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เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ 

ตามหลกัธรรมค าสอน 

นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมมฺาสมพฺุทธฺสสฺ 
กจิโฺฉ มนุสสฺปฏลิาโภติ 
วันนี้ เป็นวันวิสาขบูชา ตรงกบัวันพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้  และดับขันธป์รินิพพาน ทั้ง 

๓ กาลตรงกบัวันนี้  ค าว่าประสตูิ บรรดาท่านทั้งหลายกค็งจะทราบทั่วๆ กนั คือวันอุบัติแห่ง
พระกายของพระองค์ อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้ว ล าดับที่สองกอ็ุบัติแห่งความเป็น

พระพุทธเจ้าขึ้นมา อุบัติในทางกายได้แก่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อน อุบัติคร้ังที่สองคือพระ

จิตได้ตรัสรู้ธรรมะอนับริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่ง ใจที่เป็นเจ้าครองวัฏฏะมาเป็นเวลานาน คือพาให้
หมุนเวียนเกดิแก่เจบ็ตาย ทุกข์ยากล าบากไม่มีสิ้นสดุ ไม่มีประมาณ กไ็ด้มาตัดสนิกนัลงในวัน

น้ันที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรม กบัวันตัดปัญหาความยุ่งยากของความทุกข์ทรมานทั้งหลายอนัมี

ความเกดิเป็นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกนั จึงเรียกว่าตรัสรู้ 
แต่การนิพพานนั้นหมายถึง พระกายที่สลายลงตามสภาพของส่วนผสม ที่โลกหรือธรรม

เรียกว่าธาต ุธาต ุ๔ ธาตุดิน ธาตุน า้ ธาตุลม ธาตุไฟ ผสมกนัเข้า เป็นของแขง็ที่มีอยู่ในร่างกาย

ของเรานี้  เรียกว่าธาตุดนิ ส่วนที่เหลวๆ กเ็รียกว่าธาตุน า้ ลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลม 
ความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายน้ีเรียกว่า ธาตุไฟ ประชุมกนัอยู่ มีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้  ส่วนผสม

ทั้ง ๔ นี้ ได้สลายตัวลงไป ถ้าโลกเราเรียกว่าตาย แต่ศัพทข์องพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้บริสทุธิ์อยู่ใน

พระทยัเรียกว่านิพพาน 
ค าว่านิพพานหมายถึงความดับสนิท ส่วนผสมน้ีจะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกบัพระทยั

คือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสทุธิ์แล้วได้อกีต่อไป จึงได้นามว่านิพพาน หมายถึงดับสนิท ดับจาก
ความผสมกนั แต่ธาตุ ๔ นี้ ไม่ดับ เมื่อสลายลงไปแล้วส่วนดินน า้ลมไฟ เป็นธาตุใดกก็ระจายลง

ไปอยู่ในธาตุเดิมของตน ธรรมชาติที่บริสทุธิ์น้ันกไ็ม่ได้ดับ สิ่งที่ดับน้ันหมายถึงสมมุติที่เคย

เกี่ยวข้องกนัให้เกดิแก่เจบ็ตาย เรียกว่าผสมกนัเข้าเป็นรูปกาย เป็นหญิงเป็นชาย หรือเป็นสตัว์ 

เป็นอะไรกแ็ล้วแต่ที่มีวิญญาณครอง น่ีคือส่วนสมมุติตามปกติของโลกทั่วๆ ไปจะไม่ปราศจาก
ส่วนเกี่ยวข้องเหล่าน้ี แม้จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้  เมื่อกรรมดีกรรมช่ัวยังมีอยู่ภายในจิตใจ

ตราบใด ใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอ านาจของกรรม ให้พาเกี่ยวข้องกบัธาตุหรือส่วนผสมไป

เร่ือยๆ เช่นนั้น 
ส่วนพระพุทธเจ้าของเรา แต่ก่อนท่านกเ็คยเป็นเช่นน้ีมากี่กปันับไม่ถ้วนเหมือนกนั แต่

พอได้ตรัสรู้ธรรมะขึ้นภายในพระทยัเท่านั้น สิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมุติ ส่วนหยาบ ส่วนกลาง 

ส่วนละเอยีดที่มีอยู่ภายในพระทยัน้ันได้สลายไปหมดในขณะที่ตรัสรู้ธรรม แล้วทรงประกาศ
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พระศาสนาได้ ๔๕ พระพรรษา คนที่มีอุปนิสยัหรือมีหูมีตาพอจะได้รู้เร่ืองความลึกต้ืนหนักเบา
จากพระพุทธเจ้า และผู้ที่มีความละเอยีดซ่ึงรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้ว กไ็ด้ตรัสรู้ตาม

เสดจ็พระพุทธเจ้าทนัท่วงท ี ที่เรียกว่าสาวกปรากฏข้ึนในโลกมีจ านวนเท่าน้ันๆ ท่านเหล่านี้ ล้วน

แล้วแต่ตามเสดจ็พระพุทธเจ้าทนั 
จากนั้นกต็ามเสดจ็ไปเร่ือยๆ ผู้ส าเรจ็พระโสดา พระสกทิา พระอนาคา ท่านกเ็ดินตาม

เสดจ็พระพุทธเจ้าไปเร่ือยๆ จากนั้นมากเ็ป็นกลัยาณปุถุชนของเรา ที่อุตส่าห์ประพฤติปฏบัิติ

ตน ตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ช้ีแนวทางไว้โดยถูกต้อง เตม็สติก าลัง

ความสามารถ หรือว่าตามสติก าลังความสามารถของตนไม่ลดละ ท่านเหล่านี้กเ็ป็นผู้ตามเสดจ็

พระพุทธเจ้าไปเร่ือยๆ ส่วนพระองค์ท่านเมื่อค าว่าการปรินิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้ว กเ็ป็นอนัว่า
ไม่มีสมมุติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่า เวลานี้ตถาคต คือองค์พระพุทธเจ้านี้ ได้

สถิตอยู่ในสถานที่น่ันที่น่ี อย่างนี้ ไม่ปรากฏ จะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสทุธิ์เท่าน้ัน ไม่สามารถจะ

แสดงตัวออกมาให้เป็นด้านวัตถุ พอโลกจะมองเหน็ได้เช่นดังที่เคยเป็นมา ในขณะที่ตรัสรู้แล้ว

ถึงวันนิพพาน 
ทนีี้ ส่วนพระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่ เสดจ็ไปทางใดคนกท็ราบว่าพระพุทธเจ้าทรง

เสดจ็ไปโปรดที่น่ันที่น่ี คือถือเอาพระกายของพระองค์เป็นนิมิต ส่วนความบริสทุธิ์ของพระองค์

นั้นแม้จะทรงพระชนม์อยู่กต็าม หรือจะนิพพานไปแล้วกต็าม จะไม่มีใครสามารถมองเหน็ได้ 

เพราะเป็นสิ่งที่ละเอยีดสุด ค าว่าพระพุทธเจ้ากห็มายถึงองค์แห่งความบริสทุธิ์น้ีแล เบื้องต้นก็

เป็นคนสามัญเช่นเราๆ ทา่นๆ มีธาต ุ๔ ดิน น า้ ลม ไฟเข้ามาผสมกนัเป็นรูปกายเช่นเดียวกบั

เรา เป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกบัพวกเรานี้  ใจกม็กีเิลส 
ค าว่ากเิลสคือเคร่ืองดองอยู่ภายในจิตใจ คอยที่จะยุแหย่ก่อกวนอยู่เสมอ นั่นท่าน

เรียกว่ากเิลส ก่อกวนให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย เศร้าโศก ให้เพลิดให้เพลิน ให้ลุ่มหลง

ต่างๆ ที่เกดิจากความประพฤตใินทางใจ แล้วกเ็ช่ือไปตามสิ่งที่คอยจะคิด ให้หลงตามอยู่เสมอ

นี้แลท่านเรียกว่ากเิลส หรือเรียกว่าอาสวะ เป็นเคร่ืองดองอยู่ภายในใจ แต่ก่อนท่านกม็ี

เช่นเดียวกบัพวกเราทั้งหลาย จึงต้องเป็นเพ่ือนเกดิแก่เจบ็ตายด้วยกนั พอได้ตรัสรู้ เท่านั้นกเ็ป็น

วาระสดุท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้อง หรือเยื่อใยในความเกดิแก่เจบ็ตายอกีต่อไป เรียกว่าเป็น

พระชาติสุดท้าย 
การนิพพานกเ็ป็นวาระสดุท้ายในการตาย ที่สตัว์โลกเราเรียกว่าตาย พระพุทธเจ้าถ้าพูด

แบบโลกเรากเ็รียกว่าตายเป็นวาระสดุท้าย จึงเรียกว่าปรินิพพาน คือดับจริงๆ ไม่ดับแบบ

หลอกๆ หลอนๆ เหมือนอย่างเหน็อยู่ในโลกนี้  ค าว่าดับแบบหลอกๆ หลอนๆ นั้นเป็นอย่างไร 

ตายลงไปที่น่ีแล้วกไ็ปโผล่ข้ึนที่น่ัน บางทเีป็นมนุษย์ ตายจากมนุษย์กลับไปเกดิเป็นสตัว์โดยเจ้า

ตัวกไ็ม่รู้  แล้วกต็ื่นร่องตื่นรอย ตื่นการเกดิการไปการมาของตนเช่นนี้  เหมือนกบัว่าไม่ได้เคยไป
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เคยมา ฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลง สิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมี สิ่งที่เคยเกดิ สิ่งที่เคยได้รับ

ความทุกข์ความล าบาก เคยสมัผสัอนัมีอยู่ประจ าวัฏฏะ ทุกข์อนันี้ ต่างคนต่างได้สมัผสักนัทั้งนั้น 

แต่ต่างคนกต่็างหลงลืมจ าไม่ได้ เมื่อผ่านเข้ามาอกีกเ็ป็นเหมือนกบัว่าพ่ึงจะพบหรือพ่ึงจะเจอ 

พ่ึงจะสมัผสัในเวลานั้น ท่านจึงเรียกว่าอวิชชา 
ความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกนั เพราะใจม ีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริง กลับหลงลืม ท่าน

จึงเรียกว่าอวิชชา หรือโมหะ ไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาของตน ผดิกนักับพระพุทธเจ้า แต่

ก่อนพระองคท์่านกเ็ป็นเช่นนี้ เหมือนกนั พอได้ตรัสรู้ธรรมะซ่ึงเป็นของจริงเท่านั้น ถ้าเป็นความ

สว่างพระพุทธเจ้ากเ็ทยีบกบัพระอาทติย์ เพียงดวงเดียวเท่าน้ันกส็ามารถที่จะส่องแสงสว่างให้

โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกนั บรรดาผู้มีนัยน์ตาอนัดี นอกจากคนเสยีจักษุเท่านั้นจะไม่มองเหน็

ดาวเดือนตะวัน จะมีกี่ร้อยพันดวงกต็าม ส าหรับบุคคลประเภทนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไร 
ที่พระพุทธเจ้าต่างจากโลกกเ็ช่นเดียวกบัดวงดาวจะมีจ านวนมากเท่าใดกต็าม สู้พระ

อาทติย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ ความสว่างมีเหมือนกนัแต่มีจ านวนน้อย แม้แต่รอบดวงตัวเองกยั็ง

จะไม่สามารถ ความรู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วย สามารถร้ือฟ้ืนพระองค์ให้พ้นจากทุกข์

ที่เคยเป็นมากี่กปันับไม่ถ้วนได้ด้วย สามารถแนะน าสั่งสอนบรรดาสตัว์ทั้งหลายผู้มีนัยน์ตา

พอที่จะมองเหน็ร่องรอยตามสวากขาตธรรม ที่พระองค์ท่านตรัสไว้โดยชอบด้วย ถ้าเทยีบแล้วก็
เหมือนพระอาทติย ์เป็นประโยชน์แก่โลกมากมาย 

ส าหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกบัดวงดาวดวงต่างๆ แม้จะมีจ านวนมากก าลังกไ็ม่

เพียงพอ ความรู้มีเหมือนกนัแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัย

หลักธรรมะจากศาสนาเลย ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอ าเภอใจของเรา คือ เป็นไปตามความรู้

ความเหน็ ความคิดความอยากเทา่นั้น กเ็ป็นเหตใุห้เสยีตัวได้ ด้วยความอยากของตัวเองเป็น

ข้าศึกต่อตัวเสยีเอง ฉะน้ันจึงต้องอาศัยหลักธรรมอนัเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือเป็นธรรมชาติที่

ถูกต้องเป็นแบบฉบับหรือเป็นแบบพิมพ์ เป็นแนวทางเคร่ืองด าเนิน เช่นเดียวกบัเราจะปลูก

บ้านปลูกเรือน ต้องมีแบบแปลนแผนผงัตั้งไว้เป็นแบบฉบับ 

จะไปสู่จุดต่างๆ กต้็องมีทางที่ตรงแน่วไปสู่จุดน้ันๆ ผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆ จุดใดกเ็ดิน

ตามสายทางซ่ึงจะไปสู่จุดน้ัน ไม่ปลีกแวะ ไม่ลดละ จุดน้ันกย่็อมเป็นที่มุ่งหวัง คือถึงได้ตาม

ความประสงค์ น่ีละที่เรียกว่าสวากขาตธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้  

เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ดังเราชาวพุทธได้สวดกนัอยู่เสมอ พระ
ธรรมอนัพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้ว 

ค าว่าชอบ กห็มายถึงถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุม สมบูรณ์เตม็ที่เรียกว่า สาตฺถ  

สพฺยญฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหมฺจริย  ปกาเสสิ น่ีเราทั้งหลายกเ็คยสวด พระองค์

ประกาศพรหมจรรย ์ คือธรรมอนัยอดเย่ียมไว้เพ่ือโลก สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ 
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ทั้งเหตุทั้งผล ทั้งส่วนต ่า ส่วนกลาง ส่วนสงูไม่มทีี่ต าหนิ และไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดย

ถูกต้องโดยไม่มีที่ต าหนิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า 
ตามธรรมดาค าพูดเราถ้าพูดไปหลายๆ ประโยค อาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามา

แฝงด้วย สมมุติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ร้อยเปอร์เซน็ต์ อาจจะปลอมเสยี ๒๐% กไ็ด้ จริงเพียง 

๘๐% เท่านั้น น่ีเป็นความรู้ เป็นค าพูดที่เกดิจากความรู้ของสามัญชนน าออกมาพูด ความจริงจึง
ไม่สมบูรณ ์ มีความบกพร่องอยู่อย่างนั้นเร่ือยๆ ไป ไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วน

บกพร่องอยู่เช่นนั้น ไม่สมบูรณ์ต้ังแต่ต้นจนอวสาน 

แต่หลักธรรมะค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ์ ล้วน

แล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวกต็าม จะแยกออกจากธรรมหมวดใดบทใด มา

พิจารณาว่าธรรมบทนั้นหมวดนั้น ในจ านวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ตาม

หลักที่ว่าสวากขาตธรรม คือตรัสไว้ชอบเลย มีอยู่ประมาณเท่านั้น อย่างนี้ ไม่มีใครจะสามารถ

คัดค้านพระพุทธเจ้าได้ ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอด

มาถึงปัจจุบันน้ีนับแล้วได้ ๒๕๑๑ ปีนี้แล้ว นับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมา แล้วยังจะคงที่

หรือคงเส้นคงวาไปอกี คงค าว่าสวากขาตธรรมไปอกี คือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ตลอดไป 

จนกระทั่งไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏบัิติตามพระองค์ท่านได้ ความจริง

นั้นแม้จะมีอยู่กไ็ม่ปรากฏ เพราะไม่มีผู้น าออกมาประพฤติปฏบิัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผล เพ่ือ

โลกจะได้ชม หรือได้บูชา จะว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสญูหายไปกถู็ก เพราะไม่มีใครสามารถจะ

ค้นเจอได้ ที่เรียกว่า สฺวากขฺาโต ภควตา ธมฺโม มีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้  ไม่มี
ใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ต้ังแต่ต้นจนอวสานเหมือนพระพุทธเจ้า ฉะนั้นจึงเป็น
ที่บูชากราบไหว้ของไตรภพ ไตรโลกธาตุ เทวดา อนิทร์ พรหม ยมยักษ์ได้กราบไหว้ เพราะไม่มี

ใครจะสู้ค าแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้าได้ 
นยิยฺานโิก หรือ นิยยานิกธรรม เมื่อผู้ประพฤติปฏบิัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพ่ือ

ถอดถอน สิ่งซ่ึงกงัวลยุ่งเหยิงที่เรียกว่ากองทุกข์ นบัแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอยีดสดุออกได้

เป็นล าดับๆ จนตามเสดจ็พระพุทธเจ้าทนัที่เรียกว่า ส าเรจ็มรรคผลนิพพาน ทางทุกแง่ทุกมุม
พระโอวาททุกบททุกบาท สอนเพ่ือถอดเพ่ือถอน สอนเพ่ือให้เป็นคนดี สอนเพ่ือให้เป็นคนรู้  

คนฉลาด ไม่ใช่สอนเพ่ือความโง่แก่สตัว์ทั้งหลาย ไม่ได้สอนเพ่ือให้สตัว์ทั้งหลายกอบโกยเอา

ทุกข์มาเผาผลาญตนเอง แต่สอนเพ่ือจะถอดถอนทุกข์ สอนแก้ความโง่เขลาเบาปัญญาของตน

ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นธรรมะค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่

กาลไหนๆ มา นอกจากโลกจะได้อาศัยเท่านั้น 
น่ีอธบิายถึงเร่ืองค าว่านิพพานของพระพุทธเจ้า เลยเตลิดมาถึงธรรมะตอนนี้  เมื่อ

พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ได้ทรงประกาศศาสนาเพ่ือประโยชน์แก่บรรดาสตัว์ทั้งหลาย
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โดยพระองค์เองบ้าง โดยสาวกทั้งหลายที่มีความเช่ือความเล่ือมใส และประพฤติปฏบิัติตาม

พระองคไ์ด้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานขึ้นมา แล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้

เบาลงบ้าง และเพ่ือศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเรว็บ้าง พอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้น 
ศาสนธรรมที่พระองค์ท่านจะทรงประกาศโดยพระองค์เอง กเ็ป็นอนัว่าระงับดับไปในขณะน้ัน

ทเีดียว นอกจากนั้นสาวกกป็ระกาศสอนกนัมา และประพฤติปฏบิัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้  
ส่วนพระพุทธเจ้ากห็มดในพระรูปพระกาย ไม่ปรากฏ จึงเรียกว่านิพพานซ่ึงตรงกบัวันนี้  

วันประสตู ิ วันตรัสรู้  วันนิพพาน ตรงกบัวันนี้ วันเดียว ทั้งสามกาลมารวมอยู่ในวันนี้ วัน

เดียว บรรดาเราทั้งหลายซ่ึงเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทย วันนี้ ได้ท าการสกัการะบูชา ท า

ความระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสทิธิ์ประสาทให้แก่โลก และกราบไหว้บูชา

ความศักด์ิสทิธิ์วิเศษของพระองค์ท่าน แม้จะนิพพานไปแล้ว คุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยัง

ปรากฏอยู่ ผลเป็นเช่นไร เหตุเป็นเช่นไร คงดั้งเดิมไว้เช่นนั้น ไม่ทรงร้ือถอนไปตาม

พระพุทธเจ้า ศาสนายังคงที่ดีอยู่ คงเส้นคงวา จัดเป็นสวากขาตธรรมอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกบั

พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ 
ฉะน้ันเราที่เป็นชาวพุทธ โปรดได้น าธรรมะค าสั่งสอนเหล่านี้ ไปเป็นเขม็ทศิทางเดินของ

เรา จะเป็นผู้สม ่าเสมอไม่โลดโผน ค าว่าสม ่าเสมอน้ันเป็นสิ่งที่งาม ความประพฤติกเ็สมอ ค า
พูดจากเ็สมอ ความประพฤติทุกด้านเป็นไปด้วยเหตุผลท่านเรียกว่าสม ่าเสมอ ถ้าขัดแย้งต่อเหตุ

ต่อผลไม่จัดว่าเป็นความสม ่าเสมอ เรียกว่าเป็นลุ่มๆ ดอนๆ สงูๆ ต ่าๆ ถ้าเป็นวัตถุจะเป็น

เคร่ืองใช้กไ็ม่ดี ถ้าเป็นอาหารกไ็ม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอปลาย หลักธรรมะค าสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้  และมีหลายขั้น ไม่ว่าจะเป็นเดก็ ผู้ใหญ่ หนุ่มสาว เพศพระ เพศ

เณร ที่เรียกว่านักบวช มีแยกแยะไว้ทุกแง่ทุกมุม ไม่ให้เสยีความหวังของผู้สนใจใคร่ต่อธรรม

ของพระองค์ท่านจะน าไปประพฤติปฏบิัติเพ่ือผลส าหรับตัวเอง 
ค าว่าธรรม ถ้าจะเทยีบเหมือนด้านวัตถุแล้ว เหมือนกบัรสอาหารที่ปรากฏตัวอยู่ ให้รู้สกึ

อยู่ด้วยชิวหาประสาทของผู้รับประทาน แต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุ เช่นเดียวกบั

รสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นน้ัน จะเป็นอาหารประเภทใดกต็าม ส่วนวัตถุที่เป็นอาหารน้ัน

เรามองเหน็ได้ด้วยตาเนื้อของเรา ส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้น เราไม่สามารถจะมองเหน็ แต่กต้็อง

อาศัยวัตถุคืออาหารช้ินนั้นๆ เป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหาร ธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติที่มองไม่
เหน็กต็าม แต่กอ็าศัยผู้ปฏบิัติคือเราๆ ท่านๆ ซ่ึงเป็นตัววัตถุโดยตรง คือเป็นมนุษย์ เป็นหญิง

เป็นชาย เป็นเดก็ เป็นผู้ใหญ่ เป็นนักบวช เป็นฆราวาสนี้แล เป็นผู้ปฏบิัติธรรม 

หัวหน้าของผู้ปฏบิัติธรรมหรือผู้รับผดิชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายกคื็อใจ ใจคือ
ธรรมชาติที่รู้ๆ อยู่ เช่นเวลาท่านเทศน์อย่างนี้ รู้อยู่ ได้ยินอยู่ นี้แลท่านเรียกว่าใจ ธรรมะซ่ึงไม่

สามารถมองเหน็ด้วยตาเนื้อ เช่นเดียวกบัใจที่มอียู่ในร่างกายนี้แล แต่ไม่สามารถมองเหน็ 
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ธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอนันี้ ได้ คืออาศัยใจ ผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากปักริิยา

ออกมาทางใดความประพฤติด้านใด จะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชม ฟังกไ็พเราะเสนาะ

โสต มีเหตุมีผล ไม่ท าเอาแบบสุ่มเดา ไม่ไปตามความอยากฉุดลากไป แต่ไปด้วยเหตุด้วยผล 

ท าอะไรไตร่ตรองเรียบร้อยแล้วค่อยท า น่ีท่านเรียกว่าใจที่มีธรรม น าความประพฤติทางกาย 

วาจาให้เป็นธรรมไปด้วย ผลที่ปรากฏข้ึนจากใจที่มีธรรมกท็ าตนให้มีความสขุความสบาย น่ี

ท่านเรียกว่าธรรม 
ที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์น้ัน นั้นเป็นช่ือของธรรม เช่นเดียวกบัช่ือของยาที่มีอยู่ใน

หนังสอื แต่ตัวยาจริงๆ ไม่ใช่ตัวหนังสอื ตัวหนังสอืน้ันเป็นแผนหรือเป็นต าราที่ช้ีบอกยาชนิด

นั้นๆ ผู้ต้องการยากไ็ปหาเอาตามต าราที่ช้ีบอก น่ีธรรมะที่ท่านสอนที่เขียนไว้ในตู้ ในคัมภีร์นั้น 

ท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกนั เรียกว่าต าราของธรรม ธรรมจริงๆ จะมีอยู่ที่ใจของคน เพราะผู้

ปฏบิัติธรรมกคื็อคน ถ้าท าช่ัวผลจะปรากฏข้ึนที่น่ี ท าดีผลกจ็ะปรากฏเป็นสขุข้ึนที่น่ี ไม่ได้ไป

ปรากฏขึ้นในคัมภีร์ คัมภีร์ทั้งหมดจะมีมากน้อยช้ีเข้ามาที่กาย วาจา ใจ ของมนุษย์และสตัว์นี้
เท่านั้น ผู้ท าดีท าช่ัวไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนและสตัว์ คัมภีร์ไม่มีทางที่จะไปท า

ดีท าช่ัว ไม่มีโอกาสที่จะไปนรก สวรรค์ ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตะรางไปเป็นคนช่ัวเสยีหาย
ที่ไหน นอกจากคนเท่านั้น 

เพราะฉะน้ันศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คน เพราะดีกคื็อคนจะท าให้ด ี ช่ัวกคื็อคนจะ

ท าให้ช่ัว ได้รับความทุกข์ความล าบากหรือความสขุความสบาย กคื็อคนประพฤติตัวให้เป็นไป

เช่นนั้นต่างหาก ศาสนาจึงสอนลงที่น่ีไม่ได้สอนไปที่อื่นใดทั้งน้ัน ฉะนั้นเราทุกๆ ทา่นที่ได้เกดิ

มาเป็นมนุษย์นี้  ช่ือว่าเรามีลาภอนัประเสริฐ ดังภาษิตที่ได้ยกข้ึนไว้ ณ เบื้องต้นนั้นว่า กิจฺโฉ 

มนุสฺสปฏิลาโภ การที่ได้มาเกดิเป็นมนุษย์นี้  เป็นลาภอนัประเสริฐ ท่านว่าอย่างนี้  ท าไมถงึว่า

เป็นลาภอนัประเสริฐเล่า เพราะมนุษย์นี้มีฐานะสงูกว่าสตัว์มากมาย ความรู้ความฉลาดกม็ี

มากกว่าสตัว์และรู้ดีช่ัวทุกอย่างด้วย 
ผู้ที่จะได้มาเกดิเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผู้มีภมูิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกบัตึก 

ห้าง ร้านใหญ่ๆ ที่มีราคาแพงๆ ทพัพสมัภาระเคร่ืองจะปลูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้อง

เพียงพอ ไม่เช่นนั้นกจ็ะกลายเป็นกระตอ๊บไป จะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ได้ เขาจะเรียกเพียง

กระตอ๊บเท่านั้น ข้อนี้กฉั็นนั้นเหมือนกนั ทพัพสมัภาระคือคุณงามความดีที่เราบ าเพญ็มา 

สมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั้นแลจึงจะอุบัติข้ึนมาเป็นมนุษย์ได้ ถ้าหากว่าภมูไิม่สามารถเช่นนั้นก็

กลายเป็นกระตอ๊บไป ที่เรียกว่าก าเนิดของสตัว์ประเภทต่างๆ นั้นเทยีบเหมือนกระตอ๊บเพราะ

ไม่ค่อยมีความหมายอะไรนัก ไปที่ไหนกม็องเหน็กนัทั่วๆ ไป ไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจ 
ดังที่เราเดินผ่านมาเหน็กระตอ๊บนาเขาเป็นอย่างไรบ้าง เป็นที่สะดุดตาเราว่าเป็นของที่มี

คุณค่าน่าต้องการไหม ไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจ แต่ไปเหน็ห้างร้าน
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ใหญ่ๆ ที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมาก จะมีความรู้สกึอย่างไร ไม่ว่าใจท่านใจเราจะ

มีความรู้สกึเช่นเดียวกนั ฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแปลกต่างจากสตัว์อยู่มากมาย ยิ่งเรา
รักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้ว เรายิ่งจะเล่ือนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ ไปอกี

เป็นช้ันๆ มนุสฺสามนุสฺโส มนุสฺสเปโต มนุสฺสเทโว นั่นมนุษย์มีหลายประเภท ถ้าเราไม่

สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลก กก็ลายเป็น

มนุสฺสเปโต มนุสสฺาติรัจฉานในร่างแห่งมนุษย์ 

คือกายเป็นมนุษย์จริงแล แต่ใจนั้นกลายเป็นสตัว์เดรัจฉาน เป็นเปรตเป็นผีไปเสยี ท า

ความเดือดร้อนแก่บ้านเมอืง ไปที่ไหนชาวบ้านเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ประเภทนั้นเขาเรียกว่า

มนุษย์ที่เป็นผ ีหรือว่าเป็นเปรตเป็นผีในร่างแห่งมนุษย์ ไม่รู้ บุญรู้บาป ไม่รู้ดีรู้ช่ัว กลายเป็นสตัว์
เดรัจฉานไปในร่างแห่งมนุษย์ น่ีถ้าไม่สามารถประคับประคองระดับของมนุษย์ ด้วยความ

ประพฤติอนัดีงามให้สมกบัภมูิมนุษย์ไว้ได้ จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้น 

ถ้าสามารถประพฤติปฏบิัติ ปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้ และให้

ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น กก็ลายเป็น มนุสฺสเทโว คือกายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอรรถมีธรรม มีความเมตตา

สงสาร รู้จักท่านรู้จักเรา รู้จักบุญคุณต่อท่านผู้มีคุณ รู้จักวิธปีฏบิัติต่อตัวว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผดิ ไม่

ท าเอาตามความอยากที่ฉุดลากให้พาเป็นไป แต่ท าตามเหตุผล เมื่อสิ่งใดถูกแล้วพยายามท าสิ่ง

นั้น จะยากล าบากไม่เป็นของส าคัญ แต่จะท าให้ได้ตามหลักกฎเกณฑท์ี่เหตุผลช้ีบอกไว้ หรือ

เป็นคนมีความรักความดีเสมอ รักศีลรักธรรม รักตัวกช่ื็อว่ารักธรรม 

เพราะการบ าเพญ็ทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลาย จะต้องบ าเพญ็เพ่ือตัว

ทั้งนั้น ส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นจะได้รับผลประโยชน์จากเรานั้นเป็นผลที่พลอยได้ คนที่มีใจ

เป็นศีลเป็นธรรมมีหิริโอตตัปปะ ละอายต่อบาปต่อกรรม ต่อความช่ัวช้าลามก มีความห้าวหาญ

ร่ืนเริงบันเทงิ เช่ือเล่ือมใสต่อคุณงามความดี ต่อบุญต่อกรรม คนประเภทนี้แลเป็นเทพภายใน

ใจ ในร่างแห่งมนุษย์นี้แล เล่ือนขึ้นไปเป็นล าดับ ถ้าสามารถประพฤติปฏบิัติตนให้ยิ่งขึ้นไป

ยิ่งกว่านั้นจนส าเรจ็เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมา กก็ลายเป็นวิสทุธเิทพขึ้นไปเป็นช้ันๆ ถึงขั้นพระ

อรหันต์เรียกว่าวิสทุธเิทพ เป็นผู้หมดจดภายในจิตใจโดยสิ้นเชิง ผู้น้ันแลจะอยู่ที่ไหนกเ็ป็นผู้

ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แล 

ร่างกายนี้กเ็ป็นก้อนธาตุ ส่วนผสมเช่นเดียวกบัโลกทั่วๆ ไป แต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสทุธิ์

วิมุตติ พุทโธ ตรัสรู้ธรรมตามเสดจ็พระพุทธเจ้าได้ น่ีช่ือว่าเป็นผู้ประเสริฐ ในมนุษย์คนเดียวนี้
แล แปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติ จากความรู้ความเหน็ที่ตนได้สดับตรับฟัง

มาแล้วอย่างไรน าไปดัดแปลงตนเอง ถ้าเราเหน็ว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่าเรากต้็องสงวนความ

เป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงาม อย่าให้เป็นไปในสุ่มสี่สุ่มห้า ยิ่งเราได้ศึกษามาก

เท่าไรแล้วกย็ิ่งจะสงวนศักด์ิศรีของตนให้มาก คือความประพฤติดี อย่าให้ความรู้ท่วมหัวแล้ว
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เอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ ใช้ไม่ได้ ผดิ เพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรม สอนลูก

ศิษย์ต้องสอนเพ่ือความรู้ความฉลาด สอนเพ่ือความเป็นคนดี ปฏบัิติหน้าที่การงานให้เป็น

ประโยชน์ ได้รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่น ไปที่ไหนคนมีความยินดีชมเชยสรรเสริญเหมือน

พ่อแม่กบับุตรเหน็กนัฉะนั้น 
ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรม สอนลูกศิษย์ต้องมุ่งให้ลูกศิษย์ดีทั้งนั้น ถ้าได้

ทราบข่าวว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่ดีๆ ครูอาจารย์กร็ู้สกึไม่สบายใจ และยังขายหน้าครูอาจารย์อกี 
เสยีเพียงคนเดียวยังต้องเสยีถึงครูถึงอาจารย์ไปอกี ถ้าเราดีครูบาอาจารย์กพ็ลอยดีไปด้วย เป็น

สริิมงคลแก่ตัวของเรา 
วันนี้แสดงธรรมะกร็ู้สกึจะแสดงไปมากหน่อย หากว่าได้ผดิพลาดในตอนใดกด็ี หวังว่า

ได้รับอภัยจากบรรดาท่านที่มา และวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากบับรรดาท่านทั้งหลายทุกๆ 

ท่านที่อุตส่าห์มาจากหน่วยต่างๆ ที่ได้มาท าประโยชน์ บ าเพญ็ประโยชน์ให้โลกได้รับความ

ร่มเยน็ เพราะคนที่ก้าวเข้ามาหาหมอน้ัน ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนตรอกจนมุม หาทางแก้ไข

ตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้ เราได้ช่วยคนที่จนตรอกจนมุมเช่นน้ันจึงช่ือว่า เราได้บ าเพญ็

ประโยชน์อย่างเตม็ที่ บุญกเ็หน็ประจักษ์ใจ มีความเยน็อกเยน็ใจว่าเราได้ปฏบิัติเตม็ก าลังใน

หน้าที่ของเราด้วย นอกจากนั้นคนไข้กห็ายไปด้วย ช่ือว่าเราบ าเพญ็ประโยชน์ 
เพราะค าว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามารดาของคนไข้ ไม่ว่าคนไข้ประเภทใด เมื่อ

มองเหน็หมอแล้วรู้สกึมีความยิ้มแย้มแจ่มใส ประหนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยกห็ายไปแล้วโรค 

เพราะความดีใจ น่ีเป็นความรู้สกึของคนไข้ที่มีต่อหมอ ดังนั้นเราผู้เป็นหมอกก็รุณาได้ให้ความ

เมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เตม็สติก าลังความสามารถของเรา การปฏบิัติต่อคนไข้ มารยาทความ

ประพฤตินี้ เป็นโอสถอนัหนึ่งซ่ึงจะมองข้ามไปไม่ได้ อธัยาศัยใจคอโอบอ้อมอารีเอาอกเอาใจ

คนไข้ น่ีเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าเป็นยากเ็ป็นโอสถอนัหนึ่ง ท าใจคนไข้ให้ดีมองเหน็หมอแล้วมีความ

อบอุ่น เยน็อกเยน็ใจสบายไปหมด ยิ่งได้รับยาเข้าแล้วกห็ายไปเลยทเีดียว หากว่าไม่หายจะตาย

ไปคนไข้กไ็ม่ได้แสลงใจกบัหมอ คนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกบัคนไข้ กม็ีความ

ภาคภมูิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเตม็ที่แล้ว ตายไปกเ็ป็นสิ่งสดุวิสยัของผู้นั้นเอง 
ทุกๆ ทา่นที่มาบ าเพญ็ประโยชน์แต่ละคร้ังๆ จึงจัดว่าได้บุญมาก คือให้ความสขุแก่คน

อื่นความสขุกต้็องย้อนมาหาเรา ไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเราน่ีแล การท าดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าผู้ใด

กเ็ท่ากบัเราท าดีเพ่ือเราเช่นเดียวกนั ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้น น่ีจัด

ว่าเป็นกรรมดี กุศลกรรม ท าลงไปที่ไหนกเ็ป็นผลดีข้ึนมาส าหรับเรา กรรมช่ัวท าคนอื่นให้

เดือดร้อน แทนที่จะท าให้หน าใจ ให้สมใจเรา แต่กลับกลายมาเราเป็นผู้ได้รับความทุกข์เพราะ

กรรมช่ัวของตนที่ท  าไปน้ันเสยี น่ีท่านเรียกว่า อกุสลาธรรม หรือ อกุสลา ธมฺมา หรือ

อกุศลกรรม 
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หลักศาสนาสอนให้เช่ือกรรม กรรมหมายถึงการกระท า คิดออกมาภายในใจกจ็ัดเป็น

กรรมคือกระท าทางใจ พูดออกทางวาจากเ็รียกว่ากรรม เพราะได้เคล่ือนไหวออกมาแล้ว 
ท าทางกายกเ็รียกว่ากรรม เราอยู่ในกรอบของกรรม ฉะนั้นโปรดได้ใคร่ครวญกล่ันกรองเร่ือง

กรรมที่ตนจะพึงท าด้วยดี อย่าท าแบบสุ่มสี่สุ่มห้า เมื่อผดิพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อ

ภายหลัง ไม่ดีเลย องค์สมเดจ็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเน้นนักเร่ืองของกรรม ให้เลือกเฟ้นให้ดี 
ปัจจุบันมีความเป็นอยู่ด้วยความราบร่ืนในความประพฤติ อนาคตจะแจ่มใสเพราะอนาคตต้อง

ไปจากปัจจุบันคือวันนี้  ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้ เป็นล าดับๆ วันหน้าก็
พยายามปรับปรุงเช่นนี้  ปีหน้าเดือนหน้าไหนกต้็องเป็นคนดีตลอดไป ดีตลอดสาย 

ถ้าเราต้องการอยากดีเฉยๆ แต่มองข้ามความประพฤติที่จะควรให้ดีน้ันเสยี แม้จะ

ปรารถนาเท่าไรกไ็ม่มีหวัง น่ีตามหลักธรรมท่านสอนอย่างน้ัน ฉะนั้นโปรดได้พากนัน าไปพินิจ
พิจารณา ส่วนใดที่เหน็ว่าสมควรแก่วิสยัของตนกโ็ปรดได้น าไปประพฤติปฏบิัติ ก าจัดสิ่งที่เป็น
ภัยซ่ึงมีอยู่ในตัวของเราทุกๆ ท่านให้หมดไป ด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วน้ี 

และขออ านวยพรให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายทุกๆ ท่านได้มีความสขุความเจริญ ปรารถนาสิ่งใด

กข็อได้สมหวังตามความมุ่งมาดปรารถนาโดยทั่วกนั เอวังกม็ีด้วยประการฉะนี้  
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