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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

ความตายเปนธรรมดา
คําวา “เที่ยง” หรือ “แนนหนามัน่ คง” หรือ “จีรังถาวร” เปนสิ่งที่โลกตองการใน
สวนที่พึงปรารถนา เชน ความสุข เปนตน แตสง่ิ ดังกลาวจะหาไดทไ่ี หน ? เพราะในโลก
นี้เต็มไปดวยสิ่งที่ขัดตอความตองการของโลกทั้งนั้น คือ เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไป
เสียสิน้
มีแตเรื่อง อนิจฺจํ ความไมเทีย่ งถาวรรอบตัวทัง้ ภายในและภายนอก ถาวาสุขก็มี
ทุกขแทรกเขามาเสีย อนตฺตา แทรกเขามาเสีย ทุกสิ่งจึงเต็มไปดวย “ไตรลักษณ” คือ
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งหาสิ่งใดมาทําลายเพื่อความจีรังถาวรไมได นอกจาก “ธรรม
ปฏิบัต”ิ อยางเดียว ดังปราชญดําเนินมาแลว และผานพนแหลงอันแสนทุกขกนั ดารนีไ้ ป
ไดแลว
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวโดยถูกตองหาที่คัดคานไมไดเลย ในเรื่องสภาวธรรม
เหลานี้ เพราะเปนของตายตัว ธรรมก็แสดงความจริงทีม่ อี ยูอ ยางตายตัวนัน้ ไมตองหา
อะไรมาเพิ่มเติม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาแตละพระองค อยาเขาใจวาทานหาอะไรมาสงเสริม
เพิ่มเติมสิ่งที่มีอยูแลวใหมากขึ้นหรือใหลดนอยลงไป หรือไมมีก็หาเรื่องวามี อยางนีไ้ ม
มี ! ทานแสดงตามหลักความจริงลวน ๆ ทั้งนั้นไมวาพระพุทธเจาพระองคใด
จุดของศาสนาอันแทจริงทีส่ อนเพือ่ ดําเนินและหลีกเลีย่ ง “ไตรลักษณ” เหลานีไ้ ด
พอควร ทานก็สอนไวแลววา “สพฺพปาปสฺส อกรณํ” – การไมทําชั่วทั้งปวง หนึง่ “กุสลสฺ
สูปสมฺปทา” – การยังกุศลหรือความฉลาดในสิง่ ทีช่ อบธรรมใหถงึ พรอม หนึง่ “สจิตตฺ ปริ
โยทปนํ” – การทําจิตของตนใหผอ งใสจนกระทัง่ ถึงความบริสทุ ธิ์ หนึง่ “เอตํ พุทฺธาน
สาสนํ” – เหลานี้ เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
คือวานี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค
ไมมอี งคใดแสดงใหแตกตางจากนีไ้ ป เพราะความจริงทั้งหลายไมมีของแตกตาง
ไมวาจะเปนสมัยใดก็ตาม มีเรื่องของ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยูป ระจําโลกมานมนานแม
พระพุทธเจายังไมไดตรัสรูขึ้นมา คือเปนเวลาระหวาง “สุญญกัป” ไมมคี าํ สัง่ สอนแสดง
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เรื่องความจริงเหลานี้ก็ตาม ความจริงเหลานี้เคยมีมาดั้งเดิม มีมาตั้งกัปตั้งกัลปโนนอยู
แลว
สิ่งที่เราตองการจะหาไดจากที่ไหน โลกอันแสนกวางก็เต็มไปดวยสิง่ เหลานีท้ ง้ั
นัน้ เมือ่ คิดอยางนีก้ เ็ หมือนจะหาทีเ่ หยียบยาง หาที่ปลงจิตปลงใจลงไมได เพราะหมด
สถานที่จะวางใจพึ่งเปนพึ่งตายได แตสถานที่วาปลงจิตปลงใจลงไมไดนั้นแล คือสถานที่
ที่ปลงจิตปลงใจลงได เพราะเปนหลักธรรมที่พึงปลงลงได ดวยการพิจารณาใหเห็นตาม
ความจริง
พระพุทธเจาทรงสําเร็จความมุงหวังจากสถานที่นั้น พระสงฆสาวกที่เปนสรณะ
ของพวกเราทั้งหลายก็สําเร็จความมุงหวังในจุดนั้น ธรรมทีไ่ ดนาํ มาประกาศสอนโลกให
สัตวทง้ั หลายไดยดึ ถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดนัน้ คือใจ ซึง่ หอมลอมอยูด ว ยกอง อนิจฺ
จํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา นัน้ แล
แมเปนที่ยอมรับกันเกี่ยวกับเรื่อง อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ที่มีอยูเต็มโลกก็ตาม แต
ก็ไมมีผูเฉลียวใจตอไตรลักษณ พอจะนํามาพิจารณาเพือ่ ถือเอาประโยชนไดบา ง นอก
จากตําหนิโดยไมคดิ หาทางออกจากสิง่ เหลานี้ ดวยการพิจารณา “ไตรลักษณ” นีเ้ ปนทาง
เดินเพื่อกาวลวงไปได ดังปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
ดวยเหตุนี้เราชาวพุทธจึงควรพิจารณา
เพื่อแกไขสงเสริมสิ่งที่บกพรองให
สมบูรณดวยคุณธรรมขั้นตาง ๆ ที่จะพึงไดรับจากการพิจารณา อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ซึ่ง
เปนสัจธรรมอันประเสริฐ
การที่เราบําเพ็ญอยูเวลานี้ และบําเพ็ญเรือ่ ยมานีแ้ ล คือการดําเนินเพือ่ หลบหลีก
ปลีกภัยทั้งหลายโดยลําดับ จนบรรลุถึง “มหาสมบัตอิ นั พึงหวัง” จากนั้นจะเรียกวา “นิจฺ
จํ” เปนของเที่ยงก็ได เพราะไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของ ไมมีอะไรเขามาทําลายจิตใจให
เดือดรอนวุน วาย จะเรียกวา “บรมสุข” ก็ไมผดิ จะเรียกวา “อตฺตา” ก็ไมนาจะผิด เพราะ
เปน”ตน” แท คือตนในหลักธรรมชาติ ไมมี “สมมติ” นอยใหญ แมปรมาณูเขามาเกี่ยว
ของใจ แตไมไดหมายถึงวา “อตฺตา” ที่เปนคูกับ “อนตฺตา” นั้นเปนความสมมุติอีกขั้น
หนึง่ ซึ่งเปนทางดําเนินเพื่อพระนิพพาน
แนวทางแหงการประพฤติปฏิบัติ เพือ่ ความแคลวคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับ
ทัง้ ภายนอกภายใน ไมมีสิ่งใดจะนอกเหนือไปจากพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
นีเ้ ลย เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไมมีทางลาสมัย เปน “มัชฌิมา” อยูใ นทามกลางแหงความ
ประพฤติ เพื่อแกกิเลสทุกประเภทเสมอไป ไมมีคําวา “ลาสมัย” เปนธรรมเหมาะสมกับ
โลกทุกกาลทุกสมัย จึงเรียกวา “มัชฌิมา” คือถูกตองดีงาม เหมาะสมกับความประพฤติ
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จะประพฤติตัวใหเปนเชนไรในทางที่ดี ดวยหลักธรรมทีท่ า นสอนไวแลวนี้ ยอม
เปนไปเพื่อความราบรื่นดีงามดวยกันทั้งนั้น
เฉพาะอยางยิง่ การประพฤติตอ จิตใจ
การอบรมจิตใจยิ่งเปนสิ่งสําคัญมากในตัวเรา เวลานี้เรามีความแนใจหรือยังวา เราได
หลักเปนที่พึงพอใจ หรือเริ่มจะไดหลักเปนที่พึงพอใจบางแลว ไมเดือดรอนวุน วายเมือ่
คิดถึงเรื่องอนาคต ?
นับตัง้ แตขณะตอไปนีจ้ นกระทัง่ อวสานแหงชีวติ และตลอดไปถึงภพหนา ชาติ
หนา เราเปนทีแ่ นใจไดแลวหรือยัง ?
พระพุทธเจาทานไมสอนใหคนโงและนอนใจ อยูไ ปอยางไมคดิ นักปฏิบัติธรรม
ตองคิดตองพิจารณาเสมอเรื่องความเปนมาวา อายุเราเปนมาผานมาแลวเทาไร เมือ่ ลบ
แลวมีอะไรบางทีเ่ หลืออยู ตอไปจะหาอะไรมาบวกมาเพิม่ ขึน้ ในสิง่ ทีเ่ ราตองการ หรือจะ
มีแตเครื่องหมายลบ(-) ไปเรื่อย ๆ ถาอยางนัน้ ก็แสดงวา “ขาดทุน”!
เราทุกคนเกิดมาไมตองการ “ความขาดทุน” การคาขายขาดทุนยอมไมดี โลกไม
ปรารถนากัน อะไร ๆ ก็ตามขึน้ ชือ่ วา “ขาดทุน” ขาดแลวขาดเลา ขาดไมหยุดไมถอยก็
ลมจมไปได
เราถาขาดทุนภายในใจ ขาดทุนจากคุณธรรมที่พึงไดพึงถึง มีแตสิ่งที่ไมดีคือ
กิเลส เหยียบย่าํ ทําลายอยูต ลอดมา หาเวลาเอาชนะมันไมไดสักที ก็ยอมลมจมไดเชน
เดียวกับสมบัตภิ ายนอก เพราะฉะนั้นจึงควรสังเกตสอดรูเรื่องของตัวตั้งแตบัดนี้เปนตน
ไป ดวยการใครครวญโดยทางสติปญญา
เฉพาะอยางยิง่ จิตตภาวนาเปนเรือ่ งสําคัญมาก
ทีจ่ ะนํามาทดสอบตนใหเห็น
ประจักษ ไมมีความรูใดที่จะแหลมคมยิ่งกวาความรูที่เกิดขึ้นจากดานจิตตภาวนา จะ
สอดแทรกไปหมดบรรดาความจริงที่มีอยูทั่วสรรพางคกายและจิตใจ ตลอดสิง่ เกีย่ วของ
ทั่วไป ไมวา ดี ชัว่ หยาบ ละเอียด จะนอกเหนือปญญาไปไมได
การคิดคนดูสิ่งที่ไมเปนสาระในการนี้ เพื่อใหยึดเอาสิ่งที่เปนสาระขึ้นมา จากการ
คนคิดพินิจพิจารณานี้เปนสิ่งที่ทําได ดังพระพุทธเจาเคยดําเนินมาแลว
การพิจารณา อนิจฺจํ คือความไมเที่ยง ความแปรสภาพแหงสังขารรางกายและ
สิ่งทั่ว ๆ ไปนัน้ แล เปนอารมณใหจติ มีหลักยึดอันเปนหลักเกณฑ เปนสาระแกนสารทาง
ภายใน นักปราชญทานพิจารณารางกายซึ่งเปนของไมเที่ยงนี้แล ที่ไดคุณธรรมซึ่งเปนที่
แนใจขึ้นมาเปนพัก ๆ ตอน ๆ จนตลอดทัว่ ถึง
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หนังสือเราอานมาจนติดปากชินใจ อานทีไ่ หนก็เจอแตเรือ่ ง อนิจฺจํ เรื่อง ทุกขฺ ํ
เรื่อง อนตฺตา ซึง่ มีอยูก บั ตัวเราทีน่ ง่ั เฝานอนเฝากันอยูต ลอดเวลา แตไมสะดุดจิตสะดุด
ใจอยางนีก้ ไ็ มเกิดประโยชนอะไรขึน้ มา
พระพุทธเจาทรงสอนไมไดสอนอยางลอย ๆ นี่ ผูที่ทานจดจารึกในคัมภีรตาง ๆ
ก็ไมไดจารึกแบบลอย ๆ ผูอ า นอานแบบลอย ๆ ไมไดคิด ก็เลยกลายเปนวา “ศาสนา
เปนของไมจําเปน เปนของลอย ๆ” ไปเสีย เหลือแตตําราคือตัวหนังสือในกระดาษ ทั้ง
ๆ ที่ตัวเราเปนคน “ลอย ๆ” เราก็ไมรู ไพลไปเห็นศาสนธรรมอันเปนธรรมประเสริฐเลิศ
โลกวาเปนเรือ่ ง “ลอยๆ” ไปเสีย ความจริงก็คอื ตัวเรานัน้ แล “ลอยลม” หาหลักยึดไมได
และก็มาเสียตัวเราที่ตรงนี้ ! เพราะมองขามตัวและมองขามธรรม ซึง่ เปนสารคุณอันยิง่
ใหญไปเสีย
ฉะนั้นจึงตองใชความพยายามพิจารณาใหถึงใจ เรื่อง “ทุกขฺ ํ” ก็ใหชัดในตัวเรา
เพราะมีอยูในตัวเราทําไมไมรู พระพุทธเจาทําไมทานรูวาอะไรเปนทุกข และเปนอะไร
อันความทุกขนน้ั นอกจากขันธและจิตใจแลว ไมมีอะไรเปนทุกขในโลกนี้ เพราะเราเปน
ผูร บั ผิดชอบในธาตุในขันธน้ี ตัง้ แตวนั อุบตั ขิ น้ึ มาจนกระทัง่ วันอวสานแหงชีวติ จะตอง
รับผิดชอบกันเรือ่ ยไปเชนนี้ หนักเบาอยางไรเราตองรับภาระทั้งมวลตลอดไป จนกวาจะ
ถึงจุดหมายปลายทางทีพ่ น ภัย “เรื่อง อนิจฺจ”ํ มีอะไรแปรบาง หรือไมแปร ดูภายในตัว
เรานี้ซิ ดูที่อื่นมันหางไกลไป จะกลายเปน “งมปลานอกสุม ” งมเอาในสุมคือในตัวเรา
เองนี้แหละ คนที่ตรงนี้ มีอะไรแปรบางเราเห็นอยูทุกระยะ ถาใชปญ
 ญาพิจารณา
ทานวา “ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺขํ” เราสวดเสียจนชินปากแต
ใจไมอยูก บั “ชาติป ทุกขฺ า ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกขฺ ํ” เผนไปไหนก็ไมรู เลยสักแตวา
สวด สักแตวา กันไป เปนทํานองธรรมเนียมกันไป แตกเิ ลสทีอ่ ยูบ นหัวใจเรามันไมได
“ทํานองธรรมเนียม” มันเปนกิเลสจริง ๆ มันกอกวนจริง ๆ ทําความทุกขใหเราจริง ๆ
ไมสนใจคิดกัน จะตามทันกิเลสตัววางเพลิง คือความทุกขรอ นแกตวั เราไดอยางไร
การแกกเิ ลส การแกความไมดภี ายในตัวภายในใจ จึงตองทําดวยความจดจอ ทํา
ดวยความอุตสาหพยายาม ทําดวยความปกจิตปกใจจงใจจริงๆ ทําดวยความพากเพียร
จริง ๆ หนักก็สเู บาก็สู เชนเดียวกับเราตกน้าํ แลวพยายามแหวกวายขึน้ บนบก กําลังมี
เทาไรตองทุมเทกันลงไป จนกระทั่งชีวิตหาไมแลวจึงจะยอมจมน้ําตาย หากมีกาํ ลังพอ
ตะเกียกตะกายอยูแลวจะไมยอมจมน้ําตาย อันนีก้ เ็ ชนเดียวกัน ใหสมกับที่พระพุทธเจา
ประทานโอวาทแกสัตวโลกดวยพระเมตตาอยางเต็มพระทัย จะเขากันไดกับหลักพระ
เมตตา ที่ทรงสั่งสอนโลกดวยอรรถดวยธรรมทุกสวน เราสนองพระเมตตาทานดวยการ
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ประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญแกตัว ทําไมจะทําไมได ควรสนองพระเมตตา
ทานดวยการปฏิบัติธรรม ก็ทําเพื่อเราอยางเดียวเทานั้น พระพุทธเจาไมไดมาแบงสัน
ปนสวนอะไรจากพวกเราเลย !
วันหนึง่ คืนหนึง่ ผานไป ผานไปอยูเ รือ่ ย ๆ ถาจะสะดุดใจเราก็ควรจะสะดุด ผาน
ไปเทาไรก็หมดไปเทานั้น ไมมกี ารยอนกลับมาอีกในความผานไปแหงรางกายเราทุก
สวน วัน คืน ป เดือน มีมืดกับแจง จะผานไปหรือผานมา ก็มแี ต “มืด กับ แจง”เทานั้น
ตื่น “มืด” ตื่น “แจง” หาประโยชนอะไรกัน ?
สังขารรางกายนับวันเวลา “ผานไป ๆ” โดยลําดับ ไมมกี ารยอนกลับสําหรับราง
กายอันนี้ จะตองผานไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของเขาในวันหนึ่ง! ทีว่ า “ปลายทาง”
นัน้ ก็คอื ทีส่ ดุ แหงชีวติ นัน้ แล ไมใชปลายทางที่เราตองการ ความตายไมมใี ครตองการ!
ตองกลัวดวยกันทุกคน เพราะความเกิดกับความตายเปนของคูก นั อยูแ ลว เมื่อเกิดแลว
ตองตาย แตสตั วโลกกลัวกันแตความตาย สวนความเกิดไมกลัว จึงโดนความตายอัน
เปนผลของความเกิดอยูไมหยุด
เรียนตรงนี้ใหเห็นชัดเจนจะไดหายสงสัย เรียนอะไรก็ไมหายสงสัยถาไมเรียนตัว
เอง เพราะตัวเองเปนผูหลง ตัวเองเปนผูยึด ตัวเองเปนผูรับผลแหงความยึดถือของตน
หรือเรียกวา “ตัวเองเปนผูรับผลแหงความทุกขของตัว ตองเรียนที่ตรงนี้ ปฏิบัติใหเขา
ใจที่ตรงนี้ จะไดหายสงสัย
“ชาติป ทุกฺขา” เรียนใหถงึ ใจ ขณะที่เริ่มเกิดนั้นมันเปนทุกขแสนสาหัส แต
เราจําไมได รอดตายมาแลวถึงมาเปนมนุษย! ทานบอกวา “ชาติป ทุกฺขา” ทานพูดดวย
ความจริง แตเราจับไมไดเสีย จึงเหมือนไมใชของจริง “ชราป ทุกขฺ า” ความงก ๆ งัน ๆ
สี่ขาหาขา สี่เทาหาเทา ไมยนั นูน ยันนีด้ ที ไ่ี หน ? เปนสุขที่ไหน ? มันกองทุกขทง้ั มวล !
“มรณมฺป ทุกฺขํ” กอนทีจ่ ะตายก็เปนทุกขกระวนกระวายแสนสาหัส ทั้งผูมีชีวิตทั้งผูที่จะ
ผานไป ตางคนตางมีความทุกขเดือดรอนดวยกัน ไมมีกองทุกขอันใดที่จะมากยิ่งกวา
กองทุกขในเวลานัน้
ผูเปนญาติเปนมิตร ผูเ กีย่ วของ ลูกเตาหลานเหลน สามีภรรยา ตองเดือดรอน
เต็มหัวใจ ในขณะนั้นผูที่จะผานไปก็เดือดรอนเต็มตัว กลัวจะตายเพราะไมอยากตาย
เมื่อเปนเชนนั้นจะไมเรียกวา “ทุกข” อยางไรเลา
ถาเรียนใหเห็นตามความจริงแลว ทําไมจะไมไดสติปญญาจากการพิจารณานี้ สิง่
ทั้งปวงทําไมจึงเปน “ไตรลักษณ” เลา ก็เพราะเปน “กฎธรรมชาติ” มาดั้งเดิม ใคร ๆ
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บังคับไมไดทั้งนั้นมันถึงเปนไปเชนนั้น หากเปนสิ่งที่บังคับไดโลกนี้ไมมีปาชา เพราะ
สัตวหรือบุคคลบังคับมันไดดว ยกันวาไมใหแก ไมใหเจ็บ ไมใหตาย
แตนเ่ี ปนสิง่ ทีส่ ดุ วิสยั ทัว่ โลกดินแดนจึงตองยอมรับกัน ทั้งที่ขัดใจฝนใจ นี่คือ
เรื่องของ ชาติป ทุกขฺ า ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกขฺ ํ
สิง่ เหลานีอ้ ยูท ไ่ี หนทีอ่ ธิบายอยูเ วลานี้ ก็อยูก บั เราทุกคนไมบกพรอง จําตองเจอ
ดวยกัน แมผูเทศนก็พนไปไมไดเพราะเปนความจริงเสมอกัน ทานจึงเรียกวา “สัจ
ธรรม” พวกเราจงเรียน “สัจธรรม” ใหเขาใจสัจธรรม และพยายามตักตวงสติปญญา
ความฉลาดแหลมคมใหพอในขณะทีส่ ง่ิ เหลานีย้ งั ไมสลายตัว ซึ่งขณะนี้กําลังเปนเครื่อง
มือทํางานอยูด ว ยดี ใหไดรบั ผลประโยชนตามกําลัง ไมเสียเวลาไปเปลา
การภาวนานัน่ แหละทําใหเราทราบเรือ่ งเหลานีไ้ ดดี พระพุทธเจาก็ภาวนาจึงทรง
ทราบเรื่องเหลานี้ และนําธรรมเหลานีม้ าสอนสัตวโลก เราก็ดําเนินตามทาน ใหทราบ
เรื่องธรรมเหลานี้ประจักษใจ และพนทุกขไปอยางหายหวง ในปจจุบันชาติไดเปนดีที่สุด
สมภูมิผูปฏิบัติเพื่อความหลุดพน ไมตอ งมาเกิดและตายอีกตอไป
เราเคยไปเมืองนอกเมืองนา ทวีปไหนเราก็เคยไป ไปดูโลกนัน้ โลกนี้ ดูโลกไหนก็
ไมหายสงสัย ดูโลกไหนก็แบกกองทุกข ไมมีอะไรบกพรอง มี “ทุกข” ติดตามไปทุกแหง
ทุกหน ตัวเราไปที่ไหนเปนทุกขในที่นั่น ถาเปนสุขรืน่ เริงบางก็เปนความสําคัญของตน
ตางหาก แตพอไดเห็นทุกขภายในนี้ เพราะการดูโลกภายในตัวนี้ ดวยการปฏิบตั ิ
ภาวนา ก็จะปรากฏเปน “โลกวิท”ู ผูรูแจงโลกขึ้นมา หายสงสัยเรือ่ งโลก โลกนอกโลกใน
โลกใกลหรือไกลก็ตาม เมื่อไดพิจารณารูเห็นเบญจขันธนี้ตลอดทั่วถึงแลว จะมีความสุข
ขึ้นมาในจุดนี้ จนถึงขั้นสุดทายอันสมบูรณอยางไมมีปญหา
พิจารณาอยางไร การพิจารณาขันธ ? เริม่ ตนก็พจิ ารณารูปกายอยางทีว่ า นีแ้ หละ
ดูความแปรปรวน ซึ่งเราก็ทราบอยูชัดๆ ความทุกขกเ็ กิดขึน้ ในขันธอนั นี้ พิจารณาให
เห็น
ใจนั้นตามหลักธรรมชาติแลวไมใชเปนผูสุข ไมใชเปนผูทุกข เปนผูรูเฉยๆ ถา
พิจารณาใหเขาถึงความจริงจริงๆ แลวตองเปนอยางนัน้
ทุกขเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เพราะมันเปนไตรลักษณ สุขก็เปนไตรลักษณ ที่
อยูใ น “วงสมมุต”ิ และเปนไตรลักษณดวยกันทั้งนั้น ปญญาพิจารณาใหชัดเจน โดย
อาศัยธาตุขนั ธเปน “หินลับปญญา” ใหคมกลาขึ้นโดยลําดับ เพราะแยกสวนแบงสวน
แหงรางกายใหเห็นตัง้ แตยงั ไมตาย เริม่ ดูปา ชาภายในนีแ้ หละกอนตาย ดูตั้งแตขณะยัง
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เปน ๆ นีแ้ หละ อยาดวนใหเขานําไปสูป า ชาไปสูเ มรุ เราดูปาชาของเรากอน ดูตั้งแตขาง
นอกขางใน ดูเขาไปโดยละเอียดทั่วถึง
จิตจะมีความเพลิดเพลินใน “ธรรมวิจารณ” เมือ่ เห็นของจริงของสกลกายนีม้ าก
นอย แทนทีจ่ ะมีความอิดหนาระอาใจ มีความทอถอยออนแอ เศราหมองภายในจิตใจ
หรืออับเฉาเศราใจเหมือนโลกทีส่ มั ผัสและเปนกัน แตไมเปนเชนนั้น ยิ่งเปนความรื่นเริง
บันเทิงไปตามกระแสแหงการพิจารณา เพราะเปนสายทีจ่ ะนําใจออกจากทุกขโดยลําดับ
เนือ่ งจากใจถูกกดถวงจากอุปาทานเครือ่ งจองจําของกิเลสมานาน พอมีทางออกไดจึง
กระหายวายแหวกเพือ่ พนไป
ขณะพิจารณารางกาย จิตใจสงบเบาโดยลําดับ เพราะการพิจารณาก็ดี การรูเ ห็น
ก็ดี เปนไปเพือ่ ความเบือ่ หนายคลายความกําหนัดยินดี และปลอยวางภาระหนักคือ
“ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา” “พรอม” อุปาทานในจิต ที่เคยคิดวาเปนเราเปนของเรา ทั้ง
ๆ ทีก่ องทุกขเต็มอยูก บั ความยึดความถือนัน้
เมื่อไดหยั่งทราบดวยปญญาแลว ความยึดความถือจะทนอยูไมได ยอมถอยและ
สลัดตัวออกตามกําลังสติปญ
 ญา จนสลัดออกไดโดยสิ้นเชิง
การพิจารณา “ขันธหา ” มีรูปเปนตน อันไดแกรา งกาย และเวทนา คือความสุข
ความทุกข และเฉย ๆ ไมสุขไมทุกข โดยยึดเอาทุกขซึ่งเปนเรื่องสําคัญขึ้นมาพิจารณา
ใหเห็นทั้งทางที่อาศัยกายเกิดขึ้น ระหวางกายกับทุกขเวทนากระทบกันหรือรบกัน ที่พูด
วา “รบกัน” ตอสูก นั ก็ได เพราะความชอกช้าํ ยอมเขามาสูจ ติ ซึ่งเปนสถานที่ตั้ง“ชัย
สมรภูม”ิ ของกายกับทุกขเวทนา และสติปญญาสูรบกัน
สวนกายกับทุกขเวทนาเขาไมทราบความหมายใดๆ มีจิตเทานัน้ เปนผูร บั ความ
หมาย ถาปญญาไมสามารถตานทานหรือปดกัน้ ไวได จิตใจจะมีความชอกช้าํ มากทีเดียว
แตเมื่อพิจารณากายและพิจารณาทุกขเวทนา ใหเห็นชัดเจนตามความจริงของ
กาย ของเวทนาแลว แทนทีจ่ ติ จะบอบช้าํ เลยกลายเปนจิตทีผ่ อ งใสและอาจหาญขึน้ มา
ไมสะทกสะทานตอทุกขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ มากนอยในเวลานัน้
ทัง้ สามารถกําหนดดู
ทุกขเวทนาไดอยางอาจหาญ นัน่ !
การพิจารณาเพียงสองอยางนี้ คือกาย กับทุกขเวทนา ก็พอแกการพิจารณาอยู
แลว เพราะเปนสิง่ เกีย่ วโยงกันในระหวางขันธทง้ั หากับจิตผูร บั ผิดชอบในขันธ แตเมื่อ
จิตสัมผัสในขันธใดมาก จะพิจารณาขันธนน้ั เพือ่ เชือ่ มโยงกันก็ชอบธรรม
“สัญญา” เปน ความจดจํา สําคัญมัน่ หมาย มีความละเอียด หลอกใหคนลุม หลง
ตามไดอยางงายดาย ไมตอ งทองคาถากลอมก็หลับได “สังขาร” คือ ความคิด ความปรุง
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ชั่วขณะๆ แตสิ่งที่ปรากฏอยางเดนชัดก็คือ รูป ไดแกสกลกายของเรา กับเวทนาทัง้ สาม
ทีแ่ สดงตัวอยูเ สมอๆ ภายในกายในใจ อธิบายเพียงเทานี้ก็พอจะเขาใจได เมื่อเขาใจ
สองอยางนีแ้ ลว เรื่องสัญญา คือความสําคัญมัน่ หมาย เรือ่ งกาย เรื่องเวทนา ก็ทราบกัน
ชัดเจนดวยปญญาเหมือนกัน และเขาใจในระยะเดียวกัน
ยิ่งเปนวาระสําคัญ คือถึงขณะจะเปนจะตายจริงๆ แลว นักปฏิบัติจะถอยไปไม
ได ถอยก็แพน่ี เราไมตองการความแพ ทุกขเวทนาจะมีมากมายเพียงไร จะตองตอสูใ ห
เขาใจเรื่องทุกขเวทนาดวยปญญา ไมมคี าํ วา “ทอถอย”
จงพิจารณาใหเขาใจเรื่องกายเรื่องเวทนา ทีก่ าํ ลังพัวพันกันอยูใ นขณะนัน้ เรียกวา
“พัวพันกัน” บาง “กําลังชุลมุนวุน วายกันอยูใ นขณะนัน้ ” บาง ถาสติปญญาไมมีเพียงพอ
ในการตอสูก จ็ ะเหมาเอาวา “เราทั้งคนนี้แหละเปนทุกข” เราทั้งคนนี้แหละจะตาย แตเรา
ก็ไมอยากตายไมอยากทุกข อันนี้แลคือการสั่งสมทุกขขึ้นทับถมตนเองโดยเราไมรูตัว จึง
ควรระวังใหมาก เดีย๋ วจะเปนการยืน่ ดามดาบใหกเิ ลสความสําคัญนัน้ ๆ ฟนเอา ฟนเอา
ลมทั้งหงายไมเปนทา นาสังเวชและเสียดายนักปฏิบตั ิ เสียเลหก ลใหกเิ ลสบนเวที ตาย
ไปทั้งคน
แตถาพิจารณาตามหลักธรรม คือความจริงแลว เอา! ทุกขกท็ กุ ขซิ มีเทาไรจง
แสดงขึ้นมา ! เราเปนผูฟง “สัจธรรม” คือ “ทุกขสัจจะ” วา เกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นที่
ไหน คนดูตามเนื้อ ตามหนัง ตามเอ็น ตามกระดูก ที่วา “เปนทุกข, ๆ” ดูแลวมันก็ไม
เห็นมีอะไร สวนไหนก็สว นนัน้ อยู ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ไมมคี วาม
เปลี่ยนแปลงไปจากหนังจากเอ็นจากกระดูก ไปเปนอยางอื่น มันเปนความจริงของมัน!
อยูเชนนั้น ทุกขแสดงขึน้ มาก็เปนความจริงของเขาอยูอ ยางนัน้ ทุกขไมแสดงขึ้นมาก็เปน
อยูอ ยางนัน้ นีแ่ ลคือการพิจารณาดวยปญญา
เอา! จิตไมตาย ทุกขเวทนาเปนสิ่งที่เกิดไดดับได จิตดับไมได จิตจึงทนตอการ
พิสูจน ทนตอความรูที่จะรูสิ่งตาง ๆ เพราะจิตไมฉิบหาย นั้นแลเราจึงมีทางพิจารณา
ดวยปญญาอยางเต็มที่ ไมอัดไมอั้น ไมมีอะไรมาบังคับกีดขวางได ใชปญญาย้ําลงไปวา
“เอา ตายก็ตาย แตกก็แตก ผูไ มแตกมีอยู เราจะทราบถึงความแตกดับของเวทนาวาดับ
ไปเมื่อไร ใหทราบ กายจะแตกใหทราบ ไมมกี ารทอถอย จะแตกก็แตกไป อยา
ปรารถนาอยาอยากใหทกุ ข และสิ่งไมตองการดับไปดวยความปรารถนา ดวยความ
อยาก นัน่ เปนตัณหา นั่นคือคมดาบของกิเลสเงือดเงื้อไว อยาถลําเขาไป จงสูค วามจริง
ดวยปญญา
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จงพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริงของมัน จะแตกก็แตกไป จะสลายก็สลาย
ไป นี่ชื่อวาพิจารณาตามความเปนจริงแท จะสนุกเพลินในธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็น
ความจริงอยางเต็มสัดเต็มสวน แมที่สุดรางกายจะสลายลงไปเราก็เปน “สุคโต” หรือยัง
อยู ก็เปนสุขใจ องอาจกลาหาญ ไมมคี วามอับเฉาเศราหมองภายในใจเลย นี่เรียกวา
“สุคโต” ดวยการพิจารณา เปนประการหนึ่ง
ประการสําคัญก็คอื พิจารณาอยางนีแ้ ล จนกระทั่งเขาใจจริง ๆ ในเรือ่ งขันธทง้ั หา
คือรูปขันธก็ใหเปนรูปขันธ เปนอยางอื่นไปไมได เวทนาขันธกเ็ ปนเวทนา กองเวทนา
หมวดของเวทนา จะเปนอยางอื่นไปไมได สัญญาก็เปนสัญญา สังขารก็เปนสังขาร
วิญญาณก็เปนวิญญาณ แตละอยาง ๆ เปนอยางอื่นไปไมได จิตตองเปนจิต เปนอยาง
อื่นไปไมได ตางอันตางจริงอยานํามาคละเคลากัน พิจารณาแยกออกตามความจริงของ
สิง่ นัน้ ๆ ดวยสติปญญาอันทันสมัย ตางอันก็ตา งจริงตามหลักธรรมชาติ จิตก็จริง
ดวยอํานาจของปญญา พิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความเปนจริง รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จริง จริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู จริงทั้งเวลาสลายลงไป ก็สลายลงไป
ตามความจริงของเขา จิตก็จริงเต็มภูมิของจิต พอถึงขัน้ นีแ้ ลวจิตก็หมดความหวัน่ ไหว
ไมกระทบกระเทือนระหวางขันธกบั จิต เพราะตางอันตางจริง
เรื่องความเปนความตายไมเห็นมีความหมายอะไรเลย! เปนความจริงแตละ
อยางๆ เชนเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่แปรสภาพลงไปนั้นแล ผูน ค้ี อื ผูก าํ ชัยชนะไวไดอยาง
สมบูรณ จะไมเดือดรอนเวลาตาย จิตเปนธรรมดา…ธรรมดา เพราะไดพิจารณาถูกตาม
หลักธรรมชาติธรรมดาไมปนเกลียว ไมฝนกับหลักธรรมชาติหลักธรรมดา สติปญญา
เดินตามหลักธรรมชาติ เพราะธรรมทานสอนตามหลักธรรมชาติ ทานไมใหฝน ความ
จริง เมื่อพิจารณาตามความจริง รูตามความจริงแลว จะไมมีอะไรฝนกันเลย ปลอยตาม
ความจริง ยอมจะหมดภาระการแบกหามไปเปนทอดๆ
เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย เมื่อยังมีชีวิตอยูก็รับผิดชอบกันไป หากชีวติ หาไมแลว
ก็ปลอยไปเสีย เพราะเปนบอความกังวลวุน วาย ไฟทัง้ กองไดแกธาตุขนั ธนเ้ี อง และได
เรียนรูแลว
“ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ภารหาโร จ ปุคฺคโล” ขันธทง้ั หานีแ้ ลเปนภาระอัน
หนักยิง่ กวาภูเขาทัง้ ลูก เมือ่ ปลอยวางขันธทง้ั หานีไ้ ดดว ยปญญาอันชอบแลว ตัวเปนผู
ดับสนิทซึ่งทุกขทั้งปวง หาอะไรเกิดขึ้นไมไดภายในใจ ตั้งแตบัดนั้นไปนั่นแลทานเรียก
วา “นิพฺพานํ ปรมํ สุข”ํ คือ สุขลวนๆ ไมไดสุขดวยเวทนา แตเปนสุขในหลักธรรมชาติ
เปนสุขของจิตที่บริสุทธิ์ ไมใชสุขในสมมุติ เปนสุขในวิมุตติ จึง “ปรมํ สุข”ํ
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นีค่ อื สารคุณอันสูงสุดยอด จะเรียกวา “นิจฺจ”ํ หรือ “นิจธรรม” ธรรมเปนของ
เที่ยงก็ไมผิด เมื่อไมมีอะไรจะแยงภายในตัวแลว คนอืน่ ไมสาํ คัญ ขอใหเจาของรูต าม
ความเปนจริงเถิดหมดทางขัดแยงเจาของซึ่งเปนตัวสําคัญ เมือ่ รูร อบเจาของนีแ้ ลวก็
หมดปญหาไปในทันที
นีแ่ หละ ทีก่ ลาวเบือ้ งตนวา “สิง่ ทีจ่ รี งั ถาวรโลกตองการ” แลวสิง่ นีก้ ม็ อี ยูใ นสิง่ ที่
ไมถาวรดังกลาวแลวตะกีน้ ้ี คือ อมตํ ไดแกจิตที่ไมตายนี้
ตอนหนึง่ ไมตายแตหมุนเวียน เพราะอํานาจของกิเลสมันผลักไสใหไปสูภ พ
ตางๆ เมื่อชําระกิเลสจนหมดโดยสิ้นเชิงแลวก็เปน “อมตํ” ไมตายแตไมหมุนเวียน เรา
จะเรียกวาธรรมชาตินี้เที่ยงหรือนิพพานเที่ยง กับอันนีเ้ ทีย่ งก็อนั เดียวกัน! จีรังถาวรก็ได
แกอนั นี้ เปนที่พึงใจก็ไดแกสิ่งนี้ หมดความหวาดความระแวงอะไรทัง้ สิน้ ก็คอื ธรรมชาติ
อันนี้ เพราะถอดถอนยาพิษอันเปนขาศึกออกจากตนแลวโดยสิน้ เชิง!
คําวา “ตัว” ในสมมุตทิ ถ่ี กู ปลอยวางโดยสิน้ เชิงนัน้ เปนตัวของพิษของภัย ตัว
ของกิเลสตัณหาอาสวะ ตัวกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งตองเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อ
ปลอยธรรมชาตินี้ไดโดยสิ้นเชิงแลว จึงไมมีอะไรจะพูดตอไปอีก ถึงเวลาก็ไปอยางสบาย
หายหวง เมือ่ ชีวติ ยังอยูก อ็ ยูไ ป กินไป หลับนอนไป เหมือนโลกทัว่ ๆ ไป เมือ่ ถึงกาลจริง
แลวก็ไป ไมมีปญหาอะไรในความเปนอยูหรือความตายไป สําหรับผูท ส่ี น้ิ ปญหาภายใน
จิตใจโดยสิน้ เชิงแลวเปนอยางนัน้
นีแ่ ลคือสารคุณของมนุษยซง่ึ ไดจากศาสนธรรม สมกับนามทีว่ า “มนุษยเปนผูมี
ความเฉลียวฉลาด” นําศาสนธรรมซึ่งเปนของประเสริฐเลิศโลก มาเปนเครื่องยึดและ
เปนแนวทางดําเนิน หลบหลีกเลี่ยงทุกขทั้งหลายไปได จนทะลุปรุโปรงพนจากภัยโดย
ประการทั้งปวง ชือ่ วา “มนุษยผฉู ลาดแหลมคม” ตรงกับที่วา
“สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ” ทําจิตใหผอ งใสจนกระทัง่ บริสทุ ธิแ์ ลว
นัน้ แลชือ่ วา “เปนผูทรงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวได” การทรงธรรมของพระพุทธเจา
ไดตองทรงไวที่จิตนี่แล ทัง้ เปนมหาสมบัตติ ลอดอนันตกาล
การแสดงธรรม ก็เห็นวาสมควร

ธรรมชุดเตรียมพรอม

๓๘๐

