อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท
สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท
โดย สุภีร์ ทุมทอง
www.ajsupee.com

พิมพ์ครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม
ISBN : 978-616-7115-57-3
ภาพประกอบ
มนต์ชัย ขาวสำอางค์
แบบปก / รูปเล่ม
คณิตศาสตร์ เสมานพรัตน์

ดำเนินการผลิต
บริษัทฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
27/33 ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2637-8600
โทรสาร 0-2637-8601
พิมพ์ที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
296 ซอยอรุณอมรินทร์ 30 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2433-0026-7
โทรสาร 0-2433-8587
แจกเป็นธรรมทาน ห้ามจำหน่าย

คำนำ
หนังสือ “อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท” นี้เรียบเรียง
จากคำบรรยายในหัวข้อ “สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก”
ที่ชมรมคนรู้ใจ ณ ห้องพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์
พลาซ่ า ถนนเพลิ น จิ ต กรุ ง เทพฯ เวลา ๑๘.๓๐ –
๒๐.๓๐ น. โดยได้นำมาจากการบรรยายครั้งที่ ๔๐ ซึ่ง
บรรยายเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ กลุ่ม “เสบียง
ธรรม” บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ถอดคำบรรยาย และได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตาม
สมควร
เนือ้ หาทีบ่ รรยายนัน้ ได้แสดงอริยสัจในแง่มมุ ต่างๆ
และแจกแจงอริยสัจ ๔ ในองค์ประกอบของกระบวนการ

ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ อย่าง ตามแนวที่ท่านพระสารีบุตร
แสดงไว้ใน สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้
และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยาย
เสมอมา หากมี ค วามผิ ด พลาดประการใด อั น เกิ ด จาก
ความด้อยสติปญ
ั ญาของผูบ้ รรยาย ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัย
และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่าน
ผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
สุภีร์ ทุมทอง
ผู้บรรยาย
๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

สารบัญ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

แบบทั่วไป					
แบบแสดงทุกข์แจกเป็นอุปาทานขันธ์ ๕		
แบบแสดงทุกข์เป็นอายตนะ 			
แบบแสดงขยายสมุทัยกับนิโรธ 			
แบบแสดงสมุทัยกับนิโรธเป็นปฏิจจสมุปบาท
แบบเปลี่ยนทุกข์เป็นสักกายะเป็นต้น		
แบบแสดงอริยสัจในปฏิจจสมุปบาท		

๑๒
๑๗
๑๙
๒๑
๓๓
๔๖
๕๓

องค์ที่ ๑๒ ชรามรณะ 				
องค์ที่ ๑๑ ชาติ					
องค์ที่ ๑๐ ภพ 					
องค์ที่ ๙ อุปาทาน 					
องค์ที่ ๘ ตัณหา					
องค์ที่ ๗ เวทนา 					
องค์ที่ ๖ ผัสสะ 					
องค์ที่ ๕ สฬายตนะ 				
องค์ที่ ๔ นามรูป					
องค์ที่ ๓ วิญญาณ 					
องค์ที่ ๒ สังขาร					
องค์ที่ ๑ อวิชชา 					
องค์ที่ ๐ อาสวะ					
ประวัติผู้บรรยาย					

๕๔
๕๙
๖๔
๗๑
๘๐
๘๘
๙๓
๙๕
๙๗
๑๐๒
๑๐๔
๑๐๗
๑๑๒
๑๒๒

อริยสัจ
ในปฏิจจสมุปบาท
บรรยายวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔

8

อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท

9

สุภีร์ ทุมทอง

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย สวัสดีครับท่านผูส้ นใจ
ในธรรมะทุกท่าน
วั น นี้ บ รรยายสาระธรรมจากพระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก
ตอนที่ ๔๐ ชือ่ หัวข้อว่า อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๕ นะครับ ในเรือ่ ง
อริยสัจ ๔ ผมก็ได้บรรยายไปแล้ว ๔ ตอนด้วยกัน ทีไ่ ด้อธิบาย
ไปแล้ว มีอยู่ ๖ เรือ่ ง พูดเรือ่ งความหมาย ความสำคัญ โทษ
ของการไม่รอู้ ริยสัจ ประโยชน์ของการรูอ้ ริยสัจ สิง่ ทีค่ วรทราบ
พิเศษในเรือ่ งอริยสัจ แล้วก็ขอ้ สุดท้ายเป็นข้อที่ ๖ ขยายความ
อริยสัจแต่ละข้อ ในคราวทีแ่ ล้วก็พดู ถึงหัวข้อที่ ๖ นี้
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ในเรือ่ งอริยสัจ ๔ ก็พดู เรือ่ งทุกข์และความพ้นไปแห่ง
ทุกข์เท่านั้น ปีใหม่นี้ ท่านทั้งหลายส่งความสุขให้กันมาก
เกินไป จนอาจจะลืมความจริงไปแล้ว อริยสัจนัน้ ไม่ได้พดู เรือ่ ง
ความสุข พูดเรือ่ งทุกข์กบั ความพ้นไปแห่งทุกข์เท่านัน้ ทุกข์
นัน้ มี แต่ตวั เราผูเ้ ป็นทุกข์ ไม่มี เหตุให้เกิดทุกข์กม็ เี หมือนกัน
แต่ตวั ตน สัตว์ บุคคล ไม่มี ความดับสนิทของทุกข์ ความไม่มี
ทุกข์ คือนิพพาน ก็มีเหมือนกัน แต่คนผู้ไม่มีทุกข์ คนผู้พ้น
ทุกข์ไม่มี หนทางทีท่ ำให้ถงึ ความดับทุกข์ ก็มเี หมือนกัน แต่
คนผู้เดินทางนั้นไม่มี พูดสรุปง่ายๆ ก็มีเฉพาะเรื่องทุกข์กับ
ความพ้นไปแห่งทุกข์ ทีนี้ ท่านทัง้ หลายปีใหม่ไปส่ง ส.ค.ส. ส่ง
ความสุขกันมาก เรื่องทุกข์อาจจะลืมไปแล้ว มาฟังต่อสัก
หน่อยหนึง่
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๑. แบบทั่วไป

ทุกขอริยสัจ คืออะไรเล่า คือ ความเกิดเป็นทุกข์
ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ เป็นทุกข์ การได้
ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นทุกข์ ความพลัดพราก
จากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้
สิง่ นัน้ เป็นทุกข์ ว่าโดยรวบย่อ อุปาทานขันธ์ทงั้ ๕ เป็นทุกข์
นีก้ ค็ อื กองทุกข์หรือสิง่ ทีไ่ ร้แก่นสาร ไร้ตวั ตน เป็นของทีเ่ ป็น
ธรรมดา เป็นธรรมชาติของมันอย่างนัน้ มันเป็นตัวทุกข์

ชีวติ ของเรานัน้ มีแต่เรือ่ งทุกข์ กายกับใจนีเ้ ป็นทุกข์ ถ้า
เรายังไม่รใู้ นปีเก่า ปีใหม่แล้วก็ควรจะรีบๆ รูน้ ะ ไม่ใช่วา่ ปีเก่า
ทุกข์มนั หมดไปแล้ว ปีใหม่จะพบกับความสุข อย่างนีก้ เ็ ป็นบ้า
ไปแล้ว เราทั้งหลายคงจะเป็นบ้าอย่างนั้นมาหลายปีแล้ว
ปีใหม่นกี้ ส็ งสัยว่าจะเป็นบ้าไปอีกรอบหนึง่ ก็ไม่เป็นไร มาฟัง
เรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์เอาไว้บ้าง อย่างน้อยก็มีอะไรให้
ฉุกคิดหรือเตือนให้มสี ติสมั ปชัญญะ ลุกขึน้ มามองดูความจริง
ซะบ้าง ในคราวที่แล้ว พูดมาถึงหัวข้อที่ ๖ ขยายความ
อริยสัจในแต่ละข้อ ในคราวทีแ่ ล้วผมได้พดู ไปในแบบที่ ๑ คือ
แบบทัว่ ไป อันนีท้ า่ นทัง้ หลายควรจะจำให้ได้ เป็นแบบทัว่ ไป
มีในพระสูตรเป็นอันมาก ซึง่ ถ้าเข้าใจแล้ว จะเข้าใจแบบอืน่ ๆ
ไปด้วย เพราะแท้ที่จริง ก็เหมือนกันนั่นแหละ เพียงแต่
ขยายความเพือ่ ให้เหมาะสมกับจริตกับอัธยาศัยของแต่ละคน

เหตุให้เกิดทุกข์ คืออะไร คือตัณหาที่ก่อให้เกิดภพ
ใหม่ ก่อให้เกิดการกระทำเพื่อตัวเพื่อตนซ้ำแล้วซ้ำเล่า อัน
ประกอบไปด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน เป็น
ความยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา
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ทุ ก ขนิ โรธ คื อ อะไร คื อ ความดั บ สนิ ท โดยการ
สำรอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละ
ความสละ ความสลัดคืน ความปล่อยวาง ความไม่อาลัย
ไม่ อ าลั ย ในสิ่ ง ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ไม่ อ าลั ย ในกองทุ ก ข์ นั่ น
แหละคือทุกขนิโรธ คือความสิ้นตัณหา หมดความอยาก
หมดความเพลิดเพลิน
ส่วนหนทางอันเป็น ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจ
คื อ อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘ ประการ มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ เ ป็ น ต้ น
จนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิ คราวที่แล้วก็ได้ขยายความไป
แล้ว เป็นแบบทั่วไป
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ต่อไปจะนำการขยายความอริยสัจ ๔ ในแบบอืน่ ๆ มา
แสดงบ้างตามสมควร จะเรียงไปตัง้ แต่การแสดงทุกข์ในแบบ
ต่างๆ แล้วก็การแสดงทุกขสมุทยั ทุกขนิโรธ ทีไ่ ม่เหมือนเดิม
ขยายความเพิ่มเติมบ้าง ซึ่งจะบรรยายแบบย่อๆ และเร็ว
เพราะถือว่า ได้บรรยายขยายความเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีม้ ามากแล้ว
จะแสดงแต่รูปแบบว่ามีแสดงรูปแบบอย่างไรเท่านั้น ส่วน
เนือ้ หาหลักๆ ก็เหมือนเดิมนัน่ แหละ
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๒. แบบแสดงทุกข์แจกเป็นอุปาทานขันธ์ ๕

ในแบบที่ ๒ คือ แบบแสดงทุกข์แจกเป็นอุปาทาน
ขันธ์ ๕ ในแบบทัว่ ไป ตอนว่าโดยรวบย่อ ก็แสดงอุปาทาน
ขันธ์ ๕ เหมือนกัน แต่ไม่ได้แสดงแจกแจง แสดงแต่สรุป ด้วย
คำว่า สงฺขติ เฺ ตน ปฺจปุ าทานกฺขนฺธา ทุกขฺ า ว่าโดยรวบย่อ
อุปาทานขันธ์ทงั้ ๕ เป็นทุกข์ แต่ในบางพระสูตร พระพุทธองค์
แสดงจำแนกเป็นขันธ์ทั้ง ๕ ออกมาเลยทีละขันธ์ เช่น ใน
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๖๗๙ พระองค์ตรัสว่า
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กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ
ปฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส วจนีย. กตเม ปฺจ
รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ สญฺญู
ปาทาน กฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺาณูปาทานกฺ
ขนฺโธ
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สุภีร์ ทุมทอง

อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจเป็นไฉน
ควรจะกล่าวว่า อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ อุปาทานขันธ์
ทั้ง ๕ คืออะไรบ้าง
ได้แก่ รูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทานขันธ์ สัญญู
ปาทานขันธ์ สังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณูปาทานขันธ์
อย่างนี้คือลักษณะที่แสดงตัวทุกข์ แจกแจงออกมา
เป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ครบทุกชื่อ ในแบบทั่วไปนั้นไม่
แจกแจง ในพระสูตรนี้ แสดงแบบแจกแจงครบทั้ง ๕ ขันธ์
ส่ ว นทุ ก ขสมุ ทั ย ทุ ก ขนิ โรธ ทุ ก ขนิ โรธคามิ นี ป ฏิ ป ทา ก็
เหมือนกับในแบบทั่วไป
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๓. แบบแสดงทุกข์เป็นอายตนะ

ต่อไปอีกแบบหนึ่ง แบบแสดงทุกข์เป็นอายตนะ
ในพระสูตรเมื่อกี้แสดงทุกข์เป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ อีก
พระสูตรหนึ่ง ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๖๘๕
แสดงทุกข์ เป็นอายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
เป็นทุกข์ ในความหมายที่ว่ามันเป็นของไม่มีแก่นสาร เป็น
ของไร้ตัวตน ไร้เจ้าของที่แท้จริง ตาเรานี้ไม่มีเจ้าของที่แท้
จริงนะ หูก็เหมือนกัน จนกระทั่งถึงใจ เป็นสภาวะที่เป็น
ธรรมชาติ เป็นของไม่มีอัตตา ไม่มีตัวเราในตา ไม่มีตัวเรา
ในหู ไม่มีตัวเราในจมูก ไม่มีตัวเราในลิ้น ไม่มีตัวเราในกาย
และไม่มีตัวเราในใจ แต่เพราะการประกอบกันขึ้นชั่วคราว
ของตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ที่เป็นผลมาจากกรรมเก่า
สมมติเรียกว่า ตัวเรา จึงมีขึ้น อายตนะทั้ง ๖ จึงชื่อว่าเป็น
ทุกข์ พระองค์ตรัสว่า
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กตมฺจ ภิกขฺ เว ทุกขฺ  อริยสจฺจ
ฉ อชฺฌตฺตกิ านิ อายตนานีตสิ สฺ วจนีย.ํ กตมานิ ฉ
จกฺขวฺ ายตน โสตายตนํ ฆานายตนํ ชิวหฺ ายตนํ
กายายตนํ มนายตนํ
อิท วุจจฺ ติ ภิกขฺ เว ทุกขฺ  อริยสจฺจ ...
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ทุกขอริยสัจเป็นไฉน
ควรกล่าวว่า อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายใน ๖
คืออะไรบ้าง
ได้แก่ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ
ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกว่าทุกขอริยสัจ
นีก้ เ็ ป็นแบบพิเศษ คือ เอาอายตนะภายใน ๖ มาเป็น
ทุกขอริยสัจ ส่วนทุกขสมุทัย ได้แก่ ตัณหา ทุกขนิโรธได้แก่
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ความดับตัณหา ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์ ๘
เหมือนกับทีแ่ สดงในแบบทัว่ ไป

๔. แบบแสดงขยายสมุทัยกับนิโรธ

แบบที่ ๔ แบบแสดงขยาย สมุ ทั ย กั บ นิ โรธ
ทุกขสมุทยั กับทุกขนิโรธะในแบบทัว่ ไปนัน้ ไม่ได้ขยายความ
มากนัก ไม่ได้บอกว่า ตัณหานัน้ เมือ่ เกิด เกิดทีไ่ หนได้บา้ ง
ตัณหาเมื่อตั้งอยู่ ตั้งอยู่ที่ไหนได้บ้าง ตัณหาเมื่อดับ ดับ
ทีไ่ หน ถูกละได้ในทีไ่ หน ไม่ได้ขยายความเอาไว้ ในบางสูตร
พระพุทธองค์ทรงขยายความสมุทยั กับนิโรธเพิม่ ขึน้ ให้เห็น
ภาพชัดขึ้นมาอีก เช่นใน ทีฆนิกาย มหาวรรค ๑๐/๔๐๐
มหาสติปฏั ฐานสูตร ท่านทัง้ หลายอาจจะชอบอ่านพระสูตร
นี้ แต่ไม่รู้อ่านถึงหรือเปล่า เพราะเรื่องนี้ อยู่ตอนท้ายๆ
บางคนอ่านแต่ชื่อสูตรก็หลับแล้ว เพราะว่าสูตรยาวเรื่องนี้
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เป็นธัมมานุปสั สนา หมวดอริยสัจ พระองค์ตรัสว่า

ภินนฺทินี

กตมญฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ
ยายํ ตณฺหา โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺรา
เสยฺยถีทํ, กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา
สา โข ปเนสา ภิกขฺ เว ตณฺหา กตฺถ อุปปฺ ชฺชมานา อุปปฺ ชฺชติ
กตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ

ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ทุกขสมุทยั อริยสัจ เป็นไฉน
คือ ตัณหานี้ อันเป็นเหตุทำให้เกิดในภพใหม่อีก
อันประกอบไปด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน
เป็นความยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา
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ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ก็ตณ
ั หานัน้ เมือ่ เกิด ย่อมเกิด
ในทีไ่ หน เมือ่ ตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยูใ่ นทีไ่ หน
ตัณหานัน้ เวลาเกิด มันเกิดทีไ่ หน เวลาตัง้ อยู่ มันตัง้
อยูท่ ไี่ หน มันเกิดแล้วเกิดอีก เกิดแล้วเกิดเล่า เกิดบ่อยๆ มัน
อยูใ่ นทีไ่ หนกัน ตัณหามันไม่มตี วั ตน มันเกิดแล้วดับ บางทีเรา
อาจจะหามันไม่เจอ พระพุทธองค์ตรัสทีเ่ กิดของตัณหาว่า
ยํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ
เอตฺเถสา ตณฺหา อุปปฺ ชฺชมานา อุปปฺ ชฺชติ, เอตฺถ
นิวสิ มานา นิวสิ ติ
ปิยรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกนี้ ตัณหานั้นเมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดขึน้ ทีป่ ยิ รูปสาตรูปนี้ เมือ่ ตัง้ อยู่ ย่อมตัง้ อยูท่ ปี่ ยิ รูป
สาตรูปนี้
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ปิ ย รู ป สาตรู ป คื อ สิ่ ง ที่ มี ค วามแตกสลายเป็ น
ธรรมดา แต่เราคิดว่า มันน่ารัก น่าพอใจ ได้แก่ อายตนะ
ภายใน ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ, อายตนะภายนอก ๖
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธัมมารมณ์, วิญญาณ ๖ ผัสสะ ๖
เวทนา ๖ สัญญา ๖ สัญเจตนา ๖ ตัณหา ๖ วิตก ๖ วิจาร
๖ ทั้งหมดนั่นแหละ ที่เรายึดถือว่า มันจะให้ความสุข
ให้ความพอใจ น่ารัก น่าใคร่ อันนัน้ คือปิยรูปสาตรูป ปิยรูป
สาตรูปอันใดมีอยู่ในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิด ก็ย่อมเกิดขึ้นที่
ปิยรูปสาตรูปนี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ตานี้แหละ เมื่อเกิดก็เกิดที่หู
นี้แหละ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตานี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่หู เมื่อ
เกิดก็เกิดที่ใจนี้แหละ ปิยรูปสาตรูปแจกแจงขยายมี ๖๐
ประการ
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นี้ก็ยกมาแสดงให้ดูว่า มีแบบขยายความเพิ่มเติม
ด้ ว ย นอกจากพู ด ว่ า ตั ณ หาคื อ ทุ ก ขสมุ ทั ย ความ
เพลิดเพลินยินดีติดข้องเป็นเหตุเกิดทุกข์ ยังบอกด้วยว่า
ติดข้องในที่ไหนได้บ้าง ขยายความแยกแยะได้อีก เป็นวิธี
การแสดงทุกขสมุทัยอีกแบบหนึ่ง ส่วนทุกข์ก็แสดงเหมือน
แบบทั่วไป ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็แสดงอริยมรรคมีองค์
๘ แบบทั่วไป
เมื่อแสดงทุกขสมุทัยอย่างนี้แล้ว ทุกขนิโรธก็แสดง
อย่างนี้ด้วยเหมือนกัน ในมหาสติปัฏฐานสูตร ๑๐/๔๐๑
พระพุทธองค์ทรงขยายความทุกขนิโรธอริยสัจว่า
กตมญฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ
โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค
ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขนิโรธอริยสัจ เป็นไฉน
คือ ความดับโดยการสำรอกให้หมดไปไม่เหลือแห่ง
ตั ณ หานั้ น นั่ น แหละ ความสละ ความสลั ด คื น ความ
ปล่อย ความไม่อาลัย
คำนี้ ก็ อ ยู่ ใ นแบบทั่ ว ไป พระสู ต รเป็ น อั น มากที่
พระองค์ตรัสเรื่องอริยสัจ ๔ จะใช้คำนี้เป็นส่วนมาก ส่วน
น้อยที่จะขยายความเพิ่มเติม แต่ในที่นี้ ยกมาให้ดูว่ามีวิธี
แสดงแบบขยายความเพิ่มเติมด้วย ความดับของตัณหา
คื อ ตั ณ หาถู ก ละไป ตั ณ หานั้ น เมื่ อ ถู ก ละ ถู ก ละที่ ไ หน
ตัณหาเมื่อดับ ย่อมดับที่ไหน ก็ขยายความเพิ่มเติม
สา โข ปเนสา ภิกฺขเว ตณฺหา กตฺถ ปหียมานา
ปหียติ, กตฺถ นิรุชฺฌมานา นิรุชฺฌติ
ยํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ
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เอตฺ เ ถสา ตณฺ ห า ปหี ย มานา ปหี ย ติ , เอตฺ ถ
นิรุชฺฌมานา นิรุชฺฌติ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตัณหานั้นเมื่อถูกละ ย่อมถูก
ละในที่ไหน ตัณหานั้นเมื่อจะดับ ย่อมดับในที่ไหน
ปิยรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกนี้ ตัณหานั้นเมื่อถูกละ
ย่อมถูกละได้ที่ปิยรูปสาตรูปนี้ เมื่อดับ ย่อมดับที่ปิยรูป
สาตรูปนี้
เมื่อตัณหานั้นจะถูกละ ถูกละที่ไหน พระองค์ทรง
ขยายความ คือสิ่งเดียวกันกับที่ตัณหาเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่
ตัณหานั้นตั้งอยู่ที่ไหน ก็ไปดูที่ตั้งของตัณหานั่นแหละให้
เข้าใจจนแจ่มแจ้ง การละตัณหาก็มีได้ในที่นั้น ไม่ใช่ไปหา
ที่อื่น ที่เดียวกันนั่นแหละ หาที่ตัณหาเกิดขึ้นนั่นแหละ
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ตัณหาเกิดขึ้นในที่ใด เกิดบ่อยๆ เกิดอยู่เสมอๆ ใน
อารมณ์ใด เวลาจะละตัณหา ก็ให้ดูที่ตั้งของมันให้เข้าใจ
ที่ ตั้ ง ของตั ณ หานี้ มั น คื อ อะไร ข้ อ เท็ จ จริ ง ของมั น เป็ น
อย่างไร ถ้าเห็นข้อเท็จจริงว่ามันเป็นทุกข์ เป็นสิ่งไม่มีตัวไม่
มีตน ตัณหาก็ถูกละได้ในที่นั้นนั่นแหละ ตัณหาเกิดที่ตา
ใช่มั้ย อาศัยตาเกิด ก็ไปพิจารณาดูตา ให้เห็นความจริง
ตาเป็นเรามัย้ เป็นของเรามัย้ เป็นตัวตนมัย้ เป็นของเทีย่ งแท้
มั่นคง เป็นของประเสริฐ เป็นของดี เป็นของน่าเอาหรือ
เปล่า ตาเห็นรูปสวยๆ แล้ว มีความสุข ใช่หรือเปล่า ใคร
เห็น เห็นอยู่นานไหม พิจารณาดูเข้าไปอย่างนี้ ก็จะเข้าใจ
การเห็ น นี้ เ ป็ น ภาระมาก เพราะกายกั บ ใจ ขั น ธ์ ทั้ ง ๕
นี่เป็นภาระหนัก เราท่องกันเป็นประจำในบทสวดมนต์
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ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นของหนัก
นี่ท่องกันเรื่อย ไม่รู้ว่ารู้สึกกันบ้างหรือเปล่า ความจริงเป็น
อย่างนี้ ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นวิบากขันธ์ที่ได้มาจากกรรมเก่า
พอได้ขันธ์รวมกันขึ้นมาแล้ว ก็มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจ มีตาแล้วก็ต้องได้ดู ได้ดูสวยบ้าง ไม่สวยบ้าง ได้ดูสวยๆ
นี่ก็เป็นภาระ ได้รูป ได้นาม ได้กาย ได้ใจมาแล้ว วิบากก็มี
ที่ลง ผลของกรรมต่างๆ ก็มีที่ลง มันลงตรงไหนได้บ้าง มัน
ลงตรง ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ได้ฐานที่ตั้งของมันมา
มันก็ลงเลย เราก็รับเละเลย ตารับรูป หูรับเสียง ใจรับรู้
เรื่องต่างๆ มากมาย จะไม่ให้เห็น ไม่ให้ได้ยิน ไม่ให้รับรู้ ก็
เป็ น ไปไม่ ไ ด้ ต้ อ งเห็ น ต้ อ งได้ ยิ น ต้ อ งรั บ รู้ ไ ปอย่ า งนั้ น
ล้วนเป็นภาระทั้งนั้น ถ้าไม่ได้กาย ไม่ได้ใจมา ก็ไม่ได้อย่าง
อื่นมา ตัวกาย ตัวใจ ขันธ์ทั้ง ๕ จึงเป็นภาระหนักและ
ใหญ่หลวงมาก
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ส่วนพวกโง่ๆ ไม่รู้เรื่อง ก็บอกว่า แหม...ร่างกายนี้
ดีเหลือเกิน มันน่ารัก ทำให้เราดูดี ได้เห็น ได้ยิน ได้ดมกลิ่น
ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส พวกนี้มีความเห็นขัดแย้งกับพระอริยเจ้า
พระอริยเจ้าเห็นสิ่งใดว่าเป็นทุกข์ เขาพากันเห็นว่าเป็นสุข
พวกปุถุชนทั้งหลายเป็นอย่างนั้น ฉะนั้น ถ้าเรายังไม่มี
ความรู้ ก็ ใ ห้ มี ศ รั ท ธา เชื่ อ มั่ น ในปั ญ ญาตรั ส รู้ ข อง
พระพุทธเจ้า แล้วมาฝึกให้มีปัญญา
ที่เกิดกับที่ดับของตัณหาเป็นที่เดียวกัน ที่ตั้งอยู่
ทีเ่ กิดบ่อยๆ กับทีถ่ กู ละ เป็นทีเ่ ดียวกัน สำหรับคนทีไ่ ม่รจู้ กั
ปิยรูปสาตรูป คือ ไม่รจู้ กั โลกตามความเป็นจริง เขาเห็นว่า
โลกนีน้ า่ เอา ก็เป็นทีต่ งั้ ของตัณหา พวกไหนทีเ่ ขารูว้ า่ โลกนี้
ไม่นา่ เอา เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ฝึกให้มอี ริย
มรรคมีองค์ ๘ เกิดขึน้ มีปญั ญามองดูกเ็ ห็นความจริง ไม่ใช่เรา
ไม่ใช่ของเรา ไม่นา่ เอา ตัณหาก็ถกู ละได้ในทีน่ นั้ นัน่ แหละ
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ที่ ย กมาแสดงนี้ ขยายทุ ก ขสมุ ทั ย กั บ ทุ ก ขนิ โรธ
เพิ่มเติม จากแบบธรรมดาทั่วไป ขยายความเพิ่มเติมให้
เห็ น ภาพชั ด ขึ้ น อั น นี้ เ ป็ นแบบที่ ๔ ส่วนทุกขอริยสัจกับ
ทุ ก ขนิ โรธคามิ นี ป ฏิ ป ทาอริ ย สั จ แสดงเหมื อ นกั บ แบบ
ทั่วไป
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๕. แบบแสดงสมุทัยกับนิโรธเป็นปฏิจจสมุปบาท

ต่อไปแบบที่ ๕ แบบแสดงทุกขสมุทัยกับนิโรธเป็น
ปฏิจจสมุปบาท ทุกข์ก็แสดงไปตามปกติ คือ ชาติปิ ทุกขา
แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ชราปิ ทุกขา แม้ความแก่ก็เป็น
ทุกข์เป็นต้นไปเรือ่ ยๆ พอขยายความทุกขสมุทยั พระพุทธองค์
ทรงเปลี่ ย นจากตั ณ หาเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์
และทุกขนิโรธ เปลีย่ นจากความดับตัณหาเป็นปฏิจจสมุปบาท
ฝ่ายดับทุกข์
ในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ๒๐/๖๒ ติตถายตนสูตร
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
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กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺ าณปจฺจยา นามรูป, นามรูปปจฺจยา สฬายตน ...
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ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขสมุทัยอริยสัจ เป็นไฉน
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี...
เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมีขึ้น
ความเกิดขึน้ ของกองทุกข์ลว้ นๆ นีย้ อ่ มมีดว้ ยประการ
อย่างนี้
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ในแบบทั่วไป พระพุทธองค์ตรัสว่า คือ ตัณหานี้
อันเป็นเหตุทำให้เกิดในภพใหม่อีก อันประกอบไปด้วย
ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน เป็นความยินดีอย่างยิง่
ในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
เป็ น ทุ ก ขสมุ ทั ย แต่ ใ นพระสู ต รนี้ ค รอบคลุ ม กว่ า แสดง
กระบวนการปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ เป็นทุกขสมุทัย
เอาทุกสภาวะที่อยู่ในกระบวนการเป็นเหตุเกิดทุกข์หมด
ไม่ใช่แค่ตณ
ั หาอย่างเดียว อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา
มรณะ ก็เอามาเป็นทุกขสมุทัยด้วย ท่านทั้งหลายมานั่ง
อยู่นี้ ถึงไม่มีตัณหา ไม่มีความอยากได้ ไม่ยินดีในอะไร
ต่างๆ ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้ว ขอให้เกิดมาเถอะ ถ้าเกิด
มาแสดงว่าได้เหตุแห่งทุกข์มาเรียบร้อยแล้ว ได้ตาก็มีเหตุ
ให้เกิดทุกข์แล้ว ได้ตาเดีย๋ วสักหน่อยก็มโี รคตา เดีย๋ วก็คนั ตา
35

สุภีร์ ทุมทอง

มองไม่ค่อยเห็นก็ขยี้ตา เจ็บตา ได้หูก็มีโรคหู ได้ตับก็มีโรค
ตับ ได้ปอดก็มีโรคปอด ได้ไตก็มีโรคไต เดี๋ยวสักหน่อยต้อง
ล้างไตไปอีก ลำบากอย่างนี้
ได้อะไรมานีถ่ อื ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หมดเลย ถ้าพูด
ในแง่นแี้ ล้ว พูดเหมือนกำปัน้ ทุบดินว่า ถ้ายังไม่รแู้ จ้งอริยสัจ
เกิดมาแล้วทุกข์แน่ๆ เพราะได้เหตุให้เกิดทุกข์มาพร้อมกัน
เลย ไม่เหมือนกับตอนแรกที่พูดถึงตัณหา อย่างนั้นพูดให้
เข้าใจง่าย ในแง่ทวี่ า่ นำไปพิจารณาได้เห็นชัด ไม่ลกึ ซึง้ เกินไป
คนทั่ ว ไปก็ เ อาไปพิ จ ารณาได้ ถ้ า มี ค วามอยาก มี ค วาม
เพลิดเพลินยินดี นั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ คนบางคน
เพลิดเพลินยินดี อยากได้ หวังผลเฉพาะเจาะจงอันใดอัน
หนึง่ พอไม่ได้สมหวัง ก็เกิดโสกะ ปริเทวะ ก็พจิ ารณาเห็นได้
ชัด เราทัง้ หลายก็พจิ ารณาแบบนัน้ ได้
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ถ้าจะให้ลกึ ซึง้ แบบถึงทีส่ ดุ ได้เกิดมาก็เป็นเหตุให้เกิด
ทุกข์แล้ว อย่างนี้เอาแบบถึงที่สุด ไม่มีทางสามารถเถียงได้
เกิดมาแล้ว ทำไมถึงต้องแก่ ทำไมต้องตาย อย่างนี้พูดไม่ได้
แล้ว เกิดมาแล้วก็ตอ้ งได้แก่ มันเป็นเหตุในตัวอย่างเบ็ดเสร็จ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส และทุกข์อะไรต่างๆ
เจอคนทีไ่ ม่ดี เจอคนด่า เจอตบตี หนีไม่รอด ทำไมคุณถึงมา
ทำกับฉันได้ ก็มนั มีเหตุ คือคุณเกิดมา เขาเลยทำกับคุณได้
ถ้าไม่เกิดมา เขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้หรอก เออ...ทำไมเจ้ากรรม
นายเวรถึงมาเอาคืนได้ล่ะ ก็เพราะเกิดมา มีเหตุมาแล้ว
มีเหตุให้เกิดทุกข์ ก็เลยมีขนึ้ ฉะนัน้ ทุกขสมุทยั ในแง่นี้ ไม่มี
ใครสามารถทีจ่ ะเถียงได้ เราทัง้ หลายก็เถียงไม่ได้ ทุกปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิต ถ้าไม่เกิดมานี่จะไม่มีสักปัญหาเดียว แต่
เพราะเกิดมา ได้ขันธ์ ๕ ได้วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ
เหล่ า นี้ เ ป็ น เหตุ เ กิ ด ทุ ก ข์ จึ ง มี ทุ ก ปั ญ หาติ ด ตามมาด้ ว ย
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อันนีแ้ บบลึกซึง้ ทีส่ ดุ ต้องคนมีปญ
ั ญาเท่านัน้ จึงจะเข้าใจได้
ลึกซึง้ ถึงขนาดนี้ ส่วนเราทัง้ หลายก็เชือ่ พระพุทธเจ้าไปก่อน
ท่านว่าอย่างไร เราก็วา่ อย่างนัน้
ต่อมา ทุกขนิโรธก็แสดงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์
ในสูตรเดียวกัน พระองค์ตรัสว่า
กตมญฺจ ภิกขฺ เว ทุกขฺ นิโรโธ อริยสจฺจํ
อวิชชฺ าย ตฺเวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ
สงฺขารนิโรธา วิญ
ฺ าณนิโรโธ
วิญ
ฺ าณนิโรธา นามรูปนิโรโธ
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ ...
ภวนิโรธา ชาตินโิ รโธ
ชาตินโิ รธา ชรามรณํ 	
โสกปริเทวทุกขฺ โทมนสฺสปุ ายาสา นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ
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เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ทุกขนิโรธอริยสัจ เป็นไฉน
เพราะความดับโดยการสำรอกให้หมดไปไม่มีส่วน
เหลือแห่งอวิชชานัน่ แหละ ความดับของสังขารจึงมี
เพราะความดับของสังขาร ความดับของวิญญาณจึงมี
เพราะความดับของวิญญาณ ความดับของนามรูปจึงมี
เพราะความดับของนามรูป ความดับของสฬายตนะ
จึงมี...
เพราะความดับของภพ ความดับของชาติจงึ มี
เพราะความดับของชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส จึงดับไป
ความดับไปของกองทุกข์ลว้ นๆ นีย้ อ่ มมีดว้ ยประการ
อย่างนี้
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ในแบบทัว่ ไป ทุกขนิโรธ คือ ความดับโดยการสำรอก
ให้หมดไปไม่เหลือแห่งตัณหานัน้ นัน่ แหละ ความสละ ความ
สลัดคืน ความปล่อย ความไม่อาลัย แต่ในพระสูตรนี้ แสดง
ไว้แบบครอบคลุมกว่านัน้ ได้แก่ ความดับโดยการสำรอกให้
หมดอวิชชา ทำลายอวิชชา ทำลายความไม่รอู้ ริยสัจ เพราะ
ถ้ายังมีความไม่รเู้ หลืออยู่ ตัณหาก็ยงั เกิดอยูเ่ รือ่ ยๆ ไม่รวู้ า่ เป็น
ทุกข์กม็ คี วามอยากได้ เพลิดเพลินอยูก่ บั ทุกข์ ไม่พน้ ทุกข์สกั ที
วิธที ลี่ กึ ซึง้ ทีส่ ดุ ทีท่ ำให้สนิ้ ตัณหาไปโดยสิน้ เชิง ต้องทำลาย
อวิชชา ทำวิชชาให้เกิดขึน้ ซึง่ ผูท้ ที่ ำได้อย่างสมบูรณ์ในเรือ่ งนี้
ก็คอื พระอรหันต์ เมือ่ มีวชิ ชาแล้ว กระบวนเกิดทุกข์กส็ บื ต่อไม่
ได้ สภาวะทุกอย่าง สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ
ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ ก็ดบั สนิท
ไป ไม่เกิดอีก เหมือนไฟสิน้ เชือ้
40

อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท

อวิชชฺ ายตฺเวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เพราะ
ความดับโดยการสำรอกให้หมดไปไม่มสี ว่ นเหลือแห่งอวิชชา
นัน่ แหละ ความดับของสังขารจึงมี พอสังขารคือกรรมเก่าๆ
ดับสนิทไป หมดไป ก็สร้างนามรูปอันใหม่ไม่ได้ นามรูปอัน
ใหม่ไม่มี ดับสนิทไป เป็นขันธปรินพิ พาน เป็นขันธ์ ๕ ดับสนิท
ไป ไม่มกี ารเกิดอีก ดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือ
กายกับใจ ขันธ์นี้ดับสนิทไป หาบัญญัติไม่ได้ เพราะจะ
บัญญัตเิ ป็นตัวตน บุคคล เป็นหญิง เป็นชายนี้ บัญญัตขิ นึ้ มา
จากขันธ์ ๕ เมือ่ ขันธ์ ๕ ดับสนิทไป กองทุกข์ดบั ไป ก็บญั ญัติ
ไม่ได้ จึงเรียกว่าดับทุกข์ ไม่ใช่คนตาย สัตว์ตาย หรือดับอะไร
อย่างอื่น อย่างพระพุทธเจ้าของเรา แหม...พระพุทธเจ้า
ปรินพิ านแล้ว อย่างนีไ้ ม่ถกู เฉพาะขันธ์นนั่ แหละทีด่ บั สนิทไป
ตัวเกิด ตัวตาย คือขันธ์ทั้ง ๕ บัญญัติได้ว่า มีเกิด มีตาย
พระพุทธองค์ตรัสว่า เมื่อเกิดก็เป็นทุกข์เกิด คือขันธ์ทั้ง ๕
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เกิดเมื่อจะแก่ก็เป็นกองทุกข์ ขันธ์ทั้ง ๕ มันแก่ เมื่อตายก็
กองทุกข์ขนั ธ์ทงั้ ๕ มันตาย ทีนี้ ความดับสนิทไปของขันธ์ทงั้
๕ มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตายไหม ไม่มี
นี้พูดถึงทุกขนิโรธแบบลึกซึ้งที่สุด คือทำให้อวิชชา
หมดไป สำรอกให้หมดสิ้นไปด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ทำ
วิชชาให้เกิดขึ้น สังขารก็ดับสนิท ความดับสนิทไปของ
สังขาร คือกรรมเก่าๆ ที่จะก่อให้เกิดวิญญาณ ก่อให้เกิด
นามรู ป ก็ ไ ม่ มี อี ก หมดแล้ ว กองทุ ก ข์ ทั้ ง หมด ก็ ห มดไป
ถ้าอวิชชาไม่หมด สังขารก็ยงั ทำงานได้ ประมวลผลมา ทำ
ให้เกิดวิญญาณ ได้นามรูปอีกต่อไป
เพราะความดับของชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส จึงดับไป ถ้าไม่เกิดมา ไม่มชี าติ
คือความเกิดของขันธ์แล้ว จะได้แก่ไหม ไม่ได้แก่ ขอแสดง
ความยินดีด้วย ไม่ได้ตาย ไม่ต้องโสกะ ปริเทวะ ทุกข์
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โทมนัส และอุปายาส ใดๆ ทัง้ สิน้ ไม่ตอ้ งมานัง่ ปวดหลัง ไม่
ต้องมาหิวข้าว สบายเลยนะ
ถ้าได้ขันธ์ทั้ง ๕ มาแล้ว มีแต่เป็นทุกข์ ได้มาแล้ว
ต้องพยายามฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ ให้เกิดปัญญา เพื่อเห็น
มันตามความเป็นจริง แล้วก็ตอ้ งทิง้ ทัง้ หมดรวมทัง้ สติปญ
ั ญา
ทีฝ่ กึ มาด้วย ต้องฝึก ไม่อย่างนัน้ ก็ไม่พน้ เป็นไฟล์ทบังคับ
เหมือนเรานี่ รูว้ า่ ฝัง่ นีอ้ นั ตรายเหลือเกิน อยากจะไปฝัง่ โน้น
ต้องอาศัยแพ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เลยต้องทำแพ ขึน้ แพ
และพายไปด้วยความพากเพียรอย่างเต็มที่ ถึงทีแ่ ล้ว ก็ไม่ได้
เอาแพไปด้วย เพียงพาข้ามไป แล้วก็จบกัน ท่านทั้งหลาย
อุตส่าห์ทำบุญมากมายมหาศาล และฝึกปฏิบตั กิ นั ด้วยความ
ยากลำบาก ท่ า นไม่ ไ ด้ อ ะไรไปเลย มั น เป็ น แพพาข้ า ม
ฉะนั้น ก็ทำไปเถอะ ไหนๆ ก็เกิดมาแล้ว ช่วยไม่ได้ ไม่มี
ทางเลือกแล้ว วิธมี นั ก็มแี บบนีแ้ หละ
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เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ
ความดับไปของกองทุกข์ลว้ นๆ นีย้ อ่ มมีดว้ ยประการอย่างนี้
นี้เป็นทุกขนิโรธที่แสดงเป็นกระบวนการ ในการแสดงอริย
สัจแบบธรรมดาทั่วไปนั้น สังเกตได้ง่าย คนที่ยังไม่มีปัญญา
มากนัก ก็ฟังเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ ทุกขสมุทัย กับ
ทุ ก ขนิ โรธ แสดงเกี่ ย วกั บ ตั ณ หา วิ ญ ญาณ นามรู ป
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา นี้เป็นผลมาจากอวิชชาและกรรม
เก่า ผลที่เกิดมาจากเหตุให้กำหนดรู้และยอมรับ เมื่อมี
เวทนาก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหา ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ รู้
เท่าทันตัณหา จะได้ไม่ทำตามตัณหาอุปาทาน จะได้ไม่มี
กองทุ ก ข์ ต่ อ ไป ส่ ว นอั น เก่ า ๆ นี้ ก็ ต้ อ งฝึ ก ให้ มี ปั ญ ญา
กำหนดรู้ให้แจ่มแจ้ง ขั้นแรกต้องไม่มีเหตุอันใหม่ก่อน อย่า
ไปทำตามตัณหา
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วิธีการปฏิบัติวิปัสสนา ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะใน
ตอนต้นๆ คือให้มีสติป้องกันไม่ให้สร้างเหตุเกิดทุกข์ต่อไป
อีก เพราะที่มาจากของเก่าก็เยอะอยู่แล้ว เมื่อป้องกันได้
ระดับหนึ่งแล้ว จึงค่อยสะสางของเก่าให้หมดสิ้นไป ด้วย
ปัญญาเห็นว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่
อัตตาของเรา อย่างนี้ แบบทั่วไปจะเน้นการปฏิบัติในชีวิต
ธรรมดาทั่ ว ไป ส่ ว นในแบบที่ แ สดงปฏิ จ จสมุ ป บาท ก็
สำหรับคนที่มีปัญญามากขึ้น เป็นพระอริยเจ้าระดับต่างๆ
เป็นไปเพื่อทำลายภพชาติของเก่าๆ ที่มาจากกรรม ให้มัน
หมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิง
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๖. แบบเปลี่ยนทุกข์เป็นสักกายะเป็นต้น

ต่อไปแบบที่ ๖ อันนี้เปลี่ยนอริยสัจทั้ง ๔ ข้อ แทน
ทุกข์ ด้วยคำว่า สักกายะ หรือคำอื่นๆ ก็ได้ ในพระสูตร
ต่ า งๆ มี ม ากเหมื อ นกั น แต่ จ ะยกมาสั ก คำหนึ่ ง พอเป็ น
ตัวอย่าง คือแทน ทุกข์ ด้วยคำว่า สักกายะ แทนที่จะใช้
คำว่าทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ก็ แ ทนด้ ว ยคำว่ า สั ก กายะ สั ก กายสมุ ทั ย สั ก กายนิ โรธ
สั ก กายนิ โรธคามิ นี ป ฏิ ป ทา หรื อ ใช้ ค ำอื่ น ๆ แทนคำว่ า
สักกายะ ก็ได้ ส่วนเวลาขยายความ สักกายะ คืออะไร
สักกายสมุทัยคืออะไร สักกายนิโรธะคืออะไร สักกายนิโรธ
คามิ นี ป ฏิ ป ทาคื อ อะไร ก็ ข ยายความเหมื อ นแบบทั่ ว ไป
นั่นเอง เช่น ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ๑๗/๑๐๕
พระพุทธองค์ตรัสว่า
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สกฺกายญฺจ โว ภิกขฺ เว เทเสสฺสามิ สกฺกายสมุทยญฺจ
สกฺกายนิโรธญฺจ สกฺกายนิโรธคามินี ปฏิปทญฺจ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตจักแสดง สักกายะ
สักกายสมุทัย สักกายนิโรธ สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา แก่
เธอทั้งหลาย
พระสูตรนี้แทน ทุกข์ ด้วยคำว่า สักกายะ ในสูตร
อื่นๆ อาจจะแทนด้วยคำอื่น ท่านอ่านเจอแล้วไม่ต้องงง
ขยายความออกมาก็เหมือนกัน พระสูตรนี้มีขยายความว่า
กตโม จ ภิกฺขเว สกฺกาโย
ปญฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส วจนียํ. กตเม ปญฺจ
เสยฺยถิท:ํ รูปปู าทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ สญฺญู
ปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺ าณูปาทานกฺขนฺโธ
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อยํ วุจจฺ ติ ภิกขฺ เว สกฺกาโย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สักกายะ เป็นไฉน
ควรกล่าวว่า อุปาทานขันธ์ ๕ อุปาทานขันธ์ ๕ คือ
อะไรบ้าง
ได้แก่ รูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทานขันธ์ สัญญู
ปาทานขันธ์ สังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณูปาทานขันธ์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสักกายะ
กตโม จ ภิกฺขเว สกฺกายสมุทโย
ยายํ ตณฺ ห า โปโนพฺ ภ วิ ก า นนฺ ทิ ร าคสหคตา
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี
เสยฺยถีทํ: กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกายสมุทโย
48

อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สักกายสมุทัย เป็นไฉน
คือ ตัณหานี้ อันเป็นเหตุทำให้เกิดในภพใหม่อีก
อันประกอบไปด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน
เป็นความยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสักกายสมุทัย
กตโม จ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรโธ
โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค
ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สกฺกายนิโรโธ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สักกายนิโรธ เป็นไฉน
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คือ ความดับโดยการสำรอกให้หมดไปไม่เหลือแห่ง
ตัณหานั้นนั่นแหละ ความสละ ความสลัดคืน ความปล่อย
ความไม่อาลัย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสักกายนิโรธ
กตมา จ ภิกขฺ เว สกฺกายนิโรธคามินี ปฏิปทา
อยเมว อริโย อฏฺงฺคโิ ก มคฺโค
เสยฺยถีท:ํ สมฺมาทิฏฺ  ... สมฺมาสมาธิ
อยํ วุจจฺ ติ ภิกขฺ เว สกฺกายนิโรธคามินี ปฏิปทา
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย สักกายนิโรธคามินปี ฏิปทา เป็นไฉน
คือ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนีน้ นั่
แหละ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ รียกว่าสักกายนิโรธคามินปี ฏิปทา
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ทีย่ กมาแสดงนี้ แทน ทุกข์ ด้วยคำว่า สักกายะ ใน
พระสูตรอืน่ ๆ พระพุทธองค์ทรงแสดงแทนทุกข์ดว้ ยคำอืน่ ๆ
ตามสมควร เมื่อแจกแจงขยายความออกมาก็อันเดียวกัน
บางครัง้ ท่านขยายความโดยยกแต่ละขันธ์มาแสดง หรือเอา
อวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย ทัง้ ๓๒ มาแจกแจงก็ได้ แทน
ทุกข์ด้วยคำเหล่านั้น เช่น รูป รูปสมุทัย รูปนิโรธ รูปนิโรธ
คามินปี ฏิปทา เวทนา เวทนาสมุทยั เวทนานิโรธ เวทนานิโรธ
คามินีปฏิปทา อย่างนี้เอาเรื่องขันธ์มาแสดงแบบอริยสัจ
เกสา เกสาสมุทยั เกสานิโรธ เกสานิโรธคามินปี ฏิปทา อย่างนี้
เอาเรือ่ งอวัยวะในร่างกายมาแสดงแบบอริยสัจ แต่ตวั สภาวะ
นีเ้ หมือนกัน
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๗. แบบแสดงอริยสัจในปฏิจจสมุปบาท

ต่อไปแบบอริยสัจ ๔ แสดงตามองค์ปฏิจจสมุปบาท
แสดงไปทีละองค์ๆ จะเปลีย่ นองค์ธรรมทีเ่ ป็นทุกข์ไปเรือ่ ยๆ
ตามองค์ปฏิจจสมุปบาท สมุทยั กับ นิโรธ ก็เปลีย่ นไปตาม
ส่วนอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นนิโรธคามินีปฏิปทายืนพื้นอยู่
ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ส่วน
ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา เป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ ตลอด
ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ๑๒/๙๒ สัมมาทิฏฐิสตู ร
แสดงถึงความเห็นของผูท้ มี่ สี มั มาทิฏฐิ คือ ผูไ้ ด้เห็นอริยสัจ
๔ ตามแนวปฏิจจสมุปบาท โดยเริม่ จากชรามรณะเป็นต้น
ไป จนถึงอวิชชา ท่านพระสารีบตุ รรวบรวมไว้
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องค์ที่ ๑๒ ชรามรณะ

กตมํ ปนาวุโส ชรามรณํ, กตโม ชรามรณสมุทโย,
กตโม ชรามรณนิโรโธ, กตมา ชรามรณนิโรธคามินี ปฏิปทา
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ชราและมรณะ เป็นอย่างไร
เหตุเกิดแห่งชราและมรณะ เป็นอย่างไร ความดับแห่งชรา
และมรณะ เป็นอย่างไร ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชรา
และมรณะ เป็นอย่างไร
อันนี้เกี่ยวกับชรามรณะ แสดงในแง่มุมอริยสัจ ๔
โดยตัง้ คำถามขึน้ มา ๔ คำถาม สำหรับสภาวธรรมอืน่ ๆ คือ
ชาติ ภพ อุปาทาน...อวิชชา ก็ตงั้ คำถามขึน้ มา ๔ คำถาม
ทำนองเดียวกันนี้ เมื่อตั้งคำถามแล้ว ก็ตอบคำถามด้วย
ตนเอง
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เตสํ เตสํ สตฺ ต านํ ตมฺ หิ ตมฺ หิ สตฺ ต นิ ก าเย ชรา
ชี ร ณตา ขณฺ ฑิ จฺ จํ ปาลิ จฺ จํ วลิ ตฺ ต จตา อายุ โ น สํ ห านิ
อินฺทฺริยานํ ปริปาโก; อยํ วุจฺจตาวุโส ชรา
กตมฺจาวุโส มรณํ. ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหา
ตมฺหา สตฺตนิกายา จุติ จวนตา เภโท อนฺตรธานํ มจฺจุ มรณํ
กาลกิริยา ขนฺธานํ เภโท กเฬวรสฺส นิกฺเขโป ชีวิตินฺทฺริยสฺส
อุปจฺเฉโท; อิทํ วุจฺจตาวุโส มรณํ. อิติ อยฺจ ชรา, อิทฺจ
มรณํ; อิทํ วุจฺจตาวุโส ชรามรณํ
ชาติสมุทยา ชรามรณสมุทโย
ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค ชรามรณนิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
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คือ ความแก่ ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความ
มีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมอายุ ความแก่
หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้
เรียกว่า ชรา
มรณะ เป็นอย่างไร คือ ความจุติ ความเคลื่อนไป
ความทำลายไป ความหายไป ความตายกล่าวคือมฤตยู
การทำกาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย
ความขาดสูญแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้นๆ จากหมู่
สัตว์นนั้ ๆ นีเ้ รียกว่า มรณะ ชราและมรณะดังกล่าวมาแล้วนี้
เรียกว่าชราและมรณะ
เพราะความเกิดแห่งชาติ ความเกิดแห่งชราและ
มรณะจึงมี
เพราะความดับแห่งชาติ ความดับแห่งชราและ
มรณะจึงมี
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อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งชราและมรณะ
ในที่นี้ ท่านแสดงลักษณะของตัวสภาวะ คือ ชรา
และมรณะ เป็นตัวทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน เกิดเพราะเหตุ
ปัจจัย เพราะความเกิดแห่งชาติ ความเกิดแห่งชราและ
มรณะจึงมี เปลี่ยนสมุทัย ไม่ได้เอาตัณหาเป็นสมุทัย แสดง
ไปตามกระบวนการปฏิ จ จสมุ ป บาท อะไรทำให้ เ กิ ด
ชรามรณะ ชาติ ท ำให้ เ กิ ด ชรามรณะ เพราะความเกิ ด
ขึ้ น ของชาติ ความเกิ ด ขึ้ น ของชรามรณะจึ ง มี ถ้ า ไม่ มี
ความเกิดขึ้นของชาติ ความเกิดขึ้นของชรามรณะก็ไม่มี
เพราะความดับแห่งชาติ ความดับแห่งชราและมรณะจึงมี
ตรงนี้เปลี่ยนนิโรธ
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ชาติสมุทยา ชรามรณสมุทโย
ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ
เพราะความเกิดแห่งชาติ ความเกิดแห่งชราและ
มรณะจึงมี
เพราะความดับแห่งชาติ ความดับแห่งชราและ
มรณะจึงมี
ข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ
ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ ส่วนธรรมอื่นๆ ในกระบวนการ
ปฏิจจสมุปบาท ก็เป็นไปในทำนองนี้
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องค์ที่ ๑๑ ชาติ

ตั้งคำถามก่อน แล้วจึงขยายความ และให้ทราบ
ว่า ตอนเอาสภาวะอื่นๆ เป็นทุกข์ ก็ตั้งคำถามเหมือนกัน
แต่จะไม่ยกมา
กตมา ปนาวุโส ชาติ, กตโม ชาติสมุทโย, กตโม
ชาตินิโรโธ, กตมา ชาตินิโรธคามินี ปฏิปทา
ชาติ เป็ น อย่ า งไร เหตุเกิดแห่งชาติ เป็นอย่างไร
ความดับแห่งชาติ เป็นอย่างไร ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งชาติ เป็นอย่างไร
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ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชาติ
สฺชาติ โอกฺกนฺติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ขนฺธานํ ปาตุภาโว
อายตนานํ ปฏิลาโภ; อยํ วุจฺจตาวุโส ชาติ
ภวสมุทยา ชาติสมุทโย
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค ชาตินิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
ความเกิ ด ความเกิ ด พร้ อ ม ความหยั่ ง ลง ความ
บังเกิด ความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้
อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่า ชาติ
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เพราะความเกิดแห่งภพ ความเกิดแห่งชาติจึงมี
เพราะความดับแห่งภพ ความดับแห่งชาติจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งชาติ
อันนี้เป็นองค์ที่ ๑๑ ความเกิดขึ้นของรูปนาม ความ
ประชุมรวมกันปรากฏตัวชัว่ คราวของขันธ์ ความได้อายตนะ
มา อันนี้เป็นชาติ ทำให้เราสมมติบัญญัติกันว่าเป็นคนเกิด
สัตว์เกิด แท้จริง เป็นความเกิดปรากฏขึ้นของขันธ์ ไม่ใช่
ตัวตน สัตว์ บุคคล เป็นความเกิดขึ้นของขันธ์ คือ กอง
ทุกข์เท่านั้น เมื่อตายก็เป็นความตายของกองทุกข์ เมื่อ
ความตายเกิดขึ้น ขันธ์ก็แตกออก สลายออกมาจากกัน
ลากันไป ทางใครทางมัน ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรกันมากนัก
หรอก
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พวกเรานั้น เวลาเกิดพากันดีใจ ไชโย ร้องเพลง
เต้นรำ ดิ้นดีใจกันเป็นไส้เดือน จนกระทั่งมีการฉลองวัน
คล้ายวันเกิด คล้ายๆ มันจะเป็นวันดีซะเหลือเกิน เวลา
พลัดพราก ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อุตส่าห์หามาในหนึ่ง
ชาติ ก็พากันเสียใจ ร้องไห้กันระงมทีเดียว ความตายเป็น
การหายไปของกองทุกข์ ไม่ได้หายจริงๆ จังๆ เกิดเล่นๆ
ตายเล่นๆ ไปอย่างนั้น เรียกว่าสมมติมรณะ แต่เราก็กลัว
กัน สำหรับพวกยังไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้น เราเรียนตามปริยัติ
พอเข้ า ใจ ท่ า นไหนที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ มี ปั ญ ญาสั ม มาทิ ฏ ฐิ
สามารถเห็นความจริงอย่างนี้ได้
เหตุให้เกิดชาติ ชาติเกิดขึน้ ก็เพราะภพเกิด ภวสมุทยา
ชาติสมุทโย เพราะความเกิดขึน้ แห่งภพ การเกิดขึน้ แห่งชาติ
จึงมี เพราะมีความหลงยึดถือ จัดแจงปรุงแต่ง ทำกรรม เพื่อ
ตั ว ตน จึ ง มี ช าติ อั น ใหม่ ถ้ า ไม่ ห ลงทำกรรมเพื่ อ ตั ว ตน
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ชาติอันใหม่ก็ไม่มี การปฏิบัติวิปัสสนาเป็นการป้องกัน ไม่
ให้เกิดความเห็นผิดว่าเป็นตัวตน ให้แยกแยะออกมาว่า มี
แต่รูปกับนามเท่านั้น อันนี้ในตอนแรก ยังไม่ได้รื้อของเก่า
ป้องกันชาติอันใหม่ ไม่ให้เกิด ไหนๆ ผลก็ได้มาแล้ว นาม
รูปนี่เป็นกองทุกข์ ป้องกันไม่ไปเข้าใจผิด ไม่ไปรักมัน ไม่ไป
เกลียดมัน ไม่ทำเพื่อมัน ก็ดีไประดับหนึ่งแล้ว จะให้ลึกซึ้ง
ไปกว่านั้น ก็ต้องมีปัญญา เห็นความจริงของมันให้ลึกซึ้ง
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จนอริยมรรคเกิดขึ้น ชำระล้าง
ออกไปได้ สิง่ ทีช่ ำระล้างได้มอี ย่างเดียวเท่านัน้ คืออริยมรรค
วิปัสสนานั้นเป็นการป้องกัน ไม่ให้มีของใหม่เกิดขึ้นเท่านั้น
ของเก่าจะล้างได้ด้วยอริยมรรค อริยมรรคทำให้วิชชาเกิด
ขึ้น ทำลายอวิชชาทิ้งไป จึงทำลายสังขารได้ กระบวนการ
ฝ่ า ยเกิ ด ทุ ก ข์ ก็ สิ้ น สุ ด ลง นี้ ต้ อ งอาศั ย ศรั ท ธา เชื่ อ มั่ น ใน
ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แล้วก็ทำตามไป
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องค์ที่ ๑๐ ภพ

ตโยเม อาวุโส ภวา: กามภโว รูปภโว อรูปภโว
อุปาทานสมุทยา ภวสมุทโย
อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ
อยเมว อริ โ ย อฏฺ  งฺ คิ โ ก มคฺ โ ค ภวนิ โรธคามิ นี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ภพ ๓ เหล่านี้ คือ กามภพ
รูปภพ อรูปภพ
เพราะความเกิดแห่งอุปาทาน ความเกิดแห่งภพจึงมี
เพราะความดับแห่งอุปาทาน ความดับแห่งภพจึงมี
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อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งภพ
คำว่า ภพ หมายถึง การกระทำตามอุปาทาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อตัวตน ยึดถือว่ามีตัว รักตัว กลัวตัวเองจะ
ลำบาก กลัวตัวเองจะไม่สบาย ก็จัดแจง ตั้งใจกระทำเพื่อ
ตัว และยึดผลการกระทำว่าเป็นของตัว เราทั้งหลายที่
ออกจากวงจรแห่งกรรมไม่ได้ เพราะพากันยึดถือผิดว่า นั่น
ของเรา เราเป็นนั่นเป็นนี่ นั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา จึงมี
ความตั้งใจทำเพื่อตัวเรา ยึดการกระทำว่าเป็นเราทำ และ
เราจะได้รับผล เราทำดี เราจะได้รับผลดี ยึดกรรม ยึดผล
ของกรรมด้วย แท้ที่จริง เขาถูกกรรมผูกยึดไว้เรียบร้อยแล้ว
ทำให้เขาไม่เป็นอิสระ ต้องผูกอยู่กับกรรมและผลของกรรม
สิ่งเหล่านี้เป็นภพ เราจึงออกจากภพไม่ได้ เพราะไปยึด
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กฎแห่งกรรมนี้ทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราไปยึดมัน มี
กิเลส จึงเกิดกรรมขึ้น ทำอะไรขึ้นมานิดหน่อย ก็เพื่อเรา
เดินสวยๆ สวมเสื้อผ้า ก็ต้องดูดี ต้องตัวนี้ จึงจะเป็นเรา
ถ้าไม่ใช่ตัวนี้ มันไม่เป็นเรา คำพูดอย่างนี้ จึงจะเป็นเรา
อะไรต่างๆ ทำอะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็เพื่อเรา ถ้าไม่เพื่อเรา
ก็ทำไม่ได้ กระดุกกระดิกไม่ได้ มันเป็นอย่างนี้ไป
ถ้าทำด้วยความรู้สึก นึกคิดเกี่ยวกับกามคุณ เอามา
ให้ ต นมี ค วามสุ ข สบาย รู ป เสี ย ง กลิ่ น รส สั ม ผั ส ที่ น่ า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ อยากได้ ทำเพื่อให้ได้อันนี้ นี้
เป็นกามภพ ถ้าทำด้วยความรู้สึก ต้องการให้เราดี ให้เรา
สงบ ทำให้จิตดี จิตนิ่ง จิตสงบ ด้วยอารมณ์กรรมฐานฝ่าย
รูป เป็น รูปภพ ทำให้เราไม่มีความหวั่นไหว มีอารมณ์
ฝ่ายไม่ใช่รูป เข้าสมาบัติฝ่ายอรูป เป็น อรูปภพ เป็นการ
กระทำด้วยอำนาจตัณหาอุปาทาน เพื่อตัวเอง แท้ที่จริง
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ตัวเองนี่ไม่มี คิดดูว่า เราเป็นทุกข์ทรมานกันมามากแล้ว
ทำเพื่อสิ่งที่ไม่มีจริง ทำเพื่อเงานี้ สนุกไหม เหนื่อยหรือยัง
หรือยังสนุกต่อไปอีก
ผู้ที่ฟังธรรมะ ศรัทธาในปัญญาของพระพุทธเจ้า ก็
ฝึกให้มีปัญญารู้ทัน ให้เห็นชัดว่า ไปยึดสิ่งที่ไร้แก่นสารว่า
เป็นตัวเราเป็นของเรา พากันทำเพื่อตัวเรา ผลที่เกิดขึ้น
หลั ง จากภพก็ เ ป็ น ชาติ เป็ น ชรา มรณะ โสกะ ปริ เ ทวะ
ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ซึ่งเป็นของไร้แก่นสารทั้งนั้น ไม่มี
อะไร เป็นกองทุกข์ล้วนๆ ด้วยประการอย่างนี้ เราหลง
หลอกตัวเองว่า สิ่งนี้มันสำคัญที่สุดในชีวิต เป็นสิ่งประเสริฐ
เลิศเลอ แต่ความจริง เป็นกองทุกข์
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อุปาทานสมุทยา ภวสมุทโย เพราะความเกิดแห่ง
อุปาทาน ความเกิดแห่งภพจึงมี ทำไมภพจึงมีขึ้น ภพมัน
ไม่ได้มีตัวตน มันเป็นสังขาร มีเหตุจึงเกิดขึ้นได้ เพราะมี
อุปาทาน มีความยึดถือเป็นตัวตน สิ่งต่างๆ นี้เกิดแล้ว
มันก็จากเราไป แต่เราไม่ยอมจากมัน ยึดเอามาเป็นตัวเรา
เป็นของเรา ถ้ามันเป็นของชั่วคราว ก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
เหมือนลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ทุกข์ สุข เกิดขึ้นมา
แล้วดับไป เป็นของชั่วคราว คงอยู่ไม่นาน ไม่เป็นปัญหา
อะไร แต่เราไม่ปล่อยมันไป เกิดขึ้นและดับไป จับมันไว้
เอามาเป็นเรา เราหายใจเข้า เราหายใจออก เราสุข เราทุกข์
อันนี้แหละเป็นปัญหา เรียกว่าอุปาทาน เคยเห็นไหม หาก
ไม่ เ ห็ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ไม่ มี คนที่ เ ห็ น ก็ แ สดงว่ า
อุปาทานน้อยแล้ว คนที่ไม่เห็นแสดงว่ามีมากจนมองไม่เห็น
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อุ ป าทานนิ โรธา ภวนิ โรโธ เพราะความดั บ แห่ ง
อุปาทาน ความดับแห่งภพจึงมี ถ้าไม่มีความยึดถือ ไม่
ยึดมั่นถือมั่น ก็ไม่ต้องมีการกระทำเพื่อตัวตน การกระทำ
เพื่อตัวตนเป็นของน่าเบื่อหน่าย เหน็ดเหนื่อยมาก เราทำ
กันมานานแล้ว ควรแล้วที่จะเลิก ถ้าเห็นถูกต้องตามความ
เป็นจริงว่า เป็นเพียงรูปนาม ไม่มีตัวตน ไม่มีของตน ไม่
จำเป็นต้องทำเพื่อตนอีกต่อไป อุปาทานดับสนิท ภพก็หมด
ไป หนทางก็มีอย่างเดียว คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
เรื่องอื่นๆ พูดให้เยอะไปเท่านั้นแหละ ที่ควรรู้จักและนำไป
ปฏิบัติ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ เป็นข้อปฏิบัติที่ทำ
ให้ถึงความดับแห่งภพ

69

สุภีร์ ทุมทอง

องค์ที่ ๙ อุปาทาน
จตฺตาริมานิ อาวุโส อุปาทานานิ : กามุปาทานํ
ทิฏฺุปาทานํ สีลพฺพตุปาทานํ อตฺตวาทุปาทานํ
ตณฺหาสมุทยา อุปาทานสมุทโย
ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคโิ ก มคฺโค อุปาทานนิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
อุ ป าทาน ๔ ประการเหล่ า นี้ คื อ กามุ ป าทาน
ทิฏฐุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน
เพราะความเกิ ด แห่ ง ตั ณ หา ความเกิ ด แห่ ง
อุปาทานจึงมี
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เพราะความดับตัณหา ความดับแห่งอุปาทานจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งอุปาทาน
อุปาทาน แปลว่า ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดเอา
ไว้ให้มั่นคง สิ่งนั้นมันไปแล้ว แต่เรายังยึดถือมันอยู่ จับไว้ไม่
ยอมปล่อย ถ้าจับแล้วปล่อย มันก็ไม่มั่น แต่นี่ จับไม่ปล่อย
มันก็มั่น แยกออกเป็น ๔ อย่าง ความยึดมั่นถือมั่น ถ้า
มองในแง่หนึ่ง ก็เป็นเหตุให้เกิดภพ มองในแง่หนึ่งก็เป็น
ทุกข์ เพราะเป็นสิ่งไม่มีตัวตน ไร้แก่นสาร เป็นสิ่งที่เป็น
สังขาร อาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกัน เวลามองให้เห็นถึงความ
ไม่ มี ตั ว ตนนี้ ต้ อ งมองในแง่ ป ฏิ จ จสมุ ป บาท ทำให้ เ ห็ น
กระบวนการเป็นไปที่ไม่หยุดนิ่ง เหตุทำให้เกิดผล และผล
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นั้นก็เป็นเหตุให้อันอื่นต่อกันไป เช่น อุปาทาน เพราะ
ความเกิดขึ้นแห่งอุปาทาน ความเกิดขึ้นแห่งภพจึงมี นี้
มองอุปาทานเป็นทุกขสมุทัย แต่มองอีกแง่หนึ่ง อุปาทาน
เป็นทุกข์ เพราะเป็นสิ่งไม่มีตัวตน เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ ตาม
เหตุปัจจัย ที่เกิดอย่างนั้น ก็เพราะเหตุปัจจัยแวดล้อมเป็น
อย่างนั้น เหตุปัจจัยบีบบังคับให้มันเป็นอย่างนั้น จึงเป็น
อย่างอื่นไปไม่ได้
อุ ป าทานมี ๔ คื อ กามุ ป าทาน ทิ ฏ ุ ป าทาน
สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน เป็นความยึดถือ เป็น
กิ เ ลส เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด แล้ ว ทำให้ จิ ต เศร้ า หมอง ทำให้ ไ ม่ มี
ปัญญา แท้ที่จริง สิ่งต่างๆ ในโลกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็น
มั น ไม่ อ าจให้ ค วามสุ ข แก่ เราได้ จ ริ ง เพราะตั ว มั น เองไม่
คงทน ทนอยู่ไม่ได้ ความสุขที่อาศัยมันเกิด ก็ไม่อาจจะ
คงทนอยู่ได้ สิ่งใดเกิดจากเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิด
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ล้วนไม่เที่ยงตัวมันก็ไม่อาจจะเที่ยงมั่นคงได้ แต่เรายึดมั่นว่า
มันให้ความสุขแก่เราได้ อาหารอร่อยจานนี้ ให้ความสุขแก่
เราได้ อาหารไม่ได้บอกว่ามันอร่อย เรายึดเอง เราว่าเอา
เองทั้งนั้น พิซซ่า...อร่อยเหลือเกินหนอ เขาว่า ถ้าเป็นคน
อยู่ บ้ า นนอกหน่ อ ย พิ ซ ซ่ า ไม่ เ อา ปลาร้ า ยั ง ดี ก ว่ า ว่ า ไป
คนละเรื่อง อะไรให้ความสุขแก่เขา ไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งนั้น
มั น เป็ น อย่ า งนั้ น ความยึ ด ของเขาต่ า งหาก ไม่ ใช่ พิ ซ ซ่ า
ไม่ใช่ปลาร้า เป็นความยึดถือ ไม่เกี่ยวกับว่ามันถูกลิ้น แล้ว
ซาบซ่านอะไร เป็นความยึดถือเท่านั้น ถ้าเขายึดถือเป็น
อย่างอื่น สิ่งนี้ก็ไร้ประโยชน์สำหรับเขา โยนทิ้ง ให้เปล่า
ยังไม่เอา แต่ถ้ายึดนี่ เสียเงินเท่าไรก็เอา
ความยึดว่า รูปสวยๆ นี้ให้ความสุขแก่เราได้จริง
เสียงนี้ให้ความสุขแก่เราได้ แหม...เพลงนี้มันเพราะจับจิต
จับใจเหลือเกิน คนอีสานมาฟัง เพลงนี้มันไม่ได้เรื่องเลย
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ร้องอะไรนี่ ต้องหมอลำ เป็นไปตามความยึดถือ อย่างนี้
เรียกว่ากามุปาทาน ตัววัตถุกามนั้นไม่ได้มีอะไร ไม่ได้เป็น
อะไร มันก็ยังเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างที่มันเป็น ส่วนกิเลส
ตั ณ หาที่ ไ ปยึ ด ไว้ มั่ น ทำให้ มั น กลายเป็ น สิ่ ง ที่ น่ า พอใจ
สำหรับเรา อันนี้คืออุปาทาน
ความเห็น ทัศนคติ อุดมคติ หรือแนวคิดอย่างใด
อย่างหนึ่งก็ทำนองเดียวกัน มันก็เป็นอย่างที่มันเป็น เรา
ยึดถือขึ้น เออ...อย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นไม่จริง อย่างนี้
เท่านั้นจึงจะถูกต้อง ดีที่สุด เพอร์เฟ็คที่สุด อย่างนี้เท่านั้นดี
อย่างอื่นไม่ดี อย่างนี้เท่านั้นถูก อย่างอื่นไม่ถูก อย่างนี้
เท่ า นั้ น ควร อย่ า งอื่ น ไม่ควร นี้เป็น ทิฏฐุปาทาน เป็น
ความยึดถือในแนวคิดหรือความเห็น
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ความยึดมั่นถือมั่นในศีลและวัตรปฏิบัติต่างๆ ศีลที่
รักษากันเป็นข้อๆ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือมากกว่านั้น
และวัตรปฏิบัติต่างๆ การกราบไหว้ การสวดมนต์ พิธีกรรม
ประเพณีต่างๆ เป็นต้น ถ้ายึดถือว่าอันนี้เป็นของดี ของ
วิเศษ เพื่อตัวเรา ให้เราปลอดภัย เป็นของขลัง เป็นพลัง
ช่วยเราให้เจริญรุ่งเรืองได้ ช่วยให้เราเป็นคนดีขึ้น เป็นคนที่
ดูดี น่าคบหา จนกระทั่งทำให้เราได้สมบัติ ได้ไปเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์ อย่างนี้เป็นสีลัพพตุปาทาน แท้ที่จริง ศีลและ
วัตรต่างๆ ก็เป็นอย่างที่มันเป็น ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
อั ต ตวาทุ ปาทาน ความยึดมั่นถือมั่น ในวาทะว่ า
เป็นตน อัตตวาทะเป็นเพียงบัญญัติขึ้นมา เป็นการสมมติ
ว่ามีตัวมีตน มีเรา มีเขา มีของเรา มีของเขา เพื่อใช้ในการ
สื่อสาร ให้อยู่ร่วมกันได้ ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง บริหาร
ทุกข์ไปได้โดยสะดวก ตัวตนนี้เป็นแค่วาทะ เป็นคำสมมติ
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เรียกเพื่อให้สื่อสารกันได้ง่าย กองทุกข์เกิดมาในโลกนี้แล้ว
จะดูแลกัน บริหารกันไปมันยาก จะบอกว่า คุณขันธ์ ๕
ที่นั่งอยู่ข้างหลังนั่น มานี่หน่อย มันงง คุณขันธ์ ๕ ที่คลอด
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน นี่ยังไง แบบนี้มันงง ต้องใช้วาทะหรือ
สมมติบัญญัติกัน พอคลอดออกมา เป็นกองทุกข์มันเกิดขึ้น
กลุ่มรูปนามขันธ์ ๕ ที่รวมกันชั่วคราวโผล่มาแล้ว เป็นกอง
ทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละ มาตามกรรมและไปตามกรรม
เพื่อให้สะดวก ก็พาไปที่อำเภอ จดทะเบียนเรียกกองทุกข์
เด็กชายนั่น เด็กหญิงนี่ เพื่อให้มีตัวตน บิดาชื่อนี้ มารดา
ชื่อนี้ ญาติชื่อนี้ๆ เกิดหมู่บ้านนี้ ตำบลนี้ อำเภอนี้ จังหวัด
นี้ ประเทศนี้ สมมติบัญญัติเอาไว้ใช้เรียกกัน บริหารทุกข์ให้
มั น ง่ า ย แต่ เราเอาอั น นี้ ไ ปยึ ด ถื อ ว่ า มั น จริ ง ๆ เป็ น ความ
ยึดถือเงา เลยเรียกว่าอัตตวาทะ ยึดถือภาพตัวตน ทั้งๆ ที่
ไม่มีตัวตน มีแต่รูป มีแต่นาม นี้เป็นอัตตวาทุปาทาน
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ที่มีความยึดมั่นถือมั่น ก็เพราะมีตัณหา มีความรัก
ความเพลิดเพลิน พูดถึง บ่นถึง ไม่ปล่อยไป ตัณหามีบ่อย
และมีกำลังขึ้น ต้องการทำสิ่งต่างๆ เพื่อตัว ก็เป็นอุปาทาน
อุปาทานจะดับไป ก็เพราะหมดตัณหา ไม่มีตัณหา ซึ่งข้อ
ปฏิบัติเพื่อให้ถึงความสิ้นไปแห่งอุปาทาน ก็คืออริยมรรคมี
องค์ ๘ ประการ ดังที่ท่านขยายความว่า

เพราะความเกิ ด แห่ ง ตั ณ หา ความเกิ ด แห่ ง
อุปาทานจึงมี
เพราะความดับตัณหา ความดับแห่งอุปาทานจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งอุปาทาน

ตณฺหาสมุทยา อุปาทานสมุทโย
ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค อุปาทานนิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
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องค์ที่ ๘ ตัณหา
ต่อไปองค์ที่ ๘ คือ ตัณหา ตามทีเ่ ห็นกันบ่อยๆ การ
แสดงอริยสัจแบบทัว่ ไป หรือแบบอืน่ ๆ ส่วนใหญ่เอาตัณหานี้
เป็นทุกขสมุทัย ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความรักทุกข์
นัน่ เองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ รักทุกข์ ไม่ปล่อยทุกข์ ก็ไม่พน้ ไป
จากทุกข์ อธิบายแบบนีก้ เ็ ข้าใจและนำไปปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย ตอนนี้
แสดงตามสภาวธรรมในปฏิจจสมุปบาท ตัณหาเป็นทุกขสมุทยั
ก็ได้ เป็นทุกข์ก็ได้ ตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งอุปาทาน แต่ตัว
ตัณหาเองก็เป็นทุกข์ เป็นสิ่งไม่มีตัวตน เกิดเพราะเหตุ ใน
หลักการปฏิบตั แิ ล้ว ท่านจึงให้พจิ ารณาทุกๆ สภาวะทีเ่ กิดขึน้
ให้เห็นว่าเป็นสักแต่วา่ ธรรมะก่อน แม้ตณ
ั หาก็ให้เห็นในแง่ที่
ว่า มันเป็นสังขาร ไม่ได้มอี ยูก่ อ่ น มีเมือ่ มันเกิด เกิดเพราะมี
เหตุ เกิดแล้วก็เป็นแต่ธรรมะ ไม่ใช่เรารัก หรือความรักของเรา
เป็นทุกข์ จึงจะเห็นความจริง เห็นความไร้ตวั ตนของตัณหา
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ถ้ า ใครไปมองว่ า ตั ณ หาเป็ น ทุ ก ขสมุ ทั ย เท่ า นั้ น
บางทีจะไปรังเกียจตัณหา ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอีกชั้น
หนึ่ง ต้องเห็นตัณหาเป็นธรรมะ เป็นสภาวะอย่างหนึ่ง
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ทุกสภาวะ
ล้วนไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันหมด เท่าเทียมกัน โดยความ
เป็นธรรมะ เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีการแบ่งแยกว่า
อันไหนบวก อันไหนลบ ตามความคิดของตนเอง ไม่มีว่า
เออ...ทุกข์ไม่ดี พ้นทุกข์จึงดี ไม่มีความคิดอย่างนั้น ต้อง
เห็นเป็นธรรมะเท่าเทียมกันหมด เสมอเหมือนกัน โดย
ความไม่มีตัวตน ถ้ามีตัวตนว่า อันนั้นบวก อันนี้ลบ เป็น
ความอุปาทานนั่นเองเข้ายึดถือ
แท้ที่จริง ทุกข์มันก็เป็นทุกข์นั่นแหละ เหตุเกิดทุกข์
มันก็เหตุเกิดทุกข์นั่นแหละ ความดับทุกข์มันก็ความดับ
ทุกข์นั่นแหละ
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ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันก็เป็นข้อปฏิบัติให้
ถึงความดับทุกข์นั่นแหละ ให้รู้เรื่องของมัน จะได้ปฏิบัติ
ต่อมันอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ปฏิบัติตามความอยากหรือตาม
ความคิดของตนเอง ปฏิบัติผิดจึงเป็นทุกข์ ปฏิบัติถูกจึงดับ
ทุกข์ มันเป็นอย่างนั้น อย่างที่มันเป็น ไม่เกี่ยวกับตัวตน
ไม่เกี่ยวกับความอยากหรือความคิดนึกของใคร
แต่ในความรูส้ กึ ของเราทัง้ หลายนัน้ แหม...ทุกข์นมี่ นั
ไม่ดนี ะ ส่วนพ้นทุกข์ดไี หม เอาล่ะสิทนี ี้ เอาความรูส้ กึ ของตัว
ตนเข้าไปใส่ ยึดถือเพือ่ ตัวตน จะทำให้ตนพ้นทุกข์ และตน
เป็นผู้เดินทางเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ อย่างนี้ไม่ได้ไปไหน
หรอก เพราะมีคนเป็นทุกข์ มีคนเดินทางอยู่นั่นแหละ
วนเวียนไปเรือ่ ยๆ ฉะนัน้ คำสอนของพระพุทธเจ้า สรุปรวบ
ยอดแล้ว ธรรมะทัง้ หลายทัง้ ปวงล้วนไม่มตี วั ตน เท่านีแ้ หละ
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ใครไม่เห็นอย่างนี้ จะวนเวียนไปเรื่อย
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ไม่มที างเห็นอริยสัจได้ เพราะจิตไม่เป็นกลาง ไม่มปี ญ
ั ญาที่
สอดคล้องคล้อยตามความจริง วนเวียนอยูน่ นั่ จะเอาอย่างนัน้
ไม่เอาอย่างนี้ ดังนัน้ จึงต้องรูจ้ กั ทุกๆ สภาวะตามทีม่ นั เป็น
จริง แม้ตณ
ั หาก็ตอ้ งรูจ้ กั ว่าเป็นสักแต่วา่ ตัณหา เป็นธรรมะ
อย่างหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการแห่งเหตุปจั จัย มันเกิดจาก
เหตุ และเป็นเหตุให้สงิ่ อืน่ ๆ ในกระบวนต่อไป
ฉยิเม อาวุโส ตณฺหากายา: รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏฺพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา
เวทนาสมุทยา ตณฺหาสมุทโย
เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค ตณฺหานิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
83

สุภีร์ ทุมทอง

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ตัณหา ๖ ประการเหล่านี้ คือ
รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพ
ตัณหา ธัมมตัณหา
เพราะความเกิดแห่งเวทนา ความเกิดแห่งตัณหาจึงมี
เพราะความดับแห่งเวทนา ความดับแห่งตัณหาจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งตัณหา
ตัณหาเป็นสภาวะอย่างหนึง่ ทีเ่ กิดตามเหตุ ตัณหาใน
รูป อาศัยรูปเกิด รักรูป พอใจ เพลิดเพลิน ติดข้อง อยากได้
อยากมีอกี เกีย่ วข้องกับรูป เรียกว่ารูปตัณหา ตัณหาในเสียง
ตัณหาในกลิน่ ตัณหาในรส ตัณหาในสัมผัส ตัณหาในธรรมที่
รับรูท้ างใจ ก็ทำนองเดียวกัน เป็นสิง่ ไร้แก่นสาร เป็นทุกข์ เกิด
เพราะมีเหตุและดับเมือ่ หมดเหตุ คือเวทนา ดังทีท่ า่ นกล่าวว่า
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เวทนาสมุทยา ตณฺหาสมุทโย
เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ
เพราะความเกิดแห่งเวทนา ความเกิดแห่งตัณหาจึงมี
เพราะความดับแห่งเวทนา ความดับแห่งตัณหาจึงมี
พอมาถึงตรงนี้ บางคนบอกว่า เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิด
ตัณหา ถ้าดับเวทนาเสียได้ตัณหาก็จะดับ เขาก็พยายามดับ
เวทนา อย่างนีต้ ายสนิท แท้ทจี่ ริง อุบายหรือข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ
ความดับตัณหานัน้ มีอยู่ ไม่ใช่ดบั เวทนา ข้อปฏิบตั คิ อื อริยมรรค
มีองค์ ๘ ประการ บางคนจ้องจะดับเวทนา จนตัวเองจะดับตาย
ไปแล้วยังไม่รเู้ รือ่ ง ฉะนัน้ ต้องเข้าใจวิธปี ฏิบตั ใิ ห้ดๆี ไม่ใช่วา่ อ้าง
กันไปทัว่ เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา เพือ่ ไม่มตี ณ
ั หาต้อง
ทำให้เวทนาดับไป ดับเวทนาได้ ตัณหาก็ดบั ด้วย เขาว่าอย่าง
นัน้ นีย่ งั ไม่ใช่อบุ ายวิธี เป็นเพียงตัวสภาวะ ให้เข้าใจอย่างนี้
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อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความ
ดับของตัณหา หมายความว่า ความดับของตัณหานั้นมีอยู่
แล้ว ไม่ต้องไปทำขึ้น เพียงแต่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์
๘ ให้เข้าถึง ทำให้ถึง ไม่ใช่ทำให้มี ไม่ใช่ทำให้เกิด สิ่งที่เกิด
เพราะเหตุก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละ มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับ ที่ไม่เกิดไม่ดับคือนิพพาน มีหนทาง
ให้ถงึ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ จึงต้องฝึกฝนให้มสี ติสมั ปชัญญะ
มีปัญญา มีศีล มีสมาธิ ให้รวมตัวกันสมบูรณ์เกิดขึ้น ด้วย
อุ บ ายวิ ธี ก ารอย่ า งนี้ เ ท่ า นั้ น จึ ง จะเข้ า ถึ ง ความดั บ แห่ ง
ตัณหาได้จริง ตัณหาดับสนิทได้ ไม่ใช่ไปเที่ยวดับเวทนา
อะไรสุ่มสี่สุ่มห้า หนทางมีอยู่ มีทางเดียวเท่านี้แหละ ดังที่
ท่านกล่าวว่า
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อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค ตณฺหานิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งตัณหา
บางท่านเคยจำมาว่า ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย พอมา
เจอในเรือ่ งปฏิจจสมุปบาทนี้ ก็จะได้รจู้ กั ตัณหาอีกแง่มมุ หนึง่
ตัณหาเป็นทุกข์ก็ได้
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องค์ที่ ๗ เวทนา
ฉยิ เ ม อาวุ โ ส เวทนากายา: จกฺ ขุ ส มฺ ผ สฺ ส ชา
เวทนา, โสตสมฺผสฺสชา เวทนา, ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา,
ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา, กายสมฺผสฺสชา เวทนา, มโน
สมฺผสฺสชา เวทนา
ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย
ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค เวทนานิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

88

อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ เวทนา ๖ ประการเหล่านี้ คือ
จักขุสมั ผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชา
เวทนา ชิ ว หาสั ม ผั ส สชาเวทนา กายสั ม ผั ส สชาเวทนา
มโนสัมผัสสชาเวทนา
เพราะความเกิดแห่งผัสสะ ความเกิดแห่งเวทนาจึงมี
เพราะความดับแห่งผัสสะ ความดับแห่งเวทนาจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งเวทนา
เวทนาก็เป็นสิ่งไม่มีตัวตน เกิดจากผัสสะเป็นครั้งๆ
กลุ่มของการเสวยอารมณ์ ที่เป็นความรู้สึกนี้มี ๖ ประการ
คื อ เวทนาที่ เ กิ ด เพราะการกระทบทางตาเป็ น ปั จ จั ย
เวทนาที่เกิดเพราะการกระทบทางหูเป็นปัจจัย เวทนาที่
เกิ ด เพราะการกระทบทางจมู ก เป็ น ปั จ จั ย เวทนาที่เกิด
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เพราะการกระทบทางลิน้ เป็นปัจจัย เวทนาทีเ่ กิดเพราะการ
กระทบทางกายเป็นปัจจัย และเวทนาทีเ่ กิดเพราะการกระทบ
ทางใจเป็นปัจจัย เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นอทุกขมสุข ก็เป็น
สิง่ ทีเ่ กิดเพราะผัสสะ เมือ่ ผัสสะดับไป เวทนาก็ดบั ไป
ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย
ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ
เพราะความเกิดแห่งผัสสะ ความเกิดแห่งเวทนาจึงมี
เพราะความดับแห่งผัสสะ ความดับแห่งเวทนาจึงมี
ผั ส สะเกิ ด ขึ้ น เพราะมี ก ารประชุ ม รวมกั น ของ
ธรรมะ ๓ ประการ มีตา มีรูป มีจักขุวิญญาณ ธรรมะ ๓
ประการ ประชุมกันขึน้ ประชุมกันเป็นครัง้ ๆ ไม่ได้อยูน่ านนะ
ประชุ ม แล้ ว เดี๋ ย วสั ก หน่ อ ยก็ เ ลิ ก ประชุ ม เรี ย กว่ า ผั ส สะ
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เป็นผัสสสมุทยะ ความเกิดขึ้นของเวทนาจึงมีขึ้น
ถ้าไม่อยากจะมีเวทนาอีก ต้องดับผัสสะ และดับ
ผัสสะไม่ใช่หลับตา ทำเป็นไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่คิด ไม่นึก
หนีไปไม่ให้หูมันกระทบ ไม่ใช่อย่างนั้น มีหนทางคือมรรคมี
องค์ ๘ ประการ ต้องรู้วิธีให้ดีๆ นะ เดี๋ยวจะเป็นอรหันต์
ตาบอดไป คิดว่า ตามองเห็นรูปแล้วเกิดกิเลส หูได้ฟังเสียง
แล้ ว เกิ ด กิ เ ลส ฉะนั้ น ไม่ ต้ อ งเห็ น ไม่ ต้ อ งได้ ยิ น ปฏิ บั ติ
สำเร็จ ก็จะเป็นคนตาบอด คนหูหนวกไป อย่างนี้ลำบาก
เหมือนกัน นั่งแล้วมันเจ็บมันปวด เกิดตัณหา เกิดความ
อยาก ต้องไม่ให้มันปวด เดี๋ยวก็จะกลายเป็นอัมพาตไปอีก
อย่างนี้ ถ้าเป็นอย่างนั้น คนตาบอด คนหูหนวก คนอัมพาต
ท่าจะบรรลุอรหันต์เร็วกว่า ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น ฝึกตาม
หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการนี้ คนมีปัญญา มีวิชชานั่น
แหละจึงจะเห็นความจริง เห็นอริยสัจได้
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องค์ที่ ๖ ผัสสะ
ฉยิ เ ม อาวุ โ ส ผสฺ ส กายา: จกฺ ขุ ส มฺ ผ สฺ โ ส
โสตสมฺผสฺโส ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส
มโนสมฺผสฺโส
สฬายตนสมุทยา ผสฺสสมุทโย
สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค ผสฺสนิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ผัสสะ ๖ ประการเหล่านี้ คือ
จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส
มโนสัมผัส
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เพราะความเกิ ด แห่ ง อายตนะ ๖ ความเกิ ด แห่ ง
ผัสสะจึงมี
เพราะความดั บ แห่ ง อายตนะ ๖ ความดั บ แห่ ง
ผัสสะจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งผัสสะ
ผัสสะเกิดขึ้น เพราะมีอายตนะ ๖ เกิดขึ้น เพราะ
ความเกิดขึ้นของอายตนะ ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
มันใช้การได้ จึงมีผัสสะเกิดขึ้น จะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้
ได้มาแล้ว เกิดขึ้นมาแล้ว มันก็ทำหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิด
ผัสสะ สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากกรรมเก่า
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องค์ที่ ๕ สฬายตนะ
ฉยิ ม านิ อาวุ โ ส อายตนานิ : จกฺ ข ายตนํ
โสตายตนํ ฆานายตนํ ชิวฺหายตนํ กายายตนํ มนายตนํ
นามรูปสมุทยา สฬายตนสมุทโย
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค สฬายตนนิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ อายตนะ ๖ ประการเหล่านี้
คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ
กายายตนะ มนายตนะ
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จึงมี
จึงมี

เพราะความเกิดแห่งนามรูป ความเกิดแห่งอายตนะ ๖

องค์ที่ ๔ นามรูป

เพราะความดับแห่งนามรูป ความดับแห่งอายตนะ ๖

เวทนา สฺา เจตนา ผสฺโส มนสิกาโร; อิทํ
วุ จฺ จ ตาวุ โ ส นามํ . จตฺ ตาริ จ มหาภูตานิ จตุนฺนฺจ
มหาภูตานํ อุปาทายรูป;ํ อิทํ วุจจฺ ตาวุโส รูป.ํ อิติ อิทฺจ
นามํ อิทฺจ รูปํ; อิทํ วุจฺจตาวุโส นามรูปํ
วิฺาณสมุทยา นามรูปสมุทโย
วิฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ
อยเมว อริ โ ย อฏฺ  งฺ คิ โ ก มคฺ โ ค นามรู ป นิ โรธ
คามินี ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งอายตนะ ๖
นี่เป็นอายตนะภายในทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจ พิจารณาในแง่ที่ว่า เป็นของไร้ตัวตน มันเป็นทุกข์
มันไม่ได้มีอยู่ก่อน มีเมื่อมีเหตุปัจจัยคือนามรูป ถ้านามรูป
ดับสนิทไป ความดับของอายตนะก็มีได้ หนทางก็อริยมรรค
มีองค์ ๘ ประการ
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เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ นี้เรียกว่า
นาม มหาภูตรูป ๔ และรูปทีอ่ าศัยมหาภูตรูป ๔ นีเ้ รียกว่า
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รูป นามและรูปดังกล่าวนี้ เรียกว่า นามรูป
เพราะความเกิ ด แห่ ง วิ ญ ญาณ ความเกิ ด แห่ ง
นามรูปจึงมี	
เพราะความดับแห่งวิญญาณ ความดับแห่งนามรูป
จึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งนามรูป
เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ เป็นสภาวะที่
เกิดประกอบกับจิต เกิดพร้อมจิต ดับพร้อมจิต รูอ้ ารมณ์เดียว
กัน และเกิดทีเ่ ดียวกันกับจิต นีเ้ รียกว่านามในปฏิจจสมุปบาท
มหาภูตรูป ๔ ธาตุดนิ ธาตุนำ้ ธาตุไฟ ธาตุลม และรูปทีอ่ าศัย
มหาภูตรูป ๔ เรียกว่ารูป รวมกันทัง้ ๒ อย่างเรียกว่านามรูป
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นามก็เป็นเพียงนาม รูปก็เป็นเพียงรูป ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่
บุคคล ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่ของเขา เป็นสิง่ ไร้แก่นสาร เป็นตัวทุกข์ มองในแง่มมุ นี้
นามรูปเป็นทุกข์ ถ้ามองอีกขัน้ หนึง่ นามรูปเป็นสมุทยั เป็น
เหตุให้เกิดอายตนะ ๖
เพราะความเกิดขึ้นของวิญญาณ ความเกิดขึ้นของ
นามรู ป จึ ง มี วิ ญ ญาณเป็ น สิ่ ง เกิ ด ดั บ สื บ ต่ อ อยู่ ใ นร่ า งนี้
วิญญาณเก่าดับไป วิญญาณใหม่ก็เกิดขึ้น ถ้าดับไปเลยไม่
เกิดในร่างนี้แล้ว นามรูปก็ดับไป ชาตินี้เราทั้งหลายเกิดมา
ก็มีวิญญาณแรก สืบต่อจากชาติที่แล้ว ไม่ใช่ว่าวิญญาณเก่า
กระโดดมาจากชาติ ที่ แ ล้ ว มั น เกิ ด ดั บ สื บ ต่ อ กั น มาเป็ น
กระแส กรรมเป็นเหตุวิญญาณนี้เกิด วิญญาณเก่าเรียกว่า
จุติจิต จุติจิตเกิดขึ้นและดับไป เพราะยังไม่รู้แจ้งอริยสัจ
สังขารก็ทำงานได้ มีเหตุปัจจัยให้ผลเกิดทำให้เกิดวิญญาณ
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ขึ้นในภพภูมิต่างๆ ตามกรรม วิญญาณดวงแรกที่เกิดขึ้น
เรี ย กว่ า ปฏิ ส นธิ จิ ต เมื่ อ วิ ญ ญาณนี้ เ กิ ด ขึ้ น และดั บ ไป
ต่ อ มาก็ เรี ย กเป็ น ภวั ง คจิ ต เกิ ด สื บ เนื่ อ งกั น ไป เป็ น
วิญญาณที่สืบต่อ เรียกว่ากระแสจิต เป็นคำเรียกเพื่อให้
เข้ า ใจง่ า ย ให้ เ ห็ น ความเปลี่ ย นแปลงและสื บ ทอด โดย
สภาวะของจิตนั้น มันเกิดและดับชั่วขณะๆ ไปเรื่อยๆ มี
ความถี่แน่นอนตายตัวอยู่อย่างนั้น
ทีนี้ กระแสวิญญาณยังสืบต่ออยู่ในร่างนี้ นามรูปก็
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ นามรูปส่วนต่างๆ ก็ใช้การได้มากขึ้น แต่
เดิมตายังใช้การไม่ได้ ความคิดความนึกยังใช้การไม่ได้ เมื่อ
โตขึ้น ตาก็ใช้การได้ หูก็ใช้การได้ ยิ่งโตมากขึ้น ความคิด
ความนึกก็ใช้การได้ สิ่งเหล่านี้ก็อิงอาศัยวิญญาณ วิญญาณ
ยั ง เกิ ด ดั บ อยู่ ใ นร่ า งนี้ ถ้ า วิ ญ ญาณเกิ ด แล้ ว ดั บ ไป เป็ น
วิญญาณดวงสุดท้ายที่อาศัยร่างนี้เกิด เรียกว่าจุติจิตก็ไป
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เกิดที่ใหม่แล้ว ตายแล้วเกิด เพราะตายมันไม่เที่ยง จึงมีเกิด
เพราะเกิดไม่เที่ยงจึงมีตาย ก็ตายเกิดไปเรื่อยๆ ไม่ตายจริง
ตายสมมติ เกิดสมมติ เมื่อไหร่จะตายจริงก็ไม่รู้ ตายจริง
ก็อนุปาทาปรินิพพาน ส่วนใหญ่นี่ตายเล่นๆ เกิดเล่นๆ ใน
โรงละครคือโลก สังขารคือกรรมเก่าเป็นคนสร้าง
วิญญาณอื่นๆ ที่เกิดต่อๆ มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
ก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปต่อๆ มาเช่นกัน มันอิงอาศัย
กันอยู่อย่างนี้ หากยังมีวิญญาณเกิดดับสืบต่ออยู่ ก็ยังต้อง
มีนามรูปต่อไป หากต้องการดับนามรูป ก็ต้องถึงความดับ
ของวิญญาณ หนทางคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ประการนี้นั่น
แหละ ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้ว ไม่ว่าจะพูดแนวไหนก็ตาม
ข้อปฏิบัติจะมาลงอันเดียวกัน
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องค์ที่ ๓ วิญญาณ
ฉยิเม อาวุโส วิฺาณกายา: จกฺขุวิฺาณํ โสต
วิฺาณํ ฆานวิฺาณํ ชิวฺหาวิฺาณํ กายวิฺาณํ
มโนวิฺาณํ
สงฺขารสมุทยา วิฺาณสมุทโย
สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค วิฺาณนิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ วิญญาณ ๖ ประการเหล่านี้ คือ
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
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เพราะความเกิ ด แห่ ง สั ง ขาร ความเกิ ด แห่ ง
วิญญาณจึงมี	
เพราะความดับแห่งสังขาร ความดับแห่งวิญญาณ
จึงมี	
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งวิญญาณ
วิญญาณมี ๖ อย่าง ได้แก่ จักขุวญิ ญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
ตั้งชื่อตามวัตถุหรือที่เกิดของมัน ความรับรู้ที่อาศัยตาเกิด
เรียกว่าจักขุวิญญาณ ความรับรู้ที่อาศัยหูเกิด เรียกว่า
โสตวิญญาณ ความรับรูท้ อี่ าศัยใจเกิด เรียกว่ามโนวิญญาณ
วิญญาณจึงเป็นสิง่ ไร้ตวั ตน เกิดเป็นครัง้ ๆ เท่านัน้ ทีว่ ญ
ิ ญาณ
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ยังเกิดดับสืบต่ออยู่ ก็เพราะยังมีสังขารหล่อเลี้ยงไว้ ทั้ง
สังขารในอดีตที่สืบต่อมาและสังขารในปัจจุบัน เมื่อสังขาร
ดับไป วิญญาณก็ดับไป
องค์ที่ ๒ สังขาร
ตโยเม อาวุโส สงฺขารา: กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร
จิตฺตสงฺขาโร
อวิชฺชาสมุทยา สงฺขารสมุทโย
อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค สงฺขารนิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
104

อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ สังขาร ๓ ประการเหล่านี้ คือ
กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร
เพราะความเกิดแห่งอวิชชา ความเกิดแห่งสังขาร
จึงมี
เพราะความดับแห่งอวิชชา ความดับแห่งสังขารจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งสังขาร
สังขารเป็นความปรุงแต่งทำให้วิญญาณดำรงอยู่ได้
มี ทั้ ง ส่ ว นที่ เ ป็ น อดี ต และส่ ว นปั จ จุ บั น ถ้ า เป็ น อดี ต ท่ า น
อธิบายว่า คือ กรรมเก่าต่างๆ ที่ทำเอาไว้ ทั้งดีและไม่ดี อัน
นี้ มี ผ ลทำให้ เ กิ ด วิ ญ ญาณที่ เ ป็ น วิ บ าก เป็ น ผลของกรรม
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
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กายวิญญาณ เหล่านี้เป็นวิบากจิตล้วน เป็นจิตที่เป็นผล
ของกรรมเก่าทั้งนั้น ส่วนมโนวิญญาณมีทั้งเป็นผลมาจาก
กรรมเก่ า และจิ ต อื่ น ๆ โดยเฉพาะกรรมเก่ า ทำให้ เ กิ ด
ภวังคจิตเกิดดับสืบต่อความเป็นบุคคลนั้นไปหนึ่งชาติ
ถ้าพูดสังขารแบบปัจจุบัน เป็นความปรุงแต่งเพื่อ
ให้วิญญาณเกิดในปัจจุบันได้ กายสังขารคือลมหายใจเข้า
และลมหายใจออก วจีสังขารคือวิตกกับวิจาร จิตตสังขาร
คือเวทนากับสัญญา ทำให้วิญญาณเกิดดับสืบต่ออยู่ในร่าง
นี้ได้ ถ้าขาดสังขาร เช่น ขาดลมหายใจ ร่างกายก็แตก
วิญญาณก็เกิดไม่ได้
ที่ สั ง ขารเก่ า ๆ ยั ง ประมวลผลมาให้ ไ ด้ เพราะ
อวิชชายังเกิดขึน้ อยู่ อวิชชายังไม่หมดไป ยังไม่มวี ชิ ชาเกิดขึน้
อวิชชาก็ไม่มีตัวตน เป็นสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัย นานๆ เกิด
ขึ้ น ที ห นึ่ ง อวิ ช ชาเกิ ด ขึ้ น ทำให้ สั ง ขารทำงานได้ ถ้ า มี
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วิชชาเต็มที่ อวิชชาถูกทำให้ดับสนิทไปไม่เหลือแล้ว มีแต่
วิ ช ชา สว่ า งไสว ดุ จ ดวงอาทิ ต ย์ ขึ้ น สั ง ขารก็ ป รุ ง แต่ ง
ประมวลผลไม่ได้ จบเรื่องกันไป ของใหม่ไม่มี ส่วนของเก่า
ก็รับต่อไปอีกนิดหน่อย รอเวลาเลิกงาน หนทางที่ทำให้ถึง
ความดั บ สนิ ท ไปของสั ง ขาร คื อ อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘
ประการ
องค์ที่ ๑ อวิชชา
ยํ โข อาวุโส ทุกเฺ ข อาณํ, ทุกขฺ สมุทเย อาณํ,
ทุกขฺ นิโรเธ อาณํ, ทุกขฺ นิโรธคามินยิ า ปฏิปทาย อาณํ.
อยํ วุจฺจตาวุโส อวิชฺชา
อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย
อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ
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อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค อวิชฺชานิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
ดู ก่ อ นท่ า นผู้ มี อ ายุ ความไม่ รู้ ใ นทุ ก ข์ เหตุ เ กิ ด
แห่งทุกข์ ความดับแห่งทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งทุกข์ นี้เรียกว่า อวิชชา
เพราะความเกิดแห่งอาสวะ ความเกิดแห่งอวิชชา
จึงมี
เพราะความดับแห่งอาสวะ ความดับแห่งอวิชชา
จึงมี	
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งอวิชชา
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อวิชชานี้เป็นความไม่รู้ในอริยสัจ ๔ ความไม่รู้ใน
ทุกข์ ความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ ความไม่รู้ในความดับ
แห่ ง ทุ ก ข์ และความไม่ รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่ง
ทุกข์ ความไม่รู้ใน ๔ เรื่องเท่านั้นเป็นอวิชชา ส่วนความ
ไม่รู้เรื่องอื่นๆ เช่น ลาดพร้าวไปทางไหน คนนั้นชื่ออะไร
อันนี้ไม่ได้เรียกอวิชชา
อย่างที่ ๑ อวิชชาไม่รู้ในทุกข์ เมื่อไหร่ที่ยึดถือขึ้น
มาในกองทุกข์ว่า เป็นตัวตน เป็นเรา เป็นของเรา ไม่รู้ว่า
เป็นทุกข์ เป็นของไร้แก่นสาร นั่นแหละอวิชชาเกิดแล้ว
ความไม่รู้เกิดขึ้น อย่างที่ ๒ อวิชชาไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์
คนด่า แหม...คนนี้ด่าทำให้เราเป็นทุกข์ นี้ไม่รู้เหตุให้เกิด
ทุ ก ข์ เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์ คื อ ตั ณ หา ไม่ ใช่ เขาที่ ด่ า อย่ า งนี้
อวิชชาเกิด อย่างที่ ๓ อวิชชาไม่รู้ในความดับสนิทของทุกข์
นึกว่า ได้นั่นได้นี่ตามใจอยากแล้วจะเป็นสุข ได้มาแล้วจะ
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สบาย อย่างนี้อวิชชาเกิด อย่างที่ ๔ อวิชชาไม่รู้หนทาง
ไม่รู้ว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นข้อปฏิบัติ นึกว่ามีทางอื่นอยู่
เรื่อย ผมจึงได้เน้นย้ำบ่อยๆ อย่างน้อยก็ให้รู้จากการฟังก็
ยังดี เรารู้จากขั้นการฟังอย่างนี้ ความโง่ก็เกิดได้น้อยลง
บ้าง ถ้าเราไม่ฟังเอาไว้เลย เห็นเป็นตัวเรา เป็นของเรา
อยู่เรื่อย เกิดบ่อย ไม่รู้ในทุกข์อีกแล้ว พอคนนั้นทำไม่ดี
แหม...คนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์ คนนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
เอาอีกแล้ว โง่อีกแล้ว ไม่รู้เรื่อง แท้ที่จริง ตัณหาเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์ วิธีพ้นทุกข์ยิ่งไปหาทางนั้นทางนี้กันใหญ่ มีวิธี
นั้นวิธีนี้มากมาย ที่จริงมีวิธีเดียว คืออริยมรรคมีองค์ ๘
อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย
อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ
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เพราะความเกิดแห่งอาสวะ ความเกิดแห่งอวิชชาจึงมี
เพราะความดับแห่งอาสวะ ความดับแห่งอวิชชาจึงมี
อวิชชาไม่มีตัวตนนะ เป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย
เหมือนกัน เพราะอาสวะเกิด อวิชชามันจึงเกิดได้ ไม่ใช่ว่า
อวิชชาจะเกิดได้ลอยๆ เป็นผูย้ งิ่ ใหญ่อะไรทีไ่ หน บางคนบอก
ว่าในปฏิ จ จสมุ ป ปบาทนี้ อวิ ช ชาเป็ น ต้ น ตอ เป็ น ต้ น เค้ า
เป็นจุดเริ่มต้น อะไรอย่างนี้ ที่จริงแล้ว อวิชชาก็ไม่มีตัวตน
เหมือนกัน เป็นตัวทุกข์ เป็นสังขารที่เกิดเพราะมีปัจจัยปรุง
แต่ง ไม่ได้มีอยู่ก่อน มีเมื่อมันเกิด เกิดเพราะมีเหตุ และดับ
ไปเมื่อหมดเหตุ เหมือนกับสภาวะอื่นๆ นั่นเอง ถ้าพูดในแง่
ว่า กระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์นี้ หมุนวนไปอย่างไร
อะไรเป็นตัวการสำคัญ อันนี้ต้องว่าอวิชชา ไม่ได้มองว่า
อวิชชาเป็นตัวตน มันเป็นธรรมะนั่นแหละ แต่เป็นธรรมะ
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ที่เป็นตัวสำคัญในกระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์
องค์ที่ ๐ อาสวะ
อวิชชานีเ้ ป็นองค์ที่ ๑ ของกระบวนการปฏิจจสมุปบาท
แต่ ป ฏิ จ จสมุ ป บาทหมุ น เป็ น วงกลม ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เส้ น ตรง
ดังนั้น อวิชชากับสภาวะอื่นๆ ก็เชื่อมโยงกันอยู่โดยไม่ขาด
สาย อวิชชาเกิด ก็เพราะอาสวะเกิด ทีนี้ เพื่อแสดงว่าแม้
อาสวะที่เป็นเหตุให้เกิดอวิชชา ก็ไม่มีตัวตนด้วยอีกเหมือน
กัน เลยต้องพูดองค์ที่ ๐ คืออาสวะ อาสวะก็ไม่มีตัวตน
เป็ น สภาวะที่ ไ ม่ ไ ด้ มี อ ยู่ ก่ อ น มี เ มื่ อ เกิ ด ขึ้ น เกิ ด เพราะมี
ปัจจัย หมดปัจจัยก็ดับไป อาสวะทำให้เกิดอวิชชา และใน
ทางกลับกันอวิชชาก็ทำให้เกิดอาสวะ
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ตโยเม อาวุโส อาสวา: กามาสโว ภวาสโว อวิชชฺ าสโว
อวิชฺชาสมุทยา อาสวสมุทโย
อวิชฺชานิโรธา อาสวนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค อาสวนิโรธคามินี
ปฏิปทา
เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ
ดูก่อนท่านผู้มีอายุ อาสวะ ๓ ประการเหล่านี้ คือ
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ
เพราะความเกิดแห่งอวิชชา ความเกิดแห่งอาสวะจึงมี
เพราะความดับแห่งอวิชชา ความดับแห่งอาสวะจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ...สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
แห่งอาสวะ
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ในบางพระสู ต ร พระพุ ท ธองค์ ต รั ส ถึ ง ความสิ้ น
กิเลส ด้วยความรู้จักอาสวะตามแนวอริยสัจ คือ รู้ตาม
ความเป็ น จริ ง ว่ า นี้ อ าสวะ นี้ อ าสวสมุ ทั ย นี้ อ าสวนิ โรธ
นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา บางพระสูตรก็แสดงความรู้จัก
อวิชชาในแนวอริยสัจ
ผมก็ ไ ด้ แ สดงปฏิ จ จสมุ ป ปบาทในแนวอริ ย สั จ ๔
โดยยกมาจากทีท่ า่ นพระสารีบตุ รรวบรวมไว้ในสัมมาทิฏฐิสตู ร
ในพระสู ต รอื่ น ๆ อาจจะแสดงไม่ ค รบทั้ ง กระบวนการ
แสดงเฉพาะบางส่วนตามความเหมาะสมแก่ผู้ฟัง ที่จริงก็
เรื่องเดียวกันนี่แหละ แสดงให้รู้อริยสัจตามความเป็นจริง
กองทุกข์ที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่ง เป็นตัวทุกข์ ไม่มีตัว
ไม่มีตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา เป็น
สิ่งที่ประชุมกันเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น เหตุที่ทำให้ทุกข์ คือ
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ทุกขสมุทัย เมื่อเหตุดับไป ทุกข์ก็ดับไป เพราะความดับ
ไปของเหตุ ความดับไปสิ่งที่เกิดจากเหตุจึงมี วิธีการที่จะ
ทำให้ถึงความดับสนิทไปโดยสิ้นเชิง คือ อริยมรรคมีองค์ ๘
สภาวะที่เป็นส่วนประกอบในปฏิจจสมุปบาท ทุก
สภาวะล้ ว นไม่ มี ตั ว ตน เป็ น ตั ว ทุ ก ข์ ไม่ ว่ า จะเป็ น ชรา
มรณะ ชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ
นามรูป วิญญาณ สังขาร อวิชชา อาสวะ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มี
อยู่ก่อน มีเมื่อเกิดขึ้น เกิดเมื่อมีเหตุ ดับไปก็เพราะหมด
เหตุ หากเหตุ ดั บ สนิ ท แล้ ว ตั ว มั น ก็ ไ ม่ เ กิ ด อี ก ไม่ มี อี ก
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับคืออริยมรรคมีองค์ ๘ จบเท่านี้
เรียนมาตั้งมาก ก็ขอให้ได้ข้อปฏิบัติเท่านี้ก็พอแล้ว อย่าเอา
อะไรไปเยอะ หมดเวลาแล้วนะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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ชาติสมุทยา ชรามรณสมุทโย
ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค
ชรามรณนิโรธคามินี ปฏิปทา

ภวสมุทยา ชาติสมุทโย
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค
ชาตินิโรธคามินี ปฏิปทา

เพราะความเกิดแห่งชาติ
ความเกิดแห่งชราและมรณะจึงมี
เพราะความดับแห่งชาติ
ความดับแห่งชราและมรณะจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ
นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ

เพราะความเกิดแห่งภพ
ความเกิดแห่งชาติจึงมี
เพราะความดับแห่งภพ
ความดับแห่งชาติจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ
นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติ
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อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย
อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก
มคฺโค อวิชฺชานิโรธคามินี ปฏิปทา

อวิชฺชาสมุทยา อาสวสมุทโย
อวิชฺชานิโรธา อาสวนิโรโธ
อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก
มคฺโค อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทา

เพราะความเกิดแห่งอาสวะ
ความเกิดแห่งอวิชชาจึงมี
เพราะความดับแห่งอาสวะ
ความดับแห่งอวิชชาจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ
นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอวิชชา

เพราะความเกิดแห่งอวิชชา
ความเกิดแห่งอาสวะจึงมี
เพราะความดับแห่งอวิชชา
ความดับแห่งอาสวะจึงมี
อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ
นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะ
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รายนามผู้บริจาค
คุณนันทลี จารุรตั น์					
คุณจิตราพันธ์ รักษาขันธ์				
ไม่ออกนาม					
คุณบุญประคอง ประสงค์สม				
พญ.เรวดี กนกวุฒ					
ิ
บ้านจิตสบาย ๒๕ พ.ย. ๕๕				
ไม่ออกนามหลายท่าน					
คุณธิดาพร						
คุณสมชาย แสงจันทร์				
คุณอนุ เกษชุมพล					
คุณสุพร เกียรติวงศ์					
คุณวิภาวี สุขเกษม					
ไม่ออกนาม					
คุณวาสนา เจริญภักตร์				
พล.อ.ต.ภานน คุณพรทิพย์ สุรยิ สัตย์			
คุณพีรศักดิ์ พรรณเชษฐ์				
ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์				
บริษทั เจเน็ท คอร์ปอร์เรชัน่ จำกัด			
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รายนามผู้บริจาค
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๖,๘๙๐
๒,๖๔๗
๔๐๐
๑,๐๐๐
๒,๙๘๐
๙๘๐
๒๐๐
๕๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐

คุณอัจฉรา อังคีรสนันท์				
ผูฟ้ งั ธรรม บ้านจิตสบาย ๒๕ พ.ย. ๕๕			
คุณประสพสุข สุญญตา				
คุณธิดารัตน์ สุรโสภณ				
ข้าราชการและพนักงานกรมศุลกากร ๓๐ พ.ย. ๕๕		
ผูเ้ ข้าปฏิบตั ิ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
๒๙ พ.ย. - ๓ ธ.ค. ๕๕			
ไม่ออกนาม				
คุณอุมา แสงคร้าม					
คุณสิวภิ า คุณสาวิกา คุณศศิภา วาณิชเสนี			
พ.ต.ท.วริทธิพ์ งษ์ คุณภัททิยา ทัฬหวรงค์			
คุณทรรศนียว์ รรณ แจ่มสว่าง				
คุณพิมพ์วรัชญ์ คล้ายคลึง				
คุณสิรฉิ ตั ร อรรถวรรณวุฒ				
ิ

คุณนงนุช มาดีสขุ สถิตย์				
คุณศศินาฏ แสงแก้ว				
ไม่ออกนาม					
จันทรา บุญมาก					
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๕๐๐
๖,๘๙๐
๓๐๐
๓๐๐
๗,๐๙๐
๑๘.๒๓๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๒,๐๐๐
๕๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐

รายนามผู้บริจาค
ไม่ออกนาม					
คุณสุวมิ ล คุณไวภพ อัศวไชยชาญ			
คุณรืน่ ฤดี นิมมานนิตย์และครอบครัว			
คุณรัชนีวรรณ อุทยั ศรี				
ไม่ออกนาม				
คุณน้ำฝน ผสมกุศลศีล				
คุณจิรฏั ฐ์ ธัชพร และครอบครัว			
คุณใจทิพย์ เอีย่ มปรีด				
ี
ไม่ออกนาม					
คุณสุวมิ ล คุณกรภัทร คุณโอภาส ธันวารชร
ผูฟ้ งั ธรรม บ้านจิตสบาย ๒๓ ธ.ค. ๕๕			
คุณนรี วัชราภิชาต อุทศิ ให้บดิ า			
คุณสุรยี ์ อัตน์ญานติรตั น์				
คุณมนต์นรี เลอเลิศภักดี				
คุณกอบกุล คุณกมุกขิ์ คุณการุณย์			
คุณนวลทิพย์ เหลืองเป็นทอง				
คุณสุภคั ร เงาพิสดาร					
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รายนามผู้บริจาค
๒๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๖๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๘๓๖
๓๐๐
๓,๐๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐

คุณสมใจ ทิพย์ชยั เชษฐา				
พญ.นุสรา อรรฆศิลป์ คุณองุน่ คุณปวิดา วรานนท์
คุณนันทิยา จิรายุสกมล คุณสิรพิ ร ชำนาญเศรษฐกุล
คุณภัทราภรณ์ สรณะสัจจะชีพ			
เหลือจากพิมพ์หนังสือ เรือ่ งเล่าเมือ่ เข้าวิเวก			
ผูเ้ ข้าปฏิบตั ิ อาศรมมาตา ๒๙ ธ.ค. ๕๕ - ๒ ม.ค. ๕๖
ไม่ออกนาม				
ไม่ออกนาม					
พญ.นุสรา อรรฆศิลป์					
ไม่ออกนาม					
พญ.กฤษณา โฆสิตจิรนันท์และครอบครัว		
ผูเ้ ข้าปฏิบตั ิ ศูนย์วปิ สั สนากรรมฐานบ้านจันรม
จ.สุรนิ ทร์ ๑๑ - ๑๓ ม.ค. ๕๖			
ผูฟ้ งั การแสดงธรรมทีโ่ รงพยาบาลสุรนิ ทร์ ๑๗ ม.ค. ๕๖
คุณกนกวรรณ			
		

รศ.ชนิกา ศิลปอนันต์				
ผูฟ้ งั ธรรม บ้านจิตสบาย ๒๗ ม.ค. ๕๖			
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๒,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๗,๕๐๐
๑๔,๑๘๐
๕,๒๗๙
๑๐๐
๓,๐๐๐
๗,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒,๗๙๗
๑๐,๐๐๐
๕๐๐

๓,๐๐๐
๗,๗๑๐

๒๐๕,๕๐๙

ท่านสามารถขอรับธรรมบรรยายในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

หากท่านใดสนใจในงานบรรยายธรรม
หนังสือ บทความอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์
สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.ajsupee.com
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• หนังสือที่พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ติดต่อขอรับได้ที่
คุณสุคนธ์ ชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยาชั้น 2
โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี โทร.02-968-9954
โดยดูรายชื่อหนังสือได้ที่ www.ajsupee.com
• หนังสือที่พิมพ์แจกเป็นธรรมทานโดยชมรมกัลยาณธรรม
สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้จากชมรมกัลยาณธรรมที่
www.kanlayanatam.com
• ขอรับหนังสือ และ mp3 ได้ฟรีทางไปรษณีย์โดยส่งชื่อ
ที่อยู่ของผู้รับ และชื่อหนงัสือ mp3 ที่ต้องการไปที่
suriya2k@gmail.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุรยิ า โทร. 081-484-5544
ดูรายชือ่ หนังสือและ mp3 ได้ที่ www.ajsupee.com
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การศึกษา

• เปรียญธรรม ๔ ประโยค
• ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติ
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
วันเดือนปีเกิด ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕
สถานที่เกิด บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
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งานปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๖)

• อาจารย์สอนพิเศษ วิชาพระอภิธรรมปิฎก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
• บรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆ
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• เผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com
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