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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘

อัจฉริยมนุษย
วันนีต้ รงกับวันอัจฉริยมนุษยบคุ คลอัศจรรยอบุ ตั ขิ น้ึ ในโลก คือพระพุทธเจาประสูติ
ตรัสรู และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทั้งสามสมัยนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก เชนวันนี้ นับวา
เปนอุดมมงคลอยางยิ่งแกเราทั้งหลาย เพราะนาน ๆ จะมีคนอัศจรรยอบุ ตั ขิ น้ึ ในโลกครัง้
หนึง่ พระองคประสูติจากพระครรภของพระนางสิริมหามายา พระบิดาคือพระเจาสุทโธท
นะมหาราช ทั้งสองพระองคทานทรงไดอัจฉริยมนุษยมาเปนพระโอรส ปรากฏเดนในหมู
ชนเปนบุคคลทีห่ าไดยาก เนือ่ งจากเปนบุคคลประเภท เอกนามกึ!คือหนึ่งไมมีสอง ไดแก
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก มีเพียงครั้งละหนึ่งพระองคเทานั้น-หนึง่ พระพุทธเจาตรัสคํา
ใดลงไปแลวตองเปนความจริงไมมีสอง-หนึง่ พระญาณทีท่ รงรูเ ห็นอะไรแลว สิ่งนั้นตอง
เปนจริงไมมีผิดพลาด-หนึง่ จึงจัดวาเปนอัจฉริยมนุษย คือบุคคลทีอ่ ศั จรรยและแปลกจาก
โลกทั่ว ๆ ไป ทรงอุบัติขึ้นในระหวางกรุงกบิลพัสดุ และกรุงเทวทหนครตอกัน แตในทีน่ จ้ี ะ
กลาวพระประวัติเพียงยอ ๆ พอสมควรแกเวลา
เมื่อพระสิทธัตถราชกุมารองคพระโพธิญาณประสูติแลว ทรงไดรบั การบํารุงบําเรอ
เปนพิเศษ เสด็จประทับอยูปราสาทสามหลังตามฤดูกาล มีนางสนมขับกลอมบําเรออยู
ตลอดกาล พระบิดาทรงใหการรักษาและบํารุงทุกอยางเปนที่พอพระทัย สิง่ ทีจ่ ะทําการรบ
กวนพระทัยใหขุนมัวไมทรงใหมี ใหเสด็จอยูโดยความสะดวกพระกาย สบายพระทัย พอ
ทรงเจริญพระชนมายุไดสบิ หกพรรษาก็ทรงไดรบั ราชาภิเษก มีพระนางยโสธรา (พิมพา)
เปนอัครมเหสี ครองแผนดินแทนพระราชบิดา ทรงครองราชสมบัติไดสิบสามป ในระยะที่
เสวยราชสมบัตอิ ยูน น้ั ก็ทรงสํานึกพระทัยวา บัดนี้พระองคเปนผูใหญแลว ทรงคิดอาน
ไตรตรองทางดานการปกครอง เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติบานเมือง และทรง
ไตรตรองอุบายวิธีเพื่อปกครองไพรฟาประชาราษฎร ใหมคี วามรมเย็นในรมเงาแหงพระ
บารมีของพระองค
ยิ่งทรงคิดไปมาก ก็ยิ่งเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระองคที่จะทรงรับภาระมากไปไมมีสิ้น
สุด ประกอบกับพระบารมีที่ทรงสรางมาอยางมากมาย ซึง่ กําลังเขาขัน้ สมบูรณเต็มทีแ่ ลว
เปนเหตุบนั ดาลขึน้ ในพระทัย อยากจะเสด็จประพาสพระอุทยานและสถานที่ตาง ๆ เมือ่
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เสด็จประพาสไปในสถานทีใ่ ดและคราวใด ก็เผอิญใหทรงพบแตสิ่งที่ทําใหสลดพระทัย คือ
เมือ่ เสด็จประพาสพระอุทยานครัง้ แรก ก็ไดทอดพระเนตรเห็นทารกพึ่งคลอดใหม ๆ ตัว
เล็ก ๆ นอนคลุกเคลากับฝุน ปราศจากผูใ หความอารักขาเพือ่ ความปลอดภัยอยูร ะหวาง
ทางเสด็จ พระองคทอดพระเนตรเห็นและพิจารณาจนเกิดความสลดสังเวชพระทัยในทารก
แลวรับสัง่ ใหพาเสด็จกลับพระราชวัง
เสด็จประพาสวาระทีส่ อง ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนแกถือไมเทาเดินงกงันอยูดวย
ความทุกขทรมานในระหวางทางเสด็จ ก็ทอดพระเนตรเห็นและสลดพระทัย แลวรับสัง่ ให
พาเสด็จกลับ เสด็จออกประพาสวาระทีส่ าม ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนตาย ซึง่ ในพระราช
วังไมคอยจะมีคนประเภทที่นาสลดสังเวชปะปนอยู เพราะเกรงจะกระเทือนพระทัยแลวจะ
เสด็จออกผนวช เนือ่ งจากทางสํานักพระราชวังเคยทราบจากนักทํานายไวกอ นแลววา พระ
องคมีคติเปนสอง คือ หนึง่ ถาครองราชสมบัตจิ ะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ สอง ถาเสด็จ
ออกผนวชจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ดังนั้นจึงมีการกวดขันกันโดยทางลับ เมื่อเสด็จออก
ประพาสวาระทีส่ ่ี ก็ไดทอดพระเนตรเห็นเพศสมณะ ซึ่งเปนเพศที่ตองพระทัยเพื่อทาง
ดําเนินของพระองคผูเปนหนอพระโพธิญาณอยูแลว
แตสมณะในครัง้ นัน้ จะเปนสมณะประเภทใดนัน้ สันนิษฐานยาก ถาเปนประเภทนัก
บวชนุง เหลืองหมเหลือง เชน ประเพณีของพระไทยเราก็คงจะยังมีขึ้นไมได เพราะพระพุทธ
ศาสนาที่ประสิทธิ์ประสาทสมณะประเภทนี้ยังไมอุบัติ คงจะเปนสมณะที่มีอยูตามประเพณี
นิยมของคนสมัยนั้น ทีบ่ วชแลวเทีย่ วทําความสงบ กาย วาจา ใจ ดวยการประพฤติตบธรรม
อยูตามลัทธิของตน และเคยมีเกลือ่ นอยูใ นโลกมาเปนเวลานาน ทั้งสี่วาระที่พระองคทอด
พระเนตรเห็นนีเ้ ปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับจะเตือนพระบารมีทท่ี รงบําเพ็ญมา ใหสนพระทัยเพือ่
บําเพ็ญพระบารมีใหยง่ิ ขึน้ ทั้งพระองคเองก็สนพระทัยตอสภาพทั้งสี่นี้ จนเกิดความสลด
สังเวชเต็มพระทัย
ในวาระสุดทายทีท่ รงเห็นเพศสมณะ รูส กึ วาเปนเพศทีม่ คี วามสงบเสงีย่ ม นา
เลือ่ มใสและยินดี เปนเหตุใหพระองคพอพระทัยอยากจะบําเพ็ญพระองคในเพศนั้นมาก
ขึ้น ในราตรีวนั นัน้ คลายกับพระบารมีบนั ดาล ใหทรงคิดอานไตรตรองเรื่องโลกและธรรม
และทรงยอนกลับไปพิจารณาเรื่องเกิด แก เจ็บ ตายซึ่งปรากฏในคลองจักษุคราวเสด็จ
ประพาสอยางติดพระทัย ทรงเทียบพระองคกับสภาพที่ประสบนั้นเขาในลักษณะเดียวกัน
วาความเกิดของเรากับเด็กทีท่ รงเห็นนัน้ มีเทากัน ความแกของเรากับคนแกที่ทรงเห็นนั้นมี
เทากัน ความทุกขของเรากับคนที่ทรงเห็นเปนทุกขนั้นมีเทากัน ความตายของเรากับคนที่
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ทรงเห็นนอนตายอยูน น้ั มีเทากัน แมเราเปนกษัตริยอยูในหอปราสาทก็คืออยูในหอง เกิด
แก เจ็บ ตายนัน่ เอง ไมมีอะไรผิดแปลกแตกตางกันกับสิ่งที่เราไปเห็นมาแลว เขากับเรามัน
อยูในหองขังของความเกิด แก เจ็บ ตายเชนเดียวกัน
เหมือนนักโทษอยูในเรือนจํา แมจะเปนคนชาติชน้ั วรรณะใด ก็คือนักโทษผูถูกคุม
ขังอยูนั่นเอง ความเกิด แก เจ็บ ตาย ที่มีประจําตัวอยูทุกขณะนี้ ถึงแมเราจะเปนกษัตริยปก
ครองแผนดิน มียศถาบรรดาศักดิส์ งู ตามคําเขาเสกสรรให แตความเกิด แก เจ็บ ตาย เขามิ
ไดเคารพนับถือวาเราเปนกษัตริย พอจะเกรงขามอํานาจของเรา เขาก็คือเขาอยูนั่นเอง มิ
หนําเราเปนกษัตริยป กครองคน เขายังกลับมาเปนกษัตริยปกครองเรา และมีอาํ นาจมาก
กวาเราเสียอีก ไมเพียงเขาจะปกครองเราคนเดียว เขายังมีอาํ นาจวาสนามาก สามารถปก
ครองคนและสัตวทุกประเภทไดทั่วทั้งไตรภพ สั่งใหเกิดเมื่อไรได สั่งใหแกไปทุกขณะได สัง่
ใหทุกขทรมานเมื่อไรได สั่งใหตายเมื่อไรได ไมมีอะไรกลาขัดขืนคําสั่ง ทุกสิ่งตองยอม
จํานนเขาอยางราบคาบ ไมมีฝาฝนไปไดแมแตกระเบียดเดียว
เรามัวเขาใจวาตนมีอาํ นาจราชศักดิป์ กครองคนทัง้ แผนดินได แตไมเห็นมีอํานาจปก
ครองความเกิด แก เจ็บ ตายได จะเขาใจวาเรามีอาํ นาจราชศักดิอ์ ยางไรได แสดงวาอํานาจ
เรายังไมพอแกการปกครอง เพราะเรายังยอมจํานนตอความเกิด แก เจ็บ ตายเหมือนโลก
ทั่ว ๆ ไป ไมอาจบังคับใหสง่ิ เหลานีอ้ ยูใ ตอาํ นาจได เมือ่ เปนเชนนี้ สมควรแลวหรือทีเ่ ราจะ
ทําความนอนใจ นั่งคอยนอนคอยความทุกขทรมานซึ่งอยูบนศีรษะ ไมหาทางหลีกเลีย่ งหรือ
รบรันหัน่ แหลกกันจนเห็นจุดความจริงของสิง่ เหลานี้ แลวควาเอาชัยชนะมาครอง
เพศสมณะทีเ่ ราไดเห็นนัน้ เปนเพศทีจ่ ะชวยใหเรามีทางหลีกเลีย่ ง หรือหลุดพนจาก
อํานาจมหาศาลนีไ้ ด เพราะเพศนัน้ เปนเพศทีไ่ ตรตรองหามูลความจริง ทั้งทางผิดและทาง
ถูก เปนเพศที่สงบ ถาเปนยาก็เปนประเภทแกไดในโรคสารพัดของคนและสัตว ไมมโี รค
ชนิดใดจะฝาฝนยาขนานนั้นไปได เพศนี้ก็เปนเพศจะแกทุกขไดโดยแนนอน ทั้งทุกขทาง
กายและทุกขทางใจ ทั้งทุกขในการกอภพกอชาติ ทั้งทุกขเพราะกิเลสสังหารใจ เพศนีเ้ ปน
เพศจะระงับดับภัยทัง้ หลายทีก่ ลาวมาไดจริง
ลจเพราะมองดูแลวเปนเพศทีน่ มุ นวล ออนโยนทางมรรยาทและมีใจเปนธรรม แต
เปนเพศทีแ่ ข็งแกรงตอการพิสจู นหามูลความจริง ไมถอยทัพกลับเกิดกลับตาย และยอม
อยูใตอํานาจของทุกขทั้งมวล
อยางไรเราคงจะมีทางปลดเปลื้องตนออกจากความกดขี่
บังคับของสิ่งที่โลกกลัว ๆ กัน คือ กองทุกขมหาศาลและยืดเยื้อนี้ได ดวยเพศแหงนักบวช
แนนอน ในราตรีวนั นัน้ บรรยากาศก็รสู กึ เงียบสงัดไปหมดทุกทิศทุกทาง ไมมีสิ่งใดไหวติง
แวนดวงใจ
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และสงเสียงรบกวนพระทัยใหทรงพลั้งเผลอพระองค ทรงมีโอกาสรําพึงไตรตรองสภาพ
การณทุกดานอยางเต็มพระทัย
พอทรงยุตจิ ากเหตุการณในวาระนัน้ แลวกาวเสด็จออกทางพระทวารที่เปดไว ก็พอ
ดีกับเหตุการณที่ทรงพิจารณาพึ่งยุติลงนั้น มาแสดงความจริงขึน้ กับคณะนางบําเรอผูข บั
กลอมโดยทางอากัปกิริยา ไมเปนที่พอพระทัยและนาสลดสังเวชยิ่งขึ้นอีก บางนางนอนใน
ลักษณะของคนตายแลว บางก็ทิ้งแขงทิ้งขาทิ้งอวัยวะ บางก็เปลือยทอนหนา บางก็เปลือย
ทอนหลัง บางก็เปลือยหมดทั้งอวัยวะ น้าํ ลายไหลออกมุขทวารเหมือนคนกําลังสลบไสล
บางก็กัดฟนกรอดๆ และบนพึมพําทั้ง ๆ กําลังหลับอยู เครื่องดนตรีตกทิ้งเกลื่อนอยูตาม
บริเวณอยางไมมรี ะเบียบสวยงามอะไรเลย ทอดพระเนตรไปทางทิศใดในบริเวณนัน้ มี
ลักษณะเชนเดียวกันหมด ซึ่งแตกอนมาไมเคยแสดงอาการเชนนี้ ปรากฏแกพระทัยในเวลา
นัน้ เหมือนปาชาผีดบิ ทั้งเปนสักขีพยานกับสภาพการณที่พึ่งพิจารณามาอยางสด ๆ รอน ๆ
อีกดวย
สุดที่จะทนอยูในปาชาผีดิบเชนนี้ได จึงเสด็จกลับเขาในหองพระบรรทม จะเสด็จ
เยีย่ มพระราหุล พระปโยรส ก็เกรงพระชายาจะทรงตืน่ จากบรรทม และจะเปนอุปสรรคตอ
การทรงผนวช ทรงขบพระทนตกลัน้ พระทัยจําเสด็จจากไปในราตรีวนั นัน้ โดยไมทรงอําลา
ใคร ๆ มีนายฉันนอํามาตยและมากัณฐกะตามเสด็จ มีพระทัยมุงตอการทรงผนวชอยาง
แรงกลา เมือ่ เสด็จถึงสถานทีแ่ ละทรงผนวชเสร็จแลว ก็ทรงรับสัง่ ใหนายฉันนะนํามากลับ
พระราชฐาน สวนพระองคกก็ ลายเปนนักบวชและเปนคนขอทานเขามาเสวย พอยังชีวิตให
เปนไปในวันหนึง่ ๆ และทรงบําเพ็ญพระบารมีอยางสุดกําลังของมหาวีรบุรษุ ทรงสละทิฐิ
มานะ สละพระราชสมบัติ ไพรฟา ประชาราษฎรแผนดินกวางแคบ พระชนกชนนี พระชายา
และพระโอรสสุดทีร่ กั ตลอดตําแหนงพระมหากษัตริย ทรงสละโดยไมมีความอาลัยเสีย
ดาย
ประทับอยูใ นปาในเขาอันเปนสถานทีใ่ คร ๆ ไมพึงปรารถนา ความเปนอยูทุกอยาง
ยอมมีความลําบากและฝดเคืองไปตาม ๆ กัน เพราะศาสนายังไมมี คนชาวปาเปนผูใ หทาน
ทุกสิ่งที่อาศัยเขาตองเปนปาไปตามคน ทรงเขาอยูอ าศัยดวยความลําบากเชนนัน้ ถึงหกป
จึงไดตรัสรูเ ปนพระพุทธเจาขึน้ มาในโลก ไมใชเปนกิจที่ทําไดอยางงายดายเลย วันพระองค
ตรัสรู ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก ซึง่ คลายกับวันนี้ นับวาเปนวันอุดมมงคลอยางยิง่ สําหรับ
พวกเรา ที่ไดพรอมกันมาทั้งทางใกลและทางไกล มาทําความระลึกกราบไหวถึงพระองค
ทาน
แวนดวงใจ
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พอสําเร็จดังพระทัยหมายแลว ก็ไมทรงทําความขวนขวายนอย เสวยสุขเฉพาะพระ
องคผูเดียว ยังมีพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่งในมวลสัตว ทรงเทีย่ วแนะนําสัง่ สอนเวไนยชน
ผูม อี ปุ นิสยั ควรแกการอบรม พระปฐมฤกษแหงธรรม ทรงแสดงแกพระเบญจวัคคียทั้งหา
ดวยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จนไดบรรลุธรรมเบือ้ งตนคือ พระโสดาบัน อันดับตอไปก็
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร จนทานทัง้ หาไดสาํ เร็จพระอรหันต เปนพระอริยบุคคลขัน้ สูง
สุดขึน้ มาในวงพระศาสนา เพราะพระปรีชาสามารถของพระองค จากนัน้ ก็ทรงรับสัง่ แกพระ
สาวกเหลานัน้ ใหชว ยประกาศพระศาสนาสัง่ สอนประชาชน โดยรับสั่งมิใหไปซ้ํารอยกัน
แหงละสององค เพราะพระสาวกมีนอย เกรงจะไมทั่วถึงประชาชน
บรรดาสาวกซึ่งเปนที่ไววางพระทัยของพระพุทธเจา และไวใจตัวเองไดอยางเต็มที่
แลว ก็เทีย่ วแนะนําสัง่ สอนประชาชนใหรจู กั ศาสนาวา มีสวนสําคัญและเกี่ยวของกับตน
อยางไรบาง บรรดาประชาชนเมือ่ ไดรบั การแนะนําสัง่ สอน ยอมซาบซึง้ ในรสพระสัทธรรม
และรูจ กั การทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตลอดคุณงามความดีประเภทตางๆ ที่
ควรไดควรมีแกตน จนสําเร็จมรรคผลขึน้ มาในทามกลางแหงการสัง่ สอนก็มี ผูไ ดรบั การสัง่
สอนแลวนําไปปฏิบัติโดยลําพังตนเอง จนสําเร็จมรรคผลขึน้ เปนชัน้ ๆ ก็มี ทัง้ ฝายนักบวช
และฆราวาส
เมือ่ สาวกมีจาํ นวนมากขึน้ และตางก็ชว ยกันสัง่ สอนเพือ่ พุทธภาระใหเบาลง พระ
ศาสนาก็แผกระจายไปทุกทิศทุกทาง นับแตพระพุทธเจาตรัสรู และทําการสัง่ สอนเวไนยชน
มาเปนเวลา ๔๕ พรรษา พระศาสนานับวาเจริญแพรหลาย และผิดปกติกวาศาสนาทั่ว ๆ
ไปที่ทําการสั่งสอนกันอยูในสมัยนั้น เนื่องจากพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้น เปนธรรม
ทีอ่ ศั จรรยยง่ิ คนในสมัยนัน้ ไมมใี ครสามารถจะรูไ ด มีพระพุทธเจาพระองคเดียวทรงรูเปน
พระองคแรก จึงทรงสามารถประกาศพระศาสนาไดอยางกวางขวาง พอพรรษาที่ ๔๕ ลวง
แลวจึงเสด็จดับขันธปรินพิ พาน แมเชนนัน้ ยังทรงเมตตาประทานหลักพระศาสนาไวเพือ่
เปนองคแทนศาสดา
ในขอนี้มีพระสาวกบางทานกราบทูลถามพระพุทธเจา ดวยความวิตกกังวลและนอย
ใจ โดยเกรงวาเวลาพระองคปรินพิ พานแลวจะไมมคี รูอาจารยแนะนําสัง่ สอน พระองคก็
ทรงยกพระธรรมวินัยขึ้นแสดงเปนองคแทนศาสดาวา “พระธรรมและพระวินยั นีแ้ ล จะ
เปนศาสดาแทน เมือ่ เราตถาคตลวงลับไปแลว ผูใดมีความจงรักภักดี มีความเชื่อเลื่อมใส
ในตถาคต และมีความมุงหวังจะเปลื้องทุกขเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ผูน น้ั จงมีความ
เคารพในพระธรรมวินยั ทีต่ ถาคตสัง่ สอนไวแลวเถิด
เพราะหลักธรรมที่เปนองคแทน
แวนดวงใจ
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ตถาคตลวนเปนสวากขาตธรรม ที่กลาวไวชอบแลวทั้งนั้น ไมมีสิ่งใดจะบกพรอง และแสดง
ไวแลวดวยความบริสทุ ธิใ์ จ ทัง้ เปนนิยยานิกธรรม สามารถยังผูปฏิบัติตามใหพนจากทุกข
ไดโดยชอบ เชนเดียวกับตถาคตยังอยู แมการผานไปแหงเราก็ไมมีอะไรจะกระทบ
กระเทือนถึงมรรคผลนิพพาน อันผูปฏิบัติจะพึงไดพึงถึงดวยขอปฏิบัติของตน
อนึ่ง การปรินพิ พานเปนเรือ่ งจิตทีบ่ ริสทุ ธิ์ จะเคลือ่ นยายจากกองสังขารอันเปนสวน
ผสมจะสลายจากกันเทานัน้ หาไดกระทบกระเทือนแกวงพระธรรมวินัย อันเปนทางพน
ทุกขของผูปฏิบัติชอบและผูมีความบริสุทธิ์ทั่ว ๆ ไปไม และการปรินิพพานเปนเรื่องของ
เราตถาคตโดยเฉพาะ ไมเกีย่ วกับมรรค ผล นิพพานอันพึงไดพึงถึง จะมีสว นเสียหายไป
ดวยแตอยางใด เพราะสวากขาตธรรมทีเ่ ราตถาคตแสดงไวแลว ก็เพื่อมรรคผลนิพพานทั้ง
นัน้ ไมมีธรรมบทใดบาทใดจะบกพรองไปตามการปรินิพพานของเรา ฉะนั้น ทุกทานจงมั่น
ใจและแนใจตอหลักพระธรรมวินยั ทีเ่ ราไดแสดงไวแลว นีแ่ ลจะนําทานทัง้ หลายใหพน ทุกข
โดยสมหวัง”
ดังนั้น พวกเราผูมีความตั้งมั่นตอหลักธรรม ประพฤติใหเปนไปอยู จึงเทากับไดเขา
เฝาพระพุทธเจาอยูตลอดกาล เพราะคําวา “ศาสดา” นัน้ มิไดหมายถึงพระรูปพระโฉม
โดยเฉพาะ เพราะเปนสภาพมีอนั แตกสลายเชนเดียวกับสิง่ ทัว่ ๆ ไป แตหมายถึงพระทัยที่
บริสทุ ธิ์ และพระธรรมทีต่ รัสไวโดยชอบธรรม ซึ่งเวลานี้ยังสถิตอยูกับผูบําเพ็ญทุกทาน มิได
นิพพานไปตามพระองค โปรดยึดหลักธรรมนีไ้ วบนเศียรเกลาตลอดเวลา จะเปนการบูชา
พระพุทธเจาตลอดกาล
จวนวาระสุดทายก็มผี มู าทูลถามวา เมื่อพระองคปรินิพพานไปแลว นานประมาณ
เทาไรพระอรหันตจะสิน้ สูญจากโลก มรรคผลนิพพานจะยังมีอยูใ นโลกนานประมาณเทาไร
พระพุทธเจาตรัสวา “ก็หลักพระธรรมวินัย ตถาคตมิไดแสดงใหผิดจากเหตุผลอันเปนฐาน
ทีเ่ กิดขึน้ แหงมรรค ผล นิพพาน พอผูปฏิบัติตามจะผิดหวังในกาลที่ลวงไปแลวแหงเรา แต
เราแสดงเพือ่ มรรค ผล นิพพานทั้งนั้น เหตุใดจึงตองมาถามอยางนั้น ผูใ ดมีความสนใจใคร
ตอการปฏิบตั ธิ รรมทีเ่ ราแสดงไวชอบแลว ผูน น้ั จะไดรบั ความเปนธรรมอยูต ลอดกาล ทั้งที่
ตถาคตยังมีชีวิตอยู และตถาคตนิพพานไปแลว เพราะสวากขาตธรรมไมนยิ มกาล สถานที่
บุคคล แตเปนอกาลิโกอยูตลอดกาล ถายังมีผปู ฏิบตั ธิ รรมสมควรแกธรรมอยูต ราบใด พระ
อรหันตจะไมสญ
ู สิน้ จากโลกอยูต ราบนัน้
ฉะนั้นจึงไมควรสงสัยในสิ่งที่ไมนาสงสัย แตควรสงสัยในตัวเอง วาเวลานีเ้ รามีความ
ขยันหมั่นเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจาสอนหรือไมเทานั้น เปนสิง่ ทีค่ วรสนใจในตัว
แวนดวงใจ
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เอง ถาเปนผูเ กียจครานหมดศรัทธาตอพระสัทธรรม แมตถาคตจะยังมีชีวิตอยู ผูนั้นก็คือ
โมฆบุรษุ โมฆสตรี ผูเ ปลาจากประโยชนอยูน น่ั เอง ถึงแมวา เขาจะจับชายสบงจีวรตถาคตอยู
ก็หาไดชื่อวาไปตามตถาคตไม แตผปู ฏิบตั สิ มควรแกธรรมนัน่ แล ชื่อวาผูไปตามเราตถาคต
ชือ่ วาบูชาตถาคต บูชาพระธรรม และพระสงฆอยูทุกระยะกาล”
นีเ่ ปนพระโอวาททีต่ รัสกับผูม าทูลถามจวนวาระสุดทาย ซึ่งเปนพระโอวาทที่ประทับ
ใจของผูมุงตอธรรมอยางยิ่ง จะไดพยายามบําเพ็ญตนโดยความสม่าํ เสมอ เชนเดียวกับสมัย
ที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู และคอยตักเตือนอยูตลอดเวลา โดยธรรมทีป่ ระทานไว
แลว เชน ผูปฏิบัติถูกหรือผิดก็แสดงถึงผลวา ตองเปนความสุขหรือความทุกขอยูเชนเคย
ไมมกี ารเปลีย่ นแปลง พระธรรมที่ประทานไวเปนความคงที่ตอเหตุผล สมกับธรรมทีต่ รัสไว
ชอบแลว และเปนธรรมคงเสนคงวาสําหรับผูป ฏิบตั ติ าม ไมเปนอยางอื่น
หลักใหญของธรรมที่ตรัสรวมไว เปนสัจจะความจริงแลวตรงไปโดยถายเดียวนัน้
เรียกวา อริยสัจ ขอตนตรัสเรื่อง ทุกข คือ ความบีบคัน้ มีทั้งสัตว ทั้งคน ทั้งทาน ทัง้ เรา มี
ทั้งทางกายและทางใจ ความบีบคัน้ ทําคนและสัตวใหอยูส บายไมได ถาเปนน้าํ ก็ถกู รบกวน
อยูเสมอ หาเวลานิง่ และใสสะอาดไมได ขึ้นชื่อวาทุกขไมไปรบกวนในสถานที่อื่น แตจะรบ
กวนที่กายที่ใจของมนุษยและสัตว และทําใหไดรับความทุกขเดือดรอนขึ้นทันทีที่ทุกขเขาถึง
ตัว แมจะยืน เดิน นัง่ นอนอยูตามปกติ ก็ตองแสดงอาการเอนเอียงหรือกระดุกกระดิกขึ้น
มาทันที และแสดงอาการระส่าํ ระสาย ถามากกวานั้นทนไมไหวก็ถึงตาย
ขอที่สองตรัสเรื่อง สมุทัย คือความคะนองของใจที่แสดงตัวอยูภายในใจของคนและ
สัตว แลวระบายออกมาทางกาย ทางวาจา อันดับแรกก็แสดงเปนความอยากและคอย
เคลื่อนขึ้นไปเปนความทะเยอทะยานไมมีทางสิ้นสุด ไมมีขอบเขตแหงความเพียงพอของ
ความอยากประเภทนี้ ไมมีปกติประจําตัว แตปนเกลียวอยูทํานองนั้น แมจะไดสิ่งที่ตน
ตองการมาครองอยางสมหวังแลว ก็ไมวายที่จะเอื้อมออกไปดวยอํานาจแหงความอยาก ไม
มีใครในโลกจะสามารถปฏิบตั ติ วั ตอความอยาก ใหไดระดับและอยูในความพอดีได ทานจึง
เรียกวาสมุทยั คือความโผลตัวอยูเสมอ ยิง่ กวาวานร (ลิง) ตัวคะนองเสียอีก
ขอที่สาม ตรัสเรือ่ ง นิโรธ ความดับทุกขทางใจ ชื่อวาทุกขที่สําเร็จรูปมาจากสมุทัย
เปนผูผลิตขึ้น ยอมดับลงเพราะนิโรธธรรม แตการกลาวถึงนิโรธจําตองกลาวถึงมรรคใน
ระยะเดียวกัน เพราะมรรคเปนอุบายหรือเครื่องมือดับทุกข ถาไมมีเครื่องมือก็ดับทุกขไม
ลง เชนเดียวกับการดับไฟ ตองมีเครื่องมือ ถาไมมีเครื่องมือในการดับ ไฟก็ดับไมลง
เหมือนกัน
แวนดวงใจ

๑๑๘

๑๑๙

มรรค แปลวา ทางดําเนินเพื่อพนทุกข หรืออุบายวิธีดับทุกข ซึ่งมีมาก แตยอลงก็มี
เพียงสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา หรือทาน ศีล ภาวนา นี่คือเครื่องมือดับทุกขแตละประเภท
ตามที่ทุกขซึ่งมีหลายประเภท การใหทานหรือการแบงปนเปนอุบายหรือวิธดี บั สมุทยั คือ
ความตระหนีถ่ เ่ี หนียว เกิดจากความเห็นแกตวั เปนมูลฐาน โลกจะตั้งอยูได ธรรมจะเจริญ
ตองอาศัยทานการใหหรือแบงปน ทีเ่ รียกวาสังคหวัตถุ และสังคหธรรม สงเคราะหกนั ทัง้
ดานวัตถุและดานธรรมะ นับแตความรูว ชิ าเปนตนไป สัตวและคนทัง้ โลก นับแตบดิ า
มารดากับบุตร ผูใหญกับผูนอย อาจารยกบั ศิษย นักเรียนกับครู สัตวเลีย้ งกับเจาของ และ
สัตวตอสัตว มีสงั คหวัตถุและสังคหธรรมเปนเครือ่ งประสาน หรือยึดเหนีย่ วน้าํ ใจกันเปน
ประจํา โลกจึงอยูดวยกันโดยความสนิทสนมและความเปนปกแผนแนนหนาไดตลอดมา
คําวา ทาน คือทานอยางเปดเผยที่รู ๆ กันหนึง่ ทานในหลักธรรมชาติไดแกการ
สงเคราะหหรือแบงปนกัน เชน มารดา บิดา ครู อาจารย สงเคราะหลกู และลูกศิษย ซึ่งมิได
คิดวาตนทําทาน แตกริ ยิ าทีท่ าํ นัน้ ๆ ก็คือทานนั่นเอง แตเปนทานในหลักธรรมชาติ คือ
ความจําเปนตองทําตอกัน ตามวิสัยของคนและสัตวที่อยูดวยกัน จะตองทํากันทั่วโลกจะเวน
เสียไมได ดังนั้น ทานจึงเปนของใหญโตค้าํ จุนโลกและค้าํ จุนธรรม ใหตั้งเปนโลกและเปน
ธรรมอยูไดตลอดมา ถาจะเทียบกับบานเรือนก็ไดแกรากฐานทีผ่ กู โครงเหล็ก เทคอนกรีต
เพือ่ ความมัน่ คงของบานเรือนนัน่ เอง พระพุทธเจาจะเปนศาสดาสอนโลกไดก็เพราะทาน
บารมี จะขาดไปไมได และทรงปฏิบัติตอสัตวโลกตลอดมาจนวันนิพพาน
ทางเดินของพระพุทธเจาที่เกี่ยวกับสัตวโลกก็คือทานอยูนั่นแล ไดแก ใหทานวัตถุ
และใหทานธรรม แมปรินิพพานไปแลว ก็ยงั ประทานธรรมวินยั ไวเพือ่ เปนทานแกสตั วโลก
ตลอดมาถึงพวกเรา ซึ่งพอมองเห็นฟาเห็นดิน มองเห็นบุญเห็นบาปไดบา ง ก็เพราะธรรม
ทานของพระพุทธเจานั้นแล ดังนั้น ทานจึงเปนธรรมลึกซึง้ และจําเปนทัว่ โลกเหลือทีจ่ ะ
พรรณนา จึงขอยุติไว สวนศีลและภาวนาไดเคยอธิบายมาบางแลว เขาใจวาคงไมมที า นทีจ่ ะ
สงสัย มีอยูเ พียงวาเราจะดําเนินใหถงึ ขัน้ บริบรู ณไดแคไหนเทานัน้ ธรรมทีก่ ลาวนีเ้ รียกวา
มรรค คือทางพนทุกขเปนระยะ ๆ เมือ่ มรรคทีบ่ าํ เพ็ญใหสมบูรณเต็มทีแ่ ลวก็สามารถดับ
ทุกขได กลายเปนนิโรธขึน้ มาในขณะนัน้ นัน่ แล เพราะธรรมทัง้ สีน่ ท้ี าํ งานเกีย่ วโยงกัน สวน
ชื่อของธรรมเหลานี้ทานแยกจากกันเหมือน นาย ก. นาย ข. นาย ค. และนาย ง. คนละ
ชื่อ แตทาํ งานบังคับเครือ่ งยนตอยูใ นเครือ่ งแหงเดียวกันฉะนัน้
ดังนั้น โปรดทําความพยายามฝกหัดอบรมตนใหเปนทีม่ น่ั ใจในปจจุบนั นี้ ในชาติน้ี
เราเปนมนุษย หมดความสงสัยในความเปนอยางอืน่ แมจะอยูดวยกันกับสัตว แตกแ็ นใจวา
แวนดวงใจ
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๑๒๐

เราเปนมนุษย ทั้งไดผานทุกสิ่งทุกอยางมาดวยความรูความเขาใจมากกวาสัตว เพื่อภูมิ
ธรรมของเราใหยิ่งขึ้นไปกวาที่เปนอยู โปรดภาวนาดูตวั เอง จะเห็นเรือ่ งทีค่ วรติและควรชม
เกิดขึ้นกับใจ เชน ทุกขเปนสิ่งที่ควรตําหนิเพื่อหาทางออก จึงควรพิจารณาใหรเู รือ่ งของเขา
ตามธรรมดาทุกขไมเคยอยูที่ไหน ซึ่งควรจะรูอยูกับตัว เพราะมีอยูที่นี่เปนประจํา
เราจะปลูกบานสรางเรือนใหทกุ ขอยู แตทุกขไมยอมอยู ถาเปนกายและใจของสัตว
และของคนแลว ทุกขชอบเต็มที่ และอยูไดตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง ตลอดกาลที่กายและใจ
ยังควรแกเขา พาเกิดก็เกิดดวย พาแกก็แกดวย ตายก็ตายไป แตทุกขโดดหนีไมยอมตาย
ดวย เพราะใจไมตายทุกขตองเกาะไปดวย ฉะนั้น ใจไปที่ไหน ทุกขจึงติดไปดวย ใจไปถือ
กําเนิดเกิดในภพชาติใด ทุกขยอมติดตามไปดวยทุกภพทุกชาติ จนกวาใจจะไดรบั การชําระ
สะสางดวยเครื่องซักฟอก คือกุศลธรรมจนสะอาดเต็มที่แลว ทุกขหาที่เกาะไมได นัน่ แล
ทุกขจะสุดวิสัยไมมีทางเอื้อมได เพราะใจกลายเปนวิวฏั ฏะพนวิสยั ของสมมุตแิ ลว นีค่ อื
แดนสุดวิสัยของกิเลสทุกประเภทโดยแทจริง
พระพุทธเจาทรงประทานธรรมะ มีสติปญญาเปนตน ใหพวกเราสอดสองดูเรื่องของ
ตัว เพื่อจะไดทราบความเปนมาของตน ๆ หลักใหญคือสงสัยเรื่องความเกิดของตัว ซึ่งเคย
เปนทํานองนั้นมา โดยติดตอไมขาดวรรคขาดตอนแหงภพชาติ 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 จึงควรถือเปนปญหาสําคัญสําหรับตัวทีจ่ ะพยายามตัดตนเพลิง ไมใหลุก
ลามไปนานและทําความเสียหายแกตนมาก
คําวา ธมฺโม ปทีโป ก็คือแวนสองทางของสัตวผูมืดมนนั้นเอง จะไดยึดถือเปน
เครื่องมือในการสองทางดําเนินเพื่อถึงความปลอดภัยแกตน ไมเปนความรกรุงรังดวยภพ
ชาติและกองทุกขทั้งมวลใหยืดเยื้อตอไป ธมฺโม ปทีโป เปนตน พระพุทธเจาทรงเริ่ม
ประกาศและรือ้ ขนสัตวโลกนับแตเริม่ ตรัสรู จนถึงวันเสด็จดับขันธปรินพิ พานเปนเวลา ๔๕
พรรษา ถึงวาระสุดทายก็ประทานไวแทนองคศาสดา สวนพระองคก็เสด็จนิพพานไปตาม
หนาที่ของผูหมดเชื้อภายใน กอนจะทรงลาสมมุติทั่ว ๆ ไปเสด็จนิพพาน ก็ตรัสเรียกบรรดา
แวนดวงใจ
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สาวกมาประชุมแลวรับสัง่ วา “ผูใดมีความสงสัยขออรรถขอธรรม และวิธีดําเนินของตน
ภายในใจก็จงพูดขึ้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู จะไดชวยปลดเปลื้องแกไขมิใหมีความเสียใจใน
ภายหลัง”
ขณะนั้นปรากฏวาไมมีสาวกองคใดทูลสนอง ตางก็นั่งอยูดวยทาอันสงบ และคอย
สดับพระโอวาทที่จะตรัสตอไป เมื่อไมเห็นทานผูใดทูลสนอง ก็ทรงประทานพระโอวาทครั้ง
สุดทายวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทัง้ หลายจงพิจารณาสังขารทัง้ หลาย ทัง้ สังขารภายใน
และสังขารภายนอก ซึง่ เจริญขึน้ แลวเสือ่ มไป ดวยความไมประมาทเถิด จะรูแจงแทงตลอด
ซึ่งพระสัทธรรมที่เราตถาคตแสดงไวแลว” พอจบเทานี้ก็ปดพระโอษฐไมตรัสอะไรตอไป
อีก จากนัน้ ก็ทรงทําหนาทีป่ รินพิ พานดวยความสงาราศีและความองอาจกลาหาญ ไมสะทก
สะทานตอมรณภัย
ดวยทรงเห็นวาเกิดแลวตองตาย ไมทรงแสดงความโศกกันแสงตอความทุกขที่มา
ครอบงําพระกายในเวลานัน้ ทรงมีความองอาจตอหลักความจริงที่ทรงรูเห็นมาแลวอยางไร
จนมีความชํานิชาํ นาญและสามารถสัง่ สอนโลกไดเปนจํานวนมากสมภูมศิ าสดา เมื่อยังทรง
พระชนมอยูก็ทรงแสดงลวดลายของศาสดาไมใหมีความบกพรอง สมพระนามวา สตฺถา
เทวมนุสสฺ านํ เปนครูของเทวดาและคนทุกชั้น ดังนั้นการทําหนาที่ปรินิพพานโดยถูกตอง
ตามหลักของศาสดา จึงเปนความจําเปนสําหรับพระพุทธเจาโดยเฉพาะ เพือ่ ไวลวดลาย
และพระเกียรติของศาสดาในครั้งสุดทาย ใหคนรุนหลังไดฟงเปนขวัญใจ
เริม่ แรกแหงการทําหนาทีป่ รินพิ พาน ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานเขาทุติย
ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ฌานทัง้ สีเ่ บือ้ งตนนีเ้ รียกวา รูปฌาน โดยใชกระแสจิตวิตก
วิจารณไปตามอาการของพระกาย จนถึงขั้นละเอียดแหงรูปฌาน จากนัน้ ก็ทรงเขาอรูปฌาน
สี่ คืออากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานา
สัญญายตนะ เปนลําดับ อรูปฌานสีน่ เ้ี ปนนามธรรมลวน ๆ จากนัน้ ก็ทรงเขาสัญญาเวทยิต
นิโรธ ดับสัญญาและเวทนา ทรงพักอยูในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติชั่วขณะ แลวทรงถอย
จิตกลับลงมาเปนลําดับ จนถึงปฐมฌาน และถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ธรรมดา แลวทรงเขา
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ตอไปอีก พอผานจตุตถฌานไปแลวเทานั้น ไม
ทรงเขาฌานใดตอไปอีก แลวเสด็จปรินพิ พานในทามกลางแหงฌานทัง้ สอง คือรูปฌานและ
อรูปฌานนัน้
ทั้งนี้เพราะทรงไวลวดลายของพระพุทธเจาผูเปนศาสดาเอกใหเต็มภูมิ จึงไมทรง
ปรินพิ พานอยูใ นฌานใดฌานหนึง่ ถาจะนิพพานอยูใ นฌานใดฌานหนึง่ อาจจะถูกตําหนิ
แวนดวงใจ
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จากสาวกอรหันต วาทรงทําหนาทีน่ พิ พานไมสมบูรณเต็มภูมขิ องศาสดาในวาระสุดทาย
เพราะฉะนัน้ เพื่อประกาศพระองคใหเต็มภูมิทั้งในเบื้องตน ทามกลาง และวาระสุดทาย จํา
ตองนิพพานในทามกลางแหงฌานทั้งสอง คือรูปฌานและอรูปฌาน ซึ่งเปนการถูกตองและ
สมบูรณตามลักษณะของจิตที่บริสุทธิ์เขาชมฌานเพื่อปรินิพพาน เพราะรูปฌานและอรูป
ฌานลวนเปนสมมุตดิ ว ยกัน จะเขานิพพานในจุดสมมุติ ก็ชื่อวาไมสมภูมิกับคําวานิพพาน
เทาที่พระองคทรงทํามานั้นเปนอันวา ปรินพิ พานโดยสมบูรณ เมื่อพระองคปรินิพพานแลว
พระสรีระก็ถูกทูลอาราธนาไวเพื่อทําการสักการบูชาจากพุทธบริษัท มีมัลลกษัตริย เปนตน
เพื่อใหสมพระเกียรติ เพียงเจ็ดวันเทานั้นก็อัญเชิญขึ้นถวายพระเพลิง
ตกมาสมัยของพวกเรา ศพของครูอาจารยที่เคารพนับถือซึ่งมรณภาพลง รูส กึ จะ
กลายเปนของหมักดองคลายกับผักปลาไปเสียมาก จนจะกลายเปนประเพณีหมักดองไป
หากมีความจําเปนซึง่ จะควรอาราธนาทานไวเพือ่ ความจําเปน มีเกีย่ วกับพระราชาเปนตน
นัน้ ทั้งโลกและธรรมก็เห็นใจโดยทั่วกัน แตจะเก็บไวโดยมิไดคํานึงถึงทานผูเปนอาจารยที่
เคารพบูชา ซึง่ ถูกอาราธนาไวเปนเวลานาน ๆ และพระพุทธเจาผูเปนตัวอยางของสัตวโลก
ทัง้ เวลายังทรงพระชนมอยูแ ละเวลานิพพานแลว ตอไปก็เกรงจะเปนประเพณีใหกุลบุตรสุด
ทายภายหลังยึดโดยหาเหตุผลและหลักฐานไมได
ครูอาจารยซง่ึ เปนทีเ่ คารพบูชาของปวงชน เวลาทานยังมีชีวิตอยูไดทําประโยชนแก
โลกเต็มภูมคิ วามรูค วามสามารถของทาน โดยบัวมิใหชาํ้ น้าํ มิใหขนุ และเปนที่อบอุนแก
บานแกเมือง แตเวลาทานมรณภาพไรวญ
ิ ญาณ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีไมมีประจํารางแลว
เกรงวาศพของทานจะกลายเปนสินคาไปทัว่ ตลาดอยูเ ปนเวลานานกวาจะสิน้ สุดลงได ดังนั้น
พวกเราทีเ่ ปนนักบวชและนักปฏิบตั ิ ซึ่งจัดวาเปนลูกศิษยที่มีครู โปรดคิดอานไตรตรองบาง
จะเปนการเสริมเกียรติกรรมฐานวาเปนผูช อบใครครวญ เพือ่ หาเหตุผลและอรรถธรรม นํา
ความพอดีมาประดับตน ประดับโลก ประดับธรรม ใหงามสืบทอดกันไป
ถาคิดวา เมื่อทําการฌาปนกิจศพทานผานไปแลว วัดวาอาวาสจะเสือ่ มโทรม เพราะ
ไมมที ย่ี ดึ เหนีย่ วน้าํ ใจของประชาชนใหมาสนใจกับวัดและพระเณร นับเปนความคิดที่จะพา
ใหตนและวัดวาอาวาสศาสนา ทั้งวงแคบและวงกวางเสื่อมลงอยางแนนอน จะหาทางเจริญ
ไมไดเลย เพราะไปสนใจกับศพของทานอันเปนทางจะไหลมาแหงอามิส มากกวาจะสนใจ
ในธรรมทีท่ า นสัง่ สอน และมิไดสนใจกับการจะปรับปรุงตนเองเพื่อขอปฏิบัติอันดีงามใหยิ่ง
ขึ้นไป ซึง่ เปนทางทีจ่ ะยังตนและพระศาสนาใหเจริญโดยชอบธรรม
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แมพระพุทธเจา พระองคก็มิไดทรงสั่งสอนพุทธบริษัท ใหมคี วามเลือ่ มใสและหนัก
แนนในพระองคมากกวาธรรม จะเห็นไดตอนพระอานนททูลถามถึงวิธีจะปฏิบัติตอพระ
สรีระของพระองคเวลานิพพานแลว พระองคยังไมทรงพอพระทัย และกลับหามพระ
อานนทไมใหยุงเกี่ยว แตเมือ่ ทรงเห็นพระอานนททลู โดยมีเหตุผลก็ทรงแนะนําใหเทาทีค่ วร
ครูอาจารยผูมีธรรมก็คงจะเดินตามรองรอยของพระพุทธเจาพาดําเนิน ทานคงไมสั่งสอน
บรรดาศิษยใหหนักในทานยิง่ กวาธรรม ที่ลูกศิษยควรจะสนใจและนําไปปฏิบัติตอตัวเอง
ตามที่ทานสอนไว
ผูปฏิบัติสมควรแกธรรมชื่อวาผูบูชาพระพุทธเจาได ลูกศิษยปฏิบตั สิ มควรแกธรรม
ก็คงจะบูชาครูอาจารยไดในทํานองเดียวกัน ดังนั้นหลักของการปฏิบัติจึงไมควรเห็นวาดอย
กวาสิง่ ทีจ่ ะพาใหตนและศาสนาเสือ่ ม พระศาสนามิไดเจริญมาดวยศพดวยเมรุ พอจะทํา
ความหนักแนนจนลืมตน และลืมความพอดีที่จะปฏิบัติตอศพตอเมรุ แตเจริญดวย ธมฺมา
นุธมฺมปฏิปนฺโน ผูป ฏิบตั ธิ รรมสมควรแกธรรมตางหาก การกลาวทั้งนี้มิไดสอนใหผูมุง
ธรรมเกิดความเนรคุณตอทานผูมีพระคุณแกตน แตการปฏิบัติตอทานที่มีคุณทั้งเวลายัง
เปนอยูห รือตายไปแลว เทาทีโ่ ลกและธรรมเห็นวางาม เขาใจวาทุกทานคงเคยปฏิบัติตอกัน
มาพอสมควร ลูกมีพอแม ลูกศิษยมีครู เปนกับตายตองรองรับกันจนสิ้นใจไมมีใครจะ
ปลอยทิ้งได แตขอไดคํานึงถึงความพอดี จะเปนความชอบธรรมทัง้ ตนและสวนรวม สมกับ
เราเปนศิษยมคี รูทส่ี ง่ั สอนใหรจู กั มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจ กั ประมาณยังประโยชน
ใหสาํ เร็จทุกเมือ่
การแสดงประวัติของพระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ใหทานผูฟงทั้ง
หลายทราบ เพื่อจะไดนอมใจระลึกถึงทาน และนอมมาเปนอารมณเครือ่ งเตือนใจเปน
พุทธานุสสติ หากยังไมถึงจุดหมายปลายทางอยางพระองคทาน คําวานิยยานิกธรรม ผลที่
เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญอยางไรตองเปนเครื่องสนองตอบแทนโดยแนนอน สมกับภาษิตวา
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ พระธรรมไมปลอยทิ้งผูบําเพ็ญธรรม ยอมตามรักษาใหมีความ
สุขความเจริญทุกภพทุกชาติไป
ดังนัน้ ในอวสานแหงธรรมนี้ ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงตามคุมครองทานทั้งหลาย ทั้งที่มาจากทางใกลและทาง
ไกล อุตสาหมาดวยความเสียสละทุกอยาง จงปราศจากโรคาพยาธิเบียดเบียน มีแตความ
สุขความเจริญและประสบแตสง่ิ ทีพ่ งึ ปรารถนาโดยทัว่ หนากันเทอญ
www.Luangta.or.th
แวนดวงใจ

๑๒๓

