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 พระพุทธเจา้นะเป็นสัพพญั"ูรู้แจง้โลก  ท่านรู้ทั(ง ๓ ไตรโลกธาตุ  กามโลก  รูป
โลก  อรูปโลก  ท่านรู้หมด  แลว้ท่านยงัรู้ถึงเหตุแห่งความเจริญและเหตุแห่งความเสื2อม  
แลว้ท่านยงัเหนือออกไปจากโลกนั(นอีก  ท่านรู้ถึงพระนิพพาน  เพราะฉะนั(นพระทยัของ
พระองคน์ั(นบริสุทธิ7 เตม็ส่วน  ไม่มีโมหะอะไรจะปกปิดได ้ มีแต่พระปัญญาธิคุณลว้นๆ   
พระเมตตากรุณาธิคุณลว้นๆ  พระบริสุทธิคุณนั(นเต็มเปี2 ยม  พระองคไ์ม่ติดยึดในสิ2งใด  
เหตุนั(นปัจฉิมโอวาทพระพุทธเจา้จึงตรัสไว ้ “สังขารทั(งหลายมีความเสื2อมสิ(นไปเป็น
ธรรมดา  เธอจงยงัความไม่ประมาทใหถึ้งพร้อมเถิด”   ครูบาอาจารยจึ์งมาขยายความอีก  
ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน  คาํว่าประโยชน์ตน
ประโยชน์ท่านนั(น  คาํว่าประโยชน์อตัถะนั(นมีอยู่ ๓   ประโยชน์ในภพปัจจุบนันี( คือ
ปัจจุบนั  ประโยชน์ในสัมปรายภพคือภพหนา้  เมื2อกายนี( แตกดบัไป  ประโยชน์อยา่งยิ2ง
คือพระนิพพาน  เหตุนั(นประโยชนน์ั(นมีอยู ่๓ ส่วน  ประโยชน์ในปัจจุบนั  ประโยชน์ใน
เบื(องหนา้  และประโยชนอ์ยา่งยิ2งกคื็อพระนิพพาน  ถา้จะพดูอีกนยัหนึ2ง  ประโยชน์นั(นมี
แค่ ๒   ประโยชนใ์นโลกทั(ง ๓ นั2นเอง  ประโยชน์อยา่งยิ2งคือพระนิพพาน  อนันี( อีกอยา่ง
หนึ2ง  ทีนี(ถา้เรามาดูอีก  มรรคมีองค ์๘   พระผูมี้พระภาคเจา้แสดงไว ้ ทางเดินที2จะไปถึง
ซึ2งความพน้ทุกขท์ั(งปวง  ขึ(นตน้ดว้ยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ  เมื2อเห็นชอบกมี็ความ
ดาํริชอบ  คือสัมมาสังกปัปะ  ดาํริชอบกคื็อคิดชอบนั2นเอง  เมื2อดาํริชอบจึงมีสัมมาวาจา 
พูดชอบ  มีสัมมากมัมนัตะ การงานชอบ  สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ  สัมมากมัมันตะ
สัมมาอาชีวะเป็นกายกรรม  สัมมาวาจาเป็นวจีกรรม  สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปะเป็น
มโนกรรม  กายกรรมวจีกรรมนั(นมาจากมโนกรรม  ทีนี(ถา้เรามาดูอีก  ในสัมมาวาจานั(น
จะชดัแจง้  ถา้เราไปดูสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปะ  อาจจะยงัมวัอยู่  เพราะมนัเป็นของที2
ละเอียดมาก  ความเห็นชอบความดาํริชอบนี2ละเอียดมาก  เพราะเป็นตวัปัญญาที2บริสุทธิ7
เตม็ส่วน  จึงจะมีความเห็นชอบดาํริชอบทุกแง่ทุกมุมได ้ บางอยา่งสาวกกไ็ม่มีที2จะเห็นที2
จะละเอียดอ่อน  เพราะมนัเป็นภูมิของพระศาสดา  เป็นสัพพญั"ุตญาณ  ทีนี( เรามาดู
สัมมาวาจา  สัมมาวาจานั(นพูดคาํสัตยค์าํจริง  พูดคาํที2เป็นสัจจธรรมคือความจริง  ไม่พูด



เท็จ  ไม่พูดโกหกหลอกลวงกนั  พูดคาํปิยวาจาอ่อนหวาน  ไม่พูดคาํหยาบที2เป็นโทสะ
นั2นเอง  ไม่พูดดว้ยโทสะ  เป็นโทสาคตินั2นเอง  ถา้พูดดว้ยโทสะกเ็ป็นโทสาคติ  ทีนี(พูด
ขอ้ที2 ๓   พดูคาํสมานฉนัท ์ ไม่พดูส่อเสียดใหเ้กิดการแตกแยกแตกร้าว  ขาดความสามคัคี
ในหมู่ชนหมู่คณะนั2นเอง  คาํว่าพูดสมานฉนัทน์ั(น  อนันี(มนัจะเกี2ยวกบัทิฏฐิคือความเห็น  
ถา้เราพิจารณาดู  พดูคาํสมานฉนัทไ์ม่พดูส่อเสียดใหแ้ตกแยก  อนันี( เกี2ยวเนื2องกบัทิฏฐิคือ
ความเห็น  อนันี( ละเอียดขึ(นไปอีก  ละเอียดขึ(นไปอีก  ไม่พูดเท็จพูดคาํสัตยค์าํจริงนี( มุ่ง
ตรงต่อความจริง  ไม่พดูคาํหยาบดว้ยโทสะนี2ละอคติ  โทสาคตินั2นเอง  อนันี(ยงัหยาบ  พูด
สมานฉนัทไ์ม่พูดส่อเสียดนี(ละเอียดขึ(นไป  เพราะเนื2องจากทิฏฐิคือความเห็น  โลกนี( ติด
ยึดในความเห็น  สิ2งใดเห็นว่าดีก็ยินดีไป  สิ2งใดเห็นว่าไม่ดีก็ยินร้ายไป  สิ2งใดเห็นว่าดี
ยนิดีไป  กอ็ยากจะไขวค่วา้เขา้มาเป็นของกตูวัก ู สิ2งใดเห็นว่าไม่ดี  กอ็ยากผลกัไสทาํลาย
เพื2อของกูตวักู  นี2ตวันี( จึงละเอียดเนื2องจากตวัทิฏฐิคือความเห็น  ไม่เห็นว่าความเห็น
นั(นน่ะ  แมแ้ต่ทิฏฐิความเห็น  จะเห็นเรื2องอะไรในโลกก็เป็นเรื2องของโลกหมด  โดย
ธรรมแลว้ผูเ้ห็นโลกรู้แจง้โลก  ยอ่มเห็นโลกนั(นเกิดขึ(นแลว้กด็บัไป  เป็นไปตามเหตุตาม
ปัจจยัของโลกเขา  ทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิด  ดบัไปตามเหตุที2ดบัไป  ไม่มีอะไรเป็น
ของเรา เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา  ถา้เห็นแจง้ชดัดงันี(   ทิฏฐิความเห็นตวันี(กไ็ม่ใช่ของเรา
อีกล่ะ  เมื2อไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตวัตนของเรา  การพูดการกระทาํก็เพื2ออะไร  ก็
เพื2อประโยชนน์ั2นเอง  ไม่ใช่เพื2อดี  ไม่ใช่เพื2อไม่ดี  ไม่ใช่เพื2อของกตูวักนูั2นเอง  จึงทาํเพื2อ
ประโยชน ์ ทั(งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน  จึงเป็นไปเพื2อความสมานฉนัทน์ั2นเอง  เป็น
สัมมาทิฏฐินั2นเอง  คือความเห็นชอบ  มุ่งตรงต่อประโยชน ์ ผูใ้ดเห็นประโยชน์มุ่งตรงต่อ
ประโยชน์ผูน้ั(นมีปัญญา  สามารถเขา้ใจรอบรู้  แมแ้ต่เหตุผลขา้งนอกรอบรู้เหตุผลในใจ  
รอบรู้ถึงขันธ์ ๕ รอบรู้ถึงทิฏฐิหมด  จึงไม่หลง  เมื2อไม่หลงในสิ2 งเหล่านี(   จึงมุ่งทาํ
ประโยชน์  ละสิ2 งที2เป็นโทษที2ไม่เป็นแก่นสารจึงเกิดสมานฉันท์  อันนี( จึงเนื2องจาก
สัมมาวาจาขอ้สุดทา้ย  พูดที2เป็นประโยชน์ไม่พูดเพอ้เจอ้  อนันี( ละเอียดเขา้ไปอีก  เมื2อ
ทิฏฐิความเห็นไม่ครอบงาํแลว้  ปัญญายอ่มฉายแสงสว่างไสวสามารถเห็นประโยชน์  ทั(ง
ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์เบื(องหน้าประโยชน์อย่างยิ2งคือพระนิพพาน  สิ2 งใดพูด
ออกไปไม่มีประโยชนไ์ม่พดู  สิ2งใดพดูไปเกิดประโยชน์พูด  ทาํเพื2อประโยชน์อยา่งเดียว  
พดูเพื2อประโยชนอ์ยา่งเดียว  ผูที้2จะพดูถึงประโยชนไ์ดน้ั(นทาํเพื2อประโยชน์ไดน้ั(น  ตอ้งมี
สติปัญญามีสมาธิตั(งมั2นรอบคอบในกิจการทั(งปวง  จึงจะสามารถทาํประโยชน์ไดสู้งสุด  



ตามเหตุตามปัจจยัของสภาวธรรมหรือสิ2งที2มาเกี2ยวขอ้งนั(น  เหตุนั(นในตาํราท่านจึงกล่าว
ไว ้ การไม่พูดเพอ้เจอ้เป็นภูมิของพระอรหันต ์ อรหัตตมรรคละได ้ เพราะอะไรจึงพูด
เช่นนั(น  เพราะผูที้2จะเห็นประโยชน์ไดเ้ต็มส่วนนั(น  คือผูที้2ไม่หลง  ผูย้งัมีความหลงอยู ่ 
ยงัมีความเห็นผิดอยู่  ความเห็นผิดและความหลงนั(นล่ะ  จึงทาํให้คิดผิดพูดผิดทาํผิด
แมแ้ต่นอ้ยนิด  ความผิดที2นอ้ยนิดนั(นจึงขาดประโยชน์เต็มส่วนตรงนั(นนั2นเอง  การพูด
ส่อเสียดพูดคาํหยาบเป็นภูมิของพระอนาคามีที2จะละได ้ เพราะท่านไดเ้ห็นถึงความไม่มี
แก่นสารของรูปนี(   เมื2อรูปนี( ไม่มีแก่นสาร  ไม่มีความเป็นของเรา  จึงสาวเขา้ไปถึงตวั
สัญญาสังขารนั2นเอง  เห็นถึงตวัสัญญาสังขารนั2นเอง  ตวัทิฏฐินั2นเอง  ที2จะหมายออกไป  
ตวัสัญญาหมายออกไป  ตวัทิฏฐิคือความเห็นออกไป  จึงเห็นน่ะ  ที2ต่างกนัออกไปก็
เพราะตวัทิฏฐินั2นเอง  เมื2อเห็นแลว้ก็ยอ้นกลบัมาตน้ของมนั  ทิฏฐิเอยสัญญาเอยเกิดขึ(น
แลว้กด็บัไป  เหมือนกนัทุกทิฏฐิทุกความเห็น  ไม่มีอะไรเป็นของเรา  จึงไม่มีจิตที2จะเป็น
โทสะ  ไม่มีโทสาคติ  จึงไม่มีสิ2งที2จะทาํไปเพื2อความแตกแยก  เพราะมนัไม่มีประโยชน ์ 
มนัเป็นอคติเป็นความหลงนั2นเอง  เหตุนั(นภูมิพระอนาคามีท่านจึงกล่าวไว ้ ละคาํหยาบ
และส่อเสียด  ภูมิพระโสดาฯนั(นละคาํว่าไม่พูดเทจ็  พูดคาํสัตยค์าํจริงนั2นเอง  เหตุนั(นสิ2ง
ใดแมแ้ต่เป็นความจริงโดยสมมติ  ไม่มีประโยชน์  พระผูมี้พระภาคเจา้ก็ไม่ตรัส  สิ2งใด
แมเ้ป็นความจริงโดยสมมติไม่มีประโยชน์  มีแต่จะก่อใหเ้กิดโทษทั(งต่อตนเองและผูอื้2น  
พระผูมี้พระภาคเจา้ก็ไม่ตรัส  เพราะตรัสออกไปก็เท่ากบัเพอ้เจอ้นั2นเอง   พูดโดยกล่าว
เปล่าประโยชน์  พูดโดยเปล่าประโยชน์นั2นเอง  เหตุนั(นสิ2งใดจริงโดยสมมติ  แต่มนัยงัมี
ความจริงอีกดา้นหนึ2 งคือจริงโดยปรมตั  คือพระนิพพานซึ2 งเหนือสมมตินั(นออกไปอีก  
เขาไม่ไดติ้ดไม่ไดข้อ้งในสมมติ  จะเอาสมมติไปครอบ  ครอบอย่างไรมนักค็รอบไม่ได ้ 
กเ็ขาไม่ติดไม่ขอ้ง  โลกนี( เป็นโลกแห่งสมมติติดในสมมติ  เมื2อเราไม่ใชส้ติใชปั้ญญาวิจยั
ให้ชัดแจ้ง  ย่อมหลงอยู่ในสมมติหลงอยู่ในทิฏฐิตามที2โลกกระทาํอยู่  จึงก่อเกิดการ
เบียดเบียนซึ2งกนัและกนั  เป็นกรรมหมุนเวียนเป็นวฏัจกัร  ไม่สามารถพน้จากวฏัสงสาร
ได ้ เพราะความไม่แยบคายไม่ฉลาดในจิตนั2นเอง  ไม่เห็นถึงคุณไม่เห็นถึงโทษ  ไม่เห็น
ถึงประโยชน์ทั(ง ๓ ที2กล่าวมาในเบื(องตน้  เหตุนั(นชาวพุทธทั(งหลายเกิดมาในข่ายพระ
ศาสนาของพระศาสดา  ซึ2งเป็นสัพพญั"ูรู้แจง้โลก  เป็นผูมี้ความฉลาด  น่าเสียดายไม่เดิน
ตามรอยเบื(องยุคลบาทพระศาสดา  ไม่เจริญพระปัญญาธิคุณเดินตามรอยพระศาสดา  
ศาสนธรรมของพระผูมี้พระภาคเจา้ท่านทอดทางเดินให้เสร็จ  ดว้ยพระปัญญาธิคุณเต็ม



เปี2 ยม  ในอรรถธรรมที2พระองค์แสดงมาบริสุทธิ7 บริบูรณ์สิ(นเชิง  ชาวพุทธทั(งหลายทิ(ง
สาระแก่นสารแห่งธรรมที2พระผูมี้พระภาคเจา้ไดแ้สดงไว ้ การแนะนาํธรรมะวนันี(   กเ็พื2อ
ชี( เตือนสติเราเหล่าพุทธบริษทั  ให้มุ่งต่อประโยชน์นั2นเอง  ให้เจริญสติปัญญาให้ถึง
พร้อม  เมื2อสติปัญญาถึงพร้อมความไม่ประมาทกถึ็งพร้อมนั2นเอง  จึงสมดงัพุทธภาษิตที2
เป็นปัจฉิมโอวาท  ที2พระผูมี้พระภาคเจ้าได้เตือนเหล่าพุทธบริษัทเป็นครั( งสุดท้าย  
“สังขารทั(งหลายมีความเสื2อมสิ(นไปเป็นธรรมดา  ทุกสังขารยอ่มเสื2อมไป  ไม่มีอะไรจิรัง
ย ั2งยนื  จะไปเอาอะไรเป็นแก่นสารจากสังขารที2เสื2อมสิ(นไปไม่มี  เธอทั(งหลายจงยงัความ
ไม่ประมาทใหถึ้งพร้อมเถิด”   เมื2อยงัมีชีวติอยู ่ ตอ้งใชส้ังขารนั(นใหเ้กิดประโยชน์นั2นเอง  
ทั(งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน  ประโยชน์ปัจจุบนัประโยชน์เบื(องหนา้  และประโยชน์
อย่างยิ2งคือพระนิพพาน  ใหถึ้งพร้อมดว้ยความไม่ประมาทเถิดนั2นเอง  การแนะนาํก็ขอ
ยติุแต่เพียงเท่านี( . 
 


