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ขอเจริญพรพุทธบริษทั ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ อุบาสก อุบาสิกาทุก ๆ ทาน วันนี้
จะขอกลาวถึงวันวิสาขบูชา เปนวันสําคัญอยางไรบาง จะตีความใหสั้น ชัดเจน สําหรับนัก
ปฏิบัติธรรม
วันนี้ เรียกวา เปนวันที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู และเสด็จ
ดับขันธเขาสูปรินิพพาน
พระองคไดสําเร็จมรรคผลบนบัลลังกหญากุสะ
ไดรับขาว
มธุปายาสของแมนุชนาฏสุชาดา ลอยถาดทองคําวิ่งขึ้นเหนือน้ํา ฝนใจถึงไดพบธรรมะ ใตรม
โพธิ์พฤกษ และไดประกาศศาสนาถึง ๔๕ พระพรรษา
พอพระองคอายุ ๘๐ พระพรรษา ก็ขอลาพระอานนท “ขะยะวะยะ ธัมมา สังขารา
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทกาติ” อยาประมาท อานนทศรีอนุชา บัดนี้สังขารกําลังเสื่อม สังขาร
กําลังโทรม เรากําลังเขาสูนิพพานแลว และนําไปสอนพุทธสาวกดวย ขนาดทานจะเขาสู
ปรินิพพาน ทานยังจะสอนเปนปจฉิมโอวาทดวย
นอกเหนือจากนั้นแลว พระองคยังไดฝากอานนทศรีอนุชา ที่พระสงฆมคี วามสงสัยวา
ถาพระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว จะไปเคารพไหวกราบบูชาตรงไหนเลา
พระองคไดประกาศออกมาวา นี่แนะ อานนทศรีอนุชา ตัวแทนของพระองค คือพระ
ธรรมวินัย ตัวแทนของพระองคคอื คันถธุระ วิปสสนาธุระ ตัวแทนของพระองค คือ คําสอน
และโอวาทออกจากพระโอษฐของพระองคทุกประการ
อยางนี้ซิชาวพุทธ จะใหไปเคารพพระพุทธเจาตรงไหน ปฏิบัติตามคําสั่งคือพระ
วินัย ปฏิบัติตามคําสอนคือ ธรรมะ สองประการถือรวมเรียกวา พระพุทธศาสนา
ทานเปนอุบาสกทานเปนอุบาสิกานัน้ ถาทานเปนชาวพุทธจริง ทานมาไหวกราบกัน
เรียบรอย ประนมมือกันอยางนี้นะ ทานตองเปนชาวพุทธแท ไมแนเลยนะ
จะดูตรงไหนละ ที่นั่งเงียบกันบนศาลาหลังนี้วาใครเปนชาวพุทธบาง ก็จะหาคําตอบ
ไดงายขึ้นวา อุบาสกคนนั้นอุบาสิกาคนนั้น ทําตามคําสอนของพระพุทธเจาหรือไม
มานั่งเงียบกันบนศาลา ไมไดทําตามคําสอนเลย อาราธนาศีลก็ไมเปน อาราธนาธรรม
ก็ไมเปน จุดธูปบูชาพระก็ไมเปน ทําอะไรก็ไมเปน สวดพุทธคุณก็ไมเปน สวดธรรมคุณก็ไม
เปน นี่หรือเปนชาวพุทธ คงเปนชาวพุทธแบบฟอรม
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ทานทั้งหลายเราเกิดมาเปนมนุษยนะ โชคดีแลว อยาทําความเปนมนุษยใหมันต่ํา
ตอยไปอีกเลย เราไดลืมตาอาปากเห็นโลกสวางเพราะใคร จะตอบไดทันทีวา เพราะเรามีหลัก
ของพระพุทธศาสนาเปนแสงสวางใหแลว ทานสาธุชนทั้งหลายจะไมนึกถึงพระพุทธเจาบาง
เชียวหรือ
พระพุทธเจาทานไมไดสําเร็จฌานตอนเปนพระพุทธเจานะ ทานสําเร็จฌานสมาบัติ
ตอนเปนพระเวสสันดร ที่ทั้งสี่กษัตราตองบทจรไปอยูปา หิมพานต ไปสรางบารมีโดยถูก
เนรเทศ สัตวดุรายมากในปาหิมพานต ตองเดินเลี้ยวลดคดเคี้ยวเขาวงกตลําบากเหลือเกิน
ทานทั้งหลายทานตองการมาสบายหรือมาลําบาก หรือจะไปนั่งกรรมฐานในหองแอร
นึกถึงพระเวสสันดรจอมปราชญเขาไวกอน ทานสรางบารมีมาหลายชาติ หลายกัปปหลาย
กัลป ๘๐ อสงไขย กําไรแสนกัปป เรามาทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ จะไดอะไรกันหรือ มาลําบากหนอย
หอบเสื่อกลับบานแลว นี่หรือลูกศิษยพระเวสสันดร
ทานทั้งหลายเอย สรางความดีตอ งลงทุนความลําบากได พระเวสสันดรทานเปนใคร
ตองลําบากลําบน เหลือบยุงมากมายหลายประการ สัตวทั้งหลายดุรายมาก จนบําเพ็ญบารมี
เกิดกุศลบุญราศี ทําใหเสือโครง เสือเหลือง เกิดเมตตารักกันในปาหิมพานต
แมมัทรีตอ งไปเก็บผลไมเอามาเสวย ลําบากเหลือเกิน รอนถึงศักรินทรเทวราชสง
ทิพยเนตรทิพยกรรณ เนรมิตตนมักกะลีผล ๑๖ ตน ใหออกดอกออกผลเปนนารีสวย
ตองการปองกันโยคีลามกสกปรก เวลาพระมัทรีออกปามันจะไปปลุกปล้ําอนาจาร จึงไดออก
ดอกเปนนารีขึ้นมา
ทานมานั่งปฏิบัติกรรมฐาน รําลึกถึงพระพุทธเจาบางไหม วาพระองคตอ งสราง ทําโรง
ทานถึง ๘๐ อสงไขย กําไรแสนกัปป กัปปหนึ่งหมื่นป เปนพระเวสสันดรมากวาจะมาตรัสรู
เปนพระพุทธเจา ๓ หมื่นปแลวนะ ทานรูหรือไม ตนมักกะลีผลยังอยูที่ปาหิมพานตครบ
เปนตนไมเนรมิตของพระอินทร
ตอนทีพ่ ระอินทรทราบวาผุสดีขอพระพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธะ ขอเปนพุทธมารดา
แลวก็ขึ้นมาเปนเมียพระอินทร ตองการใหพระอินทรใหพร ๑๐ ประการ ลงมาจุติในโลก
มนุษย ตองการมีลูกชายโสภาคือ เจาชายพระเวสสันดร บทจรไปบําเพ็ญพรตเปนดาบส นี่
แหละออกปาแลวพระอินทรทานยังรู
พรตอพรนะ ไดพรพระวิปสสีแลว ยังไดพรพระอินทรอีก ๑๐ ประการ จึงเรียกวา ทศ
พรมาจนบัดนี้ ขอฝากญาติโยมไว การเกิดของพระพุทธเจาตองสรางบารมีมามากมาย
เหลือเกิน สัตวปาดุรายมาก คนธรรพวิชาธร ฤาษีชีไพรลามกสกปรก อยูในปาหิมพานตมาก
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พระองคจึงแผเมตตาและพระราชทานสองกุมารไป ทําใหสัตวรายหันหนาเขาหากัน ดวย
บารมีของพระชินสีหพระเวสสันดรนัน้ เอง และเทพเจาใหพรแซซองมาจนบัดนี้
อีกตอนหนึ่งพระอินทรแปลงเปนตาเฒา มาขอพระราชทานพระมัทรี พระเวสสันดรก็
ลองใจพระมัทรีวา
มัทรีเอย เจาจะเห็นเปนไฉน พระราชสวามีกเ็ สียดายพระมัทรี สูอ ุตสาหลําบากมา
ดวยกันนะ มัทรีเอย ก็จะยกใหเปนทานแกตาเฒาวนิพกยาจกเข็ญใจ เอาไปเปนเมียหรือเปน
คนใชเขา เปนอยางไรหรือพระมัทรีเอย
พระมัทรีกราบถวายบังคมทูลวา ยินดีพระเจาคะ เพือ่ พระราชสวามีหวังสัมโพธิญาณ
ขาพระพุทธเจาขอรับใชละออกธุลีพระบาททุกประการ
พระเวสสันดรชื่นใจ พระอินทรไดยินเชนนั้นก็อนุโมทนา สรวงสวรรคโปรยปรายมา
ดวยดอกไมของหอมนานาชนิด พระอินทรก็แปลงเพศ เอยวาจาวา พระพุทธเจาขาเอย
ขาพเจาเปนพระอินทรพระเจาขา
พระเวสสันดรถามวา เพราะเหตุใดจึงทําเชนนี้เลา
พระอินทรกบ็ อกวา เพราะเหตุยาจกคนเลวมันจะขอไปเสีย ขาพระพุทธเจาจึงมาขอ
แทนและขอฝากไวพระเจาขา
สมเด็จพระเวสสันดรจอมราชมุนชี ีไพร จึงไดปลื้มอกปลื้มใจ มอบพระมัทรี เทอุทกวารี
เหนือปฐพีดลใสมือพราหมณรอนถึงศักรินทรเทวราช ฝนก็ตกลงมา นีแ่ หละน้ําพระทัยที่เด็ด
เดี่ยว ไมมีใครเทาน้ําพระทัยของพระเวสสันดรเลย
พระอินทรจงึ ไพรกลับพระนครได นีแ่ หละพรตอพรนะ ผูใหญใหพรเก็บไวกอนไดไหม
จะไดตอพรยิ่งขึ้นไป
ญาติโยมทั้งหลายเอย วันนี้เรามาตีความกัน วันเกิดของพระพุทธเจา เรามานึกถึงตัว
เราทุกคน นึกถึงตัวเราวา เกิดมาทําอะไรบาง เกิดมาแลวตองเรียนหนังสือ พระพุทธเจา
ทานก็เรียนมาถึง ๑๘ ศาสตร จบ ๑๘ ดอกเตอร ตองเรียนนะ ไมใชเวียนเทียนสงเดชไป
เกิดมาทําไมกัน เกิดมามีกรรม เกิดมาทําอะไร เกิดมาสรางความดีใชหนี้เวรกรรมจึง
จะถูกตอง เกิดมาแลวตองเรียนหนังสือ ตองหาวิชาใสตัว สอนตามพระพุทธเจาในวันวิสาขบู
ชา ไมใชสอนไปสวรรคนิพพานอยางที่เขาสอนกัน เวียนเทียนไปสวรรค เปนไปไมได เอาตรง
นี้ไปใชหนอย เปนธรรมะ
ลูกเราเกิดมาแลว เหมือนพระพุทธเจาประสูตินนั่ เอง ตีความเขามาหาตัวเองวา เอา
ลูกเรียนหนังสือ ตั้งใจใหมีวิชาความรูตอไป ในเมื่อมีวิชาความรูแลว ก็หาเหตุผลเจริญธรรม
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เจริญศีล ถึงจะสําเร็จเสร็จพลันทันเวลา ก็ไปชวยคนอื่นตอไปใหเปนประโยชน ไมใชเรียนมา
เก็บนะ
ขอใหคิดในวันวิสาขะ ไปวางแผนใหลูกทานตอไป เรียนใหรู ดูใหจํา ทําใหจริง
เรียนรูแลวจะไดออกไปสูงาน ฐานะเราจะไดดี เราจะไดมีปญญา เรียกวาพัฒนา
เศรษฐกิจ
ประกอบอาชีพการงานดีแลวเราก็จะเริ่มแก จะไปทางไหน ก็เตรียมตัวตาย เหมือน
พระพุทธเจาไมมีรอดเลย
เตรียมตัวกอนตาย เจริญพระกรรมฐานใหมาก สรางผลงานใหมาก ทานเปน
ขาราชการระวังนะ ปลดเกษียณจะวาเหว หาที่พึ่งไมได อาตมาพูดซ้ํามาเสมอ ถาแกไปแลว
ลูกไมมาหา หลานไมมาสู มันก็วาเหว เตรียมตัวกอนตายนะ
ทานทั้งหลายอยาประมาทนะ สังขารกําลังเสื่อม กําลังแก รางกายกําลังโทรม เวลา
หนุมสาวก็โลดเตนได อายุ ๔๕ ไปแลวตองยกบัน้ ทายขึ้นกอน เพราะมันหนัก อายุ ๕๐ ป ๕๕
ป เลือดจะไปลมจะมา หงุดหงิดจะเกิดแกทานเอง อายุ ๖๐ แลว หูก็จะตึง ฟงอะไรไมชัดเจน
เหมือนหนุมสาวแตประการใด
หนุมสาวทั้งหลายจา โปรดคิดถึงตัวเอง คิดวาจะอยูถึงเฒาชะแรแกชราหรือ เมื่อเร็ว ๆ
นี้ รถทับตายกันหมด ยังเด็ก ๆ ทั้งนั้น มะมวงลูกมันแก มันก็หลนที่ลูก แตนาเสียดาย
เหลือเกิน ลูกกําลังออน ๆ ถูกพายุพัดหลนมาเปนกระบุง นาจะปองกันภัยไว ไมใหโดนลมถึง
ขนาดนั้นเลย
ปองกันภัยคือความชั่ว อยาเอามาเขาตัว อยาเอามาเขาตัวอีกตอไปเลย สรางความดี
วันคลายวันประสูติกอ็ ยางนี้
วันเกิดของเราทุกคนอยาลืมพอลืมแมนะ
อยาใหพอแมอดอยากปากแหงแต
ประการใด ทั้งอามิสบูชา และ ปฏิบัติบูชา
อามิสบูชา คือ เตรียมอาหารการบริโภค ผาผอนทอนสไบ ยารักษาโรค เตรียมให
เต็มไมเต็มมือไปเลย
ปฏิบัติบชู า หมายความวา พอแมไมมีทาน ใหทานมาบําเพ็ญทานเสียบาง พอแมเรา
ไมมีศีล ก็ใหพอแมมารักษาศีลอุโบสถ เจริญกรรมฐาน เจริญภาวนาบาง นี่แหละเปน
อภิชาตบุตร บุตรที่สนองพระเดชพระคุณบิดามารดา ตามคําสอนของพระพุทธเจา
มีหลักฐานยืนยันพิสูจนได พระพุทธเจาสําเร็จสําโพธิญาณแลว รําลึกถึงพุทธมารดา
กอน ไปโปรดบนสรวงสวรรค แมกระทั่งไปเกิดเปนเทพบุตร เปนชาย ก็ยังติดตามไปใหคา
ปอนน้ํานม ที่สิทธัตถะไดดูดเลือดในอกของแมมา ก็ไปสนองพระคุณ นี่เปนตําราชัดเจน
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ถาโยมถามวา หลวงพอพูดมีหลักไหม ก็ตอบวา มี พระพุทธเจาโปรดพุทธมารดา ให
แมกอน ทานจึงเรียกวา มาตาปตโร แมออกหนาพอ แตกฎหมายประเทศไทย เอาพอออก
หนา บิดามารดา พอบานแมบาน
แตพระพุทธเจาสอนมาตาปตโร แมออกหนาพอเพราะเหตุใด แมอุมทองเรามา แมให
นมเรากิน และเราก็เอาทองแมเราเปนโรงแรม อยูทศมาสคลาดเคลื่อนจากคัพภา แมลําบาก
กวาพอมาก พระพุทธเจาเห็นความสําคัญอันนีจ้ ึงเรียกวา มาตาปตโร
ปฏิบัติบูชาอีกขอหนึ่งที่คนคาดเดาไมถึงคือ อยาทําลายน้ําใจพอแม อยา
ทําลายน้ําใจครูบาอาจารย อยาทําลายน้ําใจผูมีพระคุณ
ขอฝากญาติโยมไวทุกคน เตรียมตัวกอนตาย นึกถึงสังขารไมเที่ยงหนอ อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา
อนิจจัง แปลวา ไมเที่ยง
ทุกขัง แปลวา มีทุกข
อนัตตา แปลวา ปลอดภัยและสูญเปลา
วิธีการทําอยางไร โยมอยาจับใหมั่น คั้นใหมันตาย มันเปลี่ยนแปลงภาวะได เราจะทํา
การคา เราจะทําธุรกิจ อยาจับมั่น คัน้ ใหมันตายนะ นี่มันเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวทาน
จะฉลาดในการทํางาน
ตองรูจกั ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เราซื้อของสินคามาขายดิบขายดี และตองรู
เหตุการณวาปหนาขายไมได ตองเปลี่ยนสินคาเลย นี่อนิจจังใชไหม มันเที่ยงแทแนนอนที่
ไหนเลา มันไมเที่ยง เปนอนิจจัง จึงเปนทุกข
ถาเรายิ่งคาขายซื้อซ้ํา ๆ ไป ไมรูจกั เปลี่ยนแปลง ไมรูจักปรับปรุง ไมรจู ักแกไข ไมรู
อนิจจังจริง รับรองจะมีทุกขัง จะมีแตความทุกข ไมมีความสนุกในการคาขายแตประการใด
คาขายอะไรอยาใหจําเจจนเคยชิน สรางความดีตองรูจ ักเปลี่ยนแปลงวา จะชัว่ ขึ้น
มาแลว ก็แกไขไป เรียกวา อนิจจัง แปลอยางนี้นาจะเขาใจ
จะเปนนักธุรกิจคาขายที่ดิน ขายดิบขายดี ซื้อเขาไปซื้อไว ระวังขายไมได ขายไมได
เปนทุกขัง มันก็เกิดความทุกขในใจใชไหม ไมรูจกั เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โยมนั่งเจริญกรรมฐานจะรูความเปลี่ยนแปลงของโลก รัฐบาลชุดนี้เขาบอกวาราชา
ที่ดิน ซื้อไว ซื้อไว สรางอุตสาหกรรม ไมดูเหนือดูใต ไมไดนั่งกรรมฐานเลย ปหนาตอไปเลย
เสื่อมไมมีคนซื้อ และขายก็ไมไดตอไป โยมจะมีทุกขไหม
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นี่แหละมันจําเจ สรางความดีไมถูกที่ ทําความดีไมถูกทาง เลยแกไขปญหาไมได จึงมี
ทุกขัง มีแตทุกขระทมขมขื่นอยูในหัวใจ จะขาดทุน เปนหนี้สินเขาไมพัก เดี๋ยวจะลมละลาย
ตอไปเรียก อนัตตา
อนัตตา ควรจะแปลวาลมละลาย สูญหมดเลย ถาพูดธรรมสูงกวานั้น อนัตตา คือ
ปลอดภัย อนัตตาแปลวาไมมีกิเลส มันคนละชัน้ กัน
วันนี้เปนวันวิสาขบูชา เราเคยทักษิณาวัตรในโรงอุโบสถ แตก็มากันมากหนาหลายตา
ไมสะดวกเลย กวาจะเรียงแถวไดเสียเวลา ๒ ชัว่ โมง และเขาโบสถไมได แตบญ
ุ อยูทที่ ักษิณา
วัตร ที่เราจะนอมนําพุทธคุณมาใสใจ ตองการใหถึงพระพุทธเจา ตองการเอาพระธรรม
พระสงฆมาไวในใจ
ในวันนี้อาตมาจะนําบูชาพระรัตนตรัย และจะไดทิกษิณาวัตร นอมตัวเองเขาไปหา
พระพุทธเจา ทักษิณาวัตรรอสอง นอมตัวใหมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ทักษิณาวัตร
รอบสามนอมตัวใหถึงพระสังฆเจา เปนเนื้อนาบุญของโลก ที่เราบําเพ็ญบุญกุศลอยู ณ บัดนี้
ทั้ง ๓ จบนี้กใ็ ชไดแลว
ตอจากนั้น อาตมาจะนําสวด พาหุงมหากา ๑ จบ เรียกวา พุทธชัยมงคลคาถา ที่
รจนาถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระพนรัตนวัดปาแกว
พระองคไมเคยแพทัพ
และจะนําสวด ลักขี ใหพอ ๑๐๘ จบใหจงได (สวดพุทธคุณ ๑๐๘) พยายามสราง
บารมีนี้ตอ ไป
สุดทายขอความสุขสวัสดี
จงมีแกทานสาธุชนทั้งหลายในวันวิสาขปุณมีดิถีเพ็ญ
กลางเดือน ๖ วันนี้โดยทั่วหนากัน ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ มีอายุ
ขอใหยืนนาน วัณโณ ผิวพรรณผองใส สุขัง ขอใหสุขภาพกายอนามัย ทุกทานโปรดไดใจดี
โรคภัยไขเจ็บมีก็โปรดหาย สิ่งทั้งหลายที่คิดไว ณ โอกาสหนา จงพรรณนาใหเกิดความสําเร็จ
เผด็จผล สมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุก ๆ ทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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