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โมทนพจน
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ นี้ เปนมงคลวารที่คุ ณนพพร
บุณยประสิทธิ์ จะมีอายุเต็ม ๖๐ ป ครบ ๕ รอบ ซึ่งถือกันวาเปน
รอบใหญ เปนมงคลสมัยอันสําคัญ
ในฐานะพุท ธศาสนิ ก ชนผูใ กล ชิ ดพระรั ต นตรัย ทานเจ า ของ
มงคลวารนั้น จึงตั้งใจจะบําเพ็ญบุญกิริยาพิเศษ ดวยธรรมทาน ที่
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวาเปนทานอันเลิศชนะทานทั้งปวง และได
แจงฉันทเจตนาที่จะพิมพหนังสือธรรม ๓ เลม คือ
๑. ไตรลักษณ
๒. ปฏิจจสมุปบาท
๓. ประโยชนสูงสุดของชีวิตนี้
หนังสือ ๓ เลม สามเรื่องนี้ ก็คือ บทที่ ๓ บทที่ ๔ และบทที่ ๖
ของหนังสือ พุทธธรรม เลมใหญ ซึ่งบัดนี้เพิ่งจัดพิมพเสร็จเปน พุทธ
ธรรม ฉบับปรับขยาย
คุณนพพร บุณยประสิทธิ์ เห็นวาธรรมบรรยายใน พุทธธรรม
๓ บทนี้ เปนเรื่องที่พุทธบริษัท เริ่มแตพระสงฆ นาจะสนใจและรูเขาใจ
อยางจริงจัง ควรไดรับการเผยแพรใหกวางขวาง จึงเลือกเปนหนังสือ
ธรรมทานสําหรับมงคลวารอันสําคัญนี้ และตั้งใจพิมพแยกเปน ๓ เลม
ต า งหากกั น เพื่ อ ให แ ต ล ะเล ม ไม ใ หญ เ กิ น ไป จะได เ หมาะกั บ การ
เผยแพรใหเปนประโยชนอยางแทจริง
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คุณนพพร บุณยประสิทธิ์ เปนผูศรัทธาอุปถัมภบํารุงวัดญาณเวศกวันตลอดมา ทั้งตนเองและครอบครัวไดใกลชิดวัดญาณเวศกวัน
เปนเวลายาวนาน พูดไดวาเทาอายุของวัดญาณเวศกวันนี้ คือเกินกวา
๒๐ ปแลว โดยพรอมทั้งคุณวิภาวี ไดรวมคณะของคุณแม คือ คุณ
โยมประภาศรี บุณยประสิทธิ์ มาทําบุญจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ
เปนประจําทุกสัปดาหอยางสม่ําเสมอ ตั้งแตระยะกอตั้งวัดญาณเวศกวันเรื่อยมา และไดรวมการบุญตางๆ รวมทั้งจาริกบุญ-จารึกธรรม ไป
นมัสการพุทธสังเวชนียสถานในอินเดียคราวใหญ ในป ๒๕๓๘
ขออนุโมทนาบุญกิริยาในมงคลสมัยนี้ ที่ไดเนนดานธรรมทาน
อันจะเปนการเสริมสรางสัมมาทัศนะ ซึ่งเปนรากฐานของสัมมาปฏิบัติ
ที่จะนําไปสูประโยชนสุขอันแทจริงและยั่งยืน แกประชาชนจํานวนมาก
สมตามพระพุทธประสงค ที่ไดทรงประกาศพระศาสนาไว
ในศรีโศภนมงคลวารที่ คุณนพพร บุณยประสิทธิ์ มีอายุครบ ๕
รอบนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาล ใหทานเจาของชาตกาล
อันครบรอบสําคัญนั้น พรอมทั้ง ครอบครัว ญาติ มิต ร วิ สสาสิกชน
เจริญงอกงามในธรรมและความสุข มีปติปราโมทย ในบุญกุศลที่ได
บําเพ็ญเพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนาและสังคมสวนรวม จงมีใจ
เอิ บ อิ่ ม ผ อ งใสเบิ ก บาน เป น พลั ง ที่ จ ะทํ า กุ ศ ลเพื่ อ พระศาสนาและ
มหาชนยิ่งขึ้นไป พรั่งพรอมดวยสรรพพรชัย ตลอดไปทุกเมื่อ
พระพรหมคุณาภรณ (ปยุตฺโต)
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

นิทานพจน
(ในการพิมพครั้งที่ ๑ ของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร)

หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย นี้ ก็คือ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ นั่นเอง แตในการพิมพครั้งใหมนี้ ไดตัด
ปรับชื่อใหสั้นเขา เพื่อจํางายเรียกไดสะดวก
นั บ แต ค ณะระดมธรรม และธรรมสถานจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดพิมพหนังสือนี้ขึ้นเปนครั้งแรก เสร็จเมื่อวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงบัดนี้ เกือบเต็ม ๓๐ ป ระหวางกาลที่ผานมา
ไดมีการพิมพซ้ําหลายครั้ง แตพิมพไดเพียงซ้ําตามเดิม และการ
พิมพ มีคุ ณ ภาพดอ ย เนื่อ งจากเมื่ อ แรกพิมพ นั้น การพิ มพ อ ย า ง
ก า วหน า ที่ สุ ด มี เ พี ย งระบบคอมพิ ว กราฟ ก ที่ จั ด ทํ า เป น แผ น
อาร ต เวิร ค ซึ่ ง คงอยูไม น านก็ ผุ พั ง ไป แล ว ต อ จากนั้ น ตอ งใช วิ ธี
ถายภาพจากหนังสือรุนเกา โดยเลือกหนังสือเลมที่เห็นวาอานชัด
ที่สุดเทาที่จะหาไดมาถายแบบพิมพใชกันอยางพอใหเปนไป
ระหว า งนั้ น ผู ศ รั ท ธามี น้ํ า ใจหลายท า น หลายคณะ ได
พยายามนํ า ข อ มู ล หนั ง สื อ พุ ท ธธรรม ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง และขยาย
ความ นั้น จัดพิมพเปนขอมูลคอมพิวเตอร และกาวไปไดมาก แตมี
ขอติดขัดที่ซับซอนบางอยาง ที่ทําใหไมลุลวง จนกระทั่งวันหนึ่ง ได
ทราบวา นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ กําลังดําเนินการนําขอมูล
หนังสือนี้ลงในคอมพิวเตอร ที่จังหวัดเชียงใหม แมวาตอมา สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดลจะไดนําขอมูล พุทธธรรมฯ ลงใน
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โปรแกรมพระไตรปฎกคอมพิวเตอร BUDSIR VI เสร็จสิ้นอยาง
รวดเร็วใน พ.ศ. ๒๕๕๐ แตคุณหมอณรงคก็ยังทํางานของตนเปน
อิสระตอไป
ในที่ สุ ด ณ วั น ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะที่ ผู เ ขี ย น
พํานักอยูที่สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี
นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ ไดเดินทางไปกับคุณสุรเดช พรทวี
ทั ศ น (ผู ต น คิ ด สายนี้ ) และคุ ณ นริ ศ จรั ส จรรยาวงศ นํ า
ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ ที่จัดเรียงครบจบเลมแลว พรอมทั้งดัชนี ไปถวาย
เวลาผานมา เมื่อผูเขียนพํานักอยูที่ศาลากลางสระ สถาน
พํ า นั ก สงฆ ส ายใจธรรม เขาสํ า โรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา ติดตอกันอีก ๒ พรรษา หลังสิ้นพรรษาแรกแลว ถึงวันที่
๒๙ ธั น วาคม ๒๕๕๓ จึ ง ได มี โ อกาสเริ่ ม งานตรวจชํ า ระ
ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรมฯ ที่ไดรับถวายไวครึ่งป
เศษแลวนั้น และเพิ่มเติมจัดปรับใหพรอมที่จะพิมพเปนเลมหนังสือ
ประจวบวาตลอดชวงเวลาทํางานนี้ อาการอาพาธโรคตางๆ
ทั้งเกาและใหม ไดรุนแรงขึ้ น กับทั้งโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตที่
คอนขางเสี่ยงชีวิต ก็แทรกซอนเขามา เปนเหตุใหงานไมราบรื่นบาง
ในบางชวง แตในที่สุด งานตรวจชําระเนื้อหนังสือก็เสร็จจบเลมเมื่อ
ขึ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และไดสงขอมูลเนื้อหนังสือไปใหคุณ
หมอณรงคจัดปรับ (update) ดัชนีใหลงตัว
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โดยทั่วไป เนื้อหนังสือ พุทธธรรมฯ นี้ ก็คงตามเดิม แตเมื่อ
ทํางานตรวจชําระและใชขอมูล คอมพิวเตอร เปนโอกาสที่จะจัด
ปรับไดสะดวก จึงไดจัดรูปใหอานงายขึ้น โดยเฉพาะซอยยอหนาถี่
ขึ้นอยางมาก และไดแทรกเพิ่มคําอธิบายในที่ตางๆ ตามสมควร
ที่ควรสังเกตคือ ไดนํา “บทความประกอบ” ทั้งหมดของภาค
๑ แยกออกไปจัดรวมไวตางหากเปนภาค ๓ คืออยูทายเลม และได
เพิ่มบทความประกอบอีก ๑ บท (บทความประกอบที่ ๖: ความสุข
๒: ฉบับประมวลความ) เปนบทสุดทาย ทําใหหนังสือนี้มีจํานวนบท
ทั้งเลมเพิ่มจาก ๒๒ เปน ๒๓ บท
อนึ่ ง ใน พุ ท ธธรรมฯ นี้ มี ต ารางและภาพหลายแห ง เมื่ อ
ถายภาพจากหนังสือเกา ก็ไมชัด พระชัยยศ พุทฺธิวโร จึงไดเขียน
ตารางและภาพเหลานั้นแทนให ๒๔ หนวย อีกทั้งตอมาไดมาพัก
ไมไกลกันบนภูเขา เมื่อเห็นภาพใดไมชัด ก็ทําใหมให และเมื่อเนื้อ
หนังสือเสร็จ ก็ไดชวยอานพิสูจนอักษรดวย
ในที่สุด เมื่อมองรวมทั้ งเลม ชื่อเดิมของหนังสือ ที่ วา พุทธ
ธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นั้นยืดยาวเกินไป จึงเรียกใหม
ใหงายและสะดวกขึ้นเปน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
มีความประจวบพอดีเปนศรีศุภกาล ที่ทุกอยางจําเพาะมาลง
ตัวกันเองใหหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย นี้เสร็จ ในชวงแหง
มหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ใน
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
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โดยเฉพาะงานนี้ ดังที่กลาวแลว เปนการจัดการเนื้อหนังสือ
ที่เปนขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งตองอาศัยอุปกรณการทํางานที่มีราคา
สูงเปนหมื่นๆ บาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมทั้งสวนชุดคําสั่ง
หรือซอฟตแวร จําเพาะวา ในป ๒๕๕๓ ทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่
ไดใชมาก็เสีย คงหมดอายุ และซอฟตแวรที่มีอยูก็ลาสมัยมาก ใช
ทํางานขอมูลคอมพิวเตอรที่คุณหมอณรงคจัดทําและนํามาถวาย
ไมได จึงไดอาศัยไวยาวัจกรคือลูกศิษย ผูถือบัญชีนิตยภัตหลวง
จัดจายไดอุปกรณ ๒ อยางนั้นมา เปนอันใหทํางานสําเร็จไดดวย
พระบรมราชูปถัมภที่สืบมาตามราชประเพณี จึงถือความสําเร็จ
แหงหนังสือธรรมทานนี้ เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราช
กุศล ในมหามงคลสมัยอันพิเศษที่มาถึง
การทําหนังสืออันเปนสาระของงาน สําเร็จในชวงมหามงคล
สมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ดังไดกลาว สวนการพิมพ
หนังสืออันเปนขั้นที่จะทําสาระนั้นใหปรากฏและบังเกิดประโยชน
แกมหาชน เปนภารกิจตางหาก ซึ่งสืบตอออกไปจากความเสร็จสิ้น
ของสาระนั้น และการพิมพนั้นมาลุลวงใน พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเปน
กาละที่บรรจบ ๒๖ ศตวรรษแหงการประดิษฐานพระพุทธธรรม ที่
นับแตการบรรลุโพธิญาณ และการทรงแสดงปฐมเทศนา ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา
การพิ ม พ ห นั ง สื อ พุ ท ธธรรมฯ อั น ใช ข อ มู ล ที่ ต รวจจั ด ใน
คอมพิวเตอรนี้ เปนธรรมทานครั้งพิเศษ ซึ่งสําเร็จดวยทุนบริจาค
ตามพิน ัย กรรมของ น.ส. ชมพูนุท กมลโชติ ในกองทุน ป. อ.

จ

นิทานพจน

ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม ที่คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดตั้ง
ไว และทุนบริจาคตามมฤดกปณิธานของ น.ส. ชุณหรัชน สวัสดิฤกษ ทั้งนี้ เปนกุศ ลกิริยาของผู ศรัทธา ที่ไดขวนขวายสนองบุญ
เจตนาของทานผูที่ไดตั้งมโนปณิธิไว นับวาเปนความรวมใจในการ
ทํากุศลใหญครั้งสําคัญ
บัดนี้ ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานที่ตั้งไว ขอทุก
ทานผูเกื้อหนุนในบุญการ จงเจริญดวยความเกษมสันตและสรรพ
กุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพื่อความเจริญไพบูลยแหง
ประโยชนสุขของปวงประชาตลอดกาลยืนนาน
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๙ พ.ย. ๒๕๕๔ – ๕ ม.ค. ๒๕๕๕

อักษรยอชื่อคัมภีร*
เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา
(ที่พิมพตัวเอน คือ คัมภีรในพระไตรปฎก)
องฺ.อ.

องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกถา
(มโนรถปูรณี)

องฺ.อฏก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต
องฺ.เอก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต
องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต
องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต
องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต
องฺ.ติก.
องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต
องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต
องฺ.ทุก.
องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต
องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต
องฺ.ปฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต
องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต
อป.อ.

อภิ.ก.
อภิ.ธา.
อภิ.ป.
อภิ.ปุ.
อภิ.ยมก.
อภิ.วิ.
อภิ.สํ.

อปทาน อฏฺฐกถา
(วิสุทฺธชนวิลาสินี)

อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ
อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา
อภิธมฺมปฏก ปฏาน
อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺตฺติ
อภิธมฺมปฏก ยมก
อภิธมฺมปฏก วิภงฺค
อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณี

อิติวุตฺตก อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
อุ.อ., อุทาน.อ. อุทาน อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)

ขุ.อุ.
ขุ.ขุ.
ขุ.จริยา.
ขุ.จู.
ขุ.ชา.
ขุ.เถร.
ขุ.เถรี.
ขุ.ธ.
ขุ.ปฏิ.
ขุ.เปต.
ขุ.พุทฺธ.
ขุ.ม.,ขุ.มหา.
ขุ.วิมาน.
ขุ.สุ.

ขุทฺทกนิกาย อุทาน
ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา
ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก
ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส
ขุทฺทกนิกาย ชาตก
ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา
ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส
ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต

ขุทฺทก.อ.

ขุทฺทกปาฐ อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถโชติกา)
จริยาปิฏก อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
ชาตกฏฺฐกถา
เถรคาถา อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
เถรีคาถา อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
ทีฆนิกาย อฏฺฐกถา
(สุมงฺคลวิลาสินี)

จริยา.อ.
ชา.อ.
เถร.อ.
เถรี.อ.

อิติ.อ.

ขุ.อป.
ขุ.อิติ.

ขุทฺทกนิกาย อปทาน
ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก

ที.อ.

ที.ปา.
ที.ม.
ที.สี.

ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค
ทีฆนิกาย มหาวคฺค
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค

7

อักษรยอชื่อคัมภีร
ธ.อ.
นิทฺ.อ.
ปญฺจ.อ.
ปฏิสํ.อ.
เปต.อ.
พุทฺธ.อ.
ม.อ.

ธมฺมปทฏฺฐกถา
นิทฺเทส อฏฺฐกถา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
ปญฺจปกรณ อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฺฐกถา
(สทฺธมฺมปกาสินี)
เปตวตฺถุ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี)
พุทฺธวํส อฏฺฐกถา
(มธุรตฺถวิลาสินี)
มชฺฌิมนิกาย อฏฺฐกถา
(ปปญฺจสูทนี)

ม.อุ.
ม.ม.
ม.มู.

มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก

มงฺคล.
มิลินฺท.

มงฺคลตฺถทีปนี
มิลินฺทปญฺหา

วินย.

วินยปฏก

วินย.อ.

วินย อฏฺฐกถา
(สมนฺตปาสาทิกา)
วินย.ฏีกา วินยฏฺฐกถา ฏีกา
(สารตฺถทีปนี)

วิภงฺค.อ. วิภงฺค อฏฺฐกถา
(สมฺโมหวิโนทนี)
วิมาน.อ. วิมานวตฺถุ อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค
วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา
(ปรมตฺถมญฺชุสา)
สงฺคณี อ. สงฺคณี อฏฺฐกถา
(อฏฺฐสาลินี)
สงฺคห.
อภิธมฺมตฺถสงฺคห
สงฺคห.ฏีกา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา
(อภิธมฺมตฺถวิภาวินี)
สํ.อ.
สํยุตฺตนิกาย อฏฺฐกถา
(สารตฺถปกาสินี)

สํ.ข.
ส.นิ.
ส.ม.
ส.ส.
สํ.สฬ.

สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค
สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค
สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค
สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค
สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค

สุตฺต.อ.

สุตฺตนิปาต อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถโชติกา)

____________________________________________________________
* หลังจากพิมพหนังสือนี้เปนฉบับขยาย ครั้ง แรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ แลว มีคัมภีรที่ตีพิมพใน
อักษรไทยทยอยเพิ่มขึ้นมาไมนอย แตในการพิมพครั้งนี้ ยังคงไวตามบัญชีเกา; สําหรับคัมภีร
ชั้นฎีกา แมที่ไมแสดงไว ก็พึงเขาใจไดเอง ตามแนววิธีในการใชคําวา “ฏีกา” หรืออักษรยอ “ฏี.” ไป
ตอทายอักษรยอของคัมภีรในพระไตรปฎก เปน ที.ฏีกา หรือ ที.ฏี. เปนตน ทํานองเดียวกับอรรถกถา
ที่นํา อ. ไปตอทายเปน ที.อ., ม.อ., สํ.อ. ฯลฯ

สารบัญ
นิทานพจน

ก

พุทธธรรม หรือ กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรับชีวิต

๑

ชีวิต เป็นไปอย่างไร?
ปฏิจจสมุปบาท

๑

ตัวกฎ หรือตัวสภาวะ
๑. ฐานะและความสําคัญ
๒. ตัวบทและแบบความสัมพันธ ในหลักปฏิจจสมุปบาท
๑) หลักทั่วไป
๒) หลักแจงหัวขอ หรือ หลักประยุกต
๓. การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท
๔. ความหมายโดยสรุป เพื่อความเขาใจเบื้องตน
- ทุกขตา ๓
๕. คําอธิบายตามแบบ
ก. หัวขอและโครงรูป
ข. คําจํากัดความองคประกอบ หรือหัวขอ ตามลําดับ
ค. ตัวอยางคําอธิบายแบบชวงกวางทีส่ ุด
๖. ความหมายในชีวิตประจําวัน
ความหมายเชิงอธิบาย
คําอธิบายแสดงความสัมพันธอยางงาย
คําอธิบายแสดงความสัมพันธเชิงขยายความ
ตัวอยางกรณีปลีกยอยในชีวิตประจําวัน
ความหมายลึกลงไปขององคธรรมบางขอ
- อุปาทาน ๔

๑
๑
๕
๖
๖
๑๑
๑๖
๑๗
๓๘
๓๘
๔๐
๔๔
๕๘
๖๒
๖๔
๖๘
๘๒
๘๗
๙๔

สารบัญ
ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา
ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะปจจยาการทางสังคม
หมายเหตุ: การตีความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท

ฌ
๑๐๓
๑๑๖
๑๒๕

บันทึกพิเศษทายบท
บันทึกที่ ๑: ธรรมนิยาม ๑ และ ธรรมนิยาม ๓
บันทึกที่ ๒: ตัวเรา ของเรา ตัวกู ของกู
บันทึกที่ ๓: เกิดและตายแบบปจจุบัน
บันทึกที่ ๔: ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม
บันทึกที่ ๕: ปญหาการแปลคําวา “นิโรธ”
บันทึกที่ ๖: ความหมายยอขององคธรรม ในปฏิจจสมุปบาท
บันทึกที่ ๗: ความหมายของภวตัณหา และวิภวตัณหา

๑๓๐
๑๔๘
๑๕๔
๑๕๕
๑๖๐
๑๖๒
๑๖๓

ญ

พุทธธรรม

หนาวาง

พุทธธรรม
หรือ

กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรับชีวิต

ชีวิตเปนไปอยางไร?

ปฏิจจสมุปบาท
การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี

ตัวกฎหรือตัวสภาวะ
๑. ฐานะและความสําคัญ
ปฏิจจสมุปบาท แปลพอใหไดความหมายในเบื้องตนวา การเกิดขึ้น
พรอมแหงธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกัน การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี
ขึ้น หรือการที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันมา
ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมอีกหมวดหนึ่ง ที่พระพุทธเจาทรง
แสดงในรูปของกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยูโดยธรรมดา ไม
เกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาทั้งหลาย
พุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติวาดังนี้
“ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็
ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม คือ อิทัปปัจจยตา1
1

เปนชื่อหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาท แปลตามตัวอักษรวา การประชุมปจจัยของสิ่ง
เหลานี้ หรือ ภาวะที่มีอันนี้ๆ เปนปจจัย; ในคัมภีรชั้นรองลงมา บางทีเรียกอีกชื่อหนึ่ง
วา ปจจยาการ แปลวา อาการที่เปนปจจัย (mode of conditionality)

๒

พุทธธรรม
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วาง
เป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้เข้าใจง่าย
และจึงตรัสว่า “จงดูสิ”
“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ”
“ภิกษุทั้งหลาย ตถตา (ภาวะที่เป็นอย่างนั้น) อวิตถตา
(ภาวะที่ไม่คลาดจากการเป็นอย่างนั้น) อนัญญถตา (ภาวะ
ที่ไม่ เป็นอย่ างอื ่น ) คือ อิ ทั ปปั จจยตา ดั งกล่าวมานี้แ ล
เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท”2
ความสําคัญของปฏิจจสมุปบาท จะเห็นไดจากพุทธพจนวา
“ผู้ใดเห็ นปฏิจ จสมุป บาท ผู้น ั ้น เห็ นธรรม ผู้ใดเห็น
ธรรม ผู้นั้น เห็นปฏิจจสมุปบาท”3
“ภิกษุทั้งหลาย แท้จริง อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ย่อม
มีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่า เมื่อสิ่งนี้มี
สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ฯลฯ
เมื่อใด อริยสาวกรู้ทั่วถึงความเกิดและความดับของโลก
ตามที่มันเป็นอย่างนี้ อริยสาวกนี้ เรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิ
สมบูรณ์ ก็ได้ ผู้มีทัศนะสมบูรณ์ ก็ได้ ผู้ลุถึงสัทธรรมนี้
ก็ได้ ว่าผู้ประกอบด้วยเสขญาณ ก็ได้ ผู้ประกอบด้วย
เสขวิชชา ก็ได้ ผู้บรรลุกระแสธรรมแล้ว ก็ได้ พระอริยะผู้
มีปัญญาชําแรกกิเลส ก็ได้ ผู้อยู่ชิดประตูอมตะ ก็ได้”4

2

3
4

สํ.นิ.๑๖/๖๑/๓๐; ขอใหเทียบความหมายที่ใชในภาษาอังกฤษ; ตถตา = objectivity,
อวิตถตา = necessity,
อนัญญถตา = invariability, อิทัปปจจยตา =
conditionality, ปฏิจจสมุปบาท = dependent origination
ม.มู.๑๒/๓๔๖/๓๕๙
สํ.นิ.๑๖/๑๘๔-๑๘๗/๙๔-๙๖ เปนตน

ปฏิจจสมุปบาท
“สมณะหรื อ พราหมณ์ เหล่ า ใดเหล่ า หนึ ่ ง

๓

รู ้ ช ั ด ธรรม
เหล่านี้ รู้ชัดเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ รู้ชัดความดับแห่ง
ธรรมเหล่านี้ รู้ชัดทางดําเนินถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้
ฯลฯ สมณะหรื อ พราหมณ์ เหล่ า นั ้ น แล จึ ง ควรแก่ ก าร
ยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และยอมรับได้ว่าเป็น
พราหมณ์ ในหมู ่ พ ราหมณ์ และจึ ง ได้ ช ื ่ อ ว่ า ได้ บ รรลุ
ประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็น
พราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน”5
อย า ง ไ ร ก็ ดี มี พุ ท ธ พ จ น ต รั ส เ ตื อน ไว ไม ให ป ร ะ ม า ท
หลักปฏิจจสมุปบาทนี้วา เปนหลักเหตุผลที่เขาใจงาย เพราะเคยมีเรื่องที่
พระอานนทเขาไปกราบทูลพระองค และไดตรัสตอบ ดังนี้
“น่าอัศจรรย์ ไม่เ คยมีมาเลย พระเจ้าข้า หลักปฏิจจสมุ ปบาทนี้ ถึงจะเป็ นธรรมลึ กซึ ้ง และปรากฏเป็นของ
ลึกซึ้ง ก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์ เหมือนเป็นธรรมง่ายๆ”
“อย่ า กล่ า วอย่ า งนั ้ น อย่ า กล่ า วอย่ า งนั ้ น อานนท์
ปฏิจจสมุปบาทนี้ เป็นธรรมลึกซึ้ง และปรากฏเป็นของ
ลึกซึ้ง เพราะไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้
แหละ หมู่สัตว์นี้จึงวุ่นวายเหมือนเส้นด้ายที่ขอดกันยุ่ง จึง
ขมวดเหมือนกลุ่มเส้นด้ายที่เป็นปม จึงเป็นเหมือนหญ้ามุง
กระต่ า ย และหญ้ า ปล้ อ ง จึ ง ผ่ า นพ้ น อบาย ทุ ค ติ
วินิบาต สังสารวัฏ ไปไม่ได้”6
5
6

สํ.นิ.๑๖/๔๑,๙๔-๕, ๓๐๖-๘/ ๑๙, ๕๓, ๑๕๘
สํ.นิ.๑๖/๒๒๔-๕/๑๑๐-๑

๔

พุทธธรรม

ผูศึกษาพุทธประวัติแลว คงจําพุทธดําริเมื่อครั้งหลังตรัสรูใหมๆ
กอนเสด็จออกประกาศพระศาสนาไดวา ครั้งนั้น พระพุทธเจาทรงนอม
พระทัยไปในทางที่จะไมทรงประกาศธรรม ดังความในพระไตรปฎกวา
“ภิกษุทั้งหลาย เราได้มีความดําริเกิดขึ้นว่า ‘ธรรมที่เรา
ได้บรรลุแล้วนี้ เป็นของลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก
สงบระงับ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิต
จึงจะรู้ได้’”
7
“ก็ แหละ หมู ่ ป ระชานี ้ เป็ น ผู ้ เริ ง รมย์ อ ยู ่ ด ้ ว ยอาลั ย
ยินดีอยู่ในอาลัย ระเริงอยู่ในอาลัย สําหรับหมู่ประชาผู้
เริงรมย์ รื่นระเริงอยู่ในอาลัย (เช่นนี้) ฐานะอันนี้ย่อมเป็น
สิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท
“แม้ฐานะอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ ความ
สงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดอุปธิทั้งปวง ความสิ้น
ตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน
“ก็ถ้าเราพึงแสดงธรรม และคนอื่นไม่เข้าใจซึ้งต่อเรา ข้อ
นั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เรา จะพึงเป็น
ความลําบากเปล่าแก่เรา”8
พุทธดําริตอนนี้ กลาวถึงหลักธรรม ๒ อยาง คือ ปฏิจจสมุปบาท
และนิพพาน เปนการย้ําทั้งความยากของหลักธรรมขอนี้ และความสําคัญ
ของหลักธรรมนี้ ในฐานะเปนสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสรู และจะทรงนํามาสั่ง
สอนแกหมูประชา
7
8

อาลัย = ความผูกพัน ความยึดติด สิ่งที่ติดเพลิน สภาพพัวพันอิงอาศัย ชีวิตที่ขึ้นตอ
ปจจัยภายนอก
วินย.๔/๗/๘; ม.มู.๑๒/๓๒๑/๓๒๓

ปฏิจจสมุปบาท

๕

๒. ตัวบทและแบบความสัมพันธ ในหลักปฏิจจสมุปบาท
พุทธพจน ที่เปนตัวบทแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น แยกไดเปน
๒ ประเภท คือ ที่แสดงเปนกลางๆ ไมระบุชื่อหัวขอปจจัย อยางหนึ่ง กับที่
แสดงเจาะจงระบุชื่อหัวขอปจจัยตางๆ ซึ่งสืบทอดตอกัน โดยลําดับเปน
กระบวนการ อยางหนึ่ง
อยางแรก มักตรัสไวนําหนาอยางหลัง เปนทํานองหลักกลาง หรือ
หลักทั่วไป
สวนอยางหลัง พบไดมากมาย และสวนมากตรัสไวลวนๆ โดยไม
มีอยางแรกอยูดวย อยางหลังนี้ อาจเรียกไดวาเปนหลักแจงหัวขอ หรือ
ขยายความ เพราะแสดงรายละเอียดใหเห็น หรือเปนหลักประยุกต เพราะ
นําเอากระบวนการธรรมชาติมาแสดงใหเห็นความหมายตามหลักทั่วไปนั้น
อนึ่ง หลักทั้ง ๒ อยางนั้น แตละอยางแบงออกไดเปน ๒ ทอน
คือ ทอนแรกแสดงกระบวนการเกิด ทอนหลังแสดงกระบวนการดับ เปน
การแสดงใหเห็นแบบความสัมพันธ ๒ นัย
ทอนแรกที่แสดงกระบวนการเกิด เรียกวา สมุทยวาร และถือวา
เป น การแสดงตามลํ าดั บ จึ ง เรี ย กว า อนุโ ลมปฏิจ จสมุ ปบาท เที ย บใน
อริยสัจเปนขอที่ ๒ คือ ทุกขสมุทัย
ทอนหลังที่แสดงกระบวนการดับ เรียกวา นิโรธวาร และถือวา
เปนการแสดงยอนลําดับ จึงเรียกวา ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในหลัก
อริยสัจเปนขอที่ ๓ คือ ทุกขนิโรธ
แสดงตัวบททั้ง ๒ อยาง ดังนี้

๖

พุทธธรรม
๑) หลักทั่วไป
ก. อิมสฺมึ สติ
อิมสฺสุปฺปาทา
ข. อิมสฺมึ อสติ
อิมสฺส นิโรธา

อิทํ
อิทํ
อิทํ
อิทํ

โหติ
อุปฺปชฺชติ
น โหติ
นิรุชฺฌติ9

เมื่อสิ่งนี้มี
สิ่งนี้จึงมี
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี
เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับ (ดวย)

พิจารณาตามรูปพยัญชนะ หลักทั่วไปนี้ เขากับชื่อที่เรียกวา
“อิทัปปจจยตา”10
๒) หลักแจงหัวขอ หรือ หลักประยุกต
ก. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ
วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ
นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ
อุปาทานปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ
9
10

เพราะอวิชชาเปนปจจัย
เพราะสังขารเปนปจจัย
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
เพราะนามรูปเปนปจจัย
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เพราะผัสสะเปนปจจัย
เพราะเวทนาเปนปจจัย
เพราะตัณหาเปนปจจัย
เพราะอุปาทานเปนปจจัย
เพราะภพเปนปจจัย
เพราะชาติเปนปจจัย

สังขารจึงมี
วิญญาณจึงมี
นามรูปจึงมี
สฬายตนะจึงมี
ผัสสะจึงมี
เวทนาจึงมี
ตัณหาจึงมี
อุปาทานจึงมี
ภพจึงมี
ชาติจึงมี
ชรามรณะจึงมี

สํ.นิ.๑๖/๖๔, ๑๔๔/๓๓, ๗๘, ฯลฯ
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๒๔๖ ชี้วา หลักทั่วไปนี้ บางครั้งทานขยายความโดยแสดงเพียงปจจัย
เดียว ก็มี (เชน สํ.นิ.๑๖/๒๓๗/๑๑๗) เรียกวา เอกังคปฏิจจสมุปบาท (ปฏิจจสมุปบาทแบบหัวขอเดียว)

ปฏิจจสมุปบาท

๗

.........................................................................................................................................................

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ
ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ จึงมีพรอม
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งปวงนี้ จึงมีได ดวยประการฉะนี้
ข. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ
สงฺขารนิโรโธ
สังขารจึงดับ
สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ
สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ
ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ
เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ
ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
ชาตินิโรธา ชรามรณํ
เพราะชาติดับ ชรามรณะ (จึงดับ)
.................................................................................................................................................

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ
ความโศก ความคร่ําครวญ ทุกข โทมนัส ความคับแคนใจ ก็ดับ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ11
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้
11

วินย.๔/๑-๓/๑-๕; สํ.นิ.๑๖/๑-๓, ๑๔๔/๑, ๗๘, ฯลฯ

๘

พุทธธรรม

ขอใหสังเกตวา คําสรุปปฏิจจสมุปบาทนี้ บงวา เปนกระบวนการ
เกิดขึ้นและดับไปแหงความทุกข ขอความเชนนี้ เปนคําสรุปสวนมากของ
หลักปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏในที่ตางๆ
แตบางแหงสรุปวา เปนการเกิดขึ้นและสลายหรือดับไปของโลก ก็
มี โดยใชคําบาลีวา “อยํ โข ภิกฺขเว โลกสฺส สมุทโย – นี้แล ภิกษุ
ทั้งหลาย คือความเกิดขึ้นแหงโลก” “อยํ โข ภิกฺขเว โลกสฺส อตฺถงฺคโม –
นี้แล ภิกษุทั้งหลาย คือความดับสลายแหงโลก”12 หรือวา “เอวมยํ โลโก
สมุทยติ – โลกนี้ยอมเกิดขึ้นดวยอาการอยางนี้” “เอวมยํ โลโก นิรุชฺฌติ
13
– โลกนี้ยอมดับไปดวยอาการอยางนี”้
อยางไรก็ดี วาโดยความหมายที่แทจริงแลว คําสรุปทั้งสองอยางนี้
ไดความตรงกัน และเทากัน ปญหาอยูที่ความหมายของศัพท ซึ่งจะตองทํา
ความเขาใจกันตอไป
อนึ่ ง หลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาทนี้ ในคั ม ภี ร ที่ เ ป น ส ว นท า ยของ
พระไตรปฎก เริ่มปรากฏคําเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา “ปจจยาการ” (แปลวา
อาการที่สิ่งทั้งหลายเปนปจจัยแกกัน) และตอมา ในอรรถกถา-ฎีกา นิยม
ใชคําวาปจจยาการนั้นมากขึ้นจนปรากฏบอยครั้งกวาคําวาอิทัปปจจยตา
ในหลักที่แสดงเต็มรูปอยางในที่นี้ องคประกอบทั้งหมดมีจํานวน
๑๒ หัวขอ องคประกอบเหลานี้ เปนปจจัยเนื่องอาศัยสืบตอกันไปเปนรูป
วงเวียน ไมมีตน ไมมีปลาย คือไมมีตัวเหตุเริ่มแรกที่สุด (มูลการณ หรือ
The First Cause) การยกเอาอวิชชาตั้งเปนขอที่หนึ่ง ไมไดหมายความวา
อวิชชาเปนเหตุเบื้องแรก หรือเปนมูลการณของสิ่งทั้งหลาย แตเปนการตั้ง
12
13

สํ.นิ.๑๖/๑๖๔-๕/๘๗-๘
สํ.นิ.๑๖/๑๗๙-๑๘๖/๙๓-๙๕
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๙

หั ว ข อ เพื่ อ ความสะดวกในการทํ า ความเข า ใจ โดยตั ด ตอนยกเอา
องคประกอบอันใดอันหนึ่ง ที่เห็นวาเหมาะสมที่สุด ขึ้นมาตั้งเปนลําดับที่ ๑
แลวก็นับตอไปตามลําดับ
บางคราวทานปองกันมิใหมีการยึดเอาอวิชชาเปนมูลการณ โดย
แสดงความเกิดของอวิชชาวา “อวิชชาเกิด เพราะอาสวะเกิด อวิชชาดับ
เพราะอาสวะดับ – อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ”14
องคประกอบ ๑๒ ขอของปฏิจจสมุปบาทนั้น นับตั้งแตอวิชชา ถึง
ชรามรณะเทานั้น (คือ อวิชชา → สังขาร → วิญญาณ → นามรูป →
สฬายตนะ→ ผัสสะ→ เวทนา→ ตัณหา→ อุปาทาน→ ภพ→ ชาติ
→ ชรามรณะ)
สวน โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส (ความคับแคนใจ)
เปนเพียงตัวพลอยผสม เกิดแกผูมีอาสวกิเลสเมื่อมีชรามรณะแลว เปน
ตัวการหมักหมมอาสวะซึ่งเปนปจจัยใหเกิดอวิชชาหมุนวงจรตอไปอีก
ในการแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต พระพุทธเจามิไดตรัส
ตามลําดับ และเต็มรูปอยางนี้ (คือ ชักตนไปหาปลาย) เสมอไป การแสดง
ในลําดับและเต็มรูปเชนนี้ มักตรัสในกรณีเปนการแสดงตัวหลัก
แตในทางปฏิบัติซึ่งเปนการเริ่มตนดวยขอปญหา มักตรัสในรูป
ยอนลําดับ (คือ ชักปลายมาหาตน) เปน ชรามรณะ ←ชาติ ←ภพ ←
อุ ปาทาน ←ตั ณหา ←เวทนา ←ผัสสะ ←สฬายตนะ ←นามรูป
←วิญญาณ ←สังขาร ←อวิชชา15
14
15

ม.มู.๑๒/๑๓๐/๑๐๑
ดู สํ.นิ.๑๖/๒๒-๒๗, ๑๘๙/๕-๑๓, ๙๗ ฯลฯ

๑๐

พุทธธรรม

ในทางปฏิบัติเชนนี้ การแสดงอาจเริ่มตนที่องคประกอบขอหนึ่งขอ
ใดในระหวางก็ได สุดแตองคประกอบขอไหนจะกลายเปนปญหาที่ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาพิจารณา เชน อาจจะเริ่มที่ชาติ16 ที่เวทนา17 ที่วิญญาณ18 อยางใด
อยางหนึ่ง แลวเชื่อมโยงกันขึ้นมาตามลําดับจนถึงชรามรณะ (ชักกลางไป
หาปลาย) หรือสืบสาวยอนลําดับลงไปจนถึงอวิชชา (ชักกลางมาหาตน) ก็
ได หรืออาจเริ่มตนดวยเรื่องอื่นๆ ที่มิใชชื่อใดชื่อหนึ่งใน ๑๒ หัวขอนี้ แลว
ชักเขามาพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ได19
โดยนัยที่กลาวมา การแสดงปฏิจจสมุปบาท จึงไมจําเปนตองครบ
๑๒ หัวขออยางขางตน และไมจําเปนตองอยูในรูปแบบที่ตายตัวเสมอไป
ขอควรทราบที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ความเปนปจจัยแกกันของ
องคประกอบเหลานี้ มิใชมีความหมายตรงกับคําวา “เหตุ” ทีเดียว เชน
ปจจัยใหตนไมงอกขึ้น มิใชหมายเพียงเมล็ดพืช แตหมายถึง ดิน น้ํา ปุย
อากาศ อุณหภูมิ เปนตน ซึ่งเปนปจจัยแตละอยาง และการเปนปจจัยแก
กันนี้ เปนความสัมพันธที่ไมจําตองเปนไปตามลําดับกอนหลังโดยกาละ
หรือเทศะ เชน พื้นกระดาน เปนปจจัยแกการตั้งอยูของโตะ เปนตน20
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เชน สํ.นิ.๑๖/๑๐๗/๖๑
เชน ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๙
เชน สํ.นิ.๑๖/๑๗๘/๙๓
เชน สํ.นิ.๑๖/๒๘, ๒๔๖/๑๔, ๑๒๒, ฯลฯ
ในคัมภีรอภิธรรม แสดงความเปนปจจัยในอาการตางๆ ไวถึง ๒๔ แบบ (ดู ปฏฐาน
พระไตรปฎกบาลี เลม ๔๐-๔๕)

ปฏิจจสมุปบาท

๑๑

๓. การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท
หลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาทนี้ ถู ก นํ า มาแปลความหมายและอธิ บ าย
โดยนัยตางๆ ซึ่งพอสรุปเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้
๑. การอธิบายแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิต โดยตีความพุทธพจน
บางแหงตามตัวอักษร เชน พุทธดํารัสวา โลกสมุทัย21 เปนตน
๒. การอธิบายแบบแสดงกระบวนการเกิด – ดับแหงชีวิต และความทุกข
ของบุคคล ซึ่งแยกไดเปน ๒ นัย
๑) แสดงกระบวนการชวงกวางระหวางชีวิตตอชีวิต คือ แบบขามภพ
ขามชาติ เปนการแปลความหมายตามรูปศัพทอีกแบบหนึ่ง และ
เปนวิธีอธิบายที่พบทั่วไปในคัมภีรรุนอรรถกถา ซึ่งขยายความหมาย
ออกไปอยางละเอียดพิสดาร ทํ าใหกระบวนการนี้มีลักษณะเปน
แบบแผน มีขั้นตอนและคําบัญญัติเรียกตางๆ จนดูสลับซับซอนแก
ผูเริ่มศึกษา
๒) แสดงกระบวนการที่หมุนเวียนอยูตลอดเวลาในทุกขณะของการ
ดํารงชีวิต เปนการแปลความหมายที่แฝงอยูในคําอธิบายนัยที่ ๑)
นั่นเอง แตเล็งเอานัยอันลึกซึ้งหรือนัยประยุกตของศัพทตามที่เขาใจ
วาเปนพุทธประสงค (หรือเจตนารมณของหลักธรรม) เฉพาะสวนที่
เปนปจจุบัน วิธีอธิบายนัยนี้ยืนยันตัวเองโดยอางพุทธพจนในพระ
สูตรไดหลายแหง เชน ในเจตนาสูตร22 ทุกขนิโรธสูตร23 และโลก
21
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เชน สํ.นิ.๑๖/๑๖๔/๘๗
สํ.นิ.๑๖/๑๔๕/๗๘
สํ.นิ.๑๖/๑๖๓/๘๗

๑๒

พุทธธรรม
นิโรธสูตร24 เปนตน สวนในพระอภิธรรม มีบาลีแสดงกระบวนการ
แหงปฏิจจสมุปบาททั้งหมดที่เกิดครบถวนในขณะจิตอันเดียวไว
ดวย จัดเปนตอนหนึ่งในคัมภีรทีเดียว25

ในการอธิ บายแบบที่ ๑ บางครั้ง มี ผู พ ยายามตี ค วามหมายให
หลักปฏิจจสมุปบาทเปนทฤษฎีแสดงตนกําเนิดของโลก โดยถือเอาอวิชชา
เปนมูลการณ (The First Cause)26 แลวจึงวิวัฒนาการตอมาตามลําดับ
หัวขอทั้ง ๑๒ นั้น
การแปลความหมายอย า งนี้ ทํ า ให เ ห็ น ไปว า คํ า สอนใน
พระพุทธศาสนามีสวนคลายคลึงกับศาสนาและระบบปรัชญาอื่นๆ ที่สอน
วามีตัวการอันเปนตนเดิมสุด เชน พระผูสราง เปนตน ซึ่งเปนตนกําเนิด
ของสัตวและสิ่งทั้งปวง ตางกันเพียงวา ลัทธิที่มีพระผูสราง แสดงกําเนิด
และความเปนไปของโลกในรูปของการบันดาลโดยอํานาจเหนือธรรมชาติ
สวนคําสอนในพระพุทธศาสนา (ที่ตีความหมายอยางนี้) แสดงความเปนไป
ในรูปวิวัฒนาการตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติเอง
อยางไรก็ดี การตีความหมายแบบนี้ยอมถูกตัดสินไดแนนอนวา
ผิดพลาดจากพุทธธรรม เพราะคําสอนหรือหลักลัทธิใดก็ตามที่แสดงวา
โลกมีมูลการณ (คือเกิดจากตัวการที่เปนตนเดิมที่สุด) ยอมเปนอันขัด
24
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สํ.นิ.๑๖/๑๖๔/๘๗
อภิธรรมภาชนียแหงปจจยาการวิภังค, อภิ.วิ.๓๕/๒๗๔-๔๓๐/๑๘๕-๒๕๗
ผูตีความหมายอยางนี้ บางพวกแปลคํา “อวิชชา” วา สิ่งหรือภาวะที่ไมมีความรู จึง
อธิบายวา วัตถุเปนตนกําเนิดแหงชีวิต บางพวกแปลคํา “อวิชชา” วา ภาวะที่ไมอาจรู
ได หรือภาวะที่ไมมีใครรูถึง จึงอธิบายอวิชชาเปน God ไปเสีย สวนคําวา “สังขาร” ก็
ตีความหมายคลุมเอาสังขตธรรมไปเสียทั้งหมด ดังนี้เปนตน

ปฏิจจสมุปบาท

๑๓

ตอหลั กอิทัปปจจยตา หรือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ หลักปฏิจจสมุปบาท
แสดงเหตุผลเปนกลางๆ วา สิ่งทั้งหลายเปนปจจัยเนื่องอาศัยกัน เกิดสืบ
ตอกันมาตามกระบวนการแหงเหตุผลอยางไมมีที่สิ้นสุด มูลการณเปนสิ่งที่
เปนไปไมได ไมวาจะในรูปพระผูสรางหรือสิ่งใดๆ
ด ว ยเหตุ นี้ การแปลความหมายหลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาทให เ ป น
คําอธิบายวิวัฒนาการของโลกและชีวิต จึงเปนที่ยอมรับไดเฉพาะในกรณีที่
เปนการอธิบายใหเห็นความคลี่คลายขยายตัวแหงกระบวนธรรมชาติในทาง
ที่ เ จริ ญ ขึ้ น และทรุ ด โทรมเสื่ อ มสลายลงตามเหตุ ป จ จั ย หมุ น เวี ย นกั น
เรื่อยไป ไมมีเบื้องตน ไมมีเบื้องปลาย
เหตุ ผ ลอย า งหนึ่ ง สํ า หรั บ ประกอบการพิ จ ารณาว า การแปล
ความหมายอยางใดถูกตอง ควรยอมรับหรือไม ก็คือ พุทธประสงคในการ
แสดงพุ ท ธธรรม ซึ่ ง ต อ งถื อ ว า เป น ความมุ ง หมายของการทรงแสดง
หลักปฏิจจสมุปบาทดวย โดยเปนไปตามหลักความสอดคลองที่ยอนกลับ
มาบงบอกวา ความจริงของหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นอํานวยความมุงหมาย
เชิงปฏิบัติดังที่กลาว
ในการแสดงพุทธธรรมนั้น พระพุทธเจาทรงมุงหมายและสั่งสอน
เฉพาะสิ่งที่จะนํามาใชปฏิบัติใหเปนประโยชนในชีวิตจริงได เกี่ยวของกับ
ชีวิต การแกไขปญหาชีวิต และการลงมือทําจริงๆ ไมทรงสนับสนุนการ
พยายามเข าถึงสัจธรรมดวยวิธีครุนคิดและถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับ
ปญหาทางอภิปรัชญา ซึ่งเปนไปไมได ดวยเหตุนี้ การกําหนดความเปน
พุทธธรรม จึงพึงพิจารณาคุณคาทางจริยธรรมประกอบดวย

๑๔

พุทธธรรม

ในกรณีการแปลความหมายแบบวิวัฒนาการชนิดหมุนเวียนไมมี
ตนปลายนั้น แมจะพึงยอมรับได ก็ยังจัดวามีคุณคาทางจริยธรรม (คือ
คุณคาในทางปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชีวิตจริง) นอย หรืออยางไมมั่นใจ
เต็มที่ คือ ไดเพียงโลกทัศนหรือชีวทัศนอยางกวางๆ วา ความเปนไปของ
โลกและชี วิ ต ดํ า เนิ น ไปตามกระแสแห ง เหตุ ผ ล ขึ้ น ต อ เหตุ ป จ จั ย ใน
กระบวนการของธรรมชาติเอง ไมมีผูสราง ผูบันดาล และไมเปนไปลอยๆ
โดยบัง เอิญ ดั งนั้ น จึง เอื้อ หรื อนอมไปในทางที่ จะให เกิ ดคุ ณ คา ในทาง
ปฏิบัติ ๓ ประการตอไปนี้ คือ
๑. การมองเห็นตระหนักวา ผลที่ตองการ ไมอาจใหสําเร็จเพียง
ดวยความหวังความปรารถนา ดวยการออนวอนตอพระผูสรางหรืออํานาจ
เหนือธรรมชาติใดๆ หรือดวยการรอคอยโชคชะตาความบังเอิญ แตตอง
สําเร็จดวยการลงมือกระทํา คือ บุคคลจะตองพึ่งตนดวยการทําเหตุปจจัย
ที่จะใหผลสําเร็จที่ตองการนั้นเกิดขึ้น
๒. การกระทําเหตุปจจัยเพื่อใหไดผลที่ตองการ จะเปนไปได ตอง
อาศัยความรูความเขาใจในกระบวนการของธรรมชาตินั้นอยางถูกตอง จึง
ถื อ ป ญ ญาเป น คุ ณ ธรรมสํ า คั ญ คื อ ต อ งเกี่ ย วข อ งและจั ด การกั บ สิ่ ง
ทั้งหลายดวยปญญา
๓. การรูเขาใจในกระบวนการของธรรมชาติ วาเปนไปตามกระแส
แหงเหตุปจจัย ยอมชวยลดหรือทําลายความหลงผิดที่เปนเหตุใหเขาไปยึด
มั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายวาเปนตัวตนของตนลงได ทําใหเขาไปเกี่ยวของกับ
สิ่งทั้งหลายอยางถูกตองเปนประโยชนตามวัตถุประสงค โดยไมกลับตกไป
เปนทาสของสิ่งที่เขาไปเกี่ยวของนั้นเสีย ยังคงเปนอิสระอยูได

ปฏิจจสมุปบาท

๑๕

โลกทัศนและชีวทัศนที่กลาวนี้ แมจะถูกตอง และมีคุณคาตรง
ตามความมุงหมายของพุทธธรรมทุกประการ ก็ยังนับวาหยาบ ไมหนัก
แนนและกระชั้นชิดพอที่จะใหมั่นใจเด็ดขาดวาจะเกิดคุณคาทั้ง ๓ ประการ
นั้น (โดยเฉพาะประการที่ ๓) อยางครบถวนและแนนอน
เพื่อใหการแปลความหมายแบบนี้มีคุณคาสมบูรณยิ่งขึ้น จะตอง
พิ จ ารณากระบวนการหมุ น เวี ย นของธรรมชาติ ให ชั ด เจนถึ ง ส ว น
รายละเอียดยิ่งกวานี้ คือ จะตองเขาใจรูเทาทันสภาวะของกระบวนการนี้
ไมวา ณ จุดใดก็ตามที่ปรากฏตัวใหพิจารณาเฉพาะหนาในขณะนั้นๆ และ
มองเห็น กระแสความสื บตอ เนื่อ งอาศัยกันแห งเหตุปจจัย ทั้ งหลาย แม
ในชวงสั้นๆ เชนนั้นทุกชวง
เมื่อมองเห็นสภาวะแหงสิ่งทั้งหลายตอหนาทุกขณะโดยชัดแจง
เชนนี้ คุณคา ๓ ประการนั้น จึงจะเกิดขึ้นอยางครบถวนแนนอน และยอม
เปนการครอบคลุมเอาความหมายแบบวิวัฒนาการชวงยาวเขาไวในตัวไป
ดวยพรอมกัน
ในการแปลความหมายแบบที่ ๑ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ไมวาจะเปน
ความหมายอยางหยาบหรืออยางละเอียดก็ตาม จะเห็นวา การพิจารณาเพงไป
ที่โลกภายนอก คือเปนการมองออกไปขางนอก สวนการแปลความหมายแบบ
ที่ ๒ เนนหนักทางดานชีวิตภายใน สิ่งที่พิจารณาไดแกกระบวนการสืบตอแหง
ชีวิต และความทุกขของบุคคล เปนการมองเขาไปขางใน
การแปลความหมายแบบที่ ๒ นัยที่ ๑ เปนแบบที่ยอมรับและ
นําไปอธิบายกันมากในคัมภีรรุนอรรถกถาทั้งหลาย27 มีรายละเอียดพิสดาร
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ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๐๗-๒๐๖; วิภงฺค.อ.๑๖๘-๒๗๘ (เฉพาะหนา ๒๖๐-๒๗๘ แสดง
กระบวนการแบบที่เกิดครบถวนในขณะจิตอันเดียว)

๑๖

พุทธธรรม

และมีคําบัญญัติตางๆ เพิ่มอีกมากมาย เพื่อแสดงกระบวนการใหเห็นเปน
ระบบที่มีขั้นตอนแบบแผนชัดเจนยิ่งขึ้น แตในเวลาเดียวกัน ก็อาจทําให
เกิดความรูสึกตายตัวจนกลายเปนยึดถือแบบแผน ติดระบบขึ้นได พรอม
กับที่กลายเปนเรื่องลึกลับซับซอนสําหรับผูเริ่มศึกษา ในที่นี้จึงจะไดแยกไป
อธิบายไวตางหากอีกตอนหนึ่ง สวนความหมายตามนัยที่ ๒ ก็มีลักษณะ
สัมพันธกับนัยที่ ๑ ดวย จึงจะนําไปอธิบายไวในลําดับตอกัน

๔. ความหมายโดยสรุป เพื่อความเขาใจเบื้องตน
เพื่อความเขาใจอยางงายๆ กวางๆ ในเบื้องตน เห็นวา ควรแสดง
ความหมายของปฏิจจสมุปบาทไวโดยสรุปครั้งหนึ่งกอน
คําสรุปของปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นวาหลักปฏิจจสมุปบาท
ทั้ ง หมด เป น กระบวนการเกิ ด ดั บ ของทุ ก ข หรื อ หลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาท
ทั้งหมด มีความมุงหมายเพื่อแสดงความเกิด-ดับของทุกขเทานั้นเอง
คําวาทุกข มีความสําคัญและมีบทบาทมากในพุทธธรรม แมใน
หลั กธรรมสําคัญ อื่ นๆ เชน ไตรลัก ษณ และอริยสัจ ก็มีคําว าทุก ขเป น
องคประกอบสําคัญ จึงควรเขาใจคําวาทุกขกันใหชัดเจนกอน
ในตอนตน เมื่อพูดถึงไตรลักษณ ไดแสดงความหมายของทุกขไว
สั้นๆ ครั้งหนึ่งแลว แตในที่นี้ควรอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อศึกษาคําวา “ทุกข” ในพุทธธรรม ใหสลัดความเขาใจแคบๆ
ในภาษาไทยทิ้งเสียกอน และพิจารณาใหมตามความหมายในพุทธพจน ที่
แบง “ทุกขตา” (ภาวะแหงทุกข) เปน ๓ อยาง (ในพระไตรปฎก แสดงไว
เพียงชื่อขอธรรม ไมไดแสดงความหมาย)28 พรอมดวยคําอธิบาย29 ดังนี้
28

ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๕๑๐/๓๑๘; สํ.ม.๑๙/๓๑๙/๘๕ (๒ ที่มาแรก เปน
ภาษิตของพระสารีบุตร ที่ ๓ เปนพุทธพจน)
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๑๗

๑. ทุกขทุกขตา ทุกข ที่เปนความรูสึกทุกข คือ ความทุกขกาย
ทุกขใจ ไมสบาย เจ็บปวด เมื่อยขบ โศกเศรา เปนตน อยางที่
เขา ใจกัน โดยสามั ญ ตรงตามชื่ อ ตามสภาพ ที่ เรี ย กกั น ว า
ทุ ก ขเวทนา (ความทุ ก ข อ ย า งปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ประสบ
อนิฏฐารมณ หรือสิ่งกระทบกระทั่งบีบคั้น)
๒. วิปริณามทุกขตา ทุกขเนื่องดวยความผันแปร หรือทุกขที่แฝง
อยูในความผันแปรของสุข คือ ความสุขที่กลายเปนความทุกข
หรือทําใหเกิดทุกข เพราะความแปรปรวนกลับกลายของมันเอง
(ภาวะที่ตามปกติ ก็สบายดีเฉยอยู ไมรูสึกทุกขอยางใดเลย แต
ครั้ นได เสวยความสุ ขบางอย าง พอสุ ขนั้ นจางลงหรื อหายไป
ภาวะเดิมที่เคยรูสึกสบายเปนปกตินั้น กลับกลายเปนทุกขไป
เสมือนเปนทุกขแฝง ซึ่งจะแสดงตัวออกมาในทันทีที่ความสุขนั้น
จืดจางหรือเลือนลางไป ยิ่งสุขมากขึ้นเทาใด ก็กลับกลายเปน
ทุกขรุนแรงมากขึ้นเทานั้น เสมือนวาทุกขที่แฝงขยายตัวตามขึ้น
ไป ถาความสุขนั้นไมเกิดขึ้น ทุกขเพราะสุขนั้นก็ไมมี แมเมื่อยัง
เสวยความสุขอยู พอนึกวาสุขนั้นอาจจะตองสิ้นสุดไป ก็ทุกข
ดวยหวาดกังวล ใจหายไหวหวั่น ครั้นกาลเวลาแหงความสุขผาน
ไปแลว ก็หวนระลึกดวยความละหอยหาวา เราเคยมีสุขอยางนี้ๆ
บัดนี้ สุขนั้นไมมีเสียแลวหนอ)
๓. สั ง ขารทุ ก ขตา ทุ ก ข ต ามสภาพสั ง ขาร คื อ สภาวะของตั ว
สังขารเอง หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปจจัยไดแก
ขันธ ๕ (รวมถึง มรรค ผล ซึ่งเปนโลกุตรธรรม) เปนทุกข คือ
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วิสุทฺธิ.๓/๘๓; วิภงฺค.อ.๑๒๑ (เรียงตามพระบาลี = ๑. ทุกขทุกขตา ๒. สังขารทุกขตา
๓. วิปริณามทุกขตา, ที่นี้เรียงตามที่อรรถกถาอธิบาย)

๑๘

พุทธธรรม

เปนสภาพที่ถูกบีบคั้นดวยปจจัยที่ขัดแยง มีการเกิดขึ้น และ
การสลายหรือดับไป ไมมีความสมบูรณในตัวของมันเอง อยู
ในกระแสแหงเหตุปจจัย จึงเปนสภาพซึ่งพรอมที่จะกอใหเกิด
ทุก ข (ความรูสึ กทุก ขหรื อทุก ขเวทนา) แก ผู ไมรู เท า ทัน ต อ
สภาพและกระแสของมั น และเข า ไปฝ น กระแสอย า งทื่ อ ๆ
ดวยความอยากความยึด (ตัณหาอุปาทาน) อยางโงๆ (อวิชชา)
ไมเขาไปเกี่ยวของและปฏิบัติตอมันดวยปญญา
ทุ ก ข ข อ สํ าคัญ คื อ ขอ ที่ ๓ แสดงถึ ง สภาพของสัง ขารทั้ง หลาย
ตามที่มันเปนของมันเอง30.๑ แตสภาพนี้จะกอใหเกิดความหมายเปนภาวะ
ในทางจิตวิทยาขึ้นได ในแงที่วา มันไมอาจใหความพึงพอใจโดย
สมบูรณ300.๒ และสามารถกอใหเกิดทุกขไดเสมอ300.๓ แกผูเขาไปเกี่ยวของ
ดวยอวิชชาตัณหาอุปาทาน
ความที่กลาวมาตอนนี้ก็คือบอกใหรูวา ทุกขขอที่ ๓ นี้ กินความ
กวางขวางครอบคลุม ตรงตามความหมายของทุกขในไตรลักษณ (ที่วา
สังขารทั้งปวงเปนทุกข) ซึ่งอาจจะโยงตอไปเปนทุกขในอริยสัจ โดยเปนที่
ก อ ให เ กิ ด ผลของอวิ ช ชาตั ณ หาอุ ป าทาน ที่ ทํ า ให ขั น ธ ๕ ในธรรมชาติ
กลายเปนอุปาทานขันธ ๕ ของคนขึ้นมา
ถาจับเอาเวทนา ๓ (สุข ทุกข อุเบกขา) ซึ่งเปนเรื่องของความสุขความทุกขอยูแลว มาจัดเขาในทุกขตา ๓ ขอนี้ บางคนจะเขาใจชัดขึ้นหรือ
งายขึ้น ดังจะเห็นวา ทุกขเวทนานั้นเขาตั้งแตขอแรก คือเปนทุกขทุกข สุข
เวทนาเจอตั้งแตขอ ๒ คือเปนวิปริณามทุกข สวนอุเบกขาเวทนารอดมาได
30.๑-.๒-.๓

ทุกขในขอสังขารทุกขนี้ ถาเทียบความหมายในภาษาอังกฤษ บางทานอาจชัดขึ้น;
ทอนที่ ๑ = stress, conflict, oppression, unrest, imperfection; ทอนที่ ๒ =
unsatisfactoriness; และทอนที่ ๓ = state of being liable to suffering

ปฏิจจสมุปบาท

๑๙

สองขอ แตก็มาจอดที่ ขอ ๓ คือ เปนสังขารทุ กข หมายความวา แมแต
อุเบกขาก็คงอยูเรื่อยไปไมได ตองแปรปรวนผันแปร ขึ้นตอเหตุปจจัยของ
มัน ถาใครชอบใจติดใจอยากเพลินอยูกับอุเบกขา ก็พนทุกขไปไมได เพราะ
มาเจอขอที่ ๓ คือ สังขารทุกขตานี้ (อรรถ-กถาไขความวา อุเบกขาเวทนา
และบรรดาสังขารในไตรภูมิ เปนสังขารทุกข เพราะถูกบีบคั้นดวยการเกิด
สลาย)
เปนอันวา เวทนาทั้ง ๓ ไมวาสุข หรือทุกข หรือไมสุขไมทุกข ก็
เปนทุกขในความหมายนี้ หมดทั้งนั้น
หลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาท แสดงให เ ห็ น อาการที่ ก ระบวนการของ
ธรรมชาติ เกิ ด เป น ป ญ หาขึ้ น แก ค น เพราะอวิ ช ชาตั ณ หาอุ ป าทาน ได
อยางไร และในเวลาเดียวกัน กระบวนการของธรรมชาตินั้น ก็แสดงให
เห็นอาการที่สิ่งทั้งหลายสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยตอกันเปนรูป
กระแสซึ่งไหลวน
ในภาวะที่เปนกระแสนี้ ขยายความหมายออกไปใหเห็นแงตางๆ
ได คือ สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนปจจัยแกกัน สิ่งทั้งหลาย
มีอยูโดยความสัมพันธ สิ่งทั้งหลายมีอยูดวยอาศัยปจจัย สิ่งทั้งหลายไมมี
ความคงที่อยูอยางเดิม แมแตขณะเดียว สิ่งทั้งหลาย ไมมีอยูโดยตัวของ
มันเอง คือ ไมมีตัวตนที่แทจริงของมัน สิ่งทั้งหลายไมมีมูลการณ หรือตน
กําเนิดเดิมสุด
พูดอีกนัยหนึ่งวา อาการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏรูปเปนตางๆ มีความ
เจริญความเสื่อมเปนไปตางๆ นั้น แสดงถึงสภาวะที่แทจริงของมันวาเปน
กระแส ความเปนกระแสแสดงถึงการประกอบขี้นดวยองคประกอบตางๆ
รูปกระแสปรากฏเพราะองคประกอบทั้งหลายสัมพันธเนื่องอาศัยกัน กระแส
ดําเนินไปแปรรูปไดเพราะองคประกอบตางๆ ไมคงที่อยูแมแตขณะเดียว
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องคประกอบทั้งหลายไมคงที่อยูแมแตขณะเดียวเพราะไมมีตัวตนที่แทจริง
ของมั น ตัวตนที่แท จริงของมัน ไม มี มั นจึงขึ้ นต อ เหตุปจ จั ยตา งๆ เหตุ
ปจจัยตางๆ สัมพันธตอเนื่องอาศัยกัน จึงคุมรูปเปนกระแสได ความเปน
เหตุปจจัยตอเนื่องอาศัยกัน แสดงถึงความไมมีตนกําเนิดเดิมสุดของสิ่ง
ทั้งหลาย
พูดในทางกลับกันวา ถาสิ่งทั้งหลายมีตัวตนแทจริง ก็ตองมีความ
คงที่ ถาสิ่งทั้งหลายคงที่แมแตขณะเดียว ก็เปนเหตุปจจัยแกกันไมได เมื่อ
เปนเหตุปจจั ยแกกันไมได ก็ประกอบกั นขึ้นเปนกระแสไมได เมื่อไมมี
กระแสแหงปจจัย ความเป นไปในธรรมชาติก็มีไมได และถามีตัวตนที่
แท จ ริ ง อย า งใดในท า มกลางกระแส ความเป น ไปตามเหตุ ป จ จัย อย า ง
แทจริงก็เปนไปไมได
กระแสแหงเหตุปจจัยที่ทําใหสิ่งทั้งหลายปรากฏโดยเปนไปตาม
กฎธรรมชาติ ดําเนินไปได ก็เพราะสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง ไมคงอยู เกิดแลว
สลายไป ไมมีตัวตนที่แทจริงของมัน และสัมพันธเนื่องอาศัยกัน
ภาวะที่ ไมเที่ย ง ไม ค งอยู เกิด แลวสลายไป เรียกวา อนิจ จตา
ภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยเกิดสลาย มีความกดดันขัดแยงแฝงอยู ไมสมบูรณ
ในตัว เรียกวา ทุกขตา ภาวะที่ไรอัตตา ไมมีตัวตนที่แทจริง ไมวาขางใน
หรื อ ข า งนอกของมั น ที่ จ ะเป น ตั ว แกนตั ว กุ ม สิ ง สู อ ยู ค รองเป นเจ า ของ
ควบคุม สั่ง บัง คับใหเป นไปอยางนั้น อย างนี้ต ามที่ป รารถนาได เรีย กว า
อนัตตตา
ปฏิจจสมุ ปบาทแสดงใหเห็นภาวะทั้ง ๓ นี้ในสิ่งทั้งหลาย และ
แสดงให เ ห็ น ความสั ม พั น ธ ต อ เนื่ อ งเป น ป จ จั ย แก กั น ของสิ่ ง ทั้ ง หลาย
เหลานั้น จนปรากฏรูปออกมาเปนตางๆ ในธรรมชาติ
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ภาวะและความเปนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ มีแกสิ่งทั้งปวง
ทั้งที่เปน รูปธรรม ทั้ง ที่เปนนามธรรม ทั้งในโลกฝ า ยวั ตถุ ทั้ งแก ชีวิตที่
ประกอบพรอมดวยรูปธรรมนามธรรม โดยแสดงตัวออกเปนกฎธรรมชาติ
ตางๆ คือ ธรรมนิยาม-กฎความสัมพันธระหวางเหตุกับผล อุตุนิยาม-กฎ
ธรรมชาติฝา ยอนิ น ทรีย วั ตถุ พี ช นิ ย าม-กฎธรรมชาติ ฝ ายอิ น ทรี ย วั ต ถุ
รวมทั้งพันธุกรรม จิตนิยาม-กฎการทํางานของจิต และกรรมนิยาม-กฎ
แหงกรรม ซึ่งมีความเกี่ยวของเปนพิเศษกับเรื่องความสุขความทุกขของ
ชีวิต และเปนเรื่องที่จริยธรรมจะตองเกี่ยวของโดยตรง
เรื่องที่ควรย้ําเปนพิเศษ เพราะมักขัดกับความรูสึกสามัญของคน
คื อ ควรย้ํ า ว า กรรมก็ ดี กระบวนการแห ง เหตุ ผ ลอื่ น ๆ ทุ ก อย า งใน
ธรรมชาติก็ดี เปนไปได ก็เพราะสิ่งทั้งปวงเปนของไมเที่ยง (เปนอนิจจัง)
และไมมีตัวตนของมันเอง (เปนอนัตตา) ถาสิ่งทั้งหลายเปนของเที่ยง มี
ตัวตนจริงแลว กฎธรรมชาติทั้งมวลรวมทั้งหลักกรรม ยอมเปนไปไมได
นอกจากนั้น กฎเหลานี้ยังยืนยันดวยวา ไมมีมูลการณหรือตนกําเนิดเดิม
สุดของสิ่งทั้งหลาย เชน พระผูสราง เปนตน
สิ่งทั้งหลาย ไมมีตัวตนแท จ ริง เพราะเกิดขึ้นดวยอาศัยปจ จัย
ตางๆ และมีอยูอยางสัมพันธกัน ตัวอยางงายๆ หยาบๆ เชน เตียงเกิดจาก
นําสวนประกอบตางๆ มาประกอบเขาดวยกันตามรูปแบบที่กําหนด ตัวตน
ของเตียงที่ตางหากจากสวนประกอบเหลานั้นไมมี เมื่อแยกสวนประกอบ
ตางๆ หมดสิ้นแลว ก็ไมมีเตียงอีกตอไป เหลืออยูแตบัญญัติวาเตียงที่เปน
ความคิดในใจ แมบัญญัตินั้นเองที่มีความหมายอยางนั้น ก็ไมมีอยูโดยตัว
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ของมันเอง แตตองสัมพันธเนื่องอาศัยกับความหมายอื่นๆ เชน บัญญัติวา
เตียง ยอมไมมีความหมายของมันเอง โดยปราศจากความสัมพันธกับ การ
นอน แนวระนาบ ที่ตั้ง ชองวาง เปนตน
ในความรูสึกสามัญของมนุษย ความรูในบัญญัติตางๆ เกิดขึ้น
โดยพวงเอาความเขาใจในปจจัยและความสัมพันธที่เกี่ยวของเขาไวดวย
เหมือนกัน แตเมื่อเกิดความกําหนดรูขึ้นแลว ความเคยชินในการยึดติด
ดวยตัณหา อุปาทาน ก็เขาเกาะกับสิ่งในบัญญัตินั้น จนเกิดความรูสึกเปน
ตั ว ตนขึ้ น อย า งหนาแน น บั ง ความสํ า นึ ก รู และแยกสิ่ ง นั้ น ออกจาก
ความสัมพันธกับสิ่งอื่นๆ ทําใหไมรูเห็นตามที่มันเปน อหังการและมมังการ
จึงแสดงบทบาทไดเต็มที่
อนึ่ง ธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย ยอมไมมีมูลการณหรือเหตุตนเคา
หรือตนกําเนิดเดิมสุด เมื่อหยิบยกสิ่งใดก็ตามขึ้นมาพิจารณา ถาสืบสาวหา
เหตุตอไปโดยไมหยุด จะไมสามารถคนหาเหตุดั้งเดิมสุดของสิ่งนั้นได แต
ในความรูสึกสามัญของมนุษย มักคิดถึงหรือคิดอยากใหมีเหตุตนเคาสัก
อยางหนึ่ง ซึ่งเปนความรูสึกที่ขัดกับธรรมดาของธรรมชาติ แลวกําหนด
หมายสิ่ ง ต า งๆ คลาดเคลื่ อ นไปจากความเป น จริ ง เรี ย กได ว า เป น
สัญญาวิปลาสอยางหนึ่ง
ทั้งนี้ เหตุเพราะความเคยชินของมนุษย เมื่อเกี่ยวของกับสิ่งใด
และคิดสืบสวนถึงมูลเหตุของสิ่งนั้น ความคิดก็จะหยุดจับติดอยูกับสิ่งที่
พบวาเปนเหตุแตอยางเดียว ไมสืบสาวตอไปอีก ความเคยชินเชนนี้ จึงทํา
ใหความคิดสามัญของมนุษยในเรื่องเหตุผล เปนไปในรูปชะงักติดตัน และ
คิดในดานที่ขัดกับกฎธรรมดา โดยคิดวาตองมีเหตุตนเคาของสิ่งทั้งหลาย
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อยางหนึ่ง ซึ่งถาคิดตามธรรมดาแลว ก็ตองสืบสาวตอไปวา อะไรเปนเหตุ
ของเหตุตนเคานั้น ตอไปไมมีที่สิ้นสุด เพราะสิ่งทั้งหลายมีอยูอยางสัมพันธ
เนื่องอาศัยเปนปจจัยสืบตอกัน จึงยอมไมมีมูลการณหรือเหตุตนเคาเปน
ธรรมดา ควรตั้งคําถามกลับซ้ําไปวา ทําไมสิ่งทั้งหลายจะตองมีเหตุตนเคา
ดวยเลา?
ความคิดฝนธรรมดาอีกอยางหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความเคยชินของ
มนุษย และสัมพันธกับความคิดวามีเหตุตนเคา คือ ความคิดวา เดิม
ทีเดียวนั้น ไมมีอะไรอยูเลย ความคิดนี้เกิดจากความเคยชินในการยึดถือ
อัตตา โดยกําหนดรูขึ้นมาในสวนประกอบที่คุมเขาเปนรูปลักษณะแบบหนึ่ง
แลววางความคิดหมายจําเพาะลงเปนบัญญัติ ยึดเอาบัญญัตินั้นเปนหลัก
เกิดความรูสึกคงที่ลงวาเปนตัวตนอยางใดอยางหนึ่ง จึงเห็นไปวาเดิมสิ่ง
นั้นไมมีแลวมามีขึ้น
ความคิดแบบชะงักทื่อติดอยูกับสิ่งหนึ่งๆ จุดหนึ่งๆ แงหนึ่งๆ ไม
แลนเปนสายเชนนี้ เปนความเคยชินในทางความคิดอยางที่เรียกวาติด
สมมติ หรือไมรูเทาทันสมมติ จึงกลายเปนไมรูตามที่มันเปน เปนเหตุให
ตองคิดหาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยูเปนนิรันดรขึ้นมาเปนเหตุตนเคา เปนที่มา
แห ง การสํา แดงรู ปเปน ตา งๆ หรือ เป นผู สร า งสิ่ง ทั้ง หลาย ทําให เกิ ด ข อ
ขัดแยงขึ้นตางๆ เชน สิ่งนิรันดรจะเปนที่มาหรือสรางสิ่งไมเปนนิรันดรได
อยางไร ถาสิ่งเปนนิรันดรเปนที่มาของสิ่งไมเปนนิรันดร สิ่งไมเปนนิรันดร
จะไมเปนนิรันดรไดอยางไร เปนตน
แท จ ริ งแล ว ในกระบวนการอั น เป น กระแสแห ง ความเป น เหตุ
ปจจัยสืบเนื่องกันนี้ ยอมไมมีปญหาแบบบงตัวตนวามีอะไรหรือไมมีอะไร
อยูเลย ไมวาเดิมทีเดียว หรือบัดนี้ เวนแตจะพูดกันในขั้นสมมติสัจจะ
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เทานั้น ควรยอนถามใหคิดใหมดวยซ้ําไปวา ทําไมจะตองไมมีกอนมีดวย
เลา?
แม ค วามเชื่ อ ว า สิ่ ง ทั้ ง หลายมี ผู ส ร า ง ซึ่ ง ปรกติ ถื อ กั น ว า เป น
ความคิดธรรมดานั้น แทจริงก็เปนความคิดขัดธรรมดาเชนกัน ความคิด
เชื่อเชนนี้เกิดขึ้น เพราะมองดูตามขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งเห็นและเขาใจกันอยู
สามัญวามนุษยเปนผูสรางอุปกรณ สิ่งของ เครื่องใช ศิลปวัตถุ ฯลฯ ขึ้น
สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นไดเพราะการสรางของมนุษย ฉะนั้น สิ่งทั้งหลายทั้งโลกก็
ตองมีผูสรางดวยเหมือนกัน
ในกรณีนี้ มนุษยพรางตนเอง ดวยการแยกความหมายของการ
สราง ออกไปเสียจากความเปนเหตุเปนปจจัยตามปรกติ จึงทําใหเกิดการ
ตั้งตนความคิดที่ผิด ความจริงนั้น การสรางเปนเพียงความหมายสวนหนึ่ง
ของการเปนเหตุปจจัย การที่มนุษยสรางสิ่งใด ก็คือการที่มนุษยเขาไปรวม
เปนเหตุปจจัยสวนหนึ่ง ในกระบวนการแหงความสัมพันธของเหตุปจจัย
ตางๆ ที่จะทําใหผลรวมที่ตองการนั้นเกิดขึ้น แตมีพิเศษจากกระบวนการ
แหงเหตุปจจัยฝายวัตถุลวนๆ ก็เพียงที่ในกรณีนี้ มีปจจัยฝายนามธรรมที่
ประกอบดวยเจตนาเปนลักษณะพิเศษเขาไปรวมบทบาทดวย ดังเชนที่
เรียกวาความตองการ แตถึงอยางนั้น มันก็มีฐานะเปนเพียงปจจัยอยาง
หนึ่งรวมกับปจจัยอื่นๆ และตองดําเนินไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย
จึงจะเกิดผลที่ตองการ
ดังตัวอยางเชนวา เมื่อมนุษยจะสรางตึก ก็ตองเขาไปเกี่ยวของ
เปนเหตุเปนปจจัยชวยผลักดันเหตุปจจัยตางๆ ใหดําเนินไปตามสายของ
มันจนเกิดผลสําเร็จ ถาการสรางเปนการบันดาลผลไดอยางพิเศษกวาการ
เปนเหตุปจจัย มนุษยก็เพียงอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง แลวคิดบันดาลใหเรือน
หรือตึกเกิดขึ้นในที่ปรารถนาตามตองการ ซึ่งเปนไปไมได การสรางจึงมิได
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มีความหมายนอกเหนือไปจากการเปนเหตุปจจัยแบบหนึ่ง และในเมื่อสิ่ง
ทั้งหลายเปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยตอเนื่องกันอยูตามวิถีของ
มันเชนนี้ ปญหาเรื่องผูสราง ยอมไมอาจมีไดในตอนใดๆ ของกระบวนการ
อยางไรก็ ดี การพิจ ารณาเหตุ ผ ลในป ญหาเกี่ ยวกับเหตุ ตน เค า
และผูสราง เปนตนนี้ ถือวามีคุณคานอยในพุทธธรรม เพราะไมมีความ
จําเปนตอการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชนในชีวิตจริง แมวาจะชวยใหเกิด
โลกทัศนและชีวทัศนกวางๆ ในทางเหตุผล อยางที่กลาวขางตน ก็อาจขาม
ไปเสี ย ได ด ว ยว า การพิ จ ารณาคุ ณ ค า ในทางจริ ย ธรรมอย า งเดี ย ว มี
ประโยชนที่มุงหมายคุมถึงอยูแลว ในที่นี้จึงควรพุงความสนใจไปในดานที่
เกี่ยวกับชีวิตในทางปฏิบัติเปนสําคัญ
ดังไดกลาวแลวแตตนวา ชีวิตประกอบดวยขันธ ๕ เทานั้น ไมมี
สิ่ ง ใดอื่ น อี ก นอกเหนื อ จากขั น ธ ๕ ไม ว า จะแฝงอยู ใ นขั น ธ ๕ หรื อ อยู
ตางหากจากขันธ ๕ ที่จะมาเปนเจาของหรือควบคุมขันธ ๕ ใหชีวิตดําเนิน
ไป ในการพิจารณาเรื่องชีวิต เมื่อยกเอาขันธ ๕ ขึ้นเปนตัวตั้งแลว ก็เปนอัน
ครบถวนเพียงพอ
ขันธ ๕ เปนกระบวนการที่ดําเนินไปตามกฎแหงปฏิจจสมุปบาท
คือมีอยูในรูปเปนกระแสแหงปจจัยตางๆ ที่สัมพันธเนื่องอาศัยสืบตอกัน
ไมมีสวนใดในกระแสคงที่อยูได มีแตการเกิดขึ้นแลวสลายตัวไป พรอมกับ
ที่เปนปจจัยใหมีการเกิดขึ้นแลวสลายตัวตอๆ ไปอีก สวนตางๆ สัมพันธ
กัน เนื่องอาศัยกัน เปนปจจัยแกกัน จึงทําใหกระแสหรือกระบวนการนี้
ดําเนินไปอยางมีเหตุผลและคุมเปนรูปรางตอเนื่องกัน
ในภาวะเชนนี้ ขันธ ๕ หรือ ชีวิต จึงเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ
คือ อยูในภาวะแหง อนิจจตา ไมเที่ยง ไมคงที่ เกิดดับเสื่อมสลายอยู
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ตลอดเวลา อนัต ตตา ไมมีสวนใดที่มีที่เป นตั วตนแท จ ริง และไมอาจ
ยึดถือเอาเปนตัว จะเขายึดครองเปนเจาของ บังคับบัญชาใหเปนไปตาม
ความปรารถนาของตนจริงจังไมได ทุกขตา ถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้นและ
สลายตัวอยูทุกขณะ และพรอมที่จะกอใหเกิดความทุกขไดเสมอ ในกรณีที่
มีการเขาไปเกี่ยวของดวยความไมรูและยึดติดถือมั่น
กระบวนการแหงขันธ ๕ หรือชีวิต ซึ่งดําเนินไปพรอมดวยการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดทุกขณะ โดยไมมีสวนที่เปนตัวเปนตนคงที่อยูนี้
ยอมเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธแกกันลวนๆ ตามวิถีทาง
แหงธรรมชาติของมัน
แตในกรณีของชีวิตมนุษยปุถุชน ความฝนกระแสจะเกิดขึ้น โดย
ที่จะมีความหลงผิดเกิดขึ้น และยึดถือเอารูปปรากฏของกระแส หรือสวน
ใดสวนหนึ่งของกระแส วาเปนตัวตน และปรารถนาใหตัวตนนั้นมีอยู หรือ
เปนไปในรูปใดรูปหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนที่
เกิดขึ้นในกระแส ก็ขัดแยงตอความปรารถนา เปนการบีบคั้นและเรงเราให
เกิดความยึดอยากรุนแรงยิ่งขึ้น ความดิ้นรนหวังใหมีตัวตนในรูปใดรูป
หนึ่ง และใหตัวตนนั้นเปนไปอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ใหคงที่เที่ยงแทถาวรอยู
ในรูปที่ตองการก็ดี ก็ยิ่งรุนแรงขึ้น เมื่อไมเปนไปตามที่ยึดอยาก ความบีบ
คั้นก็ยิ่งแสดงผลเปนความผิดหวัง ความทุกขความคับแคนรุนแรงขึ้นตาม
กัน
พรอมกันนั้ น ความตระหนักรูในความจริงอยางมัวๆ วาความ
เปลี่ยนแปลงจะตองเกิดขึ้นอยางใดอยางหนึ่งแนนอน และตัวตนที่ตนยึด
อยู อาจไมมี หรืออาจสูญสลายไปเสีย ก็ยิ่งฝงความยึดอยากใหเหนียว
แนนยิ่งขึ้น พรอมกับความกลัว ความประหวั่นพรั่นพรึง ก็เขาแฝงตัวรวม
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อยูดวยอยางลึกซึ้งและสลับซับซอน ภาวะจิตเหลานี้ก็คือ อวิชชา (ความไม
รูตามเปนจริงหลงผิดวามีตัวตน) ตัณหา (ความอยากใหตัวตนที่หลงวามี
นั้นได เปน หรือไมเปนตางๆ) อุปาทาน (ความยึดถือผูกตัวตนในความ
หลงผิดนั้นไวกับสิ่งตางๆ) กิเลสเหลานี้แฝงลึกซับซอนอยูในจิตใจ และเปน
ตัวคอยบังคับบัญชาพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลใหเปนไปตางๆ ตาม
อํ า นาจของมั น ทั้ ง โดยรู ตั ว และไม รู ตั ว ตลอดจนเป น ตั ว หล อ หลอม
บุคลิกภาพ และมีบทบาทสําคัญในการชี้ชะตากรรมของบุคคลนั้นๆ กลาว
ในวงกวาง มันเปนที่มาแหงความทุกขของมนุษยปุถุชนทุกคน
โดยสรุป ขอความที่กลาวมานี้ แสดงการขัดแยง หรือปะทะกัน
ระหวางกระบวนการ ๒ ฝาย คือ
๑. กระบวนการแหงชีวิต ที่เปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ อันเปน
กฎธรรมชาติ ที่แ นน อน คื อ อนิจ จตา ทุก ขตา และอนั ตตตา ซึ่ง แสดง
อาการออกมาเปน ชาติ ชรา มรณะ ทั้งในความหมายหยาบตื้น และลึก
ละเอียด
๒. ความไมรูจักกระบวนการแหงชีวิตตามความเปนจริง หลงผิด
วาเปนตัวตนและเขาไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว จะใหมันเปนไปตามที่ใจอยาก
แฝงพรอมดวยความหวาดกลัวและความกระวนกระวาย
พูดใหสั้นลงไปอีกวา เปนการขัดแยงกันระหวางกฎธรรมชาติ กับ
ความยึดถือตัวตนไวดวยความหลงผิด หรือใหตรงกวานั้นวา การเขาไป
สรางตัวตนขวางกระแสแหงกฎธรรมชาติไว
พู ด ให ง า ยกว า นั้ น ว า เกิ ด การขั ด การสวนทางกั น ขึ้ น ระหว า ง
กระแสเหตุปจจัยในธรรมชาติ กับกระแสความอยากในใจของคน เมื่อ
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กระแสความอยากในใจไมมั่นคงหรือพายพังไป ก็กลายเปนความทุกขใน
รูปลักษณาการตางๆ
นี้คือชีวิตที่เรียกวา เปนอยูดวยอวิชชา อยูอยางยึดมั่นถือมั่น อยู
อยางเปนทาส อยูอยางขัดแยงฝนตอกฎธรรมชาติ หรืออยูอยางเปนทุกข
การมีชีวิตอยูเชนนี้ ถาพูดในทางจริยธรรม ตามสมมติสัจจะ ก็
อาจกลาวไดวา เปนการมีตัวตนขึ้น ๒ ตน คือ ตัวกระแสแหงชีวิตที่ดําเนิน
ไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัย แมจะไมมีตัวตน
แทจริง แตกําหนดแยกออกเปนกระแสหรือกระบวนการอันหนึ่งตางหาก
จากกระแสหรือกระบวนการอื่นๆ เรียกโดยสมมติสัจจะวาเปนตน และใช
ประโยชนในทางจริยธรรมได อยางหนึ่ง กับตัวตนจอมปลอม ที่ถูกคิด
สรางขึ้นยึดถือเอาไวอยางมั่นคงดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ดังกลาวแลว
อยางหนึ่ง
ตัวตนอยางแรกที่กําหนดเรียกเพื่อความสะดวกในขั้นสมมติสัจจะ
โดยรูสภาพตามที่เปนจริง ยอมไมเปนเหตุใหเกิดความยึดมั่นถือมั่นดวย
ความหลงผิด แตตัวตนอยางหลังที่สรางขึ้นซอนไวในตัวตนอยางแรก ยอม
เป นตัวตนแหงความยึดมั่นถือมั่น คอยรับกระทบกระเทือนจากตัวตน
อยางแรก จึงเปนที่มาของความทุกข
การมีชีวิตอยูอยางที่กลาวขางตน นอกจากเปนการแฝงเอาความ
กลัวและความกระวนกระวายไวในจิตใจสวนลึกที่สุด เพื่อไวบังคับบัญชา
พฤติกรรมของตนเอง ทําใหกระบวนการชีวิตไมเปนตัวของมันเอง หรือทํา
ตนเองใหตกเปนทาสไปโดยไมรูตัวแลว ยังแสดงผลรายออกมาอีกเปนอัน
มาก คือ ทําใหมีความอยากไดอยางเห็นแกตัว ความแสหาสิ่งตางๆ ที่จะ
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สนองความตองการของตนอยางไมมีที่สิ้นสุด และยึดอยากหวงแหนไวกับ
ตน โดยไมคํานึงถึงผูใดอื่น31
ทีนี้ เพื่อใหความอยากความตองการนั้นมั่นคง มีที่อางอิง ก็ทําให
เกาะเหนี่ยวเอาความคิดเห็น ทิฏฐิ ทฤษฎีหรือทัศนะอยางใดอยางหนึ่ง ที่
สนองหรื อ เข า กั บ ความอยาก เอามาหรื อ ตั้ ง ขึ้ น มา ตี ค วามเทิ ด ค า เป น
อั นหนึ่ งอันเดี ยวกั บตนหรื อเป นของตน แลวกอดรั ดยึ ดมั่นทะนุถ นอม
ความคิดเห็น ทิฏฐิ ทฤษฎีหรือทัศนะนั้นๆ ไว เหมือนอยางปองกันรักษา
ตัวเอง เปนการสรางกําแพงขึ้นมากั้นบังตนเองไมใหติดตอกับความจริง
หรือถึงกับหลบตัวปลีกตัวจากความจริง ทําใหเกิดความกระดางทื่อๆ ไม
คลองตัวในการคิดเหตุผลและใชวิจารณญาณ ตลอดจนเกิดความถือรั้น
การทนไมไดที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น32
เมื่อคิดเห็น ยึดมั่น เชื่อถือ มีทิฏฐิวาอะไรอยางไรดี อะไรควรเอา
ควรได ควรถึง และจะลุจะถึงไดอยางไร ก็ประพฤติปฏิบัติ ดําเนินชีวิต
ตลอดจนถือลัทธิธรรมเนียมพิธีตางๆ ที่บอกที่ทําตามๆ กันไป แมโดยงม
งายไรเหตุผล ทําไปเพียงดวยความยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติแบบแผน
ลัทธิพิธีเหลานั้น เพราะรูเห็นความสัมพันธในทางเหตุผลของสิ่งเหลานั้น
เพียงรางๆ มัวๆ ไมมีความรูเข าใจที่ จะมองเห็นความสัมพั นธ แหงเหตุ
ปจจัยหรือความเปนเหตุเปนผลแนชดั
เหมือ นอยา งพวกถือ พรตบํา เพ็ญ ตบะ เอาเปน เอาตายกับ ขอ
ปฏิบัติจุกจิกหยุมหยิมที่ทําตอตามกันมา โดยยึดมั่นวา ดวยการบําเพ็ญ
31
32

กามุปาทาน
ทิฏุปาทาน
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พรตถือปฏิบัติอ ยางนั้น จะบริสุทธิ์หลุดพนได จะบรรลุจุด หมาย หรือ
ตายแลวจะไปเกิดในสวรรค เปนตน แลวก็ดูถูกดูหมิ่นขัดแยงกันกับคน
อื่นพวกอื่น เพราะลัทธิธรรมเนียมขอยึดถือปฏิบัติเหลานั้น33
ในเวลาเดียวกัน ลึกลงไป ในที่สุด ก็คือความหวงใยในความมีอยู
คงอยูของตัวตน ที่สรางขึ้นมายึดมั่นถือมั่นไว อันเปนตัวตนเลื่อนลอย ที่
ไมรูวาอยูที่ไหนเปนอะไรแน ก็เลยจะตองคอยยึดคอยถือ คอยแบกเอาไว
คอยรักษาทะนุถนอมปองกัน และดวยความกลัววาจะตองสูญเสียตัวตน
นั้นไป ก็ไขวควายึดฉวยเอาอะไรๆ ที่พอจะหวังไดเอาไวยืนยันตัว แมจะ
อยูในรูปที่รางๆ มืดมัวก็ตาม พรอมกันนั้น ก็กลายเปนการจํากัดตนเองให
แคบ ใหไมเปนอิสระ และพลอยถูกกระทบกระแทกไปกับตัวตนที่สรางขึ้น
ยึดถือแบกไวนั้นเองดวย34
โดยนัยนี้ ความขัดแยง บีบคั้น และความทุกข จึงมิไดมีอยูเฉพาะ
ในตัวบุคคลผูเดียวเทานั้น แตยังขยายออกไปเปนความขัดแยง บีบคั้น
และความทุกขแกคนอื่นๆ และระหวางกันในสังคมดวย กลาวไดวา ภาวะ
เชนนี้ เปนที่มาแหงความทุกขความเดือดรอนและปญหาทั้งปวงของสังคม
ในฝายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
หลักปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต แสดงการเกิดขึ้นของชีวิตแหง
ความทุกข หรือการเกิดขึ้นแหงการ (มีชีวิตอยูอยาง) มีตัวตน ซึ่งจะตองมี
ทุกขเปนผลลัพธแนนอน
33
34

สีลัพพตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน
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เมื่อทําลายวงจรในปฏิจจสมุปบาทลง ก็เทากับทําลายชีวิตแหง
ความทุกข หรือทําลายความทุกขทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการ (มีชีวิตอยู
อยาง) มีตัว ตน นี่ก็คือ ภาวะที่ต รงกัน ขาม อัน ไดแ กชีวิตที่เปน อยูดวย
ปญ ญา อยูอ ยา งไมมีค วามยึด มั ่น ถือ มั ่น ในตัว ตน อยู อ ยา งอิส ระ อยู
อยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ หรืออยูอยางไมมีทุกข
การมีชีวิตอยูดวยปญญา หมายถึง การอยูอยางรูเทาทันสภาวะ
และรูจักถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ
ได เปนอยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ การอยู
ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ เปนการอยูอยางอิสระ การอยูอยางเปน
อิสระ ก็คือการไมตองตกอยูในอํานาจของตัณหาอุปาทาน หรือการอยู
อยางไมยึดมั่นถือมั่น การอยูอยางไมยึดมั่นถือมั่น ก็คือการมีชีวิตอยูดวย
ปญญา หรือการรูและเขาเกี่ยวของจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามวิถีทางแหง
เหตุปจจัย
มีขอควรย้ําเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติอีก
เล็ ก น อ ย ตามหลั ก พุ ท ธธรรม ย อ มไม มี สิ่ ง ที่ อ ยู เ หนื อ ธรรมชาติ หรื อ
นอกเหนือธรรมชาติ ในแงที่วามีอิทธิฤทธิ์บันดาลความเปนไปในธรรมชาติ
ได หรือแมในแงที่วาจะมีสวนเกี่ยวของอยางหนึ่งอยางใดกับความเปนไป
ในธรรมชาติ สิ่งใดอยูนอกเหนือธรรมชาติ สิ่งนั้ นยอ มไมเกี่ยวของกับ
ธรรมชาติ คือยอมพนจากธรรมชาติสิ้นเชิง สิ่งใดเกี่ยวของกับธรรมชาติ
สิ่งนั้นไมอยูนอกเหนือธรรมชาติ แตตองเปนสวนหนึ่งในธรรมชาติ
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อนึ่ง กระบวนการความเปนไปทั้งปวงในธรรมชาติยอมเปนไป
ตามเหตุปจจัย ไมมีความเปนไปลอยๆ และไมมีการบันดาลใหเกิดขึ้นได
โดยปราศจากเหตุป จ จั ย ความเป น ไปที่ ป ระหลาดน าเหลื อ เชื่ อ ดู เ ป น
อิทธิปาฏิหาริย หรืออัศจรรยใดๆ ก็ตาม ยอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและเปนไป
ตามเหตุปจจัยทั้งสิ้น แตในกรณีที่เหตุปจจัยในเรื่องนั้นสลับซับซอนและยัง
ไม ถู ก รู เ ท า ทั น เรื่ อ งนั้ น ก็ ก ลายเป น เรื่ อ งประหลาดอั ศ จรรย แต ค วาม
ประหลาดอัศจรรยจะหมดไปทันทีเมื่อเหตุปจจัยตางๆ ในเรื่องนั้นถูกรูเทา
ทันหมดสิ้น ดัง นั้น คําว าสิ่ง เหนื อ หรือ นอกเหนือ ธรรมชาติตามที่กล าว
มาแลว จึงเปนเพียงสํานวนภาษาเทานั้น ไมมีอยูจริง
ในเรื่องมนุษยกับธรรมชาติ ก็เชนกัน การที่แยกออกมาเปนคํา
ตา งหากกั น วา มนุษ ยกับ ธรรมชาติ ก็ ดี มนุ ษ ย ส ามารถบั งคั บ ควบคุ ม
ธรรมชาติได ก็ดี เปนเพียงสํานวนภาษา แตตามเปนจริงแลว มนุษยเปน
เพียงสวนหนึ่งในธรรมชาติ
ที่พูดกันวามนุษยควบคุมบังคับธรรมชาติได ก็เปนเพียงการที่
มนุษยรวมเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งและผลักดันปจจัยอื่นๆ ในธรรมชาติให
ตอเนื่องสืบทอดกันไป จนบังเกิดผลอยางนั้นๆ ขึ้น เปนแตในกรณีของ
มนุษยนี้ มีปจจัยฝายจิต อันประกอบดวยเจตนา เขารวมในกระบวนการ
ดวย จึงมีการกระทําและผลการกระทําอยางที่เรียกวาสรางสรรคขึ้น ซึ่งก็
เปนเรื่องของเหตุปจจัยลวนๆ ทั้งสิ้น
มนุษยไมสามารถสราง ในความหมายที่วาใหมีใหเปนขึ้นลอยๆ
โดยปราศจากการเปนเหตุปจจัยกันตามวิถีทางของมัน ที่วามนุษยบังคับ
ควบคุ ม ธรรมชาติ ไ ด ก็ คื อ การที่ ม นุ ษ ย รู เ หตุ ป จ จั ย ต า งๆ ที่ จ ะเป น
กระบวนการใหเกิดผลที่ตองการแลว จึงเขารวมเปนปจจัยผลักดันปจจัย
ตางๆ เหลานั้น ใหตอเนื่องสืบทอดกันจนเกิดผลที่ตองการ ขั้นตอนในเรื่อง
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นี้มี ๒ อยาง อยางที่ ๑ คือรู จากนั้นจึงมีอยางหรือขั้นที่ ๒ คือ เปนปจจัย
ใหแกปจจัยอื่นๆ ตอๆ กันไป
ใน ๒ อยางนี้ อยางที่สําคัญและจําเปนกอนคือ ตองรู ซึ่งหมายถึง
ปญญา เมื่อรูหรือมีปญญาแลว ก็เขารวมในกระบวนการแหงเหตุปจจัย
อยางที่เรียกวาจัดการใหเปนไปตามประสงคได
การเกี่ยวของจัดการกับสิ่งทั้งหลายดวยความรูหรือปญญาเทานั้น
จึงจะชื่อ วาเปน การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ ได หรือจะเรียกตาม
สํานวนภาษาก็วา สามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได และเรื่องนี้มีหลักการ
อยางเดียวกันทั้งในกระบวนการฝายรูปธรรมและนามธรรม หรือทั้งฝาย
จิต และฝา ยวัตถุ ฉะนั้ น ที่ ก ลา วไว ขา งต น วา การถื อ เอาประโยชนจ าก
ธรรมชาติได เปนอยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ
จึงเปนเรื่องของขอเท็จจริงของการเปนเหตุเปนปจจัยแกกันตามกฎธรรมดา
นี่เ อง จะพู ด เป น สํ า นวนภาษาว า สามารถบั ง คั บ ควบคุ ม ธรรมชาติ ฝ า ย
นามธรรมได ควบคุมจิตใจของตนได ควบคุมตนเองได ก็ถูกตองทั้งสิ้น
ดวยเหตุดังกลาวมานี้ การมีชีวิตอยูดวยปญญา จึงเปนสิ่งสําคัญ
ยิ่ง ทั้งในฝายรูปธรรมและนามธรรม ที่จะชวยใหมนุษยถือเอาประโยชนได
ทั้งจากกระบวนการฝายจิตและกระบวนการฝายวัตถุ
ชีวิตแหงปญญา จึงมองลักษณะได ๒ ดาน คือ ดานภายใน มี
ลักษณะสงบเยือกเย็น ปลอดโปรง ผองใส ดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ
เมื่อเสวยสุข ก็ไมหลงระเริงหรือสยบมัวเมา และไมเหลิงละเลิงลืมตัว
เมื่อขาด พลาด หรือพรากจากเหยื่อลอสิ่งปรนปรือตางๆ ก็มั่นคง ปลอด
โปรงอยูได ไมหวั่นไหว ไมหดหู ซึมเศรา สิ้นหวัง หมดอาลัยตายอยาก ไม
ปลอยตัวฝากสุขทุกขของตนไวในกํามือของอามิสภายนอกที่จะตัดสินให
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เปนไป ดานภายนอก มีลักษณะคลองตัว วองไว พรอมอยูเสมอที่จะเขา
เกี่ ย วขอ งและจั ด การกั บ สิ่ง ทั้ ง หลายตามที่ มั น ควรจะเป น โดยเหตุ ผ ล
บริ สุ ท ธิ์ ไม มี เ งื่ อ นปม หรื อ ความยึ ด ติ ด ภายใน ที่ จ ะมาเป น นิ ว รณ เ ข า
ขัดขวาง กั้นบัง ถวง ทําใหเขว ลําเอียง หรือทําใหพรามัว
มีพุทธพจนบางตอนที่แสดงใหเห็นลักษณะบางอยาง ที่แตกตาง
กันระหวางชีวิตแหงความยึดมั่นถือมั่น กับชีวิตแหงปญญา เชน
“ภิกษุทั้ง หลาย ปุถุ ชนผู้ มิได้เรียนรู ้ ย่ อมเสวยสุ ข
เวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนา (เฉยๆ
ไม่ทุกข์ไม่สุข) บ้าง
“อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง
ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนาบ้าง
“ภิ กษุ ทั ้ง หลาย ในกรณีนั ้ น อะไรเป็ นความพิ เ ศษ
เป็นความแปลก เป็นข้อแตกต่าง ระหว่างอริยสาวกผู้ได้
เรียนรู้ กับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้?”
“ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ถูกทุกขเวทนา
กระทบเข้าแล้ว ย่อมเศร้าโศกครํ่าครวญ รํ่าไห้ รําพัน ตี
อกร้องไห้ หลงใหลฟั่นเฟือนไป เขาย่อมเสวยเวทนาทั้ง
๒ อย่าง คือ เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ
“เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษด้วยลูกศรดอก
หนึ่ง แล้วยิงซํ้าด้วยลูกศรดอกที่ ๒ อีก เมื่อเป็นเช่นนี้
บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้ง ๒ ดอก คือ
ทั้งทางกาย ทั้งทางใจ ฉันใด ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ก็ฉัน
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นั้น... ย่อมเสวยเวทนาทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้งทางกาย
และทางใจ
“อนึ่ง เพราะถูกทุกขเวทนานั้นกระทบ เขาย่อมเกิด
ความขัดใจ เมื่อเขามีความขัดใจ เพราะทุกขเวทนา
ปฏิฆ านุ ส ัย เพราะทุ ก ขเวทนาก็ ย ่ อ มนอนเนื่ อง เขาถู ก
ทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว ก็หันเข้าระเริงกับกามสุข35
เพราะอะไร? เพราะปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ย่อมไม่รู้ทางออก
จากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข และเมื่อเขาระเริงอยู่
กับกามสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นย่อมนอนเนื่อง
เขาย่อมไม่รู้เท่าทันความเกิดขึ้น ความสูญสลาย ข้อดี
ข้อเสีย และทางออกของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็น
เมื่อเขาไม่รู้...ตามที่มันเป็น อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุข
เวทนา (=อุเบกขาเวทนา) ย่อมนอนเนื่อง
“ถ้าได้เสวยสุขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว ถ้า
เสวยทุกขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว ถ้าเสวย
อทุกขมสุขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว
“ภิกษุทั้งหลาย นี้แล เรียกว่าปุถุชน ผู้มิได้เรียนรู้ ผู้
ประกอบ36 ด้วยชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์
โทมนัส และอุปายาส เราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยทุกข์”
35
36

กามสุข = สุขในการสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕; ตัวอยางในทางจริยธรรม
ขั้นตน เชน หันเขาหาการพนัน การดื่มสุรา และสิ่งเริงรมยตางๆ
สฺุตฺต = ผูกมัด พัวพัน ประกอบ (ประกอบดวยกิเลส – สํ.อ.๓/๑๕๐)
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“ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย ฝ่ า ยอริ ย สาวกผู ้ ไ ด้ เรี ย นรู ้ ถู ก
ทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ครํ่าครวญ
ไม่รํ่าไร ไม่รําพัน ไม่ตีอกร้องไห้ ไม่หลงใหลฟั่นเฟือน
เธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่เสวยเวทนา
ทางใจ
“เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษด้วยลูกศร แล้ว
ยิงซํ้าด้วยลูกศรดอกที่ ๒ ผิดไป เมื่อเป็นเช่นนี้ บุรุษนั้น
ย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียว ฉันใด อริยสาวก
ผู้ได้เรียนรู้ ก็ฉันนั้น... ย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่าง
เดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ
“อนึ่ง เธอย่อมไม่มีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานั้น
เมื่อไม่มีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานั้น ปฏิฆานุสัยเพราะ
ทุกขเวทนานั้น ย่อมไม่นอนเนื่อง เธอถูกทุกขเวทนา
กระทบ ก็ไม่หันเข้าระเริงกับกามสุข เพราะอะไร? เพราะ
อริยสาวกผู้เรียนรู้แล้ว ย่อมรู้ทางออกจากทุกขเวทนา
นอกจากกามสุขไปอีก เมื่อเธอไม่ระเริงกับกามสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นก็ไม่นอนเนื่อง เธอย่อมรู้เท่าทัน
ความเกิ ด ขึ ้ น ความสู ญ สลาย ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย และ
ทางออกของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็น เมื่อเธอรู้...
ตามที่มันเป็น อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ก็ไม่
นอนเนื่อง

ปฏิจจสมุปบาท

๓๗

“ถ้าเสวยสุขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว ถ้า
เสวยทุกขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว ถ้าเสวย
อทุกขมสุขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว ภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกว่า อริยสาวก ผู้ได้เรียนรู้ ผู้ปราศจาก
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริ เ ทวะ ทุ ก ข์
โทมนัส และอุปายาส เราเรียกว่า ผู้ปราศจากทุกข์”
“ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นความพิเศษ เป็นความแปลก
เป็นข้อแตกต่าง ระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ กับปุถุชนผู้
มิได้เรียนรู้”37
ที่กลาวมานี้ เปนเพียงใหรูวาอะไรเปนอะไร อะไรควรกําจัดแกไข
เมื่อกําจัดแกไขแลวจะไดอะไร อะไรควรทําใหเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแลวจะได
อะไร
ส ว นที่ ว า ในการกํ า จั ด แก ไ ขและทํ า ให เ กิ ด ขึ้ น นั้ น จะต อ งทํ า
อะไรบาง เปนเรื่องของจริยธรรม ที่จะกลาวตอไปขางหนา

37

สํ.สฬ.๑๘/๓๖๙-๓๗๒/๒๕๗-๒๖๐

๓๘

พุทธธรรม

๕. คําอธิบายตามแบบ
คําอธิบายแบบนี้ มีความละเอียดลึกซึ้ง และกวางขวางพิสดาร
มาก เปนเรื่องทางวิชาการโดยเฉพาะ ผูศึกษาตองอาศัยพื้นความรูทางพุทธ
ธรรมและศั พทวิชาการภาษาบาลีม าก และมีคั มภี รที่แ สดงไวเ ป น เรื่ อ ง
จําเพาะที่จะศึกษาไดโดยตรงอยูแลว38 จึงควรแสดงในที่นี้เพียงโดยสรุป
พอเปนหลักเทานั้น

ก. หัวขอและโครงรูป
หัวขอทั้งหมด ไดแสดงไวในตอนวาดวยตัวบทแลว จึงแสดงใน
ที่นี้แบบรวบรัด เขาใจงายๆ ดังนี้


อวิชชา→สังขาร→วิญญาณ→นามรูป→สฬายตนะ→ผัสสะ→เวทนา→ตัณหา→
1

2

3

อุปาทาน→ภพ→ชาติ
9

10

11

→

4

5

6

7

8

ชรามรณะ+โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส = ทุกขสมุทัย
12

สวนฝายดับ หรือทุกขนิโรธ ก็ดําเนินไปตามหัวขอเชนเดียวกันนี้

38

ดู ปจจยาการวิภังค อภิ.วิ.๓๕/๒๕๕-๔๓๐/๑๘๑-๒๕๗;
วิภงฺค.อ.๑๖๘-๒๗๘; สงฺคห.๔๕-๔๙

วิสุทฺธิ.๓/๑๐๗-๒๐๖;

ปฏิฏิจจสมุปบาท

๓๙

อนึ่ ง โดดยที่ ก ระบวนนธรรมของปฏิฏิ จ จสมุ ป บาทท หมุ น เวี ย น เป น
วัฏฏะ
ฏ หรือวงจร ไมมีจุดเริ่มต
ม น ไมมีจุดจบ
จ ไมมีเบื้องตตนเบื้องปลายย จึง
ควรรเขียนเสียใหมม เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดในแงนี้ ดังนี
ง้

๔๐

พุทธธรรม

ข. คําจํากัดความองคประกอบ หรือหัวขอ ตามลําดับ39
กอนแสดงคําจํากัดความและความหมายตามแบบ จะใหคําแปลและ
ความหมายงายๆ ตามรูปศัพท เปนพื้นฐานความเขาใจไวชั้นหนึ่งกอน ดังนี้
๑. อวิชชา ความไมรูแจง คือ ไมรูความจริง หรือไมรูตามเปนจริง
๒. สังขาร ความคิดปรุงแตง เจตจํานงและทุกสิ่งที่จิตไดสะสมไว
๓. วิญญาณ ความรูตอสิ่งที่ถูกรับรู คือ การเห็น-ไดยิน-ฯลฯ-รูเรื่อง
ในใจ
๔. นามรูป นามธรรมและรูปธรรม ชีวิตทั้งกายและใจ
๕. สฬายตนะ อายตนะ คือ ชองทางรับรู ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ
๖. ผัสสะ การรับรู การประจวบกันของอายตนะ+อารมณ(สิ่งที่ถูก
รับรู)+วิญญาณ
๗. เวทนา ความเสวยอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ
๘. ตัณหา ความทะยานอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากไมเปน
๙. อุปาทาน ความยึดติดถือมั่น การยึดถือคางใจ การยึดถือเขากับตัว
๑๐. ภพ ภาวะชีวิตที่เปนอยู สภาพชีวิต ผลรวมกรรมทั้งหมดของบุคคล
๑๑. ชาติ ความเกิด ความปรากฏแหงขันธทั้งหลายที่ยึดถือเอาเปนตัวตน
๑๒. ชรามรณะ ความแก-ความตาย คือ ความเสื่อมอินทรีย-ความ
สลายแหงขันธ
39

คําจํากัดความเหลานี้ ดู สํ.นิ.๑๖/๖-๑๘/๓-๕; อภิ.วิ.๓๕/๒๕๖-๒๗๒/๑๘๑-๑๘๕; เปน
ตน สวนคําอธิบายขยายความใหดู วิสุทฺธิ. และ วิภงฺค.อ. ตามที่อางขางตน
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๔๑

ต่อไปนี้ คือ คําจํากัดความองค์ประกอบ หรือหัวข้อทั้ง ๑๒
ตามแบบ
๑. อวิชชา = ความไมรูทุกข–สมุทัย–นิโรธ–มรรค (อริยสัจ ๔)
และ (ตามแบบอภิธรรม) ความไมรูหนกอน–หนหนา–
ทั้งหนกอนหนหนา40 – ปฏิจจสมุปบาท
๒. สังขาร = กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร41 และ
(ตามนัยอภิธรรม) ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร
อาเนญชาภิสังขาร42
๓. วิญญาณ = จั ก ขุ ∼ โสต∼ ฆาน∼ ชิ ว หา∼ กาย∼
มโนวิญญาณ (วิญญาณ ๖)43
40

41

42

43

ปุพพันตะ – อปรันตะ – ปุพพันตาปรันตะ (= อดีต – อนาคต – ทั้งอดีตอนาคต) ดู
อภิ.สํ.๓๔/๗๑๒/๒๘๓
กายสังขาร = กายสัญเจตนา (ความจงใจทางกาย) = เจตนา ๒๐ ทางกายทวาร (กามาวจร
กุศล ๘ อกุศล ๑๒) วจีสังขาร = วจีสัญเจตนา (ความจงใจทางวาจา) = เจตนา ๒๐ ทางวจีทวาร (กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒) จิตตสังขาร = มโนสัญเจตนา (ความจงใจในใจ) =
เจตนา ๒๙ ในมโนทวาร ที่ยังมิไดแสดงออกเปนกายวิญญัติหรือวจีวิญญัติ
ปุญญาภิสังขาร (ความดีที่ปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายกามาวจรและฝายรูปาวจร
๑๓ (กามาวจรกุศล ๘ รูปาวจรกุศล ๕)
อปุญญาภิสังขาร (ความชั่วที่ปรุงแตงชีวิต) = อกุศลเจตนาฝายกามาวจรทั้ง ๑๒
อาเนญชาภิสังขาร (ภาวะมั่นคงที่ปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายอรูปาวจรทั้ง ๔
กระจายออก = โลกิยวิญญาณ ๓๒ (วิญญาณ ๕ ฝายกุศลวิบาก และอกุศลวิบาก =
๑๐ + มโนวิญญาณ ๒๒) เปนไปในปวัตติกาล (ระหวางปฏิสนธิ ถึงจุติ) หรือ
= วิญญาณ ๑๓ (วิญญาณ ๕ ทั้งสองฝาย + มโนธาตุ ๒ มโนวิญญาณ
ธาตุอเหตุกะโสมนัสสสหรคต ๑) เปนไปในปวัตติกาล (ระหวางปฏิสนธิ ถึงจุติ)
กับ วิญญาณ ๑๙ ที่เหลือ เปนไปทั้งในปวัตติกาลและปฏิสนธิกาล

๔๒

พุทธธรรม
๔. นามรูป =นาม (เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ)
หรื อ ตามแบบอภิ ธ รรม (เวทนาขั น ธ สั ญ ญาขั น ธ
สังขารขันธ)
+ รูป (มหาภูต ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูต ๔)44
๕. สฬายตนะ = จักขุ – ตา โสตะ – หู ฆานะ – จมูก ชิวหา – ลิ้น
กาย – กาย มโน - ใจ
๖. ผัสสะ = จักขุสัมผัส โสต∼ ฆานะ∼ ชิวหา∼ กาย∼
มโนสัมผัส (สัมผัส ๖)45
๗. เวทนา = เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส จากโสต∼ ฆาน∼ ชิวหา∼
กาย∼ และมโนสัมผัส (เวทนา ๖)46
๘. ตัณหา = รูปตัณหา (ตัณหาในรูป) สัททตัณหา (ในเสียง) คันธตัณหา
(ในกลิ่น) รสตัณหา (ในรส) โผฏฐัพพตัณหา (ในสัมผัสทาง
กาย) ธัมมตัณหา (ในธรรมารมณ) (ตัณหา ๖)47

44
45
46

47

บันทึกพิเศษทายบท ที่ ๑ วาดวยขันธ ๕
ผัสสะ = การกระทบระหวางอายตนะภายใน ภายนอก และวิญญาณทางอายตนะนั้นๆ
เวทนา แบงโดยลักษณะเปน ๓ [สุข ทุกข อทุกขมสุข] หรือ ๕ [สุข (ทางกาย) ทุกข (ทางกาย)
โสมนัส (ทางใจ) โทมนัส (ทางใจ) อุเบกขา]
ตัณหา แบงโดยอาการเปน ๓ คือ กามตัณหา (อยากในสิ่งเสพทางประสาททั้ง ๕)
ภวตัณหา (อยากใหคงอยูนิรันดร) วิภวตัณหา (อยากใหดับสูญ); หรือกามตัณหา
(อยากดวยความยินดีในกาม) ภวตัณหา (อยากอยางมีสัสสตทิฏฐิ) วิภวตัณหา (อยาก
อยางมีอุจเฉททิฏฐิ); ตัณหา ๓ นี้ x ตัณหา ๖ ขางบน = ๑๘ x ภายในภายนอก = ๓๖
x กาล ๓ = ๑๐๘ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๙/๒๙๐)

ปฏิจจสมุปบาท

๔๓

๙. อุปาทาน=กามุปาทาน (ความยึดมั่นในกาม คือ รูป รส กลิ่น
เสียง สัมผัส ตางๆ)
ทิฏฐุปาทาน (ความยึดมั่นในทิฏฐิ คือ ความเห็น ขอ
ยึดถือ ลัทธิ ทฤษฎี ตางๆ)
สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นในศีลและพรต วาจะ
ทําใหคนบริสุทธิ์ได)
อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในอัตตา สรางตัวตนขึ้น
ยึดถือไวดวยความหลงผิด)
๑๐. ภพ = กามภพ รูปภพ อรูปภพ อีกนัยหนึ่ง
= กรรมภพ (ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร)
กับ อุปปัตติภพ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ, สัญญาภพ
อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ, เอกโวการภพ จตุโวการภพ ปญจโวการภพ)

๑๑. ชาติ = ความปรากฏแหงขันธทั้งหลาย การไดมาซึ่งอายตนะ
ตางๆ
หรือ ความเกิด ความปรากฏขึ้นของธรรมตางๆ
เหลานั้นๆ48
๑๒. ชรามรณะ = ชรา (ความเสื่อมอายุ ความหงอมอินทรีย) กับ
มรณะ (ความสลายแหงขันธ ความขาดชีวิตินทรีย)
หรือ ความเสื่อม และความสลายแหงธรรมตางๆ
เหลานั้นๆ๑
48

ความหมายนัยหลัง ใชอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่เปนไปในขณะจิตเดียว ตามหลักใน อภิ.วิ.
๓๕/๓๐๒-๓/๑๙๔; ๓๓๘/๒๑๓;๔๒๘/๒๕๖

๔๔

พุทธธรรม

ค. ตัวอยางคําอธิบายแบบชวงกวางที่สุด
เพื่อใหคําอธิบายสั้นและงาย เห็นวาควรใชวิธียกตัวอยาง ดังนี้
(อาสวะ →) อวิชชา เขาใจวาการเกิดในสวรรคเป นยอดแหง
ความสุข เขาใจวาฆาคนนั้นคนนี้เสียไดเปนความสุข เขาใจวาฆาตัวตายเสีย
ไดจะเปนสุข เขาใจวาเขาถึงความเปนพรหมแลวจะไมเกิดไมตาย เขาใจวา
ทําพิธีบวงสรวงเซนสังเวยแลวจะไปสวรรคได เขาใจวาจะไปนิพพานได
ดวยการบําเพ็ญตบะ เขาใจวาตัวตนอันนี้นั่นแหละจะไดไปเกิดเปนนั่นเปน
นี่ดวยการกระทําอยางนี้ เขาใจวาตายแลวสูญ ฯลฯ จึง
→ สั ง ขาร นึ ก คิ ด ตั้ ง เจตจํ า นงไปตามแนวทางหรื อ โดย
สอดคลองกับความเขาใจนั้นๆ คิดปรุงแตงวิธีการและลงมือกระทําการ
(กรรม) ตางๆ ดวยเจตนาเชนนั้น เปนกรรมดี (บุญ) บาง เปนกรรมชั่ว
(อบุญ หรือบาป) บาง เปนอาเนญชาบาง จึง
→ วิ ญ ญาณ เกิ ด ความตระหนั ก รู แ ละรั บ รู อ ารมณ ต า งๆ
เฉพาะที่เปนไปตามหรือเขากันไดกับเจตนาอยางนั้นเปนสําคัญ พูดเพื่อ
เขาใจกันงายๆ ก็วา จิตหรือวิญญาณถู กปรุงแตงใหมีคุณสมบัติเฉพาะ
ขึ้นมาอยางใดอยางหนึ่ง หรือแบบใดแบบหนึ่ง เมื่อตาย พลังแหงสังขารคือ
กรรมที่ปรุงแตงไวจึงทําใหปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติเหมาะกับตัวมัน
ปฏิสนธิขึ้นในภพ และระดับชีวิตที่เหมาะกัน คือถือกําเนิดขึ้นจากนั้น
→ นามรูป กระบวนการแหงการเกิดก็ดําเนินการ กอรูปเปน
ชีวิ ตที่ พ ร อ มจะปรุ ง แต ง กระทํ า กรรมต า งๆ ต อ ไปอี ก จึ ง เกิ ด มีรู ปขั น ธ
เวทนาขั น ธ สั ญ ญาขั น ธ สั ง ขารขั น ธ ขึ้ น โดยครบถ ว น ประกอบด ว ย
คุณสมบัติและขอบกพรองตางๆ ตามพลังปรุงแตงของสังขาร คือ กรรมที่
ทํามา และภายในขอบเขตแหงวิสัยของภพที่ไปเกิดนั้น สุดแตจะไปเกิด
เปนมนุษย ดิรัจฉาน เทวดา เปนตน

ปฏิจจสมุปบาท
→

๔๕

สฬายตนะ แตชีวิตที่จะสนองความตองการของตัวตน และ
พรอมที่จะกระทําการตางๆ โตตอบตอโลกภายนอก จะตองมีทางติดตอกับ
โลกภายนอก สําหรับใหกระบวนการรับรูดําเนินงานได ดังนั้น อาศัยนาม
รูปเปนเครื่องสนับสนุน กระบวนการแหงชีวิตจึงดําเนินตอไปตามพลังแหง
กรรม ถึงขั้นเกิดอายตนะทั้ง ๖ คือ ประสาท ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
เครื่องรับรูอารมณภายใน คือ ใจ จากนั้น
→ ผัสสะ กระบวนการแหงการรับรูก็ดําเนินงานได โดยการเขา
กระทบหรือประจวบกันระหวางองคประกอบ ๓ ฝาย คือ อายตนะภายใน
(ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) กับอารมณ หรื ออายตนะภายนอก (รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ) และวิญญาณ (จักขุวิญญาณ
โสตวิ ญ ญาณ ฆานวิ ญ ญาณ ชิ ว หาวิ ญ ญาณ กายวิ ญ ญาณ และมโน
วิญญาณ) เมื่อการรับรูเกิดขึ้นครั้งใด
→ เวทนา ความรู สึ ก ที่ เ รี ย กว า การเสวยอารมณ ก็ จ ะต อ ง
เกิดขึ้นในรูปใดรูปหนึ่ง คือ สุขสบาย (สุข-เวทนา) ไมสบาย เจ็บปวด เปน
ทุกข (ทุกขเวทนา) หรือไมก็เฉยๆ (อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา)
และโดยวิสัยแหงปุถุชน กระบวนการยอมไมหยุดอยูเพียงนี้ จึง
→ ตัณหา ถาสุขสบาย ก็ชอบใจ ติดใจ อยากได หรืออยากได
ใหมากยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เกิดการทะยานอยากและแสหาตางๆ ถาเปนทุกข ไม
สบาย ก็ขัดใจ ขัดเคือง อยากใหสูญสิ้น ใหหมดไป หรือใหพนๆ ไปเสีย
ดวยการทําลายหรือหนีไปใหพนก็ตาม เกิดความกระวนกระวายดิ้นรน
อยากใหพนจากอารมณที่เปนทุกข ขัดใจ หันไปหาไปเอาสิ่งอื่นอารมณอื่นที่
จะใหความสุขได หรือไมก็รูสึกเฉยๆ คืออุเบกขา ซึ่งเปนความรูสึกอยาง
ละเอียด จัดเขาในฝายสุข เพราะไมขัดใจ เปนความสบายอยางออนๆ รูสึก
เรื่อยๆ เพลินๆ จากนั้น

๔๖

พุทธธรรม
→

อุปาทาน ความอยากเมื่อรุนแรงขึ้น ก็กลายเปนยึด คือยึด
มั่นถือมั่นติดสยบหมกมุนในสิ่งนั้น หรือ เมื่อยังไมได ก็อยากดวยตัณหา
เมื่อไดหรือถึงแลว ก็ยึดฉวยไวดวยอุปาทาน และเมื่อยึดมั่น ก็มิใชยึดแต
อารมณที่อยากได (กามุปาทาน) เท านั้ น แต ยังพวงเอาความยึ ดมั่ นใน
ความเห็น ทฤษฎี ทิฏฐิตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (ทิฏุปาทาน) ความยึดมั่นใน
แบบแผนความประพฤติและขอปฏิบัติที่จะใหไดสิ่งที่ปรารถนา (สีลัพพตุปาทาน) และความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน (อัตตวาทุปาทาน) พัวพันเกี่ยว
เนื่องกันไป ดวยความยึดมั่นถือมั่นนี้ จึงกอใหเกิด
→ ภพ เจตนา เจตจํานงที่จะกระทําการ เพื่อใหไดมาและให
เป น ไปตามความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น นั้ น และนํ า ให เ กิ ด กระบวนพฤติ ก รรม
(กรรมภพ) ทั้งหมดขึ้นอีก เปนกรรมดี กรรมชั่ว หรืออาเนญชา สอดคลอง
กับตัณหาอุปาทานนั้นๆ เชน อยากไปสวรรค และมีความเชื่อที่ยึดไววาจะ
ไปสวรรคไดดวยการกระทําเชนนี้ ก็กระทํากรรมอยางนั้นๆ ตามที่ตองการ
พรอมกับการกระทํานั้น ก็เปนการเตรียมภาวะแหงชีวิต คือขันธ ๕ ที่จะ
ปรากฏในภพที่สมควรกับกรรมนั้นไวพรอมดวย (อุปปตติภพ)
เมื่อกระบวนการกอกรรมดําเนินไปเชนนี้แลว ครั้นชีวิตชวงหนึ่ง
สิ้นสุดลง พลังแหงกรรมที่สรางสมไว (กรรมภพ) ก็ผลักดันใหเกิดการสืบ
ตอขั้นตอนตอไปในวงจรอีก คือ
→ ชาติ เริ่มแตปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับ
พลังแหงกรรมนั้น ปฏิสนธิขึ้นในภพที่สมควรกับกรรม บังเกิดขันธ ๕
ขึ้ น พร อ ม เริ่ ม กระบวนการแห ง ชี วิ ต ใหดํ า เนิ น ต อ ไป คื อ เกิด นามรู ป
สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนา ขึ้นหมุนเวียนวงจรอีก และเมื่อการเกิดมีขึ้น
แลว ยอมเปนการแนนอนที่จะตองมี

ปฏิจจสมุปบาท
→

๔๗

ชรามรณะ ความเสื่อมโทรม และแตกดับแหงกระบวนการ
ของชีวิตนั้น สําหรับปุถุชน ชรามรณะนี้ ยอมคุกคามบีบคั้น ทั้งโดยชัดแจง
และแฝงซอ น (อยูในจิตสวนลึก ) ตลอดเวลา ดังนั้น ในวงจรชีวิตของ
ปุถุชน ชรามรณะจึงพวงมาพรอมดวย
..... โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ซึ่งเรียกรวมวาความ
ทุกขนั่นเอง คําสรุปของปฏิจจสมุปบาทจึงมีวา “กองทุกขทั้งปวง จึงเกิดมี
ดวยอาการอยางนี”้
อยางไรก็ดี ในฐานะที่เปนวัฏฏะ หรือวงจร ความสิ้นสุดจึงไมมี ณ
ที่นี้ แทจริง องคประกอบชวงนี้ กลับเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งอีกตอน
หนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให ว งจรหมุ น เวี ย นต อ ไป กล า วคื อ โสกะ (ความแห ง ใจ)
ปริเทวะ (ความร่ําไร) ทุกข โทมนัส (ความเสียใจ) อุปายาส (ความผิดหวัง
คับแคนใจ) เปนอาการสําแดงออกของการมีกิเลสที่เปนเชื้อหมักดองอยูใน
จิตสันดาน ที่เรียกวา อาสวะ
อาสวะ นั้น ไดแกความใฝใจในสิ่งสนองความอยากทางประสาททั้ง
๕ และทางใจ (กามาสวะ) ความเห็นความยึดถือตางๆ เชน ยึดถือวา รูป
เปนเรา รูปเปนของเรา เปนตน (ทิฏฐาสวะ) ความชื่นชอบอยูในใจวาภาวะ
แหงชีวิตอยางนั้นอยางนี้เปนสิ่งดีเลิศ ประเสริฐ มีความสุข หวังใจใฝฝนที่
จะไดอยูครองภาวะชีวิตนั้นเสวยสุขใหนานแสนนาน หรือตลอดไป (ภวาสวะ) และความไมรูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน (อวิชชาสวะ)
ชรามรณะเปนเครื่องหมายแหงความเสื่อมสิ้นสลาย ซึ่งขัดกับอา
สวะเหลานี้ เชน ในดานกามาสวะ ชรามรณะทําใหปุถุชนเกิดความรูสึกวา
ตนกําลังพลัดพราก หรือหมดหวังจากสิ่งที่ชื่นชอบ ที่ปรารถนา ในดาน
ทิ ฏ ฐาสวะ เมื่ อ ยึ ด ถื อ อยู ว า ร า งกายเป น ตั ว เราเป น ของเรา พอร า งกาย

๔๘

พุทธธรรม

แปรปรวนไป ก็ผิ ดหวังแหงใจ ในด านภวาสวะ ทํ า ให รู สึก ตั ว ว า จะขาด
พลาด พราก ผิดหวัง หรือหมดโอกาสที่จะครองภาวะแหงชีวิตที่ตัวชื่นชอบ
อยางนั้นๆ ในดานอวิชชาสวะ ก็คือขาดความรูความเขาใจมูลฐานตั้งตนแต
วาชีวิตคืออะไร ความแกชราคืออะไร ควรปฏิบัติอยางไร ตอความแกชรา
เป น ต น เมื่ อ ขาดความรู ค วามคิ ด ในทางที่ ถู ก ต อ ง พอนึ ก ถึ ง หรื อ เข า
เกี่ยวของกับชรามรณะก็บังเกิดความรูสึกและแสดงอาการในทางหลงงม
งาย ขลาดกลัว และเกิดความซึมเซาหดหูตางๆ
ดังนั้น อาสวะ จึงเปนเชื้อ เปนปจจัยที่จะให โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาส เกิดขึ้นไดทันทีที่ชรามรณะเขามาเกี่ยวของ
อนึ่ง โสกะ เปนตนเหลานี้ แสดงถึงอาการมืดมัวของจิตใจ เวลา
ใดความทุกขเหลานี้เกิดขึ้น จิตใจจะพรามัว รอนรน อับปญญา เมื่อเกิด
อาการเหลานี้ ก็เทากับพวงอวิชชาเกิดขึ้นมาดวย
อยางที่กลาวในวิสุทธิมัคควา “โสกะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
ไม่แยกไปจากอวิชชา และธรรมดาปริเทวะ ก็ย่อมมีแก่คนหลง เหตุนั้น
เมื่อโสกะ เป็นต้น สําเร็จแล้ว อวิชชาก็ย่อมเป็นอันสําเร็จแล้ว”49.1 วา “ใน
เรื่องอวิชชา พึงทราบว่า ย่อมเป็นอันสําเร็จมาแล้วแต่ธรรมมีโสกะ เป็น
ต้ น ”319.2 และว า “อวิ ช ชาย่ อ มยั ง เป็ น ไปตลอดเวลาที ่ โ สกะ เป็ น ต้ น
เหล่านั้น ยังเป็นไปอยู่” 319.3
โดยนัยนี้ ทานจึงกลาววา “เพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด”50 และ
สรุปไดวา ชรามรณะของปุถุชน ซึ่งพวงดวยโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส ยอมเปนปจจัยใหเกิดอวิชชา หมุนวงจรตอไปอีก สัมพันธกันไม
ขาดสาย
49.1
50

วิสุทฺธิ.๓/๑๙๒
ม.มู.๑๒/๑๒๘/๑๐๐

319.2

วิสุทฺธิ.๓/๑๙๓;

319.3

วิสุทฺธิ.๓/๑๒๔

ปฏิจจสมุปบาท

๔๙

จากคําอธิบายตามแบบนี้ มีขอสังเกตและสิ่งที่ควรทําความเขาใจ
เปนพิเศษ ดังนี้
๑. วงจรแหงปฏิจจสมุปบาทตามคําอธิบายแบบนี้ นิยมเรียกวา
“ภวจักร” ซึ่งแปลวาวงลอแหงภพ หรือ “สังสารจักร” ซึ่งแปลวา วงลอแหง
สังสารวัฏ และจะเห็นไดวา คํ าอธิ บายคาบเกี่ยวไปถึ ง ๓ ชวงชีวิต คื อ
อวิชชากับสังขาร ชวงหนึ่ง วิญญาณ ถึง ภพ ชวงหนึ่ง และชาติ กับ ชรามรณะ (พวงดวย โสกะ เปนตน) อีกชวงหนึ่ง ถากําหนดเอาชวงกลาง คือ
วิญญาณ ถึง ภพ เปนชีวิตปจจุบัน ชวงชีวิตทั้ง ๓ ซึ่งประกอบดวยองค
(หัวขอ) ๑๒ จึงแบงเปน ๓ กาล ดังนี้
๑) อดีต
= อวิชชา สังขาร
๒) ปจจุบัน = วิ ญ ญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผั ส สะ
เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ
๓) อนาคต = ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)
๒. เมื่อแยกออกเปน ๓ ชวงเชนนี้ ยอมถือเอาชวงกลาง คือ ชีวิต
ปจจุบัน หรือชาตินี้ เปนหลัก เมื่อถือเอาชวงกลางเปนหลัก ก็ยอมแสดง
ความสัมพันธในฝายอดีตเฉพาะดานเหตุ คือสืบสาวจากผลที่ปรากฏใน
ปจจุบันวาเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีต (= อดีตเหตุ → ปจจุบันผล) และ
ในฝายอนาคตแสดงเฉพาะดานผล คือชักโยงจากเหตุในปจจุบันออกไปวา
จะใหเกิดผลอะไรในอนาคต (=ปจจุบันเหตุ → อนาคตผล)
โดยนัยนี้ เฉพาะชวงกลาง คือปจจุบันชวงเดียว จึงมีพรอมทั้งฝายผล
และเหตุ และแสดงไดเปน ๔ ชวง (เรียกวา สังคหะ หรือ สังเขป ๔) ดังนี้
๑) อดีตเหตุ = อวิชชา สังขาร
๒) ปจจุบันผล = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
๓) ปจจุบันเหตุ = ตัณหา อุปาทาน ภพ
๔) อนาคตผล = ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)
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๓. จากคําอธิบายขององคประกอบแตละขอ จะเห็นความหมายที่
คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันขององคประกอบบางขอ ซึ่งจัดเปนกลุมไดดังนี้
๑) อวิชชา กับ ตัณหา อุปาทาน
- จากคําอธิบายของอวิชชา จะเห็นชัดวา มีเรื่องของความอยาก
(ตัณหา) และความยึดมั่น (อุปาทาน) โดยเฉพาะความยึดมั่นในเรื่องตัวตน
เขาแฝงอยูดวยทุกตัวอยาง เพราะเมื่อไมรูจักชีวิตตามความเปนจริง หลงผิด
วามีตัวตน ก็ยอมมีความอยากเพื่อตัวตน และความยึดถือเพื่อตัวตนตางๆ
และในคําที่วา “อาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด” นั้น กามาสวะ ภวาสวะ และ
ทิฏฐาสวะ ก็เปนเรื่องของตัณหาอุปาทานนั่นเอง ดังนั้น เมื่อพูดถึงอวิชชา จึงมี
ความหมายพวงหรือเชื่อมโยงไปถึงตัณหาและอุปาทานดวยเสมอ
- ในคําอธิบายตัณหาและอุปาทานก็เชนเดียวกัน จะเห็นไดวา มี
อวิชชาแฝงหรือพวงอยูดวยเสมอ ในแงที่วา เพราะหลงผิดวาเปนตัวตน จึง
อยากและยึดถือเพื่อตัวตนนั้น เพราะไมรูสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน จึงเขา
ไปอยากและยึดถือในสิ่งเหลานั้นวาเปนเรา เปนของเรา หรืออยากไดเพื่อ
เรา เปนเรื่องของความเห็นแกตัวทั้งสิ้น และในเวลาที่อยากและยึดถื อ
เชนนั้น ยิ่งอยากและยึดแรงเทาใด ก็ยิ่งมองขามเหตุผล มองไมเห็นสิ่ง
ทั้งหลายตามสภาพของมัน และละเลยการปฏิบัติตอมันดวยสติปญญา
ตามเหตุตามผล มากขึ้นเพียงนั้น โดยเหตุนี้ เมื่อพูดถึง ตัณหา อุปาทาน
จึงเปนอันพวงเอาอวิชชาเขาไวดวย
โดยนัยนี้ อวิชชา ในอดีตเหตุ กับ ตัณหา อุปาทาน ในปจจุบันเหตุ
จึงใหความหมายที่ตองการไดเปนอยางเดียวกัน แตการที่ยกอวิชชาขึ้นในฝาย
อดีต และยกตัณหาอุปาทานขึ้นในฝายปจจุบัน ก็เพื่อแสดงตัวประกอบที่เดน
เปนตัวนํา ในกรณีที่สัมพันธกับองคประกอบขออื่นๆ ในภวจักร
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๕๑

๒) สังขาร กับ ภพ
- สั ง ขารกั บ ภพ มี คํ า อธิ บ ายในวงจรคล า ยกั น มาก สั ง ขารอยู
ในชวงชีวิตฝายอดีต และภพอยูในชวงชีวิตฝายปจจุบัน ตางก็เปนตัวการ
สําคัญ ที่ปรุงแตงชีวิตใหเกิดในภพตางๆ ความหมายจึงใกลเคียงกันมาก
ซึ่งความจริงก็เกือบเปนอันเดียวกัน ตางที่ขอบเขตของการเนน
สังขารมุงไปที่ตัวเจตนา หรือเจตจํานง ผูปรุงแตงการกระทํา เปน
ตัวนําในการทํากรรม สวนภพมีความหมายกวางกวา โดยแบงเปนกรรม
ภพกับ อุปปตติภพ กรรมภพแมจะมีเจตนาเปนตัวการสําคัญเหมือนสังขาร
แต ใ ห ค วามรู สึ ก ครอบคลุ ม มากกว า โดยเพ ง เอากระบวนพฤติ ก รรม
ทั้งหมดทีเดียว สวนอุปปตติภพ หมายถึงขันธ ๕ ที่เกิดเพราะกรรมภพ
นั้น โดยนัยนี้ สังขาร กับกรรมภพ จึงพูดพวงไปดวยกันได
๓) วิญญาณ ถึง เวทนา กับ ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)
- วิญญาณ ถึง เวทนา เปนตัวชีวิตปจจุบัน ซึ่งเปนผลมาจากเหตุ
ในอดี ต การที่ แ สดงไว เป น อย า งๆ ตามลํ าดั บอย างนี้ เพราะมุ งกระจาย
กระบวนธรรมออกใหเห็นอาการที่องคประกอบตางๆ ของชีวิต ซึ่งเปนฝายผล
ในป จ จุ บั น เข า สั ม พั น ธ กั น จนเกิ ด องค ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เ ป น ฝ า ยเหตุ ใ น
ปจจุบัน อันจะนํามาซึ่งผลในอนาคตตอไปอีก
- ส ว น ชาติ ชรามรณะ แสดงไว เ ป น ผลในอนาคต ต อ งการ
ชี้ใหเห็นเพียงวา เมื่อเหตุปจจุบันยังมีอยู ผลในอนาคตก็จะยังมีตอไป จึง
พูดสั้นใชเพียงคําวา ชาติ และ ชรามรณะ ซึ่งก็หมายถึงการเกิดดับของ
วิญญาณ ถึง เวทนา นั่นเอง แตเปนคําพูดแบบสรุป และตองการเนนในแง
การเกิดขึ้นของทุกข ใหเห็นจุดที่จะเชื่อมโยงกลับเขาสูวงจรอยางเดิมไดอีก
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- ดังนั้น ตามหลักจึงกลาววา วิญญาณถึงเวทนา กับ ชาติชรา

มรณะ เปนอันเดียวกัน พูดแทนกันไปได
เมื่อ ถือตามแนวนี้ เรื่ อ งเหตุ ผ ล ๔ ช วง ในข อ ๒. จึ ง แยก
องคประกอบเปนชวงละ ๕ ไดทุกตอน คือ
๑) อดีตเหตุ ๕ = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
๒) ปจจุบันผล ๕ = วิ ญ ญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผั ส สะ
เวทนา (= ชาติ ชรามรณะ)
๓) ปจจุบันเหตุ ๕ = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
๔) อนาคตผล ๕ = วิ ญ ญาณ นามรู ป สฬายตนะ ผั ส สะ
เวทนา (= ชาติ ชรามรณะ)
เมื่อนับหัวขอดังนี้ จะได ๒๐ เรียกกันวา อาการ ๒๐
๔. จากคํ า อธิ บ ายในข อ ๓. จึ ง แยกประเภทองค ๑๒
ของปฏิ จ จสมุ ป บาท ตามหน า ที่ ข องมั น ในวงจรเป น ๓ พวก เรี ย กว า
วัฏฏะ ๓ หรือ ไตรวัฏฏ (วน ๓) คือ
๑) อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปน กิเลส คือ ตัวสาเหตุผลักดัน
ใหคิดปรุงแตงกระทําการตางๆ เรียกวา กิเลสวัฏฏ์
๒) สังขาร (กรรม)ภพ เปน กรรม คือ กระบวนการกระทํา
หรือ กรรมทั้งหลาย ที่ปรุงแตงชีวิตใหเป นไปต างๆ
เรียกวา กรรมวัฏฏ์
๓) วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เปน วิบาก
คือ สภาพชีวิตที่เปนผลแหงการปรุงแตงของกรรม และ
กลับเปนปจจัยเสริมสรางกิเลสตอไปไดอีก เรียกวา
วิปากวัฏฏ์
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๕๓

วัฏฏะทั้ง ๓ นี้ หมุนเวียนตอเนื่องเปนปจจัยอุดหนุนแกกัน ทําให
วงจรแหงชีวิตดําเนินไปไมขาดสาย51 ซึ่งอาจเขียนเปนภาพไดดังนี้

๕. ในฐานะที่กิเลสเปนตัวมูลเหตุของการทํากรรมตางๆ ที่จะปรุง
แตงชีวิตใหเปนไป จึงกําหนดใหกิเลสเปนจุดเริ่มตนในวงจร เมื่อกําหนด
เชนนี้ก็จะไดจุดเริ่มตน ๒ แหงในวงจรนี้ เรียกวา มูล ๒ ของ ภวจักร คือ
๑) อวิชชา เปนจุดเริ่มตนในชวงอดีต ที่สงผลมายังปจจุบัน
ถึงเวทนาเปนที่สุด
๒) ตั ณ หา เป น จุ ด เริ่ ม ต น ในช ว งป จ จุ บั น ต อ จากเวทนา
สงผลไปยังอนาคต ถึงชรามรณะเปนที่สุด
51

วัฏฏะ ๓ เปนมติรุนอรรถกถา ที่อาจถือไดวา เปนการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบ
เขาใจกันงายๆ จะวาเปนการแสดงสังสารวัฏฏแบบชาวบานก็วาได เชน เมื่อมีกิเลส
อยากได จึงทํากรรมใหไดสิ่งนั้นมาเสพเสวย ไดรับวิบากคือเวทนาที่เปนสุข จึงเกิด
กิเลสอยากไดยิ่งขึ้นไป แลวทํากรรม และไดรับวิบากตอไปอีก; หรือ เมื่ออยากได และ
ทํากรรมใหไดมา แตไมสมใจ ไดวิบากคือเวทนาที่เปนทุกข ทําใหเกิดกิเลส คือโทสะ
จึงทํากรรม แลวไดรับวิบากไปอีกแบบหนึ่ง ดังนี้ เปนตน
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เหตุผลที่แสดงอวิชชาในชวงแรก และตัณหาในชวงหลังนั้น เห็น
ไดชัดอยูแลวอยางที่กลาวในขอ ๓. คือ อวิชชา ตอเนื่องกับ โสกะ ปริเทวะ
ฯลฯ สวนตัณหา ตอเนื่องกับเวทนา ดังนั้น อวิชชา และ ตัณหา จึงเปน
กิเลสตัวเดนตรงกับกรณีนั้นๆ52
อนึ่ง ในแงของการเกิดในภพใหม คําอธิบายตามแบบก็ไดแสดง
ความแตกตางระหวางกรณีที่อวิชชาเปนกิเลสตัวเดน กับกรณีที่ตัณหาเปน
กิเลสตัวเดนไวดวย คือ
-

อวิชชา เปนตัวการพิเศษ ที่จะใหสัตวไปเกิดในทุคติ เพราะผู
ถูกอวิชชาครอบงําไมรูวา อะไรดี อะไรชั่ ว อะไรถูก อะไรผิ ด อะไรเปน
ประโยชน ไมเปนประโยชน อะไรเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมพินาศ ยอมทํา
การตางๆ ดวยความหลงมืดมัว ไมมีหลัก จึงมีโอกาสทํากรรมที่ผิดพลาด
ไดมาก
-

ภวตัณหา เปนตัวการพิเศษที่จะใหสัตว ไปเกิดในสุ คติ ใน
กรณีที่ภวตัณหาเปนตัวนํา บุคคลยอมคํานึงถึงและใฝใจในภาวะแหงชีวิตที่
ดีๆ ถาเปนโลกหนา ก็คิดอยากไปเกิดในสวรรค ในพรหมโลก เปนตน ถา
เปนภพปจจุบัน ก็อยากเปนเศรษฐี อยากเปนคนมีเกียรติ ตลอดจนอยาก
ไดชื่อวาเปนคนดี
52

คัมภีรรุนอรรถกถากลาววา การตรัสอวิชชาและตัณหาเปนมูลไว ๒ อยางนี้ มีความมุง
หมายตางกัน อวิชชา หมายสําหรับคนทิฏฐิจริต ตัณหาสําหรับคนตัณหาจริต อีกนัย
หนึ่ ง ท อ นอวิ ช ชาเป น มู ล ตรั สเพื่ อ ถอนอุ จ เฉททิ ฏฐิ ท อนตั ณหาเป นมู ล ตรัส เพื่ อ
ถอนสัสสตทิฏฐิ อีกนัยหนึ่ง ทอนอวิชชาเปนมูลหมาย สําหรับคัพภไสยกสัตว ทอน
ตัณหาเปนมูล มุงสําหรับโอปปาติกสัตว ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๙๕
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เมื่อมีความอยากดวยอํานาจภวตัณหาเชนนี้ ก็จึงคิดการและลง
มือกระทํากรรมตางๆ ที่จะเปนทางใหบรรลุจุดหมายนั้นๆ เชน อยากไป
เกิดเปนพรหม ก็บําเพ็ญฌาน อยากไปสวรรค ก็ใหทานรักษาศีล อยากเปน
เศรษฐี ก็ขยันหาทรัพย อยากเปนคนมีเกียรติ ก็สรางความดี ฯลฯ ทําให
รูจักยั้งคิด และไมประมาท ขวนขวายในทางที่ดี มีโอกาสทําความดีได
มากกวาผูอยูดวยอวิชชา
เรื่องที่ยกอวิชชา และภวตัณหา เปนหัวขอตนของวัฏฏะ แตก็มิใช
เปนมูลการณนั้น มีพุทธพจนแสดงไวอีก เชน
“ภิกษุทั้งหลาย ปลายแรกสุดของอวิชชาจะปรากฏก็หา
ไม่ว่า ‘ก่อนแต่นี้ อวิชชามิได้มี ครั้นมาภายหลังจึงมีขึ้น’
เรื่องนี้ เรากล่าวดังนี้ว่า ‘ก็แล เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย อวิชชา
จึงปรากฏ’...”53

ส วนภวตั ณ หา ก็มี พุ ท ธพจน แ สดงไว มี ค วามอย า งเดี ย วกั น54
ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย

ปลายแรกสุดของภวตัณหาจะปรากฏก็หา
ไม่ว่า ‘ก่อนแต่นี้ ภวตัณหามิได้มี ครั้นมาภายหลัง จึงมีขึ้น’
เรื่องนี้ เรากล่าวดังนี้ว่า ‘ก็แล เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย ภวตัณหา
จึงปรากฏ’...”
53
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ขอที่อวิชชาและตัณหาเปนตัวมู ลเหตุ และมาดวยกัน ก็มีพุทธ
พจนแสดงไว เชน
“ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ แก่
คนพาล...แก่บัณฑิต ผู้ถูกอวิชชาปิดกั้น ผู้ถูกตัณหาผูกรัด
ก็แล กายนี้นั้นเอง กับนามรูปภายนอก จึงมีเป็น ๒
อย่าง อาศัย ๒ อย่างนั้น จึงมีผัสสะเพียง ๖ อายตนะ
เท่ า นั ้ น คนพาล...บั ณฑิ ต ได้ ผ ั ส สะโดยทางอายตนะ
เหล่านี้ หรือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงได้เสวยความสุข
และความทุกข์”55
๖. อาการที่องคประกอบตางๆ ในปฏิจจสมุปบาท สัมพันธเปน
ปจจัยแกกันนั้น ยอมเปนไปโดยแบบความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง ในบรรดาแบบความสัมพันธที่เรียกวาปจจัย ๒๔ อยาง ตาม
คําอธิบายในแนวที่เรียกวา ปฏฐานนัย56
อนึ่ ง องค ป ระกอบแต ล ะข อ ย อ มมี ร ายละเอี ย ดและขอบเขต
ความหมายกวางขวางอยูในตัว เชน เรื่องวิญญาณ หรือจิต ก็แยกออกไป
ไดอีกวา วิญญาณ หรือจิต ที่ดีหรือชั่ว มีคุณสมบัติอยางไรบาง มีกี่ระดับ
จิ ต อย า งใดจะเกิ ด ได ณ ภพใด ดั ง นี้ เป น ต น หรื อ ในเรื่ อ งรู ป ก็ มี
รายละเอียดอีกเปนอันมาก เชน รูป มีกี่ประเภท แตละอยางมีคุณสมบัติ
อยางไร ในสภาวะเชนใด จะมีรูปอะไรเกิดขึ้นบาง ดังนี้เปนตน
เรื่องปจจัย ๒๔ นั้นก็ดี รายละเอียดโดยพิสดารขององคประกอบ
แตละข อๆ ก็ ดี เห็ นวายั งไมจํ าเป นจะต อ งนํ ามาแสดงไวในที่นี้ทั้ง หมด
ผูสนใจพิเศษพึงศึกษา โดยเฉพาะจากคัมภีรฝายอภิธรรม
55
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จากคําอธิ
อ บายขางตน อาจแสดงเปนแผนภาพปร
น
ระกอบความเขขาใจ
ได ดังนี้

หมายเหตุ:
- เทียบตามแนววอริยสัจ เรียกช
ก วงเหตุวา “สมุ
ส ทัย” เพราะเเปนตัวการกอทุทกข
เรียกชวงผลวา “ทุกข”
อีกอยางหนึ่ง เรียกชวงเหตุววา “กรรมภพ” เพราะเปนกระะบวนการฝายสสราง
ต ภพ” เพราะเเปนกระบวนกาารฝายเกิดผล
เหตุ เรียก ชวงผลวา “อุปปตติ
- จุดเชื่อมตอระะหวาง เหตุกับผล และ ผลกัับเหตุ เรียกวา “สนธิ” มี ๓ คือ
สนธิที่ ๑ = เหหตุผลสนธิ สนนธิที่ ๒ = ผลเหหตุสนธิ สนธิทีที่ ๓ = เหตุผลสสนธิ

๕๘

พุทธธรรม

๖. ความหมายในชีวิตประจําวัน
คํ า อธิ บ ายที่ ผ า นมาแล ว นั้ น เรี ย กว า คํ า อธิ บ ายตามแบบ โดย
ความหมายวา เปนคําอธิบายที่มีในคัมภีรอรรถกถาตางๆ และนิยมยึดถือ
กันสืบมา จะเห็นไดวา คําอธิบายแบบนั้นมุงแสดงในแงสังสารวัฏ คือ การ
เวียนวายตายเกิด ขามชาติขามภพ ใหเห็นความตอเนื่องกันของชีวิตในชาติ
๓ ชาติ คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต และไดจัดวางรูปคําอธิบายจนดูเปน
ระบบ มีแบบแผนแนนอนตายตัว
ผูไมเห็นดวย หรือไมพอใจกับคําอธิบายแบบนั้น และตองการ
อธิบายตามความหมายที่เปนไปอยูทุกขณะในชีวิตประจําวัน นอกจากจะ
สามารถอางคําอธิบายในคัมภีรอภิธรรม ที่แสดงปฏิจจสมุปบาทตลอด
สายในขณะจิตเดียวแลว ยังสามารถตีความพุทธพจนขอเดียวกันกับที่ฝาย
อธิบายตามแบบไดใชอางอิงนั่นเอง ใหเปนไปตามความเห็ นฝายตนได
นอกจากนั้น ยังสามารถอางเหตุผลและหลักฐานในคัมภีรอยางอื่นๆ เปน
เครื่องยืนยันความเห็นฝายตนใหหนักแนนยิ่งขึ้นไปอีกไดดวย
คําอธิบายแบบนี้ มีความหมายที่นาสนใจพิเศษเฉพาะตัว จึงแยก
มาตั้งเปนหัวขออันหนึ่งตางหาก
เหตุผลที่อางไดในการอธิบายแบบนี้มีหลายอยาง เชนวา การดับ
ทุกข และอยูอยางไมมีทุกขของพระอรหันต เปนเรื่องที่เปนไปอยูตั้งแต
ชีวิตปจจุบันนี้แลว ไมตองรอใหสิ้นชีวิตเสียกอน จึงจะไมมีชาติใหม ไมมี
ชรามรณะ แลวจึงไมมี โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ในอนาคต
ชาติ แต โ สกะ ปริ เ ทวะ ฯลฯ ไม มี ตั้ ง แต ช าติ ป จ จุ บั น นี้ แ ล ว วงจร
ของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกข หรือดับทุกขก็ดี จึงเปนเรื่องของชีวิตที่
เปนไปอยูในปจจุบันนี้เอง ครบถวนบริบูรณ ไมตองไปคนหาในชาติกอน
หรือรอไปดูชาติหนา

ปฏิจจสมุปบาท

๕๙

นอกจากนั้น เมื่อเขาใจวงจรที่เปนไปอยูในชีวิตปจจุบันดีแลว ก็
ยอมเขาใจวงจรในอดีต และวงจรในอนาคตไปดวย เพราะเปนเรื่องอยาง
เดียวกันนั่นเอง
ในดานพุทธพจน ก็อาจอางพุทธดํารัสตอไปนี้ เปนตัวอยาง
“ดูกรอุทายี

ผู้ใดระลึกขันธ์ที่เคยอยู่มาก่อนได้ต่างๆ
มากมาย...ผู้นั้นจึงควรถามปัญหากะเราในเรื่องหนหลัง
(ชาติก่อน)57 หรือเราจึงควรถามปัญหาในเรื่องหนหลังกะ
ผู้นั้น ผู้นั้นจึงจะทําให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่อง
หนหลัง หรือเราจึงจะทําให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหา
ในเรื่องหนหลัง ผู้ใดเห็นสัตว์ทั้งหลายทั้งที่จุติอยู่ ทั้งที่
อุบัติอยู่ ด้วยทิพยจักษุ...ผู้นั้นจึงควรถามปัญหากะเราใน
เรื่องหนหน้า (ชาติหน้า)58 หรือว่าเราจึงควรถามปัญหา
ในเรื่องหนหน้ากะผู้นั้น ผู้นั้นจึงจะทําให้เราถูกใจได้ด้วย
การแก้ปัญหาในเรื่องหนหน้าหรือเราจึงจะทําให้ผู้นั้นถูกใจ
ได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหนหน้า”
“ก็แล

อุทายี เรื่องหนก่อน ก็งดไว้เถิด เรื่องหนหน้า
ก็งดไว้เถิด เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน:- ‘เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้
จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้
จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ’”59
57
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ปุพฺพนฺต
อปรนฺต
ม.ม.๑๓/๓๗๑/๓๕๕

๖๐

พุทธธรรม
“นายบ้าน

ชื่อ คันธภัก นั่งลง ณ ที่สมควรแล้ว ได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงความอุทัยและความ
อัสดงแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด”
“พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า: แน่ะท่านนายบ้าน ถ้าเรา
แสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน โดย
อ้างกาลส่ ว นอดีตว่ า ‘ในอดี ต กาล ได้มี แ ล้วอย่างนี ้ ’
ความสงสัยเคลือบแคลงในข้อนั้น ก็จะมีแก่ท่านได้ ถ้าเรา
แสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน โดย
อ้างกาลส่วนอนาคตว่า ‘ในอนาคตกาล จักเป็นอย่างนี้’
ความสงสัย ความเคลือบแคลง ก็จะมีแก่ท่านแม้ในข้อ
นั้นได้อีก ก็แล ท่านนายบ้าน เรานั่งอยู่ที่นี่แหละ จัก
แสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน ผู้นั่ง
อยู่ ณ ที่นี้เหมือนกัน”60
“ดูกรสิวก

เวทนาบางอย่างเกิดขึ้น มีดีเป็นสมุฏฐานก็
มี...มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็มี...มีลมเป็นสมุฏฐานก็มี...มี
การประชุ ม แห่ ง เหตุ เป็ น สมุ ฏ ฐานก็ ม ี . ..เกิ ด จากความ
แปรปรวนแห่งอุตุก็มี...เกิดจากบริหารตนไม่สมํ่าเสมอก็มี...
เกิดจากถูกทําร้ายก็มี...เกิดจากผลกรรมก็มี ข้อที่เวทนา...
เกิดขึ้นโดยมี (สิ่งที่กล่าวมาแล้ว) เป็นสมุฏฐาน เป็น
เรื่องที่รู้ได้ด้วยตน ทั้งชาวโลกก็รู้กันทั่วว่าเป็นความจริง
อย่างนั้น ในเรื่องนั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด มีวาทะ มี
60
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ความเห็นอย่างนี้ว่า “บุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม เวทนาทั้งหมดนั้น
เป็นเพราะกรรมที่กระทําไว้ในปางก่อน”61 สมณพราหมณ์
เหล่านั้น ชื่อว่าแล่นไปไกลเกินสิ่งที่รู้กันได้ด้วยตน แล่น
ไปไกลเกินสิ่งที่ชาวโลกเขารู้กันทั่วว่าเป็นความจริง ฉะนั้น
เรากล่ า วว่ า เป็ น ความผิ ด ของสมณพราหมณ์ เหล่ า
นั้นเอง”62
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจงใจ กําหนดจดจ่อ ครุ่นคิดถึง
สิ่งใด สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อให้วิญญาณดํารงอยู่
เมื่ออารมณ์มีอยู่ วิญญาณก็มีที่อาศัย เมื่อวิญญาณตั้ง
มั่นแล้ว เมื่อวิญญาณเจริญขึ้นแล้ว การบังเกิดในภพใหม่
ต่อไปจึงมี เมื่อการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงมี
ต่อไป ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีได้อย่าง
นี้”63
ความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามแนวนี้ แมจะตองทําความ
เขาใจเปนพิเศษ ก็ไมทิ้งความหมายเดิมที่อธิบายตามแบบ ดังนั้น กอนอาน
ความหมายที่จะกลาวตอไป จึงควรทําความเขาใจความหมายตามแบบที่
กลาวมาแลวเสียกอน เพื่อวางพื้นฐานความเขาใจ และเพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบตอไป
61
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ความหมายเชิงอธิบาย
๑. อวิชชา (ignorance, lack of knowledge) = ความไมรู ไมเห็นตาม
ความเป น จริ ง ไม รู เ ท า ทั น ตามสภาวะ หลงไปตามสมมติ บั ญ ญั ติ
ความไมรูที่แฝงอยูกับความเชื่อถือตางๆ ภาวะขาดปญญา ความไม
เขาใจเหตุผล การไมใชปญญา หรือปญญาไมทํางานในขณะนั้นๆ
๒. สังขาร (volitional activities) = ความคิดปรุงแตง ความจงใจ มุง
หมาย ตัดสินใจ และการที่จะแสดงเจตนาออกเปนการกระทํา; การ
จัดสรรกระบวนความคิด และมองหาอารมณมาสนองความคิด โดย
สอดคลองกับพื้นนิสัย ความถนัด ความโนมเอียง ความเชื่อถือ และ
ทัศนคติ เปนตน ของตน ตามที่ไดสั่งสมไว; การปรุงแตงจิต ปรุงแตง
ความคิด หรือปรุงแตงกรรม ดวยเครื่องปรุง คือ คุณสมบัติตางๆ ที่
เปนความเคยชินหรือไดสั่งสมไว
๓. วิญญาณ (consciousness) = ความรูตออารมณตางๆ คือ เห็น ได
ยิน ไดกลิ่น รูรส รูสัมผัส รูตออารมณที่มีในใจ ตลอดจนสภาพพื้นเพ
ของจิตใจในขณะนั้นๆ
๔. นามรูป (animated organism) = ความมีอยูของรูปธรรมและ
นามธรรม ในความรับรูของบุคคล ภาวะที่รางกายและจิตใจทุกสวน
อยูในสภาพที่สอดคลองและปฏิบัติหนาที่เพื่อตอบสนองในแนวทาง
ของวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้น สวนตางๆ ของรางกายและจิตใจที่เจริญ
หรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิต
๕. สฬายตนะ (the six sense-bases) = ภาวะที่อายตนะที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติหนาที่โดยสอดคลองกับสถานการณนั้นๆ
๖. ผัสสะ (contact) = การเชื่อมตอความรูกับโลกภายนอก การรับรู
อารมณตางๆ
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๗. เวทนา (feeling) = ความรูสึกสุขสบาย ถูกใจ หรือทุกข ไมสบาย
หรือเฉยๆ ไมสุข ไมทุกข
๘. ตัณหา (craving) = ความอยาก ทะยาน รานรนหาสิ่งอํานวยสุข
เวทนา หลีกหนีสิ่งที่กอทุกขเวทนา, โดยอาการ ไดแก อยากได อยาก
เปน อยากคงอยูอยางนั้นๆ ยั่งยืนตลอดไป อยากใหดับสูญ ใหพินาศ
ไปเสีย
๙. อุปาทาน (attachment, clinging) = ความยึดติดถือมั่นในเวทนาที่
ชอบหรือชัง รวบรั้งเอาสิ่งตางๆ และภาวะชีวิตที่อํานวยเวทนานั้นเขา
มาผูกพันกับตัว; ความยึดมั่นตอสิ่งซึ่งทําใหเกิดเวทนาที่ชอบหรือไม
ชอบ จนเกิดทาทีหรือตีราคาตอสิ่งตางๆ ในแนวทางที่เสริมหรือสนอง
ตัณหาของตน
๑๐. ภพ (process of becoming) = กระบวนพฤติกรรมทั้งหมดที่
แสดงออก เพื่อสนองตัณหา อุปาทานนั้น (กรรมภพ – the active
process); และ ภาวะชีวิตที่ปรากฏเปนอยางใดอยางหนึ่ง (อุปปตติ
ภพ – the passive process) โดยสอดคลองกับอุปาทานและ
กระบวนพฤติกรรมนั้น64
๑๑. ชาติ (birth) = การเกิดความตระหนักในตัวตนวาอยูหรือไมไดอยูใน
ภาวะชีวิตนั้นๆ หรือไมไดมี ไมไดเปนอยางนั้นๆ; การเขาครอบครอง
ภาวะชีวิตนั้น หรือเขาสวมเอากระบวนพฤติกรรมนั้น โดยการยอมรับ
ตระหนักชัดขึ้นมาวาเปนภาวะชีวิตของตน เปนกระบวนพฤติกรรม
ของตน
64
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๑๒. ชรามรณะ (decay and death) = ความสํานึกในความขาด พลาด
หรือ พรากแหงตัวตนจากภาวะชีวิตอันนั้น ความรูสึกวาตัวตนถู ก
คุกคามดวยความสูญสิ้นสลาย หรือพลัดพรากจากภาวะชีวิตนั้นๆ
หรื อ จากการได มี ได เ ปน อย างนั้ น ๆ จึ ง เกิ ด โสกะ ปริ เ ทวะ ทุ ก ข
โทมนัส อุปายาส พวงมาดวย คือ รูสึกคับแคน ขัดของ ขุนมัว แหง
ใจ หดหู ซึมเซา ไมสมหวัง กระวนกระวาย และทุกขเวทนาตางๆ

คําอธิบายแสดงความสัมพันธอยางงาย
๑. อวิชชา เปนปจจัยแกสังขาร: เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเห็น
ความจริง ไมรูขอเท็จจริง ไมเขาใจชัดเจน หรือไมใชปญญาพินิจพิจารณา
ในขณะที่ประสบสถานการณนั้นๆ จึงคิดปรุงแตงไปตางๆ เดาเอาบาง คิด
วาดภาพเอาเองตางๆ ฟุงเฟอวุนวายไปบาง นึกเห็นมั่นหมายไปตามความ
เชื่อ ความหวาดระแวง หรือแนวนิสัยของตนที่ไดสั่งสมไวบาง ตลอดจน
ตั้งใจ คิดมุงหมายวาจะเอาอยางไรๆ จะพูดจะทําอะไรๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
๒. สั ง ขาร เป น ป จจั ย แกวิ ญ ญาณ: เมื่ อ มี เ จตนาคิ ด มุ ง หมาย
ตั้งใจ หรือใจเลือกที่จะเกี่ยวของกับสิ่งใด หรือรับรูอะไรๆ จึงจะเกิดมี
วิญญาณ คือ เห็น ไดยิน ไดกลิ่น รูรส รูสัมผัส รูคิดตอเรื่องนั้นๆ สิ่งนั้นๆ
โดยเฉพาะเจตนาจะชักจูงนําจิตนําวิญญาณใหรูไปตามคิด ใหรูไปกับการ
คิด ใหรับรูไปในเรื่อ งที่ มันตองการปรุงแตงเรื่อยไปไมรูจั กจบสิ้ น และ
พรอมกันนั้น มันก็จะปรุงแตงสภาพพื้นเพของจิต หรือของวิญญาณนั้น ให
กลายเปนจิตที่ดีงามหรือชั่วราย มีคุณธรรม ไรคุณธรรม หรือมีคุณสมบัติ
ตางๆ ตามแตเจตนาที่ดีหรือชั่วนั้นๆ ดวย
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๓. วิญญาณ เปนปจจัยแกนามรูป: เมื่อมีวิญญาณที่รูเห็นไดยิน
เปนตน ก็ตองมีรูปธรรมและนามธรรมที่ถูกรูถูกเห็น เปนตน อยูพรอมไป
ดวยกัน และเมื่อวิญญาณทําหนาที่ รูปธรรมนามธรรมตางๆ ที่เปนตัว
รวมงานรวมอาศัย กั นของวิญญาณนั้น เชน อวั ยวะที่ เกี่ยวขอ ง เวทนา
สัญญา สังขารทั้งหลาย ตางก็ตองทํางานรวมไปดวยตามหนาที่ ยิ่งกวานั้น
วิญญาณขณะนั้นถูกปรุงแตงใหเปนอยางไร มีคุณสมบัติอยางไร นามธรรม
และรูปธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวออกมารวมงานในขณะนั้นๆ ก็จะมีแต
จําพวกที่เปนทํานองนั้น หรือพลอยมีคุณสมบัติอยางนั้นไปดวย เชน เมื่อ
วิญญาณประกอบดวยสังขารจําพวกโกรธเปนตัวปรุงแตง สัญญาที่ออกโรง
ดวยก็จะเปนสัญญาเกี่ยวกับถอยคําหยาบคาย คําดา ตลอดจนมีดพรา
อาวุธ เปนตน รูปธรรม เชน หนาตาก็จะบูดบึ้ง กลามเนื้อเขม็งเครียด
เลือดไหลฉีดแรง เวทนาก็บีบคั้น เปนทุกข เปนตน เมื่อวิญญาณเปนไปใน
สภาพอยางใดซ้ําบอย นามธรรมและรูปธรรมที่เกิดดับสืบตอก็จะกอเปน
ลักษณะกายใจจําเพาะตัวที่เรียกวาบุคลิกภาพอยางนั้น
๔. นามรูป เปนปจจัยแกสฬายตนะ: เมื่อนามรูปตื่นตัวทํางาน
พร อ มอยู ใ นรู ป แบบ ลั ก ษณะ หรื อ ทิ ศ ทาง อย า งใดอย า งหนึ่ ง นั้ น มั น
จําตองอาศัยบริการของอายตนะใดๆ เปนสื่อปอนความรูหรือเปนชองทาง
ดําเนินพฤติกรรม อายตนะนั้นๆ ก็จะถูกปลุกเราใหพรอมในการทําหนาที่
๕. สฬายตนะ เปนปจจัยแกผัสสะ: เมื่ออายตนะตางๆ มี ผัสสะ
คือการรับรูรับอารมณดานตางๆ เหลานั้น จึงมีได เมื่ออายตนะใดทําหนาที่
ก็มีผัสสะคือการรับรูรับอารมณโดยอาศัยอายตนะนั้นได
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๖. ผัสสะ เปนปจจัยแกเวทนา: เมื่อมีการรับรูรับอารมณแลว ก็
ตองมีความรูสึกที่เปนเวทนาอยางใด อยางหนึ่ง ไมสุขสบาย ก็ทุกข ไม
สบาย หรือไมก็เฉยๆ
๗. เวทนา เปนปจจัยแกตัณหา: เมื่อรับรูอารมณใด ไดความสุข
สบายชื่นใจ ก็ชอบใจ ติดใจ อยากไดอารมณนั้น เกิดเปนกามตัณหา อยาก
คงอยูอยากเขาอยูในภาวะที่จะไดครอบครองเสวยสุขเวทนาจากอารมณนั้น
เกิดเปนภวตัณหา เมื่อรับรูอารมณใด เกิดความทุกขบีบคั้นไมสบาย ก็
เกลียดชัง ขัดใจ อยากพรากอยากพน อยากกําจัด ทําใหสูญหายไป เกิด
เปนวิภวตัณหา ถารูสึกเฉยๆ ก็เรื่อยๆ ซึมๆ เพลินๆ อยูในโมหะ และติด
ไดอยางเปนสุขเวทนาออนๆ พรอมที่จะขยายออกเปนความอยากไดสุข
เวทนาตอไป
๘. ตัณหา เปนปจจัยแกอุปาทาน: เมื่อความอยากนั้นแรงขึ้น ก็
กลายเปนยึดติด เหมือนจับถือคางอยูในใจ วางไมลง เกิดมีทาทีขึ้นมา
อยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งนั้น ถาชอบก็เอาตัวเขาไปผูกติดเหมือนดังเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับมัน ใจคลอยตามมันไป อะไรเกี่ยวกับมันเปนเห็นดีเห็น
งามไปหมด อะไรกระทบมันเปนกระทบถึงเราดวย ถาชังก็เกิดความรูสึก
ปะทะกระทบเหมือนดังเปนตัวปรปกษคูกรณีกับตน อะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้น
บุคคลนั้นหรือภาวะนั้น ใหรูสึกกระทบกระแทกขัดผลักผละอยูเรื่อย ไม
เห็นดีไมเห็นงาม มันขยับเขยื้อนทําอะไรเปนดังกระทําตอเราไปหมด
พรอมกันนี้ ทาทีไมวาในทางชอบหรือในทางชังก็ตาม ยอมเปนเครื่อง
เสริมย้ํา และเปนไปดวยกันกับความยึดติดถือมั่นเชิดชูคุณคาความสําคัญของ
สิ่งตอไปนี้ คือ สิ่งปรนเปรออํานวยความสุขที่จะถูกไดหรือถูกขัดถูกแยง (กาม)

ปฏิจจสมุปบาท

๖๗

ความเห็นความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวของตลอดจนเกี่ยวกับโลกและ
ชีวิต (ทิฏฐิ) ระบบแบบแผนขอปฏิบัติพิธีกรรมวิธีการตางๆ ที่จะใหบรรลุผล
สําเร็จทั้งในทางที่ จะได และที่จะเลี่ยงพ น (ศีลวัตร) และความรู สึกเกี่ ยวกั บ
ตัวตนที่จะไดหรือที่ถูกปะทะขัดขวาง (อัตตวาท)
๙. อุปาทาน เปนปจจัยแกภพ: เมื่อมีความยึดถือ มีทาทีตอสิ่ง
บุคคล หรือภาวะอันใดอันหนึ่งอยางหนึ่งอยางใด คนก็สรางภพหรือภาวะ
ชีวิต ของเขาขึ้น ตามความยึ ด ถือ หรื อ ท าที อ ย า งนั้ น ทั้ ง ในด า นกระบวน
พฤติ ก รรมทั้ ง หมด (กรรมภพ) เริ่ ม แต ร ะบบความคิ ด หรื อ นิ สั ย ของ
ความคิดออกมา และในดานบุคลิกภาพทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่เปน
ลักษณะหรือภาวะแหงชีวิตของเขาในเวลานั้น (อุปปตติภพ) เชน กระบวน
พฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนอยากร่ํารวย คนชอบอํานาจ คนชอบเดน
ดัง คนชอบสวยงาม คนชอบโกเก คนเกลียดสังคม เปนตน
๑๐. ภพ เป น ป จ จั ย แก ช าติ : เมื่ อ เกิ ด มี ภ พที่ จ ะเข า อยู เ ข า
ครอบครองเฉพาะตัว แล ว ก็ป รากฏตั ว ตนเป น ความรูสึ ก ตระหนั ก อั น
ชัดเจนที่เขาอยูครอบครองหรือสอดสวมรับเอาภพหรือภาวะชีวิตนั้น โดยมี
อาการถือหรือออกรับวาเปนเจาของภพ เปนผูเสวยผล เปนผูกระทํา เปน
ผูรับการกระทบกระแทก เปนผูชนะ ผูแพ เปนผูได ผูเสีย เปนตน อยูใน
ภพนั้น
๑๑. ชาติ เป น ป จ จั ย แก ช รามรณะ: เมื่ อ เกิ ด มี ตั ว ตนเข า อยู
ครอบครองภพหรือภาวะชีวิตนั้นแลว การที่จะไดประสบความเปนไปทั้ง
ในทางเสื่อมและทางเจริญในภพนั้น ก็ยอมตองมีขึ้นเปนธรรมดา ทั้งนี้รวม
ไปถึงการที่จะเสื่อมถอยดอยลงในภพนั้น การถูกกระแทกกระเทือนและ
การที่จะสูญเสียหลุดหลนออกไปจากภพนั้นดวย โดยเฉพาะการที่ตองถูก
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คุกคามหวงกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมสูญจากภพนั้นและการที่จะตองคอย
รักษาภพนั้นอยูตลอดเวลา ความลดดอยถอยเสื่อมสูญเสีย และการคอย
ถูกคุกคามเหลานี้ลวนนํา โสกะ ปริเทวะ เปนตน คือความทุกขมาใหได
ตลอดทุกเวลา

คําอธิบายแสดงความสัมพันธเชิงขยายความ
๑. อวิชชา→ สังขาร: เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเห็นแจง ไมเขาใจชัด
จึงคิดปรุงแตง เดาคิดวาดภาพไปตางๆ เหมือนคนอยูในความมืด เห็นแสง
สะทอนนัยนตาสัตว มีความเชื่อเรื่องผีอยูแลว จึงคิดเห็นเปนรูปหนาตา
หรือตัวผีขึ้นมาจริงๆ และเห็นเปนอาการตางๆ เกิดความกลัว คิดกระทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง เชน วิ่งหนี เปนตน หรือเหมือนคนไมเห็นของทายที่
อยูในกํามือ จึงคิดหาเหตุผลมาทาย เดา และถกเถียงตางๆ
คนที่เชื่อวาเทวดาชอบใจจะบันดาลอะไรๆ ใหได ก็คิดปรุงแตงคํา
ออนวอน พิธีบวงสรวงสังเวยตางๆ ขึ้นกระทําการเซนสรวงออนวอนตางๆ
คนไมรูเทาทันสภาวะของสังขารที่ไมเที่ยงแท ไมยั่งยืน เกิดจากการ
ปรุงแตงขององคประกอบตางๆ ลวนเปนไปตามเหตุปจจัย จึงคิดเห็นเปน
ของดีงาม นาเอา นาครอบครอง คิดวาดภาพไปตางๆ ตั้งความมุงหมาย
คิดหาทางและทําการตางๆ ที่จะไดจะเอามาครอบครอง
๒. สังขาร→ วิ ญญาณ:: เมื่อ มีเ จตนา คื อ ตั้งใจ จงใจ มุงหมาย ใจ
เลือก ใจจะรับเอา หรือตกลงจะเกี่ยวของ วิญญาณที่เห็น ไดยิน เปนตน
จึงจะเกิดขึ้น แตถาไมจํานง ไมจงใจ ไมเอาใจใส ใจไมมุงออกรับ ถึงจะอยู
ในวิสัยที่จะรับรูได วิญญาณก็ไมเกิดขึ้น เหมือนคนกําลังคิดมุงหรือทํางาน
อะไรอยางจดจองสนใจอยูอยางหนึ่ง จิตใจไมวอกแวก ไมฟุงซานเลื่อน
ลอย เชน อานหนังสืออยางเพลิดเพลิน จิตรับรูเฉพาะเรื่องที่อาน มีเสียง
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ดังควรไดยินก็ไมไดยิน ยุงกัดก็ไมรูตัว เปนตน; กําลังมุงคนหาของอยางใด
อยางหนึ่ง มองไมเห็นคนหรือของอื่นที่ผานมาในวิสัยที่จะพึงเห็น; มองของ
สิ่งเดียวกันคนละครั้งดวยเจตนาคนละอยาง รูเห็นไปตามแงของเจตนานั้น
เชน มองไปที่พื้นดินวางแหงหนึ่ง ดวยความคิดของเด็กที่จะเลน ไดความ
รับรูและความหมายอยางหนึ่ง มองไปอีกครั้งดวยความคิดจะปลูกสราง
บาน ไดความรับรูและความหมายไปอีกอยางหนึ่ง มองไปอีกครั้งหนึ่งดวย
ความคิดของเกษตรกร ไดความรับรูและความหมายอยางหนึ่ง มองดวย
ความคิดของอุตสาหกร ไดความรับรูและความหมายอีกอยางหนึ่ง มอง
ของสิ่งเดียวกันคนละครั้งดวยความคิดนึกคนละอยาง เกิดความรับรูคน
ละแงละดาน
ตัวอยางงายๆ เชน ในกลุมของหลายอยางที่วางอยูใกลกัน และอยู
ในวิสัยของการเห็นครั้งเดียวทั้งหมด มี มีดกั บดอกไมอยู ดวย คนที่รั ก
ดอกไม มองเขาไป จิตอาจรับรูเห็นแตดอกไมอยางเดียว และการรับรูจะ
เกิดซ้ําอยูที่ดอกไมอยางเดียว จนไมไดสังเกตเห็นของอื่นที่วางอยูใกล ยิ่ง
ความสนใจชอบใจติดใจในดอกไมมีมากเทาใด การรับรูตอดอกไมก็ยิ่งถี่
ขึ้น และการรับรูตอสิ่งของอื่นๆ นอยลงไปเทานั้น สวนคนที่กําลังจะใช
อาวุธมองเขาไป จิตก็จะรับรูแตมีดเชนเดียวกัน และแมในกรณีเห็นมีดเปน
อารมณดวยกัน สําหรับคนหนึ่งอาจรับรูมีดในฐานะอาวุธสําหรับประหาร
ผูอื่น อีกคนหนึ่งอาจรับรูในแงสิ่งที่จะใชประโยชนในครัว อีกคนหนึ่งอาจ
รับรูในฐานะเปนชิ้นโลหะชิ้นหนึ่ง สุดแตผูนั้นเปนโจร เปนคนครัว หรือเปน
คนรับซื้อโลหะเกา และอยูในภาวะแหงความคิดนึกเจตจํานงอยางใด ฯลฯ
เมื่ อ คิ ด นึ ก ในเรื่ อ งที่ ดี ง าม จิ ต ก็ รั บ รู อ ารมณ ที่ ดี ง าม และรั บ รู
ความหมายในแงที่ดีงามของอารมณนั้น เมื่อคิดนึกในทางที่ชั่วราย จิตก็
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รับรูอารมณสวนที่ชั่วราย และรับรูความหมายในแงที่ชั่วรายของอารมณนั้น
โดยสอดคลองกัน (ตอไปขางหนา จะกลาวถึงวิธีตัดกระบวนในบทที่วาดวย
โยนิโสมนสิการ)
๓. วิญญาณ→ นามรูป:: วิญญาณกับนามรูปอาศัยซึ่งกันและกัน อยาง
ที่พระสารีบุตรกลาววา
“ไม้อ้อ ๒ กํา ตั้งอยู่ได้เพราะต่างอาศัยซึ่งกันและ
กัน ฉันใด เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ฉันนั้น
ไม้อ้อ ๒ กํานั้น ถ้าเอาออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่ง
ย่อมล้ม ถ้าดึงอีกกําหนึ่งออก อีกกําหนึ่งก็ล้ม ฉันใด
เพราะนามรูปดับ วิญญาณก็ดับ เพราะวิญญาณดับ
นามรูปก็ดับ ฯลฯ ฉันนั้น”65
โดยนัยนี้ เมื่อวิญญาณเกิดมี นามรูปจึงเกิดมีได และตองเกิดมี
ดวย ในกรณีที่สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณนั้น ก็เปนปจจัยใหเกิดนาม
รูปพรอมกันไปดวย แตเพราะนามรูปจะมีไดตองอาศัยวิญญาณในฐานะที่
มันเปนคุณสมบัติและเปนตัวประกอบรวมของวิญญาณ จึงแยกออกกลาว
วา สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป ใน
ที่นี้ อาจแยกภาวะที่วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูปได ดังนี้
๑) ที่วาจิตรับรูตออารมณอยางใดอยางหนึ่ง เชน เห็นของสิ่งหนึ่ง
ไดยินเสียงอยางหนึ่งนั้น แทจริงก็คือรับรูตอนามรูป (ในที่นี้
หมายถึง รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ)
ตางๆ นั่นเอง สิ่งที่มีสําหรับบุคคลผูใดผูหนึ่ง ก็คือ สิ่งที่มีอยู
65
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ในความรับรูของเขาในขณะนั้นๆ หรือนามรูปที่ถูกวิญญาณ
รับรูในขณะนั้นๆ เทานั้น เชน ดอกกุหลาบที่มีอยู ก็คือดอก
กุหลาบที่กําลังถูกรับรูทางจักษุประสาทหรือทางมโนทวารใน
ขณะนั้ น ๆ นอกจากนี้ ดอกกุ ห ลาบอย า งนั้ น ๆ ก็ มิ ไ ด มี อ ยู
ตางหากจากบัญญัติ (concept) ในมโนทวาร และมิไดผิด
แปลกไปจากเวทนา สัญญา และสังขารที่มีอยูในขณะนั้นๆ
เลย โดยนัยนี้ เมื่อวิญญาณมี นามรูปจึงมีอยูพรอมนั่นเอง
และมีอยูอยางอิงอาศัยค้ําจุนซึ่งกันและกัน
๒) นามรูปที่เนื่องอาศัยวิญญาณ ยอมมีคุณภาพสอดคลองกับ
วิญญาณนั้นดวย โดยเฉพาะนามทั้งหลายก็คือคุณสมบัติของ
จิตนั่นเอง เมื่อความคิดปรุงแตง (สังขาร) ดีงาม ก็เปนปจจัย
ให เ กิ ด วิ ญ ญาณซึ่ ง รั บ รู อ ารมณ ที่ ดี ง ามและในแง ที่ ดี ง าม
ในขณะนั้น จิตใจก็ปลอดโปรงผองใสไปตาม อากัปกิริยาหรือ
พฤติกรรมตางๆ ดานรางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏ
รูปลักษณะในทางที่ดีงามสอดคลองกัน เมื่อคิดนึกในทางที่ชั่ว
ก็เกิดความรับรูอารมณในสวนและในแงที่ชั่วราย จิตใจก็มี
สภาพขุนมัวหมนหมอง อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมตางๆ ทาง
รางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะเปนความเครียด
กระดางหมนหมองไปตาม ในสภาพเชนนี้ องคประกอบตางๆ
ทั้ง ในทางจิต ใจและรา งกาย อยู ในภาวะที่พ ร อ มหรือ อยู ใน
อาการที่ กํ า ลั ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยสอดคล อ งกั บ สั ง ขารหรื อ
วิญญาณที่เกิดขึ้น
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เมื่ อ รู สึ ก รั ก ใคร มี ไ มตรี (สั ง ขาร) ก็ เ กิ ด ความรั บ รู
อารมณสวนที่ดีงาม (วิญญาณ) จิตใจก็แชมชื่นเบิกบาน (นาม)
สีหนาก็สดชื่นยิ้มแยมผองใส ตลอดจนกิริยาอาการตางๆ ก็
กลมกลืนกัน (รูป) อยูในภาวะที่พรอมจะแสดงออกในทางที่ดี
งามตอไป เมื่อโกรธเคือง ก็เกิดความรับรูอารมณแตสวนที่เลว
จิตใจก็ขุนมัวขัดของ สีหนากิริยาอาการก็บึ้งบูดเครงเครียด
อยูในภาวะที่พรอมจะแสดงอาการและกระทําการตางๆ ใน
แนวทางนั้นตอไป นักกีฬาที่อยูในสนามเมื่อการแขงขันเริ่มขึ้น
ความนึกคิดเจตจํานงตางๆ จะพุงไปในกีฬาที่แขงขันอยูนั้น
ความรับรูตางๆ ก็เกิดดับอยูในเรื่องนั้น ดวยอัตราความถี่มาก
นอ ยตามกํ า ลัง ของเจตจํ า นงความสนใจที่ พุ ง ไปในกี ฬ านั้ น
จิตใจและรางกายทุกสวนที่เกี่ยวของ ก็อยูในภาวะพรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่แสดงพฤติกรรมออกมาโดยสอดคลองกัน
ความเปนปจจัยในขอนี้ หมายรวมไปถึงการเกิดดับสืบ
ตอของนามรูปใหมๆ คือสวนตางๆ ของรางกายและจิตใจที่มา
กอหรือเสริมบุคลิกภาพ ใหเปนไปตามสภาพของวิญญาณที่
ถูกสังขารปรุงแตงแลวนั้น (พึงสังเกตความสัมพันธกับภพ)
ความเปนไปในชวงนี้ เปนขั้นตอนสําคัญสวนหนึ่งใน
กระบวนแหงกรรมและการใหผลของกรรม วงจรแหงวัฏฏะ
หมุนมาครบรอบเล็ก (อวิชชา: กิเลส → สังขาร: กรรม
→ วิญญาณ และนามรูป: วิบาก) และกําลังจะเริ่มตั้งตน
หมุนตอไป นับวาเปนขั้นตอนสําคัญสวนหนึ่งในการสรางนิสัย
ความเคยชิน ความรู ความชํานาญ และบุคลิกภาพทั้งหมด
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๔. นามรูป→ สฬายตนะ:: การที่นามรูปจะปฏิบัติหนาที่ตอๆ ไป ตอง
อาศัยความรูตอโลกภายนอก หรือดึงความรูที่สะสมไวแตเดิมมาเปนเครื่อง
ประกอบการตัดสิน หรือเลือกวาจะดําเนินพฤติกรรมใดตอไปในทิศทางใด
ดังนั้น นามรูปสวนที่มีหนาที่เปนสื่อหรือชองทางติดตอรับรูอารมณตางๆ
คืออายตนะที่เกี่ยวของในกรณีนั้นๆ จึงอยูในสภาพตื่นตัวและปฏิบัติหนาที่
สัมพันธสอดคลองกับปจจัยขอกอนๆ ตามลําดับมา
ดังเชน ในกรณีของนักฟุตบอลในสนาม อายตนะที่ทําหนาที่รับรู
อารมณอันเกี่ยวกับกีฬาที่เลนอยูนั้น เชน ประสาทตา ประสาทหู เปนตน ก็
จะอยูในสภาพตื่นตัวที่จะรับรูอารมณที่เกี่ยวของกับกีฬาที่เลนดวยความไว
เปนพิเศษ ในขณะเดียวกัน อายตนะที่ไมเกี่ยวกับการรับรูอารมณที่มุง
หมายนั้น ก็จะไมอยูในสภาพตื่นตัวที่จะใหเกิดการรับรูอารมณ พูดงายๆ
วาผอนการปฏิบัติหนาที่ลงไปตามสวน เชน ความรูสึกกลิ่น และความรูสึก
รส อาจไมเกิดขึ้นเลย ในขณะที่กําลังเลนอยางกระชั้นชิดติดพัน เปนตน
๕. สฬายตนะ→ ผัสสะ:: เมื่ออายตนะปฏิบัติหนาที่ การรับรูก็เกิดขึ้น
โดยมีองคประกอบ ๓ อยาง เขาบรรจบกัน คือ อายตนะภายใน (ตา หู
จมูก ลิ้น กาย มโน อยางใดอยางหนึ่ง) กับ อารมณภายนอก (รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อยางใดอยางหนึ่ง) และวิญญาณ (ทาง
จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน อยางใดอยางหนึ่ง) การรับรูก็เกิดขึ้น
โดยสอดคลองกับอายตนะนั้นๆ
๖. ผัสสะ→ เวทนา:: เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแลว ก็จะตองมีความรูสึกเกี่ยว
ดวยสุขทุกขเกิดขึ้น อยางใดอยางหนึ่งใน ๓ อยาง คือ สบาย ชื่นใจ เปน
สุข (สุขเวทนา) หรือไมก็ บีบคั้น ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข (ทุกขเวทนา)
หรือไมก็เฉยๆ เรื่อยๆ ไมสุขไมทุกข (อุเบกขา หรือ อทุกขมสุขเวทนา)
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ปฏิจจสมุปบาทตั้งแตหัวขอที่ ๓ ถึง ๗ คือ วิญญาณ ถึง เวทนานี้
เปนกระบวนการในชวงวิบาก คือ ผลของกรรม โดยเฉพาะขอ ๕ – ๖ – ๗
(สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา) ไมเปนบุญไมเปนบาป ไมดีไมชั่ว โดยตัวของ
มันเอง แตจะเปนเหตุแหงความดี ความชั่วไดตอไป
๗. เวทนา→ ตัณหา:: เมื่อไดรับสุขเวทนา ก็พอใจ ชอบใจ ติดใจ อยาก
ได และอยากไดยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อไดรับทุกขเวทนา ก็ขัดใจ อยากใหสิ่งนั้น
สูญสิ้นพินาศไปเสีย อยากใหตนพนไปจากทุกขเวทนานั้น และอยากได แส
ดิ้นรนไปหาสิ่งอื่นที่จะใหสุขเวทนาตอไป เมื่อไดรับอุเบกขาเวทนา รูสึก
เฉยๆ ก็ชวนใหเกิดอาการซึมๆ เพลิน อยางมีโมหะ เปนสุขเวทนาอยาง
ออนๆ ที่ทําใหติดใจได และเปนเชื้อใหขยายตัวออกเปนความอยากไดสุข
เวทนาตอไป
ตัณหานั้น เมื่อแยกใหชัดโดยอาการ ก็มี ๓ อยาง คือ
๑) กามตัณหา (craving for sense-pleasure) ความอยากได
สิ่งสําหรับสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕
๒) ภวตัณหา (craving for self-existence) ความอยากไดสิ่ง
ตา งๆ โดยสั ม พั น ธกั บ ภาวะชี วิ ต อย า งใดอย า งหนึ่ ง หรื อ
ความอยากในภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนานั้นๆ ได
ในความหมายที่ลึกซึ้ง คือ ความอยากในความมีอยูคงอยู
ของตัวตนที่จะไดจะเปนอยางใดอยางหนึ่งยั่งยืนตลอดไป
๓) วิภวตัณหา (craving for non-existence or selfannihilation) ความอยากใหตัวตนพนไป ขาดหาย พราก
หรือสูญสิ้นไปเสียจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือภาวะชีวิตอยางใด
อยางหนึ่ งที่ไมปรารถนา ตัณหาชนิดนี้ แสดงออกในรูปที่
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หยาบ เชน ความรูสึกเบื่อหนาย ความเหงา วาเหว ความ
เบื่อตัวเอง ความชังตัวเอง ความสมเพชตนเอง ความอยาก
ทําลาย เปนตน66
ตัณหาจึงแสดงออกในรูปตางๆ เปนความอยากไดกามคุณตางๆ
บาง อยากไดภาวะแหงชีวิตบางอยาง เชน ความเปนเศรษฐี ความเปนผูมี
เกียรติ ความเปนเทวดา เปนตน ซึ่งจะอํานวยสิ่งที่ปรารถนาใหบาง อยาก
พนไปจากภาวะที่ไม ปรารถนา เบื่ อหนาย หมดอาลัยตายอยาก ตลอด
จนถึงอยากตายบาง หรือในกรณีที่แสดงออกในภายนอก เมื่อถูกขัดหรือ
ฝนความปรารถนา ก็เป นเหตุ ใหเกิดปฏิฆะ ความขัดใจขัดเคื อง โทสะ
ความคิดประทุษราย ความคิดทําลายผูอื่น สิ่งอื่น เปนตน
๘. ตัณหา→ อุปาทาน:: เมื่ออยากไดสิ่งใด ก็ยึดมั่นเกาะติดเหนียวแนน
ผูกมัดตัวตนติดกับสิ่งนั้น ยิ่งอยากไดมากเทาใด ก็ยิ่งยึดมั่นแรงขึ้นเทานั้น
ในกรณีที่ประสบทุกขเวทนา อยากพนไปจากสิ่งนั้น ก็มีความยึดมั่นในแง
ชิงชังตอสิ่งนั้นอยางรุนแรง พรอมกับที่มีความยึดมั่นในสิ่งอื่นที่ตนจะดิ้น
รนไปหารุนแรงขึ้นในอัตราเทาๆ กัน จึงเกิดความยึดมั่นในสิ่งสนองความ
ตองการตางๆ ยึดมั่นในภาวะชีวิตที่จะอํานวยสิ่งที่ปรารถนา ยึดมั่นใน
ตั ว ตนที่จ ะไดจ ะเป น อย า งนั้ น อยา งนี้ ยึด มั่ น ในความเห็ น ความเข า ใจ
66

การแปลความหมายตัณหา ๓ อยางนี้ โดยเฉพาะอยางที่ ๒ และ ๓ (ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา) ยังมีความขัดแยงกันอยูเปน ๒ - ๓ แบบ (ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔; วิ
สุทฺธิ.๓/๑๗๙ เปนตน) บางทานเทียบ ภวตัณหาวา = life-instinct หรือ life-wish
และ วิภวตัณหาวา = death-instinct หรือ death-wish ตามหลักจิตวิทยาของ
Sigmund Freud (ดู M.O’C. Walshe, Buddhism for Today, George Allen and
Unwin, London, 1962, pp. 37-40); ความหมายของภวตัณหา และ วิภวตัณหา ที่
ชัดมากแหงหนึ่ง คือ ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๗/๒๖๓
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ทฤษฎี และหลักการอยางใดอยางหนึ่งที่สนองตัณหาของตน ตลอดจนยึด
มั่นในแบบแผน ขอยึดถือปฏิบัติ วิธีการตางๆ ที่สนองความตองการของ
ตัวตน
๙. อุปาทาน→ ภพ:: ความยึดมั่นยอมเกี่ยวของไปถึงภาวะชีวิตอยางใด
อยางหนึ่ง ความยึดมั่นนั้นแสดงถึงความสัมพันธระหวางสิ่งสองสิ่ง คือ
เปนการนําเอาตัวตนไปผูกมัดไว หรือทําใหเปนสิ่งเดียวกันกับภาวะชีวิต
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนภาวะชีวิตที่อํานวยสิ่งที่ปรารถนา หรือเปน
ภาวะชีวิตที่ชวยใหพนไปจากสิ่งที่ไมปรารถนา ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีภาวะ
ชีวิตที่ตองการ ก็ยอมมีภาวะชีวิตที่ไมตองการอยูดวยพรอมกัน ภาวะชีวิต
ที่ถูกยึดเกี่ยวเกาะไวนี้เรียกวา อุปปตติภพ
เมื่อยึดมั่นในภาวะชีวิตนั้น จึงคิดมุงหมายหรือมีเจตจํานงเพื่อเปน
อยางนั้นๆ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเปนอยางนั้นๆ แลวลงมือทําการตางๆ
เริ่มแตคิดสรางสรรคปรุงแตงแสวงวิธีการตางๆ ดําเนินการตามจุดมุงหมาย
แต ความคิดและการกระทําทั้ งหมดนั้ นย อมถูกผลัก ดั นใหดําเนินไปใน
ทิศทาง และในรูปแบบที่อุปาทานกําหนด คือ เปนไปตามอํานาจของความ
เชื่อถือ ความคิดเห็น ความเขาใจ ทฤษฎี วิธีการ ความพอใจ ชอบใจอยาง
ใดอยางหนึ่งที่ตนยึดถือไว จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทําการตางๆ
โดยสอดคลองกับอุปาทานนั้น
ตัวอยางในชั้นหยาบ เชน อยากเกิดเปนเทวดา จึงยึดถือในลัทธิ
คําสอน ประเพณี พิธีกรรม หรือแบบแผนความประพฤติอยางใดอยาง
หนึ่งที่เชื่อวาจะใหไปเกิดไดอยางนั้น จึงคิดมุงหมาย กระทําการตางๆ ไป
ตามความเชื่ อ นั้ น จนถึ ง ว า ถ า ความยึ ด มั่ น รุ น แรง ก็ ทํ า ให มี ร ะบบ
พฤติกรรมที่เปนลักษณะพิเศษจําเพาะตัวเกิดขึ้นแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
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ตัวอยางใกลเขามา เชน อยากเปนคนมีเกียรติ ก็ยอมยึดมั่นเอาคุณคา
อยางใดอยางหนึ่งวาเปนความมีเกียรติ ยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติ
ที่ ส อดคล อ งกั บ คุ ณ ค า นั้ น ยึ ด มั่ น ในตั ว ตนที่ จ ะมี เ กี ย รติ อ ย า งนั้ น ๆ
เจตจํ า นง และการกระทํ า ก็ มุ ง ไปในทิ ศ ทางและรู ป แบบที่ ยึ ด ไว นั้ น
พฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกก็มีรูปลักษณะสอดคลองกัน อีกตัวอยางหนึ่ง
อยากไดของมีคาของผูอื่น จึงยึดมั่นในภาวะที่ตนจะเปนเจาของสิ่งของนั้น
จึงยึดมั่นในความเคยชิน หรือวิธีการที่จะใหไดสิ่งของนั้นมา ไมรูโทษและ
ความบกพรองของวิธีการที่ผิด จึงคิดนึก มุงหมาย และกระทําการตาม
ความเคยชินหรือวิธีการที่ยึดไว กลายเปนการลักขโมย หรือการทุจริตขึ้น
ความเปนเจาของที่ยึดไวเดิม กลายเปนความเปนโจรไป
โดยนัยนี้ เพื่อผลที่ปรารถนา มนุษยจึงทํากรรมชั่ว เปนบาป เปน
อกุ ศ ลบา ง ทํา กรรมดี เปน บุ ญ เปน กุ ศ ลบ าง ตามอํ า นาจความเชื่ อ ถื อ
ความยึดมั่นที่ผิดพลาด หรือถูกตอง ในกรณีนั้นๆ
- กระบวนพฤติกรรมที่ดําเนินไปในทิศทางแหงแรงผลักดันของ
อุปาทานนั้น และปรากฏรูปลักษณะอาการสอดคลองกันกับอุปาทานนั้น
เปนกรรมภพ
- ภาวะแห งชีวิ ตที่ สืบ เนื่ อ งมาจากกระบวนพฤติ กรรมนั้น เช น
ความเปนเทวดา ความเปนคนมีเกียรติ ความเปนเจาของ และความเปน
โจร เปนตน เปนอุปปตติภพ อาจเปนภพ (ภาวะแหงชีวิต) ที่ตรงกับความ
ตองการ หรือภพที่ไมตองการก็ได
ปฏิจจสมุปบาทชวงนี้ เปนขั้นตอนสําคัญในการทํากรรม-รับผล
กรรม การกอนิสัยและสรางบุคลิกภาพ
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๑๐. ภพ → ชาติ :: ชี วิ ต ที่ เ ป น ไปในภาวะต า งๆ ทั้ ง หมดนั้ น ว า ตาม
ความหมายที่แท ก็คือขันธ ๕ ที่เกิด-ดับ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคุณสมบัติ
ที่สะสมเพิ่ม-ลด ในดานตางๆ ตามเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมี
เจตจํานงคือเจตนาเปนตัวนํา ทําใหกระแสโดยรวม หรือกระบวนธรรม
นั้นๆ มีลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่ง
ขั น ธ ๕ ที่ ร วมเป น ชี วิ ต นั้ น เกิ ด ดั บ เปลี่ ย นแปลงอยู ทุ ก ขณะ
ตลอดเวลา เมื่อกลาวถึงความจริงนั้นดวยภาษาตามสมมติ จึงพูดวา คนเรา
นี้เกิด-แก-ตายอยูทุกขณะ อยางที่อรรถกถาแหงหนึ่งกลาววา
“โดยปรมัตถ์ เมื่อขันธ์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก่อยู่ ตาย
อยู่ การที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘ดูก่อนภิกษุ เธอเกิด
แก่ และตายอยู่ ทุกขณะ’ ดังนี้ ก็พึงทราบว่า เป็นอันได้
ทรงแสดงให้เห็นแล้วว่า ในสัตว์ทั้งหลายนั้น การเล็งถึง
ขันธ์ เสร็จอยู่แล้วในตัว”67
อยางไรก็ตาม สําหรับปุถุชน ยอมมิใชมีเพียงการเกิด-ดับของขันธ
๕ ตามธรรมดาของธรรมชาติเทานั้น แตเมื่อมีภพขึ้นตามอุปาทานแลว ก็
เกิดมีตัวตนซึ่งสํานึกตระหนักขึ้นมาวา “เรา”68 ไดเปนนั่นเปนนี่ อยูในภาวะ
ชีวิตอันนั้นอันนี้ ซึ่งตรงกับความตองการ หรือไมตรงกับความตองการ พูด
สั้นๆ วา ตัวตนเกิดขึ้นในภพนั้น จึงมีตัวเราที่เปนเจาของ ตัวเราที่เปนโจร
ตัวเราที่เปนคนไมมีเกียรติ ตัวเราที่เปนผูชนะ ตัวเราที่เปนผูแพ ฯลฯ
ในชีวิตประจําวันของปุถุชน การเกิดของตัวตน จะเห็นไดเดนชัด
ในกรณีความขัดแยง เชน การถกเถียง แมในการเถียงหาเหตุผล ถาใช
67
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กิเลส ไมใชปญญา ก็จะเกิดตัวตน ที่เปนนั่นเปนนี่ชัดขึ้นมาวา เราเปนนาย
เราเปนผูมีเกีย รติ (พรอมกับ เขาเปนลูกนอง เขาเปนคนชั้นต่ํา) นี่เปน
ความเห็นของเรา เราถูกขัดแยง ทําใหความเปนนั่นเปนนี่ดอยลงพรองลง
หรือจะสูญสลายไป เมื่อชรามรณะปรากฏ ชาติก็ยิ่งชัด แตเพราะมีชาติ จึง
มีชรามรณะได
๑๑. ชาติ→ ชรามรณะ:: เมื่อมีตัวตนที่ไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ก็ยอมมี
ตัวตนที่ไมไดเปนอยางนั้นอยางนี้ ตัวตนที่ขาด พลาด หรือพรากจากความ
เปนอยางนั้นอยางนี้ ตัวตนที่ถูกคุกคามดวยความขาด พลาดหรือพรากไป
จากความเปนอยางนั้นอยางนี้ และตัวตนที่ถูกกระทบกระทั่ง ถูกขัดขวาง
ขัดแยงใหกระแสความเปนอยางนั้นๆ สะดุด หวั่นไหว สะเทือน ลดดอย
ลง พรองลง เสื่อมลงไป ไมสมบูรณเต็มเปยมอยางที่อยากใหเปน และ
อยางที่ยึดถืออยู เมื่อตัวตนเกิ ดมีขึ้ นแลว ก็อ ยากจะดํ ารงอยู ตลอดไป
อยากจะเปนอยางนั้นอยางนี้อยางที่ตองการ หรืออยากใหภาวะแหงชีวิตที่
ตองการนั้นอยูกับตัวตนตลอดไป แตเมื่อตัวตนเกิดมีขึ้นได ตัวตนก็ยอม
เสื่อมสลายได แมเมื่อยังไมสูญสลาย ก็ถูกคุกคามดวยความพรองตัว และ
ความสู ญ สลายที่ จ ะมี ม า จึ ง เกิ ด ความหวาดกลั ว ต อ ความถู ก หวั่ น ไหว
กระทบกระแทก และความสูญสลาย และทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพัน
ตัวตนไวกับภาวะชีวิตนั้นใหเหนียวแนนยิ่งขึ้น
ความกลัวตอความสู ญสลายแห งตัวตนนี้ เกิดสืบเนื่ อ งมาจาก
ความรูสึกถูกคุกคามและหวาดกลัวตอความตายของชีวิตนี้นั่นเอง ซึ่งแฝง
อยูในจิตใจอยางละเอียดลึกซึ้งตลอดเวลา และคอยบีบคั้นพฤติกรรมทั่วๆ
ไปของมนุษย ทําใหหวาดกลัวตอความพลัดพราก สูญสลาย ทําใหดิ้นรน
ไขวควาภาวะชีวิตที่ตองการอยางเรารอน ทําใหเกรงกลัวและผิดหวังเมื่อ
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ไดรับทุกขเวทนา และทําใหเสวยสุขเวทนาอยางกระวนกระวาย และดวย
ความหวาดกลัวความพลัดพราก
โดยนัยนี้ เมื่อตัวตนเกิดขึ้นในภาวะชีวิตที่ไมตองการ ไมเกิดใน
ภาวะชีวิตที่ตองการ ก็ดี เมื่อตัวตนเกิดไดเปนอยางนั้นอยางนี้ อยูในภาวะ
ชีวิตที่ตองการ แตตองสูญสลายพรากไป ก็ดี ถูกคุกคามดวยความขาด
พลาด และพรากจากภาวะชีวิตที่ตองการ ก็ดี ความทุกขแบบตางๆ ก็ยอม
เกิดขึ้น คือ เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส และในภาวะ
แหงความทุกขเชนนี้ ยอมมีแตความไมรูไมเขาใจในสิ่งตางๆ ตามความ
เปนจริง มีความขัดของขุนมัว ความหลงใหล และความมืดบอด อันเปน
ลักษณะของอวิชชา จึงเกิดการดิ้นรนหาทางออกดวยวิธีการแหงอวิชชาตาม
วงจรตอไป69
ตัวอยางงายๆ ในชีวิตประจําวัน เมื่อมีการแขงขัน และมีการชนะ
เกิดขึ้น สําหรับปุถุชนจะไมมีเพียงการชนะที่เปนเหตุการณทางสังคม ซึ่งมี
ความหมายและวัตถุประสงคตามที่ตกลงกําหนดวางกัน (สมมติ) ไวเทานั้น
แตจะมีความเปนผูชนะที่ยึดมั่นไวกับความหมายพิเศษบางอยางเฉพาะตัว
ดวยอุปาทาน (ภพ) ดวย ในบางโอกาส โดยเฉพาะในกรณีของคนมักหยิ่ง
ผยอง หรือในกรณีเกิดเรื่องกระทบกระเทือนใจ ก็จะเกิดความรูสึกโผล
ขึ้นมาวา เราเปนผูชนะ = ตัวเราเกิดขึ้นในความเปนผูชนะ (ชาติ) แตความ
เปนผูชนะของเราในความหมายสมบูรณเต็มตัวตองพวงเอาความมีเกียรติ
ความยกยองเยินยอ ความไดผลประโยชน ความนิยมชมชอบ การยอมรับ
ของผูอื่น เปนตนไวดวย ความเกิดของตัวเราในความชนะ หรือความชนะ
69

ดู บันทึกที่ ๒ เกิดและตายแบบปจจุบัน ใน บันทึกพิเศษทายบท

ปฏิจจสมุปบาท

๘๑

ของเราจึงเกิดพรอมกับการจะตองมีผูยอมรับ ยกยองเชิดชู การทําใหผูใด
ผูหนึ่งแพไปได การไดทําหรือแสดงออกอะไรสักอยางที่สุดขีดของความ
อยาก ฯลฯ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
จากนั้ น ในขณะเดี ย วกั บ ที่ ตั ว เราในฐานะผู ช นะ พร อ มทั้ ง
ความหมายตางๆ ที่พวงอยูกับมัน เกิดขึ้น ความสมหวัง หรือไมสมหวังก็
เกิดขึ้น เมื่อสมหวัง ก็จะตามมาดวยความรูสึกที่จะตองผูกพันมัดตัวไวกับ
ความเปนผูชนะนั้นใหแนนแฟน เพราะกลัววาความเปนผูชนะจะสูญสิ้นไป
จากตน กลัววา ความยอมรับนิยมยกยองเชิดชูที่ไดรับในฐานะนั้น จะไม
คงอยูอยางเดิม จะลดนอยลง เสื่อมไป หรือหมดไปจากตน เมื่อพบเห็น
ผูใดผูหนึ่งแสดงอาการไมเชิดชูใหเกียรติอยางที่หวัง หรือเทาที่หวัง หรือ
การยกยองเชิดชูเกียรติที่เคยไดอยู มาลดนอยลง ก็ยอมเกิดความขุนมัว
หมนหมองใจและอุปายาส เพราะตัวตนในภาวะผูชนะนั้นกําลังถูกกระทบ
กระแทกหรือถูกบีบคั้นกําจัดใหพรากไปเสียจากภาวะผูชนะ คือ กําลังถูก
คุมคามดวยความเสื่อมโทรม (ชรา) และความสูญสลาย (มรณะ) จาก
ความเปนผูชนะพรอมทั้งคุณคาผนวกตางๆ ที่ยึดไว (ภพ)
เมื่อภาวการณดําเนินไปเชนนี้ ความรูสึกขุนมัวหมนหมอง กังวล
ผิดหวังตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่ งมิ ไดถูกขุดทิ้งโดยสติและสั มปชัญญะ
(ป ญ ญา) ก็ จ ะเข า หมั ก หมมทั บ ถมในสั น ดาน มี ผ ลต อ บุ ค ลิ ก ภาพ และ
พฤติกรรมของบุคคลนั้น ตามวงจรปฏิจจสมุปบาทตอไป เปนการเสวย
เวทนาอยางที่เรียกวาหมกตัวหรือผูกมัดตัว
ขอใหตั้งขอสังเกตงายๆ วา เมื่อมีตัวตน (ในความรูสึก) เกิดขึ้น ก็
ยอมมีความกินเนื้อที่ เมื่อกินเนื้อที่ ก็มีขอบเขตหรือถูกจํากัด เมื่อถูกจํากัด
ก็มีการแยกตัวออกตางหาก เมื่อมีการแยกตัวออกตางหาก ก็มีการแบงวา
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ตัวเราและมิใชตัวเรา เมื่อตัวตนของเราเกิดขึ้นแลว ก็ขยายตัวเบงพองออก
พรอมดวยความอยากไดอยากแสดงตอตัวตนอื่นๆ พลุงออกมา แตตัวตน
และความอยากนั้นไมสามารถขยายออกไปอยางอิสระ ไมมีที่สุด ตองถูก
ฝน กดหรือขมไว โดยบุคคลนั้นเอง ในกรณีที่เขามีความสํานึกในการ
แสดงตัวแกผูอื่นวาตนเปนคนดี หรือถาตนเองไมกดหรือขมไว ปลอยให
แสดงออกเต็ ม ที่ ก็ ย อ มเกิ ด การปะทะขั ด แย ง ในภายนอก และแม
แสดงออกไดเต็มที่ ก็ทําใหพลังในตนเองลดนอยลง เสริมกําลังความอยากให
แรงยิ่งๆ ขึ้น และความรูสึกพรองใหมากขึ้นๆ ในคราวตอๆ ไป เปนการเพิ่ม
โอกาสใหแกความขัดแยงและการปะทะ ที่จะแรงยิ่งๆ ขึ้น และหมดความ
เปนตัวของตัวเองลงไปทุกที ความสมบูรณเต็มอยากจึงไมมี และความ
กดดันขัดแยงกระทบกระทั่งบีบคั้น ยอมเกิดขึ้นไดในทุกกรณี

ตัวอยางกรณีปลีกยอยในชีวิตประจําวัน
ก. กับ ข. เปนเพื่อนนักเรียนที่รักและสนิทสนมกัน ทุกวันมา
โรงเรียน พบกันก็ยิ้มแยมทักทายกัน วันหนึ่ง ก. เห็น ข. ก็ยิ้มแยม เขาไป
ทักทายตามปกติ แต ข. หนาบึ้ง ไมยิ้มดวย ไมพูดตอบ ก. จึงโกรธ ไมพูด
กับ ข. บาง ในกรณีนี้ กระบวนธรรมจะดําเนินไปในรูปตอไปนี้
๑. อวิชชา: เมื่อเห็น ข. หนาบึ้ง ไมยิ้มตอบ ไมพูดตอบ ก. ไมรูความจริง
ว า เหตุ ผ ลต น ปลายเป น อย า งไร และไม ใ ช ป ญ ญาพิ จ ารณาเพื่ อ หา
ขอเท็จจริงวา ข. อาจมีเรื่องไมสบายใจ มีอารมณคางอะไรมาจากที่อื่น
๒. สังขาร: ก. จึงคิดนึกปรุงแตงสรางภาพในใจไปตางๆ ตามพื้นนิสัย
ตามทัศนคติ หรือตามกระแสความคิดที่เคยชินของตนวา ข. จะตอง
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๔.

๕.

๖.

๗.
๘.
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รูสึกนึกคิดตอตนอยางนั้น อยางนี้ แลวเกิ ดความฟุงซ าน โกรธ มี
มานะ เปนตน ตามพื้นกิเลสของตน
วิญญาณ: จิตของ ก. ขุนมัวไปตามกิเลสที่ฟุงขึ้นมาปรุงแตงเหลานั้น
คอยรับรูการกระทําและอากัปกิริยาของ ข. ในแงในความหมายที่จะมา
ปอนความรูสึกนึกคิดที่เปนอยูในเวลานั้น เหมือนอยางที่พูดกันวา ยิ่ง
นึกก็ยิ่งเห็น ยิ่งคิดก็ย่ิงเปนอยางนั้น สีหนากิริยาทาทางตางๆ ของ ข.
ดูจะเปนเรื่องที่กระทบกระทั่ง ก. ไปเสียทั้งนั้น
นามรูป: ความรูสึก ภาพที่ คิด ภาวะตางๆ ของจิตใจ สีหนา กิริยา
ทาทาง คือทั้งกายและใจทั้งหมดของ ก. คลอยไปดวยกันในทางที่จะ
แสดงออกมาเปนผลรวม คือ ภาวะอาการของคนโกรธ คนปนปง คน
งอน เปนตน (สุดแตสังขาร) พรอมที่จะทํางานรวมไปกับวิญญาณนั้น
สฬายตนะ: อายตนะตางๆ มีตา หู เปนตนของ ก. เฉพาะที่เกี่ยวของ
จะตองใชรับรูเรื่องราวในกรณีนี้ ตื่นตัว พรอมที่จะทําหนาที่รับความรู
กันเต็มที่
ผั ส สะ: สั ม ผั ส กั บ ลั ก ษณะอาการแสดงออกต า งๆ ของ ข. ที่ เ ด น
นาสนใจ เกี่ยวของกับกรณีนั้น เชน ความบูดบึ้ง ความกระดาง ทาทาง
ดูหมิ่น ไมใหเกียรติ หรือเหยียดศักดิ์ศรี เปนตน
เวทนา: รูสึกไมสบายใจ บีบคั้นใจ เจ็บปวดรวดราว หรือเหี่ยวแหงใจ
ตัณหา: เกิดวิภวตัณหา อยากใหภาพที่บีบคั้น ทําใหไมสบายใจนั้น
พนหายอันตรธาน ถูกกด ถูกปราบ ถูกทําลายใหพินาศไปเสีย
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๙. อุ ป าทาน: เกิ ด ความยึ ด ถื อ ผู ก ใจต อ พฤติ ก รรมของ ข. ว า เป น สิ่ ง

เกี่ ย วข อ งโดยเฉพาะกั บ ตน กระทบต อ ตน เป น คู ก รณี กั บ ตน ซึ่ ง
จะตองจัดการเอากันอยางใดอยางหนึ่ง
๑๐. ภพ: พฤติกรรมที่สืบเนื่องตอไปของ ก. ตกอยูใตอิทธิพลของอุปาทาน
เกิดเปนกระบวนพฤติกรรมจําเพาะอยางใดอยางหนึ่งที่สนองอุปาทาน
นั้น คือพฤติกรรมปฏิปกษกับ ข. (กรรมภพ); ภาวะชีวิตทั้งทางกาย
ทางใจที่รองรับกระบวนพฤติกรรมนั้น ก็สอดคลองกันดวย คือเปน
ภาวะแหงความเปนปฏิปกษ กับ ข. (อุปปตติภพ)
๑๑. ชาติ: ก. เขาสวมรับเอาภาวะชีวิตที่เปนปฏิปกษนั้น โดยมองเห็นความ
เปนปฏิปกษระหวางตนกับ ข. ชัดเจนลงไป แยกออกเปนเรา-เขา มี
ตัวตนที่จะเขาไปกระทําและถูกกระทบกระแทกกับ ข.
๑๒. ชรามรณะ: ตัวตนที่เกิดขึ้นในภาวะปฏิปกษนั้น จะดํารงอยูและเติบโต
ขึ้นได ตองอาศัยความหมายตางๆ ที่ พวงติดมา เชน ความเกง
ความสามารถ ความมีเกียรติ ความมีศักดิ์ศรี และความเปนผูชนะ
เปนตน ซึ่งมีภาวะฝายตรงขามขัดแยงอยูในตัว คือ ความดอย ความ
ไรคา ไรเกียรติ ความแพ เปนตน ทันทีที่ตัวตนนั้นเกิดขึ้น ก็ตองถูก
คุกคามดวยภาวะขาดหลักประกันวาตนจะไดเปนอยางที่ตองการ และ
หากไดเปน ภาวะนั้นจะยั่งยืนหรือทรงคุณคาอยูไดยาวนานเทาใด คือ
อาจไมไดเปน ก. ในฐานะปฏิปกษที่เกง ที่มีศักดิ์ศรี ที่ชนะ แตเปน
ปฏิปกษที่แพ ที่ออนแอ หรือที่ไมสามารถรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี และ
ความชนะไว ไ ด เป น ต น ความทุ ก ข ใ นรู ป ต า งๆ จึ ง เกิ ด แทรกอยู
ตลอดเวลา เริ่มตั้ง แต ทุก ข จ ากความหวั่ น กลั ว ว าอาจจะไม ส มหวัง
ความเครียดและกระวนกระวายในการดิ้นรนเพื่อใหตัวตนอยูในภาวะ
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ที่ตองการ ตลอดจนความผิดหวัง หรือแมสมหวังถึงที่แลว แตคุณคา
ของมันก็ตองจืดจางไปจากความชื่นชม
ความทุกขในรูปตางๆ เหลานี้ ปกคลุมหอหุมจิตใจใหหมนหมอง
มืดมัว เปนปจจัยแกอวิชชาที่จะเริ่มตนวงจรตอไปอีก
นอกจากนั้น ทุกขเหลานี้ยังเปนเหมือนของเสียที่ระบายออกไม
หมด คั่งคางหมักหมมอยูในวงจรคอยระบายพิษออกในรูปตางๆ ทํา
ใหเกิดปญหาตอๆ ไป แกชีวิตทั้งของตนเองและผูอื่น มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมครั้งตอๆ ไป และการดําเนินชีวิตทั้งหมดของเขา ดังใน
กรณี ข อง ก. อาจใจไม ส บายขุ น มั ว ไปทั้ ง วั น เรี ย นหนั ง สื อ และใช
ความคิดในวันนั้นทั้งหมดไมไดผลดี พลอยใหแสดงกิริยาอาการไม
งาม วาจาไมสุภ าพตอ คนอื่นๆ เกิ ดความขัด แยงกั บคนเพิ่มขึ้นอี ก
หลายคน เปนตน
ถา ก. ปฏิบัติถูกตองตั้งแตตน วงจรปญหาก็ไมเกิดขึ้น คือ ก.
เห็น ข. ไมยิ้มตอบ ไมทักตอบแลว ใชปญญา จึงคิดวา ข. อาจมีเรื่องไม
สบายใจ เชน ถูกผูปกครองดุมา ไมมีเงินใช หรือมีเรื่องกลุมใจอยางใด
อยางหนึ่งเปนอารมณคางอยู พอคิดอยางนี้ ก็ไมมีอะไรกระทบกระทั่งตัว
จิตใจยังกวางขวางเปนอิสระ และกลับเกิดความกรุณา รูสึกสงสารคิด
ชวยเหลือ ข. อาจเขาไปสอบถาม ปลอบโยน ชวยหาทางแกปญหา หรือให
โอกาสเขาที่จะอยูสงบ เปนตน
แมแตเมื่อวงจรรายเริ่มขึ้นแลว ก็ยังอาจแกไขได เชน วงจรหมุน
ไปถึงผัสสะ ไดรับรูอาการกิริยาที่ไมนาพอใจของ ข. ทําให ก. เกิดทุกขบีบ
คั้ น ใจขึ้ น แล ว แต ก. มี ส ติ เ กิ ด ขึ้ น แทนที่ จ ะตกอยู ใ ต อิ ท ธิ พ ลของ
วิ ภ วตั ณ หาที่ จ ะตามมาต อ ไป ก็ ตั ด วงจรเสี ย โดยใช ป ญ ญา พิ จ ารณา
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ขอเท็จจริง และเกิดความรับรูอยางใหมเกี่ยวกับการแสดงออกของ ข. คิด
เหตุผลทั้งที่เกี่ยวกับการกระทําของ ข. และขอควรปฏิบัติของตนเอง จิตใจ
ก็จะหายบีบคั้นขุนมัว กลับปลอดโปรง และคิดชวยเหลือแกไขทุกขของ ข.
ไดอีก
ดังนั้น เมื่อปญญาหรือวิชชาเกิดขึ้น จึงทําใหจิตใจเปนอิสระ ไม
เกิดตัวตนขึ้นมาใหถูกกระทบกระแทก นอกจากจะไมเกิดปญหาสรางทุกข
แกตนแลว ยังทําใหเกิดกรุณาที่จะไปชวยแกปญหาคลายทุกขใหแกผูอื่น
ดวย ตรงขามกับอวิชชา ซึ่งเปนตัวชักนําเขาสูสังสารวัฏ ทําใหเกิดตัณหา
อุปาทาน สรางตัวตนขึ้นมาจํากัดตัวเองสําหรับใหถูกกระทบกระแทกเกิด
ทุกขเปนปญหาแกตนเอง และมักขยายทุกขกอปญหาใหแกผูอื่นกวางขวาง
ออกไปดวย
กอนจะผานตัวอยางปลีกยอยนี้ไป เห็นควรย้ําขอควรระลึก
บางอยางไว เพื่อใหมองเห็นหลักปฏิจจสมุปบาทรอบดานมากขึ้น
- ในสถานการณจริง วงจรหรือกระบวนธรรมทั้งหมดที่กลาวถึง
ในตัวอยางขางตน เปนไปไดอยางรวดเร็วตลอดสายเพียงชั่ว
แวบเดียว เชน นักเรียนบางคนทราบขาวสอบตก คนทราบขาว
การสูญเสียบุคคลผูเปนที่รัก หญิงเห็นชายคนรักอยูกับหญิง
อื่น เปนตน เสียใจมาก ตกใจมาก อาจเขาออนทรงตัวไมอยู
อาจรองกรี๊ด หรืออาจเปนลมลมพับไปทันที ยิ่งความยึดติดถือ
มั่นเทิดคาใหราคารุนแรงเทาใด ผลก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเทานั้น
- ขอย้ําอีกวา ความเปนปจจัยในกระบวนธรรมนี้ ไมจําเปนตอง
เปนไปอยางเรียงลําดับกาล เชน ชอลค กระดานดํา พื้นสีดํา
สะอาด และการเขี ย น เป น ป จ จั ย แห ง ตั ว หนั ง สื อ สี ข าว (ที่
มองเห็นบนกระดานดํา)
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- การอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทมุงใหเขาใจกฎธรรมดา หรือ

กระบวนธรรมที่เป นไปอยูตามธรรมชาติเปนสํ าคัญ เพื่อให
มองเห็นสาเหตุและจุดที่จะตองแกไข สวนรายละเอียดของการ
แกไขหรือวิธีปฏิบัติไมใชเรื่องของปฏิจจสมุปบาทโดยตรง แต
เปนเรื่องของมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่จะกลาวขางหนา
อยางไรก็ดี ตัวอยางที่กลาวมานี้ มุงความเขาใจงายเปนสําคัญ
บางตอนจึงมีความหมายผิวเผิน ไมใหความเขาใจแจมแจงลึกซึ้งเพียงพอ
โดยเฉพาะหัวขอที่ยากๆ เชน อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร และโสกะ
ปริ เ ทวะทํ า ให ว งจรเริ่ ม ต น ใหม เป น ต น ตั ว อย า งข า งบนที่ แ สดงในข อ
อวิชชา เปนเรื่องที่มิไดเกิดขึ้นเปนสามัญ ในทุกชวงขณะของชีวิต ชวนให
เห็นไปไดวา มนุษยปุถุชนสามารถเปนอยูในชีวิตประจําวันโดยไมมีอวิชชา
เกิดขึ้นเลย หรือเห็นวา ปฏิจจสมุปบาท ไมใชหลักธรรมที่แสดงความจริง
เกี่ยวกับชีวิตอยางแทจริง จึงเห็นวา ควรอธิบายความหมายลึกซึ้งของบาง
หัวขอที่ยากใหละเอียดชัดเจนออกไปอีก

ความหมายลึกลงไปขององคธรรมบางขอ
ตามปรกติ มนุษยปุถุชนทุกคน เมื่อประสบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออยู
ในสถานการณ อ ย า งใดอย า งหนึ่ ง จะแปลความหมาย ตั ด สิ น สิ่ ง หรื อ
เหตุการณนั้น พรอมทั้งคิดหมายตั้งเจตจํานง แสดงออกซึ่งพฤติกรรมและ
กระทําการตางๆ ตามความโนมเอียง หรือตามแรงผลักดันตอไปนี้ คือ
๑. ความใฝในการสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ (กาม)
๒. ความใฝหรือหวงในความมีอยูคงอยูของตัวตน ตลอดจนการ
ที่ตัวตนจะไดเปนอยางนั้นอยางนี้ และการที่จะดํารงอยูใน
ภาวะที่อยากเปนนั้นยั่งยืนตลอดไป (ภพ)
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๓. ความเห็น ความเชื่อถือ ความเขาใจ ทฤษฎี แนวคิด ที่สั่ง
สมอบรมมา และยึดถือเชิดชูไว (ทิฏฐิ)
๔. ความหลง ความไมเขาใจ คือ ความไมตระหนักรู และไม
กําหนดรู ความเปนมาเปนไป เหตุ ผล ความหมาย คุณคา
วั ต ถุ ป ระสงค ตลอดจนความสั ม พั น ธ ข องสิ่ ง ต า งๆ หรื อ
เหตุ ก ารณ ทั้ ง หลายตามสภาวะโดยธรรมชาติ ข องมั น เอง
ความหลงผิดวามีตัวตนที่เขาไปกระทําและถูกกระทํากับสิ่ง
ต า งๆ ไม ม องเห็ น ความสั ม พั น ธ ทั้ ง หลายในรู ป ของ
กระบวนการแหงสภาวธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัย พูดสั้นๆ
วา ไมรูเห็นตามที่มันเปน แตรูเห็นตามที่คิดวามันเปน หรือ
คิดใหมันเปน (อวิชชา)
โดยเฉพาะข อ ๓ และ ๔ จะเห็ น ได ว า เป น สภาพที่ สั ม พั น ธ
ตอเนื่องกัน คือ เมื่อไมไดกําหนดรู ไมเขาใจชัด หรือหลงเพลินไป ก็ยอม
ทําไปตามความเห็น ความเชื่อถือ ความเขาใจที่สั่งสมอบรมมากอน หรือ
แนวคิดความประพฤติที่ยึดถือเคยชินอยู
อนึ่ง ขอ ๓ – ๔ นี้ มีความหมายกวางขวางมาก รวมไปถึง
ทัศนคติ แบบแผน ความประพฤติตางๆ ที่เปนผลมาจากการศึกษาอบรม
นิ สั ย ความเคยชิ น ค า นิ ย มหรื อ คติ นิ ย มทางสั ง คม การถ า ยทอดทาง
วัฒนธรรม เปนตน สิ่งเหลานี้ แสดงอิทธิพลสัมพันธกับขอที่ ๑ และ ๒
กลายเป น ตั ว การกํา หนดและควบคุ ม ความรู สึก นึ ก คิ ด และพฤติ ก รรม
ทั้งหมดของบุคคล ตั้งตนแตวาจะใหชอบอะไร ตองการอะไร จะสนอง
ความตองการของตนในรูปแบบและทิศทางใด แสดงพฤติกรรมออกมา
อยางไร คือเปนสิ่งที่แฝงอยูลึกซึ้งในบุคคล และคอยบัญชาพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น โดยเจาตัวไมรูตัวเลย
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ในความเขาใจตามปกติ บุคคลนั้นยอมรูสึกวาตัวเขากําลังกระทํา
กําลังประพฤติอยางนั้นๆ ดวยตนเอง ตามความตองการของตนเองอยาง
เต็มที่ แตแทจริงแลว นับเปนความหลงผิดทั้งสิ้น เพราะถาสืบสาวลงไปให
ชัดวา เขาตองการอะไรแน ทําไมเขาจึงตองการสิ่งที่เขาตองการอยูนั้น
ทําไมเขาจึงกระทําอยางที่กระทําอยูนั้น ทําไมจึงประพฤติอยางที่ประพฤติ
อยูนั้น ก็จะเห็นวา ไมมีอะไรที่เปนตัวของเขาเองเลย เปนแบบแผนความ
ประพฤติที่เขาไดรับถายทอดในการศึกษาอบรมบาง วัฒนธรรมบาง ความ
เชื่อถือทางศาสนาบาง เปนความนิยมในทางสังคมบาง เขาเพียงแตเลือก
และกระทําในขอบเขตแนวทางของสิ่งเหลานี้ หรือทําใหแปลกไปอยางใด
อยางหนึ่ง โดยเอาสิ่งเหลานี้เปนหลักคิดแยกออกไปและสําหรับเทียบเคียง
เทานั้นเอง สิ่งที่เขายึดถือวาเปนตัวตนของเขานั้น จึงไมมีอะไรนอกไปจาก
สิ่ ง ที่ อ ยู ใ นข อ ๑ ถึ ง ๔ (ทั้ ง หมดอยู ใ นขั น ธ ๕) เท า นั้ น เอง สิ่ ง เหล า นี้
นอกจากไมมีตัวตนแลว ยังเปนพลังผลักดันที่อยูพนอํานาจควบคุมของเขา
ดวย จึงไมมีทางเปนตัวตนของเขาไดเลย
ในทางธรรมเรียกสิ่งทั้งสี่นี้วา อาสวะ แปลตามรูปศัพทวา สิ่งที่
ไหลซานไปทั่ว หรืออีกนัยหนึ่งวา สิ่งที่หมักหมมหรือหมักดอง หมายความ
วา เปนสิ่งที่หมักดองสันดาน คอยมอมพื้นจิตไว และเปนสิ่งที่ไหลซานไป
อาบยอมจิตใจเมื่อประสบอารมณตางๆ ไมวาคนจะรับรูอะไรทางอายตนะ
ใด หรือจะคิดนึกสิ่งใด อาสวะเหลานี้ก็เที่ยวกําซาบซานไปแสดงอิทธิพล
อาบย อ มมอมมั ว สิ่ ง ที่ รั บ รู เ ข า มาและความนึ ก คิ ด นั้ น ๆ แทนที่ จ ะเป น
อารมณของจิตและปญญาลวนๆ กลับเสมือนเปนอารมณของอาสวะไป
หมด ทําใหไมไดความรูความคิดที่บริสุทธิ์ และเปนเหตุกอทุกขกอปญหา
เรื่อยไป
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อาสวะอยางที่ ๑ เรียก กามาสวะ ที่ ๒ เรียก ภวาสวะ ที่ ๓ เรียก
ทิฎฐาสวะ ที่ ๔ เรียก อวิชชาสวะ
อาสวะ ๔ นี้ เปนการแสดงตามแนวอภิธรรม ในพระสูตรทานนิยม
แบงอาสวะเพียง ๓ อยาง คือ ไมมีทิฏฐาสวะ ทั้งนี้พอจับเหตุผลไดวา เปน
เพราะในพระสูตรทานกําหนดเฉพาะอาสวะที่เปนตัวเจาของบทบาทเดนชัด
ทานไมระบุทิฏฐาสวะ เพราะอยูระหวางอวิชชา กับภวาสวะ กลาวคือ ทิฏฐาสวะ อาศัยอวิชชาเปนฐานกอตัวแลวแสดงอิทธิพลออกทางภวาสวะ สวนใน
อภิธรรม ทานตองการจําแนกใหละเอียดจึงแสดงเปน ๔70
จึงเห็นไดวา อาสวะตางๆ เหลานี้ เปนที่มาแหงพฤติกรรมของ
มนุษยปุถุชนทุกคน เปนตัวการที่ทําใหมนุษยหลงผิด มองเห็นสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเปนตัวตนของตน อันเปนอวิชชาชั้นพื้นฐานที่สุด แลวบังคับบัญชาให
นึกคิดปรุงแตง แสดงพฤติกรรม และกระทําการตางๆ ตามอํานาจของมัน
โดยไมรูตัว เปนขั้นเริ่มตนวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท คือเมื่ออาสวะเกิดขึ้น
อวิชชาก็ เกิ ด ขึ้น แล วอวิ ชชาก็เปนป จ จัยให เกิ ดสังขาร ในภาวะที่แ สดง
พฤติกรรมดวยความหลงวาตัวตนทําเชนนี้ จะพูดแยงยอนความเสียก็ได
วา มนุ ษ ย ไ ม เป น ตัว ของตั ว เอง เพราะพฤติ ก รรมถู ก บั ง คั บบั ญ ชาด ว ย
สังขารที่เปนแรงขับไรสํานึกทั้งสิ้น
70

อาสวะ ๓ = กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ดู ที.ม.๑๐/๗๖/๙๖; สํ.สฬ.๑๘/๕๐๔/
๓๑๕, ฯลฯ

อาสวะ ๔ = กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ. ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๖๑/๕๐๔, ฯลฯ
ในภาษาอังกฤษแปลอาสวะกันตางๆ เชนวา inflowing impulses หรือ influxes
หรือ biases หรือ cankers และแปลอาสวะ ๔ นั้นวา sense-gratification,
becoming หรือ self-centered pursuits, views และ ignorance ตามลําดับ
ม.อ.๑/๙๓ วา ทิฏฐาสวะรวมลงในภวาสวะ เพราะความอยากในภพก็ดี ความติด
ใจในฌานก็ดี ยอมมีสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิประกอบอยูดวย; คําอธิบายทั่วไป ดู
ขุ.จู.๓๐/๗๐/๑๕; ที.อ.๓/๒๓๐; วินย.ฏีกา.๑/๔๗๖
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กลาวโดยสรุปเพื่อตัดตอนใหชัด ภาวะที่เปนอวิชชา ก็คือ การไม
มองเห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะความเปนอนัตตา ตามแนวปฏิจจสมุปบาท
คือ ไมรูตระหนักวา สภาพที่ถือกันวาเปนสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา นั้น
เปนเพียงกระแสแหงรูปธรรมนามธรรมสวนยอยตางๆ มากมาย ที่สัมพันธ
เนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอกัน โดยอาการเกิดสลายๆ ทําใหกระแสนั้น
อยูในภาวะที่กําลังแปรรูปอยูตลอดเวลา หรือพูดใหงายขึ้นวา บุคคลก็คือ
ผลรวมแหงความรูสึกนึกคิด ความปรารถนา ความเคยชิน ความโนมเอียง
ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ ความเชื่อถือ (ตั้งแตขั้นหยาบที่ผิดหรือไมมี
เหตุผล จนถึงขั้นละเอียดที่ถูกตองและมีเหตุผล) ความคิดเห็น ความรูสึก
ในคุณคาตางๆ ฯลฯ ทั้งหมดในขณะนั้นๆ ที่เปนผลมาจากการถายทอด
ทางวัฒนธรรม การศึกษาอบรม และปฏิกิริยาตาง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายใน
และที่มีตอสิ่งแวดลอมทั้งหลาย อันกําลังดําเนินไปอยูตลอดเวลา
เมื่อไมตระหนักรูเชนนี้ จึงยึดถือเอาสิ่งเหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง เปน
ตั วตนของตนในขณะหนึ่ งๆ เมื่ อยึ ดถื อสิ่ งเหล านี้ เป นตั วตน ก็ คื อถู กสิ่ ง
เหลานั้นหลอกเอา จึงเทากับตกอยูในอํานาจของมัน ถูกมันชักจูงบังคับเอาให
เห็นวาตัวตนนั้นเปนไปตางๆ พรอมทั้งความเขาใจวา ตนเองกําลังทําการตางๆ
ตามความตองการของตน เปนตน
ที่กลาวมานี้ นับวาเปนคําอธิบายในหัวขออวิชชาเปนปจจัยใหเกิด
สังขาร ในระดับที่จัดวาละเอียดลึกซึ้งกวากอน สวนหัวขอตอจากนี้ไปถึง
เวทนา เห็นวาไมยากนัก พอจะมองเห็นไดตามคําอธิบายที่กลาวมาแลว จึง
ขามมาถึงตอนสําคัญอีกชวงหนึ่ง คือ ตัณหา เปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน ซึ่ง
เปนชวงของกิเลสเหมือนกัน
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ตั ณหาทั้ ง ๓ อย างที่ พูดถึ งมาแล วนั้ น ก็ คื ออาการแสดงออกของ
ตัณหาอยางเดียวกัน และมีอยูเปนสามัญโดยครบถวนในชีวิตประจําวันของ
ปุถุชนทุกคน แตจะเห็นไดตอเมื่อวิเคราะหดูสภาพการทํางานของจิตในสวนลึก
เริ่มแต มนุษยไมรูไมเขาใจและไมรูจักมองสิ่งทั้งหลายในรูปของกระบวนการ
แหงความสัมพันธกันของเหตุปจจัยตางๆ ตามธรรมชาติ จึงมีความรูสึกมัวๆ
อยูวามีตัวตนของตนอยูในรูปใดรูปหนึ่ง มนุษยจึงมีความอยากที่เปนพื้นฐาน
สําคัญคือ ความอยากมีอยูเปนอยู หรืออยากมีชีวิตอยู ซึ่งหมายถึงความอยาก
ใหตัวตนในความรูสึกมัวๆ นั้นคงอยูยั่งยืนตอไป71
แตความอยากเปนอยูนี้ สัมพันธกับความอยากได คือไมใชอยาก
เปนอยูเฉยๆ แตอยากอยูเพื่อเสวยสิ่งที่อยากได คือเพื่อเสวยสิ่งที่จะใหสุข
เวทนาสนองความตองการของตนตอไป จึงกลาวไดวา ที่อยากเปนอยู ก็
เพราะอยากได เมื่ออยากได ความอยากเปนอยูก็ยิ่งรุนแรงขึ้น
เมื่อความอยากเปนอยูรุนแรง อาจเกิดกรณีที่ ๑ คือ ไมไดสิ่งที่
อยากทัน อยาก จึ งเกิด ปฏิ กิริย าขึ้น คื อ ภพ หรือความมีชี วิตเป นอยู ใน
ขณะนั้น ไมเปนที่นาชื่นชม ชีวิตขณะนั้นเปนที่ขัดใจ ทนไมได อยากใหดับสูญ
ไปเสีย ความอยากใหดับสูญจึงติดตามมา แตทันทีนั้นเอง ความอยากไดก็
แสดงตัวออกมาอีก จึงกลัววาถาดับสูญไปเสีย ก็จะไมไดเสวยสุขเวทนาที่
อยากไดตอไป ความอยากเปนอยูจึงเกิดตามติดมาอีก
ในกรณีที่ ๒ ไมไดสิ่งที่อยาก หรือกรณีที่ ๓ ไดไมเต็มขีดที่อยาก
ไดไมสมอยาก หรือกรณีที่ ๔ ไดแลวอยากไดอื่นตอไป กระบวนการก็
ดําเนินไปในแนวเดียวกัน แตกรณีที่นับวาเปนพื้นฐานที่สุดและครอบคลุม
กรณีอ่นื ๆ ทั้งหมด ก็คืออยากยิ่งๆ ขึ้นไป
71

ในที่นี้ แปลกามตัณหาวา อยากได ภวตัณหาวา อยากเปนอยู วิภวตัณหาวา อยากให
ดับสูญ
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เมื่อกําหนดจับลงที่ขณะหนึ่งขณะใดก็ตาม จะปรากฏวา มนุษย
กําลังแสหาภาวะที่เปนสุขกวาขณะที่กําหนดนั้นเสมอไป ปุถุชนจึงปดหรือ
ผละทิ้งจากขณะปจจุบันทุกขณะ ขณะปจจุบันแตละขณะ เปนภาวะชีวิตที่
ทนอยูไมได อยากใหดับสูญหมดไปเสีย อยากใหตนพนไป ไปหาภาวะที่
สนองความอยากได ต อ ไป ความอยากได อยากอยู อยากไม อ ยู จึ ง
หมุนเวียนอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวันของมนุษยปุถุชน แตเปนวงจรที่
ละเอียดชนิดทุกขณะจิต อยางที่แตละคนไมรูตัวเลยวา ชีวิตที่เปนอยูแต
ละขณะของตน ก็คือ การดิ้นรนใหพนไปจากภาวะชีวิตในขณะเกา และแส
หาสิ่งสนองความตองการในภาวะชีวิตใหมอยูทุกขณะนั่นเอง
เมื่อสืบสาวลงไป ยอมเห็นไดวา ตัณหาเหลานี้ สืบเนื่องมาจากอวิชชา
นั่ นเอง กล าวคื อ เพราะไม รู สิ่ งทั้ งหลายตามที่ มัน เป น ไม รู จั ก มั น ในฐานะ
กระบวนการแหงเหตุ ปจ จัย ที่สัมพัน ธตอเนื่ อ งกัน จึงเกิดความเห็ นผิ ด
พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องตัวตนขึ้นมาในรูปใดรูปหนึ่ง คือ เห็นวาสิ่งทั้งหลายมีตัว
มีตน เปนชิ้นเปนอัน เปนแนนอนตายตัว ซึ่งจะยั่งยืนอยูได72.1 หรือไมก็เห็น
วาสิ่งทั้งหลายแตกดับสูญสิ้นสลายตัวหมดไปไดเปนสิ่งๆ เปนชิ้นๆ เปน
อันๆ ไป342.2
มนุษยปุถุชนทุกคนมีความเห็นผิดในรูปละเอียดอยูในตัวทั้งสอง
อยาง จึงมีตัณหา ๓ อยางนั้น คือ เพราะเขาใจมืดมัวอยูในจิตสวนลึกวา
สิ่งทั้งหลายมีตัวตนยั่งยืนแนนอนเปนชิ้นเปนอัน จึงเกิดความอยาก ใน
72.1

สัสสตทิฏฐิ = ความเห็นวาเที่ยง วายั่งยืนตายตัว 342.2อุจเฉททิฏฐิ = ความเห็นวาขาด
สูญ ตัดขาดลอยตัว
ทั้งสองอยางนี้ เปนความเห็นผิดวามีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งทั้งสิ้น อยางแรกชัดอยู
แลว แตอยางหลังอธิบายสั้นๆ ไดวา เพราะเห็นวาสิ่งทั้งหลายมีตัวมีตน เปนชิ้นเปนอัน
เปนสวนๆ จึงเห็นวาสิ่งเหลานี้ หรือตัวตนเหลานี้ สูญสิ้นดับหาย ขาดหวนหมดไปได
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ความเปนอยู หรือภวตัณหาได และในอีกดานหนึ่ง ดวยความไมรูไมแนใจ
ก็เขาใจไปไดอีกแนวหนึ่งวา สิ่งทั้งหลายเปนตัวเปนตน เปนชิ้นเปนอันแต
ละสวนละสวนไป มันสูญสิ้นหมดไป ขาดหายไปได จึงเกิดความอยาก ใน
ความไมเปนอยู หรือวิภวตัณหาได
ความเห็นผิดทั้งสองนี้ สัมพันธกับตัณหาในรูปของการเปดโอกาส
หรือชองทางให ถารูเขาใจเห็นเสียแลววา สิ่งทั้งหลายเปนกระแส เปน
กระบวนการแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธตอเนื่องกัน ก็ยอมไมมีตัวตนที่จะ
ยั่งยืนตายตัวเปนชิ้นเปนอันได และก็ยอมไมมีตัวตนเปนชิ้นเปนอันที่จะ
หายจะขาดสูญไปได ภวตัณหาและวิภวตัณหาก็ไมมีฐานที่กอตัวได สวน
กามตัณหานั้น ก็ยอมสืบเนื่องมาจากความเห็นผิดทั้งสองนั้นดวย เพราะ
กลัววาตัวตนหรือสุขเวทนาก็ตามจะขาดสูญ สิ้นหายหมดไปเสีย จึงเรารอน
แสหาสุขเวทนาแกตน และเพราะเห็นวาสิ่งทั้งหลายเปนตัวเปนตนเปนชิ้น
เปนอันแนนอนคงตัวอยูได จึงดิ้นรนไขวควา กระทําย้ําใหหนักแนนให
มั่นคงอยูใหได
ในรูปที่หยาบ ตัณหาแสดงอาการออกมาเปนการดิ้นรนแสหาสิ่ง
สนองความตองการตางๆ การแสหาภาวะชีวิตที่ใหสิ่งสนองความตองการ
เหลานั้น ความเบื่อหนายสิ่งที่มีแลว ไดแลว เปนแลว ความหมดอาลัยตาย
อยาก ทนอยูไมไดโดยไมมีสิ่งสนองความตองการใหมๆ เรื่อยๆ ไป
ภาพที่ เ ห็ น ได ชั ด ก็ คื อ มนุ ษ ย ที่ เ ป น ตั ว ของตั ว เองไม ไ ด ถ า
ปราศจากสิ่งสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ แลว ก็มีแตความเบื่อ
หนายวาเหวทนไมไหว ตองเที่ยวดิ้นรนไขวควาสิ่งสนองความตองการ
ใหมๆ อยูตลอดเวลา เพื่อหนีจากภาวะเบื่อหนายตัวเอง ถาขาดสิ่งสนอง
ความตองการ หรือไมไดตามที่ตองการเมื่อใด ก็ผิดหวัง หมดอาลัยตาย
อยาก เบื่อตัวเอง ชังตัวเอง ความสุขความทุกขจึงขึ้นตอปจจัยภายนอก
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อยางเดียว เวลาวางจึงกลับเปนโทษเปนภัยแกมนุษยไดทั้งสวนบุคคลและ
สังคม
ความเบื่อหนาย ความซึมเศรา ความวาเหว ความไมพอใจ จึงมี
มากขึ้น ทั้งที่มีสิ่งสนองความตองการมากขึ้น และการแสวงหาความปรน
ปรือทางประสาทสัมผัสตางๆ จึงหยาบและรอนแรงยิ่งขึ้น การติดสิ่งเสพ
ติดตางๆ ก็ดี การใชเวลาวางทําความผิดความชั่วของเด็กวัยรุนก็ดี ถา
สืบคนลงไปในจิตใจอยางลึกซึ้งแลว จะเห็นวาสาเหตุสําคัญ ก็คือ ความทน
อยูไมได ความเบื่อหนายจะหนีไปใหพนจากภพที่เขาเกิดอยูในขณะนั้น
นั่นเอง
ในกรณี ที่ มี ก ารศึ ก ษาอบรม การได รั บ คํ า แนะนํ า สั่ ง สอนทาง
ศาสนา การมีความเชื่อถือในทางที่ถูกตอง การยึดถือในอุดมคติที่ดีงาม
ตางๆ (ในขออวิชชา) ตัณหายอมถูกชักจูงมาใชในทางที่ดีได จึงมีการทําดี
เพื่อ จะไดเ ปน คนดี การขยั น หมั่น เพี ย ร เพื่อ ผลที่ หมายระยะยาว การ
บําเพ็ญประโยชนเพื่อเกียรติคุณหรือเพื่อไปเกิดในสวรรค การใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน ตลอดจนการอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาก็ได
กิเลสที่สืบเนื่องจากตัณหา ไดแก อุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น)
ซึ่งมี ๔ อยาง คือ
๑. กามุ ป าทาน ความยึ ด มั่ น ในกาม 73 (clinging
to
sensuality): เมื่ออยากได ดิ้นรนแสหา ก็ยึดมั่นติดพันในสิ่งที่อยากไดนั้น
เมื่อไดแลว ก็ยึดมั่นเพราะอยากสนองความตองการใหยิ่งๆ ขึ้นไป และ
กลัวหลุดลอยพรากไปเสีย ถาแมผิดหวังหรือพรากไป ก็ยิ่งปกใจมั่นดวย
73

กาม = สิ่งสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕ และความใครในสิ่งสนองความ
ตองการเหลานั้น

๙๖

พุทธธรรม

ความผูกใจอาลัย ความยึดมั่นแนนแฟนขึ้นเพราะสิ่งสนองความตองการ
ตางๆ ไมใหภาวะเต็มอิ่มหรือสนองความตองการไดเต็มขีดที่อยากจริงๆ
ในคราวหนึ่งๆ จึงพยายามเพื่อเขาถึงขีดที่เต็มอยากนั้นดวยการกระทําอีกๆ
และเพราะสิ่ ง เหล า นั้ น ไม ใ ช ข องของตนแท จ ริ ง จึ ง ต อ งยึ ด มั่ น ไว ด ว ย
ความรูสึกจูงใจตนเองวาเปนของตนในแงใดแงหนึ่งใหได ความคิดจิตใจ
ของปุถุชนจึงไปยึดติดผูกพันของอยูกับสิ่งสนองความอยากอยางใดอยาง
หนึ่งอยูเสมอ ปลอดโปรง เปนอิสระ และเปนกลางไดยาก
๒. ทิฏุปาทาน ความยึดมั่นในทฤษฎีหรือทิฏฐิตางๆ (clinging
to views): ความอยากใหเปนหรือไมใหเปนอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตน
ตองการ ยอมทําใหเกิดความเอนเอียงที่จะยึดมั่นในทิฏฐิ ทฤษฎี หรือหลัก
ปรัชญาอยางใดอยางหนึ่งที่เขากับความตองการของตน ความอยากไดสิ่ง
สนองความตองการของตน ก็ทําใหยึดมั่นในหลักการ แนวคิดความเห็น
ลัทธิ ความเชื่อถือ หลักคําสอนที่สนองหรือเปนไปเพื่อสนองความตองการ
ของตน เมื่อยึดถือความเห็นหรือหลักความคิดอันใดอันหนึ่งวาเปนของตน
แลว ก็ผนวกเอาความเห็นหรือหลักความคิดนั้น เปนตัวตนของตนไปดวย
จึงนอกจากจะคิดนึกและกระทําการตางๆ ไปตามความเห็นนั้นๆ แลว เมื่อ
มีทฤษฎีหรือความเห็นอื่นๆ ที่ขัดแยงกับความเห็นที่ยึดไวนั้น ก็รูสึกวาเปน
การคุก คามต อตัว ตนของตนด วย เปน การเข า มาบี บคั้นหรื อ จะทํ า ลาย
ตัวตนใหเสื่อม ดอย พรองลง หรือสลายตัวไป อยางใดอยางหนึ่ง จึงตอง
ตอสูรักษาความเห็นนั้นไวเพื่อศักดิ์ศรีเปนตนของตัวตน จึงเกิดการขัดแยง
ที่แสดงออกภายนอก เกิ ดการผูกมัดตัวใหคับแคบ สร างอุปสรรค กัก
ปญญาของตนเอง ความคิดเห็นตางๆ ไมเกิดประโยชนตามความหมาย
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และวั ตถุ ป ระสงค แ ท ๆ ของมั น ทํ า ใหไ ม ส ามารถถื อ เอาประโยชน จ าก
ความรู และไมสามารถรับความรูตางๆ ไดเทาที่ควรจะเปน74
๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต (clinging to
mere rule and ritual) ความอยากได อยากเปนอยู ความกลัวตอความ
สูญสลายของตัวตน โดยไมเขาใจกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติ
ผสมกับความยึดมั่นในทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหประพฤติปฏิบัติไป
ตามๆ กันอยางงมงาย ในสิ่งที่นิยมวาขลัง วาศักดิ์สิทธิ์ ที่จะสนองความ
อยากของตนได ทั้งที่ไมมองเห็นความสัมพันธโดยทางเหตุผล
ความอยากให ตั ว ตนคงอยู มี อ ยู และความยึ ด มั่ น ในตั ว ตน
แสดงออกมาภายนอก หรือทางสังคม ในรูปของความยึดมั่น ในแบบแผน
พฤติกรรมตางๆ การทําสืบๆ กันมา ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี
ลัทธิพิธี ตลอดจนสถาบันตางๆ ที่แนนอนตายตัว วาจะตองเปนอยางนั้นๆ
โดยไมตระหนักรูในความหมาย คุณคา วัตถุประสงค และความสัมพันธ
โดยเหตุผล กลายเปนวา มนุษยสรางสิ่งตางๆ เหลานี้ขึ้นมาเพื่อกีดกั้น ปด
ลอมตัวเอง และทําใหแข็งทื่อ ยากแกการปรับปรุงตัวและการที่จะไดรับ
ประโยชนจากสิ่งทั้งหลายที่ตนเขาไปสัมพันธ
ในเรื่องสีลัพพตุปาทานนี้ มีคําอธิบายของทานพุทธทาสภิกขุ ตอน
หนึ่ง ที่เห็นวาจะชวยใหความหมายชัดเจนขึ้นอีก ดังนี้
“เมื่อมาประพฤติศีล หรือธรรมะขอใดขอหนึ่งแลว ไม
ทราบความมุ ง หมาย ไม คํ า นึ ง ถึ ง เหตุ ผ ล ได แ ต ล ง
สันนิษฐานเอาเสียวาเปนของศักดิ์สิทธิ์ เมื่อลงไดปฏิบัติ
74

ทิฏฐิที่สนองตัณหาขั้นพื้นฐานที่สุด ก็คือ สัสสตทิฏฐิ กับ อุจเฉททิฏฐิ และทิฏฐิที่อยูใน
เครือเดียวกัน
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ของศัก ดิ์ สิ ทธิ์ แ ล ว ย อ มต อ งได รั บ ผลดี เ อง ฉะนั้ น คน
เหลานี้จึงสมาทานศีล หรือประพฤติธรรมะ แตเพียงตาม
แบบฉบับ ตามตัวอักษร ตามประเพณี ตามตัวอยาง ที่สืบ
ปรัมปรากันมาเทานั้น ไมเขาถึงเหตุผลของสิ่งนั้นๆ แต
เพราะอาศัยการประพฤติกระทํามาจนชิน การยึดถือจึง
เหนียวแนน เปนอุปาทานชนิดแกไขยาก...ตางจากอุปาทาน
ข อ ที่ ส องข า งต น ซึ่ ง หมายถึ ง การถื อ ในตั ว ทิ ฏ ฐิ หรื อ
ความคิ ด ความเห็ น ที่ ผิ ด ส ว นข อ นี้ เป น การยึ ด ถื อ ใน
ตัวการปฏิบัติ หรือการกระทําทางภายนอก”75
๔. อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะวาตัวตน (clinging to
the ego-belief): ความรูสึกวามีตัวตนที่แทจริงนั้น เปนความหลงผิดที่มี
เปนพื้นฐานอยูแลว และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ชวยเสริมความรูสึกนี้อีก เชน
ภาษาอันเปนถอยคําสมมติสําหรับสื่อความหมาย ที่ชวนใหมนุษยผูติด
บัญญัติมองเห็นสิ่งตางๆ แยกออกจากกันเปนตัวตนที่คงที่ แตความรูสึกนี้
กลายเปนความยึดมั่นเพราะตัณหาเปนปจจัย กลาวคือ เมื่ออยากได ก็ยึด
มั่นวามีตัวตนที่เปนผูไดรับและเสวยสิ่งที่อยากนั้น มีตัวตนที่เปนเจาของสิ่ง
ที่ไดนั้น เมื่ออยากเปนอยู ก็อยากใหมีตัวตนอันใดอันหนึ่งเปนอยู เมื่อ
อยากไมเปนอยู ก็ยึดในตัวตนอันใดอันหนึ่งที่จะใหสูญสลายไป เมื่อกลัว
วาตัวตนจะสูญสลายไป ก็ยิ่งตะเกียกตะกายย้ําความรูสึกในตัวตนใหแนน
แฟนหนักขึ้นไปอีก
ที่สําคัญคือ ความอยากนั้นสัมพันธกับความรูสึกวามีเจาของผูมี
อํานาจควบคุม คือ มีตัวตนที่เปนนายบังคับบัญชาสิ่งตางๆ ใหเปนไปอยาง
ที่อยากใหเปนได และก็ปรากฏวามีการบังคับบัญชาไดสมปรารถนาบาง
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พระอริยนันทมุนี, หลักพระพุทธศาสนา (สุวิชานน, ๒๔๙๙) หนา ๖๐
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เหมือนกัน จึงหลงผิดไปวามีตัวฉันหรือตัวตนของฉันที่เปนเจาของ เปน
นายบังคับสิ่งเหลานั้นได แตความจริงมีอยูวา การบังคับบัญชานั้น เปนไป
ไดเพียงบางสวนและชั่วคราวเทานั้น เพราะสิ่งที่ยึดวาเปนตัวตนนั้น ก็เปน
เพีย งปจจัยอยางหนึ่งในกระบวนการแหงเหตุ ปจ จั ย ไมสามารถบังคับ
บัญชาสิ่งอื่นๆ ที่เขาไปยึด ใหเปนไปตามที่อยากใหเปนไดถาวรและเต็ม
อยากจริงๆ การที่รูสึกวาตัวเปนเจาของควบคุมบังคับบัญชาไดอยูบาง แต
ไม เ ต็ ม สมบู ร ณ จ ริ งๆ เช น นี้ กลั บ เป น การย้ํ า ความหมายมั่ น และ
ตะเกียกตะกายเสริมความรูสึกวาตัวตนใหแนนแฟนยิ่งขึ้นไปอีก
เมื่อยึดมั่นในตัวตนดวยอุปาทาน ก็ไมรูจักที่จะจัดการสิ่งตางๆ
ตามเหตุตามปจจัยที่จะใหมันเปนไปอยางนั้นๆ กลับหลงมองความสัมพันธ
ผิด ยกเอาตัวตนขึ้นยึดไวในฐานะเจาของที่จะบังคับควบคุมสิ่งเหลานั้น
ตามความปรารถนา เมื่อไมทําตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย และสิ่ง
เหลานั้นไมเปนไปตามความปรารถนา ตัวตนก็ถูกบีบคั้นดวยความพรอง
เสื่อมดอยและความสูญสลาย ความยึดมั่นในตัวตนนี้นับวาเปนขอสําคัญ
เปนพื้นฐานของความยึดมั่นขออื่นๆ ทั้งหมด
ความหมายง า ยๆ แง ห นึ่ ง สํ า หรั บ แสดงความสั ม พั น ธ ภ ายใน
วงจรปฏิจจสมุปบาทชวงนี้ เชน เมื่อประสบสิ่งใด ไดรับเวทนาอันอรอย ก็
เกิดตัณหาชอบใจอยากไดสิ่งนั้น แลวเกิด กามุปาทาน ยึดติดในสิ่งที่อยาก
ไดนั้น วาจะตองเอาตองเสพตองครอบครองสิ่งนั้นใหได เกิด ทิฏุปาทาน
ยึดถือมั่นวา ตองอยางนี้จึงจะดี ไดอยางนี้จึงจะเปนสุข ตองไดเสพเสวย
ครอบครองสิ่งนี้หรือประเภทนี้ ชีวิตจึงจะมีความหมาย หลักการหรือคํา
สอนอะไรๆ จะตองสงเสริมการแสวงหาและไดมาซึ่งสิ่งเหลานี้จึงจะถูกตอง
เกิด สีลัพพตุปาทานวา เมื่อจะประพฤติปฏิบัติศีล พรต ขนบธรรมเนียม
ระเบียบ แบบแผนอยางใดๆ ก็มองในแงเปนวิธีการที่จะใหไดมาซึ่งสิ่งที่
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อยากไดนั้น หรือจะตองเปนเครื่องมือใหไดมาซึ่งสิ่งที่อยากไดนั้น จึงจะ
ยอมหรือคิดหายกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ และเกิด อัตตวาทุปาทาน ยึดติด
ถือมั่นในตัวตนที่จะไดจะเสพจะครอบครองสิ่งที่อยากไดนั้น
วาโดยสรุป อุปาทานทําใหมนุษยปุถุชนมีจิตใจไมปลอดโปรงผอง
ใส ความคิดไมแลนคลองไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถ
แปลความหมาย ตัดสิน และกระทําการตางๆ ไปตามแนวทางแหงเหตุ
ปจจัยตามที่มันควรจะเปน โดยเหตุผลบริสุทธ แตมีความติดของ ความ
เอนเอี ย ง ความคั บ แคบ ความขั ด แย ง และความรู สึ ก ถู ก บี บ คั้ น อยู
ตลอดเวลา
ความบีบคั้นเกิดขึ้นเพราะความยึดวาเปนตัวเรา ของเรา เมื่อเปน
ตัวเราของเรา ก็ตองเปนอยางที่เราอยากใหเปน แตสิ่งทั้งหลายเปนไปตาม
เหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามที่เราอยากใหเปน เมื่อมันไมอยูในบังคับความ
อยาก กลับเปนอยางอื่นไปจากที่อยากใหเปน ตัวเราก็ถูกขัดแยงกระทบ
กระแทกบีบคั้น สิ่งที่ยึดถูกกระทบเมื่อใด ตัวเราก็ถูกกระทบเมื่อนั้น สิ่งที่
ยึดไวมีจํานวนเทาใด ตัวเราแผไปถึงไหน ยึดไวดวยความแรงเทาใด ตัวเรา
ที่ถูกกระทบ ขอบเขตที่ถูกกระทบ และความแรงของการกระทบ ก็มีมาก
เทานั้น และผลที่เกิดขึ้น มิใชแตเพียงความทุกขเทานั้น แตหมายถึงชีวิตที่
เปนอยูและกระทําการตางๆ ตามอํานาจความยึดความอยาก ไมใชเปนอยู
และทําการดวยปญญาตามเหตุปจจัย76
76

อุปาทาน ๔ มาใน ที.ปา.๑๑/๒๖๒/๒๔๒; อภิ.วิ.๓๕/๙๖๓/๕๐๖; ฯลฯ, โดยเฉพาะ
อัตตวาทุปาทานนั้น เมื่อวิเคราะหออกไปจะเห็นวา เปนการยึดมั่นในเรื่องขันธ ๕ อยาง
ใดอยางหนึ่ง ตามบาลีวา “ปุถุชน...ยอมเขาใจวารูปเปนอัตตา หรือเขาใจวาอัตตามีรูป
หรือเขาใจวารูปอยูในอัตตา หรือเขาใจวาอัตตาอยูในรูป เขาใจวาเวทนา...สัญญา...
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ตอจากอุปาทาน กระบวนการดําเนินตอไปถึงขั้น ภพ ชาติ ชรามรณะ
จนเกิดโสกะ ปริเทวะ เปนตน ตามแนวที่อธิบายแลว เมื่อเกิดโสกะ ปริเทวะ
เปนตนแลว บุคคลยอมหาทางออกดวยการคิด ตัดสินใจ และกระทําการตางๆ
ตามความเคยชิน ความโนมเอียง ความเขาใจ และความคิดเห็นที่ยึดมั่นสะสม
ไวอีก โดยไมมองเห็นภาวะที่ประสบในขณะนั้นๆ ตามที่มันเปนของมันจริงๆ
วงจรจึงเริ่มขึ้นที่อวิชชา แลวหมุนตอไปอยางเดิม
แมอวิชชาจะเปนกิเลสพื้นฐาน เปนที่กอตัวของกิเลสอื่นๆ แตใน
ขั้นแสดงออกเปนพฤติกรรมตางๆ ตัณหายอมเปนตัวชักจูง เปนตัวบงการ
และแสดงบทบาทที่ใกลชิดเห็นไดชัดเจนกวา ดังนั้น ในทางปฏิบัติ เชนใน
อริยสัจ ๔ จึงกําหนดวา ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข
เมื่ออวิชชา เปนไปอยางมืดบอดเลื่อนลอย ตัณหาไมมีหลัก ไมถูก
ควบคุม เปนไปสุดแตจะใหสนองความตองการไดสําเร็จ ยอมมีทางใหเกิด
กรรมฝา ยชั่ วมากกว าฝา ยดี แต เ มื่ อ อวิช ชาถู ก ปรุ งดัด แปลงดวยความ
เชื่อถือในทางที่ดีงาม ความคิดที่ถูกตอง ความเชื่อความเขาใจที่มีเหตุผล
ตัณหาถูกชักจูงใหเบนไปสูเปาหมายที่ดีงาม ถูกควบคุมขัดเกลา และขับให
พุงไปอยางมีจุดหมาย ก็ยอมใหเกิดกรรมฝายดี และเปนประโยชนไดอยาง
มาก และถาไดรับการชักนําอยางถูกตอง ก็จะเปนเครื่องอุปถัมภ สําหรับ
กําจัดอวิชชาและตัณหาไดตอไปดวย
วิถีอยางแรก เปนวิถีแหงความชั่ว แหงบาปอกุศล อยางหลังเปน
วิถีแหงความดี แหงบุญกุศล คนดีและคนชั่ว ตางก็ยังมีทุกขอยูตามแบบ
ของตนๆ แตวิถีฝายดีเทานั้นที่สามารถนําไปสูความสิ้นทุกข ความหลุดพน
และความเปนอิสระได
สังขาร (ทํานองเดียวกัน) เขาใจวาวิญญาณเปนอัตตา หรืออัตตามีวิญญาณ หรือวา
วิญญาณอยูในอัตตา หรือวาอัตตาอยูในวิญญาณ”
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ตัณหาที่ถูกใชในทางที่เปนประโยชนนั้น มีตัวอยางถึงขั้นสูงสุด

เชน:“ดูกรน้องหญิง

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้ยินว่า ภิกษุ
ชื่อนี้ กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได้ ฯลฯ เธอจึงมีความดําริว่า เมื่อไรหนอ เรา
จักกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ฯลฯ บ้าง
สมัยต่อมา เธออาศัยตัณหาแล้วละตัณหาเสียได้ ข้อที่เรา
กล่าวว่า กายนี้เกิดจากตัณหา พึงอาศัยตัณหาละตัณหานี้
เสีย เราอาศัยความข้อนี้เองกล่าว”77
ถาไม สามารถทํ าอย างอื่ น นอกจากเลื อ กเอาในระหว างตัณ หา
ดวยกัน พึงเลือกเอาตัณหาในทางที่ดีเปนแรงชักจูงในการกระทํา แตถาทํา
ได พึงเวนตัณหาทั้งฝายชั่วฝายดี เลือกเอาวิถีแหงปญญา อันเปนวิถีที่
บริสุทธิ์ อิสระ และไรทุกข
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ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา
ความเขาใจในปฏิจจสมุปบาท เรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิ หรือเห็น
ถูกตอง และความเห็นที่ถูกตองนี้เปนความเห็นชนิดที่เรียกวาเปนกลางๆ
ไมเอียงสุดไปทางใดทางหนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทจึงเปนหลักหรือกฎที่แสดง
ความจริงเปนกลางๆ ไมเอียงสุด อยางที่เรียกวา “มัชเฌนธรรมเทศนา”78
ความเปนกลางของหลักความจริงนี้ มีโดยการเทียบกับลัทธิหรือ
ทฤษฎีเอียงสุดตางๆ และความเขาใจปฏิจจสมุปบาทโดยถูกตอง จะตอง
แยกออกจากทฤษฎีเอียงสุดเหลานี้ดวย ดังนั้น ในที่นี้ จึงควรนําทฤษฎี
เหลานี้มาแสดงไวเปรียบเทียบเปนคูๆ โดยการใชวิธีอางพุทธพจนเปนหลัก
และอธิบายใหนอยที่สุด:
คูที่ ๑: ๑. อัตถิกวาทะ79 ลัทธิวาสิ่งทั้งหลายมีอยูจริง (Extreme realism)
๒. นัตถิกวาทะ ลัทธิวาสิ่งทั้งหลายไมมีจริง (Nihilism)
“ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา “สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ” ดังนี้
แคไหน จึงจะชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐิ?”
“แน่ะ ท่านกัจจานะ โลกนี้โดยมากอิง (ทฤษฎีของตน) ไว้กับ
ภาวะ ๒ อย่างคือ อัตถิตา (ความมี) และนัตถิตา (ความไม่มี) เมื่อ
เห็นโลกสมุทัยตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญา นัตถิตาในโลกก็ไม่มี เมื่อ
เห็นโลกนิโรธตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญา อัตถิตาในโลกนี้ก็ไม่มี
78
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นี้เรียกตามพุทธพจนวา “มชฺเฌน ธมฺมํ เทเสติ” (แสดงธรรมโดยทามกลาง) แต สํ.อ.
๒/๔๖ อธิบายวา ทรงดํารงในมัชฌิมาปฏิทาแลวแสดง (อยางนี้); วิสุทฺธิ.๓/๑๑๓ เรียก
เปน มัชฌิมาปฏิปทา; เห็นวาเรียกตามบาลีเดิมอยางขางบน เปนดีที่สุด
ในกรณีของลัทธิหรือทฤษฎีตางๆ คําวา “วาทะ” เปลี่ยนเรียกวา “ทิฏฐิ” ไดทุกแหง
ดั ง นั้ น วาทะทั้ ง สองนี้ และต อ จากนี้ ไ ป จึ ง เรี ย กได อี ก อย า งหนึ่ ง ว า อั ต ถิ ก ทิ ฏ ฐิ
นัตถิกทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ ฯลฯ เฉพาะอัตถิกวาทะ เรียกอีกอยางหนึ่งวา
สัพพัตถิกวาทะ

๑๐๔

พุทธธรรม

โลกนี้โดยมากยึดมั่นถือมั่นในอุบาย (systems) และถูกคล้องขังไว้
ด้วยอภินิเวส (dogmas) ส่วนอริย-สาวก ย่อมไม่เข้าหา ไม่ยึด ไม่ติดอยู่
กับความยึดมั่นถื อมั่นในอุบาย ความปั กใจ อภิ นิเวส และอนุสัยว่า
“อัตตาของเรา” ย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่า “ทุกข์นั่นแหละ เมื่อเกิดขึ้น
ย่อมเกิดขึ้น ทุกข์ เมื่อดับ ก็ย่อมดับ อริยสาวกย่อมมีญาณในเรื่องนี้
โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลย เพียงเท่านี้แล ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิ”
“ดูก่อนกัจจานะ ข้อว่า “สิ่งทั้งปวงมีอยู่” นี้เป็นที่สุดข้างหนึ่ง
ข้อว่า “สิ่งทั้งปวงไม่มี” นี้เป็นที่สุดข้างหนึ่ง ตถาคตย่อมแสดงธรรมเป็น
กลางๆ ไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้นว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึง
มี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชานั่นแหละ
สํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับไป วิญญาณจึงดับ
ฯลฯ”80
พราหมณนักโลกายัตคนหนึ่งมาเฝาทูลถามปญหาวา “ทานพระ
โคตมะผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีอยูหรือ?”
พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ข้อว่า ‘สิ่งทั้งปวงมี’ เป็นโลกายัตหลัก
ใหญ่ที่สุด”
ถาม “สิ่งทั้งปวงไมมีหรือ?”
ตอบ “ข้อว่า ‘สิ่งทั้งปวงไม่มี’ เป็นโลกายัตที่สอง”
ถาม: “สิ่งทั้งปวงเปนภาวะหนึ่งเดียว (เอกัตตะ – unity) หรือ?”
ตอบ: “ข้อว่า ‘สิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียว’ เป็นโลกายัตที่สาม”
ถาม: “สิ่งทั้งปวง เปนภาวะหลากหลาย (ปุถุตตะ – plurality) หรือ ?”
ตอบ: “ข้อว่า ‘สิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลาย’ เป็นโลกายัตที่สี่”
80

สํ.นิ.๑๖/๔๒-๔๔/๒๐-๒๑; ๑๗๓/๙๑; สํ.ข.๑๗/๒๓๔/๑๖๕

ปฏิจจสมุปบาท

๑๐๕

“ดูก่ อนพราหมณ์

ตถาคตไม่เข้ าไปติดที่สุดทั้ งสองข้ างเหล่านี้
ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่
เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ”81
คูที่ ๒: ๑. สัสสตวาทะ ลัทธิถือวาเที่ยง (Eternalism)
๒. อุจเฉทวาทะ ลัทธิถือวาขาดสูญ (Annihilationism)
คูที่ ๓: ๑. อัตตการวาทะ หรือ สยังการวาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกข เปนตน
ตนทําเอง (Self-generationism หรือ Karmic autogenesisism)
๒. ปรการวาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกข เปนตน เกิดจากตัวการ
ภายนอก (Other-generationism หรือ Karmic heterogenesisism)
คูที่ ๓ และ ๔ นี้ มีความสํ าคัญมากในแงของหลั กกรรม เมื่ อ
ศึกษาเขาใจดีแลว จะชวยปองกันความเขาใจผิดในเรื่องกรรมไดเปนอยาง
มาก จึงควรสังเกตตามแนวพุทธพจนดังนี้
ถาม: “ทุกข ตนทําเองหรือ?”
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
ถาม: “ทุกข ตัวการอื่นทําใหหรือ?”
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
ถาม: “ทุกข ตนทําเองดวย ตัวการอื่นทําใหดวยหรือ?”
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
ถาม: “ทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอื่นทําให แตเกิดขึ้นเองลอยๆ (เปน
อธิจจสมุปบัน) หรือ?”
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างนั้น”
81

สํ.นิ.๑๖/๑๗๖/๙๒

๑๐๖

พุทธธรรม

“ถาอยางนั้น ทุกขไมมีหรือ?”
“ทุกข์มิใช่ไม่มี ทุกข์มีอยู่”
“ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นทุกขหรือ?”
“เรามิใช่ไม่รู้ไม่เห็นทุกข์ เรารู้ เราเห็นทุกข์แท้ทีเดียว”
“...ขอพระผูมีพระภาคเจา ไดโปรดบอก โปรดแสดงทุกข แก
ขาพเจาดวยเถิด”
ตอบ: “เมื่อว่า “ทุกข์ตนทําเอง” อย่างที่ว่าทีแรก ก็เท่ากับบอกว่า “ผู้นั้น
ทํา ผู้นั้นเสวย (ทุกข์)” กลายเป็น สัสสตทิฏฐิไป เมื่อว่า “ทุกข์
ตัวการอื่นทําให้” อย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงรู้สึก ก็เท่ากับบอกว่า
“คนหนึ่งทํา คนหนึ่งเสวย (ทุกข์) กลายเป็นอุจเฉททิฏฐิไป
ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็น
กลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็น
ปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลื อ
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”82

ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
ถาม:

ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
82

“สุขทุกข ตนทําเอง หรือ?
“อย่ากล่าวอย่างนั้น”
“สุขทุกข ตัวการอื่นทําใหหรือ?”
“อย่ากล่าวอย่างนั้น”
“สุขทุกข ตนทําเองดวย ตัวการอื่นทําใหดวยหรือ?”
“อย่ากล่าวอย่างนั้น”
“สุขทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอื่นทําให แตเกิดขึ้นเองลอยๆ
(เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ?”

สํ.นิ.๑๖/๔๙-๕๐/๒๓-๒๕

ปฏิจจสมุปบาท

๑๐๗

“อย่ากล่าวอย่างนั้น”
“(ถาอยางนั้น) สุขทุกข ไมมีหรือ?”
“สุขทุกข์มิใช่ไม่มี สุขทุกข์มีอยู่”
“ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นสุขทุกขหรือ?”
“เรามิใช่ไม่รู้ ไม่เห็นสุขทุกข์ เรารู้ เราเห็นสุขทุกข์แท้ทีเดียว”
“...ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดบอก โปรดแสดงสุขทุกข แก
ขาพเจาดวยเถิด”
ตอบ: “เพราะเข้าใจเอาแต่แรกว่า เวทนาก็นั่น ผู้เสวยเวทนาก็นั่น จึงเกิด
ยึดถือขึ้นว่า สุขทุกข์ตนทําเอง เราหากล่าว (ว่าเป็น) อย่างนั้นไม่
เพราะเข้าใจว่า เวทนาก็อย่าง ผู้เสวยเวทนาก็อย่าง จึงเกิดความ
ยึดถืออย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงรู้สึกว่า สุขทุกข์ ตัวการอื่นทําให้
เราหากล่าว (ว่าเป็น) อย่างนั้นไม่
ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็น
กลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะ
อวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”83

ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ:
ถาม:

“ดูก่อนอานนท์ เรากล่าวว่า สุ ข ทุ กข์เป็นปฏิจจสมุปบันธรรม (สิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น) อาศัย
อะไร? อาศัยผัสสะ”
“เมื่อกายมีอยู่ อาศัยความจงใจทางกายเป็นเหตุ
สุขทุกข์ ภายในจึงเกิดขึ ้น ได้ เมื่ อวาจามีอยู ่ อาศั ย
ความจงใจทางวาจาเป็นเหตุ สุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้น
ได้ เมื่อมโนมีอยู่ อาศัยมโนสัญเจตนาเป็นเหตุ สุข
ทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้”
83

สํ.นิ.๑๖/๕๔-๕๕/๒๖-๒๘

๑๐๘

พุทธธรรม
“เพราะอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัย บุคคลจึงปรุง
แต่งกายสังขารขึ้นเอง เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายใน
บ้ า ง เนื ่ อ งจากผู ้ อื ่ น (ถู ก คนอื ่ นหรื อตั ว การอื ่ นๆ
กระตุ้นหรือชักจูง) จึงปรุงแต่งกายสังขาร เป็นปัจจัย
ให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้าง รู้ตัวอยู่ จึงปรุงแต่งกาย
สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้าง ไม่รู้ตัวอยู่
ย่อมปรุงแต่งกายสั งขาร เป็นปัจ จัยให้ เกิดสุข ทุกข์
ภายในบ้าง จึงปรุงแต่งวจีสังขาร...มโนสังขารขึ้นเอง
บ้าง...เนื่องจากผู้อื่นบ้าง...โดยรู้ตัวบ้าง...โดยไม่รู้ตัวบ้าง
เป็ นปั จ จั ย ให้ เกิ ด สุ ข ทุ ก ข์ ภ ายใน ในกรณี เหล่ า นี้
อวิชชาเข้าแทรกอยู่แล้ว (ทั้งนั้น)”84

คูที่ ๔: ๑. การกเวทกาทิเอกัตตวาท85 การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปน
ตน เปนตัวการเดียวกัน (The extremist view of a self-

identical soul หรือ The monistic view of subjectobject unity)

๒. การกเวทกาทินานัตตวาท๒ การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปน
ตน เปนคนละอยางขาดจากกัน (The extremist view of
individual discontinuity หรือ The dualistic view of
subject-object distinction)

ถาม: “ตัวที่ทําก็อันนั้น ตัวที่เสวย (ผล) ก็อันนั้นหรือ?”
84

85
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ปฏิจจสมุปบาท

๑๐๙

ตอบ: “ข้อว่า ตัวที่ทําก็อันนั้น ตัวที่เสวย (ผล) ก็อันนั้น เป็นที่สุดข้าง
หนึ่ง”
ถาม: “ตัวที่ทําก็อยาง ตัวที่เสวย (ผล) ก็อยางหรือ?”
ตอบ: “ข้อว่า ตัวที่ทําก็อย่าง ตัวที่เสวย (ผล) ก็อย่าง เป็นที่สุดข้างที่
สอง ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็น
กลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะ
อวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”86
ถาม: “พระองคผูเจริญ ชรามรณะ คืออะไร ? ชรามรณะนี้ของใคร?”
ตอบ: “ตั้งปัญหายังไม่ถูก ผู้ใดกล่าวว่า “ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนี้
ของใคร?” หรือผู้ใดกล่าวว่า “ชรามรณะก็อย่าง เจ้าของชรามรณะ
ก็อย่าง” คําพูดทั้งสองแบบนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกัน
แต่พยัญชนะเท่านั้น เมื่อมีความเห็นว่า “ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อัน
นั้น” การครองชีวิตอันประเสริฐ (พรหมจรรย์) ก็มีไม่ได้ เมื่อมี
ความเห็นว่า “ชีวะก็อย่าง สรีระก็อย่าง” การครองชีวิตประเสริฐ
(พรหมจรรย์) ก็มีไม่ได้ ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้น ย่อม
แสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี”
ถาม: “พระองคผูเจริญ ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ
...สฬายตนะ...นามรูป...วิญญาณ...สังขาร คืออะไร? ของใคร?”
ตอบ: “ตั้งปัญหายังไม่ถูก (เนื้อความตอไปแนวเดียวกับขอชรามรณะ)
เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือความเห็นที่บิดเบือน ส่ายพร่า
ขัดกัน อย่างใดๆ ก็ตามว่า “ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนี้ของ
ใคร?” ก็ดี “ชรามรณะก็อย่าง เจ้าของชรามรณะก็อย่าง” ก็ดี “ชีวะ
อันนั้น สรีระก็อันนั้น” ก็ดี “ชีวะก็อย่าง สรีระก็อย่าง” ก็ดี
86
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พุทธธรรม
ความเห็นเหล่านั้นทั้งหมด เป็นอันถูกกําจัด ถอนรากทิ้ง ทําให้สิ้น
ซาก ถึงความไม่มี หมดทางเกิดขึ้นได้ต่อไป”87

ถาม: “ใครหนอยอมผัสสะ (ใครเปนผูรับผัสสะ)?”
ตอบ: “ตั้งปัญหายังไม่ถูก เรามิได้กล่าวว่า “ย่อมผัสสะ” ถ้าเรากล่าวว่า
“ย่อมผัสสะ” ในกรณีนั้นจึงควรตั้งปัญหาได้ถูกต้องว่า “ใครหนอ
ย่อมผัสสะ?” แต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้น เมื่อเราไม่กล่าวอย่างนั้น
ผู้ใดถามอย่างนี้ว่า “เพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี?” นี้ชื่อว่าตั้ง
ปัญหาถูกต้อง ในกรณีนั้น ก็มีคําเฉลยที่ถูกต้องว่า “เพราะสฬายต
นะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี”
ถาม: “ใครหนอเสวยเวทนา? ใครหนอทะยานอยาก (มีตัณหา)? ใครหนอ
ยอมยึดมั่น (มีอุปาทาน)?”
ตอบ: “ตั ้ ง ปั ญ หายั งไม่ ถ ู ก ....ผู ้ ใ ดถามว่ า “เพราะอะไรเป็นปั จ จั ย หนอ
เวทนาจึงมี? เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ ตัณหาจึงมี? เพราะอะไร
เป็นปัจจัยหนอ อุปาทานจึงมี? นี้ชื่อว่าตั้งปัญหาถูกต้อง ในกรณี
นั้นๆ ก็มีคําเฉลยที่ถูกต้องว่า “เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี ฯลฯ”88
“ภิกษุทั้ง หลาย

กายนี้ มิใช่ของพวกเธอ แล้วก็มิใช่
ของใครอื่น พึงเห็นว่า กรรมเก่านี้เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง
ขึ้น ถูกจงใจจํานงขึ้นมา (เกิดจากเจตนา หรือมีเจตนา
เป็นมูล) เป็นที่ตั้งของเวทนา”
“ภิกษุทั้งหลาย

ในเรื่องนั้น อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว
ย่อมพิจารณาสืบสาว (โยนิโสมนสิการ) เป็นอย่างดี ถึง
87
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ปฏิจจสมุปบาท

๑๑๑

การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปบาท) ว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้
ย่อมดับ กล่าวคือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชา
สํ า รอกดั บ ไปไม่ เหลื อ สั ง ขารจึ ง ดับ เพราะสั ง ขารดั บ
วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”89
หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงความจริงของธรรมชาติใหเห็นวา สิ่ง
ทั้งหลายมีลักษณะเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เรียกวาไตรลักษณ เปนไป
ตามกระบวนการแหงเหตุ ปจ จั ย ไมมี ปญ หาในเรื่ องที่วา สิ่ง ทั้งหลายมี
หรื อ ไม มี จ ริ ง ยั่ ง ยื น หรื อ ขาดสู ญ เป น ต น แต ผู ไ ม รู ค วามหมายของ
หลักปฏิจจสมุปบาท มักเขาใจไตรลักษณผิดพลาด โดยเฉพาะหลักอนัตตา
นั้น มักไดยินไดฟงกันอยางผิวเผิน แลวตีความเอาวา อนัตตาหมายถึงไม
มีอะไร กลายเปนนัตถิกวาท อันเปนมิจฉาทิฏฐิอยางรายแรงไปเสีย
ผูเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาทดีแลว ยอมพนจากความเขาใจผิด
แบบตาง ๆ ที่แตกแขนงออกมาจากทฤษฎีทั้งหลายขางตนนั้น เชน ความ
เชื่อวาสิ่งทั้งหลายมีมูลการณหรือเหตุตนเคาเดิมสุด (First Cause) และ
ความเขาใจวามีสิ่งวิเศษนอกเหนือธรรมชาติ (the Supernatural) เปนตน
ดังกลาวมาแลวขางตน ตัวอยางพุทธพจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชน
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้
และปฏิ จ จสมุ ป บั นธรรม (สิ ่ ง ที ่ อ าศั ย กั น เกิ ด ขึ ้ น ตาม
หลักปฏิจจสมุปบาท) เหล่านี้ ชัดเจนตามที่มันเป็น ด้วย
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พุทธธรรม
สัมมาปัญญาแล้ว เมื่อนั้น การที่อริยสาวกนั้นจะแล่นเข้า
หาที่สุดข้างต้นว่า “ในอดีต เราได้เคยมีหรือไม่หนอ? ใน
อดีต เราได้เป็นอะไรหนอ? ในอดีต เราได้เป็นอย่างไร
หนอ? ในอดีต เราเป็นอะไรแล้วจึงได้มาเป็นอะไรหนอ?”
หรือจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างปลายว่า “ในอนาคต เราจักมี
หรือไม่หนอ? ในอนาคต เราจักเป็นอะไรหนอ? ในอนาคต
เราจักเป็นอย่างไรหนอ? ในอนาคต เราเป็นอะไรแล้วจักได้
เป็นอะไรหนอ?” หรือแม้แต่จะเป็นผู้มีความสงสัยกาล
ปัจจุบันเป็นภายใน ณ บัดนี้ว่า “เรามีอยู่หรือไม่หนอ?
เราคืออะไรหนอ? เราเป็นอย่างไรหนอ? สัตว์นี้มาจากที่
ไหน แล้วจักไป ณ ที่ไหนอีก?” ดังนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ เพราะอะไร? ก็เพราะว่า อริ ยสาวกได้
เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ และปฏิจจสมุปบันธรรมเหล่านี้
ชัดเจนแล้วตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญา”90

โดยนัยนี้ ผูเห็นปฏิจจสมุปบาท จึงไมสงสัยในปญหาอภิปรัชญา
ตางๆ ที่เรียกวา อันตคาหิกทิฏฐิ และจึงเปนเหตุผลที่พระพุทธเจาทรงนิ่ง
เสีย ไมตรัสตอบปญหาเหลานี้ ในเมื่อใครก็ตามมาทูลถาม โดยตรัสวา
เป น อั พ ยากตป ญ หา หรื อ ป ญ หาที่ ไ ม ท รงพยากรณ เพราะเมื่ อ
เห็นปฏิจจสมุปบาท เขาใจการที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามกระบวนการแหง
เหตุปจจัยแลว ปญหาเหลานี้ยอมกลายเปนเรื่องเหลวไหลไป
ขอยกตัวอยางพุทธพจนที่แสดงเหตุผลในการไมตรัสตอบปญหา
เหลานี้ เชน
90
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ถาม: “ทานพระโคตมะผูเจริญ อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหพวกปริพาชกผูถือ
ลัทธิอื่นทั้งหลาย เมื่อถูกถามอยางนี้วา
๑. โลกเที่ยง (ยั่งยืนนิรันดร) หรือ?
๒. โลกไมเที่ยงหรือ?
๓. โลกมีที่สุดหรือ?
๔. โลกไมมีที่สุดหรือ?
๕. ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือ?
๖. ชีวะก็อยาง สรีระก็อยางหรือ?
๗. สัตว91 หลังจากตายแลว มีอยูหรือ?
๘. สัตวหลังจากตายแลว ไมมีหรือ?
๙. สัตวหลังจากตายแลว ทั้งมี ทั้งไมมีหรือ?
๑๐. สัตวหลังจากตายแลว จะวามีอยู ก็ไมใช ไมมีก็ไมใชหรือ?
จึงพยากรณ (ตอบ) วา “โลกเที่ยง” บาง “โลกไมเที่ยง” บาง ฯลฯ
“สัตวหลังจากตายแลว จะวามีก็ไมใช ไมมีก็ไมใช” บาง? (แต) อะไร
เปนเหตุเปนปจจัยใหทานพระโคตมะผูเจริญ เมื่อถูกทูลถามอยาง
นั้น จึงไมพยากรณ (ตอบ) ไปวา “โลกเที่ยง” หรือ “โลกไมเที่ยง
ฯลฯ?”
ตอบ: “แน่ะท่านวัจฉะ เหล่าปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่น ย่อมเข้าใจว่ารูปเป็น
อัตตาบ้าง ว่าอัตตามีรูปบ้าง ว่ารูปอยู่ในอัตตาบ้าง ว่าอัตตาอยู่ใน
รูปบ้าง เข้าใจว่า เวทนา...สัญญา...สังขาร...เป็นอัตตาบ้าง ฯลฯ
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คําวา สัตว ในที่นี้ บาลีเปนตถาคโต แปลตามไขความของอรรถกถาแหงมัชฌิมนิกาย
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๑๑๔

พุทธธรรม
เข้าใจว่า วิญญาณเป็นอัตตาบ้าง ว่าอัตตามี ว ิ ญญาณบ้าง ว่ า
วิญญาณอยู่ในอัตตาบ้าง ว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณบ้าง เพราะฉะนั้น
เหล่าปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้น เมื่อถูกถามอย่างนั้น จึ ง
พยากรณ์ไปว่า “โลกเที่ยง” บ้าง ฯลฯ
“ส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมไม่เข้าใจเอารูปเป็น
อัตตา หรือว่าอัตตามีรูป หรือว่ารูปอยู่ในอัตตา หรือว่าอัตตาอยู่
ในรูป ฯลฯ ว่าวิญญาณเป็นอัตตา หรือว่าอัตตามีวิญญาณ หรือ
ว่าวิญญาณอยู่ในอัตตา หรือว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณ เพราะฉะนั้น
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อถูกทูลถามอย่างนี้ จึงไม่
พยากรณ์ว่า “โลกเที่ยง” หรือว่า “โลกไม่เที่ยง ฯลฯ”92
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สํ.สฬ.๑๘/๗๙๔/๔๘๐; ฯลฯ การที่พระพุทธเจาไมทรงตอบปญหาที่เรียกวาอภิปรัชญา
(สมัยกอนเรียกอัธยาตมวิทยา) เหลานี้ มีเหตุผลหลายประการ ที่สําคัญก็คือ ปญหา
เหลานี้ตั้งขึ้นโดยเอาความเขาใจผิดเปนมูลฐาน ผูตั้งปญหา คิดปญหาขึ้นจากความเห็น
ผิดของตนเอง เชน เขาใจวามีอัตตา เปนตน ปญหาที่ถามจึงไมมีภาวะที่ตรงกับความ
จริง เปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสเรียกวา ตั้งปญหาไมถูก อยางพุทธพจนขางตนนี้
ประการหนึ่ง
ความจริงที่ปญหานี้เล็งไปถึง มิใชสิ่งที่จะเขาถึงไดดวยเหตุผล การอธิบายดวย
เหตุผลยอมไมมีทางใหผูฟงมองเห็นความจริงได เปนอยางที่เรียกวา สิ่งที่ตองดูดวย
ตา จะเอามามองใหเห็นดวยหู ยอมเปนการสิ้นเปลืองเวลาเปลา นี้อยางหนึ่ง และที่
สืบเนื่องจากเหตุผลขอที่แลวมา ก็คือ ในเมื่อไมอาจเขาถึงไดดวยเหตุผล การยังมามัว
ตีวาทะแสดงเหตุผลกันอยู ยอมไมชวยใหเกิดผลทางปฏิบัติในชีวิตจริง พระพุทธเจา
ทรงสนพระทั ย สิ่ ง ที่ เ ป น ป ญ หาเกี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง ในทางปฏิ บั ติ นํ า มาใช เ ป น
ประโยชนได จึ งทรงปดปญหาเหลานี้ เสียทีเดี ยว ทรงชั กผูถ ามกลับมาหาปญหาที่
เกี่ยวกับชีวิตจริงในทันที เพื่อไมใหเสียเวลาใดๆ และถาหากความจริงเหลานี้ บุคคล
สามารถเขาถึงไดจริง พระองคทรงบอกใหผูนั้นลงมือทําหรือปฏิบัติตามวิธีการที่จะให
เขาถึงความจริงนั้นเสียทีเดียว ไมใหมัวมาถกเถียงเปนตาบอดคลําชางอยู

ปฏิจจสมุปบาท

๑๑๕

ทฤษฎีหรือลัทธิที่ผิด ซึ่งขัดแยงตอหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ยังมีอีก
บางขอที่เกี่ยวของเปนพิเศษ ในแงของกรรม แตจะงดไวไมพูดถึง ณ ที่นี้
กอน เพราะไดยกเรื่องกรรมไปอธิบายตางหากอีกสวนหนึ่งแลว จึงจะได
นําไปรวมแสดงไว ณ ที่นั้น

ประการสุดทาย พระพุทธเจาทรงอุบัติในสมัยที่คนกําลังสนใจกันนักหนาใน
ปญหาเหลานี้ เจาลัทธิที่สนใจคิดถกเถียงตอบปญหาเหลานี้กันก็มีทั่วไป คนถามก็นิยม
ถามปญหาเหลานี้จนกลาวไดวาเปนลักษณะความคิดของคนยุคนั้น ซึ่งหลงวุนวายใน
เรื่องนี้กันจนเหินหางจากความจริงของชีวิต การที่จะไปรวมวงตอบกับเขาอีก ก็ไมทํา
ใหเกิดอะไรดีขึ้น พระพุทธเจาจึงทรงนิ่งไมตอบเสียเลย ซึ่งนอกจากเปนการไมสงเสริม
การถกเถียงในเรื่องนี้แลว ยังเปนการกระตุกอยางแรง ใหหันมาหาสิ่งที่พระองคทรงมุง
สั่งสอน คือ ความจริงที่เกี่ยวกับชีวิตจริง อันเปนวิธีการที่ไดผลทางจิตวิทยาอยางหนึ่ง
สําหรับเหตุผลในทางปฏิบัติสําหรับการไมตอบปญหาเหลานี้ พึงดูในตอนวาดวย
อริยสัจ
สวนในดานคัมภีร พึงดูประกอบใน ม.ม.๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓; ๒๔๕๒๔๗/๒๔๐-๒๔๔; สํ .นิ . ๑๖/๕๒๙/๒๖๒; สํ .สฬ.๑๘/๗๕๒-๘๐๓/๔๕๕-๔๘๙;
องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๑/๖๙; องฺ.ทสก.๒๔/๙๕-๙๖/๒๐๖-๒๑๒; ฯลฯ

๑๑๖

พุทธธรรม

ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะปจจยาการทางสังคม
ในมหานิทานสูตร93 ซึ่งเปนพระสูตรที่สําคัญมากสูตรหนึ่ง และเปน
สูตรใหญที่สุดที่แสดงปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจาทรงแสดงหลักปจจยาการ
ทั้งที่เปนไปภายในจิตใจของบุคคล และที่เปนไปในความสัมพันธระหวาง
มนุษ ย หรือในทางสังคม แตเทาที่ก ลาวมาแล วในหนังสื อนี้ ได อธิบาย
เฉพาะปจจยาการภายในจิตใจของบุคคล หรือปจจยาการแหงชีวิตอยาง
เดียว กอนจะผานเรื่องนี้ไป เห็นควรกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทในฐานะ
ปจจยาการทางสังคมไวสักเล็กนอย พอเปนเคาเปนแนว แมวาในที่นี้จะยัง
ไมมีโอกาสบรรยายเรื่องนี้โดยพิสดาร
ปฏิจจสมุปบาทแหงทุกข หรือความชั่วรายทางสังคม ก็ดําเนินมา
ตามวิถีเดียวกันกับปฏิจจสมุปปบาทแหงทุกขของชีวิตนั่นเอง แตเริ่มแยก
ออกแสดงอาการที่เปนไปภายนอกตอแตตัณหาเปนตนไป แสดงพุทธพจน
เฉพาะชวงตอนนี้ ดังนี้
“อานนท์! ด้วยประการดังนี้แล อาศัยเวทนา จึง
มี ตั ณหา อาศัย ตั ณหา จึ งมี ปริเ ยสนา (การแสวงหา)
อาศัยปริเยสนา จึงมีลาภะ (การได้) อาศัยลาภะ จึงมี
วิ นิ จ ฉั ย (การกะการ) อาศั ย วิ น ิ จฉั ย จึ งมี ฉ ั น ทราคะ
(ความติดใครใฝกระสัน) อาศัยฉันทราคะ จึงมีอัชโฌสาน
(ความฝังใจพะวง) อาศัยอัชโฌสาน จึงมีปริคคหะ (การ
ยึดถือครอบครอง) อาศัยปริคคหะ จึงมีมัจฉริยะ (ความ
หวงแหนตระหนี่) อาศัยมัจฉริยะ จึงมีอารักขะ (ความ
93

ที.ม.๑๐/๕๗-๖๖/๖๕-๘๔ (พึงสังเกตวา ในสูตรนี้ ตอนแสดงปจจยาการทางจิตใจ ทาน

อธิบายวา ตัณหา ไดแกตัณหา ๖ (ตัณหาในรูป เสียง กลิ่น รส เปนตน) สวนในตอน
ปจจยาการทางสังคม ทานอธิบายตัณหาวา ไดแก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา)

๑๑๗

ปฏิจจสมุปบาท
เก็บกั้นป้องกัน) อาศัยอารักขะ สืบเนื่องจากอารักขะ จึงมี
การถือไม้ ถือมีด การทะเลาะ แก่งแย่ง วิวาท ขึ้นเสียง
ด่าว่า มึง! มึง! การส่อเสียด มุสาวาท บาปอกุศลธรรม
(ปัญหาความชั่วร้าย) ทั้งหลาย เป็นอเนก ย่อมเกิดมีพรั่ง
พร้อมด้วยอาการอย่างนี้...”94

ในที่นี้ เพื่อใหเห็นกระบวนธรรมที่ตอเนื่องมาแตตน ตั้งแตรวมอยู
ในปจจยาการของชีวิต จนขยายแยกออกไปสูปจจยาการของสังคม คือตลอด
มาถึงการเกิดขึ้นของความชั่วรายทั้งหลายในสังคม ตามนัยแหงมหานิทานสูตร
จึงจะนํามาเขียนใหดู โดยแยกใหชัดเปน ๒ ชวง คือ ชวงที่ ๑ ซึ่งยังอยู
ในปจจยาการของชีวิต ตั้งแตอวิชชา ถึงตัณหา และชวงที่ ๒ คือตอนที่แยก
ออกไปเปนปจจยาการแหงทุกขของสังคม ตั้งแตตัณหา จนถึงปญหาความชั่ว
ราย ที่เรียกวา อกุศลธรรมทั้งหลาย ดังจะเขียนใหดูงายขึ้น ดังนี้
๑) ปฏิจจสมุปบาท ชวงกระบวนธรรมรวม
อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารปจฺจยา
วิญฺญาณปจฺจยา
นามรูปปจฺจยา
สฬายตนปจฺจยา
ผสฺสปจฺจยา
เวทนาปจฺจยา
94

สงฺขารา
วิญญ
ฺ าณํ
นามรูปํ
สฬายตนํ
ผสฺโส
เวทนา
ตณฺหา

เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี
เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี
เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี
เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี
เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี
เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี

ที.ม.๑๐/๕๙/๖๙; ธรรมหมวดนี้ ที่แสดงตั้งแตตัณหาเปนตนไป มีที่มาอีกหลายแหง
แตเรียกชื่อวา ตัณหามูลกธรรม (ธรรมมีตัณหาเปนมูล) ๙ เชน ที.ปา.๑๑/๔๕๘/๓๓๐;
องฺ.นวก.๒๓/๒๒๗/๔๑๓; อภิ.วิ.๓๕/๑๐๒๓/๕๒๗; อนึ่ง ที่ ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๘๕/๑๘๙
ทานกลาววา โลกสันนิวาสยอมกลัดอยูดวยตัณหามูลกธรรม ๙ เหลานี้

๑๑๘

พุทธธรรม
๒) ปฏิจจสมุปบาท ชวงปจจยาการแหงทุกขของสังคม
เวทนํ ปฏิจฺจ
ตณฺหํ ปฏิจฺจ
ปริเยสนํ ปฏิจฺจ
ลาภํ ปฏิจฺจ
วินิจฺฉยํ ปฏิจฺจ

ตณฺหา
ปริเยสนา
ลาโภ
วินิจฺฉโย
ฉนฺทราโค

อาศัยเวทนา จึงมีตัณหา
อาศัยตัณหา จึงมีปริเยสนา (การแสวงหา)
อาศัยปริเยสนา จึงมีลาภะ (การได)
อาศัยลาภะ จึงมีวินิจฉัย (การกะการ)
อาศัยวินิจฉัย จึงมีฉันทราคะ (ความ
ติดใครใฝกระสัน)
ฉนฺทราคํ ปฏิจฺจ อชฺโฌสานํ อาศั ย ฉั น ทราคะ จึ ง มี อั ช โฌสาน
(ความฝงใจพะวง)
อชฺโฌสานํ ปฏิจฺจ ปริคฺคโห อาศัยอัชโฌสาน จึงมีปริคคหะ (การ
ยึดถือครอบครอง)
ปริคฺคหํ ปฏิจฺจ มจฺฉริยํ อาศัยปริคคหะ จึงมีมัจฉริยะ (ความ
หวงแหนตระหนี่)
มจฺฉริยํ ปฏิจฺจ อารกฺโข อาศั ย มั จ ฉริ ย ะ จึง มีอ ารั ก ขะ (ความ
เก็บกั้นปองกัน)
อารกฺขํ ปฏิจฺจ อารกฺขาธิกรณํ อาศัยอารักขะ สืบเนื่องจากอารักขะ...
.......................................................................................................
ทณฺฑาทาน-สตฺถาทาน-กลห-วิคฺคห-วิวาท-ตุวํตุวํ-เปสฺุญ-มุสาวาทา
จึงมีการถือไม ถือมีด การทะเลาะ แกงแยง วิวาท ขึ้นเสียงดาวา มึง!
มึง! การสอเสียด มุสาวาท
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ
บาปอกุศลธรรม (ปญหาความชั่วราย) ทั้งหลาย เปนอเนก ยอมเกิดมี
พรั่งพรอมดวยอาการอยางนี้

๑๑๙

ปฏิจจสมุปบาท

ปจจยาการแหงปญหาความชั่วรายในสังคม หรือเรียกงายๆ วา
ปจจยาการแหงทุกขของสังคมนี้ เปนเรื่องใหญ มีรายละเอียดมากมาย
และกระบวนของเรื่องก็แตกตางออกไปอีกแบบหนึ่ง จึงควรแยกออกไป
พูดตางหาก ในที่นี้ เพียงตั้งเคาไว โดยจะบอกแหลงคําสอนที่เกี่ยวของ
เพียงคราวๆ
กอนผานความตอนนี้ จะเขียนรูปรางของกระบวนธรรมตลอด
ทั้งหมด ตั้งแตตน จนแยกเปน ๒ สาย เปนการสรุปไวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
ชวยทบทวนหลัก และเชื่อมโยงความตอไปไดงาย

ดังนี้

แสดงกระบวนธรรมที่แยกเปน ๒ สาย ใหดูอยางงายๆ

อวิชชา ¨ สังขาร ¨ วิญญาณ ¨ นามรูป ¨ สฬายตนะ ¨ ผัสสะ ¨ เวทนา ¨
ตัณหา

อุปาทาน ¨ ภพ
ปริเทวะ ฯลฯ

¨

ชาติ

¨

ชรามรณะ โสกะ
= ทุกขของชีวิต

ปริเยสนา ¨ ลาภะ¨ วินิจฉัย ¨ ฉันทราคะ ¨ อัชโฌสาน
¨ ปริคคหะ ¨ มัจฉริยะ ¨ อารักขะ ¨ การทะเลาะ
แกงแยง วิวาท สอเสียด มุสาวาท ฯลฯ = ทุกขของสังคม
ในกลหวิวาทสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงกระบวนธรรมคลายกับ
ในที่ นี้ แต เ ป น คํ า สนทนาถามตอบ และเป น ความร อ ยกรอง จึ ง มี
รายละเอียดแปลกกันไปบาง95
95

ขุ.สุ.๒๕/๔๑๘/๕๐๒

๑๒๐

พุทธธรรม

ในการศึ ก ษากระบวนธรรมข า งต น นั้ น อาจนํ า กระบวนธรรม
ปลีกยอยซึ่งตรัสไวในที่อื่นๆ มาพิจารณาประกอบดวย เพื่อชวยใหเกิด
ความแจมชัด มากขึ้น เชน กระบวนธรรมแหงนานั ตต (ความแตกต าง
หลากหลาย) ซึ่งเขียนใหดูงายได ดังนี้
ธาตุนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงธาตุ หรือธาตุตางชนิด)→
ผัสสนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงผัสสะ) → เวทนานานัตต์ (ความเปน
ตางๆ แหงเวทนา) → สัญญานานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงสัญญา) →
สังกัปปนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงสังกัปปคือความดําริตรึตรึก) →
ฉันทนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงฉันทะ) → ปริฬาหนานัตต์ (ความ
เปนตางๆ แหงความรุนเรา) → ปริเยสนานานัตต์ (ความเปนตางๆ แหง
การแสวงหา) → ลาภนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงการไดผล)96
ชวงตน ตั้งแตธาตุถึงสัญญา พูดรวบทีเดียวก็ไดวา เพราะธาตุ
ตางๆ หลากหลาย จึงทําใหเกิดสัญญาตางๆ หลากหลายดวย บาลีอีกแหง
หนึ่งจึงแสดงลําดับกระบวนธรรม ดังนี้
ธาตุนานัตต์ (ธาตุตางชนิด)→ สัญญานานัตต์ (สัญญาตางชนิด)
→ สังกัปปนานัตต์ (สังกัปปตางชนิด) → ผัสสนานัตต์ (ผัสสะตางชนิด)
→ เวทนานานัตต์ (เวทนาตางชนิด) → ฉันทนานัตต์ (ฉันทะตาง
ชนิด) → ปริฬาหนานัตต์ (ความเรารุนตางชนิด) → ปริเยสนานานัตต์
(การแสวงหาตางชนิด) → ลาภนานัตต์ (การไดผลตางชนิด)97
96
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ที.ปา.๑๑/๔๖๑/๓๓๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๔/๑๒๗; ธาตุในที่นี้หมายถึงสภาวะ ๑๘ อยาง คือ
อายตนะภายใน ๖ อารมณ ๖ และวิญญาณ ๖.
สํ.นิ.๑๖/๓๔๘/๑๗๕; ดูประกอบตลอด ๑๖/๓๓๓-๓๕๑/๑๗๐-๑๗๘.

ปฏิจจสมุปบาท

๑๒๑

ปฏิจ จสมุปบาทแนวนี้ แสดงกระบวนธรรมที่เชื่อ มต อระหวาง
ความเปนไปภายในจิตใจของบุคคล กับความเปนไปภายนอกเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางมนุษย ชี้ ใหเห็ นที่มาแหงปญหา ความทุกข หรื อ
ความชั่วรายตางๆ ในสังคม ที่เกิดจากกิเลสของคน เปนกระบวนธรรม
พื้นฐาน ใหเห็นความเปนไปอยางกวางๆ
สว นคํา อธิบ ายที่เ นน ความเปน ไปภายนอกในระดับสั ง คมเปน
พิเศษหรือโดยเฉพาะ จะไปปรากฏในพระสูตรอื่นๆ เชน อัคคัญญสูตร98
จักกวัตติสูตร99 และวาเสฏฐสูตร100 เปนตน
อาจกลาวไดวา พระสูตรเหลานั้น เปนตัวอยางอธิบายกระบวน
ธรรมปฏิจจสมุปบาทชวงความเปนไปในระดับสังคม
อยางไรก็ตาม ในที่นี้ ยังมิไดมุงจะขยายความในเรื่องปจจยาการ
ทางสังคม จึงจะไมขยายความในเรื่องนี้ใหพิสดารออกไป แตขอกลาวถึง
ขอสังเกตที่ควรกําหนดในการศึกษาเรื่องนี้สัก ๒ อยาง คือ
๏ ขอทวนย้ําความหมายของความเปนปจจยาการไวอีก เชน
อาศัยเวทนาจึงมีตัณหา หรือ เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา ขอความนี้
หมายความดวยวา ตัณหาจะมี ตองอาศัยเวทนา หรือ ตองมีเวทนา ตัณหา
จึงจะมีได แตเมื่อมีเวทนาแลว ไมจําเปนตองมีตัณหาเสมอไป
การเขาใจความหมายนี้เปนสิ่งสําคัญ และจุดนี้เปนชวงตอนสําคัญ
ที่จะทําลายวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท หรือตัดวัฏฏะใหขาดตอน ดังจะเห็น
ไดในสูตรตางๆ ที่ยกมาอางในตอนตนๆ ที่กลาวถึงการเสวยเวทนาโดย
ไมใหเกิดตัณหา ซึ่งอาศัยสติสัมปชัญญะ หรือสติปญญา คือ เสวยเวทนา
โดยมีสติสัมปชัญญะตัดตอนไมใหเกิดตัณหา
98
99
100

ที.ปา.๑๑/๕๑-๗๒/๘๗-๑๐๗.
ที.ปา.๑๑/๓๓-๕๐/๖๒-๘๖.
ม.ม.๑๓/๗๐๔-๘/๖๔๑-๙; ขุ.สุ.๒๕/๓๘๑-๓/๔๕๐-๘.

๑๒๒

พุทธธรรม

ขอใหสั งเกตไวเ ปน ข อ สําคัญ ว า พระพุ ทธเจา ทรงแยกแสดง
ปจจยาการของทุกขในสังคม โดยทรงเริ่มตนที่เวทนา ดังที่ตรัสวา “เวทนํ
ปฏิจฺจ ตณฺหา” ชวงเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหานี้ เปนชวงสําคัญยิ่งฝาย
ภายใน ในการส งผลสื บเนื่ อ งออกมาบั น ดาลพฤติก รรมทางสัง คมของ
มนุษย ตลอดจนวิวัฒนาการของสังคมทั้งหมด
๏ พระสูตรตางๆ ที่ไดออกชื่อมาแลวนั้น แสดงความเปนไปตางๆ
ในสังคมของมนุษย เชน เรื่องชั้นวรรณะและความแตกตางหรือเปนตางๆ
ของมนุษย เปนตน วาเปนผลแหงความสัมพันธหรือการกระทําตอกันของ
มนุษย ภายในสภาพแวดลอมของธรรมชาติที่เกี่ยวของ
พูดอีกอยางหนึ่งวา เปนผลแหงวิวัฒนาการที่เกิดจากความเปน
ปจจัยอาศัยกันและกันระหวางมนุษย (ตั้งแตองคประกอบภายในจิตใจ
ออกมา) สังคม และธรรมชาติแวดลอมทั้งหมด เชน เวทนาที่มนุษยไดรับ
ตองอาศัยผัสสะ ซึ่งมีองคประกอบทางสังคมหรือธรรมชาติแวดลอมเปน
สวนรวม กับองคประกอบภายในเชนสัญญาที่มีอยู เมื่อไดเวทนาแลวเกิด
ตัณหาขึ้น ก็มีพฤติกรรม อาจจะแสดงออกโดยกระทําตอมนุษยอื่นหรือตอ
สภาพแวดลอม ภายในขอบเขตจํากัดของสภาวะทางสังคมและธรรมชาติ
แวดลอมนั้น แลวผลเกิดขึ้น กระทบตอองคประกอบทุกฝายที่เกี่ยวของ
มนุษ ยไ มใ ช เป น ผูกํา หนดสั ง คมและสภาพแวดล อ มฝ า ยเดี ย ว
สังคมก็ไมใชเปนตัวกําหนดมนุษยขางเดียว และธรรมชาติแวดลอมก็ไมใช
ตัวกําหนดมนุษยหรือสังคมฝายเดียว แตเปนกระบวนธรรมแหงการอาศัย
ซึ่งกันและกัน เปนปจจัยแกกัน
ความบางตอนในอัคคัญญสูตร ที่แสดงแนวความคิดวิวัฒนาการ
ตามหลักปจจยาการ เชน

ปฏิจจสมุปบาท
• คนเกียจครานนําขาวมาเก็บสั่งสม

๑๒๓

และเกิดความนิยมทําตามกัน
 เกิดการปกปนกั้นเขตแบงสวนขาว
 คนโลภลักสวนของคนอื่นมาเพิ่มแกตน (เกิดอทินนาทาน)
 เกิดการตําหนิ ติเตียน การกลาวเท็จ การทํารายลงโทษ การตอสู
 ± ผู มี ป ญ ญาเห็ น ความจํ า เป น ต อ งมี ก ารปกครอง เกิ ด การ
เลือกตั้ง เกิดมีคําวา “กษัตริย”
± มีคนเบื่อหนายความชั่วรายในสังคม คิดลอยลางบาป ไปอยู
ปาบําเพ็ญฌาน บางพวกอยูใกลชุมชน เลาเรียนเขียนตํารา
เกิดมีคําวา “พราหมณ” เปนตน
± คนมีครอบครัว ประกอบการอาชีพประเภทตางๆ เกิดมีคําวา
“แพศย”
± คนนอกจากนี้ ซึ่ ง ประพฤติ เ หลวไหลทํ า การต่ํ า ทราม ถู ก
เรียกวา “ศูทร”
 คนทั้งสี่พวกนั้น บางสวนละเลิกขนบธรรมเนียมของตน สละ
เหยาเรือนออกบวช เกิดมี “สมณะ”
จุดหมายของการตรัสพระสูตรนี้ มุงใหเห็นวา การเกิดมีชนชั้น
วรรณะตางๆ เปนเรื่องของความเปนไปตามเหตุปจจัยโดยกฎธรรมดาแหง
ความสั ม พั น ธ ไม ใ ช พ ระผู เ ป น เจ า สร า งสรรค กํ า หนด ทุ ก คนสามารถ
ประพฤติ ดี ป ระพฤติ ชั่ ว และได รั บ ผลตามกฎธรรมดาเสมอกั น เมื่ อ
ประพฤติธรรมถูกตอง ก็ปรินิพพานไดเหมือนกันทั้งหมด
จั ก กวั ต ติ สู ต ร ที่ ก ล า วถึ ง ข า งต น แสดงการเกิ ด ขึ้ น แห ง
อาชญากรรม และความชั่วรายเดือดรอนตางๆ ในสังคม ตามแนวปจจยาการ
ดังนี้

๑๒๔

พุทธธรรม
u

(ผูปกครอง) ไมจัดสรรปนทรัพยใหแกเหลาชนผูไรทรัพย
→ ความยากจนแพรระบาด
→ อทินนาทานแพรระบาด
→ การใชศัสตราอาวุธแพรระบาด
→ ปาณาติบาต (การฆาฟนกันในหมูมนุษย) แพรระบาด
→ มุสาวาทระบาด + การสอเสียด + กาเมสุมิจฉาจาร +
ผรุสวาทและสัมผัปปลาป + อภิชฌาและพยาบาท +
มิจฉาทิฏฐิ + อธรรมราคะ ความละโมบ มิจฉาธรรม + ความ
ไมนับถือพอแมสมณพราหณ และการไมเคารพนับถือกัน
ตามฐานะ แพรระบาด
→ อายุวรรณะเสื่อม
เรื่องปจจยาการแหงทุกขของสังคมนี้ กลาวไวเปนเคา พอใหเห็น
แนวคิดของพระพุทธศาสนาเพียงเทานี้

ปฏิจจสมุปบาท

๑๒๕

หมายเหตุ: การตีความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
ไดกลาวในเชิงอรรถของหนาที่ ๘ แหงบทวาดวยปฏิจจสมุปบาทนี้
(หนังสือ หนา ๑๕๒) วา คัมภีรอรรถกถาวิภังคแหงพระอภิธรรมปฎก
(สัมโมหวิโนทนี) หนา ๒๖๐–๒๗๘ ไดแสดงกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท
แบบที่เกิดครบถวนในขณะจิตเดียว
ขอความนี้เห็นวา ควรยกมากลาวย้ําไวอีก เพราะการเลาเรียน
เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่สืบๆ กันมา ลวนเปนการแปลความและอธิบายแบบ
ขามภพขามชาติทั้งนั้น เมื่อมีผูตีความและอธิบายปฏิจจสมุปบาทนั้นแบบ
กระบวนธรรมในชีวิตประจําวัน ทานผูยึดถือหลักฐานทางคัมภีรเปนใหญ
อาจเห็นไปวา การทําเชนนั้นเปนการตีความนอกแบบแผน ขาดหลักฐาน
และเกิดความหวงใย ไมสบายใจ
เพื่อความอุนใจและสบายใจรวมกัน จึงไดยกหลักฐานมาแสดงให
เห็ นว า การอธิบายความแห งปฏิ จ จสมุ ปบาทแบบชี วิต ประจําวั น นั้น มี
หลักฐานในคัมภีร แมวาจะอธิบายไมถึงกับเหมือนหรือตรงกันทีเดียว แต
หลักฐานนั้นแสดงให เ ห็ นชัด และมั่นใจว า การอธิ บายแม แ ต ในระดับที่
กระบวนธรรมดําเนินไปอยางละเอียดรวดเร็วที่สุดในปจจุบันถึงอยางนี้ ก็
ยังมีคําอธิบายไวแลว เปนแตมีขอนาสังเกตวา หลักฐานที่มีนั้น อาจเปน
ร อ งรอยของอดี ตที่ เ ลื อ นราง มองข า ม หรื อ ปล อ ยลื ม กั น ไป และที่ ยั ง
เหลืออยูได ก็เพราะมีแกนคือพระไตรปฎกยืนยันบังคับอยู
ที่พูดมานี้ ขอขยายความวา คําอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบขาม
ภพขามชาติที่ยึดถือเปนหลักกันอยูในวงการศึกษาพุทธศาสนานั้น มาจาก
คัมภีรวิสุทธิมัคค ซึ่งเปนนิพนธของพระพุทธโฆสาจารย เมื่อ พ.ศ.๙๐๐
เศษ

๑๒๖

พุทธธรรม

แตยังมีคัมภีรอีกเลมหนึ่ง ซึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทไวดวยเชนกัน
คือ คัมภีรสัมโมหวิโนทนี ที่กลาวถึงขางตนนั้น
คําอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในสัมโมหวิโนทนีแบงเปน ๒ ตอน
ตอนแรกอธิบายแบบข ามภพขามชาติเหมื อนวิ สุทธิมัคค แตตอนสอง
อธิบายแบบความเปนไปในขณะจิตเดียว
คั ม ภี ร สั ม โมหวิ โ นทนี นี้ ก็ เ ป น นิ พ นธ ข องพระพุ ท ธโฆสาจารย
เชนเดียวกัน และตามตํานานวาทานเขียนหลังคัมภีรวิสุทธิมัคคดวย
แปลกกันเพียงวา วิสุทธิมัคคทานแตงเปนอิสระอยางเปนผลงาน
ของทานเอง สวนสัมโมหวิโนทนีเปนอรรถกถาอธิบายความในพระอภิธรรม
ปฎก และพระพุทธโฆสาจารยไดกลาวไวในอารัมภกถาดวยวา คัมภีร
สัมโมหวิโนทนีนั้น “ขาพเจาสะสางนัยอรรถกถาเกาๆ เรียบเรียงขึ้น”101
แมคัมภีรวิสุทธิมัคค ที่วาเปนผลงานอิสระของทานเอง พอถึง
ตอนวาดวยปฏิจจสมุปบาท พระพุทธโฆสาจารยก็เขียนออกตัววา “การ
อธิบายความแหงปฏิจจสมุปบาท ทําไดยาก” “วันนี้ ใครจะกลาวพรรณนา
ปจจยาการ ทั้งที่ยังหาที่อาศัยไมได เหมือ นดังกาวลงสูสาครยังไมไดที่
เหยียบยัน ก็แตวา คําสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ ประดับประดาไปดวยนัย
แหงเทศนาตางๆ อีกทั้งแนวทางของบูรพาจารยก็ยังเปนไปอยูไมขาดสาย
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจะอาศัยหลักสองอยางนั้น ลงมือพรรณนาความ
แหงปฏิจจสมุปบาท”102
คํ า อธิ บ ายเรื่ อ งปฏิ จ จสมุ ป บาทในวิ สุท ธิ มัค ค นี้ เมื่ อ เที ย บกั บ
ในสัมโมหวิโนทนี มีตอนเดียว คือ ตอนแรกที่อธิบายแบบขามภพขามชาติ
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วิภงฺค.อ.๑.
วิสุทฺธิ.๓/๑๑๔, ตรงกับวิภงฺค.อ.๑๑๘.

ปฏิจจสมุปบาท

๑๒๗

ไมมีตอนที่อธิบายแบบเปนไปในขณะจิตเดียว และตอนที่อธิบายแบบขาม
ภพข า มชาติ ก็ แ ทบไม แ ตกต า งกั น เลยกั บ คํ า อธิ บ ายในสั ม โมหวิ โ นทนี
เพียงแตขยายความบางสวนใหพิสดารออกไปกวากันบาง103
เมื่อเปนเชนนี้ ก็อาจมีผูตั้งคําถามวา เหตุใดในวิสุทธิมัคค จึงไม
มีตอนที่อธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบเปนไปในขณะจิตเดียวเหมือนอยาง
ในสัมโมหวิโนทนี ที่เปนเชนนี้ อาจเปนไดวา แมแตในสมัยของพระ
พุทธโฆสาจารย การเรียนการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวงการศึกษาพระ
ศาสนามีแตอธิบายแบบขามภพขามชาติกันทั้งนั้น ในวิสุทธิมัคคทานจึงจับ
เฉพาะแงนั้น
อีกอยางหนึ่ง อาจเปนดวยวา ในการอธิบายแบบขามภพขามชาติ
ทานอาจรูสึกสะดวกใจมากกวา เพราะถึงจะยากอยางที่ทานเขียนปรารภไว
ก็ยังมีแนวของอาจารยสอนกันสืบๆ มาจนถึงเวลานั้น สวนการอธิบายแบบ
เปนไปในขณะจิตเดียว เปนเรื่องทั้งยาก และการอธิบายในวงการศึกษาก็
ขาดตอนไปเสียแลว ดังจะเห็นไดวา แมแตในคัมภีรสัมโมหวิโนทนีเอง
ตอนที่อธิบายแบบขณะจิตเดียว ก็สั้นอยางยิ่ง อาจเปนไดวา ที่ยังมีอยู ก็
เพราะมีพระไตรปฎกยืนยันบังคับอยู จําเปนตองอธิบาย เมื่อไมอธิบาย
มาก ก็อธิบายแตนอย และเพราะมีรองรอยจากอรรถกถาเกาๆ เหลืออยู
จึงวาไปตามที่พอจะมีหลักฐานเดิมเทานั้น
ทีนี้ หันมาพูดถึงคําอธิบายในสัมโมหวิโนทนีโดยเฉพาะ สัมโมหวิ โ นทนี เ ป น อรรถกถาอธิ บ ายคั ม ภี ร วิ ภั ง ค ซึ่ ง เป น คั ม ภี ร ที่ ๒ แห ง พระ
อภิธรรมปฎก
103

คําอธิบายในวิสุทธิมัคคมี ๑๐๐ หนา (๓/๑๐๖-๒๐๕) สวนในสัมโมหวิโนทนีมี ๙๒
หนา หนา ๑๖๘-๒๖๐).

๑๒๘

พุทธธรรม

คั ม ภี ร วิ ภั ง ค แ ห ง พระอภิ ธ รรมป ฎ กนั้ น ตอนที่ อ ธิ บ ายเรื่ อ ง
ปฏิจจสมุปบาท เรียกวา “ปจจยาการวิภังค” (แตฉบับอักษรพมาเรียกชื่อ
ตอนนี้วา “ปฏิจจสมุปบาทวิภังค”, ในอรรถกถาที่ตางๆ มีเรียกทั้งสองชื่อ)
แบงเปน ๒ ตอน คือ สุตตันตภาชนีย (แจงความหรือขยายความแบบพระ
สูตร) และอภิธรรมภาชนีย (แจงความหรือขยายความแบบอภิธรรม)
คัมภัรสัมโมหวิโนทนี ซึ่งเปนอรรถกถา ก็แบงอธิบายเปน ๒ ตอน
ตามนี้ดวย คัมภีรสัมโมหวิโนทนีไดแสดงความแตกตางแหงคําอธิบาย ๒
ตอนนี้ไววา
“พระศาสดา ครั ้ นทรงแสดงปั จ จยาการ...แบบจิ ต
ต่างๆ ดวงในสุตตันตภาชนีย์แล้ว, เนื่องด้วยปัจจยาการนี้
จะมีเฉพาะในจิตต่างๆ ดวงอย่างเดียวก็หาไม่ ย่อมมีแม้ใน
จิตขณะเดียวนี่แหละ ฉะนั้น ในบัดนี้ ทรงประสงค์จะ
แสดงปัจจยาการที่เป็นไปในขณะจิตเดียวโดยประการต่างๆ
แบบอภิธรรมภาชนีย”์ 104
อีกแหงหนึ่ง ใกลกันนั้น ทานกลาววา
“ในสุตตันตภาชนีย์นั้น

ทรงจําแนกปัจจยาการเป็นไป
ในขณะจิตต่างๆ กัน, ในอภิธรรมภาชนีย์นี้ ทรงปรารภ
ปัจจยาการเป็นไปในขณะจิตเดียว”105
มีตัวอยางคําอธิบายแบบเปนไปในขณะจิตเดียวในชีวิตประจําวัน
เชน
104
105

วิภงฺค.อ.๒๖๐.
วิภงฺค.อ.๒๖๒.
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“เพราะชาติ

เป็นต้น (ความเกิด แก่ ตาย) เหล่านี้
ได้แก่ ความเกิด (แก่ ตาย) ของอรูปธรรมทั้งหลาย ฉะนั้น
จึงมิได้ตรัสว่าภาวะที่ฟันหัก ภาวะที่ผมหงอก ภาวะที่หนัง
เหี่ยวย่น การจุติ กิริยาที่เคลื่อน (จากภพ) ดังนี้”106
มีขอนาสังเกตวา ในคัมภีรวิภังค คือในพระไตรปฎก ภาคสุตตันตภาชนียที่วาดวยปจจยาการในจิตตางๆ ดวง (แบบเนนการขามภพขามชาติ)
มีเพียง ๕ หนา ภาคอภิธรรมภาชนียที่วาดวยปจจยาการในจิตดวงเดียวมี
ถึง ๗๒ หนา107 แตคําอธิบายในสัมโมหวิโ นทนีกลั บตรงขาม คื อ ตอน
อธิบายสุตตันตภาชนียยาวถึง ๙๒ หนา สวนคําอธิบายอภิธรรมภาชนียมี
เพียง ๑๙ หนา108
การที่คําอธิบายในอภิธรรมภาชนียสั้นนัก อาจเปนเพราะพระอรรถ
กถาจารย คือพระพุทธโฆสาจารย ไมมีอะไรจะพูดมากนักเกี่ยวกับเรื่องนั้น
หรือเปนเพราะทานเห็นวา ในพระไตรปฎกแสดงไวยืดยาวละเอียดดีแลว
ไมตองอธิบายมาก
จะอยางไรก็ตาม เปนอันใหเห็นวา ความหมายปฏิจจสมุปบาทที่
เปนฐานของการอธิบายแบบชีวิตประจําวัน เปนของมีมาแตเดิมตั้งแตใน
พระไตรปฎก และมีรองรอยอยูในอรรถกถา เปนแตวาไดคอยๆ เลือนราง
ละเลย หรือถูกปลอยลืมกันไปในเวลาตอๆ มา

106
107
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วิภงฺค.อ.๒๗๒
อภิ.วิ.สุตตันตภาชนีย ๓๕/๒๕๕/๑๖๑-๒๗๓/๑๘๕; อภิธรรมภาชนีย ๓๕/๒๗๔/
๑๘๕-๔๓๐/๒๕๗
วิภงฺค.อ.สุตตันตภาชนีย ๑๖๘-๒๖๐; อภิธรรมภาชนีย ๒๖๐-๒๗๘.
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บันทึกพิเศษทายบท
เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง
บันทึกที่ ๑: ธรรมนิยาม ๑ และ ธรรมนิยาม ๓
มีหลักธรรม ๒ หมวดใหญ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงโดยตรัสเรียกวาเปน
“ธมฺมนิยามตา” ซึ่งในภาษาไทยนิยมใชรูปศัพทที่เรียกไดสะดวกขึ้นวา “ธรรมนิยาม”
และแปลเปนภาษาไทยอยางงายวา “ภาวะที่แนนอนแหงธรรม” “ธรรมดา” หรือ
“กฎธรรมชาติ” คือ หลักความจริงที่มีอยูโดยธรรมดา หรือความเปนจริงของ
ธรรมชาติตามที่ดํารงอยูหรือเปนไปของมันเอง (พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นหรือไม มันก็
มีก็เปนไปของมันอยูอยางนั้นๆ
หลักธรรม ๒ หมวดสําคัญ หรือธรรมนิยาม ๒ ชุดนั้น คือ
ชุดที่ ๑ อิทัปปจจยตา ไดแก ปฏิจจสมุปบาทมีองค ๑๒ หรือพูดใหงายวา
๑๒ หัวขอ (พระไตรปฎกเลม ๑๖ สังยุตตนิกาย นิทานวัคค)
ชุดที่ ๒ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ซึ่งในยุคอรรถกถาเปนตนมา นิยม
เรียกชื่อรวมชุดวา “ไตรลักษณ” (พระไตรปฎกเลม ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต)
ที่จริง คําที่ทรงเรียกหลักนี้ ตรัสเปนคําคูวา “ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา” ซึ่ง
ในภาษาไทยเรียกกันวา “ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม” และนิยมใชคําเดียววา “ธรรมนิยาม”
ธรรมนิยาม ๒ ชุดนี้ มีความหมายดังไดอธิบายมาแลวในบทที่ ๓ และบทที่
๔ ตามลําดับ แตเมื่อไดอานผานมาครบแลว เห็นวาควรสรุปขอควรทราบไวดวยกัน
และกลาวถึงขอสังเกตบางอยางไวในที่นี้ เปนความรูเสริมประกอบสักเล็กนอย
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ธรรมนิยาม ชุด ๑ ขอ และชุด ๓ ขอ
เรียงตอกันเปน ๔ ขอ และโยงถึงอริยสัจ ๔
ธรรมนิยาม ๒ ชุดนั้น ถานับจํานวนเรียงตอกัน ก็รวมเปนธรรมนิยาม ๔ คือ
ธรรมนิยาม ๑ (อิทัปปจจยตา) กับ ธรรมนิยาม ๓ (อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา)
ธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา) ชุดที่ ๑ คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอ
ดวยธรรมนิยามชุดที่ ๒ ที่แสดงไตรลักษณ (๓ ขอ) นํามาเรียงตอกัน รวมเปนธรรม
นิยาม ๔ ขอ ดังนี้
๑. …อุปฺปาทา วา ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ิตาว
สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา …
๒. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ิตาว
สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
๓. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ิตาว
สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ
๔. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ิตาว
สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ
มีคําแปลดังนี้
๑. “…ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารง
อยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม คือ อิทัปปัจจยตา…”
๒. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ
(หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ว่า
สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง”
๓. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ
(หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ว่า
สังขารทั้งปวง คงทนอยู่มิได้”
๔. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ
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(หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ว่า
ธรรมทั้งปวง ไม่เป็นอัตตา”
จับแตหัวขอมาเรียงเปน ๔ คือ
ธรรมนิยามที่ ๑ อิทัปปจจยตา
ธรรมนิยามที่ ๒ อนิจจตา
ธรรมนิยามที่ ๓ ทุกขตา
ธรรมนิยามที่ ๔ อนัตตตา

(ปฏิจจสมุปบาท)
(ภาวะที่สังขารทั้งปวง ไมเที่ยง)
(ภาวะที่สังขารทั้งปวง คงอยูมิได)
(ภาวะที่ธรรมทั้งปวง ไมเปนอัตตา)

อยางที่พูดแลววา ขอ ๑ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท) เปนธรรมนิยามที่
แสดงความเปนไปของขันธ ๕ ในอาการที่สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน เปนเรื่อง
อาการความเปนไปของสังขตธรรม คือประดาสังขาร ที่เรียกไดวาอยูเบื้องหลัง
ปรากฏการณในโลกแหงสมมุติ
ขอ ๒ - ๓ อนิจจตา และ ทุกขตา เปนธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของ
ประดาสังขาร อันเปนสังขตธรรม ไดแกขันธ ๕ ทั้งหมด วามีลักษณะรวมกันที่วา
“สพฺเพ สงฺขารา” สังขาร ทั้งปวง คือทุกอยางที่เปนสังขตะ ลวนไมเที่ยง คงอยูมิได
เสมอเหมือนกันทั้งหมด
ขอ ๔ อนัตตตา เปนธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของธรรมทุกสิ่งทุกอยาง ไม
วาจะเปนสังขตธรรม หรืออสังขตธรรม ไมวาจะอยูในขันธ ๕ หรือพนจากขันธ ๕
(ขันธวินิมุต) วามีลักษณะรวมกัน คือ “สพฺเพ ธมฺมา” ธรรม ทั้งปวง ไมวาสังขาร
เปนสังขตะ หรือวิสังขาร เปนอสังขตะ ลวนไมเปนอัตตา (อนัตตา) เสมอกันทั้งสิ้น
ธรรมนิ ย ามที่ ๑ คื อ อิ ทั ป ป จ จยตา (ปฏิ จ จสมุ ป บาท) แสดงอาการที่
สภาวธรรมทั้ง หลายอั น เรี ย กรวมๆ ว า ขัน ธ ๕ สั ม พั นธ เ ป น เหตุ ปจ จั ย แก กัน ใน
แนวทางที่รวมเปนกระบวนการแหงการกอใหเกิดทุกข ถือวาเปนความหมายของ
อริยสัจ ขอที่ ๒ คือ สมุทัยอริยสัจ ดังที่เรียกวา ปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร
อาการที่ขันธ ๕ เปนไปตามกฎอิทัปปจจยตานี้ แสดงออกมาในตัวมันเองถึง
ลักษณะที่เปนอนิจจัง และทุกขัง ของขันธทั้ง ๕ หรือของประดาสังขตธรรมนั้น นี่ก็
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คือ ธรรมนิยามที่ ๒ และ ๓ คือ อนิจจตา และ ทุกขตา (พูดใหเต็มตามหลักวา
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา)
เมื่อขันธ ๕ เปนไปตามอิทัปปจจยตา โดยมีลักษณะเปนอนิจจา ทุกขา อยาง
นี้ แลวยังไปรวมอยูใตธรรมนิยามที่ ๔ คืออนัตตตาขอตอไปดวย มันจึงมีสภาพเปน
ที่ตั้งแหงทุกข เปนที่กอตัวของทุกข หรือเปนที่รวมไวแหงศักยภาพของการที่จะเปน
ทุกข และนี่ก็คือความหมายของอริยสัจขอที่ ๑ อันไดแก ทุกขอริยสัจ
ในที่สุด ถึงแมสังขารทั้งปวงนั้นจะเปนอยางไรก็ตาม มันก็คือธรรม มันเปน
สภาวธรรม เมื่อเปนสภาวธรรม มันก็มีภาวะของมันเอง ไมเปนใคร ไมเปนของใคร
ไมใชตัวตนของใคร ไมอยูในอํานาจของใครที่จะไปสั่งไปบังคับมันไดจริง แลวตาม
ฐานะที่เปนสังขตธรรม มันก็จึงเปนไปตามเหตุปจจัยที่ปรุงแตงมัน แลวก็เปนอนิจจา
เปนทุกขาไปตามเหตุปจจัยนั้น ไมมีใครสั่งบังคับใหมันไมเปนอยางนั้นได ดังนั้น
สังขารหรือสังขตธรรมทั้งปวงนั้นจึงมีลักษณะรวมตามธรรมนิยามที่ ๔ ขอ อนัตตตา
คือ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”
ทีนี้ นอกจากธรรมที่เปนสังขตธรรมหรือสังขาร ก็ยังมีธรรมที่เปนอสังขต
ธรรม ซึ่งพนเหนืออิทัปปจจยตา ไมถูกปจจัยปรุงแตง จึงเปนนิจจา ไมเปนทุกขา
เปนทุกขนิโรธ นี่ก็คือ อริยสัจขอที่ ๓ ที่เรียกวา นิโรธอริยสัจ อันไดแกนิพพาน
แตเมื่อเปนธรรม เปนสภาวธรรม ก็อยางที่วาแลว คือ จึงมีภาวะของมันเอง
ไมเปนใคร ไมเปนของใคร ไมใชตัวตนของใคร ไมอยูในอํานาจของใครที่จะไปสั่งบังคับ
มันได นี่ก็คือเปนอนัตตาเชนกัน ดังนั้น ธรรมนิยามที่ ๔ ขอ อนัตตตา คือ “สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตา” จึงเปนลักษณะรวมของธรรมทั้งปวง ทั้งสังขาร และวิสังขาร หรือทั้ง
สังขตธรรม และอสังขตธรรม
เปนอันวา อสังขตธรรมแหงนิโรธ อันประจักษในที่จบ ที่สิ้นสุด ที่ไมเปนไป
แหงปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร คือในนิโรธวารแหงปฏิจจสมุปบาท หรือพูดใหงายวา
อันลุถึงดวยการหยุด ดับ ไมเปนไป ไมเกิดขึ้นแหงปฏิจจสมุปบาทนี้ แมจะพนจาก
ภาวะที่เปนสังขตะ จึงไมเปนอนิจจัง ไมเปนทุกขัง แตก็เชนเดียวกับสภาวธรรม
ทั้งหลายในแงที่วา ไมเปนอัตตา (อนัตตา) ไมเปนของใคร ไมเปนใครๆ ไมเปน
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ตัวตนของใคร ไมเปนไปตามปรารถนาของใคร คือเปนสภาวะตามที่เปนของมันเอง
สวนอริยสัจขอที่ ๔ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ที่เรียกสั้นๆ วา
มรรค พูดอยางรวบยอดก็คือ วิธีปฏิบัติในการที่จะใหกระบวนการของอิทัปปจจยตา
ที่เปนปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร ไมเปนไป หยุดลับดับสลายหายไป หรือใหพลิกกลับ
เปนปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารนั่นเอง แตในการปฏิบัติที่จะใหเปนอยางนี้ เมื่อแยกแยะ
ออกไป ก็มีรายละเอียดมากมาย ซึ่งจัดเปนระบบชีวิตดีงามที่เรียกวา มรรคมีองค ๘
อันสําเร็จดวยไตรสิกขา ซึ่งทั้งหมดนี้ วาโดยสาระก็คือ การละอกุศล และเจริญกุศล
แลวทั้งอกุศลและกุศล ก็อยูในขันธทั้ง ๕ นั่นเอง (จะพูดใหงายวา พัฒนากุศลขันธ
หรืออยางที่บางทานชอบพูดใหสะดวกปากพอรูกันโดยนัยวา พัฒนาขันธ ๕ ก็พอได)
ดังนั้น อริยสัจขอที่ ๔ คือมรรคนี้ จึงเปนไปตามธรรมนิยามที่ ๒-๓-๔ คือ อนิจจตา
ทุกขตา และ อนัตตตา ทั้งหมด
เปนอันวา ในธรรมนิยาม ๔ ขอนี้
ขอที่ ๑ อิทัปปจจยตา แสดงอาการที่เปนไปของสังขตธรรม (เปนสาระ
ของอริยสัจขอ ๒)
ขอที่ ๒-๓ อนิ จ จตา,
ทุ ก ขตา แสดงลั ก ษณะร ว มของสั ง ขตธรรม
(ครอบคลุมอริยสัจขอ ๑, ๒ และ ๔)
ขอที่ ๔ อนั ต ตตา แสดงลั ก ษณะร ว มของสั พ พธรรม คื อ ทุ ก สภาวะ
(ครอบคลุมอริยสัจหมดทั้ง ๔ ขอ)

ตถตา - ความเปนเชนนั้นเอง
ในหลักธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา) ชุดที่ ๑ คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ผูศึกษาคงสังเกตเห็นวา พุทธพจนที่ตรัสเริ่มตนเหมือนกันกับในหลักธรรม
นิยามชุดที่เรียกวาไตรลักษณ คือมีคํา ๒ คําวา “ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา” นําหนา
แตตอนลงทายแปลกออกไปวา อิทัปปจจยตา มีคํานําหนาเพิ่มเขามา ๓ คํา คือ
“ตถตา อวิตถตา อนฺถตา” ซึ่งไมปรากฏในหลักไตรลักษณ
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ขอความเต็มตรงนี้ว่า:
“อิติ โข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา อนฺญถตา
อิทปฺปจฺจยตา อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท”
แปลวา:
“ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นตถา (ตถตา/ภาวะที่เปนเชนนั้น เปน
อยูคงอยูอยางนั้น) ความเป็นอวิตถา (อวิตถตา/ภาวะที่ไมเพี้ยนไม
ผันแปรไปจากที่เปนอยางนั้น) ความเป็นอนัญญถา (อนัญญถตา/
ภาวะที่ไมเปนอยางอื่น) คือ อิทัปปัจจยตา ดังกล่าวมานี้แล
เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท”
ที่จริง คําเหลานี้ ก็คือคําเนนย้ํา หรือสําทับใหหนักแนน หรือใหใสใจจริงจัง
นั่นเอง แตบางคําเปนคําที่กระชับและใหความรูสึกสะดุดเดน ก็มีการยกขึ้นมาเอย
อางบอยจนคุนหรือเปนที่นิยม อยางใน ๓ คํานี้ คําวา “ตถตา” ไดกลายเปนคําที่มี
การกลาวถึงคอนขางมาก หรือไดยินคอนขางบอย และเพราะเหตุที่คํานี้พบเฉพาะที่
ตรัสไวกับอิทัปปจจยตา จึงอาจจะทําใหเขาใจวาจําเพาะหมายถึงอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทเทานั้น
เพื่อใหมองกวางออกไป จึงยกพุทธพจนตอไปนี้มาใหดู ดังนี้ (สํ.ม.๑๙/๑๖๙๗/
๕๔๐; ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๔/๔๔๘)

“ภิกษุทั้งหลาย สภาวะ ๔ อย่างนี้ เป็นตถา (เปนเชนนั้น
หรือจริงแท) เป็นอวิตถา (ไมเพี้ยนไปจากที่เปนอยางนั้น) เป็น
อนัญญถา (ไมเปนไปอยางอื่น) สภาวะ ๔ อย่างเป็นไฉน? คือ
สภาวะที่ว่า นี้ทุกข์… สภาวะที่ว่า นี้ทุกขสมุทัย… สภาวะ
ที่ว่า นี้ทุกขนิโรธ… สภาวะที่ว่า นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา…
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงกระทํา
การประกอบความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ … นี้
ทุกขสมุทัย … นี้ทุกขนิโรธ … นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”
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เห็นชัดวา สภาวะที่เปน ตถา อวิตถา อนัญญถา ในพุทธพจนนี้ ก็คือ
สภาวะที่เรียกกันทั่วไปวาอริยสัจ ๔ นั่นเอง และคําทั้ง ๓ ซึ่งมีคําแปลดังวาแลวนั้น ก็
คือคําเสริมความหมายของคําวา “สัจจะ” นั่นแหละ นอกจากนั้น ในคัมภีรชั้นอรรถกถาฎีกา บางทีก็เรียกอริยสัจวา “ตถธรรม” เชนเดียวกับที่บางครั้งเรียกวา “สัจธรรม”
(แต “สัจธรรม” มิใชหมายถึงอริยสัจเสมอไป)
คําที่กลาวถึงอริยสัจ ๔ โดยใชคําวา ตถา อวิตถา อนัญญถา ยังมีอีกใน
พระไตรปฎก และก็นารูนาสนใจ จะยกมาใหดูกันบาง แหงหนึ่งตอจากขางบนนั้น
(ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๕/๔๔๙) วา
“ทุกข์เป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา (เป็นเช่นนั้น หรือ
จริงแท้) อย่างไร? ทุกข์ มีความหมายว่าเป็นทุกข์ ๔
ความหมาย อันเป็นตถา (เป็นเช่นนั้น หรือจริงแท้)
เป็นอวิตถา (ไม่เพี้ยนไปจากที่เป็นอย่างนั้น) เป็นอนัญญถา (ไม่
เป็นไปอย่างอื่น) คือ ทุกข์มี ความหมายว่าเป็นการบีบคั้น ๑

ความหมายว่าเป็นสังขตะ ๑ ความหมายว่าเป็นภาวะเผาร้อน
๑ ความหมายว่าเป็นความผันแปรกลับกลาย ๑ …
“สมุทัยเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? สมุทัย
มีความหมายว่าเป็นสมุทัย ๔ ความหมาย อันเป็นตถา
เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ สมุทัยมี ความหมายว่าเป็นที่
รวมตัวก่อขึ้น ๑ ความหมายว่าเป็นเหตุ (แหล่งที่มา/นิทาน)
๑ ความหมายว่าประกบประกอบผูกไว้ ๑ ความหมายว่าหน่วง
เหนี่ยวพันพัว ๑ …
“นิโรธเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? นิโรธ มี
ความหมายว่าเป็นนิโรธ ๔ ความหมาย อันเป็นตถา
เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ ความหมายว่าเป็นที่พ้นโล่ง
(เป็นอิสระ) ๑ ความหมายว่าเป็นภาวะปลอดสงัด (ไร้
สิ่งรบกวน) ๑ ความหมายว่าเป็นอสังขตะ ๑ ความหมายว่า
เป็นอมตะ ๑ …
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“มรรคเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? มรรค มี

ความหมายว่าเป็นมรรค ๔ ความหมาย อันเป็นตถา
เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ ความหมายว่าเป็นเครื่อง
นําออกไป ๑ ความหมายว่าเป็นเหตุ ๑ ความหมายว่าเป็นการ
มองเห็น ๑ ความหมายว่าเป็นอธิปไตย ๑ …”
ขอจบดวยขอความสรุปอริยสัจ ๔ ตอไปนี้ (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๖/๔๕๐) ซึ่งเปน
คําตอบตอคําถามหลายอยางพรอมไปในตัว วา
“สัจจะ ๔ มีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่ง
เดียว โดยอาการเท่าไร? สัจจะ ๔ มีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อม
ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยอาการ ๔ คือ โดยอรรถที่เป็นตถา
๑ โดยอรรถที่เป็นอนัตตา ๑ โดยอรรถที่เป็นสัจจะ ๑ โดย
อรรถที่เป็นปฏิเวธ ๑
“สัจจะทั้ง ๔ สังเคราะห์เป็นหนึ่งเดียว ด้วยอาการ ๔
เหล่านี้ โดยที่สัจจะอันสังเคราะห์เป็นหนึ่งเดียวแต่ละอย่างนั้นๆ
มีภาวะเป็นหนึ่งเดียวๆ ที่รู้แจ้งแทงตลอดด้วยญาณอันเดียว
เพราะเหตุนั้น สัจจะทั้ง ๔ จึงมีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อม
ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว …”
ตถตา ก็คือภาวะที่เปนตถา (ตา= ภาวะ) เหมือนกับคําวา อนิจจตา ก็คือภาวะที่
เปนอนิจจา ทุกขตา ก็คือภาวะที่เปนทุกขา อนัตตตา ก็คือภาวะที่เปนอนัตตา
ตรงนี้ก็เลยเปนโอกาสใหสังเกตวา คําศัพทธรรมะเดิมในภาษาบาลีนั้น ทานมี
หลักภาษาที่มักชวยใหแยกความหมายไวคอนขางชัดเจนดี แตเวลานํามาใชในภาษาไทย
บางทีเราใชปนเปกัน แลวบางทีก็ทําใหเกิดความสับสนในการศึกษา
ขอที่ใหสังเกตในที่นี้ก็คือ “ตา” นี่แหละ จะเห็นวา คําศัพทในจําพวกนิยามนี้ มี
“ตา” ตอทายบอยๆ
ที่วาควรสังเกตไว ก็เชน ธมฺมนิยามตา (ธรรมนิยามตา) กับ ธมฺมนิยาม (ธรรม
นิยาม) ตัวหลักแทที่พระพุทธเจาตรัสไวใชคําวา ธมฺมนิยามตา ซึ่งมีความหมายวาเปน
ภาวะ (-ตา) ลักษณะ อาการ หรือความเปนไปของสภาวธรรมที่เปนธรรมนิยาม
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สวนธรรมนิยาม เปนคําที่นิยมใชกันในคัมภีรชั้นอรรถกถาและฎีกาเปนตนมา
ซึ่งใชอยางหลวมสักหนอย หมายถึงสภาวธรรมที่เปนปจจัยนั้นๆ ในปฏิจจสมุปบาท ก็
ได หมายถึงธัมมนิยามตาที่เปนภาวะ เปนลักษณะ หรือความเปนไปของสภาวธรรม
เหลานั้น ก็ได
ธมฺมฏิตตา คือ ภาวะ ลักษณะ หรือความเปนไปของสภาวธรรมที่เปนไปตาม
เหตุปจจัย สวน ธมฺมฏิติ (ธรรมฐิติ) หมายถึงภาวะอยางนั้น ก็ได แตมักหมายถึงตัว
สภาวธรรมนั้นๆ เอง ที่เปนเหตุปจจัย หรือเปนไปตามเหตุปจจัย
อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา ก็คือภาวะ ลักษณะ อาการ หรือความเปนไป
ของสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เปนอนิจจา เปนทุกขา เปนอนัตตา ดังกลาวมาแลว
เมื่อไดขอสังเกตอยางนี้แลว จึงขอย้ําใหเขาใจรวมกันวา ธรรมนิยาม ในที่นี้
โดยทั่วไปใชในความหมายของ “ธมฺมนิยามตา” (ธรรมนิยามตา) คือ เปนลักษณะ เปน
อาการ ที่แสดงความเปนอยูเปนไปของธรรม หรือของสภาวะนั้นๆ ไมใชเปนองคธรรม
ไมใชเปนตัวสภาวธรรมนั้นเอง
ดังนั้น ธัมมนิยามตา (ที่ใชกันสบายๆ วา “ธรรมนิยาม”) อิทัปปจจยตา
ตถตา อนิจจตา อนัตตตา ฯลฯ จึงไมใชเปนเบญจขันธ ไมใชเปนนิพพาน ไมใชเปน
สังขาร ไมใชเปนสังขตธรรม ไมใชเปนอสังขตธรรม เปนตน

ขอควรรูควรสังเกต: คําศัพทธรรมชุด “ไตรลักษณ”
นอกจากเรื่องคําที่มี “-ตา” ตอทายแลว ยังมีขอควรรูควรสังเกตเกี่ยวกับ
คําศัพททางธรรมอีกมาก ในที่นี้ ขอพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําในจําพวกธรรมนิยามนี้
อีกเล็กนอย
“ไตรลักษณ” (ภาษาบาลีวา “ติลกฺขณ”) เปนคําหนึ่งที่คุนหูคุนปาก พูดเขียนกัน
มาก ไดยินกันบอยยิ่ง ที่จริงมิใชเปนคําดั้งเดิม ไมมีในพระไตรปฎก แตเปนคําที่นิยมใช
กันมาตั้งแตยุคอรรถกถา สวนในพระไตรปฎกเอง ตรัสไวเปนหลักธัมมนิยามตา ๓ ที่
แสดงแลวขางตน และในที่ทั่วไป ไมมีชื่อเรียกรวมกัน แมจะตรัสไวหลายแบบ ก็ระบุ
แยกเปนแตละอยาง เชนวา (สํ.ข.๑๗/๓๙–๔๑/๒๗)

ปฏิจจสมุปบาท
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“รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ

เวทนา อนิจฺจา สฺญา อนิจฺจา
สงฺขารา อนิจฺจา วิฺญาณํ อนิจฺจํ ... รูปํ ภิกฺขเว ทุกฺขํ เวทนา
ทุกฺขา สฺญา ทุกฺขา สงฺขารา ทุกฺขา วิฺญาณํ ทุกฺขํ ... รูปํ
ภิกฺขเว อนตฺตา เวทนา อนตฺตา สฺญา อนตฺตา สงฺขารา
อนตฺตา วิฺญาณํ อนตฺตา”
(ในพระไตรปฎก แมจะพบคําบาลีที่แปลวาลักษณะ ๓ หรือไตรลักษณ ซึ่ง
เรียงตามหลักภาษาวา “ตีณิ ลกฺขณานิ” ก็มีแตที่หมายถึงลักษณะ ๓ อยางอื่นทั้งนั้น
อยางใกลที่สุด ก็หมายถึงสังขตลักษณะ ๓ [อุปฺปาทลกฺขณ วยลกฺขณ ิต
ฺ ถตฺตลกฺขณ - ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๓๙/๕๕๓] ซึ่งเปนคนละชุด และมีชื่อเรียกเฉพาะตางหากอยูแลว)

สวนคําวา “สามัญลักษณะ” ก็ไมเปนคําที่มีมาเดิมในพระไตรปฎก แตใช
บอยในอรรถกถาเปนตนมา และมักใชในความหมายเชิงแยกแยะเพื่อเทียบเคียง
โดยมีการจําแนกวา สิ่งทั้งหลายมีลักษณะ ๒ อยาง คือ ลักษณะจําเพาะตัว เรียกวา
“ปจจัตตลักษณะ” และลักษณะรวมที่เสมอเหมือนกันกับสิ่งอื่น เรียกวา “สามัญลักษณะ” เชน รูปมีภาวะที่ถูกบีบเบียนเปนปจจัตตลักษณะ เวทนามีการเสวยรส
อารมณเปน ปจจัตตลักษณะ แตทั้งรูปและเวทนานั้น มีภาวะที่ไมเที่ยง (อนิจจตา)
คงทนอยูมิได (ทุกขตา) ไมเปนตัวตนของใครที่จะยึดถือเปนเจาของครอบครองสั่ง
บังคับบัญชาใหเปนไปตามปรารถนาไดจริง (อนัตตตา) เปน สามัญลักษณะ
ปจจัตตลักษณะนั้น บางทีก็เรียกวา “วิเสสลักษณะ” คือลักษณะพิเศษ หรือ
ลักษณะของสิ่งนั้น ที่แปลกหรือแตกตางจากสิ่งอื่น คือไมเหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่
เหลือจากตัวมัน ถาใชคํานี้ ก็บอกวาสิ่งทั้งหลายมีลักษณะ ๒ คือ วิเสสลักษณะ
และสามัญลักษณะ
บางแห ง ท า นพู ด ให ชั ด ขึ้ น อี ก และใช คํ า เรี ย กอย า งอื่ น ก็ มี เช น บอกว า
ปรมัตถธรรมทั้งหลายมีลักษณะ ๒ คือ สภาวลักษณะ (ลักษณะที่เปนภาวะของ
มันเอง ) กับสามัญลักษณะ ทั้งนี้ สภาวลักษณะนั้นบางทีก็เรียกสั้นๆ แควา
“สลักษณะ” (ลักษณะของมันเอง)

๑๔๐
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ในความรูเขาใจสิ่งทั้งหลายนั้น การรูเขาใจถึงสภาวลักษณะ เปนงานของ
ปญญาที่เรียกวา “อภิญญา” (ความรูเจาะตรง หรือรูประจักษตรงตัวตรงหนาถึง
สภาวะ ใชคําวา “อภิชานน” ก็ได, ไมใชอภิญญาในคําวา อภิญญา ๕ และ
อภิญญา ๖)
เมื่อรูเขาใจชัดดวยอภิญญาแลว จัดวาเปนปริญญาขั้นตนที่ชื่อวา “ญาตปริญญา” สวนการรูเขาใจถึงสามัญลักษณะ เปนงานของปญญาที่เรียกวา “ปริญญา”
ในระดับที่ชื่อวา “ตีรณปริญญา”
อนึ่ง พึงเขาใจดวยวา ไมจําเปนตองพูดยืนตัวเสมอไปวา สามัญลักษณะ
ไดแก อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา เพียงแตบอกใหตรงพอดีตามเปนจริง ดังที่
บางแหงทานก็พูดวา สังขารทั้งหลายมีสามัญลักษณะคือสภาวะที่มีที่เปนตามเหตุ
ปจจัย (มีเหตุปจจัยอยูเบื้องหลัง)
พึงสังเกตดวยวา คําที่ตั้งรูปขึ้นมาใหใชเปนหลักความคิดไดสะดวกวา อนิจจตา
ทุกขตา อนัตตตา นี้ มิไดมาในพระไตรปฎกพรอมดวยกันเปนชุด แตทานใชแยก
ตางหากกันตามแตกรณี
อนิจจตา แมจะพบมากแหงสักหนอยโดยมักใชในการอธิบายความแตกดับ
ของรูปธรรมตลอดจนความตายคือมรณะ แตไมมีเลยที่มาในพุทธพจนโดยตรง
(เปนคําของพระสารีบุตรบาง ของผูอื่นบาง และคําอธิบายในพระอภิธรรมปฎกบาง)
ทุกขตา เปนพุทธวจนะ แตก็มีเฉพาะในชุดทุกขตา ๓ (ทุกขทุกขตา สังขารทุกขตา
วิปริณามทุกขตา) สวนอนัตตตา ไมเปนรูปที่ใชในพระไตรปฎก
มาถึงชั้นอรรถกถา คงเปนเพราะทานกลาวถึง อธิบาย และอางอิงธรรมชุดนี้อยู
เสมอ จึงมักใชคําเหลานี้ซึ่งเอยอางไดสะดวกโดยไมตองออกชื่อครบ ใชเพียง “อนิจฺจตา”
ตอดวยคําวา “อาทิ” ก็พอ เชน “อนิจฺจตาทิปฏิสํยุตฺตํ” “อนิจฺจตาทิลกฺขณตฺตยํ”
“อนิจฺจตาทิวเสน” “อนิจฺจตาทิสามฺลกฺขณํ” “อนิจฺจตาทีนํ” เปนตน จนกระทั่งใน
คัมภีรรุนฎีกา จึงพบที่มีการนํามาเรียงใหเห็นพรอมกันเต็มทั้งชุดบาง แตก็ไมมากแหง
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ขอควรรูควรสังเกต: คําศัพทธรรมชุด “อิทัปปจจยตา”
หันไปดูหลักธรรมนิยามชุดที่ ๑ หลักนี้ถือกันวาเปนธรรมระดับปญญาที่ลึกซึ้ง
และยากยิ่ง ในวรรณกรรมหรือตามเอกสารที่สืบกันมานานในสังคมไทย ดูเหมือนแทบ
ไมมีการกลาวถึงหลักธรรมนี้ (แตอยาเพิ่งถือเปนยุติ เพราะยังไมไดสํารวจตรวจสอบ
อยางจริงจังทั่วตลอด) จนมาในชวงศตวรรษที่ผานมานี้ จึงมีการกลาวถึงในระบบ
การศึ กษา และคํ าเรี ยกชื่ อหลั กธรรมนี้ ที่ คุ นที่ สุ ดในยุ คแรกของช ว งเวลานั้ น คื อ
“ปฏิจจสมุปบาท”
การที่ หลั ก ธรรมนี้ ป รากฏขึ้ นมามี การเอ ยอ า งชื่ อในวงการศึ ก ษาธรรมว า
“ปฏิจจสมุปบาท” นั้น เทาที่ทราบ คงสืบจากการที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส ทรงตั้งระบบการเรียนวิชานักธรรมขึ้น และทรงนิพนธคําอธิบาย
หลักปฏิจจสมุปบาทไวในหนังสือ ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตร
พระปริยัติธรรมสําหรับนักธรรมชั้นโท
ชื่อหลักธรรมนี้ ที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนั้น พบมาก ทั้งในพระไตรปฎก และ
อรรถกถาฎีกา เปนตน การที่รูจักชื่อนี้กันมาก จึงนับวาสอดคลองกันดี แตที่นาสังเกตก็
คือ “อิทัปปจจยตา” ซึ่งเปนคําหลัก (มักมาดวยกันและนําหนา “ปฏิจจสมุปบาท”)
กลับดูเหมือนวาไมไดเห็น ไมไดยินใครพูดถึง เหมือนจะเปนเครื่องแสดงวา ผูเลาเรียน
ในระบบการศึกษาที่เปนอยูนั้น ไมไดคนควาขยายออกไปจากความรูในหนังสือที่เปน
แบบเรียน จนกระทั่งประมาณครึ่งศตวรรษมานี้เอง คํานี้จึงเริ่มเดนขึ้นมา และเทาที่นึก
เทาที่ทวนระลึกได นาจะเกิดจากการที่ทานพุทธทาสภิกขุไดยกหลักธรรมนี้ขึ้นมาสอน
มาอธิบายอยางจริงจัง พรอมทั้งย้ําชื่อที่เรียกวา “อิทัปปจจยตา”
(คําวา “อิทปฺปจฺจยตา” ปรากฏในพระไตรปฎกในพุทธพจน ๒ วาระ คือ ครั้ง
แรก เมื่อตรัสรูใหมๆ ทรงปรารภวาธรรมที่ตรัสรูนั้นคนทั่วไปเขาใจยาก การที่จะทรง
แสดงธรรมนั้นจึงเปนความลําบาก และอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทรงแสดงธรรมนิยามหลักที่ ๑
แตทั้งนี้ ทานเลาไวหลายแหง นอกจากนั้นก็มาเฉพาะในคําวา “อิทปฺปจฺจยา” และ
“อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ”)

๑๔๒
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พึงสังเกตดวยวา คําวา “ปจฺจยาการ” ที่เปนอีกชื่อหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท
ซึ่งไดพิมพกํากับไวดวยในหนังสือแบบเรียนนักธรรมชั้นโทนั้น เปนคําที่เกิดภายหลัง
ไมมีในคัมภีรที่เปนหลักของพระสูตร แตมาปรากฏขึ้นใน อปทาน อันเปนคัมภีร
สืบเนื่องที่จัดเขาในพระสุตตันตปฎก พบ ๒ แหงใกลๆ กัน ในหัวขอและเรื่องเดียวกัน
คือ ในประวัติของพระเขมาเถรี พระอัครสาวิกาฝายขวา ซึ่งเปนเอตทัคคะทางปญญา
(ปจฺจยาการกุสลา, ขุ.อป.๓๓/๑๕๘/๓๐๒ และ ปจฺจยาการโกวิทา, ขุ.อป.๓๓/๑๕๘/๓๐๙)
ในพระวินัยปฎก แมจะเลาเหตุการณในพุทธประวัติตั้งแตเสวยวิมุตติสุขหลัง
ตรัสรูใหมๆ เริ่มดวยการทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท แตทั้งปฎกไมใชคําวาปจจยาการ
เลย
สวนในพระอภิธรรมปฎก คัมภีรใหญซึ่งมีบทที่วาดวยเรื่องปฏิจจสมุปบาท
โดยตรง คือ วิภังค ทั้งที่อธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทอยางยืดยาว (ประมาณ ๗๕
หนา) แตในเนื้อความที่อธิบายตลอดทั้งหมด ไมมีคําวา “ปจฺจยาการ” เลย (แมแตคําที่
เรียกชื่อหลักโดยตรงวา “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ก็ไมปรากฏ มีเพียงคํากลาวถึงสภาวธรรมที่
เปน “ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน-” หรือ “อิทปฺปจฺจยตา-ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน-”) มีแตชื่อบทหรือชื่อ
หัวขอที่พระอาจารยผูรวบรวมคัมภีร (พระธรรมสังคาหกาจารย) ตั้งใสให ซึ่งก็ตั้งไม
เหมือนกัน คือ ฉบับสยามรัฐของไทย ตั้งชื่อวา ปจฺจยาการวิภงฺโค และฉบับฉัฏฐสังคีติ
อักษรพมา ตั้งชื่อวา ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺโค
รวมแลว ในพระไตรปฎก คําที่ใชบอยใชมากก็คือ “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ทั้งที่มา
โดดๆ และมาคูกับอิทัปปจจยตา ทั้งนี้โดยมากมาในพระสูตร สําหรับในพระวินัย มี
นอยแหงเปนธรรมดา สวนในพระอภิธรรม มีกลาวโดยตรงใน กถาวัตถุ เทานั้น
นอกนั้นกลาวถึงใน ธัมมสังคณี เฉพาะในคําวา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา และครั้งหนึ่งใน
ธาตุกถา ตอนทายมาติกา ซึ่งมีลําดับธรรมที่นาสังเกต (ปฺจกฺขนฺธา ทฺวาทสายตนานิ
อฏารส ธาตุโย จตฺตาริ สจฺจานิ พาวีสตินฺทฺริยานิ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา, อภิ.ธา.๓๖/๑/๑)
ในคัมภีรชั้นอรรถกถาลงมา ใชมากทั้งคําวา “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” และคําวา
“ปจฺจยาการ” สวน “อิทปฺปจฺจยตา” ก็กลาวถึง แตไมบอยนัก
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๑๔๓

อีกขอสังเกตหนึ่ง คือ สืบเนื่องจากคําคูวา “ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา” ที่เปน
ชื่อของหลักธรรมนิยามนี้ ไดเกิดคําศัพทสําคัญที่พึงทราบอีกชื่อหนึ่ง คือ “ธรรมฐิติญาณ” ซึ่งมาในพุทธพจนวา “ธมฺมฏฐิติาณํ ปุพฺเพ, ปจฺฉา นิพฺพาเน ญาณํ” (“ธรรม
ฐิติญาณกอน ญาณในนิพพานทีหลัง” หรือ “มีธรรมฐิติญาณกอน แลวญาณในนิพพาน
ก็ตามมา”, สุสิมสูตร, สํ.นิ.๑๖/๒๙๑/๑๕๑)
พุทธพจนนี้ตรัสแกพระสุสิมะ ซึ่งเปนปริพาชกมากอน แลวมาขอบวชในธรรม
วินัยนี้ โดยมีความเขาใจผิดติดมาวา ผูบรรลุธรรมสูงสุดคือเปนพระอรหันต คงตองมี
ฤทธิ์ หูทิพย ตาทิพย เปนตน พระพุทธเจาจึงตรัสขอความนี้เพื่อใหเขาหายเขาใจผิด
และรูใหถูกตองวา พระอรหันตปญญาวิมุต สําเร็จดวยเกิดธรรมฐิติญาณขึ้น แลวก็มี
ญาณในนิพพาน โดยไมตองมีฤทธิ์เปนตนนั้นแตอยางใด
“ธรรมฐิติญาณ” แปลตามตัววา ญาณในธรรมฐิติ ก็คือความหยั่งรูธรรม
นิยามนี้เอง ไดแกเขาใจชัดแจงในสภาวธรรมแหงขันธทั้ง ๕ วาเปนอนิจจา ทุกขา
อนัตตา ตลอดจนรูอาการที่สังขตธรรมเหลานั้นเปนเหตุปจจัยกันไปใหเกิดผลตาม
กระบวนแหงปฏิจจสมุปบาทที่เปนสมุทยวาร และจบลงดวยรูความดับเหตุปจจัย
แหงปฏิจจสมุปบาทนั้นแจงเปนนิโรธวาร ประจักษนิพพานในที่สุด
แมวาธรรมฐิติญาณตามพุทธพจนขางตน จะครอบคลุมความรูแจงไตรลักษณ
และปฏิจจสมุปบาทจนจบนิโรธวาร แตในคําอธิบายที่ถือไดวารวบรัด อยางเรื่องญาณ
๗๗ ในพระไตรปฎกเลมเดียวกันนี้เอง (สํ.นิ.๑๖/๑๒๗/๗๑) พระองคตรัสถึงหรือทรงเนน
เฉพาะปฏิจจสมุปบาท (สมุทยวาร)
ปรากฏวา ตอมา ธรรมฐิติญาณเปนหลักธรรมที่กลาวถึงบอยขึ้น โดยมีการ
แสดงความหมายและอธิบายเนนหรือเจาะจงไปที่ปฏิจจสมุปบาท ดังที่ในปฏิสัมภิทามัคคใหความหมายวา ธรรมฐิติญาณ คือปญญาในปจจยปริคคหะ (ปจจัยปริเคราะห
คือการกําหนดจับปจจัย [ขุ.ปฏิ.๓๑/๙๔/๗๒] ที่ตอมานิยมเรียกวา “ปจจยปริคคหญาณ”) และในคัมภีรชั้นอรรถกถาลงมา ทานไดอธิบายหรือกลาวถึงธรรมฐิติญาณนี้
ไมนอยทีเดียว เชนวา ธรรมฐิติญาณ คือปจจัยปริคคหญาณ หรือปจจยาการญาณ
เปนกังขาวิตรณวิสุทธิ เรียกวาเปน ยถาภูตญาณ บาง สัมมาทัศนะ บาง บางทีก็บอก

๑๔๔

พุทธธรรม

สั้นๆ วาเปนวิปสสนาญาณ บางวาเปนญาณอันถึงจุดยอดของการเห็นอิทัปปจจยตา
สวน “นิพฺพาเน าณํ” ทานวาไดแกมัคคญาณ (เชน ที.อ. ๓/๓๕๙/๒๖๕; สํ.อ.๒/๓๔/๗๗;
๗๐/๑๔๓; ปฏิสํ.อ.๑/๖๒/๑๓๙; วิภงค.อ.๘๐๖/๔๕๒; วิสุทฺธิ.๓/๒๒๘; วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๓๑๘/๕๘๗)

หลักความจริง และกฎธรรมชาติ ที่ครอบคลุม
ในพุทธพจนที่ตรัสถึงการตรัสรูของพระองค พระพุทธเจาทรงประมวลสรุป
ธรรมที่ ตรัสรูเ ปน ๒ อย าง ครั้ง ที่ชัดมาก คือ พระดําริหลังจากตรัสรูใ หมๆ (นับ
ตามลําดับเหตุการณที่ปรากฏในพระไตรปฎกเปนสัปดาหที่ ๕ แตนับตามอรรถกถาที่
เลาเหตุการณแทรกเพิ่มอีก ๓ สัปดาห เปนขึ้นสัปดาหที่ ๘) ทรงปรารภวา ธรรมที่
ตรัสรู อันไดแก อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และนิพพานนั้น เปนของทวนกระแส
คนทั่วไปเขาใจยาก จึงไมนอมพระทัยไปในการที่จะทรงแสดงธรรม (วินย.๔/๗/๘)
เรื่องนี้ ทานเลาไวในพระวินัยปฎก โดยลําดับเหตุการณตั้งแตตรัสรูแลว ยัง
ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขภายใตรมโพธิพฤกษ ไปจนแสดงปฐมเทศนา มีปฐมสาวก มี
การอุปสมบท เกิดพระสงฆ เกิดการบวชแบบตางๆ และมีพระวินัยสืบมา
พระดําริที่ยกมาอางขางตนนั้น เปนเหตุการณตอจากเสวยวิมุตติสุขตามที่
อรรถกถาวาผานไป ๗ สัปดาหแลว กอนจะเสด็จจากที่ตรัสรูไปทรงแสดงธรรมที่อิสิป
ตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี
ทีนี้ ยอนไปกอนหนานั้น เหตุการณแรกที่ทานเลาไวเริ่มดวยพระพุทธอุทาน
๓ คาถา ตั้งแตราตรีแรกในสัปดาหที่ ๑ ของการเสวยวิมุตติสุข กลาวถึงการที่
พระพุทธเจาทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลม (“ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ
อนุโลมปฏิโลมํ มนสากาสิ”, พึงสังเกตวา ที่นี่ มีแตคําวาปฏิจจสมุปบาท ไมมีคําวา
อิทัปปจจยตา) และทรงเปลงพุทธอุทานในยามทั้ง ๓ แหงราตรี ยามละ ๑ คาถา รวม
เปน ๓ คาถา
แม วาครั้งนี้ พุทธพจนซึ่งเป นคํ าร อยกรอง จะมิได ระบุชื่อธรรมที่ ตรั สรู
ออกมาชัดตรงอยางคราวทรงปรารภการออกแสดงธรรม แตก็เปนคําจําพวกไวพจนที่ผู
ไดเลาเรียน รูกันไมยากวา ก็คือตรัสถึงปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน ดังพุทธอุทานวา

ปฏิจจสมุปบาท

๑๔๕

คาถาที่ ๑: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของ
วิสุทธชนนั้น ย่อมสิ้นสลายหายไป เพราะรู้ชัดธรรมพร้อมทั้ง
เหตุ” (สเหตุธมฺม = ทุกข + สมุทัย)
คาถาที่ ๒: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน
ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของวิสุทธชน
นั้น ย่อมสิ้นสลายหายไป เพราะได้รู้ถึงภาวะที่สิ้นไปแห่ง
ปัจจัยทั้งหลาย” (ขย ปจฺจยาน = ปจจยักขัย คือ นิพพาน)
คาถาที่ ๓: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน
ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น วิสุทธชนกําจัดมารและเสนาเสีย
ได้ ดํารงอยู่ดุจดวงสุริยาทอแสงส่องท้องฟ้าเจิดจ้าอําไพ”
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คาถาที่ ๑ วาโดยสาระก็คือ ปฏิจจสมุปบาทฝายอนุโลม (ที่คัมภีรชั้นอรรถกถาบางทีเรียกวา สมุทัยวาร) ซึ่งแสดงทุกขสมุทัย คือกระบวนเหตุปจจัยที่ทําใหทุกข
เกิดขึ้น พูดกลับกันวา ทุกขพรอมทั้งสมุทัย
คาถาที่ ๒ วาโดยสาระก็คือ ปฏิจจสมุปบาทฝายปฏิโลม (ที่คัมภีรชั้นอรรถกถาบางทีเรียกวา นิโรธวาร) ซึ่งแสดงทุกขนิโรธ คือการถึงภาวะไรทุกข ปลอดทุกข
หรือไมมีทุกขเกิดขึ้น ดวยความสิ้นสลายแหงเหตุปจจัยที่ทําใหทุกขเกิดขึ้น หรือ
ความไมเปนไปแหงปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง จึงวาหมายถึง นิพพาน อันเปนภาวะที่สิ้น
ไรเหตุปจจัยแหงทุกข
คาถาที่ ๓ แสดงภาวะเมื่อตรัสรูแลว ผูแจงนิโรธ ประจักษนิพพาน มีโพธิ
ปญญาโลงสวางปลอดโปรงเปนอิสระ (อรรถกถาอธิบายวา เปนคาถาที่แสดงอานุภาพ
ของอริยมรรค)
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คําบาลีเดิมวา “พฺราหฺมณ” ซึ่งในที่นี้หมายถึงพระอรหันต หรือพระขีณาสพ ใชคําแปลวา “วิสุทธชน”
เปนการเลียนความหมายของ พฺราหฺมณ ที่ถือวาเปนผูที่ไดลอยบาปแลว คือเปนผูบริสุทธิ์

๑๔๖

พุทธธรรม

เปนอันวา พุทธอุทานคาถาชุดนี้ มีความหมายชี้ไปที่หลักธรรมอันเดียวกันกับ
พระพุ ท ธดํ า ริ ข า งต น และเป น การบ ง ชั ด ว า การปฏิ บั ติ ที่ จ ะบรรลุ จุ ด หมายของ
พระพุทธศาสนา ทํานิพพานใหแจง ประจักษความจริงสูงสุดนั้น ตองรูเขาใจความจริง
ของกฎธรรมชาติ ที่เปนหลักธรรมนิยาม (ธัมมนิยามตา) ที่ ๑ นี่คือเขาถึงความจริงหรือ
สัจจะ ๒ ระดับ อันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง คือ ความจริงที่เปนธรรมดาของประดา
สังขารหรือสังขตธรรม และความจริงที่เปนปรมสัจจะของวิสังขารหรืออสังขตธรรม
พรอมกันนั้นก็ตองย้ําความเขาใจไวดวยวา การเขาถึงความจริงที่วานั้น มี
ความหมายโยงไปที่และรวมอยูในตัวและเทากับความจริงแหงธรรมนิยามชุด ๓ (ที่เรียง
ตอเปน ๒-๓-๔) คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ดวย
ทีนี้ ในพระสุตตันตปฎก มีหลายสูตรที่พระพุทธเจาตรัสเลาการเสด็จออก
ผนวชและการบําเพ็ญเพียรของพระองคจนตรัสรู พุทธพจนสําคัญก็คือ ตรงที่ตรัสถึง
การตรัสรูวา (เชน ปาสราสิสูตร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อริยปริเยสนสูตร, ม.มู.๑๒/
๓๑๗/๓๑๗)

“เรานั้น ครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ ... อย่างนี้แล้ว ก็น้อมจิตไป

เพื่ออาสวักขยญาณ (ญาณที่ทําให้สิ้นอาสวะ = ตรัสรู้), เรานั้นรู้
ชัดตามที่มันเป็นว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา, รู้ชัดตามที่มันเป็นว่า เหล่านี้อาสวะ นี้
อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา, เรานั้น
เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็หลุดพ้นแล้ว …”
พระดํารัสในพระสูตรนี้บงชัดวา ธรรมที่ตรัสรูคือ อริยสัจ ๔ ฟงเหมือนวา
ต า งจากที่ ย กมาอ า งอิ ง ข า งต น แต เ มื่ อ วิ เ คราะห จ ริ ง จั ง ก็เ ห็ น ได ว า มี ส าระอย า ง
เดียวกัน
ที่วาอริยสัจ ๔ นั้น เมื่อตรวจดูตามหลัก ก็มี ๒ คู คือ ทุกข-สมุทัย กับ
นิโรธ-มรรค ถาดูความหมายตามธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเปนปฐมเทศนา (วินย.๔/
๑๔/๑๘) ซึ่งพระวินัยปฎกเองเลาไวตอจากพระดําริในการที่จะแสดงธรรมขางตน

ปฏิจจสมุปบาท

๑๔๗

สมุทัย ไดแก ตัณหา ๓ และนิโรธ ก็คือการดับ ละ สลัดตัณหานั้น หลุดพนเปนอิสระ
ไปได เมื่อดูตามนี้ ยังไมเห็นชัดวาจะโยงไปถึงธรรมนิยามแหงปฏิจจสมุปบาทอยางไร
ดังที่ทราบกันดี ตัณหาเปนองคธรรมหนึ่งซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยูในกระบวน
ปฏิจจสมุปบาท และก็ชัดเจนอยูแลววา อนุโลมปฏิจจสมุปบาท หรือปฏิจจสมุปบาท
ฝายสมุทยวาร เปนกระบวนเหตุปจจัยอันใหเกิดผลคือทุกข เปนคูแหงทุกข-สมุทัย คือ
อริยสัจ ขอที่ ๑ และ ๒ สวนปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท หรือปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร
เปนการหยุดสลายหายไปของเหตุปจจัยในกระบวนการกอทุกข หรือความไมเปนไป
ของปฏิจจสมุปบาท ก็คือนิโรธ อันเปนอริยสัจ ขอที่ ๓ สวนอริยสัจ ขอที่ ๔ คือมรรค
เปนกระบวนวิธีที่จัดวางไว เพื่อการที่คนจะปฏิบัติใหเกิดมีความเปนไปตามธรรมดาของ
ธรรมชาติที่เปนปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท จึงนับเนื่องเขาในปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทนั้นดวย
นี่เปนการกลาวอยางยนยอหรือรวบรัด และจะเปนสาระที่พึงขยายความตอไป
กอนจะผานไป มีขอที่นารูนาสังเกตอีกอยางหนึ่ง คือ เกี่ยวกับเรื่องความจริง
แหงกฎธรรมชาติ หรือธรรมนิยามนั้น ในคัมภีรชั้นอรรถกถา มีการจําแนกกฎธรรมชาติ
ออกไปเปนดานๆ จะเรียกวาเปนการซอยธรรมนิยามแยกยอยออกไปก็ได ทานใชชื่อ
รวมเรียกวา “นิยาม” คือกฎธรรมชาตินั่นเอง และจัดเปน ๕ อยาง เรียกวา นิยาม ๕ คือ
๑. อุตุนิยาม กฎแหงความเปนไปในโลกวัตถุ โดยเฉพาะความเปนไป
ของธรรมชาติแวดลอมที่เนื่องดวยอุณหภูมิ
๒. พีชนิยาม กฎเกี่ยวกับพันธุกรรม
๓. จิตตนิยาม กฎการทํางานของจิต
๔. กรรมนิยาม กฎแหงกรรม
๕. ธรรมนิยาม กฎแหงความสัมพันธในความเปนไปตามเหตุปจจัย โดย
เฉพาะที่เรียกวา ความเปนไปตามธรรมดา เชนวา สิ่งที่อาศัยปจจัย ยอม
จะต อ งสิ้ น สลายไปเป นธรรมดา พระโสดาบั น มี อัน ไม ถ อยกลับ เป น
ธรรมดา ฯลฯ

๑๔๘

พุทธธรรม

ขอนาสังเกตในเรื่องนิยาม ๕ นี้ อยูที่ขอ ๕ คือ ธรรมนิยาม ซึ่งเปนหลักใหญ ที่
มีทั้งพุทธพจนแสดงความหมาย และมีคําอธิบาย พรอมทั้งตัวอยางแสดงหลักนั้น
มากมาย แตพอมาจัดรวมเขาในชุดนี้ นาแปลกใจวา พระอรรถกถาจารยไมไดอธิบาย
อยางนั้น ทานเพียงยกเอาเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตวมาแสดงเปนตัวอยางแทน
คําอธิบาย (ที.อ.๒/๓๔; สงฺคณี อ. ๔๐๘; เชน ในเวลาที่พระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิ ทรง
ประสูติ ตรัสรู เปนตน เปนธรรมดาที่หมื่นโลกธาตุจะหวั่นไหว, เมื่อพระโพธิสัตวเสด็จ
ลงสูพระครรภของพระมารดาแลว พระมารดาจะทรงศีลเปนปกติ, ในเวลาที่พระ
โพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา อาพาธใดๆ ยอมไมเกิดแกพระมารดาเลย)
ที่จริง ธรรมดาในโอกาสตางๆ ของพระโพธิสัตว ที่มาในมหาปทานสูตร (นับ
ได ๑๖ ขอ) ทานใชคําวา “ธมฺมตา” และไมมีคําวา “ธมฺมนิยาม” อยูดวยเลย แมวาคําทั้ง
สองนี้จะใชเปนไวพจนกันได แตก็คงแคคาบหรือกายเกยกัน ในที่นี้จึงยกมาใหดูเปนขอ
ที่นาสังเกตดวย
เรื่องที่ยกมาตั้งใหสังเกตคอนขางมากนี้ บางอยางก็ลงลึกมากสักหนอย
บางอยางก็มิไดสําคัญอะไร แตอาจมีแงมุมที่นาสนใจหรือเปนประโยชนไดสําหรับผู
ใฝศึกษา จึงนํามาจาระไนแถมไว

บันทึกที่ ๒: ตัวเรา ของเรา ตัวกู ของกู
ความยึดถือวาเรา วาของเรา หรือที่ปราชญบางทานนิยมใชถอยคําใหหนัก
แนนกินใจวา ตัวกู ของกู นั้น เปนความรูสึกที่ฝงแนนในจิตของมนุษย มีอิทธิพล
อยางลึกซึ้งตอการดําเนินชีวิตของบุคคลแตละคน ตอความสุขความทุกขของเขา ตอ
ความสัมพันธระหวางบุคคล และตอการเกิดปญหาแทบทุกอยางทางสังคม ในทาง
ธรรม ถือเรื่องนี้เปนจุดรวมแหงความสนใจระดับแกนกลางเรื่องหนึ่ง เปนเรื่องที่
จะตองแกไข และปฏิบัติใหถูกตอง จึงมีคําสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย ถอยคําที่ใช
เรียกความรูสึกยึดถือนี้ ก็มีเปนถอยคําเฉพาะหลายแบบ มีทั้งที่เปนคําศัพท ทั้งที่เปน
ขอความ หรือเปนประโยคใชเรียกกันเปนชุดๆ ในที่นี้ จะยกมากลาวไวโดยสังเขป
พอเปนแนวทางศึกษา ผูสนใจพิเศษพึงคนควาใหละเอียดตอไป
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เบื้องแรก ขอนําถอยคําและขอความเหลานั้น มาเรียงใหดูเปนชุดๆ ดังนี้
ชุดที่ ๑: เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา-ติ
(นี่ ของเรา, เราเปนนี่, นี่ เปนตัวตนของเรา)
ชุดที่ ๒: อหนฺติ วา มมนฺติ วา อสฺมีติ วา
(การถือ วาเรา วาของเรา หรือวาเราเปน)
ชุดที่ ๓: อหังการ มมังการ มานานุสัย
(การถือวาเรา การถือวาของเรา อนุสัยคือมานะ)
ชุดที่ ๔: มมายิตะ หรือ มมัตตะ และอัสมิมานะ
(การยึดถือวาเรา วาของเรา และมานะวาเราเปน)
ชุดที่ ๕: อัตตา อัตตนิยะ (+ อสฺมีติ)
(ตน และสิ่งที่เนื่องดวยตน)
ชุดที่ ๖: ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ชุดที่ ๑ พบบอยที่สุด โดยมากมาในคําสอนใหพิจารณาแยกสัตวบุคคล
ออกเปนขันธ ๕ หรือเปนสวนประกอบอยางอื่น เชน อายตนะ ผัสสะ เปนตน หรือ
พิจารณาไตรลักษณ จนเขาใจสภาพที่ไมอาจยึดถือไดวา นี่ของเรา เราเปนนี่ นี่เปน
ตัวตนของเรา (ความตรงขามคือ เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เอโส เม อตฺตา-ติ)
ตัวอยางที่มา ดู วินย.๔/๒๑/๒๖; สํ.นิ.๑๖/๒๙๑/๑๕๑;๖๑๘/๒๙๒; สํ.ข.
๑๗/๑๒๘/๘๓; ๑๙๒/๑๒๗; ๓๔๙/๒๒๒; ๓๖๔/๒๒๘; ๔๖๔/๒๗๔; สํ.สฬ.๑๘/
๗๖๕/๔๖๕; สํ.ข.๑๗/๙๑/๕๖; ๓๔/๒๔; ๔๒๐/๒๕๐; สํ.นิ.๑๖/๖๐๐-๖๓๑/๒๘๗๒๙๕; ๒๓๐/๑๑๔; สํ.สฬ.๑๘/๑-๖/๑-๔; ๓๕/๒๙; ๖๕/๔๑; ๘๕-๘๗/๕๓-๕๕;
๑๐๓/๖๘; ๑๐๙/๗๓; ๑๑๘/๘๐; ๑๘๘/๑๓๓; ๒๖๓-๒๘๔/๑๙๐-๕; ๗๙๐/๔๗๗;
ม.มู.๑๒/๑๐๑/๗๒;๒๘๑/๒๗๒; ๓๔๒-๕/๓๕๐-๖; ๓๙๘-๔๐๒/๔๓๐-๔; ม.ม.๑๓/
๑๓๕/๑๓๕; ม.อุ.๑๔/๖๘๔/๔๓๗; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๗/๒๒๒; ๑๙๖/๒๗๔; ๑๘๑/
๒๓๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๗๓/๓๖๖; ม.อุ.๑๔/๗๖๙/๔๘๗; องฺ.ทสก.๒๔/๙๓/๒๐๑
ชุดที่ ๒ เปนรูปยอของชุดที่ ๑ นั่นเอง กลาวคือ
อหนฺติ (ถือวาเรา)
= เอโส เม อตฺตา,
มมนฺติ (ถือวาของเรา)
= เอตํ มม,
อสฺมีติ (ถือวาเราเปนนั่นเปนนี่ หรือยังมีเรามีเขา) = เอโสหมสฺมิ

๑๕๐

พุทธธรรม
ชุดนี้มีที่มาไมมากนัก เชน ม.มู.๑๒/๓๔๒-๕/๓๕๐-๖; สํ.สฬ.๑๘/๓๔๕/

๒๔๕
ชุดที่ ๓ เปนคําศัพท ซึ่งถือไดวา เปนสรุปใจความของชุดที่ ๑ เทียบได
ดังนี้
อหังการ = เอโส เม อตฺตา,
มมังการ = เอตํ มม,
มานานุสัย = เอโสหมสฺมิ
ชุ ด นี้ มั ก มาในข อ ความว า “ไม มี ( หรื อ ปราศจาก หรื อ ถอนได แ ล ว ซึ่ ง )
อหังการ มมังการ และมานะ (หรือมานานุสัย) ในกายพรอมทั้งวิญญาณนี้ และใน
นิมิตทั้งปวงภายนอก”
ตัวอยางที่มา ดู ม.อุ.๑๔/๑๗๑-๗/๑๒๗-๑๓๒;๑๒๘/๑๐๖; สํ.นิ๑๖/๖๓๓/
๒๙๕; สํ.ข.๑๗/๑๔๗/๙๘; ๑๙๑/๑๒๕; ๓๑๘-๙/๒๐๖-๗; ๑๔๘/๙๘;๒๓๖/๑๖๖;
๕๐๘-๕๑๖/๒๙๑-๕; สํ.นิ.๑๖/๖๙๐/๓๑๙; สํ.สฬ.๑๘/๗๗/๔๙; องฺ.ติก.๒๐/๔๗๑/
๑๖๘; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๖/๕๔; ม.ม.๑๓/๒๔๗/๒๔๓; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๗๕/๔๙๔
ชุดที่ ๔ มมายิตะ โดยมากใชในความหมายวา “ความยึดถือวาเปนของ
เรา” หรือ “สิ่งที่ถูกยึดถือวาเปนของเรา” คือตรงกับ เอตํ มม (เชน สํ.นิ.๑๖/๒๓๐/
๑๑๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๐๖/๓๕๐;๓๕๙/๔๑๕;๔๐๙/๔๘๖;๔๑๓/๔๙๒; ๔๒๒/๕๑๙;๔๒๘/
๔๓๕; สํ.อ.๒/๑๒๕; นิทฺ.อ.๑/๑๘; วินย.อ.๑/๓๖๒)
แตบางแหงทานอธิบายวา หมายถึงทั้งความยึดถือ วาเรา และวาของเรา (=
เอตํ มม, เอโส เม อตฺตา หรือ=ตัณหาและทิฏฐิ) เชน ธ.อ.๘/๖๒; สุตฺต.อ.๑/๒๖๕;
๔๐๗; นิทฺ.อ.๑/๑๙๗; ม.อ.๒/๔๑๕;
สวน มมัตตะ หรือ มมัตตา มีความหมายเทากับมมายิตะนั่นเอง แตนิยม
ใชในคาถา คูกับมมายิตะ หรือไมก็แทน มมายิตะ เชน ขุ.สุ.๒๕/๔๑๓/๔๙๒;๔๑๘/
๕๐๔;๔๒๒/๕๑๙; ขุ.เถร.๒๖/๓๘๕/๓๗๐; หรือใชอธิบาย มมายิตะ เชน ขุ.ม.๒๙/
๕๖/๕๖;๑๘๗/๑๔๖;๑๙๕/๑๕๐;๒๐๖/๑๕๕;๘๖๑/๕๓๑;๘๖๖/๕๓๗;ขุ.จู.๓๐/๑๘๒/
๙๔;
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สวน อัสมิมานะ แปลวา มานะวาเราเปน คือ ถือตัวในลักษณะที่ยังมีเรา
เปนเรา หรือเราเปนนั่นเปนนี่ ซึ่งตามปกติเรียกเพียงวามานะ แตในอภิธรรมจัดเปน
มานะอยางหนึ่งในมานะ ๗ (อภิ.วิ.๓๕/๑๐๑๐/๕๑๘ และดูประกอบที่ อภิ.วิ.๓๕/
๘๔๙/๔๖๘;๘๘๓-๙๐๑/๔๗๖-๔๘๒) เพราะอัสมิมานะเปนมานะอยางละเอียด ซึ่ง
แมแตพระอนาคามีก็ยังละไมได (เชน สํ.ข.๑๗/๒๒๗-๙/๑๕๖-๑๖๑; องฺ.ปฺจก.
๒๒/๗๑/๙๗) พระอรหันตจึงละได ทานจําแนกประเภทไว เพื่อแยกอัสมิมานะนี้จาก
มานะอยา งอื่ นๆ ที่ห ยาบๆ เช น การดูถูก ดูห มิ่ น ถื อ สูง ถื อ ต่ํ า ซึ่ง พระอริ ยบุ ค คล
ชั้นตนๆ สามารถละได
อัสมิมานะ นี้ มักตรัสไวโดยฐานเปนเปาหมายที่ผูปฏิบัติธรรมจะพึงกําจัด
เสีย (เชน ที.ปา.๑๑/๓๗๐/๒๘๙; ขุ.ปฎิ.๓๑/๖๔/๓๘; วินย.๔/๕/๖; ขุ.อุ.๒๕/๕๑/
๘๖; ม.มู.๑๒/๒๘๕/๒๗๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๑-๒/๙๗-๘; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/
๓๖๓; ม.ม.๑๓/๑๔๕/๑๔๐; ม.อุ.๑๔/๓๕๐/๒๔๑; สํ.ข.๑๗/๒๗๓/๑๙๑; ๑๕๓/๑๐๑;
ขุ.เถร.๒๖/๓๕๕/๓๓๒; สํ.สฬ.๑๘/๓๒๓/๒๒๕; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๘/๕๓;๒๐๐/๒๙๖;
ขุ.ม.๒๙/๓๙๖/๒๖๘; องฺ.เอก.๒๐/๒๓๐/๕๗; องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๐๗/
๓๗๑; ขุ.อุ.๒๕/๘๙/๑๒๘; และดูความหมายที่ อภิ.วิ.๓๕/๙๐๐/๔๘๑
โดยสาระ อัสมิมานะ ก็ตรงกับ เอโสหมสฺมิ และเรียกงายๆ เพียงวามานะ
(ขั้นละเอียดสุด)
ชุดที่ ๕ อัตตา (ตัวตน) อัตตนิยะ หรือเรียกเขาสําเนียงไทยใหคลอง
จองกับอัตตา วาอัตตนิยา หรืออัตตนียา (สิ่งที่เนื่องดวยตน) ชุดนี้ ไมใชตัวความ
ยึดถือ แตเปนสิ่งที่ยึดถือ หรือภาพที่ปรากฏขึ้นเพราะการยึดถือ
ถาจะจัดเทียบอยางคราวๆ กับชุดที่ ๑ อัตตา ก็เขาไดกับ เอโส เม อตฺตา
และ เอโสหมสฺมิ สว น อัตตนิยะ ก็เขากับ เอตํ มม แตถากลาวอยางเครงครัด
อัตตา หมายถึงความเห็นหรือการยึดถือวามีอัตตาหรือเปนอัตตาเทานัน้ (คือเปนเรื่อง
ของทิฏ ฐิ ) จึ ง หมายถึง เอโส เม อตฺต า อย างเดี ยว ไมกิน ความถึ ง เอโสหมสฺ มิ
โดยนัยนี้ ถาใหครบ จึงตองเติม อสฺมีติ เขามาอีกคําหนึ่ง

๑๕๒

พุทธธรรม

ตามแนวนี้ อาจแปลอัตตาวา ตัวกู และ อัตตนิยะวา ของกู แตจะเห็นได
วา “ตัวกู” มีความหมายไมเจาะจงหรือตายตัวนัก ยังอาจดิ้นไดระหวางความยึดถือ
๒ อยางในชุดที่ ๑ และเปนเรื่องที่จะพูดกันตอไปอีก
อัตตา และ อัตตนิยะ มีบาลีแสดงไวบางแหง เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๗/
๒๒๓; ม.มู.๑๒/๒๘๔-๗/๒๗๕-๒๘๐; ๕๐๔/๕๔๕; ม.ม.๑๓/๘๖/๗๗; สํ.ข.๑๗/
๗๒/๔๒; ๒๒๗/๑๕๗; สํ.สฬ.๑๘/๑๔๙/๑๐๒; ๒๑๙/๑๖๒; ๓๐๒/๒๑๐; ๕๗๔/
๓๖๕; ขุ.ม.๒๙/๓๙๓/๒๖๖; ๘๖๕/๕๓๕-๗; ขุ.จู.๓๐/๕๐๕/๒๕๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๔๙/
๑๖๐; ๔๗๐/๓๕๔
ชุดที่ ๖ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เปนอกุศลธรรมที่ทานมักกลาวไวดวยกัน
บางทีเรียกชื่อเฉพาะชุดวา ปปญจะ หรือ ปปญจธรรม (ธรรมเครื่องเนิ่นชา, ตัวผัน
พิสดาร, ตัวที่ทําใหฟามเฟอ) ๓ อยาง เชน ขุ.ม.๒๙/๕๐๕/๓๓๗; ที.อ.๒/๔๒๕; สํ.อ.
๒/๓๗๕; ฯลฯ เปนตัวการที่ทําใหเกิดสัญญาประเภทซับซอนหลากหลาย ที่เรียกวา
ปปญจสัญญา ดังที่เคยกลาวบรรยายแลวในบทที่ ๒
การที่นํามาจัดเปนชุดไว ณ ที่นี้ ก็ดวยถือตามนัยของอรรถกถา ในเมื่อจะ
เทียบความรูสึกยึดถือทั้งหลายในชุดกอนๆ วาตรงกับกิเลสขอใดๆ หรือเมื่อตองการ
เรียกชื่องายๆ จะเรียกดวยชื่อของกิเลสตัวใด ลําดับชื่อกิเลสชุดทายนี้ ตรงกันกับ
ลําดับในชุดที่ ๑ และจะขอสรุปเทียบไวใหดูทั้งหมด ดังนี้
๑ ตัณหา
๒ มานะ
๓ ทิฏฐิ

= เอตํ มม
= มมายิตะ
= เอโสหมสฺมิ
= อัสมิมานะ
= เอโส เม อตฺตา
= มมายิตะ

= มมนฺติ
= มมังการ
= ยึดอัตตนิยะ
= อสฺมีติ
= มานานุสัย
= (อสฺมีติ)
= อหนฺติ
= อหังการ
= ยึดอัตตา

ปฏิจจสมุปบาท

๑๕๓

อรรถกถาซึ่งไขความเทียบไว เชน ม.อ.๑/๑๕๒; ๒/๑๔๖,๓๐๓,๓๗๖; สํ.อ.
๒/๒๖๔;๓/๑๓; อง.อ.๒/๓๑๘,๔๕๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๑๘-๙; สํ.อ.๒/๒๖๕; องฺ.อ.
๒/๑๒๖;๓/๑๗๕,๒๐๖
ในดานคําแปลภาษาไทย ถาใหเต็มจํานวน ๓ ครบชุด คําวา เรา ของเรา หรือ
ตัวกู ของกู นับวายังไมครบ คงจะตองเพิ่มเปน ตัวเรา (ทิฏฐิหรืออหังการ) ของเรา
(ตัณหาหรือมมังการ) และ นี่เรานะ (มานะ) หรือภาษาที่หนักแนนวา ตัวกู ของกู นี่กู
นะ
อยางไรก็ตาม คําแปลสําหรับมานะ ยังไมสูกระชับ และถาวาครบดวย
สํานวนอยางนี้ ในภาษาไทยพูดหรือฟงไมติดปาก ไมติดใจ นอกจากนั้น ความหมาย
ของคําก็ยังดิ้นหรือยืดหยุนได ทางออกคือ อาจใชเพียง ๒ คําวา ตัวเรา ของเรา หรือ
ตัวกู ของกู แลวแปลความหมายคําวา ตัวเรา หรือ ตัวกู ใหกินความหมายไดทั้งทิฏฐิ
และมานะ กลาวคือ ถาเปนความเห็นความเขาใจยึดถือวามีตัวเรา มีตัวกู ก็เปนทิฏฐิ
ถาเปนความรูสึกเกี่ยวกับฐานะของตัวเราหรือตัวกูที่สําหรับเทียบ สําหรับวัด หรือถือ
ภูมิๆ ไว ก็เปนมานะ สวน “ของเรา ของกู” ก็เปนตัณหา ชัดอยู เปนอันครบชุด
บรรดาอกุศลธรรม หรือเรียกกันงายๆ วา กิเลส ๓ อยางนี้
ทิฏฐิ หรือ อหังการ (เอโส เม อตฺตา) พระโสดาบันละได (ตามหลักที่วาละ
สังโยชนได ๓ นั้น ทิฏฐิ = สักกายทิฏฐิ และสีลัพพตปรามาส)
สวนตัณหา และ มานะ พระอรหันตเทานั้นจึงละได (ตามหลักของการละ
สังโยชน ตัณหา = กามราคะ รูปราคะ และ อรูปราคะ พระอนาคามีละกามราคะได
แตยังละรูปราคะ และอรูปราคะไมได พระอรหันตเทานั้นละไดหมด สวนมานะเปน
สังโยชนเบื้องสูงที่พระอรหันตละได ชัดเจนอยูแลว นอกจากนั้น อรรถกถาที่อธิบาย
เกี่ยวกับอัสมิมานะ ยังไดกลาวย้ําไวอีกมาก เชน ม.อ.๑/๑๑๙; สํ.อ.๑/๓๑๘; ๒/
๓๔๒; ๓/๑๔๘ ;องฺ.อ.๓/๑๑๖;อุ.อ.๑๒๙; อิติ.อ.๒๕๔; ปฏิสํ.อ.๑๔๐)

๑๕๔
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ถาตกลงความหมายของ ตัวเรา ของเรา หรือ ตัวกู ของกู อยางที่กลาว
มาแลว ก็ไดความสรุปวา
ความยึดถือตัวเรา หรือตัวกู ในแงที่เปนทิฏฐิ ละไดตั้งแตเปนโสดาบัน
สวนความรูสึกถือตัวเรา หรือตัวกู ในแงที่เปนมานะ และความผูกพันใน
ของกู จะหมดไปตอเมื่อบรรลุอรหัตตผล
ทั้งนี้ พึงดูประกอบที่ ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๐๖/๒๐๑; ปฏิสํ.อ.๓๓๔ และ สงฺคณี.อ.
๓๗๐ ดวย เพื่อเห็นความใกลเคียงระหวางทิฏฐิ กับมานะ;
ถาตองการดูวา มานะและกิเลสอื่นๆ ของพระอริยบุคคลชั้นสูงเปนอยางไร
ดูตัวอยางที่เรื่องพระอนุรุทธใน อง.ติก.๒๐/๕๗๐/๓๖๓

บันทึกที่ ๓: เกิดและตายแบบปจจุบัน
ผูตองการสืบความในบาลีเกี่ยวกับสังสารวัฏ หรือการเวียนวายตายเกิด
แบบที่เ ปนไปในปจจุบัน ภายในชาตินี้ อาจศึกษาพระสูตรตอนหนึ่งตอไปนี้ เปน
ตัวอยาง
“‘ความสําคัญตนที่เปนกิเลสหมักหมม ยอมไมเปนไปแก
บุคคลผูดํารงอยูในธรรม ๔ ประการ (คือ ปญญา สัจจะ จาคะ
อุปสมะ), เมื่อไมมีความสําคัญตนที่เปนกิเลสหมักหมมเปนไป ยอม
เรียกไดวา เปนมุนีผูสงบ’
“ขอความที่กลาวไวดังนี้นั้น เราไดกลาวโดยอาศัยเหตุผล
อะไร? (ชี้แจงวา) ความสําคัญตนยอมมีวา เราเปนบาง เราไมเปน
บาง เราจักเปนบาง เราจักไมเปนบาง เราจักเปนผูมีรูปบาง เราจัก
เปนผูไมมีรูปบาง เราจักเปนผูมีสัญญาบาง เราจักเปนผูไมมีสัญญา
บาง เราจักเปนเนวสัญญานาสัญญีบาง; ดูกรภิกษุ ความสําคัญตน
เปนโรคราย เปนฝราย เปนศรราย, เพราะกาวลวงความสําคัญตน
(วาเปนอยางนั้นอยางนี้) ทั้งหมดได จึงจะเรียกวาเปนมุนีผูสงบ;

ปฏิจจสมุปบาท

๑๕๕

“ดูกรภิกษุ มุนีผูสงบ ยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไม
ตาย ยอมไมวุนใจ ยอมไมใฝทะยาน, สิ่งอันเปนเหตุที่เขาจะเกิด
ยอมไมมี, เมื่อไมเกิด จักแกไดอยางไร, เมื่อไมแก จักตายได
อยางไร, เมื่อไมตาย จักวุนใจไดอยางไร, เมื่อไมวุนใจ จักใฝทะยาน
ไดอยางไร;
“‘ความสําคัญตนที่เปนกิเลสหมักหมม ยอมไมเปนไปแก
บุคคลผูดํารงอยูในธรรม ๔ ประการ, เมื่อไมมีความสําคัญตนที่
เปนกิเลสหมักหมมเปนไป ก็เรียกไดวาเปนมุนีผูสงบ’ ขอความที่
เรากลาวไวดังนี้ เราไดกลาวโดยอาศัยเหตุผลดังวามานี้; ดูกรภิกษุ
เธอจงทรงจําการจําแนกธาตุ ๖ โดยยอ แหงเรา ดังนี้”
บาลีนี้มาใน ม.อุ.๑๔/๖๙๓/๔๔๖; นอกนี้ พึงดูประกอบที่ ม.อุ.๑๔/๖๔๓/
๔๑๕; สํ.ข.๑๗/๔๗๙/๒๘๓; สํ.สฬ.๑๘/๒๑/๑๗; ขุ.สุ.๒๕/๔๒๒/๕๑๙; ขุ.ม.๒๙/๘๖๓/
๕๓๒ (แก=เสื่อมหรือสูญเสีย); ขุ.เถร.๒๖/๓๑๖/๓๐๗; ขุ.ชา.๒๗/๑๘๑๑/๓๕๔ เปนตน

บันทึกที่ ๔: ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม
ในพระอภิธรรมปฎก ทานจําแนกกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทออกเปน
หลายแบบ ตามประเภทแหงจิตที่เปนอกุศล กุศล อัพยากฤต (วิบาก และกิริยา)
และซอยละเอียดออกไปอีกตามระดับจิตที่เปน กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร
โลกุตระ (อภิ.วิ.๓๕/๒๕๕-๔๓๐/๑๘๑-๒๕๗) องคธรรมที่เปนปจจัยในกระบวน
ธรรมเหลานั้นบางอยางเปลี่ยนแปลกออกไปตามประเภทของจิตดวย ไมเปนแบบ
เดียวเหมือนอยางที่แสดงไวในพระสูตร เชน ในกุศลจิตบางอยาง กระบวนธรรมอาจ
เริ่มตนดวยสังขารทีเดียว ไมมีอวิชชา หรืออาจเริ่มดวยกุศลมูลแทนอวิชชา เปนตน
โดยเฉพาะที่นาสังเกตยิ่ง คือ ตัณหามีเฉพาะในอกุศลจิตอยางเดียวเทานั้น
ในจิตประเภทอื่นๆ ตัณหาถูกแทนดวย ปสาทะ หรือไมก็ขามไปเสียทีเดียว ทั้งนี้

๑๕๖
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เพราะอภิธรรมศึกษาจิตซอยเปนแตละขณะๆ จึงวิเคราะหองคธรรมทั้งหลายที่เปน
ปจจัยในกระบวนธรรมเฉพาะขณะนั้นๆ อวิชชาและตัณหา เปนตน ที่ถูกขมถูกเบียน
ในขณะนั้นๆ จะไมถูกแสดงไวตามชื่อของมัน แตแสดงในรูปองคธรรมอื่นที่ปรากฏ
เดนชัดขึ้นมาแทนที่ หรือไมก็ขามไปทีเดียว
นอกจากนั้น บาลีในพระอภิธรรมปฎกยังไดแสดงองคธรรมทั้งหลายใน
ลักษณะที่สัมปยุต (ประกอบรวม) และที่เปนปจจัยในทางกลับกัน (เชน อวิชชาเปน
ป จ จั ย ให เ กิ ด สั ง ขาร สั ง ขารก็ เ ป น ป จ จั ย ให เ กิ ด อวิ ช ชา สั ง ขารเป น ป จ จั ย ให เ กิ ด
วิญญาณ วิญญาณก็เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ฯลฯ) ไวดวย
ในที่นี้ จะนําเอาเฉพาะกระบวนธรรมแบบหลักใหญมาแสดงไว
ประกอบการพิจารณา

เพื่อ

ก. อกุศลจิต ๑๒

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

อวิชชา
สังขาร
วิญญาณ
นาม
ฉัฏฐายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
เวทนา
เวทนา
เวทนา
ตัณหา
ตัณหา
ปฏิฆะ
อุทธัจจะ

เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด
เปนปจจัยใหเกิด

สังขาร
วิญญาณ
นาม
ฉัฏฐายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
ตัณหา
ปฏิฆะ
วิจิกิจฉา
อุทธัจจะ
อุปาทาน
อธิโมกข
อธิโมกข
อธิโมกข

๑๕๗

ปฏิจจสมุปบาท

หรือ
หรือ

อุปาทาน
เปนปจจัยใหเกิด
อธิโมกข
เปนปจจัยใหเกิด
วิจิกิจฉา
เปนปจจัยใหเกิด
ภพ
เปนปจจัยใหเกิด
ชาติ
เปนปจจัยใหเกิด
= ความเกิดพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น

ภพ
ภพ
ภพ
ชาติ
ชรามรณะ

หมายเหตุ: ฉัฏฐายตนะ = อายตนะที่ ๖ คือ มโน;
ปฏิฆะ
= ความขัดเคือง กระทบกระทั่งใจ
อธิโมกข = ความนอมใจดิ่งไป, ความปลงใจ

ข. กุศลจิต (เฉพาะกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร)
อวิชชา
เปนปจจัยใหเกิด
หรือ กุศลมูล
เปนปจจัยใหเกิด
สังขาร
เปนปจจัยใหเกิด
วิญญาณ
เปนปจจัยใหเกิด
นาม
เปนปจจัยใหเกิด
ฉัฏฐายตนะ
เปนปจจัยใหเกิด
ผัสสะ
เปนปจจัยใหเกิด
เวทนา
เปนปจจัยใหเกิด
ปสาทะ
เปนปจจัยใหเกิด
อธิโมกข
เปนปจจัยใหเกิด
ภพ
เปนปจจัยใหเกิด
ชาติ
เปนปจจัยใหเกิด
= ความเกิดพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ปสาทะ = ความผองใสแชมชื่น, ศรัทธา

สังขาร
สังขาร
วิญญาณ
นาม
ฉัฏฐายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
ปสาทะ
อธิโมกข
ภพ
ชาติ
ชรามรณะ

๑๕๘

พุทธธรรม

ค. วิบากจิต และกิริยาจิต (เฉพาะกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร)
(กุศลมูล
เปนปจจัยใหเกิด
สังขาร
เปนปจจัยใหเกิด
วิญญาณ
เปนปจจัยใหเกิด
นาม
เปนปจจัยใหเกิด
ฉัฏฐายตนะ
เปนปจจัยใหเกิด
ผัสสะ
เปนปจจัยใหเกิด
เวทนา
เปนปจจัยใหเกิด
หรือ เวทนา
เปนปจจัยใหเกิด
อธิโมกข
เปนปจจัยใหเกิด
หรือ เวทนา
เปนปจจัยใหเกิด
ปสาทะ
เปนปจจัยใหเกิด
อธิโมกข
เปนปจจัยใหเกิด
ภพ
เปนปจจัยใหเกิด
ชาติ
เปนปจจัยใหเกิด
= ความเกิดพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น

สังขาร)
วิญญาณ
นาม
ฉัฏฐายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
ภพ
อธิโมกข
ภพ๑
ปสาทะ
อธิโมกข
ภพ๒
ชาติ
ชรามรณะ

หมายเหตุ: ๑ = หมวดนี้ไดในอเหตุกกุศลวิบากจิตที่ ๖-๗-๘, อกุศลวิบากจิตที่ ๖-๗, อเหตุกกิริยา
จิตทั้ง ๓
๒ = หมวดนี้ไดใน กามาวจรวิบากจิต รูปาวจรวิบากจิต อรูปาวจรวิบากจิต, กามาวจร
กิริยาจิต รูปาวจรกิริยาจิต อรูปาวจรกิริยาจิต ทั้งหมด
ขอความที่อยูในวงเล็บ หมายความวา ขอที่ ๑ นั้น อาจวาง เริ่มที่ขอ ๒ คือ สังขาร
เปนปจจัยใหเกิดวิญญาณทีเดียว ก็ได หรืออาจเริ่มดวยอกุศลมูลเปนปจจัยใหเกิดสังขาร
ก็ได แตถาเริ่มตนดวยอกุศลมูล จะไดเฉพาะในอกุศลวิบากจิต ๗ เทานั้น
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ง. โลกุตรจิต (กุศล และวิบาก)
กุศล:
อวิชชา
เปนปจจัยใหเกิด
หรือ กุศลมูล
เปนปจจัยใหเกิด
วิบาก:
(กุศลมูล
เปนปจจัยใหเกิด
สังขาร
เปนปจจัยใหเกิด
วิญญาณ
เปนปจจัยใหเกิด
นาม
เปนปจจัยใหเกิด
ฉัฏฐายตนะ
เปนปจจัยใหเกิด
ผัสสะ
เปนปจจัยใหเกิด
เวทนา
เปนปจจัยใหเกิด
ปสาทะ
เปนปจจัยใหเกิด
อธิโมกข
เปนปจจัยใหเกิด
ภพ
เปนปจจัยใหเกิด
ชาติ
เปนปจจัยใหเกิด
= ความเกิดพรอมแหงธรรมเหลานี้

๑๕๙

สังขาร
สังขาร
สังขาร)
วิญญาณ
นาม
ฉัฏฐายตนะ
ผัสสะ
เวทนา
ปสาทะ
อธิโมกข
ภพ
ชาติ
ชรามรณะ

ขอสังเกต: โลกุตรกุศลจิต อาจเริ่มดวยอวิชชา หรือกุศลมูล แตโลกุตรวิบากจิต เริ่มดวยกุศล
มูล หรือไมก็เริ่มที่สังขาร ทีเดียว
อนึ่ง คําสรุปทาย เปลี่ยนจาก ความเกิดพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น เปน ความเกิด
พรอมแหงธรรมเหลานี้

๑๖๐

พุทธธรรม

บันทึกที่ ๕: ปญหาการแปลคําวา “นิโรธ”
“นิโรธ” แปลกันมาอยางเดียววา “ดับ” จนกลาวไดวากลายเปนแบบ
ตายตัว ถาแปลอยางอื่น อาจถูกหาวาแปลผิดหรือเขาใจวาแปลจากคําอื่น ที่ไมใช
นิโรธ แมในหนังสือนี้ก็ตองแปลตามนิยมวา “ดับ” เพื่อสะดวก และไมใหเขาใจ
เปนคําอื่น (และยังหาคํากะทัดรัดแทนไมได)
แตความจริง การแปลวา ดับ นั่นแหละ มีหลายกรณีที่อาจทําใหเขาใจ
ผิด และวาตามหลัก บางคราวก็ไมใชคําแปลที่ถูกตอง
คําวา “ดับ” ตามปกติหมายถึง การทําสิ่งที่เกิดมีขึ้นแลวใหหมดสิ้นไป
หรือการหมดสิ้นไปของสิ่งที่เกิดมีขึ้นแลว แต “นิโรธ” ในปฏิจจสมุปบาท (และใน
ทุกขนิโรธอริยสัจ) หมายถึง การที่สิ่งนั้นๆ ไมเกิดขึ้น ไมมีขึ้น เพราะไมมีเหตุที่จะ
ทําใหมันเกิดขึ้น เชน เพราะอวิชชานิโรธ สังขารจึงนิโรธ ซึ่งแปลกันวา เพราะ
อวิชชาดับ สังขารจึงดับ นั้น ความจริงหมายถึงวา เพราะอวิชชาไมมีหรือไมเกิดขึ้น
หรือหมดปญหาที่เนื่องจากอวิชชาแลว สังขารก็ไมมี ไมเกิดขึ้น หรือจึงหมดปญหา
ที่เนื่องจากสังขาร มิใชจะตองหมายความวา ทําอวิชชาที่เกิดขึ้นแลวใหหมดสิ้นไป
สังขารที่เกิดขึ้นแลวจึงหมดสิ้นไป
“นิโรธ” ที่ควรแปลวาดับนั้น ตามปกติทานใชในความหมายที่แสดง
สภาวะตามธรรมดา หรือธรรมชาติของสิ่งปรุงแตงทั้งหลาย เปนไวพจนอยางหนึ่ง
ของคําวา ภังค (แตกสลาย) หรือ อนิจจะ ขยะ วยะ เปนตน เชน ในบาลีวา “อิมา
โข ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา
วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา” (ภิกษุทั้งหลาย เวทนาสามเหลานี้แล เปนสิ่งปรุงแตง
อาศัยกันเกิดขึ้น ไมเที่ยง มีอันเสื่อมสิ้น มลาย จางหาย ดับไปเปนธรรมดา) –
สํ.สฬ.๑๘/๓๘๘/๒๖๖ (องคทุกขอในปฏิจจสมุปบาทมีสภาวะเปนอยางนี้ทั้งหมด)
ความหมายในแงนี้วา สังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแลว ก็ตองเสื่อมสลายไปเองตาม
ธรรมดาของเหตุปจจัย ไมตองไปพยายามดับ มันก็ดับ กรณีนี้มุงพูดแสดงสภาวะ
สัมพันธกับการปฏิบัติเพียงวา เปนของเกิดได ก็ดับได

ปฏิจจสมุปบาท

๑๖๑

สวน “นิโรธ” ในทุกขนิโรธอริยสัจ (=ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร) แมจะ
กลาวถึงกระบวนการตามธรรมชาติ แตเปนกระบวนการที่แสดงโดยมุงใหชี้บงถึง
การปฏิบัติ ทานใหแปลได ๒ อยาง (วิสุทฺธิ.๓/๗๗-๗๘) อยางหนึ่งมาจาก นิ (=
อภาวะ =ไมมี) + โรธ (=จารก =คุก ที่คุมขัง เรือนจํา ที่กักกัน เครื่องปดลอม
สิ่งกีดขวางจํากัด) จึงแปลวา ไมมีสิ่งกีดกั้นจํากัด หรือหมดเครื่องกักกัน อธิบาย
วา ไมมีเครื่องปดกั้นจํากัด อันไดแกที่คุมขังคือสังสาระ อีกอยางหนึ่ง นิโรธในที่นี้
ตรงกับ อนุปปาทะ แปลวา ไมเกิดขึ้น วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๗๓ กํากับความไวอีกวา
นิโรธศัพท (ในที่นี้) ไมแปลวา ภังค (ดับ สลาย)
เปนอันวา การแปล นิโรธ วา ดับ ถาไมถึงกับผิด ก็ไมสูตรงความหมาย
ที่ถูกตอง แตจะหาคําแปลอื่น ก็ยังหาคําโดดที่รัดกุมคุมความดีไมได จึงยอมไป
ตามนิยมกอน แตตองทําความเขาใจกันวาหมายความอยางนี้ๆ
โดยนั ย นี้ สู ต รปฏิ จ จสมุ ป บาทฝ า ยนิ โ รธวาร อาจแปลทํ า นองนี้ ว า
“เพราะปลอดอวิชชา จึงปลอดสังขาร ฯลฯ” “เพราะอวิชชาปลอดไป สังขารจึง
ปลอดไป ฯลฯ” “เพราะอวิชชาหยุดกอผล สังขารจึงหยุดกอผล ฯลฯ” หรือ
“เพราะอวิชชาหมดปญหา สังขารจึงหมดปญหา ฯลฯ” ดังนี้เปนตน
แม ใ นปฏิ จ จสมุ ป บาทฝ า ยสมุ ทั ย วาร ก็ มี ป ญ หาในการแปลบ า ง
เหมือนกัน คําบาลีนั้นกินความหมายกวางกวาที่จะแปลตายตัวเปนอยางใดอยาง
หนึ่งในภาษาไทย ความที่วา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฯลฯ นั้น กินความหมาย
ดวยวา “เพราะอวิชชาอยางนี้ สังขารจึงอยางนี้, สังขารอยางนี้ วิญญาณจึงอยางนี้,
วิญญาณอยางนี้ นามรูปจึงอยางนี้, นามรูปอยางนี้ สฬายตนะจึงอยางนี้, สฬายตนะ
อยางนี้ ผัสสะจึงอยางนี้, ผัสสะอยางนี้ เวทนาจึงอยางนี้, เวทนาอยางนี้ ตัณหาจึง
อยางนี้, ตัณหาอยางนี้ อุปาทานจึงอยางนี้, อุปาทานอยางนี้ ภพจึงอยางนี้, ภพ
อยางนี้ ชาติจึงอยางนี้, เพราะชาติ ชรามรณะจึงมี ฯลฯ”

๑๖๒

พุทธธรรม

บันทึกที่ ๖: ความหมายยอขององคธรรม ในปฏิจจสมุปบาท
ความหมายขององคธรรมตางๆ แหงปฏิจจสมุปบาท ที่ไดแสดงไวในตัวบท
ยังคอนขางยืดยาวเยิ่นเยอ จึงเสนอความหมายสั้นๆ งายๆ ไวดังนี้
๑. อวิชชา ความไมรู ไมรูตามเปนจริง การไมใชปญญา
๒. สังขาร ความคิดปรุงแตง เจตจํานง จิตนิสัย และทุกสิ่งที่จิตไดสั่ง
สมอบรมไว
๓. วิญญาณ ความรูตอโลกภายนอก ตอเรื่องราวในจิตใจ สภาพพื้นจิต
๔. นามรูป องคาพยพ สวนประกอบของชีวิต ทั้งกายและใจ
๕. สฬายตนะ สื่อแหงการรับรู คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
๖. ผัสสะ
การรับรู การติดตอกับโลกภายนอก การประสบอารมณ
๗. เวทนา ความรูสึกสุข ทุกข สบาย ไมสบาย หรือเฉยๆ
๘. ตัณหา ความอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป
อยากเลี่ยง สลาย หรือทําลาย
๙. อุปาทาน ความยึดติดถือมั่น ความผูกพันถือคางไวในใจ ใฝนิยม
เทิดคา การถือรวมเขากับตัว
๑๐. ภพ
ภาวะชี วิ ต ที่ เ ป น อยู เป น ไป บุ ค ลิ ก ภาพ กระบวน
พฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล
๑๑. ชาติ
การเกิดมีตัวที่คอยออกรูออกรับเปนผูอยูในภาวะชีวิตนั้น
เปนเจาของบทบาทความเปนอยูเปนไปนั้นๆ
๑๒. ชรามรณะ การประสบความเสื่อม ความไมมั่นคง ความสูญเสียจบ
สิ้น แหงการที่ตัวไดอยูครอบครองภาวะชีวิตนั้นๆ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส = ความเศรา เสียใจ เหี่ยวแหงใจ คร่ํา
ครวญ หวนไห เจ็บปวดรวดราว นอยใจ สิ้นหวัง คับแคนใจ
คือ อาการหรือรูปตางๆ ของความทุกข อันเปนของเสียมีพิษที่
คั่งคางหมักหมมกดดันอั้นอยูภายใน ซึ่งคอยจะระบายออกมา
เปนทั้งปญหาและปมกอปญหาตอๆ ไป

ปฏิจจสมุปบาท

๑๖๓

บันทึกที่ ๗: ความหมายของภวตัณหา และวิภวตัณหา
การแปลความหมายของตัณหา ๓ อยาง โดยเฉพาะขอที่ ๒ คือ ภวตัณหา
และขอที่ ๓ คือ วิภวตัณหา มักมีปญหาเกี่ยวกับความไมชัดเจน และความเห็นที่
ขัดแยงกัน จึงขอนําหลักฐานตางๆ มาใหชวยกันพิจารณา
ในพระสูตร แมบางแหงจะจําแนกตัณหาออกเปน ๓ อยาง และบอกชื่อไว
คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ดังเชนในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (วินย.๔/
๑๓/๑๘; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘) สังคีติสูตร และทสุตตรสูตร (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๘;
๓๙๒/๒๙๑) เปนตน แตก็ไมมีที่ใดใหคําจํากัดความหรือแสดงความหมายไวโดยตรง
เลย ผูศึกษาจึงตองหันไปพึ่งคัมภีรฝายพระอภิธรรม และคัมภีรชั้นอรรถกถา ครั้น
ไดหลักฐานมาเพียงบางแงบางสวน ไมครบถวนก็ดี หลักฐานที่ไดพบตนไมสามารถ
แปลความหมายไดชัดแจงก็ดี ก็ทําใหเกิดความเห็นแตกตางและขัดแยงกันขึ้น
ในพระสูตรนั้น แมวาทานจะไมไดใหคําจํากัดความและแสดงความหมาย
ไวโดยตรง แตก็มีขอความประกอบและพุทธพจนตรัสสอนในบางกรณี ที่จะชวยสอง
ใหเห็นความหมายของตัณหา ๓ อยางชัดเจนขึ้นได ในที่นี้ จึงจะแสดงหลักฐานทั้ง
ฝายพระสูตร พระอภิธรรม และคําอธิบายของอรรถกถา เพื่อผูศึกษาจะไดพิจารณา
อยางกวางขวาง
ตัณหาสูตร ในอิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๖/๒๖๘) เปนพระบาลีแหงหนึ่งที่
พระพุทธเจาทรงจําแนกตัณหา ๓ อยาง ไว ณ ที่นี้ แมวาพระองคจะมิไดทรงแสดง
ความหมายของตัณหาแตละอยางไวโดยตรง แตก็ไดตรัสขอความเปนคาถา ซึ่งอาจ
ใชประกอบในการที่จะเขาใจความหมายตอไป
พระสูตรนี้ เมื่อแปลตรงไปตรงมาตามคําศัพทเทาที่มี โดยยังไมนําเอา
คําอธิบายเสริมความของอรรถกถาเขาไปปรุง จะไดดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเหล่านี้มี ๓ ประการ, ๓ ประการ
เป็นไฉน? ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ภิกษุ
ทั้งหลาย ตัณหา ๓ ประการ ดั่งนี้แล...

๑๖๔

พุทธธรรม
“ชนทั้งหลายผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือตัณหา มีจิตยินดีใน
ภพและอภพ (ภวาภเว). พวกเขาพัวพันด้วยเครื่องผูกของมาร
ไม่มีความลุโล่งโปร่งใจ เป็นสัตว์ไปสู่สงสาร ถึงความเกิดและความ
ตาย. ส่วนชนเหล่าใด กําจัดตัณหาได้แล้ว เป็นผู้ปราศจากตัณหา
ในภพและอภพ (ภวาภเว) บรรลุความสิ้นอาสวะ, ชนเหล่านั้น
เป็นผู้ถึงฝั่งแล้วในโลก.”

อีกสูตรหนึ่ง ในอิติวุตตกะนั้นเอง ชื่อ ทิฏฐิสูตร (ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๗/๒๖๓)
มุงแสดงเรื่องทิฏฐิ ๒ ซึ่งหมายถึง ภวทิฏฐิ และวิภวทิฏฐิ แตเนื้อหาที่ตรัสเปนการ
แสดงภวตัณหาและวิภวตัณหาไปดวยในตัว ขอแปลมาใหดูทั้งสูตร ดังนี้
“ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย เทพและมนุ ษ ย์ ท ั ้ ง หลาย ถู ก ทิ ฏ ฐิ ๒
จําพวก เข้าครองใจแล้ว พวกหนึ่งติดล้าอยู่ พวกหนึ่งวิ่งเลยไป
เสีย ส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็น
“ภิกษุทั้งหลาย พวกหนึ่งติดล้าอยู่เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ)
เทพและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้มีภพเป็นที่ยินดี (ภวารามา)
รื่นรมย์ในภพ (ภวรตา) บันเทิงในภพ (ภวสัมมุทิตา), เมื่อ
ตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งภพ (ภวนิโรธ) จิตของเทพ
และมนุษย์เหล่านั้น ย่อมไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งแน่วลง
ไม่น้อมดิ่งไป, พวกหนึ่งติดล้าอยู่อย่างนี้.
“ภิกษุทั้งหลาย พวกหนึ่งวิ่งเลยไป เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ)
คนพวกหนึ่ง อึดอัดระอา รังเกียจอยู่ด้วยภพนั่นแหละ จึงพรํ่า
ชื่นชมวิภพ (หรือจึงยินดียิ่งซึ่งวิภพ = วิภวํ อภินนฺทนฺติ, วิภวะ
หรือ วิภพ = ความปราศจากภพ อรรถกถา อิติ.อ.๒๓๓ ไขความ
วา = อุจเฉทะ แปลวา ความขาดสูญ) ว่า นี่แน่ะท่านเอย นัยว่า
หลั งจากร่ างกายแตกทํ า ลายตายไปแล้ ว อั ต ตานี้ ก ็ จะขาดสู ญ
มลายสิ้น, นี่ละคือภาวะสุดประเสริฐ, นี่ละคือภาวะดีเยี่ยม, นี่ละ
คือภาวะที่เป็นของแท้, พวกหนึ่งวิ่งเลยไปอย่างนี้.
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“ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย พวกที ่ ม ี ต าจึ ง มองเห็ น เป็ นอย่ า งไร?
(กล่าวคือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมมองเห็นสภาพภพ (ภูต
อรรถกถาวา = ขันธ ๕) โดยความเป็นสภาพภพ (คือเห็นตาม
สภาวะที่เป็นจริง), ครั้นเห็นสภาพภพโดยความเป็นสภาพภพแล้ว
ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติด (นิพพิทา) เพื่อหมดใคร่ (วิราคะ)
เพื่อนิโรธแห่งสภาพภพนั้น, ส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นอย่างนี้....
“ผู้ใดเห็นสภาพภพโดยความเป็นสภาพภพ และ
เห็นสภาวะที่ล่วงพ้นสภาพภพ, ผู้นั้นย่อมน้อมใจดิ่ง
ไปในภาวะที่เป็นจริง เพราะหมดสิ้นภวตัณหา, ถ้าเขา
กําหนดรู้สภาพภพ เขาจะเป็นผู้ปราศตัณหา ทั้งใน
ภพและอภพ (ภวาภเว), เพราะความหมดภพแห่ง
สภาพภพ ภิกษุทั้งหลายจะไม่มาสู่ภพอีก..”
ในพระสูตรนี้ มีขอสังเกตสําคัญที่ควรกลาว ณ ที่นี้ ๒ ประการ คือ
๑. พระพุทธเจาตรัส ตัณหา และทิฏฐิ ควบคูไปดวยกัน เพราะเปนของ
เนื่องกัน อิงอาศัยกัน คนพวกหนึ่งยินดีในภพ ปรารถนาภพ (ภวรม, ภวอภิรม =
ภวตัณหา) และมีความเห็นยึดติดถือมั่นวา ภพนั้นเปนที่นายินดี เปนที่รองรับความ
ยั่งยืนของอัตตา เปนสภาพที่นาปรารถนา (ภวทิฏฐิ) สวนคนอีกพวกหนึ่งเกลียด
ชังภพ ชื่นชมยินดีวิภพ ปรารถนาความขาดสูญ (วิภวอภินันท = วิภวตัณหา)
และมีความเห็นเชื่อถือยึดถือวา อัตตาจะขาดสูญ (วิภวทิฏฐิ = อุจเฉททิฏฐิ)
๒. ความในพระสูต ร แสดงความแตกต า งระหว า ง วิ ภ วะ หรื อ วิ ภ พ
(ความปราศจากภพ ไมมีภพ หมายถึง ความขาดสูญ) ซึ่งเปนที่ยึดถือของความเห็น
ผิด กับ ภวนิโรธ (ความดับภพ) ซึ่งเปนคําสอนและเปนสภาวะที่พึงมุงหมายในพุทธ
ธรรม
วิภวะ หรือวิภพ เปนสภาวะที่ตรงขามกับภวะ หรือภพ เปนปลายสุดสอง
ขาง ที่ทรงมุงอธิบายในพระสูตรนี้วา คนพวกหนึ่งติดลาอยูปลายสุดดานภพ อีกพวก

๑๖๖

พุทธธรรม

หนึ่งวิ่งเลยเถิดไปยังปลายสุดดานวิภพ พระพุทธเจาตรัสสอนใหหลีกเวนปลายสุดทั้ง
สองดานนั้น สิ่งที่พระองคทรงสอนใหมุงหมาย คือ ภวนิโรธ ซึ่งไมใชทั้งสองอยางนั้น
เปนเรื่องกลางๆ ตามสภาวะ
ถาเขาใจเรื่องนี้ ก็จะเขาใจเรื่องมัชเฌนธรรมเทศนา และมัชฌิมาปฏิปทา
ตัณหา กับทิฏฐินั้น เปนองคธรรมตางอยาง แตใกลชิด อยูในชุดเดียวกัน
อิงอาศัยกัน เมื่อเห็นวาอยางใดดี ก็อยากไดอยางนั้น เมื่ออยากไดอยางใด ก็จะเห็น
จะมองใหเปนอยางนั้น โดยเฉพาะในเมื่อปฏิบัติตอสิ่งที่ไมรู ซึ่งเปนเรื่องของความคิด
ปรุงแตง ดังนั้น ในความหมายของตัณหา ที่จะยกมาแสดงตอไปนี้ ทานจึงนําเอา
ทิฏฐิมาชวยอธิบายตัณหาดวย วาตัณหาอยางนั้นคือความอยากที่ประกอบดวยทิฏฐิ
อยางนั้น แตกระนั้นก็ตองตระหนักวา ตัณหากับทิฏฐิก็ยังคงเปนองคธรรมคนละ
อยาง ตัณหาก็อยางหนึ่ง ทิฏฐิก็อยางหนึ่ง หรือความอยากก็อยางหนึ่ง ความเห็นก็
อยางหนึ่ง
ในปุราเภทสูตร ในสุตตนิบาต (ขุ.สุ.๒๕/๔๑๗/๕๐๑) มีขอความในคาถา
หนึ่ง พรอมทั้งคําอธิบายในมหานิทเทส และในอรรถกถา ซึ่งจะชวยใหเขาใจ
ความหมายของภวตัณหาและวิภวตัณหาชัดเจนยิ่งขึ้น ขอความในพระสูตรตอนนั้น
วา
“ผู้ใดไม่มีความอิงอาศัย (คือไม่ขึ้นต่อตัณหาและทิฏฐิ), รู้
ธรรมแล้ว ไม่ขึ้นต่ออะไรๆ (คือจิตใจเป็นอิสระ), ไม่มีตัณหา
ไม่ว่าเพื่อภพ หรือเพื่อวิภพ (ภวาย วิภวาย วา ตณฺหา =
ความทะยานอยากเพื่อจะเป็น หรือเพื่อจะไม่เป็น), เราเรียกผู้
นั้นว่า เป็นผู้สงบ”
คําสําคัญในที่นี้ คือ ภวาย วิภวาย วา ตณฺหา ซึ่งแยกออกไดเปน ภวาย
ตณฺ หา (ตัณ หาเพื่อ ภพ หรื อความทะยานอยากเพื่อ จะเป น) กั บ วิภ วาย ตณฺ หา
(ตัณหาเพื่อวิภพ หรือความทะยานอยากเพื่อจะไมเปน)
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กลาวไดวา คําทั้งสองนี้ ก็คือรูปขยายหรือแยกศัพทของภวตัณหา และ
วิภวตัณหา นั่นเอง
อยางไรก็ตาม คัมภีรมหานิทเทส ซึ่งอธิบายสุตตนิบาตชวงนี้ และเปน
คัมภีรในพระไตรปฎกเชนเดียวกัน ไดไขความพระบาลีตอนนี้ (ขุ.ม.๒๙/๔๒๐/
๒๙๔) โดยอธิบายตัณหาวา ไดแก ตัณหาในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ และไขความ ภวาย และวิภวาย หลายนัย
นัยที่ ๑ วาภวาย หมายถึง ภวทิฏฐิ และ วิภวาย หมายถึง วิภวทิฏฐิ
นัยที่ ๒ วา ภวาย หมายถึง สัสสตทิฏฐิ วิภวาย หมายถึงอุจเฉททิฏฐิ
(นัยที่ ๒ วาโดยสาระก็เหมือนกับนัยแรกนั่นเอง)
นัยที่ ๓ ไขความเฉพาะแต ภวาย วาหมายความวา (ตัณหาหรือความ
ทะยานอยาก) เพื่อความเปน (ภพ) บอยๆ เพื่อความไป (คติ) บอยๆ เพื่อความอุบัติ
บอยๆ เพื่อปฏิสนธิบอยๆ เพื่อความบังเกิดแหงอัตภาพบอยๆ สวนวิภวาย ทานไมไข
ความไว แตกระนั้นก็ตาม การไขความ ภวาย ตามนัยที่ ๓ นี้ ก็เทากับเปนเครื่องชี้
บงใหแปล วิภวาย วา (ตัณหาหรือความทะยานยาก) เพื่อความไมเปน (วิภพ หรือ
ปราศจากภพ) หรือเพื่อความขาดสูญ
ในพระอภิธรรมปฎก คัมภีรไดใหคําจํากัดความตัณหาตางๆ ไว บางแหง
(อภิ.สํ.๓๔/๘๔๕/๓๒๘; อภิ.วิ.๓๕/๙๑๒/๔๘๕) อธิบายเฉพาะภวตัณหา ซึ่งในที่นั้น
มาคูกับอวิชชา วา “บรรดาองคธรรม ๒ อยางนั้น ภวตัณหาเปนไฉน? ความพอใจ
ในภพ ความยินดีในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ความปรารถนาในภพ ความเสนหา
ในภพ ความรานรนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุนในภพ อันใด นี้เรียกวา
ภวตัณหา”
อี ก แห ง หนึ่ ง (อภิ . วิ . ๓๕/๙๓๓/๔๙๔) อธิ บ ายตั ณ หาทั้ ง ๓ อย า งดั ง นี้
“บรรดาตัณหา ๓ นั้น ภวตัณหา เปนไฉน? ความใคร ความติดใคร ความยินดี
ความคลอยไปหา ความเพลิดเพลิน ความใฝรักเพลิดเพลิน ความติดใครแหงจิต ที่
เปนไปพรอมดวยภวทิฏฐิ, นี้เรียกวา ภวตัณหา. วิภวตัณหา เปนไฉน? ความใคร
ความติ ด ใคร ความยิ น ดี ความคล อ ยไปหา ความเพลิ ด เพลิ น ความใฝ รั ก

๑๖๘

พุทธธรรม

เพลิดเพลิน ความติดใครแหงจิต ที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ, นี้เรียกวา
วิภวตัณหา, ตัณหาที่เหลือนอกนั้น เรียกวา กามตัณหา (อีกนัยหนึ่ง) บรรดาตัณหา
๓ นั้น กามตัณหา เปนไฉน? ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติดใครแหงจิต ที่
ประกอบดวยกามธาตุ, นี้เรียกวากามตัณหา, ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติด
ใครแหงจิต ที่ประกอบดวยรูปธาตุและอรูปธาตุ, นี้เรียกวา ภวตัณหา, ความใคร
ความติดใคร ฯลฯ ความติดใครแหงจิต ที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ, นี้เรียกวา
วิภวตัณหา.”
ในอรรถกถาแหงอิติวุตตกะ ซึ่งอธิบายพระสูตรที่ยกมาอางขางตนนั้น
แหงแรก (อิติ.อ.๒๖๐) อธิบายคํา ภวาภเว วาหมายถึง (มีใจติดของอยู)
ในภพนอยภพใหญ และอธิบายอีกนัยหนึ่งวา ภพ หมายถึงสัสสตทิฏฐิ อภพ
หมายถึงอุจเฉททิฏฐิ เพราะฉะนั้น มีใจติดของในภพและอภพ ก็คือในสัสสตทิฏฐิ
และอุจเฉททิฏฐิ ซึ่งก็มุงหมายเอาภวตัณหา และวิภวตัณหา นั่นเอง
สวนแหงหลัง (อิติ.อ.๒๓๕) อธิบายคํา ภวาภเว วาหมายถึง ในภพนอย
และภพใหญ หรือในเพราะการเห็นความขาดสูญ เปนตน.
อรรถกถานั้นเอง อีกแหงหนึ่ง (อิติ.อ.๔๓๗) อธิบายคํา ภวาภโว วา ภว
(ภพ)=สมบัติ อภว(อภพ)=วิบัติ ภว(ภพ)=ความเจริญเพิ่มพูน อภว(อภพ)=ความ
เสื่อมหรือลดลง
ในอรรถกถาแหงสุตตนิบาต (สุตฺต.อ.๒/๔๕๑) และอรรถกถาแหงมหานิทเทส (นิทฺ.อ.๒/๔๗) ตอนที่อธิบายปุราเภทสูตรชวงที่อางขางตนนั้น ไขความตอน
สําคัญวา “ภวาย วิภวาย วาติ สสฺสตาย อุจฺเฉทาย วา.” ซึ่งแปลไดความวา (ตัณหา)
เพื่อภพ หรือเพื่อวิภพ คือ เพื่อความเที่ยงแทยั่งยืน หรือเพื่อความขาดสูญ (บางทาน
แปลเติมศัพทหรือเสริมความเพื่อใหเหมือนกับที่อื่นๆ วา เพื่อสัสสตทิฏฐิ หรือเพื่อ
อุจเฉททิฏฐิ)
อรรถกถาแหงปฏิสัมภิทามัคคอธิบายตัณหา ๓ ไวอยางชัดเจนมาก พรอม
ทั้งยกเอาคําจํากัดความในพระอภิธรรมปฎกมาอางไวอยางครบครัน และอธิบายไว
ถึง ๒ แหง

ปฏิจจสมุปบาท

๑๖๙

แห ง ที่ ห นึ่ ง (ปฏิ สํ . อ.๑๔๐) อธิ บ าย ภวตั ณ หา ที่ ม าคู กั บ อวิ ช ชาว า
“ภวตัณหา ไดแก ความปรารถนาในภพทั้งหลายมีกามภพ เปนตน แลวยกบาลีในธัมมสังคณีและวิภังคที่แสดงขางตนมาอาง (อภิ.สํ.๓๔/๘๔๕/๓๒๘; อภิ.วิ.๓๕/๙๑๒/๔๘๕; ดู
ขางตน) จากนั้นอธิบายตัณหาทั้ง ๓ อยาง โดยยกความในพระบาลีในคัมภีรวิภังคที่
แสดงแลวขางตนมาอาง (อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔; ดูขางตน) แลวอธิบายตอทายวา “แต
ในอรรถกถาทานกลาววา ราคะที่เนื่องดวยกามคุณ ๕ ชื่อวากามตัณหา, ราคะในรูปภพและ
อรูปภพ ความติดใจในฌาน ราคะที่เปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ความปรารถนาดวย
อํานาจภพ ชื่อวาภวตัณหา, ราคะที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ ชื่อวา วิภวตัณหา”
ความหมายอยางนี้ ในวรรณนาแหงสังคีติสูตร (ที.อ.๓/๒๒๙) ก็อธิบายไวอยางเดียวกัน
แหงที่สอง (ปฏิสํ.อ.๑๘๙) อธิบายตัณหา ๓ ตามลําดับดังนี้
“กามตัณหา ไดแก ตัณหาในกาม (กาเม ตณฺหา), คําวา กามตัณหานี้ เปน
ชื่อของราคะ ที่เนื่องดวยกามคุณ ๕.
“ภวตัณหา ไดแกตัณหาในภพ (ภเว ตณฺหา), คําวา ภวตัณหานี้ เปนชื่อ
ของราคะที่เปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ซึ่งเกิดขึ้นดวยอํานาจความปรารถนาภพ
เปนชื่อของราคะในรูปภพและอรูปภพ และเปนชื่อของความติดใจในฌาน.
“วิภวตัณหา ไดแก ตัณหาในวิภพ (ความไมเปน, ความปราศจากภพ,
ความขาดสูญ; วิภเว ตณฺหา), คําวาวิภวตัณหานี้ เปนชื่อของราคะที่เปนไปพรอมดวย
อุจเฉททิฏฐิ.”
คํ า อธิ บ ายอย า งนี้ มาในอรรถกถาแห ง วิ ภั ง ค ใ นพระอภิ ธ รรมป ฎ กก็ มี
(วิภงฺค.อ.๑๔๓ แตฉบับอักษรไทยที่มีใชอยูในปจจุบัน ถอยคําตกหลนไปบาง ไม
ครบถวนอยางใน ปฏิสํ.อ.)
วิ สุ ท ธิ มั ค ค ซึ่ ง เป น คั ม ภี ร ร ะดั บ อรรถกถาที่ ใ ช อ า งอิ ง กั น มากในวง
การศึกษาคนควาทางพระพุทธศาสนา และตามปกติมักอธิบายเรื่องสําคัญๆ
เหมือนกันกับอรรถกถาอื่นๆ แตสําหรับเรื่องตัณหา ๓ นี้ กลับพูดนอย โดยอธิบาย
ไวเฉพาะในตอนที่พูดถึงตัณหา ๑๐๘ ซึ่งจะใหมองเห็นแงความหมายอีกดานหนึ่ง ดัง
จะคัดมาใหดูดังนี้ (วิสุทฺธิ.๓/๑๗๙ ตรงกับ วิภงฺค.อ.๒๓๔):
“ก็แล บรรดาตัณหา (ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ
รวม ๖ อย า ง) เหล า นั้ น ตั ณ หาแต ล ะอย า งตรั ส ไว อ ย า งละ ๓ คื อ กามตั ณ หา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ตามอาการที่เปนไป.

๑๗๐

พุทธธรรม

“จริงอยู รูปตัณหานั่นเอง เมื่อยินดีอยางชนิดยินดีกาม ในเวลาที่รูปารมณ
มาสูคลองจักษุ ในเวลานั้น ชื่อวากามตัณหา. รูปตัณหานั้นแหละ ในเวลาใด เปนไป
พรอมดว ยทิฏฐิวารูป ารมณนั้นแล เที่ยงแท ยั่งยืน ในเวลานั้น ชื่อวา ภวตัณ หา
เพราะราคะที่เปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ทานเรียกวา ภวตัณหา. แตในเวลาใด รูป
ตัณหานั้นเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิวา รูปารมณนั้นแล ขาดสูญ พินาศ ในเวลา
นั้ น ชื่อ วา วิ ภ วตั ณ หา เพราะราคะที่ เ ป น ไปพร อ มด ว ยอุ จเฉททิ ฏฐิ ท า นเรี ย กว า
วิภวตัณหา” (อยางไรก็ตาม พึงดูคําอธิบายตามมติของมหาฎีกาประกอบดวย วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๘๐,๓๖๒);
คัมภีรปปญจสูทนี และสารัตถปกาสินี (ม.อ.๑/๓๐๓; สํ.อ.๒/๒๐) ก็
อธิบายไวทํานองเดียวกันนี้ แตสํานวนภาษาที่ตางออกไป อาจชวยใหเขาใจชัดเจน
ยิ่งขึ้น ผูสนใจโปรดดูตามที่อาง
เทาที่กลาวมา คงจะยุติไดวา คําอธิบายในคัมภีรสัทธรรมปกาสินี อรรถกถาแหงปฏิสัมภิทามัคค เปนขอสรุปความหมายของตัณหา ๓ ที่สมบูรณและนา
พอใจ ทั้งในแงความชัดเจน และในแงที่ครอบคลุมความหมายซึ่งทานไดแสดงไวใน
คัมภีรทั้งหลาย ทั้งระดับพระบาลี และระดับอรรถกถา ขอนําขอสรุปนั้นมาเรียบเรียง
ไวใหดูงาย ดังนี้
๑. กามตัณหา คือ ตัณหาในกาม ไดแก ราคะที่เนื่องดวยกามคุณ ๕
๒. ภวตัณหา คือ ตัณหาในภพ ไดแก ราคะ (ความติดใครปรารถนา)
ในรูปภพและอรูปภพ ความติดใจในฌาน และราคะที่เปนไปพรอม
ดวยสัสสตทิฏฐิ ซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาภพ
๓. วิภวตัณ หา คื อ ตัณ หาในวิภพ ไดแ ก ราคะที่ เปน ไปพรอ มดว ย
อุ จ เฉททิ ฏ ฐิ ซึ่ ง แสดงตั ว ออกมาในรู ป ของความปรารถนาความ
ปราศจากภพ หรือความขาดสูญ
(ขอพึงระวัง คือ จะตองระลึกไวเสมอวา วิภพ คือ ความปราศจากภพ
ความสิ้นภพ หรือความขาดสูญนั้น เปนคนละอยางกับ ภวนิโรธ ที่แปลวาความดับ
ภพ หรือความไมเกิดภพ ซึ่งเปนสภาวะที่พึงประสงค ถาไมชัด พึงพิจารณาทบทวน
พระบาลีในทิฏฐิสูตรขางตนอีกครั้งหนึ่ง)

