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บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาใน อนิจจกถา ฉลองพระเดช
พระคุณประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจ อันสมเด็จบรมบพิตร
พระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระ
บรมราชานุญาต ให้หน่วยงานสื่อสารมวลชนทุกแขนง บําเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตามคตินิยมทางพระพุทธศาสนา
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ผู้ทรงพระคุณอัน
ประเสริฐพระองค์นั้น ทรงสมบูรณ์ด้วยพระคุณสมบัติโดยอเนกประการ ทรงเป็นผู้สมควรอย่างยิ่ง
แก่การเคารพบูชาของพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร เหล่าพระประยูรญาติ และพสกนิกรชาว
ไทยทุกหมู่เหล่า
วาระนี้ จะยกเอาการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงขึ้นวิสัชนาโดยสังเขปกถา
พอเป็นอนุสติภาวนามัยเป็นปัจจัยให้เพิกถอนอัตตานุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในตนเองไม่คิดเห็น
แคบ ๆ เฉพาะตัวคนเดียว แต่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นข้อใหญ่ แล้วหันมาบําเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมประเทศชาติ และพระศาสนาสืบต่อไป
ดําเนินความตามวาระพระบาลีในเบื้องต้นว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา แปลว่า สังขารทั้ง
ปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง สังขารนั้นท่านแยกไว้ ๒ ประเภท คือ
สังขาร ๒ ได้แก่
๑. อุปาทินนกสังขาร สังขารมีใจครอง เช่น มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน เป็นต้น
๒. อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง เช่น ต้นไม้ ภูเขา บ้านเรือน รถ เรือ
เป็นต้น

สังขาร ๓ ได้แก่
๑. ปุญญาภิสังขาร สังขาร คือ บุญ
๒. อปุญญาภิสังขาร สังขาร คือ บาป
๓. อเนญชาภิสังขาร สังขารที่ไม่มีความหวั่นไหว
แต่โอกาสนี้จะแสดงเฉพาะ อุปทินนกสังขาร สังขารที่ว่านี้สําเร็จมาจากการปรุงแต่งของ
ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น กุศลเจตนา อกุศลเจตนา เป็นต้น โดยมี
อวิชชาความไม่รู้เป็นตัวการใหญ่ ตามหลักปัจจยการที่ว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารเกิด
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
สังขารร่างกายของคนและสัตว์ทุกรูปนามเกี่ยวกันใกล้ชิดกับความไม่เที่ยงตลอดเวลา นับแต่
ยังเป็นวัตถุเล็ก ๆ ไม่มีลมหายใจจนมีลมหายใจ และจนหมดลมหายใจ ย่อมถูกความไม่เที่ยง
ติดตามรบกวนกระชั้นชิดทุกอิริยาบถ พูดอย่างสามัญโวหารว่า หนีอนิจจังไม่พ้น ในคัมภีร์ปปัญจ
สูตรนี้ ท่านให้ข้อสังเกตความไม่เที่ยงของสังขารไว้ ๔ ลักษณะ คือ
๑. อุปฺปาทฺวยฺวตฺติโต เพราะเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป เช่น เป็นทารกแล้วเสื่อมไปกลายเป็น
หนุ่มสาว เป็นหนุ่มสาวแล้วเสื่อมไป กลายเป็นคนแก่ชราคนเจ็บและคนตายในที่สุด
๒. วิปริณามโต เพราะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เช่น เดี๋ยวผิวพรรณวรรณะสดใส
เดี๋ยวซีดเซียวแห้งเหี่ยว เดี๋ยวร่าเริงแจ่มใสสดชื่น เดี๋ยวหดหู่เงียบเหงาเศร้าโศก เดี๋ยวสุขสบายดี
เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น
๓. ตาวตาลิเกน เพราะเป็นไปชั่วขณะ คือ สังขารของมนุษย์และสัตว์เป็นไปชั่วชีวิตหนึ่ง
ซึ่งไม่ถึงร้อยปี มีถึงหรือเกินบ้างก็เป็นส่วนน้อย อาการคล้ายกับยืมเขามาใช้ชั่วคราว เมื่อถึงเวลาก็
ต้องส่งคืนเขาไป
๔. นิจฺจปฏิปกฺเชปฏเฐน เพราะขัดแย้งต่อความเที่ยง เรียกว่าเที่ยงที่จะไม่เที่ยง ปฏิเสธ
ความต้องการของมนุษย์และสัตว์อย่างเด็ดขาด เช่น มนุษย์และสัตว์ไม่อยากแก่ แต่สังขารก็แก่
เอา ๆ มนุษย์และสัตว์ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย สังขารก็เจ็บเอาตายเอาเรื่อย ๆ เป็นต้น
แต่อนิจจะความไม่เที่ยงแห่งสังขารนั้น
ท่านยังแสดงข้อเปรียบเทียบไว้หลายอย่างหลาย
รูปแบบ เพื่อการพิจารณาอย่างละเอียดในทุกแง่ทุกมุม เมื่อเห็นชัดอย่างซึ้งใจแล้ว จะได้ถอนความ
ประมาทในวัยอายุ ยับยั้งความเพลิดเพลินสนุกสนาน จนถึงอาการที่เรียกว่า “หลงสังขาร” หรือ
อาการที่เรียกว่า “หลงตัวลืมตาย หลงกายลืมแก่” อะไรทํานองนั้น โอกาสนี้จะได้นําข้อ
เปรียบเทียบความไม่เที่ยงแห่งสังขารมาแสดง เพื่อการพิจารณา ดังนี้
๑. สังขารเปรียบเสมือนหยาดน้ําค้าง ธรรมดาว่าหยาดน้ําค้างยามเมื่อต้องแสงพระ
อาทิตย์แผดเผา ย่อมเหือดแห้งไป คงอยู่ไม่ได้นาน สังขารเมื่อเกิดแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความ
ตายแผดเผาให้เร่าร้อนตลอดเวลา วัยอายุที่ดีคือวัยหนุ่มวัยสาว ถูกบั่นทอนเผาลงทุกขณะ คงเหลือไว้
แต่วัยไม่ดี คือวัยแก่ชรา ซ้ํายังถูกความเหี่ยวแห้งใจ ความเดือดร้อนใจ ความโศกเศร้าใจ
ความพิไรรําพัน ความเสียใจ ความกลัว ความเจ็บป่วย สิ่งทรมานใจ ความไม่สบายใจ

๒

ความทอดถอนหมดอาลัยตายอยาก เผาผลาญรบกวนอยู่ตลอดเวลา สังขารจึงอุปมาคล้ายหยาด
น้ําค้างกลางแสงพระอาทิตย์ ฉะนั้น
๒. สังขารเปรียบเสมือนต่อมน้ํา หยาดน้ําฝนที่ตกลงมากระทบพื้น เกิดต่อมน้ําขึ้น
แล้วแตกสลายไปในทันทีฉันใด สังขารเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานฉันนั้น คืออยู่ได้ชั่วระยะหนึ่ง
ภายในร้อยปี ใช่จะอยู่ได้ถึง ๒๐๐ – ๓๐๐ ปี เป็นต้น ก็หาไม่
๓. สังขารเปรียบเสมือนรอยไม้กรีดบนพื้นน้ํา ชั่วแวบเดียวเท่านั้นก็กลับสนิท
ดังเดิม ถ้าปัจจัยที่สนับสนุนคือธาตุทั้ง ๔ ดิน น้ํา ไฟ ลม ที่ผสมผสานกันเป็นร่างกาย ยังคง
ดําเนินไปตามปกติ สังขารก็คงอยู่ได้ ถ้าปัจจัยเหล่านั้นชํารุดเสียหายไม่ดําเนินไปตามปกติสังขารก็
อยู่ต่อไปไม่ได้
๔. สังขารเปรียบเสมือนลําธารไหลผ่านภูเขา ย่อมไหลพัดเอาสิ่งต่าง ๆ ไปไม่มี
หยุด สังขารก็เช่นกัน เมื่อเกิดแล้วก็ไหลผ่านพาเอาคืนวันเดือนปี วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยแก่ชรา
ไปไม่มีหยุดหรือย้อนหลัง เช่น คนอายุ ๖๐-๗๐ ปีแล้ว จะกลับหลังมาเป็นเด็กอายุ ๑๐ ปีอีกไม่ได้
เป็นต้น
๕. สังขารเปรียบเสมือนก้อนเขฬะ คนจะถ่มก้อนเขฬะที่ติดอยู่ปลายลิ้นเมื่อไรก็ได้
ไม่ยาก สังขารของคนเราก็เช่นกัน อาจจะแตกดับตายไปเมื่อไรก็ได้ ไม่เลือกเวลา อายุ สถานที่
เรียกว่า ความตายมีได้ทุกลมหายใจ
๖. สังขารเปรียบเสมือนชิ้นเนื้อที่นาบไฟ ชิ้นเนื้อที่ใส่ลงในกระทะที่ตั้งไว้ร้อน ๆ ไม่
นานนักก็ไหม้ฉันใด สังขารของคนเราก็เช่นกัน ตกลงไปในกองเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ถูกเผาผลาญให้
เหี้ยมเกรียมร้อนรนจนทนไม่ไหว ต้องมอดไหม้แตกดับไปฉะนั้น
๗. สังขารเปรียบเสมือนโคที่เขานําไปฆ่า โคนั้นยิ่งถูกจูงไปใกล้โรงฆ่าเท่าไรมันก็
ใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้น สังขารของคนเราก็เช่นกัน ถูกมัจจุราชฉุดคร่าเข้าหาความตายทุกขณะ
ยิ่งเกิดนานเท่าไร ก็ยิ่งใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้น
อนิจจสัญญา คือ การกําหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร เช่น เห็นความเป็นเด็กค่อย
หายไปจากตัวเรา ความเป็นหนุ่มสาวค่อยหายไปจากตัวเรา ความเข้มแข็งกระฉับกระเฉงคล่องตัว
ค่อยหายไปจากตัวเรา สติปัญญาความทรงจําต่าง ๆ ค่อยหายไปจากตัวเรา อาการเฉื่อยชาอืดอาด
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดเอวปวดหลัง อาการหน้ามืดตามัว เนื้อตัวสั่นทรงกายแทบไม่ไหว และ
อาการทอดอาลัยหมดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดขึ้นแทนที่ อาการเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นกับสังขาร
ตามขั้นตอนแห่งวัยอายุ ไม่ต้องไปดูตัวอย่างที่ไหนให้ลําบาก เพราะหาดูได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรานี่เอง แม้
จะเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารเช่นนี้ แต่จิตคนเราก็ยังปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงข้อนั้น กลับชอบ
หลอกตัวเอง และชอบให้คนอื่นหลอกเป็นประจํา เช่นนึกว่าเรายังหนุ่มยังไม่แก่ เรายังไม่อ่อนแอ
ยังไปไหว คนส่วนมากมักวาดมโนภาพหลอกตนเองเสมอ ทางพระพุทธศาสนาเรียกพฤติกรรมเช่นนี้
ว่า “วิปลาส” ความเข้าใจผิด ซึ่งมีอยู่ ๓ อย่าง คือ
๑. สัญญาวิปลาส ได้แก่ ความจําได้หมายรู้ คือกําหนดที่คลาดเคลื่อนในสังขารที่ไม่เที่ยง
ว่าเที่ยง ที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่ามีตัวตน อันไม่ตรงกับสภาพที่แท้จริง
๓

๒. จิตวิปลาส ความนึกคิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เช่นนึกเดาเอาว่าเราจะต้องมี
อายุเท่านั้นเท่านี้ หรือนึกเอาตามอาการที่ว่า คนใบหูใหญ่หูยาว นิ้วมือนิ้วเท้ายาวอายุยืน ปู่ย่าตา
ยายเป็นคนอายุยืน ลูกหลานก็ต้องอายุยืน ซึ่งความเป็นความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เลย
๓. ทิฏฐิวิปลาส ความเห็นไม่ตรงกับสภาพเป็นจริง เช่น เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าไม่เป็น
ประโยชน์ เห็นสิ่งที่มีโทษว่าเป็นคุณ เห็นสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาป เห็นสิ่งที่หยาบว่าละเอียด
เห็นสิ่งที่น่าเกลียดว่าน่ารัก เห็นสิ่งที่ไม่จริงว่าจริง ทํานองเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
พระพุทธภาษิตว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยง พระพุทธเจ้า
แสดงไว้เพื่อเตือนสติให้ทุกคนเตรียมเผชิญหน้ากับอนิจจัง
ซึ่งไม่มีใครหลีกหลบได้แม้แต่น้อย
การรู้เท่าทันขั้นตอนความเปลี่ยนแปลงของสังขาร เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีอันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของอนิจจัง ย่อมควบคุมตนเองไว้ได้ไม่เสียสติ และอาจกําหนดการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของตนได้อย่างเหมาะสม
อนึ่ง การพิจารณาสังขารของตนเองบ่อย ๆ นั้น มีแต่ทางได้รับประโยชน์อย่างเดียว ไม่มี
ทางเสียประโยชน์เลย เช่น พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง จะทําให้ไม่ประมาทมัวเมาหลงติดอยู่ในกามคุณ
จนลืมคิดถึงวัยอายุของตน พิจารณาเห็นว่าเป็นของสําหรับใช้ชั่วคราว เหมือนของยืมเขามา จะได้
รีบใช้สังขารบําเพ็ญประโยชน์อย่างคุ้มค่า ไม่ใช่ยืมมาเก็บไว้เฉย ๆ พิจารณาโดยเกิดขึ้นแล้วก็ต้อง
แตกสลายไปจะทําให้ไม่โศกเศร้าเสียใจ เมื่อสังขารอันเป็นที่รักอันพลัดพรากจากเราไป พิจารณา
เห็นว่า สังขารจะต้องขาดเด็ดกระเด็นออกไปด้วยอํานาจชราพยาธิมรณะ จะทําให้มีโอกาสเตรียม
ตัวก่อนที่จะแก่ ก่อนที่จะเจ็บและก่อนที่จะตาย พิจารณาเห็นสังขาร ต้องหวั่นไหวอยู่ด้วยชรา
พยาธิ มรณะ จะทําให้เกิดขันติอดทนต่อทุกข์เวทนา ความเจ็บปวดทางร่างกาย และมีโอกาส
เยียวยาประคับประคองให้อยู่นาน ๆ ด้วยการบริหารการทําความดีและงดเว้นอบายมุข เครื่องบั่น
ทอนสังขารให้สั้นลง พิจารณาสังขารให้เห็นว่าบางครั้งแตกทําลายเอง บางครั้งถูกผู้อื่นประทุษร้าย
ให้แตกทําลาย จะทําให้เกิดสติปัญญา คิดหาทางหลบหลีกในเมื่อยังไม่จําเป็นจะต้องเสี่ยงกับภัย
อันตรายต่าง ๆ
อนึ่ง
พิจารณาเห็นสังขารว่าไม่ตั้งอยู่ยั่งยืน
จะทําให้เกิดอาการกระตือรือร้นไม่
ผลัดวันประกันพรุ่งในหน้าที่การงาน พิจารณาเห็นสังขารว่ามีความแปรปรวน เมื่อมีลาภ มียศ มีสุข
สรรเสริญ จะทําให้ไม่ลืมตัว หรือเมื่อลาภยศสุขสรรเสริญสูญเสียสิ้นไป จะทําให้ไม่โศกเศร้าเสียใจ
พิจารณาเห็นสังขารว่าไม่มีแก่นสาร จะทําให้คิดสร้างประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร เพื่ออยู่แทนตัวเรา
เป็นร้อยปีเป็นพันปี พิจารณาเห็นสังขารว่ามีแต่ความเสื่อมเป็นเบื้องหน้า เป็นไปตามอํานาจของ
บุญบาป และในที่สุดก็ต้องแตกทําลายไป จะทําให้เกิดการเตรียมตัวตายให้ดีๆ แบบที่เรียกว่าไปดี
มาดี ไม่ใช่ตายแบบถูกคนสาปแช่ง
การพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ผู้พิจารณาตามสมควร
อย่างน้อยที่สุดก็อาจกลับจิตกลับใจ เพิกถอนอัตตานุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ไม่คิดเห็น
แคบ ๆ เฉพาะตัวคนเดียว แต่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นข้อใหญ่ แล้วหันมาบําเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมประเทศชาติ และศาสนาได้ในที่สุด
๔

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ผู้ทรงพระคุณอัน
ประเสริฐพระองค์นั้น ไม่ทรงคิดเห็นแคบ ๆ เฉพาะพระองค์ ทรงมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นข้อ
ใหญ่ ได้พระราชทานสังคหวัตถุธรรมสงเคราะห์อุปถัมภ์บํารุงข้าราชบริพาร และพสกนิกรตาม
สมควรแก่ฐานะ ทรงอุปการะพระภิกษุสงฆ์และพระศาสนาเป็นอันดี แม้พระองค์จะได้สิ้นพระชนม์
ไปตามอํานาจธรรมดาของสังขารแล้วก็ตาม
พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านก็ยังปรากฏชัชวาล
เป็นที่ซาบซึ้งอยู่แก่ใจของพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร และพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างดี
ตลอดมา
อิมินา กตทกฺขิณานุปทานวเสน ขออํานาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจ อันสมเด็จ
พระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
หน่วยงานสื่อสารมวลชนทุกแขนง บําเพ็ญกุศลอุทิศถวายนี้ จงสําเร็จเป็นวิบากราศี อํานวยทิพยสุข
ทิพยสมบัติ แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในสัมปรายภพ
สมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการ
รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญา
บารมี พอสมควรแก่เวลา ด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร ฯ
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