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วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกพระพุทธบริษัทรู้กันว่าเป็นวันประสูต
ร ตรัสรู้ ปรินิพพาน 
คำว่าประสูตรก็คือพระองค์ทรงได้เกิดจากคันธโภชน์พระพุทธมารดาแล้
วก็เดิน๗ก้าวทรงตรัสว่า อคฺโคหมสฺมิโลกสฺสมํ  เชฎฺโฐ เสฎฺโฐ อนุตตโร 
อยมนฺติมา เม ชาติ นตฺถิทานิ 
ปุนพฺภโวในโลกนี้เราเป็นสุดยอดเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกา
รเกิดภพนี้เป็นสุดท้าย ภพใหม่ต่อไปไม่มี 
พรหมเทพเทวาเทวธิตามนุษย์ทั้งหลายได้สดับ 
อาสภิวาจาแล้วได้โมทนาสาธุการณ์มีโสมนัสยินดีดีใจที่มีความหวังว่าจะ
ได้สดับพระธรรมเทศนาในโอกาสต่อไป 
นี่เป็นคำที่พระองค์ตรัสในคราวประสูตร ที่เป็นการประกาศคือเดิน 
๗ก้าวก็ตรัสที่คณาจารย์หรือรสคณาจารย์ได้แต่งคัมภีร์ยกย่องสรรเสริญ
ไว้ว่าพระองค์จะได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาไป๗แคว้น 
แล้วต่อมาพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เมื่อคราวที่พระองค์ได้อายุครบ๒๙พรรษา 
คือ 
๒๙ปีได้พิจารณาเห็นว่าไม่ได้ไปเที่ยวประพาสวนอุทยานเหมือนกับบุญ
กุศลที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่เอนกชาติดลใจให้พระองค์นั้นได้ประพาสอุทยาน
แล้วก็ได้ไปพบคนแก่ตามปกติพระพุทธบิดาก็รับสั่งไว้ห้ามไม่ให้คนแก่ค
นเฒ่าไม่ให้เขาใกล้พระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าใกล้พระโพธิสัตว์เพื่อที่จะได้ผู
กมัดเอาไว้เพื่อให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในโลกแต่ด้วยบุญที่สั่งสมไว้แ
ล้วดลบันดารใจให้พระองค์มีความประสงค์ที่จะประพาสวนอุทยานแล้วก็
ไปดลบันดารให้พบคนแก่ 
เมื่อกลับมาพระองค์ก็สลดใจว่าคนทุกคนแม้กระทั่งพระองค์เองก็ยังจะต้อ
งแก่มาถึงพระราชวังแล้วก็สนมกำนัลในก็จะเป็นคนแก่ 
แล้วพระองค์ก็เอาความแก่นั่นแหละเป็นกัมมัฏฐาน 
ต่อนี้เห็นรูปอะไรต่อไปก็เป็นคนแก่หมดได้ยินเสียงแก่ กลิ่นแก่ รสแก่ 
โผฏฐัพพะสัมผัสแก่ 
ธรรมารมณ์แก่แล้วก็ไม่มีความสบายใจเหมือนเก่าไม่เหมือนกับที่พระอง
ค์ยังได้ไปพบคนแก่ 



เมื่อพระองค์พิจารณาเห็นความแก่แล้วก็มีความแก่นั่นน่ะเป็นอารมณ์ติด
ประทับใจพระองค์อยู่ยืน เดิน นั่ง 
นอนก็มีแต่ได้ยินเสียงคนแก่ได้เห็นคนแก่ได้ยินเสียงคนแก่ 
ได้กลิ่นคนแก่ รสคนแก่ โผฏฐัพพะคือความสัมผัสความแก่ 
ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจก็มีแต่คนแก่ทั้งนั้น 
แล้วรุ่งขึ้นพระองค์ก็ไปอีกเสด็จวนอุทยานอีกเพื่อที่จะไปดูคนแก่นั่นแหล
ะว่าสภาพคนแก่แล้วเห็นแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง 
พระองค์ไปรุ่งขึ้นอีกวันคนแก่เมื่อวานนี้กลายเป็นคนเจ็บป่วย 
คำว่าคนเจ็บถ้าเราใช้คำว่าเจ็บเนี่ยมันเจ็บเดี๋ยวเดียว 
แต่ถ้าเราคิดว่าเป็นคนป่วย 
คนป่วยนี่หมายถึงโรครักษาไม่หายมันมีทุกข์มีความทรมานในกาย 
เมื่อพระองค์มาพบคนป่วยคือคนแก่ที่ป่วยแล้วพระองค์ก็อัตโนมัติคือโอป
นยิโกเข้ามาสู่พระองค์เอง ต่อไปพระองค์ก็ต้องเป็นคนป่วย 
พระองค์ก็กลับอีก 
แล้วก็เห็นสาวสรรกำนัลในนั่นน่ะจะต้องกลายเป็นคนป่วยหมด 
เป็นคนแก่ด้วย เป็นคนแก่ที่เจ็บป่วยด้วย 
แล้วก็มีแต่อารมณ์คนป่วยตลอดเวลาหมดเหมือนกับคนไข้ไม่มีกำลัง 
คนป่วยไม่มีกำลังได้แต่นอนแม็บอยู่อย่างนั้นที่ทำอะไรไม่ได้พระองค์ก็ท
รงปลงความรู้สึกลงในความเป็นคนป่วยต่อไปพระองค์แก่แล้วพระองค์ก็
จะต้องเป็นคนป่วยอีกคนป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ 
แล้วรุ่งขึ้นอีกวันพระองค์ไปไปดูคนแก่เมื่อวันก่อน 
ไปถึงพระองค์ก็ทรงเห็นว่าคนป่วยเมื่อวานนี้เป็นคนตายแล้วพระองค์ก็สล
ดใจอีก ต่อไปพระองค์ก็จะต้องเป็นคนตาย 
แล้วก็สาวสรรกำนัลในทั้งหลายก็จะต้องเป็นคนตายมีมรณานุสสติมองอะ
ไรเห็นอะไรต่อไปที่พระองค์เคยเห็นว่าสวยงามทั้งหมดก็เป็นคนเหมือนกั
บเป็นป่าช้าคือคนตายเป็นที่อยู่ของคนตายทั้งหมด 
มองไปที่ไหนก็ไม่เป็นที่เจริญหูเจริญตาเหมือนเดิม 
เพราะมีอารมณ์คนแก่คนเจ็บคนตายมา มาปรากฏในจิต 
แล้วพระองค์ก็หลับไม่สนใจเครื่องดีดีสีตีเป่าใดๆเพราะพวกที่มาเล่นดีดสี
ตีเป่าเหล่านี้ก็ต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บและเป็นคนตายไม่มีประโยชน์อะ
ไรกับการฟัง 
ฟังเสียงที่คนแก่นั่นน่ะเป็นคนบรรเลงแทนที่จะนึกว่าเป็นคนสาวคนหนุ่ม
ที่บรรเลงแต่ไม่ใช่ พระองค์เห็นว่าเป็นคนแก่บรรเลงหมด 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินจำเริญใจในความไพเราะเพราะพริ้งไม่มีใน



พระองค์เลย 
พระองค์ก็ได้ยินแต่เป็นเสียงเหล่านี้เป็นเสียงคนแก่ทั้งหมดเสียงไม่ว่าจาก
คำพูดไม่ว่าจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่าอะไร 
เป็นของที่คนแก่สร้างขึ้นที่และบรรเลงขึ้นมาร้องขึ้นมา 
พระองค์ก็เมื่อเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วพระองค์ก็คงจะนึกว่าจะเป็นยั
งงัยไปดูคนแก่ที่เมื่อวานนี้ตายแล้วจะเป็นยังงัยอีก 
รุ่งขึ้นพระองค์ก็เห็นสมณะผู้สงบดลบันดารใจเหมือนพระองค์ที่ทุกชาติทุ
กภพพระองค์ไปเกิดทันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วเค
ยได้บวชประพฤติปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ได้อุบายปัญญาว่ามีร้อนแล้วก็มีเย็
นเป็นเครื่องแก้ 
มีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื่องแก้หนทางที่จะแก้ไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ให้ตายมี
หนทางเดียวคือจะต้องออกบรรพชาเท่านั้นอหมือนภิกษุผู้นั่งสงบเงียบอยู่
พระองค์เดียวเป็นแล้วพระองค์ก็กลับไปนอนแต่หัวค่ำนึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเ
ราในฐานเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้เจริญที่สุดหมายถึงว่าพระองค์นี้เป็นสุดยอ
ดของโลกเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้สูงสุดในโลกตามที่พระองค์เคยตรัสไว้ตั้
งแต่วันแรกที่ประสูตรนั้น 
พระองค์จะมางมงายอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่วิสัยของผู้ที่
เจริญแล้วหรือผู้ประเสริฐแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนั้นพอดีพระราหุลประ
สูตรอีกก็มาได้รับอารมณ์ที่ว่าบุตรของพระองค์จะต้องมาพบกับความแก่
ความเจ็บความตายอีกประโยชน์อะไรกับความเกิดความแก่ความเจ็บคว
ามตายสู้หาวิธีการในการออกมหาภิเนษกรมณ์เพื่อแสวงหาสัมมาสัมโพธิ
ญาณเพื่อจะได้ตรัสรู้หาวิธีแก้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย 
แล้วพระองค์ก็ออกบรรพชาในคืนวันนั้นแหละพร้อมด้วยนายฉันนะที่ขึ้น
ม้ากัณฐกะที่ม้าอาชาไนยๆก็สามารถกระโดดข้ามกำแพงได้พรหมเทพเท
วดาก็มีใจเหมือนกันหมดเหมือนกับพระองค์ก็นึกว่าเหมือนพระองค์เป็นผู้
มีกำลังนารายณ์พละบารมีคือมีกำลังเท่ากับช้าง๑๘โกฏิเชือกเรียกนารา
ยณ์พละบารมีส่วนนายฉันนะพวกนี้มีกำลังเท่ากับช้าง๗เชือกเท่านั้นก็นึ
กว่าจะต้องกระโดดกำแพงกันแล้วคราวนี้แล้วพระองค์ก็ให้สัญญาณม้ากั
ณฐกะกระโดดข้ามกำแพงแล้วก็มาเจอพระยามารมาห้ามแล้วก็มาบอกว่า
อีก๗วันสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิก็จะเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ขอให้พระอง
ค์จงกลับเถิดพระองค์นี้เมื่อพระยามารกล่าวถึงสมบัติของพระเจ้าจักรพรร
ดิราชพระองค์ก็ปลงปัญญาลงว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิราชก็จะต้อ
งทิ้งเหมือนกับคนแก่คนเจ็บคนตายที่จะต้องทิ้งมีทรัพย์สินสมบัติอะไรก็จ
ะต้องทิ้งเพราะฉะนั้นป่วยการที่จะเอาฟังพระยามารที่จะมาชักชวนให้เกิ



ดความยินดีในสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิทั้งโลกที่มีมหาสมุทร๔เป็นขอบเข
ตรสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิก็มีนางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว 
ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณีโชติ 
เพราะฉะนั้นต่อไปพวกเหล่านี้ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งหมดพระอง
ค์ก็สละสมบัติที่พระองค์ทิ้งมาแล้วตัดใจทิ้งมาแล้วแล้วพระองค์ก็ตัดใจทิ้ง
สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิอีกให้ไม่สนใจใยดีต่อให้เป็นทานจักรพรรดิศีลที่
พระองค์ประพฤติก็ละเว้นจากสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเนกขัมมะก็เป็นเน
กขัมมะอดใจเอาสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิวิริยะเพียรเพื่อจะละทิ้งเพื่อควา
มพ้นทุกข์ตรัสรู้ให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย 
ขันติขันติก็เป็นปรมัตถอดทนที่จะห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายที่เพื่อ
จะหาวิธีการที่จะแก้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย 
สัจจะพระองค์มีความมุ่งมั่นมีความจริงใจที่จะชนะความแก่ความเจ็บควา
มตาย 
เมื่อพระองค์มีอธิษฐานปรารถนามาแล้วได้รับพระพุทธพยากรณ์มาแล้ว
๔อสงไขยแสนกัลป์เหตุที่มุ่งมั่นปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณมีกำลังเหนือ
กว่าคืออธิษฐานบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเมตตาสรรพสัตว์ที่จ
ะต้องเกิดมาแล้วต้องมาพบกับความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็พยา
ยามที่จะค้นคว้าแล้วก็วางเฉยกับสรรพสิ่งวางเฉยกับสมบัติจักรพรรดิวาง
เฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างท้ายสุดเมื่อพระองค์ได้ออกมหาภิเนษกรมณ์แล้วก็ส่
งนายฉันนะกลับพร้อมด้วยเครื่องทรงเครื่องประดับกายไปถวายคืนพระ
พุทธบิดาแล้วให้ม้ากัณฐกะกลับไปส่วนม้ากัณฐกะได้ลับตาพระองค์ไปหั
วใจก็แตกสลายด้วยมีความรักใคร่ในพระบรมโพธิสัตว์และนายฉันนะก็
ทรงนำเครื่องประดับไปกราบทูลพระพุทธบิดาให้ทรงทราบแล้วพระองค์
ก็ทรงอธิษฐานเพศออกมหาภิเนษกรมณ์ตัดมวยพรหมแล้วโยนขึ้นไปบน
อากาศตั้งสัตย์อธิษฐานเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามวยผมที่โ
ยนขึ้นไปนั้นเมื่อจะได้ถ้าพระองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซร้อ
ย่าให้ตกลงมาพระเกตุธาตุที่เรียกว่ามวยผมนั้นที่เรียกว่าจุฬามณีนั้นก็ลอ
ยอยู่บนอากาศแล้วท้าวสักกะก็อันเชิญพานแล้วไปบรรจุไว้ในจุฬามณีที่
มีรัศมีเหมือนปีกแมลงทับเรียกพระจุฬามณีก็หมายถึงพระเกตุของพระอง
ค์ที่พระองค์ได้อธิษฐานไว้ที่ไปบรรจุเอาไว้แล้วก็มีนายอธิการพรหมคือพ
รหมที่มิตรเป็นสหายในอดีตเขาเรียกอธิการพรหมได้อันเชิญบริขาร๘มา
จากพรหมโลกแล้วก็พระองค์ทรงเปลื้องผ้าที่พระองค์ทรงนุ่งอยู่แล้วก็ให้
พรหมพรหมนั้นก็อันเชิญผ้านุ่งผ้าห่มของพระองค์นั้นไปไว้ทุสสเจดีย์ใน
พรหมโลกแล้วพระองค์ก็แสวงหาการเมื่อบรรพชาแล้วก็อยู่เป็นสุขด้วยอ



ำนาจของมหาภิเนษกรมณ์ไม่เคยบวชมาบวชแล้วก็ได้ความสงบเงียบอยู่
คนเดียวอ้างว้างเดียวดายไม่มีสนมกำนัลในไม่มีคนใช้ใดๆก็ได้ความเงีย
บสงัด 
ไม่ได้ฉันอาหารเลย๗วันเสวยปิติสุขในเพศบรรพชานั้นเมื่อครบ๗วันแล้
วก็เริ่มบิณฑบาตรฉัน 
เมื่อเริ่มบิณฑบาตรฉันแล้วก็ปรารภความเพียรก็มีเบญจัควัคคีย์ทั้ง๕ท่าน
พระอัญญาโกณฑัญญา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ 
พระอัสสชิมา 
ปรนนิบัติรับใช้เพราะทุกพระองค์เป็นโหราจารย์ที่พยากรณ์ไว้ว่าพระสิท
ธัตถะจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนแล้วพระองค์ก็ก่อนที่พ
ระองค์จะได้มาบำเพ็ญเพียรแล้วก่อนที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญา 
พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ 
พระอัสสชิจะได้มาอุปัฏฐากนั้นพระองค์ได้ไปเรียนจากอาฬารดาบสอุทก
ดาบสได้อภิญญา๕ 
สมาบัติ๘แล้วพระองค์ก็พิจารณาว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระองค์ไปตามสำ
นักปฏิบัติผู้ที่มีชื่อเสียงยุคนั้นสมัยนั้นก็มีอาฬาดาบสกาลามโคตร 
อุทกดาบสรามบุตรที่ยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้เหนือผู้อื่นใดๆแล้วพระองค์
ก็ได้สำเร็จอภิญญา๕ 
สมาบัติ๘แล้วพระองค์ก็พิจารณาว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้พระองค์จึงออกมาจา
กสำนักอาฬารดาบสอุทกดาบสที่ท่านทั้งสองนั้นตั้งให้เป็นอาจารย์เสมอท่
านทั้งสองนั้นแล้วเมื่อพระองค์มาหาวิเวกการที่จะปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเพื่อ
การตรัสรู้นั้นพระองค์ได้ทรมานกายด้วยการกดเพดานด้วยลิ้นห้ามไม่ให้
หายใจออกหายใจเข้าโดยปกติเขาเรียกกดลิ้นด้วยเพดานจนลมออกจา
กหูเขาเรียกอัตตกิลมถานุโยคคือเพียรกายเพื่อให้ได้ตรัสรู้แต่มันก็ได้เกิด
เวทนามากขึ้นมากขึ้นแล้วพระองค์ก็ฉันน้อยลงน้อยลงตั้งแต่ฉันเต็มบาต
รแล้วก็ลดลงเหลือเท่าเยื้อถั่วเขียวพระองค์ก็ผอมเหลือจนเนื้อหนังแห้งติ
ดกระดูกท่านพระอัญญาโกณฑัญญา พระวัปปะ พระภัททิยะ 
พระมหานามะ 
พระอัสสชิก็เข้ามาบำรุงรักษาเพราะคิดที่จะได้ความรู้จากการทรมานกา
ยด้วยอัตตกิลมถานุโยคนั้นแต่พระองค์ก็มาพิจารณามาดูจะเดินขึ้นก็ซว
นเซล้มลงท้ายสุดก็สลบลงเมื่อสลบลงไปแล้วเมื่อได้สติขึ้นมาแล้วพระองค์
ก็พิจารณาว่าอัตตกิลมถานุโยคนี้ไม่ใช่ทางตรัสรู้แน่นอนแล้วพระองค์ก็ร
ะลึกถึงคราวที่พระองค์เป็นพระกุมารแรกนาขวัญได้เจริญอานาปานสติก
ำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนได้ฌานจนกระทั่งบ่ายไปแล้วก็เหมือ



นเที่ยงตรงก็มีรัศมีคลุมพระองค์อยู่ก็นึกว่าคนที่จะบำเพ็ญเพียรในการเจริ
ญอาณาปานสตินั้นจะต้องเป็นผู้มีกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์ 
พระองค์จึงต้องมาบิณฑบาตรฉันอีก 
ส่วนพระปัจจวัคคีย์ทั้ง๕นั้นเห็นพระองค์คลายความเพียรก็คงนึกว่าคงจะ
ไม่ได้ตรัสรู้แน่อาจจะผิดตำราก็ได้แต่พระองค์ก็ไม่ได้อาลัยอาวรณ์ไม่ได้
คิดติดเนื่องในพระปัจจวัคคีย์ทั้ง๕นั้นนี่แหละที่พระองค์ได้นำมาแสดงธร
รมว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 
ตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรได้บิณฑบาตรฉันจนกระ
ทั่งมีกำลังแล้วก็จนกระทั่งได้ฉันข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา๔๙ปั้นเมื่อ
ฉันแล้วก็ไปอธิษฐานให้ถาดทองคำนั้นถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้แล้วจะได้ใ
ห้ลอยทวนน้ำขึ้นไปแล้วก็ถาดนั้นลอยน้ำไปดุจปาฏิหาร์ยแล้วก็จมลงสู่เมื
องบาดาลที่พญากาฬนาคราชนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงถาดทองกระทบกั
นแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้ก็ตรัสไปองค์หนึ่งแล้ววันนี้ก็มาตรัสอีกองค์หนึ่งเ
นี่ยแสดงว่าพญานาคนอนหลับทีนึ่งพุทธันดรหนึ่ง 
เมื่อพระองค์ได้เห็นประสบการณ์ปาฏิหาร์ยเช่นนั้นก็ทำให้เกิดกำลังใจแ
ล้วก็เดินมาได้พบโสตถิยพราหมณ์ 
โสตถิยพราหมณ์ก็ได้ถวายหญ้า๘กำมือแก่พระองค์พระองค์ก็เที่ยวเดินห
าแล้วก็พบโพธิตรัสรู้ต้นศรีมหาโพธิแล้วพระองค์ก็วางเพื่อจะหาที่ให้พอดี
ไม่เอนเอียงให้เที่ยงตรงก็ได้ที่ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยแล้วพระ
องค์มองเห็นว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ให้อธิษฐานให้หญ้าคานั้นเ
ป็นรัตนบัลลังค์แก้ว 
ตราบใดที่พระองค์แล้วก็ปรากฏเป็นรัตนบัลลังค์แก้วขึ้นตามที่พระองค์ปร
ารถนาแล้วพระองค์ก็ตั้งปณิธานปรารถนาว่าถึงจะเลือดเนื้อจะเหือดแห้ง
ไปก็ตามทีพระองค์ก็เหมือนจะไม่ลุกจากบัลลังค์นี้ตราบเท่าที่ยังไม่ได้บร
รลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
แล้วพระองค์ก็ได้มาใช้มหาสติระลึกว่าก่อนที่พระองค์จะมานั่งที่รัตนบัลลั
งค์พระศรีมหาโพธินี้พระองค์มาจากไหน 
พระองค์ก็ระลึกย้อนหลังไปได้พบโสตถิยพราหมณ์ได้ฉันข้าวมธุปรายาส
จากนางสุชาดาแล้วพระองค์ก็นึกย้อนหลังไปจนกระทั่งได้ปุพเพนิวาสานุ
สสติญาณ 
ญาณระลึกชาติหนหลังเป็นอันมากแล้วพระองค์ก็ระลึกต่อไปจนได้จุตูปป
าตญาณการเกิดของมนุษย์สัตว์แล้วของพระองค์เองด้วยที่ได้ทำกุศลควา
มดีที่ได้สร้างกรรมทำบาปได้เห็นสัตว์ทั้งหลายตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรก
ายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้พบเห็นได้รู้เห็นการประพฤติปฏิบัติคนที่ได้สร้าง



กรรมทำดีแล้วไปเกิดเป็นพรหมเทพเทวดาด้วยอำนาจความดีแห่งทานศี
ลเนกขัมมะแล้วก็ได้ฌานที่ประพฤติเป็นโยคีเป็นฤาษีชีไพรนั้นเมื่อพระอง
ค์พิจารณาไปก็เห็นการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าวัฏฏะสงสาร 
วัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าวัฏฏะสงสารก็คือการวนเวียนหรื
อหมุนเวียนเหมือนพระองค์ได้ระลึกถึงการอดีตชาติและระลึกถึงปัจจุบัน
ชาติเป็นสัญญาวัฏฏะสัญญาที่วนเวียนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ระลึกเรื่องเก่าเ
ดี๋ยวก็ระลึกเรื่องใหม่ทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นจึงเรียกว่
าวัฏฏะสัญญาวัฏฏะวิญญาณความรู้ไม่จบไม่สิ้นแล้วพระองค์ก็เมื่อใกล้ส
ว่างประมาณตี๕.๕๓นาทีเนี่ยพระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยการทำอาสวักขยญา
ณคือการทำอารมณ์รู้ทั้งหมดให้สิ้นไปหมดไปทั้งปุพเพนิวาสานุสสติญา
ณ จุตูปปาตญาณ 
มันเป็นเพียงการระลึกเท่านั้นสิ่งที่พระองค์ระลึกได้ไม่ใช่ของพระองค์สิ่ง
ที่พระองค์ผ่านมาแล้วทั้งหมดสิ่งที่พระองค์ผ่านมาแล้วถือว่าพ้นมาแล้วทั้
งหมดพระองค์ไม่ได้ยึดติดในความรู้ความเห็นในการที่เราผ่านแล้วเหมือ
นเราจะกลับไปเดิมก็ไม่ได้นั่นน่ะพระองค์จึงเห็นว่าอาสวักขยญาณก็คืออ
ารมณ์ทั้งหมดเนี่ยทำให้ว่างหมดไปจึงเรียกว่าอาสวักขยญาณคือทำอาร
มณ์ทั้งหมดให้หมดไปสิ้นไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วิชช
า๓ คือได้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ 
อาสวักขยญาณคือทำอารมณ์ทั้งหมดให้สิ้นไปตั้งแต่อารมณ์อดีตปัจจุบัน
แล้วอารมณ์ที่ยังไม่เกิดพระองค์ก็ไม่ให้เกิดให้ว่างไปให้หมด 
เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ยกย่องสติสัมปชัญญะว่าเป็นธรรมมีอุปก
าระมากเพราะพระองค์ได้มาอาศัยมหาสติการระลึกถึงปุพเพนิวาสานุสส
ติญาณ จุตูปปาตญาณ 
เนี่ยจึงเรียกว่ามหาสติพระองค์จึงเรียกสติมีธรรมเป็นอุปการะมากแต่เมื่อ
พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทำอารมณ์ให้สิ้นไปอันนี้เป็
นสัมปชัญญะ 
สัมปชัญญะก็คือรู้จิตรู้อารมณ์รู้สติให้การระลึกทั้งหมดของสตินั้นให้หมด
ไปสิ้นไปนั่นแหละแต่ว่าอาศัยสติเป็นเหตุ สัมปชัญญะตัวรู้เป็นผล 
เมื่อพระองค์แสดงถึงสติสัมปชัญญะแล้วว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาก 
การที่บุคคลจะสร้างกรรมทำความเพียรสร้างกรรมคือการกระทำมีความเ
พียรเพื่อการตรัสรู้เยี่ยงอย่างพระองค์นั้นเพื่อให้วิชชา๓เกิดขึ้นเป็นการย
ากลำบากมากพระองค์จึงว่าบุคคลที่จะได้มาตามรู้ตามเห็นในธรรมที่พระ
องค์รู้พระองค์เห็นนั้นเป็นการยากลำบากเพราะว่าไม่มีใครเอาใจใส่สาม
ารถตามรู้ตามเห็นได้พระองค์ก็ท้อแท้พอตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ท้อแท้แล้วก็



ท้าวมหาพรหมลงมาอาราธณาให้พระองค์แสดงธรรมที่มีการอาราธณาธ
รรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นขณะที่พรหมอาราธณาธรรมนั้นพระองค์ก็ได้ท
ราบถึงการรู้ซึ่งการอุปมา 
อุปมัยเหมือนดอกบัว๔เหล่าเหมือนดอกบัว๔เหล่าคือเหมือนดอกบัวที่บาน
แล้วดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วดอกบัวที่อยู่เมอน้ำที่จะได้บานในวันต่อไปแล้วก็
บัวที่เกิดอยู่ในโคลนตมนั้นพระองค์อุปมาเหมือนดอกบัว๔เหล่าคืออุปมาเ
หมือนนิสัยของมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์เหมือนอุคฆฏิตัญญูเพียงยกหัว
ข้อขึ้นแสดงก็จะรู้แจ้งโดยพลัน 
วิปจิตัญญูเมื่อพระองค์ได้ยกหัวข้อขึ้นแสดงแล้วได้อธิบายธรรมท่านเหล่
านั้นก็จะได้มีความเข้าใจรู้ได้ตามคำอธิบายนั้นจึงเรียกว่าวิปจิตัญญูเนย
ยะเมื่อพระองค์ได้ยกหัวข้อขึ้นแสดงแล้วได้อธิบายแล้วยังต้องอยู่ปฏิบัติเ
พื่อทำความคุ้นเคยว่าอุคฆฏิตัญญูวิปจิตัญญู 
ว่าทำไมพระองค์จึงแสดงอย่างนั้นทำอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติทำใจอย่างนั้
นจึงจะเรียกว่าเนยยะผู้ที่จะได้รู้ตาม 
ปทปรมะนั้นถึงแม้ว่าอุคฆฏิตัญญูจะได้ยินแล้วได้ฟังวิปจิตัญญูหัวข้ออธิบ
ายแล้วทั้งอยู่ปฏิบัติแล้วก็ยังไม่สามารถไม่เข้าใจได้แต่ก็ยังไม่เสียเปล่าเมื่
อในชาติปัจจุบันทำความเพียรแล้วถ้าได้ไปพบพระพุทธเจ้าได้ไปพบพร
ะองค์ต่อไปเมื่อพระองค์ได้แสดงถึงอตีตังสญาณญาณของอดีตชาติได้รู้ไ
ด้เห็นบุรุษผู้นี้ได้เคยสร้างเคยทำเคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วพระองค์ก็มา
ชี้มาแสดงให้ฟังอีกก็จะรู้แจ้งโดยพลันนั่นน่ะไม่เสียประโยชน์การที่พระอ
งค์ได้ฟังอุปมาถึงแม้ไม่ได้บรรลุในชาติปัจจุบันเหมือนกับเป็นอาหารปูเต่
าอะไรก็ชั่ง 
แต่ได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ยังเป็นปัจจัยภายในอนาคตต่อไป 
เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแสดงธรรมแล้ว 
แล้วพระองค์ก็ได้พิจารณาย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็พิจารณาอภิธรรมทั้ง๗คัมภี
ร์นั่นน่ะ เรื่องจิต เรื่องสติปัฏฐาน 
เรื่องญาณเรื่องอะไรต่างๆแล้วพระองค์ก็ได้พิจารณาจนครบ๕๙ 
วันนั้นแล้วพระองค์ก็มีรัศมีสีแสงออกมิเพราะพระองค์พิจารณาธรรมสิ่งที่
ควรสิ่งที่คนอื่นไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่มีคนเข้าใจไม่มีใครมา
บอกพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วด้วยอริยสัจ๔ 
มาเห็นทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยได้ทราบถึงนิโรธความดับคือดับทุ
กข์ 
มรรคควรเจริญให้มากแล้วพระองค์ก็ได้พิจารณาเห็นทุกข์เป็นของควรก
ำหนดรู้รู้ที่ไหนก็ต้องมารู้ที่รูป ที่เสียง ที่กลิ่น ที่รส ที่โผฏฐัพพะ 



ที่ธรรมารมณ์นี่แหละ สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือรูปนั่นแหละเป็นเหตุ 
เสียงเป็นเหตุ กลิ่นเป็นเหตุ รสเป็นเหตุ สัมผัสเป็นเหตุ 
ธรรมารมณ์ที่จิตใจอยู่นั่นแหละเป็นเหตุ 
แล้วพระองค์ก็เห็นมรรคเพราะฉะนั้นการที่นิโรธะจะดับทุกข์ก็คือก็ต้องดั
บอารมณ์นั่นเอง คือต้องดับรูปเรื่อยไป ดับเสียงเรื่อยไป ดับกลิ่นเรื่อยไป 
ดับรสเรื่อยไป ดับสัมผัสเรื่อยไป ดับธรรมารมณ์ที่เกิดกับจิตเรื่อยไป 
การดับเช่นนี้นั่นแหละเป็นมรรคควรเจริญให้มากควรทำให้มากก็คือการ
ดับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์นี่แหละเมื่อดับแล้วทุกคนก็จะได้เข้าถึงไอ้ที่ว่าสัมมาทิฏฐิเห็น
ชอบที่เคยเห็นอะไรชอบๆนั้นก็ต้องว่างจากความเห็น 
สัมมาสังกัปโปดำริชอบๆที่พระองค์ก็เคยดำริชอบมาก่อนแล้วก็ต้องว่างต้
องดับความดำริชอบ 
สัมมาวาจาการพูดจาชอบพระองค์ก็มีวาจาอันเป็นที่น่าประทับใจมาแล้ว
ตอนนี้พระองค์ก็ต้องว่าตัองดับการพูดจาแบบนั้น 
สัมมากัมมันโตการงานชอบพระองค์ก็เคยได้ปฏิบัติมาแล้วหน้าที่การงาน
การเป็นพระราชามหากษัตริย์ต้องว่างต้องดับหน้าที่การงาน 
สัมมาอาชีโวอาชีพชอบสิ่งที่พระองค์เคยรู้การกสิกรรมการทำนาเหมือน
กับที่พระพุทธบิดาแรกนาขวัญ 
การที่พระองค์ได้เป็นพระราชาสืบทอดจากพระพุทธบิดาพระองค์ก็ต้องเรี
ยนรู้มาแล้วอาชีพทุกชนิดหรือการกระทำทุกชนิดเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบ
ครัวแล้วก็ที่เคยทำเคยเลี้ยงตอนนี้ตอนที่พระองค์มาบวชแล้วประพฤติเน
กขัมมะแล้วอาชีพชอบเหล่านั้นก็ต้องว่างต้องดับจึงเรียกว่าสัมมาอาชีโว 
สัมาวายาโมเพียรชอบพระองค์เพียรมาแล้วเพียรมาทุกเรื่องตั้งแต่เกิดมา
จนกระทั่งมาปัจจุบันนี้พระองค์ก็เพียรมาแล้วทีนี้ต้องว่างจากความเพียรแ
ล้วพระองค์เป็นผู้รู้แล้วเพราะฉะนั้นความเพียรคือเพียรว่างเพียรดับแล้วพ
ระองค์ไม่ต้องทำอีกแล้วสัมมาสติระลึกชอบพระองค์ก็ระลึกมาแล้วตั้งแต่เ
ป็นเด็กจนกระทั่งได้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชานี่แหละสัมมาสติพระองค์ก็หยุ
ดหยุดการระลึกคือว่างดับไปเพราะการระลึกนั้นหมดไม่รู้จะระลึกไปทำไ
มอีกพระองค์ระลึกรู้ไปหมดแล้วจนไม่มีอะไรที่จะให้รู้แล้วต้องว่างต้องดับ
ความรู้ที่เคยรู้นั่นน่ะว่างดับจึงเรียกว่าดับตัวรู้ผู้รู้นั่นเอง 
สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบตั้งใจมั่นในสัมมาสมาธิ สัมมาสังกัปโป 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม 
สัมมาสติมาถึงสัมมาสมาธินี่พระองค์ก็ตั้งมั่นมาเรื่อยๆประพฤติปฏิบัติมาเรื่
อยๆตอนนี้ก้ว่างแล้วสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นกับความว่างจึงเรียกว่าสุญญตสมาธิ



มีอนัตตาความว่างเป็นอารมณ์เนี่ยพระองค์จึงได้ปฏิบัติตนเป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ได้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างเป็น
พระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะหรือสัมมาสัมพุทโธอันนี้
เป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกๆพระองค์จะต้องรู้เพราะจะต้
องประพฤติปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันหมดเหมือนๆกันหมดทั้งทางโลก
ทางธรรมพระองค์จะต้องสร้างและบำเพ็ญมาให้ครบถ้วนทั้งหมด 
จนกระทั่งอายุพอสมควรแก่เหตุแล้วได้ตรัสรู้แล้วแสดงธรรมโปรดเวไนย
สัตว์มาครบถ้วนแล้ว๔๕พรรษาอายุใกล้๘๐ปีแล้วพระองค์จึงก็รู้ว่าพระอง
ค์นี้แสดงปริยาย โอภาส นิมิตกรรม 
กัปปิยโวหารแก่พระอานนท์ผู้อุปัฏฐากนั้นเพื่อจะได้กราบบังคมทูลให้พร
ะองค์อยู่ตลอดกัปป์ตลอดกัลป์แต่พระอานนท์ก็ถูกมารแทรกสิงใจบังใจระ
ลึกไม่ได้แต่จะโทษพระอานนท์ก็ไม่ได้เพราะพระอานนท์มีงานมากทั้งที่อ
ยู่ในสภาวะสงบคือต้องมีใจตั้งมั่นเช้า สาย บ่าย 
เย็นต้องเอาใจดูหูใส่ว่าจะเอาใจใส่ดูแลพระอุปัฏฐากอย่างไรบ้างแล้วมีผู้
คฤหบดีเศรษฐีมาขอฟังธรรมมาพบพระพุทธเจ้าควรจะปฏิสันธานอย่างไ
รพระอานนท์นี่ก็ไม่ค่อยได้พักไม่ค่อยได้ผ่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นควา
มง่วงเหงาหาวนอนหรือความง่วงซึมก็เหมือนกับมารที่มาดลใจไม่ให้คิด
ออกรู้ไม่ได้อันนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธอุปัฏฐากทั้งหมดที่จะต้องเป็นเ
หมือนพระอานนท์ทุกองค์ก็เพราะถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วก็เป็นเหมือนผู้
เสร็จกิจแล้วก็คงจะไม่ต้องทำพุทธอุปัฏฐากแต่พระอานนท์ก็ได้เพียงแค่พ
ระโสดาบันเท่านั้นได้ฟังเทศน์จากพระปุณณมันตานีบุตรแล้วก็ได้มาประ
กาศตนเป็นพระพุทธอุปัฏฐากเป็นผู้จำทรงทั้งธรรมทั้งวินัยแล้วก็ต่อมามา
ได้สังคยนาพระไตรปิฎกเมื่อพระองค์ได้ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วการที่พร
ะองค์จะปรินิพพานนั่นน่ะเมื่ออีกสามเดือนข้างหน้าพระยามารมากราบทู
ลให้พระองค์เข้าสู่พระนิพพานพระองค์ก็พิจารณาว่าอีกสามเดือนผู้ที่เป็น
เวไนยสัตว์ 
อันนี่เป็นตามคณาจารย์ทั้งหลายที่รจนาคัมภีร์ไว้ว่าอีกสามเดือนพระองค์
ก็จะปรินิพพานว่าต่อจากนั้นไปพุทธเวไนยก็จะไม่มีแก่พระองค์แต่ด้วยก
รรมวิบากกรรมของพวกมารพระยามารทั้งหลายมากราบทูลให้พระองค์
ปรินิพพานนั้นพระองค์ก็รับว่าอีกสามเดือนจึงจะปรินิพพานคือเดือนสาม
นั่นแหละอีกสามเดือนพระองค์จึงจะปลงพระชนมมายุแล้วก็มาพอถึงเดือ
นหกพระองค์ก็ปรินิพพานพอดีก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานนั้นพระองค์ก็
ได้เข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้าต
ติยฌานออกจากตติยฌานเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานเข้าอากาส



านัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะเข้าวิญญานัญจายตนะออกจ
ากวิญญานัญจายตนะเข้าอากิญจัญญายตนะออกจากอากิจัญญายตนะเ
ข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็
เข้านิโรธสมาบัติเงียบพระอนุรุทธะท่านได้เข้าสมาบัติตามไปแล้วพระอนุ
รุทธะท่านก็อยู่แค่นี้แล้วพระองค์จนเงียบไปแล้วพระอานนท์ก็สงสัยว่าพร
ะองค์คงปรินิพพานแล้วกระมั่งก็ถามพระอนุรุทธะท่านผู้เป็นเลิศด้านทิพจั
กขุญาณบอกยัง 
พระองค์ยังอยู่ในนิโรธสมาบัติแล้วต่อมาพระองค์ก็ถอนจากนิโรธสมาบัติ
คือออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนว
สัญญานาสัญญายตนะเข้าอากิจัญญายตนะออกจากอากิจัญญายตนะก็เ
ข้าวิญญานัญจายตนะออกจากวิญญานัญจายตนะเข้าอากาสานัญจายต
นะออกจากอากาสานัญจายตนะเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานเข้าอ
อกจากตติยฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้าปฐมฌานแล้วก็ออก
จากปฐมฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเข้าตติยฌานออกจากตติย
ฌานแล้วก็เข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วก็ปรินิพพานระหว่างรู
ปฌานอรูปฌานคือว่างทั้งรูปและอรูปจำไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นใครยึดติดทั้ง
รูปฌานอรูปฌานยังไปไหนไม่ได้หรอกยังใช่ผู้วิเศษยังเป็นฌานเสื่อมยัง
ถ้าเป็นโลกียฌานก็ยิ่งเสื่อมอย่าไปให้ความสำคัญ 
เมื่อพระองค์ออกจากรูปฌานแล้วก็ออกจากจตุถฌานแล้วก็ปรินิพพานระ
หว่างรูปฌานอรูปฌาน 
ตอนนี้เกิดโกลาหลแผ่นดินไหวกลองเพลีตีได้เองในท้องฟ้าอากาศกระหึ่
มฮึ่มฮำมนุษย์ทั้งหลายพรหมเทพเทวาทั้งหลายตกอกตกใจกันหมดเนี่ยพ
ระพุทธเจ้าปรินิพพานอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังมาแล้วต้
องทำจิตให้ว่างให้หมดไม่ให้ยึดติดใดๆถ้าพระอาจารย์จะบอกว่าให้ทุกค
นปฏิบัติให้ได้ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ 
อาสวักขยญาณทุกคนก็คงจะหมดโอกาสแน่นอนแต่อาตมาบอกว่าทำรูป
 เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ให้หมดสิ้นไปนั่นแหละเป็นการทำอาสวักขยญาณให้หมดไป
สิ้นไปอันนี้โยมรู้โยมทำได้โยมทำจิตให้ว่างได้เมื่อโยมทำจิตให้ว่างได้ก็
จะปรินิพพานได้ในชาตินี้แหละแล้วก็มาพิจารณาเหตุที่อาตมาได้รู้ได้เห็
นได้เข้าใจถึงความว่างก็มาพิจารณาถึงพระพุทธจริยาวัตรของพระองค์
ที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรได้พระราชทานพระนางมัทรีพระนางกัณหา
ชาลีให้เป็นทานแล้วก็คิดว่าใครมาขอหทัยวัตถุก็จะผ่าอกควักให้ใครจะม
าขอดวงตาก็จะควักให้เป็นเหตุให้อาตมาทราบชัดว่าการที่พระองค์ได้ปร



ะกาศว่าพระองค์มาเต็มในชาติเป็นพระเวสสันดรนี้แสดงว่าพระองค์ต้องว
อร์มอัพความว่างมาแล้ว๔ 
อสงไขยแสนกัลป์เนี่ยมาเต็มในชาติเป็นพระเวสสันดรนี้แล้วจนได้ถึงเวล
ากาลสมัยแล้วพรหมเทพเทวดาจึงจะไปอาราธณานิมนต์มาจุติปฏิสนธิแล้
วพระองค์ก็พิจารณาดูโลกเขาเรียกมหาโลกนาศหมายถึงว่าบิดามารดาผู้
ที่จะมาเป็นพระพุทธบิดาพระพุทธมารดานั้นมีพระชนมมายุเท่าไหร่?
ลงมาเกิดในมนุสโลกหรือยังแล้วตอนนนี้เป็นกาลอายุกาลกี่ปีมีร้อยปีเป็น
อายุไขยถ้ามากกว่านี้เกินไปมนุษย์ทั้งหลายส่วนมากประมาทเพราะฉะนั้
นถ้าลึกไปกว่านี้ก็จะไม่มีใครคิดไม่มีใครที่มีสติปัญญาที่จะได้รู้เรื่องอนิจ
จัง ทุกขัง อนัตตา 
หรือมรรคผลนิพพานหาได้ยากเพราะฉะนั้นอันนี้แหละให้จำเอาไว้ว่าอา
ตมาได้เห็นทางแนวทางตามพระพุทธจริยาวัตรที่พระองค์แสดงถึงเรื่องพ
ระองค์ได้บำเพ็ญเพียรความว่างมาแล้ว๔อสงไขยแสนกัลป์จึงได้ตรัสรู้เป็
นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผ่านล่วงเลยมาแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีนี้จน
บัดนี้จนกระทั่งไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องประสูตรยังงัย 
ตรัสรู้ยังงัย 
ปรินิพพานยังงัยหาผู้รู้แจ้งเห็นจริงได้ยากแต่อย่างน้อยก้มีอาตมาองค์หนึ่
งที่นำมาพูดมาบอกพวกโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็พอสมควรแก่เหตุการ
ณ์ในวันประสูตร ตรัสรู้ 
ปรินิพพานในวันเดียวคือวันวิสาขบูชานี้ต่อนี้ไปจะได้ทำพิธีเวียนเทียน...

ชนะชัย  เมฆา 
ผู้ถอดความและจัดพิมพ์

วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗

เวลา ๒๒.๔๙ น.


