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ไตรลักษณ ์

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

ตัง้ใจฟังธรรมเทศนาเพ่ือใหส้าํเรจ็ประโยชนแ์ก่ตวัเอง เพ่ือ

ประโยชนส์ว่นตวัและสว่นมาก การฟังเทศนถ์ึงแมป้ระโยชนค์น

อ่ืน ถา้หากไมท่าํประโยชนส์ว่นตวั มนัก็ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไรเลย้ 

ประโยชนส์ว่นตวัเป็นของสาํคญัท่ีสดุ คนอ่ืนมนัเหน็หดัทาํตาม

เรา ถา้เราทาํเป็นประโยชนแ์ก่ตนแลว้ ถา้ตนเองไมท่าํใหเ้ป็น

ประโยชนแ์ก่ตนเองแลว้ คนอ่ืนมนัจะเอาตวัอย่างท่ีไหน ตวัอย่าง

ท่ีดีนัน้ก็เขา้มาดีท่ีตวัของเรานั่นเอง  

การฟังเทศนค์อยคิดอย่างนี ้ท่ีเขาวา่พทุธศาสนาสอนใหเ้อา

ประโยชนส์ว่นตวั ไม่คิดเผ่ือแผ่คนอ่ืน อนันัน้ไม่จรงิ มหายานไม่

ตอ้งเอาประโยชนส์ว่นตวั คิดประสงคป์ระโยชนข์องคนอ่ืน เหตุ

นัน้พระโพธิญาณจงึคอ่ยมาก กวนอิมกวนเอิมอะไรตา่งๆ เป็น

พระโพธิญาณทัง้นน้ ผูห้ญิงก็เป็นโพธิญาณ ความเป็นจรงิก็

ประโยชนส์ว่นตวันะแหละ เป็นพระโพธิสตัวก็์สว่นตวันั่นแหละ 

แตว่า่มุ่งไปเพ่ือประโยชนค์นอ่ืน พระโพธิสตัวก็์มุ่งความตรสัรูน้ั่น
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แหละ จงึเรยีกเป็นพระโพธิสตัว ์เคา้ถือตืน้ๆ ถือเปลือกๆ ถือพวก

โพธิสตัว ์เอาพระโพธิสตัวน์ัน้เป็นตวัอยา่ง พระพทุธเจา้มีอยู่แต่

ไม่ถือ  

สมยัเม่ือพระพทุธเจา้ยงัมีพระชนมอ์ยู ่หรอืพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ยงัมีอยู่ก็เหมือนกบัตวัพระองคเ์จา้ยงัอยู่ ทาํไม๊

จงึตอ้งไปถือพระโพธิสตัว ์การทาํประโยชนส์ว่นตวันีคื้อการ

ภาวนาตัง้ใจกาํหนดท่ีจะภาวนาสว่นตวั อะไรเป็นตวั อะไรเป็น

ตน ใหเ้หน็ตวัของตนเสียก่อน รา่งกายนีห้รอืเป็นตวั รา่งกายนี้

หรอืเป็นตวั รา่งกายนีเ้ป็นตนของตวัหรอืไง คนเพียงถือเพียง

ตืน้ๆเขินๆ ก็เลยขึน้มาพิจารณาเป็นตนเป็นตวั แตว่า่ไม่ไดท้าํตวั

ใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ตวัของตนเอง ถือรา่งกายเป็นตวัก็เลยทะนุ

ถนอมบาํรุงบาํเรอ ปรนเปรอใหอ่ิ้มหนาํสาํราญใหอ้ยู่เยน็เป็นสขุ  

คาํวา่อยูเ่ยน็เป็นสขุ คาํวา่อ่ิมหนาํสาํราญ มนัอยูท่ี่ไหน มนั

สขุท่ีไหน มนัไม่มีความสขุหรอก จะทาํยงัไง๊ ยงัไงก็ไมมี่ความสขุ 

ยิ่งกินก็ยิ่งแก ่ยิ่งกินก็ยิ่งเฒา่ทกุวนั โรคภยัไขเ้จ็บก็มีแทบทกุวนั 

เรายืน เดิน นั่ง นอน อิรยิาบถตา่งๆ คือเปล่ียนอิรยิาบถนั่นเอง 
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การเปล่ียนอิรยิาบถก็หมายความถงึ ไม่สบาย ไม่สบายจงึ

เปล่ียนอิรยิาบถ อิรยิาบถเป็นเครื่องระงบัเสียซึง่ความกระวน

กระวาย เรยีกวา่ระงบัทกุขไ์ดช้ั่วคราว อิรยิาบถนั่งไปหายืน 

อิรยิาบถยืนไปหานั่ง อะไรตา่งๆ คือมนัไม่สบายแลว้ มนัจงึคอย

เปล่ียนอิรยิาบถ นั่นจงึวา่มนัมีสขุท่ีไหนอะ้ของท่ีบาํรุงบาํเรอมนั

อยู่ หาความสขุไม่ไดห้รอก ยิ่งมีโรคประจาํตวัซะแลว้ ออดๆ

แอดๆตลอดเวลา น่ีหรอืตวัของเรา บอกไดไ้วฟั้งก็ยงัคอ่ยยงัชั่ว

หน่อย บอกไมไ่ด ้หา้มใหไ้มฟั่ง ไม่ใหเ้จ็บ มนัก็เจ็บ ไม่ใหแ้ก่ มนั

ก็แก่ ไม่ใหต้าย มนัก็ตาย ตายทกุวนั เรานั่งอยู่น่ีก็เรยีกวา่ตายซะ

แลว้ หลายนาทีเป็นชั่วโมงแลว้ คือความแก่นั่นเอง  

แตต่วัของเราระลกึไมไ่ด ้เลยประมาทอยู่ ถา้ระลกึความแก่

ของตนอยู่เสมอๆแลว้ เหน็ความแก่ของตนเป็นนิจ ไม่มีความ

ประมาทหรอก ตอ้งรบีเรง่ประกอบความเพียรภาวนา หรอืสรา้ง

คณุงามความดีใหเ้กิดใหมี้ในตน มนัแกก็่ไปหาตายนะสิ อปุมา

เปรยีบเหมือนกบัคนเขา้ป่าตอนคํ่า ไปหาฟืนหาไมอ้ะไรก็ตาม

เถอะ เขา้ป่าไปตอนคํ่า ไดส่ิ้งเลก็นอ้ยก็รบีเก็บมา ไดห้ลวัไดฟื้น
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อะไรก็รบีเก็บมาซะ เพราะไดใ้ชไ้ดส้อย มนักวา่จะมืดกวา่จะคํ่า 

อนันัน้ทา่นก็ยงัเรยีกวา่เป็นผูไ้ม่ประมาท ไฟไหมผ้มคนเราน่ะ ไฟ

ไหมศี้รษะนะ่ ตอ้งรบีดบั ไม่มีใครจะปลอ่ยใหม้นัไหมต้ลอดเวลา

หรอก รบีๆดบัเลย ท่านเหน็ชีวิตของคนเปรยีบเหมือนกบัไฟไหม้

ผม ขยนัหมั่นเพียรประกอบความเพียร ใหร้กัษาศีลเป็นนิจ  

อนันีก้ารท่ีวา่ตนน่ะมนัไม่ใช่ตวัของเรา เคา้มาเกิดขึน้มาแลว้ 

ก็มาแก ่มาเจบ็ ชรา และผลท่ีสดุก็ดบัสลายไป เป็นเรื่องของ

สงัขาร ไม่ใช่ตวัของเรา เรามาถือเอาตา่งหาก เรามายดึวา่ของ

กูๆ ตา่งหาก แตแ่ทท่ี้จรงิไม่ใช่ของก ูถา้พดูวา่ของกูๆ นั่น ก็ไปยดึ

เอาวา่ตวัและตนนัน้ของก ูเวลาแตกดบัก็ไม่เหน็วา่ของก ูเวลา

แตกดบัก็เท่ากบัหมดเรื่อง หมดผูว้า่ของกก็ูหมด ไมท่ราบวา่

หายไปไหน น่ีจงึวา่ไม่ใช่ของเรา การพิจารณาเหน็ท่ีวา่ไมใ่ช่ของ

เรานัน้ มนัเป็นประโยชนแ์กเ่ราจรงิ คนอ่ืนเห็นตวัของเราเช่นนัน้

ย่อมกระทาํตาม เป็นเหตใุหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ตน เป็นเหตใุหเ้ป็น

ประโยชนแ์ก่คนอ่ืนตอ่ไป จงึควรพิจารณาอยู่เป็นนิจ คิดคน้อยู่

เป็นนิจถึงเรื่องตวัของเรา ไมมี่ใครเห็นหรอก เราเห็นตวัของเรา
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เอง ไม่มีใครคิดคน้หรอก มีตวัของเราคิดคน้เอง ตวัของเราเป็น

คนยดึคนถือ ตวัของเราก็ตอ้งเป็นคนละซ ิ 

อนันีมี้แตย่ดึแตถื่อ ไม่มีการละซกัที มนัก็แย่หละสิแบบนัน้ 

ถือมนัก็ไม่ใช่ของเรา ไปยดึไปถือมนัก็ไม่ใช่ของเรา ไปยดึเก่าๆ 

ยดึลมๆแลง้ๆไปงัน้น่ะ ไมเ่หน็ไดอ้ะไรขึน้มา เพียงแตเ่ราอยู่

ชั่วคราว อาศยัชั่วคราว ถา้หากเราไม่หลอ่เลีย้งรา่งกายนีม้นัก็อยู่

ไม่ได ้การท่ีจะเส่ือมสญูฉิบหายไปคือตาย เหตนุัน้หลอ่เลีย้งไว ้

แตอ่ย่าไปหลอ่เลีย้งอยา่งเดียวนะ หลอ่เลีย้งเหมือนอย่างเดียว

นัน้ไม่ได ้มนัเพลิดเพลินมวัเมา ทาํใหเ้ราลืมตวั หลอ่เลีย้งแลว้

เห็นคณุคา่ของการท่ีมนัอยูน่ั่น ท่ีมนัอยู ่มนัอยู่ไดช้ั่ววนัหนึ่งๆนะ 

เห็นคณุคา่ของมนั เห็นประโยชนข์องมนั วา่มนัทาํประโยชน์

ใหแ้ก่เรา รบีเรง่คน้หาความดีซะ  

อาตมาจงึเคยพดูอยู่เสมอวา่ เลีย้งมนัน่ะ คือวา่ เลีย้งมนัให้

อยู่ชั่วคราว หลอ่เลีย้งเอาไวอ้ยู่ชั่วคราว เปรยีบเหมือนกบัคนเช่า

บา้นเชา่เรอืน ถา้ไม่ใหค้า่เชา่เคา้ก็ไลห่นี คือตาย ใหค้า่เชา่ก็พอ

อยู่ได ้เช่าแลว้ไม่ใช่อยู่เปลา่ ตอ้งทาํประโยชน ์เชา่บา้นเชา่เรอืน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 6 
 

ก็ไม่ใช่อยู่เปลา่เม่ือไหร ่ตอ้งทาํมาหากินจงึคอ่ยมีเงินสาํหรบัท่ีจะ

ใหค้า่จา้งเขา ใหค้า่เช่าเขา อย่างนัน้ก็เป็นประโยชนแ์ก่ตวัของ

เรา วนัหนึง่ๆนะคิดด ูวา่เราคิดถึงความตายมัย้ อยา่ใหล้ว่งเลย

เสียเปลา่ ใหคิ้ดถึงความตายท่ีอยา่งท่ีวา่น่ีแหละ จะเป็นผูไ้ม่

ประมาท ไดช่ื้อวา่เป็นคนไมป่ระมาท ทาํคณุงามความดีอนันัน้

ใหสื้บเน่ืองไปโดยลาํดบั เทศนาอะไรก็เทศนเ์ถอะ ลงมาสูค่วาม

ตายเกลีย้ง ใครจะทาํอะไรก็ทาํไปเถอะ ลงมาสูค่วามตาย ตาย

แลว้ก็หมดเรื่องกนัไป  

ถา้ยงัไม่เหน็ความตายตราบใดแลว้ ภาวนาก็ไม่เป็น ถา้ลงสู่

ความตายแลว้ ภาวนาลงเลย ตายแลว้มนัไดอ้ะไรไป คณุงาม

ความดีท่ีเราทาํนั่นนะ่ เป็นของติดตวัของเราไป สมบติัขา้วของ

ทัง้หมด กองทิง้อยู่ในโลกอนันี ้ทิง้ไวใ้นโลกอนันีก็้ฉิบหายเป็นเอง

เหมือนกนั อยา่งเขาทาํท่ีดินไรน่่าสาโทกวา้งขวางมากมาย 

สมบติัพสัถานท่ีเคา้หามาไดม้ากมาย เราตายแลว้ทิง้ไวน่ี้แหละ 

มนัจะไปไหน คนท่ีรบัมรดกตอ่ไป คนท่ีรบัทอดตอ่เราไปนัน้มนัก็

ทิง้เอาเหมือนกนั ในผลท่ีสดุก็ตอ้งทิง้หมด ไม่เห็นหรอืไรน่่าสาโท
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ท่ีกวา้งขวาง มนัเป็นของใคร มนัก่ีคนมาแลว้ ไรน่่าตามป่าตาม

ดงเป็นไรเ่ป็นสวนอยูน่ั่นน่ะ เจา้ของไปไหนหมด มนัก็เหมือนกบั

ท่ีวา่น่ีเอง ทิง้หมด คนก็ไม่มีตวัตน ผูท้าํก็ไมมี่ตวัตน วตัถโุบราณ

ส่ิงท่ีเป็นส่ิงก่อสรา้ง ท่ีเป็นถาวรวตัถ ุพระธาตพุนมนั่นน่ะ คนโบ

รงโบราณสรา้งไวแ้ลว้ก็ตอ้งไปตายกนัหมดพวกสรา้งน่ี นครปฐม 

นครศรธีรรมราช สรา้งไวใ้หญ่โตแลว้ไปไหนหมดน่ะพวกนัน้ ไอ้

พวกท่ีสรา้งเด๋ียวนีเ้หมือนกนั มนัก็ยงัเหมือนกบัพวกนัน้ จงึวา่

เป็นของไม่เท่ียง เป็นของไมใ่ช่ของเรา เป็นของอนัตตาทอดทิง้

อยู่ในโลกนีท้ัง้หมด พอสดุของพวกนีใ้นโลกก็ทิง้เหมือนกนั อยา่ง

ธาตพุนม ธาตนุครปฐม หมดคนทัง้ปวง ในโลกนีห้มด มีวนัหนึง่

ท่ีจะตอ้งฉิบหาย ของเหลา่นัน้จะตอ้งสลายเส่ือมสญูไปหมด ท่ี

เรยีกวา่บรรลยักปัป์ บรรลยักลัป์ ไม่มีคนเหลือหลอซกัคนในโลก

นี ้ 

พิจารณาเหน็อย่างนี ้จิตใจมนัจะคอ่ยลง ทาํภาวนาทาํ

สมาธิตอ้งลงถงึความตาย เหน็ความตายจงึคอ่ยลงเป็นสมาธิได ้

พิจารณาอานาปาก็คือความตายนั่นเอง ลมหายใจเขา้หายใจ
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ออก ใหม้นัเหน็ความตายนั่นแหละ หายใจเขา้ไม่หายใจออกก็

ตาย หายใจออกไม่หายใจเขา้ก็ตาย ตายหมด เรื่องไมมี่อะไร ให้

มนัเห็นสัน้ๆตรงนัน้ ทาํสมาธิภาวนามนัตอ้งสัน้ ไม่ตอ้งยืดยาว 

กวา้งขวางยืดยาวไม่เป็นสมาธิ ตอ้งทาํเฉพาะสัน้ๆ เห็นเฉพาะ

ลมหายใจเขา้ออกไปดคูวามตาย จงึเฉพาะลมหายใจเขา้ออก 

แลว้มนัจงึคอ่ยรวมลงมาเป็นสมาธิได ้ลงเป็นสมาธิเป็น

เอกัคคตารมณ ์มีอารมณอ์นัเดียวแน่วแน ่จนถงึเอกัคคตาจติ 

ไม่มีอะไรซะเลย หมดเรื่องไป  

ทาํสมาธิมนัตอ้งรวมลงมาอย่างนัน้ อนักวา้งขวางมนักวา้ง

ไปเองหรอก มนักวา้งอยู่แลว้ แตไ่หนแตไ่รเกิดขึน้มามนักวา้งอยู่

แลว้ แตไ่หนแตไ่รเกิดขึน้มาก็กวา้งแลว้ มนักวา้งออกไปเอง ไม่

ตอ้งกวา้งขวาง ทาํยงัไงมนัจะรวมเป็นสมาธิได ้ขอใหท้าํไปเถอะ 

แคนี่ก็้พอ ไม่ตอ้งทาํมากมาย เอาหละเท่านัน้ 

ท่ีมา: https://youtu.be/ElWflrACs8o  

 

https://youtu.be/ElWflrACs8o

