การวิเคราะห์เรื่องทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทตามนัยแห่งนิพเพธิกสูตร
An Analysis of Suffering in Paṭiccasamuppāda Based on
Nibbhedhikasutta
พระครูสาครธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน
Phrakhru Sakhonthammarat Thammaratano๑
อุทัย สติมั่น Uthai Satiman๒
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์เรื่องทุกข์ในปฏิจจสมุป
บาทตามนัยแห่งนิพเพธิกสูตร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเรื่องสภาวทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทกับทุก
ขอริยสัจในนิพเพธิกสูตร ทั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสารจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและทัศนมติ
ของผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ ผลการวิจัยพบว่า ทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาวธรรมอันเกิดจากเหตุ
ปัจจัยที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตามอาการ ๑๒ อย่าง เริ่มจาก อวิชชา-สังขาร-วิญญาณ-นาม
รูป-สฬายตนะ-ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-อุปาทาน-ภพ-ชาติ-ชราและมรณะ จัดเป็นสภาวทุกข์ ส่วน
ทุกข์ที่เกิดจากชาติชรามรณะ เรียกว่าปกิณณกทุกข์ อันเป็นอาการของทุกข์ที่ปรากฏออกมา
เป็นโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เป็นต้น ส่วนทุกข์ในนิพเพธิกสูตร พระพุทธองค์
ทรงแจงต้ นเหตุของการเกิด ทุกข์และการดับ ทุกข์ที่ตั ณหา ๓ คือ กามตั ณหา ภวตั ณหา และ
วิภวตัณหา โดยยึดปฏิปทาตามหลักอริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นกระบวนการตัดวงจรทุกข์ของปฏิจจสมุป
บาท สรุ ป ลงง่ า ย ๆ ว่ า ทุ ก ข์ ต ามปฏิ จ จสมุ ป บาทมี เ พี ย งอริ ย สั จ ๓ ทุ ก ข์ ใ นอริ ย สั จ ๔ เพิ่ ม
มัชฌิมาปฏิปทาและนิพเพธิกสูตรก็เป็นอีกหลักมัช ฌิมาปฏิป ทาหนึ่ง ซึ่งก็มิได้ แยกออกไปจาก
หลักปฏิจจสมุปบาทเลย
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Abstract
This article is a partial fulfillment of doctorate dissertation entitled “An
Analysis of Suffering in Paṭccasamuppāda along the Line of Nibbhedhikasutta”
with objectives to analyze comparatively suffering in Paticcasamuppāda and
Nibbedhikasutta. Research methodology is based on documents in Theravada
Buddhist scriptures. Research findings are as followings : suffering in
Paticcasamuppāda is the whole mass of suffering according to the Law of
Causation started from ignorance-kamma formations-consciousness-mind and
matter-the six senses-contact-feeling-craving-clinging-becoming-birth-decay and
death. The suffering caused from sorrow, lamentation, pain, and despair, etc. are
miscellaneous. Suffering in Nibbedhikasutta, the Buddha says the three kinds of
cravings as sensual craving, craving for existence, craving for non-existence are
the causes and extinction of suffering in the circle of dependent origination
according to the Four Noble Truths, so-called the Middle Path. To conclude,
Paticcasamuppāda enumerates phenomenon suffering, stating only the first three
Noble Truths, while Nibbedhikasutta implements the fourth, i.e. the path leading
to the extinction of suffering.
Keywords: Paticcasamuppāda, the Four Noble Truths, Suffering.
๑. บทนา
ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บุคคลทั้งหลายเมื่อสรุปลงแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑. มัชเฌนธรรม คือธรรมที่เป็นกฎธรรมดาหรือกฎธรรมชาติ ดังเช่นในอุปปาทา
สูตร ว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งพระตถาคต มีข้อความดังนี้
ภิ กษุ ทั้ ง หลาย ตถาคตเกิ ด ขึ้ นก็ ต าม ไม่ เ กิ ด ขึ้ นก็ ต าม ธาตุ นั้น คือความตั้ ง อยู่ต าม
ธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนั้นว่า “สังขาร
ทั้งปวงไม่เที่ยง” ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ กาหนดเปิดเผย จาแนก ทาให้ง่าย
ว่า “สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง” ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือความตั้ งอยู่
ตามธรรมดา ความเป็ น ไปตามธรรมดา ก็คงตั้ ง อยู่ อย่ า งนั้ น ตถาคตรู้ บรรลุ ธ าตุ นั้ น ว่ า
“สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์” ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ กาหนด เปิดเผย จาแนก
ทาให้ง่ายว่า “สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ” ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือ
ความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนั้น
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ว่า “ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา” ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ กาหนด เปิดเผย
จาแนก ทาให้ง่ายว่า “ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา”๓
จะเห็นได้ว่า ข้อความที่เน้นไว้นั้นเป็นกฎธรรมดา ซึ่งเรี ยกว่า “นิยาม ๓” หลักความ
จริง นี้ แ สดงให้เห็น ลั กษณะ ๓ อย่ า งที่ เรีย กว่ า “ไตรลั กษณ์ ” ของสภาวธรรมทั้ ง หลายที่ เป็ น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม หลักทั้ง ๓ นี้ ก็คงมีอยู่เป็นธรรมดา
พระพุทธเจ้าจึงเป็นแต่ทรงค้นพบ และนามาเปิดเผยแก่เวไนย๔
๒. พระธรรมเทศนาหรือมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์หรือ
ดับทุกข์
ในพระสูตรข้างต้นมีข้อความต่อมาที่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าครั้นบรรลุแล้ว จึงทรงนามา
ตรัสบอก แสดง บัญญัติ กาหนด เปิดเผย จาแนก ทาให้ง่ายว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง, สังขารทั้ง
ปวงเป็นทุกข์ และธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา เป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงกฎธรรมชาติเหล่านี้
เป็นตัวตั้งเพื่อนามาประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม ในอรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต
ชื่อมโนรถปูรณี พระพุทธโฆสาจารย์ ผู้รจนาได้กล่าวถึงนิพเพธิกสูตรว่า “ในพระสูตรนี้ พระผู้มี
พระภาคตรัสทั้งวัฏฏะ และวิวัฏฏะไว้แล้ว”๕ คาว่า “วัฏฏะ” หมายถึงการวนเวียนหรือการเวียน
ว่ายตายเกิด ส่วนวิวัฏฏะ คือภาวะพ้นจากวัฏฏะ ได้แก่นิพพาน
พระพุทธโฆสาจารย์ใช้ ๒
คานี้เล็งความหมายว่า หลักธรรมที่เป็นหลักการหรือทฤษฎีล้วน ๆ เช่น ปฏิจจสมุปบาท นิยาม ๓
อันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เป็นอยู่และเป็นไปในโลก พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า หมุนเวียน (วัฏฏะ)
อยู่กับโลก ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเชิงวัฏฏะ แต่หากทรงอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อความ
หลุ ด พ้ น นั้น คื อพ้ นจากทุ กข์ ซึ่ ง ก็หมายถึง ดั บ ไตรวั ฏ หรือวั ฏฏะ คือกิเลสวั ฏ กรรมวัฏ และวิ
ปากวัฏ๖ เมื่อดับได้หมดสิ้นแล้วชื่อว่าวิวัฏฏะ ดังเช่นในนิพเพธิกสูตร
การตรัสแสดงเชิงวัฏฏะและเชิงวิวัฏฏะ ขอให้ศึกษาเปรียบเทียบจากพระสูตร ๒ สูตร
ต่อไปนี้ คือ
๑) ปฏิจจสมุปปาทสูตร มีข้อความว่า
ภิกษุทั้งหลาย ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไร
คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี
๓
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เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี
เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ(ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ความคร่า
ครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) และอุปายาส (ความคับแค้นใจ)
จึงมี
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท๗
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับ
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้๘
ปฏิจจสมุปปาทสูตร เป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเชิงวัฏฏะ คือแสดง
ถึงกฎธรรมดาแห่งชีวิตของมนุษย์ ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิด หมวดธรรมนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท
คือปัจจยาการ หมายถึงอาการแห่งธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น ๙ ทั้ง ๑๒ ข้อเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไป
หมุนเวียนเป็นวงจร ไม่มีต้นไม่มีปลาย เรียกว่าภวจักร (วงล้อหรือวงจรแห่งภพ) มีอีกชื่อหนึ่ง
เรียกว่าอิทัปปัจจยตา๑๐
๒) นิพเพธิกสูตร ข้อทุกข์มีข้อความว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมบรรยายที่เป็นเหตุชา
แรกกิเลสนั้นอะไรบ้าง คือ เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ ความต่างกันแห่งทุกข์
วิบากแห่งทุกข์ ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ ”๑๑ เนื่องจากธรรมเป็นที่
ชาแรกกิเลสนี้มี ๖ หัวข้อ จึงอยู่ในฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย และจะเห็นได้ว่าแต่ละข้อความ
๗
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~ ๑๘๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีการชาแรกกิเลสโดยลาดับหัวข้อ ๖ หัวข้อ คือลักษณะ เหตุเกิด, ความ
ต่างกัน, วิ บาก, ความดับ , และข้อปฏิบั ติให้ถึงความดับ ดังกรณีหัวข้อสุ ดท้าย คือ ทุกข์ ทรง
อธิบายแนวทางการชาแรกกิเลสโดยการดับทุกข์ไว้ดังนี้ “เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า ‘เธอทั้งหลายพึง
ทราบทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ ความต่างกันแห่งทุกข์ วิบากแห่งทุกข์ ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับแห่งทุกข์’ เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น ” โดยเฉพาะตรัสว่า “ตัณหาเป็น
เหตุเกิดแห่งทุกข์ เพราะดับตั ณหาทุกข์จึงดับ” ส่วนข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่มรรคมี
องค์ ๘ ดัง พระพุทธดารัสว่า “เพราะอริยสาวกรู้ชัดทุกข์อย่างนี้ รู้ชัดเหตุเกิดแห่งทุกข์อย่างนี้ รู้
ชัดความต่างกันแห่งทุกข์อย่างนี้ รู้ชัดวิบากแห่งทุกข์อย่างนี้ รู้ชัดความดับแห่งทุกข์อย่างนี้ รู้ชั ด
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์อย่างนี้ เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชาแรกกิเลส เป็นที่ดับ
ทุกข์”๑๒
จะเห็นได้ว่า นิพเพธิกสูตร พระพุทธองค์ตรัสแสดงเชิงวิวัฏฏะ คือแนวทางหรือวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปจากวัฏฏะ ลักษณะการนาเสนอหลักการในเชิงวัฏฏะ และวิธีการในเชิงวิวัฏฏะ
เช่นนี้ ในหนังสือ “พุทธธรรมฉบับปรับขยาย” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านจาแนก
พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็น ๒ ภาคหรือ ๒ ส่วน คือ (๑) มีมัชเฌนธรรมเทศนาเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับกฎธรรมดาหรือกฎธรรมชาติ เช่นเรื่องขันธ์ ๕, อายตนะ ๖, ไตรลักษณ์, ปฏิจจสมุปบาท,
และกรรม หลักการเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับการเกิดหรือไม่เกิดของพระพุทธเจ้า ก็เป็นธรรมดาของโลก
อยู่แล้ว เช่นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปของสรรพสิ่งทั้งหลาย ในภาคที่ ๒ เป็นมัชฌิมาปฏิปทา คือ
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากวัฏฏะ พ้นได้ก็เป็นวิวัฏฏะ ยกตัวอย่างเช่น ทุก ข์ ถ้าเป็นทุกข์ในไตร
ลักษณ์ก็เป็นเรื่องของมัชเฌนธรรมเทศนา แต่ถ้าเป็นวิธีการดับทุกข์ตามทุกข์ในอริยสัจ ๔ ก็เป็น
เชิงวิวัฏฏะ๑๓
เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใคร่จะศึกษาวิเคราะห์เรื่องทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท
ซึ่งเป็นมัชเฌนธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้เป็นเชิง วัฏฏะและทุกข์ในนิพเพธิกสูตรที่
เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอันแสดงข้อปฏิบัติไว้เป็นกระบวนการดับทุกข์เป็นเชิงวิวัฏฏะ โดยวิเคราะห์ให้
เห็นถึงข้อแตกต่างและความเชื่อมโยงกันตามนัยแห่งอริยสัจ ๔ ซึ่งคงจะเป็นประโยชน์แก่วงการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาเรื่องทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท
๒.๒ เพื่อศึกษาเรื่องทุกข์ในนิพเพธิกสูตร
๑๒

องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๓/๕๗๘-๕๗๙.
พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต), พุท ธธรรมฉบั บ ปรั บ ขยาย, พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๔๖,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์สหธรรมิกจากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๗๖.
๑๓

พระครูสาครธรรมรัตน์ และคณะ

~ ๑๘๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒.๓ เพื่อวิเคราะห์เรื่องทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทตามนัยแห่งนิพเพธิกสูตร
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ เป็ นการวิ จัย เอกสาร (Documentary Research) คือ การศึกษา
ค้นคว้าจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา จากหนังสือและเอกสารทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ดาเนินการดังนี้
๑. การตั้ ง และการกาหนดประเด็น ปั ญ หา โดยหัว ข้อเรื่องและกาหนดประเด็ น
ปัญหาหรือวัตถุประสงค์จะวิจัยเชื่อมโยงกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิ จั ยจะได้ รวบรวมข้อมู ล โดยเริ่ม เก็บ ข้อมู ลและเอกสาร
หลักฐานทั้งที่เป็นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก และทุติยภูมิ คือ อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสส และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาวิเคราะห์จัดลาดับ
ก่อนและหลังตามลาดับความสาคัญของแต่ละบทตอน แบ่งหมวดหมู่ให้เหมาะสมแก่การวิจัย กา
รวิคราะห์เนื้อหาโดยสรุปเมื่อใช้กับการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
๔. การเรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม นาเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
๔. ผลการวิจัย
ปฏิจจสมุปบาท คือธรรมที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อน
จะได้ตรัสรู้ ก็จะทรงมนสิการถึงปฏิจจสมุปบาทจนเกิดพระปัญญาญาณในแต่ละข้อแล้วจึงทรง
ใคร่ครวญให้ยิ่งขึ้นไป ไม่ว่าจะวนเวียนเป็นวัฏฏจักรทั้งโดยอนุโลมหรือปฏิโลม ลักษณะเช่นนี้
เป็นมัชเฌนธรรมเทศนา เป็นกฎธรรมดาของโลก แต่เมื่อขยายความนามาปรับขยายหรือปรับใช้
จะเรียกเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม กระบวนการปฏิจจสมุปบาทอาจสงเคราะห์ลงในวัฏฏะ ๓ คือ
กิเลส กรรม และวิบาก เรียกว่าภวจักร อันทาให้เกิดภพเกิดชาติ การเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งถือว่า
เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ หากพิจารณาในแง่ทุกข์ก็จะเกิดวัฏฏจักร เพราะไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์ ไม่รู้จัก
ความดับทุกข์ โดยเฉพาะไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ซึ่งก็เป็นเรื่องของอริยสัจ ๔ พระ
พรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) กล่ า วว่ า ปฏิ จ จสมุ ป บาท เป็ น หลั ก ธรรมอี ก หมวดหนึ่ ง ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา๑๔
ในที่นี้จะเริ่มกล่าวถึงความเป็นมาของปฏิจจสมุปบาทก่อน มีปรากฏในมหาขันธกะ
โพธิกถา ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ เรื่องทรงมนสิการ
๑๔

๑๕๒.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔๖, หน้า

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๙๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปฏิจจสมุปบาท ในมหาวรรค ภาค ๑ แห่งพระวินัยปิฎก เริ่มความว่า สมัยนั้น พระผู้มีพระภาค
พุทธเจ้าเมื่อแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้าเนรัญชรา เขตตาบลอุรุเวลา
ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียว คือทรงนั่งขัดสมาธิโดยไม่ลุกขึ้นเลยตลอด
๗ วัน เสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์เป็นเวลา ๗ วัน ที่นั่นพระผู้มีพระภาคทรงมนสิการ
คือทรงพิจารณาโดยถ้วนถี่ ใส่พระทัยโดยถ้วนถี่ พิจารณาโดยแยบคายซึ่งปฏิจจสมุปบาทโดย
อนุโลม ตลอดปฐมยามคือยามแรกแห่งราตรีว่า
ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
สังขารจึงมี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย
วิญญาณจึงมี
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย
นามรูปจึงมี
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย
สฬายตนะจึงมี
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย
ผัสสะจึงมี
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย
เวทนาจึงมี
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย
ตัณหาจึงมี
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย
อุปทานจึงมี
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย
ภพจึงมี
เพราะภพเป็นปัจจัย
ชาติจึงมี
เพราะชาติเป็นปัจจัย
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัส อุปายาสจึงมี
๑๕
กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้
เมื่อว่าถึงนิยามและความหมายของปฏิจจสมุปบาท ท่านพุทธทาสภิกขุ ให้ความเห็น
ว่า
ถ้าถามว่า ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร ก็ตอบว่า ปฏิจจสมุปบาท คือการแสดงให้ทราบ
ว่า ทุกข์จะเกิดขึ้นมาอย่างไรและจะดับลงไปอย่างไรโดยละเอียด ; แสดงให้ทราบว่า การที่ทุกข์
เกิด ขึ้น และดั บไปนั้ น มี ลักษณะเป็น ธรรมชาติ ที่ อาศัยกัน และกัน ; ไม่ใช่ ต้องมี เทวดา หรือสิ่ ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ หรื ออะไรที่ ไ หนมาช่ ว ยท าให้ ทุ ก ข์ เ กิด หรื อ ท าให้ค วามทุ กข์ ดั บ มั น เป็ น เรื่ องของ
ธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่หลาย ๆ ชั้น แม้อาศัยกันแล้วทาให้ความทุกข์เกิดขึ้น หรือจะทาให้

๑๕

วิ.ม. (ไทย) ๔//๑/๑-๓.

พระครูสาครธรรมรัตน์ และคณะ

~ ๑๙๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ความทุกข์ดับไปก็ตาม คาว่า “ปฏิจฺจ” แปลว่าอาศัย; คาว่า“สมุปฺปาท” แปลว่าเกิดขึ้นพร้อม;
เรื่องของสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นพร้อมนี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท๑๖
ปฏิจจสมุปบาท แม้จะยึดเอาทุกข์เป็นตัวตั้ง ก็แสดงเฉพาะส่วนที่เป็น สมุทยวาร คือ
การเกิดแห่งทุกข์ ซึ่งอาจเรียกชื่อว่าสายเกิดทุกข์ และนิโรธวาร คือความดับแห่งทุกข์ ซึ่งอาจ
เรียกชื่อว่า สายดับทุกข์ ในภาคบทนาของสังยุตตนิกาย นิทานวรรค ได้แสดงแผนผังไว้ดังนี้๑๗
สายเกิดทุกข์
เกิด
อวิชชา

สายดับทุกข์
ดับ
อวิชชา

สังขาร

สังขาร

วิญญาณ

วิญญาณ

นามรูป

นามรูป

สฬายตนะ

สฬายตนะ

ผัสสะ

ผัสสะ

เวทนา

เวทนา

ตัณหา

ตัณหา

อุปาทาน

อุปาทาน

ภพ

ภพ

ชาติ

ชาติ
ทุกข์

ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม เป็นสายเกิดทุกข์ แต่ถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม
ซึ่งเป็นสายดับทุกข์ จะตรัสว่า “เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ ฯลฯ เพราะ
๑๖

พุทธทาส อินฺทปญฺโ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์, (กรุงเทพมหานคร : หจก.การ
พิมพ์พระนคร, ๒๕๒๑), หน้า ๔๔.
๑๗
ส.นิ. (ไทย) ๑๖/บทนา/[๙].

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๙๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเวทะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสจึงดับ กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการดับ
ด้วยอาการอย่างนี้”๑๘
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายถึงปัจจยาการข้อที่ว่า ชาติเป็นปัจจัยให้
เกิดชรา มรณะ ว่าเมื่อมีการเกิด กระบวนการของชีวิตคือนามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนา
ขึ้นหมุนเวียนวงจรอีก และเมื่อมีการเกิด (ชาติ) ขึ้นใหม่ ย่อมเป็นการแน่นอนที่จะต้องมีชรามรณะ
ความเสื่อมโทรมและแตกดับแห่งกระบวนการของชีวิตนั้น สาหรับปุถุชน ชรามรณะนี้ย่อมคุกคาม
บีบคั้น ทั้งโดยชัดแจ้งและแฝงซ่อน (อยู่ในจิตส่วนลึก) ตลอดเวลา ดังนั้นในวงจรชีวิตของปุถุขน
ชรามรณะจึงพ่วงเข้ามาด้วย โสกะ ปริเทวะทุกข์ โทมนัส อุปายาส ซึ่งเรียกรวมว่าความทุกข์
นั่นเอง คาสรุปของปฏิจจสมุปบาทจึงมีว่า “กองทุกข์ทั้งปวงจึงเกิดมีด้วยอาการอย่างนี้”๑๙
ในนิพเพธิกสูตร พระพุทธเจ้าตรัสแสดงว่า ตัณหา เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ กล่าวคือ
สมุทัยแห่งทุกข์ ในที่นี้หมายเอาเฉพาะตัณหา หากถือตามปฏิจจสมุปบาท “เวทนาเป็นปัจจัย
ตัณหาจึงมี” และ “ตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี ” หมายความว่า เหตุเกิดแห่งเวทนาได้แก่
ตัณหา แต่ดังได้กล่าวแล้วในตอนต้น ปฏิจจสมุปบาทเป็นวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เรียกว่า
“ภวจักร” การตัดวงจรเพื่อ ให้ถึง ความดับ ทุกข์ ในนิพ เพธิกสูต รนี้ พระพุท ธเจ้า ทรงแสดงว่า
ตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ เมื่อ จะให้ทุกข์ดับ ก็ต้องดับที่เหตุคือตัณหา
ในพระไตรปิฎก มีกล่าวถึงตัณหาและความสิ้นไปแห่งตัณหาหลายแห่ง เช่น ตัณหักขย
สูตร ว่าด้วยมรรคและปฏิปทา เพื่อความสิ้นตัณหา และตัณหานิโรธสูตร ว่าด้วยมรรคและปฏิปทา
เพื่อความดับตัณหา แต่ไม่ได้ระบุว่าตัณหาประเภทใด คือตัณหา ๓, ตัณหา ๖, หรือตัณหาวิจริต
๑๐๘ แต่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหา พระพุทธองค์ใช้โพชฌงค์ ๗ ประการ๒๐ ในตัณหาสูตร ว่า
ด้วยตัณหา ทรงจาแนกเป็น ๓ คือกามตัณหา, ภวตัณหา,วิภวตัณหา และทรงแสดงข้อปฏิบัติเพื่อ
ความดั บ ตั ณ หาด้ ว ยอริ ย มรรคมี อ งค์ ๘ ๒๑ ทั้ ง ๓ สู ต รนี้ มี ที่ ม าในสั ง ยุ ต ตนิ ก าย มหาวรรค
พระไตรปิฎกเล่ม ๑๙
ในจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๑) มีตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา
กล่าวถึงลักษณะของตัณหาวิจริต ๑๘ ซึ่งจาแนกออกไปเป็น ๓๖ และ ๑๐๘ อย่าง ที่อาศัยขันธ
ปัญจกภายใน แต่ในพระสูตรนี้ทรงแสดงตัณหาเชิงวัฏฏะ คือสภาวธรรม เป็นสมุทยวาร ไม่ได้

๑๘
๑๙

๑๗๔.

๒๐
๒๑

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๒-๓.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔๖, หน้า
ส.ม. (ไทย) ๑๙/๒๐๗-๒๐๘/๑๓๘-๑๔๐.
ส.ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐/๙๘-๙๙.

พระครูสาครธรรมรัตน์ และคณะ

~ ๑๙๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

แสดงเชิงวิวัฏฏะ คือนิโรธคามินีปฏิปทา๒๒ ส่วนตัณหาสูตร ในขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ตรัสแสดง
ตัณหา ๓ ในฐานะเครื่องผูกสัตว์ไว้ในสังสารวัฏ แต่ไม่ได้แสดงข้อปฏิบัติเพื่อดับตัณหาไว้๒๓
ตัณหาสูตร ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตรัสแสดงตัณหา ๖ ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะปัญจ
ขันธกภายใน ตามอายตนะภายใน ๖ มีรูป ตัณหา เป็นต้น ก็ตรัสเพียงว่าเป็นไตรลักษณ์ แต่ไม่ได้
แสดงวิธีการดับตัณหาไว้๒๔ ตัณหาสูตร ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค ตรัสแต่เพียงว่า โลกถูกตัณหา
พาไป ตัณหาเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอานาจ ตรัสแสดงไว้โดยไม่ได้จาแนกว่า
ตัณหาประเภทใด และมีวิธีดับได้อย่างไร ๒๕ อนึ่ง ในตัณหาสูตร ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
ทรงแสดงว่า ตัณหา ๖ มีรูปตัณหา เป็นต้น ว่าเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค
เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ๒๖
ในทางพระอภิธรรม องค์ธรรมของตัณหา ท่านสงเคราะห์ลงในโลภะเจตสิก ๒๗ คือ
กามตัณหานั้น ได้แก่โลภะเจตสิกในโลภทิฏฐิวิปยุต ๔ ดวง ส่วนภวตัณหา ได้แก่โลภเจตสิกที่
ประกอบได้ในโลภมูลจิต ทั้ง ๘ ดวง และวิภวตัณหา ได้แก่โลภเจตสิกที่สัมปยุตด้วยอุจเฉททิฏฐิ ๔
ดวง คือต่างกันแต่ความเห็นว่าเที่ยงกับเห็นว่าสูญเท่านั้น
ตัณหาทั้ง ๒ นี้ ถ้าจะกล่าวโดยพิศดารแล้ว ก็มีจานวน ๑๐๘ คือ อายตนะ ๑๒ ใน
ตัณหา
(กาม ภว และวิภว) รวมเป็น ๖ และประกอบด้วยกาลทั้ง คือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
จึงเป็นจานวน ๑๐๘ ทั้งนี้แจกแจงโดยวัตถุที่เป็นอารมณ์ของตัณหาคือ
๑. ถ้ากล่าวโดยมัชฌิมา คืออย่างกลาง ก็ได้แก่ตัณหา
๒. ถ้ากล่าวโดยย่อ ก็ได้แก่โลภเจตสิกอย่างเดียวเท่านั้น
ถ้าตัณหาเหล่านี้ เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์จริง มีการทาให้เกิดขึ้นเป็นภพใหม่เป็นต้น
โดยเหตุ นี้ ท่ า นจึ ง เรี ย กตั ณ หาเหล่ า นี้ ว่ า ทุ ก ขสมุ ทั ย เพราะเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์ คื อ ได้ แ ก่
สภาวธรรม ๑๖๐ หรือได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ เป็นต้นนั่นเอง
ในทุกขสมุทัยสัจ มีสภาพใจความที่ทาให้เป็นไป ๔ อย่าง คือ
๑. มีการบารุงให้ทุกข์เกิดขึ้นหรือเจริญขึ้นมากมาย
๒. ย่อมชักนามาซึ่งทุกข์ให้ตั้งอยู่ยืดยาว
๓. ย่อมประกอบหรือร้อยรัดไว้ มีให้ทุกข์พ้นไปได้
๔. ย่อมเป็นสภาพที่กังวล ขัดขวางไว้มิให้พ้นจากทุกข์๒๘
๒๒

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๙/๓๑๑-๓๑๓.
ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๕๘/๔๑๒-๔๑๓.
๒๔
ส.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๙๕/๒๙๕.
๒๕
ส.ส. (ไทย) ๑๕/๖๓/๗๔.
๒๖
ส.ข. (ไทย) ๗/๓๑๙/๓๓๒-๓๓๓.
๒๗
อภิ.วิ.อ. (ไทย) ๕๘/๑๕๙.
๒๘
ขุ.ป.อ. (ไทย) ๕๐/๒๖.
๒๓

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๙๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตัณหาทั้ง ๓ นี้เป็นธรรมที่ควรจะละให้หมดไปหรือให้สิ้นไป ฉะนั้นตัณหา จึงเป็น
ปหานตัพพธรรม คือเป็นธรรมในประเภทที่ต้องละ ไม่ใช่เป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้ หรือควรเจริญ
ให้เกิดขึ้น
ความดับทุกข์ตามหลักนิโรธ โดยนิโรธสัจเป็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้
เห็นถึง ความเป็นเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันกับปฏิจจสมุปบาท ที่เกิดขึ้นและดับไปตามอานาจแห่ง
เหตุปัจจัย อริยสัจ ๔ ที่ทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตร ประกอบด้วยทุกขนิโรธ หรือเรียกสั้นๆ
ว่า นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ในธรรมจักกัปปวัตนสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงการดับทุกข์ว่า อิท
โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺ
โค มุตฺติ อนาลโย๒๙ แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ความดับตัณหาไม่
เหลือด้วยวิราคะ ความสละ ความสละทิ้ง ความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา”๓๐
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ในอริยสัจ ๔ จึงมีความสอดคล้องกันในฐานะที่เป็น
เหตุเป็นผลกันเช่นเดียวกันกับหลักปฏิจจสมุปบาท กล่าวคือไม่มีสิ่งใดที่สามารถเกิดขึ้นได้เองโดย
ไม่มีเหตุปัจจัย ส่วนในหลักอริยสัจ ๔ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเราจะเห็นได้ว่าที่เราต้องเกิดมารับ
ผลกรรมในภพชาติต่างๆ ก็เกิดจากกิเลส คือ ตัณหา ซึ่งทาให้สัตว์โลกต้องดิ้นรนทากรรมกันต่อไป
จึงต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ประสบกับความทุกข์วนเวียนอย่างนี้อย่างไม่รู้จักจบสิ้นตราบเท่าที่ยังไม่
รู้จริงในหลักอริยสั จ ๔ และปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
ในกัมมนิโรธสูตรว่า ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรม คืออริยมรรค
มีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ
(เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ดาริชอบ) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระทาชอบ)
สั ม มาอาชี ว ะ (เลี้ ย งชี พ ชอบ) สั ม มาวายามะ (พยายามชอบ) สั ม มาสติ (ระลึ ก ชอบ) และ
สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)๓๑
ความทุกข์ในนิพเพธิกสูตร (ทุกข์ในอริยสัจ ๔) ก็มีกิเลส คือ ตัณหา (ความอยาก)
เป็นเหตุเกิดทุกข์ ซึ่งก็จัดอยู่ในส่วนของวิบากกรรมในสังสารวัฏ และจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏ
สงสาร จนกว่าจะบรรลุพระนิพพานจึงจะถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตคือ การไม่กลับมาเกิดอีก
ต่อไป สมดังพระพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะอริยสาวกรู้ชัดทุกข์อย่างนี้ รู้ชัดเหตุเกิดแห่ง
ทุกข์อย่างนี้รู้ชัดความต่างกันแห่งทุกข์อย่างนี้ รู้ชัดวิบากแห่งทุกข์อย่างนี้ รู้ชัดความดับแห่ งทุกข์
อย่างนี้ รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์อย่างนี้ เธอจึงรู้ชัดพรหมจรรย์ที่เป็นเหตุชาแรก
กิเลส เป็นที่ดับทุกข์นี้ เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่า เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ ความ
ต่างกันแห่งทุกข์ วิบากแห่งทุกข์ ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งทุกข์”๓๒ ฉะนั้น
๒๙

วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๔/๑๔.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๒.
๓๑
ส.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๔๖/๑๗๙-๑๘๐.
๓๒
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๙.
๓๐

พระครูสาครธรรมรัตน์ และคณะ

~ ๑๙๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

หลักธรรมในอริยมรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสั งกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นหลักปฏิบัติอันสาคัญในหลักอริยสัจจ์ ๔
เพราะเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ ซึ่งเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
๕. บทสรุป
จากการวิเคราะห์เรื่องทุกข์ในนิพเพธิกสูตร (ทุกข์ในอริยสัจ ๔) กับทุกข์ในปฏิจจสมุป
บาท ธรรมทั้ง ๒ หมวดนี้มุ่งแสดงเรื่องทุกข์ของชีวิตหรือวัฏฏะและวิวัฏฏะโดยทุกข์ในปฏิจจสมุป
บาทมุ่งแสดงกระบวนการเกิดขึ้นหรือดับไปของเหตุปัจจัยผลธรรมจึงเกิดขึ้ น ส่วนทุกข์ในนิพ
เพธิกสูตร (ทุกข์ในอริยสัจ ๔) มุ่งแสดงวัฏฏะและวิวัฏฏะโดยจาแนกออกเป็นส่วนๆ ทาให้เห็น
ธรรมทั้ง ๒ ฝ่ายได้อย่างชัดเจนกล่าวคือ (๑) ฝ่า ยวัฏฏะได้แก่ทุกขอริย สัจ และทุกขสมุท ยอริย
สัจ (๒) ฝ่ายวิวัฏฏะ ได้แก่ทุกขนิ โรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ (๑) ทุกข์ใน
นิพเพธิกสูตร (ทุกข์ในอริยสัจ ๔)กับทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทหมายถึงธรรม ๑๑ ประการ ได้แก่ชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัส อุปายาส การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก ความ
พลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักและการไม่ได้สิ่งที่ต้องการ (๒) เหตุเกิดแห่งทุกข์ใน
นิพ
เพธิกสูตร (ทุกขสมุทยในอริยสัจ ๔) กับทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลมกล่าวคือเพราะอวิชชา
เป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี ฯลฯ (๓)ความดับแห่งทุกข์ในนิพเพธิก
สูตร(ทุกขนิโรธในอริยสัจ ๔) กับปฏิจจสมุปบาทฝ่ายปฏิโลมที่แสดงถึงเหตุปัจจัยทั้งหลายดับความ
ทุกข์ในสังสารวัฏฏ์จึงดับตามไปด้วยซึ่งสภาวธรรมเหล่านี้บุคคลสามารถเข้า ถึง ได้จ ะต้องอาศัย
หลักการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์ ๘ (๔) อุบายให้ถึงความดับแห่งทุกข์ในนิพ เพธิกสูตร(ทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ)หมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ (๑) สัมมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาสังกัปปะ
(๓) สัมมาวาจา (๔) สัมมากัมมันตะ (๕) สัมมาอาชีวะ (๖) สัมมาวายามะ (๗) สัมมาสติ (๘)
สัมมาสมาธิข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นธรรมที่จะตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทได้ จะเห็นได้ว่าความทุกข์ใน
นิพเพธิกสูตร (ทุกข์ในอริยสัจ ๔) และความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทเป็นหลัก ธรรมเดียวกันต่างกัน
แต่เพียงว่า ปฏิจจสมุปบาทไม่ได้แสดงวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานเท่านั้นแต่ปฏิจจสมุป
บาทเป็นหลักธรรมที่ช่วยอธิบายความเป็นไปของเหตุปัจจัยในอริยสัจ ๔ ว่าอริยสัจแต่ละข้อนั้น
เกิดขึ้นได้อย่างไรมีเหตุปัจจัยอย่างไรเป็นต้น
ความทุ ก ข์ ใ นนิ พ เพธิ ก สู ต รกั บ ปฏิ จ จสมุ ป บาทดั บ ได้ ด้ ว ยการบรรลุ ธ รรม โดย
พระพุทธศาสนาถือว่าการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เพราะเป็นการ
วนเวี ย นอยู่ ใ นกระแสหมุ น วนแห่ ง ความทุ ก ข์ กระแสของการเวี ย นเกิ ด เวี ย นตายที่ เ รี ย กว่ า
สังสารวัฏ คือ กิเลส กรรม วิบากเวียนกันอยู่อย่างนี้สาหรับปฏิจจสมุปบาท เมื่อจัดลงในวัฏฏะ ๓
ได้ดังนี้ (๑) อวิชชา ตัณหา อุปาทาน จัดเป็นกิเลสวัฏ (๒) สังขาร (กรรม) ภพ (ส่วนที่เป็นกรรม
ภพ) จัดเป็นกรรมวัฏ และ (๓) วิญญาณ นามรูป อายตนะ ผัสสะ เวทนา ภพ (ส่วนที่เป็นอุปัตติ
ภพ) ชาติ ชรามรณะ จัดเป็นวิ ปากวัฏ ฉะนั้นความทุกข์ในนิพเพธิกสูตร (ทุกข์ในอริยสัจ ๔) กับ
ทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทดับได้ด้วยการบรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๑๙๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

และพระอรหันต์ โดยตัดวงจรการเวียนตายเวียนเกิดที่เรียกว่าสังสารวัฏ ตามวงจรปฏิจจสมุปบาท
มีอวิชชาเป็นจุดเริ่มต้น และชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เป็นจุดสุดท้ายได้
อย่างสิ้นเชิงและตลอดไปโดยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสังสารอีกต่อไป
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