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การบรรยายครั้งที่ 12∗∗  วันอัฏฐมีบูชา : วันถวายพระเพลิงพระพุทธเจา
จากนีไ้ปขอใหทานทั้งหลาย คลายจิตออกจากสมาธิและตั้งใจรับฟงแนวทางแหงการปฏิบัติพระ

กรรมฐาน วันนี้ชาวพุทธถือวาเปนวันสํ าคัญอีกวันหนึ่ง เพราะวาเปนวันอัฏฐมบีูชา เปนวันแรม 8 คํ่ า
เดอืน 6 เปนวันถวายพระเพลิงพระสรรีศพ ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
เปนวันวิสาขบชูา เปนวันคลายวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานับ
จากวนันัน้มา 7 วัน เร่ิมตั้งแตวันแรม 1 คํ่ าเดือน 6 จนกระทั่งถึงวันแรม 8 คํ่ าเดือน 6 คือวันนี้ก็เปนวันอัฏฐ
มบีชูา ซ่ึงชาวพุทธบางคนก็ไมคอยจะรูจัก

 ทีจ่งัหวดัอตุรดิตถนี่เคาจะจัดงานกันใหญโต มีการปนรูปพระพุทธเจาปางปรินิพพานประทับ
นอนตะแคงขวา เรียกวาสีหไสยา นอนอยางราชสีห พอตกกลางคืนก็จะมีการจํ าลองเหตุการณในสมัยที่
พระพุทธเจาปรินิพพาน มีพระมหากสัสปะเปนประธานฝายสงฆ และมีเจามลัลกษัตริยเปนประธานฝาย
ฆราวาส ก็เอาพวกลิเกนี่แหละมาทํ าเปนเจามลัลกษัตริย และก็มีการบรรยาย มีไลท แอนด ซาวด งาน
แสดง แสง สี เสียง ตาง ๆ เพื่อเปนการระลึกนึกถึงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา

สวนมากที่ชาวพุทธรูจักกันก็จะเปนวันวิสาขบชูา คือวันขึ้น 15 คํ่ า เดือน 6 ดังที่เคยบรรยายให
ทานทัง้หลายไดฟงไปแลว มาฆบูชา วันขึ้น 15 คํ่ า เดือน 3 หรือเรียกกันวาวันจาตุรงคสันนิบาต พระสงฆ
1,250 รูป มาประชุมประชุมพรอมกันโดยมิไดนัดหมาย ทานเหลานั้นลวนแตเปนเอหิภิกขุไดรับการ
อุปสมบทจากพระพุทธเจา มีพระพุทธเจาปนองคอุปชฌาย ทานเหลานั้นลวนแลวแตเปนอรหันตขีณาสพ
คอืเปนผูหมดกิเลสทั้งสิ้น และวันนั้นเปนวันขึ้น 15 คํ่ าเดือน 3 วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 คํ่ า เดือน 8 เปนวัน
ทีพ่ระพทุธเจาทรงแสดงพระธรรม เรียกวาเปนวันเกิดพระธรรมและพระสงฆ พระพุทธเจาทรงแสดง
พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใหแกพวกปญจวัคคีย ฤาษีทั้ง 5 แลวโกณฑัญญะก็
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เปนพระสงฆรูปแรกที่ไดบรรลุดวงตาเห็นธรรมเปนพระโสดาบัน สวน อัฏฐมีบูชา นัน้ไมคอยรูจักกัน ที่
ไมรูจกัก็เพราะวาราชการไมไดหยุดในวันนี้

วนันีท้ีว่ามีความสํ าคัญก็เพราะวาเปนวันที่เปนวันที่ชาวพุทธบริษัททั้ง 4 โสกาอาดูรกันมาก คํ าวา
พทุธบริษัททั้งสี่ หมายถึง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ลูกของพระพุทธเจา มี 4 กลุมดวยกัน คือ 1.ภิกษุ
เปนพีช่ายคนโต 2. ภิกษุณี ซ่ึงตอนนี้กํ าลังวิพากษวิจารณกันวาควรจะใหมีดีหรือไม ภิกษุณีก็คือพระผู
หญิงนัน่เองซึ่งถือวาเปนนองสาวคนรอง ซ่ึงปจจุบันสํ าหรับชาวพุทธฝายเถรวาทก็ถือวาภิกษุณีหมดไป
แลวไมมแีลว สวนชาวพุทธฝายมหายานเขาจะวามีก็เปนเรื่องของเขา และก็ 3. อุบาสก คือฆราวาสผูชาย
ทัว่ไปทีน่ับถือพระพุทธศาสนา และก็ 4. อุบาสิกา คือนองสาวคนเล็ก ไดแกสตรีที่นับถือพระพุทธศาสนา
นั่นเอง

หลังจากวนัวิสาขะที่ชาวพุทธไดทราบวาพระพุทธองคทรงดับขันธปรินิพพาน ดวงประทีปแกว
ไดลาลับจากโลกนี้ไปแลว ชาวพุทธที่เปนปุถุชนก็รองไหเศราโศกเสียใจ เหมือนกับหัวใจไดแหลกสลาย
แตชาวพทุธในสมัยนั้นก็ยังมีความอุนใจวา แมพระพุทธเจาจะปรินิพพานแลว แตพระสรีรศพของพระ
องคยงัตัง้อยูที่เมืองกุสินารา 7 วันใหพวกเราผูเปนพุทธบริษัททั้งสี่ไดไปกราบไหวบูชาพระองคเปนครั้ง
สุดทาย แตพอครบ 7 วัน เขาก็ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่มกฏุพันธนเจดีย อันตั้งอยูทางทิศตะวัน
ออกของเมืองกุสินารา

วันอัฏฐมบีชูาวนันี ้ จงึเปนวันที่หัวใจชาวพุทธแทบแตกออกเปนเสี่ยง ๆ ที่เปนเชนนั้นก็เพราะ
เหตวุา นบัจากนี้ไปแมแตพระสรีระของพระองค พวกเราก็จะไมไดเห็นอีกตอไป เปนสิ่งที่ชาวพุทธรูสึก
หดหูใจมาก ดงัที่คํ าโบราณกลาววา ขาดพอเหมือนถอหัก ขาดแมเหมือนแพแตก แตพระพุทธเจาทานเปน
ยิง่กวาพอแม ทานเปนชายในดวงใจของมนุษยชาติก็วาได เพราะวาเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้ตั้งแตเกิดมาจน
ถึงปจจบุนั เรายังไมเคยเจอใครที่จะสมบูรณพรอมเหมือนอยางพระพุทธเจาเลย พระพุทธเจานั้นเปน
บคุคลทีเ่ยี่ยมที่สุด ประเสริฐที่สุด เพราะพระองคประกอบดวยพระคุณทั้งสามประการ

ขออธบิายแทรกตรงนี้เกี่ยวกับการไหวพระสวดมนตของชาวพุทธ เวลาเราไหวพระสวดมนต เรา
จะจดุธปู 3 ดอก ธูป 3 ดอกนี่บางคนเขาใจผิดบอกวา เปนการบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ที่
จริงไมใช  ธูป 3 ดอกนี่คือ การบูชาพระพุทธเจาอยางเดียว เทียน 2 เลมตางหากที่บูชาพระธรรม เทียนสอง
เลมหมายถึง พระธรรมกับพระวินัย คํ าสอนของพระพุทธเจา 84,000 พระธรรมขันธ เปนพระไตรปฎก
หนึง่ตูนี ่สรุปลงแลวก็คือ ธรรมะและวินัย สวนดอกไมที่เราใสไวบนแจกันคือการบูชาพระสงฆ พระสงฆ
มาจากตางตระกูล แตทานก็มางดงามอยูในแจกันมีระเบียบวินัย มีศีล 227 ขอ

สวนธปู 3 ดอกนั้น เราบูชาพระพุทธเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ 3 ประการ ประการที่หนึ่ง ก็
คือ เราบูชาพระปญญาธคิุณของพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงมีพระปญญาอันสูงสุด ทรงใชปญญาอันสูง
สุดของพระองคนั้นตัดทํ าลายกิเลส ใหเปนสมุจเฉทปหาน คือการขุดรากถอนโคนกิเลสไดหมดสิ้น เมื่อ
พระองคทรงใชปญญาตัดกิเลสไดแลว พระองคจึงทรงพระคุณประการที่สองคือพระวิสุทธิคุณ คํ าวา
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วสุิทธ ิแปลวา สะอาด หมดจด บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลาย และจากนั้นพระองคก็
ทรงพระคุณอันประเสริฐขอที่สาม ก็คือ พระมหากรุณาธคิณุ หลังจากที่ทรงตรัสรูเมื่อพระชนมายุ 35 แลว
พระองคกไ็มไดทรงหยุดเฉย ดวยคิดวาเราเปนพระพุทธเจาแลว แมจะทรงเห็นวาพระธรรมที่ทรงบรรลุ
นัน้ เปนโลกุตรธรรม เปนธรรมขั้นสูง ยากนักที่ปุถุชนผูมีกิเลสอันมากมายในดวงจิตจะบรรลุได แตก็ทรง
อาศยัพระมหากรุณาธิคุณดวยทรงพิจารณาเห็นวาสัตวโลกทั้งหลายนั้นมีกิเลสแตกตางกันไป เปรียบ
เหมอืนกบับวั บางประเภทก็เปนบัวพนนํ้ าพอไดรับฟงคํ าสั่งสอนก็เหมือนกับไดแสงพระอาทิตยจะบาน
บางบวักป็ร่ิมนํ ้า รอวันจะพนจากนํ้ าจากนั้น ไดรับแสงสวางก็จะบาน บางบัวก็อยูใตนํ้ า บางบัวก็อยูใน
โคลนตมเปนบัวแลงนํ้ า  เปนพวกที่ยากจะโปรดได

 เพราะฉะนั้น พระพุทธองคก็อาศัยพระมหากรุณาธคิณุ ไปโปรดบุคคลผูที่เหมาะควรจะไดรับคํ า
ส่ังสอน ทรงบํ าเพ็ญพุทธกิจ คือหนาที่ของพระพุทธเจาอยางมิไดขาดตกบกพรอง ตลอดเวลา 45 พรรษา
นั่นก็คือ

 ขอที่ 1 ปุพพัณเห ปณฑปาตัญจ เวลาเชาออกบิณฑบาตโปรดสัตวโลก และสัตวโลกประเภทนี้
จะเปนระดับ วี ไอ พี คือสรางบุญมามาก เพราะฉะนั้น พระองคจะเสด็จไปโปรดเปนการสวนตัว และ วี
ไอ พ ี ในที่นี้ไมจํ าเปนจะตองเปนพระราชา เศรษฐี หรือพวกสังคมไฮโซ ใครก็ได จะเปนคนยากจนเข็ญ
ใจ ใครกต็ามที่มาปรากฏในพระญาณของพระองค พระองคก็จะเสด็จไปโปรด จากนั้นเมื่อเสด็จไปโปรด
บางครัง้กใ็ชเวลาหลายชั่วโมงกวาจะเสด็จกลับมาถึงวัด พอตกเย็นจึงบํ าเพ็ญพุทธกิจตอไป คือ

ขอที่ 2 สายัณเห ธัมมเทสนัง  กท็รงเทศนโปรดบุคคลทั่วไป เวลาเย็น ชาวบานก็จะถือดอกไมธูป
เทยีน เดินเขาในวัด มารับฟงพระธรรมคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา

ขอที่ 3 ปโทเส ภิกขุโอวาทัง หวัค่ํ าก็จะถึงคิวของลูกชายคนโต ภิกษุ ก็จะมารับฟงโอวาทคํ าสั่ง
สอนจากพระพุทธเจา อาจจะเทศนมากหนอยช่ัวโมง สองชั่วโมง จากนั้นพระองคก็ประทับกลับพระคันธ
กุฎีที่ประทับของพระองค

ขอที่ 4 อัฑฒรัตเต เทวปญหนัง เทีย่งคนืยังมิไดทรงบรรทมหลับ ในพระคัมภีรกลาววา พวกเทพ
พรหมทัง้หลาย ก็จะอาศัยชวงเวลานี้ มาทูลถามปญหากับพระพุทธเจา เทวดาบางองคก็อาจจะเจาปญหา
ถามมากหนอย มีคํ าถามเปนสิบ ๆ ขอ กวาพระองคจะทรงวิสัชนาแกปญหาใหเทวดา พรหม ตาง ๆ เสร็จ
กค็งจะมีเวลาบรรทมนิดหนอย สองสามชั่วโมง จากนั้นพอตีส่ี ก็เขาพุทธกิจสุดทาย

ขอที่ 5 ปจจุสเสว คเต กาเล ภัพพาภัพเพ วิโลกนัง ตส่ีีกท็รงลุกขึ้นมาแผขายพระญาณ เคาเรียกวา
วางแผนการสอน ทํ าการบานอยางพวกเราที่เปนครูนี่แหละวาจะไปสอนใคร บุคคลนั้นมีบุญบารมีอยาง
ไร จะใชธรรมะอะไรไปสอน และเคาจะบรรลุดวยธรรมะอะไร เคาสรางบุญอะไรมา พระพุทธเจาจะบัน
ทกึไวในพระญาณของพระองค

จากนัน้ก็จะไปสัมพันธกับขอที่ 1 ดังกลาวแลววาออกบิณฑบาตโปรดสัตว ทีพ่ดูไปเมื่อสักครูนี้
วา พอตอนเชาหลังจากที่แผขายพระญาณเสร็จแลวก็ออกไปบิณฑบาตโปรดสัตวบุคคลนั้น ดังนั้น เราจึง
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เรียกพระท่ีออกบิณฑบาตตอนเชาวา ทานไปบิณฑบาตโปรดสัตว ก็คือจํ าลองมาจากที่พระพุทธเจาไป
โปรดสตัว คือเทศนโปรดบุคคลนั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้น พระองคทรงทํ าพุทธกิจคือหนาที่ของพระพุทธ
เจาไดอยางยอดเยี่ยมตลอดเวลา 45 พรรษา มิไดขาด เปนยอดของครูจริง ๆ

 เราจึงมีคํ าพูดอยูประโยคหนึ่งวา สตัถา เทวมนุสสานัง เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้ง
หลาย พระพุทธเจาเปนบรมครู เปนยอดของครู นั่งสอนนี่ไมตองพูดถึงเปนกิจวัตรอยูแลว เดินสอนพวก
เราคงจะจํ าได เปนการสอนจอมโจรคุลีมาล เขาวิ่งไลพระพุทธเจาเทาไหรก็วิ่งไมทัน จนกระทั่งหมดแรง
กบ็อก สมณะหยุดกอน สมณะหยุดกอน พระพุทธเจาก็ทรงรับสั่งวา เราหยุดแลว องคุลีมาลก็ฉุนขึ้นมาพูด
วา บอกวาหยุดแลวทํ าไมยังเดินอยูอีก  เปนพระกลาวมุสาไดอยางไร ?พระพุทธเจาก็บอก เราหยุดจากการ
ท ําชัว่ทั้งมวล สวนเธอซิยังมีมือเปอนไปดวยเลือด ทํ าใหองคุลีมาล สํ านึกได และไดบรรลุธรรมเปนพระ
อรหนัตในที่สุดเพราะคํ าพูดของพระองค อยางนี้เรียกวาเดินสอน  พวกเราเปนครู เปนอาจารยนี่ไมรูเคย
เดินสอนกันบางไหม

จากนั้นก็ยืนสอนพระพาหยิะทารุจิริยะ ทานนั่งเรือแลวเกิดเรือลม ผาผอนไมมีติดกาย พอขึ้นฝง
ชาวบานกน็กึวาเปนพระอรหันต เพราะวาไมนุงเสื้อผา ก็มากราบมาไหว ทานก็นึกวา ออเปนพระอรหันต
เพราะไมตองนุงเสื้อผานั่นเอง ลักษณะคลาย ๆ กับพวกพระเชน พระชีเปลือย ทานเขาใจผิดคิดวาเปน
อรหนัต จนตอนภายหลังพระพรหมที่เคยเปนพระเพื่อนกันที่ปฏิบัติธรรมแลวก็ตายไปเกิดเปนพรหม
เหน็เพือ่นสํ าคัญตนผิดจึงสงสารคิดจะสงเคราะหเพื่อน มายืนอยูกลางอากาศ บอกวา พาหิยะ ทานไมใช
เปนอรหนัต พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก ทานจงไปเขาเฝาฟงธรรมเถิด ทานจึงรีบเดินทางรอน
แรมไปทั้งคืนทั้งวัน เพื่อจะเขาเฝาพระพุทธเจา

พอพบพระพทุธเจากํ าลังบิณฑบาต ก็ดีใจมาก วิ่งไปกอดขา บอกวาเทศนใหหมอมฉันฟงดวยเถิด
พระพุทธเจาก็บอกวา พาหยิะ เวลานี้ไมใชเวลาเทศน ตถาคตกํ าลังบิณฑบาต พระพาหยิะจึงยอกยอนดวย
วาทศลิปวา คนเกิดมาในโลกนี่ มีใครที่ไมเคยทานขาวบางไหมพระเจาขา อยามัวแตหวงเสวยขาวอยูเลย
หมอมฉนัไมรูวาจะตายวันไหน เพราะฉะนั้น ชวยเทศนโปรดใหหมอมฉันฟงดวยเถิด

 ทีพ่ระพุทธเจาทรงรับสั่งหามก็เพราะเหตุวา ทรงทราบวาพระพาหยิะ เกิดปติมาก คนเวลาเกิดปติ
นีจ่ติมนัฟุงซาน จิตมันไมสงบ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทรงรับสั่งหาม 3 คร้ังเพื่อใหจิตของทานปรับ
ระดบัอยูในสมาธิที่พอดี เมื่อเห็นทานจิตสงบแลวพระองคก็ทรงเทศน ทิฏเฐ ทิฏฐมัตตัง แคนี้ พระพาหิ
ยะกบ็รรลุพระอรหันตแลว ไมทราบวาตอนนี้ทานทั้งหลายทานทั้งหลายฟงแลวบรรลุกันบางหรือยัง ทาน
อาจจะยอนวาทํ าไมไมแปลเปนภาษาไทยละ พูดภาษาตางประเทศใครจะไปฟงรูเร่ือง แปลเปนภาษาไทย
กไ็ด ดังนี้ ดูกอนพาหยิะ เมือ่เธอเห็นรูป เธอจงสักแตวาเห็น เทานั้นแหละทานบรรลุเปนอรหันตเลย กิเลส
หายไปหมดเลย นี่คือนั่งเทศน ยืนเทศน เดินเทศน

 ตอไปกน็อนเทศน อันนี้ผูบรรยายจินตนาการเอา นอนเทศนนี่สงสัยพวกเราเปนครูคงไมเคยแน
ๆ นอนเทศนก็คือ ตอนที่พระองคจะทรงปรินิพพาน ที่สาลวโนทยานประทับที่ใตตนนางรังทั้งคู หรือตน
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สาละนัน่แหละ พระพุทธเจานี่ทรงอาพาธ ทานทั้งหลายคงไมทราบวาพระพุทธเจานิพพานดวยโรค
อะไร พระพุทธเจาปรินิพพานดวยโรค ปกขนัทิกาพาธ คํ าวา ปกขนัทิกาพาธ แปลวา โรคทองรวงถายเปน
เลือด ไมรูวาเขาเรียกวาโรคอะไรในปจจุบันนี้ ถายออกมาเปนเลือด

เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจาก็หมดแรง ประทับนอนแตมีสติ ในขณะนั้น สภุัททปริพาชก ทราบ
ขาววาพระพุทธเจาจะปรินิพพานก็รีบมาเขาเฝาเลย บอกไหน ๆ พระพุทธเจาก็จะปรินิพพาน ขอถาม
ปญหาอะไรที่ของใจสักหนอยเถิด พระอานนทพุทธอนุชา ทานก็ทํ าหนาที่เปนบอรดี้การด ผูคุมกันได
อยางดเีหลือเกิน ทานไปกันไว โดยบอกวา อยาเลย สุภทัทะ ตอนนี้พระพุทธเจาทานมีอาการหนักแลว
อยาไปรบกวนพระองคเลย

สุภทัทะกบ็อกวา ขอเขาเฝาหนอยเถอะ จะไมมีโอกาสแบบนี้แลว ทานตื้อ คงถือคติวา ตื้อเทานั้น
ทีค่รองโลก พระพุทธเจาทานประทับบรรทมอยู ทานไดสดับ ทานก็ชะเงอพระพักตรขึ้นมาแลวตรัสวา
อานนท อยาหาม ใหสุภทัทะ เขามาเฝาตถาคตเถิด พระอานนทก็ตองรองไหดวยความอัดอั้นตันใจ แตก็
จ ํายอมอนุญาตเพราะเปนพุทธฎีการับสั่งจากพระพุทธเจา สุภทัทะเขาไปก็ถามปญหาที่ไรสาระ   เชน รอย
เทาในอากาศมีบางไหม  เปนตน พระพุทธเจาก็รับสั่งวา สุภทัทะ เวลาของตถาคตมีนอยแลว เธออยาถาม
อะไรทีไ่รสาระเลย นั่งฟงตถาคตเทศนเถิด พวกเราลองนึกภาพตอนนั้นซิ พระองคทรงอาพาธหนัก เรียก
วาเขาขัน้โคมา คิดวาคงจะไมทรงประทับนั่งนะ เขาใจวาคงจะนอนเทศน ทานก็เทศนจนกระทั่งสุภัททะ
บรรลุเปนพระอริยบุคคลเบื้องตน เปนพระโสดาบัน

จากนัน้พระองคก็รับสั่งสอนเปนครั้งสุดทายเรียกวา ปจฉิมโอวาท เปนคํ าสั่งเสียคร้ังสุดทายจาก
พอผูรักลูกก็วาได พระองคตรัสวา หันทะ ทานิ ภกิขเว อามันตะยามิ โว ดกูอน ลูกของพอทั้งหลาย บัดนี้
พอขอเตือนลูกทั้งหลายวา ขะยะวะยะ ธัมมา สงัขารา สังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปและความเสื่อมไป
เปนธรรมดา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ ลูกของพอทั้งหลายอยาไดประมาทในชีวิตเลย อะยัง ตถาคตัสสะ
ปจฉิมวาจา นีเ่ปนพระดํ ารัสครั้งสุดทาย ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเปนดุจดวงประทีปแกวของ
โลก

จากนั้น พระองคก็มิไดรับสั่งอะไรอีกเลย ทรงเขาฌานสลับฌาน  เขาฌานที่หนึ่ง สอง สาม ส่ี หา
หก เจด็ แปด ฌานแปดขั้น นี่ทานทั้งหลายคงทราบกันแลววาเปน รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4 เขา ฌาน
หนึง่ สอง สาม ส่ี หา หก  เจ็ด แปด และก็สลับฌาน แปด เจ็ด หก หา ส่ี สอง สาม หนึ่ง และก็เขาฌาน
หนึ่ง สอง สาม ส่ี แลวก็ทรงดับขันธปรนิพิพาน ในระหวาง รูปฌานและอรูปฌานตอกัน ในขณะนั้น
แหละ หวัใจพวกเราผูเปนชาวพุทธก็แตกสลาย สํ าหรับผูเปนปุถุชน ก็รับไมได พอรูวาพระพุทธเจา
นพิพาน แตอยางนอยก็ยังทํ าใจไดวา ถึงแมจะนิพพานไปแลวอยางนอยพระศพก็ยังตั้งอยู แตพอวันอัฏฐมี
บชูาคอืวนันีแ้หละ เปนวันที่พวกเราชาวพุทธผูเปนปุถุชนนี่ยิ่งหัวใจแตกออกเปนเสี่ยง ๆ เพราะวาเปนวัน
ทีเ่ขาถวายพระเพลิงพระสรีรศพของพระองคโดยมีพระมหากัสสปะ เปนประธานสงฆในการถวายพระ
เพลิง
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เพราะฉะนัน้พวกเราที่เปนชาวพุทธนี่ เมื่อไดทราบความจริงวา พระพุทธเจาผูเปนสมเด็จพอ

ทรงรกัและหวงใยเรา เปนยอดของบรมครู นั่ง ยืน เดิน และก็นอนสอน เราก็ควรจะทํ าตัวใหเปนลูกที่นา
รัก อยาประมาทในชีวิต อยาคิดวาเราจะไมตาย จงคิดอยูเสมอวาโลกนี้คือโรงแรมชั่วคราวที่เรามาเชาอยู
อีกไมนานเราก็ตองจากทุกสิ่งทุกอยางไป จากลูก จากเมีย จากทรัพยสมบัติที่เราแสวงหามา ทุกสิ่งทุก
อยางไมมีอะไรเปนของเรา เราจะตองละทุกสิ่งทุกอยางไป และเมื่อเราจากโลกนี้ไป เราจะไปไหน เราก็
ควรจะไปเหมอืนที่สมเด็จพอของเราไปนั่นคือนิพพาน ดับกิเลส ยุติการเวียนวายตายเกิด การเดินทางไกล
อันยาวนาน ถาเราทํ าไดอยางนี้ เราก็ไดช่ือวาเปนลูกที่นารัก เปนลูกที่ทํ าตัวไดเหมาะสมกับที่สมเด็จพอได
ยอมลงทนุเหน็ดเหนื่อยยากลํ าบากในการสรางบารมีแสวงหาสัจธรรมและก็นํ ามาสอนพวกเรา

เพราะฉะนัน้ การที่ทานทั้งหลายไดมาปฏิบัติกรรมฐานในทุกวันศุกรและวันพระนี่ ก็ไดช่ือวา
ทานทัง้หลายเปนลูกที่ดีอยูแลว ไดบูชาพระพุทธเจา ดวยการปฏิบัติบูชา เปนการปฏิบัติตามคํ าสอนของ
พระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอกเทานั้นไมสามารถจูงเธอ
ไปนพิพานได นอกจาก อัตตา หิ อัตตโน นาโถ พวกเธอตองเปนที่พึ่งของตัวเธอเอง คนอื่นใครละที่จะมา
เปนทีพ่ึง่ได ถาพวกเธอมีตนอันฝกดีแลว เธอก็จะไดที่พึ่งที่ไดโดยยากนั่นคือพระนิพพาน สํ าหรับวันนี้ก็
พอสมควรแกเวลา ขอใหทานทั้งหลายตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง คอย ๆ ลืมตาขึ้นชา ๆ ออก
จากสมาธิ ฯ
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