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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
ความตายเปนธรรมดา 

 
 คําวา “เที่ยง” หรือ “แนนหนาม่ันคง” หรือ “จีรังถาวร” เปนสิ่งที่โลกตองการใน
สวนที่พึงปรารถนา เชน ความสุข เปนตน แตส่ิงดังกลาวจะหาไดท่ีไหน ? เพราะในโลก
นี้เต็มไปดวยสิ่งที่ขัดตอความตองการของโลกทั้งนั้น คือ เปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ไป
เสียส้ิน 
 มีแตเรื่อง อนิจฺจ ํความไมเท่ียงถาวรรอบตัวท้ังภายในและภายนอก ถาวาสุขก็มี
ทุกขแทรกเขามาเสีย อนตฺตา แทรกเขามาเสีย ทุกสิ่งจึงเต็มไปดวย “ไตรลักษณ” คือ 
อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งหาสิ่งใดมาทําลายเพื่อความจีรังถาวรไมได นอกจาก “ธรรม
ปฏิบัต”ิ อยางเดียว ดังปราชญดําเนินมาแลว และผานพนแหลงอันแสนทุกขกันดารน้ีไป
ไดแลว 
 พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวโดยถูกตองหาที่คัดคานไมไดเลย ในเรื่องสภาวธรรม
เหลาน้ี เพราะเปนของตายตัว ธรรมก็แสดงความจรงิท่ีมีอยูอยางตายตัวน้ัน ไมตองหา
อะไรมาเพิ่มเติม 
 คําสั่งสอนของพระพุทธเจาแตละพระองค อยาเขาใจวาทานหาอะไรมาสงเสริม
เพิ่มเติมสิ่งที่มีอยูแลวใหมากขึ้นหรือใหลดนอยลงไป หรือไมมีก็หาเรื่องวามี อยางน้ีไม
ม ี! ทานแสดงตามหลักความจริงลวน ๆ ทั้งนั้นไมวาพระพุทธเจาพระองคใด 
 จุดของศาสนาอันแทจริงท่ีสอนเพือ่ดําเนินและหลีกเล่ียง “ไตรลักษณ” เหลาน้ีได
พอควร ทานก็สอนไวแลววา “สพฺพปาปสฺส อกรณ”ํ – การไมทําชั่วทั้งปวง หน่ึง “กุสลสฺ
สูปสมฺปทา” – การยังกุศลหรือความฉลาดในส่ิงท่ีชอบธรรมใหถึงพรอม หน่ึง“สจิตฺตปริ
โยทปนํ” – การทาํจิตของตนใหผองใสจนกระท่ังถึงความบริสุทธ์ิ หน่ึง“เอต ํ พุทฺธาน 
สาสนํ” – เหลาน้ี เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
 คือวานี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค 
 ไมมีองคใดแสดงใหแตกตางจากน้ีไป เพราะความจริงทั้งหลายไมมีของแตกตาง
ไมวาจะเปนสมัยใดก็ตาม มีเรื่องของ อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา อยูประจําโลกมานมนานแม
พระพุทธเจายังไมไดตรัสรูขึ้นมา คือเปนเวลาระหวาง “สุญญกัป” ไมมีคําส่ังสอนแสดง
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เรื่องความจริงเหลานี้ก็ตาม ความจริงเหลานี้เคยมีมาดั้งเดิม มีมาตั้งกัปตั้งกัลปโนนอยู
แลว 
 สิ่งที่เราตองการจะหาไดจากที่ไหน โลกอันแสนกวางก็เต็มไปดวยส่ิงเหลาน้ีท้ัง
น้ัน เมือ่คิดอยางน้ีก็เหมือนจะหาท่ีเหยียบยาง หาที่ปลงจิตปลงใจลงไมได เพราะหมด
สถานที่จะวางใจพึ่งเปนพึ่งตายได แตสถานที่วาปลงจิตปลงใจลงไมไดนั้นแล คือสถานท่ี
ที่ปลงจิตปลงใจลงได เพราะเปนหลักธรรมที่พึงปลงลงได ดวยการพิจารณาใหเห็นตาม
ความจริง 
 พระพุทธเจาทรงสําเร็จความมุงหวังจากสถานที่นั้น พระสงฆสาวกที่เปนสรณะ
ของพวกเราทั้งหลายก็สําเร็จความมุงหวังในจุดนั้น ธรรมท่ีไดนํามาประกาศสอนโลกให
สัตวท้ังหลายไดยึดถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดน้ัน คือใจ ซ่ึงหอมลอมอยูดวยกอง อนิจฺ
จ ํทุกฺขํ อนตฺตา น้ันแล 
 แมเปนที่ยอมรับกันเกี่ยวกับเรื่อง อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ที่มีอยูเต็มโลกก็ตาม แต
ก็ไมมีผูเฉลียวใจตอไตรลักษณ พอจะนํามาพิจารณาเพือ่ถือเอาประโยชนไดบาง นอก
จากตําหนิโดยไมคิดหาทางออกจากส่ิงเหลาน้ี ดวยการพิจารณา “ไตรลักษณ” น้ีเปนทาง
เดินเพื่อกาวลวงไปได ดังปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน 
 ดวยเหตุนี้เราชาวพุทธจึงควรพิจารณา เพื่อแกไขสงเสริมสิ่งที่บกพรองให
สมบูรณดวยคุณธรรมขั้นตาง ๆ ที่จะพึงไดรับจากการพิจารณา อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่ง
เปนสัจธรรมอันประเสริฐ 
 การที่เราบําเพ็ญอยูเวลานี ้และบําเพญ็เร่ือยมาน้ีแล คือการดําเนินเพ่ือหลบหลีก
ปลีกภัยทั้งหลายโดยลําดับ จนบรรลุถึง “มหาสมบัติอันพึงหวัง” จากน้ันจะเรียกวา “นิจฺ
จ”ํ เปนของเที่ยงก็ได เพราะไมมีอะไรเขามาเก่ียวของ ไมมีอะไรเขามาทําลายจิตใจให
เดือดรอนวุนวาย จะเรียกวา “บรมสุข” ก็ไมผิด จะเรียกวา “อตฺตา” ก็ไมนาจะผิด เพราะ
เปน”ตน” แท คือตนในหลักธรรมชาติ ไมม ี “สมมติ” นอยใหญ แมปรมาณูเขามาเกี่ยว
ของใจ แตไมไดหมายถึงวา “อตฺตา” ที่เปนคูกับ “อนตฺตา” นั้นเปนความสมมุติอีกขั้น
หน่ึง ซึ่งเปนทางดําเนินเพื่อพระนิพพาน 
 แนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือความแคลวคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับ
ท้ังภายนอกภายใน ไมมีสิ่งใดจะนอกเหนือไปจากพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
น้ีเลย เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไมมีทางลาสมัย เปน “มัชฌิมา” อยูในทามกลางแหงความ
ประพฤต ิ เพื่อแกกิเลสทุกประเภทเสมอไป ไมมีคําวา “ลาสมัย” เปนธรรมเหมาะสมกับ
โลกทุกกาลทุกสมัย จึงเรียกวา “มัชฌิมา” คือถูกตองดีงาม เหมาะสมกับความประพฤต ิ
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 จะประพฤติตัวใหเปนเชนไรในทางที่ดี ดวยหลักธรรมท่ีทานสอนไวแลวน้ี ยอม
เปนไปเพื่อความราบรื่นดีงามดวยกันทั้งนั้น   เฉพาะอยางย่ิงการประพฤติตอจติใจ    
การอบรมจิตใจยิ่งเปนสิ่งสําคัญมากในตัวเรา เวลานี้เรามีความแนใจหรือยังวา เราได
หลักเปนที่พึงพอใจ หรือเริ่มจะไดหลักเปนที่พึงพอใจบางแลว ไมเดือดรอนวุนวายเม่ือ
คิดถึงเรื่องอนาคต ? 
 นับต้ังแตขณะตอไปน้ีจนกระท่ังอวสานแหงชีวิต และตลอดไปถึงภพหนา ชาติ
หนา เราเปนท่ีแนใจไดแลวหรือยัง ? 
 พระพุทธเจาทานไมสอนใหคนโงและนอนใจ อยูไปอยางไมคิด นักปฏิบัติธรรม
ตองคิดตองพิจารณาเสมอเรื่องความเปนมาวา อายุเราเปนมาผานมาแลวเทาไร เม่ือลบ
แลวมีอะไรบางท่ีเหลืออยู ตอไปจะหาอะไรมาบวกมาเพิม่ข้ึนในส่ิงท่ีเราตองการ หรือจะ
มีแตเครื่องหมายลบ(-) ไปเรื่อย ๆ ถาอยางน้ันก็แสดงวา “ขาดทุน”! 
 เราทุกคนเกิดมาไมตองการ “ความขาดทุน” การคาขายขาดทุนยอมไมดี โลกไม
ปรารถนากัน อะไร ๆ ก็ตามข้ึนช่ือวา “ขาดทุน” ขาดแลวขาดเลา ขาดไมหยุดไมถอยก็
ลมจมไปได 
 เราถาขาดทุนภายในใจ ขาดทุนจากคุณธรรมที่พึงไดพึงถึง มีแตสิ่งที่ไมดีคือ
กิเลส เหยียบยํ่าทําลายอยูตลอดมา หาเวลาเอาชนะมันไมไดสักท ี ก็ยอมลมจมไดเชน
เดียวกับสมบัติภายนอก เพราะฉะนั้นจึงควรสังเกตสอดรูเรื่องของตัวตั้งแตบัดนี้เปนตน
ไป ดวยการใครครวญโดยทางสติปญญา 
 เฉพาะอยางย่ิงจิตตภาวนาเปนเร่ืองสําคัญมาก ท่ีจะนํามาทดสอบตนใหเห็น
ประจักษ ไมมีความรูใดที่จะแหลมคมยิ่งกวาความรูที่เกิดขึ้นจากดานจิตตภาวนา จะ
สอดแทรกไปหมดบรรดาความจริงที่มีอยูทั่วสรรพางคกายและจิตใจ ตลอดส่ิงเก่ียวของ
ทั่วไป ไมวาดี ช่ัว หยาบ ละเอียด จะนอกเหนือปญญาไปไมได 
 การคิดคนดูสิ่งที่ไมเปนสาระในการนี้ เพื่อใหยึดเอาสิ่งที่เปนสาระขึ้นมา จากการ
คนคิดพินิจพิจารณานี้เปนสิ่งที่ทําได ดังพระพุทธเจาเคยดําเนินมาแลว 
 การพจิารณา อนิจฺจ ํ คือความไมเที่ยง ความแปรสภาพแหงสังขารรางกายและ
สิ่งทั่ว ๆ ไปน้ันแล เปนอารมณใหจติมีหลักยึดอันเปนหลักเกณฑ เปนสาระแกนสารทาง
ภายใน นักปราชญทานพิจารณารางกายซึ่งเปนของไมเที่ยงนี้แล ที่ไดคุณธรรมซึ่งเปนที่
แนใจข้ึนมาเปนพัก ๆ ตอน ๆ จนตลอดท่ัวถึง 
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 หนังสือเราอานมาจนติดปากชินใจ อานท่ีไหนก็เจอแตเร่ือง อนิจฺจ ํ เรื่อง ทุกฺขํ 
เรื่อง อนตฺตา ซ่ึงมีอยูกับตัวเราท่ีน่ังเฝานอนเฝากันอยูตลอดเวลา แตไมสะดุดจิตสะดุด
ใจอยางน้ีก็ไมเกิดประโยชนอะไรข้ึนมา 
 พระพุทธเจาทรงสอนไมไดสอนอยางลอย ๆ น่ี ผูที่ทานจดจารึกในคัมภีรตาง ๆ 
ก็ไมไดจารึกแบบลอย ๆ ผูอานอานแบบลอย ๆ ไมไดคิด ก็เลยกลายเปนวา “ศาสนา
เปนของไมจําเปน เปนของลอย ๆ” ไปเสีย เหลือแตตําราคือตัวหนังสือในกระดาษ ทั้ง 
ๆ ที่ตัวเราเปนคน “ลอย ๆ” เราก็ไมรู ไพลไปเห็นศาสนธรรมอันเปนธรรมประเสริฐเลิศ
โลกวาเปนเร่ือง “ลอยๆ” ไปเสีย ความจริงก็คือตัวเราน้ันแล “ลอยลม” หาหลักยึดไมได 
และก็มาเสียตัวเราที่ตรงนี ้ ! เพราะมองขามตัวและมองขามธรรม ซ่ึงเปนสารคุณอันย่ิง
ใหญไปเสีย 
 ฉะนั้นจึงตองใชความพยายามพิจารณาใหถึงใจ เรื่อง “ทุกฺขํ” ก็ใหชัดในตัวเรา
เพราะมีอยูในตัวเราทําไมไมรู พระพุทธเจาทําไมทานรูวาอะไรเปนทุกข และเปนอะไร 
อันความทุกขน้ันนอกจากขันธและจิตใจแลว ไมมีอะไรเปนทุกขในโลกนี้ เพราะเราเปน
ผูรับผิดชอบในธาตุในขันธน้ี ต้ังแตวันอุบัติข้ึนมาจนกระท่ังวันอวสานแหงชีวิต จะตอง
รับผิดชอบกันเร่ือยไปเชนน้ี หนักเบาอยางไรเราตองรับภาระทั้งมวลตลอดไป จนกวาจะ
ถึงจดุหมายปลายทางท่ีพนภัย “เรื่อง อนิจฺจ”ํ มีอะไรแปรบาง หรือไมแปร ดูภายในตัว
เรานี้ซิ ดูที่อื่นมันหางไกลไป จะกลายเปน “งมปลานอกสุม” งมเอาในสุมคือในตัวเรา
เองนี้แหละ คนที่ตรงนี ้มีอะไรแปรบางเราเห็นอยูทุกระยะ ถาใชปญญาพิจารณา 
 ทานวา “ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” เราสวดเสียจนชินปากแต 
ใจไมอยูกับ “ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” เผนไปไหนก็ไมรู เลยสักแตวา
สวด สักแตวากันไป เปนทํานองธรรมเนียมกันไป แตกิเลสท่ีอยูบนหัวใจเรามันไมได 
“ทํานองธรรมเนียม” มันเปนกิเลสจริง ๆ มันกอกวนจริง ๆ ทําความทุกขใหเราจริง ๆ 
ไมสนใจคิดกัน จะตามทันกิเลสตัววางเพลิง คือความทุกขรอนแกตัวเราไดอยางไร 
 การแกกิเลส การแกความไมดีภายในตัวภายในใจ จึงตองทําดวยความจดจอ ทํา
ดวยความอุตสาหพยายาม ทําดวยความปกจิตปกใจจงใจจริงๆ ทําดวยความพากเพียร
จริง ๆ หนักก็สูเบาก็สู เชนเดียวกับเราตกนํ้า แลวพยายามแหวกวายข้ึนบนบก กําลังมี
เทาไรตองทุมเทกันลงไป จนกระทั่งชีวิตหาไมแลวจึงจะยอมจมน้ําตาย หากมีกําลังพอ
ตะเกียกตะกายอยูแลวจะไมยอมจมน้ําตาย อันน้ีก็เชนเดียวกัน ใหสมกับที่พระพุทธเจา
ประทานโอวาทแกสัตวโลกดวยพระเมตตาอยางเต็มพระทัย จะเขากันไดกับหลักพระ
เมตตา ที่ทรงสั่งสอนโลกดวยอรรถดวยธรรมทุกสวน เราสนองพระเมตตาทานดวยการ
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ประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญแกตัว ทําไมจะทําไมได ควรสนองพระเมตตา
ทานดวยการปฏิบัติธรรม ก็ทําเพื่อเราอยางเดียวเทานั้น พระพุทธเจาไมไดมาแบงสัน
ปนสวนอะไรจากพวกเราเลย ! 
 วันหน่ึงคืนหน่ึงผานไป ผานไปอยูเร่ือย ๆ ถาจะสะดุดใจเราก็ควรจะสะดุด ผาน
ไปเทาไรก็หมดไปเทานั้น ไมมีการยอนกลับมาอีกในความผานไปแหงรางกายเราทุก
สวน วัน คืน ป เดือน มีมืดกับแจง จะผานไปหรือผานมา ก็มีแต “มืด กับ แจง”เทานั้น 
ตื่น “มืด” ตื่น “แจง” หาประโยชนอะไรกัน ? 
 สังขารรางกายนับวันเวลา “ผานไป ๆ” โดยลําดับ ไมมีการยอนกลับสําหรับราง
กายอันน้ี จะตองผานไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของเขาในวันหนึ่ง! ท่ีวา“ปลายทาง” 
น้ันก็คือท่ีสุดแหงชีวิตน้ันแล ไมใชปลายทางที่เราตองการ ความตายไมมีใครตองการ! 
ตองกลัวดวยกันทุกคน เพราะความเกิดกับความตายเปนของคูกันอยูแลว เมื่อเกิดแลว
ตองตาย แตสัตวโลกกลัวกันแตความตาย สวนความเกิดไมกลัว จึงโดนความตายอัน
เปนผลของความเกิดอยูไมหยุด 
 เรียนตรงนี้ใหเห็นชัดเจนจะไดหายสงสัย เรียนอะไรก็ไมหายสงสัยถาไมเรียนตัว
เอง เพราะตัวเองเปนผูหลง ตัวเองเปนผูยึด ตัวเองเปนผูรับผลแหงความยึดถือของตน 
หรือเรียกวา “ตัวเองเปนผูรับผลแหงความทุกขของตัว ตองเรียนที่ตรงนี ้ ปฏิบัติใหเขา
ใจที่ตรงนี้ จะไดหายสงสัย 
 “ชาติป ทุกฺขา” เรียนใหถึงใจ ขณะที่เริ่มเกิดนั้นมันเปนทุกขแสนสาหัส แต        
เราจําไมได รอดตายมาแลวถึงมาเปนมนุษย! ทานบอกวา “ชาติป ทุกฺขา” ทานพูดดวย
ความจริง แตเราจับไมไดเสีย จึงเหมือนไมใชของจริง “ชราป ทุกฺขา” ความงก ๆ งัน ๆ 
สี่ขาหาขา สี่เทาหาเทา ไมยันนูนยันน้ีดีท่ีไหน ? เปนสุขที่ไหน ? มันกองทุกขท้ังมวล ! 
“มรณมฺป ทุกฺขํ” กอนท่ีจะตายก็เปนทุกขกระวนกระวายแสนสาหัส ทั้งผูมีชีวิตทั้งผูที่จะ
ผานไป ตางคนตางมีความทุกขเดือดรอนดวยกัน ไมมีกองทุกขอันใดที่จะมากยิ่งกวา
กองทุกขในเวลาน้ัน 
 ผูเปนญาติเปนมิตร ผูเก่ียวของ ลูกเตาหลานเหลน สามีภรรยา ตองเดือดรอน
เต็มหัวใจ ในขณะนั้นผูที่จะผานไปก็เดือดรอนเต็มตัว กลัวจะตายเพราะไมอยากตาย 
เมื่อเปนเชนนั้นจะไมเรียกวา “ทุกข” อยางไรเลา 
 ถาเรียนใหเห็นตามความจรงิแลว ทําไมจะไมไดสติปญญาจากการพิจารณานี้ ส่ิง
ทั้งปวงทําไมจึงเปน “ไตรลักษณ” เลา ก็เพราะเปน “กฎธรรมชาต”ิ มาดั้งเดิม ใคร ๆ 
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บังคับไมไดทั้งนั้นมันถึงเปนไปเชนนั้น หากเปนสิ่งที่บังคับไดโลกนี้ไมมีปาชา เพราะ
สัตวหรือบุคคลบังคับมันไดดวยกันวาไมใหแก ไมใหเจ็บ ไมใหตาย 
 แตน่ีเปนส่ิงท่ีสุดวิสัย ท่ัวโลกดินแดนจงึตองยอมรับกัน ทั้งที่ขัดใจฝนใจ นี่คือ
เรื่องของ ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ 
 ส่ิงเหลาน้ีอยูท่ีไหนท่ีอธิบายอยูเวลาน้ี ก็อยูกับเราทุกคนไมบกพรอง จําตองเจอ
ดวยกัน แมผูเทศนก็พนไปไมไดเพราะเปนความจริงเสมอกัน ทานจึงเรียกวา “สัจ
ธรรม” พวกเราจงเรียน “สัจธรรม” ใหเขาใจสัจธรรม และพยายามตักตวงสติปญญา
ความฉลาดแหลมคมใหพอในขณะท่ีส่ิงเหลาน้ียังไมสลายตัว ซึ่งขณะนี้กําลังเปนเครื่อง
มือทํางานอยูดวยดี ใหไดรับผลประโยชนตามกําลัง ไมเสียเวลาไปเปลา 
 การภาวนาน่ันแหละทําใหเราทราบเร่ืองเหลาน้ีไดดี พระพุทธเจาก็ภาวนาจึงทรง
ทราบเรื่องเหลานี้ และนําธรรมเหลาน้ีมาสอนสัตวโลก เราก็ดําเนินตามทาน ใหทราบ
เรื่องธรรมเหลานี้ประจักษใจ และพนทุกขไปอยางหายหวง ในปจจุบันชาติไดเปนดีที่สุด 
สมภูมิผูปฏิบัติเพื่อความหลุดพน ไมตองมาเกิดและตายอีกตอไป 
 เราเคยไปเมืองนอกเมืองนา ทวีปไหนเราก็เคยไป ไปดูโลกน้ันโลกน้ี ดูโลกไหนก็
ไมหายสงสัย ดูโลกไหนก็แบกกองทุกข ไมมีอะไรบกพรอง ม ี“ทุกข” ติดตามไปทุกแหง
ทุกหน ตัวเราไปที่ไหนเปนทุกขในที่นั่น ถาเปนสุขร่ืนเรงิบางก็เปนความสําคัญของตน
ตางหาก แตพอไดเห็นทุกขภายในนี ้ เพราะการดูโลกภายในตัวน้ี ดวยการปฏิบัติ
ภาวนา ก็จะปรากฏเปน “โลกวิทู” ผูรูแจงโลกขึ้นมา หายสงสัยเร่ืองโลก โลกนอกโลกใน 
โลกใกลหรือไกลก็ตาม เมื่อไดพิจารณารูเห็นเบญจขันธนี้ตลอดทั่วถึงแลว จะมีความสุข
ขึ้นมาในจุดนี ้จนถึงขั้นสุดทายอันสมบูรณอยางไมมีปญหา 
 พิจารณาอยางไร การพิจารณาขันธ ? เร่ิมตนก็พิจารณารูปกายอยางท่ีวาน้ีแหละ 
ดูความแปรปรวน ซึ่งเราก็ทราบอยูชัดๆ ความทุกขก็เกิดข้ึนในขันธอันน้ี พิจารณาให
เห็น 
 ใจนั้นตามหลักธรรมชาติแลวไมใชเปนผูสุข ไมใชเปนผูทุกข เปนผูรูเฉยๆ ถา
พิจารณาใหเขาถึงความจริงจริงๆ แลวตองเปนอยางน้ัน 
 ทุกขเปน อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา เพราะมันเปนไตรลักษณ สุขก็เปนไตรลักษณ ที่
อยูใน “วงสมมุติ” และเปนไตรลักษณดวยกันทั้งนั้น ปญญาพิจารณาใหชัดเจน โดย
อาศัยธาตุขันธเปน “หินลับปญญา” ใหคมกลาขึ้นโดยลําดับ เพราะแยกสวนแบงสวน
แหงรางกายใหเห็นต้ังแตยังไมตาย เร่ิมดูปาชาภายในน้ีแหละกอนตาย ดูตั้งแตขณะยัง
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เปน ๆ น้ีแหละ อยาดวนใหเขานําไปสูปาชาไปสูเมรุ เราดูปาชาของเรากอน ดูตั้งแตขาง
นอกขางใน ดูเขาไปโดยละเอียดทั่วถึง 
 จิตจะมีความเพลิดเพลินใน “ธรรมวิจารณ” เม่ือเห็นของจริงของสกลกายน้ีมาก
นอย แทนทีจ่ะมีความอิดหนาระอาใจ มีความทอถอยออนแอ เศราหมองภายในจิตใจ 
หรืออับเฉาเศราใจเหมือนโลกท่ีสัมผัสและเปนกัน แตไมเปนเชนนั้น ยิ่งเปนความรื่นเริง
บันเทิงไปตามกระแสแหงการพิจารณา เพราะเปนสายท่ีจะนําใจออกจากทุกขโดยลําดับ 
เน่ืองจากใจถูกกดถวงจากอุปาทานเครือ่งจองจําของกิเลสมานาน พอมีทางออกไดจึง
กระหายวายแหวกเพ่ือพนไป 
 ขณะพิจารณารางกาย จิตใจสงบเบาโดยลําดับ เพราะการพิจารณาก็ด ีการรูเห็น
ก็ดี เปนไปเพือ่ความเบ่ือหนายคลายความกําหนัดยินดี และปลอยวางภาระหนักคือ 
“ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา” “พรอม” อุปาทานในจติ ที่เคยคิดวาเปนเราเปนของเรา ทั้ง 
ๆ ท่ีกองทุกขเต็มอยูกับความยึดความถือน้ัน 
 เมื่อไดหยั่งทราบดวยปญญาแลว ความยึดความถือจะทนอยูไมได ยอมถอยและ
สลัดตัวออกตามกําลังสติปญญา จนสลัดออกไดโดยสิ้นเชิง 
 การพจิารณา “ขันธหา” มีรูปเปนตน อันไดแกรางกาย และเวทนา คือความสุข 
ความทุกข และเฉย ๆ ไมสุขไมทุกข โดยยึดเอาทุกขซึ่งเปนเรื่องสําคัญขึ้นมาพิจารณา 
ใหเห็นทั้งทางที่อาศัยกายเกิดขึ้น ระหวางกายกับทุกขเวทนากระทบกันหรือรบกัน ที่พูด
วา “รบกัน” ตอสูกันก็ได เพราะความชอกชํ้ายอมเขามาสูจติ ซึ่งเปนสถานที่ตั้ง“ชัย
สมรภูม”ิ ของกายกับทกุขเวทนา และสติปญญาสูรบกัน 
 สวนกายกับทุกขเวทนาเขาไมทราบความหมายใดๆ มีจิตเทาน้ันเปนผูรับความ
หมาย ถาปญญาไมสามารถตานทานหรือปดก้ันไวได จิตใจจะมีความชอกชํ้ามากทีเดียว 
 แตเมื่อพิจารณากายและพิจารณาทุกขเวทนา ใหเห็นชัดเจนตามความจริงของ
กาย ของเวทนาแลว แทนท่ีจติจะบอบชํ้า เลยกลายเปนจติท่ีผองใสและอาจหาญข้ึนมา 
ไมสะทกสะทานตอทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนมากนอยในเวลาน้ัน ท้ังสามารถกําหนดดู
ทุกขเวทนาไดอยางอาจหาญ น่ัน ! 
 การพิจารณาเพียงสองอยางนี้ คือกาย กับทุกขเวทนา ก็พอแกการพิจารณาอยู
แลว เพราะเปนส่ิงเก่ียวโยงกันในระหวางขันธท้ังหากับจิตผูรับผิดชอบในขันธ แตเมื่อ
จิตสัมผัสในขันธใดมาก จะพิจารณาขันธน้ันเพ่ือเช่ือมโยงกันก็ชอบธรรม 
 “สัญญา” เปน ความจดจํา สําคัญม่ันหมาย มีความละเอียด หลอกใหคนลุมหลง
ตามไดอยางงายดาย ไมตองทองคาถากลอมก็หลับได “สังขาร” คือ ความคิด ความปรุง 
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ชั่วขณะๆ แตสิ่งที่ปรากฏอยางเดนชัดก็คือ รูป ไดแกสกลกายของเรา กับเวทนาท้ังสาม
ท่ีแสดงตัวอยูเสมอๆ ภายในกายในใจ อธิบายเพียงเทานี้ก็พอจะเขาใจได เมื่อเขาใจ
สองอยางน้ีแลว เรื่องสัญญา คือความสําคัญม่ันหมาย เร่ืองกาย เรื่องเวทนา ก็ทราบกัน
ชัดเจนดวยปญญาเหมือนกัน และเขาใจในระยะเดียวกัน 
 ยิ่งเปนวาระสําคัญ คือถึงขณะจะเปนจะตายจริงๆ แลว นักปฏิบัติจะถอยไปไม
ได ถอยก็แพน่ี เราไมตองการความแพ ทุกขเวทนาจะมีมากมายเพียงไร จะตองตอสูให
เขาใจเรื่องทุกขเวทนาดวยปญญา ไมมีคําวา “ทอถอย” 
 จงพิจารณาใหเขาใจเรื่องกายเรื่องเวทนา ท่ีกําลังพัวพันกันอยูในขณะน้ันเรียกวา 
“พัวพันกัน” บาง “กําลังชุลมุนวุนวายกันอยูในขณะน้ัน” บาง ถาสติปญญาไมมีเพียงพอ
ในการตอสูก็จะเหมาเอาวา “เราทั้งคนนี้แหละเปนทุกข” เราทั้งคนนี้แหละจะตาย แตเรา
ก็ไมอยากตายไมอยากทุกข อันนี้แลคือการสั่งสมทุกขขึ้นทับถมตนเองโดยเราไมรูตัว จึง
ควรระวังใหมาก เด๋ียวจะเปนการย่ืนดามดาบใหกิเลสความสําคัญน้ันๆ ฟนเอา ฟนเอา
ลมทั้งหงายไมเปนทา นาสังเวชและเสียดายนักปฏิบัติ เสียเลหกลใหกิเลสบนเวที ตาย
ไปทั้งคน 
 แตถาพิจารณาตามหลักธรรม คือความจริงแลว เอา! ทุกขก็ทุกขซิ มีเทาไรจง
แสดงขึ้นมา ! เราเปนผูฟง “สัจธรรม” คือ “ทุกขสัจจะ” วา เกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นที่
ไหน คนดูตามเนื้อ ตามหนัง ตามเอ็น ตามกระดูก ที่วา “เปนทุกข, ๆ” ดูแลวมันก็ไม
เห็นมีอะไร สวนไหนก็สวนน้ันอยู ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ไมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากหนังจากเอ็นจากกระดูก ไปเปนอยางอื่น มันเปนความจริงของมัน! 
อยูเชนนั้น ทุกขแสดงข้ึนมาก็เปนความจรงิของเขาอยูอยางน้ัน ทุกขไมแสดงขึ้นมาก็เปน
อยูอยางน้ัน น่ีแลคือการพิจารณาดวยปญญา 
 เอา! จิตไมตาย ทุกขเวทนาเปนสิ่งที่เกิดไดดับได จิตดับไมได จิตจงึทนตอการ
พิสูจน ทนตอความรูที่จะรูสิ่งตาง ๆ เพราะจิตไมฉิบหาย นั้นแลเราจึงมีทางพิจารณา
ดวยปญญาอยางเต็มที ่ ไมอัดไมอั้น ไมมีอะไรมาบังคับกีดขวางได ใชปญญาย้ําลงไปวา
“เอา ตายก็ตาย แตกก็แตก ผูไมแตกมีอยู เราจะทราบถึงความแตกดับของเวทนาวาดับ
ไปเมื่อไร ใหทราบ กายจะแตกใหทราบ ไมมีการทอถอย จะแตกก็แตกไป อยา
ปรารถนาอยาอยากใหทุกข และสิ่งไมตองการดับไปดวยความปรารถนา ดวยความ
อยาก น่ันเปนตัณหา นั่นคือคมดาบของกิเลสเงือดเงื้อไว อยาถลําเขาไป จงสูความจริง
ดวยปญญา 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๗๙ 

๓๗๙

 จงพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน จะแตกก็แตกไป จะสลายก็สลาย
ไป นี่ชื่อวาพิจารณาตามความเปนจริงแท จะสนุกเพลินในธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็น
ความจริงอยางเต็มสัดเต็มสวน แมที่สุดรางกายจะสลายลงไปเราก็เปน “สุคโต” หรือยัง
อยู ก็เปนสุขใจ องอาจกลาหาญ ไมมีความอับเฉาเศราหมองภายในใจเลย นี่เรียกวา 
“สุคโต” ดวยการพิจารณา เปนประการหนึ่ง 
 ประการสําคัญก็คือพิจารณาอยางน้ีแล จนกระทั่งเขาใจจริง ๆ ในเรือ่งขันธท้ังหา 
คือรูปขันธก็ใหเปนรูปขันธ เปนอยางอื่นไปไมได เวทนาขันธก็เปนเวทนา กองเวทนา 
หมวดของเวทนา จะเปนอยางอื่นไปไมได สัญญาก็เปนสัญญา สังขารก็เปนสังขาร 
วิญญาณก็เปนวิญญาณ แตละอยาง ๆ เปนอยางอื่นไปไมได จิตตองเปนจิต เปนอยาง
อื่นไปไมได ตางอันตางจริงอยานํามาคละเคลากัน พิจารณาแยกออกตามความจริงของ
ส่ิงน้ันๆ ดวยสติปญญาอันทันสมัย ตางอันก็ตางจริงตามหลักธรรมชาติ จิตก็จริง 
 ดวยอํานาจของปญญา พิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความเปนจริง รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จรงิ จริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู จริงทั้งเวลาสลายลงไป ก็สลายลงไป
ตามความจริงของเขา จิตก็จริงเต็มภูมิของจิต พอถึงข้ันน้ีแลวจิตก็หมดความหว่ันไหว
ไมกระทบกระเทือนระหวางขันธกับจติ เพราะตางอันตางจริง 
 เรื่องความเปนความตายไมเห็นมีความหมายอะไรเลย! เปนความจรงิแตละ
อยางๆ เชนเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่แปรสภาพลงไปนั้นแล ผูน้ีคือผูกําชัยชนะไวไดอยาง
สมบูรณ จะไมเดือดรอนเวลาตาย จิตเปนธรรมดา…ธรรมดา เพราะไดพิจารณาถูกตาม
หลักธรรมชาติธรรมดาไมปนเกลียว ไมฝนกับหลักธรรมชาติหลักธรรมดา สติปญญา
เดินตามหลักธรรมชาติ เพราะธรรมทานสอนตามหลักธรรมชาต ิ ทานไมใหฝนความ
จริง เมื่อพิจารณาตามความจริง รูตามความจริงแลว จะไมมีอะไรฝนกันเลย ปลอยตาม
ความจริง ยอมจะหมดภาระการแบกหามไปเปนทอดๆ 
 เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย เมื่อยังมีชีวิตอยูก็รับผิดชอบกันไป หากชีวิตหาไมแลว
ก็ปลอยไปเสีย เพราะเปนบอความกังวลวุนวาย ไฟท้ังกองไดแกธาตุขันธน้ีเอง และได
เรียนรูแลว 
 “ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ภารหาโร จ ปุคฺคโล” ขันธท้ังหาน้ีแลเปนภาระอัน
หนักย่ิงกวาภูเขาท้ังลูก เม่ือปลอยวางขันธท้ังหาน้ีไดดวยปญญาอันชอบแลว ตัวเปนผู
ดับสนิทซึ่งทุกขทั้งปวง หาอะไรเกิดขึ้นไมไดภายในใจ ตั้งแตบัดนั้นไปนั่นแลทานเรียก
วา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” คือ สุขลวนๆ ไมไดสุขดวยเวทนา แตเปนสุขในหลักธรรมชาติ 
เปนสุขของจิตที่บริสุทธิ ์ไมใชสุขในสมมุติ เปนสุขในวิมุตต ิจึง “ปรมํ สุข”ํ 



 

ธรรมชุดเตรยีมพรอม ๓๘๐ 

๓๘๐

 น่ีคือสารคุณอันสูงสุดยอด จะเรียกวา “นิจฺจ”ํ หรือ “นิจธรรม” ธรรมเปนของ
เที่ยงก็ไมผิด เมื่อไมมีอะไรจะแยงภายในตัวแลว คนอ่ืนไมสําคัญ ขอใหเจาของรูตาม
ความเปนจริงเถิดหมดทางขัดแยงเจาของซึ่งเปนตัวสําคัญ เม่ือรูรอบเจาของน้ีแลวก็
หมดปญหาไปในทันที 
 น่ีแหละ ท่ีกลาวเบ้ืองตนวา “ส่ิงท่ีจรัีงถาวรโลกตองการ” แลวส่ิงน้ีก็มีอยูในส่ิงท่ี
ไมถาวรดังกลาวแลวตะก้ีน้ี คือ อมต ํไดแกจิตที่ไมตายนี้ 
 ตอนหน่ึง ไมตายแตหมุนเวียน เพราะอํานาจของกิเลสมันผลักไสใหไปสูภพ
ตางๆ เมื่อชําระกิเลสจนหมดโดยสิ้นเชิงแลวก็เปน “อมต”ํ ไมตายแตไมหมุนเวียน เรา
จะเรียกวาธรรมชาตินี้เที่ยงหรือนิพพานเที่ยง กับอันน้ีเท่ียงก็อันเดียวกัน! จีรังถาวรก็ได
แกอันน้ี เปนที่พึงใจก็ไดแกสิ่งนี้ หมดความหวาดความระแวงอะไรท้ังส้ินก็คือธรรมชาติ
อันน้ี เพราะถอดถอนยาพิษอันเปนขาศึกออกจากตนแลวโดยส้ินเชิง! 
 คําวา “ตัว” ในสมมุติท่ีถูกปลอยวางโดยส้ินเชิงน้ัน เปนตัวของพิษของภัย ตัว
ของกิเลสตัณหาอาสวะ ตัวกอง อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งตองเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อ
ปลอยธรรมชาตินี้ไดโดยสิ้นเชิงแลว จึงไมมีอะไรจะพูดตอไปอีก ถึงเวลาก็ไปอยางสบาย
หายหวง เม่ือชีวิตยังอยูก็อยูไป กินไป หลับนอนไป เหมือนโลกท่ัวๆ ไป เมือ่ถึงกาลจรงิ
แลวก็ไป ไมมีปญหาอะไรในความเปนอยูหรือความตายไป สําหรับผูท่ีส้ินปญหาภายใน
จิตใจโดยส้ินเชิงแลวเปนอยางน้ัน 
 น่ีแลคือสารคุณของมนุษยซ่ึงไดจากศาสนธรรม สมกับนามท่ีวา “มนุษยเปนผูมี
ความเฉลียวฉลาด” นําศาสนธรรมซึ่งเปนของประเสริฐเลิศโลก มาเปนเครื่องยึดและ
เปนแนวทางดําเนิน หลบหลีกเลี่ยงทุกขทั้งหลายไปได จนทะลุปรุโปรงพนจากภัยโดย
ประการทั้งปวง ช่ือวา “มนุษยผูฉลาดแหลมคม” ตรงกับที่วา 
 “สจิตฺตปริโยทปน ํ เอต ํพุทฺธาน สาสนํ” ทําจติใหผองใสจนกระท่ังบริสุทธ์ิแลว 
น้ันแลช่ือวา “เปนผูทรงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวได” การทรงธรรมของพระพุทธเจา
ไดตองทรงไวที่จิตนี่แล ท้ังเปนมหาสมบัติตลอดอนันตกาล 

การแสดงธรรม ก็เห็นวาสมควร 


