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ดําเนินตามแนวทางแหงนักปราชญ
พากันตั้งใจฟงใหสําเร็จประโยชน การไดยินไดฟงเสมอในสิ่งที่เปนประโยชนนั้น
เปนการเพิ่มพูนประโยชนขึ้นมากมาย คนเราจะมีความเฉลียวฉลาดก็ตองอาศัยการไดยิน
ไดฟง ไดฟง มากดวยความสนใจใครจะรูสิ่งนั้นๆ ที่เปนประโยชน ก็ยอมไดรับประโยชน
โดยลําดับ มีความรูความฉลาดไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการศึกษาเลาเรียน การประพฤติ
ปฏิบัติ การไดยินไดฟง จึงเปนเครื่องประดับสติปญญาหรือคุณงามความดีสําหรับผูมุงตอ
ความดีไมมที ี่สิ้นสุด
ในศาสนาของพระพุทธเจา ก็มีเฉพาะพระพุทธเจาพระองคเดียวที่เปนสัพพัญู
ทรงรูเองเห็นเองทุกสิ่งทุกอยางโดยไมตองศึกษาจากผูใดเลย ในบรรดาธรรมทั้งหลายที่
นํามาประกาศสอนโลก นอกจากพระพุทธเจาแลว แมสาวกจะเปนองคใดก็ตาม จะเรียกวา
สัพพัญูรูโดยลําพังตนเองไมได ตองอาศัยการไดยินไดฟง การสําเหนียกศึกษา ทั้งทางหู
ทางตา ทุกดานทุกทาง เพื่อประดับความรูความฉลาด ใหไดประพฤติปฏิบตั ิใหถูกตองตาม
แนวทางนั้น แลวผลอันเปนที่พอใจจะพึงเกิดขึ้นโดยลําดับ จนกระทั่งถึงอรหัตผลที่สาธุชน
ทั้งหลายไดกราบไหวบูชา ระลึกถึงทานมาจนกระทั่งปจจุบันนี้วา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ
เพราะฉะนั้นการสําเหนียกศึกษา การไดยินไดฟง ดวยความสนใจจึงเปนสิ่งที่เปน
ประโยชนใหเราไมมีสิ้นสุด สาวกแตละองคๆ ไดสดับจากพระพุทธเจาเปนจํานวนมาก และ
สดับจากครูบาอาจารยตอกันไปเปนลําดับลําดาก็มี เพราะฉะนั้นการศึกษาเลาเรียน การได
ยินไดฟง จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับเราผูตองการความรูความฉลาด
ธรรมของพระพุทธเจาเปนสิ่งที่แนนอนตายตัว ที่จะใหความถูกตองแมนยําหรือดี
งามแกบรรดาผูที่มีความสนใจตอศาสนธรรมทานโดยลําดับ ทานทั้งหลายเปนพุทธมามกะ
คือถือพระพุทธเจาเปนของของตน เปนสมบัติอันลนคา เปนที่เทิดทูนของเราเหนือชีวิต
จิตใจ เราจึงไดเปลงวาจาวาพุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ขาพเจาขอถึงซึ่งพระพุทธเจา วาเปนที่พึ่งที่
ระลึก ฝากเปนฝากตายไวตั้งแตบัดนี้จนตลอดชีวิต ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิก็เชนเดียวกัน
หลักใจของเราชาวพุทธก็คือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ทุกสิ่งทุกอยางเราได
มอบความไววางใจไวกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆนี้ทงั้ หมด ก็เพราะทั้งสามรัตนะนี้
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เปนรัตนะที่แนนอน เปนรัตนะที่ไวใจ ถาพูดถึงเรื่องความถูกตองดีงามก็รอยเปอรเซ็นต
ทุกสิ่งทุกอยางรอยเปอรเซ็นตทั้งนั้น ไมมอี ะไรที่จะใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยภายใน
จิตใจ เราจึงไดเปลงวาจาถึงขนาดนั้น
นี่ทานทั้งหลายไดอุตสาหมาจากสถานที่ไกลอยูม าก จากกรุงเทพฯ มาถึงอุดรฯ ก็
รวม ๖๐๐ กิโล ระยะทางไมใชใกล ไมใชของงาย ตองสละเวล่ําเวลา ตั้งอกตัง้ ใจจริงๆ ฝา
ฝนอุปสรรคใดๆ แมทสี่ ุดชีวิตก็ยอมสละในการมานี้ เพื่อหวังบุญหวังกุศลอันจะเปนสิริ
มงคลแกตนทั้งปจจุบันและอนาคต เรียกวาเราไดดําเนินตามแนวทางแหงนักปราชญ มี
พระพุทธเจา เปนตน ที่ทรงดําเนินมาแลว เปนตัวอยางหรือเปนคติอันดีแกพวกเรา
ทั้งหลาย
การที่พระพุทธเจาจะไดตรัสรูเปนอนุตระ เปนศาสดาเอกสอนโลก ก็อาศัยการสราง
คุณงามความดีทั้งหลาย จึงไมมีใครที่จะเสมอพระพุทธเจาได ในการใหทานก็เอาจนร่ําลือ
ร่ําลือจนขนาดถูกเขาขับหนีจากบานจากเมืองเชนคราวเปนพระเวสสันดร
ใหทานเสีย
จนกระทั่งชาวเมืองเขาไมพอใจ ขับไลไสสงพระองคไปอยูเขาคีรีวงกตโนน พระองคกย็ อม
ไป ไมขัดชาวบานชาวเมือง คือไมขัดใจเขา จะทุกขยากลําบากเพียงใดพระก็พอพระทัยที่จะ
ไป ไปแลวแทนที่พระองคจะปฏิบัตติ ามเขาที่ขัดใจไมอยากใหทําทานนั้น ไมมีอะไร มีกัณ
หา-ชาลีเทานั้นก็สละทานไปได แนะ ยกพระกัณหา-ชาลีทานไปอีก แลวยกพระชายา คือ
พระนางมัทรีใหทานแกพราหมณอีก การใหทานเรียกวาพระพุทธเจาไมยอมใคร ทําตาม
พระนิสัยของพระองคซึ่งเคยบําเพ็ญอยางนั้นมาเปนเวลานานแลว จึงวาการใหทานก็ไมมี
ใครจะสูพระพุทธเจาได จึงเรียกไดวาเปนนักเสียสละ จอมแหงนักเสียสละก็คือพระพุทธเจา
ศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลก จนพวกเราทั้งหลายไดรับมากระทั่งทุกวันนี้ ก็เพราะ
ออกจากพระเมตตาและความเสียสละของพระองคทานนั้นเอง เสียสละทุกสิ่งอยางเพื่อ
ความเปนศาสดาของโลก สั่งสอนโลกใหโลกไดมีหมู ีตา มีความสวางกระจางแจง รูทั้งเหตุ
ทั้งผล ทั้งบาปทั้งบุญคุณโทษประโยชนมิใชประโยชนตางๆ จนสมพระทัยไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจา แลวก็ทรงบําเพ็ญตามหนาที่ของพระองคที่เปนศาสดาของโลก จนกระทั่ง
ปรินิพพาน
แมปรินิพพานแลวยังประทานพระโอวาทไวดวยความเมตตาอีกตลอดมา
ศาสนาพระพุทธเจาจึงออกมาจากความเสียสละ ออกมาจากพระเมตตา แลวก็เกิดเปน
ความเสียสละออกมา ไมไดเกิดมาเพราะความเห็นแกตัว
พระพุทธเจาไมใชเปนคนคับแคบตีบตัน เปนคนที่กวางขวางมากในน้ําพระทัย ไมมี
อันใดที่จะเสมอ การรักษาศีลก็ไมมใี ครจะเสมอพระพุทธเจา การเจริญเมตตาภาวนาก็ไมมี
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ใครเสมอ ฉะนั้นจึงควรเปนศาสดาของโลกไดอยางเต็มใจสําหรับผูที่จะนับถือพระองคทาน
ในศาสนธรรมที่ประกาศสอนมาโดยลําดับ ที่เรานับไดพอประมาณวา ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธนั้น ก็ลวนแลวตั้งแตเปนพระธรรมที่ทรงสั่งสอนไวโดยถูกตองแลว ที่เรียกวา
สวากขาตธรรม คือตรัสไวชอบทุกสิ่งทุกอยาง ทุกแงทุกมุม ไมมีขาดตกบกพรองในแง
ใดๆ เลย ตั้งแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมตุ ติพระนิพพาน เปนพระพุทธเจาองค
เดียวนี้เทานั้นเปนผูสั่งสอนโดยความถูกตองแมนยํา ตั้งแตธรรมะขั้นต่ําจนกระทั่งถึงธรรมะ
อันสูงสุด ไมมีผิดพลาดไปไหนเลย
เราทั้งหลายไดดําเนินตามพระองคทา น ก็นับวาวาสนาของพวกเรา ตามหลักธรรม
ทานกลาวไววา กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท การอุบัตขิ ึ้นแหงพระพุทธเจาแตละพระองคนี้เปน
ของยากของลําบาก การที่พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นไดแตละพระองคนั้น ถาไมเต็มตามพระ
บารมีแหงความเปนพุทธะแลว ก็เปนขึ้นมาไมได ตองอาศัยความพากเพียรเต็มที่เต็มฐาน
ไมมีใครสามารถที่จะพากเพียรอดทนไดอยางผูบําเพ็ญพระโพธิญาณเพื่อความเปน
พระพุทธเจา แตพระพุทธเจาของเราทานก็สามารถทําไดถึงขนาดนั้น นี่เราทั้งหลายไดยิน
ไดฟงจากพระโอวาทของทาน โดยไมตองลงทุนลงรอนอะไรมากมายกายกอง ก็นับวาเปน
วาสนาของพวกเรา
ในประการที่สองทานแสดงไววา กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ การที่จะไดฟง ธรรมอันแทจริง
คือถูกตองแมนยํานั้นก็เปนของยาก สวนมากทานแปลวาการฟงธรรมนั้นเปนของยาก นี่
ถูกตองทั้งสองแง คือการฟงธรรมนั้นเปนของยาก ไมไดหมายวาธรรมไมมีใหฟง ธรรมที่มี
ใหฟงนั้นก็มปี ระเภทหนึ่ง เชน สุญญกัป ไมมีศาสนาปรากฏในโลกเลยอยางนี้ เราจะหาได
ยินไดฟงทีไ่ หน ศึกษาเลาเรียนอรรถธรรมจากที่ไหน ไมมเี ลย
แตมนุษยเราปจจุบันนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือเมืองไทยของเราที่เต็มไปดวยศาสน
ธรรมอยูแลว ปญหาขอที่วาการฟงธรรมเปนของยากนั้น จึงไมขึ้นอยูก ับวาธรรมไมมี แต
ขึ้นอยูกับความยากของตัวเองตางหาก คือมันเปนขวากเปนหนาม เปนอุปสรรคกีดขวาง
ทางเดินของตนผูที่จะไปไดยินไดฟง ไปศึกษาเลาเรียน ไปประพฤติปฏิบัติ ไปสําเหนียก
ศึกษา หรือไปฟงธรรมฟงเทศนของทานตางหาก พอจะไปฟงเทศนฟง ธรรมอยางนี้เกิด
อุปสรรคขึ้นมา ทั้งๆ ที่ปรกติไมมอี ุปสรรค ไมมีสิ่งกีดขวาง ไมมีโจรมีมาร แตพอที่จะคิดขึ้น
ทางดิบทางดีอยางนี้ จะไดยินไดฟงทานเทศนาวาการอยางนั้นอยางนี้ เกิดความออนแอลง
ไป เกิดความทอถอยในจิตใจลงไป หาเรื่องหาราวมากีดขวางตัวเอง วามีงานนั้นมีงานนี้ ยุง
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นั้นยุงนี้ ไมมีเรื่องยุงก็หาเรื่องมายุง เพราะนี้คือมาร มารตองหาเรื่องเสมอ มีไมมกี ็ตามหา
เรื่องมาจนได
การฟงธรรมวาเปนของยาก มันยากอยูกับเราในสมัยปจจุบันซึ่งมีพระพุทธศาสนานี้
ความยากการฟงธรรมนี้จึงอยูกับเรา นี่ทานทั้งหลายก็ไดผานอุปสรรคเหลานี้มาได การฟง
ธรรมไมใชจะมีความพอใจดวยกันทุกรูปทุกนามบรรดามนุษยเหมือนกัน มันตางกันอยูที่
อุปนิสัยใจคอที่เคยไดอบรมมาหรือไม มีความหยาบความละเอียดตางกัน แมจะมีศาสนา
เปนของประเสริฐเลิศโลกอยู เห็นอยูเต็มหูเต็มตา แตจิตใจไมสนใจ ไมชอบไมพอใจ แลว
ศาสนานั้นก็จะมาเปนคูเคียงของผูนั้นไมได จะเปนคูควรของคนนั้นไมได เพราะคนนั้นไม
เปนคูควรกับศาสนากับศาสนธรรม และตางเปนอุปสรรคตอกันอีกดวย แตเราไดผาน
อุปสรรคเหลานี้มา
ทานทั้งหลายมาบําเพ็ญคุณงามความดี มาดวยความตั้งอกตั้งใจ มาดวยความ
เลื่อมใสศรัทธา การไดยินไดฟง ก็หวังไดยินไดฟง ดวยความพออกพอใจ มารเหลานี้
เรียกวาแพทานทั้งหลาย
ไมสามารถที่จะมากีดขวางทางเดินของทานทั้งหลายที่จะมา
บําเพ็ญคุณงามความดี มีการใหทาน เปนตน และการไดยินไดฟงอรรถธรรมที่ครูบา
อาจารยทานแนะนําสั่งสอน จึงดําเนินมาดวยความสะดวกสบาย
แลววันนี้ตามหลักประเพณีของชาวพุทธเรา ถือกันทั่วประเทศไทย วาเปนมาฆบูชา
คําที่วา มาฆบูชา นี้ตนเหตุเปนมาจากอะไร ทานกลาวไววา วันนี้คลายกับวันที่พระพุทธเจา
ของเราทรงปลงพระชนม คือลั่นพระวาจาวาจะปรินิพพาน พูดภาษาของเราเรียกวาจะตาย
นับตั้งแตวันนี้จนกระทั่งถึงเดือนหกเพ็ญ คือสามเดือนจะปรินิพพาน เมื่อพระพุทธเจา ซึ่ง
ไมเคยมีสองอยูแลวตามปรกตินิสัยของพระพุทธทั้งหลาย คํานั้นจึงเปนคําแนนอนตายตัว
จะเปนคําสองขึ้นมาไมได เมื่อไดปลงพระทัยวาจะปรินิพพานในอีกสามเดือนขางหนาลวง
ไปแลว คือวันเดือนหกเพ็ญ พระพุทธเจาก็ตองเปนเชนนั้น
บรรดาชาวพุทธคือพุทธบริษัททั้งหลาย มีภิกษุบริษัทเปนตน จึงมีความสะทาน
หวั่นไหว พอไดทราบวาตนโพธิ์ตนไทรใหญที่จะโคนลมลงไปในไมกี่เดือนขางหนานี้ เกิด
ความสลดสังเวชกันมากมายกายกอง สะเทือนไปหมดบรรดาชาวพุทธ แลวพอถึงวันเดือน
หกเพ็ญก็บรรจบครบรอบกับพระวาจาที่ไดตรัสเอาไว แลวก็ปรินิพพานในวันเดือนหกเพ็ญ
นั้นเอง วันนี้จงึ เปนวันปลงพระวาจาของพระพุทธเจาที่ทรงประกาศพระศาสนามาได ๔๕
พระพรรษา ทําความรมเย็นเปนสุข ความใสสวางกระจางแจงใหแกชาวพุทธทั้งหลาย ผูจะ
ไดรับคุณงามความดี เปนเครื่องประดับใจไปโดยลําดับกัลยาณชน จนกระทั่งถึงอริยบุคคล
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ขั้นสูงสุด คือเปนพระอรหัตอรหันต มีจํานวนมากมายกายกองจากพระพุทธเจาเพียง
พระองคเดียว
แลวบัดนี้พระพุทธเจาองคที่ใหความรมเย็นเปนสุขแกโลกทัง้ หลาย ก็จะปรินิพพาน
ไปเสียแลว เหมือนกับวาพอที่มพี ระเมตตาอยางยิ่ง เหนือโลกเหนือสงสารนั้น จะไดพลัด
พรากจากบรรดาลูกเตาทั้งหลายไปเสียแลว ใครเลาที่จะไมมีความอาลัยเสียดาย ตอง
เสียดายอยางเต็มที่ อาลัยอยางเต็มที่ กระทบกระเทือนจิตใจไมนอยทีเดียว เหมือนกับวา
โลกธาตุไดหวั่นไหวไปในขณะนั้น ซึ่งตรงกับวันนี้ ใหทานทั้งหลายไดเขาใจ
ในวันนั้นไดประทานพระโอวาทแกพระสงฆ ๑,๒๕๐ องค ซึ่งลวนแลวตั้งแตเปน
พระอรหันตทั้งนั้น และเปนเอหิภิกขุอุปสัมปทา ที่พระพุทธเจาทรงอุปสมบทใหเอง หรือ
ทรงบวชเอง พูดงายๆ ดวยเอหิภิกขุอปุ สัมปทา ไดตรัสพระวาจาเพียงเทานี้ก็สําเร็จเปน
พระขึ้นมาโดยสมบูรณ ไดมารวมกันในเวลาบายของวันมาฆะ ไดแกวันเดือนสามเพ็ญ
พระองคทานจึงไดประทานพระโอวาท เรียกวาโอวาทปาฏิโมกขแกพระสงฆ ๑,๒๕๐ องค
นั้น ดวยวิสุทธิอุโบสถ คือทําอุโบสถดวยความบริสุทธิ์ของพระอรหันตทั้งหลาย ไมมีภิกษุ
ปุถุชนเจือปนอยูในที่ชุมนุมนั้นแมแตองคหนึ่งเลย จึงเรียกวาวิสุทธิอุโบสถ
ในอุโบสถนั้นทรงแสดงยอๆ วา สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําความชั่วทั้งปวงหนึ่ง
แปลวาอยางนั้น กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลคือความฉลาดใหถึงพรอมหนึ่ง สจิตฺตปริ
โยทปนํ การยังจิตของตนใหผองแผวจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่ง เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายทุกๆ พระองค ทานทรงสั่งสอนอยางนี้ นี่เปน
พระโอวาทยอที่ประทานแกพระสงฆสาวกในครั้งนั้น
คําวาการไมทําบาปทั้งปวง คือทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ บาปคือความเศรา
หมอง ความมืดตือ้ ผลยังความทุกขใหเกิดขึ้นแกผูทํา ทานก็สอนไววาการทําบาปนั้นคือ
การสรางฟนสรางไฟไวสําหรับเผาผลาญตนเอง เผาลนตนเองใหเดือดรอน ทั้งปจจุบันและ
อนาคต จึงเปนสิ่งที่ไมควรทําเพราะเปนขาศึกตอตนเองโดยถายเดียว
การยังกุศลใหถึงพรอมนัน้
หมายถึงความฉลาด ทั้งกิจบานการเรือนอันเปน
ประโยชน ฉลาดทั้งการบําเพ็ญกุศลที่จะทําตนของตนใหหลุดพน จากกิเลสเครื่องพัวพัน
หรือเครื่องกดขี่บังคับจิตใจทั้งหลายใหเปนอิสระขึ้นโดยสมบูรณ เพราะความฉลาดที่ไดรับ
การอบรมสั่งสมมา หรือการฝกฝนอบรมตนใหเกิดความฉลาดหนึ่ง
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การยังจิตของตนใหผองแผวคือใหผองใส จนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์นี้ คําวาผองใส
กับความบริสุทธิ์นั้นตางกัน ทานจึงสอนใหทําจิตใหมีความผองแผว จนกระทั่งถึงความ
บริสุทธิ์
ตามธรรมดาของจิตจะหาความผองใสไมได ตองถูกปกคลุมหุม หออยูดวยความมืด
มิดปดบังทั้งหลาย ลอมรอบอยูในจิตใจ สิ่งเหลานี้แลเปนผูมีอํานาจปดบังไว เชนหลอดไฟ
ไฟจะใสสวางขนาดไหน ถาหลอดไฟนั้นดําแลวก็ตองแสดงออกมาเปนเรื่องดํา สวางมาก็
เปนดํา จะสวางเต็มที่ของดวงไฟไมได จิตใจแมจะมีความสวางกระจางแจงหรือมีความ
ฉลาดอยูภายในตัว มีความสําคัญอยูภายในตัวมากนอยเพียงไร แตอาศัยสิ่งที่มืดดํา
ทั้งหลายนั้นเขาไปปกปดกําบัง ก็กลายเปนของไมมีคุณคาไปได
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงทรงสั่งสอนใหชําระสิ่งที่เปนมลทิน สิ่งที่ดาํ ทั้งหลาย
เหลานั้นออก ใหจิตไดมคี วามผองใส เมื่อจิตมีความผองใสแลว ความสุขความเจริญ ความ
เย็นอกเย็นใจ ทุกสิ่งทุกอยางที่พงึ ปรารถนา จะพึงปรากฏขึน้ ภายในจิตใจของผูมคี วามผอง
ใสนั้นๆ เมื่อไดชําระความผองใสนั้นใหกลายเปนความบริสุทธิ์ขึ้นมาแลว คําวาวิมุตติพระ
นิพพานนั้นก็ไมตอ งไปถามที่ไหน ออกจากจิตดวงที่เปนอิสระแกตนเองหรืออิสระเสรีแก
ตัวเองอยางเต็มที่นั้นแล ที่พระพุทธเจาทั้งหลายใหชื่อวานิพพานทั้งเปน นี่เปนพระโอวาท
ยอที่ทรงสั่งสอนในวันมาฆบูชา เราทั้งหลายที่เปนลูกเตาเหลากอของพระพุทธเจา ของ
พระสงฆสาวกทาน ก็ใหนอมระลึกถึงทานในวันเชนนี้ ปฏิบัติบูชาดวยการถือศีล การภาวนา
ปฏิบัติอามิสบูชาดวยการใหทานตางๆ ซึ่งรวมแลวเปนบุญเปนกุศลแกเราดวยกันทั้งนั้น
อยาใหเสียเวล่ําเวลาที่เราไดอุตสาหมาจากบานจากเรือน
เจตนาของเราในเบื้องตนที่ริเริ่มวาจะมาบําเพ็ญกุศลตามวัดตางๆ และฟงเทศนฟง
ธรรมครูบาอาจารยนั้นเปนเจตนาที่เปนกุศลอยูแลว ตลอดถึงเรานั่งรถมา ก็เจตนานั้นเรา
หยั่งถึงใจของเราตลอดสาย จนกระทั่งมาถึงที่นแี่ ลวจะไปถึงที่อื่นเพื่อการบําเพ็ญกุศล นี้
เรียกวาเจตนาที่เปนกุศลมีอยูแลวภายในจิตใจของเรา นี่เปนประเภทหนึ่งแหงกุศลที่จะยัง
บุญกุศลใหเกิดขึ้นแกเรา
ประเภทที่สองก็คอื การบริจาค
ก็ไดทําแลวเต็มกําลัง
ความสามารถของเราตามใจหวัง การไดยินไดฟง เราก็ไดยินไดฟงโดยลําดับๆ นี้ก็เพิ่มคุณ
งามความดีขึ้นเปนชั้นๆ ไมเสียทีที่เราไดมา เรียกวามีกําไรภายในตัวของเรา
เราเปนชาวพุทธ ชือ่ วาเปนผูมีวาสนา คนที่จะไดพบพระพุทธเจา ที่จะไดยินไดฟง
คําสั่งสอนของพระพุทธเจานี้ ตองเปนคนมีวาสนา ถาไมมีแลวอยางไรก็ไมไดฟง เพราะ
พระพุทธเจาไมไดเหมือนกับเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งมีอยูทกุ แหงทุกหน แมจะปรินิพพานมา
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โดยลําดับลําดา ตรัสรูถายทอดกันมาโดยลําดับลําดา นับแลวเทาเม็ดหินเม็ดทรายก็ตาม
แตพระพุทธเจาเหลานั้นทานก็ไมไดมีอยูประจําแบบโลกๆ ที่เห็นกันอยูนี้ ใหเราไดกราบ
ไหว ไดฟงธรรมเทศนาของทานตลอดกาลที่เราตองการ พระองคนี้ผานไป พระองคนั้น
ผานมา
เวลานี้พระพุทธเจาของเราก็ผานไปดวยพระรูปพระนาม แตปรากฏอยูโ ดยหลัก
ธรรมชาติ คือธรรมของทานไดประกาศสั่งสอนพวกเราทั้งหลายอยูนี้ เราก็ไดนบั ถือ
พระพุทธเจาดวยการไดยินไดฟงและประพฤติปฏิบัติตาม
จึงเปนเหมือนกับไดเฝา
พระพุทธเจาอยูโดยสม่ําเสมอที่ระลึกถึงทาน หรือเราไดทําคุณงามความดีตามพระโอวาท
คําสั่งสอนของทานสอนพวกเรา
คุณงามความดีทั้งหลายเหลานี้แหละ ที่จะเปนเครื่องประคับประคองเราใหไปสู
สถานที่ดีคติที่งาม นึกสิ่งใดสมหวังก็เพราะอํานาจแหงกุศล นึกไมสมหวัง นึกตองการอยาง
นั้นแตกลับไดอยางนี้ นั้นคือเรื่องของบาป ตามธรรมดาของบาปตองตัดรอนเราเสมอ เรา
ตองการอยากไดมันกลับใหเสียไป สิ่งใดไมตองการสิ่งนั้นเจอ สิ่งใดตองการสิ่งนั้นพลาดไป
นี่คือเรื่องอกุศลธรรมพาเปนเหตุใหสรางบาปสรางกรรมขึ้นมา
ผลจึงมีแตสิ่งทีไ่ มพึง
ปรารถนา ที่จะเปนเครื่องสนองเรา
แตบุญกุศลไมเปนเชนนั้น เราสรางไวแลวดวยความพอใจในทางที่ถกู ผลที่ปรากฏ
ขึ้นมาจึงมีแตความสุขความสําราญบานใจ เกิดในภพใดชาติใดก็ตาม สมบัติทั้งหลายใดๆ
นั้น ไมเหมือนสมบัติคือบุญ อันนี้ติดแนบกับใจของเราไปอยูโดยสม่ําเสมอ จนกระทั่งถึง
จุดหมายปลายทางคือถึงพระนิพพานเสียเมื่อใด บุญกุศลจึงจะหมดปญหากับเรา
เชนเดียวกับเรากาวจากบันไดขึ้นมา บันไดเปนความจําเปนสําหรับเราที่กาวขึ้นมาสู
ศาลาหลังนี้หรือหลังใดก็ตาม บานใดก็ตาม เมือ่ ถึงที่หมายแลวบันไดก็หมดความหมายไป
ทางก็หมดความหมายไป เมื่อเราถึงจุดที่หมายแลว บุญกุศลก็เปนเครื่องสนับสนุนหรือสง
คนใหถึงจุดหมายปลายทางเชนนั้นเหมือนกัน เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแลว บุญกุศลนั้นก็
หมดปญหาไปเองเพราะถึงจุดหมายแลว ไมจําเปนอะไรจะตองไปเกี่ยวของ เชนเดียวกับ
เราขึ้นถึงศาลาแลว จําเปนอะไรจะตองไปกอดบันไดหรือจะไปกอบโกยเอาถนนหนทางมา
ใหหนักเปลาๆ เสียเวล่ําเวลา คนทั้งหลายเขาจะวาบาอีก นี่เมื่อถึงจุดที่หมายแลวก็เปน
เชนนั้น
ใจเปนสิ่งสําคัญอยูมาก สําหรับเราทุกคนที่มีใจ การที่พระพุทธเจาตรัสไววาการตาย
แลวเกิด เกิดในสถานที่ตางๆ กัน มีรูปราง มีลักษณะ มีอปุ นิสัยใจคอ มีวาสนามากนอย
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ตางกันนั้น เปนคําสอนของพระพุทธเจาที่ทรงรูทรงเห็นทุกแงทุกมุมแลวนํามาสั่งสอนโลก
ไมไดสั่งสอนดวยความสุมเดาเหมือนคนมีกิเลสตาฝาตาฟางทั้งหลาย แตสอนดวยความ
แจมแจง ดวยพระญาณของพระองคแลว จึงไดมาประกาศสอนโลก ความจริงนี้จึงลบไมสูญ
เชนวาตายแลวสูญ นี้เปนความสําคัญของโลกที่มีกิเลส ทั้งๆ ที่ตนเปนผูเกิดผูตายอยู
ตลอดเวลา แลวก็ไปเดาเอาเอง ไปลบความเกิดความตายนั้นสูญไปเสียอยางนี้ มันสูญ
ไมได เพราะความสูญไมสูญไมขึ้นอยูก ับความสําคัญ ความวาเอาเฉยๆ มันเกิดขึ้นจากเหตุ
ใจเมื่อมีเชื้อที่จะใหเกิดอยูภายในตัวเองแลวตองเกิดวันยังค่ํา เปนแตเพียงวาจะเกิด
เปนคนหรือเปนสัตว เปนลักษณะใด ภพใด ชาติใด กําเนิดใด ประณีตบรรจงหรือเลว
ทรามขนาดไหน อันขึ้นอยูกับวิบากแหงกรรมเทานั้น นี่เปนคติที่ตายตัวของสัตวโลกทีจ่ ะพึง
เปนไปอยางนี้ เพราะฉะนั้นผูที่เชื่อพระพุทธเจาจึงจําเปนตองสรางคุณงามความดีไวเปน
เครื่องสนับสนุนตน เพราะคําวาตายแลวเกิดนี้เปนความจริง ลบไมสูญ ใครจะมีอาํ นาจ
วาสนาขนาดไหนก็ตาม จะมาลบเรื่องตายแลวไมใหเกิดนี้เปนไปไมได นอกจากตัวเองจะ
เปนผูลบตัวเองดวยอํานาจแหงคุณงามความดีทั้งหลาย ดังพระพุทธเจาทรงลบความเกิด
ตอไปนั้นใหสิ้นสุดลงไปได
ตามธรรมทานวา ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตตฺส ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด พระพุทธเจาแต
กอนทานก็เปนนักเกิดนักตาย นักจับจองปาชาเชนเดียวกับโลกทั่วๆ ไป แตแลวก็เพราะ
อํานาจแหงพระบารมีที่มีความแกกลาสามารถ ตัดขาดไดซึ่งความเกิดอันเปนเรื่องกอทุกข
ทั้งหลายโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือ นั้นชื่อวาพระองคทานลบความเกิดนั้นออกดวยอํานาจ
พระบารมี แตไมไดหมายถึงวา พระองคทานตายไปแลวสูญ พระองคปรินิพพาน ไมไดสูญ
แบบที่โลกสูญกัน
โลกที่วาสูญกันนั้น คือสูญอยางฉิบหายปนปไมมีชิ้นดีเลย หมดหวังทุกสิ่งทุกอยาง
ถาลงไดสูญไปแลว แตคําวานิพพาน ตามธรรมทานกลาวไววา นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ
นิพพานเปนสูญอยางยิ่งนั้น คือสูญแบบพระนิพพาน ไมไดสูญแบบโลกที่สูญกัน คําวาสูญ
แบบพระนิพพานนั้นคืออยางไร อันนี้เราจะยกตัวอยางใหฟงก็ลําบาก เพราะไมมีอะไรที่
เปนขอเทียบเคียงได ใหถึงเหตุถึงผลถึงความจริงของความสูญแหงพระนิพพาน
เราพูดเอาเพียงแคนี้พอจะเขาใจไดวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ทานวา นิพฺพานํ ปรมํ
วทนฺติ พุทธฺ า บรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายกลาวชมเชยวาพระนิพพานนี้เปนธรรมอยางยิ่ง
ยอดเยี่ยมกวาบรรดาสิ่งทั้งหลายในสามโลกธาตุ
ไมไดมีตําหนิแมนิดหนึ่งเลยวาพระ
นิพพานที่วาสูญๆ แบบพระนิพพานนั้น มีความขาดตกบกพรองเหมือนโลกทั่วๆ ไป หาก

๙
วาพระนิพพานเปนสิ่งที่สูญดังโลกเขาใจกันและฉิบหายปนปดังโลกทั้งหลายเขาใจกันแลว
พระพุทธเจาแตละพระองคไมใชเปนคนโง เปนคนฉลาดแหลมคมที่สุด สามารถบรรลุถึง
พระนิพพานได แลวทําไมจึงมากลาววา พระนิพพานวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ พระนิพพาน
เปนสุขอยางยิ่ง
การสูญสิ้นแหงคําวาพระนิพพานสูญ สูญโดยประการทั้งปวงในสิ่งที่เปนขาศึกในสิ่ง
ที่เปนสมมุติ ไมมอี ะไรที่จะเขาไปเกีย่ วเกาะกับวิมุตติ ธรรมชาติวิมุตติ คือความหลุดพน
หรือจิตที่บริสุทธิ์นั้นไดเลย ความบริสุทธิ์ของจิตนั้นแลคือวิมุตติพระนิพพาน เหมือนเวลา
ทานตรัสรูแลวสั่งสอนโลกทั้งหลายอยู นั่นพระองคทานถึงพระนิพพานแลวตั้งแตขณะตรัสรู
ทีแรก หากวานิพพานสูญ ใครเปนผูสั่งสอนโลกใหถึงความจริงได ใครเปนผูประกาศธรรม
สอนโลก แลวใครเปนผูประกาศวา นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ ละ เมื่อพระนิพพานสูญแลว ใคร
จะมาประกาศไดละเพราะมันสูญไปตามๆ กันตั้งแตขณะที่ตรัสรู ก็พระพุทธเจานั้นเอง ผูที่
ยังมีชีวิตอยูน ั้น สั่งสอนโลกวา ทั้ง นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ ทัง้ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ คือสอนทั้ง
สองแงวา นิพพานสูญอยางยิ่งหนึ่ง นิพพานเปนความสุขอยางยิ่งหนึ่ง ก็พระพุทธเจา
พระองคที่บริสุทธิ์นั้นแล เปนผูประกาศสอนไวในธรรมทั้งสองประเภทนี้
หากวาผูไปนิพพานฉิบหายปนปแลว ใครจะอยากไปกัน พระพุทธเจาทั้งหลายยิ่ง
เปนจอมปราชญทั้งนั้น ทานจะประสงคอะไรไปพระนิพพานซึ่งเปนสถานที่ฉิบหายลมจม
เชนนั้น พระสาวกอรหัตอรหันตจะไปโงเงาเตาตุนวิ่งตามพระพุทธเจาผูเปนจอมโงทําไมกัน
ใครก็ไมอยากไป ยิ่งหลวงตาบัวนี้แลวไมยอมไปแนๆ ทีเดียว ถานิพพานสูญแบบฉิบหาย
ปนปแลว แตนี้ยอมสละชีพแลวเพื่อพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เอา พระพุทธเจาพา
ไปไหนไปทัง้ นั้น พระพุทธเจาเปนผูรูจริงเห็นจริง ทุกสิ่งทุกอยางไมไดสั่งสอนโลกดวยความ
คาดคะเน ดวยความเดา ความสําคัญตางๆ แตสอนดวยความจริง ไมไดสอนดวยความ
จดจํามาเหมือนอยางพวกเราทั้งหลาย
ความจํากับความจริงนั้นตางกัน เชนเราจําไดวาอันนั้นชื่อนั้นๆ เขาเลาใหฟงบานนั้น
เมืองนั้นเปนอยางนั้นๆ เปนความจําขึ้นมา เราก็วาดภาพขึ้นมา เชน อเมริกาเปนเมืองอยาง
นั้นๆ เราก็วาดภาพขึ้นมาเปนอยางนั้นๆ ขึ้นทันที แตพอไปถึงประเทศอเมริกาจริงๆ แลว
ภาพที่วาดไวนั้นหายไปหมดเพราะเปนของปลอม เปนความจําเอามา เหลือตั้งแตความจริง
ที่เราไปเห็นประจักษกับตัวของเราเอง เดนอยูภายในจิตใจหายสงสัยโดยประการทั้งปวง
การที่จะถึงธรรมขั้นใดก็ตาม ถาถึงดวยความจริงเห็นดวยใจแลว จะไมมีทางสงสัย
นี่พระพุทธเจาเห็นประจักษทงั้ ความสูญแหงพระนิพพาน ทั้งความสุขอันเหลือลนของพระ

๑๐
นิพพาน ดวยพระทัยพระองคเองแลวจะสงสัยอยางไร แลวจะผิดไปทีไ่ หนเมื่อนํามาสอน
โลก ฉะนั้นธรรมจึงเปนของจริงตลอดมา เรียกวาลบไมสูญเหมือนกัน
การเกิด การตาย ถายังมีเชื้ออยูก ็ลบไมสูญ ใครจะปฏิเสธสักเทาไรก็ตาม คําวาบาป
บุญ นรก สวรรค นี้ก็คือพระพุทธเจา ผูทรงรูทรงเห็นทุกแงทุกมุมแลว จึงไดนํามาสอนโลก
ดวยความรูความเห็นอันจริงจังของพระองค พวกเราไมเห็นไมรู จะปฏิเสธสิ่งเหลานั้นวาไม
มีไมเปนไดอยางไร ผูหนึ่งเห็น ผูหนึ่งไมเห็น ผูหนึ่งรู ผูหนึ่งไมรู เราจะเชื่อคนไหน ตาม
หลักความจริงแลวก็เชื่อคนที่เห็น เชื่อคนที่รู เชนคนตาบอดก็ตองเชื่อคนตาดี เดินตามคน
ตาดี คนโงกต็ องเชือ่ คนฉลาด เดินตามคนฉลาด
พระพุทธเจาเปนจอมปราชญ เปนผูเฉลียวฉลาด เราทําไมถึงจะกลายเปนจอม
ปราชญย่งิ กวาพระพุทธเจา ตําหนิติเตียนหรือลบลางศาสนธรรมของพระพุทธเจาออกหมด
แลวเอาความเกงกาจสามารถของเราเขาไปแทนที่ แลวก็กลายมาเปนไฟเผาตัวเอง อยางนี้
จะเรียกวาคนฉลาดไดอยางไร
วันนี้ไดอธิบายธรรมะ ยกขึ้นเปนสามบท ในวันมาฆบูชาใหทานทั้งหลายฟงวา สพฺพ
ปาปสฺส อกรณํ หนึ่ง กุสลสฺสูปสมฺปทา หนึ่ง สจิตฺตปริโยทปนํ หนึ่ง ใหทานทั้งหลายได
นําไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตนเอง ใหมีขอบเขตเหตุผล ประคับประคองตนเองไปดวย
ความราบรื่นดีงาม สรางคุณงามความดีไวสําหรับตน จะเปนผูไมจนตรอกจนมุมทั้งปจจุบนั
และอนาคต จะมีความสวางไสวเจริญรุงเรืองไปในอนาคตกาลขางหนา ไมเสียทาเสียทีที่
เกิดมาเปนมนุษย ดวยอํานาจแหงทุนเดิมของเราที่สรางเอาไว แลวเราก็สรางตอไปอีก
เรียกวาเปนการเพิ่มบารมีของตน ก็จะมีความเจริญรุงเรืองขึ้นไปโดยลําดับ
ในอวสานแหงการแสดงธรรมนี้ ขอบุญญานุภาพแหงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
พรอมทัง้ พระธรรมและพระสงฆ จงมาคุมครองทานทั้งหลายใหมีความสุขกาย สบายใจ
ปราศจากโรคาพยาธิ อุปสรรคอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น มีแตความเจริญรุงเรืองทัง้ ทางโลกและ
ทางธรรมโดยทั่วกัน เอาละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

