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อัจฉริยมนุษย 
 
 วันน้ีตรงกับวันอัจฉริยมนุษยบุคคลอัศจรรยอุบัติข้ึนในโลก คือพระพุทธเจาประสูติ 
ตรัสรู และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทั้งสามสมัยนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก เชนวันน้ี นับวา
เปนอุดมมงคลอยางยิ่งแกเราทั้งหลาย เพราะนาน ๆ จะมีคนอัศจรรยอุบัติข้ึนในโลกคร้ัง
หน่ึง พระองคประสูติจากพระครรภของพระนางสิริมหามายา พระบิดาคือพระเจาสุทโธท
นะมหาราช ทั้งสองพระองคทานทรงไดอัจฉริยมนุษยมาเปนพระโอรส ปรากฏเดนในหมู
ชนเปนบุคคลท่ีหาไดยาก เน่ืองจากเปนบุคคลประเภท เอกนามกึ!คือหนึ่งไมมีสอง ไดแก
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก มีเพียงครั้งละหนึ่งพระองคเทานั้น-หน่ึง พระพุทธเจาตรัสคํา
ใดลงไปแลวตองเปนความจริงไมมีสอง-หน่ึง พระญาณท่ีทรงรูเห็นอะไรแลว สิ่งนั้นตอง
เปนจริงไมมีผิดพลาด-หน่ึง จึงจัดวาเปนอัจฉริยมนุษย คือบุคคลท่ีอัศจรรยและแปลกจาก
โลกทั่ว ๆ ไป ทรงอุบัติขึ้นในระหวางกรุงกบิลพัสดุ และกรุงเทวทหนครตอกัน แตในท่ีน้ีจะ
กลาวพระประวัติเพียงยอ ๆ พอสมควรแกเวลา 
 เมื่อพระสิทธัตถราชกุมารองคพระโพธิญาณประสูติแลว ทรงไดรับการบํารุงบําเรอ
เปนพิเศษ เสด็จประทับอยูปราสาทสามหลังตามฤดูกาล มีนางสนมขับกลอมบําเรออยู
ตลอดกาล พระบิดาทรงใหการรักษาและบํารุงทุกอยางเปนที่พอพระทัย ส่ิงท่ีจะทําการรบ
กวนพระทัยใหขุนมัวไมทรงใหม ี ใหเสด็จอยูโดยความสะดวกพระกาย สบายพระทัย พอ
ทรงเจริญพระชนมายุไดสิบหกพรรษาก็ทรงไดรับราชาภิเษก มีพระนางยโสธรา (พิมพา) 
เปนอัครมเหสี ครองแผนดินแทนพระราชบิดา ทรงครองราชสมบัติไดสิบสามป ในระยะท่ี
เสวยราชสมบัติอยูน้ันก็ทรงสํานึกพระทัยวา บัดนี้พระองคเปนผูใหญแลว ทรงคิดอาน
ไตรตรองทางดานการปกครอง เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติบานเมือง และทรง
ไตรตรองอุบายวิธีเพื่อปกครองไพรฟาประชาราษฎร ใหมีความรมเย็นในรมเงาแหงพระ
บารมีของพระองค 

ยิ่งทรงคิดไปมาก ก็ยิ่งเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระองคที่จะทรงรับภาระมากไปไมมีสิ้น
สุด ประกอบกับพระบารมีที่ทรงสรางมาอยางมากมาย ซ่ึงกําลังเขาข้ันสมบูรณเต็มท่ีแลว
เปนเหตุบันดาลข้ึนในพระทัย อยากจะเสด็จประพาสพระอุทยานและสถานที่ตาง ๆ เม่ือ
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เสด็จประพาสไปในสถานท่ีใดและคราวใด ก็เผอิญใหทรงพบแตสิ่งที่ทําใหสลดพระทัย คือ
เม่ือเสด็จประพาสพระอุทยานคร้ังแรก ก็ไดทอดพระเนตรเห็นทารกพึ่งคลอดใหม ๆ ตัว
เล็ก ๆ นอนคลุกเคลากับฝุน ปราศจากผูใหความอารักขาเพ่ือความปลอดภัยอยูระหวาง
ทางเสด็จ พระองคทอดพระเนตรเห็นและพิจารณาจนเกิดความสลดสังเวชพระทัยในทารก 
แลวรับส่ังใหพาเสด็จกลับพระราชวัง 

เสด็จประพาสวาระท่ีสอง ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนแกถือไมเทาเดินงกงันอยูดวย
ความทุกขทรมานในระหวางทางเสด็จ ก็ทอดพระเนตรเห็นและสลดพระทัย แลวรับส่ังให
พาเสด็จกลับ เสด็จออกประพาสวาระท่ีสาม ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนตาย ซ่ึงในพระราช
วังไมคอยจะมีคนประเภทที่นาสลดสังเวชปะปนอยู เพราะเกรงจะกระเทือนพระทัยแลวจะ
เสด็จออกผนวช เน่ืองจากทางสํานักพระราชวังเคยทราบจากนักทํานายไวกอนแลววา พระ
องคมีคติเปนสอง คือ หน่ึง ถาครองราชสมบัติจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ สอง ถาเสด็จ
ออกผนวชจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ดังนั้นจึงมีการกวดขันกันโดยทางลับ เมื่อเสด็จออก
ประพาสวาระท่ีส่ี ก็ไดทอดพระเนตรเห็นเพศสมณะ ซึ่งเปนเพศที่ตองพระทัยเพื่อทาง
ดําเนินของพระองคผูเปนหนอพระโพธิญาณอยูแลว 

แตสมณะในคร้ังน้ันจะเปนสมณะประเภทใดน้ัน สันนิษฐานยาก ถาเปนประเภทนัก
บวชนุงเหลืองหมเหลือง เชน ประเพณีของพระไทยเราก็คงจะยังมีขึ้นไมได เพราะพระพุทธ
ศาสนาที่ประสิทธิ์ประสาทสมณะประเภทนี้ยังไมอุบัติ คงจะเปนสมณะที่มีอยูตามประเพณี
นิยมของคนสมัยนั้น ท่ีบวชแลวเท่ียวทําความสงบ กาย วาจา ใจ ดวยการประพฤติตบธรรม
อยูตามลัทธิของตน และเคยมีเกล่ือนอยูในโลกมาเปนเวลานาน ทั้งสี่วาระที่พระองคทอด
พระเนตรเห็นน้ีเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับจะเตือนพระบารมีท่ีทรงบําเพ็ญมา ใหสนพระทัยเพ่ือ
บําเพ็ญพระบารมีใหย่ิงข้ึน ทั้งพระองคเองก็สนพระทัยตอสภาพทั้งสี่นี ้ จนเกิดความสลด
สังเวชเต็มพระทัย 
 ในวาระสุดทายท่ีทรงเห็นเพศสมณะ รูสึกวาเปนเพศท่ีมีความสงบเสง่ียม นา
เล่ือมใสและยินดี เปนเหตุใหพระองคพอพระทัยอยากจะบําเพ็ญพระองคในเพศนั้นมาก
ขึ้น ในราตรีวันน้ันคลายกับพระบารมีบันดาล ใหทรงคิดอานไตรตรองเรื่องโลกและธรรม 
และทรงยอนกลับไปพิจารณาเรื่องเกิด แก เจ็บ ตายซึ่งปรากฏในคลองจักษุคราวเสด็จ
ประพาสอยางติดพระทัย ทรงเทียบพระองคกับสภาพที่ประสบนั้นเขาในลักษณะเดียวกัน 
วาความเกิดของเรากับเด็กท่ีทรงเห็นน้ันมีเทากัน ความแกของเรากับคนแกที่ทรงเห็นนั้นมี
เทากัน ความทุกขของเรากับคนที่ทรงเห็นเปนทุกขนั้นมีเทากัน ความตายของเรากับคนท่ี
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ทรงเห็นนอนตายอยูน้ันมีเทากัน แมเราเปนกษัตริยอยูในหอปราสาทก็คืออยูในหอง เกิด 
แก เจ็บ ตายน่ันเอง ไมมีอะไรผิดแปลกแตกตางกันกับสิ่งที่เราไปเห็นมาแลว เขากับเรามัน
อยูในหองขังของความเกิด แก เจ็บ ตายเชนเดียวกัน 

เหมือนนักโทษอยูในเรือนจํา แมจะเปนคนชาติช้ันวรรณะใด ก็คือนักโทษผูถูกคุม
ขังอยูนั่นเอง ความเกิด แก เจ็บ ตาย ที่มีประจําตัวอยูทุกขณะนี ้ถึงแมเราจะเปนกษัตริยปก
ครองแผนดิน มียศถาบรรดาศักด์ิสูงตามคําเขาเสกสรรให แตความเกิด แก เจ็บ ตาย เขามิ
ไดเคารพนับถือวาเราเปนกษัตริย พอจะเกรงขามอํานาจของเรา เขาก็คือเขาอยูนั่นเอง มิ
หนําเราเปนกษัตริยปกครองคน เขายังกลับมาเปนกษัตริยปกครองเรา และมีอํานาจมาก
กวาเราเสียอีก ไมเพียงเขาจะปกครองเราคนเดียว เขายังมีอํานาจวาสนามาก สามารถปก
ครองคนและสัตวทุกประเภทไดทั่วทั้งไตรภพ สั่งใหเกิดเมื่อไรได สั่งใหแกไปทุกขณะได ส่ัง
ใหทุกขทรมานเมื่อไรได สั่งใหตายเมื่อไรได ไมมีอะไรกลาขัดขืนคําสั่ง ทุกสิ่งตองยอม
จํานนเขาอยางราบคาบ ไมมีฝาฝนไปไดแมแตกระเบียดเดียว 

เรามัวเขาใจวาตนมีอํานาจราชศักด์ิปกครองคนท้ังแผนดินได แตไมเห็นมีอํานาจปก
ครองความเกิด แก เจ็บ ตายได จะเขาใจวาเรามีอํานาจราชศักด์ิอยางไรได แสดงวาอํานาจ
เรายังไมพอแกการปกครอง เพราะเรายังยอมจํานนตอความเกิด แก เจ็บ ตายเหมือนโลก
ทั่ว ๆ ไป ไมอาจบังคับใหส่ิงเหลาน้ีอยูใตอํานาจได เม่ือเปนเชนน้ี สมควรแลวหรือท่ีเราจะ
ทําความนอนใจ นั่งคอยนอนคอยความทุกขทรมานซึ่งอยูบนศีรษะ ไมหาทางหลีกเล่ียงหรือ
รบรันห่ันแหลกกันจนเห็นจุดความจริงของส่ิงเหลาน้ี แลวควาเอาชัยชนะมาครอง 
 เพศสมณะท่ีเราไดเห็นน้ัน เปนเพศท่ีจะชวยใหเรามีทางหลีกเล่ียง หรือหลุดพนจาก
อํานาจมหาศาลน้ีได เพราะเพศน้ันเปนเพศท่ีไตรตรองหามูลความจริง ทั้งทางผิดและทาง
ถูก เปนเพศที่สงบ ถาเปนยาก็เปนประเภทแกไดในโรคสารพัดของคนและสัตว ไมมีโรค
ชนิดใดจะฝาฝนยาขนานนั้นไปได เพศนี้ก็เปนเพศจะแกทุกขไดโดยแนนอน ทั้งทุกขทาง
กายและทุกขทางใจ ทั้งทุกขในการกอภพกอชาต ิ ทั้งทุกขเพราะกิเลสสังหารใจ เพศน้ีเปน
เพศจะระงับดับภัยท้ังหลายท่ีกลาวมาไดจริง 

ลจเพราะมองดูแลวเปนเพศท่ีนุมนวล ออนโยนทางมรรยาทและมีใจเปนธรรม แต
เปนเพศท่ีแข็งแกรงตอการพิสูจนหามูลความจริง ไมถอยทัพกลับเกิดกลับตาย และยอม
อยูใตอํานาจของทุกขทั้งมวล อยางไรเราคงจะมีทางปลดเปลื้องตนออกจากความกดขี่
บังคับของสิ่งที่โลกกลัว ๆ กัน คือ กองทุกขมหาศาลและยืดเยื้อนี้ได ดวยเพศแหงนักบวช
แนนอน ในราตรีวันน้ันบรรยากาศก็รูสึกเงียบสงัดไปหมดทุกทิศทุกทาง ไมมีสิ่งใดไหวติง
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และสงเสียงรบกวนพระทัยใหทรงพลั้งเผลอพระองค ทรงมีโอกาสรําพึงไตรตรองสภาพ
การณทุกดานอยางเต็มพระทัย 
 พอทรงยุติจากเหตุการณในวาระน้ัน แลวกาวเสด็จออกทางพระทวารที่เปดไว ก็พอ
ดีกับเหตุการณที่ทรงพิจารณาพึ่งยุติลงนั้น มาแสดงความจริงข้ึนกับคณะนางบําเรอผูขับ
กลอมโดยทางอากัปกิริยา ไมเปนที่พอพระทัยและนาสลดสังเวชยิ่งขึ้นอีก บางนางนอนใน
ลักษณะของคนตายแลว บางก็ทิ้งแขงทิ้งขาทิ้งอวัยวะ บางก็เปลือยทอนหนา บางก็เปลือย
ทอนหลัง บางก็เปลือยหมดทั้งอวัยวะ นํ้าลายไหลออกมุขทวารเหมือนคนกําลังสลบไสล 
บางก็กัดฟนกรอดๆ  และบนพึมพําทั้ง ๆ กําลังหลับอยู เครื่องดนตรีตกทิ้งเกลื่อนอยูตาม
บริเวณอยางไมมีระเบียบสวยงามอะไรเลย ทอดพระเนตรไปทางทิศใดในบริเวณน้ัน มี
ลักษณะเชนเดียวกันหมด ซึ่งแตกอนมาไมเคยแสดงอาการเชนนี้ ปรากฏแกพระทัยในเวลา
น้ันเหมือนปาชาผีดิบ ทั้งเปนสักขีพยานกับสภาพการณที่พึ่งพิจารณามาอยางสด ๆ รอน ๆ 
อีกดวย 

สุดที่จะทนอยูในปาชาผีดิบเชนนี้ได จึงเสด็จกลับเขาในหองพระบรรทม จะเสด็จ
เย่ียมพระราหุล พระปโยรส ก็เกรงพระชายาจะทรงต่ืนจากบรรทม และจะเปนอุปสรรคตอ
การทรงผนวช ทรงขบพระทนตกล้ันพระทัยจําเสด็จจากไปในราตรีวันน้ัน โดยไมทรงอําลา
ใคร ๆ มีนายฉันนอํามาตยและมากัณฐกะตามเสด็จ มีพระทัยมุงตอการทรงผนวชอยาง
แรงกลา เม่ือเสด็จถึงสถานท่ีและทรงผนวชเสร็จแลว ก็ทรงรับส่ังใหนายฉันนะนํามากลับ
พระราชฐาน สวนพระองคก็กลายเปนนักบวชและเปนคนขอทานเขามาเสวย พอยังชีวิตให
เปนไปในวันหน่ึง ๆ และทรงบําเพ็ญพระบารมีอยางสุดกําลังของมหาวีรบุรุษ ทรงสละทิฐิ
มานะ สละพระราชสมบัติ ไพรฟาประชาราษฎรแผนดินกวางแคบ พระชนกชนนี พระชายา
และพระโอรสสุดท่ีรัก ตลอดตําแหนงพระมหากษัตริย ทรงสละโดยไมมีความอาลัยเสีย
ดาย 

ประทับอยูในปาในเขาอันเปนสถานท่ีใคร ๆ ไมพึงปรารถนา ความเปนอยูทุกอยาง
ยอมมีความลําบากและฝดเคืองไปตาม ๆ กัน เพราะศาสนายังไมมี คนชาวปาเปนผูใหทาน 
ทุกสิ่งที่อาศัยเขาตองเปนปาไปตามคน ทรงเขาอยูอาศัยดวยความลําบากเชนน้ันถึงหกป 
จึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาข้ึนมาในโลก ไมใชเปนกิจที่ทําไดอยางงายดายเลย วันพระองค
ตรัสรู ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก ซ่ึงคลายกับวันน้ี นับวาเปนวันอุดมมงคลอยางย่ิงสําหรับ
พวกเรา ที่ไดพรอมกันมาทั้งทางใกลและทางไกล มาทําความระลึกกราบไหวถึงพระองค
ทาน 



 

แวนดวงใจ ๑๑๖ 

๑๑๖ 

พอสําเร็จดังพระทัยหมายแลว ก็ไมทรงทําความขวนขวายนอย เสวยสุขเฉพาะพระ
องคผูเดียว ยังมีพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่งในมวลสัตว ทรงเท่ียวแนะนําส่ังสอนเวไนยชน 
ผูมีอุปนิสัยควรแกการอบรม พระปฐมฤกษแหงธรรม ทรงแสดงแกพระเบญจวัคคียทั้งหา
ดวยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จนไดบรรลุธรรมเบ้ืองตนคือ พระโสดาบัน อันดับตอไปก็
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร จนทานท้ังหาไดสําเร็จพระอรหันต เปนพระอริยบุคคลข้ันสูง
สุดข้ึนมาในวงพระศาสนา เพราะพระปรีชาสามารถของพระองค จากน้ันก็ทรงรับส่ังแกพระ
สาวกเหลาน้ัน ใหชวยประกาศพระศาสนาส่ังสอนประชาชน โดยรับสั่งมิใหไปซ้ํารอยกัน
แหงละสององค เพราะพระสาวกมีนอย เกรงจะไมทั่วถึงประชาชน 

บรรดาสาวกซึ่งเปนที่ไววางพระทัยของพระพุทธเจา และไวใจตัวเองไดอยางเต็มที่
แลว ก็เท่ียวแนะนําส่ังสอนประชาชนใหรูจักศาสนาวา มีสวนสําคัญและเกี่ยวของกับตน
อยางไรบาง บรรดาประชาชนเม่ือไดรับการแนะนําส่ังสอน ยอมซาบซ้ึงในรสพระสัทธรรม 
และรูจักการทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตลอดคุณงามความดีประเภทตางๆ ที่
ควรไดควรมีแกตน จนสําเร็จมรรคผลข้ึนมาในทามกลางแหงการส่ังสอนก็มี ผูไดรับการส่ัง
สอนแลวนําไปปฏิบัติโดยลําพังตนเอง จนสําเร็จมรรคผลข้ึนเปนช้ัน ๆ ก็ม ี ท้ังฝายนักบวช
และฆราวาส 

เม่ือสาวกมีจํานวนมากข้ึนและตางก็ชวยกันส่ังสอนเพ่ือพุทธภาระใหเบาลง พระ
ศาสนาก็แผกระจายไปทุกทิศทุกทาง นับแตพระพุทธเจาตรัสรู และทําการส่ังสอนเวไนยชน
มาเปนเวลา ๔๕ พรรษา พระศาสนานับวาเจริญแพรหลาย และผิดปกติกวาศาสนาทั่ว ๆ 
ไปที่ทําการสั่งสอนกันอยูในสมัยนั้น เนื่องจากพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้น เปนธรรม
ท่ีอัศจรรยย่ิง คนในสมัยน้ันไมมีใครสามารถจะรูได มีพระพุทธเจาพระองคเดียวทรงรูเปน
พระองคแรก จึงทรงสามารถประกาศพระศาสนาไดอยางกวางขวาง พอพรรษาที ่๔๕ ลวง
แลวจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน แมเชนน้ัน ยังทรงเมตตาประทานหลักพระศาสนาไวเพ่ือ
เปนองคแทนศาสดา 

ในขอนี้มีพระสาวกบางทานกราบทูลถามพระพุทธเจา ดวยความวิตกกังวลและนอย
ใจ โดยเกรงวาเวลาพระองคปรินิพพานแลวจะไมมีครูอาจารยแนะนําส่ังสอน พระองคก็
ทรงยกพระธรรมวินัยขึ้นแสดงเปนองคแทนศาสดาวา “พระธรรมและพระวินัยน้ีแล จะ
เปนศาสดาแทน เม่ือเราตถาคตลวงลับไปแลว ผูใดมีความจงรักภักด ี มีความเชื่อเลื่อมใส
ในตถาคต และมีความมุงหวังจะเปลื้องทุกขเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ผูน้ันจงมีความ
เคารพในพระธรรมวินัยท่ีตถาคตส่ังสอนไวแลวเถิด เพราะหลักธรรมที่เปนองคแทน



 

แวนดวงใจ ๑๑๗ 

๑๑๗ 

ตถาคตลวนเปนสวากขาตธรรม ที่กลาวไวชอบแลวทั้งนั้น ไมมีสิ่งใดจะบกพรอง และแสดง
ไวแลวดวยความบริสุทธ์ิใจ ท้ังเปนนิยยานิกธรรม สามารถยังผูปฏิบัติตามใหพนจากทุกข
ไดโดยชอบ เชนเดียวกับตถาคตยังอยู แมการผานไปแหงเราก็ไมมีอะไรจะกระทบ
กระเทือนถึงมรรคผลนิพพาน อันผูปฏิบัติจะพึงไดพึงถึงดวยขอปฏิบัติของตน 

อนึ่ง การปรินิพพานเปนเร่ืองจิตท่ีบริสุทธ์ิ จะเคล่ือนยายจากกองสังขารอันเปนสวน
ผสมจะสลายจากกันเทาน้ัน หาไดกระทบกระเทือนแกวงพระธรรมวินัย อันเปนทางพน
ทุกขของผูปฏิบัติชอบและผูมีความบริสุทธิ์ทั่ว ๆ ไปไม และการปรินิพพานเปนเรื่องของ
เราตถาคตโดยเฉพาะ ไมเก่ียวกับมรรค ผล นิพพานอันพึงไดพึงถึง จะมีสวนเสียหายไป
ดวยแตอยางใด เพราะสวากขาตธรรมท่ีเราตถาคตแสดงไวแลว ก็เพื่อมรรคผลนิพพานทั้ง
น้ัน ไมมีธรรมบทใดบาทใดจะบกพรองไปตามการปรินิพพานของเรา ฉะนั้น ทุกทานจงมั่น
ใจและแนใจตอหลักพระธรรมวินัยท่ีเราไดแสดงไวแลว น่ีแลจะนําทานท้ังหลายใหพนทุกข
โดยสมหวัง” 
 ดังนั้น พวกเราผูมีความตั้งมั่นตอหลักธรรม ประพฤติใหเปนไปอยู จึงเทากับไดเขา
เฝาพระพุทธเจาอยูตลอดกาล เพราะคําวา “ศาสดา” น้ัน มิไดหมายถึงพระรูปพระโฉม
โดยเฉพาะ เพราะเปนสภาพมีอันแตกสลายเชนเดียวกับส่ิงท่ัว ๆ ไป แตหมายถึงพระทัยที่
บริสุทธ์ิ และพระธรรมท่ีตรัสไวโดยชอบธรรม ซึ่งเวลานี้ยังสถิตอยูกับผูบําเพ็ญทุกทาน มิได
นิพพานไปตามพระองค โปรดยึดหลักธรรมน้ีไวบนเศียรเกลาตลอดเวลา จะเปนการบูชา
พระพุทธเจาตลอดกาล 
 จวนวาระสุดทายก็มีผูมาทูลถามวา เมื่อพระองคปรินิพพานไปแลว นานประมาณ
เทาไรพระอรหันตจะส้ินสูญจากโลก มรรคผลนิพพานจะยังมีอยูในโลกนานประมาณเทาไร 
พระพุทธเจาตรัสวา “ก็หลักพระธรรมวินัย ตถาคตมิไดแสดงใหผิดจากเหตุผลอันเปนฐาน
ท่ีเกิดข้ึนแหงมรรค ผล นิพพาน พอผูปฏิบัติตามจะผิดหวังในกาลที่ลวงไปแลวแหงเรา แต
เราแสดงเพ่ือมรรค ผล นิพพานทั้งนั้น เหตุใดจึงตองมาถามอยางนั้น ผูใดมีความสนใจใคร
ตอการปฏิบัติธรรมท่ีเราแสดงไวชอบแลว ผูน้ันจะไดรับความเปนธรรมอยูตลอดกาล ทั้งที่
ตถาคตยังมีชีวิตอยู และตถาคตนิพพานไปแลว เพราะสวากขาตธรรมไมนิยมกาล สถานท่ี 
บุคคล แตเปนอกาลิโกอยูตลอดกาล ถายังมีผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยูตราบใด พระ
อรหันตจะไมสูญส้ินจากโลกอยูตราบน้ัน 

ฉะนั้นจึงไมควรสงสัยในสิ่งที่ไมนาสงสัย แตควรสงสัยในตัวเอง วาเวลาน้ีเรามีความ
ขยันหมั่นเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจาสอนหรือไมเทานั้น เปนส่ิงท่ีควรสนใจในตัว



 

แวนดวงใจ ๑๑๘ 

๑๑๘ 

เอง ถาเปนผูเกียจครานหมดศรัทธาตอพระสัทธรรม แมตถาคตจะยังมีชีวิตอยู ผูนั้นก็คือ
โมฆบุรุษ โมฆสตร ีผูเปลาจากประโยชนอยูน่ันเอง ถึงแมวาเขาจะจับชายสบงจีวรตถาคตอยู 
ก็หาไดชื่อวาไปตามตถาคตไม แตผูปฏิบัติสมควรแกธรรมน่ันแล ชื่อวาผูไปตามเราตถาคต 
ช่ือวาบูชาตถาคต บูชาพระธรรม และพระสงฆอยูทุกระยะกาล” 
 น่ีเปนพระโอวาทท่ีตรัสกับผูมาทูลถามจวนวาระสุดทาย ซึ่งเปนพระโอวาทที่ประทับ
ใจของผูมุงตอธรรมอยางยิ่ง จะไดพยายามบําเพ็ญตนโดยความสมํ่าเสมอ เชนเดียวกับสมัย
ที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู และคอยตักเตือนอยูตลอดเวลา โดยธรรมท่ีประทานไว
แลว เชน ผูปฏิบัติถูกหรือผิดก็แสดงถึงผลวา ตองเปนความสุขหรือความทุกขอยูเชนเคย 
ไมมีการเปล่ียนแปลง พระธรรมที่ประทานไวเปนความคงที่ตอเหตุผล สมกับธรรมท่ีตรัสไว
ชอบแลว และเปนธรรมคงเสนคงวาสําหรับผูปฏิบัติตาม ไมเปนอยางอื่น 
 หลักใหญของธรรมที่ตรัสรวมไว เปนสัจจะความจริงแลวตรงไปโดยถายเดียวน้ัน 
เรียกวา อริยสัจ ขอตนตรัสเรื่อง ทุกข คือ ความบีบค้ัน มีทั้งสัตว ทั้งคน ทั้งทาน ท้ังเรา มี
ทั้งทางกายและทางใจ ความบีบค้ันทําคนและสัตวใหอยูสบายไมได ถาเปนนํ้าก็ถูกรบกวน
อยูเสมอ หาเวลาน่ิงและใสสะอาดไมได ขึ้นชื่อวาทุกขไมไปรบกวนในสถานที่อื่น แตจะรบ
กวนที่กายที่ใจของมนุษยและสัตว และทําใหไดรับความทุกขเดือดรอนขึ้นทันทีที่ทุกขเขาถึง
ตัว แมจะยืน เดิน น่ัง นอนอยูตามปกต ิก็ตองแสดงอาการเอนเอียงหรือกระดุกกระดิกขึ้น
มาทันที และแสดงอาการระสํ่าระสาย ถามากกวานั้นทนไมไหวก็ถึงตาย 
 ขอที่สองตรัสเรื่อง สมุทัย คือความคะนองของใจที่แสดงตัวอยูภายในใจของคนและ
สัตว แลวระบายออกมาทางกาย ทางวาจา อันดับแรกก็แสดงเปนความอยากและคอย
เคลื่อนขึ้นไปเปนความทะเยอทะยานไมมีทางสิ้นสุด ไมมีขอบเขตแหงความเพียงพอของ
ความอยากประเภทน้ี ไมมีปกติประจําตัว แตปนเกลียวอยูทํานองนั้น แมจะไดสิ่งที่ตน
ตองการมาครองอยางสมหวังแลว ก็ไมวายที่จะเอื้อมออกไปดวยอํานาจแหงความอยาก ไม
มีใครในโลกจะสามารถปฏิบัติตัวตอความอยาก ใหไดระดับและอยูในความพอดีได ทานจึง
เรียกวาสมุทัย คือความโผลตัวอยูเสมอ ย่ิงกวาวานร (ลิง) ตัวคะนองเสียอีก 
 ขอที่สาม ตรัสเร่ือง นิโรธ ความดับทุกขทางใจ ชื่อวาทุกขที่สําเร็จรูปมาจากสมุทัย
เปนผูผลิตขึ้น ยอมดับลงเพราะนิโรธธรรม แตการกลาวถึงนิโรธจําตองกลาวถึงมรรคใน
ระยะเดียวกัน เพราะมรรคเปนอุบายหรือเครื่องมือดับทุกข ถาไมมีเครื่องมือก็ดับทุกขไม
ลง เชนเดียวกับการดับไฟ ตองมีเครื่องมือ ถาไมมีเครื่องมือในการดับ ไฟก็ดับไมลง
เหมือนกัน 



 

แวนดวงใจ ๑๑๙ 

๑๑๙ 

 มรรค แปลวา ทางดําเนินเพื่อพนทุกข หรืออุบายวิธีดับทุกข ซึ่งมีมาก แตยอลงก็มี
เพียงสาม คือ ศีล สมาธ ิปญญา หรือทาน ศีล ภาวนา นี่คือเครื่องมือดับทุกขแตละประเภท 
ตามที่ทุกขซึ่งมีหลายประเภท การใหทานหรือการแบงปนเปนอุบายหรือวิธีดับสมุทัย คือ
ความตระหน่ีถ่ีเหนียว เกิดจากความเห็นแกตัวเปนมูลฐาน โลกจะตั้งอยูได ธรรมจะเจริญ 
ตองอาศัยทานการใหหรือแบงปน ท่ีเรียกวาสังคหวัตถุ และสังคหธรรม สงเคราะหกันท้ัง
ดานวัตถุและดานธรรมะ นับแตความรูวิชาเปนตนไป สัตวและคนท้ังโลก นับแตบิดา
มารดากับบุตร ผูใหญกับผูนอย อาจารยกับศิษย นักเรียนกับครู สัตวเล้ียงกับเจาของ และ
สัตวตอสัตว มีสังคหวัตถุและสังคหธรรมเปนเคร่ืองประสาน หรือยึดเหน่ียวนํ้าใจกันเปน
ประจํา โลกจึงอยูดวยกันโดยความสนิทสนมและความเปนปกแผนแนนหนาไดตลอดมา 

คําวา ทาน คือทานอยางเปดเผยที่รู ๆ กันหน่ึง ทานในหลักธรรมชาติไดแกการ
สงเคราะหหรือแบงปนกัน เชน มารดา บิดา ครู อาจารย สงเคราะหลูกและลูกศิษย ซึ่งมิได
คิดวาตนทําทาน แตกิริยาท่ีทําน้ัน ๆ ก็คือทานนั่นเอง แตเปนทานในหลักธรรมชาติ คือ
ความจําเปนตองทําตอกัน ตามวิสัยของคนและสัตวที่อยูดวยกัน จะตองทํากันทั่วโลกจะเวน
เสียไมได ดังนั้น ทานจึงเปนของใหญโตคํ้าจุนโลกและคํ้าจุนธรรม ใหตั้งเปนโลกและเปน
ธรรมอยูไดตลอดมา ถาจะเทียบกับบานเรือนก็ไดแกรากฐานท่ีผูกโครงเหล็ก เทคอนกรีต
เพ่ือความม่ันคงของบานเรือนน่ันเอง พระพุทธเจาจะเปนศาสดาสอนโลกไดก็เพราะทาน
บารมี จะขาดไปไมได และทรงปฏิบัติตอสัตวโลกตลอดมาจนวันนิพพาน 

ทางเดินของพระพุทธเจาที่เกี่ยวกับสัตวโลกก็คือทานอยูนั่นแล ไดแก ใหทานวัตถุ
และใหทานธรรม แมปรินิพพานไปแลว ก็ยังประทานธรรมวินัยไวเพ่ือเปนทานแกสัตวโลก
ตลอดมาถึงพวกเรา ซึ่งพอมองเห็นฟาเห็นดิน มองเห็นบุญเห็นบาปไดบาง ก็เพราะธรรม
ทานของพระพุทธเจานั้นแล ดังนั้น ทานจึงเปนธรรมลึกซ้ึงและจําเปนท่ัวโลกเหลือท่ีจะ
พรรณนา จึงขอยุติไว สวนศีลและภาวนาไดเคยอธิบายมาบางแลว เขาใจวาคงไมมีทานท่ีจะ
สงสัย มีอยูเพียงวาเราจะดําเนินใหถึงข้ันบริบูรณไดแคไหนเทาน้ัน ธรรมท่ีกลาวน้ีเรียกวา
มรรค คือทางพนทุกขเปนระยะ ๆ เม่ือมรรคท่ีบําเพ็ญใหสมบูรณเต็มท่ีแลวก็สามารถดับ
ทุกขได กลายเปนนิโรธข้ึนมาในขณะน้ันน่ันแล เพราะธรรมท้ังส่ีน้ีทํางานเก่ียวโยงกัน สวน
ชื่อของธรรมเหลานี้ทานแยกจากกันเหมือน นาย ก. นาย ข. นาย ค. และนาย ง. คนละ
ชื่อ แตทํางานบังคับเคร่ืองยนตอยูในเคร่ืองแหงเดียวกันฉะน้ัน 
 ดังนั้น โปรดทําความพยายามฝกหัดอบรมตนใหเปนท่ีม่ันใจในปจจุบันน้ี ในชาติน้ี
เราเปนมนุษย หมดความสงสัยในความเปนอยางอ่ืน แมจะอยูดวยกันกับสัตว แตก็แนใจวา



 

แวนดวงใจ ๑๒๐ 

๑๒๐ 

เราเปนมนุษย ทั้งไดผานทุกสิ่งทุกอยางมาดวยความรูความเขาใจมากกวาสัตว เพื่อภูมิ
ธรรมของเราใหยิ่งขึ้นไปกวาที่เปนอยู โปรดภาวนาดูตัวเอง จะเห็นเร่ืองท่ีควรติและควรชม
เกิดขึ้นกับใจ เชน ทุกขเปนสิ่งที่ควรตําหนิเพื่อหาทางออก จึงควรพิจารณาใหรูเร่ืองของเขา 
ตามธรรมดาทุกขไมเคยอยูที่ไหน ซึ่งควรจะรูอยูกับตัว เพราะมีอยูที่นี่เปนประจํา 

เราจะปลูกบานสรางเรือนใหทุกขอยู แตทุกขไมยอมอยู ถาเปนกายและใจของสัตว
และของคนแลว ทุกขชอบเต็มที ่ และอยูไดตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง ตลอดกาลที่กายและใจ
ยังควรแกเขา พาเกิดก็เกิดดวย พาแกก็แกดวย ตายก็ตายไป แตทุกขโดดหนีไมยอมตาย
ดวย เพราะใจไมตายทุกขตองเกาะไปดวย ฉะนั้น ใจไปที่ไหน ทุกขจึงติดไปดวย ใจไปถือ
กําเนิดเกิดในภพชาติใด ทุกขยอมติดตามไปดวยทุกภพทุกชาติ จนกวาใจจะไดรับการชําระ
สะสางดวยเครื่องซักฟอก คือกุศลธรรมจนสะอาดเต็มที่แลว ทุกขหาที่เกาะไมได น่ันแล
ทุกขจะสุดวิสัยไมมีทางเอื้อมได เพราะใจกลายเปนวิวัฏฏะพนวิสัยของสมมุติแลว น่ีคือ
แดนสุดวิสัยของกิเลสทุกประเภทโดยแทจริง 
 พระพุทธเจาทรงประทานธรรมะ มีสติปญญาเปนตน ใหพวกเราสอดสองดูเรื่องของ
ตัว เพื่อจะไดทราบความเปนมาของตน ๆ หลักใหญคือสงสัยเรื่องความเกิดของตัว ซึ่งเคย
เปนทํานองนั้นมา โดยติดตอไมขาดวรรคขาดตอนแหงภพชาต ิ แตพวกเรารูสึกจะโงตอ
เรื่องของตัวอยูมาก ทั้งนี้เพราะการกาวเหยียบไปแตละภพแตละชาติก็รอยเทา (ใจ) ของ
เราเอง เกิดในภพชาติใดก็เปนเรื่องของใจดวงรู ๆ อยูกับเราขณะนี้ทั้งนั้นพาไปเกิด ไมใช
ใจดวงใดไปเปนตัวการปลูกสรางรูปรางขึ้นมา เปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนทาน ถาไมมี
เชื้อแหงความเกิด ความเกิดจะแสดงตัวใหปรากฏออกมาไดอยางไร เชื้อนั้นก็ฝงจมอยูที่ใจ
ดวงรู ๆ นี้เอง ทานใหชื่อใจที่มีเชื้อนี้วา จิตอวิชชา คือความรูแกมโกง ความหลงแกมเพลิน
ไมมีทางสิ้นสุด ทั้งเปนเรื่องใหญโตมากสําหรับจิตผูเปนนักทองเที่ยว แตไมทราบการไป
และการมาของตน จึงควรถือเปนปญหาสําคัญสําหรับตัวท่ีจะพยายามตัดตนเพลิง ไมใหลุก
ลามไปนานและทําความเสียหายแกตนมาก 
 คําวา ธมฺโม ปทีโป ก็คือแวนสองทางของสัตวผูมืดมนนั้นเอง จะไดยึดถือเปน
เครื่องมือในการสองทางดําเนินเพื่อถึงความปลอดภัยแกตน ไมเปนความรกรุงรังดวยภพ
ชาติและกองทุกขทั้งมวลใหยืดเยื้อตอไป ธมฺโม ปทีโป เปนตน พระพุทธเจาทรงเริ่ม
ประกาศและร้ือขนสัตวโลกนับแตเร่ิมตรัสรู จนถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพานเปนเวลา ๔๕ 
พรรษา ถึงวาระสุดทายก็ประทานไวแทนองคศาสดา สวนพระองคก็เสด็จนิพพานไปตาม
หนาที่ของผูหมดเชื้อภายใน กอนจะทรงลาสมมุติทั่ว ๆ ไปเสด็จนิพพาน ก็ตรัสเรียกบรรดา



 

แวนดวงใจ ๑๒๑ 

๑๒๑ 

สาวกมาประชุมแลวรับส่ังวา  “ผูใดมีความสงสัยขออรรถขอธรรม และวิธีดําเนินของตน
ภายในใจก็จงพูดขึ้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู จะไดชวยปลดเปลื้องแกไขมิใหมีความเสียใจใน
ภายหลัง” 

ขณะนั้นปรากฏวาไมมีสาวกองคใดทูลสนอง ตางก็นั่งอยูดวยทาอันสงบ และคอย
สดับพระโอวาทที่จะตรัสตอไป เมื่อไมเห็นทานผูใดทูลสนอง ก็ทรงประทานพระโอวาทครั้ง
สุดทายวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานท้ังหลายจงพิจารณาสังขารท้ังหลาย ท้ังสังขารภายใน
และสังขารภายนอก ซ่ึงเจริญข้ึนแลวเส่ือมไป ดวยความไมประมาทเถิด จะรูแจงแทงตลอด
ซึ่งพระสัทธรรมที่เราตถาคตแสดงไวแลว”  พอจบเทานี้ก็ปดพระโอษฐไมตรัสอะไรตอไป
อีก จากน้ันก็ทรงทําหนาท่ีปรินิพพานดวยความสงาราศีและความองอาจกลาหาญ ไมสะทก
สะทานตอมรณภัย 

ดวยทรงเห็นวาเกิดแลวตองตาย ไมทรงแสดงความโศกกันแสงตอความทุกขที่มา
ครอบงําพระกายในเวลาน้ัน ทรงมีความองอาจตอหลักความจริงที่ทรงรูเห็นมาแลวอยางไร 
จนมีความชํานิชํานาญและสามารถส่ังสอนโลกไดเปนจํานวนมากสมภูมิศาสดา เมื่อยังทรง
พระชนมอยูก็ทรงแสดงลวดลายของศาสดาไมใหมีความบกพรอง สมพระนามวา สตฺถา 
เทวมนุสฺสานํ เปนครูของเทวดาและคนทุกชั้น ดังนั้นการทําหนาที่ปรินิพพานโดยถูกตอง
ตามหลักของศาสดา จึงเปนความจําเปนสําหรับพระพุทธเจาโดยเฉพาะ เพ่ือไวลวดลาย
และพระเกียรติของศาสดาในครั้งสุดทาย ใหคนรุนหลังไดฟงเปนขวัญใจ 
 เร่ิมแรกแหงการทําหนาท่ีปรินิพพาน ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานเขาทุติย
ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ฌานท้ังส่ีเบ้ืองตนน้ีเรียกวา รูปฌาน โดยใชกระแสจิตวิตก
วิจารณไปตามอาการของพระกาย จนถึงขั้นละเอียดแหงรูปฌาน จากน้ันก็ทรงเขาอรูปฌาน
ส่ี คืออากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานา
สัญญายตนะ เปนลําดับ อรูปฌานส่ีน้ีเปนนามธรรมลวน ๆ จากน้ันก็ทรงเขาสัญญาเวทยิต
นิโรธ ดับสัญญาและเวทนา ทรงพักอยูในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติชั่วขณะ แลวทรงถอย
จิตกลับลงมาเปนลําดับ จนถึงปฐมฌาน และถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ธรรมดา แลวทรงเขา
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ตอไปอีก พอผานจตุตถฌานไปแลวเทานั้น ไม
ทรงเขาฌานใดตอไปอีก แลวเสด็จปรินิพพานในทามกลางแหงฌานท้ังสอง คือรูปฌานและ
อรูปฌานน้ัน 

ทั้งนี้เพราะทรงไวลวดลายของพระพุทธเจาผูเปนศาสดาเอกใหเต็มภูมิ จึงไมทรง
ปรินิพพานอยูในฌานใดฌานหน่ึง ถาจะนิพพานอยูในฌานใดฌานหน่ึง อาจจะถูกตําหนิ



 

แวนดวงใจ ๑๒๒ 

๑๒๒ 

จากสาวกอรหันต วาทรงทําหนาท่ีนิพพานไมสมบูรณเต็มภูมิของศาสดาในวาระสุดทาย 
เพราะฉะน้ัน เพื่อประกาศพระองคใหเต็มภูมิทั้งในเบื้องตน ทามกลาง และวาระสุดทาย จํา
ตองนิพพานในทามกลางแหงฌานทั้งสอง คือรูปฌานและอรูปฌาน ซึ่งเปนการถูกตองและ
สมบูรณตามลักษณะของจิตที่บริสุทธิ์เขาชมฌานเพื่อปรินิพพาน เพราะรูปฌานและอรูป
ฌานลวนเปนสมมุติดวยกัน จะเขานิพพานในจุดสมมุต ิ ก็ชื่อวาไมสมภูมิกับคําวานิพพาน 
เทาที่พระองคทรงทํามานั้นเปนอันวา ปรินิพพานโดยสมบูรณ เมื่อพระองคปรินิพพานแลว 
พระสรีระก็ถูกทูลอาราธนาไวเพื่อทําการสักการบูชาจากพุทธบริษัท มีมัลลกษัตริย เปนตน 
เพื่อใหสมพระเกียรติ เพียงเจ็ดวันเทานั้นก็อัญเชิญขึ้นถวายพระเพลิง 
 ตกมาสมัยของพวกเรา ศพของครูอาจารยที่เคารพนับถือซึ่งมรณภาพลง รูสึกจะ
กลายเปนของหมักดองคลายกับผักปลาไปเสียมาก จนจะกลายเปนประเพณีหมักดองไป 
หากมีความจําเปนซ่ึงจะควรอาราธนาทานไวเพ่ือความจําเปน มีเก่ียวกับพระราชาเปนตน
น้ัน ทั้งโลกและธรรมก็เห็นใจโดยทั่วกัน แตจะเก็บไวโดยมิไดคํานึงถึงทานผูเปนอาจารยที่
เคารพบูชา ซ่ึงถูกอาราธนาไวเปนเวลานาน ๆ และพระพุทธเจาผูเปนตัวอยางของสัตวโลก
ท้ังเวลายังทรงพระชนมอยูและเวลานิพพานแลว ตอไปก็เกรงจะเปนประเพณีใหกุลบุตรสุด
ทายภายหลังยึดโดยหาเหตุผลและหลักฐานไมได 

ครูอาจารยซ่ึงเปนท่ีเคารพบูชาของปวงชน เวลาทานยังมีชีวิตอยูไดทําประโยชนแก
โลกเต็มภูมิความรูความสามารถของทาน โดยบัวมิใหชํ้า นํ้ามิใหขุน และเปนที่อบอุนแก
บานแกเมือง แตเวลาทานมรณภาพไรวิญญาณ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีไมมีประจํารางแลว 
เกรงวาศพของทานจะกลายเปนสินคาไปท่ัวตลาดอยูเปนเวลานานกวาจะส้ินสุดลงได ดังนั้น 
พวกเราท่ีเปนนักบวชและนักปฏิบัติ ซึ่งจัดวาเปนลูกศิษยที่มีครู โปรดคิดอานไตรตรองบาง 
จะเปนการเสริมเกียรติกรรมฐานวาเปนผูชอบใครครวญ เพ่ือหาเหตุผลและอรรถธรรม นํา
ความพอดีมาประดับตน ประดับโลก ประดับธรรม ใหงามสืบทอดกันไป 
 ถาคิดวา เมื่อทําการฌาปนกิจศพทานผานไปแลว วัดวาอาวาสจะเส่ือมโทรม เพราะ
ไมมีท่ียึดเหน่ียวนํ้าใจของประชาชนใหมาสนใจกับวัดและพระเณร นับเปนความคิดที่จะพา
ใหตนและวัดวาอาวาสศาสนา ทั้งวงแคบและวงกวางเสื่อมลงอยางแนนอน จะหาทางเจริญ
ไมไดเลย เพราะไปสนใจกับศพของทานอันเปนทางจะไหลมาแหงอามิส มากกวาจะสนใจ
ในธรรมท่ีทานส่ังสอน และมิไดสนใจกับการจะปรับปรุงตนเองเพื่อขอปฏิบัติอันดีงามใหยิ่ง
ขึ้นไป ซ่ึงเปนทางท่ีจะยังตนและพระศาสนาใหเจริญโดยชอบธรรม 



 

แวนดวงใจ ๑๒๓ 

๑๒๓ 

แมพระพุทธเจา พระองคก็มิไดทรงสั่งสอนพุทธบริษัท ใหมีความเล่ือมใสและหนัก
แนนในพระองคมากกวาธรรม จะเห็นไดตอนพระอานนททูลถามถึงวิธีจะปฏิบัติตอพระ
สรีระของพระองคเวลานิพพานแลว พระองคยังไมทรงพอพระทัย และกลับหามพระ
อานนทไมใหยุงเกี่ยว แตเม่ือทรงเห็นพระอานนททูลโดยมีเหตุผลก็ทรงแนะนําใหเทาท่ีควร 
ครูอาจารยผูมีธรรมก็คงจะเดินตามรองรอยของพระพุทธเจาพาดําเนิน ทานคงไมสั่งสอน
บรรดาศิษยใหหนักในทานย่ิงกวาธรรม ที่ลูกศิษยควรจะสนใจและนําไปปฏิบัติตอตัวเอง
ตามที่ทานสอนไว 

ผูปฏิบัติสมควรแกธรรมชื่อวาผูบูชาพระพุทธเจาได ลูกศิษยปฏิบัติสมควรแกธรรม
ก็คงจะบูชาครูอาจารยไดในทํานองเดียวกัน ดังนั้นหลักของการปฏิบัติจึงไมควรเห็นวาดอย
กวาส่ิงท่ีจะพาใหตนและศาสนาเส่ือม พระศาสนามิไดเจริญมาดวยศพดวยเมรุ พอจะทํา
ความหนักแนนจนลืมตน และลืมความพอดีที่จะปฏิบัติตอศพตอเมรุ แตเจริญดวย ธมฺมา
นุธมฺมปฏิปนฺโน ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมตางหาก การกลาวทั้งนี้มิไดสอนใหผูมุง
ธรรมเกิดความเนรคุณตอทานผูมีพระคุณแกตน แตการปฏิบัติตอทานที่มีคุณทั้งเวลายัง
เปนอยูหรือตายไปแลว เทาท่ีโลกและธรรมเห็นวางาม เขาใจวาทุกทานคงเคยปฏิบัติตอกัน
มาพอสมควร ลูกมีพอแม ลูกศิษยมีครู เปนกับตายตองรองรับกันจนสิ้นใจไมมีใครจะ
ปลอยทิ้งได แตขอไดคํานึงถึงความพอดี จะเปนความชอบธรรมท้ังตนและสวนรวม สมกับ
เราเปนศิษยมีครูท่ีส่ังสอนใหรูจัก มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจักประมาณยังประโยชน
ใหสําเร็จทุกเม่ือ 
 การแสดงประวัติของพระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ใหทานผูฟงทั้ง
หลายทราบ เพื่อจะไดนอมใจระลึกถึงทาน และนอมมาเปนอารมณเคร่ืองเตือนใจเปน
พุทธานุสสติ หากยังไมถึงจุดหมายปลายทางอยางพระองคทาน คําวานิยยานิกธรรม ผลที่
เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญอยางไรตองเปนเครื่องสนองตอบแทนโดยแนนอน สมกับภาษิตวา 
ธมฺโม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ พระธรรมไมปลอยทิ้งผูบําเพ็ญธรรม ยอมตามรักษาใหมีความ
สุขความเจริญทุกภพทุกชาติไป 
 ดังน้ันในอวสานแหงธรรมน้ี ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงตามคุมครองทานทั้งหลาย ทั้งที่มาจากทางใกลและทาง
ไกล อุตสาหมาดวยความเสียสละทุกอยาง จงปราศจากโรคาพยาธิเบียดเบียน มีแตความ
สุขความเจริญและประสบแตส่ิงท่ีพึงปรารถนาโดยท่ัวหนากันเทอญ 
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