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ภาษิตที่ไดยกขึ้นไว ณ เบือ้ งตนนี้ ถาไมพจิ ารณาตามหลักความจริงแลว ยอมเห็นวา
เปนภาษิตที่แสดงซ้ํา ๆ ซากๆ แตในขณะเดียวกันภาษิตนีเ้ ปนเงาตามตัว สําหรับแสดง
หลักฐานแหงความจริงซึง่ เปนอยูใ นสัตวและสังขารทัง้ หลาย
เนือ้ ความในภาษิตนี้ แปลวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวยอมดับไป การ
ระงับดับเสียซึง่ สังขารทัง้ หลายอันเกิด ๆ ดับ ๆ ไดโดยสิ้นเชิงเปนความสุขอันยิ่ง ดังนี้ คํา
วา สังขารธรรม ที่วาไมเที่ยงก็ดี เกิดขึ้นแลวดับไดก็ดี จะเห็นวาสังขารประเภทใดทีเ่ ปนภัย
แกบรรดาสัตวทง้ั หลายอยู ณ บัดนี้ และสังขารประเภทใดทีเ่ ปนเหตุใหหลัง่ น้าํ ตา เปนเหตุ
ใหเกิดความวิปโยคพลัดพราก เปนเหตุใหเกิดความเสียอกเสียใจ เปนเหตุใหเกิดความรืน่
เริงบันเทิง เปนเหตุใหเกิดความรัก ความชัง ความกอกังวลในใจของเราไมมีจบสิ้น
องคสมเด็จพระผูม พี ระภาคเจาตรัสไววา อนิจจฺ า วต สงฺขารา เราทัง้ หลายพึงทราบ
ใกล ๆ ณ บัดนี้ เปนหลักฐานพยานยืนยันใหเห็นอยูอ ยางคัดคานไมได คือ เจาพระคุณ
พระธรรมเจดีย ซึ่งมีคุณงามความดี บุญญาภิสมภารซึ่งไดสรางสมไวไมนอย ไดอบรมสั่ง
สอนประชาชนใหรดู ี รูช ว่ั ทําตัวเปนคนดีมาเปนอันมาก ทั้งไดกอสรางวัดโพธิสมภรณนี้ให
เจริญรุงเรืองเปนที่บําเพ็ญกุศลของพุทธบริษัททั่วไปเปนเวลากวา ๔๐ ปแลว แตทานก็ตอง
มรณภาพจากความเปนเขาสูค วามตาย นี้ก็คือสังขารธรรมทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลว
แตกดับสลาย ทีเ่ ราใหชอ่ื วา ตาย นัน่ เอง
เพราะเหตุนน้ั ทุกทานพึงทราบวา สังขารธรรมของทานกับสังขารธรรมของพวกเรา
เปนสังขารธรรมประเภทเดียวกัน มีเกิดขึ้นเปนรูป เปนกาย เปนหญิง เปนชาย มีแปร
สภาพขึน้ มาเปนลําดับๆ ตั้งแตคลอดออกมากลายเปนเด็ก เปนหนุม เปนสาว เฒาแก เมือ่
แปรสภาพไปเต็มที่แลว ก็แสดงความแตกดับใหเราทัง้ หลายไดเห็น และไดมีชื่อขึ้นมาวา
ตาย คือ สังขารธรรมประเภทนีเ้ อง เราอยาเห็นวาสังขารธรรมประเภทใด ซึ่งเปนธรรมชาติ
ทีส่ าํ คัญ เปนเหตุใหหลัง่ น้าํ ตาของบรรดาสัตวทง้ั หลายทัว่ ทัง้ โลกนีไ้ มมเี วลาหยุด คือ สังขาร
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ธรรมประเภทนีเ้ ทานัน้ จึงเปนสังขารธรรมทีใ่ หญยง่ิ ในโลก ความรักก็ดี ความชังก็ดี ความ
วิปโยคพลัดพรากก็ดี ความหลงความเพลิดเพลิน ความโศกเศราทัง้ หลายก็ดี เกิดขึ้นมา
จากสังขารธรรมประเภทนีท้ ง้ั นัน้
ฉะนัน้ สังขารธรรมประเภทนี้ ทานจึงยกขึ้นเปนภาษิตตอเนื่องมาแตองคสมเด็จพระ
ผูม พี ระภาคเจาทุก ๆ พระองค ตรัสไวเสมอวา อนิจจฺ า วต สงฺขารา สังขารทั้งหลายไม
เทีย่ ง เกิดขึ้นแลวดับไป ทั้งนี้ สังขารธรรมไมใชวาจะมีแตที่ตายแลวไมเที่ยง มีแตที่ตายนั้น
เกิดขึ้นแลวดับไป พึงนอมเขามาสูต วั เรา กายของเราทุกชิ้นที่ครองเปนเจาของอยู ณ บัดนี้
ก็คือ สังขารประเภทนัน้ นัน่ เอง แปรสภาพไปเชนเดียวกัน มีความแก ความชรา ทนไมไหว
ตองแตก ตองทําลายไปเชนเดียวกับทาน ความรักก็รกั ในสังขารประเภทนี้ ความชังก็ชังใน
สังขารประเภทนี้ ความหลงก็หลงในสังขารประเภทนี้ ดีใจเสียใจก็เพราะสังขารประเภทนี้
เปนเหตุ ไดรบั ความทุกขทรมานก็เพราะสังขารประเภทนีเ้ ปนเหตุ
สังขารประเภทนี้เปนไดทั้งสัตว เปนไดทั้งบุคคล เปนไดทั้งชั้นต่ํา ชัน้ สูง เปนไดทั้งดี
ทั้งชั่ว เปนไดในฝายรูปรางกลางตัว ทั้งดํา ทั้งขาว ทัง้ รูปรางสวยงามและไมสวยงาม คือ
สังขารธรรม ประเภทนี้ทั้งนั้น ขอใหบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลาย จง โอปนยิโก นอมเขามา
สอนตนเสมอ อยาเห็นเพียงวาคนอืน่ ตาย คนอืน่ แตกสลาย คนอืน่ ทุกขยากลําบาก เพราะ
สังขารธรรมประเภทของคนอืน่ สัตวอน่ื เทานัน้ ใหพงึ ทราบวาสังขารธรรมอันนีเ้ ปนเหมือน
กับฝาเทาทีก่ า วไปเปนลําดับ สังขารธรรมประเภทใดทีเ่ กิดมาแลวในโลก ไมสําคัญเทา
สังขารธรรมคือ รางกายของสัตวและบุคคลที่แตกสลาย เดินตามรอยกันไปนี้ตั้งแตครั้งไหน
ครั้งไรมา
เกิดก็เกิดมาแลว จนตนเองซึ่งเปนผูเกิด แก เจ็บ ตาย และเคยเปนมานานแสนนาน
เพราะสังขารธรรมประเภทนีท้ ง้ั นัน้ เคยไดรักไดชัง เคยไดเสียน้าํ ตา และกําลังกาย กําลังใจ
เพราะเหตุแหงสังขารธรรมประเภทนีม้ าแลวนับประมาณไมถว น
เราก็ไมสามารถทราบ
ความเปนมาของเราได นี่คืออวิชชาความงมงายกอตัวเอง ปกคลุมหุมหอจิตใจไวมิใหรู
ความเปนมา ทําใหหมุนเวียนเปลีย่ นกันไปเปลีย่ นกันมาตามภพตามชาติ ตามอํานาจ
วาสนาดีชว่ั เกิดขึ้นเปนรูปรางกลางตัว ปรากฏเปนสัตวบา ง เปนบุคคลบาง เปนคนชัน้ สูง
ชัน้ ต่าํ บาง ติดคุกติดตะรางไดรับความทุกขความลําบาก เปนเทพบุตร เทวดา อินทรพรหม
กลับกลายเปลีย่ นแปลงมาเปนมนุษย สับสนปนเปกันอยูต ลอดเวลา ก็เนือ่ งในอวิชชาความ
หลงตน เปนผูเ คยผานมาแลวอยางนีด้ ว ยกันทุก ๆ คน ก็ไมสามารถจะคํานวณถึงความเปน
มาของตนได
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การกลาวมาทั้งนี้เปนเรื่องของสังขารธรรมทั้งนั้น จึงควรใช โยนิโส คือปญญา
พิจารณาตามหลักธรรมที่เปนจริงซึ่งประกาศอยูทั่วทั้งโลกธาตุ ไมมเี วลาจะสงบเงียบลงไป
ได คือความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เปนไปอยูทั้งสัตวทั้งบุคคล ทั้งนอกบานใน
บาน ทั้งนอกเมืองในเมือง ทัง้ ใตนาํ้ ทัง้ บนบก ทั้งใตดินบนอากาศ สัตวและสังขารมีอยูในที่
ใด ธรรมชาตินี้จะตองเปนเงาเทียมตัว ติดตามสัตวและสังขารประเภทนัน้ ๆ ไป แตยังไม
ถึงของเราเทานั้น เราจึงไมสนใจในสิง่ เหลานีว้ า จะเปนอยางนัน้ หรือไม เมื่อผูเกี่ยวของหรือ
สิ่งเกี่ยวของมีอยูกับเรา เราเปนผูส งวนกรรมสิทธิ์ เปนผูม สี ว นเกีย่ วของในสัตวและสังขาร
ประเภทนัน้ ๆ จึงปรากฏวาสิง่ เหลานีม้ ขี น้ึ เฉพาะในบานเรือน หรือในเครือญาติของเราวา
พอ แม พี่ นอง ลูก หลาน ญาติ มิตร สามี ภรรยาเจ็บไขไดทกุ ข และพลัดพรากจากไปเทา
นัน้
แตเมือ่ พิจารณาตามหลักธรรมชาติแลว สิง่ ทัง้ หลายเหลานีเ้ คยประกาศตนมาตลอด
เวลา พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นในโลกก็ตาม จะไมอุบัติก็ตาม ธรรมชาติ คือ ความเกิด ความ
ตาย และความวิปโยคพลัดพราก ซึ่งมีอยูในสัตวและสังขารนั้น เปนของเคยมีมาแลวแตดึก
ดําบรรพเปนมาอยางนี้ แมปจ จุบนั ในวันนีเ้ ราทัง้ หลายก็เห็นแลว ในโกศของเจาพระคุณ
ธรรมเจดียก็คือโกศแหงคนตายนั่นเอง ทานตายแลวอาราธนาไวในโกศของทาน สวนพวก
เราจะเปนเชนไร จะอยูในโกศหรือนอกโกศก็ตาม หมดชีวติ แลวเขาเรียกวาคนตายหรือสัตว
ตายทั้งนั้น อยูใ นไหปลารา ในน้าํ ปลา ก็คือสัตวตายนั่นเอง ในตลาดเต็มไปดวยสัตวเปน
และสัตวตาย เปนปาชาของสัตวทั่วทั้งดินแดน
ถาเราพิจารณาเรือ่ งความเปนความตายนีแ้ ลวจะได โอปนยิโก นอมเขามาพิจารณา
สังขารที่มีอยูกับตัวของเราซึ่งประคองรักษาอยู ณ บัดนี้ วาจะเปนเชนเดียวกันกับสัตวและ
สังขารทั่ว ๆ ไป โดยไมตองสงสัย เพราะฉะนัน้ คําวา อนิจจฺ า วต สงฺขารา จึงเปนคําสวย
งามและเหมาะสมกับสมัยและสถานที่อยางยิ่ง สถานที่ไดแกโลกอันเต็มไปดวยความเกิด
ความแก ความทุกขทรมาน และเต็มไปดวยความสลาย ตาย พลัดพรากจากสัตวและสังขาร
นีเ้ รียกวาสถานที่ ธรรมะก็แสดงสวมรอยลงในสภาพเหลานี้ ทีม่ คี วามแปรปรวน มีความ
แตกดับหรือมีความเกิดขึ้นแลวแตกดับไปประจําตน ภาษิตที่พระพุทธเจาทรงไวนี้จึงเปน
ภาษิตที่ทันตอสมัยทุกกาล ไมมีวันนี้และวันหนาตลอดกัปตลอดกัลป เมือ่ สัตวและสังขาร
อันเปนสภาพผันแปรเหลานีย้ งั มีอยูต ราบใด พึงทราบวาธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนี้
ยังเปนของจริงอยูตลอดเวลาและเปนสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว ตรัสไวตามหลัก
ความจริงที่เปนไปอยางใด
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ผูม าพิจารณาเห็นสังขารธรรมวาเปนของไมเทีย่ ง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนสิ่งที่
แตกดับ หาสาระแกนสารไมไดแมแตชน้ิ เดียวอยางนีแ้ ลว จะไดถอื เอาเปนแกนสารทําความ
ไมประมาทในสังขารของตนวา เด็กก็ดี หนุมก็ดี ปานกลางก็ดี คนแกก็ดี มันเปนกอนจะ
แตกดับดวยกันทั้งนั้น เพราะเปนสังขารประเภทเดียวกัน เด็กก็คือสังขารนั่นเอง หนุม สาวก็
คือสังขารนัน่ เอง เฒาแกชราก็คอื สังขารประเภทเดียวกัน สังขารประเภทนีเ้ ต็มไปดวยความ
แตกสลาย ความทําลาย เคยเปนมาประจําแผนดินอันเปนศูนยกลางของโลกมนุษยและ
สัตวอาศัยอยู ไมมใี ครจะกลาสามารถนับอานไดวา สังขารประเภทนีเ้ คยเปลีย่ นแปลงตัว
เองมาตั้งแตเมื่อไร เปนธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยูตลอดเวลา
เราทัง้ หลายพิจารณาอยางนีเ้ สมอ จะเปนเหตุใหเกิดอุบายขึน้ ในใจวา สิง่ เหลานีไ้ ม
เทีย่ ง เราจะหาอะไรซึ่งเปนของเที่ยงยิ่งกวานี้ สิง่ เหลานีเ้ ปนทุกข เราจะหาอะไรซึง่ เปนความ
สุขยิง่ กวาสิง่ เหลานี้ สิง่ เหลานีเ้ ปนอนัตตา เราจะหาอะไรซึง่ เปนอนัตตาทีแ่ ทจริงยิง่ กวาสิง่
เหลานี้ ไดจากสภาพธรรมทีว่ า สังขารนีเ้ อง ถาเราเปนนักใครครวญจะตองถือเอาประโยชน
จากสิง่ ทีไ่ มเปนสาระแกนสาร ใหเปนสาระแกสารนีข้ น้ึ ทีใ่ จของเราได ทานกลาวไววา อนิจฺ
จา วต สงฺขารา อยาเห็นวาสังขารทีล่ ว งลับดับไปซึง่ เราไดเห็นก็ดี ไดยินก็ดี วามีแตสภาพ
นัน้ เทานัน้ พึงทราบวาสภาพทีไ่ ดยนิ ไดเห็นอยู ณ บัดนี้ คือตัวเรา ก็คอื สังขารธรรมประเภท
เดียวกัน เดินตามรอยกันไป มีทางสายเดียวกัน เดินกาวเขาไปสูความแตกดับเสมอกัน จน
กระทั่งถึงจุดสุดทายคือ ความตาย เมื่อตายแลวจิตผูไมตายจะตองไปกอกําเนิดเปนสังขาร
ขึ้นมาอีก แตสังขารที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไปครองตัวอยูนั้น จะเปนสังขารมีลกั ษณะเชนไรนัน้
ขึ้นอยูกับกรรมของผูเปนเจาของ
คําวา กรรม ในสถานที่นี้หมายถึงการกระทํา การทําดีจดั เปนกุศลกรรม การทําชัว่
จัดเปนอกุศลกรรม การทํากลาง ๆ จัดเปนอัพยากตกรรม ไมเปนบุญ ไมเปนบาป กรรมที่
ทําเหลานีใ้ ครเปนผูท าํ คนนัน้ เปนเจาของแหงกรรม และเปนผูจะรับผิดชอบชั่ว ดี สุข
ทุกขของตนเอง พึงทราบวาเปนเจาแหงกรรมทุก ๆ ทาน และจะเปนผูรับผิดชอบดี ชั่ว สุข
ทุกข ในกรรมของตนที่ทําขึ้นดวยกันทุกราย เพราะเหตุนน้ั เราทัง้ หลายจึงมีความแตกตาง
กัน แมจะเปนรูปมนุษยที่เกิดขึ้นมาใหชื่อวาคนๆ เหมือนกันก็ตาม ลักษณะอากัปกิริยา
นิสยั มารยาท ความรู ความฉลาด อํานาจวาสนา ความโงเขลาเบาปญญา ความมั่งมี
สมบูรณ จึงไมเหมือนกัน
แมจะอยูในสถานที่อันเดียวกัน อยูบ า นเดียวกัน อยูเมืองเดียวกัน แตความเปน
บุคคลไมเหมือนกัน ความสุขทุกขก็มีมากนอยตางกัน ความโง ความฉลาด มีแปลกตางกัน
แวนดวงใจ
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เปนลําดับ นีท้ า นเรียกวาผลแหงกรรม แสดงขึ้นมาจากกรรมที่ตนทําไวในสถานที่ วันใด
เดือนใด ปใด และชาติใด ตองปรากฏขึ้นกับจิตของผูทํานั้น ผูทําตองเปนเจาของแหงกรรม
เมื่อทําลงไปแลว ผลคือ สุข ทุกข ดีชั่ว จะตองเปนของผูนั้น สุขหรือทุกขตองยอมรับ
เพราะตนเปนผูรับผิดชอบในกรรมของตนเองโดยหลักธรรมชาติ ไมมใี ครมาบังคับใหเรา
เปนผูร บั ผิดชอบในผลแหงกรรมทีต่ นทําไว ทั้งนี้แมจะฝนก็ฝนไปไมได เชน เรามีความ
ทุกขทรมานทางกาย และเดือดรอนทางจิตใจ และมีความอดอยากขาดแคลน เพราะความ
ขัดสนจนทรัพย เราจะหาตัวแทนมาชดใชผลแหงกรรม คือความทุกขของเรายอมเปนไปไม
ได ตองเปนภาระของเราจะตองรับผลกรรมนั้น ๆ โดยถายเดียว
แมผมู คี วามเฉลียวฉลาดและมีสมบัตมิ าก ทั้งไมคอยเกิดโรคภัยไขเจ็บ มีความสุข
กายสบายใจ คิดอะไรมีมาสนองความตองการประหนึ่งเทพบันดาล จะไปไหนมาไหนมีคน
แหแหนและนับหนาถือตา มียศถาบรรดาศักดิ์ศฤงคาร บริวารเงินทองกองสมบัติเหลือจะ
ใชจา ย นําไปฝากไวทธ่ี นาคารก็เปนจํานวนมากมาย นีจ่ ะใหใครมารับภาระของเราไมได
เหมือนกัน เราตองเปนผูร บั ผิดชอบในผลแหงกรรมดีของเราเอง เรื่องของกรรมตองเปน
อยางนี้ และเจาของแหงกรรมดีคือใจดวงรูอันนี้ เพราะเหตุนน้ั ใจจึงเปนของสําคัญซึ่งครอง
รางกายอันนี้อยู และใจเปนของสําคัญทั้งทางโลกและทางธรรม เราจึงไมควรประมาทใจ
พยายามอบรมไปในทางทีดี จนชินตอนิสัย
คําวาทางทีด่ นี ้ี คืออยูทางโลกก็ทําตนใหเปนพลเมืองดี ประกอบทางธรรมก็เปนผูมี
ความมุงหวังตออรรถตอธรรม ตอกุศลอยางยิ่ง นีเ่ รียกวาอบรมบมนิสยั ของเราใหมคี วาม
เคยชินตอความดี จนเปนนิสยั ติดใจ เมือ่ นิสยั ทีเ่ คยอบรมในทางความดีจนเคยชินแลวนัน้
ผลคือ ความดีที่ปรากฏแกใจที่เปนเจาของและผูรับผิดชอบ จะปรากฏตั้งแตความดีทั้งนั้น
ปรารถนาสิง่ ใดไดสมหวัง เพราะสิ่งที่หวังนั้นคือสมบัติของการกระทําที่ตนไดกอเหตุไวแลว
เราจะจําไดหรือไมไดก็ตาม ผลนัน้ เราจะปฏิเสธไมได
เชนเดียวกับเรียนหนังสือในคราวเปนนักเรียน เราคงจะจําไมไดทุกระยะเวลา เรา
เรียนวิชาความรูใ นโรงเรียนนัน้ ๆ ตัง้ แตวนั เริม่ แรก เราเขาโรงเรียนวันทีเ่ ทาไร วันหนึง่ ครู
สอนวิชาใหเรากีว่ ชิ า และวิชาทีค่ รูสอนเรานัน้ เราจําไดวนั หนึง่ กีข่ อ และจากวันนัน้ จนถึงวัน
นีเ้ ราไดเรียนมาจากครูกค่ี น กี่วิชา และกีแ่ ขนงทีเ่ ราไดศกึ ษาจากครูและโรงเรียนนัน้ ๆ นับ
แตเบือ้ งตนหัดเรียนสระและพยัญชนะ และบวกลบ คูณหาร และวิชาทัง้ หมดทีบ่ รรจุอยูใ น
หัวใจของเรา ณ บัดนี้ เราเรียนมากีว่ นั ในวันหนึง่ เราไดรบั ถายทอดความรูจ ากครูมามาก
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นอยเทาไร ไมมีใครจะสามารถรูไดในวิชาของตนทั้ง ๆ ทีต่ นเปนผูเ รียนมาเอง แตจะ
ปฏิเสธไมไดวา เราไมมคี วามรู
นึกถึงตัว ก. ก็ออกมาทันที นึกถึงตัว ข. ตัว ค. ก็ออกมาทันที นึกถึงสระพยัญชนะ
นึกถึงเลขตั้งแตเลข ๑ ถึงเลขทีเ่ ราตองการและตามหลักวิชาทีเ่ ลาเรียนมาทัง้ หมด พอนึกถึง
ตัวไหนก็ออกมาทันที แมเราจะจําชือ่ จําเสียงของครูซง่ึ เปนผูถ า ยทอดวิชาความรูใ หแกเรา
ไมได และเราเปนผูร บั ถายทอดจากครูมาสักกีค่ น กีโ่ รงเรียนและกีว่ ชิ าก็ตาม การจําไดหรือ
ไมไดนั้นไมเปนสิ่งสําคัญ สิ่งที่ปฏิเสธไมไดคือ ความรูท เ่ี ราเรียนมาจากครู เวลานีป้ จ จุบนั
อยูท ใ่ี จของเราเทานัน้ นึกอะไรก็ปรากฏขึ้นมาตามตองการขอนี้ฉันใด คุณงามความดีทเ่ี รา
ไดสรางไวก็เหมือนกัน ไมจําเปนที่เราจะจําไดทุกแงทุกกระทงวาเราไดทําคุณงามความดีไว
กี่ครั้ง อบรมบมนิสัยของเรามากี่ชาติกี่ภพ ผลที่ปรากฏก็ตองอยูที่ใจของเรา เชนเดียวกับ
ความรูท เ่ี ราเรียนมาจากครูฉะนัน้
ทีนจ้ี ะอธิบายหลักแหงกรรม ซึง่ เปนเจาตัวแหงวัฏฏะ และยอนอธิบายถึงเรื่องวัฏ
จักร คือดวงใจนี้ที่จะใหกอรูปกอนาม เมือ่ มีคณ
ุ งามความดีทเ่ี ราสรางไวแลว เราตายไปแลว
ก็จะตองไปเกิดสถานที่ดี คติที่งาม สิง่ ทีจ่ ะมาเปนสมบัตขิ องเราลวนแลวแตเปนสิง่ ทีเ่ ราพึง
ปรารถนาทัง้ นัน้ นี้ขึ้นอยูกับกรรมดี แมเราจะจําชือ่ จํานามของกรรมดีและจําวันที่ เวลาเรา
กระทํากรรมดี วาไดกระทําไวกี่ครั้งไมไดก็ตาม ไมเปนปญหาอะไร ที่สําคัญก็คือ สิง่ ทีเ่ ราได
รับเปนเจาของนั้นมีแตของดีทั้งนั้น เปนลูกก็ดี เมียก็ดี ผัวก็ดี หลานก็ดี ญาติมติ รสหายทัง้
หลายที่เกี่ยวของกับเรามีแตคนดี ใคร ๆ ที่มาคบคาสมาคมกับเราทั้งใกลทั้งไกลมีแตคนดี
สมบัติ บริวารที่อยูในครอบครองมีแตของดีทั้งนั้น นี่เกิดขึ้นจากกรรมดีของเรา
ทีนถ้ี า ทํากรรมชัว่ เลาก็เชนเดียวกัน ใครจะนับอานไดมากนอยหรือไมไดก็ตาม จะ
ตองมาแสดงใหเราเห็นอยูใ นตัวของเรานีเ้ อง อะไรที่เปนของเรากลายเปนของชั่วเสียทั้งนั้น
ผูหญิงก็ดี ผูชายก็ดี เมื่อเปนลูกของเขาอยูก็รูสึกวาดี แตตกมาเปนเมียเปนผัวของเราแลว
มันกลายเปนขาศึกไปทั้งนั้น แมลูกหญิงลูกชายที่เกิดในหัวอกของเราแทมันก็ไมดี สุภาพ
บุรษุ สุภาพสตรีเมื่อมาเกี่ยวของกับเรากลายเปนคนไมดีไปตาม ๆ กัน สมบัติทุก ๆ ชิ้น
เมื่อเปนของคนอื่นมันดี เมื่อตกทอดมาเปนของเราเลยกลายเปนของเกไปเสียทั้งนั้น นีเ่ ปน
เพราะความชั่วมันอยูกับตัวของเรา หลักใหญคือเจาของผูรับผิดชอบมันอยูกับตัวเราซึ่งทํา
ชัว่ เอาไว สิ่งทั้งหลายตกทอดมาถึงเราจึงกลายเปนของชั่วไปตามเรา เราจะตําหนิวา สิง่ นัน้
ไมดีก็ไมได เพราะเจาของมันชั่ว มันก็กลายเปนของชั่วตามเจาของ เจาของหมายถึงใจผูทํา
ใจที่ครองรางอยู จึงหมายเอาหมดทัง้ ตัวของเรานีว้ า เปนผูช ว่ั เรือ่ งกรรมมันเปนอยูเ ชนนี้
แวนดวงใจ
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นีอ่ ธิบายถึงเรือ่ งกรรม หลักทีใ่ ชเปนความหมุนเวียนเปลีย่ นแปลง เกิด แก เจ็บ
ตาย ไมแลวไมเลาเปนอยางนี้ ถึงอยางไรก็ตาม เมื่อคุณงามความดี คือกรรมอันดีซึ่งเราได
พยายามอบรมสัง่ สมเอาไว จนเปนผูช นิ ตอนิสยั ในทางความดีแลวนัน้ แมจะเดินไปตาม
ถนนหนทางทีเ่ ราจะไปสูจ ดุ ตาง ๆ เชนเดียวกับมนุษยในโลกเขาก็ตาม แตผูที่มีทรัพย
สมบัตเิ ปนเทพบันดาลแลว ยอมไปดวยความสะดวกกายสบายใจ ขึ้นเครื่องจักร เครือ่ ง
ยนต จอดที่ไหนพักที่ไหนมีบานพัก มีโรงแรม มีตลาดรานคา จะจับจายใชสอยอะไรก็ได
สะดวกดวยเงินของเขา แตผูมีทรัพยสมบัตินอยหรือไมมีทรัพยสมบัติเลย เดินตากแดดวัน
ยังค่ําแทบจะตายไดทานไมกี่บาท แมที่พักก็ตองอาศัยรมไมนอนอยูกับดิน กินอยูกับหญา
ไมมีหลังคาเครื่องปกปดกําบัง ยุงกัดแมลงตอม ฝนตกแดดออก เราเปนผูร บั เคราะหทง้ั
นัน้ จนกวาจะถึงทีเ่ ขาประสงคกก็ นิ เวลานาน
ความแตกตางกันแหงการเดินทาง แมจะไปในทางสายเดียวกันก็มคี วามชาความเร็ว
มีความสะดวกขัดของตางกันอยางนี้ เพราะการกาวไปแหงบุคคลทั้งสองจําพวกนี้มีความ
ตางกัน คนจําพวกที่กลาวไวกอนนั้นคือจําพวกที่มั่งคั่งสมบูรณ มีทรัพยมาก จะไปไหน
สะดวกสบาย เหมือนมีนางขับกลอมบํารุงบําเรอ มีผบู ริการคนรับใชอยูต ามระยะทางจนถึง
สถานที่อยู เพราะเงินทองของมีคา เปนเจาอํานาจวาสนา เกิดมาจากเจาของเองที่หามาได
ดวยความชอบธรรม กลายเปนความสุขแกตนเอง แตพวกคนขางหลังนั้น ไปไหนก็อด
อยากขาดแคลน ทางก็แรนแคนกันดาร ไมมคี วามสะดวกกายสบายใจ แมไปถึงแลวจะหาที่
พักอาศัยก็ไมได เปนความไมสะดวกไปเสียทั้งนั้น
เราเดินอยูใ นวัฏสงสารก็เหมือนกัน บางคนเกิดมาไมมีโอกาสที่จะไดเห็นความสุข
ความเจริญ เห็นแตความทุกขความขนแคน หาเชากินเย็นไมพอปากพอทอง ลําบากลําเค็ญ
เข็ญอกเข็ญใจ ไรทรัพยอับปญญา หากินวันหนึง่ ๆ ควรจะพอปากพอทองก็ไมพอ สองวัน
สามวันจะอิ่มทองวันหนึ่งก็ทั้งยาก ทั้ง ๆ ที่ของในโลกนี้มีไมอดและมีเต็มอยูทั่วแผนดิน
ตามตลาดรานคาทัว่ ๆ ไป แตจะถือมาเปนสมบัติของตัวนั้น มันจนใจที่ไมมีอะไรจะแลก
เปลี่ยนและไมมีเงินจะซื้อ สุดทายก็ตองยอมอดแสบทอง นอนบนแผนดิน เราเห็นอยูเ ต็ม
ตาในตลาดเมืองอุดรของเรานี้ มีทั้งคนมั่งมี มีทั้งคนจน นอนอยูต ามถนนหนทาง ไมมีเสื้อ
ผาจะปกปดกาย แมกางเกงตัวหนึ่งก็ติดตอกันไมรูกี่ชิ้น ชิ้นนั้นตอชิ้นนี้ ปะ ๆ ชุน ๆ เต็มไป
ดวยความขาดวิน่ แหงกางเกงและเสือ้ ผาทีเ่ ขานุง หม
ความเปนทัง้ นีเ้ พราะความจนบังคับ มองดูแลวนาทุเรศ สงสารในความเปนมนุษย
ตาดํา ๆ เหมือนกัน ซึ่งเปนไดถึงอยางนี้ ผูท เ่ี ปนเศรษฐีมเี งินลาน ๆ ในอุดรธานีนก้ี ม็ มี าก
แวนดวงใจ

๑๓๐

๑๓๑

เหตุใดคนเหมือนกัน ฐานะความเหลื่อมล้ําต่ําสูงจึงตางกันอยางนี้ ขอนี้เราจะไปตําหนิติ
โทษคนที่เขาจนก็ไมได จะไปชมคนมั่งมีถายเดียวก็ไมได เพราะมีก็ขึ้นอยูกับกรรม จนก็ขึ้น
อยูก บั กรรม กรรมนัน้ ก็มอี ยูก บั เราเหมือนกัน ถาเราตองการใหเปนคนประเภททีน่ า สังเวช
และนาขยะแขยง เราก็ตองทํากรรมอยางนั้น ตองเปนคนอยางนั้น ถาเราตองการเปนคนมัง่
มีเราตองพยายามฝกฝนอบรมตัวเรา ดัดแปลงตัวเราใหเปนผูห นักในทางความดี มีความ
ขยันหมัน่ เพียร มีความอุตสาหพยายามทุก ๆ ทางที่จะใหเกิดขึ้นแหงโภคสมบัติ เราก็จะ
กลายเปนคนที่สองขึ้นมาในคนดีและมั่งมีตามบุคคลประเภทที่กลาวนั้น สิง่ ทัง้ หลายในโลก
นี้พอทําไดหาได เกิดขึ้นจากน้ําใจเปนของสําคัญ
นีอ่ ธิบายถึงการทองเทีย่ วในวัฏสงสาร เปนของแตกตางกันโดยอํานาจวาสนาบุญญา
ภิสมภารอยางนี้ ผูม อี าํ นาจวาสนาสามารถแลวนัน้ ไปในทางใดก็ไมมีความยุงเหยิง เปนไป
ดวยความสวัสดี จะมาเกิดในโลกนี้ก็ไมไดรับความทุกขลําบาก จนถึงจุดหมายปลายทางคือ
ความพนทุกขได เชน องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของเรา ปรากฏวาเวลามาประสูตใิ น
ตระกูลกษัตริย เปนพระเจาแผนดินครองกรุงกบิลพัสดุ ไมมีความขัดของขาดแคลน มีแต
ความสะดวกไปเสียทั้งสิ้น ทัง้ โภคสมบัตศิ ฤงคารบริวาร เครื่องทรงทุกอยางไมมีอะไรขัด
ของ บําเพ็ญคุณงามความดีในเวลาพระองคเสด็จออกบวช ก็ตรัสรูเ ปนศาสดาของโลก
เสด็จไปทีไ่ หนก็มแี ตมนุษยเทวบุตรเทวดาบูชาวันยังค่าํ คืนยังรุง เต็มไปดวยเครื่องสักการะ
จะวาเกิดขึ้นดวยอํานาจของพระพุทธเจาก็ไมใช แตเกิดขึ้นเพราะความดีของพระองคตาง
หาก แมพระพุทธเจาที่ปรากฏขึ้นในพระองคก็เกิดจากคุณงามความดี
นี่ก็เหมือนกัน ผูใดมีปญญาเฉลียวฉลาดพินิจพิจารณาอบรมจิตใจของตน แมจะมา
เกิดในโลกมนุษยก็จะเปนคนดีมีพออยูพอกิน พอเปนพอไป ที่อยูอาศัยปจจัยเครื่องใชสอย
ตลอดถึงสมบัติที่มีวิญญาณและไมมีวิญญาณ จะเปนลูกเปนเมียเปนผัวและเพือ่ นฝูง จะ
เปนคนดีมสี งาราศีเปนทีไ่ ววางใจกันได นีก่ เ็ กิดขึน้ เพราะอํานาจแหงความดี เมือ่ เราทอง
เทีย่ วในวัฏสงสารอยู ก็ขอใหไดรับความสะดวกกาย สบายใจเพราะอํานาจแหงกรรมดี เมือ่
อํานาจวาสนามีจนเพียงพอแลว เราก็จะปรากฏ เตสํ วูปสโม สุโข จะระงับซึ่งสังขารที่เต็ม
ไปดวยความเกิด แก เจ็บ ตายอันนี้เสียได
คําวา เตสํ วูปสโม สุโข การระงับสังขารนีม้ สี องประเภท คือ การระงับสังขารภาย
นอก ไดแกสงั ขารรางกายนีป้ ระเภทหนึง่ ระงับสังขารภายใน คือความคิด ความปรุงของใจ
ซึง่ เกิดขึน้ เพราะอํานาจอวิชชาอันเปนตัวบงการนัน้ ประเภทหนึง่ เหตุทจ่ี ะปรากฏสังขารภาย
นอกคือรางกายนี้ขึ้นมา ก็เนือ่ งจากสังขารภายใน คือความปรุงความคิดของใจเปนเหตุกอ
แวนดวงใจ

๑๓๑

๑๓๒

เหตุ จะปรากฏสังขารภายในขึน้ มาเพราะอํานาจแหงอวิชชา คือความหลงตัวเอง แมจะ
เทีย่ วเกิด แก เจ็บ ตายอยูกี่กัปกี่กัลปนับชาติไมได ก็ไมสามารถจะถอนตนออกจากวัฏฏะนี้
ได ทานเรียกวา อวิชชา ความหลงในความเปนอยู ในความรูอยูของตน จะทุกขลําบากก็ดี
สุขก็ดี ตนไดเคยรูเ คยเห็น เคยประสบมาจนเพียงพอ แตก็ไมรูทางจะออกจากสงสารจักร
อันนี้ได จึงเต็มไปดวยความสุข ความทุกขระคนปนเป
เชนเดียวกับขาวและแกลบรําผสมกันอยู รับประทานก็ไมมีความเอร็ดอรอย โลกที่
มีความเจือปนไปดวยทุกข แมจะมีสุขก็สุขเพื่อทุกข เปนของเจือปนกันอยูเชนนี้ ทานจึงให
นามโลกนีว้ า โลกสังขารธรรม ไดแก อนิจจฺ า วต สงฺขารา แปรปรวนอยูต ลอดเวลา ขณะ
เกิดมีความยิ้มแยม แตขณะตายมีความเสียใจ นัน่ มันเกิดจากสาเหตุคอื ความหลงสังขาร
อันเกี่ยวกัน ทีแรกเมื่อเกิดขึ้นมาเปนหญิงก็ตาม เปนชายก็ตาม แหม ลูกเรานีม้ นั สวยเหลือ
เกิน มันนารักนาปลืม้ ใจเหลือเกิน ทั้งมีความฉลาดรอบคอบ บอกงาย สอนงาย ไมดื้อดึงฝา
ฝนคําสอนของพอแมผูปกครอง พอตายเทานั้นรองไหโฮ นีก่ ค็ วามหลงสังขารนัน่ เอง ถาเรา
คิดไมรอบคอบแลวจะเห็นแตไดทา เดียว ไมคิดดูทาเสีย นีแ่ สดงวาไมพจิ ารณาถึงหลักเหตุ
ผลคือความจริง จึงเกิดความเดือดรอนเมื่อภายหลัง
ความดีใจทีไ่ ดในเบือ้ งตนเลยไมพอกับความเสียใจทีไ่ ดรบั ภายหลัง เบือ้ งตนมีความ
ดีใจที่ไดอะไรมาตามความปรารถนา แตเวลาสิง่ นัน้ กลับกลายพลัดพรากจากไปเสีย เลย
เกิดความเสียใจขึน้ มา ยิง่ มากกวารายไดทป่ี รากฏขึน้ นัน้ เสียอีก เพราะขาดเหตุผล รายได
กับรายเสียจึงไมเพียงพอกัน คนที่มีเหตุผลไมคิดเชนนั้น คนที่มีหลักธรรมแลวยอมคิดเห็น
ทั้งไดขึ้นมาและรูรอบคอบทั้งเสียไป จึงไมเสียใจ สังขารประเภทนีป้ รากฏขึน้ พึงทราบวา
เงาคือความดับ มันจะตองมาตาม ๆ กัน แตไมวนั ใดก็วนั หนึง่ เทานัน้ ตองแนนอนในความ
แตกสลายในความดับไปของสังขารธรรมประเภทนี้ แมสมบัติอื่นที่ไดมาและเสียไปก็ควรมี
หลักเหตุผลเปนเครือ่ งค้าํ ประกัน จะบรรเทาความดีใจเสียใจลงได ไมรนุ แรง สังขารธรรม
คือ กายปรากฏขึน้ มาจากสังขารภายใน สังขารภายในปรากฏขึน้ มาจากอวิชชาคือความหลง
ตัวเอง เมื่อมีศีล มีสมาธิ มีปญญา เปนเครือ่ งอบรมตนจนสามารถแกกลาแลว จะไมเห็นตัว
วัฏฏะที่หมุนอยูกับหัวใจของตนตลอดเวลาไดอยางไร
การพยายามทําใจของเราใหเห็นบอแหงความหมุนเวียนของตนเอง องคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้ชองทางวา จงพยายามใหทานจะเปนทานประเภทใด คืออภัยทาน
ก็ตาม ทานดวยวัตถุสิ่งของก็ตาม มากนอยไมสําคัญ สําคัญที่ทําอยูเสมอ นีเ่ ปนผล และเปน
ชองทางหรือเปนเครื่องมืออันหนึ่ง พยายามรักษาศีลไดมากนอยก็ตาม ดวยความเต็มอก
แวนดวงใจ

๑๓๒
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เต็มใจ นี่จัดวาเปนเครื่องมือที่จะแกตัวอวิชชาอันมืดเต็มดวงนั้นได สมาธิคือความสงบของ
ใจเปนทางหรือเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่จะแกตัววัฏฏะนั้นได ปญญาคือความเฉลียวฉลาด
นับแตปญญาขั้นตนจนถึงปญญาขั้นสุดทาย เปนเครื่องมือแตละขั้นๆ ที่จะแกไขอวิชชาดวง
นั้นใหได เมื่อเปนผูมีศีล สมาธิ หรือมีทาน ภาวนาจนเพียงพอแลว วัฏฏะจะซุมซอนอยูที่
ไหน และจะไปไหนในเขาลูกใดเลา วัฏฏะไมไดอยูในกนนรกกับพระเทวทัต ซึ่งจะตามแก
ไขยาก แตมันอยูกับใจของเราทุกทาน
เราเปนนักทองเทีย่ ว เปนนักเกิด แก เจ็บ ตาย มาดวยกัน ไมมีใครแพใครชนะ ไม
มีใครไดเปรียบใคร เรือ่ งความเกิด ความตาย ความสลาย ความทําลาย ความวิปโยคพลัด
พรากจากสัตวและสังขาร การทองเทีย่ วในวัฏสงสารนีม้ คี วามเสมอภาคกัน ทําไมเราจะไม
สามารถเห็นตัวจักรซึง่ ทําใหเราหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา ทําใหเกิด ๆ ตาย ๆ
ทุกขยากลําบาก หมุนเวียนอยูอยางนี้ตลอดทั้งกัปทั้งกัลปไดเลา เมือ่ ปญญามีความสามารถ
พินจิ พิจารณาเขาไปจนเห็นจิตซึง่ เปนเจาวัฏจักร อันเต็มไปดวยอวิชชาหมุนรอบตัวเองอยู
อยางนีช้ ดั เจนแลว เราตองทําลายจิตทีเ่ ปนวัฏจักรนีเ้ สียไดดว ยอํานาจแหงปญญาแท
เมื่อปญญาไดทําลายวัฏจักร คือจิตที่เปนอวิชชานี้เสียไดแลว คําวา เตสํ วูปสโม สุ
โข ความระงับเสียซึง่ สังขารนัน้ มันระงับดับไปเอง เชนเดียวกับตนไมทเ่ี ราถอนขึน้ มาทัง้ ราก
ไมมีอะไรเหลือ กิ่งกานสาขาทุกชิ้นที่มีอยูในตนไมนั้น ตลอดลําตนเขาเราไมตองไปทําลาย
พอรากเหงาของตนไมนั้นถูกถอนขึ้นมาหมดเทานั้น อวัยวะทุกชิ้นของตนไมนับวันจะเหี่ยว
ยุบยอบและตายไป ไมมีชิ้นใดเหลืออยู ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะเปนสังขารทีว่ า รูป
สังขารคือกายนี่ก็ตาม สังขารทีค่ ดิ ปรุงขึน้ ภายในจิตใจ จะคิดปรุงถึงเรื่องอดีตอนาคต ให
ปรากฏเปนบุญเปนบาปในปจจุบนั ก็ตาม จะตองดับไปหมด เพราะอวิชชาซึง่ เปนหัวหนาวัฏ
จักร หัวหนาของสังขารซึง่ เปนตัวสมุทยั นี้ ไดถกู ทําลายหายสูญสิน้ ไปจากหัวใจแลว จะ
เหลือแตพุทโธทั้งแทง ไดแกใจที่บริสุทธิ์เทานั้น
นัน่ แหละเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข ความระงับดับเสียซึง่ สังขารอันเปนบอเกิดแหง
สมุทัยไดสิ้นสุดลง เพราะอํานาจปญญาอันมีกําลังกลา สามารถประหัตประหารตัวอวิชชา
ซึง่ เปนเสนียดจัญไรนัน้ ไมมอี นั ใดเหลืออยูภ ายในใจแลว แลวจึงกลายเปน เตสํ วูปสโม สุ
โข ความระงับดับเสียซึง่ สังขารทัง้ หลายนัน้ ไมมีอันใดจะไปกอความทุกขทรมาน ไมมีอัน
ใดจะไปกอความทุกข ความลําบาก ความดีใจ เสียใจอีกแลว แมสังขารคือรางกายยังครอง
ตัวอยู แตสงั ขารประเภทสมุทยั ทีเ่ ปนเครือ่ งหลอกลวงจิตใจใหยนิ ดียนิ ราย ใหเกิดความดี

แวนดวงใจ

๑๓๓

๑๓๔

ใจเสียใจ ใหเกิดความทุกขยากลําบาก ดับไปแลว เชนเดียวกับเตาไฟ เมื่อหมดเชื้อไฟอยู
ภายในเตาแลว จะใสฟนเขาไปมากนอยก็สักแตวาเปนฟนเทานั้น ไมกลายเปนไฟขึ้นมาได
ใจถึงจะเรียกวาใจก็ตาม แตใจนี้ไมมีเชื้อคืออวิชชา สังขารปรุงขึน้ มาก็เปนธรรมลวน
ๆ คิดเรื่องอะไรก็เปนธรรมลวน ๆ เวทนาถึงจะเสวยทุกขบางตามสภาพของขันธที่มีอยู ก็
ไมเปนเหตุจะใหเกิดความลุมหลงแตอยางใด วิญญาณความรูใ นสิง่ ทีจ่ ะมาสัมผัสก็รบั รูโ ดย
ธรรม ไมรบั รูด ว ยความหลง ไมรับรูเพื่อเปนเหตุใหเกิดทุกข ใหเกิดสมุทัย สั่งสมกิเลสขึ้น
มา เลยกลายเปนขันธลว น ๆ คือขันธไมมีกิเลสตัณหา นีท่ า นเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข ผู
ถึงธรรมดวงนี้แลวเรียกวาเปนผูถึงแดนแหงความพนทุกข
แมจะมีธาตุมีขันธอยูก็ไมมีความเดือดรอนภายในใจ เปน เตสํ วูปสโม สุโข อยู
ตลอดเวลา แตสังขารในขันธหานี้จะระงับไปไมได เมื่อรูปขันธนี้ยังไมแตก จะตองใชอยูเปน
ธรรมดา เหมือนพระพุทธเจาของเรา ทานตรัสรูแ ลวยังอาศัยขันธทง้ั หานีเ้ ปนเครือ่ งมือ
ประกาศศาสนา คืออาศัยรางกายเดินเหินไปสูท ต่ี า ง ๆ เพือ่ สัง่ สอนบรรดาสัตว อาศัยสังขาร
ความคิดความปรุงภายในใจของพระองค เพือ่ ชีแ้ จงแสดงธรรมใหบรรดาสัตวทง้ั หลายฟง
อาศัยสัญญาจําวาคนนัน้ คนนีอ้ ยูบ า นนัน้ เมืองนัน้
เปนผูสมควรจะรับธรรมของพระองค
ทานไดขนาดไหน วิญญาณความรับรูว า ใครเขาใจในพระสัทธรรมของพระพุทธเจา และใคร
ไมเขาใจ เมือ่ มีการตอบรับหรือมีการสนทนากัน
เพราะฉะนัน้ ขันธหานี้จึงเปนเครื่องมือประกาศศาสนา แตไมใชขันธที่จะทําพระ
องคใหวุนวายเหมือนแตกอนมา ขันธที่ทําพระองคใหวุนวาย ไดแกขันธที่มีอวิชชาครองตัว
อยู และเปนเครื่องมือของอวิชชาที่มีบัญชาออกมาทางไหน ก็กลายเปนสมุทัยไปทั้งนั้น
เดือดรอนวุนวายไปทั้งวันทั้งคืน เพราะเหตุแหงขันธเหลานีไ้ ดรบั การกดขีบ่ งั คับออกจาก
สมุทัยตัวใหญ ไดแก อวิชชา เมื่ออวิชชาดับไปแลว พึงทราบวาสังขารอันเปนสมุนของ
อวิชชาไดดับลงไปพรอมในขณะเดียวกัน จึงเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข การระงับดับเสียซึง่
สังขารทานกลาววาเปนความสุขอันยิง่ นัน้ หมายถึงธรรมดวงนี้เอง
บรรดาเราทุก ๆ ทาน สังขารที่เปนตัวสมุทัยกอความยุงยากแกตนอยูทั้งวันทั้งคืน
เราก็พอทราบอยูภ ายในจิตใจ เมื่อไดอบรมจิตใจใหเปนไปเพื่อความสงบเราก็พอทราบได
จนกระทัง่ เรามีปญ
 ญาสามารถประหัตประหารกิเลสอาสวะเขาไปเปนชัน้ ๆ ตัง้ แตชน้ั หยาบ
ขัน้ กลาง ชั้นละเอียด จนถึงชั้นละเอียดที่สุด ไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจ แมแตอวิชชาที่
เปนเจาการแหงวัฏจักรก็ไดถูกทําลายลงแลวดวยปญญาไมมีอะไรเหลืออยู กลายขึน้ มาเปน
เตสํ วูปสโม สุโข ระงับสังขารอยางราบคาบ เมือ่ สังขารภายในใจทีเ่ ปนไปเพราะอํานาจ
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แหงอวิชชาดับไปแลว ก็ไมสรางเปนสังขารประเภทใหมขึ้นมา มีความระงับดับเสียซึง่
สังขารอยูตลอดเวลา แมออกจากรางนี้แลวก็ไมเขาไปสูปฏิสนธิที่ไหน ไมตองเปนนักเกิด
แก เจ็บ ตายตอไปอีก
เหมือนพระพุทธเจาของเรา เพราะทานระงับดับเสียไดซง่ึ สังขารอันเปนตัวเสนียด
จัญไร อันเปนเหตุใหทอ งเทีย่ วในวัฏฏะนีเ้ สีย ไมมีอันใดที่กอกําเนิดตอไปอีก เปน สุคโต
เสด็จไปดีมาดี แนะนําสัง่ สอนประชาชนทัง้ หลายใหเปนประโยชน เมื่อถึงกาลอายุขัยของ
พระองคแลว พวกเราทัง้ หลายเรียกวา ปรินิพพาน ปลอยสังขารอันนีไ้ วใหโลกไดกราบไหว
บูชา หรือปลอยใหเปน ดิน น้าํ ลม ไฟ ไปตามธรรมชาติ ธรรมชาติทแ่ี ทจริง คือ วิมุตติพุท
โธ ของพระองค เปนสมบัติของพระองคเจาแตผูเดียว นีเ่ รียกวาสมบัตทิ เ่ี ปน เตสํ วูปสโม
สุโข เปนธรรมทั้งแทง เปนความบริสทุ ธิล์ ว น ๆ ไมมีอันใดเจือปน
นีแ่ ลธรรมเทศนาวันนีไ้ ดแสดงเรือ่ งสังขารธรรม บรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลายไดยนิ วา
อนิจจฺ า วต สงฺขารา จะเขาใจวาเปนภาษิตทีก่ ลาวซ้าํ ๆ ซาก ๆ แตธรรมชาติที่ถูกกลาวคือ
ความตาย มันตายอยูตลอดเวลา แมอยู ณ บัดนี้มันก็ตายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ทีเ่ ราอยูน ม่ี นั ก็ตาย ในบาน ในปา ภูเขา ลําเนาไมมนั ก็ตาย ในน้าํ มันก็ตาย บนบกมันก็ตาย
ตายทั้งวันทั้งคืน ถาหากวามีเสียงเหมือนกับเสียงปนแลว เยือ่ หูของเราทัง้ หลายแตกทําลาย
ไมมีอันใดเหลือ เพราะความแปรมันก็ดังขึ้นมา ความแตกความสลายมันก็ดังขึ้นมา ความ
ทุกขยากลําบากในครอบครัวเหยาเรือนแตละครอบครัว มันก็ดังขึ้นมา สัตวไดรบั ความ
ทุกขมันก็ดังขึ้นมา ที่อยูใตน้ํามันก็ดังขึ้นมา อยูบนบกมันก็ดังขึ้นมา แมที่สุดพวกเรานั่งฟง
เทศนอยู ณ บัดนี้ เกิดความทุกขตางก็จะดังขึ้นมาเหมือนกับเสียงปนดังเรื่องกองทุกข เยือ่
หูก็จะไมสามารถตานทานอยูได เพราะกองทุกขมันประกาศลั่นโลกอยูอยางนี้
เมือ่ เปนเชนนีจ้ ะไมใหวา อนิจจฺ า วต สงฺขารา อยางไร มันเปนซ้าํ ๆ ซาก ๆ อยู
ตลอดเวลา ตองแสดงตามความจริงที่มันเปนอยูเชนนี้ ใหบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลายได
พิจารณาวา สิ่งทั้งหลายเหลานี้เมื่อมีอยูมันก็แสดงเสียงลั่นอยูตลอดเวลาอยางนี้ แตมันไมมี
ปนใหสญ
ั ญาณแกเรา ในขณะความทุกขหรือความแปรปรวนปรากฏขึน้ ในสัตวและสังขาร
แตละราย ๆ จึงคลาย ๆ กับวามีทกุ ขแตเราคนเดียว มีความเดือดรอนแตเราคนเดียว มี
ความฟุง ซานวุน วายแตเราคนเดียว มีความยากลําบากแตเราคนเดียว ขัดสนจนทรัพยและ
อับปญญาแตเราคนเดียว ไมดแี ตเราคนเดียว โลกเขาคลายกับวาเปนทองคําไปหมด ทีจ่ ริง
โลกมันโลกเดียวกัน ธาตุขันธอันเดียวกัน โลก อนิจจฺ า วต สงฺขารา อันเดียวกัน หัวใจอัน
เดียวกัน มันเปนทุกขอยางเดียวกันนี่เอง
แวนดวงใจ

๑๓๕

๑๓๖

ขอใหบรรดาทานผูฟ ง ทัง้ หลายพินจิ พิจารณาในภาษิตทีไ่ ดยกขึน้ ไววา อนิจจฺ า วต
สงฺขารา สังขารทัง้ หลาย ภายนอกภายใน ทั้งของทานของเรามันไมเที่ยง อุปฺปาทวยธมฺมิ
โน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เกิดขึ้นแลวไมวาอยูที่ไหน ๆ มันแตกดวยกันทั้งนั้น เตสํ วูปส
โม สุโข จงพยายามทําความระงับเสียซึง่ ตนเหตุ คือสังขารอันเปนตัวสมุทยั ใหดบั สิน้ ซาก
ไปเสียจากใจแลว สังขารทีเ่ ปนตัวผล คือ อนิจจฺ า วต สงฺขารา ความเกิด ความตายแหง
สังขารนี้จะไมปรากฏแกใจของเรา ใหเปนความกังวลตอไปอีก เรียกวา ถึงสันติธรรมอัน
ราบคาบ ไดแกบรมสุข คือวิมุตติพระนิพพาน
ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงมาปกเกลาเหลาทานพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ที่ได
อุตสาหจากบานจากเรือนมาสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาโดยความเต็มอกเต็มใจ จงมี
ความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีกาล ดังไดรบั ประทานวิสชั นามาในพระธรรมคําสัง่ สอน
ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็นบั วาสมควรแกเวลา ขอยุตลิ งดวยเวลาเพียงเทานี้
เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้
www.Luangta.or.th
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