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บัดนี้จะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ที่เปนโอวาทคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจา เพือ่ ใหสาํ เร็จประโยชนเปนธรรมสวนานิสงสแกบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลาย ฉะนั้น
พึงตั้งใจของตนเพื่อจะสดับตรับฟงโอวาทคําสอนของพระพุทธเจา จะไดสาํ เร็จประโยชนใน
ขณะที่ฟงเทศนดวย จะสําเร็จประโยชนในกาลตอไปดวย การฟงธรรมเปนความจําเปน
สําหรับเราซึง่ เปนพุทธบริษทั ทุก ๆ ทาน เพราะธรรมเต็มไปดวยหลักเหตุผล ผูจะประพฤติ
ปฏิบตั จิ ะเปนทางโลกหรือทางธรรม ธรรมเปนเครือ่ งชีแ้ นวทางไวทง้ั ๒ ทาง ผูจ ะดําเนินใน
ทางโลกยอมเปนความจําเปนสําหรับอุบายวิธี หรือความฉลาด ที่จะนําไปปฏิบัติในกิจการ
นัน้ ๆ ใหถูกตองและราบรื่นแกตนเอง ผูจะปฏิบัติในทางธรรมจะเปนความสะดวกไมผิด
พลาด
เพราะสิง่ ใดถาปราศจากการสดับตรับฟงใหเขาใจและรูว ธิ กี ารไวกอ น แลวทําไปโดย
ไมไดศึกษา ไมวา ทางโลกหรือทางธรรม ยอมอาจทําใหผิดพลาดไดงาย หรือแมเกิดผลก็ไม
สมบูรณ เพราะฉะนัน้ บรรดากิจการทัง้ ปวง ตองอาศัยการสําเหนียกศึกษาใหเรียบรอยมา
กอน การศึกษาจึงเปนของจําเปน จะเปนเข็มทิศชีแ้ นวทางการดําเนินเพือ่ สําเร็จเปนผลขึน้
มาดวยดี ไมวา กิจการงานใด ๆ ทั้งนั้น ถาปราศจากการศึกษาเพือ่ ความเขาอกเขาใจแลว
การงานที่จะพึงกระทํานั้น ๆ ยอมไมสมบูรณ
เฉพาะอยางยิ่งในทางพระพุทธศาสนา องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสน
พระทัยอยางยิ่ง และปรากฏวาไดทรงศึกษาเพือ่ สรางพระบารมีมาเปนเวลานาน และใชอบ
รมบรรดาพุทธบริษทั ทัง้ หลาย ใหรหู นทางดีและชัว่ เพือ่ ดําเนินตนใหถกู ทาง แมพระองค
เองปรากฏวาเปนสยัมภูรเู องเห็นเองก็ตาม ก็ตองใหเสด็จออกทรงผนวชและทรงศึกษาใน
หลักธรรมชาติกระตุนเตือนพระทัยอยูรอบดาน ถึงกับทรงสลดสังเวชและทรงทนตอเหตุ
การณเชนนั้นไมได
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ดังนั้น การสําเหนียกศึกษาหรือการสนใจในตัวเหตุผล จึงเปนการศึกษาในตัวแลว
ทานเสด็จทรงผนวชบวชอยางคนขอทาน ทรงบําเพ็ญความพากเพียร เจริญภาวนา สละทิฐิ
มานะจากความเปนกษัตริยทําพระองคเปนขอทาน บําเพ็ญสมณธรรมอยูใ นปาในเขาซึง่
ใคร ๆ เห็นก็จาํ ไมไดวา นีค่ อื ใคร เพราะเห็นเปนสมณะ เพียงศีรษะโลน ๆ เทานัน้ คลาย
กับวาไมไดทรงสําเหนียกศึกษาจากใคร แตแทจริงครูสอนของพระองคมีอยูทั่ว ๆ ไป และ
ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน พระองคทรงทอดพระเนตรใบไมรวงหลนลงมาจากตน ก็
ทรงพิจารณาวาใบไมเมื่อผลิออกทีแรกก็เปนใบออน แลวก็แปรรูปเปนใบแกหลนรวงตกลง
มา ชีวิตสังขารของเราก็เชนเดียวกับใบไม สิง่ ตาง ๆ ซึ่งนอกจากนี้ มีลักษณะเชนเดียวกับ
ใบไมที่หลนรวงตกลงมาจากขั้วของเขา
พระองคก็ทรงพิจารณาเทียบเหตุผลขางนอกขางใน ใหรชู ดั ตามเรือ่ งความเปนจริง
ดวยพระปญญา เพราะสภาพภายนอกกับสภาพภายในมีลกั ษณะเชนเดียวกัน คือมีความตั้ง
ขึ้น มีความแปรไป และมีความแตกดับในที่สุด เมื่อพิจารณาถึงพระองคเองก็มีลักษณะเชน
นัน้ นี่เรียกวาพระองคทรงสดับธรรมทั้งหลายซึ่งเปนหลักธรรมชาติ อยูใ นปาเฉพาะพระ
องคเดียว
กอนจะเสด็จออกทรงผนวชก็ปรากฏวาทรงไดรับการศึกษาในหลักธรรมชาติ
อยางสุดพระทัย ในคืนวันพระองคเสด็จออกทรงผนวช ปรากฏวาไดทรงเห็นบรรดานาง
สนมผูข บั กลอมบํารุงบําเรอในหอปราสาท คลายกับคนตายและเปนปาชาผีดบิ ไปเสียหมด
แมพระองคเองก็ปรากฏวาเปนเชนนั้นเหมือนกัน จึงเปนเหตุใหทรงมีความรุม รอนในพระ
ทัยวาเราจะหาทีไ่ หนเปนทีพ่ ง่ึ
แมบริษทั บริวารและหอปราสาทราชมนเทียร ที่เราอาศัยอยูตั้งแตวันเกิดจนถึงวันนี้
แตกอ นปรากฏเปนความรมเย็นเปนทีร่ น่ื เริงบันเทิงในใจ มาในวันนี้มองไปทิศใดปรากฏ
เปนเชนเดียวกับปาชาผีดบิ ไปเสียทัง้ สิน้ แมหอปราสาททีเ่ ราอยู ณ บัดนี้ ก็ไมทราบจะลม
จมทลายลงเมื่อไร พิจารณายอนเขาไปถึงพระองคเอง สภาพคือสังขารรางกายของเราที่
ประชุมขึ้นมาจากดิน น้าํ ลม ไฟ กลายเปนสัตว เปนคน เปนหญิง เปนชายขึ้นมา นี้ก็ตองมี
ลักษณะเชนเดียวกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยูบัดนี้ สิง่ ทัง้ หลายทีจ่ ะเปนไปดวยความ
เทีย่ งแทถาวรไมปรากฏวามีในทีไ่ หน ๆ ซึ่งพอจะเขาพึ่งพิงอิงอาศัยใหเปนที่รมเย็นพระทัย
มองเห็นอยูทางเดียวคือการเสด็จออกผนวช เพื่อหาที่วิเวกสงัดประกอบความพากเพียร
พิจารณาตนเหตุ คือปาชาผีดิบที่พระองคไดทรงปรากฏในคืนวันนั้นใหชัดเจนลงไป
ทรงเทียบพระองคกบั บรรดาบริษทั บริวารทัง้ หลายเหลานัน้ วา เสมอกัน ในเรือ่ ง
ความเกิดเขากับเราก็มีลักษณะเดียวกัน ในเรื่องความแกเขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกัน
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ในเรือ่ งความทุกขความลําบากในสกลกาย เขากับเราก็มลี กั ษณะเชนเดียวกัน พิจารณา
ออกไปนอกพระราชวังทั่วทั้งดินแดนในไตรโลกธาตุนี้ มีสภาพเชนเดียวกันนี้ ไมมีเกาะใด
ดอนใดที่จะเปนเกาะเปนดอนเพื่อความรมเย็น เพือ่ ความแนนหนามัน่ คง เพือ่ ความไววาง
ใจได จะเปนไปเพือ่ ความแตกความสลายเชนเดียวกับเรานีท้ ง้ั นัน้ พระทัยทรงหนักในทาง
ทรงผนวชเพื่อจะไดพินิจพิจารณาเรื่องความเกิด แก เจ็บ ตาย ใหชัดเจนในพระทัยยิ่งขึ้น
จนไดเสด็จออกไปจริง ๆ
นี่ก็แสดงวาพระองคไดทรงศึกษาในหลักธรรมชาติ ซึ่งเปนของมีอยูทั่วไปใหเกิดผล
ประโยชน ใหเกิดความสลดสังเวชในความเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปนของมีอยูทั่วทั้งโลก
สงสาร ไมวา เขา ไมวา เรา ไมวา คนหรือสัตวชน้ั ไหน ๆ เมื่อตั้งรูปตั้งกายขึ้นมาแลว ความ
แปรสภาพจะตองเปนเงาตามตัวอยางนี้ นี่เปนการศึกษาที่พระองคทรงคนพบในเบื้องตน
มีหลักเหตุผลเปนเครือ่ งเทียบเคียงในคนอืน่ กับพระองควา มีลักษณะเเปนแบบพิมพอัน
เดียวกัน คือ อนิจจฺ ํ ความแปรสภาพมีเต็มตัวเชนเดียวกัน ความทุกขความทรมานในโลกนี้
ไมใชโลกที่เปนสุขลวน ๆ
โลกทีเ่ ปนอยูด ว ยความหมุนตัวเปนเกลียว ใครจะอยูเฉย ๆ ไมไดเมื่อมีสภาพราง
กายขึน้ มาแลว แสดงวาสภาพนั้นจะตองเปนสภาพที่กอกังวลใหทนไมได อยูเฉยก็ไมได ไม
ไดหลับ ไมไดนอน ไมไดรับประทาน ไมไดเดินไปมา เปลี่ยนอิริยาบถก็ไมได ถามิฉะนั้น
แลวเราอยูก บั โลกไมได คือเมื่อไมทําไมได จึงเรียกวาโลกนีว้ า โลกไมได จะอยูใ หสบายมัน
อยูไมได นั่งใหสบายก็ไมได นอนใหสบายก็ไมได จะไมตองอยูตองกินตองหลับตองนอน
ทําตามสะดวกกายสบายใจมันไมได โลกอันนี้กลายเปนโลกไมไดเสียทั้งนั้นในพระทัยของ
พระองค โลกไหนจะเปนโลกไดเลา
จึงทรงสืบสวนพิจารณาทวนหาเหตุผล ก็มโี ลกุตรธรรมเทานัน้ คือธรรมที่บุคคล
ประพฤติแลวพนไปเสียจากโลกไมได ถึงซึ่งโลกไดโลกถึง โลกแนนอนไดแกโลกุตรธรรม
อันเปนธรรมที่สูงสุด แลวทรงปลงพระทัยเสด็จออกในคืนนั้น ทั้งที่ทรงทราบวาพระองค
เปนกษัตริย และทรงมีบริษทั บริวารทัว่ ทัง้ แผนดินทีอ่ ยูใ นแวนแควนและในรมพระบารมี
ของพระองค แตก็เสด็จออกไปพระองคเดียว มีนายฉันนะตามเสด็จเพื่อจะนํามากัณฐกะ
กลับคืนเทานัน้ เมือ่ พิจารณาตนเหตุทท่ี รงปรากฏในคืนวันนัน้ จนเห็นแจมแจงชัดเจนขึน้
ยนในความทีพ่ ระองคทรงบําเพ็ญมาเปนเวลา ๖ ป ถาพูดตามภาษาของเรา เรียกวาเกือบ
เปนเกือบตาย เพราะกษัตริยเสด็จออกผนวชดวยการเสี่ยงภัยตอชีวิต เพราะไมเคยไดรบั
ความลําบาก
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คําทีว่ า เปนกษัตริย อะไรเปนกษัตริยทั้งนั้น เครื่องทรงทุก ๆ ชิ้นเปนของกษัตริย
อาหารการบริโภคเปนเครือ่ งกษัตริย ที่อยูอาศัยปจจัยทุก ๆ อยางเปนของกษัตริยทั้งนั้น
เมื่อไดเสด็จออกทรงผนวชเปนคนขอทานแลว ความเปนกษัตริยก็สูญหายไป ยังเหลือแต
ความเปนคนอนาถาหรือคนขอทาน ไมมีคุณคาราคาแมแตนอยในพระองค บริขารเครือ่ ง
อาศัยทุกชิ้นก็กลายเปนบริขารของคนขอทานไปหมด ไมมีชิ้นใดจะเปนเครื่องของกษัตริย
เหมือนแตกอน แลวทรงพยายามสละทิฐมิ านะจากความเปนกษัตริยใ หหมดโดยสิน้ เชิง ยัง
เหลือแตคนขอทานเทานัน้ ซึง่ เปนคนเชนเดียวกับคนขอทานธรรมดาทัว่ ไป ซึง่ เราเห็นอยู
ดวยตา แตกลับเปนเพศทีอ่ ยูส บายสําหรับพระองค และเปนฐานะทีค่ วรแกความเปน
ศาสดาของโลกไดดวย
แลวก็ทรงพินจิ พิจารณาหลักความเกิด แก เจ็บ ตาย อันเปนโลกไมไดแลว โลกทน
อยูไมได โลกหมุนเวียนเปลีย่ นกันไปเปลีย่ นกันมา ตื่นของเกา ตื่นของใหม เขาใจวาเปน
ของใหมอยูเรื่อย ๆ อยางนีท้ เ่ี รียกวาโลกวัฏจักร เมื่อพระพุทธเจาไดทรงพิจารณาโลกนี้ให
ชัดเจนแลว ในพระทัยก็ทราบวาเต็มไปดวยโลกอันนี้เหมือนกัน คือในเจตสิกธรรมก็แสดง
ความแปรปรวนหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงไปดี ไปชั่ว ไปอดีต อนาคต ปรุงกลับไปกลับมาอยู
เชนนี้ ใหเห็นชัดดวยพระปญญาเรียกวา ปจจยาการ หรือ ปฏิจจสมุปบาท
กําหนดพิจารณาเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเรา ตลอดทั้ง
โลกธาตุเห็นเปนสภาพไตรลักษณเทานัน้ คือ อนิจจฺ ํ ทั่วทั้งโลกธาตุ นับตั้งแตตัวของเราไป
ทุกขฺ ํ เปนความทุกขเชนเดียวกัน อนตฺตา ตายแลวใครจะถือเอาสิง่ ใด ๆ จากโลกนีไ้ ปสูโ ลก
หนาไมได ทีส่ ดุ แมแตผมเสนเดียวซึง่ เบาทีส่ ดุ ที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได
แตเมื่อจากโลกนี้ไปแลว ตองมอบคืนเปนสมบัติเดิม คือ ดิน น้าํ ลม ไฟ สิ่งที่เหลือไปก็คือ
ดวงใจ และสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคือ ความดีและความชัว่ ซึ่งตนไดสั่งสมไวในคราวมี
ชีวติ ธรรมชาติทั้งสองนี้เปนเงาตามตัว
เมือ่ ทรงทราบเชนนีแ้ ลวก็ทรงย้าํ เขาไปอีกวา บาปเปนความชัว่ เปนสิง่ ทีเ่ ห็นไดชดั
แตบุญที่เปนความดีนี้จะตามเราไปถึงไหน ก็ทรงพิจารณาบุญและบาปอีกใหเห็นชัดโดย
ทางปจจยาการ เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท คนเขาไปถึง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน
เรือ่ งความเกิด ตั้งกําเนิดมาแตอวิชชา ติดตอแตกแขนงเปนลําดับ ๆ คือเปนกิ่ง เปนกาน
เปนใบ เปนดอก เปนผล ตอตนตอลําไป จนกระทั่งถึง สมุทโย โหติ ทีท่ า นเรียกวา ราก
เหงาของอวิชชา เปนเครื่องติดตอแขนงไปอยางนี้
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เมื่อพระองคทรงพิจารณายอนกลับไปกลับมา จนทรงเห็นชัดตามเปนจริงในอวิชชา
วาเกิดขึ้นจากธรรมชาติ คือดวงใจนี้แลว จึงทรงกําหนดพินิจพิจารณาเรื่องใจดวงที่เปน
อวิชชานั้นดวยพระปญญา ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ ก็ทรงเห็นแจมแจงชัดเจน อวิชชาไดแตก
กระเด็นไปจากพระทัยของพระองคในคืนวันนั้น จึงปรากฏวาพระพุทธเจาของเราไดตรัสรู
ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ เปนอันวาพระองคไดทรงขบคิดปญหาตั้งแตคืนวันเสด็จออกผนวช
จนถึงวันเพ็ญเดือน ๖ รวมเปนเวลา ๖ ป ปญหาทั้งหมดในเรื่อง เกิด แก เจ็บ ตาย ในเรือ่ ง
ความหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงแหงจิตใจและธาตุขนั ธทง้ั หลายไดจบสิน้ ลงในวันนัน้ แลวได
ทรงทราบชัดวา พุทโธคือความบริสุทธิ์ไดผุดขึ้นแลวในพระทัยของพระองค เปนพุทโธที่
พนจากกิเลสตัณหาอาสวะ เปนพุทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่ เปนพุทโธที่หมดความกังวล เรียกวา
ผานพนโลกไมไดนี้ไปเสีย กลายเปนโลกทีใ่ หนามวา โลกุตรธรรม คือธรรมที่สูงกวาแดน
แหงสมมุติ คือพนจากแดนแหงความเกิด แก เจ็บ ตายนี้ไปไดเปนองคแรก
เมื่อพระองคไดทรงตรัสรูในคืนนั้นแลว ทรงมีพระทัยจะสัง่ สอนบรรดาสัตว ครัง้
แรกของพระองคมีความทอพระทัยในการจะทรงแนะนําสั่งสอนสัตว ดวยเห็นวาพระธรรม
ที่ทรงไดรูไดเห็นนี้
เปนธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษยผูมีกิเลสอยางพวกเราทั้งหลายจะ
สามารถรูไ ด แตเมือ่ พิจารณาพระองคเทียบกับบรรดามนุษยทง้ั หลายแลว เห็นวาพระองคก็
เปนมนุษยเชนเดียวกับมนุษยทว่ั ไปในโลก เหตุใดจึงทรงรูไ ดเห็นไดเลา ก็ยอนเขาถึง
ปฏิปทาขอดําเนิน เมื่อมีปฏิปทาเครื่องดําเนินใหถูกทางแลว ตองเปนเหตุใหถึงจุดหมายได
โดยดี จึงทรงมีพระทัยที่จะทรงแนะนําสั่งสอนสัตว โดยเห็นวาบรรดาสัตวทง้ั หลาย ถาไดรับ
การอบรมสั่งสอนตามแนวทางที่ถูกตองแลว ก็จะสามารถรูไดเห็นไดเชนเดียวกับพระองค
จึงทรงปลงพระทัยแนะนําสัง่ สอนบรรดาสัตวทง้ั หลายเปนลําดับมา ปรากฏวาพระองคเปน
ศาสดาสอนพระองคอยางสมบูรณแลว
จึงทรงเปนศาสดาสอนโลกไดอยางสมบูรณเปน
ลําดับมาตลอดทุกวันนี้
เพราะฉะนัน้
วันนีบ้ รรดาทานพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ไดอุตสาหพยายามมา
บําเพ็ญกุศลในสถานทีน่ ้ี อันเกีย่ วกับเจาพระคุณธรรมเจดีย ซึง่ ทานถึงมรณภาพบรรจุศพ
ของทานไวในโกศ ไดมาสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาและไดปลงธรรมสังเวชวา ทานเจา
คุณพระธรรมเจดียก บั เรานีเ้ ปนธาตุ ๔ ดิน น้าํ ลม ไฟ อันเดียวกัน ตามบาลีทก่ี ลาวไวใน
เบือ้ งตนนัน้ วา อจิรํ วต ยํ กาโย กายเปนของไมตั้งอยูมั่นคงถาวรเชนเดียวกับพระคุณทาน
ปฐวึ อธิเสสฺสติ ฉุฑฺโฑ อเปตวิฺญาโณ อยางไรก็ตองนอนทับแผนดิน เมื่อวิญญาณได
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ปราศจากแลว นี่แสดงใหเราทั้งหลายไดพินิจพิจารณาองคของทานที่มรณภาพไปแลว กับ
เราที่ยังมีชีวิตอยู มีความแตกตางกันตรงไหนบาง
ตางกันตรงที่ผูมีวิญญาณยังครองอัตภาพอยู กับทานทีม่ วี ญ
ิ ญาณปราศจากไปแลว
เขาใหชอ่ื วาตายแลวเทานัน้ เมือ่ วิญญาณไดปราศจากตัวของเราแลว เขาจะเรียกเราวาอยาง
ไรอีก ก็ตองย้ํารอยกันลงไป เชนเดียวกับพระคุณทานทีป่ รากฏเปนสักขีพยานของเราทัง้
หลาย ณ บัดนี้ เพราะเหตุนน้ั เราทัง้ หลายทีม่ านี้ จึงมาปลงธรรมสังเวชอันเปนเหตุใหระลึก
ถึงตัวของเรา จะไดไมประมาทนอนใจ บําเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเปนเครื่องพยุงจูงใจให
ไปเกิดในสถานที่ดี แมจะไดมาเกิดเปนมนุษยก็จะเปนมนุษยที่ดี มีความเฉลียวฉลาดดวย
อํานาจวาสนา ความรูว ชิ า ตลอดถึงโภคสมบัตศิ ฤงคารบริวารจะเปนมาดวยอํานาจแหง
ความดีของเรา เมื่อตายแลวหมดการกระทําดีกระทําชั่ว ยอมเสวยผลกรรมที่ตนไดทําไว
แลว
บัดนีข้ ณะนีเ้ ราทัง้ หลายทุก ๆ ทานยังไมสายเกินไป เปนผูพ อเหมาะกับกาลเวลา
เรียกวา มัชฌิมา ในการทําคุณงามความดี สามารถจะบําเพ็ญตนใหเปนไปเพือ่ ความเจริญ
ทั้งทางโลกทางธรรมได ดวยการกระทําของเรา เมื่อตายแลวก็หมดวิสัยจะทําดีทําชั่วตอไป
ไดแลว ทานเปรียบดวยทอนไมทอนฟน ไมเปนประโยชนอันใด แตทอนไมทอนฟนนั้นยัง
เอามาทําเปนฟนหุงตมได หรือจะมาทําประโยชนอยางอื่นก็ยังได สวนเราทีต่ ายไปแลวจะ
ทําอยางนั้นไมได แมจะทําเปนฟนเปนถานก็ไมได จะทําปลาราน้ําปลาก็ไมไดอีกเหมือนกัน
เรียกวาหมดราคาในคนตาย จะบําเพ็ญคุณงามความดีตอไปอีกไมไดแลว
พระองคตรัสไววา นิพพฺ านํ ปรมํ สุญ
ฺ ํ พระนิพพานเปนธรรมที่สูญสิ้นจากทุกข
จากภัย จากความเสนียดจัญไรทุก ๆ อยาง นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ ในขณะเดียวกัน เมื่อสูญสิ้น
จากสิง่ ทัง้ หลายเหลานัน้ แลว ยังกลายเปนธรรมบรมสุขยิง่ กวาความสุขใด ๆ ในโลกนี้อีก
โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจจฺ ํ ปชฺชลิเต สติ เพราะเหตุนน้ั บรรดาทานทัง้ หลายจงรีบมา
ตามเราตถาคตในเดีย๋ วนี้ อยาพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตน ซึ่งปรากฏ
อยูก บั ดวยลมหายใจเทานัน้ เมื่อลมหายใจดับลงไปแลว จะเปนคนหนุม คนแก คนขนาด
ไหนก็ตาม เขาเรียกวาคนตายทัง้ นัน้ ฉะนั้น อยาไดพากันประมาทนอนใจกับลมเพียงเทานี้
ไฟกิเลสตัณหากําลังลุกลามไหมหวั ใจสัตวผปู ระมาท
ใครฉลาดจะพนไปกับเราตถาคต
หมดอํานาจของกิเลสจะตามทัน จงใหรีบตามเราตถาคตไปดวยขอปฏิบัติ ดวยทาน ดวยศีล
ดวยภาวนา
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จงมองดูตัวของเราใหชัด มองดูหนัง ดูเนือ้ ดูตัวของเราใหชัดดวยปญญา หนังภาย
นอกทีเ่ ราไปดูในโรงหนัง โรงลิเกโรงละครนัน้ เปนหนังที่จะเพิ่มความทะเยอทะยาน ความ
ฟุงเฟอเหอเหิม เปนเหตุใหเสียนิสัยตั้งแตเด็กจนกระทั่งถึงเปนผูใหญ เสียเงินเสียทองไป
เพราะสิง่ เหลานัน้ ก็มากมาย โดยไมคอยจะไดคติในทางที่ดี นอกจากจะเปนไปในทางเพลิน
เสียโดยมาก การดูหนัง เนือ้ เอ็น กระดูก และทุกสวนในรางกายของเราซึง่ เปนภาพยนตรท่ี
มีอยูกับตัวนี้ จะไมตองเสียอัฐเสียสตางค ยิง่ จะใหเกิดธรรมสังเวช เปนเหตุใหเดินตามรอย
ของพระพุทธองค ดวยความเห็นโทษในกองทุกขที่ตรัสไววา โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจจฺ ํ
ปชฺชลิเต สติ
อยาพากันรืน่ เริงบันเทิงจนเกินไป ใหมองดูสกลกาย ความแก ความเฒา ความชรา
ความจะแตก ความจะทําลายนัน้ จะไมทาํ ลายทีไ่ หน นอกจากจะแตกทําลายในตัวของเรา
จะตายในตัวของเรา รีบเรงหาคุณงามความดี เวลานี้ตะวันยังไมอัสดง คือตัวของเรายังไม
ตาย ใหรบี เดินตามพระตถาคตเจาไปเดีย๋ วนี้ พวกทานทั้งหลายจะปลอดภัย ไฟราคะ ไฟ
โทสะ ไฟโมหะ จะไมกลุมรุมเผาลนทานทั้งหลายอีกตอไป เชนอยางเราตถาคตนี้ เรา
ตถาคตนีเ้ กิดสุดทายในครัง้ เดียวเทานัน้ เราไดตดั ขาดจากมิตรจากสหาย คือความเกิด
ความแก ความตาย ความกังวลทัง้ หลายแลว จะไมตองมาสูโลกซึ่งเปนโลกหมุนตัวเปน
เกลียวอีกตอไป นีเ้ ปนธรรมทีป่ ระกาศใหเราพุทธศาสนิกชนทัง้ หลายไดทราบและตืน่ ตัวไม
ใหมวั เมาประมาท
ธรรมคําสั่งสอนที่พระองคตรัสไวแลวนั้นเปนมัชฌิมา มีความเปนกลางอยูเสมอ
ใครทําดีวนั ใด ใหทานวันใด เจริญภาวนาหรือรักษาศีลเมือ่ ใด เปนคุณงามความดี จะ
ปรากฏผลตลอดเวลา ใหเดินตามตถาคตเจาไปอยางนี้ นี้เปนพระโอวาทของพระองค
สมเด็จพระผูม พี ระภาคเจา นีแ่ สดงเรือ่ งธรรมชาติทป่ี ระเสริฐเลิศกวาสิง่ ใด ๆ ในโลก คือ
นิพพฺ านํ ปรมํ สุญ
ฺ ํ ไดแกนิพพาน เปนธรรมทีส่ ญ
ู สิน้ จากสิง่ ทัง้ หลาย ชื่อวากองทุกขแม
แตนอยจะไมมีในพระนิพพานนั้น ๑ นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ ไมมคี วามสุขอันใดทีเ่ ราทัง้ หลาย
ไดผา นมาในโลกนีจ้ ะเปนเหมือนความสุขในพระนิพพานนัน้ ๑ อเปตวิฺญาโณ นิรตฺถํว
กลิงฺครํ ทานทั้งหลายอยาเพลิดเพลินรื่นเริงกับทอนไมทอนฟนอันจะแตกจะดับ และลม
หายใจฟอด ๆ อยางนี้จนเกิดไปเลย จงตามเราตถาคตไปดวยขอวัตรดวยขอปฏิบัติ ดวย
ทาน ดวยศีล ดวยภาวนา อยาเปนผูน อนใจ ประมาทในชีวิตสังขารของตน
เขาตายกันอยูทั่วทั้งแผนดิน ซึง่ เปนครูสอนเราแลว ทําไมจึงพากันประมาทเลา
แสดงเหมือนกับวาตะโกนเรียกเราใหรบี บําเพ็ญตน เพื่อตามเสด็จพระองคไปใหพนภัยคือ
แวนดวงใจ
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กองทุกข ซึ่งมีอยูในรางกายและจิตใจ และเผารุมเราอยูต ลอดเวลาไมมเี วนระยะแมแตขณะ
เดียว สังขารรางกายของเราเขาแสดงการทาทายเราอยูเ สมอวา สภาพอันนีเ้ ปนสภาพทีว่ า จะ
แตกแน ๆ ถาพูดตามภาษาของเราก็เหมือนวา กองทุกขเต็มตัวทานรูหรือยัง แสดงความ
เอารัดเอาเปรียบตลอดมา ถาไมไดกินอยูหลับนอนเปนประจํา เขาตองแตกสลายโดย
ถายเดียว เพราะขันธนี้เปนสิ่งที่อยูเฉย ๆ ไมได ตองพยายามพะเนาพะนอ อุปถัมภ
อุปฏฐากดูแลรักษา อิริยาบถทั้ง ๔ เปนเรื่องจะตองทําเพื่อกายของเราทั้งนั้น
แตการแสดงธรรมทั้งหมดนี้
บรรดาทานผูฟงจะนําไปประพฤติปฏิบัติใหไดผล
ประโยชนแกตนมากนอยเพียงใดนั้น ขึน้ อยูก บั ความสามารถ ขึ้นอยูกับกําลังสติปญญา
หรือความคิดของตนเอง เปนไปไดตามกําลังศรัทธาความสามารถ ยอมไมเสียประโยชน
วันนี้ไดแสดงถึงเรื่อง อจิรํ วต ยํ กาโย ปฐวึ อธิเสสฺสติ ไมวากายของใคร ๆ ทั้งนั้น
ไมจรี งั ถาวร เปนเรือ่ งเกิด ๆ ตาย ๆ ถึงเราจะวาเรามีอายุยนื อยูต ง้ั ๖๐ ป ๗๐ ปก็ตาม จาก
นัน้ มาถึงวันตาย มันคลาย ๆ กับวาเพียงชัว่ โมงเดียวเทานัน้ การร่าํ รีร้ าํ่ ไร การซ้าํ ๆ ซาก ๆ
แหงความเกิด ความตาย ความทุกข จึงเปนของทีน่ า รําคาญสําหรับนักปราชญ คือพระพุทธ
เจา แมเราจะไมสามารถทําไดอยางพระองคทานก็ตาม แตก็ควรจะนําแบบของทานไปพินิจ
พิจารณา แลวอุตสาหประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค จะเปนไปเพือ่ ความเจริญรุง
เรืองทัง้ ในชาตินแ้ี ละชาติหนา ไมเสียเวลาเปลาทีไ่ ดในความเปนมนุษยซง่ึ เปนชาติทส่ี งู สุด
กวาบรรดาสัตว ที่เขาไมมีโอกาสเหมือนอยางเรา ครองสมบัติแหงความเปนมนุษยอยู ณ
บัดนี้
ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงมาปกเกลาเหลาทานพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ที่ได
อุตสาหมาดวยความเต็มอกเต็มใจ ใหมคี วามสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีกาล ดังไดรับ
ประทานวิสัชนามาในธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เห็นวาสมควรแก
เวลา ขอยุตลิ งดวยเวลาเพียงเทานี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
www.Luangta.or.th
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