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 วันนี้ตรงกับวันอัจฉริยมนุษยบุคคลอัศจรรยอุบัติขึ้นในโลก คือพระพทุธเจาประสูติ 
ตรัสรู และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทั้งสามสมัยนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก เชนวันนี้ นับวา
เปนอุดมมงคลอยางยิ่งแกเราทั้งหลาย เพราะนานๆ จะมีคนอัศจรรยอุบัติขึ้นในโลกครั้ง
หนึ่ง พระองคประสูติจากพระครรภของพระนางสิริมหามายา พระบิดาคือพระเจาสุทโธท
นะมหาราช ทั้งสองพระองคทานทรงไดอจัฉริยมนุษยมาเปนพระโอรส ปรากฏเดนในหมู
ชนเปนบุคคลที่หาไดยาก เน่ืองจากเปนบุคคลประเภท เอกนามกึ คือหนึ่งไมมีสอง ไดแก
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก มีเพียงครั้งละหนึ่งพระองคเทานั้น-หนึ่ง พระพุทธเจาตรัสคํา
ใดลงไปแลวตองเปนความจริงไมมีสอง-หนึ่ง พระญาณที่ทรงรูเห็นอะไรแลว ส่ิงน้ันตอง
เปนจริงไมมีผิดพลาด-หนึ่ง จึงจัดวาเปนอัจฉริยมนุษย คือบุคคลที่อัศจรรยและแปลกจาก
โลกทั่วๆ ไป ทรงอุบัติขึน้ในระหวางกรุงกบิลพัสดุ และกรุงเทวทหนครตอกัน แตในที่นี้จะ
กลาวพระประวัติเพียงยอๆ พอสมควรแกเวลา 
 เมื่อพระสิทธัตถราชกุมารองคพระโพธิญาณประสูติแลว ทรงไดรับการบํารุงบําเรอ
เปนพิเศษ เสด็จประทับอยูปราสาทสามหลังตามฤดกูาล มีนางสนมขับกลอมบาํเรออยู
ตลอดกาล พระบิดาทรงใหการรักษาและบํารุงทุกอยางเปนที่พอพระทยั ส่ิงที่จะทําการ
รบกวนพระทัยใหขุนมัวไมทรงใหมี ใหเสด็จอยูโดยความสะดวกพระกาย สบายพระทัย พอ
ทรงเจริญพระชนมายุไดสิบหกพรรษาก็ทรงไดรับราชาภิเษก มีพระนางยโสธรา (พิมพา) 
เปนอัครมเหสี ครองแผนดินแทนพระราชบิดา ทรงครองราชสมบัติไดสิบสามป ในระยะที่
เสวยราชสมบัติอยูนั้นก็ทรงสํานึกพระทัยวา บัดนี้พระองคเปนผูใหญแลว ทรงคิดอาน
ไตรตรองทางดานการปกครอง เพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติบานเมือง และทรง
ไตรตรองอุบายวิธีเพื่อปกครองไพรฟาประชาราษฎร ใหมคีวามรมเย็นในรมเงาแหงพระ
บารมีของพระองค 

ยิ่งทรงคิดไปมาก กย็ิ่งเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระองคที่จะทรงรับภาระมากไปไมมี
ส้ินสุด ประกอบกับพระบารมีที่ทรงสรางมาอยางมากมาย ซึ่งกําลังเขาขัน้สมบูรณเต็มที่แลว
เปนเหตุบันดาลขึ้นในพระทัย อยากจะเสด็จประพาสพระอทุยานและสถานที่ตางๆ เมื่อ
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เสด็จประพาสไปในสถานที่ใดและคราวใด ก็เผอิญใหทรงพบแตส่ิงที่ทําใหสลดพระทัย คือ
เมื่อเสด็จประพาสพระอทุยานครั้งแรก ก็ไดทอดพระเนตรเห็นทารกพึ่งคลอดใหมๆ ตัว
เล็กๆ นอนคลุกเคลากับฝุน ปราศจากผูใหความอารักขาเพื่อความปลอดภัยอยูระหวางทาง
เสด็จ พระองคทอดพระเนตรเห็นและพิจารณาจนเกิดความสลดสังเวชพระทัยในทารก 
แลวรับสั่งใหพาเสด็จกลับพระราชวัง 

เสด็จประพาสวาระที่สอง ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนแกถือไมเทาเดินงกงันอยูดวย
ความทุกขทรมานในระหวางทางเสด็จ ก็ทอดพระเนตรเห็นและสลดพระทยั แลวรับสั่งให
พาเสด็จกลับ เสด็จออกประพาสวาระที่สาม ก็ไดทอดพระเนตรเห็นคนตาย ซึ่งใน
พระราชวังไมคอยจะมีคนประเภทที่นาสลดสังเวชปะปนอยู เพราะเกรงจะกระเทือนพระทัย
แลวจะเสด็จออกผนวช เนื่องจากทางสํานักพระราชวังเคยทราบจากนักทํานายไวกอนแลว
วา พระองคมีคติเปนสอง คือ หนึ่ง ถาครองราชสมบัติจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ สอง ถา
เสด็จออกผนวชจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ดังน้ันจึงมีการกวดขันกันโดยทางลับ เมื่อ
เสด็จออกประพาสวาระที่ส่ี ก็ไดทอดพระเนตรเห็นเพศสมณะ ซึ่งเปนเพศที่ตองพระทัย
เพื่อทางดําเนินของพระองคผูเปนหนอพระโพธญิาณอยูแลว 

แตสมณะในครั้งน้ันจะเปนสมณะประเภทใดนั้น สันนิษฐานยาก ถาเปนประเภท
นักบวชนุงเหลืองหมเหลือง เชน ประเพณีของพระไทยเราก็คงจะยังมีขึ้นไมได เพราะ
พระพุทธศาสนาที่ประสิทธิ์ประสาทสมณะประเภทนี้ยังไมอบัุติ คงจะเปนสมณะทีม่ีอยูตาม
ประเพณีนิยมของคนสมัยนั้น ที่บวชแลวเที่ยวทําความสงบ กาย วาจา ใจ ดวยการประพฤติ
ตบธรรมอยูตามลัทธิของตน และเคยมีเกล่ือนอยูในโลกมาเปนเวลานาน ทั้งส่ีวาระที่
พระองคทอดพระเนตรเห็นนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับจะเตือนพระบารมีที่ทรงบําเพ็ญมา ใหสน
พระทัยเพื่อบําเพ็ญพระบารมีใหยิ่งขึ้น ทั้งพระองคเองก็สนพระทัยตอสภาพทั้งส่ีนี้ จนเกิด
ความสลดสังเวชเต็มพระทัย 
 ในวาระสุดทายที่ทรงเห็นเพศสมณะ รูสึกวาเปนเพศที่มีความสงบเสงี่ยม นา
เล่ือมใสและยินดี เปนเหตุใหพระองคพอพระทยัอยากจะบําเพ็ญพระองคในเพศนั้นมาก
ขึ้น ในราตรีวันนั้นคลายกับพระบารมีบันดาล ใหทรงคิดอานไตรตรองเรื่องโลกและธรรม 
และทรงยอนกลับไปพิจารณาเรื่องเกิด แก เจ็บ ตายซึ่งปรากฏในคลองจักษุคราวเสด็จ
ประพาสอยางติดพระทัย ทรงเทียบพระองคกบัสภาพที่ประสบนั้นเขาในลักษณะเดยีวกัน 
วาความเกิดของเรากับเด็กที่ทรงเหน็นั้นมีเทากัน ความแกของเรากับคนแกที่ทรงเห็นนั้นมี
เทากัน ความทุกขของเรากับคนที่ทรงเห็นเปนทุกขนั้นมีเทากัน ความตายของเรากับคนที่
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ทรงเห็นนอนตายอยูนั้นมีเทากัน แมเราเปนกษัตริยอยูในหอปราสาทก็คืออยูในหอง เกิด 
แก เจ็บ ตายนั่นเอง ไมมีอะไรผิดแปลกแตกตางกันกับสิ่งที่เราไปเห็นมาแลว เขากับเรามัน
อยูในหองขังของความเกดิ แก เจ็บ ตายเชนเดียวกัน 

เหมือนนักโทษอยูในเรือนจํา แมจะเปนคนชาติชั้นวรรณะใด ก็คือนกัโทษผูถูกคมุ
ขังอยูนั่นเอง ความเกิด แก เจ็บ ตาย ที่มีประจําตัวอยูทุกขณะนี้ ถึงแมเราจะเปนกษัตริย
ปกครองแผนดิน มียศถาบรรดาศักดิ์สูงตามคําเขาเสกสรรให แตความเกิด แก เจ็บ ตาย 
เขามิไดเคารพนับถือวาเราเปนกษัตริย พอจะเกรงขามอํานาจของเรา เขาก็คือเขาอยูนัน่เอง 
มิหนําเราเปนกษัตริยปกครองคน เขายังกลับมาเปนกษัตริยปกครองเรา และมีอํานาจ
มากกวาเราเสียอีก ไมเพยีงเขาจะปกครองเราคนเดียว เขายังมีอํานาจวาสนามาก สามารถ
ปกครองคนและสัตวทุกประเภทไดทัว่ทั้งไตรภพ ส่ังใหเกิดเมื่อไรได ส่ังใหแกไปทุกขณะได 
ส่ังใหทุกขทรมานเมื่อไรได ส่ังใหตายเมื่อไรได ไมมีอะไรกลาขัดขืนคําส่ัง ทุกส่ิงตองยอม
จํานนเขาอยางราบคาบ ไมมีฝาฝนไปไดแมแตกระเบียดเดียว 

เรามัวเขาใจวาตนมีอํานาจราชศักดิ์ปกครองคนทัง้แผนดินได แตไมเห็นมีอํานาจ
ปกครองความเกิด แก เจ็บ ตายได จะเขาใจวาเรามีอํานาจราชศักดิ์อยางไรได แสดงวา
อํานาจเรายังไมพอแกการปกครอง เพราะเรายังยอมจํานนตอความเกิด แก เจ็บ ตาย
เหมือนโลกทั่วๆ ไป ไมอาจบังคับใหส่ิงเหลานี้อยูใตอํานาจได เมื่อเปนเชนนี้ สมควรแลว
หรือที่เราจะทําความนอนใจ นั่งคอยนอนคอยความทุกขทรมานซึ่งอยูบนศีรษะ ไมหาทาง
หลีกเล่ียงหรือรบรันหั่นแหลกกันจนเห็นจุดความจริงของสิ่งเหลานี้ แลวควาเอาชัยชนะมา
ครอง 
 เพศสมณะทีเ่ราไดเห็นนั้น เปนเพศที่จะชวยใหเรามีทางหลีกเล่ียง หรือหลุดพนจาก
อํานาจมหาศาลนี้ได เพราะเพศนั้นเปนเพศที่ไตรตรองหามูลความจริง ทั้งทางผิดและทาง
ถูก เปนเพศที่สงบ ถาเปนยาก็เปนประเภทแกไดในโรคสารพัดของคนและสัตว ไมมีโรค
ชนิดใดจะฝาฝนยาขนานนั้นไปได เพศนี้ก็เปนเพศจะแกทกุขไดโดยแนนอน ทั้งทกุขทาง
กายและทุกขทางใจ ทั้งทุกขในการกอภพกอชาต ิ ทั้งทุกขเพราะกิเลสสังหารใจ เพศนี้เปน
เพศจะระงับดับภัยทั้งหลายที่กลาวมาไดจริง 

ลจเพราะมองดูแลวเปนเพศที่นุมนวล ออนโยนทางมรรยาทและมีใจเปนธรรม แต
เปนเพศที่แข็งแกรงตอการพิสูจนหามูลความจริง ไมถอยทพักลับเกิดกลับตาย และยอม
อยูใตอํานาจของทุกขทั้งมวล อยางไรเราคงจะมีทางปลดเปลื้องตนออกจากความกดขี่
บังคับของสิง่ที่โลกกลัวๆ กัน คือ กองทุกขมหาศาลและยืดเยื้อนี้ได ดวยเพศแหงนักบวช
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แนนอน ในราตรีวันนั้นบรรยากาศก็รูสึกเงียบสงัดไปหมดทุกทิศทุกทาง ไมมีส่ิงใดไหวติง
และสงเสียงรบกวนพระทัยใหทรงพลั้งเผลอพระองค ทรงมีโอกาสรําพึงไตรตรอง
สภาพการณทุกดานอยางเต็มพระทัย 
 พอทรงยุติจากเหตุการณในวาระนั้น แลวกาวเสด็จออกทางพระทวารที่เปดไว ก็
พอดกีับเหตุการณที่ทรงพิจารณาพึ่งยุติลงนั้น มาแสดงความจริงขึ้นกับคณะนางบําเรอผูขับ
กลอมโดยทางอากัปกิริยา ไมเปนที่พอพระทัยและนาสลดสังเวชยิ่งขึ้นอีก บางนางนอนใน
ลักษณะของคนตายแลว บางก็ทิ้งแขงทิ้งขาทิ้งอวัยวะ บางก็เปลือยทอนหนา บางก็เปลือย
ทอนหลัง บางก็เปลือยหมดทั้งอวัยวะ น้ําลายไหลออกมุขทวารเหมือนคนกําลังสลบไสล 
บางก็กัดฟนกรอดๆ  และบนพึมพําทั้งๆ กําลังหลับอยู เครื่องดนตรีตกทิ้งเกล่ือนอยูตาม
บริเวณอยางไมมีระเบียบสวยงามอะไรเลย ทอดพระเนตรไปทางทิศใดในบริเวณนั้น มี
ลักษณะเชนเดียวกันหมด ซึ่งแตกอนมาไมเคยแสดงอาการเชนนี้ ปรากฏแกพระทยัในเวลา
นั้นเหมือนปาชาผีดิบ ทั้งเปนสักขีพยานกับสภาพการณที่พึ่งพิจารณามาอยางสดๆ รอนๆ 
อีกดวย 

สุดที่จะทนอยูในปาชาผีดิบเชนนี้ได จึงเสด็จกลับเขาในหองพระบรรทม จะเสด็จ
เยี่ยมพระราหุล พระปโยรส ก็เกรงพระชายาจะทรงตื่นจากบรรทม และจะเปนอุปสรรคตอ
การทรงผนวช ทรงขบพระทนตกล้ันพระทัยจําเสด็จจากไปในราตรีวันนั้น โดยไมทรงอําลา
ใครๆ มีนายฉันนอํามาตยและมากัณฐกะตามเสด็จ มีพระทัยมุงตอการทรงผนวชอยางแรง
กลา เมื่อเสด็จถึงสถานที่และทรงผนวชเสร็จแลว ก็ทรงรับสั่งใหนายฉันนะนํามากลับ
พระราชฐาน สวนพระองคก็กลายเปนนักบวชและเปนคนขอทานเขามาเสวย พอยังชีวิตให
เปนไปในวันหนึ่งๆ และทรงบําเพ็ญพระบารมีอยางสุดกําลังของมหาวีรบุรุษ ทรงสละทิฐิ
มานะ สละพระราชสมบัติ ไพรฟาประชาราษฎรแผนดินกวางแคบ พระชนกชนนี พระชายา
และพระโอรสสุดที่รัก ตลอดตาํแหนงพระมหากษัตริย ทรงสละโดยไมมีความอาลัย
เสียดาย 

ประทับอยูในปาในเขาอันเปนสถานที่ใครๆ ไมพึงปรารถนา ความเปนอยูทุกอยาง
ยอมมีความลําบากและฝดเคืองไปตามๆ กัน เพราะศาสนายังไมมี คนชาวปาเปนผูใหทาน 
ทุกส่ิงทีอ่าศัยเขาตองเปนปาไปตามคน ทรงเขาอยูอาศัยดวยความลําบากเชนนั้นถึงหกป 
จึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมาในโลก ไมใชเปนกิจที่ทําไดอยางงายดายเลย วันพระองค
ตรัสรู ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก ซึ่งคลายกับวันนี้ นับวาเปนวันอุดมมงคลอยางยิ่งสําหรับ
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พวกเรา ที่ไดพรอมกันมาทั้งทางใกลและทางไกล มาทําความระลึกกราบไหวถึงพระองค
ทาน 

พอสําเร็จดังพระทัยหมายแลว ก็ไมทรงทําความขวนขวายนอย เสวยสุขเฉพาะ
พระองคผูเดยีว ยังมีพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่งในมวลสัตว ทรงเที่ยวแนะนําส่ังสอน
เวไนยชน ผูมีอุปนิสัยควรแกการอบรม พระปฐมฤกษแหงธรรม ทรงแสดงแกพระเบญจ
วัคคียทั้งหาดวยพระธัมมจักกปัปวัตตนสูตร จนไดบรรลุธรรมเบื้องตนคือ พระโสดาบัน 
อันดับตอไปกท็รงแสดงอนัตตลักขณสูตร จนทานทั้งหาไดสําเร็จพระอรหันต เปนพระ
อริยบุคคลขั้นสูงสุดขึ้นมาในวงพระศาสนา เพราะพระปรีชาสามารถของพระองค จากนั้นก็
ทรงรับสั่งแกพระสาวกเหลานั้น ใหชวยประกาศพระศาสนาสั่งสอนประชาชน โดยรับสั่งมิ
ใหไปซ้ํารอยกันแหงละสององค เพราะพระสาวกมีนอย เกรงจะไมทั่วถงึประชาชน 

บรรดาสาวกซึ่งเปนที่ไววางพระทัยของพระพุทธเจา และไวใจตัวเองไดอยางเต็มที่
แลว ก็เที่ยวแนะนําส่ังสอนประชาชนใหรูจักศาสนาวา มีสวนสําคัญและเกี่ยวของกับตน
อยางไรบาง บรรดาประชาชนเมื่อไดรับการแนะนําส่ังสอน ยอมซาบซึ้งในรสพระสัทธรรม 
และรูจักการทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตลอดคุณงามความดีประเภทตางๆ ที่
ควรไดควรมีแกตน จนสําเร็จมรรคผลขึ้นมาในทามกลางแหงการสั่งสอนก็มี ผูไดรับการสั่ง
สอนแลวนําไปปฏิบัติโดยลําพังตนเอง จนสําเร็จมรรคผลขึ้นเปนชั้นๆ ก็ม ี ทั้งฝายนักบวช
และฆราวาส 

เมื่อสาวกมีจํานวนมากขึ้นและตางก็ชวยกันสั่งสอนเพื่อพุทธภาระใหเบาลง พระ
ศาสนาก็แผกระจายไปทกุทิศทกุทาง นับแตพระพุทธเจาตรัสรู และทําการสั่งสอนเวไนยชน
มาเปนเวลา ๔๕ พรรษา พระศาสนานับวาเจริญแพรหลาย และผิดปกติกวาศาสนาทั่วๆ ไป
ที่ทําการสั่งสอนกันอยูในสมัยนั้น เนื่องจากพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้น เปนธรรมที่
อัศจรรยยิ่ง คนในสมัยนั้นไมมีใครสามารถจะรูได มีพระพุทธเจาพระองคเดียวทรงรูเปน
พระองคแรก จึงทรงสามารถประกาศพระศาสนาไดอยางกวางขวาง พอพรรษาที่ ๔๕ ลวง
แลวจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน แมเชนนั้น ยังทรงเมตตาประทานหลักพระศาสนาไวเพื่อ
เปนองคแทนศาสดา 

ในขอนี้มีพระสาวกบางทานกราบทูลถามพระพุทธเจา ดวยความวิตกกังวลและ
นอยใจ โดยเกรงวาเวลาพระองคปรนิิพพานแลวจะไมมีครูอาจารยแนะนําส่ังสอน พระองค
ก็ทรงยกพระธรรมวินัยขึ้นแสดงเปนองคแทนศาสดาวา “พระธรรมและพระวินัยนี้แล จะ
เปนศาสดาแทน เมื่อเราตถาคตลวงลับไปแลว ผูใดมีความจงรักภักดี มีความเชื่อเล่ือมใส
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ในตถาคต และมีความมุงหวังจะเปลื้องทุกขเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ผูนั้นจงมีความ
เคารพในพระธรรมวินัยที่ตถาคตสั่งสอนไวแลวเถิด เพราะหลักธรรมที่เปนองคแทน
ตถาคตลวนเปนสวากขาตธรรม ที่กลาวไวชอบแลวทั้งน้ัน ไมมีส่ิงใดจะบกพรอง และแสดง
ไวแลวดวยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งเปนนิยยานิกธรรม สามารถยังผูปฏิบัติตามใหพนจากทุกข
ไดโดยชอบ เชนเดียวกับตถาคตยังอยู แมการผานไปแหงเราก็ไมมีอะไรจะ
กระทบกระเทือนถึงมรรคผลนิพพาน อันผูปฏิบัติจะพึงไดพงึถึงดวยขอปฏิบัติของตน 

อนึ่ง การปรินิพพานเปนเรื่องจิตทีบ่ริสุทธิ์ จะเคลื่อนยายจากกองสงัขารอันเปน
สวนผสมจะสลายจากกันเทานั้น หาไดกระทบกระเทือนแกวงพระธรรมวินัย อันเปนทางพน
ทุกขของผูปฏิบัติชอบและผูมีความบริสุทธิ์ทั่วๆ ไปไม และการปรินิพพานเปนเรื่องของเรา
ตถาคตโดยเฉพาะ ไมเกีย่วกับมรรค ผล นิพพานอันพึงไดพงึถึง จะมีสวนเสียหายไปดวย
แตอยางใด เพราะสวากขาตธรรมทีเ่ราตถาคตแสดงไวแลว ก็เพื่อมรรคผลนิพพานทั้งน้ัน 
ไมมีธรรมบทใดบาทใดจะบกพรองไปตามการปรินิพพานของเรา ฉะนั้น ทุกทานจงมั่นใจ
และแนใจตอหลักพระธรรมวินัยที่เราไดแสดงไวแลว นี่แลจะนําทานทั้งหลายใหพนทุกข
โดยสมหวัง” 
 ดังน้ัน พวกเราผูมีความตั้งมั่นตอหลักธรรม ประพฤติใหเปนไปอยู จึงเทากับไดเขา
เฝาพระพุทธเจาอยูตลอดกาล เพราะคําวา “ศาสดา” นั้น มิไดหมายถงึพระรูปพระโฉม
โดยเฉพาะ เพราะเปนสภาพมีอันแตกสลายเชนเดียวกับสิ่งทั่วๆ ไป แตหมายถึงพระทัยที่
บริสุทธิ์ และพระธรรมที่ตรัสไวโดยชอบธรรม ซึ่งเวลาน้ียังสถิตอยูกับผูบําเพ็ญทุกทาน มิได
นิพพานไปตามพระองค โปรดยึดหลักธรรมนี้ไวบนเศียรเกลาตลอดเวลา จะเปนการบูชา
พระพุทธเจาตลอดกาล 
 จวนวาระสุดทายก็มีผูมาทูลถามวา เมื่อพระองคปรินิพพานไปแลว นานประมาณ
เทาไรพระอรหันตจะสิ้นสูญจากโลก มรรคผลนิพพานจะยังมีอยูในโลกนานประมาณเทาไร 
พระพุทธเจาตรัสวา “กห็ลักพระธรรมวินัย ตถาคตมิไดแสดงใหผิดจากเหตุผลอันเปนฐาน
ที่เกิดขึ้นแหงมรรค ผล นิพพาน พอผูปฏิบัติตามจะผิดหวังในกาลที่ลวงไปแลวแหงเรา แต
เราแสดงเพื่อมรรค ผล นิพพานทั้งน้ัน เหตุใดจึงตองมาถามอยางนั้น ผูใดมีความสนใจใคร
ตอการปฏิบัติธรรมที่เราแสดงไวชอบแลว ผูนั้นจะไดรับความเปนธรรมอยูตลอดกาล ทั้งที่
ตถาคตยังมชีีวิตอยู และตถาคตนิพพานไปแลว เพราะสวากขาตธรรมไมนิยมกาล สถานที่ 
บุคคล แตเปนอกาลิโกอยูตลอดกาล ถายังมีผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยูตราบใด พระ
อรหันตจะไมสูญสิ้นจากโลกอยูตราบนั้น 
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ฉะนั้นจึงไมควรสงสัยในส่ิงที่ไมนาสงสัย แตควรสงสัยในตัวเอง วาเวลาน้ีเรามีความ
ขยันหมั่นเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจาสอนหรือไมเทานั้น เปนสิ่งที่ควรสนใจใน
ตัวเอง ถาเปนผูเกียจครานหมดศรัทธาตอพระสัทธรรม แมตถาคตจะยังมีชีวิตอยู ผูนั้นก็
คือโมฆบุรุษ โมฆสตรี ผูเปลาจากประโยชนอยูนั่นเอง ถึงแมวาเขาจะจับชายสบงจีวร
ตถาคตอยู ก็หาไดชื่อวาไปตามตถาคตไม แตผูปฏิบัติสมควรแกธรรมนั่นแล ชื่อวาผูไป
ตามเราตถาคต ชื่อวาบูชาตถาคต บูชาพระธรรม และพระสงฆอยูทกุระยะกาล” 
 นี่เปนพระโอวาทที่ตรัสกับผูมาทูลถามจวนวาระสุดทาย ซึ่งเปนพระโอวาทที่
ประทับใจของผูมุงตอธรรมอยางยิ่ง จะไดพยายามบําเพ็ญตนโดยความสม่ําเสมอ 
เชนเดียวกับสมัยที่พระพทุธเจายังทรงพระชนมอยู และคอยตักเตือนอยูตลอดเวลา โดย
ธรรมที่ประทานไวแลว เชน ผูปฏิบัติถูกหรือผิดก็แสดงถงึผลวา ตองเปนความสุขหรือ
ความทุกขอยูเชนเคย ไมมกีารเปลี่ยนแปลง พระธรรมที่ประทานไวเปนความคงที่ตอ
เหตุผล สมกับธรรมที่ตรัสไวชอบแลว และเปนธรรมคงเสนคงวาสําหรับผูปฏิบัติตาม ไม
เปนอยางอื่น 
 หลักใหญของธรรมที่ตรัสรวมไว เปนสัจจะความจริงแลวตรงไปโดยถายเดียวนั้น 
เรียกวา อริยสัจ ขอตนตรัสเร่ือง ทุกข คือ ความบีบคั้น มีทั้งสัตว ทั้งคน ทั้งทาน ทั้งเรา มี
ทั้งทางกายและทางใจ ความบีบคั้นทําคนและสัตวใหอยูสบายไมได ถาเปนน้ําก็ถูกรบกวน
อยูเสมอ หาเวลานิ่งและใสสะอาดไมได ขึ้นชื่อวาทุกขไมไปรบกวนในสถานที่อื่น แตจะ
รบกวนที่กายที่ใจของมนุษยและสัตว และทําใหไดรับความทุกขเดอืดรอนขึ้นทันทีที่ทุกข
เขาถึงตัว แมจะยืน เดิน นั่ง นอนอยูตามปกติ กต็องแสดงอาการเอนเอียงหรือ
กระดุกกระดกิขึ้นมาทันท ีและแสดงอาการระส่ําระสาย ถามากกวานั้นทนไมไหวก็ถึงตาย 
 ขอที่สองตรสัเร่ือง สมุทัย คือความคะนองของใจที่แสดงตัวอยูภายในใจของคนและ
สัตว แลวระบายออกมาทางกาย ทางวาจา อันดับแรกก็แสดงเปนความอยากและคอย
เคลื่อนขึ้นไปเปนความทะเยอทะยานไมมีทางส้ินสุด ไมมขีอบเขตแหงความเพียงพอของ
ความอยากประเภทนี้ ไมมีปกติประจําตัว แตปนเกลียวอยูทํานองนั้น แมจะไดส่ิงที่ตน
ตองการมาครองอยางสมหวังแลว ก็ไมวายที่จะเอื้อมออกไปดวยอํานาจแหงความอยาก ไม
มีใครในโลกจะสามารถปฏบัิติตัวตอความอยาก ใหไดระดับและอยูในความพอดีได ทานจึง
เรียกวาสมุทัย คือความโผลตัวอยูเสมอ ยิ่งกวาวานร (ลิง) ตัวคะนองเสียอีก 
 ขอที่สาม ตรัสเร่ือง นิโรธ ความดับทุกขทางใจ ชื่อวาทุกขที่สําเร็จรูปมาจากสมุทัย
เปนผูผลิตขึ้น ยอมดับลงเพราะนิโรธธรรม แตการกลาวถึงนิโรธจําตองกลาวถึงมรรคใน
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ระยะเดียวกัน เพราะมรรคเปนอุบายหรือเครื่องมือดับทกุข ถาไมมีเครือ่งมอืกด็ับทุกขไม
ลง เชนเดียวกับการดับไฟ ตองมีเครื่องมือ ถาไมมีเครื่องมือในการดับ ไฟกด็ับไมลง
เหมือนกัน 
 มรรค แปลวา ทางดําเนินเพื่อพนทุกข หรืออุบายวิธีดับทุกข ซึ่งมีมาก แตยอลงก็มี
เพียงสาม คือ ศลี สมาธิ ปญญา หรือทาน ศีล ภาวนา นี่คือเคร่ืองมือดับทุกขแตละประเภท 
ตามที่ทุกขซึง่มีหลายประเภท การใหทานหรือการแบงปนเปนอุบายหรือวิธีดับสมุทัย คือ
ความตระหนี่ถี่เหนียว เกิดจากความเห็นแกตัวเปนมูลฐาน โลกจะตั้งอยูได ธรรมจะเจริญ 
ตองอาศัยทานการใหหรือแบงปน ทีเ่รียกวาสังคหวัตถุ และสังคหธรรม สงเคราะหกันทั้ง
ดานวัตถุและดานธรรมะ นับแตความรูวิชาเปนตนไป สัตวและคนทั้งโลก นับแตบิดา
มารดากับบุตร ผูใหญกับผูนอย อาจารยกับศิษย นักเรียนกับครู สัตวเล้ียงกับเจาของ และ
สัตวตอสัตว มีสังคหวัตถุและสังคหธรรมเปนเคร่ืองประสาน หรือยึดเหน่ียวน้ําใจกันเปน
ประจํา โลกจึงอยูดวยกนัโดยความสนิทสนมและความเปนปกแผนแนนหนาไดตลอดมา 

คําวา ทาน คือทานอยางเปดเผยที่รูๆ กันหนึ่ง ทานในหลักธรรมชาติไดแกการ
สงเคราะหหรือแบงปนกัน เชน มารดา บิดา ครู อาจารย สงเคราะหลูกและลูกศิษย ซึ่งมิได
คิดวาตนทําทาน แตกิริยาที่ทํานั้นๆ ก็คือทานนั่นเอง แตเปนทานในหลักธรรมชาติ คือ
ความจําเปนตองทําตอกนั ตามวิสัยของคนและสัตวที่อยูดวยกัน จะตองทาํกันทั่วโลกจะเวน
เสียไมได ดงัน้ัน ทานจึงเปนของใหญโตค้ําจุนโลกและค้ําจุนธรรม ใหตั้งเปนโลกและเปน
ธรรมอยูไดตลอดมา ถาจะเทียบกับบานเรือนก็ไดแกรากฐานที่ผูกโครงเหล็ก เทคอนกรีต
เพื่อความมั่นคงของบานเรือนนั่นเอง พระพทุธเจาจะเปนศาสดาสอนโลกไดก็เพราะทาน
บารมี จะขาดไปไมได และทรงปฏิบัติตอสัตวโลกตลอดมาจนวันนิพพาน 

ทางเดินของพระพุทธเจาที่เกี่ยวกับสัตวโลกก็คือทานอยูนั่นแล ไดแก ใหทานวัตถุ
และใหทานธรรม แมปรินิพพานไปแลว ก็ยังประทานธรรมวินัยไวเพื่อเปนทานแกสัตวโลก
ตลอดมาถงึพวกเรา ซึ่งพอมองเห็นฟาเห็นดิน มองเห็นบุญเห็นบาปไดบาง ก็เพราะธรรม
ทานของพระพุทธเจานั้นแล ดังน้ัน ทานจึงเปนธรรมลึกซึ้งและจําเปนทั่วโลกเหลือที่จะ
พรรณนา จึงขอยุติไว สวนศีลและภาวนาไดเคยอธิบายมาบางแลว เขาใจวาคงไมมีทานที่จะ
สงสัย มีอยูเพียงวาเราจะดําเนินใหถึงขั้นบริบูรณไดแคไหนเทานั้น ธรรมที่กลาวนี้เรียกวา
มรรค คือทางพนทุกขเปนระยะๆ เมื่อมรรคที่บําเพ็ญใหสมบูรณเต็มที่แลวก็สามารถดับ
ทุกขได กลายเปนนิโรธขึ้นมาในขณะนั้นนั่นแล เพราะธรรมทั้งส่ีนี้ทํางานเกี่ยวโยงกัน สวน
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ชื่อของธรรมเหลานี้ทานแยกจากกันเหมือน นาย ก. นาย ข. นาย ค. และนาย ง. คนละ
ชื่อ แตทํางานบังคับเครื่องยนตอยูในเครื่องแหงเดียวกันฉะนั้น 
 ดังน้ัน โปรดทําความพยายามฝกหัดอบรมตนใหเปนที่มั่นใจในปจจุบันนี้ ในชาตินี้
เราเปนมนุษย หมดความสงสัยในความเปนอยางอื่น แมจะอยูดวยกันกับสัตว แตก็แนใจวา
เราเปนมนุษย ทั้งไดผานทุกส่ิงทุกอยางมาดวยความรูความเขาใจมากกวาสัตว เพื่อภูมิ
ธรรมของเราใหยิ่งขึ้นไปกวาที่เปนอยู โปรดภาวนาดูตัวเอง จะเห็นเรื่องที่ควรติและควรชม
เกิดขึ้นกับใจ เชน ทุกขเปนสิ่งที่ควรตําหนิเพื่อหาทางออก จงึควรพิจารณาใหรูเร่ืองของเขา 
ตามธรรมดาทุกขไมเคยอยูที่ไหน ซึ่งควรจะรูอยูกับตัว เพราะมีอยูที่นี่เปนประจํา 

เราจะปลูกบานสรางเรือนใหทุกขอยู แตทุกขไมยอมอยู ถาเปนกายและใจของสัตว
และของคนแลว ทุกขชอบเต็มที่ และอยูไดตลอดวันยังค่ําคืนยังรุง ตลอดกาลที่กายและใจ
ยังควรแกเขา พาเกิดก็เกิดดวย พาแกก็แกดวย ตายก็ตายไป แตทุกขโดดหนีไมยอมตาย
ดวย เพราะใจไมตายทุกขตองเกาะไปดวย ฉะนัน้ ใจไปที่ไหน ทุกขจึงตดิไปดวย ใจไปถือ
กําเนิดเกิดในภพชาติใด ทุกขยอมตดิตามไปดวยทุกภพทกุชาติ จนกวาใจจะไดรับการชําระ
สะสางดวยเครื่องซักฟอก คือกุศลธรรมจนสะอาดเต็มที่แลว ทุกขหาที่เกาะไมได นั่นแล
ทุกขจะสุดวสัิยไมมีทางเอื้อมได เพราะใจกลายเปนวิวัฏฏะพนวิสัยของสมมุติแลว นี่คือ
แดนสุดวิสัยของกิเลสทุกประเภทโดยแทจริง 
 พระพุทธเจาทรงประทานธรรมะ มีสตปิญญาเปนตน ใหพวกเราสอดสองดูเร่ืองของ
ตัว เพื่อจะไดทราบความเปนมาของตนๆ หลักใหญคือสงสัยเรื่องความเกิดของตัว ซึ่งเคย
เปนทํานองนั้นมา โดยติดตอไมขาดวรรคขาดตอนแหงภพชาติ แตพวกเรารูสึกจะโงตอ
เร่ืองของตัวอยูมาก ทัง้นี้เพราะการกาวเหยียบไปแตละภพแตละชาติก็รอยเทา (ใจ) ของ
เราเอง เกิดในภพชาติใดก็เปนเรื่องของใจดวงรูๆ อยูกับเราขณะนี้ทั้งน้ันพาไปเกิด ไมใชใจ
ดวงใดไปเปนตัวการปลูกสรางรูปรางขึ้นมา เปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนทาน ถาไมมี
เชื้อแหงความเกิด ความเกิดจะแสดงตัวใหปรากฏออกมาไดอยางไร เชื้อนั้นก็ฝงจมอยูที่ใจ
ดวงรูๆ นี้เอง ทานใหชื่อใจที่มีเชื้อนี้วา จิตอวิชชา คือความรูแกมโกง ความหลงแกมเพลิน
ไมมีทางส้ินสุด ทั้งเปนเรื่องใหญโตมากสําหรับจิตผูเปนนักทองเที่ยว แตไมทราบการไป
และการมาของตน จึงควรถือเปนปญหาสําคัญสําหรับตัวที่จะพยายามตัดตนเพลิง ไมให
ลุกลามไปนานและทําความเสียหายแกตนมาก 
 คําวา ธมฺโม ปทีโป ก็คือแวนสองทางของสัตวผูมืดมนนั้นเอง จะไดยดึถือเปน
เครื่องมือในการสองทางดําเนินเพื่อถึงความปลอดภัยแกตน ไมเปนความรกรุงรังดวยภพ
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ชาติและกองทุกขทัง้มวลใหยืดเยื้อตอไป ธมฺโม ปทีโป เปนตน พระพุทธเจาทรงเริ่ม
ประกาศและรื้อขนสัตวโลกนับแตเร่ิมตรัสรู จนถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพานเปนเวลา ๔๕ 
พรรษา ถึงวาระสุดทายก็ประทานไวแทนองคศาสดา สวนพระองคก็เสดจ็นิพพานไปตาม
หนาที่ของผูหมดเชื้อภายใน กอนจะทรงลาสมมุติทั่วๆ ไปเสด็จนิพพาน ก็ตรัสเรียกบรรดา
สาวกมาประชุมแลวรับสั่งวา  “ผูใดมีความสงสัยขออรรถขอธรรม และวิธีดําเนินของตน
ภายในใจก็จงพูดขึ้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู จะไดชวยปลดเปลื้องแกไขมิใหมีความเสียใจใน
ภายหลัง” 

ขณะนั้นปรากฏวาไมมีสาวกองคใดทลูสนอง ตางก็นั่งอยูดวยทาอันสงบ และคอย
สดับพระโอวาทที่จะตรัสตอไป เมือ่ไมเห็นทานผูใดทูลสนอง ก็ทรงประทานพระโอวาทครั้ง
สุดทายวา “ดูกอนภิกษทุั้งหลาย ทานทั้งหลายจงพิจารณาสังขารทั้งหลาย ทั้งสังขารภายใน
และสังขารภายนอก ซึ่งเจริญขึ้นแลวเสื่อมไป ดวยความไมประมาทเถิด จะรูแจงแทงตลอด
ซึ่งพระสัทธรรมที่เราตถาคตแสดงไวแลว”  พอจบเทานี้ก็ปดพระโอษฐไมตรัสอะไรตอไป
อีก จากน้ันก็ทรงทําหนาที่ปรินิพพานดวยความสงาราศีและความองอาจกลาหาญ ไมสะทก
สะทานตอมรณภัย 

ดวยทรงเห็นวาเกิดแลวตองตาย ไมทรงแสดงความโศกกันแสงตอความทุกขทีม่า
ครอบงําพระกายในเวลานั้น ทรงมีความองอาจตอหลักความจริงที่ทรงรูเห็นมาแลวอยางไร 
จนมีความชํานิชํานาญและสามารถสั่งสอนโลกไดเปนจํานวนมากสมภูมิศาสดา เมื่อยังทรง
พระชนมอยูก็ทรงแสดงลวดลายของศาสดาไมใหมีความบกพรอง สมพระนามวา สตฺถา 
เทวมนุสฺสานํ เปนครูของเทวดาและคนทุกชั้น ดังน้ันการทําหนาที่ปรินิพพานโดยถูกตอง
ตามหลักของศาสดา จึงเปนความจําเปนสําหรับพระพุทธเจาโดยเฉพาะ เพื่อไวลวดลาย
และพระเกียรติของศาสดาในครั้งสุดทาย ใหคนรุนหลังไดฟงเปนขวัญใจ 
 เร่ิมแรกแหงการทําหนาที่ปรินิพพาน ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานเขาทุติย
ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ฌานทั้งส่ีเบ้ืองตนนี้เรียกวา รูปฌาน โดยใชกระแสจิตวิตก
วิจารณไปตามอาการของพระกาย จนถึงขั้นละเอียดแหงรูปฌาน จากน้ันก็ทรงเขาอรูปฌาน
ส่ี คืออากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานา
สัญญายตนะ เปนลําดับ อรูปฌานสี่นี้เปนนามธรรมลวนๆ จากน้ันก็ทรงเขาสัญญาเวทยิต
นิโรธ ดับสัญญาและเวทนา ทรงพักอยูในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติชั่วขณะ แลวทรงถอย
จิตกลับลงมาเปนลําดับ จนถึงปฐมฌาน และถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ธรรมดา แลวทรงเขา
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ตอไปอีก พอผานจตุตถฌานไปแลวเทานั้น ไม
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ทรงเขาฌานใดตอไปอกี แลวเสด็จปรินิพพานในทามกลางแหงฌานทั้งสอง คือรูปฌานและ
อรูปฌานนั้น 

ทั้งน้ีเพราะทรงไวลวดลายของพระพทุธเจาผูเปนศาสดาเอกใหเต็มภูมิ จึงไมทรง
ปรินิพพานอยูในฌานใดฌานหนึ่ง ถาจะนิพพานอยูในฌานใดฌานหนึ่ง อาจจะถูกตําหนิ
จากสาวกอรหันต วาทรงทําหนาที่นิพพานไมสมบูรณเต็มภูมิของศาสดาในวาระสุดทาย 
เพราะฉะนั้น เพื่อประกาศพระองคใหเต็มภูมิทั้งในเบื้องตน ทามกลาง และวาระสุดทาย 
จําตองนพิพานในทามกลางแหงฌานทั้งสอง คอืรูปฌานและอรูปฌาน ซึ่งเปนการถูกตอง
และสมบูรณตามลักษณะของจิตที่บริสุทธิ์เขาชมฌานเพื่อปรินิพพาน เพราะรูปฌานและ
อรูปฌานลวนเปนสมมุติดวยกัน จะเขานิพพานในจุดสมมุติ ก็ชือ่วาไมสมภูมิกับคําวา
นิพพาน เทาที่พระองคทรงทํามานั้นเปนอันวา ปรินิพพานโดยสมบูรณ เมื่อพระองค
ปรินิพพานแลว พระสรีระก็ถูกทูลอาราธนาไวเพื่อทําการสักการบูชาจากพุทธบรษิัท มีมัล
ลกษัตริย เปนตน เพื่อใหสมพระเกียรติ เพียงเจ็ดวันเทานั้นก็อัญเชิญขึ้นถวายพระเพลิง 
 ตกมาสมัยของพวกเรา ศพของครูอาจารยที่เคารพนับถือซึ่งมรณภาพลง รูสึกจะ
กลายเปนของหมักดองคลายกับผักปลาไปเสียมาก จนจะกลายเปนประเพณีหมักดองไป 
หากมีความจําเปนซึ่งจะควรอาราธนาทานไวเพื่อความจําเปน มีเกี่ยวกับพระราชาเปนตน
นั้น ทั้งโลกและธรรมก็เห็นใจโดยทั่วกัน แตจะเก็บไวโดยมิไดคํานึงถึงทานผูเปนอาจารยที่
เคารพบูชา ซึ่งถูกอาราธนาไวเปนเวลานานๆ และพระพุทธเจาผูเปนตัวอยางของสัตวโลก
ทั้งเวลายังทรงพระชนมอยูและเวลานิพพานแลว ตอไปก็เกรงจะเปนประเพณีใหกุลบุตร
สุดทายภายหลังยึดโดยหาเหตุผลและหลักฐานไมได 

ครูอาจารยซึ่งเปนที่เคารพบูชาของปวงชน เวลาทานยังมีชีวิตอยูไดทําประโยชนแก
โลกเต็มภูมิความรูความสามารถของทาน โดยบัวมิใหช้ํา น้ํามิใหขุน และเปนที่อบอุนแก
บานแกเมือง แตเวลาทานมรณภาพไรวิญญาณ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีไมมีประจํารางแลว 
เกรงวาศพของทานจะกลายเปนสินคาไปทั่วตลาดอยูเปนเวลานานกวาจะส้ินสุดลงได ดงัน้ัน 
พวกเราที่เปนนักบวชและนักปฏิบัติ ซึ่งจัดวาเปนลูกศิษยที่มีครู โปรดคิดอานไตรตรองบาง 
จะเปนการเสริมเกียรติกรรมฐานวาเปนผูชอบใครครวญ เพื่อหาเหตุผลและอรรถธรรม นํา
ความพอดีมาประดับตน ประดับโลก ประดับธรรม ใหงามสืบทอดกันไป 
 ถาคิดวา เมื่อทําการฌาปนกิจศพทานผานไปแลว วัดวาอาวาสจะเสื่อมโทรม เพราะ
ไมมีที่ยึดเหนี่ยวน้ําใจของประชาชนใหมาสนใจกับวัดและพระเณร นับเปนความคิดที่จะพา
ใหตนและวัดวาอาวาสศาสนา ทั้งวงแคบและวงกวางเสื่อมลงอยางแนนอน จะหาทางเจริญ
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ไมไดเลย เพราะไปสนใจกับศพของทานอันเปนทางจะไหลมาแหงอามิส มากกวาจะสนใจ
ในธรรมที่ทานสั่งสอน และมิไดสนใจกับการจะปรับปรุงตนเองเพื่อขอปฏบัิติอันดีงามให
ยิ่งขึ้นไป ซึ่งเปนทางที่จะยังตนและพระศาสนาใหเจริญโดยชอบธรรม 

แมพระพุทธเจา พระองคก็มิไดทรงสั่งสอนพุทธบริษัท ใหมีความเลื่อมใสและหนัก
แนนในพระองคมากกวาธรรม จะเห็นไดตอนพระอานนททูลถามถึงวิธจีะปฏิบัติตอพระ
สรีระของพระองคเวลานิพพานแลว พระองคยังไมทรงพอพระทัย และกลับหามพระ
อานนทไมใหยุงเกี่ยว แตเมื่อทรงเห็นพระอานนททูลโดยมีเหตุผลก็ทรงแนะนําใหเทาที่ควร 
ครูอาจารยผูมีธรรมก็คงจะเดินตามรองรอยของพระพุทธเจาพาดําเนิน ทานคงไมส่ังสอน
บรรดาศิษยใหหนักในทานยิ่งกวาธรรม ที่ลูกศษิยควรจะสนใจและนําไปปฏิบัติตอตัวเอง
ตามที่ทานสอนไว 

ผูปฏิบัติสมควรแกธรรมชื่อวาผูบูชาพระพุทธเจาได ลูกศษิยปฏิบัติสมควรแกธรรม
ก็คงจะบูชาครูอาจารยไดในทํานองเดียวกัน ดังน้ันหลักของการปฏิบัติจึงไมควรเห็นวาดอย
กวาส่ิงที่จะพาใหตนและศาสนาเสื่อม พระศาสนามิไดเจริญมาดวยศพดวยเมรุ พอจะทํา
ความหนักแนนจนลืมตน และลืมความพอดีที่จะปฏิบัติตอศพตอเมรุ แตเจริญดวย ธมฺมา
นุธมฺมปฏิปนฺโน ผูปฏบัิติธรรมสมควรแกธรรมตางหาก การกลาวทั้งน้ีมิไดสอนใหผูมุง
ธรรมเกิดความเนรคุณตอทานผูมีพระคุณแกตน แตการปฏิบัติตอทานที่มีคุณทั้งเวลายัง
เปนอยูหรือตายไปแลว เทาที่โลกและธรรมเห็นวางาม เขาใจวาทุกทานคงเคยปฏิบัติตอกัน
มาพอสมควร ลูกมีพอแม ลูกศิษยมีครู เปนกับตายตองรองรับกันจนสิ้นใจไมมีใครจะ
ปลอยทิ้งได แตขอไดคํานึงถึงความพอดี จะเปนความชอบธรรมทั้งตนและสวนรวม สมกับ
เราเปนศิษยมีครูที่ส่ังสอนใหรูจัก มตฺตฺุตา สทา สาธุ ความรูจักประมาณยังประโยชน
ใหสําเร็จทุกเมื่อ 
 การแสดงประวัติของพระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ใหทานผูฟง
ทั้งหลายทราบ เพื่อจะไดนอมใจระลึกถึงทาน และนอมมาเปนอารมณเครื่องเตือนใจเปน
พุทธานุสสติ หากยังไมถงึจุดหมายปลายทางอยางพระองคทาน คําวานิยยานิกธรรม ผลที่
เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญอยางไรตองเปนเครื่องสนองตอบแทนโดยแนนอน สมกับภาษิตวา 
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ พระธรรมไมปลอยทิ้งผูบําเพ็ญธรรม ยอมตามรักษาใหมี
ความสุขความเจริญทุกภพทุกชาตไิป 
 ดังน้ันในอวสานแหงธรรมนี้ ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมทัง้พระธรรมและพระสงฆ จงตามคุมครองทานทั้งหลาย ทั้งที่มาจากทางใกลและ
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ทางไกล อตุสาหมาดวยความเสียสละทุกอยาง จงปราศจากโรคาพยาธิเบียดเบียน มีแต
ความสุขความเจริญและประสบแตส่ิงที่พงึปรารถนาโดยทั่วหนากันเทอญ 

www.Luangta.or.th
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