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รวมค ำสอนในซีรี่ย์พระพุทธเจ้ำ มหำศำสดำโลก 
 

 

ละความโกรธ ละความโลภ  
ละความอิจฉา ละความเกลียดชัง จนกระท่ังไม่เหลืออะไรอีก ข้าถึงได้พบ  
ความสงบท่ีแท้จริง 

- พุทธะ 
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....... “ความตายห้ามพระอาทิตย์ 
หรือพระจันทร์ขึ้นไม่ได้ กั้นเมฆจากสายฟูาไม่ได้  
มันเป็นกฎของธรรมชาติ ดอกไม้บานและร่วงโรยไป เมล็ดพันธุ์งอกเงยข้ึนใหม่ 
ก้อนเมฆเกิดมาเพื่อปล่อยสายฝน เมื่อสายฝนลงมา เมฆก็สูญสลายหายไป   
มีก้อนใหม่เกิดข้ึน และมีฝนตกใหม่อีกครั้ง 

แต่ว่าโลก  
โลกไม่ได้หยุด  
เราไปต่อกันเถอะ”....... 

- นางยโสธรา 
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พุทธะ...บอกให้ควบคุมกาย 
และควบคุมลมหายใจ และพยายามเข้าใจอารมณ์อันมากมาย ท่ีพยายาม      
ทําร้ายใจของเรา เอาชนะความเศร้าและความโกรธ 
อยู่อย่างเข้มแข็งและมุ้งมั่น  
ผ่านช่วงท่ีทุกข์และสุขของชีวิต  
พุทธะไม่ได้บอกหันหลังให้ชีวิต เขาสอนให้เราอยู่อย่างมีสติ                        
- พระเจ้าอชาตศัตรู 
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ตัวข้านั้นไม่ลังเลเลยท่ีจะฆ่าท่านกูรู แต่ถ้าข้าทําแบบนั้น เท่ากับข้าดูหมิ่นพุทธะ  

- พระเจ้าอชาตศัตรู 

 

คนท่ีไม่เคยจับดาบในมือ คนท่ีไม่เคยใช้อาวุธกับใคร แต่กลายเป็นนักรบ         
ท่ียิ่งใหญ่  
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และกล้าหาญท่ีสุดท่ีครอบครองโลกนี้ ท่านได้เปิดทางสู่ความรู้ใหม่   
ช่างน่าอัศจรรย์ พุทธะ .... 

- พระเจ้าอชาตศัตรู 

 

บางครั้งเราก็กลับไปทําเรื่องไม่ดี และทําเรื่องอื่น ๆ แบบไม่ต้ังใจ 

...... “ถ้าหากเจ้านั้นรู้สึกผิดกับส่ิงท่ีทํา แล้วเจ้ายังอยู่อย่างถ่อมตัว เจ้าจะแก้ไข
ตัวเองได้โดยปริยาย 
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จงจําไว้ว่า  
คิดแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้น หากความคิดเราแย่ การกระทําก็แย่ด้วย     
ความทุกข์จะติดตามเราเหมือนเงา เหมือนรถเข็นที่ถูกลากไปในทิศทางเดียวกับ     
โคกระบือ  
และถ้าหากว่าเรานั้น  
คิดดีแล้ว การกระทําของเราก็ดีด้วย แล้วเมื่อนั้นความสุขก็จะติดตามเรา      
ไปเสมอ” .......       - พุทธะ 

 

อะไร คือ ความเป็นมนุษย์ 

จ ง ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ดี ง า ม ......  
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เส้นทางของข้านั้น ไม่ใช่เรื่องของหลักการ  
เส้นทางของข้า คือ ความตระหนักรู้ ท่านต้องสัมผัสด้วยตัวท่านเอง 

เส้นทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์โศก ซึ่งข้าได้ค้นพบนั้น ครอบครัว   
ของข้าท้ังหมดควรรับรู้ด้วย พวกเขาจะสัมผัสความจริงแท้ด้วยตัวเอง และ
ความจริงแท้ คือ มรดกของข้า ซึ่งจะมอบให้ทุกคนอย่างไม่มีอคติ 

- พุทธะ 
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เส้นทางแห่งความจริงอันสูงสุดนี้ 
ผิดพลาดด้วยแค่ 2 ข้อ 

.........1 คือ ไม่เดินไปจนสุดทาง 

และ 2 คือ ไม่เริ่มเดินต้ังแต่ต้น 

- พุทธะ 
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ศาลไม่ควรลงโทษ ด้วยความคิดเกลียดชังส่วนตัว 
และคนผิด ควรท่ีจะถูกลงโทษ เพราะความผิดท่ีเขาก่อไว้เท่านั้น  

- พุทธะ 
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ข้าห้ามเจ้าทําร้ายคนก็จริง แต่ทําไมเจ้าถึงต้องเปล่ียนธรรมชาติของตัวเองด้วย  
ทําไมเจ้าถึงต้องหยุดปกปูองและปูองกันตัวเอง 

อะไรที่มากเกินไป  
ถึงไม่ใช่ความรุนแรง  
มันก็กลายเป็นความรุนแรงได้ 

คนเลวควรจะต้องกลัวท่าน ควรถูกลงโทษจากความผิดท่ีก่อ 
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เอาชนะความช่ัวด้วยความดี 

หากความช่ัวอยู่เหนือความดีเมื่อไหร่  
มนุษยชาติต้องส้ินสุด 

หากท่านต้องทําสงคราม เพื่อท่ีจะกําจัดความช่ัว ท่านนั้นก็จงทําเถิด แต่อย่า  
ทําสงครามเพียงเพราะตัวท่านเอง หากว่าท่านต้องทําให้ทําเท่าท่ีจําเป็นเท่านั้น  

- พุทธะ 
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วันนี้ วันพระ ...... 
วันไหน ๆ ก็วันพระ 

ถ้าประพฤติให้ดีงาม.... 
มีหลักอยู่ 5 ประการ 

ข้อแรก..... ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้ใด เพราะมันก็กลัวความตายเหมือนกับเจ้า 
เมื่อหยุดพรากชีวิตเจ้าจะพบความเจริญ การยอมรับในตัวเองของเจ้าเอง 

ข้อ 2..... ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น 
จงเข้มแข็งมากกว่าท่ีจะอ่อนแอ 
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ข้อ 3...... ห้ามทําผิดเรื่องชู้สาว จงซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตนเอง จงซื่อสัตย์   
ต่อสามีของตนเอง 

ข้อ 4 .....ห้ามพูดปดมดเท็จ  
จงอย่าพูดอะไรที่เสนอความจริงท่ีต่างออกไป 

ข้อ 5 ......ห้ามเสพติดของมึนเมาท้ังหลาย 

- พุทธะ 

ท่ีมา ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 

 

ใครที่ชอบคิดอิจฉาริษยาผู้อื่น 
ใครที่คิดอกุศลแบบนั้น  
ในท่ีสุดก็ต้องอับอาย ...... 
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เราจะไปถึงจุดสูงสุดของกรรมดีและปัญญาได้ยังไง 

....... “อิสระของจิตมีอยู่ 3 ประการ คือ 

ศี ล ส ม า ธิ และ ปั ญ ญ า 

หากว่าเราอยู่ในศีลล่ะก็ การฝึกสมาธิของเราจะเพิ่มข้ึน  
และสมาธินั้น จะทําให้เกิดปัญญา ถ้าหากทุกคนประพฤติปฏิบัติล่ะก็ ก็จะ
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สามารถเอาชนะความโลภ โกรธ หลง  
การยึดติด และกระหายได้  
เราจะมีอิสระ มีความสงบและความพอใจ อย่างหาใดเปรียบได้” ........ 

- พุทธะ 

ท่ีมา ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
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......หากท่านท้ังหลายดํารงสติอยู่เสมอ ท่านจะเห็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายในตัวท่าน 
และภายนอกตัวท่าน การกําหนดรู้บางส่ิงบางอย่าง ก่อนท่ีจะเกิดขึ้น ย่อมช่วย
ให้ท่านจัดการส่ิงท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  
การเจริญสติทุก ๆ ขณะจิตใจ ชีวิตประจําวันจะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนา
สมาธิจิต สําหรับใช้แก้ไขสถานการณ์ 
เมื่อสมาธิของท่านเข้มแข็งและมั่นคง 

ทัศนะของท่านก็จะแจ่มใส 

การกระทําของท่านก็จะสอดคล้องกับกาลเทศะ 

สมาธิและปัญญาย่อมควบคู่กันไป 

สมาธิย่อมมีอยู่ในปัญญา 

ปัญญาย่อมมีอยู่ในสมาธิ 

ปัญญาและสมาธิเป็นหนึ่งเดียวกัน 

- พุทธะ 

ท่ีมา ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 



17 
 

 

ต่ืน ๆ ๆ.....วันใหม่คือชีวิตใหม.่.... ต่ืน ๆ ๆ 

......หากท่านทุกข์เพราะรู้สึกผิด นั้นก็จงหารากของความทุกข์นั้น 

เมื่อท่านลืมตาขึ้นมันคือเช้าวันใหม่ ทําตัวให้เป็นเสียงดนตรี เมื่อเป็นเสียงดนตรี
แล้ว ท่านจะเห็นหลักธรรมในตัวของท่าน ...... 

- พุทธะ 
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เมื่อเจ้ามาพร้อมกับความรู้สึกท่ีแท้จริงแล้ว ไยถึงต้องคิดเรื่องแพ้ชนะด้วยล่ะ 

มันอยู่ท่ีว่าเจ้าจะสนใจหรือไม่ ไม่มีใครทําให้ใครบริสุทธิ์ได้หรอก ไม่ว่าจะวันนี้
หรือภายภาคหน้า 

ไม่ว่าดีหรือว่าเลว เราไม่เคยยึดติดกรรมของเจ้าเลย และเจ้าเองก็ต้องลืมทุกส่ิง
ทุกอย่างเสียด้วย วันท่ีเจ้าอยากเห็นการเปล่ียนแปลง 

- พุทธะ 
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ธรรมะคือท่ีพึ่งของตน  
ตนเป็นท่ีพึ่งของตน 

ไม่มีใครช่วยท่านได้ หนทางนี้ท่านต้องเดินตามลําพัง 

เมื่อไรที่เราหยุดยื่นมือ เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อนั้นเราจะเป็นอิสระจาก   
ทุกอย่าง 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
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มีกรรมดี 3 ประการ  
ท่ีทุกคนควรยึดถือปฏิบัติ คือ กรรมดีทางใจ กรรมดีทางวาจา และกรรมดี
ทางการประพฤติกาย 

....สวัสดีเช้าวันใหม่ทุก ๆ ท่านครับผม 

วันใหม.่....ชีวิตใหม่ สุขสดช่ืน ๆ 

ขอให้ทุก ๆ ท่านเจริญกรรมดี .....  สาธุ 
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จงคบหาคนดี ๆ คนท่ีไม่ต้ังใจใช้ชีวิต พวกเจ้าไม่ควรเข้าใกล้ พวกเขาจะพา    
เสียการตั้งใจไปด้วย จงสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีรอบ ๆ ตัวของเจ้า ท่ีสะท้อนถึง   
จิตวิญญาณ เมื่อสํานึกของเจ้าสะอาดแล้ว ทุกการกระทําของเจ้าจะดีงาม 

- พุทธะ 
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นี่คือ.... ภาพของแม่ ของพระโคลคัลลานะ ซึ่งนางตายไป นางได้ไปรับผลกรรม
ท่ีนางกระทําไว ้ 
ตอนท่ีนางยังมีชีวิตอยู่ 

# พุทธะ : โมคคัลลานะ ตอนท่ีแม่เจ้ายังอยู่นั้น นางทําเรื่องไม่ดีหรือเปล่า 

# โมคคัลลานะ : นางพูดร้าย จิตใจไม่ดี ชอบนินทา นางสร้างความเดือดร้อน
ไปท่ัว 

- ท่ีมา ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
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.........เป็นความเช่ือส่วนบุคคล 

 
 

ฝากถึงแม่บ้าน พ่อบ้าน  
หรือพ่อค้าแม่ค้าข้าวแกง ทุก ๆ ท่าน..... 

..... “หากเจ้าทําอาหาร อย่าทําเพื่อเป็นงาน 
แต่จงคิดว่ามันคือ โอกาสท่ีได้ดูแลตัวเอง ดูแลพ่อแม่ของสามี ดูแลลูก  ๆ 
และทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของเจ้า  
ด้วยจิตใจท่ีดี” .....     

- พุทธะ 
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ไม่ว่าจะทําอะไร ไม่ว่าจะการงาน หรือทํากิจวัตรอะไร จงเข้าใจมันเสียก่อน 
และพยายามทําให้ดีท่ีสุด 

- พุทธะ 

 

..... “ถ้าท่านเข้าใจเส้นทางการฝึกตน และยอมรับมันท้ังหัวใจ ท่านก็จะ
สามารถเอาชนะอัตตา  
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ความอิจฉา ความโกรธ ความเกลียด  
และคําดูหมิ่นได้” ..... 
- พุทธะ 

 

ความโกรธมันจะทําร้ายตัวท่าน 

การโต้เถียงทําให้เราโกรธ ทําให้เราหยุดเดินตามทางแห่งความจริงแท้ 
การโต้เถียงเท่ากับว่าตัวเอง  
ความโกรธนั้น  
สร้างความเจ็บปวดให้คนเราเสมอ เราพยายามสาดความโกรธใส่คนอื่น   
แต่ว่าความจริงแล้ว เรากําลังทําร้ายตัวเอง 
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- พุทธะ  พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 

 

เดินตามทางพุทธะ  
แล้วท่านจะพบความสงบ 

ไม่มีไฟใดอันตรายเท่ากับไฟโกรธ ไม่มีสัตว์ใดอันตรายเท่ากับความเกลียดชัง  
ไม่มีตาข่ายใดใหญ่กว่าผิดศีลธรรม  
ไม่มีอุปสรรคใดใหญ่กว่าความโลภ 

นี่เป็นคําสอนของพุทธะ    - พระมหานามะ 
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พระพุทธเจ้า..... ทรงแสดงธรรมแก่ครอบครัวของยสกุลบุตร ใน  

ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก  ตอนท่ี 35 

# พ่อของยสะ : นี่อาจเป็นบาปในชาติก่อนของข้า 

# พุทธะ : ทําไมถึงได้เป็นบาปล่ะ หลายศตวรรษแล้วที่เราเอาแต่โทษบาป  
ของตัวเอง คัมภีร์และกูรูบอกเราเรื่องนี้ พวกเราบูชาพระเจ้า ถวายชีวิตซะ 

แต่ข้าว่าหยุดเสียเถอะ 

เ จ้ า คื อ เ ห ตุ ผ ล ข อ ง บ า ป ตั ว เ อ ง  

และเจ้าเท่านั้นคือประตูการหลุดพ้นของตน 

# พ่อของยสะ : ต้องทํายังไงข้าถึงเป็นศิษย์ของท่านได้ 
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# พุทธะ : ประพฤติให้ดีงาม  
มีหลักอยู่ 5 ประการ 

ข้อแรก..... 
ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้ใด เพราะมันก็กลัวความตายเหมือนกับเจ้า เมื่อหยุด  
พรากชีวิตเจ้าจะพบความเจริญ และการยอมรับในตัวเองของเจ้าเอง 

ข้อ 2..... 
ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น จงเข้มแข็งมากกว่าท่ีจะอ่อนแอ 

ข้อ 3.....  
ห้ามทําผิดเรื่องชู้สาว จงซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตนเอง 

ข้อ 4..... 
ห้ามพูดปดมดเท็จ  
จงอย่าพูดอะไรที่เสนอความจริงท่ีต่างออกไป 

ข้อ 5.....  
ห้ามเสพติดของมึนเมาท้ังหลาย 

หนทางของข้าง่ายแค่นี้ แต่ทําได้ยากนะ 

# แม่ของยสะ : ทุกส่ิงท่ีท่านพูดเข้าใจง่าย แม้แต่คนธรรมดาอย่างเรา ข้า   
และสามีของข้าขอบวชเป็นศิษย์ของท่านได้ไหม 
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# พุทธะ : ข้าไม่เคยบังคับใครให้ท้ิงทางโลก เพื่อเป็นศิษย์ของข้า พวกเจ้าถึงจะ
ใช้ชีวิตไปตามปกติ ก็เป็นศิษย์ของข้าได้นะ ......... 

 

ความดี ความรัก ความเมตตา มีอยู่ในมนุษย์  
มนุษย์เราทําไมถึงต้องเปล่ียนธรรมชาติของตัวเองด้วย  
อย่าให้ความโกรธ โลภ ความริษยา  
มาบัง ความดี ความรัก ความเมตตา ของเราเลย 
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พระพุทธเจ้า.... ทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าอชาตศัตรู เพื่อปกปูองบ้านเมือง 
และให้มีความยุติธรรมแก่ชาวเมือง 
ใน ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
ตอนท่ี 51 

# พระเจ้าอชาตศัตรู : คําถามของราชครูมีเหตุผล หากผู้ปกครองกลับวางอาวุธ
ลง แล้วใครจะปกปูองคนบริสุทธิ์ ฝุายตรงข้ามของข้ายกประเด็นนี้ขึ้น  
และวางอุบายใหม่ มีการโต้เถียงว่าภิกษุมีอิทธิพลกับทหาร และพร่ําสอน
ศาสนาให้กับพวกเขา พุทธะความกังวลของข้ามันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ข้าเป็น 
เจ้าเมืองแท้ ๆ แต่ข้าภาวนาไม่ให้เจ้าเมืองอื่น ๆ ลงโทษภิกษุผู้บริสุทธิ์ ท่าน
จะต้องแก้ไขปัญหานี้ พุทธะ 

# พุทธะ : ไม่ต้องห่วงอชาตศัตรู เราไม่ได้ต้ังใจให้ทหารเอาคําสอนเรื่องละ
ความรุนแรงไปใช้ และละท้ิงหน้าท่ีของตน ละท้ิงบ้านเมือง ละท้ิงชาวบ้าน   
ละท้ิงราชาของเขา แบบนั้นมันไม่ถูกต้อง 
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งั้นจากนี้ต่อไป ข้าจะประกาศกฎเกณฑ์ในการเทศน์เสียใหม่ว่า ห้ามภิกษุ
ท้ังหลาย พร่ําสอนศาสนาให้กับทหาร 
อานนท์... จงนําความนี้ไปแจ้งให้ทุกกลุ่มรู้ด้วย 

# พระเจ้าอชาตศัตรู : พุทธะ ข้าเข้าใจเรื่องไม่ใช้ความรุนแรง แต่ก็มีคําถามอยู่
ในใจมากมาย 

# พุทธะ : จงพูดมาเถิดอชาตศัตรู 

# พระเจ้าอชาตศัตรู : หน้าท่ีของราชา แม่ทัพ และทหาร คือทําสงครามกับ  
อดิราชศัตรู ทําให้ชาวเมืองอยู่ในกฎและระเบียบ ท่านพูดถึงความนอบน้อม  
ไม่ใช้ความรุนแรง พูดถึงการช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก และท่านจะยอมให้ข้า
ลงโทษคนผิดเหรอ การทําสงครามเพื่อปกปูองบ้านเมือง ปกปูองครอบครัว  
มันถูกต้องหรือเปล่า 

# พุทธะ : มันเคยเกิดข้ึนแล้วอชาตศัตรู  
มีงูพิษตัวหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่ง แล้วเจ้างูตัวนั้นมันกัดชาวบ้านหลายคนจนล้ม- 
ตายไป ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัว เด็ก ๆ ไม่กล้าออกไปเล่นนอกบ้าน ตรง
ใกล้ต้นไม้ท่ีงูขดอยู่ 

ต่อมานั่น มีภิกษุรูปหนึ่งผ่านไปทางนั้น นั่งลงพักใต้ร่มเงาไม้ต้นไม้ต้นนั้น  
งูออกมาฉกเขา พองูเห็นภิกษุไม่ทุรนทุรายอะไร งูจึงประหลาดใจ 

ภิกษุบอกงูว่า ตอนท่ีเจ้ากัดคน ตอนท่ีเจ้าทําร้ายคนเหล่านั้นนะ  
พวกเขาต้องเจ็บปวดมาก บางคนกลับต้องเสียชีวิต 
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งูซึ่งบําเพ็ญตบะมาตลอด มันตัดสินใจท่ีจะไม่ทําร้ายใคร และไม่กัดใครอีก 

เมื่อเห็นงูทําเช่นนั้น ชาวบ้านจึงค่อย ๆ ลดความกลัว พวกเขาหยอกหย่อมัน 
เด็ก ๆ เล่นกับมันเหยียบหางมันบ้าง 
แต่ว่ามันไม่เคยทําร้ายใคร 
มันหิว อ่อนแอลงเพราะความเจ็บปวด 
ตอนกลางคืนมันต้องกลืนกินก้อนกรวด ตอนกลางวันมันต้องโดนผู้คนทําร้าย   
งูตัวนั้นมีบาดแผลบาดเจ็บมากมาย แล้วชาวบ้านทํากับมันเหมือนมันเป็นเชือก  

วันหนึ่งภิกษุรูปเดิม เดินทางผ่านมาอีก พอเห็นสภาพของงูตัวนั้นแล้ว เขาก็
เสียใจมาก ระหว่างท่ีรักษางูเขาก็ถามมันว่า ทําไมเจ้าถึงได้เป็นแบบนี้ 

งูตอบเขาว่า เพราะข้าได้ตระหนักรู้ และหยุดฉกกัดผู้คน 

ภิกษุหัวเราะและได้พูดว่า ข้าห้ามเจ้ากัดคนก็จริง แต่ทําไมเจ้าถึงต้องเปล่ียน
ธรรมชาติของตัวเองด้วย ทําไมเจ้าถึงหยุดขู่พ้อ ๆ 

.....อะไรที่มากไป  
ถึงไม่ใช่ความรุนแรง  
มันก็กลายเป็นความรุนแรงได้ ..... 

คนเลวควรจะกลัวท่าน ควรถูกลงโทษจากความผิดท่ีก่อ แต่จําไว้ว่า 

......ศาลไม่ควรลงโทษ  
ด้วยความคิดเกลียดชังส่วนตัว และคนผิดควรท่ีจะถูกลงโทษ เพราะความผิด   
ท่ีเขาก่อไว้เท่านั้น ..... 
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# พระเจ้าอชาตศัตรู : หากความโกรธ โลภ ความริษยามาบังตา ข้าคงให้  
ความยุติธรรมไม่ได้ 

# พุทธะ : เอาชนะความช่ัวด้วยความดี หากความช่ัวอยู่เหนือความดีเมื่อไหร่  
มนุษยชาติต้องส้ินสุด หากท่านต้องทําสงครามเพื่อท่ีจะกําจัดความช่ัว ท่านนั้น
ก็จงทําเถิด  
แต่อย่าทําสงครามเพียงเพราะตัวท่านเอง  
หากว่าท่านต้องทําให้ทําเท่าท่ีจําเป็นเท่านั้น  

# พระเจ้าอชาตศัตรู : พุทธะ คําสอนท่ีปราชญ์เป่ียมของท่าน คลายความ
มืดมนในใจของข้าไปหมดส้ิน  
ท่านทําให้ข้ารู้แจ้ง ข้าโชคดีท่ีท่านเข้ามาในชีวิตข้า.....  

ท่ีมา ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 

 

รักมากทําให้เจ็บปวดมาก  
ความสุขไม่คงทน  
ความเจ็บปวดเป็นพื้นฐาน  
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ความรักคือมายา  
การพลัดพรากคือนิรันดร์ 
- เจ้าชายสิทธัตถะ 
ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 

 

“คนในโลกนี้ ก็เหมือนกับเด็กน้อยโคปัน กําลังเพลิดเพลินอยู่ในโลก โดยไป
สนุกกับกองเพลิง ( กิเลสตัณหา ) 
ท่ีกําลังรุมเร้าเข้ามาเผาตน” 
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พระพุทธเจ้า .....ช่วยเด็กชายโคปัน ลูกพ่อค้าวาณิช ออกจากบ้านท่ีกําลัง      
ไฟไหม้ ซึ่งเปลวไฟอันร้อนแรงกําลังโหมไหม้รอบบ้าน เหลือช่องหน้าต่างเล็ก ๆ 
ใหญ่พอแค่เด็กจะรอดออกมาได้ เด็กน้อยโคปันก็กําลังเพลิดเพลินเล่นตุ๊กตา 
ดินปั้นอยู่ อย่างไม่สนใจเสียงเรียกร้องของผู้เป็นพ่อ แต่เมื่อพระพุทธเจ้า ได้  
เข้ามาส่งเสียงเรียก ออกไปเท่านั้น เด็กน้อยก็ทําตาม ปีนช่องหน้าต่างรอดจาก
อัคคีภัย ได้อย่างหวุดหวิด  
จากพ่อค้าวาณิชผู้เป็นพ่อ ท่ีพูดจาดูถูกดูแคลนพระพุทธเจ้า เมื่อแรกพบเกิด
ศรัทธา และเริ่มสํานึกผิด พระองค์จึงเทศน์สอนว่า ...... 

...... กิเลส ความริษยา ความโกรธ ความหลง และความโลภท้ังหลายนั้น ข้าพา
คนออกจากมันได้  
ส่ิงเหล่านั้น คือเปลวไฟที่เผาชีวิตเจ้า  
มีหลายต่อหลายคน ท่ีต้องตายในเปลวไฟนี้ วิธีท่ีเรียกโคปันออกมา ข้าใช้เรียก
ทุกคน 
ประตูในใจของพวกเขา ถูกปิดเพราะไฟล้อมรอบ แต่ทว่าหน้าต่างเล็ก ๆ แห่ง
สัมมาสติยังอยู่  
เหมือนกับโคปัน คนใดก็ตามท่ีฟังข้า ใครก็ตามท่ีเดินมาหาข้า ข้าจะพาเขา
ออกมาอย่างปลอดภัย  
ข้าให้เขาเห็นหนทางสู่การหลุดพ้น ...... 

- พุทธะ 

ท่ีมา ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
ตอนท่ี 42 
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ความทุกข์ คือ ความจริง  
ความจริง คือ ประสบการณ์  
ประสบการณ์ คือ ส่ิงท่ีได้รู้เห็นมา 

คนท่ีเคยทุจริต นั่นแหละ จะเป็นคนท่ีแก้ปัญหาคนทุจริตได้ดีท่ีสุด   
หนามย้อกต้องเอาหนามบ่ง 

ใครผู้ใดเป็นผู้เสียสละ  
ใครผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 
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พระมหากัสสปะ..... ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า  
ในซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก  
ตอนท่ี 54 

# พุทธะ : ถ้ามีเหตุแห่งทุกข์ความทุกข์จะยังคงอยู่ แต่ถ้าเหตุแห่งทุกข์หมดไป
ละก็ ความทุกข์ก็จะหมดไปด้วยเหมือนกัน ความมืดท่ีหายไปพร้อมแสงแดด 

# มหากัสสปะ : ข้ามีคําถาม ..... 
ท้ังศาสนา ท้ังขนบธรรมเนียม และท้ังการบูชามันไร้ประโยชน์งั้นเหรอ ? 
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# พุทธะ : ถ้ามีคนท่ีอยากข้ามไปอีกฟากของแม่น้ํา เขาจะต้องทํายังไง ? 

# มหากัสสปะ : ถ้าน้ําไม่ลึกเกินไปก็เดินลุยไปได้ แต่หากน้ําลึกก็ต้องพายเรือ
ข้าม หรือว่ายน้ําข้ามไป 

# พุทธะ : แล้วถ้าเขาไม่อยากเดินไปล่ะ  
ถ้าเขาไม่พร้อมท่ีจะว่ายน้ํา ถ้าเขาไม่พร้อมจะพายเรือ ถ้าเขาเอาแต่สวดขอ 
พระเจ้าให้อีกฟากหนึ่งของแม่น้ําเข้ามาหาเขาเองล่ะ 

# มหากัสสปะ : เราเรียกเขาว่าคนโง่  
โง่...ท่ีสุด 

# พุทธะ : มันก็เหมือนกับ ถ้าเขาควบคุมภาพมายา และความเขลา ด้วยการ  
ใช้สติปัญญา เขาจะไม่พบความจริงอันสูงสุด และหนทางการหลุดพ้นอย่าง   
งั้นเหรอ 

ถ้าเขาทําพิธีบูชา หรือถวายเครื่องเซ่น หรืออดอาหาร หรือทําพิธีอื่น ๆ เขาก็ยัง
จะอยู่ฝ่ังเดิมต่อไป 

# มหากัสสปะ : ข้าอ่านคัมภีร์มามากมาย ฟังเทศนามาหลายครั้ง แต่ไม่มีใคร
อธิบายเรื่องความจริงของชีวิต ได้ง่ายดายเช่นท่ีเจ้าทํา ไม่มีใครอธิบายได้ เจ้า
จะพามนุษย์ไปสู่ความรู้ท่ีถูกต้องแล้ว เจ้าช่างมีเมตตา  
โอ้.... พุทธะ  
ได้โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิด....... 
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........... อาจารย์ของข้า พระเป็นเจ้าของข้า ท่านคือผู้นําทางชีวิตของข้า ข้า   
ขอคํานับท่าน ....... 

ท่ีมา ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 

 

วันใหม่ ชีวิตใหม่ ........ 
สวัสดีเช้าวันใหม่ทุก ๆ ท่านครับผม 
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ขอให้รู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ แล้วรายได้ของเราจักท่วมรายจ่าย  
และรายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับ ชีวิตอยู่อย่างสม่ําเสมอ ไม่ฟุุมเฟือยนัก 
ไม่ฝืดเคืองนัก เศรษฐกิจมันก็ดี ชีวิตก็เป็นสุข 

 

พระเจ้าอชาตศัตรู......  
มาขอบวชเพื่อรับใช้พระพุทธเจ้า 
ในซีรี่ย์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
ตอนท่ี 53 
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# อชาตศัตรู : พุทธะ...  
เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ท่ีอีก 3 เดือน ท่านจะเข้าสู่นิพพาน ท่านจะท้ิงเราไว้   
ในโลกมืดได้ยังไง ท่านคือแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียว ได้โปรดอย่าท้ิงเราไปเลย
พุทธะ  
พอคิดว่าท่านจะจากไปก็ทําให้ใจของข้าร้อนรน ถ้าท่านท้ิงเราไปจริง แล้ว  
พวกเราจะอยู่กันยังไง 

# พุทธะ : อชาตศัตรู....  
คนท่ีใช้ชีวิตอย่างฉลาดนั้นนะ เขาย่อมท่ีจะไม่กลัวความตาย สังขารมันเน่า-
เป่ือยได้ แต่เสียงของเรานั้น จะดังก้องอยู่ในใจของท่าน และคอยช้ีทางให้ 

# อชาตศัตรู : ได้โปรดพาข้าไปด้วยเถิดพุทธะ ท้ังชีวิตของข้า ข้าไม่เคยทํา 
ความดีเลย ให้โอกาสกับข้าได้รับใช้ท่านสู่หนทางการหลุดพ้นด้วย  

# พุทธะ : อชาตศัตรู หากว่าท่านไปกับเราด้วยแล้ว ชาวเมืองมคธของท่าน   
จะเป็นยังไงกันเล่า ท่านคือราชา ท่านจะหันหลังให้กับหน้าท่ีของท่านได้ยังไง 
ท่านต้องรับผิดชอบผู้คนมากมาย นั่นคือหน้าท่ีของท่านอชาตศัตรู อย่าละท้ิง
หน้าท่ี ข้าเคยบอกแล้วว่า .... 

......ราชานั้นถ้าปกครองอย่างดีงาม ชาวเมืองก็จะดีงามไปด้วย 

เมื่อท่านลืมตามันคือเช้าของวันใหม่ ทําตัวให้เป็นเสียงดนตรี เมื่อเป็นเสียง  
ดนตรีแล้ว ท่านจะเห็นหลักธรรมในตัวของท่าน แล้วจากนั้น ท้ังพราหมณ์  
และเหล่าเสนาอํามาตย์ทุกคน จะหวั่นไหวเพราะหลักธรรม พวกเขาจะ       
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ถูกดูดกลืนเข้าไป และเมื่อพวกเขาเคร่งหลักธรรม ชาวเมืองท้ังหมดจะ      
เคร่งหลักธรรมด้วย ...... 

# อชาตศัตรู : พุทธะ ข้าจะไม่ได้เห็นท่านอีกแล้ว ความกลัวกําลังจะรัดคอข้า
พุทธะ 

# พุทธะ : 
ชีวิตมีเคล็ดลับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ 

....กําจัดความกลัวให้ได้ 

อย่าไปกังวลเรื่องอนาคต 

หรืออย่าโศกเศร้ากับเรื่องอดีต 

หรืออย่ายึดติดกับคนท่ีกลัวอดีตของเรา .... 

มีความจริงของชีวิตอีกประการหนึ่งอชาตศัตรู 

.....หากว่าเรานั้นยึดติดกับคน 
หรือส่ิงของแล้วล่ะก็ เราต้องเสียมันไปแน่นอน เมื่อไหร่ท่ีเราหยุดยื่นมือเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ เมื่อนั้นเราจะเป็นอิสระจากทุกอย่าง...... 

# อชาตศัตรู : พระองค์ แม้ท่านจะจากโลกนี้ไป แต่ท่านจะอยู่กับข้าจนวาระ
สุดท้ายของข้า เมื่อแสงแดดท่ีแผดเผาสํานึกของข้า แสงของ ท่าน จะส่องทาง
ให้ข้าเสมอ 

ท่ีมา ซีรี่ย์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
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ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
ยังเหลือตอนท่ี 55 ซึ่งเป็นการรวบรวมคําสอนของพุทธะในซีรี่ย ์

..... “ความรู้ใดก็ตาม ไม่ว่าจะได้อ่านจากตํารา หรือถูกผู้มีปัญญาพร่ําสอนก็
ตาม หรือแม้ส่ิงท่ีเราพูดให้ฟังก็ตาม จงอย่าเช่ืออะไรโดยง่าย  
จนกว่าจะทดสอบด้วยความรู้ของตัวเอง และปัญญาของตัวเองเสียก่อน” ..... 

- พุทธะ 
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............. รักผู้อื่น = รักตัวเอง ............ 
ผู้อื่น หมายถึง  
สัตว์ทั้งหลายท่ีเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
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พระพุทธเจ้า ....  
ทรงแสดงธรรมแก่สุทัตตะ  
( ผู้สร้างวัดเชตวันถวายแด่พระพุทธเจ้า ) 
ใน ซีรี่ย์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
ตอนท่ี 51 

# สุทัตตะ : ข้านะ... ปรารถนาอยากพบท่านเป็นครั้งสุดท้าย 
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# พุทธะ : ทําไมเราถึงจะไม่มาล่ะ เราเป็นหนี้เจ้า เป็นหนี้ความรัก และการ
ช่วยเหลือของเจ้ามากมาย ทําไมเจ้าต้องร้อนรนด้วยล่ะ เจ้ากลัวความตาย    
นั้นเหรอ 

# สุทัตตะ : พุทธะ ข้ากลัวความตาย แต่พอเห็นท่านความกล้าก็มาบังเกิด    
อีกครั้ง 

# พุทธะ : อย่ากลัวเลยสุทัตตะ ท่ีผ่านมาเจ้าอุทิศตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น   
มามากแล้ว เจ้าจะไม่เจ็บปวดอย่างแน่นอน แต่ต้ังใจฟังส่ิงท่ีเราจะบอกแก่เจ้า 
แล้วเจ้าจะกล้าเผชิญหน้ากับความตาย เจ้าจะไม่กลัวอีกเลย จงหลับตาของ   
เจ้าซะ และต้ังใจ ..... 

ข้าไม่ใช่แค่ตาคู่นี้  
ข้าไม่ใช่แค่หูคู่นี้  
ข้าไม่ใช่แค่ล้ินล้ินนี้  
ข้าไม่ใช่แค่ร่างกายนี้  
ข้าไม่ใช่แค่สตินี้  
ข้าไม่ใช่อย่างข้าเห็น ข้าไม่ใช่อย่างท่ีข้าได้ยิน ข้าไม่ใช่อย่างท่ีข้าได้กล่ิน   
ข้าไม่ใช่รสสัมผัส  
ไม่ใช่ความคิด และส่ิงกระตุ้นเรา  
ข้าไม่ใช่ภาพนี้ ไม่ใช่เสียงนี้  
ข้าไม่ใช่กล่ินนี้ ไม่ใช่ความคิดนี้  
ไม่ใช่รสนี้ ไม่ใช่สตินี้  
ข้าไม่ใช่ธาตุของโลกนี้  
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ข้าไม่ใช่ท้องฟูา  
ข้าไม่ใช่อากาศ  
ข้าไม่ใช่น้ํา  
ข้าไม่ใช่สติของข้าเช่นกัน  
ไม่มีธาตุใดรั้งข้าไว้ได้  
ชีวิตและความตายจับข้าไม่ได้  
ท่ีข้ายิ้มนั้นเพราะข้าไม่ได้เกิด 
และข้าไม่ได้ตาย  
ชีวิตไม่ได้ให้ข้าเกิด และความตายก็พรากชีวิตข้าไปไม่ได้ ตัวตนของข้าไม่พึ่งพา
ชีวิตและความตาย ไม่มีทางเป็นไปได้ 

เป็นอะไรไปสุทัตตะ เจ้าทําไม่ได้เหรอ 

# สุทัตตะ : ทําได้สิพุทธะ ทุกคําท่ีท่านพูดดังก้องอยู่ในวิญญาณของข้า เหมือน
หยดน้ําค้าง  
ข้า... ข้าร้องไห้เพราะว่าหลายปีมานี้ ข้าอยู่ใกล้ชิดท่าน ข้าเฝูาดูท่าน และตอน  
ท่ีข้าจะตาย ก็มีโอกาสเข้าใจการเทศนาของท่าน ท่านช่างประเสริฐ ประเสริฐ
ยิ่งนัก  
ท่านลบ ลบความ ความตายของข้า  
ท่ีติด ติดอยู่ในใจของข้านี้ ออกไปจนส้ิน ก่อนจะลาโลกนี้ ข้าแค่อยากเห็นท่าน 
จนลมหายใจเฮือกสุดท้าย ....... 

ท่ีมา ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
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# พุทธะ : อานนท์ ศีรษะของเรา ควรจะหันไปทางทิศเหนือ เราจะนอนตะแคง
ขวา 

# อานนท์ : ครับพุทธะ 

# พุทธะ : ดูสิ...อานนท์ 

ฤดูใบไม้ผลิยังไม่มาถึงแท้ ๆ แต่พวกไม้เรานี้ส่ันไหวสลัดดอกสีแดงของมันให้
หล่นลงมามากมาย 
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ดูสิ...ดอกไม้พวกนี้หล่นลงมาบนตัวเรามากมาย เหมือนหยดน้ําฝนไม่มีผิด ปุา
แห่งนี้ช่างงดงามนัก ตอนนี้พระอาทิตย์นั้นกําลังลับตาทางทิศตะวันตก และ
ส่องแสงสว่างกระจายไปท่ัว เราได้ยินเสียงของดนตรีจากพุ่มไม้ท่ีส่ันไหวพวกนี้
ไหม ใจของเรานั้นปิติกับภาพที่เห็นนี้ยิ่งนัก 

( พระอานนท์ได้ไปแอบร้องไห้ข้างต้นไม้ ) 

ภิกษุท้ังหลาย ....หากพวกท่านท้ังหลายนั้น ต้องการแสดงเคารพและให้เกียรติ
เรา พวกท่านจงทําแต่กรรมดี และมีสมาธิทุกขณะจิต 

อนุรุทธะ อานนท์ล่ะ เจ้าไปเรียกมาซิ ......... 

# อนุรุทธะ : สงบใจเถอะอานนท์ การท่ีเห็นเจ้าร้องไห้จะทําให้พุทธะทุกข์ใจ  
สงบใจซะ ไปเถอะพุทธะเรียกหาเจ้า 

# พุทธะ : อย่าเป็นทุกข์ไปเลยอานนท์ เราเตือนเจ้าอยู่เสมอไม่ใช่เหรอว่า 

ทุกศาสนาเท่าเทียมกัน 

ชีวิตนั้นคือหนทางสู่ความตาย 

ความสามัคคีเตือนเรื่องความแตกแยก 

กระแสน้ําท่ีสูงขึ้นย่อมลดตํ่าได้เช่นกัน 

หากไม่มีการตายแล้ว จะมีการเกิดได้ยังไง 
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..... เจ้ารับใช้เราด้วยใจและวิญญาณ เราซาบซึ้งใจยิ่งนัก  
เจ้ามีคุณสมบัติหลายอย่าง 
และเจ้ายังมี มีมากกว่านี้อีก ได้อีกเยอะเลยอานนท์ จงหมั่นเพียร แล้วเจ้าจะอยู่
เหนือสายใยแห่งชีวิตและความตาย เจ้าจะเข้าถึงการหลุดพ้นได้ พัฒนามันขึ้น
จากความเจ็บปวด เรารู้ดีว่าเจ้าสามารถทําได้ เราจะยินดีกับความพยายามของ
เจ้าอย่างแน่นอน 

...... อานนท์มีคุณสมบัติ 4 ข้อ 

เขาพูดจานุ่มนวล 

เขายินดีกับส่ิงท่ีพึ่งได้เสมอ 

อานนท์มีความสุภาพต่อคนทุกคน 

และความเงียบของอานนท์เป็นส่ิงท่ีไม่มีใครชอบ แม้แต่เราเอง 

อานนท์ เจ้าเช่ือฟังเราเสมอ หรือไม่เคยซักถามอะไร  
หลังจากเราละสังขารแล้ว เจ้าต้องสานต่อกับส่ิงท่ีเราทํา  

# : อานนท์ : ตถาคต โปรดอย่างละสังขารที่นี่เลย  
มีหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ใกล้กับท่ีนี่ มันเหมาะกับการนิพพาน มันเหมาะกว่ากับท่ีนี่
มากนะ  
มีเมืองราชคฤห์หรือว่าท่านจะชอบเมืองสาวัตถี โกสัมพี พาราณสี ขอให้ท่าน  
ได้โปรดสถานท่ีท่ีคนจํานวนมากมาหาท่านได้ และมาพบท่านเป็นครั้งสุดท้าย  
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# พุทธะ : อานนท์ ตถาคตนั้น พบว่าเมืองกุสินาราน่าสนใจ หมู่บ้านท่ีทําจาก
ดินโคลน มีดอกไม้สีแดงหล่นมาจากต้นใส่เรามากมายเหมือนกับหยดน้ํา 
อานนท์ ดูซิว่ามันกําลังอาบน้ําให้เราก่อนจะละสังขาร 
อานนท์ จงช่วยเราอย่างหนึ่งไปท่ีกุสินารา และไปแจ้งแก่พระเจ้าสิวัณระว่า
พุทธะรอเขาอยู่ในปุานี้ และบอกเขาว่าในคืนนี้ตอนยามสาม พุทธจะเข้าสู่
ปรินิพพาน  
....................................... 

ท่ีมา ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก  
ตอนท่ี 53 

 

เนื้อหาในซีรี่ย์ อาจจะผิดเพี้ยนหรือไม่ตรงเปฺะกับ พุทธประวัติหรือใน
พระไตรปิฎก แต่มีบทความหนึ่งตอนท้าย ๆ ของซีรี่ย์  
พุทธะบอกว่า ...... 
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..... “อานนท์ 
เจ้ากําลังพูดถึงศรัทธาเจ้าเองอยู่ 

แต่เราใช้ชีวิตของเราอยู่กับศาสนา เรารู้ว่าภิกษุท่ีนี่มีศรัทธาเหลือล้น กับ     
สามสูตร (ไตรสิกขา) ท่ีเราให้ไว้ ภิกษุรูปใดแม้ฝึกฝนในหลักธรรมน้อยท่ีสุด   
ก็มีโอกาสเข้าสู่นิพพานได้” ..... 

- ท่ีมา ซีรี่ย์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 

 

....อานนท์ เธออย่าเศร้าโศก ร่ําไรไปเลย เราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่า 
ความเป็นต่าง ๆ ความพลัดพราก ความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจ
ท้ังส้ินต้องมี เพราะฉะนั้น จะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ท่ีไหน ส่ิงใด    
เกิดแล้ว มีแล้ว ปัจจัยปรุงแต่งแล้ว มีความทําลายเป็นธรรมดา การปรารถนา  
ว่า ขอส่ิงนั้นอย่าทําลายไปเลย ดังนี้ มิใช่ฐานะท่ีจะมีได้  
ดูกรอานนท์ เธอได้อุปัฏฐากตถาคตด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม        
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อันประกอบด้วยเมตตา ซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นความสุข ไม่มีสอง       
หาประมาณมิได้มาช้านาน เธอได้กระทําบุญไว้แล้ว อานนท์ จงประกอบ      
ความเพียรเถิด เธอจักเป็นผู้ไม่มี อาสวะโดยฉับพลัน ฯ 
(มหาปรินิพพานสูตรwww.84000.org) 
พระอานนท์เถระพระเถระ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอุปัฏฐากพระบรมศาสดาด้วยความ
อุตสาหะมิได้บกพร่อง อีกท้ังมีความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่ชีวิตของตน 
ก็ยอมสละแทนพระพุทธองค์ได้ เช่น ในคราวท่ีพระเทวทัตยุยงให้พระเจ้า 
อชาตศัตรูปล่อยช้างนาฬาคีรี ด้วยหวังจะให้ทําอันตรายพระพุทธองค์ ขณะ
เสด็จออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ ในขณะท่ีช้างนาฬาคีรีวิ่งตรงเข้าหา      
พระพุทธองค์นั้น พระอานนท์เถระผู้เป่ียมล้นด้วยความกตัญญูและความ
จงรักภักดี ได้ยอมมอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา ได้ออกไปยืนขวางหน้าช้าง
ไว้ หวังจะให้ทําอันตรายตนแทน แต่พระพุทธองค์ได้ทรงแผ่พระเมตตาไปยัง
ช้างนาฬาคีรี ด้วยอํานาจแห่งพระเมตตาบารมี ทําให้ช้างสร่างเมาหมดพยศ  
ลดความดุร้ายยอมหมอบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วลุกขึ้นเดินกลับเข้าสู่
โรงช้าง ด้วยอาการ อันสงบ 
(ไม่มีในซีรีย์ชุดนี้) 
เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปเถระได้นัดประชุม       
พระอรหันต์ขีณาสพ จํานวน ๕๐๐ องค์ เพื่อทําปฐมสังคายนา โดยมอบให้ 
พระอานนท์รับหน้าท่ีวิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรม แต่เนื่องจาก        
พระอานนท์ ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ ท่านจึงเร่งทําความเพียรอย่างหนักโดย  
ยังราตรีให้ล่วงไปด้วยการเจริญกายคตาสติเป็นส่วนมาก แต่ก็ยังไม่สําเร็จ     
จนเกิดความอ่อนเพลีย ท่านจึงปรารภท่ีจะพักผ่อนอิริยาบถสักครู่ จึงเอนกาย
ลงบนเตียง ในขณะท่ีเท้าพ้นจากพื้น ศีรษะก าลังจะถึงหมอน ท่านก็ส าเร็จเป็น

http://www.84000.org/
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พระอรหันต์ (พระอานนท์สําเร็จพระอรหันต์ ในพระวินัยปิฏก
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka1/v.php… ) 
กายคตาสติสูตร http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php… 
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม  
ภันเต 
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม  
ภันเต 
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม  
ภันเต 

 

อย่าเห็นแก่ตัว และอยู่กับตัวเองเท่านั้น จงแบ่งปันความสุข ความร่ํารวยมั่งมี
ของเจ้าให้กับทุก ๆ คนด้วย 
- พุทธะ   
ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.84000.org%2Ftipitaka%2Fpitaka1%2Fv.php%3FB%3D7%26A%3D7298%26Z%3D7369%26pagebreak%3D0&h=BAQF57qVzAQGJCbB_7OeelfaeA3Q6Qh0sI_RwAehi3AdKrw&enc=AZPA6L0aFRjXtlNxOYycOZYeH-OZSUF60snL11MDOXVNOoHY0DIOc6R1cIwtIKpbxEDN4X7bhMm8fDbK9VE_ycju51rf9enNom9R1-NSedMqwRGX4ZfxxuIdcJM-kMf5Ok3Fw603dlQJaRjXYmPDpA-3Fm4_FXbCNL7PQ2EiujgoqxsbYgNDQUWDi_1ePROn6AgpXzIk3TsKBWrAdmif8df4&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.84000.org%2Ftipitaka%2Fattha%2Fv.php%3FB%3D14%26A%3D4182%26Z%3D4496%26pagebreak%3D0&h=1AQGBmNL9AQGkIOxh9UxWtdu4raKG7x2KkR7cRMld20Wk-w&enc=AZPN2UGAj8v58cPgc_T14kkwdVGHaTnbwdzQb08HfXNNxAGt53sBGdrUsQOMIIiJpoZgH73CDPGlPScmk2fRwDjSEt8vnvOfzumY6Clho0vPLz9s1f6mc2Zqc6mHvPz22XCSMpJM0udoZeTQ_DZJW9O5H0C5XMkMs8bc3V2W3wY7vet37ss6H2S6TGUCNUfaiB_WME2PYvLSBxA34P_5Excd&s=1
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# พุทธะ : ภิกษุท้ังหลาย.....  
หากว่าพวกท่านมีข้อสงสัย หรือมีความสับสนในหลักธรรมของเรา จงถาม    
มาเลยตอนนี้ จงอย่าพลาดโอกาสนี้ ..... 

ภิกษุท้ังหลาย..... หากมีข้อสงสัยบนเส้นทางของเรา จงพูดออกมาได้ .............. 

# พระอานนท์ : น่าอัศจรรย์นักตถาคต ท่านพูดซ้ําไปมาต้ังหลายครั้ง แต่ไม่มี
ใครถามอะไรเลย ข้าเช่ือใจเหล่าภิกษุท้ังหลาย ข้าเช่ือใจในความเป็นสงฆ์ ข้า    
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รู้ว่าพวกเขาเข้าใจในหลักธรรมของท่าน ไม่มีใครสงสัยเส้นทางท่ีท่านแสดงเพื่อ 
ไปสู่ความจริงอันเป็นนิรันดร์เลย ทุกคนจะต้องถึงนิพพานหากเดินทางนี้ 

# พุทธะ : อานนท์ ... เจ้ากําลังพูดถึงศรัทธาเจ้าเองอยู่ 

แต่เราใช้ชีวิตของเราอยู่กับศาสนา เรารู้ว่าภิกษุท่ีนี้มีศรัทธาล้นเหลือ กับ 3 สูตร 
ท่ีเราให้ไว้ (ไตรสิกขา) ภิกษุรูปใดแม้ฝึกฝนในหลักธรรมน้อยท่ีสุด ก็มีโอกาส 
เข้าสู่นิพพานได้ ...... 

ท่ีมา ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก  
ตอนท่ี 54 

 

ต้ังแต่ข้าบวชเป็นพระในศาสนานี้ ต้ังแต่วันนั้นเป็นต้นมา ข้าไม่เคยทําร้ายผู้ใด 
หรือคิดร้ายต่อผู้ใดเลย ขอให้กรรมดีของข้า ปกปูองเจ้าให้ปลอดภัย          

และปกปูองลูกของเจ้าด้วย  
- องคุลีมาล 
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พระพุทธเจ้า .... 
ได้บวชสุภัททะเป็นภิกษุรูปสุดท้าย  
ในซีรี่ย์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก  
ตอนท่ี 54 

# สุภัททะ : พระผู้เป็นเจ้า ข้านั้นช่ืนชมความรู้ของท่านนั้นเสมอ  
แต่ว่า ข้าพึ่งโชคดีท่ีได้พบกับท่านในวันนี้ 

# พุทธะ : เจ้ามีคําถามอะไรสุภัททะ 
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# สุภัททะ : พระผู้เป็นเจ้า ข้าเคยได้ยินเรื่องของกูรูทางจิตวิญญาณอย่าง 
ปุรณะกัสสปะ มักขลิโคศาลา อซิตเกสกําพล ปถุทธะกัจจายะ สัญชัย เวลัฏฐ -
บุตร และนิครนค์นาฏบุตร พวกเขาเหล่านั้นได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณ เหมือนท่าน
หรือเปล่า 

# พุทธะ : เรื่องของกูรูเหล่านั้น ในตอนนี้มันยังไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอก สุภัททะ 
เรื่องสําคัญคือเราสามารถช้ีทางไปสู่หลักธรรม ซึ่งทําให้เจ้าได้สัมโพธิญาณได้  

เห็นความคงอยู่ในส่ิงพินาศได้ 

เห็นความสุขในความทุกข์ได้ 

เห็นมนุษย์ในอมนุษย์ได้ 

เห็นความงามในเกลียดชังได้ 

ความไม่รู้ทําร้ายมนุษย์จนแตกละเอียดเป็นผุยผงได้ 

แต่เมื่อเราตระหนักว่ามายาภาพเหล่านั้นจอมปลอม มันก็จะหยุดความกังวล 
และความทุกข์ได้ นอกนั้นความรักและการยอมรับในตัวเอง  
ก็จะต่ืนขึ้น มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน  
หากว่าเจ้าไม่ใช่พุทธะ เจ้าจะไม่พบความน่าสนใจศาสนาพุทธ และหากเจ้า
สนใจในศาสนาพุทธ เจ้าก็คือพุทธะเช่นกัน 

# สุภัททะ : พระองค์ท่านจะบวชให้ข้าได้ไหม 
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# พุทธะ : อนุพุทธะ พาสุภัททะไปเตรียมบวชที 
สุภัททะจะบวชเป็นภิกษุเด๋ียวนี้แล้ว เขาจะเป็นภิกษุรูปสุดท้ายของเรา ........... 

สุภัททะ ความสามารถในการรู้ต่ืน คือพุทธะ จงปลูกพุทธะในสํานึกของเจ้า  

........ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ........ 

เส้นทางผู้รู้ตื่น เดินตามไปนั้น คือพระธรรม 

.........ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ......... 

ความต้ังใจจริงของเจ้า การตั้งสติของเจ้า การรวบรวมสมาธิ คือพระสงฆ์ 

.........สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ......... 

ท่ีมา ซีรี่ย์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดา 
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ทุกอย่างท่ีคนเป็นแม่ทํา  
ก็เพื่อประโยชน์ของลูกท้ังนั้น 

- เจ้าหญิงยโสธรา 

 

# พระอานนท์ : พุทธะ ...,.. 
ตอนแรกที่ข้าไปถึงน้ําในลําธารสกปรกมาก แต่พอข้ากลับไปอีกครั้ง ข้าจุ่ม
บาตรลงไป น้ํากลับสะอาดขึ้น มันเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นหรอ 
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# พุทธะ : เจ้าจงต้ังใจฟังให้ดีอานนท์ ข้าวที่จุนทะสาวกเราได้เชิญให้ไปฉันนั้น 
คือมื้อสุดท้ายของเรา ผู้คนจะกล่าวหาเขาว่าอาหารของเขานั้นทําไม่ดี เจ้าจง
บอกพวกเขาว่า มีอาหารแค่สองมื้อในชีวิตท่ีเรานั้นไม่มีวันลืม 

มื้อแรก... เราฉันก่อนท่ีจะตรัสรู้ได้ดวงตาเห็นธรรม 
(นางสุชาดาได้ถวาย ข้าวมธุปายาส) 

มื้อท่ีสอง...  
เราฉันก่อนเรา เราจะเข้าสู่นิพพาน  
(นายจุนทะได้ถวาย สุกรมัทวะ) 

จุนทะไม่ควรรู้สึกผิด เขาควรมีความสุข ท่ีเป็นคนทําอาหารมื้อนั้นให้แก่เรา   
ในวันนี ้

ท่ีมา series พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก  
ตอนท่ี 53 
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...... “ความไม่รู้เป็นด่ังคืนท่ีมืดมิดท่ีสุด” ......      ..... เจ้าชายสิทธัตถะ ...... 
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เจ้าชาย: ถ้ามนุษย์เราเช่ือในพลังของตนเองแล้ว ดาวดวงไหนก็ทําอะไรเค้า
ไม่ได้หรอก....... 
“คนท่ีรักชีวิตตัวเอง ไม่ควรพรากชีวิตผู้อื่น จําไว้” 

กูรู: ตัดหัวเครื่องบูชายัญภายในดาบเดียว 

เจ้าชาย: ท่านให้ข้าทําอะไรเนี่ย 

กูรู: นี่คือพิธีบูชายัญ ท่านต้องบูชายัญต่อเจ้าแม่ ปัญหาทุกอย่างจะหมดไป  
หลังทําพิธีแล้ว 

เจ้าชาย: เพื่ออะไรกัน เพื่อชีวิตข้าเองอย่างนั้นหรือ แล้วชีวิตของวัวตัวนี้ไม่มีค่า
หรือไงกัน แค่ฟังก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไรแล้วนะท่านกูรู ว่าแต่ท่านไม่รู้สึกอะไรบ้าง
หรือไงกัน 

กูรู: การบูชายัญเป็นส่ิงจําเป็น มันเขียนไว้ในคัมภีร์ 

เจ้าชาย: ข้าเคยอ่านเนื้อหาในคัมภีร์แล้ว เพื่อท่ีจะบูชาเทพเจ้า เราควรสละส่ิงท่ี
เรารัก มนุษย์เห็นว่าชีวิตของตนสําคัญท่ีสุด แต่ว่าให้ชีวิตตัวเองไม่ได้ ถึงต้อง
เสียสละชีวิตของสัตว์พวกนี้แทน 

กูรู: ถ้าท่านไม่ทําการบูชายัญ ท่านจะต้องถึงฆาต 

เจ้าชาย: ถ้างั้นข้าจะเผชิญหน้ากับมันและข้าจะไม่ยอมให้สัตว์ตัวนี้ต้องตายแทน
ข้า ข้าขอถามคําถามท่านบ้าง ว่าท่านรักกบิลพัสด์ุแค่ไหน  

กูรู: ยิ่งกว่าชีวิตของข้า 
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เจ้าชาย: กบิลพัสด์ุต้องการข้าและข้าต้องบูชายัญ งั้นก็บูชายัญตัวเองสิท่านกูรู 
ปัญหาของข้าจะหมดไป และพิธีของท่านจะสัมฤทธิ์ผล “คนท่ีรักชีวิตตัวเอง   
ไม่ควรพรากชีวิตผู้อื่น จําไว้” 

ตอนท่ี ๒๕ วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๕๘ 

 

การตัดผมเป็นสัญลักษณ์ของการตัดจากความคิด เป็นสัญลักษณ์ของการตัด
ความหลงใหลทางกาย ข้าต้องการท่ีจะละความคิดเรื่องวัตถุนิยม  

เจ้าชายสิทธัตถะ 

ตอนท่ี ๒๗ วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนา ๕๘ 
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ความสุขไม่คงทน ความเจ็บปวดเป็นพื้นฐาน ความรักคือมายา และความพลัด -
พรากคือ นิรันดร์... 

พระนางยโสธรา: โบราณว่านกก็มีความรักเหมือนมนุษย์ มันอยู่ไม่ได้ถ้าขาดคู่ 
ถ้านกตัวผู้ตายแล้ว นกตัวเมียจะตรอมใจตายตาม พวกมันแยกกันไม่ได้ พวก
มันขาดกันไม่ได้ พวกมันมีความรักท่ีไม่อาจทําลายได้ 

เจ้าชาย: ยิ่งรักมากยิ่งเจ็บปวดอย่างนั้นหรือ ความรักคือความเจ็บปวดท่ี
เหลือทน พวกมันแบ่งปันความรักให้กันและกัน ทําให้โลกต้องอิจฉาจนถึง    
วันสุดท้าย เจ้าบอกว่า ความรักไม่เคยทําให้เศร้า รักมากก็ยิ่งทําให้เจ็บปวด
มาก  
“ความสุขไม่คงทน ความเจ็บปวดเป็นพื้นฐาน ความรักคือมายา และความ  
พลัดพรากคือ นิรันดร์” 

ตอนท่ี ๒๖ วันอาทิตย์ท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๕๘ 
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เจ้าชายเข้าใจเรื่อง กรรม ได้เป็นอย่างดี ต้ังแต่ยังไม่ออกผนวช 

พราหมณ์: พราหมณ์คือตัวแทนของเทพเจ้าบนโลกใบนี้ พรของพราหมณ์นั้น
เป็นเกราะปูองกันดวงชะตาของมนุษย ์ 
เจ้าชาย: เท้าของท่านไปโดนอะไรมา 
พราหมณ์: ข้าออกจากบ้านมาแต่เช้า แต่บาดเจ็บระหว่างทาง  
เจ้าชาย: แปลว่า ท่านคงลืมให้พรกับดวงชะตาของตัวเอง 
พราหมณ์: ท่านหมายความว่าอย่างไรเจ้าชาย 
เจ้าชาย: ก็ถ้าหากพราหมณ์สามารถขจัดอุปสรรคท้ังมวลด้วยพรของเค้าแล้ว 
ทําไมเค้าถึงได้รับบาดเจ็บล่ะ 
พราหมณ์: “มนุษย์ทุกคนต้องชดใช้การกระทําของตัวเองท้ังนั้น” 
เจ้าชาย: แปลว่า “กรรมมีอํานาจสูงสุด” ตามท่ีท่านพูด “กรรมคือตัวตัดสิน      
ท่ีแท้จริง ไม่มีใครช่วยมนุษย์จากกรรมของพวกเค้าได้” 
พราหมณ์: ถูกต้องแล้ว 
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เจ้าชาย: ถ้างั้นพรของท่านก็เป็นของปลอม ถ้ากรรมคือทุกอย่างแล้ว ทําไม
พราหมณ์ถึงสามารถให้พรเรา และวรรณะศูทรแตะเราไม่ได้ 

ตอนท่ี ๒๓ วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๕๘ 

 

เมื่อมีส่ิงท่ีเกิดทุกข์ใจ เราแค่รอเวลา เหมือนน้ําท่ีขุ่น ก็จะกลับมาใส เพียงแค่ให้
เวลากับมัน ........ 
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ราชวงศ์ศากยะ: เราเองก็ไม่ต้องการสงคราม แต่หากมีใครบุกรุกเข้ามา เรา
จําเป็นต้องชักดาบสู้เพื่อปกปูองตัวเอง เพื่อความผาสุก เพื่อปกปูองบ้านเมือง
ของเรา 

เจ้าชายสิทธัตถะ: ดาบไม่ได้มอบความผาสุกแก่ท่านเลย มันมีแต่เป้ือนเลือด
ท้ังนั้น มันไม่ได้ปกปูองท่าน มันยุแหย่ความปลอดภัยในตัวของคนบางคน   
หากว่าท่านต้องการทําบางอย่างเพื่อบ้านเมืองล่ะก็ จงยุติสงคราม สงคราม   
ไม่มีทางจบส้ิน มีแต่จะเพิ่มการรบมากขึ้น วันนี้ข้าขอร้องพวกท่าน และอยาก 
จะบอกว่า ข้าจะสนับสนุนสันติสุขตลอดไป ไม่ว่าพวกท่ีสนับสนุนสงคราม     
จะเห็นด้วยกับข้าหรือไม่ก็ตาม 
วันอาทิตย์ท่ี ๑๐ พฤษภา ๕๘ 
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อะไรเอ่ย ...... 

 “เล็กกว่าเมล็ดพันธุ์ และกว้างกว่าท้องฟูา ปกคลุมทุกสรรพส่ิง เหมือนกับ    
ผ้าคลุมเตียง แต่ฝุามือเจ้ากําได้” 

- อุทกดาบส -     พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 

ของท่ีท่านมีอยู่  
ท่านเป็นเจ้าของ หรือเป็นนักโทษกันแน่ 

- เจ้าชายสิทธัตถะ - 

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
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เจ้าอาจจะฆ่า....ข้าได้ แต่เจ้าฆ่าส่ิงท่ีเป็นความจริงไม่ได้ 

... เจ้าชายสิทธัตถะ ... 
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การปลดปล่อยตัวเองจากราคะ คือการไถ่บาป 

ราคะท่ีเกิดขึ้นในใจสร้างธรรมชาติ  
มันสร้างความคิด  
ความคิดจะเพิ่มราคะให้มากขึ้น  
มันเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันจบ 

- อาฬารดาบส - 
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ลืม ๆ ๆ....เสียเถิด กับความทรงจําท่ีมีอยู่ 
 
อย่ากักขังมันไว้เลย ใจจะได้ไม่เป็นทุกข์ 
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ถ้าข้าพิสูจน์ว่าเขาผิด เขาจะต้องถูกลงโทษ ข้าทําถูกแล้วที่ปิดปากเงียบ   
เพราะความจริงจะเปิดเผยมาเอง ไม่มีใครบังคับได้  
ความจริงจะปรากฏเมื่อถึงเวลา สักวันหนึ่งคนทําผิดจะต้องรับโทษ 

เจ้าชายสิทธัตถะ ..... 
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หนี้ท่ีเรามีต่อกับพ่อแม่เหมือนกับท้องฟูา ไม่ว่าวันหรือคืน พวกเราท่ีเกิดเป็น
มนุษย์นั้นควรจดจําไว้ การกตัญญูในบุญคุณของพ่อแม่  
คือ การใช้ชีวิตอย่างสงบและดีงาม และอุทิศบุญกุศลนั้นให้แก่พ่อแม่ของเจ้า
เถิด ชีวิตเจ้าเป็นแบบนั้น โมคคัลลานะ เจ้าใช้ชีวิตในอุดมคติคือ รับใช้ธรรม 
รับส่งธรรม และรักสงบ ถ้าเจ้าอุทิศผลบุญของเจ้าให้กับพ่อแม่ของเจ้าแล้ว   
มันช่วยให้พวกเขารับอานิสงส์ด้วย ...... 

- พุทธะ         ท่ีมาพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
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ฝากบอกโคบาว่า.... ข้าจะเป็นหนี้นางตลอดไป ท่ีนางเข้าใจทุกข์ของข้าเหมือน
ของตัวเอง 

ภรรยาทุกคนดูแลความต้องการ และความปรารถนาของสามี แต่มีภรรยา  
น้อยคนนัก ท่ีจะเข้าใจในความทุกข์ของสามี 
เจ้ารู้ว่าข้าจะต้องไป แต่เจ้าก็ไม่ขัดขวางข้า หากว่าข้าทําภารกิจนี้ได้สําเร็จ 
มนุษย์ทุกคนจะเป็นหนี้ความเสียสละของเจ้าของโคบา 

- เจ้าชายสิทธัตถะ      พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
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พระธรรมและพระสงฆ์อยู่ในใจของทุกคน 
การปลูกให้คนอื่นรู้ตื่น...คือพุทธะ 
หลังต่ืนแล้วเส้นทางท่ีเราเดิน...คือพระธรรม 
ความต้ังใจจริงของเรา การตั้งสติของเรา การรวบรวมสมาธิ...คือพระสงฆ์ 
สามส่ิงนี้รวมอยู่ในใจของเรา..... 
- พุทธะ 
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ท่ีมา ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
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..... “ทุกคนมองหาทางแค่ความเศร้า ข้าต้องหาสาเหตุของความเศร้า   
ข้าถึงต้องไป” ..... 

- เจ้าชายสิทธัตถะ 

ซีรี่ย์พุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
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..... “ศาสนาไม่เคยให้ความเกลียดชังในกลุ่มมนุษย์  
ศาสนาสามารถนํามนุษย์ทุกคนทุกหมู่เหล่ามารวมกัน  
การรวมกัน ไม่ใช่การแบ่งแยก” ...... 

- เจ้าชายสิทธัตถะ 

series พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
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ต้ังสัจจาธิษฐานลอยถาด     โดย พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี 
      “ก่อนท่ีพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้ พระองค์ท่านทรงต้ังสัจจาธิษฐานว่า หาก 
วันนี้จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า       
ก็ขอให้ถาดทองคํานี้ลอยทวนน้ําขึ้นไป คําว่า “ลอยถาด” หมายความว่าอะไร 
หมายความว่า ส่ิงท่ีพระองค์กําลังจะทํา มันทวนกระแสของคนในเวลานั้น    
มันเป็น think different คิดนอกกรอบ กรอบของคนในสมัยนั้นคือ ถ้าจะ
บรรลุนิพพานนั้น หนึ่ง ต้องกามสุขขัลลิกานุโยค ปรนเปรอกิเลสเลย เต็มท่ีเลย 
จัดเต็มให้กิเลส ในวันหนึ่งเมื่อถึงท่ีสุด เด๋ียวมันเบ่ือ มันเบ่ือเอง และตรงนั้น   
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จุดท่ีโมกษะคือนิพพานรออยู่ อีกสายบอกว่าไม่ใช่ ทรมานตนสิ อัตตกิลมถานุ-
โยค ต้องฝึกจิตเข้มข้น หวังเอาชีวิตเป็นเดิมพันแทบล้มแทบตาย ซึ่งพระองค์   
ก็ทําแล้ว เราเรียกว่า “ทุกรกิริยา” ปรากฏว่าไม่สําเร็จ ฉะนั้นการทวนความคิด
กระแสหลักในยุคนั้น เป็นความหมายของการท่ีถาดทองคําลอยทวนน้ํา
ประการท่ีหนึ่ง ประการท่ีสอง ธรรมท่ีตรัสรู้นั้น เป็นธรรมท่ีทวนกระแสกิเลส
ชาวโลกอย่างส้ินเชิง เช่นชาวโลกมองเห็นว่า กามคุณเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่ 
พระพุทธองค์บอกว่า นั่นอันตรายเลย อันนี้ ถาดถึงต้องลอยทวนน้ํา และมันก็
จริงนะ เมื่อเรามาบวชเป็นพระ เราต้องท้ิงหมดเลย อะไรที่เราเคยทําได้ เราทํา
ไม่ได้สักอย่าง ฉะนั้นธรรมะท่ีพระองค์ตรัสรู้นั้น เป็นธรรมะท่ีทวนความรู้สึก  
นึกคิดของคนสมัยนั้น ทวนคติความเช่ือของคนสมัยนั้น และคนท่ีจะประพฤติ
ปฏิบัติธรรม ก็ต้องทวนจิตทวนใจทวนกิเลสตัวเอง ถ้าไม่กล้าทวนกิเลสตัวเอง 
คุณทําไม่ได้ นี่คือความหมายของถาดทองคําท่ีลอยทวนกระแสน้ํานั้นขึ้นไป” 
Source : พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี จากรายการ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 
ธรรมท่ีทวนกระแสความคิดและคติความเช่ือของคนยุคนั้น ดังเช่นตัวอย่างท่ี
พระอาจารย์ ว. วชิรเมธีได้กล่าวหยิบยกข้ึนมานั้น ยังมีหลักธรรมสําคัญท่ีทวน
กระแสสังคมสมัยนั้นคือ หนึ่ง ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ซึ่งพระพุทธองค์ได้
ปฏิวัติคติความเช่ือในระบบวรรณะ สอง ไม่เช่ือในเรื่องเหนือธรรมชาติ แต่สอน
เรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งหมายรวมถึงการต่อต้านการบูชายัญท่ีเอาชีวิตผู้อื่นด้วย
หมายให้รับกรรมแทน สาม การคัดค้านสงคราม เพราะขัดต่อหลักมนุษยธรรม
เมตตาธรรม สามประการหลัก ๆ นี้ พระพุทธองค์ทรงมุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียน
ความคิดความเช่ือของผู้คนยุคนั้นมาตลอดพระชนม์ชีพของพระพุทธองค์  
Reference : - Siddhartha Gautama, Ancient History, Cristian Violatti 
Posted by : - Chomsopit Nualchanchai 
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Dr. B. K. Modi 
ผู้สร้างซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก  
ได้กล่าวปิดท้ายซีรี่ย์ไว้ว่า 

 “วันนี้เรากําลังเดินผิดทางจากพระพุทธเจ้าช้ีทางให้  
สงคราม ความรุนแรง และส่ิงท่ีไร้มนุษยธรรมกําลังเกิดขึ้นทั่วโลก เป็นข้อพิสูจน์
ว่า เราถูกแบ่งด้วยชื่อของประเทศและศาสนา มนุษย์กลายเป็นศัตรูกันเอง  
หลายร้อยปีมานี้ เราหมกมุ่นกับสงครามเพื่อความพอใจของตัวเอง เราไล่
ไขว่คว้าหาส่ิงท่ีต้องการน้อยใหญ่ จนทําให้คําสอนและหนทางท่ีพุทธะช้ีนําให้
ค่อย ๆ หายไป” 
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และนี่คือคําสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องของภราดรภาพและความรุนแรง 

..... “ทุกชีวิตกลัวความรุนแรง ทุกชีวิตกลัวความตาย  
เอาใจเขามาใส่ใจเรา  
มนุษย์ไม่ควรฆ่าใคร และไม่ควรทําให้ใครต้องถูกฆ่า” ...... 

- พระธรรมบทท่ี 129 
 

 

.............หันหน้าเข้ากันประเทศไทย............. 

....ความสามัคคีเตือนเรื่องความแตกแยก.... 
ข้อแรก. ให้ทุกฝุายมานั่งเผชิญหน้ากันและพูดปัญหาท่ีค้างคาออกมาให้หมด  
ข้อ 2.  
จําจุดเริ่มต้นของรอยร้าวไว้ 
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และท้ังสองฝุายควรจะนึกถึงเหตุผลท่ีจะสมานรอยร้าวนั้น และพูดจากันอย่าง
สงบ 
ข้อ 3. ใช้ใจของท่านนั้นหาหนทางแก้ปัญหา 
ข้อ 4. หากว่าท่านทําพลาด จงยอมรับในความผิดนั้น และให้อภัยตัวเอง การ
ยอมรับความผิดนั้นมันคือก้าวแรกของการท่ีจะเข้าใจผู้อื่น 
ข้อ 5. ทุกคนล้วนจะเห็นด้วยกับการตัดสินใจทุกอย่าง ต้องอ่านออกมาสามหน
ต่อหน้าทุกคน ไม่มีใครยกมือคัดค้านก็ให้ถือว่าการตัดสินนั้นเป็นการตัดสินขั้น
เด็ดขาด 
ข้อ 6. ท้ังสองฝุายควรจะยอมรับข้อตกลงท่ีเห็นชอบแล้ว และจากนั้นก็เป็น 
มิตรกัน 
ข้อ 7. สมัยท่ีพวกชาวนามีปัญหากันเองในกรุงกบิลพัสด์ุนั้น ชาวนาท่ีแก่ท่ีสุดท่ี
ทุกคนนับถือบอกว่า 
จงหยุดมัน ฝังปัญหานั้นไปซะ เลิกคิดถึงมัน ท้ิงมันไว้ข้างหลัง  
นี่เป็นเรื่องสําคัญท่ีสุดอชาตศัตรู มันจะทําให้ไฟนั้นสงบลง และมันจะเป็นการ
สร้างหนทางสู่ความสงบยังไงล่ะ 
นี่คือตัวอย่างของการหันหน้าเข้าหากัน 
- พุทธะ 
ซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 


