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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ฟังรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา ค่อยๆ ฟังไป ค่อยๆ ศึกษาไป



คำานำา
หนังสือ “อริยสัจ ๔” นี้  เรียบเรียงจากคำาบรรยาย

ในหัวข้อ      “สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก 

ที ่ชมรมคนรู ้ ใจ   ณ   ห ้องพุทธคยา   ช ั ้น ๒๒ 

อาคารอัมรินทร์พลาซ่า  ถนนเพลินจิต  กรุงเทพฯ 

เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. โดยได้นำามาจากการ

บรรยายครั้งที่ ๓๖-๔๐ จำานวน ๕ ตอน บรรยาย

ระหว่างเดือน สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึง มกราคม ๒๕๕๔ 

เนื้อหาที่บรรยายนั้นประกอบไปด้วย 

(๑) ความหมายของอริยสัจ 

(๒) ความสำาคัญของอริยสัจ 

(๓) โทษของการไม่รู้อริยสัจ 

(๔) ประโยชน์ของการรู้อริยสัจ 

(๕) สิ่งที่ควรทราบพิเศษเกี่ยวกับอริยสัจ 

(๖) แจกแจงขยายความอริยสัจ

ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำาหนังสือเล่มนี้ 

และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อ

ผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด 

อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้บรรยาย 

ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย 

และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สุภีร์ ทุมทอง

ผู้บรรยาย

๒๕ มกราคม ๒๕๕๖



๓
๕

๑๒

๑๖

๒๑

๒๘
๓๑

๓๕

๓๙

๔๕

๕๓

๖๒

สารบัญ
บทที่ ๑ อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๑
๑. ความหมายของอริยสัจ     
๑.๑ สัจจะที่พระอริยะแทงตลอด

๑.๒ สัจจะของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ

๑.๓ สัจจะจริงแท้ไม่แปรเป็นอย่างอื่น

๑.๔ สัจจะที่ทำาให้ถึงความเป็นอริยะ

๒. ความสำาคัญของอริยสัจ
๒.๑ เป็นปฏิญญากรณธรรม

๒.๒ เป็นสามุกังสิกธรรม

๒.๓ เป็นเอกังสิกธรรม

๒.๔ เป็นพยากตธรรม

๒.๕ เป็นอักขาตธรรม

๒.๖ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นเบื้องต้น

      ของพรหมจรรย์

๘๒
๙๓

๑๐๓

๑๑๓
๑๑๔

๑๑๗

๑๒๖

๑๓๒

๑๔๖

๑๕๓

๑๖๐
๑๖๒

๑๖๔

๑๖๖

๑๖๗

๑๖๙

๑๗๐

บทที่ ๒ อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๒
๒.๗ เป็นหมวดธรรมที่ใครๆ คัดค้านไม่ได้

๒.๘ เป็นสิ่งที่ควรทำาโยคกรรม

๓. โทษของการไม่รู้อริยสัจ
๓.๑ ทำาให้ท่องเที่ยววนเวียนไม่สิ้นสุด

๓.๒ ทำาให้ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอันมาก

๓.๓ ทำาให้สถานที่เกิดไม่แน่ไม่นอน 

๓.๔ ทำาให้สร้างทุกข์ ความเร่าร้อน ให้แก่ตัวเอง

๓.๕ ทำาให้ไม่มีหลัก

๓.๖ ไม่มีทางทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้

๔. ประโยชน์ของการรู้อริยสัจ
๔.๑ ทำาให้หยุดท่องเที่ยววนเวียน

๔.๒ ทำาให้ไม่ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนา

๔.๓ ทำาให้เป็นผู้แน่นอน

๔.๔ ทำาให้ไม่สร้างทุกข์ ความเร่าร้อนให้ตนเอง

๔.๕ ทำาให้มีหลัก

๔.๖ ทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้



บทที่ ๓ อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๓ 
๔.๗ ทำาให้ได้สรณะอันสูงสุด

๔.๘ รู้อริยสัจแล้ว ทุกข์เหลือน้อยมาก

๔.๙ รู้อริยสัจแล้ว ทำาให้สิ้นอาสวะได้

๕. สิ่งที่ควรทราบพิเศษเกี่ยวกับอริยสัจ
๕.๑ กิจต่ออริยสัจ

๕.๒ จิตเป็นสมาธิจึงรู้อริยสัจ

๕.๓ ญาณในอริยสัจ

บทที่ ๔ อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๔
๖. แจกแจงขยายความอริยสัจ
๖.๑ แบบทั่วไป

 ข้อที่ ๑ ทุกขอริยสัจ

 ข้อที่ ๒ ทุกขสมุทยอริยสัจ

 ข้อที่ ๓ ทุกขนิโรธอริยสัจ

 ข้อที่ ๔ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

๑๗๒
๑๘๐

๑๙๐

๒๐๑

๒๐๔
๒๐๖

๒๑๒

๒๒๒

๒๓๘
๒๔๓
๒๔๕

๒๔๖

๒๗๕

๒๙๐

๓๐๑

บทที่ ๕ อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๕
๖.๒ แบบแสดงทุกข์แจกเป็นอุปาทานขันธ์ ๕

๖.๓ แบบแสดงทุกข์เป็นอายตนะ

๖.๔ แบบแสดงขยายสมุทัยกับนิโรธ

๖.๕ แบบแสดงสมุทัยกับนิโรธเป็นปฏิจจสมุปบาท

๖.๖ แบบเปลี่ยนทุกข์เป็นสักกายะเป็นต้น

๖.๗ แบบแสดงอริยสัจในปฏิจจสมุปบาท

 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

๓๑๐
๓๑๘

๓๒๐

๓๒๒

๓๓๒

๓๔๕

๓๕๐

๓๕๑

๓๕๕

๓๕๙

๓๖๔

๓๗๒

๓๘๐

๓๘๔

๓๘๖

๓๘๗

๓๙๑

๓๙๓

๓๙๖

๔๐๐
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

บทที่ ๑
อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๑



1

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย

สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

วันน้ีบรรยายสาระธรรมจากพระสุตันปิฎก 

ตอนที่ ๓๖ ชื่อหัวข้อว่า อริยสัจ ๔ ตอนที่ 

๑ เลือกมาเฉพาะที่เป็นสาระของธรรมะ 

บรรยายแบบย่อๆ ฟังแล้วรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้

เรื่องบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา ค่อยๆ ฟังไป 

ค่อยๆ ศึกษาไป

ในเรื ่องอริยสัจทั ้ง ๔ บรรยายนำาสาระ

มาจากพระส ุต ันตป ิฎกโดยแสดงถ ึง

ความหมายของอริยสัจก่อนแล้วจึงแสดง

ถึงความสำาคัญตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

ตามที ่ต่างๆ  ต่อจากนั ้นก็ขยายความ 

แจกแจง แยกแยะให้ดูว่า  อริยสัจแต่ละข้อ

คืออะไร  จบจากเรื่องนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว

ในการบรรยายอริยสัจโดยย่อๆ ส่วนใครที่

ต้องการศึกษารายละเอียดต่อไป หนังสือที่

ครูบาอาจารย์ต่างๆ รวบรวมไว้ก็มีมากแล้ว 

ไปหาอ่านได้ ผมจะบรรยายแบบย่อๆ นะ

ครับ

อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๑ 

บรรยายวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๓



32

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

หัวข้อที่ ๑

ความหมายของอริยสัจ
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๑. ความหมายของอริยสัจ
 

ดูความหมายก่อนนะครับ หัวข้อที่ ๑ 

ความหมายของอริยสัจ ที่ผมรวบรวมมา

จะแสดงไว้ ๔ ความหมาย

๑.๑ สัจจะที่พระอริยะแทงตลอด

อริยสัจ แปลว่า สัจจะที่พระอริยะแทงตลอด 

อย่างนี ้ก ็ได ้ ค ำาว ่า อร ิยส ัจ มาจากคำาว ่า 

อริย+สัจจะ สองคำารวมกัน แปลว่า เป็นสัจจะท่ี

พระอริยะแทงตลอด 

พระอริยะในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์ เพราะว่า

ผู้ที่จะรู้อริยสัจครบถ้วนสมบูรณ์ต้องเป็นพระ

อรหันต์ พระโสดาบันเป็นต้น ยังรู้ไม่ครบ รู้ไม่

สมบูรณ์เพิ่งจะรู้ครั้งแรก พระโสดาบันนั้น ท่าน

เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน รู้แจ้งอริยสัจ

เหมือนกัน แต่รู้เพียงบางส่วน พระสกทาคามี

กับพระอนาคามีนั้นก็รู้เห็นในสิ่งที่เคยเห็นแล้ว

แต่ไม่สมบูรณ์ ส่วนพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่แทง

ตลอดจนครบถ้วนสมบูรณ์ หมดข้อสงสัยใน

เรื่องอริยสัจ ฉะนั้น อริยสัจ แปลว่า สัจจะที่

พระอริยะคือพระอรหันต์แทงตลอด ส่วนเรา

ทั้งหลายนั้นเป็นพวกปุถุชนก็ยังไม่เคยเห็น ถึง
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

จะเรียนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง จำาได้บ้าง 

ท่องได้บ้าง แต่ยังไม่เคยเห็น ไม่ได้แทง

ตลอด ผู้ที่เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น ท่านเรียก

ว่าพระโสดาบัน ผู้ที่เห็นในสิ่งที่เคยเห็นแล้ว 

คือ พระสกทาคามี พระอนาคามี ส่วนผู้ที่

เห็นจนแทงตลอด รู้จบสมบูรณ์ ไม่สงสัยใน

อริยสัจข้อใดๆ เลย ก็คือพระอรหันต์ 

ในสังยุตตนิกาย มหาวรวรรค ๑๙/๑๗๐๔ 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

เย หิ เกจิ ภิกฺขเว อตีตมทฺธานํ อรหนฺโต 

สมฺมาสมฺพุทฺธา ยถาภูตํ อภิสมฺพุชฺฌึสุ, 

สพฺเพ เต จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ยถาภูตํ อภิสมฺพุชฺฌึสุ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   พระอรหันตสัมมา

สัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ในอดีตกาล 

ได้แทงแล้วตลอดตามความเป็นจริง

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย

เหล่านั้นทั้งปวง ได้แทงตลอดแล้วตาม

ความเป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้งหลาย๔ประการ

 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าอรหันต์

ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ท่านแทงตลอดสิ่งเดียวกัน 

คือ แทงตลอดอริยสัจทั้ง ๔ 

อนาคตมทฺธานํ ... 

ในอนาคตกาลก็เหมือนกัน 

เอตรหิ ...

ในบัดนี้ก็เหมือนกัน 

เหล่าอริยเจ้าที่เป็นอรหันต์ทั้งหลาย ท่านแทง

ตลอดสิ่งเดียวกัน ก็คือ แทงตลอดอริยสัจทั้ง ๔ 

ตามที่มันเป็นจริง

คำาว่า  แทงตลอด  หมายถึง รู้ทะลุปรุโปร่ง

ด้วยญาณปัญญา หมดความสงสัยโดยสิ้นเชิง

ในเรื่องอริยสัจ รู้จบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ส่วน

พวกเราทั้งหลาย แม้จะเรียนมากมายขนาด

ไหนก็ยังมีข้อสงสัย ยังมองไม่ทะลุอยู่ แม้แต่

พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี 

ก็ยังไม่แทงทะลุ ยังไม่แทงตลอด  
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

คำาว่า   แทงตลอด   แปลมาจากบาลีคำาว่า

อภิสมฺพุชฌึสุ แทงทะลุ หมดข้อสงสัย 

หมดข้อกังวลใจ เข้าใจชัดที่ได้ชื่ออย่างนั้น  

ทำาไมจึงได้ชื่ออย่างนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ นี้เป็นทุกข์ ถ้าพวก

ปุถุชนทั่วไปอาจมองไม่ออกว่า เอ...เป็น

ทุกข์แบบไหน อาจจะยังงงอยู่ ส่วนพระ

อริยเจ้า ตั้งแต่พระโสดาบัน พระสกทาคามี

พระอนาคามี ก็เห็นเหมือนกัน แต่ไม่แทง

ตลอด ไม่ทะลุทั้งหมด ยังไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ ยังรู้เพียงบางส่วน บางส่วนยัง

ขยักไว้อยู่ ส่วนพระอรหันต์นั้น แทงตลอด

ครบถ้วน  สมบูรณ์ รู้จบหมด ไม่มีข้อสงสัย

ในคำานั้นเลย 

หรือข้อที่ตรัสว่า ตัณหานี้เป็นทุกขสมุทัย 

ความอยาก ความต้องการ ความเพลิดเพลิน

ยินดี ความหลงไปกระทำาตามอำานาจ

ตัณหาอุปาทาน ตัณหาอุปาทานชักพาไป

ทำานั้นทำานี่ เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ พวกปุถุชนก็

ยังคิดว่า เอ...น่าจะดีอยู่นะ ชักพาเรามาปฏิบัติ

ธรรม  หรือ ชักพาเรามาฝึกฝนตนเองให้เป็น

คนดี   ก็น่าจะดีอยู่   พระอริยเจ้าลำาดับต้นๆ 

พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี  

ยังไม่รู้จบสมบูรณ์ ยังมีที่ตั้งของตัณหาในบาง

ส่วนได้ ส่วนพระอรหันต์นั้นจบแล้ว เห็นว่า 

ตัณหานี้เป็นทุกขสมุทัยจริงๆ ไม่มีที่ตั้งของ

ตัณหาอีกต่อไป ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอีก

อริยสัจข้ออื่นๆ ก็ทำานองเดียวกัน พระโสดาบัน

ได้เห็นพระนิพพานเพียงแว่บๆ เท่านั้นเอง 

พระสกทาคามี พระอนาคามีก็เห็นเพิ่มขึ้น

มาอีกหน่อย เห็นสิ่งที่เคยเห็นแล้วนั่นแหละ        

พระโสดาบันเห็นสิ ่งที ่ไม่เคยเห็น    ส่วน

พระอรหันต์นั้นแจ้งครบสมบูรณ์แล้ว 
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อริยสัจความหมายอันที ่ ๑ ที ่แปลไว้ใน

ที ่นี ้ แปลว่า เป็นสัจจะที ่พระอริยะ คือ

พระอรห ันต ์แทงตลอด ไม ่ว ่าจะเป ็น

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต ก็ทรง

แทงตลอดส่ิงเดียวกันน้ี พระอรหันตสัมมา

สัมพุทธเจ้าในอนาคตก็ทรงแทงตลอดใน

สิ่งเดียวกันนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน พระอริยเจ้าที่

เป็นเหล่าอรหันต์ในอดีตในอนาคตและใน

ปัจจุบันก็แทงตลอดแทงทะลุสิ่งเดียวกันนี้ 

แทงทะลุ ไม่มีจุดติดขัด ไม่มีข้อบกพร่อง ใน

สิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ ไม่มีข้อสงสัย

ในบาลีคำานั้นๆ เพราะคำาที่พระพุทธเจ้า

ท่านแสดงเอาไว้นั้น ถึงพร้อมอรรถะ ถึง

พร้อมด้วยพยัญชนะ คนที่เห็นแล้ว ท่าน

ก็ยอมรับว่า มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ ตามที่

พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นั่นแหละ ส่วนพวก

ที่ยังไม่รู้ ฟังแล้วก็งง งงแล้วก็ไปหาอาจารย์

อธิบาย อาจารย์อธิบายแล้วก็งงหนักไป

เรื่อยๆ ส่วนพวกที่รู้ความจริงแล้ว ก็เห็นชัด

เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้น่ันแหละ 

ทำานองนี้ เรียกว่า แทงตลอด แทงทะลุ 

เราทั้งหลายถ้ายังไม่แทงตลอดยังไม่แทงทะลุ

ก็ไปเข้าไปหา ให้อาจารย์นั ้นช่วยอธิบาย 

อาจารย์นี ้ช่วยอธิบาย เพื ่อให้เข้าใจสิ ่งที ่

พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นั ่นแหละ บางทียิ ่ง

อธิบายมาก ยิ่งงงมาก ยิ่งสับสนมากไปเรื่อยๆ 

จนกว่าจะเห็นได้ด้วยปัญญาของตนเองนั่น

แหละ นี้ความหมายอันที่ ๑ คือ สัจจะที่พระ 

อริยเจ้า พระอรหันต์ท่านแทงตลอด  แทงทะลุ   

ถ้าเป็นพระอริยระดับอื่นๆ ยังไม่แทงตลอด ยัง

ไม่แทงทะลุ  พวกปุถุชนนั้นไม่ต้องห่วง ยังหัว

หมุนวนเวียนอยู่กับความไม่รู้อริยสัจนั่นแหละ
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๑.๒ สัจจะของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ

ต่อไปความหมายที่ ๒ อริยสัจ แปลว่า 

ส ัจจะของพระพุทธเจ ้าผ ู ้ เป ็นอร ิยะ 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   เป็นอริยะ

ผู้เลิศท่ีสุดในโลก เพราะเป็นพระอริยบุคคล

แรก เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระองค์ได้เห็นสัจจะข้อนี้ก่อน ถ้ากล่าว

ว่าอริยสัจนี้เป็นสัจจะของใคร เป็นสัจจะ

ที่ใครเป็นคนเห็นก่อน ก็ควรจะกล่าวว่า 

เป็นสัจจะของพระพุทธเจ้าผู้ เป็นอริยะ 

พระองค์ทรงพบเห็นก่อน แล้วก็เอามา

บอก แสดง กำาหนด แต่งตั้ง เปิดเผย 

กระทำาให้ง่ายๆ  

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๐๘ มี

บาลีกล่าวไว้ว่า

สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา 

ปชาย สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต อริโย 

ตสฺมา อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺติ

พระตถาคตเจ้านั้น เป็นพระอริยเจ้าคือเป็น

พระอรหันต์ ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มาร

โลก ทั้งหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึง

เรียกว่า อริยสัจ เป็นสัจจะของพระพุทธเจ้าผู้

เป็นอริยะ

ในบรรดาชาวโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก

พรหมโลก พร้อมทั ้งหมู ่สมณะและพวก

พราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้น พระ

ตถาคตนั้นเป็นพระอริยะองค์แรกคือเป็น 

พระพุทธเจ้า ตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่มี

ใครประกาศอริยสัจเลย พอมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้

ขึ้นมาแล้ว พระองค์ก็ทรงประกาศอริยสัจ
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พระองค์ตรัสรู ้อริยสัจแล้วก็เอามาบอก 

ฉะนั้น  ถ้าจะกล่าวว่า  อริยสัจนี้เป็นความ

จริงของใคร  ก็เป็นความจริงของพระพุทธเจ้า

ผู้เป็นอริยะ ถ้าจะว่าถึงเป็นพี่ใหญ่เขา ท่าน

อุปมาเหมือนกับว่า เวลาไก่ออกจากไข่นี่ 

ตัวพี่ใหญ่นั้นเจาะกะเปาะไข่ออกมาก่อน 

แล้วก็ไปบอกน้องๆ ให้รู้วิธี พระพุทธเจ้า

เป็นพระอริยะองค์แรก ตรัสรู้อริยสัจแล้ว

มาบอกคนรุ่นหลังๆ อย่างนี้ สัจจะนี้ก็

เลยได้ชื่อว่า อริยสัจ แปลว่า สัจจะของ

พระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ ความจริงแล้ว 

อริยสัจเป็นความจริงที่มีอยู่อย่างนั้นอยู่

แล้ว พระพุทธเจ้าไปตรัสรู้เข้าแล้วเอามา 

บอกเป็นคนแรก เป็นคนค้นพบ เป็นคนนำา

มาบอก จึงบอกว่าเป็นของพระพุทธเจ้า

ผู้เป็นอริยะ

พระพุทธเจ้าของเราทั ้งหลายนั ้นเป็น

พระอริยะ พระองค์ตรัสรู้แล้วก็นำามาบอก 

มาแสดง มาแต่งตั้ง มาเปิดเผย มากระทำาให้

ง่าย ในตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้านั้น ทั้งโลก 

เทวโลก มารโลก พรหมโลก ทั้งหมู่สัตว์ พร้อม

ทั้งสมณะและพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ทั้ง

หลาย ก็ไม่มีใครรู้เรื่องอริยสัจ มีพระพุทธเจ้า

ตรัสรู้แล้วก็นำามาบอก ทีนี้ เวลาถามใครว่า 

ความรู้นี้สัจธรรมนี้เป็นของใคร ก็บอกว่า เป็น

สัจจะของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ นี่ความ

หมายที่ ๒
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๑.๓ สัจจะจริง แท้ ไม่แปรเป็นอย่างอื่น

ต่อไปความหมายอันที่ ๓ อริยสัจ แปลว่า

เป็นความจริง แท้ ไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่าง

อื่น อย่างนี้ก็ได้

ในสังยุตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๐๗   

มีบาลีว่า

อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อริยสจฺจานิ อวิตถานิ 

อนญฺญถานิ ตสฺมา อริยสจฺจานีติ วุจฺจนฺติ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจทั้ง ๔ ประการ

เหล่านี้แล เป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้น ไม่ใช่

ไม่เป็นอย่างนั้น ไม่เป็นอย่างอื่น 

เพราะเหตุนั้น จึงเรียกว่า อริยสัจ  

ตถานิ แปลว่า เป็นอย่างนั้น เป็นเช่นนั้น เป็น

อย่างนั้นของมันเอง เป็นของมันอย่างนั้น

อวิตถานิ แปลว่า ไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้น ไม่

เป็นอย่างนั้นก็หามิได้

อนญฺญถานิ แปลว่า ไม่เป็นอย่างอื่น ไม่เป็นอื่น

ไปจากความเป็นอย่างนั้น

อริยสัจทั้ง ๔ นั้น เป็นอย่างนั้นของมัน เป็น

ของจริง แท้ แน่นอน ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น  

ตถานิ เป็นอย่างนั้น อวิตถานิ ไม่ใช่ว่าไม่เป็น

อย่างนั้น อนญฺญถานิ ไม่เป็นอย่างอื่น มันจึง

เป็นอย่างนั้น ทำาไมกายกับใจ คือ อุปาทาน

ขันธ์ทั้ง ๕ จึงเป็นทุกข์ ก็เพราะมันเป็นทุกข์ 

มันเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้น มัน

ไม่เป็นอย่างอื่น จึงเป็นอย่างนั้น จะให้มัน

เป็นสุขมันก็เป็นไปไม่ได้  จะให้ไม่เป็นทุกข์ก็

เป็นไปไม่ได้  เพราะมันเป็นทุกข์ พระอรหันต์

ท่านแทงตลอด กายกับใจนั้นเป็นทุกข์ เป็นของ

จริง เป็นของแท้อย่างนั้น ไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่าง
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นั้น ไม่เป็นอย่างอื่น จึงเป็นอย่างนั้น พูดไป

พูดมาก็คล้ายๆ กับกำาปั้นทุบดินยังไงก็ไม่รู้ 

เราก็ยังงงไปงงมา 

พวกที่ไม่แทงตลอดก็จะคิดว่า กายนี่ไม่น่า

จะเป็นทุกข์ ก็คาดหวังไป แต่ที่จริงแล้ว

กายก็เป็นทุกข์ พวกที่ไม่รู้อริยสัจ ไม่รู้ว่า

มันเป็นอย่างนั้น     ก็ไปคาดหวังว่ากายจะ

ไม่ทุกข์    พอคาดหวังว่ากายมันจะไม่ทุกข์

ก็เครียดเอง เพราะกายน้ันมันทุกข์  ใจก็เป็น

ทุกข์ ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันเป็นทุกข์

นั่นแหละ  ไม่เป็นอย่างอื่น เลยเป็นอย่าง

นั้น พูดไปก็จะหาว่ากวน ที่มันเป็นทุกข์

ก็เพราะว่ามันเป็นทุกข์ มันไม่เป็นอย่าง

อื่น มันไม่ได้เป็นสุข มันจึงเป็นทุกข์ ความ

หมายคืออย่างนี้ ท่านจะมาตั้งคำาถามก็ไม่

ได้  ทำาไมใจเป็นทุกข์  อย่างนี้ก็เป็นพวกไม่

รู้เรื่อง แล้วก็ตั้งคำาถามไปเฉยๆ ใจนั้นมัน

เป็นทุกข์ มันจึงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็น

ทุกข์ มันเลยเป็นทุกข์ ทำาไมใจมันไม่สุข ก็มัน

ไม่สุข มันก็ไม่สุขเท่านั้นแหละ ถ้าแทงตลอด

ก็อย่างนี้ แต่ถ้าไม่เข้าใจ กายมันเป็นทุกข์ ก็

คาดหวังว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ พอมันทุกข์ขึ้น

มาก็เครียด หาเรื่องใส่ตัวเองไป ตามลักษณะ

ของมิจฉาทิฏฐิ มันชอบหาเรื่องใส่ตนเอง ใจมัน

ก็เป็นทุกข์ ไปคาดหวังว่ามันจะสุข    คาด

หวังว่ามันจะไม่ทุกข์ ก็เอาทุกข์ใส่ตนเอง วน

เวียนไปเรื่อยๆ ที่เป็นเช่นนั้น เพราะยังไม่แทง

ตลอดนั่นเอง ผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดว่า กายกับ

ใจ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ นี้มันเป็นทุกข์ทั้งหมด

นี้ ต้องเป็นพระอรหันต์ เป็นพระอริยเจ้าระดับ

พระอรหันต์ จึงจะเห็นอย่างนั้น เห็นว่ามันเป็น

อย่างนั้น แล้วจึงทิ้งมันได้ ส่วนเราทั้งหลาย

นั้นยังทิ้งมันไม่ลงเพราะยังไม่แทงตลอด มันก็

เหมือนกับว่ามีทางเลือกสุขบ้างทุกข์บ้าง ก็จะ

หนีทุกข์ไปเอาสุข รู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้าง ก็หนีไม่ดี

ไปเอาดี 
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พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลย สอน

ว่าสังขารทั้งหมดมันทุกข์หมด    ไม่ว่าสุขก็

เป็นทุกข์ สุขเป็นของเกิดดับ มันก็ทุกข์นั่น 

เอง ทุกข์ก็เป็นของเกิดดับ มันก็เป็นทุกข์

นั่นเอง แม้แต่เฉยๆ ก็เป็นของเกิดดับ ก็

เป็นทุกข์นั่นเอง ดีก็เป็นของเกิดดับ เป็น

ทุกข์นั่นเอง ไม่ดีก็เป็นของเกิดดับ เป็นทุกข์

นั่นเอง ถ้าเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ ก็

จะเห็นว่าอริยสัจนั้นไม่มีทางแปรเปลี่ยน

เป็นอย่างอื่นไปได้ แต่พวกไม่รู้ก็จะรู้สึกว่า

มีทางหลีกเลี่ยง รู้สึกเหมือนว่ามีสุขบ้าง มี

ทุกข์บ้าง เหมือนมีที่ให้หลบ มีที่ให้เลี่ยง  

เหมือนพอทนไหว ยังไงก็ไม่รู้ แต่ที่จริงมี

แต่ทุกข์ ไม่มีสุข มีแต่ทุกข์มาก ทุกข์น้อย 

ทุกข์พอทนไหว กับทุกข์ทนไม่ไหว ทุกข์ทน

ง่าย ทุกข์ทนยาก แต่ทั้งทุกข์ทนง่าย ทุกข์

ทนยาก มันก็ทุกข์ทั้งหมด ถ้ารู้อย่างนี้จึง

จะทิ้งได้ จึงจะถูกต้องตามความเป็นจริง 

จึงจะเรียกว่า เห็นอริยสัจ หรือ รู้อริยสัจ  

ถ้ารู้โดยความเป็นอย่างอื่น ยังไม่เรียกว่าเห็น

อริยสัจ ความหมายของอริยสัจอย่างที่ ๓ คือ 

เป็นความจริง แท้ ไม่แปรเป็นอย่างอื่น 

๑.๔ สัจจะที่ทำาให้ถึงความเป็นอริยะ 

ความหมายของอริยสัจอย่างที่ ๔ คือ สัจจะที่

ทำาให้ถึงความเป็นอริยะ ถ้าใครได้เห็นอริยสัจ 

คนนั้นก็จะถึงความเป็นอริยะ คือ เป็นผู้ที่ห่าง

ไกลจากกิเลส ห่างไกลจากตัณหา ห่างไกลจาก

ทิฏฐิ ส่วนคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นอริยสัจ คนนั้น

ก็จะยังไม่ถึงความเป็นอริยะ คนที่ได้รู้อริยสัจ
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ในความหมายที่ ๔  อริยสัจ แปลว่า สัจจะที่

ทำาให้ถึงความเป็นอริยะ คำาว่า อริยะ ในที่นี้

หมายถึงพระโสดาบันเป็นต้นไป พระโสดาบัน 

พระสกทาคามี   พระอนาคามี   พระอรหันต์ 

คำาว่า อริยะ แปลว่า ห่างไกลจากกิเลส ห่าง

ไกลจากตัณหาและทิฏฐิ ตัณหาคือความอยาก

ได้ ความต้องการ ความคาดหวัง การเห็น

อริยสัจนั่นแหละ ความอยากจึงจะถูกละได้ ละ

ตัณหาได้ ละความคาดหวังได้ ละความเห็นผิด

ว่ากายใจเป็นตัวเรา  ละความยึดถือว่ากายใจ

เป็นของเราได้  

ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ๒๑/๑๙๐ มี

บาลีว่า

อิธ  ภิกขเว  ภิกฺขุ  อิทํ  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ ...

อยํ  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ

เอวํ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริยปฺปตฺโต  โหติ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

ตั้งแต่ขั้นต้น ขั้นแรกคือพระโสดาบัน ท่าน

เรียกว่าได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้

เห็นอริยสัจครั้งแรก พระโสดาบันก็ถูกเรียก 

ว่าพระอริยะด้วย ฉะนั้น ความหมายของ

พระอริยะในที่นี้ เริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบัน

เป็นต้นไป ไม่เหมือนกับความหมายของ

อริยะในความหมายแรก อริยะในความ

หมายแรกนั้น เป็นอริยะที่ท่านแทงตลอด 

ครบถ้วนสมบูรณ์ หมายเอาเฉพาะพระ

อรหันต์ จึงจะแทงตลอดอริยสัจครบถ้วน

สมบูรณ์ ไม่งุนงง ไม่สงสัย ไม่วอกแวก ไม่

เห็นว่ามันเป็นอย่างอ่ืน   ส่วนพระโสดาบันน้ี

ยังเห็นว่ามีบางส่วนพอจะอาศัยได้บ้าง

เหมือนกัน ยังมีอะไรที่น่ารักน่าเอาอยู่

เหมือนกัน   แต่ไม่หลงนาน  ส่วนปุถุชนนั้น

ไม่ต้องห่วง ไม่ใช่หลงนานอย่างเดียว 

หมกมุ่น จมและหมกติดอยู่กับทุกข์เลยที

เดียว วนเวียนไปเรื่อย
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ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ... 

รู้ตามความเป็นจริงว่า 

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

ภิกษุเป็นผู้ถึงความเป็นอริยะ อย่างนี้แล

ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกข์ก็

หมายความว่า เราไม่ได้เห็นไกลๆ นะ เห็น

ใกล้ๆ เห็นจริงๆ เห็นด้วยความรู้สึก เห็น

ด้วยสติปัญญา     เห็นด้วยญาณของตนเอง

ทีเดียวว่า อันนี้ คือ อุปาทานขันธ์นี้มันทุกข์ 

รู้ว่า ตัณหานี้เป็นทุกขสมุทัย รู้ว่า นิพพาน

นี้เป็นทุกขนิโรธ จนกระทั่งย่อมรู้ตาม

ความเป็นจริงว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็น

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ภิกษุชื่อว่าเป็น

ผู้ถึงความเป็นพระอริยะ เป็นพระโสดาบัน

เป็นต้นอย่างนี้ 

อริยสัจในความหมายที่ ๔ แปลว่า เป็นสัจจะ

ที่ทำาให้ถึงความเป็นอริยะ เป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้ที่ไป

เห็นความจริงนี้เข้าแล้ว กลายเป็นพระอริยเจ้า

ส่วนพวกที่ไม่เคยเห็นก็เป็นปุถุชนที่ไม่แน่นอน

ตลอดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้เห็น เมื่อได้เห็น

แล้วจึงจะได้เลื่อนขั้นเป็นพระอริยเจ้า
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ที่กล่าวมานี้ก็เป็นความหมายของอริยสัจ 

ได้ยกบาลีมาประกอบ และให้ความหมาย

เอาไว้ ๔ อย่างด้วยกัน ท่านชอบความ

หมายไหน ก็เอาความหมายนั้น หรือใคร

จะหาความหมายเพิ่มเติมก็ได้ ในอริยสัจ

นั้น แยกเป็น ๒ คำา คำาหนี่งคือ อริยะ อีก

คำาหนี่งคือ สัจจะ  

ความหมายที่ ๑ สัจจะที่พระอริยะแทง

ตลอด พระอรหันต์นั้นท่านแทงตลอด แทง

ทะลุ หมดข้อสงสัย  

ความหมายที่ ๒ สัจจะของพระพุทธเจ้า

ผู้เป็นอริยะ พระพุทธเจ้าเป็นพระอริยะ 

เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้อริยสัจแล้ว เอา

มาประกาศบอกเราทั้งหลาย เวลาถามว่า

อริยสัจนี้เป็นสัจจะของใคร ก็จะต้องตอบ

ว่าเป็นสัจจะของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ  

ความหมายที่ ๓ ความจริงแท้ ไม่แปรเป็นอย่าง

อื่น มันเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้น 

มันไม่เป็นอย่างอื่น จึงเป็นเช่นนั้น 

ความหมายที่ ๔ สัจจะที่ทำาให้ถึงความเป็น

พระอริยะ เป็นความจริงที่ผู้ที่ไปเห็นเข้า ไป

รู้เข้าแล้ว กลายเป็นพระอริยเจ้า ส่วนความรู้

อื่นๆ สัจจะอื่นๆ นั้น ไปรู้เข้าแล้ว ไม่ได้กลาย

เป็นอริยเจ้า ต้องรู้อันนี้ จึงจะได้ถึงความเป็น

พระอริยะ กิเลสตัณหาต่างๆ จึงจะถูกเผา ถูก

ทำาลายได้ จะหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงไปตาม

ลำาดับ ส่วนความจริงในแง่มุมอื่นๆ นั้นไปรู้เข้า

แล้ว บางทีกิเลสเยอะขึ้นก็มี  บางทีตัณหามาก

ขึ้น อยากได้มากขึ้นก็มี บางทีความเห็นผิดเพิ่ม

มากขึ้นก็มี 



2928

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

หัวข้อที่ ๒ 

ความสำาคัญของอริยสัจ
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๒. ความสำาคัญของอริยสัจ

ในเรื่องของความสำาคัญของอริยสัจ ผม

ก็จะยกมาจากพระสูตรต่างๆ เอาแบบ 

กว้างๆ ก่อน แล้วเอาแบบเฉพาะเจาะจง

ภายหลัง เพื ่อแสดงให้เห็นว่า อริยสัจ

มีความสำาคัญอย่างไร 

๒.๑ เป็นปฏิญญากรณธรรม 

ปฏิญญา แปลว่า เป็นคำาบอกตนเองว่าเป็น

อย่างนี้ๆ เป็นคำาปฏิญญาตนเอง บอกตนเองได้

ว่าตนเองเป็นอย่างนี้  บอกคนอื่นได้ว่าตนเอง

เป็นอย่างนี้ เป็นปฏิญญากรณธรรม เมื่อ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงอันน้ีแล้วจึงปฏิญญา

ตนเองว่า ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเป็นความ

รู้อื่น พระองค์ก็เคยรู้มาเยอะเหมือนกัน แต่ก็ไม่

เคยบอกว่า เป็นผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

ธรรมะหัวข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือใน

การปฏิญาณตนว่า ตนเองนั ้นได้ตรัสรู ้เป็น

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็บอกคน

อื่นว่าพระองค์เป็นอย่างนั้น  
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ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๖๗๐ 

มีบาลีว่า

ยโต จ โข เม ภิกฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ 

เอวนฺติปริวฏฺฏํ ทฺวาทสาการํ ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ 

สุวิสุทฺธํ อโหสิ, อถาหํ ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก 

สพฺรหฺมเก สสฺสมณพราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย 

อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ปจฺจญฺญาสึ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในการใดแล ญาณ 

ทัศนะตามความเป็นจริงของเราในปริวัฏ 

๓  อย่างนี้ อันมี ๑๒ อาการ ในอริยสัจ

ทั้งหลาย ๔ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ดีแล้ว 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในกาลนั้น เราจึง

ปฏิญญาว่า เป็นผู้ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา

สัมโพธิญาณ  ในโลก  พร้อมเทวโลก 

มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง

สมณะพราหมณ์ พร้อมเทวดาและมนุษย์

อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ แปลว่า ในอริยสัจ

ทั้งหลาย ๔ เหล่านี้

เอวนฺติปริวฏฺฏํ แปลว่า มีปริวัฏ ๓ อย่างนี้ มี

การวนรอบ ๓ รอบ อย่างนี้ ในทุกขอริยสัจมี ๓ 

คือ ทุกขอริยสัจเป็นอย่างนี้ๆ ทุกขอริยสัจควร

กำาหนดรู้ ทุกขอริยสัจได้กำาหนดรู้แล้ว อริยสัจ

ข้ออื่นๆ ก็มีอย่างละ ๓ มีการวนรอบ ๓ รอบ 

ในอริยสัจ ๔ ก็เป็น ๑๒ ลักษณะ

ทฺวาทสาการํ แปลว่า มี ๑๒ อาการ มีลักษณะ 

๑๒ ประการ แยกแยะความแตกต่างออกได้ 

๑๒ แบบ

ยถาภูตํ แปลว่า ตามความเป็นจริง ตามที่มัน

เป็น มันเป็นอย่างไร ก็รู้ตามที่เป็นอย่างนั้น ไม่

ได้ไปแต่งเติมหรือสร้างขึ้นมาใหม่ 

ญาณทสฺสนํ แปลว่า ญานทัสสนะ การเห็นด้วย

ญาณ รู้ด้วยปัญญาขึ้นสูง รู้แจ้งแทงตลอด
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

สุวิสุทฺธํ อโหสิ แปลว่า เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์

ดีแล้ว สะอาด ผ่องใส หมดจด ไม่มีมลทิน

ใดๆ ไม่มีอะไรที่ยังไม่รู้ 

เ ม่ื อ เ ห็น ด้วยญาณปัญญาอันบริ สุท ธ์ิ  

ผุดผ่อง ตามที่มันเป็นจริงแล้วนั่นแหละ 

พระพุทธองค์จึงปฏิญญาตนเอง รับรอง

ตนเองด้วยตนเอง และประกาศบอกผู้อื่น

ว่าเราเป็นผู้รู้ รู้ตามความเป็นจริง คนอื่น

คัดค้านไม่ได้ ปฏิญญากับตนเองว่า ได้รู้

ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว บอกคนอื่นว่า เรา

ได้รู้อย่างนั้นเรียบร้อยแล้ว รู้จบสมบูรณ์ 

ตรัสรู้แทงตลอดสัมมาสัมโพธิญาณ ไม่มี

อันอื่นยิ่งกว่านี้อีกแล้ว ไม่ต้องอ้างใครเป็น 

อาจารย์ อย่างนี้เรียกว่าปฏิญญา อริยสัจ 

๔ นั่นแหละ เป็นปฏิญญากรณธรรม คือ 

ธรรมะที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าปฏิญญา

อย่างนั้น อันนี้ก็เป็นความสำาคัญอันที่ ๑ 

๒.๒ เป็นสามุกังสิกธรรม  

อริยสัจเป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทุก

พระองค์ยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คน

อื่นๆ นั้นแสดงเรื่องอริยสัจไม่ได้ มีพระพุทธเจ้า

เท่านั้นจึงจะแสดงเรื่องอริยสัจได้ พระอรหันต์

ทั้ งหลายที่ เป็นพระสาวกนั้นก็แสดงไม่ไ ด้

เหมือนกัน อาศัยปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้ว

ก็ตรัสรู้ตาม ไปเรียนคำาสอนของพระพุทธเจ้า 

แล้วก็เอามาบอกคนอื่นต่อ พระปัจเจกพุทธเจ้า

ก็รู ้อริยสัจเช่นเดียวกันนี้ แต่ท่านบัญญัติคำา

ไม่ได้ ตั้งศาสนาไม่ได้ บอกสอนไม่ได้ บอกได้

แค่คำาสอนทั่วๆ ไปเท่านั้นเอง อริยสัจจึงเป็น
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ธรรมเทศนาชนิดหนึ ่ง     ท่านเรียกว่า 

สามุกังสิกา เป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้า

ทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยตนเอง ส่วนคน

อื่นๆ นั้นไม่สามารถยกขึ้นได้ด้วยตนเอง 

พระอรหันต์ก็ยกของพระพุทธเจ้ามาแสดง

ครูบาอาจารย์ต่างๆ  ก็ไปยกของพระพุทธ 

เจ้ามาแสดง อันนี้สำาหรับธรรมเทศนาเกี่ยว

กับอริยสัจ ถ้าเป็นธรรมเทศนาอย่างอื่น 

เช่น เร่ืองความดีท่ัวๆ ไป เร่ืองศีล เร่ืองสมาธิ

ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็สอนได้ อาจารย์ดีๆ  

เขาก็สอนให้รักษาศีลได้ อาจารย์ดีๆ ก็สอน

ให้ทำาความดี สอนให้ทำาสมาธิอะไรก็ได้ แต่

เรื่องอริยสัจแล้ว ต้องเฉพาะพระพุทธเจ้า

จึงจะยกขึ้นแสดงได้ จึงจะบัญญัติได้ เรื่อง

ทุกข์กับความพ้นทุกข์ เป็นคำาสอนที่พิเศษ

คนที่ยกธรรมเทศนาเรื่องอริยสัจนี้ขึ้นแสดง

ได้ด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้า ส่วนคนอื่นๆ 

นั้นฟังพระพุทธเจ้ามา แล้วก็เอามาแสดง

ต่อ ท่านเรียกว่าสามุกังสิกา อุกังสิกา แปลว่า 

ยกขึ้น สามํ แปลว่าด้วยตนเอง ธรรม เทศนา

ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยตนเอง 

ส่วนคนอื่นๆ นั้นยกขึ้นแสดงด้วยตนเองไม่

ได้ เราทั้งหลายฟังเรื่องอริยสัจมานานแล้ว ยก

ไปแสดงได้หรือไม่ ต้องท่องเอาไปพูด คือยก

ของพระพุทธเจ้ามาอีกต่อหนี่ง  เพราะเราเป็น

สาวก

 

ในฑีฆนิกาย สีลขันธวรรค ๙/๒๙๘ อัมพัฏฐสูตร 

มีบาลีบอกเอาไว้ 

ยทา ภควา อญฺญาสิ พฺราหฺมณํ โปกฺขรสาตึ กลฺลจิตฺตํ 

มุทุจิตฺตํ วินีวรณจิตฺตํ อุทคฺคจิตฺตํ ปสนฺนจิตตํ, อถสฺส, 

ยา พุทฺธานํ สามุกฺกํสิกา ธมฺมเทสนา, ตํ ปกาเสสิ 

ทุกฺขํ สมุทยํ นิโรธํ มคฺคํ

ในกาลใด พระผู ้มีพระภาคทรงทราบว่า 

พราหมณ์ชื่อว่าโปขรสาติ มีจิตอ่อนโยน มีจิต

นิ่มนวล มีจิตปราศจากนิวรณ์ มีจิตสูง มีจิต
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ที่ผ่องใสแล้ว ลําดับนั้น พระองค์ทรง

ประกาศเรื่อง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่ง

เป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ทรงยกขึ้นแสดงเอง แก่พราหมณ์นั้น

สามุกังสิกาธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้ง

หลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง 

คือ ทรงประกาศอริยสัจ ได้แก่ ประกาศ

ให้ทราบเรื่องทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค 

อริยสัจนี้จึงมีความสำาคัญ คือว่า เป็น

ธรรมะที่ต้องมีพระพุทธเจ้า จึงจะมีอริยสัจ 

เป็นธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึง

ยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองได้ ส่วนเหล่า

อริยสาวกทั้งหลายนั้นยกขึ้นแสดงเองไม่ได้

ต้องไปจำาของพระพุทธเจ้ามา แล้วก็เอา

มาพูด ถ้าไม่จำาพระพุทธเจ้ามา ก็พูดผิดๆ 

พลาดๆ พูดไม่ถูกตามที่พระพุทธเจ้าแสดง

เอาไว้ หรือพูดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ฉะนั้น 

เพื่อให้ถูกต้อง โดยเฉพาะหลักธรรมเรื่อง 

อริยสัจแล้ว แม้ผู้บรรลุธรรมแล้วต้องมาเรียน

มาท่องจำาไว้ แล้วก็เอามาบอกมาสอนให้

สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ นี่

เป็นความสำาคัญข้อที่ ๒

๒.๓ เป็นเอกังสิกธรรม

อริยสัจนั้นเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

โดยส่วนเดียวเท่านั ้น ไม่มีขยักขย่อน ไม่ใช่

บางครั้งแสดง บางครั้งไม่แสดง ถ้าเป็นธรรม

เทศนาข้ออื่นๆ มีคนมาถามปัญหาในแง่นั้นบ้าง 

แง่นี้บ้าง   บางครั้งพระองค์ก็แสดง    บางครั้ง
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

พระองค์ก็ไม่แสดง ต้องดูเป็นคนๆ ไป บาง

ครั้งแสดงอย่างหนึ่ง บางครั้งแสดงไปอีก

อย่างหนึ่ง แต่สำาหรับเรื่องอริยสัจแล้วเป็น

เอกังสิกธรรม คือธรรมะที่ทรงแสดงอย่าง

เดียวเท่านั้น ทรงแสดงในแง่เดียว ทรงแสดง

แบบชัดเจน  แจ่มแจ้ง ถ้าเป็นธรรมเทศนา

ในแง่มุมอื่นๆ นั้น พระองค์ก็ทรงดูเป็น

คนๆ ไป เช่น บางคนมาถามเรื่องว่า ท่าน

นี้ตายไปแล้วเกิดที่ไหน ต้องดูเป็นคนๆ ถ้า

เป็นพระอริยเจ้ามาถาม พระพุทธเจ้าจะ

ตอบให้ คนนี ้ตายแล้ว สัมปรายภพเป็น

อย่างไร ถ้าพวกปุถุชนมาถาม โดยเฉพาะ

พวกเห็นผิด จะไม่ตอบ จะต่างกัน ไม่

เหมือนเรื่องอริยสัจ เรื่องอริยสัจนั้น ไม่ว่า

จะเป็นปุถุชน พระองค์ก็ทรงแสดงอย่างนี้ 

แบบเดียวกัน เป็นพระอริยเจ้าขั้นโสดาบัน

ก็แสดงแบบนี้เหมือนกัน    พระอริยเจ้า

ขั ้นสกทาคามีก็แสดงอย่างนี ้เหมือนกัน 

พระอริยเจ้าขั้นอนาคามีก็แสดงแบบนี้

เหมือนกัน พระอรหันต์ก็แสดงแบบนี้เหมือน

กัน  แสดงเหมือนกันหมด  เลยเรียกว่าเอกัง 

สิกธรรม  ไม่มีกลับไปกลับมา แสดงกับปุถุชน

แสดงอย่างหนึ่ง แสดงกับพระโสดาบันแสดง

อย่างหนึ่ง แสดงกับพระสกทาคามีแสดงอย่าง

หนึ่ง แสดงกับพระอรหันต์เป็นอย่างหนึ่ง ไม่ใช่

อย่างนั้น ธรรมเทศนาอื่นๆ นั้น จะดูเป็นคนๆ 

ไป ถ้าเป็นพวกปุถุชนที่ไม่ได้สดับ ไม่รู้เรื่อง เป็น

พวกยึดถืออัตตาตัวตนอยู่    ถ้ามาถามว่าคนนี้

ทำาดีแล้วจะได้ดีหรือไม่ พระองค์จะไม่ตอบ  

เพราะว่าคนนี ้ยึดถือผิดว่ามีตัวตนอยู ่     ถ้า

พระอริยเจ้ามาถาม  ทำากรรมดี  เมื่อเหตุปัจจัย

พร้อมให้เป็นผลดี ไม่มีความเข้าใจผิด 

พระพุทธเจ้าก็จะตอบให้  ทำาอย่างนี้แล้ว จะมี

ได้รับผลเป็นอย่างไรบ้าง  ดูเป็นคนๆ ไป

ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามีเยอะ ตาม

บุคคล  คำาถาม  สถานการณ์มากมาย ต่างๆ 

กันไป ทรงแสดงยักเยื้องไปตามที่เหมาะสม  
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ถ้าเป็นเรื่องอริยสัจ มีอย่างเดียวเท่านั้น คือ

แสดง ๔ ข้อเหมือนกันหมด ทุกข์ สมุทัย 

นิโรธ มรรค เวลาขยายความ ไม่ว่าขยาย

ความกับพวกปุถุชน พระอริยเจ้าก็เหมือนๆ 

กัน  เลยเรียกว่าเอกังสิกธรรม  แปลว่า โดย

ส่วนเดียว โดยลักษณะเดียวเท่านั้น ไม่มี

การแปรเป็นอย่างอื่น  เราฟังเรื่องอริยสัจก็

ฟังแบบเดียวกันนั่นแหละ ตั้งแต่เป็นปุถุชน

จนเป็นพระอรหันต์ ฟังคำาเดียวกัน พวก

ปุถุชนก็ฟังอันเดียวกับที่พระอรหันต์ฟัง ที่

แตกต่างกันคือความเข้าใจเท่านั้นเอง  อัน

นี้เป็นเทศนาในแบบอริยสัจ 

ฉะนั้น เราเรียนเรื่องอริยสัจไปแล้ว จึงเป็น

เรื่องง่าย และไม่ต้องตีความอะไร  ตรงไป

ตรงมา ถ้าเป็นธรรมะหมวดอื่นๆ จะต้อง

ตีความในแง่ว่า พระองค์แสดงเรื่องนี้ แสดง

แก่ใครอยู่ คนนั้นเขามีจิตระดับไหน บางที

เจอคนนี้ พระองค์แสดงเรื่องศีล บางทีเจอ

คนนี้แสดงเรื่องสมาธิ ให้ไปทำาสมาธิ บางที

เจอคนนี้ให้ไปเจริญปัญญา ดูเป็นคนๆ ไป แต่

เรื่องอริยสัจแล้ว ไม่มีการดูเป็นคนๆ อย่างนั้น  

แสดงเหมือนกันหมดเลย  แสดง ทุกข์ สมุทัย 

นิโรธ มรรค ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ 

ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อริยสัจ เรียงอย่างนี้หมด เอาเรื่องทุกข์ขึ้นก่อน 

ต่อมาเรื่องทุกขสมุทัย ต่อมาทุกขนิโรธะ ต่อมา

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เวลาขยายความก็

เหมือนกัน

พระองค์ตรัสไว้ ในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค  

๙/๔๒๔  โปฏฐปาทสูตรว่า

อิทํ  ทุกฺขนฺ’ติ  โข  โปฏฺปาท  มยา  เอกํสิโก  

ธมฺโม  เทสิโต  ปญฺญตฺโต

‘อยํ  ทุกฺขสมุทโย’ติ  ... 

‘อยํ  ทุกฺขนิโรโธ’ติ  ... 

‘อยํ  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา’ติ ...
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ดูก่อนโปฏฐปาทะ ความจริงว่า นี้ทุกข์ 

เป็นเอกังสิกธรรม อันเราตถาคตแสดงแล้ว 

บัญญัติแล้ว  ความจริงว่า  นี้ทุกขสมุทัย  

นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

ก็เหมือนกัน

คำาว่า นี้ทุกข์ เป็นเอกังสิกธรรม อุปาทาน

ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์ อันนี้เป็นเอกังสิกธรรม

ที่พระองค์แสดงแล้ว บัญญัติเอาไว้แล้ว  

ตัณหานี้คือทุกขสมุทัย ความสิ้นตัณหาคือ

นิพพานนี้เป็นทุกขนิโรธ อริยมรรคมีองค์ 

๘ นี้  คือ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   เป็น

เอกังสิกธรรมอันเราตถาคตแสดงเอาไว้

แล้ว บัญญัติเอาไว้แล้ว ไม่มีการสลับลำาดับ 

ไม่มีว่าเอาทุกขสมุทัยมาขึ้นก่อน  เอาทุกข์

มาทีหลัง ไม่มีอย่างนั้น แสดงตามอย่างนั้น

ตลอด

 

๒.๔ เป็นพยากตธรรม

อริยสัจเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตอบใน

ทุกๆ สถาณการณ์  ถ้าเป็นธรรมะหมวดอื่นๆ 

นั้น พระองค์ทรงตอบบ้าง ไม่ตอบบ้าง โดย

เฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับทิฏฐิ เกี่ยวกับความ

เห็นผิดต่างๆ  โลกนี้เที่ยง หรือ ไม่เที่ยง  โลกมี

ที่สุด หรือ ไม่มีที่สุด  สัตว์ตายแล้วเกิดอีก หรือ 

ไม่เกิดอีก อย่างนี้ จะไม่ตอบ 

พวกเรายุคนี้ ก็จะบอกว่า โอ้.. โลกนี้มันไม่เที่ยง

เดี๋ยวสักหน่อยนำ้าจะท่วม   มันจะแปรปรวน

อะไรก็ว่าไป แต่ปัญหาน้ีพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัส

ตอบสำาหรับปุถุชนทั่วไป  ถ้าเป็นพระอริยเจ้า
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

บางทีก็ทรงเล่าให้ฟัง โลกมันเป็นไป

อย่างไร   เจริญขึ้นและเสื่อมลงอย่างไร

ปัญหาโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง โลกมีที่สุด

หรือไม่มีที่สุด สุขและทุกข์ใครทำาให้ สุข

และทุกข์นี้เราทำาเอง    หรือสุขและทุกข์นี้

คนอื่นกระทำา อย่างนี้ ถ้าเป็นพวกที่มีความ

เห็นผิดมาถาม พระพุทธองค์จะไม่ตรัส

ตอบ ตอบเรื่องอริยสัจให้แทน

ในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ๑๓/๑๒๘

จูฬมาลุงกยสูตร  มีบาลีว่า

‘อิทํ  ทุกฺขนฺ’ติ  มาลุงฺกฺยปุตฺต  มยา  พฺยากตํ

‘อยํ   ทุกฺขสมุทโย’ติ  มยา  พฺยากตํ

‘อยํ   ทุกฺขนิโรโธ’ติ   มยา  พฺยากตํ

‘อยํ  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา’ติ  มยา  พฺยากตํ

ดูก่อนมาลุงกยบุตร ความจริงว่า นี้ทุกข์  

อันเราพยากรณ์แล้ว

ความจริงว่า นี้ทุกขสมุทัย อันเราพยากรณ์แล้ว

ความจริงว่า นี้ทุกขนิโรธ อันเราพยากรณ์แล้ว

ความจริงว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อันเราพยากรณ์แล้ว

พยากรณ์ คือ ทรงตอบให้ ทรงแสดง  แจกแจง 

ขยายความให้ชัดเจน ถามมาแล้วจะตอบให้ 

ถ้าถามว่า อะไรคือทุกข์ อะไรคือความดับแห่ง

ทุกข์ อย่างนี้พระองค์ตอบให้เลย ถ้าถามเร่ือง 

อ่ืนๆ น้ันไม่แน่เหมือนกัน เร่ืองอริยสจัจึงเป็น

พยากตธรรม เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรง

พยากรณ์ ทรงแก้ไขให้ ทรงขยายความให้

เรื่องอริยสัจ เป็นเรื่องที่บอกให้ทราบว่าอะไร

เป็นไร อะไรเป็นทุกข์ อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์  

เป็นต้น พระพุทธองค์ตรัสตอบให้ พระองค์

ต้องการประกาศและเปิดเผยเรื่องนี้  ส่วนเรื่อง 

อื่นๆ เป็นเรื่องล่อใจ หรือเตรียมความพร้อม  

เรื่องการให้ทาน การรักษาศีล  ธรรมเทศนา
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

เร่ืองอ่ืนๆ เป็นการแสดงเพ่ือให้ปรับจิตใจ

เหมือนกับเรื่องนางวิสาขาก็ดี ท่านอนาถ

บิณฑิกเศรษฐีก็ดี พระเจ้าพิมพิสารก็ดี  มา

เฝ้า   พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุบุพพิกถา

คือ    ทานกถา    ศีลกถา    สัคคกถา 

กามาทีวกถา เนกขัมมานิสังสกถา แสดง

เรื่องทานเรื่องการให้ทาน เรื่องศีล เรื่อง

สวรรค์ ซึ่งเป็นผลของทานและศีล เรื่อง

โทษของกามคุณ และเรื่องอานิสงส์ของ

การออกจากกามคุณ  เรื่องเหล่านี้แสดง

เอาไว้เพื่อปรับจิต  ให้มีความพร้อม   ไม่ใช่

วัตถุประสงค์หลัก  พอทรงทราบว่า  ท่าน

เหล่านั้นมีจิตอ่อนโยน สะอาด ปราศจาก

นิวรณ์  เหมาะแก่การงานแล้ว  เป็นจิตที่

เหมาะสำาหรับรับฟังอริยสัจ ก็ทรงประกาศ

อริยสัจ เรื่องอริยสัจนี้เป็นเรื่องหลักที่

พระพุทธเจ้าทรงประกาศ ส่วนเรื่องอื่นนั้น

เอาไว้ฝึกจิตให้พร้อม พวกปุถุชนที่ไม่ได้

สดับ หรือพวกที่เพลิดเพลินหมกหมุ่นอยู่ 

จิตของพวกเขายังไม่พร้อม ก็สอนให้ไปให้ทาน

บ้าง รักษาศีลบ้าง สอนให้เจริญกรรมฐานต่างๆ 

พิจารณาอสุภะบ้าง พิจารณาว่าตัวเองจะต้อง

ตายเป็นธรรมดาบ้าง

เราทั้งหลายถ้าเข้าใจความสำาคัญของอริยสัจ

แล้ว ก็อย่ามัววุ่นแต่เรื ่องทำาทาน สมาทาน

ศีล อะไรวนเวียนมากเกินไป เรื่องทาน ศีล ก็

ดีเหมือนกัน แต่เป็นแค่การปรับจิต เพื่อให้จิต

เป็นสมาธิ มีความตั้งมั่น ไม่หลงยินดีไม่หลง

ยินร้าย  โดยส่วนใหญ่ เราทั้งหลายนั้น พอเวลา

ฟังเรื่องทานแล้วก็จะรีบไปทำาทาน เพราะทำา

แล้วได้อานิสงส์ ได้ผลบุญ อย่างนี้ๆ แต่ความ

จริง ฟังเรื่องทาน ทำาทาน เพื่อให้จิตมีสมาธิ  

จะได้ฟังอริยสัจต่อไป เหมือนพระอริยสาวก 

ทั้งหลายได้ทำากันมา   พระพุทธเจ้าทรงสอน

ทานกถา  ศีลกถา ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐียัง

ไม่ได้ไปให้ทานเลย  แต่เทศน์ให้ฟังเพื่อปรับ

จิตให้เป็นสมาธิ พระพุทธองค์ประกาศอริยสัจ 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ท่านก็เห็นความจริง พอเห็นความจริง  

เป็นพระโสดาบันแล้ว  ท่านอนาถบิณฑิกะ

จึงให้ทานต่อมาภายหลัง  แต่เราทั้งหลาย  

ฟังเรื่องผลของทาน จบแล้วกิเลสเอาไปกิน

หมด ยังไม่ได้ฟังเรื่องอริยสัจเลย  ไปเอา

ผลของทานก่อน  ฟังเรื่องศีลแล้ว  ศีลดี

อย่างนั้นอย่างนี้   ไปรักษาศีลเพื่อจะได้ไป

สุคติโลกสวรรค์เสียก่อน  มันก็วนเวียน  ยัง

ไม่ได้ฟังอริยสัจเลย  โดยส่วนใหญ่จะเป็น

อย่างนั้นกัน

เราทำาบุญ ทำาทาน รักษาศีล เป็นการฝึกให้

มีความยึดถือน้อยลง ให้มีความอยากน้อย

ลง ให้มีความยินดียินร้ายน้อยลง  แล้ว

ฟอกจิตให้มีความสะอาดปลอดโปร่งต้ังม่ัน

เป็นสมาธิ เพื่อเอามาฟังอริยสัจให้เข้าใจ 

ถ้าจิตยังไม่พร้อม ฟังอริยสัจ ก็ไม่เห็นความ

จริง ทั้งๆ ที่ความจริงก็อยู่ต่อหน้าอยู่แล้ว    

กายกับใจนี้มันทุกข์ ถ้ายังยึดถืออยู่มาก ก็มอง

ไม่ออก พอพูดว่ากายกับใจเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัว

ไม่ใช่ตน เป็นแต่เพียงตัวทุกข์ ก็งงเลย มีแต่

คิดว่า คนด่าเป็นทุกข์ ตกงานเป็นทุกข์ สามี

ทิ้งเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละ  พอมาพูดว่า กายกับ

ใจ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์ นี้ฟังไม่รู้เรื่อง 

สามีทิ้งเป็นทุกข์ สามีไปมีเมียน้อยเป็นทุกข์ 

อย่างนี้พอฟังรู้เรื่อง พระพุทธเจ้าสอนให้เห็น

ทุกข์แล้วก็ทิ้งมันไป สามีไปมีเมียน้อยก็น่าจะ

ดีแล้วใช่ไหม อย่างนี้ เราไม่ได้ทิ้งนะ เขาไปเอง 

เราไม่ได้ผลักทิ้ง มีคนอื่นช่วยดึงไป รับภาระ

แทนไป สบายเลย เพราะสามีก็เป็นตัวทุกข์

ด้วย แต่เรานี่ สามีไปมีเมียน้อย มันทุกข์ เรา

ต้องไปแย่งกลับมาคืน กลายเป็นซะอย่างนั้นไป

อีก แท้ที่จริง เขาไปเองอย่างนั้น ตัวทุกข์หาย

ไปเอง  หายไปตั้ง ๕ ขันธ์ แทนที่จะสบายใจ  

กลับเป็นทุกข์ไปซะอีก เป็นทุกข์เพราะทุกข์มัน

จะจากไป อย่างนี้ก็วนเวียนอยู่
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ไม่รู้จะทำาอย่างไรแล้ว  ผู้ที่ไม่มีสมาธิ ไม่

เห็นความจริง วนเวียนไปเอาทุกข์ นอน

กอดกองทุกข์ ก็ไม่พ้นจากทุกข์

ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศบอกกับ

เราทั้งหลาย คือ อริยสัจ เป็นพยากตธรรม 

เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์

แก้ไขให้  เราทั้งหลายนั้น โดยทั่วไปแล้ว 

จะถามแต่เรื่องวนเวียน ทำาไมจึงเป็นอย่าง

นั้น ทำาไมถึงต้องเป็นเรา ทำากรรมดีแล้วจะ

ได้ไปเกิดที่ไหน จะได้รับผลไหม อะไรก็ว่า

กันไป

๒.๕ เป็นอักขาตธรรม

ต่อไป  อริยสัจนั ้นมีความสำาคัญ   คือเป็น 

อักขาตธรรม เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าว

เอาไว้  บอกเอาไว้ ส่ังสอนเอาไว้  เหมือนกับคำาว่า

สวากขาโต   คำาว่า อักขาตะ  ก็รวมอยู่ในคำาว่า

สวากขาตะ  นั่นแหละ   เป็นธรรมะที่พระพุทธ

เจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้ว

ในสังยุตนิกาย  มหาวารวรรค  ๑๙/๑๗๑๓  

พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า 

กิญฺจิ  ภิกฺขเว  มยา  อกฺขาตํ

อิท   ทุกฺขนฺติ   ภิกฺขเว  มยา   อกฺขาต   

อย   ทุกฺขสมุทโยติ   มยา  อกฺขาต  

อย   ทุกฺขนิโรโธติ   มยา  อกฺขาต     

อย   ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  มยา  อกฺขาต

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่า  

ที่เราตถาคตบอกแล้ว  
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจริงว่า นี้ทุกข์

อันเราตถาคตบอกแล้ว 

ความจริงว่า น้ีทุกขสมุทัย 

อันเราตถาคตบอกแล้ว

ความจริงว่า น้ีทุกขนิโรธ 

อันเราตถาคตบอกแล้ว 

ความจริงว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อันเราตถาคตบอกแล้ว  

อักขาตะ แปลว่า บอก, แสดง, บอกเอาไว้, 

ประกาศเอาไว้  

 

เรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ คือเรื่องว่า 

นี้ทุกข์ อุปาทานขันธ์นี้เป็นทุกข์ ทรงชี้ชัด 

บอกเอาไว้ ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ฝึกฝนแล้ว

ก็เห็นจริงได้ ไม่จำากัดกาลเวลา และบัณฑิต

เห็นได้ด้วยตนเอง

อริยสัจมีความสำาคัญในแง่ท่ีว่า เป็นอักขาตธรรม

เป็นธรรมะท่ีพระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ บอก

เอาไว้อย่างดี อย่างถูกต้องแจ่มแจ้ง  และใช้ได้

ทุกกาลเวลา เราจึงควรใส่ใจฝึกฝนเพื่อให้เห็น

ตามที่ทรงแสดงไว้ เช่น พระองค์ตรัสว่า นี้คือ

ทุกข์ กายกับใจเป็นทุกข์ ตรัสเอาไว้อย่างดี ถูก

ต้อง ชัดเจนแล้ว เราก็เพียงแต่มาฝึกฝนให้เห็น

ตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์ กายกับใจ

นี้เป็นทุกข์นะ พระองค์ตรัสว่า นี้ทุกขสมุทัย 

ตัณหา ความอยาก ความคาดหวังด้วยความ

ไม่รู้ นี้เป็นทุกขสมุทัย กายกับใจนี้มันเป็นทุกข์ 

ไปคาดหวังว่ามันจะไม่ทุกข์ นี้เป็นทุกขสมุทัย 

กายบังคับไม่ได้คาดหวังว่าจะบังคับได้อันนี้

ทุกขสมุทัย จิตบังคับไม่ได้ คาดหวังว่าจิตจะ

บังคับได้ อันนี้ทุกขสมุทัย สามีเราก็เป็นตัว

ทุกข์นะ เป็นรูปเป็นนาม คาดหวังว่าสามีจะ

ให้ความสุขแก่เราได้ตลอด อันนี้เป็นทุกขสมุทัย  

ลูกเป็นท่ีพ่ึงไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนนะหวังวา่จะพึ่งลูก 

เป็นทุกขสมุทัย อย่างนี้รู้จักไหม 
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อริยสัจน้ันพระพุทธองค์ทรงประกาศเอา

ไว้ดีแล้ว เราทั้งหลายไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่อง

นี้นัก ทั้งๆ ที่เป็นความจริงที่อยู่ต่อหน้า

ต่อตาเราอยู่แล้ว ชอบไปศึกษาเรื่องอื่นๆ 

ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน เช่น ทำาอย่างไร

จะหนีทุกข์ได้  ทำาอย่างไรจะได้สุขตลอด

กาลนาน พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น 

พระองค์ไม่ได้สอนให้ไปหาสุขในสังขาร 

เพราะสังขารทั้งหมดล้วนเป็นทุกข์ สุข

ที่แท้จริง มีที่เดียวเท่านั้นแหละคือพระ

นิพพาน พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้หาอะไรที่

เที่ยงในสังขาร เพราะสังขารทั้งหมดมัน

ไม่เที่ยง   สิ่งที่เที่ยง  คงทน   มีสิ่งเดียว 

คือพระนิพพาน     ที ่พึ ่งได้มีที ่เดียวคือ 

พระนิพพาน ไม่ได้ให้มาหาแก่นสารใน

สังขาร เพราะสังขารมันเป็นทุกข์ ไม่มี

แก่นสาร แก่นสารมีท่ีเดียวคือพระนิพพาน  

บางคนไม่เข้าใจ ไม่รู้จักว่าอันน้ีทุกข์ อันน้ี

ทุกขสมุทัย ไม่รู้ทุกขนิโรธะ คือพระนิพพาน 

ความพ้นทุกข์นี้คือพระนิพพาน ความไม่มีทุกข์

นี้คือพระนิพพาน มาหาความไม่มีทุกข์ในโลก 

ไม่ได้นะ หาความพ้นทุกข์ในกายในใจนี้ หาไม่

ได้ หาความไม่มีทุกข์จากสามีได้ไหม ไม่ได้

หรอก เพราะสามีเป็นทุกข์ หาความสุขจากลูก

ก็ไม่ได้ หาความสุขจากจิตใจตนเองมันก็ไม่ได้ 

เพราะใจนี้มันเป็นทุกข์ ต้องเห็นมันตามที่เป็น

จริง ยกเว้นจะหลอกตนเองไปเรื่อยๆ ชอบไหม 

หลอกตนเอง เราทั้งหลายชอบหลอกตนเอง

ไปเรื่อยๆ หวังว่าสักวันๆ จนจะตายอยู่แล้ว ที่

เป็นเช่นนั้นเพราะไม่รู้อริยสัจ นี้เป็นแบบความ

หมาย กว้างๆ ทั่วๆ ไป ให้เห็นมุมแบบกว้างๆ 

พูดมาถึงข้อที่ ๕ แล้ว ท่านทั้งหลายจำากันได้

บ้างหรือเปล่า
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ข้อที่ ๑ เป็นปฏิญญากรณธรรม เป็นธรรมะที่

เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าปฏิญญาตนเองว่า ได้

ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม  ไม่มี

อันอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว แต่ก่อนพระองค์

ไม่เคยปฏิญญาเลย ถึงแม้จะมีคนบอกว่า โอ้..

ท่านเก่งมากแล้ว ท่านสำาเร็จแล้ว สามารถรู้

สิ่งที่เรารู้หมดเรียบร้อยแล้ว มาเป็นอาจารย์

สอนลูกศิษย์ด้วยกันเถอะ พระพุทธเจ้าก็ไม่เคย

ปฏิญญา  เมื่อตรัสรู้อริยสัจเท่านั้นที่พระองค์

ปฏิญญา มีอาจารย์ของพระโพธิสัตว์ บอกไว้

เหมือนกันว่า ท่านรู้ทั้งหมดแล้ว เรารู้อย่างไร

ท่านก็รู้อย่างนั้น ท่านรู้อย่างไรเราก็รู้อย่างนั้น  

รู้เหมือนๆ กันแล้ว หมดภูมิอาจารย์แล้ว  แต่

พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยปฏิญญาว่าถึงที่สุดแล้ว 

จนเมื่อพระองค์ตรัสรู้อริยสัจนี่แหละ พระองค์

จึงได้ปฏิญญาตนเอง 
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ข้อที่ ๒ อริยสัจนั้นเป็นธรรมเทศนาชนิด

หนึ่ง เรียกว่า สามุกังสิกธรรมเทศนา  

เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้ง

หลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยตนเอง  คน

อื่นๆ  ยกขึ้นแสดงไม่ได้ เป็นธรรมะที่พระ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ยกขึ้น

แสดงได้ บอกได้สอนได้ ส่วนคนอื่นๆ ก็จำา

มาแล้วก็นำามาบอกต่อ

ข้อที่ ๓ อริยสัจนั้นเป็นเอกังสิกธรรม เป็น

ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแบบเดียว  

ลักษณะเดียว เรียงตามลำาดับเหมือนกัน

ทุกๆ เทศนา เวลาแสดงเรียงลำาดับหรือ

ขยายความก็ไม่มีการคลาดเคลื่อน เหมือน

กันเสมอ  

ข้อที่ ๔ อริยสัจเป็นพยากตธรรม เป็นธรรมะ

ที่พระพุทธเจ้าตอบให้ ถ้ามีผู้ถามเกี่ยวกับ

อริยสัจแล้วพระองค์จะแก้ให้ แจกแจง ยก

ตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน  บอกตามความ

เป็นจริง  ถ้าคนถามปัญหาชนิดอื่นๆ นั้น บางที

พระองค์ก็จะไม่ตอบ  ยกเว้นเป็นพระอริยเจ้า

ก็จะตอบให้เป็นเรื่องๆ ไป  คำาถามทีท่รงตอบ

ให้ จะเน้นมาที่อริยสัจ 

ข้อ ๕ เป็นอักขาตธรรม อริยสัจเป็นธรรมะที่

พระพุทธเจ้าประกาศ  บอก  สอนโดยแจ่มแจ้ง  

ชัดเจน เพื่อให้สาวกทั้งหลายนั้นนำาไปปฎิบัติ 

ถ้าจะถามว่าอะไรล่ะที่พระพุทธเจ้าบอกไว้

อย่างชัดเจน  ไม่คลาดเคลื่อนให้นำาไปปฏิบัติได้ 

ทุกกาลทุกเวลาคือเรื่องอริยสัจ
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๒.๖ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นเบื้อง

ต้นพรหมจรรย์ 

ทีนี้ เหตุผลอะไรล่ะ  เรื่องอริยสัจจึงเป็น 

เอกังสิกธรรม เป็นพยากตธรรม หรือเป็น 

อักขาตธรรม พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเพราะ

อริยสัจนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่เราทั้ง

หลายควรจะได้รับเมื่อเป็นมนุษย์ ก็เลยเอา

มาเป็นความสำาคัญข้อที่ ๖ อริยสัจนั้นเป็น

สิ ่งที ่มีประโยชน์  และเป็นเบื ้องต้นของ

พรมหจรรย์นะครับ

เราทั้งหลายมักจะพูดถึงเรื่องคุณงามความดี 

เรื่องทาน เรื่องศีล ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่าง

นั้นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีประโยชน์

จริงๆ คือเรื่องอริยสัจ ที่พระองค์ทรงสอนเรื่อง

อริยสัจ ตั้งอริยสัจเป็นเอกังสิกธรรม พยากรณ์

เรื่องอริยสัจ และบอกสอนเรื่องอริยสัจ เพราะ

เรื่องอริยสัจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ประกอบด้วย

ประโยชน์มาก ถ้ารู้เรื่องอริยสัจเพียงเรื่องเดียว 

เรื่องอื่นๆ ก็จะครอบคลุมไปด้วย เรื่องอื่นๆ นั้น

บางทีไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อย่างเดียว ยังมีโทษ

ด้วย บางคนเรียนธรรมะ กิเลสก็มากขึ้น เขาก็

ยังไม่รู ้ตัวอีก    แบบนั้นเรียนไปก็ไม่ค่อยได้

ประโยชน์อะไร เรียนไปแล้วรู้สึกว่าตนเองถูก

มากข้ึน รู้สึกว่าตนเองเก่งข้ึน ทำาสมาธิ ออกจาก

สมาธิแล้ว รู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก อัตตาตัวตน

ก็พองขึ้นมาอีก  บางคนก็นึกว่าได้ประโยชน์

จากการนั่งสมาธิแล้ว  พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า

อย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์ เพราะไม่ได้เป็นไป

เพื่อการเห็นอริยสัจ ไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้น

ทุกข์   
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อย่างเราชอบนั่งสมาธิกัน ถ้านั่งแล้วนิ่งได้ดี 

พอออกมาแล้วภูมิใจ อัตตามันก็โตขึ้น รู้สึก

ว่าควบคุมนั่นควบคุมนี่ได้  ผู้ปฏิบัติเขาไม่รู้

เรื่อง  รู้สึกว่าภูมิใจเหลือเกิน  สามารถนั่ง

สมาธิได้ ๑ ชั่วโมงโดยไม่ปวดหลัง เดิน

จงกรมได้ตลอดคืนยันรุ่งโดยไม่เป็นอะไร

เลย รู้สึกภูมิใจ มีตัวตนมากขึ้นไปอีก โดย

ส่วนใหญ่จะเป็นกันอย่างนั้น เพราะไม่รู้

อริยสัจ พอไม่รู้อริยสัจแล้ว ละตัณหาและ

ทิฏฐิไม่ได้  ละความรู้สึกว่ามีตัวตนไม่ได้

ละความรู้สึกว่า เราได้นั่นได้นี่ก็ ไม่ ได้ 

ละความรู้สึกว่าเราควบคุมนั่นควบคุมนี่

ก็ไม่ได้ มีแต่รู้สึกว่าได้มากขึ้น ดีมากขึ้น 

ควบคุมนั่นควบคุมนี่ได้มากขึ้น รู้สึกว่าเรา

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  มีตัวเราอยู่

เสมอทีเดียว

การปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ เป็นการฝึกให้เห็น

ว่าไม่มีเรา ไม่ใช่ฝึกว่าให้เราเปลี่ยนแปลง

อะไรหรอก เราทั้งหลายชอบแบบภูมิใจไปวันๆ 

ส่วนใหญ่ชอบแบบนั้น ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่

ค่อยมีความสุข นั่งแล้วมันปวดหลัง ก็รู้สึกว่าไม่

ประสบความสำาเร็จ รู้สึกว่าตัวเราไม่ค่อยดี ถ้า

นั่งแล้วสมดังใจปั๊บ  รู้สึกดี ภูมิใจขึ้นมาทีเดียว 

ตัวเราเก่ง นั้นเป็นความรู้สึกของพวกไม่เห็น

อริยสัจ ให้ดู ให้เห็นมัน อย่าไปสร้างตัวตนให้

มันเพิ่มขึ้น ให้ฝึกเพื่อรู้อริยสัจ  

เหตุผลว่าทำาไมพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงบอก

สอนเรื่องอริยสัจ เพราะมันมีประโยชน์อย่าง

นั ้นแหละ ทำาให้ไม่หลงยาวนานยืดเยื ้อไป 

แสดงให้เห็นว่ากายใจนี้มันเป็นของไม่เที่ยง 

เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เพ่ือให้ย้อนกลับมาดูอันน้ี 

ไม่ใช่เพื่อให้เราภูมิใจว่านั่งแล้วไม่ปวดหลัง ก็ใจ

มันเป็นทุกข์ กายมันเป็นทุกข์อยู่ เราภูมิใจว่า

กายมันเป็นสุข มันใช้ได้มั้ย มันกลับข้างไปไกล

แล้วนะ ใจมันเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสอน

อย่างนี้  เราทำาจิตให้มันนิ่งๆ  แล้วก็พอใจว่า  
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ใจมันสงบเหลือเกิน มันสุขเหลือเกิน  นี่มัน

ไปไกลหรือยัง   ไปไกลมากแล้ว เดินไปคน

ละทาง สวนทางกันเลย ไม่ควรจะไปอย่าง

นั้นเลย  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อุปาทานขันธ์ ๕ นี้เป็น

ทุกข์  เราเห็นมันเป็นสุข  กลับข้างกัน  นั่ง

สมาธิแล้ว มองเห็นกายนี่  มันเป็นสุขเกิน 

เบาสบาย ปลอดโปร่ง พระพุทธเจ้าทรง

สอนอย่างนั้นมั้ย  สอนหรือเปล่าว่า กาย

มันเบาสบาย ปลอดโปร่ง เป็นสุข ไม่สอน  

ทรงสอนว่ากายมันเป็นทุกข์ เรานี่กลับข้าง

ไปไกล เวลากายมันเป็นทุกข์ ก็ไม่ชอบซะ

อีก พอมันสุข ก็ชอบ กลับข้างไปเรื่อย

ดังนั้น ต้องฟังเรื่องอริยสัจเอาไว้ เพราะ

เรื่องอริยสัจมีประโยชน์ ทำาให้ไม่วนเวียน  

ถ้าไม่รู้เรื่องอริยสัจ  ไม่ฟังเอาไว้  มีแต่เรื่อง

วนเวียนทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าจะเป็นการทำา

สมาธิ หรือการฝึกอะไรอื่นๆ ได้แต่ชื่อว่าปฏิบัติ

ธรรมเท่านั้นเอง แต่ห่างไกลอริยสัจไปเรื่อยๆ 

นะครับ 

ความสำาคัญของอริยสัจ ข้อที่ ๖ ที่ยกมาในที่นี้ 

คือ อริยสัจเป็นสิ่งมีประโยชน์และเป็นเบื้องต้น

พรหมจรรย์ เป็นเบื้องในการดำาเนินชีวิต

ที่ประเสริฐ เป็นไปเพื่อความพ้นไปแห่งทุกข์ 

การประพฤติพรหมจรรย์ คือ ดำาเนินชีวิต

ตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ที่

พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ เป็นไปเพื่อความ

พ้นทุกข์  ไม่ใช่เพื่อเอาสุข  ไม่ใช่เอาดี  ไม่ใช่

เอานิ่ง  ไม่ใช่เอาความภาคภูมิใจอะไร  ไม่ใช่

ทำาให้สิ่งต่างๆ มันสมดังคาดหวัง  แต่เพื่อละ

ความคาดหวังต่างๆ ออกไป  เป็นเบื้องต้นของ

การประพฤติพรหมจรรย์

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๑๓  

พระพุทธองค์ตรัสว่า 
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กสฺมา เจต ภิกฺขเว มยา อกฺขาต,  

เอตญฺหิ ภิกฺขเว อตฺถสญฺหิต, เอต อาทิพฺรหฺมจริยกํ,

เอต นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย   

อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุไร 

อริยสัจ ๔ นั้น อันเราตถาคตจึงบอก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็เพราะว่า  เรื่อง

อ ริ ย สั จนั้ นป ระกอบด้ ว ยประ โ ยชน์   

อริยสัจนั้นเป็นเบ้ืองต้นของการประพฤติ

พรหมจรรย์  อริยสัจนั้นย่อมเป็นไปเพื่อ

ความเบื่อหน่าย  เพื่อความคลายกําหนัด  

เพื่อความสงบระงับ  เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อ

ตรัสรู้  เพื่อนิพพาน

อตฺถสญฺหิต แปลว่า ประกอบด้วย

ประโยชน์  ประโยชน์ที่เราทั้งหลายควรจะ

ได้ก็คือความไม่มีทุกข์  หาความไม่มีทุกข์

จากกายจากใจได้มั้ย ไม่ได้ กายและใจมัน

เป็นทุกข์  เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้น  

จะเปลี่ยนให้มันไม่ทุกข์นั้นไม่ได้  ความไม่มี

ทุกข์ คือ ทุกขนิโรธ ได้แก่พระนิพพาน  ต้อง

มาฝึกให้มีปัญญาเห็นว่า กายกับใจมันเป็นทุกข์ 

จึงจะทิ้งมันได้ แล้วถึงพระนิพพาน  เราทั่วไป

นี่มาหาวิธีว่า ทำาอย่างไรกายมันจึงจะไม่ทุกข์ 

มันกลับข้างไปไกล  เป็นความพยายามที่ไม่มี

ประโยชน์   ไม่ได้ประโยชน์อะไร  มาหาวิธีว่า 

เอ.. ทำาอย่างไรใจจึงจะไม่ทุกข์  ทำาอย่างไรจะ

เที่ยง  ไปไกลหรือยัง  ไปไกลมากแล้ว  เตลิด

เลยไป  ไปถึงไหนก็ไม่รู้  พอกายเป็นทุกข์ขึ้นมา 

ก็ถามขึ้นมาว่า เอ.. ทำาไมกายมันทุกข์เหลือเกิน 

ทั้งๆ ที่กายมันทุกข์  มันถูกหรือผิด  ถูกแล้ว  ใจ

มันทุกข์บีบคั้นอย่างนั้นอย่างนี้  ไม่ค่อยมีความ

สุข มันถูกหรือผิด ถูกแล้ว 

สิ่งต่างๆ ภายนอกล้วนเป็นทุกข์  ให้ความสุขไม่

ได้จริง มันถูกหรือผิด  ถูกแล้ว  สามีเป็นทุกข์ 

เป็นภาระ นี่มันถูกหรือผิด  ถูกแล้ว  ลูกนี่มัน

เป็นภาระ  เป็นทุกข์ ถูกหรือผิด ถูกแล้ว  การที่
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เราไปคาดหวังว่า สามีจะให้ความสุข  เติม

เต็มส่วนที่ขาดไป อะไรอย่างนี้ อย่างนี้มัน

เป็นบ้า โอ้...เราขาดจุดนั้นขาดจุดนี้ แท้

ที่จริง เราไม่ได้ขาดอะไรเลย เป็นตัวทุกข์

ล้วนๆ ไม่ได้ขาดไม่ได้เกินไปกว่านี้  ตัวทุกข์

ล้วนๆ  มีสามี  สามีก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆ  ไม่

ขาด ไม่เกินไปกว่านี้  สมมติว่า เรามีทุกข์

อยู่ ๕ คือขันธ์ ๕ ทุกข์ ๕ ขีด ใช่ไหม  มีสามี

มาเพิ่มอีก ๕ ขันธ์ กลายเป็น ๑๐ ขีดไป 

บางคนไม่พอ  มีลูกมาอีกก็ได้ ก็ไม่ว่ากัน 

แต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์ 

การที่สิ่งต่างๆ มันเป็นทุกข์ มันให้ความสุข

ไม่ได้จริง นั้นเป็นธรรมชาติของมัน  ไม่ได้

ผิดปกติอะไร แต่เรานี้ ไม่รู้ความจริงของ

มัน เพราะไม่รู้ความจริงอันนี้ ทำาให้ได้แต่

สิ่งไม่เป็นประโยชน์      ไปคิดหานั่นหานี่

เอามาเติมเต็มชีวิต เราไม่ต้องเติมเต็ม

อะไร เพราะมันเต็มอยู่แล้ว เต็มไปด้วย

ทุกข์ล้วนๆ ทีเดียว พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความ

เกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆ เป็นไปด้วยประการ

อย่างนี้แหละ เราไม่ต้องหาคนมาเติมเต็ม เรา

เต็มด้วยทุกข์ล้วนๆ อยู่แล้ว หามาก็ได้ทุกข์มา

เพิ่ม  ต้องเข้าใจอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าขาดสุขอยู่ หา

อะไรมาเติมเต็ม จะได้สุขขึ้น อย่างนี้ เป็นบ้าไป

แล้ว ก็ปล่อยให้บ้าไปเรื่อยๆ นั่นแหละ  ไม่ได้

รับประโยชน์  เห็นไหมความรู้เรื ่องอริยสัจมี

ประโยชน์อย่างนี้ บอกเตือนตนเองว่า  เออ...

ความจริงมันเป็นอย่างนี้ จะได้ย้อนกลับมามอง

ดู เมื่อเห็นสิ่งต่างๆ นั้นมันให้ความสุขไม่ได้จริง 

เราก็จะไม่งง

สิ่งต่างๆ มันให้ความสุขไม่ได้จริง มันเป็น

ธรรมชาติของมัน  มันเป็นอย่างนั้น แต่ก่อนเรา

คิดว่า มีสิ่งนี้แล้วจะมีสุข มีสิ่งนั้นแล้วจะมีสุข 

พอมีแล้วสุขไหม ก็สุขบ้าง ไม่สุขบ้าง โดยส่วน

ใหญ่แล้วจะไม่สุข ท้ายที่สุดก็ให้ความสุขไม่ได้  

ให้ความสุขได้แป๊บหนึ่ง ตามการกระทบผัสสะ
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ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา เป็นสุข

แบบเวทนา แต่มันให้ความสุขไม่ได้จริง 

การที่มันให้ความสุขไม่ได้จริง นี้มันเป็น

ธรรมชาติของมัน ไม่ใช่ความผิดของมัน  

ตำาแหน่งมันให้ความสุขไม่ได้จริง  ให้ความ

สุขวูบวาบอยู่นิดๆ หน่อยๆ ตอนที่เขาให้

ตำาแหน่งเรามาวันแรก เราก็ฉลองกันไปสัก

หน่อยหน่ึง สนุกสนาน เฮฮากันไป นอกนั้น

ก็รับภาระ การที่มันให้ความสุขไม่ได้จริง 

ไม่ใช่ความผิดของมัน แต่เป็นธรรมชาติของ

มัน การที่สามีให้ความสุขไม่ได้จริง นี่ไม่ใช่

ความผิดของเขา  แต่เป็นธรรมชาติของเขา

เพราะเขานั้นเป็นทุกข์ การที่กายมันให้

ความสุขไม่ได้   นี่มันเป็นความผิดของกาย

ไหม ไม่ใช่ เพราะกายมันเป็นทุกข์ นั่งสมาธิ

แล้ว ใจมันไม่สงบ ควบคุมไม่ได้ นี้เป็นความ

ผิดของมันไหม ไม่ใช่ เพราะธรรมชาติของ

มันคือทุกข์นั่นแหละ มันไม่เที่ยงมันก็ถูก

แล้ว มันบังคับไม่ได้ มันก็ถูกแล้ว มันเป็น

ธรรมชาติของมัน นี้เรื่องอริยสัจ พระพุทธเจ้า

ทรงประกาศไว้ เพราะอะไร เพราะมีประโยชน์

มาก 

เอต อาทิพฺรหฺมจริยกํ อริยสัจนั้นเป็นเบื้อง

ต้นของการประพฤติพรหมจรรย์ ถ้าใครยัง

ไม่รู้เรื่องอริยสัจนั้น เขายังไม่มีการประพฤติ

พรหมจรรย์เลย แม้จะรักษาศีลเคร่งครัด ให้

ทาน ทำาสมาธิ ทำาให้จิตสงบ ทำาความดีมากมาย 

ก็ยังไม่เรียกว่าประพฤติพรมหจรรย์ เพราะเขา

ยังไม่รู้เรื่องอริยสัจ เมื่อใดที่เขารู้เรื่องอริยสัจ 

แล้วก็ฝึกให้สอดคล้องกับอริยสัจ นั้นแหละจึง

จะเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ 

เราทั้งหลายต้องมาฟังเรื่องอริยสัจเป็นเบื้องต้น

ส่วนใหญ่ชอบพูดว่า ไปเรียนเรื่องทานก่อน 

ไปเรียนเรื่องศีล ไปเรียนเรื่องสมาธิ ไปเรียน

เรื่องกรรม เรียนเรื่องเวรอะไรต่างๆ เรียนเรื่อง

นั้นเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นแล้ว จึงมาเรียนเรื่อง
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อริยสัจทีหลัง เพราะมันสูง เอาไว้รู้ทีหลัง 

เขาว่าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าไม่ว่าอย่าง

นั้นเลย พระพุทธเจ้าตรัสว่า เรื่องอริยสัจนี้

เป็นเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์ 

ถ้าไม่ฟังเร่ืองอริยสัจแล้วเร่ืองอ่ืนจะผิดหมด   

ให้ทานก็ผิดเพราะให้ทานก็หวังผล อยากได้

นั่นได้นี่ ได้นั่นได้นี่มาก็เป็นกองทุกข์ที่เขา

ได้มา ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรสำาหรับเขา

เลย รักษาศีลก็เพื่อให้ตนเองเป็นคนดี ให้

จิตดี โดยธรรมชาติจิตมันดีไหม ไม่ดี เป็น

ตัวทุกข์ กลับข้างไปไกลแล้ว วนเวียนไป

อย่างนี้นั ่นแหละ พยายามกันไป ไม่ได้

เริ ่มต้นพรหมจรรย์กันสักที เมื่อเข้าใจเรื่อง

อริยสัจ แล้วปฏิบัติให้สอดคล้องกับอริยสัจ

นั่นแหละ จึงจะเรียกว่าอาทิพรหมจรรย์ 

เมื่อปฏิบัติตามพรหมจรรย์แล้ว ก็จะเป็น

ไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำาหนัดต่อไป

เอต  นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย  

อภิญฺญาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ  

อริยสัจนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย 

เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความสงบระงับ

เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน

เรื่องอริยสัจนี้ พระพุทธองค์ทรงบอกสอนเอา

ไว้เพราะอะไร เพราะมันมีประโยชน์ เป็นเบื้อง

ต้นของพรหมจรรย์  เราทั ้งหลายได้ความดี 

ได้บุญ ได้นั่นได้นี่มาเยอะแล้ว  พระพุทธเจ้า

ไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีประโยชน์ เพราะ

มันเป็นไปเพื่อความทุกข์ ได้บุญมาเยอะ ทำาบุญ

ด้วยความประณีต ผลของบุญเกิดขึ้น หน้าตา

สวย พอหน้าตาสวยก็เอาไปหลอกหนุ่มๆ ทำา

บุญเยอะๆ แล้วก็รำ่ำารวย รวยแล้วก็ห่วงเงินทอง

ว่ามันจะเสียไป ทำาบุญเข้าวัดแล้วเข้าวัดเล่า 

ได้คู่มาคนหนึ่ง เพราะผลบุญ ทำาบุญร่วมชาติ

ตักบาตรร่วมขัน แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง ร่วม

ขันธ์ ๑๐ เลย ตายพอดี เห็นไหม ได้แต่สิ่งไม่
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เป็นประโยชน์มา ได้แต่ทุกข์มา อุตส่าห์ไป

ทำาบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขัน ได้สามีมา

คนหนึ่งเป็นอย่างไรบ้าง ได้กองทุกข์มาอีก

เพียบเลย พระพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งเหล่านั้น

มันไม่เป็นประโยชน์ เรื่องอริยสัจทำาให้ได้

รับประโยชน์ เป็นประโยชน์อย่างสูงท่ีสุด 

ประโยชน์ในแง่กุศล ได้นั่น ได้นี่  ในทาง

โลกๆ   ก็เป็นประโยชน์ในแง่เปรียบเทียบ 

ดีกับชั่ว ดีมันก็ดีกว่าชั่ว กุศลกับอกุศล กุศล

มันก็ดีกว่า ส่วนที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือ 

เรื่องอริยสัจ  อันนี้ประกอบด้วยประโยชน์  

เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์  เป็นไปเพื่อ

นิพพิทา เพื่อความเบื่อหน่าย เบื่อหน่าย

ทั้งดีและไม่ดี เบื่อหน่ายทั้งสุขทั้งทุกข์ เบื่อ

หน่ายทั้งเจริญทั้งเสื่อม  คือไม่อยากเอากับ

มันแล้ว  เพื่อคลายกำาหนัด เพื่อให้สิ่งต่างๆ 

นั้นมันมาย้อมจิตไม่ได้  ให้ของที่ดีและไม่

ดีนั้นย้อมจิตไม่ได้  ถ้าไม่รู้เรื่องอริยสัจ ไม่

ฝึกฝนตามอริยสัจ สิ่งต่างๆ ในโลกมาย้อมจิต

ได้ ของดีเราก็ชอบมัน อุตส่าห์ไปรักมัน ของไม่

ดีเราก็เกลียดมัน  อุตส่าห์ไปเกลียดมัน  มันย้อม

จิตเราได้ ท้ังๆ ท่ีมันก็เป็นของมันอย่างน้ัน  แต่

มันย้อมจิตเราได้ ผมมานั่งอยู่นี่ ย้อมจิตท่าน

ได้บ้างไหมเนี่ย อย่าให้มันย้อมเยอะนักนะ ไป

เอาออกบ้าง สิ่งต่างๆ มันย้อมจิตได้เรียกราคะ 

ความกำาหนัด สิ่งนั้นมันย้อมจิต ทำาให้เราปล่อย

มันไม่ได้ หลงรักมัน หลงเกลียดมัน อริยสัจนั้น

เป็นไปเพื่อความคลายกำาหนัด ทำาให้สิ่งต่างๆ 

ไม่ย้อมจิต  

เป็นไปเพื่อนิโรธะ เพื่อความดับสนิท ดับแล้วก็

หายไปเลย ไม่ต้องให้มันเกิดใหม่ ไม่ใช่สมุทยะ 

เรานี่ชอบเกิดอยู่เรื่อยนะ  ชอบไปติดข้อง ชอบ

ไปหยั่งลงที่ใดที่หนึ่ง แต่ความรู้เรื่องอริยสัจนั้น  

ทำาให้ดับสนิท สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับไป ก็ดับสนิท

ไป ปล่อยมันไป  
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อุปสมายะ เพื่อความสงบระงับของกิเลส

ตัณหาต่างๆ จิตจะได้สบาย ไม่วิ่งวุ่นตาม

ตัณหา 

อภิญญายะ   เพื่อความรู้ยิ่ง  เพื่อรู้สิ่งที่ไม่

เคยรู้  รู้เฉพาะหน้า ได้เห็นด้วยตนเอง 

สัมโพธายะ เพ่ือตรัสรู้อริยสัจ 

นิพพานายะ สังวัตตติ ย่อมเป็นไปเพื่อ

พระนิพพาน นิพพานนั้นเป็นแก่นสาร ที่

เป็นสุข เป็นที่พึ่งที่แท้จริง  แต่ก็เป็นสิ่งไม่มี

ตัวไม่มีตน

อริยสัจนี้ ถ้าเข้าใจ ก็จะเป็นไปเพื่อให้ได้ถึง

ความพ้นทุกข์คือพระนิพพาน มาหาความ

พ้นทุกข์แถวนี้ไม่ได้นะ มาหากับคนนั้นคน

นี้ก็ไม่ได้  มาหาที่กายและใจก็ไม่ได้ เพราะ

ความพ้นทุกข์มีอย่างเดียวเท่านั ้น   คือ 

พระนิพพาน มาหาที่พึ่งแถวนี้ไม่ได้  เพราะ

ที่พึ่งมีอย่างเดียวคือพระนิพพาน มาหาของ

เที่ยงในโลกนี้ก็ไม่ได้ มาคาดหวังว่าโอ้..สามีจะ

มาช่วยให้เราไม่ทุกข์ อย่างนี้มันไม่ได้ ถ้าคิดว่า 

เราทุกข์คนเดียวยังไม่พอ จะหาสามีมาช่วยให้

ทุกข์เยอะกว่าเดิม แบบนี้ได้แน่ๆ หามาเติมเต็ม

หามาให้สุข อย่างนี้ไม่ได้ หวังลมๆ แล้งๆ ไป 

เราทั้งหลายอ่านนิยายเยอะ มันก็เลยเป็นอย่าง

นั้น  คุณเป็นคนสำาคัญในชีวิตของฉันเหลือเกิน 

เป็นส่วนเติมเต็มในส่วนที่ฉันไม่มี เขาก็ว่ากัน

อย่างนี้ ฉันมีครบแล้ว คือทุกข์ล้วนๆ มีครบที

เดียวแหละ จะไปเอามาอีกทำาไมเล่า นิยายมัน

หลอกกันวนเวียนไปอย่างนั้น ฉะนั้นอย่าไป

เชื่อนิยายมาก มันเพ้อเจ้อ ให้เชื่อพระพุทธเจ้า

เถอะ   

นี้ก็เป็นความสำาคัญของอริยสัจ ข้อที่ ๖ เป็นสิ่ง

มีประโยชน์ เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์  และ
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เป็นไปเพื่อนิพพาน นี้เป็นความสำาคัญที่พูด

ในวันนี้ ความสำาคัญข้อนี้ ก็เพื่อให้เห็นหลัก

ของอริยสัจ   ทำาไมพระพุทธเจ้าจึงบอก

ว่าเป็นเอกังสิกธรรม เป็นพยากตธรรม 

เป็นอักขาตธรรม ก็เพราะมีประโยชน์ เป็น

ไปเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์ 

ถ้าอยากรู้ว่าตนเองได้ประพฤติพรหมจรรย์

หรือยัง  ก็ให้ดูว่าประพฤติสอดคล้อง

กับอริยสัจบ้างหรือเปล่า ประพฤติเพื่อรู้

อริยสัจใช่หรือเปล่า ถ้าใช่ จึงถูก ถ้าไม่ใช่ ก็

ไม่ถูก ปฏิบัติเพื่อเห็นกายเห็นใจนี้ว่ามันไม่

เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นกองทุกข์

ล้วนๆ ใช่มั้ย  ปฏิบัติเพื่อเห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้  

ถ้าปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างอื่นท่ีไม่ใช่อัน

นี้ ปฏิบัติไปเพื่อให้นั่งได้นาน ให้กายมันสุข 

อย่างนี้เตลิดไปไกล ฝึกบังคับจิตให้จิตมันดี 

บังคับให้จิตมันนิ่ง บังคับให้จิตมันสุข ให้จิต

มันบังคับได้ตามใจ อันนี้ก็ไปไกล  แท้ที่จริง 

เราฝึกเพื่อให้เห็นว่า กายกับใจนั้นมันเป็น

ของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เราไม่ได้ฝึก

เพื่อเอาอย่างอื่น  เพื่อให้มีปัญญาเห็นอย่างนี้

ไม่ใช่แค่กายกับใจเท่านั้นที่เป็นทุกข์ สิ่งต่างๆ 

ภายนอกก็เป็นทุกข์เหมือนกัน ถูกบีบคั้น

เหมือนกัน ไม่ใช่กายเราอย่างเดียวที่ถูกบีบคั้น 

สิ่งอื่นถูกบีบคั้นไหม ถูกบีบคั้นเหมือนกัน ไม่ใช่

จิตเราอย่างเดียวที่ถูกบีบคั้น สิ่งอื่นๆ ก็ถูกบีบ

คั้นเหมือนกัน  อย่างนี้  ถ้าเห็นอย่างนี้เรียก

ว่าเริ่มต้นพรหมจรรย์  ปฏิบัติเพื่อความเบื่อ

หน่าย เพื่อความคลายกำาหนัด เพื่อความดับ

สนิท เพื่อความสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง  เพื่อตรัสรู้

อริยสัจ  เป็นไปเพื่อพระนิพพาน เวลาก็หมด

แล้ว  สวัสดีนะครับ
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บทที่ ๒
อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๒
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ขอนอบน้อมในพระรัตนตรัย

สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๒

บรรยายวันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๓

วันนี้บรรยาย สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก

ตอนที่ ๓๗ ชื่อหัวข้อว่า อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๒ 

ในคราวที่แล้ว   พูดไปในตอนที่ ๑ ได้พูดถึง

ความหมายของอริยสัจ ผมรวบรวมเอาไว้มี 

๔ ความหมายด้วยกัน ท่านจะให้ความหมาย

มากกว่านั้นก็ได้ 

ความหมายที่ ๑ อริยสัจ แปลว่า สัจจะที่พระ

อริยะที่แทงตลอด   คือ  พระอรหันต์นั้นท่าน

แทงตลอด  แทงทะลุอริยสัจ ๔  ไม่มีติดขัด 

คำาว่า พระอริยะในที่นี้ คือพระอรหันต์ 

ความหมายที่ ๒ อริยสัจ แปลว่า สัจจะของ

พระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ อริยสัจ ๔ นั้นเป็น

คำาสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไปตรัสรู้

เข้า  รู้แจ้งแล้ว  ก็นำามาบอก  แสดง  บัญญัติ 

แต่งตั้ง เปิดเผย และกระทำาให้ง่ายๆ ถ้าจะถาม
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ว่าอริยสัจ ๔ นี้เป็นของใคร ก็ควรกล่าว

ว่าเป็นสัจจะของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ 

เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ประกาศ

ความหมายที่ ๓ อริยสัจ แปลว่า ความจริง 

แท้ ไม่แปรเป็นอย่างอื่น อย่างนี้ก็ได้  ที่มัน

เป็นอย่างนั้น เพราะมันไม่เป็นอย่างอื่น จึง

เป็นอย่างนั้น 

ความหมายที่ ๔ อริยสัจ แปลว่า สัจจะที่

ทำาให้ถึงความเป็นอริยะ คือเป็นผู้ที่ห่าง

ไกลจากกิเลส เมื่อไปรู้สัจธรรมทั้ง ๔ นี้

แล้ว จะทำาให้บุคคลนั้นเป็นพระอริยเจ้า 

ถ้ารู้ความจริงในแง่มุมอื่น กิเลสอาจจะเพิ่ม

ขึ้นก็ได้ ตัณหาและทิฏฐิไม่ลดลงก็ได้ ถ้ารู้

สัจจะที่เป็นอริยสัจ ๔ จะทำาให้บุคคลนั้น

เป็นพระอริยเจ้า เป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลส 

ห่างไกลจากตัณหา ห่างไกลจากทิฏฐิ นี้ก็

เป็นความหมายของอริยสัจ

ในคราวที่แล้ว  ได้พูดเรื่องความหมาย  และได้

พูดถึงความสำาคัญด้วย พูดไป ๖ ข้อด้วยกัน 

ข้อที่ ๑ เป็นปฏิญญากรณธรรม  คือ ธรรมะ

ที่ เป็นเครื่องมือสำาหรับการปฏิญญาของ

พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั ้นถ้าไม่ตรัสรู ้

อริยสัจ พระองค์จะไม่ปฏิญญาตนเองว่าเป็น

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า     ผู ้ตรัสรู ้

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อรู้อริยสัจแล้วจึง

ได้ปฏิญญาตนว่าอย่างนั้น ตอนที่ยังไม่รู้อริยสัจ 

พระองค์ไม่ปฏิญญาตนเอง

ข้อที่ ๒ เป็นสามุกังสิกธรรม อริยสัจนั้นเป็น

ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้น

แสดงโดยพระองค์เอง พวกเหล่าสาวกและคน

อื่นๆ ยกขึ้นแสดงไม่ได้ ต้องไปจำาเอามา แล้ว

นำามาบอกสอนสืบต่อกันมา สัจธรรมทั้ง ๔ นี้

จึงเรียกว่าสามุกังสิกธรรมเทศนา เป็นธรรม

เทศนาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงโดยพระองค์
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เอง ต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะยกขึ้น

แสดงได้ พระปัจเจกพุทธเจ้าก็รู้อริยสัจ

เหมือนกัน แต่ยกขึ้นแสดงไม่ได้ พวกเหล่า

สาวกก็รู้อริยสัจเหมือนกัน แต่ยกขึ้นมา

แสดงไม่ได้ ผู้ที่รู้อริยสัจ แล้วนำามาบอก มา

สอน แล้วก็ตั้งเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ ก็มี

บุคคลเดียวเท่านั้นคือพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า  

 

ข้อที่ ๓ เป็นเอกังสิกธรรม  ธรรมะที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยส่วนเดียว ไม่

แสดงหลายแบบ ไม่แสดงหลายแนว ถ้า

เป็นธรรมะหมวดอื่นๆ พระองค์ทรงแสดง

หลายแนว หลายแบบ หลายนัยด้วยกัน  

เรื่องอริยสัจทรงแสดงแนวเดียวเท่านั้น  

เพื่อให้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็น

จริง มันเป็นสิ่งว่างเปล่าจากตัวตน  สอนให้

เข้าใจถึงทุกข์  ตัณหาเป็นต้นเหตุที่ให้เกิด

ซำ้าแล้วซำ้าอีก  อันนี้เป็นทุกขสมุทัย อย่างนี้

เป็นต้น

ข้อที่ ๔ เป็นพยากตธรรม เป็นธรรมะที่

พระพุทธเจ้าทรงตอบแก่ทุกคน ถ้าถามในแง่

มุมอื่น พระองค์จะตอบบ้างไม่ตอบบ้าง แล้ว

แต่ว่าใครเป็นผู้ถาม ถ้าผู้ที่ยังมีความเห็นผิดอยู่ 

มาถามเรื่องคนหรือสัตว์ยังเกิดอีกไหม อย่างนี้

พระองค์ก็ไม่ตอบ ถ้าเป็นคำาถามเกี ่ยวกับ

อริยสัจ จะตอบเสมอทีเดียว เรื่องอริยสัจจึง

เป็นเรื่องพยากตธรรม คือธรรมะที่พระพุทธเจ้า

ทรงพยากรณ์ ทรงตอบให้ ใครมาถามเรื่องนี้

ก็จะตอบให้ อะไรคือทุกข์ อย่างนี้จะตอบให้ 

อะไรคือเหตุแห่งเกิดทุกข์ อะไรคือความดับไป

แห่งทุกข์ อะไรคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับ

ไปแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติตามลำาดับเป็นอย่างไร 

พระองค์จะทรงแสดงให้โดยครบถ้วนสมบูรณ์

ทีเดียว ถ้าเป็นคำาถามแนวอื่นๆ ก็ดูเป็นคนๆ 

บางทีก็ตอบ บางทีก็ไม่ตอบ

ข้อที่ ๕ เป็นอักขาตธรรม เป็นธรรมที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เหล่าสาวกทั้งหลาย 
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ธรรมะนั้นมีมาก  สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็

มีเยอะ ถ้าถามว่า ส่ิงท่ีทรงแสดงไว้กับสาวก

ทั้งหลาย คือเรื่องอะไร คือเรื่องอริยสัจ  

อริยสัจน้ันเป็นความรู้ท่ีจำาเป็นและเพียงพอ

อุปมาเหมือนใบไม้กำามือเดียว  เป็นความรู้

ท่ีจำาเป็นและเพียงพอแล้ว สำาหรับคนหน่ึงๆ

ในชาติหนึ่งๆ ที่จะศึกษาให้เข้าใจ นำาไป

ปฏิบัติจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้ ความ

รู้ในแง่มุมอื่น  รู้แล้วก็สนุกดีเหมือนกัน  แต่

อาจทำาให้เราวนเวียนผิดไป ทำาให้ไม่รู้จัก

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง  คำาสอนที่พระองค์ทรง

แสดง และฝากให้กับเหล่าสาวกทั้งหลาย 

ที่เรียกว่าสวากขาตธรรม  นี้คือเรื่องอริยสัจ

ข้อที่ ๖ อริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 

เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ คำาว่า

พรหมจรรย์ คือ การดำาเนินชีวิตชนิดที่

ประเสริฐ เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ เป็นไป

เพื่อความไม่มีทุกข์ ถ้าไม่รู้จักอริยสัจ เขาก็

จะไปหาความพ้นทุกข์ในทุกข์ วนเวียนติดข้อง

อยู่กับโลก วนเวียนอยู่แถวๆ นี้ หาความพ้น

ทุกข์จากสังขารต่างๆ หาความพ้นทุกข์โดยทำา

จิตให้สงบบ้าง โดยบังคับจิตให้มันเป็นอย่างนั้น

อย่างนี้บ้าง อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้

จริง เพราะว่าโลกทั้งหมดนั้นมันเป็นทุกข์ ถ้า

อยากจะพ้นจากทุกข์นั้นต้องเหนือโลก คือให้

ถึงพระนิพพาน ฉะนั้นเรื่องอริยสัจจึงเป็นเรื่อง

ที่มีประโยชน์ นำาประโยชน์สูงสุดมาให้  ถ้าเป็น

ธรรมะในแง่มุมอื่น ก็นำามาความดีมาให้ นำา

ความสงบมาให้  แต่จะให้ถึงความพ้นทุกข์

ทั้งปวงยังทำาไม่ได้ ต้องเป็นความรู้ชนิดที่เป็น

อริยสัจ จึงจะมีประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 

และเป็นเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์ 

ถ้าไม่กระทำาให้สอดคล้องกับอริยสัจ การ

ปฏิบัติก็จะทำาไปตามตัณหาอุปาทาน ทำาดี

ก็เอาอวิชชาพาไปทำา อวิชชาพาไปทำาดีก็ได้ 

ได้รับผลของความดี ได้ไปเกิดในสุคติโลก

สวรรค์ อวิชชานำาไปทำาความสงบ อวิชชานำาไป
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ทำาความสงบก็ได้ ได้ฌาน ได้เกิดเป็นพระ

พรหม แต่ก็เกิดตายวนเวียนอยู่ ไม่พ้นไป 

ไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์   

ต่อไป ผมจะยกความสำาคัญมาอีก ๒ ข้อ 

แล้วก็บอกโทษของความไม่รู้อริยสัจและ

ประโยชน์ของการรู้อริยสัจ บอกหลาย

เรื่องๆ หลายๆ นัยไว้  ท่านทั้งหลายก็จะ

ได้อยากจะรู้อริยสัจ  ก่อนที่จะแยกแยะว่า

อริยสัจแต่ละข้อๆ มีอะไรบ้าง

๒.๗ เป็นหมวดธรรมที่ใครๆ คัดค้านไม่ได้

ความสำาคัญข้อที่ ๗ อริยสัจนั้นเป็นหมวดธรรม

ที่ใครๆ คัดค้านไม่ได้ พระพุทธเจ้าประกาศ

อริยสัจแล้ว ไม่ว่าเทวดา มาร พรหม หรือ

สมณะและพราหมณ์ ใครๆ ในโลกพร้อมทั้ง

เทวโลกก็คัดค้านไม่ได้ อริยสัจนั้นเป็นเรื่องที่

พระพุทธเจ้าบัญญัติข้ึนสำาหรับหมู่สัตว์ที่ยังมี

ความรู้สึก ยังมีการเสวยเวทนา อย่างเราทั่วไป

นี้ มีรูป มีนาม  มีอายตนะ ๖  ตา หู จมูก ลิ้น  

กายและใจ  กระทบอารมณ์เป็นผัสสะ เมื่อ

กระทบอารมณ์แล้วก็เป็นที่ตั้งของความรู้สึก 

คือ เวทนา  เป็นความรู้สึกสุข ทุกข์ อทุกขมสุข  

อย่างนี้ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรื่องอริยสัจ

สำาหรับสัตว์บุคคลเหล่านี้  ซึ่งเป็นธรรมะที่

ใครๆ ก็คัดค้านไม่ได้ พระองค์ไม่ได้บัญญัติ

อริยสัจแก่พวกต้นไม้ ใบหญ้า หรือตึกรามบ้าน

ช่อง อะไรต่างๆ  บัญญัติลงไปในบุคคลที่ยังมี

ความรู้สึกอยู่  อย่างนี้ 
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ในอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ๒๐/๖๒ 

ติตถายตนสูตร  พระพุทธองค์ตรัสว่า

อิมานิ  จตฺตาริ อริยสจฺจานีติ  ภิกฺขเว มยา  ธมฺโม

เทสิโต  อนิคฺคหิโต  อสํกิลิฏฺโ  อนุปวชฺโช  

อปฺปฏิกุฏฺโ  สมเณหิ  พฺราหฺมเณหิ  วิญฺญูหิ ..   

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมะอันเราแสดงไว้

แล้วว่า “อริยสัจ ๔ ประการเหล่านี้” 

อันใครๆ ข่มไม่ได้  ทําให้ไม่มัวหมองไม่ได้  

ไม่ถูกตําหนิ   อันสมณพราหมณ์ทั้งหลาย

ผู้รู้แจ้งไม่คัดค้าน  

ฉนฺนํ  ภิกฺขเว  ธาตูนํ  อุปาทาย  

คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ โหติ

โอกฺกนฺติยา สติ นามรูป  

นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ  

สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส 

ผสฺสปจฺจยา  เวทนา  

เวทิยมานสฺส โข  ปนาหํ  ภิกฺขเว  อิทํ ทุกฺขนฺติ 

ปญฺญเปมิ  อยํ ทุกฺขสมุทโยติ ... 

เพราะยึดมั่นถือมั่นธาตุ ๖ ประการ 

ความก้าวลงสู่ครรภ์ จึงมีขึ้น  

เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์ มีอยู่  นามรูปจึงมี  

เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี 

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี 

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็เราบัญญัติไว้ว่า “นี้ทุกข์ 

นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ และนี้ทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทา”  แก่บุคคลผู้เสวยอารมณ์อยู่

อนิคฺคหิโต อันใครๆ ข่มไม่ได้  

อสํกิลิฏฺโ  ทำาให้ไม่มัวหมองไม่ได้ 

อนุปวชฺโช  ไม่ถูกตำาหนิ 

อปฺปฏิกุฏฺโ  ไม่คัดค้าน

ธรรมะหมวดอริยสัจนั้น เป็นหมวดที่พระองค์

ทรงบัญญัติเอาไว้แล้ว ใครๆ ข่มไม่ได้  ดูหมิ่น

ดูแคลนไม่ได้  หรือใครจะมาบัญญัติสัจจะอะไร

อื่นที่ยิ่งไปกว่านี้  เอามาเทียบแล้วทำาให้อริยสัจ
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ดูด้อยลง อันน้ีทำาไม่ได้ สมณะและพราหมณ์

ที่เป็นวิญญูชนคัดค้านไม่ได้ ถอดถอนก็ไม่

ได้ สลับข้อก็ไม่ได้ พวกที่เป็นปุถุชนทั่วไป 

อาจคิดว่า น่าจะเอาเหตุขึ้นแสดงก่อน แล้ว

ค่อยแสดงเรื่องผล เอาทุกขสมุทัยที่เป็น

เหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นก่อน พอมีเหตุให้เกิด

ทุกข์ก็มีผลคือความทุกข์  การเดินทางคือ

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้ึนก่อน  เดินทางไป

แล้ว จะถึงทุกขนิโรธะคือพระนิพพาน เป็น

ผลของการเดิน พูดอย่างนี้ก็มีเหตุมีผล

เหมือนกันสำาหรับพวกปุถุชน แต่พระอริย

เจ้าท่านไม่ว่าอย่างน้ัน  สมณะพราหมณ์ท่ี

เป็นผู้รู้  เป็นวิญญูชนท่านไม่ว่าอย่างนั้น 

ท่านว่าตามพระพุทธเจ้า ท่านไม่คัดค้าน 

อย่างเราทั่วไปอาจจะว่า  ควรจะเอาข้อนั้น

ข้อนี้มาแสดง ดึงดูดความสนใจของผู้คน 

เป็นการตลาดก็ว่ากันไป บางคนพูดเรื่อง

ทุกข์ มันเครียดยังไงก็ไม่รู้ พูดเรื่องสุข

หน่อยก็แล้วกัน  เอาเรื่องพระนิพพาน  

ความสุขอย่างยอดเยี่ยมนี้ มาเป็นจุดขายก็แล้ว

กัน ปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีความสุข เขาว่าอย่าง

นี้ อันนี้ก็เอาข้อที่ ๓ เป็นจุดขายให้กับปุถุชนทั้ง

หลาย แต่เหล่าวิญญูชน เหล่าพระอริยเจ้าทั้ง

หลายทั้งปวงนั้น ไม่มีการคัดค้านพระพุทธเจ้า 

อริยสัจ ๔ เอาทุกข์ขึ้นก่อน ทุกขสมุทัย 

ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นลำาดับ

ต่อมา เพราะเป็นการแสดงตามความเป็นจริง 

บัญญัติตามความเป็นจริง กายกับใจเป็นของ

ไร้ตัวตน พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจมัน

ว่ามันเป็นอย่างนั้น  มันเป็นของไร้แก่นสาร ไร้

ตัวตน  ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ไม่ใช่

หญิง ไม่ใช่ชาย ไม่ใช่ตัวสุข เมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์ 

ตัณหาที่ทำาให้เกิดทุกข์มันก็จะอยู่ไม่ได้ นิโรธะ

ก็แจ้งประจักษ์ขึ้นมา อริยมรรคจึงเกิดขึ้น สิ่งที่

พระพุทธองค์สอนเป็นไปตามลำาดับดังนี้ ส่วน

พวกที่ไม่ใช่วิญญูชนอาจจะคัดค้าน ขัดข้อง

หรือว่าขัดใจบางประการก็ได้ แต่ท่านรับรอง
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ในที่นี้ว่า สมณะพราหมณ์ที่เป็นวิญญูนั้น

ไม่คัดค้าน  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการ

ถอดถอน เราเรียนก็เรียนไปตามอริยสัจนี่ 

เรื่องทุกข์ และเร่ืองความพ้นทุกข์  ให้รู้ทุกข์

ให้แจ่มแจ้ง ให้มีปัญญาเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์  

มันไม่ใช่สุข จะทิ้งมันได้ หมดสิ้นตัณหา ถึง

พระนิพพาน เรายุคนี้เวลาพูดถึงการทำาบุญ

หรือการปฏิบัติธรรม  ส่วนใหญ่จะมีคำาว่า

สุขๆ ปนมาอยู่เรื่อย อันนี้ก็เป็นการตลาด 

หลอกล่อพวกอยากได้ความสุข ถ้าเป็น

พระพุทธเจ้า เอาทุกข์ขึ้นข้างหน้าเลย 

ขนาดนี้ยังไม่ปล่อย ดังนั้น ต้องทุกข์หนัก

กว่านี้ ให้มันชัดกว่านี้ มันไม่ชัด  ไม่ยอม

ปล่อย ต้องมีปัญญาเห็นทุกข์ หนีไม่ออก

นั่นแหละ มันจึงปล่อยได้ ต้องเห็นว่าเป็น

ทุกข์เท่านั้น จึงจะปล่อย  

เราอยู่ในโลกนี้  มีสุขบ้างทุกข์บ้าง  แล้วก็มี

คนมาหลอกว่า  ทำาแบบนี้ แล้วจะสุขตลอด 

ทำาบุญ ปฏิบัติธรรมแบบนี้ จะเจอแต่ความสุข 

เขาก็หลอกเราได้ หวังว่าจะได้อย่างเขาโฆษณา 

ก็ไปปฏิบัติเอาความสุข แต่พระพุทธเจ้าตรัส

ว่า โลกนี้มีแต่ความทุกข์ ถ้าทุกข์ขนาดนี้ยังไม่

ปล่อย จงไปรู้ว่ามันทุกข์กว่าที่เป็นอยู่นี้ จนกว่า

จะปล่อยมันได้ จนกว่าตัณหาจะหมดไป 

จนกว่าจะหมดความคาดหวัง หมดความอยาก

ได้ หมดความต้องการโลกนี้

โลกนี้เป็นของเร่าร้อน ถ้ารู้สึกว่าโลกนี้ร้อนบ้าง

เย็นบ้าง ก็ให้ไปฝึกให้มีดวงตา ดูว่ามันร้อน

ทั้งหมด ไม่ใช่ร้อนบ้างเย็นบ้างอย่างนี้ จนกว่า

จะเลิกอยากได้ เลิกต้องการ อันนี้เป็นคำา

สอนแบบผู้เป็นวิญญูชนไม่คัดค้าน ส่วนพวก

ปุถุชนที่แสวงหาแต่สุข อาจจะคัดค้านก็ได้ 

อาจจะคิดว่าโลกมันก็มีอะไรดีๆ อยู่ มองโลก

ในแง่ดีอะไรก็ว่าไป มองโลกในแง่ดีก็มีความ

สุขนะ  พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ให้มองโลกในแง่

ดี ให้มองโลกตามที่มันเป็นจริง แล้วจะทำาให้
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พ้นทุกข์ โดยปกติแล้วท่านให้เห็นโทษ ถ้า

มองประโยชน์ เราก็จะเพลิดเพลินอยู่ เมื่อ

ใดมองเห็นโทษของมัน คือเห็นว่า มันเป็น

ของไร้แก่นสาร เป็นที่พึ่งไม่ได้จริง เอาเป็น

ที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้ นี้แหละจึงจะพ้น

จากมันไปได้   

พวกเราก็ชอบฝึกกันนะ มองในแง่ดี มอง

ในแง่ดีก็ดีเหมือนกัน ทำาให้เป็นสุข แต่

พระพุทธเจ้าสอนให้มองว่าเป็นทุกข์  ท่าน

ไม่ได้ให้มองว่ามันดี มันวิเศษอะไร ถ้า

มองว่า โลกนี้ยังมีส่วนดีอยู่บ้าง เราก็คง

ไม่ทิ้งมัน ถ้ามองว่ามีแต่ทุกข์ มีแต่สิ่งไร้

แก่นสาร มีแต่ของไร้ตัวตน ถ้าเห็นตาม

จริงอย่างนี้ ย่อมจะทิ้งได้ ตัณหาก็จะหมด

ที่ตั้ง นี้เป็นธรรมะชนิดที่สมณะพราหมณ์

ทั้งหลายผู้เป็นวิญญูชนนั้นไม่คัดค้าน ไม่

ถอดถอน ไม่มีการที่จะกลับข้าง ไม่มีการ

ทำาให้เศร้าหมอง หรือไม่เปลี่ยนเป็นอย่าง

อื่น พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า

ฉนฺนํ ภิกฺขเว  ธาตูนํ  อุปาทาย  คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ โหติ, 

เพราะยึดมั่นถือมั่นธาตุ ๖ ประการ 

ความก้าวลงสู่ครรภ์ จึงมีขึ้น  

ธาตุ ๖ ประการ คือ ธาตุดิน ธาตุนำ้า ธาตุไฟ 

ธาตุลม อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ นี้เป็น

ธาตุพื้นฐานของการกำาหนดอริยสัจ    อริยสัจนี้

จะถูกบัญญัติในกายในใจของบุคคล ทุกข์ก็ดี 

เหตุเกิดของทุกข์ก็ดี ที่สุดทุกข์ก็ดี ข้อปฏิบัติ

ให้ถึงความสิ้นสุดของทุกข์ก็ดี อยู่ในกายยาววา

หนาคืบที่มีใจเป็นครอง และมีความรู้สึกนึกคิด

นี้  ไปหาที่ต้นไม้ใบหญ้า อันนี้ไม่ได้

  
โอกฺกนฺติยา สติ นามรูป  

นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ  

สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส 

ผสฺสปจฺจยา  เวทนา  

เวทิยมานสฺส โข  ปนาหํ  ภิกฺขเว  อิทํ ทุกฺขนฺติ 

ปญฺญเปมิ  อยํ ทุกฺขสมุทโยติ ... 
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เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์ มีอยู่  นามรูปจึงมี  

เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี 

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี 

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เราบัญญัติไว้ว่า 

“นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ 

และนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” 

แก่บุคคลผู้เสวยอารมณ์อยู่ 

พระพุทธอง ค์บัญญัติ เรื่ อ งอริ ย สัจ ไ ว้   

สำาหรับพวกสัตว์บุคคลที่มีอายตนะ มีการ 

กระทบอารมณ์แล้ว เกิดความรู้สึกได้ พวก

ต้นไม้ ใบหญ้า มันรับรู้ได้ก็จริงอยู่ แต่มัน

เกิดเวทนาไม่ได้ เกิดความรู้สึกไม่ได้ จึง   

ไม่ได้บัญญัติอริยสัจสำาหรับพวกต้นไม ้

ใบหญ้า เหล่านั้น  สิ่งมีชีวิตในทางพุทธ

ศาสนากับทางวิทยาศาสตร์ก็แตกต่างกัน 

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอริยสััจ พระพุทธ

องค์หมายเอาเฉพาะแต่สิ่งมีชีวิตที่กระทบ

อารมณ์แล้ว ทำาให้เกิดเวทนาได้ ก่อให้เกิด

ความรู้สึกได้ รู้สึกชอบ รู้สึกชังได้ รู้สึกยินดี 

รู้สึกยินร้ายได้ ซึ่งก็คือพวกเราทั้งหลาย รวมทั้ง

เทวดา พรหม และสัตว์อบาย

 

๒.๘  เป็นสิ่งที่ควรทำาโยคกรรม

ความสำาคัญข้อที่ ๘  อริยสัจนั้น เป็นสิ่งที่ควร

ทำาโยคกรรม เพื่อให้รู้จักมัน คำาว่า โยคกรรม 

แปลว่า การกระทำาที่เป็นระบบ เป็นแบบแผน 

มีหลักการที่ถูกต้องจึงจะได้ผล ถ้าทำาไม่ถูก

ต้องตามหลักการก็จะไม่ได้ผล เป็นคำากลางๆ 

เราทั้งหลายคงรู้จักโยคะเหมือนกัน โยคะใน
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แง่ร่างกาย ถ้าใครต้องแข็งแรง รักษาโรค

อะไรต่างๆ ก็ต้องทำาให้ถูกหลักการ จะดัด

หลัง ดัดกายให้โค้ง อย่างพวกฤษี ถ้าดัดไม่

ถูก  อาจจะเจ็บปวด อย่างนี้นะ อันนั้นเป็น

โยคะทางกาย   

โยคะด้านนามธรรมก็ต้องมีหลักการที่ถูก

ต้องเช่นกัน การจะรู้อริยสัจ ไม่ใช่รู้ได้ลอยๆ 

ต้องมีหลักการ   ต้องมีโยคกรรม   คือการ

กระทำาที่ถูกต้องตามหลักการ ตามหลัก

วิธีที่ถูกต้อง พูดตามภาษาสมัยใหม่ คือถูก

ตามเทคนิค ต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องจึงจะ

ได้ผล ถ้าเทคนิคไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ผล ต้อง

มีการลงมือทำา ต้องมีความพากเพียรทำาไป

เรื่อยๆ แล้วต้องถูกหลักการด้วย จึงจะได้

ผล ถ้ามีความเพียรไปเรื่อยๆ แต่ทำาไม่ถูก

หลักการ อย่างนี้ก็ได้ขยัน แต่ไม่ได้รู้อริยสัจ 

ถ้ารู้หลักแต่ไม่ขยัน อย่างนี้ก็ไม่ได้ ต้องขยัน

และถูกหลักการด้วยจึงจะได้ผล  

ในพระสูตรเป็นอันมากพระพุทธองค์ก็ตรัสให้

ทำาโยคะ เช่น ทรงแสดงเรื่องสังสารวัฏยาวนาน 

เพราะไม่รู้อริยสัจ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอ

พึงกระทำาความเพียร เพื่อรู้อย่างนี้ว่า นี้ทุกข์ 

เป็นต้น ถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎก พระสูตร

เช่นนี้ก็จะมีเป็นอันมาก 

คำาว่า จงทำาความเพียร พึงกระทำาความเพียร 

จงประกอบความเพียร เพื่อให้รู้ตามความเป็น

จริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธะ นี้

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา แปลมาจากภาษา

บาลีว่า โยโค กรณีโย คือ โยคะเป็นสิ่งที่พึง

กระทำา โยคะเป็นสิ่งที่ต้องกระทำา โยคกรรม 

เป็นความเพียรชนิดหนึ่ง เป็นความเพียรที่

ประกอบไปด้วยสติปัญญา มีสัมมาทิฏฐิ  เข้าใจ

ด้วยหลักการที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพียรแบบวัวแบบ

ควาย ดิฉันจะทำาความเพียร เพียรใหญ่เลย แต่

ไม่รู้เรื่อง อันนี้ไม่ใช่โยคะ เหมือนกับที่ผมยก

ตัวอย่างเรื่องโยคะด้านร่างกาย เห็นคนอื่นเขา
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ตัวอ่อน นั่ง เหยียดอะไรต่างๆ ได้ดี เราไป

ทำาไม่ถูกหลักการไม่ได้นะ ต้องทำาถูกหลัก

การ อันนี้แหละเรียกว่าโยคะ ภาษาสมัย

ใหม่มีผู้เอามาแปลง ผู้ที่ทำาโยคะเรียกว่า

โยคี โยคี แปลว่า ผู้ทำาโยคะ คือผู้ปฏิบัติถูก

ต้องตามหลัก

การเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ เรานึกถึงคน

ที่หนวดยาวๆ บวชตามป่า อันนี้เขาก็ทำา

โยคกรรมเหมือนกัน แต่เขาทำาโยคะ โดย

มีวัตถุประสงค์ให้ร่างกายดีบ้าง ทำาให้ไม่

ต้องการกามคุณบ้าง ทำาให้เข้าฌานบ้าง 

ทางพุทธศาสนาเรานี้ มีโยคกรรมเหมือน

กัน แต่ทำาเพื่อรู้อริยสัจ เรียกผู้ปฏิบัติว่าโยคี

ได้เหมือนกัน แต่หลังๆ โยคีอย่างพวกเราก็

เพี้ยนไป กลายเป็นโยคุยไป ไปที่ไหนก็คุย

จ๊อกๆ แจ๊กๆ เรื่องปฏิบัติธรรม เรื่องความ

เพียร เรื่องจะรู้อริยสัจ หายไป ไปปฏิบัติ

ธรรมก็หาแต่เพื่อนคุยอยู่นั่น 

ในสังยุตตนิกาย มหาวารมรรค  ๑๙/๑๖๕๔  

พระพุทธองค์ตรัสว่า 

สมาธึ  ภิกฺขเว  ภาเวถ

สมาหิโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยถาภูต  ปชานาติ

ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ   โยโค  กรณีโย   

อย  ทุกฺขสมุทโยติ  โยโค  กรณีโย  

อย  ทุกฺขนิโรโธติ   โยโค  กรณีโย   

อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญ

สมาธิเถิด

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว 

ย่อมรู้ตามความเป็นจริง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น โยคกรรม

เพื่อให้รู้ว่า นี้ทุกข์ อันเธอทั้งหลายพึงกระทํา   

โยคกรรมเพื่อให้รู้ว่า นี้ทุกขสมุทัย 

อันเธอทั้งหลายพึงกระทํา  

โยคกรรมเพื่อให้รู้ว่า นี้ทุกขนิโรธ 

อันเธอทั้งหลายพึงกระทํา  

โยคกรรมเพื่อให้รู้ว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

อันเธอทั้งหลายพึงกระทํา
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อิทํ ทุกฺขนฺติ โยโค กรณีโย  

โยคกรรมเพื่อให้รู้ว่า นี้ทุกข์ อันเธอทั้ง

หลายพึงกระทํา   

พึงกระทำาความเพียรชนิดที่เป็นโยคะ ทำา

โยคกรรมเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้

คือทุกข์ ต้องฝึกจนรู้ว่านี้คือทุกข์ ร่างกาย

จิตใจเป็นทุกข์ กายนี้เป็นทุกข์ ใจนี้เป็น

ทุกข์ ต้องทำาโยคกรรม ให้รู้อย่างนี้ให้ได้  

ถ้ายังรู้ไม่ได้ ไม่ใช่มันไม่ทุกข์นะ เรายังไม่

ได้ทำาโยคะ เลยยังไม่เห็น ต้องทำาไปเรื่อย

จนกว่าจะรู้ว่านี้คือทุกข์ ถ้ายังไม่รู้ว่า ที่นั่งๆ 

อยู่นี้เป็นตัวทุกข์ ไม่ใช่ไม่ทุกข์นะ ทุกข์

ทั้งนั้นแหละ ไม่รู้แล้วไปนอนกอดทุกข์ไว้  

พระพุทธเจ้าบอกว่า โลกทั้งหมดมันเป็น

ทุกข์ สังขารทั้งหมดมันเป็นทุกข์ ถ้าเราไม่รู้

ก็แสดงว่า ยังไม่ได้ทำาโยคะ

 

อย  ทุกฺขสมุทโยติ  โยโค  กรณีโย 

โยคกรรมเพื่อให้รู้ว่า นี้ทุกขสมุทัย 

อันเธอทั้งหลายพึงกระทํา 

พึงกระทำาโยคกรรม คือ ความเพียรที ่ม ี

แบบแผน ถูกต้องตามหลักการ เพื่อให้รู้ว่านี้

ทุกขสมุทัย ความเพลิดเพลินยินดี อันทำาให้

เกิดในภพใหม่อีก ความยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆ 

ความไม่เห็นโทษ นี้เป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิด

ทุกข์ ปุถุชนทั่วไปฟังแล้วอาจจะงง ตามองเห็น

รูป  ก็ดีอยู่ มองเห็นโน่น มองเห็นนี่ ไม่มีปัญญา

เห็นโทษของการมองเห็น นี้ก็เป็นทุกขสมุทัย  

ได้ฟังเสียง เสียงโน่น เสียงนี่ ไม่เห็นโทษของ

การฟัง อย่างน้ีก็เรียกว่าไม่รู้ทุกขสมุทัย มันเพลิน

มันยินดี พอใจที่ได้รับรู้เสียง   

เรื่องอริยสัจ ๔ เป็นเรื่องที่ควรทำาโยคกรรม 

ทำาความเพียรที่มีหลักการ ทำาให้ถูกเทคนิค 

เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่า อุปาทานขันธ์ ๕ 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

กายและใจ ที่เป็นผลมาจากอุปาทานนี้คือ

ทุกข์  ความเพลิดเพลิน  ยินดี  ในการมอง

เห็น ได้ยิน ดมกลิ่น รู้รส สัมผัส คิดนึกโดย

ไม่เห็นโทษ นี้คือทุกขสมุทัย ไม่เห็นโทษ

คือเพลิน เรามองเห็นโทษของในโลกนี้ไหม  

ถ้ามองไม่เห็นแสดงว่าเพลินอยู่กับโลก

นี้  มันเป็นกฎตายตัว ไม่ใช่ว่า ดิฉันไม่เห็น

เพลินอะไรเลย ไม่เห็นเพลินอะไรเลยแสดง

ว่าเพลินหนัก ไม่มีปัญญาที่จะมองเห็น ต้อง

เห็นว่าเป็นทุกข์ เห็นว่าเป็นโทษ เห็นว่ามัน

เป็นของเกิดดับ เป็นของเปลี่ยนแปลง เป็น

ของบังคับไม่ได้ อย่างนี้จึงจะละความเห็น

ผิด ละความยึดมั่นถือมั่นได้ นั่งๆ อยู่ เอ.. 

ก็ไม่เห็นผิดอะไร  ไม่เห็นถูก เดี๋ยวก็เห็นผิด   

หากไม่ได้ทำาอะไรให้ถูก แสดงว่ายังผิดอยู่  

หน้าที่ของเราทั้งหลาย คือต้องทำาโยคะไป

เรื่อยๆ จนกว่าจะรู้ตามที่เป็นจริง อันนี้ก็

เป็นความสำาคัญของอริยสัจข้อที่ ๘ 

เรื่องความสำาคัญของอริยสัจ จะพูดเพียงเท่านี้ 

ถ้าท่านไหน อยากทราบความสำาคัญแง่อื่นๆ ก็

ต้องไปอ่านเอง เพราะในพระไตรปิฎกมีเยอะ

มาก ผมยกมาเฉพาะบางเรื่อง 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

หัวข้อที่ ๓

โทษของการไม่รู้อริยสัจ

ต่อไปจะกล่าวถึงโทษของการไม่รู้อริยสัจ  เมื่อ

กล่าวถึงโทษแล้ว ก็จะกล่าวถึงประโยชน์ หรือ

คุณของการรู้อริยสัจว่าเป็นอย่างไร  โทษเป็น

อย่างหนึ่ง ประโยชน์ก็ตรงกันข้ามเท่านั้นเอง
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๓.๑ ทำาให้ท่องเที่ยววนเวียนไม่สิ้นสุด 

ข้อที่ ๑ ความไม่รู้อริยสัจนั้น ทำาให้ท่อง

เที่ยววนเวียนไม่สิ้นสุด เราทั้งหลาย รวม

ทั้งพระพุทธเจ้าและเหล่าอริยสาวก ถ้า

ยังไม่รู้อริยสัจก็จะต้องมีการวนเวียนไป

เรื่อยๆ ต่อเมื่อรู้อริยสัจแจ้งสมบูรณ์แล้ว 

เมื่อนั้นแหละจึงจะหยุดวนเวียนได้ ถ้ายัง

ไม่รู้อริยสัจ ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังวนเวียนไปอีก

ยาวนานมากแค่ไหน  ยังหาจุดจบไม่ได้  

ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค ๑๙/๑๖๙๘ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

 
จตุนฺน   ภิกฺขเว   อริยสจฺจาน  อนนุโพธา  อปฺปฏิเวธา  

เอวมิท  ทีฆมทฺธาน  สนฺธาวิต  สสริต  มมญฺเจว  

ตุมฺหากญฺจ ...

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่ตรัสรู้ เพราะ

ไม่แทงตลอด ซึ่งอริยสัจทั้งหลาย ๔ ประการ  

เราและเธอทั้งหลายจึงวนเวียนท่องเที่ยวไป  

ตลอดกาลอันยาวนานอย่างนี้ 

ในขณะที่พระองค์ยังไม่รู้อริยสัจ พระพุทธ

องค์ก็ท่องเที่ยวไปเหมือนกัน ทรงยอมรับ ที่

พระองค์ท่องเที่ยวไป  จนมีประวัติเป็นพระเจ้า 

๕๐๐ ชาติ ชาดกนั้นชาดกนี้ ที่พระองค์ท่อง

เที่ยวไปอย่างนั้น ก็เพราะไม่รู้อริยสัจเหมือน

กัน ถ้าพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแล้ว ก็

จะไม่ท่องเที่ยวอีกต่อไป พอรู้แล้วก็เลิกท่อง

เที่ยว ความติดข้องอยู่ในภพก็ถูกถอนออกไป 

ถ้ายังไม่รู้อริยสัจ ไม่รู้ว่าภพทั้งหมดมันเป็นทุกข์ 



117116

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

จะถอนความชอบ ความพอใจได้ไหม ถอน

ไม่ได้ เหมือนกับเราไม่เห็นโลกนี้เป็นทุกข์ 

ก็ถอนความพอใจ ถอนความเพลิดเพลิน

ยินดี ถอนความติดอกติดใจไม่ได้ เมื่อใดที่

เห็นโลกนั้นเป็นทุกข์ กายและใจนี้เป็นทุกข์ 

อย่างนี้จึงจะถอนได้  

ความจริงมันเป็นอย่างนี้ เราทั้งหลายที่

เรียนไป อาจจะบอกว่า โลกนี้มันช่างร้าย

เหลือเกิน โลกนี้มันร้ายอย่างนี้จริงๆ มัน

เป็นไฟเผา ลุกพรึบๆ อยู่ พระพุทธเจ้าทรง

อุปมาไว้หลากหลายเหลือเกิน มองเห็น

เหว มีภิกษุมาถาม เหวที่ใหญ่กว่านี้มีไหม 

พระพุทธเจ้าข้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า มี

ความเกิดเป็นเหวท่ีใหญ่กว่าน้ีอย่างประมาณ

ไม่ได้ ความเกิดเพราะความไม่รู ้อริยสัจ 

เป็นเหวที่ใหญ่กว่านี้อีก อย่างนี้นะ ถ้ามีคน

เดินไปเจออะไร มาถามว่า อะไรใหญ่กว่านี้

พระพุทธองค์ก็ทรงบอกเสมอว่า ความเกิด

เพราะไม่รู้อริยสัจนี้มันใหญ่สุด ไปเจอท่ีมืดๆ 

น่ากลัวๆ กลัวผี มืดและน่ากลัวกว่านี้มีไหม 

พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ก็บอกว่า มี ความเกิด

เพราะไม่รู้อริยสัจนี้ มืดและน่ากลัวกว่านี้อีก 

มันเป็นอย่างนี้  

๓.๒   ทำาให้ประสบกับภาวะที่ไม่น่า

ปรารถนาเป็นอันมาก

ต่อไป โทษของการไม่รู้อริยสัจข้อที่ ๒ การ

ไม่รู้อริยสัจนั้นทำาให้ประสบกับภาวะที่ไม่น่า

ปรารถนาเป็นอันมาก ภาวะที่ไม่ปรารถนา 

ท่านก็คงจะเห็นเยอะแยะในโลกนี้ จากเป็น
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

มนุษย์แล้วก็ตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน  

เกิดเป็นมนุษย์แต่กินเหล้าเมายา ฆ่าสัตว์ 

ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ไม่เลี้ยงดูพ่อ

แม่ มีแต่เรื่องที่ดูแล้วไม่น่าปรารถนา ไม่

น่าพอใจเยอะแยะ ทำาไมจึงเป็นอย่างนั้น 

ก็เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจ ถ้ารู้อริยสัจแล้ว 

ภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเหล่านั้นก็จะหมด

ไป การที่จะไปเกิดเป็นหมา เป็นแมว เป็น

กิ้งกือ เป็นหนอน ก็ไม่มีแล้ว การที่จะกลาย

เป็นคนที่ไม่เลี้ยงดูพ่อ ไม่เลี้ยงดูแม่ ก็เป็น

ไปไม่ได้ จะไปผิดศีลก็ไม่ได้ จะไปด่าคนอื่น 

จะไปทำาร้ายคนอื่นก็ไม่ได้ 

อะไรต่างๆ  ที่ไม่น่าปรารถนาในโลกนี้เยอะ

ไหม เยอะมากมายเหลือเกิน ไม่ได้มีคน 

ไม่มีสัตว์อะไรท่ีจะบังคับควบคุม  เป็นเพราะ

ความไม่รู้อริยสัจเท่านั้น  เมื่อใดที่รู้อริยสัจ

แล้ว ก็จะไม่มีสภาวะที่ไม่น่าปรารถนา

อย่างนั้นเกิดขึ้น  ตอนนี้เราทั้งหลายยังไม่

ทำาผิดอย่างเขา ถ้ายังไม่รู ้อริยสัจ เป็นไปได้ที

เดียว ที่เราจะมีสภาวะที่ไม่น่าปรารถนาอย่าง

น้ัน  ฉะน้ันไม่ควรรังเกียจกัน ไม่ต้องรังเกียจคน

นั้นคนนี้อะไรให้มาก ไม่ต้องว่าคนอื่น เพราะที่

เราไปว่าคนอื่นไว้นั้นแหละ เราก็สามารถเป็น

อย่างนั้นได้เช่นเดียวกัน เพราะอะไร เพราะยัง

ไม่รู้อริยสัจ  

ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  ๑๙/๑๗๕๗ 

พระพุทธองค์ตรัสว่า

เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปมตฺตกา เต สตฺตา เย มนุสฺเสสุ

ปจฺจาชายนฺติ,  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา เย 

อญฺญตฺร  มนุสฺเสหิ  ปจฺจาชายนฺติ.  ต   กิสฺส   เหตุ.

อทิฏฺตฺตา  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อริยสจฺจานํ .. 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล สัตว์

ทั้งหลายเหล่าใด ย่อมกลับมาเกิดในมนุษย์ 

สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อย โดยที่

แท้ สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมกลับมาเกิด 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อื่นจากมนุษย์ สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น มี

จํานวนมากกว่า ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ดู

ก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความที่อริยสัจ

อันสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เห็นแล้ว

สภาวะที่น่าปรารถนา คือเราเป็นมนุษย์ 

น่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีก หรือเกิดเป็น

เทวดาก็ว่าไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว สัตว์ทั้ง

หลายตายแล้ว ที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์

อีกนี้น้อยมาก เกิดเป็นสัตว์อบาย เราไม่

ปรารถนานะ แต่ไปเกิดอยู่เรื่อย อยากไป

เกิดเป็นหมาไหม ไม่อยาก ถ้าไม่รู้อริยสัจ

ก็เตรียมตัว เตรียมใจไว้ ระวังๆ ไว้  อยาก

จะเกิดเป็นคนยากจนไหม ก็ไม่อยาก ถ้า

ไม่รู้อริยสัจ ก็มีโอกาสเป็นไปได้  อยากจะ

เป็นคนดี อยากจะเป็นคนกตัญญู ก็อยาก

ไปเถอะ ถ้ายังไม่รู้อริยสัจก็อาจจะกลับข้าง

ไปได้ 

ในการเปรียบเทียบนี้  พระพุทธองค์ทรงมี

อุปมาหลายอย่าง เช่น พระองค์ทรงเอาเล็บ

ช้อนลงไปในแผ่นดิน  แล้วตักฝุ่นขึ้นมา  ถาม

ภิกษุทั้งหลายว่า ระหว่างฝุ่นในเล็บนี้กับดินใน

แผ่นดินอันไหนมากกว่ากัน ภิกษุก็บอกว่า ใน

แผ่นดินนั้นมากกว่า ที่เล็บของพระองค์นั้นมี

นิดหน่อยเท่านั้นเอง ไม่ถึงส่วนเสี้ยว เทียบกัน

ไม่ได้ พระองค์ก็บอกว่า สัตว์ทั้งหลายที่มาเกิด

มาเป็นมนุษย์อีก ก็เหมือนฝุ่นในเล็บ ส่วนสัตว์

ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ เป็นเทวดา ตายแล้วไป

เกิดในอบาย มากเหมือนกับแผ่นดินนั่นแหละ 

ไม่ต้องพูดถึงสัตว์ที่เคยเกิดในอบาย  ตายแล้ว 

โดยมากก็เกิดในอบายนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วพา

กันจะประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนา

สิ่งเลวร้ายอะไรต่างๆ เยอะแยะมากมายในโลก

นี้ เราไม่ได้ต้องการให้มันเลวร้าย แต่เป็นเพราะ

ความไม่รู้อริยสัจเท่านั้น  ถ้าจะโทษ  ก็โทษได้

เพียงสิ่งเดียว คือความไม่รู้ สมมติมีคนด่าท่าน 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ท่านจะโทษได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ

เขาไม่รู้ ถ้าเขารู้อริยสัจ เขาจะไม่มีทางด่า

ท่านเลย เป็นไปไม่ได้  

สภาวะที่ไม่น่าปรารถนาอื่นๆ ก็มีหลาก

หลาย จะยกมาบางอย่าง หากใครอยาก

รู้ว่าเยอะขนาดไหน  ก็ไปอ่านเองก็แล้วกัน  

นี่ยกมาพอเป็นตัวอย่าง 

อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ถลชา ...

สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด  เกิดบนบก สัตว์ทั้ง

หลายเหล่านั้นมีประมาณน้อย โดยมาก

เกิดในนํ้า

ถลชา, ถล แปลว่า บก สัตว์ที่เกิดบนบก

นั้นมีประมาณน้อย ส่วนพวกที่เกิดในนำ้า

นั้นมีประมาณมาก พวกสัตว์บกนั้นมีน้อย

นิด พวกสัตว์นำ้ามีเยอะมาก ที่เป็นเช่นนั้น

เพราะไม่รู้อริยสัจ

อปฺปมตฺตกา เต สตฺตา เย มชฺฌิเมสุ ชนปเทสุ 

ปจฺจาชายนฺติ ...

สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ย่อมกลับมาเกิดใน

มัชฌิมชนบท สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น

มีประมาณน้อย โดยมากเกิดใน

ปัจจันตชนบท
อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺานา  

ปฏิวิรตา ...

สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด  เป็นผู้งดเว้นจากการดื่ม

สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาท  

สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อย   

โดยมากไม่งดเว้น 

ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปรณรงค์อะไรไปให้มัน

ยุ่งยาก เพราะมันเป็นธรรมดาของผู้ไม่เห็น

อริยสัจ มักทำาอะไรให้ประสบกับภาวะที่ไม่น่า

ปรารถนา รวมทั้งตัวท่านเองด้วย ที่ชอบไปว่า

เขาดื่มสุราเมรัย สักหน่อยท่านก็จะเป็นแบบ

เขานั่นแหละ เพราะอะไร เพราะไม่รู้อริยสัจ  
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อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

จงพยายามฝึกให้รู้อริยสัจเท่านั้น อย่าไปดู

คนอื่นเขา 

อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  มตฺเตยฺยา ...

สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด เป็นผู้ดูแลมารดา 

สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อย 

โดยมากไม่ดูแล

อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  เปตฺเตยฺยา ..

สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด เป็นผู้ดูแลบิดา 

สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อย

โดยมากไม่ดูแล

อปฺปมตฺตกา  เต  สตฺตา  เย  อริเยน  

ปน  ปญฺญาจกฺขุนา  สมนฺนาคตา ...

สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด เป็นผู้ประกอบด้วย

ปัญญาจักษุ สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น

มีประมาณน้อย โดยมากเป็นผู้ไม่ประกอบ

ด้วยปัญญาจักษุ ไม่มีตาปัญญา

สัตว์ที่มีปัญญาจักษุ มีดวงตามองเห็นความจริง 

รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรถูก อะไรผิด อะไร

เป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล รู้ตามความเป็นจริงนี้

น้อยมาก ฉะนั้นท่านทั้งหลายมองดูแต่ละคน

ด้วยนะ ชาวโลกนั้นเชื่อใครไม่ได้เลย เชื ่อได้

ยากมาก เพราะคนมีปัญญาจักษุนี้น้อยมาก

จริงๆ เขาก็พอๆ กันกับเรานั่นแหละ มั่วพอๆ 

กัน ฉะนั้นโทษอะไรใครก็ไม่ได้  ไม่รู้อริยสัจ

เท่านั้น สภาวะอื่นๆ มีอีกมากมาย   ท่านทั้ง

หลายไปดูเอาก็แล้วกัน  อะไรท่ีไม่น่าปรารถนาท่ี

ได้ประสบก็เพราะยังไม่รู้อริยสัจ    จะไปโทษ

นั่นโทษนี่ก็ไม่ได้ บอกว่า นี่ฉันไม่ได้ทำาผิดอะไร  

ฉันไม่ได้ผิดสักหน่อย ทำาไมต้องมาเจอเรื่องนั้น

เรื่องนี้ ท่านอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ แต่แท้จริง

แล้ว ท่านผิดเต็มๆ คือไม่รู้อริยสัจ เพราะฉะนั้น  

ถ้าเกิดมาแล้ว ให้รู้ไว้เถิดว่า ท่านผิดแล้ว คือ 

ผิดที่ไม่รู้อริยสัจนั่นแหละ เราทั้งหลายยอมรับ

อย่างนั้นไหม เอ๊ะ.. ทำาไมฉันจึงได้นั่นได้นี่ ฉัน

ไม่ได้ผิดอะไรนี่นา ไม่ได้ทำาผิดอะไร โดยความ
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อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

จริง เรานั่นแหละผิดเต็มๆ ผิดที่มาเกิด

เพราะไม่รู้อริยสัจนั่นแหละ พอเข้าใจไหม 

ผิดตั้งแต่เกิดนั่นแหละ เพราะฉะนั้น เรา

เกิดมาแล้ว จะมาบอก ฉันไม่ได้ทำาผิดอะไร 

นี้ก็เป็นคำาพูดปุถุชนเท่านั้นเอง มันวนเวียน

ไปเรื่อยๆ ความไม่รู้อริยสัจทำาให้มีโทษ คือ 

ได้ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเป็น

อันมาก ลองไปหาดูภาวะที่ไม่น่าปรารถนา

ในโลก ซ่ึงมีมากมายเหลือเกิน

๓.๓ ทำาให้สถานที่เกิดไม่แน่ไม่นอน 

ต่อไปข้อที่ ๓ คือ ทำาให้สถานที่เกิดไม่แน่ 

ไม่นอน วนเวียนไปเรื่อย ถึงแม้ชาตินี้ท่าน

จะทำาดีเยอะแยะ ก็มีโอกาสไปอบายได้ เรา

ทั้งหลายยังไม่รู ้อริยสัจ ทุกคนย่อมเหมือนๆ 

กัน คือนิ่งนอนใจไม่ได้ ประมาทไม่ได้แม้แต่

วินาทีเดียว ทุกคนล้วนมีโอกาสตกไปอบายทั้ง

นั้น แม้จะทำาดีมาเยอะขนาดไหนก็ตาม เรา

ทั้งหลายไปอ่านเรื่องคนทำาดีแล้วไปสวรรค์กัน 

เราก็ทำาความดีบ้าง เสร็จแล้วก็พากันมัวนอน

ประมาทอยู่ วันหลังต้องไปอ่านคนทำาดีแล้วไป

อบายจะได้เลิกประมาทเสียที โดยส่วนใหญ่

เขาพูด สอนธรรมะท่าน เขาไม่สอนเรื่องพวก

นั้น เพราะเขากลัวท่านจะตกใจเสียก่อน เขา

ก็เอาเรื่องการทำาความดีแล้วได้ไปสวรรค์ มี

ตัวอย่างโน้นตัวอย่างนี้มาอ่านให้ฟัง    แต่มันมี

พอๆ กัน    ระหว่างทำาดีแล้วไปสวรรค์กับทำาดี

แล้วไปอบาย แต่เขาไม่เอามาพูด  เขากลัวท่าน

ตกใจ ฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องไปหาอ่านไว้จะ

ได้ไม่ประมาท ไม่ใช่เขาบอกว่าทำาความดีแล้ว

ไปสวรรค์ มีตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้มาให้ท่าน 

ท่านก็ทำา  ทำาไปแล้วก็ประมาทอยู่  ไปอ่านคน

ทำาดีแล้วไปอบายบ้าง จะได้เลิกประมาท 
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อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

พวกที่ไม่รู ้อริยสัจนั้น สถานที่เกิดเขา

นั้นล้วนแล้วแต่ไม่แน่นอน ตัวอย่างก็มี

มากมายเหลือเกินในพระไตรปิฎก ถ้ายัง

ประมาทอยู่มาก ต้องไปอ่านเพื่อเตือนใจ

ตัวเอง ไม่ใช่อ่านเฉพาะฝ่ายดีแล้วนอนกอด

ไว้อย่างนั้น อย่างนี้ไม่ปลอดภัย  เป็นคน

ประมาทเกินไป  

ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๑๖ 

พระพุทธองค์ตรัสว่า

เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ทณฺโฑ  อุปริเวหาส  ขิตฺโต 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่อนไม้อันบุคคลขว้าง

ขึ้นไปบนอากาศ 

สกิมฺปิ  มูเลน  นิปตติ  

บางคราว ย่อมตกลง  ด้านโคน  

สกิมฺปิ   มชฺเฌน   นิปตติ

บางคราว ย่อมตกลง ตรงกลาง  

สกิมฺปิ  อคฺเคน  นิปตติ 

บางคราว ย่อมตกลง ด้านปลาย  แม้ฉันใด  

เวลาโยนท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศ แน่นอนไหม

ว่าจะลงทางไหน ไม่แน่เลย ท่านทั้งหลายก็

เหมือนกัน เพราะไม่รู้อริยสัจ ทำาดีบ้าง ทำาไม่

ดีบ้าง เวียนว่ายตายเกิด เป็นดังท่อนไม้เหมือน

ถูกโยนอยู่อย่างนี้ จะตกที่ไหน  ไม่แน่นอน ถ้า

พากันประมาทว่า ทำาบุญแล้วจะได้ไปสุคติโลก

สวรรค์ อย่างนี้เป็นพวกไม่รู้เรื่อง และสอนให้

เราประมาท พระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนี้ สอน

ว่า สังขารทั้งหลายล้วนแล้วแต่ไม่แน่นอน มี

ความเสื่อมไปเป็นธรรมดาของมันอย่างน้ัน 

ต้องรีบทำากิจให้สำาเร็จด้วยความไม่ประมาท 

ปัจฉิมโอวาทท่องอยู่ทุกวัน แต่ประมาทอยู่ทุก

วัน วนๆ อยู่ทุกวัน ไม่รู้จะทำายังไง   
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อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อวิชฺชานีวรณา  สตฺตา  

ตณฺหาสญฺโญชนา  สนฺธาวนฺตา  สสรนฺตา,  

สกิมฺปิ  อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  คจฺฉนฺติ, 

สกิมฺปิ ปรสฺมา โลกา  อิม  โลก  อาคจฺฉนฺติ.  

ต  กิสฺส  เหตุ. 

อทิฏฺตฺตา  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อริยสจฺจาน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล

สัตว์ทั้งหลายที่ถูกอวิชชาบังตา ถูกตัณหา

ผูกไว้ เมื่อท่องเที่ยว วนเวียนไปอยู่ 

บางคราว จากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น บางคราว 

จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้  ข้อนั้นเป็นเพราะ

เหตุไร  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความ

ที่อริยสัจอันสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้

เห็นแล้ว

สัตว์ทั้งหลาย ตายจากมนุษย์นี้ บางทีก็ไป

เป็นเทวดาบ้าง บางทีก็ไปเป็นสัตว์อบาย

บ้าง ไปเป็นพรหมบ้าง ส่วนใหญ่มาทาง

อบายนี่แหละ บางทีก็จากโลกมนุษย์นี้ไปสู่

โลกอื่นบ้าง บางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลก

นี้บ้าง จากเทวดามาเป็นมนุษย์  จากพรหมมา

เป็นมนุษย์ หมดกรรมจากอบายมาเป็นมนุษย์ 

บางคนก็อาจจะหลุดจากความเป็นไส้เดือนมา 

ดูสภาพเอาเองก็แล้วกัน  ชอบคุ้ยๆ เขี่ยๆ ขีดๆ 

เขียนๆ  นั่งฟังธรรมะไป ขีดไป ฟังธรรมะจบ 

ได้โดราเอมอนมาตัวหนึ่ง นี่พวกไส้เดือนอะไร

ประมาณนั้น ดูเอาเองก็แล้วกัน มันติดนิสัยมา 

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่เห็นอริยสัจ  

ท่านทั้งหลายที่ได้ฟัง เรานั้นเหมือนท่อนไม้ที่

ถูกโยนขึ้นไปแล้ว ไม่แน่ไม่นอน ไม่รู้จะตกลง

มาด้านไหน ทำาบุญ ทำาคุณงามความดีอะไร

ต่างๆ หรือทำาดีบ้างไม่ดีบ้าง ก็ล้วนตกลงอยู่

ภายใต้ความไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้น เพราะอะไร 

เพราะไม่รู้อริยสัจทั้ง ๔ นี้เป็นโทษของความ

ไม่รู้อริยสัจ 
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๓.๔ ทำาให้สร้างทุกข์ ความเร่าร้อน ให้

แก่ตัวเอง 

ข้อที่ ๔ การไม่รู้อริยสัจ ทำาให้บุคคลนั้น 

สร้างทุกข์ สร้างความเร่าร้อน และความ

มืดบอดให้แก่ตัวเอง   ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ

ว่าเขาหลงยินดีในสังขารทั้งหลาย หลง

ยินดีในชาติ  หลงยินดีในชรามรณะ โสกะ 

ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสะ พา

กันปรุงแต่งเพื่อที่จะได้เกิด แก่ เจ็บ ตาย

อีก พูดง่ายๆ ก็เหมือนกับแช่งตัวเอง หรือ

โยนตัวเองไปในเหวเหมือนกับคนโกรธกัน 

เป็นศัตรูกัน จ้องจะฆ่ากันทิ้ง อะไรอย่างนั้น  

เราทำาบุญก็ขอให้เกิดอีก คือ แช่งตัวเองให้ได้

ตาย คนเราเกิดมาไม่ตาย มีไหม ไม่มี อยาก

ตายหลายๆ ที ขอตายอีกสักรอบเถิด หาโน่น

หานี่มากมาย  เพื่อจะได้เศร้าเมื่อจากไป เอา

ไว้แช่งตัวเองให้ทุกข์เปล่าๆ อย่างนี้นะ ยิ่งมี

เยอะก็เหมือนแช่งตนเองมาก สร้างทุกข์ให้กับ

ตนเองมาก  ทั้งที่ตนเองเกิดมา  ก็ยึดกายยึดใจ

ทุกข์จะแย่อยู่แล้ว   เขาก็หาเอาอะไรๆ  มาเพิ่ม

ยึดนั่นยึดนี่ เพิ่มขึ้นมา หาทุกข์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ

กายกับใจนี้มันก็เร่าร้อนอยู่แล้ว วิ่งวุ่นสับสน

อลหม่านเพื่อมัน เขารู้สึกว่าเร่าร้อนไม่พอ ก็หา

อันอื่นมาเร่าร้อนเพิ่ม หาสามี หาลูก หาปัญหา 

หาไอ้นั ่นไอ้นี ่มา โดยคิดว่ามันจะเย็น เรา

อารมณ์ร้อนเหลือเกิน หาสามีมาคนหนึ่ง จะ

ได้อารมณ์เย็นขึ้น เป็นบ้าไปแล้ว มันก็วนเวียน

กันไป ยินดียินร้าย รักสิ่งที่น่ารัก ชังสิ่งที่น่าชัง 

สร้างความมืดบอดให้กับตัวเองเป็นมากมาย 

อย่างนี้เป็นพวกไม่รู้อริยสัจ   
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ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๒๙ 

พระพุทธองค์ตรัสว่า

เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา  พฺราหฺมณา วา 

อิท  ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานนฺติ ...

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลายก็ดี

พราหมณ์ทั้งหลายก็ดี เหล่าใดเหล่าหนึ่ง  

ย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์

คนใดก็ตาม   ที่ไม่รู ้ตามความเป็นจริงว่า

กายนี้มันทุกข์ ใจนี้มันทุกข์ โลกนี้มันทุกข์ 

อะไรต่างๆ ที่เป็นสังขาร ทั้งหมดเป็นทุกข์  

ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ 

ความตายเป็นทุกข์ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์  

โทมนัส อุปายาสะ เป็นทุกข์

เต  ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  อภิรมนฺติ 

ชนทั้งหลายเหล่านั้น  ย่อมยินดีในสังขาร

ทั้งหลาย  อันนําชาติมาให้ 

เขายินดีในสังขาร ชนิดที่จะนำาชาติ คือการเกิด

ใหม่มาให้ ทำาบุญเพื่ออะไร เพื่อให้ได้ชาติ ทำา

ทานเพื่ออะไร เพื่อให้ได้ความเกิดในที่ที่เขา

ชอบ ให้ได้เกิดแบบที่เขาต้องการ  ทำาความดี

เพื่ออะไร เพื่อให้ได้ชาติอะไรต่างๆ มีสามีเพื่อ

อะไร เพื่อให้ได้ชาติ ให้ลูกเกิดมา อย่างน้อยเรา

ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ ก็ฝากไว้ลูกสักคนแล้วกัน เป็น

อนุสาวรีย์  เป็นเผ่าพันธุ์ เราจะได้ไม่สาบสูญไป

จากโลกนี้ ไม่รู้จะว่ายังไงกัน พวกไม่รู้อริยสัจก็

เป็นอย่างนี้ ทนๆ กันไป คนไม่รู้อะไร เป็นอะไร 

ทำาอะไรก็หาเรื่องมาใส่ตนเองมากมายเหลือ

เกิน  

เขายินดีในสังขารชนิดที่ทำาให้เกิดชาติ ยินดี

ในการปรุงแต่งชนิดที่ทำาให้เกิดอีก อันไหนที่

จะทำาให้ดับความเกิด ไม่ให้เกิดอีก เขาไม่ชอบ 

เขาชอบได้ ชอบเอา อันไหนที่จัดการแล้วจะ

ได้ บอกมาเถิด ชอบๆ ทำาอย่างนี้นะ เธอจะได้

บุญเยอะ จะได้รำ่ารวย จะได้หน้าตาดี สวยงาม 
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มีความสุข ใครๆ ก็รัก ใครๆ ก็ชอบ ชอบ

ไหม ชอบๆ อันไหนที่จะได้มา เป็นไป

เพื่อได้ เป็นไปเพื่อเอามา เป็นไปเพื่อชาติ 

แหม.. ทุ่มเทจริงๆ ขอให้ได้เถิด อาจารย์

ปฏิบัติธรรมจะได้สุขใช่ไหม ขยันเต็มที่เลย 

ถ้าเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ ไม่ได้อะไร ไม่

เหลืออะไร อย่ามาพูด มันปวดหัว พูดไม่

ได้ ถ้าได้อะไร เพื่ออะไรแล้ว แหม.. ดีจัง นี้

เป็นเพราะอะไร เพราะเขาไม่รู้จักทุกข์ตาม

ความเป็นจริง ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้

คือทุกข์ นี้คือทุกขสมุทัย นี้คือทุกขนิโรธะ

นี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็ย่อมยินดีใน

สังขารชนิดที่จะนำาชาติมาให้ 

ชรา .. มรณ ... โสก ปริเทว ทุกฺข 

โทมนสฺ สุปายาสสวตฺตนิเกสุ ... สงฺขาเร  

อภิสงฺขโรนฺติ ...  ชาติปปาตมฺปิ  ปปตนฺติ ... 

พวกเขาย่อมยินดีในสังขารท้ังหลายชนิดท่ี

นําชรามาให้ นํามรณะมาให้ นําโสกะ

ปริเทวะ  ทุกข์ โทมนัส  และอุปายาสะมาให้ 

ย่อมปรุงแต่งอย่างยิ่งซึ่งสังขารทั้งหลาย เขา

เหล่านั้นย่อมตกไป สู่เหวคือชาติเป็นต้น 

เราทั้งหลายยินดีไหม กามคุณ อำานาจ ตำาแหน่ง 

ชื่อเสียง การยอมรับ ทรัพย์สิน เงินทอง สัก

หน่อยมันจะนำาเรื่องต่างๆ มาให้ นำาโสกะมา

ให้ นำาความเครียดมาให้ ชอบไหม ถ้าไม่ชอบ

ก็ดีแล้ว 

บางคนไม่รู้จะชอบใคร ไม่มีใครชอบเขา หา

หมามาเลี้ยงสักตัวก็แล้วกัน  คนไม่ชอบก็ให้

หมาชอบ แล้วก็ชอบหมา ยินดีในสังขารชนิด

ที่นำาโสกะมาให้ หมานี่ สักหน่อยจะนำาความ

เศร้าโศกเสียใจมาให้ นำาความเดือดร้อนใจมา

ให้ เป็นห่วงหมาอย่างโน้นอย่างนี้ วนเวียนกัน

ไป เรายินดีแต่เรื่องพวกนี้ ยินดีแต่สังขารชนิด

ที่จะนำาชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทุกข์ 

โทมนัส อุปายาสะ มาให้ ถ้าไม่ยินดีเพลิดเพลิน
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แล้ว สบายไหม ฟังดูก็สบายดีเหมือนกัน 

ไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้วิตกกังวล ทำาได้ไหม 

ต้องไปทำาโยคะ เพื่อให้รู้จักตามความเป็น

จริง 

เมื่อจิตยินดีในสิ่งเหล่านั้นแล้ว เป็นอย่างไร  

ท่านว่า สงฺขาเร อภิสงฺขโรนฺติ เมื่อยินดีแล้ว 

ย่อมปรุงแต่งอย่างยิ่งซึ่งสังขารท้ังหลาย 

ทำาอภิสังขาร จัดแจง จัดการ อันไหนที่จะ

ทำาให้ตนเองเป็นสุข ทำาให้ตนเองพ้นทุกข์ 

อันไหนที่จะทำาให้ตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 

ทำาให้ตนดีขึ้นเหมือนที่อยาก เหมือนที่คิด

ไว้ ก็ทำาการจัดแจง  ขวนขวาย เรียกว่า อภิ

สังขาร  

อภิสังขาร คือ การกระทำาด้วยเจตนาที่

พิเศษ เป็นความจัดแจงให้เกิดผลอย่างใด

อย่างหนึ่งด้วยการกระทำานี้ๆ เราจะมีความ

สุขขึ้นด้วยการกระทำาเช่นนี้ๆ      เราจะ

ปลอดภัยด้วยการกระทำานี้ๆ เราจะดูดีขึ้น

ด้วยการกระทำานี้ๆ เคยทำาไหม ทุกเรื่องแหละ 

ทำาให้เราดูดี ทำาให้เรามีความสุข  ทำาให้เรา

เจริญ การกระทำาเช่นนี้ เรียกว่าอภิสังขาร  

ถ้าทำาชั่วด้วยหวังว่าตัวเองจะมีความสุข อย่าง

โกหกคนอื่น โกหกเพราะอะไร โกหกเพราะ

คิดว่า ถ้าเขาไม่รู้ เราจะเป็นสุข โกหกไปอย่าง

นี้ นี้ก็เป็นอภิสังขารแบบบาป ทำาบุญเพื่ออะไร 

เพื่อให้เราเป็นสุข ให้เราเป็นนั่นเป็นนี้ นั่งสมาธิ 

เดินจงกรม  เพื่ออะไร เพื่อให้เราได้นั่นได้นี่ อัน

นี้เรียกว่าอภิสังขาร การทำาอภิสังขารทั้งหลาย

เหล่านี้ ล้วนนำาให้เกิดชาติ ชรา มรณะ เมื่อได้

ปรุงแต่งจัดแจงสังขารเช่นนี้แล้ว เป็นอย่างไร

บ้าง

ชาติปปาตมฺปิ  ปปตนฺติ

เขาเหล่านั้นย่อมตกไป  สู่เหวคือชาติเป็นต้น 
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เหวคือชาติ ตกแล้วก็ขึ้นไม่ได้ เป็นเหวที่

ใหญ่ ลึก น่ากลัว ขึ้นยากลำาบากกว่าเหวทั้ง

ปวง ตกก็เตรียมตัวตายอย่างเดียว  ที่เป็น

เช่นน้ี เพราะยินดีในสังขารท่ีทำาให้เกิดชาติ 

ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 

อุปายาสะ พอยินดีแล้วก็ทำา ลงมือทำาแล้ว

ก็ตกเหว คือได้เกิดอีกไปเรื่อยๆ เหมือน

กับแช่งตนเอง เพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย 

ทำาบุญแล้วอย่าแช่งตนเอง โอ..ด้วยผลบุญ

อันนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในที่ดีๆ เกิดมา

ทำาอะไรที่ดีๆ ก็ตายในที่ดีๆ นั่นแหละ มัน

แช่งตัวเองชัดๆ เลย เราทั้งสองทำาบุญร่วม

ชาติตักบาตรร่วมขัน ขอให้เกิดร่วมกัน อยู่

ร่วมกัน อยู่ร่วมกันเพื่ออะไร เพื่อจะได้

ทุกข์ด้วยกัน และจะได้ตายจากกัน มัน

แช่งตนเองให้จากกันอย่างนี้  เราทั้งหลาย

ชอบอย่างนี้ หลงสร้างทุกข์ขึ้นมาให้ตนเอง 

เพราะไม่รู้อริยสัจ  

เต  น  ปริมุจฺจนฺติ  ชาติยา  ชราย  มรเณน  

โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ   โทมนสฺเสหิ  

อุปายาเสหิ  น  ปริมุจฺจนฺติ  ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ

ชนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติ ไม่พ้น

จากชรา ไม่พ้นจากมรณะ ไม่พ้นจากโสกะ 

ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายายะ เราตถาคต

กล่าวว่า เขาเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์  

หากยังเกิด ยังตายกันอยู่ ก็ชื่อว่ายังไม่พ้นไป

จากทุกข์ จะเกิดดีแค่ไหน จะมีความสุขเท่าไร 

ก็ไม่พ้น ไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะอะไร เพราะ

เพลิดเพลินยินดีในทุกข์ ไปจัดแจงปรุงแต่ง 

สร้างเหตุที่จะทำาให้เกิดทุกข์ ตกลงไปในเหว

ของความทุกข์  ไม่มีทางพ้นไปจากทุกข์   เรา

ส่วนใหญ่พากันจมอยู่กับโลก หาความสุขกับ

โลก หาได้ไหม หาไม่ได้จริง หาความพ้นทุกข์

ในโลกได้ไหม ไม่ได้ เราหาความพ้นทุกข์ในโลก

ไม่ได้  ต้องทิ ้งโลกเท่านั ้น    จึงจะพ้นจาก

ทุกข์ได้ พระนิพพานเท่านั้นเป็นความพ้นทุกข์ 
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เป็นคนละสิ่งกัน เป็นธรรมะคนละอย่าง 

ทุกขนิโรธะคือพระนิพพานเท่านั้น อัน

อื่นๆ ไปสร้างขึ้นมาเถอะ มีแต่สังขารชนิด

ที่จะทำาให้เกิดชาติ วนเวียนอยู่นั่นแหละ  

ท่านทั้งหลาย เมื่อฝึกปฏิบัติธรรม หรือทำา

กุศล คุณงามความดีต่างๆ ก็ให้เป็นไปเพื่อ

พระนิพพาน  อย่าได้หวังอะไร อย่าหวัง

ความเกิด  อย่าหวังความแก่ อย่าหวังการ

พลัดพราก อย่าหวังอะไรต่างๆ อย่าหวังให้

ได้นั่นได้นี่  เพราะได้มาแล้ว ก็ล้วนแล้วแต่

เป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งนั้น 

เต  ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  อภิรมนฺติ ... 

อภิสงฺขโรนฺติ ... 

ชนทั้งหลายเหล่านั้น  ย่อมยินดี  ย่อม

จัดแจงปรุงแต่ง  ในสังขารทั้งหลายที่เป็น

ไปเพื่อชาติ  

ชาติปริฬาเหนปิ   ปริฑยฺหนฺติ 

เขาเหล่านั้น ย่อมถูกแผดเผา แม้ด้วยไฟคือ

ชาติ

ชราปริฬาเหนปิ   ปริฑยฺหนฺติ 

เขาเหล่านั้น  ย่อมถูกแผดเผา  แม้ด้วยไฟคือ

ชรา  

เขาเหล่านั้น ย่อมถูกแผดเผาแม้ด้วยไฟคือ

มรณะ ถูกแผดเผาแม้ด้วยไฟคือโสกะ ถูกแผด

เผาแม้ด้วยไฟคือปริเทวะ ถูกแผดเผาแม้ด้วยไฟ

คือทุกข์   ถูกแผดเผาแม้ด้วยไฟคือ โทมนัส ถูก

แผดเผาแม้ด้วยไฟคืออุปายาสะ ทั้งโลกมันถูก

แผดเผา เร่าร้อนหมด

ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  ๑๙/๑๗๔๑ มี

คำาเพิ่มเติมว่า  

ชาตนฺธการมฺปิ  ปปตนฺติ  ชรนฺธการมฺปิ ..

เขาเหล่านั้น ย่อมตกไปแม้สู่ความมืดมนคือ

ชาติ ย่อมตกไปแม้สู่ความมืดมนคือชรา  

ย่อมตกไปสู่ความมืดมนคือมรณะ ย่อมตก

ไปสู่ความมืดมนคือโสกะ 
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ย่อมตกไปสู่ ความมืดมนคือปริเทวะ ย่อม

ตกไปสู่ความมืดมนคือทุกข์  ย่อมตกไปสู่

ความมืดมนคือ โทมนัส ย่อมตกไปสู่ความ

มืดมน คือ อุปายาสะ 

ตกไปในความมืดมนในทุกอย่าง ชาติ ชรา 

มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ   ทุกข์  โทมนัส 

อุปายาสะ ล้วนเป็นเรื่องมืดมน ไม่รู้ที่มา 

ท่านทั้งหลายรู้สึกมืดไหม ท่านเดินมาดีๆ 

เดินเตะก้อนหิน เอ๊ะ.. ใครเอาหินมาวาง

ตรงนี้ จะจับมือใครดม เจ้ากรรมนายเวร

ล่ะมั๊ง อุตส่าห์ขยันทำาการงาน ทำานั่นทำานี่ 

หวังเจริญก้าวหน้า  แต่ทุกอย่างล้วนเป็นไป

ตามเหตุตามปัจจัย บริษัทก็ล้มไป ล้มเหลว

เรื่องนั้น ล้มเหลวเรื่องนี้ ธุรกิจก็ทำากันไป 

หาวิชานั่นวิชานี่มาเรียน เพื่อจะทำาให้มันดี  

ปรับปรุง แก้ไข ท้ายที่สุดเป็นไง ก็เหมือนๆ 

กันหมด อุตส่าห์ทำาแล้วทำาเล่า ทำาเพื่อจะ

ให้มันมั่นคงถาวร เพื่อจะให้บังคับควบคุม

สิ่งต่างๆ ได้ ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้ตัวเรามีความ

สุข จนกระทั่งมีเครื่องอำานวยความสะดวกมาก

มายเหลือเกิน   มีเครื่องอำานวยความสุข    หา

ความสุขเจอไหม  ความจริงแล้ว  สุขนั้นไม่ต้อง

หาเลย ไปดูว่า มันมีแต่ทุกข์ อันนี้ตรงกว่า ส่วน

ใหญ่เราทั้งหลายวิ่งเตลิดไปไกลมากแล้ว พากัน

ไปหาแต่ความมั่นคงถาวร ทั้งที่ความจริงต้อง

มาดูว่า มีแต่ของไม่มั่นคง มีแต่ของไม่เที่ยง เรา

พากันไปหาวิธีที่จะควบคุมนั่นควบคุมนี่  ความ

จริงต้องมาดูว่า มันควบคุมไม่ได้จริง  มันไม่มี

ตัวตน ถ้ามันควบคุมได้ เราก็คงคุมมันไม่ได้ นี่

ก็ยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีก หากไม่เห็นความจริง 

เราทั้งหลายก็จะยินดีแต่ฝ่ายสังขาร ไปสร้าง

สรร ปรุงแต่ง จัดแจง  หาวิธีควบคุมให้มันเที่ยง 

หาวิธีบังคับให้มันสุขตลอด หาวิธีที่จะบังคับ

ควบคุมนั่นควบคุมนี่ให้ได้ เหมือนเราทั้งหลาย

สร้างกันมานานแล้ว จนได้กฎหมายนั่นกฎนี่

ขึ้นมามากมาย เพื่อบังคับกันและกัน เพื่อไม่ให้

เบียดเบียน เพื่อให้คนในสังคมเป็นคนดี อยู่เย็น
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เป็นสุข แล้วเป็นยังไงกันบ้าง เจริญก้าว 

หน้าหรือก้าวไปถึงไหนแล้ว มันไปไหนไม่

รอด เพราะพากันตกไปในเหวแห่งมืดมน

ตกไปในความมืดมนคือชาติและชรา

เป็นต้น พวกไม่รู้อริยสัจ หลงสร้างทุกข์ 

สร้างความเร่าร้อน และความมืดบอดให้

กับตนเอง ไม่ใช่สร้างให้คนอื่น สร้างให้

ตนเองนั่นแหละ 

 

๓.๕  ทำาให้ไม่มีหลัก 

ต่อไปข้อที่ ๕ การที่ไม่รู้อริยสัจ ทำาให้ไม่มี

หลัก เลื่อนลอย คอยมองชาวบ้าน คอย

มองคนอื่น เอ.. คนอื่นจะรู้หรือไม่รู้นะ  อย่าง

ท่านฟังผมนี่ อาจารย์มาพูดอย่างนี้ รู้จริงหรือ

รู้เก๊กันนะ ปลอมหรือไม่ปลอมนะ ชอบมอง

ดูหน้าคนอื่นเขา ดูว่าเขาจะว่ายังไง จะพยัก

หน้าหรือส่ายหัว ทำาไมจึงเป็นอย่างนั้น เพราะ

ไม่รู้อริยสัจ จึงมึนงงสงสัย และลงหลักฐานให้

ความรู้กับตัวเองไม่ได้ รู้สึกว่า เอ.. เรายังขาด

อะไรไปบางอย่าง เราไม่รู้อะไรบางอย่าง รู้จริง

หรือรู้ไม่จริง ยังลังเลสงสัย มืดมน วนเวียน 

อยู่อย่างนั้นนั่นแหละ ฉะนั้นคนที่ไม่รู้อริยสัจ

จึงเป็นคนไม่มีหลัก เลื่อนลอย และคอยมอง

หน้าของคนอื่นอยู่ คอยมองความคิดความ

เห็นของคนอื่น ไม่สามารถที่จะตัดสินความ

รู้ลงไปได้ แต่สำาหรับท่านท่ีรู้อริยสัจแล้ว ท่าน

ไม่มีอาการเช่นนั้นแล้ว เพราะรู้ว่า ไม่ว่าจะเป็น

พระพุทธเจ้าในอดีตก็ตาม ในอนาคตก็ตาม ใน

ปัจจุบันก็ตาม เหล่าอริยสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้

รู้ทั้งในอดีต อนาคต หรือปัจจุบันก็ตาม ก็รู้สิ่ง

เดียวกันนี้ คืออริยสัจ  



149148

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง
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เราทั้งหลายเป็นอย่างไรกันบ้าง เลื่อนลอย

กันอยู่ไหม ไม่ต้องสงสัยอะไร ไม่ใช่ความ

ผิดของเรา และไม่ใช่ความผิดของคนสอน  

เป็นเพราะยังไม่รู้อริยสัจเท่านั้นแหละ ไม่

ต้องไปหาที่ผิดตรงนั้นตรงนี้ให้ยุ่งยาก ไม่

ต้องแก้ตัวว่าฉันนี่ไม่ได้ผิดอะไร ทำาไมต้อง

เป็นฉันอย่างโน้นอย่างนี้ จริงๆ ผิดตั้งแต่

เกิดมา ผิดเต็มๆ เลย เกิดมาเพราะไม่รู้

อริยสัจนั่นเอง เกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับให้

ได้ในทุกๆ เรื่อง ฝึกให้มีปัญญาเห็นว่า ทุก

สิ่งล้วนเป็นของไร้ตัวตน   

ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๒๒ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

เย  หิ  เกจิ   สมณา  วา   พฺราหฺมณา วา   

อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  นปฺปชานนฺติ  ...  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลายก็ดี

พราหมณ์ทั้งหลายก็ดี เหล่าใดเหล่าหนึ่ง

ย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์

เป็นต้น 

ไม่รู้ตามความเป็นจริง หมายความว่า ความ

จริงมันเป็นทุกข์ แต่เขาไม่รู้ตามความเป็นจริง

ว่าทุกข์มันเป็นทุกข์ ไปรู้แต่อันไม่จริง รู้ว่า

เป็นสุข ดี สวยงาม เป็นตัวตน ของเรา ของเขา 

อันนี้มันรู้ผิด ไม่รู้จริง รู้ไม่จริง ความจริงคือมัน

ไม่เที่ยง แต่เขาไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ามันไม่

เที่ยง ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัย 

ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธะ ไม่รู้ตาม

ความเป็นจริงนี้ว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

เต อญฺญสฺส สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา มุข โอโลเกนฺติ, 

อย นูน ภว ชาน ชานาติ ปสฺส ปสฺสตีติ. ต

กิสฺส  เหตุ.  อทิฏฺตฺตา  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อริยสจฺจาน

ชนทั้งหลายเหล่านั้น  ย่อมแหงนมองหน้าของ

สมณะหรือพราหมณ์อื่นๆ ด้วยคิดว่า ท่านผู้นี้  

เมื่อรู้  รู้จริงๆ หรือเปล่า  ท่านผู้นี้เมื่อเห็น เห็น

จริงๆ หรือเปล่า  ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความที่อริยสัจอัน

ชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เห็นแล้ว
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เขามองหน้าของสมณะหรือพราหมณ์คน

อื่นคอยดูเขาว่าเขาจะว่าอย่างไร มองนั่น 

มองนี่เปรียบเหมือนกับใบไม้แห้ง ลมพัด

มาก็ปลิวไปทางนั้นทางนี้ ไปตามลมปาก

คนอื่น เอ.. อาจารย์พูดถูกหรือเปล่า เอ..

หรือว่าอย่างนั้น เอ.. หรือว่าอย่างนี้ วน

เวียน ไม่มีความรู้อันเป็นหลักฐานของ

ตนเอง ถ้าท่านทั้งหลายอยากมีความรู้ชนิด

ที่เป็นหลัก ไม่เลื่อนลอย ไม่ต้องคอยมองคน

นั้นคนนี้ ไม่ต้องให้ใครรับรองให้  ท่านต้อง

รู้อริยสัจ  เวลารู้อริยสัจ เป็นพระโสดาบัน

แล้ว   ไม่ต้องให้ใครรับรองให้เพราะเป็น

ความรู้ที่เป็นหลัก เป็นของที่ไม่เลื่อนลอย 

ไม่ใช่งงตัวเองอยู่ เอ.. เราโสดาบันหรือ

เปล่า ต้องไปถามอาจารย์ก่อน ให้อาจารย์

รับรองก่อนค่อยเป็นโสดาบัน อย่างนี้โสดา

ไหนก็ไม่รู้  มันวนเวียน ถ้ายังไม่รู้ ยังไม่

แน่ใจ ยังวนเวียนสงสัยอยู่ ก็แสดงว่าเป็น

คนไม่มีหลัก ยังเลื่อนลอย ถ้าต้องคอยมอง

คนอื่น ต้องคอยถามคนอื่น ต้องคอยรับคำา

ตอบจากคนอื่น ต้องให้คนอื่นคอยตรวจสอบ

ให้อะไรอย่างนี้  แสดงว่ายังไม่รู้อริยสัจ  พอรู้

อริยสัจแล้วก็จะไม่เลื่อนลอยอย่างนั้น

ฟังโทษของอริยสัจมา ๕ ข้อแล้ว เป็นอย่างไร

บ้าง เข้าตัวบ้างไหม เข้าสักข้อบ้างไหม หรือ

ว่าเข้าทุกข้อเลย ความไม่รู้อริยสัจ  ทำาให้ท่อง

เที่ยววนเวียนไม่สิ้นสุด ใจไม่หยุดอยาก มีความ

หิวกระหาย ร้อนรน กระวนกระวาย อยากทำา

นั่นทำานี่อยู่เรื่อยๆ ยังรู้สึกว่ามีอนาคตอยู่เรื่อยๆ 

เป็นพวกชอบมีอนาคต  ทำาให้ประสบกับภาวะ

ที่ไม่น่าปรารถนามากมายเหลือเกิน ท่านลอง

มองดูคนข้างๆ สามี ลูก ชาวโลก มีเรื่องเดือด

ร้อนมากมายเหลือเกิน ไปโทษนั้นโทษนี้ก็เรื่อง

ของท่าน แต่ผู้รู้ท่านไม่ได้โทษอะไร ท่านรู้ว่า

เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจเท่านั้น  อันนี้พูดแบบผู้รู้

ท่านพูดกัน ส่วนพวกปุถุชนจะไปโทษอะไร 

โยนความผิดให้ใครก็เรื่องของเขา ส่วนใหญ่
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คิดว่า เป็นความผิดของชาวบ้านใช่ไหม 

ความผิดของเราไม่ค่อยมี ก็ว่ากันไป หลง

กันไป ความไม่รู้อริยสัจ ทำาให้สถานที่เกิด

ไม่แน่ไม่นอน เหมือนกับท่อนไม้ที่โยนขึ้น

ไปในอากาศ เมื่อไม่รู้อริยสัจก็จะหลงสร้าง

ทุกข์ สร้างความเร่าร้อน สร้างความมืด

บอดให้ตนเอง และข้อที่ ๕ ทำาให้ไม่มีหลัก 

เหมือนจะรู้แต่ไม่รู้ ไม่แน่น ไม่มั่นคง เป็น

คนเลื่อนลอย ต้องคอยมองคนอื่น

 

๓.๖ ไม่มีทางทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้

ต่อไปข้อที่ ๖ ไม่มีทางทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ 

เป็นไปไม่ได้เลย ที่บุคคลที่ไม่รู้อริยสัจจะทำา

ที่สุดแห่งทุกข์ได้ ฉะนั้น เราทั้งหลายพากันไป

ทำากรรมฐานนั่น ทำากรรมฐานนี่  ทำาให้จิตสงบ

ก็ดี ทำาให้จิตสบายเป็นคราวๆ ก็ดี แล้วก็แน่

นิ่ง ค้างไว้อยู่อย่างนั้น นอนสบาย มีแต่ความ

สุข  อย่าไปทำาอย่างนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

ถ้าไม่รู้อริยสัจตามที่เป็นจริงแล้ว ไม่มีทางที่จะ

ทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ ฉะนั้นต้องมารู้แบบอริยสัจ

เท่านั้น เมื่อมาศึกษา จะต้องศึกษาลงไปให้เห็น

ความจริงอันนี้ รู้ตามความเป็นจริง นี้มันทุกข์ 

นี้มันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ตัวตน  มันไม่เที่ยง ก็เห็น

ตามจริงว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ ก็เห็นตาม

เป็นจริงว่าเป็นทุกข์ มันบังคับไม่ได้  ไร้ตัวตน ก็

เห็นมันตามความเป็นจริงว่าบังคับไม่ได้ ไร้ตัว

ตน  ต้องฝึกให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้  
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ความเพลิดเพลินยินดี การไม่เห็นโทษ คือ 

ตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ต้องเห็นตาม

ความเป็นจริง ไม่ใช่ไม่เห็นว่าอะไรเป็นทุกข์

เลย   ปฏิบัติแล้วสบายเหลือเกิน  ก็ค้างอยู่

อย่างนั้น จะพ้นไปจากทุกข์ไหม ไม่พ้น

หรอก ต้องเข้าใจประเด็นการปฏิบัติให้ดีๆ 

เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหาสุข ขนาดสุขบ้าง

ทุกข์บ้าง ยังไม่ปล่อยเลยนะ ถ้าสุขตลอด

จะปล่อยไหวไหม ปล่อยไม่ไหว สุขบ้าง

ทุกข์บ้าง มันปล่อยไม่ได้ เพราะมันจะหนี

ทุกข์ไปเอาสุข ต้องทุกข์ทั้งหมด ไม่เที่ยง

ทั้งหมด  บังคับไม่ได้ทั้งหมด  อย่างนี้จึงจะ

ปล่อยได้ ไม่ใช่บังคับได้บ้างไม่ได้บ้าง แหม..

ลูกน้องคนนี้บังคับไม่ได้ ไม่ใช้มันหรอก 

ไล่มันออก ส่วนลูกน้องคนนี้ บังคับได้อย่าง

นี้ ใช้มัน เอามันไว้ อย่างนี้ยังวนเวียนอยู่ 

แท้ที่จริง บังคับไม่ได้ทั้งสองคนนั่นแหละ 

เห็นอย่างนี้ จึงจะเลิกคิดควบคุมคนนั้นคน

นี้ ไม่ใช่ กอ.ไก่ ควบคุมไม่ได้ ปล่อยวัดไป 

ส่วน ขอ.ไข่ ควบคุมได้ ก็ใช้มันอย่างนั้นอย่างนี้  

แบบนี้ก็วนเวียนไป 

แท้ที่จริง เราต้องดูให้เห็นความจริงว่า  นาย ก.

ที่ไม่ได้ดังใจเรานี้ ก็ควบคุมไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตน 

เป็นแต่รูปนาม นาย ข. ที่ได้ดังใจ เราก็ควบคุม

ไม่ได้เหมือนกัน ไม่ใช่ตัวตน เป็นแต่รูปนาม 

อย่างนี้จึงจะเลิกคาดหวัง เลิกยินดียินร้ายได้ 

ฉะนั้น เวลาปฏิบัติธรรมต้องให้เป็นไปอย่างนี้

นะ เราทั้งหลายนั้นปฏิบัติธรรมก็ได้แต่คำาพูด 

ส่วนใหญ่เป็นพวกแสวงหาความสุขไปวันๆ นั่ง

สมาธิแล้วเป็นสุข จะทำาอะไรไหม ไม่ทำาแล้ว 

สบายแล้ว มีความสุขแล้ว พอใจแล้ว นั่งสมาธิ

แล้ว ไม่สงบ เครียด ค่อยหาวิธีแก้สักหน่อย

หนึ่ง ถ้านั่งแล้วเป็นสุข ก็ไม่หาวิธีแก้อะไรเลย  

ถ้าแก้ทุกข์ก็น่าจะแก้สุขด้วยเหมือนกันนะ  มัน

สุขแล้วไม่แก้อะไรเลย ขออยู่อย่างนี้นานๆ ก็

แล้วกัน ถ้าอย่างนั้น ทุกข์ก็อย่าไปแก้  ให้ทุกข์

อยู่นานๆ ก็แล้วกัน ก็วนเวียนไปมาอยู่  
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ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๓๕ 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

โย  จ  โข  ภิกฺขเว  เอว  วเทยฺย  อห ทุกฺข  

อริยสจฺจ ยถาภูต อนภิสเมจฺจ ... 

ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท

อริยสจฺจ  ยถาภูต  อนภิสเมจฺจ สมฺมา ทุกฺขสฺสนฺต   

กริสฺสามีติ  เนต  าน  วิชฺชติ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดกล่าวอย่าง

นี้ว่า เราไม่แทงตลอดแล้ว ซึ่งทุกขอริยสัจ 

ตาม ความเป็นจริง ไม่แทงตลอดแล้ว ซึ่ง

ทุกขสมุทัยอริยสัจ ตามความเป็นจริง ไม่

แทงตลอดแล้ว ซึ่งทุกขนิโรธอริยสัจ ตาม

ความเป็นจริง ไม่แทงตลอดแล้ว ซึ่ง

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตามความ

เป็นจริง จักกระทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ 

ดังนี้ ข้อนั้น ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้

 

การที่กล่าวว่า  เราจะกระทำาที่สุดแห่งทุกข์  

โดยไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ๔  นั้นไม่ใช่

ฐานะที่จะเป็นไปไม่ได้ การจะทำาที่สุดแห่ง

ทุกข์ โดยไม่รู้อริยสัจนั้น เป็นไปไม่ได้ เวลา

ปฏิบัติก็ต้องอยู่ในกรอบของอริยสัจ ต้องรู้แบบ

อริยสัจ รู้ตามความเป็นจริงของมัน มันเป็น

ทุกข์ เราก็รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์  

รู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์ รู้รูปนาม ขันธ์ ๕ ว่าเป็น

ทุกข์ ทุกขสมุทัยก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็น

ทุกขสมุทัย รู้ตัณหาว่าเป็นทุกขสมุทัย ถ้ายัง

ไม่รู้อะไรเป็นอะไรตามความเป็นจริง กายกับ

ใจเป็นทุกข์ ก็ยังเห็นว่าเป็นเรา เป็นของเรา 

จะทำาที่สุดแห่งทุกข์  เป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่

ได้  พระพุทธองค์ทรงอุปมาเหมือนกับบุคคลที่

กล่าวว่า เราไม่กระทำาข้างล่างของเรือน ไม่ตอก

เสาเข็ม  ไม่ทำาฐานราก เราจะมุงหลังคาเลย มี

คนเชื่อไหม ไม่เชื่อ คนเชื่อก็บ้าแล้ว เพราะมัน

เป็นไปไม่ได้   
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เวลาปฏิบัติธรรม ต้องรู้หลักอริยสัจ แล้วก็

ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบนี้  ถ้าไม่รู้เรื่องอริยสัจ

เลย  ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับอริยสัจ   ทำา

ผิดหน้าที่สับกันไปหมด  มาบอกว่าข้อ

ปฏิบัตินี้  จะให้ถึงที่สุดทุกข์  ถึงนิพพานนี้

เป็นไปได้ไหม   เป็นไปไม่ได้ เราเรียนเอา

ไว้ก่อนก็ดีเหมือนกัน จะได้เอาไปพิจารณา

เวลาปฏิบัติธรรม โทษของการไม่รู้อริยสัจก็

รวบรวมมา  ๖  ข้อด้วยกัน
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หัวข้อที่ ๔

ประโยชน์ของการรู้
อริยสัจ

ต่อไปจะพูดถึงประโยชน์ของการรู้อริยสัจ  

ประโยชน์หรือคุณค่าของการรู้อริยสัจ ก็

จะพูดในแง่ตรงกันข้ามกับโทษก่อน ส่วน

ประโยชน์อันถัดๆ ไป ค่อยพูดถึงในเดือน

หน้า ท่านที่จะมาฟังต่อก็ต้องมาเดือนหน้า  

กล่าวถึงประโยชน์ชนิดที่ตรงกันข้ามกับ

โทษเสียก่อน
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๔.๑  ทำาให้หยุดท่องเที่ยววนเวียน 

ข้อที่ ๑ ทำาให้หยุดท่องเที่ยววนเวียน เวลา

รู้อริยสัจแล้ว จะหยุดการท่องเที่ยวและวน

เวียนไป เป็นผู้ที่มีกำาหนดแน่นอนแล้ว ถ้ารู้

แจ้งแทงตลอดโดยสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์

ก็หมดโดยส้ินเชิง  ถ้าเป็นพระโสดาบันปัญญา

น้อยสุดท่านเรียกว่าสัตตักขัตตุปรมะ  มี

การเกิดในกามภูมิได้อีกแค่ ๗ ชาติ เป็น

อย่างมาก เที่ยวไปได้ไม่วนเวียน  เป็นผู้แน่

นอน ไปตามครรลองที่จะทำาให้บรรลุธรรม 

จะเป็นพระอรหันต์ในที่สุด ส่วนปุถุชนเที่ยว 

วนเวียนไป ไม่แน่นอน ตอนนี้เป็นมนุษย์จะ

เวียนไปไหนอีก เวียนไปโน่นไปนี่ ตอนนี้เป็น

ผู้หญิงก็เวียนไปเป็นผู้ชาย ตอนนี้เป็นสามีเขา 

อีกตอนหนึ่งเป็นอะไร เป็นภรรยาเขา เป็นลูก

เขา วนๆ เวียนๆ ตอนนี้ใช้งานคนนั้นคนนี้ ตอน

หลังไปเกิดเป็นควาย ถูกเขาใช้บ้าง  อันนี้มันวน

เวียน  ส่วนพระโสดาบันรู้อริยสัจขั้นต้นแล้ว  ก็

ไม่มีการวนเวียนอย่างนั้นอีก สุดท้ายก็เป็นพระ

อรหันต์  ไม่มีการเกิดอีก
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๔.๒   ทำาให้ไม่ประสบกับภาวะที่ไม่น่า

ปรารถนา 

ข้อที่ ๒ ทำาให้ไม่ประสบกับภาวะที่ไม่น่า

ปรารถนา สูงสุดพระอรหันต์ก็ดับขันธ

ปรินิพพานไป ไม่เกิดมาอีก ไม่ได้กองทุกข์

มาอีก ปัญหาทั้งหมดที่ติดมากับความเกิด  

ก็จบสิ้นลง ไม่เกิด จะมีตายไหม ไม่มี  เมื่อ

มีความเกิด ก็มีความไม่เกิดมาแก้ความ

เกิด เมื่อมีความตาย ก็มีความไม่ตายมาแก้

ความตาย เม ื ่อม ีโสกะ ปริเทวะ ทุกข ์ 

โทมนัส อุปายาสะ มีความไม่มีโสกะ ไม่มี

ปริเทวะ ไม่มีทุกข์โทมนัส ไม่มีอุปายาสะมาแก้ 

เมื่อร่างกายมันเป็นรังของโรค ก็มีความไม่มี

โรคมาแก้ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 

น่าปรารถนาไหม  ถ้ามีร่างกายมาแล้วนี่   ท่าน

ทนๆ ไปเถอะ ที่จะไม่มีโรค มันเป็นไปไม่ได้

หรอก ด้วยการรู้อริยสัจนี้แหละ จะทำาให้

ไม่ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนา คือไม่

ประสบกับความทุกข์ 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๔.๓ ทำาให้เป็นผู้แน่นอน 

ข้อที่ ๓ ทำาให้เป็นผู้ที่แน่นอนแล้ว พวกที่

ไม่รู้อริยสัจ ตายแล้ว ก็เหมือนท่อนไม้ ที่ถูก

โยนขึ้นไปในอากาศ ตอนตกไม่แน่ไม่นอน 

ไม่รู้ว่าจะเอาด้านไหนลง ตายแล้ว ไม่แน่ว่า

จะไปเกิดที่ไหน ส่วนผู้ที่รู้อริยสัจตั้งแต่เป็น

พระโสดาบันขึ้นไป เป็นผู้แน่นอนแล้ว เกิด

แต่่ในสุคติ ไปสู่กระแสพระนิพพาน

๔.๔ ทำาให้ไม่สร้างทุกข์ ความเร่าร้อนให้
ตนเอง

ข้อที่ ๔ ผู้ที่รู้อริยสัจก็จะไม่หลงสร้างทุกข์ ไม่

หลงสร้างความเร่าร้อน ไม่หลงปรุงแต่งจัดแจง

สร้างความมืดบอดให้ตนเอง เพราะท่าน

รู ้ความจริงของสังขาร สังขารล้วนแต่เป็นของ

ไม่แน่ไม่นอน เป็นของไม่เท่ียง เป็นของเร่าร้อน  

เป็นของที่ทำาให้มืดบอด มืดบอดเพราะความ

เกิด มืดบอดเพราะความแก่ มืดบอดเพราะ

ความตาย ความเกิดมืดไหม มืด เพราะอยู่ใน

ท้องแม่ มืดสนิท มองไม่เห็นอะไรเลย  ออกมา

จากท้องแล้ว ความแก่มืดไหม มืดเหมือนกัน 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

หาทางออกไม่ได้ ไม่รู้จะหาทางออกจาก

ความแก่ได้อย่างไร อยู่นานๆ อายุ ๕๐ 

ปี จะทำาไม่ให้แก่ ทำาอย่างไรได้บ้าง ต้อง

ไปถามพวกสาวสองพันปี ทำาอะไรวนๆ 

เวียนๆ หลอกตนเองไป ท้ายที่สุดก็มืดสนิท 

หาทางออกจากความแก่ไม่ได้ ก็แก่อยู่ดี 

ความตายมืดไหม หาทางออกได้ไหม ไม่ได้

สภาวะที่พาออกมีอยู่คือพระนิพพาน ทาง

คืออริยมรรคมีองค์ ๘ รู้อริยสัจแล้ว ก็รู้จัก

ทางออกที่ถูกต้อง แหม.. อยู่คนเดียวเป็น

ทุกข์ หาทางออกไม่ได้ หาสามีมาก็แล้ว

กัน จะได้เป็นที่ปรึกษา เป็นทางออกใช่

ไหม โอ..อันนี้ทางตันแล้ว สนิทเลย หมด

เนื้อหมดตัว ตายสนิท ถ้ารู้เรื่องอริยสัจ ได้

ฟังเรื่องอริยสัจก็จะไม่หลงสร้างทุกข์  สร้าง

ความเร่าร้อน สร้างความมืดบอดให้ตัวเอง  

จนกระทั่งรู้อย่างถึงที่สุดก็จะไม่สร้างเหตุ

ให้เกิดทุกข์อีกเลย 

๔.๕  ทำาให้มีหลัก

ข้อที่ ๕  เป็นคนมีหลัก ไม่เลื่อนลอย ไม่คอย

มองคนอื่น เป็นคนมีหลักในตนเอง มีที่พึ่ง  เป็น

ผู้ที่มีความรู้มั่นคง  ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๔.๖  ทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ 
 

ข้อท่ี ๖ ทำาท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ เป็นไปได้ท่ีผู้รู้จัก

ทุกข์ตามความเป็นจริง รู้จักทุกขสมุทัย

ตามความเป็นจริง รู้จักทุกขนิโรธะตาม

ความเป็นจริง รู้จักทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

ตามความเป็นจริง จะสามารถกระทำาที่สุด

แห่งทุกข์โดยชอบได้ เหมือนกับคนที่สร้าง

บ้าน เขาสร้างข้างล่างก่อนแล้วค่อยสร้าง

ข้างบน การมุงหลังคา ก็เป็นไปได้ใช่ไหม 

 

เราปฏิบัติธรรม ให้รู้หลักอริยสัจเอาไว้  กระทำา

โยคกรรมคือปฏิบัติเพื่อให้รู้ ให้รู้ตามที่มันเป็น

จริง ทุกข์ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เป็น

ทุกข์ ทุกขสมุทัยก็ให้รู้ตามที่มันเป็นจริงอย่างนี้

ว่า นี้ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธะก็ให้รู้ตามที่มัน

เป็นจริงอย่างนี้ว่า นี้ทุกขนิโรธะ ทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทา ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ถ้าฝึกถูกต้องตามวิธีนี้  

ก็จะสามารถทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้  นี้ก็ประโยชน์

ของการรู้อริยสัจในแง่ตรงข้ามกับโทษ ส่วน

ประโยชน์อันอื่นๆ ยังไม่ได้ใส่มา คราวต่อไป

ค่อยบรรยายต่อ หมดเวลาแล้ว สวัสดีครับ
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

บทที่ ๓
อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๓
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อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย

 

สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๓

บรรยายวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓

วันนี้บรรยายสาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก 

ตอนที่ ๓๘ ในหัวข้อ อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๓  เรื่อง

อริยสัจ ๔ ผมได้พูดไปแล้ว ๒ ครั้ง พูดเรื่อง

อะไรไปบ้าง พูด ความหมายของอริยสัจ พูด

เร่ือง ความสำาคัญในแง่มุมต่างๆ  รวมรวบมาจาก

พระสูตร พูด โทษของการไม่รู้อริยสัจ การไม่

เห็นความจริงที่ประเสริฐ ไม่เห็นความจริงที่

เป็นความจริงของพระอริยสัจเจ้านั้น ทำาให้

ท่องเที่ยววนเวียนไปโดยไม่สิ้นสุด ทำาให้

ประสบกับภาวะที่ไม่น่าปรารถนา ทำาให้ต้อง

เกิดในอบายเป็นต้น     ทำาให้เกิดในสถานที่

ที่ไม่แน่นอน เรายังเป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้ แต่

กำาหนดความแน่นอนของภพชาตินั้นไม่ได้ ถึง

แม้จะทำาบุญ หรือระมัดระวังรักษาตัวขนาด

ไหน ก็ไม่แน่นอน ทำาบุญมากๆ ก็ไปอบายได้

เหมือนกัน เพราะว่ายังไม่รู้อริยสัจ
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อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

คนที่ไม่รู้อริยสัจ จะหลงสร้างทุกข์ให้แก่

ตัวเอง เพราะโดยความจริงแล้ว ตัวเองนั้น

ก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้ว ทีนี้ เขาไม่เข้าใจ พอ

ไม่เข้าใจ ไม่รู้อริยสัจ ก็หาสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา

ครอบครอง เพื่อที่จะได้สูญเสียมันไป   มัน

อยู่ของมันดีๆ ก็ไปหลงรัก เพื่อที่จะได้

เสียใจเวลามันจากไป ต้นไม้มันอยู่ของมัน

ดีๆ ก็ไปหลงรักมัน เวลาต้นไม้มันตาย ก็

จะได้ร้องไห้เพราะมัน ผู้ชายคนนั้น เขาอยู่

ของเขาดีๆ ก็ไปหลงรักเขา จะได้เจ็บปวด 

เป็นห่วงเป็นใยเขา ไม่เป็นอันหลับอันนอน  

เวลาเขาจากไปก็จะได้เป็นทุกข์ เพราะไม่รู้

อริยสัจจึงหลงสร้างทุกข์ให้กับตัวเอง คนที่

ไม่รู้อริยสัจเป็นผู้ไม่มีปัญญา  ไม่มีความรู้

ชนิดที่เป็นหลัก เป็นคนเลื่อนลอย ต้องคอย

มองผู้อื่นเรื่อยๆ คอยดูว่าคนอื่นจะว่ายังไง 

ส่วนผู้ที่รู้อริยสัจแล้วมีความรู้ชนิดที่เป็น

หลัก มีความรู้ของตนเอง  ไม่ต้องรอให้คน

อื่นรับรอง    

ถ้าไม่รู้อริยสัจก็ทำาที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ ไม่ใช่

ฐานะที่จะเป็นไปได้ เหมือนกับบ้านของเรานี้  

เราจะทำาหลังคาขึ้นมาโดยไม่มีชั้นล่างๆ ไม่มี

เสาเข็ม ไม่มีชั้น ๑ ชั้น ๒ อย่างนี้ย่อมเป็นไปไม่

ได้ เราทั้งหลายอยากจะพ้นทุกข์ ถ้าไม่รู้อริยสัจ

ก็พ้นไม่ได้  อันนี้เป็นโทษของการไม่รู้อริยสัจ

ส่วนประโยชน์ของการรู้อริยสัจ ได้พูดไปแล้ว

ในคราวที่แล้ว ในแง่ที่ตรงกันข้ามกับโทษ คือ 

การรู้อริยสัจทำาให้หยุดท่องเที่ยววนเวียน ไป

สู่กระแสของความหลุดพ้นแล้ว จะต้องบรรลุ

เป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอน ไม่ต้องวนเวียน

ต่อไป การรู้อริยสัจทำาให้ไม่ต้องประสบกับ

ภาวะที่ไม่น่าปรารถนา เราคงไม่อยากเกิดเป็น

เปรตอีกแล้วใช่ไหม เปรตมันปากรูนิดเดียว 

ท้องมันโต อยากเป็นอีกไหม คงไม่อยากเป็น 

สัตว์นรก คงไม่มีใครอยากปีนต้นงิ้ว มีใครอยาก

จะกลับไปปีนบ้าง คงไม่มีนะ ถ้ารู้อริยสัจแล้ว

ไม่ต้องมาวนเวียน ไม่ต้องประสบกับภาวะที่
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ไม่น่าปรารถนา ถ้าเกิดอีกก็จะเกิดในสุคติ

แน่นอน ผู้ที่รู้อริยสัจจะไม่หลงสร้างทุกข์

ให้กับตนเอง เพราะเห็นว่า สังขารทั้งหมด

ล้วนเป็นทุกข์ สังขารทุกอย่างล้วนแต่เป็น

ของไม่แน่นอน เป็นของไร้แก่นสาร เป็น

ของพึ่งไม่ได้ จึงไม่ไปมีความหวังกับของที่

ไร้แก่นสารนั้น เมื่อไม่หวังพึ่งสิ่งที่ไร้แก่น

สารนั้น ก็ไม่เป็นทุกข์กับมัน และความรู้

ของคนรู้อริยสัจ เป็นความรู้ที่เป็นหลัก ไม่

เลื่อนลอย ไม่ต้องคอยมองคนอื่นว่า คน

อื่นจะเห็นอย่างไร เป็นความรู้ปัจจัตตัง 

เป็นของเฉพาะตน ไม่ต้องรอคนอื่นรับรอง

ให้ รู้ว่า ไม่ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตาม 

ในอนาคตก็ตาม หรือพระพุทธเจ้าของ

เรา พระโคตมะพระองค์น้ีก็ตาม พระองค์

ก็ตรัสรู้อริยสัจเช่นเดียวกัน พระอริยเจ้าทุก

ท่านก็รู้สัจจะอันเดียวกัน ความรู้ชนิดนี้

เป็นความรู้หลักที่แน่นอน เป็นความรู้ที่ไม่

เลื่อนลอย ไม่ต้องคอยมองคนอื่น ไม่ต้อง

คอยถามอาจารย์ว่า นี่ดิฉันรู้แล้วหรือยัง ดิฉัน

บรรลุเป็นโสดาบันหรือยัง ไม่ต้องไปถามแล้ว 

และเมื่อรู้อริยสัจ ก็สามารถทำาที่สุดแห่งทุกข์

ได้ เหมือนกับบ้านของเราทำาเสาเข็มขึ้นมา

อย่างดี  มีชั้นล่าง ชั้นบน แล้วก็มีโครงหลังคา

อย่างดี การทำาหลังคาก็เป็นไปได้ อย่างนี้ นี้

พูดถึงประโยชน์การรู้อริยสัจ ในแง่สิ่งที่ตรงกัน

ข้ามกับโทษที่ได้แสดงไปก่อนหน้านั้น อันนี้ได้

พูดไปในคราวที่แล้ว

วันนี้ จะพูดต่อไปอีก ๓ ข้อ ยกมาจากพระสูตร 

จบแล้วจะพูดหัวข้ออื่นต่อไปเรื่อยๆ  
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๔.๗  ทำาให้ได้สรณะอันสูงสุด  

ข้อที่ ๗ การรู้อริยสัจทำาให้ได้สรณะอัน

สูงสุด สรณะ คือ ที่พึ่ง ที่ระลึกถึง  ที่ป้องกัน

ภัยอันตราย เราทั้งหลายคงอยากจะมีที่พึ่ง 

แต่ถ้ายังไม่ได้รู้อริยสัจ ก็ยังไม่ได้ที่พึ่งอัน

สูงที่สุด ต้องพึ่งนั่นพึ่งนี้ไปเรื่อยๆ วนเวียน

ไปตามโลก ซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งอันแท้จริง  ถ้าได้

รู้อริยสัจแล้ว จะได้ที่พึ่งอันสูงสุด  ได้ที่พึ่ง

อันแท้จริง

ในขุททกนิกาย คาถาธรรมบท  ๒๕/๑๙๐ และ 

๑๙๒ มีคาถาว่า 

โย จ  พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ  สํฆญฺจ  สรณํ  คโต

จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  สมฺมปฺปญฺญาย  ปสฺสติ

เอตํ  โข  สรณํ  เขมํ  เอตํ  สรณมุตฺตมํ

เอตํ  สรณมาคมฺม  สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจติ

ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 

และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะแล้ว

เห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบ 

นั่นแหละ เป็นสรณะอันเกษม 

นั่นเป็นสรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว  

ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

เราถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 

ว่าเป็นสรณะแล้ว ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึก

นึกถึง  เป็นแนวทางแบบอย่าง  เป็นผู้ชี้นำาทาง

ชีวิตแล้ว  ได้เห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบ

อย่างนี้จะได้สรณะอันสูงสุด ถ้าถึงพระรัตนตรัย

เป็นสรณะ แต่ยังไม่เห็นอริยสัจ อย่างนี้ก็ยังไม่
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ได้สรณะอันสูงสุด ยังไม่ได้สรณะอันแท้จริง 

จริงอยู่ว่า ชาตินี้นับถือพระรัตนตรัย ชาติ

ต่อไปจะนับถืออะไร ยังไม่รู้เลย บางคนก็

นับถือต้นไม้ นับถือจอมปลวก นับถือนั่น 

นับถือนี่ เยอะแยะไป เขาคิดว่า สิ่งนั้นจะ

ช่วยให้เขาปลอดภัย ให้เขาสบาย ให้ใช้ชีวิต

อย่างเป็นสุข แต่ความจริงมันไม่ใช่ 

สรณะอันเกษมสูงสุด คือ การถึงพระ

รัตนตรัยเป็นสรณะ ฟังท่านแล้ว แล้วเอา

ไปฝึกปฏิบัติ จนเห็นอริยสัจทั้ง ๔ ด้วย

ปัญญา เมื่อรู้ว่า อันนี้มันทุกข์ ปล่อยทิ้งมัน

ไป ไม่หลงอยากได้ ไม่หลงยึดถือ ก็จะรู้แจ้ง

ที่พึ่งอันแท้จริงคือพระนิพาน นี้แหละคือ

การเห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบ นั่น

แหละเป็นสรณะอันเกษม อันสูงสุดและ

ปลอดภัย 

เขมํ แปลว่า เกษม ความหมาย คือปลอดภัย

ที่สุด ถ้าไปถึงสิ่งอื่นเป็นสรณะจะไม่ปลอดภัย 

ถึงเพื่อนเป็นสรณะ ปลอดภัยไหมเพื่อนของเรา

มันคุ้มดีคุ้มร้าย ส่วนใหญ่จะคุ้มร้ายซะมากกว่า  

ถึงสามีเป็นสรณะ เดี๋ยวก็ได้กินลำาแข้ง มัน

ลำาบาก  อย่างนี้ไม่ใช่สรณะอันปลอดภัย  ถ้า

ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ 

และได้รู้อริยสัจด้วย  นี้เป็นสรณะอันเกษม 

ปลอดภัยแน่นอน 

อุตตมํ แปลว่า สูงสุด ยอดสุด ไม่มีอะไรที่เหนือ

ไปกว่านี้อีกแล้ว พวกที่ไม่รู้อริยสัจ พากันถึง

สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสรณะ ตั้งแต่ตำ่าๆ ค่อยๆ สูงไป

เรื่อยๆ สูงสุดคือพระรัตนตรัย ทุกวันนี้ เราทั้ง

หลายไม่รู้สูงหรือยัง แต่ก่อนนั้น วัว ๓ ขายัง

ต้องไหว้มัน คิดว่า มันเป็นที่พึ่งให้เราได้ ขนาด

ตัวมันเอง ยังเป็นที่พึ่งตัวเองไม่ได้เลย เดินไม่

ไหวอยู่แล้ว ยังไปไหว้มัน งูสองหัว มันอยาก

จะเอาหัวออกจากกัน ยังไปไหว้มันอีก เห็น



185184

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ปลาแปลกๆ ผิดปกติ ก็ไหว้มัน อันนี้ชั้นตำ่า

มากๆ  สูงขึ้นมาหน่อย เริ่มดีขึ้น แต่ก็ยังมี

ของขลัง ของศักดิ์สิทธิ์ อะไรต่างๆ ตามมา

อีก ต่อมามีพระรัตนรัตยเป็นสรณะ อันนี้

ก็ดีมาก ถ้าจะให้ดีที่สุด เกษม ปลอดภัย

แน่นอน  ก็รู้อริยสัจด้วย  

ท่านทั้งหลายถึงชั้นไหนกันแล้ว ถ้าถึงพระ

รัตนตรัยเป็นสรณะแล้ว ของขลัง ของ

ศักดิ์สิทธิ์คงหมดไป พิธีกรรมอันไร้แก่นสาร

ก็หมดไป เหลือไว้แต่เรื่องกรรมและผลของ

กรรม  หวังผลมาจากการกระทำา  กรรมมี

อิทธิพลต่อชีวิตของเรา การกระทำา การพูด

ความคิด นี้แหละมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจ

ของเรา สิ่งอื่นๆ มีอิทธิพลบ้างไหม ถ้ายังมี

อิทธิพล มีของขลัง ของศักดิ์สิทธิ์  ดวงดาว

จะช่วยได้ โหงวเฮ้ง สิ่งนั้นสิ่งนี้จะช่วย  

สรณะอย่างนั้นก็ยังตำ่าเกินไป ต้องเลยขึ้น

มา ให้ถึงมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 

พอมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้ว ต่อไปก็จะ

เป็นเรื่องกรรมและผลของกรรม เชื่อมั่นใน

การกระทำาว่าสามารถเปลี่ยนแปลง เลือกวิถี

ชีวิตของเราได้ด้วยการกระทำา ดีหรือชั่วก็อยู่ที่

การกระทำาทั้งนั้น ไม่ได้อยู่ที่วัน เดือน ปี หรือ

สิ่งอื่นๆ ถ้าดีขึ้นไปกว่านั้น ก็เร่งฝึกให้มีความ

เห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นตัว

สำาคัญ เป็นหัวหน้า ทำาให้ความคิดถูกต้อง คำา

พูดถูกต้อง การกระทำาถูกต้อง มีความเพียร

และทำาสิ่งต่างๆ ถูกต้อง แม้เราอยากจะเป็นคน

ดี ถ้ายังมีความเห็นผิด  มีเรา มีของเราอยู่ อัน

นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ในเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ พอเจอ

เหตุการณ์รุนแรงเข้า มีคนจะทำาร้ายเรา เราก็

อาจจะทำาร้ายคนอื่นได้ เกิดความผิดพลาดได้

ง่าย พอจะมีใครมาเอาของๆ เราไป เราอาจจะ

โกหกก็ได้ ยังมีเรา  ยังมีของเราอยู่  อย่างนี้มัน

อันตราย ทำาผิดได้ง่าย ต้องเวียนเกิดเวียนตาย 

ไม่มีที่สิ้นสุด  ถ้ามีสัมมาทิฏฐิ  ได้เห็นอริยสัจ ๔ 

ด้วยปัญญาเห็นชอบ   นี้แหละจะดีที่สุด   เป็น 
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เอตัง สรณะมุตตะมัง คือเป็นสรณะอัน

สูงสุด

ท่ านทั้ งหลาย เลื่ อนชั้ น กันมาถึ งพระ

รัตนตรัยเป็นสรณะหรือยัง   ก็ไปฝึกเอานะ

บางคนยังมีของขลัง มีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ 

บางทีก็เอาพระพุทธรูปเป็นของขลังซะเลย  

อย่างนี้ก็เกินไป พระพุทธเจ้าทรงสอนให้

เราแยกตนเองออกมาจากของศักด์ิสิทธ์ิ  

สิ่งที่ขลังสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มีเหมือนกัน อาจ

เป็นเทวดา พรหม หรืออำานาจพิเศษบาง

อย่าง แต่มันเป็นที่พึ่งไม่ได้จริง  มันผลุบๆ 

โพล่ๆ หวังผลไม่ได้จริง เวลานี้ศักดิ์สิทธิ์ 

แล้วคราวต่อไปจะศักดิ์สิทธ์ิหรือเปล่าไม่รู้ 

มันไม่แน่่นอน เรามาฝึกเอาด้วยความเพียร

อันบริสุทธิ์ ทำาด้วยความเพียรของตนเอง ดี

กว่า ถูกต้องกว่า เทวดาช่วยหรือไม่ช่วย เรา

ก็ฝึกของเราไป อยากช่วยก็ช่วย ไม่อยาก

ช่วยก็ไม่ช่วย ปล่อยเป็นเรื่องของเทวดาไป

อย่างนี้มันสบายใจกว่า พรหมจะมีหรือไม่มี 

พรหมจะช่วยหรือไม่ช่วย เราก็ทำาเต็มที่ อย่างนี้

สบายใจกว่า ไม่ต้องหวังผลลมๆ แล้งๆ ผลุบๆ 

โผล่ๆ ให้มันยุ่งยาก บางทีก็งมงายไปอีก เรื่อง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหรือไม่มี เทวดาช่วยหรือไม่ช่วย 

พรหมช่วยหรือไม่ช่วย เป็นเรื่องของเขาไป  

พระพุทธเจ้าสอนให้มองว่า สัตว์ทั้งหลายทั้ง

ปวง เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย เขาเป็นเพื่อน

เรา เอาเพื่อนเป็นสรณะได้ไหม ไม่ได้ เพื่อน

มันคุ้มดีคุ้มร้าย  เทวดาก็เหมือนกัน คุ้มดีคุ้ม

ร้ายเหมือนกัน นางฟ้าตาย ก็นั่งร้องไห้เหมือน

กัน  เราต้องไปปลอบเทวดาก็ลำาบากอีก ฉะนั้น

ก็ให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ฝึกให้มีปัญญา

รู้อริยสัจ จะได้สรณะอันเกษม นั่นแหละเป็น

สรณะอันสูงสุด

เอตํ  สรณมาคมฺม               

สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ

เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว  

ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
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ที่ว่าสรณะสูงสุดนี้ เพราะอะไร เพราะอาศัย

สรณะเช่นนี้แล้ว อาศัยพระพุทธเจ้า พระ

ธรรม พระสงฆ์ ฝึกตนเองให้เกิดปัญญา เห็น

อริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบ จะพ้นจาก

ทุกข์ทั้งปวงได้ การถึงสรณะนี่มีประโยชน์ 

คือทำาให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ไม่ใช่ถึง

สรณะแล้ว ได้นั้น ได้นี่ ไหว้พระพุทธเจ้า

แล้วได้อะไรบ้าง ได้สามีมาคนหนึ่ง ได้บุญ 

ได้นั่นได้นี่ มาเยอะเหลือเกิน หลวงพ่อที่

ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน กราบขอพร ขอให้ชาติ

ต่อไปได้อยู่กับคนนี้อีก โน่น..ว่าไปซะอย่าง

นี้ อย่างนี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไร ให้มีพระ

รัตนตรัยเป็นสรณะไว้ เพื่อฝึกตนเองให้พ้น

ไปจากทุกข์ทั้งปวง นั้นแหละจึงจะถูกต้อง

ทุกข์ทั้งปวง ก็เริ่มจากความเกิดเป็นทุกข์  

ความแก่เป็นทุกข์ ฝึกไปเพื่อจะได้ไม่ต้อง

ได้มาเกิดอีก พูดแบบนี้น่ากลัวไหม ท่านไม่

ต้องกลัวหรอก เพราะว่าอะไรที่ท่านกลัว 

ท่านได้มาหมดแล้ว

ทุกข์ที่ติดมากับความเกิด ท่านได้มาหมดเลย 

ถ้าไม่เกิดมา โอ.. สบาย ไม่ต้องมานั่งฟังผมเลย 

นั่งฟังธรรม ฝึกอะไรต่างๆ มันมากเรื่องมากราว

เหลือเกินใช่ไหม เดี๋ยวมีเรื่องนั้น เดี๋ยวมีเรื่องนี ้

เดี๋ยวปรุงแต่งนั้น เดี๋ยวปรุงแต่งนี้ มันหยุดปรุง

ไม่ได้   เป็นธรรมชาติของมัน  สังขารมันเป็น

นักปรุงแต่ง  ให้ท่านทั้งหลายนั่งนิ่งๆ ดู  มันทำา

ไม่ได้  เดี๋ยวก็ทำานั่น เดี๋ยวก็ทำานี่  เดี๋ยวก็พูดนั่น

เดี๋ยวก็พูดนี่ ให้นั่งนิ่งๆ ก็ทำาไม่ได้ สังขารมัน

เป็นอย่างนี้ ถ้าไม่ปรุงแต่งตามสังขาร หมด

สังขารไปแล้ว ก็หมดเรื่องหมดราวกันไปแล้ว  

เพราะความสงบระงับของสังขาร เป็นความสุข

นี้ประโยชน์ของการรู้อริยสัจข้อที่ ๗ คือ ทำาให้

ได้สรณะอันสูงสุด ได้ประโยชน์ของการถึง

สรณะอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้ว
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๔.๘  รู้อริยสัจแล้ว ทุกข์เหลือน้อยมาก

ข้อที่ ๘ พอรู้อริยสัจแล้ว ทุกข์เหลือน้อย

มาก อันนี้ท่านคงจะชอบ พอรู้อริยสัจ

เท่านั้นเอง ไม่ต้องรู้ทั้งหมด ไม่ต้องรู้อย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ เอาแค่รู้จัก ในกลุ่มคนรู้

อริยสัจแล้ว ปัญญาน้อยท่ีสุดคือพระโสดาบัน

ชนิดที่เป็นสัตตักขัตตุปรมะ   คือเกิดอีกใน

กามสุคติอย่างมาก ๗ ชาติ เป็นอย่างยิ่ง 

นี้ เป็นผู้ มีปัญญาน้อยที่สุดในบรรดาผู้รู้

อริยสัจ คืออยู่ที่โหล่เขา เข้าโรงเรียน อยู่ที่

โหล่เขา อยู่ที่โหล่แต่ทุกข์หายไปเยอะแล้ว 

เราได้ที่ ๑ มาหลายครั้งเแล้วใช่ไหม ได้ที่ 

๑ แต่เรื่องอื่น ได้แต่เรื่องที่จะทำาให้ทุกข์

เยอะๆ 

พระโสดาบันชั้นอื่นก็มีอีก โกลังโกละ เอกพีชี

พระโสดาบัน โกลังโกละ เกิดในกามภูมิอีก 

๒-๓ ชาติ เอกพีชี เกิดกามภูมิอีกชาติเดียว 

ตอนนี้พูดถึงพระโสดาบันที่ทุกข์เหลือน้อย

มาก  ยกท่านที่เป็นสัตตักขัตตุปรมะมาพูด พอ

รู้อริยสัจเท่านั้น  ถึงแม้ไม่มีปัญญามาก เป็นผู้มี

ปัญญาน้อย ถึงแม้ต้องเกิดอย่างมาก ๗ ชาติ ก็

แน่อนอนว่าจบการศึกษาได้เป็นพระอรหันต์  

เอกพีชี มีปัญญาเยอะ เกิดในกามภูมิ ได้อีก ๑ 

ชาติ โกลังโกละ มีปัญญาน้อยลงมาหน่อย  เกิด

ในสุคติภูมิ อีก ๒–๓ ชาติ หรือเลยกว่านั้นบ้าง 

สัตตักขัตตุปรมะ ปัญญาน้อยหน่อย  เกิดใน

กามภูมิได้อีกอย่างมาก ๗ ชาติ เช่น นางวิสาขา

ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี   ท้าวสักกเทวราช

เป็นต้น พระโสดาบันแบบนี้ ก็ยังใช้ชีวิตเหมือน

คนธรรมดาทั่วไป มีครอบครัว มีลูกมีหลาน ที่

ไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไป คือ ไม่เห็นผิดว่ารูป

นามเป็นตัวตน ไม่ทุกข์มาก  คนธรรมดาทั่วไป
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นี้ทุกข์เยอะ     ทุกข์เพราะความเห็นผิด 

พระโสดาบันไม่มีความเห็นผิดแล้ว ทุกข์

ก็มีบ้าง เช่น หลานตายก็เป็นทุกข์ มีทุกข์

นิดๆ หน่อยๆ  ไม่มากนัก 

ส่วนเราทั้งหลายผู้ที ่ยังมีความเห็นผิดนี้

ทุกข์โดยไม่จำาเป็นเยอะ ท่านทั้งหลายลอง

พิจารณาดู หมาเห่าเป็นทุกข์ไหม บาง

คนยังเป็นทุกข์อยู่เลย สามีเราไม่เหมือน

สามีชาวบ้าน สามีฉันทำาไมไม่เหมือนสามี

ชาวบ้าน ก็เป็นทุกข์แล้ว ลูกเราไม่เหมือน

ลูกชาวบ้าน เป็นทุกข์ไหม บางคนก็เป็น

ทุกข์ ลูกเราไม่เหมือนลูกชาวบ้านก็ทกุข์

แล้ว เธอทำาไมไม่เหมือนคนนั้น ไม่เหมือน

คนนี้ ทำาไมคนนี้เลว ทำาไมคนนี้ดี ทุกข์โดย

ไม่จำาเป็น เนื่องจากมีความเห็นผิดมาก  

ฉะนั้น ปุถุชนที่ไม่สดับ เป็นพวกที่มีความ

เห็นผิด จะมีเรื่องที่ทำาให้เกิดทุกข์มาก  

ทุกข์เพราะเจ้านายไม่ได้ดังใจบ้าง อยากทำา

งานน้อยๆ แต่งานมันเยอะบ้าง มากมายเหลือ

เกิน พอละความเห็นผิดได้แล้ว ทุกข์ก็เหลือ

น้อยมาก

ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  ๑๙/๑๗๔๗  

พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า 

เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   อริยสาวกสฺส   ทิฏฺิสมฺปนฺนสฺส  

ปุคฺคลสฺส  อภิสเมตาวิโน  เอตเทว  พหุตรํ  ทุกฺขํ  

ยทิทํ  ปริกฺขีณํ  ปริยาทินฺนํ,  อปฺปมตฺตกํ  อวสิฏฺํ  

สงฺขมฺปิ  น  อุเปติ อุปนิธมฺปิ น อุเปติ  กลภาคมฺปิ  

น  อุเปติ,   ปุริมํ  ทุกฺขกฺขนฺธํ   ปริกฺขีณํ   ปริยาทินฺนํ  

อุปนิธาย   ยทิทํ  สตฺตกฺขตฺตตปรมตา.  

โย  อิทํ  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ ... 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล  ทุกข์ 

อันสิ้นไปแล้ว อันหมดไปแล้ว ของบุคคล

ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ ผู้ที่มีปัญญาเห็น

อริยสัจแล้ว  มีจํานวนมากกว่า ทุกข์ที่ยังเหลือ

อยู่  มีประมาณน้อย ย่อมไม่ถึงการนับ 

ย่อมไม่ถึงการเปรียบเทียบ ย่อมไม่ถึงส่วนเสี้ยว 

เพราะการเปรียบเทียบกับกองทุกข์
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อันมีในกาลก่อน อันสิ้นไปแล้ว อันหมดไป

แล้ว คือมีการเกิดได้อีก ๗ ครั้งเป็นอย่าง

ยิ่ง สําหรับบุคคลผู้รู้ตามความเป็นจริงว่า 

นี้ทุกข์ ...

ในกาลก่อน  ทุกข์อะไรที่เคยมีมากมาย 

ความเครียด ความวิตกกังวล ทุกข์นั่น ทุกข์

นี่ สำาหรับพระอริยสาวกที่เป็นผู้สมบูรณ์

แล้วด้วยทิฏฐิ  มีความเห็นอันถูกต้อง ผู้มี

ปัญญาเห็นอริยสัจ  ทุกข์ที่หมดสิ้นไปนั้น มี

จำานวนมาก  ส่วนพวกเรานั้น เป็นพวกเห็น

ผิด ของที่ไม่เที่ยง ไปเห็นว่ามันเที่ยง  ของ

เป็นทุกข์ ไปเห็นว่าเป็นสุข ของไม่ใช่ตัว

ตน ไปเห็นว่าเป็นตัวตน อย่างนี้ผิด  พระ

โสดาบันเห็นว่าไม่มีตัวตน มีแต่รูปนาม มี

แต่ธรรมะ ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ

อปฺปมตฺตกํ  อวสิฏฺํ  ทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ มี

ประมาณน้อย

สงฺขมฺปิ  น  อุเปติ  ย่อมไม่ถึงการนับ  นับว่า

ทุกข์มีจำานวนเท่านั้นเท่านี้  อย่าไปนับเลย  

น้อยมาก  จนไม่ต้องนับว่าทุกข์กันล่ะ

อุปนิธมฺปิ  น  อุเปติ  ย่อมไม่ถึงการเปรียบ

เทียบ  เปรียบเทียบกับทุกข์เก่าๆ ว่าเหลืออีกกี่

เปอร์เซ็นต์  ไม่ต้องเทียบกัน  จำานวนเปอร์เซ็นต์

น้อยมาก  จนไม่ต้องพูดถึง

กลภาคมฺปิ น อุเปติ  ย่อมไม่ถึงส่วนเสี้ยว  นำา

ทุกข์ที่หมดไปแล้วนั้น มาแบ่งเป็นเสี้ยวเล็กๆ  

เอาทุกข์ที่เหลืออยู่มาเทียบก็ยังน้อยกว่าเสี้ยว

นั้นอีก สำาหรับผู้ที่เห็นอริยสัจ เป็นพระโสดาบัน 

ทุกข์ที่หมดสิ้นไปนั้นมีจำานวนมาก ทุกข์ที่เหลือ

อยู่มีจำานวนน้อย อย่างเทียบกันไม่ได้  

ทุกข์ที่เหลืออยู่นี่ น้อยนิดเดียว ทุกข์ที่หมดไป

มากมหาศาลเหลือเกิน เกิดอย่างมากในกาม

สุคติอีกแค่ ๗ ชาติเท่านั้น ในมุมมองของปุถุชน 

เห็นท่านไปเกิดเป็นเทวดา เกิดในสถานที่ดีๆ ก็
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สบาย นี่ก็เป็นกองทุกข์ที่เหลืออยู่ เทียบกัน

ไม่ได้กับทุกข์ที่หมดไปแล้ว นี้สำาหรับท่านที่

เป็นโสดาบันแล้ว รู้อริยสัจแล้ว รู้ตามความ

เป็นจริงว่าน้ีทุกข์ รู้ตามความเป็นจริงว่า น้ี

ทุกขสมุทัย  รู้ตามความเป็นจริงว่า   นี้ทุกข

นิโรธะ รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทา

พระพุทธองค์ทรงอุปมาให้ฟัง เพราะบาง

คนฟังที่แสดงแล้วไม่เข้าใจ อาจจะเข้าใจ

โดยอุปมา  

ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๔๗

กตมํ นุ โข พหุตรํ,  โย วายํ  มยา ปริตฺโต 

นขสิขาย  ปสุ อาโรปิโต,  อย วา มหาปวี.

สิ่งไหนหนอแล  มากกว่า  ระหว่าง ฝุ่นอัน

เราตถาคตตักขึ้นมาที่ปลายเล็บนี้  กับแผ่น

ดินใหญ่  

ทุกข์ที่หมดสิ้นไปแล้วเหมือนแผ่นดินใหญ่นั้น

แหละ  ส่วนทุกข์ที่เหลืออยู่ก็เหมือนกับฝุ่นที่

ปลายเล็บ พูดแบบเปรียบเทียบ ให้เห็นชัดถึง

ความมากน้อย แตกต่างกันอย่างเทียบไม่ได้ 

อันนี้สำาหรับพระโสดาบันที่ปัญญาน้อยที่สุด 

ดังนั้น ต้องฝึกให้เป็นพระโสดาบัน จะได้หมด

ทุกข์ จะได้เป็นพระเสขะ เข้าโรงเรียน เป็นพระ

เสขะ พระนักศึกษา พวกปุถุชน คนมีกิเลสหนา

แน่น  โรงเรียนดีๆ  ไม่ยอมเข้า ของดีๆ มีคนมา

บอก เอาไหม ไม่ค่อยเอาเท่าไร ศีล สมาธิ 

ปัญญา ไม่ค่อยมีคนเอา บอกแล้วบอกอีกก็ไม่

เอา ของเลวๆ ไม่ต้องมีคนบอก ทำาเองเลย เรา

ทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายปุถุชนก็วนเวียนแบบนี้  

ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๔๖

เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  สิเนรุ  ปพฺพตราชา  ปริกฺขย  

ปริยาทาน   คจฺเฉยฺย   เปตฺวา  สตฺต  มุคฺคมตฺติโย 

ปาสาณสกฺขรา 
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมาดุจว่า ภูเขา

สิเนรุ ที่เป็นราชาแห่งภูเขา พึงถึงความสิ้น

ไป หมดไป   เหลือไว้แต่ก้อนหิน ขนาดเท่า

เม็ดถั่วเขียว ๗ ก้อน 

สิเนรุ ปพฺพตราชา ภูเขาที่เป็นราชาของ

ภูเขาคือภูเขาสิเนรุ เคยได้ยินชื่อไหม เป็น

ที่อยู่ของเทวดา เทวดาที่อยู่ชั้นต้นๆ จะอยู่

แถวล่างๆ ของภูเขา ชั้นสูงไปก็เป็นเทวดา

ที่อยู่ตามอากาศ เป็นภูเขานี้เป็นภูเขาที่

ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ทุกข์ที่หมดไปเหมือน

ภูเขาสิเนรุ ทุกข์ที่เหลืออยู่เหมือนก้อนหิน 

ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว ๗ เม็ด พอรู้อริยสัจ

แล้ว ทุกข์เหลือน้อยมาก ทุกข์ที่หมดไป

เยอะอย่างเทียบกันไม่ได้ 

อีกอุปมาหนึ่ง  เป็นเรื่องมหาสมุทร 

ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๕๔  

พระพุทธองค์ตรัสว่า  

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท ปริกฺขย ปริยาทาน  

คจฺเฉยฺย เปตฺวา เทฺว วา ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมาดุจว่า

มหาสมุทรถึงความสิ้นไป หมดไป เหลือไว้

เฉพาะหยดของนํ้า ๒-๓ หยด  

พระโสดาบันที่ต้องเกิดในกามภูมิอีกอย่างมาก 

๗ ชาติ   ทุกข์ที่เหลืออยู่ของท่านเหมือนกับนำ้า

๒ - ๓ หยด    ส่วนทุกข์ที่หมดไป   เหมือนกับ

มหาสุมทรที่สิ้นไปหมดไป    

อีกอุปมาหนึ่ง เป็นเป็นเรื่องภูเขาหิมพานต์ 

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๕๕  

พระพุทธองค์ตรัสว่า  

เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว  ปุริโส  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส  

สตฺต  สาสปมตฺติโย ปาสาณสกฺขรา  อุปนิกฺขิเปยฺย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมาดุจว่า บุรุษพึงนํา

ก้อนหินขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด ๗ ก้อน

เข้าไปเทียบกับภูเขาใหญ่หิมพานต์ 



201200

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ลองเทียบดู ทุกข์ที่เหลืออยู่ เหมือนกับ

ก้อนหินที่มีขนาดเล็กๆ เท่าเมล็ดพันธุ์ผัก

กาด ๗ ก้อน ทุกข์ที่หมดไปเหมือนกับภูเขา

หิมพานต์  

อันนี้ก็พูดถึงประโยชน์ของการรู้อริยสัจ 

พอรู้แล้ว ทำาให้ทุกข์นั้นเหลือน้อยมาก เรา

ทั้งหลายแม้จะยังไม่รู้ตามที่พระอริยเจ้า

ท่านรู้ ก็ขอให้ฝึกฝน ให้เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจ 

ความทุกข์ก็จะลดลงไปตามสมควร อาจจะ

ยังไม่ถึงอุปมานี้ ก็ไม่เป็นไร ให้ค่อยๆ ลดลง

ไปเรื่อยๆ ฉะนั้น เวลาศึกษาธรรมะนั้น ต้อง

ศึกษาให้ได้ในแง่มุมอริยสัจ เวลาปฏิบัติก็

เป็นไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ 

๔.๙ รู้อริยสัจแล้ว ทำาให้สิ้นอาสวะได้ 

ประโยชน์ข้อท่ี ๙ รู้อริยสัจแล้ว ทำาให้ส้ินอาสวะ

ได้  ความสิ้นอาสวะ ความสิ้นกิเลสทั้งหลายนั้น 

ทำาให้หมดทุกข์ ไม่ต้องมาเกิดวนเวียนอีก ผู้ที่

จะหมดกิเลสได้ ต้องรู้อริยสัจ การจะละกิเลส

ได้ ก็เฉพาะผู้รู้เท่านั้น ผู้ไม่รู้ละกิเลสไม่ได้ การ

ละกิเลสนั้น ไม่ใช่ละทื่อๆ ไป ต้องรู้ ต้องเห็น

ตามความเป็นจริง 

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๐๕ 

พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ชานโต อห ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวาน ขย วทามิ 

โน อชานโต อปสฺสโต,  

กิญฺจ ภิกฺขเว ชานโต กึ  ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย  โหติ.   

อิท ทุกฺขนฺติ ภิกฺขเว ชานโต ปสฺสโต อาสวาน ขโย โหติ

อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ...



203202

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคต กล่าว

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย สําหรับผู้รู้

ผู้เห็น  ไม่ใช่กล่าวไว้สําหรับผู้ไม่รู้  ผู้ไม่เห็น 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ รู้อะไร เห็น

อะไร  ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจึงมี

ได้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุรู้และเห็นว่า

นี้ทุกข์ ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 

จึงมีได้   เมื่อภิกษุรู้และเห็นว่า นี้ทุกขสมุทัย 

..

เมื่อรู้ เมื่อเห็น อริยสัจ ๔ ตามความเป็น

จริง ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจึงมี

ได้ เมื่อรู้ เมื่อเห็นว่านี้ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ 

นี ้เป็นทุกข์     ตัณหานี ้เป็นทุกขสมุทัย 

นิพพานนี้เป็นทุกขนิโรธ อริยมรรคมีองค์ 

๘ นี้เป็นทุกขนิโรธคาทินีปฏิปทา ความ

สิ้นไปของอาสวะจึงมีได้  ท่านทั้งหลายก็

ฝึกให้รู้ ให้เห็นอย่างนี้  ให้ได้ความรู้ ชนิด

ที่เป็นแนวอริยสัจมากขึ้น ไม่ใช่ได้ความรู้แตก

กระจายไปเรื่อย ความรู้ต้องรวบเข้ามา รวมลง

ในอริยสัจ นี้ก็เป็นประโยชน์ของอริยสัจข้อที่ ๙ 

ผมรวบรวมมาเฉพาะบางส่วน ความสำาคัญแง่

อื่นๆ ก็ลองไปหาเพิ่มเติมเอาเองนะครับ 



205204

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

หัวข้อที่ ๕ 

สิ่งที่ควรทราบพิเศษ

ในเรื่องอริยสัจ 

ต่อไปเป็นหัวเรื่องใหม่  เป็นหัวข้อที่ ๕ สิ่ง

ที่ควรทราบพิเศษเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ มี

เรื่องพิเศษอะไรเกี่ยวกับอริยสัจ ที่ต้อง

รู้ไว้  จะได้ศึกษาเกี่ยวกับอริยสัจได้ง่าย 

หรือนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 



207206

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๕.๑  กิจต่ออริยสัจ 

ข้อที่ ๑ ที่ควรทราบ คือ กิจต่ออริยสัจ รู้จัก

อริยสัจ รู้จักความสำาคัญ รู้จักโทษของการ

ไม่รู้อริยสัจ รู้จักประโยชน์ของการรู้อริยสัจ 

รู้จักอะไรต่างๆ แล้ว สิ่งที่ควรทราบพิเศษ

ก็คือกิจต่ออริยสัจ  จะได้ปฏิบัติต่ออริยสัจ

แต่ละข้อได้อย่างถูกต้อง  

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๗๐๙  

พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ทุกฺข   ภิกฺขเว  อริยสจฺจ  ปริญฺเญยฺย   

ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ปหาตพฺพ 

ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ  สจฺฉิกาตพฺพ 

ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ  ภาเวตพฺพ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ทุกขอริยสัจควรกําหนดรู้  

ทุกขสมุทยอริยสัจควรละ 

ทุกขนิโรธอริยสัจควรกระทําให้แจ้ง

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาควรทําให้เกิดขึ้น 

ปริญฺเญยฺยํ แปลว่า ควรกำาหนดรู้, ควรรู้โดย

รอบ รู้ให้ครบทุกแง่มุมของมัน ตัวทุกข์นี้เป็นยัง

ไง ได้แก่อะไรบ้าง เป็นเพียงรูปธรรม เป็นเพียง

นามธรรม เป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย  ไร้

แก่นสาร เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา  

มีเหตุปัจจัยอย่างนี้ๆ ทุกข์อย่างนี้จึงเกิดขึ้น  มี

เหตุปัจจัยอย่างนั้นๆ ทุกข์อย่างนั้นจึงเกิด

ขึ้น เกิดขึ้นแล้ว ก็ล้วนไม่คงทน มีแล้วก็ไปสู่

ความไม่มี ดังนี้เป็นต้น แบบนี้เรียกว่ากำาหนด

รู้  รอบรู้ ทุกข์นั้นให้รู้จักมัน รู้จนกระทั่งเห็น

ว่า นี้เป็นทุกข์ เบื่อหน่าย คลายกำาหนัด ไม่ควร

เข้าไปยึดมั่นถือมั่น ไม่ควรเข้าไปเพลิดเพลิน

ยินดีอยู่กับทุกข์ ถ้าเข้าไปเพลิดเพลินยินดีอยู่

กับทุกข์แล้วก็ไม่พ้นทุกข์ รอบรู้อย่างแจ่มแจ้ง



209208

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ว่า มันมีแต่ทุกข์ ก็จะถึงความพ้นทุกข์ไป

ตามลำาดับ

ปหาตพฺพ แปลว่า ควรละ, ควรทำาให้หมด

ไปสิ้นไป  เหตุให้เกิดทุกข์ คือตัณหา ความ

อยากที ่ก ่อให้เกิดในภพใหม่อีก ความ

กำาหนัดด้วยอำานาจความเพลิน  ความยินดี

อย่างยิ่งในอารมณ์ต่างๆ นี้ควรละ เป็นสิ่ง

ที่พึงละ หรือต้องละให้ได้ ถ้าละไม่ได้จะ

พ้นทุกข์ไหม ไม่พ้นทุกข์ ความติดข้องอยู่

กับทุกข์ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันใหม่ๆ ต้อง

ละให้ได้ ละไม่ได้ก็ไม่พ้นทุกข์อย่างนี้ มันก็

เป็นกฎตายตัวอยู่แล้ว ความติดข้อง ความ

ยึดถือ ความอยากได้ ความคาดหวังว่า 

มันจะดีขึ้น มีแล้วจะทำาให้เราสมบูรณ์ขึ้น 

มีหน้ามีตาขึ้น เป็นตัวเป็นตนขึ้น อย่างนั้น

อย่างนี้ อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ต้องละ  

ต้องอย่างนี้ๆ อะไรต่างๆ ก็เพื่ออัตตา เพื่อ

ตัวเพื่อตน ล้วนเป็นเหตุให้เกิดชาติ ชรา  

มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปยาสะ  ก็

ล้วนเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์ทั้งนั้น  ไม่มีทาง

พ้นทุกข์  

สจฺฉิกาตพฺพ แปลว่า ควรกระทำาให้แจ้ง, ทำาให้

ถึง,  ทำาให้เป็นอารมณ์ของจิต ให้จิตได้ไปสัมผัส  

ให้ได้เข้าถึง สิ่งนั้นมีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปทำาให้เกิด

ขึ้น  เพียงแต่ไปให้ถึง ให้ได้สัมผัส ไม่ต้องไปทำา

อะไรกับทุกขนิโรธ ความสงบระงับแห่งสังขาร  

ความสุขอันแท้จริง ไม่ต้องไปสร้างขึ้น เป็นสิ่ง

ที่ดำารงอยู่แล้ว ให้ได้เข้าถึง ได้สัมผัส เราทั้ง

หลายไม่ได้สัมผัสความสงบอันแท้จริง เพราะ

มัวแต่ปรุงแต่ง ทำาโน่นทำานี่ เพื่อให้เกิดผลอย่าง

นั้นอย่างนี้  ทำาไปก็ได้แต่ทุกข์ อะไรที่เกิด มันก็

ทุกข์ทั้งนั้น  ไม่ปล่อยวางทุกข์ ปล่อยอะไรไม่ได้

สักอย่าง จิตเลยไปวุ่นกับทุกข์ วุ่นอยู่กับสังขาร  

เลยไม่แจ้งนิพพาน  ถ้ารู้ว่าสังขารทั้งหลาย  รูป

นาม ขันธ์ ๕  เป็นทุกข์  เป็นภาระ ปล่อยมันไป  

จึงจะได้สัมผัสกับความปล่อยความวาง   



211210

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ทุกขนิโรธะ แปลว่า ความดับสนิทของทุกข์ 

คำาว่า ดับสนิท นี้ หมายความว่า ไม่มี

ทุกข์,  ไม่มีทุกข์เกิดจึงไม่มีทุกข์ให้ดับ จึง

เรียกว่าดับสนิท ไม่ใช่ดับทุกข์ที่เกิด ทุกข์

เกิดเพราะเหตุ พอหมดเหตุก็ดับ อันนี้ เป็น

ธรรมดาของมัน  ส่วนทุกขนิโรธะ หมายถึง

ไม่มีทุกข์เกิด ปราศจากทุกข์ เป็นชื่อของ

พระนิพพาน หรือจะพูดว่าเหนือทุกข์  

เหนือโลก อิสระจากทุกข์  

ภาเวตพฺพ แปลว่า ควรทำาให้เกิดขึ้น,  ควร

ทำาให้มีขึ้น,  ทำาให้เจริญขึ้น  ถ้ายังไม่เคยมี

ก็ทำาให้เกิดมี ถ้าเคยมีแล้ว ก็ทำาให้เจริญ

จนเต็มสมบูรณ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางที่

ทำาให้ถึงความดับทุกข์ เป็นประตูให้ถึง  ถ้า

ฝึกจนสมบูรณ์พร้อมแล้วก็เกิดขึ้นในจิต

เดียว 

นี้แหละสิ่ งที่ควรรู้พิ เศษเกี่ยวกับเรื่อง

อริยสัจ คือ ต้องรู้กิจหน้าที่ รู้สิ่งที่เราพึงกระทำา

ต่ออริยสัจแต่ละข้อ ทำาให้ถูกต้อง ทุกข์นี้ให้รู้ มี

ทุกข์เกิดขึ้น มีปรากฏการณ์ มีเรื่องนั้นเรื่องนี้

เกิดขึ้น แล้วเป็นไงบ้าง ได้รู้ไหม แจ่มแจ้งไหม 

เห็นชัดไหมว่าเป็นรูปธรรมนามธรรม หรือว่า

มัวแต่หนีอยู่ ถ้ามัวแต่หนี ปฏิเสธทุกข์ รักอัน

หนึ่ง เกลียดอันหนึ่ง อย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติไม่ถูก 

ฝึกอย่างนั้นใช้ไม่ได้ ฝึกหนีทุกข์นี้ไม่เอา  ต้องรู้

ทุกข์ มีดวงตาขึ้นมารู้ว่าเป็นทุกข์ แล้วก็ยอมรับ

มันได้   

ทุกขสมุทัย ละได้บ้างหรือเปล่า ปล่อยวางได้

บ้างมั้ย เลิกยึดถือ เลิกคาดหวังจะเอาผลอย่าง

ใดอย่างหนึ่งบ้างหรือยัง ถ้ายังไม่ปล่อย ยังยินดี 

เพลิดเพลินสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเรื่อย อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ 

จิตได้โน้มเอียงไปทางนิพพานบ้างไหม มีความ

ปล่อยวาง เป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของสิ่ง

ต่างๆ บ้างไหม  อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ได้

เจริญขึ้นมาบ้างไหม ปัญญา ศีล สมาธิ มีขึ้นใน

จิตไหม  นี้ต้องพิจารณาดู 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๕.๒ จิตเป็นสมาธิจึงรู้อริยสัจ

สิ่งควรทราบพิเศษข้อที่ ๒ คือ จิตเป็นสมาธิ

จึงรู้อริยสัจ ข้อนี้ก็สำาคัญเหมือนกัน เราทั้ง

หลายเรียนเรื่องอริยสัจ ซึ่งผมก็จะแยกแยะ

ให้ดูต่อไป ก็จะรู้ว่า อ๋อ.. ตัวทุกข์เป็นอย่าง

นี้ๆ พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้อย่าง

ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้ว เรามีปัญญามองเห็น

มั้ย เกิดเป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์  เราเห็น

เหมือนกัน แต่ไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์  เห็น

ว่าคนเกิด คนตาย ทำาอย่างไรจึงจะเห็นว่า

ทุกข์เกิด ทุกข์แก่ ทุกข์ตาย ต้องมีจิตเป็น

สมาธิ จึงจะนำาไปฝึกให้มีปัญญาเห็นความจริง

ได้  อันนี้ก็สำาคัญเหมือนกัน  

เราทั้งหลายต้องไปฝึกให้จิตเป็นสมาธิ มีความ

ตั้งมั่น เริ่มต้น ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเยอะๆ  

อย่าตามกิเลส อย่าให้กิเลสเอาไปกินมาก หลง

ไปตามกิเลส นิวรณ์มันเข้ามาครอบงำา หลง

ยินดี หลงยินร้าย ง่วงเหงา หาวนอน เศร้าซึม 

ฟุ้งซ่าน ลังเลสงสัย อย่างนี้ ก็วนเวียนไปเรื่อยๆ 

นิวรณ์มันบังดวงตา ไม่ให้มองเห็นความจริง  

เมื่อใดขยันฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเยอะๆ ทำาให้

ต่อเน่ือง นิวรณ์ไม่เข้ามาครอบงำา ค่อยๆ หมดไป 

จิตมีกำาลังขึ้น  เป็นสมาธิ  เมื่อจิตเป็นสมาธิ 

มีความตั้งมั่น พิจารณาดู มองดู ค้นคว้าดูใน

กายและใจนี้ จึงรู้อริยสัจ คนที่จิตเป็นสมาธิ มี

ความตั้งมั่นดี   ท่านอุปมาเหมือนว่า  บุรุษตาดี

มองลงไปในนำ้าที่ใสสะอาด ก็เห็น กุ้ง หอย ปู 

ปลา ก้อนหินอยู่ในนำ้านั่น ปลาว่ายไปมา ก็รู้ 

ฉันนั้นเหมือนกัน    สำาหรับผู้ที ่จิตเป็นสมาธิ 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ตั้งมั่นแล้ว มองลงมาในกายในใจ ก็สามารถ

เห็นรูป เห็นนาม ไม่ใช่ตัวตน เห็นตัวทุกข์

นั้นเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ

ปัจจัย  

คำาว่า  เห็นทุกข์  ไม่ใช่ว่าต้องเป็นทุกข์

จนแห้งไป ไม่ใช่อย่างนั้น คำาว่า ตัวทุกข์  

มันหมายถึง รูปนาม ขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้

ตัวตน เป็นของไร้แก่นสาร เป็นสิ่งที่เป็น

ที่พึ่งไม่ได้จริง เป็นของไม่คงทนถาวร ทน

อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ อย่างเราทั่วไปนี่ เป็น

ตัวสุขมั้ย นั่งเป็นสุขมั้ย เป็นสุขนั่งหรือ

เปล่า ไม่ใช่ เป็นทุกข์นั่ง เมื่อเป็นทุกข์นั่ง 

มันจึงทนนั่งไม่ได้นาน ต่อไปก็เดิน เป็น

ทุกข์เดิน เป็นตัวทุกข์เดิน เดินได้นานมั้ย 

ไม่นาน เพราะไม่ใช่สุขไปเดิน ถ้าเป็นตัว

สุขนั่ง ก็เชิญนั่งไปตลอดชาติเถอะ นั่งไม่

ได้อีกแหละ ฉะนั้น ที่เราเห็นว่า กายกับใจ

เป็น ตัวสุข ตัวดี ตัววิเศษอะไรต่างๆ นั้น 

เป็นเพียงความเห็นผิดเท่านั้น อันนี้ เป็นสิ่งที่

ควรรู้เป็นพิเศษข้อที่ ๒ คือ จิตเป็นสมาธิจึงเห็น

อริยสัจ ถึงจะเรียนเรื่องอริยสัจไปแล้ว ก็ใช่ว่า

ทุกท่านจะเห็นได้  เฉพาะท่านที่มีจิตเป็นสมาธิ 

ตั้งมั่นดีแล้ว จึงมีโอกาสเห็นได้ ก็เป็นหน้าที่

ต้องไปฝึกให้จิตเป็นสมาธิ  แล้วเอามามองดู 

ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ๑๒/๒๙๙  

จูฬหัตถิปโมปมสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

โส  เอวํ  สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต  

อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส  มุทุภูเต  กมฺมนิเย  ิเต 

อาเนญฺชปฺปตฺเต,  อาสวานํ  ขยญาณาย  จิตฺตํ  

อภินินฺนาเมติ.  โส  ‘อิทํ  ทุกฺขนฺ’ติ  ยถาภูตํ ปชานาติ,  

‘อยํ  ทุกฺขสมุทโย’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ, ...

ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นดี บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส

เพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 

เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้

ภิกษุนั้น ย่อมน้อมจิตไปเพื่อญาณคือความสิ้น
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ภิกษุนั้น รู้ชัดตาม

ความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ รู้ตามความเป็น

จริงว่า นี้ทุกขสมุทัย ...

นี้เป็นลักษณะของจิตที่มีสมาธิ  จิตมีความ

ตั้งมั่นดี 

สมาหิเต แปลว่า มีความตั้งมั่นดี  

มีลักษณะดังนี้คือ  

ปริสุทฺเธ  บริสุทธิ์ 

ปริโยทาเต ผุดผ่อง 

อนงฺคเณ  ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน  ไม่มีสิ่ง

กั้นขวางที่เป็นเหมือนเนินขวางทาง

วิคตูปกฺกิเลเส ปราศจากความเศร้าหมอง 

สิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตหมดไป

แล้ว 

มุทุภูเต อ่อน  มีลักษณะอ่อนโยน ไม่แข็ง

กระด้าง  

กมฺมนิเย เหมาะแก่การใช้งาน  คล่องตัวการนำา

ไปใช้  

ิเต ตั้งมั่น 

อาเนญฺชปฺปตฺเต ไม่หวั่นไหว  ไม่ซัดส่ายไปตาม

อารมณ์ต่างๆ 

จิตมีลักษณะเช่นนี้ มองดูอะไรก็ชัดเจน เป็นคน

มองดูอยู่ จิตมีสมาธิอย่างนี้แล้วก็อย่าน้อมใจ

ไปทำาอย่างอื่น เดี๋ยวน้อมใจไปเห็นเปรต จะสติ

แตกเอาอีก ก็น้อมมาในการทำาให้เกิดญาณเพื่อ

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย นี้คือ กลับมา

ดูที่ตนเอง ดูกายและดูใจ  ให้เห็นเป็นเพียงรูป

ธรรม นามธรรม เป็นเพียงขันธ์ ๕ ที่เป็นทุกข์ 

มาจากเหตุปัจจัย พอพิจารณาดูไปบ่อยๆ ก็รู้
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจตามความจริง พอรู้อริยสัจก็สิ้นอา

สวะได้  เรียกว่าน้อมนำาจิตมาเพื่อความ

สิ้นไปของกิเสส เมื ่อน้อมนำาจิตเข้า

มาเรียนรู ้ในกายและจิต จะรู ้อริยสัจ  

ความรู ้เรื ่องทุกข์ก็ดี เหตุเกิดของทุกข์ก็

ดี ความดับสนิทของทุกข์ก็ดี หนทางข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของทุกข์ก็ดี มัน

อยู่ในกายยาววาหนาคืบนี้ ฉะนั้น อย่าไป

ไกล จิตเป็นสมาธิ ตั้งมั่นดีแล้ว ให้น้อมนำา

จิตมาดู  ไม่ใช่ว่า จิตเป็นสมาธิแล้วเฉยๆ 

ว่างๆ โล่งๆ นิ่งๆ ไป หรือเอาจิตที่มีสมาธิ

ไปทำานั่นทำานี่ที่ไม่เป็นประโยชน์  ไม่เป็นไป

เพื่อความพ้นทุกข์  

โส  ‘อิทํ  ทุกฺขนฺ’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาต ิ 

ภิกษุนั้น  รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์   

กายกับใจ  อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์  ทุกข์

มันเป็นอย่างนี้

‘อยํ  ทุกฺขสมุทโย’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ  

รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขสมุทัย 

ตัวความอยาก ความยึด ความเพลิดเพลิน

ยินดี มีความรักใคร่พอใจ มองไม่เห็นโทษ นี่ตัว

ทุกขสมุทัย และรู้นี ้ทุกขนิโรธ  รู้นี ้ทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทา  เห็นอย่างนี้  ถึงความสิ้นไปของ

อาสวะ สิ้นทุกข์ได้  

ดังนั้น เรียนไปแล้ว ไม่ใช่ว่าจะเห็นอริยสัจ  

เรียนก็ได้เรียน ดีกว่าไม่ได้เรียน ได้ความ

ปลาบปลื้มปีติบ้างเล็กๆ น้อยๆ เวลาเครียด  ก็

มาฟังเรื่องอริยสัจ อาจจะสบายใจขึ้น แต่แบบ

นี้ใช้อาจารย์เปลืองเกินไป พอไม่สบายใจ  โอ้..

อาจารย์พูดอริยสัจให้ฟังหน่อย เออ..สบายใจ

ไปพักหนึ ่ง คนต้องตายเป็นเรื ่องธรรมดา  

อาจารย์.. เจอสามีตบมาทำาไง  เป็นเรื ่อง

ธรรมดา เออ..สบายใจไปพักหนึ่ง  มีเรื่องอื่น

มาอีก ก็ต้องฟังอยู่เรื่อย  เห็นอริยสัจจึงจะได้
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ปัญญาเป็นของตนเอง ต้องอาศัยจิตเป็น

สมาธินะ พระพุทธเจ้าทรงแนะนำาให้ภิกษุ

ทั้งหลายเจริญสมาธิ จะได้รู้อริยสัจ ๔ ตาม

ความเป็นจริง 

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค  ๑๙/๑๖๕๔ 

พระองค์ตรัสว่า

 
สมาธึ  ภิกฺขเว  ภาเวถ

สมาหิโต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ยถาภูต   ปชานาติ

กิญฺจิ  ยถาภูต  ปชานาติ

อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  ปชานาติ   

อย  ทุกฺขสมุทโยติ...  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเจริญ

สมาธิเถิด 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว  

ย่อมรู้ตามความเป็นจริง 

ย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริง 

ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์

ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกขสมุทัย ...

จิตไม่มีสมาธินี่ มันวอกแวกกระโดดไปตาม

อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ เป็นจิตไม่อ่อนโยน ไม่

ควรต่อการใช้งาน มีอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมอง

เข้ามามากมาย เดี๋ยวรัก เดี๋ยวชัง เดี๋ยวอิจฉา 

เดี๋ยวนั่น เดี๋ยวนี่ ถูกกระทบกระทั่งได้ง่าย มี

อารมณ์เล็กๆ น้อยๆ ก็หงุดหงิด รำาคาญ ไม่

พอใจ ถ้าจิตไม่มีกิเลส มันสบาย อ่อนโยน ข้าง

นอกจะแข็งมายังไง ข้างในมันอ่อน  จิตมันควร

ต่อการใช้งาน      การทำาจิตใจให้มีความตั้งมั่น

เป็นสมาธิ เริ่มต้นจากการมีศีล แล้วก็ฝึก

สติสัมปชัญญะให้มากๆ โดยวิธีการต่างๆ 

เทคนิคนั้นเทคนิคนี้ อะไรก็ได้ ขอให้จิตเป็น

สมาธิ พอจิตเป็นสมาธิแล้ว ก็อย่าไปทำาอย่าง

อื่น อย่าไปเล่นนั่นเล่นนี่ ให้น้อมนำาจิตมาเพื่อ

มองดูในกายในใจ ให้รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้

ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย อย่างนี้
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๕.๓ ญาณในอริยสัจ 

ต่อไปสิ่งที่ควรทราบพิเศษข้อที่ ๓ คือญาณ

ในอริยสัจ หรือ ความรู้ในอริยสัจ ถ้ามี

ความรู้โดยถูกต้องแล้ว ไม่ว่ารู้เรื่องอะไร ก็

ต้องรู้ในแง่มุมอริยสัจทั้งนั้น ถ้ารู้เรื่องใด

เรื่องหนึ่งแล้ว ยังไม่รวมลงเป็นอริยสัจ นี้ก็

ชื่อว่ายังไม่รู้เรื่องดีพอ อย่างเราเรียนธรรมะ

หมวดนั้นหมวดนี้เยอะแยะ บางคนยังรวบ

ไม่ได้  ยังไม่เห็นในแง่มุมอริยสัจ ชื่อว่ายัง

ไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ ญาณนั้นไม่

ว่าจะมากขนาดไหน เพื่อให้เป็นประโยชน์ 

และเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์  ต้องรวมลง

มาเห็นอริยสัจ อนุโลมคล้อยตามสัจธรรม 

เห็นตามความเป็นจริงว่า อันนี้ทุกข์ อันนี้

ทุกขสมุทัย  อันนี้ทุกขนิโรธ  อันนี้ทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทา ญาณที่คล้อยตามสัจธรรมนี้

แหละคือญาณจริง เป็นสัมมาญาณ

ในสังยุตตนิกาย  นิทานวรรค  ญาณวัตถุสูตร 

๑๖/๓๓ ญาณวัตถุสูตร กล่าวถึง ญาณในแง่มุม

อริยสัจ ๔๔ ญาณ  ท่านแสดงไว้ว่า

กตมานิ  จ  ภิกฺขเว  จตุจตฺตาฬีสํ  ญาณวตฺถูนิ

ชรามรเณ  ญาณํ  

ชรามรณสมุทเย  ญาณํ 

ชรามรณนิโรเธ  ญาณํ  

ชรามรณนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  ญาณํ 

ชาติยา  ญาณํ 

ชาติสมุทเย  ญาณํ  

ชาตินิโรเธ  ญาณํ

ชาตินิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  ญาณํ 

ภเว  ญาณํ ...  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ญาณ ๔๔ ประการอะไร

บ้าง
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ความรู้ในชรามรณะ

ความรู้ในชรามรณสมุทัย

ความรู้ในชรามรณนิโรธ

ความรู้ในชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา

ความรู้ในชาติ

ความรู้ในชาติสมุทัย

ความรู้ในชาตินิโรธ

ความรู้ในชาตินิโรธคามินีปฏิปทา

ความรู้ในภพ ...

ญาณ ๔๔ ปัญญา ๔๔ อย่าง คืออะไรบ้าง 

พระพุทธองค์ทรงแสดงความรู้ ในแบบ

อริยสัจ โดยยกสภาวะในปฏิจจสมุปบาท 

มาแสดง ปฏิจจสมุปบาทมี ๑๑ อาการ  ก็

เลยมีญาณ ๔๔ ถ้าเอาสภาวะอื่นๆ มา

แสดง ญาณก็มีชื่อมากมาย หยิบสภาวะ

ไหนมาแสดงในแบบอริยสัจก็ได้ 

ในพระสูตรนี้ ยกสภาวะในปฏิจจสมุปบาท มา

แสดง  เริ่มตั้งแต่ชรามรณะ  ความรู้ในชรา

มรณะ รู้จักชรามรณะ ท่านทั้งหลายรู้จักชรา

มรณะไหม รู้จักแต่คนแก่ รู้จักแต่คนตาย อัน

นี้ไม่ใช่ชรามรณะ ชรามรณะเป็นสิ่งไม่มีตัว

ตน เป็นของกลางๆ เป็นสมบัติประจำาโลก ไม่

ว่าใครก็ได้ทั้งนั้นแหละ ยาจกก็ได้ชราและ

มรณะเท่ากับพระพุทธเจ้า ไม่มีความแตกต่าง

กันระหว่างคนยากจน คนรำ่ารวย ยาจกหรือ

มหาราชา จนกระทั่งพระพุทธเจ้า โลกก็ให้ได้

เท่ากัน คือให้เกิด ให้แก่ ให้ตาย ท่านทั้งหลาย

ไม่ต้องไปมีมานะมากก็ได้ โลกมันให้พอๆ กัน

แหละ ให้ได้เท่านี้แหละ อยู่นานก็ได้แก่ อยู่ไม่

นานก็ไม่ได้แก่ ได้เท่านี้เหละ จะเอาอะไรมาก

ไปกว่านี้ ถ้าอยู่นานกว่านี้ก็แก่กว่านี้ อยู่นานไป

อีก ก็แก่กว่าเดิมไปอีกหน่อย ท้ายที่สุดก็ได้ตาย  

ให้ได้เท่านี้แหละในโลก ให้ต้องพลัดพราก ให้

เจ็บป่วย ให้ได้เท่านี้แหละ ส่วนจะให้สุขภาพ

ดีตลอด อันนี้ฝันไปเถอะ ต้องหลอกตัวเองไป
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ตลอดชาตินั่นแหละ ชรามรณะนี้เป็นของ

ประจำาโลก เป็นสิ่งประจำาของทุกข์ ปัญญา

ท่ีรู้จักชรามรณะ  เรียกว่าญาณในชรามรณะ

ญาณในชรามรณสมุทัย  ความรู้ในเหตุเกิด

ของชรามรณะ อะไรเป็นเหตุเกิดของชรา

มรณะ  ถ้าพูดแบบปฏิจจสมุปบาทนี้ก็จะดู

ง่าย รู้จักชรามรณสมุทัย ชรามรณะก็ไม่มี

ตัวตน เป็นสังขาร  มีเหตุให้เกิด คืออะไร 

คือชาติ ชรามรณสมุทัยคือชาติ  มีความเกิด 

ได้เกิดมาก็เลยได้แก่ ถ้าไม่ได้เกิดจะได้แก่

ไหม ไม่ ท่านได้เกิดมาแล้ว อยู่มานาน จน

ได้แก่ก็ต้องรู้จักขอบคุณมันเสียบ้าง ไม่ใช่

บ่นอยู่เรื ่อย  โอย.. ทำาไมแก่ ทำาไมไม่แข็ง

แรง ทำาไมเป็นโน่นเป็นนี่  แหม..ได้เกิดมา

แล้ว ได้อยู่ตั้งนานแล้ว จนได้แก่ ก็ยังไปว่า

มันอีก บางคนเกิดมาไม่นาน ไม่ได้แก่ด้วย

ซำ้าไป ตายก่อน นี่ปัญญาเห็นเหตุเกิดของ

ชรามรณะ เห็นว่าชรามรณะไม่มีตัวตน  ได้

เกิดก็เลยมีแก่มีตายติดตัวมาด้วย 

ญาณในชรามรณนิโรธ ความรู้ในความดับสนิท

ของชรามรณะ จะไม่มีชรามรณะได้อย่างไร ก็

ต้องไม่เกิด ไม่มีชาติ พอไม่มีชาติ ก็ไม่มีชรา

มรณะ ถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องตาย  อันนี้

เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดา ความเข้าใจกฎเกณฑ์

ธรรมดา นี้แหละเรียกว่าญาณ บางที พูดเรื่อง

ญาณ ดูเหมือนเป็นเรื่องวิเศษพิสดารอะไรไป

มาก แต่ตามความเป็นจริงแล้ว  ญาณนี้คือ

ความรู้เรื่องธรรมดาๆ เราทั้งหลาย เป็นพวกไม่

ธรรมดา เป็นบ้า เพี้ยนจากความจริงธรรมดาๆ 

ไปไกล วนเวียนเพราะไม่รู้ พอรู้แล้ว เห็นว่า 

เออ.. ธรรมดา  มันเป็นอย่างนี้  แต่โดยทั่วไป 

เราจะเข้าใจว่า ผู้ที่ท่านรู้นี้ ไม่ธรรมดา โดย

แท้จริงแล้ว กลับข้าง ท่านนั้นเป็นคนธรรมดา 

ส่วนพวกเรานี้คนบ้า เป็นพวกไม่ธรรมดา พวก

วิปลาส พวกเพี้ยน  

ความรู้ในชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา   คือรู้ว่า

อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการเป็นข้อปฏิบัติ หาก
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ต้องการให้หมดปัญหา   หมดโดยสิ้นเชิงก็มี

ข้อปฏิบัติคืออริยมรรค น้ียกเร่ืองชรามรณะ

มาแสดง เป็นญาณในแง่มุมของอริยสัจ

ต่อไป ยกเรื่องชาติมาแสดง ญาณในชาติ 

คือ ความเกิด ความเกิดนี้เป็นสมบัติของ

โลก เป็นกลางๆ เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อม 

ความเกิดก็มีขึ้น เราทั้งหลายได้เกิดมานี่  

อาศัยธาตุของพ่อของแม่ผสมกัน พร้อม

แล้ว มีวิญญานเกิดขึ้น เป็นการประชุมกัน

ชั่วคราวของขันธ์ ๕ ได้เกิด  ถ้าเหตุปัจจัย

บกพร่องไปบางอย่าง  ได้เกิดมั้ย  ไม่ได้เกิด  

ตัวชาตินี้เป็นสมบัติกลางๆ เมื่อมีเหตุปัจจัย

พร้อมที่ตัวทุกข์จะเกิด ความเกิดก็มีขึ้น 

ความเกิดหรืออาการเกิดขึ้นของตัวทุกข์นี้

เรียกว่าชาติ เป็นสิ่งที่เป็นกลางๆ อย่างนั้น 

ตามกฎเกณฑ์ เมื่อสิ่งนี้มันมี สิ่งนี้มันจึงมี 

เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 

การเกิดขึ้นของมันเรียกว่าชาติ 

ญาณในชาติสมุทัย ความรู้ในเหตุเกิดของชาติ 

เหตุเกิดของชาติคือภพ การกระทำาตามความ

อยาก ทำาตามอุปาทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ตัวตน  อยากให้ตัวเองมีความสุข  อยากให้ตัว

เองพ้นทุกข์ อยากให้ตัวเองได้นั่นได้นี่ แล้วเกิด

การกระทำาตามอำานาจตัณหาอุปาทาน อันนี้

เรียกว่าภพ  เราคิดว่าอันไหนดีสำาหรับเรา เรา

ก็ทำาอันนั้นใช่มั้ย อันไหนได้บุญเยอะ เราก็ทำา

อันนั้น อันไหนจะทำาให้เราเป็นสุข เราก็ทำาอัน

นั้น เจาะจงผลเพื่อเราทั้งนั้น อันนี้เรียกว่าภพ 

เราทั้งหลายไม่ต้องห่วงว่า จะหมดกิเลสง่ายๆ  

เพราะทุกอย่างที่ทำานี่ กิเลสจูงจมูกทั้งนั้น

แหละ  ขอให้ฝึกให้มีปัญญาเห็นอริยสัจ ค่อยๆ 

มองดูก็แล้วกัน  

ญาณในชาตินิโรธ  ความรู้ในความดับสนิทของ

ชาติ จะไม่มีชาติก็ต้องไม่มีภพ ไม่มีการกระ

ทำาเพื่อตัวตน  ตัวเรานี้มีจริงไหม  ไม่มี  ไม่

ต้องกลัวว่ามันจะทุกข์นะ แล้วก็ไม่ต้องกลัว
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ว่ามันจะไม่ทุกข์ เพราะรูปนามเป็นตัวทุกข์

อยู่แล้ว ไม่ต้องอยากได้สุข  เพราะมันคือ

ตัวทุกข์ เราไม่รู้ความจริงก็เลยหัวหมุนอยู่

อย่างนี้ อยากให้มันพ้นทุกข์ อยากให้มันได้

สุข อยากให้มันได้ดี  มีตัณหาอุปาทาน แล้ว

ก็ไปทำา การกระทำาตามตัณหาอุปาทาน

เพื่อตัวเอง มีตัวเองอยู่เบื้องหลังการกระ

ทำา อันนี้เรียกว่าภพ เมื่อมีภพก็มีชาติ เป็น

ตัวเป็นตนขึ้นมา เป็นชาติย่อยๆ เป็นตัว

เป็นตนเป็นครั้งๆ  เราเป็นคนดี เราเป็นคน

ไม่ดี หรือจะพูดแบบเป็นชาติหลักๆ ก็ได้ 

ญาณในชาตินิโรธคามินีปฏิปทา  คือ  รู้ว่า

อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการนี้ เป็นข้อ

ปฏิบัติที่ทำาให้ถึงความไม่ต้องเกิดอีก นี้ก็ยก

พระสูตรมาบางส่วน    ให้ดู   ๒  องค์

ปฏิจจสมุปบาท ชรามรณะ กับ ชาติ องค์

อื่นๆ ก็เหมือน   ความรู้ในภว    ความรู้

ในภวสมุทัย ความรู้ในภวนิโรธ  ความรู้ใน

ภวนิโรธคามินีปฏิปทา ความรู้ในเวทนา  ความ

รู้ในเวทนาสมุทัย ความรู้ในเวทนานิโรธ ความ

รู้ในเวทนานิโรธคามินีปฏิปทา จนถึงความรู้

ในอวิชชา ความรู้ในอวิชชาสมุทัย ความรู้ใน

อวิชชานิโรธ   ความรู ้ในอวิชชานิโรธคามินี

ปฏิปทา ยกสภาวะอะไรมาก็ได้  ญาณก็สามารถ

รู้ในแง่มุมอริยสัจได้ สมมติง่ายๆ ยกเรื่องความ

ปวดหัวขึ้นมา รู้จักความปวดหัว รู้จักปวดหัว

สมุทยั รู้จักปวดหัวนิโรธ รู้จักปวดหัวนิโรธคามินี

ปฏิปทา เรียกว่ามีญาณ รู้จักปวดหัวว่ามันเป็น

เรื่องธรรมดา เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นกฎเกณฑ์  

อ้าว..ทำาไมจึงปวดหัว เพราะมีหัว ถ้าไม่อยาก

ปวดก็ต้องไม่มีหัว  เมื่อหัวไม่มี ปวดหัวก็จะดับ

สนิท ไม่เกิดอีกต่อไป วิธีการที่จะไม่มีหัวอีก คือ 

อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ  นี้เรียกว่าญาณ 

ความรู้ ปัญญา ได้ญาณในแง่อริยสัจนี้จึงจะพ้น

ทุกข์ได้จริงจะพูดถึงญาณในอริยสัจอีกแง่หนึ่ง

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ก็เป็นอาการ ๑๒  

อย่างในอริยสัจ ๔ ในทุกข์ ๓ ในทุกขสมุทัย ๓ 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ในทุกขนิโรธ ๓ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

๓ เป็นความรู ้ ๑๒ ลักษณะ  ญาณนี ้

ทำาให้พระพุทธเจ้าปฏิญญาตนว่าเป็นพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า    เป็นผู้ตรัสรู้อนุตตร

สัมมาสัมโพธิญาณ อันนี้ก็เป็นญาณใน

อริยสัจอีกแง่มุมหนึ่ง    

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๑๖๖๖ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

อิท  ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  

อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  ญาณ  อุทปาทิ

ปญฺญา  อุทปาทิ   วิชฺชา  อุทปาทิ   อาโลโก  

อุทปาทิ   

ต  โข  ปนิท   ทุกฺข  อริยสจฺจ  ปริญฺเญยฺยนฺติ  เม ...

ต โข ปนิท  ทุกฺข อริยสจฺจ ปริญฺญาตนฺติ  เม  ...

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ ญาณ ปัญญา 

วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา

ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า  

นี้คือทุกขอริยสัจ

ทุกขอริยสัจนี้  ควรกําหนดรู้ ..

ทุกขอริยสัจนี้  เราได้กําหนดรู้แล้ว ..

จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง เกิดขึ้น

แล้วในธรรมะที่ไม่เคยได้ฟัง ไม่เคยมีคนสอน 

ไม่เคยมีใครบอกมาก่อน ในทุกข์มี ๓ ญาณ คือ 

(๑) นี้เป็นทุกขอริยสัจ  

(๒) ทุกขอริยสัจนี้ ควรกำาหนดรู้  

(๓) ทุกขอริยสัจนี้  เราได้กำาหนดรู้แล้ว  

ญาณที่ ๑ รู้ตัวมัน ญาณที่ ๒ รู้กิจหน้าที่  ต้อง

ทำาความเข้าใจมันให้แจ่มแจ้ง ควรรู้โดยรอบ รู้

ให้ครบทุกแง่มุม ก็เป็นกิจต่อทุกขอริยสัจ ญาณ

ที่ ๓ รู้ว่าได้ทำากิจต่อทุกข์เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ญาณในทุกขสมุทัย ๑๙/๑๖๖๗

อิท  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  

อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  ญาณ  

อุทปาทิ  ปญฺญา  อุทปาทิ  วิชฺชา   อุทปาทิ  

อาโลโก  อุทปาทิ. 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ต  โข  ปนิท  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ปหาตพฺพนฺ

ติ  เม ... 

ต  โข  ปนิท  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ ปหีนนฺติ  เม   

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ ญาณ ปัญญา 

วิชชา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา

ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า 

นี้คือทุกขสมุทยอริยสัจ

ทุกขสมุทยอริยสัจนี้  ควรละ ..

ทุกขสมุทยอริยสัจนี้  เราได้ละแล้ว ..

ญาณในทุกขสมุทัยก็มี ๓ คือ 

(๑) นี้คือทุกขสมุทยอริยสัจ 

(๒) ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ ควรละ 

(๓) ทุกขสมุทยอริยสัจนี้  เราได้ละแล้ว  

นี้เป็นญาณในเรื่องทุกขสมุทัย  ทุกขสมุทัย

นี้เป็นปหาตัพพะ คือ เป็นสิ่งที่ควรละ เป็น

สิ่งที่จะต้องละให้ได้ ถ้าละไม่ได้ ก็มีเหตุให้

ทุกข์อยู่อย่างนั้น แล้วได้ทำากิจหน้าที่ต่อ

ทุกขสมุทัยเสร็จ คือ ได้ละหมดแล้ว จบสิ้น

กันแล้ว  ไม่มีสิ่งติดข้อง 

ญาณในทุกขนิโรธ  ๑๙/๑๖๖๘

อิท  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  

อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  ญาณ  

อุทปาทิ  ปญฺญา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ   

อาโลโก  อุทปาทิ.  

ต  โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ  สจฺฉิกาตพฺพนฺติ 

เม ...   

ต  โข  ปนิท ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ  สจฺฉิกตนฺติ  เม ...

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา 

แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา

ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า 

นี้คือทุกขนิโรธอริยสัจ

ทุกขนิโรธอริยสัจนี้  ควรทําให้แจ้ง ..

ทุกขนิโรธอริยสัจนี้  เราได้ทําให้แจ้งแล้ว ..

ญาณในทุกขนิโรธก็มี ๓ คือ 

(๑) นี้คือทุกขนิโรธอริยสัจ  

(๒) ทุกขนิโรธอริยสัจนี้  ควรทำาให้แจ้ง  

(๓) ทุกขนิโรธอริยสัจนี้  เราได้ทำาให้แจ้งแล้ว
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ทุกขนิโรธควรกระทำาให้แจ้ง เข้าไปรู้จัก 

ได้ไปสัมผัสด้วยจิต  นิพพาน  ความสงบ   

ความสุขความปลอดโปร่ง ที่พึ่งอันแท้จริง 

ดำารงอยู่อย่างนั้น เพียงไปให้ถึงโลกุตตระ 

แค่ไปเห็นเท่าน้ัน ก็พ้นทุกข์แล้ว อย่างน้ีเป็น

สัจฉิกาตัพพะ ถึงแล้วก็เป็นพระอรหันต์ 

ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

๑๙/๑๖๖๙

อิท  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจนฺติ เม ภิกฺขเว 

ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  ญาณ  

อุทปาทิ  ปญฺญา  อุทปาทิ   วิชฺชา   อุทปาทิ   

อาโลโก   อุทปาทิ 

ต โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ  

ภาเวตพฺพนฺติ ..   

ต โข ปนิท  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ 

ภาวิตนฺติ ..  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ ญาณ ปัญญา 

วิชชา แสงสว่าง  ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา

ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า  

นี้คือทุกขนิโรธามินีปฏิปทาอริยสัจ

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้  

ควรทําให้เกิดขึ้น ..

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้  

เราได้ทําให้เกิดขึ้นแล้ว ..

ญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็มี ๓ คือ 

(๑) นี้คือทุกขนิโรธามินีปฏิปทาอริยสัจ  

(๒) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ ควร

ทำาให้เกิดขึ้น  

(๓) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้  เราได้ 

ทำาให้เกิดขึ้นแล้ว

อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ เป็นทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทา เป็นสิ่งที่ควรทำาให้เกิดขึ้น ควร

ทำาให้มีขึ้น เมื่อเกิดขึ้นเต็มสมบูรณ์ ก็หมดกิจที่

ต้องทำาต่ออริยสัจ ในอริยสัจ ๔ มีญาณอริยสัจ

ละ ๓ ก็เป็น ๑๒ ญาณ ท่านเรียกว่า สัจจญาณ 

กิจจญาณ กตญาน ในอริยสัจ ๔ วันนี้ก็สมควร

แก่เวลาแล้วนะครับ สวัสดีครับ
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

บทที่ ๔
อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๔
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๔

บรรยายวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

วันนี้บรรยาย สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก

ตอนที่ ๓๙ ชื่อหัวข้อว่า อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๔  

เรื่องอริยสัจ ๔  เท่าที่บรรยายไปแล้วนั้น  นำา

มาจากพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างโดยย่อๆ 

สำาหรับเรื่องที่บรรยายไปแล้วนั้น  ประกอบไป

ด้วย หัวข้อที่ ๑ ความหมายของอริยสัจ  หัวข้อ

ที่ ๒ ความสำาคัญของอริยสัจ  หัวข้อที่ ๓ โทษ

ของการไม่รู้อริยสัจ  หัวข้อที่ ๔ ประโยชน์ของ

การรู้อริยสัจ   หัวข้อที่ ๕ สิ่งที่ควรทราบเป็น

พิเศษในเรื่องอริยสัจ



243242

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

หัวข้อที่ ๖

แจกแจงขยายความอริยสัจ

วันนี้จะพูด หัวข้อที่ ๖ ซึ่งก็พูดย่อๆ เหมือนกัน

กับทุกหัวข้อที่ผ่านมานั่นแหละ หัวข้อที่ ๖ ที่

จะพูด คือ แจกแจงขยายความอริยสัจแต่ละ

หัวข้อ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงขยายความไว้  

สำาหรับเรื่องอริยสัจ ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่า 

มี ๔ ข้อ คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ 

ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อริยสัจ  อันนี้ว่าโดยชื่อ 

ต่อไปจะเป็นหัวข้อที่ ๖ แจกแจงขยายความ

อริยสัจแต่ละข้อ  ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

ไว้ แท้ที่จริงแล้ว เรื่องอริยสัจพระพุทธองค์

ทรงแสดงไว้อย่างเดียวนั่นแหละ แต่ทรงขยาย

ความไว้หลากหลาย เพราะผู้ฟังมีจริตอัธยาศัย

แตกต่างกัน รู้ธรรมะ เห็นแจ้งอริยสัจ โดย

อาศัยถ้อยคำาที่แตกต่างกัน ด้วยสื่อที่แตกต่าง
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

กัน พระพุทธองค์เป็นพระสัพพัญญู จึงใช้

การขยายความที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่

ความหมายจริงๆ คือทรงแสดงให้เห็นว่า  

ทุกอย่างล้วนเป็นของไม่มีตัวไม่มีตน ใน

โลกมีแต่กองทุกข์ ที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย  

ไม่ได้มีผู้ใดบงการ หรือเป็นเจ้านายใหญ่โต  

คอยควบคุมใคร ถ้าอยากจะพ้นจากทุกข์ก็

ต้องเหนือโลก คือ พระนิพพาน และทรง

บอกหนทาง ก็มีเท่านี้แหละ  

ทุกข์นั้น มีอยู่ แต่ตัวตนผู้เป็นทุกข์นั้นไม่มี 

ความพ้นทุกข์ มีอยู่ แต่ตัวตนผู้พ้นทุกข์นั้น

ไม่มี  ทุกข์เป็นเรื่องทางโลก ส่วนความพ้น

ทุกข์เป็นพระนิพพาน ไม่มีตัว ไม่มีตนอะไร 

ธรรมะทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตาอย่างที่

พระองค์แสดงไว้นั่นเอง แต่การขยายความ 

มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ท่านทั้ง

หลายลองพิจารณาดู  

๖.๑  แบบทั่วไป

แบบที่ ๑ นี้ เป็นแบบทั่วไป พบในพระสูตร

เป็นอันมาก ในหนังสือเล่มไหนที่เขียนรวบรวม

เรื่องอริยสัจไว้ ท่านคงอ่านเจอแบบนี้ ซึ่งเป็น

แบบทั่วไปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงขยายความ

ไว้มาก ขยายความให้เห็นชัดว่า  ทุกขอริยสัจ

คืออะไร ทุกขสมุทยอริยสัจคืออะไร  ทุกขนิโรธ

อริยสัจคืออะไร ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อริยสัจคืออะไร เป็นแบบทั่วๆ ไป ท่านไหนที่

ชอบสวดมนต์ บางทีอาจจะได้สวดบ้าง 
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ข้อที่ ๑ ทุกขอริยสัจ

ในสังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  ๑๙/๑๖๖๕  

พระพุทธองค์ตรัสว่า

อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺข  อริยสจฺจ.  

ชาติปิ ทุกฺขา,  ชราปิ  ทุกฺขา,  พฺยาธิปิ  ทุกฺขา,  

มรณมฺปิ  ทุกฺข,  อปฺปิเยหิ  สมฺปโยโค  ทุกฺโข,   ปิเยหิ  

วิปฺปโยโค   ทุกฺโข,   ยมฺปิจฺฉ  น  ลภติ  ตมฺปิ  ทุกฺข,  

สงฺขิตฺเตน  ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกฺขา. 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

นี้แหละคือทุกขอริยสัจ 

ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ 

ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ ความตายเป็น

ทุกข์   โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  และ

อุปายาสะเป็นทุกข์ ความประสบกับสัตว์

และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความ

พลัดพรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รัก

เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็น

ทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์  ๕  เป็นทุกข์

น้ีเป็นการขยายความทุกขอริยสัจในแบบทั่วไป 

ซึ่งเราทั้งหลายก็เจอกันบ่อยๆ พระพุทธองค์

ทรงขยายความ แจกแจงออกมาให้เห็นว่า  

ทุกข์ได้แก่อะไรบ้าง คำาว่า ทุกข์ นี้ใช้ในความ

หมายว่า  เป็นสิ่งที่ปราศจากแก่นสาร ไร้ตัวตน 

ไม่ได้ใช้ในความหมายว่า เสียดแทง หรือ ทิ่มตำา

จนทนไม่ไหว 

ทุกข์ในที่นี้ใช้ในความหมายว่า เป็นของไร้แก่น

สาร ไร้ตัวตน  ซึ่งตัวทุกข์นั้น เป็นสังขารที่อิง

อาศัยปัจจัยหลายอย่างที่เกิด เกิดมาแล้วก็ตก

อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ คือกฎไตรลักษณ์  ไม่เที่ยง 

เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา  ความเป็นทุกข์ในแง่ที่

ว่า เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่าง  คงสภาพ

เดิิมอยู่ไม่ได้นาน  ทนได้ยาก  อย่างนี้เป็นทุกข

ลักษณะ  แต่ทุกข์ในอริยสัจ หมายถึง สิ่งที่เป็น

ของไร้แก่นสาร เป็นของไร้ตัวตน  ไม่มีตัวไม่มี

ตนของมันเอง เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่าง 

เกิดมาแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของมัน คือ 

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา  
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เวลาเห็นทุกข์ในแบบอริยสัจ  จะเห็นว่าไม่

เที่ยงก็ได้ เห็นว่าเป็นทุกข์ก็ได้ เป็นอนัตตา

ก็ได้ อย่างนี้ก็ถือว่าเห็นทุกข์เหมือนกัน  

คำาว่า ทุกข์ นั้นหมายถึง สิ่งที่เป็นสังขาร  

ปราศจากแก่นสาร ไร้ตัวตน เพื่อให้เข้าใจ

ได้ง่าย อาจใช้คำาว่าสังขารทุกข์ คือ ทุกข์ใน

แบบสังขาร โลกก็เป็นทุกข์ สังขารทั้งหลาย

ที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง ก็ล้วนเป็นทุกข์  

พระพุทธองค์ทรงแจกแจง และทรงชี้ชัด

ว่า ทุกข์ นั้นคืออะไร เราจะได้กำาหนดรู้

ได้อย่างถูกต้อง  ด้วยคำาว่า ชาติปิ ทุกขา 

เป็นต้น  แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์  แม้ความ

แก่ก็เป็นทุกข์  แม้ความเจ็บป่วยไข้ก็เป็น

ทุกข์  แม้ความตายก็เป็นทุกข์   

ชาติปิ ทุกฺขา แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์  

ความเกิดก็เป็นตัวทุกข์ที่ไร้แก่นสาร ไร้

ตัวตน ไม่ใช่คนเกิด สัตว์เกิด ผู้หญิงเกิด 

ผู้ชายเกิด หรือหมาเกิด แมวเกิด แต่เป็นทุกข์

ที่มันเกิดขึ้น  ชาติคือความเกิดขึ้นของกองทุกข์

เท่านั้น แม้ชราก็เป็นทุกข์ ไม่ใช่คนชรา ไม่ใช่

ผู้หญิงชรา ไม่ใช่ผู้ชายชรา ไม่ใช่เทวดาแก่ หรือ

พรหมแก่ แต่เป็นความแก่ของกองทุกข์ เป็น

ทุกข์ที่มีอาการอย่างนั้นขึ้นมา เมื่ออยู่นานๆ 

หรือใช้การไม่ค่อยได้แล้ว ก็ปรากฏอาการอย่าง

นั้นขึ้นมา อย่างนี้เป็นลักษณะของตัวทุกข์ หรือ

เป็นลักษณะของสิ่งที่ปราศจากแก่นสาร ไร้ตัว

ตน  

ความเกิดก็ไม่ใช่ความเกิดของสิ่งที่เป็นแก่น

สาร  ความเกิดเป็นการปรากฏขึ้นครั้งแรกของ

กองทุกข์เท่านั้น ความแก่ก็เป็นความครำ่าคร่า 

เป็นการใช้การไม่ค่อยได้ของกองทุกข์ คือ กาย

กับใจ ที่มันเริ่มเสื่อมลง เริ่มจากรูปธรรมเสื่อม 

นามธรรมที่อิงอาศัยรูป เช่น ตา หู จมูก ลิ้น 

กายเป็นต้น ก็เสื่อมลง อินทรีย์ทั้งหลายก็เสื่อม

ลง อย่างนี้เป็นต้น นี้เรียกว่าชรา  อายุก็เสื่อม
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ลงไปเรื่อยๆ   ในลักษณะของทุกข์นี้   สัตว์

ทั้งหลายเกิดมานาน อายุมีแต่เสื่อมไป ไม่มี

อายุนานขึ้น ถ้าพูดภาษาทางโลก พูดว่า 

อายุมากขึ้น แต่ในแบบของสังขารแล้ว อยู่

นานอายุยิ่งน้อยลง  อายุคือความสืบต่อ

ของชีวิตินทรีย์ มันแก่ลงเรียกว่าความสิ้น

ไปของอายุ ชรามากขึ้นๆ ฉะนั้นยิ่งอยู่นาน 

ก็ยิ่งหมดอายุไปเรื่อยๆ แต่ชาวโลกก็หลอก

ตัวเองไปเรื่อยๆ พูดให้มันกลับข้าง  

ความเกิดขึ้นของกองทุกข์ ความเกิด

ปรากฏนี้เป็นเรื่องของกองทุกข์ แต่ชาว

โลกคิดว่าได้เกิดแล้วเป็นสุข จนกระทั่งบาง

คนหลอกกันว่า เดี๋ยวคุณทำาบุญเยอะๆ จะ

ได้ไปเกิดบนสวรรค์ เกิดบนสวรรค์จะได้

เป็นสุข แต่ความจริง ความเกิดล้วนเป็น

ทุกข์ เกิดมาแล้ว ก็ได้แก่ และได้ตาย อันนี้

เป็นกฎที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ชาติปจฺจยา ชรา

มรณํ ทีนี้ บางคนถูกหลอกว่า เกิดใหม่

แล้วเป็นสุข  เกิดเป็นเทวดาแล้วจะสุข ทำาบุญ

เยอะๆ เกิดแล้วจะเป็นสุข เขาว่าอย่างนี้ อย่าง

นี้เขาหลอกท่าน ท่านก็คงชอบถูกหลอกอยู่

แล้ว ตอนแรกก็หลอกตัวเองก่อน  แล้วให้ชาว

บ้านเขามาหลอกก็ดีเหมือนกัน 

ชราปิ ทุกฺขา แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แท้ที่จริง 

การที่เราอยู่นาน ชีวิตมันเสื่อมลง อายุมันหมด

ไป ไม่ใช่อายุเยอะขึ้น คือใกล้ฝั่งเข้าไป ใกล้ตาย

เข้าไปทุกวันแล้ว ทำานองนี้นั่นเอง แต่ไม่ใช่เรา

ใกล้ฝั่งอะไรหรอก เป็นกองทุกข์ เป็นธรรมดาๆ

สามัญของรูปนาม  เป็นของไร้แก่นสาร  ดังนั้น

ความเกิดข้ึนก็เป็นความปรากฏของกองทุกข์ 

ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สุข ไม่ใช่ของดี ไม่ใช่ของวิเศษ

อะไร ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน ก็ล้วนเป็นทุกข์เกิด  

เกิดแล้วก็ได้แก่และได้ตาย ไม่ใช่เกิดแล้วได้สุข

คนไหนที่เขามาหลอก ก็อย่าได้ถูกหลอกนาน

เกินไป พระพุทธเจ้าบอกว่า เพราะชาติคือ

ความเกิดเป็นปัจจัย ความแก่และความตายจึง
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มีขึ้น คือเกิดแล้วก็ได้แก่และตาย ไม่ใช่เกิด

แล้วจะได้สุข เมื่อว่ากันถึงสัจจะขั้นสูงสุด

แล้ว ไม่มีหรอกเกิดแล้วได้สุข พระพุทธเจ้า

ไม่เคยสอน เราทั้งหลายถูกหลอกกันมา

นานแล้ว เกิดบนสวรรค์จะเป็นสุข ได้นั่นได้

นี่ อายุยืนยาว ก็ว่ากันไป ใช้ชีวิตอยู่นานๆ 

เป็นสุข  มั่นคงถาวร แต่ความจริงไม่ใช่ อยู่

นานๆ อายุยิ่งหมดไปทุกวันๆ ถ้าไม่อยาก

หมดอายุก็อย่าอยู่นาน แต่เราทั้งหลาย

ชอบอยู่นานๆ ทำาให้ได้อายุมา อย่างนี้เขา

ว่าเอาเอง แท้จริงแล้ว อยู่นานๆ ยิ่งเสื่อม

ลงไป และแก่ลงไปเรื่อยๆ หมดอายุลงไป

เรื่อยๆ เหมือนกับสิ่งของ ยิ่งอยู่นาน อายุ

การใช้สอยก็ลดลงๆ นี้เป็นธรรมชาติของ

ทุกข์  

พฺยาธิปิ ทุกฺขา แม้ความเจ็บป่วย ความ

เป็นไข้ เป็นโรคนั้นโรคนี้  ก็เป็นทุกข์ ไม่ใช่

ตัวตน ไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไร  เป็นธรรมดา

ของรูปนามอย่างนั้น ถ้าใครไม่รู้ ก็หลงคิดว่า 

เราป่วย เราไม่สบาย เราเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่

หาย ทนทุกข์ทรมานไปกับมัน  

ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์นี้  บางพระสูตรไม่ได้

แสดงไว้  ขยายความออกไปเป็น โสกปริเทว

ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา โสกะ ปริเทวะ  

ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสะก็เป็นทุกข์  ซึ่ง

นิยมแสดงบ่อยกว่า  หากแจกแจงเป็นชุดนี้แล้ว  

ปกติก็จะไม่แสดงพยาธิเอาไว้  เพราะได้รวมอยู่

กับทุกข์ทางกายแล้ว 

มรณมฺปิ ทุกฺขํ แม้ความตายก็เป็นทุกข์  เป็น

เร่ืองธรรมดาสามัญที่ต้องเกิดขึ้นกับรูปนาม

ทั้งมวล เป็นสิ่งไร้แก่นสาร  ไร้ตัวตน  ไม่มีคน

ตาย สัตว์ตาย ไม่มีหมาตาย แมวตาย หรือไม่มี

เทวดา  มาร  พรหม ใดๆ ตายทั้งสิ้น เป็นการ

แตกออก กระจายไป หายไปของกองทุกข์

เท่านั้น ชาติก็เป็นการปรากฏขึ้นของกอง
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ทุกข์  มรณะก็เป็นการหายไปของกองทุกข์ 

ทั้งหมด  ไม่มีคนเกิด ไม่มีคนตาย แต่ใน

ความรู้สึกของเราทั้งหลาย บอกว่าคนเกิด 

สัตว์เกิด ได้เกิดมาแล้ว พอตายก็สูญเสีย

ทุกอย่าง  คิดว่าความเกิดมันดี มันน่ารัก 

ทำาให้เราได้มาที่นี่ ได้มีนั่นมีนี่ ความตาย 

คือความสูญเสีย คือมหันตภัยร้าย ทำาลาย

ทุกสิ่งที่เราอุตส่าห์หามา  อะไรอย่างนี้ก็ได้ 

แท้ที่จริงแล้ว ไม่ใช่อย่างนั้น ความตายนี้

เป็นเรื่องธรรมดา

ถ้าพูดถึงกระบวนการของกองทุกข์ที่เป็น

ทุกขอริยสัจแล้ว  ภัยร้ายท่ีสุดก็คือความเกิด

เวลามีภิกษุทั้งหลายมาถามว่า อะไรเป็น

เหวใหญ่ที่สุด น่ากลัวที่สุด มืดที่สุด 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า เหวคือชาติ ใหญ่

ที่สุด อะไรร้อนที่สุด ชาตินั่นแหละ ร้อน

ที่สุด เพราะเมื่อเกิดมาแล้วได้แก่ ได้เจ็บ

ป่วย  ได้ตาย  ได้พลัดพราก  และได้โสกะ 

ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ ได้ทุกข์ทุก

อย่างติดตามมา  

ทุกวันนี้ ท่านทั้งหลายเป็นทุกข์กี่อย่าง หลาย

อย่างมาก ทุกอย่างนั้นมันติดมากับความเกิด 

ถ้าไม่มีความเกิดเพียงอย่างเดียว  ท่านก็จะไม่

ได้ประสบสักอย่างเลย พอมีความเกิดขึ้นมา 

ท่านก็ได้มาครบทุกอย่างเลย เรามองไม่เห็นว่า 

แท้ที่จริง ต้นตอของปัญหาคือความเกิด เราไม่

เห็นอันนี้ เราเห็นว่า มาจากสิ่งนั้นมาจากสิ่งนี้ 

มาจากคนอื่น มาจากสามี มาจากบ้านเมืองไม่

สงบ มาจากกรรมเก่า มาจากเจ้ากรรมนายเวร  

แท้ที่จริงเป็นเพราะความเกิด ความเกิดเป็น

ทุกข์ อยู่นานก็แก่ เจ็บป่วย แล้วตาย  ต้องสูญ

เสีย การสูญเสีย การตาย การพลัดพราก ทุก

สิ่งทุกอย่างเป็นกองทุกข์ เป็นเรื่องธรรมดาของ

มัน ความตายนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของกองทุกข์ 

เพราะมันไม่เที่ยง เกิดไม่เที่ยง จึงได้แก่ แก่ไม่

เที่ยง จึงได้ตาย ตายไม่เที่ยง จึงได้เกิดใหม่   
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สำาหรับเราทั้งหลายที่จมอยู่กับกองทุกข์ 

จมอยู่กับโลก ความตายเป็นเรื่องใหญ่โต

เป็นเรื่องน่ากลัวมาก  สำาหรับผู้ที่ได้รู้ความ

จริงแล้ว ความตายก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไร 

ความตายก็เป็นความหายไปของกองทุกข์

ที่รวมกันขึ้นชั่วคราวนี้ มันหายไปแล้ว 

เดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ ก็ทุกข์นั่นแหละเกิด 

ท่านทั้งหลาย แก่แล้วก็ไม่ค่อยน่ารัก ไม่

ค่อยมีใครอยากอุ้ม ไม่ค่อยมีใครอยากดูแล 

ก็ตายไปซะเถอะ เกิดใหม่ เป็นเด็ก  จะได้

มีคนอยากอุ้ม เกิดกับตายมันเท่ากัน คือ

มันเป็นทุกข์ เกิดก็เป็นทุกข์ ตายก็เป็นทุกข์ 

ในเมื่อมันเท่ากันอยู่แล้ว ไม่รู้จะกลัวไป

ทำาไม อันนี้พูดตามหลักความจริง แต่พวก

ไม่เข้าใจความจริง เขาไม่คิดอย่างนี้ เค้าคิด

ว่า ความตายทำาให้สูญเสีย ต้องพลัดพราก

จากทุกสิ่งทุกอย่าง เขาว่าอย่างนี้  

ความตายเป็นความหายไปของกองทุกข์ ไม่มี

เราตาย ไม่ได้มีเราพลัดพรากจากอะไรที่ไหน 

มันเป็นเพียงการหายไปของกองทุกข์ รูปนาม

ที่รวมกันขึ้นชั่วคราว  ได้สืบต่อมาชั่วเวลาหนึ่ง

ของชาตินี้  ถึงเวลาแยกย้ายของมันแล้ว อีกสัก

หน่อยก็ไปเกิดที่ใหม่ ท่านจึงว่า มรณมฺปิ ทุกฺขำ 

แม้ความตายก็เป็นทุกข์  

ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดก็เป็นทุกข์ ไม่ใช่คน 

ไม่ใช่ผู้หญิง ไม่ใช่ผู้ชาย ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัว

ตน เรา เขา เป็นความปรากฏตัวของรูปนาม  

ขันธ์ทั้ง ๕ มาประชุมรวมกัน เป็นการรวมกัน

ชั่วคราวของกองทุกข์นั่นเอง ชราปิ ทุกฺขา  แม้

ความแก่ ความครำ่าคร่าลง ก็เป็นอาการปรากฏ

ตัวของกองทุกข์   ทุกข์มันมีอาการอย่างนั้น  

พฺยาธิปิ ทุกฺขา แม้ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์  

มรณมฺปิ ทุกฺขํ แม้ความตายก็เป็นทุกข์  เกิดกับ

ตายจึงมีความหมายเท่ากันในแง่ที่ว่าเป็นทุกข์ 

แต่ในความยึดถือของคน  ชอบความเกิด  แต่
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ไม่ชอบความตาย  นั้นก็เรื่องของความยึด  

จะชอบเกิด  ไม่ชอบตาย  อย่างนั้นก็ตาย

อยู่ดี  มันก็วนเวียนไปเรื่อยๆ

สัจจะจึงไม่เก่ียวกับความชอบหรือไม่ชอบ

ของใคร  ชอบความเกิด แต่ไม่ชอบความ

ตาย  ก็ได้เกิดและได้ตายอยู่ดี  ไม่เกี่ยวกับ

ความชอบหรือความไม่ชอบ เพราะมันเป็น

ของไร้แก่นสาร ไร้ตัวตน มันถูกเหตุปัจจัย

บีบบังคับโดยรอบด้าน มันเป็นสังขาร คือ

สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง เหตุปัจจัยบีบบังคับ

ให้เป็นอย่างนั้น มันจึงเป็นอย่างอื่นไปไม่

ได้  ว่าไปแล้วก็เป็นธรรมดาของกองทุกข์ 

จำาเป็นต้องเป็นอย่างนั้น เป็นสมบัติประจำา

กองทุกข์ เป็นสมบัติประจำาโลก ความตาย

ก็เป็นธรรมดาของโลก ความแก่ ความเจ็บ

ป่วย ความตายก็เป็นธรรมดา เป็นของ

ประจำาโลก  ฉะนั้น คนไหนที่ติดข้องหรือ

วนเวียนอยู่กับโลก เขาก็ได้สิ่งที่โลกให้ได้

พอๆ กัน คือได้เกิด เกิดอยู่นานๆ ก็ได้แก่ 

ระหว่างที่อยู่ก็เจ็บป่วย แล้วก็ได้ตายเหมือนกัน

ทุกคน คนยากจนก็ได้ตาย คนรวยก็ได้ตาย

เหมือนกัน พระราชาก็ตายเหมือนกัน ยาจกก็

ตายเหมือนกัน คนชอบตายก็ตายเหมือนกัน 

คนไม่ชอบตายก็ตายเหมือนกัน คนกลัวตาย

ก็ตาย  คนไม่กลัวตายก็ตายเหมือนกัน เลย

ไม่รู้จะทำาอย่างไร เรียกว่าเป็นตัวทุกข์คือเป็น

สมบัติของสังขาร เป็นสมบัติประจำาโลก ทีนี้ก็

มีอาการปรากฏ ซึ่งเป็นมายาของกองทุกข์ เอา

ไว้หลอกลวงชาวโลกอีกมากมาย ที่พระพุทธ

องค์ทรงบอกเอาไว้   

อปฺปิเยหิ  สมฺปโยโค  ทุกฺโข  ความประสบกับ

สัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์  โลกจะ

หาของดีๆ นั้นหายาก เงินหายากไหม ผู้ชาย

ดีๆ หายากไหม คนที่เข้าใจเราหายากไหม คน

ดีๆ หายาก ถ้าชั่วๆ นี่หาง่าย เดินออกไปจาก

บ้าน ระหว่างได้เงินกับหมดเงิน อันไหนมีโอกาส
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เป็นไปได้มากกว่า ท่านคงรู้อยู่แล้ว นี้แหละ

คือธรรมดาของกองทุกข์ เงินทอง  ชื่อเสียง

การยอมรับ เป็นของหายากเป็นเรื่อง

ธรรมดา โอกาสจะได้ประสบนับว่าน้อย 

ส่วนสิ ่งที ่ไม่น่าพอใจนั ้นมีมาก การได้

ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจจึงเป็น

ปกติ  ทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นสิ่งที่น่าใคร่

น่าพอใจ แต่หาได้ยาก คนที่ดีนั้นหายาก 

แต่คนชั่วนั้นหาง่าย ไม่ต้องหาด้วยซำ้าไป 

คือตัวเราเองคนหนึ่งแล้ว อย่างนี้ เป็นต้น 

คนมีศีลนั้นหายาก   คนไม่มีศีลหาง่ายมาก  

คนมีสติสัมปชัญญะนั้นหายาก คนหลงลืม

สตินั้นหาง่าย   

การได้ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจจึง

เป็นทุกข์ เป็นเรื่องธรรมดาในโลก ท่านทั้ง

หลายเวลาจะดูของสวยๆ  อันหนึ่งในโลก

เดินไปต้ังนานหรือไปหลายประเทศจึงจะ

ได้ดูทีหนึ่ง  ส่วนนอกจากนั้นแล้วไม่น่าดู

ทั้งนั้น จะฟังเสียงเพราะๆ สักทีหนึ่ง  ต้องหา

เพลงมาเปิดปรับแต่งเสียงอย่างน้ันอย่างน้ีจึง

จะได้ฟัง ส่วนเสียงไม่เพราะนี่ได้ฟังเยอะมาก 

ท่านทั้งหลายดูเอาก็แล้วกัน อยากจะมีการงาน

ที่สบาย มีเจ้านายที่ดีๆ ทำางานสบายๆ ได้เงิน

เดือนเยอะๆ มันเป็นอย่างนั้นบ้างไหม ไม่หรอก 

มันหาได้ยากแบบนั้น น้อยคนที่จะได้เป็นอย่าง

นั้น ส่วนนอกจากนั้นแล้ว ล้วนประสบกับสิ่ง

ที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจทั้งนั้น ระหว่างท่านเดิน

ไป เจอคนที่น่าพอใจกับไม่น่าพอใจ อย่างไหน

มากกว่า  ท่านก็คงจะรู้  ในโลกนี้มีแต่กองทุกข์

และอันตรายมากมาย  ท่านจึงว่า  อปฺปิเยหิ  

สมฺปโยโค  ทุกฺโข 

ต่อมา ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข ความพลัดพราก

จากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ ทุก

สิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของไม่แน่ไม่นอน เป็นของ

ไม่เที่ยง  เงินทองของหายาก  แต่ว่ามันจาก

ไปง่ายมาก คนดีก็หายาก กว่าจะได้เจอ แต่จะ
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รักษาเอาไว้ยาก พูดกันแป๊บเดียวก็เถียงกัน

แยกจากกันไปแล้ว อย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้น

ความได้พลัดพรากจากสิ่งของหรือจากคน

ที่รักที่พอใจ เป็นกองทุกข์ที่เป็นธรรมดา

ของโลก สำาหรับบางคนที่ไม่เข้าใจก็รู้สึกว่า

เป็นการสูญเสีย หรือเป็นเรื่องเลวร้ายมาก

สำาหรับเขา เมื่อเขาได้กระทบกับเรื่องนั้นๆ 

แท้ที่จริงแล้ว การได้กระทบกับเรื่องนั้นๆ 

เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเกิดมา จึงไม่ต้อง

โทษเจ้ากรรมนายเวร ไม่ต้องโทษกรรมเก่า 

ไม่ต้องโทษอะไรให้ยุ่งยากเลย 

ทุกข์ท้ังหมดทั้งมวลนี้มาเพราะมีความเกิด

เท่านั้น ท่านจึงว่า ชาติปจฺจยา ชรามรณํ 

โสก ปริเทว ทุกฺข โทมนสฺ สุปฺปายาสา 

สมฺภวนฺติ  เพราะความเกิดเป็นปัจจัย ชรา 

มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์   โทมนัส   และ

อุปายาสะจึงมีข้ึน ใครเข้าใจสิ่งนี้ก็จะได้

สัจธรรม ส่วนพวกที่หัวหมุนอยู่กับทุกข์ 

ใครทำาให้เราทุกข์ เป็นทุกข์อย่างนี้เพราะกรรม

เก่า เพราะเจ้ากรรมนายเวร พวกที่ไปหาอย่าง

นี้ ก็จะวนเวียนเกิดตายไปเรื่อยๆ ไม่พ้นไป

จากกองทุกข์ ผู้ที่เห็นความจริงก็รู้ว่า ทุกอย่าง

ล้วนมาจากความเกิดทั้งนั้น เขาจึงหาวิธีว่า ทำา

อย่างไรจึงจะพ้นจากความเกิดไปได้ อย่างนี้

แหละ จึงจะได้อริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นการ

ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาสอนให้กลัวความเกิด  ภัยที่มา

กับความเกิดมีมาก  เกิดมาแล้ว จะมีความทุกข์

อื่นๆ ติดตามมาด้วย  ไม่ได้กลัวคนตีหัว  ไม่ได้

กลัวตกงาน ไม่ได้กลัวสามีทิ้ง ไม่ได้กลัวสูญเสีย

นั่นสูญเสียนี่ แต่กลัวความเกิด ท่านทั้งหลาย

ชอบความเกิด แต่กลัวอย่างอื่นใช่ไหม อย่าง

นี้แย่เต็มที ชอบได้นั่นได้นี่ แต่กลัวสูญเสียไป 

หลงเชื่อคนอื่นว่า ความเกิดเป็นเรื่องสบาย 

เป็นสุข ได้เกิดเป็นเทวดาแล้วเป็นสุข ความ

จริง ไม่ใช่อย่างนั้น เพราะความเกิดเป็นปัจจัย 
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ความแก่และความตายจึงมี และยังมีโสกะ  

ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  และอุปายาสะ

ตามมาอีกเพียบ    

ท่านทั้งหลาย ทำาบุญก็อย่าแช่งตนเองมาก

เกินไป ทำาบุญแล้วแช่งตัวเองเยอะแยะไป

หมด  ทำาบุญแล้ว ขอให้ได้เกิดที่นั่นที่นี่ 

ขอให้เกิดในที่ดีๆ ด้วยเถิด เขาก็ว่าไป เกิด

แล้วก็แก่ แล้วก็ตาย ขอให้ได้อยู่นานๆ อยู่

นานๆ แล้วก็สิ้นอายุลงทุกวันๆ ไปอย่าง

นี้ เสื่อมอายุ อยู่นานๆ ก็ได้แก่ แช่งตนเอง

ทุกวัน ขอให้ได้นั่นได้นี่ แล้วก็ต้องทิ้งมัน

ไป ท่านทั้งหลายพากันแช่งตนเอง ไม่ต้อง

รอคนอื่นแช่ง อยากได้นั่นอยากได้นี่ ได้มา

ก็ต้องสูญเสียมันไป  มีขึ้นมาก็เพื่อจะสูญ

เสีย วนเวียนไปเรื่อยๆ แต่เราคิดกลับข้าง

ไปว่า ได้แล้วจะเป็นสุข ชอบคิดอย่างนั้น 

แท้ที่จริง ได้มาแล้วย่อมต้องสูญเสีย ได้มา

แล้วก็ต้องพลัดพรากจากกันไป มีแล้วก็

ต้องเสียไป ก็เหมือนกับเราหาแฟนมาคนหนึ่ง 

หามาให้เขาทิ้งเรานั่นแหละ ไม่มีใครทิ้งเรา เรา

อยู่เฉยๆ  ไม่เป็น มันจืดชืด ไร้รสชาติ ก็หามา

ให้เขาทิ้งเรา จะได้เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆ วนเวียน

ไป พวกชอบเกิดเหมือนกัน เกิดมาก็อยากอยู่

นานๆ อยู่นานๆ ก็แก่ แก่ไปเรื่อยๆ แล้วก็ตาย 

เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า เราจมอยู่ในกองทุกข์ 

ไม่รู้จักความจริง  

ยมฺปิจฺฉ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺข ปรารถนาสิ่งใดไม่

ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ เกิดมาแล้วอยากแก่ไหม ไม่

อยากแก่แล้วมันแก่ไหม ก็แก่  ไม่รู้จะปรารถนา

ไปทำาไม แต่มันก็ปรารถนา เกิดมาแล้วอยาก

เจ็บป่วยไหม ไม่อยากเจ็บป่วย แล้วมันเจ็บป่วย

ไหม ก็เจ็บป่วย อยากเป็นทุกข์ไหม ไม่อยาก ไม่

อยากทุกข์แล้วมันทุกข์ไหม ก็ทุกข์อยู่ มันไม่ได้

ดังใจปรารถนา ท่านจึงบอกว่าปรารถนาสิ่งใด

แล้วไม่ได้สิ่งนั้น นั้นเป็นทุกข์ เหมือนเราเล่น

ละครวนเวียนกันอยู่ มีคนนั้นคนนี้มาเพื่อช่วย
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ให้เราเติมเต็ม หรือช่วยให้เราเป็นสุข แต่

ช่วยให้เราเป็นสุขไม่ได้จริง ปรารถนาว่า

คนนี้มาแล้วจะช่วยให้เราเป็นสุข ปรารถนา

แล้วไม่ได้ การที่ไม่ได้นั้นมันผิดหรือถูก ถูก

แล้ว คิดว่ามีเงินมีทองเยอะๆ จะมีความ

สุข พอมีแล้วสุขไหม ไม่สุข ถูกไหม ถูก

แล้ว คือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น นั่น

คือความถูกตามธรรมดาของทุกข์ นั่นเป็น

ธรรมชาติของมัน 

พวกที่ไม่รู้ความจริง หลงวนเวียนอยากนั่น

อยากนี่ หัวหมุนอยู่เรื่อยไป ตัณหาอยาก

ได้นั่นอยากได้นี่เพิ่มไปเรื่อยๆ เพราะว่าเขา

ไม่เข็ด  ได้ครั้งที่หนึ่ง ได้แล้วก็ไม่สุขจริง ไม่

สุขก็หาอีก แทนที่จะเข็ด เขาไม่เข็ด เหมือน

พวกชอบเกิด เกิดไปเรื่อยๆ อยู่นานก็ได้

แก่ แต่ก็ชอบอยู่นานๆ  อยู่นานแล้วได้แก่  

ทำาไมชอบอยู่นาน  ก็มันชอบ เลยไม่รู้จะทำา

อย่างไร สักหน่อยก็เจ็บป่วย ก็อยากหาย 

ถ้าเราเจ็บป่วยอยู่ก็ไม่ต้องเจ็บป่วยอีก แต่อยาก

หาย  หายเพื่ออะไร เพื่อจะป่วยอีก มันวนเวียน

อยู่อย่างนี้ ถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็ไม่ได้เจ็บป่วยนะ แต่

เราอยากหาย ไปทำาให้มันหาย พอมันหายแล้ว

ก็ป่วยอีก กลับไปกลับมา

ความอยากนี่ มันไม่รู้จักพอสักที แทนที่จะ

เรียนรู้ความจริงว่า สังขารต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้ 

ล้วนเป็นกองทุกข์ ล้วนไร้แก่นสาร แต่เรากลับ

อยากได้ ทั้งๆ ที่มันให้เราสมอยากไม่ได้ เพราะ

เป็นธรรมชาติของทุกข์ มันไม่ใช่สุข  

ในอริยสัจ ข้อที่ ๑ ทุกขอริยสัจ พระพุทธองค์

ทรงแจกแจง มี ชาติปิ ทุกขา ความเกิดเป็น

ทุกข์, ชราปิ ทุกขา ความแก่เป็นทุกข์, พยาธิปิ 

ทุกขา ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ และโดยทั่วไป

นิยมแจกแจง โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายา

สาปิ ทุกขา โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส  และ

อุปายาสะก็เป็นทุกข์, มรณัมปิ ทุกขัง ความ
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ตายเป็นทุกข์, อัปปิเยหิ สัมปโยโค  ทุกโข  

การได้ประสบกับส่ิงไม่น่ารักไม่น่าพอใจ

เป็นทุกข์, ปิเยหิ วิปโยโค ทุกโข ความ

พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์, 

ยัมปิฉัง น ลภติ  ตัมปิ ทุกขัง ปรารถนาสิ่ง

ใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ เป็นเรื่องกองทุกข์  

เป็นธรรมดาที่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์

ของสังขาร คนที่ไม่รู้ก็จะหัวหมุนและเป็น

ทุกข์ทรมาน ส่วนคนที่รู้ก็อยู่กับทุกข์  และ

บริหารแบบพอเป็นไปได้ เพราะหนีไม่ได้  

ทีนี้ ว่าโดยรวบย่อ สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทา

นกฺขนฺธา  ทุกฺขา  โดยย่อ อุปาทานขันธ์  ๕  

เป็นทุกข์  ขันธ์ทั้ง ๕ อันเป็นที่ตั้งของความ

ยึดมั่นถือมั่น รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญา

ขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ กายกับใจที่

ถูกตัณหาอุปาทานจูงจมูกพาไปทำานั่นทำานี่ 

เพื่อให้ตัวเองสำาคัญ ให้ตัวเองได้นั่นได้นี่ มี

เงิน มีทอง  ได้รับการยอมรับ ได้เป็นที่รู้จัก

ของผู้อ่ืน ท้ังหมดท้ังมวลล้วนเป็นทุกข์ ไร้แก่นสาร  

สิ่งไหนที่ทำาด้วยอำานาจอุปาทานล้วนเป็นทุกข์ 

ให้ผลเป็นรูปนาม ขันธ์ ๕  

เราอาจจะบอกว่า ที่ทำาอยู่นี่  ที่สุดในชีวิตแล้ว  

อะไรอย่างนี้  แท้ที่จริงแล้ว มันไร้แก่นสาร ไร้

ตัวตน คือเป็นทุกข์นั่นเอง คนที่มองไม่เห็น

ทุกข์ เขาก็ไปทำาตามตัณหาอุปาทาน บางคนก็

แสวงหาเงินทอง เป็นคนดีของครอบครัว    ได้

รับคำาชมจากคนรอบข้างว่า เป็นพ่อที่ดีของลูก 

เป็นแม่ที่ดีของลูก ดูแลครอบครัวอย่างดี ดูดี

มากแต่ว่าไร้แก่นสาร แล้วก็ตายเปล่าๆ ไม่มี

อะไร อาจจะได้รับคำาชม ได้รับการยอมรับ  ได้

รับรางวัลดีเด่น ได้โล่เกียรติยศ ได้รางวัลเชิดชู

เกียรติ ได้นั่นได้นี่ ได้อะไรมาก็ตามแต่ ถ้าการ 

กระทำานั้นเกิดจากอุปาทาน เกิดจากการ

ยึดถือ ล้วนเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์  ล้วนเป็น

ของไร้แก่นสารทั้งนั้น เราอาจจะคิดว่า มันมี

แก่นสาร  เป็นของสำาคัญก็ได้  แต่นั้นเป็นความ
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สำาคัญผิดเท่านั้น  พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้

แล้ว  สรุปรวบย่อทั้งหมด กายกับใจที่นั่งๆ 

อยู่นี่ เป็นผลมาจากกรรมเก่า เป็นตัวทุกข์ 

และยังเป็นที่ตั้งของอุปาทาน  และเมื่อทำา

ตามกำาลังของตัณหาอุปาทาน ผลที่เกิดขึ้น

ล้วนเป็นทุกข์ เป็นรูปนาม ขันธ์ ๕ 

ฉะนั้น เพื่อให้หมดกองทุกข์ไป  ต้องไม่ทำา

ตามตัณหาอุปาทาน ถ้ายังทำาตามตัณหา

อุปาทาน กองทุกข์ก็จะมีไปเรื่อยๆ รูปนาม

ขันธ์ ๕ ของไร้แก่นสาร ไร้ตัวตน ของเกิด

ดับเปลี่ยนแปลง อันนี้ก็จะสืบต่อกันไป

เรื่อยๆ  ไม่มีขาดช่วงไป   เรียกว่าสังสารวัฏ 

คือ การเกิดดับสืบต่อวนเวียนของอุปาทาน

ขันธ์ ๕ ที่ไม่มีการขาดช่วง ตายแล้วก็ได้

เกิดใหม่ เกิดแล้ว ก็ได้แก่และตาย  และ

เกิดใหม่กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ  

ไม่มีการขาดช่วง  ไม่มีการขาดสาย ทั้งหมด

ที่วนเวียนมานานแล้ว หาที่สุดเบื้องต้น

ไม่ได้ ก็เป็นเพียงแต่รูปนาม ที่เป็นผลมาจาก

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ไม่มีตัวตนเลยสักที่

เดียว เป็นแค่กองทุกข์ที่รวมกันขึ้น  เป็นไปด้วย

อำานาจความไม่รู้ และทำาตามตัณหาอุปาทาน

เท่านั้น ว่าไปแล้วก็ดูน่าอนาถ และน่าเห็นใจ

เหลือเกิน

พระอริยเจ้าท่านมองดูพวกปุถุชนที่หลงไป

ทำาตามอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ไปแย่งชิงที่ดิน 

แย่งชิงก้อนหิน  แย่งชิงต้นไม้ แย่งชิงธาตุ แย่ง

เศษเหล็กอะไรกัน จึงน่าสงสารมาก แต่จะช่วย

ได้หรือช่วยไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนเรานี้ไม่รู้

สึกสงสารตนเองเลย  ไปแย่งชิงกับคนอื่นเขา

อย่างเมามันทีเดียว  

นี้ว่าโดยรวบย่อแล้ว  อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ นี้

เป็นทุกข์  กายกับใจ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ  อันเป็นผลมาจากความยึดมั่นเก่าๆ 

และเป็นที่ตั้งของอุปาทานใหม่ๆ ถูกตัณหา
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อุปาทานจูงให้ไปทำานั่นทำานี่  เพื่อตัวเรา  

เพื่อให้เราได้สุข  เพื่อให้ตัวเราไม่ทุกข์   เพื่อ

ให้ตัวเราได้นั่นได้นี่  เราจะได้มีชีวิตที่เจริญ

ขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขประสบอะไรที่

ดีๆ อันนี้ล้วนเป็นทุกข์  เป็นของไร้แก่นสาร   

นี้ขยายความทุกขอริยสัจในแบบทั่วไป  

ทุกข์นี้ท่านทั้งหลายคงเคยพบมาแล้ว เคย

เห็นทุกข์ ในชีวิตก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น ไม่มีตัว

ตน สัตว์ บุคคลใดๆ ในเรา ในบุคคลอื่น 

เป็นแต่กองทุกข์ เป็นแต่รูปนาม ขันธ์ ๕ ที่

เป็นไปตามเหตุปัจจัย มันเป็นไปอย่างน้ัน

ของมันเอง แล้วก็มีปรากฏการณ์ มีมายา

ของทุกข์ มาหลอกลวงอย่างนั้นอย่างนี้ 

เป็นอาการปรากฏต่างๆ มากมาย  

การแก้ปัญหาที่ถูกจุดของทุกขอริยสัจนี้  

ต้องรู้จักมันตามที่เป็นจริง  แล้วเลิกอยาก

จะเกิดอีก เพราะเกิดมาแล้ว ย่อมมีปัญหา

อย่างอ่ืนติดตามมา บางคนชอบเกิด แต่เกิดมา

แล้วมีปัญหา แก้ปัญหานั่นปัญหานี่ ทีละอย่าง

สองอย่าง ไม่รู้จักจบสิ้น ปวดหลังก็ให้หมอนวด  

เจ็บป่วยก็หายามากิน วนเวียนไปเรื่อยๆ แบบ

นี้จะหายขาดไหม ไม่หายขาด ท่านทั้งหลายคง

รู้วิธีหายขาด ถ้าปวดหัวคงรู้วิธีหายขาด อย่ามี

หัวก็แล้วกัน จะได้เลิกปวดหัวกันสักที  ถ้ายังมี

หัวมันไม่หายขาดหรอก  มีหัวก็มีภาระ มีสิ่งใด

ขึ้นมา ก็ต้องมีภาระเพราะสิ่งนั้น ธรรมชาติของ

สิ่งนั้น มันมีความเป็นตัวทุกข์อยู่ในตัวเอง มี

อะไรก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น ต้องเป็นห่วงเป็น

ใย วิตกกังวล เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้น เดี๋ยว

มันจะเป็นอย่างนี้  มีลูกก็เป็นห่วงลูก  เออ..นี่

ลูกของเราจะได้ดำารงเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลของ

เราไว้ ก็มีความทนทุกข์ทรมานเพิ่มเติมขึ้นมา

อีก  มีความห่วงใยกังวล  ได้ประสบกับเรื่อง

ที่ไม่น่าพอใจ ได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ  

ปรารถนาแล้วก็ไม่ได้  อยากให้ลูกมันกลับมา

ดูแลเรา มันก็ไม่มา อยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่
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มันก็ไม่เป็น  ได้ประสบทุกข์มากมายเหลือ

เกิน  ถ้าไม่อยากเป็นห่วงลูกต้องทำาอย่างไร 

ก็อย่ามีลูก แน่ะ.. ตอบได้ทุกคน แต่จะ

ทำาได้หรือทำาไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง   

ใครที่ยังยึดถืออยู่ ยังปล่อยไม่ได้ ก็ต้องเจอ

ทุกข์เหล่านี้ไปเรื่อยๆ ถ้าท่านเจอสิ่งเหล่า

นี้ก็ให้รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของกองทุกข์ 

เป็นเรื่องตัวทุกข์ที่ไร้ตัวตน เป็นของไร้แก่น

สาร เกิดตามเหตุตามปัจจัยเหตุของมัน  

เหตุปัจจัยบีบบังคับให้เป็นอย่างนี้ จึงเป็น

อย่างอื่นไม่ได้ เมื่อเกิดมาแล้วก็อยู่ภายใต้

กฎเกณฑ์ของตัวทุกข์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

และเป็นอนัตตา อันนี้เป็นทุกข์แบบทั่วไป 

ท่านทั้งหลายก็ไปฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ 

แล้วขอให้มองดู สังเกตดูสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย 

ให้เห็นว่า มันเป็นของไม่มีตัวตน 

ข้อที่ ๒ ทุกขสมุทยอริยสัจ

  
ต่อไป ทุกขสมุทัย แบบทั่วไป พระพุทธองค์

ทรงขยายความไว้ว่า  

อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจ,  

ยาย  ตณฺหา โปโนพฺภวิกา  นนฺทิราคสหคตา 

ตตฺรตตฺราภินนฺทินี.  เสยฺยถีท,  

กามตณฺหา  ภวตณฺหา วิภวตณฺหา 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้คือทุกขสมุทยอริยสัจ

คือ ตัณหาใด อันเป็นเหตุทําให้เกิดในภพใหม่

อีก อันประกอบไปด้วยความกําหนัดด้วย

อํานาจความเพลิน เป็นความยินดีอย่างยิ่ง

ในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา 

วิภวตัณหา

โปโนพภวิกา อันเป็นเหตุทำาให้เกิดในภพใหม่

อีก ภพคือการกระทำาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 

เพื่อให้เกิดที่นั่นที่นี่ เพื่อให้ได้นั่นได้นี่ ได้อะไร
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ใหม่ๆ ไม่สิ้นสุด เพื่อให้เกิดในภพใหม่ๆ ไป

เรื่อยๆ ได้ใหม่ไปเรื่อยๆ เพิ่มไปเรื่อยๆ ไม่มี

การสิ้นสุด  ตัณหาทำาให้เกิดการกระทำา

เพื่อตัวตนอันใหม่ๆ อยู่เรื่อยไป ต้องมีการ

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือตัวตน สุขแล้วก็อยาก

จะสุขอีกในชาตินี้และชาติหน้า กินอาหาร

อร่อยแล้ว เพลิดเพลิน อยากจะกินอีกใน

ชาตินี้และชาติหน้า ถ้าไม่อร่อยก็หาทาง

ให้มันอร่อย ก็เกิดตัณหา แม้อยู่เฉยๆ  ก็ยัง

อยากจะให้สุขกว่านี้ ก่อให้เกิดการกระทำา

เพื่อตัวเองซำ้าแล้วซำ้าเล่า ก่อให้เกิดการเกิด

ในภพใหม่ๆ เราทั้งหลายอยู่ในภพนี้  ทำา

อะไรเพื่อตัวเอง อยากให้เกิดในภพที่ดีขึ้น 

คนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้น 

นันทิราคสหคตา อันประกอบไปด้วย

ความกำาหนัดด้วยอำานาจความเพลิน กิน

อาหารอร่อยแล้วเพลิดเพลิน ขนาดไม่

อร่อยยังเพลินเลย เหมือนเวลามองเห็น ก็

เพลิดเพลินในการมองเห็น ระหว่างมองเห็น

กับมองไม่เห็น ชอบอันไหน ชอบเห็น นี้เรียกว่า

เพลิดเพลินในการเห็น เห็นดีกับเห็นไม่ดี ท่าน

ชอบอันไหน ชอบเห็นดี แน่ะ..เพลิน  ทุกเรื่องที

เดียว รู้เรื่องชาวบ้านกับไม่รู้เรื่องชาวบ้าน  ชอบ

อันไหน ชอบไม่รู้เรื่องชาวบ้าน เออ.. เริ่มดีขึ้น   

ตัตระ ตัตราภินันทินี เป็นความยินดีอย่างยิ่งใน

อารมณ์นั้นๆ ถ้าเป็นสุขก็ชอบใจ อยากให้สุข

อยู่อย่างนั้น ถ้าเป็นทุกข์ ก็ยังอยากจะสุขอยู่

เหมือนเดิม   คือไปเพลิดเพลินพอใจในอารมณ์

นั้นๆ ทุกข์มากก็ยิ่งหาสุขมาก เกลียดทุกข์มาก 

ก็ยิ่งเพลิดเพลินกับสุขมาก เจอคนไม่ดีก็แสวง 

หาคนดีๆ เพลิดเพลินกับคนดี มันไม่เบื่อหน่าย 

ไม่คลายกำาหนัด กินอาหารอร่อย ก็ชอบรส

อาหารอร่อย อยากกินอีก  กินไม่อร่อยก็อยาก

จะกินของอร่อย มันก็ยังยินดีอยู่ ไม่ใช่เห็น

ความจริงว่า เออ.. นี้มันไม่อร่อย เกิดเพราะ

เหตุ เกิดแล้วดับ พอไม่อร่อย ก็ยังอยากอร่อย
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อีก อร่อยแล้วแทนที่มันจะเห็นความจริงว่า

อร่อยมันก็เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัย เป็น

ผัสสะที่เกิดเป็นครั้งๆ เกิดแล้วก็ดับไป 

แทนที่จะเห็นความจริง ก็ไม่เห็น อยากจะ

กินอร่อยต่อไป  

ความสุขเกิดขึ้น แทนที่จะเห็นความจริงว่า 

เป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุ  เกิดแล้วดับไป ก็

อยากจะสุขอีก อยากให้สุขอย่างนี้ตลอดไป 

เป็นทุกข์  แทนที่จะเห็นทุกข์ตามความเป็น

จริง ก็อยากจะสุข  บางคนเฉยๆ ก็อยู่ไม่ได้

เลย สุขน่าจะดีกว่า  ให้มันวูบวาบเข้าไว้ 

พอเฉยก็อยู่ไม่เป็นแล้ว นี้เป็นลักษณะของ

ตัณหา เคยเห็นมั้ย อาการอย่างนี้เป็นเหตุ

ให้เกิดทุกข์ ทำาให้เวียนว่ายตายเกิด  ใคร

ไม่เคยเห็นก็แย่เต็มทีแล้วชาตินี้  คงจะตก

เป็นทาส ทรมานทรกรรมไปเรื่อยๆ  ชาติ

นี้ก็ลากคอเราไปทำาโน่นไปทำานี่ สุขก็ดีใจ 

อยากจะสุขอีก อยากจะสุขทั้งชาตินี้และ

ชาติหน้า พอทุกข์ก็อยากจะสุข พอเฉยๆ ก็ยัง

อยากจะสุขอยู่ดี นี่เป็นความอยากด้วยอำานาจ

ตัณหา ฉะนั้น ผู้ที่ยังไม่รู้จักทุกข์ตามที่มันเป็น

จริงนี้  จะตกเป็นทาสของตัณหาไปเรื่อยๆ  

ในการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าจึงให้เราทั้ง

หลายมาเจริญวิปัสสนา เพื่อมารู้จักทุกข์ตาม

ที่มันเป็นจริง  สุขก็เป็นทุกข์  ทุกข์ก็เป็นทุกข์  

อทุกขมสุขก็เป็นทุกข์ ของดีก็เป็นทุกข์ ของไม่

ดีก็เป็นทุกข์ จะได้ไม่เกิดตัณหา ไม่ได้ห้ามสุข 

สุขก็รู้ว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยง เกิดเพราะเหตุ เกิด

แล้วดับ ไม่เพลิดเพลิน ไม่อยากได้สุขอีก ทุกข์

ก็ให้เห็นตามความเป็นจริงว่า เกิดเพราะเหตุ 

เกิดแล้วดับไป  ไม่มีตัวตน  ก็ไม่อยากจะได้สุข 

เฉยๆ ก็เป็นสิ่งไม่เที่ยง ไม่มีตัวตน นี้เป็นการ

เจริญวิปัสสนาก็จะป้องกันตัณหาได้เป็นครั้งๆ 

ถ้าจะให้แน่นอน ก็ต้องอริมรรคมีองค์ ๘ เกิด

ขึ้น การเจริญวิปัสสนาก็เป็นการละกิเลสเป็น

ครั้งๆ เมื่อใดที่รู้สิ่งต่างๆ ตามที่เป็นจริง คือ รู้
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ทุกข์  ก็ไม่เกิดตัณหา  เมื่อใดไม่รู้ หลงลืม 

ขาดสติ ก็จะเกิดตัณหาขึ้นมา ท่านทั้งหลาย

ลองไปสังเกตดู ต้องฝึกตนเองให้ดีๆ เมื่อใด

ขาดสติสัมปชัญญะ ไม่มีการเจริญสมถะ

วิปัสสนา เมื่อนั้น จะไม่รู้ความจริง พอไม่รู้

ความจริง เป็นเรา เป็นของเรา ตัณหาก็เกิด

ขึ้น เมื่อใดเจริญวิปัสสนา รู้แล้วก็ไม่เกิด

ตัณหา ก็ละได้เป็นครั้งๆ คราวๆ ไป จนกว่า

อริยมรรคเกิดขึ้นจึงจะละได้เด็ดขาด 

คำาว่า ภพ หมายถึง การกระทำาด้วยอำานาจ

อุปาทาน ทำาเพื่อตัวตน ให้ตนได้นั่นได้นี่ให้

ตนเป็นสุข ให้ตนพ้นทุกข์ ทำาอะไรก็เพื่อผล

ประโยชน์แก่ตัวตน ทำาอะไรทีหนึ่ง ทำาบุญ 

ให้ทาน จนกระทั่งเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ 

ก็เพื่อผลประโยชน์แก่ตน นี้เรียกว่าภพ 

เป็นกรรมภพ ทำาไมจึงมีการทำากรรมภพ

เช่นนี้  เพราะมีอุปาทานยึดถือว่ามีตัวมีตน

ขึ้น จึงทำาเพื่อตน  ถ้าไม่ทำาเพื่อตน  ก็กลัว

กลัวจะไม่ดี กลัวจะไม่สุข  กลัวจะไม่พ้นทุกข์ 

กลัวตัวเองจะลำาบาก ต้องทำาเพื่อตน พอได้

ทำาเพื่อตนแล้วก็สบายใจ ได้ทำาตามตัณหาแล้ว

รู้สึกสบายใจ ไม่ได้ทำาตามตัณหาก็จะรู้สึกวน

เวียนๆ อย่างไรก็ไม่รู้ ท่านทั้งหลายถูกหลอก

เรื่อยๆ เพื่อหาความสบายใจ ถ้าไม่ได้ทำาตาม

แล้วไม่สบายใจ และเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์

นั้นๆ ไม่อารมณ์ใดก็อารมณ์หนึ่ง แม้เป็นทุกข์ก็

ยังเพลิดเพลิน ไม่ใช่เพลิดเพลินอยู่กับทุกข์ แต่

เพลิดเพลินสุขอยากจะพ้นจากทุกข์เพื่อไปหา

สุข ตัณหาก็เป็นอย่างนี้ จะไปเกาะเกี่ยวอันใด

อันหนึ่งอยู่เสมอ ในการเจริญวิปัสสนา จึงให้

รู้ตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดตัณหาขึ้น 

เวลาทุกข์เกิดขึ้น ท่านก็รู้ว่าเป็นทุกข์แล้วก็จบ

ไป ความเจ็บปวด ความป่วยไข้เกิดขึ้น หาก

ไม่รู้ตามเป็นจริง  ตัณหาก็จะตามมา จะยินดี

ในความไม่ป่วยไข้ ยินดีในความไม่ทุกข์ ยินดีใน

ความเป็นสุขนั่นแหละ จะให้ไปทำาอะไรที่หมุน

วนเวียนไป  
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พระพุทธองค์ทรงขยายความให้เห็นตัณหา  

ในรายละเอียดเพิ่มเติมว่า  มีอะไรบ้าง 

เสยฺยถีท,  กามตณฺหา  ภวตณฺหา วิภวตณฺหา

ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

กามตัณหา คือ ตัณหาที่เกี่ยวเนื่องกับ

กามคุณ  ไปยึดรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 

ยึดถือว่ามันเป็นของน่าใคร่น่าพอใจ ความ

จริงแล้ว รูปก็เป็นรูป เสียงก็เป็นเสียง กลิ่น 

รส สัมผัส ก็เป็นอย่างที่มันเป็น รูปไม่ได้

บอกว่ามันน่ารัก แต่ตัณหานี้ทำาให้สิ่งเหล่า

นั้นเป็นของน่ารัก น่าพอใจ คิดว่ามีสิ่งนั้น

แล้วจะทำาให้เกิดความสุข มีอันนี้แล้วจะ

เป็นสุข บางคนมีกามตัณหาในรูป เห็นรูป

สวยๆ แล้วเป็นสุข ก็พลอยหลงรักที่มา

ของรูปด้วย คือคนนั่นเอง เสียงเพราะๆ ก็

น่าพอใจ ชอบเสียง เลยชอบต้นเสียงหรือ

แหล่งกำาเนิดเสียง คือคนพูด จนบางคน

ก็ไปชอบวิทยุ ชอบทีวี ชอบหนัง ชอบละคร 

อย่างนั้น เพราะทีวีมันให้รูปที่น่าพอใจ อะไร

เย็นๆ ในตู้เย็น รักความเย็น เลยรักตู้เย็นไป

ด้วย เออ...มั่วไปหมดแหละ นี้ก็รูป เสียง กลิ่น 

รส สัมผัส  ตัณหาทำาให้มันเป็นของน่ารักน่า

พอใจ สังขารทุกอย่างล้วนเป็นทุกข์   ให้ความ

สุขไม่ได้จริง แต่เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงเกิดความ

อยาก คิดว่า มันจะทำาให้เกิดความสุข ติดข้อง

ในสิ่งของ อันนี้เป็นกามตัณหา ความคิดว่า   

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เงินทอง ชื่อเสียง หรือ

สิ่งของต่างๆ จะให้ความสุขได้ นี้มันวิปลาสอยู่ 

ภวตัณหา คือ ตัณหาที่เกี่ยวกับความมี ความ

เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องการให้สิ่งที่มี คงที่ 

คงเดิมอยู่นานๆ หรือต้องการให้คงสภาวะ

อย่างนั้นเอาให้นานเท่านาน บางสิ่งบางอย่าง

ได้มาแล้ว อยากให้คงที่ คงเดิม คงทน อยู่

ตลอดกาล ให้เป็นเหมือนเดิม มันปลอดภัย

ดีเขาว่าอย่างนั้น หลายคนจึงไม่ชอบการ
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เปลี่ยนแปลง แท้ที่จริง ความเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องธรรมชาติ เหมือนเดิมนั้นไม่มี เรา

ทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ อยู่ทุก

วันนี้ดีแล้วนะ เป็นเหมือนเดิมนี่ ไม่มีหรอก 

เธอดูมั่นคงเหลือเกิน จะกลายเป็นก้อนหิน

ไปแล้ว อย่าเป็นแบบนั้น ขึ้นๆ ลงๆ บ้างก็

ดีเหมือนกัน  

โดยส่วนใหญ่ เราชอบแบบไหนกัน ได้มา

แล้วก็อยากให้มันคงที่ คงทน อยู่อย่างนั้น

มีประโยชน์กับเราตลอดไป สิ่งเหล่านั้นมี

ประโยชน์แก่เราก็จริง แต่มันไม่เที่ยงหรอก

เดี๋ยวมันก็ไปแล้ว แต่เราก็อยากให้มัน

อยู่อย่างนั้น อยู่กับเรานานๆ นี้เรียกว่า

ภวตัณหา มีความสุขแล้วก็อยากให้สุข

อยู่นานๆ แม้กระทั่งอยู่ในฌาน ออกมารู้

อารมณ์ต่างๆ นี้มันเป็นทุกข์ สู้ไปเข้าฌาน

ไม่ได้ สุขกว่า สบายกว่า มีความพอใจ 

ชอบใจในฌานสมาบัติ นี้ก็เป็น ภวตัณหา

เหมือนกัน  ภวตัณหา มีทั้งเกิดกับสัสสตทิฏฐิ    

ความเห็นผิดว่าเที่ยงมั่นคง อยากให้อยู่นานๆ 

และเกิดกับความอยากชนิดที่ละเอียด เป็นรูป

ราคะหรืออรูปราคะก็ได้

วิภวตัณหา คือ ความต้องการที่เกิดกับความ

เห็นผิดที่ว่าขาดสูญ ชอบใจความไม่มี บางเรื่อง

ไม่มีก็ดีเหมือนกัน บางคนไม่โผล่มา เราชอบ   

เจ้านายไม่โผล่มา ก็ชอบเหมือนกัน พอใจที่ไม่มี

สิ่งนั้น สบายใจ เป็นสุขถ้าไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่มี

อันนี้โผล่มาแล้วพอใจมาก พอมันโผล่มาแล้ว 

ทนไม่ได้ อะไรอย่างนี้ ความจริงแล้ว มันจะโผล่

จะไม่โผล่นี้  ไม่เกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบ

ของเราหรอก มันโผล่เมื่อมันมีเหตุและมันหาย

ไปเมื่อมันหมดเหตุ  แต่เรานั้นเข้าใจผิด คิดว่า

ขาดสูญ ไร้เหตุ ไร้ปัจจัย มันต้องหมดไปเลย 

เลยเกิดความอยากขึ้น อยากให้ไม่เป็นอย่าง

นั้น ไม่มีอย่างนั้น ขาดสูญ หมดไปเลยดีกว่า  นี้

เป็นลักษณะของตัณหา เราทั้งหลายก็มีครบกัน

ทุกคนนั่นแหละ  
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นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์จะมีอีกหรือ

ไม่มีอีกก็ดูท่ีตรงน้ี จะได้เกิดชาติต่อไปหรือ

เปล่าก็ดูที่ตรงนี้ ถ้ายังชอบทำาอะไรเพื่อตัว

ตน ยังเพลิดเพลินยินดีอยู่ ยังต้องเกิดอีก 

ต้องมีชาติต่อไป ชอบผู้หญิง ชอบผู้ชาย

ไหม ถ้าชอบ ผู้หญิงชอบผู้ชาย ผู้ชายชอบ

ผู้หญิง นี้ก็ยังต้องไปเกิดในกามภพ ภพที่มี

ผู้ชายผู้หญิงอยู่เรื่อยๆ หรือว่าไม่ชอบผู้ชาย

ผู้หญิงแล้ว ไปทำาสมาธิ ชอบสมาธิแทน ก็

ต้องไปเกิดเป็นพระพรหม อะไรทำานอง

นี้ หนีไม่พ้นหรอก จนกว่าจะมีปัญญาเห็น

ตามที่เป็นจริงนั่นแหละ ถ้ายังเพลิดเพลิน

อยู่กับอันใดอันหนึ่ง เพลินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ก็จะต้องมีชาติอย่างใดอย่างหน่ึงขึ้นมา

อย่างแน่นอน โดยไม่ต้องสงสัย ชอบทำาดี

ไหม ชอบ ชอบทำาดีก็จะได้เกิดที่ดีๆ ชอบ

ทำาเลวไหม ไม่ชอบ ขอให้ไม่ชอบจริงๆ 

เถอะ ถ้าชอบทำาเลว เห็นว่าทำาเลวเป็น

ของจำาเป็นสำาหรับชีวิต พูดโกหกเป็นเรื่อง

จำาเป็น ขาดสติเป็นเรื่องจำาเป็น ดูหนัง ดูละคร 

ตลกโปกฮา เป็นเรื่องจำาเป็น อันนี้ก็อบายแล้ว 

อยู่ที่ว่าเพลิดเพลินกับอะไร ฟังธรรมะแล้ว

เพลินไหม ดูตลกแล้วเพลินไหม ฟังธรรมะแล้ว

เพลิดเพลินได้ ไปสูงหน่อย ดูตลกโปกฮาแล้ว

เพลิดเพลิน อันนี้ไม่ดีนะ อบายจะเอาไปกิน 

เพราะเพลิดเพลินอยู่กับอบาย อยู่ที่ยึดถืออะไร

อยู่ ยึดดีมันก็ไปดี ยึดไม่ดีก็ไปไม่ดี ทุกข์มาจาก

ทุกขสมุทัย ต้องระวังดีๆ อย่าไปหลงเพลินยินดี

กับการขาดศีล เพลินกับอบายมุข ปล่อยจิต

ล่องลอย ขาดสติสัมปชัญญะ  อย่างนั้นอย่าไป

ทำา ถ้าจะชอบอะไรอยู่บ้าง ก็ให้ชอบฝ่ายดี ยึด

อะไรอยู่บ้าง ก็ให้มันยึดข้างดี ถ้าให้ดีกว่านั้น 

ต้องไม่ยึดเลยดีที่สุด ตามลำาดับกันไป 

ผู้ที ่ละความยึดถือ ละกิเลสยังไม่หมด 

พระพุทธเจ้าก็มีข้อปฏิบัติไปตามลำาดับ  ตาม

อินทรีย์ของเขา ถ้าละได้ไม่หมด อย่างน้อย

ละอบายได้ก็ยังดี เพราะว่า ตัวตัณหานี้เป็น
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ทุกขสมุทัย เพลิดเพลินอยู่กับอะไร ทุกข์

ก็จะเป็นไปอย่างนั้น เป็นไปตามความ

เพลิดเพลินพอใจ ถ้าเจริญวิปัสสนาแล้ว 

หมดความเพลิดเพลินยินดีพอใจไป ภพ

ชาติก็น้อยลงไปเรื่อยๆ การเจริญวิปัสสนา

จึงตัดภพชาติได้  คือ เมื่อรู้ทุกข์ตามที่

เป็นจริง ก็จะไม่เกิดตัณหา ตัณหาเป็น

ทุกขสมุทัยทำาให้เกิดภพไปเรื่อยๆ พอไม่

เกิดตัณหา ภพก็ลดลง เหลือแต่ของเก่าๆ  

ของใหม่ลดลง ทีนี้ ยังกำาหนดจำานวนภพ

ไม่ได้ เพราะยังไม่ได้เป็นพระโสดาบัน แต่

สำาหรับคนที่เจริญวิปัสสนาเป็น ก็ถือว่า

ภพสั้นลงแล้ว รู้ว่ามีการสิ้นสุดของภพได้ 

บุคคลไหนที่เจริญปัญญา จนกระทั่งเป็น

พระโสดาบันแล้ว ภพที่ ๘ ในกามภูมิก็จะ

ไม่มี จะถูกตัดทิ้งไป การเจริญวิปัสสนาจึง

ตัดภพได้ เพราะทำาให้ละความเพลิดเพลิน 

ละความยินดีได้ ไม่ทำาตามตัณหาอุปาทาน 

ก็ไม่เกิดภพ  ไม่มีภพก็ไม่มีชาติ  ชาติจึง

ลดลง สำาหรับคนที่เจริญวิปัสสนาเป็น ปุถุชน

ยังจำากัดไม่ได้ เพราะไม่แน่นอน ท่านจึงไม่บอก

ว่า ลดได้เท่าไหร่ แต่ถือว่าลดได้ ส่วนปุถุชนที่

เจริญวิปัสสนาไม่เป็น ไม่ได้ฟังธรรม พวกนี้ยัง

ไม่แน่นอน ยังวนเวียนไปเรื่อยๆ
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ข้อที่ ๓ ทุกขนิโรธอริยสัจ

ต่อไป  ทุกขนิโรธอริยสัจ ในแบบทั่วไป  

พระพุทธองค์ทรงขยายความว่า

อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ

โย   ตสฺสาเยว   ตณฺหาย   อเสสวิราคนิโรโธ   

จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  

นี้แหละเป็นทุกขนิโรธอริยสัจ 

คือ ความดับโดยการสํารอกให้หมดไปไม่

เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละ ความสละ

ความสลัดคืน  ความปล่อย  ความไม่อาลัย 

ทุกขนิโรธ แปลว่า ความดับสนิทของทุกข์ 

คำาว่า ดับสนิท คือ ไม่มี, ไม่เกิดอีก  คล้าย

กับไฟดับเพราะหมดเชื้อ ไฟมันสิ้นเชื้อ  

หมดไส้ หมดนำ้ามัน มันก็ดับ แบบนี้เรียก

ว่า ดับสนิท  พูดภาษาไทยง่ายๆ ก็ว่า ไม่มี

ทุกข์  สภาวะที่ไร้ทุกข์ เป็นชื่อของพระนิพพาน   

ทุกข์เกิดจากตัณหา เมื่อไม่มีตัณหา ทุกข์ก็ไม่มี   

ชาติเกิดเพราะมีตัณหา   มีความยึดถือแล้ว

ไปก่อภพ เมื่อไม่มีตัณหาอุปาทานไม่ก่อภพ  

ชาติก็ไม่มี  พอชาติไม่มี  ทุกข์ที่ติดมากับชาติ

ก็ไม่มี เมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ ไม่ตาย ไม่ต้อง

โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ ไม่

ต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจ  ไม่ต้อง

พลัดพราก  ไม่ต้องปรารถนาแล้วไม่ได้ ชอบมั้ย 

ชอบ นี่เป็นสภาวะพระนิพพาน ปุถุชนผู้ไม่ได้

สดับเขาไม่ชอบพระนิพพานหรอก เขาชอบได้  

แต่ไม่ชอบเสียไป พระนิพพานนี้ไม่มีการได้มา 

ก็เลยไม่ได้เสีย  ไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นสังขาร  

ปุถุชนที่ชอบแต่จะได้ ชอบแต่จะเอา ชอบแต่

จะเกิด  พูดถึงพระนิพพานจึงไม่เข้าใจ  

ผู้ที่มีตัณหามาก พูดถึงธรรมะอันเป็นที่สิ้น

ตัณหาแล้วฟังไม่เข้าใจ ถ้าหลอกว่า เธอทำาแบบน้ี
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แล้วจะดี ทำาแบบนี้แล้วจะได้นั่น ทำาแบบ

นี้แล้วจะสงบ ทำาแบบนี้แล้วจะเหาะได้  

ถวายหัวหมูแล้วจะเป็นสุข อะไรที่ค้ากำาไร

เกินควร นี่เขาชอบมากเลย วนเวียนไป 

ส่วนพูดถึงว่า อย่าไปต้องการเลย  เลิกซะ

เถอะ ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังไม่เข้าใจ เขาก็บ่นไป

เรื่อย เป็นห่วงคนนั้นเป็นห่วงคนนี้   จะจัด

การอันนั้น จะจัดการอันนี้ จะเปลี่ยนแปลง

อันนั้น จะเปลี่ยนแปลงอันนี้ มีสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งขึ้นมาก็เป็นห่วง ถ้าไม่อยากเป็นห่วง

ก็อย่ามี ไม่มีความเป็นห่วงเกิดขึ้น ความ

ทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้น  ชาติไม่มี  ไม่ต้องแก่ ไม่

ต้องตาย เราทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะของ

พระพุทธเจ้า  ก็ขอให้ชอบ ให้มีศรัทธา ยัง

ไม่ถึงก็ขอให้ชอบไว้ก่อน  ถ้าใครยังไม่ชอบ

ธรรมะ  ชอบกองทุกข์  ก็ต้องไปดูให้เห็น 

จะได้เบื่อหน่าย  แล้วหันมาทางนิพพาน 

ทุกขนิโรธนั้น พระพุทธองค์ทรงขยายความว่า  

โย   ตสฺสา   เยว   ตณฺหาย   อเสสวิราคนิโรโธ   

จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย  

ความดับโดยการสํารอกให้หมดไปไม่เหลือแห่ง

ตัณหานั้นนั่นแหละ  ความสละ ความสลัดคืน  

ความปล่อย  ความไม่อาลัย  

อเสสะ  แปลว่า ไม่มีส่วนเหลือ  วิราคะ แปล

ว่า สำารอกออก, คายออก, ปล่อยออก, ทิ้งออก

ไป  นิโรโธ แปลว่า ดับสนิท, ไม่มีอีก, ไม่เกิดอีก  

วิธีการทำาให้ดับสนิท    คือการสำารอกให้หมด

โดยไม่มีส่วนเหลือแห่งความอยาก สำารอก

ความอยากออกไป คายตัณหาทิ้ง เห็นว่าไม่

จำาเป็นต้องอยาก   เหมือนของส่วนเกินอยู่ใน

ปากเรา ทำาอย่างไร ก็ถมออกไป เรียกว่า วิราคะ  

ตัณหามันเป็นอย่างไร  ชอบทำานั่นทำานี่อยู่เรื่อย  

เพลิดเพลินยินดีอันนั้นอันนี้ ถ้าเห็นความจริง

ด้วยปัญญาว่า สังขารมันเป็นทุกข์ มีแต่สิ ่ง 
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น่ากลัว มีภัยอันตรายมาก ไม่น่าเพลิดเพลิน  

ไม่น่ายินดีแล้ว ไม่เอามันแล้ว อย่างนี้

เป็นการดับสนิท  

ต้องมีปัญญา เห็นว่า มันไม่จำาเป็น  ไม่น่า

เอา มีโทษ มีทุกข์ นั่นแหละ  จึงจะไม่อยาก

ได้  ตัณหาจึงจะถูกละไป  สำารอกออกได้   

ไม่ใช่ว่า  เห็นว่ายังจำาเป็นอยู่ ยังรักอยู่ แต่

ทำาท่าว่าไม่อยากได้ จะทิ้งมันไป อย่างนี้ไม่

ได้เรื่อง  ต้องเห็นว่ามันไม่จำาเป็น จึงจะทิ้ง

มันได้ เราทั้งหลายนั้นบางทีไม่เข้าใจวิธีการ

สำารอกตัณหา  ตนเองอยากได้  ก็ไปหลอก

ตนเองว่าไม่อยากได้ อยากกินอาหารอร่อย

ก็หลอกตนเองว่ากินไม่อร่อยดีกว่า กิน

อร่อยเดี๋ยวจะเป็นตัณหา กินไม่อร่อยดีกว่า 

แท้ที่จริง สองคนนี้ตัณหาพอๆ กัน คิดว่า

อยู่บ้านหลังใหญ่ๆ ตัณหาเยอะกว่า อยู่

หลังเล็กๆ ดีกว่า จะได้ไม่เป็นตัณหา ตัณหา

พอกันไหม พอกันเลย ไม่ชอบอันใหญ่ๆ ก็

ชอบอันเล็กๆ วนเวียนอยู่นั่นเอง  เป็นเพราะว่า

ไม่รู้จักวิธีสำารอกตัณหา วิธีการสำารอกตัณหา 

คือต้องมีปัญญาเห็นว่า สังขารมันเป็นทุกข์  มัน

ไม่น่าเอา ไม่น่าต้องการ เมื่อเห็นว่า มันไม่น่า

เอา ไม่น่าต้องการแล้ว ทนๆ มีไป ทนๆ อยู่ไป  

เพราะเราหนีมันไม่ได้ บ้านหลังโตๆ ก็ทนๆ อยู่ 

เตียงนุ่มๆ ก็ทนๆ นอนไป เพราะจำาเป็นต้อง

นอน ไม่นอนก็ไม่ได้ จึงไม่อยู่ที่วัตถุภายนอก

อะไรต่างๆ อยู่ที่ความรู้ รู้จักทุกข์ แล้วเบื่อ

หน่าย สำารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่ง

ตัณหานั้นนั่นแหละ 

ให้เลิกอยาก  เลิกต้องการ  เลิกเพลิดเพลิน  

เลิกยินดี  การจะเลิกได้   ต้องเห็นชัดว่ามันไม่

น่าอยาก สมมติเรามีภรรยา ภรรยาเรานี่ แสดง

ตัวตนอะไรออกมาหมด ไม่เหมือนที่คิดไว้ตอน

แรกเลย จนเราเบื่อ ไม่อยากได้  มีคนมาเอาไป  

เราสาธุ พ้นแล้ว สบายเลยอย่างนี้ ถ้าเราเห็น

ว่า ภรรยาจำาเป็นกับชีวิตเรา ต้องมีเขาเราจึงอยู่
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ได้ เขาจะไป ก็ไม่ยอม ถ้ายังเห็นว่าจำาเป็น

ต่อตัวเอง ก็ทิ้งไม่ได้ อยากดูทีวี ทำาท่าเป็น

ไม่ดู จนกระทั่งรักษาศีลแปด ได้วันหนึ่ง

หรือสองวัน  ต่อมาก็กลับไปดูเหมือนเดิม

อีกแหละ วนเวียนอยู่อย่างนั้น ให้ละสิ่งที่

ต้องการอยู่นั้น  มันทำาไม่ได้จริง ทิ้งสิ่งที่

ยึดอยู่ มันทิ้งไม่ลง ทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการนั่น

แหละ จึงทิ้งได้จริง ต้องการเกิดมั้ย เกิด

มาก็ทุกข์เกิด ไม่ใช่ตัวตนอะไร เกิดมาก็แก่

ก็ตาย  ไม่ต้องการก็ทิ้งได้สบาย ต้องการได้

นั่นได้นี่มั้ย ไม่ต้องการ ได้มาแล้วก็ลำาบาก 

ต้องดูแล ท้ายที่สุดก็เสียไปอยู่ดี ได้มาเยอะ

ก็เสียไปเยอะ ไม่ต้องการ ก็ทิ้งได้สบายเลย 

มีปัญญาเห็นอย่างนี้ ตัณหาก็ไม่เกิดขึ้น  

ตัณหาหมดไป นี้เรียกว่า  อเสสวิราคนิโรโธ  

รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริง ความรักในทุกข์

ก็ไม่เกิด ปล่อยทุกข์ ก็ได้รู้จักทุกขนิโรธ   

ไม่ใช่ว่า อยากได้อยู่ แต่ทำาท่าละ ทำาท่าว่า

ไม่อยากได้ อย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอก ต้องรู้จัก

วิธีดีๆ ต้องเห็นว่า มันทุกข์ มันไม่ใช่สุข ไม่น่า

เอา พอเห็นว่า มันเป็นทุกข์ เป็นภาระ เป็น

ของหนัก นำาทุกข์ทรมานมาให้ เกิดแล้วมัน

ทุกข์ทรมาน ความอยากเกิดก็ไม่มี ได้มาแล้ว

ก็เสียไป ได้มาเยอะก็เสียเยอะ  อุตส่าห์ทำาบุญ

อย่างนั้นอย่างนี้ ชักชวนคนนั้นคนนี้ ได้บริวาร

มาตั้งเยอะ เอามาทำาไม เอามาแบก เอามารับ

ผิดชอบจนล้ินห้อย เอามาเหน่ือย เราท้ังหลาย

ชอบอย่างนั้น ทำาบุญก็อยากได้บริวารเยอะ ไป

ชวนคนนั้นคนนี้ ได้บริวารมาตั้งเยอะ  มีเพื่อน

มา ๒-๓ คน ยังปวดหัวจะแย่ ได้บริวารมาเป็น

ร้อยเป็นอย่างไร โอ้โห.. มีเรื่องวุ่นวายมากมาย  

เมื่อใดที่เห็นด้วยปัญญาว่า โอ.. มันทุกข์  มันไม่

จำาเป็น เมื่อนั้นแหละ ตัณหาจึงหมดได้ สำารอก

ให้หมดไปตัณหาได้  สูงสุดก็มีอริยมรรคมีองค์ 

๘ ครบถ้วน มีวิชชาสมบูรณ์ เป็นพระอรหันต์ 

ตัณหาหมดไม่มีเหลือก็ถึงพระนิพพาน 
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ทุกขนิโรธ โดยสภาวะได้พระนิพพาน มี

ลักษณะ จาโค เป็นการสละ ปฏินิสสัคโค   

ความสลัดคืน ให้คืนไป คล้ายกับว่า เรายืม

ของเขามา ยืมมานานแล้ว ลืมคืน ไม่อยาก

คืน ตอนนี้รู้แล้วว่า ไม่ใช่ของดี ไม่ใช่ของ

เรา ก็คืนเขาไป เราเกิดมาก็ไม่มีอะไรมา ไป

ตู่นั่นตู่นี่ว่า เป็นของเราตามความเพี้ยน พอ

รู้จริงก็สลัดคืน   มุตติ  ความหลุดพ้นไป 

อนาลโยไม่อาลัย ไม่ห่วงใย ไม่กังวลบ่นถึง 

สิ่งไม่เที่ยงก็ปล่อยไว้อย่างนั้น สิ่งเป็นทุกข์

ก็ปล่อยไว้อย่างนั้น สิ่งไม่ใช่ตัวตนก็ปล่อย

มันไว้อย่างนั้น อยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ไป

กับมัน  

กองทุกข์ คืออุปาทานขันธ์ ๕ เมื่อรู้ความ

จริงแล้ว ก็ปล่อย ทำาหน้าที่ต่อมัน บริหาร

มันไป เพราะว่ามันอยู่กับเรา ถ้าเบื่อหน้า

ชาวบ้านเราก็หนีหน้าไปได้ ตอนนี้เบื่อหน้า

ตนเอง หนีไม่ได้ ก็ต้องทนดูแลกันไป หิวก็

หาข้าวให้มันกิน ทำาการงานก็ทำาไป หาเงินมา

ซื้อข้าวให้มันกิน ทำาเพราะต้องหาเงินมาเลี้ยง

ชีวิต อยู่กับมัน ดูแลให้พอเป็นไปได้ หมดเวลา

ก็เลิกกันไป เรียกว่าไม่อาลัย กายกับใจเป็น

ทุกข์  ก็ดูแลจัดการ  บริหารให้พอเป็นไปได้ 

ในการแจกแจงขยายความแบบทั่วไป  พระ

พุทธองค์แสดงไว้ใช้สำาหรับให้พิจารณาและ

นำาไปปฏิบัติได้สะดวก พระองค์จึงทรงแสดง

ทุกขสมุทัย เป็นตัณหา และทุกขนิโรธ เป็น

ความดับสนิทโดยความทำาให้สิ้นตัณหา เพื่อให้

ชัดเจนในอุบายวิธีปฏิบัติ เราเจริญวิปัสสนา 

เพื่อรู้จักทุกข์ตามที่เป็นจริง ป้องกันตัณหา 

ตัณหาไม่เกิด ถ้าพูดอีกแบบหนึ่ง ก็ทำาให้หมด

อวิชชา สำารอกอวิชชา อริยมรรคทำาให้เกิด

วิชชา จะละอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ อัน

นี้ลึกซึ้งเป็นอีกชั้นหนึ่ง แต่พระองค์ทรงแสดง

ทุกขสมุทัยคือตัณหา ซึ่งเห็นได้ง่าย เป็นตัว

ออกโรงแสดงตัวอยู่เสมอ  
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ตามหลักปฏิจจสมุปบาท อวิชชาเป็น

หัวหน้าอยู่ตอนต้น ทำาให้เกิดสังขาร เป็น

เหตุให้เกิดวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 

ผัสสะ เวทนา คือกายกับใจซึ่งเป็นกองทุกข์ 

นี้มาจากอวิชชาเก่าๆ ที่เราไปหลงทำากรรม

วนเวียน สร้างสังขารปรุงแต่ง ทำากรรมดี

บ้างไม่ดีบ้าง เหตุปัจจัยสืบต่อกันมา ทำาให้

ได้รูปนาม ได้ประสบกับเรื่องนั้นเรื่องนี้  ได้

มีชีวิตอย่างนี้ ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้น

อย่างนี้ เจอคนนั้นคนนี้ อันนี้ก็ด้วยอำานาจ

ของอวิชชา ทำากรรม แล้วทำาให้เกิดวิญญาณ

จนกระทั่งได้นามรูป  ได้อายตนะ ได้ผัสสะ

ได้เวทนา หลังจากได้มีเวทนาแล้ว ก็เป็น

ปัจจัยให้เกิดตัณหา   ซึ่งเป็นตัวออกหน้าใน

การทำาให้ไปก่อเหตุแห่งทุกข์อันใหม่ๆ ก็ให้

มาฝึกตนเองให้รู้จัก และทำาตัณหาให้หมด

ไป แบบทั่วไป แสดงทุกขนิโรโธ เป็นการ

ทำาตัณหาให้สิ้นไป แบบนี้แสดงเยอะที่สุด

เพราะพิจารณาเห็นได้ง่าย แสดงแบบอื่นก็

มี  

ข้อที่ ๔ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  พระพุทธองค์

ทรงขยายความ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ 

ประการ

อิท โข ปน  ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจ

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค. เสยฺยถีท,  สมฺมาทิฏฺิ 

สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  

สมฺมาวายาโม   สมฺมาสติ   สมฺมาสมาธิ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

นี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

คือ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ

นี้นั่นแล ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  

สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  

สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  

อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นข้อปฏิบัติที่ทำาให้ถึง

ความดับสนิทของทุกข์ ทำาให้ถึงความไม่มีทุกข์
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เป็นข้อปฏิบัติที่ทำาให้ถึงพระนิพพาน  ถึง

ความสุข ความสงบอย่างแท้จริง ถ้า

ต้องการทำาให้ถึงความสิ้นตัณหา สำารอก

ตัณหา มีหนทางคือทำาให้อริยมรรคมีองค์ 

๘ เกิดขึ้น พอรู้ว่าความอยากมันไม่ดี บาง

คนก็จะรีบละ ต้องมีอุบายวิธีที่ถูกต้อง จึง

จะละได้ ต้องมาเดินตามหนทางนี้ จึงจะ

เข้าถึงความดับสนิทของกองทุกข์ คือ 

การสำารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือ

แห่งตัณหานั้นนั่นแหละ เรียกว่าทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทาอริยสัจ      

บางคนไม่เข้าใจเร่ืองทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

พอพูดถึงว่า ทุกข์ต่างๆ มาจากกิเลส จะไม่

ทุกข์ได้ด้วยการหมดกิเลส เขาก็พยายาม

ทำาให้หมดกิเลส ทำาให้กิเลสมันตาย ตาย

ไหม เขาตายเปล่าๆ แหม..ความโกรธทำาให้

เป็นทุกข์ ถ้าไม่โกรธเลยจะไม่ทุกข์ จึง

พยายามละความโกรธ เป็นอย่างไร ตาย

เปล่าๆ เลย ชอบเพศตรงข้ามแล้วเป็นทุกข์  ถ้า

ไม่ชอบแล้วจะไม่ทุกข์ จึงพยายามละราคะ ละ

โน่นละนี่  รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  จะไม่

ทุกข์อีกโดยการทำาให้สิ้นตัณหา  เค้าก็พยายาม

ละตัณหา อันนี้ไม่ถูก เพราะทำาไม่ถูกปฏิปทา 

ต้องมาทำาความรู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ

สนิทของทุกข์ ต้องมีข้อปฏิบัติ มีอุบายวิธีที่ถูก

ต้อง กิเลสจึงจะถูกละได้ ต้องมาเจริญมรรค

ไม่ใช่ไปเที่ยวละกิเลส 

บางคนไม่เข้าใจ ไปละความโกรธ เหนื่อยไหม 

เหนื่อย ละได้ไหม ไม่ได้ เพราะไม่มีอริยมรรค 

ไม่มีประตู ไม่มีปฏิปทา แหม..ตัวตนมันตัวร้าย  

ละตัวตนดีกว่า เขาอยากจะไม่มีตัวตน ละได้

ไหม ไม่ได้เพราะไม่มีอริยมรรค บางคนไปเรียน

มาว่า กิเลสมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ กิเลสทำาให้

เป็นทุกข์  เขาก็พยายามละกิเลส ถูกมั้ย ไม่ถูก

ข้อปฏิบัติ ที่ว่ากิเลสทำาให้เกิดทุกข์ จะไม่มีทุกข์

ก็ต้องหมดกิเลส อันนี้ถูกแล้ว แต่ข้อปฏิบัติที่
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ทำาให้ถึงความหมดกิเลส ไม่ใช่อยากหมด

แล้วมันจะหมด ไม่ใช่พยายามให้มันหมด

แล้วจะหมด ต้องมาฝึกอริยมรรค อันนี้

ปฏิปทาที่จะทำาให้ถึงความหมดกิเลส อย่าง

นี้พอเข้าใจไหม บางคนเกิดกิเลส พยายาม

ละกิเลส มีตัณหาพยายามละตัณหา เพราะ

เห็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความยึด

เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าไม่มีตัณหา ไม่มี

ความยึดก็จะไม่ทุกข์ เขาก็พยายามละ

ตัณหา ละความยึด พยายามจะไม่ยึด อัน

นี้ก็ตายเปล่า เพราะไม่รู้จักวิธี ต้องรู้จัก

วิธีให้ดีๆ วิธีคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ครบถ้วน 

หน้าที่คือทำาให้มีอริยมรรคมีองค์ ๘ เกิด

ขึ้น พออริยมรรคมีองค์ ๘ เกิดขึ้น ก็ทำาให้

ตัณหานั้นดับสนิทหมดไปได้ ถึงความสิ้น

กิเลส กิเลสไม่เกิดอีกได้อย่างแท้จริง ต้อง

เข้าใจวิธีให้ดีๆ ไม่อย่างนั้น จะกระโดดไป

กระโดดมา เที่ยวละกิเลสนั่นกิเลสนี่ กิเลส

เป็นสิ่งไม่ดี  ควรละให้หมด ก็ใช่อยู่ แต่กว่าจะ

ละหมด  ต้องมีอริยมรรคเกิด ๔ ครั้ง เป็นพระ

อรหันต์จึงจะละหมด บางคนเขาทุกข์ทรมาน

ใจมาก  เพราะมีกิเลสนั่นกิเลสนี่มากมาย รวม

ทั้งมีกิเลสที่อยากจะละกิเลสด้วย แต่ไม่รู้วิธี  

กดข่มบ้าง ฝืนตัวเอง ทำาตัวเองให้ลำาบากโดย

เปล่าประโยชน์บ้าง  สับสนปนเปออกนอกแนว

ของอริยมรรคไปแล้ว  

ต้องเข้าใจวิธีให้ดีๆ จำาแม่นๆ  ข้อปฏิบัติที่ทำาให้

ถึงทุกขนิโรธ ถึงความดับทุกข์ ถึงความสิ้น

กิเลส  พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้แล้ว 

อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค อริยมรรคอัน

ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการนี้นั่นแล  ทางนี้

เท่านั้นแหละ มรรค ข้อปฏิบัติ หรือหนทางมี

อย่างเดียว แต่มีองค์ประกอบ ๘ อย่าง  เหมือน

เรามี ๒ ขา เราคนเดียวนี่แหละ ไม่ใช่เรา ๒ คน

เราคนเดียวนี่แหละ ประกอบไปด้วย ๒ ขา  
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ถนนหนึ่งสายนั่นแหละ แต่ประกอบไปด้วย

ส่วนประกอบหลายอย่าง มีดิน ทราย หิน

เหล็ก คอนกรีต เป็นต้น อริยมรรคมีองค์

๘ ก็เหมือนกัน มรรคมีอันเดียวแต่มีส่วน

ประกอบ ๘ อย่าง ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมา

สังกัปปะ   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ

สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ ถ้าขาดส่วนประกอบใดส่วน

ประกอบหนึ่งก็ไม่ได้เป็นอริยมรรค

นี้เป็นหนทางทำาให้ถึงความดับสนิทของ

ทุกข์  ด้วยวิธีนี้เท่านั้น  จะทำาให้ความอยาก

หมดไปได้  ได้เห็นทุกข์ตามที่เป็นจริง  เห็น

ว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวง เป็นของไร้แก่น

สาร  ไร้ตัวตน  จะได้เลิกอยาก  ถ้าทำาวิธีอื่น  

จะไม่อาจละกิเลสได้จริง ไม่อาจถึงความ

ดับสนิทของทุกข์ได้ พอได้ฟังพระพุทธเจ้า

ขยายความแล้ว เราจะได้ปฏิบัติถูกทาง  

เดินตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าค้นพบและ

นำามาบอก ส่วนปฏิปทาอื่นๆ ไปกดข่มกิเลส 

ไปหลบทุกข์ หนีหน้าคนโน้นคนนี้ ถอยหลัง

หนีโลกจนไม่มีที่จะไปอยู่แล้ว เราคงเคยผ่าน

วิธีอย่างนั้นกันมาเยอะแล้ว การพยายามละ

กิเลสนั้นไม่ใช่ปฏิปทา ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำาให้เกิด

ขึ้น ปฏิปทาไม่ได้ให้ไปละกิเลส ปฏิปทาคือ

ทำาอริยมรรคให้เกิดขึ้น กิเลสก็จะถูกละไป นี้

แหละคือปฏิปทาที่จะทำาให้สิ้นกิเลสตัณหาได้ 

พอสิ้นกิเลสตัณหา  สิ้นภพ สิ้นชาติ สิ้นชรา สิ้น

มรณะ ก็สิ้นทุกข์ทั้งหมด 

ฉะนั้น ถ้าได้ฟังอริยสัจแล้ว  การปฏิบัติธรรมก็

เป็นเรื่องง่าย คือ เรามีหน้าที่ทำาให้ถูกต้องตาม

หลัก สิ่งที่ควรทำาให้เกิดคืออริยมรรค ไม่ต้อง

ไปละกิเลสโน่นละกิเลสนี่ให้หัวหมุนหรือไป

รังเกียจกิเลสนั่นกิเลสนี่  รังเกียจทุกข์  รังเกียจ

คนโน้นคนนี้ รังเกียจโลก ไม่ใช่อย่างนั้น แบบนี้

เราทั้งหลายคงจะทำากันมานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้

ผลสักที ทำาไม่ถูกจะได้ผลอย่างไรเล่า ทำาผิด
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แล้วรู้ว่าผิดก็ดีแล้ว จะได้มาทำาสิ่งที่ถูกต้อง

ให้เกิดขึ้น  สิ่งที่ถูกต้อง มีองค์ ๘ นี้ควร

ทำาให้เกิดขึ้น ทำาให้อยู่ในกรอบนี้ องค์ทั้ง ๘ 

มีอะไรบ้าง  คงเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้ว  

ก็ฝึกให้มีขึ้น ถ้ามีขึ้นมาแล้ว แน่นอนล่ะ  

กิเลสตัณหาต่างๆ ก็ลดลง  ถ้าสมบูรณ์ครบ

ถ้วน  กิเลสก็หมดไปโดยสิ้นเชิง  อริยมรรค

เกิดขึ้น ๔ ครั้ง กิเลสทั้งหมดก็ถูกทำาลาย

ทิ้งไป ไม่มีกิเลสเกิดได้อีก ไม่มีชาติอีก เป็น

พระอรหันต์   

วันนี้ ได้ขยายความอริยสัจ ๔ ในแบบทั่วไป 

ถ้าเข้าใจแบบทั่วไป ก็ปฏิบัติได้แล้ว โดย

สรุป ทุกขอริยสัจ ได้แก่ อุปาทานขันธ์ทั้ง 

๕ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขาร 

ขันธ์ วิญญาณขันธ์ ทุกข์นี้ให้กำาหนดรู้ ส่วน

เหตุให้เกิดทุกข์ คือตัณหา ความอยากที่ก่อ

ให้เกิดภพซำ้าแล้วซำ้าอีก ประกอบด้วยความ

กำาหนัดด้วยอำานาจเพลิดเพลิน  เป็นความ

ยินดียิ่งในอารมณ์ต่างๆ สุขก็ยินดีอยากได้สุข

อย่างนั้นอีกในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้าง ทุกข์

ก็ไม่ชอบ อยากได้สุข บางทีเฉยๆ ก็อยู่ไม่ได้ ก็

อยากได้ไม่เฉย ไม่เฉยแบบสุข ไม่เฉยแบบทุกข์

ก็ไม่เอานะ ตัณหานี้ให้ละ ทุกขนิโรธอริยสัจ 

ความดับสนิทของทุกข์ คือ ความดับสนิทโดย

การสำารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่ง

ตัณหานั้นนั่นแหละ นิพพานนี้ให้กระทำาให้แจ้ง 

หนทางหรือข้อปฏิบัติที่ทำาให้ถึง คือ ทุกขนิโรธ

คามินีปฏิปทา ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ 

ประการ อริยมรรคน้ีควรทำาให้เกิด ก็มีอยู่เท่าน้ี

แหละ วันนี้คงสมควรแก่เวลาเท่านี้  สวัสดีครับ
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บทที่ ๕
อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๕
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ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย

 

สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๕

บรรยายวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔

วันนี้บรรยาย สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก 

ตอนที่ ๔๐ ชื่อหัวข้อว่า อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๕ 

นะครับ  ในเรื ่องอริยสัจ ๔ ผมก็ได้บรรยาย

ไปแล้ว ๔ ตอนด้วยกัน ที่ได้อธิบายไปแล้ว  มี

อยู่ ๖ เรื่อง   พูดเรื่องความหมาย  ความสำาคัญ 

โทษของการไม่รู้อริยสัจ ประโยชน์ของการรู้

อริยสัจ สิ่งที่ควรทราบพิเศษในเรื่องอริยสัจ 

แล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ ๖ ขยายความอริยสัจ

แต่ละข้อ  ในคราวที่แล้วก็พูดถึงหัวข้อที่ ๖ นี้

ในเร่ืองอริยสัจ ๔ ก็พูดเร่ืองทุกข์และความพ้นไป

แห่งทุกข์เท่านั ้น  ปีใหม่นี ้  ท่านทั ้งหลาย

ส่งความสุขให้กันมากเกินไป จนอาจจะลืม

ความจริงไปแล้ว อริยสัจนั้นไม่ได้พูดเรื่อง

ความสุข พูดเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์

เท่านั้น ทุกข์นั้นมี แต่ตัวเราผู้เป็นทุกข์ไม่มี เหตุ



315314

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ให้เกิดทุกข์ก็มีเหมือนกัน แต่ตัวตน สัตว์ 

บุคคล ไม่มี ความดับสนิทของทุกข์ ความ

ไม่มีทุกข์ คือนิพพาน ก็มีเหมือนกัน แต่

คนผู้ไม่มีทุกข์ คนผู้พ้นทุกข์ไม่มี หนทางที่

ทำาให้ถึงความดับทุกข์ ก็มีเหมือนกัน แต่

คนผู้เดินทางนั้นไม่มี  พูดสรุปง่ายๆ ก็มี

เฉพาะเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์ 

ทีนี้ ท่านทั้งหลายปีใหม่ไปส่ง ส.ค.ส. ส่ง

ความสุขกันมาก  เรื่องทุกข์อาจจะลืมไป

แล้ว มาฟังต่อสักหน่อยหนึ่ง  

ชีวิตของเรานั้นมีแต่เรื่องทุกข์ กายกับใจนี้

เป็นทุกข์ ถ้าเรายังไม่รู้ในปีเก่า ปีใหม่แล้ว

ก็ควรจะรีบๆ รู้นะ ไม่ใช่ว่าปีเก่า ทุกข์มัน

หมดไปแล้ว ปีใหม่จะพบกับความสุข  อย่างน้ี

ก็เป็นบ้าไปแล้ว เราทั้งหลายคงจะเป็นบ้า

อย่างนั้นมาหลายปีแล้ว ปีใหม่นี้ก็สงสัยว่า

จะเป็นบ้าไปอีกรอบหนึ่ง ก็ไม่เป็นไร มาฟัง

เรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ เอาไว้บ้าง 

อย่างน้อยก็มีอะไรให้ฉุกคิดหรือเตือนให้มี

สติสัมปชัญญะ ลุกขึ้นมามองดูความจริงซะ

บ้าง ในคราวที่แล้ว พูดมาถึงหัวข้อที่ ๖ 

ขยายความอริยสัจในแต่ละข้อ  ในคราวที่แล้ว

ผมได้พูดไปในแบบที่ ๑ คือแบบทั่วไป อันนี้

ท่านทั้งหลายควรจะจำาให้ได้ เป็นแบบทั่วไป 

มีในพระสูตรเป็นอันมาก ซึ่งถ้าเข้าใจแล้ว  จะ

เข้าใจแบบอื่นๆ ไปด้วย เพราะแท้ที่จริง ก็

เหมือนกันนั่นแหละ  เพียงแต่ขยายความเพื่อ

ให้เหมาะสมกับจริตกับอัธยาศัยของแต่ละคน 

ทุกขอริยสัจคืออะไรเล่า คือ ความเกิดเป็น

ทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บป่วยเป็น

ทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 

โทมนัส อุปายาสะ เป็นทุกข์  การได้ประสบกับ

ส่ิงไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นทุกข์ ความพลัดพราก

จากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ ความปรารถนา

สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ว่าโดยรวบย่อ 

อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์ นี้ก็คือกองทุกข์



317316

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

หรือสิ่งที่ไร้แก่นสาร ไร้ตัวตน เป็นของที่

เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติของมันอย่าง

นั้น มันเป็นตัวทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์คือ

อะไร คือตัณหาที่ก่อให้เกิดภพใหม่ ก่อให้

เกิดการกระทำาเพื่อตัวเพื่อตนซำ้าแล้วซำ้า

เล่า   อันประกอบไปด้วยความกำาหนัดด้วย

อำานาจความเพลิน เป็นความยินดียิ่งใน

อารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา 

วิภวตัณหา 

ทุกขนิโรธคืออะไร คือความดับสนิทโดย

การสำารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือ

แห่งตัณหานั้นนั่นแหละ ความสละ ความ

สลัดคืน ความปล่อยวาง ความไม่อาลัย 

ไม่อาลัยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่อาลัยใน

กองทุกข์ นั่นแหละคือทุกขนิโรธ คือความ

สิ้นตัณหา หมดความอยาก หมดความ

เพลิดเพลิน 

ส่วนหนทางอันเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ มีสัมมา

ทิฏฐิเป็นต้น  จนกระท่ังถึงสัมมาสมาธิ  

คราวที่แล้วก็ได้ขยายความไปแล้ว เป็นแบบ

ทั่วไป 

ต่อไปจะนำาการขยายความอริยสัจ ๔ ในแบบ 

อื่นๆ มาแสดงบ้างตามสมควร จะเรียงไปตั้งแต่

การแสดงทุกข์ในแบบต่างๆ แล้วก็การแสดง

ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ที่ไม่เหมือนเดิม ขยาย

ความเพิ่มเติมบ้าง ซึ่งจะบรรยายแบบย่อๆ 

และเร็ว    เพราะถือว่า ได้บรรยายขยายความ

เรื่องนั้นเรื่องนี้มามากแล้ว จะแสดงแต่รูปแบบ

ว่ามีแสดงรูปแบบอย่างไรเท่านั้น  ส่วนเนื้อหา

หลักๆ ก็เหมือนเดิมนั่นแหละ 



319318

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๖.๒ แบบแสดงทุกข์แจกเป็นอุปาทาน

ขันธ์ ๕

ในแบบที่ ๒ คือ แบบแสดงทุกข์แจกเป็น

อุปาทานขันธ์ ๕  ในแบบทั่วไป ตอนว่าโดย

รวบย่อ ก็แสดงอุปาทานขันธ์ ๕ เหมือน

กัน แต่ไม่ได้แสดงแจกแจง แสดงแต่สรุป 

ด้วยคำาว่า สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา 

ทุกฺขา  ว่าโดยรวบย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ 

เป็นทุกข์ แต่ในบางพระสูตร พระพุทธองค์

แสดงจำาแนกเป็นขันธ์ทั้ง ๕ ออกมาเลย 

ทีละขันธ์ เช่น  

ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค  ๑๙/๑๖๗๙ 

พระองค์ตรัสว่า

กตมญฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺข อริยสจฺจ

ปญฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส  วจนีย.  กตเม  ปญฺจ  

รูปูปาทานกฺขนฺโธ   เวทนูปาทานกฺขนฺโธ  

สญฺญูปาทานกฺขนฺโธ  สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ  

วิญฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจเป็นไฉน  

ควรจะกล่าวว่า อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕  

อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ คืออะไรบ้าง 

ได้แก่ รูปูปาทานขันธ์  เวทนูปาทานขันธ์  

สัญญูปาทานขันธ์  สังขารูปาทานขันธ์  

วิญญาณูปาทานขันธ์   

อย่างนี้คือลักษณะที่แสดงตัวทุกข์ แจกแจง

ออกมาเป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ครบทุกชื่อ ใน

แบบทั่วไปนั้นไม่แจกแจง  ในพระสูตรนี้ แสดง

แบบแจกแจงครบทั้ง ๕ ขันธ์  ส่วนทุกขสมุทัย 

ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็เหมือน

กับในแบบทั่วไป



321320

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๖.๓  แบบแสดงทุกข์เป็นอายตนะ

ต่อไปอีกแบบหนึ่ง แบบแสดงทุกข์เป็น

อายตนะ  ในพระสูตรเมื่อกี้แสดงทุกข์เป็น

อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕  อีกพระสูตรหนึ่ง ใน

สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  ๑๙/๑๖๘๕  

แสดงทุกข์ เป็นอายตนะ คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย และใจ เป็นทุกข์ ในความหมาย

ที่ว่ามันเป็นของไม่มีแก่นสาร เป็นของไร้ตัว

ตน ไร้เจ้าของที่แท้จริง ตาเรานี้ไม่มีเจ้าของ

ที่แท้จริงนะ หูก็เหมือนกัน จนกระทั่งถึงใจ 

เป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติ เป็นของไม่มี

อัตตา  ไม่มีตัวเราในตา ไม่มีตัวเราในหู 

ไม่มีตัวเราในจมูก ไม่มีตัวเราในลิ้น ไม่มี

ตัวเราในกาย และไม่มีตัวเราในใจ  แต่

เพราะการประกอบกันขึ้นชั่วคราว  ของ

ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ  ที่เป็นผลมา

จากกรรมเก่า  สมมติเรียกว่า ตัวเรา จึงมีขึ้น  

อายตนะทั้ง ๖ จึงชื่อว่าเป็นทุกข์  พระองค์ตรัส

ว่า 

กตมญฺจ   ภิกฺขเว  ทุกฺข  อริยสจฺจ

ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานีติสฺส  วจนียํ.   กตมานิ  ฉ 

จกฺขฺวายตน  โสตายตนํ  ฆานายตนํ  ชิวฺหายตนํ   

กายายตนํ  มนายตนํ 

อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ ...  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจเป็นไฉน 

ควรกล่าวว่า  อายตนะภายใน ๖  

อายตนะภายใน ๖ คืออะไรบ้าง

ได้แก่ จักขายตนะ  โสตายตนะ  ฆานายตนะ  

ชิวหายตนะ  กายายตนะ  มนายตนะ  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่าทุกขอริยสัจ 

นี้ก็เป็นแบบพิเศษ คือ เอาอายตนะภายใน 

๖ มาเป็นทุกขอริยสัจ ส่วนทุกขสมุทัย ได้แก่ 

ตัณหา ทุกขนิโรธได้แก่ความดับตัณหา 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์ ๘  

เหมือนกับที่แสดงในแบบทั่วไป 



323322

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๖.๔  แบบแสดงขยายสมุทัยกับนิโรธ

แบบที่ ๔ แบบแสดงขยาย สมุทัยกับนิโรธ 

ทุกขสมุทัยกับทุกขนิโรธะในแบบท่ัวไปนั้น 

ไม่ได้ขยายความมากนัก   ไม่ได้บอกว่า

ตัณหาน้ันเม่ือเกิด  เกิดท่ีไหนได้บ้าง  ตัณหา

เมื่อตั้งอยู่ ตั้งอยู่ที่ไหนได้บ้าง ตัณหาเมื่อ

ดับ ดับที่ไหน ถูกละได้ในที่ไหน ไม่ได้ขยาย

ความเอาไว้   ในบางสูตร    พระพุทธองค์

ทรงขยายความสมุทัยกับนิโรธเพิ่มขึ้น  ให้

เห็นภาพชัดขึ้นมาอีก เช่น ในทีฆนิกาย 

มหาวรรค ๑๐/๔๐๐ มหาสติปัฏฐานสูตร  

ท่านทั้งหลายอาจจะชอบอ่านพระสูตรนี้

แต่ไม่รู้อ่านถึงหรือเปล่า เพราะเรื่องนี้ อยู่ตอน 

ท้ายๆ บางคนอ่านแต่ชื่อสูตรก็หลับแล้ว เพราะ

ว่าสูตรยาว เรื่องนี้เป็นธัมมานุปัสสนา หมวด

อริยสัจ พระองค์ตรัสว่า 

กตมญฺจ   ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจํ

ยายํ  ตณฺหา โปโนพฺภวิกา  นนฺทิราคสหคตา  

ตตฺรตตฺราภินนฺทินี  

เสยฺยถีทํ,  กามตณฺหา  ภวตณฺหา  วิภวตณฺหา

สา  โข  ปเนสา  ภิกฺขเว  ตณฺหา  

กตฺถ  อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ

กตฺถ  นิวิสมานา  นิวิสติ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ทุกขสมุทัยอริยสัจ  

เป็นไฉน

คือ ตัณหา อันเป็นเหตุทําให้เกิดในภพใหม่อีก 

อันประกอบไปด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจ

ความเพลิน เป็นความยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์

นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานั้นเมื่อเกิด  ย่อม

เกิดในที่ไหน  เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหน 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ตัณหานั้น เวลาเกิด  มันเกิดที่ไหน  เวลาตั้ง

อยู่  มันตั้งอยู่ที่ไหน มันเกิดแล้วเกิดอีก เกิด

แล้วเกิดเล่า เกิดบ่อยๆ มันอยู่ในที่ไหนกัน 

ตัณหามันไม่มีตัวตน มันเกิดแล้วดับ บางที

เราอาจจะหามันไม่เจอ พระพุทธองค์ตรัส

ที่เกิดของตัณหาว่า

ยํ  โลเก  ปิยรูป  สาตรูป

เอตฺเถสา  ตณฺหา  อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ,  

เอตฺถ  นิวิสมานา  นิวิสติ

ปิยรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกนี้ ตัณหานั้น

เมื่อจะเกิด ย่อมเกิดขึ้นที่ปิยรูปสาตรูปนี้ 

เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยูที่ปิยรูปสาตรูปนี้  

ปิยรูปสาตรูป คือ สิ่งที่มีความแตกสลาย

เป็นธรรมดา แต่เราคิดว่า มันน่ารัก น่าพอใจ

ได้แก่ อายตนะภายใน 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  ทั้งหมดนั้นแหละ 

ที่เรายึดถือว่า มันจะให้ความสุข ให้ความพอใจ 

น่ารัก น่าใคร่  อันนั้นคือปิยรูปสาตรูป ปิยรูป

สาตรูปอันใดมีอยู่ในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิด ก็

ย่อมเกิดขึ้นที่ปิยรูปสาตรูปนี้ เมื่อเกิดก็เกิดที่ตา

นี้แหละ   เมื่อเกิดก็เกิดที่หูนี้แหละ   เมื่อตั้งอยู่

ก็ตั้งอยู่ที่ตานี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่หู เมื่อเกิดก็

เกิดที่ใจนี้แหละ ปิยรูปสาตรูปแจกแจงขยายมี 

๖๐ ประการ  

นี้ก็ยกมาแสดงให้ดูว่า มีแบบขยายความเพิ่ม

เติมด้วย นอกจากพูดว่า ตัณหาคือทุกขสมุทัย 

ความเพลิดเพลินยินดีติดข้องเป็นเหตุเกิด

ทุกข์ ยังบอกด้วยว่า ติดข้องในที่ไหนได้บ้าง 

ขยายความแยกแยะได้อีก เป็นวิธีการแสดง

ทุกขสมุทัยอีกแบบหนึ่ง ส่วนทุกข์ก็แสดง

เหมือนแบบทั่วไป   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

ก็แสดงอริยมรรคมีองค์ ๘ แบบทั่วไป   
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

เมื่อแสดงทุกขสมุทัยอย่างนี้แล้ว ทุกขนิโรธ

ก็แสดงอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน  ในมหาสติ

ปัฏฐานสูตร ๑๐/๔๐๑  พระพุทธองค์ทรง

ขยายความทุกขนิโรธอริยสัจว่า

กตมญฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจํ  

โย  ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรโธ  

จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ทุกขนิโรธอริยสัจ  

เป็นไฉน 

คือ ความดับโดยการสํารอกให้หมดไปไม่

เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละ  ความสละ 

ความสลัดคืน  ความปล่อย  ความไม่อาลัย 

คำานี้ก็อยู่ในแบบทั่วไป พระสูตรเป็นอัน

มากที่พระองค์ตรัสเรื่องอริยสัจ ๔ จะใช้คำา

นี้เป็นส่วนมาก ส่วนน้อยที่จะขยายความ

เพิ่มเติม แต่ในที่นี้ ยกมาให้ดูว่ามีวิธีแสดง

แบบขยายความเพิ่มเติมด้วย ความดับของ

ตัณหา คือตัณหาถูกละไป ตัณหานั้นเมื่อถูกละ 

ถูกละที่ไหน ตัณหาเมื่อดับ ย่อมดับที่ไหน ก็

ขยายความเพิ่มเติม 

สา  โข  ปเนสา  ภิกฺขเว  ตณฺหา  กตฺถ  ปหียมานา  

ปหียติ,  กตฺถ  นิรุชฺฌมานา  นิรุชฺฌติ

ยํ  โลเก  ปิยรูป  สาตรูป

เอตฺเถสา  ตณฺหา  ปหียมานา ปหียติ,  

เอตฺถ นิรุชฺฌมานา นิรุชฺฌติ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ตัณหานั้นเมื่อถูกละ  

ย่อมถูกละในที่ไหน  ตัณหานั้นเมื่อจะดับ  ย่อม

ดับในที่ไหน  

ปิยรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกนี้ ตัณหานั้นเมื่อ

ถูกละ ย่อมถูกละได้ที่ปิยรูปสาตรูปนี้ เมื่อดับ  

ย่อมดับที่ปิยรูปสาตรูปนี้  

เมื่อตัณหานั้นจะถูกละ  ถูกละที่ไหน  พระองค์

ทรงขยายความ  คือสิ่งเดียวกันกับที่ตัณหาเกิด

ขึ้นหรือตั้งอยู่  ตัณหานั้นตั้งอยู่ที่ไหน ก็ไปดู
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ที่ต้ังของตัณหานั้นแหละให้เข้าใจจนแจ่ม

แจ้ง  การละตัณหาก็มีได้ในที่นั้น  ไม่ใช่ไป

หาที่อื่น  ที่เดียวกันนั่นแหละ หาที่ตัณหา

เกิดขึ้นนั่นแหละ 

 

ตัณหาเกิดขึ้นในที่ใด เกิดบ่อยๆ เกิดอยู่

เสมอๆ ในอารมณ์ใด เวลาจะละตัณหา ก็

ให้ดูท่ีต้ังของมันให้เข้าใจ ที่ตั้งของตัณหานี้ 

มันคืออะไร ข้อเท็จจริงของมันเป็นอย่างไร 

ถ้าเห็นข้อเท็จจริงว่ามันเป็นทุกข์ เป็นสิ่ง

ไม่มีตัวไม่มีตน ตัณหาก็ถูกละได้ในที่นั้น

นั่นแหละ ตัณหาเกิดเกิดที่ตาใช่ไหม อาศัย

ตาเกิด ก็ไปพิจารณาดูตา ให้เห็นความ

จริง ตาเป็นเราไหม เป็นของเราไหม เป็น

ตัวตนไหม เป็นของเที่ยงแท้ มั่นคง เป็น

ของประเสริฐ เป็นของดี เป็นของน่าเอา

หรือเปล่า ตาเห็นรูปสวยๆ แล้ว มีความ

สุขใช่หรือเปล่า ใครเห็น เห็นอยู่นานไหม 

พิจารณาดูเข้าไปอย่างนี้ ก็จะเข้าใจ การ

เห็นนี้เป็นภาระมาก เพราะกายกับใจ  ขันธ์ทั้ง 

๕ นี่เป็นภาระหนัก เราท่องกันเป็นประจำาใน

บทสวดมนต์

ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นของ

หนัก นี่ท่องกันเรื่อย ไม่รู้ว่ารู้สึกกันบ้างหรือ

เปล่า ความจริงเป็นอย่างนี้  ขันธ์ทั้ง ๕ เป็น

วิบากขันธ์ที่ได้มาจากกรรมเก่า พอได้ขันธ์รวม

กันขึ้นมาแล้ว  ก็มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ 

ใจ  มีตาแล้วก็ต้องได้ดู ได้ดูสวยบ้าง ไม่สวย

บ้าง ได้ดูสวยๆ นี่ก็เป็นภาระ  ได้รูป ได้นาม ได้

กาย ได้ใจมาแล้ว วิบากก็มีที่ลง  ผลของกรรม

ต่างๆ ก็มีที่ลง มันลงตรงไหนได้บ้าง มันลงตรง 

ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ  ได้ฐานที่ตั้งของมัน

มา มันก็ลงเลย เราก็รับเละเลย ตารับรูป หูรับ

เสียง ใจรับรู้เรื่องต่างๆ มากมาย จะไม่ให้เห็น 

ไม่ให้ได้ยิน ไม่ให้รับรู้ ก็เป็นไปไม่ได้ ต้องเห็น 

ต้องได้ยิน ต้องรับรู้ไปอย่างนั้น ล้วนเป็นภาระ

ทั้งนั้น ถ้าไม่ได้กาย ไม่ได้ใจมา ก็ไม่ได้อย่างอื่น
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

มา ตัวกาย ตัวใจ ขันธ์ทั้ง ๕ จึงเป็นภาระ

หนักและใหญ่หลวงมาก  

ส่วนพวกโง่ๆ ไม่รู้เรื่อง ก็บอกว่า แหม... 

ร่างกายน้ีดีเหลือเกิน มันน่ารัก ทำาให้เราดูดี

ได้เห็น ได้ยิน ได้ดมกลิ่น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส  

พวกนี้มีความเห็นขัดแย้งกับพระอริยเจ้า 

พระอริยเจ้าเห็นสิ่งใดว่าเป็นทุกข์ เขาพา

กันเห็นว่าเป็นสุข พวกปุถุชนทั้งหลายเป็น

อย่างนั้น    ฉะนั้น   ถ้าเรายังไม่มีความรู้ 

ก็ให้มีศรัทธา เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้า แล้วมาฝึกให้มีปัญญา 

ที่เกิดกับที่ดับของตัณหาเป็นที่เดียวกัน  

ที่ตั้งอยู่ ที่เกิดบ่อยๆ กับที่ถูกละ เป็นที่

เดียวกัน สำาหรับคนที่ไม่รู้จักปิยรูปสาตรูป

คือ ไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริง เขาเห็น

ว่าโลกนี้น่าเอา ก็เป็นที่ตั้งของตัณหา  พวก

ไหนที่เขารู้ว่า โลกนี้ไม่น่าเอา เป็นสิ่งที่ไม่

เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ฝึกให้มีอริยมรรค

มีองค์ ๘ เกิดขึ้น มีปัญญามองดูก็เห็นความจริง  

ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา  ไม่น่าเอา  ตัณหาก็ถูก

ละได้ในที่นั้นนั่นแหละ

ที่ยกมาแสดงนี้ ขยายทุกขสมุทัยกับทุกขนิโรธ

เพิ่มเติม จากแบบธรรมดาทั่วไป ขยายความ

เพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดขึ้น อันนี้เป็นแบบที่ ๔ 

ส่วนทุกขอริยสัจกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อริยสัจ แสดงเหมือนกับแบบทั่วไป
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๖.๕  แบบแสดงสมุทัยกับนิโรธเป็น
ปฏิจจสมุปบาท

ต่อไปแบบที่ ๕ แบบแสดงทุกขสมุทัยกับ

นิโรธเป็นปฏิจจสมุปบาท ทุกข์ก็แสดงไป

ตามปกติ คือ ชาติปิ ทุกขา แม้ความเกิด

ก็เป็นทุกข์ ชราปิ ทุกขา แม้ความแก่ก็เป็น

ทุกข์เป็นต้นไปเรื ่อยๆ   พอขยายความ

ทุกขสมุทัย พระพุทธองค์ทรงเปลี่ยนจาก

ตัณหาเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ 

และทุกขนิโรธ เปลี่ยนจากความดับตัณหา

เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายฝ่ายดับทุกข์ 

ในอังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต   ๒๐/๖๒  

ติตถายตนสูตร  พระพุทธเจ้าตรัสว่า

 กตมญฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  

อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา,   สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณ

วิญฺญาณปจฺจยา  นามรูป, 

นามรูปปจฺจยา สฬายตน ...

ภวปจฺจยา  ชาติ, ชาติปจฺจยา  ชรามรณ   

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  สมฺภวนฺติ

เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทุกขสมุทัยอริยสัจ  

เป็นไฉน 

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลาย

จึงมี 

เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญานจึงมี 

เพราะวิญญานเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 

เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี ...

เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี 

เพราะชาติเป็นปัจจัย  ชรา มรณะ โสกะ 

ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสะจึงมีขึ้น  

ความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆ นี้ย่อมมีด้วย

ประการอย่างนี้ 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ในแบบท่ัวไป พระพุทธองค์ตรัสว่า คือ 

ตัณหานี้ อันเป็นเหตุทำาให้เกิดในภพใหม่

อีก   อันประกอบไปด้วยความกำาหนัดด้วย

อำานาจความเพลิน เป็นความยินดีอย่าง

ยิ ่งในอารมณ์นั ้นๆ ได้แก่ กามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นทุกขสมุทัย 

แต่ในพระสูตรนี ้ครอบคลุมกว่า แสดง

กระบวนการปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิด

ทุกข์ เป็นทุกขสมุทัย เอาทุกสภาวะที่

อยู่ในกระบวนการเป็นเหตุเกิดทุกข์หมด 

ไม่ใช่แค่ตัณหาอย่างเดียว อวิชชา สังขาร  

วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 

ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ  ก็

เอามาเป็นทุกขสมุทัยด้วย    ท่านทั้งหลาย

มานั่งอยู่นี้ ถึงไม่มีตัณหา  ไม่มีความอยาก

ได้ ไม่ยินดีในอะไรต่างๆ ก็เป็นเหตุให้เกิด

ทุกข์แล้ว ขอให้เกิดมาเถอะ ถ้าเกิดมาแสดง

ว่าได้เหตุแห่งทุกข์มาเรียบร้อยแล้ว  ได้ตาก็

มีเหตุให้เกิดทุกข์แล้ว ได้ตาเด๋ียวสักหน่อยก็

มีโรคตา เดี๋ยวก็คันตา มองไม่ค่อยเห็นก็ขยี้ตา 

เจ็บตา ได้หูก็มีโรคหู ได้ตับก็มีโรคตับ ได้ปอด

ก็มีโรคปอด ได้ไตก็มีโรคไต เดี๋ยวสักหน่อยต้อง

ล้างไตไปอีก ลำาบากอย่างนี้  

ได้อะไรมาน่ีถือว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หมด

เลย ถ้าพูดในแง่นี้แล้ว พูดเหมือนกำาปั้นทุบดิน

ว่า ถ้ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจ เกิดมาแล้วทุกข์แน่ๆ 

เพราะได้เหตุให้เกิดทุกข์มาพร้อมกันเลย ไม่

เหมือนกับตอนแรกท่ีพูดถึงตัณหา อย่างน้ันพูด

ให้เข้าใจง่าย ในแง่ที่ว่านำาไปพิจารณาได้ เห็น

ชัด  ไม่ลึกซึ้งเกินไป  คนทั่วไปก็เอาไปพิจารณา

ได้ ถ้ามีความอยาก มีความเพลิดเพลินยินดี

นั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  คนบางคน

เพลิดเพลินยินดี อยากได้  หวังผลเฉพาะ

เจาะจงอันใดอันหนึ่ง พอไม่ได้สมหวัง ก็เกิด

โสกะ ปริเทวะ ก็พิจารณาเห็นได้ชัด เราทั้ง

หลายก็พิจารณาแบบนั้นได้  
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ถ้าจะให้ลึ้กซึ้งแบบถึงที่สุด ได้เกิดมาก็เป็น

เหตุให้เกิดทุกข์แล้ว อย่างนี้เอาแบบถึงที่

สุด  ไม่มีทางสามารถเถียงได้ เกิดมาแล้ว 

ทำาไมถึงต้องแก่ ทำาไมต้องตาย อย่างนี้

พูดไม่ได้แล้ว เกิดมาแล้วก็ต้องได้แก่ มัน

เป็นเหตุในตัวอย่างเบ็ดเสร็จ โสกะ ปริ

เทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ และทุกข์

อะไรต่างๆ  เจอคนที่ไม่ดี เจอคนด่า เจอ

ตบตี หนีไม่รอด ทำาไมคุณถึงมาทำากับฉัน

ได้ ก็มันมีเหตุ  คือคุณเกิดมา เขาเลยทำา

กับคุณได้ ถ้าไม่เกิดมา  เขาก็ทำาอะไรคุณ

ไม่ได้หรอก เออ..ทำาไมเจ้ากรรมนายเวร

ถึงมาเอาคืนได้ล่ะ ก็เพราะเกิดมา  มีเหตุ

มาแล้ว  มีเหตุให้เกิดทุกข์  ก็เลยมีขึ้น  

ฉะนั้น ทุกขสมุทัยในแง่นี้  ไม่มีใครสามารถ

ที่จะเถียงได้  เราทั้งหลายก็เถียงไม่ได้ ทุก

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ถ้าไม่เกิดมานี่จะ

ไม่มีสักปัญหาเดียว แต่เพราะเกิดมา ได้

ขันธ์ ๕ ได้วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 

เหล่านี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ จึงมีทุกปัญหาติดตาม

มาด้วย อันนี้แบบลึกซึ้งที่สุด ต้องคนมีปัญญา

เท่านั้น จึงจะเข้าใจได้ลึกซึ้งถึงขนาดนี้ ส่วน

เราทั้งหลายก็เชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อน ท่านว่า

อย่างไร เราก็ว่าอย่างนั้น 

ต่อมา ทุกขนิโรธก็แสดงปฏิจจสมุปบาทฝ่าย

ดับทุกข์  ในสูตรเดียวกัน  พระองค์ตรัสว่า

กตมญฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจํ

อวิชฺชาย ตฺเวว   อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ

สงฺขารนิโรธา  วิญฺญาณนิโรโธ

วิญฺญาณนิโรธา  นามรูปนิโรโธ

นามรูปนิโรธา  สฬายตนนิโรโธ ... 

ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ

ชาตินิโรธา   ชรามรณํ 

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  นิรุชฺฌนฺติ

เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหติ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ทุกขนิโรธอริยสัจ 

เป็นไฉน  
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เพราะความดับโดยการสํารอกให้หมดไป

ไม่มีส่วนเหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นแหละ 

ความดับของสังขารจึงมี 

เพราะความดับของสังขาร ความดับของ

วิญญาณจึงมี 

เพราะความดับของวิญญาณ ความดับของ

นามรูปจึงมี

เพราะความดับของนามรูป  ความดับของ

สฬายตนะจึงมี ..

เพราะความดับของภพ  ความดับของชาติ

จึงมี

เพราะความดับของชาติ  ชรา มรณะ 

โสกะ  ปริเทวะ ทุกข์  โทมนัส 

และอุปายาสะ จึงดับไป  

ความดับไปของกองทุกข์ล้วนๆ นี้

ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

ในแบบทั่วไป ทุกขนิโรธ คือ ความดับโดย

การสำารอกให้หมดไปไม่เหลือแห่งตัณหา

นั้นนั่นแหละ ความสละ ความสลัดคืน ความ

ปล่อย ความไม่อาลัย แต่ในพระสูตรนี้ แสดงไว้

แบบครอบคลุมกว่านั้น ได้แก่ ความดับโดยการ

สำารอกให้หมดอวิชชา ทำาลายอวิชชา ทำาลาย

ความไม่รู้อริยสัจ เพราะถ้ายังมีความไม่รู้เหลือ

อยู่ ตัณหาก็ยังเกิดอยู่เรื่อยๆ ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์

ก็มีความอยากได้ เพลิดเพลินอยู่กับทุกข์  ไม่

พ้นทุกข์สักที วิธีที่ลึกซึ้งที่สุด ที่ทำาให้สิ้นตัณหา

ไปโดยสิ้นเชิง ต้องทำาลายอวิชชา ทำาวิชชาให้

เกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่ทำาได้อย่างสมบูรณ์ในเรื่องนี้ก็คือ

พระอรหันต์ เมื่อมีวิชชาแล้ว กระบวนเกิดทุกข์

ก็สืบต่อไม่ได้ สภาวะทุกอย่าง สังขาร วิญญาณ 

นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา 

อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ ก็ดับสนิทไป  ไม่

เกิดอีก  เหมือนไฟสิ้นเชื้อ 

อวิชฺชายตฺเวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขาร

นิโรโธ เพราะความดับโดยการสำารอกให้หมด

ไปไม่มีส่วนเหลือแห่งอวิชชานั้นแหละ  ความ

ดับของสังขารจึงมี   
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พอสังขารคือกรรมเก่าๆ ดับสนิทไป หมด

ไป  ก็สร้างนามรูปอันใหม่ไม่ได้ นามรูปอัน

ใหม่ไม่มี   ดับสนิทไป เป็นขันธปรินิพพาน 

เป็นขันธ์ ๕ ดับสนิทไป ไม่มีการเกิดอีก ดับ

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาน คือ 

กายกับใจ  ขันธ์นี้ดับสนิทไป หาบัญญัติไม่

ได้ เพราะจะบัญญัติเป็นตัวตน บุคคล เป็น

หญิง เป็นชายนี้  บัญญัติขึ้นมาจากขันธ์ ๕  

เมื่อขันธ์ ๕ ดับสนิทไป  กองทุกข์ดับไป  ก็

บัญญัติไม่ได้  จึงเรียกว่าดับทุกข์ ไม่ใช่คน

ตาย สัตว์ตาย  หรือดับอะไรอย่างอื่น อย่าง

พระพุทธเจ้าของเรา แหม...พระพุทธเจ้า

ปรินิพานแล้ว อย่างนี้ไม่ถูก เฉพาะขันธ์นั่น

แหละที่ดับสนิทไป ตัวเกิด ตัวตาย คือขันธ์

ทั้ง ๕ บัญญัติได้ว่า มีเกิด มีตาย พระพุทธ

องค์ตรัสว่า เมื่อเกิดก็เป็นทุกข์เกิด คือขันธ์

ทั้ง ๕  เกิด  เมื่อจะแก่ก็เป็นกองทุกข์ ขันธ์

ทั้ง ๕ มันแก่ เมื่อตายก็กองทุกข์ขันธ์ทั้ง ๕ 

มันตาย ทีนี้ ความดับสนิทไปของขันธ์ทั้ง ๕ 

มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตายไหม ไม่มี 

นี้พูดถึงทุกขนิโรธแบบลึกซึ้งที่สุด คือทำาให้

อวิชชาหมดไป   สำารอกให้หมดสิ ้นไปด้วย

อริยมรรคมีองค์ ๘ ทำาวิชชาให้เกิดขึ ้น  

สังขารก็ดับสนิท ความดับสนิทไปของสังขาร คือ

กรรมเก่าๆ ที่จะก่อให้เกิดวิญญาณ ก่อให้เกิด

นามรูป ก็ไม่มีอีก หมดแล้ว กองทุกข์ทั้งหมด ก็

หมดไป  ถ้าอวิชชาไม่หมด  สังขารก็ยังทำางาน

ได้ ประมวลผลมา ทำาให้เกิดวิญญาณ ได้นาม

รูปอีกต่อไป  

เพราะความดับของชาติ  ชรา  มรณะ   โสกะ  

ปริเทวะ ทุกข์  โทมนัส และอุปายาสะ จึงดับ

ไป ถ้าไม่เกิดมา ไม่มีชาติ คือความเกิดของ

ขันธ์แล้ว จะได้แก่ไหม ไม่ได้แก่  ขอแสดงความ

ยินดีด้วย ไม่ได้ตาย ไม่ต้องโสกะ ปริเทวะ ทุกข์  

โทมนัส และอุปายาสะ ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ต้องมา

นั่งปวดหลัง ไม่ต้องมาหิวข้าว สบายเลยนะ 
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ถ้าได้ขันธ์ทั้ง ๕ มาแล้ว มีแต่เป็นทุกข์ ได้มา

แล้ว ต้องพยายามฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ 

ให้เกิดปัญญา เพื่อเห็นมันตามความเป็น

จริง แล้วก็ต้องทิ้งทั้งหมดรวมทั้งสติปัญญา

ที่ฝึกมาด้วย  ต้องฝึก    ไม่อย่างนั้นก็ไม่

พ้น  เป็นไฟล์ทบังคับ  เหมือนเรานี่ รู้ว่า

ฝั่งนี้อันตรายเหลือเกิน อยากจะไปฝั่ง

โน้น   ต้องอาศัยแพ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ 

ก็เลยต้องทำาแพ  ข้ึนแพ  และพายไปด้วย

ความพากเพียรอย่างเต็มท่ี  ถึงท่ีแล้ว  ก็ไม่

ได้เอาแพไปด้วย เพียงพาข้ามไป แล้วก็จบ

กัน ท่านทั้งหลายอุตส่าห์ทำาบุญมากมาย

มหาศาล และฝึกปฏิบัติกันด้วยความยาก

ลำาบาก ท่านไม่ได้อะไรไปเลย   มันเป็นแพ

พาข้าม ฉะนั้น ก็ทำาไปเถอะ  ไหนๆ ก็เกิด

มาแล้ว ช่วยไม่ได้ ไม่มีทางเลือกแล้ว  วิธี

มันก็มีแบบนี้แหละ

เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ 

ความดับไปของกองทุกข์ล้วนๆ นี้ย่อมมีด้วย

ประการอย่างนี้ นี้เป็นทุกขนิโรธที่แสดงเป็น 

กระบวนการ ในการแสดงอริยสัจแบบธรรดา

ทั่วไปนั้น สังเกตได้ง่าย คนที่ยังไม่มีปัญญามาก

นัก ก็ฟังเข้าใจและนำาไปปฏิบัติได้  ทุกขสมุทัย 

กับ ทุกขนิโรธ แสดงเกี่ยวกับตัณหา วิญญาณ 

นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา นี้เป็นผลมา

จากอวิชชาและกรรมเก่า ผลที่เกิดมาจากเหตุ

ให้กำาหนดรู้และยอมรับ เมื่อมีเวทนาก็เป็นเหตุ

ให้เกิดตัณหา ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทัน

ตัณหา จะได้ไม่ทำาตามตัณหาอุปาทาน จะได้

ไม่มีกองทุกข์ต่อไป ส่วนอันเก่าๆ นี้ก็ต้องฝึกให้

มีปัญญา  กำาหนดรู้ให้แจ่มแจ้ง ขั้นแรกต้องไม่มี

เหตุอันใหม่ก่อน อย่าไปทำาตามตัณหา 

วิธีการปฏิบัติวิปัสสนา    ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ

ในตอนต้นๆ คือให้มีสติป้องกันไม่ให้สร้างเหตุ

เกิดทุกข์ต่อไปอีก เพราะท่ีมาจากของเก่าก็เยอะ



345344

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อยู่แล้ว  เมื่อป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้ว จึง

ค่อยสะสางของเก่าให้หมดสิ้นไป ด้วย

ปัญญาเห็นว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้

เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา แบบทั่วไป

จะเน้นการปฏิบัติในชีวิตธรรมดาทั่วไป 

ส่วนในแบบที่แสดงปฏิจจสมุปบาท ก็

สำาหรับคนที่มีปัญญามากขึ้น เป็นพระอริย

เจ้าระดับต่างๆ เป็นไปเพื่อทำาลายภพชาติ

ของเก่าๆ ที่มาจากกรรม  ให้มันหมดสิ้นไป

อย่างสิ้นเชิง

๖.๖ แบบเปลี่ยนทุกข์เป็นสักกายะเป็นต้น

ต่อไปแบบที่ ๖ อันนี้เปลี่ยนอริยสัจทั้ง ๔ ข้อ 

แทน ทุกข์ ด้วยคำาว่า สักกายะ หรือคำาอื่นๆ 

ก็ได้  ในพระสูตรต่างๆ มีมากเหมือนกัน แต่จะ

ยกมาสักคำาหนึ่งพอเป็นตัวอย่าง คือแทน ทุกข์ 

ด้วยคำาว่า สักกายะ แทนที่จะใช้คำาว่าทุกข์ 

ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

ก็แทนด้วยคำาว่า สักกายะ สักกายสมุทัย 

สักกายนิโรธ สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา  หรือ

ใช้คำาอื่นๆ แทนคำาว่า สักกายะ ก็ได้  ส่วนเวลา

ขยายความ สักกายะ คืออะไร สักกายสมุทัย

คืออะไร สักกายนิโรธะคืออะไร สักกายนิโรธคา

มินีปฏิปทาคืออะไร ก็ขยายความเหมือนแบบ

ทั่วไปนั่นเอง  เช่น 

ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ๑๗/๑๐๕  

พระพุทธองค์ตรัสว่า



347346

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

สกฺกายญฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  สกฺกายสมุทยญฺจ

สกฺกายนิโรธญฺจ  สกฺกายนิโรธคามินี  ปฏิปทญฺจ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตจักแสดง 

สักกายะ สักกายสมุทัย สักกายนิโรธ 

สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา แก่เธอทั้งหลาย 

พระสูตรนี้แทน ทุกข์ ด้วยคำาว่า สักกายะ 

ในสูตรอื่นๆ อาจจะแทนด้วยคำาอื่น ท่าน

อ่านเจอแล้วไม่ต้องงง ขยายความออกมาก็

เหมือนกัน  พระสูตรนี้มีขยายความว่า 

กตโม  จ  ภิกฺขเว  สกฺกาโย

ปญฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส  วจนียํ.  กตเม  ปญฺจ

เสยฺยถิทํ:  รูปูปาทานกฺขนฺโธ   เวทนูปาทานกฺขนฺโธ  

สญฺญูปาทานกฺขนฺโธ  สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ  

วิญฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ

อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สกฺกาโย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สักกายะ เป็นไฉน 

ควรกล่าวว่า อุปาทานขันธ์ ๕ 

อุปาทานขันธ์ ๕ คืออะไรบ้าง

ได้แก่ รูปูปาทานขันธ์  เวทนูปาทานขันธ์  

สัญญูปาทานขันธ์  สังขารูปาทานขันธ์  

วิญญาณูปาทานขันธ์  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่าสักกายะ 

กตโม  จ  ภิกฺขเว  สกฺกายสมุทโย

ยายํ  ตณฺหา โปโนพฺภวิกา  นนฺทิราคสหคตา   

ตตฺรตตฺราภินนฺทินี

เสยฺยถีทํ:  กามตณฺหา  ภวตณฺหา  วิภวตณฺหา

อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สกฺกายสมุทโย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สักกายสมุทัย เป็นไฉน

คือ ตัณหาใด อันเป็นเหตุทําให้เกิดในภพใหม่อีก 

อันประกอบไปด้วยความกําหนัดด้วย

อํานาจความเพลิน  เป็นความยินดี

อย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ  

ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่าสักกายสมุทัย



349348

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

กตโม  จ  ภิกฺขเว  สกฺกายนิโรโธ

โย  ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรโธ   

จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย

อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สกฺกายนิโรโธ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สักกายนิโรธ เป็นไฉน

คือ ความดับโดยการสํารอกให้หมดไป

ไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละ ความสละ

 ความสลัดคืน  ความปล่อย  ความไม่อาลัย 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่าสักกายนิโรธ

กตมา  จ  ภิกฺขเว   สกฺกายนิโรธคามินี  ปฏิปทา

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค.  

เสยฺยถีทํ:  สมฺมาทิฏฺิ ...  สมฺมาสมาธิ

อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สกฺกายนิโรธคามินี  ปฏิปทา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สักกายนิโรธคามินี

ปฏิปทา เป็นไฉน  

คือ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ 

ประการนี้นั่นแหละ  ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ .. 

สัมมาสมาธิ  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่าสักกายนิโรธ

คามินีปฏิปทา

ที่ยกมาแสดงนี้ แทน ทุกข์ ด้วยคำาว่า สักกายะ 

ในพระสูตรอื่นๆ พระพุทธองค์ทรงแสดงแทน

ทุกข์ด้วยคำาอื่นๆ ตามสมควร เมื่อแจกแจง

ขยายความออกมาก็อันเดียวกัน บางครั้งท่าน

ขยายความโดยยกแต่ละขันธ์มาแสดง หรือ

เอาอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย ทั้ง ๓๒ มา

แจกแจงก็ได้ แทนทุกข์ด้วยคำาเหล่านั้น เช่น 

รูป รูปสมุทัย รูปนิโรธ รูปนิโรธคามินีปฏิปทา 

เวทนา เวทนาสมุทัย เวทนานิโรธ เวทนานิโรธ

คามินีปฏิปทา อย่างนี้เอาเรื่องขันธ์มาแสดง

แบบอริยสัจ เกสา เกสาสมุทัย เกสานิโรธ เกสา

นิโรธคามินีปฏิปทา อย่างนี้เอาเรื่องอวัยวะใน

ร่างกายมาแสดงแบบอริยสัจ แต่ตัวสภาวะนี้

เหมือนกัน 



351350

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๖.๗ แบบแสดงอริยสัจ
ในปฏิจจสมุปบาท

ต่อไปแบบอริยสัจ   ๔   แสดงตามองค์

ปฏิจจสมุปบาท แสดงไปทีละองค์ๆ จะ

เปลี่ยนองค์ธรรมที่เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆ ตาม

องค์ปฏิจจสมุปบาท สมุทัย กับ นิโรธ ก็

เปลี่ยนไปตาม ส่วนอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น

นิโรธคามินีปฏิปทายืนพ้ืนอยู่  ไม่เปล่ียนแปลง

เปลี่ยนทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ส่วน

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นอริยมรรคมี

องค์ ๘ ตลอด 

ใน มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์  ๑๒/๙๒  สัมมา

ทิฏฐิสูตร แสดงถึงความเห็นของผู้ท่ีมีสัมมาทิฏฐิ

คือ ผู้ได้เห็นอริยสัจ ๔ ตามแนวปฏิจจสมุปบาท  

โดยเริ่มจากชรามรณะเป็นต้นไป จนถึงอวิชชา 

ท่านพระสารีบุตรรวบรวมไว้   

องค์ที่ ๑๒ ชรามรณะ 

กตมํ ปนาวุโส ชรามรณํ,  กตโม ชรามรณสมุทโย,  

กตโม ชรามรณนิโรโธ, กตมา ชรามรณนิโรธคามินี

ปฏิปทา

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ชราและมรณะ เป็นอย่างไร

เหตุเกิดแห่งชราและมรณะ เป็นอย่างไร ความ

ดับแห่งชราและมรณะ เป็นอย่างไร ข้อปฏิบัติ

ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ เป็นอย่างไร

อันนี้เกี่ยวกับชรามรณะ แสดงในแง่มุมอริยสัจ 

๔    โดยตั้งคำาถามขึ้นมา  ๔  คำาถาม  สำาหรับ

สภาวธรรมอื่นๆ คือ ชาติ ภพ อุปาทาน ... 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อวิชชา ก็ตั้งคำาถามขึ้นมา ๔ คำาถาม 

ทำานองเดียวกันนี้ เมื่อตั้งคำาถามแล้ว ก็

ตอบคำาถามด้วยตนเอง   

เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชรา 

ชีรณตา ขณฺฑิจฺจํ ปาลิจฺจํ วลิตฺตจตา อายุโน สํหานิ 

อินฺทฺริยานํ ปริปาโก; อยํ วุจฺจตาวุโส ชรา 

กตมญฺจาวุโส 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 อยญฺจ ชรา, อิทญฺจ มรณํ; อิทํ 

วุจฺจตาวุโส ชรามรณํ

ชาติสมุทยา ชรามรณสมุทโย

ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ

อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค 

ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทา 

เสยฺยถีทํ, สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

คือ ความแก่ ความครํ่าคร่า ความมีฟัน

หลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น  

ความเสื่อมอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ใน

หมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่า ชรา 

มรณะ เป็นอย่างไร คือ ความจุติ ความเคลื่อน

ไป ความทําลายไป ความหายไป ความตาย

กล่าวคือมฤตยู การทํากาละ ความแตกแห่ง

ขันธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย ความขาดสูญแห่ง

ชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้นๆ จากหมู่สัตว์นั้นๆ 

นี้เรียกว่า มรณะ  ชราและมรณะดังกล่าว

มาแล้ว  นี้เรียกว่าชราและมรณะ

เพราะความเกิดแห่งชาติ ความเกิดแห่งชรา

และมรณะจึงมี

เพราะความดับแห่งชาติ ความดับแห่งชราและ

มรณะจึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็นข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ

ในที่นี้ ท่านแสดงลักษณะของตัวสภาวะ คือ 

ชราและมรณะเป็นตัวทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน



355354

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

เกิดเพราะเหตุปัจจัย เพราะความเกิดแห่ง

ชาติ ความเกิดแห่งชราและมรณะจึงมี 

เปลี่ยนสมุทัย ไม่ได้เอาตัณหาเป็นสมุทัย 

แสดงไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาท  

อะไรทำาให้เกิดชรามรณะ ชาติทำาให้เกิด

ชรามรณะ เพราะความเกิดขึ้นของชาติ  

ความเกิดขึ้นของชรามรณะจึงมี ถ้าไม่มี

การความเกิดขึ้นของชาติ ความเกิดขึ้น

ของชรามรณะก็ไม่มี เพราะความดับแห่ง

ชาติ  ความดับแห่งชราและมรณะจึงมี ตรง

นี้เปลี่ยนนิโรธ 

ชาติสมุทยา ชรามรณสมุทโย  

ชาตินิโรธา  ชรามรณนิโรโธ 

เพราะความเกิดแห่งชาติ  

ความเกิดแห่งชราและมรณะจึงมี 

เพราะความดับแห่งชาติ  

ความดับแห่งชราและมรณะจึงมี

ข้อปฏิบัติ ท่ีทำาให้ถึงความดับแห่งชราและ

มรณะ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ ส่วน ธรรม

อื่นๆ ในกระบวนการปฏิจจสมุปบาท  ก็เป็นไป

ในทำานองนี้  

องค์ที่ ๑๑ ชาติ

ตั้งคำาถามก่อน แล้วจึงขยายความ และให้

ทราบว่า ตอนเอาสภาวะอื่นๆ เป็นทุกข์ ก็ตั้ง

คำาถามเหมือนกัน แต่จะไม่ยกมา  

กตมา ปนาวุโส ชาติ. กตโม ชาติสมุทโย. 

กตโม ชาตินิโรโธ. กตมา ชาตินิโรธคามินีปฏิปทา

ชาติ เป็นอย่างไร เหตุเกิดแห่งชาติ เป็นอย่างไร 

ความดับแห่งชาติ เป็นอย่างไร ข้อปฏิบัติให้ถึง

ความดับแห่งชาติ เป็นอย่างไร  

ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชาติ สญฺชาติ 

โอกฺกนฺติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ขนฺธานํ ปาตุภาโว 
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อายตนานํ  ปฏิลาโภ;  อยํ  วุจฺจตาวุโส  ชาติ

ภวสมุทยา  ชาติสมุทโย 

ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ

อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค  ชาตินิโรธคามินี  

ปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

ความเกิด ความเกิดพร้อม ความหยั่งลง 

ความบังเกิด ความบังเกิดเฉพาะ ความ

ปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะในหมู่

สัตว์นั้นๆ 

ของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่า ชาติ

เพราะความเกิดแห่งภพ 

ความเกิดแห่งชาติจึงมี

เพราะความดับแห่งภพ  

ความดับแห่งชาติจึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ นี้แลเป็น

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติ

อันน้ีเป็นองค์ท่ี ๑๑ ความเกิดข้ึนของรูปนาม 

ความประชุมรวมกันปรากฏตัวช่ัวคราวของ

ขันธ์ ความได้อายตนะมา อันนี้เป็นชาติ  ทำาให้

เราสมมติบัญญัติกันว่าเป็นคนเกิด สัตว์เกิด 

แท้จริง เป็นความเกิดปรากฏขึ้นของขันธ์ ไม่ใช่

ตัวตน สัตว์ บุคคล เป็นความเกิดขึ้นของขันธ์ 

คือ กองทุกข์เท่านั้น เมื่อตายก็เป็นความตาย

ของกองทุกข์ เมื่อความตายเกิดขึ้น ขันธ์ก็แตก

ออก สลายออกมาจากกัน ลากันไป ทางใคร

ทางมัน  ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรกันมากนักหรอก  

พวกเรานั้น เวลาเกิดพากันดีใจ ไชโย ร้องเพลง 

เต้นรำา ดิ้นดีใจกันเป็นไส้เดือน จนกระทั่งมีการ

ฉลองวันคล้ายวันเกิด   คล้ายๆ มันจะเป็นวันดี

ซะเหลือเกิน  เวลาพลัดพราก   ต้องจากทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่อุตส่าห์หามาในหนึ่งชาติ   ก็พากัน

เสียใจ ร้องไห้กันระงมทีเดียว ความตายเป็น

การหายไปของกองทุกข์ ไม่ได้หายจริงๆ  จังๆ 

เกิดเล่นๆ ตายเล่นๆ ไปอย่างนั้น เรียกว่า
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สมมติมรณะ แต่เราก็กลัวกัน สำาหรับ

พวกยังไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้น เราเรียนตาม

ปริยัติ พอเข้าใจ ท่านไหนที่ฝึกปฏิบัติมี

ปัญญาสัมมาทิฏฐิ สามารถเห็นความจริง

อย่างนี้ได้  

เหตุให้เกิดชาติ  ชาติเกิดขึ้นก็เพราะภพ

เกิด ภวสมุทยา ชาติสมุทโย เพราะความ

เกิดขึ้นแห่งภพ การเกิดขึ้นแห่งชาติจึงมี 

เพราะมีความหลงยึดถือ จัดแจงปรุงแต่ง 

ทำากรรมเพื่อตัวตน  จึงมีชาติอันใหม่ ถ้าไม่

หลงทำากรรมเพื่อตัวตน ชาติอันใหม่ก็ไม่มี 

การปฏิบัติวิปัสสนาเป็นการป้องกัน ไม่ให้

เกิดความเห็นผิดว่าเป็นตัวตน  ให้แยกแยะ

ออกมาว่า  มีแต่รูปกับนามเท่านั้น อันนี้ใน

ตอนแรก ยังไม่ได้รื้อของเก่า ป้องกันชาติ

อันใหม่ ไม่ให้เกิด ไหนๆ ผลก็ได้มาแล้ว นาม

รูปน่ีเป็นกองทุกข์ ป้องกันไม่ไปเข้าใจผิด ไม่

ไปรักมัน ไม่ไปเกลียดมัน  ไม่ทำาเพื่อมัน ก็ดี

ไประดับหนึ่งแล้ว จะให้ลึกซึ้งไปกว่านั้น ก็ต้อง

มีปัญญา เห็นความจริงของมันให้ลึกซึ้ง  เห็น

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จนอริยมรรคเกิดขึ้น 

ชำาระล้างออกไปได้ สิ่งที่ชำาระล้างได้มีอย่าง

เดียวเท่านั้นคืออริยมรรค วิปัสสนานั้นเป็นการ

ป้องกัน ไม่ให้มีของใหม่เกิดขึ้นเท่านั้น ของเก่า

จะล้างได้ด้วยอริยมรรค อริยมรรคทำาให้วิชชา

เกิดขึ้น ทำาลายอวิชชาทิ้งไป จึงทำาลายสังขาร

ได้ กระบวนการฝ่ายเกิดทุกข์ก็สิ้นสุดลง    นี้

ต้องอาศัยศรัทธา เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า แล้วก็ทำาตามไป 

องค์ที่ ๑๐ ภพ 

ตโยเม  อาวุโส  ภวา:  กามภโว  รูปภโว  อรูปภโว 

อุปาทานสมุทยา  ภวสมุทโย

อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  ภวนิโรธคามินี  ปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ  ...  สมฺมาสมาธิ

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  ภพ ๓ เหล่านี้ คือ  กามภพ  
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รูปภพ อรูปภพ 

เพราะความเกิดแห่งอุปาทาน  

ความเกิดแห่งภพจึงมี

เพราะความดับแห่งอุปาทาน  

ความดับแห่งภพจึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็น

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งภพ

คำาว่า ภพ หมายถึง การกระทำาตาม

อุปาทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อตัวตน  ยึดถือ

ว่ามีตัว รักตัว กลัวตัวเองจะลำาบาก กลัว

ตัวเองจะไม่สบาย  ก็จัดแจง ตั้งใจกระทำา

เพื่อตัว และยึดผลการกระทำาว่าเป็นของ

ตัว เราทั้งหลายที่ออกจากวงจรแห่งกรรม

ไม่ได้ เพราะพากันยึดถือผิดว่า นั่นของเรา 

เราเป็นนั่นเป็นนี่ นั่นเป็นอัตตาตัวตนของ

เรา จึงมีความตั้งใจทำาเพื่อตัวเรา    ยึดการ 

กระทำาว่าเป็นเราทำา    และเราจะได้รับผล

เราทำาดี เราจะได้รับผลดี ยึดกรรม ยึดผล

ของกรรมด้วย แท้ที่จริง เขาถูกกรรมผูกยึดไว้

เรียบร้อยแล้ว ทำาให้เขาไม่เป็นอิสระ ต้องผูก

อยู่กับกรรมและผลของกรรม สิ่งเหล่านี้เป็น

ภพ  เราจึงออกจากภพไม่ได้  เพราะไปยึด  

กฎแห่งกรรมนี้ทำางานได้ก็ต่อเมื่อเราไปยึด

มัน มีกิเลส จึงเกิดกรรมขึ้น ทำาอะไรขึ้นมานิด

หน่อย ก็เพื่อเรา เดินสวยๆ สวมเสื้อผ้า ก็ต้องดู

ดี  ต้องตัวนี้ จึงจะเป็นเรา  ถ้าไม่ใช่ตัวนี้ มันไม่

เป็นเรา คำาพูดอย่างนี้ จึงจะเป็นเรา อะไรต่างๆ 

ทำาอะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็เพื่อเรา ถ้าไม่เพื่อเราก็

ทำาไม่ได้ กระดุกกระดิกไม่ได้  มันเป็นอย่างนี้ไป 

ถ้าทำาด้วยความรู้สึก นึกคิดเกี่ยวกับกามคุณ 

เอามาให้ตนมีความสุขสบาย รูป เสียง กลิ่น รส 

สัมผัส ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ อยาก

ได้ ทำาเพื่อให้ได้อันนี้ นี้เป็นกามภพ  ถ้าทำาด้วย

ความรู้สึก  ต้องการให้เราดี  ให้เราสงบ  ทำาให้
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จิตดี จิตนิ่ง จิตสงบ ด้วยอารมณ์กรรมฐาน

ฝ่ายรูป เป็น รูปภพ ทำาให้เราไม่มีความ

หวั่นไหว มีอารมณ์ฝ่ายไม่ใช่รูป เข้าสมาบัติ

ฝ่ายอรูป เป็น อรูปภพ เป็นการกระทำาด้วย

อำานาจตัณหาอุปาทาน  เพื่อตัวเอง แท้

ที่จริง ตัวเองนี่ไม่มี  คิดดูว่า เราเป็นทุกข์

ทรมานกันมามากแล้ว ทำาเพื่อสิ่งที่ไม่มีจริง 

ทำาเพื่อเงานี้ สนุกไหม เหนื่อยหรือยัง หรือ

ยังสนุกต่อไปอีก  

ผู้ท่ีฟังธรรมะ ศรัทธาในปัญญาของพระพุทธ

เจ้าก็ฝึกให้มีปัญญารู้ทัน ให้เห็นชัดว่า ไป

ยึดสิ่งที่ไร้แก่นสารว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา 

พากันทำาเพื่อตัวเรา ผลที่เกิดขึ้นหลังจาก

ภพก็เป็นชาติ   เป็นชรา   มรณะ  โสกะ

ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสะ ซึ่งเป็น

ของไร้แก่นสารทั้งนั้น ไม่มีอะไร เป็นกอง

ทุกข์ล้วนๆ ด้วยประการอย่างนี้    เราหลง

หลอกตัวเองว่าสิ่งนี้มันสำาคัญที่สุดในชีวิต 

เป็นสิ่งประเสิรฐเลิศเลอ แต่ความจริง เป็น 

กองทุกข์ 

อุปาทานสมุทยา  ภวสมุทโย เพราะความเกิด

แห่งอุปาทาน ความเกิดแห่งภพจึงมี ทำาไมภพ

จึงมีขึ้น ภพมันไม่ได้มีตัวตน มันเป็นสังขาร มี

เหตุจึงเกิดขึ้นได้ เพราะมีอุปาทาน มีความ

ยึดถือเป็นตัวตน สิ่งต่างๆ นี้เกิดแล้ว มันก็จาก

เราไป แต่เราไม่ยอมจากมัน ยึดเอามาเป็นตัว

เรา เป็นของเรา ถ้ามันเป็นของช่ัวคราว ก็ไม่เกิด

ปัญหาอะไร เหมือนลมหายใจเข้า ลมหายใจ

ออก ทุกข์ สุข เกิดขึ้นมาแล้วดับไป เป็นของ

ชั่วคราว คงอยู่ไม่นาน ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่

เราไม่ปล่อยมันไป เกิดขึ้นและดับไป  จับมัน

ไว้เอามาเป็นเรา เราหายใจเข้า เราหายใจ

ออก เราสุข เราทุกข์ อันนี้แหละเป็นปัญหา 

เรียกว่าอุปาทาน เคยเห็นไหม หากไม่เห็นก็

ไม่ได้หมายความว่าไม่มี คนที่เห็นก็แสดงว่า 

อุปาทานน้อยแล้ว คนที่ไม่เห็นแสดงว่ามีมาก

จนมองไม่เห็น  
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อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ เพราะความดับ

แห่งอุปาทาน ความดับแห่งภพจึงมี ถ้า

ไม่มีความยึดถือ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็ไม่ต้อง

มีการกระทำาเพื่อตัวตน การกระทำาเพื่อตัว

ตนเป็นของน่าเบื่อหน่าย เหน็ดเหนื่อยมาก 

เราทำากันมานานแล้ว ควรแล้วที่จะเลิก ถ้า

เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่า เป็นเพียง

รูปนาม ไม่มีตัวตน ไม่มีของตน   ไม่จำาเป็น

ต้องทำาเพื่อตนอีกต่อไป อุปาทานดับสนิท 

ภพก็หมดไป หนทางก็มีอย่างเดียว คือ 

อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ เรื่องอื่นๆ พูด

ให้เยอะไปเท่านั้นแหละ ที่ควรรู้จักและนำา

ไปปฏิบัติ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ 

เป็นข้อปฏิบัติที่ทำาให้ถึงความดับแห่งภพ

องค์ที่ ๙ อุปาทาน  

จตฺตาริมานิ  อาวุโส  อุปาทานานิ : กามุปาทานํ  

ทิฏฺุปาทานํ  สีลพฺพตุปาทานํ  อตฺตวาทุปาทานํ.  

ตณฺหาสมุทยา  อุปาทานสมุทโย  

ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธ

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

อุปาทานนิโรธคามินี  ปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

อุปาทาน ๔ ประการเหล่านี้ คือ  

กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน  

อัตตวาทุปาทาน 

เพราะความเกิดแห่งตัณหา  

ความเกิดแห่งอุปาทานจึงมี

เพราะความดับตัณหา 

ความดับแห่งอุปาทานจึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็นข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน

อุปาทาน แปลว่า ความยึดมั่นถือมั่น ความยึด

เอาไว้ให้มั่นคง สิ่งนั้นมันไปแล้ว แต่เรายังยึดถือ

มันอยู่ จับไว้ไม่ยอมปล่อย ถ้าจับแล้วปล่อย มัน
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ก็ไม่มั่น แต่นี่ จับไม่ปล่อย มันก็มั่น  แยก

ออกเป็น ๔ อย่าง  ความยึดมั่นถือมั่น ถ้า

มองในแง่หนึ่ง ก็เป็นเหตุให้เกิดภพ มองใน

แง่หนึ่งก็เป็นทุกข์ เพราะเป็นสิ่งไม่มีตัวตน 

ไร้แก่นสาร เป็นสิ่งที่เป็นสังขาร อาศัยเหตุ

ปัจจัยเหมือนกัน เวลามองให้เห็นถึงความ

ไม่มีตัวตนนี้ ต้องมองในแง่ปฏิจจสมุปบาท  

ทำาให้เห็นกระบวนการเป็นไปที่ไม่หยุดนิ่ง 

เหตุทำาให้เกิดผล และผลนั้นก็เป็นเหตุให้

อันอื่นต่อกันไป เช่น อุปาทาน เพราะความ

เกิดขึ้นแห่งอุปาทาน  ความเกิดขึ้นแห่งภพ

จึงมี นี้มองอุปาทานเป็นทุกขสมุทัย แต่

มองอีกแง่หนึ่ง อุปาทานเป็นทุกข์ เพราะ

เป็นสิ่งไม่มีตัวตน เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ ตาม

เหตุปัจจัย ที่เกิดอย่างนั้น ก็เพราะเหตุ

ปัจจัยแวดล้อมเป็นอย่างนั้น เหตุปัจจัยบีบ

บังคับให้มันเป็นอย่างนั้น จึงเป็นอย่างอื่น

ไปไม่ได้ 

อุปาทานมี ๔ คือ กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน  

สีลัพพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน  เป็นความ

ยึดถือ เป็นกิเลส เป็นสิ่งที่เกิดแล้ว ทำาให้จิต

เศร้าหมอง ทำาให้ไม่มีปัญญา แท้ที่จริง สิ่งต่างๆ 

ในโลกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็น มันไม่อาจให้

ความสุขได้จริง เพราะตัวมันเองไม่คงทน ทน

อยู่ไม่ได้  ความสุขที่อาศัยมันเกิด ก็ไม่อาจจะ

คงทนอยู่ได้ สิ่งใดเกิดจากเหตุปัจจัย เหตุปัจจัย

ที่ทำาให้เกิดล้วนไม่เที่ยง ตัวมันก็ไม่อาจจะเที่ยง

มั่นคงได้ แต่เรายึดมั่นว่ามันให้ความสุขแก่เรา

ได้ อาหารอร่อยจานนี้ ให้ความสุขแก่เราได้ 

อาหารไม่ได้บอกว่ามันอร่อย เรายึดเอง เรา

ว่าเอาเองทั้งนั้น พิซซ่า.. อร่อยเหลือเกินหนอ 

เขาว่า ถ้าเป็นคนอยู่บ้านนอกหน่อย  พิซซ่าไม่

เอา ปลาร้ายังดีกว่า ว่าไปคนละเรื่อง  อะไรให้

ความสุขแก่เขา ไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งนั้นมันเป็น

อย่างนั้น  ความยึดของเขาต่างหาก ไม่ใช่พิซซ่า 

ไม่ใช่ปลาร้า เป็นความยึดถือ  ไม่เกี่ยวกับว่า

มันถูกลิ้น แล้วซาบซ่านอะไร เป็นความยึดถือ
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เท่านั้น ถ้าเขายึดถือเป็นอย่างอื่น สิ่งนี้ก็ไร้

ประโยชน์สำาหรับเขา  โยนทิ้ง  ให้เปล่ายัง

ไม่เอา แต่ถ้ายึดนี่ เสียเงินเท่าไรก็เอา  

ความยึดว่า รูปสวยๆ นี้ให้ความสุขแก่เรา

ได้จริง เสียงนี้ให้ความสุขแก่เราได้ แหม.. 

เพลงนี้มันเพราะจับจิตจับใจเหลือเกิน  คน

อีสานมาฟัง เพลงนี้มันไม่ได้เรื่องเลย  ร้อง

อะไรนี่ ต้องหมอลำา เป็นไปตามความ

ยึดถือ  อย่างนี้เรียกว่ากามุปาทาน ตัววัตถุ

กามนั้นไม่ได้มีอะไร ไม่ได้เป็นอะไร มันก็ยัง

เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างที่มันเป็น ส่วนกิเลส

ตัณหาที่ไปยึดไว้มั่น ทำาให้มันกลายเป็นสิ่ง

ที่น่าพอใจสำาหรับเรา อันนี้คืออุปาทาน 

ความเห็น ทัศนคติ อุดมคติ หรือแนวคิด

อย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำานองเดียวกัน   มันก็ 

เป็นอย่างที่มันเป็น เรายึดถือขึ้น เออ.. 

อย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอ่ืนไม่จริง  อย่าง

น้ีเท่าน้ันจึงจะถูกต้องดีที่สุด   เฟอร์เฟ็กต์ที่สุด   

อย่างนี้เท่านั้นดี อย่างอื่นไม่ดี อย่างนี้เท่านั้น

ถูก อย่างอื่นไม่ถูก อย่างนี้เท่านั้นควร อย่างอื่น

ไม่ควร นี้เป็นทิฏุปาทาน เป็นความยึดถือใน

แนวคิดหรือความเห็น 

ความยึดมั่นถือมั่นในศีลและวัตรปฏิบัติต่างๆ 

ศีลที่รักษากันเป็นข้อๆ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ 

หรือมากกว่านั้น และวัตรปฏิบัติต่างๆ การ 

กราบไหว้ การสวดมนต์ พิธีกรรม ประเพณี

ต่างๆ เป็นต้น ถ้ายึดถือว่าอันนี้เป็นของดี ของ

วิเศษ เพื่อตัวเรา ให้เราปลอดภัย เป็นของขลัง 

เป็นพลังช่วยเราให้เจริญรุ่งเรืองได้ ช่วยให้เรา

เป็นคนดีขึ้น  เป็นคนที่ดูดี น่าคบหา จนกระทั่ง

ทำาให้เราได้สมบัติ ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์    

อย่างนี้เป็นสีลัพพตุปาทาน แท้ที่จริง ศีลและ

วัตรต่างๆ ก็เป็นอย่างที่มันเป็น ไม่ได้เป็นอย่าง

ที่เราคิด 
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อัตตวาทุปาทาน   ความยึดมั่นถือมั่นใน

วาทะว่าเป็นตน อัตตวาทะเป็นเพียง

บัญญัติขึ้นมา เป็นการสมมติว่ามีตัวมีตน มี

เรา มีเขา มีของเรา มีของเขา เพื่อใช้ในการ

สื่อสาร ให้อยู่ร่วมกันได้  ทำาหน้าที่ได้อย่าง

ถูกต้อง บริหารทุกข์ไปได้โดยสะดวก  ตัว

ตนนี้เป็นแค่วาทะ เป็นคำาสมมติเรียกเพื่อ

ให้สื่อสารกันได้ง่าย กองทุกข์ ทุกข์เกิดมา

ในโลกนี้แล้ว จะดูแลกัน บริหารกันไปมัน

ยาก จะบอกว่า คุณขันธ์ ๕ ที่นั่งอยู่ข้าง

หลังนั่น มานี่หน่อย มันงง คุณขันธ์ ๕ ที่

คลอดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน นี่ยังไง แบบนี้

มันงง ต้องใช้วาทะหรือสมมติบัญญัติกัน 

พอคลอดออกมา  เป็นกองทุกข์มันเกิดขึ้น    

กลุ่มรูปนาม ขันธ์ ๕ ที่รวมกันชั่วคราวโผล่

มาแล้ว เป็นกองทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละ  

มาตามกรรมและไปตามกรรม เพื่อให้

สะดวก ก็พาไปที่อำาเภอจดทะเบียนเรียก

กองทุกข์ เด็กชายนั่น เด็กหญิงนี่ เพื่อให้มี

ตัวตน บิดาชื่อนี้ มารดาชื่อนี้  ญาติชื่อนี้ๆ เกิด

หมู่บ้านนี้ ตำาบลนี้  อำาเภอนี้ จังหวัดนี้ ประเทศ

นี้ สมมติบัญญัติเอาไว้ใช้เรียกกัน บริหารทุกข์

ให้มันง่าย แต่เราเอาอันนี้ไปยึดถือว่ามันจริงๆ  

เป็นความยึดถือเงา เลยเรียกว่าอัตตวาทะ  

ยึดถือภาพตัวตน  ทั้งๆ ที่ไม่มีตัวตน   มีแต่รูป 

มีแต่นาม นี้เป็นอัตตวาทุปาทาน 

 

ที่มีความยึดมั่นถือมั่น ก็เพราะมีตัณหา มีความ

รัก ความเพลิดเพลิน พูดถึง บ่นถึง  ไม่ปล่อย

ไป ตัณหามีบ่อยและมีกำาลังขึ้น ต้องการทำา

สิ่งต่างๆ เพื่อตัว  ก็เป็นอุปาทาน อุปาทานจะ

ดับไป ก็เพราะหมดตัณหา ไม่มีตัณหา ซ่ึงข้อ

ปฏิบัติเพื่อให้ถึงความสิ้นไปแห่งอุปาทาน ก็คือ

อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ดังที่ท่านขยาย

ความว่า

ตณฺหาสมุทยา  อุปาทานสมุทโย 

ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธ
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อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

อุปาทานนิโรธคามินีปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ. 

เพราะความเกิดแห่งตัณหา  

ความเกิดแห่งอุปาทานจึงมี

เพราะความดับตัณหา 

ความดับแห่งอุปาทานจึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็น

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน

องค์ที่ ๘  ตัณหา

ต่อไปองค์ที่ ๘ คือ ตัณหา ตามที่เห็นกัน

บ่อยๆ การแสดงอริยสัจแบบทั่วไป หรือ

แบบอื่นๆ ส่วนใหญ่เอาตัณหานี้เป็นทุกข 

สมุทัย ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความ

รักทุกข์นั่นเองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ รักทุกข์ 

ไม่ปล่อยทุกข์ ก็ไม่พ้นไปจากทุกข์ อธิบาย

แบบนี้ก็เข้าใจและนำาไปปฏิบัติได้ง่าย  ตอน

นี้แสดงตามสภาวธรรมในปฏิจจสมุปบาท   

ตัณหาเป็นทุกขสมุทัยก็ได้ เป็นทุกข์ก็ได้ ตัณหา

เป็นเหตุเกิดแห่งอุปาทาน แต่ตัวตัณหาเองก็

เป็นทุกข์ เป็นส่ิงไม่มีตัวตน เกิดเพราะเหตุ ใน

หลักการปฏิบัติแล้ว ท่านจึงให้พิจารณาทุกๆ 

สภาวะที่เกิดขึ้น ให้เห็นว่าเป็นสักแต่ว่าธรรมะ

ก่อน แม้ตัณหาก็ให้เห็นในแง่ที่ว่า มันเป็น

สังขาร ไม่ได้มีอยู่ก่อน มีเมื่อมันเกิด เกิดเพราะ

มีเหตุ  เกิดแล้วก็เป็นแต่ธรรมะ ไม่ใช่เรารัก 

หรือความรักของเรา เป็นทุกข์ จึงจะเห็นความ

จริง  เห็นความไร้ตัวตนของตัณหา  

ถ้าใครไปมองว่า ตัณหาเป็นทุกขสมุทัยเท่านั้น 

บางทีจะไปรังเกียจตัณหา  ซึ่งเป็นความเข้าใจ

ผิดอีกชั้นหนึ่ง  ต้องเห็นตัณหาเป็นธรรมะ เป็น

สภาวะอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่

ใคร ไม่ใช่ของใคร ทุกสภาวะล้วนไม่ใช่ตัวตน

เหมือนกันหมด เท่าเทียมกัน โดยความเป็น
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ธรรมะ เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีการ

แบ่งแยกว่า อันไหนบวก อันไหนลบ ตาม

ความคิดของตนเอง  ไม่มีว่า เออ.. ทุกข์ไม่

ดี พ้นทุกข์จึงดี ไม่มีความคิดอย่างนั้น  ต้อง

เห็นเป็นธรรมะเท่าเทียมกันหมด  เสมอ

เหมือนกัน  โดยความไม่มีตัวตน  ถ้ามี

ตัวตนว่า  อันนั้นบวก อันนี้ลบ เป็นความ

อุปาทานนั่นเองเข้ายึดถือ  

แท้ที่จริง ทุกข์มันก็เป็นทุกข์นั่นแหละ เหตุ

เกิดทุกข์มันก็เหตุเกิดทุกข์นั่นแหละ  ความ

ดับทุกข์มันก็ความดับทุกข์นั่นแหละ ข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันก็ เป็นข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นแหละ  ให้

รู้เรื่องของมัน จะได้ปฏิบัติต่อมันอย่าง

ถูกต้อง ไม่ใช่ปฏิบัติตามความอยากหรือ

ตามความคิดของตนเอง ปฏิบัติผิดจึงเป็น

ทุกข์ ปฏิบัติถูกจึงดับทุกข์ มันเป็นอย่างนั้น 

อย่างที่มันเป็น ไม่เกี่ยวกับตัวตน ไม่เกี่ยว

กับความอยากหรือความคิดนึกของใคร 

แต่ในความรู้สึกของเราทั้งหลายนั้น แหม.. 

ทุกข์นี่มันไม่ดีนะ ส่วนพ้นทุกข์ดีไหม  เอาล่ะสิ

ทีนี้  เอาความรู้สึกของตัวตนเข้าไปใส่  ยึดถือ

เพื่อตัวตน จะทำาให้ตนพ้นทุกข์ และตนเป็นผู้

เดินทางเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ อย่างนี้ไม่ได้ไป

ไหนหรอก  เพราะมีคนเป็นทุกข์  มีคนเดินทาง

อยู่นั่นแหละ วนเวียนไปเรื่อยๆ ฉะนั้น คำาสอน

ของพระพุทธเจ้า สรุปรวบยอดแล้ว ธรรมะทั้ง

หลายทั้งปวงล้วนไม่มีตัวตน     เท่านี้แหละ 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  ใครไม่เห็นอย่างนี้จะวน

เวียนไปเรื่อย ไม่มีทางเห็นอริยสัจได้ เพราะ

จิตไม่เป็นกลาง ไม่มีปัญญาที่สอดคล้องคล้อย

ตามความจริง วนเวียนอยู่นั่น จะเอาอย่างนั้น 

ไม่เอาอย่างนี้ ดังนั้น จึงต้องรู้จักทุกๆ สภาวะ

ตามที่มันเป็นจริง แม้ตัณหาก็ต้องรู้จักว่าเป็น

สักแต่ว่าตัณหา เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง ที่อยู่ใน

กระบวนการแห่งเหตุปัจจัย มันเกิดจากเหตุ 
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

และเป็นเหตุให้สิ่งอื่นในกระบวนต่อไป  

ฉยิเม  อาวุโส  ตณฺหากายา:  รูปตณฺหา  สทฺทตณฺหา  

คนฺธตณฺหา  รสตณฺหา  โผฏฺพฺพตณฺหา  ธมฺมตณฺหา

เวทนาสมุทยา  ตณฺหาสมุทโย

เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

ตณฺหานิโรธคามินีปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  ตัณหา ๖ ประการเหล่า

นี้ คือ  รูปตัณหา  สัททตัณหา คันธตัณหา 

รสตัณหา  โผฏฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา 

เพราะความเกิดแห่งเวทนา 

ความเกิดแห่งตัณหาจึงมี

เพราะความดับแห่งเวทนา 

ความดับแห่งตัณหาจึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็น

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหา

ตัณหาเป็นสภาวะอย่างหนึ่ง ที่เกิดตามเหตุ

ตัณหาในรูป   อาศัยรูปเกิด   รักรูป   พอใจ 

เพลิดเพลิน ติดข้อง อยากได้ อยากมีอีก 

เกี่ยวข้องกับรูป เรียกว่ารูปตัณหา ตัณหาใน

เสียง ตัณหาในกลิ่น ตัณหาในรส ตัณหาใน

สัมผัส  ตัณหาในธรรมที่รับรู้ทางใจ ก็ทำานอง

เดียวกัน  เป็นสิ่งไร้แก่นสาร เป็นทุกข์ เกิด

เพราะมีเหตุและดับเมื่อหมดเหตุ คือเวทนา ดัง

ที่ท่านกล่าวว่า  

เวทนาสมุทยา  ตณฺหาสมุทโย

เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ

เพราะความเกิดแห่งเวทนา  

ความเกิดแห่งตัณหาจึงมี

เพราะความดับแห่งเวทนา  

ความดับแห่งตัณหาจึงมี

พอมาถึงตรงนี้ บางคนบอกว่า เวทนาเป็น

ปัจจัยให้เกิดตัณหา ถ้าดับเวทนาเสียได้ตัณหา
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ก็จะดับ เขาก็พยายามดับเวทนา อย่างนี้

ตายสนิท แท้ที่จริง อุบายหรือข้อปฏิบัติ

ให้ถึงความดับตัณหานั้นมีอยู่ ไม่ใช่ดับ

เวทนา ข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์ ๘ 

ประการ บางคนจ้องจะดับเวทนา จนตัว

เองจะดับตายไปแล้วยังไม่รู้เรื่อง ฉะนั้น

ต้องเข้าใจวิธีปฏิบัติให้ดีๆ ไม่ใช่ว่าอ้างกัน

ไปทั่ว เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา เพื่อ

ไม่มีตัณหาต้องทำาให้เวทนาดับไป ดับ

เวทนาได้ ตัณหาก็ดับด้วย เขาว่าอย่างนั้น 

นี่ยังไม่ใช่อุบายวิธี  เป็นเพียงตัวสภาวะ  ให้

เข้าใจอย่างนี้  

อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นข้อปฏิบัติที่ทำาให้ถึง

ความดับของตัณหา หมายความว่า ความ

ดับของตัณหานั้นมีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปทำาขึ้น  

เพียงแต่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้

เข้าถึง  ทำาให้ถึง ไม่ใช่ทำาให้มี ไม่ใช่ทำาให้

เกิด สิ่งที่เกิดเพราะเหตุก็มีแต่ทุกข์เท่านั้น

แหละ  มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด มีแต่ทุกข์เท่านั้น

ที่ดับ  ที่ไม่เกิดไม่ดับคือนิพพาน มีหนทางให้

ถึงคืออริยมรรคมีองค์ ๘ จึงต้องฝึกฝนให้มี

สติสัมปชัญญะ มีปัญญา มีศีล มีสมาธิ ให้รวม

ตัวกันสมบูรณ์เกิดขึ้น ด้วยอุบายวิธีการอย่างนี้

เท่านั้น  จึงจะเข้าถึงความดับแห่งตัณหาได้จริง 

ตัณหาดับสนิทได้ ไม่ใช่ไปเที่ยวดับเวทนาอะไร

สุ่มสี่สุ่มห้า หนทางมีอยู่  มีทางเดียว ดังที่ท่าน

กล่าวว่า 

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

ตณฺหานิโรธคามินีปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ.

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็นข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งตัณหา

บางท่านเคยจำามาว่า ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย  

พอมาเจอในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้  ก็จะได้
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

รู้จักตัณหาอีกแง่มุมหนึ่ง  ตัณหาเป็นทุกข์

ก็ได้ 

องค์ที่ ๗  เวทนา 

ฉยิเม  อาวุโส  เวทนากายา:  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนา,  

โสตสมฺผสฺสชา  เวทนา, ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา, 

ชิวฺหาสมฺผสฺสชา  เวทนา, กายสมฺผสฺสชา  เวทนา, 

มโนสมฺผสฺสชา  เวทนา

ผสฺสสมุทยา  เวทนาสมุทโย

ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธ

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

เวทนานิโรธคามินีปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ เวทนา ๖ ประการ

เหล่านี้

คือ จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชา

เวทนา  ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ชิวหาสัมผัส

สชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา  มโน

สัมผัสสชาเวทนา 

เพราะความเกิดแห่งผัสสะ  

ความเกิดแห่งเวทนาจึงมี

เพราะความดับแห่งผัสสะ  

ความดับแห่งเวทนาจึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็นข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา

เวทนาก็เป็นสิ่งไม่มีตัวตน เกิดจากผัสสะเป็น

ครั้งๆ กลุ่มของการเสวยอารมณ์ ที่เป็นความ

รู้สึกนี้มี ๖ ประการ  คือ เวทนาที่เกิดเพราะ

การกระทบทางตาเป็นปัจจัย เวทนาที่เกิด

เพราะการกระทบทางหูเป็นปัจจัย เวทนา

ที่เกิดเพราะการกระทบทางจมูกเป็นปัจจัย 

เวทนาท่ีเกิดเพราะการกระทบทางลิ้นเป็น

ปัจจัย เวทนาที่เกิดเพราะการกระทบทางกาย

เป็นปัจจัย และเวทนาที่เกิดเพราะการกระทบ

ทางใจเป็นปัจจัย เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็น

อทุกขมสุข ก็เป็นสิ่งที่เกิด  เพราะผัสสะ  เมื่อ
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ผัสสะดับไป เวทนาก็ดับไป  

ผสฺสสมุทยา  เวทนาสมุทโย

ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธ

เพราะความเกิดแห่งผัสสะ  

ความเกิดแห่งเวทนาจึงมี

เพราะความดับแห่งผัสสะ  

ความดับแห่งเวทนาจึงมี

ผัสสะเกิดขึ้น เพราะมีการประชุมรวมกัน

ของธรรมะ ๓ ประการ มีตา มีรูป มีจักขุ

วิญญาณ ธรรมะ ๓ ประการประชุมกัน

ขึ้น ประชุมกันเป็นครั้งๆ ไม่ได้อยู่นานนะ 

ประชุมแล้ว เดี๋ยวสักหน่อยก็เลิกประชุม 

เรียกว่าผัสสะ  เป็นผัสสสมุทยะ ความเกิด

ของเวทนาจึงมีขึ้น ถ้าไม่อยากจะมีเวทนา

อีก ต้องดับผัสสะ และดับผัสสะไม่ใช่

หลับตา ทำาเป็นไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่คิด ไม่

นึก หนีไปไม่ให้หูมันกระทบ ไม่ใช่อย่างนั้น  

มีหนทางคือมรรคมีองค์ ๘ ประการ  ต้องรู้วิธี

ให้ดีๆ นะ เดี๋ยวจะเป็นอรหันต์ตาบอดไป คิด

ว่าตามองเห็นรูปแล้วเกิดกิเลส หูได้ฟังเสียง

แล้วเกิดกิเลส ฉะนั้นไม่ต้องเห็น ไม่ต้องได้ยิน  

ปฏิบัติสำาเร็จ ก็จะเป็นคนตาบอด คนหูหนวก

ไป อย่างนี้ลำาบากเหมือนกัน นั่งแล้วมันเจ็บ

มันปวด เกิดตัณหา เกิดความอยาก ต้องไม่ให้

มันปวด เดี๋ยวก็จะกลายเป็นอัมพาตไปอีกอย่าง

น้ี ถ้าเป็นอย่างน้ัน คนตาบอด คนหูหนวก คน

อัมพาต ท่าจะบรรลุอรหันต์เร็วกว่า ความจริง

ไม่ใช่อย่างนั้น ฝึกตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ 

ประการนี้ คนมีปัญญา มีวิชชานั่นแหละจึงจะ

เห็นความจริง เห็นอริยสัจได้
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อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

องค์ที่ ๖ ผัสสะ 

ฉยิเม  อาวุโส  ผสฺสกายา:  จกฺขุสมฺผสฺโส  

โสตสมฺผสฺโส  ฆานสมฺผสฺโส  ชิวฺหาสมฺผสฺโส  

กายสมฺผสฺโส  มโนสมฺผสฺโส

สฬายตนสมุทยา  ผสฺสสมุทโย

สฬายตนนิโรธา  ผสฺสนิโรโธ

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

ผสฺสนิโรธคามินีปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ ผัสสะ ๖ ประการเหล่า

นี้  คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส 

ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส

เพราะความเกิดแห่งอายตนะ ๖ 

ความเกิดแห่งผัสสะจึงมี

เพราะความดับแห่งอายตนะ ๖  

ความดับแห่งผัสสะจึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ   นี้แลเป็น

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งผัสสะ

ผัสสะเกิดขึ้น  เพราะมีอายตนะ ๖ เกิดขึ้น  

เพราะความเกิดขึ้นของอายตนะ ๖ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย และใจ  มันใช้การได้   จึงมีผัสสะเกิด

ขึ้น  จะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้  ได้มาแล้ว เกิดขึ้น

มาแล้ว  มันก็ทำาหน้าที่  เป็นเหตุให้เกิดผัสสะ  

สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากกรรมเก่า  
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องค์ที่ ๕ สฬายตนะ 

ฉยิมานิ  อาวุโส  อายตนานิ:  จกฺขายตนํ  โสตายตนํ  

ฆานายตนํ  ชิวฺหายตนํ  กายายตนํ  มนายตนํ

นามรูปสมุทยา  สฬายตนสมุทโย

นามรูปนิโรธา  สฬายตนนิโรโธ

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

สฬายตนนิโรธคามินีปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  อายตนะ ๖ ประการ

เหล่านี้ คือ จักขายตนะ  โสตายตนะ  

ฆานายตนะ  

ชิวหายตนะ  กายายตนะ  มนายตนะ 

เพราะความเกิดแห่งนามรูป  

ความเกิดแห่งอายตนะ ๖ จึงมี

เพราะความดับแห่งนามรูป   

ความดับแห่งอายตนะ ๖ จึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็น

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอายตนะ ๖

นี่เป็นอายตนะภายในทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

และใจ  พิจารณาในแง่ที่ว่า เป็นของไร้ตัวตน  

มันเป็นทุกข์  มันไม่ได้มีอยู่ก่อน  มีเมื่อมีเหตุ

ปัจจัยคือนามรูป  ถ้านามรูปดับสนิทไป  ความ

ดับของอายตนะก็มีได้  หนทางก็อริยมรรคมี

องค์ ๘ ประการ 

องค์ที่ ๔ นามรูป

เวทนา  สญฺญา  เจตนา  ผสฺโส  มนสิกาโร;  อิทํ  

วุจฺจตาวุโส นามํ. จตฺตาริ จ มหาภูตานิ จตุนฺนญฺจ  

มหาภูตานํ  อุปาทายรูป;   อิทํ  วุจฺจตาวุโส  รูป.  อิติ

อิทญฺจ  นามํ  อิทญฺจ  รูป;  อิทํ  วุจฺจตาวุโส  นามรูป

วิญฺญาณสมุทยา  นามรูปสมุทโย

วิญฺญาณนิโรธา  นามรูปนิโรโธ

อยเมว อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

นามรูปนิโรธคามินีปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ นี้เรียก

ว่า นาม มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูต
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รูป ๔  นี้เรียกว่า รูป   นามและรูปดังกล่าว

นี้ เรียกว่า นามรูป 

เพราะความเกิดแห่งวิญญาณ  

ความเกิดแห่งนามรูปจึงมี 

เพราะความดับแห่งวิญญาณ  

ความดับแห่งนามรูปจึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็น

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งนามรูป

เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ เป็น

สภาวะที่เกิดประกอบกับจิต เกิดพร้อมจิต 

ดับพร้อมจิต รู้อารมณ์เดียวกัน และเกิดที่

เดียวกันกับจิต นี้เรียกว่านามในปฏิจจ

สมุปบาท มหาภูตรูป ๔ ธาตุดิน ธาตุนำ้า 

ธาตุไฟ ธาตุลม และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป 

๔ เรียกว่ารูป รวมกันทั้ง  ๒ อย่างเรียกว่า

นามรูป นามก็เป็นเพียงนาม รูปก็เป็นเพียง

รูป ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน 

ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา 

เป็นสิ่งไร้แก่นสาร เป็นตัวทุกข์  มองในแง่มุม

นี้ นามรูปเป็นทุกข์  ถ้ามองอีกขั้นหนึ่ง นามรูป

เป็นสมุทัย  เป็นเหตุให้เกิดอายตนะ ๖ 

เพราะความเกิดขึ้นของวิญญาณ ความเกิด

ขึ้นของนามรูปจึงมี วิญญาณเป็นสิ่งเกิดดับสืบ

ต่ออยู่ในร่างนี้ วิญญาณเก่าดับไป  วิญญาณ

ใหม่ก็เกิดขึ้น ถ้าดับไปเลยไม่เกิดในร่างนี้แล้ว 

นามรูปก็ดับไป ชาตินี้เราทั้งหลายเกิดมา ก็

มีวิญญาณแรก  สืบต่อจากชาติที่แล้ว ไม่ใช่

ว่าวิญญาณเก่ากระโดดมาจากชาติที่แล้ว มัน

เกิดดับสืบต่อกันมาเป็นกระแส กรรมเป็นเหตุ  

วิญญาณนี้เกิด  วิญญาณเก่าเรียกว่าจุติจิต จุติ

จิตเกิดขึ้นและดับไป เพราะยังไม่รู้แจ้งอริยสัจ 

สังขารก็ทำางานได้ มีเหตุปัจจัยให้ผลเกิด ทำาให้

เกิดวิญญาณขึ้นในภพภูมิต่างๆ ตามกรรม 

วิญญาณดวงแรกท่ีเกิดข้ึนเรียกว่าปฏิสนธิจิต เม่ือ

วิญญาณนี้เกิดขึ้นและดับไป ต่อมาก็เรียกเป็น
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ภวังคจิต  เกิดสืบเนื่องกันไป เป็นวิญญาณ

ที่สืบต่อเรียกว่ากระแสจิต เป็นคำาเรียกเพื่อ

ให้เข้าใจง่าย ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและ

สืบทอด โดยสภาวะของจิตนั้น มันเกิดและ

ดับชั่วขณะๆ ไปเรื่อยๆ มีความถี่แน่นอน

ตายตัวอยู่อย่างนั้น

ทีนี้    กระแสวิญญาณยังสืบต่ออยู่ในร่างนี้

นามรูปก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ นามรูปส่วน

ต่างๆ ก็ใช้การได้มากขึ้น แต่เดิมตายังใช้

การไม่ได้ ความคิดความนึกยังใช้การไม่ได้ 

เมื่อโตขึ้น ตาก็ใช้การได้ หูก็ใช้การได้ ยิ่ง

โตมากขึ้น ความคิดความนึกก็ใช้การได้ สิ่ง

เหล่านี้ก็อิงอาศัย  อาศัยวิญญาณ วิญญาณ

ยังเกิดดับอยู่ในร่างนี้ ถ้าวิญญาณเกิดแล้ว

ดับไป เป็นวิญญาณดวงสุดท้ายท่ีอาศัยร่าง

นี้เกิด เรียกว่าจุติจิต ก็ไปเกิดที่ใหม่แล้ว 

ตายแล้วเกิด เพราะตายมันไม่เที่ยง จึงมี

เกิด เพราะเกิดไม่เที่ยงจึงมีตาย ก็ตายเกิด

ไปเรื่อยๆ ไม่ตายจริง ตายสมมติ เกิดสมมติ  

เมื่อไหร่จะตายจริงก็ไม่รู้ ตายจริงก็อนุปาทา

ปรินิพพาน  ส่วนใหญ่นี่ตายเล่นๆ เกิดเล่นๆ 

ในโรงละครคือโลก สังขารคือกรรมเก่าเป็นคน

สร้างวิญญาณอื่นๆ ที่เกิดต่อๆ มาจนกระทั่ง

ถึงทุกวันนี้ ก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปต่อๆ 

มาเช่นกัน มันอิงอาศัยกันอยู่อย่างนี้  หากยัง

มีวิญญาณเกิดดับสืบต่ออยู่  ก็ยังต้องมีนามรูป

ต่อไป หากต้องการดับนามรูป ก็ต้องถึงความ

ดับของวิญญาณ หนทางคืออริยมรรคมีองค์ ๘ 

ประการนี้นั่นแหละ  ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้ว ไม่

ว่าจะพูดแนวไหนก็ตาม  ข้อปฏิบัติจะมาลงอัน

เดียวกัน

องค์ที่ ๓ วิญญาณ 

ฉยิเม  อาวุโส  วิญฺญาณกายา:  จกฺขุวิญฺญาณํ  

โสตวิญฺญาณํ  ฆานวิญฺญาณํ  ชิวฺหาวิญฺญาณํ 

กายวิญฺญาณํ  มโนวิญฺญาณํ
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สงฺขารสมุทยา  วิญฺญาณสมุทโย

สงฺขารนิโรธา  วิญฺญาณนิโรโธ

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

วิญฺญาณนิโรธคามินีปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ วิญญาณ ๖ ประการ

เหล่านี้ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ

ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ  

มโนวิญญาณ 

เพราะความเกิดแห่งสังขาร 

ความเกิดแห่งวิญญาณจึงมี 

เพราะความดับแห่งสังขาร  

ความดับแห่งวิญญาณจึงมี 

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็น

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ

วิญญาณมี  ๖  อย่าง ได้แก่ จักขุวิญญาณ 

โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ  

กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ตั้งชื่อตามวัตถุหรือ

ที่เกิดของมัน ความรับรู้ที่อาศัยตาเกิด  เรียกว่า

จักขุวิญญาณ ความรับรู้ที่อาศัยหูเกิด  เรียกว่า

โสตวิญญาณ  ความรับรู้ท่ีอาศัยใจเกิด เรียกว่า

มโนวิญญาณ วิญญาณจึงเป็นสิ่งไร้ตัวตน เกิด

เป็นครั้งๆ เท่านั้น ที่วิญญาณยังเกิดดับสืบต่อ

อยู่ ก็เพราะยังมีสังขารหล่อเลี้ยงไว้ ทั้งสังขาร

ในอดีตที่สืบต่อมาและสังขารในปัจจุบัน เมื่อ

สังขารดับไป วิญญาณก็ดับไป  

องค์ที่ ๒ สังขาร

ตโยเม  อาวุโส  สงฺขารา: กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร 

จิตฺตสงฺขาโร

อวิชฺชาสมุทยา  สงฺขารสมุทโย

อวิชฺชานิโรธา  สงฺขารนิโรโธ

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  สังขาร ๓ ประการเหล่านี้ 
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คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร

เพราะความเกิดแห่งอวิชชา  

ความเกิดแห่งสังขารจึงมี

เพราะความดับแห่งอวิชชา  

ความดับแห่งสังขารจึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็น

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขาร

สังขารเป็นความปรุงแต่งทำาให้วิญญาณ

ดำารงอยู่ได้ มีทั้งส่วนที่เป็นอดีตและส่วน

ปัจจุบัน ถ้าเป็นอดีต ท่านอธิบายว่า คือ 

กรรมเก่าต่างๆ ที่ทำาเอาไว้ ทั้งดีและไม่ดี อัน

นี้มีผลทำาให้เกิดวิญญาณที่เป็นวิบาก เป็น

ผลของกรรม จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ 

ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ 

เหล่านี้เป็นวิบากจิตล้วน เป็นจิตที่เป็นผล

ของกรรมเก่าทั้งนั้น ส่วนมโนวิญญาณมีทั้ง

เป็นผลมาจากกรรมเก่าและจิตอื่นๆ โดย

เฉพาะกรรมเก่า ทำาให้เกิดภวังคจิตเกิดดับสืบ

ต่อความเป็นบุคคลนั้นไปหนึ่งชาติ  

 

ถ้าพูดสังขารแบบปัจจุบัน เป็นความปรุงแต่ง

เพื่อให้วิญญาณเกิดในปัจจุบันได้ กายสังขาร 

คือลมหายใจเข้า และลมหายใจออก วจีสังขาร

คือวิตกกับวิจาร จิตตสังขารคือเวทนากับ

สัญญา ทำาให้วิญญาณเกิดดับสืบต่ออยู่ในร่างนี้

ได้ ถ้าขาดสังขาร เช่น ขาดลมหายใจ ร่างกายก็

แตก  วิญญาณก็เกิดไม่ได้  

ท่ีสังขารเก่าๆ ยังประมวลผลมาให้ได้ เพราะ

อวิชชายังเกิดขึ้นอยู่ อวิชชายังไม่หมดไป ยัง

ไม่มีวิชชาเกิดขึ้น อวิชชาก็ไม่มีตัวตน เป็นส่ิง

ท่ีเกิดเพราะปัจจัย นานๆ เกิดข้ึนทีหน่ึง อวิชชา

เกิดขึ้น ทำาให้สังขารทำางานได้  ถ้ามีวิชชาเต็ม

ที่  อวิชชาถูกทำาให้ดับสนิทไปไม่เหลือแล้ว มี

แต่วิชชา สว่างไสว ดุจดวงอาทิตย์ขึ้น สังขารก็

ปรุงแต่งประมวลผลไม่ได้ จบเรื่องกันไป ของ
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ใหม่ไม่มี  ส่วนของเก่าก็รับต่อไปอีกนิด

หน่อย รอเวลาเลิกงาน หนทางที่ทำาให้ถึง

ความดับสนิทไปของสังขาร  คือ อริยมรรค

มีองค์ ๘ ประการ

องค์ที่ ๑ อวิชชา 

ยํ  โข  อาวุโส  ทุกฺเข  อญาณํ,  ทุกฺขสมุทเย  อญาณํ,   

ทุกฺขนิโรเธ  อญาณํ,  ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย

อญาณํ.   อยํ  วุจฺจตาวุโส  อวิชฺชา

อาสวสมุทยา  อวิชฺชาสมุทโย

อาสวนิโรธา  อวิชฺชานิโรโธ

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

อวิชฺชานิโรธคามินีปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ 

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ  ความไม่รู้ในทุกข์ เหตุ

เกิดแห่งทุกข์ ความดับแห่งทุกข์ และข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ นี้เรียกว่า 

อวิชชา

เพราะความเกิดแห่งอาสวะ  

ความเกิดแห่งอวิชชาจึงมี

เพราะความดับแห่งอาสวะ  

ความดับแห่งอวิชชาจึงมี 

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ  นี้แลเป็นข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอวิชชา

อวิชชานี้เป็นความไม่รู้ในอริยสัจ ๔ ความไม่รู้

ในทุกข์  ความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ ความ

ไม่รู้ในความดับแห่งทุกข์ และความไม่รู้ในข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์  ความไม่รู้ใน 

๔ เรื่องเท่านั้นเป็นอวิชชา  ส่วนความไม่รู้เรื่อง 

อื่นๆ  เช่น ลาดพร้าวไปทางไหน  คนนั้นชื่อ

อะไร  อันนี้ไม่ได้เรียกอวิชชา อย่างที่ ๑ อวิชชา

ไม่รู้ในทุกข์ เมื่อไหร่ที่ยึดถือขึ้นมาในกองทุกข์

ว่า เป็นตัวตน เป็นเรา เป็นของเรา ไม่รู้ว่าเป็น

ทุกข์ เป็นของไร้แก่นสาร  นั่นแหละอวิชชาเกิด

แล้ว  ความไม่รู้เกิดขึ้น อย่างที่ ๒ อวิชชาไม่รู้

ในเหตุให้เกิดทุกข์ คนด่า แหม.. คนนี้ด่าทำาให้
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เราเป็นทุกข์ นี้ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ เหตุให้

เกิดทุกข์คือตัณหา ไม่ใช่เขาที่ด่า อย่างนี้

อวิชชาเกิด อย่างที่ ๓ อวิชชาไม่รู้ในความ

ดับสนิทของทุกข์ นึกว่าได้นั่นได้นี่ตามใจ

อยากแล้วจะเป็นสุข ได้มาแล้วจะสบาย 

อย่างนี้อวิชชาเกิด อย่างที่ ๔ อวิชชาไม่รู้

หนทาง ไม่รู้ว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นข้อ

ปฏิบัติ นึกว่ามีทางอื่นอยู่เรื่อย ผมจึงได้

เน้นยำ้าบ่อยๆ อย่างน้อยก็ให้รู้จากการฟัง

ก็ยังดี เรารู้จากขั้นการฟังอย่างนี้ ความโง่

ก็เกิดได้น้อยลงบ้าง ถ้าเราไม่ฟังเอาไว้เลย 

เห็นเป็นตัวเรา เป็นของเราอยู่เรื่อย เกิด

บ่อย ไม่รู้ในทุกข์อีกแล้ว พอคนนั้นทำาไม่ดี 

แหม..คนนั้นทำาให้เราเป็นทุกข์ คนนั้นเป็น

เหตุให้เกิดทุกข์ เอาอีกแล้ว โง่อีกแล้ว ไม่รู้

เรื่อง แท้ที่จริง ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 

วิธีพ้นทุกข์ยิ่งไปหาทางนั้น ทางนี้กันใหญ่ 

มีวิธีนั้นวิธีนี้มากมาย ที่จริงมีวิธีเดียว คือ

อริยมรรคมีองค์ ๘  

อาสวสมุทยา  อวิชฺชาสมุทโย

อาสวนิโรธา  อวิชฺชานิโรโธ

เพราะความเกิดแห่งอาสวะ  

ความเกิดแห่งอวิชชาจึงมี

เพราะความดับแห่งอาสวะ  

ความดับแห่งอวิชชาจึงมี 

อวิชชาไม่มีตัวตนนะ เป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุ

ปัจจัยเหมือนกัน เพราะอาสวะเกิด อวิชชามัน

จึงเกิดได้ ไม่ใช่ว่าอวิชชาจะเกิดได้ลอยๆ  เป็น

ผู้ยิ ่งใหญ่อะไรที่ไหน        บางคนบอกว่าใน

ปฏิจจสมุปปบาทนี้   อวิชชาเป็นต้นตอ  เป็น 

ต้นเค้า เป็นจุดเริ่มต้น อะไรอย่างนี้   ที่จริงแล้ว 

อวิชชาก็ไม่มีตัวตนเหมือนกัน เป็นตัวทุกข์ เป็น

สังขารที่เกิดเพราะมีปัจจัยปรุงแต่ง ไม่ได้มีอยู่

ก่อน มีเมื่อมันเกิด เกิดเพราะมีเหตุ และดับไป

เมื่อหมดเหตุ เหมือนกับสภาวะอื่นๆ นั่นเอง ถ้า

พูดในแง่ว่า  กระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์

นี้ หมุนวนไปอย่างไร อะไรเป็นตัวการสำาคัญ 
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อันนี้ต้องว่าอวิชชา ไม่ได้มองว่าอวิชชา

เป็นตัวตน มันเป็นธรรมะนั่นแหละ แต่เป็น

ธรรมะที่เป็นตัวสำาคัญในกระบวนการเกิด

ขึ้นของกองทุกข์   

องค์ที่ ๐ อาสวะ

อวิชชานี้เป็นองค์ที่ ๑  ของกระบวนการ

ปฏิจจสมุปบาท แต่ปฏิจจสมุปบาทหมุน

เป็นวงกลม ไม่ได้เป็นเส้นตรง ดังนั้น 

อวิชชากับสภาวะอื่นๆ ก็เชื่อมโยงกันอยู่

โดยไม่ขาดสาย อวิชชาเกิดก็เพราะอาสวะ

เกิด ทีนี้เพื่อแสดงว่าแม้อาสวะที่เป็นเหตุ

ให้เกิดอวิชชา ก็ไม่มีตัวตนด้วยอีกเหมือน

กัน เลยต้องพูดองค์ที ่ ๐ คืออาสวะ 

อาสวะก็ไม่มีตัวตน เป็นสภาวะท่ีไม่ได้มีอยู่

ก่อนมีเมื่อเกิดขึ้น เกิดเพราะมีปัจจัย หมด

ปัจจัยก็ดับไป อาสวะทำาให้เกิดอวิชชา และ

ในทางกลับกันอวิชชาก็ทำาให้เกิดอาสวะ 

ตโยเม  อาวุโส  อาสวา:  กามาสโว  ภวาสโว  

อวิชฺชาสโว

อวิชฺชาสมุทยา  อาสวสมุทโย

อวิชฺชานิโรธา  อาสวนิโรโธ

อยเมว  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค  

อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา

เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺิ ... สมฺมาสมาธิ 

ดูก่อนท่านผู้มีอายุ อาสวะ ๓ ประการเหล่า

นี้ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ 

เพราะความเกิดแห่งอวิชชา 

ความเกิดแห่งอาสวะจึงมี

เพราะความดับแห่งอวิชชา 

ความดับแห่งอาสวะจึงมี

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

ได้แก่  สัมมาทิฏฐิ .. สัมมาสมาธิ นี้แลเป็นข้อ

ปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสวะ

ในบางพระสูตร พระพุทธองค์ตรัสถึงความสิ้น

กิเลส ด้วยความรู้จักอาสวะตามแนวอริยสัจ   

คือ  รู้ตามความเป็นจริงว่า 
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นี้อาสวะ    นี้อาสวสมุทัย    นี้อาสวนิโรธ 

นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา บางพระสูตรก็

แสดงความรู้จักอวิชชาในแนวอริยสัจ  

ผมก็ได้แสดงปฏิจจสมุปปบาทในแนว

อริยสัจ ๔ โดยยกมาจากท่ีท่านพระสารีบุตร

รวบรวมไว้ในสัมมาทิฏฐิสูตร   ในพระสูตร 

อื่นๆ อาจจะแสดงไม่ครบทั้งกระบวนการ   

แสดงเฉพาะบางส่วนตามความเหมาะสม

แก่ผู้ฟัง ที่จริงก็เรื่องเดียวกันนี่แหละ แสดง

ให้รู้อริยสัจตามความเป็นจริง กองทุกข์ที่

เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งเป็นตัวทุกข์ ไม่มี

ตัวไม่มีตน  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเรา

ไม่ใช่ของเขา เป็นสิ่งที่ประชุมกันเกิด

ขึ้นชั่วคราวเท่านั้น เหตุที่ทำาให้ทุกข์ คือ

ทุกขสมุทัย เมื่อเหตุดับไป ทุกข์ก็ดับไป 

เพราะความดับไปของเหตุ ความดับไป

สิ่งที่เกิดจากเหตุจึงมี วิธีการที่จะทำาให้ถึง

ความดับสนิทไปโดยสิ้นเชิง คือ อริยมรรค

มีองค์ ๘ 

 

สภาวะที่เป็นส่วนประกอบในปฏิจจสมุปบาท 

ทุกสภาวะล้วนไม่มีตัวตน เป็นตัวทุกข์ ไม่ว่าจะ

เป็น ชรา มรณะ ชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา 

เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ 

สังขาร อวิชชา อาสวะ ส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้มีอยู่ก่อน 

มีเมื่อเกิดขึ้น เกิดเมื่อมีเหตุ ดับไปก็เพราะหมด

เหตุ หากเหตุดับสนิทแล้ว ตัวมันก็ไม่เกิดอีก 

ไม่มีอีก ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับคืออริยมรรคมี

องค์ ๘ จบเท่านี้  

เรียนมาตั้งมาก ก็ขอให้ได้ข้อปฏิบัติเท่านี้ก็

พอแล้ว อย่าเอาอะไรไปเยอะ หมดเวลาแล้ว

นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วน จำากัด ภาพพิมพ์

www.parbpim.com

แจกเป็นธรรมทาน ห้ามจำาหน่าย

www.ajsupee.com

ผู้ที่สนใจหนังสือและคำาบรรยายของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.ajsupee.com

และสามารถติดต่อได้ ดังนี้

(๑) ขอรับหนังสือและ mp3 ได้ฟรีทางไปรษณีย์ ส่งชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ

และชื่อหนังสือ mp3 ที่ต้องการไปที่ suriyan2t@gmail.com 

ขอรับหนังสือได้ ครั้งละ ๕ เล่ม และ mp3 ครั้งละ ๘ แผ่น 

สอบถามรายละเอียด คุณสุริยัน โทร.๐๘๐-๕๕๓-๕๕๕๓

หรือ Line ID : ajsupee.com

(๒) ติดต่อขอรับที่ชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยา ชั้น ๒ 

โรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.๐๒-๙๖๘ ๙๙๕๔ 

ติดต่อคุณสุคนธ์

(๓) ติดต่อขอรายละเอียดได้จากชมรมกัลยาณธรรม 

http://www.kanlayanatam.com



409408

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง



410

อริยสัจ ๔

อ.สุภีร์ ทุมทอง


