น  ชื่อวามานะ  ทิฏฐินั้น  คือความถือม่ันในลัทธิอันผิด  เห็น
เปนอุจเฉททิฏฐิและ   สัสสะตะทิฏฐิไป  ปลอยวางความเห็นผิดไมไดชื่อวาทิฏฐิ  ถาดับ
กิเลสทั้ง 5 นี้ไดแลว  ก็ชื่อวาดับกิเลสไดส้ินทั้ง  1,500  ถาดับกิเลสทั้ง 5 นี้ไมได  ก็ชื่อวา
ดับกิเลสไมไดเลย ดูกร อานนท ปุถุชนคนหนาทั้งหลาย  ที่ปรารถนาพระนิพพาน  ได
ดวยยากนั้นก็เพราะเหตุที่ไมรูจักดับกิเลสตัณหา  เขาใจเสียวาทําบุญทํากุศลใหมากแลว  
บุญกุศลนั้นจักเลื่อนลอย  มาจากอากาศเวหา  นําตัวขึ้นไปสูพระนิพพาน  สวนวาพระ
นิพพานนั้นจะอยูแหงหนตําบลใดก็หารูไมเปนแตคาดคะเนเอาอยางนั้น  จึงไดพระ
นิพพานดวยยากแทที่จริง  พระนิพพานนั้นไมมีอยูในที่อื่นไกลเลย  หากมีอยูที่จิตใจ
นั้นเอง  คร้ันดับ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐ ิ  ไดขาดแลวก็ถึงพระนิพพานเทานั้น
ถาไมรูและดับกิเลสตัณหายังไมไดเปนแตปรารถนาวาขอใหไดพระนิพพาน ดังนี้  แมส้ิน
หม่ืนชาติแสนชาติก็ไมไดพบปะเลยเพราะกิเลสตัณหาทั้งหลาย  ยอมมีอยูที่ตนตัวของเรา
ทั้งส้ินเม่ือตัวไมรูจักระงับกิเลสตัณหาที่มีอยูใหหมดไปก็ไมถึงเทานั้น  จะคอยทาใหบุญ
กุศลมาชวยระงับดับกิเลสของตัวเชนนี้ไมใชฐานะที่จะพึงคิดบุญกุศลนั้นก็คือตัวเรานี้เอง  
เราแลจะเปนผูระงับดับกิเลสใหส้ินไปหมดไปจึงจะสําเร็จไดสมประสงค  ดูกรอานนท  
ปุถุชนคนเขลาทั้งหลายที่ไดถงึพระนิพพานดวยยากนั้น  เพราะเขาปรารถนาเปลาๆ จึง
ไมไดไมถึงเขาไมรูวาพระนิพพานอยูที่ในใจของเขามีแตคิดในใจวาจะไปเอาในชาติหนา  
หารูไมวานรกและสวรรคและพระนิพพานมีอยูในตนเหตุฉะนั้นจึงพากันตกทุกข  ได
ยากลําบากยิ่งนัก  พากันเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏฏสงสารนี้ถือเอากําเนิดในภพนอยภพ
ใหญอยูไมมีที่ส้ินที่สุดขาแตพระมหากัสสปะ  พระพุทธเจาตรัสเทศนาแกขาฯ อานนท 
ดวยประการดังนี้  แลวจึงตรัสเทศนาตอไปอีกวา อานันทะ  ดูกรอานนท  บุคคลผูมี
ปญญาพึงคิดถึงตนแลวปราบใจของตนใหพนจากทุกขและความลําบาก  และใหออกจาก

บวงแหงกิเลสมารใหไดเถิด  ถาไมคิดอยางนี้แมจะมีปญญาก็มีเสียเปลาไมนับเขาใน
จํานวนที่มีปญญากิริยาที่พนทุกขและพนออกจากบวงแหงกิเลสมารได  ก็คือพนจาก
กิเลสตัณหาของเรา  เม่ือพนจากกิเลสตัณหาไดเชนนั้น  ก็ไดชื่อวาพนจากความทุกขยาก
โดยส้ินเชิงถายังไมพนก็ไดชื่อวายังไมพน  จากความทุกขยาก  เม่ือตนยังไมหลุดไมพนก็
ไมควรจะ  ส่ังสอนผูอื่นเพราะตัวยังไมพนจะส่ังสอนผูอื่นใหพนไดดวย อาการอยางไร 
เปรียบเหมือนบุคคลจะขามแมน้ํา ถาตัวของเราขามไปถึงฝงฟากโนนแลว จึงรองบอกให
ทานผูอื่นขามมาตามตนเชนนี้สมควรแท เม่ือเรารองบอกเขาแลว เขาจะพอใจไปหรือหา
ไมก็แลวแตใจเขาสวนตัวของเราขามไปไดสมประสงคแลว ขออุปมานี้ฉันใดผูที่จะเปน
ครูเปนอาจารยสอนใหผูอื่นพนทุกขก็ตองทําตัวใหพนทุกขเสียกอน จึงสมควรจะสอน
คนอื่นมีอุปไมยเหมือนผูที่จะพาขามแมน้ําฉะนั้น บุคคลที่เปลื้องตัวใหพนออกจากกอง
กิเลสยังไมได และจะไปเปลื้องปลดสัตวในปาชา ผี ทั้งหลายเขาจะหัวเราะเยาะเยยวา 
อะโห    โอหนอ ตัวของ ทานก็ยังไมพนทุกขแลวจะมาพาเอาพวกขาพเจาออกจากทุกขได
อยางไร ตัวของทานและพวกขาพเจาก็ยังไมพนนรก อยูเหมือนกันจะมาพาพวกขาพเจา
ใหพนจากนรกไดดวยอาการอยางไร  ดูกรอานนทบุคคลจําพวกใดที่ใหผีในปาชา หัวเราะ
เยยะเยยเลนเชนนี ้บุคคลจําพวกนั้นถามีขึ้นก็เปนเหตุใหเกิดโรคภัยไขเจ็บอันตรายตาง ๆ 
หาความสุขความเจริญมิได  ดูกรอานนทคฤหัสถก็ดี นักบวชก็ดี มากลาววาตัวรู ตัวเห็น
และไดพูดจากับดวยผี ดังนี้พึงใหรูวาคนจําพวกนั้น ไมใชลูกศิษยของเราตถาคตเปนพวก
มิจฉาทิฏฐิภายนอกพระศาสนา ไมควรเชื่อถือเอาเปนครูเปนอาจารยเพราะเขาเปนคนเจา
อุบายเจา เลห เจากลเทานั้น  ที่ มีความรูจริงเห็นจริงพูดจาสนทนากับผีได  มีแต
พระพุทธเจากับพระอรหันตเทานั้น นอกนั้นไมมีใครรูจริงเห็นจริง เปนคนอุตริทั้งนั้น  
ดูกรอานนทเราจะทํานายไวใหเห็นในอนาคตกาลเบื้องหนาจะเกิดมีพวกมิจฉาทิฎฐิ



 

 

ภายนอกศาสนาอวดอางวาตัวรูตัวเห็นผีไดพูดจากับดวยผี คร้ันบุคคลจําพวกนั้นเกิดขึ้น
แลว ก็จะเบียดเบียนพระศาสนาของเราใหเส่ือมถอยลงไปดวย วาทะถอยคําเสียดสีตาง ๆ 
พระสงฆสามเณรก็จะเกิดระสํ่า ระสายหาความสบายมิไดเขาจะสอนทิฏฐิวัตรอยาง
เครงครัด ถืออรัญญิกธุดงคอยางพระเทวทัตต ภายหลังก็จะเกิดพระบานพระปากันขึ้น
แลวก็จะแตกกันออกเปนพวก ๆ ไมสามัคคีกันตางพวกก็ถือแตตัวดี ศาสนาของเราก็จะ
เส่ือมถอยลงไปเพราะพวกมิจฉาทิฏฐิเห็นแตลาภและยศ หาความสุขมิได มรรคผลธรรม
อันวิเศษก็จะไมเกิดขึ้นแกเขา เขาจะเรียนเอาแตวิชาศีลธรรมอันพวกมิจฉาทิฏฐิสอนใหรู
อะไรกันขึ้นเล็กนอยก็อวดดีกันไป  แทที่จริงความรูเหลานั้นลวนแตรูดีสําหรับไปสูนรก  
เขาจักไมพนจตุราบายไดเลย ดูกรอานนทในอนาคตกาลภายหนาจะมีอยางนี้ไมตอง
สงสัยถาผูใดรูลัทธิทิฏฐิอยางนี้ไวแลว  เม่ือไดเห็นก็จงเพียรพยายามละเวนก็จะไดประสบ
ความสุข  การที่จะระงับดับกิเลสก็ใหระงับบริโภค 2 ประการ ใหเบาบางลง บริโภค 2 นั้น 
คอืจีวรปจจัยและเสนาสนะปจจัย 2 อยางนี้ ชื่อวาบริโภคภายนอกนับเปน 1 บิณฑบาต
ปจจัยและคิลานะปจจัย 2 อยางนี้ชื่อวาบริโภคภายในนับเปนอยาง 1 บริโภคทั้ง 2 นี้ เปน
ตัวกิเลสตัวทุกขตัวสุขส้ินทั้งนั้นถาบริโภคทั้ง 2 นี้ มากขึ้นเทาใดทุกขก็มากขึ้นไปตาม
เทานั้นถาบริโภค 2 นี้ นอยลงความสุขก็มากขึ้นคือวาบาปนอยลงเทาใดบุญกุศลก็มากขึ้น
เทานั้น  อันบุญกุศลก็มีอยูที่ตัวบุคคลทั้งส้ิน  ผูที่ละบริโภค 2 นั้นไดแลวนรกก็พนสวรรค
และพระนิพพานส่ิงใดๆก็ไดในที่นั้น  ดูกรอานนทบุคคลที่บวชเขาแลวไมรูจะระงับดับ
กิเลสคือบริโภค 2 ใหเบาบางเขาใจวาบวชรักษาศีลถือครองวัตรเอาบุญไมหาอุบายระงับ
ดับกิเลสและบริโภค 2 จะไดบุญไดความสุขมาแตที่ไหน ถาคิดอยางนั้นแมจะรักษาศีล
ตลอดพระปาฏิโมกขและธุดงควัตรก็หากเปนอันรักษาเปลารักษาใหเหนื่อยยาก  ลําบาก
กายเปลาไมอาจเปนบุญกุศลได  พระปาฏโิมกข ธุดงควัตรทั้งหลายที่ทรงบัญญัติแตงตั้ง

ไวนั้นก็เพ่ือใหเปนเคร่ืองระงับดับกิเลสตัณหา  คือบริโภคทั้ง 2 ถาระงับไมไดก็ไมเปนบุญ
เปนกุศลผูที่ทําความเขาใจวาพระปาฏิโมกขและธุดงควัตรจะชวยยกตัวใหขึ้นไปสวรรค
และพระนิพพาน  เชนนี้เปนความเห็นของคนที่โงเขลาเบาปญญาจะไมพนทุกขเลย
บริโภคทั้ง 2 นั้นไดชื่อวาปลิโพธ 2 ที่แปลวาความกังวลการรักษาพระปาฏิโมกขและ
ธุดงควัตรก็เพ่ือจะตัดปลิโพธความกังวลใหเบาบางลงไดเทาใดก็เปนบุญเปนกุศลเปน
สวรรคและพระนิพพานขึ้นไปเทานั้นพระพุทธเจายนโอวาทคําส่ังสอนลงสูปลิโพธ 2 วา
เปนที่สุดโดยส้ินเชิงคือวานรกสวรรคและพระนิพพานมีอยูที่ปลิโพธ 2 ครบ บริบูรณผู
ศึกษาเลาเรียนจะรูมากรูนอยเทาไรไมนิยม รูมาก หรือรูนอยถาระงับปลิโพธนั้นไดก็เปน
ดีจะอยูวัดบานหรือวัดปาประการใดก็ตามถาระงับปลิโพธ 2 นั้นไดยอมเปนความดี
ความชอบทั้งส้ินถาระงับปลิโพธ 2 นั้นไมไดแมจะรูมากมายและอยูวัดบานวัดปาประการ
ใดยอมไมดีทั้งส้ิน  พระพุทธเจาตรัสเทศนาเปนใจความอยางนี้อันดับนั้น  จึงตรัสเทศนา
ตอไปอีกวา  อานันทะ  ดูกรอานนท  ธรรมนี้ชื่อวาพระยาธรรมมิกราช  เพราะเปนใหญ
กวาธรรมทั้งหลายขอที่เราตถาคตไดตรัสไวแลวในธรรมหมวดนี้  คือไดชี้นรก  สวรรค
และพระนิพพานกิเลสตัณหาโดยจะแจงส้ินเชิงเม่ือผูใดไดฟงแลวปรารถนาสุขทุกข
ประการใดก็จงเลือกประพฤติตามความปรารถนา  เม่ือพระพุทธเจาตรัสฉะนี้แลวจึงซํ้า
ตรัสอนุญาตปจฉิมบรรพชาไวแกขาฯ อานนท อานันทะ ดูกรอานนท  แมในปจฉิมกาล
เม่ือหาพระสงฆ ครบคณะบรรพชาไมได   โดยที่สุดแมภิกษุองคเดียวเม่ือกุลบุตรมี
ศรัทธาเลื่อมใสในคุณแหงเราตถาคตอยากจะบวชเปนภิกษุในสํานักแหงภิกษุองคเดียวก็
จงบวชเถิด  โดยที่สุดลงไปอีกแมจะหาภิกษุสักองคเดียวไมไดกุลบุตรผูมีศรัทธาใครจะ
บวชสืบศาสนาแหงเราตถาคตก็ใหศึกษาจตุตถะปาราชิก  และบริโภค  2 นั้นใหเขาใจแลว
เขาสูเฉพาะพระพุทธรูปหรือพระสถูปหรือพระเจดีย  หรือแมหาที่ควรเคารพเชนนั้น



 

 

ไมไดก็ใหระลึกถึงเราตถาคตแลวบวชเปนภิกษุเถิดใหตั้งใจสมาทานวา                       อิมัง 
ปพพัชชัง สมาทิยามิ.   ทุติยัมป   ตะติยัมป   อิม ปพพัชชัง สะมาทิยามิ. แลว  ให
สมาทานจะตุตถะปาราชิกวา  ปะฐะมัง ปาราชิกัง สมาทิยามิ ทุติยัง ตะติยัง จะตุตถะ ปา
ราชิกัง  สมาทิยามิ.  แลวบวชเปนภิกษุเถิด  ถาหากพระสงฆยังมีอยูอยางนอยเพียงองค
เดียวแลวจะบวชโดยลําพังไมได  ถาขืนบวชชื่อวาดูถูกดูหม่ิน  พระศาสนาเปนบาปยิ่งนัก
อยาทําเลย  เม่ือบวชโดยวิธีนี้ผูใดคัดคานวาไมควรจะเปนบาปเปนกรรมยิ่งนักเราอนุญาต
ไวสําหรับคราวอันตรธานตางหาก   ขาแตพระมหากัสสปะ พระพุทธเจาตรัสเทศนาแก
ขาฯ อานนทดังนี้ขอพระอริยสงฆทั้งหลายจงทราบดวยพลญาณของตน  โดยนัยดัง
ขาพเจาอานนทแสดงมานี้เทอญแลวพระองคก็หยุดไมทรงตรัสเทศนาอีกตอไปขาพเจา
กราบถวายบังคมแลวก็กลับไปสูสํานักทานคิริมานนทแสดงสัญญาทั้ง 2 ประการ คือ รูป
สัญญา  นามสัญญา  ใหพระผูเปนเจาฟงโดยพุทธบริหารทุกประการ  ทานคิริมานนท
กําหนดตามพระธรรมเทศนาก็ไดบรรลุพระอรหัตตผล  ในขณะที่วางธุระในรูปในนาม  
โรคภัยของทานที่เจ็บปวดเวทนาก็อันตรธานหายในขณะนั้น  ขาแตพระมหากัสสปะผูมี
อายุ  พระสูตรนี้จะไดชื่อวาพระยาธรรมมิกสูตรตามรับส่ังนั้นก็จะเสียนิมิตไปเพราะ
อาศัยพระผูเปนเจาคิริมานนทเปนนิมิต พระสูตรนี้พระพุทธเจาตรัสเทศนาที่วัดเชตว
นาราม  ปรารภ  พระคิริมานนทเกิดอาพาธใหเปนเหตุ  จึงไดชื่อวาคิริมานนทสูตรมี
เนื้อความดังแสดงมานี้แล 
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พุทธาจาโร     วัดถํ้าผาปลอง     อ.เชียงดาว    จ.เชียงใหม    นอกจากนี้เรายังไดรับเกียรติ
จากทานวิทยากร  ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยพรเลิศ   ฉัตรแกว ทานเปนวิสัญญีแพทย
จากรพ.จุฬาลงกรณ  และทานนายแพทยศิริโรจน กิตติสารพงษ    ทานเปนรอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลรักษสกล จ.สกลนคร มารวมเปนผูบรรยายในโอกาสนี้ผมเรียน
เชิญทานประธาน   รองอธิบดีกรมชลประทาน(นายละเอียด  สายน้ําเขียว) เปนผูจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย     ขอนิมนต   หลวงตา ปพนพัชร จิรธัมโม    และเรียนเชิญ
นายแพทยท้ัง  2   ทาน  
นพ.ศิริโรจน : เรียนทานรองอธิบดีกรมชลประทานครับ และพ่ีนองขาราชการกรม
ชลประทานทุกทานเลยนะครับ คือวันนี้กระผมนายแพทยศิริโรจน  กิตติสารพงษ ขอรับ
ไวตอจากทานพิธีกร วันนี้เรามาพูดกันเรื่องการดูแลรักษาโรคมะเร็ง โดยหลวงตา     



 

 

ปพนพัชร จิรธัมโม แหงวัดคําประมง ก็จะมีบรรยากาศเปนลักษณะของทางฝายพระและ
ฝายหมอเขามาพูดพรอมกันก็จะมาพูดเรื่องโรคมะเร็งทางฝายการแพทยแผนปจจุบันและ
ก็รวมไปถึงการดูแลรักษาที่ประกอบดวยการดูแลรักษาในทั้งแผนปจจุบันและการแพทย
ทางเลือกซ่ึงเปนจุดเดนของในการพูดในวันนี้นะครับ  ก็คือการรักษามะเร็งโดยอโรคย
ศาล ซ่ึงหลวงตาปพนพัชรเปนผูท่ีริเริ่ม การรักษาแบบผสมผสานระหวางสมุนไพรบําบัด
กับสมาธิบําบัด แตกอนอ่ืนนะครับผมก็จะใหทาน ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยพรเลิศ  
ฉัตรแกว  ซ่ึงทานจะไดมากลาวถึงเกี่ยวกับโรคมะเร็งกอนนะครับวาโรคมะเร็งนั้นเปน
อยางไร กอนท่ีจะไปถึงเรื่องการบําบัดรักษานะครับ ตองขอเวลาสักเล็กนอยในการท่ีจะ
เกริ่นนําโดย นพ.พรเลิศ  กอนนะครับ  
นพ.พรเลิศ : ขอบคุณครับคุณหมอศิริโรจน กราบนมัสการพระคุณเจาครับ ทานรอง
อธิบดี และทานผูสนใจทุกทานครับ โดยพ้ืนฐานแลวก็ไมใชเปนหมอรักษามะเร็ง
โดยเฉพาะนะครับ แตดูคนไขท่ีไอซียูศัลยกรรม ซ่ึงคนจํานวนมากที่เปนมะเร็งเขาจะมา
จบลงที่ไอซียู โรคมะเร็งสวนใหญรักษาโดยการผาตัดดวย นอกจากรักษาโดยการฉาย
แสงหรือเคมีบําบัดแลวนะครับ ในส่ิงที่จะพูดกันนี่คือตองการที่จะเชื่อมโยงเฉยๆนะครับ
กับการแพทยแผนปจจุบันแลวก็เชื่อมโยงไปสูบางส่ิงบางอยางซ่ึงกําลังเกิดขึน้ในประเทศ
ไทยนะครับซ่ึงจะเปนจุดแข็งของบานเราเลยนะครับวาที่อื่นไมมีเหมือนที่ของเราจะมีวิธี
ชวยผูปวยไดอยางไรบางนะครับ  และสไลดก็คงจะมีการแสดงใหเห็นถึงชองโหวหรือ
จุดออนการแพทยแผนปจจุบันบางอยาง    ซ่ึงตองการการดูแลและการเติมเต็มนะครับ 
สําหรับโรคมะเร็งจริงๆถาเกิดวาตัวมะเร็งเองเปนเนื้องอกนะครับ กอนเนื้อ สวนใหญเปน
กอนเนื้อ แตวามีความพิเศษมีความรายแรง ซ่ึงท่ีเกิดเนื้องอกธรรมดาจะตองใชเวลาเปน
เดือนเปนปกอนท่ีจะเริ่มโตนะครับ แตมะเร็งจะมีการเติบโตรวดเร็วในเวลาเปนเดือน 

และพวกนี้จะโตโดยไมหยุดยั้งครับ พอเจออะไรถาติดกระดูกจะกัดกินเขาไปในกระดูก  
ติดเนื้อตับ เนื้อปอด เนื้อสมองจะลุกลามเขาไป และมีคุณสมบัติในการที่พอมันหลุดเขา
ไปในกระแสเลือดหรือกระแสน้ําเหลืองแลวนี่มันสามารถไปเพาะเกิดตัวใหมขึ้นมาไดใน
อวัยวะอื่นๆ นะครับ ซ่ึงจะเห็นวาบางทีบางคนเริ่มตนท่ีจะเปนมะเร็งลําไสครับ ตอมามัน
ก็ไปเกิดขึ้นท่ีตับนะครับเพราะตับไดรับเลือดเยอะนะครับ หรือวาไปท่ีปอดนะครับ หรือ
ไปท่ีสมองนะตรงนี้จะเปนธรรมชาติของมัน ในมะเร็งมันเกิดจากการกลายของเซลล
ปกต ิมีการเปล่ียนแปลงดานของโครโมโซม และจากนั้นมีการขยายตัวโดยท่ีไมหยุดยั้ง 
และก็เปนเนื้องอกท่ีใหญขึ้นๆ อยางในรูปแรกนะครับเปนลักษณะของเซลลปกติท่ีมัน
ขยายเพ่ิมขึ้นมา อยางเชนบางทีเราเปนกอนเนื้อเปนหูดหรือเปนกอนเนื้อท่ีมันโตขึ้นมา 
อยางนั้นไมมีอะไรนะครับ แตในเซลลมะเร็งจะมีลักษณะเดนท่ี 2 คือตัวเซลลจะผิดปกติ
ไปนะครับ และจากนั้นมากจะเริ่มลุกลามเขามาในช้ันลางนะครับ ผานช้ันฐานของ
ผิวหนังลงมาเขามาในกระแสเลือดไปกระจายสูท่ีตางๆ ไดนะครับ ฉะนั้นมะเร็งเปนคํา
รวมๆ อยางบางคนเปนมะเร็ง แตละคนมีไมเหมือนกันมันขึ้นอยูกับวามันเกิดท่ีไหน เกิด
ตรงบริเวณเตานม เกิดท่ีตับ เกิดท่ีลําไส อาการจะแตกตางกันไปนะครับ เชนถาเกิดมะเร็ง
ลําไส ก็เปนลําไสอุดตัน  ตับ  ก็ตัวเหลือง  ตาเหลืองอยางนี้เปนตน ขอตอไปมะเร็งไมใช
โรคติดตอแตวามะเร็งบางชนิด   จะพบไดในหมูเครือญาติกันได อาจจะเปนเร่ืองของการ
ถายทอดทางพันธุกรรมก็ได   สวนการรักษาก็จะมีเหตุผลอยูหลายดาน   ในหลักใหญของ
การแพทยเราตองการยืดชีวิตคนไข ถาเราเกิดรักษาใหหายได ก็จะไมตาย ถาเกิดจะให
ตายคือตายชาลง เร่ืองของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะทําไดอยางไร แนวทางจะมีอยู 2 แนว 
คือ อันที่ 1 ตองกําจัดมัน อันที่ 2 คือการประคับประคองใหผูปวยมีชีวิตอยูไดอยางไร 
การท่ีจะกําจัดมันก็คือเรื่องการเพ่ิมเวลาจะใหมีชีวิตอยู  ทําใหโรคหายไปอยางเชนเราไป



 

 

ผาตัดมันอาจจะทําใหคนไข  ถาเกิดไมผาตัด มะเร็งลําไสใหญใน 1 ปอาจจะเสียชีวิตเกือบ
หมดหรือเกิน 50% แตถาผาตัดมาอาจเสียชีวิตนอยกวานั้น อาจจะมีชีวิตอยูได 3 ป อาจ
ชวยลดปญหาขางเคียง เชน การผาตัดไมใชเพ่ือรักษาเพียงแตทําใหเขากินไดอีกครั้งหนึ่ง
หรือวาขับถายปกติอยางนี้ไดเปนตน   สวนระบบในการรักษาแนวทางประคับประคอง 
คือการดูแลชีวิตเขาที่ทําใหเขามีอาการลดลง เชนสมมุติวากอนเนื้อนี้มันผาตัดไมไดแลว 
แตวาจะทําอยางไรไมใหเกิดความเจ็บปวดไมใหทุกขทรมาน เรื่องของการท่ีอุดตันมี
อะไรท่ีพอจะชวยไดไหมทําใหพอท่ีจะอยูไดเปนตน ขอตอไปแนวทางรักษาคราวๆ ถา
เราเคยรูจัก บางคนเปนกอนเนื้อ  หมอก็จะดูวากอนเนื้อท่ียังไมลุกลามไปมากและอยูท่ี
เดียวโดดๆอยางนี่เหมาะสมท่ีจะผาตัดและมะเร็งบางชนิดมะเร็งบางอยางมันผาตัดไมได 
ซ่ึงอยูลึกอยูท่ีสมองถาตัดไปเนื้อสมองสวนท่ีดีจะหายไป  แตจะมีสวนท่ีทําไดคือ การฉาย
แสง มะเร็งบางอยางมันอยูท่ีอวัยวะสําคัญ   เชนในคอหากตัดไปมันอาจจะสูญเสียการ
ทํางานไดเยอะคุณก็ตองมีการฉายแสงประกอบดวย    สวนเรื่องเคมีบําบัดก็เหมือนกัน 
เนื่องจากมะเร็งมันเปนเซลลที่คอนขางเติบโตเร็วและหิวโหยมีกระบวนการเร็วมาก  มี
จุดออนใหยาบางตัวเขาไปฆามันได ตัวยาเคมีพวกนี้ก็ทําลายเซลลปกติดวย จะเห็นวา
บางคนไดไปรับเคมีแลวนอกจากมะเร็งจะถูกทําลาย คนอาจจะแยลงใชไหมดูโทรมกิน
ไมได ผมรวงอะไรตางๆนานา เรื่องการใชฮอรโมนรักษานี่ก็จะมีเนื้อเยื่อบางอยางท่ี
ตอบสนองกับฮอรโมนไดดี เรื่องของมะเร็งท่ีเกี่ยวกับเตานม หรืออัณฑะตางๆ  ก็จะมี
ขบวนการของฮอรโมนเขามาชวยดวย แลวก็ในระยะปจจุบันเราก็ใชวิธีผสมผสานหลาย
อยาง  มะเร็งบางตัวก็จะตอบสนองของเรื่องการใหยาเกี่ยวกับภูมิคุมกัน ในอนาคตก็มี
การพูดถึงกันท่ีจะควบคุมเรื่องยีนส ท่ีทําใหมะเร็งมันกลายพันธุ รวมท้ังเรื่องของการไป
จัดการเสนเลือดท่ีจะมาเล้ียงกอนมะเร็งดวยการใหยาบางอยาง ซ่ึงจะยับยั้งจะไมใหเสน
เลือดไปเล้ียงตัดเสบียงมัน มันจะโตไมไดก็จะตายไป  สําหรับผลในการดูแล คนไขจะ

ผานไปถึงระยะหนึ่ง นี่ก็เปนในท่ีผมทํางานอยูท่ีพบวาคนไขมีปญหาอยู ซ่ึงจริงๆปญหา
ในการแพทยแผนปจจุบัน เวลาเรามองเรื่องมะเร็ง กอนเนื้อเราจะไปมุงเรื่องกอนเนื้อเปน
หลัก ถาเรารักษาก็คือกําจัดมันตัดมันไดคือรักษาโรคได คนไขก็จะสบายขึ้น แตวาคนท่ี
เปนมะเร็งแลวหลายๆคนโชครายมาระยะหลังแลวมันผาตัดไมได ฉายแสงก็ไมหาย 
เพราะฉะนั้นแนวทางการรักษาท่ีจะไปกําจัดโรคท่ีไปใหคนไขสบายขึ้นมันก็เปนไปได
แลว เพราะฉะนั้นเราจะตองมีวิธีท่ีจะทําอยางไรใหคนไขทุกขทรมานนอยท่ีสุด การตัด
โรคคือการรักษาใหหาย ซ่ึงมีคนไขมะเร็งจํานวนมากเลยท่ีทําไมได ซ่ึงเราจะมองวา
ในทางคูกัน จะลดการทรมานไดอยางไร อันนี้ก็เปนตัวอยาง ก็คือวาคนไขท่ีเปนมะเร็ง
มันจะมีอาการตางๆ เกิดขึ้นมากมาย  เรามีโปรเจคของสาธารณสุขไปสัมภาษณภรรยา
ของผูปวย และก็พบวาคนนี้เปนคนหนุมคนแนนเลย และเปนมะเร็งตอมน้ําเหลือง ก็
ระยะสุดทายซ่ึงเขาก็รักษาตามแผนปจจุบันมาไดระยะหนึ่ง  แลวตอมาก็ปฏิเสธ เพราะวา
มันไมดีขึ้นอยางท่ีคิดเลยขอมาดูแลท่ีบานมาดูแลเอง ซ่ึงพบวาตอนหลังอาการก็ทรุดหนัก 
นอนไมไดเดินไมไหวปวดมาก แตยังพูดไดและกินไดตอมาอาการเปนมากขึ้น แนน  
นอนถายนอนปสสาวะไมรูตัวเลย และตอนสุดทายหายใจแทบไมออก พูดมีแตเสียงอ่ือๆ 
ไมสามารถพูดเปนคําได และตองดูดเสมหะตลอด ตอนวันสุดทายเขารูตัววาไมไหว สติ
ยังดีอยูยังบอกใหภรรยาวาอยาเพ่ิงไปนอนเดี๋ยวเขาจะไปแลวใหอยูเปนเพ่ือนเขา จากนั้น
เขาก็เสียชีวิตไป โดยท่ีอยูกับภรรยาโดยมือยังกุมกันอยูเลย ในที่เราเจอตัวมะเร็งจะ
คุกคามแลวมีอาการไดจํานวนมากเลย จะเห็นไดวาคนประมาณ 80% จะมีทั้งความ
เจ็บปวด ทรมาน 70% จะเบื่ออาหารคร่ึงหนึ่ง มีคลื่นไสอาเจียน คร่ึงหนึ่งนอนไมหลับ 
เกือบอีกคร่ึงหายใจลําบาก ถายอุจาระลําบาก ซึมเซาคุมปสสาวะไมได มีแผลกดทับ ตางๆ
เหลานี ้ท้ังนี้ในส่ิงท่ีเกิดขึ้นก็คือ จะเห็นวาเขาไมเหมือนกับเราปวดจากการเปนแผลแลว
ฉีดยาชาหรือใหยาแลวหาย แตของมะเร็งจะมาเปนชุดมาทุกอยาง สมมุติคนไขคนหนึ่ง



 

 

เจ็บปวดขึ้นมา เราใหยาแกปวดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด ในปจจุบันก็คือกลุมที่เปน
มอรฟนแตมอรฟนเปนยาที่ทําใหเกิดอาการทองผูกคลื่นไส หายใจลําบากดวย กดการ
หายใจดวย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นวาตัวมะเร็งทําใหทองผูกอยูแลวคล่ืนไสอยูแลวนั้น       
เพราะเรามาแตะวาใหปวดลดลง โดยใหยามอรฟนกลับทําใหทองผูกมากขึ้นกับทําให
คล่ืนไสอาเจียนมากขึ้น  คนไขก็จะ SWING (กลับไปกลับมา) จากการท่ีไมสบายจาก
อาการหนึ่งมาอีกอาการหนึ่งได การรักษาทางกายมันก็มีขอจํากัดอยูอยางหนึ่งซ่ึงทําให
มันทําไดไมเต็มท่ีมันไมเหมือนเราเปนโรคอยางหนึ่งเราก็จัดการมันทีเดียวสวนมะเร็งมัน
จะมาหลายๆอยางฉะนั้นเวลารักษาอยางหนึ่งจะมีผลกระทบกับอีกอยางหนึ่งก็จะเปน
อยางนี้ไป ในอาการอีกอาการหนึ่ง   คนท่ีมานี้เปนคุณแมของพยาบาลดวยก็พอเปนเขาก็
เปนมะเร็งไทรอยด ก็รักษาดวยการผาตัดพอผาตัดเสร็จก็มาฉายแสง พอฉายแสงท่ีตรงนี้
เสร็จก็ไปตรวจใหมเพราะมันกระจายมาท่ีปอดแลวมาท่ีกระดูกดวย จะเห็นไดวา
ธรรมชาติของมะเร็งจะเปนอยางนี้ เริ่มจากท่ีเดียว แตวาตอนท่ีเรายังไมเห็นตนตอ มันก็
ไปเปดสาขาใหมแลวมันโตขึ้นแลว พอรักษาตรงนีเ้สร็จ ตรงนี้มันก็ใหญขึ้น พอเห็นอีกที
ท่ีปอด นั้นก็คือตองตามรักษาไปเรื่อยๆ  มันก็เปนขอจํากัดอยางหนึ่งท่ีทําใหเรารักษาได
ยาก แลวการรักษาก็จะมีความทรมานบางอยาง เชนผาตัดก็เจ็บปวด เม่ือตองฉายแสงตอน
นั้นรูสึกครอบครัวเขาเปนครั้งแรกท่ีพอเขากับแมเขาตองนอนแยกกัน เพราะตอนใสรังสี
เขาไปเขาตองใหอยูหางกันประมาณ3-4วันไมใหอยูดวยกันเวลาเขาติดตอส่ือสารกันตอง
ใชเขียนในกระดาษ คนแกๆเขาตองจดใสกระดาษเล็กๆเปนจดหมายเหมือนเวลาเด็กๆท่ี
เราสงจดหมายรักจะตองสงกันอยางนั้นก็มีความทรมานท้ังทางรางกายและจิตใจท้ัง
ครอบครัว ตอนหลังอาการมากขึ้นเขาขอกลับบาน ปจจุบันเขาเสียชีวิตโชคดีท่ีลูกๆ เขา
ชวยดูแลผลัดกันดูแลคนท่ีเปนพยาบาลก็หายาแกปวดมาใหจัดยาสมุนไพรมาซ่ึงเทาท่ีเรา
สัมภาษณในครอบครัวของคนท่ีเสียชีวิต ในระยะสุดทายในสังคมไทยเรานี้แมแต

ครอบครัวท่ีมีคุณหมอหรือนางพยาบาลอยู จะมีการรักษาแบบ 2 แนว ควบคูกันไปก็คือ
รักษาแผนปจจุบันและในอีกทางหนึ่งก็จะมีการดูเร่ืองสมุนไพรเร่ืองอะไรมาประกอบกัน
จริงๆ แลวจะเปนธรรมชาต ิก็เพียงเราก็คุย กันจริงๆทําแลวก็ควรเลือกใหมันเสริมกันเชน 
ถารักษาทางดานสมุนไพรและดูวามันมีโทษกับตัวเขาไหม ก็ตองเลือกใหเหมาะ ถามัน
ไปดวยกันไดผมก็วามันเปนส่ิงท่ีดี แลวก็ในดานครอบครัวเปนสวนสําคัญมากที่จะ
รวมกันดูแล ซ่ึงในปจจุบันการรักษาอยางท่ีผมบอกมี 2 แนวคือรักษาใหหายและรักษาท่ี
จะประคับประคองมองท่ีเปนองครวมชีวิตมากขึ้น อยากท่ีจะรักษาใหหายมองท่ี       ตัว
โรคตัวกอนเนื้อแตรักษารวมๆ ไมมองที่กอนเนื้อแลวแตมองที่ตัวชีวิตเขามันตองมองไป
ถึงคนไข และครอบครัวดวยเปนสวนสําคัญ บางทีท่ีเราเห็นคนบางคนทรมานมากกวา
ควรจะเปนครับอยางพอเปนมะเร็งปุบ จริงๆ เคยบอกคุณพอไววาจะเขามาชวยทํากิจการ 
แตปุบปบเปนมะเร็งยังไมทันไร พอดีไปทําเรื่องอยางอ่ืนเสร็จไปอยูตางจังหวัดไมเคยมา
ชวยเหลือท่ีบาน พอเปนมะเร็งปุบ suffer (เปนทุกข)ไมใชจากการจากไปแต suffer (ทน
ทุกข)เพราะเขามีความรูสึกวาเขายังไมไดปรนนิบัติคุณพอเขายังไมไดทําตามสัญญาท่ี
ใหกับคุณพอไว  คุณพอก็มาดวนจากเขาไปเสียแลว อยางนั้นปญหามันซับซอนยิ่งขึ้นอีก 
บางคนท่ีตายปุบปบยิ่งทรมานนัก    เวลาเราถามคนท่ีเคยมาเขาประชุมสัมมนาบอกวาจริง
แลวอยากเสียแบบไหน คนท่ัวๆ   ไปจะบอกวาแบบวานอนหลับและปุบไปเลยแตจริงๆ 
แบบพอเราดูแลจริงแลว      คนท่ีนอนหลับหลับปุบแลวไปเลยพอเขาไอซีย ูญาติท่ีอยูขาง
หลังทรมานอยางยิ่งมันมีอะไรบางอยางท่ีมันสัมพันธซ่ึงกันและกันในลักษณะแนวทาง
ปจจุบันนี่เราอยากใหเปนเม่ือกอน  พอรักษาแบบขางบนแบบเปนปลอง แบบแรกเอา
แบบสุดๆทางการแพทยแผนปจจุบันพอใกลจะตายจริงๆ แลวคอยนิมนตพระมา แบบท่ี 
2 แตเดียวนี้เราบอกวาไมเห็นแลวเพราะบางครั้งคนไขหมดสติไมรูตัวไปแลว เราอยากใน



 

 

แบบที่ 2 ก็คือวาใหมันประสมประสานไปตั้งแตแรกเลยใหมันคลุกเคลากันไปเลยวาพอ
มันเร่ิมรูตัววาเปนมะเร็งแลว นอกจากรักษาทางกายแลว คุณตองดูแลเรื่องครอบครัว
อยางไรบาง มีอะไรท่ีอยากจะทําและยังไมไดทํา มีอะไรที่กุศลที่อยากปฏิบัติตางๆ 
อยากจะทําอะไรตางๆ  ใหทําตั้งแตแรกเลยใหประสมประสานตั้งแตแรกเลย ตัวนี้มันจะ
ทําใหเขาถึงวาระสุดทายอยางสงบได ตรงนี้พอเรามองคนไขอยูตรงกลางปจจัยสําคัญนี้ก็
คือวาตัวครอบครัวตัวคนในชุมชนกลุมผูปวยรวมท้ังพระแลวก็วัดท่ีมีอิทธิพลตอเขาเปน
สวนท่ีมีอิทธิพลอยางยิ่งท่ีอยูดานลึกในใจ ก็เปนสวนท่ีเขามามีสวนในการรักษาสวนดาน
รพ.ชุมชนหรือรพ.มหาวิทยาลัยตางๆคือสวนวงนอกถายังพูดถึงเราจะคิดวาเราเปนคนไม
สําคัญซ่ึงจริงๆ แลวถาคนไขซ่ึงนอนอยูบนเตียงหมอท่ีเขาไปคือคนแปลกหนาคนใน
ครอบครัวคือคนใกลชิด       คือมี 3 ระยะ(การบรรยายประกอบกับการนําเสนอโดย
POWERPOINT) 

1. พอเริ่มรูวาเปนมะเร็ง ก็จะมีอาการเหมือนโลกถลมไมรูเปนอะไรเผชิญอยูกับ 
อะไรอยูในสภาวะ Shock (ตกใจ) 

2. ตอมาเริ่มมีอาการเจ็บปวดทรมาน   หายใจไมได    ทองผูก อุจจาระ  ปสสาวะ
กล้ันไมได  

3. ระยะใกลเสียชีวิตแลว ก็คือตอนนั้นรูตัวแลวไมไหวแนหายใจทุก ครั้งลําบาก
พูดเริ่มไมไดถายเริ่มไมไดตางๆรูตัววากําลังเสียชีวิต ขั้น  ตรงนี้มีอยูวารักษามะเร็งจะเจอ
ชวงไหน  ชวงตน ชวงกลาง   หรือ ชวงปลาย และแนวทางดูแลแบบองครวมโดยสรุป 
ระยะที ่(1)   ดูแลรางกายดานเจ็บปวดทรมาน มีท้ังวิธีใหยาและไมใหยา    วิธีท่ีไมใหยามี
เยอะแยะเลย โดยทางการพยาบาลทางการแพทยเปนภาษาฝรั่ง เชน พวกทําจิตบําบัดทํา
การผอนคลาย Relaxation แตทางแพทยทางเลือกก็ จะมีการใชการนวด ทําอโรมาเทอรา
ป (aromatherapy) เรื่องอะไรตางๆเขามาซ่ึงเปนท่ียอมรับวาตองเขามาผสมผสานกัน 

ระยะที ่(2)    คือการดูทางดานจิตใจ  สังคม  อารมณ                                                        
ระยะที่ (3 )  ดูแลทางดานจิตวิญญาณ   ซ่ึงทําอยางนี้ไดมีการประมวลโดยการท่ีให
ครอบครัวเขามาและแพทยพยาบาลตองมาประชุมทํากันเปนทีมและชวงเสียชีวิตคง
จะตองทําอยางไรใหเขาจากไปอยางสงบไดอยางดี  และคนท่ีเหลืออยูยืนหยัดอยูได  ก็
เปนเปาหมายรวมกันของคนทุกคนท้ังครอบครัว และทางการแพทยวาจะชวยเขาอยางไร
ใหผานระยะเปล่ียนผานนี้ไปได 
นพ.ศิริโรจน :   ครับตองขอขอบคุณ  คุณหมอพรเลิศสรุปแลววามะเร็งในทางการแพทย
แผนปจจุบันมองวามันเปนเซลลท่ีผิดปกติในสารพันธุกรรมอยูในใจกลางเซลล สวนการ
ผิดปกติตรงนี้ไมมีใครรูวามันเกิดขึ้นไดอยางไร แตรูวาพฤติกรรมของเซลลมันจะโตขึ้น
โตขึ้นแลวก็ไปกัดกินอวัยวะตางๆ   ทําใหเสีย   ชีวิตตามมา  การรักษาในปจจุบัน
วิทยาศาสตร เขายังมองวามะเร็งเปนเรื่องท่ีตองกําจัดตองทําลาย   ตองตัด   การรักษาตอง
มีตัดท้ิงและใหยาไปทําลาย   แลวยัง    ใหการรักษาโดยใชฮอรโมน และการตัดเสบียง
การตัดเสนเลือดตางๆ ท่ีจะเขาไปเล้ียงใชความเย็น ความรอนเขาไปจี้ทําลาย คือโดย
วัตถุประสงคแลว      มันคือส่ิงแปลกปลอม แลวพยายามทําลายมันใหหมด ถาหมด
หนทางทําลายไมหมด  ก็หมายความวาตองดูแลรักษากันประคับประคองกันใหดี  ก็เปน
ลักษณะของแผนปจจุบัน ก็เห็นบรรยากาศคอนขางซีเรียส  เปนมะเร็งหัวเราะไดไหม
ครับ คือจริงอยู รพ. ผมไมไดเปนอยางนี้ รพ.คนไขเปนมะเร็งมา มารออีก 6 เดือนตาย
ท้ังนั้น ภาคอีสานมีมะเร็งตับ มะเร็งทอน้ําดีมาถึงปุบ ผมก็รูเลยวาครอบครัวมาเศรามาก
เลย พอหมอตรวจเสร็จ หมอจะเอยบอกเปนอะไร ญาติจะมาสะกิดแลววา อยาบอกๆ 
เดี๋ยวทรุด คือจะเปนอยางนี้ คือหมอจะรูอยูวาเวลาจะทําอะไรตอนไหน แตมาฟงอีก
บรรยากาศหนึ่งถาเปนบรรยากาศของวัด โดย   อโรศยศาล    โดยหลวงตาพัลลภหรือ
พระปพนพัชร เปนผูดูแล หลวงตาจะหัวเราะตลอดเวลา เปนอะไรอาการไมดีขึ้นเหรอ 



 

 

คือจะหัวเราะคือสรางบรรยากาศท่ีด ีหลวงตาจะมีหลักการในการดูแลมะเร็งเปนมุมมอง
ท่ีจะชวยเหลือผูปวยในระยะสุดทายท่ีเปนมะเร็งอยางไร ผมก็ขอกราบนมัสการใหหลวง
ตาไดบรรยายใหทานผูฟงท่ีเคารพไดทราบเกี่ยวกับมุมมองหนึ่ง อาจจะเปนใจความ
สําคัญท่ีสุดท่ีทานผูมาฟงในวันนี้ครับ ขอกราบเรียนเชิญ ผมแนะนําประวัติหลวงตากอน           
หลวงตาเปนนักเรียนชางชลประทานรุนท่ี 28 วันนี้ผมมาก็เห็นหลายทานท่ีมาในวันนี้ 
แลวก็เปนผู ท่ีจัดการอบรมในครั้งนี้ดวย  แลวก็ชวง 2519 จบ วิศวะก็เปน  วศบ .
ชลประทาน  มหาลัยเกษตรศาสตร   เปนรุนท่ีมีการเคล่ือนไหวทางดานการเมือง สมัย     
14 ต.ค. ถึง 16 ต.ค. 2519    แลวรับราชการเปนวิศวกรกองออกแบบกรมชลประทาน รับ
ราชการไดไมนานมีความ    เล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไดออกบวชปจจุบันเปน
พระภิกษุปพนพัชร  จิรธัมโม เปนเจาอาวาส วัดคําประมง  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร   
ถาทานไป จ.สกลนคร ก็ไป อ.พรรณานิคม ไปแวะท่ีวัดคําประมงก็จะพบทานไดทาน
จริงๆ แลวเปนลูกศิษยของหลวงปูสิม   พุทธาจาโร วัดถํ้าผาปลอง  อ.เชียงดาว  จ.
เชียงใหม ทานไดเคยมีประสบการณปวยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกซ่ึงการแพทยเรียกวา
นาโซฟาริงส (NASOPHARYNX)  ทานไดทําการรักษาแบบ ผสมผสานระหวางแพทย
แผนปจจุบันและก็ท้ังสมุนไพรและเรื่อง ของธรรมชาติบําบัด สมาธิบําบัด ปจจุบันทาน
ไมเปนมะเร็งแลว ทานสามารถทํางานตั้งแตตี 4 จนถึง 5 ทุมทุกวัน โดยไมมีวันหยุดไม
เคยลาพักรอน ก็จะเห็นวาทานมีความมุงม่ันมากในการท่ีจะรักษา โดยท่ีวัดคําประมงจะ
ไมมีการเรียกเก็บคาใชจายใดๆ ท้ังส้ินเปนท่ีพ่ึงแหงสุดทาย เพราะสวนใหญแลวพอ
มะเร็งครั้งสุดทายหมอก็บอกใหไปรอตายท่ีบานชาวบานสวนหนึ่งก็มาท่ี อโรคยศาลวัด
คําประมงผมก็ขอนมัสการใหทานหลวงตาไดบรรยายตอ   
หลวงตา : คุณหมอศิริโรจนกับคุณหมอพรเลิศ เคยพูดกับหลวงตาท่ี    รพ.รักษสกล 
ใหกับคณะแพทย-พยาบาลและผูท่ีสนใจฟงเกี่ยวกับการดูแลผูปวยในวาระสุดทาย    ใน

วันนี้คุณชัชวาลฯ    ก็อยากจะใหหลวงตามาพูด     ท่ีนี่ดวยในฐานะท่ีเปนพ่ีนอง
ชลประทานดวยกันเพราะวา       คนชลประทานทราบวาเปนมะเร็งเยอะโดยเฉพาะมะเร็ง
ใจ  มะเร็งใจนี่มันแกยาก หลวงตาก็ตองขอนุโมทนาคุณหมอท้ัง 2 ทาน      ซ่ึงชวยเหลือ
หลวงตาท้ังดานการรักษาโดยแพทยแผนปจจุบัน และก็มาชวยเหลือกันดวยหัวใจ มะเร็ง
ตองดวยใจอยาไปเนนท่ีอ่ืน      ถาเรารักษามะเร็ง แลวเรามุงแตทางกายภาพอยางเดียวมัน
ก็ยังไมไดเทาไหรนักหรอก เพราะวามันจะคอนขางรุนแรงอยางเชนวาการรักษาดวยเคมี
บําบัดมันก็ทรมาน การฉายแสงก็ทรมาน   การผาตัดก็ทรมานตรงนี้แหละท่ี  หลวงตา
มองเห็นความทุกข ความทรมานของผูปวยโรคมะเร็งก็อดสงสารไมได  ผูปวยท่ีเปน
โรคมะเร็ง จึงพากันมาจากเหนือเชียงใหมสงตรงมาถึงจากใต  ยะลา       สุราษฎร   ภาค
อีสานก็ทุกจังหวัด แลวกรุงเทพฯ นี้ก็ไป แม ดร.ท่ีจบจากอเมริกาก็ยังไปตายท่ีหลวงตา 
คือ   ตายอยางยิ้มไมใชตายอยารองไห มันสําคัญตรงนี้ ท่ีนี้พูดถึงโรคมะเร็งไมอยากให
ซีเรียส หลวงตาก็อยากจะถามพวกเราวา พวกเราคงดู แดจังกึม เขาสอนรักษาโรคมะเร็ง
หรือเปลา หรือสอนทํากับขาวอยางเดียว คือทุกคนหลวงตาอยากเห็นพวกพ่ีนองยิ้มให
หลวงตาดูซิวามันสวยไหม คืออยาทําใจใหมันซีเรียสกับทุกเร่ือง  โดยเฉพาะการ
บําบัดรักษาโรคมะเร็งเราซีเรียสไมไดหลวงตาก็ตองไมซีเรียสดวย เพราะวาคนท่ีซีเรียส 
มาหาหลวงตาเยอะมาก ตั้งแตตื่นมา ก็เอามากันแลวหรือนั่นบานไหน เราก็ยังไมไดฉัน
อะไรเลยบางที 11.30 น. เราก็ยังไมไดฉันขาวเลย เพราะวามันเยอะ คนเปนมะเร็งมันมาก 
ทีนี้เราจะทําอยางไรถึงจะชวย ชวยเขาไดในระดับท่ีวาท้ังกาย และใจ   สมมุติวาผานคุณ
หมอมาแลว มาถึงหลวงตามาจาก โรงพยาบาล ตางๆไปถึงหลวงตาจะทํายังไงก็คือเขาเอา
หัวใจมาหาหลวงตาแลว เขาฝากชีวิตเลยวาขอถวายชีวิตหลวงตาจะจัดการอยางไรก็เชิญ
เลยคือ บางคนเขายอมขนาดนั้น ความรักความเมตตาที่มีตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน            
มันยิ่งใหญกวาที่จะเปนความรักดวยเงินตรา      คือถาเราตั้งสมมุติฐานวาผูปวยทุกคน



 

 

ท่ีมาหาเรา เราตองคิดเงินเขาเราตองคิดคาราคาเขา ผูปวยบางคนก็รูสึกไมสบายใจแลว
อยางคนไขมาถามหลวงตา  ก็จะถามวาคิดเทาไหร คารักษา คาหมอ คาพยาบาล คาท่ีพัก 
บอกไปวาหลวงตาไมคิดหรอก คิดอยางเดียวขอใหคุณหายกลับบานอยางมีความสุข อยู
กับครอบครัวอยางมีความสุข   นั้นคือจุดมุงหมายของหลวงตา แตถาหากวาคุณไมหาย
คุณจําเปนตองตาย  คุณก็ตายอยางมีความสุขเหมือนกันคือตายอยางไมกลัวตายอยางมี
ชีวิตที่ดี ชีวิตแบบวาเปนมะเร็งกลับมีความสุขกวาคนที่ไมเปนมะเร็ง คนท่ีเปนมะเร็งเขา
มาอยูกับหลวงตากิจวัตรประจําวัน เชนวาสวดมนตไหวพระ   สมาธิภาวนา   ตมยา    ใส
บาตรตั้งแตเชามาเขาก็เดินออกกําลังกายท่ีเดินไดก็ไปใสบาตรแตเชา นั่งรถเข็นบาง นั่ง
รถสวนตัวบางใสบาตรแลวก็มีความสุขในตอนเชา พอสายๆ มาก็ตรวจไข จายยา ตมยา
กินยาสมุนไพรตางๆเหลานี้คือในวฏัจักรของคนท่ีปวยจะเปนอยางนั้นในความเปนจริง 
ท่ีนี้ทําอยางไร เราถึงจะใหผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็งท่ีเขารูสึกวาเขามีความสุข แลวก็ญาติมี
ความสุขดวยตรงนี้ตองมาปรับอารมณคือปรับสภาพใจใหเขากอนแลวและก็ญาติ ญาติ
คนหนึ่งปวยคุณเอาญาติมาครึ่งโหล หมดบานนั่งเครื่องบิน นั่งรถตู มาท้ังปคอัพเลย มา
เปนขบวนเลย ปวยคนเดียวอีกขบวนหนึ่งปวยตาม ปวยท้ังชุดเลยคนท่ีไมปวยบางท่ีเขา
จะปวยมากกวาคนท่ีเปนมะเร็งเสียอีก เขาจะตายกอนก็มีมันเปนซะอยางนั้น พวกนี้เรา    
ก็ตองเอาเขาขึ้นมาดวย บอกอยาปวยตามกันไป ปวยคนเดียวก็พอแลว ตอนนี้เราจะตอง
ใชธรรมะบําบัด      สมาธิบําบัดในการรักษาโรคมะเร็ง    ซ่ึงคุณหมอ ศิริโรจนจะไปชวย
หลวงตา คุณหมอก็จะไปอยูตรงนั้นวันหนึ่งก็หลายช่ัวโมงกวาจะกลับก็ 4 -5- 6 ทุม ซ่ึงก็
ตองใชหัวใจเยอะใชความตั้งใจสูงในการท่ีจะทํางานตรงนี้ และงานอโรคยาศาล คุณ
หมอศิริโรจนกับคุณหมอพรเลิศบอกส่ิงท่ีหลวงตาทํามันเปนส่ิงท่ีดีมากแมแตในอเมริกา
เขายังทําไมไดอยางนี้   มันเปนการจุดประกายมิติใหม มิติหนึ่งของการรักษา ซ่ึงเรา
จะตองทุมเทความรัก ความเมตตา และหัวใจใหกับผูปวยอยางมาก โดยท่ีวาความสุขของ

ตัวเองเอาไว ทีหลังไมตองคิด ถึงเอาแตพอประทังชีวิตไปไดแตวา เราตองเห็น 
ผลประโยชนของผูปวย           มาอันดับหนึ่งไมใชแคเพียงรางกาย วาดวงจิตดวงวิญญาณ
ดวย หัวใจเขาตองราเริงเบิกบานอยาง  ผูปวยมะเร็งของหลวงตามาตั้งแตป 2548 จนถึง
ปจจุบัน 260คน(พฤษภาคม2549) มันก็มีหลากหลายท่ีเปนมะเร็งระยะสุดทายแทบท้ังนั้น    
คือเม่ือเขาตายเขาก็ยิ้ม เขาบอกไมตองหวงเขาเลยเขา   จะไปอยูกับหลวงตา จริงๆ เวลา
ตายเขาก็มาเขาฝน เขาฝนผูปวยบอกวาหลวงตาทําไมไมใหเขาไปละ เขาตายแลวหรือ
อะไรอยางนี้คือหัวใจเขามีความรักผูกพัน ความซาบซ้ึงในความรักความเมตตาท่ีเรา
ใหกับเขาคือเราก็รูวาหนักมากเกินท่ีจะเยียวยา เราก็ปรึกษาหมอเขาอยูไดอยางไร คา  
GPT- GOT  อัลคาลายฟอสฟาเตส (Alkaline  Phosphatase)  คาในเลือดบอกเซลลมันอยู
ไมไดแลวแตเขาอยูไดอีกนาน บางคนเปนปๆ พอตายก็ตายไมมีความทุกข คือไมปวด   
ไมเจ็บคือหลวงตาพูดไมใชพูดใหพวกเราเปนมะเร็ง ถาอยากจะเปนก็ได หลวงตาก็รับ
หมด คือจะเปนซีอะไรก็แลวแต ซี8 ซี9 ซี10 เหมือนกันหมด นั่นคือจะเปนซีอะไรท่ีไม
อยากใหมีความทุกขกับเรื่องความเปนมะเร็งมากกวา ใหรูจักวาการเปนมะเร็งเนี่ยมัน
สามารถสรางวิกฤติในชีวิตของเราใหเปนโอกาสอันยิ่งใหญ  ชนิดที่วาพลิกจากชีวิตที่อยู
นรกเนี่ยใหกลายเปนสวรรค แลวถึงที่สุดถึงนิพานได  อันนี้ตางหากละที่มันเปนความ
นารักของโรคมะเร็ง แลวความนารักของโรคมะเร็งมีตั้งเยอะ มีหลากหลายอยางเคสท่ีอยู
ในวัด 10 กวาCASE   มีท้ังเตานม มีท้ังตับ มีท้ังอะไรตออะไรเยอะแยะ แตเขามีความสุข
ในการท่ีเขาอยู เขาปวยแลวเขามีความสุข เขาไมมีทุกขหรอกจะทําอยางไร ถึงทําให
ผูปวยทุกคน ญาติผูปวยทุกคนมีความสุข ในการท่ีเปนโรคและขณะเดียวกันก็อยูกับ
โรคมะเร็งได โดยที่มะเร็งกับเราไมเปนคูศัตรูกันแตเปนมิตรกัน            หลวงตาจะมี
วิธีการวาคือไมใชวิธีการแตเปนธรรมชาติมากกวา วิธีการมันมาพูดทีหลัง แตในจริงๆ 
คือธรรมชาติของชีวิตเราเขาใจชีวิต มันตองเปนอยางนี้แหละ ถึงคุณไมเปนมะเร็ง คุณก็



 

 

ตองเปนโรคอ่ืน ถึงคุณไมตายวันนี ้   วันตอไปมันก็ตาย   แตบังเอิญวาคุณโชคดี คุณได
เจอมะเร็งวันนี้ อยาไปคิดวามันโชครายถาคุณคิดวาคุณโชครายเพราะมะเร็งถามะเร็ง
ไมใชเพ่ือนคุณ เขาคงไมมาแสดงวาเขาเปนเพ่ือนซ้ี เพ่ือนตาย กับเรา    เขาตายพรอมกัน
กับเรา ถามะเร็งตายเราตาย เราตายมะเร็งตาย ใชคือเราจับมือกันเราอยูดวยกันไดนะแบบ
แบงกันกินกันใช ถอยทีถอยอาศัยไมตองเบียดเบียน ไมตองซุกซอนอะไร คือเปดใหเห็น
กันเลยวาใหคนไขเขาใจวาคุณเปนมะเร็งคุณไมตองตกใจกับการเปนมะเร็งเพราะเรารับ
ตรงนี้ไดแลวมันจะคอยๆทําให คนไขมีแรงแลว คนไขจะมีแรงใจจะกินยา มีแรงใจท่ีจะ
รักษา มีแรงใจท่ีจะสวดมนต ก็คิดดูสิวาคนไข  คนไขท่ีเปนมะเร็งเขามานั่งสวดมนตมา
นั่งสมาธิ หลวงตาวามากกวา พวกคุณท่ีไมเปนมะเร็งเสียอีก ถามดูซิ ทุม1 -3ทุม -5ทุม 
ตอนเชาตักบาตรอีกนะ ตอนสายๆ ก็ตมยา บายๆ ก็พบคนไขเกามา FOLLOW UP มา
ติดตามมาตมยาอีกก็จะมาท้ังวัน ท้ังยาก็จะใชเยอะมาก แลวยาท่ีใชเปนยาสมุนไพรซ่ึงเปน
สมุนไพรเทาท่ีสังเกตดูดีสําหรับผูปวยมะเร็งพอสมควร ผูปวยกินแลวมีความรูสึกท่ีดีขึ้น 
การเจริญเติบโตของมะเร็งลดลง น้ําเหลือง น้ําเลือด เม็ดเลือดดีขึ้น ผลของแลบ(การตรวจ
เลือด)มันดีขึ้น ในระดับหนึ่งถึงจะไมสุด อยางเชนบางคนคา GPT GOT  ALP(อัลคา
ลายนฟอสฟาเตส)     มากกวา1,000    (คาปกติจะนอยกวา160)       พอมาดื่มยาสมุนไพร
ของหลวงตาซัก 10 หมอ เหลือ140 แปลวาเปนมะเร็งทอน้ําดีมันไปตันแลวน้ําดีมันไหล
ไมได   ALP( อัลคาลายนฟอสฟาเตส)เราจะตรวจพบในเลือดสูงมากเลย แตวาทอน้ําดีมัน
ตัน พอกินสมุนไพรปรากฏวาคามันลดลง มันลดมาใกลเคียงปกติเรื่อยๆ (แปลวามันเริ่ม
ไมตันแลว)     พอถึงตอนนั้นท่ีสําคัญคือการสวดมนต ภาวนาใจมันจะนิ่ง มันจะมีพลัง
พอจิตเปนสมาธิจิตมันนิ่ง ใจมันนิ่งโรคมันก็นิ่งดวย สังเกตดูคนไขสุดทายๆ      ถาใจเขา
ไมนิ่งโรคมันจะลามเร็วมากเลยกาวกระโดดเลย แบบ 3 วัน 7 วันตายเลย ก็มีพอรูเปน
มะเร็งวันนี้  ตกใจ ชนิดวาเพ้ียนไปเลย และพวกนี้จะตายเร็ว แตคนไขคนไหนตั้งสติได 

เขารับรูพยายามท่ีจะทําความเขาใจถึงแมวาคุณหมอทาง โรงพยาบาลแพทยแผนปจจุบัน
บอกวาไมสามารถท่ีจะไปผาไดแลวนะ เพราะวาถาผามันอันตรายสูงสุดแลว ไปใหเคมีก็
ไมไดฉายแสงก็ไมได คือถาผาก็คือตาย     (อยางขั้น ซี ไมขึ้นก็ทุกขแลวทั้งที่มันเกิดมาก็
ไมไดใส  ซี  ใสขั้น  อะไรเลยก็มาใสที่หลังแลวก็ไปทุกขกับมันแลว) นี่เพราะคนเราเขาไป
ยึดไปสําคัญวาไอนี่เปนตัวทุกข มันก็เลยทุกขซํ้าเติมทุกขซํ้าซอน แตถาเกิดเราบอกวาเปน
เรื่องสบายเรื่องปกติ ถาเกิดมาแลวเปนมะเร็งก็ถือวาโชคดีก็แลวกัน คุณก็ภาวนาเอาซิคุณ
ก็พิจารณาเอาซิวาทําไมเกิดมาเปนมะเร็งถึงโชคด ีก็โชคดีเราจะไดพลิกวิกฤติ ใหมันเปน
โอกาส เปน  Alert (ความตื่นตัว) เปนสวรรค เปน     นิพพาน เปนความเจิดจา เจิดจรัส 
ทางจิตวิญญาณไปเลยคือ โรคมะเร็งเปนเร่ืองเล็กไปเลยไมใชเร่ืองใหญสําหรับเราแลว 
และการรักษานี่คนไขถามีกําลังใจที่เขมแข็งมันไดผลมากกวาคนที่ไมมีกําลังใจ และการ
คิดการอานการพิจารณาตามขั้นตอนตางๆ มันจะคอยๆ ไปตามขั้นตอนจะคอยๆ ไปโดย
ธรรมชาติมันเอง มันรูโดยตัวมันเองจะดําเนินไปอยางไร อยางสมมุติคนไขมาหาหลวงตา
คนหนึ่งหลวงตา Test (ทดสอบในใจวาเราจะตองจับ จับอะไร จับทิศทางของเขาจะเปน
อยางไร แลวคอย  take ยาเขา (การใหยา) ขั้นตอนการ take ยา (การใหยา) มันก็ตองมี
หลายอยาง เชน  ลุ  คือ การลางพิษ ดวยสมุนไพร   ลอม   บํารุงรางกายใหเขาแข็งแรงใน
ระดับหนึ่ง เพ่ือจะได  รักษา  คือ   take  ยา (การใหยา) มะเร็งไดเต็มท่ีแลวผูปวยก็กินยา
แตละคนหนักเบาก็ไมเหมือนกันอีก       คนไขท่ีผานจากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน
มาท่ีนี้ เราก็จะถามคนไขวา คนไขไดรับการรักษามาอยางไรบาง เชนวา ใหเคมีมาแลว 
ครั้งท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ครั้งท่ี1 ก็ไมดี WBC ขึ้น ครั้งท่ี2 ก็ไมดีWBC (white  blood  cell) ก็ยัง
ขึ้น ครั้งท่ี3 เขาก็เปล่ียนตัวยาไป 3 รอบแลว ก็ยังขึ้น แตพอมาหาสมุนไพรปุบกลับไปปบ 
WBC (white blood  cell)  ลดลงแลวเขาอยูตออยูคงท่ีแลว(หมายเหตุ;กลุมมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว  เม็ดเลือดขาวยิ่งมากยิ่งไมดี)  นี่คือเรื่องของการผสมผสาน     คือเราจะไมบอกวา



 

 

แพทยแผนปจจุบันไมด ีแพทยแผนปจจุบันดี แตวามันตองมีการใหมา(Join)รวมมือกัน 
ได คือแบบตอนนี่กระทรวงสาธารณสุขก็ไปกับหลวงตา ทานผูอํานวยการก็ไป Join วา
จะเอาท่ีอโรคยศาล  วัดคําประมง เปนศูนยแมแบบของการใชสมาธิบําบัดโรคมะเร็งเปน
แมแบบทุกศูนยในประเทศไทยของทุกโรงพยาบาลในประเทศนี้เปนมิติใหมท่ีดีมากของ
การแพทย เพียงแตวาการแพทยแตละคนเราตองลดในการเปนตัวตนของเราออกมาเพ่ือ 
Join กัน เราอยาไปถือวาเราดีหรือเลวอะไรอยางนี้ เราวาประโยชนที่มันเกิดสูงสุดตอ
ผูปวย ตอประชาชน เราตองนึกถึงประโยชนตรงนั้น ไมใชนึกถึงตัวเรานะ ถาเกิดวาไมมี
ผูปวยเปนมะเร็งจะมีคุณหมอมาทําไม ก็ไมตองมีหมอมา ถูกไหมเพราะมีผูปวยมันถึงมี
หมอ มันก็เหมือนวาเปนการผสมผสานกัน       หลวงตาก็อยากจะทําความเขาใจวาไมให
มีความทุกขไมใหมีความเครียด ไมใหมีความกังวลใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งวาเราเปน
โรคมะเร็ง แลวคอยๆ มาตั้งสติของเราวา เราจะดําเนินการรักษาอยางไร แลวก็อยาไปฟง
ซายฟงขวาฟงหนาฟงหลัง คือผูปวยหลายคนพออาการดีๆ แลวญาติก็แนะนําดวย
ความหวังด ี  เอายาตัวนั้นไปกินนะ  ญาติก็ไมเคยกินเลยพอกิน ดีๆ ก็ฟุบไปเลย มันเปน
อะไรท่ีลึกลับซับซอนสําหรับโรคมะเร็งมากเราตองประเมินใหไดกอนวาคนไขคนนี้เปน
มะเร็งตรงนี้ ทิศทางของเขาจะเปนอยางไร   สําหรับคนท่ีเปนโรคมะเร็งมันเปน
ผลขางเคียงจากญาติท่ีสําคัญ หลวงตาจะบอกญาติบอกวาถาคุณมาหาหรือมาเยี่ยมผูปวย
ถาคุณรองไหกรุณาไปรองขางนอก ถามาเยี่ยมก็มายิ้มนะ เขาไมตองการท่ีอยากเห็นน้ําตา
คุณหรอก น้ําตาเขาก็ออกมาพอแรงแลว คุณไมตองมาเสียน้ําตาใหกับเขาซํ้าเติมเขาไปอีก
เขาใจไหม กําลังใจเปนส่ิงสําคัญ เราจะเห็นพอแม ลูก นอง หรือพระ อยางพระกรุงเทพ
ดึกดื่นก็โทรฯ ไปหาหลวงตา บอกโยมเปนมะเร็งอยางโนนอยางนี้จะปรึกษาจะรักษา
อยางไร หรือสงพระมาจากเชียงใหม ลําปางอะไรอยางนี้ ก็มารักษาท่ีวัดได แมชีก็มา
รักษาท่ีวัดได ญาติโยมตั้งแต ดร.จนกระท่ังถึงตาสี ตาสา ก็มารักษาท่ีวัดได มีความรูสึกท่ี

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมมีความรูสึกวาฉันจบด็อกเตอร ฉันเปนคนรวยหรือคนจนคน
ไหนก็มีหัวใจเหมือนกันทํานองนี ้เขาใจไหม คุณหมอมี CD ชวยดูท่ีวาสัมภาษณคนไข นี่
ก็เปนคนไขตัวอยางในหลายสิบหลายรอยตัวอยางท่ีปวยท่ีนั้นอยาง นายมังกรฯ  คนแรก
คาตางๆ เขาลมเหลวโดยส้ินเชิงแลว ทางการแพทยนี่ลมเหลว ตัวเหลือง ตาเหลือง ดํา 
หมองคลํ้าหมด คันท้ังเนื้อท้ังตัว ซ่ึงเราก็พยายามจะชวยเขา   เขาก็กินได  ถายได  แตวาคา
ของมะเร็งมันไมไดถอยใหเรา ตับมันไมถอยใหเรา แลวเขาก็เสียชีวิตไปแลว คุณมังกรฯ 
หลังจากท่ีคุณชัยนรินทฯ (ขาราชการกรมชลประทานระดับ ๙) เขาไปถายวีดีโอและไป
สัมภาษณ แลวไมนานเขาก็เริ่มปวดๆ แบบวาปวดขาขาบวม ก็ปรึกษา คุณหมอศิริโรจนฯ 
บอกทําไม คุณมังกรฯ บวมโดยไมมีสาเหตบุวมท่ีแขน  บางแลวไปท่ีขาบาง พอวัน ทายๆ 
ก็หนักขึ้นๆก็ไมรูเรื่องไมรูตัว คือหมายความวาแตก็ไมทรมานก็นอนส้ินใจไปอยางไม
ทรมาน ก็คือตัวอยางของคนปวดโรคมะเร็งท่ีวาเขามีชีวิตท่ีมีความสุขแมแตระยะสุดทาย
ของชีวิตแลวญาติๆเขาก็มีความสุข เขามาบอกหลวงตาวาจริงๆ หมอท่ี รพ.เขาบอกวาตาย
ไปนานแลว พอถึงหลวงตาญาติก็รูสึกวาทําไมมันดีขึ้นรางกายก็ดีขึ้นจิตใจก็ดีขึน้มันก็ยืด
ชีวิตเขาตอไปครอบครัวเขาก็เริ่มปรับชวงชีวิตเขายืดไปนี้ ครอบครัวเขาก็ปรับใจเขาได
แลวคอยๆ ปรับสภาพใจของเขาไดพอปรับสภาพใจไดเวลาส้ินก็ไมเสียใจแลวมันไมมี
ความรูสึกนี่ไมใชการสูญเสีย และขาจะขอบใจหลวงตาชวยชีวิตเขา ชวยใหเขาเขาใจชีวิต
มากขึ้น คนเราก็ตองเปนอยางนี้ละนะและเวลาตาย เขาก็ยังเขาฝนอีกเขาฝนคนไข
อยากจะมาอยูกับหลวงตาอีกแมกระท่ังตาย มีคนอยากมาอยูกับหลวงตาอีกซ่ึงจะเปน
อยางนี้มากเลยซ่ึงผูดูแลผูปวยเขาจะไดสัมผัสเยอะตรงนี้ บางคนเขามาเคาะประตูเรียก 
เดี๋ยวซักพักเมียโทรมาบอกพ่ีตายแลว คือเรื่องจิตวิญญาณพิสูจนไมได แตวาใครอยากไป
พิสูจนก็ไปอยูกับหลวงตาได หลวงตาตองการอาสาสมัครตมยาอะไรอยางนี้                                           



 

 

 หลวงตา: มียาอีกตัวหนึ่งซ่ึงตอนนี้เปนรายละเอียด มีขั้นตอนท่ีตองซอยๆๆๆท่ีพูดมัน
หยาบมากๆ ในรายละเอียดมันเยอะนะก็อาจจะตองมีมวน 2 มวน 3 ตอไปก็ได              
 นพ.  ศิริโรจน;       ครับเอาความละเอียด ผมเสริมหนึ่งนะครับจริงแลวมันเปนอุบาย
อยางหนึ่ง ซ่ึงแผนปจจุบัน ผมหมอปจจุบัน ผมตอบแผนปจจุบันกอน คือเรียนมาทาง
วิทยาศาสตรครับ     แลวก็เราจะคิดถึงวาอะไรท่ีจับตองไดถึงจะเช่ือบางอยางของจับตอง
ไมไดมันจะตองจับตองไดกอนแลวถึงจะเช่ือใชไหมครับ อยางพูดถึงนิพานมีจริงไหม 
เช่ือไหมครับ เรายังไมไดผานบางคนก็เช่ือ บางคนก็ไมเช่ือ แตคนปฏิบัติไปถึงตรงนั้น 
เขาก็ตองเช่ือวามีใชไหมครับ เรื่องของสมาธิบําบัดกับกับสมุนไพร ผมคิดวามันมาจาก
ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน คือไมมีใครมารักษาใครไดครับ แตวาการท่ีตมยา มีฤกษมียาม บาง
คนก็สงสัยวาเปนพิธีพราหมณหรือเปลา ทําฤกษยามลักขณาเกี่ยวของกันกับการรักษา 
เขาเช่ือมโยงกันไมถูกครับ จริงๆ แลวมนุษยกับดวงดาวเกิดขึ้นมาพรอมกัน  ผมจะ
เทาความไปหม่ืนๆ ลานป คือจุดเล็กๆ เกิดระเบิดขึ้นมาครั้งใหญ แลวก็เกิดกาแลคซีนึก
ภาพกาแลคซีออกไหมครับ เยอะแยะเลยครับมีประมาณ 11 แสนลานกาแลคซี ในแสน
ลานกาแลคซีมีดวงดาวแสนลานดวงดาว ฉะนั้นมนุษยก็เกิดมาจากดวงดาวครับ ฉะนั้นคํา
วาปฏิกิริยาของดวงดาวกับชีวิตมนุษยมันเปนท่ีเขาคนพบกันมานานแลว  เพียงเรา
เช่ือมโยงไมถูกเองครับวามันจะดูดวง มันมีเหตุผลนั้นหาชวงท่ีมีพลังท่ีสุดมาชวยกันใน
การทํา  ใหโลกนั้นดีขึ้น  เขาถามวาเวลารักษาโรคพฤติกรรมเราดีขึ้นไหมครับ คนท่ีสูบ
บุหรี่ กินเหลาก็เลิกใชไหมครับ คนท่ีกินอาหารท่ีเปนสารพิษเลิกไหมครับ เลิกครับ เขา
ไดสวดมนตทํา     สมาธิจิตใจเขาดีขึ้นไหมครับ เขาก็ดี อันนี้ก็เปนกลไกทั้งหมด ที่ทําให
ระบบภูมิคุมกัน ที่มาคอยปกปองมะเร็งในตอนที่เรายังไมปวย ระบบภูมิคุมกันมันดีอยู 
เวลาเราชวยมันเสียไปแลว แตเม่ือเราดําเนินพฤติกรรมตางก็คืนมา ระบบภูมิคุมกันมันจะ
ฟนขึ้นมา มันจะควบคุมมะเร็งได มันขึ้นอยูกับเหตุปจจัยครับ ถาเปนมากมันก็ไมหาย

ครับก็ดีขึ้น ถาเปนนอยๆ ก็อาจหายได ก็มีคําถามวา คําถามท่ี 1 กอนครับ หลวงตาครับ
เตรียมตัวครับ                                                          
คําถาม 1   หลวงตาเปนมะเร็งระยะท่ีเทาไหร แลวรักษาหายไดอยางไร 
หลวงตา :  คือตอนท่ีเปนมะเร็ง เปนป 2539 ไมรูตัววาตัวเองเปนมะเร็งและไมรูจักคําวา
มะเร็งดวยไมคิดมะเร็งมันคืออะไร แลวก็อยูตอนตี 3 มาสวดมนต นั่งสมาธิไหวพระ 
ปกติพอวันนั้น เคาพิเศษเปนวันท่ี วันสงกรานต 11 เมษายน     สงกรานตมันก็จามออกมา 
จามออกมาเลือดก็เต็มกระโถน โอย เราเปนอะไรนี่เปนอะไรปุบหลวงตาก็มีหมอ
ประจําตัวอยู รพ.สมิติเวช  ซ่ึงดูแลเรื่องปวยไขมานาน พอสุดทายหลวงตาตองไปตัดช้ิน
เนื้อ คือสองกลองเขาไปสายเขาไปและไปตัด ตัดปุบ 15 วัน พอวันไปฟงผล หมอนัดไป
ฟงผลเราก็ไปนั่งรอ หมอเคาบอกวาเปนมะเร็ง เออ เราก็ไมเสียใจ เราก็แจคพอตโวย 
หัวเราะ คนอ่ืนตั้งแยะไมเปน  เราเปนปุบโทรหาพ่ีสาวท่ีเปนผูชวยศาสตราจารยแพทย
หญิงเกษร วัชรพงษ    อยูจุฬาฯ เปนอาจารยหมอจุฬาฯ  ตอนนี้เปนคุณหญิงเขาก็พาไป
BANGKOK   NURSING  HOMEไปทําCLINIC อยูท่ีนั้น เขาก็นําเขาเครื่องสแกนดวน
เลย เขาพูดคําเดียววาเปนมากแลวทําไมเพ่ิงจะมาบอก  เราคิดในใจวาใครจะไปรูไดวามัน
เปนมะเร็ง   พอรูก็เขาจุฬาพ่ีสาวอยูจุฬา เคาจบจุฬา ก็เขาจุฬาเลย   พ่ีสาวมีอาจารยแพทยท่ี
เปนลูกศิษยพ่ีสาว เปนคนดูแล เขาก็ลุยเลย ท้ังฉายแสง     โอโห สุดๆ จริงๆ   ไมแคฉาย
แสงอยางเดียว เอาเคมีใหอีกทุกวันเลย แตวาความเจ็บความปวด หลวงตารูซ้ึง หลวงตา
ถึงเมตตาสงสารผูเปนมะเร็ง เพราะวามันรูซ้ึงแลววา มันปวดทรมานทุกขุมขน ลองคิดดูซิ
วาทําอยางไร ถาไมใชสมาธิ ถาเกิดเคยใหเคมีรูเลยฉีด ยาเข็มท่ี1 และก็ความเจ็บปวด มัน
วิ่งจูดเลยเรียกวาสมาธิมันตองไปถึงหัวใจเลย พุทโธ แบบสุดๆ ไมวาใครมาไมตองพูด
ดวยแลว หลับตาพุทโธอยางเดียว    นี้คือการเจ็บปวดของมะเร็ง แลวยังจะมีแสงอีก ฉาย
แสงแลวฉายอีกคือหลวงตาตองกินน้ําเยอะ น้ําลายมันหายไปขนาดเปนใบก็แลวกัน พูด



 

 

ไมไดเปนเดือน ก็พอเจ็บปวดขนาดนี้จนกระท่ังพอครบเสร็จแลว หมอยังมาถามอีกวา
เดี๋ยวผมจะใหCOURSEใหญอีก ทานสูไหวไหม ไอCOURSEใหญของเขาคืออะไร ไอ
เรานักสูเอาอะไรบอกใหญขนาดไหนก็ เอาวะ โอโฮเทานี้ตลอดวันตลอดคืนเลย เปน
อาทิตยเคมีบําบัด คิดดูตลอดวันตลอดคืนเปนอาทิตย      มะเร็งมันขนาดไหนชวยให
คําตอบหนอยซิ    แลวจนกระท่ังสุดทาย หลวงตาสละคือ กูยอมตายดีกวา กูยอมตายแลว
พันลานมากองขางหนากูก็ไมสนใจแลว ยอมตายก็คือหลุดเลยไง พอยอมตายก็คือหลุด
จากโลกเลย แลวก็มาผสมผสานดวยสมุนไพร เพราะวาพอออกจาก รพ.ปุบ พูดเหมือน
ส้ันนะแตมันยาว พอออกจาก รพ.ปุบ เอะก็รักษาดวยวิธีนี้ก็ยังกินขาวไมไดกินน้ําก็ยังไม
ลง ลุกขึ้นมานั่งสมาธิตั้งแตตี 3 ยัน 6 โมง เลือกเลยนะตําราสมุนไพรเลมขนาดนี้หลวงตา
ศึกษาจบเลย และไดสูตรยามาแลวท่ีใหบอกตัวยาตัวนี้ชวยได เชามาจด ใหแมชีไปจัดการ
หายา  เช่ือไหม 4 ทุม ไดฉันยา แกวแรกหมอแรกหายใจออก เชาฉันขาวไดเลย นี้ละคือ
ตองมีหัวใจสวดเสกคาถาเพราะ ยาสมุนไพรตําราโบราณนี้เขาเปนปกเลยนะ  ตองใช
คาถาวิชาอะไรทําบุญทําใจ    อยางไรขั้นตอนมันมีอยูแลว ถาพวกเราสนใจศึกษาคอยๆ  
ลงไปลึกๆ อีกทีหนึ่ง การแพทยทางเลือกเขาใจไหม มันเปนอะไรอยางหนึ่ง  และพอ
อยางนั้นมามันก็ทําใหรางกายเราดีขึ้น แตวาเราก็ยังพูดไมได เลือดก็ยังออก เลือดมันออก 
เลือดมันก็ยังเปนเลือดอยู เราก็ทําสมาธิไปเรื่อยๆๆๆ จน  กระท่ังเลือดหายไป นี้ก็คือผล
แหงการใชสมาธิมาชวยในการ เช่ือมโยงระหวางโรคเช่ือมโยงระหวางยา วายาสมุนไพร
ยาทางเลือกแพทยแผนปจจุบัน คุณหมอจบจากจุฬาฯ ก็จะเกง และอีกอยางท่ีเปนตัวเลือก
ก็คือ แลวแตบุญวาสนาของคนไขดวย ถาคนไขคนไหนไปจับคูบุญคูวาสนาคนนั้นไดนะ
คุณหมอตองเปนคูบุญดวย เอา! อีหลี ภาษาอะไรนี ่มันตองคูบุญไง ใชไหม เจอหมอบาง
คน อยาลืมวาเราไมประมาทหมอนะ หมอแตละคนประสบการณ ทักษะ หัวใจ ก็ไม
เทากัน คํานวณก็ไมเทากนั ใชไหมคุณหมอการคํานวณยา การใหคีโมมันจะไมเทากันเลย 

มันจะมีความละเอียด ความลึกซ้ึง ความชํานาญ แตกตางกันตรงนี้ละแลวแตใครจะเจอ 
แลวแตโชคใครโชคมันเดอ ขอตอไปคุณหมอมีอะไรอีก เขาใจหรือยังตรงนี ้

 นพ.ศิริโรจน : (คําถามตอไป) ผูหญิง 31 ป บอกวารับประทานยากับสารเคมีมาตลอด
ชีวิตจนถึงปจจุบัน กราบนมัสการถามวาจะมีผลรายกับรางกายกับไตอยางไร และหลวง
ตาจะชวยไดอยางไรคะ 
หลวงตา :  สารเคมีนี้หลวงตาเคยเจอวิศวกรแทนทาลัม ซ่ึงเรียนวิศวะเคมีมาตลอดเวลาท่ี
เรียนวิศวทํางานโครงการยาง ก็ตองใชเคมีตลอด 19 ป   เขาไมรูตัวเลยวาเขาเปนมะเร็งมา
รูตัวเม่ือมะเร็งมันกินปอดลามไปกระดูกแลวคุณหมอ พอมาถึงหลวงตานี่   เขาหา
เว็บไซตหลวงตาถามทําไมหนูจึงมาหาหลวงตาก็หนูไปรักษามาจนหมดท่ีแลวจุฬาก็ไป
มาแลวไปมาหมดแลว ใหกินยาวันละเม็ด เม็ดละพัน สองพัน สามพันบาทตอวันกินเขา
ไปขาก็กระเดงดึ๊งๆ อยางนี้ มันไมอยูเลยคุณหมอ พอสุดทายตอนเขามาหาหลวงตาเขา
รองไหมากเลย เขาทําใจอะไรไมไดเลย อายุประมาณ 40 นี่ก็เปนวิศวกรนองชาย สามีก็
วิศวกร พอสุดทายหลวงตาจูนหัวใจเขาได จูนหัวใจไดอยางไร คือใหเขารับความจริงวา
ส่ิงท่ีกําลัง เกิดขึ้นกับเขาส่ิงท่ีเขาชนะไดคือหัวใจเทานั้น รางกายตองใหเขาเปน   ตาม
สภาพแลว เขาอยูกับหลวงตาอาทิตยหนึ่งจิตใจเขาเขมแข็ง เขาเขียนจดหมายถึงสามี เขียน
พินัยกรรมถึงลูกและก็โทรมาหาหลวงตาวาหนูทําใจไดแลวหลวงตา หนูไมหวงอะไร
แลวหนูพรอมท่ีจะไป ปจจุบันนี้ตองใชพยาบาลแลว แมแตอึ แมแตทําอะไร คือหัวใจเขา
อยูไดแลวไงแลวเขาก็ไปอยางมีความสุข ซ่ึงผิดตั้งแตท่ีแรกท่ีมา รองไหลูกสาวยังเล็กสามี
ก็ยังเพ่ิง 40 กวาๆ กําลังกาวหนาในการงานแลวทําไม ก็นี่คือเคมีมันมีผล เดี๋ยวเชิญคุณ
หมอพูดเชิงวิทยาศาสตรอีกท่ีหนึ่ง 

 นพ.พรเลิศ:   คือยากับสารเคมีท่ียังปกติท่ีเราใชกันสวนใหญมันก็ตองผานการศึกษา
มาแลว เริ่มตนในสัตวทดลอง ก็ถึงจะมาในคนปกติท่ีเปนอาสาสมัครแลวในคนปวยนะ



 

 

ครับ ก็ในระดับหนึ่งก็ตองผานขั้นตอนนั้นแลว พบวาไมมีผลถึงจะมาใหใชกันนะครับ 
แตวาในลักษณะหนึ่งก็คือ ในยาทุกอยางมันคงมาปรับสมดุลยในรางกายเรา บางอยางซ่ึง
บางครั้งในการศึกษา มันอาจจะทําในคนเปนรอยเปนพันคน แตพอใชในประชากรท่ีเปน
แสนเปนลานคน เราก็จะมีบางตัว ซ่ึงพอใชปุบจากการติดตามแลว เราก็พบวามันมีผลทํา
ใหเกิดปญหาบางอยางได ก็ตองถูกถอนจากตลาดก็มีนะครับ   เพราะฉะนั้นจริงๆ    แลว
ก็คือ  เราก็คงใชตามเทาท่ีหลักฐานและความรูในเชิงวิทยาศาสตรมาบอก แตวาคงไม 
สามารถรับประกันถึงวาในระยะยาวในการท่ีใชและประสบการณยาตัวอ่ืนจะมีผล
อยางไรบางความแตกตางมันไมมี เพราะมันคงจะตอบไมไดท้ังหมดนะครับ 
หลวงตา :  นี่ไงท่ีเรียกวาตอนท่ีคนเม่ือกี้ถามวา หลวงตาจะมีวิธีรักษาอยางไรท่ีจะตองรับ
เคมีมาตลอด พอมาถึงหลวงตาแลว ขอใหดูหนากอนคนนั้นหนาตา      พอจะไปวัดไปวา
ไดจะไดลางพิษกอนไงลางพิษดวยสมุนไพร และคอยตมยาคอยๆลางทีละอยางคือ
สมุนไพรตองใจเย็น อยาใจรอน เพราะมันคอยซึมซับเขาไปนะ 
นพ.ศิริโรจน:  ครับ เดี๋ยวขอคําถามตอไปเลยนะครับ มีคนถามวาตั้งเปายอดขายบริษัทถา
ไมไดทําใหเครียดคือจะตองถูกยาย และก็มีหนี้สินเยอะๆ ทําใหเครียดดวยจะแกอยางไร 
ถึงจะซอมตายแบบยิ้มได อันนี้พาดพิงเลยนะครับจะใหฆราวาสตอบกอนไหมครับ หรือ
จะใหหลวงตาตอบกอน ฆราวาสตอบกอนนะครับ คือการตั้งเปาหมาย ผมอายุยังไมเยอะ
นะ แตก็พยายามพูดตามประสบการณแลวกันวาจริงๆ แลวเราตั้งเปาผิดหรือถูกนะครับ 
ถาเราตั้งเปายอดขายนะครับ ยอดขายควบคุมไมได เพราะวายอดขายสวนหนึ่งมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจใชไหมครับ สมมุติวายุค IMF เราไปขายของมันคงไมได แตถาเรา
ตั้งเปาหมายชีวิตไมถูก ตรงนั้นมันพอปรับไดนะครับ ท่ีนี้ถาเปาหมายชีวิตมันไปผูกกับ
ยอดขาย          ผมวามันขึ้นลงตามแบบหุนมันก็คงเกิดความเครียด เราเอาความเครียดไป
ผูก  ไปผูกยอดนั้นยอดนี้เปนระดับน้ําท่ีขึ้นๆลงๆเราก็ตองแกวงๆตามใชไหมครับทีนี้

เปนไปไดไหมท่ีเราตั้งเปาชีวิตใหถูก  อยางเชนเรามีความพอขนาดไหน     ขนาดนี้เรา
พอใจแลว    อยางหมอไปคุยกับเพ่ือนๆ บอกรายไดเดือนเดือนหนึ่งตั้ง 3 แสนบาทใช
ไหมครับ  เราก็ตาโต  มึงอยูจังหวัดอะไรวะ  ยายมาอยูกรุงเทพดีไหม  ผมอยูสกลนคร
สบายดีแลว  อากาศก็ด ีรถก็ไมติดแลวก็มีโอกาสไดทําบุญทํากุศล  คือผมก็ตั้งเปาชีวิตอยู
บนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง   เราดูตัวอยางพระ  พระทานยังฉันม้ือเดียว  ทําไมเรากิน
ตั้ง 3  ม้ือ    พระทานไมมีเมียเรายังมีเมีย     ถูกไหมครับก็ยังอยูไดใชไหมครับ   เรายัง
ดีกวา      พระในบางเรื่อง   ใชไหมครับ  พอเราตั้งเปาหมายถูกปุบปบเราก็จะลด
ความเครียดลงไป    ความเครียดเกิดจากภาวะคือเราไมไดในส่ิงท่ีเราคาดหวัง  การ
แกปญหาคือเราลดความหวังลงหรือเปล่ียนเปาหมายใชไหม  หรือเราจะพยายามถีบ
ตัวเองใหบรรลุเปาหมายตรงนั้นก็เลือกเองครับ  2  ทางถาเลือกทางท่ี 2  ไมรูจะไดไหม
ครับ  ฉันจะเปนนักขายใหเกงขึ้นมีเทคนิคการขายท่ีดี  เปนการพัฒนาตัวเองหรือจะลด
เปาหมายลงอยูธรรมดาก็ดีแลว  ยอดขายไมไดก็ชางมัน  ออกก็ชางจะเปนไรไป  ยายก็
ยายเรามีเปาหมายในชีวิตกินอยูอยางสบายเราพอใจ  อันนี้ฆราวาสตอบครับ  แลวก็ไม
เครียดซอมยิ้มทุกวัน อะไรจะเกิดขึ้นก็ยิ้มไวกอนครับ   ถายิ้มไมออกสุดทายหายใจลึกๆ
แลวก็ยิ้มครับ  แลวจะยิ้มออกเองถูกไหมครับ  เปนมะเร็งก็ยิ้มได  ลูกถูกรถชนตายก็ยิ้ม
ครับ  ลูกถูกจับตัวไปเรียกคาไถยิ้มไวกอนครับ  ไมยิ้มแลวจะทําอะไรครับ  เครียดทําไม
เครียดไปแลวไมไดประโยชนอะไร  เครียดแลวก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นยอดขายตกก็ยิ้ม
ไว ซอมยิ้มนานๆ พอจะตายก็ยิ้มได อันนี้ฆราวาสตอบเสร็จแลวครับ เดี๋ยวขอนิมนตทาน
หลวงตา  เดี๋ยวฆราวาสคนท่ี 2 (หมายถึงคุณหมอพรเลิศ) จะขอตอบนะครับ                                                               
นพ.พรเลิศ:    ท่ีเคยถูกดมยา เพ่ือนท่ีเขาดมยาใหเขาบอกตอนดมยาหลับไปนี่ ทําไมดู
เหมือนยิ้มอยูก็แปลกดี   อันหนึ่งก็คือวาก็คือวาจริงแลวหลายอยางก็ไดศึกษากับอาจารย
หลายๆ ทานครับ จริงๆ แลวเราจะตองใชเหมือนกับวิธีคิดนะ ครับ อยางเชนถาเกิดวา



 

 

สมมุติวันนี้ถาเกิดเปนอะไรขึ้นมา จะมีใครท่ีจะตองเดือดรอนเพราะเรา     ชีวิตของเรา
ครอบครัวจะเปนอะไรตางๆ       อยางเชนถาจะสรางหนี้ ก็คงจะตองสรางหนี้ในภาวะท่ี
ถามีเราจะทําไดอยางไร ถาเกิดไมมีเราจะอยูไดไหมจะมีการจัดการอยางไรบางนะครับ
อยางคุณพอผมเปนกําพราตั้งแตอายุ 7 ขวบแตคุณพอก็ยังอยูได สามารถเล้ียงลูกไดอยาง
ดี เพราะอะไรซ่ึงมันไมใชเรื่องเงินอยางเดียวแลวครับ มันเปนเรื่องของการเปนอยูใน
ครอบครัวเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของทานเอง ซ่ึงถาไมมีคนสงเสริมตลอดนั้นจริงๆ มัน
เปนเรื่องของการปฏิบัติตัวเองนะครับ ท่ีเราทําดีกับตัวเองทําดีกับคนอ่ืนอยูกันตลอดเปน
อยางไร แลวก็อีกอันหนึ่งเรื่องของความกลัว ท่ีจะตองสูญเสียจริงๆ มันเปนหลักอยาง
ทางแพทยทางพยาบาลมันเปนเรื่องท่ีเราเผชิญกับความสูญเสีย และพูดเรื่องความตายมัน
คือความสูญเสียท่ียิ่งใหญท่ีสุด แตจริงๆแลวทุกวันเรามีความกลัว อยางเชนสูญเสีย
โอกาสหรือวาของหายหรือวาอะไรตางๆ หรือการถูกเปล่ียนแปลงท่ีทํางาน การเกษียณ
ตางๆ ถาพูดถึงการซอมคนเราจะใชกลไกตอบสนองกับส่ิงเหลานี้คลายๆ กันนะครับ 
เพียงแตจะหนักหรือเบาเทานั้นเอง ถาเกิดจะซอมตองซอมจากอันท่ีเบาๆ กอนนะครับ 
ของท่ีหายกอน แลวตองไปของแพงนะครับ   รถยนตถูกขีดอะไรอยางนี้ ก็คอยๆ  ขึ้น    
ไปถาเราทําตองนี้ได ถาขึ้นระยะท่ีมากขึ้นก็พอเช่ือม่ันไดวาเรามีสิทธ์ิท่ีจะยิ้มไดครับ 
หลวงตา :  ท่ียอดขายยอดไมขาย คือการท่ีคุณหมอพูดมันก็ถูกในระดับหนึ่ง ถาใหดีท่ีสุด
ขอใหผูท่ีถามวายอดขายท่ีเขาเปาหมายหรือไมถูกเปาหมาย ทําสมาธิซะกอน สวดมนต
ไหวพระใหใจเย็นๆ สงบสมาธิหาความจริงของชีวิตวาคุณเกิดมาเพ่ืออะไร เพ่ือมาคลํา
เปาหมายเหรอมาเปนขี้ขาบริษัทเหรอ แลวคุณก็คอยไปทีละขอๆ นะเราไมสามารถจะ
เปล่ียนแปลงจิตใจคุณไดหรอก เพราะเราไมรูพ้ืนฐานคุณเลยวาคณุเปนอยางไรมาอยางไร 
เพราะวาจิตใจเปนของละเอียดออนไงแตวาเปนวิธีการวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา   วิมุติหลุด
พนคอยๆ     ดําเนินๆไปตามวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีของผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ แลวคุณจะ

คอยๆ แกปญหาของคุณไดตัวของคุณเองนะ หลวงตาจะไปแกแทนคุณไมไดคณุก็จะ
บอกหลวงตาวาหลวงตาไมใชนักขาย คุณก็จะยอนถามแตวาคําถามท่ีเกิดจากตัวคุณเอง 
แลวคุณจะเขาใจความสมดุลยของชีวิตแลววิญญาณของคุณอยูตรงไหน  ตรงนั้นคือ
คําตอบของคุณนะ เขาใจนะ 
 นพ.ศิริโรจน:  ครับมีแฟนเขียนจดหมายมาเยอะเลยครับหลวงตาก็คงจะตอบอีกสัก 2 - 3 
คําถามท่ีเหลือหลวงตาตองตอบในเว็บไซตนะครับ      คําถามหนึ่งถาอยากไปศึกษาดูงาน
ท่ีวัดหรือรวมทํากิจกรรมจะตองเตรียมตัวอยางไรครับมีท่ีนอนไหม ตองเตรียมตัวอะไร   
ปจจัยอะไรไปบางครับ 
หลวงตา : คนเปนมะเร็งไมตองเตรียมเลย หมา  หลวงตายังเล้ียงไดเลย  คน ทําไมจะเล้ียง
ไมได  
นพ.ศิริโรจน:  แปลวาไปตัวเปลาครับ ตองสวมเส้ือผานะครับ คือท่ีพักเขามีนะครับ มี 
เรือนพักมีขาวกินนะครับมีหินถูมีอูนอนนะครับ อีก 2 คําถามแลวกันนะครับหลวงตามี 
การบริหารจัดการอยางไร    เพราะวาหลวงตารักษาผูปวยเพียงผูเดียวหรือไม มีหนวย 
งานใดมาชวยหรือเปลาครับ  
หลวงตา :  ตอนนี้มีคุณหมอมาชวยไง   คุณหมอ พยาบาล อาสา แพทยอาสาเภสัชกร  
นักเทคนิคการแพทยสาธารณะสุข ตอนนี้กระทรวงสาธารณะสุขกําลังเขามาทางกอง 
แพทยทางเลือกและพัฒนาแพทยแผนไทยเริ่มเขามาเอาตรงนี้เปนโมเดลของทุกๆ ศูนย 
ในการใชสมาธิบําบัด  และไมตองหวงเรื่องการบริหารจัดการหรอกเพราวามะเร็ง 
หลวงตายังบริหารจัดการมันได  เรื่องอ่ืนมันเรื่องเล็ก 
นพ.ศิริโรจน:  ครับ ถามนายแพทยพรเลิศนะครับ   มีผูปวยท่ีเปนมะเร็งนะครับ  
แลวญาติกับหมอชวยปดคนไขไวนะครับไมใหรู รูแลวเดี๋ยวจะทรุด   เขาถามวาหมอทํา 
ถูกหรือเปลานะครับ หรือถาทําใหดีกวานี้ทําอยางไร ใหคุณหมอพรเลิศตอบนะครับ 



 

 

นพ.พรเลิศ :   คือตรงนี้เราใชอยางประสบการณท่ีเรากลัว เคยมีคนกระโดดตึกตาย   
หรือวาอะไรตางๆ  เพราะวารูวาเปนมะเร็งแลวชีวิตมันอยูไมได  แตวาเทาท่ีพบสวนใหญ 
ทุกคนจะมีการตอบสนองเวลาบอกวาเปนมะเร็งนะครับ  ถาใครบอกเปนมะเร็งแลวเฉยๆ 
นะครับ จริงๆ แลวไมปกตินะครับ แตวามันเหมือนเราท้ิงหินลงน้ํา มันตองกระเพ่ือมครับ   
แตมันกระเพ่ือมจะแรงหรือเบามันอยูท่ีคน คนบางคนจะตอบสนองอยางรุนแรงคนบาง 
คนอาจจะโกรธ   คนบางคนอาจจะเศราคนบางคนอาจปฏิเสธ แตการกระเพ่ือมมันจะ
คอยๆ เบาลงๆ เรื่อยๆ สูระยะการปรับตัวไดนะครับจริงๆ  แลวถาเราบอก  ตอนอีกวัน 
หนึ่งตายนะครับ    มันกระเพ่ือมอยางเดียวครับไมเคยนิ่งเลยครับตายเลย  อยางนี้อันตราย
มันไมดีครับเราควรจะบอกตอนที่เขากําลังปรับตัวได ยังพอมีเวลาอยางนี้ยังมีประโยชน
มาก เขาจะไดเขาสูกระบวนการพัฒนาจิต ซ่ึงอันหนึ่งท่ีเราพบคือวาพวกเราทุกคนในวัย 
กําลังเส่ือมกายเส่ือมทุกคน คนเรากําลังเส่ือมเส่ือมไวกวาทุกคน ส่ิงท่ีเราคุมไดคือวา เรา
ตองพัฒนาจิตใหมาคุมกายแทนใชตัวนี้มาชวย ในบทบาทแพทยคนปวยปวดมาทําอะไร
ไมได เราชวยเรื่องกายใหนิ่งเพ่ือใหเขามีโอกาสในการท่ีจะพัฒนาจิตใจมันใหเขมแข็งขึ้น 
และในระยะสุดทายคนจํานวนหนึ่งเราจะเห็นวาใครจะมีทุนดีจะจากไปอยางสงบนะครับ  
ในทุกอยางทุกศาสตรไมวาเปนการแพทยทางเลือกมันไมใชเปนเปาหมายในตัวมันเอง 
ไมใชวาใชยายางนี้ใชสมุนไพรมันจะใหคําตอบท่ีดีท่ีสุดเพราะวาใชระดับหนึ่งปุบ มันจะ 
มีผูปวยใหมเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงตาย มันจะมีทุกตัวอยาง เกิดขึ้นเรื่อยๆ เราไดใชโอกาส 
นี้ใหนิ่งแลวเขาพัฒนาตัวเองใหจิตคุมกายไดและจะเปนคําตอบที่เขาจากไปได 
หลวงตา :   ถูกตองคุณหมอพูดถูก ใชจิตคุมกาย กายและจิตเปนส่ิงพ่ึงพาอาศัยกัน แตคือ
หัวใจคือจิต จิตตัวนี้คือเปนตัวปรับความสมดุลยของกายไดแตวาตองใหใจเราสมดุลย
กอน พอใจเราสมดุลย คือไมเครียดไมทุกขและคอยๆ ไปปรับความสมดุลยของกายมัน 
จะสัมพันธกัน 

นพ.ศิริโรจน : ตอนนี้มีคําถามแทรกนะครับ วาคนปกติกินยานี้ไดไหม ผมตอบนะครับ 
ผมกินมาแลว 5 หมอ      ถามวาลําบากไหมก็ลําบากพอสมควรนะครับ เพราะคนธรรมดา
ไมไดปวยนะครับแตวาอยากจะลองกินดู   ก็กินไปมีผลขางเคียงมีผลขางเคียงนิดหนอยนะ
ครับทําใหเราถายดีครับ คือถายสบายเลยครับคือมันเปนตัวดูดซับอาหารเปนพิษและก ็
ลางพิษ ผมรูสึกอยางนั้นนะครับ ก็กินไดนะครับ กอนกินตองตั้งจิตอธิฐาน ตั้งสมาธิ แต
กินทานเทาไร คือผมตอบไมไดนะครับเราไมรูเราปวยอะไร เราลองกินเฉยๆ   นะครับใน
คนปกต ิถาคนปวยหลวงตาก็ตอบแลววาเปนมะเร็ง  ก็แลวแตมะเร็งหนักเบาแคไหนบาง
คนอาจจะกิน 7 หมอก็มี 10 -20 หมอก็มี  ก็แลวแตตอนนี้ก็ใหหลวงตาวินิจฉัยและติดตาม
ดวยกัน คําถามสุดทายและเปนคําตอบสุดทายกอนท่ีหลวงตาจะสรุปท้ังหมดนะครับ มี
คําถามท่ีเกีย่วทางจิตมีขั้นตอนอยางไรบาง  แนวทางรักษาลําดับอยางไรนะครับ วันนี้ถาม
มากวางๆ นะครับ ตอบกวางๆ 
หลวงตา :    คุณก็ตองมาทํากอนคุณถึงจะรู     คุณไมทําตอบอยางไร คุณก็ไมรูหมือนคุณ
ไมกินขาว คุณก็ถามกับขาวแกงเขียวหวาน เม่ือเชาอรอยหรือเปลาก็ยังไมทันกินแกง
เขียวหวานเลย คุณตองกินซะกอน คุณจะไดรูวามันเผ็ด เปรี้ยว เค็ม หวาน มัน อยางไรนะ 
นพ.ศิริโรจน:  ครับก็ถายังไมพอใจ ฝากคําถามในเว็บไซตใหหลวงตาตอบอีกทีได ถึงเวลา
แลวครับวาหลวงตาตองสรุปลงใน 12.30 น. นะครับ 
หลวงตา :  ฤกษใชไหม ฤกษงามยามดี ถาส่ิงท่ีพวกเราทุกคนมาพูดในวันนี ้ ท้ัง 3 ทาน 
คือหลวงตา คุณหมอ แลวก็พ่ีนองชลประทานคือ คุณชัชวาล  คุณชัยนรินทฯ ทีมงาน คุณ
ตั้ม ทีมเว็บไซตก็ตามหรือพ่ีนองทุกคนมันเปนประโยชน หลวงตาขออุทิศสวนกุศล
ใหกับพระบรมครูแพทยคือ พอหมอชีวกโกมารภัจจ สมเด็จพระบิดาท่ีเปนพระบิดาทาง
การแพทยขอใหทานไดรับอานิสงค ท่ีลูกหลานไดทําในครั้งนี้ ขอใหทุกส่ิงทุกอยางมี
สัมฤทธ์ิผลท้ังภายในจิตในใจและก็เกิดผลิตผลท้ังรางกายและทุกส่ิงทุกอยางแกพวกเรา



 

 

ทุกคน และแกวงการแพทยทุกๆ  แพทยทุกๆ  สาขาแลวแกพ่ีนองชาวชลประทาน  ใหมี
ความสุขสวัสดีเกิด  เปนศร ี เกิดเปนศักดิ์ เกิดเปนมงคล ท้ังทางโลกทางธรรม สมความ
มุงมาดปรารถนา ถาหากวาผูใดก็ตามท่ีปวย ก็ปรึกษาหลวงตาได  ปรึกษาคุณหมอท้ัง
สองคนไดตลอดเวลา คุณหมอก็เปดกวางในใจท่ีกวางขวางอยูแลวไมรังเกียจวา คุณมา
จากไหนก็แลวแต ขอใหเหมือนเราเปนเพ่ือนกัน เพ่ือนท่ีอยูในโลกรวมกัน ท่ีจะตอง
ชวยกันสรางสรรคส่ิงท่ีดีๆ งามๆ ใหเกิด เปนความสงบรมเย็นของประเทศชาติของ
พระพุทธศาสนาดวย และสุดทายนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแกทานท้ังหลายทุก
ประการเทอญ.                                                        
คุณชัชวาล : สาธุๆๆ  ขอใหพวกเราตบมือใหกับวิทยากรท้ัง 2 ทานนะครับขอเรียนเชิญ
ทานประธานมอบของท่ีระลึกเล็กๆนอยๆจากพวกเราชาวชลประทาน 
หลวงตา :  ขอเชิญรับพรนะ ตั้งใจแผกุศลดวย ตั้งใจเปนสมาธิตรงนี้ๆ ใหนึกถึงปจจุบัน
สําคัญท่ีสุด อนาคตพรุงนี้อาจไมมีสําหรับเราก็ได แคลมหายใจเขา หายใจออก ปจจุบันก็
พอใจแลว. 
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