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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดโพธิสมภรณ อุดรธานี 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 

สังขารธรรม 
 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
อนิจฺจา วต สงฺขารา  อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ  เตสํ วูปสโม สุโขติฯ 
ภาษิตที่ไดยกขึ้นไว ณ เบ้ืองตนน้ี ถาไมพิจารณาตามหลักความจริงแลว ยอมเห็นวา

เปนภาษิตที่แสดงซ้ํา ๆ ซากๆ แตในขณะเดียวกันภาษิตน้ีเปนเงาตามตัว สําหรับแสดง
หลักฐานแหงความจริงซ่ึงเปนอยูในสัตวและสังขารท้ังหลาย 

เน้ือความในภาษิตน้ี แปลวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวยอมดับไป การ
ระงับดับเสียซ่ึงสังขารท้ังหลายอันเกิด ๆ ดับ ๆ ไดโดยสิ้นเชิงเปนความสุขอันยิ่ง ดังนี้ คํา
วา สังขารธรรม ที่วาไมเที่ยงก็ดี เกิดขึ้นแลวดับไดก็ดี จะเห็นวาสังขารประเภทใดท่ีเปนภัย
แกบรรดาสัตวท้ังหลายอยู ณ บัดน้ี และสังขารประเภทใดท่ีเปนเหตุใหหล่ังนํ้าตา เปนเหตุ
ใหเกิดความวิปโยคพลัดพราก เปนเหตุใหเกิดความเสียอกเสียใจ เปนเหตุใหเกิดความร่ืน
เริงบันเทิง เปนเหตุใหเกิดความรัก ความชัง ความกอกังวลในใจของเราไมมีจบสิ้น 

องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา อนิจฺจา วต สงฺขารา เราท้ังหลายพึงทราบ
ใกล ๆ ณ บัดน้ี เปนหลักฐานพยานยืนยันใหเห็นอยูอยางคัดคานไมได คือ เจาพระคุณ
พระธรรมเจดีย ซึ่งมีคุณงามความด ี บุญญาภิสมภารซึ่งไดสรางสมไวไมนอย ไดอบรมสั่ง
สอนประชาชนใหรูดี รูช่ัว ทําตัวเปนคนดีมาเปนอันมาก ทั้งไดกอสรางวัดโพธิสมภรณนี้ให
เจริญรุงเรืองเปนที่บําเพ็ญกุศลของพุทธบริษัททั่วไปเปนเวลากวา ๔๐ ปแลว แตทานก็ตอง
มรณภาพจากความเปนเขาสูความตาย นี้ก็คือสังขารธรรมทั้งหลายไมเที่ยง เกิดขึ้นแลว
แตกดับสลาย ท่ีเราใหช่ือวา ตาย น่ันเอง 

เพราะเหตุน้ัน ทุกทานพึงทราบวา สังขารธรรมของทานกับสังขารธรรมของพวกเรา
เปนสังขารธรรมประเภทเดียวกัน มีเกิดขึ้นเปนรูป เปนกาย เปนหญิง เปนชาย มีแปร
สภาพข้ึนมาเปนลําดับๆ ตั้งแตคลอดออกมากลายเปนเด็ก เปนหนุม เปนสาว เฒาแก เม่ือ
แปรสภาพไปเต็มที่แลว ก็แสดงความแตกดับใหเราท้ังหลายไดเห็น และไดมีชื่อขึ้นมาวา 
ตาย คือ สังขารธรรมประเภทน้ีเอง เราอยาเห็นวาสังขารธรรมประเภทใด ซึ่งเปนธรรมชาติ
ท่ีสําคัญ เปนเหตุใหหล่ังนํ้าตาของบรรดาสัตวท้ังหลายท่ัวท้ังโลกน้ีไมมีเวลาหยุด คือ สังขาร
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ธรรมประเภทน้ีเทาน้ัน จึงเปนสังขารธรรมท่ีใหญย่ิงในโลก ความรักก็ด ีความชังก็ดี ความ
วิปโยคพลัดพรากก็ด ี ความหลงความเพลิดเพลิน ความโศกเศราท้ังหลายก็ดี เกิดขึ้นมา
จากสังขารธรรมประเภทน้ีท้ังน้ัน 

ฉะน้ันสังขารธรรมประเภทน้ี ทานจึงยกขึ้นเปนภาษิตตอเนื่องมาแตองคสมเด็จพระ
ผูมีพระภาคเจาทุก ๆ พระองค ตรัสไวเสมอวา อนิจฺจา วต สงฺขารา สังขารทั้งหลายไม
เท่ียง เกิดขึ้นแลวดับไป ทั้งนี้ สังขารธรรมไมใชวาจะมีแตที่ตายแลวไมเที่ยง มีแตที่ตายนั้น
เกิดขึ้นแลวดับไป พึงนอมเขามาสูตัวเรา กายของเราทุกชิ้นที่ครองเปนเจาของอยู ณ บัดน้ี 
ก็คือ สังขารประเภทน้ันน่ันเอง แปรสภาพไปเชนเดียวกัน มีความแก ความชรา ทนไมไหว
ตองแตก ตองทําลายไปเชนเดียวกับทาน ความรักก็รักในสังขารประเภทน้ี ความชังก็ชังใน
สังขารประเภทน้ี ความหลงก็หลงในสังขารประเภทน้ี ดีใจเสียใจก็เพราะสังขารประเภทน้ี
เปนเหตุ ไดรับความทุกขทรมานก็เพราะสังขารประเภทน้ีเปนเหตุ 

สังขารประเภทนี้เปนไดทั้งสัตว เปนไดทั้งบุคคล เปนไดทั้งชั้นต่ํา ช้ันสูง เปนไดทั้งด ี
ทั้งชั่ว เปนไดในฝายรูปรางกลางตัว ทั้งดํา ทั้งขาว ท้ังรูปรางสวยงามและไมสวยงาม คือ
สังขารธรรม ประเภทนี้ทั้งนั้น ขอใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลาย จง โอปนยิโก นอมเขามา
สอนตนเสมอ อยาเห็นเพียงวาคนอ่ืนตาย คนอ่ืนแตกสลาย คนอ่ืนทุกขยากลําบาก เพราะ
สังขารธรรมประเภทของคนอ่ืนสัตวอ่ืนเทาน้ัน ใหพึงทราบวาสังขารธรรมอันน้ีเปนเหมือน
กับฝาเทาท่ีกาวไปเปนลําดับ สังขารธรรมประเภทใดท่ีเกิดมาแลวในโลก ไมสําคัญเทา
สังขารธรรมคือ รางกายของสัตวและบุคคลที่แตกสลาย เดินตามรอยกันไปนี้ตั้งแตครั้งไหน
ครั้งไรมา 

เกิดก็เกิดมาแลว จนตนเองซึ่งเปนผูเกิด แก เจ็บ ตาย และเคยเปนมานานแสนนาน 
เพราะสังขารธรรมประเภทน้ีท้ังน้ัน เคยไดรักไดชัง เคยไดเสียนํ้าตา และกําลังกาย กําลังใจ 
เพราะเหตุแหงสังขารธรรมประเภทน้ีมาแลวนับประมาณไมถวน เราก็ไมสามารถทราบ
ความเปนมาของเราได นี่คืออวิชชาความงมงายกอตัวเอง ปกคลุมหุมหอจิตใจไวมิใหรู
ความเปนมา ทําใหหมุนเวียนเปล่ียนกันไปเปล่ียนกันมาตามภพตามชาติ ตามอํานาจ
วาสนาดีช่ัว เกิดขึ้นเปนรูปรางกลางตัว ปรากฏเปนสัตวบาง เปนบุคคลบาง เปนคนช้ันสูง
ช้ันตํ่าบาง ติดคุกติดตะรางไดรับความทุกขความลําบาก เปนเทพบุตร เทวดา อินทรพรหม 
กลับกลายเปล่ียนแปลงมาเปนมนุษย สับสนปนเปกันอยูตลอดเวลา ก็เน่ืองในอวิชชาความ
หลงตน เปนผูเคยผานมาแลวอยางน้ีดวยกันทุก ๆ คน ก็ไมสามารถจะคํานวณถึงความเปน
มาของตนได 
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การกลาวมาทั้งนี้เปนเรื่องของสังขารธรรมทั้งนั้น จึงควรใช โยนิโส คือปญญา 
พิจารณาตามหลักธรรมที่เปนจริงซึ่งประกาศอยูทั่วทั้งโลกธาตุ ไมมีเวลาจะสงบเงียบลงไป
ได คือความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย เปนไปอยูทั้งสัตวทั้งบุคคล ทั้งนอกบานใน
บาน ทั้งนอกเมืองในเมือง ท้ังใตนํ้าท้ังบนบก ทั้งใตดินบนอากาศ สัตวและสังขารมีอยูในที่
ใด ธรรมชาตินี้จะตองเปนเงาเทียมตัว ติดตามสัตวและสังขารประเภทน้ัน ๆ ไป แตยังไม
ถึงของเราเทานั้น เราจึงไมสนใจในส่ิงเหลาน้ีวาจะเปนอยางน้ันหรือไม เมื่อผูเกี่ยวของหรือ
สิ่งเกี่ยวของมีอยูกับเรา เราเปนผูสงวนกรรมสิทธ์ิ เปนผูมีสวนเก่ียวของในสัตวและสังขาร
ประเภทน้ัน ๆ จึงปรากฏวาส่ิงเหลาน้ีมีข้ึนเฉพาะในบานเรือน หรือในเครือญาติของเราวา 
พอ แม พี่ นอง ลูก หลาน ญาต ิมิตร สาม ีภรรยาเจ็บไขไดทุกข และพลัดพรากจากไปเทา
น้ัน 

แตเม่ือพิจารณาตามหลักธรรมชาติแลว ส่ิงท้ังหลายเหลาน้ีเคยประกาศตนมาตลอด
เวลา พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นในโลกก็ตาม จะไมอุบัติก็ตาม ธรรมชาต ิคือ ความเกิด ความ
ตาย และความวิปโยคพลัดพราก ซึ่งมีอยูในสัตวและสังขารนั้น เปนของเคยมีมาแลวแตดึก
ดําบรรพเปนมาอยางน้ี แมปจจุบันในวันน้ีเราท้ังหลายก็เห็นแลว ในโกศของเจาพระคุณ
ธรรมเจดียก็คือโกศแหงคนตายนั่นเอง ทานตายแลวอาราธนาไวในโกศของทาน สวนพวก
เราจะเปนเชนไร จะอยูในโกศหรือนอกโกศก็ตาม หมดชีวิตแลวเขาเรียกวาคนตายหรือสัตว
ตายทั้งนั้น อยูในไหปลารา ในนํ้าปลา ก็คือสัตวตายนั่นเอง ในตลาดเต็มไปดวยสัตวเปน
และสัตวตาย เปนปาชาของสัตวทั่วทั้งดินแดน 

ถาเราพิจารณาเร่ืองความเปนความตายน้ีแลวจะได โอปนยิโก นอมเขามาพิจารณา
สังขารที่มีอยูกับตัวของเราซึ่งประคองรักษาอยู ณ บัดน้ี วาจะเปนเชนเดียวกันกับสัตวและ
สังขารทั่ว ๆ ไป โดยไมตองสงสัย เพราะฉะน้ัน คําวา อนิจฺจา วต สงฺขารา จึงเปนคําสวย
งามและเหมาะสมกับสมัยและสถานที่อยางยิ่ง สถานที่ไดแกโลกอันเต็มไปดวยความเกิด 
ความแก ความทุกขทรมาน และเต็มไปดวยความสลาย ตาย พลัดพรากจากสัตวและสังขาร 
น้ีเรียกวาสถานท่ี ธรรมะก็แสดงสวมรอยลงในสภาพเหลาน้ี ท่ีมีความแปรปรวน มีความ
แตกดับหรือมีความเกิดขึ้นแลวแตกดับไปประจําตน ภาษิตที่พระพุทธเจาทรงไวนี้จึงเปน
ภาษิตที่ทันตอสมัยทุกกาล ไมมีวันนี้และวันหนาตลอดกัปตลอดกัลป เม่ือสัตวและสังขาร
อันเปนสภาพผันแปรเหลาน้ียังมีอยูตราบใด พึงทราบวาธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนี ้
ยังเปนของจริงอยูตลอดเวลาและเปนสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว ตรัสไวตามหลัก
ความจริงที่เปนไปอยางใด 
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ผูมาพิจารณาเห็นสังขารธรรมวาเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา เปนสิ่งที่
แตกดับ หาสาระแกนสารไมไดแมแตช้ินเดียวอยางน้ีแลว จะไดถือเอาเปนแกนสารทําความ
ไมประมาทในสังขารของตนวา เด็กก็ด ี หนุมก็ด ี ปานกลางก็ดี คนแกก็ดี มันเปนกอนจะ
แตกดับดวยกันทั้งนั้น เพราะเปนสังขารประเภทเดียวกัน เด็กก็คือสังขารนั่นเอง หนุมสาวก็
คือสังขารน่ันเอง เฒาแกชราก็คือสังขารประเภทเดียวกัน สังขารประเภทน้ีเต็มไปดวยความ
แตกสลาย ความทําลาย เคยเปนมาประจําแผนดินอันเปนศูนยกลางของโลกมนุษยและ
สัตวอาศัยอยู ไมมีใครจะกลาสามารถนับอานไดวา สังขารประเภทน้ีเคยเปล่ียนแปลงตัว
เองมาตั้งแตเมื่อไร เปนธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอยูตลอดเวลา 

เราท้ังหลายพิจารณาอยางน้ีเสมอ จะเปนเหตุใหเกิดอุบายข้ึนในใจวา ส่ิงเหลาน้ีไม
เท่ียง เราจะหาอะไรซึ่งเปนของเที่ยงยิ่งกวานี้ ส่ิงเหลาน้ีเปนทุกข เราจะหาอะไรซ่ึงเปนความ
สุขย่ิงกวาส่ิงเหลาน้ี ส่ิงเหลาน้ีเปนอนัตตา เราจะหาอะไรซ่ึงเปนอนัตตาท่ีแทจริงย่ิงกวาส่ิง
เหลาน้ี ไดจากสภาพธรรมท่ีวาสังขารน้ีเอง ถาเราเปนนักใครครวญจะตองถือเอาประโยชน
จากส่ิงท่ีไมเปนสาระแกนสาร ใหเปนสาระแกสารน้ีข้ึนท่ีใจของเราได ทานกลาวไววา อนิจฺ
จา วต สงฺขารา อยาเห็นวาสังขารท่ีลวงลับดับไปซ่ึงเราไดเห็นก็ดี ไดยินก็ด ี วามีแตสภาพ
น้ันเทาน้ัน พึงทราบวาสภาพท่ีไดยินไดเห็นอยู ณ บัดน้ี คือตัวเรา ก็คือสังขารธรรมประเภท
เดียวกัน เดินตามรอยกันไป มีทางสายเดียวกัน เดินกาวเขาไปสูความแตกดับเสมอกัน จน
กระทั่งถึงจุดสุดทายคือ ความตาย เมื่อตายแลวจิตผูไมตายจะตองไปกอกําเนิดเปนสังขาร
ขึ้นมาอีก แตสังขารที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไปครองตัวอยูนั้น จะเปนสังขารมีลักษณะเชนไรน้ัน 
ขึ้นอยูกับกรรมของผูเปนเจาของ 

คําวา กรรม ในสถานที่นี้หมายถึงการกระทํา การทําดีจัดเปนกุศลกรรม การทําช่ัว
จัดเปนอกุศลกรรม การทํากลาง ๆ จัดเปนอัพยากตกรรม ไมเปนบุญ ไมเปนบาป กรรมที่
ทําเหลาน้ีใครเปนผูทํา คนน้ันเปนเจาของแหงกรรม และเปนผูจะรับผิดชอบชั่ว ดี  สุข 
ทุกขของตนเอง พึงทราบวาเปนเจาแหงกรรมทุก ๆ ทาน และจะเปนผูรับผิดชอบด ีชั่ว สุข 
ทุกข ในกรรมของตนที่ทําขึ้นดวยกันทุกราย เพราะเหตุน้ัน เราท้ังหลายจึงมีความแตกตาง
กัน แมจะเปนรูปมนุษยที่เกิดขึ้นมาใหชื่อวาคนๆ เหมือนกันก็ตาม ลักษณะอากัปกิริยา 
นิสัย มารยาท ความรู ความฉลาด อํานาจวาสนา ความโงเขลาเบาปญญา ความมั่งมี
สมบูรณ จึงไมเหมือนกัน 

แมจะอยูในสถานที่อันเดียวกัน อยูบานเดียวกัน อยูเมืองเดียวกัน แตความเปน
บุคคลไมเหมือนกัน ความสุขทุกขก็มีมากนอยตางกัน ความโง ความฉลาด มีแปลกตางกัน



 

แวนดวงใจ ๑๒๘ 

๑๒๘ 

 

เปนลําดับ น้ีทานเรียกวาผลแหงกรรม แสดงขึ้นมาจากกรรมที่ตนทําไวในสถานที ่ วันใด 
เดือนใด ปใด และชาติใด ตองปรากฏขึ้นกับจิตของผูทํานั้น ผูทําตองเปนเจาของแหงกรรม 
เมื่อทําลงไปแลว ผลคือ สุข ทุกข ดีชั่ว จะตองเปนของผูนั้น สุขหรือทุกขตองยอมรับ 
เพราะตนเปนผูรับผิดชอบในกรรมของตนเองโดยหลักธรรมชาต ิ ไมมีใครมาบังคับใหเรา
เปนผูรับผิดชอบในผลแหงกรรมท่ีตนทําไว ทั้งนี้แมจะฝนก็ฝนไปไมได เชน เรามีความ
ทุกขทรมานทางกาย และเดือดรอนทางจิตใจ และมีความอดอยากขาดแคลน เพราะความ
ขัดสนจนทรัพย เราจะหาตัวแทนมาชดใชผลแหงกรรม คือความทุกขของเรายอมเปนไปไม
ได ตองเปนภาระของเราจะตองรับผลกรรมนั้น ๆ โดยถายเดียว 

แมผูมีความเฉลียวฉลาดและมีสมบัติมาก ทั้งไมคอยเกิดโรคภัยไขเจ็บ มีความสุข
กายสบายใจ คิดอะไรมีมาสนองความตองการประหนึ่งเทพบันดาล จะไปไหนมาไหนมีคน
แหแหนและนับหนาถือตา มียศถาบรรดาศักดิ์ศฤงคาร บริวารเงินทองกองสมบัติเหลือจะ
ใชจาย นําไปฝากไวท่ีธนาคารก็เปนจํานวนมากมาย น่ีจะใหใครมารับภาระของเราไมได
เหมือนกัน เราตองเปนผูรับผิดชอบในผลแหงกรรมดีของเราเอง เรื่องของกรรมตองเปน
อยางนี้ และเจาของแหงกรรมดีคือใจดวงรูอันนี้ เพราะเหตุน้ัน ใจจึงเปนของสําคัญซึ่งครอง
รางกายอันนี้อยู และใจเปนของสําคัญทั้งทางโลกและทางธรรม เราจึงไมควรประมาทใจ 
พยายามอบรมไปในทางทีดี จนชินตอนิสัย 

คําวาทางท่ีดีน้ี คืออยูทางโลกก็ทําตนใหเปนพลเมืองดี ประกอบทางธรรมก็เปนผูมี
ความมุงหวังตออรรถตอธรรม ตอกุศลอยางยิ่ง น่ีเรียกวาอบรมบมนิสัยของเราใหมีความ
เคยชินตอความด ี จนเปนนิสัยติดใจ เม่ือนิสัยท่ีเคยอบรมในทางความดีจนเคยชินแลวน้ัน 
ผลคือ ความดีที่ปรากฏแกใจที่เปนเจาของและผูรับผิดชอบ จะปรากฏตั้งแตความดีทั้งนั้น 
ปรารถนาส่ิงใดไดสมหวัง เพราะสิ่งที่หวังนั้นคือสมบัติของการกระทําที่ตนไดกอเหตุไวแลว 
เราจะจําไดหรือไมไดก็ตาม ผลน้ันเราจะปฏิเสธไมได 

เชนเดียวกับเรียนหนังสือในคราวเปนนักเรียน เราคงจะจําไมไดทุกระยะเวลา เรา
เรียนวิชาความรูในโรงเรียนน้ัน ๆ ต้ังแตวันเร่ิมแรก เราเขาโรงเรียนวันท่ีเทาไร วันหน่ึงครู
สอนวิชาใหเราก่ีวิชา และวิชาท่ีครูสอนเราน้ัน เราจําไดวันหน่ึงก่ีขอ และจากวันน้ันจนถึงวัน
น้ีเราไดเรียนมาจากครูก่ีคน กี่วิชา และก่ีแขนงท่ีเราไดศึกษาจากครูและโรงเรียนน้ัน ๆ นับ
แตเบ้ืองตนหัดเรียนสระและพยัญชนะ และบวกลบ คูณหาร และวิชาท้ังหมดท่ีบรรจุอยูใน
หัวใจของเรา ณ บัดน้ี เราเรียนมาก่ีวัน ในวันหน่ึงเราไดรับถายทอดความรูจากครูมามาก



 

แวนดวงใจ ๑๒๙ 

๑๒๙ 

 

นอยเทาไร ไมมีใครจะสามารถรูไดในวิชาของตนทั้ง ๆ ท่ีตนเปนผูเรียนมาเอง แตจะ
ปฏิเสธไมไดวาเราไมมีความรู 

นึกถึงตัว ก. ก็ออกมาทันท ีนึกถึงตัว ข. ตัว ค. ก็ออกมาทันท ีนึกถึงสระพยัญชนะ 
นึกถึงเลขตั้งแตเลข ๑ ถึงเลขท่ีเราตองการและตามหลักวิชาท่ีเลาเรียนมาท้ังหมด พอนึกถึง
ตัวไหนก็ออกมาทันท ี แมเราจะจําช่ือจําเสียงของครูซ่ึงเปนผูถายทอดวิชาความรูใหแกเรา
ไมได และเราเปนผูรับถายทอดจากครูมาสักก่ีคน ก่ีโรงเรียนและก่ีวิชาก็ตาม การจําไดหรือ
ไมไดนั้นไมเปนสิ่งสําคัญ สิ่งที่ปฏิเสธไมไดคือ ความรูท่ีเราเรียนมาจากครู เวลาน้ีปจจุบัน
อยูท่ีใจของเราเทาน้ัน นึกอะไรก็ปรากฏขึ้นมาตามตองการขอนี้ฉันใด คุณงามความดีท่ีเรา
ไดสรางไวก็เหมือนกัน ไมจําเปนที่เราจะจําไดทุกแงทุกกระทงวาเราไดทําคุณงามความดีไว
กี่ครั้ง อบรมบมนิสัยของเรามากี่ชาติกี่ภพ ผลที่ปรากฏก็ตองอยูที่ใจของเรา เชนเดียวกับ
ความรูท่ีเราเรียนมาจากครูฉะน้ัน 

ทีน้ีจะอธิบายหลักแหงกรรม ซ่ึงเปนเจาตัวแหงวัฏฏะ และยอนอธิบายถึงเรื่องวัฏ
จักร คือดวงใจนี้ที่จะใหกอรูปกอนาม เม่ือมีคุณงามความดีท่ีเราสรางไวแลว เราตายไปแลว
ก็จะตองไปเกิดสถานที่ดี คติที่งาม ส่ิงท่ีจะมาเปนสมบัติของเราลวนแลวแตเปนส่ิงท่ีเราพึง
ปรารถนาท้ังน้ัน นี้ขึ้นอยูกับกรรมด ี แมเราจะจําช่ือจํานามของกรรมดีและจําวันท่ี เวลาเรา
กระทํากรรมด ีวาไดกระทําไวกี่ครั้งไมไดก็ตาม ไมเปนปญหาอะไร ที่สําคัญก็คือ ส่ิงท่ีเราได
รับเปนเจาของนั้นมีแตของดีทั้งนั้น เปนลูกก็ด ี เมียก็ด ีผัวก็ด ีหลานก็ด ีญาติมิตรสหายท้ัง
หลายที่เกี่ยวของกับเรามีแตคนด ี ใคร ๆ ที่มาคบคาสมาคมกับเราทั้งใกลทั้งไกลมีแตคนด ี 
สมบัต ิบริวารที่อยูในครอบครองมีแตของดีทั้งนั้น นี่เกิดขึ้นจากกรรมดีของเรา 

ทีน้ีถาทํากรรมช่ัวเลาก็เชนเดียวกัน ใครจะนับอานไดมากนอยหรือไมไดก็ตาม จะ
ตองมาแสดงใหเราเห็นอยูในตัวของเราน้ีเอง อะไรที่เปนของเรากลายเปนของชั่วเสียทั้งนั้น 
ผูหญิงก็ดี ผูชายก็ด ี เมื่อเปนลูกของเขาอยูก็รูสึกวาดี แตตกมาเปนเมียเปนผัวของเราแลว
มันกลายเปนขาศึกไปทั้งนั้น แมลูกหญิงลูกชายที่เกิดในหัวอกของเราแทมันก็ไมดี สุภาพ
บุรุษ สุภาพสตรีเมื่อมาเกี่ยวของกับเรากลายเปนคนไมดีไปตาม ๆ กัน สมบัติทุก ๆ ชิ้น
เมื่อเปนของคนอื่นมันดี เมื่อตกทอดมาเปนของเราเลยกลายเปนของเกไปเสียทั้งนั้น น่ีเปน
เพราะความชั่วมันอยูกับตัวของเรา หลักใหญคือเจาของผูรับผิดชอบมันอยูกับตัวเราซึ่งทํา
ช่ัวเอาไว สิ่งทั้งหลายตกทอดมาถึงเราจึงกลายเปนของชั่วไปตามเรา เราจะตําหนิวาส่ิงน้ัน
ไมดีก็ไมได เพราะเจาของมันชั่ว มันก็กลายเปนของชั่วตามเจาของ เจาของหมายถึงใจผูทํา 
ใจที่ครองรางอยู จึงหมายเอาหมดท้ังตัวของเราน้ีวาเปนผูช่ัว เร่ืองกรรมมันเปนอยูเชนน้ี 



 

แวนดวงใจ ๑๓๐ 

๑๓๐ 

 

น่ีอธิบายถึงเร่ืองกรรม หลักท่ีใชเปนความหมุนเวียนเปล่ียนแปลง เกิด แก เจ็บ 
ตาย ไมแลวไมเลาเปนอยางน้ี ถึงอยางไรก็ตาม เมื่อคุณงามความด ีคือกรรมอันดีซึ่งเราได
พยายามอบรมส่ังสมเอาไว จนเปนผูชินตอนิสัยในทางความดีแลวน้ัน แมจะเดินไปตาม
ถนนหนทางท่ีเราจะไปสูจุดตาง ๆ เชนเดียวกับมนุษยในโลกเขาก็ตาม แตผูที่มีทรัพย
สมบัติเปนเทพบันดาลแลว ยอมไปดวยความสะดวกกายสบายใจ ขึ้นเครื่องจักร เคร่ือง
ยนต จอดที่ไหนพักที่ไหนมีบานพัก มีโรงแรม มีตลาดรานคา จะจับจายใชสอยอะไรก็ได
สะดวกดวยเงินของเขา แตผูมีทรัพยสมบัตินอยหรือไมมีทรัพยสมบัติเลย เดินตากแดดวัน
ยังค่ําแทบจะตายไดทานไมกี่บาท แมที่พักก็ตองอาศัยรมไมนอนอยูกับดิน กินอยูกับหญา 
ไมมีหลังคาเครื่องปกปดกําบัง ยุงกัดแมลงตอม ฝนตกแดดออก เราเปนผูรับเคราะหท้ัง
น้ัน จนกวาจะถึงท่ีเขาประสงคก็กินเวลานาน 

ความแตกตางกันแหงการเดินทาง แมจะไปในทางสายเดียวกันก็มีความชาความเร็ว 
มีความสะดวกขัดของตางกันอยางนี ้ เพราะการกาวไปแหงบุคคลทั้งสองจําพวกนี้มีความ
ตางกัน คนจําพวกที่กลาวไวกอนนั้นคือจําพวกที่มั่งคั่งสมบูรณ มีทรัพยมาก จะไปไหน
สะดวกสบาย เหมือนมีนางขับกลอมบํารุงบําเรอ มีผูบริการคนรับใชอยูตามระยะทางจนถึง
สถานที่อยู เพราะเงินทองของมีคาเปนเจาอํานาจวาสนา เกิดมาจากเจาของเองที่หามาได
ดวยความชอบธรรม กลายเปนความสุขแกตนเอง แตพวกคนขางหลังนั้น ไปไหนก็อด
อยากขาดแคลน ทางก็แรนแคนกันดาร ไมมีความสะดวกกายสบายใจ แมไปถึงแลวจะหาที่
พักอาศัยก็ไมได เปนความไมสะดวกไปเสียทั้งนั้น 

เราเดินอยูในวัฏสงสารก็เหมือนกัน บางคนเกิดมาไมมีโอกาสที่จะไดเห็นความสุข
ความเจริญ เห็นแตความทุกขความขนแคน หาเชากินเย็นไมพอปากพอทอง ลําบากลําเค็ญ
เข็ญอกเข็ญใจ ไรทรัพยอับปญญา หากินวันหน่ึง ๆ ควรจะพอปากพอทองก็ไมพอ สองวัน
สามวันจะอิ่มทองวันหนึ่งก็ทั้งยาก ทั้ง ๆ ที่ของในโลกนี้มีไมอดและมีเต็มอยูทั่วแผนดิน
ตามตลาดรานคาท่ัว ๆ ไป แตจะถือมาเปนสมบัติของตัวนั้น มันจนใจที่ไมมีอะไรจะแลก
เปลี่ยนและไมมีเงินจะซื้อ สุดทายก็ตองยอมอดแสบทอง นอนบนแผนดิน เราเห็นอยูเต็ม
ตาในตลาดเมืองอุดรของเรานี้ มีทั้งคนมั่งม ีมีทั้งคนจน นอนอยูตามถนนหนทาง ไมมีเสื้อ
ผาจะปกปดกาย แมกางเกงตัวหนึ่งก็ติดตอกันไมรูกี่ชิ้น ชิ้นนั้นตอชิ้นนี ้ปะ ๆ ชุน ๆ เต็มไป
ดวยความขาดว่ินแหงกางเกงและเส้ือผาท่ีเขานุงหม 

ความเปนท้ังน้ีเพราะความจนบังคับ มองดูแลวนาทุเรศ สงสารในความเปนมนุษย
ตาดํา ๆ เหมือนกัน ซึ่งเปนไดถึงอยางนี้ ผูท่ีเปนเศรษฐีมีเงินลาน ๆ ในอุดรธานีน้ีก็มีมาก 
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เหตุใดคนเหมือนกัน ฐานะความเหลื่อมล้ําต่ําสูงจึงตางกันอยางนี ้ ขอนี้เราจะไปตําหนิติ
โทษคนที่เขาจนก็ไมได จะไปชมคนมั่งมีถายเดียวก็ไมได เพราะมีก็ขึ้นอยูกับกรรม จนก็ขึ้น
อยูกับกรรม กรรมน้ันก็มีอยูกับเราเหมือนกัน ถาเราตองการใหเปนคนประเภทท่ีนาสังเวช
และนาขยะแขยง เราก็ตองทํากรรมอยางนั้น ตองเปนคนอยางนั้น ถาเราตองการเปนคนม่ัง
มีเราตองพยายามฝกฝนอบรมตัวเรา ดัดแปลงตัวเราใหเปนผูหนักในทางความดี มีความ
ขยันหม่ันเพียร มีความอุตสาหพยายามทุก ๆ ทางที่จะใหเกิดขึ้นแหงโภคสมบัติ เราก็จะ
กลายเปนคนที่สองขึ้นมาในคนดีและมั่งมีตามบุคคลประเภทที่กลาวนั้น ส่ิงท้ังหลายในโลก
นี้พอทําไดหาได เกิดขึ้นจากน้ําใจเปนของสําคัญ 

น่ีอธิบายถึงการทองเท่ียวในวัฏสงสาร เปนของแตกตางกันโดยอํานาจวาสนาบุญญา
ภิสมภารอยางน้ี ผูมีอํานาจวาสนาสามารถแลวน้ัน ไปในทางใดก็ไมมีความยุงเหยิง เปนไป
ดวยความสวัสดี จะมาเกิดในโลกนี้ก็ไมไดรับความทุกขลําบาก จนถึงจุดหมายปลายทางคือ
ความพนทุกขได เชน องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของเรา ปรากฏวาเวลามาประสูติใน
ตระกูลกษัตริย เปนพระเจาแผนดินครองกรุงกบิลพัสดุ ไมมีความขัดของขาดแคลน มีแต
ความสะดวกไปเสียทั้งสิ้น ท้ังโภคสมบัติศฤงคารบริวาร เครื่องทรงทุกอยางไมมีอะไรขัด
ของ บําเพ็ญคุณงามความดีในเวลาพระองคเสด็จออกบวช ก็ตรัสรูเปนศาสดาของโลก 
เสด็จไปท่ีไหนก็มีแตมนุษยเทวบุตรเทวดาบูชาวันยังคํ่าคืนยังรุง เต็มไปดวยเครื่องสักการะ 
จะวาเกิดขึ้นดวยอํานาจของพระพุทธเจาก็ไมใช แตเกิดขึ้นเพราะความดีของพระองคตาง
หาก แมพระพุทธเจาที่ปรากฏขึ้นในพระองคก็เกิดจากคุณงามความด ี

นี่ก็เหมือนกัน ผูใดมีปญญาเฉลียวฉลาดพินิจพิจารณาอบรมจิตใจของตน แมจะมา
เกิดในโลกมนุษยก็จะเปนคนดีมีพออยูพอกิน พอเปนพอไป ที่อยูอาศัยปจจัยเครื่องใชสอย 
ตลอดถึงสมบัติที่มีวิญญาณและไมมีวิญญาณ จะเปนลูกเปนเมียเปนผัวและเพ่ือนฝูง จะ
เปนคนดีมีสงาราศีเปนท่ีไววางใจกันได น่ีก็เกิดข้ึนเพราะอํานาจแหงความดี เม่ือเราทอง
เท่ียวในวัฏสงสารอยู ก็ขอใหไดรับความสะดวกกาย สบายใจเพราะอํานาจแหงกรรมดี เม่ือ
อํานาจวาสนามีจนเพียงพอแลว เราก็จะปรากฏ เตสํ วูปสโม สุโข จะระงับซึ่งสังขารที่เต็ม
ไปดวยความเกิด แก เจ็บ ตายอันนี้เสียได 

คําวา เตสํ วูปสโม สุโข การระงับสังขารน้ีมีสองประเภท คือ การระงับสังขารภาย
นอก ไดแกสังขารรางกายน้ีประเภทหน่ึง ระงับสังขารภายใน คือความคิด ความปรุงของใจ 
ซ่ึงเกิดข้ึนเพราะอํานาจอวิชชาอันเปนตัวบงการน้ันประเภทหน่ึง เหตุท่ีจะปรากฏสังขารภาย
นอกคือรางกายนี้ขึ้นมา ก็เน่ืองจากสังขารภายใน คือความปรุงความคิดของใจเปนเหตุกอ
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เหตุ จะปรากฏสังขารภายในข้ึนมาเพราะอํานาจแหงอวิชชา คือความหลงตัวเอง แมจะ
เท่ียวเกิด แก เจ็บ ตายอยูกี่กัปกี่กัลปนับชาติไมได ก็ไมสามารถจะถอนตนออกจากวัฏฏะนี้
ได ทานเรียกวา อวิชชา ความหลงในความเปนอยู ในความรูอยูของตน จะทุกขลําบากก็ด ี
สุขก็ดี ตนไดเคยรูเคยเห็น เคยประสบมาจนเพียงพอ แตก็ไมรูทางจะออกจากสงสารจักร
อันนี้ได จึงเต็มไปดวยความสุข ความทุกขระคนปนเป 

เชนเดียวกับขาวและแกลบรําผสมกันอยู รับประทานก็ไมมีความเอร็ดอรอย โลกที่
มีความเจือปนไปดวยทุกข แมจะมีสุขก็สุขเพื่อทุกข เปนของเจือปนกันอยูเชนนี ้ทานจึงให
นามโลกน้ีวา โลกสังขารธรรม ไดแก อนิจฺจา วต สงฺขารา แปรปรวนอยูตลอดเวลา ขณะ
เกิดมีความยิ้มแยม แตขณะตายมีความเสียใจ น่ันมันเกิดจากสาเหตุคือ ความหลงสังขาร
อันเกี่ยวกัน ทีแรกเมื่อเกิดขึ้นมาเปนหญิงก็ตาม เปนชายก็ตาม แหม ลูกเราน้ีมันสวยเหลือ
เกิน มันนารักนาปล้ืมใจเหลือเกิน ทั้งมีความฉลาดรอบคอบ บอกงาย สอนงาย ไมดื้อดึงฝา
ฝนคําสอนของพอแมผูปกครอง พอตายเทานั้นรองไหโฮ น่ีก็ความหลงสังขารน่ันเอง ถาเรา
คิดไมรอบคอบแลวจะเห็นแตไดทาเดียว ไมคิดดูทาเสีย น่ีแสดงวาไมพิจารณาถึงหลักเหตุ
ผลคือความจริง จึงเกิดความเดือดรอนเมื่อภายหลัง 

ความดีใจท่ีไดในเบ้ืองตนเลยไมพอกับความเสียใจท่ีไดรับภายหลัง เบ้ืองตนมีความ
ดีใจที่ไดอะไรมาตามความปรารถนา แตเวลาส่ิงน้ันกลับกลายพลัดพรากจากไปเสีย เลย
เกิดความเสียใจข้ึนมา ย่ิงมากกวารายไดท่ีปรากฏข้ึนน้ันเสียอีก เพราะขาดเหตุผล รายได
กับรายเสียจึงไมเพียงพอกัน คนที่มีเหตุผลไมคิดเชนนั้น คนที่มีหลักธรรมแลวยอมคิดเห็น
ทั้งไดขึ้นมาและรูรอบคอบทั้งเสียไป จึงไมเสียใจ สังขารประเภทน้ีปรากฏข้ึน พึงทราบวา
เงาคือความดับ มันจะตองมาตาม ๆ กัน แตไมวันใดก็วันหน่ึงเทาน้ัน ตองแนนอนในความ
แตกสลายในความดับไปของสังขารธรรมประเภทน้ี แมสมบัติอื่นที่ไดมาและเสียไปก็ควรมี
หลักเหตุผลเปนเคร่ืองคํ้าประกัน จะบรรเทาความดีใจเสียใจลงได ไมรุนแรง สังขารธรรม
คือ กายปรากฏข้ึนมาจากสังขารภายใน สังขารภายในปรากฏข้ึนมาจากอวิชชาคือความหลง
ตัวเอง เมื่อมีศีล มีสมาธิ มีปญญา เปนเคร่ืองอบรมตนจนสามารถแกกลาแลว จะไมเห็นตัว
วัฏฏะที่หมุนอยูกับหัวใจของตนตลอดเวลาไดอยางไร 

การพยายามทําใจของเราใหเห็นบอแหงความหมุนเวียนของตนเอง องคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้ชองทางวา จงพยายามใหทานจะเปนทานประเภทใด คืออภัยทาน
ก็ตาม ทานดวยวัตถุสิ่งของก็ตาม มากนอยไมสําคัญ สําคัญที่ทําอยูเสมอ น่ีเปนผล และเปน
ชองทางหรือเปนเครื่องมืออันหนึ่ง พยายามรักษาศีลไดมากนอยก็ตาม ดวยความเต็มอก
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เต็มใจ นี่จัดวาเปนเครื่องมือที่จะแกตัวอวิชชาอันมืดเต็มดวงนั้นได สมาธิคือความสงบของ
ใจเปนทางหรือเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่จะแกตัววัฏฏะนั้นได ปญญาคือความเฉลียวฉลาด 
นับแตปญญาขั้นตนจนถึงปญญาขั้นสุดทาย เปนเครื่องมือแตละขั้นๆ ที่จะแกไขอวิชชาดวง
นั้นใหได เมื่อเปนผูมีศีล สมาธ ิ หรือมีทาน ภาวนาจนเพียงพอแลว วัฏฏะจะซุมซอนอยูที่
ไหน และจะไปไหนในเขาลูกใดเลา วัฏฏะไมไดอยูในกนนรกกับพระเทวทัต ซึ่งจะตามแก
ไขยาก แตมันอยูกับใจของเราทุกทาน 

เราเปนนักทองเท่ียว เปนนักเกิด แก เจ็บ ตาย มาดวยกัน ไมมีใครแพใครชนะ ไม
มีใครไดเปรียบใคร เร่ืองความเกิด ความตาย ความสลาย ความทําลาย ความวิปโยคพลัด
พรากจากสัตวและสังขาร การทองเท่ียวในวัฏสงสารน้ีมีความเสมอภาคกัน ทําไมเราจะไม
สามารถเห็นตัวจักรซ่ึงทําใหเราหมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหเกิด ๆ ตาย ๆ 
ทุกขยากลําบาก หมุนเวียนอยูอยางนี้ตลอดทั้งกัปทั้งกัลปไดเลา เม่ือปญญามีความสามารถ
พินิจพิจารณาเขาไปจนเห็นจิตซ่ึงเปนเจาวัฏจักร อันเต็มไปดวยอวิชชาหมุนรอบตัวเองอยู
อยางน้ีชัดเจนแลว เราตองทําลายจิตท่ีเปนวัฏจักรน้ีเสียไดดวยอํานาจแหงปญญาแท 

เมื่อปญญาไดทําลายวัฏจักร คือจิตที่เปนอวิชชานี้เสียไดแลว คําวา เตสํ วูปสโม สุ
โข ความระงับเสียซ่ึงสังขารน้ันมันระงับดับไปเอง เชนเดียวกับตนไมท่ีเราถอนข้ึนมาท้ังราก
ไมมีอะไรเหลือ กิ่งกานสาขาทุกชิ้นที่มีอยูในตนไมนั้น ตลอดลําตนเขาเราไมตองไปทําลาย 
พอรากเหงาของตนไมนั้นถูกถอนขึ้นมาหมดเทานั้น อวัยวะทุกชิ้นของตนไมนับวันจะเหี่ยว
ยุบยอบและตายไป ไมมีชิ้นใดเหลืออยู ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะเปนสังขารท่ีวา รูป
สังขารคือกายนี่ก็ตาม สังขารท่ีคิดปรุงข้ึนภายในจิตใจ จะคิดปรุงถึงเรื่องอดีตอนาคต ให
ปรากฏเปนบุญเปนบาปในปจจุบันก็ตาม จะตองดับไปหมด เพราะอวิชชาซ่ึงเปนหัวหนาวัฏ
จักร หัวหนาของสังขารซ่ึงเปนตัวสมุทัยน้ี ไดถูกทําลายหายสูญส้ินไปจากหัวใจแลว จะ
เหลือแตพุทโธทั้งแทง ไดแกใจที่บริสุทธิ์เทานั้น 

น่ันแหละเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข ความระงับดับเสียซ่ึงสังขารอันเปนบอเกิดแหง
สมุทัยไดสิ้นสุดลง เพราะอํานาจปญญาอันมีกําลังกลา สามารถประหัตประหารตัวอวิชชา 
ซ่ึงเปนเสนียดจัญไรน้ันไมมีอันใดเหลืออยูภายในใจแลว แลวจึงกลายเปน เตสํ วูปสโม สุ
โข ความระงับดับเสียซ่ึงสังขารท้ังหลายน้ัน ไมมีอันใดจะไปกอความทุกขทรมาน ไมมีอัน
ใดจะไปกอความทุกข ความลําบาก ความดีใจ เสียใจอีกแลว แมสังขารคือรางกายยังครอง
ตัวอยู แตสังขารประเภทสมุทัยท่ีเปนเคร่ืองหลอกลวงจิตใจใหยินดียินราย ใหเกิดความดี
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ใจเสียใจ ใหเกิดความทุกขยากลําบาก ดับไปแลว เชนเดียวกับเตาไฟ เมื่อหมดเชื้อไฟอยู
ภายในเตาแลว จะใสฟนเขาไปมากนอยก็สักแตวาเปนฟนเทานั้น ไมกลายเปนไฟขึ้นมาได 

ใจถึงจะเรียกวาใจก็ตาม แตใจนี้ไมมีเชื้อคืออวิชชา สังขารปรุงข้ึนมาก็เปนธรรมลวน 
ๆ คิดเรื่องอะไรก็เปนธรรมลวน ๆ เวทนาถึงจะเสวยทุกขบางตามสภาพของขันธที่มีอยู ก็
ไมเปนเหตุจะใหเกิดความลุมหลงแตอยางใด วิญญาณความรูในส่ิงท่ีจะมาสัมผัสก็รับรูโดย
ธรรม ไมรับรูดวยความหลง ไมรับรูเพื่อเปนเหตุใหเกิดทุกข ใหเกิดสมุทัย สั่งสมกิเลสขึ้น
มา เลยกลายเปนขันธลวน ๆ คือขันธไมมีกิเลสตัณหา น่ีทานเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข ผู
ถึงธรรมดวงนี้แลวเรียกวาเปนผูถึงแดนแหงความพนทุกข 

แมจะมีธาตุมีขันธอยูก็ไมมีความเดือดรอนภายในใจ เปน เตสํ วูปสโม สุโข อยู
ตลอดเวลา แตสังขารในขันธหานี้จะระงับไปไมได เมื่อรูปขันธนี้ยังไมแตก จะตองใชอยูเปน
ธรรมดา เหมือนพระพุทธเจาของเรา ทานตรัสรูแลวยังอาศัยขันธท้ังหาน้ีเปนเคร่ืองมือ
ประกาศศาสนา คืออาศัยรางกายเดินเหินไปสูท่ีตาง ๆ เพ่ือส่ังสอนบรรดาสัตว อาศัยสังขาร
ความคิดความปรุงภายในใจของพระองค เพ่ือช้ีแจงแสดงธรรมใหบรรดาสัตวท้ังหลายฟง 
อาศัยสัญญาจําวาคนน้ันคนน้ีอยูบานน้ันเมืองน้ัน เปนผูสมควรจะรับธรรมของพระองค
ทานไดขนาดไหน วิญญาณความรับรูวาใครเขาใจในพระสัทธรรมของพระพุทธเจา และใคร
ไมเขาใจ เม่ือมีการตอบรับหรือมีการสนทนากัน 

เพราะฉะน้ัน ขันธหานี้จึงเปนเครื่องมือประกาศศาสนา แตไมใชขันธที่จะทําพระ
องคใหวุนวายเหมือนแตกอนมา ขันธที่ทําพระองคใหวุนวาย ไดแกขันธที่มีอวิชชาครองตัว
อยู และเปนเครื่องมือของอวิชชาที่มีบัญชาออกมาทางไหน ก็กลายเปนสมุทัยไปทั้งนั้น 
เดือดรอนวุนวายไปทั้งวันทั้งคืน เพราะเหตุแหงขันธเหลาน้ีไดรับการกดข่ีบังคับออกจาก
สมุทัยตัวใหญ ไดแก อวิชชา เมื่ออวิชชาดับไปแลว พึงทราบวาสังขารอันเปนสมุนของ
อวิชชาไดดับลงไปพรอมในขณะเดียวกัน จึงเรียกวา เตสํ วูปสโม สุโข การระงับดับเสียซ่ึง
สังขารทานกลาววาเปนความสุขอันย่ิงน้ัน หมายถึงธรรมดวงนี้เอง 

บรรดาเราทุก ๆ ทาน สังขารที่เปนตัวสมุทัยกอความยุงยากแกตนอยูทั้งวันทั้งคืน 
เราก็พอทราบอยูภายในจิตใจ เมื่อไดอบรมจิตใจใหเปนไปเพื่อความสงบเราก็พอทราบได 
จนกระท่ังเรามีปญญาสามารถประหัตประหารกิเลสอาสวะเขาไปเปนช้ัน ๆ ต้ังแตช้ันหยาบ 
ข้ันกลาง ชั้นละเอียด จนถึงชั้นละเอียดที่สุด ไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจ แมแตอวิชชาที่
เปนเจาการแหงวัฏจักรก็ไดถูกทําลายลงแลวดวยปญญาไมมีอะไรเหลืออยู กลายข้ึนมาเปน 
เตสํ วูปสโม สุโข ระงับสังขารอยางราบคาบ เม่ือสังขารภายในใจท่ีเปนไปเพราะอํานาจ
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แหงอวิชชาดับไปแลว ก็ไมสรางเปนสังขารประเภทใหมขึ้นมา มีความระงับดับเสียซ่ึง
สังขารอยูตลอดเวลา แมออกจากรางนี้แลวก็ไมเขาไปสูปฏิสนธิที่ไหน ไมตองเปนนักเกิด 
แก เจ็บ ตายตอไปอีก 

เหมือนพระพุทธเจาของเรา เพราะทานระงับดับเสียไดซ่ึงสังขารอันเปนตัวเสนียด
จัญไร อันเปนเหตุใหทองเท่ียวในวัฏฏะน้ีเสีย ไมมีอันใดที่กอกําเนิดตอไปอีก เปน สุคโต 
เสด็จไปดีมาด ี แนะนําส่ังสอนประชาชนท้ังหลายใหเปนประโยชน เมื่อถึงกาลอายุขัยของ
พระองคแลว พวกเราท้ังหลายเรียกวา ปรินิพพาน ปลอยสังขารอันน้ีไวใหโลกไดกราบไหว
บูชา หรือปลอยใหเปน ดิน นํ้า ลม ไฟ ไปตามธรรมชาต ิธรรมชาติท่ีแทจริง คือ วิมุตติพุท
โธ ของพระองค เปนสมบัติของพระองคเจาแตผูเดียว น่ีเรียกวาสมบัติท่ีเปน เตสํ วูปสโม 
สุโข เปนธรรมทั้งแทง เปนความบริสุทธ์ิลวน ๆ ไมมีอันใดเจือปน 

น่ีแลธรรมเทศนาวันน้ีไดแสดงเร่ืองสังขารธรรม บรรดาทานผูฟงท้ังหลายไดยินวา  
อนิจฺจา วต สงฺขารา จะเขาใจวาเปนภาษิตท่ีกลาวซํ้า ๆ ซาก ๆ แตธรรมชาติที่ถูกกลาวคือ 
ความตาย มันตายอยูตลอดเวลา แมอยู ณ บัดนี้มันก็ตายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ท่ีเราอยูน่ีมันก็ตาย ในบาน ในปา ภูเขา ลําเนาไมมันก็ตาย ในนํ้ามันก็ตาย บนบกมันก็ตาย 
ตายทั้งวันทั้งคืน ถาหากวามีเสียงเหมือนกับเสียงปนแลว เย่ือหูของเราท้ังหลายแตกทําลาย
ไมมีอันใดเหลือ เพราะความแปรมันก็ดังขึ้นมา ความแตกความสลายมันก็ดังขึ้นมา ความ
ทุกขยากลําบากในครอบครัวเหยาเรือนแตละครอบครัว มันก็ดังขึ้นมา สัตวไดรับความ
ทุกขมันก็ดังขึ้นมา ที่อยูใตน้ํามันก็ดังขึ้นมา อยูบนบกมันก็ดังขึ้นมา แมที่สุดพวกเรานั่งฟง
เทศนอยู ณ บัดน้ี เกิดความทุกขตางก็จะดังขึ้นมาเหมือนกับเสียงปนดังเรื่องกองทุกข เย่ือ
หูก็จะไมสามารถตานทานอยูได เพราะกองทุกขมันประกาศลั่นโลกอยูอยางนี้ 

เม่ือเปนเชนน้ีจะไมใหวา อนิจฺจา วต สงฺขารา อยางไร มันเปนซํ้า ๆ ซาก ๆ อยู
ตลอดเวลา ตองแสดงตามความจริงที่มันเปนอยูเชนนี้ ใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลายได
พิจารณาวา สิ่งทั้งหลายเหลานี้เมื่อมีอยูมันก็แสดงเสียงลั่นอยูตลอดเวลาอยางนี ้แตมันไมมี
ปนใหสัญญาณแกเรา ในขณะความทุกขหรือความแปรปรวนปรากฏข้ึนในสัตวและสังขาร
แตละราย ๆ จึงคลาย ๆ กับวามีทุกขแตเราคนเดียว มีความเดือดรอนแตเราคนเดียว มี
ความฟุงซานวุนวายแตเราคนเดียว มีความยากลําบากแตเราคนเดียว ขัดสนจนทรัพยและ
อับปญญาแตเราคนเดียว ไมดีแตเราคนเดียว โลกเขาคลายกับวาเปนทองคําไปหมด ท่ีจริง
โลกมันโลกเดียวกัน ธาตุขันธอันเดียวกัน โลก อนิจฺจา วต สงฺขารา อันเดียวกัน หัวใจอัน
เดียวกัน มันเปนทุกขอยางเดียวกันนี่เอง 
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ขอใหบรรดาทานผูฟงท้ังหลายพินิจพิจารณาในภาษิตท่ีไดยกข้ึนไววา อนิจฺจา วต 
สงฺขารา สังขารท้ังหลาย ภายนอกภายใน ทั้งของทานของเรามันไมเที่ยง อุปฺปาทวยธมฺมิ
โน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เกิดขึ้นแลวไมวาอยูที่ไหน ๆ มันแตกดวยกันทั้งนั้น  เตสํ วูปส
โม สุโข จงพยายามทําความระงับเสียซ่ึงตนเหตุ คือสังขารอันเปนตัวสมุทัยใหดับส้ินซาก
ไปเสียจากใจแลว สังขารท่ีเปนตัวผล คือ อนิจฺจา วต สงฺขารา  ความเกิด ความตายแหง
สังขารนี้จะไมปรากฏแกใจของเรา ใหเปนความกังวลตอไปอีก เรียกวา ถึงสันติธรรมอัน
ราบคาบ ไดแกบรมสุข คือวิมุตติพระนิพพาน 

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี ขอบุญญานุภาพแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ จงมาปกเกลาเหลาทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ที่ได
อุตสาหจากบานจากเรือนมาสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาโดยความเต็มอกเต็มใจ จงมี
ความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีกาล ดังไดรับประทานวิสัชนามาในพระธรรมคําส่ังสอน
ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็นับวาสมควรแกเวลา ขอยุติลงดวยเวลาเพียงเทาน้ี 
เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี ้
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