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อิทธิบาท ๔ 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

ธมัมสวนมยัคือการฟังธรรมเป็นทางใหเ้กิดบญุชนิดหนึ่ง คาํ

วา่ไดปั้ญญาคือไดส่ิ้งท่ีเรายงัไม่ทนัรู ้ยงัไม่เขา้ใจ เราก็เขา้ใจ ส่ิง

ใดท่ีเขา้ใจแลว้ก็แจ่มแจง้ยิ่งขึน้ อนันีคื้อเรื่องของการฟังเทศน ์

เราสวดลกัขีกนัมา ก็ฟังเทศนก์นัมาหลายกณัฑแ์ลว้ กณัฑนี์ก็้คง

เป็นกณัฑส์าํคญัท่ีจะไดต้อกยํา้ใหเ้ราไดเ้ขา้ใจขอ้เท็จจรงิมาก

ยิ่งขึน้ 

ณ บดันีอ้าตมาจะไดแ้สดงธรรมีกถา พรรณนาคาํสอนของ

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เพ่ือจะไดเ้ป็นเครื่องประดบั

สติปัญญา เพิ่มพนูบญุกศุลความรูค้วามฉลาดของทา่นทัง้หลาย

ท่ีไดพ้ากนัยอมเสียสละในความสขุท่ีบา้นเรอืน มาพากนับาํเพ็ญ

เนกขมัมะบารมี ไดพ้ากนัมาบวชชีท่ีวดัธรรมมงคลในวนันี ้พรอ้ม

กนันีใ้นวนันีเ้ราก็จะไดด้าํเนินตามรายการเริม่มาตัง้แตว่นัท่ี ๘ 

เป็นตน้มา มาถึงวนันีเ้ราก็อาจสามารถท่ีจะลาํดบัเหตกุารณ์

ตา่งๆจากท่ีวนัแรกมาจนกระทั่งถงึวนันีว้า่เราไดก้ระทาํอนัใดไว้
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บา้ง อนัใดเป็นบญุกศุล อนัใดเป็นความดี นบัตัง้แตว่นิาทีของ

การเหยียบยํ่าเขา้มาถงึวดัธรรมมงคลนีแ้ลว้  

ท่านทัง้หลายอนัดบัแรกท่ีไดม้องเหน็ก็คือสภาพสถานท่ี

ตา่งๆซึง่ทกุคนก็มีความพอใจท่ีจะจบัจองสถานท่ีเหลา่นัน้ ดว้ย

ความพอใจ อนันัน้เคา้เรยีกวา่ ฉันทะ คือความพอใจ และ

ฉนัทะอนัดบัสองตอ่มาก็คือ การเราเปล่ียนผา้จากสีตา่งๆให้

เหลือเพียงสีขาวเท่านัน้ แสดงถึงฉนัทะ ความพอใจอนัดบัสอง

ตอ่มา เม่ือไดพ้ากนันุ่งขาวห่มขาวเรยีบรอ้ย เขา้ประจาํท่ี ณ 

เวลานัน้ก็ไดมี้การเตรยีมท่ีจะกลา่วคาํบวชชีเป็นอนัดบัแรก ท่ี

หลวงพอ่เป็นผูน้าํใหท้า่นทัง้หลายไดพ้ากนัวา่ตาม เม่ือมาถงึขัน้

นัน้ก็ไดช่ื้อวา่เป็นฉนัทะอนัดบัสาม คือความพอใจ พอใจมาถงึ

เรยีกวา่ ๓ อนัดบั เรยีกวา่ ๓ ขัน้อนัดบั ความพอใจอนันีใ้นทาง

พทุธศาสนาเรยีกความพอใจนีว้า่ อิทธิบาท  

อิทธิบาทนัน้เป็นคณุเครื่องใหเ้กิดความสาํเรจ็ ก็เรยีกวา่

อิทธิบาท เพราะฉะนัน้ตอ่ไปจะเลา่เรื่องวา่อิทธิบาทนีม้นัเกิด
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ขึน้มาไดอ้ย่างไร และมีเรื่องอะไรเป็นหลกัฐาน จะไดอ้ธิบาย

ตอ่ไปในขา้งหนา้ ณ ท่ีนีจ้ะไดอ้ธิบายอิทธิบาท  

ขอ้ท่ีสองตอ่ไป อิทธิบาทนัน้มี ๔ ประการ ขอ้ท่ี๒ คือ วริิยะ 

วิรยิะหมายถงึความพากเพียร ความพากเพียรนัน้เราท่าน

ทัง้หลายไดส้วดลกัขีแลว้ใช่มัย้ ตา่งคนก็พากนัไดส้วดกนัแลว้ทกุ

คน และสวดครัง้เดียวหรอืเปลา่ ก็เปลา่ แตว่า่สวดหลายครัง้ 

การท่ีทาํแลว้และทาํอีก ทาํแลว้และทาํอีก โดยจดุมุ่งหมาย

ตอ้งการใหเ้ป็นการกศุล อนันัน้เรยีกวา่ วิรยิะ คือความเพียร  

นอกเหนือจากนัน้ เราก็มาดแูลศีล วา่เวลานีเ้รามีศีลใช่มัย้ 

ถามตวัของเรา ออ๋ เรามีศีล เม่ือมีศีล ไม่ฆา่สตัว ์ไม่ขโมยของ

ใคร ไม่ประพฤติอสทัธรรม ไม่โกหกหลอกลวง ไมกิ่นเหลา้เมา

สรุายาเสพติด ไม่รบัประทานอาหารในเวลาวิกาลคือตอนบา่ย 

ตลอดจนถึงกระทั่งไมฟ่้อนราํขบัรอ้งประโคมดนตร ีดีดสีตีเป่า 

จนถงึไม่นั่งนอนในท่ีนั่งอนัสงูใหญ่ ไม่ใชท่ี่นั่งท่ีนอนสงูใหญ่

หรอก อนันีก็้คือหินท่ีเรานอนอยู่นั่นเอง เพราะฉะนัน้ในเม่ือเราได้

กระทาํเช่นนีแ้ลว้ เป็นส่ิงท่ีเราไดมี้ความเพียรเป็นการตอ่เน่ือง  
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ความเพียรนัน้น่ะ ถา้หากเป็นความเพียรเพียงแป๊บเดียว 

เคา้เรยีกวา่เป็นความเพียรท่ียงัไม่บรรล ุแตค่วามเพียรนัน้ถา้หา

กวา่ไดท้าํเป็นการตอ่เน่ืองก็เรยีกวา่บรรล ุเม่ือเราไดส้วดลกัขี

วนัท่ีหนึ่ง สวดวนัท่ีสอง สวดวนัท่ีสาม เรามีศีล๘ ตลอดวนัท่ีหนึ่ง 

ท่ีสองและท่ีสาม เม่ือบงัเกิดความเป็นการตอ่เน่ืองเชน่นีเ้รยีกวา่

เป็นวิรยิะ คือความเพียร เราไดแ้ลว้ อิทธิบาทขอ้ท่ี ๒ ฉนัทะ 

วิรยิะ  

มาขอ้ท่ีสามเรยีกวา่ จติตะ จิตตะนัน้แปลใจความวา่ การ

เอาใจใส ่การเอาใจใสน่บัมาตัง้แตว่ินาทีแรก ท่ีเราเหยียบยํ่าเขา้

มาสูว่ดัธรรมมงคล ใจของเราไดจ้ดจ่อแลว้ จอจ่อท่ีตรงไหน เขา

ประกาศใช่ไหมวา่วดัธรรมมงคลจะทาํพธีิบวชชี ใจไดจ้อ่ลงไปท่ี

นั่นแลว้ เคา้เรยีกวา่จิตตะ เพราะใจเน่ียไม่ไดจ้่อมาตรงท่ีเหยียบ

วดัธรรมมงคลนีห้รอก แตว่า่ไดบ้งัเกิดขึน้มาตัง้แตเ่คา้ประกาศ

แลว้ ตัง้แตอ่ยูท่ี่บา้นก็ไดมี้จติใจท่ีจะใสล่งไปในตรงนีอ้ยา่งแนว่

แน่ มิฉะนัน้เราจะมาถึงน่ีไมไ่ด ้เพราะวา่การท่ีเราจะมาทาํความ
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ดีนัน้มีมารผจญ อาจจะเป็นสามี อาจจะเป็นลกู อาจจะเป็นการ

งานอะไรก็สดุแลว้แต ่มนัจะคอยมาผจญเรา  

เพราะฉะนัน้จิตตะคือความใสใ่จอนันี ้ไมย่น่ย่อทอ้ถอย ไม่

ลืมวา่จะบวชวนัท่ี ๘ มกราคม ๒๕๔๒ น่ีเราก็ใสใ่จเอาไวอ้ย่าง

แน่วแน่แลว้ แลว้ก็ใสใ่จ ถา้ไม่ใสใ่จ ลืมแน่ แตเ่พราะใสใ่จก็ไม่ลืม 

อนันีเ้ราจะไดอิ้ทธิบาทขอ้ท่ีสาม ก็เรยีกวา่จิตตะ และ

นอกเหนือจากนัน้เม่ือเวลาท่ีเราจะสวดลกัขี ใจเราก็จ่อจดนะ จด

วา่น่ีไดเ้วลาแลว้ เอา้ น่ีไดเ้วลาแลว้ ตัง้แตส่วดถึงน่ีมาถึงน่ี 

เรยีกวา่เราไมย่่นย่อและทอ้ถอยแมแ้ตนิ่ดเดียว ตอ่สูอ้ยา่งเต็มท่ี 

เคา้เรยีกวา่จิตตะ คืออิทธิบาทขอ้ท่ีสาม  

เอาหละในตอ่ไปท่ีนี ้ในขอ้ท่ีส่ีนัน้ วิมังสา เคา้ช่ือวิมงัสา 

อิทธิบาทขอ้ท่ีส่ีวิมงัสานัน้แปลวา่การไตรต่รอง อนันีมี้

ความสาํคญัอย่างยิ่งสาํหรบัในอิทธิบาททัง้หลายนัน้ในทัง้หมดส่ี

ขอ้ ขอ้ท่ีส่ีมีความสาํคญัยิ่งกวา่ทกุๆขอ้ไป เพราะอะไรจงึสาํคญั 

เพราะวา่การไตรต่รองนัน้หมายถงึปัญญา ไม่ใชว่า่การบวชชีน่ี

มาทาํเลน่ แตว่า่มาทาํเพ่ือใหเ้กิดการกศุลจรงิๆ เพราะฉะนัน้
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ความไตรต่รองในจิตใจ ก็ไตรต่รองวา่ไม่ใช่เรื่องมาทาํเลน่ ไม่ใช่

เรื่องมาเสียเงนิเสียทองโดยเปลา่ประโยชน ์หรอืไม่ใช่วา่มาทาํ

แลว้ก็มนัหายไปเหมือนกนักบัมาเลน่ มนัไม่ใช่อย่างนัน้  

แตว่า่ความไตรต่รองอนันีไ้ดบ้งัเกิดขึน้ซึง่หมายความวา่ ได้

บงัเกิดซึง่สติและปัญญาในตวัของเราวา่ การมาบวชชีนัน้มี

ประโยชนอ์นัยิ่งใหญ่ มีความท่ีจะทาํใหเ้กิดบญุ เรามาคิดวา่

คนเราน่ีเกิดมาแลว้ก็ตอ้งตาย ตายก็รา่งกายตายไปก็จรงิ แตว่า่

ใจไม่ไดต้ายตามรา่งกายนีไ้ปดว้ย  

เม่ือเราจะทาํอะไรท่ีจะเป็นสมบติัใหแ้ก่ใจของเรา จะเป็นวิธี

ใดก็ไดแ้ตว่ิธีนัน้ก็ตอ้งเป็นบญุเป็นกศุล อย่างแน่วแน่อยา่งนีเ้ป็น

ตน้ ใจนัน้ก็ไดมี้ความคิดใชส้ติปัญญาแลว้ก็สติปัญญานัน้การ

เดินทางจากบา้นมาถงึท่ีวดัธรรมมงคล ถา้ไม่มีปัญญาไมรู่ว้า่จะ

มายงัไง ใชอ้าศยัปัญญาวา่วดัธรรมมงคลอยู่ซอย ๑๐๑ สขุมุวิท 

พระโขนง กรุงเทพมหานคร อย่างนีเ้ป็นตน้ อนันีก็้เรยีกวา่

ปัญญาทัง้สิน้ ถา้ไม่มีปัญญา ไม่สามารถท่ีจะบวชขึน้มาเป็น
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องคท่ี์เราเรยีกวา่เนกขมัมะหรอืท่ีบวชเป็นชีอย่างนี ้อนันีเ้กิด

ขึน้มาดว้ยสติและปัญญาโดยแท ้ 

เพราะฉะนัน้เราทา่นทัง้หลาย อิทธิบาททัง้ ๔ นีมี้

ความสาํคญัมาก เพราะวา่อิทธิบาททัง้ ๔ คือคณุเครื่องใหส้าํเรจ็ 

การท่ีจะทาํงานทกุอย่างสาํเรจ็นัน้เกิดขึน้จากอิทธิบาททัง้ ๔ ทีนี ้

ก็จะตอ้งอธิบายในเรื่องของอิทธิบาททัง้ ๔ นัน้ ก็จาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ยกเรื่องขึน้มาเรื่องหนึง่  

ในสมยัเม่ือพระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ ประมาณ ๓๐๐ ปี 

ในคราวครัง้นัน้ก็ไดมี้พระเจา้แผ่นดินองคห์นึง่ท่ีทรงศกัดานภุาพ

ช่ือวา่พระเจ้าอโศกมหาราช พระเจา้อโศกมหาราชนัน้ไดตี้

เมืองตา่งๆในชมพทูวีปใหเ้ป็นเมืองขึน้ของพระองคท์ัง้หมด 

คลา้ยๆกบัวา่เป็นเจา้ทวปี คือพระเจา้อโศกมหาราช ทีนีพ้ระเจา้

อโศกมหาราชนัน้ยงัไม่ไดเ้ล่ือมใสพระพทุธศาสนาในอนัดบัแรก 

ท่านก็เลยจดัการทาํคกุขึน้มา เพ่ือท่ีจะเอามาใหน้กัโทษไปอยู่ใน

คกุนัน้ แลว้ก็ใหอ้าํนาจแก่ผูค้มุคกุนัน้ อยากจะประหารใคร ถา้

เขา้ไปก็ประหารไดต้ามความชอบใจ  
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ทีนีอ้ยูม่าวนัหนึ่ง มีสามเณรองคห์นึง่เดินบณิฑบาตเขา้ไปใน

คกุ ไอน้ายคกุนั่น มนัก็ไดจ้ิตแลว้วา่ ถา้ใครเขา้ไปในคกุเรยีกวา่

ฆา่ไดท้กุคน เพราะฉะนัน้เม่ือเณรเดินเขา้ไปบิณฑบาตในคกุ

แลว้ นายคกุมนัก็เลยจบัเอาเณรขงั เอาเณรขงัไวใ้นกรงขงั  

ในขณะนัน้ก็พอดีมีชายชูก้บัผูห้ญิงคูห่นึง่ถกูจบัมา เม่ือถกู

จบัมาแลว้ นายเพชฌฆาตคนนัน้ก็จบัทัง้สอง ชายชูก้บัผูห้ญิง 

เอามาหั่นคอ แลว้ก็เอาใสค่รกตาํ เลือดกระจายเต็มไปหมด 

สามเณรท่ีอยู่ในกรงขงั มองดเูห็นภาพอจุาดตาเช่นนัน้ ท่านก็ทาํ

สมาธิไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัตอ์ยู่ในกรงขงันัน้  

เม่ือไดเ้วลานายเพชฌฆาตก็จดัการท่ีจะเอาเณรเขา้มา

ประหารชีวิต เม่ือจะจบัเณรเขา้มาประหารชีวิต เม่ือจะจบัเณร

ประหารชีวิต ก็เปิดกรงขงั เณรก็เหาะขึน้ไปบนอากาศ ทาํใหน้าย

เพชฌฆาตไมส่ามารถจบัเณรนัน้ได ้แตพ่อเวลาท่ีนาย

เพชฌฆาตไมท่าํอะไร เณรก็เหาะเขา้กรงขงัตามเดิม  

ข่าวก็ไดย้ินไปถึงพระเจา้อโศกมหาราช พระเจา้อโศก

มหาราชก็ เอ๊ะ พระสมยันีเ้หาะไดก็้มีเหรอ นายเพชฌฆาตก็บอก
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วา่ มี แลว้พระเจา้อโศกมหาราชจงึไดพ้าบรวิารเขา้ไปในคกุ พอ

เขา้ไปในคกุ ไอเ้พชฌฆาตนั่นมนัก็จะจบัพระเจา้อโศกประหาร

ชีวิต พระเจา้อโศกก็บอกวา่ "เฮย้ แกจะจบัฉนัไดย้งัไง" นาย

เพชฌฆาตเคา้บอกวา่ “ก็พระองคร์บัสั่งน่ีวา่ใครเขา้มาน่ี ฆา่ได้

ทกุคน”  

“เฮย้ น่ีมนัขา้นะ แกไม่ตอ้งพดูมาก วนันีฉ้นัมาน่ี ฉนัตอ้งการ

อยากจะดพูระเหาะได ้เหน็วา่บอกวา่พระเหาะไดจ้รงิๆมัย้” บอก

วา่ “มี เน่ียองคเ์นีย้อยู่ในกรงขงัเน่ีย ผมขงัไวน่ี้แหละ” วา่งัน้ และ

ทีนีท้าํยงัไงหละ ใหท้า่นเหาะใหด้ ู 

ทีนีต้ามธรรมดาน่ีพระภิกษุและสามเณร เขาจะไม่ทาํ

ปาฏิหารยิ ์เพราะการทาํปาฏิหารยิน์ัน้จะตอ้งทาํในเวลาคบัขนั

เท่านัน้ แตถ่า้หากวา่ไม่คบัขนั ไปทาํปาฏิหารยิอ์วดใครก็เป็น

อาบติั เพราะฉะนัน้พระเจา้แผ่นดินคือพระเจา้อโศกจงึไดไ้ปหา

สามเณร บอกวา่ “เน่ีย เหาะใหฉ้นัดหูน่อยสิ” ทา่นก็ไมเ่หาะ 

เพราะวา่จะไปบอกใหท้า่นเหาะไม่ไดเ้พราะเป็นอาบติั เม่ือเป็น

เช่นนัน้ก็จงึไดถ้ามเพชฌฆาตวา่ “เอายงัไงหละ ถึงจะเหาะใหเ้รา
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ดไูด”้ เพชฌฆาตก็บอกวา่ “ผมก็ไม่ทราบเหมือนกนั เอาอย่างนีก็้

แลว้กนั ถา้หากไม่เหาะก็จบัประหารชีวิตซะเลย”  

นายเพชฌฆาตก็เปิดกรงออกมา จบัเณร เอามีดมา เอาดาบ

มาแลว้จะประหารชีวิต เม่ือจบัเณรมดัเสรจ็แลว้ เตรยีมจะ

ประหารชีวิต เณรก็เหาะขึน้ไปบนอากาศ พระเจา้อโศกเห็นเขา้ 

ตบพระหตัถ ์บอกวา่ “ขออาราธนาลงมาเถิดพะเจา้คา่” แลว้สาม

เณก็ลงมา พระเจา้แผ่นดินคือพระเจา้อโศกก็อาราธนาให้

สามเณรนัน้เขา้ไปในวงั แลว้ก็ใหส้ามเณรแสดงธรรม สามเณรก็

แสดงธรรมใหแ้ก่พระเจา้อโศก จนกระทั่งมีความเล่ือมใสในพระ

ธรรมอย่างสงู  

เม่ือเป็นเชน่นัน้พระเจา้อโศกก็กลบัใจ ไดท้รงวางดาบ ไม่

ตอ้งการท่ีจะฆา่ใคร และไดท้รงถือคมัภีรเ์ป็นหลกั เม่ือเป็น

เช่นนัน้ก็เกิดความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา วดัวาอาราม

ตา่งๆก็ร ํ่ารวยกนัมากขึน้ เพราะวา่พระเจา้แผ่นดินเล่ือมใส 

ประชาชนก็เล่ือมใสดว้ย เม่ือประชาชนเล่ือมใสมากเขา้ วดัก็

ร ํ่ารวยกนัมากขึน้ อาหารการฉนัก็สมบรูณบ์รบิรูณ ์ 
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มนัก็เดือดรอ้นไปถึงคนนอกจากพทุธศาสนา พวกนัน้จะ

อดๆอยากๆ ไม่พอเลีย้งปากเลีย้งทอ้ง ก็เลยพากนัปลอมบวชเขา้

มาในพระพทุธศาสนา เม่ือปลอมบวชเขา้มาก็ไม่รูว้า่องคไ์หนดี 

องคไ์หนเก๊ เพราะวา่พวกเหลา่นัน้มนัไม่มีอปัุชฌายแ์ลว้ก็เขา้มา

ครองผา้เหลืองแลว้ก็กลายเป็นพระไปอยา่งนัน้  

เม่ือพระเจา้อโศกมหาราชเล่ือมใสแลว้ ไดท้าํบญุ ๙ ลา้น ๙ 

โกฏิ ท่ีท่านวา่ไวใ้นคมัภีรว์า่ไดท้าํบญุ ๙ ลา้น ๙ โกฏิ ก็

หมายความวา่นบัไม่ถว้น จงึทาํใหเ้กิดลาภสกัการะเกิดขึน้ทั่วไป

ในวดัพระพทุธศาสนา พวกเดียรถียห์รอืพวกตา่งศาสนาก็พากนั

เขา้มาบวชกนัจนกระทั่งไม่รูใ้ครเป็นใคร และในขณะนัน้นั่นเอง 

พระเจา้อโศกมหาราชดว้ยความเล่ือมใส ท่านก็ใหร้าชโอรสของ

ท่านออกบวช เพ่ือท่ีจะเป็นการวา่ไดเ้ป็นญาติกบั

พระพทุธศาสนา ทัง้ลกูหญิงลกูชาย ท่านก็ใหบ้วชใน

พระพทุธศาสนาทัง้สิน้  

ทีนีพ้ระสงฆท์า่นก็ไม่ลงโบสถก์บัพวกท่ีปลอมเขา้มาบวช 

มนัก็เกิดการแตกแยกขึน้ พระเจา้อโศกจงึไดม้าคิดวา่ เราก็
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เล่ือมใสพระพทุธศาสนา แลว้ทาํไมเคา้มาทะเลาะกนัไดน้ะ ทีนี ้

พระเจา้อโศกจงึไดใ้ชใ้หพ้วกเสนาอาํมาตยต์า่งๆเน่ีย พากนัไป

ระงบั บอกใหพ้ระทา่นลงโบสถด์ว้ยกนัซะ อย่าไปแตกแยก ใน

ท่ีสดุพวกเสนาอาํมาตยก็์ไดไ้ปบงัคบัใหพ้ระนัน้น่ะลงโบสถ์

ดว้ยกนั แตพ่ระอรหนัตท์่านไม่ลงหรอก เพราะวา่ลงไปกบัพวก

นอกศาสนาทา่นก็ไมท่าํ เม่ือไม่ยอมลง  

พวกทหารท่ีพระเจา้อโศกสง่ไปก็จงึไดม้าปรกึษากนัวา่ ถา้

หากวา่พระไมย่อมเราจะทาํยงัไง ก็ปรกึษากนัวา่ก็เหมือนเราไป

ปราบโจร ถา้โจรไม่ยอมก็ฆา่โจร น่ีถา้พระไม่ยอมก็ฆา่พระ ใน

ท่ีสดุทหารพระเจา้อโศกฆา่พระมาซะนบัรอ้ย ฆา่ไปฆา่ไป

จนกระทั่งถึงลกูชายของพระเจา้อโศกพอดี ก็ตกใจ แกมาทาํ

ยงัไงจงึมาฆา่พระถึงขัน้นี ้พวกทหารพระเจา้อโศกก็เลยกลบัคืน

มาทลูพระเจา้อโศก พระเจา้อโศกก็เสียพระทยัอย่างยิ่ง เม่ือเสีย

พระทยัอย่างยิ่งก็ไม่รูว้า่จะใหใ้ครนะเป็นผูท่ี้จะมาช่วยแกค้วาม

สงสยัวา่ ไอบ้าปท่ีไปฆา่พระนัน้เป็นรอ้ยๆน่ี เราตอ้งไดแ้น่นอน 

เราทาํบญุมาตัง้เยอะ คราวนีค้งบาปแน่ ทา่นก็สงสยั  
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ในท่ีสดุทา่นก็ไปขอใหพ้ระน่ีมาเทศนใ์หฟั้ง เทศนใ์หฟั้งเทา่ไร 

ท่านก็ไมห่ายสงสยั จงึไดไ้ปอาราธนาใหพ้ระโมคคัลลีบตุร 

พระโมคคลัลีบตุรท่านเป็นพระอรหนัต ์ทางพระเจา้อโศกก็ขอ

เชิญท่านพระโมคคลัลีบตุรใหม้าชว่ยแกก้ารสงสยั ทีนีพ้ระโมค

คลัลีบตุรท่านก็ไม่มา เพราะวา่เหตกุารณเ์ลก็นอ้ยท่านจะไม่ออก

จากถํา้ และทา่นก็บอกวา่ถา้หากวา่ไปช่วยงานพระพทุธศาสนา

แลว้และท่านถึงจะมา ถา้หากวา่ใหไ้ปแกส้งสยัพระเจา้แผ่นดิน 

ท่านจะไม่มา พระเจา้อโศกก็ตกลงวา่ท่านจะทาํยงัไงก็ได ้แต่

ขอใหท้่านมาก็แลว้กนั พระโมคคลัลีบตุรท่านก็ออกจากถํา้เขา้

มาท่ีเมืองปาฏลีบตุร เพ่ือท่ีจะไดม้าเขา้เฝา้พระเจา้อโศก  

เม่ือมาถงึพระเจา้อโศกก็มาคิดวา่ เอ๊ะ พระโมคคลัลีบตุรน่ี

จะมีฤทธ์ิจรงิมัย้ ในท่ีสดุพระโมคคลัลีบตุรท่านก็ไม่ไดแ้สดงฤทธ์ิ

อะไรหรอก แตท่่านไปแกค้วามสงสยัของพระเจา้แผ่นดินวา่การ

ท่ีเราใชน้ัน้น่ะ เราไม่ไดใ้ชเ้ขาไปฆา่ แตเ่ขาไปฆา่เอง ทา่นจงึได้

ใหเ้อานกขนุทองมาตวัหนึง่แลว้ก็ใหน้กขนุทองนัน้หดัพดูวา่ “ฉนั

ฆา่คน” นกขนุทองมาถงึมนัก็บอกวา่ “ฉนัฆา่คนๆ” พระเจา้อโศก
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วา่นกเน่ียมนัเป็นบาปมัย้ท่ีมนัพดูวา่ ฉนัฆา่คน มนัก็ไม่ไดเ้ป็น

บาปเพราะวา่มนัไม่ไดเ้จตนา พระเจา้อโศกก็หายสงสยั  

ในท่ีสดุพระโมคคลัลีบตุรก็ไดพ้ระเจา้อโศกเป็นลกูศิษยแ์ลว้ 

ก็ทาํสงัคายนาครัง้ท่ี ๒ ไดก้าํจดัพวกอลชัชีท่ีปลอมเขา้มาบวช

จนหมดสิน้ เพราะวา่โมคคลัลีบตุรท่านมีตาทพิย ์ท่านก็รูว้า่คน

ไหนมนัปลอมบวชมา ทา่นก็ใหพ้ระเจา้อโศกจบัสกึๆ เนรเทศ

ออกไป พระพทุธศาสนาก็ผ่องใสขึน้ในคราวครัง้นัน้  

ตอ่มาพระเจา้อโศกจงึไดส้รา้งพระเจดียข์ึน้ทั่วสากลชมพู

ทวีป เมืองขึน้อยู่ท่ีไหน ท่านก็ใหส้รา้งพระเจดียท่ี์นั่น รวมกนัแลว้

ได ้๘๔๐๐๐ องคพ์ระเจดีย ์เม่ือสรา้งพระเจดียเ์สรจ็เรยีบรอ้ย

แลว้ ทา่นก็จะตอ้งทาํการฉลอง ในการท่ีจะฉลองในคราวครัง้นัน้ 

พญามารมนัรูเ้ขา้วา่พระเจา้อโศกน่ีจะทาํใหพ้ระพทุธศาสนา

เจรญิอย่างยิ่ง เราเป็นมาร เราตอ้งไปผจญ พระเจา้อโศกใหพ้า่ย

แพใ้หจ้งได ้มารจงึไดป้ระกาศกอ้งวา่เม่ือพระเจา้อโศกจะฉลอง

พระเจดีย๘์๔๐๐๐ องค ์๗ ปี ๗ เดือน ๗ วนันัน้ เราจะเขา้

ทาํลายพธีินีใ้หย้่อยยบั  
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เสียงประกาศออกมาทาํใหพ้ระเจา้แผ่นดินคือพระเจา้อโศก

ตกพระทยัอยา่งยิ่ง ท่านไมมี่ท่ีพึง่ ท่านจงึไปท่ีอโรเคนะ อโรเคนะ

คือมีวดัหนึง่ ในเมืองปาฏลีบตุรน่ีมีวดัหนึง่ช่ือวา่วดัอโรเคนะ อโร

เคนะก็เป็นท่ีอยู่ของพระอรหนัตเ์ยอะ ทีนีพ้ระเจา้อโศกก็จงึไป

บอกกบัพระเถระวา่เวลานีพ้ญามารมนัจะเขา้มาผจญและ

ทาํลายการฉลองพระเจดียท์ัง้ ๘๔๐๐๐องคนี์ ้พระองคไ์หนท่ีจะ

อาสาช่วยผมไดบ้า้ง พระเถระก็ไดเ้รยีกประชมุกนัมา พระ

อรหนัตท์ัง้หลายมาประชมุกนัวา่พระอรหนัตอ์งคไ์หนท่ีจะตอ่สู้

กบัพญามารไดบ้า้ง ก็ไม่มีใคร เงียบชิบเลย พระเถระทา่นก็รอ้น

ใจ เราจะหาพระช่วยพระเจา้อโศกไม่ไดแ้ลว้กระมงั  

ในขณะนัน้ก็มีพญานาคมาฟัง คือมาประชมุดว้ย และใน

ขณะเดียวกนันัน้ พญาครุฑบินมาจากไหนไม่รู ้มาแหวกอากาศ

ลงมา กาํลงัจะเขา้กดัพญานาค ทาํรา้ยพญานาค พญานาคหนี

ก็ไม่ทนั ก็รบีบอกใหพ้ระวา่ “ช่วยผมดว้ยๆ พญาครุฑจะมากิน

ผมแลว้”  
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ในทนัใดนัน้ ในขณะท่ีพญาครุฑกาํลงัจะกินพญานาค มี

สามเณรองคห์นึง่อายไุดป้ระมาณ ๗ ขวบ เป็นพระอรหนัตมี์

ฤทธ์ิมาก เม่ือเป็นเชน่นัน้เหน็พญานาคจวนท่ีจะไดร้บัอนัตราย 

สามเณรจงึเขา้ฌานสมาบติัใหเ้ป็นลมพดัเอาพญาครุฑปลิว

ออกไปนอกจกัรวาล พญานาคก็เลยรอดพน้จากอนัตราย  

เม่ือพระเถระเห็นสามเณรมีฤทธ์ิเช่นนัน้ จงึไดม้อบให้

สามเณรเป็นผูท่ี้ไปตอ่สูก้บัพญามาร เพ่ือท่ีจะใหพ้ระเจา้อโศกได้

ฉลองพระเจดีย ์๘๔๐๐๐ องคใ์หส้าํเรจ็ลลุว่งไป สามเณรจงึได้

ตอบแก่ท่านพระเถระวา่ ผมนัน้มีฤทธ์ิยงันอ้ย เป็นสามเณรดว้ย 

แลว้ก็มีฤทธ์ิยงันอ้ย แตอ่าจารยข์องผมสิ ท่านเกง่มาก และเวลา

นีท้า่นกาํลงัเขา้อิทธิบาท ๔ อยู ่เพราะฉะนัน้ก็ตอ้งขอใหท้า่นแห

ละมาช่วย พระเถระจงึถามวา่เวลานีท้า่นองคน์ัน้ช่ืออะไร อยู่ท่ี

ไหน สามเณรก็บอกวา่ทา่นช่ืออุปคุตอยู่ใตท้อ้งทะเล ทา่นสาํเรจ็

อิทธิบาท ๔ ทา่นยงัมีชีวิตอยู่ใตท้อ้งทะเลโน่น  

พระเถระจงึไดเ้ชิญอาราธนาพระอรหนัตส์ององค ์ใหพ้ระ

อรหนัตส์ององคนี์เ้ขา้ฌาน ดาํนํา้ไปอาราธนาใหพ้ระอปุคตุนัน้
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มาช่วยงานพระเจา้อโศก พระสององคไ์ดเ้ขา้ไปถึง พระอปุคตุ

กาํลงัเขา้ฌานก็ลืมตาวา่ ทัง้สององคมี์อะไร เหตกุารณอ์ะไร

เกิดขึน้จงึไดม้าหาเรา ท่านก็บอกวา่เวลานีพ้ระเจา้อโศกกาํลงัจะ

ฉลองพระเจดีย ์ขอทา่นไปชว่ยเถอะ พระอปุคตุก็รบั ทัง้สององค์

ก็รบีเหาะ เดินทางกลบัมาท่ีเมืองปาฏลีบตุร แตพ่อมาถงึพระอปุ

คตุมานั่งรออยู่แลว้ สององคก็์ยงัมาถงึทีหลงั  

เพราะฉะนัน้พระอปุคตุจงึมีฤทธ์ิมาก แตว่า่ทา่นไม่ไดฉ้นัน่ะ 

รา่งกายท่านก็ผอม เหลือแตห่นงัหุม้กระดกู เดินไปไหนมาไหน 

เหมือนกบัคางคกตายซากอย่างนัน้ รา่งกายของทา่นดไูมไ่ด ้แต่

เม่ือมาถงึแลว้พระเจา้แผ่นดินคือพระเจา้อโศกก็อยากจะเห็น

ท่านพระอปุคตุ พอมาเหน็ผอมกะแหรง่อยา่งนี ้ไฉนเลยจะสู้

พญามารได ้เพราะฉะนัน้พระเจา้อโศกก็จงึไดคิ้ดทดลองวา่พระ

อปุคตุนีเ้ก่งจรงิมัย้  

พอต่ืนเชา้ขึน้มา พระอปุคตุก็ถือบาตรบิณฑบาต เดิน

บิณฑบาตไปจนกระทั่งจะถงึวงั พระเจา้อโศกจงึไดป้ลอ่ยชา้ง

กลดัมนั คือชา้งตวันัน้มนักาํลงัตกมนั มนัเห็นใคร มนัจะตอ้ง
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เหยียบตาย เรยีกวา่ทาํรา้ยใหต้าย พอเสรจ็แลว้ พอชา้งวิ่งแปรด๊

มา ทา่นก็เอานิว้กอ้ยของทา่นจบังวงชา้ง ไม่ตอ้งเอาหมดมือ

หรอก เอานิว้กอ้ยกบันิว้นาง นิง้กลาง นิว้กอ้ยอะไรอย่างเนีย้ จบั 

เท่านัน้เองชา้งก็ดิน้ไม่ไดแ้ลว้ แลว้ทีนีท้า่นก็บอกวา่ “โอย้ ชา้งน่ี

มนัหนิน่ี” ทีเดียวเท่านัน้ชา้งก็เลยเป็นหนิ  

พระเจา้อโศกมหาราชเหน็ดงันัน้แลว้ เกิดความเล่ือมใส จงึ

ไดล้งมาจากวงัแลว้ก็มากราบแทบเทา้ขอขมาโทษตอ่ทา่นพระ

อปุคตุ วา่ “ท่ีไดก้ระทาํเชน่นีไ้ป โยมก็ไม่ไดคิ้ดวา่จะดถูกูหรอก 

แตว่า่ยงัสงสยัวา่ท่านนะ่ผอมๆอย่างนี ้ท่านจะสูพ้ญามารไหว

เรอะ” อย่างนีเ้ป็นตน้  

ตอ่มาพระเจา้อโศกก็สั่งใหจ้ดุเทียนพรอ้มกนัเพ่ือท่ีจะฉลอง

พระเจดีย ์๗ ปี ๗ เดือน ๗ วนั ในทนัทีท่ีพระเจา้อโศกสั่งให้

กษัตรยิท์กุๆพระองคแ์ละประชาชนจดุเทียนขึน้มาเพ่ือเป็นการ

ฉลองพระเจดีย ์๘๔๐๐๐ องคน์ัน้ พญามารก็ไดแ้ปลงตวัเป็นโค

อสุภุราช หมายความวา่แปลงเป็นววั กระโจนเขา้มาเพ่ือท่ีจะ

ทาํลายดวงเทียนทัง้หลายเหลา่นัน้ใหม้นัมอดไป แตว่า่พระอปุ
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คตุก็แปลงตวัของท่านเป็นเสือโครง่ ไลก่ดัววั ววัก็วิ่งหนี พอววัวิ่ง

หนีแลว้ พญามารมนัก็แปลงจากววัมาเป็นราชสีห ์ก็ไลอ่ปุคตุ 

อปุคตุท่านก็แปลงตวัจากเสือโครง่มาเป็นเหมือนกนักบัคนมี

กาํลงั เคา้เรยีกวา่ยกัษ ์เขา้มาถงึก็จะมาจบัพญาราชสีหกิ์นซะ

เลย พญาราชสีหก็์เลยแปลงเป็นยกัษ ์ตอ่ยกัษก็์สูก้นั  

ในท่ีสดุก็สูพ้ระอปุคตุไม่ได ้พระอปุคตุก็เลยเอาผา้อาบนํา้

เน่ียมดัแขนของมาร ตวัมารก็เลยกลายเป็นตวัมานพนอ้ยนั่งอยู ่

ทีนีม้านพนอ้ยเคา้ก็คิดในใจวา่ถา้อปุคตุเผลอเม่ือไร เราจะจบัขา

ทัง้สองขา้ง เขวีย้งพระอปุคตุออกไปนอกจกัรวาล พระอปุคตุก็รู ้

ใจของมาร วา่มารนีม้นัเป็นตวัการ ใจของมนัไม่ไดย้อมแพ ้ทา่น

ก็รู ้ทา่นก็ไม่เผลอ พอเวลาทา่นนั่งกาํลงัจะเทศนอ์ยู ่มารมนัก็

กระโจนไปจบัขาท่าน ท่านก็เลยเอารดัประคตมดัไปอีก แลว้ทา่น

ก็ไดไ้ปเอาหนงัหมาเนา่มามดัคอพญามาร  

หนงัหมาเน่านัน้ไม่ใช่หมาเนา่ธรรมดา แตเ่ป็นหมาเน่าท่ี

ท่านไดอ้ธิษฐานขึน้ เรยีกวา่เหมน็กวา่หมาเน่าธรรมดาน่ีรอ้ยเท่า 

แลว้มนัก็มีแมลงวนัตอมเหมน็เขา้จมกูพญามาร พญามารแกะ
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เท่าไหรก็่ไม่ออก มนัเหาะออกไปถึงชัน้สวรรคไ์ปขอใหพ้วก

เทวดาช่วยแกใ้ห ้เทวดาถามวา่  

“ใครมดัหละเน่ีย”  

“พระอปุคตุมดั”  

“อูว้ พระอปุคตุมดั…แกไ้ม่ไดห้รอก ไปหาใครก็ไม่ได ้โอโ้ห 

เหมน็ไม่ไหวแลว้”  

ก็จาํเป็นจาํใจตอ้งเหาะกลบัมาหาพระอปุคตุอีก พระอปุคตุ

ก็จงึไดเ้อามาจบั จบัแลว้ทีนีก็้มดั ไม่ใช่มดัธรรมดาทีนี ้มดัติด

ภเูขาไว ้แลว้แกะหนงัหมาเนา่ออก แลว้เอาสายรดัประคตมดั

พญามารติดภเูขาไป ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วนั ถา้ยงัไมถ่ึงเวลา แกก็

ไม่ไดห้ลดุไปจากท่ีน่ี มารมนัก็รอ้งไหเ้ลยวา่ “พระพทุธเจา้ก็ยงั

ไม่ไดท้รมานผมขนาดนีน้ะ น่ีสาวกพระพทุธเจา้ทรมานผมขนาด

นี ้ผมขอปรารถนาโพธิญาณตอ่ไป”  

เม่ือพระอปุคตุไดย้ินอย่างนัน้ก็รูแ้ลว้วา่มารกลบัใจไดแ้ลว้ ก็

จงึไดแ้กพ้ญามารออกมา เม่ือแกเ้สรจ็แลว้นั่น พระอปุคตุก็เลย

พดูกนักบัพญามารบอกวา่ “น่ี แกเกิดทนัพระพทุธเจา้ เราเกิดไม่
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ทนันะ พระรูปพระโฉมของพระพทุธเจา้เป็นยงัไง แกลองเนรมิต

ใหเ้ราดหูน่อยสิ”  

พญามารมนัก็เลยบอกวา่ “เนรมิตได ้แตว่า่อาจารยน์่ะ อย่า

ไปกราบเชียวนะ เพราะวา่ผมเน่ียเป็นลกูศิษยแ์ลว้ ผมตอ้งกราบ

อาจารยเ์ท่านัน้ อาจารยจ์ะกราบผมไม่ได”้  

“อะ้ ไม่เป็นไร เราไม่กราบก็ได”้ พญามารก็เลยอธิษฐานตวั

ของพญามารเป็นพระพทุธเจา้เต็มตวัอยา่งสวยงาม พระอปุคตุก็

กราบ พอกราบเสรจ็แลว้ พญามารก็เลยแปลงตวักลบัมาตอ่วา่

พระอปุคตุ บอกวา่ “อา้ว ไหนบอกวา่จะไมก่ราบผม แลว้น่ีมา

กราบผมไดย้งัไง”  

“เฮย้ กไูม่ไดก้ราบมงึเวย้ ฉนักราบพระพทุธเจา้ตา่งหาก” 

อย่างนีเ้รื่องมนัก็จบ แตจ่บลงไปไม่ได ้เพราะวา่ทาํไมพระอปุคตุ

นัน้จงึไดไ้ปอยู่ใตส้ะดือทะเล อยู่จนกระทั่งถึงปัจจบุนั เพราะวา่

พระอปุคตุนัน้ไดส้าํเรจ็อิทธิบาท ๔ ท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นการขา้งตน้ 

อนันีคื้อท่ีมาของอิทธิบาท ๔ แตท่ี่เลา่นีก็้เลา่ตามคนัถรจนาจาร 

คือท่านไดร้จนาไวใ้นปฐมสมโพธิพิสดาร ท่ีหลวงพอ่นาํเอามา
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เลา่นี ้เลา่เพียงเลก็นอ้ย ท่ีจรงิแลว้เรื่องจะยาวกวา่นีอี้กเยอะ 

เพราะฉะนัน้ก็จะยกมาเพ่ือท่ีจะใหเ้ขา้ใจถงึวา่ ทาํอย่างไรเราถึง

จะทาํอิทธิบาทนีใ้หเ้กิดขึน้แก่เราได ้ 

ขอใหท้่านทกุคนคณะชีทัง้หลายจงเขา้ใจเถิดวา่ ท่ีท่านไดม้า

ปฏิบติั และไดม้าสวดลกัขี และก็ไดท้าํการบวชตัง้แตว่นัตน้

จนกระทั่งจบ นั่นคืออิทธิบาท อิทธิบาทนัน้แมท้า่นอปุคตุก็ตาม 

ท่านสรา้งอิทธิบาทมาหลายกปัป์ หลายกลัป์ คือไม่ใช่วา่สรา้ง

ชาติเดียวแลว้จะสาํเรจ็อิทธิบาทอยา่งรอ้ยเปอรเ์ซ็นตไ์ด ้ 

เราก็เชน่เดียวกนั เรามาสรา้งอิทธิบาทกนันีด้ว้ยการท่ีมา

บวชชีครัง้แลว้และครัง้เลา่ อิทธิบาทเหลา่นีก็้จะตอ้งกลบัคืนไป

เป็นสมบติัในใจของเรา เพราะใจของเรานัน้เป็นส่ิงท่ีไม่ตาย เม่ือ

เราบาํเพ็ญกศุลคืออิทธิบาททัง้ ๔ นัน้แลว้ ก็จะติดอยู่ในใจของ

เราอยา่งนัน้ ชาตินีเ้ราทาํ ชาติก่อนเราทาํ ชาติตอ่ไปเราทาํ เดือน

นีเ้ราทาํ ปีนีเ้ราทาํ ปีหนา้เราทาํ คือตอ้งทาํจนกระทั่งกวา่ท่ีจะ

เกิดความสมบรูณข์ึน้มา แตเ่ม่ือเราไม่เอาถึงพระอปุคตุ เราก็เอา

แคส่าํเรจ็ฌาน สาํเรจ็ญาณอยา่งนี ้ก็พอใชไ้ด ้ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 23 
 

ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ ผูป้ระพฤติธรรม พระธรรม

ย่อมรกัษา  

ธมฺโม สุจณฺิโณ สุขมาวหาต ิบคุคลผูป้ระพฤติธรรมนาํ

ความสขุมาให ้ 

ธมฺเม สุจณฺิเณ น ทุคฺคต ึคจฉฺต ิธมฺมจารี บคุคลผูท่ี้มี

ธรรมะไม่ไปถึงท่ีทกุข ์ 

ธมฺโม อธมฺโม จะ อุโภ สมวิปากิโน อธมฺโม นิย ํเนต ิ

ธมฺโม ปาเปต ิสุคต ึธรรมและอธรรมมีผลเป็นสองอยา่ง ธรรม

นัน้พาบคุคลไปนรก เม่ือบคุคลใดไม่ประพฤติธรรม เม่ือใคร

ประพฤติก็ไปเท่ียวขดัขวางเขา นอกจากไปขดัขวางเขาแลว้ 

ตวัเองก็ไม่ประพฤติธรรม ทาํแตบ่าปกรรมสารพดัท่ีจะสรา้งบาป

อกศุลใหแ้ก่ตน บคุคลผูน้ัน้ละจากโลกนีไ้ปแลว้ ก็จะตอ้งไปสู่

นรก นรกก็คืออบายภมูิ เม่ือพน้จากนรกมาแลว้ แทนท่ีจะมาเป็น

คน ก็กลบัมาเป็นหมาเสียอีก นอกจากเป็นหมาแลว้ก็เป็นหมเูสีย

อีก นอกจากเป็นหมก็ูยงัอาจจะเป็นควายเป็นววัอะไรไป กวา่จะ
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กลบัมาเกิดเป็นคนไดก็้อีกนานนกั นั่นคือพวกทาํความชั่วทัง้

รา้ย  

สว่นพวกคนท่ีกระทาํความดี สะสมบญุกศุลนัน้ และพากนั

มีศีลมีธรรม อย่างท่ีเราพากนัปฏิบติับวชชีกนันี ้เรยีกวา่ปฏิบติั

ศีลธรรมแน่นอน เม่ือเป็นเชน่นัน้ก็ถือวา่ ขาพวกเราไม่ใหต้กไปสู่

ในทางท่ีตํ่า ทางท่ีตํ่านัน้หมายถงึวา่เป็นบคุคลผูท่ี้ไปทาํความชั่ว

ทัง้หลายแหล ่มีพวกโจรกรรมบา้ง พวกฆาตกรรมบา้ง พวก

ข่มขืนอนาจารบา้ง พวกท่ีทาํบาปสารพดั ลกัเลก็ขโมยนอ้ย อะไร

ก็มีเยอะแยะไปหมด ถา้เป็นเช่นนัน้ พวกนัน้ก็จะตอ้งไปแน่นอน 

อบายภมูิเป็นท่ีแนน่อน  

เพราะฉะนัน้พวกเราทัง้หลายท่ีไดพ้ากนัมาบาํเพ็ญคณุงาม

ความดีท่ีเราไดก้ระทาํกนันี ้จงึเป็นเรื่องท่ีสวยงามท่ีสดุ เรยีกวา่ 

อาทกิัลยาณัง งามในเบือ้งตน้คือศีล มัชเฌกัลยาณัง งามใน

ท่ามกลางคือสมาธิ ปะริโยสานะกัลยาณัง งามในท่ีสดุคือ

ปัญญา  
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เราเป็นคนงาม การท่ีบคุคลมาแตง่เครื่องงามตา่งๆ จะเป็น

เครื่องประดบัตกแตง่รา่งกายหรอืวา่จะเป็นเสือ้ผา้อาภรณมี์คา่

อย่างไรก็ตาม การประดบัเหลา่นัน้ เป็นการประดบัเพียง

ภายนอก ไม่ใช่เป็นการประดบัท่ีถาวร สว่นผูท่ี้มีธรรมะเป็น

เครื่องประดบั มีศีลเป็นเครื่องประดบั มีสมาธิเป็นเครื่องประดบั 

มีปัญญาเป็นเครื่องประดบั ถือวา่เป็นผูท่ี้มีเครื่องประดบัท่ีถาวร 

ทัง้ชาตินีแ้ละชาติหนา้  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/ei59g_NDL8U  
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