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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี 
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 
อยาประมาทนอนใจในชีวิต 

 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
อจิรํ วต ยํ กาโย  ปฐวึ อธิเสสฺสติ 
ฉุฑฺโฑ อเปตวิฺญาโณ  นิรตฺถํว กลิงฺครนฺต ิฯ 
บัดนี้จะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ที่เปนโอวาทคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระ

ภาคเจา เพ่ือใหสําเร็จประโยชนเปนธรรมสวนานิสงสแกบรรดาทานผูฟงท้ังหลาย ฉะนั้น 
พึงตั้งใจของตนเพื่อจะสดับตรับฟงโอวาทคําสอนของพระพุทธเจา จะไดสําเร็จประโยชนใน
ขณะที่ฟงเทศนดวย จะสําเร็จประโยชนในกาลตอไปดวย การฟงธรรมเปนความจําเปน
สําหรับเราซ่ึงเปนพุทธบริษัททุก ๆ ทาน เพราะธรรมเต็มไปดวยหลักเหตุผล ผูจะประพฤติ
ปฏิบัติจะเปนทางโลกหรือทางธรรม ธรรมเปนเคร่ืองช้ีแนวทางไวท้ัง ๒ ทาง ผูจะดําเนินใน
ทางโลกยอมเปนความจําเปนสําหรับอุบายวิธี หรือความฉลาด ที่จะนําไปปฏิบัติในกิจการ
น้ัน ๆ ใหถูกตองและราบรื่นแกตนเอง ผูจะปฏิบัติในทางธรรมจะเปนความสะดวกไมผิด
พลาด 

เพราะส่ิงใดถาปราศจากการสดับตรับฟงใหเขาใจและรูวิธีการไวกอน แลวทําไปโดย
ไมไดศึกษา ไมวาทางโลกหรือทางธรรม ยอมอาจทําใหผิดพลาดไดงาย หรือแมเกิดผลก็ไม
สมบูรณ เพราะฉะน้ันบรรดากิจการท้ังปวง ตองอาศัยการสําเหนียกศึกษาใหเรียบรอยมา
กอน การศึกษาจึงเปนของจําเปน จะเปนเข็มทิศช้ีแนวทางการดําเนินเพ่ือสําเร็จเปนผลข้ึน
มาดวยด ี ไมวากิจการงานใด ๆ ทั้งนั้น ถาปราศจากการศึกษาเพ่ือความเขาอกเขาใจแลว 
การงานที่จะพึงกระทํานั้น ๆ ยอมไมสมบูรณ 

เฉพาะอยางยิ่งในทางพระพุทธศาสนา องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสน
พระทัยอยางยิ่ง และปรากฏวาไดทรงศึกษาเพ่ือสรางพระบารมีมาเปนเวลานาน และใชอบ
รมบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย ใหรูหนทางดีและช่ัวเพ่ือดําเนินตนใหถูกทาง แมพระองค
เองปรากฏวาเปนสยัมภูรูเองเห็นเองก็ตาม ก็ตองใหเสด็จออกทรงผนวชและทรงศึกษาใน
หลักธรรมชาติกระตุนเตือนพระทัยอยูรอบดาน ถึงกับทรงสลดสังเวชและทรงทนตอเหตุ
การณเชนนั้นไมได 
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ดังนั้น การสําเหนียกศึกษาหรือการสนใจในตัวเหตุผล จึงเปนการศึกษาในตัวแลว 
ทานเสด็จทรงผนวชบวชอยางคนขอทาน ทรงบําเพ็ญความพากเพียร เจริญภาวนา สละทิฐิ
มานะจากความเปนกษัตริยทําพระองคเปนขอทาน บําเพ็ญสมณธรรมอยูในปาในเขาซ่ึง
ใคร ๆ เห็นก็จําไมไดวาน่ีคือใคร เพราะเห็นเปนสมณะ เพียงศีรษะโลน ๆ เทาน้ัน คลาย
กับวาไมไดทรงสําเหนียกศึกษาจากใคร แตแทจริงครูสอนของพระองคมีอยูทั่ว ๆ ไป และ
ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน พระองคทรงทอดพระเนตรใบไมรวงหลนลงมาจากตน ก็
ทรงพิจารณาวาใบไมเมื่อผลิออกทีแรกก็เปนใบออน แลวก็แปรรูปเปนใบแกหลนรวงตกลง
มา ชีวิตสังขารของเราก็เชนเดียวกับใบไม ส่ิงตาง ๆ ซึ่งนอกจากนี้ มีลักษณะเชนเดียวกับ
ใบไมที่หลนรวงตกลงมาจากขั้วของเขา 

พระองคก็ทรงพิจารณาเทียบเหตุผลขางนอกขางใน ใหรูชัดตามเร่ืองความเปนจริง
ดวยพระปญญา เพราะสภาพภายนอกกับสภาพภายในมีลักษณะเชนเดียวกัน คือมีความตั้ง
ขึ้น มีความแปรไป และมีความแตกดับในที่สุด เมื่อพิจารณาถึงพระองคเองก็มีลักษณะเชน
น้ัน นี่เรียกวาพระองคทรงสดับธรรมทั้งหลายซึ่งเปนหลักธรรมชาต ิ อยูในปาเฉพาะพระ
องคเดียว กอนจะเสด็จออกทรงผนวชก็ปรากฏวาทรงไดรับการศึกษาในหลักธรรมชาติ
อยางสุดพระทัย ในคืนวันพระองคเสด็จออกทรงผนวช ปรากฏวาไดทรงเห็นบรรดานาง
สนมผูขับกลอมบํารุงบําเรอในหอปราสาท คลายกับคนตายและเปนปาชาผีดิบไปเสียหมด 
แมพระองคเองก็ปรากฏวาเปนเชนนั้นเหมือนกัน จึงเปนเหตุใหทรงมีความรุมรอนในพระ
ทัยวาเราจะหาท่ีไหนเปนท่ีพ่ึง 

แมบริษัทบริวารและหอปราสาทราชมนเทียร ที่เราอาศัยอยูตั้งแตวันเกิดจนถึงวันนี ้
แตกอนปรากฏเปนความรมเย็นเปนท่ีร่ืนเริงบันเทิงในใจ มาในวันนี้มองไปทิศใดปรากฏ
เปนเชนเดียวกับปาชาผีดิบไปเสียท้ังส้ิน แมหอปราสาทท่ีเราอยู ณ บัดน้ี ก็ไมทราบจะลม
จมทลายลงเมื่อไร พิจารณายอนเขาไปถึงพระองคเอง สภาพคือสังขารรางกายของเราท่ี
ประชุมขึ้นมาจากดิน นํ้า ลม ไฟ กลายเปนสัตว เปนคน เปนหญิง เปนชายขึ้นมา นี้ก็ตองมี
ลักษณะเชนเดียวกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยูบัดนี ้ ส่ิงท้ังหลายท่ีจะเปนไปดวยความ
เท่ียงแทถาวรไมปรากฏวามีในท่ีไหน ๆ ซึ่งพอจะเขาพึ่งพิงอิงอาศัยใหเปนที่รมเย็นพระทัย 
มองเห็นอยูทางเดียวคือการเสด็จออกผนวช เพื่อหาที่วิเวกสงัดประกอบความพากเพียร 
พิจารณาตนเหตุ คือปาชาผีดิบที่พระองคไดทรงปรากฏในคืนวันนั้นใหชัดเจนลงไป 

ทรงเทียบพระองคกับบรรดาบริษัทบริวารท้ังหลายเหลาน้ันวา เสมอกัน ในเร่ือง
ความเกิดเขากับเราก็มีลักษณะเดียวกัน ในเรื่องความแกเขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกัน 
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ในเร่ืองความทุกขความลําบากในสกลกาย เขากับเราก็มีลักษณะเชนเดียวกัน  พิจารณา
ออกไปนอกพระราชวังทั่วทั้งดินแดนในไตรโลกธาตุนี้ มีสภาพเชนเดียวกันน้ี ไมมีเกาะใด
ดอนใดที่จะเปนเกาะเปนดอนเพื่อความรมเย็น เพ่ือความแนนหนาม่ันคง เพ่ือความไววาง
ใจได จะเปนไปเพ่ือความแตกความสลายเชนเดียวกับเราน้ีท้ังน้ัน พระทัยทรงหนักในทาง
ทรงผนวชเพื่อจะไดพินิจพิจารณาเรื่องความเกิด แก เจ็บ ตาย ใหชัดเจนในพระทัยยิ่งขึ้น 
จนไดเสด็จออกไปจริง ๆ  

นี่ก็แสดงวาพระองคไดทรงศึกษาในหลักธรรมชาติ ซึ่งเปนของมีอยูทั่วไปใหเกิดผล
ประโยชน ใหเกิดความสลดสังเวชในความเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปนของมีอยูทั่วทั้งโลก
สงสาร ไมวาเขา ไมวาเรา ไมวาคนหรือสัตวช้ันไหน ๆ เมื่อตั้งรูปตั้งกายขึ้นมาแลว ความ
แปรสภาพจะตองเปนเงาตามตัวอยางนี้ นี่เปนการศึกษาที่พระองคทรงคนพบในเบื้องตน 
มีหลักเหตุผลเปนเคร่ืองเทียบเคียงในคนอ่ืนกับพระองควา มีลักษณะเเปนแบบพิมพอัน
เดียวกัน คือ อนิจฺจํ ความแปรสภาพมีเต็มตัวเชนเดียวกัน ความทุกขความทรมานในโลกน้ี 
ไมใชโลกที่เปนสุขลวน ๆ 

โลกท่ีเปนอยูดวยความหมุนตัวเปนเกลียว ใครจะอยูเฉย ๆ ไมไดเมื่อมีสภาพราง
กายข้ึนมาแลว แสดงวาสภาพนั้นจะตองเปนสภาพที่กอกังวลใหทนไมได อยูเฉยก็ไมได ไม
ไดหลับ ไมไดนอน ไมไดรับประทาน ไมไดเดินไปมา เปลี่ยนอิริยาบถก็ไมได ถามิฉะนั้น
แลวเราอยูกับโลกไมได คือเมื่อไมทําไมได จึงเรียกวาโลกน้ีวา โลกไมได จะอยูใหสบายมัน
อยูไมได นั่งใหสบายก็ไมได นอนใหสบายก็ไมได จะไมตองอยูตองกินตองหลับตองนอน 
ทําตามสะดวกกายสบายใจมันไมได โลกอันนี้กลายเปนโลกไมไดเสียทั้งนั้นในพระทัยของ
พระองค โลกไหนจะเปนโลกไดเลา 

จึงทรงสืบสวนพิจารณาทวนหาเหตุผล ก็มีโลกุตรธรรมเทาน้ัน คือธรรมที่บุคคล
ประพฤติแลวพนไปเสียจากโลกไมได ถึงซึ่งโลกไดโลกถึง โลกแนนอนไดแกโลกุตรธรรม
อันเปนธรรมที่สูงสุด แลวทรงปลงพระทัยเสด็จออกในคืนนั้น ทั้งที่ทรงทราบวาพระองค
เปนกษัตริย และทรงมีบริษัทบริวารท่ัวท้ังแผนดินท่ีอยูในแวนแควนและในรมพระบารมี
ของพระองค แตก็เสด็จออกไปพระองคเดียว มีนายฉันนะตามเสด็จเพื่อจะนํามากัณฐกะ
กลับคืนเทาน้ัน เม่ือพิจารณาตนเหตุท่ีทรงปรากฏในคืนวันน้ัน จนเห็นแจมแจงชัดเจนข้ึน 
ยนในความท่ีพระองคทรงบําเพ็ญมาเปนเวลา ๖ ป ถาพูดตามภาษาของเรา เรียกวาเกือบ
เปนเกือบตาย เพราะกษัตริยเสด็จออกผนวชดวยการเสี่ยงภัยตอชีวิต เพราะไมเคยไดรับ
ความลําบาก 



 

แวนดวงใจ ๑๔๐ 

๑๔๐ 

คําท่ีวาเปนกษัตริย อะไรเปนกษัตริยทั้งนั้น เครื่องทรงทุก ๆ ชิ้นเปนของกษัตริย 
อาหารการบริโภคเปนเคร่ืองกษัตริย ที่อยูอาศัยปจจัยทุก ๆ อยางเปนของกษัตริยทั้งนั้น 
เมื่อไดเสด็จออกทรงผนวชเปนคนขอทานแลว ความเปนกษัตริยก็สูญหายไป ยังเหลือแต
ความเปนคนอนาถาหรือคนขอทาน ไมมีคุณคาราคาแมแตนอยในพระองค บริขารเคร่ือง
อาศัยทุกชิ้นก็กลายเปนบริขารของคนขอทานไปหมด ไมมีชิ้นใดจะเปนเครื่องของกษัตริย
เหมือนแตกอน แลวทรงพยายามสละทิฐิมานะจากความเปนกษัตริยใหหมดโดยส้ินเชิง ยัง
เหลือแตคนขอทานเทาน้ัน ซ่ึงเปนคนเชนเดียวกับคนขอทานธรรมดาท่ัวไป ซ่ึงเราเห็นอยู
ดวยตา แตกลับเปนเพศท่ีอยูสบายสําหรับพระองค และเปนฐานะท่ีควรแกความเปน
ศาสดาของโลกไดดวย 

แลวก็ทรงพินิจพิจารณาหลักความเกิด แก เจ็บ ตาย อันเปนโลกไมไดแลว โลกทน
อยูไมได โลกหมุนเวียนเปล่ียนกันไปเปล่ียนกันมา ตื่นของเกา ตื่นของใหม เขาใจวาเปน
ของใหมอยูเรื่อย ๆ อยางน้ีท่ีเรียกวาโลกวัฏจักร เมื่อพระพุทธเจาไดทรงพิจารณาโลกนี้ให
ชัดเจนแลว ในพระทัยก็ทราบวาเต็มไปดวยโลกอันนี้เหมือนกัน คือในเจตสิกธรรมก็แสดง
ความแปรปรวนหมุนเวียนเปล่ียนแปลงไปดี ไปชั่ว ไปอดีต อนาคต ปรุงกลับไปกลับมาอยู
เชนน้ี ใหเห็นชัดดวยพระปญญาเรียกวา ปจจยาการ หรือ ปฏิจจสมุปบาท 

กําหนดพิจารณาเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเรา ตลอดทั้ง
โลกธาตุเห็นเปนสภาพไตรลักษณเทาน้ัน คือ อนิจฺจํ ทั่วทั้งโลกธาต ุนับตั้งแตตัวของเราไป 
ทุกฺขํ เปนความทุกขเชนเดียวกัน อนตฺตา ตายแลวใครจะถือเอาส่ิงใด ๆ จากโลกน้ีไปสูโลก
หนาไมได ท่ีสุดแมแตผมเสนเดียวซ่ึงเบาท่ีสุด ที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได 
แตเมื่อจากโลกนี้ไปแลว ตองมอบคืนเปนสมบัติเดิม คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ สิ่งที่เหลือไปก็คือ
ดวงใจ และสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคือ ความดีและความช่ัว ซึ่งตนไดสั่งสมไวในคราวมี
ชีวิต ธรรมชาติทั้งสองนี้เปนเงาตามตัว 

เม่ือทรงทราบเชนน้ีแลวก็ทรงยํ้าเขาไปอีกวา บาปเปนความช่ัวเปนส่ิงท่ีเห็นไดชัด 
แตบุญที่เปนความดีนี้จะตามเราไปถึงไหน ก็ทรงพิจารณาบุญและบาปอีกใหเห็นชัดโดย
ทางปจจยาการ เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท คนเขาไปถึง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน 
เร่ืองความเกิด ตั้งกําเนิดมาแตอวิชชา ติดตอแตกแขนงเปนลําดับ ๆ คือเปนกิ่ง เปนกาน 
เปนใบ เปนดอก เปนผล ตอตนตอลําไป จนกระทั่งถึง สมุทโย โหต ิ ท่ีทานเรียกวา ราก
เหงาของอวิชชา เปนเครื่องติดตอแขนงไปอยางนี้ 



 

แวนดวงใจ ๑๔๑ 

๑๔๑ 

เมื่อพระองคทรงพิจารณายอนกลับไปกลับมา จนทรงเห็นชัดตามเปนจริงในอวิชชา 
วาเกิดขึ้นจากธรรมชาต ิ คือดวงใจนี้แลว จึงทรงกําหนดพินิจพิจารณาเรื่องใจดวงที่เปน
อวิชชานั้นดวยพระปญญา ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ ก็ทรงเห็นแจมแจงชัดเจน อวิชชาไดแตก
กระเด็นไปจากพระทัยของพระองคในคืนวันนั้น จึงปรากฏวาพระพุทธเจาของเราไดตรัสรู
ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ เปนอันวาพระองคไดทรงขบคิดปญหาตั้งแตคืนวันเสด็จออกผนวช
จนถึงวันเพ็ญเดือน ๖ รวมเปนเวลา ๖ ป ปญหาทั้งหมดในเรื่อง เกิด แก เจ็บ ตาย ในเร่ือง
ความหมุนเวียนเปล่ียนแปลงแหงจิตใจและธาตุขันธท้ังหลายไดจบส้ินลงในวันน้ัน แลวได
ทรงทราบชัดวา พุทโธคือความบริสุทธิ์ไดผุดขึ้นแลวในพระทัยของพระองค เปนพุทโธที่
พนจากกิเลสตัณหาอาสวะ เปนพุทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่ เปนพุทโธที่หมดความกังวล เรียกวา
ผานพนโลกไมไดนี้ไปเสีย กลายเปนโลกท่ีใหนามวา โลกุตรธรรม คือธรรมที่สูงกวาแดน
แหงสมมุต ิคือพนจากแดนแหงความเกิด แก เจ็บ ตายนี้ไปไดเปนองคแรก 

เมื่อพระองคไดทรงตรัสรูในคืนนั้นแลว ทรงมีพระทัยจะส่ังสอนบรรดาสัตว คร้ัง
แรกของพระองคมีความทอพระทัยในการจะทรงแนะนําสั่งสอนสัตว ดวยเห็นวาพระธรรม
ที่ทรงไดรูไดเห็นนี้ เปนธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษยผูมีกิเลสอยางพวกเราทั้งหลายจะ
สามารถรูได แตเม่ือพิจารณาพระองคเทียบกับบรรดามนุษยท้ังหลายแลว เห็นวาพระองคก็
เปนมนุษยเชนเดียวกับมนุษยท่ัวไปในโลก เหตุใดจึงทรงรูไดเห็นไดเลา ก็ยอนเขาถึง
ปฏิปทาขอดําเนิน เมื่อมีปฏิปทาเครื่องดําเนินใหถูกทางแลว ตองเปนเหตุใหถึงจุดหมายได
โดยดี จึงทรงมีพระทัยที่จะทรงแนะนําสั่งสอนสัตว โดยเห็นวาบรรดาสัตวท้ังหลาย ถาไดรับ
การอบรมสั่งสอนตามแนวทางที่ถูกตองแลว ก็จะสามารถรูไดเห็นไดเชนเดียวกับพระองค 
จึงทรงปลงพระทัยแนะนําส่ังสอนบรรดาสัตวท้ังหลายเปนลําดับมา ปรากฏวาพระองคเปน
ศาสดาสอนพระองคอยางสมบูรณแลว จึงทรงเปนศาสดาสอนโลกไดอยางสมบูรณเปน
ลําดับมาตลอดทุกวันนี ้ 

เพราะฉะน้ัน วันน้ีบรรดาทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ไดอุตสาหพยายามมา
บําเพ็ญกุศลในสถานท่ีน้ี อันเก่ียวกับเจาพระคุณธรรมเจดีย ซ่ึงทานถึงมรณภาพบรรจุศพ
ของทานไวในโกศ ไดมาสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาและไดปลงธรรมสังเวชวา ทานเจา
คุณพระธรรมเจดียกับเราน้ีเปนธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ อันเดียวกัน ตามบาลีท่ีกลาวไวใน
เบ้ืองตนน้ันวา อจิรํ วต ยํ กาโย กายเปนของไมตั้งอยูมั่นคงถาวรเชนเดียวกับพระคุณทาน 
ปฐว ึ อธิเสสฺสติ ฉุฑฺโฑ อเปตวิฺญาโณ อยางไรก็ตองนอนทับแผนดิน เมื่อวิญญาณได



 

แวนดวงใจ ๑๔๒ 

๑๔๒ 

ปราศจากแลว นี่แสดงใหเราทั้งหลายไดพินิจพิจารณาองคของทานที่มรณภาพไปแลว กับ
เราที่ยังมีชีวิตอยู มีความแตกตางกันตรงไหนบาง 

ตางกันตรงที่ผูมีวิญญาณยังครองอัตภาพอยู กับทานท่ีมีวิญญาณปราศจากไปแลว 
เขาใหช่ือวาตายแลวเทาน้ัน เม่ือวิญญาณไดปราศจากตัวของเราแลว เขาจะเรียกเราวาอยาง
ไรอีก ก็ตองย้ํารอยกันลงไป เชนเดียวกับพระคุณทานท่ีปรากฏเปนสักขีพยานของเราท้ัง
หลาย ณ บัดน้ี เพราะเหตุน้ันเราท้ังหลายท่ีมาน้ี จึงมาปลงธรรมสังเวชอันเปนเหตุใหระลึก
ถึงตัวของเรา จะไดไมประมาทนอนใจ บําเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเปนเครื่องพยุงจูงใจให
ไปเกิดในสถานที่ด ี แมจะไดมาเกิดเปนมนุษยก็จะเปนมนุษยที่ด ี มีความเฉลียวฉลาดดวย
อํานาจวาสนา ความรูวิชา ตลอดถึงโภคสมบัติศฤงคารบริวารจะเปนมาดวยอํานาจแหง
ความดีของเรา เมื่อตายแลวหมดการกระทําดีกระทําชั่ว ยอมเสวยผลกรรมที่ตนไดทําไว
แลว 

บัดน้ีขณะน้ีเราท้ังหลายทุก ๆ ทานยังไมสายเกินไป เปนผูพอเหมาะกับกาลเวลา
เรียกวา มัชฌิมา ในการทําคุณงามความดี สามารถจะบําเพ็ญตนใหเปนไปเพ่ือความเจริญ
ทั้งทางโลกทางธรรมได ดวยการกระทําของเรา เมื่อตายแลวก็หมดวิสัยจะทําดีทําชั่วตอไป
ไดแลว ทานเปรียบดวยทอนไมทอนฟน ไมเปนประโยชนอันใด แตทอนไมทอนฟนนั้นยัง
เอามาทําเปนฟนหุงตมได หรือจะมาทําประโยชนอยางอื่นก็ยังได สวนเราท่ีตายไปแลวจะ
ทําอยางนั้นไมได แมจะทําเปนฟนเปนถานก็ไมได จะทําปลาราน้ําปลาก็ไมไดอีกเหมือนกัน 
เรียกวาหมดราคาในคนตาย จะบําเพ็ญคุณงามความดีตอไปอีกไมไดแลว 

พระองคตรัสไววา นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ พระนิพพานเปนธรรมที่สูญสิ้นจากทุกข 
จากภัย จากความเสนียดจัญไรทุก ๆ อยาง นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ในขณะเดียวกัน เมื่อสูญสิ้น
จากส่ิงท้ังหลายเหลาน้ันแลว ยังกลายเปนธรรมบรมสุขย่ิงกวาความสุขใด ๆ ในโลกนี้อีก 
โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ เพราะเหตุน้ัน บรรดาทานท้ังหลายจงรีบมา
ตามเราตถาคตในเด๋ียวน้ี อยาพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตน ซึ่งปรากฏ
อยูกับดวยลมหายใจเทาน้ัน เมื่อลมหายใจดับลงไปแลว จะเปนคนหนุม คนแก คนขนาด
ไหนก็ตาม เขาเรียกวาคนตายท้ังน้ัน ฉะนั้น อยาไดพากันประมาทนอนใจกับลมเพียงเทานี้ 
ไฟกิเลสตัณหากําลังลุกลามไหมหัวใจสัตวผูประมาท ใครฉลาดจะพนไปกับเราตถาคต 
หมดอํานาจของกิเลสจะตามทัน จงใหรีบตามเราตถาคตไปดวยขอปฏิบัติ ดวยทาน ดวยศีล 
ดวยภาวนา 



 

แวนดวงใจ ๑๔๓ 

๑๔๓ 

จงมองดูตัวของเราใหชัด มองดูหนัง ดูเน้ือ ดูตัวของเราใหชัดดวยปญญา หนังภาย
นอกท่ีเราไปดูในโรงหนัง โรงลิเกโรงละครน้ัน เปนหนังที่จะเพิ่มความทะเยอทะยาน ความ
ฟุงเฟอเหอเหิม เปนเหตุใหเสียนิสัยตั้งแตเด็กจนกระทั่งถึงเปนผูใหญ เสียเงินเสียทองไป
เพราะส่ิงเหลาน้ันก็มากมาย โดยไมคอยจะไดคติในทางที่ดี นอกจากจะเปนไปในทางเพลิน
เสียโดยมาก การดูหนัง เน้ือ เอ็น กระดูก และทุกสวนในรางกายของเราซ่ึงเปนภาพยนตรท่ี
มีอยูกับตัวนี ้จะไมตองเสียอัฐเสียสตางค ย่ิงจะใหเกิดธรรมสังเวช เปนเหตุใหเดินตามรอย
ของพระพุทธองค ดวยความเห็นโทษในกองทุกขที่ตรัสไววา โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ 
ปชฺชลิเต สติ 

อยาพากันร่ืนเริงบันเทิงจนเกินไป ใหมองดูสกลกาย ความแก ความเฒา ความชรา 
ความจะแตก ความจะทําลายน้ันจะไมทําลายท่ีไหน นอกจากจะแตกทําลายในตัวของเรา 
จะตายในตัวของเรา รีบเรงหาคุณงามความดี เวลานี้ตะวันยังไมอัสดง คือตัวของเรายังไม
ตาย ใหรีบเดินตามพระตถาคตเจาไปเด๋ียวน้ี พวกทานทั้งหลายจะปลอดภัย ไฟราคะ ไฟ
โทสะ ไฟโมหะ จะไมกลุมรุมเผาลนทานทั้งหลายอีกตอไป เชนอยางเราตถาคตน้ี เรา
ตถาคตน้ีเกิดสุดทายในคร้ังเดียวเทาน้ัน เราไดตัดขาดจากมิตรจากสหาย คือความเกิด 
ความแก ความตาย ความกังวลท้ังหลายแลว จะไมตองมาสูโลกซึ่งเปนโลกหมุนตัวเปน
เกลียวอีกตอไป น้ีเปนธรรมท่ีประกาศใหเราพุทธศาสนิกชนท้ังหลายไดทราบและต่ืนตัวไม
ใหมัวเมาประมาท 

ธรรมคําสั่งสอนที่พระองคตรัสไวแลวนั้นเปนมัชฌิมา มีความเปนกลางอยูเสมอ 
ใครทําดีวันใด ใหทานวันใด เจริญภาวนาหรือรักษาศีลเม่ือใด เปนคุณงามความด ี จะ
ปรากฏผลตลอดเวลา ใหเดินตามตถาคตเจาไปอยางนี ้ นี้เปนพระโอวาทของพระองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา น่ีแสดงเร่ืองธรรมชาติท่ีประเสริฐเลิศกวาส่ิงใด ๆ ในโลก คือ  
นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ ไดแกนิพพาน เปนธรรมท่ีสูญส้ินจากส่ิงท้ังหลาย ชื่อวากองทุกขแม
แตนอยจะไมมีในพระนิพพานนั้น ๑ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ไมมีความสุขอันใดท่ีเราท้ังหลาย
ไดผานมาในโลกน้ีจะเปนเหมือนความสุขในพระนิพพานน้ัน ๑ อเปตวิฺญาโณ นิรตฺถํว 
กลิงฺครํ ทานทั้งหลายอยาเพลิดเพลินรื่นเริงกับทอนไมทอนฟนอันจะแตกจะดับ และลม
หายใจฟอด ๆ อยางนี้จนเกิดไปเลย จงตามเราตถาคตไปดวยขอวัตรดวยขอปฏิบัติ ดวย
ทาน ดวยศีล ดวยภาวนา อยาเปนผูนอนใจ ประมาทในชีวิตสังขารของตน 

เขาตายกันอยูทั่วทั้งแผนดิน ซ่ึงเปนครูสอนเราแลว ทําไมจึงพากันประมาทเลา 
แสดงเหมือนกับวาตะโกนเรียกเราใหรีบบําเพ็ญตน เพื่อตามเสด็จพระองคไปใหพนภัยคือ 



 

แวนดวงใจ ๑๔๔ 

๑๔๔ 

กองทุกข ซึ่งมีอยูในรางกายและจิตใจ และเผารุมเราอยูตลอดเวลาไมมีเวนระยะแมแตขณะ
เดียว สังขารรางกายของเราเขาแสดงการทาทายเราอยูเสมอวา สภาพอันน้ีเปนสภาพท่ีวาจะ
แตกแน ๆ ถาพูดตามภาษาของเราก็เหมือนวา กองทุกขเต็มตัวทานรูหรือยัง แสดงความ
เอารัดเอาเปรียบตลอดมา ถาไมไดกินอยูหลับนอนเปนประจํา เขาตองแตกสลายโดย
ถายเดียว เพราะขันธนี้เปนสิ่งที่อยูเฉย ๆ ไมได ตองพยายามพะเนาพะนอ อุปถัมภ
อุปฏฐากดูแลรักษา อิริยาบถทั้ง ๔ เปนเรื่องจะตองทําเพื่อกายของเราทั้งนั้น 

แตการแสดงธรรมทั้งหมดนี ้ บรรดาทานผูฟงจะนําไปประพฤติปฏิบัติใหไดผล
ประโยชนแกตนมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับความสามารถ ขึ้นอยูกับกําลังสติปญญา 
หรือความคิดของตนเอง เปนไปไดตามกําลังศรัทธาความสามารถ ยอมไมเสียประโยชน 

วันนี้ไดแสดงถึงเรื่อง อจิรํ วต ยํ กาโย ปฐวึ อธิเสสฺสติ ไมวากายของใคร ๆ ทั้งนั้น 
ไมจีรังถาวร เปนเร่ืองเกิด ๆ ตาย ๆ ถึงเราจะวาเรามีอายุยืนอยูต้ัง ๖๐ ป ๗๐ ปก็ตาม จาก
น้ันมาถึงวันตาย มันคลาย ๆ กับวาเพียงช่ัวโมงเดียวเทาน้ัน การรํ่าร้ีรํ่าไร การซํ้า ๆ ซาก ๆ 
แหงความเกิด ความตาย ความทุกข จึงเปนของท่ีนารําคาญสําหรับนักปราชญ คือพระพุทธ
เจา แมเราจะไมสามารถทําไดอยางพระองคทานก็ตาม แตก็ควรจะนําแบบของทานไปพินิจ
พิจารณา แลวอุตสาหประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค จะเปนไปเพ่ือความเจริญรุง
เรืองท้ังในชาติน้ีและชาติหนา ไมเสียเวลาเปลาท่ีไดในความเปนมนุษยซ่ึงเปนชาติท่ีสูงสุด
กวาบรรดาสัตว ที่เขาไมมีโอกาสเหมือนอยางเรา ครองสมบัติแหงความเปนมนุษยอยู ณ 
บัดน้ี 

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงมาปกเกลาเหลาทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ที่ได
อุตสาหมาดวยความเต็มอกเต็มใจ ใหมีความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีกาล ดังไดรับ
ประทานวิสัชนามาในธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เห็นวาสมควรแก
เวลา ขอยุติลงดวยเวลาเพียงเทาน้ี เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้
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