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หวัใจของบทสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร 

หลวงปู่ เปล่ียน ปัญญาปทีโป 

ณ วนันีอ้าตมาภาพจะไดแ้สดงธรรมีกถาอนัเป็นธรรมคาํสั่ง

สอนพระศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ พอเป็นเครื่องประดบั

สติปัญญาพทุธบรษัิท อบุาสก อบุาสิกา ศรทัธาทัง้หลาย และ

บรรพชิตไดม้านั่งอยู ่ณ สถานท่ีนี ้ 

การแสดงธรรมในวนันีน้ัน้ถือวา่เป็นการอนัหนึ่งท่ีพระบรม

ศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีไดแ้สดงปฐมเทศนาเน่ืองในวนันีเ้ป็น

วนัอาสาฬหปรูณมี ดิถี ๑๕ คํ่า พระจนัทรเ์ต็มดวงท่ีพระศาสดา

ทรงอนญุาตใหพ้ระภิกษุสงฆ ์สามเณรเขา้จาํพรรษาตามกาล

ตามเวลาท่ีพทุธานญุาต เหตฉุะนัน้ในเบือ้งตน้พวกเราเหลา่ทา่น

ทัง้หลาย ทัง้คฤหสัถห์รอืบรรพชิตไดท้าํการบชูา คือได้

สกัการะบชูา ไดเ้วียนเทียนประทกัษิณ ๓ รอบ เพ่ือจะไดร้ะลกึ

ถึงพระรตันตรยัคือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เม่ือเสรจ็แลว้ก็

มาไหวพ้ระและทาํวดัสวดมนตเ์สรจ็แลว้ มาบดันีก็้อยากฟังพระ
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ธรรมเทศนาอบรมสมาธิภาวนา ทาํจิตใจของตนใหส้งบระงบั

เป็นสมาธิ  

อนันีก้ารแสดงธรรมวนันีเ้น่ืองถึงการพระพทุธเจา้ของเรา

แสดงปฐมเทศนานัน้ พวกเราเหลา่ทา่นทัง้หลายใหพ้ากนัตัง้จิต

ตัง้ใจวา่เราจะฟังธรรมตามกาลตามสมยั เช่นวนันีเ้ป็นวนัคลา้ย

พระพทุธเจา้ของเราแสดงในท่ีตน้เม่ือตรสัรูใ้หม่ๆไดแ้สดงธัมม

จกักัปปวัตตนสูตร คือการเนือ้หาของธรรมะในธมัมจกักปัปวตั

ตนสตูรนัน้ พระบรมศาสดาไดชี้จ้าํนงจงเฉพาะแสดงซึง่อริยสัจ 

๔ คือทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เป็นหวัใจของการธรรมจกัรนี ้

เหตฉุะนัน้ไดแ้สดงใหปั้ญจวคัคีย ์๕ องค ์ท่ีเป็นฤาษีอยู ่ให้

ฟังธมัมจกักปัปวตัตนสตูรนี ้เพ่ืออบรมบม่นิสยัใหไ้ดปั้ญญารูซ้ึง่

ธรรมะท่ีพระพทุธเจา้ไดรู้เ้ห็นแจง้ชดัเจนมาแลว้ นัน้พระพทุธเจา้

ของเราเลยแสดงธรรมในวนันี ้คือวา่เป็นวนัอาสาฬหปรูณมี 

แสดงถึงความทกุขแ์ละแสดงถึงเหตใุหท้กุขเ์กิด และแสดงวิธีดบั

ทกุขน์ัน้ และแสดงปฏิปทาการดาํเนินไปสูก่ารดบัทกุขคื์อมรรค  
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เหตฉุะนัน้การแสดงธรรมในวนันีน้ัน้ ก็กลา่วถึงวา่การท่ีเรา

จะรูท้กุขน์ัน้ในแสดงในธรรมจกัรในองคม์รรคนี ้คือสัมมาทฐิิ 

ปัญญาอนัเหน็ชอบ แสดงถงึปัญญาท่ีจะรูจ้รงิรูช้อบในสมทุยั 

นิโรธ มรรคนี ้คือรูช้อบอย่างไร มารูซ้ึง้อะไรวา่เป็นทกุข ์ก็มารูซ้ึง้

รา่งกายของเราเหลา่ทา่นทัง้หลาย ท่ีนั่งอยูนี่น้ัน้เกิดขึน้มาแลว้

มนัเป็นทกุข ์ตัง้แตช่าติเกิดตัง้อยู่ในครรภก็์ดี เกิดอยู่ในครรภ์

นอนอยู่ในครรภก็์มีความทกุขอ์ยู่ เม่ือเกิดขึน้มาแลว้ นีอ้อกจาก

ครรภม์าก็มาถกูรอ้นถกูหนาว ถกูลมถกูแดดอย่างนี ้มามีโรคภยั

ไขเ้จ็บ เบียดเบียนยํ่ายีวีทา จนมาถึงหนุ่มถึงสาวก็ดี มาถึงเฒา่

ถึงแก่ก็ดี ย่อมมีโรคภยัไขเ้จ็บ ผ่านมาไม่รูจ้กัก่ีรอ้ยหอ้ยครัง้แลว้ 

มนัแสดงถงึความทกุข ์ 

เหตฉุะนัน้ปัญญาท่ีจะรูช้อบ รูจ้กัวา่รา่งกายนีแ้หละเป็นทกุข ์

มีตาก็ยอ่มมีโรคตา มีหก็ูย่อมมีโรคห ูมีจมกูก็ย่อมมีโรคจมกู มี

หวัใจก็ย่อมมีโรคหวัใจออ่น หวัใจวาย หวัใจโตอย่างนี ้มีไตก็

ย่อมมีโรคไต มีโรคน่ิวในไตอย่างนัน้อย่างนี ้โรคตบัก็ยอ่มมีโรค

ตบั มีโรคตบัแข็ง ตบับวม ตบัโตอย่างนี ้มีปอดก็ย่อมมีโรคปอด 
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เป็นวณัโรค ปอดแข็ง ปอดบวม มีลาํไสก็้ยอ่มเป็นโรคลาํไส ้มี

กระเพาะอาหารก็เป็นโรคกระเพาะอาหาร มีอะไรอยู่ในรา่งกายก็

ย่อมมีโรคภยัไขเ้จ็บ แตล่ะส่ิงละอยา่ง แตจ่ะมีมากมีนอ้ย บาง

บคุคลก็มีโรคมาก บางบคุคลก็มีโรคนอ้ยเป็นธรรมดาของ

รา่งกาย เม่ือเกิดขึน้มาแลว้ ย่อมแสดงซึง่ความทกุขอ์ยูท่ัง้

กลางวนัและกลางคืน  

การท่ีปัญญาจะรูช้อบอย่างนี ้จะเหน็ชอบอย่างนีน้ัน้ มนัก็

ยากก็ลาํบาก พวกเราเหลา่ท่านทัง้หลายสว่นมากมนัไม่รูท้กุข ์

ไม่รูว้า่รา่งกายนีเ้ป็นทกุขเ์วลามีโรคภยัไขเ้จ็บ จงึบน่วา่ทกุข์ๆ  

สว่นเวลามีรา่งกาย ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บเกิดขึน้แลว้ ก็วา่มนัมี

ความสขุความสบาย ก็มาหลงอยู่เป็นธรรมดา มนัจงึไมรู่ท้กุข ์

เหตฉุะนัน้ปัญญาจะรูช้อบยอ่มรูจ้กัทกุขน่ี์เกิดขึน้ในสรรพางค์

รา่งกายของบคุคล ตัง้แตช่าติมาเลย เกิดมาแลว้ย่อมมีทกุข ์มี

ความชราถึงความแก ่ความแกข่องบคุคลนีจ้ะลกุก็โอย จะนั่งลง

ก็โอย เดินไปท่ีไหนก็ลาํบาก ตัง้แตห่นุ่มแตแ่น่น ก็เดินสามศอก

ออกสามวา วิ่งไปท่ีไหนก็สะดวกสบาย ถือของหนกัๆก็ได ้ทาํ
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กิจการงานก็แข็งแรง สว่นมาถึงเฒา่ถงึแก่แลว้อนันีแ้หละ ใชไ้ม้

เทา้ไปก็มี ถือของอะไรก็วา่หนกั เดินไปแตเ่ปลา่ก็ทกุขก็์ลาํบาก 

นั่งลงก็โอย ยืนขึน้ก็โอย นอนลงก็โอยอยา่งนี ้แสดงตัง้แตค่วาม

ทกุข ์บางทีก็มีความรอ้น บางทีก็มีความหนาว บางทีก็มีความ

หิวความกระหาย แสดงตัง้แตค่วามทกุขอ์ยู่ทัง้กลางวนักลางคืน 

เหตฉุะนัน้เม่ือปัญญาเหน็ชอบจะรูท้กุขอ์ย่างนี ้ 

ถา้เม่ือไหรปั่ญญาไม่เหน็ชอบ ไม่เหน็จรงิ ย่อมไม่รูท้กุข ์เหตุ

ฉะนัน้บคุคลไม่รูท้กุขย์่อมไม่อยากหนีจากทกุข ์แลว้เม่ือคนมารู ้

วา่รา่งกายนีแ้หละเป็นบอ่เกิดแห่งทกุข ์เป็นบอ่เกิดแหง่โรคภยัไข้

เจ็บแลว้ ก็จะเขา้ใจถงึทกุขนี์อ้ย่างแน่นอน เม่ือบคุคลเห็นความ

ทกุขว์า่มีความเดือดรอ้นอยู่เหมือนไฟไหมต้นเองอยูท่ัง้วนัทัง้คืน

มีความทกุข ์ยอ่มเบ่ือหนา่ยในทกุข ์จงึอยากหาวิธีดบัทกุข ์เหตุ

ฉะนัน้แหละพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้จงึแสดงชีแ้จงให้

เรารูจ้กัชาติเกิดก็เป็นทกุข ์ชราก็เป็นทกุข ์มรณะคือความตายก็

เป็นทกุข ์โสกะปรเิทวะคือความโศกเศรา้โศกาอาดรู หมน่หมอง

รอ้งห่มรอ้งไห ้นํา้ตาเป็นฟองนองเนตรอนันี ้การประสบในส่ิงท่ี
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ไม่รกัไม่ชอบใจก็เป็นทกุข ์การพลดัพรากจากของรกั ของชอบใจ

ก็ย่อมเป็นทกุข ์เหตฉุะนัน้ของเหลา่นีจ้งึจดึวา่มนัเป็นทกุขเ์ป็น

ธรรมดาเม่ือเราเกิดมา 

ใหมี้สติ ตัง้สติปัญญารูช้อบใหเ้รยีนรูด้ใูหเ้ขา้ใจซึง่ทกุขนี์เ้สีย 

เม่ือไหรปั่ญญาของเรารูซ้ึง่ทกุข ์เราอยากหนีทกุขเ์ราจะทาํ

อย่างไร ก็คนควรซึง้รา่งกายนีว้า่เป็นบอ่เกิดแห่งความทกุข ์บอ่

เกิดแห่งความทกุขนี์เ้กิดมาจากท่ีไหน รา่งกายเกิดมาอยา่งไร 

เกิดมาจากเหตอุะไรแลว้ เราก็คน้ควา้เขา้ไปหากระแสซึง่ตณัหา 

ตามกระแสของบิดามารดา วา่บิดามารดาของเราก่อใหเ้กิด ให้

เราเกิดขึน้มาได ้สรา้งใหเ้ราเกิดขึน้มาได ้เม่ือเรามาเกิดขึน้มาเรา

มาอาศยัซึง่อะไร เราจงึเกิดขึน้มา คน้ควา้เขา้ไปตามกระแสของ

ตณัหา เรยีกวา่สมทุยัท่ีเป็นบอ่เกิดใหก้องทกุข ์ท่ีทาํใหท้กุขเ์กิดนี ้

คือสมทุยัคือตณัหา คือความอยาก  

บดันีเ้ราอยาก เรายนิดีอยู่อย่างไร เราสรา้งอะไร เราหลง

อะไร อวิชชา ตณัหา อปุาทาน กรรมนาํใหส้ตัวเ์กิดเวียนวา่ยตาย

เกิดอยู่ไม่รูจ้กัจบจกัสิน้ เราก็มาพินิจพิจารณาอย่างนี ้ดว้ย



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 7 
 

สติปัญญาของเรา เราจงึจะรู ้รูว้า่ตณัหานีแ้หละเป็นบอ่เกิดแห่ง

กองทกุข ์ทาํใหท้กุขเ์กิด เป็นเหตใุหท้กุขเ์กิดก็เพราะตณัหาอยา่ง

นี ้เหตฉุะนัน้อวิชชาคือเราหลงอยู่ เราวา่คือเป็นมนษุยห์รอืเกิด

เป็นเทวดาก็ดี มีความสขุความสบาย โลกนีว้ิจิตรพิสดารอย่าง

นัน้อยา่งนี ้นา่ด ูน่าแช่มช่ืนรืน่รมยอ์ยู่สะดวกสบาย อนันีแ้หละน่ี

เรามาพิจารณาอยู่อย่างนี ้เรารูจ้กัวา่ โอ ๋ความท่ีเราหลงอยู่อย่าง

นีแ้หละ เรามาเกิดน่ีอยา่งหนึง่ เราอยาก เรายดึมั่น จงึวา่อวิชชา

ตณัหาเราอยากมาเกิดอีก มาเกิดเป็นมนษุยน่ี์แหละ

สะดวกสบาย เพลิดเพลินรื่นเรงิ โลกท่ีวจิิตรพิสดาร สนกุสนาน

จรงิๆ เราก็อยากมาเกิด เรายดึมั่นถือมั่นเอาวา่ มาเกิดเป็น

มนษุยน่ี์แหละดี สขุสบาย  

เม่ือยดึมั่นถือมั่นแลว้ก็ย่อมสรา้งกรรม บางบคุคลสรา้งกรรม 

สรา้งกรรมดีก็ย่อมมาเกิดเป็นคนบรสิทุธ์ิบรบิรูณ ์บางบคุคล

สรา้งกรรมไมดี่ เม่ือมาเกิดมาเป็นมนษุยก็์แขง้ขาด ขาขาด หู

หนวก ตาบอด เป็นบา้ใบเ้สียจรติผิดมนษุยอ์ย่างนี ้บางบคุคล

นัน้สรา้งกรรมท่ีเป็นบาปหยาบชา้มาก ก็ไปตกนรกอเวจี หรอืมา
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เกิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน เหลา่นีเ้ม่ือมาเกิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉานก็

ตาม มาเกิดเป็นมนษุยก็์ตาม ก็ย่อมมีความทกุขเ์หมือนกนั  

อนันีแ้หละ เม่ือเราสรา้งกรรมแตล่ะกรรมตา่งๆนี ้อาศยัซึง่วา่

จิตของเราก็ยดึมั่นถือมั่นในกรรมนัน้ เราอยากสรา้งกรรมใหม้า

เกิดเป็นมนษุย ์เกิดเป็นเทวดาก็ดี เกิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉานก็ดี บาง

คนทาํมากบาปมากอยา่งนี ้ไปเกิดนรกอเวจีอย่างนีก็้ดี เหตุ

ฉะนัน้ทา่นวา่เกิดมาแลว้ก็ยอ่มมีความทกุขเ์ป็นธรรมดา อนันี ้

แหละเรามายดึมั่นถือมั่น เรามาหลงอยู่ เม่ือเราหลงแลว้ย่อมมี

ตณัหา มีตณัหาความอยากอยู่แลว้ ย่อมมีอปุาทานยดึมั่นถือมั่น

แลว้ก็สรา้งกรรมดงัท่ีกลา่วมานีแ้หละ ทัง้กรรมดีและกรรมชั่วนี ้

ย่อมตกแตง่ใหเ้ราเกิด เวยีนวา่ยตายเกิดวนเวียนอยูต่ลอด อนันี ้

แหละ กระแสของตณัหานีแ้หละคือความยินดีความพอใจ วา่

ความยดึมั่นถือมั่นอย่างนีแ้หละ ทาํใหเ้ราเวียนวา่ยตายเกิดอยู่ 

ไม่รูจ้กัจบจกัสิน้เป็นธรรมดา  

น่ีแหละเม่ือส่ิงเหลา่นีเ้ป็นเหตเุกิดอย่างนี ้เม่ือเรามาตรกึ

ตรอง มาพินิจพิจารณาเรยีนใหรู้ด้ใูหเ้ขา้ใจวา่ การท่ีเวยีนวา่ย
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ตายเกิดอยู่ไมรู่จ้กัจบจกัสิน้นี ้เรามาเกิด มาทกุขอ์ยู่เด๋ียวนีก็้

อาศยัเพราะเหตนีุคื้อสมทุยั คือตณัหานีแ้หละ ทาํใหท้กุขเ์กิด 

เป็นเหตใุหท้กุขเ์กิดอยู่ เหตฉุะนัน้เม่ือปัญญามารูซ้ึง่ทกุขแ์ลว้ก็

มารูซ้ึง่สมทุยัทาํใหเ้กิดทกุข ์เราจะเบ่ือหนา่ยมัย้ หรอืเราจะพอใจ

ท่ีจะมาเกิดอีก หลายๆภพหลายๆชาติตอ่ไปอย่างนี ้เรามาพนิิจ

พิจารณาอยา่งนีใ้หเ้ขา้ใจ แลว้เม่ือไหรเ่รามีความปรารถนาอยู ่

เราอยากมาเกิดกนัอยู่ ถือวา่บคุคลนัน้ยงัไม่รูท้กุข ์ยงัไม่เขา้ใจใน

รา่งกายนีเ้ป็นทกุขเ์ป็นบอ่เกิดแห่งความทกุข ์แมเ้ราจะมาเกิดใน

ชาติใดภพใดก็ดี มาเกิดรอ้ยชาติพนัชาติก็ดี หม่ืนชาติแสนชาติ

ลา้นชาติก็ดี ก็ย่อมมาเอาแขง้เอาขา เอาหเูอาตา เอารา่งกาย

ของเรานีเ้กิดมาอีก ก็ย่อมมีโรคภยัไขเ้จ็บ เบียดเบียนยํ่ายาํวทีา

อยู่อีกเป็นธรรมดา แลว้ก็จะบน่วา่ทกุข์ๆ อยู่อย่างนี ้นีแ้หละมนั

เป็นธรรมดาท่ีเรายงัไม่รู ้ 

เหตฉุะนัน้พระบรมศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทา่นมา

ลว่งรู ้รูต้น้เหต ุตน้เหตท่ีุทาํใหท้กุขเ์กิด ทาํใหร้า่งกายเกิด 

หมนุเวียนเปล่ียนไปอยู่ไม่รูจ้กัจบจกัสิน้อยา่งนีแ้หละ เรยีกวา่
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ปัญญาเหน็ชอบ ปัญญารูช้อบ รูว้ิธี รูว้ิธีวา่รา่งกายเกิดมาเพราะ

เหตอุย่างนี ้เราก็จะดบัคือความไม่ยนิดี ความไม่ยนิดีวา่รา่งกาย

นีมี้ความทกุข ์ย่อมมีความเบ่ือหนา่ยคลายความกาํหนดั ไม่

อยากมาเกิดอีก ถา้บคุคลใดรูท้กุขจ์รงิๆ บคุคลนัน้ย่อมไม่อยาก

มาเกิดอีก เพราะมาเกิดอีกมนัก็จะทกุขอี์ก เหตฉุะนัน้หละ เรา

มาพนิิจพิจารณาไปตามท่ีพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้

ท่านไดแ้สดงใหปั้ญจวคัคียฟั์ง  

ปัญจวคัคียฟั์งก็มาพินิจพิจารณา พระอญัญาโกณฑญัญะ

มาตรกึมาตรอง โอ ๋มนัเป็นอย่างนีเ้ป็นธรรมดา อนันีแ้หละ มา

พินิจพิจารณาของอนัใดเกิดขึน้ ของนัน้ก็ยอ่มดบั มาพิจารณา

อย่างนี ้ก็ย่อมไดร้บักระแสธรรม คือเป็นพระโสดา อนันีเ้รยีกวา่

พระอญัญาโกณฑญัญะไดร้บัก่อน ไดร้บักระแสธรรมก่อนกวา่

ทกุองคท่ี์อยู่ดว้ย ๕ องคน์ัน้ เหตฉุะนัน้พวกเราเหลา่ท่าน

ทัง้หลายนีค้งเหมือนกนั มาพินิจพิจารณาตรอง ตรกึตรอง 

ไตรต่รองใหมี้ปัญญาเกิดขึน้ วา่เรานั่งอยูนี่แ้หละ หรอืเราเดินไป

เดินมาท่ีไหน หรอืวนัตอ่ไป หรอืเราตัง้แตเ่กิดมา มนัทกุขม์ัย้ หรอื
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มนัมีความสขุสบายอยู่ตลอด มนัไม่มีความทกุขเ์ลยรา่งกายอนั

นี ้เป็นอยา่งพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้พดูมัย้ มีความ

ทกุขอ์ยา่งนัน้มัย้ ถา้บคุคลใดมารูท้กุข ์บคุคลนัน้จงึอยากจะหนี

ทกุข ์อนันีห้ละเรามาเขา้ใจ มาพิจารณาใหเ้ขา้ใจ  

พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้จงึชีแ้จงแสดงใหฟั้งใน

วนันี ้คลา้ยๆวา่วนัอาสาฬหปรูณมี ดิถี ๑๕ คํ่า ก็แสดงทุกข ์

สมุทยั นิโรธ มรรค คือธรรมจกัร ถา้บคุคลใดมีความเบ่ือหนา่ย

คลายความกาํหนดั สิน้อาลยัอาวรณก์บัรา่งกายอนันี ้ไมพ่อใจ

ในรา่งกาย ไมอ่ยากได ้ไม่อยากมาเกิดอีก อย่างนีม้าเรยีนรู ้มาดู

เขา้ใหเ้ขา้ใจอย่างนี ้ถือวา่รา่งกายนีเ้ป็นของไม่เท่ียง ของเป็น

ทกุข ์ของย่อมเป็นอนตัตา ไม่ใช่ตวัตนของบคุคลผูใ้ด เม่ือมา

เขา้ใจอย่างนี ้ก็ย่อมมีความเบ่ือหนา่ยคลายความกาํหนดั สิน้

ราคะ จงึจะดบัหนทางท่ีไมมี่ทกุขจ์ะเกิดขึน้มาอีก ก็เป็นนิโรธ

ความดบัทกุข ์เหตฉุะนัน้นิโรธความดบัทกุขนี์จ้ะรูแ้จง้แทงตลอด 

ก็ตอ้งเรยีนรา่งกายนีเ้รยีนรู ้ดใูหเ้ขา้ใจวา่รา่งกายนีเ้กิดมา
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อย่างไร แปรปรวนไปอย่างไร แตกดบัหกัพงัไปอย่างไร ตาม

สภาพเดิมของเขา  

เหตฉุะนัน้จกัขจุงึไดเ้กิดขึน้ จกัขไุดเ้กิดขึน้แลว้ ปัญญาได้

เกิดขึน้แลว้ วชิชาไดเ้กิดขึน้แลว้ แสงสวา่งไดเ้กิดขึน้แลว้แก่เราท่ี

พระบรมศาสดาวา่อยา่งนี ้ใหเ้รามาเรยีนรู ้มารูจ้กั ปะริญเญยัน

ตเิม ภกิขเว ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย พวกเธอใหเ้รยีนรูท้กุข ์ปะริญ

ญาตันตเิม เรารูท้กุขแ์ลว้นั่นพระพทุธเจา้ท่านรูก้่อน ปะหาตัพ

พันตเิม ใหเ้สียสละใหป้ลอ่ยวางซึง่ตณัหาท่ีมีความอยาก ความ

ยดึมั่นนั่นอยู ่ปะหนัีนตเิม อนัเราเสียสละไดแ้ลว้ เหตฉุะนัน้เม่ือ

เสียสละตณัหาคือความอยาก ความเพลิดเพลิน ความมวัเมา

ลุม่หลงอยู่ในโลกอนันี ้ในสมมติุท่ีรา่งกายอนันี ้เราจงึจะสิน้

ตณัหาได ้อนันีแ้หละ  

สัจฉิกาตัพพนัตเิม ทาํใหแ้จง้ ทาํใหช้ดัเจน ทาํใหรู้แ้จง้แทง

ตลอดซึง่รา่งกายอนันีแ้หละ รูปธรรม นามธรรมอนันี ้น่ีแหละจงึ

จะเป็นหนทางท่ีดบัทกุขไ์ด ้การปฏิปทาคือมรรค มรรคมีองค ์๘ 

ประการนัน้ ปัญญาเหน็ชอบ รูช้อบอย่างนีแ้หละ รูท้กุข ์สมทุยั 
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นิโรธ มรรค รูส่ิ้งท่ีทาํใหท้กุขเ์กิด แลว้รูว้ิธีดบัทกุขน์ัน้ดว้ยวิธี

อย่างไร พระพทุธเจา้ทา่นรูแ้จง้แทงตลอดอย่างนี ้เหตฉุะนัน้พวก

เราเหลา่ทา่นทัง้หลายท่ีมานั่งอยู ่พวกเราทกุคนก็ย่อมหลงอยู่จงึ

ไดม้าเกิดเช่นนี ้แตต่วัผูเ้ทศนนี์ก็้หลงเหมือนกนั จงึไดม้าเกิดกบั

โลกเขา ถา้ไมห่ลงแลว้คงจะไม่มาเกิดอีก อยู่ในโลกนีก้บัเขา ให้

มีความทกุขค์วามเดือดรอ้น ใหมี้เจ็บมีป่วย มีโรคภยัไขเ้จ็บอย่าง

นี ้ใหมี้เกิดมีตายอยา่งนี ้ถา้รู ้อนันีไ้ม่รูจ้งึมาเกิดกบัคนอ่ืน มา

เกิดกบัเขา มาทกุขก์บัเขาอยา่งนีเ้อง เหตฉุะนัน้พวกเราเหลา่

ท่านทัง้หลายใหม้ากาํหนดรูใ้หเ้ขา้ใจอยา่งนีแ้หละ เรยีกวา่การ

ปฏิบติัอยู่ เรยีกวา่การปฏิปทาการปฏิบติั  

สว่น สัมมาสังกัปโปนัน้เราออกมาอยา่งนี ้จะใหเ้ป็น

สมัมาสงักปัโปนัน้อย่างไร ในองคม์รรคนี ้คือเนกขมัมะสงักปัโป 

เหมือนเราออกจากบา้นของเรา เรามาถือศีลก็ดี มาเอาศีลก็ดี 

มานั่งเจรญิเมตตาเสียสละจากบา้นจากชอ่ง ออกมาบวชก็ดี 

เป็นชีก็ดี เป็นผา้ขาวก็ดี เป็นสามเณร เป็นภิกษุก็ดี เรยีกวา่

เนกขัมมะ เนกขมัมะการออก ออกจากบา้นจากช่อง ออกจาก
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ญาติพ่ีนอ้งวงศต์ระกลู ออกมาเจรญิภาวนา มาทาํคณุงาม

ความดี มารกัษาศีล อยา่งนีก็้อาศยัท่ีวา่เป็นเนกขมัมะอย่างหนึ่ง 

อพยาปาทะสังกัปโป การท่ีทาํจิตใจของตนเองไม่มีความโกรธ 

ไม่พยาบาทบคุคลใดเอาไว ้ไม่มีโทสะท่ีจะคิดอย่างนัน้อย่างนี ้

อยากไปทบุไปตีคนนัน้คนนี ้อยากไปฆา่คนนัน้คนนีอ้ยา่งนี ้

อยากไปโกรธคนนัน้คนนีอ้ยา่งนี ้เวน้จากการท่ีคิดอย่างนัน้ 

อย่างวา่ อพยาปาทะสงักปัโป คือวา่เราไมพ่ยาบาทใคร 

อวิหงิสาสังกปัโป นัน้กลา่วถึงวา่อยู่ในองคม์รรคคือไม่คิดจะ

เบียดเบียนใคร ไม่คิดใคร ่เกิดขึน้มาในดวงจิตดวงใจ ไม่คิด

อยากเบยีดเบยีนคนนัน้คนนี ้เบียดเบียนสตัวท์ัง้หลาย แมเ้ป็น

สตัวต์วัเลก็ตวัใหญ่ มีแขง้มีขาก็ดี ไม่มีก็ดีอย่างนี ้เป็นมนษุย์

ดว้ยกนัก็ดี ไมคิ่ดอยากไปเบียดเบียนใคร เรยีกวา่เป็นคนท่ี

เสียสละจากการเบียดเบียนคนอ่ืน เรยีกวา่สมัมาสงักปัโปใน

สามอย่างนี ้เนกขมัมะสงักปัโป อพยาปาทะสงักปัโป 

อวิหงิสาสงักปัโป ก็อยู่ในมรรค  
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เหตฉุะนัน้สัมมาวาจานัน้อย่างไรอยู่ในองคม์รรค คือวา่เรา

เวน้จากการพดูคาํโกหกพกลม หรอืพดูสอ่เสียด พดูอยา่งนี ้พดู

สอ่เสียดนัน้อย่างหนึ่ง การผรุสวาท การท่ีเราไม่พดูคาํหยาบ ดา่

ชาติดา่ตระกลูนัน้ ไม่คิดขึน้มาในจิตในใจ เราอยากไปพดูอย่าง

นัน้อยา่งนี ้อนันีพ้ดูจาปราศรยัใหเ้ป็นสาระแก่นสารอยา่งนี ้นี ้

แหละก็เป็นสมัมาวาจา  

สัมมากัมมันโตนัน้อยา่งไร ไม่คิดอยากฆา่สตัวต์ดัชีวิต

ทัง้หลาย ทัง้มนษุยก็์ดี ทัง้สตัวเ์ดรจัฉานก็ดี ไม่คิดฆา่สตัว์

ทัง้หลายอย่างนี ้ไม่คิดอยากจะลกัทรพัยข์องบคุคลผูใ้ด ไม่คิด

อยากประพฤติลว่งสามีภรรยาของบคุคลใดอยู่ในภายในดวงจิต

ดวงใจ ใจของบคุคลนัน้ก็เป็นสมัมากมัมนัโต การงานท่ีชอบอยู่

ภายใจกายของตนเอง  

สัมมาอาชีโว เลีย้งชีวิตโดยชอบนีอ้ย่างไร คือวา่เราเลีย้ง

ชีวิตของตนเองใหช้อบธรรม คือไม่กลา่วอาํพรางก็ดี กลา่วเลียบ

เคียงนัน้ก็ดี ไหนอะไรส่ิงใดไปหาอะไรไดม้า ไดม้าความบรสิทุธ์ิ 

หรอืมีเงนิมีทองมาซือ้เอาส่ิงของมาบรสิทุธ์ิบรบิรูณ ์หรอืไป
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รบัประทานอะไรก็ดี หาอนัใดไดก็้ดี ขอใหเ้ป็นสมัมาอาชีโว ไม่ได้

ลกั ไม่ไดเ้ป็นโจรเป็นขโมย ลกัเอาส่ิงเอาของของบคุคลใด หาได้

ดว้ยความบรสิทุธ์ิ จงึวา่เลีย้งชีพโดยชอบธรรม เพราะเลีย้งชีพไม่

เบียดเบียนคน อ่ืนนีก็้เป็นสมัมาอาชีโว เลีย้งชีพชอบ  

สัมมาวายาโมนัน้ ความเพียรชอบนัน้อยา่งไร คือวา่ความ

เพียรชอบหนึง่ เราเพียรระวงั ไม่ใหบ้าปเกิดขึน้ในดวงจิตดวงใจ

ของตวัเองนีอ้ย่างหนึ่ง เพียรละบาปท่ีเกิดขึน้แลว้คือเคยทาํมา

ก่อน เคยคิดมาก่อนแลว้ภายในดวงจิตดวงใจของตนเอง คิดจะ

ฆา่สตัวต์ดัชีวติก็ดี คิดจะลกัทรพัยก็์ดี คิดจะลว่งกามก็ดีอย่างนี ้

การท่ีเราคิดเป็นบาป คิดตดัรอนคนอ่ืนอย่างนี ้คิดจะฆา่ฟันรนั

แทงคนอ่ืนอยา่งนี ้เราเคยคิดท่ีไม่ดีอย่างนัน้ เราละ เราปลอ่ย 

เราวางได ้เราไม่คิดอย่างนัน้ เวน้เสียจากการคิดอย่างนัน้น่ีอย่าง

หนึง่ บดันีเ้ราก็ยงักศุลใหเ้กิดขึน้คือวา่ เรายงัไม่ไดท้าํความดีอนั

ใด ส่ิงใดท่ีจะเป็นคณุงามความดี เราก็พยายามทาํซึง่คณุงาม

ความดี หรอืเราไม่เคยมีศีล เราก็พยายามรกัษาศีลใหไ้ด ้เราไม่มี

การเจรญิเมตตาภาวนา จิตใจไม่สงบระงบัก็พยายาม นีเ้รยีกวา่
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ยงักศุลใหเ้กิดขึน้ เม่ือเราเจรญิเมตตาภาวนาจิตใจใหส้งบเป็น

สมาธิอยา่งนี ้หรอืไดข้ัน้สงูๆไปกวา่นัน้ เราก็ใหพ้ยายามใหม้นั

ตัง้อยู่หรอืพะยงุยิ่งๆขึน้ไป เจรญิยิ่งๆขึน้ไปในกศุล น่ีเรยีกวา่เป็น

ความเพียรท่ีอยู่ในองคม์รรค  

เหตนุัน้สัมมาสตอิย่างนี ้สมัมาสติอย่างนีม้นัอยา่งไร การวา่

สมัมาสติ ตัง้สติพิจารณาอยูใ่นกายของตนเอง กายของตนเอง

ใหต้ัง้อยู่ในกาย พิจารณาใหท้ั่วสรรพางคร์า่งกายอยา่งนี ้นี ้

เรยีกวา่สมัมาสติ มีอีกอย่างหนึง่ ตัง้อยูใ่นการเวทนามีความสขุ

หรอืมีความทกุข ์ท่ีจิตเสวยอยู่ หรอืไม่ทกุขไ์ม่สขุนัน้ ก็ตัง้สติอยู่

ในเวทนาท่ีเกิดขึน้อยู่ภายในกายของตนเองก็ดี หรอืพิจารณาอยู่

ในจิตของตนเองน่ีก็ดี เรยีกวา่สมัมาสติอีกอย่างหนึง่ การท่ีเราตัง้

จิตพิจารณาจติในจิตตนเองอยู่ จิตของเราคิดอย่างไร คิดบญุ

หรอืคิดบาป คิดดีหรอืคิดชั่ว คิดไดห้รอืคิดไม่ได ้คิดความสขุหรอื

คิดความทกุขอ์ย่างนี ้เรามาตัง้สติพิจารณาอยู่ เรยีกวา่สมัมาสติ 

อนันีพ้ิจารณาธรรมในธรรมนัน้ พิจารณายกธรรมขึน้มาขอ้ใดขอ้

หนึง่ในสว่นใดสว่นหนึง่ ทัง้สงัขารภายในและภายนอก นาํยกขึน้
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มาพนิิจพิจารณาไตรต่รองอยู่นั่นเรยีกวา่พจิารณาธรรมในธรรม 

ทัง้ความเกิดขึน้และความเส่ือมไปของธรรม ใหท้ัง้ความเกิดขึน้

แลว้ความเส่ือมอนันีข้องธรรมนี ้เรามาพิจารณาอยู่น่ีเรยีกวา่

สมัมาสติ  

สัมมาสมาธนิัน้ เรามาพนิิจพิจารณาแลว้ เราอบรมจิตใจ

ของตนเองใหเ้ป็นสมาธิ ในตัง้แตข่ัน้ตน้ ตัง้แตข่ณิกสมาธิก็ดี จิต

สงบสขุชั่วครูช่ั่วคราวก็เฉียดๆ ตอ่ถึงไปแลว้จิตของเราสงบซกั 

๒๐ นาที ๓๐ นาที มั่นคงกวา่เดิมนัน้ลงไปเรยีกวา่อปุจาระสมาธิ 

อปุจาระสมาธิก็เปรยีบเทียบเหมือนกบัศิลาทบัหญา้ เม่ือสงบไป

ชั่วครูน่านพอสมควร บดันีเ้ม่ือเราเอาศิลาออก หญา้ย่อมงอก

เกิดขึน้ อนันีเ้ราถอนออก ถา้เราไม่เจรญิบอ่ยๆมนัก็ย่อมไม่สงบ

อย่างนัน้  

สมัมาสมาธินัน้กลา่วถงึวา่เป็นอปัปนาสมาธิอยา่งนี ้จิตของ

เราสงบแนว่แน่ ยืนหยดัมั่นคงไม่รั่วไหลไปตามสญัญาอารมณ์

ภายนอก ตัง้อยู่ในอารมณเ์ดียวเป็นเอกคัตารมณอ์ย่างนี ้เรยีก

วา่อปัปนาสมาธิ เหตฉุะนัน้จิตของเราตัง้อยู่ในอปัปนา อปัปนา
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สมาธินีต้ัง้มั่นอยู่ เราจงึจะไดต้รกึตรองซึง่วิปัสสนากรรมฐาน

ตอ่ไป มนัเรยีนปัญญาใหแ้จง้ชดัอย่างนี ้น่ีแหละจิตของเรามา

ตัง้อยู่ในอปัปนาสมาธิ การท่ีวา่ไม่รูท้ัง้ความสขุและความทกุข ์

มนัปลอ่ยวางเป็นอเุบกขาและเอกคัตาอยู่ตัง้มั่นอยู่อยา่งนี ้

เรยีกวา่เป็นอปัปนาสมาธิในองคม์รรค  

เหตฉุะนัน้พวกเราเหลา่ท่านทัง้หลายเรามาพิจารณาดแูลว้

วา่พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้นีแ้สดงถึงมรรค ๘ ทกุข ์

สมทุยั นิโรธ มรรค อนันี ้นัน้เรามาพนิิจพิจารณาใหรู้ด้ว้ยปัญญา

ดว้ยสมัมาทิฐิปัญญาเหน็ชอบ เหน็ชอบใหรู้ว้า่ทกุขจ์รงิท่ีมี

เกิดขึน้ในรา่งกายนี ้จะทกุขจ์รงิ ส่ิงท่ีทาํใหท้กุขเ์กิดนัน้คือความ

อยาก คือตณัหามีความอยากไม่รูจ้กัจบจกัสิน้นัน้ อยากเท่าไหร่

ก็ไม่รูจ้กัจบจกัพอ อยากมากก็ย่อมทกุขม์าก อยากนอ้ยก็ย่อม

ทกุขน์อ้ย เรามาพิจารณาดเูรา บคุคลใดท่ีมีความอยากมาก 

โลภมากไปเป็นโจรเป็นขโมยอย่างนี ้หรอืวา่มีความคิดอยู่ มี

ความอยากมากอยู ่แมจ้ะอยากอะไรก็ตาม ถา้อยากมากเกินไป
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ไม่ไดต้ัง้สติพิจารณาอยู่ย่อมมีความทกุขม์าก ดิน้รนมากเท่าไรก็

ยิ่งทกุขม์าก เหตฉุะนัน้คนมีความอยากนอ้ยก็ย่อมมีทกุขน์อ้ย  

แตค่วามอยากในทางท่ีดีเราก็เอาใหต้ัง้สติไว ้พอควรไดก็้จงึ

เอา ไม่ควรไดก็้ไม่เอา อยา่งนีเ้หมือนเราจะทาํบญุทาํทานการ

กศุลหรอืเราจะนั่งเจรญิเมตตาภาวนาก็ดี เราตอ้งการความสขุ

อย่างนี ้ความอยากชนิดนี ้ถงึแมเ้รากาํลงัอยากอยู ่เราก็มุง่หวงั

หาความสขุ แตอ่ย่าไปดิน้รนเกินไป ใหค้อ่ยทาํคอ่ยไป ใหค้อ่ย

เจรญิเมตตาภาวนา ใหค้อ่ยทาํไปอยา่งนี ้ถา้บคุคลใดทาํมาก

เกินไปหรอืทรมานมากเกินไปย่อมมีความทกุขม์าก หรอือยาก

มากเกินไปก็ยอ่มยิ่งไม่สงบระงบัเป็นสมาธิ อย่างนีแ้หละมนัจะมี

ความทกุข ์ 

สว่นบคุคลบางคนอยากไม่ถกูหนทางอยา่งนี ้อยากมาก

เกินไป โลภมากเกินไปก็ย่อมมีความทกุขม์าก เหตฉุะนัน้ก

เหมือนกบับคุคลท่ีวา่มีสรา้งอะไรไวต้า่งๆ สรา้งโรงงานไวห้ลายๆ

สถานท่ี หลายจงัหวดัอย่างนี ้จิตของเราก็ไปคิดกบัโรงงานนั่น 

คิดกบัโรงงานนี ้คิดกบัการคา้ขายในส่ิงนัน้ส่ิงนี ้จิตก็ออกไปท่ีนั่น
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บา้งออกไปท่ีน่ีบา้ง จิตก็ย่อมเบา ย่อมไม่เป็นสมาธิ จิตก็วุน่วาย

ไปตามสญัญาอารมณอ์ย่างนัน้ก็ย่อมมีทกุขม์าก  

เหตฉุะนัน้น่ะความอยากน่ีหละเป็นกระแสของตณัหา เป็น

ความอยากท่ีไม่รูจ้กัจบจกัสิน้นั่นแหละ เราไม่รูจ้กัพอ ไม่รูจ้กั

พอเหมาะพอสมอย่างนีแ้หละ มนัทาํใหมี้ความทกุขเ์กิด อนันี ้

แหละเราเหลา่ท่านทัง้หลายใหม้าตรกึตรองดตูนเองวา่ เม่ือ

ตนเองมีความอยากมามากเกินไป จะอยากอะไรก็ดี ถึงแมจ้ะ

อยากทางฝ่ายดีหรอือยากเบียดเบียนคนอ่ืน อยากฆา่คนอ่ืน 

โกรธคนอ่ืนนั่นก็ดี ก็ย่อมมีทกุขแ์คไ่หน มีทกุขม์ากอยา่งไร หรอืมี

ความอยากทางราคะของท่ีพอใจ ของท่ีชอบใจ แมอ้ยากมากอยู่

ภายในจิตใจก็ย่อมมีทกุขม์าก อนันีห้ละเรามาพิจารณาวา่

กระแสของตณัหาน่ีแหละเป็นเหตใุหท้กุขเ์กิด  

น่ีเรามาพนิิจพจิารณาใหเ้ขา้ใจ ใหต้ัง้สติ ใหรู้จ้กั

พอประมาณในของส่ิงเหลา่นี ้มนัจงึจะไมมี่ความทกุข ์ถา้เรามา

เรยีนรูม้าดใูหเ้ขา้ใจอยา่งนีแ้ลว้ จงึจะรูจ้กั ถา้รูจ้กัแลว้ เรารูจ้กั

ทกุขแ์ลว้ เราก็ย่อมเบื่อหน่ายคลายความกาํหนดั ย่อมตดักระแส
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ของตณัหา ท่ีมนัมีจะทาํใหท้กุขเ์กิดอยา่งนี ้นีแ้หละพระบรม

ศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้แสดงใหปั้ญจวคัคียท์ัง้ ๕ นัน้ฟัง วา่

รา่งกายอนันีแ้หละเป็นของท่ีไม่เท่ียง รา่งกายอนันีแ้หละเป็นของ

ท่ีมีทกุข ์รา่งกายอนันีแ้หละเป็นของเป็นอนตัตา ถา้หากวา่

รวบรวมปัญญา ปัญญาอญัญาโกณฑญัญะมาพนิิจพิจารณา

มาวา่ โอ ๋รา่งกายอนันีต้ัง้แตเ่กิดมาแลว้ย่อมมีทกุข ์ทัง้เป็นของท่ี

ไม่เท่ียง ถา้ของนีไ้ม่เท่ียงแลว้เกิดมาตัง้แตเ่ลก็ๆนอ้ยๆโนน่ มนัก็

ไม่เลก็อยู่อย่างเดิม มนัก็ใหญ่ขึน้มาเรื่อยๆ อย่างนีม้าเป็นหนุ่ม

เป็นสาวมาถึงท่ามกลางคน มาถงึเฒา่ถึงแก่ มาถึงหวัขาวหวั

หงอกๆ ฟันหลดุฟันกรอ่น หนงัเห่ียวหนงัแหง้หนงัยน่ แกม้ตอบ

อย่างนี ้น่ีแหละมนัแสดงถึงความชราดว้ย ความไม่เท่ียงก็ย่อมมี

ชรา มนัเป็นธรรมดา บดันีค้วามเป็นทกุขใ์นรา่งกายเกิดขึน้มา

ย่อมเป็นโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียน ยํ่ายีวทีามาตัง้แตต่น้ ทัง้หวิทัง้

กระหาย ทัง้มีความรอ้นและความหนาว แสดงถงึแตค่วามทกุข์

ทัง้กลางวนักลางคืน  
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เหตฉุะนัน้เม่ือรา่งกายของบคุคลมีความทกุขอ์ยู่อยา่งนี ้เรา

ก็มาพินิจพิจารณาใหเ้ขา้ใจน่ีแหละ น่ีเรยีกวา่มนัเป็นทกุข ์มนั

เป็นอนตัตานัน้คือมนับอกไม่ได ้ใชไ้ม่ฟัง ไม่สมปรารถนา สม

ความหวงัของเราของทา่นทัง้หลาย ท่ีสตัวท์ัง้หลายท่ีเกิดมาใน

โลกนีท่ี้เราปรารถนาอยู่ เราตอ้งการวา่อยากใหม้นัตัง้อยู่สมใจ

หวงัแลว้ย่อมไม่มีความสมใจหวงันั่นเอง คือรา่งกายตัง้แตเ่ลก็ๆ

อยู่ ก็ย่อมไม่เลก็ บอกใหเ้ลก็อยู่อย่างเดิมมนัก็ย่อมไม่เลก็ มาถึง

เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดี อยากใหเ้ป็นหนุม่เป็นสาวอยู่ มนัก็ไม่อยู่

เป็นหนุ่มเป็นสาวมนัก็เดินขึน้ไปเรื่อยๆ  

มาถงึเฒา่ถึงแก่ถงึหวัขาวหวัหงอกอย่างนี ้ผมของเราดาํๆ 

วา่เป็นของเรา เราไม่อยากใหม้นัขาว มนัก็ขืนขาว ดือ้ดงัไม่ฟัง

เรา ถา้เป็นของเรามนัย่อมไม่ขาวอยา่งนัน้ น่ีแหละมนัลกัษณะ

แสดงใหเ้ราเขา้ใจ ฟันของเราก็ดี ถา้เราถือวา่เป็นของเรา บอก

ไม่ใหม้นัหลน่ มนัก็ย่อมไม่หลน่ อนันีม้นัดือ้ดงึขืนรว่งหลน่ไปได ้

หนงัของเราก็ดี ใหม้นัตงึอยูอ่ย่างเดิม ไม่เห่ียว ไม่แหง้ มนัก็ขืน

ดือ้ดงึเห่ียวแหง้ไปได ้อย่างนีแ้หละ ตาก็ดี มนัฝา้ฟางอยา่งนี ้แต่
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ก่อนมนัดี บดันีม้นัฝา้ฟาง เราอยากใหม้นัดีเหมือนอย่างเดิม มนั

ก็ไม่ดีอยู่อย่างเดิมสมความหวงัความปรารถนาของบคุคล  

การท่ีเป็นโรคภยัไขเ้จ็บปวดก็ดี ปวดสรรพางคร์า่งกายก็ดี

อย่างนี ้แลว้ไม่เจ็บปวดสรรพางคร์า่งกายของเราอย่างนี ้ถา้เรา

กินยาไม่หาย ฉีดยาไม่หาย น่ีมนัก็ปวดอยู ่ถา้เป็นกายของเรา

มนัก็ย่อมไม่เจบ็ไม่ปวด เราก็บอกไดใ้ชฟั้งวา่รา่งกายของเรานะ 

อย่าเจ็บอยา่ปวดนะ มนัก็ย่อมไม่เจ็บไม่ปวดอย่างนี ้น่ีแหละถา้

เป็นของเรา อนันีม้นัไม่เป็นอย่างนัน้ ถา้กินยาหรอืฉีดยาไม่ถกู

แลว้ มนัก็ย่อมเจ็บปวด ป่วยไขไ้ปเรื่อยๆ อย่างบอกไม่ใหเ้จ็บ มนั

ก็ขืนดือ้ดงึเจ็บ  

เอาแลว้บดันีบ้อกไม่ใหต้าย มนัก็ดือ้ดงึตาย ถา้เป็นรา่งกาย

ของเราแลว้ เราบอกไม่ใหต้าย มนัย่อมไม่ตาย อนันีม้นัขืนดือ้ดงึ

ตายไปได ้เหตฉุะนัน้หละเราก็เหน็อยู่คนตายทัง้ญาติพ่ีนอ้งพอ่

แม่ก็ดี อย่างนีปู้่ ย่าตายายของเราก็ดี เคา้ลว่งลบัดบัไปแสดงให้

เราเหน็ ทกุคนก็ไม่อยากใหล้ว่งลบัดบัไปจากซึง่กนัและกนั แต่
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ของเหลา่นีม้นัตัง้อยู่อย่างนัน้เป็นธรรมดา เหตฉุะนัน้ใหเ้รามา

พินิจพิจารณาอย่างนีแ้หละ  

อญัญาโกณฑญัญะรูจ้กัอย่างนีแ้ลว้ จิตใจก็ตกกระแสธรรม

วา่ ย ํก�ิจฺ ิสมุทยธมมฺ ํสพพฺนต ํนิโรธธมฺมนฺต ิโถ! ส่ิงใดส่ิง

หนึง่เกิดขึน้แลว้ ส่ิงนัน้ย่อมมีความดบัไปเป็นธรรมดา จิตก็ตก

กระแสธรรมไดเ้ป็นพระโสดาอย่างนี ้เหตฉุะนัน้พวกเราเหลา่

ท่านทัง้หลาย ทัง้คฤหสัถแ์ละบรรพชิตไดม้าพนิิจพิจารณาให้

ปลงปัญญาตรกึตรองใครค่รวญใหรู้แ้จง้แทงตลอด ตามสติ

กาํลงัของตนเองออกไปใครค่รวญดวูา่มนัจะเป็นอยา่งนัน้มัย้ 

รา่งกายของเรานีใ้หม้าพินิจพิจารณาอยา่งนี ้อนันีแ้สดงถึงโทษ

ของรา่งกาย แตร่า่งกายนีม้นัก็เป็นคณุ ของท่ีมีคณุก็ย่อมมีโทษ 

ของท่ีมีโทษก็ย่อมมีคณุเหมือนกนั บดันีจ้ะแสดงถึงคณุของ

รา่งกาย  

เม่ือเราไดร้า่งกายเกิดขึน้มาแลว้ รา่งกายมีคณุอย่างไร คือ

วา่รา่งกายนีเ้รามีแลว้เราจะเอาไปทาํบญุทาํทานการกศุลเช่นมา

เวียนเทียนก็ดี มาไหวพ้ระก็ดี มาสวดมนตน์ั่นก็ดี ทาํวตัรนั่งสวด
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มนตน่ี์ก็ดี นั่งฟังเทศนฟั์งธรรม รกัษาศีล เจรญิเมตตาภาวนาก็ดี 

ก็อาศยัซึง่กายน่ีแหละ เราจะเอาท่ีไหนมาทาํ เราจะรกัษาศีลก็

อาศยักาย เราจะเจรญิเมตตาภาวนาใหรู้แ้จง้แทงตลอด ก็อาศยั

ซึง่กายนั่นแหละ น่ีเรยีกวา่กายมีคณุ เป็นบญุเป็นกศุล เป็นของท่ี

มีคณุอย่างนี ้เรามาเรยีนรู ้มาดใูหเ้ขา้ใจซึง่รา่งกาย รูปธรรม 

นามธรรมน่ีแหละ รูแ้จง้แทงตลอดแลว้ ปัญญาของเราก็เกิดขึน้

อย่างนี ้ก็ถือวา่กายนีเ้ป็นของท่ีมีคณุทีหลงั แตใ่นเบือ้งตน้ให้

แสดงถึงวา่รา่งกายนีเ้ป็นของท่ีมีโทษ บดันีเ้ม่ือปัญญาของเรารู ้

รา่งกายใหเ้ขา้ใจแลว้ เรยีกวา่กายนีเ้ป็นของท่ีมีคณุ ถา้ไมมี่

รา่งกายอนันี ้เราจะไปรูท่ี้ไหน ไปรูรู้ปธรรม นามธรรมไดท่ี้ไหน รู ้

ขนัธห์า้ไดท่ี้ไหน ก็เพราะมีรา่งกายน่ีแหละเราจงึจะพน้ทกุขไ์ด ้

เหตฉุะนัน้จงึถือวา่รา่งกายนีเ้ป็นของท่ีมีบญุมีคณุตอ่บคุคลท่ีมา

พินิจพิจารณากา้วลว่งทกุขไ์ปอยู่ท่ีสขุเกษมสนัต ์ 

เหตฉุะนัน้พวกเราเหลา่ท่านทัง้หลาย เม่ือบคุคลใดมาเรยีนรู ้

มาดใูหเ้ขา้ใจตามพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ ก็อย่า

ไปอวดตนเองวา่เป็นผูเ้รยีนรู ้รูแ้จง้แทงตลอดในธรรมคาํสอน
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ของพระพทุธเจา้ แตใ่หม้าเรยีนรู ้มาดใูหเ้ขา้ใจเทา่นัน้ เม่ือ

บคุคลใดมาเขา้ใจแลว้ บคุคลนัน้ย่อมมีความเบ่ือหนา่ยคลาย

ความกาํหนดั สิน้ความกาํหนดั ไม่ปรารถนาอยากมาเกิดอีกอยู่

ในโลกนี ้วา่มาเกิดอีกย่อมมีความทกุขอ์ยา่งนีแ้หละ เหมือนพวก

เราเหลา่ทา่นทัง้หลายท่ีนั่งอยู่นีน่ี้แหละ ก็ย่อมมีความทกุข์

เหมือนกนั  

เหตฉุะนัน้การแสดงธรรมมาแตต่น้จนอวสานนี ้ส่ิงใดท่ีควร

นาํเอาไปประพฤติปฏิบติัหดักายวาจาจิตของตนเองแลว้ ก็ให้

นาํเอาไปประพฤติปฏิบติักาย วาจา จิตของตนเองไปตาม

ทาํนองคลองธรรมคาํสอน สว่นส่ิงใดแลว้ควรเสียสละปลอ่ยวาง

เหมือนตณัหา อนันัน้ควรเสียสละ ควรปลอ่ย ควรวางเสีย อยา่ง

นีก็้ใหค้วรปลอ่ย ควรวางไปตามสติกาํลงัของตนเอง ใหม้าตัง้อยู่

ในส่ิงท่ีเราควรประพฤติปฏิบติัใหเ้ขา้ใจนัน้ เม่ือเขา้ใจธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้แลว้อย่างนี ้เม่ือบคุคลนัน้มารูแ้จง้แทง

ตลอดตามสติกาํลงัของตนเอง บคุคลนัน้จะไปอยู่ท่ีใดก็ดี จะไป

ยืนอยูท่ี่ใดก็ดี เดินไปท่ีไหนก็ดี นั่งอยู่ท่ีใดก็ดี นอนอยู่ท่ีใดก็ดี 
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ย่อมมีความรูอ้ยู่และตัง้อยู่ ย่อมเป็นผูมี้ความสขุอยู ่เพราะมา

เรยีนรูม้าดใูหเ้ขา้ใจนั่นเอง  

การเทศนามาแตต่น้จนอวสานแสดงเรื่องธมัมจกักปัวตัตน

สตูรโดยย่อๆ พอใหเ้อาไปพนิิจพิจารณาก็เห็นพอสมควรแก่เวลา 

ก็ขอยติุธรรมเพียงเทา่นี ้เอวงัก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/OH_3tV8ITmA 
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