ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“อนิจจฺ ธมฺม — สิ=งที=มีจริงที=ไม่ เที=ยง”
อนิจจฺ ธมฺม อ่านตามภาษาบาลีวา่ อะ - นิด - จะ - ดํา - มะ มาจาก น บทหน้ า (แปลว่า ไม่) นิจจฺ
(แปลว่า เที9ยง) [แปลง น เป็ น อ] กับคําว่า ธมฺม (สิ0งที0มีจริง, ธรรม, สภาพที0ทรงไว้ ซ0 งึ ลักษณะของ
ตน) รวมกันเป็ น อนิจจฺ ธมฺม เขียนเป็ นไทยได้ วา่ อนิจจธรรม แปลว่า สิ0งที0มีจริงที0ไม่ เที0ยง ไม่ ย0 ังยืน
เมื0อเกิดขึนI แล้ วก็ดบั ไป แสดงถึงความเป็ นจริ งของสิง9 ที9มีจริ ง ซึง9 เมื9อเกิดขึ Iนแล้ ว ก็ต้องดับไปเป็ น
ธรรมดา ตามข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ดังนี I
“ดูกร ภิกษุทงั I หลาย สังขาร (สิง9 ที9เกิดเพราะปั จจัยปรุงแต่ง) แม้ ทงั I ปวงในภพทังI หลาย
มีกามภพเป็ นต้ น เป็ นสภาพไม่ เที0ยงเลย เพราะอรรถว่ า มีแล้ ว ไม่ มี”
ข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค อนิจจธรรมสูตร ได้ แสดงความเป็ นจริ งของ
ธรรมที9เป็ นอนิจจธรรม คือ สิง9 ที9มีจริ งที9ไม่เที9ยง ดังนี I
ท่ านพระราธะนั0ง ณ ที0สมควรส่ วนข้ างหนึ0งแล้ ว ได้ ทลู ถามคํานีกI ะพระผู้มีพระภาคเจ้ าว่ า
ข้ าแต่ พระองค์ ผ้ ูเจริญ ที0เรี ยกว่ า อนิจจธรรม อนิจจธรรม ดังนี I อะไรหนอ เป็ นอนิจจธรรม?
พระผู้มีพระภาคเจ้ าตรั สตอบว่ า รู ปเป็ นอนิจจธรรม เวทนาเป็ นอนิจจธรรม สัญญา
เป็ นอนิจจธรรม สังขารเป็ นอนิจจธรรม วิญญาณเป็ นอนิจจธรรม
-------------------------------------------------พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาตลอดระยะเวลาที9ยาวนานถึงสีอ9 สงไขยแสนกัปป์
เมื9อครังI ที9ทรงเป็ นพระโพธิสตั ว์ก็เพื9อที9จะทรงตรัสรู้ คือรู้อย่างแจ่มแจ้ งซึง9 สภาพธรรมที9มีจริ ง ด้ วยพระองค์
เอง ไม่มีใครเป็ นครูเป็ นอาจารย์ เมื9อได้ ทรงตรัสรู้แล้ ว ทรงมีพระมหากรุณา แสดงสิง9 ที9พระองค์ได้ ตรัสรู้ให้
สัตว์โลกได้ เข้ าใจถูกเห็นถูกตามพระองค์ ซึง9 มีผ้ ทู ี9ได้ รับประโยชน์จากพระธรรมที9พระองค์ทรงแสดงมาก
มายนับไม่ถ้วน ตลอดพระชนม์ ชีพ ทรงให้ ประโยชน์ กับคนอื0นจากแต่ ละคําของพระองค์ ถึงแม้ ว่า
บุคคลผู้นันI จะอยู่แสนไกล หรื อแม้ กระทั0งช่ วงเวลาที0พระองค์ ใกล้ จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็
ไม่ ทรงละเว้ นโอกาสที0จะให้ คนอื0นได้ รับสิ0งที0จะเป็ นประโยชน์ แก่ เขาต่ อไปในสังสารวัฏฏ์

พระ

ธรรมที9พระองค์ทรงแสดงมาจากการตรัสรู้ความจริ งของสิง9 ที9มีจริ งทุกขณะ ทุกกาลสมัยด้ วย
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พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ไม่มีล้าสมัย เป็ นประโยชน์ทกุ เมื9อ ประโยชน์ที9พระองค์
ทรงมอบให้ กบั พุทธบริ ษัทก็คือ ความเข้ าใจซึง9 ไม่เคยเข้ าใจมาก่อนเลย ถ้ าหากกล่าวถึงการที9จะให้ อะไร
แก่ใคร ไม่วา่ จะเป็ นเพชรนิลจินดาแก้ วแหวนเงินทอง เสื Iอผ้ า และอาหาร เป็ นต้ น สิง9 เหล่านันI ไม่ใช่ที9พงึ9 ที9
แท้ จริ ง และไม่ได้ ตดิ ตามไปในภพหน้ าได้ เลย แต่คําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทําให้ คนเกิดความเข้ าใจ
ซึง9 ความเข้ าใจนันI ไม่หมด เพราะเหตุวา่ สะสมสืบต่อไปจนกระทัง9 สามารถรู้ความจริ งจนถึงความเป็ นพระ
อริ ยบุคคลตามลําดับขึ Iนได้ จึงแสดงให้ เห็นว่า ความเข้ าใจเป็ นสิ0งที0สาํ คัญที0สุด ประเสริฐที0สุด
มีค่าที0สุดในสังสารวัฏฏ์
สําหรับคําว่า อนิจจธรรม หรื อ สิง9 ที9มีจริ งที9ไม่เที9ยงนันI ก็ต้องฟั งให้ เข้ าใจว่า มีในขณะนี Iจริ งๆ ซึง9 เป็ น
ธรรมที9มีจริ งที9เกิดเพราะเหตุปัจจัย เกิดแล้ วดับ ไม่กลับมาอีกเลย ทุกขณะไม่พ้นไปจากอนิจจธรรมเลย
เพราะเป็ นสิง9 ที9มีจริ งๆ ทุกขณะ ซึง9 เป็ นสภาพธรรมที9เกิดขึ Iนเป็ นไป เมื9อเกิดแล้ วก็ดบั ไป ไม่เที9ยง ไม่ยงั9 ยืน
แม้ จะไม่เรี ยกชื9อ แต่ความเป็ นจิรงของสภาพธรรมก็ไม่เปลีย9 น เป็ นจริ งอย่างไรก็เป็ นจริ งอย่างนันI โดย
ประมวลแล้ ว ธรรมที9มีจริ งๆ ที9ไม่เที9ยงนันI ก็คือ ขันธ์ (สภาพที9ทรงไว้ ซงึ9 ความว่างเปล่า) ทังI ๕ นัน9 เอง เป็ น
สิง9 ที9มีจริ งๆ แต่ละหนึง9 ๆ ทรงไว้ ซงึ9 ความว่างเปล่าจากความเป็ นตัวตน เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคลอย่างสิ Iนเชิง
ขันธ์ ๕ ได้ แก่ รูปขันธ์ (รูปทังหมด)
I
๑ เวทนาขันธ์ (ความรู้สกึ ) ๑ สัญญาขันธ์ (ความจํา) ๑ สังขาร
ขันธ์ (ได้ แก่ เจตสิกซึง9 เป็ นสภาพธรรมที9เกิดประกอบพร้ อมกับจิต ๕๐ ประเภท มี ผัสสะ เป็ นต้ น) ๑
วิญญาณขันธ์ (จิตทุกประเภท) ๑ แต่ละคําที9พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ก็เกื Iอกูลให้ เริ9 มเข้ าใจ ว่า
ต้ องมีจริ ง เกิดขึ Iนเป็ นไปตามเหตุปัจจัย สิ0งใดก็ตามที0มีจริงที0เกิดเพราะเหตุปัจจัย ทังI หมด เป็ นขันธ์
เมื0อเกิดขึนI แล้ วก็หมดไป ไม่ ได้ ย0 งั ยืนเลย ไม่ เที0ยง เพราะต้ องดับไป ยกตัวอย่างเช่น ในขณะนี I สิง9 ที9
มีจริ งๆ ทางตา สิง9 ที9ปรากฏทางตาเกิดแล้ วปรากฏ เมื9อมีสภาพรู้กําลังเห็นสิง9 นันI จึงปรากฏว่าสิง9 นันมี
I
จริ งๆ แล้ วก็ดบั ไป ไม่กลับมาอีกเลย สิง9 ที9กําลังปรากฏทางตา ต้ องเกิดแน่นอนเพราะปรากฏว่ามีจริ งๆ
เกิดขึ Iนแล้ วก็ดบั ไป และ เห็น ก็มีจริ งๆ เกิดขึ Iนแล้ วก็ดบั ไป จึงประมวลได้ วา่ ในขณะที9เห็น มีอะไรบ้ างที9
เป็ นขันธ์ กล่าวคือ สิง9 ที9ปรากฏทางตา เป็ นรูปขันธ์ และ เห็น ซึง9 เป็ นจิตประเภทหนึง9 ก็เป็ นวิญญาณขันธ์
และในขณะที9เห็นเกิดขึ Iน ก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้ วย ได้ แก่ สัญญาเจตสิกเป็ นสัญญาขันธ์ เวทนาเจตสิกเป็ น
เวทนาขันธ์ เจตสิกอีก ๕ ที9เกิดร่วมกับจิตเห็น คือ ผัสสะ (สภาพที9กระทบอารมณ์) เจตนา (สภาพที9จงใจ
ขวนขวายให้ สภาพธรรมที9เกิดร่วมกันทํากิจหน้ าที9) เอกัคคตา (สภาพที9ตงมั
ั I น9 ในอารมณ์) ชีวิตนิ ทรี ย์
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(สภาพที9เกิดขึ Iนทําให้ จิตและเจตสิกที9เกิดร่วมด้ วยดํารงอยูจ่ นกว่าจะดับไป) และ มนสิการะ (สภาพที9ใส่
ใจในอารมณ์) ก็เป็ นสังขารขันธ์ ล้ วนเป็ นสภาพธรรมที9มีจริ งแต่ละหนึง9 ๆ ที9เกิดขึ Iนแล้ วก็ดบั ไป ไม่เที9ยง ไม่
ยัง9 ยืน นี Iคือ การยกตัวอย่างให้ เข้ าใจถึงความเป็ นขันธ์ ซึง9 เป็ นอนิจจธรรม ทังหมด
I
ไม่พ้นไปจากขณะนี Iเลย
เป็ นสิง9 ที9มีจริ งแต่ละหนึง9 หาความเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคลเป็ นตัวตนไม่ได้ เลย
ไม่มีใครทําอะไรให้ เกิดขึ Iนได้ แต่ธรรมเกิดแล้ ว มีแล้ วในขณะนี I จากที9ไม่มี แล้ วเกิดมีเพราะเหตุปัจจัย
แล้ วก็ดบั ไปไม่มีอะไรเหลือ ไม่เที9ยง ไม่ยงั9 ยืน

ควรหรื อที0จะหลงติดข้ องหลงยึดถือในสิ0งที0ไม่ มี

เพราะเพียงเกิดแล้ วก็ดบั ไป? ธรรมเป็ นสิ0งที0ควรศึกษาอย่ างยิ0ง และเป็ นสิ0งที0มีจริงๆ ทุกขณะใน
ชีวติ ประจําวันโดยไม่ ต้องไปแสวงหาที0ไหน ทุกคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เพื0อความเข้ าใจถูก
ว่ า ไม่ มีเรา ไม่ ใช่ เรา
ไม่ มีใครรู้ ว่าชาติก่อนเกิดเป็ นอะไร และชาติต่อไปจะเกิดเป็ นอะไร แม้ แต่ ขณะต่ อไปจะเกิด
อะไร ทุกคนที0เกิดมาในโลกนี I จะมีชีวติ อยู่อีกนานเท่ าใด ไม่ มีใครรู้ ได้ เลย เพราะฉะนันI สิ0งที0
ประเสริฐที0สุดในแต่ ละชาติ คือความเข้ าใจธรรม เพราะเหตุว่าทรั พย์ สนิ เงินทองก็นําไปไม่ ได้
ร่ างกายของตนก็ตดิ ตามไปไม่ ได้ เลย แต่ ว่าความเข้ าใจธรรมที0ค่อยๆ เข้ าใจขึนI จะสะสมเป็ นที0
พึ0งต่ อไป ทําให้ ค่อยๆ มั0นคงในความเป็ นจริงของธรรมยิ0งขึนI เป็ นประโยชน์ เกือI กูลโดยตลอด
เป็ นที0พ0 งึ ได้ ในกาลทุกเมื0อ
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