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เทศนว์ันวสิาขบูชา 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

เทศนว์นัท่ี ๑๕ พ.ค. ๒๕๔๖ 

เป็นหวดัเลยแบบไม่กินยา เอาธรรมรกัษาเอา ฉนัแตน่ํา้อุน่

มนัก็ยงัไมห่ายอยู่ เสียงมนัน่ะ นกึจะกินยาก็ไม่กิน ยาก็มี

เยอะแยะ มนัเคยหาย มนัเคยหายมาก่อนก็เลยไม่ตอ้งกินยา 

รกัษาโดยธรรม คือวนันีเ้ป็นวนัท่ีเรากลา่วเราบชูากนัละก็เราวา่

ตวับาลีนาํไปก่อนแลว้ก็วา่คาํแปลเป็นภาษาไทยของเราให้

เขา้ใจกนั คือเขา้ใจในเรื่องของวนัวิสาขาเน่ียแหละ เรยีกวา่เป็น

วนั…เป็นวนัวิเศษหรอืเป็นวนัพิเศษของโลกซึง่ใน

พระพทุธศาสนาของเรา พระพทุธเจา้ของเราน่ะมีครัง้เดียวคือ

ท่านไดป้ระสติูครัง้เดียวคือครัง้สดุทา้ย เรยีกวา่สดุทา้ยไม่ใช่ครัง้

แรกท่ีนบัหนึง่นะ คือสดุทา้ย คือท่านเกิดมามากมายาวนาน 

ท่านประมาณโดยการนบัแลว้ ส่ีแสนอสงไขย น่ีท่านประมาณ

โดยรวมๆ อสงไขยเป็นคาํนบัแบบโบราณ อสงไขยถา้แปล

ความหมายแลว้วา่ นบัไมถ่ว้น อสงไขยหนึ่ง ส่ีอสงไขยน่ีก็จะ
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มากซกัเทา่ใด เช่นนัน้พระพทุธเจา้ของเราไดม้าเวียนวา่ยมาตาย

มาเกิดเน่ียภพชาติมากมายยาวนาน แตว่า่วนันีน่ี้เป็นสดุทา้ย 

เป็นท่ีหนึ่ง คือเรยีกวา่สดุในความเกิดของท่านละก็ความตายก็

มาตรงวนันีท่ี้วา่ประสติู ปรนิิพพานน่ี คือความเกิดกบัความตาย

นั่นแหละถา้พดูภาษาของเรา ก็มาตรงกบัวนันี ้วนันีจ้งึวนัพิเศษ

น่ีแหละ แลว้ก็ยงัเป็นวนัท่ีพระพทุธเจา้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบติัได้

ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ในคืนวนันี ้ 

เหตนุัน้พวกเราชาวพทุธหรอืพทุธบรษัิทน่ีถา้เราเขา้ใจเรื่อง

ประวติัของพระพทุธเจา้ เขา้ใจเรื่องประวติัเรื่องความเป็นมาของ

พระพทุธศาสนา เราก็จะมีความศรทัธาคือความเช่ือในธรรมะ

ของพระพทุธเจา้แนน่หนามั่นคงในจิตในสนัดานของเรา 

เพราะวา่ความเป็นมาของพระพทุธเจา้ไม่ใช่ของง่าย และอย่าง

คืนวนันีถ้า้เรานกึตามประวติัความเป็นมาแลว้เรานกึยอ้นอดีต

ไปยอ้นหลงัไป ๒๕๔๖ ปีอยา่งนี ้ไกลมากยาวนานมาก ๒๕๐๐

กวา่ปี ความเปล่ียนแปลงหรอืวนัวิสาขะน่ีจะมาไดเ้ทา่กบัท่ีพ.ศ.

นั่นแหละ คือพ.ศ.คือพทุธศกัราชท่ีนบัลาํดบัมา ถา้เรานบัมาถึง
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ปัจจบุนัอยา่งนีแ้ลว้บางทีถา้เราเกิดความศรทัธาความเคารพ

ความท่ีเหน็ความเหน่ือยยากลาํบาก เห็นพระพทุธเจา้ท่ีทา่น

สรา้งพระบารมีมายาวนาน แลว้พระพทุธเจา้ทา่นสรา้งมาเพ่ือกู้

สตัวโ์ลกใหอ้อกจากวฏัสงสารใหพ้น้เกิด แก่ เจ็บ ตาย น่ี เราก็จะ

ละอายพระพทุธเจา้ทีนี ้อยา่งเรามวัเมาประมาท กินๆ นั่งๆ 

นอนๆ หลบัๆ ต่ืนๆ อย่างนี ้ 

เหตนุัน้สมยักอ่นสมยัท่ีอยู่กบัหลวงปู่ ท่ีอดุรฯน่ะ หลวงปู่ ออ่น 

ท่านนาํปฏิบติัเป็นประจาํ หลวงปู่ ฝ้ัน หลวงปู่ ขาวอย่างนี ้ในวนั

สาํคญัท่านก็จะอยู่ตลอดรุง่ อยู่หมดนะ่แหละ ในวดัทัง้ศรทัธาผู้

มาปฏิบติัญาติโยมน่ี ทา่นมองเหน็คณุความดีบญุบารมีของ

พระพทุธเจา้ บารมีของพระพทุธศาสนาท่ีไดเ้จรญิแผ่มาถึงพวก

เราน่ี เราน่ีอยูส่ดุทา้ยภายหลงั ๒๕๔๖ ปีแลว้น่ี ไกลมาก 

พระพทุธศาสนายงัยืดมาถงึพวกเราก็ถือวา่เราน่ีมีบญุ หรอื

ความดีคณุของพระพทุธเจา้ยงัคุม้ครอง ความดีของ

พระพทุธศาสนายงัยืดมาถงึพวกเราเพราะวา่ศาสนาก็มาดว้ย

ความยุง่ยากผ่านอปุสรรคตา่งๆมากมาย หลายยคุหลายสมยัถกู
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ทาํลายถกูก่อกวนอย่างนี ้ศาสนาเป็นของท่ีมีคณุคา่มีอาํนาจมี

คณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆน่ี์แหละ เป็นคณุท่ีสงูกวา่ส่ิง

ใดๆในโลก ก็อยู่รอดมาไดถ้ึงปัจจบุนันี ้เหตนุัน้ท่านระลกึถึงท่ีน่ี 

ระลกึถึงวา่ท่ีมาตน้แลว้มาถงึปัจจบุนัน่ีมนัยาวนานมาก แลว้เรา

ก็เกิดมาเราก็นบัยอ้นไปไม่ถว้นหละทีนี ้เบือ้งหลงันะ่ นอกจากวา่

เราจะเอาธรรมะของพระพทุธเจา้นั่นแหละมาวดัมาหยั่งด ูเราถึง

จะรูว้า่การเกิดการตายน่ีมนัมาก เราก็นบัไม่ถว้นหละทีนี ้เราก็ยงั

ไม่รูจ้กั ไม่รูจ้กัเรื่องการเกิดการตายน่ี แตเ่รารูจ้กัอยู่ แตเ่ราไม่

รูจ้กัแกด้ว้ยแลว้บางทีเราก็มีความอยากซึง่เป็นเชือ้ท่ีใหเ้ราตอ้ง

เกิดตอ้งกินตอ้งหวิไปในชาติหนา้อีก ท่านวา่อย่างนี ้

แลว้ก็เม่ือความเกิดมนัเกิดขึน้ ความตายมนัก็มีพรอ้มทีนี ้

เพราะความเกิดกบัความตายนีม้นัเป็นอนัเดียวกนั อยา่งท่ี

พระพทุธเจา้ถือวา่วนัวิสาขะเป็นวนัประสติูและวนัปรนิิพพาน 

เพราะมนัเป็นวนัเดียวกนั จงึมาตรงวนัเดียวเดือนเดียวกนั

เพราะวา่มนัเป็นเรื่องมาจากความเกิด แตท่่านมารูค้วามเกิด มา

ตดัความเกิด ความตาย การปรนิิพพานก็ไม่มี วนันีจ้งึไดเ้ป็นวนั
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พิเศษ หรอืเป็นวนัวิเศษซึง่พระพทุธเจา้ของเราทา่นไดม้าทาํ

ความดี ไดม้านั่งปฏิบติัและไดต้รสัรูใ้นคืนวนันี ้คือเป็นวนัท่ีชาํระ 

วิสาขะคือชะลา้งส่ิงสกปรก กิเลสทัง้หลายหลดุจากใจพระองค์

หมดเลย สะอาดบรสิทุธ์ิผ่องใส เราเป็นผูเ้คารพนบัถือ เรากราบ

ไหว ้เราบชูา เรายอมรบันบัถือคารวะตลอดมาเพราะวา่เป็นคณุ

ความดีหรอืวา่เป็นแกว้สารพดันกึหรอืเป็นพระรตันตรยัอย่างนี ้

เพราะวา่ความดีท่ีพระองคข์ดัเกลากิเลสออกไปเกิดความสวา่ง

ผ่องใสขึน้มา ท่านก็เหมือนดวงเดือนบนทอ้งฟ้า ท่ีมาถึงรอบ

เดือนเพ็ญอยา่งนี ้เดือนก็เต็มดวง เป็นเดือนเพ็ญสวา่งจา้ ในคืน

เดือน ๖ เพ็ญอย่างวนันี ้ท่านจงึวา่เป็นวนัวิเศษ  

ถึงเราไม่ไดต้รงกบัวนัพระพทุธเจา้แตเ่ราก็เคารพนบัถือหรอื

บชูาคณุของพระองคด์ว้ยความเล่ือมใส อย่างท่ีเราปฏิบติั บางที

เรานกึเราก็มีความละอายตอ่ใจของเราท่ีเรารู ้ก็เหมือนกบัวา่

พระพทุธองคก็์ไม่ไดอ้ยู่น่ิงๆ หรอืไม่ไดอ้ยู่แบบสบาย ท่านนั่งตอ่สู้

กบัพวกกิเลสมารตา่งๆในคืนวนัตรสัรูค้ลา้ยๆวนันี ้ถึงวา่ไม่ใช่

วนันีแ้ตเ่ป็นวนัคลา้ย แตว่า่ความท่ีแตกตา่งคือระยะกาลท่ีมนั
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ยาวนาน กาลเวลาท่ีมนัยาวนานน่ีความเส่ือมความ

เปล่ียนแปลงของทกุส่ิงในโลกมนัก็เปล่ียนไปหมดหละทีนี ้เหตุ

นัน้เราพดูถงึความเจรญิเบือ้งตน้ของศาสนาท่ีเราไดม้ากลา่วมา

บชูากนัอย่างพระพทุธเจา้น่ี แตก็่ลว่งมาตัง้ยาวนาน แตพ่ระคณุ

ท่ีมีแก่โลกก็ยงัไม่ดบัไม่สญูไปทีนี ้มีผูท่ี้ปฏิบติั มีผูท่ี้รูเ้ห็นธรรมะ 

สจัจธรรมตามพระองคม์าตลอดและก็เป็นผูท่ี้รบัรองความรู้

ความจรงิของพระพทุธเจา้มาตลอดอย่างนีน้ะ เรยีกวา่ไม่มีการ

เส่ือมการสญูไปตามกาลเวลาทีนี ้ 

แลว้ส่ิงท่ีมนัเส่ือมสญูก็คือสภาพพืน้ท่ีซึง่เป็นธรรมท่ีมีอยู่กบั

โลก มนัเส่ือมมนัสญูไป อยา่งเฉพาะท่ีนบัสัน้ๆ ไม่ถงึพนั ไม่ถึง

รอ้ยปี เราก็จะยงัพอท่ีจะนกึยอ้นไปหากาลเวลาอายขุองเราแต่

ละคนท่ีเกิดมานบัเป็นสิบ หลายสิบปีอยา่งนี ้ไลไ่ปตัง้แตอ่าย ุ

๘๐ ไลไ่ปจนถงึ ๑๐ ๒๐ ปีน่ี เรานบัยอ้นหลงัไป เราก็จะเหน็

ความเปล่ียนแปลง ความเส่ือมโทรมตามสภาพของโลกของ

ธรรมน่ีเราก็จะเห็นอยู่ มนัแสดงหรอืวา่มนัมีใหเ้ราเห็น แตเ่ราก็

จะตอ้งจาํมาจะตอ้งสงัเกตเราตอ้งเทียบด ูอย่างท่ีวนัวิสาขะ 
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อย่างทกุปีเบือ้งหลงัก็จะไม่รอ้น และก็จะไม่…ฟา้ก็จะไมโ่ปรง่

อย่างวนันี ้เพราะวา่มีฟ้ามีฝนตกหนกัอย่างนี ้เม่ืออดีตโบราณ

หลายๆปีผ่านมานะ่ แลว้ก็ขบัพวกควนัขีเ้มฆตา่งๆออกจาก

ทอ้งฟ้าอากาศใหม้นัสดใส แตว่า่มาถึงปัจจบุนัอย่างปีท่ีเราอยู่น่ี 

มนัก็ไม่เป็นหละทีนี ้มนัเปล่ียนไป มนัก็ไมมี่ฝนตก แลว้ก็ไม่เย็น

อย่างนี ้เพราะวา่ความเปล่ียนไปความเส่ือมมนัมีใหเ้ราเห็น

อย่างนี ้ถา้เรานกึยอ้นหลงัจาํส่ิงท่ีเรารูผ่้านมา เราก็จะไดรู้จ้กัวา่

มนัเส่ือม มนัเปล่ียนแปลง ไอส้ว่นธรรมสว่นพืน้ท่ีน่ะ แตส่ว่นสจั

ธรรมของพระพทุธเจา้มนัยั่งยืนนะทีนี ้มนัไม่เส่ือมไม่เปล่ียนไป

ซกัอย่าง ส่ิงท่ีพระพทุธเจา้ทา่นไดป้ฏิบติัไดต้รสัรู ้ก็ยงัอยู่

เหมือนเดิมทกุอย่างอย่างนีแ้หละ  

อย่างท่ีวนันีเ้ราก็มีการสวดอะไรท่ีใหเ้ป็นสตูรพิเศษ อย่าง

สตูรธรรมจกัรอย่างนี ้แลว้วนัพระธรรมดา เราสตูรทั่วๆไป ก็ให้

มนัเป็นไปตามวนัตามกาลท่ีพวกเราปฏิบติั เพราะวา่เป็นวนัท่ี

พระพทุธเจา้นั่งตรสัรู ้และก็เป็นวนัท่ีพระพทุธเจา้ประสติูและ

ปรนิิพพาน ทัง้สามกาลคือตรงวนัเดียวกนั ตรงวนัเดียวและก็
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ตรงเรื่องเดียวกนั ไม่ไดแ้ยกกนัเป็น ๓ ทีนี ้ดงันัน้จงึวา่เราสวด

ธรรมจกัรก็เป็นเรื่องเก่ียวกบัหลกัธรรม หลกัปฏิบติัทัง้หมดนั่น

แหละทัง้หมดน่ะ ท่ีความหมายอะ้คือไม่เส่ือม คือพระพทุธเจา้ได้

เทศนไ์วอ้ย่างไร พระพทุธเจา้ไดรู้อ้ย่างไร ส่ิงตา่งๆท่ีพระพทุธเจา้

ไดรู้ม้าสองพนักวา่ปีก็ยงัมียงัปรากฏครบทกุอย่างหละทีนี ้ 

อย่างท่ีวา่อริยสัจ ๔ อยา่งนี ้คือทุกข ์ก็ทกุขม์นัเป็นอรยิสจั

ขอ้แรกหรอืเป็นความจรงิของพระพทุธศาสนาอยา่งนี ้ก็มี ท่ีจรงิๆ

หละทีนี ้ใครจะไปวา่เป็นความสขุมนัก็ไม่เป็นถา้มนัเป็นเรื่อง

ความทกุขห์ละ อย่างท่ีพวกเรามีรา่งกายทกุคนน่ี บางคนก็ทน

ไม่ไดก็้บน่ออกปากใหค้นอ่ืนไดย้ินวา่ โอย้ ไม่ไหว ปวดขา ทอ้งไม่

สบายอะไรอยา่งเนีย้ เจ็บโนน่ เจ็บน่ี น่ีถือวา่ทนไม่ไดแ้ลว้ตอ้งบน่ 

ตอ้งบน่ออกมาทางนอก ตอ้งดนัออกเป็นคาํพดูออกมาอย่างนี ้

แลว้เราไม่ไปถามวา่ท่ีคนเขาไม่พดูเขาไม่เจบ็ เราก็ตอ้งคิดวา่เขา

ไม่เจ็บ แตใ่นตวัของเขานัน้มนัไม่มีเวน้หละทีนี ้แตม่นัท่ีมนัไม่มี

เสียงบน่เพราะวา่มีความอดทน มีธรรมเป็นเครื่องระงบั เราอยา่

ไปวา่เลยวา่ไมเ่ห็นท่านบน่ รา่งกายมนัไม่มีอะไรแตกตา่งกนั มนั
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ไม่ใช่แรธ่าต ุเป็นของท่ีเราแยกเราบงัคบัไปเองไดห้รอกทีนี ้มนั

เป็นเชือ้โรค มนัเป็นกองทกุขแ์ตว่า่อย่างไรฉะนัน้มนัไม่เวน้สตัว์

บคุคล แตว่า่ท่ีบน่ไม่บน่น่ีมนัอยู่ท่ีธรรมทีนี ้ 

อย่างพระพทุธเจา้น่ี ทา่นทน ทนตอ่ทกุขห์ละทีนี ้จงึวา่ทกุข์

เป็นอรยิสจั เป็นความจรงิ เป็นของดีในพระพทุธศาสนาถา้วา่ถกู

วา่ตรงน่ะน่ี เป็นของดีในพระพทุธศาสนา คือพระพทุธศาสนา

ไม่ไดมี้ของอ่ืนดีนอกจากทกุข ์คือมนัเป็นความจรงิเป็นสจัธรรมท่ี

ทกุตวัสตัวมี์ พระพทุธเจา้ทกุพระองคก็์มารูท้กุข ์รูอ้รยิสจัอย่าง

เดียวกนั ไม่ใช่ตา่งกนัหละทีนี ้เหตนุัน้อยา่งท่ีท่านพดูไปใน

ธรรมจกัรก็ไม่มีผิดหละทีนี ้แลว้ตวัของเราทกุคนก็มีพยานรบัรอง

ดว้ยวา่ทา่นพดูก็ถกู ตวัของเราก็ถกู ท่ีเราคิดวา่ความสขุนั่น

ความผิด เราไม่ไดก้าํหนดไม่ไดภ้าวนาเขา้ไปสว่นลกึ มนัไม่เหน็

ทีนี ้มนัไม่ไดก้าํหนดรูใ้หม้นัชดัเจน คืออาศยัความเราชนิเคยบา้ง 

บางทีเราผ่อนคลายบา้ง เราอาจจะเปล่ียนท่าอิรยิาบถ เรา

อาจจะคลายดว้ยการบรหิารบา้ง มนัก็เบาไป แตท่กุขท่ี์เป็นธาตุ

แทม้นัไม่มีเคล่ือน ไม่มีขาด ไม่มีหายหละทีนี ้ดงันัน้พระพทุธเจา้
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ท่านรูเ้ขา้ไปสว่นละเอียดท่ีมนัมีอยู่ในจิตโนน่ มนัไม่ไดมี้อยู่ใน

รา่งกายหละทีนี ้สว่นเชือ้สว่นละเอียดมนัน่ะ มนัอยู่ในจติ มนัจงึ

มาเกิด มาขยายรา่งกายขึน้มาใหญ่โต สรา้งความทกุขม์ากมาย 

ก่ิงกา้นสาขาแยกออกมาเป็นลกูเป็นหลานเป็นบา้นเป็นเมือง ก็

มาจากคนคนเดียวนะแหละ มนัก็มาจากคนเดียวคนทกุขน์ะ

แหละ มนัก็เลยเป็นเรื่องท่ีเรามาทางธรรมเหมือนกนัหมดหละที

นี ้คือทกุขน์ะแหละมนัมาทางเดียวกนัหมด มนัไม่ไดม้าทาง

ความสขุหละทีนี ้ถงึมนัสขุมนัก็ไม่ใช่สขุถกูทาํหละทีนี ้มนัสขุ

ดว้ยความทกุขอ์ย่างนี ้ 

อย่างเราสขุ เกิดเป็นคนก็หาความสขุ เครื่องใชปั้จจยัของกิน

ก็เอาความสขุเป็นเครื่องท่ีจะสรา้งขึน้มา อย่างเราทาํอาหารก็

เอาไฟตม้ ป้ิง ย่างขึน้มาอย่างนี ้แตม่นัไม่ใช่ความสขุหละเน่ีย 

มนัไฟมนัรอ้น แลว้เราก็ถือวา่มนัสขุจรงิๆมนัรอ้น แตว่า่ความ

ทกุขน์ะ่มนัทาํให ้ดงันัน้ส่ิงท่ีเราไม่รูจ้กัทกุขน์ั่นแหละ เวลามนั

เกิดทกุขข์ึน้มา เราก็ต่ืนทีนี ้เราก็เลยสติของเราก็เลยสูไ้ม่ไหว มนั

จะตาย มนัทกุขถ์า้ไม่แก ้ไม่รบีแกม้นัจะตายจรงิๆ แตบ่างทีเรา
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แกไ้ม่ทนัไม่ไหวมนัก็ตายใหเ้ราเหน็จรงิๆ อย่างคนตายท่ีตายไม่

เคยหยดุเคยหย่อนอยา่งนี ้ไม่วา่ตวัของเรา พ่ีนอ้งของเรา พอ่แม่ 

ญาติ เพ่ือนรว่มชาติ รว่มโลกเราอย่างนี ้ไม่มีท่ีไหนวา่ง ตายกนั

เต็มไปหมด น่ีเรยีกวา่มนัเป็นส่ิงท่ีมีหมดทกุคนคือไม่เวน้ แตว่า่

มนัเป็นมากเป็นนอ้ยเรื่องรา่งกายน่ะ เพราะวา่มนัมารูด้ว้ยใจ

ของเรา เป็นผูร้บัรูเ้ป็นเจา้ของมนัทีนี ้เหตนุัน้เราตอ้งมาฝึกใจ มา

ปฏิบติัใจใหมี้ความรูธ้รรมะ ใหมี้ขนัติความอดทนตอ่ทกุขท่ี์มนัมี

อยู่หละทีนี ้ไมใ่หม้นัทกุขม์าก ไม่ใหม้นัทาํลายสติปัญญาของเรา 

แลว้เราก็ฝึกใหม้นัไดต้อ่สู ้ไดท้นตอ่ความทกุขอ์ย่างนีน้ะ่  

เหตนุัน้อยา่งพระพทุธเจา้ของเราอยา่งนี ้ทา่นไม่ใชค่น

ธรรมดาอย่างเรา ทา่นเป็นเชือ้ชาติตระกลูของกษัตรยิเ์รยีกวา่ 

สขุมุาลชาติ คือเป็นชาติสขุมุละเอียด ไม่เคยทกุขล์าํบากเหมือน

คนบา้นนอกบา้นนาอยา่งนี ้เวลามาปฏิบติัมานั่งตรสัรู ้มาทาํ

ความเพียรมากๆน่ี มนัก็ทกุขม์ากกวา่คนทกุขค์นยากธรรมดา 

เพราะวา่รา่งกายไม่เคยกระทบกระเทือน ไม่เคยโดนแดดฝนทน

ทกุขอ์ยา่งคนชาวไรช่าวนาก็ยิ่งไดร้บัความทกุขม์ากขึน้ ทาํให้
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ความทกุขท่ี์มีอยู่น่ีสอนชดัเจนขึน้ ไม่ใชว่า่จะนิดหน่อยหละทีนี ้

เพราะวา่ความน่ิมนวล ความสขุมุ ความท่ีไม่เคยตอ่สูก้บัแดดฝน

ธรรมชาติน่ี รา่งกายมนัจะใหเ้วทนา คือจะสง่ไปหาจิตท่ีจะทกุข์

มากขึน้ แตพ่ระองคก็์ตอ้งมีบารมีหละทีนี ้คือบารมีท่ีปฏิบติัท่ีสั่ง

สมอบรมมา คือจะตอ้งตอ่สู ้เหตนุัน้ตอ่สูพ้ญามารตลอดคืนรุง่

จนไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ขึน้มาก็ไม่ใชท่กุขน์อ้ยหละทีนี ้ทกุข์

กนัวา่สดุ ไม่มีทกุขไ์หนจะมาเทียบเทา่ สดุๆก็คืออะไร สดุก็คือ

ตายนั่นแหละ ทกุขท่ี์สดุก็คือตายคือรา่งกายมนัลมหายใจมนัดบั 

อนันัน้คือทกุขท่ี์สดุ สว่นทกุขท่ี์เรายงัมีชีวิต มนัยงัไม่ถึงท่ีสดุ

หรอกทีนี ้มนัยงัพอทนพอยืดไปได ้ลมหายใจยงัเขา้ออกได ้แต่

ถา้ทกุขท่ี์สดุเน่ีย ไม่มีหละทีนี ้ไม่มีการเขา้การออก ลมหายใจก็

หยดุ เหตนุัน้ทา่นจงึทกุขท่ี์สดุหละทีนี ้อย่างนั่งปฏิบติัตรสัรูน่ี้ 

เรยีกวา่ไดเ้ขา้สูป่รนิิพพานเพราะจนไปตามเสน้ทางทกุขน่ี์แหละ 

เรยีกวา่เป็นอรยิสจั เป็นของดีในพระพทุธศาสนาเน่ีย มนัเป็น

ของดีในพระพทุธศาสนาหรอืวา่เป็นหวัใจของพระพทุธศาสนาท่ี

จะรูไ้ดด้ว้ยใจ แตถ่า้ไมมี่ใจมนัรูไ้ม่ไดห้รอก ถา้มีแตร่า่งกาย…
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อย่างคนตายอย่างนีเ้ราก็เหน็ มนัไม่รบัรูไ้ม่สมัผสัอะไรแลว้ มนั

น่ิง อนันีเ้ราก็จะเคยเหน็มาทกุคน 

ดงันัน้เรื่องทกุขม์นัจงึเป็นเรือ่งของดีและเป็นเรื่องท่ีทาํใหเ้รา

ผูเ้ขา้มานบัถือพระพทุธศาสนาน่ีไดเ้อามาเป็นหลกัเป็นธรรมเป็น

เครื่องท่ีจะนาํใหเ้ราสรา้งความดีทีนีเ้พ่ือจะหาทางแกท้างหนี

ทกุข ์เพราะวา่ใครเกิดมามีรูปมีรา่งกายผูช้ายผูห้ญิงน่ีก็ไม่

ตา่งกนั เราก็จะตอ้งมาไดท้กุข ์เม่ือมีทกุขเ์พราะส่ิงท่ีมนัทาํให้

เกิดใหมี้ อยา่งท่ีวา่มนัมาจากเหต ุมาจากตัณหาท่ีทาํใหท้กุข์

อย่างนี ้ท่านจงึวา่ทา่นถามไปวา่มนัมาจากไหน มนัมาจากเหตท่ีุ

จะทาํใหท้กุขเ์กิดคือพวกตณัหา ตณัหาคือความอยาก ความหิว 

ความดิน้รนตา่งๆท่ีมนัจะเพิ่มทกุขข์ึน้ ทกุขม์นัมีนอ้ยแตเ่ราเอา

ตณัหามาเพิ่มใหม้นัมากขึน้ อย่างความรอ้นของโลกนีมี้นอ้ยแต่

เอาความรอ้นของตณัหามาเพิ่มขึน้ ทีนีม้นัรอ้นมาก มนัรอ้นเขา้

ในใจเผาหวัใจโน่น มนัไม่ใ◌่ช่รอ้นแตผิ่วรา่งหายหละทีนี ้มนัรอ้น

มากท่ีจะเหลือทนอยู่ได ้เรยีกวา่ตณัหา ความดิน้รน ความท่ีมนั

หิวกระหาย เรยีกวา่ตณัหา ท่านก็รูจ้กัเหตท่ีุมาของมนัท่ีทกุขน์ะ่ 
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จงึวา่ นันทริาคะ สหคตา ตัตตระตัตตราภนัินทนีิ คือมนัเป็น

ความทกุขย์ิ่ง หรอืเป็นความทะเยอะทะยาน ความกระสนัต์

ป่ันป่วนอยา่งยิ่งของอารมณข์องจิตผูท่ี้ยงัมีตณัหาอยู่ จงึวา่ 

นนัทิราคะ สหคตา ตตัตระตตัตราภินนัทนีิ น่ีก็เป็นเรื่องธรรมจกัร

ท่ีทา่นเทศนท์า่นสอน แลว้ทา่นก็ท่องจาํสวดสืบตอ่กนัมาจนถงึ

ปัจจบุนัน่ะ น่ีเรยีกวา่เป็นธรรมท่ีเป็นหลกัในพระพทุธศาสนาหรอื

เรยีกกนัวา่ปฐมเทศนา คือเทศนาครัง้แรกหรอืกณัฑแ์รกของพระ

พทุธองค ์เรยีกวา่ปฐม เชน่นัน้พวกตณัหากระทาํทกุขใ์หเ้กิดขึน้

น่ะทีนี ้ความอยาก ความหวิ ความดิน้รน ความท่ีจิตเราไม่สงบ

นั่นแหละ เรยีกวา่ตณัหา เรยีกวา่เป็นของดาํพวกนีม้นัเป็นของ

ทาํใหจ้ิตใจของเรามืดดาํขุน่มวัคือมองไม่เห็นท่ีมาของมนัอย่างนี ้

หละ มนัมืด ตณัหาเรยีกวา่มนัเป็นอารมณท่ี์ปิดบงัจิตใจไม่ให้

มองเหน็ความสวา่ง เรยีกวา่ตณัหาทีนี ้น่ีก็เป็นของดีท่ีมีใน

พระพทุธศาสนาหละทีนี ้ 

นอกนัน้พวกนิโรธ ความรู ้ความสวา่ง ความสงบท่ีเกิดจาก

เราฝึกเราปฏิบติัจิตของเรา หรอืเราไดก้าํหนดทกุข ์รูจ้กัโทษของ
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ตณัหาก็เกิดความรูข้ึน้มาหละทีนี ้เรยีกวา่เป็นนิโรธ เครือ่งแก ้

เครื่องดบัความทกุขค์วามรอ้น ความมวัหมอง ความมืดดาํตา่งๆ

คือตณัหานัน้ออกจากใจ จติก็ไดค้วามสวา่งหละทีนี ้รูว้า่มนัเกิด

อยู่ท่ีไหน มนัมาจากเหตอุะไรท่ีมนัทาํใหเ้กิดทกุขน่ี์ ก็ไลไ่ป ไลไ่ป

หาตวัของเราหละทีนี ้ไลไ่ปหาความคิดของเราหละทีนี ้ท่ีมนัคิด

ผิดหลงผิดมา ท่ีมนัหลงทาํหลงทางนั่นน่ะ เราก็ไปเขา้ทางถกูทีนี ้

ท่านจงึวา่เขา้ทางถกู เขา้นิโรธ เขา้ความสวา่งความรู ้เขา้ดบั

พวกกิเลสตณัหาท่ีมนัมืดปิดบงัในจิตใจ  

นอกนัน้ก็มรรคขอ้ปฏิบติั ขอ้ปฏิบติัท่ีจะกาํจดัพวกกิเลส

พวกตณัหาท่ีมนัมีในรา่งกายของเรา มนัก็ใจทีนี ้ใจมนัรูข้ึน้วา่อนั

นีม้นัเป็นทางทกุข ์ทางท่ีมาของบาปของตณัหาของความมืดดาํ

ของความเดือดรอ้นวุน่วายดิน้รนตา่งๆ เราจะแกอ้ย่างไร ใจก็

เกิดความคิดเกิดความรูเ้กิดปัญญาขึน้มาทีนี ้เกิดอะไร สมัมาทิฐิ 

เกิดปัญญาขึน้ เหน็ธรรมเพ่ือเป็นท่ีเกิดท่ีมาหละทีนี ้เหน็ขึน้มาใน

จิตได ้เกิดปัญญาทีนี ้มนัมาจากความไม่รู ้จากตณัหา มาจาก

ทกุข ์ก็ไลไ่ป เรากาํหนดพิจารณาไป กาํหนดเขา้มาหาตวั
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รา่งกายเราก็เห็นหละทีนี ้มนัเกิดอยูท่ี่ตวัเราน่ี ถึงวา่มนัมีอยู่

ภายนอกรอบตวัเราแตม่นัก็ไม่ไดเ้ก่ียว สว่นท่ีมนัรวมมา สว่นท่ี

มนัใหท้กุขท์รมานมนัก็อยู่ท่ีตวัของเรา เฉพาะในตวัของเราใน

ผิวหนงัของเราเน่ียแหละ มนัไม่ไดมี้สว่นนอก มนัก็เป็นสว่นของ

โลกสว่นกวา้ง มนัก็จะไดคื้นมาดตูรงนีที้นี ้มาดตูรงท่ีมนัเกิดทีนี ้

ตรงท่ีมนัเป็น เคา้วา่แก ้แลว้ก็รูจ้กั…รูจ้กัวา่มรรคคือทางจิต 

หนทางปฏิบติั มนัก็รูข้ึน้มา อย่างเรารูเ้ราก็เดิน อย่างเดินมรรค

คือเดินจงกรมอย่างนี ้มนัรูม้รรคหละทีนี ้ถา้มนัไม่รูม้รรคผลมนัก็

ไม่เดินหละจงกรม มนัก็เดินไปแบบมนัไม่ไดเ้กิดไดเ้ห็นไดรู้อ้ะไร 

ถา้มรรคมนัเกิดมนัก็บอกใหเ้ดินวา่อนันีคื้อมรรค คือทางเดิน 

มรรคาแปลวา่หนทาง ทางเดิน แตถ่า้มรรคยงัไม่เกิดน่ีมนัเดิน

ยาก เราจะบงัคบัมนัเดินมนัก็ฝืนไปแตใ่จมนัก็ไม่สงบ ถา้มรรค

มนัเกิดน่ี มนัไม่ตอ้งไปบอกมนั มนัเดิน เพราะมรรคมนัเป็นตวันาํ

ทางสง่ทางไปทีนี ้ท่ีไหนมนัเกิด เกิดใหมี้ทางเดิน เกิดเป็นทางแก้

ทางออกกิเลสได ้เพราะถือวา่ทางอ่ืนไม่มีในโลกคือมีทางเดิน 

ไม่ใช่แตเ่รา พระพทุธเจา้ท่านก็เดิน พระอรยิเจา้ทกุสมยัอะไร
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ท่านก็เดิน เพราะวา่ทา่นเหน็มรรคเหมือนกนั คือเหน็ทางเดิน

เหมือนกนั ถา้ไปทางอ่ืนก็ไมมี่ แตม่นัมีก็ไปทางกิเลสทางหลง

อย่างนี ้เดินไปเพ่ืออย่างอ่ืน เดินไปเพ่ือหากิน เดินไปเพ่ือเท่ียว

เลน่ก็มีเยอะแยะ แตม่นัไม่ใช่มรรค มนัไมใ่ช่เดินปฏิบติัใจของเรา 

มนัเดินไปหากิเลส ถา้มรรคเกิดขึน้มนัก็รูจ้กัทางคือทางเดิน

จงกรม ทางแกกิ้เลสนั่นหละทีนีท้า่นรูจ้กั 

เหตนุัน้เราตอ้งสงัเกตเขา้ใจดตูวัเราบา้งวา่มนัเดินเพ่ืออะไร 

มนัเดินดว้ยปัญญามัย้ หรอืมนัเช่ือมัย้วา่มรรคคือทางออกจาก

ทกุขคื์อเดินน่ี มนัจะออกไดม้ัย้อย่างนีเ้ราตอ้งด ูเหตนุัน้เม่ือใจ

มนัรู ้มนัเห็นทางแลว้มนัก็เดินตามความรู ้จงึวา่ สัมมาทฐิิ 

สัมมาสังกปัโป ความดาํร ิความดาํรคิวามคิดขึน้ในใจวา่ทาํ

อย่างไรเราถงึจะหนีจากกิเลส จากทกุขไ์ด ้น่ีเรยีกวา่สมัมาสงักปั

โป คือดาํร ิคือคิดขึน้มาในใจ ทาํอย่างไร พระพทุธเจา้ทาํอย่างไร 

เพราะเรามีประวติัมีตวัอยา่งไวพ้รอ้มคือพระพทุธเจา้ทาํไว้

อย่างไร พระอรยิเจา้ทาํไวอ้ยา่งไร พทุธบรษัิท ๔ สมยัก่อนทา่น

ทาํไวอ้ยา่งไร ทางเดินขอ้ปฏิบติัอย่างใดน่ีอนันัน้เราไม่ตอ้งไป
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สงสยั คือท่านทาํถกู คือท่านเลือกถกู แตถ่า้เราไม่ทาํตามก็ถือวา่

ความผิดมาอยู่ท่ีเราหละทีนี ้ใจเราก็ผิดดว้ยคือมนัไม่สงบมนัไม่

รม่เย็นดว้ยเพราะวา่มนัไมถ่กูทางนั่นแหละ เหมือนอยา่งคนท่ี

เดินไม่ถกูทางอย่างนีม้นัก็จะตอ้งลาํบาก เหยียบตอเหยียบ

หนามอะไรตา่งๆแลว้ก็มีรกรุงรงัอะไรอย่างนี ้ถา้คนเดินทางถกู

ทางสะดวกปลอดโปรง่มนัก็ไม่มีอะไรกระทบ  

เราก็จะเห็นหละทีนี ้อนันีคื้อวา่ความถกูหรอืความผิด เหตุ

นัน้ถา้จิตเราไม่ถกู กิเลสตณัหามนับงัคบัมนัลงโทษ แตเ่ราไม่

ตัง้ใจแกม้นัน่ี มนัก็ผิดทางทีนี ้มนัไม่เดิน ถงึมนัเดินมนัก็เดินหลง 

แตก่ายมนัเดินไป แตใ่จมนัหลง มนัไม่ไปตามทางหละทีนี ้มนั

สง่ไปถึงท่ีไหนไม่รู ้นอกนัน้ยงัดี นอกนัน้มนัก็จะไม่เดินนะ่ถา้

เหน่ือยหละทีนี ้มนัจะเดินเพ่ืออะไรมนัไมมี่ประโยชน ์ไปเดินเลน่

เดินดอูะไรดีกวา่ มนัก็จะสอนไปโนน่กิเลสน่ะ ไปเดินทาํไม เดิน

หลบไปหลบมา ไม่ไดเ้กิดประโยชนอ์ะไร กิเลสมนัก็สอนไปหละ

ทีนี ้ไปทาํอย่างอ่ืนดีกวา่ แตน่ัน้มนัดีกวา่มนัก็พระพทุธเจา้ก็ไม่
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ตอ้งทาํสิ เพราะใจมนัไม่เช่ือ ทาํไมพระพทุธเจา้ก็ตอ้งโงห่ละสิ 

พระพทุธเจา้ตอ้งมาเดินจงกรม นั่งภาวนา ทาํจิตสว่นตวัอยู ่ 

เหตนุัน้ถา้มรรคยงัไม่เกิด สมัมาทิฐิยงัไม่เกิด สมัมาสงักปัโป 

สัมมาวาจามนัก็ไม่เกิด ลาํดบัมนัหละทีนี ้คือวาจานีม้นัเป็น

ความคิด มนัเป็นอารมณจ์ิต ไม่ใช่วาจาท่ีเราจะมาพดูภายนอก 

คือจิตมนัพดูไปน่ีเรยีกวา่วาจามนัสงบอยู่ในจิต มนัไม่ไดพ้ดู

ออกมาใหค้นอ่ืนน่ะ แตม่นัพดูใหจ้ิตเราไดย้ินนะ่ทีนี ้มนัจะพดูอยู่

อย่างท่ีมนัไม่เกิดปัญญา ไมเ่กิดมรรคแลว้น่ี สมัมาทิฐิมนัไม่เกิด 

มนัไม่เหน็ มนัไม่ชอบแลว้ วา่ทาํไปมนัก็ทาํไปแบบกิเลสมนั

บงัคบัไปอย่างนีน้ะ มนัทรมานมนัลงโทษไป มนัไม่ใชท่าํไปตาม

ปัญญาทางพทุธศาสนา ไมใ่ช่เป็นสมัมาทฐิิ ไม่ใช่เป็นสมัมาสงั

กปัโป แลว้ความคิดมนัก็ไมเ่ป็นวาจานกึคิดในสัมมาวายาโม

ความเพียร สัมมากัมมนัโตการงานก็เป็นการงานท่ีเป็นไปเพ่ือ

ความสงบ เป็นไปเพ่ือความเพียร เพ่ือจะรกัษาจิตรกัษาอารมณ ์

รกัษารา่งกายของตนใหอ้ยู่ในความสงบ สัมมาอาชีโวคืออาชีพ 

การท่ีปฏิบติัอยู่คือการรกัษาชีวิตการเลีย้งชีพดว้ยการทาํจิต
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ปฏิบติัในพทุธศาสนาเป็นอาชีพท่ีบรสิทุธ์ิ คือไม่ไดคิ้ด ไม่ไดมี้

ความอยาก ความหิว ความตอ้งการในวตัถภุายนอกหละทีนี ้

เป็นจิตท่ีมีความดีมีความสงบรม่เยน็มีความอ่ิมในบญุกศุลท่ีตน

มีอยู่จงึวา่สมัมาอาชีโว  

นอกนัน้ก็สัมมาสต ิสัมมาสมาธิอย่างนี ้มนัเป็นความรู้

ความเห็นชอบ มีสติระลกึอยู ่คืออยู่กบักายกบัจิตของเราเองทีนี ้

มนัสมัพนัธก์นัอยู่ มนัไม่ไดแ้ยกไม่ไดห้ลงกนัน่ะทีนี ้มนัไมไ่ด้

ถกเถียงกนั คือมนัเห็นดีเห็นชอบ รบัความปฏิบติัรบัความคิด

ความรูไ้ปดว้ยกนั คือวา่สมัมาสติ สมัมาสมาธิอยา่งพระพทุธเจา้

ของเราก็เรยีกวา่นั่งเจรญิสติทาํสมาธิในคืนวนัวิสาขะนั่นน่ะ 

ตลอดคืนรุง่ เพราะวา่ถงึเวลา ถงึกาลเวลาท่ีบรรจบมากบัโลกซึง่

เป็นสถานท่ีท่ีเกิดท่ีตายของรา่งกายของสตัวท์กุประเภท น่ีท่ีน่ี 

ไม่ไดน้อกโลกไปหละทีนี ้มนัก็จะตอ้งเกิดตอ้งตายอยู่ในโลก แต่

สถานท่ีไกลๆท่ีกรรมมนัจาํแนกแจกไปน่ีเราก็ไม่รูห้ละทีนีม้นัมาก 

ฉะนัน้ในพืน้โลกท่ีกวา้งใหญ่ ท่ีไหนมนัจะวา่งจากสตัวจ์ากความ

เกิดความตาย…ไม่มีทีนี ้มนัเต็มไปหมด เหตนุัน้พระพทุธเจา้
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เม่ือท่านเกิดทา่นท่องเท่ียวไปทั่วหมดแตเ่ม่ือมาถงึวาระท่ี

กาลเวลาโลก หมนุวงจรของโลกท่ีวา่ถงึเขา้น่ีก็มาบรรจบกบั

บารมีท่ีพระพทุธองคไ์ดส้รา้งสมอบรมมาจนสมบรูณห์ละทีนี ้

เพ่ือจะมารบัรู ้รบัรูโ้ลกแลว้ก็โลกก็จะมาเต็มมารอบหละทีนี ้แต่

สว่นเบือ้งหลงัท่ีการท่ีสรา้งท่ีปฏิบติัมามนัเป็นตน้ทาง มนัเป็น

อรยิสจัธรรม อย่างท่ีวา่ทุกข ์สมุทยัอยา่งนี ้นิโรธ มรรค ถา้เรา

วา่ย่อๆ ทกุขก็์คือรา่งกาย สมทุยัก็คือใจท่ีเป็นไปกบักิเลสกบั

อารมณ ์นิโรธคือความรูท่ี้สวา่งขึน้มาจากรูจ้ากสมมติุรูจ้ากกิเลส

รูจ้ากทกุข ์ก็เกิดความสวา่งขึน้มา นอกนัน้มรรคหนทางเดินของ

จิต หนทางเดินของกายก็รูจ้กันาํไปทีนี ้นาํไปเดินในทางถกู ไม่

เดินไปทางผิดทางกิเลสทางบาป ไม่ไปทาํความชั่วความ

เดือดรอ้น ความมืดดาํใหจ้ติของเราไดร้บัวิบากผลอีกแลว้ มนัก็

จบกนัทีนี ้อยา่งพระพทุธเจา้ทา่นจบ เพราะทา่นไม่ไปเดินทาง

ผิดทางบาปตอ่แลว้ ทา่นเดินไปทางบญุทางถกูหละทีนี ้ไม่หลง 

ไม่หลงไปทางผิดทางบาป จงึวา่เม่ือถงึกาลเวลามาบรรจบ

ครบรอบอย่างนี ้พระพทุธเจา้ก็เลยไดม้าอบุติัตรสัรูใ้นโลกแลว้ก็
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มาถงึรอบของโลกท่ีมาบรรจบ คือโลกท่ีมาครบเดือนเพญ็ แลว้

กลางของปีดว้ย อยา่งเดือน ๖ ก็เป็นกลางปีเพราะปีหนึง่มนัก็มี 

๑๒ เดือน แตเ่ดือน ๖ก็เป็นกลางปีและก็เป็นกลางของเดือนดว้ย

คือเป็นเดือนเพ็ญดว้ยอยา่งนี ้ 

อย่างวา่ความดีเราก็อาศยัชีวิตท่ีเรามีอยู่ในโลกน่ีทาํกนัสรา้ง

กนัอยา่งนี ้เราไม่ไดไ้ปสรา้งโลกอ่ืนมา เราสรา้งอยู่ในรา่งกาย

ปัจจบุนัเราน่ี เราไม่ไดไ้ปสรา้งท่ีไหน แตว่า่โลกท่ีอยู่รอบนอกท่ี

หุม้เราอยูม่นัเป็นสว่นประกอบท่ีใหเ้ราไดเ้ทียบเท่ากบัรูปรา่งกาย

ท่ีเรามีเฉพาะ เฉพาะชีวิตท่ีเราเป็นเจา้ของ มนัเป็นสว่นท่ีเรา

จะตอ้งแบง่กรรมสรา้งกรรมเฉพาะตวัท่ีน่ี เราก็ไดเ้ป็นสว่นท่ีแยก

มาตรงนี ้มาสรา้งมาทาํเอา มาปฏิบติัตรงนี ้เม่ือเราทาํใหถ้กู ทาํ

ใหส้มบรูณใ์หเ้ป็นไปตามโลกมนัก็จะมีผลในทางความท่ีเรยีกวา่

สงบรม่เยน็ หรอืวา่เป็นความดีท่ีใหเ้ราเหน็ขึน้มาทางจติเรา นัน้

คือบารมี พอเราทาํความดีมนัเป็นความดี เป็นบารมีเกิดขึน้ทาง

จิต มนัเกิดขึน้มาใหเ้ราเหน็ อย่างท่ีวา่เราทาํบญุ ทาํส่ิงท่ีถกูท่ีดี 

เราเหน็ผลบญุน่ีก็เรยีกวา่เป็นส่ิงท่ีใหเ้ราเหน็ความดีในศาสนาแต่
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เราก็เช่ือผลของความดี ผลของบญุท่ีเราทาํดีทาํถกูไว ้ถา้ใครทาํ

ดีทาํถกูอย่างนัน้มนัก็มีผลไดร้บัเหมือนกนั แตว่า่ถา้ทาํไปแตว่า่

เราไม่ไดด้ใูจเราวา่ดีหรอืไม่ดี ใจเรามนัตัง้อยู่กบัความดีอย่างนี ้

เราไม่ไดคิ้ดหนีไปทางอ่ืน แตถ่า้เราทาํอยู ่กายเราทาํแตใ่จเราไม่

ตัง้อยูใ่นความดีอย่างนี ้ผลมนัก็ไม่ไดห้ละทีนี ้เพราะวา่ผูรู้ธ้รรมรู ้

ผลน่ีมนัเป็นเรือ่งของจิตหละทีนี ้มนัไม่ไดร้บัเพราะจิตมนัไม่ได้

กาํหนด ไม่ไดรู้ ้ 

ฉะนัน้เราตอ้งด ูบางทีเราจะไปวา่ความดีของเรา ตาํหนิบญุ

ของเราบา้ง บางคนก็บน่ไปวา่มีแตท่าํดีๆ หรอืทาํไวม้าก ไม่เหน็

มีผลบญุอะไรตอบแทน น่ีเราทาํไม่ถกู พดูไม่ถกู ถา้เราพดูถกู ทาํ

ดีถกู มนัก็มีผลดีทกุอย่างทีนี ้ใหเ้ราไดร้บัผลเห็นไป อยา่ง

พระพทุธเจา้ทา่นสรา้งบารมีอย่างนี ้ก็มีมาตลอด มีมาตัง้แตเ่ริม่

ปรารถนาเป็นพระพทุธเจา้แลว้ก็แก่กลา้ขึน้มาทกุภพทกุชาติ

สมบรูณข์ึน้มา ตัง้ ๑๐ชาติใหญ่ๆอยา่งนีก็้สมบรูณข์ึน้มาทีนี ้

เพราะจนไดส้มบรูณจ์นเป็นชาติสดุทา้ยอย่างวนันีน่ี้ ท่ีพระองค์

นั่งสมาธิภาวนารวมบญุ รวมบารมีตา่งๆท่ีสรา้งมาเบือ้งหลงัเอา
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มารวมผลในวนันี ้เราก็เลยถือวา่เป็นวนัท่ีวเิศษ เป็นวนัท่ียิ่งใหญ่

ในพระพทุธศาสนานั่นแหละ  

ไอเ้ราก็พดูกนัอยู่วา่โลกก็รูจ้กัคณุคา่ของพทุธศาสนามากขึน้ 

เขาก็เลือกช่ือใหม่ขึน้วา่เป็นวนัสากลของโลก แตก่่อนเราพดูกนั

แคว่นัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาแตนี่เ้คา้บอกวา่เป็นวนัสากล

ของโลก คือเรยีกวา่โลกทัง้หมดท่ีอยู่รวมกนัจาํนวนรอ้ยกวา่

ประเทศน่ีเคา้ยอมรบั ยอมรบัพระพทุธศาสนาของพระพทุธเจา้

ของเราวา่เป็นเอกในโลก แลว้ก็สอนศาสนาถึงท่ีสดุ เพราะ

ศาสนามีมากมายแตค่าํสอนแตกตา่งกนั คือใหป้ระโยชนถ์ึงท่ีสดุ

อย่างท่ีเรากลา่วในคาํถวายบชูานั่น คือประโยชนใ์นปัจจบุนัและ

ประโยชนใ์นเบือ้งหนา้ และก็ประโยชนอ์ยา่งยิ่งคือพระนิพพาน 

ประโยชนท์ัง้ปัจจบุนัและประโยชนท์ัง้อนาคตขา้งหนา้ท่ีจะมาถงึ

อย่างพรุง่นี ้ผลความดีท่ีเราไดท้าํก็จะมาถงึ ถงึวา่ประโยชนท์ัง้

วนันีพ้รุง่นี ้ประโยชนอ์ย่างยิ่งคือพระนิพพาน คือพน้จากกิเลส 

พน้จากทกุขเ์ครื่องดองในสนัดารของมนษุยท์ัง้หลาย เรยีกวา่

ประโยชนอ์ย่างยิ่งหละทีนี ้ไม่มีท่ีไหนจะยิ่งกวา่ คือเราทาํ
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ประโยชน ์ท่ีเราเรยีกพดูประโยชน์ๆ กนัเป็นความประเมนิผล 

ประเมินคณุความดีตา่งๆ แตก็่พอประมาณ แตป่ระโยชนพ์ระ

นิพพานนัน้อยา่งยิ่ง คือไม่มีประโยชนอ่ื์นท่ีจะไปเทียบเทา่ได ้ 

เหตนุัน้พระพทุธเจา้ทา่นไดใ้หป้ระโยชนอ์ย่างยิ่งแกโ่ลก แก่

มนษุย ์แกพ่ทุธบรษัิททกุถว้นหนา้ คือวา่พระองคไ์ม่ไดปิ้ดบงั 

ไม่ไดห้วงไว ้เรยีกวา่เปิดใจใหรู้ ้ถา้พดูถงึพระองคย์งัอยู ่ก็จะเอา

มือชีถ้ึงหวัใจของเราน่ี อยา่งปางพระพทุธรูปแสดงธรรมจกัรท่ี

ประเทศอินเดียน่ะก็เหน็อยู ่คือเขามีปางเดียวท่ีเขาเคารพบชูา

มาก เขาไม่มีหลายปางอย่างเมืองไทยวา่ ปางสะดุง้มาร ปาง

ถวายเนตร ปางหา้มญาติเขาไม่มี อินเดียเขามีปางเดียว คือปาง

แสดงธรรมจกัรคือชีใ้สห่วัใจ ชีใ้สห่วัใจพระปัญจวคัคียก์่อน ก็มา

ชีใ้สห่วัใจของอบุาสก อบุาสิกา พระสาวกมากมายนั่น ชีต้รง

หวัใจน่ะ วา่ทาํไมมนัไม่ด ูไม่รู ้ไม่เหน็ ก็มนับอกชดัๆเจนๆอยู่

อย่างนี ้ก็บอกกนัแบบใกล้ๆ  อนันีก็้เป็นส่ิงท่ีเรยีกวา่ เป็นปางท่ี

บอกหลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนาโดยเฉพาะคือยกมือใสอ่ก

แลว้ก็เอามือหงายมือชี ้ก็ชีบ้อก เหมือนเราพดูกนัธรรมดาอย่างนี ้
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วา่ทาํไมไม่รูเ้พราะหวัใจมีอยู ่ไม่ใช่ใจดบัไป ความรูข้าดไปไม่

ขาด มนัมีอยู่ ส่ิงท่ีมนัจะใหรู้ม้นัก็ติดอยู่กบัใจเรา ทาํไมไม่รูไ้ม่ดู

ไม่ถามมนัดวูา่ใจมนัเป็นอยา่งไร น่ี 

เหตนุัน้เรื่องภาวนาถา้พดูถึงปรมติั พดูถึงปัญญาวิปัสสนา

มนัก็ชีบ้อกหวัใจหละทีนี ้อยา่งท่ีวา่พทุโธน่ีไม่ใช่วา่คาํบรกิรรมให้

ใจสงบ คือเป็นคาํพดูถามใจ จงึวา่พทุ พทุธะแปลวา่ผูรู้ ้โธ

แปลวา่ธรรม ตอ้งถามใจดวูา่อะไรเป็นธรรม ส่ิงท่ีทาํอยูท่าํเพ่ือ

อะไร ไม่ใช่เพ่ือใจ ใจเป็นผูท่ี้จะบอก ใจเป็นผูท่ี้จะเรยีกรอ้งเพราะ

ใจน่ีมนัไดร้บัทกุข ์เพราะกิเลสน่ีมนัเป็นเรื่องท่ีจะลงโทษหวัใจ 

เผาผลาญหวัใจ หรอืทาํลายหวัใจใหม้นัย่อยยบัไป ทาํไมมนัไม่

แก ้จะตอ้งเอาพทุโธ จะตอ้งพดูดว้ย จะตอ้งถามดว้ย จงึวา่พทุโธ 

ตอ้งโธด ูถามเราใจของเราน่ีแหละ ถามยอ้นไปยอ้นมาวา่ทาํไม 

อย่างท่ีวา่ความทกุขนี์ ้มนัจะนกึเป็นความสขุมนัก็ไม่เป็นหละทีนี ้

ใจจรงิใจเดิมน่ีมนัก็วา่ทกุขอ์ยู่อย่างนัน้นะ่ มนัไม่วา่หละ ถึงวา่ไป

มนัก็ผิด ผิดธรรมผิดคาํสอนพระพทุธเจา้ เช่นนัน้ส่ิงท่ีมนัมีตวัชี ้

ตวับอกเราคือใจน่ีแหละ คือความท่ีมนับอกความเป็นกลางก็คือ
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ใจ เพราะใจนีม้นัเป็นตวักลางท่ีจะไม่ไปอยู่ขา้งไหน ขา้งทกุข ์

ขา้งสขุ ขา้งบญุ ขา้งบาป ก็คือใจมนัก็เป็นตวัท่ีหมายตรงกลาง

อย่างน่ี มนัเป็นกลาง ถา้มนัไม่เป็นกลาง มนัเอียงไปขา้งไหน คือ

วา่มนัผิดท่ีแลว้เราตอ้งแตง่มนั จะตอ้งดดัใหม้นัไป ไม่ใชว่า่

ปลอ่ยมนัไวอ้ย่างนัน้ จะตอ้งแตง่ตอ้งดดัออกไป ถา้มนัไมแ่ตง่ 

มนัเป็นธรรมชาติมนัก็ไปอีกอย่างหนึง่คือยงัไม่ไดแ้กไ้ข  

แตส่ว่นท่ีปฏิบติัน่ีตกแตง่แกไ้ขใหเ้ป็นไป ใหเ้ป็นไปตามมรรค 

ตามอรยิสจัของพระพทุธเจา้อย่างท่ีอธิบายนั่น อยา่งท่ีวา่ใหม้นั

ตามไปรูเ้รื่องทกุข ์รูเ้รื่องสมทุยั เรื่องหวัใจท่ีมนัคิดมนัปรุงมนัก่อ

ความเดือดรอ้นวุน่วายความดิน้รนกระสบักระสา่ยขึน้มาใหใ้จ

เราไม่สงบ มนัตอ้งไลไ่ปหามนัทีนี ้พอไลไ่ป มนัรูม้นัสงบมนัน่ิง 

มนัไม่รบกวนแลว้ มนัเกิดความรูค้วามสวา่งขึน้มา ดงันัน้ขอ้

ปฏิบติัมนัก็เหน็หละทีนี ้เห็นทางแลว้ เหน็ทางจิตแลว้ เหน็ทางท่ี

จะเดินแลว้ เหน็ๆ เราก็ตอ้งใหม้นัเดินไป ใหม้นัเดินทางเน่ีย แลว้

ใหม้นักาํหนดทางนีไ้วเ้ป็นหลกั ทา่นวา่เสน้ทางของชีวิต เสน้ทาง

ของกาย ใหม้นัเดิน เหมือนอย่างเดินจงกรมน่ีก็เป็นเสน้ทางของ
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กาย ถา้เสน้ทางของชีวิตก็คือสติจะตอ้งควบคมุจิตไปกบัหนทาง

ดว้ย ไม่ใช่วา่เดินเฉพาะตวั จิตก็ตอ้งกาํหนด ก็ตอ้งมีสติเดินดว้ย 

ไม่ใหม้นัหลงมนัลืมมนัพลาดมนัเผลอหละทีนี ้ 

น่ีเรยีกวา่ถา้เรารูจ้กัขอ้ปฏิบติั รูจ้กัเรื่องธรรม เรื่องจกัรท่ีจะ

พาใหเ้ราหมนุไปน่ี อย่างวา่ธรรมจกัร เรยีกวา่ธรรมเครื่องท่ีพา

หมนุออกจากทกุข ์ออกจากกิเลส ออกจากบาป จากกรรมตา่งๆ 

ออกจากความเกิดความตาย ก็ไปตามธรรมตามอรยิสจั ๔ หละ

ทีนี ้ซึง่จะเป็นเครื่องท่ีจะนาํไป แตถ่า้เราไมไ่ปตามน่ี เราก็ไม่มี

ทางหละทีนี ้คือไปก็มีไปทางนรก คือไปผิดทาง คือไปเพิ่มทกุข์

ไปหลงไปเสียเวลาอยา่งนี ้ก็เรยีกวา่เสียเวลาก็หลง เราเดินทาง

เสียเวลาก็หลง เราทาํงานเสียเวลา งานเราก็ชา้ ทกุอย่างนั่น

แหละ ทาํความผิดความหลงน่ีมนัไม่คุม้คา่ เวลาหรอืชีวติเรามี

อยู่อย่างน่ี แลว้อายชีุวิตของเรานีเ้รากาํหนดไม่ไดด้ว้ย เรยีกวา่

แตล่ะคนเราจะกาํหนดใหม้นัยืนยาว มนัทนทานอย่างนีม้นัก็วา่

เอาไม่ได ้น่ีเรยีกวา่ธรรมท่ีพระพทุธเจา้นาํมาสอน นาํมาเป็น

หลกัพระพทุธศาสนา นาํมาเป็นจกัรเครื่องหมนุใหพ้ทุธบรษัิทน่ี
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ไดเ้ป็นไปตามธรรมะปฏิบติัน่ี ทวา่อาศยัธรรมจกัร จงึเป็นเครื่อง

ท่ีจะพาเราหมนุไป คือใจของเราน่ีแหละจะพาหมนุไป ถา้ไม่งัน้ก็

ติดอยู่กบัท่ี มนัไม่รูจ้กัมีจกัร มีเครื่องพาไปหละทีนี ้แตถ่า้เรา

ปฏิบติัเรารูค้วามหมายของธรรมของจกัรของใจเราน่ี เราก็รูจ้กัท่ี

กาํหนด รูจ้กัทศิทางเดินอยา่งนี ้เช่นนัน้อยา่งวนัของพระพทุธเจา้

เป็นวนัดีวนัวิเศษ เป็นวนัท่ีโลกเราไดเ้คารพนบัถือมายาวนาน 

ไม่จืดจางก็เพราะคณุคา่ความดีในพระพทุธศาสนาของเรานั่น

แหละ ของพระพทุธเจา้ ของพระอรยิเจา้ ของอบุาสก อบุาสิกา 

พทุธบรษัิท ๔ ไดป้ฏิบติัเทิดทนูสืบทอดกนัมายาวนาน ทา่นไม่

เส่ือม ไม่เส่ือมธรรม  

พอมาถึงเราปัจจบุนัหละทีนี ้เราตอ้งด ูดวูา่ส่ิงของโลกท่ีมนั

เส่ือมไปแตว่า่ธรรมหรอืพระพทุธศาสนาไม่เส่ือมไปตาม อย่าง

ท่ีวา่พระธรรมจกัรน่ีคาํบาลีสตูรยงัไง ความหมายท่ีพระพทุธเจา้

ไดจ้ารกึลงในหวัใจพระปัญจวคัคียแ์ลว้น่ี ก็ไม่คลาดเคล่ือนหละ

ทีนี ้ยงัสมบรูณอ์ยู่ ถึงจะมาสวดมาปฏิบติัใหถ้กูความหมาย

อย่างทกุวนันีม้นัก็เป็นผลสมบรูณอ์ยู่ ก็เหน็ตามรูต้ามแลว้ก็ละ
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กิเลสไดต้ามอยู่อย่างนัน้ คือวา่ไม่จืดจาง ยงัมีคณุคา่เต็ม

สมบรูณเ์หมือนพระพทุธเจา้ท่ีมีพระชนมอ์ยู่นั่นแหละ ไม่ไดเ้ส่ือม

ไปตามโลกภายนอก แตโ่ลกภายนอกน่ีมนัเส่ือมใหเ้ราเหน็ทีนี ้

เส่ือมใหเ้ราเหน็ดว้ยรูปดว้ยรา่งกายของเราท่ีเกิดมานั่นแหละ น่ี

เรยีกวา่ของท่ีมนัเส่ือมและของท่ีไม่เส่ือม มนัเป็นของภายใน 

ของภายนอก ถา้ของภายนอกอย่างโลกน่ีมนัเส่ือมใหเ้ราเหน็ แต่

ของภายในสว่นธรรมน่ีมนัไมเ่ส่ือมหละทีนี ้มนัเห็นใจจิตของผูท่ี้

มีดวงปัญญา มีดวงตา มีแสงสวา่ง เหน็…ถา้มนัมีขึน้ มนัไม่ได้

หลงหละทีนี ้ 

น่ีเรยีกวา่จงึเป็นวนัวิเศษ ก็เลยใหช่ื้อมีความหมายวา่วนั

วิเศษนะ่วนัวิสาขะ น่ีเม่ือพวกเราไดม้าปฏิบติั เราไดม้าทาํการ

บชูาดว้ยการเวียนเทียน ดว้ยการสวดมนต ์ดว้ยการแผ่เมตตา 

เราก็ถือวา่เคารพ รกัษาไวซ้ึง่พระพทุธศาสนาและรกัษาไวใ้นใจ

ของพวกเราทกุคนหละทีนี ้อย่างท่ีเรานกึถึงอดีตท่ีลว่งมา 

๒๐๐๐กวา่ปี เราก็จะมีความดีใจ และจะเกิดความเคารพ

เล่ือมใส สลดสงัเวชในกาลเวลาท่ีผ่านมายาวนานดว้ย ก็จะเกิด
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เป็นธรรมะเตือนใจของพวกเราทกุคน น่ีบญุกศุลท่ีเราไดจ้ากวนั

วิสาขะในรอบท่ีหนึ่ง ก็เป็นเครื่องเตือนจิตของชาวพทุธใหต่ื้นขึน้

จากความหลบัหลงจากความท่ีไม่รูค้ณุคา่ของดีในพทุธศาสนาที

นี ้เราก็จะมีหตูาสวา่งขึน้ไมมื่ดอยู่กบัโลกกบักิเลสตณัหา น่ี

เรยีกวา่ธรรมะ ธรรมเตือนใจใหเ้รานาํไปพจิารณานอ้มเขา้มาหา

ใจของเราทกุคนท่ีน่ีใหรู้จ้กัทางธรรมทางพระพทุธศาสนาอยา่งนี ้

เราก็จะเป็นผูส้วา่งรม่เยน็สงบในพทุธศาสนาของพระสมัมาสมั

พทุธเจา้ ท่ีไดอ้ธิบายมาก็ขอยติุไวแ้ตเ่พียงเทา่นี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/jkqsu4mfvmc 
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