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บทคัดย่อ

งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 3 ประการ คื อ 1) เพื่ อ หลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาทในคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และ 3)
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักปฏิจจสมุปบาทกับการบรรลุธรรม ผลการวิจัยพบว่า
ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักการสาคัญในทางพระพุทธศาสนา ที่ได้แสดงถึง กระบวนการของกฎ
ของธรรมชาติ เป็นหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัย
ในลักษณะที่เป็นลูกโซ่ตลอดสาย ทั้งสายเกิดและสายดับ ในวิถีทางแห่งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายโดย
หลักปฏิจจสมุปบาทมีความสัมพันธ์กับองค์ธรรมที่เป็นกระบวนการ คือ ขันธ์ 5, ไตรลักษณ์ ,
อริยสั จจ์ 4 และมรรค 8 การบรรลุ ธรรม เป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุ ทธศาสนา โดยผู้
มุ่งหวังเพื่อบรรลุธรรมจะต้องเป็นผู้รู้แจ้งในอริยสัจ 4 และวิธีการฝึกหัดพัฒนาตนตามกรอบของ
อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ ผ่านกระบวนการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา เพื่อพัฒนาตนให้เข้าถึง
สภาวธรรมแห่งการบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นโสดาบันจนถึงพระนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
พระอริยสาวก
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักปฏิจจสมุปบาทกับการบรรลุธรรม พบว่า
หลักปฏิจจสมุปบาทนั้น เป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในวงจรของชีวิตมนุษย์ โดยเริ่มจากตัว
อวิชชา ตลอดจนชรา มรณะ เป็นต้น อวิชชา คือความไม่รู้ ในขันธ์ 5 พระไตรลักษณ์ มีอนิจจัง
ทุกขัง และอนัตตา มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น ที่ เป็นกฎสาคัญแห่งธรรมชาติอันเป็นสาย
เกิด ส่วนการบรรลุธรรมนั้น มีความสัมพันธ์กันกับหลักปฏิจจสมุปบาท เพราะผู้ที่จะบรรลุธรรม
ต้องเป็นผู้รู้แจ้งในกฎธรรมชาติ คือ เป็นผู้ละอาสวกิเลสและสังโยชน์ทั้งหลาย โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
เหตุปัจจัยแห่งวงจรชีวิตที่เป็นสายดับ โดยเฉพาะพั ฒนาตนถูกต้องตามหลักไตรสิกขา จนได้
บรรลุปัญญาสูงสุด คือ พระนิพพาน
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์; หลักปฏิจจสมุปบาท; การบรรลุธรรม
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Abstract
This research is of three objectives as 1) to study the Paticca-samuppada
principle in the Theravada Buddhist scriptures, 2) to study the Dhamma
attainment in the Theravada Buddhist scriptures, and 3) to analyze the
relationship between Paticca-samuppada with the Dhamma attainment.
The Paticca-samuppada is the critical principle in Buddhism demonstrating the
processes of the natural laws. They were the truths which naturally existed,
interrelated and characteristically caused a chain throughout the line both in
the line of birth and in the line of death in the course of life since birth until
death. The Paticca-samuppada principle had the relationship with Dhamma
pertaining to the processes, which were the 5 Khanda (The Five Aggregates), the
Tilakkhana (the Three Characteristics), the 4 Ariyasacca (The Four Noble Truths)
and the 8 ariyamacca (the Noble Eightfold Path). The Dhamma attainment is the
ultimate goal in Buddhism. The who expected to attain the Dhamma is required
to be enlightened in the 4 Ariyasacca and the practical method of selfdevelopment framed by the 8 Ariya-magga. This was through practicing the
Tilakkhana in order to develop oneself to reach the Dhamma state of its
attainment beginning from the stage of the Sotapanna (the first stage of noble)
until Nibbana which was the ultimate goal of Noble disciple.
In analyzing the relationship between the Paticca-samuppada principle
with the Dhamma attainment in the Theravada Buddhist scriptures, it was found
that the Paticca-samuppada principle is the process of causes in the human life
cycle. It begins with Avijja (ignorance) including aging and death and so on. Avijja
refers to ignorance in the 5 Khanda involving Aniccata (impermanence), Dukkha
(suffering) and Anattata (soullessness). There is endless rebirth, which defines
the critical laws of nature and the line of birth. As of the Dhamma attainment,
there is relationship with the Paticca-samuppada principle because the Dhamma
achievers are demanded to be enlightened with the natural laws, that is a
person who is detached with all of the asava-kilesa (mental intoxication or
canker) It does not relate to the causes of the death cycle in particular. The
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right self-development under the principle of the threefold Training until
attaining to the zenith of wisdom, that is Nibbana (the Summum Bonum of
Buddhism).
Keywords: Relationship Analysis; Paticca-samuppada Principle; the Dhamma
Attainment

บทนา

ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมมีความสาคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ถึงสภาวะที่ต่าง
ฝ่ายต่างเป็นปัจจัยให้กันและกัน โดยการอาศัยกันซึ่งกันของอวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ ธรรมทั้ง 12 ประการนี้เกิดขึ้น
และเป็นต้นเหตุของการเกิดความทุกข์ และการสืบต่อของภพชาติ และพระองค์ยังทรงแสดงใน
รูปของกฎธรรมชาติ เป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตามกาลเวลา แม้พระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ จ ะทรงอุ บั ติ ขึ้ น ในเวลาที่ ต่ า งกั น แต่ ก ฎธรรมชาติ ข องปฏิ จ จสมุ ป บาทก็ ยั ง คงอยู่
เหมือนเดิมไม่มีพระเจ้าหรือศาสดาองค์ใด บัญญัติหรือสร้างขึ้นมา ไม่เกี่ยวกับการอุบัติของพระ
ศาสดาทั้งหลาย การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงค้นพบ และได้แสดงความเป็นไป
ของปฏิจจสมุปบาท ว่าเป็นสภาวธรรมที่เป็นที่เกิดขึ้ นแห่งทุกข์ และเพื่อใช้ในการดับทุกข์ ของ
สรรพสัตว์ทั้งหลาย ดังมีพระพุทธพจน์แสดงไว้ว่า ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ
(หลัก) นั้น ก็ยังคงมีอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม คือหลักอิทัปปัจจยตา (Thai Tripitaka
16/20/33) ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดงวางเป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย
แจกแจง ทาให้เข้าใจง่ายว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขาร ทั้งปวง เป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็น
อนัตตา (Thai Tripitaka 20/576/368)
จากพุทธพจน์ที่ยกขึ้นมาแสดงนี้ จะเห็นว่า ปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นสภาวธรรมที่มีอยู่
แล้วโดย ธรรมชาติ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบที่เรียกว่าตรัสรู้ธรรม และทรงนาหลักธรรมที่ทรงตรัส
รู้ มาแสดงและวางเป็นหลัก เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา และนาไปปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ เพื่ อให้ เกิดความชัดเจนจะขออ้างถึงพุท ธประวัติในตอนที่ เจ้าชายสิทธัตถะ(พระ
โพธิสัตว์)ตัดสินใจที่จะออกบวช พระองค์ทรงทาความเพียรด้วยการทรมานร่างกายอยู่เป็นเวลา
6 ปี แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ จึงหันกลับฉันอาหารเหมือนเดิม จนถึงวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6
(วันวิสาขบูชา) พระองค์ได้ตัดสินพระทัยแน่วแน่ว่า จะนั่งบาเพ็ญบารมีที่ใต้ต้นโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้า
เนรัญชรา โดยทรงตั้งพระทัย แน่วแน่ว่า ถ้าเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตราบใด เราจักไม่
ลุกขึ้นตราบนั้น แม้ว่าเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนัง เอ็นและกระดูกก็ตามที เมื่อ
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เวลาผ่านไปตามลาดับ พระองค์ได้บรรลุญาณทั้ง 3 คือ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได้
จุตูปปาตญาณ ตาทิพย์ และญาณสุดท้ายคือ อาสวักขยญาณ สิ้นอาสวะ คือ ได้ตรัสรู้อริยสัจ 4
หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์ พระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่
ตลอด 7 วัน ภายใน 7 วันพระพุทธองค์ทรงพิจารณาธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4
หรือ หลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งมี ความหมายอันเดียวกัน พระองค์ทรงพิจารณาทั้งอนุโลมและ
ปฏิโลม คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย ฯลฯ ปฏิโลม เพราะ
อวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ...ฯลฯ
ความสาคัญของหลักปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นหลักธรรมสาคัญที่พระพุ ทธเจ้าทรง
ตรัสรู้ ไม่เพียงอธิบายให้เข้าใจในเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดขึ้นของความทุกข์ หรือความสุข
ของชีวิตเท่ านั้น แต่สามารถจะอธิบายให้เข้าใจปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ของธรรมชาติที่เกิดขึ้น
(Buddhatasa Bikkhu, 2014) ซึ่งมีการสืบต่อกันมาไม่จบไม่สิ้นรวมไปถึงความทุกข์ของสัตว์โลก
ด้วย แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นและทรงตรัสรู้ (ดับทุกข์) และสามารถดับวงจรการเกิดขึ้น
ของปฏิ จ จสมุ ป บาทได้ พระองค์ ก็ ท รงน าหลั ก ะรรมที่ พ ระองค์ ท รงตรั ส รู้ มาสั่ ง สอน
พุทธศาสนิกชน ผู้มีความสนใจให้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติตาม แต่การที่สามารถศึกษาและเข้าถึ ง
การบรรลุธรรมที่เป็นจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา เราต้องมีความเข้าใจ ปฏิจจสมุปบาท
เพราะเห็ น ปฏิ จ จสมุ ป บาทเท่ า กั บ เราเห็ น ธรรม ดั ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส ไว้ ว่ า “ผู้ ใ ด
เห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่า เห็นปฏิจจสมุปบาท” (Thai
Tripitaka 12/306/338)
จากความเป็นมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าหลักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมที่มี
ความสาคัญของพุทธศาสนาเถรวาท เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงหลักของธรรมชาติที่มีอยู่โดย
ปกติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ด้วยพระองค์เอง แล้วนามาสั่งสอนชาวโลก แสดงให้เห็นถึงความ
เป็ น มาของทุ กข์ ที่ ช าวโลกกาลั งประสพอยู่ล้ วนมี ต้ น เหตุมี ปั จจั ยมาจากอะไร ไม่ ได้ มีผู้ ใดมา
บันดาลให้เกิดขึ้น และเราสามารถจะดับทุกข์ได้ ก็ด้วยตนเองการศึกษาหลักปฏิจจสมุปบาท
เพื่อให้ทราบถึงเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดทุกข์ และสามารถดับทุกข์ได้ เรียกว่า บรรลุธรรม ตั้งแต่
ชั้นต้นคือพระโสดาบัน จนถึงพระอรหันต์ ได้โดยวิธีการใด เป็นการแสดงแก่นแท้ของคาสอนทาง
พระพุทธศาสนา (P.A. Payutto, 2001) ที่ สอนให้สาวกรู้จักการใช้การปฏิบัติตามหลักธรรม
เรื่องปฏิจจสมุปบาทและหลักธรรมที่สนับสนุนหรือขัดขวางต่อการบรรลุธรรม (Poonyanupab,
2007) ฉะนั้น ปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นหมวดธรรมหนึ่งที่มีความสาคัญในพระพุทธศาสนาสามารถ
นาไประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างมากมาย (Wannapok, 1997) ในโลกปัจจุบันพวกเรามัก
พูดถึงการเราจะทาอย่างไรให้สามารถพ้นจากความทุกข์ อยากให้ประสบแต่ความสุข การศึกษา
หลักธรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักปฏิจ จสมุปบาท เพื่อนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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แต่คนในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ ไม่สนใจที่จะศึกษาถึงเนื้อหาของธรรมะ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
เสียก่อน เราจึงมีความเข้าใจธรรมะไปในทางที่ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถนาธรรมะไปประยุกต์ใช้
ได้ เช่น การสวดวิงวอนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่ อให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องลงมือทาให้เข้าใจ
เสียก่อน
ดังนั้น ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับการบรรลุธรรม จึงเป็น
หลักการสาคัญในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งนอกจะมีศึกษาเกี่ยวกับหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่ยัง
แง่ มุ ม ที่ ยั ง ไม่ มี ผู้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ กั น หลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาทกั บ บรรลุ ธ รรมว่ า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
นาไปเผยแผ่ และจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความสนใจ ในเรื่องหลักปฏิจจสมุปบาทและการ
บรรลุธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาหลักปฏิจจสมุปบาทในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
2. เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักปฏิจจสมุปบาทกับการบรรลุธรรม

วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาเนื้อหาจาก
พระไตรปิ ฏ ก คั ม ภี ร์ อ รรถกถา ฏี ก า งานวิ ช าการ และงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย ผู้วิจัย
ได้จัดขั้นตอนแห่งการดาเนินการวิจัย (Research Process) ดังต่อไปนี้
1.ขั้น ตอนที่ หนึ่ ง การศึกษาข้อมู ล ขั้น ปฐมภู มิ (Primary sours) จะศึกษาข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก และเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary sources) อรรถกถาพระไตรปิฎก รวมทั้ง
หนั ง สื อ ข้ อ เขี ย น งานวิ จั ย และบทความต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ปฏิจจสมุปบาทกับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งมีประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจ ได้แก่
ความหมายของปฏิจจสมุป บาทและการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ความเป็นมา
ของปฏิ จ จสมุ ป บาทและการบรรลุ ธ รรมในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท องค์ ป ระกอบของ
ปฏิจจสมุปบาทและการบรรลุธรรมที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท
2. ขั้นตอนที่สอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกัรบการบรรลุธรรม ซึ่ง
มี ป ระเด็ น ที่ ผู้ วิ จั ย สนใจ ได้ แ ก่ ความเป็ น มาของปฏิ จ จสมุ ป บาท ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ปฏิจจสมุปบาทกับการบรรลุธรรม บุคคลผู้เป็นมูลเหตุของความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาท
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และการบรรลุธรรมที่ ปรากฏในพระพุท ธศาสนาเถรวาท และผลที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์
ระหว่างของปฏิจจสมุปบาทและการบรรลุธรรม
3. ขั้นตอนที่สาม สรุปผลการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ตามลาดับ และ
นาเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอต่อไป

ผลการวิจัย

1. หลักปฏิจจสมุปบาทในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
ความหมายของ “ปฏิ จ จสมุ ป บาท” มาจากค าว่ า ปฏิ จ จะ กั บ สมุ ป บาท ปฏิ จ จ
หมายถึง กิริยาอาการที่อาศัยกัน และสมุปบาท การเกิดขึ้นโดยชอบ หมายถึง กิริยาอาการที่
อาศัยกัน และสมุปบาท หมายถึง การเกิดขึ้นโดยชอบ เมื่อรวมกันปฏิจจสมุปบาทจึงหมายถึง
ปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นโดยชอบ (Thai Tripitaka 13/330/407) โดยธรรมที่อาศัยกันและกัน
เกิดขึ้น คือ อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณ
เป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย
ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี เพราะตัณหา
เป็น ปัจจัย อุปาทานจึงมี เพราะอุป าทานเป็ น ปัจจัย ภพจึงมี เพราะภพเป็ นปั จจัย ชาติจึงมี
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา ความแก่) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ความ
คร่าครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความทุกข์ใจ) และอุปายาส (ความคับแค้นใจ) จึงมี
การเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ทั้งมวล (Thai Tripitaka 35/225/219)
นอกจากนี้แล้วในปัจจยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลายจะ
เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (ความจริง) นั้นก็คงอยู่ ยังคงเป็นธัมมฐิตา ธัมมนิยามตา อิทัปปัจจยตา
ตถตา อวิตฺถตา อนัญญตา” (Thai Tripitaka 16/20/34) จะเห็นว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามักจะ
ตรัสเรื่อง ปฏิจจสมุปบาทกับพุทธบริษัทด้วยคาที่เข้าใจกันในกลุ่มของพุทธบริษัท เช่น ปัจจยา
การ (ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น) (Thai Tripitaka 16/71/156) ธรรมฐิติ (ความตั้งอยู่เป็นธรรมดา)
ธรรมนิยาม (ความแน่นอนเป็นธรรมดา) (Thai Tripitaka 14/421/476) อิทัปปัจจยตา (สิ่งนี้
เป็นปัจจัยต่อสิ่งนี้) (Thai Tripitaka 4/7/11) ตถตา (ความเป็นจริงของธรรม) อวิตถตา (ความ
ไม่คลาดเคลื่อน) และอนัญ ญถตา (ความไม่เป็นอย่างอื่น) (Thai Tripitaka 16/20/35) ธรรม
ทั้งหลายอาศัยกันและกันยังผลธรรมให้เกิดขึ้นสืบเนื่องกัน หรืออาการที่เป็นปัจจัยแก่กันได้ (
P.A. Payutto, 2016) ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในทางพระพุทธศาสนา ที่ได้แสดงถึงกระบวนการ
ของกฎของธรรมชาติ เป็นหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสั มพันธ์เป็นเหตุ
ปัจจัยในลักษณะที่เป็นลูกโซ่ตลอดสายในวิถีทางแห่งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย โดยหลักปฏิจจสมุป
บาทมีความสัมพันธ์กับองค์ธรรมที่เป็นกระบวนการ เป็นธรรมที่อาศัยซึ่งกันและยังผลธรรมให้
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เกิ ด ขึ้ น โดยปั จ จั ย ทั้ ง 12 อย่ างนี้ เป็ น เหตุ ปั จ จั ย ซึ่ งกั น และกั น และแต่ ล ะอย่ างก็ ท าหน้ า ที่
อุปการะธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น และอุปการะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น แล้วให้มีความ
เจริญตั้งมั่นยิ่งๆ ขึ้นไป การหมุนเวียนของปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดและทั้งฝ่ายดับ ปัจจุบันภพ
เกิดขึ้นไดเพราะ อาศัยการสืบทอดเหตุปจจัยของปฏิจจสมุปบาท องคธรรม 12 ที่อาศัยกันและ
กัน ผลธรรมจึงเกิดขึ้น สวนการสืบทอดเหตุปัจจัยให้ ข้ามภพ ข้ามชาติอย่างต่อเนื่องนั้น
โดยสรุปหลักปฏิจจสมุปบาท ถือเป็นเรื่องยากในการเข้าใจองค์ธรรมทั้งหลายที่มีความ
เกี่ยวข้องกับหลักปฏิจจสมุปบาท ไม่ว่าเป็นเรื่องของขันธ์ 5, พระไตรลักษณ์ , อริยสัจจ์ 4 และ
มรรคมีองค์ 8 เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นธรรมที่สัมพันธ์กันกับหลักปฏิจจสมุปบาท เพราะอาศัย
หลักการสืบทอดเหตุป จจัย ดังนั้น องคธรรม 12 ของปฏิจจสมุปบาท เมื่อนามาพิจารณาใน
รูปแบบของการแสดงปฏิจจสมุปบาท มี 2 อย่าง คือ (1) ปฏิจจสมุปบาทฝ่านอนุโลม (ฝ่ายเกิด)
และ (2) ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายปฏิโลม (ฝ่ายดับ) ด้วยเหตุนี้ การแสดงปฏิจจสมุปบาทของพระ
สัมมา-สัมพุทธเจา มี 4 อย่าง คือ (1) จากต้นจนถึงปลาย (2) จากกลางไปถึงปลาย (3) จาก
ปลายจนถึงต้น (4) จากกลางจนถึงต้น พระอริยบุคคล 4 คือ ผู้ละกิเลสได้ตามลาดับ ตั้งแต่ พระ
โสดาบันจนถึงพระอรหันต์ ซึ่งละกิเลสไดโดยเด็ดขาด
2. การบรรลุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
ผลการวิ จั ย พบว่ า การบรรลุ ธ รรมในพระพุ ท ธศาสนาเป็ น จุ ด หมายสู ง สุ ด ในทาง
พระพุ ท ธศาสนา โดยค าว่ า บรรลุ หมายถึ ง พรอม ถึ ง ถู ก ต้ อ ง ท าให้ แ จ้ ง (Thai Tripitaka
31/198/322) และคาว่า ธรรม หมายถึ ง พระสัทธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไดแก
ปฏิจจสมุปบาท หรือ อริยสัจ 4 เมื่อนาคาสองคา มารวมกันจึงแปลว่า การถึง หรือการรู แจ้ง
ในปฏิ จ จสมุ ป บาท หรื อ อริ ย สั จ 4 (Thai Tripitaka 30/110/371) ข้ า ถึ ง โลกุ ต ตรธรรม 9
ประการ คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 การบรรลุธรรมหมายถึง พระสัทธรรมที่พระสัมมาสัม
พุ ท ธเจ้ า ทรงตรั ส รู้ คื อ การเกิ ด ปั ญ ญาเห็ น แจ้ ง ในหลั ก โลกุ ต ตรธรรม 9 (Thai Tripitaka
31/43/511-512) และอริยสัจ 4 (Thai Tripitaka 19/1091/505-606) ขั้นอันสูงสุด หมายถึง
การบรรลุวิชชา 3 และวิมุ ตติ ส าเร็จเป็ นพระอริยบุ คคล 4 ประเภท คือ พระโสดาบัน พระ
สกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ พุทธศาสนามีคาที่ใช้ในการบรรลุธรรม เช่นปฏิเวธ:
ความแทงตลอด (มรรคปัญญา), ปัตติ: ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว, อภิสมโย: ความถึงพร้อมเฉพาะ, สัจฉิ
กิริยา: การทาให้แจ้ง, ญาณทัสสนะ: รู้เห็นด้วยปัญญา, วิโมกข์: ความหลุดพ้น เป็นต้น การบรรลุ
ธรรมเป็นเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนา เพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน คือการดับทุกข์พร้อมด้วย
ตัณหา และกองทุกข์ทั้งปวง เข้าสู่โลกุตตรธรรม (P.A. Payutto, 2016)
โดยสรุป การบรรลุธรรมตามพระสัทธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้
ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในหลักโลกุตตรธรรม 9 และอริยสัจ 4 ขั้นสูงสุด คือบรรลุวิชชา 3 และ
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วิมุตติ สาเร็จเป็นพระอริยบุคคล 4 ประเภท คือ (1) พระโสดาบัน (2) พระสกทาคามี (3) พระ
อนาคามี และ (4) พระอรหันต์ พุทธศาสนามีคาที่ใช้ในการบรรลุธรรม เช่น ปฏิเวธ: ความแทง
ตลอด (มรรคปัญญา), ปัตติ: ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว, อภิสมโย: ความถึงพร้อมเฉพาะ, สัจฉิกิริยา:
การทาให้แจ้ง, ญาณทัสสนะ: รู้เห็นด้วยปัญญา, วิโมกข์: ความหลุดพ้น เป็นต้น การบรรลุธรรม
เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน คือ การดับทุกข์พร้อมด้วย
ตัณหา และกองทุกข์ทั้งปวง เข้าสู่โลกุตตรธรรม
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักปฏิจจสมุปบาทกับการบรรลุธรรม
ผลการวิจัย พบว่า หลักปฏิจจสมุปบาทนั้น เป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในวงจรของ
ชีวิตมนุษย์ โดยเริ่มจากตัวอวิชชา ตลอดจนจชรา มรณะ เป็นต้น อวิชชา คือความไม่รู้ ในขันธ์ 5
พระไตรลักษณ์ มีอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น ที่เป็นกฎสาคัญ
แห่งธรรมชาติอันเป็นสายเกิด ส่วนการบรรลุธรรมนั้นมีความสัมพันธ์กันกับหลักปฏิจจสมุปบาท
ในฐานะเป็นเครื่องเกื้อหนุน เพราะผู้ที่จะบรรลุธรรมต้องเป็นผู้รู้แจ้งในกฎธรรมชาติ คือ เป็นผู้ละ
อาสวกิเลส และสังโยชน์ทั้งหลาย โดยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยแห่งวงจรชีวิตที่เป็นสายดับ โดย
การพัฒนาตนถูกต้องตามหลักไตรสิกขา จนได้บรรลุปัญญาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา โดยมี
ลักษณะที่สัมพันธ์กันดังนี้
ความสัมพันธ์กับการบรรลุธรรมขั้นพระโสดาบัน คือ ผู้ถึงกระแสสู่พระนิพพาน เป็นผู้
ละสังโยชน์ได้ 3 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ในระดับพระโสดาบัน แม้จะละ
สังโยชน์ 3 ข้อ คาว่า สังโยชน์ หมายถึง เครื่องผูก หมายถึง กิเลสที่ผูกใจสัตว์ หรืออกุศลธรรมที่
ผูกมัดสัตว์ไว้กับ ทุกข์ในสังสารวัฏฏะ เหมือนผูกเทียมสัตว์ไว้กับรถ เรียกว่า โอรัมภาคิยสังโยชน์
ที่เป็นสังโยชน์ เบื้องต่า ส่วนนลักษณะของปฏิจจสมุปบาทที่ความสัมพันธ์กันกับการบรรลุธรรม
คือ หลักอินทรีย์ 5 เป็นหลักธรรมที่ช่วยส่งเสริมธรรมอันฝักฝ่ายแห่งกุศล คือ อิทธิบาท 4 คือ
สัทธินทรีย์ ความศรัทธาช่วยส่งเสริมฉันทะ ความพอใจในอิทธิบาท วิริยินทรีย์ ช่วยส่งเสริมวิริยะ
ความเพียรในอิทธิบาท สมาธินทรีย์ช่วยส่งเสริมจิตตะความตั้งใจในอิทธิบาท ปัญญินทรีย์ ช่วย
ส่งเสริม วิมังสา ความเอาใจใส่ในสิ่งนั้นในอิทธิบาท การพิจารณาใคร่ครวญ ในอิทธิบาท 4 ก็เป็น
การส่งเสริม สตินทรีย์ หลักธรรมเป็นฝ่ายกุศลมีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ความสัมพันธ์กับการบรรลุพระสกทาคามี หรือ สกิทาคามี เป็นผู้กลับมาเพียงครั้งเดียว
เป็นชื่อเรียก พระอริยบุ คคลลาดับที่ 2 ใน 4 ประเภท ที่เรียกว่า “ผู้กลับมาเพียงครั้งเดียว”
หมายถึง พระสกิทาคามี จะเกิดในกามาวจรภพอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็จะถึงพระนิพพาน ผู้
ได้บรรลุสกทาคามิผล โดยผู้จะบรรลุนั้นต้องเป็นผู้ที่ละสังโยชน์เบื้องต่า 3 เช่นเดียวกับพระ
โสดาบัน อีกทั้งทาสังโยชน์เบื้องต่าอีกสองประการที่เหลือให้เบาบางลงด้วย ได้แก่ (1) กามราคะ
และ (2) ปฏิ ฆ ะ ส่ ว นลั ก ษณะปฏิ จ จสมุ ป บาทที่ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การบรรลุ ธ รรมของพระ

234 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)
สกทาคามี คือมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการละสภาวธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับการบรรลุ
ธรรม คือ สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนา โดยผู้บรรลุธรรมขั้นพระสกทาคามี คือ ผู้กลับมาอีกครั้ง
เดียวเป็นผู้ละสังโยชน์ได้ 3 ครั้งบรรลุเป็นพระโสดาบัน และทาราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง
พระสกทาคามี 3 ประเภท คือ (1) ผู้ได้บรรลุผลนั้นในกามภพ (2) ผู้ได้บรรลุผลนั้นในรูปภพ
และ (3) ผู้ได้บรรลุผลนั้นในอรูปภพ
สาหรับความสัมพันธ์กับการบรรลุพระอนาคามี คือ ผู้ไม่มาเกิดอีก หมายความว่าจะไม่
กลับมาเกิดในกามาวจรภพอีก แต่จะเกิดในพรหมโลก อีกเพียงครั้งเดียว แล้วจะนิพพานจาก
พรหมโลกนั้นเลย อนาคามี เป็นชื่อเรียกของ พระอริยบุคคลประเภทที่ 3 เป็นผู้ละสังโยชน์เบื้อง
ต่า กล่าวคือ (โอรัมภาคิยสังโยชน์) ทั้ง 5 ประการ ได้แล้ว แต่งยังเหลือสังโยชน์เบื้องสูง โดยโอ
รัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องต่า หรือขั้นหยาบ) 5 อย่าง ได้แก่ (1) สักกายทิฏฐิ (2) วิจิกิจฉา
(3) สี ลั พ พตปรามาส (4) กามราคะ (5) ปฏิ ฆ ะ และส่ ว นลั ก ษณะของปฏิ จ จสมุ ป บาทที่
ความสัมพันธ์กับการบรรลุธรรมของพระอนาคามี คือ การละอุปาทาน คือความยึดติดถือมั่นใน
เวทนาที่ ช อบหรื อ ชั ง และภาวะชี วิ ต ที่ อ านวยเวทนาเข้ า มาผู ก พั น กั บ ตั ว การเทิ ด ค่ า ถื อ
ความสาคัญของภาวะและสิ่งต่าง ๆ ในแนวทางที่เสริมหรือสนองตัณหาของตน โดยตัวอุปทาน
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสว่า อุปาทาน คือ โลภเจตสิก และทิฏฐิเจตสิก มี 4 ประการ คือ
(1) กามุปาทาน ความยึดมั่นในวัตถุกาม (2) ทิฏฺฐุปาทาน ความยึดมั่นในการเห็นผิด (3) สีลัพพ
ตุปาทาน ความยึดมั่นในการปฏิบัติผิด และ (4) อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในขันธ์ 5 ของตน
โดยสรุป การบรรลุธรรมของพระอนาคามี คือผู้ไม่เวียนกลับมาอีกเป็นผู้ละสังโยชน์เบื้องต่าได้ 5
ได้แล้ว คือ สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ ซึ่งพระอนาคามี 5 ประเภท
ได้แก่ (1) อันตราปรินิพพายี คือ ผู้ปรินิพพานในระหว่างเกิดในสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งแล้ว อายุ
ยั งไม่ ถึ งกึ่ งของอายุ ผู้ เกิ ด ในชั้ น สุ ท ธาวาสก็ ป ริ นิ พ พาน (2) อุ ป หั จ จปริ นิ พ พายี คื อ ผู้ เกิ ด ใน
สุ ท ธาวาสชั้ น ใดชั้ น หนึ่ งแล้ ว จวนจะถึ งปริ นิ พ พาน คื อ อายุ พ้ น กึ่ งแล้ ว จวนจะถึ งสิ้ น อายุ จึ ง
ปรินิพพาน (3) อสังขารปรินิพพายี คือผู้บรรลุพระอรหัตผลโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมาก (4)
สสังขารปรินิพพายี คือผู้จะปรินิพ พานโดยใช้ความเพียรมาก และ (5) อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
คือผู้มีกระแสสูงขึ้นไปจนถึงชั้น อกนิฏฐภพ คือเกิดในสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งแล้ว ก็เกิดเลื่อน
ต่อไปจนถึงชั้นอกนิฏฐภพ แล้วจึงปรินิพพานในชั้นอกนิฏฐภพนั้น
สาหรับหลักปฏิจจสมุปบาทที่มีความสัมพันธ์กับการบรรลุพ ระอรหันต์ โดยการบรรลุ
ธรรมขั้นพระอรหันต์ ผู้บรรลุธรรมระดับที่ 4 เป็นระดับสุดท้าย ผู้ได้บรรลุธรรมระดับนี้ เป็นผู้
หมดสิ้นอาสวะกิเลส อย่างไรก็ตามตัว “วิปัสสนูปกิเลส 10” เป็นสิ่งที่ทาให้วิปัสสนาหม่นหมอง
จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติชอบ พากเพียรไม่ท้อถอยเป็นกิเลสอย่างละเอี ยด จะเกิดกับผู้เริ่มต้นบาเพ็ญ
วิปัสสนาจะไม่เกิดขึ้นกับ (1) พระอริยสาวกผู้บรรลุปฏิเวธแล้ว (2) ผู้ปฏิบัติผิด เริ่มต้นมาแต่ศีล
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วิบั ติ (3) ผู้ละทิ้ งกัม มั ฏ ฐาน และ (4) บุ คคลเกียจคร้าน แม้ ปฏิ บัติถูกต้องมาแต่เริ่มต้นมี 10
ประการ ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้วิปัสสนาญาณอ่อน ๆ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ไม่เคยประสบมา
ก่อน ทาให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิด เป็นอันคลาดเคลื่อนจากวิปัสสนาวิถี คือพลาดจากทางวิปัสสนา
แล้วทิ้งกรรมฐานเดิมเสีย แล้วนั่งชื่นชมอุปกิเลสที่เกิดขึ้น อุปกิเลสเป็นปัจจัยให้ขบวนการเกิดขึ้น
ของปฏิจจสมุปบาทมีขึ้น คือ เมื่ออวิชชา คือความเห็นผิดเกิดขึ้นย่อมเป็นปัจจัยให้สังขาร (การ
ปรุงแต่ง) เกิดขึ้น และสังขารย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ...จนถึงอุปาทานย่อมเป็นปัจจัยให้
เกิดภพชาติไม่มีที่สิ้นสุด

ข้อเสนอแนะ

จากการวิ จั ย เรื่ อ ง “การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปฏิ จ จสมุ ป บาทกั บ การ
บรรลุธรรม” ผู้วิจัยพบว่ามีข้อมูลสาคัญหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์จึงขอเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ส าหรั บ การน าหลั ก ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างปฏิ จ จสุ ป บาทกั บ การบรรลุ ธรรมในทาง
พระพุทธศาสนานั้น ไม่ว่าจะเป็นการบรรลุธรรมของพระอนาคามี ขึ้นอยู่กับการละสังโยชน์เป็น
เกณฑ์และเป็นการแบ่งระดับการละกิเลสของพระอริยบุคคลตามลาดับ คือ ตั้งแต่พระโสดาบัน
ละสังโยชน์ 3 ได้แ ก่ สั ก กายทิ ฏ ฐิ วิจิกิจฉา สีลัพ พั ต ปรามาส พระสกทาคามี ละสั งโยชน์ 3
เหมือนพระโสดาบัน แต่สามารถปฏิบัติตนทาให้ตัว ราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลง อันเป็นธรรม
ที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ ตัณหาย่อมเจริญ ตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส จึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์จึงมี และ
พระอนาคามี ละสังโยชน์ 5 อย่างได้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ และ
ปฏิฆะ จะเป็นความสัมพันธ์กับบรรลุธรรมในระดับพระอรหันต์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการ
ฝึกหัดพัฒนาปัญญาในทางพระพุทธศาสนา
อย่างไรก็ตาม สาหรับการนาไปใช้เพื่อพัฒนาปัญญาเพื่อให้บรรลุขั้นสูงสุดนั้น สิ่งสาคัญ
สุดต้องศึกษาหรือปฏิบัติตามกระบวนการแห่งไตรสิกขา สามารถทาให้ บริบูรณ์ในขั้นศีล ขั้น
สมาธิ และขั้นปัญญา โดยหลักไตรสิกขา ถือเป็นข้อธรรมที่ควรศึกษา เป็นข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา
การฝึกฝนอบรมตนให้ครบทั้ง 3 อย่างคือ (1) อธิสีลสิกขา คือศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติให้
ถูกต้องดีงาม ให้ถูกต้องตามหลักจุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึ งปฏิบัติอยู่ในหลักมัชฌิม
ศี ล และมหาศี ล ตลอดถึ ง ปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นหลั ก อิ น ทรี ย สั ง วร สติ สั ม ปชั ญ ญะ และสั น โดษ
(2) อธิจิตตสิกขา คือศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ ได้แก่การบาเพ็ญสมถกรรม
ฐานของผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์จนได้บรรลุฌาน 4 (3) อธิปัญญาสิกขา คือศึกษาเรื่องปัญญา
อบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ได้แก่การบาเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน

236 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
สาหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไปนั้น จาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสุปบาทกับ
การบรรลุธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น ไม่ว่าจะเป็นการบรรลุธรรมของพระอนาคามี ขึ้น อยู่
กับการละสังโยชน์เป็นเกณฑ์และเป็นการแบ่งระดับการละกิเลสของพระอริยบุคคลตามลาดับ
คือ ตั้งแต่พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และการบบรรลุธรรมในระดับพระอรหันต์
มีข้อเสนอในการวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการบรรลุธรรมของกลุม่ ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
เถรวาทอย่างเดียวกัน
2) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์กับการบรรลุธรรมของพระสงฆ์สาวกในปัจจุบัน
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