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ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

กองตํารวจคณะธรรมทาน 
แปลและรอยกรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมทานมูลนิธิ  จัดพิมพดวยดอกผลทุนพระยาลัดพลีธรรม
ประคัลภ 

เปนหนังสืออันดับที่สาม ในหนังสือชุด  “ลัดพลีธรรมประคัลภ
อนุสรณ” 

เปนการพิมพครั้งที่ ๑  ของหนังสือนี้ 
จํานวน ๑,๕๐๐ ฉบับ 

(ลิขสิทธ์ิไมสงวนสําหรับการพิมพแจกเปนธรรมทาน,สงวนเฉพาะการพิมพจําหนาย) 
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คณะธรรมทาน  ไชยา 
จัดพิมพ 

พิมพครั้งที่หนึ่ง  กันยายน  ๒๕๒๑ 
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การรอยกรองและจัดทําหนังสือเลมนี้ 

อุทิศ 
เปนถามพลี  แตบรรดาพระอรหันตสาวก 

ของพระผูมีพระภาคเจา 
และ 

เพ่ือเปนกําลังใจและแนวทาง  แตเพ่ือนสัตวผูขุดคนขุมทรัพย 
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ใจความสําคัญ 
เปนการรวบรวมเรื่อง อทัปปจจยตา ในสวนของปฏิจจสมุปบาทมา 
อยางครบถวน  เพียงพอที่จะศึกษาเรื่อง  ปฏิจจสมุปบาท  อยาง 
ชัดแจงถึงที่สุด  ใหสมกับพระพุทธภาษิตที่วา “ผูใดเห็นปฏิจจสมุป 
บาทผูนั้นเห็นธรรม,  ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต”  ดังที่ปรากฏ  
อยูในหนังสือเลมนี้แลว.  นับเปนการเห็นพระพุทธองคในภาษา 
ธรรมซึ่งเกื้อกูลแกการบรรลุมรรคผลนิพพาน  เปนอยางยิ่ง. 
 

-ผูรวบรวม 
 

มีปทานุกรมคําสําคัญ,  ลําดับหมวดธรรม  อยูทายเลม. 
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อักษรยอ 
(เพื่อความสะดวกแกผูที่ยังไมเขาใจเรื่องอักษรยอที่ใชหมายแทนชื่อคัมภีร  ซึ่งมีอยูโดยมาก) 

มหาวิ.วิ.มหาวิภังค    วินัยปฏก 
ภิกฺขุนี.วิ.  ภิกขุนีวิภังฺค   ” 
มหา.วิ.มหาวัคค            ” 
จุลฺล.วิ  จุลลวัคค           ” 
ปริวาร. วิ.  ปริวารวัคค   ” 
สี. ที.  สีลขันธวัคค  ทีฑนิกาย 
มหา. ที.  มหาวัคค        ” 
ปา. ที. ปาฏิกวัคค         ” 
มู. ม.มูลปณณาสก  มัชฌิมนิกาย 
ม.ม. มูลปณณาสก         ” 
อุปริ.ม. อุปริปณณาสก    ” 
สคา.  สํ. สคาถวัคค  สังยุตตนิกาย 
นิทาน.สํ. นิทานวัคค       ” 
ขนฺธ. สํ. ขันธวารวัคค      ” 
สฬา. สํ สฬายตนวัคค     ” 
มหาร.สํ.  มหาวารวัคค    ” 
เอก. อํ. เอกนิบาต  อังคุตตรนิกาย 
ทุก.อํ. ทุกนิบาต                ” 
ติก. อํ. ติกนิบาต              ” 
จตุกฺก. อํ. จตุกกนิบาต     ” 
ป ฺจก.อํ. ปญจกนิบาติ   ” 
ฉกฺก. อํ. ฉักกนิบาต         ” 

สตฺตก.อํ. สัตตกนิบาต  อังคุตตรนิกาย 
อฏก. อํ. อัฏฐกนิบาต         ” 
นวก.อํ. นวกนิบาต               ” 
ทสก.อํ. ทสกนิบาต              ” 
เอกาทสก.อํ. เอกาสกนิบาต ” 
ขุ. ขุ. ขุททกปาฐะ     ขุททกนิกาย 
ธ. ขุ. ธัมมบท                   ” 
อุ. ขุ. อุทาน                     ” 
อิติวุ.ขุ. อิติวุตตกะ           ” 
สุ. ขุ. สุตตนิบาต             ” 
วิมาน.ขุ  วิมานวัตถุ        ” 
เปต.ขุ.  เปตวัตถุ            ” 
เถร. ขุ. เถรคาถา            ” 
เถรี. ขุ. เถรีคาถา            ” 
ชา. ขุ. ชาดก                 ” 
มหานิ. ขุ. เถรีคาถา       ” 
จูฬนิ.ขุ. จูฬนิทเทส        ” 
ปฏิสมฺ. ขุ.  ปฏิสัมภิทามัคค ” 
อปท. ขุ. อปทาน           ” 
พุทฺธว. ขุ. พุทธวงส       ” 
จริยา. ขุ.  จริยาปฎิก     ” 

ตัวอยางคํายอ : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕  ใหอานวา  ไตรปฎก  เลมที่ ๑๔  หนา ๑๗๑ บรรพที่ ๒๔๕   
ไตรปฎก = ไตรปฎกฉบับบาลีสยามรัฐ  ฉบับอนุสรณรัชกาลที่ ๗ ชุดพิมพครั้งแรก 
ท. = ทั้งหลาย  ปฏิจจฯ = ปฏิจจสมุปบาท  พุ. โอ. = พุทธประวัติจากพระโอษฐ 
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คําปรารภ 
เนื่องในการจัดพิมพหนังสือชุดธรรมโฆษณ  เรื่องปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ. 

----------------------- 
หนังสือเลมนี้   จัดพิมพขึ้นดวยเงินดอกผลของทุน   “’ลัดพลีธรรมประคัลภ ’ และเงิน 

ที่ไดรับคืนมาจากการจําหนายหนังสือชุดจากพระโอษฐตาง ๆ  ที่จัดจําหนายในรูปเอากุศลเปนกําไร 
เพื่อนํามาจัดพิมพหนังสือชุดนั้นสืบตอไป ตามระเบียบที่วางไวเพื่อการนี้, เปนการสรางหนังสือ 
ชนิดนี้  ขึ้ นไว ในพระพุ ทธศาสนา  ตามที่ เห็ นวายั งขาดอยู ,  หวังว าจะเป นที่ พอใจ  และได รับการ 
อนุโมทนา จากทานทั้งหลายโดยทั่วกัน. 

หนั งสือเลมนี้   จัดเขาในชุดพระไตรปฏกแปลไทย   เลขประจําเลมอันดับ   ๔  เป น 
ลําดับที่ ๒๙  แหงการพิมพออกในชุดออกโฆษณ .  เนื่องจากมีความหนา  ๒  เทาของหนังสือเลมอ่ืน ๆ   
ราคาที่จําหนายของสวนที่ตองสวนที่ตองจําหนายจึงเปน ๒  เทาของราคาหนังสือเลมอ่ืนในชุดเดียวกัน. 

หนังสือเลมนี้  จะชวยใหคําบรรยายชุดโอสาเรตัพพธรรม เร่ือง  “หลักปฏิบัติ เพื่ อการ 
ดับทุกขโดยอยาใหกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นได” ซึ่งบรรยายเมื่อ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๑๔ 
มีประโยชนถึงที่สุด. ขอใหผูศึกษา  นําไปศึกษาประกอบกับคําบรรยายเรื่องนั้น.  อีกทางหนึ่งจะชวย 
ใหสําเร็จประโยชน โดยสมบูรณ  ในการที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธภาษิต   ที่วา 
 “ผู ใดเห็นธรรม  ผูนั้นเห็นตถาคต , ผู ใดเห็นตถาคต ผูนั้นเห็นธรรม ; ผู ใดเห็นธรรม  ผูนั้น 
เห็นปฏิ จจสมุปบาท ,  ผู ใดเห็นปฏิ จจสมุปบาท  ผู นั้ นเห็นธรรม”  ดั งนั้ น. โดยที่ แท แล ว เร่ือง  
ปฏิจจสมุปบาท ก็คือเร่ืองการเกิดและการดับแหงความทุกข เปนเรื่องตัวแทของพุทธศาสนา 
โดยตรง  ซึ่งผูศึกษาจะทราบไดเองจากขอความหลายๆตอน  แหงหนังสือเลมนี้. 

หนั งสือเลมนี้  พิมพขึ้นดวยทุน   “ลัดพลีธรรมประคัลภ ” ดังที่ กลาวแลววาขางตัน ,  
คณะผูจัดทําและจัดพิมพ  ขออุทิศสวนกุศลแก  พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ  ผูลวงลับไปแลวเปน 
พิเศษ  ซึ่งผูที่ไดรับประโยชนจากหนังสือเลมนี้  คงจะรูสึกอนุโมทนา  โดยทั่วกัน. 

 
ธรรมทานมูลนิธิ 

เขาพรรษา 
๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๒๑  
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แถลงการณคณะผูจัดทํา 
 

หนั งสือเลมนี้   มีขนาดใหญ มากพอที่ จะสะดุดความรู สึ กของผู ที่ ได เห็ นบ าง  ไมมาก 
ก็นอย  และทําใหคิดวา  เร่ืองเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนี้   ทําไมจึงมากถึงอยางนี้ ,  และนี้ จัดทําขึ้นมา 
ดวยความประสงคอยางไรกัน.  คณะผูจัดทํา  ขอแถลงใหทราบดังตอไปน้ี:- 

ผู ที่ ได อ านหนั งสื อเล มนี้ ตลอดแล ว   จะเห็ นได ทั นที ว า   ทั้ งหมดนี้   เป น เรื่ องเกี่ ยวกั บ 
ความทุกขและความดับทุกขไปทั้ งนั้น  และเนื่ องกับพระพุทธภาษิตที่ตรัสวา  “ภิกษุ   ท.!  กอนแตนี้  
ก็ดี  บัดนี้ก็ดี  ตถาคตบัญญัติ  (เพื่ อการสอน)  เฉพาะเรื่องความทุกข  กับความดับแหงทุกข เทานั้น”  
ดั งนี้ ;  ดั งนั้ นจึ งเป นอันวา  เป นเรื่องที่ พระองคทรงพระประสงคที่ จะสั่ งสอนนั่ นเอง.  ขอที่ พระองค 
ตรัสวา  ธรรมที่ ตรัสรู   เท ากับใบไมทั้ งป า  แตที่ นํ ามาสอนนั้ นเท ากับใบไม กํ ามื อเดี ยวนั้ น  โดย 
พฤตินั ยแล ว  เร่ืองปฏิ จจสมุปบาท  ทั้ งหมดนี้  ก็คื อใบไม กํ ามื อเดี ยว  ดั งที่ กล าวนั้ น;  เรียกอี ก 
อยางหนึ่งก็คือ  “อริยสัจโดยสมบูรณ”. 

อีกประการหนึ่ ง  พึ งทราบวา  เร่ืองอันเกี่ ยวกับปฏิ จจสมุปบาทเหล านี้   เป นเรื่องที่ ถู ก 
ทอดทิ้ ง  จมอยู ในพระไตรปฏก  ไมมี ใครคอยหยิบยกเอามาบอกกลาวสั่ งสอน  รู สึกเปนที่น าสลดใจ,  
เนื่ องจากเปนเรื่องที่ เขาใจยาก,  แปลยาก  แปลออกมาแลวก็ยั งเอาใจความไมคอยจะได   นาเบื่ อ 
แก การศึ กษาในรูปแบบธรรมดา  จึ งถู กละเลยมองข ามไปตลอดเวลา  ทํ าให จมนิ่ งอยู ในพระไตร- 
ปฏกส วนที่ ไม ค อยมี ใครสนใจ,  ทั้ งที่ เป นหั วใจของพุทธศาสนา  ที่ ทรงประสงค ใหสนใจศึกษา 
ในฐานะเปน  จุดตั้งตนของพรหมจรรย  ดังที่ปรากฏอยูที่หนา๒๓๙  แหงหนังสือเลมนี้แลว. 

การทํ าหนั งสื อเล มนี้   เป นงานหนั กเกินไปสําหรับข าพเจ าผู อยู ในวัยชรา  ที่ จะทํ าตาม 
ลําพั งผู เดียวได   แตก็ทํ าสําเร็จไปดวยความชวยเหลือรวมมือของเพื่ อนสพรหมจารีผู อยู ในวัยหนุ ม 
ช วยเป ดสํ ารวจหน าพระไตรป ฏกอย างทั่ วถึ ง   เพื่ อรวบรวมเอาขอความที่ เกี่ ยวกับกับเรื่องนี้ มา  ให 
ขาพเจาคัดเลือก  รอยกรองและปรับปรุงสํานวนคําแปล  เพื่ อให สําเร็จประโยชนดั งที่ เห็นอยู ในรูป 
แห งหนั งสือเลมนี้ .ทานผู ได รับประโยชนจากหนั งสือนี้   จงไดอนุ โมทนาและขอบคุณภิกษุ 
ผู เหน็ดเหนื่ อยเหลานั้ น  โดยเฉพาะ  ธมฺมวิจิตฺ โต  ภิกฺขุ   ซึ่ งไดชวยเหลือมาตั้ งแตตน  จนกระทั่ ง 
การทําสารบัญ  และปทานุกรม  ทายเลม  ดวยเพื่อรวมงานอีกบางคน  ในหนาที่ดีพิมพตนฉบับ. 

ขาพเจามีประณิ ธานอยู วา  ขอใหคําวา “อิทัปปจจยตา”  และ  “ปฏิจจสมุปบาท”  ไดกลาย 
มาเปนคําที่ติดอยูที่ ริมฝปากของพุทธบริษัท  ในการพูดประจําวัน  สมกับที่ เร่ืองนี้ เปนทั้ งเนื้ อตัวและ 
หัวใจของพุทธศาสนา   หรือเป นองคสมเด็ จพระศาสนา   ที่ จะยั งประทับอยูกับพุ ทธบริษั ท 
ทั้งหลาย  หลังจากที่ทรงลวงลับไปแลวโดยพระวรกาย,  ตลอดกาลนาน. 

 อ.ป.  ในนามกองตําราแหงคณะธรรมทาน 
โมกขพลาราม,  ไชยา  
๒๔ สิงหาคม  ๒๕๒๑                          [๘] 
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บทนํา 
วาดวย เรื่องที่ควรทราบ กอน 

เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 
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กฏอิทัปปจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท. 
 

อิมสฺมึ สติ  อิทํ โหติ 
เมื่อสิ่งนี้ มี        สิ่งนี้ ยอมมี 
อิมสฺสุปฺปาทา      อิทํ อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 
 

อิมสฺมึ อสติ   อิทํ น โหติ 
เมื่อสิ่งนี้ ไมมี       สิ่งนี้ ยอมไมมี 

อิมสฺส นิโรธา    อิทํ นิรุชฺฌติ 
เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป. 

 
(ม.ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑, นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔,....) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
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ลําดับเรื่องเฉพาะหมวด 
สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากกพระโอษฐ  บทนํา 

วาดวย เรื่องที่ควรทราบกอนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 
(มี ๘ เรื่อง) 

 
 
 
มีเรื่อง : สังคีติกาจารยเลาเรื่องการทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหลังการตรัสรู   

---สิ ่งที ่เรียกวาปฏิจจสมุปบาท—เห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระพุทธองค-- ปฏิจจ- 
สมุปบาทคืออริยญายธรรม--คนเราจิตยุ งเพราะไมรูปฏิจจสมุปบาท--ปฏิจจสมุปบาท 
เปนชื่อแหงทางสายกลาง—ทรงแนะนําอยางยิ่งใหศึกษาเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท--คนเรา 
ไมปรินิพพานในทิฏฐธรรมเพราะไมสามารถตัดกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท. 
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ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

บทนํา 
วาดวย เร่ืองที่ควรทราบกอนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 

 
สังคีติกาจารยเลาเรื่อง 

การทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท หลังการตรัสรู๑ 
 
ส มั ย นั้ น  พ ร ะ พุ ท ธ เจ า ผู มี พ ร ะ ภ า ค  ต รั ส รู แ ล ว ใ ห ม  ๆ  ยั ง ป ร ะ ทั บ อ ยู ที่ 

โค น แ ห ง ไ ม โพ ธิ์  ใ ก ล ฝ ง แ ม น้ํ า เน รั ญ ช ร า   ใ น เข ต ตํ า บ ล อุ รุ เว ล า .  ค ร้ั ง นั้ น  พ ร ะ ผู มี - 
พ ร ะ ภ า ค เจ า   ป ร ะ ทั บ นั่ ง ด ว ย บั ล ลั ง ค อั น เดี ย ว   ต ล อ ด เจ็ ด วั น   ที่ โ ค น แ ห ง ไ ม โพ ธิ์ 
เสวยวิมุตติสุข. 

 
ลํ า ดั บ นั้ น  พ ระ ผู มี พ ระ ภ าค เจ า  ท รงก ระ ทํ า ม น สิ ก า รซึ่ ง ป ฏิ จ จ ส มุ ป บ าท 

โดยอนุโลมและปฏิโลม   ตลอดปฐมยามแหงราตรี ดังนี้ วา:- 
 
 
 
 
 

๕ 

                                                
๑  มหา.วิ.๔/๑/๑; ยังมีที่มาในที่อื่นอีก เชนในโพธิสูตรที่ ๑,๒,๓, แหงโพธิวรรค อุ.ขุ. ๒๕/๗๓/๓๘. 
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    ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – บทนํา  ๖ 

“เพราะมีอวิชชา   เปนปจจัย    จึงมี   สังขารทั้งหลาย; 
เพราะมีสังขาร   เปนปจจัย      จึงมี  วิญญาณ; 
เพราะมีวิญญาณ   เปนปจจัย  จึงมี  นามรูป; 
เพราะมีนามรูป   เปนปจจัย     จึงมี  สฬายตนะ; 
เพราะมีสฬายตนะ เปนปจจัย  จึงมี  ผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะ    เปนปจจัย      จึงมี  เวทนา; 
เพราะมีเวทนา   เปนปจจัย      จึงมี  ตัณหา; 
เพราะมีตัณหา    เปนปจจัย     จึงมี  อุปาทาน; 
เพราะมีอุปาทาน  เปนปจจัย    จึงมี  ภพ; 
เพราะมีภพ      เปนปจจัย        จึงมี  ชาติ; 
เพ ราะมี ช าติ      เป น ป จ จั ย ,   ช ราม รณ ะ   โส กะป ริ เท วะทุ ก ข ะ โทมนั ส - 

อุ ป าย าสทั้ งห ล าย   จึ ง เกิ ด ขึ้ น ค รบ ถ วน  : ค วาม เกิ ด ขึ้ น พ ร อ ม แห งก อ งทุ ก ข ทั้ ง ส้ิ น นี้   ย อ ม มี 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือ  แหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,จึงมีความ

ดับแหงสังขาร; 
เพราะมีความดับ  แหงสังขาร        จึงมีความดับ  แหงวิญญาณ; 
เพราะมีความดับ  แหงวิญญาณ   จึงมีความดับ   แหงนามรูป; 
เพราะมีความดับ  แหงนามรูป      จึงมีความดับ   แหงสฬายตนะ; 
เพราะมีความดับ  แหงสฬายตนะ  จึงมีความดับ   แหงผัสสะ; 
เพราะมีความดับ  แหงผัสสะ          จึงมีความดับ  แหงเวทนา; 
เพราะมีความดับ  แหงเวทนา         จึงมีความดับ  แหงตัณหา; 
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๗วาดวยเรื่องที่ควรทราบกอนกของปฏิจจ ฯ  

เพราะมีความดับ  แหงตัณหา     จึงมีความดับ  แหงอุปาทาน; 
เพราะมีความดับ  แหงอุปาทาน  จึงมีความดับ  แหงภพ; 
เพราะมีความดับ  แหงภพ           จึงมีความดับ  แหงชาติ; 
เพราะมีความดับ  แหงชาตินั่นแล ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุ- 

โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้”, ดังนี้. 

 
ลําดับน้ัน  ครั้นพระผูมีพระภาคเจา  ทรงมีความรูสึกอยางนี้แลว 

ไดทรงเปลงอุทานนี้ขึ้น   ในขณะนั้น วา :- 
 
“เมื่อใดเวย ธรรมทั้งหลาย เปนของแจมแจง 
แกพราหมณ  ผูมีความเพียร  เพงพินิจอยู; 
เมื่อนั้น   ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้น  ยอมหายไป 
เพราะพราหมณนั้น  รูทั่วถึงธรรม  พรอมทั้งเหตุ”, ดังนี้. 
 
ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคเจา  ทรงกระทํามนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาท 

โดยอนุโลมและปฏิโลม   ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี  ดังนี้ วา :-  
 
“เพราะมีอวิชชา เปนปจจัย จึงมี  สังขารทั้งหลาย; 
เพราะมีสังขาร เปนปจจัย จึงมี  วิญญาณ; 
เพราะมีวิญญาณ เปนปจจัย จึงมี  นามรูป; 
เพราะมีนามรูป เปนปจจัย จึงมี  สฬายตนะ; 
เพราะมีสฬายตนะ เปนปจจัย จึงมี  ผัสสะ; 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – บทนํา ๘ 

เพราะมีผัสสะ เปนปจจัย จึงมี  เวทนา; 
เพราะมีเวทนา เปนปจจัย  จึงมี  ตัณหา; 
เพราะมีตัณหา  เปนปจจัย จึงมี  อุปาทาน; 
เพราะมีอุปาทาน เปนปจจัย จึงมี  ภพ; 
เพราะมีภพ เปนปจจัย จึงมี  ชาติ; 
เพราะมีชาติ เปนปจจัย,  ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 

อุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  
ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือ แหงอวิชชานั้นนั่นเทียว, จึงมี

ความดับแหงสังขาร; 
เพราะมีความดับ แหงสังขาร       จึงมีความดับ แหงวิญญาณ ; 
เพราะมีความดับ แหงวิญญาณ   จึงมีความดับ แหงนามรูป; 
เพราะมีความดับ แหงนามรูป      จึงมีความดับ แหงสฬายตนะ; 
เพราะมีความดับ แหงสฬายตนะ  จึงมีความดับ แหงผัสสะ; 
เพราะมีความดับ แหงผัสสะ         จึงมีความดับ แหงเวทนา; 
เพราะมีความดับ แหงเวทนา        จึงมีความดับ แหงตัณหา; 
เพราะมีความดับ แหงตัณหา        จึงมีความดับ แหงอุปาทาน; 
เพราะมีความดับ แหงอุปาทาน     จึงมีความดับ แหงภพ; 
เพราะมีความดับ แหงภพ              จึงมีความดับ แหงชาติ; 
เพราะมีความดับ แหงชาตินั่นแล ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ- 

โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้” ,  ดังนี้. 
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๙วาดวยเรื่องที่ควรทราบกอนกของปฏิจจ ฯ  

ลําดับน้ัน  ครั้นพระผูมีพระภาคเจา  ทรงมีความรูสึกอยางนี้แลว  ไดทรง 
เปลงอุทานนี้ขึ้น  ในขณะนั้น วา :- 

 
“เมื่อใดเวย  ธรรมทั้งหลาย  เปนของแจมแจง 
แกพราหมณ  ผูมีความเพียร  เพงพินิจอยู; 
เมื่อนั้น  ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้น  ยอมหายไป 
เพราะพราหมณนั้น  ไดรับแลวซ่ึงความสิ้นไปแหงปจจยธรรม ท.”, ดังนี้. 
 
ลําดับน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทํามนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาท 

โดยอนุโลมและปฏิโลม   ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี ดังนี้ วา :- 
 
“เพราะมีอวิชชา เปนปจจัย จึงมี  สังขารทั้งหลาย; 
เพราะมีสังขาร เปนปจจัย จึงมี  วิญญาณ; 
เพราะมีวิญญาณ เปนปจจัย จึงมี  นามรูป; 
เพราะมีนามรูป เปนปจจัย จึงมี  สฬายตนะ; 
เพราะมีสฬายตนะ เปนปจจัย จึงมี  ผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะ เปนปจจัย จึงมี  เวทนา; 
เพราะมีเวทนา เปนปจจัย จึงมี  ตัณหา; 
เพราะมีตัณหา เปนปจจัย จึงมี  อุปาทาน; 
เพราะมีอุปาทาน เปนปจจัย จึงมี  ภพ; 
เพราะมีภพ เปนปจจัย จึงมี  ชาติ; 
เพราะมีชาติ เป นป จจ ัย   ชรามรณะ  โสกะปร ิเทวะท ุกขะโทมน ัส  - 

อุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – บทนํา ๑๐ 

เพ ราะค วาม จา งคล ายด ับ ไป ไม เห ล ือ   แห งอ ว ิช ช านั ้น นั ่น เท ีย ว ,  
จึงมีความดับแหงสังขาร; 

เพราะมีความดับ แหงสังขาร       จึงมีความดับ แหงวิญญาณ; 
เพราะมีความดับ แหงวิญญาณ   จึงมีความดับ แหงนามรูป; 
เพราะมีความดับ แหงนามรูป      จึงมีความดับ แหงสฬายตนะ; 
เพราะมีความดับ แหงสฬายตนะ  จึงมีความดับ แหงผัสสะ; 
เพราะมีความดับ แหงผัสสะ         จึงมีความดับ แหงเวทนา; 
เพราะมีความดับ แหงเวทนา        จึงมีความดับ แหงตัณหา; 
เพราะมีความดับ แหงตัณหา        จึงมีความดับ แหงอุปาทาน; 
เพราะมีความดับ แหงอุปาทาน     จึงมีความดับ แหงภพ; 
เพราะมีความดับ แหงภพ              จึงมีความดับ แหงชาติ; 
เพ ราะมี ความดับ  แห งชาติ นั่ น แล  ชรามรณ ะ  โสกะปริ เทวะทุ กขะ - 

โทมนัสอุปายาสทั้ งหลาย   จึงดับสิ้ น  : ความดับลงแห งกองทุกขทั้ งสิ้ นนี้   ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้”, ดังนี้. 

 
ลําดับน้ัน  ครั้นพระผูมีพระภาคเจา  ทรงมีความรูสึกอยางนี้ แลว  ไดทรง 

เปลงอุทานนี้ขึ้น  ในขณะนั้น วา :- 
 
“เมื่อใดเวย  ธรรมทั้งหลาย  เปนของแจมแจง 
แกพราหมณ  ผูมีความเพียร  เพงพินิจอยู; 
เมื่อนั้นพราหมณนั้นยอมแผดเผามารและเสนาใหสิ้นไปอยู 
เหมือนพระอาทิตย (ขจัดมืด)  ยังอากาศใหสวางอยู ฉะนั้น”, ดังนี้. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๑๑ วาดวยเรื่องที่ควรทราบกอนกของปฏิจจ ฯ  

สิ่งที่เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
ครั้งหนึ่ง  ที่พระเชตวัน  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย  ใหตั้งใจฟงแลว 

ไดตรัสขอความเหลานี้วา :- 
 
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดง  ปฏิจจสมุปบาท  แกพวกเธอทั้งหลาย,  

พวกเธอทั้งหลายจงฟง  ปฏิจจสมุปบาท นั้น,  จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน, เราจักกลาว 
บัดนี้”. 

 
ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว,  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัส 

ถอยคําเหลานี้วา :- 
 
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อะไรเลา  ที่เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท?  
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! : 

      เพราะมีอวิชชา เปนปจจัย   จึงมี  สังขารทั้งหลาย. 
 เพราะมีสังขาร เปนปจจัย   จึงมี  วิญญาณ; 
          เพราะมีวิญญาณ เปนปจจัย   จึงมี  นามรูป; 
        เพราะมีนามรูป เปนปจจัย   จึงมี  สฬายตนะ; 
       เพราะมีสฬายตนะ   เปนปจจัย   จึงมี  ผัสสะ; 
         เพราะมีผัสสะ      เปนปจจัย   จึงมี  เวทนา; 
        เพราะมีเวทนา     เปนปจจัย   จึงมี  ตัณหา; 
         เพราะมีตัณหา      เปนปจจัย   จึงมี  อุปาทาน; 
         เพราะมีอุปาทาน    เปนปจจัย   จึงมี  ภพ; 
        เพราะมีภพ        เปนปจจัย   จึงมี  ชาติ; 

 
 

                                                
๑ สูตรที่ ๑ พุทธวรรค นิทานสังยุตต นิทาน. สํ.๑๖/๑/๑, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – บทนํา 

 

๑๒ 

เพ ราะม ีชาต ิ  เป นป จจ ัย ,  ชรามรณะ   โสกะปร ิเวทะท ุกขะโทมน ัส - 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท. 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือ แหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับแหงสังขาร; 

เพราะมีความดับ  แหงสังขาร        จึงมีความดับ  แหงวิญญาณ; 
เพราะมีความดับ  แหงวิญญาณ    จึงมีความดับ  แหงนามรูป; 
เพราะมีความดับ  แหงนามรูป       จึงมีความดับ  แหงสฬายตนะ; 
เพราะมีความดับ  แหงสฬายตนะ   จึงมีความดับ  แหงผัสสะ; 
เพราะมีความดับ  แหงผัสสะ          จึงมีความดับ  แหงเวทนา; 
เพราะมีความดับ  แหงเวทนา         จึงมีความดับ  แหงตัณหา; 
เพราะมีความดับ  แหงตัณหา         จึงมีความดับ  แหงอุปาทาน; 
เพราะมีความดับ  แหงอุปาทาน      จึงมีความดับ  แหงภพ; 
เพราะมีความดับ  แหงภพ              จึงมีความดับ  แหงชาติ; 
เพราะมีความดับ  แห งชาตินั่ นแล    ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส 

อุปายาสทั้ งหลาย  จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้”, ดังนี้. 
 

เห็นปฏิจจสมุปบาท คือเห็นพระพุทธองค๑ 
 
พระสารีบุตรไดกลาวแกภิกษุทั้งหลายวา :- 
“ก็แล คํานี้  เปนคําที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวแลวอยางนี้ วา ‘ผู ใด 

เห็นปฏิจจสมุปบาท,  ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม;  ผูใดเห็นธรรม, ผูนั้นชื่อวาเห็น 
 
 

                                                
๑  มหาหัตถิปโทปมสูตร มู.ม.๑๒/๓๕๙, ๓๖๐/๓๔๖. 
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๑๓วาดวยเรื่องที่ควรทราบกอนกของปฏิจจ ฯ  
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๑๓วาดวยเรื่องที่ควรทราบกอนกของปฏิจจ ฯ  

ป ฏิ จ จ ส มุ ป บ าท ’.  (โย   ป ฏิ จฺ จ ส มุ ปฺ ป าทํ  ป สฺ ส ติ , โส  ธ มฺ มํ  ป สฺ ส ติ ; โย  ธ มฺ มํ  ป สฺ ส ติ ,  
โส  ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ  ปสฺสติ)……”..๑ 
 

อยาเลย วักกลิ! ประโยชนอะไร ดวยการเห็นกายเนานี้.  ดูกอนวักกลิ!  
ผูใดเห็นธรรม ,  ผูนั้นเห็นเรา;  ผูใดเห็นเรา, ผูนั้นเห็นธรรม.  ดูกอนวักกลิ!  เพราะ 
วา เมื่อเห็นธรรมอยู ก็คือเห็นเรา; เมื่อเห็นเราอยู ก็คือเห็นธรรม...…๒ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! แมภิกษุจับชายสังฆาฏิ เดินตามรอยเทาเราไปขางหลังๆ,  

แตถาเธอนั้นมากไปดวยอภิชฌา มีกามราคะกลา มีจิตพยาบาทประทุษราย  มีสติหลงลืม 
ไมมีสัมปชัญญะ  มีจิตไมเปนสมาธิ  แกวงไปแกวงมา ไมสํารวมอินทรีย แลวไซร;  
ภิกษุนั้นชื่อวาอยูไกลจากเรา  แมเราก็อยูไกลจากภิกษุนั้น  โดยแท.  เพราะเหตุไร 
เลา? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะวาภิกษุนั้น   ไม เห็นธรรม  : เมื่อไม เห็นธรรมก็ 
ชื ่อว าไม เห ็น เรา   (ธม ฺม ํ หิ โส  ภ ิก ฺข เว  ภ ิก ฺข ุ น  ปสฺสต ิ : ธม ฺม ํ อปสฺสน ฺโต  มํ น  ปสฺสต ิ)...[แลว 
ไดตรัสไว โดยนัยตรงกันขามจากภิกษุนี้คือตรัสเปนปฏิปกขนัย   โดยนัยวา  แมจะอยูหางกัน 
รอยโยชน ถามีธรรม เห็นธรรม ก็ชื ่อวา เห็นพระองค  (ธมฺมํ หิ โส ภิกฺขเว  ภิกฺขุ ปสฺสติ:  
ธมฺมํ ปสฺสนฺโต มํ ปสฺสติ)].๓ 

 

ปฏิจจสมุปบาท คืออริยญายธรรม 
(สิ่งที่ควรรูอันประเสริฐ)๔ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ก็อริยญายธรรม เปนสิ่งที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดี 
แทงตลอดแลวดวยดี   ดวยปญญา  เปนอยางไรเลา?  

 

                                                
๑ มหาหัตถิปโทปมสูตร มู.ม.๑๒/๓๕๙, ๓๖๐/๓๔๖, พระสารีบุตรกลาวแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
๒ วักกลิสูตร เถรวรรค มัชฌิมปณณาสก ขนฺธ. สํ.๑๗/๑๔๖-๗/๒๑๖, ตรัสแกพระวักกลิ ที่กุมภการนิเวสน. 
๓สูตรที่ ๓ ปญจมวรรค ติกนิบาต อิติวุ.ขุ.๒๕/๓๐๐/๒๗๒. 
๔สูตรที่ ๒ คหปติวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ.๑๖/๘๕/๑๕๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน;  
สุตรที่ ๑ คหปติวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ.๑๖/๘๔/๑๕๔, สูตรที่ ๒ อุปาสกวรรค ทสก.อํ.๒๔/ ๑๙๗/๙๒; ตรัส
แกอนาถปณฑิกคหบดี ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – บทนํา 

 

๑๔ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกในกรณีนี้  ยอมกระทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ 
เปนอยางดี  ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว  ดังนี้วา  “ดวยอาการอยางนี้ : เมื่อสิ่งนี้มี,  
สิ ่งนี ้ย อมมี;  เพราะความเกิดขึ ้นของสิ ่งนี ้,  สิ ่งนี ้จ ึงเกิดขึ ้น .  เมื ่อสิ ่งนี ้ไมม ี,  
สิ่งนี้ยอมไมมี;  เพราะความดับไปของสิ่งนี้,   สิ่งนี้จึงดับไป,  สิ่งนี้จึงดับไป : ขอนี้ไดแกสิ่ง 
เหลานี้คือ :- 

 
เพราะมีอวิชชา เปนปจจัย จึงมี  สังขารทั้งหลาย; 
เพราะมีสังขาร เปนปจจัย จึงมี  วิญญาณ; 
เพราะมีวิญญาณ เปนปจจัย จึงมี  นามรูป; 
เพราะมีนามรูป เปนปจจัย จึงมี  สฬายตนะ; 
เพราะมีสฬายตนะ เปนปจจัย จึงมี  ผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะ เปนปจจัย จึงมี  เวทนา; 
เพราะมีเวทนา เปนปจจัย จึงมี  ตัณหา; 
เพราะมีตัณหา เปนปจจัย จึงมี  อุปาทาน; 
เพราะมีอุปาทาน เปนปจจัย จึงมี  ภพ; 
เพราะมีภพ เปนปจจัย จึงมี  ชาติ; 
เพราะมีชาติ  เปนปจจัย ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 

อุปายาสทั้งหลาย   จึงเกิดขึ้นครบถวน :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. ... ... (ตอไปไดตรัสปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวารไปจนจบ)”. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยญายธรรมนี้แล  เปนสิ่งที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดี 

แทงตลอดแลวดวยดี   ดวยปญญา. 
 
 

                                                
๑ คําวา “ยอมกระทําไวในใจโดยแยบคาย” นี้  ในสูตรที่ ๒ แหงอุปสกวรรค  ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๗/๙๒ 
   ใชคําวา “ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ” (ปฏิสฺจิกฺขติ). 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๑๕วาดวยเรื่องที่ควรทราบกอนกของปฏิจจ ฯ  

คนเราจิตยุง เพราะไมรูปฏิจจสมุปบาท๑ 
ดูกอนอานนท!  เพราะไม รู เพราะไม รูตามลําดับ เพราะไมแทงตลอด 

ซึ่งธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนี้,  (จิตของ) หมูสัตวนี้  จึงเปนเหมือนกลุมดายยุง  ยุงเหยิง 
เหมือนความยุงของกลุมดายที่หนาแนนไปดวยปม พันกันยุงเหมือนเชิงหญามุญชะ และ 
หญาปพพชะ  อยางนี้;  ยอมไมลวงพันซึ่งสังสาระ ที่เปนอบาย ทุคติ วินิบาต ไปได. 

 
ปฏิจจสมุปบาท เปนชื่อแหงทางสายกลาง๒ 

 
ดูกอนกัจจานะ!  คํากลาวที่ยืนยันลงไปดวยทิฏฐิวา  “สิ่งทั้งปวง มีอยู”  

ดังนี้  : นี้ เปนสวนสุด๓  (มิใชทางสายกลาง) ที่หนึ่ ง;  คํากลาวที่ ยืนยันลงไปดวย 
ทิฏฐิวา  “สิ่ งทั้ งปวง ไมมี อยู ” ดั งนี้  : นี้ เปนส วนสุด  (มิ ใชทางสายกลาง ) ที่ สอง 
ดูกอนกัจจานะ!  ตถาคต ยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น 
คือตถาคตยอมแสดงดังนี้วา :- 

 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐ ทุกขวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๑/๒๒๕, มหานิทานสูตร มหา.ที.๑๐/๖๕/๕๗; ตรัส 
แกพระอานนท ที่กัมมาสทัมมนิคม แควนกุรุ. 

๒สูตรที่  ๕ อาหารวรรค นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.๑๖/๒๑/๔๔, ตรัสแกพราหมณกัจจานโคตร ที่ เชตวัน;  
สูตรที่ ๗ คหปติวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ.๑๖/๙๑/๑๗๓, ตรัสแกชาณุสโสณิพราหมณ ที่เชตวัน. 

๓คําวา “สวนสุด” ในกรณีอยางนี้ หมายถึงทิฏฐิหรือความคิดเห็นที่แลนไปสุดเหวี่ยง  ในทิศทางใด 
ทางหนึ่ง;  มีลักษณะเปนความสําคัญมั่นหมายในลักษณะที่เปนตัวเปนตน  หรือตรงกันขาม. สวนพระ ผู 
มีพระภาคเจา ทรงมีหลักธรรมของพระองค ที่ไมแลนไปสุดเหวี่ยงหรือสุดโตงอยางนั้นอยางนี้ แตตรัสลง 
ไปในลักษณะที่ เปนวิทยาศาสตรวา “เมื่อส่ิงนี้มี  ส่ิงนี้จึงมี ;  เมื่อส่ิงนี้ดับ  ส่ิงนี้จึงดับ” ในลักษณะที่ 
ทยอย ๆ กันไป ไมมี ส่ิงใดเกิดหรือดับได โดยลําพังตัวมันเอง;  ดังนั้นจึงไมมีทิฏฐิวา “ส่ิงทั้งปวงมีอยู”  
หรือวา “ส่ิงทั้งปวงไมมี”. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – บทนํา ๑๖ 

“เพราะมีอวิชชา    เปนปจจัย     จึงมี  สังขารทั้งหลาย; 
เพราะมีสังขาร    เปนปจจัย       จึงมี  วิญญาณ; 
เพราะมีวิญญาณ    เปนปจจัย   จึงมี  นามรูป; 
เพราะมีนามรูป    เปนปจจัย      จึงมี  สฬายตนะ; 
เพราะมีสฬายตนะ  เปนปจจัย   จึงมี  ผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะ     เปนปจจัย       จึงมี  เวทนา; 
เพราะมีเวทนา    เปนปจจัย       จึงมี  ตัณหา; 
เพราะมีตัณหา     เปนปจจัย      จึงมี  อุปาทาน; 
เพราะมีอุปาทาน   เปนปจจัย     จึงมี  ภพ; 
เพราะมีภพ       เปนปจจัย         จึงมี  ชาติ; 
เพ ราะมี ชาติ    เป นป จ จัย      ชรามรณ ะ         โสกะปริ เทวะทุ กขะ - 

โทมนัส-อุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน  : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. ... ... (แลวทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวารไปจนจบ)”. 

 
ทรงแนะนําอยางยิ่ง 

ใหศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท๑ 
(เม่ือพระผู มีพระภาคเจาทรงสาธยายปฏิจจสมุปบาท อยู ลําพังพระองคเดียว,  ภิกษุ รูปหนึ่ง 

ไดแอบเขามาฟง,   ทรงเหลือบไปพบเขา แลวไดตรัสวา :- 
 
ดูกอนภิกษุ!  เธอไดยินธรรมปริยายนี้แลวหรือ? 
“ไดยินแลว พระเจาขา!” 

 
 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๕ คหปติวรรค อภิสมยสังยุตต   นิทาน.สํ .๑๖/๙๐/๑๖๘;  สูตรที่  ๑๐ โยคักเขมิวรรค สฬายตน- 
สังยุตต สฬา.สํ.๑๘/๑๑๓/๑๖๔. 
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๑๗วาดวยเรื่องที่ควรทราบกอนกของปฏิจจ ฯ  

ดูกอนภิกษุ! เธอจงรับเอา   (อุคฺคณฺหาหิ)  ธรรมปริยายนี้ไป. 
ดูกอนภิกษุ! เธอจงเลาเรียน (ปริยาปุณาหิ) ธรรมปริยายนี้. 
ดูกอนภิกษุ! เธอจงทรงไว   (ธาเรหิ)    ซึ่งธรรมปริยายนี้. 
ดูกอนภิกษุ! ธรรมปริยายนี้  ประกอบดวยประโยชน เปนเบื้องตนแหง 

พรหมจรรย. 
 

คนเราไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม 
เพราะไมสามารถตัดกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท๑ 
ทาวสักกะไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  “ขาแตพระองคผูเจริญ! อะไรหนอ 

เปนเหตุ   อะไรเปนปจจัย  ที่ทําใหสัตวบางพวกในโลกนี้  ไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม?  
และอะไรเปนเหตุเปนปจจัย  ที่ทําใหสัตวบางพวกในโลกนี้  ปรินิพพานในทิฏฐธรรม  
 (คือทันเวลา, ทันควัน, ไมตองรอเวลาขางหนา)  พระเจาขา?” 

 
 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๕ โลกกามคุณวรรค สฬายตนสังยุตต  สฬา.สํ.๑๘/๑๒๘/๑๗๘, ตรัสแกทาวสักกะที่ภู เขาคิชฌกูฏ.  
สูตรที่  ๖ โลกกามคุณวรรค  สฬายตนสังยุตต  สฬา .สํ .๑๘/๑๒๗/๑๘๑, ตรัสแกปญจสิขคันธัพพ 
บุตรที่ภูเขาคิชฌกูฏ. 

    สูตรที่ ๑ คหปติวรรค สฬายตนสังยุตต สฬา.สํ.๑๘/๑๓๗/๑๙๑, ตรัสแกอุคคคหบดีชาวเมืองเวสาลีที่ 
กูฏาคารศาลา ปามหาวัน. 

    สูตรที่ ๒ คหปติวรรค สฬายตนสังยุตต สฬา.สํ.๑๘/๑๓๘/๑๙๓, ตรัสแกอุคคคหบดีชาวบานหัตถิคาม ที่ 
บานหัตถิคาม. 

    สูตรที่  ๓ คหปติวรรค สฬายตนสังยุตต  สฬา.สํ.๑๘/๑๓๙/๑๙๔, ตรัสแกอุอุปาลิคหบดี  ที่ปาวาริกัมพวัน 
สูตรที่ ๕ คหปติวรรค สฬายตนสังยุตต สฬา.สํ.๑๘/๑๔๓/๑๙๙, ตรัสแกโสณคหบดีบุตร ที่เวฬุวัน. 

    สูตรที่ ๘ คหปติวรรค สฬายตนสังยุตต สฬา.สํ.๑๘/๑๔๖/๒๐๓, ตรัสแกนกุลปตุคหบดี ที่เภสกฬาวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – บทนํา ๑๘ 

ดูกอนทานผูเปนจอมแหงเทวดาทั้งหลาย!  รูปท้ังหลายที่จะพึงรูไดดวยจักษุมี 
อยู,  เปนรูปท่ีนาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ  มีลักษณะนารัก  เปนที่เขาไปอาศัยแหง 
ความใคร  เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด;  ถาหากวา  ภิกษุยอมเพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ 
เมาหมกอยู  ซึ่งรูปน้ัน  แลวไซร,  เมื่อภิกษุนั้น  เพลิดเพลิน   พรํ่าสรรเสริญ  เมาหมกอยู 
กะรูปน้ัน, วิญญาณนั้นอันตัณหาในอารมณคือรูปอาศัยแลว  ยอมมีแกเธอนั้น;  
วิญญาณนั้น  คืออุปาทาน. ๑  ดูกอนทานผูเปนจอมแหงเทวดาทั้งหลาย!  ภิกษุผู 
มีอุปาทาน ยอมไมปรินิพพาน. 

 
(ในกรณีแหงเสียงที่จะพึงรูสึกดวยโสตะ,  กล่ินที่จะพึงรูสึกดวยฆานะ,  รสที่จะพึงรูสึกดวยชิวหา,  

สัมผัสทางผิวหนังที่จะพึงรูสึกดวยกาย  (ผิวกายทั่วไป);  ก็มีขอความอยางเดียวกันกับขอความในกรณีแหงรูปที่ 
จะพึงรูไดดวยจักษุ  ดังที่กลาวแลวขางบน  ทุกตัวอักษะ;  ตางกันเพียงชื่อแหงอายตนะแตละอายตนะเทา 
นั้น;   ในที่นี้จะยกขอความอันกลาวถึงธัมมารมณเปนขอสุดทาย มากลาวไวอีกครั้งดังตอไปนี้ :-) 

 
ดูกอนทานผูเปนจอมแหงเทวดาทั้งหลาย!  ธัมมารมณทั้งหลายที่จะพึงรูสึก 

ดวยมโน มีอยู,  เปนธัมมารมณที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ  มีลักษณะนารัก 
เปนที่เขาไปอาศัยแหงความใคร  เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด;  ถาหากวา ภิกษุยอม 
เพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ  เมาหมกอยู ซึ่งธัมมารมณนั้น  แลวไซร,  เมื่อภิกษุนั้น 
เพลิดเพลิน พรํ่าสรรเสริญ เมาหมกอยู กะธัมมารมณนั้น,  วิญญาณนั้นอันตัณหา 
ในอารมณคือธัมมารมณ  อาศัยแลว  ยอมมีแกเธอนั้น;  วิญญาณนั้นคือ 
อุปาทาน.  ดูกอนทานผูเปนจอมแหงเทวดาทั้งหลาย!  ภิกษุผูมีอุปาทาน ยอมไม 
ปรินิพพาน. 

 
ดูกอนทานผูเปนจอมแหงเทวดาทั้งหลาย!  นี้แลเปนเหตุ นี้เปนปจจัย ที่ทํา 

ใหสัตวบางพวกในโลกนี้  ไมปรินิพพานในทิฏฐธรรม. 
 
 

                                                
๑ วิญญาณในที่นี้ หมายถึง มโนวิญญาณ ที่รูสึกตอความเพลิดเพลินและความมัวเมาในรูปนั้น;  ไมใชจักขุวิญญาณ ที่ 
เห็นรูปตามธรรมดา. 
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๑๙วาดวยเรื่องที่ควรทราบกอนกของปฏิจจ ฯ  

(ฝายปฏิปกขนัย) 
 
ดูกอนทานผูเปนจอมแหงเทวดาทั้งหลาย!  รูปท้ังหลายที่จะพึงรูไดดวยจักษุ 

มีอยู,  เปนรูปท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก เปนที่ เขาไปอาศัย 
แหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด;  ถาหากวา ภิกษุยอมไมเพลิดเพลิน ไมพร่ํา 
สรรเสริญ   ไมเมาหมกอยู  ซึ่งรูปน้ัน แลวไซร,  เมื่อภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ํา 
สรรเสริญ   ไม เมาหมกอยู   กะรูปนั้น ,  วิญญาณนั้นอันตัณหาในอารมณคือ รูป 
อ าศั ย แล ว   ย อ ม ไม มี แ ก เธ อ นั้ น ;  วิญ ญ าณ ที่ จ ะ เป น อุ ป าท าน  ย อ ม ไม มี 
ดูกอนทานผูเปนจอมแหงเทวดาทั้งหลาย!  ภิกษุผูไมมีอุปาทาน ยอมปรินิพพาน. 

 
(ในกรณีแหงเสียงที่จะพึงรูดวยโสตะ, กล่ินที่จะพึงรูสึกดวยฆานะ, รสที่จะพึงรูสึกดวยชิวหา,  

สัมผัสทางผิวหนังที่จะพึงรูสึกดวยกาย  (ผิวกายทั่วไป);  ก็มีขอความอยางเดียวกันกับขอความในกรณีแหงรูป 
ที่จะพึงรูไดดวยจักษุ ดังที่กลาวแลวขางบน ทุกตัวอักษร;  ตางกันแตเพียงชื่อแหงอายตนะแตละอายตนะ 
เทานั้น;  ในที่นี้จะยกขอความอันกลาวถึงธัมมารมณเปนขอสุดทาย มากกลาวไวอีกครั้ง ดังตอไปนี้ :-) 

 
ดูกอนทานผู เปนจอมแหงเทวดาทั้งหลาย!  ธัมมารมณทั้งหลายที่จะพึงรูสึก 

ดวยมโน  มีอยู,  เปนธัมมารมณที่นาปรารถนา  นาใคร นาพอใจ มีลักษณะนารัก 
เปนที่ เขาไปอาศัยแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด;  ถาหากวา  ภิกษุยอมไม 
เพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมเมาหมกอยู ซึ่งธัมมารมณนั้น   แลวไซร,   เมื่อภิกษุนั้น 
ไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ   ไมเมาหมกอยู กะธัมมารมณนั้น,  วิญญาณนั้น 
อันต ัณหาในอารมณ ค ือธ ัมมารมณ อาศ ัยแล ว  ยอมไม ม ีแก เธอนั ้น ;  วิญญาณ 
ที่จะเปนอุปาทาน  ยอมไมมี.  ดูกอนทานผู เปนจอมแหงเทวดาทั้งหลาย!  ภิกษุผู 
ไมมีอุปาทาน ยอมปรินิพพาน. 

 
ดูกอนทานผู เปนจอมแหงเทวดาทั้งหลาย!  นี้แลเปนเหตุ   นี้ เปนปจจัย 

ที่ทําใหสัตวบางพวกในโลกนี้  ปรินิพพานในทิฏฐธรรม,  ดังนี้ แล. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – บทนํา ๒๐ 

หมายเหตุผูรวบรวม : เปนที่นาสังเกตวา การทูลถามถึงการปรินิพพาน 
ในปจจุบันเชนนี้  เปนเรื่องที่ทูลถามโดยคฤหัสถผูครองเรือนทั้งนั้น  ทั้งที่เปนเทวดาและ 
มนุษย;  ยังไมพบที ่ทูลถามโดยภิกษุเลย   (นอกจากใน  จตุกฺก .อํ.๒๑/๒๒๖/๑๗๙,  
ซึ่งพระอานนทไดถามเรื่องนี้กะพระสารีบุตร);  ชะรอยวาเรื่องนี้จะเปนที่แจมแจงแกภิกษ ุ
ทั้งหลายแลว หรืออยางไรกันแน เปนเรื่องที่ควรจะชวยกันนําไปวินิจฉัยดู.  อนึ่ง ส่ิงที่ 
เรียกวา ปรินิพพาน นั้น  คือการสิ้นสุดแหงกระแสของปฏิจจสมุปบาท นั่นเอง. 

 
 

บทนํา จบ 
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หมวด ๑ 
วาดวย  ลักษณะ – ความสําคัญ - วัตถุประสงค 

ของเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 
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กฎอิทัปปจจยตา:  หัวใจปฏิจจสมุปบาท. 

 
อิมสฺมึ  สติ  อิทํ โหติ 

เมื่อสิ่งนี้ มี        สิ่งนี้ ยอมมี 
อิมสฺสุปฺปาทา      อิทํ อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 
 

อิมสฺมึ  อสติ   อิทํ น โหติ 
เมื่อสิ่งนี้ ไมมี       สิ่งนี้ ยอมไมมี 

อิมสฺส นิโรธา    อิทํ นิรุชฺฌติ 
เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป. 

 
(ม.ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑, นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔,....) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒๓ 
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ลําดับเรื่องเฉพาะหมวด 
สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ   หมวดที่ ๑ 
วาดวย  ลักษณะ – ความสําคัญ – และวัตถุประสงค 

ของเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
(มี ๑๘ เรื่อง) 

 
ก. วาดวยลักษณะ ๖  เรื่อง.  : ความเหมายของปฏิจจสมุปบาทแตละอาการ--- 

ปฏิจจสมุปบาทแตละอาการเปนปฏิจจสมุปปนนธรรม --- ทรงขยายความปฏิจจสมุปบาท   อยางวิธีถามตอบ  
----ปจจยาการเแมเพียงอาการเดียวก็ยังตรัสเรียกวาปฏิจจสมุปบาท ---แมแสดงเพียงผัสสะใหเกิดเวทนา  
ก็ยังเรียกวาปฏิจจสมุปบาท---ทรงเปรียบปฏิจจสมุปบาทดวยการขึ้นลงของน้ําทะเล 

 
ข. วาดวยความสําคัญ  ๖  เรื่อง  :  การเห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อวาการเห็นธรรม --  

---ปฏิจจสมุปบาทคือกฎแหงธรรมฐิติ- ธรรมนิยาม – ปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องลึกและดูลึก—ปฏิจจ- 
สมุปบาทเปนเรื่องลึกซึ้งเทากับเรื่องนิพพาน—นรกเพราะไมรูปฏิจจสมุปบาทรอนยิ่งกวานรกไหนหมด—  
ผูแสดงธรรมโดยหลักปฏิจจสมุปบาทเทานั้นจึงชื่อวา  “เปนธรรมกถึก” 

 
ค. วาดวยวัตถุประสงค  ๖  เรื่อง : ปฏิจจสมุปบาททําใหอยูเหนือความมีและความ 

ไมมีของสิ่งทั้งปวง---ไมมีผูนั้นหรือผูอื่นในปฏิจจสมุปบาท --- กายนี้ไมใชของใครเพียงกระแส  
ปฏิจจสมุปบาท --- ปฏิจจสมุปบาทเปนธรรมที่ทรงแสดงเพื่อไมใหรูสึกวามีสัตวบุคคลตัวนเราเขา --- 
ปฏิจจสมุปบาทมีหลักวา “ไมมีตนเองไมมีผูอื่นที่กอสุขและทุกข” –การรูปฏิจจสมุปบาทเปนหลักการ 
พยากรณอรหัตผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 
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 ๒๕

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 
 

หมวดที่ ๑ 
วาดวย ลักษณะ- ความสําคัญ-และวัตถุประสงค 

ของเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท 
------------- 

(ก. วาดวย ลักษณะ ๖ เรื่อง) 
 

ความหมายของปฏิจจสมุปบาท แตละอาการ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดง เราจักจําแนก ซึ่งปฏิจจสมุปบาท 

แกพวกเธอทั้งหลาย. พวกเธอทั้งหลายจงฟงซึ่งธรรมนั้น, จงทําในใจใหสําเร็จ 
ประโยชน,  เราจักกลาวบัดนี้. 

 
ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว, พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัส 

ถอยคําเหลานี้วา:- 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑สูตรที่ ๒ พุทธวรรค นิทานสังยุตต นิทาน. สํ.๑๖/๒/๔, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๑ 

 

๒๖ 

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็ปฏิจจสมุปบาท  (สมุทยวาร) เปนอยางไรเล า?  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!: 

 
เพราะมีอวิชชา เปนปจจัย จึงมี สังขารทั้งหลาย; 
เพราะมีสังขาร เปนปจจัย จึงมี วิญญาณ; 
เพราะมีวิญญาณ เปนปจจัย จึงมี นามรูป; 
เพราะมีนามรูป เปนปจจัย จึงมี สฬายตนะ; 
เพราะมีสฬายตนะ เปนปจจัย จึงมี ผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะ เปนปจจัย จึงมี เวทนา; 
เพราะมีเวทนา เปนปจจัย จึงมี ตัณหา; 
เพราะมีตัณหา เปนปจจัย จึงมี อุปาทาน; 
เพราะมีอุปาทาน เปนปจจัย จึงมี ภพ; 
เพราะมีภพ เปนปจจัย จึงมี ชาติ; 
เพ ราะม ีชาต ิ  เป นป จจ ัย ,  ชรามรณะ  โสกะปร ิเทวะท ุกขะโทมน ัส - 

อุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน:  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอม 
มีดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  ก็ชรามรณะ   เปนอยางไรเล า? ความแก  ความ 

คร่ําครา  ความมีฟนหลุด  ความมีผมหงอก  ความมีหนังเหี่ยว  ความสิ้นไป ๆ แหงอายุ 
ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น  ๆ ของสัตวทั้งหลายเหลานั้น ๆ :นี้   
เรียกวา  ชรา  การจุติ  ความเคลื่อน การแตกสลาย  การหายไป  การวายชีพ การตายการ 
ทํากาละ  การแตกแหงขันธทั้งหลาย  การทอดทิ้งราง  การขาดแหงอินทรียคือชีวิต 
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จากสัตวนิกายนั้น  ๆ ของสัตวทั้งหลายเหลานั้น ๆ : นี้ เรียกวา มรณะ ชรานี้ดวย  
มรณะนี้ดวย ยอมมีอยูดังนี้;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  ชรามรณะ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ชาติ   เปนอยางไรเลา?  การเกิด  การกําเนิด 

การกาวลง  (สูครรภ)  การบังเกิด  การบังเกิดโดยยิ่ง  ความปรากฏของขันธทั้งหลาย 
การที่สัตวไดซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น  ๆ  ของสัตวทั้งหลายเหลานั้น ๆ :  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  ชาติ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ภพ  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

ภพทั้งหลาย   ๓  อยางเหลานี้  คือ กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!นี้  
เรียกวา  ภพ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อุปาทาน  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

อุปาทานทั้งหลาย ๔  อยางเหลานี้  คือ  กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน 
อัตตวาทุปาทาน  :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   นี้   เรียกวา  อุปาทาน 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ตัณหา เปนอยางไรเลา? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

หมูแหงตัณหาทั้งหลาย ๖  หมูเหลานี้คือ  รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา 
โผฎฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  ตัณหา. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เวทนา  เปนอยางไรเลา? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

หมู เวทนาทั้งหลาย ๖   หมู เหลานี้  คือ  จักขุสัมผัสชาเวทนา  โสตสัมผัสสชาเวทนา 
ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กายสัมผัสชาเวทนา  มโนสัมผัสสชา- 
เวทนา : ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  เวทนา. 
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๒๘ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ผัสสะ เปนอยางไรเลา? ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  หมู 
ผั สสะทั้ งหลาย   ๖ หมู เหล านี้   คื อ  จักขุสั มผั ส  โสตสัมผั ส  ฆานสัมผั สส  ชิ วหา - 
สัมผัส  กายสัมผัส  มโนสัมผัส :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  ผัสสะ. 

 
ดูกอนภิก ษุทั้ งหลาย !  ก็สฬายตนะ   เปนอย างไรเล า? จักขวายตนะ  

โสตายตนะ  ฆานายตนะ  ชิวหายตนะกายายตนะ  มนายตนะ :  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  
นี้เรียกวา  สฬายตนะ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นามรูป  เปนอยางไรเลา?  เวทนา  สัญญา  เจตนาผัสสะ  

มนสิ ก าร  :  นี้   เรี ย ก ว า  นาม . มหาภู ตทั้ งสี่ ด วย  รูป ท่ี อ าศั ยมหาภู ตทั้ งสี่ ด วย :  
นี ้  เร ียกว า   ร ูป .  นามนี ้ด วย   ร ูป นี ้ด วย  ย อมม ีอยู ด ังนี ้; ด ูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย ! นี้ 
เรียกวา  นามรูป.  

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็วิญญาณ   เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  
หมูวิญญาณทั้งหลาย ๖ หมู เหลานี้   คือ จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ 
ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ : ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! นี้ เรียกวา วิญญาณ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย! ก็สังขารทั้ งหลาย เปนอยางไรเลา? ดูกอนภิกษุทั้ ง 

หลาย !  สั งขารทั้ งหลาย  ๓  อย างเหล านี้   คื อ   กายสั งขาร วจีสั งขาร จิตตสั งขาร :  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เหลานี้ เรียกวา  สังขารทั้งหลาย. 

 
ดู ก อนภิ ก ษุ ทั้ งหลาย !  ก็ อ วิชชา   เป นอย างไรเล า?  ดู ก อนภิ ก ษุ ทั้ ง 

หลาย!  ความไมรูอันใดแล  เปนความไมรูในทุกข,  เปนความไมรูในเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, 
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เปนความไม รูในความดับไม เหลือแหงทุกข,   เปนความไม รูในขอปฏิบัติ เครื่องทําสัตว 
ใหลุถึงความดับไมเหลือแหงทุกข : ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  อวิชชา. 

 
ปฏิจจสมุปบาทแตละอาการ 
เปนปฏิจจสมุปปนนธรรม๑ 

ดูก อนภิ ก ษุทั้ งหลาย !  เราจักแสดง   ปฏิ จจสมุปปนนธรรม   แกพวก 
เธอทั้ งหลาย.  พวกเธอทั้ งหลาย  จงฟงซึ่ งธรรมนั้น,  จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน ,  
เราจักกลาวบัดนี้. 

 
ครั้นภิกษุทั้ งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว, พระผู มีพระภาคเจา  ไดตรัส 

ถอยคําเหลานี้วา:- 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ก็ปฏิจจสมุปปนนธรรมทั้งหลาย เปนอยางไรเลา? 
 
(๑)   ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ชรามรณะ เปนของไม เที่ยง อันปจจัยปรุงแตง 

แลว  อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามี 
ความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับลงเปนธรรมดา. 

(๒)   ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย! ชาติ  เปนของไม เที่ ยง อันปจจัยปรุงแต งแลว 
อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามี 
ความจางคลายไปเปนธรรมดา มีความดับลงเปนธรรมดา. 
 
 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่ ๑๐ อาหารวรรค นิทานสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๓๐. ๓๑/๖๐, ๖๒; ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๓๐ 

(๓)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย! ภพ  เปนของไม เที่ยง  อันปจจัยปรุงแตงแลว 
อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามี 
ความจางคลายไปเปนธรรมดา มีความดับลงเปนธรรมดา. 

 
(๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปาทาน  เปนของไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตง 

แลว  อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามี 
ความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับลงเปนธรรมดา. 

 
(๕)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ตัณหา เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงแลว 

อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามี 
ความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับลงเปนธรรมดา. 

 
(๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เวทนา เปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงแลว 

อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามี 
ความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับลงเปนธรรมดา. 

 
(๗)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ผัสสะ  เปนของไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตงแลว 

อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามี 
ความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับลงเปนธรรมดา. 

 
(๘)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สฬายตนะ เปนของไม เที่ยง อันปจจัยปรุงแตง 

แลว  อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามี 
ความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับลงเปนธรรมดา. 

 
(๙)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นามรูป  เปนของไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตงแลว 

อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามี 
ความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับลงเปนธรรมดา. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๓๑วาดวยลักษณะเปนตนของปฏิจจ ฯ     

(๑๐)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  วิญญาณ เปนของไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตง 
แลว  อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามี 
ความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับลงเปนธรรมดา. 

 
(๑๑)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย! สังขารทั้งหลาย เปนของไม เที่ยง อันปจจัย 

ปรุงแตงแลว  อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไป 
เปนธรรมดา  มีความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับลงเปนธรรมดา. 

 
(๑๒) ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  อวิชชา  เปนของไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตง 

แลว  อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแลว  มีความสิ้นไปเปนธรรมดา  มีความเสื่อมไปเปนธรรมดามี 
ความจางคลายไปเปนธรรมดา  มีความดับลงเปนธรรมดา. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เหลานี้  เรียกวา  ปฏิจจสมุปปนนธรรม๑  ทั้งหลาย 
 
ทรงขยายความปฏิจจสมุปบาท อยางวิธีถามตอบ๒ 

 
ดูกอน อานนท !     อยากลาวอยางนั้น.     ดูกอนอานนท !    อยากลาวอยางนั้น.  

ก็ปฏิจจสมุปบาทนี้  ลึกซึ้งดวย  มีลักษณะดูลึกซึ้งดวย. ดูกอนอานนท! 
 

                                                
๑คําวา  "ปฏิจจสมุปปนนธรรม"  นี้ ผูที่ไดฟงเปนครั้งแรก  ไมจําเปนจะตองมีความตื่นเตนตกใจ  วาเปนคํา 
ลึกซึ้ง  ซับซอน อะไรมากมาย  แตเปนคําธรรมดาสามัญ  ในภาษาธรรมะ,  มีความหมายแตเพียงวาเปนส่ิง 
ที่เกิดเองไมได   จะตองอาศัยส่ิงใดส่ิงหนึ่งเกิดขึ้น เสร็จแลวก็จะเปนส่ิงที่เปนเหตุเปนปจจัยสําหรับปรุงแตง 
ส่ิงอื่นตอไป  :  ที่แท  ก็คือส่ิงทั้งปวงในโลกนั่นเอง  หากแตวา ในที่นี้ทรงประสงคแตเรื่องทางจิตใจและ 
เฉพาะที่เกี่ยวกับความทุกข เทานั้น. -ผูรวบรวม. 

๒ มหานิทานสูตร  มหา. ที่ . ๑๐/๖๕/๕๗,  ตรัสแกพระอานนท  ที่กัมมาสทัมมนิคม แควันกุ รุ.  และอีก 
แหงหนึ่งคือ  สูตรที่ ๑๐ ทุกขวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๑/๒๒๕, ขอความเหมือนกันตั้งแตคํา 
เริ่มแรกไปจนถึงคําวา "...อบายทุคติวินิบาตไปได". 
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เพราะไม รู๑  เพราะไม รูตามลําดับ  เพราะไมแทงตลอด  ซึ่งธรรมคือปฏิจจสมุปบาท  
นี้   (จิตของ )หมู สัตวนี้   จึงเปน เหมือนกลุมด ายยุ ง ,  ยุ ง เหยิ งเหมือนความยุ งของ 
กลุมดายที่หนาแนนไปดวยปม,  พันกันยุงเหมือนเซิงหญามุญชะและหญาปพพชะ 
อยางนี้;  ยอมไมลวงพนสังสาระที่เปนอบาย  ทุคติ  วินิบาตไปได. 

 
ดูกอนอานนท!เมื่อเธอถูกถามวา  "ชรามรณะที่มี เพราะสิ่งนี้  ๆ เปนปจจัยมี 

ไหม ? " ด ังนี ้ เช นนี ้แล ว ,   คํ าตอบ   พ ึงม ีว า  "ม ีอยู ".  ถ า เขาพ ึงกล าวต อ ไปว า   " 
ชราม รณ ะมี    เพ ราะป จ จัยอะ ไร?" ดั งนี้ แล ว ,  คํ าตอบ   พึ งมี ว า   "ชราม รณ ะมี 
เพราะปจจัยคือชาติ". 

 
ดูกอนอานนท !  เมื่อเธอถูกถามวา  "ชาติที่มี เพราะสิ่ งนี้   ๆ เปนปจจัยมี 

ไหม? "  ดังนี้  เชนนี้แลว,  คําตอบ  พึงมีวา  "มีอยู ".  ถาเขาพึงกลาวตอไปวา "ชาติมี   เพราะ 
ปจจัยอะไร?"   ดังนี้แลว,  คําตอบ  พึงมีวา  "ชาติมี เพราะปจจัยคือภพ". 

 
ดูกอนอานนท !  เมื่อเธอถูกถามวา  "ภพที่มี เพราะสิ่ งนี้   ๆ   เปนปจจัยมีไหม?"  

ดังนี้   เชนนี้ แลว,  คําตอบ   พึงมีวา "มีอยู ".   ถาเขาพึ งกลาวตอไปวา "ภพมี  เพราะ 
ปจจัยอะไร?"  ดังนี้แลว,  คําตอบพึงมีวา  "ภพมี  เพราะปจจัยคืออุปาทาน". 

 
ดูกอนอานนท!  ถาเธอถูกถามวา  "อุปาทานที่มี เพราะสิ่งนี้   ๆ เปนปจจัยมี 

ไหม ? "  ด ังนี ้ เช นนี ้แล ว ,  คํ าตอบ   พ ึงม ีว า  "ม ีอ ยู ".  ถ า เขาพ ึงกล าวต อ ไปว า  " 
อุปาทานมี   เพราะปจจัยอะไร?"  ดังนี้ แลว ,  คําตอบพึ งมีวา   "อุปาทานมี   เพราะ 
ปจจัยคือตัณหา". 
 
 
 

                                                
๑ คํานี้วา "เพราะไมรู" (อฺญาณา) ไมมีในมหานิทานสูตร,  มีแตในสูตรที่ ๑๐ ทุกขวรรค นิทาน. สํ. 
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ดูกอนอานนท!  เมื่อเธอถูกถามวา  "ตัณหาที่มีเพราะสิ่งนี้  ๆ เปนปจจัยมี 
ไหม? "  ดังนี้   เชนนี้แลว,  คําตอบ  พึงมีวา  "มีอยู".  ถาเขาพึงกลาวตอไปวา "ตัณหามี  
เพราะปจจัยอะไร?"  ดังนี้แลว,  คําตอบพึงมีวา  "ตัณหามี  เพราะปจจัยคือเวทนา". 

 
ดูกอนอานนท!  เมื่อเธอถูกถามวา  "เวทนาที่มีเพราะสิ่งนี้  ๆ เปนปจจัยมี 

ไหม? "  ดังนี้   เชนนี้แลว,  คําตอบ  พึงมีวา  "มีอยู".  ถาเขาพึงกลาวตอไปวา "เวทนามี  
เพราะปจจัยอะไร?"   ดังนี้แลว,  คําตอบพึงมีวา  "เวทนามี  เพราะปจจัยคือผัสสะ". 

 
ดูกอนอานนท!  เมื่อเธอถูกถามวา  "ผัสสะที่มีเพราะสิ่งนี้  ๆ เปนปจจัยมี 

ไหม? "  ดังนี้   เชนนี้แลว,  คําตอบ  พึงมีวา  "มีอยู".  ถาเขาพึงกลาวตอไปวา "ผัสสะมี 
เพราะป จจัยอะไร?"  ดังนี ้แล ว ,  คําตอบพึงม ีว า   "ผัสสะมี เพราะป จจัยค ือนาม 
รูป". 

 
ดูกอนอานนท!  เมื่อเธอถูกถามวา  "นามรูปท่ีมีเพราะสิ่งนี้  ๆ เปนปจจัยมี 

ไหม? "  ดังนี้   เชนนี้แลว,  คําตอบ  พึงมีวา  "มีอยู".  ถาเขาพึงกลาวตอไปวา "นามรูปมี 
เพราะปจจัยอะไร?"   ดังนี้ แลว ,  คําตอบ   พึ งมีวา   "นามรูปมี  เพราะปจจัยคือ 
วิญญาณ". 

 
ดูกอนอานนท!  เมื่อเธอถูกถามวา  "วิญญาณที่มีเพราะสิ่งนี้  ๆ  เปนปจจัยมี 

ไหม? "  ดังนี้   เชนนี้แลว,  คําตอบ  พึงมีวา  "มีอยู".  ถาเขาพึงกลาวตอไปวา "วิญญาณมี 
เพราะปจจัยอะไร?"  ดังนี้แลว,  คําตอบ   พึงมีวา  "วิญญาณมี   เพราะปจจัยคือ 
นามรูป". 
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๓๔ 

ดูกอนอานนท !  ดวยเหตุดังกลาวมานี้แล  (เรื่องจึงสรุปไดวา)  วิญญาณมี 
เพราะปจจัยคือนามรูป;  นามรูปมี   เพราะปจจัยคือวิญญาณ ; ผัสสะมี  เพราะปจจัยคือ 
นามรูป;  เวทนามีเพราะปจจัยคือผัสสะ;  ตัณหามี   เพราะปจจัยคือเวทนา;  อุปาทานมี 
เพราะปจจัยคือตัณหา;  ภพมี   เพราะปจจัยคืออุปาทาน;  ชาติมี   เพราะปจจัยคือภพ;  
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ งหลาย  เกิดขึ้นพรอม  เพราะปจจัยคือ 
ชาติ:  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้ แล. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม  : ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา ปฏิจจสมุปบาทแบบนี้ 

ที่ ตั้ งตนจากทุกข   ขึ้น ไปหาอวิชชา ,  แต ไป ไม ถึ งอวิชชา   ไป สุดลงเสีย เพี ยงแค วิญญ าณ 
นามรูป  แลววกกลับนั้น  ยังมี ลักษณะพิ เศษอยูอีกอยางหนึ่ ง  คือบางสูตร  เชนสูตรนี้ โดยเฉพาะ 
หาม ี "สฬายตนะ " รวมอยู ในสาย  ด วย ไม ,  ผ ิดจากส ูต รอื ่น อ ีกหลายส ูต ร   แห งแบบนี ้.  
จะสันนิษฐานวา  คัดลอกตกหลนมาแต เดิม  ก็ ไมมีหนทางที่ จะสันนิษฐานอยางนั้น;   เพราะ 
มีการเวน   คํ าวา   "สฬายตนะ "  เหมื อนกันหมดทุก  ๆ  แห งในสูตรนี้ ,  ทั้ งตอนที่ เป นอุท เทส 
 นิทเทส และตอนที่ทรงย้ําครั้งสุดทาย ในสูตรเดียวกัน. 

 
ปจจยาการแมเพียงอาการเดียว 

ก็ยังตรัสเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  (อิทิปปจจยตา)๑ 
 
(๑) ดู ก อนภิ ก ษุ ทั้ งหลาย ! เพ ราะชาติ เป นป จจั ย  ชรามรณ ะย อมมี .  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  จะไมบังเกิดขึ้นก็ 
ตาม,  ธรรมธาตุนั้น  ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว;  คือความตั้งอยูแหงธรรมดา 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๑๐ อาหารวรรค นิทานสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๓๐/๖๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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(ธัมมัฏฐิตตา),  คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา  (ธัมมนิยามตา), คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้ 
สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น  (อิทัปปจจยตา). 

 
ตถาคตยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น; ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมตั้งขึ้นไว 
ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา  และได 
กลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ทานทั้งหลายจงมาดู: เพราะชาติเปน 
ปจจัย  ชรามรณะยอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะเหตุดังนี้แล:  ธรรมธาตุใด  ในกรณีนั้น 

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,  เปน อวิตถตา คือความไมผิดไปจากความเปน 
อยางนั้น,  เปน  อนัญญถตา  คือความไมเปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย   สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น; 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมนี้  เราเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท (คือธรรมอัน 

เปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 
 
(๒)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เพราะภพเปนปจจัย  ชาติยอมมี .  ดูกอน 

ภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..ฯลฯ..  
…ฯ ล ฯ …๑ 
 
 
 

                                                
๑การละเปยยาล ...ฯลฯ... ...ฯลฯ...เชนนี้   หมายความวา ขอความในขอ (๒) เปนตนไปจนกระทั่ง 
ถึงขอ (๑๐) นี้  ซ้ํากันเปนสวนมากกับในขอ (๑) ตางกันแตเพียงปจจยาการแตละปจจยาการเทานั้น;  
สําหรับขอสุดทาย คือขอ (๑๑) จะพิมพไวเต็มเหมือนขอ (๑) อีกครั้งหนึ่ง. 
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(๓)  ดู ก อนภิ ก ษุ ทั้ งหลาย !  เพ ราะอุ ป าทาน เป นป จ จัย   ภพย อมมี .  
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้ งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..ฯลฯ…  
…..ฯลฯ ….. 

 
(๔)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เพราะตัณหาเปนปจจัย  อุปาทานชาติยอมมี .  

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!   เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้ งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..ฯลฯ..  
…ฯลฯ … 

 
(๕)  ดู ก อนภิ ก ษุทั้ งหลาย !  เพ ราะเวทนาเป นป จ จัย   ตัณ หายอมมี .  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..ฯลฯ.. … 
ฯลฯ … 

(๖)  ดู ก อ นภิ ก ษุ ทั้ งห ล าย ! เพ ราะผั ส ส ะ เป น ป จ จั ย  เวทน าย อมมี .  
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!   เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้ งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..ฯลฯ..  
…ฯลฯ … 

 
(๗)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  เพราะสฬายตนะเปนปจจัย   ผัสสะยอมมี .  

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!   เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้ งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..ฯลฯ..  
…ฯลฯ … 

 
(๘)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เพราะนามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะยอมมี .  

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้ งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม ,..ฯลฯ..  
…ฯลฯ … 

 
(๙)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เพราะวิญญาณเปนปจจัย   นามรูปยอมมี .  

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!   เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้ งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..ฯลฯ..  
…ฯลฯ … 
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(๑๐) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะสังขารเปนปจจัย  วิญญาณยอมมี.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,..ฯลฯ..  
…ฯลฯ … 

 
(๑๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  สังขารทั้งหลาย 

ยอมมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  
จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม,  ธรรมธาตุนั้น  ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว;   คือความตั้งอยู 
แหงธรรมดา   (ธัมมัฏฐิตตา),   คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา  (ธัมมนิยามตา),  คือความที่ 
เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น (อิทัปปจจยตา). 

 
ตถาคตยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น; ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมตั้ง 
ขึ้นไว  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา 
และไดกลาวแลวในบัดนี้วา   "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงดู : เพราะ 
อวิชชาเปนปจจัย  สังขารทั้งหลายยอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุดังนี้แล   : ธรรมธาตุใดในกรณีนั้น  

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,  เปน  อวิตถตา  คือ  ความไมผิดไปจากความเปน 
อยางนั้น,  เปนอนัญญถตา คือ  ความไมเปนไปโดยประการอื่น,  เปน อิทัปปจจยตา 
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น; 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมนี้  เราเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท (คือธรรมอัน 

เปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 
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แมแสดงเพียงผัสสะใหเกิดเวทนา 
ก็ยังเรียกวาปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ปุถุชนผูมิ ไดสดับแลว  จะพึงเบื่อหนายไดบาง  พึง 

คลายกําหนัดไดบาง  พึงปลอยวางไดบาง  ในกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้งสี่นี้.  
ขอน้ันเพราะเหตุใดเลา?  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ขอน้ันเพราะเหตุวา  การกอข้ึนก็ดี 
การสลายลงก็ดี   การถูกยึดครองก็ดี   การทอดทิ้งซากไวก็ดี  แหงกายอันเปนที่ประชุม 
แหงมหาภูตทั้งสี่นี้  ยอมปรากฏอยู.  เพราะเหตุนั้นปุถุชนผูมิไดสดับแลว  จึงเบื่อหนาย 
ไดบาง  จึงคลายกําหนัดไดบาง  จึงปลอยวางไดบาง  ในกายนั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
สวนสิ่งที่ เรียกกันวา  "จิต"  ก็ดี  วา  "มโน" ก็ดี วา "วิญญาณ " ก็ดี; ปุถุชนผูมิไดสดับ 
แลว  ไมอาจจะเบื่อหนาย  ไมอาจจะคลายกําหนัด  ไมอาจจะปลอยวาง ซึ่งสิ่งนั้น.ขอน้ัน 
เพราะเหตุไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ันเพราะเหตุวา  สิ่งที่ เรียกวา  จิตเปนตน 
นี้  เปนสิ่งที่ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  ไดถึงทับแลวดวยตัณหา  ไดยึดถือแลวดวยทิฏฐิโดย 
ความเปนตัวตน  มาตลอดกาลชานาน  วา  "นั่นของเรา, นั่นเปนเรา, นั่นเปนตัวตนของ 
เรา"  ดังนี้   เพราะเหตุนั้น  ปุถุชนผูมิ ไดสดับแลว  จึงไมอาจจะเบื่อหนายไมอาจจะ 
คลายกําหนัด  ไมอาจจะปลอยวาง  ซึ่งที่เรียกวา  จิต  เปนตนนั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ปุถุชนผูมิ ไดสดับแลว  จะพึงเขาไปยึดถือเอากาย 

อันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้งสี่นี้  โดยความเปนตัวตน  ยังดีกวา.  แตจะเขาไปยึดถือ 
เอาจิต  โดยความเปนตัวตนไมดีเลย.  ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ขอน้ันเพราะเหตุวา  กายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้งสี่นี้  ดํารงอยู  ปหนึ่งบาง สองป 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๒ มหาวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑๖/๒๓๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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บาง  สามปบาง  สี่ปบาง  หาปบาง  สิบปบาง  ยี่สิบปบาง  สามสิบปบาง  สี่สิบปบาง 
หาสิบปบาง  รอยปบาง  เกินกวารอยปบาง ปรากฏอยู.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! สวน 
สิ่งที เรียกกันวา  "จิต"  บาง  วา  "มโน"  บาง วา "วิญญาณ " บางนั้น ดวงอื่นเกิดขึ้น 
ดวงอื่นดับไป   ตลอดวัน   ตลอดคืน. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในเรื่องนี้  อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมกระทําไว 

ในใจโดยแยบคายเปนอยางดี   ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว  ดังนี้วา ดวยอาการ 
อยางนี้ :  เพราะสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี ,  เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ;  
เพราะสิ่งนี้ไมมี  สิ่งนี้จึงไมมี,  เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป.   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!   เพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา  จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น;  
เพราะความดับแหงผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานั้นแหละ,  เวทนาใด  ที่เกิดเพราะ 
ผัสสะนั้น  (ในกรณีนี้คือ)  สุขเวทนา  ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา,  
เวทนานั้นยอมดับ  ยอมสงบไป.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!    เพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ 
ตั้งแหงทุกขเวทนา    จึงเกิดทุกขเวทนาขึ้น;   เพราะความดับแหงผัสสะอันเปนที่ตั้ง 
แหงทุกขเวทนานั้นแหละ,  เวทนาใด  ที่เกิดเพราะผัสสะนั้น  (ในกรณีนี้คือ) ทุกขเวทนาที่ 
เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา,  เวทนานั้นยอมดับ   ยอมสงบไป.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา   จึงเกิด  
อทุกขมสุขเวทนาขึ้น;  เพราะความดับแหงผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา 
นั้นแหละ,  เวทนาใด  ที่เกิดเพราะผัสสะนั้น  (ในกรณีนี้คือ)  อทุกขมสุขเวทนา  ที่เกิดขึ้น 
เพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา, เวทนานั้นยอมดับ ยอมสงบไป. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนเพราะไมสองอันเสียดสีกันไปมา  ไออุนยอม

เกิด  ความรอนยอมบังเกิดโดยยิ่ง.  เพราะแยกไมทั้งสองอันนั้นแหละออกจากกันเสีย 
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๔๐ 

ไออุนใด  ที่ เกิดเพราะการเสียดสีระหวางไมสองอันนั้น  ไออุนนั้นยอมดับ  ยอมสงบไป,  
ขอน้ีฉันใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ีก็ฉันนั้น: เพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุข 
เวทนา  จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น; เพราะความดับแหงผัสสะอันเปนที่ตั้ งแหงสุขเวทนานั้น 
แหละ,  เวทนาใด   ที่ เกิดเพราะผัสสะนั้ น   (ในกรณี นี้ คื อ)  สุขเวทนา  ที่ เกิดขึ้นเพราะ 
อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา,  เวทนานั้นยอมดับ  ยอมสงบไป.     ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย!    เพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้ งแห งทุกขเวทนา    จึงเกิดทุกขเวทนาขึ้น;   เพราะ 
ความดับแหงผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนานั้นแหละ,   เวทนาใด  ที่ เกิดเพราะผัสสะนั้น 
 (ในกรณีนี้คือ)  ทุกขเวทนา ที่ เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา,  
เวทนานั้นยอมดับ   ยอมสงบไป.  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้ ง 
แหงอทุกขมสุขเวทนา   จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้น;  เพราะความดับแหงผัสสะอันเปนที่ตั้ง 
แหงอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละ ,  เวทนาใด   ที่ เกิดเพราะผัสสะนั้น   (ในกรณี นี้คือ)  
อทุกขมสุขเวทนา  ที่ เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา,  เวทนานั้น 
ยอมดับ  ยอมสงบไป. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้   ยอมเบื่อหนาย 

แมในผัสสะ,  ยอมเบื่อหนาย  แมในเวทนา,  ยอมเบื่อหนาย  แมในสัญญา,  ยอมเบื่อหนาย 
แม ในสังขารทั้ งหลาย,  ยอมเบื่ อหนาย  แม ในวิญญาณ .  เมื่ อบ่ือหนาย ยอมคลาย 
กําหนัด,  เพราะคลายความกําหนัด  ยอมหลุดพน,  เมื่อหลุดพนแลว   ยอมมีญาณหยั่งรูวา 
หลุดพนแลว.   อริยสาวกนั้น  ยอมทราบชัดวา  "ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรยอันเราอยู 
จบแลว,  กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว,  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้   มิไดมีอีกตอไป". 
ดังนี้   แล. 
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ทรงเปรียบปฏิจจสมุปบาทดวยการขึ้นลง 
ของน้ําทะเล๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เมื่อน้ําในมหาสมุทรขึ้น  ยอมทําใหแมน้ําในแมน้ําใหญ 

ขึ้น ;  เมื่อนํ้าในแมน้ําใหญขึ้น    ยอมทําใหน้ําในแมน้ํานอยขึ้น ;   เมื่อนํ้าในแมน้ํา  
นอยขึ้น   ยอมทําใหละหานใหญมีน้ําขึ้น;  เมื่อละหานใหญมีน้ําขึ้น   ยอมทําใหละหาน 
นอยมีน้ําขึ้น ,   ฉันใด ;   ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ขอน้ีก็ฉันนั้น :  เมื่ออวิชชาเขามา 
 (อุปยนฺตี)   ยอมทําใหสังขารทั้งหลายเขามา   (สงฺขาเร  อุปยาเปติ);  เมื่อสังขารทั้งหลาย 
เขามา   ยอมทําใหวิญญาณเขามา;   เมื่อวิญญาณเขามา   ยอมทําใหนามรูปเขามา;  เมื่อ 
นามรูปเขามา  ยอมทําใหสฬายตนะเขามา;  เมื่อสฬายตนะเขามา  ยอมทําใหผัสสะ 
เขามา;  เมื่อผัสสะเขามา  ยอมทําใหเวทนาเขามา;   เมื่อเวทนาเขามา  ยอมทําใหตัณหา 
เขามา;  เมื่อตัณหาเขามา  ยอมทําใหอุปาทานเขามา;   เมื่ออุปาทานเขามา   ยอมทํา 
ใหภพเขามา  เมื่อภพเขามา  ยอมทําใหชาติเขามา;  เมื่อชาติเขามา  ยอมทําให 
ชรามรณะเขามา 

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

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เมื่อนํ้าในมหาสมุทรลง   ยอมทําใหแมน้ําในแมน้ําใหญ 

ลดลง;   เมื่อนํ้าในแมน้ําใหญลดลง   ยอมทําใหน้ําในแมน้ํานอยลดลง;   เมื่อนํ้าใน 
แมน้ํานอยลดลง  ยอมทําใหน้ําที่ละหานใหญลดลง;   เมื่อนํ้าที่ละหานใหญลดลง   ยอม 
ทําใหน้ําที่ละหานนอยลดลง,   ฉันใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนี้ก็ฉันนั้น:   เมื่อ 
 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๙  มหาวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๔๔/๒๗๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๔๒ 

อวิชชาออกไป   (อุปยนฺตี)  ยอมทําใหสังขารทั้หลายออกไป   (สงฺขาเร  อุปยาเปติ);  
เมื่อสังขารทั้งหลายออกไป;  ยอมทําใหวิญญาณออกไป;   เมื่อวิญญาณออกไป  ยอมทํา 
ใหนามรูปออกไป;  เมื่อนามรูปออกไป   ยอมทําใหสฬายตนะออกไป;  เมื่อสฬายตนะ 
ออกไป   ยอมทําใหผัสสะออกไป ;  เมื่ อผัสสะออกไป    ยอมทําให เวทนาออกไป ;  
เมื่อเวทนาออกไป  ยอมทําใหตัณหาออกไป;  เมื่อตัณหาออกไป   ยอมทําใหอุปาทาน 
ออกไป ;  เมื่ ออุปาทานออกไป   ยอมทําใหภพออกไป   เมื่อภพออกไป   ยอมทําให 
ชาติออกไป;  เมื่อชาติออกไป  ยอมทําใหชรามรณะออกไป,  ดังนี้  แล. 

 
 

(ข. วาดวย ความสําคัญ ๖  เรื่อง) 
 

การเห็นปฏิจจสมุปบาท   ชื่อวาการเห็นธรรม๑ 
 

ด ูก อนท านผู ม ีอาย ุทั ้งหลาย !...  ก ็แล    คํ านี ้   เป นคํ าที ่พ ระผู ม ีพ ระ 
ภาคเจาตรัสไวแลววา   "ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท,   ผูนั ้นชื ่อวาเห็นธรรม;  ผูใด 
เห็นธรรม,   ผูนั้นชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท",  ดังนี้. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้ งหลาย!   ธรรมทั้ งหลายเหลานี้    ชื่อวาปฏิจจสมุป- 

ปนนธรรม    (ธรรมอาศ ัยซึ ่งก ันและก ันเก ิดขึ ้น );  กล าวค ือ   ปญจุปาทานขันธ ทั้ ง 
หลาย 
 
 
 
 
 
                                                
๑มหาหัตถิปโทปมสูตร  มู.ม.  ๑๒/๓๕๙,  ๓๖๐/๓๔๖,  พระสารีบุตรกลาวแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ธรรมใด   เปนความพอใจ   (ฉนฺโท)  เปนความอาลัย  (อาลโย)  เปนความ 
ติดตาม  (อนุนโย)  เปนความสยบมัวเมา   (อชฺโฌสานํ)  ในอุปาทานขันธทั้งหลาย ๕ 
ประการ  เหลานี้,  ธรรมนั้น  ชื่อวา  เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  (ทุกฺขสมุทโย). 

 
ธรรมใด   เปนความนําออกซึ่งฉันราคะ   (ฉนฺทราควินโย)   เปนความ 

ละขาดซึ่งฉันทราคะ   (ฉนฺทราคปฺปหานํ)   ในอุปาทานขันธทั้งหลาย   ๕  ประการ 
เหลานี้,  ธรรมนั้น  ชื่อวา   ความดับไมเหลือแหงทุกข   (ทุกฺขนิโรโธ). 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!    ดวยการปฏิบัติมีประมาณเพียงเทานี้แล 

คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาเปนสิ่งที่ภิกษุประพฤติกระทําใหมากแลวดังนี้. 
 

หมาย เหตุ ผู ร วบ รวม  :  ผู รักษ าควรถื อ ว า   คํ ากล าวของพ ระสารีบุ ต รใน 
ลักษณะเชนนี้   มีความหมายเทากับเปนพระพุทธภาษิตที่ มีอยูวา  “ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้น 
เ ห ็น ต ถ า ค ต ;  ผู ใ ด เ ห ็น ต ถ า ค ต   ผู นั ้น เ ห ็น ธ ร ร ม  ” ;  ซึ ่ง เ ป น เ ค ร ด ิต แ ก   
ปฏิจจสมุปบาท  วาเปนตัวธรรม  ที่มีคาเทากับวาถาเห็นแลว  เปนการเห็นตถาคต  ในรูป 
แหงธรรม  หรือธรรมกาย  นั่นเอง.  ขอนี้แสดงวา  เรื่องปฏิจจสมุปบาท  เปนเรื่องที่ควรสน 
ใจ  กวาเรื่องอื่นๆ  ที่เรียกวา  “ธรรม”  ดวยกัน 

 
 
ปฏิจจสมุปบาทคือกฎแหงธรรมทิฏฐิ-ธรรมนิกาย 

(ในฐานะเปนกฎสูงสุดของธรรมชาติ)๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!    เราจักแสดงซึ่งปฏิจจสมุปบาท   (คือธรรมอันเปน 
ธรรมชาติอาศัยกันแลวเกิดขึ้น)  แกพวกเธอทั้งหลาย.  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงซึ่ง  
ปฏิจจสมุปบาทนั้น,  จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  เราจักกลาวบัดนี้... 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๓๐/๖๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย.  ที่เชตวัน  เมืองสาวัตถี. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ปฏิจจสมุปบาท  เปนอยางไรเลา?   
 
(๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะชาติเปนปจจัย  ชรามรณะยอมมี. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะเหตุที่   พระตถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  

จะไม บังเกิดขึ้นก็ตาม ,   ธรรมธาตุนั้น    ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว;  คือความตั้งอยู 
แหงธรรมดา  (ธัมมัฏฐิตตา),  คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา   (ธัมมนิยามตา),  
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น  (อิทัปปจจยตา). 

 
ตถาคต   ยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น;  ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ   ยอมตั้ง 
ขึ้นไว  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําให เปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา;  
และไดกลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงมาดู:  เพราะชาติ 
เปนปจจัย  ชรามรณะยอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!   เพราะเหตุดังนี้ แล :   ธรรมธาตุใด    ในกรณีนั้น 

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   เปน  อวิตถตา  คือความไมผิดไปจากความเปน 
อยางนั้น,  เปน  อนัญญถตา  คือความไมเปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ธรรมน้ี 
เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 

 
(๒)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะภพเปนปจจัย  ชาติยอมมี. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระคถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  

จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม,  ธรรมธาตุนั้น  ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว;  คือความตั้งอยู 
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แหงธรรมดา ,  คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา ,  คือความที่ เมื่อมีสิ่ งนี้สิ่ งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

 
ตถาคต ยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น;  ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ  ยอมตั้ง 
ขึ้นไว  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา;  
และไดกลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงมาดู:  เพราะภพ 
เปนปจจัย  ชาติยอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!   เพราะเหตุดังนี้แล:   ธรรมธาตุใด   ในกรณีนั้น 

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   เปน  อวิตถตา  คือความไมผิดไปจากความเปน 
อยางนั้น,  เปน  อนัญญถตา  คือความไมเปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ธรรมน้ี 
เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 

 
(๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอุปาทานเปนปจจัย  ภพยอมมี. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระคถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  

จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม  ธรรมธาตุนั้น  ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว;  คือความตั้งอยูแหง 
ธรรมดา,    คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา,  คือความที่ เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ เปน 
ปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

 
ตถาคต ยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น;  ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ  ยอมตั้ง 
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ขึ้นไว  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําให เปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา;  
และไดกลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงมาดู:  เพราะอุปาทาน 
เปนปจจัย   ภพยอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !   เพราะเหตุดังนี้แล  :  ธรรมธาตุใด    ในกรณีนั้น 

อันเปน   ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   เปน  อวิตถตา  คือความไมผิดไปจากความเปน 
อยางนั้น,  เปน  อนัญญถตา  คือความไม เปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่ เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ธรรมนี้ 
เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 

 
(๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะตัณหาเปนปจจัย  อุปาทานยอมมี. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระคถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  

จะไม บังเกิดขึ้นก็ตาม   ธรรมธาตุนั้น      ยอมตั้ งอยู แลวนั่นเทียว ;    คือความตั้ งอยู  
แหงธรรมดา ,    คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา ,  คือความที่ เมื่ อมีสิ่ งนี้สิ่ งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

 
ตถาคต   ยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น;  ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ  ยอมตั้งขึ้นไว 
ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา;  และได 
กลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ทานทั้ งหลายจงมาดู :  เพราะตัณหา 
เปนปจจัย  อุปาทานยอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !   เพราะเหตุดังนี้แล :   ธรรมธาตุใด    ในกรณีนั้น 

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   เปน  อวิตถตา  คือความไมผิดไปจากความเปน 
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อยางนั้น,   เปน   อนัญญถตา  คือความไมเปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย   สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมนี้ 
เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 

 
(๕)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเวทนาเปนปจจัย   ตัณหายอมมี. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระคถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  

จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม  ธรรมธาตุนั้น     ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว;    คือความตั้งอยู  
แหงธรรมดา,    คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา,  คือความที่ เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

 
ตถาคต   ยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น;  ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ  ยอมตั้งขึ้นไว 
ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา;  และได 
กลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงมาดู:  เพราะเวทนา 
เปนปจจัย  ตัณหายอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะเหตุดังนี้แล:   ธรรมธาตุใด   ในกรณีนั้น 

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   เปน  อวิตถตา  คือความไมผิดไปจากความเปน 
อยางนั้น,  เปน  อนัญญถตา  คือความไมเปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ธรรมน้ี 
เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 

 
(๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะผัสสะเปนปจจัย  เวทนายอมมี. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระคถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  

จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม  ธรรมธาตุนั้น   ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว;  คือความตั้งอยู 
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๔๘ 

แหงธรรมดา ,   คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา ,   คือความที่ เมื่ อมีสิ่ งนี้สิ่ งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

 
ตถาคต   ยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น;  ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ  ยอมตั้ง 
ขึ้นไว  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําให เปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา;  
และไดกลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ทานทั้ งหลายจงมาดู :  เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย  เวทนายอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !   เพราะเหตุดังนี้แล  :  ธรรมธาตุใด    ในกรณีนั้น 

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   เปน  อวิตถตา  คือความไมผิดไปจากความเปน 
อยางนั้น,  เปน  อนัญญถตา  คือความไม เปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่ เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ธรรมนี้ 
เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 

 
(๗)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  ผัสสะยอมมี. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระคถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  

จะไม บังเกิดขึ้นก็ตาม   ธรรมธาตุนั้น      ยอมตั้ งอยูแลวนั่นเทียว;    คือความตั้ งอยู  
แหงธรรมดา ,    คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา ,  คือความที่ เมื่ อมีสิ่ งนี้สิ่ งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

 
ตถาคต   ยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น;  ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ  ยอมตั้ง 
ขึ้นไว  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา; 
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และไดกลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงมาดู :  เพราะ  
สฬายตนะเปนปจจัย   ผัสสะยอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะเหตุดังนี้แล:   ธรรมธาตุใด   ในกรณีนั้น 

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   เปน  อวิตถตา  คือความไมผิดไปจากความเปน 
อยางนั้น,  เปน  อนัญญถตา  คือความไมเปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ธรรมนี้ 
เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 

 
(๘)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะนามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะยอมมี. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระคถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  

จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม,  ธรรมธาตุนั้น     ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว;    คือความตั้งอยู  
แหงธรรมดา,    คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา,  คือความที่ เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

 
ตถาคต   ยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น;  ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ  ยอมตั้ง 
ขึ้นไว  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา;  
และไดกลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงมาดู:  เพราะ 
นามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะยอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะเหตุดังนี้แล :   ธรรมธาตุใด  ในกรณีนั้น 

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   เปน  อวิตถตา  คือความไมผิดไปจากความเปน 
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๕๐ 

อยางนั้น,   เปน   อนัญญถตา  คือความไมเปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย   สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมนี้ 
เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท   (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 

 
(๙)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  นามรูปยอมมี. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระคถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  

จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม   ธรรมธาตุนั้น      ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว;    คือความตั้งอยู  
แหงธรรมดา,    คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา ;  คือความที่ เมื่อมีสิ่ งนี้สิ่ งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

 
ตถาคต   ยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น;  ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ  ยอมตั้ง 
ขึ้นไว  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา;  
และไดกลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงมาดู:  “เพราะ 
วิญญาณเปนปจจัย  นามรูปยอมมี”  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะเหตุดังนี้แล :   ธรรมธาตุใด   ในกรณีนั้น 

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   เปน  อวิตถตา  คือความไมผิดไปจากความเปน 
อยางนั้น,  เปน  อนัญญถตา  คือความไมเปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ธรรมนี้ 
เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 

 
(๑๐)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะสังขารเปนปจจัย  วิญญาณยอมมี. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระคถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  
จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม  ธรรมธาตุนั้น     ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว;    คือความตั้งอยู  
แหงธรรมดา,    คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา,  คือความที่ เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 

 
ตถาคต   ยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น;  ครั้นรู 

พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ  ยอมตั้ง 
ขึ้นไว  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา;  
และไดกลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงมาดู:  เพราะ 
สังขารเปนปจจัย  วิญญาณยอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะเหตุดังนี้แล:   ธรรมธาตุใด   ในกรณีนั้น 

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   เปน  อวิตถตา  คือความไมผิดไปจากความเปน 
อยางนั้น,  เปน  อนัญญถตา  คือความไมเปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ธรรมนี้ 
เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 

 
(๑๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  สังขารทั้งหลาย 

ยอมมี. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุที่พระคถาคตทั้งหลาย  จะบังเกิดขึ้นก็ตาม,  

จะไมบังเกิดขึ้นก็ตาม,  ธรรมธาตุนั้น     ยอมตั้งอยูแลวนั่นเทียว;    คือความตั้งอยู  
แหงธรรมดา,    คือความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา,  คือความที่ เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ 
เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 
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ตถาคต  ยอมรูพรอมเฉพาะ  ยอมถึงพรอมเฉพาะ  ซึ่งธรรมธาตุนั้น;  ครั้นรู 
พรอมเฉพาะแลว  ถึงพรอมเฉพาะแลว,  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ  ยอมตั้ง 
ขึ้นไว  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนกแจกแจง  ยอมทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา;  
และไดกลาวแลวในบัดนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงมาดู :  เพราะ 
อวิชชาเปนปจจัย  สังขารทั้งหลายยอมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!   เพราะเหตุดังนี้แล  :  ธรรมธาตุใด    ในกรณีนั้น 

อันเปน  ตถตา  คือความเปนอยางนั้น,   เปน  อวิตถตา  คือความไมผิดไปจากความเปน 
อยางนั้น,  เปน  อนัญญถตา  คือความไมเปนไปโดยประการอื่น,  เปน  อิทัปปจจยตา 
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย  สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ธรรมนี้ 
เราเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  (คือธรรมอันเปนธรรมชาติ  อาศัยกันแลวเกิดขึ้น). 

 
ปฏิจจสมุปบาท  เปนเรื่องลึกและดูลึก๑ 

พระอานท    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  "  นาอัศจรรย  พระเจาขา!  ไม เคยมีแลว 
พระเจาขา!    ขาแตพระองคผูเจริญ!    ก็ปฏิจจสมุปบาทนี้   เขาร่ําลือกันวาเปนธรรมลึก๒ดวย   ดูทาทางราวกะวา 
เปนธรรมลึกดวย  แตปรากฏแกขาพระองคเหมือนกับเปนธรรมตื้น  ๆ". 
                                                
๑สูตรที่    ๑๐   ทุกขวรรค   อภิสมยสังยุตต    นิทาน.   สํ .   ๑๖/๑/๒๒๕,   ตรัสแกพระอานนท   ที่กัมมาสทัมมนิคม;  
มหานิทานสูตร   มหา.  ที่ .  ๑๐/๖๕/๕๗,  ตรัสแกพระอานนท   ที่กัมมาสทัมมนิคม  [มหานิทานสูตรนี้ ไม มี 
คําวา  "เพราะไมรู"  (อ ฺ ฺาณา)]. 

๒ความลึกของปฏิจจสมุปบาทนี้     อรรถกถาอธิบายวา     เปนของลึกเกินประมาณ     และมีลักษณะปรากฏแกตา 
ผูดู รูสึกวาลึกเหลือประมาณดวย   เปรียบไดกับความลึกของมหาสมุทรที่มีอยูที่ เชิงเขาสิเนรุ;   ไมเหมือนกับ 
ความลึกของน้ําเนาสีดํา   เพราะใบไมหมักหมมอยูภายใต  ซึ่งหลอกตาใหรูสึกวาเปนของลึก   นากลัว   แต 
ความจริงตื้นแคเขา.   ขอความในอรรถกถาตอนนี้  มีส่ิงที่ควรสังเกตเปนพิเศษตรงที่กลาวไววา   มีมหาสมุทร 
อันลึกเหลือประมาณ  ตั้งอยูที่ เชิงเขาสิเนรุ  คือภูเขาหิมาลัย.  ผูไดฟงในบัดนี้   ไมอาจจะเขาใจได   เพราะ 
มหาสมุทรอินเดีย   ในบัดนี้  อยูไกลเชิงเขาหิมาลัยตั้งพันไมล   แตเผอิญไปตรงกับเคาเงื่อนที่นักธรณีวิทยา 
แหงยุคปจจุบันไดมีมติกันวา   ประเทศอินเดียสมัยดึกดําบรรพ  พื้นที่ระหวางภูเขาหิมาลัยทางเหนือ  กับ 
ภูเขาวินธัยทางใตนั้นลุมลึกเปนทะเล.  ดังนั้นขอความในอรรถกถานี้  จะถูกผิดหรือเพอเจอประการใด 
ขอฝากไวเพื่อการพิจารณา  -อรรถกถา  สุมังคลวิลาสินี   ภาค  ๒   หนา   ๑๐๖.  นอกจากนี้   ก็ยังมีพระบาลี 
 (สตฺตก .  อํ .  ๒๓/๑๐๒/๖๓)  ที่ กลาววาภู เขาสิ เนรุนั้ นหยั่ งลงในมหาสมุทร  ลึกถึง  ๘๔,๐๐๐  โยชน ;  
นับวาเปนส่ิงที่ยังเขาใจไมได  จะตองสันนิษฐานกันตอไป. 
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ดูกอนอานนท !   อยากลาวอยางนั้ น .  ดูกอนอานนท !  อยากล าว 
อยางนั้ น .  ก็ปฏิจจสมุปบาทนี้   ลึกซึ้ งด วย    มีลักษณะดู เปนธรรมลึกซึ้ งดวย .  
ดูกอนอานนท!  เพราะไมรู  เพราะไมรูตามลําดับ  เพราะไมแทงตลอด   ซึ่งธรรมคือ  
ปฏิจจสมุปบาทนี้   (จิตของ)   หมูสัตวนี้  จึงเปนเหมือนกลุมดวยยุง  ยุงเหยิงเหมือนความยุง 
ของกลุมดายที่หนาแนนไปดวยปม     พันกันยุงเหมือนเซิงหญามุญชะ    และหญาปพพชะ 
อยางนี้;  ยอมไมลวงพนซึ่งสงสาร  ที่เปนอบาย  ทุคติ  วินิบาตไปได. 
 

ปฏิจจสมุปบาท  เปนเรื่องลึกซึ้ง 
เทากับเรื่องนิพพาน๑ 

 
ดูกอนราชกุมาร!    ความคิดขอน้ีไดเกิดแกเราวา   "ธรรมที่ เราบรรลุแลวนี้ 

เปนธรรมอันลึก  สัตวอื่นเห็นไดยาก   ยากท่ีสัตวอื่นจะรูตาม   เปนธรรมระงับและ 
ประณีตไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงาย  ๆ   แหงความตรึก   เปนของละเอียด  เปนวิสัยรูไดเฉพาะบัณฑิต.  
ก็สัตวเหลานี้  มีอาลัยเปนที่มายินดี  ยินดีแลวในอาลัย   เพลิดเพลินแลวในอาลัย;  
สําหรับสัตวผูมีอาลัยเปนที่มายินดี  ยินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้น  ยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้ 
คือ    ปฏิจจสมุปบาท    กลาวคือความที่สิ่งนี้ ๆ   เปนปจจัยแกสิ่งนี้   ๆ   (อิทปฺปจฺจยตา  
ปฎิจฺจสมุปฺปาโท);   และยากนักท่ีจะเห็นแมสิ่งนี้   คือนิพพาน  อันเปนธรรมเปนที่สงบ 
ระงับแหงสังขารทั้งปวง  เปนธรรมอันสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง  เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา 
 
 
 
 

                                                
๑ โพธิ ราชกุ มารสูตร   ราชวรรค   มู ม.  ๑๓/๔๖๑/๕๐๙,  ตรัสแก โพธิ ราชกุ มาร  ที่ โกกนุ ทปราสาท   เมื อง 
สุงสุมารคิระ;   ปาสราสิสูตร  มู.ม.  ๑๒/๓๒๓/๓๒๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน.  (มีเนื้อความ 
เหมือนกันทุกตัวอักษรตางกันแตวาตรัสคนละคราว    เพราะตรัสแกผูฟงตางคนกัน   คือครั้งหนึ่งตรัสแก 
โพธิราชกุมาร  ครั้งหนึ่งตรัสแกภิกษุทั้งหลาย). 
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๕๔ 

เปนความจางคลาย  เปนความดับไมเหลือแหงทุกข.  หากเราพึงแสดงธรรมแลวสัตวอื่น 
ไมพึงรูทั่วถึง  ขอน้ันจักเปนความเหนื่อยเปลาแกเรา,  เปนความลําบากแกเรา".  โอ,  
ราชกุมาร!  คาถาอันนาเศรา  (อนจฺฉริยา)  เหลานี้  ที่เราไมเคยฟงมาแตกอน  ไดปรากฏ 
แจมแจงแกเราวา:- 

 
"กาลนี้  ไมควรประกาศธรรมที่เราบรรลุไดแลวโดยยาก. 
ธรรมนี้  สัตวที่ถูกราคะโทสะปดกั้นแลว  ไมรูไดโดย 
งายเลย.  สัตวผูกําหนัดแลวดวยราคะอันความมืด 
หอหุมแลว  จักไมเห็นธรรมอันไปทวนกระแส  อันเปน 
ธรรมละเอียด  ลึกซ้ึง  เห็นไดยาก  เปนอณู"  ดังนี้. 
 
(ยังมีอีกสูตรหนึ่ง๑    ซึ่งมีเนื้อความเหมือนกันกับขอความขางบนนี้    แตเปนคํากลาวของพระ 

พุทธเจาวิปสสี  นํามาตรัสเลาโดยพระพุทธเจาพระองคนี้  ดังตอไปนี้:- 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ครั้งนั้นแล  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 

พระนามวาวิปสสี   ไดทรงพระดําริวา   "ถาอยางไร  เราพึงแสดงธรรมเถิด "  ดังนี้ .  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
วิปสสี   ไดทรงพระดําริอีกวา   "ธรรมท่ีเราบรรลุแลวนี้  เปนธรรมอันลึก  สัตวอื่นเห็น 
ไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม  เปนธรรมระงับและปราณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงาย  ๆ
แหงความตรึก   เปนของละเอียด  เปนวิสัยรูไดเฉพาะบัณฑิต.  ก็สัตวเหลานี้  มีอาลัย 
เปนที่มายินดี  ยินดีแลวในอาลัย  เพลิดเพลินแลวในอาลัย;  สําหรับสัตวผูมีอาลัยเปนที่มา 

 
 
 
 

                                                
๑ มหาปทานสูตร  มหา.  ที่.๑๐/๔๑/๔๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ยินดี  ยินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้น  ยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้  คือ  อิทัปปจจยตาปฏิจจ- 
สมุปบาท  (ปฏิจจสมุปบาทกลาวคือความที่สิ่งนี้   ๆ  เปนปจจัยแกสิ่งนี้  ๆ);  และยากนัก 
ที่จะเห็นแมสิ่งนี้  คือนิพพาน  อันเปนธรรมเปนที่สงบระงับแหงสังขารทั้งปวง  เปนธรรม 
อันสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง  เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา  เปนความจางคลาย   เปนความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข.   หากเราพึงแสดงธรรมแลว   สัตวอื่นไมพึงรูทั่วถึง  ขอน้ันจักเปน 
ความเหนื่อยเปลาแกเรา,  เปนความลําบากแกเรา"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ไดยินวา  คาถาอันนาเศรา  (อนจฺฉริยา)  เหลานี้ 

ซึ่งพระองคไมเคยสดับมาแตกอน  ไดแจมแจงกะพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี  ดังนี้วา 

 
"กาลนี้  ไมควรประกาศธรรมที่เราบรรลุไดแลวโดยยาก. 
ธรรมนี้  สัตวที่ถูกราคะโทสะปดกั้นแลว  ไมรูไดโดย 
งายเลย.  สัตวผูกําหนัดแลวดวยราคะ  อันความมืด 
หอหุมแลว  จักไมเห็นธรรมอันไปทวนกระแส  อันเปน 
ธรรมละเอียด  ลึกซ้ึง  เห็นไดยาก  เปนอณู"  ดังนี้. 
 

นรกเพราะไมรูปฏิจจสมุปบาทรอนยิ่งกวานรกไหนหมด๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   นรกชื่อวามหาปริฬาหะ  มีอยู.  ในนรกนั้น,  บุคคล 

ยังเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่งไดดวยจักษุ  แตไดเห็นรูปที่ไมนาปรารถนาอยางเดียว  ไมเห็น 
 

 

                                                
๑ สูตรที่   ๓   ปปาตวรรค   สัจจสังยุตต   มหาวาร.สํ.   ๑๙/๕๖๒/๑๗๓๑,   ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่คิชฌกูฏ- 
บรรพต   นครราชคฤห;   ในที่อื่น  (สูตรที่   ๒  เทวทหวรรค  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๕๘/๒๑๔)  พระองคตรัสเรียกนรก 
ชนิดนี้วา    ผัสสายตสิกนรก   ซึ่งก็ลวนแตเปนนรกในปจจุบันสําหรับสัตวที่ยังมีความรูสึกอยู  ดวยกันทั้งนั้น. 
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รูปท่ีนาปราถนาเลย;   เห็นรูปท่ีไมนาใครอยางเดียว   ไม เห็นรูปท่ีนาใครเลย;   เห็นรูป 
ที่ไมนาพอใจอยางเดียว   ไม เห็นรูปท่ีนาพอใจเลย .   ในนรกนั้น ,   บุคคลยังฟ งเสียง 
อยางใดอยางหนึ่ งดวยโสตะ   แตไดฟงเสียงที่ไมนาปรารถนาอยางเดียว   ไมไดฟ งเสียง 
ที่นาปรารถนาเลย;   ฟงเสียงที่ไมนาใครอยางเดียว  ไมไดฟงเสียงที่นาใครเลย;  ฟงเสียง 
ที่ไมนาพอใจอยางเดียว  ไมไดฟงเสียงที่นาพอใจเลย.    ในนรกนั้น,    บุคคลยังรูสึกกลิ่น 
อยางใดอยางหนึ่งไดดวยฆานะ   แตได รูสึกกลิ่นที่ไมนาปรารถนาอยางเดียว   ไมได รูสึกกลิ่น 
ที่นาปรารถนาเลย ;  ได รูสึกกลิ่นที่ไมนาใครอยางเดียว  ไม ได รูสึกกลิ่นที่นาใครเลย ;  
ได รูสึกกลิ่นที่ไมนาพอใจอยางเดียว   ไม ได รูสึกกลิ่นที่นาพอใจเลย.  ในนรกนั้น,  บุคคล 
ยังลิ้มรสอยางใดอยางหนึ่ งไดดวยชิวหา  แตไดลิ้มรสที่ไมปรารถนาอยางเดียว  ไม ได 
ลิ้มรสที่นาปราถนาเลย ;   ไดลิ้มรสที่ไมนาใครอยางเดียว  ไม ไดลิ้มรสที่นาใครเลย ;  
ไดลิ้มรสท่ีไมนาพอใจอยางเดียว  ไมไดลิ้มรสท่ีนาพอใจเลย.   ในนรกนั้น,   บุคคลยังถูก 
ตองโผฏฐัพพะอยางใดอยางหนึ่ งไดดวยกาย  แตไดถูกตองโผฏฐัพพะที่ไมนาปรารถนา 
อยางเดียว    ไมไดถูกตองโผฏฐัพพะที่นาปรารถนาเลย;    ไดถูกตองโผฏฐัพพะที่ไมนาใคร 
อยางเดียว   ไม ไดถูกตองโผฏฐัพพะที่นาใครเลย;  ไดถูกตองโผฏฐัพพะที่ไมนาพอใจ 
อยางเดียว  ไมไดถูกตองโผฏฐัพพะที่นาพอใจเลย,  ในรกนั้น,  บุคคลยังรูสึกธัมมารมณ 
อยางใดอยางหนึ่งไดดวยมโน  แตได รูสึกธัมมารมณที่ไมนาปรารถนาอยางเดียว  ไมได รู 
สึกธัมมารมณที่นาปรารถนาเลย;  ได รูสึกธัมมารมณที่ ไมนาใครอยางเดียว   ไมได รูสึก 
ธัมมารมณที่นาใครเลย;  ได รูสึกธัมมารมณที่ไมนาพอใจอยางเดียว  ไมได รูสึกธัมมารมณ 
ที่นาพอใจเลย. 

 
เมื่อพระผู มีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   ภิกษุ รูปหนึ่งไดทูลถาม   พระผู มีพระภาคเจาวา   "ขาแต 

พระองคผู เจริญ !   ความเรารอนนั้น    ใหญหลวงหนอ   ขาแตพระองคผู เจริญ !  ความ 
เรารอนนั้น   ใหญ หลวงนักหนอ .   ขาแตพระองคผู เจริญ !  มี ไหม   พระเจาขา:  ความ 
รอนอื่นที่ใหญหลวงกวา  นากลัวกวา  กวาความรอนนี้?" 
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ดูกอนภิกษุ!  มีอยู:  ความเรารอนอื่น   ที่ใหญหลวงกวา  นากลัวกวา 
กวาความรอนนี้. 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ก็ความรอนอื ่นที ่ใหญหลวงกวา  นากลัวกวา 

กวาความรอนนี้  เปนอยางไรเลา?" 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูชัด 

ตามความเปนจริงวา  "ทุกข   เปนอยางนี้   ๆ   ";  วา  "เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  เปน 
อยางนี้   ๆ   ";  วา   "ความดับไม เหลือแหงทุกข    เปนอยางนี้   ๆ ";  วา   "ขอปฏิ บัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้  ๆ";   สมณพราหมณ 
เหลานั้นยอมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลาย   อันเปนไปพรอมเพื่อชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะ- 
ทุกขะโทมนัสอุปายาส;   สมณพราหมณเหลานั้น   ครั้นยินดียิ่งในสังขารทั้งหลาย   เชนนั้น 
แลว,  ยอมปรุงแตงซึ่งสังขารทั้งหลายอันเปนไปพรอมเพื่อชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะ- 
ทุกขะโทมนัสอุปายาส;  สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้น  ครั้นปรุงแตงซึ่งสังขารทั้งหลาย 
เชนนั้นแลว,  ยอมเรารอนเพราะความเรารอนแหงชาติ   (ความเกิด)  บาง;  ยอม 
เรารอนเพราะความเรารอนแหงชราบาง,  ยอมเรารอนเพราะความเรารอนแหง 
มรณะบาง,  ยอมเรารอนเพราะความเรารอนแหงโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
บาง:   เรากลาววา  "สมณพราหมณเหลานั้น  ยอมไมพนจากชาติชรามรณะ  โสกะปริ- 
เทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  คือไมพนจากทุกข"  ดังนี้. 
 

(ฝายปฏิษักขนัย) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูชัด 
ตามความเปนจริงวา  "ทุกข  เปนอยางนี้  ๆ";  วา  "เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข 
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เปนอยางนี้    ๆ";  วา  "ความดับไม เหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้   ๆ";  วา  "  ขอปฏิ บัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไม เหลือแหงทุกข  เปนอยางนี้   ๆ";  สมณพราหมณ 
เหลานั ้น   ยอมไม ย ินด ียิ ่งในสังขารทั ้งหลาย   อันเป นไปพรอมเพื ่อชาติชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส;  สมณพราหมณเหลานั้น  ครั้นไมยินดียิ่งในสังขาร 
ทั้งหลาย   เชนนั้นแลว,   ยอมไมปรุงแตงซึ่งสังขารทั้งหลาย   อันเปนไปพรอมเพื่อชาติ 
ชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส;   สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้น  ครั้นไม 
ปรุงแตงซึ่งสังขารทั้งหลาย   เชนนั้นแลว,  ยอมไมเรารอนเพราะความเรารอนแหง 
ชาติ  (ความเกิด)  บาง  ยอมไมเรารอนเพราะความเรารอนแหงชรา    บาง   ยอมไม 
เรารอนเพราะความเรารอนแหงมรณะบาง  ยอมไม เรารอนเพราะความเรารอน 
แหงโลกะ  ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสบาง:   เรากลาววา  "สมณพราหมณเหลานั้น 
ยอมหลุดพนจากชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  คือหลุดพน 
จากทุกข"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุนั้น  ในกรณีนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงทํา 

ความเพียร  เพื่อให รูตามที่ เปนจริงวา   "ทุกขเปนอยางนี้    ๆ ";  วา  "  เหตุให เกิดขึ้น 
แห งท ุกข   เป นอย างนี ้  ๆ   ";  ว า   "ความด ับไม เหล ือแห งท ุกข    เป นอย างนี ้   ๆ "; 
วา   "ขอปฏ ิบ ัต ิเครื ่องทําส ัตว ให ล ุถ ึงความด ับไม เหล ือแห งท ุกข   เป นอย างนี ้  ๆ "; 
ดังนี้เถิด. 

 
หม าย เห ต ุผู ร วบ ร วม :  ผู ศ ึก ษ าพ ึง ส ัง เก ต ให เห ็น ว า   น รกที ่ร อ น ยิ ่ง ก ว า 

นรกนั ้น   ค ือนรกแห งการไม รู ไม เห ็นซึ ่งอร ิยส ัจ สี ่; อร ิยส ัจ สี ่โดยสมบ ูรณ นั ้นค ือปฏ ิจจ -  
ส มุ ป บ าท   ดั งที่ พ ระ ผู มี พ ระ ภ าค เจ า ท รงแ ส ด ง ไว แ ล ว ใน สู ต ร  ๑  ม ห า ว รรค  ติ ก .  
อํ.๒๐/๒๒๗/๕๐๑, ซึ่งนํามาใสไวในหนังสือเลมนี้  โดยหัวขอวา  “อริยสัจในรูปแหงปฏิจจ- 
สมุปบาท  มีในขณะแหงเวทนา ” ; โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะกําลังเสวยทุกขอันเกิดมา 
จากชาติ   เป นตน  ; นรกที่ เกิ ดมาจากการไม เห็ นอริย สัจ ส่ี   จึ ง เป นนรกแห งการไม เห็ น  
ปฏิจจสมุปบาท  นั้นเอง ; เรียกสั้นๆ ในที่นี้วา “นรกปฏิจจสมุปบาทรอนยิ่งกวานรก” 
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ผูแสดงธรรมโดยหลักปฏิจจสมุปบาทเทานั้น 
จึงชื่อวา  "เปนธรรมกถึก"๑ 

 
ครั้งหนึ่ง  ที่พระเชตวัน  ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ  แลวทูลถามวา  

"ข าแต พ ระอ งค ผู เจ ริญ   !  ที่ ก ล า ว   ๆ   กั น ว า   "ธ รรม กถึ ก   -  ธรรม กถึ ก "  ดั งนี้ ;  ภิ กษุ ชื่ อ 
วาเปนธรรมกถึก  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  พระเจาขา?"  ดังนี้. 

 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสตอบวา    "ดูกอนภิกษุ!   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความ 

เบื ่อหนาย   เพื ่อความคลายกําหนัด   เพื ่อความดับไมเหลือ   แหงชราและมรณะ 
ผูไซร;  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุ!   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย   เพื่อความคลาย 

กําหนัด  เพื่อความดับไม เหลือ   แหงชาติ   อยูไซร;  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียก 
ภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก". 

 
ดูกอนภิกษุ!   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย   เพื่อความคลาย 

กําหนัด   เพื่ อความดับไม เหลือ   แหงภพ   อยู ไซร;  ก็ เปนการสมควรเพื่ อจะเรียก 
ภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก".   

 
ดูกอนภิกษุ!   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย   เพื่อความคลาย 

กําหนัด   เพื่อความดับไม เหลือ   แหงอุปาทาน   อยูไซร;  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก". 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๖  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๒/๔๖,  ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่ง  ที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุ !   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย   เพื่อความคลาย 
กําหน ัด   เพื ่อความด ับ ไม เหล ือ   แห งต ัณ หา   อยู ไซร ;  ก ็เป นการสมควรเพื ่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก". 

 
ดูกอนภิกษุ !   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย   เพื่อความคลาย 

กําหน ัด   เพื ่อความด ับ ไม เหล ือ   แห งเวทนา   อยู ไซร ;  ก ็เป นการสมควรเพื ่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก". 

 
ดูกอนภิกษุ !   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย   เพื่อความคลาย 

กําหน ัด   เพื ่อความด ับ ไม เหล ือ   แห งผ ัสสะ   อ ยู ไซร ;  ก ็เป นการสมควรเพื ่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก". 

 
ดูกอนภิกษุ !   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย   เพื่อความคลาย 

กําหน ัด   เพื ่อ ค วามด ับ ไม เหล ือ   แห งสฬ ายตนะ   อยู ไซ ร ;  ก ็เป น การสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก". 

 
ดูกอนภิกษุ !   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย   เพื่อความคลาย 

กําหนัด   เพื่ อความดับไม เหลือ   แห งนามรูป   อยู ไซร ;  ก็ เป นการสมควรเพื่ อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก". 

 
ดูกอนภิกษุ !   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย   เพื่อความคลาย 

กําหนัด   เพื่ อความดับไม เหลือ   แห งวิญญาณ   อยู ไซร ;  ก็ เปนการสมควรเพื่ อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก". 
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ดูกอนภิกษุ!   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย   เพื่อความคลาย 
กําหนัด   เพื่อความดับไม เหลือ   แหงสังขารทั้งหลาย   อยู ไซร;  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก". 

 
ดูกอนภิกษุ!   ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย   เพื่อความคลาย 

กําหน ัด   เพื ่อความด ับไม เหล ือ   แห งอว ิชชา   อยู ไซร;  ก็เป นการสมควรเพื ่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก". 

 
(ค.  วาดวย  วัตถุประสงค  ๖  เรื่อง) 

 
ปฏิจจสมุปบาท  ทําใหอยูเหนือความมี 

และความไมมีของสิ่งทั้งปวง๑ 
 
ชาณุสโสณิพรหมณ   ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  แลวทูลถามวา  "ขาแตพระโคดม 

ผูเจริญ  !  สิ่งทั้งปวง  มีอยูหรือหนอ?" 
 
พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสตอบวา  "ดูกอนพราหมณ!  คํากลาวที่ยืนยันลงไปดวย 

ทิฏฐิวา  'สิ่งทั้งปวง  มีอยู'  ดังนี้  :  นี้  เปนสวนสุด  (มิใชทางสายกลาง)๒  ที่หนึ่ง". 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๗  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๙๑/๑๑๗๓,  ตรัสแกชาณุสโสณิพราหมณ  ที่เชตวัน. 
๒ คําวา   "สวนสุด"   ในกรณีอยางนี้  หมายถึงทิฏฐิหรือความคิดเห็นที่แลนไปสุดเหวี่ยง  ในทิศทางใดทางหนึ่ง 
มีลักษณะเปนความสําคัญม่ันหมายในลักษณะที่เปนตัวเปนตนหรือตรงกันขาม.    สวนพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงมีหลักธรรมของพระองคที่ไมแลนไปสุดเหวี่ยงหรือสุดโตง  อยางนั้นอยางนี้  แตตรัสลงไปในลักษณะที่ 
เปนวิทยาศาสตรวา  'เมื่อส่ิงนี้มี  ส่ิงนี้จึงมี  เมื่อส่ิงนี้ดับ  ส่ิงนี้จึงดับ'  ในลักษณะที่ทยอย  ๆ   กันไปไมมีส่ิงใด 
เกิดหรือดับได  โดยลําพังตัวมันเอง;  ดังนั้น  จึงไมมีทิฏฐิวา  "ส่ิงทั้งปวงมีอยู"  หรือวา  "ส่ิงทั้งปวงไมมี". 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๑ 

 

๖๒ 

"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ก็สิ่งทั้งปวง  ไมมีอยูหรือ?" 
 
ดูกอนพราหมณ !   คํากลาวที่ยืนยันลงไปดวยทิฏฐิวา   "สิ่งทั้งปวง  ไมมีอยู" 

ดังนี้  :  นี้  เปนสวนสุด  (มิใชทางสายกลาง)  ที่สอง. 
 
ดูกอนพรหมณ !    ตถาคต   ยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง   ไม เขาไปหา 

สวนสุดทั้งสองนั้น  คือตถาคต    ยอมแสดงดังนี้วา   "เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร 
ทั ้งหลาย ;   เพ ราะม ีส ังขารเป นป จจ ัย    จ ึงม ีว ิญญ าณ ;  ..ฯลฯ ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...;  
เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิด 
ขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับ 

แห งสั งขาร;  เพราะมี ความดับแห งสั งขาร   จึ งมี ความดับแห งวิญญาณ ;  ...ฯลฯ 
ฯลฯ ...;  เพ ราะม ีค วามด ับ แห งชาต ินั ่น แล    ชราม รณ ะ   โสกะป ร ิเท วะท ุกขะ - 
โทมสัสอุปายาสทั้ งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี   ดวย 
อาการอยางนี้",  ดังนี้. 

 
พราหมณนั้น     กลาวสรรเสริญพระธรรมโอวาทนั้นแลว     ประกาศตนเปนผู รับนับถือ พระพุทธ- 

ศาสนา  จนตลอดชีวิต,  ดังนี้  แล. 
 

ไมมีผูนั้น  หรือผูอื่น  ในปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
ครั้งหนึ่ง    ที่พระเชตวัน    พราหมณคนหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผู มีพระภาคเจาถึงที่ประทับ  แลวได 

ท ูลถามว า   "ข าแต พระโคดมผู เจร ิญ !  ผู นั ้นกระทํา ;  ผู นั ้น เสวย   (ผล )  ด ังนั ้นหร ือ 
พระเจาขา?" 

                                                
๑ สูตรที่  ๖  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๙๐/๑๗๐,  ตรัสแกพรหมณผูหนึ่ง  ที่เชตวัน. 
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๖๓วาดวยลักษณะเปนตนของปฏิจจ ฯ     

พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสตอบวา  "ดูกอนพราหมณ!  คํากลาวที่ยืนยันลงไปดวย 
ทิฏฐิวา  'ผู นั ้นกระทํา;  ผู นั ้นเสวย  (ผล)'  ดังนี ้  :  นี ้เปนสวนสุด  (ไมใชสายกลาง)  
ที่หนึ่ง". 

 
"ข าแต พระโคดมผู เจร ิญ !  ก ็ผู อื ่นกระทํา ;  ผู อื ่น เสวย   (ผล )  หรือ 

พระเจาขา?" 
 
ดูกอนพราหมณ!   คํากลาวที่ยืนยันลงไปดวยทิฏฐิวา   "ผูอื่นกระทํา;   ผูอื่น 

เสวย   (ผล)"  ดังนี้  :  นี้เปนสวนสุด  (ไมใชสายกลาง)  ที่สอง. 
 
ดูกอนพราหมณ !   ตถาคต   ยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหา 

สวนสุดทั้งสองนั้น  คือตถาคต    ยอมแสดงดังนี้วา   เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร 
ทั ้งห ล าย ;   เพ ราะม ีส ัง ขา ร เป นป จ จ ัย    จ ึงม ีว ิญ ญ าณ ;   ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...;  
เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงเกิด 
ขึ้นครบถวน   :   ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้   ยอมมี  ความอาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับ 

แหงสังขาร;   เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  ...ฯลฯ  
…..ฯลฯ ...;  เพราะมีความดับแห งชาตินั่ นแล    ชรามรณะ    โสกะปริ เทวะทุกขะ 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้",  ดังนี้. 

 
พราหมณนั้น  กลาวสรรเสริญพระธรรมโอวาทนั้นแลว  ประกาศตนเปนอุบาสกผู รับนับถือ 

พระพุทธศาสนา  จนตลอดชีวิต,  ดังนี้  แล. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๑ ๖๔ 

กายนี้ไมใชของใคร  เปนเพียงกระแสปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!   กายนี้    ไมใชของเธอทั้ งหลาย  และทั้ งไม ใชของ 

บุคคลเหลาอื่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   กรรมเกา   (กาย)   นี้   อันเธอท้ังหลาย  พึงเห็นวา 
เป นสิ ่งที ่ป จจ ัยปรุงแต งขึ ้น   (อภ ิสง ฺขต ),  เป นสิ ่งที ่ป จจ ัยทําให เก ิดความรู ส ึกขึ ้น 
 (อภิสฺเจตยิต),  เปนสิ่งที่มีความรูสึกตออารมณได   (เวทนีย). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ในกรณีของกายนั้น  อริยสาวกผูไดสดับแลว  ยอมทํา 

ไวในใจโดยแยบคายเปนอยางดี   ซึ่ งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว  ดังนี้ วา  ดวยอาการ 
อยางนี้   :  เพราะสิ่งนี้มี ,  สิ่งนี้จึงมี ;   เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่ งนี้ ,   สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น.  
 
เพราะสิ ่งนี ้ไม ม ี,  สิ ่งนี ้จ ึงไม ม ี;  เพราะความด ับไปแห งสิ ่งนี ้,   สิ ่งนี ้จ ึงด ับ ไป   :  
ขอน้ีไดแกสิ่งเหลานี้คือ  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;    เพราะมีสังขาร 
เป นป จจ ัย     จ ึงม ีว ิญ ญ าณ ;    ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...เพ ราะม ีช าต ิเป นป จจ ัย ,  
ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิด 
ขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นทั่นเทียว,  จึงมีความดับ 

แหงสังขาร;   เพราะมีความดับแห งสั งขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  ...ฯลฯ ...  
ฯลฯ ...ฯลฯ ...  เพราะมีความดับแห งชาตินั่ นแล    ชรามรณะ   โสกะปริ เทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้   ยอมมี   ดวย 
อาการอยางนี้",  ดังนี้แล. 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๗  กฬารขัตติยวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๗๗/๑๔๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๖๕วาดวยลักษณะเปนตนของปฏิจจ ฯ    

ปฏิจจสมุปบาทเปนธรรมที่ทรงแสดง 
เพ่ือไมใหรูสึกวามีสัตวบุคคลตัวตนเราเขา 

(เพ่ือขจัดสัสสตทิฏฐิเปนตน)๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  อาหาร  ๔  อยางเหลานี้   ยอมเปนไปเพื่อความ 

ดํารงอยูของภูตสัตวทั้งหลาย,  หรือวา  เพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตวทั้งหลาย.  อาหาร  ๔  อยาง 
เปนอยางไรเลา?  สี่อยางคือ  (๑)  กพฬีการาหาร  ที่หยาบบาง  ละเอียดบาง,  (๒)  ผัสสะ,  
 (๓)  มโนสัญเจตนา,  (๔)  วิญญาณ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหาร  ๔  อยางเหลานี้แล 
ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของภูตสัตวทั้งหลาย,  หรือวา  เพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตว 
ทั้งหลาย. 

 
ภิกษุโมลิยผัคคุนะ   ไดทูลถามขึ้นวา   "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ใครเลา  ยอมกลืนกิน 

ซึ่งวิญญาณาหาร  พระเจาขา?" 
 
พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสตอบวา  "นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย  :  

เรายอมไมกลาววา  'บุคคลยอมกลืนกิน'  ดังนี้  :  ถาเราไดกลาววา  'บุคคลยอมกลืนกิน' 
ดังนี้  นั่นแหละจึงจะเปนปญหาในขอน้ี  ที่ควรถามขึ้นวา  'ก็ใครเลา  ยอมกลืนกิน  (ซึ่ง 
วิญญาณาหาร)  พระเจาขา?'  ดังนี้.  ก็เรามิไดกลาวอยางนั้น,  ถาผูใดจะพึงถามเรา  ผูมิได 
กลาวอยางนั้นเชนนี้วา  'ขาแตพระองคผูเจริญ!  วิญญาณาหาร  ยอมมีเพื่ออะไรเลาหนอ' 
ดังนี้แลว,  นั่นแหละจึงจะเปนปญหาที่ควรแกความเปนปญหา.  คําเฉลยที่ควรเฉลย 
ในปญหาขอน้ัน  ยอมมีวา  'วิญญาณาหาร  ยอมมีเพื่อความเกิดขึ้นแหงภพใหม 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๒  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๕/๓๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๑ 

 

๖๖ 

ต อ ไป .  เมื ่อ ภ ูต ะ   (ความ เป น ภพ )  นั ้น   ม ีอ ยู ,  สฬ ายตนะย อ ม ม ี;  เพ ราะมี  
สฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ  (การสัมผัส)',  ดังนี้". 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ใครเลา  ยอมสัมผัส  พระเจาขา?" 
 
นั่นเปนปญหาที่ ไมควรจะเปนปญหาเลย  :  เรายอมไมกลาววา  "บุคคล 

ยอมสัมผัส"  ดังนี้   :  ถาเราไดกลาววา  "บุคคล  ยอมสัมผัส"  ดังนี้   นั่นแหละจึงจะเปน 
ปญหาในขอน้ี   ที่ควรถามขึ้นวา  "ก็ใครเลา  ยอมสัมผัส  พระเจาขา?"  ดังนี้ .  ก็เรามิได 
กลาวอยางนั้น,  ถาผูใดจะพึงถามเรา  ผูมิไดกลาวอยางนั้น  เชนนี้วา  "ผัสสะมี  เพราะมี 
อะไรเปนปจจัย  พระเจาขา?"  ดังนี้ แลว  นั่นแหละจึงจะเปนปญหาที่ควรแกความ 
เปนปญหา .  คําเฉลยที่ ควรเฉลยในปญหาขอ น้ัน   ยอมมีวา   "เพราะมีสฬายตนะ 
เป น ป จ จ ัย   จ ึงม ีผ ัส ส ะ ;  เพ ราะม ีผ ัส ส ะ เป น ป จ จ ัย   จ ึงม ีเวทน า   (ความ รู ส ึก 
ตออารมณ)",  ดังนี้. 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ใครเลา  ยอมรูสึกตออารมณ  พระเจาขา?" 
 
นั่นเปนปญหาที่ ไมควรจะเปนปญหาเลย  :  เรายอมไมกลาววา  "บุคคลยอม  

รูสึกตออารมณ "  ดังนี้  :  ถาเราไดกลาววา  "บุคคลยอมรูสึกตออารมณ "  ดังนี้  นั่นแหละ 
จึงจะเปนปญหาในขอน้ี   ที่ควรถามขึ้นวา  "ก็ใครเลา  ยอมรูสึกตออารมณ   พระเจาขา?"  
ดังนี้ .  ก็เรามิไดกลาวอยางนั้น,  ถาผู ใดจะพึงถามเรา  ผูมิ ไดกลาวอยางนั้น  เชนนี้วา  
"เพราะมีอะไรเปนปจจัย  จึงมีเวทนาพระเจาขา?"  ดังนี้แลว  นั่นแหละจึงจะเปนปญหา 
ที่ควรแกความเปนปญหา.  คําเฉลยที่ควรเฉลยในปญหาขอน้ัน  ยอมมีวา  "เพราะมี 
ผัสสะเป นป จ จัย   จึ งมี เวทนา ;  เพ ราะมี เวทนาเป นป จ จัย   จึ งมี ตัณ หา   (ความ 
อยาก)",  ดังนี้. 
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๖๗วาดวยลักษณะเปนตนของปฏิจจ ฯ    

"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ใครเลา  ยอมอยาก  พระเจาขา?" 
 
นั่นเปนปญหาที่ ไมควรจะเปนปญหาเลย  :  ยอมไมกลาววา  "บุคคลยอม 

อยาก"  ดังนี้   :  ถาเราไดกลาววา  "บุคลลยอมอยาก"  ดังนี้   นั่นแหละจึงจะเปนปญหา 
ในขอน้ี   ที่ควรถามขึ้นวา  "ก็ใครเลา  ยอมอยาก  พระเจาขา?"  ดังนี้ .  ก็เรามิไดกลาว 
อยางนั้น,  ถาผุใดจะพึงถามเรา  ผูมิไดกลาวอยางนั้น  เชนนี้วา  "เพราะมีอะไรเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา  พระเจาขา?"  ดังนี้แลว  นั่นแหละจึงจะเปนปญหาที่ควรแกความเปน 
ปญหา.  คําเฉลยที่ควรเฉลยในปญหาขอน้ัน  ยอมมีวา  "เพราะมี เวทนาเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน  (ความยึดมั่น)",  ดังนี้. 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ใครเลา  ยอมยึดมั่น  พระเจาขา?" 
 
นั่นเปนปญหาที่ ไมควรจะเปนปญหาเลย  :  เรายอมไมกลาววา  "บุคคลยอม 

ยึดมั่น"  ดังนี้  :  ถาเราไดกลาววา  "บุคคลยอมยึดมั่น"  ดังนี้  นั่นแหละจึงจะเปนปญหา 
ในขอนี้  ที่ควรถามขึ้นวา  "ก็ใครเลา  ยอมยึดมั่น  พระเจาขา?"  ดังนี้.  ก็เรามิไดกลาว 
อยางนั้น  ถาผูใดจะพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น  เชนนี้วา  "เพราะมีอะไรเปนปจจัย 
จึงมีอุปาทาน  พระเจาขา?"  ดังนี้แลว  นั่นแหละจึงจะเปนปญหาที่ควรแกความเปน 
ปญหา.  คําเฉลยที่ควรเฉลยในปญหาขอน้ัน  ยอมมีวา  "เพราะมีตัณหาเปนปจจัย 
จ ึงม ีอ ุป าท าน ;  เพ ราะม ีอ ุป าท าน เป นป จ จ ัย   จ ึงม ีภพ "  ด ังนี ้;  เพ ราะม ีภ พ 
เป นป จจ ัย   จ ึงม ีชาต ิ;  เพ ราะม ีชาต ิเป นป จจ ัย ,  ชรามรณ ะ   โสกะปริเท วะ - 
ทุกขุโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกข 
ทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๑ ๖๘ 

ดูก อนผัคคุนา!    เพราะความจางคลายดับไปโดยไม เหลื อแห งผัสสา  
ยตนะ   (แดนเกิดแหงสัมผัส)  ทั้ ง  ๖  นั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับแหงผัสสะ;  เพราะ 
มีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา;  เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมีความ 
ดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมี 
ความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับ 
แหงชาติ ;  เพระมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี   ดวยอาการ 
อยางนี้,  ดังนี้  แล. 

 
ห ม าย เห ตุ ผู ร ว บ ร วม   :  สู ต รนี้ ทั้ ง สู ต ร   แ ส ด งว า   ไม มี บุ ค ค ล ที่ ก ลื น กิ น 

วิญญาณาหาร  ไมมีบุคคลที่ เปนเจาของอายตนะ  ไมมีบุคคลที่กระทําผัสสะ  ไม มีบุคคลที่ เสวย 
เวทนา  ไม มีบุคคลที่อยากดวยตัณหา  ไมมีบุคคลที่ยึดมั่นถือม่ัน,  มีแตธรรมชาติที่ เปนปฏิจจ- 
สมุปปนนธรรมอยางหนึ่ง  ๆ  เปนปจจัย  สืบตอแกกันและกันเปนสายไป  เทานั้น. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  มีหลักวา 

"ไมมีตนเอง  ไมมีผูอื่น  ที่กอสุขและทุกข"๑ 
 
ครั้งหนึ่ ง  ที่พระเชตวัน  ติมพรุกขปริพพาชก  ได เขาไปเฝาพระผู มีพระภาคเจาถึงที่ประทับ 

แลวไดทูลถามวา  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ !  สุขและทุกข  เปนสิ่ งที่ บุคคลทําเองหรือ 
พระเจาขา?" 

 
พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสตอบวา  "อยากลาวอยางนั้นเลย  ติมพรุกขุ!" 

 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๘  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๖/๕๔,  ตรัสแกติมพรุกขปริพพาชก  ที่เชตวัน. 
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๖๙วาดวยลักษณะเปนตนของปฏิจจ ฯ    

"ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  สุขและทุกข  เปนสิ่งที่ บุคคลอื่นกระทําใหหรือ 
พระเจาขา?" 

 
อยากลาวอยางนั้นเลย  ติมพรุกขะ! 
 
"ขาแตพระโคดมผู เจริญ !  สุขและทุกข  เปนสิ่ งที่ บุคคลกระทําเองดวย 

และบุคคลอื่นกระทําใหดวยหรือ  พระเจาขา?" 
 
อยากลาวอยางนั้นเลย  ติมพรุกขะ! 
 
"ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  สุขและทุกข  เปนสิ่งที่ ไมใชทําเองหรือใครทําให 

ก็เกิดขึ้นไดหรือ  พระเจาขา?" 
 
อยากลาวอยางนั้นเลย  ติมพรุกขะ! 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  สุขและทุกขไมมีหรือ  พระเจาขา?" 

 
ดูกอนติมพรุกขะ !  มิใชสุขและทุกขไมมี,  ที่แท  สุขและทุกขมีอยู. 
"ขาแตพระโคดมผู เจริญ !  ถาอยางนั้น  พระโคดมผู เจริญยอมไม รู ไม 

เห็นสุขและทุกขกระมัง?" 
 
ดูกอนติมพรุกขะ!  เราจะไม รูไม เห็นสุขและสุกข  ก็หามิได;  เราแลยอมรู 

ยอมเห็น  ซึ่งสุขและทุกข. 
 
"ขาแตพระโคดมผู เจริญ !  พระองค ,  เมื่อขาพระองคทูลถามวา  'ขาแต 

พระโคดมผูเจริญ!  สุขและทุกข  เปนสิ่งที่ บุคคลกระทําเองหรือ  พระเจาขา?'  ดังนี้,  
ทรงตอบวา  'อยากลาวอยางนั้นเลย  ติมพรุกขะ!'  ดังนี้;  เมื่อขาพระองคทูลถามวา 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๑ ๗๐ 

'ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  สุขและทุกข  เปนสิ่งที่ บุคคลอื่นกระทําใหหรือ  พระเจาขา?' 
ดังนี้,  ทรงตอบวา  'อยากลาวอยางนั้นเลย  ติมพรุกขะ!'  ดังนี้;  เมื่อขาพระองคทูล 
ถามวา  'ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  สุขและทุกข  เปนสิ่งที่ บุคคลกระทําเองดวย  และ 
บุคคลอื่นกระทําใหดวยหรือ  พระเจาขา?'  ดังนี้,  ทรงตอบวา  'อยากลาวอยางนั้นเลย 
ติมพรุกขะ!'  ดังนี้;  เมื่อขาพระองคทูลถามวา  'ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  สุขและทุกข 
เปนสิ่งที่ ไมใชทําเอง  หรือใครทําใหก็ เกิดขึ้นไดหรือ  พระเจาขา?'  ดังนี้ ,  ทรงตอบ 
วา 'อยากลัวอยางนั้นเลย  ติมพรุกขะ!'ดังนี้;  เมื่อขาพระองคทูลถามวา  'ขาแตพระ 
โคดมผูเจริญ!  สุขและทุกขไมมีหรือ  พระเจาขา?'  ดังนี้,  ทรงตอบวา  'ดูกอนติมพรุกขะ!  
มิใชส ุขและทุกขไม ม ี,  ที ่แท ส ุขและทุกขม ีอยู "  ดังนี ้;  ครั ้นข าพระองคท ูลถามวา 
'ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ถาอยางนั้น  พระโคดมผูเจริญยอมไมรูไมเห็นสุขและทุกข 
กระมัง?'  ดังนี้,  ก็ยังทรงตอบวา  'ดูกอนติมพรุกขะ!  เราจะไม รูไมเห็นสุขและทุกข 
ก็หามิได;  เราแล  ยอมรู  ยอมเห็น  ซึ่งสุขและทุกข '  ดังนี้.  ขาแตพระองคผู เจริญ !  
ขอพระผูมีพระภาค  จงตรัสบอกซึ่ง  (เรื่องราวแหง)  สุขและทุกข;  และจงทรงแสดงซึ่ง 
 (เรื่องราวแหง)  สุขและทุกข  แกขาพระองคเถิด". 

 
ดูกอนติมพรุกขะ!  เมื่อบุคคลมีความสําคัญมั่นหมายมาแตตนวา  "เวทนา 

ก็อันนั้น  บุคคลผู เสวยเวทนาก็คนนั้น"  ดังนี้ไปเสียแลว  แมออยางนี้ เราก็ยังไมกลาววา  
"สุขและทุกขเปนสิ่งที่บุคคลกระทําเอง"  ดังนี้. 

 
ดูกอนติมพรุกขะ!  เมื่อบุคคลถูกเวทนาสะกิดใหมีความสําคัญมั่นหมายวา  

"เวทนาก็อันอื่น  บุคคลผูเสวยเวทนาก็คนอื่น"  ดังนี้ไปเสียแลว  แมอยางนี้เราก็ยังไมกลาววา  
"สุขและทุกข  เปนสิ่งที่บุคลลอื่นกระทําให"  ดังนี้. 
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๗๑วาดวยลักษณะเปนตนของปฏิจจ ฯ    

ดูกอนติมพรุกขะ!  ตถาคต  ยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหา 
สวนสุดทั้งสองนั้น   คือตถาคต  ยอมแสดงดังนี้วา  "เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร 
ทั้ งหลาย ;  เพ ราะมี สั งขารเป นป จ จัย   จึ งมี วิญญ าณ ;  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...;  
เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้น 
ครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความ 

ดับแหงสังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  ...ฯลฯ  
...ฯลฯ ...ฯลฯ ...;  เพราะม ีความด ับแห งชาต ินั ่นแล   ชรามรณะ   โสกะปริเทวะ - 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้". 

 
ติมพรุกขปริพพาชกนั้น  กลาวสรรเสริญพระธรรมโอวาทนั้นแลว  ประกาศตนเปนอุบาสกผู รับ 

นับถือพระพุทธศาสนา  จนตลอดชีวิต,  ดังนี้  แล. 
 

การรูปฏิจจสมุปบาท  เปนหลักการพยากรณอรหัตตผล๑ 
 
ภิกษุกฬารขัตติยะ  เขาไปหาพระสารีบุตร  ไดเลาเรื่องที่พระโมลิยผัคคุนะผูลาสิกขาเวียนมาเปน 

ฆราวาสใหพระสารีบุตรฟง  พระสารีบุตรกลาววาที่พระโมลิยผัคคุนะลาสิกขาไปนั้น  ตองเปนเพราะไมไดความ 
มั่นใจ  ในธรรมวินัยนี้เปนแน  เม่ือไดฟงดังนั้น  ภิกษุกฬารขัตติยะ  จึงไดยอนถามถึงความรูสึกสวนตัว 
พระสารีบุตรเองวาทานไดความมั่นใจ  ในธรรมวินัยแลวหรือ  พระสารีบุตร  ไดตอบวา  เราไมมีกังขาในขอ  
นี้เลย  ภิกษุกฬารขัตติยะ  ไดถามอีกวา  แลวในกาลตอไปขางหนาเลา  พระสารีบุตรตอบวา  เราไมลังเลสงสัยเลย 
ภิกษุกฬารขัตติยะจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ทูลกลาวหาพระสารีบุตรวาพยากรณอรหัตตผลวาตนมีชาต ิ
ส้ินแลวเปนตน.  พระผูมีพระภาคเจา  ไดรับส่ังใหเรียกหาพระสารีบุตรมาแลวตรัสถามวา:- 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๒  กฬารขัตติยวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๖๐/๑๐๖,  ตรัสแกพระสารีบุตร  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๑ ๗๒ 

ดูกอนสารีบุตร!  ไดยินวา  เธอพยากรณอรหัตตผลวา  "เรายอมรูชัดวา  'ชาติ 
สิ้นแลว,  พรหมจรรยไดอยูจบแลว,  กิจที่ควรทํา  ไดทําเสร็จแลว,  กิจอื่นที่ตองปฏิบัติ 
เพื่อความหลุดพนอยางนี้  มิไดมีอีก'  ดังนี้  จริงหรือ?" 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  เนื้อความโดยบทและโดยพยัญชนะทั้งหลาย 

เชนนั้น  ขาพระองคมิไดกลาวแลว  พระเจาขา!" 
 
ดูกอนสารีบุตร!  กุลบุตรยอมพยากรณอรหัตตผล  ไดโดยปริยายแม 

ตาง  ๆ  กัน  เมื่อเปนดังนั้น  ประชาชนทั้งหลาย  ก็ยอมเห็นการพยากรณโดยปริยายใด 
ปริยายหนึ่งนั้น  วาเปนอรหัตตผลที่กุลบุตรนั้นพยากรณแลว. 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!    ก็ขาพระองคไดกราบทูลแลวมิใชหรือวา   เนื้อความ 

มีอรรถและพยัญชนะทั้งหลายเชนนั้น  ขาพระองคมิไดกลาวแลว". 
 
ดูกอนสารีบุตร!  ถาคนทั้งหลาย  จะพึงถามเธออยางนี้วา  "ขาแตทาน 

สารีบุตร!  ทานรูอยางอยางไร  เห็นอยูอยางไร  จึงพยากรณอรหัตตผลวา  'ชาติสิ้นแลว,  
พรหมจรรยไดอยูจบแลว,  กิจท่ีควรทํา  ไดทําเสร็จแลว,  กิจท่ีตองปฏิบัติเพื่อความหลุด
พ น 
อยางนี้  มิไดมีอีก'  ดังนี้"  ดูกอนสารีบุตร!  เธอถูกถามอยางนี้แลว  จะตอบแกเขา 
วาอยางไร? 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ถาเขาถามเชนนั้น  ขาพระองคจะตอบแกเขาวา' 

ดูกอนทานทั้งหลาย!  ชาติ  มีสิ่งใดเปนเหตุ  เมื่อชาติสิ้นเพราะความสิ้นแหงเหตุนั้น 
ขาพเจารูวาชาติสิ้นแลว  ดังนี้  จึงรูวา  'ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจที่ 
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ควรทํา  ใหทําเสร็จแลว  กิจอื่นที่ตองปฏิบัติเพื่อความหลุดพนอยางนี้  มิไดมีอีก'  ดังนี้'.  
ขาแตพระองคผูเจริญ!  เมื่อถูกถามอยางนี้  ขาพระองคจะตอบแกเขาอยางนี้". 

 
ดูก อนสารีบ ุตร!  ถาคนทั ้งหลาย   จะพึงถามเธอ   (ตอไป)  อยางนี ้ว า  

"ขาแตทานสารีบุตร!  ก็ชาติ   มีอะไรเปนเหตุให เกิด   (นิทาน)?  มีอะไรเปนเครื่อง 
กอใหเกิด  (สมุทย)?  มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด  (ชาติก)?  มีอะไรเปนแดนเกิด  (ปภว)  
เลา?"  ดังนี้.  ดูกอนสารีบุตร!  เธอถูกถามอยางนี้แลว  จะตอบแกเขาวาอยางไร? 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ถาเขาถามเชนนั้น  ขาพระองคจะตอบแกเขา 

วา  'ดูกอนทานทั้งหลาย!  ชาติ  มีภพเปนเหตุใหเกิด  มีภพเปนเครื่องกอใหเกิด  มีภพ 
เปนเครื่องกําเนิด  มีภพเปนแดนเกิด'.  ขาแตพระองคผู เจริญ!  เมื่อถูกถามอยางนี้ 
ขาพระองคจะตอบแกเขาอยางนี้". 

 
ดูกอนสารีบุตร!  ถาคนทั้งหลาย  จะพึงถามเธอ  (ตอไปอีก)  อยางนี้วา  

"ขาแตทานสารีบุตร!  ก็ภพเลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด?  
มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?"  ดังนี้.  ดูกอนสารีบุตร!  เธอถูกถาม 
อยางนี้แลว  จะตอบแกเขาวาอยางไร? 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ถาเขาถามเขนนั้น  ขาพระองคจะตอบแกเขาวา  

'ดูกอนทานทั้งหลาย!  ภพ  มีอุปาทานเปนเหตุใหเกิด  มีอุปาทานเปนเครื่องกอให 
เกิดมีอุปาทานเปนเครื่องกําเนิด   มีอุปาทานเปนแดนเกิด'.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  เมื่อถูก 
ถามอยางนี้  ขาพระองคจะตอบแกเขาอยางนี้". 
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๗๔ 

ดูกอนสารีบุตร!  ถาคนทั้ งหลาย  จะพึงถามเธอ  (ตอไปอีก)  วา  "ขาแตทาน 
สารีบุตร!   ก็อุปาทาน   เลา  มีอะไรเปนเหตุให เกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกอให เกิด?  
มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?"  ดังนี้ .  ดูกอนสารีบุตร!  เธอถูกถาม  
อยางนี้แลว  จะตอบแกเขาวาอยางไร? 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ถาเขาถามเชนนั้น  ขาพระองคจะตอบแก เขาวา  

'ดูกอนทานทั้งหลาย!  อุปาทาน  มีตัณหาเปนเหตุให เกิด  มีตัณหาเปนเครื่องกอใหเกิด 
มีตัณหาเปนเครื่องกําเนิด  มีตัณหาเปนแดนเกิด'.  ขาแตพระองคผู เจริญ!  เมื่อถูกถาม 
อยางนี้  ขาพระองคจะตอบแกเขาอยางนี้". 

 
ดูกอนสารีบุตร!  ถาคนทั้ งหลาย   จะพึงถามเธอ   (ตอไปอีก)  อยางนี้ วา  

"ขาแตทานสารีบุตร!    ก็ตัณหา    เลา   มีอะไรเปนเหตุ ให เกิด?   มีอะไรเปนเครื่องกอ 
ให เกิด?   มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?"  ดังนี้ .  ดูกอนสารีบุตร!  
เธอถูกถามอยางนี้แลว  จะตอบแกเขาวาอยางไร? 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ถาเขาถามเเชนนั้น  ขาพระองคจะตอบแก เขาวา   

'ดูกอนทานทั้ งหลาย!  ตัณหา  มี เวทนาเปนเหตุให เกิด  มีตัณหาเปนเครื่องกอให เกิด 
มีตัณหาเปนเครื่องกําเนิด  มีตัณหาเปนแดนเกิด'.  ขาแตพระองคผู เจริญ!  เมื่อถูกถาม 
อยางนี้  ขาพระองคจะตอบแกเขาอยางนี้". 

 
ดูกอนสารีบุตร!  ถาคนทั้ งหลาย   จะพึงถามเธอ   (ตอไปอีก)  อยางนี้ วา  

"ขาแตทานสารีบุตร!    ก็ เวทนา    เลามีอะไรเปนเหตุ ให เกิด?    มีอะไรเปนเครื่องกอ 
ให เกิด?   มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?"  ดังนี้ .  ดูกอนสารีบุตร!  
เธอถูกถามอยางนี้แลว  จะตอบแกเขาวาอยางไร? 
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"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ถาเขาถามเชนนั้น  ขาพระองคจะตอบแกเขาวา  
'ดูกอนทานทั้งหลาย!   เวทนา   มีผัสสะเปนเหตุใหเกิด  มีผัสสะเปนเครื่องกอใหเกิด 
มีผัสสะเปนเครื่องกําเนิด  มีผัสสะเปนแดนเกิด'.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  เมื่อถูกถาม 
อยางนี้  ขาพระองคจะตอบแกเขาอยางนี้". 

 
ดูกอนสารีบุตร!  ถาตรทั้งหลาย  จะพึงถามเธอ  (ตอไปอีก)  อยางนี้วา  

"ขาแตทานสารีบุตร!  เมื่อทานรูอยูอยางไร  เห็นอยูอยางไร  นันทิ   (กิเลสเปนเหตุ 
ให รูสึกเพลิน)  จึงจะไม เขาไปตั้งอยู ในเวทนาทั้งหลาย?"  ดังนี้ .  ดูกอนสารีบุตร!  
เธอถูกถามอยางนี้แลว  จะตอบแกเขาวาอยางไร? 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ถาเขาถามเชนนั้น  ขาพระองคจะตอบแกเขาวา   

'ดูกอนทานทั้ งหลาย!  เวทนาสามอยางเหลานี้   มีอยู ;  สามอยาง  คือ  สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา.  ดูกอนทานทั้งหลาย!  เดี๋ยวนี้  ขาพเจารูแลววา  'เวทนา 
ทั ้ง   ๓  อย างนั ้น   เป นของไม เที ่ยง ;  สิ ่งใด เป นของไม เที ่ยง ,  สิ ่งนั ้น   ล วน เป น 
ทุกข'  ดังนี้;  เพราะรูอยู  เห็นอยูอยางนี้  นันทิ  จึงไมเขาไปตั้งอยูในเวทนาทั้งหลาย'.  
ขาแตพระองคผูเจริญ!  เมื่อถูกถามอยางนี้  ขาพระองคจะตอบแกเขาอยางนี้". 

 
ถูกแลว  ถูกแลว  สารีบุตร!  ปริยายที่ เธอกลาวนี้   ก็เพื่อกระทําใหแจง 

ซึ่งเนื้อความนั้นแหละ   แตโดยยอ   วา   "เวทนาใด   ๆ   ก็ตาม   เวทนานั้นทั้ งหมด 
ยอมถึงการประชุมลงในความทุกข"  ดังนี้. 

 
ดูกอนสารีบุตร!  ถาคนทั้งหลาย  จะพึงถามเธอ  (ตอไปอีก)  อยางนี้วา  

"ขาแตทานสารีบุตร!  เพราะอาศัยวิโมกขอยางไหน  ทานจึงพยากรณอรหัตตผลวา 
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'ชาติ สิ้ นแล ว,  พรหมจรรย ได อยู จบแล ว,  กิ จท่ี ควรทํ า  ได ทํ าเสร็ จแล ว,  กิ จอื่ นที่ ต อง 
ปฏิ บัติ เพื่ อความหลุดพนอยางนี้   มิ ไดมี อีก ',  ดังนี้ "  ดูกอนสารี บุตร!  เธอถูกถาม 
อยางนี้แลว  จะตอบแกเขาวาอยางไร? 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ !  ถาเขาถามเชนนั้ น  ขาพระองคจะตอบแก เขา 

วา  'ดูกอนท านทั้ งหลาย!  เพราะอาศัยอัชฌั ตตวิ โมกข ,๑  เพราะความสิ้ นไปแห ง 
อ ุปาทานทั ้งปวง ,  เราจ ึง เป นผู ม ีสต ิอยู   ในล ักษณ ะที ่อาสวะทั ้งหลาย   จะไหล 
ไปตาม ไม ได ;  อ นึ ่ง   เราย อม ไม ด ูหมิ ่น ซึ ่งตน เองด วย '  ด ังนี ้.  ข าแต พ ระองค  
ผูเจริญ!  เมื่อถูกถามอยางนี้  ขาพระองคจะตอบแกเขาอยางนี้". 

 
ถูกแลว  ถูกแลว  สารีบุตร!  ปริยายที่ เธอกลาวนี้   ก็ เพื่ อกระทําใหแจงซึ่ ง 

เนื้ อความนั้นแหละ  แต โดยยอวา  "ขาพเจาไมของใจในอาสวะทั้ งหลาย  ที่พระสมณะ 
กลาวแลว  และขาพเจา  ไมลังเลสงสัยวาอาสวะทั้ งหลายเหลานั้น  ขาพเจาละแลว 
หรือยัง"  ดังนี้. 

 
พระผูมีพระภาคเจา  ครั้งตรัสอยางนี้แลว  เสด็จลุกจากอาสนะ  เขาสูวิหารที่ประทับสวน 

พระองค 
 

หมวดที่หนึ่ง  จบ 
------------------- 

                                                
๑ อัชฌัตตวิโมกข  คือ  ความพนวิเศษในภายใน  โดยเหตุที่นันทิหรือตัณหา  ไมเขาไปตั้งอยูในเวทนา  จิต 
จึงพนจากความทุกขอันจะพึงเกิดจากเวทนาในภายใน    ในขณะนั้น.    อธิบายวาเมื่อไมมีตัณหาหรือนันทิ 
ก็ยอมไมมีอุปาทาน  เม่ือไมมีอุปาทาน  ก็ไม เปนทุกข.  อาการอยางนี้   เรียกวา  อัชฌัตตวิโมกข  ใชเปน 
เครื่องวัดในการพยากรณอรหัตตผล  วามีจริงหรือไม. 
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หมวด ๒ 
วาดวยปฏิจจสมุปบาท คือ 

อริยสัจสมบูรณแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๗ 
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กฏอิทัปปจจยตา:  หัวใจปฏิจจสมุปบาท. 

 
อิมสฺมึ สติ  อิทํ โหติ 

เมื่อสิ่งนี้ มี        สิ่งนี้ ยอมมี 
อิมสฺสุปฺปาทา      อิทํ อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 
 

อิมสฺมึ อสติ   อิทํ น โหติ 
เมื่อสิ่งนี้ ไมมี       สิ่งนี้ ยอมไมมี 

อิมสฺส นิโรธา    อิทํ นิรุชฺฌติ 
เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป. 

 
(ม.ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑, นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔,....) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๙ 
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ลําดับเร่ืองเฉพาะหมวด 

สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  หมวดที่ ๒ 
วาดวย ปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอริยสัจสมบูรณแบบ 

(มี ๙ เรื่อง) 
 

มีเรื่อง  :  เรื่องปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอริยสัจ--  ปฏิจจสมุปบาททุกอาการม ี
ลักษณะแหงความเปนอริยสัจส่ี--  ปฏิจจสมุปบาทซึ่งแสดงการกอขึ้นแหงทุกข—ปฏิจจ- 
สมุปบาทซึ่งแสดงการดับลงแหงทุกข--อริยสัจในรูป แหงปฏิจจสมุปบาทมีในขณะแหง 
เวทนา-- อาการที่ยุงยากที่สุดของปฏิจจสมุปบาทคืออาการของตัณหา—ความเหนียว 
แนนของสัสสตทิฏฐิปดบังการเห็นอริยสัจส่ีจึงสงสัยตอหลักของอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาท  
–นัตถิกทิฏฐิปดบังการเห็นอริยสัจจส่ีจึงสงสัยตอหลักของอริยสัจ  หรือปฏิจจสมุปบาท-- 
ปฏิจจสมุปบาทรวมอยูในบรรดาเรื่องที่ใครคัดคานไมได. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
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๘๑

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

หมวดที่ ๒ 
วาดวย ปฏิจจสมุปบาทคือเรือ่งอริยสจัสมบูรณแบบ 

----------------- 
 

เรื่องปฏิจจสมุปบาท คือเรื่องอริยสัจ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมดาอันเราแสดงแลววา "เหลานี้ คืออริยสัจทั้ง ๔"  

ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายขมข่ีไมได  ทําใหเราเศราหมองไมได  ติเตียน 
ไมได คัดงางไมได. ขอน้ี  เปนธรรมที่เรากลาวแลวอยางนี้  เราอาศัยซึ่งอะไรเลา  จึง 
กลาวแลวอยางนี้? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยซ่ึงธาตุทั้งหลาย  ๖  ประการ  
การกาวลงสูครรภ  ยอมมี; เมื่อการกาวลงสูครรภ มีอยู,  นามรูป ยอมมี; เพราะ 
มีนามรูปเปนปจจัย   จึงมีสฬายตนะ;   เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่ ๑ มหาวรรค ติก. อํ. ๒๐/๒๒๗/๕๐๑, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา.  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  เรายอมบัญญัติวา  
"นี ้   เป นความท ุกข "  ด ังนี ้;   ว า  "นี ้   เป นท ุกขสม ุท ัย "   ดังนี ้;   วา  “นี ้  เป น 
ทุกขนิโรธ ”  ดังนี ้; วา   นี ้   เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา "  ดังนี ้; แกสัตว  
ผูสามารถเสวยเวทนาอยู. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทุกขอริยสัจ  เปนอยางไรเลา?  แมความเกิดก็เปน 

ทุกข,  แมความแกก็เปนทุกข,   แมความตายก็เปนทุกข,   แมโสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   ก็เปนทุกข,  การประสบกับสิ่งไมเปนที่รัก  เปนทุกข,  ความ 
พลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก  เปนทุกข,  ปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้น  นั่นก็เปนทุกข:  
กลาวโดยยอ  ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย   เปนทุกข, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! นี้เรากลาววา 
ทุกขอริยสัจ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทุกขสมุทยอริยสัจ  เปนอยางไรเลา? เพราะมี 

อวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ;  
เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย   จึงมีนามรูป;  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย   จึงมีผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมี เวทนา;  
เพราะมี เวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ; เพราะมีชาติ 
เปนปจจัย,   ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน:  
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
นี้เรากลาววาทุกขสมุทยอริยสัจ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทุกขนิโรธอริยสัจ  เปนอยางไรเลา?  เพราะความ 

จางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,   จึงมีความดับแหงสังขาร; 
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และทําใหเกิดทุกขไดอยางไร ถึง ๑๑ ระยะ คือสายแหงปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาร สาย 
หนึ่ง;  แทนที่จะกลาวสั้น  ๆ ลุน ๆ  วา  ทุกขนิโรธ  คือการดับตัณหาเสีย  ก็ตรัสอยางละเอียด 
ถึง ๑๑ ระยะ อยางเดียวกัน  เปนปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร;   ดังนั้นจึงเห็นไดวา  การ 
ตรัสอยางนี้   เปนอริยสัจโดยสมบูรณ .  เราควรเรียกอริยสัจที่แสดงดวยปฏิจจสุมปบาท  วา  
"อริยสัจใหญ",  และเรียกอริยสัจที่รูกันอยูทั่ว ๆ  ไปวา  "อริยสัจเล็ก"  กันแลวกระมัง. 

 
ปฏิจจสมุปบาททุกอาการมีลักษณะแหงความ 

เปนอริยสัจสี่๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  ชรามรณะ,  

รูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  รูทั่วถึงซึ่ง  ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  
รูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  ชาติ,  รูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ,  รูทั่วถึงซึ่ง  ความ 

ดับไมเหลือแหงชาติ,  รูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ; 
 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  ภพ,  รูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงภพ,  รูทั่วถึงซึ่ง ความ 

ดับไมเหลือแหงภพ,  รูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงภพ; 
 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  อุปาทาน,  รูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปาทาน,  รูทั่ว 

ถึงซึ่ง  ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน,  รูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงอุปาทาน; 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๘ ทสพลวรรค นิทานสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๕๑/๙๑, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  ตัณหา,  รูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงตัณหา,  รูทั่วถึงซึ่ง 
ความดับไมหลือแหงตัณหา,  รูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงตัณหา; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  เวทนา,  รูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา,  รูทั่วถึงซึ่ง 

ความดับไมเหลือแหงเวทนา,  รูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงเวทนา; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  ผัสสะ, รูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงผัสสะ,  รูทั่วถึงซึ่ง 

ความดับไมเหลือแหงผัสสะ,  รูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงผัสสะ; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  สฬายตนะ,  รูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ,  

รูทั่วถึงซึ่ง  ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ,  รูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  นามรูป,  รูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงนามรูป,  รูทั่วถึงซึ่ง 

ความดับไมเหลือแหงนามรูป,  รูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงนามรูป; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  วิญญาณ,  รูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ,  รูทั่วถึงซึ่ง 

ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ,  รูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงวิญญาณ; 
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ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  สังขาร  ทั้งหลาย,  รูทั่วถึงซึ่ง เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  
รูทั่วถึงซึ่ง   ความดับไมเหลือแหงสังขาร,  รูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความ 
ดับไมเหลือแหงสังขาร; 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ชรามรณะ  เปนอยางไรเลา?  ความแก  ความ 

คร่ําครา   ความมีฟนหลุด   ความมีผมหงอก  ความมีหนังเหี่ยว  ความสิ้นไปแหงอายุ 
ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย  ในสัตวนิกายนั้น  ๆ  ของสัตวทั้งหลายเหลานั้นๆ :  
นี้  เรียกวา  ชรา.  การจุติ  ความเคลื่อน  การแตกสลาย  การหายไป  การวายชีพ การตาย 
การทํากาละ  การแตกแหงขันธทั้งหลาย  การทอดทิ้งราง  การขาดแหงอินทรียคือชีวิต 
จากสัตวนิกายนั้น  ๆ   ของสัตวทั้งหลายเหลานั้น ๆ :  นี้  เรียกวา  มรณะ.  ชรานี้ดวย 
มรณะนี้ดวย  ยอมมีอยูดังนี้;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  ชรามรณะ.   ความ 
กอข้ึนพรอมแหงชรามรณะ   ยอมมี  เพราะความกอขึ้นพรอมแหงชาติ;  ความดับไมเหลือ 
แหงชรามรณะ  ยอมมี   เพราะความดับไมเหลือแหงชาติ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปด 
อันประเสริฐน่ันเอง   เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ, ไดแกสิ่งเหลานี้  
คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีพชอบ 
ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ   ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ชาติ  เปนอยางไรเลา?  การเกิด  การกําเนิด  การ 

กาวลง  (สูครรภ)  การบังเกิด  การบังเกิดโดยยิ่ง  ความปรากฎของขันธทั้งหลาย  การที่ 
สัตวไดซึ่งอายตนะทั้งหลาย  ในสัตวนิกายนั้น ๆ  ของสัตวทั้งหลายเหลานั้น ๆ : ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  ชาติ.   ความกอขึ้นพรอมแหงชาติ  ยอมมี  เพราะความกอขึ้น 
พรอมแหงภพ;   ความดับไมเหลือแหงชาติ  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงภพ;  
มรรคอันประกอบดวยองคแปด  อันประเสริฐน่ันเอง   เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือ 
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แหงชาติ,  ไดแกสิ่งเหลานี้  คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทํา 
การงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ. 
 

ดูก อนภิกษุทั ้งหลาย!  ภพ เป นอยางไรเลา? ดูก อนภิกษุทั ้งหลาย!  
ภพทั้งหลาย  ๓  อยางเหลานี้  คือ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ:  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
นี้  เรียกวา  ภพ.  ความกอข้ึนพรอมแหงภพ  ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงอุปาทาน;  
ความดับไมเหลือแหงภพ  ยอมมี   เพราะความดับไมเหลือแหงอุปาทาน;  มรรคอันประกอบ 
ดวยองคแปด  อันประเสริฐน่ันเอง   เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงภพ,  ไดแก 
สิ่งเหลานี้   คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ 
การเลี้ยงชีวิตชอบ   ความพากเพียรชอบ   ความระลึกชอบ   ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปาทาน  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

อุปาทานทั้งหลาย  ๔  อยางเหลานี้  คือ  กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน สีลัพพัตตุปาทาน อัตตวาทุ- 
ปาทาน:  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  อุปาทาน.  ความกอข้ึนพรอมแหงอุปาทาน 
ยอมมี เพราะความกอข้ึนพรอมแหงตัณหา;  ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน  ยอมมี 
เพราะความดับไมเหลือแหงตัณหา;  มรรคอันประกอบดวยองคแปด  อันประเสริฐ 
นั่นเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน,  ไดแกสิ่งเหลานี้  คือ  ความเห็น 
ชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความ 
พากเพียรชอบ   ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตัณหา เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

หมูตัณหาทั้งหลาย  ๖  อยางเหลานี้  คือ  รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา 
โผฏฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา:  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  ตัณหา.  ความกอขึ้น 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๒ 

 

๘๘ 

พรอมแหงตัณหา   ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงเวทนา;  ความดับไมเหลือ 
แหงตัณหา  ยอมมี   เพราะความดับไมเหลือแหงเวทนา;  มรรคอันประกอบดวยองคแปด 
อันประเสริฐน่ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา,  ไดแกสิ่งเหลานี้ 
คือ   ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ   การเลี้ยงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ   ความระลึกชอบ   ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เวทนา เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

หมูแหงเวทนาทั้งหลาย ๖ อยางเหลานี้  คือ  จักขุสัมผัสสชาเวทนา  โสตสัมผัสสชาเวทนา 
ฆานสัมผัสสชาเวทนา   ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กายสัมผัสสชาเวทนา  มโนสัมผัสสชา- 
เวทนา:   ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  นี้  เรียกวา เวทนา. ความกอข้ึนพรอมแหงเวทนา 
ยอมมี   เพราะความกอข้ึนพรอมแหงผัสสะ;   ความดับไมเหลือแหงเวทนา  ยอมมี   เพราะ 
ความดับไมเหลือแหงผัสสะ;   มรรคอันประกอบดวยองคแปด   อันประเสริฐน่ันเอง เปน 
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา,  ไดแกสิ่งเหลานี้  คือ  ความเห็นชอบ  ความ 
ดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ 
ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ผัสสะ เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

หมูแหงผัสสะทั้งหลาย ๖ อยางเหลานี้  คือ  จักขุสัมผัส  โสตสัมผัส  ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส 
กายสัมผัส มโนสัมผัส:   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  ผัสสะ.  ความกอข้ึนพรอม 
แหงผัสสะ  ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงสฬายตนะ;  ความดับไมเหลือแหงผัสสะ 
ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปด 
อันประเสริฐน่ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ 
ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ   ความระลึกชอบ   ความตั้งใจมั่นชอบ. 
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ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  สฬายตนะ เปนอยางไรเลา?  จักขวายตนะ  
โสตายตนะ  ฆานายตนะ   ชิวหายตนะ  กายายตนะ  มนายตนะ :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
นี้   เรียกวา   สฬายตนะ   ความกอข้ึนพรอมแหงสฬายตนะ   ยอมมี   เพราะความกอข้ึน 
พรอมแหงนามรูป;   ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ   ยอมมี   เพราะความดับไมเหลือ 
แหงนามรูป;   มรรคอันประกอบดวยองคแปด  อันประเสริฐน่ันเอง   เปนปฏิปทาให 
ถึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ,  ไดแกสิ่งเหลานี้   คือ   ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ 
การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึก 
ชอบ   ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นามรูป  เปนอยางไรเลา?   เวทนา  สัญญา เจตนา 

ผัสสะ  มนสิการ:   นี้เรียกวานาม,  มหาภูตทั้งสี่ดวย  รูปท่ีอาศัยมหาภูตทั้งสี่ดวย:  
นี้เรียกวา  รูป,  นามนี้ดวย  รูปน้ีดวย   ยอมมีอยูดังนี้;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   นี้   เรียกวา 
นามรูป.   ความกอข้ึนพรอมแหงนามรูป ยอมมี   เพราะความกอข้ึนพรอมแหงวิญญาณ;  
ความดับไมเหลือแหงนามรูป  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;   มรรค 
อันประกอบดวยองคแปด   อันประเสริฐ  นั่นเอง   เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหง 
นามรูป,  ไดแกสิ่งเหลานี้  คือ  ความเห็นชอบ   ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทํา 
การงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจ 
มั่นชอบ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  วิญญาณ  เปนอยางไรเลา? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

หมูแหงวิญญาณทั้งหลาย ๖ อยางเหลานี้    คือ    จักขุวิญญาณ   โสตวิญญาณ   ฆานวิญญาณ 
ชิวหาวิญญาณ   กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ:   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา วิญญาณ;.  
ความกอข้ึนพรอมแหงวิญญาณ   ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงสังขาร;  ความดับ 
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ไมเหลือแหงวิญญาณ   ยอมมี   เพราะความดับไมเหลือแหงสังขาร;  มรรคอันประกอบ 
ดวยองคแปด อันประเสริฐน่ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ 
ไดแกสิ่งเหลานี้  คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ 
การเลี้ยงชีวิตชอบ   ความพากเพียรชอบ   ความระลึกชอบ   ความตั้งใจมั่นชอบ   
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   สังขารทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา? ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  สังขารทั้งหลาย  ๓ อยางเหลานี้   คือ   กายสังขาร  วจีสังขาร  จิตตสังขาร:  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้   เรียกวา  สังขารทั้งหลาย.  ความกอข้ึนพรอมแหงสังขาร 
ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงอวิชชา;  ความดับไมเหลือแหงสังขาร  ยอมมี  เพราะ 
ความดับไมเหลือแหงอวิชชา;  มรรคอันประกอบดวยองคแปด  อันประเสริฐน่ันเอง 
เปนปฏิปทาใหถึงความดับไม เหลือแหงสังขาร,  ไดแกสิ่ งเหลานี้   คือ   ความเห็น 
ชอบ  ความดําริชอบ การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ ความ 
พากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  ภิกษุ  ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง  ชรามรณะ;  

มารูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ;   มารูทั่วถึงซึ่ง   ความดับไมเหลือแหงชรา- 
มรณะ;   มารูทั่วถึงซึ่ง   ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ;  
วาเปนอยางนี้ ๆ . 

 
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง  ชาติ ;   มารูทั่วถึงซึ่ง   เหตุให เกิดขึ้นแหงชาติ; มารู 

ทั่วถึงซึ่ง   ความดับไมเหลือแหงชาติ;  มารูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงชาติ;  วาเปนอยางนี้ ๆ. 
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ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง  ภพ ;  มารูทั่วถึงซึ่ง  เหตุให เกิดขึ้นแหงภพ;  มารูทั่ว 
ถึงซึ่ ง   ความดับไม เหลือแหงภพ ;  มารูทั่ วถึงซึ่ ง  ขอปฏิ บัติ เครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงภพ;   วาเปนอยางนี้ ๆ. 

 
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง  อุปาทาน;   มารูทั่วถึงซึ่ง   เหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปาทาน;  

มารูทั่วถึงซึ่ง   ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน;   มารูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตว 
ใหลุถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน;  วาเปนอยางนี้ ๆ. 

 
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง  ตัณหา;  มารูทั่วถึงซึ่ง  เหตุให เกิดขึ้นแหงตัณหา;  

มารูทั่วถึงซึ่ง   ความดับไมเหลือแหงตัณหา;  มารูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวให 
ลุถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา;  วาเปนอยางนี้ ๆ. 

 
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง  เวทนา;  มารูทั่วถึงซึ่ง  เหตุให เกิดขึ้นแหงเวทนา ;  

มารูทั่วถึงซึ่ง   ความดับไมเหลือแหงเวทนา;  มารูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวให 
ลุถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา;   วาเปนอยางนี้ ๆ. 

 
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง  ผัสสะ;  มารูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงผัสสะ;  มารู 

ทั่วถึงซึ่ง   ความดับไมเหลือแหงผัสสะ;  มารูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงผัสสะ;  วาเปนอยางนี้ ๆ. 

 
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง  สฬายตนะ;  มารูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ;  

มารูทั่วถึงซึ่ง   ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;  มารูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตว 
ใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;   วาเปนอยางนี้ ๆ. 
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ยอมมารูทั่ วถึงซึ่ง  นามรูป ;  มารูทั่ วถึงซึ่ง  เหตุให เกิดขึ้นแหงนามรูป ;  
มารูทั่วถึงซึ่ง   ความดับไมเหลือแหงนามรูป;  มารูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตว 
ใหลุถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป;   วาเปนอยางนี้ ๆ. 

 
ยอมมารูทั่วถึงซึ่ง  วิญญาณ;  มารูทั่วถึงซึ่ง  เหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ;  

มารูทั่วถึงซึ่ง   ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;   มารูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวให 
ลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;   วาเปนอยางนี้ ๆ. 

 
ยอมมารูทั่ วถึงซึ่ ง  สังขารทั้ งหลาย ;  มารูทั่ วถึงซึ่ ง  เหตุให เกิดขึ้นแหง 

สังขาร;   มารูทั่วถึงซึ่ง   ความดับไมเหลือแหงสังขาร;  มารูทั่วถึงซึ่ง  ขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร;  วาเปนอยางนี้ ๆ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลนั้น  เราเรียกภิกษุนั้น วา :- 
"ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฺ   (ทิฏสมฺปนฺโน)",   ดังนี้บาง; 
 "ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ  (ทสฺสนสมฺปนฺโน)",   ดังนี้บาง; 
"ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว  (อาคโต อิมํ สทฺธมฺมํ)"   ดังนี้บาง; 
"ยอมเห็นซ่ึงพระสัทธรรมนี้  (ปสฺสติ อิมํ สทฺธมฺมํ)"   ดังนี้บาง; 
"ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ  (เสกฺเขน าเณน สมนฺนาคโต)"  ดังนี้บาง; 
"ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ  (เสกฺขาย วิชฺชาย สมนฺนาคโต)"   ดังนี้บาง; 
"ผูถึงแลวซ่ึงกระแสแหงธรรม   (ธมฺมโสตํ  สมาปนฺโน)"   ดังนี้บาง; 
"ผูประเสริฐมีปญญชําแรกกิเลส  (อริโย นิพฺเพธิกปฺโ)"   ดังนี้บาง; 
"ยืนอยูจดประตูแหงอมตะ  (อมตทวารํ อาหจฺจ ติฏติ)"   ดังนี้บาง. 
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หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึ งสังเกตุ ให เห็นวา  อาการแห งปฏิจจสมุปบาท 
แตละอาการก็ยังจําแนกออกไปเปนอริยสัจส่ีอีกชั้นหนึ่ง;  เชนเดียวกับตัวปฏิจจสมุปบาท 
ทั ้งสาย ,  ดังที ่กล าวมาแล ว   โดยห ัวข อว า   “เรื ่องปฏ ิจจสม ุปบาท   คือ   เรื ่องอริยส ัจ”.  
ทั้งหมดนี้  รวมกันแลว  เปนเครื่องแสดงใหเห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีก  วา  เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเปน 
เรื่องอริยสัจทั้งเนื้อทั้งตัว.   ขอใหกําหนดไวเปนพิเศษ  ตลอดเวลา. 

 
(แมคํ าของพระมหาเถระ   คือ  พระสารีบุ ตร  ก็ ไดกลาวถึ งปฏิ จจสมุทบาท  โดย 

หลักแห งอริยสัจส่ี   อยางเดียวกันกับพุทธภาษิตขางบนนี้   แตกลาวในฐานะเปนวัตถุแห ง 
สัมมาท ิฏฐ ิ  คือ   การรู ช ัดซึ ่งอาการท ุกอาการของปฏ ิจจสม ุทบาท   โดยน ัยแห งอริยส ัจ ส่ี 
วาเป น สัมมาทิฏฐิอย างหนึ่ ง   ๆ   ทุกอาการ   รวมอยู กับ เรื่องอื่ น   ๆ   คือเรื่องอกุศล   กุศล 
พรอมทั้ งมูลเหตุ ,   เรื่องอาหารสี่   โดยนัยแหงอริยสัจส่ี ,   เรื่องทุกขโดยนัยแหงอริยสัจส่ี ,  
และเรื่องอาสวะ     โดยนัยแหงอริยสัจส่ี,     ซึ่งลวนแตเปนวัตถุแหงสัมมาทิฏฐิดวยกันทั้งนั้น.  
สําหรับเรื่องปฏิจจสมุทบาทนั้น  มีขอความดังที่ยกมาไวเปนสวนผนวกของพระพุทธภาษิต 
ขางบนนี้   ดังตอไปนี้:-) 

 
"ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!    ปริยายอยางอื่นยังมีอีก    ที่จะทําอริยสาวก 

ให ไดชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ   มีทิฏฐิดําเนินไปตรงแลว  ประกอบพรอมแลวดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในธรรม,   มาสูพระสัทธรรมนี้. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย! ปริยายนั้นคือ  ในกาลใด  อริยสาวก  ยอมรู 

ทั ่วถ ึงซึ ่ง   ชรามรณะ  ดวย ,  ซึ ่งเหต ุให เก ิดขึ ้นแห งชรามรณะดวย ,  ซึ ่งความด ับ 
ไมเหลือแหงชรามรณะดวย,   ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง 
ชรามรณะดวย;   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!   ดวยเหตุเพียงเทานี้แล   อริยสาวกนั้น. 
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๙๔ 

ชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  มีทิฏฐิดําเนินไปตรงแลว  ประกอบพรอมแลวดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในธรรม   มาสูพระสัทธรรมนี้  ในกาลนั้น. 

 
…ปริยายอยางอื ่นย ังม ีอ ีก ... ยอมรู ทั ่วถ ึงซึ ่ง  ชาติ  ดวย ,  ซึ ่งเหตุ 

ใหเกิดขึ ้นแหงชาติดวย,  ซึ ่งความดับไมเหลือแหงชาติด วย,  ซึ ่งขอปฏิบัต ิเครื ่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติดวย;..ฯลฯ...ในกาลนั้น 

 
...ปริยายอยางอื่นยังมีอีก...ยอมรูทั่วถึงซ่ึง ภพ  ดวย, ซึ่งเหตุใหเกิด 

ขึ้นแหงภพดวย,  ซึ่งความดับไมเหลือแหงภพดวย,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุ 
ถึงความดับไมเหลือแหงภพดวย;..ฯลฯ...ในกาลนั้น 

 
...ปริยายอยางอื่นยังมีอีก... ยอมรูทั่วถึงซ่ึง   อุปาทาน  ดวย,    ซึ่งเหตุ 

ใหเกิดขึ้นแหงอุปาทานดวย,  ซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปาทานดวย,  ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทานดวย;...ฯลฯ...ในกาลนั้น. 

 
...ปริยายอยางอื่นยังมีอีก... ยอมรูทั่วถึงซ่ึง     ตัณหา  ดวย,    ซึ่งเหตุ 

ใหเกิดขึ้นแหงตัณหาดวย,  ซึ่งความดับไมเหลือแหงตัณหาดวย,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงตัณหาดวย;...ฯลฯ...ในกาลนั้น. 

 
...ปริยายอยางอื ่นยังมีอีก...ยอมรูทั ่วถึงซึ่ง   เวทนา  ดวย,    ซึ่งเหตุ 

ใหเกิดขึ้นแหงเวทนาดวย,  ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนาดวย,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงเวทนาดวย;...ฯลฯ...ในกาลนั้น. 
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...ปริยายอยางอื่นยังมีอีก...ยอมรูทั่วถึงซ่ึง   ผัสสะ  ดวย,    ซึ่งเหตุให 
เกิดขึ ้นแหงผัสสะดวย,  ซึ ่งความดับไมเหลือแหงผัสสะดวย,  ซึ ่งขอปฏิบัติเครื ่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงผัสสะดวย;...ฯลฯ...ในกาลนั้น. 

 
...ปริยายอยางอื่นยังมีอีก... ยอมรูทั่วถึงซ่ึง  สฬายตนะ  ดวย,    ซึ่ง 

เหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะดวย,  ซึ่งความดับไมเหลือแหงสฬายตนะดวย,  ซึ่ง 
ขอปฏ ิบ ัต ิเครื ่องทําส ัตว ให ล ุถ ึงความด ับไม เหล ือแห งสฬายตนะด วย ;...ฯลฯ ...  
ในกาลนั้น. 

 
...ปริยายอยางอื ่นยังมีอีก...ยอมรูทั ่วถึงซึ่ง  นามรูป  ดวย,    ซึ่งเหตุ 

ให เกิดขึ้นแหงนามรูปดวย,  ซึ่งความดับไม เหลือแหงนามรูปดวย,  ซึ่งขอปฏิ บัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงนามรูปดวย;...ฯลฯ...ในกาลนั้น. 

 
...ปริยายอยางอื่นยังมีอีก...ยอมรูทั่วถึงซ่ึง    วิญญาณ  ดวย,    ซึ่งเหตุ 

ใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณดวย,  ซึ่งความดับไมเหลือแหงวิญญาณดวย,  ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณดวย;...ฯลฯ...ในกาลนั้น. 

 
...ปริยายอยางอื ่นยังมีอีก...ยอมรู ทั ่วถึงซึ ่ง  สังขาร  ดวย,   ซึ ่งเหตุ 

ใหเกิดขึ้นแหงสังขารดวย, ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขารดวย, ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขารดวย;...ฯลฯ...ในกาลนั้น. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!     ปริยายอยางอื่นยังมีอีก    ที่จะทําอริยสาวกให 

ไดชื่อวาเปนผูมีสัมมาทิฏฐิ  มีความเห็นดําเนินไปตรงแลว  ประกอบพรอมแลวดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในธรรม,  มาสูพระสัทธรรมนี้. 
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ปริยายน้ันคือ  ในกาลใด  อริยสาวก  ยอม 
รูทั่วถึงซึ่ง   อวิชชาดวย,  ซึ่งเหตุให เกิดขึ้นแหงอวิชชาดวย,  ซึ่งความดับไมเหลือ 
แหงอวิชชาดวย,   ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงอวิชชาดวย;  
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!    ดวยเหตุเพียงเทานี้แล  อริยสาวกนั้น. ชื่อวาเปนผูมี 
สัมมาทิฏฐิ  มีทิฏฐิดําเนินไปตรงแลว  ประกอบพรอมแลวดวยความเลื่อมใสอันไม 
หวั่นไหวในธรรม  มาสูพระสัทธรรมนี้  ในกาลนั้น….. 

 
(ตอไปนี้  พระสารีบุตรไดกลาวถึงเรื่องอาสวะ  โดนัยแหงอริยสัจส่ี  ไปจนจบสูตรชื่อสัมมาทิฏฐิ 

สูตร มู.ม. ๑๒/๙๐/๑๑๗) 
 

หมายเหตุผู รวบรวม  : ในพุทธภาษิตในตอนตนของเรื่องนี้   ตรัสลักษณะของ 
อริยสัจส่ี  ในอาการของปฏิจจสมุปบาท  ไมขึ้นไปถึงอวิชชา  ดังในสูตรนี้ซึ่ งกลาวขึ้นไปถึง 
อวิชชา.  การรูปฏิจจสมุปบาท  แตละอาการ  โดยละอาการ  โดยนัยอริยสัจส่ี   เปนลักษณะของการบรรล ุ
ความเปนโสดาบัน   เปนอยางนอย. ความขอนี้   มีตรงกัน  ทั้งที่ เปนพุทธภาษิต   และสาวก- 
ภาษิตเชนนี้ แล.      

 
ปฏิจจสมุทบาท  ซ่ึงแสดง 
การกอขึ้นแหงทุกข๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดง ซึ่งเหตุเครื่องกอข้ึนแหงทุกข  (ทุกข- 

สมุทยะ)  แกพวกเธอทั้งหลาย.  พวกเธอทั้งหลายจงฟงความขอน้ัน,  จงทําในใจให 
สําเร็จประโยชน,   เราจักกลาวบัดนี้. .... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เหตุเครื่องกอข้ึนแหงทุกข   เปนอยางไรเลา? 
 

 

                                                
๑ สูตรที่ ๓  คหปติวรรค  อภิมสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๘๖/๑๖๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย   ที่เชตวัน 
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(๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยตาดวย  รูปทั้งหลายดวย  จึงเกิด 
จักขุวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;   เพราะมีเวทนาเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา:   นี้คือ  เหตุเครื่องกอนขึ้นแหงทุกข. 

 
(๒)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยหูดวย   เสียงทั้งหลายดวย จึงเกิด 

โสตวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (หู+เสียง+โสตวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา:  นี้คือ   เหตุเครื่องกอนขึ้นแหงทุกข. 

 
(๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยจมูกดวย  กลิ่นทั้งหลายดวย จึงเกิดฆาน

วิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (จมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ)นั่นคือ   
ผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา:  นี้
คือ   เหตุเครื่องกอนขึ้นแหงทุกข. 

 
(๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยลิ้นดวย  รสทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

ชิวหาวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;   เพราะมีเวทนาเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา:   นี้คือ   เหตุเครื่องกอนขึ้นแหงทุกข. 

 
(๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เพราะอาศัยกายดวย  โผฏฐัพพะรูปท้ังหลายดวย 

จึงเกิด  กายวิญญาณ;   การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (กาย+โผฏฐัพพะ+ 
วิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนา 
เปนปจจัย   จึงมีตัณหา:   นี้คือ   เหตุเครื่องกอนขึ้นแหงทุกข. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๒ ๙๘ 

(๖)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เพราะอาศัยใจดวย  ธัมมารมณทั้ งหลาย 
จึงเกิดมโนวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ (ใจ+ธัมมารมณ+ 
มโนวิญญาณ )  นั่นคือ  ผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา;  เพราะมี 
เวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา:   นี้คือ   เหตุเครื่องกอนขึ้นแหงทุกข. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เหลานี้แล   คือเหตุเครื่องกอข้ึนแหงทุกข 
 

ปฏิจจสมุทบาทซึ่งแสดง 
การดับลงแหงทุกข๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เราจักแสดง  ซึ่งการถึงซ่ึงอันตั้งอยูไมไดแหงทุกข 

(ทุกขอัตถังคนะ)  แกพวกเธอทั้งหลาย,  เธอทั้งหลายจงฟงซึ่งความขอนั้น,  จงทําในใจ 
ใหสําเร็จประโยชน,  เราจักกลาวบัดนี้. 

 
(ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว,  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัส 

ถอยคําเหลานี้วา:-) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็การถึงซึ่งอันตั้งอยูไมไดแหงทุกข  เปนอยางไรเลา? 
 
(๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยตาดวย  รูปทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

จักขุวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมี 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๓  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๘๖/๑๖๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน 
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๙๙วาดวยปฏิจจ ฯ คือเรื่องอริยสัจสมบูรณแบบ 

ตัณหา.  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั่นเอง,  จึงมีความดับ 
แหงอุปาทาน;   เพราะมีความดับแหงอุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมี 
ความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;   เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงดับสิ้น:   ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้น 
นี้ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้  นี้คือ  การถึงซ่ึงอันตั้งอยูไมไดแหงทุกข. 

 
(๒)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยหูดวย  เสียงทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

โสตวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (หู+เสียง+โสตวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมี 
ตัณหา:   เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั่นเอง,  จึงมีความดับ 
แหงอุปาทาน;        ...ฯลฯ...๑   นี้คือ   การถึงซ่ึงอันตั้งอยูไมไดแหงทุกข.  

 
(๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยจมูกดวย  กลิ่นทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

ฆานวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ   (จมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ)  
นั่นคือ   ผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา;   เพราะมีเวทนาเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา .  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั่นเอง,   จึงมีความ 
ดับแหงอุปาทาน;   ...ฯลฯ... นี้คือ   การถึงซ่ึงอันตั้งอยูไมไดแหงทุกข.  

 
(๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยลิ้นดวย  รสทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

ชิวหาวิญญาณ; การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ) 
 
 
 

                                                
๑คําที่ละไวดวย...ฯลฯ...  ตรงนี้และตอนตอ ๆ ไป แหงหัวขอเรื่องนี้ หมายความวามีขอความเต็มเหมือน 
ขอ  (๑). เริ่มตั้งแตคําวา "เพราะมีความดับแหงอุปาทาน จึงมีความดับแหงภพ";...ไปจนกระทั่งถึงคําวา  
..."ยอมมีดวยอาการอยางนี้." ผูอานพึงเติมใหเต็มเอาเอง. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๒ ๑๐๐ 

นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา.  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั่นเอง,  จึงมีความ 
ดับแหงอุปาทาน;   ..ฯลฯ... นี้คือ การถึงซ่ึงอันตั้งอยูไมไดแหงทุกข. 

 
(๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยกายดวย  โผฏฐัพพะรูปท้ังหลายดวย 

จึงเกิดกายวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (กาย+โผฏฐัพพะ+ 
วิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนา 
เปนปจจัย   จึงมีตัณหา.   เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั่นเอง,  
จึงมีความดับแหงอุปาทาน ;  ...ฯลฯ ...   นี ้ค ือ   การถึง ซึ ่งอ ันตั ้งอยู ไม ได 
แหงทุกข. 

 
(๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยใจดวย  ธัมมารมณรูปท้ังหลายดวย 

จึงเกิดมโนวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ใจ+ธัมมารมณ+ 
มโนวิญญาณ)   นั่นคือ  ผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนา 
เปนปจจัย   จึงมีตัณหา.   เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั่นเอง,  
จึงมีความดับแหงอุปาทาน;   เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  
เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล 
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น:  ความดับลงแหง 
กองทุกขทั้งสิ้นนี้   ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้  นี้คือ  การถึงซ่ึงอันตั้งอยูไมไดแหงทุกข. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เหลานี้แล   คือการถึงซึ่งอันตั้งอยูไมไดแหงทุกข. 
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๑๐๑วาดวยปฏิจจ ฯ คือเรื่องอริยสัจสมบูรณแบบ 

อริยสัจในรูปแหงปฏิจจสมุทบาท 
มีในขณะแหงเวทนา๑ 

 
ดู ก อ น ภิ ก ษุ ทั้ ง ห ล า ย !  เพ ร า ะ อ า ศั ย ซึ่ ง ธ า ตุ ทั้ ง   ๖ ป ระ ก า ร   ก า รก า ว ล งสู 

ค ร รภ ย อ ม มี ;  เมื่ อ ก า รก า ว ล งสู ค ร รภ   มี อ ยู ,  น าม รู ป   ย อ ม มี ;  เพ ร า ะ มี น า ม รู ป เป น 
ป จ จั ย   จึ งมี ส ฬ ายตน ะ ;  เพ ราะมี ส ฬ ายตน ะ เป น ป จ จั ย จึ งมี ผั ส ส ะ ;  เพ ราะมี ผั ส ส ะ เป น 
ป จ จั ย   จึ งมี เว ท น า ;   ดู ก อ น ภิ ก ษุ ทั้ ง ห ล า ย !   เร า ย อ ม บั ญ ญั ติ ว า  "นี้   เป น ค ว าม ทุ ก ข " 
ด ัง นี ้;   ว า   "นี ้   เ ป น ท ุก ข ส ม ุท ัย " ด ัง นี ้; ว า  "นี ้ เ ป น ท ุก ข น ิโ ร ธ " ด ัง นี ้; ว า  
"นี้   เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา"  ดังนี้;  แกสัตวผูสามารถเสวยเวทนาอยู. 

 
หมายเหตุผูรวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  ขอเท็จจริงอันนี้  มีความสําคัญ 

อยางยิ่ง  กลาวคือ  ตองมีการเสวยเวทนาจริง  ๆ  จึงจะเห็นทุกขอริยสัจที่ เกิดจากตัณหาอัน 
เกิดจากเวทนานั้น  และความที่ทุกขดับไปในขณะที่ตัณหาดับไปในเวทนานั้น  ในเมื่อจิต 
ประกอบอยูดวยธัมมสมังคีแหงอัฏฐังคิกมรรค   โดยอัตโนมัติ;    ดังนั้น   ถาปราศจากเวทนา 
เสียเพียงอยางเดียวแลว  อริยสัจส่ีก็ตาม ปฏิจจสมุปบาทก็ตาม ยังมิได เปนส่ิงที่ มีอยูจริง;  
ดวยเหตุนี้   จึงกลาวไดวา  "ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ มีในขณะแหงเวทนา" ดังนี้  โดยนัยดังที ่
พระพุทธองคตรัสแลวขางบน. 

 
อาการที่ยุงยากที่สุดของปฏิจจสมุทบาท 

คืออาการของตัณหา๒ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เราจักแสดงซึ่งตัณหา   แกพวกเธอทั้งหลายคือตัณหา 

ซึ่งเปนดุจมีขายเครื่องคลุมสัตว มีปกติไหลนอง แผกวาง เปนเครื่องเกาะ 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๑ มหาวรรค ติก.อํ. ๒๐/๒๒๗/๕๐๑, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒สูตรที่ ๙ มหาวรรค จตุกฺ. อํ. ๒๑/๒๘๘/๑๙๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๒ 

 

๑๐๒ 

เกี ่ยวของส ัตว ,  ซึ ่งด วยต ัณหานั ้น เอง   โลกนี ้อ ันต ัณ หาย ึด โยงไว   หอ หุ ม ไว 
เปนเหมือนกลุ มดวยยุ ง  ยุ งเหยิงเหมือนความยุ งของกลุ มดายที ่หนาแนนไปดวย 
ปม    พันกันยุ งเหมือนเซิงหญ ามุญชะและหญ าปพพชะ๑   ยอมไมลวงพนซึ่ ง 
สังสารวัฏฏที่เปนอบาย  ทุคติ  วินิบาต  ไปได.  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงขอความนั้น,  
จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  เราจักกลาวบัดนี้. 

 
ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว, พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัส 

ถอยคําเหลานี้วา:- 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ตัณหาเปนอยางไรเลา?  จึงชื่อวาเปนดุจมีขายเครื่อง 

คลุมสัตว  มีปกติไหลนอง   แผกวาง  เปนเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว,  ซึ่งดวยตัณหานั้นเอง 
โลกนี้อันตัณหายึดโยงไว  หอหุมไวเปนเหมือนกลุมดายยุง  ยุงเหยิงเหมือนความยุงของ 
กลุมดายที่หนาแนนไปดวยปม  พันกันยุงเหมือนเซิงหญามุญชะและหญาปพพชะ  ยอมไม 
ลวงพนซึ่งสังสารวัฏฏ  ที่เปนอบาย  ทุคติ  วินิบาต  ไปได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตัณหาวิจริต  (ความนึกที่ซานไปดวยอํานาจแหงตัณหา)  

ทั้งหลาย  ๑๘  ประการ  อันเขาไปจับยึดขันธในภายใน  และตัณหาวิจริตทั้งหลาย ๑๘ 
ประการ  อันเขาไปจับยึดขันธในภายนอก,   เหลานี้มีอยู. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตัณหาวิจริตทั้งหลาย  ๑๘  ประการ อันเขาไป 

จับยึดขันธในภายใน  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตัณหาวิจริตทั้งหลาย  
๑๘  ประการ  อันเขาไปจับยึดขันธในภายในนั้น   เหลานี้คือ (๑) เมื่อมีความนึกวา "เรามีอยู 
 
 

                                                
๑หญาสองชนิดนี้  เคยแปลกันวา หญามุงกระตาย และหญาปลอง แตไมมีหลักฐานที่แนนอน, ในที่นี้จึง 
ไมแปลไว. 
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๑๐๓วาดวยปฏิจจ ฯ คือเรื่องอริยสัจสมบูรณแบบ 

(อสม ิ)"   ด ังนี ้;  (๒)  ความน ึกไปว า   "เราเป นอย างนี ้  (อ ิต ฺถส ฺม ิ)" ด ังนี ้ ก ็ย อมม ี;  
 (๓) หรือวา  ความนึกไปวา  "เราเปนอยางนั้น  (เอวสฺมิ) ดังนี้  ก็ยอมมี ; (๔) หรือวา 
ความน ึกไปว า   "เราเป นอย างอื ่น   (อ ฺถาส ฺม ิ)"  ด ังนี ้  ก ็ย อมม ี; (๕) หรือว า 
ความนึกไปวา   "เราเปนอยางไม เที่ ยงแท   (อสสฺมิ )  ดั งนี้   ก็ยอมมี ;(๖) หรือวา 
ความนึกวา  "เราเปนอยางเที่ยงแท (สตตฺมิ)"   ดังนี้ ก็ยอมมี ;  (๗)หรือวา  ความนึก  
ไปวา  "เราพึงมี (สํ)"   ดังนี้  ก็ยอมมี;  (๘) หรือวา ความนึกไปวา  "เราพึงมีอยางนี้  
 (อิตฺถํ  สํ)"   ดังนี้  ก็ยอมมี;  (๙)  หรือวา  ความนึกไปวา   "เราพึงมีอยางนั้น (เอวํ สํ)"  
ดังนี ้  ก็ยอมมี;  (๑๐) หรือวาความนึกไปวา "เราพึงมีอยางอื ่น (อฺญถา สํ) ดังนี้ 
ก ็ย อมม ี; (๑๑) หรือว า   ความน ึกว า  "เราพ ึงม ีบ างหร ือ  (อป  ส ํ)"  ด ังนี ้ ก ็ย อมม ี;  
 (๑๒)  หรือวา ความนึกไปวา " เราพึงมีอยางนี้บางหรือ (อป อิตฺถํ สํ)"ดังนี้ ก็ยอมมี;  
 (๑๓) หรือวา  ความนึกไปวา "เราพึงมีอยางนั้นบางหรือ (อป เอวํ สํ)" ดังนี้ ก็ยอมมี;  
 (๑๔)  หรือวาความนึกไปวา  "เราพึงม ีอยางอื ่นบ างหรือ (อป  อฺถา สํ) ดังนี้  
ก ็ย อมม ี; (๑๕) หร ือ ว า  ความน ึก ว า  "เราจ ักม ีแล ว  (ภว ิส ฺส ํ)"  ด ังนี ้ ก ็ย อมม ี;  
 (๑๖)  หรือวา  ความนึกไปวา  "เราจักมีแลวอยางนี้  ( อิตฺถํ ภวิสฺสํ)" ดังนี้  ก็ยอมมี ;  
 (๑๗) หรือวา  ความนึกไปวา  "เราจักมีแลวอยางนั้น (เอวํ ภวิสฺสํ)" ดังนี้  ก็ยอมมี ;  
 (๑๘) หรือวาความนึกไปวา   "เราจักมีแลวอยางอื่น (อฺถา ภวิสฺสํ) ดังนี้ ก็ยอมมี. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหลานี้คือ ตัณหาวิจริตทั้งหลาย ๑๘ ประการ  อันเขา 
ไปจับยึดขันธในภายใน. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตัณหาวิจริตทั้งหลาย  ๑๘  ประการ  อันเขาไปจับ 

ยึดขันธในภายนอก  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  ตัณหาวิจริตทั้งหลาย  
๑๘ ประการ   อันเขาไปจับยึดขันธในภายนอก   เหลานี้คือ (๑)  เมื่อมีความนึกวา "เรามี 
อยูดวยขันธ  (อันเปนภายนอก)   อันนี้  (อิมินา อสฺมิ)"   ดังนี้;   (๒)   ความนึกไปวา 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๒ ๑๐๔ 

"เราเปนอยางนี้   ดวยขันธอันนี้   (อิมินา  อิตฺถสฺมิ )"  ดังนี้  ก็ยอมมี ; (๓) หรือวา 
ความนึกไปวา   "เราเปนอยางนั้น  ดวยขันธอันนี้  (อิมินา  เอวสฺมิ)" ดังนี้ ก็ยอมมี;  
 (๔)  หรือวา  ความนึกไปวา  "เราเปนอยางอื่น  ดวยขันธอันนี้  (อิมินา อฺถาสฺมิ)"  
ดังนี้   ก็ยอมมี ;  (๕)   หรือวา ความนึกไปวา   "เราเปนอยางไมเที่ยงแท  ดวยขันธ 
อันนี้   (อิมินา อสสฺมิ)"   ดังนี้ ก็ยอมมี;  (๖)  หรือวา   ความนึกไปวา   "เราเปนอยาง 
เที่ยงแท  ดวยขันธอันนี้  (อิมินา  สตสฺมิ)"   ดังนี้  ก็ยอมมี;  (๗)   หรือวา   ความนึก 
ไปวา  "เราพึงมี  ดวยขันธอันนี้ (อิมินา สํ)"  ดังนี้   ก็ยอมมี ;  (๘)  หรือวา  ความนึก 
ไปวา  "เราพึงมีอยางนี้   ดวยขันธอันนี้  (อิมินาอิตฺถํ  สํ)"  ดังนี้  ก็ยอมมี; (๙)  หรือวา 
ความนึกไปวา  "เราพึงมีอยางนั้น   ดวยขันธอันนี้   (อิมินา  เอวํ สํ)" ดังนี้  ก็ยอมมี ;  
 (๑๐)  หรือวา   ความนึกไปวา  "เราพึงมีอยางอื่น  ดวยขันธอันนี้  (อิมินา อฺถา สํ)"  
ดังนี้  ก็ยอมมี;  (๑๑)  หรือวา  ความนึกไปวา   "เราพึงมีดวยขันธอันนี้บางหรือ  (อิมินา  
อป สํ)"   ดังนี้  ก็ยอมมี;  (๑๒)   หรือวา   ความนึกไปวา   "เราพึงมีอยางนี้ดวยขันธอันนี้ 
บางหรือ  (อิมินา  อป อิตฺถํ สํ)"  ดังนี้  ก็ยอมมี;  (๑๓)  หรือวา  ความนึกไปวา  "เราพึง 
มีอยางนั้นดวยขันธอันนี้บางหรือ (อิมินา อป เอวํ สํ)"  ดังนี้  ก็ยอมมี;  (๑๔) หรือวา 
ความนึกไปวา   "เราพึงมีอยางอื่นดวยขันธอันนี้บางหรือ  (อิมินา  อป  อฺถา  สํ)"  ดังนี้ 
ก็ยอมมี;  (๑๕)  หรือวา   ความนึกไปวา  "เราจักมีแลว  ดวยขันธอันนี้  (อิมินา ภวิสฺสํ)"  
ดังนี้   ก็ยอมมี;  (๑๖)  หรือวา  ความนึกไปวา"เราจักมีแลวอยางนี้  ดวยขันธอันนี้ 
 (อิมินา อิตฺถํ ภวิสฺสํ )"   ดังนี้  ก็ยอมมี;  (๑๗)  หรือวา  ความนึกไปวา  "เราจักมีแลว 
อยางนั้น   ดวยขันธอันนี้   (อิมินา เอวํ ภวิสฺสํ )"  ดังนี้  ก็ยอมมี;   (๑๘) หรือวา  ความ 
นึกไปวา  "เราจักมีแลวอยางอื่น  ดวยขันธอันนี้  (อิมินา อฺถา ภวิสฺสํ )"  ดังนี้ ก็ยอมมี. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เหลานี้คือ ตัณหาวิจริตทั้งหลาย ๑๘ ประการ  อันเขา 
ไปจับยึดขันธในภายนอก. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้  จึงมีตัณหาวิจริตทั้งหลาย ๑๘ ประการ 
อันเขาไปจับยึดขันธในภายใน,  และตัณหาวิจริตทั้งหลาย  ๑๘  ประการ อันเขาไปจับยึด 
ขันธในภายนอก.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยเหตุนี้  เรายอมกลาววา  ตัณหาวิจริต 
ทั้งหลาย ๓๖ ประการ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!    ดวยเหตุนี้   เมื่อนับตัณหาวิจริต   มีลักษณะอยางนี้ 
อันเปนอดีต   ๓๖ ประการดวย,  อันเปนอนาคต  ๓๖ ประการดวย,  อันเปนปจจุบัน ๓๖ 
ประการดวย,   ตัณหาวิจริตทั้งหลาย ๑๐๘ ประการ   ยอมมี. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้แล  คือตัณหา  ซึ่งเปนดุจมีขายเครื่องคลุมสัตว  มี 

ปกติไหลนอง  แผกวาง  เปนเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว,  ซึ่งดวยตัณหานั้นเอง  โลกนี้ 
อันตัณหายึดโยงไว  หอหุมไวเปนเหมือนกลุมดายยุง   ยุงเหยิงเหมือนความยุงของกลุมดาย 
ที่หนาแนนไปดวยปม   พันกันยุงเหมือนเซิงหญามุญชะและหญาปพพชะ  ยอมไมลวงพน 
ซึ่งสังสารวัฏฏ  ที่เปนอบาย  ทุคติ วินิบาต ไปได  ดังนี้ แล. 

 
ห ม าย เห ต ุผู ร วบ ร วม   :  ผู ศ ึก ษ าพ ึง ส ัง เก ต ให เห ็น ว า   ต ัณ ห านั ้น  เป น 

อาการของปฏิจจสมุปบาทอาการที่  ๘,  นับวาเปนอาการที่ยุงยากซับซอน ทําจิตใจของสัตว 
ใหนุงนังสับสนเหมือนเซิงหญามุญชะและกลุมดายที่ยุง   ดังที่กลาวแลวในพระบาลีนี้;   แถม 
ยังมีอาการของส่ิงที่ผูกมัด  หุมหอ ครอบคลุมเหมือนตาขาย แผซานไปในภพตาง ๆ มีอาการ 
ซับซอนเหลือจะประมาณได ; มีการเที่ยวไปในทิฏฐิตางๆ  เชนทิฏฐิ   ๑๘  ประการ,  ปรารภ 
ขันธทั้ งที่ เปนภายในและภายนอก  และมีทั้ งที่ เปนอดีต  อนาคต   ปจจุบัน   :  รวมได เปน  
๑๐๘ ชนิด;  นี้ เปนพวกที่อาศัยทิฏฐิ .  เมื่อดูตามลักษณะที่อาศัยอารมณทั้ ง ๖  มี รูป  เสียง 
กลิ ่น  รส  เป นต น  นับเป น  ๖ อารมณ ,  แลวค ูณด วยเวทนา  ๓ คือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  
อทุกขมสุขเวทนา  และตัณหา  ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็เปน  ๕๔ ชนิด ;  
แลวคูณดวยลักษณะ  ๒  คือที่ เปนภายในและภายนอกก็ตาม  หรือจะคูณดวยลักษณะแหง 
เคหสิตและเนกขัมมสิต  ๒,  อยางนี้ก็ตาม   ก็เปน   ๑๐๘ ชนิด  เชนเดียวกัน  : ใชอธิบายได 
ทั้งแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.  สวนตัณหาวิจริต  ๑๐๘  ประการ นัยที่กลาวแลว 
ขางตน สะดวกที่จะใชอภิบายภวตัณหา และวิภวตัณหา  ไดทั้ง  ๒  อยาง โดยปฏิปกขนัย 
ตอกันและกัน.  นี่แหละคือความยุงยากซับซอนแหงอาการของตัณหา  ที่ซอนอยูในกระแส 
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แหงปฏิจจสมุปบาท  ที่ เกิดอยูในชีวิตประจําวัน  โดยไมตองกลาวถึงเวลาหลังจากตายแลว 
โดยทางรางกายก็ได. 

คําว า   "เคหสิต "  หมายถึง   อาศัยกามารมณ โดยตรง   ในชีว ิตของ 
ผู ครองเรือน   ในลักษณะแหงกามสุข ัลลิกาน ุโยค .  สวน  "เนกขัมมสิต "  หมาย  
ถึง ก า ร อ อ ก จ าก เ รือ น ป ร ะพ ฤติพ รห ม จ ร รย  เพื ่อ เ ก ิด ใน ส ว ร รครูป าพ จ ร  
อรูปาพจร  เปนตน   ในลักษณะแหงอัตตกิลมถานุโยค   ดังนี้. 

สํา ห ร ับ คํา ว า   "ต ัณ ห า ว ิจ ร ิต "  นั ้น   เล ็ง ถ ึง ที ่ เ ที ่ย ว   ที ่โ ค จ ร   ข อ ง 
ตัณ หา ;  เป น ท ิฏ ฐิก ็ได   เป น อ า รมณ ก ็ได   ดังจะ เห ็น ได จ ากขอค ว ามขา ง 
บนนั้น แล. 

 
ความเหนียวแนนของสัสสตทิฏฐิ 

ปดบังการเห็นอริยสัจสี่ 
จึงสงสัยตอหลักของอริยสัจหรือปฏิจจสมุทบาท๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นจนถึงกับวา  "ลมก็ไมพัด  แมน้ําก็ไมไหล  สตรี  
มีครรภก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก   แตละอยาง ๆ  เปน 
ของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด"   ดังนี้? 

 
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ! ธรรมทั้งหลายของพวก 

ขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง.  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น   จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเองเถิด.  ภิกษุ 
ทั้งหลาย ไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว" ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสเตือนใหภิกษุ 
ทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว ไดตรัสขอความตอไปนี้:- 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๑ โสตาปตติวรรค ทิฏฐิสังยุตต ขนฺธ.สํ. ๑๗/๒๔๘/๔๑๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อรูปนั่นแล  มีอยู, เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป  เพราะ 
ปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ลมก็ไมพัด  แมน้ําก็ไมไหล  สตรีมีครรภ 
ก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก  แตละอยาง  ๆ  เปนของตั้งอยูอยาง 
มั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด"   ดังนี้.  (ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีถอย 
คําที่ตรัสอยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้  ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ เทานั้น). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันอยางไร:  รูปเที่ยง 

หรือไมเที่ยง?  ("ไมเที่ยง พระเจาขา!")  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้น  เปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  
 ("เปนทุกข พระเจาขา!")   แมสิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
แตถาไมยึดมั่นถือมั่นซ่ึงสิ่งนั้นแลว  ทิฏฺอยางนี้ จะเกิดขึ้นไดไหมวา "ลมก็ไมพัด แมน้ํา 
ก็ไมไหล สตรีมีครรภก็ไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นและไมตก  แตละอยาง  ๆ
เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด" ดังนี้? ("ขอน้ันหามิไดพระเจาขา!")  
 (ในกรณีแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีถอยคําที่ตรัสถามและภิกษุเหลานั้นทูลตอบ  อยางเดียวกัน 
ทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้   ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธ   แตละขันธเทานั้น). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  แมสิ่งใดที่บุคคลไดเห็นแลว  ฟงแลว  รูสึกแลว  

รูแจงแลว  บรรลุแลว  แสวงหาแลว  ครุนคิดอยูดวยใจแลว;  เหลานี้เปนของเที่ยงหรือ 
ไมเที่ยง?  ("ไมเที่ยง พระเจาขา!") ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้น  เปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  
 ("เปนทุกข พระเจาขา!")  แมสิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
แตถาไมยึดมั่นถือมั่นซ่ึงสิ่งนั้นแลว   ทิฏฐิอยางนี้  จะเกิดขึ้นไดไหมวา  "ลมก็ไมพัด 
แมน้ําก็ไมไหล  สตรีมีครรภก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นและไมตก  แต 
ละอยาง ๆ  เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด"  ดังนี้? ("ขอน้ันหามิได 
พระเจาขา!") 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๒ 

 

๑๐๘ 

ด ูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  ในกาลใดแล  ความสงส ัย  (ก ังขา ) ในฐานะ 
ทั้งหลาย ๖ ประการเหลานี้๑  เปนสิ่งที่อริยะสาวกละขาดแลว;  ในกาลนั้น  ก็เปน 
อันวา   ความสงส ัยแม ในท ุกข,  แม ในเหตุให เก ิดขึ ้นแห งท ุกข ,  แมในความด ับ 
ไม เหล ือแห งท ุกข ,  แม ในข อปฏ ิบ ัต ิเครื ่องทําส ัตว ให ล ุถ ึงความด ับไม เหล ือแห ง 
ทุกข;  ก็เปนสิ่งที่อริยสาวกนั้น   ละขาดแลว. 

 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกนี้ เราเรียกวา เปนอริยสาวกผูเปนโสดาบัน 

มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท  (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา,  
ดังนี้  แล. 

 
เมื่อบุคคลมีความเห็นวา  รูปเปนตน  เปนส่ิงที่เที่ยงแท  เปนอันเดียวกัน  ทั้งในโลกนี้และ 

ในโลกอื่นแลว, สัสสตทิฏฐิจะเกิดขึ้นแกเขาอยางแนนแฟน จนถึงขนาดที่จะเปรียบเทียบกันกับอุปมาในที่นี้ 
ไดวา ลมจะไมพัด  แมน้ําจะไมไหล ดังนี้เปนตน; คือเขาจะไมยอมเปลี่ยนทิฏฐิอันแนนแฟนดุจเสาระเนียดนี้,  
มันจึงปดบังการเห็นอริยสัจส่ี,  อริยสัจทั้งส่ี   ก็คือ  ปฏิจจสมุทบาท นั่นเอง; ดังนั้นจึงเปนอันวา ทิฏฐินั้นปดบัง 
การเห็นปฏิจจสมุทบาทโดยแท. – ผูรวบรวม. 
 

นัตถิกทิฏฐิปดบังการเห็นอริยสัจสี่ 
จึงสงสัยตอหลักของอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาท๒ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ไมมีทานอันบุคคลบริจาคแลว,  ไมมี 
 
 
 

                                                
๑ขันธ ๕ และส่ิงที่ไดเห็นแลว  เปนตน  ดังที่กลาวแลวขางบน. 
๒สูตรที่ ๕ โสตาปตติวรรค ทิฏฐิสังยุตต ขนฺธ.สํ. ๑๗/๒๕๔/๔๒๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๑๐๙วาดวยปฏิจจ ฯ คือเรื่องอริยสัจสมบูรณแบบ 

ยัญญะอันบุคคลประกอบแลว,  ไมมีโหตระอันบุคคลบูชาแลว,  ไมมีผลวิบาก 
แหงกรรม   อันบ ุคคลกระทําด ีแล ว   กระทําชั ่วแล ว ,  ไม ม ีโลกนี ้, ไม ม ีโลกอื ่น ,  
ไมมีมารดา,  ไมมี บิดา,  ไมมีสัตวทั้ งหลายอันเปนโอปปาติกะ,   ไมมีสรณะและ 
พราหมณ ผู ไปแล วถ ูกต อง   ผู ปฏ ิบ ัต ิแล วถ ูกต อง   ผู ทําให แจ งซึ ่ง โลกนี ้  และ 
โลกอื ่น   ด วยป ญญาอ ันยิ ่ง เอ ง   แล วประกาศอยู ใน โลก ;  คนเรานี ้  เป นแต 
การประช ุมของมหาภ ูตทั ้งสี ่,  เมื ่อ ใดทํากาละ   เมื ่อ นั ้นด ินย อม เข า ไปสู หมู 
แห งด ิน   น้ําย อม เข าไปสู หมู แห งน้ํ า   ไฟย อมเข าไปสู หมู แห งไฟ   ลมยอมเข า 
ไปสู หมู แห งลม   อินทรีย ทั ้งหลายย อมหายไปในอากาศ ;  บุร ุษทั ้งหลายม ีเต ียง 
วางศพ เป นที ่ค รบห า   จะพาเขาผู ตายแล วไป ; ร องรอยทั ้งหลาย  ปรากฏอยู 
เพ ียงแค ป าช า    เป นเพ ียงกระด ูกทั ้งหลาย    มีส ีเพ ียงด ังส ีแห งนกพ ิลาป ,  การ 
บูชาเซนสรวง   มีขี้ เถาเปนที่สุด ,  สิ่ งที่ เรียกวาทานนั้น    เปนบทบัญญัติของคน 
เขลา,   คําของพวกที่กลาววา  อะไร ๆ  มีอยูนั้นเปนคําเปลา  (จากความหมาย),  
เป นคํา เท ็จ   เป นคํา เพ อ เจ อ ;  ทั ้งคนพาลและบ ัณฑ ิต   ครั ้นกายแตกทําลาย 
แลว   ยอมขาดสูญพินาศไป   มิไดมีอยู   ภายหลังแตการตาย"   ดังนี้? 

 
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ! ธรรมทั้งหลายของพวก 

ขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง. ขาแตพระองค 
ผูเจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเองเถิด. ภิกษุ 
ทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจาแลว  จักทรงจําไว"  ดังนี้.  พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสเตือนใหภิกษุทั้งหลาย 
เหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว ไดตรัสขอวามตอไปนี้:- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อรูปนั่นแล  มีอยู,  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ไมมีทานอันบุคคลบริจาคแลว,  ไมมียัญญะ 
อันบุคคลประกอบแลว,  ไมมีโหตระอันบุคคลบูชาแลว,  ไมมีผลวิบากแหงกรรม อันบุคคล 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๒ ๑๑๐ 

กระทําดีกระทําชั่ว,  ไมมีโลกนี้,  ไมมีโลกอื่น,  ไมมีมารดา,  ไมมีบิดา, ไมมีสัตวทั้งหลาย 
อันเปนโอปปาติกะ,  ไมมีสรณะและพราหมณผูไปแลวถูกตอง  ผูปฏิบัติแลวถูกตอง  ผูทํา 
ใหแจงซึ่งโลกนี้และโลกอื่น  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวประกาศอยูในโลก; คนเรานี้ 
เปนแตการประชุมของมหาภูตทั้งสี่,  เมื่อใดทํากาละ  เมื่อน้ันดินยอมเขาไปสูหมูแหงดิน 
น้ํายอมเขาไปสูหมูแหงน้ํา  ไฟยอมเขาไปสูหมูแหงไฟ  ลมยอมเขาไปสูหมูแหงลม  อินทรีย 
ทั้งหลาย  ยอมหายไปในอากาศ;  บุรุษท้ังหลาย  มีเตียงวางศพเปนที่ครบหา  จะพาเขา 
ผูตายแลวไป;  รองรอยทั้งหลาย  ปรากฏอยูเพียงแคปาชา  เปนเพียงกระดูกทั้งหลาย  มีสี 
เพียงดังสีแหงนกพิลาป,   การบูชาเซนสรวง  มีขี้ เถาเปนที่สุด,  สิ่งที่ เรียกวาทานนั้นเปน 
บทบัญญัติของคนเขลา,  คําของพวกที่กลาววา  อะไร  ๆ  มีอยูนั้น  เปนคําเปลา  (จากความ 
หมาย)   เปนคําเท็จ  เปนคําเพอเจอ;  ทั้งคนพาลและบัณฑิต  ครั้นกายแตกทําลายแลว 
ยอมขาดสูญ  พินาศไป   มิไดมีอยู  ภายหลังแตตายแลว"   ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอจะสําคัญความขอนี้  วาอยางไร:  รูปเที่ยง 

หรือไมเที่ยง?  ("ไมเที่ยง พระเจาขา!")  ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น เปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  
 ("เปนทุกข พระเจาขา!")   แมสิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  แต 
ถาไมยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแลว  ทิฏฐิอยางนี้  จะเกิดขึ้นไดไหมวา "ไมมีทานอันบุคคลบริจาค 
แลว,  ไมมียัญญะอันบุคคลประกอบแลว,  ไมมีโหตระอันบุคคลบูชาแลว,  ไมมีผลวิบากแหง 
กรรมอันบุคคลกระทําดีแลว,  กระทําชั่วแลว, ...ฯลฯ...ฯลฯ... คําของพวกที่กลาววา 
อะไร ๆ  มีอยู  นั้นเปนคําเปลา (จากความหมาย)   เปนคําเท็จ  เปนคําเพอเจอ;  ทั้งคนพาลและ 
บัณฑิต  ครั้นกายแตกทําลายแลว  ยอมขาดสูญ  พินาศไป  มิไดมีอยู ภายหลังแตตาย"  
ดังนี้.  ("ขอน้ัน หามิไดพระเจาขา!")   (ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ ก็มีคํากลาว 
อยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับคํากลาวในกรณีแหงรูปนี้   ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ  เทานั้น). 
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๑๑๑วาดวยปฏิจจ ฯ คือเรื่องอริยสัจสมบูรณแบบ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  แมสิ่งใดที่บุคคลไดเห็นแลว  ฟงแลว  รูสึกแลว  รูแจง 
แลว  บรรลุแลว   แสวงหาแลวครุนคิดอยูดวยใจแลว;  เหลานี้  เปนของเที่ยงหรือไมเที่ยง?  
 ("ไม เที่ยง พระเจาขา!")  ก็สิ่ งใดไม เที่ยง  สิ่ งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? ("เปน 
ทุกข  พระเจาขา!")   แมสิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  แตถา 
ไมยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแลว  ทิฏฐิอยางนี้  จะเกิดขึ้นไดไหมวา  "ไมมีทานอันบุคคลบริจาค 
แลว,  ไมมียัญญะอันบุคคลประกอบแลว,  ไมมีโหตระอันบุคคลบูชาแลว,  ไมมีผลวิบาก 
แห งกรรมอันบุคคลกระทําดีแลว   กระทําชั่ วแลว , ...ฯลฯ ...ฯลฯ ... คําของพวกที่  
กลาววา  อะไร  ๆ มีอยูนั้นเปนคําเปลา  (จากความหมาย)  เปนคําเท็จ  เปนคําเพอเจอ;  
ทั้งคนพาลและบัณฑิต  ครั้นกายแตกทําลายแลว  ยอมขาดสูญพินาศไป มิไดมีอยูภายหลัง 
แตการตาย"   ดังนี้.   ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!") 

 
ดูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  ในกาลใดแล  ความสงส ัย   (กังขา)  ในฐานะ 

ทั้งหลาย  ๖  ประการเหลานี้   เปนสิ่งที่อริยะสาวกละขาดแลว;  ในกาลนั้น  ก็เปน 
อันวา  ความสงส ัยแม ในท ุกข,   แม ในเหต ุให เก ิดขึ ้นแห งท ุกข ,  แม ในความด ับ 
ไม เหลือแหงทุกข ,   แมในขอปฏิ บัติ เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไม เหลือแหง 
ทุกข,  ก็เปนสิ่งที่อริยสาวกนั้น   ละขาดแลว. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกนี้  เราเรียกวา  เปนอริยสาวกผูเปนโสดาบัน 

มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท  (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา,  
ดังนี้  แล. 

 
นัตถิกทิฏฐิ  หรืออุจเฉททิฏฐิ  ดังกลาวมานี้  เปนสุดโตงฝายขางไมมี  ตรงกันขามจากสัสสต- 

ทิฏฐิ   ซึ่งเปนสุดโตงฝายขางมี   ลวนแตปดบังการเห็นอริยสัจส่ี   ดวยกันทั้งสองอยาง.   อริยสัจส่ี   คือ  
ปฏิจจสมุทบาท;   ดังนั้น   จึงเปนการปดบังปฏิจจสมุทบาทพรอมกันไปในตัว. 
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ตอนตนของนัตถิกทิฏฐิ  ตั้งแตคําวา  "การใหทานไมมี"  ไปจนถึงคําวา "สัตวผูเปนอุปปาติกะ 
ไมมี"  นี้ถูกยกมาใชเปนคําอธิบายของมิจฉาทิฏฐิในขั้นมูลฐานทางศีลธรรมทั่วไป  เชนมิจฉาทิฏฐิในอกุศลกรรม  
บถเปนตน  ซึ่งยังมิใชนัตถิกทิฏฐิเต็มรูป  จึงเรียกวา มิจฉาทิฏฐิเฉย ๆ.  -ผูรวบรวม. 

 
ปฏิจจสมุทบาท 

รวมอยูในบรรดาเรื่องที่ใครคัดคานไมได๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมนี้นี่แล  อันเราแสดงแลว เปนธรรมอันสมณ.  

พราหมณผูรูทั้งหลายขมขี่ไมได  ทําใหเศราหมองไมได   ติเตียนไมได  คัดงางไมได. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ธรรมอันเราแสดงแลว  เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้ง

หลายขมข่ีไมได  ทําใหเศราหมองไมได  ติเตียนไมได  คัดงางไมได.  เปนอยางไรเลา? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอันเราแสดงแลววา"เหลานี้คือ  ธาตุทั้งหลาย  

๖ ประการ   ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายขมข่ีไมได  ทําใหเศราหมอง 
ไมได   ติเตียนไมได   คัดงางไมได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้  คือผัสสายตนะ 

 (แดนเกิดแหงผัสสะ)  ทั้งหลาย ๖ ประการ"  ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผู รู 
ทั้งหลายขมขี่ไมได  ทําใหเศราหมองไมได  ติเตียนไมได   คัดงางไมได. 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๑ มหาวรรค ติก. อํ. ๒๐/๒๒๕/๕๐๑, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้  คือมโนปวิจาร  
 (ที่เขาไปเที่ยวแหงมโน)  ทั้งหลาย ๑๘ ประการ"  ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรู 
ทั้งหลายขมขี่ไมได  ทําใหเศราหมองไมได  ติเตียนไมได   คัดงางไมได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้  คืออริยสัจทั้ง 

หลาย ๔ ประการ" ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผู รูทั้งหลายขมข่ีไมได  ทําให 
เศราหมองไมได  ติเตียนไมได   คัดงางไมได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้  คือธาตุทั้งหลาย  

๖ ประการ" ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผู รูทั้งหลายขมข่ีไมได  ทําใหเศราหมอง 
ไมไดติเตียนไมได  คัดงางไมได.  ขอน้ี  เปนธรรมที่ เรากลาวแลวอยางนี้  เราอาศัย 
ซึ่งอะไรเลา   จึงกลาวแลวอยางนี้?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธาตุทั้งหลาย  ๖  ประการเหลานี้ 
คือ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุ  วิญญาณธาตุดังนี้.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้คือ  ธาตุทั้งหลาย ๖ ประการ"  
ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายขมข่ีไมได   ทําใหเศราหมองไมได  ติเตียน 
ไมได   คัดงางไมได  ดังนี้  อันใด  อันเรากลาวแลว;  ขอน้ัน  เรากลาวหมายถึงขอความนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้  คือผัสสายตนะ 

ทั้งหลาย ๖ ประการ"  ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายขมข่ีไมได  ทําให 
เศราหมองไมได  ติเตียนไมได   คัดงางไมได.  ขอน้ี  เปนธรรมที่เรากลาวแลวอยางนี้ 
เราอาศัยซึ่งอะไรเลา  จึงกลาวแลวอยางนี้?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ผัสสายตนะทั้งหลาย  
๖ ประการ  เหลานี้  คือ  จักษุ   เปนผัสสายตนะ  โสตะ  เปนผัสสายตนะ  ฆานะ เปน 
ผัสสายตนะ   ชิวหา   เปนผัสสายตนะ  กายะเปนผัสสายตนะ  มโนเปนผัสสายตนะ  ดังนี้. 
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ดูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  ธรรมอ ัน เราแสดงแล วว า   "เหล านี ้  คือธาต ุทั ้งหลาย  
๖ ประการ"  ดังนี้เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายขมขี่ไมได  ทําใหเศราหมองไมได 
ติเตียนไมได   คัดงางไมได   ดังนี้   อันใด  อันเรากลาวแลว;  ขอน้ัน  เรากลาวหมายถึง 
ขอความนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้  คือมโนปวิจาร 

ทั้งหลาย  ๑๘  ประการ"  ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลายขมข่ีไมได  ทําให 
เศราหมองไมได  ติเตียนไมได   คัดงางไมได.  ขอน้ี  เปนธรรมท่ีเรากลาวแลวอยางนี้ 
เราอาศัยซึ่งอะไรเลาจึงกลาวอยางนี้?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเห็นรูปดวยจักษุ 
มโนยอมเขาไปเที่ยวในรูปอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส,   ยอมเขาไปเที่ยวในรูปอันเปนที่ตั้ง 
แหงโทมนัส,   ยอมเขาไปเที่ยวในรูปอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา;  เพราะฟงเสียงดวยโสตะ 
มโนยอมเขาไปเที่ยวในเสียงอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส,   ยอมเขาไปเที่ยวในเสียงอันเปนที่ตั้ง 
แหงโทมนัส,    ยอมเขาไปเที่ยวในเที่ยวอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา;   เพราะรูสึกกลิ่นดวย 
ฆานะ   มโนยอมเขาไปเที่ยวในกลิ่นอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส,   ยอมเขาไปเที่ยวในกลิ่น 
อันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส,  ยอมเขาไปเที่ยวในกลิ่นอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา; เพราะรูสึก 
รสดวยชิวหา  มโนยอมเขาไปเที่ยวในรูปอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส,  ยอมเขาไปเที่ยวในรส 
อันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส,   ยอมเขาไปเที่ยวในรสอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา;  เพราะถูกตอง 
สัมผัสทางผิวหนังดวยผิวกาย   มโนยอมเขาไปเท่ียวในสัมผัสทางผิวหนังอันเปนที่ตั้งแหง 
โสมนัส,  ยอมเขาไปเที่ยวในสัมผัสทางผิวหนังอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัส,   ยอมเขาไปเที่ยวใน 
สัมผัสทางผิวหนังอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา;   เพราะรูสึกธัมมารมณดวยมโน  มโนยอม 
เขาไปเที่ยวในรูปอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัส,   ยอมเขาไปเที่ยวในธัมมารมณอันเปน  
ที่ตั้งแหงโทมนัส,    ยอมเขาไปเที่ยวในธัมมารมณอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา; ดังนี้ ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้  คือมโนปวิจารทั้งหลาย๑๘ ประการ"  
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ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผู รูทั้งหลายขมข่ีไมได  ทําใหเศราหมองไมได  ติเตียน 
ไมได   คัดงางไมได   ดังนี้  อันใด  อันเรากลาวแลว;  ขอน้ัน  เรากลาวหมายถึงขอความนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้  คืออริยสัจท้ังหลาย  

๔ ประการ"  ดังนี้   เปนธรรมอันสมณพราหมณผู รูทั้งหลายขมข่ีไมได  ทําใหเศราหมอง 
ไมได   ติเตียนไมได  คัดงางไมได.  ขอน้ี   เปนธรรมที่ เรากลาวแลวอยางนี้   เราอาศัย 
ซึ่งอะไรเลา  จึงกลาวอยางนี้?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลาย  
๖ ประการ  การก าวลงสู ครรภ ยอมม ี;  เมื ่อการก าวลงสู ครรภ   มีอยู ,  นามรูป 
ยอมมี;  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย 
จึงมี  ผัสสะ  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เรายอม 
บ ัญ ญ ต ิว า   "นี ้  เป น ค วาม ท ุก ข "  ด ังนี ้; ว า  "นี ้ เป น ท ุก ขสม ุท ัย " ด ังนี ้; ว า  "นี้ 
เปนทุกขนิโรธ"  ดังนี้; วา "นี้  เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา"  ดังนี้;  แกสัตวผูสามารถ
เสวยเวทนาอยู 

 
ดูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  ทุกขอริยส ัจ   เป นอยางไรเล า? แมความเก ิด 

ก็เปนทุกข,   แมความแก  ก็เปนทุกข,  แมความตาย  ก็เปนทุกข,  แมโสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  ก็เปนทุกข,  การประสบกับสิ่งไมเปนที่ รัก  เปนทุกข,  ความ 
พลัดพรากจากสิ่งเปนที่ รัก  เปนทุกข,  ปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้น  นั่นก็เปนทุกข:  
กลาวโดยยอ   ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย  เปนทุกข. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   นี้เรากลาววา   ทุกขอริยสัจ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ทุกขสมุทยอริยสัจ  เปนอยางไรเลา?  เพราะมี 

อวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย   เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ; 
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เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย   จึงมีนามรูป  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมี เวทนา;  
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมี  ตัณหา;  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;   เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมี 
ชาติเปนปจจัย,   ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้น 
ครบถวน:   ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   นี้เรากลาววา  ทุกขสมุทยอริยสัจ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ทุกขนิ โรธอริยสัจ   เปนอยางไรเลา?  เพราะ 

ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเเทียว, จึงมีความดับแหงสังขาร;  
เพราะมีความดับแหงสังขาร   จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  เพราะมีความดับแหง 
วิญญาณ    จึงมีความดับแหงนามรูป;  เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับ 
แหงสฬายตนะ;  เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ;  เพราะมี 
ความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา;   เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมี 
ความดับแหงตัณหา   เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน ;  
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ 
จึงมีความดับแหงชาติ;   เพราะมีความดับแหงชาติ  นั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะ- 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น:  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้.      

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   นี้เรากลาววา   ทุกขนิโรธอริยสัจ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  เปนอยางไร 

เลา?   มรรคอันประเสริฐ   ประกอบดวยองค ๘ ประการ นี้นั่นเอง, กลาวคือ สัมมา- 
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๑๑๗วาดวยปฏิจจ ฯ คือเรื่องอริยสัจสมบูรณแบบ 

ทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ   สัมมาวายามาะ  สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   นี้เรากลาววา  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอันเราแสดงแลววา  "เหลานี้  คืออริยสัจท้ังหลาย  

๔ ประการ"  ดังนี้  เปนธรรมอันสมณพราหมณผู รูทั้งหลายขมข่ีไมได   ทําใหเศราหมอง 
ไมได  ติเตียนไมได  คัดงางไมได   ดังนี้  อันใด  อันเรากลาวแลว;  ขอน้ัน  เรากลาว 
หมายถึงขอความนี้,   ดังนี้  แล. 

 
หมายเหตุผูรวบรวม : ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา เรื่องที่พระพุทธองคทรง 

ทาทายวาเปนเรื่องที่ ผู รูคัดคานไมไดนั้น   มีอยู   ๔  เรื่องดวยกัน  คือ  เรื่องธาตุ  ๖,  ผัสสา- 
ยตนะ ๖, มโนปวิจาร ๑๘, และปฏิจจสมุปบาท    ที่ อยู ในรูปของอริยสัจส่ีที่ทรงแสดงดวย  
ปฏิจจสมุปบาท   อันเปนอริยสัจส่ีที่ รัดกุม;  สําหรับเผชิญกับการตอตานคัดคานของสมณ - 
พราหมณ ผู รู เหล าอื ่น .    เป นอ ันวา   เรื ่องปฏิจจสมุปบาท  ทั ้งสมุปทยวาร และนิโรธวาร 
รวมอยูในบรรดาเรื่องที่ใด ๆ คัดคานไมได. 

 
หมวดที่สอง  จบ 

------------------- 
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หมวด ๓ 
วาดวย  บาลีแสดงวา  ปฏิจจสมุปบาท 

ไมใชเร่ืองขามภพขามชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๙ 
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กฏอิทัปปจจยตาหัวใจ : ปฏิจจสมุปบาท. 

 
อิมสฺมึ สติ  อิทํ โหติ 

เมื่อสิ่งนี้ มี        สิ่งนี้ ยอมมี 
อิมสฺสุปฺปาทา      อิทํ อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 
 

อิมสฺมึ อสติ   อิทํ น โหติ 
เมื่อสิ่งนี้ ไมมี       สิ่งนี้ ยอมไมมี 

อิมสฺส นิโรธา    อิทํ นิรุชฺฌติ 
เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป. 

 
(ม.ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑, นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔,....) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๒๑ 
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ลําดับเร่ืองเฉพาะหมวด 
สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ หมวดที่ ๓ 

วาดวย บาลีที่แสดงวา ปฏิจจสมุปบาท 
ไมใชเรื่องขามภพขามชาติ 

(มี ๙ เร่ือง) 
 

มีเรื ่อง : ปฏิจจสมุปบาทมีเมื ่อมีการกระทบทางอายตนะ-- ปฏิจจสมุปบาท 
ดับไดกลางสาย—นันทิเกิดเมื ่อใดก็ม ีปฏิจจสมุปบาทเมื ่อนั ้น—นันทิด ับเมื ่อใดปฏิจจ- 
สมุปบาทดับเมื ่อนั ้น--ในภาษาปฏิจจสมุปบาทกรรมใหผล  ในอัตตภาพที ่กระทํากรรม  
--เห ็นปฏ ิจจสมุปบาทคือฉลาดในเรื ่องกรรม—นามรูปหยั ่งลงเพราะเห ็นส ัญโญชน ิย- 
ธรรมโดยความเปนอัสสาทะ --  นามรูปไมหยั ่งลง  เพราะเห ็นสัญโญชนิยธรรมโดย 
ความเปนอาทีนวะ--ปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสระคนกับปจจุปาทานขันธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๒ 
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๑๒๓

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

หมวดที่ ๓ 
วาดวย บาลีที่แสดงวา ปฏิจจสมปุบาท 

ไมใชเร่ืองขามภพขามชาต ิ
----------------- 

 
ปฏิจจสมุปบาทมีเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ 

(ไมตองขามภพขามชาต)ิ๑ 
 
เพราะอาศัยซ่ึงจักษุดวย,  ซึ่งรูปทั้งหลายดวย,  จึงเกิดจักขุวิญญาณ;  การ 

ประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการนี้ คือ ผัสสะ; เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  โยคักเขมิวรรค  สฬายตนสังยุตต สฬา. สํ. ๑๘/๑๑๑/๑๖๓,  สูตรที่ ๕ คหปติวรรค  อภิสมย- 
สังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๘๙/๑๖๖; นี้เปนคํากลาวตามลําพังพระองคในคราวประทับหลีกเรนอยู. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๓ 

 

๑๒๔ 

มีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย 
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน:  ความ 
เกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้   ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะอาศัยซ่ึงโสตะดวย,  ซึ่งเสียงทั้งหลายดวย,  จึงเกิดโสตวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการนี้  คือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา ; ...ฯลฯ ... ๑   ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมีดวยอาการ 
อยางนี้. 

 
เพราะอาศัยซ่ึงฆานะดวย,  ซึ่งกลิ่นทั้งหลายดวย,  จึงเกิดฆานวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการนี้  คือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา; ...ฯลฯ... ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะอาศัยซ่ึงชิวหาดวย,  ซึ่งรสทั้งหลายดวย,  จึงเกิดชิวหาวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการนี้  คือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา; ...ฯลฯ... ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะอาศัยซ่ึงกายะดวย,  ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายดวย,  จึงเกิดกายวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการนี้  คือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา; ...ฯลฯ... ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
 

                                                
๑คําที่ละไวดวย...ฯลฯ...ตรงนี้และตอนตอไป หมายความวามี เนื้อความเต็มเหมือนขางบน  เริ่มตั้งแต 
คําวา  "เพราะมี เวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา"   ไปจนกระทั่งถึงคําวา "จึงเกิดขึ้นครบถวน " ผูอาน 
พึงเติมใหเต็มเอาเอง. 
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๑๒๕วาดวยปฏิจจ ฯ ไมใชเรื่องขามภพขามชาต ิ
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๑๒๕วาดวยปฏิจจ ฯ ไมใชเรื่องขามภพขามชาต ิ

เพราะอาศัยซึ่งมโนดวย,  ซึ่งธัมมารมณทั้งหลายดวย,  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  
การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการน้ี  คือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;   เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปน 
ปจจัย, ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน:  
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้   ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
ปฏิจจสมุปบาทดับไดกลางสาย 
(โดยไมตองขามภพขามชาติ)๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ก็ความตั้งอยูไมไดแหงทุกข   เปนอยางไรเลา?   (ความ 

ตั้งอยูไมไดแหงทุกขนั้นคือ:- 
 
เพราะอาศัยซ่ึงจักษุดวย,  ซึ่งรูปท้ังหลายดวย,  จึงเกิดจักขุวิญญาณ ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการน้ี  คือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา ;  เพราะม ีเวทนาเป นป จจ ัย   จึงม ีต ัณหา ;  เพราะความจางคลายด ับไป 
ไม เหลือแหงตัณหานั้นนั่นเทียว,   จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับ 
แหงอุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหง 
ชาติ,  เพราะมีความดับแหงชาตินั ่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น: ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ 
นี้คือ   ความตั้งอยูไมไดแหงทุกข 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๓ โยคักเขมิวรรค สฬายตนสังยุตต สฬา. สํ. ๑๘/๑๐๗/๑๕๕, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๓ 

 

๑๒๖ 

เพราะอาศัยซ่ึงโสตะดวย,  ซึ่งเสียงทั้งหลายดวย,  จึงเกิดโสตะวิญญาณ;  
การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการน้ี  คือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา;  เพราะมี เวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะความจางคลายดับไปไม 
เหล ือแห งต ัณหานั ้นนั ่น เท ียว ,  จ ึงม ีความด ับแห งอ ุปาทาน ;...ฯลฯ ...๑ ความ  
ดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้ นี้คือ ความตั้งอยูไมไดแหงทุกข. 

 
เพราะอาศัยซ่ึงฆานะดวย,  ซึ่งกลิ่นทั้งหลายดวย,  จึงเกิดฆานวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการน้ี  คือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา;  เพราะมี เวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะความจางคลายดับไปไม 
เหลือแหงตัณหานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;….ฯ ลฯ…ความดับลง 
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้.  นี้คือ  ความตั้งอยูไมไดแหงทุกข 

 
เพราะอาศัยซ่ึงชิวหาดวย,  ซึ่งรสทั้งหลายดวย,  จึงเกิดชิวหาวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการน้ี  คือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา;  เพราะมี เวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะความจางคลายดับไปไม 
เหล ือแห งต ัณหานั ้นนั ่น เท ียว ,  จึงม ีความด ับแห งอ ุปาทาน ;...ฯลฯ ... ความ 
ดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้  นี้คือ  ความตั้งอยูไมไดแหงทุกข. 

 
เพราะอาศัยซ่ึงกายะดวย,  ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายดวย,  จึงเกิดกายวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการน้ี  คือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา;   เพราะความจางคลายดับไปไม 

 
 

                                                
๑คําที่ละไวดวย...ฯลฯ...ตรงนี้และตอไป  หมายความวามีเนื้อความเต็มเหมือนขางบน เริ่มตั้งแตคําวา  
"เพราะมีความดับแหงอุปทาน   จึงมีความดับแหงภพ;" ...ไปจนถึงคําวา... "จึงดับส้ิน : ". 
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๑๒๗วาดวยปฏิจจ ฯ ไมใชเรื่องขามภพขามชาต ิ

เหล ือแห งต ัณ หานั ้นนั ่น เท ีย ว ,  จึงม ีความด ับ แห งอ ุป าท าน ;...ฯลฯ ...  
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้  นี้คือ  ความตั้งอยูไมได 
แหงทุกข.  

 
เพราะอาศัยซ่ึงมโนดวย,  ซึ่งธัมมารมณทั้งหลายดวย,  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการนี้  คือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะความจางคลายดับไป 
ไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นเทียว,   จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับ 
แหงอุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  
เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 
จึงดับสิ้น:  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้.  นี้คือ  ความ 
ตั้งอยูไมไดแหงทุกข. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เหลานี้แล   คือความตั้งอยูไมไดแหงทุกข. 
 

นันทิเกิดเมื่อใด ก็มีปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้น๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย  จงเจริญสมาธิเถิด.  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย!  ภิกษุผูมีจิตเปนสมาธิตั้งมั่นแลว   ยอมรูชัดตามที่เปนจริง.   ก็ภิกษุนั้น  ยอม  
รูชัดตามที่เปนจริง   ซึ่งอะไรเลา?   ภิกษุนั้น   ยอมรูชัดตามที่เปนจริง  ซึ่งความเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๕ นกุลปตุวรรค ขันธสังยุตต ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๘/๒๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๓ ๑๒๘ 

และความดับไปแหงรูป   ...แหงเวทนา   ...แหงส ัญญา  ...แหงส ังขารทั ้งหลาย  
…..แหงวิญญาณ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็การเกิดขึ้นแหงรูป ...แหงเวทนา...แหงสัญญา  

...แหงสังขารทั้งหลาย...แหงวิญญาณ.   เปนอยางไรเลา? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ 

ยอมเมาหมกอยู.  ภิกษุนั้น  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ   ยอมเมาหมกอยู 
ซึ่งอะไรเลา? 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ  ยอม 

เมาหมกอยูซึ่ งรูป   เมื่อภิกษุนั้น   เพลิดเพลิน   พร่ําสรรเสริญ   เมาหมกอยู   ซึ่ งรูป ,  
นันทิ   (ความเพลิน)  ยอมเกิดขึ้น .  ความเพลินใด  ในรูป ,  ความเพลินนั้นคือ 
อุปาทาน .  เพราะอุปาทานของภิกษุนั ้นเปนปจจัย   จึงมีภพ ;  เพราะมีภพ 
เปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะ- 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั ้งหลาย   จึงเกิดขึ ้นครบถวน:  ความเกิดขึ ้นพรอมแหง 
กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ  ยอม 

เม าหมกอยู   ซึ ่ง เวทน า  ...ฯล ฯ ...ฯลฯ ... ค วาม เก ิด ขึ ้น พ ร อ ม แห งก อ งท ุก ข 
ทั้งสิ้นน้ี   ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ  ยอม 

เม าหมกอยู   ซึ ่งส ัญญ า  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  ความ เก ิด ขึ ้น พ ร อ ม แห งกอ งท ุก ข 
ทั้งสิ้นน้ี   ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ภิกษุนั้น  ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําสรรเสริญ  ยอม 
เม าหมกอยู   ซึ ่งส ังข ารทั ้งหล าย  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ... ความ เก ิด ขึ ้น พ ร อม แห ง 
กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ  ยอม 

เมาหมกอยู  ซึ่งวิญญาณ   เมื่อภิกษุนั้น  เพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ   เมาหมกอยู 
ซึ่งวิญญาณ,  นันทิ   ยอมเกิดขึ้น.  ความเพลินใด ในวิญญาณ,  ความเพลินนั้น 
คือ อุปาทาน.  เพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเปนปจจัย  จึงมีภพ; เพราะมีภพ 
เปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน: ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกข 
ทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  นี้คือ  ความเกิดขึ้นแห งรูป ...แห งเวทนา...แห ง 

สัญญา...แหงสังขารทั้งหลาย...แหงวิญญาณ. 
 
นันทิดับเมื่อใด  ปฏิจจสมุปบาทดับเมื่อนั้น๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็ความดับแหงรูป...แหงเวทนา...แหงสัญญา...  

แหงสังขารทั้งหลาย...แหงวิญญาณ.  เปนอยางไรเลา? 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๕ นกุลปตุวรรค ขันธสังยุตต ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๙/๒๙, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๓ 

 

๑๓๐ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ภิกษุในกรณีนี้  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ํา 
สรรเสริญ   ยอมไมเมาหมกอยู.  ภิกษุนั้น  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ําสรรเสริญ 
ยอมไมเมาหมกอยู   ซึ่งอะไรเลา? 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ภิกษุนั้น ยอมไม เพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ําสรรเสริญ 

ยอมไมเมาหมกอยูซึ่งรูป  เมื่อภิกษุนั้น  ไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมเมาหมกอยู 
ซึ ่งรูป,  นันทิ  (ความเพลิน)ใด  ในรูป ,  นันทินั ้นยอมดับไป .  เพราะความดับ 
แหงนันทิของภิกษุนั ้น   จึงมีความดับแหงอุปาทาน ,  เพราะมีความดับแหง 
อุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับ 
แหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาติ,   ชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะ - 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงดับสิ้น :   ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!   ภิกษุนั้น ยอมไม เพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําสรรเสริญ 

ย อ ม ไม เม าหม ก อยู   ซึ ่ง เวท น า  ...ฯ ล ฯ ...ฯล ฯ ... ค วาม ด ับ ล งแห ง ก อ งท ุก ข 
ทั้งสิ้นน้ี  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ภิกษุนั้น ยอมไม เพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ําสรรเสริญ 

ย อ ม เม า ห ม ก อ ยู   ซึ ่งส ัญ ญ า  ...ฯ ล ฯ ...ฯ ล ฯ ... ค ว า ม ด ับ ล ง แ ห ง ก อ ง ท ุก ข 
ทั้งสิ้นน้ี   ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!   ภิกษุนั้น  ยอมไม เพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ําสรรเสริญ 

ย อ ม ไม เม าห ม กอ ยู   ซึ ่งส ัง ข ารทั ้ง ห ล าย  ...ฯ ล ฯ ...ฯ ล ฯ ... ค วาม ด ับ ล งแห ง 
กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ภิกษุนั้น  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพรํ่าสรรเสริญ 
ยอมไม เมาหมกอยู    ซึ่งวิญญาณ   เมื่อภิกษุนั้น   ไมเพลิดเพลิน   ไมพร่ําสรรเสริญ 
ไมเมาหมกอยู   ซึ่งวิญญาณ   นันทิใด   ใน;วิญญาณ,   นันทินั้น  ยอมดับไป.  เพราะ 
ความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น  จึงมีความดับแหงอุปาทาน,  เพราะมีความดับแหง 
อุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหง 
ชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาติ,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส-  
อุปายาสทั้ งหลาย   จึงดับสิ้น :   ความดับลงแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  นี้คือ  ความเกิดขึ้นแหงรูป...แหงเวทนา...แหงสัญญา  

...แหงสังขารทั้งหลาย...แหงวิญญาณ,   ดังนี้  แล. 
 

ในภาษาปฏิจจสมุปบาท 
กรรมใหผล  ในอัตตภาพที่กระทํากรรม๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหตุทั้งหลาย ๓ ประการเหลานี้  มีอยู  เพ่ือความ 

เกิดขึ้นแหงกรรมทั้งหลาย.  สามประการเหลาไหนเลา?  สามประการคือ  โลภะ  เปนเหตุ 
เพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรมทั้งหลาย,  โทสะ  เปนเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรมทั้งหลาย,  
โมหะ   เปนเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรมทั้งหลาย. 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๔ เทวทูตวรรค ติก. อํ. ๒๐/๑๗๑/๔๗๓, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๓ ๑๓๒ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยโลภะ   เกิดจากโลภะ 
มีโลภะเปนเหตุ  มีโลภะเปนสมุทัย  อันใด;  กรรมอันนั้น  ยอมใหผลในขันธทั้งหลาย 
อันเปนที่บังเกิดแกอัตตภาพของบุคคลนั้น.  กรรมนั้น  ใหผลในอัตตภาพใด  เขายอม 
เสวยวิบากแหงกรรมนั้น  ในอัตตภาพน้ันเอง  ไมวาจะเปนไปอยางในทิฏฐิธรรม 
หรือวา   เปนไปอยางในอุปปชชะ  หรือวา   เปนไปอยางในอปรปริยายะ๑ ก็ตาม. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยโทสะ   เกิดจากโทสะ 

มีโทสะเปนเหตุ  มีโทสะเปนสมุทัย  อันใด;  กรรมอันนั้น  ยอมใหผลในขันธทั้งหลาย 
อันเปนที่บังเกิดแกอัตตภาพของบุคคลนั้น.  กรรมนั้น  ใหผลในอัตตภาพใด  เขายอม 
เสวยวิบากแหงกรรมนั้น  ในอัตตภาพน้ันเอง  ไมวาจะเปนไปอยางในทิฏฐิธรรม 
หรือวา   เปนไปอยางในอุปปชชะ   หรือวา   เปนไปอยางในอปรปริยายะ  ก็ตาม. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยโมหะ   เกิดจากโมหะ 

มีโมหะเปนเหตุ  มีโมหะเปนสมุทัย  อันใด;  กรรมอันนั้น  ยอมใหผลในขันธทั้งหลาย 
อันเปนที่บังเกิดแกอัตตภาพของบุคคลนั้น.  กรรมนั้น  ใหผลในอัตตภาพใด  เขายอม 
เสวยวิบากแหงกรรมนั้น  ในอัตตภาพน้ันเอง  ไมวาจะเปนไปอยางในทิฏฐิธรรม 
หรือวา   เปนไปอยางในอุปปชชะ   หรือวา  เปนไปอยางในอปรปริยายะ   ก็ตาม. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนเมล็ดพืชท้ังหลาย  ที่ ไมแตกหัก  ที่ ไม เนา 

ที่ไมถูกทําลายดวยลมและแดด  เลือกเอาแตเม็ดดี  เก็บงําไวดี  อันบุคคลหวานไปแลว 
ในพื้นที่ซึ่งมีปริกรรมอันกระทําดีแลว  ในเนื้อนาดี.  อนึ่ง  สายฝนก็ตกตองตามฤดูกาล. 
 
 
 
 

                                                
๑ความหมายของคําอันมีความหมายสําคัญที่สุด ๓ คํานี้ ใหดูที่หมายเหตุทายเรื่องของเรื่องนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมล็ดพืชทั้งหลายเหลานั้น  จะพึงถึงซึ่งความเจริญ  งอกงาม  ไพบูลย 
โดยแนนอน ,  ฉันใด ;  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  ขอ น้ีก็ฉันนั้ น   คือ   กรรมอันบุคคล 
กระทําแลวดวยโลภะ  เกิดจากโลภะ  มีโลภะเปนเหตุ  มีโลภะเปนสมุทัย  อันใด;  กรรม 
อันนั้น  ยอมใหผลในขันธทั้งหลาย  อันเปนที่บังเกิดแกอัตตภาพของบุคคลนั้น. กรรมนั้น 
ใหผลในอัตตภาพใด   เขายอมเสวยวิบากแหงกรรมนั้น  ในอัตตภาพนั้นเอง  ไมวาจะ 
เปนไปอยางในทิฏฐิธรรม  หรือวา  เปนไปอยางในอุปปชชะ   หรือวา เปนไป 
อยางในอปรปริยายะ  ก็ตาม.  กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยโทสะ  เกิดจากโทสะ 
มีโทสะเปนเหตุ  มีโทสะเปนสมุทัย  อันใด;  กรรมอันนั้น ยอมใหผลในขันธทั้งหลาย 
อันเปนที่บังเกิดแกอัตตภาพของบุคคลนั้น.  กรรมนั้น  ใหผลในอัตตภาพใด  เขายอม 
เสวยวิบากแหงกรรมนั้น  ในอัตตภาพนั้นเอง  ไมวาจะเปนไปอยางในทิฏฐิธรรม 
หรือวา   เปนไปอยางในอุปปชชะ  หรือวา   เปนไปอยางในอปรปริยายะ  ก็ตาม.  
กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยโมหะ  เกิดจากโมหะ มีโมหะเปนเหตุ มีโมหะเปนสมุทัย 
อันใด;  กรรมอันนั้น   ยอมใหผลในขันธทั้งหลาย   อันเปนที่ บังเกิดแกอัตตภาพของ 
บุคคลนั้น.   กรรมนั้น   ใหผลในอัตตภาพใด  เขายอมเสวยวิบากแหงกรรมนั้น  ในอัตตภาพ 
นั้นเอง  ไมวาจะเปนไปอยางในทิฏฐิธรรม  หรือวา  เปนไปอยางในอุปปชชะ 
หรือวา   เปนไปอยางในอปรปริยายะ   ก็ตาม. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหตุทั้งหลาย ๓  ประการเหลานี้แล  เปนไปเพื่อความ 

เกิดขึ้นแหงกรรมทั้งหลาย. 
....  .....   .....   .... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหตุทั้งหลาย  ๓  ประการ  เหลานี้  มีอยู  เพื่อความเกิดขึ้น 

แหงกรรมทั้งหลาย.  สามประการ   เหลาไหนเลา?   สามประการคือ  อโลภะ เปนเหตุ 
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เพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรมทั้งหลาย,  อโทสะ  เปนเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรมทั้งหลาย,  
อโมหะ   เปนเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรมทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยอโลภะ  เกิดจากอโลภะ 

มีอโลภะเป นเหต ุ มีอโลภะเป นสมุท ัย  อันใด ; เพราะปราศจากโลภะเส ียแลว ,  
ดวยอาการอยางนี้ เอง กรรมอันนั้น ยอมเปนกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแลว  มีราก 
อันถอนขึ้นแลว ถูกกระทําใหเหมือนตาลมีขั้วยอดอันดวน ทําใหถึงความไมมี  มีอัน  
ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยอโทสะ  เกิดจาก  

อโทสะ มีอโทสะเปนเหตุ มีอโทสะเปนสมุทัย อันใด; เพราะปราศจากโทสะเสียแลว,  
ดวยอาการอยางนี้เอง กรรมอันนั้น ยอมเปนกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแลว  มีรากอันถอน 
ขึ้นแลว ถูกกระทําใหเหมือนตาลมีขั้วยอดอันดวน ทําใหถึงความไมมี มีอันไมเกิดขึ้น 
ตอไปเปนธรรมดา. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยอโมหะ  เกิดจาก  

อโมหะ  มีอโมหะเป น เหต ุ มีอโมหะเป นสม ุท ัย  อันใด ; เพราะปราศจากโมหะ 
เสียแลว, ดวยอาการอยางนี้เอง กรรมอันนั้น ยอมเปนกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแลว 
มีรากอันถอนขึ้นแลว ถูกกระทําใหเหมือนตาลมีขั้วยอดอันดวน ทําใหถึงความไมมี 
มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เปรียบเทียบเมล็ดพืชท้ังหลาย ที่ไมแตกหัก ที่ไมเนา 

ที่ไมถูกทําลายดวยลมและแดด เลือกเอาแตเม็ดดี เก็บงําไวดี. บุรุษพึงเผาเมล็ดพืช 
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เหลานั้นดวยไฟ  ครั้นเผาดวยไฟแลว พึงกระทําใหเปนผงขี้เถา; ครั้นกระทําใหเปนผง 
ขี้เถาแลว พึงโปรยไปในกระแสลมอันพัดจัด   หรือวาพึงลอยไปในกระแสน้ําอันเชี่ยวใน 
แมน้ํา.   เมล็ดพืชทั้งหลายเหลานั้นเปนพืชมีมูลอันขาดแลว  ถูกกระทําใหเหมือนตาลมีขั้ว 
ยอดอันดวน  ทําใหถึงความไมมี มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา  โดยแนนอน, นี้ฉันใด;  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ขอน้ีก็ฉันนั้น กลาวคือกรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยอโลภะ 
เกิดจากอโลภะ  มีอโลภะเปนเหตุ  มีอโลภะเปนสมุทัย  อันใด ; เพราะปราศจาก  
โลภะเสียแลว,  ดวยอาการอยางนี้เอง  กรรมอันนั้น ยอมเปนกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแลว 
มีรากอันถอนขึ้นแลว  ถูกกระทําใหเหมือนตาลมีขั้วยอดอันดวน ทําใหถึงความไมมี  
มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา.  กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยอโทสะ  เกิดจากอโทสะ 
มีอโทสะเปนเหตุ  มีอโทสะเปนสมุทัย  อันใด;  เพราะปราศจากโทสะเสียแลว,  
ดวยอาการอยางนี้เอง  กรรมอันนั้น ยอมเปนกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแลว  มีรากอันถอน 
ขึ้นแลว  ถูกกระทําใหเหมือนตาลมีขั้วยอดอันดวน ทําใหถึงความไมมี  มีอันไมเกิดขึ้น 
ตอไปเปนธรรมดา.  กรรมอันบุคคลกระทําแลวดวยอโมหะ เกิดจากอโมหะ มีอโมหะ 
เปนเหตุ มีอโมหะเปนสมุทัย อันใด; เพราะปราศจากโมหะเสียแลว, ดวยอาการ 
อยางนี้เอง กรรมอันนั้น  ยอมเปนกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแลว  มีรากอันถอนขึ้นแลว 
ถูกกระทําใหเหมือนตาลมีขั้วยอดอันดวน ทําใหถึงความไมมี มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปน 
ธรรมดา. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหตุทั้งหลาย ๓ ประการเหลานี้แล เปนไปเพื่อความ 

เกิดขึ้นแหงกรรมทั้งหลาย. 
 
กรรมใด  อันผูกระทําเห็นอยูวา เกิดแตโลภะ เกิดแตโทสะ  
เกิดแตโมหะ ก็ตาม; กระทําแลว นอยก็ตาม มากก็ตาม; 
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ก ร ร ม นั ้น    อ ัน บ ุค ค ล นั ้น พ ึง เ ส ว ย ผ ล ใ น อ ัต ต ภ า พ นี ้นั ่น เ ท ีย ว   :  
ว ัต ถ ุ  (พื ้น ที ่)๑   อื ่น   ห า ม ีไ ม ;   เ พ ร า ะ ฉ ะ นั ้น   ภ ิก ษ ุผู  รู ป ร ะ จ ัก ษ 
ซึ ่ง โ ล ภ ะ   โ ท ส ะ แ ล ะ โม ห ะ   ก ร ะ ทํ า ว ิช ช า ใ ห เ ก ิด ขึ ้น อ ยู ; ย อ ม ล ะ 
ทุคติทั้งหลายทั้งปวงได. 

 
หม าย เห ต ุผู ร วบ รวม  : ผู ศ ึก ษ าพ ึงส ัง เก ต ให เห ็น ว า   คํ า ว า  "ท ิฏ ฐ ธ รรม ", 

คําว า  "อ ุปป ชชะ ",  และคําว า   "อปรปริยายะ " (บาล ีว า  ท ิฏ เฐว  ธม ฺเม  อ ุป ฺปช ฺเช  วา  อปเร 
วา  ปริยา เย ); สามคํานี ้  เรารู จ ักก ันทั ่ว ไป โดยคําว า   "ท ิฏฐธรรม เวทน ียะ ", "อ ุปป ชช - 
เวทน ียะ ", และ  "อปราปรเวทน ียะ "; และถ ือ เอาความหมายก ันว า   อย างแรกหมายถ ึง 
เวลาในชาตินี้กอนแตตาย,  สองอยางหลัง หมายถึงเวลาในชาติตอ  ๆ  ไป หลังจากตายแลว.  
สวนในบาล ีนี ้  แสดงให เห ็นไปในทํานองว า  ทั ้ง  ๓ ชน ิดนี ้  ลวนแต เป นไปในช ีว ิตนี ้ หรือ - 
ในอัตตภาพนี้   ตามความหมายของคําวา  “ชาติ” ในภาษาปฏิจจสมุปบาท;     กลาวคือเกิด 
อุปาทานหรือความทุกขครั้งหนึ่งก็ชาติหนึ่ง    ซึ่งวันหนึ่งเพียงวันเดียว  ก็มีไดหลายสิบชาติ ;  
ดังนั้นคําวา "ทิฏฐธรรม "  หมายถึงใหผลทันควัน, คําวา "อุปปชชะ"  หมายถึงใหผลในระยะ 
ถัดมา, และคําวา "อปรปริยายะ" ก็หมายถึงเวลาที่ถัดมาอีก คือ หลังจากการเกิดชาติที่   ๒  
ที่  ๓ ที่  ๔  ตามนัยะแหงปฏิจจสมุปบาทในเวลาถัดมานั่นเอง  แมอาจจะติด ๆ  กันไปในชั่วโมง 
นั้น  หรือหลายวันตอมา หรือหลายปตอมา  ซึ่งเปนระยะเวลาในอัตตภาพนี้นี่ เอง;  ไมจําเปน 
จะตองหมายความถึงตอเมื่อตายแลวเหมือนดับที่ เขาใจกันก็ได.   เรื่องตาง  ๆ   หลังจากตายแลว 
ยังไมตองพูดถึง,  เพราะวาในอัตตภาพนี้อัตตภาพเดียว   ก็ยังมีชาติ ให เราทํากรรม  และ 
เสวยผลกรรมตั้ งรอยชาติ   พันชาติ  หมื่ นชาติ  แสนชาติ  ลานชาติ  อยู แล ว .  ขอให สั งเกต  
ความหมายของคําวาชาติ  ใหตรงตามความหมายแหงภาษาปฏิจจสมุปบาท  หรือภาษาปรมัตถ 
ดังกลาวนี้ดวย.   ถึงแมในภาษาศึลธรรมที่ ใชในการสอนศีลธรรม   ที่กลาวถึงการระลึกชาติ 
จํานวนนับไม ไหว  ก็ยั งอาจเล็งถึ งชาติ ในความหมายนี้ ไดอยูนั่ นเอง;  ดังนั้น   นาจะเขาใจ 
ความหมายของคําวา   "ชาติ "  และความหมายของคําวา   "ทิฏฐธรรม "   คําวา   "อุปปชช- 
เวทนียะ "  และคําวา  "อปราปรเวทนียะ "  ใหถูกตองตามพระพุทธประสงคกันเสียที  : สรุป 
แล วม ีค วามหมายว า  คําว า  "ท ิฏ ฐธรรม " ค ือท ันคว ัน , คําว า  "ส ัมป รายะ " (ซึ ่ง รวมทั ้ง 
อุปปชชะและอปราประ) คือในเวลาถัดมา ซึ่งจะนานเทาไรก็ได. 

 

                                                
๑คําวา  "วัตถุ " ในที่นี้   หมายถึงพื้นที่ที่กรรมจะใหผลแก ผูกระทํา  ไดแกขันธทั้ งหลายอันเปนที่ตั้ งแหง 
อัตตภาพของบุคคลผูทํากรรมและเสวยกรรมนั่นเอง   ไมมีความหมายที่เล็งไปทางกาละหรือเวลา   วาชาตินี้ 
หรือชาติหนา แตประการใด. 
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อนึ่ง  พึงสังเกตใหเห็นวา  คําวา อโลภะ อโทสะ อโมหะ นั้น มีความหมายตางกัน 
อยูเปน ๒ ระดับ : ระดับทั่วไป เปนของผูยังไมส้ินอาสวะ เปนเพียงสักวาในขณะที่ทํากรรม 
นั้น  ไมมีโลภะ โทสะ โมหะ  ปรากฏ  แตมีกุศลเจตสิกอยางอื่นที่ตรงกันขามจาก  โลภะ 
โทสะ โมหะ  มาปรากฏแทน  เชนคนธรรมดาใหทานดวยอํานาจเมตตากรุณาเปนตน.  สวนอโลภะ  
อโทสะ  อโมหะ  อีกความหมายหนึ่ง   เปนสภาพจิตของผูสิ้นอาสวะแลว  กรรมที่ 
กระทําถึงการนับวาไมเปนกรรม  ไมจําเปนที่จะตองมากลาววาเปนกุศลกรรม  หรืออกุศล- 
กรรมแตอยางใด.  ขอความแหงพระบาลีนี้  คําวา อโลภะ  อโทสะ อโมหะ  นาจะหมายถึง 
นัยะอยางแรกมากกวา, ผูศึกษาพึงใครครวญดูใหดีเถิด. 

 
เห็นปฏิจจสมุปบาท   คือฉลาดในเรื่องกรรม๑ 
 

บุคคลเปนพราหมณเพราะชาติ  (กําเนิด)  ก็หามิได; 
จะมิใชพราหมณเพราะชาติก็หามิได: 
บุคคลเปนพราหมณเพราะกรรม;  ไมเปนพราหมณก็เพราะกรรม. 
บุคคลเปนชาวนา  ก็เพราะกรรม; เปนศิลปน   ก็เพราะกรรม, 
บุคคลเปนพอคา   ก็เพราะกรรม; เปนคนรับใช ก็เพราะกรรม, 
บุคคลแมเปนโจร   ก็เพราะกรรม; เปนนักรบ   ก็เพราะกรรม, 
บุคคลเปนปุโรหิต  ก็เพราะกรรม; แมเปนพระราชา  ก็เพราะกรรม, 
บัณฑิตทั้งหลายยอมเห็นซึ่งกรรมนั้น ตามที่เปนจริงอยางนี้ 
ชื่อวาเปนผูเห็นซ่ึงปฏิจจสมุปบาท   เปนผูฉลาดในเรื่องวิบากแหงกรรม. 
โลก ยอมเปนไปตามกรรม หมูสัตว ยอมเปนไปตามกรรม 
สัตวทั้งหลาย มีกรรมเปนเครื่องรึงรัด เหมือนลิ่มสลักขันยึดรถที่กําลังแลนไปอยู. 
 
 
 
 

                                                
๑วาเสฏฐสูตร  มหาวรรค  สุ.ขุ. ๒๕/๔๕๗/๓๘๒, ตรัสแกวาเสฏฐมาณพ ซึ่งมีภารทวาชมาณพฟงอยูดวย  
ที่อิจฉานังคละไพรสณฑ. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๓ ๑๓๘ 

เพราะการบําเพ็ญตบะ  การประพฤติพรหมจรรย  การสํารวม และเพราะการฝกตน ;  
นั ่น แหละ   บ ุคคลจ ึง เป นพราหมณ   นั ่น แหละ   ความ เป นพ ราหมณ ชั ้น ส ูงส ุด ;  
บุ คคลผู ถึ งพ รอมแล วด วยวิชชา   ๓  เป นผู รํางับ แล ว   มี ภพ ใหม สิ้ น แล ว   มี อยู ;  
ดูกอนวาเสฏฐะ!  ทานจงรูบุคคลอยางนี้   วาเปนพรหม   เปนสักกะ  ของทานผูรู ท. 

 
ห ม าย เห ต ุผู ร ว บ ร วม   :  ผู ศ ึก ษ าพ ึง ส ัง เก ต ให เห ็น ว า  แ ม อ า ก า รท ีก ร รม 

ให ผลเพี ยงคู เดี ยว   ก็ยั งตรัสเรียกวาปฏิ จจสมุปบาท .   เมื่ อ เห็ นปฏิ จจสมุปบาท  ก็คื อเห็ น 
อาการที่กรรมใหผล. เม่ือถือตามพระพุทธภาษิตนี้        ก็ เปนอันวาโลกหรือหมู สัตวเปนไปตาม 
อํานาจของปฏิจจสมุปบาท.       กระแสแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น  จะหยุดเสียไดดวยตบะ  ดวย 
พรหมจรรยด วยสัญญมะ    ด วยทมะ ;  และผู เป นอย างนั้ น  ชื่ อวาเป นพระพรหม   เป นท าว 
สักกะ ในความหมายของพระอริจเจาในศาสนานี้. 

 
นามรูปหยั่งลง   เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 

โดยความเปนอัสสาทะ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติ  เห็นโดยความเปนอัสสาทะ 

(นารักนายินดี)  ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน   (สัญโญชนิยธรรม)๒  อยู,  
การหยั่งลงแหงนามรูป  ยอมมี,  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;   เพราะมี  
สฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี เวทนา;  เพราะมี 
เวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา; เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน; เพราะมี 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๘ ทุกขวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๘/๒๑๖, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.  
๒ธรรมอันเป นที ่ตั ้งส ังโยชน  หรือส ัญ โญชน ิยธรรมนั ้นได แก  รูป , เวทนา , สัญญา , สังขาร, ว ิญญาณ 
(ข น ฺธ .  ส ํ.  ๑๗/๒๐๒/๓๐๘); ต า , ห ู, จ ม ูก , ลิ ้น , ก า ย , ใ จ  (ส ฬ า . ส ํ. ๑๘/๑๑๐/๑๕๙); ร ูป , เส ีย ง ,  
กล่ิน, รส, โผฏฐัพพะ, ธัมมารมณ (สฬา.สํ. ๑๘/๑๓๕/๑๘๙). 
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อุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ ;  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ ; เพราะมีชาติเปน 
ปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน:  
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้   ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนตนไมใหญ มีรากดิ่งลงไปเบื้องลางดวย 

มีรากแผไปรอบ ๆ  ดวย  รากทั้งหลายเหลานั้น  ลวนแตดูดสิ่งโอชะขึ้นไปเบื้องบน  ดูกอน 
ภิกษุทั้ งหลาย!  เมื่อเปนอยางนี้   ตนไมใหญซึ่งมีอาการอยางนั้น  มีเครื่องหลอเลี้ยง 
อยางนั้น  พึงตั้งอยูได   ตลอดกาลยาวนาน ,   ขอน้ีฉันใด ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ขอน้ีก็ฉันนั้น: เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอัสสาทะ  (นารักนายินดี)  ในธรรม 
ทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนอยู  การหยั่งลงแหงนามรูป  ยอมมี,  เพราะมีนามรูป 
เปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ; เพราะมีผัสสะ 
เปนปจจัย  จึงมี เวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหา 
เปนปจจัย จึงมีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ ;  เพราะมีภพเปน 
ปจจัย จึงมีชาติ;   เพราะมีชาติเปนปจจัย,   ชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย   จึงเกิดขึ้นครบถวน:   ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  
ดวยอาการอยางนี้. 
 

นามรูปไมหยั่งลง   เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเปนอาทีนวะ๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอาทีนวะ 

(โทษอันต่ําทราม)  ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนอยู,  การหยั่งลงแหง 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๘ ทุกขวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๙/๒๑๘, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๓ 

 

๑๔๐ 

นามรูป   ยอมไมมี,   เพราะความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;  เพราะมี 
ความดับแหงสฬายตนะ   จึงมีความดับแหงผัสสะ;   เพราะมีความดับแหงผัสสะ   จึงมี 
ความดับแหงเวทนา;  เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะมี 
ความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมี 
ความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ   จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับ 
แหงชาตินั่นแล,   ชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น :  
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้   ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เปรียบเหมือนตนไมใหญ   มีอยู .  ลําดับน้ัน   บุ รุษ 

พึงถือเอาจอบและตะกรามาแลว  บุ รุษน้ันพึงตัดตนไมนั้นที่ โคน;  ครั้นตัดที่ โคนแลว 
พึงขุดเซาะ;   ครั้นขุดเซาะแลว   พึงรื้อข้ึนซึ่งรากทั้งหลาย  แมที่สุดเพียงเทากานแฝก.  
บุรุษน้ันตัดตนไมเปนทอนนอยทอนใหญ    ครั้นตัดเปนทอนนอยทอนใหญแลว  พึงผา;  
คร้ันผาแลว  พึงกระทําใหเปนซีก ๆ ;   ครั้นกระทําใหเปนซีก ๆ  แลว   พึงผึ่งใหแหงในลม 
และแดด ;  ครั้นพึ่ งใหแหงในลมและแดดแลว  ยอมเผาดวยไฟ ; ครั้นเผาดวยไฟแลว 
พึงกระทําใหเปนขี้เถา;  คร้ันกระทําใหเปนขี้เถาแลว  ยอมโปรยไปตามลมอันพัดจัด  หรือ 
วาพึงใหลอยไปในกระแสน้ําอันเชี่ยว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยการกระทําอยางนี้แล 
ตนไมใหญนั้นก็จะพึงเปนตนไมมีรากอันขาดแลว  เหมือนตนตาลที่ถูกทําลายแลวที่ขั้ว 
แหงยอด  ถึงแลวซึ่งความไมมีไมเปน  มีความไมงอกอีกตอไปเปนธรรมดา,  ขอน้ีฉันใด;  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ขอน้ีก็ฉันนั้น:   เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอาทีนวะ 
(โทษอันต่ําทราม)  ในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนอยู, การหยั่งลงแหงนามรูป 
ยอมไมมี.  เพราะความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;   เพราะมีความดับ 
แหงสฬายตนะ   จึงมีความดับแหงผัสสะ;   เพราะมีความดับแหงผัสสะ   จึงมีความดับแหง 
เวทนา;   เพราะมีความดับแหงเวทนา   จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับ 
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แหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับ 
แหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาติ 
นั่นแล,   ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงดับสิ้น  : ความดับลง 
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้   ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้,   ดังนี้  แล. 
 

ปฏิจจสมุปบาท  ที่ตรัสระคนกับปญจุปาทานขันธ๑ 
 
เรื่องในนครกบิลพัสดุ :  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา  ทรงขับภิกษุสงฆหมูหนึ่งผูละโมบในลาภ 

สักการะ  ใหออกไปพนแลว  ภายหลังทรงรําพึง  เมื่อภิกษุเหลานี้มิไดเห็นพระศาสดาก็จะหมุนไปผิด 
เหมือนลูกโคไรแม  จึงนอมพระทัยไปในทางที่จะวากลาวตักเตือน  ดวยพระทัยอันอนุเคราะห  ในลักษณะที่ 
บาลีใชสํานวนวา  สหัมบดีพรหมเขามาออนวอนใหทรงกระทําเชนนั้น จึงทรงบันดาลดวยอิทธาภิสังขารให 
ภิกษุเหลานั้นกลาเขามาเฝาพระองค ทีละรูปสองรูป จนกระทั่งครบถวนแลว จึงตรัสพระพุทธพจนนี้:- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาชีพต่ําที่สุด  ในบรรดาอาชีพทั้งหลาย  คือการขอทาน.  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  คําสาปแชงอยางยิ่งในโลกน้ีคือ  คําสาปแชงวา "แกถือกระเบื้อง 
ในมือเที่ยวขอทานเถอะ"  ดังนี้ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   กุลบุตรทั้งหลาย   เขาถึงอาชีพนี้  เปนผูเปนไปใน 

อํานาจแหงประโยชน  เพราะอาศัยอํานาจแหงประโยชน,  ไมใชเปนคนหนีราชทัณฑ ไมใช 
เปนขอใหโจรปลอยตัวไปบวช  ไมใชเปนคนหนีหนี้   ไมใชเปนคนหนีภัย ไมใชเปน 
คนไรอาชีพ,  จึงบวช,  อีกอยางหนึ่ง  กุลบุตรนี้บวชแลว  โดยที่คิดเชนนี้วา   เราทั้งหลาย 
เปนผูถูกหยั่งเอาแลว   โดยชาติ   ชรา   มรณะ  โสกะ ปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาส  ทั้งหลาย 
เปนผูอันความทุกขหยั่งเอาแลว  มีความทุกขเปนเบื้องหนาแลว  ทําไฉน  การทําที่สุดแหง 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่   ๘  ขัชชนิยวรรค  ขันธสังยุตต   ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๑๓/๑๖๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่นิโครธารามใกล 
เมืองกบิลพัสดุ. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๓ 

 

๑๔๒ 

กองทุกขทั้งสิ้นนี้  จะพึงปรากฏแกเรา  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! แตวา กุลบุตร 
ผูบวชแลวอยางนี้  กลับเปนผูมากไปดวยอภิชฌา  มีราคะแกกลาในกามทั้งหลาย มีจิต 
พยาบาท  มีความดําริแหงใจเปนไปในทางประทุษราย   มีสติอันลืมหลงแลว  ไมมีสัมปชัญญะ 
มีจิตไมตั้งมั่นแลว  มีจิตหมุนไปผิดแลว   มีอินทรียอันตนไมสํารวมแลว.  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!   เปรียบเหมือนดุนฟนจากเชิงตะกอนที่เผาศพ  ยังมีไฟติดอยูทั้งสอง   ตรง 
กลางก็เปอนอุจจาระ  ยอมใชประโยชนเปนไมในบานเรือนก็ไมได  ยอมใชประโยชน 
เปนไมในปาก็ไมได,  ขอน้ีฉันใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาวบุคคลนี้วามีอุปมา 
เชนนั้น;   คือ  เปนผูเสื่อมจากโภคะแหงคฤหัสถ  ดวย,  ไมทําประโยชนแหงสมณะให 
บริบูรณ   ดวย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   อกุศลวิตก  (ความตริตรึกอันเปนอกุศล) ๓ อยางเหลานี้ 

มีอยู;  กลาวคือ  กามวิตก  (ความตริตรึกในทางกาม), พยาบาทวิตก (ความตริตรึกใน 
ทางพยาบาท),  วิหิงสาวิตก  (ความตริตรึกในทางทําผูอื่นใหลําบากโดยไมเจตนา).  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!   อกุศลวิตกทั้ง ๓  อยางนี้  ยอมดับไปโดยไมเหลือ  เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่น 
แลวดวยดี  ในสติปฎฐานทั้ง ๔;  หรือวา  เมื่อบุคคลเจริญอยูซึ่งสมาธิอันหานิมิต 
มิได.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ประโยชนเพียงเทานี้ก็พอแลว   เพื่อการเจริญสมาธิอันหา 
นิมิตมิได.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! อนิมิตตสมาธิ อันบุคคลเจริญแลว  ทําใหมากแลว 
ยอมเปนสมาธิมีผลใหญ   มีอานิสงสใหญ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ทิฏฐิทั้งหลาย ๒  อยางเหลานี้ มีอยู; กลาวคือ ภวทิฏฐิ 

และวิภาวทิฏฐิ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกรณีแหงทิฏฐิทั้งสองอยางนั้น  อริยสาวกผูได 
สดับแลว  ยอมพิจารณาดวยอาการอยางนี้วา  "ในโลกนี้  มีสิ่งใด ๆ บางไหมหนอ  ที่เมื่อ 
เรายึดถืออยู  เราจักเปนผูหาโทษมิได?"  ดังนี้.  อริยสาวกนั้น ยอมรูชัดอยางนี้วา 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๑๔๓วาดวยปฏิจจ ฯ ไมใชเรื่องขามภพขามชาต ิ

"ในโลกนี้  ไมมีสิ่งใด  ๆ  เลย ที่เมื่อเรายึดถืออยู เราจักเปนผูหาโทษมิได" 
(นตฺถิ นุ โข ตํ กิฺจิ โลกสฺมึ  ยมหํ อุปาทิยมาโน นวชฺชวา อสฺสํ) ดังนี้. อริยสาวกนั้น  ยอม 
รูชัดอยางนี้วา  "เราเมื่อยึดถือ  ก็ยึดถือซ่ึงรูปนั่นเอง  ซึ่งเวทนานั่นเอง  ซึ่งสัญญานั่นเอง  
ซึ ่งส ังขารทั ้งหลายนั ่น เอง  ซึ ่งว ิญญาณนั ่น เอง .  เพราะความย ึดถ ือ   (อ ุปาทาน )  
ของเรานั ้น เป นป จจ ัย   ก ็จะพ ึงม ีภพ ;  เพ ราะม ีภพ เป นป จจ ัย   ก ็จะพ ึงม ีชาต ิ;  
เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 
ก็จะพึงมี:   ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  พึงมี  ดวยอาการอยางนี้". 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เธอทั้งหลาย  จะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร:  รูป 

เที่ ย งหรือ ไม เที่ ย ง? ("ไม เที่ ย ง  พระเจ าข า !")  ก็สิ่ ง ใด ไม เที่ ย ง   สิ่ งนั้ น   เป นทุ กขห รือ 
เปนสุขเลา?  ("เปนทุกข   พระเจาขา!")  ก็สิ่ งใดไม เที่ ยง  เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปน 
ธรรมดา  ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา  นั่นของเรา;  นั่นเปนเรา  นั่นเปนตัวตน 
ของเรา?" ("ขอนั้น หามิได พระเจาขา!") 

 
(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร วิญญาณ ก็มีการถามตอบดวยขอความอยางเดียวกัน 

ทุกตัวอักษร กับในกรณีแหงรูป ตางกันแตชื่อแหงขันธ แตละขันธ เทานั้น) 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้ ,  รูปอยางใดอยางหนึ่ ง 

ทั้งที่เปนอดีตอนาคต  และปจจุบัน  อันมีอยูในภายในหรือภายนอกก็ดี  หยาบหรือละเอียด 
ก็ดี  เลวหรือปราณีตก็ดี  อยูหางไกลหรืออยูใกลก็ดี  รูปทั้งหมดนั้น  อันเธอทั้งหลาย 
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตรงตามที่เปนจริง  (ยถาภูตสัมมัปปญญา)  อยางนี้วา  "นั่นไม 
ใช ขอ ง เรา ;  นั ่น ไม เป น เรา ;  นั ่น ไม ใช ต ัวตนของ เรา ;"  ด ังนี ้  เวทนาอย าง ใด 
อยางหนึ่ง  ทั้งที่ เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  อันมีอยูในภายในหรือภายนอกก็ดี  
หยาบหรือละเอียดก็ดี  เลวหรือปราณีตก็ดี  อยูหางไกลหรืออยูใกลก็ดี   เวทนาทั้งหมดนั้น 
อันเธอทั้งหลาย  พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตรงตามที่เปนจริง  อยางนี้วา  "นั่นไมใชเรา; 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๓ 

 

๑๔๔ 

นั ่น ไม เป น เรา ;  นั ่น ไม ใช ต ัวตนของ เรา ;"  ด ังนี ้.  ส ัญญ าอย า ง ใดอย า งหนึ ่ง 
ทั้ งที่ เปนอดีต   อนาคต  และปจจุบัน  อันมีอยูในภายใน   หรือภายนอกก็ดี   หยาบ 
หรือละเอียดก็ดี   เลวหรือปราณีตก็ดี   อยูหางไกลหรืออยูใกลก็ดี  สัญญาทั้งหมดนั้น 
อันเธอทั้งหลาย  พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตรงตามที่เปนจริง  อยางนี้วา  "นั่นไมใชเรา;  
นั่นไม เปนเรา;   นั่นไมใชตัวตนของเรา ";  ดังนี้ .   สังขารทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ทั้งที่ เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  อันมีอยูในภายในหรือภายนอกก็ดี  หยาบหรือ 
ละเอียดก็ด ี  เลวหรือปราณ ีตก็ด ี  อยู ห างไกลหรืออยู ใกลก ็ด ี  สังขารทั ้งหมดนั ้น 
อันเธอทั้งหลาย  พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตรงตามที่เปนจริง  อยางนี้วา  "นั่นไมใชเรา;  
นั่นไม เปนเรา;   นั่นไมใชตัวตนของเรา";  ดังนี้ .  วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ ง  ทั้ งที่  
เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  อันมีอยูในภายใน  หรือภายนอกก็ดี  หยาบหรือละเอียดก็ดี 
เลวหรือปราณีตก็ดี   อยูหางไกลหรืออยูใกลก็ดี   วิญญาณทั้งหมดนั้น  อันเธอทั้งหลาย 
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตรงตามที่ เปนจริง   อยางนี้วา  "นั่นไมใชเรา;  นั่นไมเปนเรา;  
นั่นไมใชตัวตนของเรา"   ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  อริยสาวก  ผู ไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้   ยอม 

เบื่อหนายแมในรูป   แมในเวทนา  แมในสัญญา  แมในสังขารทั้งหลาย  แมในวิญญาณ 
อริยสาวกนั้น   เมื่อเบ่ือหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  เพราะความคลายกําหนัด  ยอม 
หลุดพน;   เมื่อหลุดพนแลว   ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว.  อริยสาวกนั้น  ยอมรู 
ชัดอยางนี้วา  "ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรย อันเราอยูจบแลว,  กิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว,  
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก,"   ดังนี้  แล. 
 

หมวดที่สาม จบ 
------------------- 
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หมวด ๔ 

วาดวย  ปฏิจจสมุปบาทเกิดไดเสมอ 
ในชีวิตประจําวันของคนเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๕ 
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กฏอิทัปปจจยตาหัวใจปฏิจจสมุปบาท. 
 

อิมสฺมึ สติ  อิทํ โหติ 
เมื่อส่ิงนี้ มี        ส่ิงนี้ ยอมมี 
อิมสฺสุปฺปาทา      อิทํ อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น. 
 

อิมสฺมึ อสติ   อิทํ น โหติ 
เมื่อส่ิงนี้ ไมมี       ส่ิงนี้ ยอมไมมี 

อิมสฺส นิโรธา    อิทํ นิรุชฺฌติ 
เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป. 

 
(ม.ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑, นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔,....) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๔๗ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 
 

ลําดับเรื่องเฉพาะหมวด 
สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ หมวดที่ ๔ 

วาดวย ปฏิจจสมุปบาทเกิดไดเสมอ 
ในชีวิตประจําวันของคนเรา 

(มี ๑๒ เรื่อง) 
 

มีเรื่อง :  ปฏิจจสมุปบาท   จะมีไดแกทารก  เฉพาะที่โตขึ้นถึงขนาดรูสึกยึดถือใน 
เวทนา--ปจจัยาการแหงเวทนาโดยละเอียด—อายตนะคือจุดตั้งตนของปฏิจจสมุปบาท  
--การเกิดขึ้นแหงไตรทวารขึ้นอยูกับการเกิดขึ้นแหงอวิชชาของปฏิจจสมุปบาท--อวิชชา 
สัมผัสคือตนเหตุอันแทจริงของปฏิจจสมุปบาท--นามรูปกาวลง  เมื ่ออนุสัยกอขึ ้น-- 
ตัณหาเกิดขึ้นเมื่ออนุสัยกอขึ้น-- ภพใหมเกิดขึ้นเมื่ออนุสัยกอขึ้น—การหยั่งลงแหงวิญ- 
ญาณเกิดมีขึ้นเมื่อเห็นสัญโญนิยธรรมโดยความเปนอัสสาทะ—การหยั่งลงแหงวิญญาณ  
ไมมีเพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเปนอาทีวะ--การเกิดแหงโลกคือการเกิดแหง 
กระแสปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นในใจคนทุกคราวไป--การดับแหงโลกคือการดับแหง 
กระแสปฏิจจสมุปบาทที่ดับลงในใจคนทุกคราวไป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๘ 
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ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

หมวดที่ ๔ 
วาดวย ปฏิจจสมุปบาทเกิดไดเสมอ 

ในชีวิตประจําวันของคนเรา 
 

ปฏิจจสมุปบาทจะมีไดแกทารก 
เฉพาะที่โตขึ้นถึงขนาดรูสึกยึดถือในเวทนา๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะการประจวบพรอมแหงปจจัย ๓ ประการ;  การ 

กาวลงสูครรภ   ของสัตวผูเกิดในครรภ  ยอมมีขึ้น.  ในกรณีนี้คือ  แมมารดาบิดาอยูรวมกัน 
แตมารดาไมมีระดู  ทั้งคันธัพพะ  (สัตวที่จะปฏิสนธิในครรภ)  ก็ยังมิไดเขาไปตั้งอยู 
เฉพาะแลว การกาวลงสูครรภของสัตวผูเกิดในครรภ  ก็ยังมีไมไดกอน.  ในกรณีนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๙ 

                                                
๑มหาตัณหาสังขยสูตร มู.ม. ๑๒/๔๘๗/๔๕๒, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๔ ๑๕๐ 

แมมารดาบิดาอยูรวมกันดวย  มารดาก็มีระดูดวย  แตคันธัพพะยังไมเขาไปอยูเฉพาะแลว 
การกาวลงสูครรภของสัตวผู เกิดในครรภ  ก็ยังมีไมไดกอน  อยูนั่นเอง.  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!   แตในกาลใด  มารดาบิดาอยูรวมกันดวย,  มารดามีระดูดวย , คันธัพพะ 
เขาไปตั้งอยู เฉพาะแลวดวย;  การกาวลงสูครรภของสัตวผู เกิดในครรภ  ยอมมี 
เพราะการประจวบพรอมแหงปจจัย  ๓  ประการ   ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   มารดายอมบริหารซึ่งสัตวผูเกิดในครรภนั้น  ดวยทอง,  

ตลอดเวลาเกาเดือนบาง  สิบเดือนบาง;  ดวยความวิตกกังวลอันใหญหลวง  เปนภาระ 
หนัก.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มารดายอมคลอดซึ่งทารกนั้น  โดยกาลอันลวงไปเกาเดือน 
บาง  สิบเดือนบาง;  ดวยความวิตกกังวลอันใหญหลวง  เปนภาระหนัก,  เลี้ยงแลว 
ซึ่งทารกอันเปนผูเกิดแลวนั้น  ดวยโลหิตแหงตน. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในอริยวินัย  สิ่งที่เรียกวา  "โลหิต"  นั้น  หมายถึง 

น้ํานมแหงมารดา. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  กุมารนั้น  อาศัยความเจริญและความเติบโตแหงอินทรีย 

ทั้งหลายแลว   เลนอยูดวยของเลนสําหรับทารก  กลาวคือ  เลนไถนอย ๆ  เลนหมอขาว 
หมอแกง  เลนของเลนชื่อโมกขจิกะ๑  เลนกังหันลมนอย ๆ  เลนตวงทรายดวยใบไม 
เลนรถนอย ๆ   เลนธนูนอย ๆ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  กุมารนั้น  อาศัยความเจริญและความเติบโตแหงอินทรีย 

ทั้งหลายแลว   เปนผูเอิบอิ่มเพียบพรอมดวยกามคุณหา  ใหเขาบําเรออยูทางตา  ดวยรูป 
 
 

 

                                                
๑โมกขจิกะ เปนของเลนสําหรับเด็กชนิดหนึ่ง ที่หมุนไดดวยการบิดตอนบน. 
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ทั้งหลาย;  ทางหู   ดวยเสียงทั้งหลาย;  ทางจมูก  ดวยกลิ่นทั้งหลาย; ทางลิ้น  ดวยรส 
ทั้งหลาย ;  และทางกาย   ดวยสัมผัส   ทางผิวหนังทั้ งหลาย ;  ลวนแตนาปรารถนา 
นารักใคร  นาพอใจ  มีภาวะเปนที่ตั้งแหงความรัก  เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร 
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด   นํามาซึ่งความรัก. 

 
กุมารนั้ น    ครั้น เห็ น รูปด วยตาแล ว ..,  ได ยิ น เสี ยงด วยหู แล ว ...;รูสึ ก 

กลิ่นดวยจมูกแลว...;  ลิ้มรสดวยลิ้นแลว…; ถูกตองสัมผัสทางผิวหนังดวยผิวกาย  
แลว…;  รู แจ งธ ัมมารมณ ด วยใจแลว;  ยอมกําหนัดยินด ี   ในรูปและเส ียงเป นต น 
อันมีลักษณะเปนที่ตั้งแหงความรัก;  ยอมขัดเคือง ในรูปและเสียงเปนตน อันมีลักษณะ 
เปนท่ีตั้งแหงความชัง.  กุมารนั้น  ยอมมีจิตใจดอยดวยคุณธรรม;  อยูโดยปราศจาก 
สติอันเขาไปตั้งไวในกายดวย;  ยอมไม รูชัดตามที่ เปนจริง   ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญา- 
วิมุตติ   อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงธรรมอันเปนบาปอกุศลทั้งหลายดวย.  

 
กุมารนั้น  เมื่อประกอบดวยความยินดีและความยินรายอยูเชนนี้แลว  เสวยอยู 

ซึ่ งเวทนาใด   ๆ  เปนสุขก็ตาม   เปนทุกขก็ตาม   ไม ใชทุกข ไม ใชสุขก็ตาม   เขายอม 
เพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ    เมาหมกอยู   ซึ่งเวทนานั้น ๆ,  เมื่อเปนผู เพลิดเพลิน 
พร่ําสรรเสริญ   เมาหมกอยู  ซ่ึงเวทนานั้น ๆ,  นันทิ (กําหนัดยินดีที่ไดตามอยาก)  
ยอมบังเกิดขึ ้น,  นันทิใดเปนไปในเวทนาทั ้งหลาย,  นันทินั ้น  คืออุปาทาน;  
เพราะอุปาทานของกุมารนั้นเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมี 
ชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,   ชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน:   ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวย 
อาการอยางนี้  แล. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๔ ๑๕๒ 

หมายเหตุ ผู รวบรวม   :    ผู ศึ กษาพึ งสังเกตใจความสําคัญ ที่ สุดจากพระ - 
พุทธภาษิตนี้ ไว   ๒  ประการคือ  เด็กโตพอที่จะรูจักยึดมั่นในเวทนา  จึงจะเกิดกระแสแหง  
ปฏิจจสมุปบาท  ดวยอํานาจแหงอวิชชา ในจิตใจเด็กนั ้นได,  นี ้อยางหนึ ่ง; อีกอยางหนึ ่ง 
ขอความตอนทาย   แสดงให เห็นชัดอยูแลววาส่ิงที่ เรียกวา  ภพ   ก็ดี , ชาติ  ก็ดี , เพิ่ งเกิดมี 
เมื่อตอนยึดมั่นในเวทนานั้น  ๆ;  หาใชมี เมื่อเด็กคลอดจากทองแม   เหมือนดังที่ เขาใจกัน 
อยูในภาษาคนธรรมดาพูดไม. ดังนั้น คําพูดในภาษาปฏิจจสมุปบาทนี้ตรัสไวโดยภาษาธรรม 
แท   :  ภพ   ชาติ   มีทุกคราวที่ยึดมั่นในเวทนา. ชรามรณะ มีไดแมแก เด็ก ๆ  เพราะมีความ 
หมายในภาษาธรรมอีกนั่นเอง,  ไดแกปญหาหนักใจตาง ๆ ที่ เกิดมาจาก "ความหมาย"  ของ 
คําวา  "แก-ตาย " ซึ ่งเป นสิ ่งที ่ทําให เก ิดท ุกข ใจไดจริง,  เป นความแก หรือความตายที ่ถ ูก 
ยึดถือ  ใหมามีอํานาจเหนือจิตใจของเขา.      เม่ือผูศึกษาเขาใจความจริงอันลึกซึ้งนี้แลว  การ 
ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท ก็มีทางที่จะเปนไปไดงายขึ้น. ขอใหสนใจทบทวนเปนพิเศษ. 

 
ปจจยาการแหงเวทนา โดยละเอียด๑ 

 
(หลังจากที่ไดทรงประทับอยูดวยการหลีกเรน   เปนเวลากึ่งเดือน   เสด็จออกจากที่หลีกเรนนั้น 

แลว ไดตรัสวา:-) 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เราไดอยูแลวโดยประเทศ๒แหงวิหารธรรม  อยาง 

เดียวกันกับวิหารธรรมที่ เราเคยอยูแลว เมื่อตรัสรูแลวใหม ๆ.  เมื่ออยูโดยวิหารธรรม 
อยางนี้เรายอมรูชัดอยางนี้วา:- 

"เวทนา  ยอมมี  เพราะปจจัยคือมิจฉาทิฏฐิบาง;          -สัมมาทิฏฐิบาง; 
เวทนา  ยอมมี  เพราะปจจัยคือมิจฉาสังกัปปะบาง;     -สัมมาสังกัปปะบาง; 

 
 

                                                
๑สูตรที่   ๑ วิหารวรรค มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๖/๔๘, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่ เชตวัน หลังจากที่ ไดประทับ 
หลีกเรนแลวเปนเวลาครึ่งเดือน. 

๒คําวา  "ประเทศ"  ในที่นี้  หมายถึงที่ตั้งแหงความรูสึกทางใจ  เชนเดียวกับแผนดินเปนที่ตั้งแหงความเปน 
อยูทางกาย.    การที่คงไวในรูปศัพทเดิมเชนนี้    ก็เพื่อจะใหผูอานไดทราบเงื่อนงําแหงภาษาบาลี ซึ่งไม 
คอยจะปรากฏในภาษาไทย. 
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เวทนา  ยอมมี   เพราะปจจัยคือมิจฉาวาจาบาง;        -สัมมาวาจาบาง; 
เวทนา  ยอมมี   เพราะปจจัยคือมิจฉากัมมันตะบาง;   -สัมมากัมมันตะบาง; 
เวทนา  ยอมมี   เพราะปจจัยคือมิจฉาอาชีวะบาง;       -สัมมาอาชีวะบาง; 
เวทนา  ยอมมี   เพราะปจจัยคือมิจฉาวายามะบาง;     -สัมมาวายามะบาง; 
เวทนา  ยอมมี   เพราะปจจัยคือมิจฉาสติบาง;             - สัมมาสติบาง; 
เวทนา  ยอมมี   เพราะปจจัยคือมิจฉาสมาธิบาง;         -สัมมาสมาธิบาง; 
เวทนา  ยอมมี   เพราะปจจัยคือฉันทะบาง; 
เวทนา  ยอมมี   เพราะปจจัยคือวิตกบาง; 
เวทนา  ยอมมี   เพราะปจจัยคือสัญญาบาง; 
เวทนา  ยอมมี   เพราะปจจัยคือฉันทะ  วิตกและสัญญา  ที่ยังไมเขาไปสงบ 
                        รํางับบาง; 
เวทนา  ยอมมี   เพราะปจจัยคือฉันทะ  วิตกและสัญญาที่เขาไปสงบ  รํางับ 
                         แลวบาง; 
เวทนา  ยอมมี  เพราะปจจัยคือการบรรลุถึงฐานะที่ไดพยายามเพื่อจะบรรลุ 
                        ถึงบาง" ดังนี้. 

 
(อีกสูตรหนึ่ง๑ไดตรัสโดยขอความที่แปลกออกไปอีกบางประการวา) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราไดอยูแลว  โดยประเทศแหงวิหารธรรม  อยางเดียว 

กันกับวิหารธรรมที่เราเคยอยูแลวเมื่อตรัสรูใหม ๆ ,  เมื่ออยูโดยวิหารธรรมอยางนี้   เรา 
ยอมรูชัดอยางนี้วา :- 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่   ๒ วิหารวรรค มหาวาร. สํ . ๑๙/๑๗/๕๐, ตรัสแกภิกษุทั้ งหลาย ที่ เชตวัน หลังจากที่ ไดประทับ 
หลีกเรนแลวเปนเวลา ๓ เดือน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๔ ๑๕๔ 

"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือมิจฉาทิฏฐิบาง;        -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงมิจฉาทิฏฐิบาง; 
"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือสัมมาทิฏฐิบาง;       -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงสัมมาทิฏฐิบาง; 
"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือมิจฉาสังกัปปะบาง; -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงมิจฉาสังกัปปะบาง; 
"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือสัมมาสังกัปปะบาง; -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงสัมมาสังกัปปะบาง; 
"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือมิจฉาวาจาบาง;        -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงมิจฉาวาจาบาง; 
"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือสัมมาวาจาบาง;         -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงสัมมาวาจาบาง; 
"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือมิจฉากัมมันตะบาง;   -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงมิจฉากัมมันตะบาง; 
"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือสัมมากัมมันตะบาง;   -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงสัมมากัมมันตะบาง; 
"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือมิจฉาอาชีวะบาง;       -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงมิจฉาอาชีวะบาง; 
"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือสัมมาอาชีวะบาง;       -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงสัมมาอาชีวะบาง; 
"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือมิจฉาวายามะบาง;     -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงมิจฉาวายามะบาง; 
"เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือสัมมาวายามะบาง;    -ความเขาไปสงบรํางับ 
                       แหงสัมมาวายามะบาง; 
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เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือมิจฉาสติบาง;             -ความเขาไปสงบรํางับ 
                      แหงมิจฉาสติบาง; 
เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือสัมมาสติบาง;             -ความเขาไปสงบรํางับ 
                      แหงสัมมาสติบาง; 
เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือมิจฉาสมาธิบาง;          -ความเขาไปสงบรํางับ 
                      แหงมิจฉาสมาธิบาง; 
เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือสัมมาสมาธิบาง;         -ความเขาไปสงบรํางับ 
                      แหงสัมมาสมาธิบาง; 
เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือฉันทะบาง;                  -ความเขาไปสงบรํางับ 
                      แหงฉันทะบาง; 
เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือวิตกบาง;                     -ความเขาไปสงบรํางับ 
                      แหงวิตกบาง; 
เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือสัญญาบาง;                -ความเขาไปสงบรํางับ 
                      แหงสัญญาบาง; 
เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือฉันทะ วิตกและสัญญาที่ยังไมเขาไปสงบรํางับ 
                     บาง; 
เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือฉันทะ วิตกและสัญญา ที่เขาไปสงบรํางับ 
                      แลวบาง; 
เวทนายอมมี  เพราะปจจัยคือการบรรลุถึงฐานะที่ไดพยายามเพื่อจะบรรลุถึง 
                     บาง"  ดังนี้. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :   ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็ นวา   วิหารธรรมชนิดที่ ทรง 

เคยอยู  เมื ่อตร ัส รู ใหม   ๆ   เป นว ิหารธรรมชน ิดที ่ทํ าความง ายแก การเก ิดญ าณ  หร ือ 
ความรูตาง ๆ; ดังนั้นพระองคจึงตรัสวาได รูชัดธรรมอันเกี่ยวกับเวทนาเหลานี้   เมื่ออยูดวย 
ประเทศแหงวิหารธรรมชาตินั้น.  สําหรับคําวาเวทนา  (เวทยิตํ)  ในพระบาลีนี้   จะ 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๔ 

 

๑๕๖ 

ตองมีความหมายกวางกวาความหมายของคําวา "เวทนาที่มีเพราะผัสสะเปนปจจัย"   ที่พูด 
กันตามธรรมดา   แตหมายถึงความรูสึกที่เปนไปในลักษณะของความรูหรือญาณ    ในระดับใด 
ระดับหนึ ่งด วยก็ได;   หรืออยางนอยก็เหมือนกับความหมายของคําวาเวทนาแหงคําวา  
"สัญญาเวทยิตนิโรธ" มากกวา; หรืออีกอยางหนึ่งก็เล็งถึงความหมายของคําวาเวทนาซึ่งมา 
ในประโยคที ่ตรัสวา  "เรากลาวอริยสัจสี ่  สําหรับสัตวผู ม ีเวทนาอยู ";  ดังนั ้น   จึงม ีป จจ ัย 
มากมายถึง ๒๒  หรือ  ๔๑  ปจจัย.  ปจจัยนั้น ๆ   ทําใหเกิดเวทนาขึ้นมา  จัดเปนปจจยาการหนึ่ง ๆ   
แหงลักษณะของอิทัปปจจยตา หรือปฏิจจสมุปบาทได. 

 
อายตนะ คือ จุดตั้งตนของปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เมื่อมือทั้งหลาย  มีอยู,  การจับและการวาง ก็ปรากฏ;  

เมื่อเทาทั้งหลาย  มีอยู,  การกาวไปและการถอยกลับ  ก็ปรากฏ;  เมื่อขอแขนขาทั้งหลาย 
มีอยู,  การคูเขาและการเหยียดออก  ก็ปรากฏ;  เมื่อทองไส  มีอยู,  ความหิวและความ 
กระหาย  ก็ปรากฏ;  นี้ฉันใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อจักษุ  มีอยู,  สุขและทุกขอัน 
เปนภายใน  ยอมเกิดขึ้น   เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อโสตะ มีอยู,  สุขและทุกข 
อันเปนภายใน  ยอมเกิดขึ้น   เพราะโสตะสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อฆานะ มีอยู, สุขและ 
ทุกขอันเปนภายใน  ยอมเกิดขึ้น   เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อชิวหา มีอยู,  สุข 
และทุกขอันเปนภายใน  ยอมเกิดขึ้น   เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อกายะ  มีอยู,  
สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมเกิดขึ้น   เพราะกายสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อมโน มีอยู,  
สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมเกิดขึ้น  เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย;  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
 

(ตอไปน้ี  เปนปฏิปกขนัย   จากขางบน) 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๙, ๑๐ สมุททวรรค สฬายตนสังยุตต สฬา. สํ. ๑๘/๒๑๔/๓๐๕, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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๑๕๗วาดวยปฏิจจฯ เกิดไดเสมอเปนประจําวัน 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อมือทั้งหลาย ไมมี , การจับและการวาง ก็ไม  
ปรากฏ;  เมื่อเทาทั้งหลาย  ไมมี,  การกาวไปและการถอยกลับ  ก็ไมปรากฏ;  เมื่อ 
ขอแขนขาทั้งหลาย  ไมมี,  การคูเขาและการเหยียดออก  ก็ไมปรากฏ;  เมื่อทองไส 
ไมมี,  ความหิวและความกระหาย   ก็ไมปรากฏ ;  นี้ฉันใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เมื่อจักษุ  ไมมี,  สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมไมเกิดขึ้น  เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย;  
เมื่อโสตะ  ไมมี,  สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมไมเกิดขึ้น  เพราะโสตะสัมผัสเปนปจจัย;  
เมื่อฆานะ ไมมี, สุขและทุกขอันเปนภายใน ยอมไมเกิดขึ้น เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย;  
เมื่อชิวหา  ไมมี, สุขและทุกขอันเปนภายใน ยอมไมเกิดขึ้น เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย;  
เมื่อกายะ ไมมี, สุขและทุกขอันเปนภายใน ยอมไมเกิดขึ้น เพราะกายสัมผัสเปนปจจัย;  
เมื่อมโน ไมมี, สุขและทุกขอันเปนภายใน ยอมไมเกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย;  
ฉันนั้นเหมือนกัน. 

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

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เมื่อมือทั้งหลาย  มี,  การจับและการวาง  ก็มี; เมื่อ 

เทาทั้งหลาย  มี,  การกาวไปและการถอยกลับ  ก็มี;  เมื่อขอแขนขาทั้งหลาย  มี, การคูเขา 
และการเหยียดออก  ก็มี;  เมื่อทองไส  มี,  ความหิวและความกระหาย ก็มี; นี้ฉันใด;  
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เมื่ อจักษุ   มีอยู ,  สุขและทุกขอันเปนภายใน   ยอมเกิดขึ้น 
เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อโสตะ มีอยู, สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมเกิดขึ้น 
เพราะโสตะสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อฆานะ  มีอยู,  สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมเกิดขึ้น 
เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อชิวหา  มีอยู,  สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมเกิดขึ้น 
เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อกายะ  มีอยู,  สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมเกิดขึ้น 
เพราะกายสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อมโน  มีอยู,  สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมเกิดขึ้น 
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย;  ฉันนั้นเหมือนกัน.  

(ตอไปนี้  เปนปฏิปกขนัย   จากขางบน) 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๔ ๑๕๘ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เมื่อมือทั้งหลาย  ไมมี,  การจับและการวาง  ก็ไมมี;  
เมื่อเทาทั้งหลาย  ไมมี,  การกาวไปและการถอยกลับ  ก็ไมมี;  เมื่อขอแขนขาทั้งหลาย 
ไมมี,  การคูเขาและการเหยียดออก  ก็ไมมี;  เมื่อทองไส  ไมมี,  ความหิวและความกระหาย 
ก็ไมมี;  นี้ฉันใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อจักษุ ไมมี,  สุขและทุกขอันเปนภายใน 
ก็ไมเกิดขึ้น   เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อโสตะ ไมมี,  สุขและทุกขอันเปนภายใน 
ก็ไมเกิดขึ้น   เพราะโสตะสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อฆานะ  ไมมี,  สุขและทุกขอันเปนภายใน  
ก็ไมเกิดขึ้น   เพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อชิวหา  ไมมี,  สุขและทุกขอันเปนภายใน 
ก็ไมเกิดขึ้น   เพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อกายะ  ไมมี,  สุขและทุกขอันเปนภายใน 
ก็ไมเกิดขึ้น   เพราะกายสัมผัสเปนปจจัย;  เมื่อมโน ไมมี,  สุขและทุกขอันเปนภายใน 
ก็ไมเกิดขึ้น   เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย;   ฉันนั้นเหมือนกัน,   ดังนี้แล. 

 
หมายเหตุผูรวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวาอายตนะมีจักษุ เปนตนเปน 

จุดตั้งตนของการปรุงแตงทุกชนิด;  ในที่นี้ ไดแกการเกิดขึ้นของเวทนา ทั้งที่ เปนสุขและเปน 
ทุกข.  ถาไมมีสติสัมปชัญญะในตอนนี้ ก็เปนที่แนนอนวา จะเกิดตัณหาอุปาทานเปนลําดับ 
ไป จนเกิดทุกขในที่สุด. 

 
การเกิดข้ึนแหงไตรทวาร 

ข้ึนอยูกับการเกิดข้ึนแหงอวิชชาของปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
ถูกแลว  ถูกแลว  อานนท!  ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปญหาในลักษณะนั้น 

เชนนั้น,๒ ชื่อวาไดตอบโดยชอบ.  ดูกอนอานนท!  สุขและทุกขนั้น เรากลาววา 

                                                
๑สูตรที่ ๕ ทสพลวรรค นิทานสังยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๔๖/๘๒, ตรัสแกพระอานนท ที่เชตวัน. 
๒ตรัสกับพระอานนทที่ไดเลาเรื่อง  พระสารีบุตรตอบคําถามของพระภูมิชะผูมาถามวา  "มีสมณพราหมณที่ 
กลาวสอนเรื่องกรรมอยู ส่ีพวก  : พวกหนึ่งพูดวาสุขและทุกขตนทําเอาเอง, พวกหนึ่งวาผูอื่นทําให,  พวก 
หนึ่งวาตนทําเองดวยผูอื่นทําใหดวย, อีกพวกหนึ่งวาไมใชทําเองหรือใครทําใหก็เกิดขึ้นได;  ในเรื่องนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางไร?  และเมื่อจะกลาว ควรกลาวอยางไร จึงจะตรงกับพุทธมติ?"   ดังนี้;  
ซึ่งพระสารีบุตรไดตอบอยางเดียวกันกับที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสใหพระอานนทฟงนี้. เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสกับพระอานนท ดังนี้. 
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๑๕๙วาดวยปฏิจจฯ เกิดไดเสมอเปนประจําวัน 

เปนเพียงสิ่งที่อาศัยปจจัยอยางใดอยางหนึ่งแลวเกิดขึ้น  (เรียกวาปฏิจจสมุปปนน- 
ธรรม).  สุขและทุกขนั้นอาศัยปจจัยอะไรเลา?  สุขและทุกขนั้น อาศัยปจจัยคือ ผัสสะ,  
ผูกลาวอยางนี้แล  ชื่อวา  กลาวตรงตามที่เรากลาว   ไมเปนการกลาวตูเราดวยคําไมจริง;  
แตเปนการกลาวโดยถูกตอง  และสหธรรมมิกบางคนที่กลาวตาม ก็จะไมพลอยกลายเปน 
ผูควรถูกติไปดวย. 

 
ดูกอนอานนท!  ในบรรดาสมณพราหมณ   ที่กลาวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวก 

นั้น:  สมณพราหณ  ที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด   ยอมบัญญัติสุขและทุกข  วาเปน 
สิ่งที่ตนทําเอาดวยตนเอง;   แมสุขและทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัยผัสสะ 
เปนปจจัย   จึงเกิดมีได;  สมณพราหณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด   ยอมบัญญัติ 
สุขและทุกข  วาเปนสิ่งที่ผูอื่นทําให,  แมสุขและทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยังตอง 
อาศัยผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดมี ได ;   สมณพราหณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด 
ยอมบัญญัติสุขและทุกข  วาเปนสิ่งที่ตนทําเอาดวยตนเองดวย  ผูอื่นทําใหดวย;  แมสุข 
และทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น   ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดมีได;  ถึงแม 
สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  ยอมบัญญัติสุขและทุกข  วาไมใชทําเอง 
หรือใครทําใหก็เกิดขึ้นได  ก็ตาม,  แมสุขและทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัย 
ผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดมีได   อยูนั่นเอง. 

 
ดูกอนอานนท!  ในบรรดาสมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้น:  

สมณพราหณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  ยอมบัญญัติสุขและทุกข  วาเปนสิ่งที่ตนทํา 
เอาดวยตนเอง;  สมณพราหมณพวกนั้นหนา  เวนผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอสุขและทุกข 
นั ้น ได    ด ังนั ้นหร ือ :  นั ่นไม ใช ฐานะที ่จ ักม ีได ;  ถ ึงแม สมณพราหณ ที ่กล าวสอน 
เร่ืองกรรมพวกใด  ยอมบัญญัติสุขและทุกข  วาเปนสิ่งที่ผูอื่นทําใหก็ตาม;  สมณพราหมณ 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๔ ๑๖๐ 

พวกนั้นหนา  เวนผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอสุขและทุกขนั้นได  ดังนั้นหรือ:  นั่นไม 
ใชฐานะที่จักมีได;  ถึงแมสมณพราหณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  ยอมบัญญัติ 
สุขและทุกข   วาเปนสิ่งที่ตนทําเอาดวยตนเองดวย  ผูอื่นทําใหดวย  ก็ตาม,  สมณพราหมณ 
พวกนั้นหนา  เวนผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอสุขและทุกขนั้นได  ดังนั้นหรือ:  นั่นไม 
ใชฐานะที่จักมีได;  ถึงแมสมณพราหณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  ยอมบัญญัติ 
สุขและทุกข   วาไมใชทําเองหรือใครทําใหก็เกิดขึ้นได  ก็ตาม,  สมณพราหมณพวกนั้นหนา 
เวนผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอสุขและทุกขนั้นได   ดังนั้นหรือ:  นั่นไมใชฐานะที่จัก 
มีได; 

 
ดูกอนอานนท!   เมื่อกาย   (กายทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา)  ก็ตาม 

มีอยู,  สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมบังเกิดขึ้น  เพราะกายสัญเจตนา  (ความจงใจ 
ที่เปนไปทางกาย)  เปนเหตุ. 

 
ดูกอนอานนท!  เมื่อวาจา  (วจีทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา)  ก็ตาม 

มีอยู,  สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมบังเกิดขึ้น   เพราะวจีสัญเจตนา  (ความจงใจ 
ที่เปนไปทางวาจา)  เปนเหตุ. 

 
ดูกอนอานนท!  เมื่อมโน  (มโนทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา)  ก็ตาม 

มีอยู,  สุขและทุกขอันเปนภายใน   ยอมบังเกิดขึ้น  เพราะมโนสัญเจตนา  (ความจงใจ 
ที่เปนไปทางใจ)  เปนเหตุ. 

 
ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 

ยอมปรุงแตงใหเกิดกายสังขาร    (อํานาจที่ทําใหเกิดการเปนไปทางกาย)   ซึ่งเปนปจจัยให 
สุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น,  โดยตนเองบาง; 
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ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 
ยอมปรุงแตงใหเกิดกายสังขาร  ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น,  
โดยอาศัยการกระตุนจากผูอื่นบาง; 

 
ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 

ยอมปรุงแตงใหเกิดกายสังขาร  ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น,  โดย 
รูสึกตัวอยูบาง; 

 
ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 

ยอมปรุงแตงใหเกิดกายสังขาร  ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น, โดย 
ไมรูสึกตัวอยูบาง; 

 
ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 

ยอมปรุงแตงใหเกิดวจีสังขาร  (อํานาจที่เกิดการเปนไปทางวาจา)  ซึ่งเปนปจจัยให 
สุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น,  โดยตนเองบาง; 

 
ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 

ยอมปรุงแตงใหเกิดวจีสังขาร  ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น,  โดย 
อาศัยการกระตุนจากผูอื่นบาง; 

 
ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 

ยอมปรุงแตงใหเกิดวจีสังขาร  ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น,  โดย 
รูสึกตัวอยูบาง; 
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ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 
ยอมปรุงแตงใหเกิดวจีสังขาร  ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น,  โดย 
ไมรูสึกตัวอยูบาง; 

 
ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 

ยอมปรุงแตงใหเกิดมโนสังขาร  (อํานาจที่ เกิดการเปนไปทางใจ)  ซึ่งเปนปจจัยให 
สุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น,  โดยตนเองบาง; 

 
ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 

ยอมปรุงแตงใหเกิดมโนสังขาร  ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น,  โดย 
อาศัยการกระตุนจากผูอื่นบาง; 

 
ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 

ยอมปรุงแตงใหเกิดมโนสังขาร  ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น,  โดย 
รูสึกตัวอยูบาง; 

 
ดูกอนอานนท!   เพราะอวิชชาเปนปจจัยน่ันเทียว   ธรรมชาติทางฝายจิต 

ยอมปรุงแตงใหเกิดมโนสังขาร  ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น,  โดย 
ไมรูสึกตัวอยูบาง; 

 
ดูกอนอานนท! อวิชชา  เปนตัวการ ที่แทรกแซงแลวในธรรมทั้งหลาย 

เหลานั้น. 
 
ดูกอนอานนท!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  

กาย  (กายทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา)  นั้น  ยอมไมมีเพื่อความเปนปจจัยใหสุขและทุกข 
อันเปนภายในเกิดขึ้น. 
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ดูกอนอานนท!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  
วาจา  (วจีทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา)  นั้น  ยอมไมมีเพื่อความเปนปจจัยใหสุขและทุกข 
อันเปนภายในเกิดขึ้น. 

 
ดูกอนอานนท!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  

มโน  (มโนทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) นั้น ยอมไมมีเพื่อความเปนปจจัยใหสุขและทุกข 
อันเปนภายในเกิดขึ้น. 

 
ดูกอนอานนท!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  

สัญเจตนา  ในฐานะที่เปนเขต   (ที่เกิดที่งอกแหงสุขและทุกขในภายใน)  ก็ดี,  ในฐานะที่ 
เปนวัตถุ   (ที่ตั้งที่อาศัยแหงสุขและทุกขในภายใน)  ก็ดี,  ในฐานะอายตนะ (ปจจัย 
โดยตรงแหงสุขและทุกขในภายใน)  ก็ดี,  ในฐานะที่เปนอธิกรณะ  (เครื่องมือกระทํา 
ใหเกิดสุขและทุกขในภายใน)  ก็ดี,  ยอมไมมีเพื่อความเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปน 
ภายในเกิดขึ้น,  ดังนี้  แล. 

 
อวิชชาสัมผัส 

คือตนเหตุอันแทจริงของปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  เมื่อสําคัญเห็น,  

ยอมสําคัญเห็นซึ่งอัตตา ,(ตน)  มีอยางตาง ๆ :  สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด  ยอม 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๕ อัตตทีปวรรค ขันธสังยุตต ขนฺธ. สํ. ๑๗/๕๗/๙๔, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๔ ๑๖๔ 

สําคัญเห็นซึ่งอุปาทานขันธทั้ง   5  อยางนั้นบาง,  หรือวา  ยอมสําคัญเห็นซึ่งอุปาทานขันธ 
ขันธใด  ขันธหนึ่ง  ในบรรดาปญจุปาทานขันธเหลานั้นบาง  (วาเปนอัตตา). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปาทานขันธทั้ง  ๕  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย!  ในโลกนี้  ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  ไมเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย  ไมฉลาดใน 
ธรรมของพระอริยเจา  ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,  ไมเห็นสัปบุรุษ 
ทั้งหลาย  ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  ไมได รับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ:  
 (๑)   เขายอมสําคัญเห็นซึ่งรูป  โดยความเปนตนบาง,  ยอมสําคัญเห็นซึ่งตนวามีรูปบาง,  
ยอมสําคัญเห็นซึ่งรูปในตนบาง,  ยอมสําคัญเห็นซึ่งตนในรูปบาง;  (๒) เขายอมสําคัญ 
เห็นซึ่งเวทนา  โดยความเปนตนบาง,  ยอมสําคัญเห็นซึ่งตนวามีเวทนาบาง,  ยอมสําคัญ 
เห็นซึ่งเวทนาในตนบาง,  ยอมสําคัญเห็นในเวทนาบาง; (๓)  เขายอมสําคัญเห็น 
ซึ่งสัญญา  โดยความเปนตนบาง,  ยอมสําคัญเห็นซึ่งตนวามีสัญญาบาง,  ยอมสําคัญเห็น 
ซึ่งสัญญาในตนบาง,   ยอมสําคัญเห็นซึ่งตนในสัญญาบาง; (๔)  เขายอมสําคัญเห็นซึ่ง 
สังขารทั้งหลาย  โดยความเปนตนบาง,   ยอมสําคัญเห็นซึ่งตนวามีสังขารบาง,  ยอมสําคัญ 
เห ็น ซึ ่ง ส ังข าร ในตนบ า ง ,  ย อมสําค ัญ เห ็น ซึ ่งตน ในส ังขารบ า ง ;  (๕)  เข า 
ยอมสําคัญเห็นซึ่งวิญญาณ  โดยความเปนตนบาง, ยอมสําคัญเห็นซึ่งตนวามีวิญญาณบาง,  
ยอมสําคัญเห็นซึ่งวิญญาณในตนบาง,   ยอมสําคัญเห็นซึ่งตนในวิญญาณบาง. 

 
เปนอันวา  การสําคัญเห็นดังที่กลาวมาแลวขางตนนี้  ยอมมีดวย,  การถึงทับ 

จับฉวย   (อธิคตํ)  ของภิกษุนั้นวา  "เรามีอยู" ,  ดังนี้  ก็มีดวย. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุนั้น  ถึงทับจับฉวยวา  "เรามีอยู  (อสฺมีติ)"  

ดังนี้แลว  ลําดับน้ัน   การกาวลงแหงอินทรียทั้งหลาย  ๕  ประการ  ยอมมีขึ้น;  ไดแก 
อินทรียคือ ตา  อินทรียคือหู  อินทรียคือจมูก  อินทรียคือลิ้น  อินทรียคือกาย. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มโน  มีอยู,  ธรรมทั้งหลาย  มีอยู,  อวิชชาธาตุ 
มีอยู. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! เมื่อปุถุชนผูไมไดสดับแลว  เปนผูอันเวทนาอันเกิด 

จากอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว,  ความถึงทับจับฉวย  วา   "เรามีอยู  (อสฺมีติ)"  ดังนี้บาง 
ยอมมีแกเขา  :  วา  "นี้เปนเรา  (อยมหมสฺมีติ)"   ดังนี้บาง  ยอมมีแกเขา: วา  "เราจักมี  
 (ภวิสสํอิติ) “  ดังนี้บาง  ยอมมีแกเขา : วา "เราจักไมมี  (น  ภวิสสํอิติ) “  ดังนี้บาง  ยอมมี 
แกเขา : วา  "เราจักเปนสัตวมีรูป (รูป ภวิสฺสํอิติ)"  ดังนี้บาง  ยอมมีแกเขา : วา "เราจัก 
เปนสัตวไมมีรูป  (อรูป ภวิสฺสํอิติ)"  ดังนี้บาง  ยอมมีแกเขา วา  "เราจักเปนสัตวมีสัญญา 
 (สฺญี  ภวิสฺสํอิติ) "   ดังนี้บาง  ยอมมีแกเขา  วา  "เราจักเปนสัตวฺไมมีสัญญา  (อสฺ  
ภวิสฺสํอิติ)"  ดังนี้บาง ยอมมีแกเขา : วา  "เราจักเปนสัตวมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช 
 (เนวสฺญินาสฺญี  ภวิสฺสํอิติ) "  ดังนี้บาง  ยอมมีแกเขา. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อินทรีย  ทั้งหลาย  ๕  ประการ  ยอมตั้งอยู ในการ 

ถึงทับจับฉวยเหลานั้นนั่นเทียว.  แตวา  ในกรณีที่อวิชชา  เปนสิ่งที่อริยสาวกผูไดสดับ 
ยอมละเสียได  ,  วิชชายอมเกิดขึ้น.  เพราะการเกิดขึ้นแหงวิชชา  โดยการสํารอก 
ไมเหลือแหงอวิชชา  ของอริยสาวกนั้น   ความถึงทับจับฉวยวา  "เรามีอยู"  ดังนี้ก็ดี 
ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น,   วา  "นี้เปนเรา"  ดังนี้ก็ดี  ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น, วา  
”เราจักมี”  ดังนี้ก็ดี  ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น,  วา  "เราจักไมมี"  ดังนี้ก็ดี  ยอมไมมี 
แกอริยสาวกนั ้น;  วา   "เราจักเปนสัตวมีรูป"  ดังนี ้ก ็ดี  ยอมไมมีแกอริยสาวกนั ้น;  
วา  "เราจักเปนสัตวไมมีรูป"  ดังนี้ก็ดี  ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น;  วา  "เราจักเปนสัตว 
มีสัญญา"  ดังนี้ก็ดี  ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น;  วา  "เราจักเปนสัตวไมมีสัญญา"  ดังนี้ 
ก็ดี  ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น;  วา  "เราจักเปนสัตวมีสัญญาก็ไมใชสัญญาก็ไมใช" 
ดังนี้ก็ดี   ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น,  ดังนี้  แล. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๔ ๑๖๖ 

นามรูปกาวลง   เมื่ออนุสัยกอขึ้น ๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาบุคคลยอม  คิด  (เจเตติ)  ถึงสิ่งใดอยู, ยอมดําริ 
 (ปกปฺเปติ)  ถึงสิ่งใดอยู,  และยอมมีจิตปกลงไป  (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู, สิ่งนั้น ยอม 
เปนอารมณ   เพ่ือการตั้งอยูแหงวิญญาณ.  เมื่ออารมณ  มีอยู, ความตั้งขึ้นเฉพาะแหง 
วิญญาณ  ยอมมี,   เมื่อวิญญาณนั้น ตั้งขึ้นเฉพาะ  เจริญงอกงามแลว ,  การกาวลง 
แหงนามรูป  ยอมมี.   เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ,   เพราะมีสฬายตนะ 
เปนปจจัย  จึงมีผัสสะ,  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา,  เพราะมีเวทนาเปน 
ปจจัย  จึงมีตัณหา,  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปทาน,  เพราะมีอุปทานเปน 
ปจจัยจึงมีภพ;   เพราะมีภพเปนปจจัยจึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอม 
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาบุคคลยอมไมคิดถึงสิ่งใด,  ยอมไมดําริถึงสิ่งใด,  

แตเขายังมีใจฝงลงไป  (คือมีอนุสัย)  ในสิ่งใดอยู;  สิ่งนั้น  ก็ยังเปนอารมณ  เพ่ือการ 
ตั้งอยูแหงวิญญาณ.   เมื่ออารมณมีอยู,   ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ  ยอมมี;  
เมื่อวิญญาณนั้น   ตั้งขึ้นเฉพาะ   เจริญงอกงามแลว,   การกาวลงแหงนามรูป  ยอมมี.  
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ,  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  
เพราะมีปสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา,  เพราะ 
มีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน,  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ,  เพราะ 
มีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ,  เพราะมีชาติเปนปจจัย,   ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
 
 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่ ๙  กฬารขัตติยวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.  สํ. ๑๖/๗๙/๑๔๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน 
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๑๖๗วาดวยปฏิจจฯ เกิดไดเสมอเปนประจําวัน 

โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ถาวา  บุคคลยอมไมคิดถึงสิ่งใดดวย,  ยอมไมดําริ 

ถึงสิ่งใดดวย,  และทั้งยอมไมมีใจฝงลงไป  (คือไมมีอนุสัย)  ในสิ่งใดดวย, ในกาลใด,  
ในกาลนั้น  สิ่งนั้น  ยอมไมเปนอารมณ  เพ่ือการตั้งอยูแหงวิญญาณไดเลย.  เมื่ออารมณ 
ไมมี,  ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ  ยอมไมมี,  เมื่อวิญญาณนั้น  ไมตั้งขึ้นเฉพาะ 
ไมเจริญงอกงามแลว,  การกาวลงแหงนามรูป  ยอมไมมี.  เพราะความดับแหงนามรูป 
จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;  เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ;  
เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา,   เพราะมีความดับแหงเวทนา 
จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมี 
ความดับแหงชาติ;   เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล   ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้,   ดังนี้  แล. 

 
ตัณหาเกิดข้ึน เมื่ออนุสัยกอขึ้น๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ถาบุคคลยอมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใดอยู, ยอมดําริ 

 (ปกปฺเปติ)  ถึงสิ่งใดอยู,  และยอมมีใจฝงลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู,  สิ่งนั้น  ยอม 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๑๐ กฬารขัตติวรรค นิทานสังยุตต นิทาน.สํ. ๑๖/๘๐/๑๔๙, ตรัสภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๔ ๑๖๘ 

เปนอารมณ   เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ.  เมื่ออารมณมีอยู.  ความตั้งขึ้นเฉพาะแหง 
วิญญาณยอมมี,  เมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะ   เจริญงอกงามแลว,   เครื่องนําไปสู 
ภพใหม   (นติ   =  ตัณหา)  ยอมมี;  เมื่อเครื่องนําไปสูภพใหม  มี,  การมาการไป (อาคติคติ)  
ยอมมี ,   เมื่อการมาการไปมี ,  การเคลื่อนและการบังเกิด  (จุติ+อุปะปาตะ) ยอมมี ;  
เมื่อการเคลื่อนและการบังเกิด  มี,  ชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวนตอไป : ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาบุคคลยอมไมคิดถึงสิ่งใด, ยอมไมดําริถึงสิ่งใด,  

แต เขายังมี ใจปกลงไปในสิ่ งใดอยู ,   สิ่ งนั้น   ยอมเปนอารมณ   เพื่ อการตั้ งอยูแห ง 
วิญญาณ.  เมื่ออารมณ   มีอยู,  ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ  ยอมมี;  เมื่อวิญญาณนั้น 
ตั้งขึ้นเฉพาะ   เจริญงอกงามแลว,   เครื่องนําไปสูภพใหม   (เนติ=ตัณหา)   ยอมมี,  
เมื่อเครื่องนําไปสูภพใหม  มี, การมาการไป (อาคติคติ)  ยอมมี,  เมื่อการมาการไป มี,  
การเคลื่อนและการบังเกิด  (จุติ+อุปปาตะ)  ยอมมี,   เมื่อการเคลื่อนและการบังเกิด  มี,  
ชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวนตอไป  :  
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ก็ถาวา  บุคคลยอมไมคิดถึงสิ่งใดดวย ,  ยอมไมดําริ 

ถึงสิ่งใดดวย,  และยอมไมมีใจฝงลงไป  (คือไมมีอนุสัย)  ในสิ่งใดดวย,  ในกาลใด;  
ในกาลนั้น  สิ่งนั้น  ยอมไมเปนอารมณ   เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณไดเลย.  เมื่ออารมณ 
ไมมี,   ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ  ยอมไมมี,   เมื่อวิญญาณนั้น   ไมตั้งขึ้นเฉพาะ 
ไมเจริญงอกงามแลว ,  เครื่องนําไปสูภพใหม  (เนติ=ตัณหา)  ยอมไมมี,  เมื่อเครื่องนํา 
ไปสูภพใหม  ไมมี,  การมาการไป  (อาคติคติ)  ยอมไมมี;   เมื่อการมาการไป  ไมมี, 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๑๖๙วาดวยปฏิจจฯ เกิดไดเสมอเปนประจําวัน 

การเคลื่อนและการบังเกิด  (จุติ+อุปปาตะ) ยอมไมมี,  เมื่อการเคลื่อนและการบังเกิด 
ไมมี,   ชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายตอไป  จึงดับสิ้น  :  
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้ ,  ดังนี้ แล. 

 
ภพใหมเกิดข้ึน   เมื่ออนุสัยกอขึ้น๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ถาบุคคลยอมคิด (เจเตติ) ถึงสิ่งใดอยู, ยอมดําริ 

 (ปกปฺเปติ)  ถึงสิ่งใดอยู,  และยอมมีจิตฝงลงไป (อนุเสติ) ในสิ่งใดอยู ,๒  สิ่งนั้น  ยอม 
เปนอารมณ   เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ.  เมื่อารมณ  มีอยู,  ความตั้งขึ้นเฉพาะแหง 
วิญญาณ  ยอมมี,   เมื่อวิญญาณนั้น   ตั้งขึ้นเฉพาะ   เจริญงอกงามแลว,  ความเกิดขึ้นแหง 
ภพใหมตอไป  ยอมมี,   เมื ่อความเกิดขึ ้นแหงภพใหมตอไป  มี,  ชาติชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงเกิดขึ้นครบถวนตอไป : ความเกิดขึ้น 
พรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ถาบุคคลยอมไมคิด  (โน เจเตติ)  ถึงสิ่งใด,  ยอมไม 

ดําริ  (โน ปกปฺเปติ)  ถึงสิ่งใด,   แตเขายังมีใจฝงลงไป (อนุเสติ)  ในสิ่งใดอยู,  สิ่งนั้น 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๘ กฬารขัตติยวรรค นิทานสังยุตต นิทาน.สํ.๑๖/๗๘/๑๔๕, ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน 
๒คําวา  "มีจิตฝงลงไปในสิ่งใด"  ถอดศัพทออกมาจากคําวา  อนุเสติ ซึ่งแปลวานอนตาม กลาวคือ อาการ 
แหงอนุ สัยตามหลักบาลี   ฉฉักกสูตร อุปริ. ม.๑๔/๕๑๗/๘๒๒, ซึ่งมีอยูวาเมื่อเสวยสุขเวทนา แลวเพลิด  
เพลินยินดีก็กอราคานุสัย,  เมื่อเสวยทุกขเวทนา แลวเศราโศกเสียใจรํ่าไร ก็กอปฏิฆานุสัย, เมื่อเสวย  
อทุกขมสุขเวทนา  แลวหลงไมรูตามเปนจริง ก็กออวิชชานุสัย,  ขอนี้หมายความวา  เมื่อจิตกระทําอาการ  
"อนุเสติ"  ในส่ิงใด ยอมหมายถึงการกออนุสัยในสิ่งนั้น ตามชื่อแหงอนุสัยนั้น ๆ จึงสามารถกอภพใหมได,  
ไมเหมือนกับคําวา เจเตติหรือปกปฺเปติ : ตามลําพังความคิดและความดําริลวน ๆ ยอมไมอาจจะกอ 
ภพใหม เวนไดแตจะเปนไปแรงกลาจนถึงขนาดจิตฝงตัวลงไปในอารมณใด จึงจะมีวิญญาณที่สามารถกอ 
ภพใหมได. - คําอธิบายของผูรวบรวม. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๔ ๑๗๐ 

ยอมเปนอารมณ   เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ.   เมื่ออารมณมีอยู,  ความตั้งขึ้นเฉพาะ 
แหงวิญญาณ  ยอมมี,  เมื่อวิญญาณนั้น  ตั้งขึ้นเฉพาะ  เจริญงอกงามแลว  , ความเกิดขึ้น 
แหงภพใหมตอไป  ยอมมี;   เมี่อความเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป  มี,  ชาติชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  ยอมเกิดขึ้นครบถวนตอไป : ความเกิดขึ้น 
พรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกนอภิกษุทั้งหลาย  ก็ถาวา  บุคคลยอมไมคิดถึงสิ่งใดดวย, ยอมไมดําริถึง 

สิ่งใดดวย ,   และยอมไมมีใจฝงลงไป  (โน  อนุเสติ)  ในสิ่งใดดวย,  ในกาลใด, ในกาล 
นั้น  สิ่งนั้น  ยอมไมเปนอารมณ   เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณไดเลย.   เมื่ออารมณไมมี,  
ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ   ยอมไมมี;  เมื่อวิญญาณนั้น  ไมตั้งขึ้นเฉพาะ  ไมเจริญ 
งอกงามแลว ,   ความเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป  ยอมไมมี,   เมื่อความเกิดขึ้นแหงภพใหม 
ตอไป  ไมมี,  ชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายตอไป  จึงดับสิ้น  
: ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้ ,  ดังนี้  แล. 

 
การหยั่งลงแหงวิญญาณเกิดมีข้ึน 

เมื่อเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเปนอัสสาทะ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอัสสาทะ 

(นารักนายินดี)  ในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน๒อยู,  การหยั่งลงแหง 
วิญญาณ  ยอมมี.   เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป,  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย 
จึงมีสฬายตนะ;   เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๙ ทุกขวรรค อภิสมยสังยุตต  นิทาน . สํ. ๑๖/๑๐๙/๒๒๐. ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน. 
๒ดูธรรมอันเปนที่ตั้ งแหงสังโยชน   (สัญโญชนิยธรรม)  ในหมวดที่   ๓ แหงหัวขอวา "นามรูปหยั่ งลง 
เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเปนอัสสาทะ". 
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เวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติ 
เปนปจจัย,   ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนตนไมใหญ  มีรากดิ่งลงไปเบื้องลางดวย 

มีรากแผไปรอบ  ๆ ดวยรากทั้ งหลายเหลานั้น  ลวนแตดูดสิ่ งโอชะขึ้นไปเบื้องบน.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เมื่อเปนอยางนี้   ตนไมใหญซึ่งมีอาหารอยางนั้น  มีเครื่องหลอเลี้ยง 
อยางนั้น  พึงตั้งอยูไดตลอดกาลยาวนาน,  ขอนี้ฉันใด,   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอน้ี 
ก็ฉันนั้น  :  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอัสสทะ  (นารักนายินดี)  ในธรรม 
ทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนอยู,  การหยั่งลงแหงวิญญาณยอมมี .  เพราะมี 
วิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป;   เพราะมีนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ;  เพราะมี  
สฬายตนะเปนปจจัย   จึงมีผัสสะ,   เพราะมีผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา,  เพราะมี 
เวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา,  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะมี 
อุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;   เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน : ความเกิด 
ขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
การหยั่งลงแหงวิญญาณไมมี 

เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเปนอาทีนวะ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอาทีนวะ 

 (โทษอันต่ําทราม)  ในธรรมทั้งหลาย   อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนอยู,  การหยั่งลงแหง 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๙ ทุกขวรรค อภิสมยสังยุตต นิทาน.สํ.๑๖/๑๑๐/๒๒๒, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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วิญญาณ  ยอมไมมี.  เพราะความดับแหงวิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป;  เพราะมี 
ความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ,   เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ 
จึงมีความดับแหงผัสสะ,   เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา;  เพราะมี 
ความดับแหงเวทนา   จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา   จึงมีความ 
ดับแหงอุปาทาน,   เพราะมีความดับแหงอุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ,  เพราะมี 
ความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น : ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!    เปรียบเหมือนตนไมใหญ  มีอยู.   ลําดับน้ัน  บุรุษพึงถือ 

เอาจอบและตะกรามาแลว  บุรุษน้ันพึงตัดตนไมนั้นที่โคน  คร้ันตัดที่โคนแลว  พึงขุดเซาะ;  
ครั้นขุดเซาะแลว  พึงรื้อข้ึนซึ่งรากท้ังหลาย  แมที่สุดเพียงเทากานแฝก.   บุรุษน้ัน  ตัด 
ตนไมนั้นเปนทอนนอยทอนใหญ    ครั้นตัดเปนทอนนอยทอนใหญแลว  พึงผา, คร้ันผา 
แลว  พึงกระทําใหเปนซีก ๆ ,   ครั้นกระทําใหเปนซีก ๆ แลว  พึงผึ่งใหแหงในลมและแดด,  
ครั้นผึ่งใหแหงในลมและแดดแลว  ยอมเผาดวยไฟ;   ครั้นเผาดวยไฟแลว  พึงกระทําให 
เปนขี้เถา;   ครั้นกระทําใหเปนขี้เถาแลว  ยอมโปรยไปตามลมอันพัดจัด  หรือวาพึงใหลอย 
ไปในกระแสน้ําอันเชี่ยว.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   ดวยการกระทําอยางนี้แล  ตนไม 
ใหญนั้น   ก็จะพึงเปนตนไมมีรากอันขาดแลว  เหมือนตนตาลที่ถูกทําลายแลวที่ขั้วแหงยอด 
ถึงแลวซึ่งความไมมีไมเปน  มีความไมงอกอีกตอไปเปนธรรมดา,  ขอนี้ฉันใด;  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ีก็ฉันนั้น :   เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอาทีนวะ  (โทษ 
อันต่ําทราม)  ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนอยู,  การหยั่งลงแหงวิญญาณ 
ยอมไมมี.   เพราะความดับแหงวิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป;  เพราะมีความดับ 
แหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ : เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ  จึงมีความดับ 
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แหงผัสสะ,  เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา,  เพราะมีความดับ 
แหงเวทนา   จึงมีความดับแหงตัณหา;   เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับ 
แหงอุปาทาน;   เพราะมีความดับแหงอุปาทาน   จึงมีความดับแหงภพ ;  เพราะมี 
ความดับแหงภพ  จึงมีควมดับแหงชาติ;   เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้ ,   ดังนี้  แล. 

 
การเกิดแหงโลก   คือการเกิดแหงกระแสปฏิจจสมุปบาท 

ที่เกิดข้ึนในใจคน   ทุกคราวไป๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็การเกิดขึ้น  (สมุทโย) แหงโลก เปนอยางไรเลา  

(การเกิดขึ้นแหงโลก   เปนอยางนี้คือ :-)  
 
เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย,  ซึ่งรูปทั้งหลายดวย,  จึงเกิดจักขุวิญญาณ;  การ 

ประจวบพรอมแหงธรรม ๓  ประการ  (จักษุ+รูป+จักษุวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;   เพราะ 
มีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;   เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะมี 
ตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;   เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ,  เพราะมี 
ภพเปนปจจัยจึงมีชาติ ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงเกิดขึ้นครบถวน :  นี้  คือการเกิดขึ้นแหงโลก. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๔ โยคักเขมิวรรค สฬายตนสังยุตต สฬา.สํ.๑๘/๑๐๘/๑๕๖, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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เพราะอาศัยซึ่งโสตะดวย,   ซึ่งเสียงทั้งหลายดวย,   จึงเกิดโสตวิญญาณ;การ
ประจวบพรอมแหงธรรม   ๓ ประการ (โสตะ+เสียง+โสตวิญญาณ ) นั่นคือผัสสะ;  
เพราะมีผ ัสสะเป นปจจัย    จึงม ีเวทนา,  เพราะม ีเวทนาเป นปจจัย   จึงม ีต ัณหา;  
…ฯลฯ...  เพราะมีชาติเปนปจจัย,   ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส  
ทั้งหลาย   จึงเกิดขึ้นครบถวน:  นี้  คือการเกิดขึ้นแหงโลก. 

 
เพราะอาศัยซึ่งฆานะดวย,  ซึ่งกลิ่นทั้งหลายดวย, จึงเกิดฆานวิญญาน;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการ (ฆานะ  + กลิ่น + ฆานวิญญาณ)  นั่นคือ ผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา...ฯลฯ...  
เพราะมีชาติเปนปจจัย,   ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิด 
ขึ้นครบถวน :  นี้ คือการเกิดขึ้นแหงโลก  

 
เพราะอาศัยซึ ่งชิวหาดวย,  ซึ ่งรสทั ้งหลาย   จึงเก ิดชิวหาวิญญาณ ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ  (ชิวหา + รส + ชิวหาวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;   เพราะมีเวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา ;...ฯลฯ..  
เพราะมีชาติเปนปจจัย,   ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโมทนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิด 
ขึ้นครบถวน :  นี้ คือการเกิดขึ้นแหงโลก 

 
เพราะอาศัยซึ่งกายดวย,  ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายดวย จึงเกิดกายวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ (กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ) นั่นคือผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา ;  
...ฯลฯ... เพราะมีชาติเปนปจจัย,   ชรามรณะ   โสกปริเทวะทุกขะโมมนัสอุปายาส 
ทั้งหลาย   จึงเกิดขึ้นครบถวน :   นี้  คือการเกิดขึ้นแหงโลก 
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เพราะอาศัยซึ่งมโนดวย,  ซึ่งธัมมารมณทั้งหลายดวย,  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  
การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (มโน + ธัมมารมณ  + มโนวิญญาณ) นั่นคือ 
ผัสสะ ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมี เวทนา;  เพราะมี เวทนาเปนปจจัย   จึงมี 
ตัณหา;  เพราะมีต ัณหาเป นป จจัย  จึงม ีอุปาทาน ;  เพราะม ีอ ุปาทานเป นปจจัย 
จึงมีภพ ;  เพราะมีภพเปนปจจัย   จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปยาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน:  นี้คือการเกิดขึ้น 
แหงโลก. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เหลานี้แล    คือการเกิดขึ้นแหงโลก. 
 

การดับแกโลก   คือการดับแหงกระแสปฏิจจสมุปทาท 
ที่ดับลงในใจคน   ทุกคราวไป๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็การดับลง (อตฺถงฺคโม) แหงโลก เปนอยางไรเลา?  

 (การดับลงแหงโลก  เปนอยางนี้คือ:- ) 
 
เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย,  ซึ่งรูปทั้ งหลายดวย  จึงเกิดจักขุวิญญาณ ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการ  (จักษุ  + รูป + จักษุวิญญาณ) นั่นคือผัสสะ 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา.  เพราะ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นแหละ,   จึงมีความดับ 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่ ๔ โยคักเขมิวรรค สฬายตนสังยุตต สฬา.สํ. ๑๘/๑๐๘/๑๕๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๔ 

 

๑๗๖ 

แหงอุปาทาน;   เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับ 
แหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริ- 
เทวะทุกขะโทมนัสอุปยาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น:  ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้   นี้ คือการดับลงแหงโลก 

 
เพราะอาศัยซึ่งโสตะดวย,  ซึ่งเสียงทั้งหลายดาน  จึงเกิดโสตวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ (โสตะ + เสียง + โสตวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมี  เวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา.  เพราะ 
คว ามจ างคล ายดับ ไป ไมเห ลือ ตัณ ห านั ้น นั ่น แหล ะ ,   จึง มีค ว าม ดับ  
อุปาทาน; ...ฯลฯ...  นี้  คือการดับลงแหงโลก 

 
เพราะอาศัยซึ่งฆานะดวย, ซึ่งกลิ่นทั้งหลายดวย, จึงเกิดฆานวิญญาน;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการ (ฆานะ  + กลิ่น + ฆานวิญญาณ)  นั่นคือ ผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา. เพราะ 
คว ามจ างคล ายดับ ไป ไมเห ลือ ตัณ ห านั ้น นั ่น แหล ะ ,   จึง มีค ว าม ดับ  
แหงอุปาทาน; ...ฯลฯ...  นี้  คือการดับลงแหงโลก 

 
เพราะอาศัยซี่งชิวหาดวย  ซึ่งรสทั้งหลายดวย  จึงเกิดชิวหาวิญญาณ ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ (ชิวหา + รส + ชิวหาวิญญาณ) นั่นคือผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา.  เพราะ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั ้นนั ่นแหละ ,   จึงมีความดับ 
แหงอุปทาน;...ฯลฯ... นี้คือการดับลงแหงโลก 
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๑๗๗วาดวยปฏิจจฯ เกิดไดเสมอเปนประจําวัน 

เพราะอาศัยซึ่งกายดวย  ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายดาน  จึงเกิดกายวิญญาณ;  
การประจวบพรอมแหงธรรม ๓  ประการ (กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ) นั่นคือ 
ผัสสะ;   เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา;  เพราะมี เวทนาเปนปจจัย  จึงมี 
ตัณหา .   เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นแหละ ,  
จึงมีความดับแหงอุปาทาน;...ฯลฯ...  นี้ คือการดับลงแหงโลก. 

 
เพราะอาศัยซึ่งมโนดวย,   ซึ่งธัมมารมณทั้งหลายดวย,  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓ ประการ  (มโน + ธัมมารมณ  + มโนวิญญาณ) นั่นคือ 
ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา.   เพราะมี เวทนาเปนปจจัย จึงมี 
ตัณหา .  เพราะความจายคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นแหละ ,  
จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  
เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล 
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น : ความดับลงแหง 
กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้.   นี้ คือการดับลงแหงโลก. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหลานี้แล คือการดับลงแหงโลก. 
 

หมวดที่สี่ จบ 
-------------------- 
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หมวด ๕ 
วาดวย  ปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งแสดงการเกิดดับ 

แหงกิเลสและความทุกข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๙ 
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กฏอิทัปปจจยตา:  หัวใจปฏิจจสมุปบาท. 
 

อิมสฺมึ สติ  อิทํ โหติ 
เมื่อส่ิงนี้ มี        ส่ิงนี้ ยอมมี 
อิมสฺสุปฺปาทา      อิทํ อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น. 
 

อิมสฺมมึ อสติ   อิทํ น โหติ 
เมื่อส่ิงนี้ ไมมี       ส่ิงนี้ ยอมไมมี 

อิมสฺส นิโรธา    อิทํ นิรุชฺฌติ 
เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป. 

 
(ม.ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑, นิทาน. สํ. ๑๖/๘๔/๑๕๔,....) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๘๑ 
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ลําดับเรื่องเฉพาะหมวด 
สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ หมวดที่ ๕ 
วาดวย ปฏิจจสมุปบาทซึ่แสดงการเกิดดับ 

แหงกิเลสและความทุกข 
 (มี ๑๕ เรื่อง) 

 
มีเรื่อง :  ทรงแสดงอัตตวาทุปาทานในลักษณะแหงปฏิจจสมุปบาท—เวทนาใน  

ปฏิจจสมุปบาทใหเกิดอนุสัยสาม--ปฏิจจสมุปบาทแหงการเกิดสังขาร ๔ ประเภท-- 
การดับตัณหาเสียไดกอนแตจะเกิดอุปาทาน—การส้ินกรรมตามแบบของปฏิจจสมุปบาท  
--อายตนะยังไมทําหนาที่ปญจุปาทานขันธก็ยังไมเกิด--ปญจุปาทานขันธเพิ่งจะมี 
เมื่อเกิดเวทนาในปฏิจจสมุปบาท--การเกิดแหงโลกคือการเกิดแหงปฏิจจสมุปบาท-- 
ทุกขเกิดเพราะเห็นอุปาทานิยธรรมโดยความเปนอัสสาทะ—ทุกขเกิดเพราะเห็นสัญโญ- 
ชนิยธรรมโดยความเปนอัสสาทะ--แดนเกิดดับแหงทุกข-โรค-ชรามรณะ--การดับ 
แหงโลกคือการดับแหงปฏิจจสมุปบาท--ปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสอยางเขาใจงายที่สุด-- 
ทุกขดับเพราะเห็นอุปาทานิยธรรมโดยความเปนอาทีนวะ—ทุกขดับเพราะเห็นสัญโญชนิย- 
ธรรมโดยความเปนอาทีนวะ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๒ 
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 ๑๘๓

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
หมวดที่ ๕ 

วาดวย  ปฏิจจสมปุบาทซึ่งแสดงการเกิดดับ 
แหงกเิลสและความทุกข 

----------------- 
ทรงแสดงอัตตวาทุปาทานในลกัษณะแหงปฏิจจสมปุบาท 
(ในธรรมวนิัยนี้ มีการบัญญัติอุปาทานสี ่โดยสมบูรณ)๑ 

 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! อุปาทานทั้งหลาย ๔ อยางเหลานี้ มีอยู, สี่อยาง 

เหลาไหนเลา? สี่อยางคือ กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน  สีลัพพัตตุปาทาน  อัตตวา- 
ทุปาทาน. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑ จูฬสีหนาทสูตร  มู.ม.  ๑๒/๑๓๒,  ๑๓๔/๑๕๖,  ๑๕๗, ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. มีการเปรียบเทียบ 
ความสมบูรณ  และไมสมบูรณ   ระหวางธรรมวินัยนี้กับลัทธิภายนอก  ทั้งในการบัญญัติธรรมและการ 
ประพฤติธรรม. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๕ 

 

๑๘๔ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! สมณพราหมณบางพวก ปฏิญาณวา เปนผูกลาว 
ความรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง ปฏิญาณอยู,  แตสมณพราหมณเหลานั้น หาไดบัญญัติ 
ความรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม กลาวคือ บัญญัติอยูแตความรอบรูซ่ึง 
กามุปาทาน หาบัญญัติความรอบรูซึ่งทิฏุปาทาน ซึ่งสีลัพพัตตุปาทาน ซึ่งอัตตวา- 
ทุปาทานไม.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา? ขอน้ันเพราะสมณพราหมณเหลานั้น ยอมไมรู 
ฐานะ(อุปาทาน)ทั้งสามเหลานี้ตามที่เปนจริง... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! สมณพราหมณบางพวก ปฏิญาณตัววา เปนผูกลาว 

ความรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง ปฏิญาณอยู,  แตสมณพราหมณเหลานั้น หาไดบัญญัติ 
ความรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม กลาวคือ บัญญัติอยูแตความรอบรูซ่ึง 
กามุปาทาน  ซ่ึงทิฏุปาทาน ...ฯลฯ... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! สมณพราหมณบางพวก ปฏิญาณตัววา เปนผูกลาว 

ความรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง ปฏิญาณอยู,  แตสมณพราหมณเหลานั้น หาไดบัญญัติ 
ความรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม กลาวคือ บัญญัติอยูแตความรอบรูซ่ึงกามุ 
ปาทาน  ซ่ึงทิฏุปาทาน  ซ่ึงสีลัพพัตตุปาทาน ...ฯลฯ... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในธรรมวินัย  (อันมีการบัญญัติอุปาทานไมครบถวน 

ทั้ง ๔ ประการ)เห็นปานนี้,  ความเลื่อมใสในพระศาสดาก็ดี, ความเลื่อมใสในธรรมก็ดี,  
การกระทําใหบริบูรณในศีลก็ดี, ความเปนที่รักที่พอใจกันในหมูสหธัมมิกก็ดี,  เหลานี้  
เราตถาคตกลาววา ไมเปนไปโดยชอบ .  ขอนั ้นเพราะเหตุไรเลา?  ดูกอนภิกษุ 
ทั ้งหลาย !  ขอนั ้นเพราะเหตุว า ความเลื ่อมใสเปนตน  นั ้น  เป นไปในธรรมวิน ัย 
อันบุคคลกลาวไวชั่วแลว, อันบุคคลใหรูทั่วถึงอยางชั่วแลว, ไมเปนธรรมนํา 
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๑๘๕วาดวยการเกิดดับแหงกิเลสและความทุกข 

สัตวออกจากทุกข,  ไมเปนไปเพื่อความสงบรํางับ,  มิใชเปนธรรมที่พระสัมมา 
สัมพุทธเจาประกาศแลว. 

...   ...   ...   ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูกลาวความ 

รอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง ปฏิญาณอยู,ยอมบัญญัติความรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบ 
คือ  ยอมบัญญัติความรอบรูซ่ึงกามุปาทาน ซ่ึงทิฏุปาทาน  ซ่ึงสัลัพพัตตุปาทาน 
ซ่ึงอัตตวาทุปาทาน. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! ในธรรมวินัย (ที่มีการบัญญัติอุปาทานครบถวนทั้ง  ๔  ประการ)  

เห็นปานนี้,  ความเลื่อมใสในพระศาสดาก็ดี,  ความเลื่อมใสในธรรมก็ดี,   การกระทํา 
ใหบริบูรณในศีลก็ดี,   ความเปนที่ รักที่พอใจกันในหมูสหธัมมิกก็ดี, เหลานี้  เราตถาคต 
กลาววา  เปนไปโดยชอบ .  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา? ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย! ขอน้ัน 
เพราะเหตุวา ความเลื่อมใสเปนตน นั้น เปนสิ่งที่เปนไปในธรรมวินัย อันเรากลาวดีแลว,  
อันเราใหรูทั่วถึงแลว,  เปนธรรมนําสัตวออกจากทุกข,  เปนไปพรอมเพื่อความ 
สงบรํางับ,   เปนธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศแลว. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อุปาทาน  ๔ อยางเหลานี้ มีอะไรเปนเหตุใหเกิด 

 (นิทาน)? มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด  (สมุทย)? มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด (ชาติก)? มีอะไร 
เปนแดนเกิด (ปภว)? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปาทาน  ๔ อยางเหลานี้ มีตัณหาเปนเหตุ 
ใหเกิด  มีตัณหาเปนเครื่องกอใหเกิด มีตัณหาเปนเครื่องกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ตัณหานี้เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด? มีอะไร 
เปนเครื่องกอใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  ตัณหา  มีเวทนาเปนเหตุใหเกิด  มีเวทนาเปนเครื่องกอใหเกิด  มีเวทนาเปน 
เครื่องกําเนิด  มีเวทนาเปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เวทนานี้เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด? มีอะไร 

เปนเครื่องกอใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  เวทนา  มีผัสสะเปนเหตุใหเกิด  มีผัสสะเปนเครื่องกอใหเกิด  มีผัสสะเปน 
เครื่องกําเนิด  มีผัสสะเปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ผัสสะนี้เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด? มีอะไร 

เปนเครื่องกอใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  ผัสสะ  มีสฬายตนะเปนเหตุใหเกิด  มีสฬายตนะเปนเครื่องกอใหเกิด 
มีสฬายตนะเปนเครื่องกําเนิด  มีสฬายตนะเปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สฬายตนะานี้เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  

อะไรเปนเครื่องกอให เกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  สฬายตนะ  มีนามรูปเปนเหตุใหเกิด  มีนามรูปเปนเครื่องกอใหเกิด 
มีนามรูปเปนเครื่องกําเนิด  มีนามรูปเปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นามรูปนี้เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด? มีอะไร 

เปนเครื่องกอใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุ 
ทั ้งหลาย!  นามรูป   มีวิญญาณเปนเหตุใหเกิด   มีวิญญาณเปนเครื ่องกอใหเกิด 
มีวิญญาณเปนเครื่องกําเนิด  มีวิญญาณเปนแดนเกิด. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็วิญญาณนี้เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด? มีอะไร 
เปนเครื่องกอให เกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!วิญญาณ  มีสังขารเปนเหตุใหเกิด  มีสังขารเปนเครื่องกอใหเกิด  มีสังขาร 
เปนเครื่องกําเนิด  มีสังขารเปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สังขารทั้งหลายเหลานี้เลา  มีอะไรเปนเหตุให 

เกิด? มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สังขารทั้งหลาย  มีอวิชชาเปนเหตุใหเกิด  มีอวิชชาเปนเครื่อง 
กอใหเกิด    มีอวิชชาเปนเครื่องกําเนิด  มีอวิชชาเปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  อวิชชาเปนสิ่งที่ภิกษุละไดแลว 

วิชชาเปนสิ่งที่ เกิดขึ้นแลว;  ในกาลนั้น  ภิกษุนั้น  ยอมไมยึดมั่นซึ่งกามุปาทาน,  ยอม 
ไมยึดมั่นซึ่งทิฏุปาทาน,  ยอมไมยึดมั่นซึ่งสีลัพพัตตุปาทาน,  ยอมไมยึดมั่นซึ่งอัตต 
วาทุปาทาน;  (ทั้งนี้)  เพราะการสํารอกเสียไดหมดซึ่งอวิชชา,  เพราะการเกิดขึ้นแหง 
วิชชา:  เมื ่อไมยึดมั ่น  (คือไมมีอุปาทาน)  อยู ,  ยอมไมสะดุ ง;  เมื ่อไมสะดุ ง,  
ยอมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียว.๑  เธอนั้นยอมรูชัดวา  "ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรย 
อันเราไดอยูจบแลว,  กิจท่ีตองทําไดทําสําเร็จแลว,  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิได 
มีอีก"  ดังนี้. 

 
หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษ าจงสั ง เกต   จน เห็ น ลึ กลงไปถึ งว า   การ 

ไมปรินิพพานเฉพาะตนนั้น  เพราะยังมีกิ เลสที่ เปนเหตุใหสะดุ ง,  กลาวคืออุปาทานขอที่   ๔  
โดยเฉพาะนั่นเอง;    และการละอุปาทานขอที่  ๔  นี้  ยังมีความสําคัญในสวนที่จะทําหมูคณะ 

 
 

                                                
๑คํานี้   บาลีวา  ปจฺจตฺตฺ เว  ปรินิพฺพายติ ;  อรรถกถา  (ปปญจสูทนี   ภาค  ๒  หนา  ๒๕)  อธิบายวา 
ยอมปรินิพพาน  ดวยกิเลสปรินิพพาน  ดวยตนเองนั่นเทียว. 
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ใหเรียบรอย,  มีสรณาคมนตั้งมั่น;   และทําใหพุทธศาสนาแปลกไปจากศาสนาอื่น  ที่บัญญัต ิ
อุปาทานไวเพียง  ๓  อยาง;  ดังนั้น  หลักปฏิจจสมุปบาทในพุทธศาสนา  จึงมีความสําคัญ 
เปนพิ เศษ  ในขอที่ทําให รูจักและละเสียได   ซึ่งอุปทานโดยสมบูรณจริง ๆ  ;  และมีความ 
สําคัญที่ตองสังเกตวา  แมจะกลาวเพียงคร่ึงทอน  คือตั้งแตอุปาทานขึ้นไป,  ก็สมบูรณ ;  หรือ 
เปนปฏิจจสมุปบาท  ที่สมบูรณทั้ งสายอยูนั่นเอง,  เพราะจะละอุปาทาน,  หรือละอวิชชา,  
ทุกขก็ดับหมดเทากัน;  เพราะการละอุปาทานนั้น  ละไดดวยการละอวิชชา  นั่นเอง. 

 
เวทนาในปฏิจจสมุปบาท  ใหเกิดอนุสัยสาม๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑)  เพราะอาศัยตาดวย  รูปทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

จักขุวิญญาณ;  การประจวบพรอมดวยแหงธรรม   ๓  ประการ  (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)  
นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนา  อันเปนสุขบาง  เปนทุกขบาง 
ไมใชทุกขไมใชสุขบาง. 

 
บุคคลนั้น  เมื่อสุขเวทนาถูกตองอยู  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ 

เมาหมกอยู;  อนุสัยคือราคะ  ยอมตามนอน  (เพิ่มความเคยชินให)  แกบุคคลนั้น 
 (ตสฺส  ราคานุสโย  อนุเสติ); 

 
เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู  เขายอมเศราโศก  ยอมระทมใจ  ยอมคร่ําครวญ 

ยอมตีอกร่ําไห  ยอมถึงความหลงใหลอยู;  อนุสัยคือปฏิฆะ  ยอมตามนอน  (เพิ่ม 
ความเคยชินให)  แกบุคคลนั้น; 

   
 
 
 
 
 

                                                
๑ ฉฉักกสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๕๑๖/๘๒๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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เมื่อเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุขถูกตองอยู  เขายอมไมรูตามเปนจริง 
ซึ่งเหตุใหเกิดเวทนานั้นดวย  ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนานั้นดวย  ซึ่งอัสสาทะ  (รสอรอย) 
ของเวทนานั้นดวย  ซึ่งอาทีนวะ  (โทษ)  ของเวทนานั้นดวย  ซึ่งนิสสรณะ  (อุบายเครื่อง 
ออกพนไป)  ของเวทนานั ้นดวย;  อนุส ัยคืออวิชชา  ยอมตามนอน   (เพิ ่มความ 
เคยชินให)  แกบุคคลนั้น; 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลนั้นหนอ  ยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนา 

ไมได;  ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไมได;  ยังถอนอวิชชานุสัย 
อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไมได;  เมื่อยังละอวิชชาไมได  และยังทําวิชชาใหเกิดขึ้น 
ไมไดแลว,  เขาจักทําที่สุดแหงทุกข  ในทิฏฐธรรม  (ปจจุบัน)  นี้ได  นั้น;  ขอนี้ไมเปน 
ฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๒)  เพราะอาศัยหูดวย  เสียงทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

โสตวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (หู+เสียง+โสตวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;...(ขอความตอนตอไปนี้  เหมือนขอความที่มีอยูในขอ (๑) อันวาดวยรูป  เรื่อยไปทั้ง ๔  
ยอหน า  จนถึ งตอนท ายขอ   ที่ ว า )…ฯลฯ ...ฯลฯ ...  จักทํ าที่ สุ ดแห งทุกข   ในทิฏฐธรรม   
 (ปจจุบัน)  นี้ได  นั้น;  ขอนี้ไมเปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๓)  เพราะอาศัยจมูกดวย  กลิ่นทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

ฆานวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (จมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;....(ขอความตอนตอไปนี้  เหมือนขอความที่มีอยูในขอ (๑) อันวาดวยรูป  เรื่อยไปทั้ง ๔ 
 ยอหน า  จนถึงตอนทายขอ   ที่ วา )…ฯลฯ ...ฯลฯ ...  จักทํ าที่ สุดแห งทุกข   ในทิฏฐธรรม 
 (ปจจุบัน)  นี้ได  นั้น;  ขอนี้ไมเปนฐานะที่จักมีได. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๔)  เพราะอาศัยลิ้นดวย  รสทั้งหลายดวย  จึงเกิด 
ชิวหาวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;..(ขอความตอนตอไปนี้   เหมือนขอความที่มีอยูในขอ (๑) อันวาดวยรูป  เรื่อยไปทั้ง ๔  
ยอหน า   จนถึ งตอนท ายขอ   ที่ ว า  )…ฯลฯ ...ฯลฯ ...  จักทํ าที่ สุ ดแห งทุ กข   ในทิฏฐธรรม 
 (ปจจุบัน)  นี้ได  นั้น;  ขอนี้ไมเปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๕)  เพราะอาศัยกายดวย  โผฏฐัพพะทั้งหลายดวย 

จึงเกิดกายวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (กาย+โผฏฐัพพะ+ 
กายวิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;...(ขอความตอนตอไปนี้  เหมือนขอความที่มีอยูในขอ (๑) อันวาดวยรูป  
เรื ่อ ย ไปทั ้ง  ๔ ย อ หน า   จนถ ึงต อนท ายข อ   ที ่ว า  )ฯลฯ ...ฯลฯ ...  จ ักทําที ่ส ุด แห งท ุก ข 
ในทิฏฐธรรม  (ปจจุบัน)  นี้ได  นั้น;  ขอนี้ไมเปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๖)  เพราะอาศัยใจดวย  ธัมมารมณทั้งหลายดวย 

จึงเกิดมโนวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ใจ+ธมมารมณ+ 
มโนวิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;...เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนา  อันเปนสุขบาง 
เปนทุกขบาง  ไมใชทุกขไมใชสุขบาง. 

  
บุคคลนั้น  เมื่อสุขเวทนาถูกตองอยู  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ 

เมาหมกอยู;  อนุสัยคือราคะ  ยอมตามนอน  (เพิ่มความเคยชินให)  แกบุคคลนั้น; 
 
เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู  เขายอมเศราโศก  ยอมระทมใจ  ยอมครํ่าครวญ 

ยอมตีอกร่ําไห  ยอมถึงความหลงใหลอยู;  อนุสัยคือปฏิฆะ  ยอมตามนอน  (เพิ่มความ 
เคยชินให)  แกบุคคลนั้น; 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๑๙๑วาดวยการเกิดดับแหงกิเลสและความทุกข 

เมื่อเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุขถูกตองอยู  เขายอมไมรูตามเปนจริง 
ซึ่งเหตุใหเกิดเวทนานั้นดวย  ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนานั้นดวย  ซึ่งอัสสาทะ 
 (รสอรอย)  ของเวทนานั้นดวย  ซึ่งอาทีนวะ  (โทษ)  ของเวทนานั้นดวย  ซึ่งนิสสรณะ 
 (อุบายเครื่องออกพนไป)  ของเวทนานั้นดวย;  อนุสัยคืออวิชชา  ยอมตามนอน  (เพิ่ม 
ความเคยชินให)  แกบุคคลนั้น; 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลนั้นหนอ  ยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนา 

ไมได;  ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไมได;  ยังถอนอวิชชานุสัย 
อันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไมได;  เมื่อยังละอวิชชาไมได  และยังทําวิชชาใหเกิดขึ้น 
ไมไดแลว,  เขาจักทําที่สุดแหงทุกข  ในทิฏฐธรรม  (ปจจุบัน)  นี้ได  นั้น;  ขอนี้ไมเปน 
ฐานะที่จักมีได. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็นวา   เราเคยเข าใจและ 

สอนกันอยูในเวลานี้วา  อนุสัยนั้นคือตะกอน  นอนอยูในสันดานตลอดเวลา  พอไดอารมณ 
ก็ลุกออกมาเปนกิ เลส  โลภะ  โทสะ  โมหะ  แลวกลับไปนอนรออยูตอไปอีก  จนกวาจะได 
อารมณอันใหมอีก  (ในลักษณะอาการของสัสสตทิฏฐิ)  เชนนี้  ดูไมตรงตามพระพุทธภาษิตใน 
สูตรนี้   ซึ่งตรัสวา  เมื่อเสวยเวทนาใด   จึงเกิดอนุ สัยขึ้นตามนอน   (คือเพิ่มความเคยชินใน 
การที่จะเกิดกิ เลสชื่อนั้น ๆ  แกบุคคลนั้น);  และทรงระบุชัดวาบุถุชนธรรมดา  ถาเสวยสุข- 
เวทนา   จะเพิ่ ม   ราคานุ สัย   (แกกิ เลสประเภทโลภะทุกชนิด);  เมื่ อเสวยทุกขเวทนา   จะ 
เพิ ่มปฏ ิฆานุส ัย   (แกก ิเลสประเภทโมหะท ุกชนิด);  เมื ่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา   จะเพิ ่ม 
อวิชชานุ สัย   (แกกิ เลสประเภทโมหะทุกชนิด)  ขอนี้หมายความวา  จะเพิ่มความเคยชิน 
หรือความงายดาย   ในการที่ จะเกิดกิ เลสชื่อนั้น  ๆ  ยิ่ งขึ้นทุกทีนั่นเอง.  และพึงสังเกตเปน 
พิเศษอีกอยางหนึ ่งด วย   วาสําหรับราคานุส ัย   ทรงใชคําว า  "ละ",  ปฏิฆานุส ัย   ใชคําว า  
"บรรเทา",  อวิชชานุ สัย   ใชคําวา  "ถอน ";  ไมพูดคลุมเครือ  เหมือนที่ เราพูดกันเพอ  ๆ  ไป 
จนถึงกับจัดอนุสัยไวในฐานะเปนส่ิงตายตัว  ไมมีการเกิดดับ  เมื่อเสวยหรือหยุดเสวยเวทนา. 
แตอยางไรก็ตาม  ในบางกรณีที่มีการกลาว  อยางรวม  ๆ   ดวยภาษาธรรมดา ๆ ,  ก็ไดตรัสดวยคํา "" 
 (ปหาตพฺ โพ ,  ปหี โน )  รวม กั น ทั้ ง   ๓  อนุ สั ย ก็ มี   เช น บ า ลี   สฬ า .  สํ .  ๑๘/๒๕๔/๓๖๓; 
๑๘/๒๖๒/๓๗๗-๙;  และ  ๑๘/๒๖๕/๓๘๕. 
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ปฏิจจสมุปบาทแหงการเกิดสังขาร  ๔  ประเภท๑ 
(สังขารชนิดที่หนึ่ง  :  ทิฏปรารภขันธหา) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร  เห็นอยูอยางไร  อาสวะทั้งหลาย  

จึงสิ้นไปโดยลําดับ  ไมมีระหวางขั้น? 

[กรณีแหงรูปขันธ] 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกรณีนี้  ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  ไมไดเห็นพระอริยเจา 
ทั้งหลาย  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,  
ไมไดเห็นสัปบุรุษท้ังหลาย  ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  ไมไดรับการแนะนําในธรรม 
ของสัปบุรุษ  ยอมสําคัญเห็นซึ่งรูป  โดยความเปนตน .  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  
การสําคัญเห็นซึ่ งรูปโดยความเปนตนนั้น,  อันใดแล;  การสําคัญเห็นอันนั้นเปน 
สังขาร.๒  ก็สังขารนั้น   มีอะไรเปนเหตุให เกิด?  เปนเครื่องกอให เกิด?  เปนเครื่อง 
กําเนิด?  เปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สังขารนั้น  เปนสิ่งที่ เกิดจากตัณหา 
ซึ่งเกิดขึ้นแลวแกปุถุชนผูมิไดสดับ  ผูอันเวทนาที่ เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยเหตุอยางนี้แล  แมสังขารนั้นก็ไมเที่ยง.  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตง 
แลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมตัณหานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัย 
ปจจัยเกิดขึ้นแลว,    แมเวทนานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว อาศัยปจจัย 

 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๙  ชัชชนิยวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๑๑๖/๑๗๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ภัททสาลมูล 
ปาปาลิเลยยกะ. 

๒ คําวา  "สังขาร"  ในกรณีนี้  หมายถึงความคิดผิดเห็นผิด  ที่ปจจัยปรุงแตงใหเกิดขึ้น,  เชนเกิดจากการไมได 
สดับริยธรรมของพระอริยเจา  เปนตน;    ที่เรียกวา  "สังขาร"  ก็เพราะเหตุเปนส่ิงที่ปจจัยปรุงแตงนั่นเอง. 
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เกิดขึ้นแลว,  แมผัสสะนั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  
แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้แล  อาสวะทั้งหลาย  ยอมสิ้นไป 
โดยลําดับ  ไมมีระหวางขั้น 
 

ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  จะไมสําคัญเห็นซึ่งรูปโดยความเปนตนก็จริง  แตวา 
เขายอมสําคัญเห็นซ่ึงตนวามีรูป.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การสําคัญเห็นซึ่งตนวามีรูปน้ัน,  
อันใดแล ;  การสําคัญเห็นอันนั้น   เปนสังขาร.  ก็สังขารนั้นมีอะไรเปนเหตุให เกิด?  
เปนเครื่องกอให เกิด?  เปนเครื่องกําเนิด?  เปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  
สังขารนั้น  เปนสิ่งที่เกิดจากตัณหา  ซึ่งเกิดขึ้นแลวแกปุถุชนผูมิไดสดับ  ผูอันเวทนาที่เกิด 
แตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยเหตุอยางนี้แล  แมสังขารนั้น 
ก็ไมเที่ยง.  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมตัณหานั้นก็ไมเที่ยง 
เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมเวทนานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ 
ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมผัสสะนั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว 
อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัย 
ปจจัยเกิดขึ้นแลว,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้แล 
อาสวะทั้งหลาย  ยอมสิ้นไปโดยลําดับ  ไมมีระหวางขั้น. 

 
ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  จะไมสําคัญเห็นซึ่งรูปโดยความเปนตน  ไมสําคัญเห็น 

ซึ่งตนวามีรูปก็จริงแล  แตวาเขายอมสําคัญเห็นซ่ึงรูปในตน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
การสําคัญเห็นซึ่งรูปในตนนั้น,  อันใดแล; การสําคัญเห็นอันนั้น  เปนสังขาร.  ก็สังขาร 
นั้น  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  เปนเครื่องกอใหเกิด?  เปนเครื่องกําเนิด?  เปนแดนเกิด?  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สังขารนั้น  เปนสิ่งที่เกิดจากตัณหา  ซึ่งเกิดขึ้นแลวแกปุถุชนผูมิได 
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สดับ  ผูอันเวทนาที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยเหตุ 
อยางนี้แล  แมสังขารนั้นก็ไมเที่ยง.  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  
แมตัณหานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว    อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,    แมเวทนานั้น 
ก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมผัสสะนั้นก็ไมเที่ยง 
เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ 
ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ 
เห็นอยูอยางนี้แล  อาสวะทั้งหลาย  ยอมสิ้นไปโดยลําดับ  ไมมีระหวางขั้น. 
 

ปุถุชนผูมิไดสดับแลว    จะไมสําคัญเห็นซึ่งรูปโดยความเปนตน  ไมสําคัญเห็น 
ซึ่งตนวามีรูป  ไมสําคัญเห็นซึ่งรูปในตน  ก็จริงแล  แตวาเขายอมสําคัญเห็นซ่ึงตนในรูป.  
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  การสําคัญเห็นซึ่งตนวามี รูปน้ัน,  อันใดแล;  การสําคัญเห็น 
อันนั ้น   เป นส ังขาร .  ก็ส ังขารนั ้น   มีอะไรเป นเหต ุให เก ิด?  เป นเครื ่องก อให เก ิด?  
เปนเครื่องกําเนิด?    เปนแดนเกิด?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สังขารนั้น  เปนสิ่งที่ เกิดจาก 
ตัณหา  ซึ่งเกิดขึ้นแลวแกปุถุชนผูมิไดสดับ  ผูอันเวทนาที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยเหตุอยางนี้แล  แมสังขารนั้นก็ไมเที่ยง.  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตง 
แลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมตัณหานั้นก็ไม เที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว   
อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมเวทนานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัย 
ปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมผัสสะนั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิด 
ขึ้นแลว,  แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้แล  อาสวะทั้งหลาย  ยอมสิ้นไป 
โดยลําดับ  ไมมีระหวางขั้น. 
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(กรณีแหงเวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณขันธ) 
 (ครั้นตรัสขอความในกรณีแหงรูปขันธจบลงดังนี้แลว  ไดตรัสขอความที่สืบ 

เนื่องกันตอไปวา  แมปุถุชนนั้นจะไมสําคัญเห็นรูปขันธโดยอาการทั้ง  ๔  ก็ตาม  เขาก็จะ 
สําคัญเห็นอาการทั้ง  ๔  นั้น  ในเวทนาขันธ...สัญญาขันธ...สังขารขันธ...วิญญาณ- 
ขันธ...ไลกันไปตามลําดับ ๆ ๆ  โดยทํานองเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปขันธ. 

 
ในขันธแตละขันธ  มีอาการอันจะพึงเห็นผิดถึง  ๔  อาการ  คือเห็นขันธโดย 

ความเปนตน  ๑, เห็นตนวามีขันธ  ๑,  เห็นขันธในตน  ๑,  เห็นตนในขันธ  ๑  เมื่ออาการ 
ทั้งสี่นี้ เปนไปในขันธทั้ง  ๕  จึงรวมกันเปน  ๒๐  อาการ,  ทั้ง  ๒๐อาการนี้  รวมกันแลว 
จัดเปนสังขารหมวดที่หนึ่ง. 

ขอความนี้แสดงใหเห็นวา    ปฏิจจสมุปบาททั้งสายรวมอยูในประโยคสั้น 
ประโยคเดียววา  "สังขารเกิดมาจากตัณหาอันเกิดขึ้นแกบุคคลผูถูกตองดวยเวทนาอันเกิด 
จากอวิชชาสัมผัส"  ผูศึกษาพึงทราบไดเองวา  อวิชชามีอยูในขณะแหงการสัมผัส 
ซึ่งทําใหเกิดสังขาร  วิญญาณ  นามรูป  อายตนะ  ครบถวนอยูในสัมผัสน้ัน;  ครั้นเวทนา 
ใหเกิดตัณหาแลว  ก็มีการปรุงแตงสืบตอไปจนเกิดทุกข.  คําวาสังขารในกรณีนี้  หมายถึง  
ปฏิจจสมุปบาททุกอาการก็ได  เพราะมีความหมายเพียงแตวา  เปนอาการของการปรุงแตง 
โดยลักษณะแหงอิทัปปจจยตา  โดยตลอดสายแหงปฏิจจสมุปบาท  นั่นเอง. 

 
สังขารประเภทที่  ๑  นี้  แจกโดยละเอียด  จะเปนสังขาร  ๒๐  ชนิด,  คือแจก 

ตามขันธหา;  แตละขันธมี  ๔  อาการ  คือ  เห็นขันธโดยความเปนตน  ๑,  เห็นตนวา 
มีขันธ  ๑,  เห็นขันธในตน  ๑,  เห็นตนในขันธ  ๑;  รวมเปน  ๒๐  ชนิด  แหงสังขาร. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๕ 

 

๑๙๖ 

สูตรนี้มุ งหมาย  จะแสดงความสิ้นอาสวะ ,  แต ไดแสดงลักษณะแห ง 
สังขารชนิดที่ เปนอกุศล  อยางละเอียดแปลกออกไป  เปนความรูพิ เศษกวาทุกแหง 
สําหรับคําวาสังขาร,  จึงนํามาใสไวในกลุมอันวาดวยการเกิดกิเลส  แทนที่จะใสใน 
หมวดปฏิบัติเพื่อดับทุกข.) - ผูรวบรวม 

 
(สังขารชนิดที่  สอง  :  สัสสตทิฏฐิ) 

ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  จะไมสําคัญเห็นซึ่งรูป,  ซึ่งเวทนา,  ซึ่งสัญญา, ซึ่ง 
สังขาร,  ซึ่งวิญญาณ ,  โดยความเปนตน;  ไมสําคัญเห็นซึ่งตนวามี รูป,  วามีเวทนา,  
วามีสัญญา,  วามีสังขาร,  วามีวิญญาณ,  ไมสําคัญเห็นซึ่งรูป,  ซึ่งเวทนา, ซึ่งสัญญา,  
ซึ่งสังขาร,  ซึ่งวิญญาณ ,  ในตน;  ไมสําคัญเห็นซึ่งตน  ในรูป,  ในเวทนา, ในสัญญา;  
ในสังขาร,  ในวิญญาณ ;  ก็จริงแล,  แตทวาเขายังเปนผูมีทิฏฐิอยางนี้วา "อัตตา 
(ตน)  ก็อันนั้น  โลกก็อันนั้น  เรานั้น  ครั้นละไปแลว  จักเปนผูเที่ยง  (นิจฺโจ) ยั่งยืน   
 (ธุ โว)  เที่ ยงแท   (สสฺสโต)  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา  (อวิปริณามธมฺ โม)."  
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ทิฏฐิดังกลาวนี้ ,  อันใดแล ;  ทิฏฐิอันนั้น   ชื่อวาสัสสตทิฏฐิ.  
สัสตทิฏฐินั้น  เปนสังขาร.  ก็สังขารนั้น  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  เปนเครื่องกอใหเกิด  
เปนเครื่องกําเนิด?  เปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! สังขารนั้น  เปนสิ่งที่ เกิดจาก 
ตัณหา  ซึ่งเกิดขึ้นแลวแกปุถุชนผูมิไดสดับ  ผูอันเวทนาที่เกิดแตอวิชชาสัมผัส  ถูกตอง 
แลว.  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ดวยเหตุอยางนี้แล  แมสังขารนั้นก็ไม เที่ยง.  เปนสิ่ งที่ 
ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมตัณหานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุง 
แตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมเวทนานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว 
อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมผัสสะนั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัย 
เกิดขึ้นแลว,  แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว, 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้แล  อาสวะทั้งหลาย  ยอม 
สิ้นไปโดยลําดับ  ไมมีระหวางขั้น. 

 
หมาย เหต ุผู ร วบ รวม   :  ส ังข ารหมวดที ่ส อ งนี ้  ม ีล ักษณ ะ เป น ปฏ ิจจสม ุป - 

บาท   โดยน ัยะอ ัน เด ียวก ันก ับส ังขารหมวดที ่หนึ ่ง     ค ือสรุปความลงเป นว า     "ส ังขารเก ิดมา 
จากตัณหาอันเกิดขึ้นแกบุคคลผูถูกตองดวยเวทนาอันเกิดจากอวิชชาสัมผัส" 

 
(สังขารชนิดที่  สาม  :  อุจเฉททิฏฐิ) 

 
ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  จะไมสําคัญเห็นซึ่งรูป,  ซึ่งเวทนา,  ซึ่งสัญญา,  ซึ่ง 

สังขาร,  ซึ่งวิญญาณ ,  โดยความเปนตน;  ไมสําคัญเห็นซึ่งตนวามีรูป,  วามีเวทนา,  
วามีสัญญา,  วามีสังขาร,  วามีวิญญาณ,  ไมสําคัญเห็นซึ่งรูป,  ซึ่งเวทนา,  ซึ่งสัญญา,  
ซึ่งสังขาร,  ซึ่งวิญญาณ,  ในตน;  ไมสําคัญเห็นซึ่งตน  ในรูป,  ในเวทนา,  ในสัญญา,  
ในสังขาร,  ในวิญญาณ;  ก็จริงแล,  ทั้งเปนผูไมมีทิฏฐิวา  "อัตตา  (ตน)  ก็อันนั้น  โลกก็อันนั้น 
เรานั้น  ครั้นละไปแลว  จักเปนผูเที่ยง  ยั่งยืน  เที่ยงแท  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา.  
ดังนี้;  ก็จริงแล  แตทวา  เขายังเปนผูมีทิฏฐิอยางนี้วา  "เราไมพึงมีดวย;  ของเราไม 
พึงมีดวย;  เราจักไมมีดวย;  ของเราจักไมมีดวย";  ดังนี้  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  
ทิฏฐิดังกลาวนี้,  อันใดแล;  ทิฏฐิอันนั้นชื่อวาอุจเฉททิฏฐิ.  อุจเฉททิฏฐินั้นเปนสังขาร.  
ก็สังขารนั้น  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  เปนเครื่องกอใหเกิด?  เปนเครื่องกําเนิด?  เปนแดนเกิด?  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สังขารนั้น  เปนสิ่งที่ เกิดจากตัณหา  ซึ่งเกิดขึ้นแลวแกปุถุชน 
ผูมิไดสดับ    ผูอันเวทนาที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวย 
เหตุอยางนี้แล  แมสังขารนั้นก็ไมเที่ยง.  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิด 
ขึ้นแลว,  แมตัณหานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  
แมเวทนานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมผัสสะนั้น 
ก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง 
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เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อบุคคล 
รูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้แล  อาสวะทั้งหลาย  ยอมสิ้นไปโดยลําดับ  ไมมีระหวางขั้น. 

 
หมาย เหต ุผู ร วบ รวม   :  ส ังข ารหมวดที ่ส ามนี ้  ม ีล ักษณ ะ เป นปฏ ิจจสม ุป - 

บาท   โดยน ัยะอ ัน เด ียวกันกับสังขารหมวดที ่หนึ ่ง   คือสรุปความลงเป นว า   "สังขารเก ิดมา 
จากตัณหาอันเกิดขึ้นแกบุคคลผูถูกตองดวยเวทนาอันเกิดจากอวิชชาสัมผัส" 

 
(สังขารชนิดที่  สี่  :  ลังเลในพระสัทธรรม) 

 
ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  จะไมสําคัญเห็นซึ่งรูป,  ซึ่งเวทนา,  ซึ่งสัญญา,  ซึ่ง 

สังขาร,  ซึ่งวิญญาณ ,  โดยความเปนตน;  ไมสําคัญเห็นซึ่งตนวามีรูป,  วามีเวทนา,  
วามีสัญญา,  วามีสังขาร,  วามีวิญญาณ, ไมสําคัญเห็นซึ่งรูป,  ซึ่งเวทนา,  ซึ่งสัญญา,  
ซึ่งสังขาร,  ซึ่งวิญญาณ,  ในตน;  ไมสําคัญเห็นซึ่งตน  ในรูป,  ในเวทนา,  ในสัญญา,  
ในสังขาร,  ในวิญญาณ ;  เปนผู ไมมีทิฏฐิวา  "อัตตาก็อันนั้น  โลกก็อันนั้น  เรานั้น 
ครั้นละไปแลว  จักเปนผูเที่ยง  ยั่งยืน  เที่ยงแท  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา.ดังนี้;  
ทั้งผูไมมีทิฏฐิวา  "เราไมพึงมีดวย;  ของเราไมพึงมีดวย;  เราจักไมมีดวย;  ของเราจัก 
ไมมีดวย";  ดังนี ้ก็จริงแล  แตทวาเขายังเปนผูมีความสงสัย  (กงฺขี)  มีความลังเล 
 (วิจิกิจฺฉี)  ไมถึงความมั่นใจในพระสัทธรรม  (อนิฏงฺคโต  สทฺธมฺเม).  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  ความเปนผูมีความสงสัย  มีความลังเล  ไมถึงความมั่นใจ  ในพระสัทธรรมนั้น,  
อันใดแล ;  อันนั ้นเป นสังขาร.  สังขารนั ้น   มีอะไรเปนเหตุใหเก ิด?  เป นเครื ่องกอ 
ใหเกิด?  เปนเครื่องกําเนิด?  เปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สังขารนั้น  เปนสิ่งที่ 
เกิดจากตัณหา  ซึ่งเกิดขึ้นแลวแกปุถุชนผูมิไดสดับ  ผูอันเวทนาที่เกิดแตอวิชชาสัมผัส 
ถูกตองแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยเหตุอยางนี้แล  แมสังขารนั้นก็ไมเที่ยง.  เปน 
สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมตัณหานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัย 
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ปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมเวทนานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตง 
แลว  อาศัยปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมผัสสะนั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัย 
ปจจัยเกิดขึ้นแลว,  แมอวิชชานั้นก็ไมเที่ยง  เปนสิ่งที่ปจจัยปรุงแตงแลว  อาศัยปจจัยเกิด 
ขึ้นแลว,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้แล  อาสวะ 
ทั้งหลาย  ยอมสิ้นไปโดยลําดับ  ไมมีระหวางขั้น. 

 
หมาย เหต ุผู ร วบ รวม   :  ส ังขารหมวดที ่สี ่นี ้  ม ีล ักษณ ะเป นปฏ ิจจสม ุปบาท 

โดยน ัยะอันเด ียวกันก ับสังขารหมวดที ่หนึ ่ง   คือสรุปความลงเป นวา   "สังขารเก ิดมาจากตัณหา 
อันเกิดขึ้นแกบุคคลผูถูกตองดวยเวทนาอันเกิดจากอวิชชาสัมผัส"   

 
การดับตัณหาเสียไดกอนแตจะเกิดปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!เราจักแสดง  ซึ่งความไมตั้งอยูไดแหงทุกข  แกพวกเธอ 

ทั้งหลาย.  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงขอความนั้น  จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  เราจัก 
กลาวบัดนี้. 

 
ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว,  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัส 

ถอยคําเหลานี้วา:- 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ความไมตั้งอยูไดแหงทุกข  เปนอยางไรเลา? 
 
(๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยตาดวย  รูปท้ังหลายดวย  จึงเกิดจักขุ- 

วิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)  นั่นคือ 
 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๓  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๘๖-๗/๑๖๑,  ๑๖๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน. 
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ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  
เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั ้นนั ่นแหละ,  จึงมีความดับ 
แหงอ ุปาทาน ;  เพราะมีความดับแหงอ ุปาทาน   จึงม ีความดับแหงภพ ;  เพราะ 
ม ีความด ับแห งภพ   จ ึงม ีความด ับแห งชาต ิ;  เพราะม ีความด ับแห งชาต ินั ่นแล 
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น : ความดับลงแหง 
กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้.  นี้คือ  ความไมตั้งอยูไดแหงทุกข 
 

 (๒)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยหูดวย  เสียงทั้งหลายดวย  จึงเกิด 
โสตะวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (โสตะ+เสียง+โสตะวิญญาณ)  
นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย    จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมี 
ตัณหา ;  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั ้นนั ่นแหละ ,  
จึงความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ ;  
เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล 
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น : ความดับลงแหง 
กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้.  นี้คือ  ความไมตั้งอยูไดแหงทุกข 

 
(๓)ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยจมูกดวย  กลิ่นทั้งหลายดวย,  จึงเกิด 

ฆานวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (จมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ)  
นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึง 
มีตัณหา ;  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั ้นนั ่นแหละ ,  
จึงความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะ 
มีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  
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๒๐๑วาดวยการเกิดดับแหงกิเลสและความทุกข 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น:  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมี  ดวยอาการอยางนี้   นี้คือ  ความไมตั้งอยูไดแหงทุกข. 

 
(๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยลิ้นดวย  รสท้ังหลายดวย,  จึงเกิด 

ชิวหาวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ)  
นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา;  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นแหละ, 
จึงความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ; 
เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล 
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหง 
กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้  นี้คือ  ความไมตั้งอยูไดแหงทุกข. 

 
(๕)   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยกายดวย  โผฏฐัพพะทั้งหลายดวย,  

จึงเกิดกายวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (กาย+โผฏฐัพพะ+ 
กายวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปน 
ปจจัย   จึงมีตัณหา ;  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั ้น 
นั่นแหละ,  จึงความดับแหงอุปาทาน;   เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความ 
ดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับ 
แหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความ 
ดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้  นี้คือ  ความไมตั้งอยูไดแหงทุกข. 

 
(๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะอาศัยใจดวย,  ธัมมารมณทั้งหลายดวย,  

จึงเกิดมโนวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ใจ+ธัมมารมณ+ 
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มโนวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนา 
เปนปจจัย   จึงมีตัณหา ;  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหา 
นั้นแหละ,  จึงมีความดับแหงอุปทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปทาน  จึงมีความ 
ดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับ 
แหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น:  
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. นี้คือ  ความไมตั้งอยูได 
แหงทุกข. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหลานี้แล  คือความไมตั้งอยูไดแหงทุกข. 
 
การสิ้นกรรม  ตามแบบของปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนวัปปะ!  ถาทานจะพึงยินยอมขอท่ีควรยินยอม  และคัดคานขอท่ีควร 

คัดคาน  ตอเรา.  อนึ่ง  ทานไมรูความแหงภาษิตของเราขอใด  ทานพึงซักถามเราใน 
ขอน้ัน  ใหยิ่งขึ้นไปวา  ขอน้ีเปนอยางไร  เนื้อความแหงภาษิตขอน้ี  เปนอยางไรเลาทาน 
ผูเจริญ?  ดังนี้แลวไซร  การสนทนาระหวางเราทั้งสอง  ก็จะพึงมีได. 

 
ครั้นวัปปะศากยะ  ไดตกลงยินยอมในขอนั้นแลว,  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสขอความดังตอไปนี้:-  
 
ดูกอนวัปปะ!  ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร?  คือ  อาสวะทั้งหลาย 

เหลาใดเกิดขึ้นเพราะกายสมารัมภะเปนปจจัย  แลวทําความคับแคนเรารอน; 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๕  มหาวรรค  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๖๘/๑๙๕,  ตรัสแกวัปปศากยะ  ที่นิโครธาราม. 
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๒๐๓วาดวยการเกิดดับแหงกิเลสและความทุกข 

เมื่อบุคคลเวนขาดแลวจากกายสมารัมภะ,  อาสวะทั้งหลาย  อันทําความคับแคน 
เรารอนเหลานั้น  ยอมไมมี  :  บุคคลนั้น  ยอมไมกระทําซึ่งกรรมใหมดวยและ 
ยอมกระทํากรรมเกาที่ถูกตองแลว  ๆ  ใหสิ้นไปดวย.  ปฏิปทาเปนเครื่องสิ้นกรรม 
อยางนี้  เปนธรรมอันผูปฏิบัติพึงเห็นเอง  ไมรูจักเกา  ไมประกอบดวยสากล  ควรเรียกกัน 
มาดู   พึงนอมเขามาในตน  เปนธรรมที่ผู รูทั้ งหลายพึงรูได เฉพาะตน.  ดูกอนวัปปะ!  
อาสวะทั้งหลาย  อันเปนไปเพื่อทุกขเวทนา  จะพึงไหลไปตามบุรุษ  ในกาลตอไปเบ้ืองหนา 
เนื่องมาแตฐานะใดเปนเหตุ  ทานยอมรูซึ่งฐานะนั้นหรือไม?  ("ขอน้ันหามิไดพระเจาขา!") 

 
ดูกอนวัปปะ!  ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร?  คือ  อาสวะทั้งหลาย 

เหลาใด  เกิดขึ้นเพราะวจีสมารัมภะเปนปจจัย  แลวทําความคับแคนเรารอน;  
เมื่อบุคคลเวนขาดแลวจากวจีสมารัมภะ,  อาสวะทั้งหลาย  อันทําความคับแคน 
เรารอนเหลานั้น  ยอมไมมี:  บุคคลนั้น  ยอมไมกระทําซึ่งกรรมใหมดวย  และ 
ยอมกระทํากรรมเกาที่ถูกตองแลว ๆ  ใหสิ้นไปดวย.  ปฏิปทาเปนเครื่องสิ้นกรรม 
อยางนี้  เปนธรรมอันผูปฏิบัติพึงเห็นเอง  ไม รูจักเกา  ไมประกอบดวยสากล  ควรเรียกกัน 
มาดู   พึงนอมเขามาในตน   เปนธรรมที่ผู รูทั้ งหลายพึงรูได เฉพาะตน.   ดูกอนวัปปะ!  
อาสวะทั้ งหลาย   อันเปนไปเพื่ อทุกขเวทนา   จะพึ งไหลไปตามบุ รุษ   ในกาลตอไป 
เบื้องหนาเนื่องมาแตฐานะใดเปนเหตุ  ทานยอมรูซึ่งฐานะนั้นหรือไม?  ("ขอน้ัน  หามิได 
พระเจาขา!") 

 
ดูกอนวัปปะ!  ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร?  คือ  อาสวะทั้งหลาย 

เหลาใด  เกิดขึ้นเพราะมโนสมารัมภะเปนปจจัย  แลวทําความคับแคนเรารอน;   เมื่อ 
บุคคลเวนขาดแลวจากมโนสมารัมภะ,  อาสวะทั้งหลาย  อันทําความคับแคนเรา 
รอนเหลานั้น  ยอมไมมี:  บุคคลนั้น  ยอมไมกระทําซ่ึงกรรม  ใหมดวยและยอม 
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กระทํากรรมเกาที่ถูกตองแลว ๆ  ใหสิ้นไปดวย.  ปฏิปทาเปนเครื่องสิ้นกรรมอยางนี้ 
เปนธรรมอันผูปฏิบัติพึงเห็นเอง  ไมรูจักเกา  ไมประกอบดวยสากล  ควรเรียกกันมาดู 
พึงนอมเขามาในตน  เปนธรรมที่ผู รูทั้งหลายพึงรูไดเฉพาะตน.  ดูกอนวัปปะ!  อาสวะ 
ทั้งหลาย  อันเปนไปเพื่อทุกขเวทนา  จะพึงไหลไปตามบุ รุษ  ในกาลตอไปเบ้ืองหนา 
เนื่องมาแตฐานะใดเปนเหตุ  ทานยอมรูซึ่งฐานะนั้นหรือไม?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจา 
ขา!") 

 
ดูกอนวัปปะ!  ทานจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร?  คือ  อาสวะทั้งหลาย 

เหลาใด  เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเปนปจจัย  แลวทําความดับแคนเรารอน;  เพราะการ 
เกิดขึ้นแหงวิชชา  เพราะความสํารอกออกเสียไดหมดซึ่งอวิชชา,  อาสวะทั้งหลาย 
อันทําความคับแคนเรารอนเหลานั้น  ยอมไมมี:  บุคคลนั้น  ยอมไมกระทําซ่ึง 
กรรมใหมดวยและยอมกระทํากรรมเกาที่ถูกตองแลว ๆ  ใหสิ้นไปดวย.  ปฏิปทา 
เปนเครื่องสิ้นกรรมอยางนี้  เปนธรรมอันผูปฏิบัติพึงเห็นเอง  ไม รูจักเกา  ไมประกอบ 
ดวยกาล  ควรเรียกกันมาดู  พึงนอมเขามาในตน  เปนธรรมที่ผู รูทั้งหลายพึงรูไดเฉพาะตน.  
ดูกอนวัปปะ!  อาสวะทั้งหลาย   อันเปนไปเพื่อทุกขเวทนา  จะพึงไหลไปตามบุ รุษ 
ในกาลตอไปเบื้องหนาเนื่องมาแตฐานะใดเปนเหตุ  ทานยอมรูซึ่งฐานะนั้นหรือไม?  
 ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!") 

 
ดูกอนวัปปะ!  เมื่อภิกษุมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้แลว  สตตวิหารธรรม๑ 

ทั้งหลาย ๖  ประการ  ก็เปนอันวาภิกษุนั้นถึงทับแลว:  ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว 
 
 
 

                                                
๑สตตวิหารธรรม  ในที่นี้  หมายความวา  มีสติสัมปชัญญะติดตอกันไป  ในการสัมผัสทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย 
ใจ  ไมเกิดยินดียินรายขึ้นมาได  อยางติดตอกัน  ไมมีเวลาเผลอ.  เมื่อมีสติควบคุมส่ิงทั้ง  ๖  นี้ไวได  อยาง 
ติดตอกันเชนนี้  การเปนอยูอยางนี้  ก็เรียกไดวา  "สตตวิหารธรรม  ๖  ประการ". 
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ไมเปนผูดีใจ  ไมเปนผูเสียใจ  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะอยู;  ฟงเสียง 
ด วย โสตะแล ว ...,  รู ส ึก กลิ ่น ด ว ยฆ านะแล ว ...,   ลิ ้ม รสด วยช ิวห าแล ว ...,  
ถูกตองสัมผัสผิวหนังดวยผิวกายแลว...,  รูสึกธัมมารมณดวยมโนแลว   ไมเปนผู 
ดีใจ   ไมเปนผูเสียใจ  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะอยู.  ภิกษุนั้น  เมื่อ 
เสวยดวยเวทนามีกายเปนที่สุดรอบอยู  ยอมรูชัดวา  เราเสวยซึ่งเวทนา  มีกายเปนที่สุด 
รอบอยู;  เมื่อเสวยซึ่งเวทนามีชีวิตเปนที่สุดรอบอยู  ยอมรูชัดวา  เราเสวยซึ่งเวทนา 
มีชีวิตเปนที่สุดรอบอยู ;  เธอยอมรูชัดวา  "เวทนาทั้ งหลายทั้ งปวง  อันเราไม 
เพลิดเพลินแลว  จักเปนของเย็นในอัตตภาพนี้นั่นเทียว  จนกระทั่งถึงที่สุดรอบ 
แหงชีวิต  เพราะการแตกทําลายแหงกาย"  ดังนี้. 

 
ดูกอนวัปปะ  เปรียบเหมือนเงายอมปรากฏเพราะอาศัยเสาสดมภ  (ถูณะ)  

ลําดับน้ัน  บุรุษถือเอามาซึ่งจอบและตะกรา  เขาตัดซึ่งเสานั้นที่โคน  ครั้นตัดที่โคนแลว 
พึงขุด  ครั้นขุดแลว  พึงรื้อซ่ึงรากทั้งหลาย  ไมใหเหลือแมที่สุดสักแตวาเทาตนแฝก.  บุรุษ 
นั้น  พึงตัดซึ่งเสานั้นใหเปนทอนนอยทอนใหญ  ครั้นตัดซึ่งเสานั้นใหเปนทอนนอยทอน 
ใหญแลว  พึงผา;  ครั้นผาแลว  พึงจักใหเปนซีกเล็ก ๆ  ;  ครั้นจักใหเปนซีกเล็ก ๆ  แลว 
พึงผึ่งใหแหงในลมและแดด ;  ครั้นผึ่งใหแหงในลมและแดดแลว  พึงเผาดวยไฟ ;  
ครั้นเผาดวยไฟแลวพึงทําใหเปนผงเถาถาน;  ครั้นทําใหเปนผลเถาถานแลว  พึงโปรย 
ไปในกระแสลมอันพัดจัด  หรือวาพึงใหลอยไปในกระแสอันเชี่ยวแหงแมน้ํา.  ดูกอน 
วัปปะ!  เงาอันใด  ที่อาศัยเสาสดมภ  เงาอันนั้นยอมถึงซึ่งความมีมูลเหตุอันขาดแลว 
ถูกกระทําเหมือนตาลมีขั้วยอดอันดวน  กระทําใหถึงความไมมี  มีอันไมบังเกิดขึ้นตอไป 
เปนธรรมดา,  นี้ฉันใด; 

 
ดูกอนวัปปะ!  ขอน้ีก็ฉันนั้น  กลาวคือ  เมื่อภิกษุมีจิตหลุดพนโดยชอบอยาง 

นี้แลว  สตตวิหารธรรมทั้งหลาย  ๖  ประการ  ก็เปนอันวาภิกษุนั้นถึงทับแลว:  ภิกษุนั้น 
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เห็นรูปดวยจักษุแลวไมเปนผูดีใจ  ไมเปนผูเสียใจ  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะอยู;  
ฟงเส ียงด วยโสตะแล ว ...;  รู ส ึกกลิ ่นด วยฆานะแล ว ..;  ลิ ้มรสดวยช ิวหาแล ว  
...;  ถูกต องส ัมผ ัสผ ิวหน ังด วยผ ิวกายแล ว ...;  รู ส ึกธ ัมมารมณ ด วยมโนแล ว 
ไมเปนผูดีใจ  ไมเปนผูเสียใจ  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะอยู.  ภิกษุนั้น  เมื่อเสวย 
ซึ่งเวทนามีกายเปนที่สุดรอบอยู  ยอมรูชัดวา  เราเสวยซึ่งเวทนา  มีกายเปนที่สุดรอบอยู;  
เมื่อเสวยซึ่งเวทนามีชีวิตเปนที่สุดรอบอยู  ยอมรูชัดวา  เราเสวยซึ่งเวทนามีชีวิตเปนที่ 
สุดรอบอยู ;  เธอยอมรูช ัดวา  "เวทนาทั ้งหลายทั ้งปวง  อันเราไม เพลิดเพลินแลว 
จักเปนของเย็นในอัตตภาพนี้นั่นเทียว  จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแหงชีวิต  เพราะการแตก 
ทําลายแหงกาย"  ดังนี้. 

 
ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  วัปปศากยะผูเปนสาวกแหงนิครนถ  ไดกราบทูล 

วา  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการกําไร  พึงเลี้ยงลูกมาไวขาย  เขาไมไดกําไรดวย   
เปนผูมีสวนแหงความลําบากเดือดรอนอยางยิ่งดวย,  นี้ฉันใด;  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขอนี้ก็ฉันนั้น  คือ 
ขาพระองคผูตองการดวยประโยชน   ไดเขาไปคบหาซึ่งนิครนถทั้งหลายผูออนดวยปญญา.  ขาพระองคนั้น 
ไมไดกําไรดวยเปนผูมีสวนแหงความลําบากเดือดรอนอยางยิ่งดวย.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ตั้งแตวันนี้ 
เปนตนไป  ขาพระองคขอโปรยเสียซึ่งความเลื่อมใสในนิครนถทั้งหลายผูออนดวยปญญา  ในกระแสลมอันพัด 
จัด  หรือวาลอยเสียซึ่งความเลื่อมใสนั้น  ในกระแสอันเชี่ยวแหงแมน้ํา.  ขาแตพระองคผูเจริญ!วิเศษนัก   
พระเจาขา!  วิเศษนัก  พระเจาขา!  ขาแตพระองคผูเจริญ!  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําอยูหรือ 
วาเปดของที่ปดอยู  หรือวาบอกหนทางใหแกบุคคลผูหลงทางหรือวาจุดประทีปอันโพลงขึ้น  ดวยน้ํามัน  ไว 
ในที่มืด  ดวยความหวังวา  ผูมีจักษุทั้งหลายจักไดเห็นรูปทั้งหลาย  ฉันใด;  ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา 
ประกาศแลว  โดยปริยายเปนอเนก  ก็ฉันนั้น.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคขอถึงซึ่งพระผูมีพระภาค 
ดวย  ซึ่งพระธรรมดวย  ซึ่งพระสงฆดวย  วาเปนสรณะ.  ขอพระผูมีพระภาคเจา  จงทรงถือวา  ขาพระองค 
เปนอุบาสกผูถึงสรณะแลว  จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป  จนตลอดชีวิต",   ดังนี้  แล. 

 
หมายเหตุผูรวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  การส้ินกรรมที่แม 

จริงนั้น  เปนการสิ้นไปในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท  คือเมื่อไมมีกาย-วจี-มโนสมารัมภะ 
หรืออว ิชชาอ ันเป นเหต ุให เก ิดอาสวะ   อันเป นอาการที ่เห ็นได   รู ส ึกได   ดวยตนเอง   ใน 
ทิฏฐธรรมนี้  โดยเฉพาะในขณะที่ความคับแคนเรารอนระงับลง   เมื่อหยุดเสียไดซึ่งกายสมา 
รัมภะเปนตน  แมเพียงในปฏิจจสมุปบาท  สายหนึ่ง ๆ  เรียกวาเปนการสิ้นกรรมไปคราวหนึ่ง 
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ได .  เมื่ อปฏิจจสมุปบาท   ไม อาจจะเกิดขึ้ นได อีก   ก็ เป นการสิ้ นกรรมที่ ถาวร;   ไมควรจะ 
หมายถึงเรื่องอะไร ๆ   หลังจากตายแลวเพียงอยางเดียว,  แตหมายความวา  เมื่อจิตไมมีการปรุง 
แตงเปนอุปาทาน   หรือเปนภพขึ้นมาไดแลว  กรรมใหมก็ เปนอันไมกระทํา  กรรมเกาก็ เปน 
อันส้ินสุดไป   เพราะไมมี ส่ิงที่ เรียกวา  ภพ   หรือ   ชาติ   ในปจจุบันนี้   ที่จะเปนแดนใหกรรม 
ทําหนาที่ใหผล  จึงถือวาส้ินกรรม  ในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท  นั่นเอง. 

 
อายตนะยังไมทําหนาที่ 

ปญจุปาทานขันธ  ก็ยังไมเกิด๑ 
 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนอวกาศถูกแวดลอมปดกั้นไว 

แลว  (สวนหนึ่ง)  โดยอาศัยไมดวย  เถาวัลยดวย  ดินเหนียวดวย  หญาดวย  ยอม 
ถึงซึ่งการนับวา  "เรือน "  ดังนี้  ฉันใด ;  ดูกอนทานผูมีอายุทั้ งหลาย!  อวกาศถูก 
แวดลอมปดกั้นไวแลว  (สวนหนึ่ง)  โดยอาศัยกระดูกดวย  เอ็นดวย  เนื้อดวย  หนังดวย 
ยอมถึงซึ่งการนับวา  "รูป  (กาย)"  ดังนี้;  ฉันนั้น. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  แมหากวา,  จักษุ  (ตา)  อันเปนอายตนะ 

ภายใน  เปนของไมแตกทําลาย,  และรูปท้ังหลายอันเปนอายตนะภายนอก  ก็ยังไม 
มาสูคลอง  (แหงจักษุ),  ทั้งสมันนาหารจิต๒  อันเกิดจากอายตนะ  ๒  อยางนั้น  ก็ไมมี, 

 
 
 
 

                                                
๑มหาหัตถิปโทปมสูตร  มู.ม.  ๑๒/๓๕๘/๓๔๖,  พระสารีบุตรกลาวแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ เชตวัน.  ขอความนี ้
มิใชพุทธภาษิต  เพราะเปนคําพระสารีบุตร;  แตสามารถอธิบายพระพุทธภาษิตไดดี,  จึงยกมาใสประกอบ 
ในฐานะเปนอภิธรรมแท. 

๒สมันนาหารจิต  คือจิตที่ละภวังคขึ้นมากําหนดอารมณ ที่มากระทบทางทวารนั้น ๆ  มีอวิชชา,  หรือ 
ความปราศจากสติ,  หรือปราศจากวิชชาในวิมุตติ,  ประกอบอยู. 
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แลวไซร;  ความปรากฏแหงสวนของวิญญาณ  อันเกิดจากอายตนะ  ๒  อยางนั้น 
ก็ยังจะไมมีกอน. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!   แมหากวา,  จักษุอันเปนอายตนะภายใน 

เปนของไมแตกทําลาย,  และรูปท้ังหลายอันเปนอายตนะภายนอก  ก็มาสูคลอง 
 (แห งจ ักษ ุ);  แตว าสม ันนาหารจ ิต   อันเก ิดจากอายตนะ๒  อยางนั ้น   ก็ไม ม ี,  
แลวไซร;  ความปรากฏแหงสวนของวิญญาณ  อันเกิดจากอายตนะ  ๒  อยางนั้น 
ก็ยังจะไมมีอยูนั่นเอง 

 
ดูก อนท านผู มี อายุทั้ งหลาย !ก็แต ว า  ในกาลใดแล   จักษุ อั น เป น 

อายตนะภายในนั่นเทียว  เปนของไมแตกทําลาย,  และรูปทั้งหลายอันเปนอายตนะ 
ภายนอก  ก็มาสูคลอง  (แหงจักษุ);  ทั้งสมันนาหารจิต  อันเกิดจากอายตนะ๒  อยาง
นั้ น 
ก็มีดวย,  แลวไซร;  เมื่อเปนดังนี้  ความปรากฏแหงสวนของวิญญาณ  อันเกิด 
จากอายตนะ  ๒  อยางนั้น  ยอมมี  ในกาลนั้น. 

 
รูปใด   (ที่ เปนของเกิดรวม)   แหงสมันนาหารจิตอันเกิดแลวอยางนั้น,  

รูปน้ัน  ยอมถึงซึ่งการสังเคราะหในรูปูปาทานขันธ;   เวทนาใด  (ที่เปนของเกิดรวม)  
แหงสมันนาหารจิตอันเกิดแลวอยางนั้น,  เวทนานั้น  ยอมถึงซึ่งการสงเคราะหใน 
เวทนูปาทานขันธ;  สัญญาใด  (ที่เปนของเกิดรวม)  แหงสมันนาหารจิตอันเกิดแลว 
อยางนั ้น,  สัญญานั ้น  ยอมถึงซึ ่งการสงเคราะหในสัญูปาทานขันธ;  สังขาร 
ทั้งหลายเหลาใด  (ที่เปนของเกิดรวม)  แหงสมันนาหารจิตอันเกิดแลวอยางนั้น,  สังขาร 
ทั้งหลายเหลานั ้น  ยอมถึงซึ ่งการสงเคราะหในสังขารูปาทานขันธ;  วิญญาณใด 
 (ที่เปนของเกิดรวม)  แหงสมันนาหารจิตอันเกิดแลวอยางนั้น,  วิญญาณนั้น  ยอมถึง 
ซึ่งการสงเคราะหใน  วิญญาณูปาทานขันธ. 
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ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้วา  ไดยินวา  การสงเคราะห  การประชุมพรอม   
การรวมหมูกัน  แหงอุปาทานขันธทั้ง  ๕  เหลานี้  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้.   

 
ก็แล  คํานี้  เปนคําที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลววา  "ผูใดเห็นปฏิจจ- 

สมุปบาท,ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม;   ผูใดเห็นธรรม,   ผูนั้นชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท" 
ดังนี้   ธรรมทั้งหลายเหลานี้  ชื่อวา  ปฏิจจสมุปปนนธรรม;  กลาวคือ  ปญจุปาทานขันธ 
ทั้งหลาย. 

 
ธรรมใด  เปนความเพลิน  เปนความอาลัย  เปนความติดตาม  เปน 

ความสยบมัวเมาในอุปาทานขันธทั ้งหลาย  ๕  ประการเหลานี ้;  ธรรมนั ้น  ชื ่อวา 
ทุกขสมุทัย  (เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข); 

 
ธรรมใด  เปนความนําออกซึ่งฉันทราคะ  เปนความละขาดซึ่งฉันทราคะ  

ในอุปาทานขันธทั้งหลาย  ๕  ประการ  เหลานี้;  ธรรมนั้น  ชื่อวา  ทุกขนิโรธ  (ความ 
ดับไมเหลือแหงทุกข)  ดังนี้. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!   ดวยการปฏิบัติมีประมาณเพียงเทานี้แล  

คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาเปนสิ่งที่ภิกษุประพฤติกระทําใหมากแลว. 
....  ....  ....   .... 

(จบขอความอันเกี่ยวกับอายตนะที่หนึ่ง  คือตากับรูป  ดังนี้แลว  ตอไปนี้  เปนขอความที่เกี่ยว 
กับอายตนะที่สองเปนลําดับตอไป  จนถึงอายตนะที่หก  ซึ่งในที่นี้จะละไวดวย...ฯลฯ...  สําหรับอายตนะที่สอง 
ถึงอายตนะที่หา,  แลวจะใสขอความเต็มสําหรับอายตนะที่หก  อีกครั้งหนึ่ง  ขอใหสังเกตจนเขาใจไดตามนี้) 
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  แมหากวา,  โสต  (หู)  อันเปนอายตนะ 
ภายใน  เปนของไมแตก  ทําลาย,  และเสียงทั้งหลายอันเปนอายตนะภายนอก  ก็ยัง 
ไม ม าสู ค ล อ ง   (แห ง โส ต ),...ฯล ฯ ...ฯ ล ฯ ...ฯล ฯ ...  ภ ิกษ ุป ระพ ฤต ิก ร ะทํา 
ใหมากแลว. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  แมหากวา,  ฆาน  (จมูก)  อันเปนอายตนะ 

ภายใน  เปนของไมแตก  ทําลาย,  และกลิ่นทั้งหลายอันเปนอายตนะภายนอก  ก็ยัง 
ไม ม าสู ค ล อ ง   (แห งฆ าน ),...ฯล ฯ ...ฯล ฯ ...ฯล ฯ ...  ภ ิกษ ุป ระพ ฤต ิก ระทํา 
ใหมากแลว. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  แมหากวา,  ชิวหา  (ลิ้น)  อันเปนอายตนะ 

ภายใน  เปนของไมแตก  ทําลาย,  และรสทั้งหลายอันเปนอายตนะภายนอก  ก็ยัง 
ไม ม าสู ค ล อ ง   (แห งช ิวห า ),...ฯล ฯ ...ฯล ฯ ...ฯลฯ ...  ภ ิกษ ุป ระพฤต ิก ระทํา 
ใหมากแลว.  

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  แมหากวา,  กาย  อันเปนอายตนะภายใน 

เปนของไมแตก  ทําลาย,  และโผฏฐัพพะทั้งหลายอันเปนอายตนะภายนอก  ก็ยัง 
ไ ม ม า สู ค ล อ ง   (แ ห ง ก า ย . .ฯ ล ฯ . . .ฯ ล ฯ . . .ฯ ล ฯ . . .   ภ ิก ษ ุป ร ะ พ ฤ ต ิก ร ะ ทํา  
ใหมากแลว. 

....   ....  ....  .... 
 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  แมหากวา,  มโน  (ใจ)  อันเปนอายตนะ 

ภายใน  เปนของไมแตก  ทําลาย,  และธัมมารมณทั้งหลายอันเปนอายตนะภายนอก 
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ก็ยังไมมาสูคลอง  (แหงมโน)  ทั้งสมันนาหารจิต  อันเกิดจากอายตนะ๒  อยางนั้น 
ก็ไมมี ,  แลวไซร;  ความปรากฏแหงสวนของวิญญาณ   อันเกิดจากอายตนะ  ๒  
อยางนั้น  ก็ยังจะไมมีกอน. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  แมหากวา,  มโน  อันเปนอายตนะภายใน 

เปนของไมแตก  ทําลาย,  และธัมมารมณทั้งหลายอันเปนอายตนะภายนอกก็ยังไมมาสู 
คลอง  (แหงมโน)  แตวาสมันนาหารจิต  อันเกิดจากอายตนะ๒  อยางนั้น  ยังไมมี,  
แลวไซร;  ความปรากฏแหงสวนของวิญญาณ  อันเกิดจากอายตนะ  ๒  อยางนั้น 
ก็ยังจะไมมีอยูนั่นเอง. 

 
ดูก อนท านผู มี อายุทั้ งหลาย !  ก็แต ว า ,ในกาลใดแล   มโนอันเป น 

อายตนะภายในนั่นเทียว  เปนของไมแตกทําลาย,  และธัมมารมณทั้งหลายอันเปน 
อายตนะภายนอก  ก็มาสูคลอง  (แหงมโน)  ทั้งสมันนาหารจิต  อันเกิดจากอายตนะ  
๒  อยางนั้นก็มีดวย,  แลวไซร;  เมื่อเปนดังนี้   ความปรากฏแหงสวนของวิญญาณ 
อันเกิดจากอายตนะ  ๒  อยางนั้น  ยอมมี  ในกาลนั้น. 

 
รูปใด   (ที่ เปนของเกิดรวม)   แหงสมันนาหารจิตอันเกิดแลวอยางนั้น 

รูปน้ัน  ยอมถึงซึ่งการสังเคราะหในรูปูปาทานขันธ;   เวทนาใด  (ที่เปนของเกิดรวม)  
แหงสมันนาหารจิตอันเกิดแลวอยางนั้น,  เวทนานั้น  ยอมถึงซึ่งการสงเคราะหใน 
เวทนูปาทานขันธ;  สัญญาใด  (ที่เปนของเกิดรวม)  แหงสมันนาหารจิตอันเกิดแลว 
อยางนั ้น,  สัญญานั ้น  ยอมถึงซึ ่งการสงเคราะหในสัญูปาทานขันธ;  สังขาร 
ทั้ งหลายเหลาใด  (ที่ เปนของเกิดรวม)  แหงสมันนาหารจิตอันเกิดแลวอยางนั้น,  
สังขารทั้งหลายเหลานั้น  ยอมถึงซึ่งการสงเคราะหในสังขารูปาทานขันธ;   วิญญาณใด 
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(ที่เปนของที่เกิดรวม)  แหงสมันนาหารจิตอันเกิดแลวอยางนั้น,  วิญญาณนั้น  ยอมถึง 
ซึ่งการสงเคราะหในวิญญาณูปาทานขันธ. 

 
ภิกษุยอมรูชัดอยางนี้ วา  ไดยินวา  การสงเคราะห   การประชุมพรอม 

การรวมหมูกัน  แหงอุปาทานขันธทั้ง  ๕  เหลานี้  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้.   
 
ก็แล  คํานี้  เปนคําที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลววา  "ผูใดเห็นปฏิจจ- 

สมุปบาท,ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม;   ผูใดเห็นธรรม,   ผูนั้นชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท" 
ดังนี้   ธรรมทั้งหลายเหลานี้  ชื่อวา  ปฏิจจสมุปปนนธรรม;  กลาวคือ  ปญจุปาทาน- 
ขันธทั้งหลาย. 

 
ธรรมใด   เปนความเพลิน   เปนความอาลัย  เปนความติดตาม   เปน 

ความสยบมัวเมาในอุปาทานขันธทั้ งหลาย  ๕  ประการเหลานี้ ;  ธรรมนั้น  ชื่อวา 
ทุกขสมุทัย  (เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข); 

 
ธรรมใด  เปนความนําออกซึ่งฉันทราคะ  เปนความละขาดซึ่งฉันทราคะ  

ในอุปาทานขันธทั้งหลาย  ๕  ประการ  เหลานี้;  ธรรมนั้น  ชื่อวา  ทุกขนิโรธ  (ความ  
ดับไมเหลือแหงทุกข)  ดังนี้. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!   ดวยการปฏิบัติมีประมาณเพียงเทานี้แล 

คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาเปนสิ่งที่ภิกษุประพฤติกระทําใหมากแลว 
ดังนี้  แล. 

 
หมายเหตุผูรวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  คํากลาวของพระ 

สารีบุตรเหลานี้   แสดงให เห็นวา  วิญญาณ ,  หรือปญจุปาทานขันธ  เกิดขึ้นไดอยางไร  และ 
เมื่อไร;  และที่สําคัญที่สุดก็คือวา  การเกิดขึ้นแหงวิญญาณ   หรือปญจุปาทานขันธ   ใน 
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ลักษณะเชนที่กลาวในสูตรนี้   นั่นแหละคือการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทโดยตรง,  กลาวให 
เจาะจงกวานั้นอีก  ก็คือ  เมื่อสมันนาหารจิตเกิดขึ้น   ทางอายตนะใดอายตนะหนึ่ งนั่นเอง.  
การเห็นการเกิดดับอยางนี้   คือเห็นปฏิจจสมุปบาท   หรือทุกขสมุทัย  และทุกขนิ โรธ,  โดย 
พฤตินัย  ก็คือเห็นอริยสัจส่ีโดยแทจริง  ดวยปญญาจักษุ   หรือยถาภูตสัมมัปปญญา,  จึงมีคา 
เทากับเห็นธรรม  หรือเห็นตถาคต. 

 
ใจความสําคัญของเรื่องอยูที่วา  ปฏิจจสมุปบาทตั้งตน  เมื่อสมันนาหารจิตทําหนาที่ทาง 

อายตนะ;  ขอใหกําหนดไว  เปนหลักสําคัญ  เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาท  สืบไป. 
 

ปญจุปาทานขันธเพ่ิงจะมี 
เมื่อเกิดเวทนาในปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  บุคคล  เมื่อไม รูไม เห็น  ซึ่งจักษุ   ตามที่ เปนจริง,  

เมื่อไมรูไมเห็น  ซึ่งรูปทั้งหลาย  ตามท่ีเปนจริง,เมื่อไมรูไมเห็น  ซึ่งจักษุวิญญาณ  ตามท่ี 
เปนจริง,  เมื่อไม รูไมเห็น  ซึ่งจักษุสัมผัส  ตามท่ีเปนจริง,เมื่อไม รูไมเห็น  ซึ่งเวทนา 
อันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  ไมใชทุกขไมใช 
สุขก็ตาม  ตามที่ เปนจริง  แลว;  เขายอมกําหนัดในจักษุ ,  กําหนัดในรูปท้ังหลาย,  
กําหนัดในจักขุวิญญาณ,  กําหนัดในจักขุสัมผัส,  และกําหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะ 
จักขุสัมผัสเปนปจจัย  อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม  ตามที่เปนจริง.  เมื่อ 
บุคคลนั้นกําหนัดแลว  ติดพันแลว  ลุมหลงแลว  จองมองตออัสสาทะอยู,  ปญจุ- 
ปาทานขันธทั้งหลาย  ยอมถึงซ่ึงความกอเกิดตอไป;  และตัณหาของเขาอันเปน 
เครื่องนําไปสูภพใหม  อันประกอบอยูดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน  เปนเครื่อง 
ทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ  ยอมเจริญถึงที่สุด  แกเขา;  ความกระวนกระวาย 

 
 
 
 

                                                
๑สฬายตนวิภังคสูตร  อุปริ.ม.  ๑๔/๕๒๑/๘๒๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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(ทรถ)  แมนทางกาย  ยอมเจริญถึงที่สุด  แกเขา;  ความกระวนกระวาย  แมทางจิตยอมเจริญ 
ถึงที่สุด  แกเขา;  ความแผดเผา  (สนฺตาป)  แมทางกาย  ยอมเจริญถึงที่สุด  แกเขา,  ความ 
แผดเผา  แมทางจิต  ยอมเจริญถึงที่สุด  แกเขา;  ความเรารอน  (ปริฬาห)แมทางกาย 
ยอมเจริญถึงที่สุด  แกเขา,  ความเรารอน  แมทางจิต  ยอมเจริญถึงที่สุด  แกเขา,  บุคคลนั้น 
ยอมเสวยซ่ึงความทุกขอันเปนไปทางกาย  ดวย,  ซ่ึงความทุกขอันเปนไปทางจิต  
ดวย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซึ่งโสตะ  ตามท่ีเปนจริง,  

เมื่อไม รูไมเห็น  ซึ่งเสียงทั้งหลาย   ตามที่ เปนจริง,เมื่อไม รูไมเห็น  ซึ่งโสตวิญญาณ 
ตามที ่เป นจริง,  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...บุคคลนั ้น   ยอมเสวยซึ ่งความทุกขอ ันเป นไป 
ทางกาย  ดวย,  ซ่ึงความทุกขอันเปนไปทางจิต  ดวย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซึ่งฆานะ  ตามที่เปนจริง,  

เมื่อไม รูไมเห็น  ซึ่งกลิ่นทั้งหลาย   ตามที่ เปนจริง,เมื่อไม รูไมเห็น  ซึ่งฆานวิญญาณ 
ตามท่ีเปนจริง,...ฯลฯ...ฯลฯ...บุคคลน้ัน  ยอมเสวยซึ่งความทุกขอันเปนไปทางกาย 
ดวย,  ซ่ึงความทุกขอันเปนไปทางจิต  ดวย.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซึ่งชิวหา  ตามที่เปนจริง,  

เมื่อไม รูไม เห็น  ซึ่งรสทั้งหลาย   ตามท่ีเปนจริง,เมื่อไม รูไม เห็น  ซึ่งชิวหาวิญญาณ 
ตามที ่เป นจริง ,...ฯลฯ ...ฯลฯ ...บุคคลนั ้น   ยอม เสวยซึ ่งความทุกขอ ัน เป น 
ไปทางกาย  ดวย,  ซ่ึงความทุกขอันเปนไปทางจิต  ดวย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไม รูไม เห็น  ซึ่งกาย  ตามที่ เปนจริง,  

เมื่อไมรูไมเห็น  ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลาย  ตามที่เปนจริง,เมื่อไมรูไมเห็น  ซึ่งกายวิญญาณ   
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ตามที ่เป นจริง,...ฯลฯ...ฯลฯ..บุคคลนั ้น   ยอมเสวยซึ ่งความทุกขอ ันเป นไปทาง 
กาย  ดวย,  ซ่ึงความทุกขอันเปนไปทางจิต  ดวย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  บุคคล  เมื่อไม รูไม เห็น  ซึ่งมโน   ตามที่ เปนจริง,  

เมื่อไมรูไมเห็น  ซึ่งธัมมารมณทั้งหลาย  ตามที่เปนจริง,เมื่อไมรูไมเห็น  ซึ่งมโนวิญญาณ 
ตามที่ เปนจริง  เมื่อไม รูไม เห็น  ซึ่งมโนสัมผัส  ตามที่ เปนจริง,  เมื่อไม รูไม เห็น  ซึ่ง 
เวทนาอันเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  ไมใชทุกข 
ไมใชสุขก็ตาม   ตามที่ เปนจริง   แลว;   เขายอมกําหนัดในมโน,   กําหนัดในธัมมารมณ 
ทั้งหลาย,  กําหนัดในมโนสัมผัส,  และกําหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปน 
ปจจัย  อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม  เมื่อบุคคลนั้น 
กําหนัดแลว  ติดพันแลว  ลุมหลงแลว  จองมองตออัสสาทะอยู,  ปญจุปาทานขันธ 
ทั้งหลาย  ยอมถึงซ่ึงความกอเกิดตอไป;  และตัณหาของเขาอันเปนเครื่องนําไปสู 
ภพใหม  อันประกอบอยูดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน   เปนเครื่องทําใหเพลิน 
อยางยิ่งในอารมณนั้น  ๆ  ยอมเจริญถึงที่สุด  แกเขา;  ความกระวนกระวาย  (ทรถ)  
แมทางกาย  ยอมเจริญถึงที่สุด  แกเขา;  ความกระวนกระวาย  แมทางจิตยอมเจริญ  ถึงที่สุด 
แกเขา;  ความแผดเผา  (สนฺตาป)  แมทางกาย  ยอมเจริญถึงที่สุด  แกเขา,  ความแผดเผา 
แมทางจิต  ยอมเจริญถึงที่สุด  แกเขา;  ความเรารอน  (ปริฬาห)แมทางกาย  ยอมเจริญ 
ถึงที่สุด  แกเขา,  ความเรารอน  แมทางจิต  ยอมเจริญถึงที่สุด  แกเขา  บุคคลนั้น  ยอม 
เสวยซึ่งความทุกขอันเปนไปทางกาย  ดวย,  ซ่ึงความทุกขอันเปนไปทางจิต  ดวย. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๕ ๒๑๖ 

การเกิดแหงโลก  คือการเกิดแหงปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดง  ซึ่งความกอขึ้นแหงโลก  แกพวกเธอ 

ทั้งหลาย.  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงความขอน้ัน,  จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  เราจัก 
กลาวบัดนี้. 

 
ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว,  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 

ถอยคําเหลานี้วา:- 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ความกอขึ้นแหงโลก  เปนอยางไรเลา? 
 
(๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยตาดวย  รูปท้ังหลายดวย  จึงเกิด 

จักขุวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)  
นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมี 
ตัณหา;  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  
เพราะมีภพเปนปจจัยจึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวย  :  นี้คือ  ความกอเกิดแหงโลก. 

 
(๒)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยหูดวย  เสียงทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

โสตะวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (โสตะ+เสียง+โสตะวิญญาณ)  
นั่นคือผัสสะ;  ...ฯลฯ...   

 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๔  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๘๗/๑๖๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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(๓)ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยจมูกดวย  กลิ่นทั้งหลายดวย, จึงเกิด 
ฆานวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (จมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ)  
นั่นคือผัสสะ;...ฯลฯ... 

 
(๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยลิ้นดวย   รสท้ังหลายดวย,  จึงเกิด 

ชิวหาวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ)  
นั่นคือผัสสะ;  ...ฯลฯ... 

 
(๕)   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยกายดวย  โผฏฐัพพะทั้งหลายดวย,  

จึงเกิดกายวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (กาย+โผฏฐัพพะ+ 
กายวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  ...ฯลฯ... 

 
(๖)   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   เพราะอาศัยใจดวย,  ธัมมารมณทั้งหลายดวย,  

จึงเกิดมโนวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ใจ+ธัมมารมณ+ 
มโนวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปน 
ปจจัย  จึงมีตัณหา  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปน 
ปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัยจึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  นี้คือ  ความกอเกิดขึ้น 
แหงโลก. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหลานี้แล  คือความกอข้ึนแหงโลก. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๕ ๒๑๘ 

ทุกขเกิดเพราะเห็นอุปาทานิยธรรม 
โดยความเปนอัสสทะ๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติ  เห็นโดยความเปนอัสสาทะ 

 (นารักนายินดี)  ในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน  (อุปาทานิยธรรม)๒  อยู,  
ตัณหายอมเจริญอยางทั่วถึง.  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย   จึงมีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทาน 
เป นป จจัย   จึงม ีภพ ;  เพราะม ีภพเป นป จจ ัยจึงม ีชาต ิ;  เพราะม ีชาต ิเป นป จจัย ,  
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :ความ 
เกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนไฟกองใหญ   พึงลุกโพลงดวยไมสิบ 

เลมเกวียนบาง  ยี่สิบเลมเกวียนบาง  สามสิบเลมเลมเกวียนบาง  สี่สิบเลมเลมเกวียนบาง.  บุรุษ 
พึงเติมหญาแหงบาง  มูลโคแหงบาง  ไมแหงบาง  ลงไปในกองไฟนั้น  ตลอดเวลาที่ควรเติม 
อยูเปนระยะ ๆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้แล  ไฟกองใหญซึ่งมีเครื่อง 
หลอเลี้ยงอยางนั้น  มีเชื้อเพลิงอยางนั้น  ก็จะลุกโพลงตลอดกาลยาวนาน,  ขอน้ีฉันใด;  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติ  เห็นโดยความเปนอัสสาทะ  (นารักนายินดี)  
ในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทานอยู,  ตัณหายอมเจริญอยางทั่วถึง  ฉันนั้น 
เหมือนกัน  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย 
จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ   

 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๒  ทุกขวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๐๒/๑๙๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒ ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน  หรืออุปาทานิยธรรม  คือรูป,  เวทนา,  สัญญา,  สังขาร,  วิญญาณ (ขนฺธ 
สํ .  ๑๗/๒๐๒/๓๐๙);  ตา ,  หู ,  จมูก ,  ล้ิ น ,  กาย ,  ใจ   (สฬา .  สํ .  ๑๘/๑๑๐/๑๖๐);  รูป ,  เสียง, กล่ิน ,  
รส,  โผฏฐัพพะ,  ธัมมารมณ  (สฬา.สํ.๑๘/๑๓๖/๑๙๐).   
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โสก ะป ริ เท วะทุ ก ข ะ โท มนั ส อุ ป าย าสทั้ งห ล าย   จึ ง เกิ ด ขึ้ น ค รบ ถ วน   :ความ เกิ ด ขึ้ น พ ร อ ม 
แหงกองทุกขทั้งส้ินนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้  แล. 

 
หมายเหตุ ผูรวบรวม  :  ยังมี สูตรอีกสูตรหนึ่ง  (คือสูตรที่   ๕  แหงทุกข- 

วรรค   อภิสมยสังยุตต   นิทาน .  สํ .๑๖/๑๐๕/๒๐๖)  แสดงขอธรรมขอเดียวกันกับสูตรขาง 
บนนี้  ตางกันแตอุปมา  :  แทนที่จะอุปมาดวยไฟกองใหญมีเชื้อเพลิงมาก  ดังในสูตรขางบนนี ้
แตทรงอุปมาดวยตนไมใหญ   มีรากมั่นคง  เหมือนอุปมาในหัวขอวา  "จิตสัตวยุ งเปนปม 
เพราะไมเห็นแจงปฏิจจสมุปบาท"  

 
อนึ่ง  ยังมี สูตรอีกสูตรหนึ่ ง  (สูตรที่   ๖  ทุกขวรรค  อภิสมยสังยุตต   นิทาน.  สํ .  

๑๖/๑๐๖/๒๑๐)  มีใจความเหมือนสูตรขางบนนี้ทุกประการ  ผิดกันแตวาทรงเริ่มตนสูตรดวยคํา 
อุปมา  แลวจึงกลาวถึงขอธรรมซึ่งเปนตัวอุปไมย. 

 
ทุกขเกิด  เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 

โดยความเปนอัสสาทะ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติ  เห็นโดยความเปนอัสสาทะ 

(นารักนายินดี)  ในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน๒  อยู,  ตัณหายอมเจริญอยาง 
ทั่วถึง.  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  
เพราะมีภพเปนปจจัยจึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกข 
ทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๓  ทุกขวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๐๓/๒๐๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒ดูธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน   (สัญโญชนิยธรรม)  ในหมวดที่   ๓  แหงหัวขอวา  "นามรูปหยั่งลง 
เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเปนอัสสาทะ" 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๕ ๒๒๐ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนประทีปนํ้ามัน  พึงลุกอยูไดเพราะอาศัย 
ซึ่งน้ํามันดวย  ซึ่งไสดวย;  บุรุษพึงเติมน้ํามัน  พึงเปลี่ยนไส  ใหใหมอยู,  ตลอดเวลาที่ควร 
เติมท่ีควรเปลี่ยนอยูทุกระยะ ๆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้แล  ประทีป 
น้ํามัน  ซึ่งมีเครื่องหลอเลี้ยงอยางนั้น  มีเชื้อเพลิงอยางนั้น  ก็จะลุกโพลงตลอดกาล 
ยาวนาน,  ขอนี้ฉันใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติ  เห็นโดยความ 
เปนอัสสาทะ  (นารักนายินดี)  ในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนอยู,  ตัณหายอม 
เจริญอยางทั่วถึง.   ฉันนั้นเหมือนกัน.  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย   จึงมีอุปาทาน;  เพราะ 
มีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัยจึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปน 
ปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน:  
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้  แล. 

 
หมายเหตุผูรวบรวม  :  ยังมีสูตรอีกสูตรหนึ่ง  (คือสูตรที่  ๔  แหงทุกข- 

วรรค  อภิสมยสังยุตต   นิทาน.  สํ.๑๖/๑๐๔/๒๐๔)  มีขอความเหมือนสูตรขางบนนี้ทุกประการ 
ผิดกันแตวาทรงเริ่มตนสูตรดวยคําอุปมากอน  แลวจึงกลาวถึงขอธรรมซึ่งเปนตัวอุปไมย. 

 
อนึ่ง  ยังมีสูตรอีกสูตรหนึ่ง  (สูตรที่  ๗  ทุกขวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.๑๖/  

๑๐๗/๒๑๒)  แสดงขอธรรมอยางเดียวกันกับสูตรขางบนนี้   ตางกันแตอุปมา  :  แทนที่ จะ 
อุปมาดวยประทีปน้ํามันดังในสูตรขางบนนี้  แตทรงอุปมาดวยตนไมยังออนอยู  มีผูคอยพรวน 
ดิน  รดน้ํา  ใสปุย  จึงเจริญเติบโต. 

 
แดนเกิดดับแหงทุกข-โรค-ชรามรณะ๑ 

(สูตรที่หนึ่ง  :  อายตนะภายใน  หก) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การเกิดขึ้น  (อุปฺปาโท)  การตั้งอยู  (ฐิติ)  การเกิดโดยยิ่ง 

 (อภินิพพนฺติ)  การปรากฏ  (ปาตุภาโว)  แหงจักษุ,  อันใด;  อันนั้นเปนการเกิดขึ้นแหง 

                                                
๑สูตรทั้ งสิบสูตร  แหงอุปปาทสังยุตต   ขนฺธ.  สํ .  ๑๗/๒๘๓-๒๘๗/๔๗๙-๔๙๘,  ตรัสแกภิกษุทั้ งหลาย 
ที่เชตวัน. 
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๒๒๑วาดวยการเกิดดับแหงกิเลสและความทุกข 

ทุกข,  เปนการตั้งอยูแหงโรค  (สิ่งซึ่งมีปรกติเสียบแทง)  ทั้งหลาย,  เปนการปรากฏออก 
แหงชราและมรณะ.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และการดับไมเหลือ  (นิโรโธ)  การเขาไปสงบระงับ 

 (วูปสโม)  การถึงซึ่งความตั้งอยูไมได  (อตฺถงฺคโม)  แหงจักษุ,  อันใด;  อันนั้น  เปน 
ความดับไมเหลือแหงทุกข,  เปนการเขาไปสงบระงับแหงโรคทั้งหลาย,  เปนการถึง 
ซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงชราและมรณะ.   

(ขอความในกรณีแหงจักษุเปนอยางไร  ขอความในกรณีแหงโสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  มโน 
ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่ออายตนะแตละอยาง ๆ   เทานั้น.  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็น 
วาจักษุ  โสตะ  เปนตนเหลานี้  ดับไปไดโดยที่คนไมตองตาย;  ดังนั้น  คําวาจักษุเปนตนนั้นมิไดหมายถึง 
ดวงตา  ตามปรกติ  แตหมายถึงดวงตาที่ทําหนาที่ของตา  แลวหยุดไปครั้งหนึ่ง ๆ   เรียกวาจักษุเกิดขึ้นจักษ ุ
ดับไป  โดยที่คนไมตองเกิดใหมหรือตายลงโดยรางกาย;  และยังจะเห็นไดชัดตอไปอีกวา  ขอที่วาการตั้งอยู 
แหงจักษุ  เปนการตั้งอยูแหงโรคทั้งหลายนั้น  หมายถึงความเสียดแทงของกิเลสที่เกิดขึ้นจากการที่ตาเห็นรูป;  
และการปรากฏแหงจักษุ  คือ  การปรากฏแหงชราและมรณะนั้น  หมายความวา  การเห็นทางตา  ทําใหปญหาอัน 
เกิดแตชราและมรณะปรากฏขึ้น  ในขณะนั้นนั่นเอง.  ทั้งหมดนี้  มีอาการแหงปฏิจจสมุปบาทซอนอยูในนั้น 
ครบทุกอาการ  นับตั้งแตอวิชชาไปจนถึงกองทุกขทั้งส้ิน.  ตัวอยาง  เชน  ตาเกิดเปนตาขึ้นมา   เพราะการเห็น 
รูปแลวเกิดจักขุวิญญาณ   อันทําใหเกิดการสัมผัสดวยอํานาจแหงอวิชชา  (อวิชชาสัมผัส)  ซึ่งยอมเปนการปรุง 
แตง  (สังขาร)  อยูในตัวมันเองทุกระยะ  จึงไดมีเวทนา  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  ชาติ  ชราและความทุกข  ทุกครั้ง 
ที่มีการกระทบทางอายตนะเชนนี้.) 

 
(สูตรที่สอง  :  อายตนะภายนอก  หก) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู  การเกิดโดยยิ่ง  การปรากฏ 

แหงรูปทั้งหลาย,  อันใด;  อันนั้นเปนการเกิดขึ้นแหงทุกข,  เปนการตั้งอยูแหงโรค 
ทั้งหลาย,  เปนการปรากฏออกแหงชราและมรณะ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และการดับไมเหลือ  การเขาไปสงบระงับ  การถึงซึ่ง 

ความตั้งอยูไมไดแหงรูปทั้งหลาย,  อันใด;  อันนั้น  เปน  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  เปน 
การเขาไปสงบระงับแหงโรคทั้งหลาย,  เปนการถึงซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงชราและมรณะ. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๕ ๒๒๒ 

(ขอความในกรณีแหงรูป   เปนอยางไร   ขอความในกรณีแหงเสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณ  ก็เปนอยางนั้น  เหมือนกันทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่ออายตนะแตละอยาง ๆ เทานั้น.  ผูศึกษา 
พึงสังเกตใหเห็นวา  รูป  เสียง  เปนตน  เหลานี้  เกิดดับอยูทุกคราวที่ตาเห็นรูป,  หูไดยินเสียง  เปนตน  ทุก 
คราวไปเสร็จกิจครั้งหนึ่ง  เรียกวาดับไปครั้งหนึ่ง.  เพราะทํางานรวมกันกับอายตนะภายใน  จึงมีการเกิดดับ 
พรอมกัน  เปนเหตุใหเกิดทุกข  ใหตั้งอยูแหงโรค  ใหชราและมรณะปรากฏ  หรือใหมีการดับไปแหงส่ิงเหลานั้น 
ในลักษณะอยางเดียวกันกับที่กลาวแลวในสูตรที่หนึ่ง.) 

 
(สูตรที่  สาม  :  วิญญาณ  หก) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู  การเกิดโดยยิ่ง  การปรากฏ 

แหงจักขุวิญญาณ,  อันใด;  อันนั้นเปนการเกิดขึ้นแหงทุกข,  เปนการตั้งอยูแหงโรค 
ทั้งหลาย,  เปนการปรากฏออกแหงชราและมรณะ.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และการดับไมเหลือ  การเขาไปสงบระงับ  การถึงซึ่ง 

ความตั้งอยูไมไดแหงจักขุวิญญาณ,  อันใด;  อันนั้น  เปน  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  
เปนการเขาไปสงบระงับแหงโรคทั้งหลาย,  เปนการถึงซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงชราและ 
มรณะ.   

 
(ขอความในกรณีแหงจักขุวิญญาณ   เปนอยางไร  ขอความในกรณีแหงโสตวิญญาณ  ฆาน- 

วิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ  ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อ 
ของวิญญาณไปตามชื่อของทวารอันเปนที่เกิดของวิญญาณนั้น ๆ .  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  วิญญาณเกิดมา 
จากการกระทบระหวางอายตนะภายในและอายตนะภายนอก  จนเกิดสัมผัสและเวทนาเปนตน  จึงเกิดทุกขใน  
ที่สุด;  ดังนั้น  จึงถือวาวิญญาณนั้น ๆ  ก็เปนเหตุใหเกิดทุกขเปนตน  อยางเดียวกันกับอายตนะนั่นเอง.) 

 
(สูตรที่  ส่ี  :  ผัสสะ  หก) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู  การเกิดโดยยิ่ง  การปรากฏ 

แหงจักขุสัมผัส,  อันใด;  อันนั้นเปนการเกิดขึ้นแหงทุกข,  เปนการตั้งอยูแหงโรค 
ทั้งหลาย,  เปนการปรากฏออกแหงชราและมรณะ.   
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๒๒๓วาดวยการเกิดดับแหงกิเลสและความทุกข 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และการดับไมเหลือ  การเขาไปสงบระงับ  การถึงซึ่ง 
ความตั้งอยูไมไดแหงจักขุสัมผัส,  อันใด;  อันนั้น  เปน  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  เปน 
การเขาไปสงบระงับแหงโรคทั้งหลาย,  เปนการถึงซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงชราและมรณะ. 

 
(ขอความในกรณีแหงจักขุสัมผัส  เปนอยางไร  ขอความในกรณีแหงโสตสัมผัส  ฆานสัมผัส 

ชิวหาสัมผัส  กายสัมผัส  มโนสัมผัส  ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อสัมผัสไปตามชื่อ 
ของทวารนั้น ๆ   ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  ผัสสะเกิดมาจากการประจวบพรอมของส่ิงทั้งสาม  คือ  อายตนะ 
ภายใน  อายตนะภายนอก,  และวิญญาณ,  เปนผลใหเกิดเวทนา  ตัณหา  เปนตนจนเกิดทุกขและเปนที่ตั้งแหง 
โรคเปนตน  โดยนัยะอยางเดียวกันกับที่กลาวแลวในทายสูตรที่หนึ่ง.) 

 
(สูตรที่  หา  :  เวทนา  หก) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู  การเกิดโดยยิ่ง  การปรากฏ 

แหงจักขุสัมผัสสชาเวทนา,  อันใด;  อันนั้นเปนการเกิดขึ้นแหงทุกข,  เปนการตั้งอยู 
แหงโรคทั้งหลาย,  เปนการปรากฏออกแหงชราและมรณะ.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และการดับไมเหลือ  การเขาไปสงบระงับ  การถึง 

ซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงจักขุสัมผัสสชาเวทนา,  อันใด;  อันนั้น  เปน  ความดับไมเหลือ 
แหงทุกข,  เปนการเขาไปสงบระงับแหงโรคทั้งหลาย,  เปนการถึงซึ่งความตั้งอยูไมได 
แหงชราและมรณะ. 

 
(ขอความในกรณีแหงจักขุสัมผัสสชาเวทนา   เปนอยางไร  ขอความในกรณีแหงโสตสัมผัสสชา- 

เวทนา  ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กายสัมผัสสชาเวทนา  มโนสัมผัสสชาเวทนา  ก็เปน 
อยางนั้นเหมือนกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อเวทนาไปตามชื่อของทวารนั้นๆ  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา 
เวทนาเปนผลเกิดมาจากผัสสะแลวทําใหเกิดตัณหา  อุปาทาน  ตอไปจนถึงกองทุกข  จึงเปนที่ตั้งที่ดับแหงโรค 
เปนตน  โดยทํานองเดียวกัน) 

(สูตรที่  หก  :  สัญญา  หก) 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู  การเกิดโดยยิ่ง  การปรากฏ 

แหงรูปสัญญา,  อันใด ;  อันนั ้นเป นการเก ิดขึ ้นแหงทุกข,  เป นการตั ้งอยู แห งโรค 
ทั้งหลาย,  เปนการปรากฏออกแหงชราและมรณะ.   
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๕ ๒๒๔ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และการดับไมเหลือ  การเขาไปสงบระงับ  การถึง 
ซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงรูปสัญญา,  อันใด;  อันนั้น  เปน  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  
เปนการเขาไปสงบระงับแหงโรคทั้งหลาย,  เปนการถึงซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงชราและ 
มรณะ.   

 
(ขอความในกรณีแหงรูปสัญญา  เปนอยางไร  ขอความในกรณีแหงสัททสัญญา  คันธสัญญา 

รสสัญญา  โผฏฐัพพสัญญา  ธัมมสัญญา  ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อแหงสัญญาไป 
ตามชื่อของอารมณนั้น ๆ  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวาความสําคัญวารูป,  วาเสียง  เปนตนนั่นเอง  ทําให 
รูปและเสียงเกิดมีความหมายสําหรับตัณหาและอุปาทาน  สัญญาจึงเปนที่เกิดแหงทุกขและเปนที่ตั้งแหงโรค 
ไดโดยทํานองเดียวกัน.) 

 
(สูตรที่  เจ็ด  :  สัญเจตนา  หก) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู  การเกิดโดยยิ่ง  การปรากฏ 

แหงรูปสัญเจตนา,  อันใด;  อันนั ้นเปนการเกิดขึ ้นแหงทุกข,  เปนการตั ้งอยู แหง 
โรคทั้งหลาย,  เปนการปรากฏออกแหงชราและมรณะ.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และการดับไมเหลือ  การเขาไปสงบระงับ  การถึงซึ่ง 

ความตั้งอยูไมไดแหงรูปสัญเจตนา,  อันใด;  อันนั้น  เปน  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  
เปนการเขาไปสงบระงับแหงโรคทั้งหลาย,  เปนการถึงซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงชราและ 
มรณะ.   

 
(ขอความในกรณีแหงรูปสัญเจตนา  เปนอยางไร  ขอความในกรณีแหงสัททสัญเจตนา   คันธ- 

สัญเจตนา  รสสัญเจตนา  โผฏฐัพพสัญเจตนา  ธัมมสัญเจตนา  ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน  ทุกตัวอักษร  ตาง 
กันแตชื่อแหงสัญญาเจตนาไปตามชื่อของอารมณนั้นๆ  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวาสัญเจตนาเปนผลตอมาจาก 
สัญญากลาวคือ  เม่ือมีความสําคัญวารูป  วาเสียงเปนตนแลว  ยอมเกิดสัญเจตนา  คือความคิดอันประกอบ 
ดวยเจตนาอยางใดอยางหนึ่ง  ในกรณีเกี่ยวกับรูปและเสียงเปนตนนั้น  จึงเปนการเกิดแหงทุกขและการตั้ง 
อยูแหงโรคทั้งหลาย  โดยทํานองเดียวกัน) 
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๒๒๕วาดวยการเกิดดับแหงกิเลสและความทุกข 

(สูตรที่  แปด  :  ตัณหา  หก) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู  การเกิดโดยยิ่ง  การปรากฏ 

แหงรูปตัณหา,  อันใด;  อันนั้นเปนการเกิดขึ้นแหงทุกข,   เปนการตั้งอยูแหงโรค 
ทั้งหลาย,  เปนการปรากฏออกแหงชราและมรณะ.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และการดับไมเหลือ  การเขาไปสงบระงับ  การถึงซึ่ง 

ความตั้งอยูไมไดแหงรูปตัณหา,  อันใด;  อันนั้น  เปน  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  
เปนการเขาไปสงบระงับแหงโรคทั้งหลาย,  เปนการถึงซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงชราและ 
มรณะ.   

 
(ขอความในกรณีแหงรูปตัณหา  เปนอยางไร  ขอความในกรณีแหงสัททตัณหา  คันธตัณหา 

รสตัณหา  โผฏฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา  ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อแหงตัณหาไป 
ตามชื่อของอารมณนั้นๆ  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  เม่ือมีสัญเจตนา  กลาวคือความคิดอันเกี่ยวกับอารมณ 
ทั้งหกแลว  ยอมเกิดตัณหาคือความอยาก  อยางใดอยางหนึ่ง  ไปตามความสําคัญหรือสัญญาในอารมณเหลานั้น 
เปนกามตัณหาบาง  ภวตัณหาบาง  วิภวตัณหาบาง  เพื่อเกิดอุปาทานตอไป  จนกระทั่งเกิดทุกข;  ดังนั้น 
การเกิดแหงตัณหา  จึงเปนการเกิดแหงทุกขหรือเปนที่ตั้งแหงโรคทั้งหลาย  โดยทํานองเดียวกัน)   

(สูตรที่  เกา  :  ธาตุ  หก) 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู  การเกิดโดยยิ่ง  การปรากฏ 

แหงปฐวีธาตุ,  อันใด ;  อันนั ้นเป นการเกิดขึ ้นแหงทุกข,   เป นการตั ้งอยู แห งโรค 
ทั้งหลาย,  เปนการปรากฏออกแหงชราและมรณะ.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และการดับไมเหลือ  การเขาไปสงบระงับ  การถึงซึ่ง 

ความตั้งอยูไมไดแหงปฐวีธาตุ ,  อันใด;  อันนั้น  เปน  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  
เปนการเขาไปสงบระงับแหงโรคทั้งหลาย,  เปนการถึงซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงชราและ 
มรณะ.   

(ขอความในกรณีแหงปฐวีธาตุ  เปนอยางไร  ขอความในกรณีแหงอาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาต ุ
อากาสธาตุ  วิญญาณธาตุ  ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อแหงธาตุ  แตละธาตุ ๆ   เทานั้น.  
ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวาธาตุทั้ง  ๖  คือสวนประกอบตาง ๆ   ที่จะประกอบกันเขาเปนนามรูปที่มีความหมาย 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๕ ๒๒๖ 

ของคําวานามรูปอันแทจริง  คือทําหนาที่ของนามรูป;  ดังนั้น  เปนอันกลาวไดวา  ธาตุแตละธาตุ  ซึ่งเปน 
สวนประกอบของนามรูปนั้น  เพิ่งจะเกิดเมื่ออายตนะภายใน  อายตนะภายนอก  ที่อาศัยอยูในนามรูปนั้น  ทํา 
หนาที่ของมัน  จนเกิดวิญญาณ  ผัสสะ  เวทนา  ตามลําดับ  จนกระทั่งเกิดกองทุกขในที่สุด.  ทําใหกลาวไดวา 
การเกิดแหงธาตุหนึ่ง ๆ  ลวนแตเปนการเกิดแหงทุกข  หรือเปนที่ตั้งแหงโรคทั้งหลาย  โดยทํานองเดียวกัน.  
อยาไดเขาใจไปวา  ธาตุแตละธาตุเกิดขึ้น  หรือตั้งอยูตลอดเวลา  ตามความหมายของภาษาวัตถุ  เหมือนที่พูด 
กันตามธรรมดานั้นเลย. ในที่นี้ เปนภาษาฝายนามธรรม  ซึ่งถือวา  ส่ิงใด ๆ   ก็ตาม  เกิดขึ้นเฉพาะในเมื่อมัน 
ทําหนาที่ของมันในกรณีอันเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท  เปนขณะ ๆ  ไปเทานั้น  เสร็จแลวก็ถือวาดับไป  จนกวาจะ 
มีโอกาสทําหนาที่ใหม  จึงจะถือวาเกิดขึ้นมาอีก  ดังนี้.) 

 
(สูตรที่  สิบ  :  ขันธ  หา) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การเกิดขึ้น  การตั้งอยู  การเกิดโดยยิ่ง  การปรากฏ 

แหงรูป  (ขันธ),  อันใด ;  อันนั ้นเป นการเก ิดขึ ้นแหงทุกข,  เป นการตั ้งอยู แห งโรค 
ทั้งหลาย,  เปนการปรากฏออกแหงชราและมรณะ.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และการดับไมเหลือ  การเขาไปสงบระงับ  การถึงซึ่ง 

ความตั้งอยูไมไดแหงรูป  (ขันธ),  อันใด;  อันนั้น  เปน  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  เปน 
การเขาไปสงบระงับแหงโรคทั้งหลาย,  เปนการถึงซึ่งความตั้งอยูไมไดแหงชราและมรณะ. 

 
(ขอความในกรณีแหงรูป  เปนอยางไร  ขอความในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 

ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อแหงขันธแตละขันธเทานั้น  ผูศึกษาพึงสังเกตให 
เห็นวาขันธแตละขันธมี รูปขันธเปนตน  เพิ่ งเกิดเปนคราว ๆ  ในเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ  จนเกิด 
วิญญาณ   ผัสสะ  เวทนา  เปนลําดับ ๆ  ไป  จนกวาจะเกิดทุกข.  รางกายในขณะนั้นโดยเฉพาะ  เรียกวา 
รูปขันธ  อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน,  เวทนาในขณะนั้นเรียกวา  เวทนาขันธ  อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน,  สัญญา 
หรือความสําคัญในขณะนั้น  ซึ่งเรียกวา  สัญญาขันธ  อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทน,  ความคิดตาง ๆ   ในขณะนั้น  ชื่อวา 
สังขารขันธ  อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน,  ความรูสึกทางตาเปนตน  ที่เรียกวา  จักขุวิญญาณเปนตน  อันเกิดใน 
ระยะแรกนั้นก็ดี  และความรูแจงตอความรูสึกตาง ๆ   ที่เกิดขึ้นในลําดับตอมาก็ดี  รวมเรียกวา  วิญญาณขันธ 
อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน.  อุปาทานขันธ  ๕  ประการ  แตละอยาง ๆ   เปนส่ิงที่เพิ่งเกิดมี  ตอเมื่อมีการกระทบ 
ทางอายตนะครั้งหนึ่ง ๆ   แลวก็ดับไป.  อุปาทานในขันธแตละขันธ  ๆ   นั้น  ลวนแตใหเกิดภพ  เกิดชาติ  ชรา 
มรณะ  กลาวคือกองทุกขในที่สุด  จึงกลาววา  การเกิดขันธแตละขันธ  ๆ   เปนการเกิดแหงทุกข,  เปนที่ตั้งอยู 
แหงโรคทั้งหลาย,  เปนที่ปรากฏแหงชรา  มรณะ  โดยทํานองเดียวกัน. 
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๒๒๗วาดวยการเกิดดับแหงกิเลสและความทุกข 

สวนประกอบตาง ๆ  ทุก ๆ  หมวด  ในสูตรทั้งสิบสูตรนี้   คือส่ิงที่พัวพันกันอยู  ในกระแสแหง  
ปฏ ิจจสม ุปบาท   ระยะใด   ระยะหนึ ่ง   ส วนใดส วนหนึ ่ง ;  ด ังนั ้น   พระผู ม ีพ ระภาค เจ าจ ึงตร ัส 
ใหมีลักษณะ  อาการ  ความหมาย  ความเปนเหตุ  ความเปนผล  เหมือนกันทุกอยาง  ทั้ง  ๕๙  อยาง  ในสูตร 
ทั้งสิบนี้.)  -ผูรวบรวม 

 
การดับแหงโลก  คือการดับแหงปฏิจจสมุปบาท 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เราจักแสดง  ซึ่งความไมตั้ งอยู ไดแหงโลก  แก 

พวกเธอทั้งหลาย.  พวกเธอทั้งหลาย  จงฟงขอความนั้น,  จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  
เราจักกลาวบัดนี้. 

 
ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว,  พระผูมีพระภาค

เ จ า ไ ด ต รั ส 
ถอยคําเหลานี้วา:- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ความไมตั้งอยูไดแหงโลก  เปนอยางไรเลา?๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยตาดวย  รูปท้ังหลายดวย  จึงเกิดจักขุ- 

วิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)  นั่นคือ 
ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  
เพ ราะความจางคลายดับ ไป ไมเหลือแหงต ัณหานั ้น นั ่น แหละ ,  จึงมี 
ความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะ 
มีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ 

 
 

 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๔  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๘๗,๘๘/๑๖๔,๑๖๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๕ ๒๒๘ 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info
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โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้.  นี้คือ  ความไมตั้งอยูไดแหงโลก 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยหูดวย  เสียงทั้งหลายดวย  จึงเกิดโสต 
วิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (หู+เสียง+โสตวิญญาณ)  นั่นคือ 
ผัสสะ;...ฯลฯ... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยจมูกดวย  กลิ่นทั้งหลายดวย,  จึงเกิดฆาน- 

วิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (จมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ)  
นั่นคือผัสสะ;...ฯลฯ... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยลิ้นดวย   รสท้ังหลายดวย,  จึงเกิดชิวหา- 

วิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ)  นั่นคือ 
ผัสสะ;...ฯลฯ... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยกายดวย  โผฏฐัพพะทั้งหลายดวย,  จึงเกิด 

กายวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (กาย+โผฏฐัพพะ+กาย- 
วิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  ...ฯลฯ... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยใจดวย,  ธัมมารมณทั้งหลายดวย,  จึงเกิด 

มโนวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ใจ+ธัมมารมณ+มโน- 
วิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปน 
ปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหา 
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นั่นแหละ,  จึงความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับ 
แหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาติ 
นั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงดับสิ้น  :  ความดับลง 
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้.  นี้คือ  ความไมตั้งอยูไดแหงโลก 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหลานี้แล  คือความไมตั้งอยูไดแหงโลก. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  (นิโรธวาร) 
ที่ตรัสอยางเขาใจงายที่สุด๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ความดับลง  (อตฺถงฺคโม)  แหงกองทุกข  เปนอยางไร 

เลา?  (ความดับลงแหงกองทุกข  เปนอยางนี้  คือ:-) 
 
เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย  ซึ่งรูปท้ังหลายดวย  จึงเกิดจักขุวิญญาณ;  การ 

ประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ   (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ )  นั่นคือผัสสะ ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นแหละ,  จึงความดับแหงอุปาทาน;  
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมี 
ความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑ สุตรที่  ๓  โยคักเขมิวรรค  สฬายตนสังยุตต  สฬา.สํ.  ๑๘/๑๐๗/๑๕๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้.  นี้คือความดับลงแหงกองทุกข. 

เพราะอาศัยซึ่งโสตะดวย  ซึ่งเสียงทั้งหลายดวย  จึงเกิดโสตวิญญาณ;  การ 
ประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (โสตะ+เสียง+โสตะวิญญาณ )  นั่นคือผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นแหละ,  จึงความดับแหงอุปาทาน;  
….ฯลฯ...นี้คือความดับลงแหงกองทุกข. 

 
เพราะอาศัยซึ่งฆานะดวย  ซึ่งกลิ่นทั้งหลายดวย,  จึงเกิดฆานวิญญาณ;  การ 

ประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ฆานะ+กลิ่น+ฆานวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นแหละ,  จึงความดับแหงอุปาทาน ;  
...ฯลฯ...นี้คือความดับลงแหงกองทุกข. 

 
เพราะอาศัยซึ่งชิวหาดวย   ซึ่งรสทั้งหลายดวย,  จึงเกิดชิวหาวิญญาณ;  การ 

ประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ชิวหา+รส+ชิวหาวิญญาณ )  นั่นคือผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นแหละ,  จึงความดับแหงอุปาทาน;  
…ฯลฯ...นี้คือความดับลงแหงกองทุกข. 

 
เพราะอาศัยซึ่งกายดวย  ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายดวย,  จึงเกิดกายวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม ๓ ประการ  (กาย+โผฏฐัพพะ+กายวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  
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เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นแหละ,  จึงความดับแหงอุปาทาน;  
...ฯลฯ...นี้คือความดับลงแหงกองทุกข. 

 
เพราะอาศัยซึ่งมโนดวย, ซึ่งธัมมารมณทั้งหลายดวย,  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (มโน+ธัมมารมณ+มโนวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั้นนั่นแหละ,  จึงความดับแหงอุปาทาน;  
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมี 
ความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้.  นี้คือความดับลงแหงกองทุกข. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหลานี้แล  คือความดับลงแหงกองทุกข. 

 
ทุกขดับ  เพราะเห็นอุปาทานิยธรรม 

โดยความเปนอาทีนวะ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติ  เห็นโดยความเปนอาทีนวะ 

(โทษอันต่ําทราม)  ในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทานอยู,  ตัณหายอมดับ.  เพราะ 
. 
 
 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๒  ทุกขวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๐๒/๑๙๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน 
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มีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทานจึงมี 
ความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับ 
แหงชาติเปนนั่นแล,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น :  
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนไฟกองใหญ  พึงลุกโพลงดวยไมสิบเลม 
เกวียนบาง  ยี่สิบเลมเกวียนบาง  สามสิบเลมเลมเกวียนบาง  สี่สิบเลมเลมเกวียนบาง.  บุรุษไม 
พึงเติมหญาแหงบาง  ไมพึงเติมมูลโคแหงบาง  ไมพึงเติมไมแหงบาง  ลงไปในกองไฟนั้น  ตลอด 
เวลาที่ควรเติมอยูเปนระยะ ๆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้แล  ไฟกอง 
ใหญนั้นไหมเชื้อเพลิงเกาหมดแลวดวยไมมีเชื้ออื่นมาเติมดวย  เปนไฟหมดเชื้อหลอ 
เลี ้ยงแล ว   ดับไป ,  ขอนี ้ฉ ันใด ;  ดูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  ขอนี ้ก ็ฉ ันนั ้น   เมื ่อภ ิกษุ 
เปนผูมีปรกติ  เห็นโดยความเปนอาทีนวะ  (โทษอันต่ําทราม)  ในธรรมทั้งหลาย  อันเปน 
ที่ตั้งแหงอุปาทานอยู,  ตัณหายอมดับ.  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหง 
อุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับ 
แหงภพ   จึงมีความดับแหงชาติ ;  เพราะมีความดับแหงชาติ ,  ชรามรณะ  โสกะ- 
ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้,  ดังนี้  แล. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  ยั งมี สูตรอีกสูตรหนึ่ ง  (คือสูตรที่   ๕  แห งทุ กข - 

วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๐๖/๒๐๘)  แสดงขอธรรมขอเดียวกันกับสูตรขางบนนี้ 
ตางกันแตอุปมา  :  แทนที่จะอุปมาดวยไฟกองใหญหมดเชื้อดังในสูตรขางบนนี้   แตทรง 
อุปมาดวยตนไมใหญที่ถูกทําลายหมดสิ้น  เหมือนอุปมาในหัวขอวา  "จิตสัตวยุงเปนปม 
เพราะไมเห็นแจงปฏิจจสมุปบาท" 

 
อนึ่ ง  ยั งมี สู ตรอี กสู ตรหนึ่ ง  (สู ตรที่   ๖  ทุ กขวรรค  อภิ สมยสั งยุ ตต   นิ ทาน.  สํ .  ๑๖/  

๑๐๗/๒๑๑)  มีใจความเหมือนสูตรขางบนนี้ทุกประการ  ผิดกันแตวาทรงเริ่มขอความดวยคํา 
อุปมากอน  แลวจึงกลาวถึงขอธรรมซึ่งเปนตัวอุปไมย. 
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ทุกขดับ  เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม 
โดยความเปนอาทีนวะ๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติ  เห็นโดยความเปนอทีนวะ 

 (โทษอันต่ําทราม)ในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนอยู,  ตัณหายอมดับ 
เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน 
จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ;  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมี 
ความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น;  
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนประทีปนํ้ามัน  พึงลุกอยูไดเพราะอาศัย 

น้ํามันดวย  ซึ่งไสดวย;  บุรุษพึงเติมนํ้ามัน  พึงเปลี่ยนไส  ใหใหมอยู,  ตลอดเวลาที่ควรเติม 
ที่ควรเปลี่ยนอยูทุกระยะ ๆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้แล  ประทีป 
น้ํามันนั้น  ไหมเชื้อเพลิงเกาหมดแลวดวย  ไมมีน้ํามันและไสอื่นมาเติมมาเปลี่ยนดวย 
เปนประทีปหมดเชื้อหลอเลี้ยงแลว   พึงดับไป,ขอนี้ฉันใด;ขอนี้ก็ฉันนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ขอน้ีก็ฉันนั้น;  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติ  เห็นโดยความเปนอาทีนวะ  (โทษอันต่ําทราม)  
ในธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนอยู,   ตัณหายอมดับ.  เพราะมีความดับแหง 
ตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน; เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหง 
ภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาติ,  
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย   จึงดับสิ้น   :  ความดับ 
ลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้,  ดังนี้  แล. 

 
 
 

 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๓  ทุกขวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๐๔/๒๐๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๕ ๒๓๔ 

หม าย เห ต ุผู ร วบ รวม   :  ย ังม ีส ูต รอ ีก ส ูต รห นึ ่ง   (ค ือ   ส ูต รที ่  ๔  แห ง 
ทุกขวรรค   อภิ สมยสังยุตต   นิทาน .  สํ .  ๑๖/๑๐๕/๒๐๕)  มี ขอความเหมื อนสูตรข างบนนี้ 
ทุกประการ  ผิดกันแตวาสูตรโนนทรงเริ่มขอความดวยคําอุปมากอน  แลวจึงกลาวถึงขอธรรม 
ซึ่งเปนตัวอุปไมย. 

 
อนึ่ ง  ยั งมี สูตรอีกสูตรหนึ่ ง  (สูตรที่   ๗  ทุกขวรรค  อภิสมยสังยุตต   นิทาน.  สํ .  

๑๖/๑๐๘/๒๑๔)  แสดงข อธรรมข อ เด ียวก ันก ับส ูตรข างบนนี ้  ต างก ันแต อ ุปมา   :  แทน  
ที ่จะอ ุปมาดวยประท ีปหมดน้ําม ันและไส เหม ือนสูตรนี ้  แต ทรงอ ุปมาด วยต นไม ย ังอ อน 
ถูกทําลายหมดสิ้น. 

 
 

หมวดที่หา  จบ 
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หมวด  ๖ 
วาดวย  ปฏิจจสมุปบาท  ที่ตรัส 

ในรูปของการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓๕ 
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กฎอิทัปปจจยตา  :  หัวในปฏิจจสมุปบาท. 
………………………... 

 
อิมสฺมึ  สติ    อิทํ  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  มี    ส่ิงนี้  ยอมมี 
อิมสฺสุปฺ  ปาทา    อิทํ  อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น 
อิมสฺมึ  อสติ    อิทํ  น  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  ไมมี    ส่ิงนี้  ยอมไมมี 
อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌติ 

เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป 
 

(ม.ม.๑๓/๓๕๕/๓๗๑,  นิทาน.สํ.๑๖/๘๔/๑๕๔,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓๗ 
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ลําดับเร่ืองเฉพาะหมวด 
สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  หมวดที่  ๖ 
วาดวย  ปฏิจจสมุปบาท  ที่ตรัสในรูปของการปฏิบัติ 

(มี  ๓๘  เรื่อง) 
 
มีเรื่อง:  ตรัสวาปฏิจจสมุปบาทเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย--  ผูไมรูปฏิจจสมุป- 

บาทยังมีหนาที่ตองเที่ยวแสวงหาครู--ผูไมรูปฏิจจสมุปบาทยังมีหนาที่ตองทําการศึกษา--  
ผู ไมรู ปฏิจจสมุปบาทยังมีหนาที ่ต องบําเพ็ญโยคะ--  ผู ไมรู ปฏิจจสมุปบาทยังมีหนาที ่ต อง 
ประกอบฉันทะ --ผู ไมรูปฏิจจสมุปบาทยังมีหนาที ่ตองบําเพ็ญอุสโสฬหี—ผูไมรูปฏิจจ - 
สมุปบาทยังมีหนาที่ตองบําเพ็ญอัปปฏิวานี--ผูไมรูปฏิจจสมุปบาทยังมีหนาที่ตองประกอบ 
ความเพียรเผากิเลส--ผูไมรูปฏิจจสมุปบาทยังมีหนาที่ตองประกอบวิริยะ—ผูไมรูปฏิจจ- 
สมุปบาทยังมีหนาที่ตองประกอบการกระทําอันติดตอ—ผูไมรูปฏิจจสมุปบาทยังมีหนาที่ตอง  
อบรมสติ--ผูไมรูปฏิจจสมุปบาทยังมีหนาที ่ตองอบรมสัมปชัญญะ—ผูไมรูปฏิจจสมุป - 
บาทยังมีหนาที่ตองบําเพ็ญความไมประมาท--ทรงมุงหมายใหปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องของ 
การปฏิบัติ--การหลีกเรนทําใหงายแกการรูปฏิจจสมุปบาท—การคิดคนปฏิจจสมุปบาท  
ก็คือการเดินตามอริยัฏฐังคิกมรรค--    ปฏิบัติเพื่อการดับปฏิจจสมุปบาทชื่อวาปฏิบัติธรรม- 
สมควรแกธรรม --องคประกอบที่เปนบุพพภาคของการดับแหงปฏิจจสมุปบาท --ผัสสะ 
คือนิทานสัมภวะสวนมากของนิพเพนิกธรรม--ปฏิจจสมุปบาทแหงการกําจัดอุปสัคขณะ 
เจริญสติปฏฐาน --ปฏิจจสมุปบาทเพื่อสามัญญผลในปจจุบัน --ปฏิจจสมุปบาทเปนสิ่ง 
ที่ตองเห็นดวยยถาภูตสัมมัปปญญา--แมการทําความเพียรในที่สงัดก็ยังตองปรารภขันธ 
หา--แมสุขทุกขภายในก็เกิดขึ้นเพราะปรารภขันธหา --    ตนเงื่อนของปฏิจจสมุปบาท 
ละไดดวยการเห็นธรรมทั้งปวงวาไมควรยึดมั่น--ตนเงื่อนแหงปฏิจจสมุปบาทละไดดวยการ 
เห็นอนิจจัง--เคล็ดลับในการปดกั้นทางเกิดของปฏิจจสมุปบาท--การพิจารณาปจจัยในภาย 
ในคือการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท--ธรรมปฏิบัติในรูปของปฏิจจสมุปบาทแหงการละองค 
สามตามลําดับ--วิธีปฏิบัติตออาหารสี่ในลักษณะที่เปนปฏิจจสมุปบาท—ปญจุปาทาน- 
ขันธไมอาจจะเกิดเมื่อรูเทาทันเวทนาในปฏิจจสมุปบาท—การพิจารณาสภาวธรรมตามวิธี  
ปฏิจจสมุปบาทกระทั่งวาระสุดทาย—อนุสัยไมอาจจะเกิดเมื่อ รูเทาทันเวทนาในปฏิจจ- 
สมุปบาท--ปฏิจจสมุปบาทสลายตัวเมื่อรูแจงในธรรมหาอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน--ญาณ 
วัตถุ  ๔๔  ในปฏิจจสมุปบาทเพื่อความเปนโสดาบัน--  ญาณวัตถุ  ๗๗    ในปฏิจจสมุปบาท 
เพื ่อความเปนโสดาบัน --  การรูปฏิจจสมุปบาทไมเกี ่ยวกับการบรรลุอภิญญาเลยก็ได-- 
ปฏิจจสมุปบาทรอบสุดทายของคนเรา . 

๒๓๘ 
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ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

หมวดที่  ๖ 
วาดวย  ปฏิจจสมุปบาท  ที่ตรัส 

ในรูปของการปฏิบัติ 
----------------- 

ตรัสวา  เร่ืองปฏิจจสมุปบาท 
เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย๑ 

 
คร้ังหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อเสด็จประทับอยูในที่หลีกเรนแหงหนึ่งแลว  ไดกลาว 

ธรรมปริยายนี้  (ตามลําพังพระองค)  วา:-   
 
(๑)  "เพราะอาศัยตาดวย  รูปทั้งหลายดวย  จึงเกิดจักขุวิญญาณ;  การ 

ประจวบแหงธรรมสามประการ  (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ; 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่   ๕  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต   นิทาน.  สํ.  ๑๖/๘๙/๑๖๖,  และ  สูตรที่   ๑๐  โยคักเขมิวรรค  
สฬายตนสังยุตต  สฬา.สํ.  ๑๘/๑๑๑/๑๖๓;  กลาวตามลําพังพระองคในคราวประทับหลีกเรน  ซึ่งมีภิกษุ 
รูปหนึ่งยืนแอบฟงอยูดวย. 

๒๓๙ 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๔๐ 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;   
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;   
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงอุปาทาน;   
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;   
เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ; 

            เพราะมี ชาติ เป นป จจัย   ชรามรณะ   โสกะปริ เทวะทุ กขะโทมนั ส 
อุปายาสทั้ งหลาย  จึงมีขึ้นพรอม  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้   

 
(ขอความเต็มในกรณีแหงหู   ก็มีอยางเดียวกันกับในกรณีแหงตา  ทุกตัวอักษร  ตางกันแต 

ชื่อ  ในกรณีแหงจมูก  ล้ิน  กาย  ก็มีนัยเดียวกัน.  ในกรณีแหงมโน  จะเขียนเต็มอีกครั้งหนึ่ง.)   
 

(๒)  เพราะอาศั ยหูด วย  เสี ยงทั้ งหลายด วย  จึ งเกิ ดโสตวิญญาณ ;  การ 
ประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  (หู+เสียง+โสตวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
… ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
….ฯลฯ...  ...ฯลฯ...                ความเกิดขึ้นพรอมแหง 

กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้   
 

(๓) เพราะอาศัยจมูกดวย  กลิ่นทั้งหลายดวย,  จึงเกิดชิวหาวิญญาณ;  การ 
ประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  (จมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...... 
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๒๔๑วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ฯลฯ...  ...ฯลฯ...           ความเกิดขึ้นพรอมแหง 
กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้ 
 

(๔)   เพราะอาศัยลิ้นดวย    รสทั้งหลายดวย,  จึงเกิดชิวหาวิญญาณ;  การ 
ประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  (ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
…ฯลฯ...  ...ฯลฯ...                 ความเกิดขึ้นพรอมแหง 

กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้  
 

(๕) เพราะอาศัยกายดวย  โผฏฐัพพะทั้งหลายดวย,  จึงเกิดกายวิญญาณ;  
การประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  (กาย+โผฏฐัพพะ+กายวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...... 
…ฯลฯ...  ...ฯลฯ...              ความเกิดขึ้นพรอมแหง 

กองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้ 
 

(๖) เพราะอาศัยใจดวย,  ธัมมารมณทั้งหลายดวย,  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  
การประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  (ใจ+ธัมมารมณ+มโนวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;   
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๔๒ 

เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงอุปาทาน;   
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;   
เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ; 
เพราะมีชาติเปนปจจัย , ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส 

อุปายาสทั้งหลายจึงมีขึ้นพรอม :  ความความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้. 

...  ....    ....  .... 
 
(๑)  เพราะอาศัยตาดวย  รูปทั้ งหลายดวย  จึงเกิดจักขุวิญญาณ ;  การ  

ประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ตา+รูป+จักขุวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;   
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;   
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงตัณหา 

นั้น  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;   
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;   
เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ; 
เพราะมีความดับแหงชาติ  ชรามรณะ   โสกะปริเทวะ - 

ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้. 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๒๔๓วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

(ขอความเต็มในกรณีแหงหู  ก็มีอยางเดียวกันกับในกรณีแหงตา  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อ 
ในกรณีแหง  จมูก  ล้ิน  กาย  ก็มีนัยเดียวกัน.  ในกรณีแหง  มโน  จะเขียนเต็มอีกครั้งหนึ่ง.) 

 
(๒)  เพราะอาศัยหูดวย  เสียงทั้ งหลายดวย  จึงเกิดโสตวิญญาณ ;  การ 

ประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (หู+เสียง+โสตวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  
 ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...... 
…ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...                ความด ับ ล งแห งก อ งท ุก ข 

ทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 
 
(๓)  เพราะอาศัยจมูกดวย  กลิ่นทั้งหลายดวย,  จึงเกิดฆานวิญญาณ;  การ 

ประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  (จมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
 ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...... 
…ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...                     ความดับลงแหงกองทุกข 

ทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้.   
 
(๔)  เพราะอาศัยลิ้นดวย    รสทั้งหลายดวย,  จึงเกิดชิวหาวิญญาณ;  การ 

ประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  (ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
 ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...                       ความดับลงแหงกองทุกข 

ทั้งสิ้นนี้  ยอมมี   ดวยอาการอยางนี้. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๔๔ 

(๕)  เพราะอาศัยกายดวย  โผฏฐัพพะทั้งหลายดวย,  จึงเกิดกายวิญญาณ;  
การประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  (กาย+โผฏฐัพพะ+กายวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
…ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...                     ความดับลงแหงกองทุกข  

ทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 
 
(๖)  เพราะอาศัยใจดวย,  ธัมมารมณทั้งหลายดวย,  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  

การประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  (ใจ+ธัมมารมณ+มโนวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา; 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงตัณหา 

นั้น  จึงมีความดับแหงอุปาทาน; 
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ; 
เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ; 
เพราะมีความดับแหงชาติ  ชรามรณะ   โสกะปริเทวะ - 

ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้". 

 
สมัยนั้น  ภิกษุองคหนึ่ง  ไดยืนแอบฟงพระผูมีพระภาคเจาอยู,  พระผูมีพระภาคเจาทอดพระ- 

เนตรภิกษุผูยืนแอบฟงนั้นแลว  ไดทรงกลาวกะภิกษุนั้นวา  "ดูกอนภิกษุ!  เธอไดยินธรรม  ปริยายนี้แลว  
มิใชหรือ?" 
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"ไดยิน  พระเจาขา!" 
 
"ดูกอนภิกษุ !  เธอจงรับ เอาธรรมปริยายนี้ ไป .  ดูกอนภิกษุ !  เธอจง 

เลาเรียนธรรมปริยายนี้ .  ดูกอนภิกษุ !    เธอจงทรงไวซึ่ งธรรมปริยายนี้ .  ดูกอน 
ภิกษุ!  ธรรมปริยายนี้ประกอบดวยประโยชน,  เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย" 
ดังนี้  แล. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองเที่ยวแสวงหาครู๑ 
 
ดูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  บุคคล   เมื ่อไม รู ไม เห ็นซึ ่งชรามรณะ ,  ...ซึ ่ง 

เหตุให เกิดขึ้นแหงชรามรณะ,...ซึ่งความดับไม เหลือแหงชรามรณะ,...ซึ่งขอปฏิ บัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงทําการ 
แสวงหาคร ู  เพื ่อ ให รู   ในชรามรณะ ,...ใน เหต ุให เก ิดขึ ้นแห งชรามรณะ ,...ใน 
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

(ในกรณ ีแห งบทว า   ชาต ิ..ภพ ..อ ุป าทาน ..ต ัณ หา ..เวทนา ..ผ ัสสะ ..  สฬายตนะ  
..นามรูป..วิญญาณ ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้   ตรงกันทุก 
ตัวอักษร  ตางกันแตชื่อของส่ิงที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่ มีอยู 
ตอไปขางลางนี้:-) 

 
 
 
 
 

                                                
๑สัตถาปริเยสน  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๐/๓๐๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทํา 
สัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่ เปนจริง;  เขาพึงทําการแสวงหาครู 
เพื ่อ ให รู   ในส ังขารทั ้งหลาย ,...ใน เหต ุให เก ิดขึ ้นแห งส ังขาร ,...ในความด ับ ไม 
เหลือแหงสังขาร,...ในขอปฏิ บัติ เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไม เหลือแหงสังขาร,  
ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองทําการศึกษา๑ 
 
ดูก อนภิกษุทั ้งหลาย!  บุคคล   เมื ่อไม รู ไม เห ็น  ซึ ่งชรามรณะ,  ...ซึ ่ง 

เหตุให เกิดขึ้นแหงชรามรณะ,...ซึ่งความดับไม เหลือแหงชรามรณะ,...ซึ่งขอปฏิ บัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงทําการ 
ศึกษา   เพื ่อให รู   ในชรามรณะ ,...ในเหต ุให เก ิดขึ ้นแห งชรามรณะ ,...ในความด ับ 
ไม เหลือแหงชรามรณะ,...ในขอปฏิ บัติ เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไม เหลือแหง 
ชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
(ในกรณ ีแห งบทว า   ชาต ิ..ภพ ..อ ุป าทาน ..ต ัณ หา ..เวทนา ..ผ ัสสะ ..  สฬายตนะ  

..นามรูป..วิญญาณ ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้  ตรงกันทุกตัว 
อักษร  ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่มีอยู   
ตอไปขางลางนี้:-) 

 
 
 
 

                                                
๑สิกขา  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๑/๓๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซึ่งสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่ เปนจริง;  เขาพึงทําการศึกษา 
เพื ่อ ให รู   ในส ังขารทั ้งหลาย ,...ใน เหต ุให เก ิดขึ ้นแห งส ังขาร ,...ในความด ับไม 
เหลือแหงสังขาร,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  
ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองบําเพ็ญโยคะ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไม  เห็นซ่ึงชรามรณะ,  ...ซึ่ง 

เหตุให เกิดขึ้นแหงชรามรณะ,...ซึ่งความดับไม เหลือแหงชรามรณะ,...ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงบําเพ็ญ 
โยคะ   เพื ่อใหรู   ในชรามรณะ ,...ในเหตุใหเก ิดขึ ้นแหงชรามรณะ ,...ในความดับ 
ไม เหลือแหงชรามรณะ,...ในขอปฏิบัติ เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง 
ชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
(ในกรณ ีแห งบทว า   ชาต ิ..ภพ ..อ ุปาทาน ..ตัณหา ..เวทนา ..ผัสสะ ..  สฬายตนะ  

...นามรูป..วิญญาณ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้  ตรงกันทุก 
ตัวอักษร  ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่มีอยู  ตอไป 
ขางลางนี้:-) 

 
 
 
 

                                                
๑โยค  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๑/๓๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงบําเพ็ญโยคะ  เพื่อ 
ให รู   ในส ังขารทั ้งหลาย ,...ในเหต ุให เก ิดขึ ้นแห งส ังขาร ,...ในความด ับไม เหล ือ 
แหงสังขาร,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่ 
เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองประกอบฉันทะ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงชรามรณะ,  ...ซึ่ง 

เหตุให เกิดขึ้นแหงชรามรณะ,...ซึ่งความดับไม เหลือแหงชรามรณะ,...ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามท่ีเปนจริง;  เขาพึงประกอบ 
ฉันทะ  (ความพอใจ)  เพื ่อใหรู   ในชรามรณะ,...ในเหตุใหเกิดขึ ้นแหงชรามรณะ,  
...ในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
(ในกรณ ีแห งบทว า   ชาต ิ..ภพ ..อ ุปาทาน ..ตัณหา ..เวทนา ..ผัสสะ ..  สฬายตนะ  

...นามรูป..วิญญาณ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้  ตรงกันทุกตัว 
อักษร  ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่มีอยู  ตอไป 
ขางลางนี้:-) 

 
 
 
 

                                                
๑ฉันท  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๑/๓๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๒๔๙วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหตุให เกิดขึ้นแหงสังขาร,...ซึ่งความดับไม เหลือแหงสังขาร,...ซึ่งขอปฏิ บัติ เครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงประกอบฉันทะ 
เพื่ อให รู  ในสังขารทั้ งหลาย ,...ในเหตุให เกิดขึ้นแหงสังขาร,...ในความดับไม เหลือ 
แหงสังขาร,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่ 
เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองบําเพ็ญอุสโสฬหี๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  บุคคล   เมื่อไมรูไม เห็น   ซ่ึงชรามรณะ ,  ...ซึ่ง 

เหตุให เกิดขึ้นแหงชรามรณะ,...ซึ่งความดับไม เหลือแหงชรามรณะ,...ซึ่งขอปฏิ บัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามท่ีเปนจริง;  เขาพึงบําเพ็ญ 
อุสโสฬห ี  (อุสสาหะ)  เพื ่อใหรู   ในชรามรณะ ,...ในเหตุใหเก ิดขึ ้นแหงชรามรณะ ,  
...ในความดับไม เหลือแหงชรามรณะ,...ในขอปฏิบัติ เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
(ในกรณ ีแห งบทว า   ชาต ิ..ภพ ..อ ุป าทาน ..ต ัณ หา ..เวทนา ..ผ ัสสะ ..  สฬายตนะ  

..นามรูป..วิญญาณ ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้   ตรงกันทุก 
ตัวอักษร  ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่มีอยู  ตอไป 
ขางลางนี้:-) 

 
 
 
 

                                                
๑อุสโสฬหี  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๑/๓๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๕๐ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงบําเพ็ญอุสโสฬหี 
เพื่อให รู  ในสังขารทั้งหลาย,...ในเหตุให เกิดขึ้นแหงสังขาร,...ในความดับไม เหลือ 
แหงสังขาร,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่ 
เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองบําเพ็ญอัปปฏิวานี๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  บุคคล  เมื ่อไมรู ไมเห็น  ซึ ่งชรามรณะ,  ...ซึ ่ง 

เหตุให เกิดขึ้นแหงชรามรณะ,..ซึ่งความดับไม เหลือแหงชรามรณะ,...ซึ่งขอปฏิ บัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงบําเพ็ญ 
อัปปฏิวาณี   (ความไมถอยหลัง)  เพื่อให รู  ในชรามรณะ,...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหง 
ชรามรณะ,...ในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุ 
ถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
(ในกรณ ีแห งบทว า   ชาต ิ..ภพ ..อ ุปาทาน ..ตัณหา ..เวทนา ..ผัสสะ ..  สฬายตนะ  

..นามรูป..วิญญาณ ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้  ตรงกันทุก 
ตัวอักษร  ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่มีอยู  ตอไป 
ขางลางนี้:-) 

 
 
 
 

                                                
๑อัปปฏิวานี  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๑/๓๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๒๕๑วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหตุให เกิดขึ้นแหงสังขาร,...ซึ่งความดับไม เหลือแหงสังขาร,...ซึ่งขอปฏิ บัติ เครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงบําเพ็ญอัปปฏิวาณี 
เพื่ อให รู  ในสังขารทั้ งหลาย ,...ในเหตุให เกิดขึ้นแหงสังขาร,...ในความดับไม เหลือ 
แหงสังขาร,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่ 
เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองประกอบความเพียรแผดเผากิเลส๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  บุคคล   เมื่อไมรูไม เห็น   ซ่ึงชรามรณะ ,  ...ซึ่ง 

เหตุ ให เกิดขึ้นแหงชรามรณะ ,..ซึ่ งความดับไม เหลือแหงชรามรณะ ,...ซึ่ งขอปฏิ บัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามท่ีเปนจริง;  เขาพึงประกอบ 
ความเพียรแผดเผากิเลส  เพื่อใหรู  ในชรามรณะ,...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  
...ในความดับไม เหลือแหงชรามรณะ,...ในขอปฏิบัติ เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
(ในกรณ ีแห งบทว า   ชาต ิ..ภพ ..อ ุป าทาน ..ต ัณ หา ..เวทนา ..ผ ัสสะ ..  สฬายตนะ  

..นามรูป..วิญญาณ ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้   ตรงกันทุก 
ตัวอักษร  ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่มีอยู  ตอไป 
ขางลางนี้:-) 

 
 
 
 

                                                
๑อาตัปป  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๑/๓๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๕๒ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหต ุให เก ิดขึ ้นแห งส ังขาร ,  ...ซึ ่งความด ับ ไม เหล ือแห งส ังขาร ,...ซึ ่งข อปฏ ิบ ัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามท่ีเปนจริง;  เขาพึงประกอบ 
ความเพียรแผดเผากิเลส  เพื่อใหรู  ในสังขารทั้งหลาย,...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  
...ในความดับไมเหลือแหงสังขาร,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงสังขาร,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองประกอบวิริยะ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงชรามรณะ,  ...ซึ่ง 

เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,...ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามท่ีเปนจริง;  เขาพึงประกอบ 
วิร ิยะ  เพื ่อใหรู   ในชรามรณะ ,...ในเหตุใหเก ิดขึ ้นแหงชรามรณะ ,...ในความดับ 
ไม เหลือแหงชรามรณะ,...ในขอปฏิบัติ เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง 
ชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
 (ในกรณ ีแห งบทวา   ชาต ิ..ภพ ..อุปาทาน ..ตัณหา ..เวทนา ..ผัสสะ ..  สฬายตนะ  

..นามรูป..วิญญาณ ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้  ตรงกันทุก 
ตัวอักษร  ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่มีอยู  ตอไป 
ขางลางนี้:-) 

 
 
 
 

                                                
๑วิริย  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๑/๓๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๒๕๓วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหต ุให เก ิดขึ ้นแห งส ังขาร , ...ซึ ่งความด ับ ไม เหล ือแห งส ังขาร ,...ซึ ่งข อปฏ ิบ ัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามท่ีเปนจริง;  เขาพึงประกอบ 
วิริยะ  เพื ่อใหรู   ในสังขารทั ้งหลาย,...ในเหตุใหเกิดขึ ้นแหงสังขาร,...ในความดับ 
ไมเหลือแหงสังขาร,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  
ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองประกอบการกระทําอันติดตอ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงชรามรณะ,  ...ซึ่ง 

เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,    ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,...ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงประกอบ 
การกระทําอันติดตอ  เพื ่อใหรู  ในชรามรณะ,...ในเหตุใหเกิดขึ ้นแหงชรามรณะ,  
...ในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
(ในกรณ ีแห งบทว า   ชาต ิ..ภพ ..อ ุปาทาน ..ตัณหา ..เวทนา ..ผัสสะ ..  สฬายตนะ  

..นามรูป..วิญญาณ ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้  ตรงกันทุก 
ตัวอักษร  ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่มีอยู  ตอไป 
ขางลางนี้:-) 

 
 
 
 
 

                                                
๑สาตัจจ  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๑/๓๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๕๔ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่ เปนจริง;  เขาพึงประกอบการ 
กระทําอันติดตอ  เพื่อให รู  ในสังขารทั้งหลาย,...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,...ใน 
ความดับไมเหลือแหงสังขาร,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง 
สังขาร,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองอบรมสติ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงชรามรณะ,  ...ซึ่ง 

เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,    ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,...ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามท่ีเปนจริง;  เขาพึงอบรม 
สติ  เพื่อใหรู  ในชรามรณะ,...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,...ในความดับไมเหลือ 
แหงชรามรณะ,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  
ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
(ในกรณ ีแห งบทว า   ชาต ิ..ภพ ..อ ุปาทาน ..ตัณหา ..เวทนา ..ผัสสะ ..  สฬายตนะ  

..นามรูป..วิญญาณ ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้  ตรงกันทุก 
ตัวอักษร  ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่มีอยู  ตอไป 
ขางลางนี้:-) 

 
 
 
 
 

                                                
๑สติ  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๑/๓๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๒๕๕วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงอบรมสติ  เพื่อใหรู 
ในสังขารทั้งหลาย,...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,...ในความดับไมเหลือแหงสังขาร,  
...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองอบรมสัมปชัญญะ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงชรามรณะ,  ...ซึ่ง 

เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,    ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,...ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามท่ีเปนจริง;  เขาพึงอบรม 
สัมปช ัญญะ   เพื ่อให รู   ในชรามรณะ ,...ในเหต ุให เก ิดขึ ้นแห งชรามรณะ ,...ใน 
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
 (ในกรณ ีแห งบทวา   ชาต ิ..ภพ ..อุปาทาน ..ตัณหา ..เวทนา ..ผัสสะ ..  สฬายตนะ  

..นามรูป..วิญญาณ ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้  ตรงกันทุก 
ตัวอักษร  ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่มีอยู  ตอไป 
ขางลางนี้:-) 

 
 
 
 
 

                                                
๑สัมปชัญญ  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๑/๓๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๕๖ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงอบรมสัมปชัญญะ 
เพื่อให รู  ในสังขารทั้งหลาย,...ในเหตุให เกิดขึ้นแหงสังขาร,  ...ในความดับไมเหลือ 
แหงสังขาร,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่ 
เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท 

ยังมีหนาที่  ตองบําเพ็ญความไมประมาท๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น   ซ่ึงชรามรณะ,  ...ซึ่ง 

เหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,    ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,...ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงบําเพ็ญ 
ความไมประมาท  เพื่อให รู  ในชรามรณะ,...ในเหตุให เกิดขึ้นแหงชรามรณะ,...ใน 
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงชรามรณะ,  ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
(ในกรณ ีแห งบทว า   ชาต ิ..ภพ ..อ ุปาทาน ..ตัณหา ..เวทนา ..ผัสสะ ..  สฬายตนะ  

..นามรูป..วิญญาณ ..ก็มีคําตรัสอยางเดียวกันกับคําตรัส  ของบทวา  ชรามรณะ  ขางบนนี้  ตรงกันทุก 
ตัวอักษร  ตางกันแตชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา  จนกระทั่งถึงบทสุดทาย  อันเกี่ยวกับ  สังขาร  ดังที่มีอยู  ตอไป 
ขางลางนี้:-) 

 
 
 
 
 

                                                
๑อัปปมาท  (เปยยาล)  วรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๖๑/๓๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๒๕๗วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมรูไมเห็น  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ...ซึ่ง 
เหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  ...ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,...ซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ตามที่เปนจริง;  เขาพึงบําเพ็ญความไม 
ประมาท   เพื่อให รู  ในสังขารทั้งหลาย,...ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  ...ในความ 
ดับไมเหลือแหงสังขาร,...ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  
ตามที่เปนจริง,  ดังนี้. 

 
ทรงมุงหมายใหปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องการปฏิบัติ๑ 

(มิใชเปนเพียงทฤษฎี) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดง  มิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทา  แก 

พวกเธอทั้งหลาย.  พวกเธอทั้งหลายจงฟงซึ่งธรรมนั้น,  จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  
เราจักกลาวบัดนี้. 

 
ครั้นภิกษุทั้งหลาย  เหลานั้น  ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว,  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัส 

ถอยคําเหลานี้วา:- 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็มิจฉาปฏิปทา  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย!  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  เพราะมีสังขารเปนปจจัย 
จึงม ีว ิญญาณ ;  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...;    เพราะม ีชาติเป นป จจัย ,  ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอม 
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๓  พุทธวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๕/๑๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๕๘ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  มิจฉาปฏิปทา. 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็สัมมาปฏิปทา  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย!  เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว  จึงมีความ 
ดับแหงสังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  ...ฯลฯ  
...ฯลฯ...ฯลฯ...;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  สัมมาปฏิปทา,  ดังนี้  แล. 

หมายเหตุผู รวบรวม  :  มิจฉาปฏิปทา  คือบุคคลเผลอหรือปลอยสติ   เมื่ อ 
ตากระทบรูปเปนตน   จนกระทั่ งความเผลอสติ   (ซึ่ งในที่นี้ เรียกวา  อวิชชา)  นั้น   ไดทํ าให 
เกิดอาการตาง ๆ  ขึ้น  อยางครบถวนตามที่กลาวไวในพระบาลีนี้   และได รับผลเปนความทุกข 
ในที่ สุด .  สวนสัมมาปฏิปทา  มีนัยะตรงกันขาม   คือมีสติสมบูรณ ในเมื่ อตาเห็นรูปเปนตน 
อวิชชาก็ไม เกิดขึ้น   แตมีสติ สัมปชัญญะ  หรือปญญาอยูแทน ;  ดังนั้น   อาการตาง ๆ  ก็ไม 
เกิดขึ้นในลักษณะที่จะมีความทุกข  ในที่ สุด.  สรุปความไดอยางสั้น ๆ  วาความมีสตินั่นแหละ 
เปนตัวปฏิปทาที่ เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท    ในชีวิตประจําวัน  เชนการเห็นรูปดวยตาเปนตน   
ดังที่กลาวแลว. 

 
การหลีกเรนทําใหงายแกการรูปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เธอทั้งหลาย  จงประกอบความเพียร  ในการ 

หลีกเรนเถิด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุผูหลีกเรนแลว  ยอมรูชัดตามที่เปนจริง. 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๖  นกุลปตวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๐/๓๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๒๕๙วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ก็ภิกษุนั้น  ยอมรูชัดตามที่เปนจริง  ซึ่งอะไรเลา?  ภิกษุผูหลีกเรนแลว  ยอมรูชัดตามที่ 
เป นจริง  ซึ ่งความเกิดขึ ้นและความดับไปแหงรูป ...แหงเวทนา...แหงสัญญา 
แหงสังขารทั้งหลาย...แหงวิญญาณ. 

 
ดูกอนภิ กษุทั้ งหลาย !  ก็ความเกิดขึ้นแห งรูป ..แห งเวทนา ...แห งสัญญา  

...แหงสังขารทั้งหลาย...แหงวิญญาณ.  เปนอยางไรเลา? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุในกรณีนี้   ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ 

ยอมเมาหมกอยู.  ภิกษุนั้นยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ   ยอมเมาหมกอยู   ซึ่ง 
อะไรเลา? 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ   ยอม 

เมาหมกอยูซึ่ งรูป .  เมื่อภิกษุนั้น  เพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ   เมาหมกอยูซึ่ งรูป,  นันทิ 
 (ความเพลิน)  ยอมเกิดขึ้น.  ความเพลินใด  ในรูป,  ความเพลินนั้น  คืออุปาทาน.  เพราะ 
อุปาทาน .  เพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเปนปจจัย  จึงมีภพ ;  เพราะมีภพเปน 
ปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้ งหลาย  จึงเกิดครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี  
ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ   ยอม 

เมาหมกอยู ซึ่ งเวทนา .  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...๑  ความเกิดขึ้ นพรอมแห งกองทุ กขทั้ งสิ้ นนี้   
ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

                                                
๑ในกรณี แห งรูป   มีขอความพิสดารอยางไร  ในกรณี แห งเวทนา,  สัญญา,  สังขาร,  ซึ่ งละ...ฯลฯ...ฯลฯ  
...ไว ,  ก็พึ งทราบวามีขอความเต็มอยางเดียวกันทุกตัวอักษร,  ตางกันแต เพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ 
เท านั ้น .  อนึ ่ง   แม ในฝ ายแห งการด ับ ไปของ   เวทนา   ส ัญญ า   เป นต น   ซึ ่งละ ...ฯลฯ ... ฯลฯ ...ไว  
ก็พึงทราบโดยนัยะนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ  ยอม 
เมาหมกอยูซึ่งสัญญา.  ...ฯลฯ...ฯลฯ...ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ  ยอม 

เมาหมกอยูซึ่งสังขาร.  ...ฯลฯ...ฯลฯ...ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมพร่ําสรรเสริญ  ยอม 

เมาหมกอยูซึ่งวิญญาณ .  เมื่อภิกษุนั้น  เพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ   เมาหมกอยูซึ่ง 
วิญญาณ,  นันทิ  (ความเพลิน)  ยอมเกิดขึ้น.  ความเพลินใด  ในรูป,  ความเพลินนั้น 
คืออุปาทาน.  เพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเปนปจจัย  จึงมีภพ;    เพราะมีภพเปน 
ปจจัย    จึงมีชาติ;    เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  นี้ คือ   ความเกิดขึ้นแห งรูป ..แห งเวทนา ..แห ง 

สัญญา..แหงสังขารทั้งหลาย..แหงวิญญาณ. 
...    ...    ...    ... 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็ความดับแหงรูป ..แหงเวทนา..แหงสัญญา..  

แหงสังขารทั้งหลาย..แหงวิญญาณ  เปนอยางไรเลา?. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!    ภิกษุในกรณีนี้  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ํา 
สรรเสริญ  ยอมไมเมาหมกอยู.  ภิกษุนั้น  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพรํ่าสรรเสริญ 
ยอมไมเมาหมกอยู  ซึ่งอะไรเลา? 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ําสรรเสริญ 

ยอมไมเมาหมกอยู  ซึ่งรูป.  เมื่อภิกษุนั้น  ไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ   ไมเมา 
หมกอยู  ซึ่งรูป,  นันทิ  (ความเพลิน)  ใด  ในรูป,  นันทินั้น  ยอมดับไป. เพราะ 
ความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับ 
แหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับ 
แหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการ 
อยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมสรรเสริญ  ยอมไม

เมาหมกอยู  ซึ่งเวทนา.  ...ฯลฯ...ฯลฯ...ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวย
อาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ําสรรเสริญ 

ยอมไม เมาหมกอยู   ซึ่งสัญญา.  ...ฯลฯ...ฯลฯ...ความดับลงแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ําสรรเสริญ 

ยอมไมเมาหมกอยู   ซึ ่งสังขารทั ้งหลาย ...ฯลฯ...ฯลฯ...ความดับลงแหงกองทุกข 
ทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนั้น  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ําสรรเสริญ 
ยอมไมเมาหมกอยูซึ่งวิญญาณ..  เมื่อภิกษุนั้น  ไมเพลิดเพลิน  ไมพรํ่าสรรเสริญ  ไม 
เมาหมกอยูซึ่งวิญญาณ,  นันทิใด  ในวิญญาณ  นันทินั้น  ยอมดับไป.  เพราะ 
ความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับ 
แหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับ 
แหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้คือ  ความดับแหงรูป...แหงเวทนา...แหงสัญญา  

...แหงสังขารทั้งหลาย...แหงวิญญาณ,  ดังนี้  แล. 
 

การคิดคนปฏิจจสมุปบาท 
ก็คือการเดินตามอริยัฏฐังคิกมรรค๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไปในปาทึบ  เกิดพบรอยทาง 

ซึ่งเคยเปนหนทางเกาที่มนุษยแตกาลกอนเคยใชเดินแลว  บุรุษน้ัน  จึงเดินตามทางนั้นไป 
เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู  ไดพบทรากนครซึ่งเปนราชธานีโบราณ  อันมนุษยทั้งหลาย 
แตกาลกอนเคยอยูอาศัยแลว  เปนที่อันสมบูรณดวยสวน  สมบูรณดวยปาไม  สมบูรณดวย 
สระโบกขรณี   มีทรากกําแพงลอม  มีภูมิภาคนารื่นรมย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับ 
นั้น  บุรุษนั้นเขาไปกราบทูลแจงขาวนี้แกพระราชา  หรือแกมหาอํามาตยของพระราชาวา  
"ขอทาวพระกรุณา  จงทราบเถิด  :  ขาพระเจาเมื่อเที่ยวไปในปาทึบ  ไดเห็นรอยทาง 

 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๕  มหาวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๒๘/๒๕๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๒๖๓วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ซึ่งเคยเปนหนทางเกา  ที่มนุษยแตกาลกอนเคยใชเดินแลว  ขาพระเจา  ไดเดินตามทาง 
นั้นไป  เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู  ไดพบทรากนครซึ่งเปนราชธานีโบราณ  อันมนุษย 
ทั้งหลายแตกาลกอนเคยอยูอาศัยแลว  เปนที่อันสมบูรณดวยสวน  สมบูรณดวยปาไม 
สมบูรณดวยสระโบกขรณี   มีทรากกําแพงลอม  มีภูมิภาคนารื่นรมย.  ขอพระองคจง 
ตบแตงสถานที่นั้นใหเปนนครเถิด  พระเจาขา!"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ัน  พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชานั้น  

จึงตบแตงสถานที่นั้นขึ้นเปนนคร.  สมัยตอมา  นครนั้นไดกลายเปนนครที่มั่งคั่งและ 
รุงเรือง  มีประชาชนมาก  เกลื่อนกลนดวยมนุษย  ถึงแลวซึ่งความเจริญไพบูลย,  นี้ฉันใด;  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ีก็ฉันนั้น  :  เราไดเห็นแลวซึ่งรอยทางเกา  ที่เคยเปนหนทางเกา 
อันพระสัมมาพระพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอนเคยทรงดําเนินแลว. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็รอยทางเกา  ที่เคยเปนหนทางเกา  อันพระสัมมา- 

พระพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอนเคยทรงดําเนินแลว  นั้นเปนอยางไรเลา?  นั่นคือ  อริยอัฏ- 
ฐังคิกมรรคนี้นั่นเทียว,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้แล  รอยทางเกา  ที่เปนหนทางเกา  อันพระสัมมา- 

สัมพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอนเคยทรงดําเนินแลว.  เรานั้น  ไดดําเนินไปตามแลวซ่ึง 
หนทางนั้น,  เมื่อดําเนินตามอยู  ซึ่งหนทางนั้น  เรา  : 

 
ไดรู ยิ ่งเฉพาะแลวซึ่งชรามรณะ,  ซึ ่งเหตุใหเกิดขึ ้นแหงชรามรณะ,  

ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงชรามรณะ; 
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...๑ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซ่ึงชาติ,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ,  ซึ่งความดับ 
ไมเหลือแหงชาติ,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ; 

 
...ไดรู ยิ ่งเฉพาะแลวซึ ่งภพ ,  ซึ ่งเหตุใหเกิดขึ ้นแหงภพ ,  ซึ ่งความดับ 

ไมเหลือแหงภพ,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงภพ; 
 
...ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซ่ึงอุปาทาน,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปาทาน,  ซึ่ง 

ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง 
อุปาทาน; 

 
...ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซ่ึงตัณหา,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงตัณหา,  ซึ่งความ 

ดับไมเหลือแหงตัณหา,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา; 
 
...ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซ่ึงเวทนา,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา,  ซึ่งความ 

ดับไมเหลือแหงเวทนา,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา; 
 
...ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซ่ึงผัสสะ,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงผัสสะ,  ซึ่งความดับ 

ไมเหลือแหงผัสสะ,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ; 
 
...ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซ่ึงสฬายตนะ,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ,  

ซึ่งความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงสฬายตนะ; 

 
 

                                                
๑ที่ละ...ไวตรงนี้   และตอ  ๆ  ไป   มีขอความเต็มวา  "เรานั้นไดดําเนินตามแลว  ซึ่ งหนทางนั้น ,  เมื่ อ 
ดําเนินไปตามอยู  ซึ่งหนทางนั้น  เรา". 
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...ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซ่ึงนามรูป,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงนามรูป,  ซึ่งความ 
ดับไมเหลือแหงนามรูป,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป; 

 
...ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซ่ึงวิญญาณ ,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ,  ซึ่ง 

ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง 
วิญญาณ; 

 
เราไดดําเนินไปตามแลวซึ่งหนทางนั้น,  เมื่อดําเนินตามอยู  ซึ่งหนทางนั้น  

เราไดรูยิ่งเฉพาะแลวซ่ึงสังขารทั้งหลาย,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,    ซึ่งความดับ 
ไมเหลือแหงสังขาร,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร; 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรานั้น  คร้ันรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งหนทางนั้น  ไดบอกแลว 

แกภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ทั้งหลาย. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!    พรหมจรรยนี้  ที่เรากลาวบอกแลวนั้น  ไดเปน 

พรหมจรรยตั้งมั่นและรุงเรืองแลว  เปนพรหมจรรยที่แผไพศาล  เปนที่รูแหงชนมาก   
เปนปกแผนแนนหนา  จนกระทั่งเทวดาและมนุษยทั้งหลายสามารถประกาศไดดวย 
ดีแลว. 

หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็นวา  ตามขอความขางบนนี้ 
แสดงอยูในตัวแลววา  เม่ือดําเนินตามอริยมรรคมีองค  ๘  ประการ  ยอมเปนการรูปฏิจจสมุป- 
บาทไปตามลําดับ  พรอมกับไปในตัว;  ดังนั้น  จึงถือเปนหลักไดวา  การคิดคนปฏิจจสมุปบาท 
อยูอยางขะมักเขมนขึ้น  คือการที่กําลังดําเนินอยู   ในอริยอัฏฐังคิกมรรค  นั่นเอง.  ขออยาได 
ขามไปเห็นเปนคนละเรื่องเหมือนดังที่เปนกันอยูโดยมาก  ในที่ทั่ว ๆ  ไป  

 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๖๖ 

ปฏิบัติเพ่ือการดับปฏิจจสมุปบาท 
ชื่อวาปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม๑ 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 

คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงชรามรณะ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว". 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 

คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงชาติ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว". 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 

คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงภพ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียก 
ภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว". 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 

คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงอุปาทาน  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว". 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 

คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงตัณหา  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว". 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๖  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๒/๔๖,  ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่ง  ที่เชตวัน. 
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๒๖๗วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 
คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงเวทนา  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว". 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 

คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงผัสสะ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว". 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 

คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงสฬายตนะ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อ 
จะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว". 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 

คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงนามรูป  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว". 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 

คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงวิญญาณ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว". 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 

คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงสังขารทั้งหลาย  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว". 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๖๘ 

ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพ่ือความเบื่อหนาย  เพื่อความ 
คลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงอวิชชา  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรม  สมควรแกธรรมแลว",  ดังนี้  แล. 

 
องคประกอบที่เปนบุพพภาค 

ของการดับแหงปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
(มาคัณฑิยปริพพาชก  ไดกราบทูลวา  "ขาพเจาเลื่อมใสตอพระโคดมอยางนี้แลว,  ทาน 

พระโคดมจะสามารถเพื่อแสดงธรรมแกขาพเจา  โดยประการที่ขาพเจา  จะลุกขึ้นจากอาสนะนี้   ใน 
ลักษณะแหงผูหายตาบอดไดไหม  พระเจาขา?".  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา:-) 

 
ดูกอนมาคัณฑิยะ!  ถาอยางนั้น  ทานควรคบสัตบุรุษ. 
 
ดูกอนมาคัณฑิยะ!  เมื่อใดทานคบสัตบุรุษ,  เมื่อน้ันทานจักไดฟงธรรม 

ของสัตบุรุษ. 
 
ดูกอนมาคัณฑิยะ!  เมื่อใดทานไดฟงธรรมของสัตบุรุษ,  เมื่อน้ัน  ทานจัก 

ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. 
 
ดูกอนมาคัณฑิยะ!  เมื่อใดทานปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว,  เมื่อน้ัน  

ทานจักรูเอง  เห็นเอง  โดยแท  วา  นี้คือโรค,  นี้คือหัวฝ,  นี้คือลูกศร; 
 
 
 
 

                                                
๑มาคัณฑิยสูตร  ม.ม.  ๑๓/๒๘๕/๒๙๑,  ตรัสแกมาคัณฑิยปริพพาชก  ที่กัมมาสทัมมนิคม  แควนกุรุ. 
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๒๖๙วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

โรค  หัวฝ  ลูกศร  ทั้งหลาย  ในกรณีนี้,  ยอมดับไปโดยไมมีสวนเหลือ  (ใน 
ลักษณะเดียวกันกับขอท่ีวา:-) 

เพราะความดับแหงอุปาทานของเรานั้น  จึงมีความดับแหงภพ; 
เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ; 
เพราะมีความดับแหงชาตินั้นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 

อุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น. 
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้",  ดังนี้. 
 

หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึกษาพึ งทราบวา  โรค ,  หัวผี ,  ลูกศร,  ในที่นี้ 
คือทุกขอันเกิดจากตัณหา.  ตัณหาใด ๆ  ลวนแตตองมาจากเวทนา  ซึ่งออกมาจากการสัมผัส 
อารมณดวยอวิชชา  ดวยกันทั้งนั้น;    และตัณหานั้น  ยอมสงตอไปใหเกิดอุปทาน  ภพ  ชาติ 
ชรามรณะอันเปนที่ตั้งแหงทุกข.  การที่จะรูจักหัวฝ  ลูกศร  เปนตน  แลวกําจัดเสียใหไดนั้น 
ตองอาศัยการปฏิบัติธรรมโดยสมควรแกธรรมของสัตบุ รุษ;  ดังนั้น  การที่ทุกคนคบสัตบุ รุษ 
ฟงธรรมเขาใจแลวปฏิบัติอยูอยางถูกตอง  ไมวาในรูปลักษณะใด  ยอมเปนการกระทําชนิด 
ที่ เปนบุรพภาคแหงการทําลายกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท  เพื่อการดับทุกข  ดวยกันทั้งนั้น.  
ถาผิดไปจากนี้  ยอมไมมีความหมายอะไร  และมิใชการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา. 

 
ผัสสะ  คือนิทานสัมภวะสวนมากของนิพเพธิกธรรม๑ 

(เรื่องนี้ใสเขามาในฐานะที่เปนหลักธรรมที่ชวยปฏิบัติ) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดงซึ่งธรรมปริยายชื่อนิพเพธิกปริยาย  แกพวก 

เธอทั้งหลาย.  พวกเธอทั้งหลายจงฟงซึ่งขอความนั้น.  จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  
เราจักกลาวบัดนี้. 

 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๙  มหาวรรค  ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๕๗/๓๓๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๗๐ 

ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระผู มีพระภาคเจาแลว,  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
ถอยคําเหลานี้วา:- 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมปริยายชื่อนิพเพธิกปริยาย  นั้นเปนอยางไรเลา?ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย! 

 
(๑)  กามทั้งหลาย  อันบุคคลพึงรูแจง,  นิทานสัมภวะ  (เหตุเปนแดนเกิด 

พรอม)  แหงกามทั้งหลาย,  เวมัตตตา  (ประมาณตาง  ๆ   )  แหงกามทั้งหลาย,  วิบาก  (ผล 
สุกวิเศษ)  แหงกามทั้งหลาย,  นิโรธ  (ความดับไมเหลือ)  แหงกาม,  นิโรธคามินีปฏิปทา 
 (ขอปฏิบัติใหถึงความดับไมเหลือ)  แหงกาม,  (นี้,  แตละอยาง  ๆ )  เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง. 

 
(๒)  เวทนาทั้งหลาย  อันบุคคลพึงรูแจง,  นิทานสัมภวะแหงเวทนาทั้งหลาย,  

เวมัตตตาแหงเวทนาทั้งหลาย,  วิบากแหงเวทนาทั้งหลาย,  นิโรธแหงเวทนา,  นิโรธคามินี 
ปฏิปทาแหงเวทนา,  (นี้,  แตละอยาง  ๆ)  เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง. 

 
 (๓)  สัญญาทั้งหลาย  อันบุคคลพึงรูแจง,  นิทานสัมภวะแหงสัญญาทั้งหลาย,  

เวมัตตตาแหงสัญญาทั้งหลาย,  วิบากแหงสัญญาทั้งหลาย,  นิโรธแหงสัญญา,  นิโรธคามินี- 
ปฏิปทาแหงสัญญา,  (นี้,  แตละอยาง  ๆ)  เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง. 

 
(๔)  อาสวะทั้งหลาย  อันบุคคลพึงรูแจง,  นิทานสัมภวะแหงอาสวะทั้งหลาย,  

เวมัตตตาแหงอาสวะทั้งหลาย,  วิบากแหงอาสวะทั้งหลาย,  นิโรธแหงอาสวะ,  นิโรธคามินี 
ปฏิปทาแหงอาสวะ,  (นี้,  แตละอยาง  ๆ)  เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง. 

 
 (๕)  กรรม  อันบุคคลพึงรูแจง,  นิทานสัมภวะแหงกรรม,  เวมัตตตาแหง 

กรรม,  วิบากแหงกรรมทั้งหลาย,  นิโรธแหงกรรม,  นิโรธคามินีปฏิปทาแหงกรรม,  (นี้,  แตละ 
อยาง  ๆ)  เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง. 
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(๖)  ทุกข  อันบุคคลพึงรูแจง,  นิทานสัมภวะแหงทุกข,  เวมัตตตาแหง 
ทุกข,  วิบากแหงทุกข,  นิโรธแหงทุกข,  นิโรธคามินีปฏิปทาแหงทุกข,(นี้,  แตละอยาง  ๆ)  
เปนธรรมที่บุคคลพึงรูแจง. 

 
(๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  กามทั้งหลาย  อันบุคคลพึงรูแจง  เปนอยางไรเลา? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  กามคุณทั้งหลาย  ๕  ประการ  เหลานี้  คือรูปท้ังหลาย 

อันจะพึงรูแจงดวยจักษุ..  เสียงทั้งหลาย  อันจะพึงรูแจงดวยโสตะ..กลิ่นทั้งหลาย  อันจะ 
พึงรูแจงดวยจมูก..รสท้ังหลาย  อันจะพึงรูแจงดวยลิ้น..สัมผัสผิวหนัง  อันจะพึงสัมผัส 
ดวยกาย  อันเปนสิ่งที่นาปรารถนา  (อิฏฐา)  นาใคร  (กนฺตา)  นาพอใจ  (มนาปา)  มีลักษณะ 
อันนารัก  (ปยะรูปา)  เปนที่เขาไปตั้งอาศัยแหงความใคร  (กามูปสฺหิตา)  เปนที่ตั้งแหงความ 
กําหนัด  (รชนิยา)  มีอยู.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อารมณทั้งหลาย  ๕  ประการเหลานี้ 
หาใชกามไม  :  ในอริยวินัย  เรียกอารมณทั้งหลาย  ๕  ประการเหลานี้วา  "กามคุณ" 
 (หาเรียกวากามไม)  แตวา  :- 

 
ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึก  (สงฺกปฺปราค) 
นั่นและคือกามของคนเรา; 
อารมณอันวิจิตรทั้งหลาย  ในโลก  นั้น  หาใชกามไม; 
ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึก   
นั่นและคือกามของคนเรา; 
อารมณอันวิจิตร  ก็มีอยูในโลก  ตามประสาของมันเทานั้น; 
ดังนั้น  ผูมีปญญาจึงนําออกเสียซ่ึงฉันทะ  ในอารมณ 
อันวิจิตรเหลานั้น  ดังนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นิทานแหงสัมภวะ  (เหตุเปนแดนเกิดพรอม)  แหงกาม 
ทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นิทานสัมภวะแหงกามทั้งหลาย  คือ 
ผัสสะ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เวมัตตตา  (ประมาณตาง  ๆ   )  แหงกามทั้งหลาย  เปน 

อยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เวมัตตตาแหงกามทั้งหลาย  คือความใคร  (กาม)  
ในรูปารมณก็อยางหนึ่ง  ๆ   ,  ความใครในสัททารมณ  ก็อยางหนึ่ง  ๆ   ,  ความใครในคันธารมณ 
ก็อยางหนึ่ง  ๆ  ,  ความใครในรสารมณ  ก็อยางหนึ่ง  ๆ  ,  ความใครในโผฏฐัพพารมณ  ก็ 
อยางหนึ่ง  ๆ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เราเรียกวา  เวมัตตตาแหงกามทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็วิบากแหงกามทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  ดูกอน 

ภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลมีความใครในอารมณใดอยู  ยอมยังอัตตภาพอันเกิดจากกามใน 
อารมณนั้น  ๆ  ใหเกิดขึ้น  เปนอัตตภาพมีสวนแหงบุญบาง  มีสวนแหงบุญหามิไดบาง;  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรากลาววา  วิบากแหงกามทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นิโรธแหงกาม  เปนอยางไรเลา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

ความดับแหงกามมี  เพราะความดับแหงผัสสะ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นิโรธคามินีปฏิปทาแหงกาม  เปนอยางไรเลา?  

ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!อริยอัฏฐังคิกมรรคนี ้แล  คือนิโรธคามินีปฏิปทาแหงกาม ,  
ขอน้ันไดแกสิ่งเหลานี้คือ  สัมมทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  อริยสาวกยอมรูชัดซ่ึงกามทั้งหลาย 
อยางนี้,  ซึ่งนิทานสัมภวะแหงกามทั้งหลายอยางนี้,  ซึ่งเวมัตตตาแหงกามทั้งหลายอยางนี้,  
ซึ่งวิบากแหงกามทั้งหลายอยางนี้,  ซึ่งนิโรธแหงกามอยางนี้,  ซึ่งนิโรธคามินีปฏิปทาแหง 
กามอยางนี้;  ในกาลนั้น  อริยสาวกนั้น  ยอมรูชัดซ่ึงพรหมจรรยอันเปนเครื่องเจาะ 
แทงกิเลสนี้วา  เปนที่ดับแหงกาม  (กามนิโรธ). 

 
(๒)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็เวทนาทั้ งหลาย  อันบุคคลพึงรูแจง  เปน 

อยางไรเลา?   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เวทนาทั้งหลาย  ๓  ประการเหลานี้  คือ  สุขเวทนา 

ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นิทานสัมภวะแหงเวทนาทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นิทานสัมภาวะแหงเวทนาทั้งหลาย  คือผัสสะ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เวมัตตตาแหงเวทนาทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  ดูกอน 

ภิกษุทั้งหลาย!  สุขเวทนา  อันเปนไปดวยอามิส  (เหยื่อ)  ก็มีอยู,  สุขเวทนา  อันปราศจาก 
อามิส  ก็มีอยู;  ทุกขเวทนา  อันเปนไปกับดวยอามิส  ก็มีอยู,  ทุกขเวทนา  อันปราศจาก 
อามิส  ก็มีอยู;  อทุกขมสุขเวทนา  อันเปนไปกับดวยอามิส  ก็มีอยู,  อทุกขมสุขเวทนา 
อันปราศจากอามิส  ก็มีอยู;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรากลาววา  เวมัตตตาแหงเวทนา 
ทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็วิบากแหงเวทนาทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  ดูกอน 

ภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลเสวยเวทนาใดอยู  ยอมยังอัตตภาพอันเกิดจากเวทนานั้นให 
เกิดขึ้น 
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เปนอัตตภาพมีสวนแหงบุญบาง  เปนอัตตถาพ มีสวนแหงบุญหามิไดบาง;  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรากลาววา  วิบากแหงเวทนาทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  นิ โรธแหงเวทนา   เปนอยางไรเลา  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย!  ความดับแหงเวทนามี  เพราะความดับแหงผัสสะ.   
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็นิ โรธคามินีปฏิปทาแหงเวทนา  เปนอยางไรเลา?  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!อริยอัฎฐังคิกมรรคนี้แล  คือนิโรธคามินีปฏิปทาแหงเวทนา,  
ขอน้ันไดแกสิ่งเหลานี้คือ  สัมมทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  อริยสาวกยอมรูชัดซ่ึงเวทนาทั้งหลาย 

อยางนี้,  ซึ่งนิทานสัมภวะแหงเวทนาทั้งหลายอยางนี้,  ซึ่งเวมัตตตาแหงเวทนาทั้งหลาย 
อยางนี้,  ซึ่งวิบากแหงเวทนาทั้งหลายอยางนี้,  ซึ่งนิโรธแหงเวทนาอยางนี้,  ซึ่งนิโรธ 
คามินีปฏิปทาแหงเวทนาอยางนี้;  ในกาลนั้น  อริยสาวกนั้นยอมรูชัดซ่ึงพรหมจรรย 
อันเปนเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้วา  เปนที่ดับแหงเวทนา  (เวทนานิโรธ). 

 
(๓)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็สัญญาทั้ งหลาย  อันบุคคลพึงรูแจง  เปน 

อยางไรเลา?   
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สัญญาทั้งหลาย  ๖  ประการเหลานี้  คือ  รูปสัญญา 

สัททสัญญา  คันธสัญญา  รสสัญญา  โผฏฐัพพสัญญา  ธัมมสัญญา. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นิทานสัมภวะแหงสัญญาทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นิทานสัมภาวะแหงสัญญาทั้งหลาย  คือผัสสะ. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เวมัตตตาแหงสัญญาทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  สัญญาในอารมณคือรูปท้ังหลาย  ก็อยางหนึ่ง  ๆ  ,  สัญญาในอารมณคือเสียง 
ทั้งหลาย  ก็อยางหนึ่ง  ๆ  ,  สัญญาในอารมณคือกลิ่นทั้งหลาย  ก็อยางหนึ่ง  ๆ ,  สัญญาใน 
อารมณคือรสท้ังหลาย  ก็อยางหนึ่ง  ๆ  ,  สัญญาในอารมณโผฏฐัพพทั้งหลาย  ก็อยางหนึ่ง  ๆ ,  
สัญญาในอารมณธัมมารมณทั้งหลาย  ก็อยางหนึ่ง  ๆ,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรา 
กลาววา  เวมัตตตาแหงสัญญาทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็วิบากแหงสัญญาทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  ดูกอน 

ภิกษุทั้งหลาย!เรากลาวซึ่งสัญญาทั้งหลาย  วาเปนสิ่งที่มีผลออกมาเปนโวหารพูดอยาง 
หนึ่ง  ๆ   (โวหารเวปกฺกา)  เพราะวาบุคคลกระทําซึ่งสัญญาในสิ่งนั้น  ๆ   วาอยางไร  เขายอม 
กลาวออกมาอยางนั้น  ๆ  เชนวา  เราเปนผูมีสัญญาอยางนี้   ๆ๑  เปนตน.  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรากลาววา  วิบากแหงสัญญาทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  นิโรธแหงสัญญา  เปนอยางไรเลา  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย!  ความดับแหงสัญญามี  เพราะความดับแหงผัสสะ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นิโรธคามินีปฏิปทาแหงสัญญา  เปนอยางไรเลา?  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้แล  คือ  นิโรธคามินีปฏิปทาแหงสัญญา  ขอน้ี 
ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  สัมมทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ. 

 
 
 
 

                                                
๑พึงเขาใจวา  คําวา  "สัญญา"  ในกรณีอยางนี้  มิไดหมายถึงความจําลวน  ๆ   แตหมายถึงความรูสึก  จนมี 
ความสําคัญวามันเปนอะไร  หรืออยางไรเปนตน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  อริยสาวกยอมรูชัดซ่ึงสัญญาทั้งหลาย 
อยางนี้,   ซึ่งเวมัตตตาแหงสัญญาทั้งหลายอยางนี้,  ซึ่งวิบากแหงสัญญาทั้งหลายอยางนี้,  
ซึ่งนิโรธแหงสัญญาอยางนี้,  ซึ่งนิโรธคามินีปฏิปทาแหงสัญญาอยางนี้;  ในกาลนั้น 
อริยสาวกนั้น  ยอมรูชัดซ่ึงพรหมจรรยอันเปนเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้วา  เปนที่ดับ 
แหงสัญญา  (สัญญานิโรธ). 

 
(๔)  ...ฯลฯ...  (ขอความตอนที่ละไวนี้   เปนตอนที่กลาวถึงอาสวะ  จักเวนเสียไมนํามา 

ใสไวในที่นี้  เพราะไมไดตรัสไวเกี่ยวกับผัสสะโดยตรง)...ฯลฯ... 
 
(๕)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็กรรม  อันบุคคลพึงรูแจง  เปนอยางไรเลา?   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาวซึ่งเจตนา  วาเปนกรรม  เพราะวาบุคคล 

มีเจตนาแลว  ยอมกระทํากรรม  ดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นิทานสัมภวะแหงกรรมทั้งหลาย  เปนอยางไร 

เลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นิทานสัมภาวะแหงกรรมทั้งหลาย  คือผัสสะ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เวมัตตตาแหงกรรมทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  กรรมอันทําสัตวใหเสวยเวทนาเปนสัตวนรก  มีอยู,  กรรมอันทํา 
สัตวใหเสวยเวทนาเปนกําเนิดเดรัจฉาน  มีอยู,  กรรมอันทําสัตวใหเสวยเวทนาเปนเปรตวิสัย 
มีอยู,  กรรมอันทําสัตวใหเสวยเวทนาในมนุษยโลก  มีอยู,  กรรมอันทําสัตวใหเสวย 
เวทนาในเทวโลก  มีอยู;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรากลาววา  เวมัตตตาแหงเวทนา 
ทั้งหลาย. 
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๒๗๗วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็วิบากแหงกรรมทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาวซึ่งวิบากแหงกรรมวามีอยู  ๓  อยาง  คือ  วิบากในทิฏฐิธรรม 
(คือทันควัน)  หรือวา  วิบากในอุปะปชชะ  (คือในเวลาตอมา)  หรือวา  วิบากในอปรปริยายะ 
(คือในเวลาตอมาอีก);  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรากลาววา  วิบากแหงกรรมทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นิโรธแหงกรรม  เปนอยางไรเลา  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย!  ความดับแหงกรรมทั้งหลายมี  เพราะความดับแหงผัสสะ.๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นิโรธคามินีปฏิปทาแหงกรรม  เปนอยางไรเลา?  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!อริยอัฎฐังคิกมรรคนี้แล  คือ  นิโรธคามินีปฏิปทาแหงกรรม,  ขอนี้ 
ไดแกสิ่ ง เหลานี้ คื อ   สัมมทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  อริยสาวกยอมรูชัดซ่ึงกรรม  อยางนี้,  

ซึ่งเวมัตตตาแหงกรรมทั้งหลาย  อยางนี้,  ซึ่งวิบากแหงกรรมทั้งหลายอยางนี้,  ซึ่งนิโรธ 
แหงกรรมอยางนี้,  ซึ่งนิโรธคามินีปฏิปทาแหงกรรมอยางนี้;  ในกาลนั้น  อริยสาวก 
นั้น  ยอมรูชัดซ่ึงพรหมจรรยอันเปนเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้วา  เปนที่ดับแหงกรรม 
 (กัมมนิโรธ). 

 
 
 
 

                                                
๑ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นใจความสําคัญที่สุด  ในตอนนี้  ที่ตรัสวา  แดนเกิดแหงกรรมคือผัสสะ  แดนดับแหง 
กรรม  ก็คือผัสสะ  ซึ่งแสดงวา  กรรมเกิดและดับ  ในอัตตภาพนี้  อยูอยางซ้ํา  ซาก ๆ ;  ดังนั้น  วิบาก 
แหงกรรม  จึงมีไดในอัตตภาพนี้  อยางซ้ํา  ๆ   ซาก  ๆ   ไมวาจะเปนชนิดทิฏฐธรรมหรืออุปปชชะ  หรืออปร 
ปริยายะ  ซึ่งมักจะเขาใจกันไปวา  สองชนิดหลังนั้น  จะมีตอตายเขาโลงไปแลวเทานั้น,  ความถูกตองใน 
เรื่องนี้  จะเปนอยางไร  ขอจงพิจารณาดูเถิด. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๗๘ 

(๖)  ...ฯลฯ...  (ขอความตอนที่ละไวนี้   เปนตอนที่กลาวถึงอาสวะ  จักเวนเสียไมนํามา 
ใสไวในที่นี้  เพราะไมไดตรัสไวเกี่ยวกับผัสสะโดยตรง)...ฯลฯ... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้แล  คือธรรมปริยายอันชื่อวานิพเพธิกปริยาย  นั้น. 
 

หมายเหตุผูรวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นวา  ส่ิงที่เรียกวาผัสสะ 
นั้น  มีความสําคัญมากนอยเพียงใด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คือขอที่ ผัสสะเปนที่ เกิดและที่ดับ 
แหงกาม   แหงเวทนา  แหงสัญญา  และแหงกรรม .  พวกเรายังมีความรู เรื่องผัสสะกันนอย 
เกินไป   จึงไมสามารถจะปฏิบัติ ใหประสบความสําเร็จในการเอาชนะกาม ,  ในการควบคุม 
เวทนา,  ในการละเสียซึ่งสัญญา  และในการทําความสิ้นสุดแหงกรรมทั้ งหลาย.  ผัสสะเปน 
ตัวการสําคัญในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท  ดังที่ทราบกันอยูแลว  เมื่อมีการกลาวถึงผัสสะ 
ในที่ใด  ก็พึงทราบเถิดวา  ยอมมมีกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทซอนอยูครบถวนในที่นั้น  ไมวา 
จะเรียกวากาม   หรือ เวทนา   หรือ สัญญา   หรือกรรม   อัน เปนนิพ เพธิกธรรม   ดังที่ กลาว 
แลวในพระบาลีนี้ ;  ดังนั้น   ควรจะถือวา  ผัสสะทั้ งหลาย   เปนนิทานสัมภวะสวนมากของ 
นิพเพธิกธรรม  ที่บุคคลพึงรูแจงแทงตลอด  เพื่อความสิ้นสุดแหงความทุกขในที่สุด. 

 
ปฏิจจสมุปบาทแหงการกําจัดอุปสรรค 

ขณะเจริญสติปฏฐาน๑ 
 
ดูกอนอานนท!  ขอน้ันเปนอยางนั้น  ขอน้ันเปนอยางนั้น;  คือภิกษุหรือ 

ภิกษุณีใดก็ตาม  มีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน  ๔  อยู:  ขอน้ีเปนสิ่งที่ภิกษุหรือ 
ภิกษุณีนั้นพึงหวังไดวา  จักรูพรอมซึ่งคุณวิเศษอันโอฬาร  อื่นจากคุณวิเศษที่มีแลว 
ในกอน.  ภิกษุหรือภิกษุณีมีจิตตั้งมั่นดวยดีในสติปฏฐาน  ๔  อยางไหนเลา? 

 
 
 

                                                
๑อัมพปาลิวรรค  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๒๐๗/๗๑๖,  ตรัสแกพระอานนท  ที่เชตวัน. 
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๒๗๙วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ดูกอนอานนท!  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยูเปน 
ประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียได.  เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู,  ความเรารอน  (ปริฬาห)  ในกาย 
อันมีกายเปนอารมณ  เกิดขึ้นก็ดี  หรือวาความหดหูแหงจิตเกิดขึ้นก็ดี  หรือวาจิตฟุงไปใน 
ภายนอกก็ดี;  ดูกอนอานนท!  ภิกษุนั้น  พึงตึงจิตในนิมิตอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงเปน 
ที่ตั้งแหงความเลื่อมใส. 

 
เมื่อตั้งจิตในนิมิตเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส,  ปราโมทยยอมเกิดขึ้น; 
เมื่อมีปราโมทยแลว  ปติ  ยอมเกิดขึ้น; 
เมื่อมีใจปติแลว  กาย  ยอมรํางับ; 
ผูมีกายรํางับแลว  ยอมรูสึกเปนสุข; 
เมื่อรูสึกเปนสุข  จิตยอมตั้งมั่น. 
 
ภิกษุนั้นยอมพิจารณาอยางนี้วา  "เราตั้งจิตไวเพื่อประโยชนแกธรรมใด 

ประโยชนนั้นสําเร็จแลวแกเรา.  เอาละ,  บัดนี้เราจะนําจิตเฉพาะตออารมณนั้น".  ภิกษุ 
นั้นยอมนําจิตเฉพาะตออารมณนั้นดวย  ไมกระทําซึ่งวิตกดวย  ไมกระทําซึ่งวิจารดวย.  
เธอนั้นยอมรูชัดวา  "เราเปนผูไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  เปนผูมีสติ  มีสุขในภายใน"  ดังนี้. 

(ในกรณีเวทนา-จิต-และธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  ก็ทรงแสดงไวโดยนัยเดียวกัน) 
 
ดูกอนอานนท!  ภาวนา  ยอมมีเพราะการตั้งจิตไว  อยางนี้  แล. 
 

หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นวา  แมการแก ไขอุปสรรค 
แหงการเจริญสติปฏฐาน  ซึ่งเปนธรรมอันเอกอันสูงสุด  ก็ยังตองใชวิธีการที่ เรียกวา  ปฏิจจ- 
สมุปบาท  ดังที่ปรากฏอยูในพระบาลีนี้  ซึ่งมีใจความสําคัญวา  นิมิตอันเปนที่ตั้งแหงความ 
เล่ือมใสนั้น  สามารถกําจัดนิวรณหรืออุปสรรคของสมาธิได ,  ขอนี้ เปนการชี้ให เห็นวิธีการ 
กําจัดนิวรณโดยวิธีที่ละเอียด  ลึกซึ้งเกินกวาที่ทราบ  หรือสอน  ๆ  กันอยู. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๘๐ 

ปฏิจจสมุปบาท  เพ่ือ  สามัญญผลในปจจุบัน 
(๗  ประการ  :  อรหันต  ๒,  อนาคามี  ๕)๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  การได เห็น..การไดฟง..การได เขาไปหา..การได 

นั่ งใกล ..การระลึกถึง..การบวชตาม ..(แตละอยาง ๆ )  ในภิกษุทั้ งหลายผูสมบูรณ 
ดวยศีล-สมาธิ-ปญญา-วิมุตติ-วิมุตติญาณทัสสนะ-นั้น  เรากลาว  (แตละอยาง  ๆ  )  
วาเปนธรรมมีอุปการะมาก.  .... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ันเพราะเหตุวา  เมื่อผูใดฟงธรรมของภิกษุเชนนั้น 

แลว  เปนผูหลีกออกทั้งทางกายและทางจิตอยู  ยอมตามระลึกตริตรึกซึ่งธรรมนั้น...  
สติสัมโพชฌงคของเธอนั้น  ยอมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!ภิกษุผูมีสติสัมโพชฌงคเจริญบริบูรณอยูเชนนั้นแลว  

ยอมเลือกเฟน  ยอมพิจารณา  ถึงการใครครวญ  ซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา...ธัมมวิจย- 
สัมโพชฌงคของเธอนั้น  ยอมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!เมื่อภิกษุมีธัมมวิจยสัมโพชฌงคเจริญบริบูรณอยูเชนนั้น 

(ก็เปนอันวา)  เธอเปนผูปรารภความเพียรแลวไมยอหยอน...วิริยสัมโพชฌงคของเธอ 
นั้น  ยอมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นิรามิสปติ  (ปติอิงธรรม  ไมอิงอามิส)  ยอมเกิดแกภิกษุ 

ผูมีความเพียรอันปรารภแลวเชนนั้น...ปติสัมโพชฌงคของเธอนั้น  ยอมถึงซึ่งความเจริญ 
บริบูรณ. 

 
 

                                                
๑สีลสูตร  ปพพตวรรค  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๙๘-๑๐๒/๓๗๓-๓๘๒. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!กายก็ดี  จิตก็ดี  ของภิกษุผูมีใจปติ  ยอมสงบรํางับ… 
ปสสัทธิสัมโพชฌงคของเธอนั้น  ยอมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!จิตของภิกษุผูมีกายสงบและเปนสุข,  ยอมตั้งมั่นเปน 

สมาธิ...สมาธิสัมโพชฌงคของเธอนั้น  ยอมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!ภิกษุ   (ผูมีสมาธิสัมโพชฌงค)  ยอมเปนผู เพงซึ่งจิต 

อันตั ้งมั ่นดีแลวอยางนั ้น..(เป นอันวา)  อุเบกขาสัมโพชฌงคของเธอนั ้น  ยอมถึง 
ซึ่งความเจริญบริบูรณ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อโพชฌงคทั้ง  ๗  เปนธรรมที่ภิกษุนั้นเจริญ  ทําให 

มากแลวอยางนี้,  ผลเปนอานิสงส ๗ ประการ  ยอมเปนสิ่งที่ เธอหวังได.  ๗  ประการ 
อยางไรเลา?  ๗  ประการ  คือ:- 

(๑)  ยอมบรรลุอรหันตตผลโดยพลัน  ในทิฏฐิธรรม  (ทันควัน)  นั่นเทียว, 
(๒)  ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมบรรลุอรหันตตผล  ในมรณกาล  (เวลาที่กําลังจะตาย), 
(๓)  ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมเปนอันตราปรินิพพายี  (อนาคามี)  เพราะสิ้นโอรัมภาคยสัญโญชน  ๕, 
(๔)  ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมเปนอุปหัจจปรินิพพายี  (อนาคามี)  เพราะสิ้นโอรัมภาคยสัญโญชน  ๕, 
(๕)  ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมเปนอสังขารปรินิพพายี  (อนาคามี)  เพราะสิ้นโอรัมภาคยสัญโญชน  ๕, 
(๖)  ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมเปนสสังขารปรินิพพายี  (อนาคามี)  เพราะสิ้นโอรัมภาคยสัญโญชน  ๕, 
(๗)  ถาไมเชนนั้น...ก็ยอมเปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  (อนาคามี)  เพราะสิ้นโอรัมภาคยสัญโญชน  ๕, 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อโพชฌงคทั้ง  ๗  เปนธรรมที่ภิกษุนั้นเจริญ  ทําให 

มากแลวอยางนี้,  ผลเปนอานิสงส  ๗  ประการ  ยอมเปนสิ่งที่เธอหวังได  อยางนี้  แล. 
 
หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  ขอให ผู ศึ กษาสั งเกตวา  ในกรณี ที่ เกี่ ยวกับอานิ - 

สงสทั ้ง  ๗  ประการนี ้  ไม ม ีพระบาลีคําใดที ่แสดงวาเป นเรื ่องภายหล ังจากการตายแล ว 
 (กายสฺส  เภทา  ปรํ  มรณา)  ดังที่ เราพูดหรือสอนกันอยูทั่วไป  ๆ  โดยไมยอมใหมีการวิพากย 
วิจารณ;  ดังนั้น  ในที่นี้จึงใหชื่อวา  "สามัญญผลในปจจุบัน". 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๘๒ 

ปฏิจจสมุปบาท  เปนสิ่งที่ตองเห็นดวยยถาภูตสัมมัปปญญา 
แมที่ยังเปนเสขะเปนอยางนอย๑ 

 
ครั้งหนึ่ง  พระมุสิละ  พระปวิฏฐะ  พระนารทะและพระอานนท  อยู  ณ  โฆสิตาราม  ใกล 

เมืองโกสัมพี.  ครั้งนั้น  พระปวิฏฐะไดกลาวกับพระมุสิละวา:- 
 
"ดูกอนทานมุสิละ!  ถาเวนความเชื่อ  (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา)  

เสีย,  เวนความชอบใจ  (ตามที่บุคคลบางคนกลาว)  เสีย,  เวนการฟงตาม  ๆ  กันมาเสีย,  
เวนการตริตรึกไปตามอาการ  (ของสิ่งแวดลอมภายนอก)  เสีย,  เวนการเห็นวามันเขากันได 
กับทิฏฐิของตนเสีย;  ญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนจริง  ๆ  จะมีแกทานมุสิละวา  'เพราะมี 
ชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ'  ดังนี้  ไดหรือ?" 

 
"ดูกอนทานปวิฏฐะ!  แม เวนความเชื่อ  (ตามที่ ไดฟ งจากพระผูมีพระ 

ภาคเจา)  เสีย,  เวนความชอบใจ  (ตามท่ีบุคคลบางคนกลาว)  เสีย,  เวนการฟงตาม  ๆ  กัน 
มาเสีย,  เวนการตริตรึกไปตามอาการ  (ของสิ่งแวดลอมภายนอก)  เสีย,  เวนการ 
เห ็นวามันเขากันไดก ับทิฏฐิของตนเส ีย ;  กระผมก็ย อมรูย อมเห็นซึ ่งธรรมขอนั ้น 
ไดวา  '’เพราะมีชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ'  ดังนี้. 

 
(พระปวิฏฐะไดถามเปนลําดับไปถึงขอที่เกี่ยวกับชาติ  เกี่ยวกับภพ  เกี่ยวกับอุปาทาน  เกี่ยว 

กับตัณหา  เกี่ยวกับเวทนา  เกี่ยวกับผัสสะ  เกี่ยวกับสฬายตนะ  เกี่ยวกับนามรูป  เกี่ยวกับวิญญาณ  ดวยคําถาม 
อยางเดียวกัน  พระมุสิละก็ไดตอบยืนยันดวยคําตอบอยางเดียวกัน  จนถึงขอสุดทาย:-) 

 
"ดูกอนทานมุสิละ!  ถาเวนความเชื่อ  (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา)  

เสีย,  เวนความชอบใจ  (ตามที่บุคคลบางคนกลาว)  เสีย,  เวนการฟงตาม  ๆ  กันมาเสีย,   
 

                                                
๑สูตรที่  ๘  มหาวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๔๐/๒๖๘. 
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๒๘๓วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

เวนการตริตรึกไปตามอาการ  (ของสิ่งแวดลอมภายนอก)  เสีย,  เวนการเห็นวามันเขากันได 
กับทิฏฐิของตนเสีย;  ญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนจริง  ๆ  จะมีแกทานมุสิละวา  'เพราะมี 
อวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย'  ดังนี้  ไดหรือ?" 

 
"ดูกอนทานปวิฏฐะ!  แม เวนความเชื่อ  (ตามที่ ไดฟ งจากพระผูมีพระ 

ภาคเจา)  เสีย,  เวนความชอบใจ  (ตามท่ีบุคคลบางคนกลาว)  เสีย,  เวนการฟงตาม  ๆ  กัน 
มาเสีย,  เวนการตริตรึกไปตามอาการ  (ของสิ่งแวดลอมภายนอก)  เสีย,  เวนการ 
เห ็นวามันเขากันไดก ับทิฏฐิของตนเส ีย ;  กระผมก็ย อมรูย อมเห็นซึ ่งธรรมขอนั ้น 
ไดวา  '  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย'  ดังนี้  ไดหรือ?" 

 
(พระปวิฏฐะไดถามพระมุสิละตอไปถึงอาการปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร  เปนลําดับ  ๆ   ไป 

จนกระทั่งขอสุดทาย:-) 
 
"ดูกอนทานมุสิละ!  ถาเวนความเชื่อ  (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา)  

เสีย,  เวนความชอบใจ  (ตามที่บุคคลบางคนกลาว)  เสีย,  เวนการฟงตาม  ๆ  กันมาเสีย,  
เวนการตริตรึกไปตามอาการ  (ของสิ่งแวดลอมภายนอก)  เสีย,  เวนการเห็นวามันเขากัน 
ไดกับทิฏฐิของตนเสีย;  ญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนจริง  ๆ  จะมีแกทานมุสิละวา  'เพราะ 
มีความดับแหงอวิชชา  จึงมีความดับแหงสังขาร'  ดังนี้  ไดหรือ?" 

 
"ดูกอนทานปวิฏฐะ!  แม เวนความเชื่อ  (ตามที่ ไดฟ งจากพระผูมีพระ 

ภาคเจา)  เสีย,  เวนความชอบใจ  (ตามท่ีบุคคลบางคนกลาว)  เสีย,  เวนการฟงตาม  ๆ  กัน 
มาเสีย,  เวนการตริตรึกไปตามอาการ  (ของสิ่งแวดลอมภายนอก)  เสีย,  เวนการ 
เห็นวามันเขากันไดก ับทิฏฐิของตนเสีย;  กระผมก็ยอมรูย อมเห็นซึ ่งธรรมขอนั ้น 
ไดวา   'เพราะมีความดับแหงอวิชชา  จึงมีความดับแหงสังขาร'  ดังนี้". 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๘๔ 

"ดูกอนทานมุสิละ!  ถาเวนความเชื่อ  (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาค 
เจา)  เสีย,  เวนความชอบใจ  (ตามที่บุคคลบางคนกลาว)  เสีย,  เวนการฟงตาม  ๆ   กันมาเสีย,  
เวนการตริตรึกไปตามอาการ  (ของสิ่งแวดลอมภายนอก)  เสีย,  เวนการเห็นวามันเขากัน 
ไดกับทิฏฐิของตนเสีย;  ญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนจริง  ๆ  จะมีแกทานมุสิละวา  'การดับ 
แหงภพ  คือนิพพาน'  ดังนี้  ไดหรือ?" 

 
"ด ูก อนท านปว ิฏฐะ !  แม เว นความเชื ่อ   (ตามที ่ได ฟ งจากพระผู ม ี- 

พระภาคเจา)  เสีย,  เวนความชอบใจ  (ตามที่บุคคลบางคนกลาว)  เสีย,  เวนการฟง 
ตาม  ๆ  กันมาเสีย,  เวนการตริตรึกไปตามอาการ  (ของสิ่งแวดลอมภายนอก)  เสีย,  
เวนการเห็นวามันเขากันไดกับทิฏฐิของตนเสีย;  กระผมก็ยอมรูยอมเห็นซึ่งธรรม 
ขอน้ันไดวา  'การดับแหงภพ  คือนิพพาน'  ดังนี้ 

 
"ดูกอนทานมุสิละ!  ถาอยางนั้น  ทานเปนพระอรหันตขีณาสพหรือ?" 
 
เมื่อถูกถามอยางนี้  พระมุสิละไดนิ่งเสีย. 
 
(ลําดับนั้น  พระนารทะไดเสนอตัวเขามาใหพระปวิฏฐะถามปญหาอยางเดียวกันนั้นบาง  เมื่อ 

พระปวิฏฐะถาม  พระนารทะก็ตอบอยางเดียวกันกับที่พระมุสิละไดตอบแลว  ทั้งในสวน  สมุทยวาร  และ 
นิโรธวาร  จนกระทั้งถึงคําถามและคําตอบคูสุดทาย:-) 

 
"ดูกอนทานนารทะ!  ถาเวนความเชื่อ  (ตามที่ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจา)  

เสีย,  เวนความชอบใจ  (ตามที่บุคคลบางคนกลาว)  เสีย,  เวนการฟงตาม  ๆ  กันมาเสีย,  
เวนการตริตรึกไปตามอาการ  (ของสิ่งแวดลอมภายนอก)  เสีย,  เวนการเห็นวามันเขากัน 
ไดกับทิฏฐิของตนเสีย;  ญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนจริง  ๆ  จะมีแกทานมุสิละวา  'การดับ 
แหงภพ  คือนิพพาน'  ดังนี้  ไดหรือ?" 
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"ดูกอนทานปวิฏฐะ!  แม เวนความเชื่อ  (ตามที่ ไดฟ งจากพระผูมีพระ 
ภาคเจา)  เสีย,  เวนความชอบใจ  (ตามที่บุคคลบางคนกลาว)  เสีย,  เวนการฟงตาม  ๆ  
กันมาเสีย,  เวนการตริตรึกไปตามอาการ  (ของสิ่งแวดลอมภายนอก)  เสีย,  เวนการ 
เห ็นวามันเขากันไดก ับทิฏฐิของตนเส ีย ;  กระผมก็ย อมรูย อมเห็นซึ ่งธรรมขอนั ้น 
ไดวา  'การดับแหงภพ  คือนิพพาน'  ดังนี้ 

 
"ดูกอนทานนารทะ!  ถาอยางนั้น  ทานเปนพระอรหันตขีณาสพหรือ?" 
 
"ดูกอนทาน!  ธรรมที่วา  'ความดับแหงภพ  คือนิพพาน'  นั้น  เปนธรรม 

ที่กระผมเห็นแลวดวยดี  ดวยยถาภูตสัมมัปปญญา๑  จริง  ๆ  แตกระผมก็หาเปนพระ 
อรหันตขีณาสพไม.  ดูกอนทาน!  เปรียบเหมือนบอนํ้า  มีอยูริมหนทางอันกันดาร,  ที่ 
บอนั้น  เชือกก็ไมมี  ครุสําหรับตักน้ําก็ไมมี.  ลําดับน้ัน  มีบุรุษผูถูกความรอนแผดเผา 
แลว  ถูกความรอนครอบงําแลว  ออนเพลียอยู  หิวกระหายอยู  มาถึงบอน้ันแลว;  
บุรุษน้ันมองลงในบอนั้น  เขามีความรูสึกวา  น้ําในบอน้ันมีอยู  แตเขาไมอาจจะทํา 
ใหน้ํานั้นถูกตองกายเขาได,  ฉันใด;  ดูกอนทาน!  ขอน้ีก็ฉันนั้น  :  ธรรมที่วา  'การดับ 
แหงภพ  คือนิพพาน '  นั้น  เปนธรรมที่กระผมเห็นแลวดวยดี  ดวยยถาภูตสัมมัป 
ปญญาจริง  ๆ  แตกระผมก็หาเปนอรหันตขีณาสพไม". 

 
ครั้นพระนารทะกลาวอยางนี้แลว  พระอานนทไดหันไปกลาวกะพระปวิฏฐะวา  "ดูกอนทาน  

ปวิฏฐะ!  ทานเปนผูขี้มักถามอยางนี้  ไดกลาวอะไรแกทานนารทะบาง?". 
 
พระปวิฏฐะไดตอบวา  "ดูกอนทานอานนท !  ผมซ่ึงเปนผูขี้มักถามอยางนี้ 

ไมไดกลาวเรื่องอะไร  ๆ  กะพระนารทะเลย  นอกจากเรื่องที่งดงาม  และเรื่องที่เปน 
กุศล",  ดังนี้  แล. 

 

                                                
๑ยถาภูตสัมมปปญญา  คือ  ปญญาที่เห็นอยางถูกตองตามที่เปนจริง  โดยไมตองอาศัยเหตุ  ๕  ประการ  ดังที่ 
ไดกลาวแลวขางตน  เชน  ความเชื่อตามคําของผูอื่น  หรือความชอบใจคําที่ผูอื่นกลาว  ดังนี้เปนตน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๘๖ 

หมายเหตุผู รวบรวม  :  การที่นําเอาเรื่องของพระสาวกมากลาวไวในที่นี ้
 (ซึ่งลวนแตเปนพุทธภาสิต)  ก็เพื่อจะใหผูศึกษาไดเขาใจความหมายของคําวา  "ยถาภูตสัม 
มัปปญญา"  โดยชัดเจน   จากถอยคําที่พระสาวกเหลานั้นโตตอบกัน ;  เนื่องจากวา  ไมมี  
ที่ใดจะแสดงใหเห็นลักษณะของสิ่งที่ เรียกวา  "ยถาภูตสัมมัปปญญา"  ไดดีกวาขอความใน 
เรื่องนี้. 

 
แมการทําความเพียรในที่สงัด 

ก็ยังตองปรารภขันธหา  ตามวิธีการของปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
พระอานนท  ไดกราบทูลถามวา  "ขาแตพระองคผู เจริญ!  ดังขาพระองคขอโอกาส  ขอ 

พระผูมีพระภาค  จงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ  ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว  จะเปนผูหลีกออกผูเดียว 
เปนผูไมประมาท  มีความเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปแลว  (ในธรรมปฏิบัติ)  อยูเถิด  พระเจาขา!".  พระผูมี 
พระภาค  ไดตรัสวา:- 

ดูกอนอานนท!  เธอจะสําคัญความขอน้ี  วาอยางไร  :  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?  
 ("ไมเที่ยง  พระเจาขา!")  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  ("เปนทุกข 
พระเจาขา!")  ก็สิ่ งใดไม เที่ยง  เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือ 
หนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา  "นั่นของเรา;  นั่นเปนเรา;  นั่นเปนตัวตนของเรา"  ;  ดังนี้?  
 ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!"). 

 
ดูกอนอานนท !  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้   รูปอยางใดอยางหนึ่ ง  ทั้ งที่ 

เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  อันมีอยูในภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียดก็ตาม 
เลวหรือปราณีตก็ตาม  รูปท้ังหมดนั้นไมใชของเรา;  นั่นไมใชเรา;  นั่นไมใชตัวตนของ 
เรา;  เธอพึงเห็นซึ่งขอนนั้น  ดวยยถาภูตสัมมัปปญญา  (ความรูทั่วถึงถูกตองตามเปนจริง)  
อยางนี้  ดวยประการดังนี้. 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  ทิฏฐิวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๒๘/๓๖๔,  ตรัสแกพระอานนท  ที่เชตวัน. 
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๒๘๗วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็มีการตรัสถาม,  ทูลตอบ.  และตรัส  อยาง 
เดียวกันทุกตัวอักษร  กับในกรณีแหงรูป  ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธ  เทานั้น). 

 
ดูกอนอานนท!  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนาย 

แมในรูป  แมในเวทนา  แมในสัญญา  แมในสังขารทั้งหลาย  แมในวิญญาณ .  เมื่อ 
เบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  เพราะความคลายกําหนัด  จึงหลุดพน;  เมื่อหลุดพนแลว 
ยอมมีญาณเกิดขึ้นแกอริยสาวกนั้นวา  "หลุดพนแลว"  ดังนี้.  อริยสาวกนั้น  ยอมรูชัดวา" 
ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  กิจท่ีควรทําไดกระทําเสร็จแลว,  กิจอื่น 
เพื่อทําความเปนอยางนี้มิไดอีก".  ดังนี้  แล. 

 
หมาย เหตุ ผู ร วบ รวม   :  ผู ศึ กษ าพึ ง สั ง เกต ให เห็ น ว า   "การเห็ นชอบ 

ตามที่ เปนจริง"  นั้นมิไดมีความสําคัญเพียงใดเรื่องราวอันเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นปฏิจจ- 
สมุปบาท  แมในการทําความเพียรใด  ๆ  ก็ตาม  ยอมปรารภยถาภูตสัมมัปปญญา  คือการ 
เห็นชอบตามที่เปนจริงดวยกันทั้งนั้น  ดังที่ไดยกมาใหเห็นเปนตัวอยางเรื่องหนึ่ง  คือเรื่องนี้.  
ผูศึกษาพึงเห็นความสําคัญของการเห็นชอบตามที่ เปนจริง  เกี่ยวกับอุปาทานขันธหาดังนี ้
เถิด. 

 
แมสุขทุกขในภายใน 

ก็เกิดข้ึนเพราะปรารภขันธหา๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  สุขและทุกข  ในภายใน  จึงเกิดขึ้น? 
 
ภิกษุทั้ งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผู เจริญ!  ธรรมทั้งหลาย  ของ 

พวกขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง.  ขาแต 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑  ทิฏฐิวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๒๒๑/๓๔๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๘๘ 

พระองคผูเจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น  จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเองเถิด 
ภิกษุทั ้งหลายไดฟ งจากพระผู ม ีพระภาคแลวจักทรงจําไว "  ดังนี ้.  พระผู ม ีพระภาค   ตรัสเตือนให 
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว  ไดตรัสขอความดังตอไปนี้:- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อรูปนั่นแล  มีอยู,  เพราะเขาไปยึดถือซึ่งรูป   

เพราะปกใจเขาไปสูรูป,  สุขและทุกข  ในภายใน  จึงเกิดขึ้น. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย  จะสําคัญความขอน้ี  วาอยางไร  :  

รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?  ("ไมเที่ยง  พระเจาขา!")  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือ 
เปนสุขเลา?  ("เปนทุกข  พระเจาขา!")  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา  แตถาไมเขาไปยึดถือสิ่งนั้นแลว  สุขและทุกข  ในภายใน  จะเกิดขึ้น 
ไดไหม?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!"). 

 
(ในกรณ ีแห ง เวทนา   ส ัญญ า   ส ังขาร   ว ิญญ าณ   ก ็ม ีการตร ัส ,  ตร ัสถาม ,  ท ูล 

ตอบ.  อยางเดียวกันทุกตัวอักษร  กับในกรณีแหงรูป  ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธ  เทานั้น). 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนาย 

แมในรูป  แมในเวทนา  แมในสัญญา  แมในสังขารทั้งหลาย  แมในวิญญาณ .  เมื่อ 
เบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  เพราะความคลายกําหนัด  จึงหลุดพน;  เมื่อหลุดพนแลว 
ยอมมีญาณเกิดขึ้นแกอริยสาวกวา  "หลุดพนแลว"  ดังนี้.  อริยสาวกนั้น  ยอมรูชัดวา  
"ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  กิจท่ีควรทําไดกระทําเสร็จแลว,  กิจอื่น 
เพื่อทําความเปนอยางนี้มิไดอีก".  ดังนี้  แล 
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ตนเงื่อนของปฏิจจสมุปบาท 
ละไดดวยการเห็นธรรมทั้งปวงวาไมควรยึดมั่น๑ 

 
ภิกษุ รูปหนึ่ง  ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา  "ขาแตพระองคผู เจริญ!  ธรรม 

อยางหนึ่ง  มีอยูหรือไมหนอ  ซึ่งเมื่อภิกษุละไดแลว  อวิชชายอมละไป  วิชชายอมเกิดขึ้น 
พระเจาขา?" 

 
ดูกอนภิกษุ!  ธรรมอยางหนึ่ง  มีอยูแล  ...ฯลฯ... 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมอยางหนึ่ง  นั้นคืออะไรเลาหนอ  .ฯลฯ...?" 
 
ดูกอนภิกษุ!  อวิชชานั่นแล  เปนธรรมอยางหนึ่ง  ซึ่งเมื่อภิกษุละไดแลว   

อวิชชายอมละไป  วิชชายอมเกิดขึ้น. 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  เมื่อภิกษุรูอยูอยางไร  เห็นอยูอยางไร  อวิชชา 

จึงจะละไป  วิชชาจึงจะเกิดขึ้น  พระเจาขา?" 
 
ดูกอนภิกษุ!  หลักธรรมอันภิกษุในกรณีนี้ไดสดับแลว  ยอมมีอยูวา  

"สิ่งทั้งหลายทั้งปวง  อันใคร  ๆ  ไมควรยึดมั่นถือมั่น  (วาเปนตัวเรา-ของ 
เรา)"  ดังนี้  ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุไดสดับหลักธรรมขอน้ันอยางนี้วา  สิ่งทั้งหลาย 
ทั้งปวง  อันใคร  ๆ  ไมควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้แลวไซร,  ภิกษุนั้นยอมรูยิ่งซ่ึงธรรมทั้งปวง; 

 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๗  คิลานวรรค  สฬา.  สํ.  ๑๘/๖๒/๙๖. 
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ครั้นรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแลว,  ยอมรอบรูซ่ึงธรรมทั้งปวง; 
คร้ันรอบรูซึ่งธรรมทั้งปวงแลว,  ภิกษุนั้นยอมเห็นซ่ึงนิมิตทั้งหลายของ 

สิ่งทั้งปวงโดยประการอื่น ๑: 
 
ยอมเห็นซึ่งจักษุโดยประการอื่น;  ยอมเห็นรูปทั้งหลายโดยประการอื่น;  

ยอมเห็นซึ่งจักขุวิญญาณโดยประการอื่น;  ยอมเห็นซึ่งจักขุสัมผัสโดยประการอื่น;  
ยอมเห็นซึ่งเวทนาอันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม  ที่เกิดขึ้น 
เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยโดยประการอื่น. 

(ในกรณีแหงโสตะก็ดี  ฆานะก็ดี  ชิวหาก็ดี  กายก็ดี  มโนก็ดี  และธรรมทั้งหลายที่ สัมปยุตต 
ดวยโสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  และมโน  นั้น  ๆ   ก็ดี  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว  มีนัยอยางเดียวกันกับ 
ในกรณีแหงการเห็นจักษุและธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตตดวยจักษุ). 

 
ดูกอนภิกษุ!  เมื่อภิกษุรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้แล  อวิชชาจึงจะละไป 

วิชชาจึงจะเกิดขึ้น. 
 

หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นวา   อวิชชาซึ่ งเปนตน 
เงื ่อนของปฏ ิจจสม ุปบาท   จะละไปได เพราะการเห ็นแจ งในข อที ่ว า   ธรรมทั ้งหลาย 
ทั ้งปวง   อันบ ุคคลไม ควรย ึดมั ่นถ ือมั ่น   ซึ ่งม ีอยู เป นภาษาบาลีว า   "สพ ฺเพ   ธมฺมา   นาลํ 
อภินิเวสาย"  ซึ่งควรถือวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา. 

 
 
 
 
 

                                                
๑เมื่อบุคคลรูแจงส่ิงทั้งปวง  โดยถูกตองแลว  ยอมเห็นส่ิงทั้งปวงโดยประการอื่น  จากที่เขาเคยเห็นเมื่อยัง 
ไมรูแจง  เชนเมื่อกอนเห็นวาสังขารเปนของเที่ยง  บัดนี้ยอมเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง  เปนตน 
นี้ เรียกวาเห็นโดยประการอื่น.  คําวา  นิมิต  หมายถึงลักษณะหนึ่ง  ๆ   ของสิ่งตาง  ๆ   ที่ เปนเครื่องสังเกต 
หรือรูสึก  หรือยึดถือ  หรือสําคัญมั่นหมาย. 
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๒๙๑วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ตนเงื่อน  แหงปฏิจจสมุปบาท 
ละไดดวยการเห็นอนิจจัง๑ 

(ภิกษุองคหนึ่ง  ไดทูลถามอยางเดียวกันกับคําถามในเรื่องที่แลวมา  ตอไปนี้เปนคําตอบ:-) 
 
ดูกอนภิกษุ!  เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซ่ึงจักษุ  โดยความเปนของไมเที่ยง,  

อวิชชาจึงจะละไป  วิชชาจึงเกิดขึ้น; 
 
เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซึ่งรูปท้ังหลาย     ...ฯลฯ...; 
เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซึ่งจักขุวิญญาณ  ...ฯลฯ...; 
เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซึ่งจักขุสัมผัส       ...ฯลฯ...; 
 
เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซ่ึงเวทนา  อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกข 

มิใชสุขก็ตาม  ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  โดยความเปนของไมเที่ยง,  อวิชชา 
จึงจะละไป  วิชชาจึงเกิดขึ้น; 

 
(ในกรณีแหงโสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  และมโน  ทุกหมวด  มีขอความอยางเดียวกัน). 
 
ดูกอนภิกษุ!  เมื่อภิกษุรูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้  อวิชชาจึงจะละไป 

วิชชาจึงจะเกิดขึ้น. 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๖  คิลานวรรค  สฬา.  สํ.  ๑๘/๖๑/๙๕. 
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อาการแหงอนิจจัง  โดยละเอียด๑ 

(เรื่องนี้  มีความประสงคเพื่อขยายความเรื่องที่แลวมาใหชัดเจนยิ่งขึ้น) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  วิญญาณยอมมีขึ้น  เพราะอาศัยธรรม  ๒  อยาง 

สองอยางอะไรเลา?  สองอยางคือ,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย 
ซึ่งรูปทั้งหลายดวย  จักขุวิญญาณ  จึงเกิดขึ้น. 

 
จักษุเปนสิ่งที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการอื่น; 
 
รูปทั้งหลายเปนสิ่งที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการ 

อื่น  :  ธรรมทั้งสอง  (จักษุ+รูป)  อยางนี้แล  เปนสิ่งที่หวั่นไหวดวย  อาพาธดวย  ไมเที่ยง 
มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการอื่น; 

จักษุวิญญาณ  เปนสิ่งที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดย 
ประการอื่น; 

เหตุอันใดก็ตาม  ปจจัยอันใดก็ตาม  เพื่อความเกิดขึ้นแหงจักขุวิญญาณ,  
แมเหตุอันนั้น  แมปจจัยอันนั้น  ก็ลวนเปนสิ่งที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความ 
เปนไปโดยประการอื่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  จักขุวิญญาณเกิดขึ้นแลว  เพราะอาศัย 
ปจจัยที่ไมเที่ยงดังนี้  จักขุวิญญาณเปนของเที่ยงมาแตไหน. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความประจวบพรอม  ความประชุมพรอม  ความมา 

พรอมกัน  แหงธรรมทั้งหลาย  (จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ)  ๓  อยางเหลานี้  อันใดแล;  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อันนี้เราเรียกวาจักขุสัมผัส.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  แมจักขุสัมผัส 
ก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการอื่น. 
                                                
๑สูตรที่  ๑๐  ฉันนวรรค  สฬา.  สํ.  ๑๘/๘๕/๑๒๔-๗. 
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๒๙๓วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

เหตุอันใดก็ตาม  ปจจัยอันใดก็ตาม  เพื่อความเกิดขึ้นแหงจักขุสัมผัส,  
แมเหตุอันนั้น  แมปจจัยอันนั้น  ก็ลวนเปนสิ่งที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความ 
เปนไปโดยประการอื่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  จักขุสัมผัสเกิดขึ้นแลว  เพราะอาศัย 
ปจจัยที่ไมเที่ยงดังนี้  จักขุสัมผัสจักเปนของเที่ยงมาแตไหน. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลที่ผัสสะกระทบแลวยอมรูสึก  (เวเทติ),  ผัสสะ 

กระทบแลวยอมคิด  (เจเตติ),  ผัสสะกระทบแลวยอมจําไดหมายรู  (สฺชานาติ)  :  แมธรรม 
ทั้งหลาย  (เวทนา,  เจตนา,  สัญญา๑)  อยางนี้ เหลานี้  ก็ลวนเปนสิ่งที่หวั่นไหวดวย  อาพาธ 
ดวย  ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการอื่น; 

 
(ในกรณีแหงโสตวิญญาณก็ดี,  ฆานวิญญาณก็ดี,  ชิวหาวิญญาณก็ดี,  กายวิญญาณก็ดี,  ก็มี 

นัยเดียวกัน). 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยซึ่งมโนดวย  ซึ่งธัมมารมณทั้งหลายดวย 

มโนวิญญาณ  จึงเกิดขึ้น. 
 
มโนเปนสิ่งที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการอื่น; 
 
ธัมมารมณทั้งหลายเปนสิ่งที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดย 

ประการอื่น  :  ธรรมทั้งสอง  (มโน+ธัมมารมณ )  อยางนี้แล  เปนสิ่งที่หวั่นไหวดวย 
อาพาธดวย  ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการอื่น; 

 
มโนวิญญาณ เปนสิ่งที่ ไม เที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดย 

ประการอื่น; 
 

                                                
๑เวทนา  คือความรูสึก  เปนผลของ  เวเทติ,  เจตนา  คือความคิด  เปนผลของ  เจเตติ,  สัญญา  คือความจําได 
หมายรู  เปนผลของ  สฺชานาติ. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๙๔ 

เหตุอันใดก็ตาม  ปจจัยอันใดก็ตาม  เพื่อความเกิดขึ้นแหงมโนวิญญาณ,  
แมเหตุอันนั้น  แมปจจัยอันนั้น  ก็ลวนเปนสิ่งที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความ 
เปนไปโดยประการอื่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มโนวิญญาณเกิดขึ้นแลว  เพราะอาศัย 
ปจจัยที่ไมเที่ยงดังนี้  มโนวิญญาณเปนของเที่ยงมาแตไหน. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความประจวบพรอม  ความประชุมพรอม  ความมา 

พรอมกัน  แหงธรรมทั้งหลาย  (มโน+ธัมมารมณ+มโนวิญญาณ )  ๓  อยางเหลานี้ 
อันใดแล;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อันนี้เราเรียกวา  มโนสัมผัส.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
แมมโนสัมผัส  ก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการอื่น. 

 
เหตุอันใดก็ตาม  ปจจัยอันใดก็ตาม  เพื่อความเกิดขึ้นแหงมโนสัมผัส,  แมเหตุ 

อันนั้น  แมปจจัยอันนั้น  ก็ลวนเปนสิ่งที่ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดย 
ประการอื่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มโนสัมผัสเกิดขึ้นแลว  เพราะอาศัยปจจัยที่ไมเที่ยง 
ดังนี้  มโนสัมผัสจักเปนของเที่ยงมาแตไหน. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลที่ผัสสะกระทบแลวยอมรูสึก  (เวเทติ),  ผัสสะ 

กระทบแลวยอมคิด  (เจเตติ),  ผัสสะกระทบแลวยอมจําไดหมายรู  (สฺชานาติ)  :  แมธรรม 
ทั้งหลาย  (เวทนา,  เจตนา,  สัญญา)  อยางนี้เหลานี้  ก็ลวนเปนสิ่งที่หวั่นไหวดวย  อาพาธ 
ดวย  ไมเที่ยง  มีความแปรปรวน  มีความเปนไปโดยประการอื่น. 

 
เคล็ดลับในการปดกั้นทางเกิดแหงปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุพึงพิจารณาใครครวญ  โดยประการที่เมื่อพิจารณา 

ใครครวญอยูแลว  วิญญาณ  (จิต)  ของเธอนั้น  อันไมฟุงไป  ไมซานไปในภายนอกดวย, 
 

                                                
๑อุทเทสวิภังคสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๑๑,  ๔๑๔/๖๓๙,  ๖๔๓.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๒๙๕วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

อันไมตั้งสยบอยูในภายในดวย,  ก็จะไมพึงสะดุง  เพราะเหตุไมมีความยึดมั่นถือมั่น,  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อวิญญาณ  ไมฟุงไป  ไมซานไปในภายนอก  ไมตั้งสยบ 
อยูในภายในอยู  เปนจิตไมสะดุง  เพราะเหตุไมมีความยึดมั่นถือมั่น  ดังนี้แลว;  
การกอตั้งขึ้นแหงกองทุกข  กลาวคือ  ชาติ  ชรา  มรณะ  ยอมไมมีอีกตอไป. ๑ 

 
ครั้นตรัสดังนี้แลว  พระผูมีพระภาคไดเสด็จเขาสูที่ประทับเสีย.  ภิกษุเหลานั้นไมเขาใจใน 

เนื้อความแหงพระพุทธวจนะนี้โดยพิสดาร  จึงพากันไปหาพระมหากัจจานะ  ไดรับคําอธิบายจากพระมหา 
กัจจานะโดยพิสดารดังตอไปนี้:- 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทสไว 

แตโดยยอ  แกเราทั้งหลายวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุพึงพิจารณาใครครวญ 
โดยประการที่เมื่อพิจารณาใครครวญอยูแลว  วิญญาณ  (จิต)  ของเธอนั้น  อัน
ไ ม 
ฟุงไป  ไมซานไปในภายนอกดวย,  อันไมตั้งสยบอยูในภายในดวย,  ก็จะไมพึง 
สะดุง  เพราะเหตุไมมีความยึดมั่นถือมั่น,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อวิญญาณ 
ไมฟุงไป  ไมซานไปในภายนอก  ไมตั้งสยบอยูในภายในอยู  เปนจิตไมสะดุง 
เพราะเหตุไมมีความยึดมั่นถือมั่นแลว;  การกอตั้งขึ้นแหงกองทุกข  กลาวคือ 
ชาติ  ชรา  มรณะ  ยอมไมมีอีกตอไป."  ดังนี้แลว  มิไดทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร 
เสด็จลุกจากอาสนะเขาสูที่ประทับเสียนั้น;  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  สําหรับ  
อุเทสซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแตโดยยอ  ไมทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร 
นี้  ขาพเจารูเนื้อความแหงอุเทสนั้น  โดยพิสดาร  ดังตอไปนี้:- 

 
 

                                                
๑เคล็ดลับในการปดกั้นทางเกิดแหงปฏิจจสมุปบาทในที่นี้  ก็คือคํากลาวในประโยคที่วา  "พึงใครครวญโดย 
ประการที่เมื่อใครครวญอยู  จิตไมอาจฟุงซานไปภายนอก,  และไมสยบอยูในภายใน,  และไมสะดุงเพราะ 
ความยึดมั่นใด  ๆ ",  โดยวิธีปฏิบัติตามคําอธิบายโดยพิสดารของพระมหากัจจานะ  นั่นเอง;  และเพราะเปน 
คําอธิบายที่พระองคทรงรับรอง  วาแมพระองคจะทรงอธิบายเอง  ก็จะทรงอธิบายอยางเดียวกัน;  จึงนํา 
เภรภาษิตนี้มาตอทายถอยคําจากพระโอษฐ  เพื่อความแจมแจงและสะดวกแกผูศึกษา. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๒๙๖ 

ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ก็คําที่กลาววา  "วิญญาณอันฟุงไป  ซาน 
ไปในภายนอก"  ดังนี้นั้น  มีเนื้อความโดยพิสดารอยางไรเลา?  ดูกอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย!  ในกรณีที่กลาวนี้  วิญญาณ  (จิต)  ของภิกษุผูเห็นรูปดวยตาแลว  เปน 
วิญญาณที่แลนไปตามนิมิตแหงรูป,  เปนวิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะ  (รสอรอย)  
ของนิมิตแหงรูป,  ผูกพันอยูในอัสสาทะของนิมิตแหงรูป,  ประกอบพรอมแลวดวย 
ความผูกพันอยูในอัสสาทะของนิมิตแหงรูป  :  นี้แหละคือขอความที่กลาวโดยยอวา   
"วิญญาณอันฟุงไป   ซานไปในภายนอก "  ดังนี้.  (ในกรณีแหงการไดยินเสียงดวยหู ,  การ  
รูสึก ล่ินดวยจมูก,  การลิ้มรสดวยลิ้น,  การสัมผัสทางผิวหนังดวยผิวกาย,  และการรูแจงธัมมารมณดวยใจ,  
ก็มีขอความเหมือนกับขอความที่กลาวในกรณีแหงการเห็นรูปดวยตา  ขางบนนี้ทุกตัวอักษร  ตางกันแตชื่อของ 
อายตนะนั้น  ๆ  เทานั้น.)  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  คําที่กลาววา  "วิญญาณอันฟุงไป 
ซานไปในภายนอก"  ดังนี้นั้น  มีเนื้อความโดยพิสดาร  อยางนี้แล. 

 
ดูก อนท านผู ม ีอาย ุทั ้งหลาย !  ก ็คําอ ันพระผู ม ีพระภาคตรัสแล วว า  

"วิญญาณอันไมฟุงไป  ไมซานไป  ในภายนอก"  ดังนี้นั้น  มีเนื้อความโดยพิสดาร 
อยางไรเลา?  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  วิญญาณ   (จิต)  ของภิกษุผูเห็นรูป 
ดวยตาแลว  ไมเปนวิญญาณที่แลนไปตามนิมิตแหงรูป,  ไมเปนวิญญาณที่หยั่งลง 
ในอัสสาทะ  (รสอรอย)ของนิมิตแหงรูป,  ไมผูกพันอยูในอัสสาทะของนิมิตแหงรูป,  
ไมประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันอยูในอัสสาทะของนิมิตแหงรูป  :  นี้แหละคือ 
ขอความอันพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอวา  "วิญญาณอันไมฟุงไป  ไมซานไป 
ในภายนอก"  ดังนี้.(ในกรณีแหงการไดยินเสียงดวยหู,  การรูสึกกลิ่นดวยจมูก,  การล้ิมรสดวยลิ้น,  
การสัมผัสทางผิวหนังดวยผิวกาย,  และการรูแจงธัมมารมณดวยใจ,  ก็มีขอความเหมือนกับขอความที่กลาว 
ในกรณี แห งการเห็นรูปดวยตา   ขางบนนี้ทุ กตัวอักษร  ตางกันแตชื่ อของอายตนะนั้น   ๆ   เท านั้ น .)  
ดู ก อนท าน ผู มี อายุ ทั้ งหลาย !  คํ าอั นพระผู มี พ ระภาคตรั สที่ กล าวว า   "วิญ ญ าณ อั น ไม ฟุ งไป 
ไมซานไป  ในภายนอก"  ดังนี้นั้น  มีเนื้อความโดยพิสดาร  อยางนี้แล. 
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ก็คําที่กลาววา  "จิต  ตั้งสยบอยูในภายใน" 
ดังนี้นั้น  มีเนื้อความโดยพิสดารอยางไรเลา?  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ในกรณี 
ที่กลาวนี้  ภิกษุ ,  เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  จึงบรรลุฌานที่  ๑  
อันมีวิตก  วิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดแตวิเวก  แลวแลอยู.  วิญญาณ   (จิต)  ของ 
ภิกษุนั้น  เปนวิญญาณที่แลนไปตามปติและสุข  อันเกิดแตวิเวก,  เปนวิญญาณที่หยั่ง 
ลงในอัสสาทะของปติและสุข  อันเกิดแตวิเวก,  ผูกพันอยูในอัสสาทะของปติและสุข   
อันเกิดแตวิเวก,  เปนวิญญาณที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของ 
ปติและสุข  อันเกิดแตวิเวก;  นี้แหละคือขอความที่กลาวโดยยอวา  "จิต  ตั้งสยบ 
อยูในภายใน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้ งหลาย !  ขออื่นยังมีอีก :  ภิกษุ ,  เพราะความที่ 

วิตกและวิจารสงบระงับลง;  จึงบรรลุฌานที่   ๒  อันเปนเครื่องผองใสแหงใจใน 
ภายใน,  ทําใหสมาธิอันเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น,  ไมมีวิตกวิจาร,  มีแตปติและสุข 
อันเกิดแตสมาธิ  แลวแลอยู.  วิญญาณ   ของภิกษุนั้น  เปนวิญญาณที่แลนไปตาม 
ปติและสุข  อันเกิดแตสมาธิ,  เปนวิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของปติและสุข  อัน 
เกิดแตสมาธิ,  ผูกพันอยูในอัสสาทะของปติและสุข  อันเกิดแตสมาธิ,  เปนวิญญาณ 
ที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของปติและสุข  อันเกิดแตสมาธิ;  
นี้แหละ  คือขอความที่กลาวโดยยอวา  "จิต  ตั้งสยบอยูในภายใน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุ ,  เพราะความจาง 

คลายไปแหงปติ ,  ยอมเปนผูอยูอุ เบกขา,  มีสติและสัมปชัญญะ,  และยอมเสวย 
ความสุขดวนนามกาย  ชนิดที ่พระอริยเจาทั ้งหลาย  ยอมกลาวสรรเสริญผู นั ้นวา  
"เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติอยูเปนปรกติสุข"  ดังนี้;  จึงบรรลุฌานที่  ๓  แลวแลอยู.   
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วิญญาณของภิกษุนั้น  เปนวิญญาณที่แลนไปตามอุเบกขา,  เปนวิญญาณที่หยั่ง 
ลงในอัสสาทะของสุขอันเกิดแตอุเบกขา,  ผูกพันอยูในอัสสาทะของสุขอันเกิดแตอุเบกขา,  
เปนวิญญาณที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของสุขอันเกิดแต 
อุเบกขา,  นี้แหละคือขอความที่กลาวโดยยอวา  "จิต  ตั้งสยบอยูในภายใน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุ,  เพราะความละสุขและ 

ทุกขเสียได  เพราะความดับไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน,  จึงบรรลุฌาน 
ที่  ๔  อันไมมีทุกขและสุข,  มีแตความที่สติ เปนธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขา 
แลวแลอยู .  วิญญาณของภิกษุนั้น  เปนวิญญาณที่แลนไปตามอทุกขมสุข,  เปน 
วิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของอทุกขมสุข,  ผูกพันอยูในอัสสาทะของอทุกขมสุข,  
เปนวิญญาณที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของอทุกขมสุข,  
นี้แหละ  คือขอความที่กลาวโดยยอวา  "จิต  ตั้งสยบอยูในภายใน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  คําที่กลาววา  "จิต  ตั้งสยบอยูในภายใน" 

ดังนี้นั้น  มีเนื้อความโดยพิสดาร  อยางนี้แล. 
 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ก็คําอันพระผูมีพระภาคตรัสท่ีกลาววา  "จิต 

อันไมตั้งสยบอยูในภายใน"  ดังนี้นั้น  มีเนื้อความโดยพิสดารอยางไรเลา?  ดูกอน 
ทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ในกรณีที่กลาวนี้  ภิกษุ,  เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  จึงบรรลุฌานที่  ๑  อันมีวิตก  วิจาร  มีปติและสุข  อันเกิดแตวิเวก  แลวแล 
อยู.  วิญญาณ  (จิต)  ของภิกษุนั้น  ไมเปนวิญญาณที่แลนไปตามปติและสุข  อันเกิด 
แตวิเวก,  ไมเปนวิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของปติและสุข  อันเกิดแตวิเวก,  ไม 
ผูกพันอยูในอัสสาทะของปติและสุข  อันเกิดแตวิเวก,  ไมเปนวิญญาณที่ประกอบ 
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พรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของปติและสุข  อันเกิดแตวิเวก;  นี้แหละคือ 
ขอความอันพระผูมีพระภาคตรัสแลว  โดยยอวา  "จิต  อันไมตั้งสยบอยูในภายใน"  
ดังนี้. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ขออื่นยังมีอีก:  ภิกษุ,  เพราะความที่วิตก 

และวิจารสงบระงับลง;  จึงบรรลุฌานที่  ๒  อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน,  
ทําใหสมาธิอันเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น,  ไมมีวิตกวิจาร,  มีแตปติและสุขอันเกิดแต 
สมาธิ  แลวแลอยู.  วิญญาณของภิกษุนั้น  ไมเปนวิญญาณที่แลนไปตามปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิ,  ไมเปนวิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของปติและสุข  อันเกิดแต 
สมาธิ,  ไมผูกพันอยูในอัสสาทะของปติและสุข  อันเกิดแตสมาธิ,  ไมเปนวิญญาณ 
ที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของปติและสุข  อันเกิดแตสมาธิ;  
นี้แหละ  คือ  ขอความอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  โดยยอวา  "จิต  อันไมตั้งสยบ 
อยูในภายใน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุ ,  เพราะความจาง 

คลายไปแหงปติ ,  ยอมเปนผูอยูอุ เบกขา,  มีสติและสัมปชัญญะ,  และยอมเสวย 
ความสุขดวนนามกาย  ชนิดที ่พระอริยเจาทั ้งหลาย  ยอมกลาวสรรเสริญผู นั ้นวา  
"เปนผูอยูอุ เบกขา  มีสติอยู เปนปรกติสุข"  ดังนี้ ;  จึงบรรลุฌานที่   ๓  แลวแลอยู .  
วิญญาณของภิกษุนั้น  ไมเปนวิญญาณที่แลนไปตามอุเบกขา,  ไมเปนวิญญาณที่หยั่ง 
ลงในอัสสาทะของสุขอันเกิดแตอุเบกขา,  ไมผูกพันอยูในอัสสาทะของสุขอันเกิดแต 
อุเบกขา,  ไมเปนวิญญาณที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอัสสาทะของสุขอันเกิด
แตอุเบกขา,  นี้แหละคือขอความอันพระผูมีพระภาคตรัสแลว  โดยยอวา  "จิต  อัน 
ไมตั้งสยบอยูในภายใน"  ดังนี้. 
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุ,  เพราะความละสุขและ 
ทุกขเส ียได   เพราะความด ับไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลก อน ,  จึงบรรลุ 
ฌานที่  ๔  อันไมมีทุกขและสุข,  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา 
แลวแลอยู.  วิญญาณของภิกษุนั้น  ไมเปนวิญญาณที่แลนไปตามอทุกขมสุข,  ไม 
เปนวิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของอทุกขมสุข,  ไมผูกพันอยูในอัสสาทะของ  
อทุกขมสุข,  ไมเปนวิญญาณที่ประกอบพรอมแลวดวยความผูกพันในอทุกขมสุข,  
นี้แหละ  คือขอความอันพระผูมีพระภาคตรัสแลว  โดยยอวา  "จิต  อันไมตั้งสยบอยู 
ในภายใน"  ดังนี้. 

ดูกอนทานผูมีอายุทั้ งหลาย!  คําอันพระผูมีพระภาคตรัสแลววา  "จิต   
อันไมตั้งสยบอยูในภายใน"  ดังนี้นั้น  มีเนื้อความโดยพิสดาร  อยางนี้แล. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ก็ความสะดุง  ยอมมี  เพราะเหตุมีความ 

ยึดมั่นถือมั่น  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ในกรณีที่กลาวมานี้ 
ปุถุชนผู ไม ม ีการสดับ  ไมเห ็นพระอริยเจ าทั ้งหลาย  ไมฉลาดในธรรมของพระ - 
อริยเจา  ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,  ไมเห ็นสัปบุรุษทั ้งหลาย 
ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  ไมไดรับการแนะนํา  ในธรรมของสัปบุรุษ:- 

 
(๑)  เขายอมตามเห็นซ่ึงรูป  โดยความเปนตนบาง,  ยอมตามเห็นซึ่งตน 

วามีรูปบาง,  ยอมตามเห็นซึ่งรูปในตนบาง,  ยอมตามเห็นซึ่งตนในรูปบาง;  ครั้น 
รูปน้ันแปรปรวนไป  เปนความมีโดยประการอื่น  แกเขา  :  วิญญาณของเขายอม 
เปนวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไป  ตามความแปรปรวนของรูป  เพราะความแปรปรวน 
ของรูปไดมีโดยประการอื่น.  ความสะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความ 
แปรปรวนของรูป  ยอมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู  เพราะความเกิดขึ้นแหงธรรม 
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(เปนเครื่องทําความสะดุง).  เพราะความยึดมั่นแหงจิต  เขายอมเปนผูมีความ 
หวาดเสียว  มีความคับแคน  มีความพะวาพะวง  และสะดุงอยู  เพราะความยึดมั่น. 

 
(๒)  เขายอมตามเห็นซ่ึงเวทนา  โดยความเปนตนบาง,  ยอมตามเห็น 

ซึ่งตนวามี เวทนาบาง,  ยอมตามเห็นซึ่งเวทนาในตนบาง,  ยอมตามเห็นซึ่งตนใน 
เวทนาบาง;  ครั้นเวทนานั้น  แปรปรวนไป  เปนความมีโดยประการอื่น  แกเขา  :  
วิญญาณของเขายอมเปนวิญญาณที่ เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของเวทนา 
เพราะความแปรปรวนของเวทนาไดมีโดยประการอื่น.  ความสะดุงอันเกิดจากความ 
เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของเวทนา   ยอมครอบงําจิตของเขาตั้ งอยู   
เพราะความเกิดขึ้นแหงธรรม  (เปนเครื่องทําความสะดุง).  เพราะความยึดมั่นแหงจิต 
เขายอมเปนผูมีความหวาดเสียว  มีความคับแคน  มีความพะวาพะวง  และสะดุงอยู 
เพราะความยึดมั่น. 

 
(๓)  เขายอมตามเห็นซ่ึงสัญญา  โดยความเปนตนบาง,  ยอมตามเห็นซึ่ง 

ตนวามีสัญญาบาง,  ยอมตามเห็นซึ่งสัญญาในตนบาง,  ยอมตามเห็นซึ่งตนในสัญญา 
บาง;  ครั้นสัญญานั้นแปรปรวนไป  เปนความมีโดยประการอื่นแกเขา :  วิญญาณ 
ของเขา  ยอมเปนวิญญาณที่ เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของสัญญา  เพราะ 
ความแปรปรวนของสัญญาไดมีโดยประการอื่น.  ความสะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยน 
แปลงไปตามความแปรปรวนของสัญญา  ยอมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู  เพราะความ 
เกิดขึ้นแหงธรรม  (เปนเครื่องทําความสะดุง).  เพราะความยึดมั่นแหงจิต  เขายอม 
เปนผูมีความหวาดเสียว  มีความคับแคน  มีความพะวาพะวง  และสะดุงอยู  เพราะ 
ความยึดมั่น. 
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(๔)  เขายอมตามเห็นซ่ึงสังขารทั้งหลาย  โดยความเปนตนบาง,  ยอม 
ตามเห็นซึ่งตนวามีสังขารบาง,  ยอมตามเห็นซึ่งสังขารทั้งหลายในตนบาง,  ยอม 
ตามเห็นซึ่งตนในสังขารทั้งหลายบาง;  ครั้นสังขารทั้งหลายเหลานั้น  แปรปรวนไป 
เปนความมีโดยประการอื่น  แกเขา  :  วิญญาณของเขายอมเปนวิญญาณที่เปลี่ยน 
แปลงไปตามความแปรปรวนของสังขารทั้งหลาย  เพราะความแปรปรวนของสังขาร 
ทั้งหลายไดมีโดยประการอื่น.  ความสะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความ 
แปรปรวนของสังขารทั้งหลาย  ยอมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู  เพราะความเกิดขึ้น 
แหงธรรม  (เปนเครื่องทําความสะดุง).  เพราะความยึดมั่นแหงจิต  เขายอมเปนผูมี 
ความหวาดเสียว  มีความคับแคน  มีความพะวาพะวง  และสะดุงอยู  เพราะความ 
ยึดมั่น. 

 
(๕)  เขายอมตามเห็นซ่ึงวิญญาณ  โดยความเปนตนบาง,  ยอมตามเห็น 

ซึ่งตนวามีวิญญาณบาง,  ยอมตามเห็นซึ่งวิญญาณในตนบาง,  ยอมตามเห็นซึ่งตนใน 
วิญญาณบาง;  ครั้นวิญญาณนั้นแปรปรวนไป  เปนความมีโดยประการอื่น  แกเขา  :  
วิญญาณของเขา  ยอมเปนวิญญาณที่ เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของ 
วิญญาณ   เพราะความแปรปรวนของวิญญาณไดมีโดยประการอื่น.  ความสะดุง 
อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของวิญญาณ  ยอมครอบงําจิต 
ของเขาตั้งอยู  เพราะความเกิดขึ้นแหงธรรม  (เปนเครื่องทําความสะดุง).  เพราะ 
ความยึดมั่นแหงจิต  เขายอมเปนผูมีความหวาดเสียว  มีความคับแคน  มีความ 
พะวาพะวง  และสะดุงอยู  เพราะความยึดมั่น. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  อยางนี้แล  คือความสะดุง  ยอมมี  เพราะ   

เหตุมีความยึดมั่นถือมั่น. 
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ก็ความไมสะดุง  ยอมมี  เพราะเหตุไมมี 
ความยึดมั่นถือมั่น  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ในกรณีที่กลาว 
มานี้  อริยสาวกผูมีการสดับ  ไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย  เปนผูฉลาดในธรรมของ 
พระอริยเจา  เปนผู ได รับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา,  ได เห็นสัปบุ รุษท้ัง 
หลาย  เปนผูฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  เปนผูไดรับการแนะนํา  ในธรรมของสัปบุรุษ:- 

 
(๑)  ทานยอมไมตามเห็นซ่ึงรูป  โดยความเปนตนบาง,  ยอมไมตาม 

เห็นซึ ่งตนวามีรูปบาง,  ยอมไมตามเห็นซึ ่งรูปในตนบาง,  ยอมไมตามเห็นซึ ่งตน 
ในรูปบาง ;  ครั้นรูป นั ้นแปรปรวนไป   เป นความมีโดยประการอื ่น   แกท าน   :  
แตวิญญาณของทานยอมไมเปนวิญญาณที่ เปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวน 
ของรูป  เพราะความแปรปรวนของรูปไดมีโดยประการอื่น.  ความสะดุงอันเกิดจาก 
ความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูป  เพราะความเกิดขึ้นแหงธรรม 
 (เปนเครื ่องทําความสะดุ ง).  ยอมไมครอบงําจิตของทานตั ้งอยู   เพราะความไม 
ยึดมั่นแหงจิต  ทานยอมเปนผูมีความหวาดเสียว  ไมมีความคับแคน  ไมมีความ 
พะวาพะวง  และไมสะดุงอยู  เพราะความไมยึดมั่น. 

 
(๒)  ทานยอมไมตามเห็นซ่ึงเวทนา  โดยความเปนตนบาง,  ยอมไม 

ตามเห็นซึ่งตนวามีเวทนาบาง,  ยอมไมตามเห็นซึ่งเวทนาในตนบาง,  ยอมไมตามเห็น 
ซึ ่งตนในเวทนาบาง;  ครั ้นเวทนานั ้น  แปรปรวนไป  เปนความมีโดยประการอื ่น 
แกทาน  :  แตวิญญาณของทานยอมไมเปนวิญญาณที่ เปลี่ยนแปลงไปตามความ 
แปรปรวนของเวทนา  เพราะความแปรปรวนของเวทนาไดมีโดยประการอื่น.  ความ 
สะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของเวทนา  เพราะความ 
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เกิดขึ้นแหงธรรม  (เปนเครื่องทําความสะดุ ง).  ยอมไมครอบงําจิตของทานตั้ งอยู .  
เพราะความยึดมั ่นแหงจิต  ทานยอมไมเปนผูมีความหวาดเสียว  ไมมีความ 
คับแคน  ไมมีความพะวาพะวง  และไมสะดุงอยู  เพราะความไมยึดมั่น. 

 
(๓)  ทานยอมไมตามเห็นซ่ึงสัญญา  โดยความเปนตนบาง,  ยอมไม 

ตามเห็นซึ่งตนวามีสัญญาบาง,  ยอมไมตามเห็นซึ่งสัญญาในตนบาง,  ยอมไมตาม 
เห็นซึ่งตนในสัญญาบาง;  ครั้นสัญญานั้น  แปรปรวนไป  เปนความมีโดยประการ 
อื่น  แกทาน  :  แตวิญญาณของทานยอมไมเปนวิญญาณที่ เปลี่ยนแปลงไป  ตาม 
ความแปรปรวนของสัญญา  เพราะความแปรปรวนของสัญญาไดมีโดยประการอื่น.  
ความสะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของสัญญา  เพราะ 
ความเกิดขึ้นแหงธรรม  (เปนเครื่องทําความสะดุง).ยอมไมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู 
เพราะความไมยึดมั่นแหงจิต  ทานยอมไมเปนผูมีความหวาดเสียว  ไมมีความคับแคน 
ไมมีความพะวาพะวง  และไมสะดุงอยู  เพราะความไมยึดมั่น. 

 
(๔)  เขายอมไมตามเห็นซ่ึงสังขารทั้งหลาย  โดยความเปนตนบาง,  ยอม 

ไมตามเห็นซึ่ งตนวามีสังขารบาง,  ยอมไมตามเห็นซึ่ งสังขารทั้ งหลายในตนบาง,  
ย อมไม ตามเห ็นซึ ่งตนในส ังขารทั ้งหลายบ าง ;  ครั ้นส ังขารทั ้งหลายนั ้น   แปร  
ปรวนไป   เป นความม ีโดยประการอื ่น   แกท าน   :  แตว ิญญาณของท านย อมไม 
เปนวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไป  ตามความแปรปรวนของสังขารทั้งหลาย  เพราะความแปรปรวน 
ของสังขารไดมี โดยประการอื่น.  ความสะดุ งอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตาม 
ความแปรปรวนของสังขารทั้งหลาย  เพราะความเกิดขึ้นแหงธรรม  (เปนเครื่องทําความสะดุง).  
ยอมไมครอบงําจิตของเขาตั้งอยู  เพราะความไมยึดมั่นแหงจิต  ทานยอมไมเปน 
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ผูมีความหวาดเสียว  ไมมีความคับแคน  ไมมีความพะวาพะวง  และไมสะดุงอยู 
เพราะความไมยึดมั่น. 

 
(๕)  ทานยอมไมตามเห็นซ่ึงวิญญาณ  โดยความเปนตนบาง,  ยอมไม 

ตามเห็นซึ่งตนวามีวิญญาณบาง,  ยอมไมตามเห็นซึ่งวิญญาณในตนบาง,  ยอมไม 
ตามเห็นซึ่งตนในวิญญาณบาง;  ครั้นวิญญาณนั้น  แปรปรวนไป  เปนความมีโดย 
ประการอื่น  แกทาน  :  แตวิญญาณของทาน  ยอมไมเปนวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตามความแปรปรวนของวิญญาณ   เพราะความแปรปรวนของวิญญาณไดมีโดย 
ประการอื่น.  ความสะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของ 
วิญญาณ  เพราะความเกิดขึ้นแหงธรรม  (เปนเครื่องทําความสะดุง).ยอมไมครอบงํา 
จิตของเขาตั ้งอยู   เพราะความไมยึดมั ่นแหงจิต  ทานยอมไมเปนผู มีความ 
หวาดเสียว  ไมมีความคับแคน  ไมมีความพะวาพะวง  และไมสะดุงอยู  เพราะ 
ความไมยึดมั่น. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้ งหลาย!  อยางนี้ แล  คือความไมสะดุ ง  ยอมมี 

เพราะเหตุไมมีความยึดมั่นถือมั่น. 
 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  เนื่ องจากขอความตอนนี้ ยืดยาวมาก   เกรงจะ 

ฟนเฝอ  จึงขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา  แมถอยคําเหลานี้  จะเปนคําอธิบายของพระมหากัจจานะ 
แตได ร ับการรับรองจากพระพ ุทธองค ว า   ตรงตามที ่จะทรงอธ ิบายเอง ;  ดังนั ้น   เพื ่อ 
ความสะดวกจึงนํามาใสไวตอทายพระพุทธภาษิตขางตนนั้น.  เคล็ดของการปฏิบัติในที่นี้อยูที ่
กา ร ใค รค รวญ ชนิด ที ่จ ิต จ ะ ไม แ ล น ไป ขา งน อก   และ ไม ส ยบ อยู ใ น ภ าย ใน 
ตามวิธีที่ ไดอธิบายไวในสูตรนี้แลว,  ปฏิจจสุมปบาท  ซึ่งเปนการกอขึ้นแหงทุกข  ก็กอขึ้น 
ไมได,  ดังที่ตรัสไวนั้น. 
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การพิจารณาปจจัยในภายใน 
คือการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เธอทั้งหลาย  เมื่อพิจารณา  ยอมพิจารณาซ่ึงปจจัย 

ในภายในบางหรือไม? 
 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว,  ภิกษุรูปหนึ่ง  ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระ 

ภาคเจ าว า   "ขาแต พระองคผู เจริญ !  ขาพระองค   เมื ่อพ ิจารณา   ยอมพิจารณาซึ ่งป จจ ัยภายใน 
พระเจาขา!"  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสถามวา  "ดูกอนภิกษุ!  ก็เธอเมื่อพิจารณายอมพิจารณาซึ่งปจจัย 
ในภายใน  อยางไรเลา?"  ภิกษุนั้นไดกราบทูลเลาเรื่องการพิจารณาปจจัยในภายในของตนแลว  โดย 
ประการใด  ๆ  ก็ลวนไมเปนที่ถูกพระทัยของพระผูมีพระภาคเจา.  เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลอยางนั้นแลว,  
ทานพระอานนทไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ถึงเวลาที่จะแสดงเรื่อง 
นี้แลว.  ขาแตพระสุคต!  ถึงเวลาที่จะแสดงเรื่องนี้แลว.  พระผูมีพระภาคตรัสการพิจารณาซึ่งปจจัยใน 
ภายในขอใด  ภิกษุทั้งหลายฟงการพิจารณาซึ่งปจจัยภายในขอนั้น  จากพระผูมีพระภาคเจาแลว  จักทรงจําไว"  
ดังนี้.  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสวา  "ดูกอนอานนท!  ถาอยางนั้น  พวกเธอทั้งหลายจงฟง,  
จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  เราจักกลาวบัดนี้".  ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้นทูลสนองรับ 
พระพุทธดํารัสนั้นแลว,  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสถอยคําเหลานี้วา:- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เมื่อพิจารณา  ยอมพิจารณาซึ่ง 

ปจจัยในภายในอยางนี้วา  "ทุกขมีอยางมิใชนอย  นานาประการ  ยอมเกิดขึ้นในโลก  กลาว 
คือชรามรณะ  ใดแล;  ทุกขนี้  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด?  
มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?  เพราะอะไรมี  ชรามรณะจึงมี  (เพราะ 
อะไรไมมี  ชรามรณะจึงไมมี)"  ดังนี้.  ภิกษุนั้น  พิจารณาอยู  ยอมรูอยางนี้วา  "ทุกขมี 

 
 

                                                
๑สูตรที่   ๖  มหาวรรค   อภิสมยสังยุตต   นิทาน .  สํ .  ๑๖/๑๓๐/๒๕๔-๒๖๒,  ตรัสแกภิกษุทั้ งหลาย   ที่ 
กัมมาสทัมมนิคม  แควนกุรุ. 
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อยางมิใชนอย  นานาประการ  ยอมเกิดขึ้นในโลก  กลาคือชรามรณะ  ใดแล;  ทุกขนี้ 
มีอุปธิเปนเหตุใหเกิด  มีอุปธิเปนเครื่องกอใหเกิด  มีอุปธิเปนเครื่องกําเนิด  มีอุปธิเปน 
แดนเกิด  เพราะอุปธิมี   ชรามรณะจึงมี   เพราะอุปธิไมมี   ชรามรณะจึงไมมี "  ดังนี้ .  
ภิกษุนั้นยอมรูประจักษซ่ึงชรามรณะดวย;  ยอมรูประจักษซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรา- 
มรณะดวย;  ยอมรูประจักษซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะดวย;  ยอมรูประจักษ 
ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง  ซึ่งธรรมอันสมควรแกความดับไมเหลือแหงชรามรณะ 
ดวย;  และเปนผูปฏิบัติแลวอยางสมควรแกธรรมดวย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนี้ 
เราเรียกวา  เปนผูปฏิบัติเพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบ  โดยประการทั้งปวง  กลาวคือ  เพื่อ 
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุ  เมื่อพิจารณา  ยอมพิจารณา 

ซึ่งปจจัยในภายในอยางนี้วา  "ก็อุปธินี้  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด?  
มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?  เพราะอะไรมี  อุปธิจึงมี  เพราะอะไร 
ไมมี  อุปธิจึงไมมี"  ดังนี้.  ภิกษุนั้น  พิจารณาอยู  ยอมรูอยางนี้วา  "อุปธิ  มีตัณหา 
เปนเหตุใหเกิด  มีตัณหาเปนเครื่องกอใหเกิด  มีตัณหาเปนเครื่องกําเนิด  มีตัณหาเปน 
แดนเกิด  เพราะตัณหามี  อุปธิจึงมี  เพราะตัณหาไมมี  อุปธิจึงไมมี"  ดังนี้.  ภิกษุนั้นยอม 
รูประจักษ ซ่ึงอุปธิดวย ;  ยอมรูประจักษซึ่ งเหตุให เกิดขึ้นแหงอุปธิดวย;  ยอมรู 
ประจักษซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปธิดวย;  ยอมรูประจักษซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตว 
ใหลุถึง  ซึ่งธรรมอันสมควรแกความดับไมเหลือแหงอุปธิดวย;  และเปนผูปฏิบัติแลวอยาง 
สมควรแกธรรมดวย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนี้  เราเรียกวา  เปนผูปฏิบัติเพ่ือความ 
สิ้นทุกขโดยชอบ  โดยประการทั้งปวง  กลาวคือ  เพื่อความดับไมเหลือแหงอุปธิ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุ  เมื่อพิจารณา  ยอมพิจารณา 

ซึ่งปจจัยในภายในอยางนี้วา  "ก็ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดขึ้น  ณ  ที่ไหน? เมื่อ 
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เขาไปตั้ งอยู   ยอมเขาไปตั้ งอยู   ณ   ที่ ไหน?"  ดังนี้   ภิกษุนั้น   พิจารณาอยู   ยอมรู 
อยางนี้วา  "สิ่งใด  มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี  (ปยรูปสาตรูป)  ในโลก,  ตัณหา 
นั้นเมื่อจะเกิด  ยอมเกิดขึ้น  ในสิ่งนั้น  เมื่อจะเขาไปต้ังอยู  ยอมเขาไปตั้งอยู  ในสิ่ง 
นั้น.ก็สิ่งใดเลา  มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี  ในโลก? 

 
(หมวดที่ หนึ่ ง)  ตา ..รูป ท้ั งหลาย ..จักขุวิญญาณ ..จักขุสัมผัส ..จักขุสัม - 

ผ ัสสชา เวทนา ..ร ูปส ัญญ า .. ร ูปส ัญ เจตนา ..ร ูปต ัณ หา ..ร ูป ว ิตก ..ร ูป ว ิจ าร ..  
 (แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี  ในโลก.  ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิด  ยอม 
เกิดขึ้นในตาเปนตนนั้น  ๆ  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยู  ในตาเปนตนนั้น  ๆ. 

 
(หมวดที่สอง)  หู ..เสียงทั้ งหลาย ..โสตวิญญาณ ..โสตสัมผัส ..โสตสัม - 

ผัสสชาเวทนา..สัททสัญญา..สัททสัญ เจตนา ..สัททตัณหา..สัททวิตก..สัททวิจาร-  
...(แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่ รักเปนที่ยินดี  ในโลก.  ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิด   
ยอมเกิดขึ้นในหูเปนตนนั้น  ๆ  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยู  ในหูเปนตนนั้น  ๆ. 

 
(หมวดที่สาม)  จมูก ..กลิ่นทั้ งหลาย ..ฆานวิญญาณ ..ฆานสัมผัส..ฆาน- 

สัมผัสสชา เวทนา ..คันธสัญญา ..คันธสัญ เจตนา…คันธตัณหา ..คันธวิตก .. 
คันธวิจาร..(แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่ รักเปนที่ยินดี  ในโลก.  ตัณหานั้น 
เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดขึ้นในจมูกเปนตนนั้น  ๆ  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยู 
ในจมูกเปนตนนั้น  ๆ. 

 
(หมวดที่ ส่ี )  ลิ้น ..รสท้ั งหลาย ..ชิวหาวิญญาณ ..ชิวหาสัมผัส ..ชิวหา- 

สัมผัสสชาเวทนา..รสสัญญา.. รสสัญเจตนา..รสตัณหา..รสวิตก..รสวิจาร.. 
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(แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี  ในโลก.  ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิด  ยอม 
เกิดขึ้นในลิ้นเปนตนนั้น  ๆ  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยู  ในลิ้นเปนตนนั้น  ๆ. 

 
(หมวดที่ ห า)  กาย ..โผฏฐัพพะทั้ งหลาย ..กายวิญญาณ ..กายสัมผัส ..  

กายสัมผัสสชาเวทนา..โผฏฐัพพสัญญา..โผฏฐัพพสัญ เจตนา .. โผฏฐัพพตัณหา..  
โผฏฐัพพวิตก..โผฏฐัพพวิจาร..(แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่ รักเปนที่ยินดี 
ในโลก.  ตัณหานั้น  เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดขึ้นในกายเปนตนนั้น  ๆ   เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอม 
เขาไปตั้งอยู  ในกายเปนตนนั้น  ๆ. 

 
(หมวดที ่หก )  ใจ ..ธ ัมมารมณ ทั ้งหลาย ..มโนว ิญญาณ ..มโนส ัมผ ัส 

มโนส ัมผ ัสสชาเวทนา ..ธ ัมมส ัญญา ..ธ ัมมส ัญ เจตนา ..ธ ัมมต ัณหา ..ธ ัมมวิตก .. 
ธัมมวิจาร..(แตละอยางทุกอยาง)  มีภาวะเปนที่ รักเปนที่ยินดี   ในโลก.  ตัณหานั้น 
เมื่อจะเกิด  ยอมเกิดขึ้นในใจเปนตนนั้น  ๆ  เมื่อจะเขาไปตั้งอยู  ยอมเขาไปตั้งอยู  ในใจ 
เปนตนนั้น  ๆ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  สมณะหรือพราหมณก็ตาม 

เหลาใดเหลาหนึ่ง  ไดเห็นแลว  ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก  โดยความเปน 
ของเที ่ยง,  ไดเห็นแลว  โดยความเปนสุข,  ไดเห็นแลว  โดยความเปนตัวตน ,  
ไดเห็นแลว  โดยความเปนของไมเสียบแทง,  ไดเห็นแลว  โดยความเปนของเกษม;  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวา  ทําตัณหาใหเจริญแลว;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใด  ทําตัณหาใหเจริญแลว,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาทําอุปธิใหเจริญ 
แลว;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ทําอุปธิใหเจริญแลว,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ชื่อวาทําทุกขใหเจริญแลว;  "สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ทําทุกขใหเจริญแลว, 
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สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวา  ไมหลุดพนแลว  จากชาติ  ชรามรณะ  โสกะ- 
ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  :  เรากลาววา  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ไมหลุดพนแลวจากทุกข"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  สมณะหรือพราหมณ 

ก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง  จักเห็นสิ่งซึ่งมีภาวะเปนที่ รักเปนที่ยินดีในโลก  โดยความเปน 
ของเที่ยง,  จักเห็นโดยความเปนสุข,  จักเห็นโดยความเปนตัวตน,  จักเห็นโดยความ 
เปนของเสียบแทง,  จักเห็นโดยความเปนของเกษม;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ชื่อวาจักทําตัณหาใหเจริญ ;  สมณะหรือพราหมณ เหลาใด  จักทําตัณหาใหเจริญ ,  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาจักทําอุปธิใหเจริญ;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
จักทําอุปธิใหเจริญ,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาจักทําทุกขใหเจริญ;  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใด  จักทําทุกขใหเจริญ,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาจักไม 
หลุดพนจากชาติ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  :  เรากลาว 
วา  "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  จักไมหลุดพนจากทุกข"  ดังนี้. 

 
ดู ก อนภิ กษุ ทั้ งหลาย !  ในกาลอัน เป นป จจุบั นบั ดนี้   สมณะหรือ 

พราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง  เห็นอยู  ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเปนที่ รักเปนที่ยินดีในโลก 
โดยความเปนของเที่ยง,  เห็นอยู  โดยความเปนสุข,  เห็นอยู  โดยความเปนตัวตน,  
เห็นอยู  โดยความเปนของไมเสียบแทง,  เห็นอยู  โดยความเปนของเกษม;  สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวา  ทําตัณหาใหเจริญอยู;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
ทําตัณหาใหเจริญอยู,  สมณะหรือพราหมณ เหลานั้น  ชื่อวาทําอุปธิใหเจริญอยู ;  
สมณะหรือพราหมณ เหลาใด  ทําอุปธิให เจริญอยู ,  สมณะหรือพราหมณ เหลานั้น 
ชื่อวาทําทุกขให เจริญอยู ;  สมณะหรือพราหมณ เหลาใด   ทําทุกขให เจริญอยู ,  
สมณะหรือพราหมณ 
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เหลานั้น  ยอมไมหลุดพนจากชาติ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
ทั้งหลาย  :  เรากลาววา  "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมไมหลุดพนจากทุกข"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนภาชนะสําริดใสเครื่องดื่มท่ีถึงพรอมดวย 

สี  กลิ่นและรส  แตเจือดวยยาพิษ.  ครั้นนั้น  บุรุษผูหนึ่ง  ถูกแดดแผดเผา  รอนอบอาว 
เพราะแดด  เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา  หิวกระหายน้ํา  เดินมา.  คนทั้งหลายไดพูดแกเขาวา" 
แนะบุรุษผูเจริญ!  ภาชนะสําริดใสน้ําดื่มน้ี  ถึงพรอมดวยสี  กลิ่น  และรส  แตเจือดวย 
ยาพิษ  ถาทานประสงคก็จงดื่มเถิด.  อันน้ํานั้น  เมื่อดื่มเขาไปแลว  จักแผซาบซานไป 
ดวยสีบาง  กลิ่นบาง  รสบาง  และครั้นทานดื่มเขาไปแลว  ทานจะถึงซึ่งความตาย  หรือ 
ไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะขอนั้นเปนเหตุ"  ดังนี้.  บุรุษน้ัน  ไมพินิจพิจารณา  ไดดื่ม 
น้ํานั้นเขาไปโดยทันที  ไมทิ้งเลย  บุรุษน้ันจะพึงถึงซึ่งความตาย  หรือไดรับทุกขเจียนตาย 
เพราะขอน้ันเปนเหตุโดยแท,  ขอน้ีมีอุปมาฉันใด; 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน;  กลาวคือ  ในกาลยืดยาว 

นานฝายอดีต  สมณะหรือพราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง  ไดเห็นแลว  ซึ่งสิ่งที่มีภาวะ 
เปนที่ รักเปนที่ยินดีในโลก  โดยความเปนของเที่ยง,  โดยความเปนสุข,โดยความเปน 
ตัวตน,  โดยความเปนของไมเที่ยง,  โดยความเปนของเกษม;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้น  ชื่อวา  ทําตัณหาใหเจริญแลว;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ทําตัณหาใหเจริญ 
แลว,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาทําอุปธิใหเจริญแลว;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใด  ทําอุปธิใหเจริญแลว,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาทําทุกขใหเจริญแลว;  
สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ทําทุกขใหเจริญแลว,สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวา 
ไมหลุดพนแลว  จากชาติ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  :  เรา 
กลาววา  "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ไมหลุดพนแลวจากทุกข"  ดังนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!อน่ึง  ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  สมณะหรือพราหมณ 
ก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง  จักเห็นสิ่งซึ่งมีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก  โดยความเปน 
ของเที่ยง,  โดยความเปนสุข,  โดยความเปนตัวตน,  โดยความเปนของเสียบแทง,  
โดยความเปนของเกษม;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาจักทําตัณหาใหเจริญ;  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใด  จักทําตัณหาใหเจริญ,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาจักทํา 
อุปธิใหเจริญ;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  จักทําอุปธิใหเจริญ,  สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้น  ชื่อวาจักทําทุกขใหเจริญ;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  จักทําทุกขใหเจริญ,  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวา  จักไมหลุดพนจากชาติ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะ- 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  :  เรากลาววา  "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  จักไม 
หลุดพนจากทุกข"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!อนึ่ง  ในกาลอันเปนปจจุบันบัดนี้  สมณะหรือพราหมณ 

ก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง  เห็นอยู  ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก  โดยความเปน 
ของเที่ยง,  โดยความเปนสุข,  โดยความเปนตัวตน,  โดยความเปนของไม เสียบแทง,  
โดยความเปนของเกษม;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาทําตัณหาใหเจริญอยู;  
สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ทําตัณหาใหเจริญอยู,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวา 
ทําอุปธิใหเจริญอยู;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ทําอุปธิใหเจริญอยู,  สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้น  ชื่อวาทําทุกขใหเจริญอยู;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ทําทุกขใหเจริญอยู,  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมไมหลุดพนจากชาติ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะ- 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  :  เรากลาววา  "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมไม 
หลุดพนจากทุกข"  ดังนี้. 
 
 

(ตอไปนี้  เปนปฏิปกขนัย  ฝายตรงขาม) 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!สวนสมณะหรือพราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  ไดเห็นแลว  ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก  โดย 
ความเปนของไมเที่ยง,  เปนทุกข,  เปนสภาพมิใชตัวตน,  เปนของเสียบแทง,  เปน 
ภัยนากลัว  แลว,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาละตัณหาไดแลว;  สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใด  ละตัณหาไดแลว,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาละอุปธิไดแลว;  
สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ละอุปธิไดแลว,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาละ- 
ทุกขไดแลว;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ละทุกขไดแลว,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ชื่อวาหลุดพนแลว  จากชาติ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
ทั้งหลาย  :  เรากลาววา  "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  หลุดพนแลวจากทุกข"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อน่ึง  สมณะหรือพราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง 

ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  จักเห็นสิ่งซึ่งมีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก  โดย 
ความเปนของไมเที่ยง,  เปนทุกข,  เปนสภาพมิใชตัวตน,  เปนของเสียบแทง,  เปน 
ภัยนากลัว  แลว,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวา  จักละตัณหาเสียได;  สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใด  จักละตัณหาเสียได,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาจักละอุปธิ 
เสียได;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  จักละอุปธิเสียได,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ชื่อวาจักละทุกขเสียได;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  จักละทุกขเสียได,  สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้น  ชื่อวา  จักหลุดพน  จากชาติ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนสั 
อุปายาสทั้งหลาย  :  เรากลาววา  "สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  จักหลุดพนจากทุกข 
ได"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อน่ึง  สมณะหรือพราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง 

ในกาลอันเปนปจจุบันบัดนี้  เห็นอยู  ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก  โดยความ 
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เปนของไมเที่ยง,  เปนทุกข,  เปนสภาพมิใชตัวตน,  เปนของเสียบแทง,  เปนภัยนา 
กลัว  แลว,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาละตัณหาได;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใด  ละตัณหาได,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาละอุปธิได;  สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใด  ละอุปธิได,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาละทุกขได;  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใด  ละทุกขได,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวายอมหลุดพน  จาก 
ชาติ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  :  เรากลาววา" 
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมหลุดพนจากทุกข"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนภาชนะสําริดใสเครื่องดื่มที่ถึงพรอมดวย 

ส ี  กลิ ่นและรส   แต เจ ือด วยยาพ ิษ .  ครั ้งนั ้น   บ ุร ุษผู หนึ ่ง   ถ ูกแดดแผดเผา   รอน 
อบอาวเพราะแดด  เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา  หิวกระหายน้ํา  เดินมา.  คนทั้งหลายไดพูด 
แก เขาวา   "แนะบุ รุษผู เจริญ !  ภาชนะใสน้ํ าสุรานี้   ถึงพรอมดวยสี   กลิ่น   และรส 
แต เจือดวยยาพิษ   ถาทานประสงคก็จงดื่มเถิด .  ก็น้ํ าสุรานั้น   เมื่อดื่มเขาไปแลว 
จักแผซาบซานไปดวยสีบาง  กลิ่นบาง  รสบาง  และครั้นทานดื่มเขาไปแลว  ทานจะถึง 
ซึ่งความตาย  หรือไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะขอน้ันเปนเหตุ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ครั้งนั้น  บุรุษน้ันพึงคิดอยางนี้วา  "สุรานี้ เราดื่มแลว 

เราอาจจะบรรเทาดวยน้ําเย็นบาง  ดวยหัวนมสมบาง  ดวยน้ําขาวสัตตุเค็มบาง  หรือ 
ดวยน้ําโลณโสจิรกะบาง  แตเราจะไมดื่มสุรานั้นเลย  เพราะไมเปนประโยชน  มีแตเปนไป 
เพื่อทุกขโทษแกเราตลอดกาลนาน"  บุรุษน้ันพิจารณาดูภาชนะใสสุรานั้นแลว  ไมพึงดื่ม 
พึงทิ้งเสีย,  บุรุษน้ันก็จะไมพึงถึงซึ่งความตายหรือไดรับทุกขเจียนตาย  เพราะขอน้ัน 
เปนเหตุ,  อุปมานี้ฉันใด; 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน;  กลาวคือ  สมณะหรือ 
พราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง  ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  ไดเห็นแลว  ซึ่งสิ่งที่มีภาวะ 
เปนที่ รักเปนที่ยินดีในโลก  โดยความเปนของไมเที่ยง,  เปนทุกข,  เปนสภาพมิใชตัวตน,  
เปนของเสียบแทง,  เปนภัยนากลัว  แลว,  สมณะหรือพราหมณ เหลานั้น   ชื่อวา  
ละตัณหาไดแลว;  สมณะหรือพราหมณ เหลาใด  ละตัณหาไดแลว,  สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้น  ชื่อวาละอุปธิไดแลว;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ละอุปธิไดแลว,  สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาละทุกขไดแลว;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ละทุกขไดแลว,  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาหลุดพนแลว  จากชาติ ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  :  เรากลาววา"สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  หลุดพนแลว 
จากทุกข"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อน่ึง  สมณะหรือพราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง  ใน 

กาลยืดยาวนานฝายอนาคต  จักเห็นสิ่งซึ่งมีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก  โดยความ 
เปนของไมเที่ยง,  เปนทุกข,  เปนสภาพมิใชตัวตน,  เปนของเสียบแทง,  เปนภัยนากลัว  แลว,  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาจักละตัณหาเสียได;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
จักละตัณหาเสียได,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาจักละอุปธิเสียได;  สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใด  จักละอุปธิเสียได,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาจักละทุกข 
เสียได;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  จักละทุกขเสียได,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ชื่อวาจักหลุดพน  จากชาติ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  :  เรา 
กลาววา"สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  จักหลุดพนจากทุกข"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อน่ึง  สมณะหรือพราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง 

ในกาลอันเปนปจจุบันบัดนี้เห็นอยู  ซึ่งสิ่งที่มีภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก  โดยความ 
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เปนของไมเที่ยง,  เปนทุกข,  เปนสภาพมิใชตัวตน,  เปนของเสียบแทง,  เปนภัยนากลัว  
แลว,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาละตัณหาได;  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
ละตัณหาได,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาละอุปธิได;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดละอุปธิได,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวาละทุกขได;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใด  ละทุกขได,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ชื่อวา  ยอมหลุดพน  จากชาติ  ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  :  เรากลาววา"สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ยอมหลุดพนจากทุกข"  ดังนี้. 
 

ธรรมปฏิบัติในรูปของปฏิจจสมุปบาท 
แหงการละองคสามตามลําดับ๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาธรรมทั้งหลาย  ๓  ประการเหลานี้  ไมพึงมีอยูในโลก 

แลวไซร,  ตถาคตก็ไมตองเกิดขึ้นในโลกเปนอรหันตสัมมามัมพุทธะ;  และธรรมวินัย 
ที่ตถาคตประกาศแลวก็ไมตองรุงเรืองในโลก.  ธรรมทั้งหลาย  ๓  ประการ  คืออะไรเลา?  
ธรรมทั้งหลาย  ๓  ประการ  คือ  ชาติดวย  ชราดวย  มรณะดวย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ธรรมทั้งหลาย  ๓  ประการเหลานี้แล  ถาไมมีในโลกแลวไซร  ตถาคตก็ไมตองเกิดขึ้น 
ในโลกเปนอรหันตสัมมามัมพุทธะ;  และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวก็ไมตองรุงเรือง 
ในโลก. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๖  อากังขวรรค  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑๕๔/๗๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุใดแล  ที่ธรรมทั้งหลาย  ๓  ประการเหลานี้ 
มีอยูในโลก  เพราะเหตุนั้น  ตถาคตจึงตองเกิดขึ้นในโลกเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ;  
และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว  จึงตองรุงเรืองในโลก.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม  คือ  ราคะ  ๑  โทสะ ๑  

โมหะ  ๑  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  ชาติ  ๑  ชรา  ๑  มรณะ  ๑. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม  คือ  สักกายทิฏฐิ 

 (ความเห็นวากายของตน)  ๑  วิจิกิจฉา  (ความลังเลในธรรมที่ไมควรลังเล)  ๑  สีลัพพัตต- 
ปรามาส  (การลูบคลําศีลและวัตรอยางปราศจากเหตุผล)  ๑  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม 
คือ  ราคะ  ๑  โทสะ  ๑  โมหะ  ๑   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม  คือ  อโยนิโส  มนสิการ 

(ความทําในใจไมแยบคาย)  ๑  กุมมัคคเสวนา  (การพัวพันอยูในทิฏฐิอันชั่ว)  ๑  เจตโส 
ลีนัตตา  (ความมีจิตหดหู)  ๑  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  สักกายทิฏฐิ  ๑  วิจิกิจฉา  ๑  
สีลัพพัตตปรามาส  ๑  . 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม  คือ  มุฏฐสัจจะ  (ความ 

มีสติอันลืมหลง)  ๑  อสัมปชัญญะ  (ความปราศจากสัมปชัญญะ)  ๑  เจตโส  วิกเขปะ 
 (ความสายแหงจิต)  ๑  ก็ไมอาจเพื่ อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อโยนิ โส  มนสิการ  ๑  กุม 
มัคค-เสวนา  ๑  เจตโสลีนัตตา  ๑. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม  คืออริยานัง  อทัสสน-

กัมยตา  (ความไมอยากเห็นพระอริยเจา)  ๑  อริยธัมมัง  อโสตุกัมยตา  (ความไมอยาก 
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ฟงธรรมของพระอริยเจา)  ๑  อุปารัมภจิตตตา  (ความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยว)  ๑  ก็ไมอาจ 
เพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  มุฏฐสัจจะ  ๑  อสัมปชัญญะ  ๑  เจตโส  วิกเขปะ  ๑. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม  คือ  อุทธัจจะ  (ความ 

ฟุงซาน)  ๑  อสังวระ  (ความไมสํารวม)  ๑  ทุสสีลยะ  (ความทุศีล)  ๑  ก็ไมอาจเพื่อ 
ละซึ่งธรรมสาม  คือ  อริยานัง  อทัสสนกัมยตา  ๑  อริยธัมมัง  อโสตุกัมยตา  ๑  อุปารัมภ- 
จิตตตา  ๑. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม  คือ  อสัทธิยะ  (ความ 

ไมมีสัทธา)  ๑  อวทัญุตา  (ความไมเปนวทัญู)  ๑  โกสัชชะ  (ความเกียจคราน)  ๑  
ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อุทธัจจะ  ๑  อสังวระ  ๑  ทุสสีลยะ  ๑   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม  คือ  อนาทริยะ  (ความ 

ไมเอื้อเฟอในบุคคลและธรรมอันควรเอื้อเฟอ)  ๑  โทวจัสสตา  (ความเปนคนวายาก)  ๑ 
ปาปมิตตา  (ความมีมิตรชั่ ว)  ๑  ก็ ไมอาจเพื่ อละซึ่ งธรรมสาม   คือ   อสัทธิยะ๑ 
อวทัญุตา  ๑  โกสัชชะ  ๑   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อไมละซึ่งธรรมสาม  คือ  อหิริกะ  (ความ 

ไมละอายในสิ่งที่ควรละอาย)  ๑  อโนตตัปปะ  (ความไมกลัวในสิ่งที่ควรกลัว)  ๑  ปมาทะ 
 (ความประมาท)  ๑  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อนาทริยะ  ๑  โทวจัสสตา  ๑  
ปาปมิตตา  ๑: 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลนี้  เปนผูมีอหิริกะ  มีอโนตตัปปะ  มีปมาทะ 

แลว. 
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เขาเมื่อเปนผูมีปมาทะอยูแลว  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่ง  อนาทริยะ  ๑  โทวจัสสตา  ๑  
ปาปมิตตา  ๑; 

 
เขาเมื่อเปนผูมีปาปมิตตตา ก็ไมอาจเพื่อละซึ่ง  อสัทธิยะ๑  อวทัญุตา  ๑  

โกสัชชะ  ๑   
 
เขาเมื่อเปนผูมีโกสัชชะ  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่ง  อุทธัจจะ  ๑  อสังวระ  ๑  ทุสสีลยะ  ๑   
 
เขาเมื่อเปนผูมีทุสสีลยะ  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่ง  อริยานัง  อทัสสนกัมยตา ๑  

อริยธัมมัง  อโสตุกัมยตา  ๑  อุปารัมภจิตตตา  ๑. 
 
เขาเมื่อเปนผูมีอุปารัมภจิตตตา  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่ง  มุฏฐสัจจะ  ๑  อสัมป- 

ชัญญะ  ๑  เจตโส  วิกเขปะ  ๑. 
 
เขาเมื่อเปนผูมีเจตโส  วิกเขปะ  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่ง  อโยนิโส  มนสิการ  ๑  

กุมมัคคเสวนา  ๑  เจตโส  ลีนัตตา  ๑. 
 
เขาเมื่ อเปนผูมี เจตโส   ลีนัตตา  ก็ ไมอาจเพื่ อละซึ่ ง  สักกายทิฏฐิ   ๑  

วิจิกิจฉา  ๑  สีลัพพัตตปรามาส  ๑  . 
 
เขาเมื่อเปนผูมีวิจิกิจฉา  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่ง  ราคะ  ๑  โทสะ  ๑  โมหะ  ๑   
 
เขาเมื่อไมละซึ่งราคะ  ๑  โทสะ  ๑  โมหะ  ๑  ก็ไมอาจเพื่อละซึ่งชาติ  ๑  

ชรา  ๑  มรณะ  ๑ 
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(ปฏิปกขนัย) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  ราคะ  ๑  โทสะ  ๑  
โมหะ  ๑  ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  ชาติ  ๑  ชรา  ๑  มรณะ  ๑. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  สักกายทิฏฐิ  ๑  

วิจิกิจฉา  ๑  สีลัพพัตตปรามาส  ๑  ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  ราคะ  ๑  โทสะ  ๑  
โมหะ  ๑   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อโยนิโส  มน- 

สิการ  ๑  กุมมัคคเสวนา  ๑ เจตโส  ลีนัตตา  ๑  ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  
สักกายทิฏฐิ  ๑  วิจิกิจฉา  ๑  สีลัพพัตตปรามาส  ๑  . 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  มุฏฐสัจจะ  ๑  

อสัปชัญญะ๑  เจตโส  วิกเขปะ  ๑  ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อโยนิโส  มนสิ- 
การ  ๑  กุมมัคคเสวนา  ๑  เจตโส  ลีนัตตา  ๑. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  บุคคล   เมื่ อละซึ่ งธรรมสาม   คือ   อริยานั ง  

อทัสสนกัมยตา  ๑  อริยนัง  อโสตุกัมยตา  ๑  อุปารัมภจิตตตา  ๑  ก็อาจเพื่อละซึ่ง 
ธรรมสาม  คือ  มุฏฐสัจจะ  ๑  อสัปชัญญะ  ๑  เจตโส  วิกเขปะ  ๑. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  บุคคล  เมื่อละซึ่งธรรมสาม   คือ  อุทธัจจะ  ๑  

อสังวระ  ๑  ทุสสีลยะ  ๑  ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อริยานัง  อทัสสนกัมยตา  ๑  
อริยธัมมัง  อโสตุกัมยตา  ๑  อุปารัมภจิตตตา  ๑. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๓๒๑วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  บุคคล   เมื่ อละซึ่ งธรรมสาม   คือ   อสัทธิยะ๑  
อวทัญุตา  ๑  โกสัชชะ  ๑  ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อุทธัจจะ  ๑  อสังวระ  ๑  
ทุสสีลยะ๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  บุคคล  เมื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อนาทริยะ  ๑  

โทวจัสสตา  ๑  ปาปมิตตา  ๑  ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อสัทธิยะ๑  อวทัญุตา  ๑  
โกสัชชะ  ๑   

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคล  เมื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อหิริกะ  ๑  อโนต 
ตัปปะ  ๑  ปมาทะ  ๑  ก็อาจเพื่อละซึ่งธรรมสาม  คือ  อนาทริยะ  ๑  โทวจัสสตา  ๑ 
ปาปมิตตา  ๑. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลนี้   เปนผูมีหิ ริ  มีโอตตัปปะ  มีอัปปมาทะ 
 (ความไมประมาท)  แลว. 

 
ขาเมื่อเปนผูมีอัปปมาทะอยูแลว  ก็อาจเพื่อละซึ่ง  อนาทริยะ  ๑  โทวจัสสตา  ๑  

ปาปมิตตา  ๑; 
 
เข า เมื่ อ เป น ผู มี กั ล ย าณ มิ ต ต ะ   ก็ อ าจ เพื่ อ ล ะ ซ่ึ ง   อ สั ท ธิ ย ะ๑ 

อวทัญุตา  ๑  โกสัชชะ  ๑   
 
เขาเมื่อเปนผูมีอารัทธวิริยะ  (ความเพียรอันปรารภแลว)  ก็อาจเพื่อละซึ่ง 

อุทธัจจะ  ๑  อสังวระ  ๑  ทุสสีลยะ๑ 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๓๒๒ 

เขาเมื่อเปนผูมีศีล  ก็อาจเพื่อละซึ่ง  อริยานัง  อทัสสนกัมยตา  ๑  อริยธัมมัง  
อโสตุกัมยตา  ๑  อุปารัมภจิตตตา  ๑. 

 
เขาเมื่อเปนผูมีอนุปารัมภจิตตะ  (จิตไมเที่ยวไปเกาะเกี่ยวแลว)  ก็อาจเพื่อละ 

ซึ่งมุฏฐสัจจะ  ๑  อสัปชัญญะ  ๑  เจตโส  วิกเขปะ  ๑. 
 
เขาเมื่อเปนผูมีอวิกขิตตจิตตะ  (จิตไมสายแลว)  ก็อาจเพื่อละซึ่ง  อโยนิโส- 

มนสิการ  ๑  กุมมัคคเสวนา  ๑เจตโสลีนัตตา  ๑. 
 
เขาเมื่อเปนผูมีอลีนจิตตะ  (จิตไมหดหูแลว)  ก็อาจเพื่อละซึ่ง  สักกายทิฏฐิ  ๑  

วิจิกิจฉา  ๑  สีลัพพัตตปรามาส  ๑  . 
 
เขาเมื่อเปนผูไมมีวิจิกิจฉา  ก็อาจเพื่อละซึ่ง  ราคะ  ๑  โทสะ  ๑  โมหะ  ๑   
 
เขาเมื่อเปนผูละไดแลวซึ่ง  ราคะ  ๑  โทสะ  ๑  โมหะ  ๑  ก็อาจเพื่อละซึ่ง 

ชาติ  ๑  ชรา  ๑  มรณะ  ๑,  ดังนี้  แล. 
 

หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็ นว า   คํ าว า   "ปฏิ จจ - 
สมุปบาท "  มีความหมายกวาง  คือ   มิได หมายถึงหลักธรรมที ่กล าววา   อวิช ฺชาปจฺจยา  
สงฺขารา  เปนตน  เพียงอยางเดียว.  แตหมายถึงหลักธรรมใด  ๆ  ก็ได  ที่ เนื่องกันเปนสาย 
ในฐานะเปนปจจัยแกกันและกันสืบตอ  ๆ  กันไป  ตามหลักที่ เรียกวา  อิทัปปจยตา  ดังเชน 
ขอความในเรื่องนี้   ซึ่งลักษณะอาการของปฏิจจสมุปบาทแสดงให เห็นชัดอยู   หากแตวา 
แสดงไปในลักษณะของการปฏิบัติ;  ดังนั้น  จึงนํามาแสดงใหเห็น  เพื่อประโยชนทั้งแกการ 
ศึกษาและการปฏิบ ัต ิ  และเพื ่อใหเข าใจความหมายของคําวา  "ปฏิจจสมุปบาท "   หรือ  
"อิทัปปจจยตา "  ยิ่งขึ้นไป .  หลักธรรมปฏิบัติที่อยู ในรูปของปฏิจจสมุปบาท   เชนนี้   ยังมี 
อีกมาก  ลวนแตควรแกการสนใจ. 
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วิธีปฏิบัติตออาหารที่สี่ 
ในลักษณะที่เปนปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ก. วาดวยลักษณะอาหารสี่  โดยอุปมา 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหาร  ๔  อยางเหลานี้  ยอมเปนไปเพ่ือความดํารง 

อยูของภูตสัตวทั้หลาย  หรือวา  เพ่ืออนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตวทั้งหลาย.  อาหาร  
๔  อยาง  เปนอยางไรเลา?  สี่อยางคือ  (๑)  กพฬีการาหาร  ที่หยาบบาง  ละเอียดบาง 
(๒)  ผัสสะ  (๓)  มโนสัญเจตนา  (๔)  วิญญาณ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหาร  ๔  อยาง 
เหลานี้แล  ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของภูตสัตวทั้งหลาย  หรือวา  เพื่ออนุเคราะห 
แกสัมภเวสีทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็กพฬีการาหาร  จะพึงเห็นไดอยางไร?  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคน  ถือเอาสะเบียงสําหรับเดินทางเล็กนอย  เดิน 
ไปสูหนทางอันกันดาร  สองสามีภรรยานั้น  มีบุตรนอยคนเดียวผูนารักนาเอ็นดูอยูคนหนึ่ง 
เมื่อขณะเขาทั้งสองกําลังเดินไปตามทางอันกันดารอยูนั้น  สะเบียงสําหรับเดินทางที่เขามีอยู 
เพียงเล็กนอยนั้น  ไดหมดสิ้นไป  หนทางอันกันดารนั้น  ยังเหลืออยู  เขาทั้งสองนั้น 
ยังไมเดินขามหนทางอันกันดารนั้นไปได  ครั้งนั้นแล  สองภรรยาสามีนั้นไดมาคิดกันวา  
"สะเบียงสําหรับเดินทางของเราทั้งสองที่มีอยูเพียงเล็กนอยนี้ไดหมดสิ้นลงแลว  หนทาง 
อันกันดารนี้ยังเหลืออยู  ทั้งเราก็ยังไมเดินขามหนทางอันกันดารนี้ไปได  อยากระนั้นเลย 
เราทั้งสองคนพึงฆาบุตรนอยคนเดียวผูนารักนาเอ็นดูนี้เสีย  แลวทําใหเปนเนื้อเค็มและ 

 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๓  มหาวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.๑๖/๑๑๘/๒๔๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๓๒๔ 

เนื้ออยาง  บริโภคเนื้อบุตรนี้แหละเดินขามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยูนี้กันเถิด  เพราะถาไม
ทํ า เชนนี้   พวกเราทั้ งสามคนจะตองพากันพิ นาศหมดแน "  ดั งนี้ .  ครั้ งนั้ นแล 
ภรรยาสามีทั้งสองนั้น  จึงฆาบุตรนอยคนเดียวผูนารักนาเอ็นดูนั้น  แลวทําใหเปนเนื้อเค็ม 
และเนื้อยาง  บริโภคเนื้อบุตรนั้นเทียว  เดินขามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยูนั้น 
สองภรรยาสามีนั้น  บริโภคเนื้อบุตรไปพลางพรอมกับคอนอกไปพลาง  รําพันวา  "บุตรนอย 
คนเดียวของเราไปไหนเสีย  บุตรนอยคนเดียวของเราไปไหนเสีย"ดังนี้ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร?  สอง 

ภรรยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเปนอาหาร  เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบาง 
เพื่อความมัวเมาบาง  เพื่อความประดับประดาบาง  หรือเพื่อตบแตง(รางกาย)บาง  หรือ 
หนอ?  ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นกราบทูลวา  "ขอน้ันหาเปนเชนนั้นไม  พระเจาขา!"  แลวตรัส 
ตอไปวา  "ถาอยางนั้นสองภรรยาสามีนั้น  จะพึงบริโภคเนื้อบุตรเปนอาหาร"  เพียงเพื่อ 
(อาศัย)เดินขามหนทางอันกันดารเทานั้น  ใชไหม?  "ใช  พระเจาขา!".  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  ขอน้ีมีอุปมาฉันใด,เรายอมกลาววา  กพฬีการาหาร  อันอริยสาวกพึงเห็น 
 (วามีอุปมาเหมือนเนื้อบุตร)ฉันนั้น .  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อกพฬีการาหาร   
อันอริยสาวกกําหนดรูไดแลว,  ราคะ(ความกําหนัด)ที่มีเบญจกามคุณเปนแดน 
เกิดยอมเปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรูไดแลวดวย;  เมื่อราคะที่มีเบญจกามคุณ 
เปนแดนเกิด  เปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรูไดแลว,  สังโยชนชนิดที่อริยสาวก 
ประกอบเขาแลวจะพึงเปนเหตุใหมาสูโลกนี้ไดอีก  ยอมไมมี. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ผัสสาหาร  จะพึงเห็นไดอยางไร?  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนแมโคนมที่ปราศจากหนังหอหุม:  ถาแมโคนมนั้นพึงยืนพิงฝาอยู 
ไซร  มันก็จะพึงถูกพวกสัตวที่อาศัยฝาเจาะกิน;  ถาแมโคนมนั้นพึงยืนพิงตนไมอยูไซร   
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มันก็จะพึงถูกพวกสัตวที่อาศัยตนไมไชกิน;  ถาหากแมโคนมนั้นจะพึงลงไปแชน้ําอยู 
ไซร   มันก็พึ งถูกพวกสัตวที่ อาศั ยน้ํ าตอดกัดกิน ;  ถ าหากแม โคนมนั้ นจะพึ งยัน 
อาศัยอยูในที่ โลงแจงไซร  มันก็จะพึงถูกพวกสัตวที่อาศัยอยูในอากาศเกาะกัดจิกกิน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  แมโคนมที่ปราศจากหนังหุมน้ัน  จะพึงไปอาศัยอยูในสถานที่ใด  ๆ 
ก็ตาม  มันก็จะพึงถูกจําพวกสัตวที่อาศัยอยูในสถานที่นั้น  ๆ   กัดกินอยู รํ่าไป,ขอน้ีมีอุปมา 
ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เรายอมกลาววา  ผัสสาหาร  อันอริยสาวกพึงเห็น  (วามี 
อุปมาเหมือนแม โคนมที่ปราศจากหนังหอหุม)  ฉันนั้น .  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เมื่อ 
ผัสสาหาร  อันอริยสาวกกําหนดรูไดแลว,  เวทนาทั้งสาม  ยอมเปนสิ่งที่อริยสาวก 
นั้นกําหนดรูไดแลวดวย;  เมื่อเวทนาทั้งสาม  เปนสิ่งที่อริยสาวกกําหนดรูไดแลว, 
เรายอมกลาววา  "สิ่งไร  ๆ  ที่ควรกระทําใหยิ่งขึ้นไป  (กวานี้)  ยอมไมมีแกอริยสาวก 
นั้น"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็มโนสัญเจตนาหาร  จะพึงเห็นไดอยางไร?  ดูกอน 

ภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเสมือนหลุมถานเพลิง  ลึกเกินกวาชั่วบุ รุษหนึ่ง  เต็มดวยถานเพลิง 
ที ่ปราศจากเปลวและปราศจากคว ันม ีอยู .  ครั ้งนั ้น   บ ุร ุษหนึ ่ง   ผู ต องการเป นอยู 
ไมอยากตาย  รักสุข  เกลียดทุกข  มาสูที่นั้น.  และมีบุ รุษท่ีมีกําลังกลาแข็งอีกสองคน 
จับบุรุษนั้น  ที่แขนแตละขาง  แลวฉุดคราพาไปยังหลุมถานเพลิงนั้น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ครั้งนั้นแล  บุ รุษน้ัน  มีความคิด  ความปรารถนา  ความตั้งใจ  ที่จะใหหางไกลหลุมถาน 
เพลิงนั้น.ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!ขอน้ันเพราะเหตุวาบุ รุษน้ัน 
ยอมรูวา  "ถาเราจักตกลงไปยังหลุมถานเพลิงนี้ ไซร  เราก็จะพึงถึงความตาย  หรือได 
รับทุกขเจียนตาย  เพราะขอน้ันเปนเหตุ"ดังนี้,  ขอนี้มีอุปมาฉันใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรายอมกลาววา  มโนสัญเจตนาหาร  อันอริยสาวกพึงเห็น  (วามีอุปมาเหมือนหลุมถาน- 
เพลิง)  ฉันนั้น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อมโนสัญเจตนาหาร  อันอริยสาวกกําหนด 
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รูไดแลว,  ตัณหาทั้งสาม  ยอมเปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรูไดแลวดวย;  เมื่อ 
ตัณหาทั้งสามเปนสิ่งที่อริยสาวกกําหนดรูไดแลว,  เรายอมกลาววา  "สิ่งไร  ๆ  ที่ควร 
กระทําใหยิ่งขึ้นไป  (กวานี้)ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็วิญญาณณาหาร  จะพึงเห็นไดอยางไร?  ดูกอน 

ภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนพวกเจาหนาที่จับโจรผูกระทําผิดไดแลว  แสดงแกพระราชา 
วา  "ขาแตพระองคผูสมมติเทพ!  โจรผูนี้ เปนผูกระทําผิดตอใตฝาละอองธุลีพระบาท 
ขอใตฝาละอองธุลีพระบาท  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหลงโทษโจรผูนี้ตามที่ทรงเห็น 
สมควรเถิด  พระพุทธเจาขา".  พระราชามีพระกระแสรับสั่งอยางนี้วา  "ดูกอนทานผู เจริญ 
ทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงไป  จงประหารชีวิตบุรุษน้ีเสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเชานี้" 
เจ าหน าที ่เหล านั ้น   จ ึงป ระหารน ัก โทษด วยหอกร อย เล ม   ใน เวลาเช า   ต อมา 
ในเวลาเที่ยงวัน  พระราชาทรงซักถามเจาหนาที่ เหลานั้นอยางนี้วา  "ดูกอนทานผู เจริญ 
ทั้ งหลาย !  นักโทษคนนั้น   เปนอยางไรบาง?".  พวกเขาพากันกราบทูลวา   "ขาแต 
พระองคผูสมมติเทพ!  นักโทษนั้นยังมีชีวิตอยูตามเดิม  พระพุทธเจาขา!".  พระราชา 
ทรงมีพระกระแสรับสั่งอยางนี้วา  "ดูกอนทานผู เจริญทั้ งหลาย!  ทานทั้งหลายจงไป 
จงประหารนักโทษนั้นเสีย  ดวยหอกรอยเลมในเวลาเที่ยงวัน "ดังนี้ .  พวกเจาหนาที่ 
เหลานั้นจึงไดประหารนักโทษนั้นดวยหอกรอยเลม  ในเวลาเที่ยงวัน.  ตอมา  ในเวลาเย็น 
พระราชาทรงซักถามเจาหนาที่ เหลานั้นอีกวา  "ดูกอนทานผู เจริญทั้งหลาย!  นักโทษนั้น 
เปนอยางไรบาง?"เขาพากันกราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูสมมติเทพ !  นักโทษนั้น 
ยังมีชีวิตอยูตามเดิมพระพุทธเจาขา!".  พระราชาทรงมีพระกระแสรับสั่งอีกวา  "ดูกอนทาน 
ทั้งหลาย!  ทานทั้งหลายจงไป   จงประหารนักโทษนั้นเสียดวยหอกรอยเลม  ในเวลา 
เย็น"  ดังนี้.  เจาหนาที่ เหลานั้น  จึงไดประหารนักโทษนั้นดวยหอกรอยเลม  ในเวลาเย็น.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น  วาอยางไร?  บุรุษนักโทษนั้น 
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ถูกพวกเจาหนาที่ประหารอยูดวยหอกสามรอยเลม  ตลอดทั้งวัน  เขาจะพึงเสวยแตทุกข- 
โทมนัสท่ีมีขอน้ันเปนเหตุ  เทานั้นมิใชหรือ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุรุษนักโทษนั้น 
ถูกพวกเจาหนาที่ประหารดวยหอกแม  (เลมเดียว)  นั่น  ก็พิงเสวยทุกขโทมนัสที่มีขอน้ัน 
เปนเหตุ  (มากอยูแลว)  ก็จะกลาวไปไยถึงการที่บุรุษนักโทษนั้นถูกประหารดวยหอก 
สามรอยเลมเลา ,  ขอน้ีมีอุปมาฉันใด ;  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  เรายอมกลาววา 
วิญญาณาหาร  อันอริยสาวกพึงเห็น  (วามีอุปมาเหมือนนักโทษถูกประหารนั้น)  ฉันนั้น.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อวิญญาณาหาร  อันอริยสาวกกําหนดรูไดแลว,  นามรูป 
ยอมเปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นกําหนดรูไดแลวดวย;  เมื่อนามรูปเปนสิ่งที่อริยสาวก 
กําหนดรูไดแลว,  เรายอมกลาววา  "สิ่งไร  ๆ  ที่ควรกระทําใหยิ่งขึ้นไป  (กวานี้)  
ยอมไมมีแกอริยาสาวกนั้น",  ดังนี้  แล. 

 
ข.  วาดวยอาการเกิดดับแหงอาหารสี่๑ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหาร  ๔  อยางเหลานี้  ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยู 
ของภูตสัตวทั้งหลาย  หรือวาเพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตวทั้งหลาย.  อาหาร  ๔  อยาง 
เปนอยางไรเลา?  สี่อยางคือ  (๑)  กพฬีการาหาร  ที่หยาบบาง  ละเอียดบาง  (๒)  ผัสสะ 
 (๓)  มโนสัญเจตนา  (๔)  วิญญาณ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหาร  ๔  อยางเหลานี้แล  ยอมเปนไปเพื่อความดํารง 

อยูของภูตสัตวทั้งหลาย  หรือวา  เพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตวทั้งหลาย. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถามีราคะ(ความกําหนัด)  มีนันทิ(ความเพลิน)  

มีตัณหา (ความอยาก)  ในกพฬีการาหาร  ไซร,  วิญญาณ  ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได  เจริญ 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๔  มหาวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.๑๖/๑๒๒/๒๔๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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งอกงามอยูได  ในกพฬีการาหารนั้น.  วิญญาณที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  มีอยู 
ในที่ใด.การหยั่งลงแหงนามรูป  ก็มีอยูในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูปมีอยู  ในที่ใด,  
ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ก็มีอยูในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  มีอยู 
ในที ่ใด  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ก็มีอยู ในที ่นั ้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป 
มีอยู  ในที่ใด,  ชาติรามรณะตอไป  ก็มีอยูในท่ีนั้น.  ชาติรามรณะตอไป  มีอยู  ในท่ีใด,  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราเรียกที่นั้นวา  "เปนที่มีโศก  มีธุลี  มีความคับแคน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถามีราคะ(ความกําหนัด)  มีนันทิ(ความเพลิน)  

มีตัณหา  (ความอยาก) ในผัสสาหาร  ไซร,  วิญญาณ   ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได  เจริญ 
งอกงามอยูได  ในผัสสาหารนั้น.  วิญญาณที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  มีอยูในที่ใด,  
การหยั่งลงแหงนามรูป  ก็มีอยูในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูปมีอยู  ในที่ใด,  ความ 
เจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ก็มีอยูในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  มีอยูในที่ใด,  
การบังเกิดในภพใหมตอไป  ก็มีอยูในท่ีนั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป  มีอยู  ในท่ีใด 
ชาติชรามรณะตอไป  ก็มีอยูในที่นั้น.  ชาติชรามรณะตอไป  มีอยู  ในที่ใด,  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!เราเรียกที่นั้นวา  "เปนที่มีโศก  มีธุลี  มีความคับแคน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถามีราคะ  มีนันทิ  มีตัณหา  ในมโนสัญเจตนา- 

หาร  ไซร,  วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  ในมโนสัญเจตนาหารนั้น.  
วิญญาณที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  มีอยู  ในที่ใด,  การหยั่งลงแหงนามรูป  ก็มีอยู 
ในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูป  มีอยู  ในที่ใด,  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ก็มีอยู 
ในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  มีอยู  ในที่ใด,  การบังเกิดในภพใหมตอไป 
ก็มีอยูในที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป  มีอยูในท่ีใด,  ชาติรามรณะตอไป  ก็มีอยู 
ในที่นั้น.  ชาติชรามรณะตอไป  มีอยู  ในที่ใด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราเรียกที่นั้น 
วา  "เปนที่มีโศก  มีธุลี  มีความคับแคน"  ดังนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถามีราคะ  มีนันทิ  มีตัณหา  ในวิญญาณาหาร  ไซร,  
วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  ในวิญญาณาหารนั้น.วิญญาณ  ที่ตั้งอยูได 
เจริญงอกงามอยูได  มีอยู  ในท่ีใด,  การหยั่งลงแหงนามรูป  ก็มีอยูในที่นั้น.  การหยั่งลง 
แหงนามรูป  มีอยู  ในที่ใด,  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ก็มีอยูในท่ีนั้น.  ความเจริญ 
แหงสังขารทั้งหลาย  มีอยูในที่ใด,  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ก็มีอยูในที่นั้น.  การบังเกิด 
ในภพใหมตอไป  มีอยู  ในที่ใด,  ชาติรามรณะตอไป  ก็มีอยูในที่นั้น.  ชาติราชมรณะ 
ตอไป  มีอยู  ในที่ใด,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราเรียกที่นั้นวา  "เปนที่มีโศก  มีธุลี  
มีความคับแคน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!เปรียบเหมือนชางยอม  หรือชางเขียน,  เมื่อมีน้ํายอม 

คือครั่ง  ขมิ้น  คราม  หรือสีแดงออน  ก็จะพึงเขียนรูปสตรี  หรือรูปบุรุษ  ลงที่แผน 
กระดาษ  หรือฝาผนัง  หรือผืนผา  ซึ่งเกลี้ยงเกลา  ไดครบทุกสวน,  อุปมานี้ฉันใด;  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปไมยก็ฉันนั้น  คือ  ถามีราคะ  มีนันทิมีตัณหา  ในกพฬการาหาร 
ไซร,  วิญญาณ  ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  ในกพฬีการาหารนั้น.วิญญาณ 
ที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  มีอยู  ในที่ใด,  การหยั่งลงแหงนามรูป  ก็มีอยูในที่นั้น.  
การหยั่งลงแหงนามรูป  มีอยู  ในที่ใด,  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ก็มีอยูในที่นั้น.  
ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  มีอยู  ในที่ใด,  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ก็มีอยูใน 
ที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป  มีอยู  ในที่ใด,  ชาติชรามรณะตอไป  ก็มีอยูในที่นั้น.  
ชาติชรามรณะตอไป  มีอยู  ในที่ใด,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราเรียกที่นั้นวา  "เปนที่มี 
โศก  มีธุลี  มีความคับแคน"  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถามีราคะ  มีนันทิ  มีตัณหา 
ในผัสสาหาร  ไซร,  วิญญาณ  ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  ในผัสสาหารนั้น 
วิญญาณที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  มีอยู  ในที่ใด,  การหยั่งลงแหงนามรูป  ก็มีอยูใน 
ที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูป  มีอยู ในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ก็มีอยูใน 
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ที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  มีอยู  ในที่ใด,  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ก็มีอยู 
ในที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป  มีอยู  ในที่ใด,  ชาติชรามรณะตอไป  ก็มีอยูในที่นั้น.  
ชาติชรามรณะตอไป  มีอยู  ในที่ใด,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราเรียกที่นั้นวา  "เปนที่มีโศก 
มีธุลี  มีความคับแคน"ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถามีราคะ  มีนันทิ  มีตัณหา  ในมโนสัญ- 
เจตนาหาร   ไซร,  วิญญาณ   ก็ เปนสิ่ งที่ตั้ งอยู ได   เจริญ งอกงามอยู ได   ในมโน 
สัญเจตนาหารนั้น,  วิญญาณ  ที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  มีอยู  ในที่ใด,  การหยั่งลงแหง 
นามรูป  ก็มีอยูในที่นั้น  การหยั่งลงแหงนามรูป  มีอยู  ในที่ใด,  ความเจริญแหงสังขาร 
ทั้งหลาย  ก็มีอยูในท่ีนั้น,  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  มีอยู  ในที่ใด,  การบังเกิดใน 
ภพใหมตอไป  ก็มีอยูในที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป มีอยู  ในที่ใด,  ชาติชรามรณะ 
ตอไป  ก็มีอยูในทีนั้น, ชาติชรามรณะตอไป  มีอยู  ในทีใด,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราเรียก 
ที่นั้นวา  "เปนที่มีโศก  มีธุลี  มีความคับแคน"  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถามีราคะ  
มีนันทิ  มีตัณหาในวิญญาณหารไซร,  วิญญาณ  ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได 
ในวิญญาณหารนั้น,  วิญญาณ  ที่ตั้งอยูได  เจริญงอกงามอยูได  มีอยู  ในที่ใด,  การหยั่ง 
ลงแหงนามรูป  ก็มีอยูในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูป  มีอยู  ในที่ใด,ความเจริญแหง 
สังขารทั้งหลาย  ก็มีอยูในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  มีอยู  ในที่ใด,  การ 
บังเกิดในภพใหมตอไป  ก็มีอยูในที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป  มีอยู  ในที่ใด,  
ชาติชรามรณะตอไป  ก็มีอยู  ในที่นั้น.  ชาติชรามรณะตอไป  มีอยู  ในที่ใด,  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  เราเรียกที่นั้นวา  "เปนที่มีโศกมีธุลี  มีความคับแคน"  ดังนี้. 

 
(ขอความตอไปนี้  เปนขอความฝายปฏิปกขนัย  คือ  ตรงกันขาม) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาไมมีราคะ(ความกําหนัด)  ไมมีนันทิ(ความ 

เพลิน)  ไมมีตัณหา(ความอยาก)  ในกพฬีการาหาร  แลวไซร,  วิญญาณ  ก็เปนสิ่งที่ตั้ง 
อยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในกพฬีการาหารนั้น.  วิญญาณ  ตั้งอยูไมได  เจริญงอก 
งามอยูไมได  ในที่ใด,  การหยั่งลงแหงนามรูป  ยอมไมมีในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูป 
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ไมมีในที่ใด,  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขาร 
ทั้งหลาย  ไมมีในที่ใด,  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  การบังเกิด 
ในภพใหมตอไป  ไมมีในท่ีใด,  ชาติชรามรณะตอไป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  ชาติชรามรณะ 
ตอไป  ไมมีในที่ใด,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราเรียก  "ที่"  นั้นวาเปน  "ที่ไมมีโศก  
ไมมีธุลี  ไมมีความคับแคน"  ดังนี้.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาไมมีราคะ  ไมมีนันทิ  ไมมีตัณหา  ในผัสสา- 

หาร  แลวไซร,  วิญญาณ  ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในผัสสาหารนั้น.  
วิญญาณ  ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในท่ีใด,  การหยั่งลงแหงนามรูป  ยอม 
ไมมี  ในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูป  ไมมี  ในที่ใด,  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย 
ยอมไมมี  ในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ไมมี  ในที่ใด,  การบังเกิดในภพใหม 
ตอไป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ไมมี  ในท่ีใด,  ชาติชรามรณะ 
ตอไป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  ชาติชรามรณะตอไป  ไมมี  ในที่ใด,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เราเรียก  "ที่"  นั้นวาเปน  "ที่ไมมีโศก  ไมมีธุลี  ไมมีความคับแคน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาไมมีราคะ  ไมมีนันทิ  ไมมีตัณหา  ในมโนสัญ- 

เจตนาหาร  แลวไซร,  วิญญาณ  ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ใน 
มโนสัญเจตนาหารนั้น.  วิญญาณ  ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในท่ีใด,  การหยั่ง 
ลงแหงนามรูป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูป  ไมมี  ในที่ใด,  ความเจริญ 
แหงสังขารทั้งหลาย  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ไมมี  ในที่ใด,  
การบังเกิดในภพใหมตอไป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ไมมีใน 
ที่ใด,  ชาติชรามรณะตอไป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  ชาติชรามรณะตอไป  ไมมี  ในที่ใด,  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราเรียก  "ที่"  นั้นวาเปน  "ที่ไมมีโศก  ไมมีธุลี  ไมมีความ 
คับแคน"  ดังนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาไมมีราคะ  ไมมีนันทิ  ไมมีตัณหา  ในวิญญาณา- 
หาร  แลวไซร,  วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในวิญญาณาหาร 
นั้น.  วิญญาณ  ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในที่ใด,  การหยั่งลงแหงนามรูป 
ยอมไมมี  ในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูป  ไมมีในที่ใด,  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย 
ยอมไมมี  ในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ไมมีในที่ใด,  การบังเกิดในภพใหม 
ตอไป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ไมมีในที่ใด,  ชาติชรามรณะ 
ตอไป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  ชาติชรามรณะตอไป  ไมมีในที่ใด,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เราเรียก  "ที่"  นั้นวาเปน  "ที่ไมมีโศก  ไมมีธุลี  ไมมีความคับแคน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนเรือนยอด  หรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู 

ทางทิศเหนือ  หรือใตก็ตาม  เปนเรือนมีหนาตางทางทิศตะวันออก.  ครั้นพระอาทิตยขึ้นมา 
แสงสวางแหงพระอาทิตยสองเขาไปทางหนาตางแลว  จักตั้งอยูที่สวนไหนแหงเรือน 
นั้นเลา? 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  แสงสวางแหงพระอาทิตย  จักปรากฏที่ฝาเรือน 

ขางในทิศตะวันตก  พระเจาขา". 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาฝาเรือนทางทิศตะวันตกไมมีเลา  แสงสวางแหง 

พระอาทิตยนั้นจักปรากฏอยู  ณ  ที่ไหน? 
 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  แสงสวางแหงพระอาทิตยนั้น  จักปรากฏที่พื้นดิน 

พระเจาขา". 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาพื้นดินไมมีเลา  แสงสวางแหงพระอาทิตยนั้น  จัก 

ปรากฏที่ไหน? 
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"ขาแตพระองคผูเจริญ!  แสงสวางแหงพระอาทิตยนั้น  จักปรากฏในน้ํา 
พระเจาขา". 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาน้ําไมมีเลา  แสงสวางแหงพระอาทิตยนั้น  จักปรากฏ 

ที่ไหนอีก? 
 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  แสงสวางแหงพระอาทิตยนั้น  ยอมเปนสิ่งที่ไม 

ปรากฏแลว  พระเจาขา". 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ฉันใดก็ฉันนั้นแล  :  ถาไมมีราคะ  ไมมีนันทิ  ไมมี 

ตัณหา  ในกพฬีการาหาร แลว  ไซร,.  วิญญาณ  ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยู 
ไมได  ในกพฬีการาหารนั้น.  วิญญาณ  ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมไดในที่ใด,  การ 
หยั่งลงแหงนามรูป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูปไมมีในที่ใด,  ความเจริญ 
แหงสังขารทั้งหลาย  ยอมไมมีในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายไมมีในที่ใด,  การ 
บังเกิดในภพใหมตอไป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไปไมมีในที่ใด,  ชาติ 
ชรามรณะตอไป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  ชาติชรามรณะตอไปไมมีในที่ใด,  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  เราเรียก  "ที่"  นั้นวาเปน  "ที่ไมมีโศก  ไมมีธุลี  ไมมีความคับแคน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาไมมีราคะ  ไมมีนันทิ  ไมมีตัณหา  ในผัสสาหาร 

แลว  ไซร,  วิญญาณ  ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในผัสสาหารนั้น.  
วิญญาณ  ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมไดในที่ใด,  การหยั่งลงแหงนามรูปยอมไมมี 
ในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูปไมมีในที่ใด,  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ยอมไมมี 
ในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลายไมมี่ในที่ใด,  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ยอมไมมี 
ในที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ไมมีในที่ใด,  ชาติชรามรณะตอไป  ยอมไมมี 
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ในที่นั้น.  ชาติชรามรณะตอไป  ไมมีในที่ ใด,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราเรียก  "ที่ "  นั้น 
วาเปน  "ที่ไมมีโศก  ไมมีธุลี  ไมมีความคับแคน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาไมมีราคะ  ไมมีนันทิ  ไมมีตัณหา  ในมโนสัญ- 

เจตนาหาร  แลวไซร,  วิญญาณ  ก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในมโน- 
สัญเจตนาหารนั้น.  วิญญาณ   ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามไมได  ในที่ใด,  การหยั่งลง 
แหงนามรูป   ยอมไมมี   ในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูปไมมีในที่ ใด,  ความเจริญ 
แหงสังขารทั้งหลาย  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ไมมีในที่ใด, 
การบังเกิดในภพใหมตอไป  ยอมไมมี  ในที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ไมมีในที่ใด, 
ชาติชรามรณะตอไป  ยอมไมมี   ในที่นั้น.  ชาติชรามรณะตอไป  ไมมีในที่ ใด,  ดูกอน 
ภิกษุทั้ งหลาย!  เราเรียก  "ที่ "  นั้นวาเปน   "ที่ ไมมี โศก  ไมมีธุลี  ไมมีความคับแคน " 
ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาไมมีราคะ  ไมมีนันทิ  ไมมีตัณหา  ในวิญญาณาหาร 

แลวไซร,  วิญญาณก็เปนสิ่งที่ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในวิญญาณาหารนั้น.  
วิญญาณ  ตั้งอยูไมได  เจริญงอกงามอยูไมได  ในที่ใด,  การหยั่งลงแหงนามรูป  ยอมไมมี 
ในที่นั้น.  การหยั่งลงแหงนามรูป  ไมมีในที่ใด,ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ยอม 
ไมมี  ในที่นั้น.  ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ไมมีในที่ใด,  การบังเกิดในภพใหมตอไป 
ยอมไมมี  ในที่นั้น.  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ไมมีในที่ใด,  ชาติ  ชรา  มรณะ  ตอไป 
ยอมไมมี   ในที่นั้น .  ชาติ   ชรา  มรณะ  ตอไป   ไมมีในที่ ใด ,  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย! 
เราเรียก  "ที่"  นั้นวาเปน  "ที่ไมมีโศก  ไมมีธุลี  ไมมีความคับแคน",  ดังนี้  แล. 
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ปญจุปาทานขันธไมอาจจะเกิด 
เมื่อรูเทาทันเวทนาในปฎิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!...สวนบุคคล  เมื่อรูเมื่อเห็น  ซึ่ง จักษุ   ตามท่ีเปนจริง,  

เมื่อรูเมื่อเห็น  ซึ่งรูปทั้งหลาย  ตามท่ีเปนจริง,  เมื่อรูเมื่อเห็นซึ่งจักขุวิญญาณ  ตามที่เปน 
จริง,  เมื่อรูเมื่อเห็น  ซึ่งจักขุสัมผัส  ตามที่เปนจริง,  เมื่อรูเมื่อเห็น  ซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้น 
เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย  อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม 
ตามที่เปนจริง  แลว;  เขายอมไมกําหนัดในจักษุ,  ไมกําหนัดในรูปท้ังหลาย,  ไมกําหนัด 
ในจักขุวิญญาณ,  ไมกําหนัดในจักขุสัมผัส,  และไมกําหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุ- 
สัมผัสเปนปจจัย  อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม.  เมื่อบุคคล 
นั้นไมกําหนัดแลว  ไมติดพันแลว  ไมลุมหลงแลว  ตามเห็นอาทีนวะ  (โทษของสิ่ง 
เหลานั้น)  อยูเนือง  ๆ,  ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย  ยอมถึงซ่ึงความไมกอเกิดตอไป;  
และตัญหาอันเปนเครื่องนําไปสูภพใหม  อันประกอบอยูดวยความกําหนัดดวยอํานาจความ 
เพลินเปนเครื่องทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น  ๆ   นั้นอันเขายอมละเสียได;  ความกระวน 
กระวาย (ทรถ)  แมทางกาย  อันเขายอมละเสียได ,  ความกระวนกระวาย  แมทางจิต 
อันเขายอมละเสียได;  ความแผดเผา  (สนฺตาป)  แมทางกาย  อันเขายอมละเสียได,  ความ 
แผดเผา  แมทางจิต  อันเขายอมละเสียได;  ความเรารอน  (ปริฬาห)  แมทางกาย  อันเขา 
ยอมละเสียได,  ความเรารอน  แมทางจิต  อันเขายอมละเสียได.  บุคคลนั้น  ยอมเสวยซึ่ง 
ความสุขอันเปนไปทางกาย  ดวย,  ซ่ึงความสุขอันเปนไปทางจิต  ดวย.  เมื่อบุคคล 
เปนเชนนั้นแลว  ทิฏฐิของเขา  ยอมเปนสัมมาทิฏฐิ;  ความดําริของเขา  ยอมเปนสัมมา- 
สังกัปปะ;  ความพยายามของเขา  ยอมเปนสัมมาวายะมะ;  สติของเขา  ยอมเปน 

 
 
 
 

                                                
๑สฬายตนวิภังคสูตร  อุปริ.  ม.๑๔/๕๒๓/๘๒๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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สัมมาสติ;  สมาธิของเขา  ยอมเปนสัมมาสมาธิ;  สวนกายกรรม  วจีกรรม  และอาชีวะ  
ของเขา   เป นธรรมบริสุ ทธิ์ ม าแล วแต เดิ มนั่ น เที ยว .  ด วยอาการอย างนี้ แล 
อัฎฐังคิกมรรค  อันเปนอริยะ  ของเขานั้น  ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ;  
เมื่อเขาทําอัฎฐังคิกมรรค  อันเปนอริยะ  ใหเจริญดวยอาการอยางนี้อยู.  สติปฎฐาน 
ทั้งหลาย  แมทั้ ง  ๔  ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ ;  สัมมัปปธานทั้ งหลาย  
แมทั้ง  ๔  ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ;  อิทธิบาททั้งหลาย  แมทั้ง  ๔  ยอม 
ถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ;  อินทรียทั้งหลาย  แมทั้ง ๕  ยอมถึงซึ่งความเต็ม 
รอบแหงความเจริญ;  พละทั้งหลาย  แมทั้ง ๕  ยอมถึงซึ่งความรอบแหงความเจริญ ;  
โพชฌงคทั้งหลาย  แมทั้ง  ๗  ยอมถึงซึ่งความเต็มรอบแหงความเจริญ .  ธรรมทั้งสอง 
คือสมถะและวิปสสนา  ของเขานั้น  ยอมเปนธรรมเคียงคูกันไป.  บุคคลนั้น  ยอม 
กําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง;  ยอม  
ละดวยปญญาอันยิ่ง  ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละดวยปญญาอันยิ่ง;  ยอมทําให 
เจริญดวยปญญาอันยิ่ง  ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละดวยปญญาอันยิ่ง;  ยอม 
ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง  ซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง;   
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ธรรมเหลาไหนเลา  เปนธรรมอันบุคคลพึงกําหนด 
รูดวยปญญาอันยิ่ง!    คําตอบ  พึงมีวา  ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย  กลาวคือ  อุปาทาน- 
ขันธคือรูป  อุปาทานขันธคือเวทนา  อุปาทานขันธคือสัญญา  อุปาทานขันธคือสังขาร 
อุปาทานขันธคือวิญญาณ   :  ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล   ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคล 
พึงกําหนดรูดวยปญยาอันยิ่ง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  !  ก็ธรรมเหลาไหนเลา  เปนธรรมอันบุคคลพึงละดวย 

ปญญาอันยิ่ง  !  คําตอบ  พึงมีวา  อวิชชาดวย  ภวตัณหาดวย  :  ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล 
ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงละดวยปญยาอันยิ่ง. 
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๓๓๗วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  !  ก็ธรรมเหลาไหนเลา  เปนธรรมอันบุคคลพึงทําให 
เจริญดวยปญญาอันยิ่ง!  คําตอบ  พึงมีวา  สมถะดวย  วิปสสนาดวย  :  ธรรมทั้ ง 
หลายเหลานี้แล  ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ธรรมเหลาไหนเลา  เปนธรรมอันบุคคลพึงทํา 

ใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง!  คําตอบพึงมีวา  วิชชาดวย  วิมุตติดวย  :  ธรรมทั้งหลาย 
เหลานี้แล  ชื่อวาเปนธรรมอันบุคคลพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง. 

 
(ในกรณี เกี่ยวกับ  โสต  ฆาน  ชิวหา  กาย  มโน  และสหคตธรรมแหงอายตนะมีโสต  เปนตัน 

ก็มีเนื่อความเหมือนกับที่กลาวแลวในกรณีแหง  จักษุและสหคตธรรมของจักษุ  ดังที่กลาวขางบนนี้ทุกประการ 
พึงขยายความเอาเองใหเต็มตามนั้น.) 

 
การพิจารณาสภาวธรรม 

ตามวิธีปฎิจจสมุปบาทกระทั่งวาระสุดทาย๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุผูฉลาดในฐานะ  ๗  ประการ  (สตฺตฏฐานกุสโล)  

ผูพิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธี  ๓  ประการ  (ติวิธูปปริกฺขี)  เราเรียกวา  ภิกษุผูเกพลี๒  อยู 
จบกิจแหงพรหมจรรย  ในธรรมวินัยนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  !  ก็ภิกษุผูฉลาดในฐานะ  ๗  ประการ  เปนอยางไรเลา 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๕  อุปายวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.  สํ.  ๑๗/๗๖/๑๑๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒เกพลี  ในลักษณะอยางนี้  หมายถึงพระอรหันต  ผูถึงซึ่งนิพพาน  ซึ่งเปนความสิ้นเชิงแหงส่ิงทั้งปวง  ในแง 
ของความดับส้ินแหงความทุกข  กลาวคือการถึงอมตภาวะ  อันไมมีการแบงแยก.-  ผูแปล. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๓๓๘ 

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย  !  ภิกษุในกรณีนี้   ยอมรูชัดซึ่ งรูป  ;  ..  ซึ่งเหตุให เกิด 
ขึ้นแหงรูป;  .  ซึ่งความดับไมเหลือแหงรูป;  ...  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความ 
ดับไม เหลือแห งรูป ;...  ซึ่ งอัสสาทะ   (รสอรอย )  แห งรูป ;  ...  ซึ่ งอาทีนวะ   (โทษอัน 
ต่ําทราม )  แหงรูป ;  ...  ซึ่ งนิสสรณะ   (อุบายเปนเครื่องออกไปพน )  จากรูป   (รวม 
๗  ประการ). 

(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็ไดตรัสดวยขอความอยางเดียวกันทุกตัว 
อักษร  กับขอความที่กลาวในกรณีแหงรูป  ผิดกันแตชื่อแหงขันธ  ทีละขันธ  ๆ  เทานั้น.) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็รูปเปนอยางไรเลา?  มหาภูตรูปท้ังหลาย  ๔  อยาง 

ดวย  รูปท่ีอาศัย  มหาภูตรรูปท้ังหลายอยางดวย:  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้ เราเรียกวา 
รูป  ;  การเกิดขึ้นแหงรูป  ยอมมี  เพราะการเกิดขึ้นแหงอาหาร;  ความดับไมเหลือแหง 
รูป  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงอาหาร;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอัน 
ประเสริฐน่ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ 
ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ 
ความพยายามชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;  สุข  โสมนัสใด  ๆ  อาศัยรูป 
เกิดขึ้น :  นี้ เปน  อัสสาทะแหงรูป   ;  รูปใด  ไม เที่ยงเปนทุกข   มีความแปรปรวนเปน 
ธรรมดา :นี้   เปนอาทีนวะแหงรูป ;  การนําออกเสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจ 
ความพอใจ  กลาวคือ  การละเสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ  ในรูป,  อันใด;  
นี้  เปนนิสสรณะเครื่องออกจากรูป  (รวมเปนสิ่งที่ตองรู  ๗  อยาง).  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
สมณะหรือ  พราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง  รูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งรูป  วา  อยางนี้คือรูป;  
...อยางนี้คือเหตุให เกิด  ขึ้นแหงรูป ;...อยางนี้คือความดับไม เหลือแหงรูป ; ...อยางนี้ 
คือขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงรูป;  ...อยางนี้คืออัสสาทะแหงรูป;  
... อยางนี้คืออาทีนวะแหงรูป;  ...  อยางนี้คือ  นิสสรณะเครื่องออกจากรูป;  ดังนี้แลว 
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เป นผู ปฏ ิบ ัต ิแล ว   เพื ่อความเบื ่อหน าย   (น ิพ ฺพ ิทา )  เพื ่อความ   สํารอก   (ว ิราค )  
เพื่อความดับไมเหลือ  (นิโรธ)  แหงรูป;  สมณพราหมณเหลานั้น  เปนผูปฎิบัติแลว;  
บุคคลเหลาใด  ปฏิบัติดีแลว.  บุคคลเหลานั้นชื่อวาหยั่งลงในธรรมวินัยนี้.  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง  รูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งรูป 
วา   อย างนี ้ค ือร ูป ;  ...อย างนี ้ค ือ เหต ุให เก ิดขึ ้นแห งร ูป ;  ...อย างนี ้ค ือความด ับ  
ไมเหลือแหงรูป;  ...อยางนี้คือขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงรูป;  
...อยางนี้คืออัสสาทะแหงรูป;...อยางนี้คืออาทีนวะแหงรูป;  ...อยางนี้คือนิสสรณะ 
เครื่องออกจากรูป;  ดังนี้แลว  เปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 
ความสํารอก  เพราะความดับไมเหลือ  เพราะความไมยืดมั่น  ซึ่งรูป;  สมณพราหมณ 
เหลานั้น   เปนผูพนวิ เศษ   แลวดวยดี   (สุวิ มุตฺตา);  บุคคลเหลาใดเปนผูพนวิ เศษ 
แลวดวยดี  บุคคลเหลานั้นชื่อวาเปนเกพลี  ผูจบกิจอันบุคคลพึงกระทํา;บุคคลเหลาใด 
จบกิจอันบุคคลพึงกระทํา  วัฎฎะยอมไมมีเพื่อจะบัญญัติแกบุคคลเหลานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เวทนา  เปนอยางไรเลา  ?  ดูกอนกิกษุทั้งหลาย!  

หมูแหงเวทนา  (เวทนากายา)  ทั้งหลาย  ๖  หมูเหลานี้  คือ  เวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส 
เวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส  เวทนาอันเกิดแตฆานสัมผัส  เวทนาอันเกิดแตชีวหาสัมผัส 
เวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส  เวทนาอันเกิดแตมโนสัมผัส  :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรา 
เรียกวา  เวทนา;  การเกิดขึ้นแหงเวทนา  ยอมมี  เพราะการเกิดขึ้นแหงผัสสะ;  ความดับ 
ไมเหลือแหงเวทนา  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ;  มรรค  อันประกอบดวย 
องคแปดอันประเสริฐน่ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา,  ไดแก 
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สิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การ 
เลี้ยงชีวิตชอบ  ความพยายามชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;  สุขโสมนัส 
ใด   ๆ   อาศ ัย เวทนาเก ิดขึ ้น   :  นี ้เป น   อ ัสสาทะแห ง เวทนา ;  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  
(ขอความตอไปนี้  มีการตรัสเหมือนกับที่ตรัสแลวในกรณีแหงรูปทกตัวอักษร  ตางกันแตเพียงชื่อวาเวทนา 
แทนคําวารูป  ดังนี้เรื่อยไปจนกระทั่งถึง)...วัฎฎะ  ยอมไมมีเพื่อการบัญญัติแกบุคคลเหลานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สัญญาเปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

หมูแหงสัญญา  (สฺญากายา)  ทั้งหลาย  ๖  หมูเหลานี้  คือ  สัญญาในรูป  สัญญาในเสียง  สัญญา 
ในกลิ่น  สัญญาในรส  สัญญาในโผฏฐัพพะ  สัญญาในธัมมรมณ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
นี้  เราเรียกวาสัญญา;  การเกิดขึ้นแหงสัญญา  ยอมมี  เพราะการเกิดขึ้นแหงผัสสะ;  
ความดับไมเหลือแหงสัญญา  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลืองแหงผัสสะ;  มรรคอัน 
ประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน่ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหง 
สัญญา,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทํา 
การงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพยายามชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;  
สุข  โสมนัสใด  ๆ  อาศัยสัญญาเกิดขึ้น  :  นี้เปนอัสสาทะแหงสัญญา;  ...ฯลฯ...ฯลฯ...  
วัฏฏะ  ยอมไมมีเพื่อการบัญญัติแกบุคคลเหลานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สังขารทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุ- 

ทั้งหลาย!  หมูแหงเจตนา  (เจตนากายา)  ทั้งหลาย  ๖  หมู เหลานี้  คือ  ความคิดนึกในรูป 
ความคิดนึกในเสียง  ความคิดนึกในกลิ่น  ความคิดนึกในรส  ความคิดนึกในโผฏฐัพพะ 
ความคิดนึกในธัมมารมณ  :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหลานี้เราเรียกวา  สังขารทั้งหลาย 
การเกิดขึ้นแหงสังขาร  ยอมมี  เพราะการเกิดขึ้นแหงผัสสะ;  ความดับไมเหลือแหง 
สังขารยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปด 
อันประเสริฐนั่นเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ไดแกสิ่งเหลานี้ 
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คือ  ความเห็น  ชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิต 
ชอบ  ความพยายามชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้ งใจมั่นชอบ;  สุข  โสมนัสใด  ๆ   อาศัย 
ส ังขารทั ้งหลายเก ิดขึ ้น   :  นี ้   เป นอ ัสสาทะแห งส ังขารทั ้งหลาย ;...ฯลฯ ...ฯลฯ  
...วัฏฏะ  ยอมไมมี  เพื่อการบัญญัติ  แกบุคคลเหลานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็วิญญาณ  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

หมูแหงวิญญาณ  (วิญญาณกายา)  ทั้งหลาย  ๖  หมู เหลานี้  คือ  วิญญาณทางตา  วิญญาณ 
ทางหู  วิญญาณทางจมูก  วิญญาณทางลิ้น  วิญญาณทางกาย  วิญญาณทางใจ  :  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เราเรียกวา  วิญญาณ ;  การเกิดขึ้นแหงวิญญาณ   ยอมมี  เพราะ 
การเกิดขึ้นแหงนามรูป;  ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือ 
แหงนามรูป;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน่ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึง 
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ 
การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพยายามชอบ  ความระลึก 
ชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;  สุข  โสมนัส  ใด  ๆ   อาศัยวิญญาณเกิดขึ้น  :  นี้เปนอัสสาทะแหง 
วิญญาณ;  วิญญาณใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  :  นี้เปนอาทีนวะ 
แหงวิญญาณ;  การนําออกเสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจ  ความพอใจ  กลาวคือ  การละ 
เสียไดซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจแหงความพอใจ  ในวิญญาณ,  อันใด;  นี้เปนนิสสรณะ 
เครื่องออกจากวิญญาณ  (รวมเปนสิ่งที่ตองรู  ๗  อยาง).  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะ 
หรือพราหมณก็ตามเหลาใดเหลาหนึ่ง  รูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งวิญญาณวาอยางนี้คือวิญญาณ;  
...อยางนี้คือเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ;   ...อยางนี้คือความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;  
...อยางนี้คือขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;  ...อยางนี้ 
คืออัสสาทะแหงวิญญาณ;  ...อยางนี้คือาทีนวะแหงวิญญาณ;  ...อยางนี้คือนิสสรณะ 
เครื่องออกจากวิญญาณ;  ดังนี้แลวเปนผูปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย  (นิพฺพิทา)   
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เพื่อความสํารอก (วิราค) เพื่อความดับไมเหลือ(นิโรธ)แหงวิญญาณ;  สมณพราหมณเหลานั้น 
เปนผู  ปฏิบัติดีแลว,  บุคคลเหลาใดปฏิบัติดีแลว;  บุคคลเหลานั้น  ชื่อวา  หยั่งลงใน 
ธรรมวินัยนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง  
รูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งวิญญาณ  วา  อยางนี้คือวิญญาณ; ...อยางนี้คือเหตุใหเกิดขึ้นแหง 
วิญญาณ;  ...อยางนี้คือความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;  ...อยางนี้คือขอปฏิบัติเครื่องทํา 
สัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;  ...อยางนี้คืออัสสาทะแหงวิญญาณ;  ...  
อยางนี้คืออาทีนวะแหงวิญญาณ;  ...อยางนี้คือนิสสรณะเครื่องออกจากวิญญาณ;  ดังนี้แลว 
เปนผู  พนวิเศษแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะความสํารอก  เพราะความดับไม 
เหลือ  เพราะความไมยึดมั่น  ซึ่งวิญญาณ;  สมณพราหมณเหลานั้น  เปนผู  พนวิเศษ 
แลวดวยดี(สุวิมุตฺตา);  บุคคลเหลาใด  เปนผูพนวิเศษแลวดวยดี  บุคคลเหลานั้น  ชื่อวา 
เปน  เกพลี  ผูจบกิจอันบุคคลพึงกระทํา;  บุคคลเหลาใดจบกิจอันบุคคลพึงกระทํา  วัฏฏะ 
ยอมไมมี  เพื่อจะบัญญัติ  แกบุคคลเหลานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเปนผูฉลาดในฐานะ  ๗  ประการ  อยางนี้แล. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ภิกษุเปนผูพิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธี  ๓  ประการ 

เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมพิจารณาใครครวญธรรม 
โดยความเปนธาตุ,  ยอมพิจารณาใครครวญธรรมโดยความเปนอายตนะ,  ยอมพิจารณา 
ใครครวญธรรมโดยความเปน  ปฏิจจสมุปบาท.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเปนผู 
พิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธี  ๓  ประการ  อยางนี้แล. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเปนผูฉลาดในฐานะ  ๗  ประการ  เปนผูพิจารณา 

ใครครวญธรรมโดยวิธี  ๓  ประการ  เราเรียกวา  ภิกษุผูเกพลี  อยูจบกิจแหงพรหมจรรย 
ในธรรมวินัยนี้,  ดังนี้  แล. 
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อนุสัยไมอาจจะเกิด 
เมื่อรูเทาทันเวทนา  ในปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑)  เพราะอาศัยตาดวย  รูปท้ังหลายดวย  จึงเกิด 

จักขุวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ตา+รูป  +  จักขุวิญญาณ)  
นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีปสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนา  อันเปนสุขบาง  เปนทุกขบาง 
ไมใชทุกขไมใชสุขบาง 

 
บุคคลนั้น  เมื่อสุขเวทนาถูกตองอยู  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ํา 

สรรเสริญ  ไมเมาหมกอยู,  อนุสัยคือราคะ  ยอมไมตามนอน  (ไมเพิ่มความเคยชินให)  
แกบุคคลนั้น;   

 
เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู  เขายอมไมเศราโศก  ยอมไมระทมใจ  ยอมไม 

คร่ําครวญ  ยอมไมตือกร่ําไห  ยอมไมถึงความหลงใหลอยู,  อนุสัยคือปฏิฆะ  ยอมไม 
ตามนอน  (ไมเพิ่มความเคยชินใหแกบุคคลนั้น;   

 
เมื่อเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุขถูกตองอยู  เขายอมรูตามเปนจริง  ซึ่ง 

เหตุใหเกิดเวทนานั้นดวย  ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนานั้นดวย  ซึ่งอัสสาทะ  (รสอรอย)  
ของเวทนานั้นดวย  ซึ่งอาทีนวะ  (โทษ)  ของเวทนานั้นดวย  ซึ่งนิสสรณะ  (อุบายเครื่อง 
ออกพนไป)  ของเวทนานั้นดวย,  อนุสัยคืออวิชชา  ยอมไมตามนอน  (ไมเพิ่มความ 
เคยชินให)  แกบุคคลนั้น. 

 
 
 
 

                                                
๑ฉฉักกสูตร  อุปริ.  ม.๑๔/๕๑๘/๘๒๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน.   
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  !  บุคคลนั้นหนอ  ละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนา 
เสียไดแลว;  บรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียไดแลว;  ถอนอวิชชานุสัย 
อันเกิดจากอทุกขสุขเวทนาเสียไดแลว;  เมื่อละอวิชชาเสียไดแลว  และทําวิชชาใหเกิด 
ขึ้นไดแลว  เขาจักทําที่สุดแหงทุกข  ในทิฏฐธรรม  (ปจจุบัน)  นี้ได  นั้น;  ขอนี้เปน 
ฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๒)  เพราะอาศัยหูดวย  เสียงทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

โสตวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (หู  +  เสียง  +  โสตวิญญาณ)  
นั ่นค ือผ ัสสะ ;  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...จักทําที ่ส ุดแห งท ุกข   ในท ิฏฐธรรม   (ปจจ ุบ ัน )  
นี้ได  นั้น;  ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๓)  เพราะอาศัยจมูกดวย  กลิ่นทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

ฆานวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (จมูก  +  กลิ่น  +ฆานวิญญาณ)  
นั ่นค ือผัสสะ ;  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...จักทําที ่ส ุดแห งท ุกข   ในทิฏฐธรรม   (ปจจุบ ัน )  
นี้ได  นั้น;  ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๔)  เพราะอาศัยลิ้นดวย  รสทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

ชิวหาวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ลิ้น  +  รส  +  ชิวหาวิญญาณ)  
นั ่นค ือผัสสะ ;  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  จักทําที ่ส ุดแห งท ุกข  ในทิฏฐธรรม   (ปจจ ุบ ัน )  
นี้ได  นั้น;  ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๕)  เพราะอาศัยกายดวย  โผฏฐัพพะทั้งหลายดวย  

จึงเกิดกายวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (กาย  +  โผฏฐัพพะ  + 
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กายวิญญาณ )  นั่นคือผัสสะ;  ...ฯลฯ...ฯลฯ...  จักทําที่สุดแหงทุกข  ในทิฏฐธรรม 
(ปจจุบัน)  นี้ได  นั้น;  ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๖)  เพราะอาศัยใจดวย  ธัมมารมณทั้งหลายดวย 

จึงเกิดมโนวิญญาณ;    การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ใจ  +  ธัมมารมณ  + 
มโนวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนาอันเปนสุขบาง 
เปนทุกขบาง  ไมใชทุกขไมใชสุขบาง. 

 
บุคคลนั้น  เมื่อสุขเวทนาถูกตองอยู  ยอมไมเพลิดเพลิน  ยอมไมพร่ํา 

สรรเสริญ  ไมเมาหมกอยู,  อนุสัยคือราคะ  ยอมไมตามนอน  (ไมเพิ่มความเคยชินให 
แกบุคคลนั้น; 

 
เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู  เขายอมไมเศราโศก  ยอมไมระทมใจ  ยอมไม 

คร่ําครวญ  ยอมไมตีอกร่ําไห  ยอมไมถึงความหลงใหลอยู,  อนุสัยคือปฏิฆะ  ยอมไม 
ตามนอน  (ไมเพิ่มความเคยชินให)  แกบุคคลนั้น; 

 
เมื่อเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุขถูกตองอยู  เขายอมรูตามเปนจริงซึ่ง 

เหตุใหเกิดเวทนานั้นดวย  ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนานั้นดวย  ซึ่งอัสสาทะ  (รสอรอย)  
ของเวทนานั้นดวย  ซึ่งอาทีนวะ  (โทษ)  ของเวทนานั้นดวย  ซึ่งนิสสรณะ  (อุบายเครื่อง 
ออกพนไป)  ของเวทนานั้นดวย,  อนุสัยคืออวิชชา  ยอมไมตามนอน  (ไมเพิ่มความ 
เคยชินให)  แกบุคคลนั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลนั้นหนอ  ละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนา 

เสียไดแลว;  บรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาเสียไดแลว;  ถนอนอวิชชา- 
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นุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาเสียไดแลว;  เมื่อละอวิชชาเสียไดแลว  และทําวิชชา 
ใหเกิดขึ้นไดแลว  เขาจักทําที่สุดแหงทุกข  ในทิฏฐธรรม  (ปจจุบัน)  นี้ได  นั้น;  ขอนี้ 
เปนฐานะที่จักมีได,  ดังนี้. 
 

ปฎิจจสมุปบาทสลายตัว 
เมื่อรูแจงธรรมหา  อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดงธรรมแกพวกเธอทั้งหลาย  เพื่อความรอบรู 

ซึ่งอุปาทานทั้งปวง.  พวกเธอทั้งหลายจงฟงซึ่งธรรมนั้น. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ธรรมเปนไปเพื่อความรอบรูซ่ึงอุปาทานทั้งปวง 

เปนอยางไรเลา? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยซึ่งตาดวย,  ซึ่งรูปทั้งหลายดวย,  จึงเกิด 

จักขุวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ตา  +  รูป  +  จักขุวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริย- 
สาวกผูมีการสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนายแมในตา  ๑.  ยอมเบื่อหนายแมใน 
รูปท้ังหลาย  ๑.  ยอมเบ่ือหนายแมในจักขุวิญญาณ  ๑.  ยอมเบื่อหนายแมในจักขุสัมผัส  ๑,  
ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา  ๑.  เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  เพราะความ 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๘  อวิชชาวรรค  สฬายตนสังยุตต  สฬา.  สํ.  ๑๘/๓๙/๖๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน. 
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คลายกําหนัด  ยอมหลุดพน.  อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา  "อุปาทาน๑  เปนสิ่งที่เรา 
รอบรูแลว  เพื่อความหลุดพน  (วิโมกฺข)"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยซึ่งหูดวย,  ซึ่งเสียงทั้งหลายดวย,  จึงเกิด 

โสตวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (หู  +  เสียง  +  โสตวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวก 
ผูมีการสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนายแมในหู  ๑,  ยอมเบ่ือหนายแมในเสียง 
ทั้งหลาย  ๑,  ยอมเบ่ือหนายแมในโสตวิญญาณ  ๑,  ยอมเบ่ือหนายแมในโสตสัมผัส  ๑,  
ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา  ๑,  เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  เพราะความ 
คลายกําหนัด  ยอมหลุดพน.  อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา  "อุปาทาน  เปนสิ่งที่เรารอบรู 
แลวเพื่อความหลุดพน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยซึ่งจมูกดวย,  ซึ่งกลิ่นทั้งหลายดวย,  จึงเกิด 

ฆานวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (จมูก  +  กลิ่น  +  ฆานวิญญาณ)  
นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวก 
ผูมีการสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบ่ือหนายแมในจมูก  ๑,  ยอมเบ่ือหนายแมในกลิ่น 
ทั้งหลาย  ๑,  ยอมเบื่อหนายแมในฆานวิญญาณ๑,  ยอมเบ่ือหนายแมในฆานสัมผัส  ๑,  
ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา  ๑,  เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  เพราะความ 
คลายกําหนัด  ยอมหลุดพน.  อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา  "อุปทาน  เปนสิ่งที่เรารอบรูแลว 
เพื่อความหลุดพน"ดังนี้. 

 
 
 

                                                
๑ตา  รูป  จักขุวิญญาณ  ผัสสะ  เวทนา  รวม  ๕  อยางนี้  คือส่ิงซึ่งเปนที่ตั้งของอุปทาน  เมื่อรูจักส่ิงเหลานี้ 
จนถึงกับเบื่อหนาย  คลายกําหนัด  จากส่ิงเหลานี้  และหลุดพนแลว  เรียกวารอบรูในเรื่องอันเกี่ยวกับอุปทาน 
ทั้งปวง  ซึ่งตามปกติหมายถึง  กามุปาทาน,ทิฏุปาทาน,สีลัพพัตตุปาทาน,อัตตวาทุปาทาน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยซึ่งลิ้นดวย,  ซึ่งรสทั้งหลายดวย,  จึงเกิด 
ชิวหาวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ลิ้น  +  รส  +  ชิวหาวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวก 
ผูมีการสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนายแมในลิ้น  ๑,  ยอมเบื่อหนายแมในรสทั้งหลาย  ๑,  
ยอมเบื่ อหนายแมในชิวหาวิญญาณ   ๑,  ยอมเบื่อหนายแมในชิวหาสัมผัส   ๑, 
ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา  ๑,  เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  เพราะความ 
คลายกําหนัด  ยอมหลุดพน.  อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา  "อุปทานเปนสิ่งที่เรารอบรู 
แลว  เพื่อความหลุดพน"ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยซึ่งกายดวย,  ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายดวย,  

จึงเกิดกายวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (กาย  +  โผฏฐัพพะ  + 
กายวิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา.  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  อริยสาวกผูมีการสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนายแมในการ  ๑,  ยอม 
เบื่อหนายแมในโผฏฐัพพะทั้งหลาย  ๑,  ยอมเบื่อหนายแมในกายวิญญาณ  ๑,  ยอมเบ่ือ 
หนายแมในการสัมผัส  ๑,  ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา  ๑,  เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลาย 
กําหนัด;  เพราะความคลายกําหนัด  ยอมหลุดพน.  อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา  
"อุปทาน  เปนสิ่งที่เรารอบรูแลว  เพื่อความหลุดพน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยซึ่งใจดวย,  ซึ่งธัมมารมณทั้งหลายดวย,  

จึงเกิดมโนวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ใจ  +  ธัมมารมณ   + 
มโนวิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา.  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  อริยสาวกผูมีการสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบ่ือหนายแมในใจ  ๑,  
ยอมเบื่อหนายแมในธัมมารมณทั้งหลาย  ๑,  ยอมเบื่อหนายแมในมโนวิญญาณ  ๑,  ยอม 
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เบื่อหนายแมในมโนสัมผัส  ๑,  ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา ๑,  เมื่อเบื่อหนาย  ยอม 
คลายกําหนัด;  เพราะความคลายกําหนัด  ยอมหลุดพน  อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา  
"อุปทาน  เปนสิ่งที่เรารอบรูแลว  เพื่อความหลุดพน"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมนี้แล.  เปนไปเพื่อความรอบรูซึ่งอุปทานทั้งปวง. 

หมายเหตุผู รวบรวม   :  ยังมี สูตรอีกสูตรหนึ่ ง  คือสูตรถัดไป   (สูตรที่   ๙ 
อว ิชชาวรรค   สฬายตนส ังย ุตต   สฬา .ส ํ.  ๑๘/๔๐/๖๔)  ม ีข อความอย างเด ียวก ับส ูตรที่ 
กลาวแลวนี้   ทุกตัวอักษร  ผิดกันแตคําพูดเพียงสองคํา  คือแทนที่จะตรัสวา  "เพื่อความ 
รอบรู ซึ ่งอ ุปทานทั ้งปวง"  และ  "เป นสิ ่งที ่เรารอบรู แลว"  เหมือนสูตรที ่แลวมา  แตไดตรัส 
วา   "เพื ่อการครอบงําซึ ่งอ ุปทานทั ้งปวง "  และ   "เป นสิ ่งที ่เราครอบงําแลว "  เท านั ้นเอง .  
ใจความแหงสูตรทั้งสองนี้  แสดงวา  เมื่อใดมีความรูสึกอยูวา  ธรรมทั้งหา  มีเวทนาเปนที่ สุด 
นี้  เปนเพียงอิทัปปจจยตา  ของปฏิจจสมุปปนนธรรม  กลาวคือ  อาศัยกันเกิดขึ้น  ดังที่กลาว 
ไวชัดในสูตรนั้น  ๆ  แลว  เมื่อนั้นปฏิจจสมุปบาทยอมสลายตัว  ในขณะแหงเวทนานั้น  หรือไม 
อาจจะเกิดขึ้นไดเลย  มาตั้งแตแรก  ดังนี้. 

 
ญาณวัตถุ  ๔๔  ในปฏิจจสมุปบาท๑ 

เพ่ือความเปนโสดาบัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดง  ซึ่งญาณวัตถุ๒  ๔๔  อยาง  แกพวกเธอ 

ทั้งหลาย.  พวกเธอทั้งหลายจงฟงขอความนั้น  จงกระทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  เรา 
จักกลาวบัดนี้.  ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
ถอยคําเหลานี้  :- 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๓  กฬารขัตติยวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ  ๑๖/๖๗/๑๑๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒ญาณวัตถุ  แปลวา  ส่ิงซึ่งเปนที่กําหนดพิจารณาของญาณ  ญาณกําหนดพิจารณาสิ่งใด  ส่ิงนั้น  เรียกวาญาณ 
วัตถุ  เฉพาะในกรณีนี้  หมายถึงอาการ  ๔  อยาง  ๆ   ของปฏิจจสมุปบาทแตละอาการ  ซึ่งมีอยู  ๑๑  อาการ;  
ดังนั้น  จึงเรียกวา  ญาณวัตถุ  ๔๔. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ญาณวัตถุ  ๔๔  อยาง  เปนอยางไรเลา?  ญาณวัตถุ  
๔๔  อยางคือ: 

 
(หมวด  ๑)  ๑.ญาณ   คือความรูในชรามรณะ;  ๒.  ญาณ  คือความรูในเหตุ 

ใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ;  ๓.  ญาณ   คือความรู  ในความดับไมเหลือแหงชรามรณะ;  
๔. ญาณ  คือความรูในขอปฏิบัติเครื่องสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ; 

 
(หมวด   ๒)  ๑.  ญาณ   คือความรู  ในชาติ ;  ๒.  ญาณคือความรูในเหตุ 

ใหเกิดขึ้นแหงชาติ;  ๓.ญาณ   คือความรูในความดับไมเหลือแหงชาติ;  ๔.  ญาณ 
คือความรู  ในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ; 

 
(หมวด  ๓)  ๑.  ญาณ   คือความรูในภพ ;  ๒.  ญาณ   คือความรูในเหตุให 

เกิดขึ้นแหงภพ;  ๓.  ญาณ   คือความรูในความดับไม เหลือแหงภพ;  ๔.  ญาณ   คือ 
ความรูในขอปฏิบัติเครื่องสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงภพ; 

 
(หมวด  ๔)  ๑.  ญาณ   คือความรูในอุปาทาน;  ๒.  ญาณ  คือความรูในเหตุ 

ใหเกิดขึ้นแหงอุปาทาน;  ๓.  ญาณ   คือความรูในความดับไมเหลือแหงอุปาทาน;  
๔  ญาณ  คือความรูในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน; 

 
(หมวด  ๕)  ๑.  ญาณ   คือความรูในตัณหา;  ๒.  ญาณ   คือความรูในเหตุ 

ใหเกิดขึ้นแหงตัณหา; ๓.  ญาณ  คือความรูในความดับไมเหลือแหงตัณหา;  ๔  ญาณ 
คือความรูในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา; 
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(หมวด  ๖)  ๑.  ญาณ   คือความรูในเวทนา;  ๒.  ญาณ   คือความรูในเหตุ 
ใหเกิดขึ้นแหงเวทนา;  ๓.  ญาณ  คือความรูในความดับไมเหลือแหงเวทนา;  ๔  ญาณ 
คือความรูในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา; 

 
(หมวด  ๗)  ๑.  ญาณ   คือความรูในผัสสะ;  ๒.  ญาณ   คือความรูในเหตุให 

เกิดขึ้นแหงผัสสะ;  ๓.  ญาณ   คือความรูในความดับไมเหลือแหงผัสสะ;  ๔  ญาณ 
คือความรูในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงผัสะ; 

 
(หมวด  ๘)  ๑.  ญาณ  คือความรูในสฬายตนะ;  ๒.  ญาณ  คือความรูในเหตุ 

ใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ;  ๓.  ญาณ   คือความรูในความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;  
๔  ญาณ  คือความรูในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ; 

 
(หมวด  ๙)  ๑.  ญาณ   คือความรูในนามรูป;  ๒.  ญาณ   คือความรูในเหตุ 

ให เก ิดขึ ้นแห งนามรูป ;  ๓.  ญาณ   คือความรู ในความดับไม เหล ือแห งนามรูป ;  
๔  ญาณ  คือความรูในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป;   

 
(หมวด  ๑๐)  ๑.  ญาณ  คือความรูในวิญญาณ;  ๒.  ญาณ  คือความรูในเหตุ 

ใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ;  ๓.  ญาณ   คือความรูในความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ;  
๔  ญาณ  คือความรูในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ; 

 
(หมวด  ๑๑)  ๑.  ญาณ   คือความรูในสังขารทั้ งหลาย;  ๒.  ญาณ   คือความรู 

ในเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร;  ๓.  ญาณ   คือความรูในความดับไมเหลือแหงสังขาร;  
๔  ญาณ  คือความรูในขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร; 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๓๕๒ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหลานี้เรียกวา  ญาณวัตถุ  ๔๔  อยาง. 
 
ดู ก อ น ภิ ก ษุ ทั้ ง ห ล าย !  ก็ ช ร าม รณ ะ   เป น อ ย า ง ไร เล า ?  ค ว าม แ ก   ค ว าม 

ค ร่ํ าค ร า   ค วาม มี ฟ น ห ลุ ด   ค วาม มี ผ ม ห งอก   ค วาม มี ห นั ง เหี่ ย ว   ค วาม สิ้ น ไป   ๆ   แห งอ ายุ 
ค วาม แก รอบ แห งอิ น ท รี ย ทั้ งห ล าย   ใน สั ต ว นิ ก ายนั้ น   ๆ   ขอ งสั ต ว ทั้ งห ล าย เห ล านั้ น   ๆ   :  
นี้ เ รี ย ก ว า ช ร า .  ก า รจุ ติ   ค ว า ม เค ลื่ อ น   ก า ร แ ต ก ส ล า ย   ก า รห า ย ไป   ก า ร ว า ย ชี พ   ก า ร 
ต าย   ก า รทํ า ก า ล ะ   ก า รแ ต ก แ ห ง ขั น ธ ทั้ ง ห ล า ย   ก า รท อ ด ทิ้ ง ร า ง   ก า รข าด แ ห ง อิ น ท รี ย 
คื อ ชี วิ ต   จ าก สั ต ว นิ ก า ย นั้ น   ๆ   ข อ งสั ต ว ทั้ งห ล าย เห ล านั้ น   ๆ   :  นี้ เรี ย ก ว า   ม รณ ะ .  ช รา 
นี้ ด ว ย   ม รณ ะ นี้ ด ว ย   ย อ ม มี อ ยู ดั ง นี้  ;  ดู ก อ น ภิ ก ษุ ทั้ ง ห ล า ย !  นี้ เรี ย ก ว า   ช รา ม รณ ะ .  
ค วาม ก อ ขึ้ น พ ร อม แห งช ราม รณ ะ   ย อ ม มี   เพ ราะค วาม ก อ ขึ้ น พ ร อม แห งช าติ ;  ค วาม ดั บ 
ไม เห ลื อ แห งชราม รณ ะ   ย อมมี   เพ ราะความดั บ ไม เห ลื อแห งชาติ ;  ม รรคอั น ป ระกอบด วย 
อ งค แป ด อั น ป ระ เส ริ ฐ นั่ น เอ ง   เป น ป ฏิ ป ท าให ถึ งค วาม ดั บ ไม เห ลื อ แห งช ราม รณ ะ   ได แ ก 
ส่ิ ง เห ล านี้ คื อ   ค วาม เห็ น ชอบ   ค วาม ดํ า ริ ช อบ   ก ารพู ด จ าชอบ   ก ารทํ าก ารงาน ชอบ   ก าร 
เล้ียงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
ดู ก อ น ภิ กษุ ทั้ งห ล าย !  อ ริ ย ส าวก   ย อ ม ม ารู ทั่ ว ถึ ง   ซึ่ งช ร าม รณ ะ   ว า เป น 

อ ย า ง นี้   ๆ ,  ม า รู ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง เห ตุ ใ ห เกิ ด ขึ้ น แ ห ง ช ร า ม รณ ะ   ว า เป น อ ย า ง นี้   ๆ ,  ม า รู ทั่ ว 
ถึ งซึ่ งความดั บ ไม เหลื อแห งชรามรณ ะ   ว าเป นอย างนี้   ๆ ,  มารู ทั่ วถึ ง  ซึ่ งข อปฏิ บั ติ เค รื่ อ งทํ า 
สั ต ว ให ลุ ถึ งค วาม ดั บ ไม เห ลื อ แห งช ราม รณ ะ   ว า เป น อ ย า งนี้   ๆ ,  ใน ก าล ใด ;  ใน ก าลนั้ น 
ความ รู นี้ ขอ งอริ ยสาวกนั้ น   ชื่ อ ว า   ญ าณ ในธรรม   (ธมฺ มญ าณ ).  ด วยธรรมนี้ อั น อ ริ ยสาวก 
นั้ น เห็ นแล ว   รู แล ว   บรรลุ แล ว   หยั่ งลงแล ว   และเป นธรรมอั น ใช ได ไม จํ ากั ดกาล ,  อ ริ ยสาวก 
นั้ น   ย อม   นํ าความ รู นั้ น ไป สู นั ย ะอั น เป น อดี ต และอน าคต  (ต อ ไปอี ก )  ว า   "สมณ ะหรื อ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งชรามรณะ, 
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๓๕๓วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงมรณะ,  ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งความดับไมเหลือ 
แหงชรามรณะ,  ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง 
ชรามรณะ;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน  ก็ไดรูอยางยิ่งแลว  เหมือนอยางที่ 
เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้.  ถึงแมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในกาล 
ยืดยาวนานฝายอนาคต  จักรูอยางยิ่ง  ซึ่งชรามรณะ,  จักรูอยางยิ่ง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหง 
ชรามรณะ,  จักรูอยางยิ่ง  ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  จักรูอยางยิ่ง  ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ  ก็ตาม;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้นทุกทาน  ก็รูจักอยางยิ่ง  เหมือนอยางที่เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้"  ดังนี้.  
ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น  ชื่อวา  ญาณในการรูตาม  (อนฺวยญาณ). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ญาณทั้งสอง  คือธัมมญาณและอันวยญาณ  เหลานี้ 

ของอริยสาวก  เปนธรรมชาติบริสุทธิ์  ผองใส  ในกาลใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ในกาลนั้น  เราเรียกอริยสาวกนั้นวา  "ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ",  ดังนี้บาง;  วา  "ผู 
สมบูรณแลวดวยทัสสนะ",  ดังนี้บาง;  วา  "ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว",  ดังนี้บาง;  วา  
"ไดเห็นอยูซึ่งพระสัทธรรมนี้",  ดังนี้บาง;  วา  "ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ", 
ดังนี้บาง;  วา  "ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ",  ดังนี้บาง;  วา  "ผูถึงซึ่งกระแส 
แหงธรรมแลว",  ดังนี้บาง;  วา  "ผูประเสริฐ  มีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส",  ดังนี้บาง;  
วา  "ยืนอยูจนประตูแหงอมตะ",  ดังนี้บาง,  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ชาติ  เปนอยางไรเลา?  การเกิด  การกําเนิด  การ 

กาวลง(สู ครรภ )การบ ังเก ิด   การบ ังเก ิดโดยยิ ่ง  ความปรากฏของข ันธทั ้งหลาย 
การที่สัตวไดซึ่งอายตนะทั้งหลาย  ในสัตวนิการนั้น  ๆ  ของสัตวทั้งหลาย  เหลานั้น  ๆ  :  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวา  ชาติ.  ความกอข้ึนพรอมแหงชาติ  ยอมมี  เพราะ 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ ๓๕๔ 

ความกอข้ึนพรอมแหงภพ;  ความดับไมเหลือแหงชาติ  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือ 
แหงภพ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน่ันเอง  เปนปฎิปทาใหถึงความ 
ดับไมเหลือแหงชาติ,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจา 
ชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ 
ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกยอมมารูทั่วถึง  ซ่ึงชาติ  วาเปนอยางนี้  ๆ   

มารูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ  วาเปนอยางนี้  ๆ,  มารูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือ 
แหงชาติ  วาเปนอยางนี้  ๆ ,  มารูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงชาติ  วาเปนอยางนี้  ๆ,  ในกาลใด;  ในกาลนั้น  ความรูนี้  ของอริยสาวกนั้น  ชื่อวา 
ญาณในธรรม(ธมฺมญาณ)  ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแลว  รูแลว  บรรลุแลว 
หยั่งลงแลว  และเปนธรรมอันใชไดไมจํากัดกาล,  อริยสาวกนั้น  ยอมนําความรูนั้นไป 
สูนัยะอันเปนอดีตและอนาคต  (ตอไปอีก)  วา  "สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งชาติ,  ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น 
แหงชาติ,  ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ,  ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน  ก็ได 
รูอยางยิ่งแลว  เหมือนอยางที่เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้.  ถึงแมสมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหนึ่ง  ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  จักรูอยางยิ่ง  ซึ่งชาติ,  จักรูอยางยิ่ง 
ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ,  จักรูอยางยิ่ง  ซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ,  จักรูอยางยิ่ง 
ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ  ก็ตาม;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้นทุกทานก็จักรูอยางยิ่ง  เหมือนอยางที่ เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้"  ดังนี้.  
ความรูนี้  ของอริยสาวกนั้น  ชื่อวา  ญาณในการรูตาม  (อนฺวยญาณ) 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ญาณทั้งสอง  คือธัมมญาณและอันวยญาณ  เหลานี้ 
ของอริยสาวก  เปนธรรมชาติบริสุทธิ์  ผองใส  ในกาลใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ในกาลนั ้น  เราเรียกอริยสาวกนั ้นวา  "ผู สมบูรณแลวดวยทิฏฐิ",  ดังนี ้บาง;  วา  
"ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ",  ดังนี้บาง;  วา  "ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว",  ดังนี้บาง;  
วา  "ไดเห็นพระสัทธรรมนี้",  ดังนี้บาง;  วา  "ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ", 
ดังนี้บาง;  วา  "ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ",  ดังนี้บาง;  วา  "ผูถึงซึ่งกระแส 
แหงธรรมแลว",  ดังนี้บาง;  วา  "ผูประเสริฐ  มีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส",  ดังนี้บาง;  
วา  "ยืนอยูจดประดูแหงอมตะ",  ดังนี้บาง,  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็  ภพ           เปนอยางไรเลา?  ...ฯลฯ... 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็  อุปทาน     เปนอยางไรเลา?  ...ฯลฯ... 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็  ตัณหา      เปนอยางไรเลา?  ...ฯลฯ... 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็  เวทนา       เปนอยางไรเลา?  ...ฯลฯ... 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็  ผัสสะ        เปนอยางไรเลา?  ...ฯลฯ... 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็  สฬายตนะ  เปนอยางไรเลา?  ...ฯลฯ... 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็  นามรูป       เปนอยางไรเลา?  ...ฯลฯ... 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็  วิญญาณ    เปนอยางไรเลา?  ...ฯลฯ... 
 
(ขอความนี้ที่ละไวดวย...ฯลฯ...ดังขางบนนี้  มีขอความเต็มดังในขออันวาดวย  ชรามรณะ 

และชาติ  ขางตนทุกประการ  ตางกันแตชื่อหัวขอธรรม). 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สังขารทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุ 

ทั้งหลาย!  สังขารทั้งหลาย  สามอยางเหลานี้  คือ  กายสังขาร  วจีสังขาร  จิตตสังขาร  :  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหลานี้เรียกวา  สังขารทั้งหลาย.  ความกอขึ้นพรอมแหงสังขาร 
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ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงอวิชชา;  ความดับไมเหลือแหงสังขาร  ยอมมี  เพราะ 
ความดับไมเหลือแหงอวิชชา;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน่ันเอง  เปน 
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความ 
ดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ 
ความระลึกชอบ  ความตั้งใจชอบ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวก  ยอมมารูทั่วถึง  ซ่ึงสังขารทั้งหลาย 

วาเปนอยางนิ้  ๆ.  มารูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร  วาเปนอยางนี้  ๆ,  มารูทั่วถึง 
ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร  วาเปนอยางนี้  ๆ,  มารูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตว 
ใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร  วาเปนอยางนี้  ๆ,  ในกาลใด;  ในกาลนี้  ความรูนี้ 
ของอริยสาวกนั้น  ชื่อวา  ญาณในธรรม  (ธมฺมญาณ).  ดวยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้น 
เห็นแลว  รูแลว  บรรลุแลว  หยั่งลงแลว  และเปนธรรมอันใชไดไมจํากัดกาล,  อริยสาวก 
นั้น  ยอมนําความรูนั้นไปสูนัยะอันเปนอดีตและอนาคต  (ตอไปอีก)  วา  "สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งสังขาร 
ทั้งหลาย,  ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งความดับ 
ไมเหลือแหงสังขาร,  ไดรูอยางยิ่งแลว  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงสังขาร;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทุกทาน  ก็ไดรูอยางยิ่งแลว  เหมือนอยางที่ 
เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้.  ถึงแมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในกาล 
ยืดยาวนานฝายอนาคต  จักรูอยางยิ่ง  ซึ่งสังขารทั้งหลาย,  จักรูอยางยิ่ง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น 
แหงสังขาร,  จักรูอยางยิ่ง  ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,  จักรูอยางยิ่ง  ซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร  ก็ตาม;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ทุกทาน  ก็จักรูอยางยิ่ง  เหมือนอยางที่เราเองไดรูอยางยิ่งแลวในบัดนี้"  ดังนี้.  ความรูนี้ 
ของอริยสาวกนั้น  ชื่อวา  ญาณในการรูตาม  (อนฺวยญาณ). 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ญาณทั้งสอง  คือธัมมญาณและอันวยญาณ  เหลานี้ 
ของอริยสาวก  เปนธรรมชาติบริสุทธิ์  ผองใส  ในกาลใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ในกาลนั ้น  เราเรียกอริยสาวกนั ้น  วา  "ผู สมบูรณแลวดวยทิฏฐิ"  ดังนี ้บาง;  วา  
"ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ"  ดังนี้บาง;  วา  "ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว;,  ดังนี้บาง:  
วา  "ไดเห็นพระสัทธรรมนี้",  ดังนี้บาง; วา  "ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ" 
ดังนี้บาง;  วา  "ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ ",  ดังนี้บาง;  วา   "ผูถึงซึ่ ง 
กระแสแหงธรรมแลว",  ดังนี้บาง;  วา  "ผูประเสริฐ  มีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส",  ดังนี้ 
บาง;  วา  "ยืนอยูจดประตูแหงอมตะ"  ดังนี้บาง,  ดังนี้แล. 

 
ญาณวัตถุ  ๗๗  ในปฏิจจสมุปบาท 

เพ่ือความเปนโสดาบัน๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดง  ซึ่งญาณวัตถุ  ๗๗  อยาง  แกพวกเธอ 

ทั้งหลาย.  พวกเธอทั้งหลายจงฟงความขอน้ัน,  จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  เราจัก 
กลาวบัดนี้.  ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้นทูลรับสนองพระพุทธดํารัสนั้นแลว  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัส 
ถอยคําเหลานี้วา:- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ญาณวัตถุ  ๗๗  อยาง  เปนอยางไรเลา?  ญาณ- 

วัตถุ  ๗๗  อยางนั้นคือ  :- 
(หมวด  ๑)  ๑.  ญาณ  คือความรูวา  เพราะมีชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ;  

๒.  ญาณ  คือความรูวา  เมื่อชาติไมมี  ชรามรณะยอมไมมี;  ๓.ญาณ  คือความรูวา 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๔  กฬารขัตติยวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๗๑/๑๒๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เพราะมีชาติเปจปจจัย  จึงมีชรามรณะ;  ๔.  ญาณ  คือ 
ความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เมื่อชาติไมมี  ชรามรณะยอมไมมี;  ๕.  ญาณ 
คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เพราะมีชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ;  
๖.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เมื่อชาติไมมี  ชรามรณะยอม 
ไมมี;  ๗.  ญาณ   คือความรู วา  แมธัมมัฏฐิติญาณ๑  ในกรณีนี ้  ก็มีความสิ ้นไป 
เลื่อมไป  จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา; 

 
(หมวด  ๒)  ๑.  ญาณ   คือความรูวา  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  

๒.  ญาณ   คือความรูวา  เมื่อภพไมมี   ชาติยอมไมมี ;  ๓.  ญาณ   คือความรูวา  แมใน 
กาลยืดยาวนานฝายอดีต  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  ๔.  ญาณ  คือความรูวา  แม 
ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เมื่อภพไมมี  ชาติยอมไมมี;  ๕.  ญาณ  คือความรูวา  แมใน 
กาลยืดยาวนายฝายอนาคต  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  ๖.  ญาณคือความรูวา 
แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เมื่อภพไมมี  ชาติยอมไมมี;  ๗.  ญาณ  คือความรูวา  แม 
ธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้  ก็มีความสิ้นไป  เสื่อมไป  จางไป  ดับไปเปนธรรมดา; 

 
(หมวด  ๓)  ๑.  ญาณ  คือความรูวา  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  

๒. ญาณ  คือความรูวา  เมื่ออุปาทานไมมี ภพยอมไมมี;  ๓.  ญาณ  คือความรูวา  แมใน 
กาลยืดยาวนานฝายอดีต  เพราะมีอุปาทานเปนปจัย  จึงมีภพ;  ๔.  ญาณ  คือความรู 
วา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เมื่ออุปาทานไมมี  ภพยอมไมมี ;  ๕.  ญาณ  คือความรู 
วา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  ๖.  ญาณ 

 
 
 
 

                                                
๑ ธัมมัฎบิติญาณ   ในกรณีนี้   คือ  ญาณเปนไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาท   เปนกรณี   ๆ  ไป   เชน 
ในกรณีแหงชาติดังที่กลาวนี้เปนตน. 
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คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เมื่ออุปาทานไมมี  ภพยอมไมมี;  ๗.  ญาณ 
คือความรูวา  แมธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้  ก็มีความสิ้นไป  เสื่อมไป  จางไป  ดับไป 
เปนธรรมดา; 

 
(หมวด  ๔)  ๑.  ญาณ   คือความรูวา  เพราะมีตัญหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  

๒.  ญาณ   คือความรูวา  เมื่อตัญหาไมมี   อุปาทานยอมไมมี ;  ๓.ญาณ   คือความรูวา 
แมในกาลยืดยาวนายฝายอดีต  เพราะมีตัญหาเปนปจจัย  จึงมีอุปทาน;  ๔.  ญาณ 
คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เมื่อตัญหาไมมี  อุปาทานยอมไมมี;  ๕.  ญาณ 
คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนายฝายอนาคต  เพราะมีตัญหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  
๖.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เมื่อตัญหาไมมี  อุปาทานยอม 
ไมมี;  ๗.  ญาณ  คือความรูวา  แมธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้  ก็มีความสิ้นไป  เสื่อมไป 
จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา; 

 
(หมวด  ๕)  ๑.  ญาณ   คือความรูวา  เพราะมี เวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัญหา;  

๒.  ญาณ   คือความรูวา  เมื่อเวทนาไมมี   ตัญหายอมไมมี ;  ๓.  ญาณ   คือความรูวา 
แมในกาลยืดยาวนายฝายอดีต  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัญหา;  ๔.  ญาณ 
คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนายฝายอดีต  เมื่อเวทนาไมมี  ตัญหายอมไมมี;  ๕.  ญาณ 
คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนายฝายอนาคต  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัญหา;  
๖.  ญาณ  คือความรูวาแมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เมื่อเวทนาไมมี  ตัญหายอมไมมี;  
๗.  ญาณ  คือความรูวา  แมธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้  ก็มีความสิ้นไป  เสื่อมไป  จางไป 
ดับไป  เปนธรรมดา; 

 
(หมวด  ๖)  ๑.  ญาณ  คือความรูวา  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  

๒.  ญาณ  คือความรูวา  เมื่อผัสสะไมมี  เวทนายอมไมมี;  ๓.  ญาณ  คือความรูวา  แม 
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ในกาลยืดยาวนายฝายอดีต  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  ๔.  ญาณ  คือความ 
รูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เมื่อผัสสะไมมี  เวทนายอมไมมี;  ๕.  ญาณ   คือ 
ความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  
๖.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เมื่อผัสสะไมมี  เวทนายอมไมมี;  
๗.  ญาณ  คือความรูวา  แมธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้  ก็มีความสิ้นไป  เสื่อมไป 
จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา; 

 
(หมวด  ๗)  ๑.  ญาณ  คือความรูวา  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ;  

๒.  ญาณ   คือความรูวา  เมื่อสฬายตนะไมมี   ผัสสะยอมไมมี ;  ๓.  ญาณ   คือความรูวา 
แมในกาลยืดยาวนายฝายอดีต  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  ๔.  ญาณ 
คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เมื่อสฬายตนะไมมี  ผัสสะยอมไมมี;  ๕.  ญาณ 
คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมี 
ผัสสะ;  ๖.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนายฝายอนาคต  เมื่อสฬายตนะไมมี 
ผัสสะยอมไมมี;  ๗.  ญาณ  คือความรูวา  แมธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้  ก็มีความ 
สิ้นไป  เสื่อมไป  จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา; 

 
(หมวด   ๘)  ๑.  ญาณ   คือความรูวา  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมี  

สฬายตนะ;  ๒.  ญาณ  คือความรูวา  เมื่อนามรูปไมมี  สฬายตนะยอมไมมี;  ๓.  ญาณ 
คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีตเพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  
๔.  ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เมื่อนามรูปไมมี  สฬายตนะ 
ยอมไมมี;  ๕.  ญาณ   คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เพราะมี 
นามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  ๖.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝาย 
อนาคต  เมื่อนามรูปไมมี  สฬายตนะยอมไมมี;  ๗.ญาณ  คือความรูวา  แมธัมมัฏฐิติ- 
ญาณ  ในกรณีนี้  ก็มีความสิ้นไป  เสื่อมไป  จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา;   

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๓๖๑วาดวยปฏิจจฯ ในรูปของการปฏิบัติ 

(หมวด  ๙)  ๑.ญาณ   คือความรูวา  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงมี 
นามรูป ;  ๒.  ญาณ   คือความรูวา  เมื่อวิญญาณไมมี   นามรูปยอมไมมี ;  ๓.  ญาณ 
คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป;  
๔.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เมื่อวิญญาณไมมี  นามรูปยอมไมมี;  
๕.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย 
จึงมีนามรูป;  ๖.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เมื่อวิญญาณไมมี 
นามรูปยอมไมมี;  ๗.  ญาณ  คือความรูวา  แมธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้  ก็มีความสิ้นไป 
เสื่อมไป  จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา; 

 
(หมวด  ๑๐)  ๑.  ญาณ  คือความรูวา  เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ;  

๒.  ญาณ  คือความรูวา  เมื่อสังขารทั้งหลายไมมี  วิญญาณยอมไมมี;  ๓.  ญาณ  คือความ 
รูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ;  ๔.  ญาณ 
คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เมื่อสังขารทั้งหลายไมมี  วิญญาณยอมไมมี;  
๕.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลบืดยาวนานฝายอนาคต  เพราะมีสังขารเปนปจจัย 
จึงมีวิญญาณ;  ๖.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เมื่อสังขาร 
ทั้งหลายไมมี  วิญญาณยอมไมมี;  ๗.  ญาณ  คือความรูวา  แมธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้ 
ก็มีความสิ้นไป  เสื่อมไป  จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา; 

 
(หมวดที่  ๑๑)  ๑.  ญาณ  คือความรูวา  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร 

ทั้งหลาย;  ๒.  ญาณ  คือความรูวา  เมื่ออวิชชาไมมี  สังขารทั้งหลายยอมไมมี;  ๓.  ญาณ 
คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร 
ทั้งหลาย;  ๔.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เมื่ออวิชชาไมมี  สังขาร 
ทั้งหลายยอมไมมี;  ๕.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เพราะ 
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มีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  ๖.  ญาณ  คือความรูวา  แมในกาลยืดยาวนาน 
ฝายอนาคต  เมื่ออวิชชาไมมี  สังขารทั้งหลายอมไมมี;  ๗.  ญาณ  คือความรูวา  แม 
ธัมมัฏฐิติญาณ  ในกรณีนี้  ก็มีความสิ้นไป  เสื่อมไป  จางไป  ดับไป  เปนธรรมดา. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหลานี้  เรียกวา  ญาณวัตถุ  ๗๗  อยาง,  ดังนี้  แล. 
 

การรูปฏิจจสมุปบาท 
ไมเกี่ยวกับการบรรลุอภิญญาเลยก็ได๑ 

 
ครั้งหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยูที่ เวฬุวัน  อันเปนที่ใหเหยื่อแกกระแต.  ครั้งนั้น 

พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ  มีประชาชนเคารพ  นับถือ  บูชา  สมบูรณดวยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะ 
คิลานเภสัช.  สวนพวกปริพพาชกผูเปนอัญญเดียรถียอื่น  ไมมีประชาชนเคารพนับถือบูชา.  ปริพพาชก 
ผูหนึ่งชื่อสุสิมะ  ไดรับคําแนะนําจากศิษยใหเขามาบวชในพระพุทธศาสนา  เพื่อเรียนธรรมมาสอนประชาชน 
โดยหวังจะใหพวกตนมีประชาชนเคารพนับถือและสมบูรณดวยลาภสักการะบาง.  สุสิมปริพพาชกนั้น  จึงเขา 
ไปขอบวชกะพระอานนท  พระอานนทไดพาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ๆ   ทรงรับส่ังใหบวชใหแลว.  สมัยนั้น 
ภิกษุจํานวนมาก  พากันพยากรณอรหัตตผลในสํานักพระพุทธเจา.  พระสุสิมาะไดยินขาว  จึงเขา ไปถามพวกภิกษุ 
เหลานั้นถึงเรื่องการพยากรณความเปนพระอรหันต,  เมื่อภิกษุเหลานั้นรับแลว  จึงไดถามภิกษุเหลานั้นตอไป 
ถึงการบรรลุอภิญญาตาง  ๆ   คือ  อิทธิวิธี,  ทิพพโสต,  เจโตปริยญาณ,  ปุพเพนิวาสานุสสติ,  ทิพพจักขุ  และ 
อารุปปวิโมกข;  เมื่อภิกษุเหลานั้นกลาววา  ไมตองบรรลุอภิญญาเหลานี้ดวย  ก็บรรลุความเปนพระอรหันต 
ได  ดวยปญญาวิมุตติ;  พระสุสิมะจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  แลวทูลเลาเรื่องที่ตนสนทนากับภิกษะ 
ทั้งหลายใหทรงสดับ.  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสวา:- 

 
"ดูกอนสุสิมะ!  ธัมมัฏฐิติญาร  เปนสิ่งที่ เกิดกอน,  ญาณในนิพพาน 

เปนสิ่งที่เกิดภายหลัง". 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  มหาวรรค  อภิสมยสังยุต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๕๑/๒๙๐  -  ๓๐๔. 
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พระสุสิมะกราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคยังไมรูอยางทั่วถึงซึ่งเนื้อความ 
แหงภาษิต  ที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคขอประทานโอกาส 
ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสซ่ึงเนื้อความนั้น  โดยประการที่ขาพระองคจะพึงรูอยางทั่วถึง  ซึ่งเนื้อความแหง 
ภาษิตที่พระผูมีพระภาครัสโดยยอนี้เถิด  พระเจาขา!  " 

 
ดูกอนสุสิมา!  เธอจะรูอยางทั่วถึงหรือไมก็ตาม  ธัมมัฏฐิติญาณก็ยังเปนสิ่งที่ 

เกิดกอน  และญาณในนิพพานเปนสิ่งที่เกิดภายหลัง  อยูนั่นเอง.  ดูกอนสุสิมะ!  เธอจะ 
สําคัญความขอน้ี  วาอยางไร  :  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง? 

 
"ไมเที่ยง  พระเจาขา!" 
 
ก็สิ่งใด  ไมเที่ยง,  สิ่งนั้น  เปนทุกข  หรือเปนสุขเลา? 
"เปนทุกข  พระเจาขา!" 
 
ก็สิ่งใด  ไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรแลหรือ 

ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา  "นั่น  เปนของเรา,  นั่น  เปนเรา,  นั่น  เปนตัวตนของเรา". 
"ขอน้ัน  ไมสมควรเห็นเชนนั้น  พระเจาขา!" 
 
(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขารทั้งหลาย  วิญญาณ  ก็มีการถามและตอบอยางเดียวกัน). 
 
ดูกอนสุสิมะ!  เพราะเหตุนั้นแหละ  ในเรื่องนี้  รูปชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู 

จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม  เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม  หยาบหรือละเอียด 
ก็ตาม  เลวหรือประณีตก็ตาม  มีอยูในที่ไกลหรือท่ีใกลก็ตาม;  รูปท้ังหมดนั้น  อันเธอ 
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริง  อยางนี้วา  "นั่นไมใชของเรา,  นั่นไมใชเรา,  
นั่นไมใชตัวตนของเรา"  ดังนี้. 
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(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขารทั้งหลาย   วิญญาณ   ก็ไดตรัสทํานองเดียวกัน 
กับกรณีแหงรูปนี้  ตางกันเพียงชื่อเทานั้น.) 

 
ดูกอนสุสิมะ!  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนาย 

แมในรูป,  ยอมเบื่อหนาย  แมในเวทนา,  ยอมเบื่อหนาย  แมในสัญญา,  ยอมเบื่อหนาย 
แมในสังขารทั้งหลาย,  ยอมเบื่อหนาย  แมในวิญญาณ.  เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  
เพราะความคลายกําหนัด  ยอมหลุดพน;  เมื่อหลุดพนแลว  ยอมมีญาณหยั่งรูวา  "หลุดพน 
แลว"  ดังนี้.  อริยสาวกนั้น  ยอมรูชัดวา  "ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรย  อันเราอยูจบแลว,  
กิจท่ีควรทําไดทําสําเร็จแลว,  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เธอเห็นวา  "เพราะมีชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ"  ดังนี้ 

ใชไหม? 
"อยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
ดูกอนสุสิมะ!  เธอเห็นวา  "เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ"  ดังนี้ใชไหม? 
"อยางนั้น  พระเจาขา!" 
(ในกรณีแหงอาการตอ  ๆ   ไป  ก็ไดตรัสถามเชนเดียวกันนี้  จนตลอดปฏิจจสมุปบาท,  ทั้งฝาย  

สมุทยวารและนิโรธวาร;  ลวนแตไดรับคําตอบวา  "อยางนั้น  พระเจาขา!"  จนตลอดทั้งยี่สิบสอง). 
 
ดูกอนสุสิมะ!  เมื่อเธอรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  ยอมบรรลุอิทธิวิธีมี 

ประการตาง ๆ   เหลานี้บางหรือ  คือผูเดียวแปลงรูปเปนหลายคน,  หลายคนเปนคนเดียว,  
ทําที่กําบังใหเปนที่แจง,  ทําที่แจงใหเปนที่กําบัง,  ไปไดไมขัดของ  ผานทะลุฝา  ทะลุกําแพง 
ทะลุภูเขา  ดุจไปในอากาศวาง  ๆ,  ผุดขึ้นและดําลงในแผนดินได  เหมือนในน้ํา,  เดินได 
เหนือน้ํา  เหมือนเดินบนแผนดิน,  ไปไดในอากาศเหมือนนกมีปก  ทั้งที่ยังนั่งขัดสมาธิ 
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คูบัลลังก,  ลูบคลําพระจันทรและพระอาทิตย  อันมีฤทธิ์อนุภาพมากอยางนี้ได  ดวยฝามือ,  
และแสดงอํานาจทางกาย  เปนไปตลอดถึงพรหมโลกได? 

"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
 
ดูกอนสุสิมะ!  เมื่อเธอรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  ยอมไดยินเสียงสองชนิด 

คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย  ทั้งที่อยูไกลและอยูใกล  ดวยทิพพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ 
เกินกวาโสตของมนุษยบางหรือ? 

 
"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
 
ดูกอนสุสิมะ!  เมื่อเธอรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  ยอมกําหนดรูใจของ 

สัตวอื่น  ของบุคคลอื่นไดดวยใจวา  "จิตของเขามีราคะ  หรือวาไมมีราคะ;  ...ฯลฯ...  
จิตพนวิเศษ  หรือไมพนวิเศษ",  ดังนี้  บางหรือ? 

 
"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
 
ดูกอนสุสิมะ!  เมื่อเธอรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  ยอมระลึกถึงขันธที่เคย 

อยูในภพกอน  มีอยางตาง  ๆ  คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง  สองชาติบาง  ...ฯลฯ...  คือ 
ระลึกถึงขันธที่เคยอยูในภพกอนมีอยางตาง  ๆ   พรอมท้ังอาการ  พรอมท้ังอุเทศ  บางหรือ? 

 
"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
 
ดูกอนสุสิมะ!  เมื่อเธอรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  ยอม  เห็นหมูสัตวที่กําลัง 

จุติอยู...ฯลฯ...ซึ่งกําลังเปนไปตามกรรม  ดวยจักษุอันเปนทิพยอันบริสุทธิ์  เกินกวา 
จักษุของมนุษย  บางหรือ? 
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"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
 
ดูกอนสุสิมะ!  เมื่อเธอรูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  เธอยอม  ถูกตองดวย 

นามกาย  ซ่ึงอารุปปวิโมกข  อันสงบ  อันกาวลวงซึ่งรูปท้ังหลายเสียได  บางหรือ? 
 
"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
 
ดูกอนสุสิมะ!  คราวนี้,  คําพูดอยงโนนของเธอกับการที่  (เธอกลาวบัดนี้วา)  

ไมตองมีการบรรลุถึงอภิญญาธรรมทั้งหลายเหลานี้ก็ได,  ในกรณีนี้  นี้เราจะวาอยางไรกัน. 
 
ลําดับนั้นเอง  ทานสุสิมิหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา 

แลวไดกลาวถอยคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจา  :  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  โทษไดทวมทับขาพระองค 
แลว  ตามที่เปนคนพาลอยางไร  ตามท่ีเปนคนหลงอยางไร  ตามที่มีความคิดเปนอกุศล 
อยางไร  คือขอ ท่ีขาพระองคบวชแลวเพื่ อขโมยธรรมวินัยที่พระองคตรัสดีแลว 
อยางนี้.  ขาแตพระองคผู เจริญ !  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับซ่ึงโทษโดยความ 
เปนโทษของขาพระองค  เพื่อความสํารวมระวังตอไปเถิด  พระเจาขา!" 

 
เอาละ  สุสิมะ!  โทษไดทวมทับเธอ  ผู เปนคนพาลอยางไร  ผู เปนคนหลง 

อยางไร  ผูมีความคิดเปนอกุศลอยางไร  คือขอที่เธอบวชแลวเพ่ือขโมยธรรมในธรรมวินัย 
ที่ตถาคตกลาวดีแลวอยางนี้.  ดูกอนสุสิมะ!  เปรียบเหมือนราชบุรุษจับโจรผูประพฤติผิด 
มาแสดงแกพระราชาแลว  กราบทูลวา  "ขาแตเทวะ!  โจรนี้ประพฤติผิดแดพระองค  ขอ 
พระองคจงทรงลงอาชญาแกโจรนี้  ตามที่พระองคทรงพระประสงคเถิด"  ดังนี้.  พระราชา 
ทรงรับสั่งกะราชบุรุษเหลานั้นดังนี้วา  "ดูกอนบุรุษผูเจริญ!  ทานทั้งหลายจงไป  จงมัดบุรุษน้ี 
ใหมีแขนในเบื้องหลัง  ใหมีการผูกมัดที่แนนหนาดวยเชือกอันเหนียว  แลวโกนศรีษะเสีย 
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พาเที่ยวตระเวนตามถนนตาง  ๆ   ตามทางแยกตาง  ๆ   ดวยกลองปณวะเสียงแข็ง  พาออก 
ทางประตูดานทักษิณ  แลวจงตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของนคร".  ราชบุรุษมัดโจรนั้น 
กระทําตามที่พระราชาไดรับสั่งแลวอยางไร.  ดูกอนสุสิมะ!  เธอจะสําคัญความขอนี้  วา 
อยางไร?  บุรุษน้ันตองเสวยทุกขโทมนัสเพราะขอน้ันเปนเหตุ  ไหนหนอ? 
 

"อยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
ดูกอนสุสิมะ!  บุรุษน้ันตองเสวยทุกขโทมนัสเพราะขอน้ันเปนเหตุเพียงใด,  

แตการบวชของเธอเพื่อ  ขโมยธรรม  ในธรรมวินัยที่ตถาคตกลาวดีแลวอยางนี้  :  นี้ยังมิ 
วิบากเปนทุกขยิ่งกวา  มีวิบากเผ็ดรอนยิ่งกวา;  แลวยังแถมเปนไปเพื่อวินิบาต 
 (ความฉิบหาย)อีกดวย.  ดูกอนสุสิมะ!  แตเพราะเธอเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว 
ทําคืนตามธรรม,  เราจึงรับโทษนั้นของเธอ.  ผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว 
ทําคืนตามธรรม  ถึงความสํารวจตอไป;  ขอนี้เปนความเจริญในอริยวินัยของผูนั้น,  
ดังนี้  แล. 

ปฏิจจสมุปบาทรอบสุดทายของคนเรา๑ 
 
(ในสูตรนี้  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสถึงการที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเกิดขึ้น 

ในโลก;  ไดทรงแสดงธรรม  ประกาศพรหมจรรย   งามในเบื้ องตน  ทามกลาง  และเบื้องปลาย;  คหบดี  
หรือคหบดีบุตรเปนตน  ไดฟงธรรมแลว;  เกิดสัทธา  พิจารณาเห็นวา  ฆราวาสคับแคบ  เปนทางมาแหงธุลี,  
บรรพชาเปนโอกาสวาง  จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ในเพศฆราวาสนั้น  ยากเกินไป;  จึงละจึงละฆราวาสวิสัย 
ออกบวช  แลวกระทําเต็มที่ในศีลอันเปนสิกขาสาชีพของภิกษุ;  เปนผูสันโดษ  มีความประพฤติเบาพรอม 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑มหาตัณหาสังขยาสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๙๔/๔๕๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่เชตวัน. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๖ 

 

๓๖๘ 

เหมือนนกมีภาระแตปกสําหรับบินไป;  สํารวมอินทรียทั้งหก  ในลักษณะที่อภิชฌาและโทมนัสไมเกิดขึ้น 
ครอบงําจิต;  มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ   ในทุกอิริยาบถ;  เสพเสนาสนะอันสงัด  บําเพ็ญความเพียรในอธิจิต;  
กําจัดนิวรณทั้งหาเสียไดแลว  บรรลุรูปฌานในอันดับที่ ส่ี  อยู เปนปรกติ;  แลวกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ;  ถึงความดับซึ่งกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทอันเปนรอบสุดทาย  ในชีวิตแหงตนไดตามขอความ 
ที่กลาวไว  ในตอนตอไปขางลางนี้:-) 
 

(๑)  ภิกษุนั้น  เห็นรูปดวยตาแลว  ยอมไมกําหนัดยินดีในรูป  อันลักษณะ 
เป นที ่ตั ้งแห งความร ัก ;  ย อม ไม ข ัด เค ือ งในร ูป   อ ันม ีล ักษณ ะเป นที ่ตั ้งแห ง 
ความเกลียดชัง;  เปนผูอยูดวยสติเปนไปในกายอันตนเขาไปตั้งไวแลว  มีจิตหา 
ประมาณมิได  ดวย;  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันเปน 
ที่ดับโดยไมเหลือแหงธรรมอันเปนบาปอกุศลทั้งหลาย  ดวย. 

 
ภิกษุนั้น  เปนผูละเสียไดแลวซ่ึงความยินดีและความยินรายอยางนี้แลว 

เสวยเวทนาใด   ๆ  อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขก็ตาม  ยอมไม 
เพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมเมาหมกอยูในเวทนานั้น  ๆ. 

 
เมื่อภิกษุนั้น  ไม เพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมเมาหมกอยู  ในเวทนานั้น  ๆ ;  

นันทิ(ความกําหนัดยินดีเพราะไดตามใจอยาก)  ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น  ยอม 
ดับไป.  เพราะความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะ 
มีความดับแหงอุปทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมี 
ความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะ- 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 
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(๒)  ภิกษุนั้น  ไดยินเสียงดวยหูแลว  ยอมไมกําหนัดยินดีในเสียง  อันมี 
ลักษณะเปนที่ตั้งแหงความรัก,  ...ฯลฯ๑ ...  นินทิ  ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น  ยอม 
ดับไป  ...ฯลฯ...  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
(๓)  ภิกษุนั้น  รูสึกกลิ่นดวยจมูกแลว  ยอมไมกําหนัดยินดีในกลิ่น  อันมี 

ลักษณะเปนที่ตั้งแหงความรัก;  ...ฯลฯ...  นันทิ  ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น  ยอมดับไป  
...ฯลฯ...  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
(๔)  ภิกษุนั้น  ลิ้มรสดวยลิ้นแลว  ยอมไมกําหนัดยินดีในรส  อันมีลักษณะ 

เป นที ่ตั ้งแห งความรัก ;  ...ฯลฯ ...  นันทิ  ในเวทนาทั ้งหลายเหลานั ้น   ยอมดับไป  
…ฯลฯ...  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
(๕)  ภิกษุนั้น  ถูกตองสัมผัสทางผิวหนังดวยผิวกายแลว  ยอมไมกําหนัด 

ยินด ีในส ัมผ ัสทางผ ิวหน ัง   อันม ีล ักษณะเป นที ่ตั ้งแห งความรัก ;...ฯลฯ ...  นันทิ  
ในเวทนาทั้งหลายเหลานั้น  ยอมดับไป  ...ฯลฯ...  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
(๖)  ภิกษุนั้น  รูแจงธัมมารมณดวยใจแลว  ยอมไมกําหนัดยินดีใน 

ธัมมารมณ  อันมีลักษณะเปนที่ตั ้งแหงความรัก;  ยอมไมขัดเคืองในธัมมารมณ 
อันเปนที่ตั้งแหงความเกลียดชัง;  เปนผูอยูดวยสติเปนไปในกายอันตนเขาไปตั้ง 
 
 

                                                
๑การละเปยยาล  ...ฯลฯ...  เชนนี้  หมายความวา  ขอความในขอที่(๒)นี้  ซ้ํากันเปนสวนมากกับใน 
ขอที่(๑)จะพิมพเต็มตามขอที่(๑)  ก็เปนการเสียเวลาอานและรกตา  กําหนดหัวขอยาก  จึงไดละไวดวยเปยยาล 
สําหรับคําที่ซ้ํากัน  คงไวแตขอความที่ไมซ้ํากัน  และขอความเชื่อมสัมพันธกัน  พอใหเปนเครื่องสังเกตได 
เทานั้น;  ขอถัดไปก็ทําอยางนี้  จนกระทั่งขอสุดทาย  จึงจะพิมพไวเต็มเหมือนขอที่(๑)  อีกครั้งหนึ่ง. 
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ไวแลว  มีจิตหาประมาณมิได  ดวย;  ยอมรูชัดตามที่เปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญา 
วิมุตติ  อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงธรรมอันเปนบาปอกุศลทั้งหลาย  ดวย. 

 
ภิกษุนั้น  เปนผูละเสียไดแลวซึ่งความยินดีและความยินราย  อยางนี้แลว  เสวย 

เวทนาใด  ๆ  อันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  มิใชทุกขมิใชสุขก็ตามยอมไมเพลิดเพลิน  
ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมเมาหมกอยูในเวทนานั้น  ๆ. 

 
เมื ่อ ภ ิก ษ ุนั ้น   ไม เพ ล ิด เพ ล ิน   ไม เม าห ม ก อ ยู ใ น เว ท น านั ้น   ๆ ;  

นันทิ  (ความกําหนัดยินดีเพราะไดตามใจอยาก)  ในเวทนาทั้งหลายเหลานั ้น 
ยอมดับไป.  เพราะความดับแหงนันทิของภิกษุนั้น  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ 
จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะ 
ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้  แล. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตในขอที่ วา  ผูที่ประพฤติพรหมจรรยจบ 

โดยแทจริงนั้น   คือผูที่หยุดกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท   เสียได เปนครั้งสุดทาย   หรือรอบ 
สุดทาย ;  ตอจากนั้นจะรับอารมณทางตา   หู   จมูก   ล้ิน   กาย   ใจ   ชนิดใดอีกก็ตาม   ยอม 
ไมมีทางที่จเกิดกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท  เชนนั้นอีกได.  ขอใหพิจารณาดูลักษณะอาการ 
และเหตุผลตาง  ๆ   ที่แสดงอยู ในขอความเหลานี้   โดยเฉพาะอยางยิ่ งในขอที่ วา   "ความ 
ดับลงแหงกองทุกขทั้งส้ินนี้  มิไดดวยอาการอยางนี้"  นี้นั้น  มิไดหมายความวาผูนั้นจะตองตาย 
 (อยางเขาโลง)ไปเสียกอน  จึงจะดับทุกขได,  การดับของนันทิ  ในเวทนาทั้งหลายนั้น  ดับกัน 
ที่นี่  เดี๋ยวนี้  ดวยอํานาจเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ,  ซึ่งดับอวิชชาที่นี่  เดี๋ยวนี้  ดวยเหมือนกัน,  
ปฏิจจสมุปบาทรอบสุดทายของคนมีไดดวยอาการอยางนี้,  ทั้ง  ๆ  ที่ในตอนตน  ๆ  แหงชีวิต 
ของเขานั้น  เต็มไปดวยปฏิจจสมุปบาท  นับสาย  หรือนับรอบไมถวน.  ศึกษากันใหชัดเจน 
ในขอเท็จจริงอันนี้  ก็จะไดรับประโยชนจากความรูเรื่องนี้  โดยสมบูรณ  และไมเหลือวิสัย. 

 

หมวดที่หก  จบ 
-------------- 
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หมวด ๘ 
วาดวย ปฏิจจสมุปบาท เกี่ยวกับ 

ความเปนพระพุทธเจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕๗ 
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กฎอิทัปปจจยตา  :  หัวในปฏิจจสมุปบาท. 
………………………... 

 
อิมสฺมึ  สติ    อิทํ  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  มี    ส่ิงนี้  ยอมมี 
อิมสฺสุปฺ  ปาทา    อิทํ  อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น 
อิมสมึ อสติ    อิทํ  น  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  ไมมี    ส่ิงนี้  ยอมไมมี 
อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌติ 

เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป 
 

(ม.ม.๑๓/๓๕๕/๓๗๑,  นิทาน.สํ.๑๖/๘๔/๑๕๔,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗๓ 
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ลําดับเร่ืองเฉพาะหมวด 
สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  หมวดที่  ๗ 

วาดวย  โทษของการไมรูและอานิสงส 
ของการรูปฏิจจสมุปบาท 

(มี  ๓๐  เรื่อง) 
 

มีเรื่อง  :  จิตสัตวยุงเปนปมเพราะไมเห็นแจงปฏิจจสมุปบาท  --  ผูไมรูปฏิจจ- 
สมุปบาทโดยอาการแหงอริยสัจสี่ยอมไมสามารถกาวลวงปฏิจจสมุปปนนธรรม  --  สําหรับผู 
ที่ไมสามารถเขาใจปฏิจจสมุปบาท  ยึดถือกายเปนตัวตนยังดีกวายึดถือจิตเปนตัวตน  --  ทิฏฐิ 
และการหยั่งลงแหงทิฏฐิ  เนื่องมาจากการยึดซึ่งขันธทั้งหา  --  ไมควบคุมรากฐานแหงปฏิจจ- 
สมุปบาทจึงเกิดทุกข  --  คนพาลกับบัณฑิตตางกันโดยหลักปฏิจจสมุปบาท  --  เปนสมณะ 
หรือไมเปนสมณะขึ้นอยูกับการรูหรือไมรูปฏิจจสมุปบาทโดยนัยสี่  --  เปนสมณะหรือไม 
เปนสมณะขึ้นอยูกับการรูหรือไมรูชรามรณะโดยนัยสี่  --  เปนสมณะหรือไมเปนสมณะขึ้นอยู 
กับการรูหรือไมรูชาติโดยนัยสี่  --  เปนสมณะหรือไมเปนสมณะขึ้นอยูกับการรูหรือไม รูภพ 
โดยนัยสี่  --  เปนสมณะหรือไมเปนสมณะขึ ้นอยู กับการรู หรือไมรู อุปทานโดยนัยสี ่  -- 
เปนสมณะหรือไมเปนสมณะขึ้นอยูกับการรูหรือไมรูตัณหาโดยนัยสี่  --  เปนสมณะหรือไม 
เปนสมณะขึ้นอยูกับการรูหรือไมรูเวทนาโดยนัยสี่  --  เปนสมณะหรือไมเปนสมณะขึ้นอยู 
กับการรูหรือไมรู  ผัสสะโดยนัยสี่  --  เปนสมณะหรือไมเปนสมณะขึ้นอยู กับการรู หรือไมรู  
สฬายตนะโดยนัยสี่  --  เปนสมณะหรือไมเปนสมณะขึ้นอยูกับการรูหรือไมรูนามรูปโดย 
นัยสี่  --  เปนสมณะหรือไมเปนสมณะขึ้นอยู กับการรู หรือไมรู วิญญาณโดยนัยสี่  --  เปน 
สมณะหรือไมเปนสมณะขึ้นอยูกับการรูหรือไมรูสังขารโดยนัยสี่  --  ควบคุมรากฐาน  แหง  
ปฏิจจสมุปบาทจึงเกิดสุข  --  ปฏิจจสมุปบาทอาการหนึ่งถาเห็นแลวทําใหหยุดความมั่นหมายใน 
ส่ิงทั้งปวง  --  พอรูปฏิจจสมุปบาทก็หายตาบอดอยางกระทันหัน  --  เพราะรูปฏิจจสมุปบาทจึง 
หมดความสงสัยเรื่องตัวตนทั้ง ๓  กาล  --  การรูเรื่องปฏิจจสมุปบาททําใหหมดปญหาเกี่ยวกับ 
ขันธในอดีตและในอนาคต  --  ผลอานิสงสพิเศษ ๘ ประการของการเห็นปฏิจจสมุปบาท- 
ผู รูปฏิจจสมุปบาท  โดยอาการแหงอริยสัจส่ียอมสามารถกาวลวงปฏิจจสมุปปนนธรรม  --   
อานิสงสของการถึงพรอมดวยทัสสนทิฏฐิ  --  ผูเสร็จกิจในปฏิจจสมุปบาทชื่อวาผูบรรลุนิพ- 
พานในปจจุบัน  --  อานิสงสสูงสุด  (อนุปาทิเสสนิพพาน)  ของการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท 
อยางถูกวิธี  --  อุปปริกขีในปฏิจจสมุปบาทเปนอุดมบุรุษ  --  บัณฑิตคือผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท. 

 
 

๓๗๔ 
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 ๓๗๕

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

หมวดที่  ๗ 
วาดวย  โทษของการไมรูและอานิสงส 

ของการรูปฏิจจสมปุบาท 
------------------- 

 
จิตสัตวยุงเปนปม 

เพราะไมเห็นแจงปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
พระอานนท  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  "นาอัศจรรย  พระเจาขา!  ไมเคยมีแลว 

พระเจาขา!  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ปฏิจจสมุปบาทนี้  เขาร่ําลือกันวาเปนธรรมลึกดวย  ดูทาทางราวกะวา 
เปนธรรมลึกดวย  แตปรากฎแกขาพระองคเหมือนกับเปนธรรมตื้น  ๆ" 

 
ดูกอนอานนท!  อยากลาวอยางนั้น.  ดูกอนอานนท!  อยากลาว 

อยางนั้น.  ก็ปฏิจจสมุปบาทนี้  ลึกซึ้งดวย  มีลักษณะเปนธรรมลึกซึ้งดวย.  ดูกอน 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  ทุกขวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๑๑/๒๒๕,  ตรัสแกพระอานนท  ที่กัมมาสทัมมนิคม. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๓๗๖ 

อานนท!  เพราะไมรู  เพราะไมรูตามลําดับ   เพราะไมแทงตลอด   ซึ่งธรรมคือ   
ปฏิจจสมุปบาทนี้  (จิตของ)  หมูสัตวนี้  จึงเปนเหมือนกลุมดายยุง  ยุงเหยิงเหมือนความยุง 
ของกลุมดวยที่หนาแนนไปดวยปม  พันกันยุงเหมือนเซิงหญามุญชะและหญาปพพชะ 
อยางนี้;  ยอมไมลวงพนซึ่งสงสาร  ที่เปนอบาย  ทุคติ  วินิบาต  ไปได. 

 
ดูกอนอานนท!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอัสสาทะ  (นารัก 

นายินดี)  ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงอุปทาน๑อยู  ตัณหายอมเจริญอยางทั่วถึง.  
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปทาน;  เพราะมีอุปทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะ 
มีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนอานนท!  เปรียบเหมือนตนไมใหญ   มีรากดิ่งลงไปเบื้องลางดวยมี 

รากแผไปรอบ  ๆ  ดวย;  รากทั้งหลายเหลานั้น  ลวนแตดูดสิ่งโอชะขึ้นไปเบื้องบน. 
ดูกอนอานนท!  เมื่อเปนอยางนี้  ตนไมใหญซึ่งมีอาหารอยางนั้น  มีเครื่องหลอเลี้ยง 
อยางนั้น  พึงตั้งอยูได  ตลอดกาลยาวนาน,  ขอน้ีฉันใด;  ดูกอนอานนท!  เมื่อภิกษุ 
เปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอัสสาทะ  (นารักนายินดี)  ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้ง 
แหงอุปทานอยู  ตัณหายอมเจริญอยางทั่วถึง  ฉันนั้นเหมือนกัน.  เพราะมีตัณหาเปน 
ปจจัย  จึงมีอุปทาน;  เพราะมีอุปทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัย 
จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
 
 
 

                                                
๑ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุปทาน  หรืออุปาทานิยธรรม  ไดแก  รูป,  เวทนา,  สัญญา,  สังขาร,  วิญญาณ  
 (ขนฺ ธ .สํ .  ๑๗/๒๐๒/๓๐๙);  ตา ,หู ,จมูก ,ล้ิ น ,กาย ,ใจ   (สฬา .สํ .  ๑๘/๑๑๐/๑๖๐);  รูป ,เสียง ,ก ล่ิน ,  
รส,  โผฏฐัพพะ,  ธัมมารมณ  (สฬา.สํ.  ๑๘/๑๓๖/๑๙๐). 
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๓๗๗วาดวยโทษและอานิสงสเกี่ยวกับปฏิจจฯ 

ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวย 
อาการอยางนี้. 

(ปฏิปกขนัยฝายตรงกันขาม) 
 
ดูกอนอานนท!  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอาทีนวะ  (โทษ 

อันต่ําทราม)  ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงอุปทานอยู  ตัณหายอมดับ.  เพราะมี 
ความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปทาน  จึงมี 
ความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับ 
แหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนอานนท!  เปรียบเหมือนตนไมใหญมีอยู.  ลําดับน้ัน  บุรุษพึงถือ 

เอาจอบและตะกรามาแลว  บุรุษน้ัน  พึงตัดตนไมนั้นที่โคน  ครั้นตัดที่โคนแลว  พึงขุด 
เซาะ  คร้ังขุดเซาะแลว  พึงรื้อขึ้นซึ่งรากทั้งหลายแมที่สุดเพียงเทานกานแฝก.  บุรุษน้ัน 
ตัดตนไมนั้นเปนทอนนอยทอนใหญ  ครั้นตัดเปนทอนนอยทอนใหญแลว  พึงผา;  ครั้น 
ผาแลว  พึงกระทําใหเปนซีก ๆ ;  ครั้นกระทําใหเปนซีก ๆ แลว  พึงผึ่งใหแหงในลมและ 
แดด;  ครั้นผึ่งใหแหงในลมและแดดแลว  ยอมเผาดวยไฟ;  ครั้นเผาดวยไฟแลว  พึง 
กระทําใหเปนขี้เถา;  ครั้นกระทําเปนขี้เถาแลว  ยอมโปรยไปตามลม  อันพัดจัด  หรือ 
วาพึงใหลอยไปในกระแสน้ําอันเชี่ยว.  ดูกอนอานนท!  ดวยการกระทําอยางนี้แล  ตนไม 
ใหญนั้น  ก็จะพึงเปนตนไมมีรากอันขาดแลว  เหมือนตนตาลที่ถูกทําลายแลวที่ขั้วแหงยอด 
ถึงแลวซึ่งความไมมีไมเปน  มีความไมงอกอีกตอไปเปนธรรมดา,  ขอน้ีฉันใด;  ดูกอน 
อานนท!  ขอน้ีก็ฉันนั้น  :  เมื่อภิกษุเปนผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอาทีนวะ  (โทษ 
อันต่ําทราม)  ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงอุปทานอยู  ตัณหายอมดับ.  เพราะมี 
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ความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปทาน  จึงมี 
ความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับ 
แหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้,  ดังนี้  แล. 
 

ผูไมรูปฏิจจสมุปบาท  โดยอาการแหงอริยสัจสี่ 
ไมสามารถกาวลวงปฏิจจสมุปปนนธรรม๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึง 

ซ่ึงชรามรณะ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับ 
ไมเหลือแหงชรามรณะ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงชรามรณะ;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นหนา  จักกาวลวงชรามรณะเสียได  แลว 
ดํารงอยู  ดังนั้นหรือ  นั่นไมใชฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึง 

ซ่ึงชาติ,  ไมรู  ทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ,  
ไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติ  เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ;  สมณะหรือ 
พราหมณ เหลานั้นหนา  จักกาวลวงชาติเสียได  แลวดํารงอยูดังนั้นหรือ  นั่นไมใช 
ฐานะที่จักมีได. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  ทสพลวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๕๔/๙๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึงซ่ึง
ภพ;  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงภพ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหงภพ,  ไมรู 
ทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติ  เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงภพ;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้นหนา  จักกาวลวงภพเสียไดแลวดํารงอยู  ดังนั้นหรือ  นั่นไมใชฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึง 

ซ่ึงอุปาทาน,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปาทาน,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือ 
แหงอุปาทาน,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน;  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นหนา  จักกาวลวงอุปาทานเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนั้นหรือ 
นั่นไมใชฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึง 

ซ่ึงตัณหา,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงตัณหา,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหง 
ตัณหา,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา;  สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นหนา  จักกาวลวงตัณหาเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนั้นหรือ  นั่นไมใช 
ฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึง 

ซ่ึงเวทนา,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหง 
เวทนา,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา;  สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นหนา  จักกาวลวงเวทนาเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนั้นหรือ  นั่นไม 
ใชฐานะที่จักมีได. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึง 
ซ่ึงผัสสะ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงผัสสะ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหงผัสสะ,  
ไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้นหนา  จักกาวลวงผัสสะเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนั้นหรือ  นั่นไมใชฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึง 

ซึ่งสฬายตนะ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับ 
ไมเหลือแหงสฬายตนะ,ไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง  
สฬายตนะ;  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นหนา  จักกาวลวงสฬายตนะเสียได  แลวดํารงอยู 
ดังนั้นหรือ  นั่นไมใชฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึง 

ซ่ึงนามรูป,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงนามรูป,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือ 
แหงนามรูป,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป;  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นหนา  จักกาวลวงนามรูปเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนั้นหรือ 
นั่นไมใชฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึง 

ซ่ึงวิญญาณ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือ 
แหงวิญญาณ,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นหนา  จักกาวลวงวิญญาณเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนั้นหรือ 
นั่นไมใชฐานะที่จักมีได. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึง 
ซ่ึงสังขารทั้งหลาย  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับ 
ไมเหลือแหงสังขาร,  ไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง 
สังขาร ;  สมณะหรือพราหมณ เหล านั ้นหนา   จ ักก าวล วงส ังขาร เส ียได   แล ว 
ดํารงอยู  ดังนั้นหรือ  นั่นไมใชฐานะที่จักมีได. 

 
สําหรับผูที่ไมสามารถเขาใจปฏิจจสมุปบาท 

ยึดถือกายเปนตัวตน  ยังดีกวายึดถือจิตเปนตัวตน๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  จะพึงเบื่อหนายไดบาง  พึงคลาย 

กําหนัดไดบาง  พึงปลอยวางไดบาง  ในกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้งสี่นี้.  ขอน้ัน 
เพราะเหตุไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ันเพราะเหตุวา  การกอข้ึนก็ดี  การสลาย 
ลงก็ดี  การถูกยึดครองก็ดี  การทอดทิ้งซากไวก็ดี  แหงกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูต 
ทั้งสี่นี้  ยอมปรากฎอยู.  เพราะเหตุนั้น  ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  จึงเบื่อหนายไดบาง 
จึงคลายกําหนัดไดบาง  จึงปลอยวางไดบาง  ในกายนั้น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสิ่ง 
ที่เรียกกันวา  "จิต"  ก็ดี  วา  "มโน"  ก็ดี  วา  "วิญญาณ"  ก็ดี  ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  ไม 
อาจจะเบื่อหนาย  ไมอาจจะคลายกําหนัด  ไมอาจจะปลอยวาง  ซึ่งจิตนั้น.  ขอน้ันเพราะ 
เหตุไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ันเพราะเหตุวา  สิ่งที่ เรียกวาจิตเปนตนนี้ 
เปนสิ่งที่ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  ไดถึงทับแลวตัณหา  ไดยึดถือแลวดวยทิฏฐิโดยความ 
เปนตัวตน  มาตลอดกาลชานานวา  "นั่นของเรา  นั่นเปนเรานั่นเปนตัวตนของเรา"  ดังนี้; 

 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑  มหาวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๑๔/๒๓๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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เพราะเหตุนั้น  ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  จึงไมอาจจะเบื่อหนาย  ไมอาจจะคลายกําหนัด 
ไมอาจจะปลอยวาง  ซึ่งสิ่งที่เรียกวาจิตเปนตนนั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ปุถุชนผูมิไดสดับแลว  จะพึงเขาไปยึดถือเอากาย 

อันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้งสี่นี้  โดยความเปนตัวตน  ยังดีกวา.  แตจะเขาไป 
ยึดถือเอาจิตโดยความเปนตัวตน  ไมดีเลย.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  ขอน้ันเพราะเหตุวา  กายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้งสี่นี้  ดํารงอยูป 
หนึ่งบาง  สองปบาง  สามปบาง  สี่ปบาง  หาปบาง  สิบปบาง  ยี่สิบปบาง  สามสิบปบางสี่ 
สิบปบาง  หาสิบปบาง  รอยปบาง  เกินกวารอยปบาง  ปรากฏอยู.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
สวน  สิ่งที่เรียกกันวา  "จิต"  ก็ดี  วา  "มโน"  ก็ดี  วา  "วิญญาณ"  ก็ดี  นั้น  ดวงอื่น 
เกิดขึ้น  ดวงอื่นดับไป  ตลอดวัน  ตลอดคืน. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือน  วานร  เมื่อเที่ยวไปอยูในปาใหญ  ยอม 

จับกิ่งไม  :  ปลอยกิ่งนั้น  จับกิ่งอื่น  ปลอยกิ่งที่จับเดิม  เหนียวกิ่งอื่น  เชนนี้เรื่อย  ๆ  ไป,  
ขอ นี ้ฉ ันใด ;  ดูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  สิ ่งที ่เร ียกก ันวา   "จิต "  ก็ด ี  วา   "มโน "  ก็ดี 
วา  "วิญญาณ"  ก็ดี  นั้น  ดวงอื่นเกิดขึ้น  ดวงอื่นดับ  ไป  ตลอดวัน  . 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในเรื่องที่กลาวนี้  อริยสาวกผูไดสดับแลว  ยอมกระทํา 

ในใจโดยแยบคายเปนอยางดี  ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว  ดังนี้วา  "เพราะสิ่งนี้มี  สิ่งนี้ 
จึงม ี;  เพราะความเก ิดขึ ้นแห งสิ ่งนี ้  สิ ่งนี ้จ ึง เก ิดขึ ้น .  เพราะสิ ่งนี ้ไม ม ี  สิ ่งนี ้จ ึง 
ไมมี;  เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป  :  ขอน้ีไดแกสิ่งเหลานี้คือ  เพราะมี 
อวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ ;  
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะ- 
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๓๘๓วาดวยโทษและอานิสงสเกี่ยวกับปฏิจจฯ 

ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกข 
ทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับ 

แหงสังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  ...ฯลฯ...  
...ฯลฯ...;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส - 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้". 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบ่ือหนาย 

แมในรูป,  ยอมเบื่อหนาย  แมในเวทนา,  ยอมเบื่อหนาย  แมในสัญญา,  ยอมเบื่อหนาย 
แมในสังขารทั้งหลาย,  ยอมเบื่อหนาย  แมในวิญญาณ.  เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  
เพราะความคลายกําหนัด  ยอมหลุดพน;เมื่อหลุดพนแลว  ยอมมีญาณหยั่งรูวา  "หลุดพน 
แลว"  ดังนี้.  เธอยอมรูชัดวา  "ชาตินี้แลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  กิจท่ีควรทํา 
ไดทําเสร็จแลว,  กิจอื่น  เพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก",  ดังนี้  แล. 

 
ทิฏฐิและการหยั่งลงแหงทิฏฐิ 

เนื่องมาจากการยึดซ่ึงขันธทั้งหา ๑ 
[๑.  อัตรา-อัตตนิยานุทิฏฐิ] 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  บุคคลจึงตามเห็นวา  "นั่นของเรา,  นั่นเปนเรา,  นั่นเปนตัวตนของ 
เรา",  ดังนี้? 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒  ทิฏฐิวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๒๑/๓๔๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๓๘๔ 

ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผู เจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
ขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง.  ขาแต 
พระองคผู เจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น  จงแจมแจงกะพระผู มีพระภาคเองเถิด 
ภิกษุทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว"  ดังนี้.  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสเตือนให 
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว  ไดตรัสขอความดังตอไปนี้  :- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป  เพราะ 

ปกใจเขาไปสู รูปบุคคลจึงตามเห็นวา  "นั่นของเรา  นั่นเปนเรา  นั่นเปนตัวตนของเรา" 
ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  พวกเธอทั้ งหลาย  จะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร?  

รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?  ("ไมเที่ยง  พระเจาขา!")  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือ 
เปนสุขเลา?  ("เปนทุกข  พระเจาขา!")  แมสิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา  แตถาไมเขาไปยึดถือซึ่งสิ่งนั้นแลว  เขาจะตามเห็นไดไหมวา  "นั่นของเรา 
นั่นเปนเรา  นั่นเปนตัวตนของเรา"  ดังนี้?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!"). 

 
(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็มีถอยคําที่ตรัส,  ตรัสถาม,  และภิกษุทูลตอบอยาง

เดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้  ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ  เทานั้น.) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อหนาย 

แมในรูป,  แมในเวทนา,  แมในสัญญา,  แมในสังขารทั้งหลาย,  แมในวิญญาณ.  เมื่อ 
เบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  เพราะความคลายกําหนัด  จึงหลุดพน;  เมื่อหลุดพนแลว 
ยอมมีญาณเกิดขึ้นแกอริยสาวกนั้นวา"หลุดพนแลว"ดังนี้.  อริยสาวกนั้น  ยอมรูชัดวา  
"ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  กิจที่ควรทําไดกระทําเสร็จแลว,  กิจอื่น 
เพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้. 
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[๒.  สัสสตทิฏฐิ  (ธรรมดา)]๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 
ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "อัตตา  (ตน)  ก็อันนั้น;  โลกก็อันนั้น;  
เรานั้นละไปแลว  จักเปนผูเที่ยง  (นิจฺโจ)  ยั่งยืน  (ธุโว)  เที่ยงแท  (สสฺสโต)  มีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดา  (อวิปริฌามธมฺโม)",  ดังนี้? 

 
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 

ขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง.  ขาแต 
พระองคผูเจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น  จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเองเถิด 
ภิกษุทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว"  ดังนี้.  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสเตือนใหภิกษ ุ
ทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว  ไดตรัสขอความดังตอไปนี้  :- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อรูปน่ันแล  มีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป  เพราะ 

ปกใจเขาไปสู รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "อัตตา  ก็อันนั้น  โลกก็อันนั้น  เรานั้นละ 
ไปแลว  จักเปนผูเที่ยง  ยั่งยืน  เที่ยงแท  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย  จะสําคัญความขอน้ี  วาอยางไร?  

รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?  ("ไมเที่ยง  พระเจาขา!")  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือ 
เปนสุขเลา?  ("เปนทุกข  พระเจาขา!")  แมสิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา  แตถาไมเขาไปยึดถือซึ่งสิ่งนั้นแลว  ทิฏฐิอยางนี้  จะเกิดขึ้นไดไหมวา 
"อัตตาก็อันนั้น  โลกก็อันนั้น  เรานั้นละไปแลว  จักเปนผูเที่ยง  ยั่งยืน  เที่ยงแท  มีความ 
ไมแปรปรวนเปนธรรมดา"  ดังนี้?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!"). 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๓  ทิฏฐิวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๒๒/๓๕๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๓๘๖ 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ 

 

๓๘๖ 

(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็มีถอยคําที่ตรัส,  ตรัสถาม,  และพวกภิกษุ 
ทูลตอบอยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้  ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ  เทานั้น.) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบ่ือหนาย 

แมในรูป,  แมในเวทนา,  แมในสัญญา,  แมในสังขารทั้งหลาย,  แมในวิญญาณ.  เมื่อ 
เบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  เพราะความคลายกําหนัด  จึงหลุดพน;  เมื่อหลุดพนแลว 
ยอมมีญาณเกิดขึ้นแกอริยสาวกนั้นวา"หลุดพนแลว"ดังนี้.  อริยสาวกนั้น  ยอมรูชัด 
อยางนี้วา  "ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  กิจท่ีควรทํา ไดกระทําเสร็จแลว,  
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้.   

 
[๓.  อุจเฉททิฏฐิ  (ธรรมดา)]๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร 

เพราะปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "เราไมพึงมีดวย  ของเราไมพึงมีดวย 
เราจักไมมี  ของเราจักไมมี"  ดังนี้?  ...ฯลฯ... 

 
(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่  ๑  ที่  ๒  ตั้งแตคําวา  "ภิกษ ุ

ทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลาย  ของพวกขาพระองค"…  
ไปจนจบขอความ  ดวยคําวา...  "อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา  ชาติส้ินแลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  
กิจที่ควรทําไดกระทําเสร็จแลว,  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก  ดังนี้.";  เปนขอความซึ่งเหมือนกัน 
ทุกตัวอักษร  จนตลอดขอความ  มีแปลกกันแตเพียงชื่อแหงทิฏฐิแตละทิฏฐิ  เทานั้น.) 

 
[๔.  มิจฉาทิฏฐิ]๒ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร 

                                                
๑สูตรที่  ๔  ทิฏฐิวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๒๓/๓๕๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๕  ทิฏฐิวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๒๔/๓๕๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๓๘๗วาดวยโทษและอานิสงสเกี่ยวกับปฏิจจฯ 

เพราะปกใจเขาไปสูอะไร  มิจฉาทิฏฐิ  จึงเกิดขึ้น?...ฯลฯ... 
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๓๘๗วาดวยโทษและอานิสงสเกี่ยวกับปฏิจจฯ 

(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่  ๑  ที่  ๒  ตั้งแตคําวา  "ภิกษ ุ
ทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลาย  ของพวกขาพระองค"...  
ไปจนจบขอความ  ดวยคําวา...  "อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา  ชาติส้ินแลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  
กิจที่ควรทําไดกระทําเสร็จแลว,  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก  ดังนี้.";  เปนขอความซึ่งเหมือนกัน 
ทุกตัวอักษร  จนตลอดขอความ  ตางกันแตเพียงชื่อแหงทิฏฐิแตละทิฏฐิ  เทานั้น.) 

 
[๕.  สักกายทิฏฐิ]๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร 

เพราะปกใจเขาไปสูอะไร  สักกายทิฏฐิ  จึงเกิดขึ้น?...ฯลฯ... 
 
(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่  ๑  ที่  ๒  ตั้งแตคําวา  "ภิกษ ุ

ทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลาย  ของพวกขาพระองค"...  
ไปจนจบขอความ  ดวยคําวา...  "อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา  ชาติส้ินแลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  
กิจที่ควรทําไดกระทําเสร็จแลว,  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก  ดังนี้.";  เปนขอความซึ่งเหมือนกัน 
ทุกตัวอักษร  จนตลอดขอความ  ตางกันแตเพียงชื่อแหงทิฏฐิแตละทิฏฐิ  เทานั้น.) 

 
[๖.  อัตตานุทิฏฐิ]๒ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร 

เพราะปกใจเขาไปสูอะไร  อัตตานุทิฏฐิ  จึงเกิดขึ้น?...ฯลฯ... 
 
(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่  ๑  ที่  ๒  ตั้งแตคําวา  "ภิกษ ุ

ทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลาย  ของพวกขาพระองค"...  
ไปจนจบขอความ  ดวยคําวา...  "อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา  ชาติส้ินแลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  
กิจที่ควรทําไดกระทําเสร็จแลว,  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก  ดังนี้.";  เปนขอความซึ่งเหมือนกัน 
ทุกตัวอักษร  จนตลอดขอความ  ตางกันแตเพียงชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.)_ 
 

                                                
๑สูตรที่  ๖  ทิฏฐิวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๒๕/๓๕๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๗  ทิฏฐิวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๒๖/๓๕๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๓๘๘ 

[๗.  สัญโญชนาภินิเวสวินิพันธะ]๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 
ปกใจเขาไปสูอะไร  ความผูกพันดวยสังโยชนและอภินิเวส  (ความผูกพันในอารมณ 
ดวยกิเลสเปนเครื่องผูกและทิฏฐิเปนเครื่องตามเห็น)  จึงเกิดขึ้น?  ...ฯลฯ... 

 
(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่  ๑  ที่  ๒  ตั้งแตคําวา  "ภิกษ ุ

ทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผู เจริญ!  ธรรมทั้งหลาย  ของพวกขาพระองค"...  
ไปจนจบขอความ  ดวยคําวา...  "อริยสาวกนั้นยอมรูชัดวา  ชาติส้ินแลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  
กิจที่ควรทําไดกระทําเสร็จแลว,  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก  ดังนี้.";  เปนขอความซึ่งเหมือนกัน 
ทุกตัวอักษร  จนตลอดขอความ  ตางกันแตเพียงชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.) 

 
[๘.  สัญโญชนาภินิเวสวินิพันธาชโฌสานะ]๒ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร 

เพราะปกใจเขาไปสูอะไร  การหยั่งลงสูความผูกพันดวยสังโยชนและอภินิเวส  จึง 
เกิดขึ้น? 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 

ขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง.  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น  จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเองเถิดภิกษุ 
ทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว"  ดังนี้.  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสเตือนใหภิกษุทั้งหลาย 
เหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว  ไดตรัสขอความดังตอไปนี้  :- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อรูปน่ันแล  มีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  การหยั่งลงสูความผูกพันดวยสังโยชนและอภินิเวส  จึงเกิดขึ้น. 
 

                                                
๑สูตรที่  ๘  ทิฏฐิวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๒๕/๓๖๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๙  ทิฏฐิวรรค  ขันธสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๒๗/๓๖๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๓๘๙วาดวยโทษและอานิสงสเกี่ยวกับปฏิจจฯ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย  จะสําคัญความขอน้ี  วาอยางไร?  
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?  ("ไมเที่ยง  พระเจาขา!")  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือ 
เปนสุขเลา?  ("เปนทุกข  พระเจาขา!")  แมสิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา  แตถาไมเขาไปยึดถือซ่ึงสิ่งนั้นแลว  การหยั่งลงสูความผูกพันดวยสังโยชน 
และอภินิเวส  จะเกิดขึ้นไดไหม?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!"). 

 
(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็มีถอยคําที่ตรัส,  ตรัสถาม,  และพวกภิกษ ุ

ทูลตอบ  อยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้  ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธเทานั้น.) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูไดสดับแลว  เห็นอยูอยางนี้  ยอมเบื่อ 

หนายแมในรูป,  แมในเวทนา,  แมในสัญญา,  แมในสังขารทั้งหลาย,  แมในวิญญาณ.  
เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด;  เพราะความคลายกําหนัด  จึงหลุดพน;  เมื่อหลุดพนแลว 
ยอมมีญาณเกิดขึ้นแกอริยสาวกนั้นวา"หลุดพนแลว"ดังนี้.  อริยสาวกนั้น  ยอมรูชัดอยางนี้วา 
"ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  กิจท่ีควรทําไดกระทําเสร็จแลว,  กิจอื่น 
เพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  ทิฏฐิทุกชนิดเกิดขึ้น 

เพราะปรารภขันธ  ๕  อันเปนที่ตั้งของความยึดมั่นถือม่ัน  เนื่องมาจากเกิดผัสสะและเวทนา 
อยางใดอยางหนึ ่งก อน   จึงเก ิดการตามเห ็น   หรือเก ิดทิฏฐิขึ ้น   โดยสมควรแกความรู ส ึก 
ที่จะเกิดขึ้นในใจของบุคคลนั้น ๆ  จนสรุปเปนทิฏฐิไดอยางหนึ่ง ๆ  แมนี้ก็ เปนอาการแหง  
ปฏิจจสมุปบาทที่ซอนเรนอยูอยางครบถวน  แตถูกปดบังเสียมิดชิดดวยทิฏฐินั้น  นั่นเอง;  
ดังนั ้น   จึงถ ือว า   ท ิฏฐิแต ละท ิฏฐ ิ  ยอมป ดบ ังอ ิท ัปป จจยตา   กลาวค ือปฏ ิจจสมุปบาท 
อีกนั่นเอง. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๓๙๐ 

ไมควบคุมรากฐานแหงปฏิจจสมุปบาทจึงเกิดทุกข๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ผัสสายตนะทั้งหลาย  ๖  อยางเหลานี้  อันบุคคล  ไมฝก 

แลวไมคุมครองแลวไมรักษาแลวไมสํารวมระวังแลว  ยอม เปนสิ่งนํามาอยางยิ่งซึ่งทุกข. 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  ผัสสายตนะทั้ งหลาย   ๖  อยาง   นั้นเปนอยาง 

ไรเลา?  หกอยาง  นั้นคือ : 
 
ผัสสายตนะคือจักษุ  (ตา)   …ฯลฯ… …  นํามาอยางยิ่งซึ่งความทุกข; 
ผัสสายตนะคือโสตะ  (หู)     …ฯลฯ… …  นํามาอยางยิ่งซึ่งความทุกข; 
ผัสสายตนะคือฆานะ  (จมูก) …ฯลฯ… …  นํามาอยางยิ่งซึ่งความทุกข; 
ผัสสายตนะคือชิวหา  (ลิ้น)    …ฯลฯ… …  นํามาอยางยิ่งซึ่งความทุกข; 
ผัสสายตนะคือกายะ  (กาย) …ฯลฯ… …  นํามาอยางยิ่งซึ่งความทุกข; 
ผัสสายตนะคือมนะ   (ใจ)   …ฯลฯ… …  นํามาอยางยิ่งซึ่งความทุกข; 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ผัสสายตนะทั้งหลาย  ๖  อยางเหลานี้แล  อันบุคคล 

ไมฝกแลว  ไมคุมครองแลว ไมรักษาแลว  ไมสํารวมระวังแลว  ยอมเปนสิ่งนํามาอยางยิ่ง 
ซึ่งทุกข 

 
หมายเหตุผู รวบรวม :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นวา  ผัสสายตนะทั้ งหลายเหลานี้ 

เป นรากฐานหรือต น เงื ่อนของปฏ ิจจสม ุปบาททางฝ ายการปฏ ิบ ัต ิ  ด ังบาล ีว า   “เพราะ 
อาศัยตาดวย   รูปทั้ งหลายดวย   จึงเกิดจักขุวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรม   ๓   
ประการนั้น   คือ   ผัสสะ ;  เพราะมี ผัสสะเปนปจจัย   จึงมี เวทนา ; …ฯลฯ…”  ดังนี้ เปนตน 
เพราะฉะนั้น   การไมควบคุมผัสสายตนะ  ก็คือการไมควบคุมการเกิดแหงปฏิจจสมุปบาท 
นั่นเอง  จึงเกิดทุกข. 

                                                
๑สูตรที่  ๑  ฉฬวรรค  สฬา.สํ.  ๑๘/๘๘/๑๒๘. 
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คนพาลกับบัณฑิตตางกันโดยหลักปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อคนพาล  มีอวิชชาเปนเครื่องหอหุม  ประกอบ 

พรอมแลวดวยตัณหา,  กายนี้ในลักษณะอยางนี้  ก็ตั้งขึ้นพรอมแลว  กลาวคือ  มีกายนี้ 
ดวย  มีนามรูปอันเปนภายนอกดวย  (เปนของคูกัน).  เพราะอาศัยของเปนคู  ๆ  อยาง 
นี้  ยอมเกิดผัสสะ  เกิดอายตนะถึง  ๖  ทางนั่นเทียว  ซึ่งเมื่อมีการสัมผัสแลวทั้งหมด 
หรือแมเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  คนพาลก็เสวยสุขและทุกข. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อคนบัณฑิต  มีอวิชชาเปนเครื่องหอหุม  ประกอบ 

พรอมแลวดวยตัณหา,  กายนี้ในลักษณะอยางนี้  ก็ตั้งขึ้นพรอมแลว  กลาวคือ  มีกายนี้ดวย 
มีนามรูปอันเปนภายนอกดวย  (เปนของคูกัน).  เพราะอาศัยของเปนคู  ๆ  อยาง 
นี้  ยอมเกิดผัสสะ  เกิดอายตนะถึง  ๖  ทางนั่นเทียว  ซึ่งเมื่อมีการสัมผัสแลวทั้งหมด 
หรือแมเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  บัณฑิตก็เสวยสุขและทุกข. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในระหวางคนพาลกับบัณฑิต  ดังที่กลาวมานี้  อะไร 

เปนความผิดแปลกแตกตางกัน  อะไรเปนความมุงหมายที่แตกตางกัน  อะไรเปนเครื่อง 
กระทําใหตางกัน  ระหวางคนพาลกับบัณฑิต? 

 
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 

ขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง.  ขาแตพระองคผู 
เจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น  จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเองเถิดภิกษ ุ
ทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว"  ดังนี้. 

 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๙  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สฺ.  ๑๖/๒๘/๕๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๓๙๒ 

พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสวา  "ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ถาอยางนั้น  พวกเธอ 
ทั้งหลายจงฟง,  จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  เราจักกลาวบัดนี้"  ดังนี้. 

 
ครั้นภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระพุทธดํารัสแลว,  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัส 

ถอยคําเหลานี้วา  :- 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อคนพาล  ถูกอวิชชาใดหอหุมแลว  ประกอบพรอม 

แลวดวยตัณหาใด,  กายนี้จึงตั้งขึ้นพรอม;  อวิชชานั้น  เปนสิ่งที่คนพาลละไมไดดวย,  
ตัณหานั้น  ก็ยังไมสิ้นรอบ   ดวย .  ที่ เปนดังนี้ เพราะเหตุไร?  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  
ที่เปนดังนี้เพราะเหตุวา  คนพาลไมไดประพฤติพรหมจรรยเพ่ือความสิ้นไปแหงทุกข 
โดยชอบ;  เพราะเหตุนั้น  คนพาลจึงเปนผูเขาถึงกาย  เพราะการแตกทําลายแหงกาย.  
คนพาลนั้น  เปนผูเขาถึงกายอยู  ยอมไมพนจากชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  :  เรากลาววา  ยอมไมพนจากทุกข  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อบัณฑิต  ถูกอวิชชาใดหอหุมแลว  ประกอบพรอม 

แลวดวยตัณหาใด,กายนี้จึงตั้งขึ้นพรอม;  อวิชชานั้น  เปนสิ่งที่ บัณฑิตละไดแลวดวย 
ตัณหานั้น  ก็สิ้นรอบดวย.  ที่เปนดังนี้ เพราะเหตุไร?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ที่ เปนดังนี้ 
เพราะเหตุวา  บัณฑิตไมไดประพฤติพรหมจรรยเพ่ือความสิ้นไปแหงทุกขโดยชอบ;  
เพราะเหตุนั้น  บัณฑิตจึงเปนผู เขาถึงกาย  เพราะการแตกทําลายแหงกาย.  บัณฑิตนั้น 
เปนผูเขาถึงกายอยู  ยอมไมพนจากชาติชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
ทั้งหลาย  :  เรากลาววา  ยอมไมพนจากทุกข  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้แล  เปนความผิดแปลกแตกตางกัน  เปนความมุง 

หมายที่แตกตางกันเปนเครื่องทําใหตางกัน  ระหวางคนพาลกับบัณฑิต  กลาวคือ  ระบบ 
พรหมจริยวาส  ที่แตกตางกัน,  ดังนี้แล. 
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เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 
ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูปฏิจจสมุปบาทโดยนัยสี่๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรู 

ทั่วถึงซึ่งชรามรณะ,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งสาเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่ง 
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ทั้งยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความ 
ดับไมเหลือแหงชรามรณ; 

 
ยอมไมรูทั่วถึงซึ่ง  ชาติ,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งสาเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ,  ยอมไมรู 

ทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ,  ทั้งยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงชาติ; 

 
ยอมไมรูทั่วถึงซึ่ง  ภพ,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งสาเหตุใหเกิดขึ้นแหงภพ,  ยอมไมรูทั่วถึง 

ซึ่งความดับไมเหลือแหงภพ,  ทั้งยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงภพ; 

 
ยอมไมรูทั่วถึงซึ่ง  อุปทาน,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งสาเหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปทาน,  

ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปทาน,  ทั้งยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทํา 
สัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงอุปทาน; 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๓  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สฺ.  ๑๖/๑๗/๓๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๓๙๔ 

ยอมไมรูทั่วถึงซึ่ง  ตัณหา,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งสาเหตุใหเกิดขึ้นแหงตัณหา,  ยอม 
ไมรูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงตัณหา,  ทั้งยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุ 
ถึงความดับไมเหลือแหง  ตัณหา; 

 
ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งเวทนา,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งสาเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา,  

ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนา,  ทั้งยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตว 
ใหลุถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา; 

 
ยอมไมรูทั่วถึงซึ่ง  ผัสสะ,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งสาเหตุใหเกิดขึ้นแหงผัสสะ,  ยอม 

ไมรูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงผัสสะ,  ทั้งยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทํา 
สัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ; 

 
ยอมไมรูทั่วถึงซ่ึงสฬายตนะ,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งสาเหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ,  

ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ,  ทั้งยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่อง 
ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ; 

 
ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งนามรูป,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งสาเหตุใหเกิดขึ้นแหงนามรูป,  

ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงนามรูป,  ทั้งยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทํา 
สัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป; 

 
ยอมไมรูทั่วถึงซึ่ง  วิญญาณ,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งสาเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ,  

ยอมไม รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงวิญญาณ ,  ทั้งยอมไม รูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ; 
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ยอมไมรูทั่วถึงซึ่ง สังขารทั้งหลาย,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งสาเหตุใหเกิดขึ้นแหง 
สังขาร,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ทั้งยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติ 
เครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ  ไมเหลือแหงสังขาร; 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  มิใชผูที่ควรไดรับ 

การสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวา  เปนพราหมณในหมู 
พราหมณ .  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูไมรูเหลานั้น   จะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหง 
ความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงแลว 
แลอยู  ในทิฏฐิธรรมนี้  หาไดไม. 

 
(ปฏิปกขนัย  ฝายตรงขาม) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง 

ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  ชรามรณะ,  ยอมรูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  ยอมรูทั่วถึงซึ่ง 
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ทั้งยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงชรามรณะ; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  ชาติ,  ยอมรูถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ,  ยอมรูทั่วถึง 

ซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ,  ทั้งยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงชาติ; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  ภพ,  ยอมรูถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงภพ,  ยอมรูทั่วถึงซึ่ง 

ความดับไมเหลือแหงภพ,  ทั้งยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงภพ; 
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ยอมรูทั่วถึงซึ่งอุปทาน ,  ยอมรูถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปทาน,  ยอม  
รูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปทาน,  ทั้งยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงอุปทาน; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่งตัณหา,  ยอมรูถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงตัณหา,  ยอมรูทั่ว 

ถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงตัณหา,  ทั้งยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความ 
ดับไมเหลือแหงตัณหา; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  เวทนา,  ยอมรูถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา,  ยอมรูทั่ว 

ถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนา,  ทั้งยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความ 
ดับไมเหลือแหงเวทนา; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่งผัสสะ,  ยอมรูถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงผัสสะ,  ยอมรูทั่วถึง 

ซึ่งความดับไมเหลือแหงผัสสะ,  ทั้งยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงผัสสะ; 

 
ยอมรูทั่วถึงซ่ึงสฬายตนะ,  ยอมรูถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ,  

ยอมรูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ,  ทั้งยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตว 
ใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่งนามรูป,  ยอมรูถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงนามรูป,  ยอมรู 

ทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงนามรูป,  ทั้งยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงนามรูป; 
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ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  วิญญาณ,  ยอมรูถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ,  ยอมรู 
ทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงวิญญาณ,  ทั้งยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ; 

 
ยอมรูทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลาย,  ยอมรูถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  

ยอมรูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ทั้งยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวให 
ลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร; 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมเปนผูควรไดรับ 

การสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวาเปนพราหมณใน 
หมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําใหแจงซึ่งประโยชน 
แหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญาอันยิ่ ง 
เอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐิธรรมนี้  ไดโดยแท,  ดังนี้  แล. 

 
หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  ยั งมี สูต รอี ก สูตรหนึ่ ง   (สูต รที่   ๙  ทสพลวรรค 

นิทานสังยุตต   นิทาน.สฺ .  ๑๖/๕๓/๙๔.)  มี เนื้อความเหมือนกับสูตรขางบนนี้ทุกประการ  ผิด 
กันแตเพียงสูตรนี้ ใชคําวา  "ปชานาติ   (รูทั่วถึง)"  สูตรโนนใชคําวา  "ปริชานาติ   (รูรอบคอบ)";  
สําหรับการรูปฏิจจสมุปบาท. 

และยั งมี สู ตรอี กสู ตรหนึ่ ง  (สู ตรที่   ๔  อาหารวรรค   นิ ทานสั งยุ ตต   นิ ทาน .สํ .  
๑๖/๑๙/๔๐.)มีใจความเหมือนสูตรขางบนนี้ทุกประการ  ผิดกันแต เพียงวา  ทรงใชอักษรให 
มากขึ้น.  ตัวอยางเชนแทนที่จะตรัสวา  "ชรามรณะ,  เหตุ เกิดชรามรณะ,  ความดับชรามรณะ,  
ทางใหถึงความดับชรามรณะ",  ตรง  ๆ  ดังนี้ ;  แต ได ใชคําวา  ธรรมขึ้นมากอน   วา  "ธรรม ,  
เหตุ เกิดธรรม,  ความดับธรรม,  ทางใหถึงความดับธรรม",  แลวจึงขยายความทีหลังให เห็น 
ได ว า   สิ ่งที ่เร ียกว าธรรมนั ้นค ือชรามรณะ   ชาต ิ  ภพ ....กระทั ่งถ ึง ....ว ิญญาณ   ส ังขาร ;  
โดยตร ัสว า   "....ไม รู ทั ่วถ ึงธรรมเหล านี ้,  เหต ุเก ิดธรรม เหล านี ้,  ความด ับธรรม เหล านี ้,  
ทางให ถ ึงความด ับธรรม เหล านี ้;  ไม รู ทั ่วถ ึงธรรม เหล าไหน ,  เหต ุเก ิดธรรมเหล าไหน ,  
ความดับธรรมเหลาไหน ,  ทางใหถึงความดับธรรมเหลาไหน?  ไม รูทั่วถึงชรามรณะ ,  เหต ุ
เกิดชรามรณะ,  ความดับชรามรณะ,  ทางใหถึงความดับชรามรณะ;"  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๓๙๘ 

เชนนี้ เรื่อยไปทุกอาการของปฏิจจสมุปบาท  จึงถึงอาการที่  ๑๑  คือสังขาร;  แลวสรุปรวม 
ดวยคําวาธรรมอีกครั้งวา  "ไม รูทั่วถึงธรรมเหลานี้ ,  เหตุเกิดธรรมเหลานี้ ,  ความดับธรรม 
เหลานี้,  ทางใหถึงความดับธรรมเหลานี้;"  สวนความนอกนี้ทั้งตอนตนและตอนทายเหมือน 
กับเนื้อความของสูตรขางบนนั้นทุกประการ.  แมในฝายปฏิปกขนัยหรือนัยตรงกันขาม  ก็ได 
ตรัสโดยนัยะดังที่กลาวมานี้  หากแตวาเปนปฏิปกขนัยเทานั้น.  การที่ทรงแสดงโดยยกธรรม 
ขึ้นมากอนเชนนี้  ดูคลาย  ๆ  กับวาประสงคจะใหเขาใจวาทุกส่ิงทุกอยางไมวาอะไร  เรียกวา " 
ธรรม"  คําเดียวไดทั้งนั้น. 
 

เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 
ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูชรามรณะโดยนัยสี่๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่งยอม 

ไมรูทั่วถึงซึ่ง  ชรามรณะ,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  ยอมไมรูทั่ว 
ถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะ  หรือพราหมณเหลานั้น 
มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการ  สมมติวา 
เปนพราหมณในหมู พราหมณ.อีกอยางหนึ ่ง  บุคคลผูไมรู เหลานั ้น  จะทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนแหง  ความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  หาไดไม. 

 
(ปฏิปกขนัย) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนวาสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง 

ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  ชรามรณะ,  ยอมรูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  ยอมรูทั่วถึง 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑  สมณพราหมณวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕๘/๓๐๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๓๙๙วาดวยโทษและอานิสงสเกี่ยวกับปฏิจจฯ 

ซึ่งความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความ 
ดับไมเหลือแหงชรามรณะ;  ดูกอน  ภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอม 
เปนผูควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  ยอม  เปนผูควรไดรับการสมมติวา 
เปนพราหมณในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําให 
แจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณดวยปญญา 
อันยิ่งเองเขาถึงแลวแลอยูในทิฏฐธรรมนี้ไดโดยแท,ดังนี้แล   
 

เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 
ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูชาติโดยนัยสี่๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่งยอม 

ไม รูทั่วถึงซึ่งชาติ   ,ยอมไม รูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ,  ยอมไม รูทั่วถึง  ซึ่ง 
ความดับไมเหลือแหงชาติ,ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงชาติ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!สมณะ  หรือพราหมณ  เหลานั้น  มิใชผูที่ควร 
ไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการ  สมมติวาเปนพราหมณ 
ในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูไมรูเหลานั้น  จะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหง 
ความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้ 
หาไดไม. 

(ตอนี้ไป  เปนปฏิปกขนัย  ฝายตรงขาม) 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒  สมณพราหมณวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕๘/๓๐๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๔๐๐ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  ชาติ,  ยอมรูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ,  ยอมรูทั่วถึงซึ่งความ 
ดับไมเหลือแหงชาติ,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง 
ชาติ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือ  พราหมณเหลานั้น  ยอมเปนผูควรไดรับการ 
สมมติวาเปนสมณะ  ในหมูสมณะยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหง 
ความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึงแลว 
แลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  ไดโดยแท,  ดังนี้แล   

 
เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 

ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูภพโดยนัยสี่๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่งยอมไมรู 

ทั่วถึง  ซึ่งภพ,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงภพ,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งความ 
ดับไมเหลือแหงภพ,  ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงภพ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!สมณะ  หรือพราหมณเหลานั้น  มิใชผูที่ควรไดรับ 
การสมมติวาเปนสมณะ  ในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวาเปนพราหมณใน 
หมูพราหมณ.อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูไมรูเหลานั้น  จะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความ 
เปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ   เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้ 
หาไดไม. 

(ตอนี้ไป  เปนปฏิปกขนัย  ฝายตรงขาม) 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๓  สมณพราหมณวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕๘/๓๐๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๔๐๑วาดวยโทษและอานิสงสเกี่ยวกับปฏิจจฯ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมรูทั่วถึงซึ่งภพ ,  ยอมรูทั่วถึงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงภพ ,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งความ  
ดับไมเหลือแหงภพ,ยอมรูทั่วถึงซึ่งขอ  ปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง 
ภพ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมเปนผูควรไดรับการ 
สมมติวาเปนสมณะ  ในหมูสมณะ  ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหง 
ความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึงแลว 
แลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  ไดโดยแท,  ดังนี้แล   

 
เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 

ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูอุปาทานโดยนัยสี่๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอม 

ไมรูทั่วถึง  ซึ่งอุปาทาน  , ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปาทาน,  ยอมไมรูทั่วถึง 
ซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปาทาน,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวา 
เปนพราหมณในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูไมรูเหลานั้น  จะทําใหแจงซึ่ง 
ประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  เขาถึงแลวแลอยู 
ในทิฏฐธรรมนี้  หาไดไม. 

 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒  สมณพราหมณวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕๘/๓๐๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๔๐๒ 

(ตอนี้ไป  เปนปฏิปกขนัย  ฝายตรงขาม) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งอุปาทาน,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปาทาน,  ยอมรูทั่วถึง 
ซึ่งความดับไมเหลือแหงอุปาทาน,ยอมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงอุปาทาน;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือ  พราหมณเหลานั้นยอม 
เปนผูควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะ  ในหมูสมณะ  ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวา 
เปนพราหมณในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  ไดโดยแท,  ดังนี้แล   

 
เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 

ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูตัณหาโดยนัยสี่๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่งยอม 

ไมรูทั่วถึง  ซึ่งตัณหา,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงตัณหา,  ยอมไมรูทั่วถึง 
ซึ่งความดับไมเหลือแหงตัณหา,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงตัณหา;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  มิใชผูที่ 
ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวาเปน 
พราหมณ  ในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูไมรูเหลานั้น  จะทําใหแจงซึ่ง 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๕  สมณพราหมณวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕๘/๓๐๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  หาไดไม. 

 
(ตอนี้ไป  เปนปฏิปกขนัย  ฝายตรงขาม) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง 

ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งตัณหา,  ยอมรูทั่วถึง ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงตัณหา,  ยอมรูทั่วถึงซึ่งความ 
ดับไมเหลือแหงตัณหา,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงตัณหา;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมเปนผูควรได 
รับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวาเปนพราหมณ 
ในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําใหแจงซึ่งประโยชน 
แหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึง 
แลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  ไดโดยแท,  ดังนี้แล   

 
เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 

ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูเวทนาโดยนัยสี่๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่งยอม 

ไมรูทั่วถึง  ซึ่งเวทนา,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา,  ยอมไมรูทั่วถึง 
ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนา,ยอมไมรูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๖  สมณพราหมณวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕๘/๓๐๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ไมเหลือแหงเวทนา;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  มิใชผู  
ที่ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวา 
เปนพราหมณในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูไมรูเหลานั้น  จะทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  หาไดไม. 
 

(ตอนี้ไป  เปนปฏิปกขนัย  ฝายตรงขาม) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมรูทั ่วถ ึง  ซึ ่งเวทนา,  ยอมรูทั ่วถ ึง  ซึ ่งเหตุใหเก ิดขึ ้นแหงเวทนา,  ยอมรูทั ่วถ ึง 
ซึ่งความดับไมเหลือแหงเวทนา,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงเวทนา;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมเปน 
ผูควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวา 
เปนพราหมณในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  ไดโดยแท,  ดังนี้  แล   

 
เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 

ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูผัสสะโดยนัยสี่๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่งยอม 

ไมรูทั่วถึง  ซึ่งผัสสะ,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงผัสสะ,  ยอมไมรูทั่วถึง 
 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๗  สมณพราหมณวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕๘/๓๐๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๔๐๕วาดวยโทษและอานิสงสเกี่ยวกับปฏิจจฯ 

ซึ่งความดับไมเหลือแหงผัสสะ,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความ 
ดับไมเหลือแหงผัสสะ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  มิใชผูที่ 
ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวาเปน 
พราหมณในหมูพราหมณ .  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูไมรูเหลานั้น  จะทําใหแจงซึ่ง 
ประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญาอันยิ่ง 
เอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  หาไดไม. 
 

(ตอนี้ไป  เปนปฏิปกขนัย  ฝายตรงขาม) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่งยอม 
รู ทั ่วถึง  ซึ ่งผัสสะ,  ยอมรูทั ่วถึงซึ ่งเหตุใหเก ิดขึ ้นแหงผัสสะ,  ยอมรูทั ่วถึงซึ ่งความ 
ดับไมเหลือแหงผัสสะ,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงผัสสะ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณ  เหลานั้นยอมเปนผูควรไดรับ 
การสมมติวาเปนสมณะ  ในหมูสมณะ  ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวาเปน  พราหมณ- 
ในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําใหแจงซึ่งประโยชน 
แหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึง 
แลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  ไดโดยแท,  ดังนี้ แล   

 
เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 

ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูสฬายตนะโดยนัยสี่๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไม 

รูทั่วถึง  ซึ่งสฬายตนะ,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ,  ยอมไมรูทั่วถึง 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๘  สมณพราหมณวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕๘/๓๐๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ซึ่งความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวา 
เปนพราหมณ  ในหมูพราหมณ.อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูไมรูเหลานั้น  จะทําใหแจงซึ่ง 
ประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้หาไดไม. 
 

(ตอนี้ไป  เปนปฏิปกขนัย  ฝายตรงขาม) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมรูทั่วถึง  ซ่ึงสฬายตนะ,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ,  ยอมรูทั่วถึง 
ซึ่งความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความ 
ดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอม 
เปนผูควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวา 
เปนพราหมณในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้ได  โดยแท,  ดังนี้ แล   

 
เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 

ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูนามรูปโดยนัยสี่๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไม 

รูทั่วถึง  ซึ่งนามรูป,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงนามรูป,  ยอมไมรูทั่วถึง 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๙  สมณพราหมณวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕๙/๓๐๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ซึ่งความดับไมเหลือแหงนามรูป,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความ 
ดับไมเหลือแหงนามรูป;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  มิใชผูที่ 
ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะ ในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูไมรูเหลานั้น  จะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความ 
เปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู 
ในทิฏฐธรรมนี้หาไดไม. 

(ปฏิปกขนัย) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมรูทั่วถึง  ซึ่ง นามรูป,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงนามรูป,  ยอมรูทั่วถึง 
ซึ่งความดับไมเหลือแหงนามรูป,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงนามรูป;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมเปนผู 
ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวาเปน 
พราหมณในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนแหงความ  เปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่ง 
เองเขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  ไดโดยแท,  ดังนี้  แล   

 
เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 

ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูวิญญาณโดยนัยสี่๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไม 

รูทั่วถึง  ซึ่งวิญญาณ,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ,  ยอมไมรูทั่วถึง 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  สมณพราหมณวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕๙/๓๐๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ซึ่งความดับไมเหลือแหงวิญญาณ,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความ 
ดับไมเหลือแหงวิญญาณ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!สมณะหรือ  พราหมณเหลานั้น  มิใชผูที่ 
ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวา  เปน 
พราหมณในหมูพราหมณ . อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูไมรูเหลานั้น   จะทําใหแจงซึ่ง 
ประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอัน 
ยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  หาไดไม. 
 

(ปฏิปกขนัย) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมรูทั่วถึงซึ่ง  วิญญาณ,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ,  ยอมรูทั่วถึง 
ซึ่งความดับไมเหลือแหงวิญญาณ,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ 
ไมเหลือแหงวิญญาณ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมเปนผู 
ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะ ในหมูสมณะ  ยอมเปนผูควรไดรับการสมมติวาเปน 
พราหมณในหมูพราหมณ.  อีกอยางหน่ึง บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนแหงความ  เปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้ได  โดยแท,  ดังนี้ แล   

 
เปนสมณะหรือไมเปนสมณะ 

ข้ึนอยูกับการรูหรือไมรูสังขารโดยนัยสี่๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอม 

ไมรูทั่วถึง ซึ่งสังขาร,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  ยอมไม 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๑๑  สมณพราหมณวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕๙/๓๐๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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รูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ยอมไมรูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุ 
ถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  มิใชผูที่ควรไดรับการสมมติวา 
เปนพราหมณในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูไมรูเหลานั้น  จะทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  เขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้  หาไดไม. 
 

(ปฏิปกขนัย) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  เหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมรูทั่วถึง ซึ่ง สังขารทั้งหลาย,  ยอมรูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  ยอมรูทั่วถึง 
ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ยอมรูทั่วถึงซึ่งขอ  ปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความ 
ดับไมเหลือแหงสังขาร;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมเปน 
ผูควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  ยอมเปนผูควรไดรับ  การสมมติวาเปน 
พราหมณในหมูพราหมณ.  อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูรูทั่วถึงเหลานั้น  ยอมทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญา 
อันยิ่งเองเขาถึงแลวแลอยู  ในทิฏฐธรรมนี้ได  โดยแท,ดังนี้แล   

 
ควบคุมรากฐานแหงปฏิจจสมุปบาทจึงเกิดสุข๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ผัสสายตนะทั้งหลาย  ๖  อยางเหลานี้  อันบุคคลฝกแลว 

คุมครองแลว  รักษาแลว  สํารวมระวังแลว  ยอมเปนสิ่งนํามาอยางยิ่งซึ่งสุข 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑  ฉฬวรรค  สฬา.สํ.  ๑๘/๘๘/๑๒๙. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ผัสสายตนะทั้งหลาย  ๖  อยาง  นั้นเปนอยางไรเลา?  
หกอยาง  นั้นคือ:- 

 
ผัสสายตนะ  คือจักษุ    (ตา)  ...ฯลฯ...  ...นํามาอยางยิ่งซึ่งสุข; 
ผัสสายตนะ  คือโสตะ    (หู)  ...ฯลฯ...  ...นํามาอยางยิ่งซึ่งสุข; 
ผัสสายตนะ  คือฆานะ  (จมูก)...ฯลฯ...  ...นํามาอยางยิ่งซึ่งสุข; 
ผัสสายตนะ  คือชิวหา  (ลิ้น)  ...ฯลฯ...  ...นํามาอยางยิ่งซึ่งสุข; 
ผัสสายตนะ  คือกายะ  (กาย)...ฯลฯ...  ...นํามาอยางยิ่งซึ่งสุข; 
ผัสสายตนะ  คือมนะ    (ใจ)  ...ฯลฯ...  ...นํามาอยางยิ่งซึ่งสุข; 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ผัสสายตนะทั้งหลาย  ๖  อยางเหลานี้แล  อันบุคคล 
ฝกแลว  คุมครองแลว  รักษาแลว  สํารวมระวังแลว  ยอมเปนสิ่งนํามาอยางยิ่งซึ่งสุข. 

หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นวา  ผัสสายตนะเหลานี ้
เปนรากฐานหรือตนเงื่อนของปฏิจจสมุปบาททางฝายการปฏิบัติ  ดังพระบาลีวา  "เพราะอาศัย 
ตาดวยรูปทั้งหลายดวย  จึงเกิดจักขุวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการนั้น 
คือผ ัสสะ ;  เพราะม ีผ ัสสะเป นป จจ ัย   จึงม ีเวทนา ;  ...ฯลฯ ..."ดังนี ้เป นต น .  เพราะฉะนั ้น 
การควบคุมผัสสายตนะ  ก็คือการควบคุมการเกิดแหงปฏิจจสมุปทานนั่นเอง  จึงเปนสุข   

 
ปฏิจจสมุปบาทอาการหนึ่ง  (นันทิใหเกิดทุกข) 

ถาเห็นแลวทําใหหยุดความมั่นหมายในสิ่งทั้งปวง๑ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในโลกนี้  ปุถุชนผูไมมีการสดับ  ไมเห็นพระอริยเจา 
ทั้งหลาย  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ไมไดรับการแนะนําในธรรมของพระอริยเจา, 

                                                
๑มูลปริยายสูตร  ม.ม.๑๒/๑/๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ โคนพญาไมสาละ  ในปาสุภควัน  ใกลเมือง  
อุกกัฏฐะ.ขอความที่แสดงใหเห็นวา  ปฏิจจสมุปบาทอาการที่มีความสําคัญในการละความมั่นหมายทุกชนิด 
ตามหัวขอขางบนนี้  นั้น  มีอยูในตอนที่จะจบขอความแหงหัวขอนี้ที่เดียว.  ขอใหสังเกตดู  มิฉะนั้นจะเขาใจ 
ไมได  วาใจความของเรื่องอยูที่ตรงไหน, 
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ไมเห็นสัปบุรุษท้ังหลาย  ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  ไมไดรับการแนะนําในธรรมของ 
สัปบุรุษ.  บุถุชน  นั้น  :- 
 

(๑)  ยอมรูสึกซึ่ง  ดิน  โดยความเปนดิน;  ครั้นรูสึกซึ่งดินโดยความเปน 
ดินแลว  ยอมสําคัญมั่นหมายซ่ึงดิน;  ยอมสําคัญมั่นหมายในดิน;  ยอมสําคัญมั่นหมาย 
โดยความเปนดิน;  ยอมสําคัญมั่นหมายวา  ดินของเรา;  ยอมเพลินอยางยิ่งซ่ึงดิน.  
ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ขอน้ันเรากลาววา  เพราะดินเปนสิ่งที่ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดย 
รอบแลว. 

(๒)๑ยอมรูสึกซึ่ง  น้ํา  ...ฯลฯ...ฯลฯ...ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 
(๓)  ยอมรูสึกซึ่ง  ไฟ  ...ฯลฯ...ฯลฯ...ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 
(๔)  ยอมรูสึกซึ่ง  ลม  ...ฯลฯ...ฯลฯ...ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 
(๕)  ยอมรูสึกซึ่ง  ภูตสัตวทั้งหลาย  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 

ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 
(๖)  ยอมรูสึกซึ่ง  เทพทั้งหลาย  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 

ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 
(๗)  ยอมรูสึกซึ่ง  ปชาบดี  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 

ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 
(๘)  ยอมรูสึกซึ่ง  พรหม  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 

ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 
 
 
 
 
 

                                                
๑การละ...ฯลฯ...ไวอยางนี้  หมายความวา  ใหเติมขอความใหเต็ม  เชนเดียวกับขอบน,  ทุกขอไป :  
เพื่อประหยัดการอาน,และหนากระดาษ 
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(๙)  ยอมรูสึกซึ่ง  อาภัสสรพรหมทั้งหลาย  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๑๐)  ยอมรูสึกซึ่ง  สุภกิณหพรหมทั้งหลาย...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๑๑)  ยอมรูสึกซึ่ง  เวหัปผลพรหมทั้งหาลย  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๑๒)  ยอมรูสึกซึ่ง  อภิภู...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๑๓)  ยอมรูสึกซึ่ง  อากาสานัญจายตนะ  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๑๔)  ยอมรูสึกซึ่ง  วิญญาณณัญจายตนะ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๑๕)  ยอมรูสึกซึ่ง  อากิญจัญญายตนะ  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๑๖)  ยอมรูสึกซึ่ง  เนวสัญญานาสัญญายตนะ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๑๗)  ยอมรูสึกซึ่ง  รูปที่เห็นแลว  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๑๘)  ยอมรูสึกซึ่ง  เสียงที่ไดฟงแลว...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๑๙)  ยอมรูสึกซึ่ง  สิ่งที่รูสึกแลว  (ทางจมูก,ลิ้น,ผิวกาย)...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๒๐)  ยอมรูสึกซึ่ง  สิ่งที่รูแจงแลว  (ทางมโนวิญญาณ)...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 
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(๒๑)  ยอมรูสึกซึ่ง  เอกภาวะ  (เอกตฺตํ)  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๒๒)  ยอมรูสึกซึ่ง  นานาภาวะ  (นานตฺตํ)...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๒๓)  ยอมรูสึกซึ่ง  สรรพภาวะ  (สพฺพํ)...ฯลฯ...ฯลฯ... 
ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

(๒๔)  ยอมรูสึกซึ่ง  นิพพาน  โดยความเปนนิพพาน;  ครั้นรูสึกซึ่งนิพพาน 
โดยความเปนนิพพานแลว  ยอมสําคัญมั่นหมายซ่ึงนิพพาน;  ยอมสําคัญมั่นหมายใน 
นิพพาน;  ยอมสําคัญมั่นหมายโดยความเปนนิพพาน;  ยอมสําคัญมั่นหมายวา นิพพาน 
ของเรา;  ยอมเพลินอยางยิ ่งซึ ่งน ิพพาน .  ขอนั ้นเพราะเหตุไรเล า?  ขอนั ้นเรา 
กลาววา  เพราะนิพพานเปนสิ่งที่ปุถุชนนั้น  มิไดรูโดยรอบแลว. 

 
(เครื่องกําหนดภูมิของปุถุชน  เปนปฐมนัย  จบแลว) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนวา  ภิกษุใด  ยังเปนเสขะอยู  มีความประสงค 

แหงใจ  (อรหัตตผล)อันตนยังไมบรรลุแลว  ปรารถนาอยูซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ 
อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา;  ภิกษุนั้น  :- 

 
(๑)  ยอม  จะรูโดยยิ่งขึ้นไปซ่ึงดิน  โดยความเปนดิน;  คร้ันจะรูโดยยิ่งขึ้น 

ไปซึ่งดินโดยความเปนดินแลว  ยอม  จะไมสําคัญมั่นหมายซึ่งดิน;  ยอมจะไมสําคัญ 
มั่นหมายในดิน;  ยอมจะไมสําคัญมั่นหมายโดยความเปนดิน;  ยอมจะไมสําคัญ 
มั่นหมายวาดินของเรา;  ยอมจะไมเพลินอยางยิ่งซ่ึงดิน.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  
ขอน้ันเรากลาววา  เพราะดินเปนสิ่งที่พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ 
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(๒)๑ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  น้ํา  ...ฯลฯ...พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
(๓)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  ไฟ  ...ฯลฯ...พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
(๔)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  ลม  ...ฯลฯ...พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
(๕)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  ภูตสัตวทั้งหลาย  ...ฯลฯ... 

พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
(๖)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  เทพ ทั้งหลาย ...ฯลฯ... 

พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
(๗)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  ปชาบดี  ...ฯลฯ... 

พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
(๘)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  พรหม  ...ฯลฯ... 

พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
(๙)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  อาภัสสรพรหม  ทั้งหลาย  ...ฯลฯ... 

พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
(๑๐)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  สุภกิณหพรหม  ทั้งหลาย  ...ฯลฯ... 

พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
(๑๑)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  เวหัปผลพรหม  ทั้งหลาย  ...ฯลฯ... 

พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
(๑๒)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  อภิภู  ...ฯลฯ... 

พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
(๑๓)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  อากาสานัญจายตนะ  ...ฯลฯ... 

พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
 
 
 

                                                
๑ขอที่   (๑)เร่ืองดิน   และขอที่   (๒๔)เรื่องนิพพานมีขอความเต็มรูปเรื่องอยางไร  ในขอที่ (๒)ถึงขอที่ 
 (๒๓)ซึ่งละไวดวย...ฯลฯ...นั้น  พึงเพิ่มขอความใหเต็ม  อยางเดียวกัน. 
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(๑๔)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  วิญญาณัญจายตนะ  ...ฯลฯ... 
พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 

(๑๕)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  อากิญจัญญายตนะ  ...ฯลฯ... 
พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 

(๑๖)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ...ฯลฯ... 
พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 

(๑๗)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  รูปที่เห็นแลว  ...ฯลฯ... 
พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 

(๑๘)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  เสียงที่ไดฟงแลว  ...ฯลฯ... 
พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 

(๑๙)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  สิ่งที่รูสึกแลว  (ทางจมูก,ลิ้น,ผิวกาย)  ...ฯลฯ... 
พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 

(๒๐)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  สิ่งที่รูแจงแลว  (ทางมโนวิญญาณ)  ...ฯลฯ... 
พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 

(๒๑)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  เอกภาวะ  (เอกตฺตํ)  ...ฯลฯ... 
พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 

(๒๒)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  นานาภาวะ  (นานตฺตํ)  ...ฯลฯ... 
พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 

(๒๓)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่ง  สรรพภาวะ  (สพฺพํ)  ...ฯลฯ... 
พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 

(๒๔)  ยอมจะรูโดยยิ่งขึ้นไปซึ่งนิพพาน  โดยความเปนนิพพาน;  ครั้นจะรู 
โดยยิ่งขึ้นไปซึ่งนิพพานโดยความเปนนิพพานแลว  ยอมจะไมสําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน;  
ยอมจะไมสําคัญมั่นหมายในนิพพาน;  ยอมจะไมสําคัญมั่นหมายโดยความเปน 
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นิพพาน;  ยอมจะไมสําคัญมั่นหมายวานิพพานของเรา;  ยอมจะไมเพลินอยางยิ่ง 
ซ่ึงนิพพาน.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ขอนั้นเรากลาววา  เพราะนิพพานเปนสิ่งที่ 
พระเสขะนั้น  จะพึงรูไดโดยรอบ. 
 

(เครื่องกําหนดภูมิ  ของเสขบุคคล  เปนทุติยนัย  จบแลว) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ฝายภิกษุใด  เปนพระอรหันต  ผูมีอาสวะสิ้นแลว 
อยูจบพรหมจรรย  ทํากิจท่ีตองทําสําเร็จแลว  มีภาระอันปลงลงแลว  มีประโยชนของตน 
อันตามบรรลุถึงแลว  มีสังโยชนในภพสิ้นไปรอบแลว  เปนผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ;  
ภิกษุแมนั้น  :- 

 
(๑)  ยอมรูชัดแจงซ่ึงดิน  โดยความเปนดิน;  คร้ันรูชัดแจงซึ่งดินโดยความ 

เปนดินแลว  ยอมไมสําคัญมั่นหมายซึ่งดิน;  ยอมไมสําคัญมั่นหมายในดิน;  ยอม 
ไมสําคัญมั่นหมายโดยความเปนดิน;  ยอมไมสําคัญมั่นหมายวาดินของเรา;  ยอม 
ไม เพลินอยางยิ่งซึ่งดิน.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ขอน้ันเรากลาววา  เพราะดิน 
เปนสิ่งที่พระขีณาสพนั้น  ไดรูโดยรอบแลว;  ...และเพราะวา  ความเปนผูมีราคะไป 
ปราศแลว  ยอมมีแกพระขีณาสพนั้น  เพราะความสิ้นไปแหงราคะ;  ...ความเปนผูมี 
โทสะไปปราศแลว  ยอมมีแกพระขีณาสพนั้น  เพราะความสิ้นไปแหงโทสะ;  ...ความ 
เปนผูมีโมหะไปปราศแลว  ยอมมีแกพระขีณาสพนั้น  เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 

 
(๒)๑ ยอมรูชัดแจงซึ่ง  น้ํา  ...ฯลฯ...ฯลฯ...เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๓)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  ไฟ  ...ฯลฯ...ฯลฯ...เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
 
 

                                                
๑ขอที่  (๑)  เรื่องดิน  และขอที่  (๒๔)  มีขอความเต็มรูปเรื่องอยางไร  ในขอที่  (๒)  ถึงขอที่(๒๓)  ซึ่งละ
ไวดวย...ฯลฯ...นั้น  พึงเพิ่มขอความใหเต็ม  อยางเดียวกัน. 
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(๔)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  ลม  ...ฯลฯ...ฯลฯ...เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๕)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  ภูตสัตวทั้งหลาย  ...ฯลฯ...ฯลฯ...เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๖)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  เทพทั้งหลาย  ...ฯลฯ...ฯลฯ...เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๗)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  ปชาบดี  ...ฯลฯ...ฯลฯ...เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๘)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  พรหม  ...ฯลฯ...ฯลฯ...เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๙)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  อาภัสสรพรหม  ทั้งหลาย  ...ฯลฯ... 

เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๑๐)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  สุภกิณหพรหมทั้งหลาย  ...ฯลฯ... 

เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๑๑)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  เวหัปผลพรหมทั้งหลาย  ...ฯลฯ... 

เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๑๒)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  อภิภู  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 

เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๑๓)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  อากาสานัญจายตะ  ...ฯลฯ... 

เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๑๔)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  วิญญาณัญจายตนะ...ฯลฯ...ฯลฯ... 

เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๑๕)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  อากิญจัญญายตนะ...ฯลฯ...ฯลฯ... 

เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๑๖)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ...ฯลฯ... 

เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๑๗)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  รูปที่เห็นแลว  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 

เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
(๑๘)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  เสียงที่ไดฟงแลว...ฯลฯ...ฯลฯ... 

เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๔๑๘ 

(๑๙)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  สิ่งที่รูสึกแลว  (ทางจมูก,ลิ้น,ผิวกาย)...ฯลฯ... 
เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 

(๒๐)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  สิ่งที่รูแจงแลว  (ทางมโนวิญญาณ)...ฯลฯ... 
เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 

(๒๑)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  เอกภาวะ  (เอกตฺตํ)  ...ฯลฯ... 
เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 

(๒๒)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  นานาภาวะ  (นานตฺตํ)  ...ฯลฯ... 
เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 

(๒๓)  ยอมรูชัดแจงซึ่ง  สรรพภาวะ  (สพฺพํ)  ...ฯลฯ... 
เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 

(๒๔)  ยอมรูชัดแจงซึ่งนิพพาน  โดยความเปนนิพพาน;  ครั้งรูชัดแจงซึ่งนิพพาน 
โดยความเปนนิพพานแลว  ยอม  ไมสําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน;  ยอมไมสําคัญ 
มั่นหมายในนิพพาน;  ยอม ไมสําคัญมั่นหมายโดยความเปนนิพพาน ;  ยอม 
ไมสําคัญมั่นหมายวานิพพานของเรา;  ยอมไมเพลินอยางซ่ึงนิพพาน.  ขอน้ัน 
เพราะเหตุไรเลา?  ขอน้ันเรากลาววา  เพราะนิพพานเปนสิ่งที่พระขีณาสพนั้น  ไดรู 
โดยรอบแลว;  ...และเพราะวา  ความเปนผูราคะไปปราศแลว  ยอมมีแกพระขีณาสพ 
นั ้น   เพราะความสิ ้นไปแหงราคะ;...ความเปนผู ม ีโทสะไปปราศแลว  ยอมมีแก 
พระขีณาสพนั้น  เพราะความสิ้นไปแหงโทสะ;  ...ความเปนผูมีโมหะไปปราศแลว 
ยอมมีแกพระขีณาสพนั้น  เพราะความสิ้นไปแหงโมหะ. 

 
(เครื่องกําหนดภูมิ  ของอเสขบุคคล  เปนตติย-ฉัฏฐนัย  จบแลว) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  แม  ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ก็  :- 
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(๑)  ยอมรูชัดแจงซ่ึงดิน   โดยความเปนดิน ;  ครั้งรูชัดแจงซึ่งดิน  โดย 
ความเปนดินแลว  ยอม  ไมสําคัญมั่นหมายในดิน;  ยอม  ไมสําคัญมั่นหมายในดิน;  
ยอม  ไมสําคัญมั่นหมายโดยความเปนดิน;  ยอม ไมสําคัญมั่นหมายวาดินของเรา;  
ยอม  ไมเพลินอยางยิ่งซ่ึงดิน.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ขอน้ันเรากลาววา  เพราะดินนั้น 
เปนสิ่งที่ตถาคตไดรูโดยรอบแลว;  ...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และขอนั้นเรากลาววา 
เพราะรูแจง  (โดยนัยแหงปฏิจจสมุปบาท  ขอนี้)  วา  นันทิ  เปนมูลแหงความทุกข;  เพราะ 
มีภพ  จึงมีชาติ;  ชรามรณะ  ยอมมี  แกสัตวผู เกิดแลว;  ดังนี ้;  เพราะเหตุนั ้น 
ในเรื่องนี้  ตถาคตจึงชื่อวาผูตรัสพรอมเฉพาะแลว  ซึ่งอนุตตรสัมมสัมโพธิญาณ  เพราะ 
ความสิ้นไปแหงตัณหาทั้งหลาย,  เพราะความสํารอกไมเหลือ,  เพราะความดับไมเหลือ,  
เพราะความสลัดทิ้ง,  เพราะความสลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้. 

(๒)๑  ยอมรูชัดแจงซึ่งน้ํา  ...ฯลฯ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้. 
(๓)  ยอมรูชัดแจงซึ่งไฟ  ...ฯลฯ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้. 
(๔)  ยอมรูชัดแจงซึ่งลม  ...ฯลฯ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้. 
(๕)  ยอมรูชัดแจงซึ่งภูตสัตวทั้งหลาย  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้.   
(๖)  ยอมรูชัดแจงซึ่งเทพทั้งหลาย  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้. 
(๗)  ยอมรูชัดแจงซ่ึงปชาบดี  ...ฯลฯ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้. 
(๘)  ยอมรูชัดแจงซึ่งพรหม  ...ฯลฯ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้. 
(๙)  ยอมรูชัดแจงซึ่งอาภัสสรพรหมทั้งหลาย  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง; ดังนี้. 

 
 
 
 
 

                                                
๑ขอที่   (๑)  เร่ืองดิน  และขอที่   (๒๔)  เร่ืองนิพพาน  มีขอความเต็มรูปเรื่องอยางไร  ในขอที่   (๒)  ถึงขอที่ 
 (๒๓)  ซึ่งละไวดวย...ฯลฯ...นั้น  พึงเพิ่มขอความใหเต็ม  อยางเดียวกัน.   
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(๑๐)  ยอมรูชัดแจงซึ่งสุภกิณหพรหมทั้งหลาย  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  
ดังนี้. 

(๑๑)  ยอมรูชัดแจงซึ่งเวปปผลพรหมทั้งหลาย  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  
ดังนี้. 

(๑๒)  ยอมรูชัดแจงซึ่งอภิภู  ...ฯลฯ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้. 
(๑๓)  ยอมรูชัดแจงซึ่งอากาสานัญจายตนะ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  

ดังนี้. 
(๑๔)  ยอมรูชัดแจงซึ่งวิญญณัญจายตนะ  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  

ดังนี้. 
(๑๕)  ยอมรูชัดแจงซึ่งอากิญจัญญยตนะ  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  

ดังนี้. 
(๑๖)  ยอมรูชัดแจงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการ 

ทั้งปวง;    ดังนี้. 
(๑๗)  ยอมรูชัดแจงซึ่งรูปที่เห็นแลว  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้. 
(๑๘)  ยอมรูชัดแจงซึ่งเสียงที่ไดฟงแลว  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  

ดังนี้. 
(๑๙)  ยอมรูชัดแจงซึ่งสิ่งที่ รูสึกแลว  (ทางจมูก,  ลิ้น,  ผิวกาย)  ...ฯลฯ...สลัดคืน 

โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้. 
(๒๐)  ยอมรูชัดแจงซึ่งสิ่งที่ รูแจงแลว  (ทางมโนวิญญาณ)  ...ฯลฯ...สลัดคืนโดย 

ประการทั้งปวง;  ดังนี้. 
(๒๑)  ยอมรูชัดแจงซึ่งเอกภาวะ(เอกตฺตํ)...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;  

ดังนี้. 
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(๒๒)  ยอมรูชัดแจงซึ่งนานาภาวะ  (นานตฺตํ)  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;ดังนี้. 
(๒๓)  ยอมรูชัดแจงซึ่งสรรพภาวะ  (สพฺพํ)  ...ฯลฯ...สลัดคืน  โดยประการทั้งปวง;ดังนี้. 
(๒๔)  ยอมรูชัดแจงซึ่งนิพพาน  โดยความเปนนิพพาน;  คร้ันรูชัดแจงซึ่งนิพพาน 

โดยความเปนนิพพานแลว  ยอมไมสําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน;  ยอมไมสําคัญมั่นหมาย 
ในนิพพาน ;  ยอมไมสําคัญมั ่นหมายโดยความเปนนิพพาน ;  ยอมไมสําคัญ 
มั่นหมายวานิพพานของเรา;  ยอมไมเพลินอยางยิ ่งซึ่งนิพพาน.  ขอนั้นเพราะ 
เหตุไรเลา?  ขอน้ันเรากลาววา  เพราะนิพพานนั้นเปนสิ่งที่ตถาคตไดรูโดยรอบแลว;  
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  และขอน้ันเรากลาววา  เพราะรูแจง  (โดยนัยแหงปฏิจจสมุปบาท  ขอนี้)  
วา  นันทิ  เปนมูลแหงความทูก;  เพราะมีภพ  จึงมีชาติ;  ชรามรณะ  ยอมมี 
แกสัตวผู เกิดแลว;  ดังนี้;  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องน้ี  ตถาคตจึงชื่อวาผูตรัสรูพรอม 
เฉพาะแลว  ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  เพราะความสิ้นไปแหงตัณหาทั้งหลาย,  เพราะ 
ความสํารอกไมเหลือ,  เพราะความดับไมเหลือ,  เพราะความสลัดทิ้ง,  เพราะความสลัดคืน 
โดยประการทั้งปวง;  ดังนี้. 

 
(เครื่องกําหนดภูมิ  ของพระศาสดา  เปนสัตตม-อัฏฐมนัย  จบแลว) 

 
หมายเหตุผูรวบรวม   :  ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  ขอความตามที่กลาว 

มาแลวทั้ งหมดขางบนนี้   มีความเปนปฏิจจสมุปบาท   หรืออิทัปปจจยตา  อยูในสวนลึก ,  
ตองพิจารณาอยางสุขุมจึงจะมองเห็น.ส่ิงแรกที่ สุดก็คือ  ธรรมทั้ง  ๒๔  ประการ  อันเปนที่ตั้ ง 
แหงอุปทาน  ของปุถุชน  ดังที่กลาวไวในสูตรนี้นั้น  ยกพระนิพพานเสียอยางเดียวแลว  ยอม 
กลาวไดวาลวนแตเปน  ปฏิจจสมุปปนนธรรม  โดยตรง.  สําหรับนิพพานนั้น  ถาหมายถึง 
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ทุกขนิโรธ  ก็ยังคงอยูในขอบเขตแหงอิทัปปจจยตา  หรือวาเปนปฏิจจสมุปบาทสวนนิโรธ 
วาระ  อยู นั ้นเอง.  ผู รวบรวมมีเจตนานําเอาสูตรนี ้มาแสดงไวในที ่นี ้  ดวยความมุ งหมาย 
ในการที่จะใหผูศึกษาทุกทาน  พิจารณากันอยางลึกซึ้งเชนนี้   อันจะมีผลทําใหเห็นความ 
ลึกซึ้งของสิ่งที่ เรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  สืบตอไปขาหนา.  สวนขอความที่ตรัสไวโดยเปด 
เผยถึงลักษณะแหงปฏิจจสมุปบาทในสูตรนี้  ก็ไดแกขอความตอนทายที่ตรัสวา  "นันทิ  เปน 
มูลแหงความทุกข,  เพราะมีภพ  จึงมีชาติ",  นั่นเอง.  แมจะกลาวแตโดยชื่อวานันทิ  ก็ยอม 
หมายถึงอวิชชา  ดวย  เพราะนันทิมาจากอวิชชา,  ปราศจากอวิชชาแลว  นันทิหรืออุปทาน 
ก็ตาม  ยอมมีขึ้นไมได,  นันทิหรืออุปทานนั้น  ยอมทําใหมีภพ  ซึ่งจะตองมีชาติชรามรณะ 
ตามมา  โดยไมมีที่สงสัย.  ดวยเหตุนี้ เอง  การนําเอาอาการของปฏิจจสมุปบาทมากลาว  แม 
เพียงอาการเดียว  ก็ยอมเปนการกลาวถึงปฏิจจสมุปทานทุกอาการอยูในตัว  โดยพฤตินัย 
หรือโดยอัตโนมัติ;  ดังนั้น  การรูแจงปฏิจจสมุปบาทเพียงอาการเดียว  แมโดยปริยายวา   
"นันทิ  เปนมูลแหงทุกข"  เทานั้น  ก็อาจจะสกัดกั้นเสียซึ่งการเกิดขึ้นแหงอุปทาน  ในธรรม 
ทั้งหลาย  ๒๔  ประการ  ดังที่กลาวแลวในสูตรนี้ ได  ตามสมควรแกความเปนปุถุชน,  ความ 
เปนพระเสขะ,  ความเปนพระอเสขะ,  และความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนที่ สุด.  ขอให 
พิจารณาดูใหดี  ๆ  ใหเห็นวา  ความลับแหงความเปนปฏิจจสมุปบาท  ยอมซอนอยูในกระแส 
ธรรมทั้งปวง  ทั้งที่เปนรูปธรรม  นาม  ธรรม  และธรรมเปนที่ดับแหงรูปและนาม  ทั้งสองนั้น. 
 
พอรูปฏิจจสมุปบาท  ก็หายตาบอดอยางกระทันหัน๑ 

 
ดูกอนมาคัณฑิยะ!  เปรียบเหมือนบุรุษตามืดบอดมาแตกําเนิด,  เขาจะมอง 

เห็นรูปท้ังหลาย  ที่มีสีดําหรือขาว  เขียวหรือเหลือง  แดงหรือขาว  ก็หาไม;  จะได 
เห็นที่อันเสมอหรือขรุขระ  ก็หาไม;  จะไดเห็นดวงดาว  หรือดวงจันทรและดวงอาทิตย 
ก็หาไม.  เขาไดฟงคําบอกเลาจากบุรุษผูมีตาดีวา  "ดูกอนทานผูเจริญ!  ผาขาวเนื้อดีนั้น 
เปนของงดงาม  ปราศจากมลทิน  เปนผาสะอาด  มีอยู(ในโลก)"  ดังนี้.  บุรุษตาบอดนั้น 
จะพึงเที่ยวแสวงหาผาขาวอยู.  ยังมีบุรุษผูหนึ่งลวงเขาดวยผาเนื้อเลวเปอนเขมาวา  "ดูกอน 
 
 
 

                                                
๑มาคัณฑิยสูตร  ม.ม.  ๑๓/๒๘๔/๒๙๐,  ตรัสแกมาคัณฑิยปริพพาชก  ที่กัมมาสทัมมนิคม  แควนกุรุ.   
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ทานผูเจริญ!  นี่!เปนผาขาวเนื้อดี,  เปนของงดงาม  ปราศจากมลทิน  เปนผาสะอาด,  
สําหรับทาน"  ดังนี้.  บุรุษตาบอดก็จะพึงรับผานั้น;  คร้ันรับแลวก็จะหม. 

 
ในกาลตอมา  มิตร  อมาตย  ญาติสาโลหิตของเขา  เชิญแพทยผาตัดผูชํานาญ 

มารักษา.  แพทยนั้น  พึงประกอบซึ่งเภสัชอันถายโทษในเบื้องบน  ถายโทษในเบื้องต่ํา 
ยาหยอด  ยากัดและยานัตถุ  เพราะอาศัยยานั้นเอง  เขากลายเปนผูมีจักษุดี;  พรอม 
กับการมีจักษุดีขึ้นนั้น,  เขายอมละความรักใครพอใจในผาเนื้อเลวเปอนเขมาเสียได;  
เขาจะพึงเปนอมิตร  เปนขาศึกผูหมายมั่น  ตอบุรุษผูลวงเขานั้น;  หรือถึงกับเขาใจเลย 
ไปวา  ควรจะปลงชีวิตเสียดวยความแคน,  โดยกลาววา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลายเอย!  
เราถูกบุรุษผูนี้คดโกง  หลอกลวง  ปลิ้นปลอน  ดวยผาเนื้อเลวเปอนเขมา  มานานหนักหนา 
แลว;  โดยหลอกเราวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้แลเปนผาขาวเนื้อดี   เปนของงดงาม 
ปราศจากมลทิน  เปนผาสะอาดสําหรับทาน'  ดังนี้";  อุปมานี้ฉันใด; 

 
ดูกอนมาคัณฑิยะ!  อุปไมยก็ฉันนั้น  :  เราแสดงธรรมแกทานวา  "อยางนี้ 

เป นความไมม ีโรค ;  อยางนี ้  เป นนิพพาน ",  ดังนี ้.  ทานจะรู จ ักความไมม ีโรค 
จะพึงเห็นนิพพานไดก็ตอเมื่อทานละความเพลิดเพลินและความกําหนัด  ในอุปาทาน 
ขันธหาเสียได  พรอมกับการเกิดขึ้นแหงธรรมจักษุของทานนั้น.  อนึ่ง  ความรูสึก 
จะพึงเกิดขึ้นแกทานวา  "ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลายเอย!  นานจริงหนอ  ที่เราถูกจิตนี้ 
คดโกง  หลอกลวง  ปลิ้นปลอก;  จึงเราเมื่อยึดถือ  ก็ยึดถือเอาแลว  ซึ่งรูป,  
ซ่ึงเวทนา,  ซ่ึงสัญญา,  ซ่ึงสังขาร,  และซึ่งวิญญาณ  นั่นเทียว  : 

 
เพราะความยึดถือ  (อุปาทาน)  ของเรานั้นเปนปจจัย  จึงมีภพ;   
เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ; 
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เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  : 

 
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี". 

ดังนี้. 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตวา   ปฏิจจสมุปบาทในกรณี นี้ 

แสดงอวิชชา  ดวยโวหารวา  "เราถูกจิตคดโกง  หลอกลวง",  จนยึดถือรูป   เวทนา   สัญญา   
สังขาร  และวิญญาณ .  การที่จะเกิดการยึดถือในขันธ เหลานี้ ได   จะตองมีอารมณมากระทบ 
ทางตาหรือหู เปนตนกอน  และมี   "อวิชชาสัมผัส"ในอารมณ นั้น,  จนมี เวทนา  ตัณหาอุปาทาน 
เกิดขึ้นยึดมั่นตอความรู สึกตาง  ๆ   ภายในใจ ;  โดยเฉพาะอยางยิ่ งยึดมั่นในอัสสาทะแหง 
เวทนานั้น  จึงกลายเปนยึดมั่นครบทั้ งหาอยาง  คือทั้ งรูป  เวทนาสัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ดั งที่ กล าวแล ว ;  หลังจากมี การยึดมั่ น   (อุปทาน )แล ว   ก็ มีภพ   ชาติ   จนถึ งที่ สุด ;นี้ เป น  
ปฏ ิจจสม ุปบาท   ตลอดทั ้งสาย ;  แต ต ัวอ ักษ รแสดงไว เพ ีย งสองสามอาการ ;  ผู ไม มี 
ความเขาใจอันถูกตองในเรื่องนี้  จะไมรูสึกวา  เปนปฏิจจสมุปบาททั้งสาย  ไดอยางไร.   

ครั้นละอุปาทานได   ทุกขดับไป   จึงรู สึกเหมือนกับหายตาบอดในทันใดนั้น 
เพราะวิชชาเกิดขึ้น  รู ส่ิงทั้ งหลายทั้ งปวงตามที่ เปนจริง;  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง  ก็คือรูปฏิจจ- 
สมุปบาททั้งฝายสมุทยวาระ  และนิโรธวาระ  ดวยยถาภูตสัมมัปปญญาของตนในขณะนั้น 
นั่นเอง. 

 
เพราะรูปฏิจจสมุปบาท 

จึงหมดความสงสัยเรื่องตัวตนทั้ง  ๓  กาล๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  ปฏิจจสมุปบาทนี้  และปฏิจจสมุปปนน- 
ธรรมเหลานี้  เปนสิ่งที่อริยสาวกเห็นชัดแลวดวยดี  ดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริง 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๓๑/๖๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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(ยถาภูตสัมมัปปญญา)  แลว  ขอน้ันเปนฐานะที่จักมีไมไดวา  ในกาลนั้น  อริยสาวกนั้นจัก
แลนไปสูทิฏฐิอันปรารภที่สุดในเบื้องตน  (ปุพพันตทิฏฐิ)  วา"ในกาลยืดยาวนานฝาย 
อดีต   เราไดมีแลวหรือหนอ ;  เราไมไดมีแลวหรือหนอ ;  เราได เปนอะไรแลวหนอ ;  
เราไดเปนอยางไรแลวหนอ;  เราเปนอะไรแลวจึงไดเปนอะไรอีกแลวหนอ";  ดังนี้ก็ดี;  
หรือวาอริยาสาวกนั้นจักแลนไปสูทิฏฐิอันปรารภที่สุดในเบ้ืองปลาย  (อปรันตทิฏฐิ)  วา  
"ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เราจักมีหรือไมหนอ;  เราจักไมมีหรือหนอ;  เราจัก 
เปนอะไรหนอ;  เราจักเปนอยางไรหนอ;  เราเปนอะไร  แลวจักเปนอะไรตอไปหนอ"; 
ดังนี้ก็ดี;  หรือวา  อริยสาวกนั้น  จักเปนผูมีความสงสัยเกี่ยวกับตน  ปรารภกาลอัน 
เปนปจจุบันในกาลนี้  วา  "เรามีอยูหรือหนอ;  เราไมมีอยูหรือหนอ;  เราเปนอะไร 
หนอ;  เราเปนอยางไรหนอ ;  สัตวนี้มาจากที่ ไหนแลวจักเปนผู ไปสูที่ ไหนอีกหนอ " ;  
ดังนี้:  ขอนี้ เปนฐานะที่จักมีไมได.  เพราะเหตุไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ี 
เปนฐานะที่จักมีไมได  เพราะเหตุวา  ปฏิจจสมุปบาทนี้  และปฏิจจสมุปปนนธรรม 
เหลานี้  เปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นเห็นชัดแลวดวยดี  ดวยปญญาอันชอบ  ตามที่เปน 
จริงนั่นเอง  ดังนี้. 

การรูเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
ทําใหหมดปญหาเกี่ยวกับขันธในอดีตและอนาคต๑ 
 
สกุลุทายิปริพพาชก  ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยเรื่องที่เขาเคยถามผูที่ปฏิญาณตัวเองวาเปน 

สัพพัญูสัพพทัสสาวีอยูทุกอริยาบถ  เมื่อหลายวันมาแลว  ถึงเรื่องอันปรารภขันธในอดีต  ผูตอบกลับตอบเถล 
ไถลไปเรื่องอื่น  แลวยังพาลโกรธเอาดวย  ทําใหเขาระลึกถึงพระผูมีพระภาคเจาวาคงทราบเรื่องนี้เปนแนนอน 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาสูอารามของเขา  จึงไดปรารภเรื่องนี้ขึ้น.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  :- 

 
 
 
 

                                                
๑จูฬสกุลทายิสูตร  ม.  ม,  ๑๓/๓๕๔/๓๗๑,  ตรัสแกสกุลทายิปริพพาชก ที่ปริพพาชการาม  เมืองราชคฤห. 
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ดูกอนอุทายิ!  ถาผูใดพึงระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดมีอยางตาง ๆ   
เปนเอนก  คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง  สองชาติ  สามชาติ  สี่ชาติ  หาชาติ,  สิบชาติ 
ยี่สิบชาติ  สามสิบชาติ  สี่สิบชาติ  หาสิบชาติ,  รอยชาติ  พันชาติ  แสนชาติบาง,  ตลอด 
หลายสังวัฏฏกัปป  หลายวิวัฏฏกัปปหลายสังวัฏฏกัปปและวิฏฏกัปปบาง,  วาเมื่อขาพเจา 
อยูในภพโนน  มีชื่ออยางนั้น  มีโคตร  มีวรรณะ  มีอาหารอยางนั้นๆ,เสวยสุขและทุกข 
เชนนั้น  ๆ,  มีอายุสุดลงเทานั้น;  ครั้นจุติจากภพนั้นแลว  ไดเกิดในภพโนน  มีชื่อโครต 
วรรณะ  อาหาร  อยางนั้น  ๆ,  ไดเสวยสุขและทุกขเชนนั้น  ๆ,  มีอายุสุดลงเทานั้น;  ครั้น 
จุติจากภพนั้น  ๆๆๆ  แลว  มาเกิดในภพนี้.  เขาพึงระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอน 
ไดหลายประการ  พรอมทั้งอาการและลักษณะดวยประการฉะนี้  ดังนี้ไซร;  ผูนั้นแหละ 
ควรถามปญหาปรารภขันธสวนอดีตกะเรา  หรือวาเราควรถามปญหาปรารภขันธสวนอดีต,  
กะผูนั้น  ผูนั้นจะพึงยังจิตของเราใหไดยินดวยการพยากรณปญหาปรารภขันธสวนอดีต,  
หรือวาเราพึงยังจิตของผูนั้น  ใหยินดีไดดวยการพยากรณปญหาปรารภขันธสวนอนาคต. 

 
ดูกอนอุทายิ!  ถาผูใดพึงมีจักษุอันเปนทิพย  บริสุทธิ์กวาจักษุของสามัญมนุษย,  

พึงแลเห็นสัตวทั้งหลายจุติอยู  บังเกิดอยู,  เลวทราม  ประณีต,  มีวรรณะดี  มีวรรณะเลว,  
มีทุกข  มีสุข;  รูแจงชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมวา  "ผูเจริญทั้งหลาย!  สัตวเหลานี้หนอ 
ประกอบกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  พูดติเตียนซึ่งพระอริยเจาทั้งหลาย  เปนมิจฉาทิฏฐิ 
ประกอบการงานดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ,  เบื้องหนาแตกายแตกตายไป  ลวนพากันเขาสู 
อบายทุคติวินิบาตนรก.  ทานผู เจริญทั้ งหลาย!  สวนสัตวเหลานี้หนอ  ประกอบกาย 
สุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  ไมติเตียนพระอริยเจา  เปนสัมมาทิฏฐิ  ประกอบการงาน 
ดวยอํานาจสัมมทิฏฐิ,  เบื้องหนาแตกายแตกตายไป  ลวนพากันเขาสูสุคติโลกสวรรค". 
เขาพึงมีจักษุทิพยบริสุทธิ์ลวงจักษุสามัญมนุษย  แลเห็นเหลาสัตวผูจุติอยู  บังเกิดอยูเลวทราม 
ประณีต  มีวรรณะดี  มีวรรณะทราม  มีทุกข  มีสุข,  รูแจงชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรม 
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ไดดังนี้ไซร;  ผูนั้นแหละควรถามปญหาปรารภขันธสวนอนาคตกะเรา  หรือวาเราควรถาม 
ปญหาปรารภขันธสวนอนาคตกะผูนั้น  ผูนั้นพึงยังจิตของเราใหยินดีได  ดวยการพยากรณ 
ปญหาปรารภขันธสวนอนาคต  หรือวาเราพึงยังจิตของผูนั้นใหยินดีได  ดวยการพยากรณ 
ปญหาปรารภขันธสวนอนาคต.  

 
ด ูก อนอ ุทาย ิ!  เออก ็เรื ่อง   ข ันธ ในอด ีต   ยกไว ก อน ;  เรื ่อ งข ันธ ใน  

อนาคต  ก็ยกไวกอน;  เราจักแสดงธรรมแกทานอยางนี้วา  "เมื่อสิ่งนี้มี,  สิ่งนี้ยอมมี;  
เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้,  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น;  เมื่อสิ่งนี้ไมมี,  สิ่งนี้ยอมไมมี;  เพราะ 
ความดับไมเหลือแหงสิ่งนี้,  สิ่งนี้จึงดับไป",  ดังนี้. 

 
สกุลทายิปริพพาชก  ไดกราบทูลวา  :- 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  แมแตเร่ืองที่ไดเกิดแกขาพระองคในอัตภาพนี้  มีอยูเทาไร  ขาพระองค 

ก็ไมอาจท่ีจะระลึกได  พรอมทั้งอาการ  พรอมทั้งอุเทศ  (ทั้งโดยรายละเอียดทั้งโดยหัวขอ)  เสียแลว  ไฉน 
ขาพระองคจะตามระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดมีอยางตาง  ๆ   เปนอเนก  คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง 
สองชาติบาง  ...ฯลฯ...  พรอมทั้งอาการและลักษณะ  ดวยประการฉะนี้  เหมือนพระผูมีพระภาคเลา 

 
ขาแตพระองคผูเจริญ!  แมในกาลบัดนี้  ขาพระองคก็ไมเห็นแมแตปงสุปศาจ  (ปศาจเลนฝุน)  

เสียแลว  ไฉนขาพระองคจะเห็นสัตวทั้งหลาย...  ดวยจักษุอันเปนทิพย  บริสุทธิ์กวาจักษุของสามัญมนุษย  
...ฯลฯ...  รูแจงชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมไดเหมือนพระผูมีพระภาคเลา. 

 
ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็คําที่พระผูมีพระภาคตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา  ดูกอนอุทายิ!  

เออก็  เร่ืองขันธในอดีตยกไวกอน  เร่ืองขันธในอนาคตก็ยกไวกอน  เราจักแสดงธรรมแกทานอยางนี้วา  
’เมื่อส่ิงนี้มี,  ส่ิงนี้ยอมมี;  เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น;  เมื่อส่ิงนี้ไมมี,  ส่ิงนี้ยอมไมมี,  เพราะ 
ความดับไปแหงสิ่งนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป.  ดังนี้นั้น  ก็ไมแจมแจงแกขาพระองคโดยประมาณอันยิ่งเสียแลว;  
ขาแตพระองคผูเจริญ!  ไฉนเลาขาพระองคจะพึงยังจิตของพระผูมีพระภาคใหยินดี  ดวยการพยากรณปญหา 
ในลัทธิเปนของอาจารยแหงตน". 

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นใจความสําคัญแหงเรื่อง 

นี้วา  ถาผูใดมีความเขาใจในเร่ืองอิทปปจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทแลว  จะไม รูสึกวามีอดีต 
หรืออนาคต  มีแตกระแสแหงการปรุงแตงของปจจัยที่ทยอยกันไป  ตามแบบแหงอิทัป- 
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ปจจยตา  การบัญญัติวาอดีตหรืออนาคตก็เปนอันยกเลิกเพิกถอนไป  เพราะวาความมีอยูแหง 
ขันธทั้งหลาย  เปนเพียงกระแสแหงอิทัปปจจยตาเทานั้น.  อีกอยางหนึ่ง  พึงทราบวา  ตาม 
พระบาลีนี้ถือเปนหลักวา  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณยอมปรารภขันธในอดีต  จุตูปปาตญาณหรือ 
ทิพพจักขุญาณ  ยอมปรารภขันธในอนาคต  ขอใหผูศึกษาพึงพิจารณาดูดวยตนเองโดยละเอียด. 

 
ผลอานิสงส  พิเศษ  ๘  ประการ 
ของการเห็นปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถูกแลว!  เมื่อเปนอยางนี้   ก็เปนอันวา  พวกเธอ 

ทั้งหลายก็กลาวอยางนั้น,  แมเราตถาคต  ก็กลาวอยางนั้น,  วา  "เมื่อสิ่งนี้ไมมี,  สิ่งนี้ยอม 
ไมมี;  เพราะสิ่งนี้ดับ,  สิ่งนี้ยอมดับ๒  กลาวคือ  เพราะความดับแหงอวิชชา  จึงมีความ 
ดับแหงสังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ;  เพราะมีความ 
ดับแหงวิญญาณ   จึงมีความดับแหงนามรูป;  เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมี 
ความดับแหงสฬายตนะ;  เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ;  เพราะมี 
ความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา;  เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมีความดับ 
แหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับ 
แหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ; 
 
 
 
 

                                                
๑ มหาตัณหาสังขยสูตร  ม.ม.  ๑๒/๔๘๕/๔๕๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ เชตวัน.  ตัวเลขประจําขอในวงเล็บ 
ทุกแหง  พึงทราบวา  มิไดมีในภาษาบาลี;  ในที่นี้จัดใสขึ้น  เพื่อกําหนดศึกษางายสําหรับเร่ืองนี้. 

๒ คําบาลีของประโยคนี้มีวา  "อิมสฺมึ  อสติ,  อิทํ  น  โหติ;  อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌติ."  และกฎเกณฑ 
อันนี้  ตรัสเรียกวา  กฎอิทัปปจจยตา  -  "ความที่ส่ิงนี้  ๆ   เปนปจจัย  ส่ิงนี้  ๆ   จึงเกิดขึ้น".  สําหรับกฎอิทัป- 
ปจจยตานั้น  ขยายตัวออกไปเปนปฏิจจสมุปบาท  ทั้งฝายสมุทยวารและนิโรธวาร,  สวนในที่นี้เปนอยาง 
นิโรธวาร. 
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เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย 
จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้". 

 
(๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  จะเปนไปไดไหมวา  พวกเธอ  เมื่อรูอยูอยางนี้ 

เห็นอยูอยางนี้  จึงพึงแลนไปสู  ทิฏฐิอันปรารภที่สุดในเบื้องตน  (ปุพพันตทิฏฐิ)  วา  
"ในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  เราไดมีแลวหรือหนอ;  เราไมไดมีแลวหรือหนอ ;  เราได 
เปนอะไรแลวหนอ;  เราได เปนอยาไรแลวหนอ;  เราเปนอะไรแลวจึงได เปนอะไรอีก 
แลวหนอ" ;  ดังนี้? 

 
"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา" 
 
(๒)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  หรือวา  จะเปนไปไดไหมวา  พวกเธอ  เมื่อรูอยู 

อยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จะพึงแลนไปสูทิฏฐิอันปรารภที่สุดในเบ้ืองปลาย  (อปรันตทิฏฐิ)  
วา  "ในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต  เราจักมีหรือหนอ;  เราจักไมมีหรือหนอ;  เราจัก 
เปนอะไรหนอ;  เราจักเปนอยางไรหนอ;  เราเปนอะไรแลวจักเปนอะไรตอไปหนอ"; 
ดังนี้? 

"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
 
(๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  หรือวา  จะเปนไปไดไหมวา  พวกเธอ  เมื่อรูอยู 

อยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จะพึงเปนผูมีความสงสัยเกี่ยวกับตน  ปรารภกาลอันเปน 
ปจจุบัน  ในกาลนี้วา  "เรามีอยูหรือหนอ;  เราไมมีอยูหรือหนอ ; เราเปนอะไรหนอ;  
เราเปนอยางไรหนอ;  สัตวนี้มาจากที่ไหน  แลวจักเปนผูไปสูที่ไหนอีกหนอ";  ดังนี้? 
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"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
 
(๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  จะเปนไปไดไหมวา  พวกเธอ  เมื่อรูอยางนี้ 

เห็นอยูอยางนี้  แลวจะพึงกลาววา  "พระศาสดาเปนครูของพวกเรา  ดังนั้น  พวกเรา 
ตองกลาวอยางที่ทานกลาว  เพราะความเคารพในพระศาสดานั่นเทียว"  ดังนี้? 

 
"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!"   
 
(๕)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  จะเปนไปไดไหมวา  พวกเธอ  เมื่อรูอยูอยางนี้ 

เห็นอยูอยางนี้  แลวจะพึงกลาววา  "พระสมณะ(พระพุทธองค)  กลาวแลวอยางนี้;  
แตสมณะทั้งหลายและพวกเรา  จะกลาวอยางอื่น"  ดังนี้? 

 
"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!"   
 
(๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  จะเปนไปไดไหมวา  พวกเธอ  เมื่อรูอยูอยางนี้ 

เห็นอยูอยางนี้  จะพึงประกาศการนับถือศาสดาอื่น? 
 
"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
 
(๗)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  จะเปนไปไดไหมวา  พวกเธอ  เมื่อรูอยูอยางนี้ 

เห็นอยูอยางนี้  จะพึงเวียนกลับไปสูการประพฤติซ่ึงวัตตโกตูหลมงคลทั้งหลาย  ตาม 
แบบของสมณพราหมณทั้งหลายเหลาอื่นเปนอันมาก  โดยความเปนสาระ? 
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"ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
 
(๘)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอจะกลาวแตสิ่งที่พวกเธอรูเอง  เห็นเอง 

รูสึกเองแลว  เทานั้น  มิใชหรือ? 
 
"อยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถูกแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย 

เปนผู ที ่เรานําไปแลวดวยธรรมนี ้  อันเปนธรรมที ่บุคคลจะพึงเห็นไดดวยตนเอง 
 (สนฺทิฏโก),  เปนธรรมใหผลไมจํากัดกาล  (อกาลิโก),  เปนธรรมที่ควรเรียกกันมาดู 
 (เอหิปสฺสิโก),  ควรนอมเขามาใสตัว  (โอปนยิโก),  อันวิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน 
 (ปจฺจตฺตํ  เวทตพฺโพ  วิฺูหิ). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  คํานี้ เรากลาวแลว  หมายถึงคําที่ เราไดเคยกลาวไว 

แลววา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมนี้  เปนธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นไดดวยตนเอง 
เปนธรรมใหผลไมจํากัดกาล  เปนธรรมที่ควรเรียกกันมาดู  ควรนอมเขามาใสตน 
อันวิญูชนจะพึงรูไดเฉพาะตน"  ดังนี้. 

 
หมายเหตุผูรวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตใหเห็นความหมายของอานิสงส 

อ ันประเสร ิฐส ูงส ุด   แห งการเห ็นปฏ ิจจสม ุปบาท   ทั ้ง   ๘  อน ิสงส จร ิง   ๆ   ว าเมื ่อ รู แล ว   :  
จะไม เกิดปุพพันตทิฏฐิ   ๑,  ไม เกิดอปรันตทิฏฐิ   ๑,  ไม เกิดความสงสัยปรารภในปจจุบัน  ๑  
ไมตองจําใจกลาวอะไรไปตามที่พระศาสดากลาว ๑,ไมตองรูสึกวาตนกลาวผิดไปจากที่พระ- 
ศาสดากลาว๑,  ไมหันไปถือศาสนาอื่น  ๑,  ไมเวียนกลับถือวัตรชนิดสีลัพพัตตปรามาส  ๑,  
และกลาวไปตามที่ เปนสันทิฏฐิโก,  อกาลิโก,  ปจจัตตังเวทิตัพโพวิญูหิ  แกตัวเองเทานั้น ๑;  
เมื่อมองเห็นอานิสงสเหลานี้  ยอมสนใจเพื่อทําใหแจงปฏิจจสมุปบาทอยางยิ่ง. 
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ผูรูปฏิจจสมุปบาท  โดยอาการแหงอริยสัจทั้งสี่ 
ยอมสามารถกาวลวงปฏิจจสมุปปนนธรรม๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูทั่วถึง 

ซ่ึง  ชรามรณะ,  รูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  รูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือ 
แหงชรามรณะ,  รูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ;  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นหนอ  จักกาวลวงชรามรณะเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนี้  :  
ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูทั่วถึง 

ซ่ึงชาติ,  รูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ,  รูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหงชาติ,  
รูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้นหนอ  จักกาวลวงชาติเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนี้  :  ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูทั่วถึง 

ซึ ่ง  ภพ ,  รู ทั ่วถึงซึ ่งเหตุใหเกิดขึ ้นแหงภพ,  รู ทั ่วถึง  ซึ ่งความดับไมเหลือแหงภพ ,  
รูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงภพ;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้นหนอ  จักกาวลวงภพเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนี้  :  ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูทั่วถึง 

ซ่ึง  อุปาทาน,  รูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปาทาน,  รูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือ 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  ทสพลวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๕๕/๙๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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แหงอุปาทาน,  รูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงอุปานทาน;  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นหนอ  จักกาวลวงอุปาทานเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนี้  :  
ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูทั่วถึง 

ซ่ึง  ตัณหา,  รูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงตัณหา,  รูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหง 
ตัณหา,  รูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา;  สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นหนอ  จักกาวลวงตัณหาเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนี้  :  ขอนี้เปน 
ฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูทั่วถึง 

ซ่ึง  เวทนา,  รูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา,  รูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหง 
เวทนา,  รูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา;  สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นหนอ  จักกาวลวงเวทนาเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนี้  :  ขอนี้เปน 
ฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูทั่วถึง 

ซ่ึง  ผัสสะ,  รูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงผัสสะ,  รูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหงผัสสะ,  
รูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ;  สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้นหนอ  จักกาวลวงผัสสะเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนี้  :  ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูทั่วถึง 

ซ่ึง  สฬายตนะ,  รูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสฬายตนะ,  รูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือ 
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แหงสฬายตนะ,  รูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นหนอ  จักกาวลวงสฬายตนะเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนี้  :  
ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูทั่วถึง 

ซ่ึง  นามรูป,  รูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงนามรูป,  รูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหง 
นามรูป,  รูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป;  สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นหนอ  จักกาวลวงนามรูปเสียได  แลวดํารงอยู  ดังนี้  :  ขอนี้เปน 
ฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูทั่วถึง 

ซ่ึง  วิญญาณ,  รูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ,  รูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือแหง 
วิญญาณ,  รูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;  สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นหนอ  จักกาวลวงวิญญาณ  เสียได  แลวดํารงอยู  ดังนี้  :  ขอนี้เปน 
ฐานะที่จักมีได. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูทั่วถึง 

ซ่ึง  สังขาร,  รูทั่วถึง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  รูทั่วถึง  ซึ่งความดับไมเหลือ 
แหงสังขาร,  รูทั่วถึง  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร;  
สมณะหรือพราหมณ เหล านั ้นหนอ   จักก าวล วงส ังขารเส ียได   แล วดํารงอยู 
ดังนี้  :  ขอนี้เปนฐานะที่จักมีได,  ดังนี้  แล. 
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อานิสงส  ของการถึงพรอมดวยทัสสนทิฏฐิ๑ 
 

สูตรที่  หนึ่ง 
 
คร้ังหนึ่ง  ที่พระเชตวัน  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงเอาปลายพระนขาชอนฝุนขึ้นเล็กนอย 

แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา:- 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ี  วาอยางไร?  

ฝุนนิดหนึ่งที่เราชอนขึ้นดวยปลายเล็บน้ี  กับมหาปฐพีนี้  ขางไหนจะมากกวากัน? 
 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  มหาปฐพีนั่นแหละ  เปนดินที่มากกวา.  ฝุนนิดหนึ่ง 

เทาที่ทรงชอนขึ้นดวยปลายพระนขานี้  เปนของมีประมาณนอย.  ฝุนนั้น  เมื่อนําเขาไป 
เทียบกับมหาปฐพี  ยอมไมถึงสวนหนึ่งในรอย  สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่งในแสน  ของ 
มหาปฐพีนั้น". 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปมานี้ฉันใด  อุปไมยก็ฉันนั้น  :  สําหรับอริยสาวก 

ผูถึงพรอมดวย  (สัมมา)  ทิฏฐิ  เปนบุคคลผูรูพรอมเฉพาะแลว,  ความทุกขของ 
ทานสวนที่สิ้นไปแลว  หมดไปแลวยอมมากกวา;  ความทุกขที่ยังเหลืออยู  มีประมาณ 
นอย  :เมื่อนําเขาไปเทียบกับกองทุกขที่สิ้นไปแลว  หมดไปแลว  ในกาลกอน  ยอมไมเขา 
ถึงสวนหนึ่งในรอย  สวนหนึ่งในพัน   สวนหนึ่งในแสน ;  กลาวคือความสิ้นไปแหง 
กองทุกข  (ของพระโสดาบัน)  ผูเปนสัตตักขัตตุปรมะ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การรู 
พรอมเฉพาะ 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่   ๑-๑๐  อภิสมยวรรค   อภิสมยสังยุตต   นิทาน .สํ .  ๑๖/๑๖๒-๑๖๘/๓๑๑-๓๓๐,  ตรัสแกภิกษุ 
ทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ซ่ึงธรรม  เปนไปเพื่อประโยชนอันใหญหลวงอยางนี้  การไดเฉพาะซึ่งธรรมจักษุ 
เปนไปเพื่อประโยชนอันใหญหลวงอยางนี้. 

 
สูตรที่สอง 

 
(สูตรที่สองและสูตรตอ  ๆ   ไป  เปนสูตรที่ตรัสถึงประโยชนของความสมบูรณดวยทัสสนทิฏฐิ 

แหงความเปนพระโสดาบัน  เหมือนกันทุกตัวอักษรในสวนที่เปนอุปไมย;  ตางกันแตอุปมา  ซึ่งทรงนํามา 
ใชเปนเครื่องเปรียบเทียบแตละอุปมาเปนลําดับไป  ในทุก  ๆ  สูตร  ดังตอไปนี้  :-) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนสระโบกขรณียาว  ๕๐ โยชน กวาง  ๕๐ 

โยชน  ลึก  ๕๐  โยชน  มีน้ําเต็มเสมอขอบ  กาดื่มไดสะดวก  มีอยู.  ลําดับน้ัน  บุรุษพึง 
จุมแลวยกขึ้นมาซึ่งน้ําดวยปลายแหงใบหญาคา.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย 
จะสําคัญความขอน้ันวาอยางไร?  น้ําที่บุรุษจุมแลวยกขึ้นมาดวยปลายแหงใบหญาคา  เปน 
น้ําที่มากกวา  หรือวาน้ําในสระโบกขรณีนี้มากกวา? 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  น้ําในสะโบกขรณีนั่นแหละ  เปนน้ําที่มากกวา.  

น้ําที่บุรุษจุมแลวยกขึ้นมาดวยปลายแหงใบหญาคา  มีประมาณนอย.  น้ํานี้  เมื่อนําเขา 
ไปเทียบกับนํ้าในสระโบกขรณี  ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอย  สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่ง 
ในแสน  แหงน้ํานั้น".  ...ฯลฯ... 

 
สูตรที่สาม 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนแมน้ําใหญ เหลานี้คือ  แมน้ําคงคา 

แมน้ํายมุนา  แมน้ําอจิรวดี  แมน้ําสรภู  แมน้ํามหี  ไหลมาบรรจบกันในที่ใด  ลําดับน้ัน 
บุรุษพึงนําน้ําขึ้นมาสองหรือสามหยด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย  จะสําคัญ 
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ความขอนี้  วาอยางไร?  น้ําสองหรือสามหยดที่บุรุษนําขึ้นมา  เปนน้ําที่มากกวา  หรือวาน้ํา 
ตรงที่แมน้ําบรรจบกัน  มากกวา? 
 

"ขาแตพระองคผูเจริญ!  น้ําตรงที่แมน้ําบรรจบกันนั่นแหละ  เปนน้ําที่มากกวา.  
น้ําสองหรือสามหยดที่บุรุษนําขึ้นมา  มีประมาณนอย.  น้ํานี้  เมื่อนําเขาไปเทียบกับนํ้า 
ตรงที่แมน้ําบรรจบกัน  ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอย  สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่งในแสน 
แหงน้ํานั้น".  ...ฯลฯ... 

 
สูตรที่ส่ี 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนแมน้ําเหลานี้คือ  แมน้ําคงคา  แมน้ํา  

ยมุนา  แมน้ําอจิรวดีแมน้ําสรภู  แมน้ํามหี  ไหลมาบรรจบกันในที่ใด  น้ํานั้น  พึงถึง 
ความสิ้นไป  หมดไป  ยังเหลืออยูสองหรือสามหยด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอ 
ทั้งหลาย  จะสําคัญความขอน้ันวาอยางไร?  คือนํ้าตรงที่แมน้ําบรรจบกัน  ซึ่งสิ้นไปแลว 
หมดไปแลว  เปนน้ําที่มากกวา  หรือวาน้ําที่ยังเหลืออยูสองหรือสามหยด  มากกวา? 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  น้ําตรงที่แมน้ําบรรจบกันซึ่งสิ้นไปแลวหมดไปแลว 

นั่นแหละ  เปนน้ําที่มากกวา.  น้ําที่ยังเหลืออยูสองหรือสามหยด  มีประมาณหนอย.  น้ํานี้ 
เมื่อนําเขาไปเทียบกับนํ้าตรงที่แมน้ําบรรจบกันซึ่งสิ้นไปแลวหมดไปแลว  ยอมไมเขาถึงสวน 
หนึ่งในรอย  สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่งในแสน  แหงน้ํานั้น".  ...ฯลฯ... 

 
สูตรที่หา 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเทียบบุรุษพึงโยนกอนดินมีประมาณเทาเม็ด 

กระเบาเจ็ดกอนลงไปบนมหาปฐพี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลายจะสําคัญ 
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ความขอน้ันวาอยางไร?  กอนดินมีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจ็ดกอนที่บุรุษโยนลงไปแลว 
นั้น  เปนดินมากกา  หรือมหาปฐพีมากกวา? 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  มหาปฐพีนั่นแหละ  เปนดินที่มากกวา.  กอนดิน 

มีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจ็ดกอนที่บุรุษโยนลงไปแลวนั้น  มีประมาณนอย.  ดินนี้ 
เมื่อนํ้าเขาไปเทียบกับมหาปฐพี  ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอย  สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่ง 
ในแสน  แหงมหาปฐพีนั้น".  ...ฯลฯ... 

 
สูตรที่หก 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเทียบเหมือนมหาปฐพีถึงความสิ้นไปหมดไป 

เหลือกอนดินมีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจ็ดกอน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย 
จะสําคัญความขอน้ันวาอยางไร?  มหาปฐพีที่สิ้นไปแลวหมดไปแลว  เปนดินที่มากกวา 
หรือวากอนดินมีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจ็ดกอนที่ยังเหลืออยูมากกวา? 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  มหาปฐพีที่สิ้นไปแลวหมดไปแลวนั่นแหละ  เปนดิน 

ที่มากกวา.  กอนดินมีประมาณเทาเม็ดกระเบาเจ็ดกอนที่ยังเหลืออยู  มีประมาณนอย.  
ดินนี้เมื่อนําเขาไปเทียบกับมหาปฐพีที่สิ้นไปแลวหมดไปแลว  ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอย 
สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่งในแสน  แหงมหาปฐพีนั้น".  ...ฯลฯ... 

 
สูตรที่เจ็ด 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนบุรุษพึงนําน้ําสองหรือสามหยดขึ้นจาก 

มหาสมุทร.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย  จะสําคัญความขอน้ันวาอยางไร?  
น้ําสองหรือสามหยดที่บุรุษนําขึ้นแลว  เปนน้ําที่มากกวา  หรือวาน้ําในมหาสมุทรมากกวา? 
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"ขาแตพระองคผู เจริญ !  น้ําในมหาสมุทรนั่นแหละ  เปนน้ําที่มากกวา.  
น้ําสองหรือสามหยดที่บุรุษนําขึ้นแลว  มีประมาณนอย.  น้ํานี้  เมื่อนําเขาไปเทียบกับ 
น้ําในมหาสมุทร  ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอย  สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่งในแสน   
แหงน้ํานั้น".  ...ฯลฯ... 

 
สูตรที่แปด 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เปรียบเหมือนมหาสมุทรพึงความสิ้นไปหมดไป 

ยังเหลือน้ําอยูสองหรือสามหยด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย  จะสําคัญ 
ความขอน้ันวาอยางไร?  คือนํ้าในมหาสมุทรซึ่งสิ้นไปแลวหมดไปแลว  เปนน้ําที่มากกวา 
หรือวาน้ําที่ยังเหลืออยูสองหรือสามหยด  มากกวา? 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  น้ําในมหาสมุทรซึ่งสิ้นไปแลวหมดไปแลวนั่นแหละ 

เปนน้ําที่มากกวา.น้ําที่ยังเหลืออยูสองหรือสามหยด  มีประมาณนอย.  น้ํานี้  เมื่อนําเขาไป 
เทียบกับนํ้าในมหาสมุทรซึ่งสิ้นไปแลวหมดไปแลว  ยอมไมเขาถึงสวนหนึ่งในรอย  สวน 
หนึ่งในพัน  สวนหนึ่งในแสนแหงน้ํานั้น"....ฯลฯ... 

 
สูตรที่เกา 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหินมีประมาณเทาเม็ด 

พันธุผักกาดเจ็ดเม็ดเขาไปที่เทือกเขาหลวงชื่อหิมพานต.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอ 
ทั้งหลาย  จะสําคัญความขอนั้นวาอยางไร?  กรวดหินมีประมาณเทาเม็ดพันธุผักกาดเจ็ดเม็ด 
ที่บุรุษโยนเขาไปนั้น  เปนของมากกวา  หรือวาเทือกเขาหลวงชื่อหิมพานต  มากกวา  
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"ขาแตพระองคผูเจริญ!  เทือกเขาหลวงชื่อหิมพานตนั่นแหละ  เปนสิ่งที่ 
มากกวา.  กรวดหินมีประมาณเทาเม็ดพันธุผักกาดเจ็ดเม็ดที่ยังเหลืออยู  มีประมาณ 
นอย.  กรวดหินนี้  เมื่อนําเขาไปเทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อหิมพานต  ยอมไมเขาถึง 
สวนหนึ่งในรอย  สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่งในแสน  แหงเทือกเขานั้น". …ฯลฯ… 

 
สูตรที่สิบ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เปรียบเหมือนเทือกเขาหลวงชื่อหิมพานต .  พึงถึง 

ความสิ้นไปหมดไป  เหลือกรวดหินมีประมาณเทาเม็ดพันธุผักกาดเจ็ดเม็ด. ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันวาอยางไร? เทือกเขาหลวงชื่อหิมพานต 
ซึ่งสิ้นไปแลวหมดไปแลว  เปนสิ่งที่มากวา  หรือวากรวดหินมีประมาณเทาเม็ดพันธุผักกาด 
เจ็ดเม็ดที่ยังเหลืออยู  มากกวา   

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  เทือกเขาหลวงชื่อหิมพานตซึ่งสิ้นไปแลวหมดไป 

แลวนั่นแหละ  เปนสิ่งที่มากกวา.  กรวดหินมีประมาณเทาเม็ดพันธุผักกาดเจ็ดเม็ดที่ 
ยังเหลืออยู มีประมาณนอย.  กรวดหินนี้  เมื่อนําเขาไปเทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อหิมพานต 
ซึ ้งสิ ้นไปแลวหมดแลว  ยอมไมเขาถึงสวนหนึ ่งในรอย  สวนหนึ ่งในพัน  สวนหนึ ่ง 
ในแสน  แหงเทือกเขานั้น". 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปมานี้ฉันใด  อุปไมยก็ฉันนั้น  :  สําหรับอริยสาวก  

ผูถึงพรอมดวย  (สัมมา)  ทิฏฐิ  เปนบุคคลผูรูพรอมเฉพาะแลว,  ความทุกขของทาน 
สวนที่สิ้นไปแลว  หมดไปแลวยอมมากกวา;  ความทุกขที่ยังเหลืออยู  มีประมาณนอย  :  
เมื่อนําเขาไปเทียบกับกองทุกขที่สิ้นไปแลว  หมดไปแลว  ในกาลกอน  ยอมไมเขาถึง 
สวนหนึ่งในรอย  สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่งในแสน;  กลาวคือความสิ้นไปแหง 
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กองทุกข  (ของพระโสดาบัน)  ผูเปนสัตตักขัตตุปรมะ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การรู 
พรอมเฉพาะซึ ่งธรรม  เปนไปเพื ่อประโยชนอันใหญหลวงอยางนี ้  การไดเฉพาะ 
ซ่ึงธรรมจักษุ  เปนไปเพื่อประโยชนอันใหญหลวงอยางนี้  ดังนี้  แล. 
 

ผูเสร็จกิจในปฏิจจสมุปบาท 
ชื่อวาผูบรรลุนิพพาน  ในปจจุบัน๑ 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 

ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงชราและมรณะ  ดวยความเปนผู 
ไมยึดมั่นถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุ 
แลวซ่ึงนิพพานในทิฏฐธรรม"  (ทิฏฐธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต). 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 

ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงชาติ  ดวยความเปนผูไมยึดมั่นถือมั่น 
อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่งนิพพาน 
ในทิฏฐรรม". 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 

ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงภพ  ดวยความเปนผูไมยึดมั่นถือมั่น 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๖  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สฺ.  ๑๖/๒๒/๔๖,  ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่ง  ที่เชตวัน. 
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อยูแลวไซร,  ก็ เปนการสมควรเพื่ อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่ งนิพพานใน 
ทิฏฐรรม" 
 

ดูกอนภิกษุ !  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 
ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงอุปทาน  ดวยความเปนผูไมยึดมั่น 
ถือมั ่น   อยู แล วไซร,  ก็เป นการสมควรเพื ่อจะเรียกภิกษ ุนั ้นวา  "ภิกษุผู บรรลุแล ว 
ซึ่งนิพพานในทิฏฐรรม" 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 

ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงตัณหา  ดวยความเปนผูไมยึดมั่นถือมั่น 
อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่งนิพพาน 
ในทิฏฐรรม" 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 

ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงเวทนา  ดวยความเปนผูไมยึดมั่น 
ถือมั ่น   อยู แล วไซร,  ก็เป นการสมควรเพื ่อจะเรียกภิกษ ุนั ้นวา  "ภิกษุผู บรรลุแล ว 
ซึ่งนิพพานในทิฏฐรรม" 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 

ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงผัสสะ  ดวยความเปนผูไมยึดมั่นถือมั่น 
อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่งนิพพานใน 
ทิฏฐรรม" 
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ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 
ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงสฬายตนะ  ดวยความเปนผูไมยึดมั่น 
ถือมั ่น   อยู แลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื ่อจะเรียกภิกษุนั ้นวา  "ภิกษุผู บรรลุแลว 
ซึ่งนิพพานในทิฏฐรรม" 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 

ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงนามรูป  ดวยความเปนผูไมยึดมั่น 
ถือมั ่น   อยู แลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื ่อจะเรียกภิกษุนั ้นวา  "ภิกษุผู บรรลุแลว 
ซึ่งนิพพานในทิฏฐรรม" 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 

ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงวิญญาณ  ดวยความเปนผูไมยึดมั่น 
ถือมั ่น   อยู แลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื ่อจะเรียกภิกษุนั ้นวา  "ภิกษุผู บรรลุแลว 
ซึ่งนิพพานในทิฏฐรรม" 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 

ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงสังขารทั้งหลาย  ดวยความเปนผูไม 
ยึดมั่นถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลว 
ซึ่งนิพพานในทิฏฐรรม" 

 
ดูกอนภิกษุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย  เพราะ 

ความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงอวิชชา  ดวยความเปนผูไมยึดมั่น 
ถือมั ่น  อยู แลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื ่อจะเรียกภิกษุนั ้นวา  "ภิกษุผู บรรลุแลว 
ซึ่งนิพพานในทิฏฐรรม",  ดังนี้  แล. 
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อานิสงสสูงสุด  (อนุปาทิเสสนิพพาน) 
ของการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยางถูกวิธี๑ 

 
ครั้งหนึ่ง  ที่พระเชตวัน  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสเรียกภิกษุทั้ งหลาย  ใหตั้ งใจฟงแลว 

ไดตรัสขอความเหลานี้ วา  "ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ดวยเหตุ เทาไรหนอ  ภิกษุ เมื่ อพิจารณา 
พึงพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ  โดยประการทั้งปวง?" 

 
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ไดกราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผู เจริญ!  ธรรมทั้งหลายของ 

พวกขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  มีพระผู มีพระภาคเปนที่พึ่ง.  ขาแต 
พระองคผูเจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น  จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเองเถิด 
ภิกษุทั้งหลาย  ไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว"  ดังนี้. 

 
พระผู มีพระภาเจา  ไดตรัสวา  "ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ถาอยางนั้น  เธอทั้งหลาย 

จงฟงซึ่งธรรมนั้น,  จงทําในใจใหสําเร็จประโยชน,  เราจักกลาวบัดนี้". 
 
คร้ันภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ทูลสนองรับพระดํารัสนั้นแลว,  พระผู มีพระภาคเจา  ไดตรัส 

ถอยคําเหลานี้วา  :- 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เมื่อพิจารณายอมพิจารณาวา  

"ทุกข  มีอยางมิใชนอยนานาประการ  ยอมเกิดขึ้นในโลก  กลาวคือ  ชรามรณะ,  ใดแล;  
ทุกขนี้  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด  (นิทาน)?  มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด  (สมุทย)?  มีอะไร 
เปนเครื่องกําเนิด  (ชาติก)?  มีอะไรเปนแดนเกิด  (ปภว)  หนอ?  เพราะอะไรมี   ชรามรณะ 
จึงมี ;  เพราะอะไรไมมี   ชรามรณะจึงไมมี ";  ดังนี้ .  ภิกษุนั้น   พิจารณาอยู   ยอมรู 
ประจักษอยางนี้วา  "ทุกข  มีอยางมิใชนอยนานาประการ  ยอมเกิดขึ้นในโลก  กลาวคือ 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑  ทุกขวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สฺ.  ๑๖/๙๗/๑๘๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ชรามรณะ  ใดแล;  ทุกขนี้  มีชาติเปนเหตุใหเกิด,  มีชาติเปนเครื่องกอใหเกิด,  มีชาติ 
เปนเครื่องกําเนิด,  มีชาติเปนแดนเกิด;  เพราะชาติมี  ชรามรณะจึงมี;  เพราะชาติ 
ไมมี   ชรามรณะจึงไมมี ";  ดังนี้ .  ภิกษุนั้น   ยอมรูประจักษ   ซึ่งชรามรณะ  ดวย ;  
ยอมรูประจักษ  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ  ดวย;  ยอมรูประจักษ  ซึ่งความดับ 
ไมเหลือแหงชรามรณะ ดวย,  ยอมรูประจักษ  ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงซึ่งธรรม 
อันสมควรแกความดับไมเหลือแหงชรามรณะ  (ชรามรณนิโรธสารุปฺปคามินี)ดวย;  และ 
เปนผูปฏิบัติแลวอยางสมควรแกธรรม  ดวย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนี้  เราเรียกวา 
เปนผูปฏิบัติเพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบ  โดยประการทั้งปวง.  กลาวคือ  เพื่อความดับ 
ไมเหลือแหงชรามรณะ. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุเมื่อพิจารณา  ยอมพิจารณาวา  
"ก็  ชาติ  นี้  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่อง 
กําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?เพราะอะไรมี   ชาติจึงมี ;  เพราะอะไรไมมี   ชาติจึง  
ไมมี"  ดังนี้.  ภิกษุนั้นพิจารณาอยู  ยอมรูประจักษอยางนี้วา  "ชาติ  มีภพเปนเหตุใหเกิด,  
มีภพเปนเครื่องกอใหเกิด,  มีภพเปนเครื่องกําเนิด,  มีภพเปนแดนเกิด;  เพราะภพมี  ชาติ 
จึงมี;  เพราะภพไมมี  ชาติจึงไมมี";  ดังนี้.  ภิกษุนั้น  ยอมรูประจักษ  ซึ่งชาติดวย;  
ยอมรูประจักษ  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ  ดวย;  ยอมรูประจักษ  ซึ่งความดับไมเหลือ 
แหงชาติ  ดวย;  ยอมรูประจักษ  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงซึ่งธรรมอันสมควรแก 
ความดับไมเหลือแหงชาติ  (ชาตินิโรธสารุปฺปคามินี)  ดวย;  และเปนผูปฏิบัติแลว 
อยางสมควรแกธรรม  ดวย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนี้  เราเรียกวา  เปนผูปฏิบัติ 
เพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบ  โดยประการทั้งปวง,  กลาวคือ  เพื่อความดับไมเหลือ 
แหงชาติ. 

----  ----  ----  ---- 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุเมื่อพิจารณา  ยอมพิจารณาวา  
"ก็  ภพ   นี้มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?...ฯลฯ...  ก็อุปาทาน   นี้  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  
...ฯ ล ฯ ...  ก ็ต ัณ ห า   นี ้  ม ีอ ะ ไ ร เป น เห ต ุใ ห เ ก ิด ?  ...ฯ ล ฯ ...  ก ็เ ว ท น า   นี้ 
มีอะไรเปนเหตุให เกิด?  ...ฯลฯ...  ก็  ผัสสะ  นี้   มีอะไรเปนเหตุให เกิด?  ...ฯลฯ...  
ก็สฬายตนะ  นี้  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  ...ฯลฯ...  ก็  นามรูป  นี้  มีอะไรเปนเหตุ 
ใหเกิด?  ...ฯลฯ...  ก็ วิญญาณ  นี้  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  ...ฯลฯ...  " 

 
----  ----  ----  ---- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขออื่นยังมีอีก  :  ภิกษุเมื่อพิจารณา  ยอมพิจารณาวา  

"ก็สังขารทั้งหลาย เหลานี้  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด?  
มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?เพราะอะไรมี  สังขารทั้งหลายจึงมี;  
เพราะอะไรไมมี  สังขารทั้งหลายจึงไมมี"  ดังนี้.  ภิกษุนั้นพิจารณาอยู  ยอมรูประจักษ 
อยางนี้วา  "สังขารทั้งหลาย  มีอวิชชาเปนเหตุใหเกิด,  มีอวิชชาเปนเครื่องกอใหเกิด,  
มีอวิชชาเปนเครื่องกําเนิด,  มีอวิชชาเปนแดนเกิด;  เพราะอวิชชามี  สังขารทั้งหลายจึงมี;  
เพราะอวิชชาไมมี  สังขารทั้งหลายจึงไมมี";  ดังนี้.  ภิกษุนั้นยอมรูประจักษ  ซึ่งสังขาร 
ทั้งหลายดวย;  ยอมรูประจักษ  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขารดวย;  ยอมรูประจักษ 
ซึ่งความดับไมเหลือแหงสังขารดวย;  ยอมรูประจักษ  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึง 
ซึ่งธรรมอันสมควรแกความดับไมเหลือแหงสังขารดวย;  และเปนผูปฏิบัติแลวอยาง 
สมควรแกธรรมดวย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุนี้  เราเรียกวา  เปนผูปฏิบัติเพ่ือ 
ความสิ ้นทุกขโดยชอบ  โดยประการทั ้งปวง,  กลาวคือ  เพื ่อความดับไมเหลือ 
แหงสังขาร. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุรุษบุคคลผู  เขาถึงแลวซ่ึงอวิชชา  (อวิชฺชาคโต)  
ถาเขาปรุงแตงซึ่งสังขารอันเปนบุญ  วิญญาณก็เขาถึงซึ่งวิบากอันเปนบุญ;  ถาเขาปรุงแตง 
ซึ่งสังขารอันมิใชบุญ  วิญญาณก็เขาถึงซึ่งวิบากอันมิใชบุญ;  ถาเขาปรุงแตงซึ่งสังขาร 
อันเปนอเนญชา  วิญญาณก็เขาถึงซึ่งวิบากอันเปนอเนญชา. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อวิชชาภิกษุละไดแลว  วิชชาเกิดขึ้นแลว  ในกาลใด;  

ในกาลนั้น  ภิกษุนั้น,  เพราะความสํารอกออกโดยไมเหลือแหงอวิชชา  เพราะการเกิดขึ้น 
แหงวิชชา,  ยอมไมปรุงแตงซ่ึงอภิสังขารอันเปนบุญ;  ยอมไมปรุงแตงซ่ึงอภิสังขาร 
อันมิใชบุญ;  ยอมไมปรุงแตงซ่ึงอภิสังขารอันเปนอเนญชา;  เมื่อไมปรุงแตงอยู,  
เมื่อไมกอพรอมอยางยิ่งอยู,  เธอยอมไมถือมั่นสิ่งไร  ๆ  ในโลก;  เมื่อไมถือมั่นอยู,  
เธอยอม  ไมสดุงหวาดเสียว;  เมื่อไมสะดุงหวาดเสียวอยู,  เธอยอม  ปรินิพพาน 
เฉพาะตน  นั่นเทียว.  เธอยอมรูประจักษวา  "ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว,  
กิจท่ีควรทํา  ไดทําเสร็จแลว,  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้. 

 
ภิกษุนั้น  ถาเสวยสุขเวทนา  ก็รูประจักษวา  "เวทนานั้น  ไมเที่ยง  อันเราไม 

สยบมัวเมาแลว  อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว"  ดังนี้.  ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ก็รูประจักษ 
วา  "เวทนานั้น  ไมเที่ยง  อันเราไมสยบมัวเมาแลว  อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว"  ดังนี้.  
ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ก็รูประจักษวา  “เวทนานั้น  ไมเที่ยง  อันเเราไมสยบมัวเมาแลว 
อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว”  ดังนี้.  ภิกษุนั้น  ถาเสวยสุขเวทนา  ก็เปนผูปราศจาก 
กิเลสเครื่องรอยรัดแลว  เสวยเวทนานั้น;  ถาเสวยทุกขเวทนา  ก็เปนผูปราศจากกิเลส 
เครื่องรอยรัดแลว  เสวยเวทนานั้น  ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ก็เปนผูปราศจากกิเลส 
เครื่องรอยรัดแลว  เสวยเวทนานั้น. 
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ภิกษุนั้น  เมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ  ยอมรูประจักษวา  "เราเสวย 
เวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ"  ดังนี้.  เมื่อเธอนั้น  เสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนที่สุดรอบ 
ยอมรูประจักษวา  "เราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนที่สุดรอบ "  ดังนี้.  ภิกษุนั้น  ยอมรู 
ประจักษวา  "เวทนาทั้งหลายทั้งปวง  อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว  จักเปนของ 
เย็น  ในอัตตภาพนี้เอง;  สรีระทั้งหลายจักเหลืออยู;  จนกระทั่งถึงที่สุดรอบแหงชีวิต 
เพราะการแตกทําลายแหงกาย". 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนบุรุษยกหมอท่ียังรอนออกจากเตาเผาหมอ 

วางไวที่พื้นดินอันเรียบ  ไออุนที่หมอนั้นพึงระงับหายไป  ในที่นั้นเอง  กระเบื้องทั้งหลาย 
ก็ เหลืออยู ,  นี้ ฉันใด ;  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  ภิกษุ ในกรณี นี้ ก็ฉันนั้ น เหมือนกัน 
กลาวคือ  เมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ  ยอมรูประจักษวา  "เราเสวยเวทนาอันมี 
กายเปนที่สุดรอบ"  ดังนี้.  เมื่อเธอนั้น  เสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนที่สุดรอบ  ยอมรูประจักษ 
วา  "เราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเปนที่สุดรอบ"  ดังนี้.  ภิกษุนั้น  ยอมรูประจักษวา  "เวทนา 
ทั้งหลายทั้งปวง  อันเราไมเพลิดเพลินเฉพาะแลว  จักเปนของเย็นในอัตตภาพ 
นี้เอง;  สรีระทั้งหลายจักเหลืออยู;  จนกระทั่งถึงที่สุดรองแหงชีวิต  เพราะการแตก 
ทําลายแหงกาย"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เธอทั้งหลาย  จะสําคัญความขอน้ันวาอยางไร;  คือ 

ภิกษุผูขีณาสพ  พึงปรุงแตงปุญญาภิสังขาร,  หรือวา  พึงปรุงแตงอปุญญาภิสังขาร,  
หรือวา  ถึงปรุงแตงอเนญชาภิสังขาร,  บางหรือหนอ? 

 
"ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา!" 
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เมื่อสังขารทั้งหลาย  ไมมี,  เพราะความดับแหงสังขาร  โดยประการทั้งปวง,  
วิญญาณพึงปรากฏ  บางหรือหนอ? 

 
"ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
เมื่อวิญญาณ  ไมมี,  เพราะความดับแหงสังขาร  โดยประการทั้งปวง,  นามรูป 

พึงปรากฏ  บางหรือหนอ? 
 
"ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
เมื่อนามรูป  ไมมี,  เพราะความดับแหงนามรูป  โดยประการทั้งปวง,  สฬายตนะ 

พึงปรากฏ  บางหรือหนอ? 
 
"ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
เมื่อสฬายตนะ  ไมมี,  เพราะความดับแหงสฬายตนะ  โดยประการทั้งปวง,  

ผัสสะพึงปรากฏ  บางหรือหนอ? 
 
"ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
เมื่อผัสสะ  ไมมี,  เพราะความดับแหงผัสสะ  โดยประการทั้งปวง,  เวทนา 

พึงปรากฏ  บางหรือหนอ? 
 
"ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา!" 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๗ ๔๕๐ 

เมื่อเวทนา  ไมมี,  เพราะความดับแหงเวทนา  โดยประการทั้งปวง,  ตัณหา 
พึงปรากฏ  บางหรือหนอ? 

 
"ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
เมื่อตัณหา  ไมมี,  เพราะความดับแหงตัณหา  โดยประการทั้งปวง,  อุปาทาน 

พึงปรากฏ  บางหรือหนอ? 
 
"ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
เมื่ออุปาทาน  ไมมี,  เพราะความดับแหงอุปาทาน  โดยประการทั้งปวง,  ภพ 

พึงปรากฏ  บางหรือหนอ? 
 
"ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
เมื่อภพ  ไมมี,  เพราะความดับแหงภพ  โดยประการทั้งปวง,  ชาติพึงปรากฏ 

บางหรือหนอ? 
 
"ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา!" 
 
เมื่อชาติ  ไมมี,  เพราะความดับแหงชาติ  โดยประการทั้งปวง,  ชรามรณะ 

พึงปรากฏ  บางหรือหนอ? 
 
"ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา!" 
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ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  ถูกแลว   ถูกแลว .  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  เธอ 
ทั้งหลาย  จงสําคัญ   จงเชื่อซึ่งขอน้ัน  ไวอยางนั้นเถิด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เธอ  
ทั้งหลาย  จงปลงซ่ึงความเชื่อ  ในขอนั้นอยางนั้นเถิด;  จงเปนผูหมดความเคลือบ 
แคลงสงสัยในขอน้ันเถิด;  นั่นแหละที่สุดแหงทุกขละ,  ดังนี้  แล. 

 
อุปปริกขีในปฏิจจสมุปบาท  เปนอุดมบุรุษ๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ภิกษุเปนผูพิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธี  ๓  ประการ 

เปนอยางไรเลา? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมพิจารณาใครครวญธรรม  โดย 

ความเปนธาตุ,  ยอมพิจารณาใครครวญธรรม  โดยความเปนอายตนะ,  ยอมพิจารณา 
ใครครวญธรรม  โดยความเปนปฏิจจสมุปบาท.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเปนผู 
พิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธี  ๓  ประการ  อยางนี้แล. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเปนผูฉลาดในฐานะ  ๗  ประการ๒  (ของขันธ 

ทั้งหา)  เปนผูพิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธี  ๓  ประการ  เราเรียกวาภิกษุผู  เกพลี 
อยูจบพรหมจรรย  เปนอุดมบุรุษ  ในธรรมวินัยนี้. 

 
 
 

                                                
๑  สูตรที่  ๕  อุปายวรรค  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๘๐/๑๒๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒ ฐานะ  ๗  ประการ  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  ๑,  สมุทัยแหงรูปเปนตน  ๑,  นิโรธแหง 
รูปเปนตน  ๑,  นิโรธคามินีปฏิปทาแหงรูปเปนตน  ๑,  อัสสาทะแหงรูปเปนตน  ๑,  อาทีนวะแหงรูปเปนตน  ๑,  
นิสสรณะแหงรูปเปนตน  ๑.  สวนรายละเอียดพึงตรวจดูในหัวขอวา  "การพิจารณาสภาวธรรม 
ตามวิธีปฏิจจสมุปบาทกระทั่งวาระสุดทาย"  ซึ่งอยูที่หนา  ๓๓๗  แหงหนังสือเลมนี้. 
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หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  มีคําแปลกพิ เศษอยู 
คําหนึ่ง  คือคําวา  "เกพลี".  คํานี้ถาเปนในศาสนาอื่นบางศาสนา  หมายถึงผูบรรลุไกวัลยหรือ 
ปรมาตมัน  อันเปนจุดหมายปลายทางของการประพฤติพรหมจรรยแหงศาสนานั้น  ๆ.  ในที่นี้ 
เขาใจวาเล็งถึงการบรรลุนิพพานอันเทียบกันไดกับไกรวัลยหรือปรมาตมันนั่นเอง  คงจะไมใช 
เปนเพียงคําวิเสสนะ   ที่ เคยแปลกันวา  ทั้ ง ส้ิน   ส้ินเชิง  ลวน   หรืออยางเดียว  ตามแบบ 
เรียนไวยากรณ. 

 
บัณฑิต  คือผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภัยทั้งหลาย  ใด ๆ ก็ตาม  ที่จะเกิดขึ้น,  ทั้งหมดนั้น 

ยอมเกิดขึ้นจากคนพาล;  ยอม  ไมเกิดขึ้นจากบัณฑิต. 
 
อุปททวะทั้งหลาย  ใด ๆ ก็ตาม  ที่จะเกิดขึ้น,  ทั้งหมดนั้น  ยอมเกิดขึ้น 

จากคนพาล;  ยอม  ไมเกิดขึ้นจากบัณฑิต. 
 
อุปสรรคทั้งหลาย  ใด ๆ ก็ตาม  ที่จะเกิดขึ้น,  ทั้งหมดนั้น  ยอมเกิดขึ้น 

จากคนพาล;  ยอม ไมเกิดขึ้นจากบัณฑิต. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนไฟอันลุกโพลงขึ้นแลวจากเรือนอันทํา 

ดวยไมออหรือดวยหญาก็ตาม  ยอมจะไหมไดแมกระท่ังเรือนยอดที่มีปูนอันฉาบแลวทั้งขึ้น 
และลง  มีเครื่องยึดประตูอันแนนหนา  มีชองประตูและหนาตางอันปดสนิท,  ขอน้ีฉันใด;  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน  คือ  ภัยท้ังหลายใด  ๆ   ก็ตาม  ที่จะเกิดขึ้น, 
 
 
 
 

                                                
๑พหุธาตุกสูตร  อนุปทวรรค  อุปริ.ม.  ๑๔/๑๖๖,  ๑๖๙/๒๓๕,  ๒๔๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ทั้งหมดนั้น  ยอมเกิดขึ้นจากคนพาล;  ยอมไมเกิดขึ้นจากบัณฑิต.  อุปททวะทั้งหลายใด ๆ   
ก็ตาม  ที่จะเกิดขึ้น,  ทั้งหมดนั้น  ยอมเกิดขึ้นจากคนพาล;  ยอมไมเกิดขึ้นจากบัณฑิต.  
อุปสรรคทั้งหลายใด  ๆ  ก็ตาม  ที่จะเกิดขึ้น,  ทั้งหมดนั้น  ยอมเกิดขึ้นจากคนพาล;  ยอม 
ไมเกิดขึ้นจากบัณฑิต. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุนี้แหละ  คนพาลจึงชื่อวา  ผูมีภัยเฉพาะหนา,  
บัณฑิตจึงชื่อวา  ผูไมมีภัยเฉพาะหนา;  คนพาลจึงชื่อวา  ผูมีอุปททวะ,  บัณฑิตจึงชื่อวา 
ผูไมมีอุปททวะ;  คนพาลจึงชื่อวา  ผูมีอุปสรรค,  บัณฑิตจึงชื่อวา  ผูไมมีอุปสรรค. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภัยยอมไมมีจากบัณฑิต;  อุปททวะยอมไมมีจากบัณฑิต;  

อุปสรรค  ยอมไมมีจากบัณฑิต.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้  พวก 
เธอทั้งหลาย  พึงทําในใจวา  "เราทั้งหลาย  จักเปนบัณฑิต",  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
พวกเธอทั้งหลาย  พึงสําเหนียกไวอยางนี้  แล. 

 
ครั้นพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสพระพุทธวจนะนี้จบลงแลว.  พระอานนท  ไดทูลถามวา  คนจะเปน 

วีมังสกบัณฑิต  (บัณฑิตผูประกอบไปดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา)  ไดดวยเหตุเทาไร?  ไดตรัสตอบวา 
ดวยเหตุ  ๔  ประการ  คือเปนผูฉลาดในธาตุดวย  เปนผูฉลาดในอายตนะดวย  ในปฏิจจสมุปบาทดวย 
ในฐานะและอฐานะดวย.  สําหรับความเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนั้น  พระอานนทไดทูลถามสืบไป 
ดังนี้วา  :- 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ภิกษุควรจะไดนามวา  ผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท 

ดวยเหตุเพียงเทาไร  พระเจาขา?" 
 
ดูกอนอานนท!  ภิกษุในกรณีนี้  ยอมรูอยางนี้วา  "เพราะสิ่งนี้มี,  สิ่งนี้จึงมี;  

เพราะความเกิดขึ้นแห งสิ่ งนี้ ,  สิ่ งนี้ จึ งเกิดขึ้น ;  เพราะสิ่ งนี้ ไมมี ,  สิ่ งนี้ จึ งไมมี ;  
เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้,  สิ่งนี้จึงดับไป  :  ขอน้ีไดแกสิ่งเหลานี้คือ  :- 
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เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย        จึงมีสังขารทั้งหลาย; 
เพราะมีสังขารเปนปจจัย         จึงมีวิญญาณ; 
เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย     จึงมีนามรูป; 
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย        จึงมีสฬายตนะ; 
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย   จึงมีผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย           จึงมีเวทนา; 
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย          จึงมีตัณหา; 
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย          จึงมีอุปาทาน; 
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย       จึงมีภพ; 
เพราะมีภพเปนปจจัย               จึงมีชาติ; 
เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 

ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้. 

เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมี 
ความดับแหงสังขาร; 

เพราะความดับแหงสังขาร        จึงมีความดับแหงวิญญาณ; 
เพราะความดับแหงวิญญาณ    จึงมีความดับแหงนามรูป; 
เพราะความดับแหงนามรูป       จึงมีความดับแหงสฬายตนะ; 
เพราะความดับแหงสฬายตนะ   จึงมีความดับแหงผัสสะ; 
เพราะความดับแหงผัสสะ         จึงมีความดับแหงเวทนา; 
เพราะความดับแหงเวทนา        จึงมีความดับแหงตัณหา; 
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เพราะความดับแหงตัณหา        จึงมีความดับแหงอุปาทาน; 
เพราะความดับแหงอุปาทาน     จึงมีความดับแหงภพ; 
เพราะความดับแหงภพ              จึงมีความดับแหงชาติ; 
เพราะความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขโทมนัส 

อุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้", 
ดังนี้. 

ดูกอนอานนท!  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล  ภิกษุควรจะไดนามวา  ผูฉลาดใน  
ปฏิจจสมุปบาท. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  ความเปนบัณฑิตนั้น 

เปนได  เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งใน  ๔  อยาง  หมายความวา  ทั้ง  ๔  อยางนั้น  แมตางกัน 
แตละอยางทางตัวหนังสือแตโดยเนื้อแทแลว  ยังแทนกันได  เพราะฉลาดในธาตุ  ก็คือรูธาตุ 
ทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงปฏิจจสมุปบาท  ทั้งฝายสุมทยวารและนิโรธวาร,  (ดังที่ไดกลาวไว 
ในห ัวข อที ่ว า   "แดน เก ิดด ับ แห งท ุกข -โรค -ชรามรณ ะ "แห งหมวดที ่  ๕  เป นต น )  
นั่นเอง;  การฉลาดในอายตนะ  ก็คือฉลาดในการระวังไมใหเกิด  "อวิชชาสัมผัส"  เพราะการ 
กระทบทางอายตนะ,  (ดังที่กลาวไวในหัวขอที่วา  "ปญจุปาทานขันธไมอาจจะเกิด  เมื่อ  
รู เทาทันเวทนาในปฏิจจสมุปบาท "  แหงหมวดที่   ๖  เปนตน );  ยิ่งการฉลาดในฐานะ 
และอฐานะดวยแลว,  ยิ่งหมายถึงฉลาดในปฏิจจสมุปบาท  ในฐานะที่เปนทางเกิดทุกข  และ 
ทางด ับท ุกข   โดยตรง .  (ดังที ่กล าวไว ในห ัวข อที ่ว า   "การพ ิจารณาป จจ ัยในภายใน 
ค ือการพ ิจารณาปฏ ิจจสม ุปบาท "  แห งหมวดที ่  ๖  เป นต น )  อ ีกนั ่น เอง ;  ด ังนั ้นแม 
พระองคจะทรงใชคําปริกัปปวา  "ดวย"  แทนที่จะใชคําวา  "หรือ"  ในเมื่อตรัสถึงคุณธรรม   
๔  ประการ  ที่ทําความเปนวีมังสกบัณฑิต,  ในตอนตนของเรื่องนี้;  ก็ยอมหมายความวา  
รูอยางเดียวยอมรูทั้ง  ๔  อยาง. 
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สําหรับ  "ความเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท"  เทาที่ตรัสไวในที่นี้,  เรียกไดวาตรัส 
ไวแต ห ัวข อ .  ในความพิสดาร  ยอมมีโดยน ัยตาง  ๆ   ดังที ่ได รวบรวมมาไวทั ้งหมดแลว 
ในหน ังส ือ เล มนี ้.  ยิ ่งในอภ ิธ ัมมปฏก   (ธ ัมมส ังคณ ี  ๓๔/๓๓_/๘๕๗)  ด วยแล ว   อธ ิบาย 
คําวา  "ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา"  ไว ส้ันนิดเดียว,  คือไมมีกลาวถึงนิโรธวาร,  และไมมีคํานํา 
ซึ่งเปนหัวใจของปฏิจจสมุปบาท  ที่ เรียกวากฏอิทัปปจจยตา  วา  "อิติ  อิมสฺมึ  สติ  อิทํ  โหติ   
...ฯลฯ...  อิมสฺส  นิโรธา  อิทฺ  นิรุชฺฌติ"  เลย. 

 

หมวดที่เจ็ด  จบ 
------------ 
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หมวด ๘ 
วาดวย ปฏิจจสมุปบาท เกี่ยวกับ 

ความเปนพระพุทธเจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕๗ 
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กฎอิทัปปจจยตา  :  หัวในปฏิจจสมุปบาท. 
………………………... 

 
อิมสฺมึ  สติ    อิทํ  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  มี    ส่ิงนี้  ยอมมี 
อิมสฺสุปฺ  ปาทา    อิทํ  อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น 
อิมสมึ  อสติ    อิทํ  น  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  ไมมี    ส่ิงนี้  ยอมไมมี 
อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌติ 

เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป 
 

(ม.ม.๑๓/๓๕๕/๓๗๑,  นิทาน.สํ.๑๖/๘๔/๑๕๔,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕๙ 
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ลําดับเร่ืองเฉพาะหมวด 

สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ หมวดที่ ๘ 
วาดวยปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวกับความเปนพระพุทธเจา 

(มี ๘ เร่ือง) 
 

มีเรื่อง : ทรงเดินตามรอยพระพุทธเจาองคกอนๆ -- การคิดคนปฏิจจสมุปบาท 
กอนการตรัสรู -- การคิดคนปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจาในอดีต ๖ พระองค --- 
ทรงบันลือสีหนาทเพราะทรงรูปจจัยแหงความเกิดและความดับ -- ทรงพยากรณแตอริย- 
ญายธรรมเทานั ้น – ทรงชักชวนวิงวอนเหลือประมาณในความเพียรเพื ่อกิจเกี ่ยวกับ  
ปฏิจจสมุปบาท -- ทรงแสดงธรรมเนื่องดวยปฏิจจสมุปบาทมีความงามเบื้องตน-ทามกลาง  
-เบื้องปลาย -- ศาสดาและสาวกยอมมีความเห็นตรงกันในเรื่องปฏิจจสมุปบาท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖๐ 
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 ๔๖๑

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

หมวดที่  ๘ 
วาดวย  ปฏิจจสมุปบาท  เกีย่วกบัความเปนพระพุทธเจา 

--------------- 
ทรงเดินตามรอย  แหงพระพุทธเจาองคกอนๆ 

(ในกรณขีองการคนเรื่องปฏิจจสมุปบาท)๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 

โพธิสัตวอยู,  ความปริวิตกอันนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "สัตวโลกนี้หนอ  ถึงแลวซึ่งความ 
ยากเข็ญ  ยอมเกิด  ยอมแก  ยอมตาย  ยอมจุติ  และยอมอุบัติ,  ก็เมื่อสัตวโลกไมรูจัก 
อุบายเครื่องออกไปพนจากทุกข  คือชรามรณะแลว  การออกจากทุกขคือชรามรณะนี้ 
จักปรากฏขึ้นไดอยางไร?" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๕  มหาวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๒๖/๒๕๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๘ 

 

๔๖๒ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความฉงนนี้ ได เกิดขึ้นแกเราวา  "เมื่ออะไรมีอยูหนอ 
ชรามรณะ จึงไดมี  :  เพราะมีอะไรเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการทําในใจโดย 

แยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เพราะชาตินั่นแล  มีอยู  ชรามรณะ  จึงไดมี  :  เพราะมี 
ชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
…๑เพราะภพนั่นแล  มีอยู   ชาติ   จึงไดมี   :  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมี 

ชาติ"  ดังนี้. 
 
...เพราะอุปาทานนั่นแล  มีอยู  ภพ  จึงไดมี  :  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย 

จึงมีภพ"  ดังนี้. 
 
...เพราะตัณหานั่นแล  มีอยู  อุปาทาน  จึงไดมี:  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย 

จึงมีอุปาทาน"  ดังนี้. 
 
...เพราะเวทนานั่นแล  มีอยู   ตัณหา  จึงไดมี   :  เพราะมี เวทนาเปนปจจัย 

จึงมีตัณหา"  ดังนี้. 
 
...เพราะผัสสะนั่นแล  มีอยู  เวทนา  จึงไดมี   :  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย 

จึงมีเวทนา"  ดังนี้. 
 

                                                
๑ความขอตามที่ละ...ไวนั้น  หมายความวา  ไดมีความฉงนเกิดขึ้นทุก ๆ  ตอน  แลวทรงทําในใจโดยแยบ 
คาย  จนความรูแจงเกิดขึ้นทุก ๆ  ตอนเปนลําดับไป  จนถึงที่ สุด  ทั้งฝายสมุทยวารและนิโรธวาร;  ในที่ 
นี้ละไวโดยนัยะที่ผูอานอาจจะเขาใจเอาเองได;  เปนการตัดความรําคาญในการอาน. 
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๔๖๓วาดวยปฏิจจฯ กับความเปนพระพุทธเจา 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๘ ๔๖๔ 

ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวย 
อาการอยางนี้". 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวงตา  เกิดขึ้นแลว  ญาณ   เกิดขึ้นแลว  ปญญา 
เกิดขึ้นแลว  วิชชา  เกิดขึ้นแลว  แสงสวาง  เกิดขึ้นแลว  แกเรา  ในธรรมทั้งหลายที่เรา 
ไมเคยฟงมาแตกอนวา  "ความเกิดขึ้นพรอม  (สมุทโย)!  ความเกิดขึ้นพรอม  (สมุทโย)!"  
ดังนี้  . 

(ปฏิปกขนัย) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกเราตอไปวา  "เมื่ออะไรไมมี 
หนอ  ชรามรณะ  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหงอะไร  จึงมีความดับแหงชรามรณะ" 
ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการทําในใจโดย 

แยบคาย  ได เกิดขึ้นแก เราวา  "เพราะ  ชาติ   นั่นแล  ไมมี   ชรามรณะจึงไมมี   :  เพราะ 
ความดับแหงชาติ  จึงมีความดับแหงชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
....เพราะภพนั่นแล  ไมมี   ชาติ   จึงไมมี   :  เพราะความดับแหงภพ   จึงมี 

ความดับแหงชาติ"  ดังนี้. 
 
....เพราะอุปาทานนั่ นแล   ไม มี   ภพ   จึ งไม มี   :  เพราะความดับแห ง 

อุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ"  ดังนี้. 
 
....เพราะตัณหานั่นแล  ไมมี   อุปาทาน  จึงไมมี   :  เพราะความดับแหง 

ตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปทาน"  ดังนี้. 
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๔๖๕วาดวยปฏิจจฯ กับความเปนพระพุทธเจา 

....เพราะเวทนานั่นแล   ไมมี   ตัณหา  จึงไมมี   :  เพราะความดับแหง 
เวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา"  ดังนี้. 

 
....เพราะผัสสะนั่นแล  ไมมี  เวทนา  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหงผัสสะ 

จึงมีความดับแหงเวทนา"  ดังนี้.   
 
....เพราะสฬายตนะนั่นแล  ไมมี  ผัสสะ  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง  

สฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ"  ดังนี้. 
 
....เพราะนามรูปนั่นแล  ไมมีสฬายตนะ  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

นามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ"  ดังนี้. 
 
....เพราะวิญญาณนั่นแล  ไมมี  นามรูป  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

วิญญาณ  จึงมีความดับแหงวิญญาณ"  ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เมื่ออะไรไมมีหนอ 

วิญญาณ  จึงไมมี  :เพราะความดับแหงอะไร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ"  ดังนี้ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการทําในใจโดย 

แยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เพราะนามรูปนั่นแล  ไมมี  วิญญาณ  จึงไมมี  :  เพราะ 
ความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงวิญญาณ"  ดังนี้ 

 
ด ูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  ความรู แจ งนี ้ได เก ิดขึ ้นแก เราว า   "หนทาง 

เพื่อการตรัสรูนี ้  อันเราไดถึงทับแลวแล  :  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  เพราะความดับ 
แหงนามรูป  จึงมีความดับแหงวิญญาณ;  เพราะมีความดับแหงวิญญาณ  จึงมีความดับแหง 
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นามรูป;  เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;  เพราะมีความดับ 
แหงสฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ;  เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหง 
เวทนา;  เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหง 
ตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับ 
แหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาติ 
นั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลง 
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้". 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวงตา  เกิดขึ้นแลว  ญาณ  เกิดขึ้นแลว  ปญหา  เกิด 
ขึ้นแลว  วิชชา  เกิดขึ้นแลว  แสงสวาง  เกิดขึ้นแลว  แกเรา  ในธรรมทั้งหลายที่เราไม 
เคยฟงมาแตกอน  วา  "ความดับไมเหลือ  (นิโรโธ)!  ความดับไมเหลือ  (นิโรโธ)!"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไปในปาทึบ  เกิดพบรอยทาง 

ซึ่งเคยเปนหนทางเกา  ที่มนุษยแตกาลกอนเคยใชเดินแลว.  บุรุษน้ัน  จึงเดินตามทางนั้นไป 
เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู  ไดพบทรากนครซึ่งเปนราชธานีโบราณ  อันมนุษยทั้งหลาย 
แตกาลกอนเคยอยูอาศัยแลว  เปนที่อันสมบูรณดวยสวน  สมบูรณดวยปาไม  สมบูรณดวย 
สระโบกขรณี  มีทรากกําแพงลอม  มีภูมิภาคนารื่นรมย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ัน 
บุรุษน้ันเขาไปกราบทูลแจงขาวนี้แกพระราชา  หรือแกมหาอํามาตยของพระราชาวา 
"ขอทาวพระกรุณาจงทรงทราบเถิด  :  ขาพระเจาเมื่อเที่ยวไปในปาทึบ  ไดเห็นรอยทางซึ่ง 
เคยเปนหนทางเกา  ที่มนุษยแตกาลกอนเคยใชเดินแลว  ขาพระเจาไดเดินตามทางนั้นไป,  
เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู,  ไดพบทรากนครซึ่งเปนราชธานีโบราณ  อันมนุษยทั้งหลายแต 
กาลกอนเคยอยูอาศัยแลว  เปนที่อันสมบูรณดวยสวน  สมบูรณดวยปาไม  สมบูรณดวย 
สระโบกขรณี  มีทรากกําแพงลอม  มีภูมิภาคนารื่นรมย.  ขอพระองคจงปรับปรุงสถานที่นั้น 
ใหเปนนครเถิด  พระเจาขา!"  ดังนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ัน  พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชานั้น 
จึงตบแตงสถานที่นั้นขึ้นเปนนคร.  สมัยตอมา  นครนั้นไดกลายเปนนครที่มั่งคั่งและรุงเรือง 
มีประชาชนมาก  เกลื่อนกลนดวยมนุษย  ถึงแลวซึ่งความเจริญไพบูลย,  นี้ฉันใด;  
ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  ขอนี้ก็ฉันนั ้น  :  เราไดเห็นแลวซึ่งรอยทางเกา  ที ่เคยเปน 
หนทางเกา  อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอนเคยทรงดําเนินแลว. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็รอยทางเกา  ที่ เคยเปนหนทางเกา  อันพระสัมมา 

สัมพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอนเคยทรงดําเนินแลว  นั้นเปนอยางไรเลา?  นั่นคืออริย- 
อัฏฐังคิกมรรคนี้นั่นเทียว,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติสัมมาสมาธิ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
นี้แลรอยทางเกา  ที่ เปนหนทางเกา  อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอน 
เคยทรงดําเนินแลว.  เรานั้น  ก็ไดดําเนินไปตามแลวซ่ึงหนทางนั้น,  เมื่อดําเนินไปตามอยู 
ซึ่งหนทางนั้น  เรา  : 

 
ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งชรามรณะ,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชรามรณะ,  ซึ่ง 

ความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหง 
ชรามรณะ; 

...๑ได รูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งชาติ ,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงชาติ,  ซึ่งความดับ 
ไมเหลือแหงชาติ,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงชาติ; 

 
 
 
 
 

                                                
๑ที่ละ...ไวตรงนี้  และตอ ๆ  ไปมีขอความเต็มวา  "เรานั้น  ไดดําเนินไปตามแลวซึ่งหนทาง,  เมื่อดําเนินไปตาม
อยูซึ่งหนทางนั้น  เรา". 
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...ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งภพ,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงภพ,  ซึ่งความดับไมเหลือ 
แหงภพ,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงภพ; 

 
...ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งอุปาทาน,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงอุปาทาน,  ซึ่งความ 

ดับไมเหลือ  แหงอุปาทาน,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน; 
 
...ได รูยิ่ งเฉพาะแลวซึ่งตัณหา,  ซึ่งเหตุให เกิดขึ้นแหงตัณหา,  ซึ่งความ 

ดับไมเหลือแหงตัณหา,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา; 
 
...ได รูยิ่ งเฉพาะแลวซึ่งเวทนา,  ซึ่งเหตุให เกิดขึ้นแหงเวทนา,  ซึ่งความ 

ดับไมเหลือแหงเวทนา,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา; 
 
...ได รูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งผัสสะ,  ซึ่งเหตุให เกิดขึ้นแหงผัสสะ,  ซึ่งความดับ 

ไมเหลือแหงผัสสะ,   ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ; 
 
...ได รูยิ่ งเฉพาะแลว ซ่ึงสฬายตนะ ,  ซึ่งเหตุให เกิดขึ้นแหงสฬายตนะ ,  

ซึ่งความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือ 
แหงสฬายตนะ; 

 
...ได รูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งนามรูป,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงนามรูป,  ซึ่งความ 

ดับไมเหลือแหงนามรูป,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงนามรูป; 
 
...ไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งวิญญาณ,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงวิญญาณ,  ซึ่งความ 

ดับไมเหลือแหงวิญญาณ,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ; 
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เราไดดําเนินไปตามแลวซึ่งหนทางนั้น,  เมื่อดําเนินไปตามอยูซึ่งหนทางนั้น 
เราไดรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่ง  สังขาร  ทั้งหลาย,  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงสังขาร,  ซึ่งความดับ 
ไมเหลือแหงสังขาร,  ซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรานั้น  ครั้นรูยิ่งเฉพาะแลวซึ่งหนทางนั้น  ไดบอก 

แลวแกภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ทั้งหลาย 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  พรหมจรรยนี้   ที่ เรากลาวบอกแลวนั้ น   ได เปน 

พรหมจรรยตั้งมั่นและรุงเรืองแลว  เปนพรหมจรรยแผไพศาล  เปนที่รูแหงชนมาก 
เปนปกแผนแนนหนา  จนกระทั่งเทวดาและมนุษยทั้งหลายสามารถประกาศไดดวย 
ดีแลว. 
 

การคิดคนปฏิจจสมุปบาท  กอนการตรัสรู๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 

โพธิสัตวอยู,  ความปริวิตกอันนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "สัตวโลกนี้หนอ  ถึงทั่วแลวซึ่งความ 
ยากเข็ญ  ยอมเกิด  ยอมแก  ยอมตาย  ยอมจุติ  และยอมอุบัติ,  ก็เมื่อสัตวโลกไมรูจัก 
อุบายเครื่องออกไปพันจากทุกขคือชรามรณะแลว  การออกจากทุกขคือชรามรณะนี้จัก 
ปรากฏขึ้นไดอยางไร?" 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  พุทธวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๑/๒๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เมื่ออะไรมีอยูหนอ 
ชรามรณะ  จึงไดมี  :  เพราะมีอะไรเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการทําในใจโดย 

แยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เพราะชาตินั่นแล  มีอยู  ชรามรณะจึงไดมี  :  เพราะมี 
ชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ"ดังนี้. 

 
....เพราะภพนั่นแล  มีอยู  ชาติจึงไดมี  :  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ"  

ดังนี้. 
 
....เพราะอุปาทานนั่นแล  มีอยู  ภพจึงไดมี  :  เพราะมีอุปทานเปนปจจัย 

จึงมีภพ" ดังนี้. 
 
....เพราะตัณหานั่นแล  มีอยู  อุปาทานจึงไดมี  :  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย 

จึงมีอุปาทาน  ดังนี้. 
 
....เพราะเวทนานั่นแล  มีอยู  ตัณหาจึงไดมี  :  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย 

จึงมีตัณหา  ดังนี้. 
 
....เพราะผัสสะนั่นแล  มีอยู  เวทนาจึงไดมี  :  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   

จึงมีเวทนา  ดังนี้. 
....เพราะสฬายตนะนั่นแล  มีอยู  ผัสสะจึงไดมี  :  เพราะมีสฬายตนะเปน 

ปจจัย  จึงมีผัสสะ  ดังนี้. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๔๗๑วาดวยปฏิจจฯ กับความเปนพระพุทธเจา 

....เพราะนามรูปนั่นแล  มีอยู  สฬายตนะจึงไดมี  :  เพราะมีนามรูปเปน 
ปจจัย  จึงมี  สฬายตนะ  ดังนี้. 

 
....เพราะวิญญาณนั่นแล  มีอยู  นามรูปจึงไดมี  :  เพราะมีวิญญาณเปน 

ปจจัย  จึงมีนามรูป"  ดังนี้. 
 
....เพราะสังขารนั่นแล  มีอยู  วิญญาณจึงไดมี  :  เพราะมีสังขารเปนปจจัย 

จึงมีวิญญาณ"  ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เมื่ออะไรมีอยูหนอ 

สังขารทั้งหลายจึงไดมี  :  เพราะมีอะไรเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย"  ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการทําในใจโดย 

แยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เพราะอวิชชานั่นแล  มีอยู  สังขารทั้งหลายจึงไดมี  :  
เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย"  ดังนี้. 

 
เพราะเหตุนั้น  ขอน้ีจึงมีวา  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  

เพ ราะม ีส ังขาร เป นป จจ ัย   จึงม ีว ิญญาณ ;  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...;  เพ ราะ 
มีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้น 
ครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวงตา  เกิดขึ้นแลว  ญาณ  เกิดขึ้นแลว  ปญญา 

เกิดขึ้นแลว  วิชชา  เกิดขึ้นแลว  แสงสวาง  เกิดขึ้น  แกเรา  ในธรรมทั้งหลายที่เรา 
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ไมเคยฟงมาแตกอนวา  "ความเกิดขึ้นพรอม(สมุทัย)!  ความเกิดขึ้นพรอม  (สมุทัย)!"  
ดังนี้. 

(ปฏิปกขนัย)  .... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เมื่ออะไรไมมีอยูหนอ 

ชรามรณะจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงอะไร  จึงมีความดับแหงชรามรณะ"  ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการทําในใจโดย 

แยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เพราะชาตินั่นแล  ไมมี  ชรามรณะจึงไมมี  :  เพราะ 
ความดับแหงชาติ  จึงมีความดับ  แหงชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
....เพราะภพนั่นแล  ไมมี  ชาติจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงภพ  จึงมี 

ความดับแหงชาติ"  ดังนี้. 
 
....เพราะอุปาทานนั ่นแลไมม ี  ภพจึงไม ม ี  :  เพราะความดับแหง 

อุปทาน  จึงมีความดับแหงภพ"  ดังนี้. 
 
....เพราะตัณหานั่นแล  ไมมี  อุปาทานจึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

ตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน"  ดังนี้. 
 
....เพราะเวทนานั่นแล  ไมมี  ตัณหาจึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

เวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา"  ดังนี้. 
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....เพราะผัสสะนั่นแล  ไมมี  เวทนาจึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 
ผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา"  ดังนี้. 

 
....เพราะสฬายตนะนั่นแล  ไมมี  ผัสสะจึงไมมี  :  เพราะความดับ 

แหงสฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ"  ดังนี้. 
 
....เพราะนามรูปนั่นแล  ไมมี  สฬายตนะจึงไมมี  :  เพราะความดับ 

แหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ"  ดังนี้. 
 
....เพราะวิญญาณนั่นแล  ไมมี  นามรูปจึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

วิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป"  ดังนี้. 
 
....เพราะสังขารนั่นแล  ไมมี  วิญญาณจึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

สังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ"  ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เมื่ออะไรไมมีอยูหนอ 

สังขารทั้งหลายจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงอะไร  จึงมีความดับแหงสังขารทั้งหลาย"  ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการทําในใจโดย 

แยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เพราะอวิชชานั่นแล  ไมมี  สังขารทั้งหลายจึงไมมี  :  
เพราะความดับแหงอวิชชา  จึงมีความดับแหงสังขาร"  ดังนี้. 

 
เพราะเหตุนั้น  ขอน้ีจึงมีวา  เพราะความดับแหงอวิชชา  จึงมีความดับแหง 

สังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ;  ...ฯลฯ... 
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…ฯลฯ ...ฯลฯ ...;  เพราะม ีความด ับแห งชาต ินั ่นแล ,  ชรามรณะ   โสกะปริเทวะ 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวงตา  เกิดขึ้นแลว  ญาณ  เกิดขึ้นแลว  ปญญา  เกิด 
ขึ้นแลว  วิชชา  เกิดขึ้นแลว  แสงสวาง  เกิดขึ้นแลว  แกเรา  ในธรรมทั้งหลายที่เราไม 
เคยฟงมาแตกอนวา  "ความดับไมเหลือ(นิโรธ)!  ความดับไมเหลือ  (นิโรธ)!"  ดังนี้; 
ดังนี้.  แล. 

 
การคิดคนปฏิจจสมุปบาท 

ของพระพุทธเจาในอดีต  ๖  พระองค๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 

วาวิปสสี  ยังไมไดตรัสรู  กอนแตที่ทานตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู,  ความปริวิตกอันนี้ 
ไดเกิดขึ้นแกทานวา  "สัตวโลกนี้หนอ  ถึงทั่วแลวซึ่งความยากเข็ญ  ยอมเกิด  ยอมแก 
ยอมตาย  ยอมจุติ  และยอมอุบัติ,  ก็เมื่อสัตวโลกไมรูจักอุบายเครื่องออกไปพนจากทุกข 
คือชรามรณะแลว  การออกจากทุกขคือชรามรณะ  นี้  จักปรากฎขึ้นไดอยางไร?" 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับนั้นแล  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสี 

โพธิสัตวนั้นวา  "เมื่ออะไรมีอยูหนอ  ชรามรณะ  จึงไดมี  :  เพราะมีอะไรเปนปจจัย  จึงมี 
ชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๔  พุทธวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๕/๒๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความรูแจงอยางยิ่ งดวยปญญา 
เพราะการทําในใจโดยแยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตวนั้นวา  "เพราะ  ชาติ 
นั่นแล  มีอยูชรามรณะจึงไดมี  :  เพราะมีชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ"  ดังนี้ 

 
....๑เพราะภพนั่นแล  มีอยู  ชาติจึงไดมี  :  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ 

ดังนี้. 
 
....เพราะอุปาทานนั่นแล  มีอยู  ภพจึงไดมี  :  เพราะมีอุปทานเปนปจจัย 

จึงมีภพ,  ดังนี้. 
 
....เพราะตัณหานั่นแล  มีอยู  อุปาทานจึงไดมี  :  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย 

จึงมีอุปาทาน,  ดังนี้. 
 
....เพราะเวทนานั่นแล  มีอยู  ตัณหาจึงไดมี  :  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย 

จึงมีตัณหา,  ดังนี้. 
 
....เพราะผัสสะนั่นแล  มีอยู  เวทนาจึงไดมี  :  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 

เวทนา,  ดังนี้. 
 
....เพราะสฬายตนะนั่นแล  มีอยู  ผัสสะจึงไดมี  :  เพราะมีสฬายตนะเปน 

ปจจัยจึงมีผัสสะ,  ดังนี้. 
 
 

                                                
๑ขอความตามที่ละ....ไวนั้น  หมายความวา  ไดมีความฉงนเกิดขึ้นทุก ๆ  ตอน  แลวทรงทําในใจโดย 
แยบคาย  จนควมรูแจงเกิดขึ้นทุก ๆ  ตอน  เปนลําดับไป  จนถึงที่สุด  ทั้งฝายสมุทยวารและนิโรธวาร;  
ในที่นี้ละไว  โดยนัยะที่ผูอานอาจจะเขาใจเอาเองได  :  เปนการตัดความรําคาญในการอาน. 
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....เพราะนามรูปนั่นแล  มีอยู  สฬายตนะจึงไดมี  :  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย 
จึงมีสฬายตนะ,  ดังนี้. 

 
....เพราะวิญญาณนั่นแล  มีอยู  นามรูปจึงไดมี  :  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย 

จึงมีนามรูป,  ดังนี้. 
 
....เพราะสังขารนั่นแล  มีอยู  วิญญาณจึงไดมี  :  เพราะมีสังขารเปนปจจัย 

จึงมีวิญญาณ,   ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับนั้นแล  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสี 

โพธิสัตวนั้นวา  "เมื่อะไรมีอยูหนอ  สังขาร  ทั้งหลายจึงไดมี  :  เพราะมีอะไรเปนปจจัย 
จึงมีสังขารทั้งหลาย"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะ 

การทําในใจโดยแยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตวนั้นวา  "เพราะอวิชชานั่นแล 
มีอยู  สังขารทั้งหลายจึงไดมี  :  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย"  ดังนี้. 

 
เพราะเหตุนั้น  ขอน้ีจึงมีวา  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  

เพ ราะม ีส ังขารเป นป จจ ัย   จึงม ีว ิญญาณ ;  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...;  เพ ราะมี 
ชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบ  
ถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวงตา  เกิดขึ้นแลว  ญาณ  เกิดขึ้นแลว  ปญญา 

เกิดขึ้นแลว  วิชชา  เกิดขึ้นแลว  แสงสวาง  เกิดขึ้นแลว  แกพระวิปสสีโพธิสัตวนั้น 
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ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมาแตกอนวา  "ความเกิดขึ้น  พรอม!  ความเกิดขึ้น 
พรอม!"  ดังนี้. 

---  ---  ---  --- 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความฉงนนี้ไดมีแกพระวิปสสีโพธิสัตว 
ตอไปวา  "เมื่ออะไรไมมีหนอ  ชรามรณะจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงอะไร  จึงมีความ 
ดับแหงชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะ 

การทําในใจโดยแยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตวนั้นวา  "เพราะชาตินั่นแล  ไมมี 
ชรามรณะจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงชาติ  จึงมีความดับ  แหงชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
....เพราะภพนั่นแล  ไมมี   ชาติจึงไมมี   :  เพราะความดับแหงภพ  จึงมี 

ความดับแหงชาติ , ดังนี้. 
 
....เพราะอุปาทานนั่นแลไมมี  ภพจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงอุปทาน 

จึงมีความดับแหงภพ,  ดังนี้. 
 
....เพราะตัณหานั่นแล  ไมมี  อุปาทานจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงตัณหา 

จึงมีความดับแหงอุปาทาน,  ดังนี้. 
 
....เพราะเวทนา นั่นแล  ไมมี  ตัณหาจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงเวทนา 

จึงมีความดับแหงตัณหา,  ดังนี้. 
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....เพราะผัสสะนั่นแล  ไมมี  เวทนาจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงผัสสะ   
จึงมีความดับแหงเวทนา,  ดังนี้. 

 
....เพราะสฬายตนะนั่นแล  ไมมี  ผัสสะจึงไมมี  :  เพราะความดับแหง  

สฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ,  ดังนี้. 
 
....เพราะนามรูปนั่นแล  ไมมี  สฬายตนะจึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

นามรูป  จึงมี  ความดับแหงสฬายตนะ,  ดังนี้. 
 
....เพราะวิญญาณนั่นแล  ไมมี  นามรูปจึงไมมี   :  เพราะความดับแหง 

วิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป,  ดังนี้. 
 
....เพราะสังขารนั่นแล  ไมมี  วิญญาณจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงสังขาร 

จึงมีความดับแหงวิญญาณ,  ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับนั้นแล  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสี 

โพธิสัตวนั้นวา  "เมื่ออะไรไมมีหนอ  สังขารทั้งหลายจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงอะไร 
จึงมีความดับแหงสังขาร"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะ 

การทําในใจโดยแยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตวนั้นวา  "เพราะอวิชชานั่นแลไมมี 
สังขารทั้งหลายจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงอวิชชา  จึงมีความดับแหงสังขาร"  ดังนี้. 

 
เพราะเหตุนั้น  ขอน้ีจึงมีวา  เพราะความดับแหงอวิชชา  จึงมีความดับแหง 

สังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณวิญญาณ;  ...ฯลฯ... 
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…ฯลฯ ...ฯลฯ ...;  เพราะม ีความด ับแห งชาต ินั ้นแล   ชรามรณะ   โสกะปริเทวะ - 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสท้ังหลายจึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวงตา  เกิดขึ้นแลว  ญาณ  เกิดขึ้นแลว  ปญญา 
เกิดขึ้นแลว  วิชชา  เกิดขึ้นแลว  แสงสวางเกิดขึ้นแลว  แกพระวิปสสีโพธิสัตวนั้น 
ในธรรมทั้งหลายที่พระองคไมเคยฟงมาแตกอนวา  "ความดับไมเหลือ!  ความดับไม 
เหลือ!  ดังนี้;  แล. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม:  แมการคิดคนปฏิจจสมุปบาทของอดีตพระพุทธิ เจา  

๕  พระองค   นอกจากนี้   คือพระสิขี   พระเวสสภู   พระกกุ สันธะ  พระโกนาคมนะ  และพระ 
กัสสปะ  ก็มีเนื้อความตรงกันกับเรื่องราวอันเกี่ยวกับพระพุทธเจาวิปสสีนี้   ทุก ๆ  ประการ 
ทุกตัวอักษร  เวนแตชื่อพระพุทธเจาเทานั้น.   

อนึ่ง  ขอความเกี่ยวกับการคิดคนปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจาวิปสสี  ที่กลาวไว 
ในคัมภีรสังยุตตนิกายตามที่ไดนํามากลาวไวในขอความแหงหัวขอขางบนนี้นั้น  มีขอความ 
บางอยางไมตรงกันแทกับขอความเรื่องเดียวกันที่กลาวอยูในคัมภีรที่ฆนิกาย  คือในคัมภีร 
ทีฆนิกายนั้นกลาวกระแสแหงปฏิจจไปหยุดเสียเพียงแควิญญาณกับนามรูป  ไมเลยขึ้นไปถึง 
อวิชชา;  ซึ่งไดยกขอความนั้นมากลาวไวในหมวดที่   ๑๐  ภายใตหัวขอวา  "ปฏิจจสมุป- 
บาทแบบที ่ต ร ัส โดยพ ระพ ุท ธ เจ า ว ิป ส ส ี"  ผู สน ใจพ ึงทํา ก า ร เป ร ียบ เท ียบ ก ัน ดู 
และจะพบขอแตกตางอยูบางอยางดังที่กลาวมานี้,  ซึ่งจะเปนเพราะเหตุใดก็ยากที่จะทราบได. 

 
ทรงบันลือสีหนาท 

เพราะทรงรูปจจัยแหงความเกิดและความดับ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคต  เปนผูประกอบดวยพลญาณ  ๑๐  อยาง  และ 

ประกอบดวยเวสารัชชญาณ  ๔  อยาง  จึงปฏิญญาตําแหนงจอมโลก  บันลือสีหนาท 

                                                
๑สูตรที่  ๑  ทสพลวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๓๓/๖๔  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๘ ๔๘๐ 

ประกาศพรหมจักร  ในทามกลางบริษัทั้งหลายวา  "รูป  คือยางนี้ ๆ.  เหตุใหเกิดรูป 
คืออยางนี้ ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหงรูป  คืออยางนี้ๆ;"  และวา  "เวทนา  คืออยางนี้ๆ, 
เหตุใหเกิดเวทนา  คืออยางนิ้ ๆ,  ความไมตั้งอยูใหแหงเวทนา  คือยางนี้ ๆ;"  และวา 
"สัญญา  คืออยางนี้ ๆ,  เหตุใหเกิดสัญญา  คืออยางนี้ ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหงสัญญา 
คืออยางนี้ ๆ;"  และวา  "สังขาร  ทั้งหลาย  คืออยางนี้ ๆ,  เหตุใหเกิดสังขารทั้งหลาย 
คืออยางนี้ ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหงสังขารทั้งหลาย  คืออยางนี้ ๆ;"  และวา  "วิญญาณ 
คืออยางนี้ ๆ,  เหตุใหเกิดวิญญาณ  คืออยางนี้ ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหงวิญญาณคือ 
อย า งนี ้ ๆ ;"  และว า   "เพ ราะสิ ่งนี ้ม ี,  สิ ่งนี ้จ ึงม ี;  เพ ราะสิ ่งนี ้เก ิด ขึ ้น ,  สิ ่งนี้ 
จ ึง เก ิด ขึ ้น ;  เพ ราะสิ ่งนี ้ไม ม ี,  สิ ่งนี ้จ ึง ไม ม ี;  เพ ราะสิ ่งนี ้ด ับ ,  สิ ่งนี ้จ ึงด ับ ;  
ดวยอาการอยางนี้  :  นี้ไดแกความที่  :- 
 

เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย; 
เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ; 
...ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส 

ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมี 

ความดับแหงสังขาร;   
 
เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ; 
...ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
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๔๘๑วาดวยปฏิจจฯ กับความเปนพระพุทธเจา 

เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกอบทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้"  ,  
ดังนี้  แล. 

 
ทรงพยากรณแตอริยญายธรรมเทานั้น๑ 

 
อุตติยปริพพาชก  ไดทูลถามวา  "ขาแตทานโคดมผูเจริญ!  คํานี้วา  โลกเที่ยงเทานั้น 

เปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?" 
 
ดูกอนอุตติยะ!  ขอท่ีวา  โลกเที่ยง  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ 

ดังนี้นั้น  เปนสัจจะที่เราไมพยากรณ. 
 
"ขาแตทานโคดมผู เจริญ!  คํานี้วา  โลกไมเที่ยง  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่น 

เปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?" 
 
ดูกอนอุตติยะ  !  ขอท่ีวา  โลกไมเที่ยง  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ 

ดังนี้นั้น  เปนสัจจะที่เราไมพยากรณ. 
 
"ขาแตทานโคดมผูเจริญ!  คํานี้วา  โลกมีที่สุด  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปน 

โมฆะ  ดังนั้นหรือ?" 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๕  อุปาสกวรรค  ทสก.อํ.  ๒๔/๒๐๗/๙๕,  ตรัสแกอุตติยปริพพาชก 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๘ ๔๘๒ 

ดูกอนอุตติยะ!  ขอท่ีวา  โลกมีที่สุด  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ 
ดังนี้นั้น  เปนสัจจะที่เราไมพยากรณ. 

 
"ขาแตทานโคดมผูเจริญ!  คํานี้วา  โลกไมมีที่สุด  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่น 

เปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?" 
 
ดูกอนอุตติยะ!  ขอท่ีวา  โลกไมมีที่สุด  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ 

ดังนี้นั้น  เปนสัจจะที่เราไมพยากรณ. 
 
"ขาแตทานโคดมผูเจริญ!  คํานี้วา  ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น  เทานั้นเปน 

คําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?" 
 
ดูกอนอุตติยะ!  ขอที่วา  ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น  เทานั้นเปนคําจริง 

คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนี้นั้น  เปนสัจจะที่เราไมพยากรณ. 
 
"ขาแตทานโคดมผูเจริญ!  คํานี้วา  ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น  เทานั้นเปน 

คําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?" 
 
ดูกอนอุตติยะ!  ขอท่ีวา  ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น  เทานั้นเปนคําจริง 

คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนี้นั้น  เปนสัจจะที่เราไมพยากรณ. 
 
"ขาแตทานโคดมผูเจริญ!  คํานี้วา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีก 

เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?"   
 
ดูกอนอุตติยะ!  ขอท่ีวา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีก  เทานั้น 

เปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนี้นั้น  เปนสัจจะที่เราไมพยากรณ. 
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๔๘๓วาดวยปฏิจจฯ กับความเปนพระพุทธเจา 

"ขาแตทานโคดมผูเจริญ!  คํานี้วา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมไมมีอีก 
เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?"   

 
ดูกอนอุตติยะ!  ขอท่ีวา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมไมมีอีก  เทานั้น 

เปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนี้นั้น  เปนสัจจะที่เราไมพยากรณ. 
 
"ขาแตทานโคดมผูเจริญ!  คํานี้วา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็มี 

ยอมไมมีอีกก็มี  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?"   
 
ดูกอนอุตติยะ!  ขอท่ีวา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็มี  ยอม 

ไมมีอีกก็มี  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนี้นั้น  เปนสัจจะที่เราไมพยากรณ. 
 
"ขาแตทานโคดมผูเจริญ!  คํานี้วา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีก 

ก็หามิได  ยอมไมมีอีกก็หามิได  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?"   
 
ดูกอนอุตติยะ!  ขอท่ีวา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็หามิได 

ยอมไมมีอีกก็หามิได  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนี้นั้น  เปนสัจจะที่เรา 
ไมพยากรณ. 

 
"ขาแตทานโคดมผูเจริญ!  เมื่อทานถูกเขาถามวา  คําวา  โลกเที่ยงเทานั้นเปน 

คําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?  ทานก็ตอบวา  นั่นเราไมพยากรณฺ;  เมื่อทานถูก 
เขาถามวา  คําวา  โลกไมเที่ยง  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?,  ดังนี้ก็ดี;  
หรือเมื่อถูกเขาถามวา  คําวา  โลกมีที่สุด  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?,  
ดังนี้ก็ดี;  หรือเมื่อถูกเขาถามวา  คําวา  โลกไมมีที่สุด  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ 
ดังนั้นหรือ?,  ดังนี้ก็ดี;  หรือเมื่อถูกเขาถามวา  คําวา  ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น  

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info
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เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?,  ดังนี้ก็ดี;  หรือเมื่อถูกเขาถามวา 
คําวา  ชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่น  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?,  ดังนี้ก็ดี;  
หรือเมื่อถูกเขาถามวา  คําวา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีก  เทานั้นเปนคําจริง 
คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?,  ดังนี้ก็ดี;  หรือเมื่อถูกเขาถามวา  คําวา  ตถาคตภายหลัง 
แตตายแลว  ยอมไมมีอีก  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?,  ดังนี้ก็ดี;  
หรือเมื่อถูกเขาถามวา  คําวา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็มี  ยอมไมมีอีกก็มี 
เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?,  ดังนี้ก็ดี;  หรือวาทานเมื่อถูกเขาถามวา 
คําวา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็หามิได  ยอมไมมีอีกก็หามิได  เทานั้นเปน 
คําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ  ดังนั้นหรือ?,  ดังนี้ก็ดี;  ทานก็ลวนแตตอบวา  ขอน้ัน  เราไม 
พยากรณ,  เมื่อเปนดังนั้น  ขอท่ีทานยอมพยากรณนั้น  เปนอยางไรเลา?" 

 
ดูกอนอุตติยะ!  เรายอมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย  ดวยปญญาอันยิ่ง 

เพื่อความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย  เพื่อกาวลวงเสียซึ่งโสกะปริเทวะ  เพื่อความ 
ตั้งอยูไมไดแหงทุกขโทมนัส  เพื่อการบรรลุ ซ่ึงญายธรรม  เพื่อกระทําใหแจงซ่ึง 
นิพพาน  (นั่นแหละ  คือขอท่ีเราพยากรณ) 

 
"ดูกอนทานโคดมผูเจริญ!  ขอท่ีทานแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย  ดวยปญญา 

อันยิ่ง  เพื่อความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย  เพื่อกาวลวงเสียซึ่งโสกะปริเทวะ  เพื่อความ 
ตั้งอยูไมไดแหงทุกขโทมนัส  เพื่อการบรรลุซึ่งญายธรรม  เพื่อกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน,  
นั้น  สัตวโลก  ทั้งโลก  หรือวาสัตวโลก  ครึ่งโลก  หรือวาสัตว  หนึ่งในสามของโลก  เลา  ที่ออก 
ไปจากทุกขได  ดวยการแสดงธรรมนั้น". 

 
เมื่ออุตติยปริพพาชก  ไดกลาวอยางนี้,  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงนิ่งเสีย. 
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หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสังเกตให เห็นวา  เรื่องปฏิ จจสมุปบาท 
เปนเรื่องอริยญายธรรม  (ดังที่ปรากฏอยูในบทนําแหงหนังสือเลมนี้  ภายใตหัวขอวา  "ปฏิจจ- 
สมุปบาทคื ออ ริยญ ายธรรม ")  ซึ่ ง เมื่ อบุ คคลรูแล ว   ย อมไม มี หนทางที่ จะ เกิ ดทิ ฏฐิ   ๑๐ 
ประการ  ดังที่อุตติยปริพพาชกไดนํามาทูลถาม  และพระองคไมทรงพยากรณ   เพราะจะทรง 
พยากรณแตในเรื่องญายธรรม  เชนปฏิจจสมุปบาท  เปนตน  อันจะปองกันหรือทําลายเสียซึ่ง 
ทิฏฐิ   ๑๐  ประการนั้น .  ขอให เห็นโดยประจักษอยู เสมอไปวา  มิจฉาทิฏฐิทุกชนิด   เกิดขึ้น 
เพราะไมเห็นอิทัปปจจยตา  กลาวคือปฏิจจสมุปบาท.  การแสดงปฏิจจสมุปบาทซึ่งมุงตรงไป 
ยังการบรรลุนิพพาน   จึงเปน ส่ิงที่ เราพยากรณ เสมอไป .  อนึ่ งขอให สังเกตเปนพิ เศษใน 
ตอนทายแหงเรื่องนี้วา  ถามี ผูกลาวลอเลียน  ประชดแดกดัน,  พระองคจะทรงนิ่ งเสีย,  ซึ่ง 
ควรถือวาเปน  "พระพุทธจริยา"โดยแท. 

 
ทรงชักชวนวิงวอนเหลือประมาณ 

ในความเพียรเพื่อกิจเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคต  เปนผูประกอบดวยพลญาณ  ๑๐  อยาง  และ 

ประกอบดวยเวสารัชชญาณ   ๔  อยาง  จึงปฏิญญาตําแหนงจอมโลก  บันลือสีหนาท 
ประกาศพรหมจักร  ในทานกลางบริษัททั้งหลาย  วา  "รูป  คืออยางนี้ๆ,  เหตุใหเกิดรูป 
คืออยางนี้ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหงรูป  คืออยางนี้ๆ;"  และวา  "เวทนา  คืออยางนี้ๆ,  
เหตุใหเกิดเวทนา  คืออยางนี้ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหงเวทนา  คืออยางนี้ ๆ;  และวา  
"สัญญา  คืออยางนี้ ๆ,  เหตุใหเกิดสัญญา  คืออยางนี้ ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหงสัญญา 
คืออยางนี้ๆ;"  และวา  "สังขาร  ทั้งหลาย  คืออยางนี้ๆ,  เหตุใหเกิดสังขารทั้งหลาย  คือ 
อยางนี้ ๆ,  ความไมไดตั้งอยูแหงสังขารทั้งหลาย  คืออยางนี้ๆ;"  และวา  "วิญญาณ  คือ 
อยางนี้ๆ,  เหตุใหเกิดวิญญาณ  คืออยางนี้ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหงวิญญาณ  คืออยาง 
นี้ๆ;"  และวา  "เพราะสิ่งนี้มี,  สิ่งนี้จึงมี;  เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น,  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น,  
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒  พสพลวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๓๓/๖๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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เพราะสิ่งนี้ไมมี,  สิ่งนี้จึงไมมี;  เพราะสิ่งนี้ดับ,  สิ่งนี้จึงดับ,  ดวยอาการอยางนี้  :  นี้ 
ไดแกความที่  :- 
 

เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย; 
เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ 
...ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุโทมนัสอุปายาส 

ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมี 

ความดับแหงสังขาร; 
เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ; 
...ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 

อุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี้  เปนธรรมที่ทําใหตื้น 

แลว  เปดเผยแลวประกาศแลว  มีสวนขี้ริ้วอันเราเฉือนออกสิ้นแลว  (ฉินฺนปโลติโก).  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในธรรมที่ เรากลาวไวดีแลวอยางนี้  เปนธรรมท่ีทําใหตื้นแลว 
เปดเผยแลว  ประกาศแลว  มีสวนขี้ร้ิวอันเราเฉือนออกสิ้นแลว  อยางนี้  ยอมเปนการ 
สมควรแทที่กุลบุตรผูบวชแลวดวยสัทธา  จะปรารภความเพียร  (ดวยการอธิษฐานจิต)  วา 
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"หนัง  เอ ็น   กระด ูก  จักเหล ืออยู   เนื ้อและเล ือดในสรีระจะเห ือดแห งไปก ็ตามที 
เมื่อยังไมลุถึงประโยชนอันบุคคลจะลุไดดวยกําลังของบุรุษ  ดวยความเพียรของบุรุษ 
ดวยความบากบั่นของบุรุษแลว  จักหยุดความเพียรนั้นเสีย  เปนไมมีเลย"  ดังนี้. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลผูมีความเกียจคราน  เกลื่อนกลนไปดวยธรรม 
ที่เปนบาปอกุศลทั้งหลาย  ยอมอยูเปนทุกข,  และยอมทําประโยชนตนอันใหญหลวงให 
เสื่อมสิ้น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนภิกษุผูมีความเพียรอันปรารภแลว  ยอมอยูเปนสุข,  
สงัดแลวจากธรรมที่ เปนบาปอกุศลทั้งหลาย  เปนอยูดวย,  และยอมทําประโยชนตนอัน 
ใหญหลวงใหบริบูรณ  ดวย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  การบรรลุธรรมอันเลิศ  ดวยการกระทําอันเลวนั้น 

ยอมมีไมได;  แตวาการบรรลุธรรมอันเลิศ  ดวยการกระทําอันเลิศนั้น  ยอมมีได  แล. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พรหมจรรยนี้  มีลักษณะ  นาดื่มเหมือนมัณฑะ;๑  

ทั้งพระศาสดาก็  อยูที่นี่แลว. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงปรารภ 

ความเพียร  เพื ่อบรรลุธรรมที ่ยังไมไดบรรลุ  เพื ่อเขาถึงธรรมที ่ยังไมไดเขาถึง 
เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง  เถิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย  พึงทําความสําเหนียกอยางนี้  วา  

"ดวยการกระทําอยางนี้  บรรพชาของเราทั้งหลาย  นี้  จักเปนบรรพชาไมต่ําทราม, 
 
 
 

                                                
๑มัณฑะ  ในที่นี้  คือโอชะที่ดีที่สุดลอยอยูผิวหนาของเนยใส. 
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ไมเปนหมัน;  แตจักเปนบรรพชามีผลกําไร.  อน่ึง  เราทั้งหลายบริโภคจีวร  บิณฑบาต 
เสนาสนะ  คิลานปจจยเภสัชชบริขาร  ของชนทั้งหลายเหลาใด,  การบริโภคทั้งหลายนั้น 
จักเปน  การบริโภคที่มีผลใหญ  มีอานิสงสใหญ  แกชนทั้งหลายเหลานั้น"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะวา  เมื่อบุคคลเห็นอยูซึ่งประโยชนตน  ยอม 

ควรแทที่จะทําประโยชนนั้นใหถึงพรอม  ดวยความไมประมาท;  หรือวา  เมื่อเห็นอยูซึ่ง 
ประโยชนเพ่ือผูอื่น  ยอมควรแทที่จะทําประโยชนนั้นใหถึงพรอม  ดวยความไมประมาท;  
หรือวา  เมื่อเห็นอยูซึ่งประโยชนทั้งสองฝาย  ยอมควรแทที่จะทําประโยชนนั้นใหถึง 
พรอม  ดวยความไมประมาท,  ดังนี้  แล. 

 
ทรงแสดงธรรมเนื่องดวยปฏิจจสมุปบาท 

มีความงามเบื้องตน  -  ทามกลาง  -  เบ้ืองปลาย๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดงธรรมอันมีความไพเราะในเบื้องตน 

ไพเราะในทางมกลาง  ไพเราะในเบื้องปลาย  แกพวกเธอทั้งหลาย  :  จักประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถะ  พรอมท้ังพยัญชนะ  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง;  กลาวคือ 
ธรรมหมวดละหก  ๖  หมวด.  พวกเธอทั้งหลายจงฟงซึ่งธรรมนั้น,  จงทําในใจใหสําเร็จ 
ประโยชน,  เราจักกลาวบัดนี้.  ..... 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑)  อายตนะทั้งหลายหก  อันเปนภายใน  เปนสิ่งที่ 

ควรรู,  (๒)  อายตนะ  ทั้งหลายหก  อันเปนภายนอก  เปนสิ่งที่ควรรู,  (๓)  หมูแหงวิญญาณ 
 
 
 
 

                                                
๑ฉฉักกสูตร  อุปริ.  ม.๑๔/๕๐๙/๘๑๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน  ใกลเมืองสาวัตถี. 
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ทั้งหลายหก  เปนสิ่งที่ควรรู,  (๔)  หมูแหงผัสสะ  ทั้งหลายหกเปนสิ่งที่ควรรู,  (๕)  หมูแหง 
เวทนา  ทั้งหลายหก  เปนสิ่งที่ควรรู,  (๖)  หมูแหงตัณหา  ทั้งหลายหก  เปนสิ่งที่ควรรู, 

 
(๑)  คําอันเรากลาวแลวอยางนี้วา  "อายตนะทั้งหลายหกอันเปนภายใน  เปน 

สิ่งที่ควรรู"  ดังนี้นั้น  เราอาศัยอะไรกลาวเลา?  อายตนะคือ  ตา  มีอยู,  อายตนะคือ  หู  มีอยู,  
อายตนะคือ  จมูก  มีอยู,  อายตนะคือ  ลิ้น  มีอยู,  อายตนะคือ  กาย  มีอยู,  อายตนะคือ 
ใจ  มีอยู.  ขอท่ีเรากลาววา  "อายตนะทั้งหลายหก  อันเปนภายใน  เปนสิ่งที่ควรรู"  ดังนี้นั้น 
เราอาศัยสิ่งเหลานี้เองกลาว.  นี้คือ  ธรรมหมวดละหก  หมวดที่หนึ่ง. 

 
(๒)  คําอันเรากลาวแลวอยางนี้วา  "อายตนะทั้งหลายหกอันเปนภายนอก 

เปนสิ่งที่ควรรู"  ดังนี้นั้น  เราอาศัยอะไรกลาวเลา?  อายตนะคือ  รูป  มีอยู,  อายตนะคือ 
เสียง  มีอยู,  อายตนะคือ  กลิ่น  มีอยู,  อายตนะคือ  รส  มีอยู,  อายตนะคือ  โผฏฐัพพะ 
มีอยู,  อายตนะคือ  ธัมมารมณ  มีอยู.  ขอท่ีเรากลาววา  "อายตนะทั้งหลายหก  อันเปน 
ภายนอก  เปนสิ่งที่ควรรู"  ดังนี้นั้น  เราอาศัยสิ่งเหลานี้ เองกลาว.  นี้คือ  ธรรมหมวด 
ละหก  หมวดที่สอง. 

 
(๓)  คําอันเรากลาวแลวอยางนี้วา  "หมูแหงวิญญาณทั้งหลายหก  เปนสิ่งที่ 

ควรรู"  ดังนี้นั้น  เราอาศัยอะไรกลาวเลา?  เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย  รูปท้ังหลายดวย  จึงเกิด 
จักขุวิญญาณ;  (ในกรณีแหงโสตะที่จะใหเกิดโสตวิญญาณก็ดี  ฆานะที่จะใหเกิดฆานวิญญาณก็ดี  ชิวหา 
ที่จะใหเกิดชิวหาวิญญาณก็ดี  กายะที่จะใหเกิดกายวิญญาณก็ดี  และมนะที่จะใหเกิดมโนวิญญาณก็ดี  ก็มีขอ 
ความอยางเดียวกัน).  ขอท่ีเรากลาววา  "หมูแหงวิญญาณทั้งหลายหกเปนสิ่งที่ควรรู"  ดังนี้นั้น 
เราอาศัยสิ่งเหลานี้เองกลาว.  นี้คือ  ธรรมหมวดละหก  หมวดที่สาม. 

 
(๔)  คําอันเรากลาวแลวอยางนี้วา  "หมูแหงผัสสะทั้งหลายหก  เปนสิ่งที่ควรรู" 

ดังนี้นั้น  เราอาศัยอะไรกลาวเลา?  เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย  รูปท้ังหลายดวย  จึงเกิด 
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จักขุวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (จักษุ  +  รูป  +  จักขุวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;  (ในกรณีแหงโสตะที่จะใหเกิดโสตสัมผัสก็ดี  ฆานะที่จะใหเกิดฆานสัมผัสก็ดี  เปนตน 
จนกระทั่งถึงมโนที่จะใหเกิดมโนสัมผัสก็ดี  ก็มีขอความอยางเดียวกัน).  ขอท่ีเรากลาววา  "หมูแหง 
ผัสสะทั้งหลายหก  เปนสิ่งที่ควรรู"  ดังนี้นั้น  เราอาศัยสิ่งเหลานี้เองกลาว.  นี้คือ  ธรรม 
หมวดละหก  หมวดที่สี่. 
 

(๕)  คําที่เรากลาวแลวอยางนี้วา  "หมูแหงเวทนาทั้งหลายหก  เปนสิ่งที่ควรรู" 
ดังนี้นั้น  เราอาศัยอะไรกลาวเลา?  เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย  รูปท้ังหลายดวย  จึงเกิด 
จักขุวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (จักษุ  +  รูป  +  จักขุวิญญาณ)  
นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  (ในกรณีแหงโสตะที่จะใหเกิด  
โสตสัมผัสสชาเวทนาก็ดี  ฆานะที่จะใหเกิดฆานสัมผัสสชาเวทนาก็ดี  เปนตน  จนกระทั่งถึงมนะที่จะใหเกิด 
มโนสัมผัสสชาเวทนาก็ดี  ก็มีขอความอยางเดียวกัน).  ขอท่ีเรากลาววา  "หมูแหงเวทนาทั้งหลายหก 
เปนสิ่งที่ควรรู"  ดังนี้นั้น  เราอาศัยสิ่งเหลานี้เองกลาว.  นี้คือ  ธรรมหมวดกละหก  หมวด 
ที่หา. 

 
(๖)  คําที่เรากลาวแลวอยางนี้วา  "หมูแหงตัณหาทั้งหลายหก  เปนสิ่งที่ควรรู" 

ดังนี้นั้น  เราอาศัยอะไรกลาวเลา?  เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย  รูปท้ังหลายดวย  จึงเกิดจักขุ- 
วิญญาณ  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (จักษุ  +  รูป  +  จักขุวิญญาณ)  นั่นคือ 
ผัสสะ,  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  
(ในกรณีแหงการเกิดสัททตัณหาก็ดี  คันธตัณหาก็ดี  รสตัณหาก็ดี  โผฏฐัพพตัณหาก็ดี  ธัมมตัณหาก็ดี  ก็มีขอ 
ความอยางเดียวกัน).  ขอท่ีเรากลาววา  "หมูแหงตัณหาทั้งหลายหก  เปนสิ่งที่ควรรู"  ดังนี้นั้น 
เราอาศัยสิ่งเหลานี้เองกลาว.  นี้คือ  ธรรมหมวดละหก  หมวดที่หก. 

 
ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา  "จักษุ  เปนอัตตา",  คํากลาวเชนนั้น  ยอม  ไมเขาถึง 

(ซ่ึงฐานะแหงเหตุผล);  เพราะวาความเกิดก็ดี  ความเสื่อมก็ดี  ของจักษุ  ปรากฏอยู.   
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ก็เมื่อความเกิดก็ดี  ความเสื่อมก็ดี  ของสิ่งใด  ปรากฏอยู,  คําที่ควรกลาวสําหรับสิ่ง(จักษุ)  
นั้น  ก็ควรจะตองเปนอยางนี้วา  "อัตตาของเรา  ยอมเกิดขึ้นดวย  ยอมเสื่อมไปดวย"   
ดังนี้;  เพราะฉะนั้น  คํากลาวของผูที่กลาววา  "จักษุ  เปนอัตตา"  ดังนี้นั้น  จึงไมเขาถึง 
(ซึ่งฐานะแหงเหตุผล);  เพราะเหตุนั้น  จักษุจึงเปนอนันตา.  (ในกรณีแหงรูปก็ดี  จักขุวิญญาณ 
ก็ดี  จักขุสัมผัสก็ดี  จักขุสัมผัสสชาเวทนาก็ดี  รูปตัณหาก็ดี  มีขอความอยางเดียวกันกับในกรณีแหงจักษุ 
ตางกันแตเพียงประโยคสุดทาย  คือจะเอาธรรมและสหคตธรรมที่กลาวแลวในกรณีกอน  มากลาวเพิ่มขางหนา 
ในกรณีหลังอีกตามลําดับกันไปแหงกรณีนั้น ๆ   ;  เชนในกรณีแหงจักขุสัมผัส  :  ประโยคสุดทายจะมีวา  "เพราะ 
เหตุนั้น  จักษุจึงเปนอนัตตา,  รูปทั้งหลายจึงเปนอนัตตา,  จักขุวิญญาณจึงเปนอนัตตา,  จักขุสัมผัสจึงเปน 
อนัตตา.";  หรือเชนในกรณีแหงรูปตัณหา  อันเปนกรณีสุดทายแหงหมวดจักษุ  ประโยคสุดทายจะมีวา   
"เพราะเหตุนั้น  จักษุจึงเปนอนัตตา,  รูปทั้งหลายจึงเปนอนัตตา,  จักขุวิญญาณจึงเปนอนัตตา,  จักขุสัมผัสจึง 
เปนอนัตตา,  เวทนาจึงเปนอนัตตา,  ตัณหาจึงเปนอนัตตา.". 
 

ขอความในหมวดโสตะก็ดี-ฆานะก็ดี-ชิวหาก็ดี-กายะก็ดี-มนะก็ดี  ที่ถูกยืดถือเปนอัตตา;  ก็มีนัยแหง 
การตรัสอยางเดียวกันกับขอความที่ตรัสแลวในหมวดแหงจักษุที่ถูกยืดถือเปนอัตตา  ตางกันแตเพียงชื่อธรรม 
ประจําหมวดแตละหมวดเทานั้น.) 

 
[ขางบนนี้  เปนการแสดงความงามเบื้องตน] 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ปฏิปทาอันใหถึงความเกิดขึ้นพรอมแหงสักกายะ 

มีอยูอยางนี้  คือ:- 
 
บุคคล  ยอมสําคัญเห็นซึ่งจักษุวา  "นั่น  ของเรา,  นั่น  เปนเรา,  นั่น 

เปนอัตตาของเรา".  (ในกรณีแหงรูปทั้งหลาย,  จักขุวิญญาณ,  จักขุสัมผัส,  เวทนา,  และตัณหา;  ก็ตรัส 
มีนัยดุจเดียวกันกับในกรณีแหงจักษุ. 

 
ในกรณีแหงหมวดโสตะก็ดี  -ฆานะก็ดี  -ชิวหาก็ดี  -กายะก็ดี  -มนะก็ดี  ไดตรัสไวมีนัยเดียว 

กันกับในกรณีแหงหมวดจักษุนั้นทุกประการ  ตางกันแตเพียงชื่อซ่ึงตองเปลี่ยนไปตามหมวดนั้น ๆ   เทานั้น.)   
 

[ขางบนนี้  เปนการแสดงความงามทามกลาง] 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ปฏิปทาอันใหถึงความดับไมเหลือแหงสักกายะ 
มีอยูอยางนี้  คือ:- 

 
บุคคล  ยอมตามเห็นดวยดีซึ่งจักษุวา  "นั่น  ไมใชของเรา  (เนตํ  มม),  

นั ่น   ไม เป นเรา  (เนโสหมสฺม ิ),  นั ่น   ไม ใช อ ัตตาของเรา   (น   เมโส   อตฺตา)"  (ใน 
กรณีแหงรูปทั้งหลาย,  จักขวิญญาณ,  จักขุสัมผัส,  เวทนา,  และตัณหา;  ก็ตรัสมีนัยดุจเดียวกันกับกรณีแหงจักษุ. 

 
กรณีแหงหมวดโสตะ  -  ฆานะ  ไปจนกระทั่งหมวดมนะ  ก็ไดตรัสไวมีนัยะอยางเดียวกันกับที่ 

ตรัสไวในกรณีแหงหมวดจักษุนั้น  ทุกประการ  ตางกันแตเพียงชื่อซ่ึงตองเปลี่ยนไปตามหมวดนั้น ๆ   เทานั้น). 
 

[ขางบนนี้  เปนการแสดงความงามเบื้องปลาย] 
(ตอไปไดทรงแสดงอายตนะภายใน  อายตนะภายนอก  วิญญาณ  ผัสสะ  ทําหนาที่กันจนเกิด 

เวทนา;  ปฏิบัติผิดตอเวทนา  ๓  มีสุขเวทนาเปนตน  ก็เปนเหตุใหเพิ่มอนุสัยนั้นๆ  ไปตามเวทนา;  เมื่อยังละ 
บรรเทา  ถนอมอนุสัยไมได  ไมทําวิชชาใหเกิดขึ้นแลว  ก็ไมเปนฐานะที่จะทําที่สุดแหงทุกขไดในทิฏฐิะรรม;  
ซึ่งเนื้อความที่ทรงแสดงนี้  ไดนําใสไวในหมวดที่  ๕  ภายใตหัวขอวา  "เวทนาในปฏิจจสมุปบาท 
ใหเกิดอนุสัย";  แลวไดตรัสโดยนัยที่ตรงกันขาม  หรือปฏิกขนัย  อีกครั้งหนึ่ง,  ซึ่งเนื้อความที่ทรงแสดงนี้ก็ 
ไดนํามาใสไวแลวในหมวดที่  ๖  โดยหัวขอวา  "อนุสัยไมอาจจะเกิด  เมื่อรูเทาทันเวทนาใน  
ปฏิจจสมุปบาท".  ผูศึกษาตองการทราบรายละเอียดในถอยคําที่ตรัสทั้งสองนัยะนี้  ก็ดูไดจากหัวขอนั้น ๆ   
แหงหมวดนั้น ๆ .  ตอจากนั้น  ไดตรัสวา  อริยสาวกเมื่อเห็นอยูอยางนั้น  จะเบื่อหนาย  คลายกําหนัด  หลุดพน 
ในอายตนะภายในทั้งหก  และสหคตธรรมที่เนื่องดวยอายตนะนั้น ๆ   ซึ่งมีจํานวน  ๖  หมวด ๆ   ละ  ๖.  ในที่สุด 
แหงธรรมเทศนานี้  มีผลทําใหภิกษุ  ๖๐  รูป  บรรลุอรหัตตผล.) 

 
ศาสดาและสาวก 

ยอมมีการกลาวตรงกันในเรื่องปฏิจจสมุปบาท๑ 

ก็คํานี้วา  "ชรามรณะมี  เพราะปจจัยคือชาติ"  ดังนี้  เชนนี้แลเปนคําที่เรา 
กลาวแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ชรามรณะมี  เพราะปจจัยคือชาติ  ใชไหม?  เปน 
อยางนี้หรือเปนอยางไร  ในขอน้ี? 

                                                
๑มหาตัณหาสังขยสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๘๐/๔๔๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ชรามรณะมี  เพราะปจจัยคือชาติ,  ในขอน้ี  ตองมีวา 
ชรามรณะมี  เพราะปจจัยคือชาติ  อยางนี้เปนแนนอน  พระเจาขา!" 

 
(ตรัสบอกแลวทรงซักถาม  และภิกษุทั้งหลายทูลตอบ  ในลักษณะอยางเดียวกันนี้เปนลําดับไป 

ทุกอาการของปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งในที่นี้จะละไวดวย...ฯลฯ...จนกระทั่งถึงอาการสุดทาย  คือสังขาร  จึงจะ 
เขียนเต็มรูปความอีกครั้งหนึ่ง) 

----  ----  ----  ---- 
 

ก็คํานี้วา  "ชาติมี  เพราะปจจัยคือภพ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "ภพมี  เพราะปจจัยคืออุปาทาน...ฯลฯ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "อุปาทานมี  เพราะปจจัยคือตัณหา...ฯลฯ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "ตัณหามี  เพราะปจจัยคือเวทนา...ฯลฯ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "เวทนามี  เพราะปจจัยคือผัสสะ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "ผัสสะมี  เพราะปจจัยคือสฬายตนะ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "สฬายตนะมี  เพราะปจจัยคือนามรูป...ฯลฯ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "นามรูปมี  เพราะปจจัยคือวิญญาณ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 
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ก็คํานี้วา  "วิญญาณมี  เพราะปจจัยคือสังขาร...ฯลฯ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

 
----  ----  ----  ---- 

ก็คํานี้วา  "สังขารทั้งหลายมี  เพราะปจจัยคืออวิชชา"  ดังนี้,  เชนนี้แล 
เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สังขารทั้งหลายมี  เพราะปจจัยคืออวิชชา 
ใชไหม?  เปนอยางนี้หรือเปนอยางไร  ในขอน้ี? 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  สังขารทั้งหลายมี  เพราะปจจัยคืออวิชชา,  ในขอน้ี 

ตองมีวาสังขารทั้งหลายมี  เพราะปจจัยคืออวิชชา  อยางนี้เปนแนนอน  พระเจาขา!" 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถูกแลว!  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปนอันวา  แมพวก 

เธอก็กลาวอยางนี้;  แมเราก็กลาวอยางนี้วา  "เมื่อสิ่งนี้มีอยู  สิ่งนี้ก็มี;  เพราะสิ่งนี้ 
เกิดขึ้น  สิ่งนี้ก็ เกิดขึ้น;"๑  กลาวคือ  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  
เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ ;  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป;  
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะมี 
ตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพ 
เปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
 
 
 

                                                
๑ขอความในเลขในอัญญประกาศ  ๒  ประโยคนี้  คือกฎที่ทรงเรียกวา  อิทัปปจจยตา  ฝายเกิด. 
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เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความ 
ดับแหงสังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ;  เพราะมี 
ความดับแหงวิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป;  เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมี 
ความดับแหงสฬายตนะ;  เพราะมีความดับแหงสฬายตนะจึงมีความดับแหงผัสสะ;  
เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา;  เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมี 
ความดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมี 
ความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับ 
แหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ก็คําวา  "ความดับแหงชรามรณะมี  เพราะความดับแหงชาติ"  ดังนี้,  

เชนนี้แล  เปนคําที่ เรากลาวแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความดับแหงชรามรณะมี 
เพราะความดับแหงชาติ  ใชไหม?  เปนอยางนี้หรือเปนอยางไร  ในขอน้ี? 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ความดับแหงชาติชรามรณะมี  เพราะความดับแหงชาติ,  

ในขอน้ีตองมีวา  ความดับแหงชรามรณะมี  เพราะความดับแหงชาติ  อยางนี้เปนแนนอน 
พระเจาขา!" 

 
(ตรัสบอกแลวทรงซักถาม  และภิกษุทั้งหลายทูลตอบ  ในลักษณะอยางเดียวกันนี้  ทุกอาการของ  

ปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งในที่นี้จะละไวดวย...ฯลฯ...จนกระทั่งถึงอาการสุดทาย  คือสังขาร  จึงจะเขียนเต็มอีก 
ครั้งหนึ่ง.) 

----  ----  ----  ---- 
 

ก็คํานี้วา  "ความดับแหงชาติมี  เพราะความดับแหงภพ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

คํานี้วา  "ความดับแหงภพมี  เพราะความดับแหงอุปาทาน...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๘ ๔๙๖ 

ก็คํานี้วา  "ความดับแหงอุปาทานมี  เพราะความดับแหงตัณหา...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "ความดับแหงตัณหามี  เพราะความดับแหงเวทนา...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "ความดับแหงเวทนามี  เพราะความดับแหงผัสสะ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "ความดับแหงผัสสะมี  เพราะความดับแหงสฬายตนะ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "ความดับแหงสฬายตนะมี  เพราะความดับแหงนามรูป...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "ความดับแหงนามรูปมี  เพราะความดับแหงวิญญาณ...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

ก็คํานี้วา  "ความดับแหงวิญญาณมี  เพราะความดับแหงสังขาร...ฯลฯ... 
อยางนี้แนนอน  พระเจาขา!" 

 
----  ----  ----  ---- 

 
ก็คํานี้วา  "ความดับแหงสังขารมี  เพราะความดับแหงอวิชชา"  ดังนี้,  เชนนี้ 

แล  เปนคําที่ เรากลาวแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความดับแหงสังขารมี  เพราะความดับ 
แหงอวิชชาใชไหม?  เปนอยางนี้หรือเปนอยางไร  ในขอน้ี? 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ความดับแหงสังขารมี  เพราะความดับแหงอวิชชา,  

ในขอน้ี  ตองมีวา  ความดับแหงสังขารมี  เพราะความดับแหงอวิชชา  อยางนี้เปนแนนอน 
พระเจาขา!" 
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๔๙๗วาดวยปฏิจจฯ กับความเปนพระพุทธเจา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถูกแลว!  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปนอันวา  แมพวกเธอก็กลาว 
อยางนี้;  แมเราก็กลาวอยางนี้วา  "เมื่อสิ่งนี้ไมมีอยู  สิ่งนี้ก็ไมมี;  เพราะสิ่งนี้ดับไป 
สิ่งนี้ก็ดับไป ;”๑  กลาวคือ  เพราะความดับแหงอวิชชา  จึงมีความดับแหงสังขาร;  
เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ;  เพราะมีความดับแหงวิญญาณ 
จึงมีความดับแหงนามรูป;  เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;  
เพราะมีความดับแหงสฬายตนะจึงมีความดับแหงผัสสะ;  เพราะมีความดับแหงผัสสะ 
จึงมีความดับแหงเวทนา;  เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะ 
มีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมี 
ความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับ 
แหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย  อาการอยางนี้. 

 
หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกต   ในขอที่ ว า   พระศาสดากับ 

พระสาวก  ยอมจะมีความรูเห็นตรงกัน,  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีแหงปฏิจจสมุปบาท,  โดย 
ไมเพียงแตปากวา,  หรือกลาวไปเพราะความเคารพในพระศาสดา,  แตหมายความวา  พระ 
สาวกรูจักส่ิงที่ เรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท  นั้นดีทุกอาการ;  และมองเห็นความเปนอทิปปจจยตา  
คือเปนปจจัยอาศัยกันเกิด  ทุกอาการ  จริงๆ. 

 
หมวดที่แปด  จบ 

--------------- 

                                                
๑ขอความในเลขในอัญญประกาศ  ๒  ประโยคนี้  คือกฏที่เรียกวา  อิทัปปจจยตา  ฝายดับ  ผูศึกษาพังสังเกต 
ไวทุกคราวที่ผานไป,  เพื่อจะไดรูวาเรื่องอิทัปปจจยตานี้  มีความสําคัญมากนอยเพียงไร  :  บางสูตร  กลาว 
วา  ไดทรงนําเอาเรื่องอิทัปปจจยตานี้มาทรง  "พึมพัม"  เลน  อยูในที่สงัดแตพระองคเดียวก็ยังมี  (ดูหมวดที่   
๖  หัวขอวา  "ตรัสวาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย"  และที่อื่นอีก). 
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หมวด ๙ 
วาดวย ปฏิจจสมุปบาท กับอริยสาวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๙๙ 
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กฎอิทัปปจจยตา  :  หัวในปฏิจจสมุปบาท. 
………………………... 

 
อิมสฺมึ  สติ    อิทํ  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  มี    ส่ิงนี้  ยอมมี 
อิมสฺสุปฺ  ปาทา    อิทํ  อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น 
อิมสมึ  อสติ    อิทํ  น  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  ไมมี    ส่ิงนี้  ยอมไมมี 
อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌติ 

เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป 
 

(ม.ม.๑๓/๓๕๕/๓๗๑,  นิทาน.สํ.๑๖/๘๔/๑๕๔,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๑ 
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ลําดับเร่ืองเฉพาะหมวด 
สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ หมวดที่ ๙ 

วาดวย ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก 
(มี ๑๐ เร่ือง) 

 
มีเรื่อง   :   ทรงกําชับสาวกใหเลาเรียนปฏิจจสมุปบาท   -   -  ไมรูเรื่องรากฐานแหง  

ปฏิจจสมุปบาท ก็ยังไมใชสาวกในศาสนานี้ -- อริยสาวกยอมรูปฏิจจสมุปบาทโดยไมตอง 
เชื่อผูอื่น - -  อริยญายธรรมคือการรูเรื่องปฏิจจสมุปบาท – การสนทนาของพระมหา  
สาวก -- เวทนาของปุถุชนตางจากของอริยสาวก   --  อริยสาวกรูความเกิดและความดับของ 
โลกอยางไมมีที่สงสัย  --  พระโสดาบันคือผูเห็นชัดปฏิจจสมุปบาทโดยวิธีแหงอริยสัจส่ี  --  
โสตาปตติยังคะขึ้นอยูกับการรูปฏิจจสมุปบาทของอริยสาวก -- สามัญญผลในพุทธศาสนา 
เทียบกันไมไดกับลัทธิอื่น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐๒ 
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 ๕๐๓

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

หมวดที่  ๙ 
วาดวย  ปฏิจจสมปุบาทกบัอริยสาวก 

--------------- 
 

ทรงกําชับสาวกใหเลาเรียนปฏิจจสมุปบาท๑ 
   
ครั้งหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อเสด็จประทับอยูในที่หลีกเรนแหนงหนึ่งแลว  ไดทรงกลาว 

ธรรมปริยายนี้  (ตามลําพังพระองค)  วา  :- 
 
  "เพราะอาศัย  ตา  ดวย  รูป  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด  จักขุวิญญาณ;  การประจวบ 

แหงธรรม  ๓ ประการ  (ตา  +  รูป  +  จักขุวิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๕  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๘๙/๑๖๖-๘,  และสูตรที่  ๑๐  โยคักเขมิวรรค  
สฬายตนสังยุตต  สฬา.สํ.  ๑๘/๑๑๑/๑๖๓,  กลาวตามลําพังพระองคในคราวประทับหลีกเรน  ซึ่งมีภิกษุ 
รูปหนึ่งยืนแอบฟงอยูดวย. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๙ ๕๐๔ 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;   
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน; 
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ; 
เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ; 
เพราะมีชาติเปนปจจัย  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุโทมนัสอุปายาส 

ทั้งหลายจึงมีขึ้นพรอม :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้. 

   
เพราะอาศัย  หู  ดวย  เสียง  ทั้งหลายดวย  จึงเกิดโสตวิญญาณ;  การประจวบ 

แหงธรรม  ๓   ประการ  (หู  +  เสียง  +  โสตวิญญาณ)  นั้นคือ  ผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
(ขอความเต็มในกรณีแหง  หู  ก็มีอยางเดียวกันกับในกรณีแหงตา  ทุกตัวอักษร,  ตางกัน แตชื่อ.  

ในกรณีแหงจมูก  ล้ิน  กาย  ก็มีนัยเดียวกัน.  ในกรณีแหงมโน  จะเขียนเต็มอีกครั้งหนึ่ง). 
 
...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...      ความ เก ิด ขึ ้นพ ร อมแห งกองท ุกข ทั ้งสิ ้น นี้ 

ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 
   
เพราะอาศัย  จมูก  ดวย  กลิ่น  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด  ฆานวิญญาณ;  การประจวบ 

แหงธรรม   ๓  ประการ  (จมูก  +  กลิ่น  +  ฆานวิญญาณ)  นั้นคือ  ผัสสะ; 
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๕๐๕วาดวยปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ...  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี 

ดวยอาการ อยางนี้. 
   
เพราะอาศัย  ลิ้น  ดวย  รส  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด  ชิวหาวิญญาณ;  การประจวบ 

แหงธรรม   ๓  ประการ  (ลิ้น  +  รส  +  ชิวหาวิญญาณ)  นั้นคือ  ผัสสะ; 
 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ...  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี 

ดวยอาการ อยางนี้. 
   
เพราะอาศัย  กาย  ดวย  โผฏฐัพพะ  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด  กายวิญญาณ;  

การประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  (กาย  +  โผฏฐัพพะ  +  กายวิญญาณ)  นั้นคือ  ผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ...  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้ งสิ้นนี้   ยอมมี 

ดวยอาการอยางนี้. 
   
เพราะอาศัยใจ  ดวย  ธัมมารมณ  ทั้งหลายดวย  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  การ 

ประจวบแหงธรรม ๓  ประการ  (ใจ  +  ธัมมารมณ  +  มโนวิญญาณ)  นั้นคือ  ผัสสะ; 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๙ ๕๐๖ 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;   
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน; 
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ; 
เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ; 
เพราะมีชาติเปนปจจัย  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุโทมนัสอุปายาส 

ทั้งหลายจึงมีขึ้นพรอม :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้. 

(ปฏิปกขนัย) 
 

  เพราะอาศัย  ตา  ดวย  รูป  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด  จักขุวิญญาณ;  การประจวบ 
แหงธรรม  ๓   ประการ  (ตา  +  รูป  +  จักขุวิญญาณ)  นั้นคือ  ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา. 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงตัณหา  นั ้น  จึงมี 

ความดับแหงอุปทาน; 
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ; 
เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ; 
เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุโทมนัส- 

อุปายาสทั้งหลาย   จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้. 
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เพราะอาศัย  หู  ดวย  เสียง  ทั้งหลายดวย  จึงเกิดโสตวิญญาณ;  การประจวบ 
แหงธรรม  ๓    ประการ  (หู  +  เสียง  +  โสตวิญญาณ)  นั้นคือ  ผัสสะ; 

เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
 
(ขอความเต็มในกรณีแหง  หู  ก็มีอยางเดียวกันกับในกรณีแหงตา  ทุกตัวอักษร,  ตางกัน แตชื่อ 

ในกรณีแหงจมูก  ล้ิน  กาย  ก็มีนัยเดียวกัน.  ในกรณีแหงมโน  จะเขียนเต็มอีกครั้งหนึ่ง). 
 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ยอมมี  ดวย 

อาการอยางนี้. 
   
เพราะอาศัย  จมูก  ดวย  กลิ่น  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด  ฆานวิญญาณ;  การ 

ประจวบแหงธรรม   ๓  ประการ  (จมูก  +  กลิ่น  +  ฆานวิญญาณ)  นั้นคือ  ผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 

อาการอยางนี้. 
   
เพราะอาศัย  ลิ้น  ดวย  รส  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด  ชิวหาวิญญาณ;  การประจวบ 

แหงธรรม   ๓  ประการ  (ลิ้น  +  รส  +  ชิวหาวิญญาณ)  นั้นคือ  ผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
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...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...  ความดับลงแห งกองทุ กขทั้ งสิ้ นนี้   ย อมมี   ด วย 
อาการอยางนี้. 

 
เพราะอาศัย  กาย  ดวย  โผฏฐัพพะ  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด  กายวิญญาณ;  การ 

ประจวบแหง  ธรรม  ๓  ประการ  (กาย  +  โผฏฐัพพะ  +  กายวิญญาณ)  นั้นคือ  ผัสสะ; 
  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
  ...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...  ความดับลงแห งกองทุกขทั้ งสิ้ นนี้   ยอมมี   ดวย 

อาการอยางนี้. 
   
  เพราะอาศัยใจ  ดวย  ธัมมารมณ  ทั้งหลายดวย  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  การ 

ประจวบแหงธรรม  ๓  ประการ  (ใจ  +  ธัมมารมณ  +  มโนวิญญาณ)  นั้นคือ  ผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา. 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงตัณหา  นั ้น  จึงมี 

ความดับแหงอุปทาน; 
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ; 
เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ; 
เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุโทมนัส- 

อุปายาสทั้งหลาย   จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้.   
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สมัยนั้น  ภิกษุองคหนึ่ง  ไดยืนแอบฟงพระผูมีพระภาคเจาอยู.  พระผูมีพระภาคเจาทอดพระ- 
เนตรเห็นภิกษุผูยืนแอบฟงนั้นแลว  ไดทรงกลาวกะภิกษุนั้นวา  "ดูกอนภิกษุ!  เธอไดยินธรรมปริยายนี้แลว 
มิใชหรือ?" 

"ไดยินแลว  พระเจาขา!" 
"ดูกอนภิกษุ !  เธอจงรับเอาธรรมปริยายนี้ ไป .  ดูกอนภิกษุ !  เธอจง 

เลาเรียนธรรมปริยายนี ้.  ดูกอนภิกษุ!  เธอจง ทรงไวซึ ่งธรรมปริยายนี ้.  ดูกอน 
ภิกษ!  ธรรมปริยายนี้  ประกอบดวยประโยชน   เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย", 
ดังนี้  แล. 

   
ไมรูเรื่องรากฐานแหงปฏิจจสมุปบาท 

ก็ยังไมใชสาวกในศาสนานี้๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุรูปใดก็ตาม  ยังไมรูชัดซึ่ง  สมุทัย  อัตถังคมะ 

อัสสาทะ  อาทีนวะ   และนิสสรณะ  แหงผัสสายตนะทั้งหลาย  ๖  ประการ  ตามความ 
เปนจริง  ก็เปนอันวา  พรหมจรรยนี้อัน ภิกษุนั้นไมไดอยูประพฤติ  เธออยูหางไกลออกไป 
จากธรรมวินัยนี้. 

 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  ภิกษุรูปหนึ่ง  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  "  ขา 

แตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคยังไมโลงใจในกรณีนี้  เพราะวาขาพระองคยังไมรูชัดซึ่งสมุทัย   อัตถังคมะ 
อัสสาทะ  อาทีนวะ  และนิสสรณะ  แหงผัสสายตนะทั้งหลาย  ๖  ประการตามความเปนจริง" 

   
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๙  มิคชาลวรรค  สฬา.สํ.  ๑๘/๕๒/๘๕. 
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ดูกอนภิกษุ!  เธอจะสําคัญความขอน้ี  วาอยางไร  :  เธอยอมตามเห็นซึ่งจักษุ 
วา  "นั่นของเรา ;  นั่นเปนเรา;  นั่นเปนตัวตนของเรา;"  ดังนี้หรือ? 

 
  "ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!" 
 
ถูกแลว  ภิกษุ,  ในขอน้ี  การที่เธอตามเห็นซึ่งจักษุดวยอาการอยางนี้วา  

"นั่นไมใชของเรา; นั่นไมเปนเรา;  นั่นไมใชตัวตนของเรา,"  ดังนี้  จักเปนอันเธอเห็น 
ดีแลวดวยปญญาโดยชอบ  ตาม ความจริง  :  นี้แล  เปนที่สุดแหงทุกข. 

 
  [ในกรณีแหง  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ  และมโน  ก็ทรงถาม,  ภิกษุทูลตอบ,  และตรัส 

อยางเดียวกันกับในกรณีแหงจักษุ  ทุกประการ 
...ในสูตรถัดไปและในที่อื่นอีก  (สูตรที่   ๑๐  มิคชาลวรรค  สฬา.สํ   ๑๘/๕๓/๘๖  และ   สูตร 

ที่  ๕  ฉันนวรรค  สฬา.สํ  ๑๘/๗๖/๑๑๔)  ทรงแสดงอานิสงสของการเห็นผัสสายตนะ  ๖  โดยอาการ   ๕  ใน 
ตอนทายแหงเรื่องอยางเดียวกันนี้  แปลกออกไป;  คือแทนที่จะทรงแสดงวา  "นั่นเปนที่สุดแหงทุกข" แต 
ทรงแสดงวา  "จักละผัสสายตนะได  ไมเปนไปเพื่อการเกิดใหมแหงผัสสายตนะนั้น  อีกตอไป"  อีก สูตรหนึ่ง 
(สูตรที่  ๑๑  มิคชาลวรรค  สฬา.สํ  ๑๘/๕๔/๘๗)  ทรงแสดงขอความอยางเดียวกัน  แตทรงซัก ถามในภิกษุนั้น 
ตอบยืนยันการเห็นอนัตตา  อยางละเอียดลออตามนัยแหงอนัตตลักขณสูตร  และประสบผล อยางเดียวกันกับใน  
อนัตตลักขณสูตรนั้น]. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นวา  ผัสสายตนะ  ๖  คือ  ตา 

หู  จมูก  ล้ิน   กาย  และใจ  นั่นเปนรากฐานของปฏิจจสมุปบาท  ถารูทุกส่ิงที่ควรรูเกี่ยวกับ 
รากฐานอันนี้  ก็ยอมตัดกระแส แหงปฏิจจสมุปบาทไดเปนแนนอน. 

อริยสาวก  ยอมรูปฏิจจสมุปบาท 
โดยไมตองเชื่อผูอื่น  ๑ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกไดสดับแลว  ยอมไมมีความสงสัยอยางนี้ 
วา  "เพราะอะไรมี อะไรจึงมีหนอ;  เพราะความเกิดขึ้นแหงอะไร  อะไรจึงเกิดขึ้น  :  

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๙๔/๑๘๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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เพราะอะไรมี   สังขารทั้งหลายจึงมี ;  เพราะอะไรมี   วิญญาณจึงมี ;  เพราะอะไรมี 
นามรูปจึงมี ;  เพราะอะไรมี   สฬายตนะจึงมี ;  เพราะอะไรมี   ผัสสะจึงมี ;  เพราะอะไรมี 
เวทนาจึงมี;  เพราะอะไรมี  ตัณหาจึงมี;  เพราะอะไรมี  อุปาทาน  จึงมี;  เพราะอะไรมี 
ภพจึงมี;  เพราะอะไรมี  ชาติจึงมี;  เพราะอะไรมี  ชรามรณะจึงมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  โดยที่แท  อริยสาวกผูไดสดับแลว  ยอมมีญาณหยั่งรู 

ในเรื่องนี้  โดยไมตองเชื่อผูอื่นวา  "เพราะสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี;  เพราะความเกิดขึ้นของ 
สิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น  :  เพราะ อวิชชามี  สังขารทั้งหลายจึงมี;  เพราะสังขารทั้งหลายมี 
วิญญาณจึงมี;  เพราะวิญญาณมี  นามรูปจึงมี;  เพราะนามรูปมี  สฬายตนะจึงมี;  
เพราะสฬายตนะมี   ผัสสะจึงมี ;  เพราะผัสสะมี   เวทนาจึงมี ;  เพราะเวทนามี   ตัณหา 
จึงม ี;  เพราะต ัณหาม ี  อุปาทานจึงม ี;  เพราะอ ุปาทานม ี  ภพจึงม ี;  เพราะภพมี 
ชาติจึงมี;  เพราะ  ชาติมี  ชรามรณะจึงมี"  ดังนี้.  อริยสาวกนั้น  ยอมรูประจักษอยางนี้ 
วา  "โลกนี้  ยอมเกิดขึ้น  ดวยอาการอยางนี้"  ดังนี้. 

 
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูไดสดับแลว  ยอมไมมีความสงสัยอยางนี้ 

วา  "เพราะอะไร  ไมมี  อะไรจึงไมมีหนอ;  เพราะความดับแหงอะไร  อะไรจึงดับ   :  
เพราะอะไรไมมี   สังขารทั้งหลาย  จึงไมมี ;  เพราะอะไรไมมี   วิญญาณจึงไมมี ;  เพราะ 
อะไรไมมี   นามรูปจึงไมมี ;  เพราะอะไรไมมี    สฬายตนะจึงไมมี ;  เพราะอะไรไมมี 
ผัสสะจึงไมมี ;  เพราะอะไรไมมี   เวทนาจึงไมมี ;  เพราะอะไร ไมมี   ตัณหาจึงไมมี ;  
เพราะอะไรไมมี   อุปาทานจึงไมมี ;  เพราะอะไรไมมี   ภพจึงไมมี ;  เพราะอะไร  ไมมี 
ชาติจึงไมมี;  เพราะอะไรไมมี  ชรามรณะจึงไมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  โดยที่แท  อริยสาวกผูไดสดับแลว  ยอมมีญาณหยั่งรู 

ในเรื่องนี้  โดยไม ตองเชื่อผูอื่น  วา  "เพราะสิ่งนี้ไมมี  สิ่งนี้จึงไมมี  ;  เพราะความดับ 
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แหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับ  :  เพราะ อวิชชาไมมี  สังขารทั้งหลายจึงไมมี;  เพราะสังขาร 
ทั้งหลายไมมี  วิญญาณจึงไมมี;  เพราะวิญญาณไมมี   นามรูปจึงไมมี;  เพราะนามรูปไมมี  
สฬายตนะจึงไมมี;  เพราะสฬายตนะไมมี  ผัสสะจึงไมมี;   เพราะผัสสะไมมี  เวทนา 
จึงไมมี;  เพราะเวทนาไมมี  ตัณหาจึงไมมี;  เพราะตัณหาไมมี  อุปาทานจึง  ไมมี;  
เพราะอ ุปาทานไม ม ี  ภพจึงไม ม ี;  เพราะภพไม ม ี  ชาติจ ึงไม ม ี;  เพราะชาต ิไม มี 
ชรามรณะจึง ไมมี"  ดังนี้.  อริยสาวกนั้น  ยอมรูประจักษอยางนี้วา  "โลกนี้  ยอมดับลง 
ดวยอาการอยางนี้"  ดังนี้. 
 

  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวก  ยอมมารูทั่วถึงเหตุเกิดและความดับ 
แหงโลก  ตามที่เปนจริงอยางนี้  ในกาลใด;  ในกาลนั้น   เราเรียกอริยสาวกนี้วา  
"ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ"  ดังนี้บาง;  วา  " ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ"  ดังนี้บาง;  
วา  "ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว"  ดังนี้บาง;  วา  "ไดเห็นพระ สัทธรรมนี้"  ดังนี้บาง;  
วา  "ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว"  ดังนี้บาง;   วา  "ไดเห็นพระสัทธรรมนี้"  ดังนี้บาง;  
วา  "ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ"  ดังนี้บาง;  วาประกอบแลวดวยวิชชาอัน 
เปนเสขะ"  ดังนี้บาง;  วา  "ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว"  ดังนี้บาง;  วา  "ผูประเสริฐ 
มีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส"  ดังนี้บาง;  วา  "ยืนอยูจดประตูแหงอมตะ"  ดังนี้บาง,  
ดังนี้  แล. 

   
อริยญายธรรมคือการรูเรื่องปฏิจจสมุปบาท๑ 

   
ดูกอนคหบดี!  ก็อริยญายธรรม  เปนสิ่งที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดี  แทงตลอด 

แลวดวยดี ดวยปญญา  เปนอยางไรเลา? 
   
   
 

                                                
๑สูตรที่  ๒  อุปาสกวรรค  ทสก.อ.  ๒๔/๑๙๗/๙๒,  ตรัสแกอนาถปณฑิกคหบดี  ที่เชตวัน. 
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๕๑๓วาดวยปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก 

ดูกอนคหบดี!  อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  ยอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ 
ดังนี้วา  "ดวยอาการอยางนี้  เพราะสิ่งนี้มี,  สิ่งนี้จึงมี;  เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้,  
สิ ่งนี ้จ ึง เก ิดขึ ้น .  เพ ราะสิ ่งนี ้ไม ม ี, สิ ่งนี ้จ ึง ไม ม ี;  เพ ราะความด ับ ไปแห งสิ ่งนี ้,  
สิ่งนี้จึงดับไป  :  ขอน้ี  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  เพราะมีอวิชชา เปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  
เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ;  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย   จึงมีนามรูป;  
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะ 
มีตัณหาเปนปจจัย    จึงมีอุปาทาน ;  เพราะมีอุปาทานปจจัย   จึงมีภพ ;  เพราะมี 
ภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติ เปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิด ขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความ 

ดับแหงสังขาร; เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  เพราะมี 
ความดับแหงวิญญาณ  จึงมีความดับ แหงนามรูป;  เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมี 
ความดับแหงสฬายตนะ;  เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ จึงมีความดับแหงผัสสะ;  
เพราะมีความแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา;   เพราะมีความดับแหงเวทนา 
จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมี 
ความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึง  ดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการ 
อยางนี้. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๙ ๕๑๔ 

ดูกอนคหบดี!  อริยญายธรรมนี้แล   เปนสิ่งที่อ ริยสาวกเห็นแลวดวยดี 
แทงตลอดแลวดวยดี  ดวยปญญา. 

 
หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็ นว า   ตั วบทของปฏิ จจ - 

สมุปบาทที่แสดงไว  ตามที่ รูกันอยูทั่วไป  ฟงดูคลายกับวา  เปนเพียงหลักสําหรับเรียน  หรือ 
สําหรับคิด;  ตอเมื่อสังเกตอยาง ละเอียด  จึงจะมองเห็นวา  เปนส่ิงที่ยิ่งกวาหลักสําหรับเรียน 
หรือสําหรับคิดเทานั้น  แตทรงประสงคให เปนตัวธรรมสําหรับการรูแจงแทงตลอด  หรือเปน 
เครื่องนําสัตวออกไปจากกองทุกขดวยปญญา  ในตัวปญญาที่เรียกวา  "ยถาภูตสัมมัปปญญา" 
นั้นเองเปนตัวการปฏิบัติ;  และในที่นี้  ตรัสเรียกวาเปนการรูแจงแทงตลอดซึ่งอริยญายธรรม.  
ตัวการปฏิบัติโดยตรง  ตั้งตนดวยการมีสติระวัง  เมื่อมีการกระทบทางอายตนะ  เชนตาเห็น 
ร ูป เป น ต น ,  อย า ให เก ิดม ีสิ ่งที ่เร ีย กว า   "อว ิชชาส ัม ผ ัส "  ขึ ้น ม าได ;  แล วก ระแสแห ง  
ปฏิจจสมุปบาท  ก็จะไม เกิดขึ้นหรือดําเนินไป.  สําหรับส่ิงที่ เรียกวาอวิชชาสัมผัสนั้น  มีแจง 
อยูในหัวขอชื่อนั้น  ในหนังสือเลมนี้แลว. 

   
การสนทนาของพระมหาสาวก๑ 

(เรื่องปฏิจจสมุปบาท) 
 
  ครั้งนั้น  ทานพระสารีบุตรกับทานพระมหาโกฏฐิตะ  อยู  ณ  ปาอิสะปตนมฤคทายวัน  ใกลเมือง 

พาราณสี.  ครั้งนั้น  ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่หลีกเรน  ในเวลาเย็น  เขาไปหาพระสารีบุตร ถึงที่อยู 
แลวไดกลาวคํานี้กะทานพระสารีบุตรวา  "ดูกอนทานสารีบุตร!  ชรามรณะเปนสิ่งที่บุคคลกระทํา 
เองหรือหนอ?  หรือวา  ชรามรณะ  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา?  ชรามรณะ  เปนสิ่ง 
ที่บุคคลกระทําเองดวย  บุคคลอื่นกระทําดวยหรือ?  หรือวา  ชรามรณะ  เปนสิ่งที่ 
ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทํา  ก็เกิดขึ้นได  เลา?" 

   
 
 

                                                
๑สูตรที่   ๗  มหาวรรค  อภิสมยสังยุตต   นิทาน.สํ.๑๖/๑๓๖/๒๖๓,  พระสารีบุตรกับพระมหาโกฏฐิตะ  สนทนากัน  
ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน. 
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๕๑๕วาดวยปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก 

ทานพระสารีบุตร  ไดตอบวา  "ดูกอนทานโกฏฐิตะ!  ชรามรณะเปนสิ่ งที่ บุคคล 
กระทําเอง  ก็ ไม ใช ,  ชรามรณะ  เป นสิ ่งที ่บ ุคคลกระทํา  ก็ไม ใช ,  ชรามรณะ 
เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวย  บุคคลอื่นกระทําดวย  ก็ไมใช,  ทั้งชรามรณะ  จะเปน 
สิ่ งที่ ไม ใช บุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทํา  ก็ เกิดขึ้นได   ก็ไม ใช ;  แตวา 
เพราะมีชาติเปนปจจัย   จึงมีชรามรณะ". 

 
ทานพระมหาโกฏฐิตะ  ไดถามอีกวา  "ดูกอนทานสารีบุตร!  ชาติ  เปนสิ่งที่ บุคคล 

กระทําเอง หรือหนอ?  หรือวาชาติ  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา?  ชาติ  เปนสิ่งที่บุคคลกระทํา 
เองดวยบุคคลอื่นกระทํา  ดวยหรือ?  หรือวาชาติ  เปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคล 
อื่นกระทํา  ก็เกิดขึ้นได  เลา?" 

 
ทานพระสารีบุตร  ไดตอบวา  "ดูกอนทานโกฏฐิตะ!  ชาติ เปนสิ่ งที่ บุคคล 

กระทําเอง  ก็ไม ใช ,  ชาติ   เปนสิ่ งที่ บุคคลอื่นกระทํา  ก็ไม ใช ,  ชาติ   เปนสิ่ งที่  
บุคคลกระทําเองดวย  บุคคลอื่นกระทําดวย   ก็ไมใช,  ทั้งชาติ  จะเปนสิ่งที่ไมใชบุคคล 
กระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได  ก็ไมใช;  แตวา  เพราะมีภพเปนปจจัย 
จึงมีชาติ". 

   
  ทานพระมหาโกฏฐิตะ  ไดถามอีกวา  "ดูกอนทานสารีบุตร!  ภพ  เปนสิ่ งที่ บุคคล 

กระทําเอง หรือหนอ?  หรือวาภพ  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา?  ภพ  เปนสิ่งที่บุคคลกระทํา 
เองดวยบุคคลอื่นกระทํา ดวยหรือ?  หรือวาภพ  เปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่น 
กระทํา  ก็เกิดขึ้นได  เลา?" 

 
  ท านพระสารีบุ ตร  ไดตอบวา  "ดูกอนท านโกฏฐิตะ!  ภพเปนสิ่ งที่ บุ คคล 

กระทําเอง  ก็ไมใช,  ภพ  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา  ก็ไมใช,  ภพ  เปนสิ่งที่บุคคล 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๙ ๕๑๖ 

กระทําเองดวย  บุคคลอื่นกระทําดวย   ก็ไมใช,  ทั้งภพ  จะเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทํา 
เองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได  ก็ไมใช;   แตวา  เพราะมีอุปทานเปนปจจัย 
จึงมีภพ"   

   
ทานพระมหาโกฏฐิตะ  ไดถามอีกวา  "ดูกอนทานสารีบุตร!  อุปาทาน  เปนสิ่งที่บุคคล 

กระทําเองหรือ?  หรือวา  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา?  อุปาทาน  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเอง 
ดวย  บุคคลอื่นกระทําดวยหรือ?  หรือวาเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทํา 
ก็เกิดขึ้นได  เลา?" 

 
ทานพระสารีบุ ตร   ไดตอบวา   "ดูกอนทานโกฏฐิตะ !  อุปาทานเปนสิ่ งที่ 

บุคคลกระทําเอง   ก็ไมใช,เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา  ก็ไมใช,  อุปาทาน  เปนสิ่งที่ 
บุคคลกระทําเองดวย  บุคคลอื่นกระ   ทําดวย  ก็ไมใช,  ทั้งจะเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทํา 
เองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ ้นได  ก็ไมใช;   แตวา  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย 
จึงมีอุปาทาน"   

   
ทานพระมหาโกฏฐิตะ  ไดถามอีกวา  "ดูกอนทานสารีบุตร!  ตัณหา  เปนสิ่งที่บุคคล 

กระทําเองหรือ?  หรือวา  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา?  ตัณหา  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวย 
บุคคลอื่นกระทําดวยหรือ?  หรือวาเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทํา  ก็เกิด 
ขึ้นได  เลา?" 

 
ทานพระสารีบุตร  ไดตอบวา  "ดูกอนทานโกฏฐิตะ!  ตัณหาเปนสิ่งที่ บุคคล 

กระทําเอง   ก็ไมใช,เปนสิ่งที่ บุคคลอื่นกระทํา  ก็ไมใช,  ตัณหา  เปนสิ่งที่ บุคคล 
กระทําเองดวย  บุคคลอื่นกระทําดวย  ก็ไมใช,  ทั้งจะเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเอง 
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๕๑๗วาดวยปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก 

หรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได  ก็ไมใช;   แตวา  เพราะมีเวทนาเปนปจจัยจึงมี 
ตัณหา". 

   
พระมหาโกฏฐิตะ  ไดถามอีกวา  "ดูกอนทานสารีบุตร!  เวทนา  เปนสิ่ งที่ บุคคล 

กระทําเองหรือ?  หรือวา  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา?  เวทนา  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวย 
บุคคลอื่นกระทําดวยหรือ?  หรือวาเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทํา  ก็เกิด 
ขึ้นได  เลา?" 

 
  พระสารีบุตร  ไดตอบวา  "ดูกอนทานโกฏฐิตะ!  เวทนา  เปนสิ่งที่ บุคคล 

กระทําเอง   ก็ไมใช,  เปนสิ่งที่ บุคคลอื่นกระทํา  ก็ไมใช,  เวทนา  เปนสิ่งที่ บุคคล 
กระทําเองดวย  บุคคลอื่นกระทําดวย  ก็ไมใช,  ทั้งจะเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเอง 
หรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได  ก็ไมใช;   แตวา  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี 
เวทนา". 

   
พระมหาโกฏฐิตะ  ไดถามอีกวา  "ดูกอนทานสารีบุตร!  ผัสสะ  เปนสิ่งที่ บุคคล 

กระทําเองหรือ?  หรือวา  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา?  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวยบุคคลอื่น 
กระทําดวยหรือ?  หรือวาเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือกระทํา  ก็เกิดขึ้นได  เลา?" 

 
พระสารีบุตร  ไดตอบวา  "ดูกอนทานโกฏฐิตะ!  ผัสสะเปนสิ่งที่บุคคลกระทํา 

เอง   ก็ไมใช,  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา  ก็ไมใช,  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวย  บุคคล 
อื่นกระทําดวย  ก็ไมใช,  ทั้งจะเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็ 
เกิดขึ้นได  ก็ไมใช;แตวา  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ". 

   
พระมหาโกฏฐิตะ  ไดถามอีกวา  "ดูกอนทานสารีบุตร!  สฬายตนะ  เปนสิ่งที่ 

บุคคลกระทําเองหรือ?  หรือวา  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา?  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวย 
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บุคคลอื่นกระทําดวยหรือ?  หรือวาเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทํา  ก็เกิด 
ขึ้นได  เลา?"  

 
พระสารีบุตร  ไดตอบวา  "ดูกอนทานโกฏฐิตะ!  สฬายตนะเปนสิ่งที่ บุคคล 

กระทําเอง  ก็ไมใช,เปนสิ่งที่ บุคคลอื่นกระทํา  ก็ไมใช,  เปนสิ่งที่ บุคคลกระทําเอง 
ดวยบุคคลอื่นกระทําดวย  ก็ไมใช,  ทั้งจะเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่น 
กระทําก็เกิดขึ้นได  ก็ไมใช;แตวา เพราะมีนานรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ"   

   
พระมหาโกฏฐิตะ  ไดถามอีกวา  "ดูกอนทานสารีบุตร!  นามรูป  เปนสิ่งที่บุคคล 

กระทําเองหรือ?  หรือวา  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา?  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวย บุคคลอื่น 
กระทําดวยหรือ? หรือวาเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทํา  ก็เกิดขึ้นได  เลา?"  

 
พระสารีบุตร  ไดตอบวา   "ดูกอนทานโกฏฐิตะ!  นามรูปเปนสิ่ งที่ บุคคล 

กระทําเอง   ก็ไมใช,  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา  ก็ไมใช,  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเอง 
ดวยบุคคลอื่นกระทําดวย  ก็   ไมใช,  ทั้งจะเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคล 
อื่นกระทําก็เกิดขึ้นได  ก็ไมใช;  แตวา  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป". 

   
พระมหาโกฏฐิตะ  ไดถามอีกวา  "ดูกอนทานสารีบุตร!  วิญญาณ  เปนสิ่งที่บุคคล 

กระทําเองหรือ?  หรือวาเปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา?  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวยบุคคลอื่น 
กระทําดวยหรือ?  หรือวาเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได  เลา?"  

 
พระสารีบุตร  ไดตอบวา  "ดูกอนทานโกฏฐิตะ!  วิญญาณเปนสิ่งที่ บุคคล 

กระทําเอง   ก็ไมใช,  เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา  ก็ไมใช,  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเอง 
ดวยบุคคลอื่นกระทําดวย  ก็ไมใช, ทั้งจะเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่น 
กระทําก็เกิดขึ้นได  ก็ไมใช;  แตวา  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ". 
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ทานพระมหาโกฏฐิตะ  ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรตอไปวา  "เราทั้งหลาย  ยอมรูทั่วถึง 
ภาษิตของทานสารีบุตรเดี๋ยวนี้เอง  อยางนี้วา  `ดูกอนทานโกฏฐิตะ!  นามรูปเปนสิ่งที่  
บุคคลกระทําเอง   ก็ไมใช,เปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทํา  ก็ไมใช,  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเอง 
ดวยบุคคลอื่นกระทําดวย  ก็ไมใช ,ทั้งจะเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทํา 
ก็เกิดขึ้นได  ก็ไมใช;  แตวา  เพราะมีวิญญาณ เปนปจจัย  จึงมีนามรูป.'  อน่ึง  เราทั้งหลาย 
ยอมรูทั่วถึงภาษิตของทานสารีบุตรเดี๋ยวนี้อีกเหมือนกัน   อยางนี้วา  ̀ ดูกอนทานโกฏฐิตะ!  
วิญญาณ   เปนสิ่งที่ บุคคลกระทําเอง  ก็ไมใช,เปนสิ่งที่ บุคคลอื่นกระทํา   ก็ไมใช,  
เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวยบุคคลอื่นกระทําดวย  ก็ไมใช,  ทั้งจะเปนสิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเอง 
หรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได  ก็ไมใช;  แตวา  เพราะมีนามรูปเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ'.  
ดูกอนทาน สารีบุตร  !  ก็เนื้อความแหงภาษิตนี้  อันเราทั้งหลายจะพึงเห็นไดอยางไร?" 

   
ทานพระสารีบุตร   ไดกลาววา   "ดูกอนทานผูมี อายุ !  ถาอยางนั้ น   ผมจัก 

กระทําอุปมาให ทานฟง.  วิญูชนทั้งหลายบางพวกในโลกนี้  ยอมรูทั่วถึงเนื้อความ 
แหงภาษ ิตได   แมด วยอ ุปมา.  ดูก อนทาน ผู ม ีอาย ุ!  เปรียบเหม ือนไม อ อสองกํา 
จะพ ึงตั ้งอยู ได ก ็เพราะอาศ ัยซึ ่งก ันและก ัน ,  ขอ นี ้ฉ ันใด ,  ด ูก อนท าน  ผู ม ีอาย ุ!  
ขอนี้ ก็ฉันนั้ น เหมือนกัน   กลาวคือ   เพราะมีนามรูป เปนปจจัย   จึงมี วิญญาณ ;  
เพราะมีวิญญาณ เปนปจจัย  จึงมีนามรูป;  เพราะมีนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ;  
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึง  มีผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหา เปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;   เพราะมี 
ชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเหาะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้น 
ครบถวน  :    ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้." 
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ดูกอนทานผูมีอายุ!  ไมออสองกํานั้น  ถาบุคคลดึงเอาออกเสียกําหนึ่งไซร 
อีกกําหนึ่งก็พึงลมไป ,  ถาบุคคลดึงเอากําอื่นอีกออกไปไซร  กําอื่นอีกก็พึงลมไป,  
ขอนี้ฉันใด;  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ขอนี้ก็ฉันนั้น เหมือนกัน  คือ  เพราะความดับแหง 
นามรูป  จึงมีความดับแหงวิญญาณ;  เพราะมีความดับแหงวิญญาณ  จึง มีความดับ 
แหงนามรูป;  เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;  เพราะ 
มีความดับ แหงสฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ;  เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึง 
มีความดับแหงเวทนา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา;เพราะมีความดับแหงเวทนา 
จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  
เพราะมีความดับแหงอุปาทานจึงมีความดับแหงภพ   จึงมีความดับแหงชาติ ;  
เพราะมีความดับแหงชาตินั้นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
ทั้งหลายจึงดับสิ้น  :   ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้" 

   
  ทานพระมหาโกฏฐิตะ  ไดกลาววา  "นาอัศจรรย  ทานสารีบุตร!  ไมเคยมีแลว  ทาน 

สารีบุตร !  เทาที่ทานสารีบุตรกลาวมานี้  นับวาเปนการกลาวดีแลว.  ก็แล  เราทั้งหลายขอ 
อนุโมทนายินดีตอคํา เปนสุภาษิตของทานสารีบุตรนี้  ดวย  วัตถุ  ๓๖  เร่ือง  เหลานี้  คือ  :-   

 
(๑)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อ 

ความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือแหงชราและมรณะ อยูไซร, ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก"   

   
(๒)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบิตแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงชราและมรณะ  อยูไซร,  ก็เปนการ  
สมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  " ภิกษุผูปฏิบัติสมควรแกธรรมแลว". 
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(๓)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย 
เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงชราและมรณะ  ดวยความเปนผู 
ไมยึดมั่นถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลว 
ซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม". 

   
(๔)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อ 

ความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงชาติ  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก". 

   
(๕)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิ บัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงชาติ  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อ 
จะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว".   

 
(๖)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย 

เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงชาติดวยความเปนผูไมยึดมั่น 
ถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่งนิพพาน 
ในทิฏฐธรรม".   

   
(๗)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อ 

ความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงภพ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียก 
ภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก".   

   
(๘)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงภพ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อ 
จะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว".   
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(๙)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย 
เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงภพ  ดวยความเปนผูไมยึดมั่น 
ถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่งนิพพาน 
ในทิฏฐธรรม".   

   
(๑๐)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อ 

ความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงอุปาทาน  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อ 
จะเรียกภิกษุนั้นวา   "ภิกษุธรรมกถึก".   

   
(๑๑)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงอุปาทาน  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา"ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว".   

   
(๑๒)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุ เปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อ 

หนาย  เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงอุปาทานดวยความเปน 
ผูไมมีความยึดมั่นถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา"ภิกษุผู 
บรรลุแลวซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม".   

   
(๑๓)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อ 

ความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงตัณหา  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา"ภิกษุธรรมกถึก".   

   
(๑๔)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูปฏิ บัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงตัณหา  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อ 
จะเรียกภิกษุนั้นวา"ภิกษุผูปฏิบัติ  ธรรมสมควรแกธรรมแลว".   
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๕๒๓วาดวยปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก 

(๑๕)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย 
เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงตัณหา  ดวยความเปนผูไมมีความ 
ยึดมั่นถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลว 
ซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม".   

   
(๑๖)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อ 

ความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงเวทนา  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อ 
จะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก".   

   
(๑๗)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงเวทนา  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา   "ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว".   

   
(๑๘)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย 

เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงเวทนาดวยความเปนผูไมยึดมั่น 
ถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบบรรลุแลวซึ่ง 
นิพพานในทิฏฐธรรม".   

   
(๑๙)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนาย  เพื่อ 

ความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงผัสสะ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก".   

   
(๒๐)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงผัสสะ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา   "ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว".   
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๙ ๕๒๔ 

(๒๑)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย 
เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงผัสสะ  ดวยความเปนผูไมมีความยึดมั่น 
ถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่ง 
นิพพานในทิฏฐธรรม".   

   
(๒๒)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนายเพื่ อ 

ความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงสฬายตนะ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา"ภิกษุธรรมกถึก".   

   
(๒๓)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื่อความคลายกําหนัดเพื่อความดับไมเหลือ  แหงสฬายตนะ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว".   

(๒๔)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุเปนผู  หลุดพนแลว  เพราะความเบื่อ 
หนาย  เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหงสฬายตนะ  ดวยความไม 
ยึดมั่นถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่ง 
นิพพานในทิฏฐธรรม". 

 
(๒๕)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนายเพื่อ 

ความคลายกําหนัดเพื่อความดับไมเหลือ  แหงนามรูป  อยูไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อ 
จะเรียกภิกษุนั้นวา"ภิกษุธรรมกถึก".   

 
(๒๖)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงนามรูป  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว". 
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๕๒๕วาดวยปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก 

(๒๗)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุเปนผู  หลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย 
เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหง  นามรูป  ดวยความไมยึดมั่น 
ถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่งนิพพาน 
ในทิฏฐธรรม". 

 
(๒๘)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนายเพื่อ 

ความคลายกําหนัด   เพื่อความดับไมเหลือ  แหง  วิญญาณ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก".   

 
  (๒๙)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงวิญญาณ  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว". 

 
  (๓๐)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุเปนผู  หลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย 

เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหง  วิญญาณ  ดวยความไมยึดมั่น 
ถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่งนิพพาน 
ในทิฏฐธรรม". 

 
  (๓๑)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนายเพื่อ 

ความคลายกําหนัด   เพื่อความดับไมเหลือ  แหงสังขาร  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก".   

 
  (๓๒)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื ่อความคลายกําหนัด  เพื ่อความดับไม เหลือ  แหงส ังขาร  อยู ไซร,  ก็เป นการ 
สมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว". 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๙ ๕๒๖ 

(๓๓)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุเปนผู  หลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย 
เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหง  สังขาร  ดวยความ  
ไมยึดมั่นถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลว 
ซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม". 

 
  (๓๔)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุแสดงธรรม  เพื่อความเบื่อหนายเพื่อ 

ความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหง  อวิชชา  อยูไซร,ก็เปนการสมควรเพื่อจะ 
เรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุธรรมกถึก".   

 
(๓๕)  ดูกอนทานผูมีอายุ!ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  เพื่อความเบื่อหนาย 

เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับไมเหลือ  แหงอวิชชา  อยูไซร,  ก็เปนการสมควร 
เพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว". 

 
(๓๖)  ดูกอนทานผูมีอายุ!  ถาภิกษุเปนผู  หลุดพนแลว  เพราะความเบื่อหนาย 

เพราะความคลายกําหนัด  เพราะความดับไมเหลือ  แหง  อวิชชา  ดวยความไมยึดมั่น 
ถือมั่น  อยูแลวไซร,  ก็เปนการสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้นวา  "ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่งนิพพาน 
ในทิฏฐธรรม",  ดังนี้  แล. 

 
เวทนาของปุถุชน  ตางจากของอริยสาวก ๑ 

(ในแงของปฏิจจสมุปบาท) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ปุถุชนผูไมมีการสดับแลว  ยอมเสวยซึ่งเวทนา  อันเปน 

สุขบาง  อันเปนทุกขบาง  อันมิใชทุกขมิใชสุขบาง.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  แมอริยสาวก 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๖  ปฐมกสคาถวรรค  สฬายตนสังยุตต  สฬา.สํ.  ๑๘/๒๕๗/๓๖๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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๕๒๗วาดวยปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก 

ผูมีการสดับแลว  ก็ยอมเสวยซึ่งเวทนา  อันเปนสุขบาง.  อันเปนทุกขบาง  อันมิใชทุกข 
มิใชสุขบาง.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อเปนเชนนั้น  ในระหวางอริยสาวกผูมีการสดับ 
กับปุถุชนผูไมมีการสดับดังที่กลาวมานี้  อะไรเปนความผิดแผกแตกตางกัน  อะไรเปน 
ความมุงหมายที่แตกตางกัน   อะไรเปนเหตุที่แตกตางกัน  ระหวางอริยสาวกผูมีการสดับ 
จากปุถุชนผูไมมีการสดับ? 

 
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผู เจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 

ขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึง.  ขาแต 
พระองคผู เจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น  จงแจมแจงกะพระผู มีพระภาคเองเถิด 
ภิกษุทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว"  ดังนี้. 

 
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ปุถุชนผูไมมีการสดับแลว  อันทุกขเวทนาถูกตองอยู 

ยอมเศราโศก  ยอมกระวนกระวาย  ยอมรํ่าไรรําพัน  เปนผูทุบอกร่ําไห  ถึงความมีสติ 
ฟนเฟอน  เขายอมเสวยซึ่งเวทนาทั้ง  เวทนาทั้ง  ๒  ฝาย  คือ  เวทนาทั้งทางกายและทางจิต. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนบุรุษพึงยิงบุรุษดวยลูกศร  แลวพึงยิงซ้ํา 

ซึ่งบุรุษน้ันดวยลูกศรที่สองอีก  บุรุษผูถูกยิงดวยลูกศรสองลูกอยางนี้  ยอมเสวยเวทนาทาง 
กายดวย  ทางจิตดวย,แมฉันใด ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ปุถุชนผูไมมีการสดับแลว 
ก็เปนฉันนั้น  คือ  เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู,ยอมเศราโศก  ยอมกระวนกระวาย 
ยอมร่ําไรรําพัน  เปนผูทุกอกร่ําไห  ถึงความมีสติฟนเฟอนอยู;  ชื่อวาเขายอมเสวย  
ซึ่งเวทนาทั้งสองอยาง  คือท้ังทางกายและทางจิต.  เขาเปนผูมีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนา 
นั้นนั่นเอง.  ปฏิฆานุสัย  อันใด  อันเกิดจากทุกขเวทนา,  ปฏิฆานุสัยอันนั้น ก็ยอม 
นอนตามซึ่งบุคคลนั้นผูมีปฏิฆะดวยทุกขเวทนา.  บุคคลนั้นอันทุกขเวทนาถูกตองอยู 
ยอมจะพอใจซึ่งกามสุข.  ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนั้นเพราะ 
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เหตุวา  ปุถุชนผูไมมีการสดับแลว  ยอมไมรูชัดอุบายเครื่องปลดเปลื้องซ่ึงทุกขเวทนา 
เวนแตกามสุขเทานั้น  (ที่เขาคิดวาจะระงับทุกขเวทนาได). เมื่อปุถุชนนั้นพอใจยิ่งอยู 
ซึ่งความสุข,  ราคานุสัยอันใด  อันเกิดจากสุขเวทนา,  ราคานุสัยอันนั้นยอมนอนตาม 
ซึ่งปุถุชนนั้น.  ปุถุชนนั้น  ยอมไมรูชัดซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา  ซึ่งความตั้งอยูไมได 
ซึ่งรสอรอย   ซึ่งโทษอันต่ําทราม  และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน  แหงเวทนาทั้งหลาย 
เหลานั้น  ตามที่ เปนจริง. เมื่อปุถุชนนั้นไมรูชัดอยูซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น  ซึ่งความตั้งอยู 
ไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันต่ําทราม  และ ซี่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน  แหงเวทนา 
ทั้งหลายเหลานั้น  ตามท่ีเปนจริง  ดังนี้แลว, อวิชชานุสัยอันใด อันเกิดจากอทุกขมสุข 
เวทนา, อวิชชานุสัยอันนั้น  ยอมนอนตามซึ่งปุถุชนนั้น. ปุถุชนนั้น  ถาเสวยสุขเวทนา 
ยอมเปนผูติดพัน(ในเวทนา)เสวยเวทนานั้น ;ถาเสวยทุกขเวทนา  ก็เปนผูติดพัน 
เสวยเวทนานั้น;  ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ก็ยังเปนผูติดพันเสวยเวทนานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ปุถุชนผูไมมีการสดับน้ี  เรากลาววา  เปนผูติดพันแลว 

ดวยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย;  เรากลาววา  เปนผู 
ติดพันแลวดวยทุกข  ดังนี้ 

 
(ปฏิปกขนัย) 

 
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สวนอริยสาวกผูมีการสดับแลว  อันทุกขเวทนาถูก 

ตองอยู  ยอมไมเศราโศก  ยอมไมกระวนกระวาย  ยอมไมรํ่าไรรําพัน  ไมเปนผูทุบอกร่ําไห 
ไมถึงความมีสติฟนเฟอน;   ยอมเสวยเวทนาเพียงอยางเดียว  คือเวทนาทางกาย,  
หามีเวทนาทางจิตไม. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนบุรุษพึงยิงบุรุษดวยลูกศรแลว  ไมพึง 

ยิงซ้ําซึ่งบุรุษน้ันดวยลูกศรที่สอง  เมื่อเปนอยางนี้  บุรุษน้ันยอมเสวยเวทนาจากลูกศรเพียง 
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๕๒๙วาดวยปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก 

ลูกเดียว,  แมฉันใด ;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูมีการสดับแลว  ก็ฉันนั้น 
คือเมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู,ยอมไมเศราโศกไมกระวนกระวาย  ไมร่ําไรรําพัน   
ไมเปนผูทุบอกร่ําไห  ไมถึงซ่ึงความมีสติฟนเฟอน;  อริยสาวกนั้น  ชื่อวายอมเสวย 
เวทนาเพียงอยางเดียว  คือเวทนาทางกาย  หามีเวทนาทางจิตไม  อริยสาวกนั้น  หาเปน  
ผูมีปฏิฆะ  เพราะทุกขเวทนานั้นไม.  ปฏิฆานุสัย  อันใด  อันเกิดจากทุกขเวทนา,  ปฏิฆานุสัย 
อันนั้น.  ก็ยอมไมนอนตามซึ่งอริยสาวกนั้นผูไมมีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนา.อริยสาวกนั้น 
อันทุกขเวทนาถูกตองอยู  ก็ไมพอใจซึ่งกามสุข.ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย!  ขอน้ันเพราะเหตุวา  อริยสาวกผูมีการสดับแลว  ยอมรูชัดอุบายเครื่องปลด 
เปลื้องซ่ึงทุกขเวทนา  ซึ่งเปนอุบายอื่นนอกจากกามสุข.เมื่ออริยสาวกนั้นมิไดพอใจ 
ซึ่งกามสุขอยู,  ราคานุสัยอันใด  อันเกิดจากสุขเวทนา,  ราคานุสัยอันนั้นก็ไมนอนตาม 
ซึ่งอริยสาวกนั้น.  อริยสาวกนั้น  ยอมรูชัดซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นแหงเวทนา  ซึ่งความตั้งอยู 
ไมได  ซึ่งรสอรอยซึ่งโทษอันต่ําทราม  และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน  แหงเวทนา 
ทั้งหลายเหลานั้น  ตามที่เปนจริง.เมื่ออริยสาวกนั้น  รูชัดอยูซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น  ซึ่งความ 
ตั้งอยูไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันต่ําทราม  และซี่งอุบายเครื่องออกไปพน  แหงเวทนา 
ทั้งหลายเหลานั้น  ตามที่เปนจริง  ดังนี้แลว, อวิชชานุสัยอันใดอันเกิดจากอทุกขมสุข- 
เวทนา, อวิชชานุสัยอันนั้น  ก็ยอมไมนอนตามซึ่งอริยสาวกนั้น.อริยสาวกนั้น  ถาเสวย 
สุขเวทนายอมไมเปนผูติดพัน(ในเวทนา)เสวยเวทนานั้น;  ถาเสวยทุกขเวทนา  ก็ไม 
เปนผูติดพันเสวยเวทนานั้น;ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ก็ไมเปนผูติดพันเสวยเวทนานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูมีการสดับน้ี  เรากลาววา  เปนผูไมติดพันแลว 

ดวยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย;  เรากลาววา  เปนผูไม 
ติดพันแลวดวยทุกข  ดังนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้แล  เปนความผิดแผกแตกตางกัน  เปนความมุงหมาย 
ที่แตกตางกันเปนเหตุที่แตกตางกัน  ระหวางอริยสาวกผูมีการสดับ  จากปุถุชนผูไมมี 
การสดับ  ดังนี้. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  เวทนา   ๓  ชนิด   ของปุถุ ชนผู ไมมี การสดับ   ยอม 

กอใหเกิดอนุสัย  ๓  ชนิด  ซึ่งเปนอาการของการเกิดปฏิจจสมุปบาทโดยสมบูรณ   คือเกิดทุกข 
ในที่ สุด.  สวนเวทนาของอริยสาวกผูมีการสดับ   ยอมไมกอให เกิดอนุ สัย  นั้นคือการไม เกิด 
ขึ้นแหงปฏิจจสมุปบาท   คือไม เกิดทุกขในที่ สุด .เวทนาชนิดที่กอให เกิดอนุ สัยหรือปฏิจจ- 
สมุปบาทนั้น  ยอมหมายความวา  เปนเวทนาที่ตั้งตนหรือเกี่ยวของอยูกับอวิชชา  ตามนัยแหง 
กระแสของปฏิจจสมุปบาทโดยสมบูรณ ;  ดังนั้น  การกลาวถึงเวทนาเพียงอยางเดียว  เชน   
ในกรณีนี้   ก็พอแลว  ยอมหมายความถึงเหตุปจจัยทั้ งหลายของเวทนา   ซึ่งยอนขึ้นไปถึง 
อวิชชา  อันเขามาเกี่ยวของในกรณีที่มีการกระทบทางอายตนะ  มีตากับรูป  เปนตน.   

   
อริยสาวกรูความเกิดและความดับ 

ของโลกอยางไมมีที่สงสัย ๑ 
   
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูไดสดับแลว  ยอมไมมีความสงสัยอยางนี้ 

วา   "เพราะอะไรมีอะไรจึงมีหนอ ;  เพราะอะไรเกิดขึ้น   อะไรจึงเกิดขึ้น   :  เพราะ 
อะไรมี   นามรูปจึงมี ;  เพราะอะไรมี   สฬายตนะจึงมี ;  เพราะอะไรมี   ผัสสะจึงมี ;  
เพราะอะไรมี  เวทนาจึงมี;  เพราะอะไรมี  ตัณหาจึงมี;  เพราะอะไรมี  อุปาทานจึงมี;  
เพราะอะไรมี  ภพจึงมี;  เพราะอะไรมี  ชาติจึงมี;  เพราะอะไรมี  ชรามรณะจึงมี"  ดังนี้. 

   
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๙  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๙๒/๑๗๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  โดยที่แท  อริยสาวกผูไดสดับแลว  ยอม มีญาณหยั่งรู 
ในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอื่น   วา  "เพราะสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี;  เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น  สิ่งนี้ 
จึงเกิดขึ้น   :  เพราะวิญญาณมี   นามรูป  จึงมี ;  เพราะนามรูปมี   สฬายตนะจึงมี ; 
เพราะสฬายตนะมี   ผัสสะจึงมี ;  เพราะผัสสะมี   เวทนาจึงมี ;  เพราะเวทนามี   ตัณหา 
จึงมี ;  เพราะตัณหามี   อุปาทานจึงมี ;  เพราะอุปาทานมี   ภพจึงมี ;  เพราะภพมี 
ชาติจึงมี;  เพราะชาติมี  ชรามรณะจึงมี"  ดังนี้.อริยสาวกนั้น  ยอมรูประจักษอยางนี้ 
วา  "โลกนี้  ยอมเกิดขึ้น  ดวยอาการอยางนี้"  ดังนี้.   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูไดสดับแลว  ยอมไมมีความสงสัยอยางนี้ 

วา  "เพราะอะไรไมมี   อะไรจึงไมมีหนอ;  เพราะอะไรดับ  อะไรจึงดับ  :  เพราะอะไร 
ไมมี   นามรูปจึงไมมี ;  เพราะอะไรไมมีสฬายตนะจึงไมมี;  เพราะอะไรไมมี  ผัสสะ 
จึงไมมี;  เพราะอะไรไมมี  เวทนาจึงไมมี;  เพราะอะไรไมมี  ตัณหาจึงไมมี;  เพราะ 
อะไรไมมี   อุปาทานจึงไมมี ;  เพราะอะไรไมมี   ภพจึงไมมี ;  เพราะอะไรไมมี   ชาติ 
จึงไมมี;  เพราะอะไรไมมี  ชรามรณะจึงไมมี"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  โดยที่แท  อริยสาวกผูไดสดับแลว  ยอมมีญาณหยั่งรู 

ในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอื่น   วา  "เพราะสิ่งนี้ไมมี  สิ่งนี้จึงไมมี;  เพราะสิ่งนี้ดับ 
สิ่งนี้จึงดับ  :  เพราะวิญญาณไมมี   นามรูปจึงไมมี ;  เพราะนามรูปไมมี   สฬายตนะ 
จึงไมมี ;  เพราะสฬายตนะไมมี   ผัสสะจึงไมมี ;  เพราะผัสสะไมมี   เวทนาจึงไมมี ;  
เพราะเวทนาไมมี   ตัณหาจึงไมมี ;  เพราะตัณหาไมมี   อุปาทานจึงไมมี ;  เพราะ 
อุปาทานไมมี   ภพจึงไมมี ;  เพราะภพไมมี   ชาติจึ งไมมี ;  เพราะชาติ ไมมี   ชรา 
มรณะจึงไมมี"  ดังนี้.  อริยสาวกนั้น  ยอมรูประจักษอยางนี้วา  "โลกนี้  ยอมดับ  ดวย 
อาการอยางนี้"  ดังนี้.   

 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๙ ๕๓๒ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวก  ยอมมารูประจักษถึงเหตุเกิดและความ 
ดับแหงโลก  ตามที่เปนจริงอยางนี้  ในกาลใด;  ในกาลนั้น  เราเรียกอริยสาวกนี้ 
วา  "ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ"  ดังนี้บาง;  วา  "ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ"  ดังนี้บาง;  
วา  "ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว"  ดังนี้บาง;  วา  "ได เห็นพระสัทธรรมนี้ "  ดังนี้บาง;  
วา  "ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ"  ดังนี้บาง;  วา "ผูประกอบแลวดวยวิชชา 
อันเปนเสขะ"  ดังนี้บาง;  วา  "ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมะแลว"ดังนี้บาง ;  วา  "ผูประเสริฐมี 
ปญญาเครื ่องชําแรกกิเลส"ดังนี ้บ าง;  วา "ยืนอยู จดประตูแหงอมตะ"  ดังนี ้บ าง,  
ดังนี้  แล. 

   
พระโสดาบัน  คือผูเห็นชัดปฏิจจสมุปบาท 

โดยวิธีแหงอริยสัจสี่๑ 
   
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  เพราะ 

มีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ;  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป;  เพราะ 
มีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  เพราะมี 
ผัสสะเปนปจจัย  จึงมี เวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหา 
เปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย   จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปน 
ปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 

   
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๗  ทสพลรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.๑๖/๕๐/๘๘,ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ชรามรณะ  เปนอยางไรเลา?  (๑)  ความแก 
ความคร่ําครา  ความมีฟนหลุด  ความมีผมหงอก  ความมีหนังเหี่ยว  ความสิ้นไปแหงอายุ 
ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย  ในสัตวนิกายนั้นๆ  ของสัตวทั้งหลายเหลานั้นๆ  :  นี้ 
เรียกวา  ชรา.  การจุติ  ความเคลื่อน  การแตกสลาย  การหายไป  การวายชีพ  การตาย 
การทํากาละ  การแตกแหงขันธทั้งหลาย  การทอดทิ้งราง  การขาดแหงอินทรียคือชีวิต 
จากสัตวนิกายนั้นๆ  ของสัตวทั้งหลายเหลานั้นๆ  :  นี้ เรียกวา  มรณะ.  ชรานี้ดวย 
มรณะนี้ดวย  ยอมมีอยูดังนี้;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรียกวา  ชรามรณะ.  (๒)ความ 
กอข้ึนพรอมแหงชรามรณะ  ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงชาติ;  (๓)ความดับไม 
เหลือแหงชรามรณะ  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงชาติ;  (๔)มรรคอันประกอบ 
ดวยองคแปดอันประเสริฐน่ันเอง  เปนปฏิปทา  ใหถึงความดับไมเหลือแหงชรามรณะ,  
ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ 
การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ชาติเปนอยางไรเลา?  การเกิด  การกําเนิด  การ 

กาวลง(สูครรภ) การบังเกิด  การบังเกิดโดยยิ่ง  ความปรากฏของขันธทั้งหลาย  การที่ 
สัตวไดซึ่งอายตนะทั้งหลาย  ในสัตวนิกายนั้นๆ  ของสัตวทั้งหลายเหลานั้นๆ  :  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  นี้เรียกวา  ชาติ.  ความกอขึ้นพรอมแหงชาติ  ยอมมี  เพราะความกอข้ึน 
พรอมท้ังภพ ;  ความดับไมเหลือแหงชาติ  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงภพ ;  
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน้ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือ 
แหงชาติ,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการ 
งานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ภพ  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

ภพทั้งหลาย  ๓  อยางเหลานี้  คือ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! 
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นี้  เรียกวาภพ.  ความกอข้ึนพรอมแหงภพ  ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงอุปาทาน;  
ความดับไมเหลือแหงภพ  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือ แหงอุปาทาน;  มรรคอัน 
ประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน้ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงภพ,  
ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ 
การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อุปาทาน เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

อุปาทานทั้งหลาย   ๔  อยางเหลานี้  คือ  กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน  สีลัพพัตตุปาทาน  อัตตวา- 
ทุปาทาน   :  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  นี้   เรียกวาอุปาทาน .  ความกอข้ึนพรอมแหง 
อุปาทาน  ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงตัณหา; ความดับไมเหลือแหงอุปาทาน 
ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงตัณหา;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐ 
นั้นเองเปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงอุปาทาน,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ 
ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ 
ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ตัณหา  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

หมูแหงตัณหาทั้งหลาย  ๖  หมูเหลานี้  คือ  รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา 
โผฏฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา  :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวาตัณหา.  ความกอ 
ขึ้นพรอมแหงตัณหา  ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงเวทนา;  ความดับไมเหลือ 
แหงตัณหา  ยอมมี  เพราะความดับไมเหลือแหงเวทนา;  มรรคอันประกอบดวยองค 
แปดอันประเสริฐน้ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงตัณหา,  ไดแกสิ่งเหลานี้ 
คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;   
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เวทนา  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
หมูแหงเวทนาทั้ง  หลาย  ๖  หมูเหลานี้  คือ  จักขุสัมผัสสชาเวทนา  โสตสัมผัสสชาเวทนา 
ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ชิวหาสัม  ผัสสชาเวทนา  กายสัมผัสสชาเวทนา  มโนสัมผัสสชาเวทนา  :  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวาเวทนา. ความกอข้ึนพรอมแหงเวทนา  ยอมมี  เพราะ 
ความกอข้ึนพรอมแหงผัสสะ;  ความดับไมเหลือแหงเวทนา  ยอมมีเพราะความดับ  
ไมเหลือแหงผัสสะ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน้ันเอง  เปนปฏิปทา  
ใหถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ 
การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึก 
ชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;   

 
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ผัสสะ  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

หมูแหงผัสสะทั้งหลาย ๖  หมูเหลานี้  คือ  จักขุสัมผัส  โสตสัมผัส  ฆานสัมผัส  ชิวหาสัมผัส 
กายสัมผัส  มโนสัมผัส  :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวาผัสสะ.ความกอข้ึนพรอม 
แหงผัสสะ  ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงสฬายตนะ; ความดับไมเหลือแหง 
ผัสสะ  ยอมมีเพราะความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปด 
อันประเสริฐน่ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงผัสสะ,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ 
ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ 
ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สฬายตนะ  เปนอยางไรเลา?  จักขวายตนะ 

โสตายตนะ  ฆานายตนะ  ชิวหายตนะ  กายายตนะ  มนายตนะ  :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
นี้  เรียกวาสฬายตนะ.ความกอข้ึนพรอมแหงสฬายตนะ  ยอมมี  เพราะความกอข้ึน 
พรอมแหงนามรูป;  ความดับไมเหลือแหงสฬายตนะ  ยอมมีเพราะความดับไมเหลือแหง 
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นามรูป;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน่ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความ 
ดับไมเหลือแหงสฬายตนะ,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูด 
จาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ 
ความตั้งใจมั่นชอบ;   
 

  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นามรูปเปนอยางไรเลา?  เวทนา  สัญญา  เจตนา 
ผัสสะ  มนสิการ  :  นี้เรียกวา  นาม.  มหาภูตทั้งสี่ดวย  รูปท่ีอาศัยมหาภูตทั้งสี่ดวย  :  
นี้  เรียกวา  รูป .  นามนี้ดวย  รูปน้ีดวย  ยอมมีอยูอยางนี้  :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
นี้  เรียกวานามรูป.  ความกอข้ึนพรอมแหงนามรูป  ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหง 
วิญญาณ;  ความดับไมเหลือแหงนามรูป  ยอมมีเพราะความดับไมเหลือแหงวิญญาณ;  
มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐน่ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือ 
แหงนามรูป,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบการ 
ทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความ พากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่น 
ชอบ;   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็วิญญาณ  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  

หมูแหงวิญญาณทั้งหลาย  ๖  หมูเหลานี้  คือ  จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหา- 
วิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ  :  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้  เรียกวาวิญญาณ.  
ความกอข้ึนพรอมแหงวิญญาณ  ยอมมี  เพราะความกอข้ึนพรอมแหงสังขาร;  ความดับ 
ไมเหลือแหงวิญญาณ  ยอมมีเพราะความดับไมเหลือแหงสังขาร;  มรรคอันประกอบ 
ดวยองคแปดอันประเสริฐน้ันเอง  เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงวิญญาณ,  
ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  การพูดจาชอบการทําการงานชอบ 
การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ  ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ;   
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สังขารทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา?  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  สังขารทั้งหลาย  ๓  อยางเหลานี้  คือ  กายสังขาร  วจีสังขาร  จิตตสังขาร  :  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  เหลานี้เรียกวา  สังขารทั้งหลาย.  ความกอข้ึนพรอมแหงสังขาร  ยอมมี 
เพราะความกอข้ึนพรอมแหงอวิชชา  ;ความดับไมเหลือแหงสังขาร  ยอมมีเพราะ 
ความดับไมเหลือแหงอวิชชา  ;  มรรคอันประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนั่นเอง 
เปนปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร,  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  ความเห็นชอบ  ความ 
ดําริชอบ  การพูดจาชอบ  การทําการงานชอบ  การเลี้ยงชีวิตชอบ  ความพากเพียรชอบ 
ความระลึกชอบ   ความตั้งใจมั่นชอบ;   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  อริยสาวก  ยอมมารูทั่วถึงซ่ึงธรรม 

อันเปนปจจัย  (ปจจัยธรรมดา)วาเปนอยางนี้ๆ;  มารูทั่วถึงซึ่งเหตุแหงธรรมอันเปน 
ปจจัย  วาเปนอยางนี้ๆ;  มารูทั่วถึงซึ่งความดับไมเหลือแหงธรรมอันเปนปจจัย  วาเปน 
อยางนี้ๆ;  มารูทั่วถึงซึ่งขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงธรรมอันเปน 
ปจจัย  วาเปนอยางนี้ๆ,  ดังนี้;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลนั้น  เราเรียกอริยสาวกนั้น 
วา  "ผูสมบูรณแลวดวยทิฏฐิ"  ดังนี้บาง;  วา  "ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ"ดังนี้บาง;  
วา  "ผู มาถึงพระสัทธรรมนี ้แลว"  ดังนี ้บ าง;  วา  "ไดเห ็นพระสัทธรรมนี ้"ดังนี ้บ าง;  
วา  "ผูประกอบแลวดวยญาณอันเปนเสขะ"  ดังนี้บาง;  วา  "ผูประกอบแลวดวยวิชชา 
อัน เป น เสขะ "  ดังนี ้บ าง ;  วา   "ผู ถ ึงซึ ่งกระแสแห งธรรมแล ว "  ดังนี ้บ าง ;   วา  
"ผูประเสริฐ  มีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส"  ดังนี้บาง;  วา "ยืนอยูจดประตูแหงอมตะ"  
ดังนี้บาง,  ดังนี้  แล. 
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โสตาปตติยังคะ 
ข้ึนอยูกับการรูปฏิจจสมุปบาทของอริยสาวก๑   

 
ดูกอนคหบดี!  ภยเวร  ๕  ประการ  อันอริยสาวกทําใหสงบระงับไดแลว 

ในกาลใด;  ในกาลนั้น  อริยสาวกนั้น  ยอมเปนผูประกอบพรอมแลว  ดวยองคแหง 
โสดาบัน  ๔  ประการ  ดวย,  และอริยญายธรรม  ยอมเปนสิ่งที่อริยสาวกนั้นเห็นแลวดวยดี 
แทงตลอดแลวดวยดี  ดวยปญญาดวย;  อริยสาวกนั้น  เมื่อหวังจะพยากรณ   ก็พึง 
พยากรณตนเองดวยตนเองได  วา "เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว  มี กําเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว 
มีเปรตวิสัยสิ้นแลว  มีอบาย  ทุคติ  วินิบาตสิ้นแลว,เราเปนผูถึงแลวซึ่งกระแส(แหง 
นิพพาน)มีธรรมอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแทตอนิพพาน  มีการตรัสรูธรรม 
เปนเบื้องหนา"  ดังนี้.   

 
ดูกอนคหบดี!  ภยเวร  ๕  ประการ  เหลาไหนเลา  อันอริยสาวกทําใหสงบ 

รํางับไดแลว? 
   
(๑)ดูกอนคหบดี!  บุคคลผูฆาสัตวอยูเปนปรกติ  ยอมประสบภยเวรใด 

ในทิฏฐธรรมบาง,  ยอมประสบภยเวรใด  ในสัมปรายิกบาง,  ยอมเสวยทุกขโทมนัส 
แหงจิตบาง,  เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย;  ภยเวรนั้นๆเปนสิ่งที่อริยสาวกผูเวนขาดแลว 
จากปาณาติบาต  ทําใหสงบรํางับไดแลว. 

 
(๒)ดูกอนคหบดี!  บุคคลผูถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดใหอยูเปนปรกติ 

ยอมประสบภยเวรใดในทิฏฐธรรมบาง,  ยอมประสบภยเวรใด  ในสัมปรายิกบาง,  ยอม 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่ ๑  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.  สํ ๑๖/๘๒/๑๕๑,  ตรัสแกอนาถปณฑิกคหบดี  ที่เชตวัน. 
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เสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง,  เพราะอทินนาทานเปนปจจัย;  ภยเวรนั้นๆ เปนสิ่งที่อริย- 
สาวกผูเวนขาดแลวจากอทินนาทาน  ทําใหสงบรํางับไดแลว. 

 
(๓)ดูกอนคหบดี!  บุคคลผูประพฤติผิดในกามทั้งหลายอยูเปนปรกติ 

ยอมประสบภยเวรใด  ในทิฏฐธรรมบาง,  ยอมประสบภยเวรใด  ในสัมปรายิกบาง,  ยอม 
เสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง,  เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนปจจัย;  ภยเวรนั้นๆ เปนสิ่งที่ 
อริยสาวกผูเวนขาดแลวจากกาเมสุมิจฉาจาร  ทําใหสงบรํางับไดแลว. 

 
  (๔)ดูกอนคหบดี!  บุคคลผูกลาวคําเท็จอยูเปนปรกติ  ยอมประสบภยเวรใด 

ในทิฏฐธรรมบาง,  ยอมประสบภยเวรใด  ในสัมปรายิกบาง,ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหง 
จิตบาง,  เพราะมุสาวาทเปนปจจัย;  ภยเวรนั้นๆเปนสิ่งที่อริยสาวกผูเวนขาดแลวจาก 
มุสาวาท  ทําใหสงบรํางับไดแลว. 

 
  (๕)ดูกอนคหบดี!  บุคคลผูดื่มสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งของความประมาท 

อยูเปนปรกติ  ยอมประสบภยเวรใด  ในทิฏฐธรรมบาง,  ยอมประสบภยเวรใด  ในสัม- 
ปรายิกบาง,  ยอมเสวยทุกขโทมนัสแหงจิตบาง,  เพราะสุราเมรยปานะเปนปจจัย;  ภยเวร 
นั้นๆ เปนสิ่งที่อริยสาวกผูเวนขาดแลวสุราเมรยปานะ  ทําใหสงบรํางับไดแลว. 

 
ดูกอนคหบดี!  ภยเวร  ๕  ประการเหลานี้แล  อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับ 

ไดแลว. 
…  …  …  … 

 
ดูกอนคหบดี!  อริยสาวก  เปนผูประกอบพรอมแลว  ดวยองคแหงโสดาบัน  

๔  ประการ  เหลาไหนเลา? 
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(๑)ดูกอนคหบดี!  อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  เปนผูประกอบพรอมแลว  ดวย 
ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  ไมหวั่นไหว  ในพระพุทธเจา  (พุทธอเวจจัปปสาท)  
วา  "เพราะเหตุอยางนี้ๆ  พระผูมีพระภาคเจานั้น  เปนผูไกลจากกิเลส  ตรัสรูชอบไดโดย 
พระองคเอง  เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เปนผู ไปแลวดวยดี  เปนผู รูโลก 
อยางแจมแจง  เปนผูสามารถฝกคนที่ควรฝกอยางไมมีใครยิ่งกวา  เปนครูของเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย  เปนผู รู  ผูตื่น  ผูเบิกบาน  ดวยธรรม  เปนผูมีความจําเริญ  จําแนกธรรม 
สั่งสอนสัตว"ดังนี้.   

 
(๒)ดูกอนคหบดี!  อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  เปนผูประกอบพรอมแลว  ดวย 

ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  ไมหวั่นไหว  ในพระธรรม  (ธัมมอเวจจัปปสาท) วา  
"พระธรรม  เปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว  เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็น 
ไดดวยตนเอง  เปนสิ่งที่ปฏิบัติได  และใหผลได  ไมจํากัดกาล  เปนสิ่งที่ควรกลาวกะผูอื่น 
วาทานจงมาดูเถิด  เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว  เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน"  ดังนี้. 

 
(๓)ดูกอนคหบดี!  อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  เปนผูประกอบพรอมแลว  ดวย 

ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  ไมหวั่นไหว  ในพระสงฆ  (สังฆอเวจจัปปสาท) วา  
"สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูปฏิบัติแลว  เปนผูปฏิบัติตรงแลว  เปนผูปฏิบัติ 
เพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกข  เปนผูปฏิบัติสมควรแลว  ไดแกบุคคลเหลานี้คือ  คูแหง 
บุรุษสี่คู  นับเรียงตัวไดแปดบุรุษ  นั่นแหละคือสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนสงฆ 
ควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา  เปนสงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ  เปนสงฆควร 
รับทักษิณาทาน  เปนสงฆที่บุคคลทั่วไปจะพึงทําอัญชลี  เปนสงฆที่ เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา"  ดังนี้. 
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(๔)ดูกอนคหบดี!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผูประกอบพรอมแลว  ดวย 
ศีลทั้งหลายในลักษณะเปนที่พอใจของพระอริยเจา  (อริยกันตศีล):  เปนศีลท่ีไมขาด 
ไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอย  เปนศีลที่เปนไทจากตัณหา  วิญูชนสรรเสริญ  ไมถูกตัณหา 
และทิฏฐิลูบคลํา  เปนศีลท่ีเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ  ดังนี้. 

ดูกอนคหบดี !  อริยสาวก   เปนผูประกอบพรอมแลว   ดวยองคแห ง 
โสดาบัน  ๔  ประการ  เหลานี้แล.   

...  ...  ... 
   
  ดูกอนคหบดี!  ก็  อริยญายธรรม  เปนสิ่งที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดี  แทง 

ตลอดแลวดวยดีดวยปญญา  เปนอยางไรเลา? 
 
ดูกอนคหบดี!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ยอมทําไวในใจโดยแยบคาย 

เปนอยางดี   ซ่ึงปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว  ดังนี้วา  "เพราะสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี;  เพราะ 
ความเก ิดขึ ้นแห งสิ ่งนี ้  สิ ่งนี ้จ ึงเก ิดขึ ้น .  เพราะสิ ่งนี ้ไม ม ี  สิ ่งนี ้จ ึงไม ม ี;  เพราะ 
ความดับไปแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป  :  ขอน้ีไดแกสิ่งเหลานี้คือ เพราะมีอวิชชาเปน 
ปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ ;  ...ฯลฯ...  
ฯลฯ...ฯลฯ...เพราะมีชาติเปนปจจัย,ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับ 

แหงสังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  ...ฯลฯ...  
ฯลฯ ...ฯลฯ ...เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล   ชรามรณะ   โสกะปริเทวะทุกขะ 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลง  แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้". 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๙ ๕๔๒ 

ดูกอนคหบดี!  อริยญายธรรมนี้แล  เปนสิ่งที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดี  แทง 
ตลอดแลวดวยดีดวยปญญา. 

 
ดูกอนคหบดี!  ภยเวร  ๕  ประการเหลานี้  อันอริยสาวกทําใหสงบรํางับได 

แลวในกาลใด;  ในกาลนั้น  อริยสาวกนั้น  ยอมเปนผูประกอบพรอมแลวดวยองค 
แหงโสดาบัน  ๔  ประการเหลานี้ดวย,และอริยญาธรรมนี้  ยอมเปนสิ่งที่อริยสาวกนั้น 
เห็นแลวดวยดี  แทงตลอดแลวดวยดีดวยปญญาดวย; อริยสาวกนั้น  เมื่อหวังจะพยากรณ 
ก็พึงพยากรณตนเองดวยตนเองได  วา"เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว  มีกําเนิดเดรัจฉานสิ้นแลว 
มีเปรตวิสัยสิ้นแลว  มีอบาย  ทุคติ  วินิบาตสิ้นแลว,เราเปนผูถึงแลวซึ่งกระแส  (แหง 
นิพพาน)มีธรรมอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแทตอนิพพาน  มีการตรัสรูธรรม 
เปนเบื้องหนา,  ดังนี้  แล. 

 
  หมายเหตุผู รวบรวม  :  ยังมี สูตรอีกสูตรหนึ่ ง  ขอความอยางเดียวกันกับ 

สูตรนี้  ผิดกันแตเพียงตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  แทนที่จะตรัสกับอนาถปณฑิกคหบดี,  คือสูตร 
ที ่  ๒  แห งคหปต ิว รรค   อภ ิสมยส ังย ุต ต   น ิท าน  .ส ํ.๑๖/๘๕/๑๕๖;  และย ังม ีส ูต รอ ีก 
ส ูตรหนึ ่ง  (เวรส ูตรที ่  ๒  อ ุปาสกวรรค   ทสก .อ ํ.  ๒๔/๑๙๕/๙๒)ม ีเค าโครงและใจความ 
ของสูตรเหมือนกันกับสูตรขางบนนี้  ตางกันแตเพียงในสูตรนั้นมีคําวา  "ยอมพิจารณาเห็น 
โดยประจักษ "แทนคําวา"ยอมกระทําไวในใจโดยแยบคายเปนอยางดี  ซึ่งปฏิจจสมุปบาท 
นั่นเทียว"   แหงสูตรขางบนนี้  เทานั้น. 

   
สามัญญผลในพุทธศาสนา 

เทียบกันไมได  กับในลัทธิอื่น ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหินมีประมาณเทาเม็ด 

ถั่วเขียวเจ็ดเม็ด  เขาไปที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๑  อภิสมยวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.๑๖/๑๖๘/๓๓๑,ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๕๔๓วาดวยปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก 

จะพึงสําคัญความขอน้ี  วาอยางไร :  กรวดหินมีประมาณเทาเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ด  ที่บุรุษ 
โยนเขาไป  (ที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ)เปนสิ่งที่มากกวา  หรือวาเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ 
มากกวา? 

   
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุนั้นแหละ  เปนสิ่งที่มากกวา.  

กรวดหินมีประมาณเทาเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดที่บุรุษโยนเขาไป  (ที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ)  
มีประมาณนอย.  กรวดหินนี้  เมื่อนําเขาไปเที่ยวกับเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุ  ยอมไมเขา 
ถึงสวนหนึ่งในรอย  สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่งในแสน". 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปมานี้ฉันใด  อุปไมยก็ฉันนั้น  :  การบรรลุคุณวิเศษ 

แหงสมณพราหมณ และปริพพาชกผูเปนเดียรถียเหลาอื่น  เมื่อนําเขาไปเทียบกับ  การบรรลุ 
คุณวิเศษ  ของอริยสาวกซึ่งเปนบุคคลผูถึงพรอมดวย(สัมมา)ทิฏฐิ  ยอมไมเขาถึงสวน 
หนึ่งในรอย  สวนหนึ่งในพัน  สวนหนึ่งในแสน .ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย!  บุคคลผูถึง 
พรอมดวย(สัมมา) ทิฏฐิ (ทิฏฐิสมฺปนฺโน)เปนผูมีการบรรลุอันใหญหลวงอยางนี้  (มหาธิคโม)  
เปนผูมีความรูยิ่งอันใหญหลวงอยางนี้  (มหาภิฺโญ),ดังนี้  แล. 

   
หมวดที่เกา  จบ 

--------------- 
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หมวด ๑๐ 
วาดวย ปฏิจจสมุปบาท นานาแบบ 
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กฎอิทัปปจจยตา  :  หัวในปฏิจจสมุปบาท. 
………………………... 

 
อิมสฺมึ  สติ    อิทํ  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  มี    ส่ิงนี้  ยอมมี 
อิมสฺสุปฺ  ปาทา    อิทํ  อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น 
อิมสมึ  อสติ    อิทํ  น  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  ไมมี    ส่ิงนี้  ยอมไมมี 
อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌติ 

เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป 
 

(ม.ม.๑๓/๓๕๕/๓๗๑,  นิทาน.สํ.๑๖/๘๔/๑๕๔,...) 
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ลําดับเร่ืองเฉพาะหมวด 
สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ หมวดที่ ๑๐ 

วาดวย ปฏิจจสมุปบาท นานาแบบ 
(มี ๓๗ เร่ือง) 

 
มีเรื่อง : ปฏิจจสมุปบาทที่ซอนอยูในปฏิจจสมุปบาท--ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ตรัส 

โดยพระพุทธเจาวิปสสี—ปฏิจจสมุปบาทแบบที ่ตรัสเหมือนแบบของพระพุทธเจาวิปสสี  
--ปฏิจจสมุปบาทแบบที ่ตั ้งตนดวยอารัมมณเจตน-ปกัปปน-อนุสยะ—ปฏิจจสมุปบาท 
ที ่ตรัสอยางยอที ่สุด--ปฏิจจสมุปบาทที ่ตรัสอยางสั ้นที ่สุด—ปฏิจจสมุปบาทแหงอาหารสี่  
--ปฏิจจสมุปบาทแหงอาหารสี่เพื่อภูตสัตวและสัมภเวสีสัตว—ปฏิจจสมุปบาทแหงอภัทท- 
กาลกิริยา--ปฏิจจสมุปบาทแหงทุพพลภาวะแหงมนุษย--ปฏิจจสมุปบาทแหงมิคสัญญี 
สัตถันตรกัปป--ปฏิจจสมุปบาทแหงอารัมมณลาภนานัตตะ--ปฏิจจสมุปบาทแหงการ 
ปฏิบัติผิดโดยไตรทวาร--ปฏิจจสมุปบาทแหงการปฏิบัติชอบโดยไตรทวาร—ปฏิจจสมุป- 
บาทแหงการรบราฆาฟนกัน--ปฏิจจสมุปบาทแหงกลหวิวาทนิโรธ—ปฏิจจสมุปบาทแหง 
การอยูอยางมี "เพื่อนสอง"—ปฏิจจสมุปบาทแหงการอยูอยาง  "คนเดียว"—ปฏิจจสมุป- 
บาทแหงการอยูดวยความประมาท—ปฏิจจสมุปบาทแหงปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณะ  
--ปฏิจจสมุปบาทแหงปปญจสัญญาอันทําความเนิ่นชาแกการละอนุสัย--ปฏิจจสมุปบาท 
แหงการดับปปญจสัญญาสังขา--ปฏิจจสมุปบาทที่ยิ่งกวาปฏิจจสมุปบาท—ปฏิจจสมุป- 
บาทแหงอาหารของอวิชชา--ปฏิจจสมุปบาทแหงอาหารของภวตัณหา--ปฏิจจสมุปบาท 
แหงอาหารของว ิชชาและวิม ุตติ--ปฏิจจสมุปบาทแหงวิชชาและวิม ุตต ิ—ปฏิจจสมุป - 
บาทแหงการปฏ ิสรณาการ--ปฏิจจสมุปบาทแหงส ัจจาน ุโพธและผลถัดไป—ปฏิจจ - 
สมุปบาทแหงการอยูดวยความประมาทของอริยสาวก--ปฏิจจสมุปบาทแหงการขาดที่อิง 
อาศัยสําหรับวิมุตติญาณทัสสนะ--ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความสมบูรณแหงอรหัตตผล-- 
ปฏิจจสมุปบาทแหงบรมสัจจะ --ปฏิจจสม ุปบาท  แหงส ุว ิม ุตตจิต --ปฏิจจสมุปบาท 
แหงการปรินิพพานเฉพาะตน--ปฏิจจสมุปบาทแหงการดับอุปาทานสี่--ปฏิจจสมุปบาท 
แหงความสิ้นสุดของโลก. 

 
 
 
 

๕๔๘ 
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 ๕๔๙

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

หมวดที่  ๑๐ 
วาดวย  ปฏิจจสมปุบาท  นานาแบบ 

---------- 
ปฏิจจสมุปบาท  ที่ซอนอยูในปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
(๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมทั้งหลายอันเปนกุศลเหลาใด  ซึ่งเปนอริยะ 

เปนเครื่องนําออกจากทุกข  เปนเครื่องยังสัตวใหลุถึงความตรัสรูพรอม  ที่อยู;  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  ถาหากวาบุคคลผูชอบถามทั้งหลาย  จะพึงถามพวกเธออยางนี้วา  "ประโยชนที่ 
มุงหมายแหงการฟงซึ่งธรรมอันเปนกุศลเหลานั้น  มีอยูอยางไรเลา?"  ดังนี้ไซร,  คําที่ 
ควรตอบแกพวกเขา  พึงมีอยางนี้วา  "ประโยชนที่มุงหมายแหงการฟงธรรมเหลานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑ทวยตานุปสสนาสูตร  มหาวรรค  สุ.ขุ.  ๒๕/๔๗๓,  ๔๗๔/๓๙๐,  ๓๙๒  -  ๔๐๑,  ตรัสแกภิกษุ
ทั้งหลายที่ปุพพราม  ใกลเมืองสาวัตถี. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๕๕๐ 

ยอมมีเพื่อความรูตามความเปนจริงซึ่งธรรมทั้งหลาย  ตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย". 
สองฝายอยางไรกันเลา?  จงบอกเขาวา  สองฝายคือ  "นี้คือทุกข,  นี้คือทุกขสมุทัย". 
ดังนี ้  นี ้เป นอนุป สสนา  (การตามเห ็น)ฝายที ่หนึ ่ง;  และ   "นี ้ คือทุกขนิโรธ ,  นี้ 
คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา"  ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่สอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซึ่งธรรมตามที่กําหนดไวเปนสอง 

ฝายโดยชอบอยางนี้  เปนผูไมประมาท  มีความเพียรเครื่องเผากิเลส  มีตนสงไปแลวใน 
ธรรมอยู;  ผลที่เธอพึงหวังไดอยางใดอยางหนึ่ง  ในสองอยาง  คือการบรรลุอรหัตตผล 
ในทิฏฐธรรมนั่นเทียว,  หรือวาถาอุปาทานยังเหลืออยู  ก็ยอมเปนอนาคามี.  ..... 

 
(๒)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาหากวาบุคคลผูชอบถามทั้งหลาย  จะพึงถาม 

ตอไปอีก  ดังนี้วา  "การตามเห็นซึ่งธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝายโดยชอบ  โดยปริยาย 
แมอยางอื่น   มีอยูหรือ?"  คําทีควรตอบพึงมีวา   "มีอยู ".  มีอยูอยางไรเลา?  มีอยู 
สองฝายคือ  "ทุกขใดๆเกิดขึ้น  ทุกขทั้งหมดนั้น  เกิดขึ้นเพราะมีอุปธิเปนปจจัย". 
ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่หนึ่ง;  และ  "เพราะความดับโดยสํารอกไมเหลือแหง 
อุปธิทั้งหลายนั่นเทียว  ความเกิดขึ้นแหงทุกขยอมไมมี".  ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนา 
ฝายที่สอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซึ่งธรรมตามที่กําหนดไวเปนสอง 

ฝายโดยชอบอยางนี้  เปนผูไมประมาท  มีความเพียรเครื่องเผากิเลส  มีตนสงไปแลวใน 
ธรรมอยู;  ผลที่เธอพึงหวังไดอยางใดอยางหนึ่ง  ในสองอยาง  คือการบรรลุอรหัตตผล 
ในทิฏฐธรรมนั่นเทียว,  หรือวาถาอุปาทานยังเหลืออยู  ก็ยอมเปนอนาคามี. 
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๕๕๑วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

(ครั้นตรัสขอความนี้แลว  ไดตรัสคําที่เปนคาถา  ตอไปนี้อีกวา:-) 
 

" ทุกขทั้งหลาย  ยอมมีขึ้นมา  เพราะมีอุปธิเปนแดน 
เกิด ;  นั ่นคือทุกขทั ้งหลายที ่ม ีลักษณะตางกันเปน 
เอนก  ในโลกนี ้.  ผูใด  เปนผู ไมรู   และยอมกระทํา 
ซึ่งอุปธิ;  ผู นั ้นเปนคนเขลา  ยอมเขาถึงทุกขอยู ร่ําไป;  

 เพ ราะ เหต ุนั ้น   ผู รู อ ยู   ไม พ ึงก ระทํา ซึ ่งอ ุป ธ ิ,  
เปนผูเห็นอยู  ซ่ึงแดนเกิด  แหงความทุกข."  
 
(๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาหากวาบุคคลผูชอบถามทั้งหลาย  จะพึงถาม 

ตอไปนี้  ดังนี้วา  "การตามเห็นซึ่งธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝายโดยชอบ  โดยปริยาย 
แมอยางอื่น   มีอยูหรือ?"  คําที่ควรตอบ   พึงมีวา  "มีอยู ".  มีอยูอยางไรเลา?  มีอยู 
สองฝายคือ  "ทุกขใดๆเกิดขึ้น  ทุกขทั้งหมดนั้น  เกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาเปนปจจัย". 
ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่หนึ่ง;  และ  "เพราะความดับโดยสํารอกไมเหลือแหง 
อวิชชานั่นเทียว  ความเกิดขึ้นแหงทุกข  ยอมไมมี" . ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝาย  
ที่สอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซึ่งธรรมตามที่กําหนดไวเปน 

สองฝายโดยชอบอยางนี้...ฯลฯ...  ...ฯลฯ..๑  ก็ยอมเปนอนาคามี. 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑คําทีละไวดวย ...ฯลฯ...  นี้หมายความวา  มีเนื้อความเต็มเหมือนกับเนื้อความตอนทายแหงขอ(๒)  
ตั้งแตคําวา  "เปนผูไมประมาท..."  ไปจนถึงคําวา"...ก็ยอมเปนอนาคามี"  -เชนนี้ทุกแหง. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๕๕๒ 

(ครั้นตรัสขอความนี้แลว  ไดตรัสคําที่เปนคาถา  ตอไปนี้อีกวา:-) 
 

" สัตวเหลาใด  ไปสูสังสาระแหงชาติและมรณะร่ําไป;  
ประเดี๋ยวอยางนั้นประเดี๋ยวอยางอื่น ; อวิชชานั่น 
แหละ   เป นคต ิ  (เค รื ่อ ง ไป )  ของส ัต ว เห ล านั ้น .  

อวิชชานี้แลเปนความมืดอันใหญหลวง  คือทําใหสัตว 
ตองทองเที ่ยวไป   ในวัฏฏสงสาร   ตลอดกาลนาน .  

 สัตวเหลาใด  เปนผูไปดวยวิชชา.  สัตวเหลานั้น 
ยอมไมไปสูภพใหม." 
 
(๔)  ดู ก อนภิ ก ษุ ทั้ งหลาย !  ถ าหากว าบุ คคล ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...๑  มี อยู 

สองฝายคือ  "ทุกขใดๆเกิดขึ้น  ทุกขทั้งหมดนั้น  เกิดขึ้นเพราะมีสังขารเปนปจจัย" 
ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่หนึ่ง;  และ  "เพราะความดับโดยสํารอกไมเหลือแหง 
สังขารทั้งหลายนั่นเทียว  ความเกิดขึ้นแหงทุกข  ยอมไมมี"  ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนา 
ฝายที่สอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซึ่ งธรรมตามที่กําหนดไวเปน 

สองฝายโดยชอบอยางนี้...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...  ก็ยอมเปนอนาคามี. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑คําที่ละไวดวย...ฯลฯ...นี้   หมายความวา  มีเนื้อความเต็มเหมือนกับเนื้อความตอนตนแหงขอ(๒),(๓)  
ตั้งแตคําวา  "ถาหากวาบุคคล..."  ไปจนถึงคําวา  "...มีอยูอยางไรเลา?"-เชนนี้ทุกแหง. 
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๕๕๓วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

(ครั้นตรัสขอความนี้แลว  ไดตรัสคําที่เปนคาถา  ตอไปอีกวา:-) 
 

"  ทุกขใด ๆ  เกิดขึ้น  ทุกขทั้งหมดนั้น  มีเพราะสังขาร 
เปนปจจัย; เพราะความดับแหงสังขารทั้งหลาย  ความ 
เกิดขึ้นแหงความทุกข  ยอมไมมี.  ครั้นรูโทษนั้นแหงสังขาร 
วาทุกขม ีเพราะสังขารเปนปจจัย ,  และวาเพราะความ 
ดับแหงสังขารทั้งปวง  ความดับแหงสัญญายอมมี ;  
ความสิ้นไปแหงทุกข  ยอมมีดวยอาการอยางนี ้  เพราะ 
รูธรรมนั้น  อยางถูกตองถองแท. เพราะรูดวยปญญา 
โดยชอบ,  บัณฑิตผูถึงเวท  เห็นสิ่งตาง ๆ อยู  อยางถูกตอง,  
ครอบงําเครื่องผูกพันแหงมารแลว,  ยอมไมไปสูภพใหม." 
 
(๕)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  ถาหากวาบุคคล ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  มีอยูสอง 

ฝายคือ "ทุกขใดๆเกิดขึ้น  ทุกขทั้งหมดนั้น  เกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณเปนปจจัย" 
ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่หนึ่ง;  และ "เพราะความดับโดยสํารอกไมเหลือแหง 
วิญญาณนั่นเทียว  ความเกิดขึ้นแหงทุกขยอมไมมี"  ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่สอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซึ่งธรรมตามที่กําหนดไวเปนธรรม 

สองฝายโดยชอบอยางนี้  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...  ก็ยอมเปนอนาคามี. 
 

(ครั้นตรัสขอความนี้แลว  ไดตรัสคําที่เปนคาถา  ตอไปอีกวา:-) 
 

"  ทุกขใดๆเกิดขึ้น  ทุกขทั้งหมดนั้น  มีเพราะวิญญาณ 
เปนปจจัย,       เพราะความดับแหงวิญญาณ     ความ 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๕๕๔ 

เกิ ดขึ้ น แห งทุ กข   ย อม ไม มี .  เพ ราะรู โทษนั่ น แห ง  
วิญญาณวา  ทุกขมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย,  ภิกษุจึงหมด 
สิ ่งปรารถนา   ดับสนิท ไม ม ีส วน เหลือ   เพราะความ 
เขาไปสงบรํางับแหงวิญญาณ." 
 
(๖)  ดู ก อนภิ ก ษุ ทั้ งหลาย !  ถ าหากว า บุ คคล   ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  มี อ ยู 

สองฝายคือ  "ทุกขใดๆเกิดขึ้น  ทุกขทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะมีผัสสะเปนปจจัย"  ดัง
นี้ 
นี้เปนอนุปสสนาฝายที่หนึ่ง;  และ  "เพราะความดับโดยสํารอกไมเหลือแหงผัสสะ 
นั่นเทียว  ความเกิดขึ้นแหงทุกข  ยอมไมมี"  ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่สอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซึ่งธรรมตามที่กําหนดไวเปนสอง 

ฝายโดยชอบอยางนี้  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...  ก็ยอมเปนอนาคามี. 
 

(ครั้นตรัสขอความนี้แลว  ไดตรัสคําที่เปนคาถา  ตอไปอีกวา:-) 
 
"  สําหรับสัตวผูมีผัสสะบังหนา,  แลนไปตามกระแส 
แหงภพอยู,  เดินไปผิดทาง,นั้น  ความสิ้นไปแหงสัญ - 
โยชนของเขายังอยู ไกล ;  สวนชนเหลาใด   รอบ  
รูแลวซ่ึงผัสสะ  ยินดีแลวในธรรมเปนที่สงบรํางับดวย 
ปญญา; ชนเหลานั้น  ยอมเปนผูหมดสิ่งปรารถนา 
ดับสนิทไมมีสวนเหลือเพราะรูพรอมเฉพาะซึ่งผัสสะ." 
 
(๗)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  ถาหากวาบุคคล ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  มีอยูสอง 

ฝายคือ  "ทุกขใดๆเกิดขึ้น  ทุกขทั้งหมดนั้น  เกิดขึ้นเพราะมีเวทนาเปนปจจัย"  ดังนี้ 
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๕๕๕วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

นี้เปนอนุปสสนาฝายที่หนึ่ง;  และ  "เพราะความดับโดยสํารอกไมเหลือแหงเวทนา 
นั่นเทียว  ความเกิดขึ้นแหงทุกข  ยอมไมมี"  ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่สอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซึ่งธรรมตามที่กําหนดไวเปนสอง 

ฝายโดยชอบอยางนี้...ฯบฯ...  ...ฯลฯ...  ก็ยอมเปนอนาคามี. 
 

(ครั้นตรัสขอความนี้แลว  ไดตรัสคําที่เปนคาถา  ตอไปอีกวา:-) 
 

"  เวทนาอันเปนสุขก็ตาม  เปนทุกขก็ตาม  รวมทั ้ง  
อทุกขมสุขเวทนา,  เปนภายในดวย  เปนภายนอกดวย 
ชนิดใดๆ,  เปนเวทนามีอยู;  ครั้นรูวาเวทนานั้น ๆ  
เปนทุกข  เปนสิ ่งหลอดลวง  เปนสิ ่งแตกสลาย;  สัม- 
ผัสแลวๆ   เห ็นอยู ว าเสื ่อมไปๆ ,  ยอมรู ช ัดในเวทนา 
นั้นๆ   ดวยอาการอยางนี้ ; เพราะความสิ้นไปแหง 
 (อุปาทานใน)เวทนาทั้งหลาย  นั่นแหละ  ความเกิดขึ้น 
แหงทุกข  ยอมไมมี." 
 
(๘)  ดู ก อนภิ ก ษุ ทั้ งหลาย !  ถ าหากว าบุ คคล   ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  มี อ ยู 

สองฝายคือ  "ทุกขใดๆเกิดขึ้นทุกขทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะมีตัณหาเปนปจจัย"  ดังนี้ 
นี้เปนอนุปสสนาฝายที่หนึ่ง;  และ  "เพราะความดับโดยสํารอกไมเหลือแหงตัณหา 
นั่นเทียว  ความเกิดขึ้นแหงทุกข  ยอมไมมี"  ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่สอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซึ่งธรรมตามที่กําหนดไวเปนสอง 

ฝายโดยชอบอยางนี้  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...  ก็ยอมเปนอนาคามี. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๕๕๖ 

(ครั้นตรัสขอความนี้แลว  ไดตรัสคําที่เปนคาถา  ตอไปอีกวา  :-) 
 

" บุรุษ  มีตัณหาเปนเพื่อนสอง  แลนไปอยูสูสังสารวัฏฏ 
อ ันยาวนาน ,  เดี ๋ยวเป นอย างนั ้น   เดี ๋ยวเป นอย างนี ้,  
ยอมไมล วงพนสังสารวัฏฏไปได. ภิกษุ  ครั ้นรู โทษ 
นั่นแหงตัณหา  วาตัณหาเปนแดนเกิดแหงทุกข,  ยอม 
เปนผูปราศจากตัณหา  ไมมีอุปทาน  มีสติ  ก็เวนขาดจาก 
ความทุกข." 
   
(๙)  ดู ก อนภิ ก ษุ ทั้ งหลาย !  ถ าหากว าบุ คคล   ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  มี อ ยู 

สองฝายคือ  "ทุกขใด ๆ  เกิดขึ้น  ทุกขทั้งหมดนั้น  เกิดขึ้นเพราะมีอุปาทานเปนปจจัย" 
ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่หนึ่ง;  และ  "เพราะความดับโดยสํารอกไมเหลือแหง 
อุปาทานนั่นเทียว  ความเกิดขึ้นแหงทุกข  ยอมไมมี"  ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่สอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซึ่งธรรมตามที่กําหนดไวเปน 

สองฝายโดยชอบอยางนี้  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...  ก็ยอมเปนอนาคามี. 
 

(ครั้นตรัสขอความนี้แลว  ไดตรัสคําที่เปนคาถา  ตอไปอีกวา  :-) 
 

" เพราะอ ุปาทานเป นป จจ ัย   จึงม ีภพ ;  ผู ม ีภพแล ว 
ยอมถึงซึ ่งท ุกข; ความตาย   ยอมมีแกผู ที ่เก ิดแลว 
นั ่น แหละ   ค ือความม ีพ ร อมแห งท ุกข . เหต ุนั ้น 
เพราะความสิ้นไปแหงอุปาทาน  บัณฑิตทั ้งหลาย  เปน 
ผูรูแลวดวยปญญาอันชอบ,  รูเฉพาะซ่ึงความสิ้นไปแหง 
ชาติ  ยอมไมไปสูภพใหม." 
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๕๕๗วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

(๑๐)  ดู ก อนภิ ก ษุ ทั้ งหลาย !  ถ าหากว า บุ คคล   ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  มี อยู 
สองฝายคือ  "ทุกขใด ๆ  เกิดขึ้น  ทุกขทั้งหมดนั้น  เกิดขึ้นเพราะมีอารัมภะ๑เปนปจจัย" 
ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนาฝายที่หนึ่ง;  และ "เพราะความดับโดยสํารอกไมเหลือแหง 
อารัมภะนั ่นเท ียว  ความเกิดขึ ้นแห งท ุกข  ยอมไมม ี"  ดังนี ้  นี ้เป นอนุป สสนา 
ฝายที่สอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  เมื่ อภิกษุตามเห็นอยู ซึ่ งธรรมตามที่ กํ าหนดไว 

เปนสองฝายโดยชอบอยางนี้  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...  ก็ยอมเปนอนาคามี. 
 

(ครั้งตรัสขอความนี้แลว  ไดตรัสคําที่เปนคาถา  ตอไปอีกวา  :-) 
 

" ทุกขใด ๆ  เกิดขึ้น,  ทุกขทั้งหมดนั้น  มีเพราะอารัมภะ 
เปนปจจัย ; เพราะความดับแหงอารัมภะทั้ งหลาย ,  
ความเกิดขึ ้นแหงทุกข  ยอมไมม ี. ครั ้นรู โทษนั ้นแหง 
อารัมภะ๒  วาทุกขมี เพราะอารัมภะเปนปจจัย ,  ก็สลัด 
เสียซ่ึงอารัมภะทั้งปวง,  เปนผูพนพิเศษแลวเพราะอนา- 
รัมภะ . เมื่ อภิกษุ   มีภวตัณหาอันตัดขาดแลว  มีจิต 
รําง ับแล ว   ชาต ิส ังสาระของเธอ   ก ็สิ ้น ไป .  ภพใหม 
ยอมไมมี  แกเธอนั้น." 
 
 
 
 
 

                                                
๑อารัมภะ  ในที่นี้  คือการหนวงจิตไปในภพตาง ๆ  ดวยตัณหา  มีภวตัณหาเปนตน. 
๒อารัมภะ  คือ  การปรารภดวยอํานาจของกิเลส,  หรือหวังดวยกิเลส. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๕๕๘ 

(๑๑)  ด ูก อ น ภ ิก ษ ุทั ้ง ห ล าย !  ถ า ห า ก ว า บ ุค ค ล   ...ฯ ล ฯ ...ฯ ล ฯ ...  
มีอยูสองฝายคือ  "ทุกขใด ๆ  เกิดขึ้น  ทุกขทั้งหมดนั้น  เกิดขึ้นเพราะมีอาหารเปน 
ปจจัย"  ดังนี้  นี้ เปนอนุปสสนาฝายที่หนึ่ง;  และ  "เพราะความดับโดยสํารอกไม 
เหลือแหงอาหารนั่นเทียว  ความเกิดขึ้นแหงทุกข  ยอมไมมี"  ดังนี้  นี้เปนอนุปสสนา 
ฝายที่สอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุตามเห็นอยูซึ่งธรรมตามที่กําหนดไวเปน 

สองฝายโดยชอบอยางนี้  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...  ก็ยอมเปนอนาคามี. 
 

(ครั้งตรัสขอความนี้แลว  ไดตรัสคําที่เปนคาถา  ตอไปอีกวา  :-) 
 

" ทุกขใด ๆ  เกิดขึ้น,  ทุกขทั้งหมดนั้น  มีเพราะอาหาร 
เปนปจจัย; เพราะความดับแหงอาหาร,  การเกิดขึ้น 
แห งท ุกข   ยอมไม ม ี.  ครั ้นรู โทษนั ้นแห งอาหาร   ว า 
ทุกข ม ี  เพราะอาหารเป นป จจ ัย ,  รอบรู ซึ ่งอาหาร 
ทั ้งปวง  ก็เป นผู อ ันตัณหาอาศัยไมได แลว  ในอาหาร 
ทั ้งปวง . เพราะรู โดยชอบซึ ่งพระนิพพาน   อันหา 
โรคมิได,  เพราะสิ ้นไปแหงอาสวะทั ้งหลาย ,  ชื ่อวา 
ผู ตั ้งอยู ในธรรม ,  รู ทั ่วถ ึงแล วจ ึงเสพ ,  เป นผู จบเวท ,  
ยอมไมเขาถึง  ซ่ึงการถูกนับวาเปนอะไร๑." 
 
 
 
 

                                                
๑คือไมควรแกการที่จะเรียกวามนุษย  เทวดา  มาร  พรหม  นาค  คันธัพพ   อสูร  หรืออะไรทั้งส้ิน  ตามที่ เขา 
บัญญัติกันอยูในโลก. 
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๕๕๙วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นวา  ขอความเปนตอน  ๆ  
ที่เนื่องกันอยูอยางนี้  ก็แสดงวาลักษณะแหงปฏิจจสมุปบาท  อยางที่เห็นไดวาเนื่องกัน  แตถึง 
กระนั้นก็ดี  เม่ือพิจารณาดูในตอนหนึ่ง ๆ  ก็ยังมีลักษณะเปนปฏิจจสมุปบาทเปนคู ๆ  แฝงอยู 
ทุกตอน;  ดังนั้น  จึงเห็นวา  ควรจะเรียกวาปฏิจจสมุปบาทที่ซอนอยูในปฏิจจสมุปบาท  หรือ 
ซอนอยูในปฏิจจสมุปบาท  ก็ยังได  นับวาเปนวิธีกลาวเปนพิเศษวิธีหนึ่ง. 

 
ปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสโดยพระพุทธเจาวิปสสี 

(:  สุดลงเพียงแควิญญาณ)๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ครั้งนั้นแล  ความปริวิตกแหงใจ  ไดเกิดขึ้นแก 

พระวิปสสีโพธิสัตว  ผูเสด็จเขาประทับอยูในที่หลีกเรน  ทรงหลีกเรนอยู;  อยางนี้วา  
"สัตวโลกนี้หนอถึงทั่วแลวซึ่งความยากเข็ญ  ยอมเกิด  ยอมแก  ยอมตาย  ยอมจุติ  และ 
ยอมอุบัติ,  ก็เมื่อสัตวโลกไมรูจักอุบายเครื่องออกไปพนจากทุกขคือชรามรณะแลว  การ 
ออกจากทุกข  คือชรามรณะนี้  จักปรากฏขึ้นไดอยางไร?". 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสี- 

โพธิสัตวนั้นวา  "เมื่ออะไรมีอยูหนอ  ชรามรณะจึงไดมี  :  เพราะมีอะไรเปนปจจัย  จึงมี 
ชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะ 

การทําในใจโดยแยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตวนั้นวา  "เพราะชาตินั่นแล 
มีอยู;  ชรามรณะ  จึงไดมี  :  เพราะมีชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
 
 

                                                
๑มหาปทานสูตร  มหา.ที.  ๑๐/๓๕/๓๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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...๑เพราะภพนั่นแล  มีอยู ;  ชาติ  จึงไดมี  :  เพราะมีภพเปนปจจัย 
จึงมีชาติ".  ดังนี้. 

...เพราะอุปาทานนั่นแล  มีอยู;  ภพ  จึงไดมี  :  เพราะมีอุปทานเปนปจจัย 
จึงมีภพ".  ดังนี้. 

...เพราะตัณหานั่นแล  มีอยู;  อุปาทาน  จึงไดมี  :  เพราะมีตัณหา 
เปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน".  ดังนี้. 

...เพราะเวทนานั่นแล  มีอยู;  ตัณหา  จึงไดมี  :  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา".  ดังนี้. 

...เพราะผัสสะนั่นแล  มีอยู;  เวทนา  จึงไดมี  :  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย 
จึงมีเวทนา".  ดังนี้. 

...เพราะสฬายตนะนั่นแล  มีอยู;  ผัสสะ  จึงไดมี  :  เพราะมีสฬายตนะ 
เปนปจจัย  จึงมีผัสสะ".  ดังนี้. 

...เพราะนามรูปนั่นแล  มีอยู;  สฬายตนะ  จึงไดมี  :  เพราะมีนามรูป 
เปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ".  ดังนี้. 

...เพราะวิญญาณนั่นแล  มีอยู;  นามรูป  จึงไดมี  :  เพราะมีวิญญาณ 
เปนปจจัย  จึงมีนามรูป".  ดังนี้. 

 
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับนั้นแล  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสี- 

โพธิสัตวนั้นวา  "เมื่ออะไระมีอยูหนอ  วิญญาณจึงไดมี  :  เพราะมีอะไรเปนปจจัย  จึงมี 
วิญญาณ".  ดังนี้. 

 
 
 

                                                
๑ขอความตามที่ละ....ไวนั้น  หมายความวา  ไดมีความฉงนเกิดขึ้นทุก ๆ  ตอน  แลวทรงทําในใจโดย 
แยบคาย  จนความรูแจงเกิดขึ้นทุก ๆ  ตอน  เปนลําดับไป  จนถึงที่สุด.  ในที่นี้ละไว  โดยนัยที่ผูอานอาจ 
จะเขาใจเอาเองได  :  เปนการตัดความรําคาญในการอาน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะ 
การทําในใจโดยแยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกภระวิปสสีโพธิสัตวนั้นวา  "เพราะนามรูปนั่นแล 
มีอยู;  วิญญาณจึงไดมี  :  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ"  ดังนี้ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความรูแจงนี้ ไดมีแกพระวิปสสีโพธิสัตว 

นั้นวา  "วิญญาณนี้  ยอมเวียนกลับจากนามรูป  ยอมไมเลยไปอื ่น.  ดวยเหตุ 
เพียงเทานี้  สัตวโลกนี้พึงเกิดบาง  พึงแกบาง  พึงตายบาง  พึงจุติบาง  พึงอุบัติบาง.  
ขอนี้ไดแกการที่  เพราะนามรูปเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ;  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย 
จึงมีนามรูป;  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ;  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย 
จึงมีผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพ 
เปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้". 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวงตาเกิดขึ้นแลว  ญาณเกิดขึ้นแลว  ปญญาเกิดขึ้น 

แลว  วิชชาเกิดขึ้นแลว  แสงสวางเกิดขึ้นแลว  แกพระวิปสสีโพธิสัตวนั้น   ในธรรม 
ทั้งหลายที่พระองคไมเคยฟงมาแตกอนวา  "ความเกิดขึ้นพรอม(สมุทัย)!  ความ 
เกิดขึ้นพรอม  (สมุทัย)!  ดังนี้. 

 
(ปฏิปกขนัย) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสี- 

โพธิสัตวนั้นตอไปวา  "เมื่ออะไรไมมีหนอ  ชรามรณะ  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหงอะไร 
จึงมีความดับแหงชรามรณะ".  ดังนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ครั้นนั้นแล  ความรูแจง  อยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการ 
ทําในใจโดยแยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตวนั้นวา  "เพราะชาตินั่นแล  ไมมี;  
ชรามรณะจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงชาติ  จึงมีความดับแหงชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
...๑เพราะภพนั่นแล  ไมมี;  ชาติ  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหงภพ 

จึงมีความดับแหงชาติ."  ดังนี้. 
 
...เพราะอุปาทานนั่นแล  ไมมี;  ภพ  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

อุปทาน  จึงมีความดับแหงภพ".  ดังนี้. 
 
...เพราะตัณหานั่นแล  ไมมี;  อุปาทาน  จึงไมมี  :  เพราะความดับ 

แหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน".  ดังนี้. 
 
...เพราะเวทนานั่นแล  ไมมี;  ตัณหา  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

เวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา".  ดังนี้. 
 
...เพราะผัสสะนั่นแล  ไมมี;  เวทนา  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

ผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา".  ดังนี้. 
 
...เพราะสฬายตนะนั่นแล  ไมมี;  ผัสสะ  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง  

สฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ".  ดังนี้. 
 
 

                                                
๑ขอความตามที่ละ....ไวนั้น  หมายความวา  ไดมีความฉงนเกิดขึ้นทุก ๆ  ตอน  แลวทรงทําในใจโดย 
แยบคาย  จนความรูแจงเกิดขึ้นทุก ๆ  ตอน  เปนลําดับไป  จนถึงที่สุด.  ในที่นี้ละไว  โดยนัยที่ผูอานอาจ 
จะเขาใจเอาเองได  :  เปนการตัดความรําคาญในการอาน. 
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...เพราะนามรูปนั่นแล  ไมมี;  สฬายตนะ  จึงไมมี  :  เพราะความดับ 
แหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ".  ดังนี้. 

 
...เพราะวิญญาณนั่นแล  ไมมี;  นามรูป  จึงไมมี  :  เพราะความดับ 

แหงวิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป".  ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสี- 

โพธิสัตวนั้นวา  "เมื่ออะไระไมมีหนอ  วิญญาณจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงอะไร  จึงมี 
ความดับแหงวิญญาณ".  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะ 

การทําในใจโดยแยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตวนั้นวา  "เพราะนามรูปนั่นแล 
ไมมี;  วิญญาณจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงวิญญาณ."  
ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ลําดับน้ันแล  ความรูแจงนี้  ไดเกิดขึ้นแกพระวิปสสี- 

โพธิสัตวนั้นวา  "หนทางเพื่อการตรัสรูนี้  อันเราถึงทับแลวแล;  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ 
เพราะความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงวิญญาณ;  เพราะมีความดับแหงวิญญาณ 
จึงมีความดับแหงนามรูป;  เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ;  
เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ;  เพราะมีความดับแหงผัสสะ;  
จึงมีความดับแหงเวทนา;  เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะ 
มีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึง 
มีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความ 
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ดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น  :  
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้". 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวงตาเกิดขึ้นแลว  ญาณเกิดขึ้นแลว  ปญญาเกิดขึ้น 
แลว  วิชชาเกิดขึ้นแลว  แสงสวางเกิดขึ้นแลว  แกพระวิปสสีโพธิสัตวนั้น  ในธรรม 
ทั้งหลายที่พระองคไมเคยฟงมาแตกอน  วา  "ความดับไมเหลือ(นิโรธ)!  ความดับไม 
เหลือ  (นิโรธ)!".  ดังนี้. 

 
ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ตรัสเหมือนแบบของพระพุทธเจาวิปสสี 

(  :  สุดลงเพียงแควิญญาณ  )๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 

โพธิสัตวอยู,  ความปริวิตกนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "สัตวโลกนี้หนอ  ถึงแลวซึ่งความ 
ยากเข็ญ  ยอมเกิด  ยอมแก  ยอมตายยอมจุติ  และยอมอุบัติ,  ก็เมื่อสัตวโลกไมรูจักอุบาย 
เครื่องออกไปพนจากทุกข  คือชรามรณะแลว  การออกจากทุกขคือชรามรณะนี้ 
จักปรากฎขึ้นไดอยางไร?". 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความฉงนนี้เกิดขึ้นแกเราวา  "เมื่ออะไรมีอยูหนอ 

ชรามรณะ  จึงไดมี  :เพรามีอะไรเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ"  ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการทํา 

ในใจโดยแยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เพราะชาตินั่นแล  มีอยู  ชรามรณะ  จึงไดมี  :  
เพราะมีชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ"  ดังนี้. 

 

                                                
๑สูตรที่  ๕  มหาวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๒๖/๒๕๐,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๕๖๕วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

...เพราะภพนั่นแล  มีอยู  ชาติ  จึงไดมี  :  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมี 
ชาติ"  ดังนี้. 

 
...เพราะอุปาทานนั่นแล  มีอยู  ภพ  จึงไดมี  :  เพราะมีอุปทานเปนปจจัย 

จึงมีภพ"  ดังนี้. 
 
...เพราะตัณหานั่นแล  มีอยู  อุปาทาน  จึงไดมี  :  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย 

จึงมีอุปาทาน"  ดังนี้. 
 
...เพราะเวทนานั่นแล  มีอยู  ตัณหา  จึงไดมี  :  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย 

จึงมีตัณหา"  ดังนี้. 
 
...เพราะผัสสะนั่นแล  มีอยู  เวทนา  จึงไดมี  :  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย 

จึงมีเวทนา"  ดังนี้. 
 
...เพราะสฬายตนะนั่นแล  มีอยู  ผัสสะ  จึงไดมี  :  เพราะมีสฬายตนะ 

เปนปจจัย  จึงมีผัสสะ"  ดังนี้. 
 
...เพราะนามรูปนั่นแล  มีอยู  สฬายตนะ  จึงไดมี  :  เพราะมีนามรูป 

เปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ"  ดังนี้. 
 
...เพราะวิญญาณนั่นแล  มีอยู  นามรูป  จึงไดมี  :  เพราะมีวิญญาณ 

เปนปจจัย  จึงมีนามรูป"  ดังนี้. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๕๖๖ 

ดูกอนภิกษุภิกษุทั้งหลาย!  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เมื่ออะไรมีอยูหนอ 
วิญญาณจึงไดมี  :  เพราะมีอะไรเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการทําในใจโดย 

แยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เพราะนามรูปนั่นแล  มีอยู  วิญญาณ  จึงไดมี  :  เพราะ 
มีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "วิญญาณนี้  ยอม 

เวียนกลับจากนามรูป  ยอมไมเลยไปอื่น.  ดวยเหตุเพียงเทานี้  สัตวโลกนี้  พึงเกิด 
บาง  พึงแกบาง  พึงตายบาง  พึงจุติบาง  พึงอุบัติบาง.  ขอนี้ไดแกการที่  เพราะ 
มีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ;  เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป;  เพราะ 
มีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายาตนะ ;  เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะ 
มีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมี 
ภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้". 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวงตาเกิดขึ้นแลว  ญาณเกิดขึ้นแลว  ปญญาเกิดขึ้น 

แลว  วิชชาเกิดขึ้นแลว  แสงสวางเกิดขึ้นแลว  แกเรา  ในธรรมทั้งหลายที่ เราไมเคยฟง 
มาแตกอน  วา  "ความเกิดขึ้นพรอม(สมุทัย)!  ความเกิดขึ้นพรอม  (สมุทัย)!"  ดังนี้. 

 
(ตอนี้ไปเปนปฏิปกขนัย) 
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๕๖๗วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกเราตอไปวา  "เมื่ออะไรไมมี 
หนอ  ชรามรณะจึงไมมี  :  เพราะความดับแหงอะไร  จึงมีความดับแหงชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการทําในใจโดย 

แยบคาย  ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เพราะชาตินั่นแล  ไมมี  ชรามรณะ  จึงไมมี  :  เพราะ 
ความดับแหงชาติ  จึงมีความดับแหงชรามรณะ"  ดังนี้. 

 
...เพราะภพนั่นแล  ไมมี  ชาติ  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหงภพ  จึงมี 

ความดับแหงชาติ"  ดังนี้. 
 
...เพราะอุปาทานนั่นแล  ไมมี  ภพ  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

อุปทาน  จึงมีความดับแหงภพ"  ดังนี้. 
 
...เพราะตัณหานั่นแล  ไมมี  อุปาทาน  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

ตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน"  ดังนี้. 
 
...เพราะเวทนานั่นแล  ไมมี  ตัณหา  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

เวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา"  ดังนี้. 
 
...เพราะผัสสะนั่นแล  ไมมี  เวทนา  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหงผัสสะ 

จึงมีความดับแหงเวทนา"  ดังนี้. 
 
...เพราะสฬายตนะนั่นแล  ไมมี  ผัสสะ  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง  

สฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ"  ดังนี้. 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๕๖๘ 

...เพราะนามรูปนั่นแล  ไมมี  สฬายตนะ  จึงไมมี  :  เพราะความดับ 
แหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ"  ดังนี้. 

 
...เพราะวิญญาณนั่นแล  ไมมี  นามรูป  จึงไมมี  :  เพราะความดับแหง 

วิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป"  ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เมื่ออะไรไมมีหนอ 

วิญญาณ  จึงไมมี  :เพราะความดับแหงวิญญาณ"  ดังนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  เพราะการทําในใจโดย 

แยบคายไดเกิดขึ้นแกเราวา  "เพราะชาตินั่นแล  ไมมี  ชรามรณะ  จึงไมมี  :  เพราะ 
ความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงวิญญาณ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความรูแจงนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  "หนทางเพื่อการ 

ตรัสรูนี้อันเราไดถึงทับแลวแล;  ไดแกสิ่งเหลานี้คือ  เพราะความดับแหงนามรูป  จึงมี 
ความดับแหงวิญญาณ;  เพราะมีความดับแหงวิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป;  เพราะ 
มีความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับแหงสฬายตนะ; เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ 
จึงมีความดับแหงผัสสะ; เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา;  เพราะมี 
ความดับแหงเวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความ 
ดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมี 
ความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะทุกขุโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมีดวยอาการอยางนี้". 
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๕๖๙วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวงตาเกิดขึ้นแลว  ญาณเกิดขึ้นแลว  ปญญาเกิดขึ้นแลว 
วิชชาเกิดขึ้นแลว  แสงสวางเกิดขึ้นแลว  แกเรา  ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมาแตกอน 
วา  "ความดับไมเหลือ  (นิโรธ)!  ความดับไมเหลือ  (นิโรธ)!"  ดังนี้. 

 
ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ตั้งตน 

ดวย  อารัมมณเจตน  -  ปกัปปน  -  อนุสยะ๑ 
 
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาบุคคลยอมคิด(เจเตติ)  ถึงสิ่งใดอยู,  ยอมดําริ 

(ปกปฺเปติ)  ถึงสิ่งใดอยู,  และยอมมีจิตปกลงไป(อนุเสติ)ในสิ่งใดอยู;  สิ่งนั้น  ยอมเปน 
อารมณ  เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ. 

 
เมื่ออารมณ  มีอยู,  ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ  ยอมมี; 
 
เมื่อวิญญาณนั้น  ตั้งขึ้นเฉพาะ  เจริญงอกงามแลว,  การกาวลงแหงนามรูป 

ยอมมี; 
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย       จึงมีสฬายตนะ; 
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย         จึงมีเวทนา; 
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย        จึงมีตัณหา; 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๙  กฬารขัตติยวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.๑๖/๗๙/๑๔๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๕๗๐ 

เพราะมีตัณหาเปนปจจัย        จึงมีอุปาทาน; 
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย     จึงมีภพ; 
เพราะมีภพเปนปจจัย             จึงมีชาติ; 
เพราะมีชาติเปนปจจัย  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 

ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :   ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้.   

----  ----  ----  ---- 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถาบุคคลยอมไมคิดถึงสิ่งใด,  ยอมไมดําริถึงสิ่งใด,  
แตเขายังมีใจฝงลงไป  (คือมีอนุสัย)  ในสิ่งใดอยู;  สิ่งนั้นยอมเปนอารมณ  เพื่อการ 
ตั้งอยูแหงวิญญาณ. 

 
เมื่ออารมณมีอยู,  ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ  ยอมมี; 
 
เมื่อวิญญาณนั้น  ตั้งขึ้นเฉพาะ  เจริญงอกงามแลว,  การกาวลงแหง 

นามรูป  ยอมมี; 
 
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย      จึงมีสฬายตนะ; 
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ; 
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย          จึงมีเวทนา; 
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย          จึงมีตัณหา; 
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย          จึงมีอุปาทาน; 
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย       จึงมีภพ; 
เพราะมีภพเปนปจจัย               จึงมีชาติ; 
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เพราะมีชาติเปนปจจัย  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้. 

----  ----  ----  ---- 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ถาวา  บุคคลยอมไมคิดถึงสิ่งใด  ดวย,  ยอมไมดําริ 
ถึงสิ่งใด  ดวย,  และทั้งยอม  ไมมีใจฝงลงไป  (คือไมมีอนุสัย)  ในสิ่งใด  ดวย,  ในกาลใด;  
ในกาลนั้น  สิ่งนั้น  ยอมไมเปนอารมณ  เพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณไดเลย. 

 
เมื่ออารมณไมมี,  ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ  ยอมไมมี; 
 
เมื่อวิญญาณนั้น  ไมตั้งขึ้นเฉพาะ  ไมเจริญงอกงามแลว,  การกาวลง 

แหงนามรูป  ยอมไมมี; 
 
เพราะมีความดับแหงนามรูป      จึงมีความดับแหงสฬายตนะ; 
เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ  จึงมีความดับแหงผัสสะ; 
เพราะมีความดับแหงผัสสะ         จึงมีความดับแหงเวทนา; 
เพราะมีความดับแหงเวทนา       จึงมีความดับแหงตัณหา; 
เพราะมีความดับแหงตัณหา       จึงมีความดับแหงอุปาทาน; 
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน    จึงมีความดับแหงภพ; 
เพราะมีความดับแหงภพ            จึงมีความดับแหงชาติ; 
เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส- 

อุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้,  
ดังนี้  แล. 
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ปฏิจจสมุปบาท  (สมุทยวาร) 
ที่ตรัสอยางยอที่สุด๑ 

  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ความตั้งขึ้นพรอม  (สมุทโย)  แหงกองทุกข  เปน 

อยางไรเลา?  (ความตั้งขึ้นพรอมแหงทุกข  เปนอยางนี้  คือ  :-) 
 
เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย,  ซึ่งรูปท้ังหลายดวย,  จึงเกิดจักขุวิญญาณ;  การ 

ประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (จักษุ  +  รูป  +  จักขุวิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะ 
มีผัสสะเปนปจจัย   จึงมี เวทนา ;  เพราะมี เวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา  :  นี้คือ 
ความตั้งขึ้นพรอมแหงกองทุกข. 

 
เพราะอาศัยซึ่งโสตะดวย,  ซึ่งเสียงทั้งหลายดวย,  จึงเกิดโสตวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (โสตะ  +  เสียง  +  โสตวิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา  :  นี้  คือ 
ความตั้งขึ้นพรอมแหงกองทุกข. 

 
เพราะอาศัยซึ่งฆานะดวย,  ซึ่งกลิ่นทั้งหลายดวย,  จึงเกิดฆานวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ฆานะ  +  กลิ่น  +  ฆานวิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา  :  นี้  คือ 
ความตั้งขึ้นพรอมแหงกองทุกข. 

 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๓  โยคักเขมิวรรค  สฬายตนสังยุตต  สฬา.สํ.๑๘/๑๐๖/๑๕๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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เพราะอาศัยซึ่งชิวหาดวย,  ซึ่งรสทั้งหลายดวย,  จึงเกิดชิวหาวิญญาณ;  
การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ชิวหา  +  รส  +  ชิวหาวิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา  :  นี้  คือ 
ความตั้งขึ้นพรอมแหงกองทุกข. 

 
เพราะอาศัยซึ่งกายดวย,  ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายดวย,  จึงเกิด  กายวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (  กาย  +  โผฏฐัพพะ  +  กายวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา  ;  นี้คือ 
ความตั้งขึ้นพรอมแหงกองทุกข. 

 
เพราะอาศัยซึ่งมโนดวย,  ซึ่งธัมมมารมณทั้งหลายดวย,  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (มโน  +  ธัมมารมณ   +  มโนวิญญาณ)  นั่นคือ 
ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมี เวทนาเปนปจจัย  จึงมี 
ตัณหา ;  นี้  คือความตั้งขึ้นพรอมแหงกองทุกข. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เหลานี้แล  คือความตั้งขึ้นพรอมแหงทุกข. 
 

ปฏิจจสมุปบาท  (ทั้งสมุทยะและนิโรธวาร) 
ที่ตรัสอยางสั้นที่สุด๑ 

 
ดูกอนปุณณะ!  รูปทั้งหลายที่ เห็นดวยตา  อันเปนรูปท่ีนาปรารถนา 

นารักใคร  นาพอใจ  เปนที่ยั่วยวนชวนใหรัก  เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร 
 
 

                                                
๑ป ุณ โณ วาทส ูตร   อ ุป ร ิ.ม .  ๑๔/๔๘๑/๗๕๕-๖,  สฬา .ส ํ.  ๑๘/๗๕/๑๑๒-๓,  ตร ัสแก พ ระป ุณณะ ;  
มิคชาลสูตร  สฬา.สํ.  ๑๘/๔๕/๖๘-๙,  ตรัสแกพระมิคชาละ. 
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เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ  มีอยู;  ถาภิกษุยอมเพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ 
สยบมัวเมาในรูปน้ัน  ไซร,  เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ  สยบมัวเมาในรูป 
นั ้นอยู ,  นันทิ(ความเพลิน )ยอมเกิดขึ ้น .  ดูก อนปุณณะ!  เรากลาววา  "ความ 
เกิดขึ้นแหงทุกขมีได  เพราะความเกิดขึ้นแหงนันทิ"  ดังนี้. 
 

ดูกอนปุณณะ!  เสียง  ทั้งหลายที่ไดยินดวยหู  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
ดูกอนปุณณะ!  กลิ่น  ทั้งหลายที่ดมดวยจมูก  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
ดูกอนปุณณะ!  รส  ทั้งหลายที่ลิ้มดวยลิ้น       ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
ดูกอนปุณณะ!  โผฏรัพพะ  ทั้งหลายที่ถูกตองดวยกาย  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนปุณณะ!  ธัมมารมณ  ทั้งหลายที่รูแจงดวยใจ  อันเปนธัมมารมณที่นา 

ปรารถนา  นารักใครนาพอใจ  เปนที่ยั่วยวนชวนใหรัก  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความ 
ใคร  เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดยอมใจ  มีอยู;  เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน  พรํ่าสรรเสริญ 
สยบมัวเมาในธัมมารมณนั้น  ไซร,  เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญ  สยบมัวเมา 
ในธัมมารมณนั้นอยู,  นันทิ(ความเพลิน)  ยอมเกิดขึ้น.  ดูกอนปุณณะ!  เรากลาววา  
"ความเกิดขึ้นแหงทุกขมีได  เพราะความเกิดขึ้นแหงนันทิ"  ดังนี้. 

 
----            (ปฏิปกขนัย)              ---- 

 
ดูกอนปุณณะ!  รูป  ทั้งหลายที่เห็นดวยตา  อันเปนรูปท่ีนาปรารถนา  นารักใคร 

นาพอใจ  เปนที่ยั่วยวนชวนใหรัก  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  เปนที่ตั้งแหง 
ความกําหนัดยอมใจ  มีอยู;  ถาภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมสยบ 
มัวเมาในรูปน้ัน  ไซร,  เมื่อภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ   ไมสยบมัวเมา 
ในรูปน้ันอยู,  นันทิ  ยอมดับไป.  ดูกอนปุณณะ!  เรากลาววา  "ความดับไปไมมี 
เหลือของทุกขมีได  เพราะความดับไปไมเหลือของนันทิ"  ดังนี้. 
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(ในกรณีแหงเสียงก็ดี  กล่ินก็ดี  รสก็ดี  โผฏฐัพพะก็ดี  และธัมมารมณก็ดี  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไว  มีนัยะอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูป). 

 
ปฏิจจสมุปบาทแหงอาหารสี่๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อาหารทั้งหลาย  ๔  อยางเหลานี้  มีอะไรเปนตนเหตุ 

(นิทาน),  มีอะไรเป นเครื ่องกอขึ ้น(สมุทย),  มีอะไรเป นเครื ่องทําใหเก ิด(ชาติก),  
มีอะไรเปนแดนเกิด(ปภว)? 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหารทั้งหลาย  ๔  อยางเหลานี้  มีตัณหาเปน  

ตนเหตุ  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ตัณหานี้  มีอะไรเปนตนเหตุ,  มีอะไรเปนเครื่องกอขึ้น,  

มีอะไรเปนเครื่องทําใหเกิด,  มีอะไรเปนแดนเกิด? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตัณหา  มีเวทนาเปนตนเหตุ  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เวทนานี้  มีอะไรเปนตนเหตุ,  มีอะไรเปนเครื่องกอข้ึน,  

มีอะไรเปนเครื่องทําใหเกิด,  มีอะไรเปนแดนเกิด? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เวทนา  มีผัสสะเปนตนเหตุ  ...ฯลฯ... 
 
 
 
 

                                                
๑มหาตัณหาสังขยสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๗๙/๔๔๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน  ใกลเมืองสาวัตถี. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ผัสสะนี้  มีอะไรเปนตนเหตุ,  มีอะไรเปนเครื่องกอข้ึน,  
มีอะไรเปนเครื่องทําใหเกิด,  มีอะไรเปนแดนเกิด? 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ผัสสะ  มีสฬายตนะเปนตนเหตุ  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สฬายตนะนี้  มีอะไรเปนตนเหตุ,  มีอะไรเปนเครื่อง 

กอข้ึน,  มีอะไรเปนเครื่องทําใหเกิด,  มีอะไรเปนแดนเกิด? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สฬายตนะ  มีนามรูปเปนตนเหตุ  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นามรูปน้ี  มีอะไรเปนตนเหตุ,  มีอะไรเปนเครื่องกอขึ้น,  

มีอะไรเปนเครื่องทําใหเกิด,  มีอะไรเปนแดนเกิด? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นามรูป  มีวิญญาณเปนตนเหตุ  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็วิญญาณนี้  มีอะไรเปนตนเหตุ,  มีอะไรเปนเครื่อง 

กอข้ึน,  มีอะไรเปนเครื่องทําใหเกิด,  มีอะไรเปนแดนเกิด? 
 
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  วิญญาณ  มีสังขารเปนตนเหตุ  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สังขารทั้งหลายเหลานี้  มีอะไรเปนตนเหตุ,  มีอะไร 

เปนเครื่องกอข้ึน,  มีอะไรเปนเครื่องทําใหเกิด,  มีอะไรเปนแดนเกิด? 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สังขารทั้งหลายเหลานี้  มีอฺวิชชาเปนตนเหตุ,  
มีอวิชชาเปนเครื่องกอข้ึน,  มีอวิชชาเปนเครื่องทําใหเกิด,  มีอวิชชาเปนแดนเกิด? 

 
ปฏิจจสมุปบาทแหงอาหารสี่ 

เพ่ือภูตสัตว  และ  สัมภเวสีสัตว๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหาร  ๔  อยางเหลานี้  ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยู 

ของภูตสัตวทั้งหลาย,  หรือวา  เพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตวทั้งหลาย.  อาหาร  ๔  อยาง 
เปนอยางไรเลา?  สี่อยางคือ  (๑)  กพฬีการาหาร  ที่หยาบบาง  ละเอียดบาง  (๒)  ผัสสะ 
(๓) มโนสัญเจตนา  (๔)  วิญญาณ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหาร  ๔  อยาง  เหลานี้แล 
ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของภูตสัตวทั้งหลาย,  หรือวา  เพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสี 
สัตวทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อาหาร  ๔  อยางเหลานี้  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด 

 (นิทาน)?  มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด(สมุทย)?  มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด(ชาติก)?  มีอะไร 
เปนแดนเกิด(ปภว)?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหาร  ๔  อยางเหลานี้  มีตัณหาเปน 
เหตุใหเกิด  มัตัณหาเปนเครื่องกอใหเกิด  มีตัณหาเปนเครื่องกําเนิด  มีตัณหาเปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ตัณหานี้เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่องกอ 

ใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตัณหา  มีเวทนาเปน 
เหตุใหเกิด  เปนเครื่องกอใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด. 

 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๔/๒๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เวทนานี้ เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่อง 
กอใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เวทนา  มีผัสสะ 
เปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่องกอใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ผัสสะนี้เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่องกอ 

ใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ผัสสะ  มีสฬายต 
นะเปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่องกอใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สฬายตนะนี้เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่อง 

กอใหเกิด   เปนเครื ่องกําเนิด  เปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย!  สฬายตนะ 
มีนามรูปเปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่องกอใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นามรูปนี้ เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่อง 

กอใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นามรูป  มีวิญญาณ 
เปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่องกอใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็วิญญาณนี้เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่อง 

กอใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  วิญญาณ  มีสังขาร 
เปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่องกอใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สังขารนี้ เลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่อง 

กอให เก ิด   เป น เครื ่องกํา เน ิด   เป นแดนเก ิด?  ดูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  สังขาร 
ทั้งหลายมีอวิชชาเปนเหตุใหเกิด  เปนเครื่องกอใหเกิด  เปนเครื่องกําเนิด  เปนแดนเกิด. 
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๕๗๙วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้แล  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมี 
สังขารทั้ งหลาย ;  เพราะมีสั งขารเปนปจจัย   จึงมี วิญญาณ ;  ....ฯลฯ ....ฯลฯ ....  
ฯลฯ....;  เพราะมีชาติเปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเวทะทุกขะโทมนัสอุปายาส 
ทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความ 

ดับแหงสังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  ....  
ฯลฯ....ฯลฯ....ฯลฯ....;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้,  ดังนี้  แล. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม  :  เรื่องอาหารอยางเดียวกันนี้   ไดมีกลาวถึงในสูตร 

ชื่อมหาตัณหาสังขยสูตร  มู .ม .  ๑๒/๔๗๙/๔๔๖;  ผิดกันแตวาตอนทาย   มี เรื่องอื่นแทรก 
แลวจึงกลาวถึงนิโรธวาร. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหง  อภัททกาลกิริยา(ตายชั่ว)๑ 
 
ดูกอนคหบดี!  เมื่อจิตไมไดรับการรักษา,  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม 

ก็เปนอันไมไดรับการรักษา; 
 
 
 
 
 

                                                
๑ติก.อํ.  ๒๐/๓๓๕/๕๔๙,  ตรัสแกอนาถปณฑิก. 
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เมื่อกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรมไมไดรับการรักษา,  กายกรรม  วจีกรรม 
มโนกรรม  ก็มีสภาพเปยกแฉะ  (กิเลสร่ัวรด); 

 
เมื่อกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรมเปยกแฉะ,  กายกรรม  วจีกรรม  มโน- 

กรรม  ก็มีสภาพบูดเนา; 
เมื่อกายกรรม  วีจีกรรม  มโนกรรมบูดเนา,  ก็มีการตายที่ไมงดงาม 

มีกาลกิริยาที่ไมงดงาม.   
 
เปรียบเหมือนเมื่อเรือนหลังคาแหลม(กูฎาคาร)มุงไมดี  ยอดหลังคา  (อก  

ไก)  ก็เปนอันไมไดรับการรักษา  กลอนหลังคาก็เปนอันไมไดรับการรักษา  ฝาเรือนก็เปน 
อันไมไดรับการรักษา;  (เมื่อเปนดังนี้)  อกไกก็เปยกชื้น  กลอนหลังคาก็เปยกชื้น  ฝาเรือน 
ก็เปยกชื้น;  อกไกก็ผุเปอย  กลอนหลังคาก็ผุเปอย,  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

(ขอความตอไป  ไดตรัสถึงเรื่องจิตที่ตรงกันขาม  ผูศึกษาพึงทราบโดยปฏิปกขนัยโดยตลอดสาย 
กลาวคือ  มี  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  ที่ไดรับการรักษา,  ไมเปยกแฉะ,  ตายงดงาม.) 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหงทุพพลภาวะ  ของมนุษย๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมัยใด  ราชา  (ผูปกครอง)  ทั้งหลาย  ไมตั้งอยูใน 

ธรรม,  สมัยนั้น  ราชยุตต  (ขาราชการ)  ทั้งหลาย  ก็ไมตั้งอยูในธรรม; 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑จตุกฺก.อํ  ๒๑/๙๗/๗๐. 
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เมื่อราชยุตตทั้งหลาย  ไมตั้งอยูในธรรม,  พราหมณและคหบดีทั้งหลาย  ก็ไมตั้งอยูในธรรม; 
เมื่อพราหมณละคหบดีทั้งหลาย  ไมตั้งอยูในธรรม,  ชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลาย  ก็ไม 

ตั้งอยูในธรรม; 
เมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลาย  ไมตั้งอยูในธรรม,  ดวงจันทรและดวงอาทิตย  ก็ม ี

ปริวรรตไมสม่ําเสมอ; 
เมื่อดวงจันทรและดวงอาทิตยมีปริวรรตไมสม่ําเสมอ,  ดาวนักษัตรและดาวทั้งหลาย  ก็ม ี

ปริวรรตไมสม่ําเสมอ; 
เมื่อดาวนักษัตรและดาวทั้งหลายมีปริวรรตไมสม่ําเสมอ,  คืนและวัน  ก็มีปริวรรตไมสม่ําเสมอ; 
เมื่อคืนและวันมีปริวรรตไมสม่ําเสมอ,  เดือนและปกษ  ก็มีปริวรรตไมสม่ําเสมอ; 
เมื่อเดือนและปกษมีปริวรรตไมสม่ําเสมอ,  ฤดูและป  ก็มีปริวรรตไมสม่ําเสมอ; 
เมื่อฤดูและปมีปริวรรตไมสม่ําเสมอ,  ลม(ทุกชนิด)  ก็พัดไปไมสม่ําเสมอ; 
เมื่อลม(ทุกชนิด)พัดไปไมสม่ําเสมอ,  ปญชสา  (ระบบแหงทิศทางลมอันถูกตอง)ก็แปรปรวน; 
เมื่อปญชสาแปรปรวน,  เทวดาทั้งหลาย  ก็ระสํ่าระสาย; 
เมื่อเทวดาทั้งหลาย  ระสํ่าระสาย,  ฝน  ก็ตกลงมาอยางไมเหมาะสม; 
เมื่อฝนตกลงมาอยางไมเหมาะสม,  พืชพรรณขาวทั้งหลาย  ก็แกและสุกไมสม่ําเสมอ; 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อมนุษยทั้งหลาย  บริโภคพืชพรรณขาวทั้งหลายอัน 

มีความแกและสุกไมสม่ําเสมอ  ก็กลายเปนผูมีอายุสั้น  ผิดพรรณทราม  ทุพพลภาพ 
และมีโรคภัยไขเจ็บมาก. 

 (ขอความตอไปนี้   ไดตรัสถึงภาวะการณที่ตรงกันขาม  ผูศึกษาพึงทราบโดยปฏิปกขนัย 
โดยตลอดสาย.) 

ปฏิจจสมุปบาท  แหง  มิคสัญญีสัตถันตรกัปป๑ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อพระราชา  (ชนชั้นปกครอง  ในสมัยที่ทานกลาววา 
มนุษยมีอายุขัย  ๘  หมื่นป  ซึ่งขอน้ีเปนการคํานวณเทียบสวนแหงความตองการของกิเลสกับ 

 

                                                
๑จักกวัตติสูตร  ปา.ที.  ๑๑/๗๐-๘๐/๓๙-๔๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ในแวนแควนมคธ. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ 

 

๕๘๒ 

ความเปนอยูของมนุษย)  มีการกระทําชนิดที่เปนไปแตเพียงเพื่อการคุมครอง  อารักขา,  
แตมิไดเปนไปเพื่อการกระทําใหเกิดทรัพย  แกบุคคลผูไมมีทรัพยทั้งหลาย  ดังนั้นแลว 
ความยากจนขัดสน  ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด; 

 
เพราะความยากจนขันสนเปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด  อทินนาทาน 

ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด; 
 
เพราะอทินนาทานเปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด  การใชศัสตราวุธ 

โดยวิธีการตาง ๆ  ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด; 
 
เพราะการใชศัสตราวุธโดยวิธีการตาง ๆ   เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด 

ปาณาติบาต  (ซึ่งหมายถึงการฆามนุษยดวยกัน)  ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด; 
 
เพราะปาณาติบาตเปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด  มุสวาท  (การ 

หลอกลวงคดโกง)  ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด; 
 

(สมัยนี้  มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง  ๔  หมื่นป) 
 

เพราะมุสาวาทเปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด  ปสุณาวาท  (การพูดจา 
ยุแหยเพื่อการแตกกันเปนกกเปนหมู  ทําลายความสามัคคี)  ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลา 
ถึงที่สุด; 

 
(สมัยนี้  มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง  ๒  หมื่นป) 

 
เพราะปสุณาวาทเปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด  กาเมสุมิจฉาจาร 

(การทําชู  การละเมิดของรักของบุคคลอื่น)  ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด; 
 

(สมัยนี้  มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง  ๑  หมื่นป) 
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เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด  ผรุสวาท  และ 
สัมผัปปลาปวาท  (การใชคําหยาบ  และคําพูดเพอเจอเพื่อความสําราญ)  ก็เปนไปอยาง 
กวางขวางแรงกลาถึงที่สุด; 

 
(สมัยนี้  มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง  ๕  พันป) 

 
เพราะผรุสวาท  และสัมผัปปลาปวาทเปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด 

อภิชฌาและพยาบาท  (แผนกการกอบโกย  และการทําลายลาง)  ก็เปนไปอยางกวางขวางแรง 
กลาถึงที่สุด;   

 
(สมัยนี้  มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง  ๒,๕๐๐-๒,๐๐๐  ป) 

 
เพราะอภิชฌาและพยาบาท  เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด  มิจฉาทิฏฐิ 

 (ความเห็นผิดชนิดเห็นกงจักรเปนดอกบัว  นิยมความชั่ว)  ก็เปนไปอยางกวางขวางแรง 
กลาถึงที่สุด; 

 
(สมัยนี้  มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง  ๑,๐๐๐  ป) 

 
  เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด(อกุศล)ธรรมทั้งสาม 

คือ  อธัมมราคะ  (ความยินดีที่ไมเปนธรรม)  วิสมโลภะ  (ความโลภไมสิ้นสุด)  มิจฉา- 
ธรรม  (การประพฤติตามอํานาจกิเลส)ก็เปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด(อยางไม 
แยกกัน); 

 
(สมัยนี้  มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง  ๕๐๐  ป) 

 
  เพราะ(อกุศล)ธรรม  ทั้งสาม...นั้นเปนไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด 

(อกุศล) ธรรมทั้งหลายคือ  ไมปฏิบัติอยางถูกตองในมารดา,  -บิดา,  -สมณะ, 
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-พราหมณ,  และ  ไมมีกุลเชฏธาปจายนธรรม  (ความออนนอมตามฐานะสูงต่ํา),  ก็เปน 
ไปอยางกวางขวางแรงกลาถึงที่สุด. 

 
(สมัยนี้  มนุษยมีอายุขัยถอยลงมาเหลือเพียง  ๒๕๐-๒๐๐-๑๐๐  ป) 

 
สมัยนั้น  จักมีสมัยที่มนุษยมีอายุขัยลดลงมาเหลือเพียง  ๑๐  ป  (จักมีลักษณะ 

แหงความเสื่อมเสียมีประการตาง ๆ  ดังที่ทานกลาวไววา)  :  หญิงอายุ  ๕  ป  ก็มีบุตร;  
รสท้ังหา  คือเนยใส  เนยขน  น้ํามัน  น้ําผึ้ง  น้ําออย,  และรสเค็ม  ก็ไมปรากฎ ;  
มนุษยทั้งหลาย  กินหญาที่เรียกวา  กุทรุสกะ  (ซึ่งนิยมแปลกันวาหญากับแก)  แทน 
การกินขาว ;  กุศลกรรมบถหายไป   ไมม ีรองรอย ,  อกุศลกรรมบถ  รุ งเรืองถึง 
ที ่ส ุด ;  ในหมู มนุษย  ไม ม ีคําพ ูดวากุศล   จึงไมม ีการทํากุศล ;  มนุษยสมัยนั ้น 
จักไมยกยองสรรเสริญมัตเตยยธรรม  (ความเคารพเกื้อกูลตอมารดา),  เปตเตยยธรรม 
 (ความเคารพเกื้อกูลตอบิดา),  สามัญญธรรม  (ความเคารพเกื้อกูลตอสมณะ,)  
พรหมัญญธรรม  (ความเคารพเกื้อกูลตอชีพราหมณ),  และกุลเชฏฐาปจายนธรรม, 
เหมือนอยางที่มนุษยยกยองกันอยูในสมัยนี้;  ไมมีคําพูดวาแม  นาชาย  นาหญิง 
พอ  อา  ลุง  ปา  ภรรยาของอาจารย  และคําพูดวา  เมียของครู;  สัตวโลกจักกระทําการ 
สัมเภท(สมสูสําสอน)  เชนเดียวกันกับแพะ  แกะ  ไก  สุกร  สุนัข  สุนัขจิ้งจอก ; 
ความอาฆาต  ความพยาบาท  ความคิดราย  ความคิดฆา  เปนไปอยางแรงกลา 
แมในระหวางมารดากับบุตร  บุตรกับมารดา  บิดากับบุตร  บุตรกับบิดา  พี่กับนอง 
นองกับพี่  ทั้งชายและหญิง  เหมือนกับท่ีนายพรานมีความรูสึกตอเนื้อท้ังหลาย. 

 
ในสมัยนั้น  จักมีสัตถันตรกัปป  (การใชศัสตราวุธติดตอกันไมหยุด 

หยอน)  ตลอดเวลา  ๗  วัน  :  สัตวทั้งหลายเหลานั้น  จักมีความสําคัญแกกันและ
กัน 
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ราวกะวาเนื้อ;  แตละคนมีศัสตราวุธในมือ  ปลงชีวติซึ่งกันและกันราวกะวาฆาปลา 
ฆาเนื้อ. 
 

(มีมนุษยหลายคน  ไมเขารวมวงสัตถันตรกัปปดวยความกลัว  หนีไปซอนตัวอยูในที่ที่พอ 
จะซอนตัวไดตลอด  ๗  วัน  แลวกลับออกมาพบกันและกัน  ยินดีสวมกอดกัน  กลาวกะกันและกันในที่นั้น  วา 
มีโชคดีที่รอดมาได  แลวก็ตกลงกันในการตั้งตนประพฤติธรรมกันใหมตอไป  ชีวติมนุษยก็คอยเจริญขึ้น  จาก  ๑๐  ป 
ตามลําดับ ๆ   จนถึงสมัย  ๘  หมื่นป  อีกครั้งหนึ่ง  จนกระทั่งเปนสมัยแหงศาสนาของพระพุทธเจามีพระนามวา 
เมตเตยยสัมมาสัมพุทธะ). 

 
ปฏิจจสมุปบาทแหงอารัมมณลาภนานัตตะ๑ 

(การไดอารมณ  หก) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยธาตุนานัตตะ (ธาตุนานาชนิด)  จึงมีการ 

เกิดขึ้นแหงสัญญานานัตตะ  (สัญญานานาชนิด); 
 
เพราะอาศัย  สัญญานานัตตะ  จึงมีความเกิดขึ้นแหงสังกัปปนานัตตะ(ความ 

ตริตึกนานาชนิด); 
 
เพราะอาศัย  สังกัปปนานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  ผัสสนานัตตะ(ผัสสะ 

นานาชนิด); 
 
เพราะอาศัย  ผัสสนานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  เวทนานัตตะ  (เวทนา 

นานาชนิด); 

เพราะอาศัย  เวทนานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  ฉันทนานัตตะ  (ความ 
พอใจนานาชนิด); 

                                                
๑สูตรที่  ๙  ธาตุสังยุตต  นิทาน.สํ.๑๖/๑๗๕/๓๔๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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เพราะอาศัย  ฉันทนาตันนะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  ปริฬาหนานัตตะ  (ความ 
เรารอนนานาชนิด); 

 
เพราะอาศัย  ปริฬาหนานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  ปริเยสนานานัตตะ  (การ 

แสวงหานานาชนิด); 
 
เพราะอาศัย  ปริเยสนานานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  ลาภนานัตตะ(การ 

ไดรับนานาชนิด); 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธาตุนัตตะ  เปนอยางไรเลา?  ธาตุนานัตตะคือ 

รูปธาตุ  สัททธาตุ  คันธธาตุ  รสธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ  ธัมมธาตุ.  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  นี้เราเรียกวา  ธาตุนานัตตะ. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยธาตุนานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหงสัญญา 

นานัตตะ;  เพราะอาศัยสัญญานานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ ้นแหงสังกัปปนานัตตะ;  
...ฯลฯ...  เพราะอาศัยปริฬาหนานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหงปริเยสนานานัตตะ;  เพราะ 
อาศัยปริเยสนานานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหงลาภนานัตตะ;  เปนอยางไรเลา?   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยรูปธาตุ  จึงมีการเกิดขึ้นแหงรูปสัญญา 

 (สัญญาในรูป);  เพราะอาศัยรูปสัญญา  จึงมีการเกิดขึ้นแหง รูปสังกัปปะ(ความตริตรึก 
ในรูป);  เพราะอาศัยรูปสัปปะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  รูปสัมผัสสะ  (การสัมผัสซึ่งรูป);  
เพราะอาศัยรูปสัมผัสสะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง รูปสัมผัสสชาเวทนา  (เวทนาที่เกิดขึ้นจาก 
การสัมผัสซ่ึงรูป);  เพราะอาศัยรูปสัมผัสสชาเวทนา  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  รูปฉันทะ 
 (ความพอใจในรูป);  เพราะอาศัยรูปฉันทะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  รูปปริฬาหะ  (ความเรารอน 
เพราะรูป);  เพราะอาศัยรูปริฬาหะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  รูปปริเยสนา  (การแสวงหา 
ซึ่งรูป);  เพราะอาศัยรูปปริเยสนา  จึงมีการเกิดขึ้นแหงรูปลาภะ(การไดรับซ่ึงรูป). 
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(หมวดเกี่ยวกับธาตุอื่น ๆ  อีก  ๕  ธาตุ   สัททธาตุ  คันธธาตุ   รสธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ   และ 
ธัมมธาตุ  ก็มีการจําแนกโดยนัยะอยางเดียวกันกับหมวดรูปธาตุ  ดังที่กลาวแลวขางบนนี้). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อยางนี้แล  (ที่เรากลาววา)  เพราะอาศัยธาตุนานัตตะ 

จึงมีการเกิดขึ้นแหงสัญญานานัตตะ;  เพราะอาศัยสัญญานานานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง 
สังกัปปนานัตตะ;...ฯลฯ...เพราะอาศัยปริฬาหนานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหงปริเยส  
นานานัตตะ;  เพราะอาศัยปริเยสนานานัตตะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหงลาภนานัตตะ. 

 
[ยังมีสูตรอีกสูตรหนึ่ง  ซึ่งลักษณะอยางเดียวกันกับสูตรขางบนนี้ทุกประการ  ตางแตตรัสไว 

โดยยอ  คือเวนผัสสนานัตตะ  และเวทนานานัตตะ  แลวเวนลาภนานัตตะ  ซึ่งเปนอันดับสุดทายเสีย  คงตรัส 
เพียงแคปริเยสนานานัตตะ  เทานั้น  (-  สูตรที่  ๗  ธาตุสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๗๓/๓๔๔).] 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหงการปฏิบัติผิดโดยไตรทวาร๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  กามวิตก  (ความครุนคิดในกาม)  เปนธรรมมีนิทาน 

(เหตุใหเกิด)  ไมใชเปนธรรมไมมีนิทาน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ีเปนอยางไรเลา? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยกามธาตุ  (ธาตุเปนที่ตั้งแหงความรูสึก 

ทางกาม)  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  กามสัญญา  (ความหมายมั่นในกาม); 
เพราะอาศัยกามสัญญา  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  กามสังกัปปะ  (ความตริตรึก 

ในกาม);   
 
เพราะอาศัยกามสังกัปปะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหงกามฉันทะ  (ความพอใจในกาม); 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒  ทุติยวรรค  ธาตุสังยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๑๘๑/๓๕๕-๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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เพราะอาศัยกามฉันทะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  กามปริฬาหะ  (ความเรารอน 
เพื่อกาม); 

เพราะอาศัยกามปริฬหะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  กามปริเยสนา  (การแสวง 
หากาม). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ปุถุชนผูไมมีการสดับ  เมื่อแสวงหาอยูซึ่งกาม  ยอม 

ปฏิบัติผิดโดยฐานะสาม  คือ  โดยกาย  โดยวาจา  โดยใจ. 
 
(ขอความตอไปนี้  มีการตรัสถึง  พยาปาทวิตก  และวิหิงสาวิตก  โดยนัยะอยางเดียวกันกับการ 

แสดงนัยะแหงกามวิตกนี้). 
 

ปฏิจจสมุปบาท  แหงกามปฏิบัติชอบโดยไตรทวาร๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เนกขัมม๒  วิตก  เปนธรรมมีนิทาน  (เหตุใหเกิด)  ไมใช 

เปนธรรมไมมีนิทาน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ี  เปนอยางไรเลา? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ  (ธาตุเปนที่ตั้งแหงความรูสึก 

ในการหลีกออกจากกาม)  จึงมีการเกิดขึ้นแหงเนกขัมมสัญญา  (ความหมายมั่นใน 
เนกขัมมะ); 

 
เพราะอาศัยเนกขัมมสัญญา  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  เนกขัมมสังกัปปะ  

(ความตริตรึกในเนกขัมมะ); 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒  ทุติยวรรค  ธาตุสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๘๒-๓/๓๕๘-๙,ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒คําวา  "เนกขัมมะ"  หมายถึงการหลีกออกจากกาม;  ดังนั้น  คําวา  "เนกขัมมวิตก"  เปนตน  จึงหมาย 
ความวา  ความวิตกไปในการหลีกออกจากกาม,  เปนตน. 
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เพราะอาศัยเนกขัมมสังกัปปะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  เนกขัมมฉันทะ  (ความ 
พอใจในเนก  ขัมมะ); 

เพราะอาศัยเนกขัมมฉันทะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  เนกขัมมปริฬาหะ  (ความ 
เรารอนเพื่อเนกขัมมะ); 

เพราะอาศัยเนกขัมมปริฬาหะ  จึงมีการเกิดขึ้นแหง  เนกขัมมปริเยสนา  (การ 
แสวงหาซึ่งเนกขัมมะ). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกผูมีการสดับ  เมื่อแสวงหาอยูซึ่งเนกขัมมะ 

ยอม ปฏิบัติชอบ  โดยฐานะสาม  คือ  โดยกาย  โดยวาจา  โดยใจ. 
 
(ขอความตอไปนี้  มีการตรัสถึงอัพยาปาทวิตก  และอวิหิงสาวิตก  โดยนัยะอยางเดียวกันกับ 

การแสดงนัยะแหงจัมมวิตกนี้). 
 

ปฏิจจสมุปบาท  แหง  การรบราฆาฟนกัน๑ 
(ซ่ึงนาอัศจรรย) 

 
ดูกอนอานนท!  ก็ดวยอาการดังนี้แล  (เปนอันกลาวไดวา) เพราะอาศัย 

เวทนา  จึงมีตัณหา; 
 
เพราะอาศัยตัณหา  จึงมี  การแสวงหา๒  (ปริเยสนา); 
เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงมีการได  (ลาโภ); 
เพราะอาศัยการได  จึงมี  ความปลงใจรัก  (วินิจฺฉโย); 
 

                                                
๑มหานิทานสูตร  มหา.ที.๑๐/๖๙/๕๙,  ตรัสแกพระอานนท  ที่กัมมาสทัมมนิคม  แควนกุรุ. 
๒คําวา  "แสวงหา"  ในที่นี้  หมายถึงแสวงดวยตัณหา  นั่นเอง;  มิใชการแสวงดวยวิชชา  หรือยถาภูต- 
สัมมัปปญญา. 
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เพราะอาศัยความปลงใจรัก  จึงมี  ความกําหนัดดวยความพอใจ  (ฉนฺทราโค); 
เพราะอาศัยความกําหนัดดวยความพอใจ  จึงมีความสยบมัวเมา  (อชฺโฌสานํ); 
เพราะอาศัยความสยบมัวเมา  จึงมีความจับอกจับใจ(ปริคฺคโห); 
เพราะอาศัยความจับอกจับใจ  จึงมีความตระหนี่  (มจฺฉริยํ); 
เพราะอาศัยความตระหนี่  จึงมีการหวงกั้น  (อารกฺโข); 
เพราะอาศัยการหวงกั้น  จึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น  (อารกฺขา- 

ธิกรณํ )  กลาวคือ  การใชอาวุธไมมีคม  การใชอาวุธมีคม  การทะเลาะ  การแกงแยง 
การวิวาท  การกลาวคําหยาบวา  "มึง!  มึง!"  การพูดคําสอเสียด  และการพูดเท็จท้ังหลาย:  
ธรรมอันเปนบาปอกุศลเปนอเนก  ยอมเกิดขึ้นพรอมดวยอาการอยางนี้;  (เปนอันวา)  
ขอความเชนนี้  เปนขอความที่เราไดกลาวไวแลว. 

 
ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบาย  โดยปริยาย  ดังตอไปน้ี  ที่ตรง 

กับหัวขอที่เรากลาว  ไวแลววา  "ธรรมเปนบาปอกุศลเปนเอนก  กลาวคือ  การใชอาวุธ 
ไมมีคม  การใชอาวุธมีคม  การทะเลาะ  การแกงแยง  การวิวาท  การกลาวคําหยาบวา 
มึง!  มึง!'  การพูดคําสอเสียด  และการพูดเท็จทั้งหลาย  ยอมเกิดขึ้นพรอม  เพราะ 
เรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้นเปนเหตุ  ดังนี้  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาการหวงกั้น 
จักไมไดมีแกใคร ๆ  ในที่ไหน ๆ  โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อการหวง 
กั้นไมมี  เพราะความดับไปแหงการหวงกั้น  โดยประการทั้งปวงแลว;  ธรรมเปนบาป 
อกุศลเปนอเนก  กลาวคือ  การใชอาวุธไมมีคม  การใชอาวุธมีคม  การทะเลาะการ 
แกงแยง  การวิวาท  การกลาวคําหยาบวา  "มึง!  มึง!"  การพูดคําสอเสียด  และการพูดเท็จ 
ทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นพรอมไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  
เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องน้ี,  นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย 
นั่นแหละคือปจจัย  ของความเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมเปนบาปอกุศลเปนอเนกเหลานี้  กลาว 
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คือ  การใชอาวุธไมมีคม  การใชอาวุธมีคม  การทะเลาะการแกงแยง  การวิวาท  การ 
กลาวคําหยาบวา  "มึง!  มึง!"  การพูดคําสอเสียด  และการพูดเท็จ;  นั้นคือ  การหวงกั้น. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยความตระหนี่  จึงมีการหวงกั้น" 

ดังนี้,  เชนนี้แล  เปนคําที่ เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตองทราบ 
อธิบายโดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เพราะอาศัยความตระหนี่ 
จึงมีการหวงกั้น"  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาความตระหนี่  จักไมไดมีแกใครๆ  ในที่ 
ไหน ๆ  โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อความตระหนี่ไมมี  เพราะความดับ 
ไปแหงความตระหนี่  โดยประการทั้งปวงแลว;  การหวงกั้น  จะมีขึ้นมาใหเห็นได 
ไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  
นั่นแหละคือเหตุ  นั้นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของการ 
หวงกั้น;  นั้นคือ  ความตระหนี่. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยความจับอกจับใจ  จึงมีความ 

ตระหนี่"  ดังนี้,  เชนนี้แล  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตอง 
ทราบอธิบายโดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เพราะอาศัยความ 
จับอกจับใจ  จึงมีความตระหนี่"  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาความจับอกจับใจ  จักไม 
ไดมีแกใคร ๆ  ในที่ไหน ๆ  โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อความจับอก 
จับใจไมมี  เพราะความดับไปแหงความจับอกจับใจ  โดยประการทั้งปวงแลว;  ความ 
ตระหนี่  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  
เพราะเหตุนั้ น   ในเรื่องนี้ ,  นั่นแหละคือเหตุ   นั่นแหละคือนิทาน   นั่นแหละคือ 
สมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของความตระหนี่;  นั้นคือ  ความจับอกจับใจ. 
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ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยความสยบมัวเมา  จึงมีความ 
จับอกจับใจ"  ดังนี้,  เชนนี้แล  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี 
เธอตองทราบอธิบายโดยปริยายดังตอไปนี้  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เพราะ 
อาศัยความสยบมัวเมา  จึงมีความจับอกจับใจ"  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาความสยบ 
มัวเมา   จักไม ได ม ีแก ใคร ๆ   ในที ่ไหน  ๆ   โดยท ุกชน ิด   โดยท ุกอาการ  แลวไซร;  
เมื่อความสยบมัวเมาไมมี  เพราะความดับไปแหงความสยบมัวเมา  โดยประการทั้งปวงแลว;  
ความจับอกจับใจ  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  
ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละ 
คือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของความจับอกจับใจ;  นั้นคือ  ความสยบมัวเมา. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยความกําหนัดดวยความพอใจ 

จึงมีความสยบมัวเมา"  ดังนี้,  เชนนี้แล  เปนคําที่ เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  
ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบายโดยปริยายดังตอไปนี้  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลวา  
"เพราะอาศัยความกําหนดดวยความพอใจ  จึงมีความสยบมัวเมา"  :  ดูกอนอานนท!  
ถาหากวาความกําหนัดดวยความพอใจ  จักไมไดมีแกใคร ๆ  ในที่ไหน ๆ  โดยทุกชนิด 
โดยทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อความกําหนัดดวยความพอใจไมมี  เพราะความดับไป 
แหงความกําหนัดดวยความพอใจ  โดยประการทั้งปวงแลว;  ความสยบมัวเมา  จะมีขึ้น 
มาใหเห็นไดไหมหนอ?    ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น 
ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย 
ของความสยบมัวเมา;  นั้นคือ  ความกําหนัดดวยความพอใจ. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยความปลงใจรัก  จึงมีความ 

กําหนัดดวยความพอใจ"  ดังนี้,  เชนนี้แล  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  
ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบายโดยปริยายดังตอไปนี้  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา 
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"เพราะอาศัยความปลงใจรัก  จึงมีความกําหนัดดวยความพอใจ"  :  ดูกอนอานนท!  
ถาหากวาความปลงใจรัก  จักไมไดมีแกใคร ๆ  ในท่ีไหน ๆ  โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ 
แลวไซร;  เมื่อความปลงใจรักไมมี  เพราะความดับไปแหงความปลงใจรัก  โดยประการ 
ทั้งปวงแลว;  ความกําหนัดดวยความพอใจ  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ? ("ขอนั้น 
หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ 
นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของความกําหนัดดวยความ 
พอใจ :  นั้นคือ   ความปลงใจรัก 
 

ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยการได  จึงมีความปลงใจรัก" 
ดังนี้,  เชนนี้แล  เปนคําที่ เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตองทราบ 
อธิบายโดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เพราะอาศัยการได 
จึงมีความปลงใจรัก”  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาการได  จักไมไดมีแกใคร ๆ  ในที่ 
ไหน ๆ  โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อการไดไมมี  เพราะความดับไป 
แหงการได  โดยประการทั้งปวงแลว;  ความปลงใจรัก  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  
 ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  นั่นแหละ 
คือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของความปลงใจรัก 
นั้นคือ  การได 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงมีการได  ดังนี้,  

เชนนี้แล  เปนคําที่ เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอนี้  เธอตองทราบอธิบาย 
โดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงมี 
การได"  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาการแสวงหา  จึกไมไดมีแกใคร ๆ  ในที่ไหน ๆ  
โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อความปลงใจรักไมมี  เพราะความดับไปแหง 
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การแสวงหา  โดยประการทั้งปวงแลว;  การไดจะมีขึ้นมาใหไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน 
หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ 
นั่นแหละคือนิทาน   นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของการได ;  นั้นคือ 
การแสวงหา. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยตัณหา  จึงมีการแสวงหา"  ดังนี้,  

เชนนี้แล  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอนี้  เธอตองทราบอธิบาย 
โดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เพราะอาศัยตัณหา  จึงมีการ 
แสวง"  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาตัณหา  จักไมไดมีแกใคร ๆ  ในที่ไหน ๆ  โดย 
ทุกชนิด  โดยทุกอาการ  กลาวคือ  กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  แลวไซร;  เมื่อ 
ตัณหาไมมี  เพราะความดับไปแหงตัณหา  โดยประการทั้งปวงแลว;  การแสวงหา  จะมี 
ขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะ 
เหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละ 
คือปจจัย  ของการแสวงหา;  นั้นคือ  ตัณหา. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นวา  ขอความขางบนนี ้

มีลักษณะเปนอิทังปจจยตา  กลาวคือเปนปฏิจจสมุปบาท  อยางเต็มตัว  :  ตั้งตนที่ เวทนา, 
อันทําใหมีตัณหา,  การแสวงหา,  การได,  การปลงใจรัก,  การกําหนัดพอใจ,  การสยับมัวเมา, 
การจับอกจับใจ,  การตระหนี่ ,  การหวงกั้น,  และเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น;  รวมเปน 
๑๑  อยาง  และเปน  ๑๒  อยางทั้งผลของมัน  กลาวคือการทะเลาะวิวาท.  ปฏิจจสมุปบาท 
สายนี้  เปนสวนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทสายปรกติ  คือแทรกอยูตรงที่ เวทนาใหเกิดตัณหา 
นั่นเอง.  การที่ยกมาแสดงใหเห็นชัดในตอนนี้  ก็เพื่อจะใหผูศึกษาเขาใจความหมายอันกวาง 
ขวาง  ของคําวาปฏิจจสมุปบาท  ในทุกแง  ทุกมุม  อันจะเปนเหตุใหเขาใจปฏิจจสมุปบาท 
สายปรกติไดดีขึ้น   วาคําวา  "ปฏิจจสมุปบาท "  นี้   มีขอบเขตแหงความหมายเพียงไหน . 
ขอใหเปรียบเทียบดูกันกับปฏิจจสมุปบาทในรูปอื่น  อีกทุกแบบดวย  เสมอไป.  ที่สําคัญที่สุด 
ก็คือ  เรื่องนี้จะแสดงใหเห็นวา  พุทธศาสนาไดชี้ใหเห็นมูลเหตุ  แหงการทะเลาะวิวาท  การ 
รบราฆาฟน  กระทั่งถึงการทําสงคราม  มหาสงคราม  ของโลก  ไวอยางชัดแจงแลว  ทั้งโดย 
สวนปจเจกชน   และโดยหมูคณะหรือสังคมใหญ  ๆ  ในโลกนี้   ในแงของจิตตวิทยาที่ เปน 
สัจจธรรม. 
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๕๙๕วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

ปฏิจจสมุปบาท  แหงกลวิวาทนิโรธ๑ 
 
(ขอความเหลานี้  แปลมาตามรูปคาถา  บรรทัดตอบรรทัด,  และ 
ในการอาน  ตองอานคําถามใหจบตอนเสียกอน  แลวจึงอานซีก 
คําตอบ,  แลวจึงเหลือบดูอยางเทียบกันเปนคู ๆ  อีกครั้ง -ผูรวบรวม) 
 

                                                
๑กลหวิวาทสูตร  อัฏฐกวรรค  สุ.ขุ.๒๕/๕๐๒/๔๑๘. 

(คําถาม) 
(๑)  การทะเลาะวิวาท  มีขึ้นมาจากเหตุอะไร?  
แมกระทั่งความร่ําไรรําพัน  เศราโศก  ความตระหนี่,  
ความถือตัว  ความดูหมิ่นผูอื่น  และการยุใหแตกกันนี้ดวย,  
ขอจงตรัสบอก  วาส่ิงเหลานี้  มีขึ้นมาจากเหตุอะไร? 
 
(๒)  ส่ิงเปนที่รักเลามีอะไรเปนแดนเกิดในโลกนี้?  
ซึ่งเปนเหตุใหพวกคนโลภ  ทองเที่ยวไป  ในโลก;  
ความหวัง  และสมหวังเลา  มีอะไรเปนแดนเกิด?  
ซึ่งทําใหคนสามัญ  เขาหวังกันเพื่อสัมปรายภพ? 
 
(๓)  ฉันทะเลา  ในโลกนี้  มีอะไรเปนแดนเกิด?  
หรือวา  ความตกลงใจตาง  ๆ  มีขึ้นมาจากเหตุอะไร?  
รวมทั้งความโกรธ  การพูดเท็จ  และความสงสัย- 
ซึ่งลวนแตเปนส่ิง  ที่สมณะกลาวถึงกันอยู  ดวย? 

 
 
 
 
 
 
 

 

(คําตอบ) 
การทะเลาะวิวาท  มีขึ้นมาจากสิ่ง  เปนที่รัก 
แมกระทั่งความร่ําไรรําพัน  เศราโศก  และความตระหนี่,  
ความถือตัว  ความดูหม่ินผูอื่น  การยุใหแตกกัน,  ก็เชนเดียวกัน,  
รวมทั้งการยุใหแตกกัน  ซึ่งเกิดมาจากการทะเลาะวิวาทนั้น. 
 
ส่ิงเปนที่รัก  ในโลกนี้  มีฉันทะ  เปนแดนเกิด,  
ซึ่งเปนเหตุใหพวกคนโลภ  ทองเที่ยวไป  ในโลก;  
ความหวัง  และสมหวัง  มีฉันทะนี้เอง  เปนแดนเกิด 
ซึ่งทําใหคนสามัญ  เขาหวังกัน  เพื่อสัมปรายภพ. 
 
ความยินดี  ความไมยินดี  ที่กลาวกันอยูในโลกนั่นแหละ 
ฉันทะ  ยอมมีขึ้นมา  เพราะอาศัยซึ่ง  ส่ิงทั้งสอง  นั้น;  
เพราะเห็นความฉิบหายความเจริญ  กันที่วัตถุธรรมทั้งหลาย,  
สัตวโลก  จึงทําความตกลงใจตาง ๆ   (ไปตามนั้น);  
แมความโกรธ  การพูดเท็จ  และความสงสัยเหลานี้  ก็จักมี,  
ในเมื่อความยินดี  ความไมยินดี  ทั้งสองอยางนั้น  มีอยู,  
ซึ่งผูสงสัยอยากรู  พึงศึกษา  เพื่ อนําไปสูญาณ ,  
ใหรูซึ่งส่ิงเหลานั้น  อันสมณะกลาวถึง  กันอยู. 
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ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ – หมวดที่ ๑๐ ๕๙๖

(๔)  ความยินดีและไมยินดี  มีอะไรเปนแดนเกิด?  
เมื่ออะไรไมมี  ส่ิงทั้งสองนั้น  จึงไมมี? 
แมความรู สึกวาความฉิบหายและเจริญ   นั้นเลา 
ขอจงตรัสบอก  วาส่ิงทั้งสองนั้น  มีอะไรเปนแดนเกิด? 
 
(๕)  ผัสสะเลา  ในโลกนี้  มีอะไรเปนแดนเกิด?  
แมความคิดยึดครองก็ตาม  มีขึ้นมาแต เหตุอะไร?  
เมื่ ออะไรไม มี   ความยึดถือวาของเรา  จึงไมมี?  
เมื่ออะไรไมมี  ผัสสะจึงจะไมเกิดการกระทบ? 
 
(๖)  รูปจะไมมี  เมื่อดํารงอัตตภาพไว  อยางไร?  
สุขหรือทุกขก็ตาม  จะไมมีไดอยางไร? 
ขอจงตรัสบอกโดยประการที่ส่ิงนั้นจะไมมี 
ใจของขาพระองค  หวังอยูวาจักไดทราบซึ่งขอนั้น. 
 
(๗)  ทูลถามขอใด  ไดทรงอธิบายขอนั้นแลว; 
ขอทูลถามขออื่นอีก  ขอจงบอก  ซึ่งขอนั้น  : 
พวกบัณฑิตที่กลาวความบริสุทธิ์ของคนในโลก 
พวกหนึ่ งกลาวความบริสุทธิ์วาสูงสุดเพียงเทานั้น๖ 
หรือวายังมีพวกที่กลาวส่ิงอื่น  ที่สูงสุดกวาส่ิงนั้น? 
 
 
 
 
 

ความยินดีและความไมยินดี  มีผัสสะเปนแดนเกิด:  
เมื่อผัสสะ  ไมมี,  ส่ิงทั้งสองนั้นก็ไมมี. 
แมความรูสึกวาความฉิบหาย  และความเจริญนั้นเลา 
เราบอกทานวา  มีผัสสะนี้เอง  เปนแดนเกิด. 
 
ผัสสะ  ในโลกนี้  ยอมเกิด  เพราะอาศัยซึ่งนามและรูป 
ความคิดยึดครองทั้ งหลาย  มีความอยากเปนแดนเกิด;  
เมื่อความอยากไมมี   ความยืดถือวาของเรา  ก็ไมมี ;  
เมื่อรูปธรรมไมมี  ผัสสะก็จะไมเกิดการกระทบ. 
  
ไมเปนผู  สัญญสัญญี,  ๑ไมเปน  ผูวิสัญญสัญญี, ๒  
ไมเปน  ผูอสัญญี,๓  ไมเปน  ผูวิภูตสัญญี,๔ 
ดํารงอัตตภาพอยูในสถานะอยางนี้  รูปจึงไมมี,  
เพราะวาปปญจสังขา๕  มีสัญญา  เปนแดนเกิด. 
 
แมพวกหนึ่งกลาวความบริสุทธิ์  วาสูงสุดเพียงเทานั้น 
อางตนเปนบัณฑิต  กลาวความบริสุทธิ์ของคนในโลกอยู;  
แตก็ยังมีอีกพวกหนึ่ง  กลาวลัทธิสมัยแหงตน 
เปนพวกฉลาดพูดกลาวถึงช้ัน  "อนุปาทิเสส"๗ 
สวนมุนี  รูจักทั้งสองพวกนั้น  วายังถูกทิฏฐิอาศัยอยู,  
พิจารณาเห็นอยูวา  มีนิสัยของทิฏฐิอาศัยทั้งสองพวก.  
มุนี รู เชนนั้ นแล ว  จึ งหลุดพ นไม ถึ งซึ่ งการวิวาท,  
เปนปราชญ  ไมไปสูความมีและความไมมี  อีกตอไป 

 
๑.  ไมใชผูมีสัญญาดวยสัญญาปรกติ. 
๒.  ไมใชผูมีสัญญา  ดวยสัญญาวิปริต  (คือไมใชเมาหรือบา  ฯลฯ). 
๓.  ไมใชผูไมมีสัญญา  (คือไมใชอยูในนิโรธสมาบัติหรืออสัญญีสัตว). 
๔.  ไมใช  ผูปราศจากสัญญา  (คือไมใชกําลังอยูในอรูปฌาน). 
๕.  ปปญจสังขา  คือธรรมเปนเหตุใหเนิ่นชาแกการหลุดพน,  ไดแก  ตัณหา  มานะ  ทิฎฐิ. 
๖.  พวกนี้ถือวา  ความบริสุทธิ์ของบุคคลชั้นเลิศ  สูงสุดอยูที่ความไมมีรูป  ของผูที่ไมประกอบอยูดวย 

สัญญา  ๔  ประการ  ดังที่กลาวแลว  ในคําตรัสตอบ  ตอนที่  (๖)  ขางบน. 
๗.  "อนุปาทิเสส"  ในที่นี้  ไดใสเครื่องหมายอัญประกาศไว  เพราะเปนเรื่องของอุจเฉททิฎฐิ,  กลาวคือ  
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๕๙๗วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

ความที่ตายแลวขาดสูญไมมีอะไร  โดยประการทั้งปวง,  อันเปนผลของอุจเฉททิฏฐิ  นั่นเอง. 
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๕๙๗วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

ห ม าย เห ตุ ผู ร ว บ ร วม   :  ผู ศึ ก ษ าพึ ง สั ง เก ต ให เห็ น ว า   ก า รท ะ เล า ะ วิ ว าท นั้ น 
จะสิ้นสุดลงโดยสิ ้นเชิงไมได  ตลอดเวลาที ่ย ังไมหลุดพนเปนพระอรหันต,  เพราะยังมีรูป 
และอรูป   อันเปนที่ตั้งของสัญญาที่ เปนแดนเกิดของปปญจสังขา,  กลาวคือ  ยังไมบรรลุ 
ความเปนพระอรหันตนั่นเอง.  พระบาลีนี้  แสดงไวในลักษณะของปฏิจจสมุปบาท  อยาง 
นาสนใจยิ่ง. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหงการอยูอยางมี  "เพ่ือนสอง"๑ 
 
พระมิคชาละ  ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาแตพระองค ผู เจริญ!  ดวยเหตุ 

เพียงเทาไรหนอ  ภิกษุจึงชื่อวา  เปนผูมี  การ อยู  อยางมีเพ่ือนสอง  พระเจาขา?". 
 
ดูกอนมิคชาละ  รูปท้ังหลายอันจะพึงเห็นไดดวยจักษุ  เปนรูปท่ีนาปรารถนา 

นารักใคร  นาพอใจ  มีรูปนารัก  เปนที่เขาไปตั้งอาศัยอยูแหงความใคร  เปนที่ตั้งแหง 
ความกําหนัดยอมใจ  มีอยู;  ถาหากวาภิกษุยอมเพลิดเพลิน  พรํ่าสรรเสริญ  สยบมัวเมา 
ซึ่งรูปน้ันไซร, 

 
แกภิกษุผูเพลิดเพลิน  พร่ําสรรเสริญสยบมัวเมา  ซึ่งรูปน้ันอยูนั่นแหละ,  นันทิ 

 (ความเพลิดเพลิน)  ยอมเกิดขึ้น. 
 
เมื่อนันทิ  มีอยู,  สาราคะ  (ความกําหนัดกลา)  ยอมมี; 
 
เมื่อสาราคะ  มีอยู,  สัญโญคะ  (ความผูกจิตติดกับอารมณ)  ยอมมี: 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑  มิคชาลวรรค  สฬา.สํ.  ๑๘/๔๓/๖๖,  ตรัสแกพระมิคชาละ  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๕๙๘

ดูกอนมิคชาละ!  ภิกษุผูประกอบพรอมแลว  ดวยการผูกจิตติดกับอารมณ - 
ดวยอํานาจแหงความเพลิน  นั่นแล  เราเรียกวา  "ผูมีการอยูอยางมีเพ่ือนสอง". 

 
(ในกรณีแหงเสียงทั้งหลายอันจะพึงไดยินดวยหูก็ดี ,  กล่ินทั้งหลายอันจะพึงดมดวยจมูกก็ดี ,  

รสทั้งหลายอันจะพึงล้ิมดวยลิ้นก็ดี,  โผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสดวยผิวกายก็ดี,  และธัมมารมณทั้งหลาย 
อันจะพึงรูแจงดวยใจก็ดี,  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว  มีนัยอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปทั้งหลายอันจะ 
พึงเห็นไดดวยจักษุ). 

 
ดูกอนมิคชาละ!  ภิกษุผูมีการอยูดวยอาการอยางนี้   แมจะสองเสพเสนาสนะ 

อันเปนปาและปาชัฏ  ซึ่งเงียบสงัด  มีเสียงรบกวนนอย  มีเสียงกึกกองครึกโครมนอย 
ปราศจากลมจากผิวกายคน  เปนที่ทําการลับของมนุษย  เปนที่สมควรแกการหลีกเรน 
เชนนี้แลวก็ตาม  ถึงกระนั้น ภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกวา  ผูมีการอยูอยางมี เพื่อนสอง 
อยูนั่นเอง  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ขอน้ันเพราะเหตุวา  ตัณหานั่นแล  เปนเพื่อนสอง 
ของภิกษุนั้น  ตัณหานั้น  อันภิกษุนั้นยังละไมไดแลว  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุนั้นเราจึงเรียกวา 
ผูมีการอยูอยางมีเพื่อนสอง,  ดังนี้   

 
หมาย เหตุ ผู ร วบ รวม  : ผู ศึ กษ าพึ ง สั ง เกต ให เห็ น ว า   พ ระพุ ท ธภ าษิ ตนี้ 

แสดงให เห็นความหมาย   และความแตกตางของภาษาคน   และภาษาธรรม .  เพื่ อนสองใน 
ภาษาธรรม   หมายถึ งตัณหาที่ กํ าลั งเกิดอยู ในอารามนั้ น  ๆ  เป น เพื่ อนสองที่ มีความรุนแง 
มากกวาเพื่อนสองในภาษาคน,  เพราะวาเขาไปอยูถึงภายในจิต 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหงการอยูอยางมี  "เพ่ือนคนเดียว"๑ 

 
พระมิคชาละไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาแตพระองคผู เจริญ!  ดวยเหตุ เพียง 

เทาไรหนอแล  ภิกษุจึงชื่อวา  เปนผูมีการอยูอยางผูเดียว  พระเจาขา?". 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑  มิคชาลวรรค  สฬา.สํ.  ๑๘/๔๓/๖๗,  ตรัสแกพระมิคชาละ  ที่เชตวัน. 
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ดูกอนมิคชาละ  รูปท้ังหลายอันจะพึงเห็นไดดวยจักษุ  เปนรูปท่ีนาปรารถนา 
นารักใคร  นาพอใจ  มีรูปนารัก  เปนที่เขาไปต้ังอาศัยอยูแหงความใคร  เปนที่ตั้งแหงความ 
กําหนัดยอมใจ  มีอยู;  ถาหากวาภิกษุยอมไมเพลิดเพลิน  ไมพร่ําสรรเสริญ  ไมสยบ 
มัวเมา  ซึ่งรูปน้ันไซร, 

 
แกภิกษุผูไมเพลิดเพลิน  ไมพรํ่าสรรเสริญ  ไมสยบมัวเมา  ซึ่งรูปน้ันอยูนั่นแหละ,  

นันทิ  ยอมดับ 
 
เมื่อนันทิ  ไมมีอยู,  สาราคะ  (ความกําหนัดกลา)  ยอมไมมี; 
 
เมื่อสาราคะ ไมมีอยู,  สัญโญคะ  (ความผูกจิตติดกับอารมณ)  ยอมไมมี

: 
 
ดูกอนมิคชาละ!  ภิกษุผูไมประกอบพรอมแลว  ดวยการผูกจิตติดกับอารมณ 

ดวยอํานาจแหงความเพลิดเพลิน  นั่นแล  เราเรียกวา  "ผูมีการอยูอยางอยูผูเดียว". 
 
(ในกรณีแหงเสียงทั้งหลายอันจะพึงไดยินดวยหูก็ดี,  กล่ินทั้งหลายอันจะพึงดมดวยจมูกก็ดี,  

รสทั้งหลายอันจะพึงล้ิมดวยลิ้นก็ดี,  โผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสดวยผิวกายก็ดี,  และธัมมารมณทั้งหลาย 
อันจะพึงรูแจงดวยใจก็ดี,  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไว  มีนัยอยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปทั้งหลายอันจะ 
พึงเห็นไดดวยจักษุ). 

 
ดูกอนมิคชาละ!  ภิกษุผูมีการอยูดวยอาการอยางนี้  แมอยูในหมูบาน 

อันเกลื่อนกลนไปดวยภิกษุ   ภิกษุณี   อุบาสก  อุบาสิกาทั้งหลาย,  ดวยพระราชา 
มหาอํามาตยของพระราชาทั้งหลาย,  ดวยเดียรถีย  สาวกของเดียรถียทั้งหลาย  ก็ตาม;  
ถึงกระนั้น  ภิกษุนั้นเราก็เรียกวา  ผูมีการอยูอยางอยูผูเดียวโดยแท.ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  
ขอน้ันเพราะเหตุวาตัณหานั่นแล  เปนเพื่อนสองของภิกษุนั้น  ตัณหานั้น  อันภิกษุนั้นละ 
เสียไดแลว  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุนั้นเราจึงเรียกวา  ผูมีการอยูอยางอยูผูเดียว,  ดังนี้  แล. 
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ปฏิจจสมุปบาท  แหง  การอยูดวยความประมาท๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เราจักแสดงซึ่งอาการของภิกษุผูมีปรกติอยูดวยความ 

ประมาท  และของภิกษุผูมีปรกติอยูดวยความไมประมาท  แกพวกเธอทั้งหลาย.  พวกเธอ 
ทั้งหลายจงฟงซึ่งความขอน้ัน. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเปนผูมีปรกติอยูดวยความประมาท  เปนอยาง 

ไรเลา? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อภิกษุไมสํารวมระวัง  ซึ่งอินทรียคือตาอยู  จิต 

ยอมเกลือกกลั้ว  ในรูปท้ังหลายอันเปนวิสัยแหงการรูสึกดวยตา; 
 
เมื่อภิกษุนั้นมีจิตเกลือกกลั้วแลว  ปราโมทย  ยอมไมมี; 
เมื่อ  ปราโมทย  ไมมี                   ปติ  ก็ไมมี; 
เมื่อ  ปติ  ไมมี                             ปสสัทธิ  ก็ไมมี; 
เมื่อ  ปสสัทธิ  ไมมี                       ภิกษุนั้นยอม  อยูเปนทุกข; 
เมื่อ  มีทุกข                                  จิตยอมไมตั้งมั่น; 
เมื่อ  จิตไมตั้งมั่น                         ธรรม  ทั้งหลายยอม  ไมปรากฏ; 
 
เพราะธรรมทั้งหลายไมปรากฏ  ภิกษุนั้นยอมถึงซึ่งการถูกนับวาเปนผู 

มีปรกติอยูดวยความประมาท  โดยแท. 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๔  ฉฬวรรค  สฬายตนสังยุตต  สฬา.สํ.  ๑๘/๙๗/๑๔๓-๔. 
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(ในกรณีแหงอินทรีย  คือ  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ  ก็มีนัยะอยางเดียวกัน) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อยางนี้แล  ภิกษุเปนผูมีปรกติอยูดวยความประมาท. 
 
(ในกรณีแหงภิกษุผูมี  ปรกติอยูดวยความไมประมาท  ไดทรงแสดงไวโดยปฏิปกขนัย,  

ผูศึกษาพึงเทียบเคียงเอาเอง). 
 

หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึ กษาพึ งสังเกตุ ให เห็นวา  สูตรนี้   เปนตัวอยาง 
ที่แสดงให เห็นวา  ส่ิงที่ เรียกวาปฏิจจสมุปบาทนั้น  มีอยู ในรูปตาง ๆ  กัน  ไมจําเปนจะตอง 
ขึ้นตนดวยคําวา  "อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา...ฯลฯ..."  เสมอไป. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหง  ปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณะ๑ 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เพราะอาศัย  ตา  ดวย  รูป  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

จักขุวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ตา  +  รูป  +  จักขุวิญญาณ)  
นั่นคือ   ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  บุคคลเสวยซึ่งเวทนาใด ,  
ยอม รูสึก  (สัญญา)  ซึ่งเวทนานั้น;  บุคคลรูสึกซึ่งเวทนาใด,  ยอมตริตรึก  (วิตก)  
อยูกะเวทนานั้น;  บุคคลตริตรึกอยูกะเวทนาใด ,  ยอมประพฤติ ซ่ึงความเนิ่นชา 
(ปปญจะ)  อยูกะเวทนานั้น;  บุคคลประพฤติซึ่งความเนิ่นชาอยูกะเวทนาใด,  สัญญา 
(กลาวคืออนุสัย)  ชนิดตาง ๆ  อันเปนเครื่องทําความเนิ่นชา  (ปปญจสัญญาสังขา)  
ยอมกลุมรุมซ่ึงบุรุษน้ัน  โดยมีเวทนานั้นเปนเหตุ  ในรูปท้ังหลายอันจะพึงรูแจงไดดวยตา 
ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน. 

 
 
 
 

                                                
๑มธุปณฑิกสูตร  สีหนาทวรรค  มู.ม.  ๑๒/๒๒๖/๒๔๘,  พระมหากัจจานะ  กลาวแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยหู  ดวย  เสียง  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด 
โสตวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (หู+เสียง+โสตวิญญาณ)  
นั ่นค ือผ ัสสะ ;  ...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...  ใน เส ีย งทั ้งหลายอ ันจะพ ึงรู แจ ง ได ด วยหู 
ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยจมูก  ดวย  กลิ่น  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

ฆานวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (จมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ)  
นั ่นค ือผ ัสสะ ;  ...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...  ในกลิ ่นทั ้งหลายอ ันจะพ ึง รู แจ งได ด วยจม ูก 
ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยลิ้น  ดวย  รส  ทั้งหลายดวย  จึงเกิด 

ชิวหาวิญญาณ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ)  
นั ่น ค ือผ ัสสะ ;  ...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...  ใน รสทั ้งหลายอ ัน จะพ ึง รู แ จ ง ได ด วยลิ ้น 
ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยกาย  ดวยโผฏฐัพพะ  ทั้งหลายดวย 

จึงเกิด  กายวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ(กาย+โผฏฐัพพะ+ 
กายว ิญญ าณ )  นั ่น ค ือผ ัส ส ะ ;  ..ฯลฯ ...  ...ฯล ฯ ...  ใน โผฏ ฐ ัพ พ ะทั ้งห ล าย 
อันจะพึงรูแจงไดดวยกาย  ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เพราะอาศัย  ใจ  ดวย  ธัมมารมณ  ทั้งหลายดวย 

จึงเกิดมโนวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรมสามประการ  (ใจ+ธัมมารมณ  
+มโนวิญญาณ)  นั่นคือผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  บุคคลเสวย 
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ซึ ่ง เวทนาใด ,  ย อมรู ส ึก (ส ัญญา )  ซึ ่ง เวทนานั ้น ;  บ ุคคลรู ส ึกซึ ่ง เวทนาใด ,  ย อม 
ตริตรึก(วิตก)  อยูกะเวทนานั้น ;  บุคคลตริตรึกอยูกะเวทนาใด ,  ยอมประพฤติ ซ่ึง 
ความเนิ่นชา(ปปญจะ)  อยูกะเวทนานั้น;  บุคคลประพฤติซึ่งความเนิ่นชาอยูกะเวทนาใด,  
สัญญา  (กลาวคืออนุสัย)  ชนิดตาง ๆ  อันเปนเครื่องทําความเนิ่นชา  (ปปญจสัญญา- 
สังขา)  ยอมกลุมรุมซ่ึงบุรุษน้ัน  โดยมีเวทนานั้นเปนเหตุ  ในธัมมารมณทั้งหลาย  อันจะ 
พึงรูแจงไดดวยใจ  ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน. 

 
----  ----  ----  ---- 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  บุรุษน้ันหนอ  เมื่อตามีอยู,  เมื่อรูปมีอยู ,  

เมื่อจักขุวิญญาณมีอยู;  เขาก็จักบัญญัติซึ่ง  ผัสสบัญญัติ  :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได;  
เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสะมีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่ง  เวทนาบัญญัติ  :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได;  
เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่ง  สัญญาบัญญัติ  :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได;  
เมื่อการบัญญัติซึ่งสัญญามีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่ง  วิตกบัญญัติ  :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได;  
เมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกมีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่ง  ปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณบัญญัติ  :  
ขอน้ีเปนฐานะที่มีได; 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้ งหลาย!  บุ รุษนั้นหนอ  เมื่อหูมีอยู ,  เมื่อเสียงมีอยู ,  

เมื่อโสตวิญญาณมีอยู ;  เขาจักบัญญัติซึ่ งผัสสบัญญัติ   ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...  ขอน้ี เปน 
ฐานะที่มีได. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  บุรุษน้ันหนอ  เมื่อจมูกมีอยู ,  เมื่อกลิ่นมีอยู,  

เมื่ อฆานวิญญาณมีอยู ;  เขาจักบัญญั ติ ซึ่ งผัสสบัญญั ติ   ...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...  ขอนี้ 
เปนฐานะที่มีได. 
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้ งหลาย!  บุ รุษน้ันหนอ  เมื่อลิ้นมีอยู ,  เมื่อรสมีอยู ,  
เมื ่อ ช ิวหาว ิญญ าณ   ม ีอยู ;  เขาจ ักบ ัญญ ัต ิซึ ่งผ ัสสบ ัญญ ัต ิ  ...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...  
ขอน้ีเปนฐานะที่มีได. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เมื่อกายมีอยู,  เมื่อโผฏฐัพพะมีอยู,  เมื่อกาย- 

ว ิญ ญ าณ ม ีอ ยู ;  เข าจ ัก บ ัญ ญ ัต ิซึ ่ง ผ ัส สบ ัญ ญ ัต ิ  ...ฯล ฯ ...  ...ฯล ฯ ...ข อ น้ี เป น 
ฐานะที่มีได. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  บุรุษน้ันหนอ  เมื่อใจมีอยู,  เมื่อธัมมารมณมี 

อยู,  เมื่อมโนวิญญาณมีอยู;  เขาก็จักบัญญัติซึ่ง  ผัสสบัญญัติ  :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได;  
เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสะมีอยู  เขาก็จัก  บัญญัติซึ่ง  เวทนาบัญญัติ  :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได;  
เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่ง  สัญญาบัญญัติ  :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได;  
เมื่อการบัญญัติซึ่งสัญญามีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่ง  วิตกบัญญัติ  :  ขอน้ีเปน  ฐานะที่มีได;  
เมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกมีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่ง  ปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณบัญญัติ  :  
ขอน้ี  เปนฐานะที่มีได; 

 
ปฏิจจสมุปบาทแหงปปญจสัญญา 

อันทําความเนิ่นชา  แกการละอนุสัย๑ 
 
(เมื่อพระผู มีพระภาคเจา  ทรงเลาเรื่องการสนทนากับทัณฑปาณิศากยะจบลงแลว,  ภิกษุ 

รูปหนึ่ง  ไดทูลถามขึ้นวา  :-) 
 
 
 
 

                                                
๑มธุปณฑิ กสูตร  มู .ม .๑๒/๒๒๒,๒๒๕/๒๔๕,๒๔๘,  ตรัสแกภิ กษุ รูปหนึ่ ง  ตอหน าภิ กษุ ทั้ งหลาย  ที่ นิ โคร- 
ธาราม  ใกลกรุงกบิลพัสดุ. 
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๖๐๕วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

"ขาแตพระองคผูเจริญ!  พระผูมีพระภาคทรงมีปรกติตรัสอยางไร  จึงไม 
โตเถียงกับผูใดผูหนึ่ง  ในโลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตวพรอม 
ทั้งสมณพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและมนุษย,  ดํารงอยูในโลก;  อน่ึง  จะเปนไปไดโดย 
วิธีใด  ที่สัญญาทั้งหลาย  จะไมนอนตาม  ซึ่งบุคคลผูเปนพราหมณ  ผูปราศจากกาม 
ทั้งหลายอยู,  ผูหมดความสงสัยอันเปนเหตุใหถามวาอะไรเปนอยางไร,  ผูมีความรําคาญ 
อันตัดขาดแลว,  ผูปราศจากตัณหาในภพนอยและภพใหญ;  พระเจาขา!" 

 
ดูกอนภิกษุ!  สัญญา  (ความสําคัญมั่นหมายซึ่งเปนอนุสัย)๑  ชนิดตาง ๆ   

อันเปนเครื่องทําความเนิ่นชา  (ปปญจสัญญา),  ยอมกลุมรุมบุรุษ  เพราะมีอารมณใดเปน  
ตนเหตุ  ถาสิ่งใด ๆเพื่อความเปนอารมณนั้น  มีไมได  (ดวยเหตุใดก็ตาม)  เพื่อบุรุษน้ัน 
จะพึงเพลิดเพลิน  พราสรรเสริญ  เมาหมก  แลวไซร;  นั่นแหละคือที่สุดแหงราคานุสัย,  
แหงปฏิฆานุสัย,  แหงทิฏฐานุสัย,  แหงวิจิกิจฉานุสัย,  แหงมานานุสัย  แหง 
ภวราคานุสัย   แหงอวิชชานุสัย;  และนั่นแหละคือท่ีสุดแหงการใชอาวุธไมมีคม  การ 
ใชอาวุธมีคม,  การทะเลาะ  การแกงแยง  การวิวาท  การกลาวคําหยาบวา  "มึง!  มึง!",  
การพูดคําสอเสียด  และการพูดเท็จ  ทั้งหลาย  :  ธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลานั้น  ในเพราะ 
เหตุนั้น,  ยอมดับไปโดยไมมีสวนเหลือ,  ดังนี้.๒ 

  
(ครั้นพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้แลว  เสด็จเขาสูที่ประทับ,  พวกภิกษุที่ฟงอยูยังไมเขาใจในเนื้อ 

ความแหงพุทธพจนนี้  จึงพากันไปหาพระมหากัจจานะใหชวยขยายความ.  พระมหากัจจานะกลาวขยายความ   
ดังนี้  :-) 

 
 
 

                                                
๑สัญญาในที่นี้  มิใชเปนเพียงความจํา;  แตเปนความสําคัญมั่นหมาย  เชน  สุขสัญญา  =  สัญญาวาสุข;  
อัตตสัญญา  =  สัญญาวาตัวตน  เปนตน,  เกิดขึ้นดวยอุปาทาน;  เกิดเมื่อใด  ยอมกออนุสัย  และเพิ่มความ 
เปนอนุสัย  (ความเคยชิน)  ยิ่งขึ้นทุกที;  ก็ทําความเนิ่นชา  หรือความยากแกการดับทุกข  ยิ่งขึ้นทุกที. 

๒การที่พระผูมีพระภาคเจา  ไมตรัสตอบคําถามที่หนึ่งโดยตรง  เพราะตอบรวมกันไดกับคําตอบของคําถาม 
ที่สองนั่นเอง,  ถาพิจารณาดูใหดีก็จะเห็นได,  ไมตองฉงน   :  ขอความตอนที่วา  "นั่นคือที่ สุดแหง 
การใชอาวุธไมมีคม...",  นั่นเองเปนคําตอบของปญหาที่หนึ่ง  ที่ถามวา  มีปรกติตรัสอยางไร? 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงอุเทศ 
ไวแต โดยยอวา  "ดูกอนภิาษุ !  สัญญาชนิดตาง ๆ  อันเปนเครื่องทําความเนิ่นชา 
ยอมกลุมรุมบุรุษ  เพราะมีอารมณใดเปนตนเหตุ  ถาสิ่งใด ๆ  เพื่อความเปนอารมณนั้น 
มี ไม ได   (ดวยเหตุ ใดก็ตาม )  เพื่ อ บุ รุษ น้ันจะพึ งเพลิดเพลิน   ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...ธรรม 
อันเปนบาปอกุศลเหลานั้น  ในเพราะเหตุนั้น,  ยอมดับไปโดยไมมีสวนเหลือ",ดังนี้แลว 
ไมทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร  และเสด็จลุกจากอาสนะเขาสูที่ประทับเสียนั้น;  
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เรายอมรูเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงไวแต โดยยอ ,  ไมทรงชี้ แจงเนื้ อความไว โดยพิสดารนี้ ;  ได โดยพิสดาร 
อยางนี้คือ  :- 

 
ดูกอนทานผูมี อายุทั้ งหลาย !  เพราะอาศัยตาดวย ,  รูป ท้ั งหลายดวย ,  

จึงเกิดจักขุวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแห งธรรม   ๓  ประการ  (ตา+รูป+จักขุ - 
วิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 

 
บุคคลเสวยซึ่งเวทนาใด,  ยอมรูสึกซ่ึงเวทนานั้น; 
บุคคลรูสึกซ่ึงเวทนาใด,  ยอมมีวิตกอยูกะเวทนานั้น; 
บุคคลมีวิตกอยูกะเวทนาใด,  ยอมประพฤติซ่ึงความเนิ่นชาอยูกะเวทนานั้น๑ 
บุคคลประพฤติซ่ึงความเนิ่นชาอยูกะเวทนาใด,  สัญญา(ความมั่นหมาย)  

ชนิดตาง ๆ  อันเปนเครื่องทําความเนิ่นชา  ยอมกลุมรุมซ่ึงบุรุษนั้น,  โดยมีเวทนานั้น 
เปนเหตุ,  เปนไปในรูปทั้งหลาย  อันพึงรูแจงไดดวยตา,  ทั้งที่เปนอดีต  อนาคต 
และปจจุบัน. 

 
 
 

                                                
๑ผูอานควรจะสังเกตใหเห็นไดตรงนี้เลยวา  เวทนานี้แหละคืออาการของปฏิจจสมุปบาทที่สําคัญอันหนึ่งที่ทําความ
เนิ่นชาแกการละอนุสัย. 
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยหูดวย,  ...ฯลฯ...๑  และปจจุบัน. 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยจมูกดวย,  ...ฯลฯ...  และปจจุบัน. 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยลิ้นดวย,  ...ฯลฯ...  และปจจุบัน. 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยกายดวย,  ...ฯลฯ...  และปจจุบัน. 
 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เพราะอาศัยใจดวย,  ธัมมารมณทั้งหลายดวย,  

จึงเกิดมโนวิญญาณ ;  การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (ใจ+ธัมมารมณ  
+มโนวิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; 

 
บุคคลเสวยซึ่งเวทนาใด,  ยอมรูสึกซ่ึงเวทนานั้น; 
บุคคลรูสึกซ่ึงเวทนาใด,  ยอมมีวิตกอยูกะเวทนานั้น; 
บุคคลมีวิตกอยูกะเวทนาใด,  ยอมประพฤติซ่ึงความเนิ่นชาอยูกะเวทนานั้น; 
บุคคลประพฤติซ่ึงความเนิ่นชาอยูกะเวทนาใด,  สัญญา(ความมั่นหมาย)  

ชนิดตาง ๆ  อันเปนเครื่องทําความเนิ่นชา  ยอมกลุมรุมซ่ึงบุรุษนั้น,  โดยมีเวทนานั้น 
เปนเหตุ,  เปนไปในธัมมารมณทั้งหลาย  อันพึงรูแจงไดดวยใจ,  ทั้งที่เปนอดีต 
อนาคต  และปจจุบัน.   

----  ----  ----  ---- 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑ในกรณีแหงตากับรูป  มีขอความพิสดารอยางไร  ในกรณีแหงหูกับเสียง,  จมูกกับกล่ิน,  ล้ินกับรส,  กายกับ
โผฏฐัพพะ  ซึ่งละ...ฯลฯ...ไว,  ก็พึงทราบวามีขอความเต็มอยางเดียวกัน  ทุกตัวอักษร  ตางกันแตเพียงชื่อแหง
อายตนะ  แตละอายตนะเทานั้น. 
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  บุรุษนั้นหนอ  เมื่อตามีอยู,  เมื่อรูปมีอยู,  
เมื่อจักขุวิญญาณมีอยู;  เขาก็จักบัญญัติซึ่ง  ผัสสบัญญัติ ๑ :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได;  
เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสะมีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่งเวทนาบัญญัติ  :  ขอน้ีเปนฐานะ 
ที่มี ได ;  เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่งสัญญาบัญญัติ  :  ขอน้ี 
เปนฐานะที่มีได;  เมื่อการบัญญัติซึ่งสัญญามีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่งวิตกบัญญัติ  :  
ขอน้ีเปนฐานะที่มีได;  เมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกมีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่ง  ปปญจสัญญา- 
สังขาสมุทาจรณบัญญัติ ๒ :ขอน้ีเปนฐานะที่มีได. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  บุรุษน้ันหนอ  เมื่อหูมีอยู,  เมื่อเสียงมีอยู,  

เมื่ อโสตวิญญาณมีอยู ;  เขาก็จักบัญญัติซึ่ งผัสสบัญญั ติ   ...ฯลฯ...ฯลฯ...๓ขอน้ี เปน 
ฐานะที่มีได. 

 
ดูก อนทานผู ม ีอายุทั ้งหลาย |  บุรุษนั ้นหนอ  เมื ่อจม ูกม ีอยู ,  เมื ่อกลิ ่น 

มีอยู,  เมื่อฆานวิญญาณมีอยู ;  เขาก็จักบัญญัติซึ่งสัมผัสสบัญญัติ ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  
ขอน้ีเปนฐานะที่มีได. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย |  บุ รุษน้ันหนอ  เมื่อลิ้นมีอยู ,  เมื่อรสมีอยู ,  

เมื่อชิวหาวิญญาณมีอยู ;  เขาก็จักบัญญัติซึ่งสัมผัสสบัญญัติ ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  ขอน้ี 
เปนฐานะที่มีได 

 
 

                                                
๑ผัสสบัญญั ติ   คื อการกล าวไปตามความรู สึ กของเขา   เกี่ ย วกับ ผัสสะ   ว า   มี อยู โดยชนิ ด   โดย 
อาการเปนตน  วามีอยูอยางนั้น ๆ,  ไมมีอะไรอื่นมากไปกวานั้น.  แมในการบัญญัติขออื่น ๆ  มีเวทนา- 
บัญญัติเปนตนก็มีนัยอยางเดียวกัน. 

๒ปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณบัญญัติ  คือการบัญญัติซึ่งการกลุมรุมของสัญญา  กลาวคือความสําคัญ  ซึ่ง 
เปนอนุสัยมีชนิดตาง ๆ  ลวนแตทําความเนิ่นชา. 

๓ในกรณี แหงตากับรูป   มีขอความพิสดารอยางไร;  ในกรณี แหงหูกับเสียง,  จมูกกับกลิ่น ,  ล้ินกับรส,  
กายกับโผฏฐัพพะ,  ซึ่งละ...ฯลฯ...ไว;  พึงทราบวามีขอความเต็มอยางเดียวกัน. 
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  บุรุษน้ันหนอ  เมื่อกายมีอยู,  เมื่อโผฏ- 
ฐัพพะมีอยู ,  เมื่อกายวิญญาณมีอยู ;  เขาก็จักบัญญัติซึ่งผัสสบัญญัติ ...ฯลฯ ...  
ฯลฯ...ขอน้ีเปนฐานะที่มีได. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  บุรุษน้ันหนอ  เมื่อใจมีอยู,  เมื่อธัมมารมณ 

มีอยู,  เมื่อมโนวิญญาณมีอยู;  เขาก็จักบัญญัติซึ่งผัสสบัญญัติ  :  ขอน้ีเปนฐานะ 
ที่มีได;  เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสะมีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่งเวทนาบัญญัติ  :  ขอน้ี 
เปนฐานะที่มีได;  เมื่อการบัญญัติซึ่งเวทนามีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่งสัญญาบัญญัติ  :  
ขอน้ี เปนฐานะที่มี ได ;  เมื่อการบัญญัติซึ่งสัญญามีอยู  เขาก็จักบัญญัติซึ่งวิตก- 
บัญญัติ  :  ขอนี ้เปนฐานะที ่ม ีได;  เมื ่อการบัญญัติซึ ่งวิตกมีอยู   เขาก็จักบัญญัติ 
ซึ่ง ปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณบัญญัติ  :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีได. 

 
----            (ปฎิปกขนัย)            ---- 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  บุรุษน้ันหนอ  เมื่อตาไมมีอยู,  เมื่อรูป 

ไมมีอยู,  เมื่อจักขุวิญญาณไมมีอยู;  เขาจักบัญญัติซึ่งผัสสบัญญัติ  :  ขอน้ีเปน 
ฐานะที่มีไมได;  เมื่อการบัญญัติซึ่งผัสสะไมมีอยู  เขาจักบัญญัติซึ่งเวทนาบัญญัติ  :  
ขอ น้ี เปนฐานะที่มี ไม ได ;  เมื่ อการบัญญั ติซึ่ งเวทนาไมมีอยู   เขาจักบัญญั ติซึ่ ง 
สัญญาบัญญัติ:  ขอน้ีเปนฐานะที่มีไมได;  เมื่อการบัญญัติซึ่งสัญญาไมมีอยู  เขา 
จักบัญญัติซึ่งวิตกบัญญัติ  :  ขอนี้เปนฐานะที่มีไมได;  เมื่อการบัญญัติซึ่งวิตกไมมี 
อยู  เขาจักบัญญัติซึ่งปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณบัญญัติ  :ขอนี้เปนฐานะที่มีไมได. 
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  บุ รุษนั้นหนอ  เมื่อหูไมมีอยู ,  เมื่อเสียง 
ไม ม ีอ ยู ,  เมื ่อ โสตว ิญญาณ ไม ม ีอ ยู ;  เขาจ ักบ ัญญ ัต ิซึ ่งผ ัสสบ ัญญ ัต ิ  ...ฯลฯ  
...ฯลฯ... ๑ขอน้ีเปนฐานะที่มีไมได. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  บุรุษน้ันหนอ  เมื่อจมูกไมมีอยู,  เมื่อกลิ่น 

ไม ม ีอยู ,  เมื ่อฆาน -  วิญญาณไม ม ีอยู ;  เขาจ ักบ ัญญ ัต ิซึ ่งผ ัสสบ ัญญ ัต ิ  ...ฯลฯ  
...ฯลฯ...  ขอน้ีเปนฐานะที่มีไมได. 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  บุ รุษน้ันหนอ  เมื่อลิ้นไมมีอยู,  เมื่อรส 

ไม ม ีอยู ,  เมื ่อชิวหาวิญญาณไมม ีอยู ;  เขาจักบัญญ ัต ิซึ ่งผ ัสสบัญญ ัต ิ  ...ฯลฯ ...  
ฯลฯ...  ขอน้ีเปนฐานะที่มีไมได. 

 
ดูกอนทานผูมี อายุทั้ งหลาย!  บุ รุษ น้ันหนอ  เมื่ อกายไมมีอยู ,  เมื่ อ 

โผฏฐัพพะไม ม ีอยู ,  เมื ่อกายวิญญาณไม ม ีอยู ;  เขาจ ักบ ัญญ ัต ิซึ ่งผ ัสสบ ัญญ ัติ 
...ฯลฯ...ฯลฯ...  ขอน้ีเปนฐานะที่มีไมได. 

 
ด ูก อนท านผู ม ีอาย ุทั ้งหลาย !  บ ุร ุษ นั ้นหนอ   เมื ่อใจไม ม ีอยู ,  เมื ่อ 

ธัมมารมณ ไมมีอยู,  เมื่อมโนวิญญาณไมมีอยู;  เขาจักบัญญัติซึ่งผัสสบัญญัติ  :  
ขอ น้ี เปนฐานะที่ มี ไม ได ;  เมื่ อการบัญญั ติ ซึ่ งผัสสะไมมี อยู   เขาจัก บัญญั ติซึ่ ง  
เวทนาบ ัญญ ัต ิ  :ข อ นี ้เป นฐานะที ่ม ีไม ได ;  เมื ่อการบ ัญญ ัต ิซึ ่ง เวทนาไม ม ีอ ยู 
เขาจักบัญญัติซึ่งสัญญาบัญญัติ  :  ขอน้ีเปนฐานะที่มีไมได;  เมื่อการบัญญัติซึ่ง 
 
 
 

                                                
๑ในกรณีแหงตากับรูป  มีขอความพิสดารอยางไร  ในกรณีแหงหูกับเสียง,  จมูกกับกล่ิน,  ล้ินกับรส,  กาย 
กับโผฏฐัพพะ,  ซึ่งละ...ฯลฯ...ไว,  พึงทราบวามีขอความเต็มอยางเดียวกัน. 
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สัญญาไม ม ีอยู เขาจักบัญญัติซึ่งวิตกบัญญัติ  :  ขอนี้ เปนฐานะที่มี ไมได ;  เมื่อการ 
บัญญัติซึ่งวิตกไมมีอยูเขาจักบัญญัติซึ่งปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณบัญญัติ  :  ขอ 
นี้เปนฐานะที่มีไมได. 

 
----  ----  ----  ---- 

 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงอุเทศไว 

แตโดยยอวา  "ดูกอนภิกษุ!  สัญญา  (ความมั่นหมาย)  ชนิดตาง ๆ   อันเปนเครื่องทําความ 
เนิ่นชา  ยอมกลุมรุมบุรษ  เพราะมีอารมณใดเปนตนเหตุ  ถาสิ่งใด ๆ   เพื่อความเปนอารมณ 
นั้นมีไมได  (ดวยเหตุใดก็ตาม)  เพื่อบุรุษน้ันจะพึงเพลิดเพลิน  ...ฯลฯ...ฯลฯ...  ธรรม 
อันเปนบาปอกุศลเหลานั้น  ในเพราะเหตุนั้น,  ยอมดับไปโดยไมมีสวนเหลือ"  ดังนี้  แลว 
ไมทรงจําแนกเนื้อความโดยพิสดาร  และเสด็จลุกจากอาสนะเขาสูที่ประทับเสียนั้น;  
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  เรายอมรูเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรง 
แสดงไวแตโดยยอ  ไมทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารนี้  ไดโดยพิสดาร  อยางนี้แล.  
ดูก อนทานผู ม ีอาย ุทั ้งหลาย!  ก็ถ าท านทั ้งหลายหวังอยู   ก็จงเข าไปเฝ าพระผู มี 
พระภาคเจา  แลวทูลถามซึ่งความขอน้ันเถิด  พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแกทาน 
ทั้งหลายอยางไร  ทานทั้งหลาย  จงทรงจําไวอยางนั้นเถิด. 

 
(ภิกษุเหลานั้น  ไดเขาไปกราบทูลเรื่องนี้แตพระผูมีพระภาคเจา,  ไดตรัสรับรองขอความนั้นวา 

ถูกตองตามที่พระองคจะตรัสเอง  และไดตรัสสรรเสริญพระมหากัจจานะวา  เปนบัณฑิต  มีปญญามาก). 
 

หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตอาการแห งปฏิ จจสมุปบาท 
เพียงอาการเดียว  ซึ่งในที่นี้ไดแกเวทนา  อันเกิดมาจากอวิชชาสัมผัสนั่นแหละ  ไมวาจะเปน 
ทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  หรือใจก็ตาม  เปนส่ิงทําความเนิ่นชาแกการละเสียซึ่งอนุสัย  คือ 
ความเคยชินในการสยบมัวเมาในเวทนาแตกาลกอน,  ยิ่งเสวยเวทนาอีก  ก็ยิ่งเพิ่มอนุสัยยิ่ง 
ขึ้นไปอีก  :  สุขเวทนา  เพิ่มกําลังแกอนุสัยประเภทราคะ,  ทุกขเวทนา  เพิ่มกําลังแกอนุสัย 
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ประเภทโทสะ,  อทุกขมสุขเวทนา  เพิ่มกําลังแกอนุ สัยประเภทโมหะ.  มันเพิ่มกําลังแกอนุ สัย 
อยางไร   รู ไดที่ อาการแห งปฏิจจสมุปบาททั้ งหลาย   นั่ น เอง ;  กลาวคือ   ทํ าความเคยชิน 
เพิ่ มขึ้ น   ในการสรางภพ -ชาติ -ตามแบบปฏิจจสมุปบาท ;  ดั งนั้ น   จงระวั งแม แตปฏิ จจ - 
สมุปบาท   เพี ยงอาการเดียว   คือ   "เวทนา "  ในลักษณะที่ กล าวไวในสูตรนี้ แลว   ซอนตัวอยู 
ในนามของ  "สัญญา"  ซึ่งในที่นี้หมายถึงความสําคัญมั่นหมายในเวทนานั้น. 
 

ปฏิจจสมุปบาท  แหง  การดับปปญจสัญญาสังขา๑ 
 
"ขาแตพระองคผูนิรทุกข!  อะไรเปนเครื่องผูกพันเทวดา  มนุษย  อสูร  นาค 

คันธัพพทั้งหลาย  อันมีอยูเปนหมู  ๆ   (ซึ่งแตละหมู)  ปรารถนาอยูวา  เราจักเปนคนไมมีเวร 
ไมมีอาชญา  ไมมีขาศึก  ไมมีการเบียดเบียนแกกันและกัน  แตแลวก็ไมสามารถจักเปนผูอยู 
อยางผูไมมีเวร  ไมมีอาชญา  ไมมีขาศึก  ไมมีเบียดเบียนแกกันและกันเลา  พระเจาขา?" 

 
ดูกอนจอมเทพ!  อิสสาและมัจฉริยะ  นั่นแล  เปนเครื่องผูกพัน...ฯลฯ... 
 
"ขาแตพระสุคต!  ความสงสัยของขาพระองคในเรื่องนั้นสิ้นแลว  เรื่องที่จะตอง 

ถามใครวาอยางไรในเรื่องนั้น  ก็ปราศจากไปแลว  เพราะไดฟงปญหาพยากรณของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา.  ขาแตพระองคผูนิรทุกข!  ก็อิสสาและมัจฉริยะนั้น  มีอะไรเปนนิทาน  (ตนเหตุ)  
มีอะไรเปนสมุทัย  (เครื่องกอข้ึน)  มีอะไรเปนชาติกะ  (เครื่องทําใหเกิด)  มีอะไรเปนปภวะ 
 (แดนเกิด)?  เมื่ออะไรมีอยู  อิสสาและมัจฉริยะจึงมี?  เมื่ออะไรไมมีอยู  อิสสาและมัจฉริยะ 
จึงไมมี  พระเจาขา?" 

 
 
 
 
 

                                                
๑สักกปญหสูตร  มหา.ที.๑๐/๓๑๐/๒๕๕,  ตรัสแกทาวสักกเทวราช  ที่ถ้ําอินทสาละ  ภูเขาเวทยิกบรรพต. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๖๑๓วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

ดูกอนจอมเทพ!  อิสสาและมัจฉริยะนั้น  มีสิ่งเปนที่รักและสิ่งไมเปน 
ที่รัก  (ปยาปฺปย)  นั่นแล  เปนนิทาน  ...ฯลฯ...  เมื่อสิ่งเปนที่รักและสิ่งไมเปนที่รัก 
ไมมีอยู  อิสสาและมัจฉริยะ  ก็ไมมี. 

 
"ขาแตพระองคผูนิรทุกข!  ก็สิ่งเปนที่รักและสิ่งไมเปนที่รักนั้นเลา  มีอะไรเปน 

นิทาน  เปนสมุทัย  เปนชาติกะ  เปนปภวะ?  เมื่ออะไรมีอยู  สิ่งเปนที่รักและสิ่งไมเปนที่รัก 
จึงมี?  เมื่ออะไรไมมีอยู  สิ่งเปนที่รักและสิ่งไมเปนที่รักจึงไมมี  พระเจาขา?" 

 
ดูกอนจอมเทพ!  สิ่งเปนที่รักและสิ่งไมเปนที่รักนั้น  มีฉันทะ(ความ 

พอใจ)เปนนิทาน  ...ฯลฯ...  เมื่อฉันทะ  ไมมีอยู  สิ่งเปนที่รักและสิ่งไมเปนที่รักก็ไมมี. 
 
"ขาแตพระองคผูนิรทุกข!  ก็ฉันทะนั้นเลา  มีอะไรเปนนิทาน  เปนสมุทัย  

เปนชาติกะ  เปนปภวะ?  เมื่ออะไรมีอยู  ฉันทะจึงมี?  เมื่ออะไรไมมีอยู  ฉันทะจึงไมมี 
พระเจาขา?" 

 
ดูกอนจอมเทพ!  ฉันทะนั้นมีวิตก  (ความตริตรึก)เปนนิทาน...ฯลฯ...  

เมื่อวิตกไมมีอยู  ฉันทะก็ไมมี 
 
"ขาแตพระองคผูนิรทุกข!  ก็วิตกนั้นเลา  มีอะไรเปนนิทาน  เปนสมุทัย  เปน 

ชาติกะ  เปนปภวะ?  เมื่ออะไรมีอยู  วิตกจึงมี?  เมื่ออะไรไมมีอยู  วิตกจึงไมมี  พระเจาขา?" 
 
ดูกอนจอมเทพ!  วิตกนั้น  มีปปญจสัญญาสังขา  เปนนิทาน  ...ฯลฯ...  

เมื่อปปญจสัญญาสังขาไมมีอยู  วิตกก็ไมมี. 
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“ขาแตพระองคผูนิรทุกข!  ก็ภิกษุเปนผูปฏิ บัติอยางไรเลา จึงชื่อวาเปนผู 
ปฏิบัติ  ขอปฏิบัติเครื่องยังสัตวใหถึงซ่ึงสมควรแกการดับไมเหลือแหงปปญจ- 
สัญญาสังขา  พระเจาขา?" 

 
ดูกอนจอมเทพ!  เราตคถาคตยอมกลาวซึ่งโสมนัส  ไวเปน  ๒  อยาง  คือโสมนัส- 

ที่ควรเสพ  อยางหน่ึง  โสมนัสที่ไมควรเสพ  อยางหนึ่ง  (ตอไปไดตรัสถึงโทมนัส  และอุเบกขา 
ซึ่งแตละอยาง ๆ  ไดตรัสไวโดยแยกเปนสองอยางเชนเดียวกัน). 

 
ดูกอนจอมเทพ!  คํานี้ วา  "เราตถาคตยอมกลาวซึ่ งโสมนัส  ไว เปน  ๒  อยาง 

คือโสมนัสท่ีควรเสพอยางหนึ่ง  โสมนัสท่ีไมควรเสพอยางหนึ่ง"  ดังนี้  เปนคําที่ เรากลาว 
แลว  ก็คํานั้น  เราอาศัยเหตุผลอะไรกลาวเลา? 

 
ดูกอนจอมเทพ!  ในบรรดาโสมนัส  ๒  อยางนั้ น  บุคคลพึ งรูจักซึ่ งโสมนัส 

อันใดวา  "เมื่อเราเสพโสมนัสน้ีแลอยู   ธรรมอันเปนอกุศลทั้งหลาย  ยอมเจริญยิ่งขึ้น 
ธรรมอันเปนกุศลทั้ งหลาย   ยอมเสื่อมสิ้นไป "  ดังนี้ ;  โสมนัสอันมีลักษณะอยางนี้ 
เป นโสมนัสที ่ไม ควรเสพ .  ดูก อนจอมเทพ!  ในบรรดาโสมนัส    อยางนั ้น   บุคคล 
พึงรูจักซึ่งโสมนัสอันใดวา  "เมื่อเราเสพโสมนัสน้ีแลอยู  ธรรมอันเปนอกุศลทั้งหลาย  ยอม 
เสื่อมสิ้นไป  ธรรมอันเปนกุศลทั้ งหลาย  ยอมเจริญขึ้น"  ดังนี้ ;  โสมนัสอันมีลักษณะ 
อยางนี้  เปนโสมนัสที่ควรเสพ .  ดูกอนจอมเทพ!  ในบรรดาโสมนัสท้ัง  ๒  อยางนั้น 
โสมนัสใดแล  มีวิตกมีวิจาร,  โสมนัสใดแล  ไมมีวิตกไมมีวิจาร;  โสมนัสที่ไมมีวิตก 
ไมมีวิจารนั่น  เปนโสมนัสท่ีประณีตกวาโสมนัสท่ีมีวิตกมีวิจารนั้น. 

 
ดูกอนจอมเทพ!  คําใดที่ เรากลาวแลววา  "โสมนัสมีสองอยาง  คือโสมนัส 

ที่ควรเสพอยางหนึ่ง  โสมนัสท่ีไมควรเสพอยางหนึ่ง"  ดังนี้นั้น  คํานั้น  เรากลาวแลวอาศัย 
เหตุผลเหลานี้แล. 

 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๖๑๕วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

(ตอไปนี้ก็ไดตรัสคําอธิบายเกี่ยวกับโทมนัส  และอุเบกขา  โดยนัยอยางเดียวกันทุกประการ) 
 
ดูกอนจอมเทพ!  ภิกษุเปนผูปฏิบัติแลว  (ในลักษณะที่ทําใหรูจักโสมนัส 

โทมนัสและอุเบกขา  ดังที่กลาวแลว)  อยางนี้แล  ชื่อวาเปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติเครื่องยังสัตว 
ใหถึงซึ่งความสมควรแกการดับไมเหลือแหงปปญจสัญญาสังขา. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  ที่ยิ่งกวาปฏิจจสมุปบาท 

(มี  ๒๔  อาการ)๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  สําหรับ 

บุคคลผูรูอยู  เห็นอยู  มิใชสําหรับบุคคลผูไมรูอยู  ไมเห็นอยู. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ยอมมีแกบุคคลผู 

รูอยู  เห็นอยู  ซึ่งอะไรเลา? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  ยอมมีแกบุคคลผู 

รูอยูเห็นอยูวา  "รูป  คืออยางนี้ ๆ,  เหตุใหเกิดรูป  คือยางนี้ ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหงรูป 
คืออยางนี้ๆ;"  และวา  "เวทนา  คืออยางนี้ ๆ,  เหตุใหเกิดเวทนา  คืออยางนี้ ๆ,  ความ 
ไมตั้งอยูไดแหงเวทนา  คืออยางนี้ ๆ";  และวา  "สัญญา  คืออยางนี้ ๆ,  เหตุใหเกิด 
สัญญา  คือยางนี้ ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหงสัญญา  คืออยางนี้ ๆ";  และวา "สังขาร 
ทั้งหลาย  คืออยางนี้ๆ,  เหตุใหเกิดสังขารทั้งหลาย  คืออยางนี้ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหง 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๓  ทสพลวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๓๕/๖๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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สังขารทั้งหลาย  คืออยางนี้ ๆ";  และวา  "วิญญาณ   คืออยางนี้  ๆ,  เหตุใหเกิดวิญญาณ 
คืออยางนี้ ๆ,  ความไมตั้งอยูไดแหงวิญญาณ  คืออยางนี้ ๆ";  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมีแกบุคคลผูรูอยู  เห็นอยูอยางนี้ ๆ  แล. 

 
(๑)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เมื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  มีอยู ,  

ญาณในความสิ้นไปแหงอาสวะนั้นยอมมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาวญาณแมนั้น 
วาเปนญาณมีที่เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชไมมีที่เขาไปตั้งอาศัยไม. 

 
(๒)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยของญาณใน 

ความสิ้นไป?  คําตอบพึงมีวา  "วิมุตติ  คือธรรมเปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของญาณในความ 
สิ้นไป".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  แมวิมุตติ  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  
หาใชเปนธรรมไมมีที่เขาไปตั้งอาศัยไม. 

 
(๓)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  ก็อะไรเล า   เป นที่ เข าไปอาศัยของวิมุ ตติ?  

คําตอบ  พึงมีวา  "วิราคะ  คือธรรมเปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของวิมุตติ".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรากลาววา  แมวิราคะ  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่ เขาไปตั้ง 
อาศัยไม. 

 
(๔)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  ก็อะไรเล า   เป นที่ เข าไปอาศัยของวิ ราคะ?  

คําตอบ  พึงมีวา  "นิพพิทา  คือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของวิราคะ".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรากลาววา  แมนิพพิทา  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่ เขาไป 
ตั้งอาศัยไม. 
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(๕)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของนิพพิทา?  
คําตอบ  พิงมีวา  "ยถาภูตญาณทัสสทะ  คือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของนิพพิทา". 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  แมยถาภูตทัสสนะ  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  
หาใชเปนธรรมไมมีที่เขาไปตั้งอาศัยไม. 

 
(๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่เขาไปตั้งอาศัยของยถาตภูตญาณ- 

ทัสสนะ?  คําตอบ  พึงมีวา  "สมาธิ  คือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของยถาภูตญาณทัสสนะ". 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววาแมสมาธิ  ก็เปนธรรมมีที่เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปน 
ธรรมไมมีที่เขาไปตั้งอาศัยไม. 

 
 (๗)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของสมาธิ?  

คําตอบ  พึงมีวา  "สุข  คือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของสมาธิ".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรากลาววาแมสุข  ก็เปนธรรมมีที่เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่เขาไปตั้งอาศัยไม. 

 
(๘)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยของสุข?  

คําตอบ  พึงมีวา  "ปสสัทธิ  คือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของสุข".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรากลาววา  แมปสสัทธิ  ก็เปนธรรมมีที่เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่เขาไปตั้ง 
อาศัยไม. 

 
(๙)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของปสสัทธิ?  

คําตอบ  พึงมีวา  "ปติ  คือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของปสสัทธิ".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรากลาววา  แมปติ  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่ เขาไปตั้ง 
อาศัยไม. 
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(๑๐)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยของปติ?  
คําตอบ   พึงม ีว า   "ปราโมทย   คือธรรมเป นที ่เข าไปตั ้งอาศ ัยของป ต ิ".ดูก อนภ ิกษุ 
ทั้งหลาย!  เรากลาววา  แมปราโมทย  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรม 
ไมมีที่เขาไปตั้งอาศัยไม. 

 
 (๑๑)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยของปราโมทย?  

คําตอบ   พึงมีวา  "สัทธา  คือธรรมเปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของปราโมทย ".ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  เรากลาววา  แมสัทธา  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่ 
เขาไปตั้งอาศัยไม. 

 
(๑๒)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยของสัทธา?  

คําตอบ  พึงมีวา "ทุกข  คือธรรมเปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของสัทธา".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรากลาววา  แมทุกข  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่ เขาไปตั้ง 
อาศัยไม. 

 
(๑๓)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยของทุกข?  

คําตอบ  พึงมีวา  "ชาติ   คือธรรมเปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของทุกข".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรากลาววา  แมชาติ   ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่ เขาไปตั้ง 
อาศัยไม. 

 
(๑๔)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยของชาติ?  

คําตอบ  พึงมีวา  "ภพ  คือธรรมเปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของชาติ".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรากลาววา  แมภพ  ก็เปนธรรมมีที่เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่เขาไปตั้งอาศัยไม. 
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(๑๕)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของภพ?  
คําตอบ  พึงมีวา  "อุปาทาน  คือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของภพ".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรากลาววา  แมอุปาทาน  ก็  เปนธรรมมีที่เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่เขาไปตั้ง 
อาศัยไม. 

 
(๑๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่เขาไปตั้งอาศัยของอุปาทาน?  

คําตอบ  พึงมีวา  "ตัณหา  คือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของอุปาทาน".  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  เรากลาววา  แมตัณหา  ก็เปนธรรมมีที่เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไม 
มีที่เขาไปตั้งอาศัยไม. 

 
(๑๗)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของตัณหา?  

คําตอบ  พึงมีวา  "เวทนา  คือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของตัณหา".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรากลาววา  แมเวทนา  ก็เปนธรรมมีที่เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่เขาไปตั้ง 
อาศัยไม. 

 
(๑๘)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของเวทนา?  

คําตอบ  พึงมีวา  "ผัสสะ  คือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของเวทนา".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
เรากลาววา  แมผัสสะ  ก็เปนธรรมมีที่เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่เขาไปตั้ง 
อาศัยไม. 

 
(๑๙)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของผัสสะ?  

คําตอบ  พึงมีวา  "สฬายตนะ  คือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของผัสสะ".  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  เรากลาววา  แมสฬายตนะ  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรม 
ไมมีที่เขาไปตั้งอาศัยไม. 
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(๒๐)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของสฬายตนะ?  
คําตอบ  พึงมีวา  "นามรูป  คือธรรมเปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของสฬายตนะ".  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  เรากลาววา  แมนามรูป  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่ 
เขาไปตั้งอาศัยไม. 

 
(๒๑)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยของนามรูป?  

คําตอบ  พึงมีวา  "วิญญาณ   คือธรรมเปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของนามรูป".  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  เรากลาววา  แมวิญญาณ  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  หาใชเปนธรรมไมมีที่ 
เขาไปตั้งอาศัยไม. 

 
(๒๒)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของวิญญาณ?  

คําตอบ  พึงมีวา  "สังขาร ทั้งหลาย  คือธรรมเปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของวิญญาณ".  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  แมสังขารทั้งหลาย  ก็เปนธรรมมีที่ เขาไปตั้งอาศัย,  หาใช 
เปนธรรมไมมีที่เขาไปตั้งอาศัยไม. 

 
(๒๓)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อะไรเลา  เปนที่ เขาไปตั้ งอาศัยของสังขาร?  

ทั้งหลาย  คําตอบ  พึงมีวา  "อวิชชา คือธรรมเปนที่ เขาไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลาย".  
 [เมื่อนับความสิ้นอาสวะเขาดวย   ก็เปน  ๒๔  พอดี ] 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยเหตุดังกลาวมานี้แล  สังขารทั้งหลาย  ชื่อวามี 

อวิชชาเปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
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วิญญาณ    ชื่อวามี  สังขาร         เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
นามรูป      ชื่อวามี  วิญญาณ    เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
สฬายตนะ  ชื่อวามี  นามรูป      เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ผัสสะ         ชื่อวามี  สฬายตนะ  เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
เวทนา        ชื่อวามี  ผัสสะ         เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ตัณหา        ชื่อวามี  เวทนา       เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
อุปาทาน     ชื่อวามี  ตัณหา        เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ภพ            ชื่อวามี  อุปาทาน      เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ชาติ           ชื่อวามี  ภพ              เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ทุกข           ชื่อวามี  ชาติ            เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
สัทธา         ชื่อวามี  ทุกข            เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ปราโมทย    ชื่อวามี  สัทธา          เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ปติ             ชื่อวามี  ปราโมทย    เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ปสสทธิ      ชื่อวามี  ปติ              เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
สุข             ชื่อวามี  ปสสัทธิ       เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
สมาธิ         ชื่อวามี  สุข              เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ยถาภูตญาณทัสสนะ  ชื่อวามี  สมาธิ  เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
นิพพิทา      ชื่อวามี  ยถาภูตญาณทัสสนะ  เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
วิราคะ        ชื่อวามี  นิพพิทา            เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
วิมุตติ         ชื่อวามี  วิราคะ               เปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ญาณในความสิ้นไป  ชื่อวา  วิมุตติ  เปนที่เขาไปตั้งอาศัย. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนัก  ๆ  ตกลงบนภูเขา,  น้ําฝน 

นั้นไหลไปตามที่ลุม  ยอมทําซอกเขา  ซอกผา  และลําหวยทั้งหลายใหเต็ม;  ครั้นซอกเขา  
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ซอกผา  และลําหวยทั้งหลาย  เต็มแลว  ยอมทําบึงนอยทั้งหลายใหเต็ม;  บึงนอยทั้งหลาย 
เต็มแลว  ยอมทําบึงใหญทั้งหลายใหเต็ม;  บึงใหญทั้งหลายเต็มแลว  ยอมทําแมน้ํานอย 
ทั้ งหลายให เต็ม;  แมน้ํ านอยทั้ งหลายเต็มแลว  ยอมทําแมน้ํ าใหญทั้ งหลายให เต็ม ;  
แมน้ําใหญทั้งหลายเต็มแลว  ยอมทํามหาสมุทรใหเต็ม,  นี้ฉันใด;   
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ีก็ฉันเดียวกันนั้นแล  คือ  สังขารทั้งหลาย  ชื่อวา 
มีอวิชชาเปนที่ เขาไปตั้งอาศัย;  วิญญาณ  ชื่อวามีสังขารเปนที่ เขาไปตั้งอาศัย;  นามรูป 
ชื่อวามีวิญญาณเปนที่ เขาไปตั้งอาศัย;  สฬายตนะ  ชื่อวามีนามรูปเปนที่ เขาไปตั้งอาศัย;  
ผัสสะ  ชื่อวามีสฬายตนะเปนที่เขาไปตั้งอาศัย;  เวทนา  ชื่อวามีผัสสะเปนที่เขาไปตั้งอาศัย;  
ตัณหา  ชื่อวามีสฬายตนะเปนที่ เขาไปตั้งอาศัย;  อุปาทาน   ชื่อวามีตัณหาเขาไปตั้ ง 
อาศัย;  ภพ  ชื่อวามีอุปาทานเปนที่ เขาไปตั้งอาศัย;  ชาติ   ชื่อวามีภพเปนที่ เขาไปตั้ง 
อาศัย;  ทุกข  ชื่อวามีชาติเปนที่เขาไปตั้งอาศัย;  สัทธา  ชื่อวามีทุกขเปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ปราโมทยชื่อวามีสัทธาเปนที่เขาไปตั้งอาศัย;  ปติ  ชื่อวามีปราโมทยเปนที่เขาไปตั้งอาศัย; 
ปสสัทธิ  ชื่อวามีปติ เปนที่ เขาไปตั้งอาศัย;  สุข  ชื่อวามีปสสัทธิเปนที่ เขาไปตั้งอาศัย; 
สมาธิ  ชื่อวามีสุขเปนที่ เขาไปตั้งอาศัย;  ยถาภูตญาณทัสสนะ  ชื่อวามีสมาธิเปนที่ เขาไป 
ตั้งอาศัย;  นิพพิทา  ชื่อวามียถาภูตญาณสัททนะเปนที่ เขาไปตั้งอาศัย;  วิราคะ  ชื่อวามี 
นิพพิทาเปนที่ เขาไปตั้งอาศัย;  วิมุตติ  ชื่อวามีวิราคะเปนที่ เขาไปตั้งอาศัย;  ญาณใน 
ความสิ้นไป  ชื่อวามีวิมุตติเปนที่เขาไปตั้งอาศัย,  ดังนี้  แล. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหง  อาหารของอวิชชา๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ที่สุดในเบ้ืองตนของอวิชชา  ยอมไมปรากฏ;  กอน 

แตนี้  อวิชชามิไดมี;  แตวา  อวิชชาเพิ่งมีตอภายหลัง.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!   
 
 

                                                
๑อวิชชาสูตรที่  ๑  ยมกวรรค  ทสก.อํ.  ๒๔/๑๒๐/๖๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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คํากลาวอยางนี้แหละ  เปนคําที่ใครๆ๑  ควรกลาว  และควรกลาวดวยวา  "อวิชชายอม  
ปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย"  ดังนี้. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมอวิชชานั้น  ก็เปนธรรมชาติมีอาหาร 
หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของอวิชชา?  คําตอบพึงมีวา  
"นิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการเปนอาหารของอวิชชา"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมนิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการ  ก็เปน 

ธรรมชาติมีอาหารหาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของ 
นิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการ?  คําตอบพึงมีวา  "ทุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการ"  ดังนี้ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมทุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการ  ก็เปน 

ธรรมชาติมีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของทุจริต 
ทั้งหลาย  ๓  ประการ?  คําตอบพึงมีวา  "การไมสํารวมอินทรีย"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมการไมสํารวมอินทรีย  ก็เปน 

ธรรมชาติอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหาไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของการ 
ไมสํารวมอินทรีย?  คําตอบพึงมีวา  "ความเปนผูไมมีสติสัมปชัญญะ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมความเปนผูไมมีสติสัมปชัญญะ  ก็เปน 

ธรรมชาติมีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของ 
ความเปนผูไมมีสติสัมปชัญญะ?  คําตอบพึงมีวา  "อโยนิโสมนสิการ"  ดังนี้. 

 

                                                
๑คําวา  วุจฺจติ  คํานี้  เคยแปลกันแตวา  อันตถาคตยอมกลาว  กันจนเปนธรรมเนียมไปเสีย  ในที่นี้  พิจารณา 
ดูแลว  เห็นไดวาควรจะแปลวาใคร  ๆ  ทุกคนที่เปนผูรู  รวมทั้งพระองคเองดวยควรจะกลาว  หาใชเปน 
การผูกขาดเฉพาะไวแตพระองคผูเดียวไม. 
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ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมอโยนิโสมนสิการ  ก็เปนธรรมชาติ 
มีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ ไมมีอาหารไม .  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของอโยนิโสมนสิ  
การ?  คําตอบพึงมีวา  "ความไมมีสัทธา"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมความไมมีสัทธา  ก็เปนธรรมชาติ 

มีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ ไมมีอาหารไม .  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของความไมมี 
สัทธา?  คําตอบพึงมีวา  "การไมไดฟงพระสัทธรรม"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เรากลาวา  ถึงแมการไม ไดฟ งพระสัทธรรม  ก็ เปน 

ธรรมชาติมีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ ไมมีอาหารไม .  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของการ 
ไมไดฟงพระสัทธรรม?  คําตอบพึงมีวา  "การไมคบสัตบุรุษ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้แล  ที่เมื่อการไมคบสัตบุรุษเปน 

ไปบริบูรณแลว  ยอมทําการไมไดฟงพระสัทธรรมใหบริบูรณ;   
 
การไมไดฟงพระสัทธรรมบริบูรณแลว  ยอมทําความไมมีสัทธาให 

บริบูรณ;   
 
ความไมมีสัทธาบริบูรณแลว  ยอมทําอโยนิโสมนสิการใหบริบูรณ;   
 
อโยนิโสมนสิการบริบูรณแลว  ยอมทําความเปนผูไมมีสติสัมปชัญญะ 

ใหบริบูรณ; 
 
ความเปนผูไมมีสติสัมปชัญญะบริบูรณแลว  ยอมทําการไมสํารวม 

อินทรียใหบริบูรณ; 
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การไมสํารวมอินทรียบริบูรณแลว  ยอมทําทุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการ 
ใหบริบูรณ 

 
ทุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการบริบูรณแลว  ยอมทํานิวรณทั้งหลาย  ๕  

ประการใหบริบูรณ; 
 
นิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการบริบูรณแลว  ยอมทําอวิชชาใหบริบูรณ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหารแหงอวิชชานี้  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้  และ 

บริบูรณแลวดวยอาการอยางนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนัก  ๆ  ตกลงบนภูเขา,  น้ําฝน 

นั้นไหลไปตามที่ลุม   ยอมทําซอกเขา  ซอกผา  และลําหวยทั้ งหลายให เต็ม ;  ครั้น  
ซอกเขา  ซอกผา  และลําหวยทั้งหลาย  เต็มแลว  ยอมทําบึงนอยทั้งหลายใหเต็ม;  บึงนอย 
ทั้งหลายเต็มแลว  ยอมทําบึงใหญทั้งหลายใหเต็ม;  บึงใหญทั้งหลายเต็มแลว  ยอมทํา 
แมน้ํานอยทั้งหลายใหเต็ม;  แมน้ํานอยทั้งหลายเต็มแลว  ยอมทําแมน้ําใหญทั้งหลาย 
ใหเต็ม;  แมน้ําใหญทั้งหลายเต็มแลว  ยอมทํามหาสมุทรสาครใหเต็ม.  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  อาหารแหงมหาสมุทรสาครนั้น  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้  และเต็มแลวดวย 
อาการอยางนี้,  นี้ฉันใด; 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ีก็ฉันนั้น  กลาวคือ  การไมคบสัตบุ รุษเปนไป 

บริบูรณแลว  ยอมทําการไมไดฟงพระสัทธรรมใหบริบูรณ ;  การไมไดฟงพระสัทธรรม 
บริบูรณแลว  ยอมทําความไมมีสัทธาใหบริบูรณ;  ความไมมีสัทธาบริบูรณแลว  ยอมทํา 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๖๒๖

อโยนิโสมนสิการใหบริบูรณ ;  อโยนิโสมนสิการบริบูรณแลว  ยอมทําความเปนผูไมมี 
สติสัมปชัญญะใหบริบูรณ ;  ความเปนผูไมมีสติสัมปชัญญะบริบูรณแลว  ยอมทําการไม 
สํารวมอินทรียใหบริบูรณ ;  การไมสํารวมอินทรียบริบูรณแลว  ยอมทําทุจริตทั้งหลาย  
๓  ประการใหบริบูรณ ;  ทุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการบริบูรณแลว  ยอมทํานิวรณทั้ งหลาย  
๕  ประการใหบริบูรณ ;  นิวรณทั้ งหลาย  ๕  ประการบริบูรณแลว  ยอมทําอวิชชาให 
บริบูรณ .  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหารแหงอวิชชานี้  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้  และ 
บริบูรณดวยอาการอยางนี้. 
 

หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็ นว า   ข อความทั้ งหมดนี้ 
ก็มี ลักษณะแหงอิทัปปจจยตา  คือเปนอาการแหงกระแสปฏิจจสมุปบาทของอวิชชาโดยตรง 
เกิดแกอวิชชา  กอนหนาแตอวิชชาจะทําหนาที่ปรุงแตงปฏิจจสมุปบาทสายที่ เปนใหญ   เปน 
ประธาน  ของการเกิดแกงกองทุกข. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหงอาหารของภวตัณหา๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ที่สุดในเบื้องตนของภวตัณหา  ยอมไมปรากฏ;  

กอนแตนี้ภวตัณหามิไดมี;แตวา  ภวตัณหาเพิ่มมีตอภายหลัง.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
คํากลาวอยางนี้แหละเปนคําที่ใครๆ  ควรกลาวและควรกลาวดวยวา  "ภวตัณหายอม 
ปรากฏ   เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เปนปจจัย"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมภวตัณหานั้น  ก็เปนธรรมชาติ 

มีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของภวตัณหา? 
คําตอบพึงมีวา  "อวิชชา  เปนอาหารของภวตัณหา"  ดังนี้. 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒  ยมกวรรค  ทสก.อํ.  ๒๔/๑๒๔/๖๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๖๒๗วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมอวิชชา  ก็ เปนธรรมชาติมีอาหาร 
หาใช เปนธรรมชาติที่ ไมมีอาหารไม .  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของอวิชชา?  คําตอบพึง 
มีวา  "นิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการ  เปนอาหารของอวิชชา"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมนิวรณ ทั้ งหลาย  ๕  ประการ  ก็ เปน 

ธรรมชาติมีอาหาร  หาใช เปนธรรมชาติที่ ไมมีอาหารไม .  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของ 
นิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการ?  คําตอบพึงมีวา  "ทุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการ  ดังนี้. 

 
(คําตอไปนี้ เหมือนกับขอความในหัวขอวา  "ปฏิจจสมุปบาทแห งอาหารของอวิชชา" 

คือหัวขอที่แลวมา  ตั้ งแตคําวา  "ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมทุจริตทั้ งหลาย  ๓  ประการ  ก็ เปน 
ธรรมชาติ มีอาหาร"...ไปจนกระทั่ งถึงคําวา..."การไม สํารวมอินทรียบริบู รณ แลว  ยอมทําทุจริตทั้ งหลาย  
๓  ประการใหบริบูรณ;"  เปนขอความ  ๒๙  บรรทัด  ผูศึกษาพึงเติมเอาเองใหเต็ม) 

 
ทุจริตทั้งหลาย  ๓ ประการบริบูรณแลว ยอมทํานิวรณทั้งหลาย ๕ ประการ 

ใหบริบูรณ; 
 
นิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการบริบูรณแลว  ยอมทําอวิชชาใหบริบูรณ; 
 
อวิชชาบริบูรณแลว  ยอมทําภวตัณหาใหบริบูรณ. 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  อาหารแหงภวตัณหานี้   ยอมมี ไดด วยอาการอยางนี้ 

และบริบูรณแลวดวยอาการอยางนี้. 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เปรียบเหมือนเมื่ อฝนหนัก  ๆ  ตกลงบนภู เขา,  น้ํ าฝน 

นั้นไหลไปตามที่ลุม  ยอมทําซอกเขา  ซอกผา  และลําหวย  ทั้งหลาย  ใหเต็ม;  
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คร้ันซอกเขา  ซอกผา  และลําหวย  ทั้งหลาย  เต็มแลว  (ขอความตอไปนี้เหมือนกับขอความ 
ที่เปนอุปมาในหัวขอวา  "ปฏิจจฯ  แหงอาหารของอวิชชา"  จนกระทั่งถึงคําวา...."ทุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการ 
บริบูรณแลว  ยอมทํานิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการใหบริบูรณ;")  นิวรณทั้งหลาย  ๕  ประการบริบูรณ 
แลว  ยอมทําอวิชชาใหบริบูรณ ;  อวิชชาบริบูรณแลว  ยอมทําภวตัณหาใหบริบูรณ .  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหารแหงภวตัณหานี้  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้  และบริบูรณ 
แลวดวยอาการอยางนี้. 
 

ปฏิจจสมุปบาท  แหง  อาหารของวิชชาและวิมุตติ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  แมวิชชาและวิมุตติ  ก็เปนธรรมชาติ 

มีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของวิชชาและ 
วิมุตติ?  คําตอบพึงมีวา  "โพชฌงคทั้งหลาย  ๗  ประการ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมโพชฌงคทั้งหลาย  ๗  ประการ 

ก็เปนธรรมชาติมีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหาร 
ของโพชฌงคทั้ง  ๗  ประการ?  คําตอบพึงมีวา  "สติปฏฐานทั้งหลาย  ๔  ประการ" 
ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมสติปฏฐานทั้งหลาย  ๔  ประการ  ก็เปน 

ธรรมชาติมีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของ 
สติปฏฐานทั้งหลาย  ๔  ประการ?  คําตอบพึงมีวา  "สุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการ"  ดังนี้. 

 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑-๒  ยมกวรรค  ทสก.อํ.  ๒๔/๑๒๒,๑๒๖/๖๑,๖๒. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๖๒๙วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมสุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการ  ก็เปน 
ธรรมชาติมีอาหารหาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของ 
สุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการ?  คําตอบพึงมีวา  "การสํารวมอินทรีย"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมการสํารวมอินทรีย  ก็เปนธรรมชาติ 

มีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหาไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของการสํารวม 
อินทรีย?  คําตอบพึงมีวา  "ความเปนผูสีสติสัมปชัญญะ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมความเปนผูมีสติสัมปชัญญะ  ก็เปน 

ธรรมชาติมีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหาไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของ 
ความเปนผูมีสติสัมปชัญญะ?  คําตอบพึงมีวา  "โยนิโสมนสิการ"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมโยนิโสมนสิการ  ก็เปนธรรมชาติ 

มีอาหาร  หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของโยนิโสมนสิการ?  
คําตอบพึงมีวา  "สัทธา"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรากลาววา  ถึงแมสัทธา  ก็เปนธรรมชาติมีอาหาร 

หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของสัทธา?  คําตอบพึงมีวา  
"การไดฟงพระสัทธรรม"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ถึงแมการไดฟงพระสัทธรรม  ก็เปนธรรมชาติมีอาหาร 

หาใชเปนธรรมชาติที่ไมมีอาหารไม.  ก็อะไรเลา  เปนอาหารของการไดฟงพระสัทธรรม?  
คําตอบพึงมีวา  "การคบสัปบุรุษ"  ดังนี้. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้แล  ที่เมื่อการคบสัปบุรุษเปนไป 
บริบูรณ แลว  ยอมทําการไดฟ งพระสัทธรรมใหบริบูรณ ;  การไดฟ งพระสัทธรรม 
บริบูรณแลว  ยอมทําสัทธาใหบริบูรณ;  สัทธาบริบูรณแลว  ยอมทําโยนิโสมนสิการให 
บริบูรณ;  โยนิโสมนสิการบริบูรณแลว  ยอมทําความเปนผูมีสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ;  
ความเปนผูมีสติสัมปชัญญะบริบูรณแลว  ยอมทําการสํารวมอินทรียใหบริบูรณ;  การสํารวม 
อินทรียบริบูรณแลว  ยอมทําสุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการใหบริบูรณ ;  สุจริตทั้งหลาย  
๓  ประการบริบูรณแลว  ยอมทําสติปฏฐานทั้งหลาย  ๔  ประการใหบริบูรณ;  สติปฏฐาน 
ทั้งหลาย  ๔  ประการบริบูรณแลว  ยอมทําโพชฌงคทั้งหลาย  ๗  ประการใหบริบูรณ ;  
โพชฌงคทั้ งหลาย  ๗  ประการบริบูรณ แลว  ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ .  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหารแหงวิชชาและวิมุตตินี้  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้  และ 
บริบูรณแลวดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนัก  ๆ   ตกลงบนภูเขา,  น้ําฝนนั้น 

ไหลไปตามที่ลุม  ยอมทําซอกเขา  ซอกผา  และลําหวยทั้งหลายใหเต็ม;  คร้ันซอกเขา 
ซอกผา  และลําหวยทั้งหลาย  เต็มแลว  ยอมทําบึงนอยทั้งหลายใหเต็ม;  บึงนอยทั้งหลาย 
เต็มแลว  ยอมทําบึงใหญทั้งหลายใหเต็ม;  บึงใหญทั้งหลายเต็มแลว  ยอมทําแมน้ํานอย 
ทั้งหลายใหเต็ม;  แมน้ํานอยทั้งหลายเต็มแลว  ยอมทําแมน้ําใหญทั้งหลายใหเต็ม;  แมน้ํา 
ใหญทั้งหลายเต็มแลว  ยอมทํามหาสมุทรสาครใหเต็ม.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อาหาร 
แหงมหาสมุทรสาครนั้น  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้  และเต็มแลวดวยอาการอยางนี้,  
นี้ฉันใด;   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ีก็ฉันนั้น  กลาวคือ  การคบสัปบุรุษบริบูรณแลว 

ยอมทําการไดฟงพระสัทธรรมใหบริบูรณ;  การไดฟงพระสัทธรรมบริบูรณแลว  ยอมทํา 
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สัทธาใหบริบูรณ;  สัทธาบริบูรณแลว  ยอมทําโยนิโสมนสิการใหบริบูรณ;  โยนิโสมนสิการ 
บริบูรณแลว  ยอมทําความเปนผูมีสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ;  ความเปนผูมีสติสัมปชัญญะ 
บริบูรณแลว  ยอมทําการสํารวมอินทรียใหบริบูรณ ;  การสํารวมอินทรียบริบูรณแลว 
ยอมทําสุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการใหบริบูรณ ;  สุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการบริบูรณแลว 
ยอมทําสติปฏฐานทั้งหลาย  ๔  ประการใหบริบูรณ ;  สติปฏฐานทั้งหลาย  ๔  ประการ 
บริบูรณแลว  ยอมทําโพชฌงคทั้งหลาย  ๗  ประการใหบริบูรณ ;  โพชฌงคทั้งหลาย  
๗  ประการบริบูรณแลว  ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ .  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
อาหารแหงวิชชาและวิมุตตนี้  ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้  และบริบูรณแลวดวยอาการ 
อยางนี้,  ดังนี้  แล. 
 

ปฏิจจสมุปบาทแหงวิชชาและวิมุตติ 
(โดยสังเขป)๑ 

กุณฑลิยปริพพาชก  ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ขาพเจาเปนผู 
ชอบเที่ยวไปตามหมูบริษัทในอารามตางๆ.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  เมื่อขาพเจาเสร็จภัตตกิจในเวลาเชา 
แลว  หลังจากเวลาแหงภัตแลว  กิจเปนประจําวันของขาพเจา  คือ  เที่ยวไปจากอารามนั้นสูอารามนี้จาก 
อุทยานนั้นสูอุทยานนี้.  ในที่นั้น  ขาพเจาไดเห็นสมณพราหมณพวกหนึ่งๆ  เปนผูมีการเปลื้องวาทะแกกันและกัน  
วาอยางนี้  ๆ   เปนเครื่องสนุกสนานชอบใจ  (อานิสงส)  ก็มี,  มีการติเตียนกันเมื่อกลาวกถานั้น  ๆ   อยู  เปนเครื่อง 
สนุกสนานชอบใจก็มี  ก็พระสมณะโคดมเลา  เปนผูอยูดวยการมีอะไรเปนเครื่องสนุกสนาน 
ชอบใจ?" 

 
ดูกอนกุณฑลิยะ!  ตถาคตอยูดวยการมีผลแหงวิชชาและวิมุตติ  เปนเครื่อง 

สนุกสนานชอบใจ. 
 
 
 
 

                                                
๑ปพพตวรรค  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๑๐๕/๓๙๔,  ตรัสแกกุณฑลิยปริพพาชก  ที่มิคทายอัญชนวัน. 
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"ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมเหลาไหนเลา  ที่ บุคคลเจริญแลว  กระทําให 
มากแลว  ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ?" 

 
ดูกอนกุณฑลิยะ!  โพชฌงค  ๗  ประการ  แล.... 
 
"ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมเหลาไหนเลา  ที่ บุคคลเจริญแลว  กระทําให 

มากแลว  ยอมทําโพชฌงค  ๗  ประการใหบริบูรณ?" 
 
ดูกอนกุณฑลิยะ!  สติปฏฐาน  ๔  ประการ  แล.... 
 
"ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมเหลาไหนเลา  ที่ บุคคลเจริญแลว  กระทําให 

มากแลว  ยอมทําสติปฏฐาน  ๔  ประการใหบริบูรณ?" 
 
ดูกอนกุณฑลิยะ!  สุจริต  ๓  ประการ  แล.... 
 
"ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมเหลาไหนเลา  ที่ บุคคลเจริญแลว  กระทําให 

มากแลว  ยอมทําสุจริต  ๓  ประการใหบริบูรณ?" 
 
ดูกอนกุณฑลิยะ!  อินทรียสังวรแล  ที่ บุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว 

ยอมทําสุจริต  ๓  ประการใหบริบูรณ. 
 
ดูกอนกุณฑลิยะ!  อินทรียสังวร  ที่ บุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว 

อยางไรเลาจึงจะทําสุจริต  ๓  ประการใหบริบูรณ?  ดูกอนกุณฑลยะ!  ภิกษุในกรณีนี้ 
เห็นรูปที่นาพอใจดวยจักษุแลวยอมไมเพงเล็งดวยความโลภ,  ไมหวังจะเอามาทะนุถนอม, 
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ไมทําราคะใหเกิดขึ้น;  กายของเธอก็คงที่  จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแลว  หลุดพนดีแลวใน 
ภายใน.  อน่ึง  เธอเห็นรูปที่ไมนาพอใจดวยจักษุแลว  ยอมเปนผูไมเงอะงะ,  ไมมีจิต 
ตั้งอยูดวยโทสะ,  มีใจอันความโกรธไมครอบงําแลว,  มีจิตไมมาดรายแลว;  กายของเธอ 
ก็คงที่ จิตก็คงที่   ตั้ งมั่ นดีแลว  หลุดพนดีแลวในภายใน .  (ในกรณี แห งเสียง  กล่ิน   รส 
โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  ก็ตรัสไวมีนัยเดียวกัน). 
 

ดูกอนกุณฑลิยะ!  เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว  เปนผูคงที่  มีจิต 
อันกิเลสไมครอบงําแลว  ไมมีจิตถึงความผิดปรกติแลว  ในรูปท้ังหลายทั้งที่นาพอใจและ 
ไมนาพอใจ;  กายของเธอจึงคงที่จิตของเธอจึงคงที่  เปนจิตตั้งมั่นดีแลว  หลุดพน 
ดีแลวในภายใน.  (ในกรณีแหงเสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ  ก็ตรัสไวมีนัยเดียวกัน). 

 
ดูกอนกุณฑลิยะ!  อินทรียสังวร  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว 

อยางนี้แล  จึงจะทําสุจริต  ๓  ประการใหบริบูรณ. 
 
ดูกอนกุณฑลิยะ!  สุจริต  ๓  ประการ  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว 

อยางไรเลา  จึงจะทําสติปฏฐาน  ๔  ประการใหบริบูรณ?  ดูกอนกุณฑลิยะ!  ภิกษุใน 
กรณีนี้  (๑)  ยอมเจริญกายสุจริตเพ่ือละกายทุจริต,  (๒)  ยอมเจริญวจีสุจริตเพ่ือละ 
วจีทุจริต  (๓)  ยอมเจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริต.  ดูกอนกุณฑลิยะ!  สุจริต  
๓  ประการ  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  อยางนี้แล  จึงจะทําสติปฏฐาน  
๔  ประการใหบริบูรณ 

 
ดูกอนกุณฑลิยะ!  สติปฏฐาน  ๔  ประการ  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําให 

มากแลวอยางไรเลาจึงจะทําโพชฌงค  ๗  ประการใหบริบูรณ?  ดูกอนกุณฑลิยะ!  ภิกษุ 
ในกรณีนี้  (๑)  ยอมเปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยูเปนประจํา  มีความเพียรเผา 
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กิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได,  (๒)  ยอมเปน 
ผู พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั ้งหลายอยู เปนประจํา  ...ฯลฯ...,  (๓)ยอมเปน 
ผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู เปนประจํา  ...ฯลฯ...,  (๔)  ยอมเปนผูพิจารณาเห็น 
ธรรมในธรรมทั้งหลายอยูเปนประจํา  มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึง 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได .  ดูกอนกุณฑลิยะ!  สติปฏฐาน  ๔  ประการ 
อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  อยางนี้แล  จึงจะทําโพชฌงค   ๗  ประการให 
บริบูรณ 
 

ดูกอนกุณฑลิยะ!  โพชฌงค  ๗  ประการ  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําให 
มากแลวอยางไรเลา  จึงจะทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ?  ดูกอนกุณทลิยะ!  ภิกษุ 
ในกรณีนี้  (๑)  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธะ 
นอมไปเพื่ อความปลอยวาง,  (๒)  ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ...ฯลฯ...,  (๓)  
ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค   ...ฯลฯ...,  (๔)  ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค   ...ฯลฯ...,  
 (๕)  ยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  ...ฯลฯ...,  (๖)  ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค  
...ฯลฯ...,(๗)  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัย 
นิโรธะ  นอมไปเพื่อความปลอยวาง.  ดูกอนกุณฑลิยะ!  โพชฌงค  ๗  ประการ  อันบุคคล 
เจริญแลว  กระทําไปมากแลว  อยางนี้แล  จึงจะทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ. 

 
เมื่อพระผู มีพระภาคเจาตรัสดังนี้ แลว  กุณฑลิยปริพพาชกยกยองชมเชยในพระธรรมเทศนา 

แลวแสดงตนเปนอุบาสก  รับนับถือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  เปนสรณะ  จนตลอดชีวิต. 
 

หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็ นว า  ปฏิ จจสมุปบาทสายนี้ 
เปนการแสดงโดยสังเขปเพียงไมกี่อาการ  มี ลําดับคืออินทรีย สังวร  สุจริต   ๓  สติปฏฐาน   ๔   
โพชฌงค   ๗  และวิชชาวิมุตติ   ถึ งกระนั้ นก็พึ งทราบวา  อาจจะขยายออกให มีมากครบทุก 
ประการ  ดังที่ไดแสดงไวแลวในหัวขอเรื่องที่แลวมา. 
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ปฏิจจสมุปบาท  แหง  ปฏิสรณาการ๑ 
 
อุณณาภพราหมณ   ทูลถามวา  "ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  อินทรีย  ๕  อยางเหลานี้ 

มีวิสัยตางกันมีโคจรตางกัน  ไมเสวยโคจรและวิสัยของกันและกัน.  หาอยางคือจักขุนทรีย 
โสตินทรีย  ฆานินทรีย  ชิวหินทรีย  กายินทรีย.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  อะไรเปนปฏิสรณะ(ที่
แลนไปสู)  ของอินทรียเหลานั้น?  อะไรยอมเสวยซึ่งโคจรและวิสัย  ของอินทรียเหลานั้น?" 

ดูกอนพราหมณ!  ...ใจ  เปนปฏิสรณะของอินทรียเหลานั้น;  ใจ  ยอม 
เสวยซ่ึงโคจรและวิสัยของอินทรียเหลานั้น. 

 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  อะไรเปนปฏิสรณะของใจ?" 
ดูกอนพราหมณ!  สติแล  เปนปฏิสรณะของใจ. 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  อะไรเปนปฏิสรณะของสติ?" 
ดูกอนพราหมณ!  วิมุตติแล  เปนปฏิสรณะของสติ. 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  อะไรเปนปฏิสรณะของวิมุตติ?" 
ดูกอนพราหมณ!  นิพพานแล  เปนปฏิสรณะของวิมุตติ. 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  อะไรเปนปฏิสรณะของนิพพาน?" 
ดูกอนพราหมณ!  แลนเตลิดเลยไปเสียแลว,  ไมอาจถือเอาที่สุดแหงปญหา 

เสียแลว;  เพราะวาพรหมจรรย  นั้น  เขาอยูประพฤติกัน  มีนิพพานเปนที่หยั่งลง 
มีนิพพานเปนเบื้องหนา  มีนิพพานเปนที่สุด.. 

 

                                                
๑สูตรที่  ๒  ชราวรรค  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๒๘๘/๙๖๘-๙๗๑. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๖๓๖

หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็ นว า   ส่ิ งที่ ค วรสั งเกตใน 
สูตรนี้   คือคําวาปฏิสรณะ  ซึ่งตามธรรมดาเราแปลกันวา  ที่พึ่ งอาศัย  เชนคําวา  กมฺมปฏิสรโณ 
ซึ่งแปลวา  มีกรรมเปนที่พึงอาศัย  สวนในกรณีนี้   หมายถึงที่ เปนที่แลนไปสู   ของมโนเปนตน,  
ขอใหถือ เอาความตามที่มีอยู ในวงเล็บนั้น .  อีกอยางหนึ่ ง  ขอความในสูตรนี้   กลาวไดวา 
ได เปนที่ แสดงให เห็นหลักธรรมที่ แปลกเปนพิ เศษ   อีกแนวหนึ่ ง   ซึ่ งไมคอยจะไดผานการ 
ได ยิน ไดฟ งกันนั ก   กลาวคือ   อินทรีย แลน ไปสู ใจ ,  ใจแลน ไปสู สติ ,  สติแลน ไปสู วิ มุ ตติ ,  
วิมุตติแลนไปสูนิพพาน,  ซึ่งถาเขาใจกันดีแลว  จะมีประโยชนเปนอันมาก. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหง  สัจจานุโพธ  และผลถัดไป๑ 

 
กาปทิกมาณพผูภารทวาชโคตร  ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  "...พระโคดมผู เจริญ!  

สัจจานุโพธ  (การรูตามซึ่งสัจจธรรม)  ยอมมีไดดวยเหตุเพียงเทาไร?  บุคคลยอมรูตามซึ่ง 
สัจจธรรมไดดวยเหตุเพียงเทาไร?  พวกเราถามซึ่งการรูตามซึ่งสัจจธรรมกะพระโคดม 
ผูเจริญแลวละ"  ดังนี้.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสตอบแกมาณพนั้น  ดวยขอความตอไปขางลางนี้วา  :- 

 
ดูกอนภารทวาชะ!  ไดยินวา  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ไดเขาไปอาศัยอยูในบาน 

หรือในนิคมแห งใดแห งหนึ่ ง .  คหบดีหรือคหบดี บุตร  ได เข าไปใกลภิ กษุนั้ นแล ว 
ใครครวญดูอยูในใจเกี่ยวกับธรรม  ๓  ประการ  คือธรรมเปนที่ตั้งแหงโลภะ  ธรรมเปนที่ 
ตั้งแหงโทสะ  ธรรมเปนที่ตั้งแหงโมหะ  ทั้งหลาย  (โดยนัยเปนตนวา)  "ทานผูมีอายุผูนี้ 
จะมีธรรมอันเปนที่ตั้งแหงโลภะหรือไมหนอ  อันเปนธรรมที่ เมื่อครอบงําจิตของทานแลว  
จะทําใหทานเปนบุคคลที่เมื่อไมรูก็กลาววารู  เมื่อไมเห็นก็กลาววาเห็น  หรือวาจะชักชวน 
ผูอื่นในธรรมอันเปนไปเพื่อความทุกข  ไมเปนประโยชนเกื้อกูล  แกสัตวทั้งหลายเหลาอื่น 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่   ๕  พราหมณวรรค  ม.ม.  ๑๓/๖๐๒/๖๕๗,  ตรัสแกกาปทิกมาณพ   ที่พราหมณคามชื่อโอปาสาทะ 
ในหมูชนชาวโกศล. 
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๖๓๗วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

ตลอดกาลนาน"  ดังนี้;  เมื่อเขาใครครวญดูอยูในใจซึ่งภิกษุนั้น  ก็รูวา  "ธรรมเปนที่ตั้ง 
แหงโลภะชนิดนั้นมิไดมีแกทานผูมีอายุนี้,  อน่ึง  กายสมาจาร  วีสมาจาร  ของทานผูมี 
อายุผูนี้  ก็เปนไปในลักษณะแหงสมาจารของบุคคลผูไมโลภแลว,  อน่ึง  ทานผูมีอายุนี้ 
แสดงซึ่งธรรมใด  ธรรมนั้นเปนธรรมท่ีลึก  เห็นไดยาก  รูตามไดยาก  เปนธรรมท่ีรํางับ 
ประณีต  ไมเปนวิสัยท่ีจะหยั่งลงงายแหงความตรึก  เปนธรรมละเอียดออน  รูไดเฉพาะ 
บัณฑิตวิสัย,  ธรรมนั้น   มิใชธรรมที่คนผูมีความโลภ   จะแสดงใหถูกตองได "ดังนี้ .  
เมื่อเขาใครครวญดูอยูซึ่งภิกษุนั้น  ยอมเล็งเห็นวา  เปนผูบริสุทธิ์จากธรรมอันเปนที่ตั้งแหง 
โลภะ.  ตอแตนั้น  เขาจะพิจารณาใครครวญภิกษุนั้นใหยิ่งขึ้นไป  ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ 
ตั้ งแหงโทสะ...  ในธรรมทั้ งหลายอันเปนที่ตั้ งแหงโมหะ ...  (ก็ได เห็นประจักษ ในลักษณะ 
อยางเดียวกันกับในกรณีแหงโลภะ  ตรงเปนอันเดียวกันทุกตัวอักษร  ไปจนถึงคําวา  "เมื่อเขาใครครวญ 
ดูอยูซึ่งภิกษุนี้  ยอมเล็งเห็นวา  เปนผูบริสุทธิ์จากธรรมเปนที่ตั้งแหงโมหะ").  ลําดับน้ัน  เขา  (๑)ปลูกฝง
ศรัทธาลงไปในภิกษุนั้ น  ครั้นมีสัทธาเกิดแลว  (๒)  ยอมเข าไปหา  ครั้นเขาไปหา 
แลว (๓)  ยอมเขาไปนั่งใกล  ครั้นเขาไปนั่งใกลแลว(๔)  ยอมเง่ียโสตลง  ครั้นเงี่ยโสต 
ลง(๕)  ยอมฟงซ่ึงธรรม  ครั้งฟงซึ่งธรรมแลว  (๖)  ยอมทรงไวซึ่งธรรม  (๗)  ยอมใคร  
ครวญซึ่งเนื้อความแหงธรรมทั้งหลาย  อันตนทรงไวแลว  เมื่อใครครวญซึ่งเนื้อความ 
แหงธรรมอยู  (๘)  ธรรมทั้งหลายยอมทนตอความเพงพินิจ,  เมื่อการทนตอการเพิ่ง 
พินิจของธรรมมีอยู  (๙)  ฉันทะยอมเกิดขึ้น  ผูมีฉันทะเกิดขึ้นแลว  (๑๐)  ยอมมีอุสสาหะ 
ครั้นมีอุสสาหะแลว  (๑๑)  ยอมพิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม  ครั้นมีความสมดุลย 
แหงธรรมแลว  (๑๒)  ธรรมเปนเครื่องตั้งมั่น  ยอมตั้งมั่น ;  เขาผูมีตนสงไปแลว 
อยางนี้อยู ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปรมัตถสัจจะ  ดวย(นาม)กายดวย,  ยอมแทงตลอด 
ซ่ึงธรรมนั้นแลวเห็นอยูดวยปญญาดวย.  ดูกอนภารทวาชะ!  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล 
สัจจานุโพธ(การรูตามซึ่งสัจจธรรม)  ยอมมีได,  บุคคลยอมรูตามซ่ึงสัจจธรรมได  ดวย 
เหตุเพียงเทานี้,  พวกเราบัญญัติซึ่งสัจจานุโพธ  ดวยเหตุเพียงเทานี้;  แตวา  สัจจานุปตติ 
 (การบรรลุซ่ึงสัจจธรรม)  ยังมิไดมี  ดังนี้. 
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"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ถาสัจจานุโพธ  มีไดดวยเหตุเพียงเทานี้,  บุคคลยอม 
รูตามซึ่งสัจจธรรมได  ดวยเหตุเพียงเทานี้,  และพวกเราก็หวังไดซึ่งสัจจธรรม  ดวยเหตุ 
เพียงเทานี้  ดังนี้แลว  ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  สัจจานุปตติ  (การบรรลุซึ่งสัจจธรรม)  จะมี 
ไดดวยเหตุเพียงเทาไรเลา?บุคคลจะบรรลุซึ่งสัจจธรรมไดดวยเหตุเพียงเทาไรเลา?  และ 
พวกเราถามซึ่งสัจจานุปตติ  กะพระโคดมผูเจริญแลวละ" 

 
ดูกอนภารทวาชะ!  การเสพคบ  การทําใหเจริญ  การกระทําใหมาก  ซ่ึง 

ธรรมทั้งหลายเหลานั้นแหละ  เปนตัวสัจจานุปตติ;  ดูกอนภารทวาชะ!  สัจจานุ- 
ปตติ  ยอมมีไดดวยเหตุเพียงเทานั้นแหละ,  บุคคลยอมบรรลุซึ่งสัจจธรรม  ดวยเหตุเพียง 
เทานี้แหละ,  และพวกเราก็บัญญัติซึ่งสัจจานุปตติ  ดวยเหตุเพียงเทานี้แหละ. 

 
(๑)"ขาแตพระโคดมผู เจริญ !...(ถาเปนดั งนี้ แลว)ธรรมชื่ออะไรเลา  เปน 

ธรรมมีอุปการะมากแกสัจจานุปตติ?  พวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกสัจจานุปตติ 
กะพระโคดมผูเจริญแลวละ". 

 
ดูกอนภารทวาชะ!  ธรรมเครื่องตั้ งมั่น (ปธาน) เปนธรรมมีอุปการะ 

มากแกสัจจานุปตติ  :  ถาบุคคลไมตั้งไวซึ่งธรรมเปนเครื่องตั้งมั่น (ปธาน) แลวไซร  เขา 
ก็ไมพึงบรรลุซึ่งสัจจธรรม.  เพราะเหตุที่ เขาตั้งไวซึ่งธรรมเปนเครื่องตั้งมั่น  เขาจึงบรรลุซึ่ง 
สัจจธรรม;  เพราะเหตุนั้นธรรมเปนเครื่องตั้งมั่น  จึงชื่อวาเปนธรรมมีอุปการะมากแก 
สัจจานุปตติ. 

 
(๒)  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมชื่ออะไรเลา  เปนธรรมมีอุปการะมากแก 

ธรรมเปนเครื่องตั้งมั่น?  พวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกธรรมเปนเครื่องตั้งมั่น 
กะพระโคดมผูเจริญแลวละ". 
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ดูกอนภารทวาชะ!  การพิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม  (ตุลนา)  เปน 
ธรรมมีอุปการะมากแกธรรมเปนเครื่องตั้งมั่น  :  ถาบุคคลไมพึงพบซึ่งความสมดุลยแหง 
ธรรมนั้นแลวไซร  ธรรมเปนเครื่องตั้งมั่นก็ไมพึงตั้งมั่น.  เพราะเหตุที่ เขาพบซึ่งความ 
สมดุลย แห งธรรม   ธรรมเป นเครื ่องตั ้งมั ่น   จึงตั ้ง ;  เพราะเหต ุนั ้น   การพ ิจารณา 
หาความสมดุลยแหงธรรม  จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกธรรมเปนเครื่องตั้งมั่น. 

 
(๓)  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมชื่อไรเลา  เปนธรรมมีอุปการะมากแก 

การพิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม?  พวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกการพิจารณา 
หาความสมดุลยแหงธรรมกะพระโคดมผูเจริญแลวละ". 

 
ดูกอนภารทวาชะ!  อุสสาหะ  เปน  ธรรมมีอุปการะมากแกการพิจารณาหา 

ความสมดุลยแหงธรรม  :  ถาบุคคลไมพึงมีอุสสาหะแลวไซร  ก็ไมพึงพบซึ่งความสมดุลย 
แหงธรรม.  เพราะเหตุที่ เขามีอุสสาหะ  เขาจึงพบความสมดุลยแหงธรรม;  เพราะเหตุนั้น 
อุสสาหะ  จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการพิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม. 

 
 (๔)  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมช่ือไรเลา  เปนธรรมมีอุปการะมาก 

แกอุสสาหะ?  พวกเราถามซึ่ งธรรมมีอุปการะแกอุสสาหะ   กะพระโคดมผู เจริญ 
แลวละ". 

 
ดูกอนภารทวาชะ!  ฉันทะ  เปน  ธรรมมีอุปการะมากแกอุสสาหะ  :  ถาบุคคล 

ไมพึงยังฉันทะใหเกิดแลวไซร  ก็ไมพึงมีอุสสาหะ.  เพราะเหตุที่ฉันทะเกิดขึ้น  เขาจึงมี 
อุสสาหะ;  เพราะเหตุนั้น  ฉันทะจึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกอุสสาหะ. 
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(๕)  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ !  ก็ธรรมชื่อไรเลา  เปนธรรมมีอุปการะมาก 
แกฉันทะ?  พวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกฉันทะ  กะพระโคดมผูเจริญแลวละ".  

 
ดูกอนภารทวาชะ!  ความที่ธรรมทั้งหลายทนไดตอการเพงพินิจ  (ธมฺม- 

นิชฺฌานกฺขนฺติ)  เปนธรรมมีอุปการะมากแกฉันทะ  :  ถาธรรมทั้งหลายไมพึงทนตอการ 
เพงพินิจแลวไซร  ฉันทะก็ไมพึงเกิด.  เพราะเหตุที่ธรรมท้ังหลายทนตอการเพงพินิจ  ฉันทะ 
จึงเกิด;  เพราะเหตุนั้น  ความที่ธรรมทั้งหลายทนตอการเพงพินิจ  จึงเปนธรรมมีอุปการะ 
มากแกฉันทะ. 

 
 (๖)  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมชื่ออะไรเลา  เปนธรรมมีอุปการะมาก 

แกความที่ธรรมทั้งหลายทนตอการเพงพินิจ?  พวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกความ 
ที่ธรรมทั้งหลายทนตอการเพงพินิจ  กะพระโคดมผูเจริญแลวละ". 

 
ดูกอนภารทวาชะ!  ความเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ  (อตฺถุปปริกฺขา)  เปน 

ธรรมมีอุปการะมากแกความที่ธรรมทั้งหลายทนตอการเพงพินิจ  :  ถาบุคคลไมเขาไป 
ใครครวญซึ่งอรรถะแลวไซร  ธรรมทั้งหลายก็ไมพึงทนตอการเพงพินิจ.  เพราะเหตุที่ บุคคล 
เขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ  ธรรมทั้งหลายจึงทนตอการเพงพินิจ;  เพราะเหตุนั้นการเขาไป 
ใครครวญซึ่งอรรถะ  จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกความที่ธรรม  ท.  ทนตอการเพงพินิจ. 

 
 (๗)  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ !  ก็ธรรมชื่อไรเลา  เปนธรรมมีอุปการะมาก 

แกความเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ?  พวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกความเขาไป 
ใครครวญซึ่งอรรถะ  กะพระ-  โคดมผูเจริญแลวละ". 
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ดูกอนภารทวาชะ!  การทรงไวซ่ึงธรรม  (ธมฺมธารณา)  เปนธรรมมีอุปการะ 
มากแกความเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ.  ถาบุคคลไมทรงไวซึ่งธรรมะแลวไซร  เขา 
ก็ไมอาจเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ  เพราะเหตุที่เขาทรงธรรมไวได  เขาจึงเขาไปใครครวญ 
ซึ่งอรรถะได.  เพราะเหตุนั้น  การทรงไวซึ่งธรรม  จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกความ 
เขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ. 

 
(๘)  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมชื่อไรเลา  เปนธรรมมีอุปการะมาก 

แกการทรงไวซึ่งธรรม?  พวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกการทรงไว  ซึ่งธรรม 
กะพระโคดมผูเจริญแลวละ". 

 
ดูกอนภารทวาชะ!  การฟงซ่ึงธรรม  (ธมฺมสฺสวน)  เปนธรรมมีอุปการะมาก 

แกการทรงไวซ่ึงธรรม.  ถาบุคคลไมพึงฟงซึ่งธรรมแลวไซร  เขาก็ไมพึงทรงธรรมไวได 
เพราะเหตุที่ เขาฟงธรรมซึ่งธรรม  เขาจึงทรงธรรมไวได.  เพราะเหตุนั้น  การฟงซึ่งธรรม 
จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการทรงไวซึ่งธรรม. 

 
 (๙)  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมชื่อไรเลา  เปนธรรมมีอุปการะมาก 

แกการฟงซึ่ง  ธรรม?  พวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกการฟงซึ่งธรรม  กะพระโคดม 
ผูเจริญแลวละ". 

 
ดูกอนภารทวาชะ!  การเง่ียลงซ่ึงโสตะ  (โสตาวธาน)  เปนธรรมมีอุปการะ 

มากแกการฟงซ่ึงธรรม.  ถาบุคคลไมเงี่ยลงซึ่งโสตะแลวไซร  เขาก็ไมพึงฟงซึ่งธรรมได 
เพราะเหตุที่ เขาเงี่ยลงซึ่งโสตะ  เขาจึงฟงซึ่งธรรมได.  เพราะเหตุนั้น  การเงี่ยลงซึ่งโสตะ 
จึงเปนธรรมมีอุปการะมากแกการฟงซึ่งธรรม. 
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(๑๐)  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมชื่ออะไรเลา  เปนธรรมมีอุปการะมาก 
แกการเงี่ยลงซึ่งโสตะ?  พวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกการเงี่ยลงซึ่งโสตะ 
กะพระโคดมผูเจริญแลวละ". 

 
ดูกอนภารทวาชะ!  การเขาไปนั่งใกล  (ปยิรุปาสนา)  เปนธรรมมีอุปการะ 

มากแกการเงี่ยลงซ่ึงโสตะ.  ถาบุคคลไมพึงเขาไปนั่งใกลแลวไซร  เขาก็ไมพึงเงี่ยลงซึ่ง 
โสตะ  เพราะเหตุที่ เขาเขาไปนั่ งใกล   เขาจึงเงี่ยลงซึ่งโสตะได   เพราะเหตุนั้น  การเขาไป 
นั่งใกล  จึงเปนธรรมมีอุปการะมากกวาการเงี่ยลงซึ่งโสตะ. 

 
 (๑๑)  "ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมช่ือไรเลา  เปนธรรมมีอุปการะมาก 

แกการเขาไปนั่งใกล?  พวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกล  กะพระโคดม 
ผูเจริญแลวละ". 

 
ดูกอนภารทวาชะ!  การเขาไปหา  (อุปสงฺกมน)  เปนธรรมมีอุปการะมาก 

แกการเขาไปนั่ งใกล .  ถาบุคคลไม เขาไปหาแลวไซร  เขาก็ ไมพึ งเขาไปนั่ งใกล ได 
เพราะเหตุที่ เขาเขาไปหา  เขาจึงเขาไปนั่งใกลได .  เพราะเหตุนั้น  การเขาไปหาจึงเปน 
ธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกล. 

 
(๑๒)  “ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ก็ธรรมชื่อไรเลา  เปนธรรมมีอุปการะมากแกการ 

เขาไปหา.?   พวกเราถามซึ่งธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปหา  กะพระโคดมผูเจริญแลวละ” . 
 
ดูกอนภารทวาชะ!  สัทธา  เปน  ธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปหา.  ถา 

สัทธาไมพึงเกิดแลวไซร  เขาก็จะไมเขาไปหา  เพราะเหตุที่สัทธาเกิดขึ้น    เขาจึงเขาไปหา 
เพราะเหตุนั้น  สัทธาจึงเปนธรรมมีอุปการระมากแกการเขาไปหา. 
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"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ขาพเจาไดทูลถามพระสมณโคดมดวยเรื่องสัจจานุ- 
รักขณา  ...ดวยเรื่องสัจจานุโพธ  ...ดวยเรื่องสัจจานุปตติ  ...และเรื่องใด  ๆ  ดังที่กลาว 
แลวนั้นก็ตาม  พระโคดมผูเจริญไดพยากรณซึ่งเรื่องนั้น  ๆ  นั่นเทียว.  ก็คําพยากรณนั้น 
เปนที่ชอบใจดวย  เหมาะสมดวย  แกพวกขาพระองคทั้งหลาย  ขาพระองคทั้งหลายพอใจ 
ดวยคําพยากรณนั้น.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ในกาลกอนแตนี้  พวกขาพระองครูสึกวา 
จะเอาอะไรกะมันกะพวกสมณะหัวโลนทั้งหลาย  ซึ่งเปนเชื้อไพรกุฎมพีกัณหโคตร  เกิดแต 
เทาแหงพรหม  (วรรณศทร)  อะไรกะมันที่จะเปนผูรูธรรมได.  บัดนี้  พระโคดมผูเจริญไดทํา 
ความรักของสมณะใหเกิดแลวในสมณะทั้งหลาย  ทําความเลื่อมใสในสมณะใหเกิดแลวในสมณะ 
ทั้งหลาย  ทําความเคารพในสมณะใหเกิดขึ้นแลวในสมณะทั้งหลาย.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  
วิเศษนัก  พระเจาขา  วิเศษนัก  พระเจาขา  พระโคดมผู เจริญ!  เปรียบเหมือนบุคคลหงาย 
ของที่คว่ําอยู  หรือวาเปดของที่ปดอยู  หรือวาบอกหนทางใหแกบุคคลที่หลงทาง  หรือวา 
จุดประทีปอันโพลงขึ้นดวยน้ํามันไวในที่มืด  ดวยความหวังวา  ผูมีจักษุทั้งหลายจัดไดเห็นรูป 
ทั้งหลาย  ฉันใด;  ธรรมอันพระผูมีพระภาคประกาศแลว  โดยปริยายเปนอเนก  ก็ฉันนั้น.  
ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคขอถึงซึ่งพระผูมีพระภาคดวย  ซึ่งพระธรรมดวย  ซึ่ง 
พระสงฆดวยวาเปนสรณะ.  ขอพระผูมีพระภาคเจา  จงทรงถือวา  ขาพระองคเปนอุบาสก 
ผูถึงสรณะแลวจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป  จนตลอดชีวิต",  ดังนี้  แล.   

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็ นวา   ลักษณะของสิ่ งที่ 

เรียกวาปฏิจจสมุปบาท  อาจจะมีไดในแบบตาง  ๆ  กัน  ดังเชนในสูตรนี้   แสดงลักษณะแหง  
ปฏิจจสมุปบาท  ของการบรรลุธรรม  เชนเดียวกับขอความในเรื่องที่แลวมา  โดยหัวขอวา  
"ปฏิจจสมุปบาท  ที่ยิ่งกวาปฏิจจสมุปบาท"  ควรแกการสนใจ.  
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ปฏิจจสมุปบาทแหงการอยู 
ดวยความประมาทของอริยสาวก๑ 

 
พระเจานันทิยสักกะ  ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาแตพระองคผู เจริญ!  โสตาปตติ- 

ยังคะทั้งหลาย  ๔  ประการ  ของอริยสาวกใด  ยอมไมมีเสียเลยโดยประการทั้งปวง;  อริยสาวก 
นั้นหรือหนอที่พระองคตรัสวา  เปนผูอยูดวยความประมาท?" 

 
ดูกอนนันทิยะ!  โสตาปตติยังคะทั้ งหลาย  ๔  ประการ  ของบุคคลใด  ยอม 

ไมมี เลยโดยประการทั้งปวง  เราเรียกบุคคลนั้นวา  เปนคนนอกวง  ตั้ งอยู ในฝาย 
แหงปุถุชน. 

 
ดูกอนนันทิยะ!  อริยสาวก  เปนผูอยูดวยความประมาท  และเปนผูอยูดวย 

ความไมประมาท  มีอยูอยางไรนั้น  เราจักแสดงแกเธอ  เธอจงฟงใหสําเร็จประโยชน.... 
 
ดูกอนนันทิยะ!  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   เปนผูประกอบพรอมแลวดวย 

พุทธอเวจจัปปสาทะ  (ความเลื่อมใสในพระพุทธเจาอยางไมหวั่นไหวอีกตอไป)  ดังนี้วา  
"แมเพราะเหตุอยางนี้  ๆ  พระผูมีพระภาคเจานั้น  เปนผูไกลจากกิเลส  ตรัสรูชอบไดโดย 
พระองคเอง  เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เปนผู ไปแลวดวยดี  เปนผู รูโลกอยาง 
แจมแจง  เปนผูสามารถฝกบุรุษท่ีสมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา  เปนครูผูสอนของเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย  เปนผูรูผูตื่นผูเบิกบาน  เปนผูมีความจําเริญจําแนกธรรมสั่งสอนสัตว". 
อริยสาวกนั้น  ยินดีอยูแตในธรรมเพียงเทานั้น  ไมพยายามใหยิ่งขึ้นไปเพื่อปวิเวกใน 
กลางวัน   เพ่ือปฏิสัลลาณะในกลางคืน. 
 
 
 

                                                
๑มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๐๐/๑๖๐๐-๒,  ตรัสแกพระเจานันทิยสักกะ  ที่นิโครธาราม. 
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เมื่ออริยสาวกนั้น  เปนผูประมาทแลวอยางนี้อยู,  ปราโมทยยอมไมมี; 
เมื่อปราโมทยไมมี,  ปติก็ไมมี   (ปามุชฺเช  อสติ  ปติ  น  โหติ); 
เมื่อปติไมมี,  ปสสัทธิก็ไมมี   (ปติยา  อสติ  ปสฺสทฺธิยา  น  โหติ); 
เมื่อปสสัทธิไมมี,  ยอมอยูเปนทุกข   (ปสฺสทฺธิยา  อสติ  ทุกฺขํ  วิหรติ); 
ผูมีทุกข  จิตยอมไมตั้งมั่น   (ทุกฺขิโน  จิตฺตํ  น  สมาธิยติ); 
เมื่อจิตไมตั้งมั่น,  ธรรมทั้งหลายยอมไมปรากฏ  (อสมาหิเต  จิตฺเต  ธมฺมา  

น  ปาติภวนฺติ); 
 
เพราะธรรมทั้งหลายไมปรากฏ  อริยสาวกนั้นยอมถึงซึ่งการถูกนับวา  เปน 

ผูอยูดวยความประมาท. 
 
(ในกรณีแหงโสตาปตติยังคะที่สอง  คือธัมมอเวจจัปปสาทะ  (ความเลื่อมใสในพระธรรม 

อยางไมหวั่นไหวอีกตอไป)  ก็ดี,  ที่สาม  คือสังฆอเวจจัปปสาทะ  (ความเลื่อมใสในพระสงฆอยางไมหวั่นไหว 
อีกตอไป)  ก็ดี,  ที่ส่ี  คืออริยกันตศีล  (ศีลที่พระอริยเจาพอใจก็ดี  ไดตรัสไวมีนัยะอยางเดียวกัน). 

 
ดูกอนนันทิยะ!  อยางนี้แล  อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาท. 
 
(สําหรับอริยสาวกผูอยูดวยความไมประมาทนั้น  ไดทรงแสดงไวโดยปฏิปกขนัย  ผูศึกษาพึง 

เทียบเคียงเอาเอง). 
 

หมายเหตุผูรวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวานันทิยสักกะไดใชคําวา 
อริยสาวก  แกผูไมประกอบดวยโสตาปตติยังคะสี่  ซึ่งเปนการผิดหลักธรรมตามที่ถือกันอยู 
ในธรรมวินัยนี้ .  สวนพระพุทธองคไดทรงแยกบุคคลชนิดนั้น  ออกไปจากวงของอริยสาวก 
และยังไดตรัสตอไปวา  แมเปนอริยบุคคลที่หนึ่ ง  คือพระโสดาบันแลว  ถาไมพยายามสืบ 
ตอในการบรรลุธรรมใหสูงขึ้นไป  จนกวาจะถึงความเปนพระอรหันตเสียกอน  ก็ยังตกอยูใน 
ฐานะแหงบุคคลผูอยูดวยความประมาทอยูนั่นเอง.  ส่ิงที่นาสนใจในสูตรนี้อีกอยางหนึ่งก็คือ 
ไดตรัสปวิเวกวาเปนส่ิงที่ เปนไปในกลางวัน  และปฏิสัลลาณะวาเปนส่ิงที่ เปนไปในกลางคืน 
เปนส่ิงที่ยังเขาใจไดยากอยู  ของฝากผูรูไวพิจารณาดวย.  อนึ่ง  ขอความนี้แสดงใหเห็นวา 
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ส่ิงที่ เรียกวาปฏิจจสมุปบาทมีอยูหลายนัย  ไมจําเปนตองขึ้นตนดวยคําวา  "อวิชฺชาปจฺจยา  
ส ง ฺข า ร า ...ฯ ล ฯ ..."เส ม อ ไป   ด ัง เช น ใน ส ูต รนี ้เป น ต ัว อ ย า ง   ซึ ่ง ไ ด แ ส ด งอ า ก า ร แ ห ง 
อิทัปปจจยตาสําหรับความเปนผูอยูดวยความประมาท  ไวอยางชัดแจงแลว. 

   
ปฏิจจสมุปบาท  แหงการขาดที่อิงอาศัย 

สําหรับวิมุตติญาณทัสสนะ๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อทุศีล  มีศีลอันวิบัติแลว,  อวิปปฏิสาร  (ความไม 

รอนใจ)  ก็ขาดที่ตั้งอาศัย; 
 
เมื่ออวิปปฏิสารไมมี,  ความปราโมทยของผูมีอวิปปฏิสารอันวิบัติแลว  ก็ขาด 

ที่ตั้งอาศัย; 
 
เมื่อความปราโมทยไมมี,  ปติของผูมีความปราโมทยอันวิบัติแลว  ก็ขาดที่ 

ตั้งอาศัย; 
 
เมื่อปติไมมี,  ปสสัทธิ  ของผูมีปติอันวิบัติแลว  ก็ขาดที่ตั้งอาศัย; 
 
 
 
 

                                                
๑เอกาทสก .อฺ .  ๒๔/๓๓๘/๒๑๐;  และในที่ อื่ น ๆ   อี กห ลายสู ต ร   (ปฺ จก .อํ .๒๒/๒๑/๒๔;  ทสก .อํ .๒๔/  
๔/๓;ฯลฯ)  อันมีทั้ งที่ เปนพุทธภาษิตและสารีปุตตเถรภาษิตเปนตน   :  ที่ เปนพุทธภาษิตไดตรัสไว 
โดยยอกวาสูตรขางบนนี้ ;  ที่ เปนเถรภาษิตไดกลาวไวโดยพิสดารอยางสูตรขางบนนี้ก็ มี   ยอกวาก็มี ,  
ซึ่งลวนแตกลาวไวโดยนัยะเดียวกับที่ทรงแสดงทุกประการ;  ตางกันแตอาลปนะที่ใชเรียกภิกษุทั้งหลาย 
เท านั ้น ;  กลาวค ือที ่เป นพ ุทธภาษ ิตทรงใช ว า   "ด ูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !"  ที ่เป น เถรภาษ ิตท านใช ว า  
"ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!". 
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เมื่อปสสัทธิไมมี,  สุข  ของผูมีปสสัทธิอันวิบัติแลว  ก็ขาดที่ตั้งอาศัย; 
 
เมื่อสุขไมมี,  สัมมาสมาธิ  ของผูมีสุขอันวิบัติแลว  ก็ขาดที่ตั้งอาศัย; 
 
เมื่อสัมมาสมาธิไมมี,  ยถาภูตญาณทัสสนะ  ของผูมีสัมมาสมาธิอันวิบัติแลว 

ก็ขาดที่ตั้งอาศัย; 
 
เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี,  นิพพิทาของผูมียถาภูตญาณทัสสนะอันวิบัติแลว 

ก็ขาดที่ตั้งอาศัย; 
 
เมื่อนิพพิทาไมมี,  วิราคะ  ของผูมีนิพพิทาอันวิบัติแลว  ก็ขาดที่ตั้งอาศัย; 
 
เมื่อวิราคะไมมี,  วิมุตติญาณทัสสนะ  ของผูมีวิราคะอันวิบัติแลว  ก็ขาดที่ 

ตั้งอาศัย; 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนตนไม  ซึ่งมีกิ่งและใบอันวิบัติแลว 

สะเก็ดเปลือกนอกของมันก็ไมบริบูรณ  เปลือกชั้นในก็ไมบริบูรณ  กระพี้ก็ไมบริบูรณ 
แกนก็ไมบริบูรณดวย,  นี้ฉันใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อทุศีล  มีศีลอันวิบัติแลว 
อว ิป ปฏ ิส า ร   ก ็ข าดที ่อ าศ ัย ;  ...ฯล ฯ ...  ...ฯล ฯ ...  เมื ่อ ว ิร าค ะ ไม ม ี  ว ิม ุต ต ิ- 
ญาณทัสสนะของผูมีวิราคะอันวิบัติแลว  ก็ขาดที่ตั้งอาศัย;  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
 

(ตอไปนี้  มีขอความที่ทรงแสดงโดยปฏิปกขนัย  คือเปนเรื่องของฝายที่มีศีลสมบูรณ  มีที่ตั้ง 
อาศัยสมบูรณ   มีผลตรงกันขามจากฝายทุศีล  จนตลอดสาย  โดยทํานองเดียวกัน  หากแตเปนปฏิปกขนัย 
คือตรงกันขาม  ทั้งในสวนที่เปนอุปมัย  (ตัวเรื่อง)และสวนที่เปนอุปมาที่นํามาเปรียบเทียบ). 
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(อีกนัยหนึ่งซึ่งตรัสไวในที่อื่น)๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อสติสัมปชัญญะไมมี,  หิริและโอตตัปปะ  ของผูมี 
สติสัมปชัญญะอันวิบัติแลว  ก็ขาดที่ตั้งอาศัย ; 

 
เมื่อหิริและโอตตัปปะไมมี,  อินทรียสัง วร ของผูมีหิริและโอตตัปปะอันวิบัติ 

แลว  ก็ขาดที่ตั้งอาศัย ; 
 
เมื่ออินทรียสังวรไมมี,  ศีล  ของผูมีอินทรียสังวรอันวิบัติแลว  ก็ขาดที่ตั้ง 

อาศัย ; 
 
เมื่อศีลไมมี,  สัมมาสมาธิ  ของผูมีศีลอันวิบัติแลว  ก็ขาดที่ตั้งอาศัย ; 
 
เมื่อสัมมาสมาธิไมมี,  ยถาภูตญาณทัสสนะของผูมีสัมมาสมาธิอันวิบัติแลว 

ก็ขาดที่ตั้งอาศัย ; 
 
เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี,  นิพพิทาวิราคะของผูมียถาภูตญาณทัสสนะอัน 

วิบัติแลว  ก็ขาดที่ตั้งอาศัย ; 
 
เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี,  วิมุตติญาณทัสสนะของผูมีนิพพิทาวิราคะอันวิบัติ 

แลว  ก็ขาดที่ตั้งอาศัย ; 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑  สติวรรค  อฏฐก.  อํ.  ๒๓/๓๔๘/๑๘๗,  ในที่อื่น  (ฉกฺก.  อํ.  ๒๒/๔๐๑/๓๒๑)  ตรัสเริ่มตนแตคําวา  
"เมื่ออินทรียสังวรไมมี....",  และในสตฺตก.อํ.  ๒๓/๑๐๐/๖๒  ตรัสเริ่มตนแตคําวา  "เมื่อหิริและโอตตัปปะไม
มี....";  ตอจากนั้นเหมือนกันกับสูตรขางบนนี้ทุกประการ. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนตนไม  ซึ่งมีกิ่งและใบอันวิบัติแลวสะเก็ด
เปลือกนอกของมันก็ ไมบ ริบู รณ   เปลือกชั้นในก็ ไมบ ริบู รณ   กระพี้ ก็ ไมบ ริบู รณ 
แกนก็ไมบริบูรณดวย,  นี้ฉันใด;  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อสติสัมปชัญญะไมมี,  หิริ 
และโอตตัปปะของผูมีสติสัมปชัญญะอันวิบัติแลว  ก็ขาดท่ีตั้งอาศัย;  ...ฯลฯ...ฯลฯ 
...เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี,  วิมุตติญาณทัสสนะของผูมีนิพพิทาวิราคะอันวิบัติแลว  ก็ขาด 
ที่ตั้งอาศัย;  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

 
(ตอไปนี้  มีขอความที่ทรงแสดงโดยปฏิปกขนัย  คือเปนเรื่องของฝายที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ 

มีที่ตั้งอาศัยสมบูรณ  มีผลตรงกันขามจากฝายมีสติสัมปชัญญะอันวิบัติ  จนตลอดสาย  โดยทํานองเดียวกัน 
หากแตเปนปฏิปกขนัย  คือตรงกันขาม  ทั้งในสวนที่เปนอุปไมย  และสวนที่เปนอุปมา). 

 
ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความสมบูรณแหงอรหัตตผล๑ 
 
พระอานนทไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ศีลอันเปนกุศล  มี 

อะไรเปนประโยชนที่มุงหมาย  มีอะไรเปนอานิสงส?" 
 
ดูกอนอานนท!  ศีลอันเปนกุศล  มีอวิปปฏิสาร  (ความไมรอนใจ)  เปน 

อานิสงส  ที่มุงหมาย. 
 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็อวิปปฏิสารเลา  มีอะไรเปนอานิสงสที่มุงหมาย?" 
ดูกอนอานนท!  อวิปปฎิสาร  มีความปราโมทย  เปนอานิสงส  ที่มุงหมาย. 
 
 
 

                                                
๑สู ต รที่   ๑  นิ ส ส า ย ว ร รค   เอ ก า ท ส ก .อํ .  ๒๔/๓๓๕/๒๐๘,  ต รั ส แ ก พ ร ะ อ า น น ท   ที่ เช ต วั น .  
พระบาลีในที่อื่น  (สูตรที่  ๑  อานิสังสวรรค  ทสก.  อํ.  ๒๔/๑/๑)  ตรัสเหมือนกับสูตรนี้ทุกประการ  ตาง 
กันแตเพียงไดตรัสนิพพิทาและวิราคะ  รวมเปนอันเดียวกันเทานั้น. 
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"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ความปราโมทย  มีอะไรเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย?" 
ดูกอนอานนท!  ความปราโมทย  มีปติ  เปนอานิสงส  ที่มุงหมาย. 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ปติเลา  มีอะไรเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย?" 
ดูกอนอานนท!  ปติ  มีปสสัทธิ  เปนอานิสงส  ที่มุงหมาย. 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ปสสัทธิเลา  มีอะไรเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย?" 
ดูกอนอานนท!  ปสสัทธิ  มีสุข  เปนอานิสงส  ที่มุงหมาย. 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็สุขเลา  มีอะไรเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย?" 
ดูกอนอานนท!  สุข  มีสมาธิ  เปนอานิสงส  ที่มุงหมาย. 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็สมาธิเลา  มีอะไรเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย?" 
ดูกอนอานนท!  สมาธิ  มียถาภูตญาณทัสสนะ  เปนอานิสงส  ที่มุงหมาย. 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ยถาภูตญาณทัสสนะเลา  มีอะไรเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย?" 
ดูกอนอานนท!  ยถาภูตญาณทัสสนะ  มีนิพพิทา  เปนอานิสงส  ที่มุงหมาย. 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็นิพพิทา  มีอะไรเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย?" 
ดูกอนอานนท!  นิพพิทา  มีวิราคะ  เปนอานิสงส  ที่มุงหมาย. 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็วิราคะเลา  มีอะไรเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย?" 
ดูกอนอานนท!  วิราคะ  มีวิมุตติญาณทัสสนะ  เปนอานิสงส  ที่มุงหมาย. 
 
 
ดูกอนอานนท!  ดวยอาการอยางนี้แล  : 
ศีลอันเปนกุศล  มีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย; 
อวิปปฏิสาร  มีความปราโมทยเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย; 
ความปราโมทย  มีปติเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย; 
ปติ  มีปสสัทธิเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย; 
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ปสสัทธิ  มีสุขเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย; 
สุข  มีสมาธิเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย; 
สมาธิ  มียถาภูตญาณทัสสนะ  เปนอานิสงส  ที่มุงหมาย; 
ยถาภูตญาณทัสสนะ  มีนิพพิทาเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย; 
นิพพิทา  มีวิราคะเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย; 
วิราคะ  มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย; 
ดูกอนอานนท!  ศีลอันเปนกุศล  ยอมยังความเปนพระอรหันตใหเต็ม 

ไดโดยลําดับ  ดวยอาการอยางนี้แล. 
 

หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึกษาพังสังเกตให เห็น   ลักษณะอันสําคัญอยาง 
หนึ่ งวา  เปนหลักเกณฑอันตายตัวอยางไร  กลาวคือลําดับแหงธรรม   ที่ แสดงไวในสูตรนี้ 
และที ่มาแห งอื ่น   ๆ   อีกเป นอ ันมากอยางที ่จะกลาวได ว า   ตรงเป นแบบเด ียวก ัน .  ลําด ับ 
ที ่ก ล า ว นี ้ค ือ   ศ ีล   -  อ ว ิป ป ฏ ิส า ร   -  ป รา โม ท ย   -  ป ต ิ-  ป ส ส ัท ธ ิ  -  ส ุข    -  สม า ธิ  
-ยถาภูตญาณทัสสนะ  -  นิพพิทา  -  วิราคะ  -  วิมุตติญาณทัสสนะ  และควรสังเกตเปนพิ เศษ 
อีกอยางหนึ่ งวา  ปราโมทย เปนส่ิงที่ จะขาดไม ได ในตอนตนแหงกระแส   และสุขกับสมาธิ 
เปนส่ิงที่แยกกันไมได .  และควรถือวาธรรม  ๑๑  อยางนี้แล  คือคําขยายความของคําวาศีล 
สมาธิ  ปญญา  นั่นเอง.  ศีลเปนกุศล  คือมิไดรักษาเพื่อลาภ  เพื่อสวรรค;  หากแตเพื่อวิมุตติ. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหง  บรมสัจจะ๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เรายอมไมกลาว  การประสพความพอใจในอรหัตตผล 

ดวยการกระทําอันดับแรกเพียงอันดับเดียว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็แตวา  การประสบ 
ความพอใจในอรหัตตผล  ยอมมีไดเพราะการศึกษาโดยลําดับ  เพราะการกระทํา  โดย 
ลําดับ    เพราะการปฏิบัติ  โดยลําดับ 

 
 
 

                                                
๑กีฏคิริสูตร  ภิกขุวรรค  ม.ม. ๑๓/๒๓๓/๒๓๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่กีฏาคิรินิคมของชนชาวกาสี. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็การประสบความพอใจในอรหัตตผล  ยอมมีไดเพราะ 
การศึกษาโดยลําดับ  เพราะการกระทําโดยลําดับ  เพราะการปฏิบัติโดยลําดับ  เปน 
อยางไรเลา? 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บุรุษบุคคลในกรณีนี้: 
เปนผูมีสัทธาเกิดขึ้นแลว  ยอมเขาไปหา; 
เมื่อเขาไปหา                  ยอมเขาไปนั่งใกล; 
เมื่อเขาไปนั่งใกล            ยอมเงี่ยโสตลงสดับ; 
ผูเง่ียโสตลงสดับ             ยอมไดฟงธรรม; 
ครั้นฟงแลว                   ยอมทรงจําธรรมไว, ยอมใครครวญพิจารณา 

ซ่ึงเนื้อความแหงธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจําไว; 
เมื่อเขาใครครวญพิจารณา   ซ่ึงเนื้อความแหงธรรมนั้นอยู, 

                               ธรรมทั้งหลายยอมทนตอการเพงพิสูจน; 
เมื่อธรรมทนตอการเพงพิสูจนมีอยู  ฉันทะ  (ความพอใจ)  ยอมเกิด; 
ผูเกิดฉันทะแลว              ยอมมีอุตสาหะ; 
ครั้นมีอุตสาหะแลว          ยอมใชดุลยพินิจ  (เพ่ือหาความจริง); 
ครั้นใชดุลยพินิจ  (พบ)  แลว     ยอมตั้งตนไวในธรรมนั้น; 
ผูมีตนสงไปแลวในธรรมนั้นอยู  ยอมกระทําใหแจงซึ่งบรมสัจจดวยกายดวย, 

ยอมเห็นแจงแทงตลอดซึ่งบรมสัจจนั้นดวย 
            ปญญา  ดวย. 
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ปฏิจจสมุปบาท  แหง  สุวิมุตตจิต๑ 
 
กอนภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุเห็นจักษุอันไมเที่ยงนั่นแล  วาไมเที่ยง  ความเห็น 

เชนนั้น  เปนสัมมาทิฏฐิ  (การเห็นอยูโดยถูกตอง)  ของเธอนั้น. 
เมื่อเห็นอยูโดยถูกตอง  ยอมเบื่อหนาย 

(สมฺมา  ปสฺสํ  นิพฺพินฺทติ); 
 

เพราะความสิ้นไปแหงนันทิ  จึงมีความสิ้นไปแหงราคะ 
(นนฺทิกฺขยา  ราคกฺขโย); 
 

เพราะความสิ้นไปแหงราคะ  จึงมีความสิ้นไปแหงนันทิ 
(ราคกฺขยา  นนฺทิกฺขโย); 
 

เพราะความสิ้นไปแหงนันทิและราคะ  กลาวไดวา  "จิตหลุดพนแลว 
ดวยดี"  ดังนี้   (นนฺทิราคกฺขยา  จิตฺตํ  สุวิมุตฺตนฺติ  วุจฺจติ) 

 
(ในกรณีแหงอายตนะภายในที่ เหลืออีก  ๕  คือ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กายะ  มโน  และในกรณ ี

แหงอายตนะภายนอก  ๖  คือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  ธัมมารมณ   ก็ตรัสอยางเดียวกันกับในกรณีแหง 
จักษุ  ทุกประการ). 

 
(อีกนัยหนึ่งซึ่งตรัสไวในที่อื่น)๒ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เธอทั้งหลายจงกระทําโยนิโสมนสิการซ่ึงจักษุ  และ 

จงพิจารณาเห็นความที่จักษุเปนสิ่งที่ไมเที่ยง  ตามที่เปนจริง.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑-๒  นันทิกขยวรรค  สฬา.สํ.  ๑๘/๑๗๙/๒๔๕-๖. 
๒สูตรที่  ๓-๔  นันทิกขยวรรค  สฬา.สํ.  ๑๘/๑๗๙/๒๔๗-๘. 
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ภิกษุ,  เมื่อกระทําโยนิโสมนสิการซึ่งจักษุ  และพิจารณาเห็นความที่จักษุเปนสิ่งที่ไมเที่ยง 
ตามที่เปนจริงอยู,  ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ. 

เพราะความสิ้นไปแหงนันทิ  จึงมีความสิ้นไปแหงราคะ; 
เพราะความสิ้นไปแหงราคะ  จึงมีความสิ้นไปแหงนันทะ; 
เพราะความสิ้นไปแหงนันทิและราคะ  กลาวไดวา  "จิตหลุดพนแลว 

ดวยดี"  ดังนี้. 
 
(ในกรณี แหงอายตนะภายในที่ เหลืออีก  ๕  และในกรณีแหงอายตนะภายนอก  ๖  ก็ตรัสอยาง 

เดียวกันกับในกรณีแหงอายตนะภายในคือจักษุ  ที่กลาวมาแลวนี้  ทุกประการ.) 
 

หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสังเกตให เห็ นวา   ปฏิ จจสมุปบาทฝาย 
วิมุตติ   จักตองตั้ งตนขึ้นมาดวยวิชชา  ซึ่งตรงกันขามจากอวิชชา.  ในที่นี้ ใชคําวาสัมมาทิฏฐ ิ
แทนคํ าว าวิชชา   เพราะทํ าหน าที่ ได อย างเดี ยวกัน .  อีกอย างหนึ่ ง   น าจะถือ เป นหลั กว า 
วิมุตติที่ตั้ งตนขึ้นมาจากสัมมาทิฏฐิ   เติมคํานําหนาวา  สุ  เขาไปอีกพยางคหนึ่ง  นั่นเปนการ 
ถ ูกต อ งแท .โดยหล ัก ใหญ ๆ   แล ว   แนวแห งว ิม ุตต ิก ็ต รงก ันหมดค ือตั ้งต น ด วยความ รู 
ความเห็นที่ถูกตอง  แลวเบื่อหนาย  คลายกําหนัด  แลวก็ถึงความหลุดพน  เปนแนวเดียวกัน 
หมด  การเพิ่มจํานวนชื่อของขอธรรมใหมากขึ้น  เปนเพียงการขยายออกไปในสวนที่ เปนบท 
ประกอบอยูรอบ  ๆ  ใจความสําคัญเพียง  ๓  อยาง  ดังที่กลาวมาแลวนั่นเอง. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหง  การปรินิพพานเฉพาะตน๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  รูป เป นสิ่ งที่ ไม เที่ ยง.  สิ่ งใดไม เที่ ยง  สิ่ งนั้ น เป น 

ทุกข  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นเปนอนัตตา  สิ่งใดเปนอนัตตา  สิ่งนั้นนั้น  ไมใชของเรา 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๔  อัตตทีปวรรค  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๕๗/๙๓,  ตรัสแกงภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ไมใชเปนเรา  ไมใชเปนตัวตนของเรา  :  เธอทั้งหลายพึงเห็นขอน้ัน  ดวยปญญาโดยชอบ 
ตรงตามที่เปนจริง  อยางนี้  ดวยประการดังนี้. 

 
(ในกรณี แห งเวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ   ก็ตรัสอยางเดียวกันกับในกรณ ี

แหงรูปทุกประการ). 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อบุคคลเห็นขอนั้น  ดวยปญญาโดยชอบตรงตาม 

ที่เปนจริงอยูอยางนี้,  ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลาย  ยอมไมมี; 
 
เมื่อปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไมมี,  อปรันตานุทิฏฐิทั้งหลาย  ยอมไมมี; 
เมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายไมมี,  ความยึดมั่นลูบคลําอยางแรงกลา   

ยอมไมมี; 
เมื่อความยึดมั่นลูบคลําอยางแรงกลาไมมี,  จิตยอมจางคลายกําหนัด 

ในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขารทั้งหลาย  ในวิญญาณ  ยอมหลุดพนจาก 
อาสวะทั้งหลาย  เพราะไมมีความยึดมั่นถือมั่น; 

 
เพราะจิตหลุดพนแลว  จิตจึงดํารงอยู  (ตามสภาพของจิต); 
เพราะเปนจิตที่ดํารงอยู  จิตจึงยินดีราเริงดวยดี; 
เพราะเปนจิตที่ยินดีราเริงดวยดี  จิตจึงไมหวาดสะดุง; 
เมื่อไมหวาดสุดุง  ยอมปรินิพพาน(ดับรอบ)  เฉพาะตนนั่นเทียว. 
เธอนั้นยอมรูชัดวา  "ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรยไดอยูจบแลว,  กิจท่ีควร 

ทําไดทําเสร็จแลว,  กิจอื่นที่จะตองปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก"  ดังนี้. 
 

หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็นวา  คํ าวา  "ปรินิพพาน " 
หรือ "ปริน ิพ ฺพายต ิ"ก ็ตาม   ไม ใช เป น สิ ่งที ่ม ีขึ ้น เมื ่อตายลงไป   หรือหล ังจากตายแล ว   แต 
เปนส่ิงที่มีไดแกจิตที่ยังมีความรูสึกอยูหรือยังเปนๆ  อยู  โดยไมสําคัญผิดไปวา  ปรินิพพาน 
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นั้น  จะมีตอตายแลว  หรือแมกําลังตายลงในขณะนั้น  ซึ่งไม มีประโยชนอะไร  หรือเปนความ 
เขาใจที่ งมงายอยางยิ่ ง.  ผูศึกษาทุกทานจงใหความสนใจในเรื่องนี้ เปนพิ เศษ   และควรจะ 
เห็นวาปรินิพพาน   หรือการดับรอบนั้ น   คือเย็นสนิท   ปราศจากกิ เลสที่ เผาลน   หรือแม แต 
ความรบกวนใด   ๆ   ของเวทนาภายหลั งจากการสิ้ นกิ เลสแล วทั้ ง ส้ิน .  และยิ่ งเมื่ อ มีคํ าวา  
ปจฺจตฺตํ(เฉพาะตน)  เอว  ประกอบเขามาดวยแลว   ยอมเปนการยืนยันถึงที่ สุดวาเปนความ  
รูสึกในใจที่ผูนั้นกําลังรูสึกอยูจริง  ๆ,  จะไปมีตอตายแลวไดอยางไรกันเลา. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหง  การดับอุปาทานสี่๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  อุปาทานทั้ งหลาย  ๔  อยางเหลานี้   มีอยู .  สี่อยางเปน 

อยางไรเลา?  สี่อยางคือ  กามุปาทาน  ๑,  ทิฏุปาทาน  ๑,  สีลัพพัตตุปาทาน  ๑,  
อัตตวาทุปาทาน  ๑.  .... 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็อุปาทานทั้งหลาย  ๔  อยางเหลานี้   มีอะไรเปนนิทาน 

(ตนเหตุ)มีอะไรเปนสมุทัย  (เครื่องกอขึ้น)  มีอะไรเปนชาติกะ(เครื่องทําใหเกิด)  มีอะไร 
เปนปภวะ(แดนเกิด)? 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อุปาทานทั้งหลาย  ๔  อยางเหลานี้  มีตัณหาเปน 

นิทาน  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ก็ตัณหานี้   มีอะไรเปนนิทาน  เปนสมุทัย  เปนชาติกะ  

เปนปภวะ? 
 
 
 
 

                                                
๑จูฬสีหนาทสูตร  สีหนาทวรรค  มู.ม.  ๑๒/๑๓๒,  ๑๓๔/๑๕๖,  ๑๕๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตัณหา  มีเวทนาเปนนิทาน  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็เวทนานี้  มีอะไรเปนนิทาน  เปนสมุทัย  เปนชาติกะ 

เปนปภวะ? 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เวทนา  มีผัสสะเปนนิทาน  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็ผัสสะนี้   มีอะไรเปนนิทาน  เปนสมุทัย  เปนชาติกะ 

เปนปภวะ? 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ผัสสะ  มีสฬายตนะเปนนิทาน  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สฬายตนะนี้  มีอะไรเปนนิทาน  เปนสมุทัย  เปน 

ชาติกะเปนปภวะ? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สฬายตนะ  มีนามรูปเปนนิทาน  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็นามรูปน้ี  มีอะไรเปนนิทาน  เปนสมุทัย  เปนชาติกะ 

เปนปภวะ? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นามรูป  มีวิญญาณเปนนิทาน  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็วิญญาณนี้  มีอะไรเปนนิทาน  เปนสมุทัย  เปนชาติกะ 

เปนปภวะ? 
 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๐ ๖๕๘

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  วิญญาณ  มีสังขารเปนนิทาน  ...ฯลฯ... 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ก็สังขารทั้งหลายเหลานี้  มีอะไรเปนนิทาน  เปนสมุทัย 

เปนชาติกะ  เปนปภวะ? 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สังขารทั้งหลาย  มีอวิชชาเปนนิทาน  เปนสมุทัย 

เปนชาติกะ  เปนปภวะ.   
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  อวิชชา  ภิกษุละไดแลว  วชิชาเกดิ 

ขึ้นแลว;  ในกาลนั้น  ภิกษุนั้น,  เพราะความสํารอกออกโดยไมเหลือแหงอวิชชา 
เพราะวิชชาเกิดขึ ้น, เธอยอมไมยึดมั ่นซึ่งกามุปาทาน  เธอยอมไมยึดมั ่นซึ่ง 
ทิฏุปาทาน  เธอยอมไมยึดมั่นซึ่งสีลัพพัตตุปาทาน  ยอมไมยึดมั่นถือมั่นซึ่ง 
อัตตวาทุปาทาน.  เมื่อไมยึดมั่นถือมั่น,  เธอยอมไมสะดุง;  เมื่อไมสะดุง,  ยอม 
ปรินิพพาน  (ดับรอบ)  เฉพาะตนนั่นเทียว.  ภิกษุนั้น  ยอมรูชัดวา  "ชาติสิ้นแลว,  
พรหมจรรยไดอยูจบแลว,  กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว,  กิจอื่นที่จะตองปฏิบัติเพื่อ 
ความเปนอยางนี้มิไดมีอีก"  ดังนี้. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  แหง  ความสิ้นสุดของโลก๑ 

 
พระผูมีพระภาคเจา  ไดทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายดวยธัมมิกถาอันเนื่องเฉพาะดวยนิพพาน,  

ไดทรงเห็นวาภิกษุทั้งหลายสนใจฟงอยางยิ่ง  จึงไดตรัสพระพุทธอุทานนี้ขึ้น  ในเวลานั้น  วา  :- 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๔  ปาฏลิคามิยวรรคที่  ๘  อุทาน.ขุ.  ๒๕/๒๐๘/๑๖๑. 
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๖๕๙วาดวยปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ 

"ความหวั่นไหว  ยอมมีแกบุคคลผูอันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแลว" 
(นิสฺสิตสฺส  จลิตํ). 
 

ความหวั่นไหว  ยอมไมมีแกบุคคลผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว 
 (อนิสฺสิตสฺส  จลิตํ  นตฺถิ); 
 

เมื่อความหวั่นไหวไมมี,  ปสสัทธิ  ยอมมี 
 (จลิเต  อสติ  ปสฺสทฺธิ); 
 

เมื่อปสสัทธิมี,  นติ(ความนอมไป)  ยอมไมมี 
(ปสฺสทฺธิยา  สติ  นติ  น  โหติ); 
 

เมื่อนติไมมี,  อาคติคติ  (การมาและการไป)  ยอมไมมี 
(นติยา  อสติ  อาคติคติ  น  โหติ); 
 

เมื่ออาคติคติไมมี,  จุตูปปาตะ  (การเคลื่อนและการเกิดขึ้น)  ยอมไมมี 
(อาคติคติยา  อสติ  จุตูปปาโต  น  โหติ); 
 

เมื่ อจุตูปปาตะไมมี ,  อะไรๆ  ก็ ไมมี ในโลกนี้   ไมมี ในโลกอื่น   ไมมี ใน 
ระหวางแหงโลกทั้งสอง(จุตูปปาเต  อสติ  เนวิธ  น  หุรํ  น  อุภยมนฺตเร): 

นั่นแหละ  คือที่สุดแหงทุกขละ 
(เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺส)", 

ดังนี้  แล. 
หมวดที่สิบ  จบ 

------------ 
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หมวด ๑๑ 
วาดวย ลัทธิหรือทิฏฐิ ที่ขัดกับปฏิจจสมุปบาท 

(: มิจฉาทิฏฐิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖๑ 
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กฎอิทัปปจจยตา  :  หัวในปฏิจจสมุปบาท. 
………………………... 

 
อิมสฺมึ  สติ    อิทํ  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  มี    ส่ิงนี้  ยอมมี 
อิมสฺสุปฺ  ปาทา    อิทํ  อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิดขึ้นแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น 
อิมสมึ  อสติ    อิทํ  น  โหติ 

เมื่อส่ิงนี้  ไมมี    ส่ิงนี้  ยอมไมมี 
อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌติ 

เพราะความดับไปแหงส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับไป 
 

(ม.ม.๑๓/๓๕๕/๓๗๑,  นิทาน.สํ.๑๖/๘๔/๑๕๔,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖๓ 
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ลําดับเร่ืองเฉพาะหมวด 
สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ หมวดที่ ๑๑ 
วาดวย ลัทธิหรือทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจสมุปบาท 

(มี ๑๔ เรื่อง) 
 

มีเรื่อง  :  สัมมาทิฏฐิคือทิฏฐิที่ปราศจากอัตถิตาและนัตถิตา -- ปฏิจจสมุปบาท 
มีหล ักว า "ไม ม ีตนเอง ไม ม ีผู อื ่น  ที ่ก อท ุกข "--แมท ุกข ในลัทธ ิทั ้งหลายอื ่นก ็ม ีผ ัสสะเป น 
จุดตั้งตน -- พวกกรรมวาที_ทุกพวกกับหลักปฏิจจสมุปบาท -- เงื่อนงําที่อาจนําไปสูสัสสต 
ทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิในอาการหนึ่งๆ_ของปฏิจจสมุปบาท--โลกายตะ ๔ ชนิดที่ทรงปฏิเสธ  
- - ท ิฏฐ ิชั ้นห ัวหน า  ๑๘ อย าง  ล วนแต ป รารภธรรมที ่เป นฐานะ  ๖ อย าง  --ท ิฏฐ ิ ๒๖  
อยาง ลวนแตปรารภขันธหา--อันตคาหิกทิฏฐิ สิบ  ๒,๒๐๐ นัยลวนแต เปนไปในขันธหา 
ลวนแตปดบั งการเห็นปฏิจจสมุปบาท --ผัสสะคือ_ปจจัยแหงทิฏฐิ ๖๒ --ทิฏฐิ ๖๒ เปน 
เพ ียงความรู ส ึกผ ิดๆของผู ไม รู ปฏ ิจจสม ุปบาท --ผ ัสสะค ือที ่มาของท ิฏฐ ิ_ ๖๒ --ท ิฏฐิ  
๖๒ เป นผลของการไม รู ปฏ ิจจสมุปบาท--ถารู ปฏิจจสมุปบาทก็จะไมเกิดทิฏฐิอยางพวก 
ตาบอดคลําชาง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖๔ 
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 ๖๖๕

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
หมวดที่  ๑๑ 

วาดวย  ลัทธิหรือทิฏฐิที่ขัดกันกับปฏิจจสมุปบาท 
( :  มิจฉาทิฏฐิ) 

-------------- 
 

สัมมาทิฏฐิ  คือทิฏฐิที่ปราศจาก 
อัตถิตาและนัตถิตา๑ 

 
ครั้งหนึ่งที่เชตวัน  ทานพระกัจจานโคตต  ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ 

แลวทูลถามวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ที่กลาวๆกันวา  สัมมาทิฏฐิ-สัมมาทิฏฐิ  ดังนี้ 
สัมมาทิฏฐิ  ยอมมีไดดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  พระเจาขา?" 

 
ดูกอนกัจจานะ!  สัตวโลกนี้  อาศัยแลวซึ่ง  สวนสุดทั้งสอง  โดยมาก  คือ 

สวนสุดวา  อัตถิตา  (ความมี)  และสวนสุดวา  นัตถิตา  (ความไมมี). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๕  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.๑๖/๒๑/๔๓,  ตรัสแกภิกษุกัจจานโคตต  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๖๖๖ 

ดูกอนกัจจนะ!  สวนสุดวา  นัตถิตา  ยอมไมมีแกบุคคลผูเห็นอยูดวยปญญา 
อันชอบตามที่เปนจริง  ซึ่งธรรมอันเปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงโลก. 

 
ดูกอนกัจจานะ!  สวนสุดวา  อัตถิตา  ยอมไมมีแกบุคคลผูเห็นอยูดวยปญญา 

อันชอบตามที่เปนจริง  ซึ่งธรรมคือความดับไมเหลือแหงโลก. 
 
ดูกอนกัจจานะ!  สัตวโลกนี้โดยมาก  ถูกผูกพันแลวดวยตัณหา  ดวยอุปาทาน 

ดวยทิฏฐิ  (อุปายุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ).  แตอริยสาวกนี้  ไมเขาถึง  ไมถือเอา 
ไมถึงทับ  ซึ่งตัณหาและอุปาทาน  อันเปนเครื่องถึงทับแหงใจ  อันเปนอนุสัยแหงทิฏฐิ 
วา  "อัตตาของเรา"  ดังนี้;  ยอมไมสงสัย  ยอมไมลังเล ในขอท่ีวา  "เมื่อจะเกิด  ทุกข 
เทานั้น  ยอมเกิดขึ้น;  เมื่อจะดับ  ทุกขเทานั้น  ยอมดับ"  ดังนี้. ญาณในขอนี้  ยอมมี 
แกอริยสาวกนั้น  โดยไมตองเชื่อตามผูอื่น.  ดูกอนกัจจานะ!  สัมมาทิฏฐิ  ยอมมีได 
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล. 

 
ดูกอนกัจจานะ!  คํากลาวที่ยืนยันลงไปดวยทิฏฐิวา  "สิ่งทั้งปวง  มีอยู"  ดังนี้ 

นี ้  เป นสวนสุดที ่หนึ ่ง  (ไมใชทางสายกลาง);  คํากลาวที ่ย ืนยันลงไปดวยทิฏฐิวา  
"สิ่งทั้งปวง  ไมมีอยู"  ดังนี้  เปนสวนสุดที่สอง(ไมใชทางสายกลาง);  ดูกอนกัจจานะ!  
ตถาคต  ยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น  คือตถาคตยอม 
แสดงดังนี้วา  "เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  เพราะมีสังขารเปนปจจัย 
จึงม ีว ิญญ าณ ;  ...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...;  เพ ราะม ีชาต ิเป นป จจ ัย ,  ชรามรณ ะ 
โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอม 
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 
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๖๖๗วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับ 
แหงสังขาร; เพราะความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  ...ฯลฯ ...  
...ฯลฯ...;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแหละ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้",  ดังนี้  แล. 

 
ปฏิจจสมุปบาท  มีหลักวา 

"ไมมีตนเอง  ไมมีผูอื่น  ที่กอทุกข" ๑ 
 
ครั้นอเจลกัสสปะ  ไดรับพุทธานุญาตใหทูลถามปญหาได  จากพระผูมีพระภาคเจาแลว  ไดทูล 

ถามปญหาพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ความทุกข  เปนสิ่งที่บุคคลกระทํา 
เองหรือพระเจาขา?"  ดังนี้. 

 
พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสตอบวา  "อยากลาวอยางนั้นเลย  กัสสปะ!"  ดังนี้. 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ความทุกข  เปนสิ่งที่ บุคคลอื่นกระทําใหหรือ 

พระเจาขา?" 
 
อยากลาวอยางนั้นเลย  กัสสปะ! 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ความทุกข  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวย  และ 

บุคคลอื่นกระทําใหดวยหรือ  พระเจาขา?" 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๗  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๒๓/๔๙,  ตรัสแกอเจลกัสสปะ  ที่เวฬุวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๖๖๘ 

อยากลาวอยางนั้นเลย  กัสสปะ! 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ความทุกข  เปนสิ่งที่ไมใชทําเองหรือใครทําใหเกิด 

ขึ้นไดหรือ  พระเจาขา?" 
อยากลาวอยางนั้นเลย  กัสสปะ! 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ความทุกขไมมีหรือ  พระเจาขา?" 
ดูกอนกัสสปะ!  มิใชความทุกขไมมี  ที่แท  ความทุกขมีอยู. 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ถาอยางนั้น  พระโคดมผูเจริญยอมไมรูไมเห็น 

ความทุกข  กระมัง?" 
 
ดูกอนกัสสปะ!  เราจะไมรู  ไมเห็นความทุกข  ก็หามิได.  เราแล  ยอมรู 

ยอมเห็น  ซ่ึง  ความทุกข 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  พระองค,  เมื่อขาพระองคทูลถามวา  `ขาแตพระ 

โคดมผูเจริญ!  ความทุกข  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองหรือ  พระเจาขา?'  ดังนี้,  ทรงตอบวา  
 ‘อยากลาวอยางนั้นเลย  กัสสปะ!'  ดังนี้;  เมื่อขาพระองคทูลถามวา  `ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ!  ความทุกขเปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําใหหรือ  พระเจาขา?'  ดังนี้,  ทรงตอบวา 
 ‘อยากลาวอยางนั้นเลย  กัสสปะ!'  ดังนี้;  เมื่อขาพระองคทูลถามวา  `ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ!  ความทุกข  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวย  และบุคคลอื่นกระทําใหดวยหรือ  พระ 
เจาขา?'  ดังนี้  ทรงตอบวา  `อยากลาวอยางนั้นเลย  กัสสปะ!'  ดังนี้;  เมื่อขาพระองค 
ทูลถามวา  ‘ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ความทุกข  เปนสิ่งที่ไมใชทําเองหรือใครทําใหก็เกิดขึ้น 
ไดหรือ  พระเจาขา?'  ดังนี้,  ทรงตอบวา  `อยากลาวอยางนั้นเลยกัสสปะ!'  ดังนี้;  เมื่อ 
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ขาพระองคทูลถามวา  ‘ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ความทุกขไมมีหรือ  พระเจาขา?'  ดังนี้,  
ทรงตอบวา  ‘ดูกอนกัสสปะ!  มิใชความทุกขไมมี;  ที่แท  ความทุกขมีอยู '  ดังนี้;  ครั้น 
ขาพระองคทูลถามวา  ‘ขาแตพระโคดมผู เจริญ!  ถาอยางนั้น  พระโคดมผู เจริญยอมไมรู 
ไมเห็นความทุกข  กระมัง?'  ดังนี้,  ก็ยังทรงตอบวา  `ดูกอนกัสสปะ!  เราจะไมรู  ไมเห็น 
ความทุกข  ก็หามิได;  เราแล  ยอมรู  ยอมเห็น  ซึ่งความทุกข '  ดังนี้.  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ!  ขอพระผูมีพระภาคเจา  จงตรัสบอกซึ่ง  (เรื่องราวแหง)  ความทุกข;  และจงทรงแสดง 
ซึ่ง  (เรื่องราวแหง)  ความทุกข  แกขาพระองคเถิด". 
 

ดูกอนกัสสปะ!  เมื่อบุคคลมีความสําคัญมั่นหมายมาแตตนวา  "ผูนั้นกระทํา 
ผูนั้นเสวย  (ผล)"  ดังนี้ เสียแลว  เขามีวาทะ(คือลัทธิยืนยันอยู)  วา  "ความทุกข  เปนสิ่งที่ 
บุคคลกระทําเอง"  ดังนี้  :  นั่นยอมแลนไปสู  (คลองแหง)  สัสสตะ  (ทิฏฐิที่ถือวาเที่ยง).  
ดูกอนกัสสปะ!  เมื่อบุคคลถูกเวทนากระทบใหมีความสําคัญมั่นหมายวา  "ผูอื่นกระทําผูอื่น 
เสวย   (ผล)"  ดังนี้ เสียแลว  เขามีวาทะ(คือลัทธิยืนยันอยู)วา  "ความทุกข  เปนสิ่ งที่ 
บุคคลอื่นกระทําให"  ดังนี้  :  นั่นยอมแลนไปสู  (คลองแหง)  อุจเฉทะ  (ทิฏฐิ  ที่ถือวา 
ขาดสูญ). 

 
ดูกอนกัสสปะ!  ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุด 

ทั้งสองนั้น  คือตถาคตยอมแสดงดังนี้วา  "เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  
เพ ราะม ีส ัง ข า ร เป น ป จ จ ัย   จ ึงม ีว ิญ ญ าณ ;  ...ฯล ฯ ...ฯล ฯ ...ฯล ฯ ...;  เพ ราะมี 
ชาติ เปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้ งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบ  
ถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความดับ 

แหงสังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  ...ฯลฯ ...  
ฯลฯ...ฯลฯ...;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
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โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้"  ดังนี้.   

 
อเจลกัสสปะนั้น  กลาวสรรเสริญพระธรรมโอวาทนั้นแลว  ทูลขอบรรพชาอุปสมบทกะ 

พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นไดอุปสมบทแลว  ไมนานนัก  ก็ทําใหแจงซึ่งอรหัตตผลอันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย  ไดเปน 
พระอรหันตองคหนึ่ง  ในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย,  ดังนี้  แล. 

 
แมทุกขในลัทธิทั้งหลายอื่น 
ก็มีผัสสะเปนจุดตั้งตน๑ 

 
ดูกอนอานนท!  คราวหนึ่ง  เราอยูที่ปาไผ  เปนที่ใหเหยื่อแกกระแต  ใกล 

กรุงราชคฤห  นี่เอง.ครั้งนั้น  เวลาเชา  เราครองจีวรถือบาตร  เพื่อไปบิณฑบาตใน 
กรุงราชคฤห  คิดขึ้นมาวา  ยังเชาเกินไปสําหรับการบิณฑบาตในกรุงราชคฤห  ถาไฉน 
เราเขาไปสูอารามของปริพพาชก  ผูเปนเดียรถียเหลาอื่นเถิด. 

 
ดูกอนอานนท!  เราไดเขาไปสูอารามของปริพพาชก  ผูเปนเดียรถียเหลาอื่น 

กระทําสัมโมทยียกถาแกกันและกัน  นั่งลง  ณ  ที่ควรขางหนึ่ง.  ดูกอนอานนท! ปริพพาชก 
ผูเปนเดียรถียอื่นเหลานั้น  ไดกลาวแกเราผูนั่งแลว  อยางนี้วา “ทานโคตมะ! มีสมณ- 
พราหมณบางพวกที่กลาวสอนเรื่องกรรม  ยอมบัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ตนทําเอาดวย 
ตนเอง;  มีสมณพราหมณอีกบางพวกที่กลาวสอนเรื่องกรรม  ยอมบัญญัติความทุกข 
วาเปนสิ่งที่ผูอื่นกระทําให;  มีสมณพราหมณอีกบางพวกที่กลาวสอนเรื่องกรรม  ยอม 

 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๔  ทสพลวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๔๑/๗๖,  ตรัสแกพระอานนท  ที่เวฬุวัน. 
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บัญญัติความทุกขวา  เปนสิ่งที่ตนทําเอาดวยตนเองดวย  ผูอื่นทําใหดวย;  มีสมณพราหมณ 
อีกบางพวก  ที่กลาวสอนเรื่องกรรม  ยอมบัญญัติความทุกขวาเปนสิ่งที่ไมใชทําเองหรือใครทําให 
ก็เกิดขึ้นได.  ในเรื่องนี้  ทานโคตมะของพวกเรา  จะพูดวาอยางไร  จะกลาววาอยางไร;  
และพวกเรากลาวอยูอยางไร  จึงจะเปนอันกลาวตามคําที่ทานโคตมะกลาวแลว,  ไมเปน 
การกลาวตูดวยคําไมจริง  แตเปนการกลาวโดยถูกตอง  และสหธรรมิกบางคนที่กลาวตาม 
จะไมพลอยเปนผูควรถูกติเตียนไปดวย?"  ดังนี้. 
 

ดูกอนอานนท!  เราเมื่อถูกถามอยางนี้แลว  ไดตอบแกปริพพาชกเหลานั้นวา  
"ดูกอนทานทั้งหลาย!  ทุกขนั้นเรากลาววา  เปนเพียงสิ่งที่อาศัยปจจัยอยางใดอยาง 
หนึ่งแลวเกิดขึ้น  (เรียกวา  ปฏิจจสมุปปนธรรม).  ทุกขนั้น  อาศัยปจจัยอะไรเลา?  
ทุกขนั้น  อาศัยปจจัยคือผัสสะ.  ผูกลาวอยางนี้แลชื่อวากลาวตรงตามที่เรากลาว,  
ไมเปนการกลาวตูเราดวยคําไมจริง  แตเปนการกลาวโดยถูกตอง  และสหธรรมิกบางคน 
ที่กลาวตาม  ก็จะไมพลอยกลายเปนผูควรถูกติไปดวย. 

 
ดูกอนทานทั้งหลาย!  ในบรรดาสมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวก 

นั้น  :  สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ตนทํา 
เอาดวยตนเอง;  แมความทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัย  จึง 
เกิดมีได.  สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ 
ผูอื่นทําให;  แมความทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัยจึง 
เกิดมีได.  สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ 
ตนทําเอาดวยตนเองดวย  ผูอื่นทําใหดวย;  แมความทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยัง 
ตองอาศัยผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดมีได.  ถึงแมสมณพรามหณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวก 
ใด  บัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ไมใชทําเองหรือใครทําใหเกิดขึ้นได  ก็ตาม;  แมความทุกขที่ 
พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดมีได  อยูนั่นเอง. 
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ดูกอนทานทั้งหลาย!  ในบรรดาสมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่ 
พวกนั้น  :  สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ 
ตนทําเอาดวยตนเอง;  สมณพราหมณพวกนั้นหนา  เวนผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอความ 
ทุกขนั้นได  ดังนั้นหรือ  :  นั่นไมใชฐานะที่จักมีได.  ถึงแมสมณพราหมณที่กลาว 
สอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ผูอื่นทําให  ก็ตาม;  สมณพราหมณ 
พวกนั้นหนา  เวนผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอความทุกขนั้นได  ดังนั้นหรือ  :  นั่นไมใช 
ฐานะที่จักมีได.  ถึงแมสมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข 
วาเปนสิ่งที่ตนทําเอาดวยตนเองดวย  ผูอื่นทําใหดวย  ก็ตาม;  สมณพราหมณพวกนั้น 
หนา  เวนผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอความทุกขนั้นไดดังนั้นหรือ  :  นั่นไมใชฐานะที่  
จักมีได.  ถึงแมสมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข  วาที่ไมใช 
ทําเองหรือใครทําใหก็เกิดขึ้นได  ก็ตาม;  สมณพราหมณพวกนั้นหนาเวนผัสสะเสียแลวจะ 
รูสึกตอความทุกขนั้นได  ดังนั้นหรือ  :  นั่นไมใชฐานะที่จักมีได",  ดังนี้. 

 
พวกกัมมวาทีทุกพวก  กับหลักปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนอานนท!  คราวหนึ่ง  เราอยูที่ปาไผ  เปนที่ ให เหยื่อแกกระแต  ใกล 

กรุงราชคฤห  นี่ เอง.ครั้งนั้น  เวลาเชา  เราครองจีวรถือบาตร  เพื่อไปบิณฑบาตในกรุง 
ราชคฤห  คิดขึ้นมาวา  ยังเชาเกินไปสําหรับการบิณฑบาตในกรุงราชคฤห  ถาไฉนเรา 
เขาไปสูอารามของปริพพาชก  ผูเปนเดียรถียเหลาอื่นเถิด.   

 
 

 
                                                
๑สูตรที่   ๔  ทสพลวรรค  นิทานสังยุตต   นิทาน.สํ.  ๑๖/๔๑/๗๖,  ตรัสแกพระอานนท   ที่ เวฬุวัน.  ขอความ 
ตอนตนแหงเรื่องนี้  เหมือนกับขอความในหัวขอที่แลวมา  คือหัวขอวา  "แมทุกขในลัทธิทั้งหลายอื่น 
ก็มีผัสสะเปนจุดตั้งตน"  ทุกตัวอักษร;  แตจําเปนตองยกมาใสไวในที่นี้อีก  ก็เพื่อสะดวกแกการศึกษา 
ในประเด็นแหงหัวขอนี้  ซึ่งมุงจะเปรียบเทียบลัทธิกรรมนอกพระพุทธศาสนากับหลักปฏิจจสมุปบาทแหง 
พระพุทธศาสนา. 
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ดูกอนอานนท!  เราไดเขาไปสูอารามของปริพพาชก  ผูเปนเดียรถียเหลาอื่น 
กระทําสัมโมทยียกถาแกกันและกัน  นั่งลง  ณ  ที่ควรขางหนึ่ง.  ดูกอนอานนท!  ปริพพาชก 
ผูเปนเดียรถียอื่นเหลานั้น  ไดกลาวแกเราผูนั่งแลว  อยางนี้วา “ทานโคตมะ! มีสมณ- 
พราหมณบางพวกที่กลาวสอนเรื่องกรรม  ยอมบัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ตนทําเอาดวย 
ตนเอง;  มีสมณพราหมณอีกบางพวกที่กลาวสอนเรื่องกรรม  ยอมบัญญัติความทุกขวา 
เปนสิ่งที่ผูอื่นกระทําให;  มีสมณพราหมณอีกบางพวกที่กลาวสอนเรื่องกรรม  ยอมบัญญัติ 
ความทุกขวา  เปนสิ่งที่ตนทําเอาดวยตนเองดวย  ผูอื่นทําใหดวย;  มีสมณพราหมณอีก 
บางพวกที่กลาวสอนเรื่องกรรม  ยอมบัญญัติความทุกขวาไมใชทําเองหรือใครทําใหก็เกิด 
ขึ้นได.  ในเรื่องนี้  ทานโคตมะของพวกเราจะพูดวาอยางไร  จะกลาววาอยางไร;  และ 
พวกเรากลาวอยูอยางไร  จึงจะเปนอันกลาวตามคําที่ทานโคตมะกลาวแลว,  ไมเปนการ 
กลาวตูดวยคําไมจริง  แตเปนการกลาวโดยถูกตอง  และสหธรรมิกบางคนที่กลาวตาม 
จะไมพลอยเปนผูควรถูกติเตียนไปดวย?"  ดังนี้. 

 
ดูกอนอานนท!  เราเมื่อถูกถามอยางนี้แลว  ไดตอบแกปริพพาชกเหลานั้นวา  

"ดูกอนทานทั้งหลาย!  ทุกขนั้นเรากลาววา  เปนเพียงสิ่งที่อาศัยปจจัยอยางใดอยางหนึ่ง 
แลวเกิดขึ้น  (เรียกวา  ปฏิจจสมุปปนธรรม).  ทุกขนั้น  อาศัยปจจัยอะไรเลา?  ทุกขนั้น 
อาศัยปจจัยคือผัสสะ.  ผูกลาวอยางนี้แล  ชื่อวา กลาวตรงตามที่เรากลาว,  ไมเปน 
การกลาวตูเราดวยคําไมจริง  แตเปนการกลาวโดยถูกตอง  และสหธรรมิกบางคนที่กลาวตาม 
ก็จะไมพลอยกลายเปนผูควรถูกติไปดวย. 

 
ดูกอนทานทั้งหลาย!  ในบรรดาสมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่ 

พวกนั้น  :  สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ 
ตนทําเอาดวยตนเอง;  แมความทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปน 
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ปจจัยจึงเกิดมีได.  สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข  วา 
เปนสิ่งที่ผูอื่นทําให;  แมความทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัย 
จึงเกิดมีได.  สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข  วาเปน 
สิ่งที่ตนทําเอาดวยตนเองดวย  ผูอื่นทําใหดวย;  แมความทุกขที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยัง 
ตองอาศัยผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดมีได.  ถึงแมสมณพรามหณที่กลาวสอนเรื่องกรรม 
พวกใด  บัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ไมใชทําเองหรือใครทําใหเกิดขึ้นได  ก็ตาม;  แมความทุกข 
ที่พวกเขาบัญญัตินั้น  ก็ยังตองอาศัยผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดมีได  อยูนั่นเอง. 
 

ดูกอนทานทั้งหลาย!  ในบรรดาสมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่ 
พวกนั้น  :  สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ 
ตนทําเอาดวยตนเอง;  สมณพราหมณพวกนั้นหนา  เวนผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอความ 
ทุกขนั้นได  ดังนั้นหรือ  :  นั่นไมใชฐานะที่จักมีได.  ถึงแมสมณพราหมณที่กลาวสอน 
เรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ผูอื่นทําให  ก็ตาม;  หมณพราหมณ 
พวกนั้นหนา  เวนผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอความทุกขนั้นได  ดังนั้นหรือ  :  นั่นไมใช 
ฐานะที่จักมีได.  ถึงแมสมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกข 
วาเปนสิ่งที่ตนทําเอาดวยตนเองดวย  ผูอื่นทําใหดวย  ก็ตาม;  สมณพราหมณพวกนั้นหนา 
เวนผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอความทุกขนั้นไดดังนั้นหรือ  :  นั่นไมใชฐานะที่จักมีได.  
ถึงแมสมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรมพวกใด  บัญญัติความทุกขวาไมใชทําเองหรือ 
ใครทําใหก็เกิดขึ้นได  ก็ตาม;  สมณพราหมณพวกนั้นหนาเวนผัสสะเสียแลว  จะรูสึก 
ตอความทุกขนั้นได  ดังนั้นหรือ  :  นั่นไมใชฐานะที่จักมีได",   

 
"นาอัศจรรย  พระเจาขา!  ไมเคยมีแลว  พระเจาขา!  คือขอท่ี  ในกาลใด 

อรรถะทั้งปวง  จักเปนอรรถะที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวดวยบทเพียงบทเดียว (วาผัสสะ)  และ 
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อรรถะน้ัน  จึงพึงเปนอรรถะที่  เมื่อกลาวโดยพิสดารแลว  จะพึงเปนของลึกซึ้งดวย  มีลักษณะ 
ดูลึกซึ้งดวยไหม  พระเจาขา?" 

 
ดูกอนอานนท!  ถาอยางนั้น  คําตอบในกรณีนี้  จงแจมแจงกะเธอเองเถิด. 
 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ถาคนทั้งหลาย  จะพึงถามขาพระองคอยางนี้วา  ‘ขาแต 

ทานอานนท!  ชรามรณะ  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด?  มีอะไร 
เปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?'  ดังนี้.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคถูก 
ถามอยางนี้  จะตอบแกเขาอยางนี้วา  ‘ดูกอนทานทั้งหลาย!  ชรามรณะ  มีชาติเปนเหตุให 
เกิด  มีชาติเปนเครื่องกอใหเกิด  มีชาติเปนเครื่องกําเนิด  มีชาติเปนแดนเกิด'  ดังนี้.  ขาแต 
พระองคผูเจริญ!  ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว  จะตอบแกเขาอยางนี้". 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ถาคนทั้งหลาย  จะพึงถามขาพระองคอยางนี้วา  

‘ขาแตทานอานนท!  ชรามรณะ  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด?  มีอะไร 
เปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?'  ดังนี้.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคถูกถาม 
อยางนี้  จะตอบแกเขาอยางนี้วา  ‘ดูกอนทานทั้งหลาย!  ชาติ  มีภพเปนเหตุใหเกิด  มีภพ 
เปนเครื่องกอใหเกิด  มีภพเปนเครื่องกําเนิดมีภพเปนแดนเกิด'  ดังนี้.ขาแตพระองคผูเจริญ!  
ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว  จะตอบแกเขาอยางนี้".   

...ฯลฯ...  ภพมีอุปาทาน  เปนเหตุใหเกิด  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 

...ฯลฯ...  อุปาทานมีตัณหา  เปนเหตุใหเกิด  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 

...ฯลฯ...  ตัณหามีเวทนา  เปนเหตุใหเกิด  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 

...ฯลฯ...  เวทนาผัสสะ  เปนเหตุใหเกิด  ...ฯลฯ...ฯลฯ... 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ถาคนทั้งหลาย  จะพึงถามขาพระองค(ตอไปอีก)  อยางนี้ 

วา  ‘ขาแตทานอานนท!  ก็ผัสสะเลา  มีอะไรเปนเหตุใหเกิด?  มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิด? 
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มีอะไรเปนเครื่องกําเนิด?  มีอะไรเปนแดนเกิด?'  ดังนี้.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคถูก 
ถามอยางนี้  จะตอบแกเขาอยางนี้วา  `ดูกอนทานทั้งหลาย!  ผัสสะ  มีสฬายตนะเปนเหตุ 
ใหเกิด  มสฬายตนะเปนเครื่องกอใหเกิด  มีสฬายตนะเปนเครื่องกําเนิด  มีสฬายตนะเปน 
แดนเกิด. 
 

ดูกอนทานทั้งหลาย!  เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงผัสสา- 
ยตนะทั้งหกนั่นแหละ,  จึงมีความดับแหงผัสสะ;  เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับ 
แหงเวทนา;  เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับ 
แหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหง 
ภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล 
ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกอง 
ทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้ '  ดังนี้.  ขาแตพระองคผู เจริญ!  ขาพระองคถูก 
ถามอยางนี้แลว  จะตอบแกเขาอยางนี้",  ดังนี้. 

 
เงื่อนงําที่อาจนําไปสูสัสสตทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ 

ในอาการหนึ่ง  ๆ  ของปฏิจจสมุปบาท๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  เพราะ 
มี สั งขารเป นป จ จัย  จึ งมี วิญ ญ าณ ; ฯลฯ ..ฯลฯ ..ฯลฯ ...เพ ราะมี ชาติ เป นป จ จัย ,  
 

 
 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่   ๕  กฬารขัตติยวรรค  นิทานสั งยุตต   นิทาน.  สํ .  ๑๖/๗๒/๑๒๘,  ตรัสตอบแกภิ กษุ รูปหนึ่ ง  ในหมู 

ภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน 
๒.ความหมายเล็งถึง  ความจางคลายแหงอุปาทาน  ที่มีตออัสสาทะ  ในผัสสายตนะ 
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ชรามรณะ  โสกะปริเทวะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิด 
ขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 
 

เมื่อพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสอยางนี้แลว,  ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ชรามรณะ  เปนอยางไรหนอ?  และชรามรณะนี้  เปนของใคร?  
พระเจาขา!"   

 
พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสวา  "นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย  :  ดูกอน 

ภิกษุ!บุคคลใดจะพึงกลาวเชนนี้วา  ̀ ชรามรณะ  เปนอยางไร  และชรามรณะนี้  เปนของใคร' 
ดังนี้ก็ดี;  หรือวาบุคคลใดจะพึงกลาวเชนนี้วา  `ชรามรณะเปนอยางอื่น  (:  ตรงกันขาม 
จากท่ีกลาววาเปนอยางไร,  ตามนัยแรก)และชรามรณะนี้  เปนของผูอื่น๑  (:  ตรงกันขามจากที่ 
กลาววาเปนของใคร,  ตามนัยแรก)ดังนี้ก็ดี  :  คํากลาวของบุคคลทั้งสองนั้น  มีอรรถ 
(ความหมาย  เพ่ือการยึดมั่นถือมั่น)  อยางเดียวกัน,  ตางกันแตเพียงพยัญชนะ  (เสียงที่ 
กลาว)  เทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุ!  เมื่อทิฏฐิวา  `ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น'  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  การ 

อยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  หรือวา  เมื่อทิฏฐิวา  ‘ชีวะก็อันอื่น 
สรีระก็อันอื่น ’  ดังนี้ก็ดี   มีอยู ,  การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย   ก็ไมมี .๒  ดูกอน 
ภิกษุ! 

 

                                                
๑คําวา  "อื่น"  ในที่นี้  หมายความวาตรงกันขามจากความเปนตัวมันเอง  หรือกลาวอีกอยางหนึ่ง  ก็วามิใช 
ชรามรณะนั่นเอง  จึงเกิดเปนของคูขึ้นมา  วาส่ิงนี้เปนอยางนี้  และส่ิงอื่นเปนอยางอื่นจากความเปนอยางนี้.  
พุทธศาสนา  ไมยอมกลาววา  "อยางนี้"  หรือ  "อยางอื่น"  ทั้งสองอยาง  แตจะกลาวโดยสายกลางวา 
เพราะสิ่งนี้มี  ส่ิงถัดมาจึงมี  เปนลําดับ  ๆ  ไป  ไมมีลักษณะเปนตัวมันเอง  หรือไมเปนตัวมันเองเสียเลย.  

-  ผูรวบรวม. 
๒"การประพฤติพรหมจรรยก็ไมมี"  นี้หมายความวา  การประพฤติกระทําของชนเหลานั้น  แมมีอยู  ก็ไม 
เรียกวา  การประพฤติพรหมจรรย,เพราะวา  การกระทําของเขานั้น  มิไดเปนไป  เพื่อดับทุกข  นั่นเอง. 
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ตถาคต  ยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนทั้งสองนั้น  คือตถาคต  ยอม 
แสดงดังนี้วา  ‘เพราะมีชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ'  ดังนี้. 
 

"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ชาติเปนอยางไรหนอ?  และชาตินี้  เปนของใคร?  
พระเจาขา!" 

 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย  :  ดูกอนภิกษุ!  บุคคลใดจะพึงกลาว 

เชนนี้วา  "ชาติเปนอยางไร  และชาตินี้ เปนของใคร"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวาบุคคลใดจะ 
พึงกลาวเชนนี้วา  "ชาติเปนอยางอื่น(:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  ตามนัยแรก)  
และชาตินี้  เปนของผูอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของใคร,  ตามนัยแรก)"  ดังนี้  
ก็ดี  :  คํากลาวของบุคคลทั้งสองนั้น  มีอรรถ  (ความหมายเพื่อการยึดมั่นถือมั่น 
อยางเดียวกัน,  ตางกันแตเพียงพยัญชนะ  (เสียงที่กลาว) เทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุ!  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  

การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  หรือวา  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันอื่น 
สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  
ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น  คือ  ตถาคตยอม 
แสดงดังนี้วา  "เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ"  ดังนี้. 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ภพเปนอยางไรหนอ?  และภพนี้  เปนของใคร?  

พระเจาขา!" 
 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย  :  ดูกอนภิกษุ!  บุคคลใดจะพึง 

กลาวเชนนี้วา  "ภพเปนอยางไร  และภพนี้เปนของใคร"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวาบุคคลใด 
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จะพึงกลาวเชนนี้วา  "ภพเปนอยางอื่น (: ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  ตามนัย 
แรก)  และภพนี้  เปนของผูอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของใคร,  ตามนัยแรก)"  
ดังนี้ก็ดี  :  คํากลาวของบุคคลทั้งสองนั้น  มีอรรถ  (ความหมายเพื่อการยึดมั่นถือมั่น 
อยางเดียวกัน,  ตางกันแตเพียงพยัญชนะ  (เสียงที่กลาว)เทานั้น. 
 

ดูกอนภิกษุ!  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  
การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  หรือวา  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันอื่น 
สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  
ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น  คือ  ตถาคตยอม 
แสดงดังนี้วา  "เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ"  ดังนี้. 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  อุปาทานเปนอยางไรหนอ?  และอุปาทานนี้  เปน 

ของใคร?  พระเจาขา!"   
 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  ดูกอนภิกษุ!  บุคคลใดจะพึง 

กลาวเชนนี้วา  "อุปาทานเปนอยางไร  และอุปาทานนี้เปนของใคร"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวา 
บุคคลใดจะพึงกลาวเชนนี้วา  "อุปาทานเปนอยางอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  
ตามนัยแรก)และอุปาทานนี้  เปนของผูอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของใคร,  
ตามนัยแรก)"  ดังนี้ก็ดี  :  คํากลาวของบุคคลทั้งสองนั้น  มีอรรถ  (ความหมายเพื่อ 
การยึดมั่นถือมั่น)  อยางเดียวกัน,  ตางกันแตเพียงพยัญชนะ  (เสียงที่กลาว)เทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุ!  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  

การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  หรือวา  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็ 
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อันอื่น  สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอน 
ภิกษุ!  ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น  คือ  ตถาคต 
ยอมแสดงดังนี้วา  "เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน"  ดังนี้.   
 

"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ตัณหาเปนอยางไรหนอ?  และตัณหานี้  เปนของใคร?  
พระเจาขา!" 

 
 นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  ดูกอนภิกษุ!  บุคคลใดจะพึง 

กลาวเชนนี้วา  "ตัณหาเปนอยางไร  และตัณหานี้เปนของใคร"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวาบุคคลใด 
จะพึงกลาวเชนนี้วา  ตัณหาเปนอยางอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  ตาม 
นัยแรก)  และตัณหานี้  เปนของผูอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของใคร,  ตามนัย 
แรก)"  ดังนี้ก็ดี  :  คํากลาวของบุคคลทั้งสองนั้น  มีอรรถ  (ความหมายเพื่อการยึดมั่น 
ถือมั่น) อยางเดียวกัน,  ตางกันแตเพียงพยัญชนะ  (เสียงที่กลาว)  เทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุ!  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  

การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  หรือวา  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันอื่น 
สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  
ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น  คือ  ตถาคตยอม 
แสดงดังนี้วา  "เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา"  ดังนี้. 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  เวทนาเปนอยางไรหนอ?และเวทนานี้  เปนของใคร?  

พระเจาขา!"   
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นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  ดูกอนภิกษุ!  บุคคลใดจะพึงกลาว 
เชนนี้วา  "เวทนาเปนอยางไร  และเวทนานี้เปนของใคร"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวาบุคคลใด 
จะพึงกลาวเชนนี้วา  เวทนาเปนอยางอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  ตาม 
นัยแรก)  และเวทนานี้  เปนของผูอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของใคร,  ตามนัยแรก)"  
ดังนี้ก็ดี  :  คํากลาวของบุคคลทั้งสองนั้น  มีอรรถ  (ความหมายเพื่อการยึดมั่นถือมั่น)  
อยางเดียวกัน,  ตางกันแตเพียงพยัญชนะ  (เสียงที่กลาว)  เทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุ!  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  

การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  หรือวา  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะ 
ก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี . 
ดูกอนภิกษุ!  ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น 
คือตถาคตยอมแสดงดังนี้วา  "เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา"  ดังนี้.   

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ผัสสะเปนอยางไรหนอ?  และผัสสะนี้  เปนของใคร?  

พระเจาขา!"   
 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  ดูกอนภิกษุ!  บุคคลใดจะพึง 

กลาวเชนนี้วา  "ผัสสะเปนอยางไร  และผัสสะนี้เปนของใคร"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวาบุคคล 
ใดจะพึงกลาวเชนนี้วา  ผัสสะ  เปนอยางอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  
ตามนัยแรก)  และผัสสะนี้  เปนของผูอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของใคร,  ตาม 
นัยแรก)"  ดังนี้ก็ดี  :  คํากลาวของบุคคลทั้งสองนั้น  มีอรรถ  (ความหมายเพื่อการ 
ยึดมั่นถือมั่น)  อยางเดียวกัน,  ตางกันแตเพียงพยัญชนะ  (เสียงที่กลาว)เทานั้น. 
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ดูกอนภิกษุ!  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  
การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  หรือวา  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็ 
อันอื่น  สรีระก็อันอื่น "  ดังนี้ก็ดี   มีอยู ,การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย   ก็ไมมี . 
ดูกอนภิกษุ!  ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น 
คือตถาคตยอมแสดงดังนี้วา  "เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ"  ดังนี้. 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  สฬายตนะเปนอยางไรหนอ?  และสฬายตนะนี้เปน 

ของใคร?  พระเจาขา!"   
 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  ดูกอนภิกษุ!  บุคคลใดจะพึง 

กลาวเชนนี้วา  "สฬายตนะเปนอยางไร  และสฬายตนะนี้  เปนของใคร"  ดังนี้ก็ดี;  
หรือวาบุคคลใดจะพึงกลาวเชนนี้วา  สฬายตนะเปนอยางอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววา 
เปนอยางไร,  ตามนัยแรก)  และสฬายตนะนี้  เปนของผูอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาว 
วาเปนของใคร,  ตามนัยแรก)"  ดังนี้ก็ดี  :  คํากลาวของบุคคลทั้งสองนั้น  มีอรรถ 
 (ความหมายเพื่อการยึดมั่นถือมั่น) อยางเดียวกัน,  ตางกันแตเพียงพยัญชนะ (เสียง 
ที่กลาว)เทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุ!  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  

การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  หรือวา  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะ 
ก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี .  
ดูกอนภิกษุ!  ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น 
คือตถาคตยอมแสดงดังนี้วา  "เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ"  ดังนี้. 
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"ขาแตพระองคผูเจริญ!  นามรูปเปนอยางไรหนอ?  และนามรูปน้ีเปนของใคร?  
พระเจาขา!"   

 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  ดูกอนภิกษุ!  บุคคลใดจะพึงกลาว 

เชนนี้วา  "นามรูป  เปนอยางไร  และนามรูปน้ี  เปนของใคร"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวาบุคคล 
ใดจะพึงกลาวเชนนี้วา  “นามรูปเปนอยางอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  ตาม 
นัยแรก)  และนามรูปน้ี  เปนของผูอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของใคร,  ตามนัย 
แรก)"  ดังนี้ก็ดี  :  คํากลาวของบุคคลทั้งสองนั้น  มีอรรถ (ความหมายเพื่อการยึดมั่น 
ถือมั่น)  อยางเดียวกัน,  ตางกันแตเพียงพยัญชนะ(เสียงที่กลาว)เทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุ!  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  การ 

อยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  หรือวา  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันอื่น 
สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  
ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น  คือ  ตถาคตยอม 
แสดงดังนี้วา  "เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป"  ดังนี้. 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  วิญญาณ  เปนอยางไรหนอ?  และวิญญาณนี้เปนของ 

ใคร?  พระเจาขา!"   
 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  ดูกอนภิกษุ!  บุคคลใดจะพึง 

กลาวเชนนี้วา  "วิญญาณ  เปนอยางไร  และวิญญาณนี้เปนของใคร"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวา 
บุคคลใดจะพึงกลาวเชนนี้วา  “วิญญาณเปนอยางอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  
ตามนัยแรก)  และวิญญาณนี้  เปนของผูอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของใคร,  ตาม 
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นัยแรก)"  ดังนี้ก็ดี  :  คํากลาวของบุคคลทั้งสองนั้น  มีอรรถ(ความหมายเพื่อการยึดมั่น 
ถือมั่น)  อยางเดียวกัน,  ตางกันแตเพียงพยัญชนะ(เสียงที่กลาว)เทานั้น. 
 

ดูกอนภิกษุ!  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  
การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  หรือวา  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็ 
อันอื่น  สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอน 
ภิกษุ!  ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น  คือตถาคต 
ยอมแสดงดังนี้วา  "เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ"  ดังนี้. 

 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  สังขารทั้งหลาย  เปนอยางไรหนอ?  และสังขาร 

ทั้งหลายเหลานี้   เปนของใคร?  พระเจาขา!"   
 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  ดูกอนภิกษุ!  บุคคลใดจะพึง 

กลาวเชนนี้วา  "สังขารทั้งหลาย  เปนอยางไร  และสังขารทั้งหลายเหลานี้  เปนของใคร" 
ดังนี้ก็ดี;  หรือวาบุคคลใดจะพึงกลาวเชนนี้วา  สังขารทั้งหลายเปนอยางอื่น  (:  ตรง 
กันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  ตามนัยแรก)  และสังขารทั้งหลายเหลานี้  เปนของผูอื่น 
(:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของใคร,  ตามนัยแรก)"  ดังนี้ก็ดี  :  คํากลาวของบุคคล 
ทั้งสองนั้น  มีอรรถ (ความหมายเพื่อการยึดมั่นถือมั่น) อยางเดียวกัน,  ตางกันแต 
เพียงพยัญชนะ (เสียงที่กลาว) เทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุ!  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  

การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ!  หรือวา  เมื่อทิฏฐิวา  "ชีวะก็อันอื่น 
สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้ก็ดี  มีอยู,  การอยูอยางประพฤติพรหมจรรย  ก็ไมมี.  ดูกอนภิกษุ! 
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ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสองนั้น  คือ  ตถาคตยอม 
แสดงดังนี้วา  "เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุ !  เพราะความจางคลายดับไปไม เหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเอง,  

ทิฏฐิทั้งหลาย  บรรดามี  มิวาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ดําเนินไปผิดทาง  อันบุคคลเสพผิดแลว 
ดิ้นรนไปผิดแลววา  "ชรามรณะ"  เปนอยางไร  และชรามรณะนี้  เปนของใคร"  ดังนี้ก็ดี :  
หรือวา  "ชรามรณะเปนอยางอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  ตามนัยแรก)  
และชรามรณะนี้ เปนของผูอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของใคร,  ตามนัยแรก)"  
ดั งนี้ ก็ ดี ;  หรือวา   "ชีวะก็อันนั้ น   สรีระก็อันนั้ น "  ดั งนี้ ก็ ดี ;  หรือวา   "ชีวะก็อันอื่ น 
สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้ก็ดี;  ทิฏฐิทั้งหมดนั้น  เปนธรรมอันบุคคลนั้นละไดแลว  มีราก 
เงาอันเขาตัดขาดแลว  อันเขาทําใหเหมือนตาลมีขั้วยอดอันเนาแลว  ถึงซ่ึงความมี 
ไมไดแลว  ทําใหเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไมไดอีกตอไป. 

 
ดูกอนภิกษุ !  เพราะความจางคลายดับไปไม เหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเอง,  

ทิฏฐิทั้งหลาย  บรรดามี  มิวาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ดําเนินไปผิดทาง  อันบุคคลเสพผิดแลว 
ดิ้นรนไปผิดแลววา  "ชาติ   เปนอยางไร  และชาตินี้   เปนของใคร"  ดังนี้ก็ดี    :  หรือวา  
"ชาติเปนอยางอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  ตามนัยแรก)  และชาตินี้ เปน 
ของผูอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของใคร,  ตามนัยแรก)"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวา  
"ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวา  "ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้ก็ดี;  
ทิฏฐิทั้งหมดนั้น  เปนธรรมอันบุคคลนั้นละไดแลว  มีรากเงาอันเขาตัดขาดแลว   
อันเขาทําใหเหมือนตาลมีขั้วยอดอันเนาแลว  ถึงซ่ึงความมีไมไดแลว  ทําใหเปน 
สิ่งที่เกิดขึ้นไมไดอีกตอไป. 
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ดูกอนภิกษุ!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเอง,  
ทิฏฐิทั้งหลาย  บรรดามี  มิวาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ดําเนินไปผิดทาง  อันบุคคลเสพผิดแลว 
ดิ ้นรนไปผิดแลววา  " ภพ เปนอยางไร  ...ฯลฯ...ฯลฯ...  เขาทําใหเปนสิ ่งที ่เก ิด 
ขึ้นไมไดอีกตอไป.  (คําที่ละเปยยาลนี้  พึงเทียบดูกับขอที่แลวมา) 

 
ดูกอนภิกษุ!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเอง,  

ทิฏฐิทั้งหลาย  บรรดามี  มิวาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ดําเนินไปผิดทาง  อันบุคคลเสพผิดแลว 
ดิ้นรนไปผิดแลววา  "อุปาทาน  เปนอยางไร  ...ฯลฯ...ฯลฯ...  เขาทําใหเปนสิ่งที่เกิด 
ขึ้นไมไดอีกตอไป.   

 
ดูกอนภิกษุ!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเอง,  

ทิฏฐิทั้งหลาย  บรรดามี  มิวาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ดําเนินไปผิดทาง  อันบุคคลเสพผิดแลว 
ดิ้นรนไปผิดแลววา  "ตัณหา เปนอยางไร  ...ฯลฯ...ฯลฯ...  เขาทําใหเปนสิ่งที ่เกิด 
ขึ้นไมไดอีกตอไป.   

 
ดูกอนภิกษุ!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเอง,  

ทิฏฐิทั้งหลาย  บรรดามี  มิวาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ดําเนินไปผิดทาง  อันบุคคลเสพผิดแลว 
ดิ้นรนไปผิดแลววา  "เวทนา  เปนอยางไร  ...ฯลฯ...ฯลฯ...  เขาทําใหเปนสิ่งที ่เกิด 
ขึ้นไมไดอีกตอไป.   

 
ดูกอนภิกษุ!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเอง,  

ทิฏฐิทั้งหลาย  บรรดามี  มิวาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ดําเนินไปผิดทาง  อันบุคคลเสพผิดแลว 
ดิ้นรนไปผิดแลววา  "ผัสสะ  เปนอยางไร  ...ฯลฯ...ฯลฯ...  เขาทําใหเปนสิ ่งที ่เกิด 
ขึ้นไมไดอีกตอไป.   
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ดูกอนภิกษุ!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเอง,  
ทิฏฐิทั้งหลาย  บรรดามี  มิวาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ดําเนินไปผิดทาง  อันบุคคลเสพผิดแลว 
ดิ้นรนไปผิดแลววา  "สฬายตนะ  เปนอยางไร  ...ฯลฯ...ฯลฯ...  เขาทําใหเปนสิ่งที่ 
เกิดขึ้นไมไดอีกตอไป.   

 
ดูกอนภิกษุ!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเอง,  

ทิฏฐิทั้งหลาย  บรรดามี  มิวาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ดําเนินไปผิดทาง  อันบุคคลเสพผิดแลว 
ดิ้นรนไปผิดแลววา  "นามรูป  เปนอยางไร  ...ฯลฯ...ฯลฯ...  เขาทําใหเปนสิ่งที่เกิด 
ขึ้นไมไดอีกตอไป.   

 
ดูกอนภิกษุ!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเอง,  

ทิฏฐิทั้งหลาย  บรรดามี  มิวาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ดําเนินไปผิดทาง  อันบุคคลเสพผิดแลว 
ดิ้นรนไปผิดแลววา  "วิญญาณ  เปนอยางไร  ...ฯลฯ...ฯลฯ...  เขาทําใหเปนสิ่งที่เกิด 
ขึ้นไมไดอีกตอไป.   

 
ดูกอนภิกษุ!  เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเอง,  

ทิฏฐิทั้งหลาย  บรรดามี  มิวาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ที่ดําเนินไปผิดทาง  อันบุคคลเสพผิดแลว 
ดิ้นรนไปผิดแลววา  "สังขารทั้งหลาย  เปนอยางไร  และสังขารทั้งหลายเหลานี้เปนของใคร" 
ดังนี้ก็ดี  :  หรือวา  "สังขารทั้งหลายเปนอยางอื่น  (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนอยางไร,  
ตามนัยแรก )  และสังขารนี้ เปนของผูอื่น   (:  ตรงกันขามจากที่กลาววาเปนของ 
ใคร,  ตามนัยแรก)"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้ก็ดี;  หรือวา  
"ชีวะก็อันอื ่น  สรีระก็อันอื ่น"  ดังนี ้ก็ดี;  ทิฏฐิทั ้งหมดนั ้น  เปนธรรมอันบุคคลนั ้น 
ละไดแลว  มีรากเงาอันเขาตัดขาดแลว  อันเขาทําใหเหมือนตาลมีขั้วยอดอันเนา 
แลว  ถึงซ่ึงความมีไมไดแลว  ทําใหเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไมไดอีกตอไป,  ดังนี้  แล. 
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หมายเหตุผู รวบรวม  :  ยังมี สูตรถัดไปอีกสูตรหนึ่ ง  (สูตรที่   ๖  แห งกฬาร 
ขัตติยวรรคนิทานสังยุตต   นิทาน.สํ .  ๑๖/๗๕/๑๓๗)  มี เนื้อความตรงเปนอันเดียวกันทุกตัว 
อักษร  ผิดกันแตวา  ในสูตรหลังนี้  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  โดยพระองคเอง  ไมมีภิกษุ รูปใด 
ทูลถาม  เหมือนในสูตรขางบนนี้. 

 
โลกายตะ  ๔  ชนิด  ที่ทรงปฏิเสธ๑ 

 
โลกายติกพราหมณ   ไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  แลวทูลถามวา  "ขาแตพระโคดม 

ผูเจริญ!  สิ่งทั้งปวง  มีอยูหรือหนอ?" 
 
พระผู มีพระภาคเจา  ตรัสตอบวา  "ดูกอนพราหมณ !  คํากลาวที่ยืนยันลงไป 

ดวยทิฏฐิวา  ‘สิ่งทั้งปวง  มีอยู'  ดังนี้  :  นี้  เปนลัทธิโลกายตะชั้นสุดยอด”. 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  ก็สิ่งทั้งปวง  ไมมีอยูหรือ?" 
 
ดูกอนพราหมณ!  คํากลาวที่ยืนยันลงไปดวยทิฏฐิวา  `สิ่งทั้งปวง  ไมมีอยู' 

ดังนี้  :  นี้  เปนลัทธิโลกายตะอยางที่สอง. 
 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  สิ่งทั้งปวง  มีสภาพเปนอยางเดียวกันหรือ?" 
 
ดูกอนพราหมณ!  คํากลาวที่ยืนยันลงไปดวยทิฏฐิวา  ‘สิ่งทั้งปวง  มีสภาพ 

ตางกัน'  ดังนี้  :  นี้  เปนลัทธิโลกายตะอยางที่สาม. 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๘  คหปติวรรค  อภิสมยสังยุตต  นิทาน.สํ.๑๖/๙๒/๑๗๖,  ตรัสแกโลกายติกพราหมณ  ที่เชตวัน. 
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๖๘๙วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

"ขาแตพระโคดมผูเจริญ!  สิ่งทั้งปวง  มีสภาพเปนตางกันหรือ?" 
 
ดูกอนพราหมณ !  คํากลาวที่ยืนยันลงไปดวยทิฏฐิวา  ‘สิ่งทั้งปวง  มีสภาพ 

ตางกัน'  ดังนี้  :  นี้  เปนลัทธิโลกายตะอยางที่สี่. 
 
ดูกอนพราหมณ !  ตถาคต  ยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปหาสวนสุด 

ทั้งสองนั้น  คือตถาคต  ยอมแสดงดังนี้วา  "เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย;  
เพราะม ีส ังขารเป นป จจ ัย   จ ึงม ีว ิญญาณ ;  ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...ฯลฯ ...  เพราะม ีชาติ 
เปนปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  
ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงอวิชชานั้นนั่นเทียว,  จึงมีความ 

ดับแหงสังขาร;  เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ ;  ...ฯลฯ  
...ฯลฯ...ฯลฯ...  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแหละ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวย 
อาการอยางนี้",  ดังนี้.   

 
พราหมณนั้น  กลาวสรรเสริญพระธรรมโอวาทนั้นแลว  ประกาศตนเปนผู รับนับถือพระพุทธ 

ศาสนา  จนตลอดชีวิต,  ดังนี้  แล. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๖๙๐ 

ทิฏฐิชั้นหัวหนา  ๑๘  อยาง 
ลวนแตปรารภธรรมที่เปนฐานะ  ๖  อยาง๑ 

 
[ทิฏฐิที่  ๑  :  เอสิกัฏฐายิฏฐิตสัสสตทิฏฐิ] 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ลมก็ไมพัด  แมน้ําก็ไมไหล  สตรีมีครรภ 
ก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก  แตละอยาง  ๆ  เปนของตั้ง 
อยูอยางมั่นคง  ดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด"  ดังนี้? 

 
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผู เจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 

ขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูพระภาคเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึง.  ขาแตพระ 
องคผู เจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น  จงแจมแจงกะพระผู มีพระภาคเองเถิด  ภิกษุ 
ทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว"  ดังนี้.  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสเตือนใหภิกษุ 
ทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว  ไดตรัสขอความดังตอไปนี้  :- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อรูปน่ันแล  มีอยู;  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสู รูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ลมไมพัด  แมน้ําก็ไมไหล  สตรีมีครรภ 
ก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก  แตละอยาง  ๆ   เปนของตั้งอยูอยางมั่นคง 
ดุจการตั้งอยูของเสาระเสียด"  ดังนี้.  (ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็มีถอยคําที่ 
ตรัสอยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธเทานั้น). 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขน.ธ.สํ.  ๑๗/๒๔๘/๔๑๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๖๙๑วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ัน  วาอยางไร?  รูปเที่ยง 
หรือไมเที่ยง?  ("ไมเที่ยง  พระเจาขา!")   ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  
 ("เปนทุกข  พระเจาขา!")  แมสิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
แตถาไมเขาไปยึดถือ  ซึ่งสิ่งนั้นแลวไซร  ทิฏฐิอยางนี้จะเกิดขึ้นไดไหมวา  "ลมก็ไมพัด 
แมน้ําก็ไมไหล  สตรีมีครรภก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก  แตละอยาง ๆ   
เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด"  ดังนี้?  ("ขอน้ันหามิได  พระเจาขา!")  
(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็มีถอยคําที่ตรัสถามและพวกภิกษุทูลตอบ  อยางเดียวกันทุก 
ตัวอักษร  กับในกรณีแหงรูปนี้  ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ  เทานั้น). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  แมสิ่งใดที่ บุคคลไดเห็นแลว  ฟงแลว  รูสึกแลว 

รูแจงแลว  บรรลุแลว  แสวงหาแลว  ครุนคิดอยูดวยใจแลว  เหลานี้เปนของเที่ยงหรือไมเที่ยง?  
 (ไมเที่ยง  พระเจาขา!)  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  ("เปนทุกข 
พระเจาขา!")  แมสิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกขมีความแปรปรวนเปนธรรมดา  แตถาไม 
เขาไปยึดถือ  ซึ่งสิ่งนั้นแลวไซร  ทิฏฐิอยางนี้จะเกิดขึ้นไดไหมวา  "ลมก็ไมพัด  แมน้ํา 
ก็ไมไหล  สตรีมีครรภก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก  แตละอยาง   ๆ 
เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด"  ดังนี้?  ("ขอน้ันหามิได  พระ- 
เจาขา!") 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  ความสงสัย  (กงฺขา)  ในฐานะ 

ทั้งหลาย  ๖  ประการเหลานี้๑  เปนสิ่งที่อริยสาวกละขาดแลว;  ในกาลนั้น  ก็เปน 
อันวา  ความสงสัยแมในทุกข  แมในเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  แมในความดับไมเหลือ 
แหงทุกข  แมในทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  ก็เปนสิ่งที่อริยสาวกนั้น 
ละขาดแลว. 

 
 

                                                
๑ฐานะ  ๖  ประการ  คือ  ขันธ  ๕  และส่ิงที่ไดเห็นแลวเปนตน;  ดังที่กลาวแลวขางบน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๖๙๒ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกนี้  เราเรียกวา  เปนอริยสาวกผูเปนโสดาบัน 
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผู เที่ยงแท   (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา,  
ดังนี้. 

 
[ทิฏฐิที่  ๒  :  อัตตา  -  อัตตนิยานุทิฏฐิ]๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "นั่นของเรา;  นั่นเปนเรา;  นั่นเปน 
ตัวตนของเรา;"  ดังนี้?  ...ฯลฯ... 

 
(ขอความตรงที่ ละเปยยาลไวนี้   มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่  ๑  

ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผู เจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวกขา 
พระองค "...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน   มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา   เปนผู เที่ยงแท   
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้ ."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร  จนตลอดขอ 
ความ  ตางกันแตเพียงชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
[ทิฏฐิที่  ๓  :  สัสสตทิฏฐิ  (ทั่วไป)]๒ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "อัตรา  (ตน)  ก็อันนั้น;  โลกก็อันนั้น;  
เรานั้น  ละไปแลว  จักเปนผูเที่ยง  ยั่งยืน  เที่ยงแท  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา" 
ดังนี้?  ...ฯลฯ... 

 
(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้   มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่๑ 

ตั้งแตคําวา "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลาย  ของพวก 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๕๐/๔๑๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๓  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๕๑/๔๒๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๖๙๓วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

ขาพระองค "  ...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผู เที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้ ".  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร  จนตลอดขอ 
ความ  ตางกันแตเพียงชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 
 

[ทิฏฐิที่  ๔  อุจเฉททิฏฐิ(ทั่วไป)]๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  เมื่ออะไรมีอยูหนอ   เพราะเขาไปยึดถือ ซ่ึงอะไร 
เพราะปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "เราไมพึงมีดวย;  ของเราไม 
พึงมีดวย;  เราจักไมมี  ของเราจัก  ไมมี"  ดังนี้?  ...ฯลฯ... 

 
(ขอความตรงที่ ละเปยยาลไวนี้   มีการตรัส   การถาม   การตอบ   เหมือนกับขอความ 

ในทิฏฐิที่๑  ตั้ งแตคําวา   "ภิกษุทั้ งหลายเหลานั้น   กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองค ผู เจริญ !  ธรรม 
ทั้ งหลายของพวกขาพระองค "...ไปจนจบขอความดวยคํ าวา ...  "เปน โสดาบัน   มีอันไมตกต่ํ า เปน 
ธรรมดา   เป น ผู เที่ ย งแท   (ต อนิ พพาน )  มี การตรัส รูพ รอม ใน เบื้ อ งหน า   ดั งนี้ ."  เป นข อความซึ่ ง 
เหมือนกันทุกตัวอักษร  จนตลอดขอความ  ตางกันแตเพียงชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
[ทิฏฐิที่  ๕  :  นัตถิกทิฏฐิ]๒ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ไมมีทางอันบุคคลบริจาคแลว,  ไมมี 
ยัญญะอันบุคคลประกอบแลว,  ไมมีโหตระอันบุคคลบูชาแลว,  ไมมีผลวิบากแหง 
กรรมอันบุคคกระทําดีแลวกระทําชั่วแลว,  ไมมีโลกนี้,  ไมมีโลกอื่น,  ไมมีมารดา,  
ไมมีบิดา,  ไมมีสัตวทั้งหลายอันเปนโอปปาติกะ,  ไมมีสมณะและพราหมณ  ผูไป 
แลวถูกตอง  ผูปฏิบัติแลวถูกตอง  ผูทําใหแจงซ่ึงโลกนี้  และโลกอื่น  ดวยปญญา 

 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๔  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๕๒/๔๒๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๕  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๕๔/๔๒๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ 

 

๖๙๔ 

อั นยิ่ ง เอ ง   แล วประกาศอยู ใน โลก ;  คน เรานี้   เป นแต การประชุ มของมหาภู ตทั้ ง   ๔  ;  
เมื่ อ ใดทํ าก าละ ,  เมื่ อนั้ น   ดิ น ย อม เข า ไป สู ห มู แห งดิ น ,  น้ํ าย อม เข า ไป สู ห มู แห งน้ํ า ,  
ไฟย อม เข าไป สู หมู แห งไฟ ,  ลมย อม เข าไป สู หมู แห งลม ,  อิ นทรีย ทั้ งหลาย   ย อมหาย 
ไป ใน อ าก าศ ;  บุ รุ ษ ทั้ งห ล ายมี เตี ย งว า งศพ เป น ที่ ค รบ ห า   จ ะพ า เข าผู ต าย แล ว ไป ;  
รอ งรอยทั้ งห ล ายป รากฎอยู เ พี ย งแค ป าช า   เป น เพี ย งก ระดู กทั้ งห ล าย   มี สี เพี ย งดั ง 
ส ีแ ห ง น ก พ ิล า ป ;  ก า ร บ ูช า เ ซ น ส ร ว ง ม ีขี ้เ ถ า เ ป น ที ่ส ุด ;  สิ ่ง ที ่เ ร ีย ก ว า ท า น นั ้น 
เป น บ ท บ ัญ ญ ัต ิข อ ง ค น เข ล า ;  คํ า ข อ งพ ว ก ที ่ก ล า ว ว า อ ะ ไ รๆ   ม ีอ ยู นั ้น   เป น คํ า 
เป ล า   (จ าก ค ว าม ห ม าย )  เป น คํ า เท็ จ   เป น คํ า เพ อ เจ อ ;  ทั้ ง ค น พ าล แ ล ะบั ณ ฑิ ต 
ครั้ น ก ายแตกทํ าล ายแล ว   ย อมขาด สูญ   พิ น าศ ไป   มิ ได มี อ ยู   ภ ายหลั งแต ก ารต าย " 
ดังนี้?  ...ฯลฯ... 
 

(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้   มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่๑ 
ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้ งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองค ผู เจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
ขาพระองค "...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน   มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผู เที่ยงแท 
(ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้ ."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร  จนตลอด 
ขอความ  ตางกันแตเพียงชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
[ทิฏฐิที่  ๖  :  อกิริยทิฏฐิ]๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "เมื่อกระทําเองหรือยังบุคคลอื่นให 
กระทําก็ดี,  เมื่อตัดเองหรือยังบุคคลอื่นใหตัดก็ดี,  เมื่อกําจัดเองหรือยังบุคคลอื่นให 
กําจัดก็ดี,  เมื่อทําสัตวใหเศราโศกเองหรือยังบุคคลอื่นใหทําสัตวใหเศราโศกก็ดี, 
 
 
 
 

                                                
๑ สูตรที่  ๖  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๕๖/๔๒๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๖๙๕วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

เมื่อทําสัตวใหลําบากเองหรือยังบุคคลอื่นใหทําสัตวใหลําบากก็ดี,  เมื่อทําสัตวให 
ดิ้นรนเองหรือยังบุคคลอื่นใหทําสัตวใหดิ้นรนก็ดี,  เมื่อยังสัตวมีปราณใหตกลวงไป 
ก็ดี,  เมื่อถือเอาสิ่งของที่บุคคลไมไดใหแลวก็ดี,  เมื่อตัดซึ่งที่ตอ(ตัดของยองเบา)  
ก็ดี,  เมื่อปลนทั้งหมูบานก็ดี,  เมื่อปลนเฉพาะเรือนก็ดี,  เมื่อซุมปลนอยูตาม 
หนทางก็ดี,  เมื่อลวงเกินภรรยาของผูอื่นก็ดี,  เมื่อกลาวเท็จก็ดี;  บาปยอมไมเปน 
อันกระทําสําหรับผูกระทํา.  แมวาผูใดจะกระทําซึ่งสัตวทั้งหลายในแผนดินนี้ 
ดวยจักรอันคมดังมีดโกน  ใหกลายเปนลานเนื้อลานหนึ่งก็ดี,  บาปเพราะการ 
กระทําอยางนั้น  ยอมไมมี;  การมาแหงบาป  ยอมไมมี.  แมวาบุรุษจะไปที่ฝงขวา 
แหงแมน้ําคงคา  ฆาเองอยู  ใชผูอื่นฆาอยู,  ตัดเองอยู  ใชผูอื่นตัดอยู,  กําจัดเอง  
อยูใชผู อื ่นกําจัดอยู;  บาปเพราะการกระทําอยางนั้น  ยอมไมมี;  การมาแหง 
บาป  ยอมไมมี.  แมวาบุรุษจะไปที่ฝงซายแหงแมน้ําคงคา  ใหทานเองอยูก็ดี,  
ยังบุคคลอื่นใหใหทานอยูก็ดี,  บูชาเองอยูก็ดี,  ยังบุคคลอื่นใหบูชาอยูก็ดี;  บุญ 
เพราะการกระทําอยางนั้น  ยอมไมมี;  การมาแหงบุญ  ยอมไมมี.  เพราะการ 
ใหทานก็ตาม  เพราะการฝกจิตก็ตาม  เพราะการสํารวมก็ตาม  เพราะการกลาว 
คําสัจก็ตาม  บุญยอมไมมี;  การมาแหงบุญ  ยอมไมมี"  ดังนี้?  ...ฯลฯ... 
 

(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้   มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่๑ 
ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผู เจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
ขาพระองค"...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร  จนตลอดขอ 
ความ  ตางกันแตเพียงชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
[ทิฏฐิที่  ๗  :  อเหตุกทิฏฐิ]๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "เหตุไมมี,  ปจจัยไมมี,  เพ่ือความเศรา 

                                                
๑สูตรที่  ๗  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๕๗/๔๒๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๖๙๖ 

หมองแหงสัตวทั้งหลาย.  ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  สัตวทั้งหลายก็เศรางหมอง.  เหตุ 
ไมม ี  ปจจัยไมม ี,  เพื ่อความบริสุทธิ ์แหงสัตวทั ้งหลาย .  ไมม ีเหตุ  ไมม ีป จจัย 
สัตวทั้งหลายก็บริสุทธิ์.  กําลังไมมี,  ความเพียรไมมี,  เรี่ยวแรงแหงบุรุษไมมี ,  
ความบากบั่นของบุรุษไมมี.  สัตวทั้งปวง  ปาณะทั้งปวง  ภูตทั้งปวง  ชีวะทั้งปวง 
ไมมีอํานาจ  ไมมีกําลัง  ไมมีความเพียร;  ยอมแปรปรวนไปตามสภาวะ  นิยติและ 
สังคติ;  ยอมเสวยซึ ่งสุขและทุกขในอภิชาติทั ้งหลาย  ๖  ประการ  นั ่นเอง". 
ดังนี้?  ...ฯลฯ... 

 
(ขอความตรงที่ ละเปยยาลไวนี้   มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมื อนกับขอความในทิฏฐิที่  ๑  

ตั้ งแตคําวา  "ภิกษุทั้ งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองค ผู เจริญ !  ธรรมทั้ งหลายของพวก 
ขาพระองค "...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน   มีอันไมตกต่ํ าเปนธรรมดา  เปนผู เที่ ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้ ."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร    ตางกันแต เพียง 
ชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
[ทิฏฐิที่  ๘  :  สัตตกายทิฏฐิ]๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "กาย  (หมูแหงธรรมชาติ)  ทั้งหลาย  ๗  
หมู เหลานี ้  ไมมีใครทํา  ไมมีใครจัดระเบียบ  ไมมีใครนฤมิตร  ไมมีระเบียบ 
อันใครนฤมิตร  ไมคลอดผลใด  ๆ  ตั้งอยูอยางยอดภูเขา  ตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยู 
ของเสาระเนียด.  กายทั้งหลายเหลานั้น  ไมหวั่นไหว  ไมแปรปรวน  ไมกระทบ 
กระทั่งซ่ึงกันและกัน  ไมอาจกระทําซ่ึงสุขและทุกขแกกันและกัน.  กายทั้งหลาย  ๗  
หมูเปนอยางไรเลา?  กาย  ๗  หมู  คือ  ปฐวีกาย  อาโปกาย  เตโชกาย  วาโยกาย 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๘  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๕๙/๔๓๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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สุข (กาย )  ทุกข (กาย )  ชีวะ(กาย ).  กาย   ๗  หมู เหลานี ้เป นกายที ่ไม ม ีใครทํา 
ไมมีใครจัดระเบียบ  ไมมีใครนฤมิตร  ไมมีระเบียบอันใครนฤมิตร  ไมคลอดผลใด  ๆ  
ตั้งอยูอยางยอดภูเขา  ตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด.  กายทั้งหลาย 
เหลานั้น  ไมหวั่นไหว  ไมแปรปรวน  ไมกระทบกระทั่งซ่ึงกันและกัน  ไมอาจ 
กระทําซ่ึงสุขและทุกขแกกันและกัน.  แมผูใดจะตัดศีรษะใครดวยศาสตราอันคมก็ไม 
ชื่อวาใครปลงชีวิตใคร:  เปนแตเพียงศาสตราผานไปตามชองในระหวางแหงกาย 
ทั้งหลาย  ๗  หมูเหลานั้นเทานั้น.  ก็โยนีประมุขทั้งหลายเหลานี้แลมีอยู  ๑,๔๐๐,๐๐๐;  
มีอยู   ๖,๐๐๐;  มีอยู  ๖๐๐;  กรรม   ๕๐๐;กรรม   ๕;  กรรม   ๓;  กรรมเต็มกรรม 
ดวย ;  กรรมกึ ่งกรรมดวย ;  ปฏิปทา   ๖๒;  อันตรกัปป  ๖๒;  อภิชาต   ๖;  
ป ุร ิส ภ ูม ิ  ๘;  อ าช ีว ก   ๔,๙๐๐;  ป ร ิพ พ าช ก   ๔,๙๐๐;  น าค ว าส   ๔,๙๐๐;  
อ ิน ท ร ีย   ๒,๐๐๐;  น รก   ๓,๐๐๐;  ร โช ธ าต ุ  ๓๖;  ส ัญ ญ ีค รรภ   ๗;  อส ัญ ญี 
ครรภ  ๗;  นิครนถครรภ  ๗;  เทพ   ๗;  มนุษย  ๗;  ปศาจ   ๗;  สระ   ๗;  
ปวุฎะ  ๗  ดวย ,  ๗๐๐  ดวย ;  ปปาตะ  ๗  ดวย ,  ๗๐๐  ดวย ;  สุปนะ  ๗  ดวย ,  
๗๐๐  ดวย ;  มหากัปป  ๘,๔๐๐,๐๐๐;  เหลานี้  เปนสังสารวัฏซ่ึงทั้ งคนพาลและ 
บัณฑิตแลนไปแลว  ทองเที่ยวไปแลว  จักกระทําที่สุดแหงทุกขได;  ในสังสารวัฏ 
นั้น  ไมมีกฎเกณฑที่ใครตะหวังไดวา  กรรมที่ยังไมแกรอบ  เราจักกระทําใหแกรอบ,  
หรือวา  จักเสวยผลแหงกรรมที่แกรอบแลว  กระทําซ่ึงที่สุดแหงทุกขได,  ดวยขอ 
ปฏิบัติค ือ   ดวยศีลหรือดวยวัตร  ดวยตบะ  ดวยพรหมจรรย;  สุขและทุกขที่ 
หมดไปสิ ้นไป  ราวกะวาตวงของดวยทะนาน   จึงไมม ี  ในสังสารวัฏนั ้น  ไม มี 
อะไรที่ชื่อวาความเสื่อมหรือความเจริญ ,  ความดีขึ้นหรือความเลวลง,  เปรียบ 
เหมือนกลุมดวยอันบุคคลซัดใหกลิ้งไป  ยอมคลี่ออกๆ  จนหมดกลุมแลวก็หยุดเอง,  
ฉันใด;  ทั้งคนพาลและบัณฑิต  แลนไปในสงสาร  ยอมมีสุขและทุกขอันคลี่คลาย 
จนหมดไปเอง,  ฉันนั้น"  ดังนี้?  ...ฯลฯ... 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๖๙๘ 

(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่๑ 
ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
ขาพระองค"...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร   ตางกันแต 
เพียงชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
[ทิฏฐิที่  ๙  :  สัสสตโลกทิฏฐิ] ๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "โลกเที่ยง"  ดังนี้?  ...ฯลฯ... 
 
(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่  ๑  

ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
ขาพระองค"...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร  ตางกันแต 
เพียงชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
[ทิฏฐิที่  ๑๐  :  อสัสสตโลกทิฏฐิ] ๒ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "โลกเที่ยง"  ดังนี้?  ...ฯลฯ... 
 
(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่  ๑  

ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๙  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๖๑/๔๓๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๑๐  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๖๓/๔๓๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๖๙๙วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

ขาพระองค"  ...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร  ตางกันแต 
เพียงชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 
 

[ทิฏฐิที่  ๑๑  :  อันตวันตโลกทิฏฐิ]๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไรเพราะ 
ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "โลกมีที่สุด"  ดังนี้?  ...ฯลฯ... 

 
(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่๑ 

ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
ขาพระองค"...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร  ตางกันแตเพียง 
ชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
[ทิฏฐิที่  ๑๒  :  อนันตวันตโลกทิฏฐิ]๒ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไรเพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "โลกไมมีที่สุด"  ดังนี้?  ...ฯลฯ... 
 
(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่๑ 

ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
ขาพระองค"...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร  ตางกันแตเพียง 
ชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๑  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๖๓/๔๓๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๑๒  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๖๓/๔๓๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๐๐ 

[ทิฏฐิที่  ๑๓  :  ตังชีวตังสรีรทิฏฐิ] ๑ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 
ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา   "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้?  
...ฯลฯ... 

(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่๑ 
ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
ขาพระองค"...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัว ตางกันแตเพียง 
ชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

[ทิฏฐิที่  ๑๔  :  อัญญังชีวอัญญังสรีรทิฏฐิ] ๒ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไรเพราะ 
ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น"  ดังนี้?  
...ฯลฯ... 

 
(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่๑ 

ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
ขาพระองค"...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัว ตางกันแตเพียง 
ชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

[ทิฏฐิที่  ๑๕  :  โหติตถาคโตทิฏฐิ]๓ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะปก 
ใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีก"  ดังนี้?  
...ฯลฯ... 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๓  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๖๔/๔๓๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๑๔  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๖๔/๔๓๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๓สูตรที่  ๑๔  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๖๔/๔๓๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๗๐๑วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่๑ 
ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
ขาพระองค"...ไปจนถึงขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร  ตางกันแตเพียง 
ชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
[ทิฏฐิที่  ๑๖  :  นโหติตถาคโตทิฏฐิ]๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไรเพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมไมมี 
อีก"  ดังนี้?  ...ฯลฯ... 

 
(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่๑ 

ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของพวก 
ขาพระองค"...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร  ตางกันแตเพียง 
ชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
[ทิฏฐิที่  ๑๗  :  โหติจนจโหติทิฏฐิ]๒ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีก 
ก็มี  ยอมไมมีอีกก็มี"    ดังนี้?  ...ฯลฯ... 

 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๖  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๖๔/๔๔๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๑๗  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๖๔/๔๔๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๐๒ 

(ขอความตรงที่ละเปยยาลไวนี้  มีการตรัส  การถาม  การตอบ  เหมือนกับขอความในทิฏฐิที่ ๑  
ตั้งแตคําวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลายของ 
พวกขาพระองค"...ไปจนจบขอความดวยคําวา...  "เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท 
 (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา  ดังนี้."  เปนขอความซึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร  ตางกันแตเพียง 
ชื่อแหงทิฏฐิ  เทานั้น.); 

 
[ทิฏฐิที่  ๑๘  :  เนวโหตินนโหติทิฏฐิ]๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไรเพราะ 

ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีก 
ก็มี  ก็หามิได  ยอมไมมีอีกก็หา  มิได"ดังนี้?   

 
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลาย  ของพวก 

ขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง.  ขาแตพระ 
องคผูเจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้นจงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเองเถิดภิกษุ  
ทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว"  ดังนี้  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสเตือนใหภิกษ ุ
ทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว  ไดตรัสขอความดังตอไปนี้  :- 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อรูปน้ันแล  มีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูรูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็หา 
มิได  ยอมไมมีอีกก็หามิได"  ดังนี้.  (ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็มีถอยคําที่ตรัส 
อยางเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้  ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ  เทานั้น.) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ี  วาอยางไร?  รูปเท่ียงหรือ 

ไมเที่ยง?  ("ไมเที่ยง  พระเจาขา!")  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  
 ("เปนทุกข  พระเจาขา!")  แมสิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  แตถา 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๘  โสตาปตติวรรค  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.๑๗/๒๖๔/๔๔๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๗๐๓วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

ไมเขาไปยึดถือ  ซึ่งสิ่งนั้นแลวไซร  ทิฏฐิอยางนี้  จะเกิดขึ้นไดไหมวา  "ตถาคตภายหลังแต 
ตายแลว  ยอมมีอีกก็หามิได  ยอมไมมีอีกก็หามิได"  ดังนี้?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  
(แมในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็มีถอยคําที่ตรัสถามและพวกภิกษุทูลตอบ  อยางเดียวกัน 
ทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปนี้  ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ  เทานั้น.) 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  แมสิ่งใดที่ บุคคลไดเห็นแลว  ฟงแลว  รูสึกแลว 
รูแจงแลว  บรรลุแลว  แสวงหาแลว  ครุนคิดอยูดวยใจแลว  เหลานี้เปนของเที่ยงหรือไมเที่ยง?  
 ("ไมเที่ยง  พระเจาขา!")  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  (“เปนทุกข 
พระเจาขา!”)  แมสิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  แตถาไมเขา 
ไปยึดถือซ่ึงสิ่งนั้นแลวไซร  ทิฏฐิอยางนี้  จะเกิดขึ้นไดไหมวา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว 
ยอมมีอีกก็หามิได  ยอมไมมีอีกก็หากมิได” ดังนี้?  ("ขอน้ันหามิได  พระเจาขา!") 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  ความสงสัย  (กงฺขา)  ในฐานะ 

ทั้งหลาย  ๖  ประการเหลานี้๑  เปนสิ่งที่อริยสาวกละขาดแลว;  ในกาลนั้น  ก็เปน 
อันวา  ความสงสัยแมในทุกข  แมในเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข  แมในความดับไมเหลือ 
แหงทุกข  แมในทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข  ก็เปนสิ่งที่อริยสาวกนั้น 
ละขาดแลว. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  อริยสาวกนี้  เราเรียกวา  เปน  อริยสาวกผูเปนโสดาบัน 

มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแท  (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูพรอมในเบื้องหนา,  
ดังนี้  แล.   

 
ทิฏฐิทั้ง  ๑๘  ประการนี้  เกิดขึ้นเพราะไมรูปฏิจจสมุปบาท  หรืออิทัปปจจยตา  ที่เกี่ยวของกัน 

อยูฐานะทั้ง  ๖;  กลาวคืออุปาทานขันธทั้ง  ๕  และส่ิงที่รูสึกทางอายตนะทั้งหลาย;  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็วา 
ถายังมีทิฏฐิเหลานี้อยูเพียงใด  ก็ไมอาจจะรูแจงในปฏิจจสมุปบาท  อยูเพียงนั้น.-  ผูรวบรวม. 

 

                                                
๑ฐานะ  ๖  ประการคือ  ขันธ  ๕  และส่ิงที่ไดเห็นแลว  เปนตน;  ดังที่กลาวแลวขางบน. 

 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ 

 

๗๐๔ 

ทิฏฐิ  ๒๖  อยาง  ลวนแตปรารภขันธหา๑ 
 

[ทิฏฐิที่  ๑  :  เอสิกัฏฐายิฏฐิตทิฏฐิ] 
 

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงอะไร  เพราะ 
ปกใจเขาไปสูอะไร  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้ วา   "ลมก็ไม พัด   น้ํ าก็ ไมไหล   สตรีมี 
ครรภก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก  แตละอยาง  ๆ  เปนของ 
ตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด"  ดังนี้? 

 
ภิกษุทั้ งหลายเหลานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองค ผู เจริญ!  ธรรมทั้งหลาย  ของพวก 

ขาพระองค   มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ ง.  ขาแตพระ 
องคผู เจริญ !  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้น  จงแจมแจงกะพระผู มีพระภาคเองเถิด 
ภิกษุทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว"  ดังนี้.  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสเตือนใหภิกษุ 
ทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว  ไดตรัสขอความดังตอไปนี้:- 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  (๑)  เมื่ อรูปน่ันแล  มีอยู   เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสู รูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ลมก็ไมพัด  แมน้ําก็ไมไหล  สตรีมี 
ครรภก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก  แตละอยาง  ๆ  เปนของตั้งอยู 
อยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด"  ดังนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  พวกเธอทั้ งหลาย  จะสําคัญความขอน้ันวาอยางไร?  

รูปเที่ยงหรือไม เที่ยง?  ("ไม เที่ยง  พระเจาขา!")  ก็สิ่ งใดไม เที่ยง  สิ่ งนั้นเปนทุกขหรือ 
เปนสุขเลา?  ("เปนทุกข  พระเจาขา!")  แมสิ่งใดไม เที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา  แตถาไมเขาไปยึดถือ  ซึ่งสิ่งนั้นแลว  ทิฏฐิอยางนี้  จะเกิดขึ้นไดไหมวา  "ลมก็ 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑  ทุติยเปยยาบ  ทิฏฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๖/๔๔๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ไมพัด  แมน้ําก็ไมไหล  สตรีมีครรภก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก 
แตละอยาง  ๆ  เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด"  ดังนี้?  ("ขอน้ัน 
หามิได  พระเจาขา!"). 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้แล  :  เมื่อทุกขมีอยู  เพราะเขาไป 
ยึดถือซ่ึงทุกข  เพราะปกใจเขาไปสูทุกข  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ลมก็ไมพัด  แมน้ํา 
ก็ไมไหล  สตรีมีครรภก็ไมคลอด  พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก  แตละอยาง   ๆ 
เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด"  ดังนี้. 

 
(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็มีการตรัส  การตรัสถาม  และการทูลตอบ 

อยางเดียวกันกับในกรณีแหงรูปนี้  ซึ่งเริ่มตั้งแตคําวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อรูปนั่นแล  มีอยู...ไปจน 
จบขอความดวยคําวา...  แตละอยาง  ๆ  เปนของตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของสาระเนียด  ดังนี้."  ซึ่ง 
ตรัสเปนคําสุดทายในกรณีแหงรูป;  เปนขอความที่เหมือนกันทุกตัวอักษร  จนตลอดขอความ  ตางกันแต 
เพียงชื่อแหงขันธแตละขันธ  เทานั้น. 

 
ในทิฏฐิที่  ๒  ที่  ๓  ตอไปจนถึงทิฏฐิที่  ๒๖  มีขอความนําเรื่องเหมือนกันตอนตนของทิฏฐิที่  ๑  

ทุกตัวอักษร  คือตั้งแตคําวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซึ่งอะไร  ...จน 
ไปถึงคําวา...  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสเตือนใหภิกษุทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว  ไดตรัสขอ 
ความดังตอไปนี้:-";ในทิฏฐิตอๆ  ไป  ขอความเหลานี้จะไมเขียนไว  จะเริ่มที่ตัวทิฏฐิเลยทีเดียว.   

 
และขอความตอนสรุปทายของเรื่องทิฏฐิหนึ่ง  ๆ   ตั้งแตคําวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอ 

ทั้งหลาย  จะสําคัญความขอนี้  วาอยางไร?  ...ไปจนจบเรื่องทิฏฐินั้น  ๆ   ก็มีขอความเหมือนกันทุกทิฏฐิทุก 
ตัวอักษร  ตางกันแตชื่อแหงทิฏฐิแตละทิฏฐิเทานั้น;  ดังนั้น  ขอความตอนสรุปทายเชนนี้  ในทิฏฐิตอ  ๆ   ไป 
จะไมเขียนไว  เปนอันรูกันไดเอง.  สําหรับทิฏฐิที่  ๒๖  ไดนํามาใสไวเต็ม  ดังที่กลาวไวในทิฏฐิที่หนึ่ง. 

 
อนึ่ง  ผูศึกษาตองไมลืมสังเกตวา  ทิฏฐิทั้ง  ๒๖  นี้  แมแตละทิฏฐิ  ลวนเปนไปในปญจุปาทาน 

ขันธแตละขันธดวยกันทั้งนั้น.) 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๐๖ 

[ทิฏฐิที่  ๒  :  อัตตา  -  อัตตนิยานุทิฏฐิ]๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  (๒)  เมื่ อ รูปน่ันแลมีอยู   เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 
เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "นั่นของเรา;  นั่นเปนเรา;  นั่นเปน 
ตัวตนของเรา"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๓  สัสสตทิฏฐิ  (ทั่วไป)]๒ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  (๓)  เมื่ อ รูปน่ันแลมีอยู   เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "อัตตา  (ตน)  ก็อันนั้น;  โลกก็อันนั้น;  
เรานั้นละไปแลว  จักเปนผูเที่ยง  ยั่งยืน  เที่ยงแท  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา" 
ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๔  อุจเฉททิฏฐิ  (ทั่วไป)๓ 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  (๔)  เมื่ อ รูปน่ันแลมีอยู   เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสู รูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "เราไมพึงมีดวย;  ของเราไมพึงมี 
ดวย;  เราจักไมมี  ของเราจักไมมี"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๕  นัตถิกทิฏฐิ  (ทั่วไป)๔ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  (๕)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู   เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ไมมีทางอันบุคคลบริจาคแลว,  ไมมี 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๕๐/๔๑๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๓  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๕๑/๔๒๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๓สูตรที่  ๔  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๕๒/๔๒๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๔สูตรที่  ๕  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๕๔/๔๒๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ยัญญะอันบุคคลประกอบแลว,  ไมมีโหตระอันบุคคลบูชาแลว,  ไมมีผลวิบากแหง 
กรรมอันบุคคลกระทําดีแลวกระทําชั ่วแลว,  ไมมีโลกนี ้,  ไมมีโลกอื ่น ,  ไมมี 
มารดา,  ไมมีบิดา,  ไมมีสัตวทั้งหลายอันเปนโอปปาติกะ,ไมมีสมณะและพราหมณ 
ผูไปแลวถูกตอง  ผูปฏิบัติแลวถูกตอง  ผูทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกอื่น  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  แลวประกาศอยูในโลก;  คนเรานี้เปนการประชุมของมหาภูตทั้ง  ๔;  
เมื่อใดทํากาละ,  เมื่อนั้นดินยอมเขาไปสูหมูแหงดิน,  น้ํายอมเขาไปสูหมูแหงน้ํา,  
ไฟยอมเขาไปสูหมูแหงไฟ,  ลมยอมเขาไปสูหมูแหงลม,  อินทรียทั้งหลาย  ยอม 
หายไปในอากาศ;  บุรุษทั ้งหลายมีเตียงวางศพเปนที ่ครบ  ๕  จะพาเขาผู ตาย 
แลวไป;  รองรอยทั้งหลายปรากฎอยูเพียงแคปาชา  เปนเพียงกระดูกทั้งหลาย 
มีสีเพียงดังสีแหงนกพิลาป;  การบูชาเซนสรวง  มีขี้เถาเปนที่สุด;  สิ่งที ่เรียกวา 
ทานนั้น  เปนบทบัญญัติของคนเขลา;  คําของพวกที่กลาววา  อะไรๆ  มีอยูนั้น 
เปนคําเปลา  (จากความหมาย)  เปนคําเท็จ  เปนคําเพอเจอ;  ทั้งคนพาลและ 
บัณฑิต  ครั้นกายแตกทําลายแลว  ยอมขาดสูญพินาศไป  มิไดอยู  ภายหลังแต 
ตายแลว."  ดังนี้... 

 
[ทิฏฐิที่  ๖  อกิริยทิฏฐิ]๑ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  (๖)  เมื่ อรูปน่ันแลมีอยู   เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "เมื่อกระทําเองหรือยังบุคคลอื่นให 
กระทําก็ดี,  เมื่อตัดเองหรือยังบุคคลอื่นใหตัดก็ดี,  เมื่อกําจัดเองหรือยังบุคคลอื่นให 
กําจัดก็ดี,  เมื่อทําสัตวใหเศราหมองเองหรือยังบุคคลอื่นใหทําสัตวใหเศราหมองเอง 
ก็ดี,  เมื่อทําสัตวใหลําบากเองหรือยังบุคคลอื่นใหทําสัตวใหลําบากก็ดี,  เมื่อทําสัตว 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๖  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๕๖/๔๒๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๗๐๘ 

ใหดิ้นรนเองหรือยังบุคคลอื่นใหทําสัตวใหดิ้นรนก็ดี,  เมื่อยังสัตวมีปราณใหตกลวง 
ไปก็ดี,  เมื่อถือเอาสิ่งของที่บุคคลไมไดใหแลวก็ดี,  เมื่อตัดซ่ึงที่ตอ  (ตัดชองยอง 
เบา)  ก็ดี,  เมื่อปลนทั้งหมูบานก็ดี,  เมื่อปลนเฉพาะเรือนก็ดี,  เมื่อซุมปลนอยูตาม 
หนทางก็ดี,  เมื ่อลวงเกินภรรยาของผู อื ่นก็ดี,  เมื ่อกลาวเท็จก็ดี;  บาปยอมไม 
เปนอันกระทําสําหรับผูกระทํา.  แมวาผูใดจะกระทําซ่ึงสัตวทั้งหลายในแผนดินนี้ 
ดวยจักรอันคมดังมีดโกน  ใหกลายเปนลานเนื้อลานหนึ่งก็ดี,  บาปเพราะการกระทํา 
อยางนั ้น  ยอมไมมี;  การมาแหงบาป  ยอมไมมี.  แมวาบุรุษจะไปที ่ฝ งขวา 
แหงแมน้ําคงคา  ฆาเองอยู  ใชผู อื ่นฆาอยู,  ตัดเองอยู  ใชผู อื ่นตัดอยู,  กําจัด 
เองอยู   ใชผู อื ่นกําจัดอยู ;  บาปเพราะการกระทําอยางนั ้น  ยอมไมมี;  การมา 
แหงบาป  ยอมไมมี.  แมวาบุรุษจะไปที่ฝงซายแหงแมน้ําคงคา  ใหทานเองอยูก็ดี,  
ยังบุคคลอื่นใหใหทานอยูก็ดี,  บูชาเองอยูก็ดี,  ยังบุคคลอื่นใหบูชาอยูก็ดี;  บุญ 
เพราะการกระทําอยางนั้นยอมไมมี;  การมาแหงบุญยอมไมมี.  เพราะการใหทาน 
ก็ตาม  เพราะการฝกจิตก็ตาม  เพราะการสํารวจก็ตาม  เพราะการกลาวคําสัตยก็ตาม 
บุญยอมไมมี;  การมาแหงบุญยอมไมมี."  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๗  :  อเหตุกทิฏฐิ]๑ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  (๗)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู   เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "เหตุไมมี,  ปจจัยไมมี,  เพ่ือความ 
เศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย.  ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  สัตวทั้งหลายก็เศราหมอง.  
เหตุไมมี,  ปจจัยไมมี,  เพื ่อความบริสุทธิ ์แหงสัตวทั ้งหลาย .  ไมมีเหตุ  ไมมี 
ปจจัย  สัตวทั้งหลายก็บริสุทธิ์.  กําลังไมมี,  ความเพียรไมมี,  เรี่ยวแรงแหง 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๗  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๕๗/๔๒๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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บุรุษไมมี,  ความบากบั่นของบุรุษไมมี.  สัตวทั้งปวง  ปาณะทั้งปวง  ภูตทั้งปวง 
ชีวะทั้งปวง  ไมมีอํานาจ  ไมมีกําลัง  ไมมีความเพียร;  ยอมแปรปรวนไปตาม 
สภาวะ  นิยติ  และสังคติ;  ยอมเสวยซึ่งสุขและทุกขในอภิชาติทั้งหลาย  ๖  ประการ 
นั่นเอง"  ดังนี้.  .... 

 
[ทิฏฐิที่  ๘  :  สัตตกายทิฏฐิ]๑ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  (๘)  เมื่ อรูปน่ันแลมีอยู   เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสู รูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "กาย  (หมูแหงธรรมชาติ)  ทั้งหลาย  
๗  หมูเหลานี้  ไมมีใครทํา  ไมมีใครจัดระเบียบ  ไมมีใครนฤมิตร  ไมมีระเบียบ 
อันใครนฤมิตร  ไมคลอดผลใดๆ  ตั้งอยูอยางยอดภูเขาตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยู 
ของสาระเนียด.  กายทั้งหลายเหลานั้น  ไมหวั่นไหว  ไมแปรปรวน  ไมกระทบ 
กระทั่งซึ่งกันและกัน  ไมอาจกระทําซึ่งสุขและทุกขแกกันและกัน.  กายทั้งหลาย  
๗  หมู  เปนอยางไรเลา?  การ  ๗  หมู  คือปฐวีกาย  อาโปกาย  เตโชกาย  วาโยกาย 
สุช(กาย)  ทุกข(กาย)  ชีว(กาย).กาย  ๗  หมูเหลานี้  เปนกายที่ไมีมีใครทํา  ไมมี 
ใครจัดระเบียบ  ไมมีใครนฤมิตร  ไมมีระเบียบอันใครนฤมิตร  ไมคลอดผลใด  ๆ  
ตั้งอยูอยางยอดภูเขา  ตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด.  กายทั้งหลาย 
เหลานั้นไมหวั่นไหว  ไมแปรปรวน  ไมกระทบกระทั่งซ่ึงกันและกัน  ไมอาจกระทํา 
ซึ่งสุขและทุกขแกกันและกัน.  แมผูใดจะตัดศีรษะใครดวยศาสตราอันคม  ก็ไม 
ชื่อวาใครปลงชีวิตใคร  :  เปนแตเพียงศาสตราผานไปตามชองในระหวางแหงกาย 
ทั้งหลาย  ๗  หมูเหลานั้นเทานั้น.  ก็โยนีประมุขทั้งหลายเหลานี้แลมีอยู๑,๔๐๐,๐๐๐;  
มีอยู  ๖,๐๐๐;  มีอยู  ๖๐๐;  กรรม  ๕๐๐;  กรรม  ๕;  กรรม  ๓;  กรรมเต็ม 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๘  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๕๙/๔๓๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๗๑๐ 

กรรมดวย;  กรรมกึ่งกรรมดวย;  ปฏิปทา  ๖๒;  อันตรกัปป  ๖๒;  อภิชาติ  ๖;  
ป ุร ิส ภ ูม ิ  ๘;  อ าช ีวก   ๔,๙๐๐;  ป ร ิพ พ าชก   ๔,๙๐๐;  น าค วาส   ๔,๙๐๐;  
อินทรีย  ๒,๐๐๐;  นรก  ๓,๐๐๐;  รโชธาตุ ๓๖;  สัญญีครรภ  ๗;  อสัญญีครรภ;  
นิครนถครรภ  ๗;  เทพ  ๗;  มนุษย  ๗;  ปศาจ  ๗;  สระ  ๗;  ปวุฏะ  ๗  ดวย,  
๗๐๐  ดวย;  ปปาตะ  ๗  ดวย,  ๗๐๐  ดวย;  สุปนะ  ๗  ดวย,  ๗๐๐  ดวย;  มหากัปป  
๘,๔๐๐,๐๐๐;  เหลานี ้  เป นสังสารวัฎซึ ่งทั ้งคนพาลและบัณฑิตแลนไปแลว 
ทองเที่ยวไปแลว  จักกระทําที่สุดแหงทุกขได;  ในสังสารวัฏนั้น  ไมมีกฎเกณฑ 
ที่ใครจะหวังไดวา  กรรมที่ยังไมแกรอบ  เราจักกระทําใหแกรอบ,  หรือวาจักเสวย 
ผลแหงกรรมที่แกรอบแลว  กระทําซ่ึงที่สุดแหงทุกขได,  ดวยขอปฏิบัตินี้คือ  ดวย 
ศีลหรือดวยวัตร  ดวยตบะ  ดวยพรหมจรรย;  สุขและทุกขที่หมดไปสิ้นไป  ราวกะ 
วาตวงของดวยทะนาน  จึงไมมี.ในสังสารวัฎฎนั้น  ไมมีอะไรที่ชื่อวาความเสื่อม 
หรือความเจริญ,  ความดีขึ้นหรือความเลวลง,  เปรียบเหมือนกลุมดวยอันบุคคล 
ซัดใหกลิ้งไป  ยอมคลี่ออก  ๆ  จนหมดกลุม  แลวก็หยุดเอง,  ฉันใด;  ทั้งคนพาล 
และบัณฑิต  แลนไปในสงสาร  ยอมมีสุขและทุกขอันคลี่คลาย  จนหมดไปเอง,  
ฉันนั้น"  ดังนี้.  ...   

 
[ทิฏฐิที่  ๙  :  สัสสตโลกทิฏฐิ] ๑ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๙)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซึ่งรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "โลกเที่ยง"  ดังนี้.  ... 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๙  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๑/๔๓๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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[ทิฏฐิที่  ๑๐  :  อสัสสตโลกทิฏฐิ] ๑ 
 

...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑๐)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือ 
ซึ่งรูป  เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "โลกไมเที่ยง"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๑๑  :  อันตวันตโลกทิฏฐิ] ๒ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑๑)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือ 

ซึ่งรูป  เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "โลกมีที่สุด "  ดังนี้.  ... 
 

[ทิฏฐิที่  ๑๒  :  อันตวันตโลกทิฏฐิ] ๓ 
 

...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑๒)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซึ่งรูป 
เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "โลกไมมีที่สุด"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๑๓  :  อันตวันตโลกทิฏฐิ] ๔ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑๓)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซึ่งรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น"  ดังนี้.  ... 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๓/๔๓๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๑๑  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๓/๔๓๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๓สูตรที่  ๑๒  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๓/๔๓๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๔สูตรที่  ๑๓  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๔/๔๓๘,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๑๒ 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๑๒ 

[ทิฏฐิที่  ๑๔  :  อัญญังชีวอัญญังสรีรทิฏฐิ] ๑ 
 

...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑๔)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซึ่งรูป 
เพราะปกใจเขาไปสู รูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ ้นอยางนี ้วา  "ชีวะก็อันนั ้น  สรีระก็อันอื ่น" 
ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๑๕  :  โหติตถาคโตทิฏฐิ] ๒ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  (๑๕)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู   เพราะเขาไปยึดถือ 

ซึ่งรูปเพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว 
ยอมมีอีก"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๑๖  :  นโหติตถาคโตทิฏฐิ] ๓ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑๖)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอม 
ไมมีอีก"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๑๗  :  โหติจนจโหติทิฏฐิ] ๔ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑๗)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซึ่งรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมี 
อีกก็มี  ยอมไมมีอีกก็มี"  ดังนี้.  ... 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๔  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๔/๔๓๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๑๕  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๗/๔๔๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๓สูตรที่  ๑๖  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๗/๔๔๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๔สูตรที่  ๑๗  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๗/๔๔๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๗๑๓วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

[ทิฏฐิที่  ๑๘  :  เนวโหตินนโหติทิฏฐิ] ๑ 
 

...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑๘)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 
เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมี 
อีกก็หามิได  ยอมไมมีอีกก็หามิได"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๑๙  :  รูปอัตตาทิฏฐิ] ๒ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๑๙)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซึ่งรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "(ตองเปน)  อัตตามีรูป ๓ (เทานั้น 
จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  (อโรโค)๔  หลังจากตายแลว"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๒๐  :  นโหติตถาคโตทิฏฐิ] ๕ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  (๒๐)  เมื่อรูปน่ันแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซึ่งรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "(ตองเปน)อัตตาไมมีรูป๖  (เทานั้น 
จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได"  หลังจากตายแลว"  ดังนี้.  ... 

 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๘  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๗/๔๔๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๑๙  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๘/๔๔๙,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๓อัตตามีรูป  คืออัตตาที่มีรูปสมาบัติเปนนิทานสัมภวะ. 
๔อโรโค  หรือหาโรคมิได  หมายถึงความที่ยั่งยืน  ไมมีอะไรกระทบกระทั่งใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได. 
๕สูตรที่  ๒๐  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๙/๔๕๑,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๖อัตตาไมมีรูป  คืออัตตาที่มีอรูปสมบัติ  เปนนิทานสัมภวะ. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๑๔ 

[ทิฏฐิที่  ๒๑  :  รูปจอรูปจอัตตาทิฏฐิ] ๑ 
 

...ดูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !(๒๑)เมื ่อร ูปนั ่นแลม ีอยู   เพราะเข าไปย ึดถ ือ 
ซึ่งรูป  เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "อัตตามีรูปก็ไดไมมีรูปก็ได 
เปนอัตตาหาโรคมิไดหลังจากตายแลว"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๒๒  :  เนวรูปนารูปจอัตตาทิฏฐิ] ๒ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!(๒๒)เมื่อรูปนั่นแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "(ตองเปน) อัตตามีรูปก็มิใชไมมีรูป 
ก็มิใช(เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๒๓  :  เอกันตสุขีอัตตาทิฏฐิ] ๓ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!(๒๓)เมื่อรูปนั่นแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสู รูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "(ตองเปน)  อัตตามีสุขโดยสวน 
เดียว(เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๒๔  :  เอกันตทุกขีอัตตาทิฏฐิ] ๔ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!(๒๔)เมื่อรูปนั่นแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "(ตองเปน) อัตตามีทุกขโดยสวนเดียว 
 (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว"  ดังนี้.  ... 

 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒๑  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๙/๔๕๒,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๒๒  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๙/๔๕๓,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๓สูตรที่  ๒๓  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๙/๔๕๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๔สูตรที่  ๒๔  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๙/๔๕๔,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๗๑๕วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

[ทิฏฐิที่  ๒๕  :  สุขทุกขีอัตตาทิฏฐิ]๑ 
 

...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!(๒๕)เมื่อรูปนั่นแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป 
เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "(ตองเปน) อัตตามีทั้งสุขและทุกข 
 (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว"  ดังนี้.  ... 

 
[ทิฏฐิที่  ๒๖  :  เอกันตทุกขีอัตตาทิฏฐิ]๒ 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป  เพราะ 

ปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "(ตองเปน) อัตตาไมมีทั้งทุกขและสุข 
 (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหา  โรคมิได  หลังจากตายแลว"  ดังนี้.  ... 

 
ภิกษุทั้งหลายเทานั้น  กราบทูลวิงวอนวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมทั้งหลาย  ของพวก 

ขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง.  ขาแตพระ 
องคผูเจริญ!  เปนการชอบแลวหนอ  ขอใหอรรถแหงภาษิตนั้นจงแจมแจงกกะพระผูมีพระภาคเองเถิด  ภิกษุ 
ทั้งหลายไดฟงจากพระผูมีพระภาคแลว  จักทรงจําไว"  ดังนี้.  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสเตือนใหภิกษุ 
ทั้งหลายเหลานั้นตั้งใจฟงดวยดีแลว  ไดตรัสขอความดังตอไปนี้  :- 

 
...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!(๒๖)เมื่อรูปนั่นแลมีอยู  เพราะเขาไปยึดถือซึ่งรูป 

เพราะปกใจเขาไปสูรูป  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "(ตองเปน)  อัตตาไมมีทั้งทุกขและสุข 
 (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหา  โรคมิได  หลังจากตายแลว"  ดังนี้.  ... 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒๕  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๙/๔๕๖,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒สูตรที่  ๒๖  ทุติยเปยยาล  ทิฎฐิสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๒๖๙/๔๕๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๑๖ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเธอทั้งหลาย  จะสําคัญความขอน้ันวาอยางไร?  
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?  ("ไมเที่ยง  พระเจาขา!")  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือ 
เปนสุขเลา?  ("เปนทุกข  พระเจาขา!")  แมสิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา  แตถาไมเขาไปยึดถือ  ซึ่งสิ่งนั้นแลว  ทิฏฐิอยางนี้  จะเกิดขึ้นไดไหมวา  
"(ตองเปน)  อัตตาไมมีทั้งทุกขและสุข  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจาก 
ตายแลว"  ดังนี้?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!") 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้แล  :  เมื่อทุกขมีอยู  เพราะเขาไป 

ยึดถือซ่ึงทุกข  เพราะปกใจเขาไปสูทุกข  ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา  "(ตองเปน)  อัตตาไมมี 
ทั้งทุกขและสุข  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว"  ดังนี้. 

 
(ในกรณีแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็มีการตรัส  การตรัสถาม  และการทูลตอบอยาง 

เดียวกันกับในกรณีแหงรูปนี้  ซึ่งเริ่มตั้งแตคําวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อรูปนั่นแลมีอยู"  ...ไปจนจบ 
ขอความดวยคําวา...  "อัตตาไมมีทั้งทุกขและสุข  หาโรคมิไดหลังจากตายแลว  ดังนี้."  ซึ่งตรัสเปนคํา 
สุดทายในกรณีแหงรูป  เปนขอความที่เหมือนกันทุกตัวอักษร  จนตลอดขอความ  ตางกันแตเพียงชื่อแหงขันธ 
แตละขันธ  เทานั้น). 

 
หมายเหตุผู รวบรวม  :  ทิฏฐิทั้ ง  ๒๖  ทิฏฐินี้   ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา 

เพราะไม รูไม เห็นปฏิจจสมุปบาท   จึงเกิดทิฏฐิทั้งหลายเหลานี้ขึ้น   โดยเห็นอุปาทานขันธ 
ทั้ง  ๕  พรอมกับความทุกขอันเนื่องดวยขันธ  ๕  นั้น  ไปในแงใดแงหนึ่ง  ตามลักษณะแหง 
ทิฏฐินั้น  ๆ   ทั้ง  ๒๖  ทิฏฐิ  ครั้นเกิดทิฏฐิเหลานี้แลว  ก็กลับปดบังการรูการเห็นปฏิจจสมุปบาท 
ยิ ่งขึ ้นไปอีก ;  ดังนั ้น   จึงถ ือว า   ทิฏฐิทั ้งหลายเป นเครื ่องป ดกั ้นการเห ็นปฏิจจสมุปบาท 
ทุกทิฏฐิที เดียว  นับวาเปนเรื่องที่ เกี่ยวของกันอยูกับเรื่องปฏิจจสมุปบาท   ในสวนลึก  ซึ่ง 
บางทีก็มิไดกลาวไวชัด  โดยตัวอักษรตรง  ๆ. 
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๗๑๗วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

อันตคาหิกทิฏฐิ  สิบ  ๒,๒๐๐  นัย 
ลวนแตเปนไปในขันธหา 

ลวนแตปดบังการเห็นปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
ปริพพาชกชื่อวัจฉโคตต  ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  แลวทูลถามวา  "ขาแตพระโคดม 

ผูเจริญ!  อะไรหนอเปนเหตุ  อะไรหนอเปนปจจัย  ทิฏฐิทั้งหลายมีประการตาง  ๆ   เปนอเนก 
เหล านี ้  จึงเก ิดขึ ้น   (๑)  วาโลกเที ่ยง  ดังนี ้บ าง;  (๒)  วาโลกไม เที ่ยง  ดังนี ้บ าง ;  
 (๓)  ว าโลกม ีที ่ส ุด   ด ังนี ้บ าง ;  (๔)  ว าโลกไม ม ีที ่ส ุด   ด ังนี ้บ าง ;  (๕)  ว าช ีวะก็ 
อันนั้น   สรีระก็อันนั้น   ดังนี้บ าง;  (๖)  วาชีวะก็อันอื่น   สรีระก็อันอื่น   ดังนี้บ าง ;  
(๗)  วา  ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีก  ดังนี้บาง;  (๘)  วาตถาคตภายหลัง 
แตตายแลว  ยอมไมมีอีก  ดังนี้บาง;  (๙)  วาตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็มี 
ยอมไมมีอีกก็มีดังนี้บาง;  (๑๐)  วาตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็หามิได 
ยอมไมมีอีกก็หามิได  ดังนี้บาง?" 

 
(๑)  ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  เพราะความไมรู  (อฺญาณ)  ...ฯลฯ... 
(๒)  ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  เพราะความไมเห็น  (อทสฺสน)  ...ฯลฯ... 
(๓)  ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  เพราะความไมถึงพรอมเฉพาะ   

(อนภิสมย)  ...ฯลฯ... 
(๔)  ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  เพราะความไมรูโดยลําดับ   

(อนนุโพธ)  ...ฯลฯ... 
 
 
 
 

                                                
๑วัจฉโคตตสังยุตต  ขนฺธ.สํ.  ๑๗/๓๑๙/๕๕๔,  ตรัสแกปริพพาชกชื่อวัจฉโคตต  ที่เชตวัน. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๑๘ 

(๕)  ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  เพราะความไมแทงตลอด   
(อปฺปฏิเวธ)  ...ฯลฯ... 

(๖)  ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  เพราะความไมกําหนดทั่วถึง   
(อสลฺลกฺขณ)  ...ฯลฯ... 

(๗)  ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  เพราะความไมเขาไปกําหนด   
(อนุปลกฺขณ)  ...ฯลฯ... 

(๘)  ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  เพราะความไมเพงพินิจอยางสม่ําเสมอ   
(อสมเปกฺขณ)  ...ฯลฯ... 

(๙)  ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  เพราะความไมพิจารณาโดยเจาะจง   
(อปฺปจฺจเวกฺขณ)  ...ฯลฯ... 

(๑๐)  ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  เพราะความไมเขาไปกําหนดโดยเฉพาะ   
(อปฺปจฺจุปลกฺขณ)  ...ฯลฯ... 

(๑๑)  ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  เพราะการไมทําใหประจักษ  (อปฺปจฺจกฺขกมฺม)  
 (๑)  ใน ร ูป (๒)  ใน เหต ุให เก ิด ขึ ้น แห ง ร ูป   (๓)  ในความด ับ ไม เหล ือ แห ง ร ูป  
 (๔)  ในขอปฏิบัติเครื่อทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือแหงรูป,  ทิฏฐิทั้งหลายมีประการ 
ตาง  ๆ  เปนอเนกเหลานี้   จึงเกิดขึ้นวา  "โลกเที่ยง"  ดังนี้บาง;  วา  "โลกไม เที่ยง" 
ดังนี ้บ าง ;  วา  "โลกมีที ่ส ุด "  ดังนี ้บ าง ;  วา   "โลกไม ม ีที ่ส ุด "  ดังนี ้บ าง ;  วา   "ชีวะ 
ก็อ ันนั ้น   สรีระก ็อ ันนั ้น "  ดังนี ้บ าง;  วา  "ชีวะก ็อ ันอื ่น  สรีระก ็อ ันอื ่น "  ดังนี ้บ าง ;  
วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีก"  ดังนี้บาง;  วา  "ตถาคตภายหลังแต 
ตายแลว  ยอมไมมีอีก"  ดังนี้บาง;  วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็มี 
ยอมไมมีอีกก็มี"  ดังนี้บาง;  วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็หามิได 
ยอมไมมีอีกก็หามิได"  ดังนี้บาง. 

 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๗๑๙วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

ดูกอนทานผูวัจฉโคตต!  อันนี้แลเปนเหตุ  อันนี้เปนปจจัย  ทิฏฐิทั้งหลาย 
มีประการตาง  ๆ  เปนอเนกเหลานี้  จึงเกิดขึ้นวา  "โลกเที่ยง"  ดังนี้บาง;  วา  "โลกไม 
เที ่ยง "  ด ังนี ้บ าง ;  ว า   "โลกม ีที ่ส ุด "   ด ังนี ้บ าง ;  ว า   "โลกไม ม ีที ่ส ุด "  ด ังนี ้บ าง ;  
...ฯลฯ...ฯลฯ...  วา  "ตถาคตภายหลังแตตายแลว  ยอมมีอีกก็หามิได  ยอมไมมีอีก 
ก็หามิได"  ดังนี้บาง,  ดังนี้  แล. 

 
ขางบนนี้  เปนการถามและการตอบแกปญหาที่วา  อะไรเปนเหตุ  เปนปจจัย  แหงการเกิดขึ้น 

ของอันตคาหิกทิฏฐิ  ๑๐  ประการ  ในกรณีอันเกี่ยวกับรูปขันธ  ซึ่งมีลักษณะ  ๔  ประการ  ตามนัยะแหงอริยสัจส่ี.  
แมในกรณีแหงเวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  วิญญาณขันธ  ก็มีการถามและการตอบโดยนัยะอยาง 
เดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแหงรูปขันธ  ตางกันแตเพียงชื่อของขันธเทานั้น.  ผูศึกษาพึงสังเกต 
ใหเห็นวา  วิธีการกําหนดรูนั้น  มีถึง  ๑๑  อยาง  กําหนดรูลงไปที่ขันธถึง  ๕  ขันธ  ในขันธหนึ่ง  ๆ  ยังตองกําหนด รู 
ถึง  ๔  นัย  จึงกลายเปนการกําหนดรูถึง  ๒๒๐  นัย  และนัยหนึ่งๆ  สามารถใหเกิดทิฏฐิไดถึง  ๑๐  ทิฏฐิ;  ดังนั้น 
ทางเกิดหรือไมเกิดแหงทิฏฐิ  จึงมีไดถึง  ๒,๒๐๐  อยาง  ดังนี้  ลวนแตเปนเครื่องปดบังอริยสัจส่ี  ซึ่งไดแกปฏิจจ- 
สมุปบาท  ทั้งฝายสมุทยวารและฝายนิโรธวาร  นั่นเอง.  -ผูรวบรวม. 

 
ผัสสะ  คือปจจัยแหงทิฏฐิ  ๖๒๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกสัสสตวาท 

ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง  ดวยวัตถุ  ๔  ประการ;  เหตุการณนี้มีได  เพราะผัสสะ 
เปนปจจัย,  ...สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นหนอ  เวนจากผัสสะเสียแลว  จะรูสึก 

 
 

                                                
๑พรหมชาลสูตร  สี.ที.  ๙/๕๓-๕๗/๖๔-๘๙,  ขอความในพระบาลีตอนนี้  แยกกลาวเปนสองกลุม  ตางกัน 
แตคําสําคัญทายกลุม  (คําสําคัญทายกลุมที่หนึ่ง  คือคําวา  "เหตุการณนี้มีได  เพราะผัสสะเปนปจจัย"; 
ทายกลุมที่สอง  ตั้งแตคําวา  "สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นหนอ"  เปนตนไป  จนจบขอแตละขอ.)  
ในที่นี้  นํามารวมเปนกลุมเดียว  โดยนําขอความสําคัญทายกลุมที่สอง  มาตอทายขอความสําคัญทายกลุม 
ที่หนึ่ง  แตไดคั่นละไวใหเห็นดวย...ขอใหสังเกตดวย.  ขอความนี้  เปนขอความที่ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 
ที่สวนอัมพลัฏฐิกา. 
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ตอเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอยางๆ  ของตนๆ  ขึ้นมา  (ปฏิสํเวทิสฺสนฺติ)  ได  ดังนี้นั้น  :  ขอนี้ 
มิใชฐานะที่จะมีไดเลย. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกเอกัจจสัสสติก- 
เอกัจจอสัสสติกวาท  ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา  เที่ยงบางอยาง  ไมเที่ยงบางอยาง 
ดวยวัตถุ  ๔  ประการ  เหตุการณนี้มีได  เพราะผัสสะเปนปจจัย,  ...สมณพราหมณ 
ทั้งหลายเหลานั้นหนอ  เวนจากผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอยาง  ๆ   
ของตน  ๆ  ขึ้นมาได  ดังนี้นั้น  :  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีไดเลย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอันตานัน- 

ติกวาท  ยอมบัญญัติความมีที่สุดหรือความไมมีที่สุดแหงโลก  ดวยวัตถุ  ๔  ประการ;  
เหตุการณนี้มีได  เพราะผัสสะเปนปจจัย, ...สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นหนอ 
เวนจากผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอเวทนาทิฏฐิเฉพาะอยางๆ  ของตนๆ  ขึ้นมาได  ดังนี้ 
นั้น  :  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีไดเลย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอมราวิก- 

เขปกวาท  เมื่อถูกถามปญหาในที่นั้น  ๆ   ยอมถึงความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไมตายตัว  ดวยวัตถุ  
๔  ประการ;  เหตุการณนี้มีได  เพราะผัสสะเปนปจจัย,  ...สมณพราหมณทั้งหลาย 
เหลานั้นหนอ  เวนจากผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอยาง  ๆ   ของตน 
 ๆขึ้นมาได  ดังนี้นั้น  :  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีไดเลย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอธิจจสมุป- 

ปนนิกวาท  ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา  เกิดเองลอย  ๆ   ดวยวัตถุ  ๒  ประการ;  เหตุการณ 
นี้มีได  เพราะผัสสะเปนปจจัย,...สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นหนอ  เวนจากผัสสะ 
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๗๒๑วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

เสี ยแล ว   จะรู สึ กต อ เวทน าตามทิ ฏ ฐิ เฉพ าะอย างๆ   ของตน   ๆ   ขึ้ น ม าได   ดั งนี้ นั้ น   :  ข อนี ้
มิใชฐานะที่จะมีไดเลย.   
 

(๑๘  พวกนี้  เปนพวกปุพพันตานุทิฏฐิ) 
 

ดู ก อนภิ กษุ ทั้ งหลาย !  สมณพราหมณ ทั้ งหลายเหล าใด   เป นพวกอุ ทธมาฆต - 
นิ ก สั ญญี วาท   ย อมบั ญญั ติ อั ตตามี สั ญ ญ าภายหลั งแต ตายแล ว  ด วยวั ตถุ   ๑๖  ประการ;  
เห ตุ ก า รนี้ มี ได   เพ ร า ะ ผั ส ส ะ เป น ป จ จั ย ,  ...ส มณ พ ราห มณ ทั้ ง ห ล า ย เห ล า นั้ น ห น อ 
เว นจากผั สสะเสี ยแล ว  จะรู สึ กต อเวทนาตามทิ ฏฐิ เฉพาะอย าง  ๆ   ของตน   ๆ   ขึ้ นมาได   ดั งนี ้
นั้น  :  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีไดเลย. 

 
ดู ก อนภิ กษุ ทั้ งหลาย !  สมณพราหมณ ทั้ งหลายเหล าใด   เป นพวกอุ ทธมาฆต - 

นิ กอสั ญญี วาท   ย อมบั ญญั ติ อั ตตาไม มี สั ญญาภายหลั งแต ตายแล ว  ด วยวั ตถุ   ๘  ประการ;  
เห ตุ ก า รณ นี้ มี ได   เพ ร าะผั ส ส ะ เป น ป จ จั ย ,  ...สมณ พ ราห มณ ทั้ งห ล าย เห ล านั้ น ห น อ 
เว นจากผั สสะเสี ยแล ว  จะรู สึ กต อเวทนาตามทิ ฏฐิ เฉพาะอย าง  ๆ   ของตน   ๆ   ขึ้ นมาได   ดั งนี ้
นั้น:  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีไดเลย. 

 
ดู ก อนภิ กษู ทั้ งหลาย !  สมณพราหมณ ทั้ งหลายเหล าใด   เป นพวกอุ ทธมาฆต - 

นิ กเนวสัญญี นาสัญญี วาท  ย อมบัญญั ติ อั ตตามี สัญญาก็ ไม ใช ไม มี สัญญาก็ ไม ใช   ภายหลั งจาก 
ต า ย แ ล ว   ด ว ย ว ัต ถ ุ  ๘  ป ร ะ ก า ร ;  เ ห ต ุก า ร นี ้ม ีไ ด   เ พ ร า ะ ผ ัส ส ะ เ ป น ป จ จ ัย ,...  
สมณ พราหมณ ทั้ งหลายเหล านั้ นหนอ   เว น จากผั สสะ เสี ยแล วจะรู สึ กต อ เวทนาตามทิ ฏฐิ 
เฉพาะอยาง  ๆ  ของตน  ๆ  ขึ้นมาได  ดังนี้นั้น  :  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีไดเลย. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ 

 

๗๒๒ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอุจเฉทวาท 
ยอมบัญญัติความขาดสูญ  ความวินาศ  ความไมมี  แหงสัตวที่มีอยู  ดวยวัตถุ  ๗  ประการ;  
เหตุการณนี้มีได  เพราะผัสสะเปนปจจัย,  ...สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นหนอ 
เวนจากผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอยาง  ๆ   ของตน  ๆ   ขึ้นมาได  ดังนี้ 
นั้น:  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีไดเลย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกทิฏฐธัมม- 

นิพพานวาท  ยอมบัญญัตินิพพานอยางยิ่งในทิฏฐธรรมแหงสัตวผูมีอยูดวยวัตถุ  ๕  ประการ;  
เหตุการณนี้มีได  เพราะผัสสะเปนปจจัย,  ...สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นหนอ 
เวนจากผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอยาง  ๆ  ของตน  ๆ  ขึ้น 
มาได  ดังนี้นั้น:  ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีไดเลย. 

 
(๔๔  พวกนี้  เปนพวกปรันตานุทิฏฐิ) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกปุพพันต- 

กัปปกวาทก็ดี  เปนพวกอปรันตกัปปกวาทก็ดี  เปนพวกปุพพันตอปรันตกัปปกวาทก็ดี 
ลวนแตเปนผูมี  ปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ  ปรารภปุพพันตาปรันตขันธ  แลวกลาว 
บัญญัติซึ่งทิฏฐิอันเปนอธิมุตติบท  (ทางแหงความหลุดพนอยางยิ่งของสัตวตามทิฏฐิแหง 
ตน  ๆ )  มีอยางตางๆ  เปนอเนก  ดวยวัตถุ (ที่ตั้งแหงทิฏฐิรวมหมดดวยกัน)  ๖๒  ประการ;  
เหตุการณนี้มีได  เพราะผัสสะเปนปจจัย,  ...สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นหนอ 
เวนจากผัสสะเสียแลว  จะรูสึกตอเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอยาง  ๆ  ของตน  ๆ  ขึ้นมาได 
ดังนี้นั้น:  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีไดเลย. 
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หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นเปนพิ เศษ  เฉพาะในกรณี 
อันสําคัญยิ่งนี้วา  ผัสสะอยางเดียว  เปนตัวสําคัญอันรายกาจ  นําใหเกิดส่ิงอันไมพึงปรารถนา  
ทุกชนิดทุกประการ  รวมทั้งทิฏฐิ  ๖๒  ประการนี้ดวย  ขออยาไดศึกษาอยางเลน  ๆ  กับคําวา 
ผ ัสสะ .  หร ือ เมื ่อ ได ย ินคํ าว า   "ผ ัสสะค ือป จจ ัยแห งท ิฏ ฐ ิ  ๖๒"  ก ็อย า ได สําค ัญ ไปว า 
เปนคําพูดขบขันหรือเพอเจอแลวก็ไมสนใจที่จะเขาใจ  นั่นแหละคือตนตอของความไมเขาใจ 
โดยแทจริงในเรื่องปฏิจจสมุปบาท  หรือ  ทิฏฐิ  ๖๒  ก็ตาม. 

 
คําวา  "ผัสสะ"  ในที่นี้  หมายถึง  "อวิชชาสัมผัส"  คือผัสสะที่มีอวิชชาเขาผสมอยูดวย 

มิใชผัสสะที่เปนสักวาการกระทบระหวางอายตนะ;  คือในขั้นสุดทาย  ซึ่งเล็งถึงมโนสัมผัส 
ที่มี เวทนาอยางใดยอยางหนึ่ง  เปนตัวธรรมารมณ ;  ดังนั้น  จึงเปนชองทางใหอวิชชาเขา 
ผสมอยูในสัมผัสนั้นได  ตั้งแตตนจนปลาย;  ดวยเหตุนี้  จึงมีนามวา  "อวิชชาสัมผัส"  เปนที่ 
เกิดแหงทิฏฐิทั้งหลาย  ทุกชนิด  โดยผานเวทนาทุก  ๆ  ขั้น  จนถึงขั้นที่จิตสัมผัสเวทนาอัน 
ประกอบอยูดวยทิฏฐินั้น  ๆ  ทุกคราวไป  จนเปนทิฏฐิที่แนนแฟนตายตัว. 

 
ทิฏฐิ  ๖๒  เปนเพียงความรูสึกผิด  ๆ 

ของผูไมรูปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกสัสสตวาท 

ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง  ดวยวัตถุ  ๔  ประการ;  นั่นเปนเพียงความรูสึกของ 
สมณพราหมณทั้งหลาย  ผูไมมีญาณเครื่องรูเครื่องเห็น  เหลานั้น  ซึ่งเปนเพียงความหวาด 
เสียวสั่นคลอนแหงจิตใจของบุคคลผูมีตัณหาเทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกเอกัจจสัส- 

สติกเอกัจจอสัสสติกวาท  ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา  เที่ยงบางอยาง  ไมเที่ยงบางอยาง 
 
 
 

                                                
๑พรหมชาลสูตร  สี.ที.  ๙/๕๐/๕๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่สวนอัมพลัฏฐิกา. 
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ดวยวัตถุ  ๔  ประการ;  นั่นเปนเพียงความรูสึก  ของสมณพราหมณทั้งหลาย  ผูไมมี 
ญาณเครื่องรูเครื่องเห็นเหลานั้น  ซึ่งเปนเพียงความหวาดเสียว  สั่นคลอน  แหงจิตใจ 
ของบุคคลผูมีตัณหาเทานั้น. 
 

ดูกอนภิกษูทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอันตานัน- 
ติกวาท  ยอมบัญญัติความมีที่สุดหรือความไมมีที่สุดแหงโลก  ดวยวัตถุ  ๔  ประการ;  
นั่นเปนเพียงความรูสึกของสมณพราหมณทั้งหลาย  ผูไมมีญาณเครื่องรูเครื่องเห็นเหลานั้น 
ซึ่งเปนเพียงความหวาดเสียว  สั่นคลอน  แหงจิตใจ ของบุคคลผูมีตัณหาเทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอมราวิก- 

เขปกวาท  เมื่อถูกถามปญหาในที่นั้น  ๆ  ยอมถึงความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไมตายตัว 
ดวยวัตถุ  ๔  ประการ;  นั่นเปนเพียงความรูสึก ของสมณพราหมณทั้งหลาย  ผูไมมี 
ญาณเครื่องรูเครื่องเห็น  เหลานั้น  ซึ่งเปนเพียง ความหวาดเสียว  สั่นคลอน  แหงจิตใจ 
ของบุคคลผูมีตัณหาเทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอธิจจสมุป- 

ปนนิกวาท  ยอมบัญญัติซึ่งอัตตาและโลกวา  เกิดเองลอยๆ  ดวยวัตถุ  ๒  ประการ;  
นั่น เปนเพียงความรูสึกของพราหมณทั้งหลาย  ผูไมมีญาณเครื่องรูเครื่องเห็น 
เหลานั้น  ซึ่งเปนเพียง ความหวาดเสียว  สั่นคลอน  แหงจิตใจ  ของบุคคลผูมีตัณหา 
เทานั้น. 

 
(๑๘  พวกนี้  เปนพวกปุพพันตานุทิฏฐิ) 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอุทธมาฆต- 
นิกสัญญีวาท  ยอมบัญญัติอัตตามีสัญญาภายหลังแตตายแลว  ดวยวัตถุ  ๑๖  ประการ;  
นั่น เปนเพียงความรูสึกของสมณพราหมณทั้งหลาย  ผูไมมีญาณเครื่องรูเครื่องเห็น  เหลา 
นั้น  ซึ่งเปนเพียง ความหวาดเสียว  สั่นคลอน  แหงจิตใจของบุคคลผูมีตัณหาเทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอุทธมาฆต- 

นิกอสัญญีวาท  ยอมบัญญัติอัตตาไมมีสัญญาภายหลังแตตายแลว  ดวยวัตถุ  ๘  ประการ;  
นั่น เปนเพียงความรูสึกของสมณพราหมณทั้งหลาย  ผูไมมีญาณเครื่องรูเครื่องเห็น 
เหลานั้น  ซึ่งเปนเพียงความหวาดเสียว  สั่นคลอน  แหงจิตใจของบุคคลผูมีตัณหาเทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอุทธมาฆต- 

นิกเนวสัญญีนาสัญญีวาท  ยอมบัญญัติอัตตามีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช  ภายหลัง 
แตตายแลว  ดวยวัตถุ  ๘  ประการ;  นั่น  เปนเพียงความรูสึกของสมณพราหมณทั้งหลาย 
ผูไมมีญาณเครื่องรูเครื่องเห็น  เหลานั้น  ซึ่งเปนเพียงความหวาดเสียว  สั่นคลอน  แหง 
จิตใจของบุคคลผูมีตัณหาเทานั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอุจเฉทวาท 

ยอมบัญญัติความขาดสูญ  ความวินาศ  ความไมมี  แหงสัตวที่มีอยู  ดวยวัตถุ  ๗  ประการ;  
นั่นเปนเพียงความรูสึกของสมณพราหมณทั้งหลาย  ผูไมมีญาณเครื่องรูเครื่องเห็น 
เหลานั้น  ซึ่งเปนเพียงความหวาดเสียว  สั่นคลอน  แหงจิตใจของบุคคลผูมีตัณหา 
เทานั้น. 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกทิฏฐธัมม- 
นิพพานวาท  ยอมบัญญัตินิพพานอยางยิ่งในทิฏฐธรรม  แกสัตวผูมีอยู  ดวยวัตถุ  ๕  ประการ;  
นั่น เปนเพียงความรูสึกของสมณพราหมณทั้งหลาย  ผูไมีมีญาณเครื่องรูเครื่องเห็นเหลานั้น 
ซึ่งเปนเพียง ความหวาดเสียว  สั่นคลอน  แหงจิตใจของบุคคลผูมีตัณหาเทานั้น. 

 
(๔๔  พวกนี้  เปนพวกอปรันตานุทิฏฐิ) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกปุพพันตกัป- 

ปกวาท  ก็ดี  เปนพวกอปรันตกัปปกวาทก็ดี  เปนพวกปุพพันตอปรันตกัปปกวาท  ก็ดี 
ลวนแตเปนผูมี  ปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ  ปรารภปุพพันตาปรันตขันธ  แลวกลาว 
บัญญัติซึ่งทิฏฐิอันเปนอธิมุตติบท  (ทางแหงความหลุดพนอยางยิ่งของสัตวตามทิฏฐิแหง 
ตนๆ)  มีอยางตางๆ  เปนเอนก  ดวยวัตถุ (ที่ตั้งแหงทิฏฐิรวมหมดดวยกัน)  ๖๒  ประการ ;  
นั่น เปนเพียงความรูสึกของสมณพราหมณทั้งหลาย ผูไมมีญาณเครื่องรูเครื่องเห็นเหลานั้น 
ซึ่งเปนเพียง ความหวาดเสียว  สั่นคลอน  แหงจิตใจของบุคคลผูมีตัณหาเหลานั้น. 

 
หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห นว า  ทิฏฐิ   ๖๒  ประการ 

เปนเพียงความรูสึก(เวทยิตํ)ของจิตที่ ไม รูปฏิจจสมุปบาท   ในเมื่อกระทบอารมณ   ก็เกิด 
ความตื่นเตน   ฟุงซาน   หวาดเสียว  ส่ันคลอน   แหงจิต ,  จากความรูสึกนั้น   ๆ  ผูนั้น   สรุป 
ความเห็นของตนวาส่ิงนั้น  ๆ  เปนอยางไร  ไดตามความรูสึกของตน  แลวก็ถือเอาเปนทิฏฐิ  
ของตน  วานี้ เทานั้นจริง  อยางอื่นเปนโมฆะ  เปนเหตุใหเกิดมีทิฏฐิขึ้นตาง  ๆ  นานา  แปลก 
กันไปตามลักษณะของอารมณที่มากระทบ  หรือตามลักษณะของจิตที่มีภาวะตาง  ๆ  กัน  ของ 
ผู เป นเจ าของท ิฏฐ ิ.  ถาเป นผู ม ีญาณเครื ่องรู เครื ่องเห ็น   โดยเฉพาะอย างยิ ่งในปฏ ิจจ - 
สมุปบาท  แลว  ทิฏฐิเหลานี้  ยอมไมเกิดขึ้นไดเลย. 
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๗๒๗วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

ผัสสะ  (แหงปฏิจจสมุปบาท) 
คือที่มาของทิฏฐิ  ๖๒๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  บรรดาสมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้น  สมณพราหมณ 

ทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกสัสสตวาท  ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง  ดังนี้  (๔  จําพวก)  
ก็ดี, 

 
สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกที่บัญญัติวา  เที่ยงแตบางอยาง  ไม 

เที่ยงบางอยาง  ดังนี้  (๔  จําพวก)ก็ดี, 
 
สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกที่บัญญัติวา  มีที่สุดหรือไมมีที่สุด  ดังนี้ 

 (๔  จําพวก)ก็ดี, 
 
สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกที่บัญญัติดวยคําดิ้นไดไมตายตัว  ดังนี้ 

 (๔  จําพวก)ก็ดี, 
 
สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกที่บัญญัติ  เกิดเองลอยๆ  ดังนี้ 

 (๒  จําพวก)ก็ดี, 
 
(รวมเปน)สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ที่บัญญัติทิฏฐิ  ปรารภปุพพันตขันธ 

 (๑๘  จําพวก  ดังกลาวแลวขางบน)ก็ดี; 
 
 
 
 

                                                
๑พรหมชาลสูตร  สี.ที.๙/๕๗/๙๐,ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่สวนอัมพลัฏฐิกา. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๒๘ 

สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกที่บัญญัติวา  ตายแลวมีสัญญา  ดังนี้ 
 (๑๖  จําพวก)ก็ดี, 

 
สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกที่บัญญัติวา  ตายแลว ไมมีสัญญา 

ดังนี้  (๘  จําพวก)ก็ดี, 
 
สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกที่บัญญัติวา  ตายแลว มีสัญญาก็ไมใช 

ไมมีสัญญาก็ไมใช  ดังนี้  (๘  จําพวก)ก็ดี, 
 
สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกที่บัญญัติวา  (ตายแลว) ขาดสูญ 

ดังนี้  (๗  จําพวก)ก็ดี, 
 
สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกที่บัญญัตินิพพานในทิฏฐธรรม 

 (๕  จําพวก)ก็ดี, 
 
(รวมเปน)สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ที่บัญญัติทิฏฐิปรารภอปรันตขันธ 

 (๔๔  จําพวก  ดังที่กลาวแลวขางบน)ก็ดี;   
 
(รวมทั้งหมดเปน)สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ที่บัญญัติทิฏฐิปรารภปุพ- 

พันตขันธ  ก็ดี  ปรารภอปรันตขันธ  ก็ดี  ปรารภทั้งปุพพันตะและอปรันตขันธ  ก็ดี  ลวนแต 
เปนผูมีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ  ปรารภขันธทั้งที่เปนปุพพันตะและอปรันตะ  ดังนี้ 
แลว  กลาวบัญญัติทิฏฐิอันเปนอธิมุตติบท  (ทางแหงความหลุดพนอยางยิ่งของสัตว  ตาม 
ทิฏฐ ิแห งตนๆ ) ม ีอย างต างๆก ันเป นอเนก   ด วยว ัตถ ุ  (ที ่ตั ้งแห งท ิฏฐ ิ)ทั ้งหลาย  
๖๒  ประการก็ดี;   
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๗๒๙วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  รูสึกตอ 
เวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอยางๆของตนๆ ขึ้นมา  (ปฏิสํเวเทนฺติ)๑  เพราะการถูกตอง 
แลวๆดวยผัสสายตนะทั้งหลาย  ๖  ประการ.  เพราะเวทนาแหงสมณพราหมณทั้งหลาย 
เหลานั้นเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะ 
มีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปน 
ปจจัย,  จึงมีชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ในกาลใดแล  ภิกษุยอมรูชัดตามที่เปนจริงซ่ึง 

ความเกิดขึ้น (สมุทัย) ซึ่งความตั้งอยูไมได (อัตถังคมะ) ซึ่งรสอรอย (อัสสาทะ)  
ซึ่งโทษอันต่ําทราม (อาทีนวะ) ซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน (นิสสรณะ) แหง 
ผัสสายตนะทั้งหลาย  ๖  ประการ;  ภิกษุนี้ชื่อวายอมรูชัด(ซึ่งเรื่องอันเกี่ยวกับ 
ผัสสายตนะ  ๖  ประการนั้น)  ยิ่งกวาสมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมดที 
เดียวในกาลนั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่บัญญัติ 

ทิฏฐิปรารภปุพพันตขันธบาง  ปรารภอปรันตขันธบาง  ปรารภทั้งปุพพันตะและอปรันต- 
ขันธบาง  ลวนแตเปนผูมีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ  ปรารภขันธทั้งที่ เปนปุพพันตะและ 
อปรันตะ  ดังนี้แลว  กลาวบัญญัติทิฏฐิอันเปนอธิมุตติบท  (ทางแหงความหลุดพนอยางยิ่ง 

 
 
 

                                                
๑คําวา  "รูสึก"(ปฏิสํเวเทนฺติ)ในที่นี้  เปนความรูสึกตอธัมมารมณดวยมโน,เมื่อคนมีทิฏฐิอยูอยางไร  การ 
เสวยเวทนาของเขา  ยอมทําใหเกิดความรูสึกชนิดที่ เปนไปตามอํานาจแหงทิฏฐิที่ เขามีอยู;  ดังนั้นเมื่อมี 
ทิฏฐิตางกัน  แมอารมณที่มากระทบจะเปนอยางเดียวกัน  เขายอมเกิดความรูสึกตออารมณตางกันไปตาม 
ทิฏฐิของเขา;  ดังนั้น  เวทนาที่มาจากอารมณ เดียวกัน  จึงมีความหมายตางกันได  เปนเหตุใหมีทิฏฐ ิ
ชนิดที่หลอเล้ียงทิฏฐิเดิมใหแนนแฟนอยู เสมอไป  :  นี้ เรียกไดวา  ผัสสะหรือเวทนาสรางทิฏฐิ  แลวก็ 
หลอเล้ียงทิฏฐินั้นไว.ถาปราศจากผัสสะหรือเวทนาเสียอยางเดียวเทานั้น  ยอมไมมีทางที่จะเกิดทิฏฐิได. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๓๐ 

ของสัตว  ตามทิฏฐิแหงตนๆ)มีอยางตางๆกันเปนอเนก;  สมณพราหมณทั้งหลาย 
เหลานั้นทั้งหมด  ถูกกระทําแลวใหตกอยูภายในแหงขาย  ดวยวัตถุ  (ที่ตั้งแหงทิฏฐิ)  
ทั้งหลาย  ๖๒  ประการเหลานั้นเอง  เมื่อโงหัวอยูทีเดียว  ก็โงหัวอยูในขายนั้น  เมื่อเท่ียว 
โงหัวอยูในที่ทั่วๆไป  ก็โงหัวอยูในขายนั้น. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนชาวประมงและลูกมือของชาวประมงผู 

เชี่ยวชาญ  ไดลอมแหลงน้ํานอยไวดวยอวนตาถี่  เมื่อเปนอยางนี้  สัตวมีชีวิตทั้งหลายเปน 
อันมากเหลาหนึ่งเหลาใด  ในแหลงน้ํานี้  สัตวทั้งหลายเหลานั้น  แมทั้งหมด  ชื่อวาถูก 
กระทําไวแลวในภายในแหงอวน  เมื่อผุดอยูที่เดียว  ก็ผุดอยูในอวนนั้น  เมื่อเที่ยวผุดอยู 
ในที ่ทั ่วๆไป  ก็ยังคงผุดอยู ในอวนนั ้นนั ่นเอง,นี ้ฉ ันใด;  ดูกอนภิกษุทั ้งหลาย! ขอน้ี 
ก็ฉันนั้น  กลาวคือ  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่บัญญัติทิฏฐิปรารภปุพพันต- 
ขันธบาง  ปรารภอปรันตขันธบาง  ปรารภทั้งปุพพันตะและอปรันตขันธบาง  ลวนแตเปน 
ผูมีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ ปรารภขันธทั้งที่เปนปุพพันตะและอปรันตะ  ดังนี้แลว  กลาว 
บัญญัติทิฏฐิอันเปนอธิมุตติบท  (ทางแหงความหลุดพนอยางยิ่งของสัตว  ตามทิฏฐิแหง 
ตนๆ)มีอยางตางๆกันเปนอเนก;  สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  ถูกกระทํา 
แลวใหตกอยูภายในแหงขาย  ดวยวัตถุ(ที่ตั้งแหงทิฏฐิ)ทั้งหลาย  ๖๒  ประการเหลานั้นเอง 
เมื่อโงหัวอยูที่ เดียว  ก็โงหัวอยูในขายนั้น  เมื่อเที่ยวโงหัวอยูในที่ทั่วๆไป  ก็โงหัวอยู 
ในขายนั้นนั่นเอง. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  กาย(หมูแหงนามรูป)ของตถาคต  มีตัณหาเครื่องนํา 

ไปสูภพถูกตัดขาดแลวยังตั้งอยู.กายนั้น  ยังตั้งอยูตลอดกาลเพียงใด  เทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย  จักเห็นซึ่งกายนั้นอยูเพียงนั้น  แตจักไมเห็นซึ่งกายนั้น  ในที่สุดแหงชีวิต  เพราะ 
การทําลายแหงกาย.ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เปรียบเหมือนเมื่อพวงแหงผลมะมวง  ขาดแลว 
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๗๓๑วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

ที่ขั้ว  ผลมะมวงใดๆที่มีขั้วเนื่องกันยอมหลนลงมาดวยกัน  ทั้งหมดทั้งสิ้น,นี้ฉันใด;  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ีก็ฉันนั้น  กลาวคือ  กายของตถาคตมีตัณหาเครื่องนําไปสูภพ 
ถูกตัดขาดแลว  ยังตั้งอยู.  กายนั้นยังตั้งอยูตลอดกาลเพียงใด  เทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
จักเห็นซึ่งกายนั้นอยู เพียงนั้น  แตจักไมเห็นซึ่งกายนั้น  ในที่สุดแหงชีวิต  เพราะการ 
ทําลายแหงกาย. 
 

(เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  พระอานนท  ไดกราบทูลวา  "นาอัศจรรยพระ- 
เจาขา!ไม เคยมี   พระเจาขา!  ขาแตพระองคผู เจริญ !  ธรรมปริยายนี้   มีนามวา 
กระไร  พระเจาขา!"  ดังนี้). 

 
ดูกอนอานนท!  ถาอยางนั้น  เธอจงจําธรรมปริยายนี้ ไววา  ชื่อวา  "อัตถ- 

ชาละ" บาง  "ธัมมชาละ" บาง  "พระชาละ" บาง  "ทิฏฐิชาละ" บาง  "อนุตตร- 
สังคามวิชัย"  บาง  ดังนี้เถิด. 

 
หมายเหตุ ผู รวบรวม :  ผู ศึ กษาพึ งสั งเกตให เห็ น ใจความของพระพุ ทธ 

ภาษิตที่ตรัสไวในตอนนี้ วา   ถารูจักสมุทัย ,อัตถังคมะ ,อัสสาทะ ,อาทีนวะ ,และนิสสรณะ 
ของผัสสายตนะทั้ง  ๖  ตามที่ เปนจริงแลว  ก็จะเปนความรูที่ยิ่งกวาทิฏฐิ  ๖๒  ประการเหลานั้น.  
ขอนี้แสดงวาทิฏฐิ  ๖๒  ประการเหลานั้น  เกิดขึ้นจากการที่ ไม รู ลักษณะ  ๖  ประการ  อันเกี่ยว 
กับผัสสายตนะนั่นเอง.โดยเฉพาะอยางยิ่ งคือไม รูวาผัสสะคืออะไร  อะไรเปนมูลเหตุของ 
ผัสสะ  อะไรเปนความตั้งอยู ไมไดของผัสสะ  อะไรเปนรสอรอยที่ ได รับจากผัสสะ  อะไรเปน 
โทษที่ เลวทรามของผัสสะ  อะไรเปนอุบายที่จะอยู เหนืออํานาจของผัสสะ  รวมกันเปนลักษณะ  
๖  ประการ.ความรูตามเปนจริงทั้ ง  ๖  ประการ  ที่ เกี่ยวกับผัสสะ  ก็คือความรูปฏิจจสมุปบาท 
ทั้ งสายนั่นเอง  :  ผัสสะ  เกิดมาจากอวิชชา  สังขาร  วิญญาณ   เปนตน   มีผลให เกิดเวทนา 
ตัณหา   อันเปนรสอรอยของผัสสะ   แลวให เกิดอุปาทาน   ภพ   ชาติ   อันเปนทุกข   ซึ่งเปน 
โทษอันเลวทรามของผัสสะ  และปฏิจจสมุปบาทสวนนิโรธวารทั้งสาย  เปนความตั้งอยูไม 
ได   หรือเป นอ ุบายเครื ่องออกไปพ น   จากอํานาจของผ ัสสะนั ่น เอง .  ท ิฏฐ ิ  ๖๒  ประการ 
ไมมีทางที่จะเกิดขึ้น   เพราะมีความรูเกี่ยวกับผัสสะ  ตลอดสายแหงปฏิจจสมุปบาท  ดังนี้ .  
อยาลืมวา  ผัสสะในที่นี่  ก็คือ  "อวิชชาสัมผัส"ดังที่กลาวมาแลว  ในเรื่องกอนๆนั่นเอง. 
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ทิฏฐิ  ๖๒  เปนผลของการ 
ไมรูปฏิจจสมุปบาท๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มีธรรม๒ที่ลึก  ที่สัตวอื่นเห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะ 

รูตาม  เปนธรรมเงียบสงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความตรึก  เปนของ 
ละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย;ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวสอน 
ผูอื่นใหรูแจง, เปนคุณวุฒิเครื่องนําไปสรรเสริญของผูที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตให 
ถูกตองตรงตามที่เปนจริง.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมทั้งหลายเหลานั้น  เปนอยางไรเลา? 

 
[  หมวด  ๑  ปุพพันตกัปปกวาท  ๑๘  ประการ  ] 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  เปนพวกปุพพันตกัปปกวาท 

มีปุพพันตานุทิฏฐิ  [ทิฏฐิเปนไปตามซึ่งขันธอันเปนปุพพันตะ  (ขันธที่มีแลวในกาลกอน)]  
ปรารภขันธอันมีแลวในกาลกอน  ยอมกลาวบัญญัติซึ่งอธิมุตติบท(ทางแหงความหลุดพน 
อยางยิ่งของสัตวตามทิฏฐิแหงตนๆ)มีอยางตางๆ เปนอเนก  ดวยวัตถุ  (ที่ตั้งแหงทิฏฐิ)  
ทั้งหลาย  ๑๘  ประการ.  สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้น  อาศัยอะไร  ปรารภอะไร 
จึงบัญญัติอธิมุตติบทดวยวัตถุ  ๑๘  ประการเหลานั้น? 

 
 
 
 

                                                
๑พรหมชาลสูตร  สี.ที.  ๙/๑๖/๒๖,ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่สวนอัมพลัฏฐิกา. 
๒คําว า "ธรรม "(ธม ฺมา )ในข อความอยางนี ้  เป นคํานามนามธรรมดา   หมายถึง "เรื ่อ ง "หรือ "สิ ่ง " 
ตามธรรมดาสามัญเทานั้น  มิไดหมายความวา  เปนพระธรรม  หรือตัวคําส่ังสอนใดๆ.  ผูที่ไมเคยศึกษา 
ภาษาบาลี  อาจจะเขาใจผิดได  จึงตองอธิบายไวดังนี้.สําหรับในกรณีนี้  คําวา  "ธรรม"  หมายถึงเรื่อง 
ทิฏฐิ  ๖๒  เรื่อง  ซึ่งพระองคทรงรูแจงและไมติดอยูในทิฏฐิเหลานั้น  นั่นเอง. 
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(ก.  สัสสตทิฏฐิ  ๔  ประการ) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  เปนพวกสัสสตวาท  ยอม 

บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง  ดวยวัตถุทั้งหลาย  ๔  ประการ...  (ตอไปนี้จะตัดขอความ 
อันยืดยาวแหงทิฏฐิหนึ่งๆใหเหลือเฉพาะแตใจความ  นํามาเรียงลําดับติดตอกันไปจนกวาจะครบทั้ง  ๖๒  ทิฏฐิ- 
วัตถุ  และจัดเปนหมวดยอยๆตามลําดับหมวดดังที่มีอยูในพระบาลีนับตั้งแตหมวด  ก.ขางบนนี้ไป):- 

 
(๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณบางทานในโลกนี้อาศัยความเพียร 

เผากิเลส...จึงมีเจโตสมาธิในลักษณะที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  เขายอมระลึกถึงขันธอันเคยอยู 
ในกาลก อน   ม ีป ระการต า งๆ  เป น อ เนก   ค ือ ระล ึก ได   ๑  ชาต ิบ า ง ,...ฯลฯ ...  
หลายแสนชาติเปนอเนกบาง;...แลวกลาว(ตามความเห็นของตน)อยางนี้วา"อัตตา 
และโลกเปนของเที่ยง  คงตัว  ยืนอยูเหมือนยอดภูเขา  ตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้งอยูของ 
เสาระเนียด;  แม(ปรากฏการณของ)สัตวทั้งหลาย  จะแลนไป  ทองเที่ยวไป  เคลื่อนไป 
บังเกิดไป ,แตสิ่งซึ่งเที่ยงแทสม่ําเสมอ  ยังคงอยูนั่นเอง"ดังนี้;  ...เพราะวา  เรายอม 
ระลึกไดซึ่งขันธอันเคยอยูในกาลกอนมีประการตางๆเปนอเนกได  พรอมท้ังอาการ  พรอม 
ทั้งอุเทศ  ดังนี้.  ...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้ เปนฐานะที่  ๑  อันสมณพราหมณพวก 
หนึ่งซึ่งเปนพวกสัสสตวาท  อาศัยแลว  ปรารภแลว  จึงบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง. 

 
(๒)ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณบางทาน  อาศัยความเพียรเผา 

กิเลส...จึงมีเจโตสมาธิในลักษณะที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  เขายอมระลึกถึงขันธอันเคยอยูใน 
กาลกอน   มีประการตางๆเปนอเนก   คือระลึกได   ๑  สังวัฏฏะ-วิวัฏฏกัปปบาง...  
กระทั่ง สิบสังวัฏฏะ-วิวัฏฏกัปปบาง...แลวกลาว(ตามความเห็นของตน)อยางนี้วา  
"อัตตาและโลก  เปนของเที่ยง  คงตัว  ยืนอยูเหมือนยอดภูเขา  ตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการตั้ง 
อยูของเสาระเนียด;  แม(ปรากฏการณของ)สัตวทั้งหลาย  จะแลนไป  ทองเที่ยวไป 
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๗๓๔ 

เคลื่อนไปบังเกิดไป,  แตสิ่งซึ่งเที่ยงแทสม่ําเสมอ  ยังคงอยูนั่นเอง"ดังนี้;  ...เพราะวา 
เรายอมระลึกไดซึ่งขันธอันเคยอยูในกาลกอน  มีประการตางๆเปนอเนกได  พรอมท้ัง 
อาการ  พรอมท้ังอุเทศ  ดังนี้ .  ...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้ เปนฐานะที่  ๒  อันสมณ - 
พราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกสัสสตวาท  อาศัยแลว  ปรารภแลว  จึงบัญญัติอัตตาและ 
โลกวาเที่ยง. 

 
(๓)ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณบางทาน  อาศัยความเพียรเผา 

กิเลส...จึงมีเจโตสมาธิในลักษณะที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  เขายอมระลึกถึงขันธอันเคยอยู 
ในกาลกอน  มีประการตางๆเปนอเนก   คือระลึกไดสิบสังวัฏฏะ-วิวัฏฏกัปปบาง...  
กระทั่งถึงสี่สิบสังวัฏฏะ-วิวัฏฏกัปปบาง...แลวกลาว(ตามความเห็นของตน)อยาง 
นี้วา "อัตตาและโลก  เปนของเที่ยง  คงตัว  ยืนอยูเหมือนยอดภูเขา  ตั้งอยูอยางมั่นคง 
ดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด;  แม(ปรากฏการณของ)สัตวทั้งหลาย  จะแลนไป  ทองเที่ยว 
ไป   เคลื่อนไป  บังเกิดไป ,แตสิ่ งซึ่ งเที่ยงแทสม่ํ าเสมอ   ยังคงอยูนั่น เอง"  ดังนี้ ;  ...  
เพราะวาเรายอมระลึกไดซึ่งขันธอันเคยอยูในกาลกอน  มีประการตางๆเปนอเนกได  พรอม 
ทั้งอาการ  พรอมท้ังอุเทศ  ดังนี้ .  ...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้ เปนฐานะที่   ๓  อันสมณ- 
พราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกสัสสตวาท  อาศัยแลว  ปรารภแลว  จึงบัญญัติอัตตาและ 
โลกวาเที่ยง. 

 
(๔)ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณบางทาน  เปนนักตรึกนักตรอง 

เขายอมกลาวตามที่ความตรึกพาไป  ความตรองแลนไป  ตามปฏิภาณของตนเอง 
วา  "อัตตาและโลก  เปนของเที่ยง  คงตัว  ยืนอยูเหมือนยอดภูเขา  ตั้งอยูอยางมั่นคงดุจการ 
ตั้งอยูของเสาระเนียด;  แม(ปรากฏการณของ)สัตวทั้ง หลาย  จะแลนไป  ทองเที่ยวไป 
เคลื่อนไป  บังเกิดไป,แตสิ่งซึ่งเที่ยงแทสม่ําเสมอ  ยังคงอยูนั่นเอง"  ดังนี้;  ...ดูกอน 
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ภิกษุทั้งหลาย!  นี้เปนฐานะที่  ๔  อันสมณพราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกสัสสตวาท  อาศัย 
แลว  ปรารภแลว  จึงบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย;  สมณพราหมณทั้งหลายเทาใด  เปนพวกสัสสตวาท 
บัญญัติอัตตา  และโลกวาเปนของเที่ยง  สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  บัญญัติ 
โดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย  ๔  ประการเหลานี้  หรือวาวัตถุประการใดประการหนึ่ง  ในบรรดา 
วัตถุทั้งหลาย  ๔  ประการเหลานี้,  วัตถุอื่นนอกจากนี้  มิไดมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ตถาคต  ยอมรูชัดวา  ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้  เมื่อใครถือเอาแลวอยางนี้  ลูบคลําแลว 
อยางนี้  ก็จะมีคติอยางนั้น  มีอภิสัมปรายภพอยางนั้น:  ตถาคต  ยอมรูชัดซึ่งขอน้ันดวย 
รูชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกวานั้นดวย  และไมจับฉวยไวซึ่งสิ่งที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย  และเมื่อ 
ไมจับฉวยอยู  ความดับเย็น  (นิพฺพุติ)ก็เปนสิ่งที่ตถาคตรูแจงแลว  เฉพาะตนนั่นเทียว 
เพราะรูแจงตามที่เปนจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น  ซึ่งความตั้งอยูไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษ 
อันเลวทราม  และซึ่งอุบายเปนเครื่อง  ออกไปพน  แหงเวทนาทั้งหลาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตเปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความไมยึดมั่น.  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล  เปนธรรมที่ลึก  ที่สัตวอื่นเห็นไดยาก 
ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม  เปนธรรมเงียบสงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความ 
ตรึก  เปนของละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย,  ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นใหรูแจง,  เปนคุณวุฒิเครื่องนําไปสรรเสริญ  ของผูที่เมื่อจะพูด 
สรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นความสําคัญของสิ่ งที่ 

เรียกวา"เวทนา"ดังที่พระองคไดตรัสวา  เพราะรูเหตุใหเกิดขึ้น  ความตั้งอยูไมได  รสอรอย 
โทษต่ําทราม  อุบายเครื่อง  ออก  ตถาคตจึงรูแจงสัสสตทิฏฐิเหลานั้นรูแจงซึ่งส่ิงที่ยิ่งขึ้นไปกวา 
ทิฏฐิเหลานั้น  แลวไมยึดมั่น  จนกระทั่งรูแจงนิพพุติ(ความดับเย็น)อันเปนภายใน.ความ 
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รูแจงเวทนาในลักษณะ  ๕  ประการ  มี รูแจงเหตุให เกิดขึ้นเปนตนนั้น  คือรูแจงเวทนาในสาย 
แห งปฏิ จจสมุปบาท   ทั้ งส วนหน าและส วนหลั งของเวทนานั้ น เอง .ถาไม รูแจ งเวทนาใน 
ลักษณะอยางนี้  ยอมไมพนไปจากขายแหงสัสสตทิฏฐิ  ๔  ประการนี้. 

 
(ข.เอกัจจสัสสติก  -  เอกัจจอสัสสติกทิฏฐิ  ๔  ประการ) 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  เปนพวกเอกัจจสัสสติก- 

เอกัจจอสัสสติกวาท  ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยงบางอยาง  ไมเที่ยงบางอยาง 
ดวยวัตถุทั้งหลาย  ๔  ประการ: 

 
(๕)  ดูก อนภิ ก ษุทั้ งหลาย !  ...ฯลฯ ...  ขอ น้ี เป นฐานะที่ มี ได   คื อ   สัตว 

ตนใดตนหนึ่ง  เคลื่อนจากหมูอาภัสรเทพนั้นแลว  มาสูความเปนอยางนี้,  ครั้นมาสูความ 
เปนอยางนี้แลว  ไดออกบวชจากเรือน  เปนผูไมมี เรือน  อาศัยความเพียรเผากิเลส....  
มีเจโตสมาธิ  ในลักษณะที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  เขายอมระลึกถึงขันธอันเคยอยูในกาลกอน 
 (ชั่วเวลาที่ เขาอยูในหมูอาภัสสรเทพ),  ที่เกินกวานั้น   เขาระลึกไมได.  สัตวนั้นไดกลาววา  
"พรหมผู เจริญผูใด  เปนมหาพรหม  เปนผูครอบงําสัตวทั้งหลาย  ไมมีสัตวใดครอบงําเขา 
ได   เห ็นสิ ่งทั ้งหลายอย างถ องแท   เป นผู ให อํานาจเป นไป   เป นอ ิศวร   เป นผู สร าง 
เปนผูนิรมิต  เปนผูประเสริฐสุด  เปนผูจัดสรร  (สิ่งทั้งปวง)  ผูมีอํานาจ  เปนบิดาแหง 
สัตวทั้งหลายทั้งที่ เปนแลวและจักเปน.  พวกเราทั้งหลายเปนผูอันพรหมนั้นนิรมิตแลว.  
พรหมนั้น  เปนผูเที่ยง  ผูยั่งยืน  ผูเที่ยงแท  ผูไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
จักตั้งอยูอยางเที่ยงแทสม่ําเสมอเชนนั้นนั่นเทียว.  สวนวาเราทั้งหลายเปนผูอัน 
พรหมนั้นนิรมิตแลว  จึงเปนผูไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  มีอายุนอย  มีการจุติเปนธรรมดา 
มาสูความเปนอยางนี้แลว"  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เปนฐานะที่  ๑  อันสมณ- 
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พรหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกเอกัจจสัสสติกเอกัจจอสัสสติกวาทอาศัยแลว  ปรารภแลว 
จึงบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยงบางอยาง  ไมเที่ยงบางอยาง. 
 

(๖)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  ...ฯลฯ ...  ขอ น้ี เปนฐานะที่ จะมี ได   คือ   สัตว 
ตนใดตนหนึ่ง  เคลื่อนจากหมู  ขิฑฑาปโทสิกเทพนั้นแลว  มาสูความเปนอยางนี้,  ครั้นมา 
สูความเปนอยางนี้แลว  ไดออกบวชจากเรือน  เปนผูไมมีเรือน  อาศัยความเพียรเผากิเลส  
...มีเจโตสมาธิในลักษณะที่ เมื่อจิตตั้งมั่นแลวเขายอมระลึกถึงขันธอันเคยอยูในกาลกอนได,  
ที่เกินกวานั้นเขาระลึกไมได.  สัตวนั้นไดกลาววา  "ทานผู เจริญทั้งหลายเอย!  เทพทั้งหลาย 
เหลาใด  ซึ่งมิใชพวกขิฑฑาปโทสิกา  เทพทั้งหลายเหลานั้น  ถึงพรอมดวยธรรมคือ  ความ 
ยินดีในการราเริงและการเลนหัว  ไมเกินเวลา  (ไมเกินขนาด)  เปนอยู  เมื่อเทพทั้งหลาย 
เหลานั้น  ไมยินดีในการราเริงเลนหัวจนเกินเวลาเปนอยู  สติยอมไมหลงลืม  เพราะ 
ความไมหลงลืมแหงสติ  เทพทั้งหลายเหลานั้นยอมไมเคลื่อนจากเทพนิกายนั้น 
จึงเปนผูเที่ยง  ผูยั่งยืน  ผูเที่ยงแท  มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา  ตั้งอยูอยาง 
เที่ยงแทสม่ําเสมอเชนนั้นนั่นเทียว.  สวนวาเราทั้งหลายซึ่งเปนพวกขิฑฑาปโทสิ 
กาไดเปนผูยินดีในการราเริงเลนหัว  จนเกินเวลา  เมื่อพวกเรายินดีในการราเริง 
เลนหัว  จนเกินเวลา  สติยอมหลงลืม  เพราะความหลงลืมแหงสติ  พวกเราทั้งหลาย 
จึงเคลื่อนแลวจากเทพนิกายนั้น  เปนผูไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  มีอายุนอย  มีการจุติ 
เปนธรรมดา  มาแลวสูความเปนอยางนี้"  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เปนฐานะ 
ที่  ๒  อันสมณพราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกเอกัจจสัสสติกเอกัจจอสัสสติกวาทอาศัยแลว 
ปรารภแลว  จึงบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยงบางอยาง  ไมเที่ยงบางอยาง. 

 
(๗)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ...ฯลฯ...  ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได  คือ  สัตวตนใดตน

หนึ่ง  เคลื่อนจากหมูมโนปโทสิกเทพนั้นแลว  มาสูความเปนอยางนี้,  ครั้นมาสู 
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ความเปนอยางนี้แลว  ไดออกบวชจากเรือน  เปนผูไมมี เรือน  อาศัยความเพียรเผากิเลส  
...  มีเจโตสมาธิในลักษณะที่ เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  เขายอมระลึกถึงขันธอันเคยอยูในกาล 
กอนได,  ที่ เกินกวานั้น  เขาระลึกไมได.  สัตวนั้นไดกลาววา  "เทพทั้งหลายที่ ไมใชพวก 
มโนปโทสิกา  ยอมไมเพงโทษซึ่งกันและกันเกินเวลา  (เกินขนาด);  เมื่อเทพทั้งหลาย 
เหลานั้นไมเพงโทษซึ่งกันและกันเกินเวลา  จิตก็ไมประทุษรายซ่ึงกันและกัน  เมื่อ 
มีจิตไมประทุษรายซ่ึงกันและกัน  กายก็ไมบอบช้ํา  จิตก็ไมบอบช้ํา  เทพทั้งหลาย 
เหลานั้น  จึงไมเคลื่อนจากเทพนิกายนั้น  เปนผูเที่ยง  ผูยั่งยืน  ผูเที่ยงแท  มีความ 
ไมแปรปรวนเปนธรรมดา  ตั้งอยูอยางเที่ยงแทสม่ําเสมอเชนนั้นนั่นเทียว.  สวน 
พวกเราเหลามโนปโทสิกา  มีปรกติเขาไปเพงโทษซึ่งกันและกันอยูเกินเวลา,  เมื่อ 
เพงโทษซึ่งกันและกันอยูเกินเวลา  จิตก็ประทุษรายในกันและกัน ;  เมื่อมีจิต 
ประทุษรายในกันและกัน  กายก็บอบชํ้า  จิตก็บอบช้ํา.  พวกเราทั้งหลาย  จึง 
เคลื่อนแลวจากเทพนิกายนั้น  เปนผูไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  มีอายุนอย  มีการจุติเปน 
ธรรมดา  แลวมาสูความเปนอยางนี้"  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เปนฐานะที่  ๓  
อันสมณพราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกเอกัจจสัสสติกเอกัจจอสัสสติกวาทอาศัยแลวปรารภ 
แลว  จึงบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยงบางอยาง  ไมเที่ยงบางอยาง. 
 

(๘)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณบางทาน  เปนนักตรึกนักตรอง 
เขายอมกลาวตามที่ความตรึกพาไป  ความตรองแลนไป  ตามปฏิภาณของตน  อยาง 
นี้วา  "อัตตาใด  ที่ เขาเรียกวา  ‘จักษุ '  ดังนี้บาง  `โสตะ'  ดังนี้บาง  `ฆานะ '  ดังนี้บาง 
 ‘ชิวหา'  ดังนี้บาง  ̀ กายะ'  ดังนี้บาง  อัตตานี้   ๆ   ไม เที่ยง  ไมยั่งยืน  ไม เที่ยงแท   มีความแปร  
ปรวนเปนธรรมดา.  สวนวาอัตตาใด  ที่ เขาเรียกกันวา ’จิต'  ก็ดี  ‘มโน'  ก็ดี  ̀ วิญญาณ'  ก็ดี 
อัตตานี้  เปนของเที่ยง  ยั่งยืน  เที่ยงแท  มีอันไมแปรปรวนเปนธรรมดา  จักตั้งอยูอยาง 
เที่ยงแท  สม่ําเสมอ  เชนนั้น  นั่นเทียว"  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เปนฐานะที่  ๔   
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อันสมณพราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกเอกัจจสัสสติกเอกัจจอสัสสติกวาทอาศัยแลว  ปรารภ 
แลว  จึงบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยงบางอยาง  ไมเที่ยงบางอยาง. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกเอกัจจสัสสติก- 
เอกัจจอสัสสติกวาท  บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยงบางอยาง  ไมเที่ยงบางอยาง  สมณ- 
พราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย  ๔  ประการเหลานี้  หรือ 
วาวัตถุประการใดประการหนึ่ง  ในบรรดาวัตถุทั้งหลาย  ๔  ประการเหลานี้,  วัตถุอื่น 
นอกจากนี้  มิไดมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตยอมรูชัดวา  ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิ 
เหลานี้  เมื่อใครถือเอาแลวอยางนี้  ลบคลําแลวอยางนี้  ก็จะมีคติอยางนั้น  มีอภิสัมปรายภพ 
อยางนั้น  :  ตถาคตยอมรูชัดซึ่งขอนั้นดวย  รูชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกวานั้นดวย  และไม 
จับฉวยไวซึ่งสิ่งที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย  และเมื่อไมจับบฉวยอยู  ความดับเย็น  (นิพฺพุติ)  ก็เปน 
สิ่งที่ตถาคตรูแจงแลวเฉพาะตนนั่นเทียว  เพราะรูแจงตามที่เปนจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น  ซึ่ง 
ความตั้งอยูไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันเลวทราม  และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน 
แหงเวทนาทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตเปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความ 
ไมยึดมั่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมท้ังหลายเหลานี้แลเปนธรรมท่ีลึก  ที่สัตวอื่น 
เห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม  เปนธรรมเงียบสงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลง 
งายแหงความตรึก  เปนของละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย,  ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นใหรูแจง,  เปนคุณวุฒิเครื่องนําไปสรรเสริญ  ของผูที่ 
เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นวา   แมทิฏฐิของพวก 

เอกัจจสัสสติกเอกัจจ-  อสัสสติกวาท  ๔  จําพวกนี้  ก็มีมูลมาจากส่ิงที่เรียกวา  "เวทนา"  ;  มีขอ 
ความอยางเดียวกับขอความที่พระองคตรัสเกี่ยวกับพวกสัสสตวาท;  ขอใหยอนไปดูหมายเหต ุ
ทายหมวดสัสสตวาท  อีกครั้งหนึ่ง  จนเห็นวา  ถาไม รูแจงเวทนา  ในลักษณะอยางนั้น  ยอม 
ไมพนไปจากขายแหงเอกัจจสัสสติกเอกัจจอสัสสติกทิฏฐิ  ๔  ประการนี้ได.  นี่แหละคือความ 
สําคัญของสิ่งที่เรียกวา  "เวทนา"  เพียงสิ่งเดียว. 
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(ค.  อันตานันติกทิฏฐ  ๔  ประการ) 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  เปนพวกอันตานันติกวาท 

ยอมบัญญัติซึ่งโลกวามีที่สุดหรือไมมีที่สุด  ดวยวัตถุทั้งหลาย  ๔  ประการ: 
 
(๙)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณบางทาน  อาศัยความเพียรเผา 

กิเลส  ...  มีเจโตสมาธิในลักษณะที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  เปนผูมีสัญญาวา  มีที่สุดอยูในโลก 
สมณพราหมณผูนี้กลาวอยางนี้วา  "โลกอันกลมรอบตัวนี้  มีที่สุด".  เพราะเหตุไร  ขาพเจา 
จึงกลาวอยางนี้?  เพราะเหตุวา  ขาพเจาอาศัยความเพียรเผากิเลส...  มีเจโตสมาธิใน 
ลักษณะที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  เปนผูมีสัญญาวา  "มีที่สุดอยูในโลก".ดวยเหตุนี้ขาพเจา 
จึงรูความขอน้ีวา  "โลกอันกลมรอบตัวนี้  มีที่สุด"  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เปน 
ฐานะที่  ๑  อันสมณพราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกอันตานันติกวาทอาศัยแลว  ปรารภแลว 
จึงบัญญัติซ่ึงโลกวามีที่สุดหรือไมมีที่สุด. 

 
(๑๐) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณบางทาน  อาศัยความเพียรเผา 

กิเลส...  มีเจโตสมาธิในลักษณะที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  เปนผูมีสัญญาวาไมมีที่สุดอยูในโลก.  
สมณพราหมณผูนี้กลาวอยางนี้วา  "โลกอันไมมีที่สุดรอบนี้  ไมมีที่สุด";  สมณพราหมณ 
ทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกที่กลาววา  โลกอันกลมรอบตัวนี้  มีที่สุด  ดังนี้นั้น  คําพูดของ 
สมณพราหมณเหลานั้น  เปนมุสา;  เพราะวา  โลกอันไมมีที่สุดรอบน้ี  ไมมีที่สุด.  ขอน้ี 
เพ ร า ะ เห ต ุไ ร เ ล า   ขา พ เจ า อ า ศ ัย ค ว า ม เพ ีย ร เ ผ า ก ิ เ ล ส . . .   มีเ จ โ ต ส ม า ธิ  
ในลักษณะที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  เปนผูมีสัญญาวา  "ไมมีที่สุดอยูในโลก".  ดวยเหตุนี้ 
ขาพเจาจึงรูความขอน้ีวา  "โลกอันไมมีที่สุดรอบนี้  ไมมีที่สุด"  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย! 
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นี้เปนฐานะที่  ๒  อันสมณพราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกอันตานันติกวาทอาศัยแลว  ปรารภ 
แลว  จึงบัญญัติซ่ึงโลกวามีที่สุดหรือไมมีที่สุด. 

 
(๑๑)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณบางทาน  อาศัยความเพียรเผา 

กิเลส...  มีเจโตสมาธิในลักษณะที่ เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  เปนผูมีสัญญาวามีที่สุดในเบื้องบน 
และเบื้องต่ํา  อยูในโลก  มีสัญญาวาไมมีที่สุดในเบื้องขวาง(รอบตัว)อยูในโลก.  สมณ- 
พราหมณผูนี้  กลาวอยางนี้วา  "โลกนี้มีที่สุดดวย  ไมมีที่สุดวย";  สมณพราหมณทั้งหลาย 
เหลาใด  เปนพวกที่กลาววา  โลกอันกลมรอบตัวนี้   มีที่สุด  ดังนี้นั้น  คําพูดของสมณ - 
พราหณ เหลานั้น  เปนมุสา;  ถึงแมสมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ซึ่งเปนพวกที่พูดวา 
โลกอันไมมีที่สุดรอบนี้  ไมมีที่สุด  ดังนี้นั้น  คําของสมณพราหมณแมเหลานั้น  ก็เปนมุสา;  
เพราะเหตุวา  โลกนี้มีที่สุดวยไมมีที่สุดดวย.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ขอน้ันเพราะ 
เหตุวา  ขาพเจาอาศัยความเพียรเผากิเลส...  มีเจโตสมาธิในลักษณะที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว 
เปนผูมีสัญญาวา  "มีที่สุดในเบื้องบนและเบื้องต่ํา  อยูในโลก"  มีสัญญาวา  "ไมมี 
ที่สุดในเบื้องขวาง(รอบตัว)  อยูในโลก".  ดวยเหตุนี้  ขาพเจาจึงรูความขอน้ีวา  "โลก 
นี้มีที่สุดวย  ไมมีที่สุดวย"  ดังนี้ .  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  นี้ เปนฐานะที่   ๓  อันสมณ - 
พราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกอันตานันติกวาทอาศัยแลว  ปรารภแลว  จึงบัญญัติซ่ึงโลก 
วามีที่สุดหรือไมมีที่สุด. 

 
(๑๒)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณบางทาน  เปนนักตรึกนักตรอง 

เขายอมกลาวตามที่ความตรึกพาไป  ความตรองแลนไป  ตามปฏิภาณของตนเอง 
วา"โลกนี้มีที่สุดก็หามิได  ไมมีที่สุดก็หามิได.สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวก 
ที่กลาววา  โลกอันกลมรอบตัวนี้   มีที่สุด  ดังนี้นั้น  คําพูดของสมณพราหมณ เหลานั้น 
เปนมุสา;  แมสมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ซึ่งเปนพวกที่กลาววา  โลกอันไมมีที่สุด 
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รอบน้ี  ไมมีที่สุด  ดังนี้นั้น  คําพูดของสมณพราหมณแมเหลานั้น  ก็เปนมุสา;  ถึงแม 
สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ซึ่งเปนพวกที่กลาววาโลกนี้มีที่สุดวย  ไมมีที่สุดดวย 
ดังนี้นั้น  คําพูดของสมณพราหมณแมเหลานั้น  ก็เปนมุสา;  เพราะวา  โลกนี้มีที่สุดก็หา 
มิได  ไมมีที่สุดก็หามิได"  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เปนฐานะที่  ๔  อันสมณ- 
พราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกอันตานันติกวาทอาศัยแลว  ปรารภแลว  จึงบัญญัติซ่ึงโลก 
วามีที่สุดหรือไมมีที่สุด. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  เปนพวกอันตานันติก- 

วาท  บัญญัติโลกวามีที่สุดหรือไมมีที่สุด  สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  บัญญัติ 
โดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย  ๔  ประการเหลานี้  หรือวาวัตถุประการใดประการหนึ่ง  ในบรรดา 
วัตถุทั้งหลาย  ๔  ประการเหลานี้,  วัตถุอื่นนอกจากนี้  มิไดมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ตถาคตยอมรูชัดวา  ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้  เมื่อใครถือเอาแลวอยางนี้  ลบคลําแลว 
อยางนี้  ก็จะมีคติอยางนั้น  มีอภิสัมปรายภพอยางนั้น  :  ตถาคตยอมรูชัดซึ่งขอน้ันดวย 
รูชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกวานั้นดวย  และเมื่อไมจับฉวยไวซึ่งสิ่งที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย  และเมื่อ 
ไมจับฉวยอยูความดับเย็น  (นิพฺพุติ)  ก็เปนสิ่งที่ตถาคตรูแจงแลวเฉพาะตนนั่นเทียว  เพราะ  
รูแจงตามที่เปนจริง  ซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น  ซึ่งความตั้งอยูไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันเลวทราม 
และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพนแหงเวทนาทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคต 
เปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความไมยึดมั่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมทั้งหลาย 
เหลานี้แล  เปนธรรมที่ลึก  ที่สัตวอื่นเห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม  เปนธรรมเงียบ 
สงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความตรึก  เปนของละเอียด  รูไดเฉพาะ 
บัณฑิตวิสัย,  ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นใหรูแจง,  
เปนคุณวุฒิเครื่องนําไปสรรเสริญ  ของผูที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตาม 
ที่เปนจริง. 
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หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผู ศึ กษาพึ งสังเกตให เห็นวา   แมทิฏฐิของพวก 
อันตานันติกวาท  ๔  จําพวกนี้  ก็มีมูลมาจากสิ่งที่ เรียกวา  "เวทนา"  ;  มีขอความอยางเดียวกับ 
ขอความที่พระองคตรัสเกี่ยวกับพวกสัสสตวาท  ขอใหยอนไปดูหมายเหตุทายหมวดสัสสตวาท 
อีกครั้งหนึ่ง  จนเห็นวา  ถาไมรูแจงเวทนา  ในลักษณะอยางนั้น  ยอมไมพนไปจากขายแหง 
อันตานันติกทิฏฐิ   ๔  ประการนี้ ได .  นี่แหละคือความสําคัญของสิ่ งที่ เรียกวา   "เวทนา”  
เพียงสิ่งเดียว. 

 
(ฆ.  อมราวิกเขปกทิฏฐิ  ๔  ประการ) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  เปนพวกอมราวิกเขปกวาท 

เมื่อถูกถามปญหาในที่นั้น  ๆ  ยอมถึงความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไมตายตัว  ดวยวัตถุ 
ทั้งหลาย  ๔  ประการ: 

 
(๑๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณบางทาน  ...มีความคิดวา 

เราไมรูชัดตามที่เปนจริงวา  นี้เปนกุศล  นี้เปนอกุศล,  เมื่อไมรูตามท่ีเปนจริงอยางนี้ 
ไปพยากรณเขาวานี้เปนกุศล  นี้เปนอกุศล  ดังนี้แลว  นั่นจะเปนการกลาวเท็จของเรา;  
การกลาวเท็จ  เปนความคับแคน,  ความคับแคน  เปนอันตราย.  ดังนี้  สมณพราหมณผูนี้ 
กลัวตอมุสาวาท  ขยะแขยงตอมุสาวาท  อยูอยางนี้  ก็ไมยอมกลาววา  เชนนี้เปนกุศล 
เชนนี้เปนอกุศล;  เมื่อถูกเขาถามอยูดวยปญหาขอน้ี  ก็ถึงซึ่งความสายแหงวาจาอันดิ้นได 
ไมตายตัว  เชนนี้วา  "อยางนี้  ก็มิใช,  อยางนั้น  ก็มิใช,  อยางอื่น  ก็มิใช,  ไมใช  ก็มิใช,  
ไมไมใช  ก็มิใช"  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้ เปนฐานะที่  ๑  อันสมณพราหมณ 
พวกหนึ่งซึ่งเปนพวกอมราวิกเขปกวาทอาศัยแลว  ปรารภแลว  เมื่อถูกถามปญหานั้น  ๆ  
ยอมถึงความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไมตายตัว. 
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(๑๔)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  สมณพราหมณ บางทาน   ...มีความคิดวา 
เราไม รูชัดตามที่ เปนจริงวา  นี้ เปนกุศล  นี้ เปนอกุศล,  เมื่อไม รูตามที่ เปนจริงอยางนี้ 
ไปพยากรณ เขาวา  นี้ เปนกุศล  นี้ เปนอกุศล  ดังนี้แลว  นั่นจะทําให เกิดฉันทะ  (ความ 
พอใจ)  บาง  ราคะบาง  โทสะบาง  ปฏิฆะ(ความหงุดหงิด)  บาง;  ฉันทะ  ราคะ  โทสะ 
ปฏิฆะ  เกิดในธรรมใด  ธรรมนั้น  เปนอุปทานแกเรา  อุปาทานนั้น  เปนความคับแคน 
แกเรา  ความคับแคน  เปนอันตรายดังนี้  สมณพราหมณผูนี้กลัวตออุปาทาน  ขยะแขยง 
ตออุปทาน  อยูอยางนี้  ก็ไมยอมกลาววา  เชนนี้ เปนกุศล  เชนนี้ เปนอกุศล;  เมื่อถูก 
เขาถามอยูดวยปญหาขอน้ี  ก็ถึงซึ่งความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไมตายตัว  เชนนี้วา  "อยาง 
นี้   ก็มิใช,  อยางนั้น  ก็มิใช,  อยางอื่น  ก็มิใช,  ไมใช  ก็มิใช ,  ไมไมใช  ก็มิใช"  ดังนี้ .  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เปนฐานะที่  ๒  อันสมณพราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกอมราวิก- 
เขปกวาทอาศัยแลว  ปรารภแลว  เมื่อถูกถามปญหานั้นๆ  ยอมถึงความสายแหง 
วาจาอันดิ้นไดไมตายตัว.   

 
(๑๕)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  สมณพราหมณ บางทาน   ...มีความคิดวา 

เราไม รูชัดตามที่ เปนจริงวา  นี้ เปนกุศล  นี้ เปนอกุศล,  เมื่อไม รูตามที่ เปนจริงอยางนี้ 
ไปพยากรณเขาวา  นี้เปนกุศล  นี้เปนอกุศล  ดังนี้แลว  เกิดมีสมณพราหมณทั้งหลายที่เปน 
บัณฑิต  มีปญญาละเอียดออน  เชี่ยวชาญในการขมดวยวาทะ  มีความเฉียบแหลมดุจยิง 
ถูกเสนขนเนื้อทราย  เผอิญมาเที่ยวทําลายทิฏฐิของผูอื่น  ดวยปญญาอยูสมณพราหมณ 
เหลานั้น  จะพึงรุมกันซักไซไลเลียงเราในที่นั้น  เราจะไมสามารถตอบโตแกเขาได  การที่ 
ตอบโตเขาไมไดนั้น  มันเปนความคับแคนแกเรา  ความคับแคนนั้นเปนอันตราย  ดังนี้.  
สมณพราหมณผูนี้กลัวตอการรุมลอมซักถาม  ขยะแขยงตอการรุมลอมซักถาม  อยูอยางนี้ 
ก็ไมยอมกลาววา  เชนนี้ เปนกุศลเชนนี้ เปนอกุศล;  เมื่อถูกเขาถามอยูดวยปญหาขอน้ี 
ก็ถึงซึ่งความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไมตายตัว  เชนนี้วา  "อยางนี้  ก็มิใช,  อยางนั้น  ก็มิใช, 
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อย างอื ่น   ก ็ม ิใช ,  ไม ใช   ก ็ม ิใช ,  ไม ไม ใช   ก ็ม ิใช "  ด ังนี ้.  ด ูก อนภ ิกษ ุทั ้งหลาย !  
นี้ เปนฐานะที่   ๓  อันสมณพราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกอมราวิกเขปกวาทอาศัยแลว 
ปรารภแลว  เมื่อถูกถามปญหานั้นๆ  ยอมถึงความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไมตายตัว.   

 
(๑๖)ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณืบางทาน  เปนคนเขลา  เปนคน 

งมงาย  เพราะความเปนคนเขลา  เพราะความเปนคนงมงาย  เมื่อถูกถามปญหาในที่ 
นั้น  ๆ   ก็ถึงซึ่งความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไมตายตัว  โดยกลาววา  ถาทานถามเราวา  โลก 
อื่นมีอยูหรือ?  ถาเรารูสึกวาโลกอื่นมีอยุ  เราก็จะพยากรณขอน้ันแกทานวา  โลกอื่นมีอยู.  
แตความจริงนั้น  แมการตอบวาอยางนี้  ก็ไมเปนที่ชอบใจแกเรา,  แมการตอบวาอยางโนน 
ก็มิไดเปนที่ชอบใจแกเรา,  แมการตอบวาอยางอื่น  ก็ไมเปนที่ชอบใจแกเรา,  แมการตอบวา 
ไม   ก็มิไดเปนที่ชอบใจแกเรา,  แมการตอบวา  ไม   ก็หามิได  ก็ไม เปนที่ชอบใจแกเรา....  
(จะมีการตอบสายไปสายมา  ไมตายตัวถึง  ๕  ประการ  ในลักษณะอยางนี้   ในทุก  ๆ   คําถาม  ซึ่งไดสมมติขึ้นตอ 
ไปอีกถึง  ๑๕  คําถาม.  รวมกันทั้ งหมดเปน  ๑๖  คําถาม  ทั้ งคําถามที่กลาวแลวขางตน.  สําหรับอีก  ๑๕คําถาม 
ตอไปน้ัน  คือ  ๒.  โลกอื่นไมมีหรือ?  ๓.  โลกอื่นมีและไมมีหรือ?  ๔.  โลกอื่นมีก็หามิได 
ไมมีก็หามิไดหรือ?  ๕.  สัตวเปนโอปปาติกะ  (เกิดผุดขึ้น)  มีหรือ?  ๖.  สัตวเปนโอปปาติกะ 
ไมมีหรือ?  ๗.  สัตวเปนโอปปาติกะมีและไมมีหรือ?  ๘.  สัตวเปนโอปปาติกะมีก็หามิได 
ไมมีก็หามิไดหรือ?  ๙.  ผลแหงกรรมดีกรรมชั่วมีหรือ?  ๑๐.  ผลแหงกรรมดีกรรมชั่วไมมี 
หรือ?  ๑๑.  ผลแหงกรรมดีกรรมชั่วมีและไมมีหรือ?  ๑๒.  ผลแหงกรรมดีกรรมชั่วมีก็หามิได 
ไมมีก็หามิไดหรือ?  ๑๓.  ตถาคตตายแลวมีอีกหรือ?  ๑๔.  ตถาคตตายแลวไมมีอีกหรือ?  
๑๕.  ตถาคตตายแลวมีอีกและไมมีอีกหรือ?  ๑๖.  ตถาคตตายแลวมีอีกก็หามิไดไมมีอีกก็หา 
มิไดหรือ?  แลวก็มีคําตอบตอทายทุก  ๆ   ปญหาวา  ถาเขารูสึกวาอยางไร  เขาก็จะตอบวา  อยางนั้น  ตามตัว 
ปญหาที่ถาม  แลวก็กลับปฏิเสธวา  แตความจริงนั้น  แมการตอบวา  อยางนี้   ก็ไม เปนที่ชอบใจแกเรา,  แม 
การตอบวาอยางโนน  ก็ไมเปนที่ชอบใจแกเรา,  แมการตอบวาอยางอื่น  ก็ไมเปนที่ชอบใจแกเรา,  แมการตอบวา 
ไม  ก็ไมเปนที่ชอบใจแกเรา,  แมการตอบวา  ไมก็หามิได  ก็ไมเปนที่ชอบใจแกเรา.)  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย!  
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นี้เปนฐานะที่  ๔  อันสมณพราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกอมราวิกเขปกวาทอาศัยแลว 
ปรารภแลว  เมื่อถูกถามปญหานั้น  ๆ  ยอมถึงซ่ึงความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไม 
ตายตัว. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ที่เปนพวกอมราวิก- 

เขปกวาท  เมื่อถูกเขาถามปญหาในที่นั้น  ๆ   ยอมถึงซึ่งความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไมตายตัว;  
สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  ก็อาศัยวัตถุทั้งหลาย  ๔  ประการเหลานี้,  หรือวา 
วัตถุประการใดประการหนึ่ง  ในบรรดาวัถตุทั้งหลาย  ๔ ประการเหลานี้  วัตถุอื่นนอกจากนี้ 
มิไดมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตยอมรูชัดวา  ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้  เมื่อใคร 
ถือเอาแลวอยางนี้  ลูบคลําแลวอยางนี้  ก็จะมีคติอยางนั้น  มีอภิสัมปรายภพอยางนั้น:  
ตถาคตยอมรูชัดซึ่งขอน้ันดวย  รูชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกวานั้นดวย  และไมจับฉวยไวซึ่งสิ่ง 
ที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย  และเมื่อไมจับฉวยอยู  ความดับเย็น(นิพฺพุติ)  ก็เปนสิ่งที่ตถาคต 
รูแจงแลวเฉพาะตนนั่นเทียว  เพราะรูแจงตามที่เปนจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น  ซึ่งความตั้ง 
อยูไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันเลวทราม  และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน  แหงเวทนา 
ทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตเปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความไมยึดมั่น.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล  เปนธรรมท่ีลึก  ที่สัตวอื่นเห็นไดยาก 
ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม  เปนธรรมเงียบสงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความ 
ตรึก  เปนของละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย,  ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญาอัน 
ยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นใหรูแจง,  เปนคุณวุฒิเครื่องนําไปสรรเสริญ  ของผูที่เมื่อจะพูด 
สรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นวา   แมทิฏฐิของพวก 

อมราวิกเขปกวาท  ๔  จําพวกนี้  ก็มีมูลมาจากสิ่งที่ เรียกวา  "เวทนา"  ;  มีขอความอยางเดียวกับ 
ขอความที่พระองคตรัสเกี่ยวกับพวกสัสสตวาท  ขอใหยอนไปดูหมายเหตุทายหมวดสัสสตวาท 
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อีกครั้งหนึ่ง  จนเห็นวา  ถาไมรูแจงเวทนา  ในลักษณะอยางนั้น  ยอมไมพนไปจากขายแหง 
อมราวิกเขปกทิฏฐิ   ๔  ประการนี้ ได .  นี่แหละคือความสําคัญของสิ่ งที่ เรียกวา   "เวทนา 
เพียงสิ่งเดียว. 

 

(ง.  อธิจจสมุปปนทิกทิฏฐิ  ๒  ประการ) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  เปนพวกอธิจจสมุปปนนิก- 

วาท  ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดเองลอย  ๆ  ดวยวัตถุทั้งหลาย  ๒  ประการ: 
 
(๑๗)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พวกเทพทั้งหลายมีชื่อวา  อสัญญีสัตว  (สัตวผู 

ไมมีสัญญา)  มีอยู. ก็พวกเทพเหลานั้น  ยอมเคลื่อนจากอสัญญีเทพนิกายนั้น  เพราะการ 
เกิดขึ้นแหงสัญญา.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!ขอน้ีเปนฐานะที่มีได  คือ  สัตวตนใดตน 
หนึ่ง  เคลื่อนจากอสัญญีเทพนิกายนั้นแลว  มาสูความเปน(มนุษย)อยางนี้,  ครั้นมาสู 
ความเปนอยางนี้แลว  ออกบวชจากเรือน  เปนผูไมมีเรือน  คร้ันออกบวชจากเรือนแลว 
เปนผูไมมีเรือน  ครองชีวิตอยู,  ไดอาศัยความเพียรเผากิเลส...  เกิดเจโตสมาธิใน 
ลักษณะที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว  เขายอมระลึกไดถึงการเกิดขึ้นแหงสัญญานั้น;  ที่ไกลไป 
กวานั้น  (เมื่อเปนอสัญญีสัตว)  เขาระลึกไมได  เขาจึงกลาวอยางนี้วา  "อัตตาและโลก 
เกิดขึ้นเองลอย  ๆ  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ขอน้ันเพราะเหตุวา  ในกาลกอน  ขาพเจามิ 
ไดมีอยูเลย  แตบัดนี้ขาพเจามี  เพราะขาพเจานอมจิตไป  เพื่อความไมมีแลวกลับมี"  ดังนี้.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เปนฐานะที่  ๑  อันสมณพราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกอธิจจ- 
สมุปปนนิกวาทอาศัยแลว  ปรารภแลว  จึงบัญญัติซ่ึงอัตตาและโลกวาเกิดเองลอย  ๆ. 

 
(๑๘)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมรพราหมณบางทาน  เปนสักตรึกนักตรอง 

เขายอมกลาวตามที่ความตรึกพาไป  ความตรองแลนไป  ตามปฏิภาณของตน
เอง 
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อยางนี้วา  "อัตตาและโลกเกิดเองลอย  ๆ"ดังนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  นี้เปนฐานะที่  ๒  
อันสมณพราหมณพวกหนึ่งซึ่งเปนพวกอธิจจสมุปปนนิกวาทอาศัยแลว  ปรารภแลวจึง  
บัญญัติซ่ึงอัตตาและโลกวาเกิดเองลอย  ๆ.   
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ที่เปนพวกอธิจจสมุป- 
ปนนิกวาท  บัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้นเองลอย  ๆ ;  สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้น 
ทั้งหมด  ก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย๒  ประการเหลานี้  หรือวัตถุประการใดประการ 
หนึ่ง  ในบรรดาวัตถุทั้งหลาย  ๒  ประการเหลานี้,  วัตถุอื่นนอกจากนี้  มิไดมี.  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตยอมรูชัดวา  ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้  เมื่อใครถือเอาแลวอยางนี้ 
ลูบคลําแลวอยางนี้  ก็จะมีคติอยางนั้น  มีอภิสัมปรายภพอยางนั้น:  ตถาคตยอมรูชัดซึ่งขอ 
นั้นดวย  รูชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกวานั้นดวย  และไมจับฉวยไวซึ่งสิ่งที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย 
และเมื่อไมจับฉวยอยู  ความดับเย็น(นิพฺพุติ)  ก็เปนสิ่งที่ตถาคตรูแจงแลวเฉพาะตนนั่นเทียว 
เพราะรูแจงตามที่เปนจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น  ซึ่งความตั้งอยูไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอัน 
เลวทราม  และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน  แหงเวทนาทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ตถาคตเปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความไมยึดมั่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมทั้ง 
หลายเหลานี้แล  เปนธรรมที่ลึก  ที่สัตวอื่นเห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะรูตามเปนธรรมเงียบ 
สงบ  ประณีต  ไมเปนสิ่งที่หยั่งลงงายแหงความตรึก  เปนของละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย,  
ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นใหรูแจง,  เปนคุณวุฒิเครื่อง 
นําไปสรรเสริญ  ของผูที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง. 

 
(สรุป  ปุพพันตกัปปกทิฏฐิ  ๑๘  ประการ) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ซึ่งเปนพวกปุพพันต- 

กัปปวาท  มีปุพพันตานุทิฏฐิ  ปรารภขันธอันมีแลวในกาลกอน  (ขันธมีสวนสุดในกาล 
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กอน);  ยอมกลาวบัญญัติซึ่งอธิมุตติบททั้งหลายมีอยางเปนอเนก  ดวยวัตถุทั้งหลาย  
๑๘  ประการเหลานี้นั่นเทียว  หรือวาดวยวัตถุประการใดประการหนึ่ง  ในบรรดาวัตถุ 
ทั้งหลาย  ๑๘  ประการเหลานี้,  วัตถุอื่นนอกจากนี้  มิไดมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ตถาคตยอมรูชัดวา  ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้  เมื่อใครถือเอาแลวอยางนี้  ลูบคลําแลว 
อยางนี้  ก็จะมีคติอยางนั้นมีอภิสัมปรายภพอยางนั้น  :  ตถาคตยอมรูชัดซึ่งขอน้ันดวย 
รูชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกวานั้นดวย  และไมจับฉวยไวซึ่งสิ่งที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย  และ 
เมื่อไมจับฉวยอยูความดับเย็น  (นิพฺพุติ)  ก็เปนสิ่งที่ตถาคตรูแจงแลวเฉพาะตนนั่นเทียว 
เพราะรูแจงตามที่เปนจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น  ซึ่งความตั้งอยูไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษ 
อันเลวทราม   ซึ ่งอ ุบายเปนเครื ่องออกไปพนแหงเวทนาทั ้งหลาย .  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  ตถาคตเปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความไมยึดมั่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  
ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล  เปนธรรมท่ีลึก  ที่สัตวอื่นเห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม 
เปนธรรมเงียบสงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความตรึก  เปนของละเอียด 
รูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย,  ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวสอนผูอื่น 
ใหรูแจง,  เปนคุณวุฒิ เครื่องนําไปสรรเสริญ  ของผูที่ เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคต 
ใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นวา   แมทิฏฐิของพวก 

อธิจจสมุปปนนิกวาท  ๒  จําพวกนี้  ก็มีมูลมาจากสิ่งที่ เรียกวา  "เวทนา"  มีขอความอยางเดียว 
กับขอความที่พระองคตรัสเกี่ยวกับพวกสัสสตวาท   ขอใหยอนไปดูหมายเหตุทายหมวด 
สัสสตวาท  อีกครั้งหนึ่ง  จนเห็นวา  ถาไมรูแจงเวทนา  ในลักษณะอยางนั้น  ยอมไมพนไป 
จากขายแหงอธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ  ๒  ประการนี้ได.  นี่แหละคือความสําคัญของสิ่งที่ เรียกวา   
"เวทนา"  เพียงสิ่งเดียว. 

 
(ครั้นตรัสปุพพันตกัปปกทิฏฐิ  ๑๘  ประการ  จบลงดังนี้แลว  ตอนี้ไปเปนการตรัสอปรันตกัปปก 

ทิฏฐิ  ๔๔  ประการ:-) 
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[หมวด  ๒  อปรันตกัปปกวาท  ๔๔  ประการ] 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  เปนพงกอปรันตกัปปกวาท 

มีอปรันตานุทิฏฐิ  [  ทิฏฐิเปนไปตามซึ่งขันธิอันเปนอปรันติ  (ขันธมีสวนสุดในเบื้องหนา)]  
ปรารภซึ่งขันธมีที่สุดในเบื้องหนา  ยอมกลาวบัญญัติซึ่งอธิมุตติบททั้งหลาย  มีอยางเปน 
อเนก  ดวยวัตถุทั้ งหลาย  ๔๔  ประการ.  สมณพราหมณทั้ .หลายเหลานั้น  อาศัยอะไร 
ปรารภอะไร  จึงบัญญัติอธิมุตติบท  ดวยวัตถุทั้งหลาย  ๔๔  ประการเหลานั้น!   

 
(จ.อุทธมาฆตนิก  ชนิด  สัญญีทิฏฐิ  ๑๖  ประการ) 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ ง  เปนพวกอุทธมาฆตนิก- 

สัญญีวาท  ยอมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแลววามีสัญญาดวยวัตถุทั้งหลาย  ๑๖  ประการ: 
 
(๑๙)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติวา  

"(ตองเปน)  อัตตามีรูป๑  (เทานั ้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  (อโรโค)๒หลัง 
จากตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๒๐)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  สมณพราหมณ พวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติ วา  

"(ตองเปน)  อัตตาไมมีรูป  ๓(เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  
เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
 
 

 

                                                
๑ อัตตามีรูป  คืออัตตาที่มีรูปสมาบัติเปนนิทานสัมภวะ. 
๒ อโรโค  หรือหาโรคมิได  หมายถึงความที่ยั่งยืน  ไมมีอะไรกระทบกระทั่งใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได. 
๓ อัตตาไมมีรูป  คือัตตาที่มีอรูปสมาบัติเปนนิทานสัมภวะ 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๗๕๑วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

(๒๑)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติวา  
"อัตตามีรูปก็ได  ไมมีรูปก็ได  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  เปนสัตว 
มีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๒๒)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติวา  

"(ตองเปน)  อัตตามีรูปก็มิไชไมมีรูปก็มิใช  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได 
หลังจากตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๒๓)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติวา  

"(ตองเปน  อัตตามีที่สุด  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตาย 
แลว,เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๒๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติวา  "(ตอง 

เปน)  อัตตาไมมีที่สุด  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  
เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๒๕)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติวา  

"อัตตามีที่สุดก็ไดไมมีที่สุดก็ได  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  เปน 
สัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๒๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติวา  "(ตอง 

เปน)  อัตตามีที่สุดก็มิใชไมมีที่สุดก็มิใช  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได 
หลังจากตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 
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(๒๗)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติวา " 
(ตองเปน)  อัตตามีสัญญาอยางเดียวกัน  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได 
หลังจากตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๒๘)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญัติวา  

"(ตองเปน)  อัตตามีสัญญานานาอยาง  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได 
หลังจากตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง).   

 
(๒๙)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติวา  "(ตองเปน)  

อัตตามีสัญญานอย  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิไดหลังจากตายแลว,เปน
สัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง).   

 
(๓๐)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติวา "(ตอง 

เปน)  อัตตามีสัญญา  (มาก)  ไมมีประมาณ  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได 
หลังจากตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๓๑)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญัติวา  

"(ตองเปน)  อัตตามีสุขโดยสวนเสดียว  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได 
หลังจากตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๓๒)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญัติวา  

"(ตองเปน)  อัตตามีทุกขโดยสวนเดียว  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได 
หลังจากตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 
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(๓๓)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติวา  
"(ตองเปน)  อัตตามีทั้งสุขและทุกข  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจาก 
ตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๓๔)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติวา  

"(ตองเปน)  อัตตาไมมีทั ้งทุกขและสุข  (เทานั ้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได 
หลังจากตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ที่ เปนพวกอุทธมาฆต- 

นิกสัญญีวาท  ยอมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแลววามีสัญญา;  สมณพราหมณทั้งหลาย 
เหลานั้นทั้งหมด  ก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย  ๑๖  ประการเหลานี้นั่นเทียว  หรือวา 
ดวยวัตถุประการใดประการหนึ่ง  ในบรรดาวัตถุทั้งหลาย  ๑๖  ประการเหลานี้ ,  วัตถุอื่น 
นอกจากนี้   มิไดมี .  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ตถาคตยอมรูชัดวา  ฐานะที่ตั้ งแหงทิฏฐิ 
เหลานี้  เมื่อใครถือเอาแลวอยางนี้  ลูบคลําแลวอยางนี้  ก็จะมีคติอยางนั้น  มีอภิสัมปรายภพ 
อยางนั้น:  ตถาคตยอมรูชัดซึ่งขอน้ันดวย  รูชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกวานั้นดวย  และไม 
จับฉวยไวซึ่งสิ่งที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย  และเมื่อไมจับฉวยอยู  ความดับเย็น  (นิพฺพุติ)  ก็เปน 
สิ่งที่ตถาคตรูแจงแลวเฉพาะตนนั่นเทียว  เพราะรูแจงตามที่ เปนจริงซึ่งเหตุให เกิดขึ้น 
ซึ่งความตั้งอยู ไมได   ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันเลวทราม  และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน 
แหงเวทนาทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตเปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความ 
ไมยึดมั่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล  เปนธรรมที่ลึก  ที่สัตวอื่น 
เห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม  เปนธรรมเงียบสงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลง 
งายแหงความตรึก  เปนของละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย,  ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจง 
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ดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นให รูแจง,  เปนคุณวุฒิ เครื่องนําไปสรรเสริญ  ของผู 
ที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง.! 

 
(ฉ.อุทธมาฆตนิก  ชนิด  อสัญญีทิฏฐิ  ๘  ประการ) 
 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ ง  เปนพวกอุทธมาฆตนิก- 

อสัญญีวาท  ยอมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแลว  วาไมมีสัญญา  ดวยวัตถุทั้งหลาย  ๘   
ประการ  : 

 
(๓๕)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติวา  

 “(ตองเปน)  อัตตามีรูป (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  
เปนสัตวไมมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๓๖)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติวา  

 “(ตองเปน)  อัตตาไมมีรูป  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  
เปนสัตวไมมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๓๗)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณ พวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติ วา  

 “อัตตามีรูปก็ไดไมมีรูปก็ได  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  เปนสัตว 
ไมมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๓๘)ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง   ยอมบัญญั ติวา  

 “(ตองเปน)  อัตตามีรูปก็  มิใชไมมีรูปก็มิใช  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  
หลังจากตายแลว,  เปนสัตวไมมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 
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(๓๙)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญัติวา  
 (ตองเปน)  อัตตามีที่สุด  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตาย 
แลว,เปนสัตวไมมีสัญญา"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๔๐)ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญัติวา  

 “(ตองเปน)  อัตตาไมมีที่สุด(เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  
เปนสัตวไมมีสัญญา"  ดังนี้(นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๔๑)ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญัติวา  

“อัตตามีที่สุดก็ไดไมมีที่สุดก็ได  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  เปนสัตว 
ไมมีสัญญา"  ดังนี้(นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๔๒)ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญัติวา  

 “(ตองเปน)  อัตตามีที่สุดก็มิใชไมมีที่สุดก็มิใช(เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรค 
มิได  หลังจากตายแลว,  เปนสัตวไมมีสัญญา"  ดังนี้(นี้อยางหนึ่ง). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ที่เปนพวกอุทธมาฆต- 

นิกอสัญญีวาท  ยอมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแลววามีสัญญา;  สมณพราหมณทั้งหลาย 
เหลานั้นทั้งหมด  ก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย  ๘  ประการเหลานี้นั่นเทียว  หรือวาดวย 
วัตถุประการใดประการหนึ่ง  ในบรรดาวัตถุทั้งหลาย  ๘  ประการเหลานี้,  วัตถุอื่นนอกจากนี้ 
มิไดมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตยอมรูชัดวา  ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้  เมื่อใคร 
ถือเอาแลวอยางนี้  ลูบคลําแลวอยางนี้  ก็จะมีคติอยางนั้น  มีอภิสัมปรายภพอยางนั้น:  
ตถาคตยอมรูชัดซึ่งขอนั้นดวย  รูชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกวานั้นดวย  และไมจับฉวยไวซึ่งสิ่ง 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๕๖ 

ที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย  และเมื่อไมจับฉวยอยู  ความดับเย็น  (นิพฺพุติ)  ก็เปนสิ่งที่ตถาคต 
รูแจงแลวเฉพาะตนนั่นเทียว  เพราะรูแจงตามที่เปนจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู 
ไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันเลวทราม  และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน  แหงเวทนา 
ทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตเปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความไมยึดมั่น.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล  เปนธรรมที่ลึก  ที่สัตวอื่นเห็นไดยาก 
ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม  เปนธรรมเงียบสงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความ 
ตรึก  เปนของละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย,  ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นใหรูแจง,  เปนคุณวุฒิ เครื่องนําไปสรรเสริญ  ของผูที่ เมื่อจะพูด 
สรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง. 

 
(ช.อุทธมาฆตนิก  ชนิด  เนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ  ๘  ประการ) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  เปนพวกอุทธมาฆตนิก- 

เนวสัญญีนาสัญญีวาท  ยอมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแลว  วามีสัญญาก็หามิได 
ไมมีสัญญาก็หามิได  ดวยวัตถุทั้งหลาย  ๘  ประการ  : 

 
(๔๓)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญัติวา  

 “(ตองเปน)  อัตตามีรูป  (เทานั้น  จึงจะ)เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  
เปนสัตวมีสัญญาก็หามิได  ไมมีสัญญาก็หามิได"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๔๔)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญัติวา  

“(ตองเปน)  อัตตาไมมีรูป  (เทานั้น  จึงจะ)เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  
เปนสัตวมีสัญญาก็หามิได  ไมมีสัญญาก็หามิได"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 
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๗๕๗วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

(๔๕)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญั ติวา  
 “อัตตามีรูปก็ได  ไมมีรูปก็ได  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  เปนสัตว 
มีสัญญาก็หามิได  ไมมีสัญญาก็หามิได"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง). 

 
(๔๖)ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญัติวา  “(ตอง 

เปน)  อัตตามีรูปก็  มิใชไมมีรูปก็มิใช  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลัง 
จากตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญาก็หามิได  ไมมีสัญญาก็หามิได"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง).   

 
(๔๗)ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง   ยอมบัญญั ติวา  

 “(ตองเปน)  อัตตามีที่สุด  (เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  
เปนสัตวมีสัญญาก็หามิได  ไมมีสัญญาก็หามิได"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง).   

 
(๔๘)ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย !  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง   ยอมบัญญั ติวา  

 “(ตองเปน)  อัตตาไมมีที่สุด(เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว,  
เปนสัตวมีสัญญาก็หามิได  ไมมีสัญญาก็หา  มิได"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง).   

 
(๔๙)ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติวา  “อัตตา 

มีที่สุดก็ได  ไมมีที่สุดก็ได  เปนอัตตาหาโรคมิได  หลังจากตายแลว, เปนสัตวมี 
สัญญาก็หามิได  ไมมีสัญญาก็หา  มิได"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง).   

 
(๕๐)ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณพวกหนึ่ ง  ยอมบัญญัติวา  “(ตอง 

เปน)  อัตตามีที่สุดสุดก็มิใช  ไมมีที่สุดก็มิใช(เทานั้น  จึงจะ)  เปนอัตตาหาโรคมิได 
หลังจากตายแลว,  เปนสัตวมีสัญญาก็หามิได  ไมมีสัญญาก็หามิได"  ดังนี้  (นี้อยางหนึ่ง).   
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๕๘ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ที่เปนพวกอุทธมาฆต- 
นิกเนวสัญญีนาสัญญีวาท  ยอมบัญญัติอัตตาหลังจากตายแลววา  มีสัญญาก็หามิได  ไมมี 
สัญญาก็หามิได;  สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  ก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย  
๘  ประการเหลานี้นั่นเทียว  หรือวาดวยวัตถุประการใดประการหนึ่ง  ในบรรดาวัตถุทั้งหลาย  
๘  ประการเหลานี้,  วัตถุอื่นนอกจากนี้  มิไดมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตยอมรูชัดวา 
ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้  เมื่อใครถือเอาแลวอยางนี้  ลูบคลําแลวอยางนี้  ก็จะมีคติ 
อยางนั้น  มีอภิสัมปรายภพอยางนั้น:  ตถาคตยอมรูชัดซึ่งขอนั้นดวย  รูชัดซึ่งธรรมอัน 
ยิ่งไปกวานั้นดวย  และไมจับฉวยไวซึ่งสิ่งที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย  และเมื่อไมจับฉวยอยู 
ความดับเย็น  (นิพฺพุติ)  ก็เปนสิ่งที่ตถาคตรูแจงแลวเฉพาะตนนั่นเทียว  เพราะรูแจงตามที่ 
เปนจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยูไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันเลวทราม  และ 
ซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน  แหงเวทนาทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคต 
เปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความไมยึดมั่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมทั้งหลาย 
เหลานี้แล  เปนธรรมที่ลึก  ที่สัตวอื่นเห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม  เปนธรรมเงียบ 
สงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความตรึก  เปนของละเอียด  รูไดเฉพาะ 
บัณฑิตวิสัย,  ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นใหรูแจง,  
เปนคุณวุฒิเครื่องนําไปสรรเสริญ  ของผูที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตาม 
ที่เปนจริง. 

 
(ฌ.  อุจเฉททิฏฐิ  ๗  ประการ) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  เปนพวกอุจเฉทวาท  ยอม 

บัญญัติซึ่งความขาดสูญซึ่งความพินาศ  ซึ่งความไมมี  แหงสัตวที่มีอยู  ดวยวัตถุ 
ทั้งหลาย  ๗  ประการ  :  - 
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๗๕๙วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

(๕๑)  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณบางทาน  มีวาทะอยางนี้   มีทิฏฐิ 
อยางนี้วา  "ดูกอนทานผูเจริญ!  อัตตานี้ใด  ที่เปน  อัตตามีรูป  ประกอบขึ้นดวยมหาภูต 
ทั้ง  ๔  มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด  ภายหลังแตการตาย  เพราะการทําลายแหงกาย 
ยอมขาดสูญ  ยอมวินาศ  ยอมไมมี.  ทานผูเจริญเอย!  อัตตานี้เทานั้น  ที่ชื่อวาเปน 
อัตตาอันขาดสูญ   โดยถูกตอง"  ดังนี้.  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติซึ่งความ 
ขาดสูญ  ซึ่งความวินาศ  ซึ่งความไมมี  แหงสัตวที่มีอยู  อยางนี้. 

 
(๕๒)  สมณพราหมณผูอื่น  กลาวกะสมณพราหมณผูนั้น  อยางนี้วา  ดูกอน 

ทานผู เจริญ!  อัตตาชนิดที่ทานกลาวนั้น  มีอยูจริง  ทานกลาวอัตตาใดวามีอยู  ขาพเจาก็มิ 
ไดกลาววาอัตตานั้นไมมี;  แตวาอัตตาที่ทานกลาวเพียงเทานั้น  จะชื่อวาเปนอัตตาที่ขาด 
สูญโดยถูกตอง  หาไดไม.  ทานผูเจริญเอย!  เพราะวายังมีอัตตาอื่นที่เปนทิพย  เปน 
อัตตามีรูป  เปนพวกกามาพจร  มีกวฬิงการาหารเปนภักษา๑ ทานไมรูไมเห็นซึ่ง 
อัตตานั้น  แตขาพเจายอมรูยอมเห็นซึ่งอัตตานั้น.  ทานผู เจริญเอย!  อัตตานี้ใด  ภาย 
หลังแตการตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  ก็ยอมขาดสูญ  ยอมวินาศ  ยอมไมมี.  
ทานผู เจริญเอย!  อัตตาอยางนี้ตางหาก  จึงจะชื่อวาเปนอัตตาอันขาดสูญ  โดยถูกตอง" 
ดังนี้.  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติซึ่งความขาดสูญ  ซึ่งความวินาศ  ซึ่งความไมมี 
แหงสัตวที่มีอยู  อยางนี้. 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑ ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  โดยทั่วไปเขาเชื่อวาพวกกายทิพย   กินอาหารทิพย   แตในที่นี้ มีพระพุทธ- 
ภาษิต  กลาวถึงลัทธิที่วามีพวกกายทิพยจําพวกที่กินอาหารคําขาว.  ความเชื่อเรื่องกายทิพย  ของคนทั่วไป 
ยังไมตรงกับขอความในพระบาลี  อยูอยางนี้.  พึงใครครวญและพึงถือเอาใจความใหถูกตองดวย  จะได 
หายงมงาย.  ในบาลีที่กลาวถึงอาหารทั้งส่ี   ก็กลาวทํานองวา  แมกพฬิงการาหาร  ก็เปนไปเพื่อการตั้งอยู 
ของภูตสัตว  และเพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตว. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๖๐ 

(๕๓)  สมณพราหมณ ผู อื่ น  กล าวกะสมณพราหมณ ผู นั้ นอย างนี้ ว า  "ดูก อน 
ทานผู เจริญ!  อัตตาชนิดที่ทานกลาวนั้น  มีอยูจริง  ทานกลาวอัตตาใดวามีอยู   ขาพเจาก็ 
มิไดกลาววาอัตตานั้นไมมี  แตวาอัตตาที่ทานกลาวเพียงเทานั้น  จะชื่อวาเปนอัตตาที่ขาดสูญ 
โดยถูกตอง  หาไดไม .  ทานผู เจริญเอย!  เพราะวายังมีอัตตาอื่น  อันเปนอัตตาที่มีรูป 
สําเร็จมาจากใจ  (มโนมโย)  มีอวัยวะใหญนอยครบถวน  มีอินทรียไมทราม  ทาน 
ไม รูไม เห็นซึ่ งอัตตานั้น  แตขาพเจายอมรูยอมเห็นซึ่ งอัตตานั้น.  ทานผู เจริญเอย!  อัตตา 
นี้ใด  ภายหลังแตการตาย  เพราะการทําลายแหงกาย  ก็ยอมขาดสูญ  ยอมวินาศ 
ยอมไมมี .  ทานผู เจริญเอย!  อัตตาอยางนี้ต างหาก  จึงจะชื่อวาเปนอัตตาอันขาดสูญ 
โดยถูกตอง"  ดังนี้ .  สมณพราหมณพวกหนึ่ งยอมบัญญั ติซึ่ งความขาดสูญ   ซึ่ งความวินาศ 
ซึ่งความไมมี  แหงสัตวที่มีอยู  อยางนี้. 

 
(๕๔)  สมณพราหมณ ผู อื่ น  กล าวกะสมณพราหมณ ผู นั้ น  อย างนี้ ว า  "ดูก อน 

ทานผู เจริญ!  อัตตาชนิดที่ทานกลาวนั้นมีอยูจริง  ทานกลาวอัตตาใดวามีอยู   ขาพเจาก็มิ ได 
กลาววาอัตตานั้นไมมี   แตวาอัตตาที่ทานกลาวเพียงเทานั้น  จะชื่อวาเปนอัตตาที่ขาดสูญ 
โดยถูกตอง  หาได ไม .  ทานผู เจริญเอย!  เพราะวายังมีอัตตาอื่น  อันเปนอัตตาซ่ึงเขา 
ถึงอากาสานัญจายตนะ  อันมีความรูสึกอยูแต เพียงวา  `อากาศหาที่สุด มิได '  ดังนี้อยู ,  
เพราะวาเปนอัตตาซึ่งกาวลวงรูปสัญญาเสียไดโดยประการทั้ งปวง  เพราะดับไปแหงปฏิฆ- 
สัญญา  เพราะไมกระทําสัญญาตาง  ๆ  ไวในใจ.  ทานผู เจริญเอย!  ทานยอมไม รู ไม เห็น 
ซึ่งอัตตาใด  ขาพเจายอมรูยอมเห็นซึ่งอัตตานั้น.  ทานผู เจริญเอย!  อัตตานี้ ใด  ภายหลัง 
แตตายแลว  เพราะการ_ทําลายแหงกาย  ก็ยอมขาดสูญ  ก็ยอมขาดสูญ  ยอมวินาศ  ยอมไมมี.  
ทานผู เจริญเอย!  อัตตาอยางนี้ตางหาก  จึงจะชื่อวาเปนอัตตาอันขาดสูญโดยถูกตอง" 
ดังนี้ .  สมณพราหมณพวกหนึ่ งยอมบัญญัติซึ่งความขาดสูญซึ่งความวินาศ  ซึ่งความไมมี 
แหงสัตวที่มีอยู  อยางนี้. 
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(๕๕)  สมณพราหมณผูอื่น  กลาวกะสมณพราหมณผูนั้นอยางนี้วา  "ดูกอนทาน 
ผูเจริญ!  อัตตาชนิดที่ทานกลาวนั้น  มีอยูจริง  ทานกลาวอัตตาใดวามีอยู  ขาพเจาก็มิได 
กลาววาอัตตานั้นไมมี  แตวาอัตตาที่ทานกลาวเพียงเทานั้น  จะชื่อวาเปนอัตตาที่ขาดสูญ 
โดยถูกตอง  หาไดไม.  ทานผูเจริญเอย!  เพราะวายังมีอัตตาอื่น  อันเปนอัตตาซ่ึงเขา 
ถึงวิญญาณัญจายตนะ  อันมีความรูสึกอยูแตเพียงวา  `วิญญาณหาที่สุดมิได'  ดังนี้อยู,  
เพราะวาเปนอัตตาซึ่งกาวลวงอากาสานัญจายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง  ทานผูเจริญ 
เอย  ทานยอมไมรูไมเห็นซึ่งอัตตาใด  ชาพเจายอมรูยอมเห็นซึ่งอัตตานั้น.ทานผูเจริญ 
เอย!  อัตตานี้ใด  ภายหลังแตตายแลว  เพราะการทําลายแหงกาย  ก็ยอมขาดสูญ 
ยอมวินาศ  ยอมไมมี.  ทานผูเจริญเอย!  อัตตาอยางนี้ตางหาก  จึงจะชื่อวาเปนอัตตา 
อันขาดสูญโดยถูกตอง"  ดังนี้.  สมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติซึ่งความขาดสูญซึ่ง 
ความวินาศ  ซึ่งความไมมีแหงสัตวที่มีอยู  อยางนี้. 

 
(๕๖)  สมณพราหมณผูอื่น  กลาวกะสมณพราหมณผูนั้นอยางนี้วา  "ดูกอนทาน 

ผูเจริญ!  อัตตาชนิดที่ทานกลาวนั้น  มีอยูจริง  ทานกลาวอัตตาใดวามีอยู  ขาพเจาก็มิได 
กลาววาอัตตานั้นไมมี  แตวาอัตตาที่ทานกลาวเพียงเทานั้น  จะชื่อวาเปนอัตตาที่ขาดสูญ 
โดยถูกตอง  หาไดไม.  ทานผูเจริญเอย!  เพราะวายังมีอัตตาอื่น  อันเปนอัตตาซ่ึงเขา 
ถึงอากิญจัญญายตนะ  อันมีความรูสึกอยูแตเพียงวา  `ไมมีอะไร'  ดังนี้อยู,  เพราะเปน 
อัตตาซึ่งกาวลวงวิญญาณัญจายตนะเสียไดโดยประการทั้งปวง.  ทานผูเจริญเอย!  ทาน 
ยอมไมรูไมเห็นซึ่งอัตตาใด  ขาพเจายอมรูยอมเห็นซึ่งอัตตานั้น.  ทานผูเจริญเอย!  
อัตตานี้ใด  ภายหลังแตตายแลว  เพราะการทําลายแหงกาย  ก็ยอมขาดสูญ  ยอม 
วินาศ  ยอมไมมี.  ทานผูเจริญเอย!  อัตตาอยางนี้ตางหาก  จึงจะชื่อวาเปนอัตตาอัน 
ขาดสูญโดยถูกตอง"  ดังนี้.สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติ  ซึ่งความขาดสูญ  ซึ่ง 
ความวินาศ  ซึ่งความไมมีแหงสัตวที่มีอยู  อยางนี้. 
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(๕๗)  สมณพราหมณ ผูอื่น  กลาวกะสมณพราหมณ ผูนั้นอยางนี้ วา  "ดูกอน 
ทานผู เจริญ!  อัตตาชนิดที่ทานกลาวนั้น  มีอยูจริง  ทานกลาวอัตตาใดวามีอยู  ขาพเจาก็มิ 
ไดกลาววาอัตตานั้นไมมี  แตวาอัตตาที่ทานกลาวเพียงเทานั้น  จะชื่อวาเปนอัตตาที่ขาดสูญ 
โดยถูกตอง  หาไดไม .  ทานผู เจริญเอย!  เพราะวายังมีอัตตาอื่น  อันเปนอัตตาซ่ึงเขา 
ถึงซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู  เพราะวาเปนอัตตาซึ่งกาวลวงอากิญจัญญายตนะ 
เสียได โดยประการทั้ งปวง.  ทานผู เจริญเอย!  ทานยอมไม รูไม เห็นซึ่ งอัตตาใด  ขาพเจา 
ยอมรูยอมเห็นซึ่งอัตตานั้น.  ทานผู เจริญเอย!  อัตตานี้ใด  ภายหลังแตตายแลว  เพราะ 
การทําลายแหงกาย  ก็ยอมขาดสูญ  ก็ยอมขาดสูญ  ยอมวินาศ  ยอมไมมี.  ทานผูเจริญเอย!  อัตตา 
อยางนี้ต างหาก  จึงจะชื่อวาเปนอัตตาอันขาดสูญโดยถูกตอง"  ดังนี้ .  สมณพราหมณ 
พวกหนึ่ งยอมบัญญัติซึ่งความขาดสูญซึ่ง  ความวินาศ  ซึ่งความไมมีแหงสัตวที่มีอยู 
อยางนี้. 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  สมณพราหมณทั้ งหลายเหลาใด  ที่ เปนพวกอุจเฉทวาท 

ยอมบัญญัติซึ่ งความขาดสูญ   ซึ่งความวินาศ  ซึ่งความไมมี   แหงสัตวที่มีอยู ;  สมณ - 
พราหมณทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  ก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย  ๗  ประการเหลานี้นั่น 
เทียว  หรือวาดวยวัตถุประการใดประการหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้งหลาย  ๗  ประการเหลานี้ ,  
วัตถุอื่นนอกจากนี้   มิไดมี .  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ตถาคตยอมรูชัดวา  ฐานะที่ตั้ งแหง 
ทิฏฐิเหลานี้   เมื่อใครถือเอาแลวอยางนี้   ลูบคลําแลวอยางนี้   ก็จะมีคติอยางนั้น  มีอภิ- 
สัมปรายภพอยางนั้น  :  ตถาคตยอมรูชัดซึ่งขอน้ันดวย  รูชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกวานั้นดวย 
และไมจับฉวยไวซึ่งสิ่งที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย  และเมื่อไมจับฉวยอยู  ความดับเย็น  (นิพฺพุติ)  
ก็เปนสิ่งที่ตถาคตรูแจงแลวเฉพาะตนนั่นเทียว  เพราะรูแจงตามที่ เปนจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้น 
ซึ่งความตั้งอยู ไมได   ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันเลวทราม  และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน 
แหงเวทนาทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตเปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความ 
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ไมยึดมั่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล  เปนธรรมท่ีลึก  ที่สัตวอื่น 
เห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม  เปนธรรมเงียบสงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลง 
งายแหงความตรึก  เปนของละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย,  ซึ่งเราตถาคตไดทําให 
แจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นใหรูแจง,  เปนคุณวุฒิเครื่องนําไปสรรเสริญ 
ของผูที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง. 

 
(ญ.  ทิฏฐธัมมนิพพานทิฏฐิ  ๕  ประการ) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  เปนพวกทิฏฐิธัมมนิพพาน- 

วาท  ยอมบัญญัติซึ่งปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  (นิพพานอยางยิ่งในทิฏฐธรรม)  แกสัตว 
ที่มีอยู  ดวยวัตถุทั้งหลาย  ๕  ประการ  :   

 
(๕๘)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณบางทาน  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิ 

อยางนี้วา  "อัตตานี้ใด  อิ่มเอิบแลว  เพียบพรอมแลว  ใหเขาบําเรออยู  ดวย 
กามคุณทั้งหลาย  ๕  ประการ.  ทานผูเจริญเอย!อัตตาอยางนี้เทานั้น  เปนอัตตา 
ที่ถึงแลวซ่ึงปรมทิฏฐธัมมนิพพาน"  ดังนี้.  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติ 
ซึ่งปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  แกสัตวที่มีอยู  อยางนี้. 

 
(๕๙)  สมณพราหมณผูอื่นกลาวกะสมณพราหมณผูนั้น  อยางนี้วา  "ดูกอน 

ทานผูเจริญ!  อัตตาชนิดที่ทานกลาวนั้น  มีอยูจริง  ทานกลาวอัตตาใดวามีอยู  ขาพเจาก็ 
มิไดกลาววาอัตตานั้นไมมี  แตวาอัตตาที่กลาวเพียงเทานั้น  จะชื่อวาเปนอัตตาที่บรรลุ  
ปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  หาไดไม.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ทานผูเจริญเอย!  ขอน้ันเพราะ 
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เหตุวา  กามทั้งหลาย  ไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา;โสกะปริเทวะ- 
ทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  ยอมบังเกิดขึ้นเพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่น  ของ 
กามทั้งหลายเหลานั้น.  ทานผูเจริญเอย!  แตวาอัตตานี้ใด  เปนอัตตาที่สงัดแลวจาก 
กามทั้งหลาย  สงัดแลวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย  เขาถึงซ่ึงปฐมฌาน  อันมีวิตกวิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  แลวแลอยู.  ทานผูเจริญเอย!  อัตตาอยางนี้เทานั้นแล  ที่ชื่อ 
วาเปนอัตตาอันบรรลุแลวซ่ึงปรมทิฏฐธัมมนิพพาน"  ดังนี้.  สมณพราหมณพวก 
หนึ่งยอมบัญญัติปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  แกสัตวที่มีอยู  อยางนี้. 

 
(๕๙)  สมณพราหมณผูอื่นกลาวกะสมณพราหมณผูนั้น  อยางนี้วา  "ดูกอน 

ทานผูเจริญ!  อัตตาชนิดที่ทานกลาวนั้น  มีอยูจริง  ทานกลาวอัตตาใดวามีอยู  ขาพเจาก็ 
มิไดกลาววาอัตตานั้นไมมี   แตวาอัตตาที่กลาวเพียงเทานั้น  จะชื่อวาเปนอัตตาที่บรรลุ  
ปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  หาไดไม.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา?  ทานผู เจริญเอย!  ขอน้ัน 
เพราะเหตุวา  ในปฐมฌานนั้น  องคฌานใด  เปนเพียงธรรมอันบุคคลทําการวิตกทําการ 
วิจารแลว,  เพราะเหตุแหงองคฌานนั้น  ทานจึงกลาวซึ่งปฐมฌานนั้น  วาเปนของที่ยัง 
หยาบอยู.  ทานผูเจริญเอย!  แตวาอัตตานี้ใด  เปนอัตตาที่ระงับวิตกวิจารเสียได 
แลวเขาถึงทุติยฌาน  อันไมมีวิตกไมมีวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  อันเปน 
เครื่องผองใสแหงใจในภายใน  ทําใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดมีขึ้น,  แลวแลอยู.  ทาน 
ผูเจริญเอย!  อัตตาอยางนี้เทานั้นแล  ที่ชื่อวาเปนอัตตาอันบรรลุแลวซ่ึงปรมทิฏฐธัมม- 
นิพพาน"  ดังนี้.  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  แกสัตว 
ที่มีอยู  อยางนี้. 

 
(๖๐)  สมณพราหมณผูอื่นกลาวกะสมณพราหมณผูนั้น  อยางนี้วา  "ดูกอน 

ทานผูเจริญ!  อัตตาชนิดที่ทานกลาวนั้น  มีอยูจริง  ทานกลาวอัตตาใดวามีอยู  ขาพเจาก็ 
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๗๖๕วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

มิไดกลาววาอัตตานั้นไมมี  แตวาอัตตาที่กลาวเพียงเทานั้น  จะชื่อวาเปนอัตตาที่บรรลุ  
ปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  หาไดไม.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา? ทานผูเจริญเอย!  ขอน้ัน 
เพราะเหตุวา  ในทุติยฌานนั้น  องคแหงฌานใด  ถึงซึ่งปติเปนที่เฟองฟูแหงใจ,  เพราะ 
เหตุแหงองคฌานนั้น  ทานจึงกลาวซึ่งทุติยฌานนั้นวายังเปนของที่ยังหยาบอยู.  ทานผู 
เจริญเอย!  แตวาอัตตานี้ใด  เปนอัตตาที่เขาถึงซ่ึงตติยฌาน  เพราะความจางคลายแหง 
ปติดวย  เปนผูอุเบกขาดวย  มีสติสัมปชัญญะดวย  เสวยสุขโดยนามกายดวย  อันเปน 
ฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย  กลาวสรรเสริญผูเขาถึงฌานนี้วา  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติอยู 
เปนสุข  ดังนี้,  แลวแลอยู.  ทานผูเจริญเอย!  อัตตาอยางนี้เทานั้นแล  ที่ชื่อวาเปน 
อัตตาอันบรรลุแลวซ่ึงปรมทิฏฐธรรมนิพพาน"  ดังนี้.  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอม 
บัญญัติปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  แกสัตวที่มีอยู  อยางนี้. 

 
(๖๑)  สมณพราหมณผูอื่นกลาวกะสมณพราหมณผูนั้น  อยางนี้วา  "ดูกอน 

ทานผูเจริญ!  อัตตาชนิดที่ทานกลาวนั้น  มีอยูจริง  ทานกลาวอัตตาใดวามีอยู  ขาพเจาก็ 
มิไดกลาววาอัตตานั้นไมมี  แตวาอัตตาที่กลาวเพียงเทานั้น  จะชื่อวาเปนอัตตาที่บรรลุ  
ปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  หาไดไม.  ขอน้ันเพราะเหตุไรเลา? ทานผูเจริญเอย!  ขอน้ัน 
เพราะเหตุวา  ในตติยฌานนั้น  องคแหงฌานใดเปนเพียงความยินดีแหงจิตวา ‘สุขๆ' 
ดังนี้,  เพราะเหตุแหงฌานนั้น  ทานจึงกลาวซึ่งตติยฌานนั้นวาเปนของที่ยังหยาบอยู.  
ทานผูเจริญเอย!  แตวาอัตตานี้ใด  เปนอัตตาที่เขาถึงซ่ึงจตุตถฌาน  อันไมมีทุกขและ 
สุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  เพราะเหตุที่ละสุขและทุกขเสียได 
และเพราะความตั้งอยูไมไดแหงโสมนัสและโทมนัสท้ังหลายในกาลกอน  ดังนี้,  แลวแลอยู.  
ทานผูเจริญเอย!  อัตตาอยางนี้เทานั้นแลที่ชื่อวาเปนอัตตาอันบรรลุแลวซ่ึงปรมทิฏฐ- 
ธัมมนิพพาน"  ดังนี้.  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  ยอมบัญญัติปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  แก 
สัตวที่มีอยู  อยางนี้. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๖๖ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ที่เปนพวกทิฏฐธัมม- 
นิพพานวาท  ยอมบัญญัตซึ่งปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  แกสัตวที่มีอยู  ;  สมณพราหมณทั้ง 
หลายเหลานั้นทั้งหมด  ก็บัญญัติโดยอาศัยวัตถุทั้งหลาย  ๕  ประการเหลานี้นั่นเทียว  หรือ 
วาดวยวัตถุประการใดประการหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้ งหลาย   ๕  ประการเหลานี้ ,  
วัตถุอื่นนอกจากนี้  มิไดมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตยอมรูชัดวา  ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ 
เมื่อใครถือเอาแลวอยางนี้  ลูบคลําแลวอยางนี้  ก็จะมีคติอยางนั้น  มีอภิสัมปรายภพ 
อยางนั้น  :  ตถาคตยอมรูชัดซึ่งขอน้ันดวย  รูชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกวานั้นดวย  และไมจับ 
ฉวยไวซึ่งสิ่งที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย  และเมื่อไมจับฉวยอยู  ความดับเย็น  (นิพฺพุติ)  ก็เปน 
สิ่งที่ตถาคตรูแจงแลวเฉพาะตนนั่นเทียว  เพราะรูแจงตามที่ เปนจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นซึ่ง 
ความตั้งอยูไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันเลวทราม  และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน 
แหงเวทนาทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตเปนผูพนวิเศษแลว  เพราะ 
ความไมยึดมั่น.  ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!  ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล  เปนธรรมที่ลึก  ที่ 
สัตวอื่นเห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม  เปนธรรมเงียบสงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่ 
จะหยั่ งลงงายแห งความตรึก   เปนของละเอียด   รู ได เฉพาะบัณฑิตวิสัย ,  ซึ่ งเรา 
ตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นใหรูแจง,  เปนคุณวุฒิเครื่องนํา 
ไปสรรเสริญ  ของผูที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง. 

 
(สรุป  อปรันตกัปปกทิฏฐิ  ๔๔  ประการ) 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ซึ่งเปนพวกอปรันต- 

กัปปกวาท  มีอปรันตานุทิกฐิ  ปรารภขันธมีสวนสุดในเบื้องหนา;  สมณพราหมณ 
ทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมด  ยอมกลาวบัญญัติซึ่งอธิมุตติบททั้งหลาย  มีประการตาง  ๆ   เปน 
อเนก  ดวยวัตถุทั้งหลาย  ๔๔  ประการเหลานี้นั่นเทียว  หรือวาดวยวัตถุประการใด 
ประการหนึ่ง  ในบรรดาวัตถุทั้งหลาย  ๔๔  ประการเหลานี้,  วัตถุอื่นนอกจากนี้มิไดมี. 
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๗๖๗วาดวยลัทธิหรืออทิฏฐิที่ขัดกับปฏิจจฯ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตยอมรูชัดวา  ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้  เมื่อใครถือเอา 
แลวอยางนี้  ลูบคลําแลวอยางนี้  ก็จะมีคติอยางนั้น  มีอภิสัมปรายภพอยางนั้น  :  ตถาคต 
ยอมรูชัดซึ่งขอน้ันดวย  รูชัดซึ่งธรรมอันยิ่งไปกวานั้นดวย  และไมจับฉวยไวซึ่งสิ่งที่ตถาคต  
รูแลวนั้นดวย  และเมื่อไมจับฉวยอยู  ความดับเย็น(นิพฺพุติ)  ก็เปนสิ่งที่ตถาคตรูแจงแลว 
เฉพาะตนนั่นเทียว  เพราะรูแจงตามที่เปนจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยูไมได  ซึ่ง 
รสอรอย  ซึ่งโทษอันเลวทราม  และซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน  แหงเวทนาทั้งหลาย.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคตเปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความไมยึดมั่น.  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย!  ธรรมทั้งหลายเหลานี้แล  เปนธรรมท่ีลึก  ที่สัตวอื่นเห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะ 
รูตามเปนธรรมเงียบ  สงบ  ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความตรึก  เปนของ 
ละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย,  ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลว 
สอนผูอื่นใหรูแจง,  เปนคุณวุฒิเครื่องนําไปสรรเสริญ  ของผูที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเรา 
ตถาคตใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง. 

 
(สรุปทิฏฐิหมดทั้ง  ๖๒  ประการ) 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  สมณพราหมณทั้งหลายเหลาใด  ที่บัญญัติทิฏฐิปรารภ 
ปุพพันตขันธบาง  (คือพวกปุพพันตกัปปกวาท)  ปรารภอปรันตขันธบาง  (คือพวกอปรันต- 
กัปปกวาท)  ปรารภทั้งปุพพันตะและอปรันตขันธบาง  (คือพวกปุพพันตาปรันตกัปปกวาท)  
ลวนแตเปนผูมีปุพพันตาปรันตานุทิฏฐิ  ปรารภขันธทั้งที่เปนปุพพันตะและอปรันตะ;  
ดังนี้แลว  กลาวบัญญัติทิฏฐิอันเปนอธิมุตติบท  (ทางแหงความหลุดพนอยางยิ่งของสัตว 
ตามทิฏฐิแหงตนๆ)  มีอยางตางๆ  กันเปนเอนก  ดวยวัตถุ  (ที่ตั้งแหงทิฏฐิ)  ทั้งหลาย  ๖๒ 
ประการเหลานี้นั่นเทียว  หรือวาดวยวัตถุประการใดประการหนึ่ง  ในบรรดาวัตถุทั้งหลาย  
๖๒  ประการเหลานี้,  วัตถุอื่นนอกจากนี้  มิไดมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตคาคตยอม 
รูชัดวา  ฐานะที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้เมื่อใครถือเอาแลวอยางนี้  ลูบคลําแลวอยางนี้  ก็จะมี 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๑ ๗๖๘ 

คติอยางนั้น  มีอภิสัมปรายภพอยางนั้น  :  ตถาคตยอมรูชัดซึ่งขอน้ันดวย  รูชัดซึ่งธรรม 
อันยิ่งไปกวานั้นดวย  และไมจับฉวยไวซึ่งสิ่งที่ตถาคตรูแลวนั้นดวย  และเมื่อไมจับฉวยอยู 
ความดับเย็น(นิพฺพุติ)  ก็เปนสิ่งที่ตถาคตรูแจงแลวเฉพาะตนนั่นเทียว  เพราะรูแจงตาม 
ที่เปนจริงซึ่งเหตุใหเกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยูไมได  ซึ่งรสอรอย  ซึ่งโทษอันเลวทราม  และ 
ซึ่งอุบายเปนเครื่องออกไปพน  แหงเวทนาทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ตถาคต 
เปนผูพนวิเศษแลว  เพราะความไมยึดมั่น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ธรรมทั้งหลายเหลานี้ 
แล  เปนธรรมที่ลึก  ที่สัตวอื่นเห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะรูตามเปนธรรมเงียบสงบ 
ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความตรึก  เปนของละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิต- 
วิสัย,  ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นใหรูแจง,  เปน 
คุณวุฒิเครื่องนําไปสรรเสริญ  ของผูที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตามที่ 
เปนจริง. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึ กษาพึ งสังเกตให เห็นวา   ทุกๆ   ตอนที่ ทรง 

แสดงซึ่งทิฏฐิหมวดหนึ่งๆจบลงไปทั้ง  ๑๐  หมวดยอย  จะมีคําสรุปทายใหเห็นความสําคัญของ 
ส่ิงที่ เรียกวา  "เวทนา"  ในลักษณะที่วาเปนตัวการสําคัญ  :  ถาไม รูสมุทัย  ความดับ  รสอรอย 
โทษต่ําทราม  และอุบายเปนเครื่องออก  แหงเวทนาทั้งหลายแลว  จะไมมีความดับเย็น  จะ 
มีแตการเกิดขึ้นแหงทิฏฐิทั้งหลาย  ๖๒  ประการนี้  ดวยความยึดมั่นถือม่ันอยางใดอยางหนึ่ง.  
ในทางที่ตรงกันขาม  ถารูขอเท็จจริงทั้ง  ๕  ประการนี้  เกี่ยวกับเวทนาแลว  ไมมีทางที่จะถือ 
เอา  หรือจะลูบคลํา  หรือจะถึงทับ  ดวยอุปาทาน  ในสิ่งใดเลย.  ขาพเจาขอรองใหตรวจดู 
คําวา  "ผัสสะ"  และ  "เวทนา"  มากมายหลายสิบคําที่ เกี่ยวของกันอยูกับทิฏฐิเหลานี้   ดังที่ 
ปรากฏอยูในพระพุทธภาษิตที่นํามาแสดงไว  กอนหนาเรื่องทิฏฐิ  ๖๒  นี้   โดยหัวขอที่วา 
 "ผัสสะ  คือปจจัยแหงทิฏฐิ๖๒",  และวา  "ทิฏฐิ  ๖๒  เปนเพียงความรูสึกผิดๆ 
ของผู ไม รู ปฏ ิจจสมุปบาท ",  "ผัสสะ  (แหงปฏิจจสมุปบาท)  คือที ่มาของ 
ทิฏฐิ  ๖๒". 
 

ทิฏฐิวัตถุ  คือตนเหตุเดิมอันจะใหเกิดทิฏฐิตาง  ๆ   ขึ้น  มีอยู  ๖๒  วัตถุ  แตเราเรียกกัน 
วาทิฏฐิ๖๒  เฉย  ๆ. 
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ถารูปฏิจจสมุปบาท 
ก็จะไมเกิดทิฏฐิอยางพวกตาบอดคลําชาง๑ 

 
ครั้งนั้น  ภิกษุทั้งหลายเปนอันมาก  ครองจีวรถือบาตรเขาไปสู เมืองสาวัตถี  เพื่อบิณฑบาต 

ในเวลาเชา;  กลับจากบิณฑบาตแลว  ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ  แลวกราบทูลวา  :- 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  ในเมืองสาวัตถีนี้  มีสมณพราหมณปริพพาชกผูมี 

ทิฏฐิตาง  ๆ   กันเปนอันมาก  อาศัยอยู  ลวนแตมีทิฏฐิตาง  ๆ   กัน  มีความชอบใจตาง  ๆ   กัน 
มีความพอใจตาง  ๆ  กัน  อาศัยทิฏฐิตาง  ๆ  กัน: 

 
สมณพราหมณบางพวก  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  ̀ คํานี้วา  โลกเที่ยง 

เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ';   
 
สมณพราหมณบางพวก  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  ̀คํานี้วา  โลกไมเที่ยง 

เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ';   
 
สมณพราหมณบางพวก  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  ̀ คํานี้วา  โลกมีที่สุด 

เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ';   
 
สมณพราหมณบางพวก  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  ̀ คํานี้วา  โลกไมมี 

ที่สุด  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ';   
 
สมณพราหมณบางพวก  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  ̀คํานี้วา  ชีวะก็อันนั้น 

สรีระก็อันนั้น  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ'; 
 
 

                                                
๑  สูตรที่  ๔  ชัจจันธรรค  อุ.ขุ.  ๒๕/๑๘๒/๑๓๗,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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สมณพราหมณบางพวก  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  ̀คํานี้วา  ชีวะก็อันอื่น 
สรีระก็อันอื่น  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ';   

 
สมณพราหมณบางพวก  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  ̀ คํานี้วา  ตถาคต 

ภายหลังแตตาย  แลว  ยอมมีอีก  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ';   
 
สมณพราหมณบางพวก  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  ̀ คํานี้วา  ตถาคต 

ภายหลังแตตาย  แลว  ยอมไมมีอีก  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่นเปนโมฆะ';   
 
สมณพราหมณบางพวก  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  ̀ คํานี้วา  ตถาคต 

ภายหลังแตตาย  แลว  ยอมมีอีกก็มี  ยอมไมมีอีกก็มี  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่น 
เปนโมฆะ';   

 
สมณพราหมณบางพวก  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  ̀ คํานี้วา  ตถาคต 

ภายหลังแตตาย  แลว  ยอมมีอีกก็หามิได  ยอมไมมีอีกก็หามิได  เทานั้นเปนคําจริง  คําอื่น 
เปนโมฆะ';   

 
สมณพราหมณทั้งหลายเหลานั้น  เกิดการบาดหมางกัน  ทะเลาะกัน  วิวาทกัน 

ทิ่มแทงซึ่งกันและกันอยูดวยหอกคือปากทั้งหลายวา  `ธรรมเปนอยางนี้  ธรรมมิใชเปน 
อยางนี้;  ธรรมมิใชเปนอยางนี้  ธรรมเปนอยางนี้'  อยูดังนี้".   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ปริพพาชกทั้งหลายผูเปนเจาลัทธิอื่น  ๆ   เหลานั้น  เปนคน 

บอดไรจักษุ จึงไมรูอัตถะ  ไมรูอนัตถะ;  จึงไมรูธรรมะ  ไมรูอธรรมะ  :  เมื่อ 
ไมรูอัตถะอนัตถะ  เมื่อไมรูธรรมะอธรรมะ  ก็เกิดการบาดหมางกัน  ทะเลาะกัน 
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วิวาทกัน  ทิ่มแทงซึ่งกันและกันอยูดวยหอกคือปากทั้งหลายวา  "ธรรมเปนอยางนี้ 
ธรรมมิใชเปนอยางนี้:  ธรรมมิใชเปนอยางนี้  ธรรมเปนอยางนี้"อยูดังนี้". 

 
ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย!เรื่องเคยมีมาแลว  ในเมืองสาวัตถีนี้ เอง  มีพระราชา 

องคหนึ่ง  ตรัสกะราชบุ รุษคนหนึ่งวา  มานี่ซิ  บุรุษผู เจริญ!  คนตาบอดแตกําเนิด  ใน 
เมืองสาวัตถีนี้  มีประมาณเทาใด  ทานจงใหคนทั้งหมดนั้น  มาประชุมกันในที่แหงหนึ่ง.  
บรุษน้ัน   ทําตามพระประสงคแลว.  พระราชานั้น  ไดตรัสสั่งกะบุ รุษน้ันวา  ดูกอน 
พนาย!  ถาอยางนั้น  ทานจงแสดงซ่ึงชาง  แกคนตาบอดแตกําเนิดเถิด.  ราชบุรุษน้ัน 
ไดทําตามพระประสงค  โดยการ  :- 

 
ใหคนตาบอดแตกําเนิดพวกหนึ่ง  คลําซึ่งศีรษะชาง  พรอมกับบอกวา  นี่แหละชาง 
ให คนตาบอดแต กําเน ิดพวกหนึ ่ง   คลําซึ ่งห ูช าง   พรอมก ับบอกวา   นี ่แหละชาง 
ให คนตาบอดแต กําเน ิดพวกหนึ ่ง   คลําซึ ่งงาช าง  พรอมกับบอกวา   นี ่แหละชาง 
ใหคนตาบอดแตกําเนิดพวกหนึ่ง  คลําซึ่งงวงชาง  พรอมกับบอกวา  นี่แหละชาง 
ใหคนตาบอดแตกําเนิดพวกหนึ่ง  คลําซึ่งกายชาง  พรอมกับบอกวา  นี่แหละชาง 
ใหคนตาบอดแตกําเนิดพวกหนึ่ง  คลําซึ่งเทาชาง  พรอมกับบอกวา  นี่แหละชาง 
ใหคนตาบอดแตกําเนิดพวกหนึ่ง  คลําซึ่งหลังชาง  พรอมกับบอกวา  นี่แหละชาง 
ใหคนตาบอดแตกําเนิดพวกหนึ่ง  คลําซึ่งโคนหางชาง  พรอมกับบอกวา  นี่แหละชาง 
ใหคนตาบอดแตกําเนิดพวกหนึ่ง  คลําซึ่งพวงหางชาง  พรอมกับบอกวา  นี่แหละชาง  ดังนี้. 

 
ครั้งบุรุษนั้นแสดงซึ่งชาง  แกพวกคนตาบอดแตกําเนิด  ดังนั้นแลว  ไดเขาไป 

กราบทูลพระราชาวา  "พวกคนตาบอดแตกําเนิดเหลานั้น  ไดเห็นชางแลว.  ขาแตเทวะ!  
ขอพระองคจงทรงทราบซึ่งสิ่งอันพึงกระทําตอไป  ในกาลนี้เถิด  พระเจาขา!".พระราชาได 
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เสด็จไปสูที่ประชุมแหงคนตาบอดแตกําเนิด  แลวตรัสวา  "พอบอดทั้งหลาย!  พอเห็นชาง 
แลวหรือ?"  ครั้นไดทรงรับคําตอบวา  เห็นแลว  จึงตรัสวา  "ถาเห็นแลว  พอบอด 
ทั้งหลายจงกลาวดูทีวา  ชางนั้น  เปนอยางไร?"   
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  คนตาบอดพวกใด  ไดคลําศีรษะชาง  ก็กลาววา 
ขาแตเทวราชเจา!  ชางเหมือนหมอ,   
คนตาบอดพวกใด  ไดคลําหูชาง  ก็กลาววา  ขาแตเทวราชเจา!  ชางเหมือนกระดง,  
คนตาบอดพวกใด  ไดคลํางาชาง  ก็กลาววา  ขาแตเทวราชเจา!  ชางเหมือนผาล,  
คนตาบอดพวกใด  ไดคลํางวงชาง  ก็กลาววา  ขาแตเทวราชเจา!  ชางเหมือนงอนไถ,  
คนตาบอดพวกใด  ไดคลํากายชาง  ก็กลาววา  ขาแตเทวราชเจา!  ชางเหมือนพอม,  
คนตาบอดพวกใด  ไดคลําเทาชาง  ก็กลาววา  ขาแตเทวราชเจา!  ชางเหมือนเสา,  
คนตาบอดพวกใด  ไดคลําหลังชาง  ก็กลาววา  ขาแตเทวราชเจา!  ชางเหมือนครก 
 กระเดื่อง,   
คนตาบอดพวกใด  ไดคลําโคนหางชาง  ก็กลาววา  ขาแตเทวราชเจา!ชางเหมือนสาก 
 ตําขาว, 
คนตาบอดพวกใด  ไดคลําพวงหางชาง  ก็กลาววา  ขาแตเทวราชเจา!  ชางเหมือน  ไมกวาด, 

 
คนตาบอดแตกําเนิดทั้งหลายเหลานั้นเถียงกันอยูวา  ชางเปนอยางนี้  ชางมิใช 

อยางนี้บาง;  ชางมิใชอยางนี้  ชางเปนอยางนี้ตางหาก  ดังนี้บาง;  ไดประหารซึ่งกันและ 
กันดวยกําหมัดทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  พระราชามีความพอพระทัยเปนอันมาก 
ดวยเหตุนั้น,  นี้ฉันใด; 
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอน้ีก็ฉันนั้น  กลาวคือ  ปริพพาชกทั้งหลายผูเปน 
เจาลัทธิอื่น  ๆ  เหลานั้นเปนคนบอดไรจักษุ  จึงไมรูอัตถะ  ไมรูอนัตถะ;  จึงไมรู 
ธรรมะ  ไมรูอธรรมะ:  เมื่อไมรูอัตถะอนัตถะ  เมื่อไมรูธรรมะอธรรมะ  ก็เกิดการ 
บาดหมางกัน  ทะเลาะกัน  วิวาทกัน  ทิ่งแทงซึ่งกันและกันอยูดวยหอก  คือปาก 
ทั้งหลายวา  "ธรรมเปนอยางนี้  ธรรมมิใชเปนอยางนี้;ธรรมมิใชเปนอยางนี้ 
ธรรมเปนอยางนี้"  อยูดังนี้.   

 
ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงรูสึกความขอนี้แลว  ไดทรงเปลงอุทานนี้  ในเวลา 

นั้นวา:- 
 

"ไดยินวา  สมณพราหมณทั้งหลายพวกหนึ่ง  ๆ  ยอมของอยู 
ในทิฏฐิหนึ่งๆ  แหงทิฏฐิทั้งหลายเหลานี้.  ชนทั้งหลาย  ผูมี 
ความเห็นแลนไปสูที่สุดขางหนึ่ง  ๆ  ถือเอาซึ่งทิฏฐิตางกัน 
แลว  ยอมวิวาทกัน  เพราะเหตุนั้น,"  ดังนี้  แล. 

 
หมายเหต ุผู ร วบรวม   :  ผู ศ ึกษ าพ ึงส ัง เกต ให เห ็น ว า   การทะ เลาะว ิวาทก ัน 

ด ว ย เ รื ่อ ง เด ีย ว ก ัน   ม ีขึ ้น ม า ได เพ ร า ะ เห ต ุที ่พ ว ก ห นึ ่ง  ๆ   ถ ือ เอ า เพ ีย ง ส ว น ห นึ ่ง  ๆ   ข อ ง 
เรื ่องนั ้นมายืนยัน   แกผู อื ่น   จึงเก ิดความตางกันถ ึงก ับ เป น เหตุให ว ิวาททํารายกัน เหมือนพวก 
ตาบอดคลําชาง   ๙  พวก   ประหัตประหารกัน เพราะคลําอวัยวะของชางคนละสวนกัน   ทั้ ง   ๙ 
พวก .  ธรรมหรือสัตถ ุศาสนในพระพ ุทธศาสนา   เป น เหม ือนชางที ่ต ัวใหญ ยิ ่งกวาช าง   แลว 
ยังอาจจะแบงได เป น   ๙  สวน   ตามจํานวนแห งนวังคสัตถ ุศาสน  กลาวคือ   สุตตะ   เคยยะ 
เวยยากรณะ   คาถา   อุทาน   อิต ิว ุตตกะ   ชาดก   อัพภ ูตธรรม   เวท ัลละ   รวม   ๙  องคด วยก ัน 
ฉ ัน ใดก ็ฉ ัน นั ้น .  แต ถ าท ุก คน เข า ใจ เรื ่อ ง สําค ัญ เพ ีย ง เรื ่อ ง เด ีย ว   ค ือ   อ ิท ัปป จ จยตา   ห ร ือ  
ปฏิจจสมุปบาท   ที ่สามารถแสดงให เห ็นวา   ธรรมทั ้งหลายเกี ่ยวข องก ันอยางไร  ทั ้งในฝายเก ิด 
และฝ ายด ับแห งกองท ุกข แล ว   ก ็จะเท าก ับคลําช างท ีเด ียวทั ้งต ัว   ไม ม ีโอกาสจะเถ ียงก ัน   แล ว 
วิวาทหรือทํารายกันไดแตประการใดเลย. 

 

หมวดที่สิบเอ็ด  จบ 
------------- 
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หมวด  ๑๒ 
วาดวย  ปฏิจจสมุปบาท  ที่สอไปในทางภาษาคน 

-เพื่อศีลธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๗๕ 
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กฏอิทัปปจจยตา  :  หัวใจปฏิจจสมุปบาท 
------------------ 

อิมสฺมึ  สติ     อิทํ  โหติ 
เมื่อสิ่งนี้  มี      สิ่งนี้  ยอมี 
อิมสฺสุปฺปาทา      อิทํ  อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิขึ้นแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 
 

อิมสฺมึ  อสติ     อิทํ  น  โหติ 
เมื่อสิ่งนี้  ไมมี      สิ่งนี้  ยอมไมมี 

อิมสฺส  นิโรธา     อิทํ  นิรุชฺฌติ 
เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป. 

 
(ม.ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑,นิทาน.สํ.๑๖/๘๔/๑๕๕,…) 
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ลําดับเร่ืองเฉพาะหมวด 
สําหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  หมวดที่  ๑๒ 
วาดวย ปฏิจจสมุปบาทที่สอใหในทางภาษาคน 

-เพื่อศีลธรรม 
(มี  ๒  เร่ือง) 

 
 

มีเรื่อง:  ทรงขยายความปฏิจจสมุปบาทอยางประหลาด—ธาตุ๓ อยางเปน 
ที่ตั้งแหงความเ)นไปไดของปฏิจจสมุปบาท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๗๘ 
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 ๗๗๙

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

หมวดที่  ๑๒ 
วาดวย  ปฏิจจสมปุบาทที่สอไปในทางภาษาคน 

-เพื่อศีลธรรม 
--------------- 

ทรงขยายความปฏิจจสมุปบาท  อยางประหลาด๑ 
 

ดูกอนอานนท  !  ก็คํานี้วา  “ชารามรณะมี  เพราะปจจัยคือชาติ”  ดังนี้,  เชน 
นี้และ  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท !  ความขอน้ี เธอตองทราบอธิบายโดย 
ปริยายดังตอไปนี้  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลวา  “ชรามณะมี  เพราะปจจัยคือชาติ”:- 

 
ดูกอนอานนน!  ถาหากวาชาติ  จักไมไดมีแกใครๆ   ในที่ไหน  ๆ โดยทุกชนิด  โดยทุก 

อาการ  กลาวคือ  เพื่อความเปนเทพ  แหงหมูเทพทั้งหลายก็ดี,  เพื่อความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑ มหานิทานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๖๗/๕๘,  ตรัสแกพระอานนท  ที่กัมมาสทัมมนิคม  แควนกุรุ. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๒ ๗๘๐

เปนคนธรรพแหงพวกคนธรรพทั้งหลายก็ดี,  เพื่อความเปนยักษแหงพวกยักษทั้งหลาย 
ก็ดี,  เพื่อความเปนภูตแหงพวกภูตทั้งหลายก็ดี,  เพื่อความเปน มนุษย แหงพวกมนุษย 
ทั้งหลายก็ดี,  เพื่อความเปนสัตวสี่เทาแหงพวกสัตวสี่เทาทั้งหลายก็ดี,  เพื่อความเปน 
สัตวมีปกแหงพวกสัตวมีปกทั้งหลายก็ดี, เพื่อความเปนสัตวเลื้อยคลานแหงพวกสัตว 
เลื้อยคลานทั้งหลายก็ดี,  แลวไซร;  ดูกอนอานนท!  ชาติก็จักไมไดมีแลวแกสัตวทั้งหลาย 
เหลานั้น  ๆ  เพื่อความเปนอยางนี้แล.  เมื่อชาติไมมี  เพราะความดับไปแหงชาติ 
โดยประการทั้งปวงแลว;  ชรามรณะ  จะมีขึ้นมาใหเห็นได  (ปฺญาเยถ)  ไหมหนอ?  
 ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  นั่นแหละ 
คือเหตุ  นั่นแหละคืนนิทานนั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของชรามรณะ;  
นั้นคือ  ชาติ. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี ้ว า  "ชาติ  เพราะปจจัยคือภพ"  ดังนี ้,  เชนนี้ 

แล  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบายโดย 
ปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "ชาติมี  เพราะปจจัยคือภพ"  :  
ดูกอนอานนท!  ถาหากวาภพ  จักไมไดมีแกใคร  ๆ   ในที่ไหน  ๆ   โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ 
กล าวค ือ   กามภพ   ก ็ด ี,  ร ูปภพ   ก ็ด ี,  อรูปภพ   ก ็ด ี,  แล วไซร;  เมื ่อภพไม มี 
เพราะความดับไปแหงภพ  โดยประการทั้งปวงแลว;  ชาติ  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหม 
หนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้ ,  
นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของชาติ;  
นั้นคือ  ภพ. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "ภพมี  เพราะปจจัยคืออุปาทาน"  ดังนี้,  เชน 

นี้แล  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบายโดย 
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๗๘๑วาดวยปฏิจจฯ  ที่มีลักษณะเพื่อศีลธรรม 

ปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "ภพมี  เพราะปจจัยคืออุปาทาน": 
ดูกอนอานนท!  ถาหากวาอุปาทาน  จักไมไดมีแก  ใคร  ๆ  ในที่ไหน  ๆ  โดยทุกชนิด  โดย 
ทุกอาการ  กลาวคือ  กามุปาทาน  ก็ดี  ทิฏุปาทาน  ก็ดี  สีลัพพัตตุปาทาน  ก็ดี  อัตตวาทุ- 
ปาทาน   ก็ดี,  แลวไซร;  เมื่ออุปาทานไมมี  เพราะความดับไปแหงอุปาทาน  โดย 
ประการทั้งปวงแลว;  ภพ  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  
ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น   ในเรื่องนี้ ,  นั่นแหละคือเหตุ   นั่นแหละคือนิทาน  
นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของภพ;  นั้นคือ  อุปาทาน. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "อุปาทานมี  เพราะปจจัยคือตัณหา"  ดังนี้,  

เชนนี้แล  เปนคําที่ เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอนี้  เธอตองทราบอธิบาย 
โดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลวา  "อุปาทานมี  เพราะปจจัยคือ 
ตัณหา":  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาตัณหา  จักไมไดมีแกใคร  ๆ  ในที่ไหน  ๆ  โดย 
ทุกชนิด  โดยทุกอาการ  กลาวคือ  รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา 
โผฏฐัพพตัณหา  ธัมมตัณหา,  แลวไซร;  เมื่อตัณหาไมมี  เพราะความดับไปแหงตัณหา 
โดยประการทั้งปวงแลว;  อุปาทาน  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได 
พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละ 
คือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของอุปาทาน;  นั้นคือ  ตัณหา. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "ตัณหามี  เพราะปจจัยคือเวทนา"  ดังนี้,  

เชนนี้แล  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอนี้  เธอตองทราบอธิบาย 
โดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "ตัณหามี  เพราะปจจัย  คือ 
เวทนา":  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาเวทนา  จักไมไดมีแกใครๆ  ในที่ ไหน   ๆ  โดย 
ทุกชนิด  โดยทุกอาการ  กลาวคือ  จักขุสัมผัสสชาเวทนา  โสตสัมผัสสชาเวทนา 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๒ ๗๘๒

ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กายสัมผัสสชาเวทนา  มโนสัมผัสสชา 
เวทนา .  แล วไซร ;  เมื ่อ เวทนาไม ม ี  เพราะความด ับไปแห งเวทนา   โดยประการ 
ทั้งปวงแลว;  ตัณหา  จะมีขึ้นมาให เห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  
ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้ ,  นั่นแหละคือเหตุ   นั่นแหละคือนิทาน  นั่น 
แหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของตัณหา;  นั้นคือ  เวทนา. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็ดวยอาการดังนี้แล  (เปนอันกลาวไดวา)  เพราะอาศัยเวทนา 

จึงมีตัณหา;   
 
เพราะอาศัยตัณหา  จึงมี  การแสวงหา ๑(ปริเยสนา); 
 เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงมี  การได  (ลาโภ); 
เพราะอาศัยการได  จึงมี  ความปลงใจรัก  (วินิจฺฉโย); 
เพราะอาศัยความปลงใจรัก  จึงมี  ความกําหนัดดวยความพอใจ  (ฉนฺทราโค); 
เพราะอาศัยความกําหนัดดวยความพอใจ  จึงมี  ความสยบมัวเมา  (อชฺโฌสานํ); 
เพราะอาศัยความสยบมัวเมา  จึงมี  ความจับอกจับใจ  (ปริคฺคโห); 
 เพราะอาศัยความจับอกจับใจ  จึงมี  ความตระหนี่  (มจฺจริยํ); 
เพราะอาศัยความตระหนี่  จึงมี  การหวงกั้น  (อารกฺโข); 
เพราะอาศัยการหวงกั้น  จึงมี  เรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น  (อารกฺขา- 

ธิกรณํ );  กลาวคือ  การใชอาวุธไมมีคม  การใชอาวุธมีคม  การทะเลาะ  การแกงแยง 
การวิวาท  การกลาวคําหยาบวา  "มึง!  มึง!"  การพูดคําสอเสียด  และการพูดเท็จ  ทั้งหลาย:  
ธรรมอันเปนบาปอกุศลเปนอเนกยอมเกิดขึ้นพรอม  ดวยอาการอยางนี้;  (เปนอันวา)  
ขอความเชนนี้  เปนขอความที่เราไดกลาวไวแลว. 

 
 

                                                
๑คําวา  "แสวงหา"  ในที่นี้   หมายถึงแสวงดวยตัณหา  นั่นเอง.  มิใช เปนการแสวงดวยวิชชา  หรือยถาภูต- 
ญาณทัสสนะ. 
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๗๘๓วาดวยปฏิจจฯ  ที่มีลักษณะเพื่อศีลธรรม 

ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบายโดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ 
ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวกลาวไวแลววา  "ธรรมเปนบาปอกุศลเปนอเนก  กลาวคือ  การใชอาวุธ 
ไมมีคม  การใชอาวุธมีคม  การทะเลาะ  การแกงแยง  การวิวาท  การกลาวคําหยาบวา 
 ‘มึง!  มึง!'  การพูดคําสอเสียด  และการพูดเท็จ  ทั้งหลาย;  ยอมเกิดขึ้นพรอม  เพราะ 
เรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้นเปนเหตุ "  ดังนี้  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาการหวงกั้น 
จักไมไดมีแกใคร  ๆ  ในที่ไหน  ๆ  โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อการหวงกั้น 
ไมมี  เพราะความดับไปแหงการหวงกั้น  โดยประการทั้งปวงแลว;  ธรรมเปนบาป 
อกุศลเปนอเนก  กลาวคือ  การใชอาวุธไมมีคม  การใชอาวุธมีคม  การทะเลาะ  การ 
แกงแยง  การวิวาท  การกลาวคําหยาบวา  "มึง!  มึ่ง!"  การพูดคําสอเสียด  และการพูดเท็จ 
ทั้งหลาย  จะพึงเกิดขึ้นพรอมไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอน 
อานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละ 
คือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของความเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมเปนบาปอกุศลเปนอเนก 
เหลานี้  กลาวคือ  การใชอาวุธไมมีคม  การใชอาวุธมีคม  การทะเลาะ  การแกงแยง 
การวิวาท  การกลาวคําหยาบวา  "มึง!  มึง!"  การพูดคําสอเสียด  และการกลาวเท็จ;  นั้นคือ 
การหวงกั้น. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยความตระหนี่  จึงมีการหวงกั้น" 

ดังนี้ ,  เชนนี้ แล   เปนคําที่ เรากลาวแลว .  ดูกอนอานนท !  ความขอ น้ี   เธอตอง  
ทราบอธิบายโดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เพราะอาศัยความ 
ตระหนี่   จึงมีการหวงกั้น "  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาความตระหนี่   จักไมไดมี 
แกใคร  ๆ  ในที่ไหน  ๆ  โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ  แลวไซร,  เมื่อความตระหนี่ไมมี 
เพราะความดับไปแหงความตระหนี่  โดยประการทั้งปวงแลว;  การหวงกั้น  จะมีขึ้นมา 
ใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น   
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เรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย 
ของการหวงกั้น;  นั้นคือ  ความตระหนี่. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยความจับอกจับใจ  จึงมีความ 

ตระหนี่"  ดังนี้,  เชนนี้แล  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอ 
ตองทราบอธิบายโดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เพราะอาศัย 
ความจับอกจับใจ  จึงมีความตระหนี่":  ดูกอนอานนท!ถาหากวาความจับอกจับใจ 
จักไมไดมีแกใคร  ๆ  ในที่ไหน  ๆ  โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อความ 
จับอกจับใจไมมี  เพราะความดับไปแหงความจับอกจับใจ  โดยประการทั้งปวงแลว;  ความตระหนี่ 
จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอนั้น  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะ 
เหตุนั้น ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละ 
คือปจจัย  ของความตระหนี่;  นั้นคือ  ความจับอกจับใจ. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยความสยบมัวเมา  จึงมีความ 

จับอกจับใจ"  ดังนี้,  เชนนี้แล  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี 
เธอตองทราบอธิบายโดยปริยายดังตอไปนี้ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เพราะ 
อาศัยความสยบมัวเมา  จึงมีความจับอกจับใจ".  ดูกอนอานนท!  ถาหากความสยบ 
มัวเมา  จักไมไดมีแกใคร  ๆ  ในที่ไหน  ๆ  โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อ 
ความสยบมัวเมาไมมี  เพราะความดับไปแหงความสยบมัวเมา  โดยประการทั้งปวงแลว;  
ความจับอกจับใจ  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  
ดูก อนอานนท!  เพราะเหตุนั ้น   ในเรื ่องนี ้,  นั ่นแหละคือเหตุ  นั ่นแหละคือนิทาน 
นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของความจับอกจับใจ;  นั้นคือ  ความสยบมัวเมา. 
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ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยความกําหนัดดวยความพอใจ 
จึงมีความสยบมัวเมา" ดังนี้,  เชนนี้แล  เปนคําที่ เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  
ความนี้  เธอตองทราบอธิบายโดยปริยายดังตอไปนี้  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  
"เพราะอาศัยความกําหนัดดวยความพอใจ  จึงมีความสยบมัวเมา"  :  ดูกอนอานนท!  
ถาหากวาความกําหนัดดวยความพอใจ  จักไมไดมีแกใคร  ๆ   ในที่ไหน  ๆ โดยทุกชนิด  โดย 
ทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อความกําหนัดดวยความพอใจไมมี  เพราะความดับไปแหงความ 
กําหนัดดวยความพอใจ  โดยประการทั้งปวงแลว;  ความสยบมัวเมา  จะมีขึ้นมาใหเห็นได 
ไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  
นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของความ 
สยบมัวเมา;  นั้นคือ  ความกําหนัดดวยความพอใจ. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยความปลงใจรัก  จึงมีความ 

กําหนัดดวยความพอใจ"  ดังนี้,  เชนนี้แล  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  
ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบายโดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  
"เพราะอาศัยความปลงใจรัก  จึงมีความกําหนัดดวยความพอใจ"  :  ดูกอนอานนท!  
ถาหากวาความปลงใจรักจักไมไดมีแกใคร  ๆ  ในท่ีไหน  ๆ  โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ 
แลวไซร;  เมื่อความปลงใจรักไมมี  เพราะความดับไปแหงความปลงใจรัก  โดยประการ 
ทั้งปวงแลว;  ความกําหนัดดวยความพอใจ  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน 
หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ 
นั่นแหละคือนิทาน  นั่นและคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของความกําหนัดดวยความ 
พอใจ;  นั้นคือ  ความปลงใจรัก. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยการได  จึงมีความปลงใจรัก" 

ดังนี้,  เชนนี้แลเปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบาย 
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โดยปริยายดังตอไปนี้  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เพราะอาศัยการได  จึงมีความ 
ปลงใจรัก"  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาการได  จักไมไดมีแกใคร  ๆ  ในที่ไหน   ๆ  
โดยทุกชนิด  โดยทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อการไดไมมี  เพราะความดับไปแหงการได 
โดยประการทั้งปวงแลว;  ความปลงใจรัก  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน 
หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ 
นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของความปลงใจรัก;  นั้นคือ 
การได. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงมีการได"  ดังนี้,  

เชนนี้แลเปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบายโดย 
ปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลวา  "เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงมีการ 
ได"  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาการแสวงหาจักไมไดมีแกใคร  ๆ  ในที่ไหน  ๆ  โดย 
ทุกชนิด  โดยทุกอาการ  แลวไซร;  เมื่อการแสวงหาไมมี  เพราะความดับไปแหงการ 
แสวงหา  โดยประการทั้งปวงแลว;  การได  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน 
หามิไดพระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ 
นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของการได;  นั้นคือ  การ 
แสวงหา. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เพราะอาศัยตัณหา  จึงมีการแสวงหา"  ดังนี้.  

เชนนี้แลเปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบายโดย 
ปริยายดังตอไปนี้  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เพราะอาศัยตัณหา  จึงมีการแสวง 
หา"  :  ดูกอนอานนท!  ถาหาวาตัณหา  จักไมไดมีแกใคร  ๆ  ในที่ไหน  ๆ  โดยทุกชนิด 
โดยทุกอาการกลาวคือ  กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา,  แลวไซร;  เมื่อตัณหา 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



๗๘๗วาดวยปฏิจจฯ  ที่มีลักษณะเพื่อศีลธรรม 

ไมมี  เพราะความดับไปแหงตัณหา  โดยประการทั้งปวงแลว;  การแสวงหา  จะมีขึ้นมา 
ใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น 
ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละคือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย 
ของการแสวงหา;  นั้นคือ  ตัณหา. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็ดวยอาการดังนี้แล  (เปนอันกลาวไดวา)  ธรรมทั้งสอง๑ 

เหลานี้รวมเปนธรรมที่มีมูลอันเดียวกันในเวทนา;  คือเวทนาอยางเดียว  ก็เปนมูล 
สําหรับใหเกิดตัณหาแตละอยาง  ๆ  ทั้งสองอยางได. 

 
 ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "เวทนามี  เพราะปจจัยคือผัสสะ"  ดังนี้,  เชน 

นี้แล  เปนคําที่เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอนี้  เธอตองทราบอธิบายโดย 
ปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "เวทนามี  เพราะปจจัยคือผัสสะ"  :  
ดูกอนอานนท!  ถาหากวาผัสสะ  จักไมไดมีแก  ใคร  ๆ  ในที่ไหน  ๆ  โดยทุกชนิด  โดย 
ทุกอาการ  กลาวคือ  จักขุสัมผัส  โสตสัมผัส  ฆานสัมผัส  ชิวหาสัมผัสกายสัมผัส 
มโนสัมผัส,  แลวไซร;เมื ่อผัสสะไมมี  เพราะความดับไปแหงผัสสะ  โดยประการ 
ทั้งปวงแลว;เวทนา  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  (ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  
ดูก อนอานนท!  เพราะเหตุนั ้น   ในเรื ่องนี ้,  นั ่นแหละคือเหตุ  นั ่นแหละคือนิทาน 
นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของเวทนา;  นั้นคือผัสสะ. 

 
 
 
 

                                                
๑ธรรมทั้งสองในที่นี้  คือ  ตัณหา  ในบทวา  "เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา"  นี้อยางหนึ่ง;  อีกอยาง 
หนึ่ง  คือ  ตัณหา  ที่ทําหนาที่แสวงหาอารมณหรือเพลิดเพลินในอารมณ ,  รวมเปนสองอยางดวยกัน;  
อยางแรก  ไดในบทวา  โปโนพฺภวิกา,  ที่อรรถกถาเรียกวา  วัฏฏมูลตัณหา;  อยางหลังไดในบทวา  ตตฺร  
ตตฺราภนนฺทินี,  หรือที่อรรถกถาเรียกวา  สมุทาจารตัณหา. 
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ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "ผัสสะมี  เพราะปจจัยคือนามรูป"  ดังนี้,  เชน 
นี้แล  เปนคําที่ เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบายโดย 
ปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "ผัสสะมี  เพราะปจจัยคือนามรูป๑  
" 

 
ดูกอนอานนท!  การบัญญัติซ่ึงหมูแหงนาม  ยอมมีไดโดยอาศัยอาการ  ลิงค 

นิมิต  อุเทศ  ทั้งหลายเปนหลัก,  เมื่ออาการ  ลิงค  นิมิต  อุเทศ  เหลานั้น  ไมมีเสียแลว 
การสัมผัสดวยการเรียกชื่อ  (อธิวจนสมฺผสฺโส)  ในกรณีอันเกี่ยวกับรูปกาย  จะมีขึ้นมา 
ใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!"); 

 
ดูกอนอานนท!  การบัญญัติซ่ึงหมูแหงรูป  ยอมมีไดโดยอาศัยอาการ  ลิงค 

นิมิต  อุเทศ  ทั้งหลายเปนหลัก,  เมื่ออาการ  ลิงค  นิมิต  อุเทศ  เหลานั้น  ไมมีเสียแลว 
การสัมผัสดวยการกระทบ  (ปฏิฆสมฺผสฺโส)  ในกรณีอันเกี่ยวกับรูปกาย  จะมีขึ้นมา 
ใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!"); 

 
ดูกอนอานนท!  การบัญญัติซ่ึงหมูแหงนามดวย  ซ่ึงหมูแหงรูปดวย 

ยอมมีไดโดยอาศัยอาการ  ลิงค  นิมิต  อุเทศ  ทั้งหลายเปนหลัก,  เมื่ออาการ  ลิงค  นิมิต 
อุเทศ  เหลานั้น  ไมมีเสียแลว  การสัมผัสดวยการเรียกชื่อ  ก็ดี  การสัมผัสดวยการกระทบ 
ก็ดี  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!"); 

 
ดูกอนอานนท!  การบัญญัติ ซ่ึงนามรูป  ยอมมีไดโดยอาศัยอาการ  ลิงค 

นิมิต  อุเทศ  ทั้งหลายเปนหลัก,  เมื่ออาการ  ลิงค  นิมิต  อุเทศ  เหลานั้น  ไมมีเสียแลว 
ผัสสะ  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหมหนอ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!"); 

 

                                                
๑พึงสังเกตไววา  ปฏิจจสมุปบาท  แบบที่หยุดลงเพียงนามรูป-วิญญาณ  ไมเลยขึ้นไปถึงสังขารและอวิชชา 
นี้;  สําหรับสูตรนี้  ไมมี  สฬายตนะ  เหมือนสูตรอื่น  ๆ  แหงแบบนี้. 
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๗๘๙วาดวยปฏิจจฯ  ที่มีลักษณะเพื่อศีลธรรม 

ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้นแหละ  ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละ 
คือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของผัสสะ;  นั้นคือ  นามรูป. 

 
ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "นามรูปมี  เพราะปจจัยคือวิญญาณ"  ดังนี้,  

เชนนี้แล  เปนคําที่ เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอนี้  เธอตองทราบอธิบาย 
โดยปริยายดังตอไปน้ี  ที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "นามรูปมี  เพราะปจจัยคือ 
วิญญาณ"  :  ดูกอนอานนท!  ถาหากวาวิญญาณ  จักไมกาวลงในทองแหงมารดา  แลวไซร;  
นามรูปจักปรุงตัวขึ้นมาในทองแหงมารดาไดไหม?  (ขอน้ัน  หามิไดพระเจาขา!"); 

 
ดูกอนอานนท!  ถาหากวาวิญญาณกาวลงในทองแหงมารดาแลว∗ จักสลายลง 

เสียแลวไซร;  นามรูป  จักบังเกิดขึ้น  เพื่อความเปนอยางนี้ไดไหม?  ("ขอน้ัน  หามิได 
พระเจาขา!"); 

 
ดูกอนอานนท!  ถาหากวาวิญญาณของเด็กออน  ที่เปนชายก็ตาม  เปนหญิง 

ก็ตาม  จักขาดลงเสียแลวไซร;  นามรูป  จักถึงซึ่งความเจริญ  ความงอกงาม  ความไพบูลย 
บางหรือ?  ("ขอน้ัน  หามิไดพระเจาขา"!); 

 
ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  นั่นแหละคือเหตุ  นั่นแหละคือ 

นิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของนามรูป;  นั้นคือ  วิญญาณ. 
 
 
 
 

                                                
∗ขอความนี้  เปนขอความที่มีลักษณะเปนปฏิจจสมุปบาทอยางภาษาคน,  หรือภาษาศีลธรรม.  แตเราอาจถือ 
เอาขอความนี้  เปนเพียงอุปมา  แลวถือเอาขอความในภาษาธรรมเปนอุปไมย.  หรือมิฉะนั้น  ก็ถือวา 
เปนเรื่องศีลธรรม  โดยสวนเดียว. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๒ ๗๙๐

ดูกอนอานนท!  ก็คํานี้วา  "วิญญาณมี  เพราะปจจัยคือนามรูป"  ดังนี้,  
เชนนี้แล  เปนคําที่ เรากลาวแลว.  ดูกอนอานนท!  ความขอน้ี  เธอตองทราบอธิบายโดย 
ปริยายดังตอไปน้ีที่ตรงกับหัวขอท่ีเรากลาวไวแลววา  "วิญญาณมี  เพราะปจจัยคือนามรูป": 
ดูกอนอานนท!  ถาหากวาวิญาณ   จักไมไดมีที่ตั้งที่อาศัยในนามรูป  แลวไซร;  ความ 
เกิดขึ้นพรอมแหงทุกข  คือชาติชรามรณะตอไป  จะมีขึ้นมาใหเห็นไดไหม?  ("ขอน้ัน  หามิ 
ได  พระเจาขา!") 

          ดูกอนอานนท!  เพราะเหตุนั้นแหละ ในเรื่องนี้, นั่นแหละคือเหตุ นั่นแหละ 
คือนิทาน  นั่นแหละคือสมุทัย  นั่นแหละคือปจจัย  ของวิญญาณ;  นั่นคือ  นามรูป. 

 
ดูกอนอานนท !  ดวยเหตุ เพียงเทานี้   สัตวโลก   จึงเกิดบาง  จึงแกบาง 

จึงตายบาง  จึงจุติ  บาง  จึงอุบัติบาง  :  คลองแหงการเรียก  (อธิวจน)  ก็มีเพียงเทานี้,  
คลองแหงการพูดจา  (นิรุตฺติ)  ก็มีเพียงเทานี้,  คลองแหงการบัญญัติ  (ปฺญตฺติ)  ก็มี 
เพียงเทานี้,  เรื่องที่จะตองรูดวยปญญา  (ปฺญาวจร)  ก็มีเพียงเทานี้,  ความเวียนวาย 
ในวัฏฏะ  ก็มีเพียงเทานี้  :  นามรูปพรอมทั้งวิญญาณตั้งอยู  เพ่ือการบัญญัติซ่ึงความเปน 
อยางนี้  (ของนามรูปกับวิญญาณ  นั่นเอง). 

 
ธาตุ  ๓  อยาง 

เปนที่ตั้งแหงความเปนไปไดของปฏิจจสมุปบาท๑ 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ!  คําที่กลาว  ๆ  กันวา  ‘ภพ-ภพ'  ดังนี้นั้น  ภพยอม 

มีได  ดวยเหตุมีประมาณเทาไรแล  พระเจาขา?" 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๖  อานันทวรรค  ติก.อํ.  ๒๐/๒๘๗/๕๑๖,  ตรัสแกพระอานนท. 
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๗๙๑วาดวยปฏิจจฯ  ที่มีลักษณะเพื่อศีลธรรม 

ดูกอนอานนท!  ถากรรมอันมีกามธาตุเปนวิบาก  (วิบาก=ผลแหงการ 
กระทํา)  จักไมไดมีแลวไซร,  กามภพจะพึงปรากฎไดแลหรือ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจา 
ขา!")  ดูกอนอานนท!  ดวยเหตุดังนี้แล  กรรม  จึงชื่อวาเนื้อนา,  วิญญาณ  ชื่อวาพืช,  
ตัณหา  ชื่อวายางในพืช.  เมื่อวิญญาณ  ของสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น  มีตัณหา 
เปนเครืองผูก  ตั้งอยูดวย ธาตุอันทราม  (กามธาตุ)  อยางนี้แลว,  การบังเกิดขึ้นใน 
ภพใหมตอไป  (อายตึ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ)  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนอานนท!  ถากรรมอันมีรูปธาตุเปนวิบาก  จักไมไดมีแลวไซร,  

รูปภพ   จะพึงปรากฎไดแลหรือ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  
ดวยเหตุดังนี้แล  กรรม  จึงชื่อวาเนื้อหา, วิญญาณ  ชื่อวาพืช,  ตัณหา  ชื่อวายางในพืช.  
เมื่อวิญญาณของสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น  มีตัณหาเปนเครื่องผูก  ตั้งอยูดวย 
ธาต ุปานกลาง(รูปธาต ุ)อย างนี ้แล ว ,  การบ ังเก ิดขึ ้นในภพใหม ต อไป   ย อมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนอานนท!  ถากรรมอันมีอรูปธาตุเปนวิบาก  จักไมไดมีแลวไซร,  

อรูปภพ  จะพึงปรากฎไดแลหรือ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  
ดวยเหตุดังนี้แล  กรรม  จึงชื่อวาเนื้อหา, วิญญาณ  ชื่อวาพืช,  ตัณหา  ชื่อวายางในพืช.  
เมื่อวิญญาณของสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น  มีตัณหาเปนเครื่องผูก  ตั้งอยูดวย 
ธาตุอันประณีต   (อรูปธาตุ)  อยางนี ้แลว ,  การบังเกิดขึ ้นในภพใหมตอไป 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนอานนท!  ภพ  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้  แล. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๒ ๗๙๒

(ตอไปนี้  เปนขอความในสูตรอีกสูตรหนึ่ง๑  ซึ่งมีหลักธรรมทํานองเดียวกัน:-) 
 
"ขาแตพระองคผู เจริญ?  คําที่กลาว  ๆ  กันวา  ‘ภพ-ภพ'  ดังนี้นั้น  ภพยอม 

มีได  ดวยเหตุที่ประมาณเทาไรแล  พระเจาขา?" 
 
ดูกอนอานนท!  ถากรรมอันมีกามธาตุเปนวิบาก  (วิบาก  =  ผลแหงการกระ- 

ทํา)  จักไมไดมีแลวไซร,  กามภพ  จะพึงปรากฎไดแลหรือ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  
ดูกอนอานนท!  ดวยเหตุดังนี้แล  กรรม  จึงชื่อวาเนื้อนา,  วิญญาณ  ชื่อวาพืช,  ตัณหา 
ชื่อวายางในพืช.  เมื่อเจตนา  ก็ดี  ความปรารภนา  (ปตฺถนา)  ก็ดี  ของสัตวทั้งหลายผูมี 
อวิชชาเปนเครื่องกั้น  มีตัณหาเปนเครื่องผูก  ตั้งอยูดวยธาตุอันทราม  (กามธาตุ)  อยางนี้ 
แลว,  การบังเกิดในภพใหมตอไป  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนอานนท!  ถากรรมอันมีรูปธาตุเปนวิบาก  จักไมไดมีแลวไซร,  รูปภพ 

จะพึงปรากฎไดแลหรือ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!  ดวยเหตุ 
ดังนี้แล   กรรม   จึงชื่อวาเนื้อนา,  วิญญาณ   ชื่อวาพืช ,  ตัณหา   ชื่อวายางในพืช .  
เมื่อเจตนา  ก็ดี  ความปรารภนา  ก็ดี  ของสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น  มีตัณหา 
เปนเครื่องผูก  ตั้งอยูดวยธาตุปานกลาง  (รูปธาตุ)  อยางนี้แลว,  การบังเกิดในภพ- 
ใหมตอไป  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนอานนท!  ถากรรมอันมีอรูปธาตุเปนวิบาก  จักไมไดมีแลวไซร,  

อรูปภพ  จะพึงปรากฎไดแลหรือ?  ("ขอน้ัน  หามิได  พระเจาขา!")  ดูกอนอานนท!   
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๗  อานันทวรรค  ติก.อํ.  ๒๐/๒๘๘/๕๑๗,  ตรัสแกพระอานนท. 
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ดวยเหตุดังนี้แล  กรรม  จึงชื่อวาเนื้อนา,  วิญญาณ   ชื่อวาพืช,  ตัณหา  ชื่อวายาง 
ในพืช.  เมื่อเจตนา  ก็ดี  ความปรารภนาก็ดีของสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่อง 
กั้น  มีตัณหาเปนเครื่องผูก  ตั้งอยูดวยธาตุอันประณีต  (อรูปธาตุ)  อยางนี้แลว,  การบังเกิด 
ในภพใหมตอไป  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนอานนท!  ภพ  ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้  แล. 
 

หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  การเกิดขึ้นแหงภพ 
ใหมตอไปในที่นี้  หมายถึงการเกิดแหงภพ  เพราะอํานาจแหงอุปาทาน  ของสัตวผูประกอบ 
ดวยอวิชชาและตัณหา  ในขณะแหงปฏิจจสมุปบาทสายหนึ่ง  ๆ   ทุกสาย  ตางกันไปตามอารมณ 
ของตัณหา  ซึ่งเปนกามธาตุบาง  รูปธาตุบางอรูปธาตุบาง;  ดังนั้น  ถาธาตุทั้ง  ๓  นี้  ยังมี 
อยู  แมเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  การเกิดในภพใหม  ในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น  ก็พึง 
มีตอไป. 

 

หมวดที่สิบสอง  จบ 
------------ 
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บทสรุป 
วาดวย  คุณคาพิเศษ  ของปฏิจจสมุปบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๗๙๕ 
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กฏอิทัปปจจยตา  :  หัวใจปฏิจจสมุปบาท 
------------------ 

อิมสฺมึ สติ  อิทํ  โหติ 
เมื่อสิ่งนี้  มี  สิ่งนี้  ยอมี 
อิมสฺสุปฺปาทา  อิทํ  อุปฺปชฺชติ 

เพราะความเกิขึ้นแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น. 
 

อิมสฺมึ  อสติ  อิทํ  น  โหติ 
เมื่อสิ่งนี้  ไมมี   สิ่งนี้  ยอมไมมี 

อิมสฺส  นิโรธา  อิทํ  นิรุชฺฌติ 
เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป. 

 
(ม.ม. ๑๓/๓๕๕/๓๗๑,นิทาน.สํ.๑๖/๘๔/๑๕๕,…) 
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ลําดับเร่ือง 
ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  บทสรุป 
วาดวย  คุณคาพิเศษของปฏิจจสมุปบาท 

(มี  ๕  เร่ือง) 
 

มีเรื่อง  :  ปฏิจจสมุปบาทคือเร่ืองความไมมีสัตวบุคคลตัวตนเราเขา  -  -  ที่สุด 
แหงปฏิจจสมุปบาทคือที่ สุดแหงภพ   --  ธรรมไหลไปสู ธรรมโดยไมตองมี ใครเจตนา   --   
แมพระพุทธองคก็ทรงสาธยายปฏิจจสมุปบาท   --  เรื่องปฏิจจสมุปบาทรวมอยูในเรื่องที่ 
พุทธบริษัทควรทําสังคีติ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๗๙๘ 
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 ๗๙๙

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
 

บทสรปุ 
วาดวย  คุณคาพิเศษ  ของปฏิจจสมปุบาท 

--------------- 
 

ปฏิจจสมุปบาท 
คือเรื่องความไมมีสัตวบุคคลตัวตนเราเขา๑ 

 
ภิกษุโมลิยผัคคุนะ  ไดทูลถามวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ใครเลา  ยอมกลืนกิน 

ซึ่งวิญญาณาหาร  พระเจาขา?"  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสตอบวา  :- 
 
"นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  เรายอมไมกลาววา  ‘บุคคลยอม 

กลืนกิน'  ดังนี้  ถาเราไดกลาววา  ‘บุคคลยอมกลืนกิน'  ดังนี้  นั่นแหละจึงจะเปนปญหา 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๒  อาหารวรรค  นิทานสังยุตต  นิทาน.สํ.  ๑๖/๑๕/๓๒,  ตรัสแกพระโมลิยผัคคุนะในที่ชุมนุมสงฆ 
ที่เชตวัน. 
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ในขอน้ีที่ควรถามขึ้นวา  `ก็ใครเลา  ยอมกลืนกิน  (ซึ่งวิญญาณาหาร)  พระเจาขา?'  ดังนี้.  
ก็เรามิไดกลาวอยางนั้น,  ถาผูใดจะพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น  เชนนี้วา  ̀ ขาแตพระองค 
ผูเจริญ!  วิญญาณาหาร  ยอมมีเพื่ออะไรเลาหนอ?’  ดังนี้แลว,  นั่นแหละจึงจะเปน 
ปญหาที่ควรแกความเปนปญหา.  คําเฉลยที่ควรเฉลยในปญหาขอนั้น  ยอมมีวา  
 ‘วิญญาหาร  ยอมมีเพื่อความเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป.  เมื่อภูตะ  (ความเปน 
ภพ)  นั้น  มีอยู'  สฬายตนะ  ยอมมี;เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ  
 (การสัมผัส)',  ดังนี้". 

 
 "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ใครเลา  ยอมสัมผัส  พระเจาขา?" 
 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  เรายอมไมกลาววา  "บุคคล  ยอม 

สัมผัส"  ดังนี้  ถาเราไดกลาววา  "บุคคล  ยอมสัมผัส"  ดังนี้  นั่นแหละจึงจะเปนปญหาใน 
ขอน้ีที่ควรถามขึ้นวา  "ก็ใคร  เลา  ยอมสัมผัส  พระเจาขา?"  ดังนี้.  ก็เรามิไดกลาวอยาง 
นั้น,  ถาผูใดจะพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น  เชนนี้วา  "ผัสสะมี  เพราะมีอะไรเปน 
ปจจัย  พระเจาขา?"  ดังนี้แลว  นั่นแหละจึงจะเปนปญหาที่ควรแกความเปนปญหา.  
คําเฉลยที่ควรเฉลยในปญหาขอน้ัน  ยอมมีวา  "เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมี 
ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา  (ความรูสึกตออารมณ)",  ดังนี้. 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ใครเลา  ยอมรูสึกตออารมณ  พระเจาขา?" 
 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  เรายอมไมกลาววา  "บุคคล  ยอม 

รูสึกตออารมณ"ดังนี้  ถาเราไดกลาววา  "บุคคล  ยอมรูสึกตออารมณ"  ดังนี้  นั่นแหละ 
จึงจะเปนปญหาในขอนี้ที่ควรถามขึ้นวา  "ก็ใครเลา  ยอมรูสึกตออารมณ  พระเจาขา?"  
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๘๐๑วาดวยปฏิจจฯ  ที่มีลักษณะเพื่อศีลธรรม 

ดังนี้.  ก็เรามิไดกลาวอยางนั้น,  ถาผูใดจะพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น  เชนนี้วา  
"เพราะมีอะไรเปนปจจัย  จึงมีเวทนา  พระเจาขา?"  ดังนี้แลว  นั่นแหละจึงจะเปน 
ปญหาที่ควรแกความเปนปญหา.  คําเฉลยที่ควรเฉลยในปญหาขอนั้น  ยอมมีวา 
"เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา 
 (ความอยาก)",  ดังนี้. 

 
 "ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ใครเลา  ยอมอยาก  พระเจาขา?" 
 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  เรายอมไมกลาววา  "บุคคล  ยอม 

อยาก"  ดังนี้,  ถาเราไดกลาววา  "บุคคลยอมอยาก"  ดังนี้  นั่นแหละจึงจะเปนปญหา 
ในขอน้ีที่ควรถามขึ้นวา  "ก็ใครเลายอมอยาก  พระเจาขา?"  ดังนี้.  ก็เรามิไดกลาว 
อยางนั้น,  ถาผูใดจะพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น  เชนนี้วา  "เพราะมีอะไรเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา  พระเจาขา?"  ดังนี้แลว  นั่นแหละจึงจะเปนปญหาที่ควรแกความเปน 
ปญหา.  คําเฉลยที่ควรเฉลยในปญหาขอน้ัน  ยอมมีวา  "เพราะมีเวทนาเปนปจจัย   
จึงมีตัณหา;  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน  (ความยึดมั่น)",  ดังนี้. 

 
"ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ใครเลา  ยอมยึดมั่น  พระเจาขา?" 
 
นั่นเปนปญหาที่ไมควรจะเปนปญหาเลย:  เรายอมไมกลาววา  "บุคคลยอม 

ยึดมั่น"  ดังนี้  ถาเราไดกลาววา  "บุคคลยอมยึดมั่น"  ดังนี้  นั่นแหละจึงจะเปนปญหาใน 
ขอน้ี   ที่ควรถามขึ้นวา  "ก็ใครเลา  ยอมยึดมั่น  พระเจาขา?"  ดังนี้ .  ก็เรามิไดกลาว 
อยางนั้น,  ถาผูใดจะพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น เชนนี้วา  "เพราะมีอะไรเปนปจจัย 
จึงมีอุปาทาน  พระเจาขา?"  ดังนี้แลว  นั่นแหละจึงจะเปนปญหาที่ควรแกความเปน 
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ปญหา.  คําเฉลยที่ควรเฉลยในปญหาขอน้ัน  ยอมมีวา  "เพราะมีตัณหาเปนปจจัยจึง 
มีอุปาทาน;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;"  เพราะมีภพเปนปจจัย 
จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปน  ปจจัย,  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขุโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน:  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี 
ดวยอาการอยางนี้. 

 
ดูกอนผัคคุนะ!  เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือแหงผัสสายตนะ 

 (แดนเกิดแหงผัสสะ)ทั้ง  ๖  นั้น นั่นเทียว  จึงมีความดับแหงผัสสะ;  เพราะมี 
ความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา;  เพราะมีความดับแหงเวทนา  จึงมีความ 
ดับแหงตัณหา;  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับแหงอุปาทาน;  เพราะมี 
ความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับแหงภพ  จึงมีความดับ 
แหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขุโทมนัส- 
อุปายาสทั้งหลาย  จึงเดับสิ้น:  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้  ยอมมี  ดวยอาการ 
อยางนี้.  ดังนี้  แล. 

 
ที่สุดแหงปฏิจจสมุปบาท 

คือที่สุดแหงภพ๑ 
 
ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงออกจากสมาธินั้น  โดยกาลอันลวงไปแหงวันทั้ง  ๗  ทรง 

ตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุแลว  ไดทรงเห็นหมูสัตวผูเดือนรอนอยู  ดวยความเดือนรอนมีประการตาง  ๆ   และเรา 
รอนอยูดวยความเรารอนมีประการตาง  ๆ   อันเกิดจากราคะบาง  อันเกิดจากโทสะบาง  อันเกิดจากโมหะบาง,  
ครั้นทรงรูสึกความขอนี้แลว  ไดทรงเปลงอุทานนี้  ในเวลานี้วา  :- 

 
 
 

                                                
๑สูตรที่  ๑๐  นันทวรรค  อุ.ขุ  ๒๕/๑๒๑/๘๔,  ทรงเปลงอุทาน  ที่โคนแหงตนโพธิ์ใกลผ่ังแมน้ําเนรัญชรา. 
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  "สัตวโลกนี้  เกิดความเดือนรอนแลว  มีผัสสะบังหนา๑  ยอมกลาวซึ่งโรค   
     (ความเสียบแทง)  นั้น  โดยความเปนตน." 

 เขาสําคัญสิ่งใด  โดยความเปนประการใด  แตสิ่งนั้นยอมเปน  (ตามที่เปนจริง)    
      โดยประการอื่น  จาก  ที่เขาสําคัญนั้น. 

 สัตวโลกติดของอยูในภพ  ถูกภพบังหนาแลว  มีภพโดยความเปนอยางอื่น 
     (จากที่มันเปนอยูจริง)  จึงได  เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้น. 

 เขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใด  สิ่งนั้น  ก็เปนภัย(นากลัว);  เขากลัวตอสิ่งใด 
     สิ่งนั้น  ก็เปนทุกข. 

 พรหมจรรยนี้  อันบุคคลยอมประพฤติ  ก็เพื่อการละขาดซึ่งภพ  นั้นเอง. 
 สมณะหรือพราหมณทั้งหลายเหลาใด  กลาวความหลุนพนจากภพวามีไดเพราะ 

     ภพ;  เรากลาววา  สมณะทั้งปวงนั้น  มิใชผูหลุดพนจากภพ. 
 ถึงแมสมณะหรือพราหมณทั้งหลายเหลาใด  กลาวความออกไปไดจากภพ  วาม ี

       ไดเพราะวิภพ๒  เรา  กลาววา  สมณะหรือพราหมณทั้งปวงนั้น  ก็ยังสลัดภพ 
    ออกไปไมได. 

 ก็ทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยซึ่ง  อุปธิ  ทั้งปวง. 
 ความเกิดขึ้นแหงทุกข  ไมมี  ก็เพราะความสิ้นไปแหงอุปาทานทั้งปวง. 
 ทานจงดูโลกนี้เถิด  (จะเห็นวา)  สัตวทั้งหลาย  อันอวิชชาหนาแนนบังหนา 

 
 
 

                                                
๑คําวา  "มีผัสสะบังหนา  (ผสฺสปเรโต)"  หมายความวา  เมื่อเขาถูกตองผัสสะใด  จิตทั้งหมดของเขายึดมั่น 
อยูในผัสสะนั้น  จนไมมองเห็นส่ิงอื่น  แมจะใหญโตมากมายเพียงใด  ทํานองเสนผมบังภูเขา  :  เขาหลงใหล 
ยึดมั่นแตในอัสสาทะของผัสสะนั้นจนไมมองเห็นส่ิงอื่น;  อยางนี้ เรียกวา  มีผัสสะบังหนา  คือบังลูกตา 
ของเขา  ใหเห็นส่ิงตาง  ๆ  ผิดไปจากตามที่เปนจริง. 

๒คําวา  "วิภพ"  ในที่นี้  ตรงกันขามกับคําวา  "ภพ"  คือไมมีภพตามอํานาจของนัตถิกทิฏฐิหรืออุจเฉท- 
ทิฏฐิโดยตรง  คือไมเปนไปตามกฎของอิทัปปจจยตา;  ดังนั้น  แมเขาจะรูสึกวาไมมีอะไร  มันก็มีความ 
ไมมีอะไรนั้นเอง  ตั้งอยูในฐานะเปนภพ  ชนิดที่เรียกวา  "วิภพ"  เปนที่ตั้งแหงวิภวตัณหา. 
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        แลว; และวาสัตวผูยินดีในภพ  อันเปนแลวนั้น  ยอมไมเปนผูหลุดพนไปจาก 
      ภพได. 

 ก็ภพทั้งหลายเหลาหนึ่งเหลาใด  อันเปนไปในที่หรือในเวลาทั้งปวง๑  เพื่อ 
      ความมีแหงประโยชนโดยประการทั้งปวง;  ภพทั้งหลายทั้งหมดนั้น  ไมเที่ยง 
      เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา. 

 เมื่อบุคคลเห็นอยูซึ่งขอน้ัน  ดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริง  อยางนี้อยู;  
      เขายอมละภวตัณหาได  และไมเพลิดเพลินซ่ึงวิภวตัณหาดวย. 

 ความดับเพราะความสํารอกไมเหลือ  (แหงภพทั้งหลาย)เพราะความสิ้นไป 
     แหงตัณหาโดยประการทั้งปวง  นั้นคือ  นิพพาน. 

 ภพใหมยอมไมมีแกภิกษุนั้น  ผูดับเย็นสนิทแลว  เพราะไมมีความยึดมั่น. 
 ภิกษุนั้นเปนผูครอบงํามารไดแลว  ชนะสงครามแลว  กาวลวงภพทั้งหลาย 

               ทั้งปวงไดแลว  เปนผูคงที่(คือไมเปลี่ยนแปลงอีกตอไป),  ดังนี้แล. 
 

หมายเหตุผู รวบรวม   :  ผูศึกษาพึ งสังเกตให เห็นวา   เมื่ อประทับ เสวย 
วิมุตติสุข  หลังการตรัสรูใหมๆบริเวณตนโพธิ์นั้น   บางเวลาทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจ- 
สมุปบาท  บางเวลาทรงพิจารณาความเปนไปของหมูสัตวที่ เปนไปตามอาการของปฏิจจ- 
สมุปบาท  อยางประจักษชัด  จนถึงกับออกพระอุทานนี้  ซึ่งก็แสดงอยูในตัวแลววา  ความมี 
ผัสสะบังหนา  ในขณะแหงการกระทบของผัสสะนั่นเอง  เปนจุดตั้งตนของปฏิจจสมุปบาทที่ 
ทําใหเกิดภพ   และมีความหลงใหลในภพตางๆจนเกิดทุกขมีความกลัวเปนตน .เขารูทุกๆ 
ส่ิง  ชนิดที่ตรงกันขามจากที่มันเปนจริง;  ดังนั้นจึงกลาววา  เขายอมรู  ยอมสําคัญ   ยอม 
เห็นโดยประการอื่น  จากที่ธรรมชาติเหลานั้นเปนอยูจริง:  อันนี้เรียกวาเปนอวิชชาของเขา, 
 
 

                                                
๑คําวา  "ในที่หรือในเวลาทั้งปวง"ตลอดถึงคําวา"เพื่อความมีแหงประโยชนโดยประการทั้งปวง"  เปน 
คุณบทแหงคาอันเปนที่ตั้งแหงความยึดถือของภพ.ความมีความเปนอยางใดก็ตาม  ยอมเนื่องดวยเวลา 
ที่พอเหมาะเนื้อที่ที่พอดี  ประโยชนที่นารัก  มันจึงจะเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ  หรือย่ัวยวนใหยึดถือ;  ดังนั้น 
ภพชนิดไหนก็ตาม  ยอมเนื่องอยูดวยส่ิงทั้ง  ๓  นี้  แตแลวในที่สุดมันก็เปนเพียงสิ่งที่ไมเที่ยง  เปนทุกข 
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ดังที่กลาวแลว  ในพุทธอุทานนั้น. 
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๘๐๕วาดวยปฏิจจฯ  ที่มีลักษณะเพื่อศีลธรรม 

เปน ส่ิงซึ่ งจะเขามาประกอบกับสัมผัส   จนไดนามวา "อวิชชาสัมผัส ";  เปนเงื่อนตนแหง  
ปฏิจจสมุปบาท   ดังที ่ไดกลาวไวแลว  โดยหัวขอชื ่อนั ้น   (อวิชชาสัมผัส  คือตนเหตุ 
อันแทจริงของปฏิจจสมุปบาท;  ซึ่งเปนเรื่องที่  ๖  แหงหมวดที่  ๔) 

 
 
ธรรมไหลไปสูธรรม  โดยไมตองมีใครเจตนา๑ 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อมีศีลสมบูรณแลว  ก็ไมตองทําเจตนาวา  "อวิป- 

ปฏิสาร  จงบังเกิดแกเรา".ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนี้เปนธรรมดา  วา  เมื่อมีศีล 
สมบูรณแลว  อวิปปฏิสารยอมเกิด(เอง).   

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อไมมีวิปปฏิสาร  ก็ไมตองทําเจตนาวา  "ปราโมทย 

จงบังเกิดแกเรา".ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนี้เปนธรรมดา  วา  เมื่อไมมีวิปปฏิสาร 
ปราโมทยยอมเกิด(เอง). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อปราโมทยแลว  ก็ไมตองทําเจตนาวา  "ปติ 

จงบังเกิดแกเรา".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนี้เปนธรรมดา  วา  เมื่อปราโมทยแลว 
ปติยอมเกิด(เอง). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อมีใจปติแลว  ก็ไมตองทําเจตนาวา  "กายของเรา 

จงรํางับ".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนี้เปนธรรมดา  วา  เมื่อมีใจปติแลว  กายยอม 
รํางับ(เอง). 

 
 

                                                
๑สูตรที่   ๒  นิสสายวรรคเอกาทสก.อํ .๒๔/๓๓๖/๒๐๙.พระบาลี ในที่ อื่ น(สูตรที่   ๑  อานิ สั งสวรรค  ทสก.อํ .  
๒๔/๒/๒)ตรัสเหมือนกับสูตรนี้ทุกประการ  ตางกันแตเพียงไดตรัสตอน  เบื่อหนาย  และคลายกําหนัด 
รวมเปนอันเดียวกันเทานั้น 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๒ ๘๐๖

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อกายรํางับแลว  ก็ไมตองทําเจตนาวา  "เราจง 
เสวยสุขเถิด".ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนี้เปนธรรมดา  วา  เมื่อกายรํางับแลว  ยอมได 
เสวยสุข(เอง).  

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อมีสุข  ก็ไมตองทําเจตนาวา  "จิตของเราจงตั้งมั่น 

เปนสมาธิ".ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนี้เปนธรรมดา  วา  เมื่อมีสุข  จิตยอมตั้งมั่นเปน 
สมาธิ(เอง). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อจิตตั้งมั่นเปนสมาธิแลว  ก็ไมตองทําเจตนาวา  

"เราจงรูจงเห็นตามที่เปนจริง".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนี้เปนธรรมดา  วา  เมื่อจิต 
ตั้งมั่นเปนสมาธิแลว  ยอมรู ยอมเห็นตามที่เปนจริง(เอง). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อรูอยูเห็นอยูตามที่เปนจริง  ก็ไมตองทําเจตนาวา  

"เราจงเบื่อหนาย"  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนี้เปนธรรมดา  วา  เมื่อรูอยูเห็นอยูตามที่ 
เปนจริง  ยอมเบื่อหนาย(เอง). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อเบื่อหนายแลว  ก็ไมตองทําเจตนาวา  "เราจง 

คลายกําหนัด".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนี้เปนธรรมดา  วา  เมื่อเบ่ือหนายแลว  ยอม 
คลายกําหนัด(เอง). 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อจิตคลายกําหนัดแลว  ก็ไมตองทําเจตนาวา  

"เราจงทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ".  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ขอนี้เปนธรรมดา  วา 
เมื่อคลายกําหนัดแลว  ยอมทําใหแจงซ่ึงวิมุตติญาณทัสสนะ(เอง). 
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๘๐๗วาดวยปฏิจจฯ  ที่มีลักษณะเพื่อศีลธรรม 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้แล  วิราคะ  ยอมมี วิมุตติญาณ- 
ทัสสนะ  เปนอานิสงส  ที่มุงหมาย;  นิพพิทา  ยอมมีวิราคะเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย;  
ยถาภูตญาณทัสสนะ  ยอมมีนิพพิทาเปนอานิสงสที่มุงหมาย;  สมาธิ  ยอมมียถา- 
ภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย;  สุข ยอมมีสมาธิเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย;  
ปสสัทธิ  ยอมมีสุขเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย;  ปติ ยอมมีปสสัทธิเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย;  
ปราโมทย ยอมมีปติเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย;  อวิปปฏิสาร  ยอมมีปราโมทยเปน 
อานิสงส  ที่มุงหมาย;  ศีลอันเปนกุศล  ยอมมีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส  ที่มุงหมาย. 

 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย!  ดวยอาการอยางนี้แล  ธรรมยอมไหลไปสูธรรม;  

ธรรมยอมทําธรรมใหเต็ม  เพ่ือการถึงซ่ึงฝง (คือนิพพาน)จากที่มิใชฝง(คือสังสาระ)  
ดังนี้. 

 
หมายเหตุผู รวบรวม  :  ผูศึกษาพึงสังเกตให เห็นวา  เราเพียงแตตั้ งเจตนา 

ในการกระทําใหถูกตอง  ก็พอแลว;  ไมตองตั้งเจตนาในการที่จะใหการกระทํานั้นออกผล,  
นั่นเปนส่ิงที่ไมจําเปน  แถมยังจะเปนส่ิงที่ทําใหเกิดความกระวนกระวาย  หรือเปนทุกข  โดย 
ไมจําเปนอีกดวย.คนโดยมากกระทําผิดในขอนี้  จึงทําการงานอยูดวยความทนทรมาน  หรือ 
ปวยเปนโรคทางจิต.หลักเกณฑอันนี้ใชไดทั้งในทางคดีโลกและคดีธรรม;  แมที่ สุดแตการ 
ที่เหตุใหเกิดผลในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท  ก็ยังมีลักษณะเชนนี้และโดยเด็ดขาด. 

 
แมพระพุทธองคก็ทรงสาธยายปฏิจจสมุปบาท 

(เกียรติสูงสุดของปฏิจจสมุปบาท)๑ 
 
ครั้งหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อเสด็จประทับอยูในที่หลีกเรนแหงหนึ่งแลว  ไดทรงกลาว 

ธรรมปริยายนี้  (ตามลําพังพระองค)  วา:- 
 

                                                
๑สูตรที่   ๑๐  โยคักเขมิวรรค  สฬายตนสังยุตต   สฬา.สํ .๑๘/๑๑๑/๑๖๓,สูตรที่   ๕  คหปติวรรค  อภิสมย- 
สังยุตต  นิทาน.สํ.๑๖/๘๙/๑๖๖-๘;  กลาวตามลําพังพระองคในคราวประทับหลีกเรนอยู. 
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 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๒ ๘๐๘

เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย,  ซึ่งรูปท้ังหลายดวย,  จึงเกิดจักขุวิญญาณ;  การ 
ประจวบพรอมแหงธรรม   ๓  ประการ  (จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ )  นั้นคือผัสสะ ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  เพราะ 
มีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน ;  เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ ;  เพราะ 
มีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะอาศัยซึ่งโสตะดวย,  ซึ่งเสียงทั้งหลายดวย,  จึงเกิดโสตวิญญาณ;การ 

ประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ(โสตะ+เสียง+โสตวิญญาณ)  นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะ 
ม ีผ ัส ส ะ เป น ป จ จ ัย   จ ึงม ีเวทน า ;...ฯล ฯ ...  ...ฯล ฯ ...  (ใน ก รณ ีแ ห ง โส ต ะ   ฆ าน ะ 
ชิวหา  และกายะ  ตอนที่ละเปยยาลไวเชนนี้ทุกแหง  หมายความวามีขอความเต็มดุจในกรณีแหงจักษุและกรณี 
แหงมนะทุกตัวอักษร). 

 
เพราะอาศัยซึ่งฆานะดวย, ซึ่งกลิ่นทั้งหลายดวย, จึงเกิดฆานวิญญาณ ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ (ฆานะ+กลิ่น+ฆานวิญญาณ) นั่นคือ  ผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...   

 
เพราะอาศัยซึ่งชิวหาดวย, ซึ่งรสทั้งหลายดวย, จึงเกิดชิวหาวิญญาณ ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ (ชิวหา+รส+ชิวหาวิญญาณ) นั่นคือ  ผัสสะ;  เพราะ 
มีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...   

 
เพราะอาศัยซึ่งกายะดวย, ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายดวย, จึงเกิดกายวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ (กายะ+โผฏฐัพพะ+กายวิญญาณ) นั่นคือ  ผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมี  เวทนา;  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ...   
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๘๐๙วาดวยปฏิจจฯ  ที่มีลักษณะเพื่อศีลธรรม 

เพราะอาศัยซึ่งมนะดวย,  ซึ่งธัมมารมณทั้งหลายดวย,  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  
การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (มนะ+ธัมมารมณ+มโนวิญญาณ)  นั้นคือ 
ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน;  เพราะมี  อุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ;  เพราะ 
มีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ;  เพราะมีชาติเปนปจจัย, ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขะ- 
โทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงเกิดขึ้นครบถวน  :  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

---  (ปฏิปกขนัย)  --- 
 

เพราะอาศัยซึ่งจักษุดวย,  ซึ่งรูปท้ังหลายดวย,  จึงเกิดจักขุวิญญาณ ;  
การประจวบพรอมแหง  ธรรม  ๓  ประการ  (จักษุ+รูป+จักขุวิญญาณ)  นั้นคือผัสสะ;  เพราะ 
มีผัสสะเปนปจจัย   จึงมี เวทนา ;  เพราะมี เวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา ;  เพราะ 
ความจางคลายดับไปไม เหลือแหงตัณหานั้น   นั่นแหละจึงมีความดับแหง 
อุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมีความดับ 
แหงภพ   จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั ่นแล   ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้. 

 
เพราะอาศัยซึ่งโสตะดวย,  ซึ่งเสียงทั้งหลายดวย,  จึงเกิดโสตวิญญาณ ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ(โสตะ+เสียง+โสตวิญญาณ) นั่นคือ  ผัสสะ;  
เพ ราะม ีผ ัสสะ เป นป จจ ัย   จ ึงม ีเวทนา ; ...ฯลฯ ...  ...ฯลฯ ...  (ในก รณ ีแห ง โสต ะ  
ฆานะ  ชิวหา  และกายะ  ตอนที่ละเปยยาลไวเชนนี้ทุกแหง  หมายความวามีขอความเต็มดุจในกรณีแหงจักษุ 
และกรณีแหงมนะทุกตัวอักษร). 
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เพราะอาศัยซึ่งฆานะดวย,  ซึ่งกลิ่นทั้งหลายดวย,  จึงเกิดฆานวิญญาณ;  
การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ(ฆานะ+กลิ่น+ฆานวิญญาณ) นั่นคือ  ผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา; ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 

 
เพราะอาศัยซึ่งชิวหาดวย,  ซึ่งรสทั้งหลายดวย,  จึงเกิดชิวหาวิญญาณ;  

การประจวบพรอมแหงธรรม  ๓  ประการ (ชิวหา+รส+ชิวหาวิญญาณ) นั่นคือ  ผัสสะ;  
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 

 
เพราะอาศัยซึ่งกายะดวย, ซึ่งโผฏฐัพพะทั้งหลายดวย, จึงเกิดกายวิญญาณ;  

การประจวบ  พรอมแหงธรรม  ๓  ประการ(กายะ+โผฏฐัพพะ+กายวิญญาณ)  นั่นคือ 
ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  ...ฯลฯ...  ...ฯลฯ... 

 
เพราะอาศัยซึ่งมนะดวย,  ซึ่งธัมมารมณทั้งหลายดวย,  จึงเกิดมโนวิญญาณ;  

การประจวบ  พรอมแหงธรรม  ๓  ประการ  (มนะ+ธัมมารมณ+มโนวิญญาณ)  นั่นคือ 
ผัสสะ;  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา;  เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา;  
เพราะความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหานั ้น   นั ่นแหละ   จึงมีความ 
ดับแหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะมี 
ความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล  ชรามรณะ 
โสกะปริเทวะโทมนัสอุปายาสทั้งหลาย  จึงดับสิ้น  :  ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมี  ดวยอาการอยางนี้.   

 
สมัยนั้นแล  ภิกษุองคหนึ่ง  ไดยืนแอบฟงพระผูมีพระภาคเจาอยู.พระผูมีพระภาคเจาทอด 

พระเนตรเห็นภิกษุ  ผูยืนแอบฟงนั้นแลว  ไดตรัสคํานี้กะภิกษุนั้นวา  "ดูกอนภิกษุ!  เธอไดยินธรรม- 
ปริยายนี้แลวมิใชหรือ?"  (ไดยิน  พระเจาขา!") 
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ดูกอนภิกษุ !  เธอจงรับเอาธรรมปริยายนี้ ไป ;  ดูกอนภิกษุ !  เธอจงเลา 
เรียนธรรมปริยายนี้   ;ดูกอนภิกษุ !  เธอจงทรงไว  ซึ่งธรรมปริยายนี้ ;  ดูกอนภิกษุ !  
ธรรมปริยายนี้  ประกอบดวยประโยชน,เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย",  ดังนี้  แล. 

 
หมายเหตุ ผู รวบรวม   :  เรายั งไม เคยพบเลยวา   มี สูตรใดบ าง, นอกจาก 

สูตรนี้, ที่พระพุทธองคทรงนําเอาขอความเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาสาธยายเลน  ตามลําพัง 
พระองค , เหม ือนคนสม ัยนี ้  ฮ ัม เพลงบางเพลงเล นอยู คน เด ียว .  เรื ่อ งปฏ ิจจสมปบาท 
เปนเรื่องที่ มี เกียรติ สูงสุด  ดวยเหตุผล  กลาวคือ  ถึงกับทรงนํามาสาธยายเลน  ในยามวาง 
ลําพั งพระองค   ๑;  ทรงกําชับใหภิ กษุ เล าเรียน   ๑;  ทรงบัญญั ติ วาเรื่องนี้ เปนอาทิพรหม  
จรรย   ๑;  ดังที่ปรากฏอยู ในขอความแหงสูตรนี้แลว  ;  และทรงตีคาเรื่องปฏิจจสมุปบาท 
เท าก ับพระองค เอง   โดยตรัสว า   "ผู ใดเห ็นปฏ ิจจสม ุปบาท   ผู นั ้น เห ็นธรรม   :  ผู ใด 
เห ็น ธ ร รม   ผู นั ้น เห ็น ป ฏ ิจ จ สม ุป บ าท "  (มห าห ัต ถ ิป โท ป ม ส ูต ร   ๑๒/๓๕๙/๓๔๖)  
ซึ่งเทียบกันไดกับพุทธภาษิตในขันธวารวรรค   สังยุตตนิกาย   วา   "ผู ใดเห็นธรรม   ผูนั้น 
เห ็น ต ถ า ค ต   :  ผุ ใ ด เห ็น ต ถ า ค ต   ผู นั ้น เห ็น ธ ร รม "  (๑๗/๑๔๗/๒๑๖)๑;  ด ัง นั ้น 
จึงถือวา  เรื่องปฏิจจสมุปบาท   เปนเรื่องที่มี เกียรติสูงสุด   สมแกการที่ เปนหัวใจของพุทธ- 
ศาสนา  แตกลับเปนเรื่องที่มี ผูสนใจนอยที่ สุด;  ดังนั้นจึงนําเอาขอความแหงสูตรขางบนนี้ 
มาอางไว   ในหนั งสือเลมนี้ ถึ ง   ๕  แห งด วยกัน   โดยหัวขอวา   "ทรงแนะนํ าอยางยิ่ งให 
ศ ึกษ า เรื ่อ งป ฏ ิจ จ สม ุป บ าท " และ ว า  "ปฏ ิจ จ สม ุป บ าท   ม ีเมื ่อ ม ีก า รก ระทบ 
ท า งอ า ย ต น ะ ", "ต รัส ว า   ป ฏ ิจ จ ส ม ุป บ าท   เป น เบื ้อ ง ต น แ ห งพ รห ม จ ร รย "  
"ท ร ง กํ า ช ับ ส า ว ก ให เล า เ ร ีย น ป ฏ ิจ จ ส ม ุป บ า ท ",  "แ ม พ ร ะ พ ุท ธ อ ง ค ก ็ท ร ง 
สาธยายปฏิจจสมุปบาท" 

 
เรื่องปฏิจจสมุปบาทรวมอยูในเรื่อง 

ที่พุทธบริษัทควรทําสังคีติ๑ 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย!  ธรรมสองอยาง  อันพระผูมีพระภาคเจา  ผู รู 

ผูเห็น  ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ไดตรัสไวดีแลว  มีอยู;  อันพุทธบริษัททั้งหลาย   
 
 

                                                
๑สังคีติสูตร  ปา.ที.  ๑๑/๒๒๖/๒๒๗,  ภาสิตของพระสารีบุตร  ซึ่งอางถึงพระพุทธภาสิตอีกตอหนึ่ง, 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ  –  หมวดที่  ๑๒ ๘๑๒

(ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา) ทั้งปวงนั่นเทียว  พึงทําสังคีติ  (คือสอบสวน  จนเปนที่เขาใจ 
ตรงกันทุกคน  แลวชวยกันสาธยาย  เพื่อทรงจําไวอยางมั่นคง)ในธรรมสองอยางนั้น,  
ไมพึ งวิวาทกันในธรรมสองอยางนั้น ,โดยประการที่พรหมจรรย (ศาสนา)นี้   จะพึง 
มั่นคง  ตั้งอยูนาน.ขอน้ันจะพึงเปนไป เพ่ือหิตสุข  แกมหาชนเปนอันมาก  เพ่ือ 
อนุเคราะหโลก  เพ่ือประโยชนหิตสุข  แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.  ธรรมสอง 
อยางนั้นเลาคืออะไร?  ธรรมสองอยางนั้นคือ  :- 
 

อายตนกุสลตา  -ความเปนผูฉลาดในอายตนะ  ๑ 

ปฏิจจสมุปบาทกุสลตา  -ความเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท  ๑ 
 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้ งหลาย!  เหลานี้ แลคือธรรมสองอยาง  อันพระผูมี 

พระภาคเจา  ผู รู  ผู เห็น   ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ไดต รัสไวดีแลว ;  อันพุทธ 
บริษัททั้งหลาย  (ภิกษุ  ภิกษุณี   อุบาสก  อุบาสิกา)  ทั้งปวงนั่นเทียว  พึงทําสังคีติ  (คือ 
สอบสวน  จนเปนที่ เขาใจตรงกันทุกคน  แลวชวยกันสาธยาย  เพื่อทรงจําไวอยาง 
มั่นคง)  ในธรรมสองอยางนั้น, ไมพึงวิวาทกันในธรรมสองอยางนั้น,  โดยประการที่ 
พรหมจรรย  (ศาสนา)นี้  จะพึงมั่นคง  ตั้งอยูนาน .  ขอน้ันจะพึงเปนไปเพ่ือหิตสุข   
แกมหาชนเปนอันมาก  เพ่ืออนุเคราะหโลก  เพ่ือประโยชนหิตสุข  แกเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย,  ดังนี้  แล. 

 
(อตฺถิ  โข  อาวุโส  เตน  ภควตา  ขานตา  ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺ เธน 

เทฺว  ธมฺมา  สมฺมทกฺขาตา  ตตฺถ  สพฺเพเหว  สงฺคายิตพฺพํ  น  วิวทิตพฺพํ  ยถยิทํ  พฺรหฺมจริยํ  
อทฺธนิยํ  อสฺส  จิรฏติกํ  ตทสฺส  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  หิตาย 
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สุขาย  เทวมนุสฺสานํ.  กตเม  เทฺว  ธมฺมา?  ...อายตนกุสลตา  จ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา  จ  
....อิเม  โข  อาวุโส  เตน  ภควตา  ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  เทฺว  ธมฺมา  
สมฺมทกฺขาตา  ตตฺถ  สพฺเพเหว  สงฺคายิตพฺพํ  น  วิวทิตพฺพํ  ยถยิทํ  พฺรหฺมจริย  อทฺธนิยํ  อสฺส  
จริฏติกํ  ตทสฺส  พหุชนหิตาย  โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสานนฺติ). 

 
หมายเหตุ ผู รวบรวม  : ผู ศึ กษ าพึ งสั งเกตจน เข าใจได อย างชัด เจน   วา 

ความฉลาดในอายตนะ   ก็คือ  ฉลาดในสิ่งที่ เปนที่ตั้ งของปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง;  และเมื่อ 
ฉลาดในการควบคุมอายตนะแลว  ก็สามารถคุมการเกิดแหงกระแสของปฏิจจสมุปบาท ;  
นับวาเนื่องกันอยางที่จะแยกกันไมได ,  และเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาในแงของการ 
ปฏิบัติโดยแท. 

 
 
 
 

บทสรุป  จบ 
 

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
จบ www.buddhadasa.info
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ในหนังสือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 

(เรียงลําดับตามหลักอักษรไทย) 
(จํานวน  ๒,๕๗๖  คํา) 

----------- 

ก 
กฎสูงสุดของธรรมชาติ  ๔๓ 
กฎแหงธรรมฐิติ-ธรรมนิยาม  ๔๓ 
กฎอิทัปปจจยตา ๓ 
กพฬีการาหาร  ๖๕/๓๖๓ 
กรณีของกาย  ๖๔ 
กรณีที่อวิชชาเปนสิ่งที่ละเสียได  ๑๖๕ 
กรรมกึ่งกรรม  ๖๙๗ 
กรรมเกาก็เปนอันสิ้นสุดไป  ๒๐๗ 
กรรมเกา  (กาย) นี้  ๖๔ 
กรรมเกิดและดับในอัตตภาพนี้  ๒๗๗ 
กรรมดวยกายดวยวาจาดวยใจ  ๒๗๖ 
กรรมเต็มกรรม  ๖๙๗ 
กรรมเปนเครื่องรึงรัดเหมือนลิ่มสลัก  ๑๓๗ 
กรรมใหมก็เปนอันไมกระทํา  ๒๐๗ 
กรรมใหผลในอัตตภาพที่กระทํากรรม  ๑๓๑ 
กรรมอันกระทําแลวดวยโทสะ  ๑๓๒ 
กรรมอันกระทําแลวดวยโมหะ  ๑๓๒ 
กรรมอันกระทําแลวดวยโลภะ  ๑๓๒ 
กรรมอันกระทําแลวดวยอโทสะ  ๑๓๔ 
กรรมอันกระทําแลวดวยอโมหะ  ๑๓๔ 

๘๑๕ 

กรรมอันกระทําแลวดวยอโลภะ    ๑๓๔ 
กรรมอันมีกามธาตุเปนวิบาก  ๗๙๑ 
กรรมอันมีรูปธาตุเปนวิบาก  ๗๙๑ 
กรรมอันมีอรูปธาตุเปนวิบาก  ๗๙๑ 
กระทําในใจโดยแยบคายเปนอยางดี- 
               -ซึ่งปฏิจจสมุปบาท  ๓๘๒ 
กระทําโยนิโสมนสิการซึ่งจักษุ  ๖๕๓ 
กระทําใหแจงซึ่งนิพพาน  ๔๘๔ 
กระทําใหแจงซึ่งบรมสัจจดวยกาย  ๖๕๒ 
กระทําใหแจงซึ่งปรมัตถสัจจะดวย- 
                        -(นาม)  กาย  ๖๓๗ 
กระแสปฏิจจสมุปบาท  ๖๔ 
กระแสแหงการปรุงแตงของปจจัยที่ –  
                       - ทยอยกันไป  ๔๒๗ 
กระแส  (แหงนิพพาน)  ๕๓๘ 
กลหวิวาทนิโรธ  ๕๙๕ 
กลองปณวะเสียงแข็ง  ๓๖๗ 
กลัวตอการรุมลอมซักถาม  ๗๔๔ 
กลัวตออมุสาวาท  ๗๔๓ 
กลัวตออุปาทาน  ๗๔๔ 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๑๖

กลาวตรงตามที่เรากลาว     ๑๕๙ 
กลาวแตสิ่งที่พวกเธอรูเองเห็นเอง- 
                               -รูสึกเอง  ๔๓๑ 
กลาวอยางที่ทานกลาวเพราะความ- 
     -เคารพในพระพระศาสดา  ๔๓๐ 
กอนแตนี้อวิชชามิไดมี  ๖๒๒ 
ก็ยังเปนอารมณเพื่อการตั้งอยูแหง- 
                            -วิญญาณ  ๑๖๖ 
ก็เวทนา(โดยละเอียด)เปนอยางไรเลา?  
                                               ๓๓๙  
กัมมนิโรธ ๒๗๗ 
กัมมาสทัมมนิคมแควนกุรุ  ๑๕/๓๑ 
กามของคนเรา ๒๗๑ 
กามคุณทั้งหลาย  ๕  ประการ  ๗๖๓ 
“กามคุณ”  (หาเรียกวากามไม)  ๒๗๑ 
กามคุณ  ๕  ประการ  ๒๗๑ 
กามฉันทะ  (ความพอใจในกาม)  ๕๘๗ 
กามธาตุ (ธาตุเปนที่ตั้งแหงความรูสึก- 
                            -ทางกาม)  ๕๘๗ 
กามปริเยสนา(การแสวงหากาม)  ๕๘๘ 
กามปริฬาหะ  (ความเรารอนเพื่อกาม)  ๕๘๘ 
กามภพ  ๒๗/๘๗ 
กามวิตก  ๑๔๒ 
กามวิตก  (ความครุนคิดในกาม)  ๔๘๗ 
กามสังสัปปะ  (ความตริตรึกในกาม)  ๕๘๗ 
กามสัญญา  (ความหมายมั่นในกาม)  ๕๘๗ 
กามุปาทาน ๒๗/๘๗/๑๘๓/๓๔๗ 
 

กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไดรับ- 
                           -การรักษา  ๕๘๐ 
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบูดเนา  ๕๘๐ 
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปยกแฉะ  ๕๘๐ 
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันไมได- 
                       -รับการรักษา  ๕๗๙ 
กายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขา- 
  -เปนธรรมบริสุทธิ์มาแลวแตเดิม  ๓๓๖ 

กาย  (กายทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา)  
๑๖๐ 

กายของตถาคตมีตัณหาเครื่องนําไปสูภพ- 
        -ถูกตัดขาดแลวยังตั้งอยู  ๗๓๑ 
กายจิตของผูมีใจปติยอมสงบรํางับ  ๒๘๑ 
กายนี้ไมใชของใคร  ๖๔ 
กายนี้ไมใชของเธอทั้งหลาย  ๖๔ 
กายเปนเพียงกระแสปฏิจจสมุปบาท  ๖๔ 
กายยอมรํางับ  (เอง) ๘๐๕ 
กายรํางับแลวยอมรูสึกเปนสุข  ๒๗๙ 
กายสมารัมภะ  ๒๐๓ 
กายสังขาร  ๒๘/๙๐ 
กายสังขาร  (อํานาจที่ใหเกิดการเปนไป- 

-ทางกาย)  ๑๖๐ 
“กาย  (หมูแหงธรรมชาติ)ทั้งหลาย  ๗หมู- 
-  เหลานี้ไมมีใครทํา  ฯลฯ”  ๖๙๖ 
กายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้งสี่   

๓๘/๓๘๒ 
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ปทานุกรม ๘๑๗

การกระทําใหบริบูรณในศีล  ๑๘๔ 
กายกระทําอันติดตอ  ๒๕๓ 
การกระทําอันเลว  ๔๘๗ 
การกระทําอันเลิศ  ๔๘๗ 
การกลาวคําหยาบวา  “มึง  !  มึง  !..”  ๕๙๐/๗๘๒ 
การกลาวถึงปฏิจจสมุปบาททุกอาการ- 
                             -อยูในตัว  ๔๒๒ 
การกอข้ึนแหงทุกข   ๙๖ 
การกาวลงสูครรภของสัตวผูเกิดในครรภ 

๑๔๙ 
การกาวลงแหงนามรูป   ๑๖๖/๕๖๙ 
การกาวลงแหงอินทรีย  ๑๖๔ 
การกาวลวงเสียซึ่งโสกะปริเทวะ  ๔๘๔ 
การกําจัดอุปสรรคขณะเจริญสติปฏฐาน  

๒๗๘ 
การเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทโดยตรง  

๒๑๓ 
การเกิดขึ้นแหงรูปสัญญา ๒๒๓ 
การเกิดขึ้นแหงจักษุ  ๒๒๐ 
การเกิดขึ้นแหงไตรทวาร  ๑๕๘ 
การเกิดขึ้นแหงทุกข  ๒๒๐ 
การเกิดขึ้นแหงธรรมจักษุ  ๔๒๓ 
การเกิดขึ้นแหงนามรูป  ๓๔๑ 
การเกิดขึ้นแหงปฐวีธาตุ  ๒๒๕ 
การเกิดขึ้นแหงผัสสะ  ๓๓๙ 
การเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป  ๗๙๓ 
การเกิดขึ้นแหงรูป  ๑๒๘/๒๒๑/๓๓๘ 
การเกิดขึ้นแหงรูปขันธ  ๒๒๖ 

การเกิดขึ้นแหงรูปตัณหา  ๒๒๕ 
การเกิดขึ้นแหงรูปสัญเจตนา  ๒๒๔ 
การเกิดขึ้นแหงโลก  ๑๗๓/๑๗๕ 
การเกิดขึ้นแหงวิชชา  ๑๖๕/๑๘๗ 
การเกิดขึ้นแหงวิญญาณ  ๓๔๑ 
การเกิดขึ้นแหงเวทนา ๑๒๘ 
การเกิดขึ้นแหงสังขาร  ๓๔๐ 
การเกิดขึ้นแหงสัญญา  ๑๒๘/๓๔๐ 
การเกิดขึ้นแหงอวิชชา  ๑๕๘ 
การเกิดขึ้นแหงอาหาร ๓๓๘ 
การเกิดดับแหงกิเลสและความทุกข  ๑๘๓ 
การเกิดในภพใหมในกระแสแหง- 
                   -ปฏิจจสมุปบาท  ๗๙๓ 
การเกิดสังขาร  ๔  ประเภท  ๑๙๒ 
การเกิดแหงกระแสปฏิจจสมุปบาทที่เกิด- 
           -  ขึ้นในใจคนทุกคราว  ๑๗๓ 
การเกิดแหงโลก  ๒๑๖ 
การแกไขอุปสรรคแหงการเจริญ- 
                         - สติปฏฐาน  ๒๗๙ 
การขอทาน  ๑๔๑ 
การขาดที่อิงอาศัยสําหรับวิมุตติญาณ- 
                          -  ทัสสนะ ๖๔๖ 
การขาดแหงอินทรียคือชีวิต  ๒๖/๘๖ 
การขึ้นลงของน้ําทะเล  ๔๑ 
การเขาไปนั่งใกล  (ปยิรุปาสนา)  ๖๔๒ 
การเขาไปสงบระงับแหงโรค  ๒๒๑ 
การเขาไปหา  (อุปสงฺกมน)  ๖๔๒ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๑๘

“การคบสัปบุรุษ”  ๖๒๙ 
การครอบงําซึ่งอุปาทานทั้งปวง  ๓๔๙ 
การควบคุมกาเกิดปฏิจจสมุปบาท  ๔๑๐ 
การควบคุมผัสสายตนะ  ๔๑๐ 
การควบคุมเวทนา  ๒๗๘ 
การคํานวณเทียวสวนแหงความตองการ- 

-ของกิเลสกับความเปนอยูของมนุษย  
๕๘๒ 

การคิดคนปฏิจจสมุปบาทกอนการตรัสรู 
๔๖๙ 

การคิดคนปฏิจจสมุปบาทของ- 
-พระพุทธเจาในอดีต  ๔๗๔ 

การคิดคนปฏิจจสมุปบาทอยูอยาง- 
-  ขะมักเขมน  ๒๖๕ 

การเคลื่อนและการบังเกิด  (จุติอุปปาตะ)  
๑๖๘ 

การใครครวญชนิดที่จิตจะไมแลนไป- 
-ขางนอกและไมสยบอยูในภายใน  ๓๐๕ 

การใครครวญซึ่งธรรมนั้นดวยปญญา  ๒๘๐ 
การเงี่ยลงซึ่งโสตะ  (โสตาวธาน)  ๖๔๑ 
การจับและการวางปรากฏ  ๑๕๖ 
การใชศัสตราวุธติดตอกันไมหยุดหยอน- 

-ตลอดเวลา  ๗  วัน  ๕๘๔ 
การดับของนันทิในเวทนาทั้งหลาย  ๓๗๐ 
การดับปปญจสัญญาสังขา  ๖๑๒ 
การดับไมเหลือแหงรูปสัญญา  ๒๒๔ 
การดับไมเหลือแหงจักษุ  ๒๒๑ 
การดับไมเหลือแหงปฐวีธาตุ  ๒๒๕ 

การดับไมเหลือแหงรูป  ๒๒๑ 
การดับไมเหลือแหงรูปขันธ  ๒๒๖ 
การดับไมเหลือแหงรูปตัณหา  ๒๒๕ 
การดับไมเหลือแหงรูปสัญเจตนา  ๒๒๔ 
การดับลงแหงทุกข  ๙๘ 
การดับลงแหงโลก  ๑๗๖/๑๗๗ 
การดับแหงกระแสปฏิจจสมุปบาท  ๑๗๕ 
การดับแหงปฏิจจสมุปบาท  ๒๒๗ 
การดับแหงภพคือนิพพาน  ๒๘๔ 
การดับแหงโลก  ๒๒๗ 
การดับแหงโลกที่ดับลงในใจคน  ๑๗๕ 
การดับอุปาทานสี่  ๖๕๖ 
การไดเฉพาะซึ่งธรรมจักษุ  ๔๓๖ 
“การไดฟงพระสัทธรรม”  ๖๒๙ 
การได  (ลาโภ)  ๕๘๙ 
การไดอารมณหก  ๕๘๕ 
การตริตรึกไปตามอาการ  ๒๘๒ 
การตั้งจิตในนิมิตอยางใดอยางหนึ่ง- 

- ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส  ๒๗๙ 
การตายที่ไมงดงาม  ๕๘๐ 
การถึงความตั้งอยูไมไดแหงชราและมรณะ  

๒๒๑ 
การถึงซึ่งฝง (คือนิพพาน)  จากที่มิใชฝง- 

-  (คือสังสาระ)  ๘๐๗ 
การถึงซึ่งอันตั้งอยูไมไดแหงทุกข  ๙๘ 
การถึงทับจับฉวยวา  “เรามีอยู”  ๑๖๔ 
การถึงพรอมดวยทัสสนทิฏฐิ  ๔๓๕ 
การถึงอมตภาวะอันไมมีการแบงแยก  ๓๓๗ 
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ปทานุกรม ๘๑๙

การทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  ๕ 
การทรงไวซึ่งธรรม  (ธมฺมธารณา)  ๖๔๑ 
การทะเลาะวิวาทมีขึ้นมาจากสิ่งเปนที่รัก  

๕๙๕ 
การทําความเพียรในที่สงัด  ๒๘๖ 
การทําความสิ้นสุดแหงกรรม  ๒๗๘ 
การทําในใจโดยแยบคายเปนอยางดี- 

-ซึ่งปฏิจจสมุปบาท  ๕๔๑ 
การที่กําลังดําเนินอยูในอริยอัฏฐังคิกมรรค 

๒๖๕ 
การที่สัตวได  ซึ่งอายตนะทั้งหลาย  ๒๗/๘๖ 
การทูลถามถึงการปรินิพพานในปจจุบัน  ๒๐ 
การนําจิตเฉพาะตออารมณ  ๒๗๙ 
การนําออกเสียไดซึ่งความกําหนัด  ๓๓๘ 
การบรรลุคุณวิเศษของอริยสาวกซึ่งเปน- 
-บุคคลผูถึงพรอมดวย (สัมมา)  ทิฏฐิ  ๕๔๓ 
การบรรลุคุณวิเศษแหงสมณพราหมณ- 

-และปริพาชกผูเปนเดียรถียเหลาอื่น  ๕๔๓ 
การบรรลุซึ่งญายธรรม  ๔๘๔ 
การบรรลุถึงฐานะที่ไดพยายาม- 

- เพื่อจะบรรลุ  ๑๕๓ 
การบรรลุธรรมอันเลิศ  ๔๘๗ 
การบรรลุนิพพานอันเทียบกันไดกับ- 

-ไกวัลยหรือปรมาตมัน  ๔๕๒ 
การบรรลุอรหัตตผลในทิฏฐธรรม  ๕๕๐ 
การบริโภคที่มีผลใหญมีอานิสงสใหญ- 

-แกชนทั้งหลาย  ๔๘๘ 
 

การบังเกิดในภพ  ๓๓๓ 
การบังเกิดในภพใหมตอไป  ๓๒๘/๓๒๙ 
การบัญญัติซึ่งผัสสะ  ๖๐๓ 
การบัญญัติซึ่งวิตก  ๖๐๓ 
การบัญญัติซึ่งเวทนา  ๖๐๓ 
การบัญญัติซึ่งสัญญา  ๖๐๓ 
การบัญญัติซึ่งหมูแหงนาม  ๗๘๘ 
การบัญญัติซึ่งหมูแหงนามดวยซึ่งหมู- 

-  แหงรูปดวย  ๗๘๘ 
การบัญญัติซึ่งหมูแหงรูป  ๗๘๘ 
การบัญญัติวาอดีตหรืออนาคตก็เปนอัน- 

-  ยกเลิกเพิกถอนไป   ๔๒๘ 
การปฏิบัติชอบโดยไตรทวาร  ๕๘๘ 
การปฏิบัติธรรมโดยสมควรแกธรรม  ๒๖๙ 
การปฏิบัติผิดโดยไตรทวาร  ๕๘๗ 
การปฏิบัติเพื่อการดับปฏิจจสมุปบาท  ๒๖๖ 
การประจวบพรอมแหงธรรม   ๓  ประการ- 

-  คือผัสสะ  ๑๗๓/๒๓๙ 
การประจวบพรอมแหงปจจัย  ๑๔๙ 
การประพฤติซึ่งวัตตโกตูหลมงคลทั้งหลาย  

๔๓๐ 
การปรินิพพานเฉพาะตน  ๖๕๔ 
การปรากฎแหงจักษุคือการปรากฎ- 

- แหงชราและมรณะ ๒๒๑ 
การปดกั้นทางเกิดแหงปฏิจจสมุปบาท ๒๙๔ 
การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  ๓๐๖ 
การพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยางถูกวิธี 

๔๔๔ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๒๐

การพิจารณาปจจัยในภายใน  ๓๐๖ 
การพิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม- 

-(ดุลนา)  ๖๓๙ 
การฟงซึ่งธรรม  (ธมฺมสฺสวน)  ๖๔๑ 
การฟงตามๆ   กันมาเสีย  ๒๘๒ 
การมาการไป  (อาคติคติ)  ๑๖๘ 
การมีผลแหงวิชชาและวิมุตติ- 

- เปนเครื่องสนุกสนานชอบใจ  ๖๓๑ 
การไมควบคุมการเกิดแหง- 

-ปฏิจจสมุปบาท  ๓๙๐ 
การไมควบคุมผัสสายตนะ  ๓๙๐ 
การไมทําใหประจักษ (อฺปปจฺจกฺขกมฺม)

๗๑๘ 
การไมสามารถกาวลง- 

-ปฏิจจสมุปปนนธรรม  ๓๗๘ 
การยึดซึ่งขันธทั้งหา  ๓๘๓ 
การรวมหมูกันแหงอุปาทานขันธทั้งหา  

๒๐๙ 
การรูซัดซึ่งอาการทุกอาการของ- 

-ปฏิจจสมุปบาท๙๓ 
การรูตามซึ่งสัจจธรรม  ๖๓๖ 
การรูเทาทันเวทนาในปฏิจจสมุปบาท  

๓๓๕ 
การรูปฏิจจสมุปบาท  ๓๖๒ 
การรูปฏิจจสมุปบาทไปตามลําดับ- 

-พรอมกันไปในตัว  ๒๖๕ 
การรูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม  ๔๓๕ 
การรูหรือไมรูปฏิจจสมุปบาท  ๓๙๓ 

การละผัสสายตนะได  ๕๑๐ 
การละเสียซึ่งสัญญา  ๒๗๘ 
การละเสียไดซึ่งความกําหนัด  ๓๓๘ 
การละอุปาทานขอท่ี  ๔  ๑๘๗ 

การละอุปาทานละไดดวยการละอวิชชา 
๑๘๘ 

การศึกษาเพื่อใหรูในชรามรณะ ๒๔๖ 
การสงเคราะหในรูปูปาทานขันธ  ๒๐๘ 

การสงเคราะหในวิญญาณูปาทานขันธ  
๒๐๘ 

การสงเคราะหในเวทนูปทานขันธ  ๒๐๘ 
การสงเคราะหในสังขารูปาทานขันธ  ๒๐๘ 
การสงเคราะหในสัญ ูปาทานขันธ ๒๐๘ 
การสนทนาของพระมหาสาวก  ๕๑๔ 
การสมควรแทที่กุลบุตรผูบวชแลว- 

-ดวยสัทธาจะปรารภความเพียร  ๔๘๖ 
การสมควรเพื่อจะเรียกภิกษุนั้น- 

-วา   “ภิกษุธรรมกถึก”  ๕๙ 
การสัมผัสดวยการกระทบ  (ปฏิฆสมฺผสฺโส)

๗๘๘ 
การสัมผัสดวยการเรียกชื่อ- 

-(อธิวจนสมผสโส)  ๗๘๘ 
การสําคัญเห็น  ๑๖๔ 
การสําคัญเห็นซึ่งตนในรูป  ๑๙๔ 
การสําคัญเห็นซึ่งตนวามีรูป  ๑๙๓ 

การสําคัญเห็นซึ่งรูปโดยความเปนตน  
๑๙๒ 

การสําคัญเห็นซึ่งรูปในตน  ๑๙๓ 
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การสําคัญเห็นอันเปนสังขาร  ๑๙๒ 
“การสํารรวมอินทรีย”  ๖๒๙ 
การสํารอกไมเหลือแหงอวิชชา- 

-ของอริยสาวก  ๑๖๕ 
การสํารอกเสียไดหมดซึ่งอวิชชา๑๘๗ 
การสิ้นกรรม  ๒๐๒ 
การสิ้นกรรมที่ถาวร  ๒๐๗ 
การสิ้นกรรมที่แทจริง  ๒๐๖ 
การสิ้นกรรมไปคราวหนึ่ง  ๒๐๖ 
การเสพคบการทําใหเจริญการกระทํา- 

-ใหมากซึ่งธรรมทั้งหลาย  ๖๓๘ 
การแสดงความงามเบื้องปลาย  ๔๙๒ 
การแสดงชางแกคนตาบอดแตกําเนิด  ๗๗๑ 
การแสดงธรรมเนื่องดวยปฏิจจสมุปบาท  

๔๘๘ 
การแสดงธรรมมีความงามทามกลาง  ๔๙๑ 

การแสดงธรรมมีความงามเบื้องตน  ๔๙๑ 
การแสดงอวิชชาดวยโวหาร- 

-วา   “เราถูกจิตคดโกงหลอกลวง”  ๔๒๔ 
การแสวงหาครู  ๒๔๕ 
การแสวงหา  (ปริเยสนา)  ๕๘๙ 
การหยั่งลงสูความผูกพันดวยสังโยชน- 

-และอภินิเวส  ๓๘๘ 
การหยั่งลงแหงนามรูป 

๑๓๘/๓๒๘/๓๒๙/๓๓๓ 
การหยั่งลงแหงวิญญาณเกิดมี  ๑๗๐ 
การหยั่งลงแหงวิญญาณไมมี  ๑๗๑ 
การหลีกเรน  ๒๕๘ 

การหลีกเรนเปนเวลากึ่งเดือน   ๑๕๒ 
การหวงกั้น (อารกฺโข)  ๕๙๐ 
การเห็นความฉิบหายความเจริญ- 

-กันที่วัตถุธรรม  ๕๙๕ 
การเห็นชอบตามที่เปนจริงเกี่ยวกับ- 

-อุปาทานขันธหา  ๒๘๗ 
การเห็นตถาคตในรูปแหงธรรมหรือ- 

-ธรรมกาย  ๔๓ 
การเห็นธรรม  ๔๒ 
การเห็นธรรมทั้งปวงวาไมควรยืดมั่น  ๒๘๙ 

การเห็นปฏิจจสมุปบาท  ๔๒ 
การเห็นวามันเขากันไดกับทิฎฐิของตน  

๒๘๒ 
การเห็นอนิจจัง ๒๙๑ 
การอยูดวยความประมาท  ๖๐๐ 
การอยูหางไกลออกไปจาธรรมวินัยนี้  

๕๐๙ 
การอยูอยางมี “คนเดียว”  ๕๙๘ 
การอยูอยางมี  “เพื่อนสอง”  ๕๙๗ 
กาลกิริยาที่ไมงดงาม  ๕๘๐ 
กาลใดอวิชชาเปนสิ่งที่ละไดแลว  ๑๘๗ 
กาลยืดยาวนานฝายอดีต  ๓๐๙ 
กาลยืดยาวนานฝายอนาคต  ๓๑๐ 
กาลอันเปนปจจุบันบัดนี้  ๓๑๐ 
กําหนดรูใจของสัตวอื่น  ๓๖๕ 
กําหนดรูซึ่งธรรมอันบุคคลพึงกําหนดรู  

๓๓๖ 
กําหนัดในจักษุ  ๒๑๓ 
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๘๒๒

กําหนัดในจักขุสัมผัส๒๑๓ 
กําหนัดในจักขุวิญญาณ  ๒๑๓ 
กําหนัดในรูป  ๒๑๓ 
กําหนัดในเวทนาเกิดเพราะจักขุสัมผัส   ๒๑๓ 
กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว  ๔๐/๑๔๔ 
การในปฏิจจสมุปบาท  ๔๔๑ 
กิเลสที่เปนเหตุใหสะดุงคืออุปทานขอท่ี ๔  

๑๘๗ 
กิเลสร่ัวรด  ๕๘๐ 
กุมารเห็นรูปดวยตา  ๑๕๑ 
กุศลกรรมบถหายไปไมมีรองรอย  ๕๘๔ 
เกพลีผูจบกิจอันบุคคลพึงกระทํา 

๓๓๙/๓๔๒ 
เกพลีอยูจบกิจแหงพรหมจรรย   

๓๓๗/๓๔๒/๔๕๑ 
เกิดกายวิญญาณ  ๑๗๔/๑๙๐ 
เกิดขึ้นโดยตนเอง ๑๖๐/๑๖๑/๑๖๒ 
เกิดขึ้นโดยไมรูสึกตัวอยู  ๑๖๑/๑๖๒ 
เกิดขึ้นโดยรูสึกตัวอยู   ๑๖๑/๑๖๒ 
เกิดขึ้นโดยอาศัยการกระตุนจากผูอื่น   

๑๖๑/๑๖๒ 
เกิดฆานวิญญาณ  ๑๗๔/๑๘๙ 
เกิดจักขุวิญญาณ  ๑๗๓/๑๘๘ 
เกิดชิวหาวิญญาณ  ๑๗๔/๑๙๐ 
เกิดมโนวิญญาณ  ๑๗๕/๑๙๐ 
เกิดสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะ- 

-ครบถวนอยูในสัมผัส  ๑๙๕ 

เกิดโสตวิญญาณ  ๑๗๔/๑๘๙ 
ข 

ขโมยธรรม  ๓๖๗ 
ของเกิดรวมแหงสมันนาหารจิต  ๒๐๘/๒๑๑ 
ของไมเที่ยง  ๒๙ 
ของไมเที่ยงเปนทุกขมิใชตัวตน- 

-เสียบแทงนากลัว  ๓๑๔ 
ของเย็นในอัตตภาพนี้  ๒๐๕ 
ของลึกเกินประมาณ๕๒ 
ของเลนสําหรับทารก๑๕๐ 
ขอบเขตแหงอิทัปปจจยตา  ๔๒๒ 
ขอความเกี่ยวกับการคิดคนปฏิจจ- 

-  สมุปบาทของพระพุทธเจาวิปสสี ๔๗๙ 
ขอความที่พระองคตรัสเกี่ยวกับพวก- 

-สัสสตวาท  ๗๔๖ 
ขอเท็จจริงอันมีความสําคัญอยางยิ่ง  ๑๐๑ 
ขอน้ันจักเปนความเหนื่อยเปลาแกเรา ๕๔ 
ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงความดับ- 
-ไมเหลือแหงธรรมอันเปนปจจัย ๕๓๗ 
ขอปฏิบัติเครื่องทําสัตวใหลุถึงซึ่งธรรม- 
-อันสมควรแกความดับไมเหลือแหง- 

-ชรามรณะ  ๔๔๕ 
ขอปฏิบัติเครื่องยังสัตวใหถึงซึ่งความ- 

-สมควรแกการดับไมเหลือแหง- 
-ปปญจสัญญาสังขา ๖๑๔ 

ขันธอันมีอาการอันจะพึงเห็นผิด- 
-ถึง๔อาการ ๑๙๕ 
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ขายเครื่องคลุมสัตว ๑๐๑ 
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เขต(ที่เกิดที่งอบแหงสุขและทุกข- 
-ในภายใน)๑๖๓ 

เขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใด- 
-สิ่งนั้นก็เปนภัย๘๐๓ 

เขายอมเกิดความรูสึกตออารมณตางกัน- 
-ไปตามทิฏฐิของเขา๗๒๙ 

 
ค 

คนตั้งอยูในฝายแหงปุถุชน  ๖๔๔ 
คนธรรพแหงพวกคนธรรพทั้งหลาย๗๘๐ 
คนนอกวง  :  ตั้งอยูในฝายแหงปุถุชน  

๖๔๔ 
คนพาลกับบัณฑิตตางกัน  ๓๙๑ 
คนรับใช  ๑๓๗ 
คบสัตบุรุษ  ๒๖๘ 
คลองแหงการบัญญัติ  (ป ฺตฺติ)  ๗๙๐ 
คลองแหงการพูดจา  (นิรุตฺติ)  ๗๙๐ 
คลองแหงการเรียก  (อธิวจน)  ๗๙๐ 
คลองแหงสัสสตะ (ทิฏฐิที่ถือวาเที่ยง) ๖๖๙ 
คลองแหงอุจเฉทะ  (ทิฏฐิที่ถือวาขาดสูญ)

๖๖๙ 
คลายกําหนัดยอมหลุดพน  ๑๔๔ 
คลายกําหนัด(เอง)  ๘๐๖ 
ความกระวนกระวาย  (ทรถ)  ทางกาย 

๒๑๓/๓๓๕ 
ความกระวนกระวายทางจิต  ๒๑๔/๓๓๕ 
ความกอข้ึนแหงโลก  ๒๑๖ 
 

ความกําหนัดดวยความพอใจ (ฉนฺทราโค)
๕๙๐ 

ความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึก 
๒๗๑ 

ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกข 
๖/๗๑/๑๖๖ 

ความเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมเปนบาป- 
-อกุศล๗๘๓ 

ความเกิดขึ้นพรอมแหงสักกายะ๔๙๑ 
“ความเกิดขึ้นแหงทุกขมีไดเพราะ- 

-ความเกิดขึ้นแหงนันทิ”๕๗๔ 
ความเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป  ๑๖๙/๑๗๐ 
ความเกิดขึ้นแหงรูปเวทนาสัญญาสังขาร- 

-วิญญาณ  ๒๖๐ 
ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ๑๒๙ 
ความเกิดขึ้นแหงสังขาร  ๑๒๙ 
ความเกิดและความดับของโลก๕๓๐ 
ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย  ๒๖/๘๖ 
ความเขาไปใครครวญซึ่งอรรถะ- 

-(อตฺถุปปริกฺขา)  ๖๔๐ 
ความเขาไปสงบรํางับแหงวิญญาณ  ๕๕๔ 
ความคิดฆาเปนไอยางแรงกลาแมใน- 

-ระหวางมารดากับบุตร  ๕๘๔ 
ความคิดฆาเปนไปอยางแรงกลาเหมือน- 

-กับท่ีนายพรานมีความรูสึกตอเนื้อ- 
-  ทั้งหลาย  ๕๘๔ 

ความงามเบื้องตน-ทามกลาง-เบ้ืองปลาย 
๔๘๘ 
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ความจับอกจับใจ  (ปริคฺคโห)  ๕๙๐ 
ความจางคลายดับไปไมเหลือแหงตัณหา 

๑๗๕/๒๐๐/๒๒๗ 
ความจางคลายดับไปโดยไมเหลือ- 

-แหงผัสสายตนะ  ๖๘/๖๗๖ 
ความจางคลายดับไปโดยไมเหลือ- 

-แหงอวิชชา๖ 
ความเจริญในอริยวินัย   ๓๖๗ 
ความเจริญแหงสังขาร  ๓๓๓ 
ความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ๓๒๘/๓๒๙ 
ความฉงน (จากปริวิตก)  ๕๕๙ 
ความชอบใจ(ตามที่บุคคลบางคนกลาว  ) 

๒๘๒ 
ความเชื่อ(ตามที่ไดฟงจาก- 

-พระผูมีพระภาคเจา)   ๒๘๒ 
ความดับโดยสํารอกไมเหลือแหงอุปธิ 

๕๕๐ 
“ความดับไปไมมีเหลือของทุกขมีได- 
-เพราะความดับไปไมเหลือของนันทิ” 

๕๗๔ 
ความดับไปไมเหลือของนันทิ  ๕๗๔ 
ความดับเพราะความสํารอกไมเหลือ- 

-(แหงภพทั้งหลาย)     ๘๐๔ 
ความดับไมเหลือแหงทุกข  ๔๓/๒๒๑ 
ความดับไมเหลือแหงธรรมอันเปนปจจัย 

๕๓๗ 
ความดับไมเหลือแหงนามรูป  ๓๔๑ 
ความดับไมเหลือแหงผัสสะ  ๓๓๙ 

ความดับไมเหลือแหงรูป  ๓๓๘ 
ความดับไมเหลือแหงวิญญาณ  ๓๔๑ 
ความดับไมเหลือแหงเวทนา  ๓๓๙ 
ความดับไมเหลือแหงสังขาร ๓๔๐ 
ความดับไมเหลือแหงสัญญา  ๓๔๐ 
ความดับไมเหลือแหงอาหาร  ๓๓๘ 
ความดับไมเหลือแหงอุปธิ  ๓๐๗ 
ความดับเย็น (นิพฺพุติ)  ๗๓๕ 
ความดับลงแหงกองทุกข  ๗/๗๑/๑๗๐/๒๓๓ 
ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้น  ๑๖๗ 
ความดับแหงกรรม  ๒๗๗ 
ความดับแหงกาม  ๒๗๒ 
ความดับแหงนันทิ  ๓๖๘ 
ความดับแหงภพ  ๓๖๘ 
ความดับแหงรูป  ๑๒๙/๑๓๑ 
ความดับแหงรูปเวทนาสัญญาสังขาร- 

-วิญญาณ๒๖๒ 
ความดับแหงวิญญาณ๑๒๙/๑๓๑ 
ความดับแหงเวทนา ๑๒๙/๑๓๑ 
ความดับแหงเวทนามี  ๒๗๔ 
ความดับแหงสังขาร  ๑๒๙/๑๓๑ 
ความดับแหงสัญญา  ๑๒๙/๑๓๑ 
ความดับแหงสัญญามี  ๒๗๕ 
ความดับแหงอาหาร ๕๕๘ 
ความดํารงอยูของภูตสัตวทั้งหลาย๕๗๗ 
ความตระหนี่ (มจฺฉริยํ)  ๕๙๐ 
ความตั้งขึ้นเฉพาะแหงวิญญาณ   

๑๖๖/๑๖๗/๕๖๙ 
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ความตั้งขึ้นพรอมแหงกองทุกข  ๕๗๒ 
ความตั้งอยูไมไดแหทุกขโทมนัส  ๔๘๔ 
ความตั้งอยูแหงธรรมดา  ๓๔/๔๔ 
ความติดตาม (อนุนโย)  ๔๓ 
ความแตกตางของภาษาคนและภาษาธรรม 

๔๙๘ 
ความถึงทับจับฉวยวา   “เรามีอยู”๑๖๕ 
ความที่จักษุเปนสิ่งที่ไมเที่ยง  ๖๕๓ 
ความที่ธรรมทั้งหลายทนไดตอการ- 
-เพงพินิจ  (ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติ)  ๖๔๐ 
ความที่เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 

๓๕/๔๔ 
ความที่สิ่งนี้  ๆ เปนปจจัยแกสิ่งนี้   ๆ ๕๓ 
ความทุกขเปนสิ่งที่บุคคลกระทําเอง   ๖๖๗ 
ความทุกขเปนสิ่งที่บุคคลกระทําเองดวย- 
-และบุคคลอื่นกระทําใหดวย  ๖๖๗ 
ความทุกขเปนสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําให 

๖๖๗ 
ความทุกขเปนสิ่งที่ไมใชทําเอง- 

-หรือใครทําใหก็เกิดขึ้นได๖๖๘ 
ความทุกขอันจะพึงเกิดจากเวทนา- 

-ในภายใน ๗๖ 
ความทุกขอันเปนไปทางกาย ๒๑๔ 
ความทุกขอันเปนไปทางจิต  ๒๑๔ 
ความนําออกซึ่งฉันทราคะ (ฉนฺทราควินโย)

๔๓ 
ความนึกไปวา  “ราจักมีแลว”  ๑๐๓ 
 

ความนึกไปวา  “ราจักมีแลวดวยขันธอันนี้” 
๑๐๔ 

ความนึกไปวา  “  เราจักมีแลวอยางนั้น”  
๑๐๓ 

ความนึกไปวา  “  เราจักมีแลวอยางนั้น  - 
-ดวยขันธอันนี้”  ๑๐๔ 

ความนึกไปวา  “เราจักมีแลวอยางนี้” 
๑๐๓ 

ความนึกไปวา  “เราจักมีแลวอยางนี้- 
-ดวยขันธอันนี้” ๑๐๔ 

ความนึกไปวา  “เราจักมีแลวอยางอื่น” 
๑๐๓ 

ความนึกไปวา  “  เราจักมีแลวอยางอื่น- 
 -ดวยขันธอันนี้”  ๑๐๔ 

ความนึกไปวา  “เราเปนอยางเที่ยงแท” 
๑๐๓ 

ความนึกไปวา  “เราเปนอยางเที่ยงแท- 
-ดวยขันธอันนี้”  ๑๐๔ 

ความนึกไปวา  “เราเปนอยางนั้น”  ๑๐๓ 
ความนึกไปวา  “เราเปนอยางนั้น- 

-ดวยขันธอันนี้”๑๐๔ 
ความนึกไปวา  “เราเปนอยางนี้”  ๑๐๓ 
ความนึกไปวา  “เราเปนอยางนี้- 

-ดวยขันธอันนี้”  ๑๐๓ 
ความนึกไปวา  “เราเปนอยางไมเที่ยงแท” 

๑๐๓ 
ความนึกไปวา  “เราเปนอยางไมเที่ยงแท- 

-ดวยขันธอันนี้”๑๐๔ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๒๖

ความนึกไปวา  “เราเปนอยางอื่น”  ๑๐๓ 
ความนึกไปวา  “เราเปนอยางอื่น- 

-ดวยขันธอันนี้”๑๐๔ 
ความนึกไปวา   “เราพึงมี”  ๑๐๓ 
ความนึกไปวา  “  เราพึงมีดวยขันธอันนี้” 

๑๐๔ 
ความนึกไปวา   “เราพึงมีดวยขันธอันนี้- 

บางหรือ.”           ๑๐๔ 
ความนึกไปวา  “เราพึงมีบางหรือ”  ๑๐๓ 
ความนึกไปวา  “เราพึงมีอยางนั้น”  ๑๐๓ 
ความนึกไปวา  “เราพึงมีอยางนั้น- 

ดวยขันธอันนี้”  ๑๐๔ 
ความนึกไปวา  “เราพึงมีอยางนั้น- 

ดวยขันธอันนี้บางหรือ”๑๐๔ 
ความนึกไปวา  “เราพึงมีอยางนั้นบางหรือ” 

๑๐๓ 
ความนึกไปวา  “เราพึงมีอยางนี้”  ๑๐๓ 
ความนึกไปวา “เราพึงมีอยางนี้- 

-  ดวยขันธอันนี้”  ๑๐๔ 
ความนึกไปวา  “เราพึงมีอยางนี้- 

-ดวยขันธอันนี้บางหรือ”  ๑๐๔ 
ความนึกไปวา  “เราพึงมีอยางนี้บางหรือ”  

๑๐๓ 
ความนึกไปวา  “เราพงมีอยางอื่น”  ๑๐๓ 
ความนึกไปวา  “เราพึงมีอยางอื่น- 

-ดวยขันธอันนี้” ๑๐๔ 
ความนึกไปวา  “เราพึงมีอยางอื่น- 

-ดวยขันธอันนี้บางหรือ”  ๑๐๔ 

ความนึกไปวา  “เราพึงมีอยางอื่นบางหรือ” 
๑๐๓ 

ความนึกวา  “เรามีอยู”  ๑๐๒ 
ความนึกวา  “เรามีอยูดวยขันธอันนี้”  ๑๐๓ 
ความเนิ่นชาหรือความยากแกการดับทุกข  

๖๐๕ 
ความประมาทของอริยสาวก  ๖๔๔ 
ความปรากฎแหงสวนของวิญญาณ 

๒๐๘/๒๑๑ 
ความปราโมทยของผูมีอวิปปฎิสาร- 

-อันวิบัติแลว  ๖๔๖ 
ความปราโมทยมีปติเปนอานิสงส- 

-ที่มุงหมาย  ๖๕๐ 
ความปริวิตกวาการออกจากทุกขคือชรา- 
-มรณะนี้จักปรากฎขึ้นไดอยางไร  ๔๖๑ 
ความปริวิตกแหงใจ  ๕๕๙ 
ความปลงใจรัก  (วินิจฺฉโย) ๕๘๙ 
ความเปนกฎตายตัวแหงธรรมดา  ๓๕/๔๔ 

ความเปนที่รักท่ีพอใจกันในหมูสหธัมมิก  
๑๘๔ 

ความเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปน- 
-ภายในเกิดขึ้น  ๑๖๓ 

ความเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท  ๘๑๒ 
ความเปนผูฉลาดในอายตนะ  ๘๑๒ 

ความเปนผูมีความสงสัยนั้นเปนสังขาร  
๑๙๘ 

“ความเปนผูมีสติสัมปชัญญะ”  ๖๒๙ 
ความเปนพราหมณชั้นสูงสุด  ๑๓๘ 
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ความเปนภพ  ๖๖ 
ความเปนอยางนั้น  ๓๕/๔๔ 
ความผิดแผกแตกตางกันระหวาง- 

-อริยสาวกผูมีการสดับจากปุถุชน- 
-ผูไมมีการสดับ  ๕๒๗ 

ความผูกพันดวยสังโยชนและอภินิเวส  
๓๘๘ 

ความผูกพันในอัสสาทะของปติและสุข- 
-อันเกิดแตวิเวก  ๒๙๗ 

ความผูกพันในอารมณดวยกิเลสเปน- 
-เครื่องผูกและทิฏฐิเปนเครื่องตามเห็น 

๓๘๘ 
ความแผดเผาทางจิต  ๒๑๔/๓๓๕ 
ความแผดเผา  (สนฺตาป)  ทางกาย๒๑๔/๓๓๕ 
ความพนวิเศษในภายใน  ๗๖ 
ความพยายามยิ่งขึ้นไปของอริยสาวก  ๖๔๔ 
ความพอใจ  (ฉนฺโท)  ๔๓ 
ความเพียรในที่สงัด  ๒๘๖ 
ความเพียรแผดเผากิเลส  ๒๕๑ 
ความเพียรเพื่อกิจเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 

๔๘๕ 
ความเพียรเพื่อเขาถึงธรรมที่ยังไมได- 

-เขาถึง๔๘๗ 
ความเพียรเพื่อทําใหแจงธรรมที่ยัง- 

-ไมไดทําใหแจง  ๔๘๗ 
ความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ 

๔๘๗ 
ความเพียรเพื่อใหรูตามที่เปนจริง  ๕๘ 

ความเพลินนั้นคืออุปาทาน ๑๒๘ 
ความมีผัสสะบังหนาในขณะแหงการ- 

-กระทบของผัสสะ  ๘๐๔ 
ความมีสติเปนตัวปฏิปทาที่เกี่ยวกับ- 

-ปฏิจจสมุปบาท  ๒๕๘ 
ความมืดอันใหญหลวงทําใหสัตวตอง- 

-ทองเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร  ๕๕๒ 
ความไมกําหนดทั่วถึง  (อสลฺลกฺขณ)๗๑๘ 
ความไมเขาไปกําหนดโดยเฉพาะ- 

-(อปฺปจฺจุปลกขณ)๗๑๘ 
ความไมเขาไปกําหนด  (อนุปลกฺขณ)๗๑๘ 
ความไมตั้งอยูไดแหงทุกข  ๑๙๙ 
ความไมตั้งอยูไดแหงโลก  ๒๒๗ 
ความไมถึงพรอมเฉพาะ  (อนภิสมย)  ๗๑๗ 
ความไมแทงตลอด  (อปฺปฏิเวธ)  ๗๑๘ 
ความไมประมาท  ๒๕๖ 
ความไมเปนไปโดยประการอื่น  ๓๕/๔๔ 
ความไมผิดไปจากความเปนอยางนั้น๓๕/๔๔ 
ความไมพิจารณาโดยเจาะจง- 

-(อปฺปจฺจเวกฺขณ)๗๑๘ 
ความไมเพงพินิจอยางสม่ําเสมอ  - 

-(อสมเปกฺขณ) ๗๑๘ 
ความไมมีโรค  ๔๒๓ 
ความไมมีโรค  ๔๒๓ 
ความไมรูโดยลําดับ  (อนนุโพธ)  ๗๑๗ 
ความไมรู  (อ ฺาณ)  ๗๑๗ 
ความไมสะดุงยอมมีเพราะเหตุไมมีความ- 

-ยึดมั่นถือมั่น  ๓๐๓/๓๐๕ 
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ความไมหวาดเสียวเพราะความไมยึดมั่น 
  ๓๐๓ 

ความไมเห็น  (อทสฺสน)  ๗๑๗ 
ความยินดีความไมยินดีที่กลาวกัน- 

-อยูในโลก  ๕๙๕ 
ความยินดีและความไมยินดีมีผัสสะ- 

-เปนแดนเกิด  ๕๙๖ 
ความยึดมั่นลูบคลําอยางแรงกลา  ๖๕๕ 
ความรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง  ๓๔๖ 
ความรอบรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง  - 

-โดยชอบ  ๑๘๕ 
ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญา  ๕๕๙ 
ความรูแจงอยางยิ่งดวยปญญาเพราะการ 

-ทําในใจโดยแยบคาย  ๔๗๑ 
ความรูนี้ของอริยสาวกนั้น- 

-ชื่อวาณาณในการรูตาม  ๓๕๓ 
ความรูนี้ของอริยสาวกนั้นชื่อวา- 

-ญาณในธรรม  ๓๕๒/๓๕๔/๓๕๖ 
ความรูพิเศษกวาทุกแหงสําหรับ- 

-คําวาสังขาร  ๑๙๖ 
ความรูสึกผิดๆ  ของผูไมรู- 

-ปฏิจจสมุปบาท  ๗๒๓ 
ความรูสึก  (เวทยิตํ)  ของจิตที่ไมรู- 

-ปฏิจจสมุปบาท  ๗๒๖ 
ความเรารอนทางจิต  ๒๑๔/๓๓๕ 
ความเรารอน  (ปริฬาห)  ทางกาย  ๒๑๔/๓๓๕ 
ความเรารอนอื่นที่ใหญหลวงกวา- 

-นากลัวกวา  ๕๗ 

ความละขาดซึ่งฉันทราคะ- 
-(ฉนฺทราคปฺปหานํ)  ๔๓ 

ความละขาดซึ่งฉันทราคะ- 
-ในอุปาทานขันธ  ๒๐๙ 

ความลับแหงความเปนปฏิจจสมุปบาท 
๔๒๒ 

ความลึกของน้ําเนาสีดํา  ๕๒ 
ความลึกของปฏิจจสมุปบาท  ๕๒ 
ความเลื่อมใสในธรรม  ๑๘๔ 
ความเลื่อมใสในพระพุทธเจา- 

-อยางไมหวั่นไหว  ๖๔๔ 
ความเลื่อมใสในพระศาสดา  ๑๘๔ 
ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น- 

-ไมหวั่นไหวในพระธรรม  ๕๔๐ 
ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น- 

-ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา๕๔๐ 
ความเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่น  - 

-ไมหวั่นไหวในพระสงฆ  ๕๔๐ 
ความวิตกกังวลอันใหญหลวง  ๑๕๐ 
ความเวียนวายในวัฎฎะ  ๗๙๐ 
ความสงสัย (กังขา)  ๑๐๘/๑๑๑ 
ความสังสัย  (กงฺขา)  ในฐานะทั้งหลาย- 

-๖  ประการ  ๖๙๑ 
ความสงสัยเกี่ยวกับตนปรารภกาล- 

-อันเปนปจจุบัน  ๔๒๕/๔๒๙ 
ความสงสัยในพระสัทธรรม  ๑๙๘ 
ความสงสัยยอมหายไป  ๗/๙ 
ความสงสัยเรื่องตัวตนทั้ง  ๓  กาล  ๔๒๔ 
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ความสมควรแกการดับไมเหลือแหง- 
-ปปญจสัญญาสังขา๖๑๕ 

ความสมบูรณแหงอรหัตตผล  ๖๔๙ 
ความสยบมัวเมาในอุปาทานขันธ ๒๐๙ 
ความสยบมัวเมา  (อชฺโฌสานํ)  ๔๓/๕๙๐ 
ความสะดุงยอมมีเพราะเหตุมีความ- 

-ยึดมั่นถือมั่น ๓๐๐ 
ความสะดุงอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลง- 

-ไปตามความแปรปรวน ๓๐๐ 
ความสําคัญแกกันและกันราวกะวาเนื้อ 

๕๘๕ 
ความสําคญของปฏิจจสมุปบาท  ๔๒ 
ความสําคัญของสิ่งที่เรียกวา “เวทนา”  

๗๖๘ 
ความสําคัญมั่นหมายมาแตตนวา “เวทนา- 

-ก็อันนั้นบุคคลผูเสวยเวทนา- 
-ก็คนนั้น”  ๗๐ 

ความสํารอกออกโดยไมเหลือแหงอวิชชา 
๖๕๘ 

ความสายแหงวาจาอันดิ้นไดไมตายตัว  
๗๔๓ 

ความสิ้นทุกขโดยชอบโดยประการทั้งปวง  
๔๔๔ 

ความสิ้นไปแหงนันทิ  ๖๕๓ 
ความสิ้นไปแหงนั้นและราคะ  ๖๕๓ 
ความสิ้นไปแหงราคะ  ๖๕๓ 
ความสิ้นไปแหงอาสวะ  ๖๑๖ 
ความสิ้นสุดของโลก  ๖๕๘ 

ความสุขอันเปนไปทางกาย  ๓๓๕ 
ความสุขอันเปนไปทางจิต  ๓๓๕ 
ความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย  ๔๘๔ 
ความหมายของคําวา  “ยถา- 

-ภูตสัมมัปปญญา”  โดยชัดเจน  ๒๘๖ 
ความหมายของปฏิจจสมุปบาท  ๒๕ 
ความหมายของอานิสงสอันประเสริฐสูง- 

-สุดแหงการเห็นปฏิจจสมุปบาท  ๔๓๑ 
ความหวั่นไหว  ๖๕๙ 
ความหวาดเสียวเพราะความยึดมั่น  ๓๐๑ 
ความหวาดเสียวสั่นคลอนแหงจิตใจ- 

-ของบุคคลผูมีตัณหา  ๗๒๓ 
ความเห็นตรงกันในเรื่องปฏิจจสมุปบาท  

๔๙๒ 
ความเห็นแลนไปสูที่สุดขางหนึ่ง  ๆ ๗๗๓ 
ความเหนี่ยวแนนของสัสสตทิฎฐิ  ๑๐๖ 
ความออนนอมตามฐานะสูงต่ํา  ๕๘๔ 
ความอาลัย  (อาลโย)  ๔๓ 
คัดคานขอท่ีควรคัดคาน  ๒๐๒ 
คันธัพพะเขาไปตั้งอยูเฉพาะแลวดวย  ๑๕๐ 
คาถาอันนาเศรา  ๕๔ 
คํากลาวที่ไมเขาถึงซึ่งฐานะแหงเหตุผล 

๔๙๐ 
คําที่เรา  (พระองค)  กลาวแลว  ๔๙๒ 
คําแปลกพิเศษคําหนึ่งคือคําวา  “เกพลี” 

๔๕๒ 
คําวา  “ทิฏฐธรรม”  ๑๓๖ 
คําวา  “ปฏิจจสมุปปนนธรรม”  ๓๑ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๓๐

คําวา “”สวนสุด”  ๖๑ 
คําวา  “อปริปริยายะ”  ๑๓๖ 
คําวา  “อุปปชชะ”  ๑๓๖ 
คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา- 

-ที่กระทําใหมากแลว  ๒๐๙ 
คําสาปแชงอยางยิ่งในโลกนี้  ๑๔๑ 
คิด(เจเตติ)  ถึงสิ่งใดอยู  ๑๖๖/๑๖๙ 
คืนและวันมีปริวรรคไมสม่ําเสมอ  ๕๘๑ 
คุณคาพิเศษของปฏิจจสมุปบาท  ๗๙๙ 
คุณวิเศษอันโอฬารอื่นจากคุณวิเศษ- 

-ที่มีแลวในกอน  ๒๗๘ 
เคหสิตและเนกขัมมสิต  ๑๐๕ 
เคล็ดลับในการปดกั้น  ๒๙๔ 
เครื่องกําหนดภูมิของปุถุชน  ๔๑๓ 
เครื่องกําหนดภูมิของพระศาสดา  ๔๒๑ 
เครื่องกําหนดภูมิของเสขบุคคล  ๔๑๖ 
เครื่องกําหนดภูมิของอเสขบุคคล  ๔๑๘ 
เครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว   ๑๐๑ 
เครื่องดื่มท่ีถึงพรอมดวยสีกลิ่นและรส- 
แตเจือดวยยาพิษ  ๓๑๑ 
เครื่องทําใหตางกันระหวางคนพาล- 

-กับบัณฑิต  ๓๙๒ 
เครื่องทําใหเพลินอยางยิ่งในอารมณ  ๒๑๓ 
เครื่องนําไปสูภพใหม  ๒๑๓ 
เครื่องนําไปสูภพใหม  (นติ= ตัณหา)  ๑๖๘ 
เครื่องปดกั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาท ๗๑๖ 
เครื่องผูกพันเทวดา  ๖๑๒ 
เครื่องสนุกสนานชอบใจ  ๖๓๑ 

เครื่องวัดการพยากรณอรหัตตผล  ๗๖ 
เคลื่อนจากหมูขิฑฑาปโทสิกเทพนั้นแลว- 

-มาสูความเปนอยางนี้  ๗๓๗ 
เคลื่อนจากหมูมโนปโทสิกเทพนั้นแลว- 

-มาสูความเห็นอยางนี้  ๗๓๗ 
เคลื่อนจาหมูอาภัสสรเทพนั้นแลว- 

-มาสูความเปนอยางนี้  ๗๓๖ 
ใครเลายอมกลืนกิน  ๖๕ 
ใครเลายอมยึดมั่น  ๓๗ 
ใครเลายอมรูสึกตออารมณ   ๖๖ 
ใครเลายอมสัมผัส  ๖๖ 
ใครเลายอมอยาก  ๖๗ 
ใครครวญซึ่งเนื้อความแหงธรรมทั้งหลาย  

๖๓๗ 
ใครครวญธรรมโดยวิธี  ๓  ประการ  - 

- (ติวิธูปปริกฺขี)  ๓๓๗ 
 

ง 
เงื่อนงําที่อาจนําไปสูสัสสตทิฏฐิหรือ- 

-อุจเฉททิฏฐิ  ๖๗๖ 
 

จ 
จงเจริญสมาธิเถิด  ๑๒๗ 
จงประกอบความเพียรในการหลีเรนเถิด 

๒๕๘ 
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ปทานุกรม ๘๓๑

จงปลงซึ่งความเชื่อในขอน้ัน  ๔๕๑ 
จงเปนผูหมดความเคลือบแคลงสงสัย  - 

-ในขอน้ัน๔๕๑ 
จงสําคัญจงเชื่อซ่ึงขอน้ัน  ๔๕๑ 
จองมองตออัสสาทะอยูปญจุปาทานขันธ – 

-ทั้งหลายยอมเกิด๒๑๓ 
“จะเอาอะไรกะมันกะพวกสมณะหัวโลน- 

-ทั้งหลาย”  ๖๔๓ 
จักษุเกิดขึ้นจักษุดับไปโดยที่คน- 

-ไมตองเกิดใหมหรือตาย  ๒๒๑ 
จักษุและสหคตธรรมของจักษุ  ๓๓๗ 
จับชายสังฆาฎิเดินตามรอยเทาเรา  ๑๓ 
จําแนกปฏิจจสมุปบาท  ๒๕ 
จิตของภิกษุผูมีกายสงบและเปนสุข  ๒๘๑ 
จิตจางคลายกําหนัด  ๖๕๕ 
จิตดํารงอยู (ตามสภาพของจิต)  ๖๕๕ 
จิตตวิทยาที่เปนสัจจธรรม  ๕๙๔ 
จิตตสังขาร  ๒๘/๙๐ 
จิตตั้งสยบอยูในภายใน  ๒๙๗/๒๙๘ 
จิตที่ยินดีราเริงดวยดี  ๖๕๕ 
จิตนี้คดโกงหลอกลวงปลิ้นปลอก  ๔๒๓ 
จิตเปนสมาธิตั้งมั่นแลวยอมรูชัด- 

-ตามที่เปนจริง  ๑๒๗ 
จิตเปนเหมือนกลุมดายยุง  ๑๕/๓๒/๕๓ 
จิตไมตั้งมั่น  ๖๐๐ 
จิตไมตั้งมั่นธรรมทั้งหลายยอมไปปรากฏ 

๖๔๕ 
จิตไมหวาดสะดุง๖๕๕ 

จิตยอมเกลือกกลั้ว  ๖๐๐ 
จิตยุงเพราะไมรูปฏิจจสมุปบาท  ๑๕ 
จิตสัตวยุงเปนปม  ๓๗๕ 
จิตหลุดพนโดยชอบ  ๒๐๕ 
จิตหลุดพนแลว  ๖๕๕ 
“จิตหลุดพนแลวดวยดี”  ๖๕๓ 
จิตอันไมตั้งสยบอยูในภายใน 

๒๙๘/๒๙๙/๓๐๐ 
จุดตั้งตนของปฏิจจสมุปบาท  ๑๕๖ 
จุดประทีปอันโพลงขึ้น    ๒๐๖ 
จุตูปปาตะ  (การเคลื่อนและการเกิดขึ้น)

๖๕๙ 
เจตนาเปนผลของเจเตติ  ๒๙๓ 
เจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  ๑๕๑/๓๖๘ 
เจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริต  ๖๓๓ 
เจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริต  ๖๓๓ 
เจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริต  ๖๓๓ 
เจริญอยูซึ่งสมาธิอันหานิมิตมิได  ๑๔๒ 
โจร  ๑๓๗ 
ใจเปนปฏิสรณะของอินทรีย  ๖๓๕ 
ใจยอมเสวยซึ่งโคจรและวิสัยของอินทรีย 

๖๓๕ 
ใจแลนไปสูสติ  ๖๓๖ 

ฉ 
ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ- 

-(สตฺตฎานกุสโล)  ๓๓๗ 
ฉลาดในฐานะและอฐานะ ๔๕๓ 
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๘๓๒

ฉลาดในธาตุดวย  ๔๕๓ 
ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท  ๔๕๓ 
ฉลาดในเรื่องกรรม  ๑๓๗ 
ฉลาดในอายตนะดวย  ๔๕๓ 
ฉันทนานัตตะ  ๕๘๖ 
ฉันทะเพื่อใหรูในชรามรณะ  ๒๔๘ 
ฉันทะมี วิตก   (ความตริตรึก )  เปน
นิทาน  ๖๑๓ 

ช 
ชรา  ๒๖ 
ชรามรณนิโรธสารุปฺปคามินี  ๔๔๕ 
ชรามรณะ  ๒๖ 
“ชรามรณะเปนอยางไร”และ- 

-“  ชรามรณะนี้เปนของใคร”  ๖๗๗ 
“ชรามรณะเปนอยางอื่น”และ- 

-“ชรามรณะนี้เปนของผูอื่น”  ๖๗๗ 
ชรามรณะมีไดแมแกเด็กๆ  ๑๕๒ 
“ชรามรณะมีเพราะปจจัยคือชาติ”  ๓๒ 
ชรามรณะยอมมีแกสัตวผูเกิดแลว  ๔๒๑ 
ชาติ  ๒๗/๘๔ 
ชาติเขามายอมทําใหชรามรณะเขามา  ๔๑ 
“ชาติคือธรรมเปนที่เขาไปตั้ง- 

-อาศัยของทุกข”    ๖๑๘ 
ชาตินิโรธสารุปฺปคามินี  ๔๔๕ 
“  ชาติ”  ในภาษาปฏิจจสมุปบาท  ๑๓๖ 
“ชาติเปนอยางไร”  และ  “ชาตินี้- 

-เปนของใคร”  ๖๗๘ 

 
“ชาติเปนอยางอื่น”  และ “ ชาตินี้- 

-เปนของผูอื่น”  ๖๗๘ 
“ชาติมีเพราะปจจัยคือภพ”  ๓๒ 
ชาติมีภพเปนทีเขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
ชาติมีภพเปนเหตุใหเกิด  ๗๓ 
ชาติสิ้นเพราะความสิ้นแหงเหตุ  ๗๒ 
ชาติสิ้นแลว  ๑๔๔ 
ชาติออกไปยอมทําใหชรามรณะออกไป 

๔๒ 
ชาวนา  ๑๓๗ 
ชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลาย- 

-ไมตองอยูในธรรม ๕๘๑ 
“ชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันั้น”  ๗๐๐ 
ชีวิตประจําวันของคนเรา  ๑๔๙ 

ซ 
เซิงหญามุญชะและหญาปพพชะ  ๑๐๒ 

ฌ 
ฌานที่  ๑  ๒๙๗ 
ฌานที่  ๒  ๒๙๗ 
ฌานที่  ๓ ๒๙๗ 
ฌานที่  ๔  ๒๙๘ 
 

ญ 
ญาณเกิดขึ้นแกอริยสาวกนั้นวา- 

-“หลุดพนแลว”  ๒๘๗ 
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๘๓๓

ญาณ ๗  ในปฏิจจสมุปบาทแตละอาการ 
๓๕๘ 
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ญาณในการรูตาม  (อนฺวยาณ) 
๓๕๓/๓๕๔/๓๕๖ 

ญาณคือความรูในชรามรณะ  ๓๕๐ 
ญาณคือความรูในชาติ  ๓๕๐ 
ญาณคือความรูในตัณหา  ๓๕๐ 
ญาณคือความรูในนามรูป  ๓๕๑ 
ญาณคือความรูในผัสสะ  ๓๕๑ 
ญาณคือความรูในภพ  ๓๕๐ 
ญาณคือความรูในวิญญาณ  ๓๕๑ 
ญาณคือความรูในเวทนา  ๓๕๑ 
ญาณคือความรูในสฬายตนะ  ๓๕๑ 
ญาณคือความรูในสังขาร  ๓๕๑ 
ญาณคือความรูในอุปาทาน ๓๕๐ 
ญาณในความสิ้นไปมีวิมุตติเปนที่ – 

-เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
ญาณในความสิ้นไปแหงอาสวะ  ๖๑๖ 

ญาณ ใ น ธ ร ร ม  ( ธ มฺ ม าณ )    
๓๕๒/๓๕๔/๓๕๖ 

ญาณในนิพพาน  ๓๖๒ 
ญาณในนิพพานเปนสิ่งที่เกิดภายหลัง  

๓๖๒ 
ญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนจริงๆ  ๒๘๒ 
ญาณเปนไปตามหลักของปฏิจจ- 

-สมุปบาทเปนกรณีๆ  ไป  ๓๕๘ 
ญาณวัตถุ  ๗๗  ในปฏิจจสมุปบาท  ๓๕๗ 
ญาณวัตถุ ๔๔ในปฏิจจสมุปบาท  ๓๔๙ 
ญาณวัตถุเพื่อความเปนโสดาบัน 

๓๔๙/๓๕๗ 

ฐ 
ฐานะ ๗ประการ  ๔๕๑ 
ฐานะที่จักมีได  ๑๙๑/๓๔๔/๓๔๖ 
ฐานะที่เปนเขต  ๑๖๓ 
ฐานะที่เปนวัตถุ๑๖๓ 
ฐานะที่เปนอธิกรณะ๑๖๓ 
ฐานะที่เปนอายตนะ๑๖๓ 
ฐานะสามคือโดยกายโดยวาจาโดยใจ  ๕๘๘ 
 

ด 
ดวงจันทรและดวงอาทิตย- 

-มีปริวรรตไมสม่ําเสมอ  ๕๘๑ 
ดวงตา-ญาณ-ปญญา-วิชชา-แสงสวาง- 

-ในความเกิดขึ้นพรอม (สมุทโย)  ๔๖๔ 
ดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวัน- 

-ตลอดคืน  ๓๘๒ 
ดับตัณหากอนแตเกิดอุปาทาน  ๑๙๙ 
ดับอวิชชาที่นี่เดี๋ยวนี้  ๓๗๐ 
ดาวนักษัตรและดาวทั้งหลาย- 

-มีปริวรรตไมสม่ําเสมอ  ๕๘๑ 
ดําริ  (ปกปฺเปติ)  ถึงสิ่งใดอยู  ๑๖๖/๑๖๙ 
ดิน  ๔๑๑ 
ดุนฟนไฟติดอยูทั้งสองขางตรงกลาง- 

-ก็เปอนอุจจาระ  ๑๔๒ 
เด็กโตพอที่จะรูจักยึดมั่นในเวทนา  ๑๕๒ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๓๔

เดือนและปกษมีปริวรรคไมสม่ําเสมอ 
              ๕๘๑ 

แดนเกิดแหงกรรม  ๒๗๗ 
แดนเกิดแหงสัมผัส  ๖๘ 
แดนใหกรรมทําหนาที่ใหผล  ๒๐๗ 
ไดยินเสียงสองชนิด  ๓๖๕ 
“ไดเห็นพระสัทธรรมนี้”  ๓๕๕/๓๕๗ 
 

ต 
ตถตา  ๓๕/๔๔ 
“ตถาคตภายหลังแตตายแลวยอมมีอีก” 
                                                 ๗๐๐ 
“ตถาคตภายหลังแตตายแลวยอมมีอีกก็มี- 
-ยอมไมมีอีกก็มี”                    ๗๐๑ 
“ตถาคตภายหลังแตตายแลวยอมมีอีก- 
-ก็หามิไดยอมไมมีอีกก็หามิได”  ๗๐๒ 
“ตถาคตภายหลังแตตายแลวยอมไมมีอีก” 

๗๐๑ 
ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ๖๒ 
ตนเงื่อนของปฏิจจมสมุปบาท  ๒๘๙ 
ตนเงื่อนของปฏิจจสมุปบาททางฝาย- 

-การปฏิบัติ  ๓๙๐ 
ตนเงื่อนแหงปฏิจจสมุปบาท  ๒๙๑ 

ตนตาลที่ถูกทําลายแลวที่ขั้วแหงยอด  
๓๗๗ 

ตนเหตุอันแทจริงของปฏิจจสมุปบาท  ๑๖๓ 
ตรัสอยางไรจึงไมโตเถียงกับผูใด  ๖๐๕ 
 

ตอบปญหาในลักษณะชื่อวาไดตอบ- 
-โดยชอบ  ๑๕๘ 

“(ตองเปน)  อัตตามีทั้งสุขและทุกข- 
-(เทานั้นจึงจะ)เปนอัตตาหาโรค- 

-มิไดหลังจากตายแลว”  ๗๑๕ 
“(ตองเปน)  อัตตามีรูปก็มิใชไมมีรูป- 

-ก็มิใช  (เทานั้นจึงจะ) เปนอัตตา- 
-หาโรคมิไดหลังจากตายแลว”  ๗๑๔ 

“(ตองเปน)  อัตตามีรูป(  เทานั้นจึงจะ)- 
-เปนอัตตาหาโรคมิได(อโรโค)- 

-หลังจากตายแลว”  ๗๑๓ 
“(ตองเปน)  อัตตามีสุขโดยสวนเดียว- 

-(เทานั้นจึงจะ)  เปนอัตตาหาโรค- 
-มิไดหลังจากตายแลว”๗๑๔ 

“(ตองเปน)  อัตตาไมมีทั้งทุกขและสุข- 
-(เทานั้นจึงจะ)เปนอัตตาหาโรค- 

-มิไดหลังจากตายแลว” ๗๑๔ 
“(ตองเปน)  อัตตาไมมีรูป  (เทานั้นจึงจะ)- 
-เปนอัตตาหาโรคมิไดหลังจาก- 

-ตายแลว”  ๗๑๓ 
ตังชีวตังสรีรทิฏฐิ๗๐๐ 
ตั้งจิตในนิมิตเปนที่ตั้งแหงความเสื่อมใส- 

-ปราโมทยยอมเกิด  ๒๗๙ 
ตั้งอยูอยางมั่นคงดุจจากตั้งอยูของ- 

-เสาระเนียด  ๖๙๐ 
ตัณหา  ๒๗/๘๕/๕๘๙ 
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ตัณหาเกิดขึ้น  ๑๖๗ 
ตัณหาเกิดขึ้นเขาไปตั้งอยูในปยรูป- 

-สาตรูป  ๓๐๘ 
ตัณหาเขามายอมทําใหอุปาทานเขามา  ๔๑ 
“ตัณหาคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย- 

-ของอุปาทาน”  ๖๑๙ 
ตัณหานั่นแลเปนเพื่อนสอง  ๕๙๘ 
“ตัณหามีเพราะปจจัยคือเวทนา”  ๓๓ 
ตัณหามีเวทนาเปนที่เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุใหเกิด  ๗๔ 
ตัณหายอมเจริญถึงที่สุด  ๒๑๓ 
ตัณหายอมเจริญอยางทั่วถึง ๓๗๖ 
ตัณหาวิจริต  ๓๖ ประการ  ๑๐๕ 
ตัณหาวิจริต ๑๐๘  ประการ  ๑๐๕ 
ตัณหาวิจริตอันเขาไปจับยึดขันธ – 

-ในภายนอก ๑๐๒ 
ตัณหาวิจริตอันเขาไปจับยึดขันธ- 

-  ในภายใน  ๑๐๒ 
ตัณหาออกไปยอมทําใหอุปาทาน- 

-ออกไป ๔๒ 
ตัดกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท  ๑๗ 
ตัวการที่แทรกแซงแลวในธรรมทั้งหลาย  

๑๖๒ 
ตัวการสําคัญในกระแสแหงปฏิจจสมุปบาท ๒๗๘ 
ตัวสัจจานุปตติ  ๖๓๘ 
ตาบอดคลําชาง  ๗๖๙ 
ตามเห็นอาทีนวะอยูเนื่องๆ   ๓๓๕ 
ติดของอยูในภพถูกภพบังหนา  ๘๐๓ 

ติวิธูปปริกฺขี  ๓๓๗ 
แตถาไมเขาไปยึดถือ  ๒๘๘ 
โตขึ้นถึงขนาดรูสึกยึดถือในเวทนา  ๑๔๙ 

ถ 
ถอนอวิชชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุข- 

-เวทนา  ๓๔๔ 
ถาปราศจากเวทนาเสียเพียงอยางเดียว  ๑๐๑ 
ถามีราคะมีนันทิมีตัณหา- 

-ในกพฬีการาหาร  ๓๒๗ 
ถามีราคะมีนันทิมีตัณหา- 

-ในผัสสาหาร ๓๒๘ 
ถามีราคะมีนันทิมีตัณหา- 

-ในมโนสัญเจตนาหาร  ๓๒๘ 
ถามีราคะมีนันทิมีตัณหา- 

-ในวิญญาณาหาร  ๓๒๘ 
ถาไมมีราคะไมมีนันทิไมมีตัณหา- 

-ในกพฬีการาหาร ๓๓๐ 
ถาไมมีราคะไมมีนันทิไมมีตัณหา- 

-ในผัสสาหาร  ๓๓๑ 
ถาไมมีราคะไมมีนันทิไมมีตัณหา- 

-ในมโนสัญเจตนาหาร  ๓๓๑ 
ถาไมมีราคะไมมีนันทิไมมีตัณหา- 

-ในวิญญาณาหาร  ๓๓๒ 
ถาไมยึดมั่นถือมั่น  ๑๐๗ 
ถึงซึ่งการนับวา” รูป (กาย)”  ๒๐๗ 
ถึงซึ่งการนับวา “เรือน”  ๒๐๗ 
ถูกเวทนาสะกิดใหมีความสําคัญมั่นหมาย   

๗๐ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๓๖

ท 
ทรงนิ่งเสียเมื่อทรงถูกกระทบกระเทียบ   

    ๔๘๔ 
ทรงพยากรณแตอริยญายธรรม  ๔๘๑ 
ทรงแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย- 

-ดวยปญญาอันยิ่ง ๔๘๔ 
ทรงใหศึกษาปฏิจจสมุปบาท  ๑๖ 
ทางสายกลาง  ๖๖๖ 
ทานนั้นเปนบทบัญญัตของคนเขลา 

๑๐๘ 
“ทานทั้งหลายจงมาดู”  ๓๕/๔๔ 
ทําความเคารพในสมณะใหเกิดขึ้นแลว- 

-ในสมณะทั้งหลาย๖๔๓ 
ทําความรักของสมณะใหเกิดแลว- 

-ในสมณะทั้งหลาย  ๖๔๓ 
ทําความเลื่อมใสในสมณะใหเกิดแลว- 

-ในสมณะ  ๖๔๓ 
ทําตัณหาใหเจริญ  ๓๐๙ 
ทําทุกขใหเจริญ  ๓๐๙ 
ทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ  ๖๓๔ 
ทําไวในใจโดยแยบคายซึ่ง- 

-ปฏิจจสมุปบาท  ๑๔ 
ทําใหเจริญซึ่งธรรมอันบุคคลพึงทํา- 

ใหเจริญ  ๓๓๖ 
ทําใหแจงซึ่งธรรมอันบุคคลพึงทําใหแจง  

๓๓๖ 
ทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปน- 

-สมณะ  ๓๙๗ 

ทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ(เอง) ๘๐๖ 
ทําใหเปนเหมือนการหงายของที่คว่ํา 

             ๓๕/๔๔ 
ทําใหเหมือนตาลมีขั้วยอดอันเนาแลว  ๖๘๕ 
ทําอุปธิใหเจริญ ๓๐๙ 
ทิฎฐธรรม  ๑๓๒ 
ทิฏฐธัมมนิพพานทิฏฐิ  ๕  ๗๖๓ 
ทิฏธมฺมนิพพานปฺปตฺโต  ๔๔๑ 
ทิฏญฐานุสัย  ๖๐๕ 
ทิฏฐิชั้นหัวหนา  ๑๘  ๖๙๐ 
“ทิฏฐิชาละ”  ๗๓๑ 
ทิฏฐิตางกันแมอารมณที่มากระทบ- 
-จะเปนอยางเดียวกัน  ๗๒๙ 
ทิฏฐิแตละทิฏฐิยอมปดบังอิทัปปจจยตา 

               ๓๘๙ 
ทิฏฐิทั้งลาย  ๒อยาง  ๑๔๒ 
ทิฏฐิปรารภขันธหา  ๑๙๒ 
ทิฏฐิเปนไปตามซึ่งขันธอันเปนปุพพันตะ 
          ๗๓๒ 
ทิฏฐิเปนไปตามซึ่งขันธอันเปนอปรันตะ 

๗๕๐ 
ทิฏฐิ๒๖  ปรารภขันธหา  ๗๐๔ 
ทิฏฐิและการหยั่งลงแหงทิฏฐิ  ๓๘๓ 
ทิฏฐิวัตถุคือตนเหตุเดิมอันจะใหเกิด- 

-ทิฏฐิ  ๗๖๘ 
ทิฏฐิวา  “ผูนั้นกระทําผูนั้นเสวย”  ๖๓ 
ทิฏฐิวา  “ผูอื่นกระทําผูอื่นเสวย”  ๖๓ 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ปทานุกรม ๘๓๗

ทิฏฐิวา  “ราไมพึงมีดวย  ;  ของเราไมพึง- 
-มีดวย ;  เราจักไมมีดวย  ;- 

-ของเราจักไมมีดวย  ;”  ๑๙๗ 
ทิฏฐิวา   “สิ่งทั้งปวงมอยู “  ๖๑ 
ทิฏฐิวา  “สิ่งทั้งปวกไมมีอยู”  ๖๒ 
ทิฏฐิวา  “อัตตาก็อันนั้นโลกก็อันนั้น”  ๑๙๖ 
ทิฏฐิอยางพวกตาบอดคลําชาง  ๗๖๙ 
ทิฏฐิอันปรารภที่สุดในเบื้องตน  ๔๒๕ 
ทิฏฐิอันปรารภที่สุดในเบื้องตน- 

-(ปุพพันตทิฏฐิ)  ๔๒๙ 
ทิฏฐิอันปรารภที่สุดในเบื้องปลาย  ๔๒๕ 
ทิฏฐิอันปรารภที่สุดในเบื้องปลาย 

(อปรันตทิฏฐิ)  ๔๒๙ 
ทิฏฐิปาทาน  ๒๗/๘๗/๑๘๓/๓๔๗ 
ทิพพโสตธาตุอันบริสุทธิ์เกินกวา  - 

-โสตของมนุษย  ๓๖๕ 
ทิ่มแทงซึ่งกันและกันอยูดวย- 

-หอกคือปาก  ๗๗๑ 
ที่เกิดและที่ดับแหงสัญญาและแหงกรรม  ๒๗๘ 
ที่ดับโดยไมเหลือแหงธรรมอันเปน- 

-บาปอกุศลทั้งหลาย  ๓๖๘ 
ที่ดับแหงกรรม  ๒๗๗ 
ที่ดับแหงกาม        ๒๗๓ 
ที่ดับแหงเวทนา  ๒๗๔ 
ที่ดับแหงสัญญา  ๒๗๖ 
ที่ตองของสํญญาที่เปนแดนเกิด- 

-ของปปญจสังขา  ๕๙๗ 
 

ที่ตั้งแตแหงความเปนไปได- 
-ของปฏิจจสมุปบาท  ๗๙๐ 

ที่เที่ยวที่โคจรของตัณหา  ๑๐๖ 
ที่มาของทิฏฐิ  ๖๒  ๗๒๗ 
ที่มีโศกมีธุลีความคับแคน  ๓๒๘/๓๒๙ 
“ที่ไมมีโศกไมมีธุลีไมมีความคับแคน”   

๓๓๑ 
“ที่ไมมีโศกไมมีธุลีไมมีความคับแคน”  

  ๓๓๒ 
ที่สุดในเบื้องตนของภวตัณหา- 

-ยอมไมปรากฎ  ๖๒๖ 
ที่สุดในเบื้องตนของอวิชชา- 

-ยอมไมปรากฎ  ๖๒๒ 
ที่สุดแหงทุกข  ๖๕๙ 
ที่สุดแหงปฏิจจสมุปบาทคือท่ีสุดแหงภพ 

 ๘๐๒ 
ทุกขนิโรธ(ความหมายพิเศษ)  ๒๐๙ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ๘๓ 
ทุกขนิโรธอริยสัจ  ๘๒ 
ทุกขเวทนาถูกตองอยูยอมจะนึก- 

-พอใจซึ่งกามสุข  ๕๒๗ 
ทุกขสมุทยอริยสัจ  ๘๒ 
ทุกขสมุทัย  (ความหมายพิเศษ) ๒๐๙ 
ทุกขอริยสัจ  ๘๒ 
“ทุกขคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย- 

-ของสัทธา”๖๑๘ 
ทุกขใด  ๆ เกิดขึ้นทุกขทั้งหมดนั้นเกิดขึ้น- 

-เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  ๕๕๕ 
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ทุกขทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะมีผัสสะ- 
-เปนปจจัย  ๕๕๔ 

ทุกขทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณ- 
-เปนปจจัย  ๕๕๓ 

ทุกขทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะมีเวทนา- 
-เปนปจจัย  ๕๕๔ 

ทุกทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะมีสังขาร- 
-เปนปจจัย  ๕๕๒ 

ทุกขทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชา- 
-เปนปจจัย  ๕๕๑ 

ทุกขทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะมีอารัมภะ- 
-เปนปจจัย  ๕๕๗ 

ทุกขทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะมีอาหาร- 
-เปนปจจัย ๕๕๘ 

ทุกขทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะมีอุปาทาน- 
-เปนปจจัย  ๕๕๖ 

ทุกขนั้นอาศัยปจจัยคือผัสสะ  ๖๗๑ 
ทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปธิ  ๘๐๓ 
ทุกขนี้มีอุปธิเปนเหตุใหเกิด  ๓๐๗ 
ทุกขในลัทธิทั้งหลายอื่นก็มีผัสสะ- 

-เปนจุดตั้งตน  ๖๗๐ 
ทุกขมีชาติเปนที่เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
ทุกขมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย  ๕๕๔ 
ทุกขมีเพราะสังขารเปนปจจัย  ๕๕๓ 
ทุกขมีอยางมิใชนอยนานาประการ  ๔๔๔ 
ทุกขมีอุปธิเปนแดนเกิด  ๕๕๑ 
ทุพพลภาวะของมนุษย  ๕๘๐ 
เทพทั้งหลาย  ๔๑๑ 

เทพแหงหมูเทพทั้งหลาย  ๗๗๙ 
เทวดาทั้งหลายระส่ําระสาย  ๕๘๑ 
แทงตลอดซึ่งธรรมนั้นแลวเห็นอยู- 

-ดวยปญญา  ๖๓๗ 
โทสะเปนเหตุเพื่อความเกิดขึ้น- 

-แหงกรรม  ๑๓๑ 
 

ธ 
ธรรมกถึก  ๕๙ 
ธรรมชื่อวาปฏิจจสมุปปนนธรรม  ๔๒ 
ธรรมซึ่งฟงแลวจะเปนผูหลีกออก- 

-ผูเดียว  ๒๘๖ 
ธรรมซึ่งเมื่อละไดแลววิชชายอม- 

-เกิดขึ้น  ๒๘๙ 
ธรรมเงียบสงบประณีต  ๗๓๕ 
ธรรมทั้ง๒๔  ประการอันเปนที่ตั้ง- 

-แหงอุปาทาน  ๔๒๑ 
ธรรมทั้งหลายตามที่กําหนดไว- 

-เปนสองฝาย  ๕๕๐ 
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไมควร- 

-ยึดมั่นถือมั่น  ๒๙๐ 
ธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟง- 

-มาแตกอน  ๔๖๖ 
ธรรมทั้งหลายมีอยู  ๑๖๕ 
ธรรมทั้งหลายยอมทนตอการ- 

-เพงพิสูจน  ๖๕๒ 
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ธรรมทั้งหลายยอมทนตอความเพงพินิจ 
๖๓๗ 

ธรรมที่ทรงแสดงเพื่อไมใหรูสึก- 
-วามีสัตวบุคคล  ๖๕ 

ธรรมที่บุคคลพึงรูแจง ๒๗๐ 
ธรรมที่เปนฐานะ  ๖อยาง  ๖๙๐ 
ธรรมที่พระสัมมาสัมมาพุทธเจาประกาศ 

๑๘๕ 
ธรรมที่เมื่อจะพูดสรรเสริญเราตถาคต- 

-ใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง  ๗๓๕ 
ธรรมที่รูปอยางเดียวยอมรูทั้ง  ๔ อยาง  ๔๕๕ 
ธรรมที่ลึกที่สัตวอื่นเห็นไดยาก  ๗๓๕ 
ธรรมธาตุ  ๓๔ 
ธรรมนําสัตวออกจากทุกข  ๑๘๕ 
ธรรมปริยายชื่อนิพเพธิกปริยาย  ๒๖๙ 
ธรรมปริยายนี้ประกอบดวยประโยชน  
๑๗/๕๐๙/๘๑๑ 
ธรรมปริยายนี้เปนเบื้องตนแหง  - 

-พรหมจรรย  ๑๗/๕๐๙/๘๑๑ 
ธรรมปริยายประกอบดวยประโยชน  ๒๔๕ 
ธรรมปริยายเปนเบื้องตนแหง- 

-พรหมจรรย  ๒๔๕ 
ธรรมเปนเครื่องตั้งมั่น  (ปธาน)  ๖๓๘ 
ธรรมเปนที่สงบระงับแหงสังขารทั้งปวง  ๕๓ 
ธรรมเปนไปเพื่อความรอบรูซึ่ง- 

อุปาทานทั้งปวง  ๓๔๖ 
 
 

ธรรมเปนเหตุใหเนิ่นชาแกการหลุดพน  
๕๙๖ 

ธรรมมีอุปาการะมากแกการเขาไป- 
-นั่งใกล  ๖๔๒ 

ธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปหา  
๖๔๒ 

ธรรมมีอุปการะมากแกการเงี่ยลง- 
-ซึ่งโสตะ  ๖๔๒ 

ธรรมมีอุปการะมากแกการทรงไว- 
-ซึ่งธรรม  ๖๔๑ 

ธรรมมีอุปการระมากแกการพิจารณา- 
-หาความสมดุลยแหงธรรม  ๖๓๙ 

ธรรมมีอุปการะมากแกการฟงซึ่งธรรม๖๔๑ 
ธรรมมีอุปการระมากแกความเขาไป- 

-ใครครวญซึ่งอรรถะ  ๖๔๑ 
ธรรมมีอุปการะมากแกความที่ธรรม- 

-ทั้งหลายทนตอการเพิ่งพินิจ  ๖๔๐ 
ธรรมมีอุปการะมากแกฉันทะ  ๖๔๐ 
ธรรมมีอุปการะมากแกธรรม- 

-เปนเครื่องตั้งมั่น  ๖๓๙ 
ธรรมมีอุปการะมากแกสัจจานุปตติ  ๖๓๘ 
ธรรมมีอุปการะมากแกอุสสาหะ  ๖๓๙ 
ธรรมไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงาย- 

-แหงความตรึก  ๗๓๕ 
ธรรมไมรูจักเกา  ๒๐๓ 
ธรรมยอมทําธรรมใหเต็มเพื่อการถึง  - 

-ซึ่งฝง  (คือนิพพาน)  ๘๐๗ 
ธรรมละเอียดรูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย  ๗๓๕ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๔๐

ธรรมวินัยอันบุคคลกลาวไวชั่วแลว  ๑๘๔ 
ธรรมวินัยอันมีการบัญญัตอุปทาน- 

-ไมครบถวน  ๑๘๔ 
ธรรมวินัยอันเรากลาวดีแลว  ๑๘๕ 
ธรรมสามคือ  ชาติ  ๑ชรา ๑  มรณะ  ๑  

๓๑๗/๓๒๐ 
ธรรมสามคือมุฎฐสัจจะ  ๑  อสัมปชัญญะ๑– 

-เจตโสวิกเขปะ  ๑  ๓๑๗/๓๒๐ 
ธรรมสามคือราคะ  ๑ โทสะ  ๑  โมหะ  ๑  

๓๑๗/๓๒๐ 
ธรรมสามคือสักกายทิฏฐิ  ๑  วิจิกิจฉา๑ - 

-สีลัพพัตตปรามาส๑  ๓๑๗/๓๒๐ 
ธรรมสามคือนาทริยะ ๑  โทวจัสสตา ๑– 

-  ปาปมิตตตา  ๑  ๓๑๘/๓๒๑ 
ธรรมสามคืออโยนิโสมนสิการ ๑ กุมมัคค- 
-เสวนา  ๑ เจตโสลีนัตตา ๑  ๓๑๗/๓๒๐ 
ธรรมสามคืออริยานังอทัสสนกัมยตา๑– 

-อริยธัมมังอโสตุกัมยตา๑– 
-อุปารัมภจิตตตา ๑  ๓๑๘/๓๒๐ 

ธรรมสามคืออสัทธิยะ  ๑  อวทัญ ุตา๑– 
-โกสัชชะ๑  ๓๑๘/๓๒๑ 

ธรรมสามคืออุทธัจจะ  อสังวระ๑– 
-ทุสสีลยะ  ๑  ๓๑๘/๓๒๑ 

ธรรมหมวดละหกหมวดที่สอง  ๔๘๙ 
ธรรมหมวดละหกหมวดที่สาม  ๔๘๙ 
ธรรมหมวดละหกหมวดที่สี่  ๔๙๐ 
ธรรมหมวดละหกหมวดที่หก  ๔๙๐ 
ธรรมหมวดละหกหมดที่หนึ่ง  ๔๘๙ 

ธรรมหมวดละหกหมวดที่หา  ๔๙๐ 
ธรรมหาอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน  ๓๔๖ 
ธรรม,เหตุเกิดธรรม,ความดับธรรม,- 

-ทางใหถึงความดับธรรม,  ๓๙๗ 
ธรรมไหลไปสูธรรมโดยไมตองมีใคร- 

-เจตนา  ๘๐๕ 
ธรรมอันบุคคลพึงกําหนดรูดวยปญญา- 

-อันยิ่ง  ๓๓๖ 
ธรรมอันบุคคลพึงทําใหเจริญดวยปญญา- 

-อันยิ่ง ๓๓๗ 
ธรรมอันบุคคลพึงทําใหแจงดวยปญญา- 

-อันยิ่ง  ๓๓๗ 
ธรรมอันบุคคลพึงละดวยปญญาอันยิ่ง   

๓๓๖ 
ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน  ๑๓๘/๑๗๑ 
ธรรรมอันเปนธรรมชาติอาศัยกันแลว- 

-เกิดขึ้น ๓๕/๔๓ 
ธรรมอันเปนปจจัย  ๕๓๗ 
ธรรมอันไปทวนกระแส  ๕๔ 
ธรรมอันผูปฏิบัติพึงเห็นเอง  ๒๐๓ 
ธรรมอันมีความไพเราะในเบื้องตน- 

-ไพเราะในทามกลางไพเราะ- 
-ในเบื้องปลาย  ๔๘๘ 

ธรรมอันลึกสัตวอื่นเห็นไดยาก  ๕๓ 
ธรรมอันสมควรแกความดับไมเหลือ- 

-แหงชรามรณะ  ๓๐๗ 
ธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลาย- 

-ขมข่ีไมได  ๘๑ 
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ธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลาย- 
-คัดงางไมได  ๘๑ 

ธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลาย- 
-ติเตียนไมได  ๘๑ 

ธรรมอันสมณพราหมณผูรูทั้งหลาย- 
-ทําใหเศราหมองไมได  ๘๑ 

ธรรมอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น  ๔๒ 
“ธัมมาชาละ”  ๗๓๑ 
ธัมมญาณและอันวยญาณ  ๓๕๓/๓๕๕/ 

๓๕๗ 
ธัมมตัณหา  ๓๐๙ 
ธัมมนิยามตา  ๓๕/๔๔ 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ๒๘๐ 
ธัมมวิจาร  ๓๐๙ 
ธัมมวิตก  ๓๐๙ 
ธัมมสัญเจตนา  ๓๐๙ 
ธัมมสัญญา  ๓๐๙ 
ธัมมอเวจัปปสาท  ๕๔๐ 
ธัมมัฏฐิตตา  ๓๕/๔๔ 
ธัมมัฏฐิติญาณเปนสิ่งที่เกิดกอน  ๓๖๒ 
ธัมมิกถกาอันเนื่องเฉพาะดวยนิพพาน  ๖๕๘ 
ธาตุทั้งหลาย  ๖  ประการ  ๑๑๒ 
ธาตุนานัตตะ  ๕๘๕ 
ธาตุปานกลาง  (รูปธาตุ)  ๗๙๑ 
ธาตุอันทราม(กามธาตุ)  ๗๙๑ 
ธาตุอันประณีต  (อรูปธาตุ)  ๗๙๑ 
เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด  ๑๒๗ 
 

น 
นติ  (ความนอมไป) ๖๕๙ 
นติ=  ตัณหา  ๑๖๘ 
นรกชื่อวามหาปริฬาหะ  ๕๕ 
นรกที่รอนยิ่งกวานรก  ๕๘ 
นรกในปจจุบันสําหรับสัตวที่ยังมี- 

-ความรูสึกอยู  ๕๕ 
นรกปฏิจจสมุปบาทรอนยิ่งกวานรก  ๕๘ 
นรกเพราะไมรูปฏิจจสมุปบาท  ๕๕ 
นรกยิ่งกวานรกไหนหมด  ๕๕ 
นรกแหงการไมเห็นปฏิจจสมุปบาท  ๕๘ 
นโหติตถาคโตทิฏฐิ๗๐๑ 
นักรบ  ๑๓๗ 
นัตถิกทิฏฐิ๑๐๘ 
นัตถิกทิฏฐิ(โดยพิศดาร)  ๖๙๓ 
นัตถิตา(ความไมมี)  ๖๖๕ 
นันทิ  ๑๒๘ 
นันทิเกิดก็มีปฏิจจสมุปบาท  ๑๒๗ 
นันทิดับปฏิจจสมุปบาทดับ  ๑๒๙ 
นันทิในเวทนานั่นคืออุปาทาน ๑๕๑ 
นันทิเปนมูลแหงความทุกข  ๔๑๙/๔๒๑ 
นันทิหรือตัณหาไมเขาไปตั้งอยูในเวทนา 

๗๖ 
“นั่นของเรา’ ;  นั่นเปนเรา  ;  นั่นเปน – 

-ตัวตนของเรา”  ;  ๖๙๒ 
“นั้นของรา  ,  นั่นเปนเรา,  นั่นเปนอัตตา- 

-ของเรา”  ๔๙๑ 
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นั่นไมใชของเราไมใชเราไมใช- 
-ตัวตนของเรา  ๒๘๖ 

นั่นไมใชฐานะที่จักมีได  ๑๕๙/๓๗๘ 
นั่นแหละที่สุดแหงทุกขละ- 

-(อีกความหมายหนึ่ง)  ๔๕๑ 
นานจริงหนอที่เราถูกจิตนี้คดโกง- 

-หลอกลวงปลนปลอก  ๔๒๓ 
นานาภาวะ (นานตฺตํ)  ๔๑๓ 
นาม  ๒๘/๙๘ 
นามรูป  ๒๘/๘๕/๘๙ 
นามรูปกาวลง  ๑๖๖ 
นามรูปเขามายอมทําใหสฬายตนะเขา
มา๔๑ 
“นามรูปคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย- 

-ของสฬายตนะ”  ๖๒๐ 
“นามรูปเปนอยางไร  ” และ  “นามรูปน้ี- 

-เปนของใคร”  ๖๘๓ 
“นามรูปมีเพราะปจจจัยคือวิญญาณ”  

       ๓๓/๗๘๙ 
นามรูปมีวิญญาณเปนที่เขาไปตั้งอาศัย 

๖๒๑ 
นามรูปไมหยั่งลง  ๑๓๙ 
นามรูปหยั่งลง  ๑๓๘ 
นมรูปออกไปยอมทําใหสฬายตนะ- 

-ออกไป๔๒ 
นามรูปอันเปนภายนอก  ๓๙๑ 
นําออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ  ๒๗๑ 
น้ํา  ๔๑๑ 

น้ําที่จุมแลวขึ้นดวยปลายใบหญาคา  
             ๔๓๖ 

น้ําในบอน้ันมีอยูแตเขาไมอาจจะทํา- 
- ใหน้ํานั้นถูกตองกายเขาได  ๒๘๕ 

นิทานสมุทัยปจจัยของผัสสะ  ๗๘๙ 
นิทานสัมภวะสวนมากของนิพเพธิกธรรม   

๒๖๙ 
นิทานสัมภวะแหงกรรม  ๒๗๐/๒๗๖ 
นิทานสัมภวะแหงกาม  ๒๗๐/๒๗๒ 
นิทานสัมภวะแหงเวทนา  ๒๗๓ 
นิทานสัมภวะแหงสัญญา  ๒๗๔ 
นิทานสัมภวะแหงอาสวะ  ๒๗๐ 
นิพพานแลเปนปฏิสรณะของวิมุตติ  ๖๓๕ 
นิพพานอยางยิ่งในทิฏฐธรรม  ๗๖๓ 
นิพพิทาของผูมียถาภูตณาณทัสสนะ- 

-อันวิบัติแลว  ๖๔๗ 
“นิพพิทาคือธรรมเปนที่เขาไปตั้ง- 

-อาศัยของวิราคะ”  ๖๑๖ 
นิพพิทามียถาภูตญาณทัสสนะเปนที่ – 

-เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
นิพพิทามีวิราคะเปนอานิสงสที่หมาย  ๖๕๐ 
นิพพิทายอมมีวิราคะเปนอานิสงส  ๘๐๗ 
นิพพิทาวิราคะของผูมียถาภูตญาณ- 

-ทัสสนะอันวิบัติแลว  ๖๔๘ 
นิพเพธิกปริยาย  ๒๗๘ 
นิมิตอันเปนที่ตั้งแหลงความเลื่อมใส ๒๗๙ 
นิรามิสปติ(ปติอิงธรรมไมอิงอามิส)๒๘๐ 
นิโรธคามินีปฏิปทาแหงกรรม  ๒๗๐/๒๗๗ 
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นิโรธคามินีปฏิปทาแหงกาม ๒๗๐/๒๗๒ 
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นิโรธคามินีปฏิปทาแงสัญญา  ๒๗๕ 
นิโรธคามินีปฏิปทาแหงอาสวะ  ๒๗๐ 
นิโรธแหงกรรม  ๒๗๐ 
นิโรธแหงกาม  ๒๗๐ 
นิโรธแหงอาสนะ  ๒๗๐ 
นิสสรณะเครื่องออกจากรูป  ๓๓๘ 
นิสสรณะเครื่องออกจากวิญญาณ  ๓๔๑ 
นิสสรณะ(อุบายเครื่องออกพนไป)- 

-ของเวทนา  ๓๔๓ 
นี้คือโรคนี้คือหัวฝนี้คือลูกศร  ๒๖๘ 
“นี้เปนเรา (อยมหมสฺมีติ)”    ๑๖๕ 
เนกขัมมฉันทะ  ๕๘๙ 
เนกขัมมธาตุ  ๕๘๘ 
เนกขัมมปริเยสนา  ๕๘๙ 
เนกขัมมวิตก  ๕๘๘ 
เนกขัมมวิตก  ๕๘๘ 
เนกขัมมสังกัปปะ  ๕๘๘ 
เนกขัมมสัญญา  ๕๘๘ 
“เนกขัมมสิต”  ๑๐๖ 
เนวรูปนารูปอัตตาทิฏฐิ๗๑๔ 
เนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ ๘    ๗๕๖ 
เนวสัญญานาสัญญาตนะ  ๔๑๒ 
เนวโหตินนโหติทิฏฐิ  ๗๐๒ 
เนื้อความโดยบทและโดยพยัญชนะ ๗๒ 
เนื้อบุตรเปนอาหาร  ๓๒๔ 
ในสังสารวัฏนั้นไมมีอะไรที่ชื่อวา- 

-ความเสื่อมหรือความเจริญ ๖๙๗ 
 

บ 
บรมสัจจะ  ๖๕๑ 
บรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิจากทุกขเวทนา 

๓๔๔/๓๔๕ 
บรรพชาที่ไมเปนหมัน  ๔๘๘ 
บรรพชาเปนโอกาสวาง  ๓๖๗ 
บรรพชามีผลมีกําไร  ๔๘๘ 
บรรพชาไมต่ําทราม  ๔๘๗ 
บรรลุอิทธิวิธีมีประการตางๆ  ๓๖๔ 
บริโภคเนื้อบุตร  ๓๒๔ 
บวชแลวเพื่อขโมยธรรม ๓๖๖ 
บอกหนทางใหแกผูหลงทาง ๒๐๖ 
บัญญัติแกสัตวผูสามารถเสวยเวทนา
อยู ๘๒/๑๐๑/๑๑๕ 
บัญญัติซึ่งทิฏฐิอันเปนอธิมุตติบท  ๗๒๖ 
บัณฑิต  ๑๓๗ 
บัณฑิตผูประกอบไปดวยปญญาเปน- 

-เครื่องพิจารณา  ๔๕๓ 
บัดนี้ไมเห็นแมแตปงสุปศาจ- 

-(ปศาจเลนฝุน)  ๔๒๗ 
“บาปยอมไมมี;  การมาแหงบาปยอม- 

-ไมมี.  บุญยอมไมมี;  การมา- 
-แหงบุญยอมไมมี”  ๖๙๕ 

บุคคลผูถึงพรอมดวย(สัมมา)ทิฏฐิ- 
-(ทิฏ ิสมฺปนฺโน)  ๕๔๓ 

บุคคลผูไมรู  ๓๙๕ 
บุคคลผูรู ๓๙๗ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๔๔

บุคคลผูรูอยูเห็นอยู  ๖๑๕ 
บุคคลมีเจตนาแลวยอมกระทํา- 

-ซึ่งกรรม  ๒๗๖ 
บุพพภาคของการดับแหงปฏิจจสมุปบาท  

๒๖๘ 
บุรพภาคแหงการทําลายกระแส- 

-ปฏิจจสมุปบาท  ๒๖๙ 
บุรุษตามืดบอดมาแตกําเนิด  ๔๒๒ 
เบื่อหนายแมในจักขุวิญญาณ๓๔๖ 
เบื่อหนายแมในจักขุสัมผัส  ๓๔๖ 
เบื่อหนายแมในตา  ๓๔๖ 
เบื่อหนายแมในรูป  ๓๔๖ 
เบื่อหนายแมในเวทนา  ๓๔๖ 
เบื่อหนายยอมคลายกําหนัด  ๑๔๔ 
เบื่อหนาย(เอง)  ๘๐๖ 
เบื้องตนแหงพรหมจรรย  ๒๓๙ 
 

ป 
ปชาปดี  ๔๑๑ 
ปฏิฆานุสัย  ๖๐๕ 
ปฏิฆานุสัยเกิดจากทุกขเวทนา  ๑๙๑ 
ปฏิฆานุสัยใชคําวา  “บรรเทา”  ๑๙๑ 
ปฏิฆานุสัยอันใดอันเกิดจากทุกขเวทนา  

๕๒๗ 
ปฏิจจสมุปบาท  ๓๕ 
ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสาวก  ๕๐๓ 
ปฏิจจสมุปบาทกุสลตา-ความเปนผู- 

-ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท  ๘๑๒ 

ปฏิจจสมุปบาทเกิดไดเสมอ  ๑๔๘ 
ปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวกับความเปน- 

-พระพุทธเจา  ๔๖๑ 
ปฏิจจสมุปบาทของการบรรลุธรรม  ๖๔๓ 
ปฏิจจสมุปบาทคืออริยญายธรรม  ๑๓ 
ปฏิจจสมุปบาทจะมีไดแกทารก๑๔๙ 
ปฏิจจสมุปบาทซึ่งนาอัศจรรย  ๕๘๙ 
ปฏิจจสมุปบาทดับไดกลายสาย  ๑๒๕ 
ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลม  ๕ 
ปฏิจจสมุปบาทตั้งตนเมื่อสมันนาหาร- 

-จิตทําหนาที่  ๒๑๓ 
ปฏิจจสมุปบาทแตละอาการ  ๒๙ 
ปฏิจจสมุปบาททั้งสายรวมอยูใน- 

-ประโยคเดียว  ๑๙๕ 
ปฏิจจสมุปบาทที่ซอนอยูในปฏิจจ- 

-สมุปบาท ๕๔๙ 
ปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสอยางเขาใจงายที่สุด  

๒๒๙ 
ปฏิจสมุปบาทที่ตรัสอยางยอท่ีสุด  ๕๗๒ 
ปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสอยางสั้นที่สุด  

                ๕๗๓ 
ปฏิจจสมุปบาทที่เปนสวนหนึ่งของ- 

-ปฏิจสมุปบาทสายปรกติ  ๕๙๔ 
ปฏิจจสมุปบาทที่ยิ่งกวาปฏิจจสมุปบาท 
                                               ๖๑๕ 
ปฏิจจสมุปบาทที่สอไปในทางภาษาคน  

            ๗๗๙ 
ปฏิจจสมุปบาทที่สําคัญอาการหนึ่ง  ๔๑๐ 
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ปทานุกรม ๘๔๕

ปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปนน- 
-ธรรมเหลานี้  ๔๒๔ 

ปฏิจจสมุปบาทนานาแบบ๕๔๙ 
ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ตรัสโดย- 

-พระพุทธเจาวิปสสี  ๕๕๙ 
ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ตรัสเหมือนแบบ- 

-ของพระพุทธเจาวิปสสี  ๕๖๔ 
ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ตั้งตนดวยอารัม- 

-มณเจตน-ปกับปน-อันสยะ  ๕๖๙ 
ปฏิจจสมุปบาทแบบไปสุดลงเสีย- 

-เพียงแควิญญาณ-นามรูป  ๓๔ 
ปฏิจจสมุปบาทเปนทางสายกลาง  ๑๕ 
ปฏิจจสมุปบาทเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย           
                                                                            -๒๓๙ 
ปฏิจจสมุปบาทเปนเรื่องของการปฏิบัติ  

๒๕๗ 
ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความสมบูรณ- 

-แหงอรหัตตผล  ๖๔๙ 
ปฏิจจสมุปบาทมีเมื่อมีการกระทบ- 

-ทางอายตนะ ๑๒๓ 
ปฏิจจสมุปบาทไมใชเรื่องขามภพ- 

-ขามชาติ  ๑๒๓ 
ปฏิจจสมุปบาทรอบสุดทายของคนเรา 

๓๖๗ 
ปฏิจจสมุปบาทสลายตัว  ๓๔๖ 
ปฏิจจสมุปบาทสุดลงเพียงแควิญญาณ  

๕๕๙ 
 

ปฏิจจสมุปบาทแหงกลหวิวาทนิโรธ  ๕๙๕ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงการขาดที่อิงอาศัย- 

-สําหรับวิมุตติญาณทัสสนะ๖๔๖ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงการดับปปญจ- 

-สัญญาสังขา  ๖๑๒ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงการดับอุปาทานสี่  

๖๕๖ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงการปฏิบัติชอบ- 

-โดยไตรทวาร  ๕๘๘ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงการปฏิบัติผิด- 

-โดยไตรทวาร  ๕๘๗ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงการปรินิพพาน- 

-เฉพาะตน  ๖๕๔ 
ปฏิจจสมุปบาทแงการรบราฆาฟนกัน  

๕๘๙ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงการละองคสาม- 

-ตามลําดับ  ๓๑๖ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงการอยูดวยความ- 

-ประมาท  ๖๐๐ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงการอยูดวยความ- 

-ประมาทของอริยสาวก  ๖๔๔ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงการอยูอยางมี- 

-“คนเดียว”  ๕๙๘ 
ปฏิจจสมุบาทแหงการอยูอยางมี- 

-“เพื่อสอง” ๕๙๗ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงความเนิ่นชา- 

-แกการละอนุสัย๖๐๔ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๔๖

ปฏิจจสมุปบาทแหงความสิ้นสุดของโลก 
๖๕๘ 

ปฏิจจสมุปบาทแหงทุพพลภาวะของมนุษย 
๕๘๐ 

ปฏิจจสมุปบาทแหงบรมสัจจะ  ๖๕๑ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงปฏิสรณาการ ๖๓๕ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงปปญจสัญญา  ๖๐๔ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงปปญจสัญญาสังขา- 

-สุมทาจรณะ๖๐๑ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงมิคสัญญี- 

-สัตถันตรกัปป๕๘๑ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงวิชชาและวิมุตติ- 

-(โดยสังเขป)  ๖๓๑ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงสัจจานุโพธและผล- 

-ถัดไป  ๖๓๖ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงสุวิมุตตจิต  ๖๕๓ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงอภัททกาลกิริยา  ๕๗๙ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงอารัมมณลาภนานัตตะ   

๕๘๕ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงอาหารของภวตัณหา 

๖๒๖ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงอาหารของวิชชา- 

-และวิมุตติ  ๖๒๘ 
ปฏิจจสมุปบาทแหอาหารของอวิชชา  

๖๒๒ 
ปฏิจจสมุปบาทแหงอาหารสี่  ๕๗๕/๕๗๗ 
ปฏิจจสมุปบาทอยางวิธีถามตอบ  ๓๑ 
ปฏิจจสมุปปนนธรรม  ๒๙ 

ปฏิจจสมุปปนนธรรมคือปญจุปาทานขันธ   
๒๐๙ 

ปฏิญญาตําแหนงจอมโลก  ๔๗๙ 
ปฏิบัติชอบโดยฐานะสาม  ๕๘๙ 
ปฏิบัติดีแลว  ๓๔๒ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ๒๖๖/๒๖๘ 
ปฏิบัติผิดโดยฐานะสาม  ๕๘๘ 
ปฏิปทาเปนเครื่องสิ้นกรรม    ๒๐๓ 
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงรูป  

 ๓๓๘ 
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหง- 

-วิญญาณ  ๓๔๑ 
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงเวทนา 

 ๓๓๙ 
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขาร   

๓๔๐ 
ปฏิปทาใหถึงความดับไมเหลือแหงสัญญา  
๓๔๐ 
ปฏิปทาอันใหถึงความเกิดขึ้นพรอม- 

-แหงสักายะ  ๔๙๑ 
ปฏิสรณะ (ที่แลนไปสู)  ของอินทรีย  ๖๓๕ 
ปฏิสรณาการ  ๖๓๕ 
ปฏิสัลลาณะในกลางคืน  ๖๔๔ 
ปฐมยามแหงราตรี ๕ 
ปปญจสังขามีสัญญาเปนแดนเกิด  ๕๙๖ 
ปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณบัญญัติ  ๖๐๓ 
ปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณะ ๖๐๑ 
ปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  ๗๖๓ 
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ปทานุกรม ๘๔๗

ประกาศการนับถือศาสนาอื่น  ๔๓๐ 
ประกาศพรหมจักรในทามกลางบริษัท  

๔๘๐ 
ประเทศแหงวิหารธรรม  ๑๕๒ 
ประพฤติซึ่งความเนิ่นชา  (ปปญจะ)  ๖๐๑ 
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อความสิ้นไป- 

-แหงทุกข  ๓๙๒ 
ประโยชนตน  ๔๘๘ 
ประโยชนทั้งสองฝาย  ๔๘๘ 
ประโยชนที่มุงหมายแหงการฟงธรรม  

๕๔๙ 
ประโยชนเพื่อผูอื่น  ๔๘๘ 
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ๓๙๕ 
ประโยชนแหงความเปนสมณะ  ๓๙๕ 
“ ปราโมทยคือธรรมเปนที่เขาไปตั้ง- 

-อาศัยของปติ”  ๖๑๘ 
ปราโมทยมีสัทธาเปนที่เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
ปราโมทยยอมเกิด(เอง)๘๐๕ 
ปราโมทยยอมมีปติเปนอานิสงส  ๘๐๗ 
ปรารภขันธหาตามวิธีการของ- 

-ปฏิจจสมุปบาท  ๒๘๖ 
ปริกรรมอันกระทําดีแลวในเนื้อนาดี๑๓๒ 
ปรินิพพานเฉพาะตน  ๔๔๗ 
ปรินิพพานนั้นคือการิ้นสุดแหง- 

-ปฏิจจสมุปบาท  ๒๐ 
ปรินิพพานในทิฏฐธรรม  ๑๗ 
 
 

ปริพพาชกทั้งหลายผูเปนเจาลัทธิอื่นๆ  
๗๗๐ 

ปริเยสนานานัตตะ  ๕๘๖ 
ปริฬาหนานัตตะ  ๕๘๖ 
ปรุงแตงซึ่งสังขารอันเปนบุญ  ๔๔๗ 
ปรุงแตงซึ่งสังขารอันเปนอเนญชา  ๔๔๗ 
ปรุงแตงซึ่งสังขารอันมิใชบุญ  ๔๔๗ 
ปลงชีวิตซึ่งกันและกันราวกะวาฆาปลา- 

-ฆาเนื้อ  ๕๘๕ 
ปวิเวกในกลางวัน  ๖๔๔ 
ปจจยาธรรม  ๕๓๗ 
ปจจยาการแหงเวทนา  ๑๕๒ 
ปจจัยที่ทําใหสัตวปรินิพพาน- 

-ในทิฏฐธรรม  ๑๙ 
ปจจัยที่ทําใหสัตวไมปรินิพพาน- 

-ในทิฏฐธรรม  ๑๘ 
ปจจัยในภายใน  ๓๐๖ 
ปจจัย ๒๒ หรือ  ๔๑  ปจจัย  ๑๕๖ 
ปจจัยแหงทิฏฐิ ๖๒  ๗๑๙ 
ปจจัยแหงวิญญาณก็ลวนเปนสิ่งที่ไมเที่ยง   

๒๙๒ 
ปจจัยแหงสัมผัสก็ลวนเปนสิ่งที่ไมเที่ยง   

๒๙๓ 
ปจฉิมยามแหงราตรี  ๙ 
ปญจุปาทานขันธ  ๔๒ 
ปญจุปาทานขันธทั้งหลาย  ๓๓๖ 
ปญจุปาทานขันธเพิ่งจะมีเมื่อเกิดเวทนา   

๒๑๓ 
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ปญจุปทานขันธไมกอเกิดตอไป  ๓๓๕ 
ปญจุปาทานขันธไมอาจจะเกิด  ๓๓๕ 
ปญชสา(ระบบแหงทิศทางลมอันถูกตอง)- 

-แปรปรวน  ๕๘๑ 
ปญญาโดยชอบตรงตามที่เปนจริง  ๖๕๕ 
ปญหาที่ควรแกความเปนปญหา  ๖๕ 
ปญหาที่ไมควรจะเปนปญหา  ๖๕ 
ปญหาหนักใจตางๆ   ที่เกิดมาจาก “  ความ- 

-หมาย”  ของคําวา  “แก-ตาย”  ๑๕๒ 
ปสสัทธิของผูมีปติอันวิบัติแลว  ๖๔๖ 
“ปสสสัทธิคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย- 

-ของปสสัทธิ”  ๖๑๗ 
ปสสัทธิมีปติเปนที่เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
ปสสัทธิมีสุขเปนอานิสงสที่มุงหมาย  ๖๕๐ 
ปสสัทธิยอมมีสุขเปนอานิสงส  ๘๐๗ 
ปสสัทธิสัมโพชฌงค  ๒๘๑ 
ปยรูปสาตรูป  ๓๐๘ 
ปติของผูมีความปราโมทยอันอิบัติแลว 

๖๔๖ 
“ปติคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย- 

-ของปสสัทธิ”  ๖๑๗ 
ปติมีปราโมทยเปนที่เขาไปตั้งอาศัย๖๒๑ 
ปติมีปสสัทธิเปนอานิสงสที่มุงหมาย ๖๕๐ 
ปติยอมเกิด(เอง)  ๘๐๕ 
ปติยอมมีปสสิทธิเปนอานิสงส  ๘๐๗ 
ปติสัมโพชฌงค  ๒๘๐ 
ปุญญาภิสังขาร  ๔๔๘ 
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ปทานุกรม ๘๔๙

ผัสสนานัตตะ๕๘๕ 
ผัสสบัญญัติ  ๖๐๓ 
ผัสสะ  ๒๘/๘๕/๑๗๕ 
ผัสสะกระทบแลวยอมคิด (เจเตติ)  ๒๙๓ 
ผัสสะกระทบแลวยอมจําไดหมายรู- 

-(ส ฺชานาติ)  ๒๙๓ 
ผัสสะกระทบแลวยอมรูสึก  (เวเทติ)  ๒๙๓ 
ผัสสะเขามายอมทําใหเวทนาเขามา  ๔๑ 
“ผัสสะคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย- 

-ของเวทนา”  ๖๑๙ 
ผัสสะคือนิทานสัมภวะ  ๒๖๙ 
ผัสสะคือปจจัยแหงทิฏฐิ  ๖๒  ๗๑๙ 
ผัสสะในโลกนี้ยอมเกิดเพราะอาศัย- 

-ซึ่งนามและรูป  ๕๙๖ 
“ผัสสะมีเพราะปจจัยคือนามรูป”  ๓๓/๗๘๘ 
ผัสสะมีสฬายตนะเปนที่เขาไปตั้งอาศัย 

๖๒๑ 
ผัสสะหรือเวทนาสรางทิฏฐิ  ๗๒๙ 
ผัสสะออกไปยอมทําใหเวทนาออกไป  ๔๒ 
ผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา  ๓๙ 
ผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา  ๓๙ 
ผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา  ๓๙ 
ผัสสายตนะทั้งหลาย  ๖ ๗๙๐ 
ผัสสายตนะทั้งหลาย  ๖ ประการ  ๑๑๒ 
ผัสสายตนิกนรก  ๕๕ 
ผัสสาหาร  ๖๕/๓๒๔ 
แผดเผามารและเสนาใหสิ้นไป  ๑๐ 
ผูกลาวคําเท็จอยูเปนปรกติ  ๕๓๙ 

ผูกลาวตรงตามที่เรากลาว  ๖๗๑ 
ผูกลาวตามที่ความตรึกพาไปความ- 

-ตรงแลนไป  ๗๔๑ 
ผูขี้มักถามอยางนี้  ๒๘๕ 
ผูเขาถึงแลวซึ่งอวิชชา (อวิชฺชาคโต)  ๔๔๗ 
ผูฆาสัตวอยูเปนปรกติ  ๕๓๘ 
ผูคงที่(คือไมเปลี่ยนแปลงอีกตอไป)  ๘๐๔ 

ผูครอบงํามารไดแลวชนะสงครามแลว   
๘๐๔ 

ผูควรไดรับการสมมติวาเปนพรามณ   
๓๙๗ 

ผูควรไดรับการสมมติวาเปนสมณะ  ๓๙๗ 
ผูควรถามปญหาปรารภขันธสวนอดีต- 

-กะเรา  ๔๒๖ 
ผูควรถามปญหาปรารภขันธสวนอนาคต- 

-กะเรา  ๔๒๗ 
ผูจบเวท ๕๕๘ 
ผูจะพึงยังจิตของเราใหยินดีไดดวย- 

-การพยากรณปญหา  ๔๒๖ 
ผูฉลาดในฐานะ  ๗ ประการ  ๔๕๑ 
ผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท  ๔๕๒/๔๕๓ 
ผูฉลาดในเรื่องวิบากแหงกรรม  ๑๓๗ 
ผูดับเย็นสนิทแลว  (โดยไมตองตาย)  ๘๐๔ 
ผูดื่มสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งของ- 

-ความปรามาท  ๕๓๙ 
ผูใดเห็นตถาคตผูนั้นเห็นธรรม ๔๓ 

“ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นตถาคต”   
๔๓/๘๑๑ 
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ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา  ๑๓ 
“ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผูนั้นเห็นธรรม”   

๘๑๑ 
ผูใดเห็นเราผูนั้นเห็นธรรม  ๑๓ 
“ผูใดเห็นพระสัทธรรมนี้”๕๓๗ 
ผูใดเห็นอยูซึ่งพระสัทธรรมนี้  ๓๕๓ 
ผูตองทําการศึกษา  ๒๔๖ 
ผูตองเที่ยวแสวงหาครู  ๒๔๕ 
ผูตองบําเพ็ญความไมประมาท  ๒๕๖ 
ผูตองบําเพ็ญโยคะ  ๒๔๗ 
ผูตองบําเพ็ญอัปปฏิวาณี  ๒๕๐ 
ผูตองบําเพ็ญอุสโสฬหี  ๒๔๙ 
ผูตองประกอบการกระทําอันติดตอ  ๒๕๓ 
ผูตองประกอบฉันทะ  ๒๔๘ 
ผูตองประกอบวิริยะ  ๒๕๒ 
ผูตองเพียรแผดเผากิเลส  ๒๕๑ 
ผูตองอบรมสติ  ๒๕๔ 
ผูตองอบรมสัมปชัญญะ  ๒๕๕ 
ผูตั้งยูในธรรม  ๕๕๘ 
ผูติดพัน(ในเวทนา)  เสวยเวทนา  ๕๒๘ 
ผูติดพันแลวดวยชาติชรามณะโสกะ- 

-ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปยาส- 
-ทั้งหลาย  ๕๒๘ 

ผูติดพันแลวดวยทุกข  ๕๒๘ 
“ผูถึงซึ่งกระแสแหงธรรมแลว”   

๙๒/๓๕๓/๓๕๕/๓๕๗/๕๓๗ 
ผูถึงพรอมดวย (สัมมา)  ทิฏฐิ  ๔๓๕ 
ผูถึงพรอมแลวดวยวิชชา  ๓  ๑๓๘ 

“ผูถึงแลวซึ่งกระแสแหงธรรม”   
๙๒/๓๕๕/๓๕๗ 

ผูถึงแลวซึ่งกระแส  (แหงนิพพาน)  ๕๔๒ 
ผูถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดใหอยูเปนปรกติ   

๕๓๘ 
ผูที่ประพฤติพรหมจรรยจบโดยแทจริง   

๓๗๐ 
ผูที่เราควรถามปญหาปรารภขันธ- 

-สวนอดีต  ๔๒๖ 
ผูที่เราควรถามปญหาปรารภขันธ- 

-สวนอนาคต  ๔๒๗ 
ผูเที่ยงแทตอนิพพาน  ๕๓๘ 
“ผูนั้นกระทําผูนั้นเสวย(ผล)”  ๖๖๙ 
ผูบรรลุนิพพานไปปจจุบัน  ๔๔๑ 
ผูบรรลุแลวซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรม   

๔๔๑ 
ผูปฏิบัติดีแลว  ๓๓๙ 
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว  ๒๖๖ 
ผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ   ๓๐๗ 
ผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ- 

-โดยประการทั้งปวง  ๔๔๕ 
ผูปฏิบัติเพื่อเบื่อหนายคลายกําหนัด- 

-ดับไมเหลือ  ๒๖๖ 
ผูปฏิบัติแลวเพื่อความดับไมเหลือ  ๓๓๙ 
ผูปฏิบัติแลวเพื่อความเบื่อหนาย  ๓๓๙ 
ผูปฏิบัติแลวเพื่อความสํารอก  ๓๓๙ 
ผูปฏิบัติแลวอยางสมควรแกธรรม  ๔๔๕ 
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ปทานุกรม ๘๕๑

ผูประกอบพรอมแลวดวยความเลื่อมใส- 
-อันไมหวั่นไหว  ๙๓ 

“ผูประกอบแลวด วยญาณอันเปน
เสขะ”๙๒/๓๕๓/๓๕๕/๓๕๗/๕๓๗ 
“ผูประกอบแลวดวยวิชชาอันเปนเสขะ” 
๙๒/๓๕๓/๓๕๕/๓๕๗/๕๓๗ 
ผูประพฤติผิดในกามทั้งหลายอยูเปนปรกติ  

๕๓๙ 
“ผูประเสริฐมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลส”   

๙๒/๓๕๓/๓๕๕/๓๕๗/๕๓๗ 
“ผูประเสริฐมีปญญาชําแรกกิเลส”   

๙๒/๓๕๕/๓๕๗ 
ผูปรารภความเพียรแลวไมยอหยอน  ๒๘๐ 
ผูปราศจากตัณหาในภพนอยและภพใหญ  

๖๐๙ 
ผูปราศจากสัญญา  ๕๙๖ 
ผูเปนไปในอํานาจแหงประโยชน  ๑๔๑ 
ผูไปดวยวิชชา  ๕๕๒ 
ผูพนวิเศษแลว  ๓๓๙/๓๔๒ 
ผูพิจารณาใครครวญธรรมโดย- 

-วิธี  ๓  ประการ  ๓๔๒/๔๕๑ 
ผูเพงซึ่งจิตอันตั้งมั่นดีแลว  ๒๘๑ 
“ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้แลว”   

๙๒/๓๕๓/๓๕๕/๓๕๗/๕๓๗ 
ผูมิไดสดับแลวจะพึงเบื่อหนายไดบาง  ๓๘ 
ผูมีกัลยาณมิตตะ  ๓๒๑ 
ผูมีการบรรลุอันใหญหลวง  (มหาธิคโม) 

๕๔๓ 

ผูมีการอยูอยางผูเดียว  ๕๙๘ 
ผูมีโกสัชชะ  ๓๑๙ 
ผูมีความเกียจคราน  ๔๘๗ 
ผูมีความเพียรอันปรารภแลว  ๔๘๗ 
ผูมีความรําคาญอันตัดขาดแลว  ๖๐๕ 
ผูมีความรูยิ่งอันใหญหลวง  (มหาภิ ฺโ) 

๕๔๓ 
ผูมีจักษุอันเปนทิพยบริสุทธิ์กวาจักษุ- 

-ของสามัญมนุษย  ๔๒๖ 
ผูมีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔  ๒๗๘ 
ผูมีเจตโสลีนัตตา  ๓๑๙ 
ผูมีเจตโสวิกเขปะ  ๓๑๙ 
ผูมีทิฏฐิดําเนินไปตรงแลว  ๙๓ 
ผูมีทุกขจิตยอมไมตั้งมั่น  ๖๔๕ 
ผูมีทุสสีลยะ  ๓๑๙ 
ผูมีนรกสิ้นแลว  ๕๓๘ 
ผูมีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนา  ๕๒๗ 
ผูมีปมาทะ  ๓๑๙ 
ผูมีปรกติเห็นโดยความเปนอัสสาทะ   

๑๓๙/๒๑๘/๓๗๖ 
ผูทีปรกติเห็นโดยความเห็นอาทีนวะ   

๑๔๐/๒๓๑/๓๗๗ 
ผูมีปรกติอยูดวยความประมาท  ๖๐๐ 
ผูมีปรกติอยูดวยความไมประมาท  ๖๐๑ 
ผูมีปญญา  ๒๗๑ 
ผูมีบาปมิตตตา  ๓๑๙ 
ผูมีผัสสะบังหนา  ๕๕๔ 
ผูมีภัยเฉพาะหนา  ๔๕๓ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๕๒

ผูมีสติมีสุขในภายใน  ๒๗๙ 
ผูมีสัญญาดวยสัญญาปรกติ  ๕๙๖ 
ผูมีสัญญาดวยสัญญาวิปริต  ๕๙๖ 
ผูมีสัญญาวา  “มีที่สุดในเบื้องบน- 

-และเบื้องต่ําอยูในโลก”  ๗๔๑ 
ผูมีสัญญาวา  “มีที่สุดอยูในโลก”  ๗๔๐ 
ผูมีสัญญาวา  “ไมมีที่สุดในเบื้องขวาง- 

-(รอบตัว)  อยูในโลก”  ๗๔๑ 
ผูมีสัญญาวา  “ไมมีที่สุดอยูในโลก”  ๗๔๐ 
ผูมีวิจิกิจฉา  ๓๑๙ 
ผูมีศีล  ๓๒๒ 
ผูมีสัมมาทิฏฐิ ๙๓ 
ผูมีหิริมีโอตตัปปะ  ๓๒๑ 
ผูมีอนุปารัมภจิตตะ  ๓๒๒ 
ผูมีอลีนจิตตะ  ๓๒๒ 
ผูมีอวิกขิตตจิตตะ  ๓๒๒ 
ผูมีอหิริกะมีอโนตตัปปะ  ๓๑๘ 
ผูมีอัปปมาทะ  ๓๒๑ 
ผูมีอารัทธวิริยะ ๓๒๑ 
ผูมีอุปสรรค  ๔๕๓ 
ผูมีอุปททวะ  ๔๕๓ 
ผูมีอุปาทานยอมไมปรินิพพาน  ๑๘ 
ผูมีอุปารัมภจิตตตา  ๓๑๙ 
ผูไมเขาถึงซึ่งการถูกนับวาเปนอะไร  ๕๕๘ 
ผูไมติดพัน(ในเวทนา)  เสวยเวทนา  ๕๒๙ 
ผูไมติดพันแลวดวยชาติชรามรณะโสกะ- 

-ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส- 
-ทั้งหลาย  ๙๒๕ 

ผูไมติดพันแลวดวยทุกข  ๕๒๙ 
ผูไมประมาทมีความเพียรเผากิเลส- 

-มีตนสงไปแลว  ๒๘๖ 
ผูไมมีภัยเฉพาะหนา  ๔๕๓ 
ผูไมมีวิจิกิจฉา  ๓๒๒ 
ผูไมมีวิตกไมมีวิจาร  ๒๗๙ 
ผูไมมีสัญญา  ๕๙๖ 
ผูไมมีอุปสรรค  ๔๕๓ 
ผูไมมีอุปททวะ  ๔๕๓ 
ผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน  ๑๙ 
ผูไมรูปฏิจจสมุปบาทโดยอาการ- 

-แหงอริยสัจสี่  ๓๗๘ 
ผูไมรูยอมกระทําซึ่งอุปธิ  ๕๕๑ 
ผูไมรูสึกวามีอดีตหรืออนาคต  ๔๒๗ 
“ผูยืนอยูจดประตูแหงอมตะ”   

๙๒/๓๕๓/๓๕๕/๓๕๗/๕๓๗ 
ผูระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยไมภพกอน 

๔๒๖ 
ผูรูทั่วถึงแลวจึงเสพ  ๕๕๘ 
ผูรับปฏิจจสมุปบาทโดยอาการ- 

-แหงอริยสัจท้ังสี่  ๔๓๒ 
ผูรูพรอมเฉพาะแลว  ๔๓๕ 
ผูละเสียไดแลวซึ่งความยินดีและ- 

-ความยินราย  ๓๘๖ 
ผูวิภูตสัญญี  ๕๙๖ 
ผูวิสัญญสัญญี  ๕๙๖ 
“ผูสมบูรณแลวดวยทัสสนะ” 

๙๒/๓๕๓/๓๕๕/๓๕๗/๕๓๗ 
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ปทานุกรม ๘๕๓

 “ผูสมบูรณแลวดวยทิฎฐิ” 
๙๒/๓๕๓/๓๕๕/๓๕๗/๕๓๗ 

ผูสัญญสัญญี  ๕๙๖ 
ผูเสร็จกิจในปฏิจจสมุปบาท  ๔๔๑ 
ผูแสดงธรรมโดยหลักปฏิจจสมุปบาท  ๕๙ 
ผูหมดความสงสัยอันเปนเหตุใหถามวา- 

-อะไรเปนอยางไร ๖๐๕ 
ผูหมดสิ่งปรารภนาดับสนิทไมมีสวน- 

-เหลือ  ๕๕๔ 
ผูหยั่งลงในธรรมวินัยนี้  ๓๓๙ 
ผูหลีกเรนยอมรูชัดตามที่เปนจริง  ๒๕๘ 
ผูเห็นชัดปฏิจจสมุปบาทโดยวิธีแหง- 

-อริยสัจสี่  ๕๓๒ 
ผูเห็นปฏิจจสมุบาท  ๑๓๗ 
ผูอสัญญี  ๕๙๖ 
ผูอยูดวยความประมาท  ๖๔๕ 
ผูอยูดวยความไมประมาท  ๖๔๔/๖๔๕ 
ผูอยูเหนืออิทธิพลของอดีตและอนาคต  
๔๒๗ 
ผูอยูอุเบกขา  ๒๐๕ 
ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว  ๖๕๙ 
ผูอันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแลว  ๖๕๙ 
ผูอันตัณหาอาศัยไมได               ๕๕๘ 
ผูอันพรหมนั้นนิรมิตแลว  ๗๓๖ 
ผูอันเวทนาจากอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว   

๑๖๕ 
ผูอันเวทนาที่เกิดแตอวิชชาสัมผัส- 

-ถูกตองแลว  ๑๙๒ 

“ผูอื่นกระทําผูอื่นเสวย  (ผล)”  ๖๖๙ 
ผูเอิบอิ่มเพรียบพรอมดวยกามคุณหา  ๑๕๐ 
 
 

ฝ 
ฝนตกลงมาอยางไมเหมาะสม ๕๘๑ 
ฝุนนิดหนึ่งที่เราชอนขึ้นดวยปลายเล็บ 

๔๓๕ 
 

พ 
พยากรณโดยปริยายใดปริยายหนึ่ง ๗๒ 
พยากรณอรหัตตผล  ๗๒ 
พยากรณอรหัตตผลในสํานักพระพุทธเจา   

๓๖๒ 
พยาปาทวิตก  ๑๔๒/๕๘๘ 
พยายามใหยิ่งขึ้นไปเพื่อปวิเวกในกลาง- 

-วันเพื่อปฏิสัสลาณะในกลางคืน  ๖๔๔ 
พรหม๔๑๑ 
พรหมจรรยตั้งมั่นและรุงเรืองแลว  ๒๖๕ 
พรหมจรรยที่ทั้งเทวดาและมนุษย- 

-สามารถประกาศไดดวย  ๒๖๕ 
พรหมจรรยนี้มีลักษณะนาดื่ม- 
เหมือนมัณฑะ                   ๔๘๗ 
พรหมจรรยแผไพศาล  ๒๖๕ 
พรหมจรรยมีนิพพานเปนที่หยั่งลง  ๖๓๕ 
พรหมจรรย(ศาสนา)  นี้จะพึงมั่นคง- 

-ตั้งอยูนาน  ๘๑๒ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๕๔

พรหมจรรยอันเปนเครื่องเจาะแทงกิเลส 
๒๗๓ 

พรหมจรรยอันภิกษุนั้นไมไดอยูประพฤติ 
๕๐๙ 

พรหมจรรยอันเราอยูจบแลว  ๑๔๔ 
พรหมจริยวาส  ๓๙๒ 
“พรหมชาละ”  ๗๓๑ 
พรหม,สักกะของทานผูรูท.  ๑๓๘ 
พระจันทรและพระอาทิตยก็ไมขึ้นไมตก 

๑๐๗ 
พระพุทธจริยา  ๔๘๕ 
พระพุทธเจามีพระนามวาเมตเตยย- 
-สัมมาสัมพุทธะ๕๘๕ 
พระราชา  ๑๓๗ 
พระโสดาบัน ๕๓๒ 
พระโสดาบันผูเปนสัตตักขัตตุปรมะ๔๓๕ 
พระอรหันต  ๔๑๖ 
พระอรหันตผูถึงซึ่งความสิ้นเชิงแหงสิ่ง- 

-ทั้งปวง  ๓๓๗ 
พราหมณ  ๑๓๗ 
พราหมณบางพวกที่กลาวสอนเรื่องกรรม 

๖๗๐ 
พราหมณและคหบดีทั้งหลายไมตั้งอยู- 

-ในธรรม  ๕๘๑ 
พลญาณ๑๐  ๔๗๙ 
พละถึงซึ่งความเต็มรอบ  ๓๓๖ 
พวกกัมมวาที  ๖๗๒ 
พวกกัมมวาทีกับหลักปฏิจจสมุปบาท  ๖๗๒ 

พวกฉลาดพูดกลาวถึงชั้น   “อนุปาทิเสส”   
๕๙๖ 

พวกเทพทั้งหลายมีชื่อวา  อสัญญีสัตว  ๗๔๗ 
“พวกเธอก็กลาวอยางนี้;  แมเราก็กลาว- 

-อยางนี้”  ๔๙๔ 
พวกเธอทั้งหลายก็กลาวอยางนั้น,- 

-แมเราตถาคตก็กลาวอยางนั้น  ๔๒๘ 
พวกปุพพันตกัปปกวาท  ๗๔๘ 
พวกหนึ่งๆ  ถือเอาเพียงสวนหนึ่งๆ- 

-ของเรื่องนั้นมายืนยัน  ๗๗๓ 
พวกหนึ่งๆ  ยอมของอยูในทิฏฐิหนึ่งๆ  ๗๗๓ 
พวกอธิจจสมุปปนนิกวาท  ๗๔๘ 
พอคา  ๑๓๗ 
พิจารณาใครครวญธรรมโดยความ- 

-เปนธาตุ  ๓๔๒/๔๕๑ 
พิจารณาใครครวญธรรมโดยความ- 

-เปนปฏิจจสมุปบาท  ๓๔๒/๔๕๑ 
พิจารณาใครครวญธรรมโดยความ- 

-เปนอายตนะ  ๓๔๒/๔๕๑ 
พิจารณาสภาวธรรมตามวิธีปฏิจจสมุปบาท  

๓๓๗ 
พิจารณาหาความสมดุลยแหงธรรม  ๖๓๗ 
พึงปลอยวางไดบางในกายอันเปนที่- 

-ประชุมแหงมหาภูตทั้งสี่  ๓๘๑ 
พืชพรรณขาวแกและสุกไมสม่ําเสมอ  ๕๘๑ 
พืชมีมูลอันขาดแลว  ๑๓๕ 
พื้นที่ทีกรรมจะใหผลแกผูกระทํา  ๑๓๖ 
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ปทานุกรม ๘๕๕

พุทธศาสนาแปลกไปจากศาสนาอื่น  ๑๘๘ 
พุทธอเวจจัปปสาท  ๕๔๐/๖๔๔ 
พูดหรือสอนกันอยูโดยไมยอมใหมีการ- 

-วิพากษวิจารณ  ๒๘๑ 
เพราะเขาไปยึดถือซ่ึงรูป  ๑๐๗/๑๐๙ 
เพราะความเกิดขึ้นแหงธรรมเปนเครื่อง- 

-ทําความสะดุง  ๓๐๐ 
เพราะความคลายกําหนัดยอมหลุดพน   

๓๔๖ 
เพราะตัณหามีอุปธิจึงมี  ๓๐๗ 
“เพราะอาศัยการไดจึงมีความปลงใจรัก” 

๕๙๓ 
“เพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได”   

๕๙๓ 
“เพราะอาศัยความกําหนัดดวยความ- 

-พอใจจึงมีความสยบมัวเมา”  ๕๙๒ 
“เพราะอาศัยความจับอกจับใจ- 

-จึงมีความตระหนี่ ๕๙๑ 
“เพราะอาศัยความตระหนี่- 

-จึงมีการหวงกั้น”  ๕๙๑ 
“เพราะอาศัยความปลงใจรักจึงมี- 

-ความกําหนัดดวยความพอใจ”  ๕๙๒ 
“เพราะอาศัยความสยบมัวเมา - 
จึงมีความจับอกจับใจ”              ๕๙๒ 
เพราะอาศัยซึ่งธาตุ  ๖ ประการการกาว- 

-ลงสูครรภยอมมี  ๘๑/๑๑๕ 
“เพราะอาศัยตัณหาจึงมีการแสวงหา”   
๕๙๔ 

เพราะอุปธิมีชารมรณะจึงมี  ๓๐๗ 
เพลิดเพลินพร่ําสรรเสริญเมาหมก 

๑๘/๑๕๑ 
เพลินอยางยิ่งซึ่งดิน  ๔๑๑ 
เพื่อความดํารงอยูของภูตสัตว  ๖๕/๓๒๓ 
เพื่อนสองที่เขาไปยูถึงภายในจิต  ๕๙๘ 
เพื่อนสองในภาษาธรรม  ๕๙๘ 
เพื่อประโยชนหิตสุขแกเทวดาและ- 

-มนุษยทั้งหลาย  ๘๑๒ 
เพื่ออนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตว  ๖๕/๓๒๓ 
โพชฌงค  ๗  ประการ  ๖๓๔ 
“โพชฌงคทั้งหลาย๗ ประการ”  ๖๒๘ 
 

ฟ 
ฟงธรรมของสัตบุรุษ  ๒๖๘ 
ไฟ  ๔๑๑ 
 

ภ 
ภพ  ๒๗/๘๔ 
ภพเขามายอมทําใหชาติเขามา  ๔๑ 
“ภพคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย- 

-ของชาติ”  ๖๑๘ 
ภพชาติมีทุกคราวที่ยึดมั่นในเวทนา  ๑๕๒ 
“ภพเปนอยางไร”  และ  “ภพนี้เปนของใคร” 

 ๖๗๘ 
 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



ปทานุกรม ๘๑๕

“ภพมีเพราะปจจัยคืออุปาทาน”  ๓๒ 
ภพมีอุปาทานเปนที่เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
ภพมีอุปทานเปนเหตุใหเกิด ๗๓ 
ภพใหมเกิดขึ้น  ๑๖๙ 
ภพออกไปยอมทําใหชาติออกไป  ๔๒ 
ภวตัณหาเพิ่งมีตอภายหลัง  ๖๒๖ 
ภวทิฏฐิ  ๑๔๒ 
ภวราคานุสัย  ๖๐๕ 
ภยเวร  ๕ ประการ  ๕๓๘ 
ภัยทั้งหลาย  ๔๕๒ 
“ภาวนา”  ยอมมีเพราะการตั้งจิตไว  ๒๗๙ 
ภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดีในโลก  ๓๐๘ 
ภาษาปฏิจจสมุปบาท  ๑๓๑ 
“ภิกษุธรรมกถึก”  ๕๒๐ 
ภิกษุนั้นชื่อวาอยูไกลจากเรา  ๑๓ 
“ภิกษุผูบรรลุแลวซึ่งนิพพานใน- 

-ทิฏฐธรรม”  ๕๒๑ 
“ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว”  

๕๒๐ 
ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา  ๔๖๙ 
ภิกษุมีจิตหลุดพนโดยชอบ  ๒๐๕ 
ภิกษุ  ๖๐  รูปบรรลุอรหัตตผล  ๔๙๒ 
ภูตสัตวทั้งหลาย  ๖๕/๔๑๑ 
ภูตแหงภูติทั้งหลาย  ๗๘๐ 
ภูตะ  ๖๖ 

ม 
มนุษย  ท.  กินหญาที่เรียกวากุทรุสกะ  
๕๘๔ 

มนุษยมีอายุขัยลดลงมาเหลือเพียง  ๑๐  ป 
๕๘๔ 

มนุษยหลายคนไมเขารวมวงแหง- 
-สัตถันตรกัปป   ๕๘๕ 

มนุษยแหงพวกมนุษยทั้งหลาย  ๗๘๐ 
มโนปโทสิกา  ๗๓๘ 
มโนปวิจารทั้งหลาย  ๑๘  ประการ  ๑๓๓ 
มโน มโนทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) 

๑๖๐ 
มโนมีอยู  ๑๖๕ 
มโนยอมเขาไปเที่ยวในกลิ่น  ๑๑๔ 

มโนยอมเขาไปเที่ยวในธัมมารมณ   
๑๑๔ 

มโนยอมเขาไปเที่ยวในรส  ๑๑๔ 
มโนยอมเชาไปเที่ยวในรูป  ๑๑๔ 
มโนยอมเขาไปเที่ยวในสัมผัสทางผิวหนัง ๑๑๔ 
มโนยอมเขาไปเที่ยวในเสียง  ๑๑๔ 
มโนสังขาร(อํานาจที่ใหเกิดการเปนไป- 

-ทางใจ)  ๑๖๒ 
มโนสัญเจตนาหาร  ๖๕/๓๒๕ 
มรณะ ๒๗ 
มหาธิคโค  ๕๔๓ 
มหาพรหมเปนผูครอบงําสัตวทั้งหลาย 

๗๓๖ 
มหาภิ ฺโ  ๕๔๓ 
มหาภูตทั้งสี่  ๒๘ 
มหาภูตรูป  ๓๓๘ 
มัชฌิมยามแหงราตรี ๗ 
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ปทานุกรม ๘๕๗

มัณฑะอุปมาแหงพรหมจรรย  ๔๘๗ 
มั่นคงดุจการตั้งอยูของเสาระเนียด ๑๐๗ 
มานานุสัย  ๖๐๕ 
มารดาบิดาอยูรวมกันดวย  ๑๕๐ 
มารดามีระดูดวย  ๑๕๐ 
มิคสัญญีสัตถันตรกัปป๕๘๑ 
มิจฉาทิฏฐิ ๖๖๕ 
มิจฉาทิฏฐิดุจเสาระเนียด  ๖๙๐ 
มิจฉาปฏิปทา  ๒๕๗ 
“มิใชความทุกขไมมีที่แทความทุกขมี
อยู  ๖๖๘ 
มีจิตปกลงไป  (อนุเสติ)  ในสิ่งใดอยู   

๑๖๖/๑๖๙ 
มีใจปติแลวกายยอมรํางับ  ๒๗๙ 
มีแตธรรมชาติที่เปนปฏิจจสมุปปนน- 

-ธรรมอยางหนึ่งๆ  ๖๘ 
มีนิพพานเปนที่สุด  ๖๓๕ 
มีนิพพานเปนที่หยั่งลง  ๖๓๕ 
มีนิพพานเปนเบื้องหนา  ๖๓๕ 
มีปรกติเขาไปเพงโทษซึ่งกันและกัน- 
-อยูเกินเวลา  ๗๓๘ 
มีปรกติไหลนอง  ๑๐๑ 
มีปราโมทยแลวปติยอมเกิดขึ้น ๒๗๙ 
มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง  ๓๘๔ 
มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา  ๓๘๔ 
มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  ๓๘๔ 
มีภพจึงมีชาติ  ๔๒๑ 
 

มีสติอยูในลักษณะที่อาสวะทั้งหลาย- 
-จะไหลไปตามไมได   ๗๖ 

มีสวนขี้ร้ิวอันเราเฉือนออกสิ้นแลว  ๔๘๖ 
มีหลักวาไมมีตนเองไมมีผูอื่น  ๖๘ 
มีอยูในโลกตามประสาของมัน  ๒๗๑ 
มีอวิชชาเปนเครื่องหอหุม  ๓๙๑ 
มูลเหตุแหงการทะเลาะวิวาท  ๕๙๔ 
มูลแหงความทุกข  ๔๑๙ 
เมื่อขอแขนขาทั้งหลายมีอยู  ๑๕๖ 
เมื่อขอแขนขาทั้งหลายไมมี  ๑๕๗ 
เมื่อความพยายามเปนสัมมาวายามะ  ๓๓๕ 
เมื่อโงหัวอยูที่เดียวก็โงหัวอยูในขายนั้น 

๗๓๐ 
“เมื่อจะเกิดทุกขเทานั้นยอมเกิดขึ้น;-  

-เมื่อจะดับทุกขเทานั้นยอมดับ”  ๖๖๖ 
เมื่อจักษุมีอยู  ๑๕๖ 
เมื่อจักษุไมมี  ๑๕๗ 
เมื่อจิตไมไดรับการรักษา  ๕๗๙ 
เมื่อทองไสมีอยู  ๑๕๖ 
เมื่อทองไสไมมี  ๑๕๗ 
เมื่อทิฏฐิเปนสัมมาทิฏฐิ  ๓๓๕ 
เมื่อทุกขเวทนาถูกตอง  ๑๘๘/๑๔๕ 
เมื่อทุกขเวทนาถูกตองอยู   ๓๔๓ 
เมื่อทุกขเวทนถูกตองอยู , ก็ไมเศราโศก  

๕๒๙ 
เมื่อเทาทั้งหลายมีอยู  ๑๕๖ 
เมื่อเทาทั้งหลายไมมี  ๑๕๗ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๕๘

เมื่อเที่ยวโงหัวอยูในที่ทั่วไปก็โงหัว- 
-อยูในขายนั้น  ๗๓๐ 

เมื่อนามรูปเปนสิ่งที่อริยสาวกกําหนด- 
-รูไดแลว ๓๒๗ 

เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด  ๓๔๖ 
เมื่อภูตะ  (ความเปนภพ) นั้นมีอยู,- 

-สฬายตนะยอมมี;  ๘๐๐ 
เมื่อมือท้ังหลายมีอยู  ๑๕๖ 
เมื่อมือท้ังหลายไมมี  ๑๕๗ 
เมื่อไมยึดมั่นยอมไมสะดุง  ๑๘๗ 
เมื่อไมรูไมเห็นตามที่เปนจริงยอมกําหนัด   

๒๑๓ 
เมื่อไมสะดุงยอมปรินิพพานเฉพาะตน   

๑๘๗ 
เมื่อยังไมลุถึงประโยชนอันบุคคลจะลุได๔๘๗ 
เมื่อยึดถือก็ยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขาร- 

-วิญญาณ  ๑๔๓ 
เมื่อรูปเทาทันเวทนาในปฏิจจสมุปบาท 

๓๔๓ 
เมื่อวิญญาณนั้นไมตั้งขึ้นเฉพาะไมเจริญ- 

-งอกงามแลว  ๕๗๑ 
เมื่อเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุขถูกตองอยู   

๑๘๙/๓๔๕ 
เมื่อเวทนาอันไมใชทุกขไมใชสุข- 

-ถูกตองอยู  ๓๔๓/๓๔๕ 
เมื่อสติเปนสัมมาสติ  ๓๓๖ 
เมื่อสมาธิเปนสัมมาสมาธิ  ๓๓๖ 
 

เมื่อสุขเวทนาถูกตอง  ๑๘๘/๓๔๕ 
เมื่อสุขเวทนาถูกตองอยู  ๓๔๓ 
เมื่อโสตะมีอยู  ๑๕๖ 
เมื่อโสตะไมมี ๑๕๗ 
เมื่ออนุสัยกอข้ึน  ๑๖๖/๑๖๗/๑๖๙ 
เมื่ออารมณไมมี,  ความตั้งขึ้นเฉพาะ- 

-แหงวิญญาณยอมไมมี  ๕๗๑ 
แมโคนมที่ปราศจากหนังหอหุม๓๒๔ 
แมน้ําก็ไมไหล  ๑๐๗ 
แมจะอยูหางกันรอยโยชน  ๑๓ 
แมธัมมัฎฐิติญาณก็มีความสิ้นไป – 

-เสื่อมไป…เปนธรรมดา;  ๓๕๘ 
แมธัมมัฏฐิติญาณในกรณีนี้ก็มีความ- 

-สิ้นไป…  ดับไปเปนธรรมดา  ๓๖๒ 
แมในกาลยืดยาวนานฝายอดีต  ๓๕๘/๓๖๑ 
แมในกาลยืดยาวนานฝายอนาคต 

๓๕๘/๓๖๑ 
แมพระพุทธองคก็ทรงสาธยาย- 

-ปฏิจจสมุปบาท  ๘๑๑ 
แมเพียงอาการเดียวก็เรียกวา- 

-ปฏิจจสมุปบาท  ๓๔ 
โมหะเปนเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรม 

๑๓๑ 
ไมกระทํากรรมใหมและกรรมเกา- 

-สิ้นไปดวย  ๒๐๓ 
ไมของใจในอาสวะที่พระสมณะกลาวแลว 

๗๖ 
ไมคิด(โน  เจเตติ)  ถึงสิ่งใด  ๑๖๙ 
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ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา  ๑๖๔ 
ไมฉลาดในธรรมของสัปบุรุษ  ๑๖๔ 
ไมดําริ(โน  ปกปฺเปติ) ถึงสิ่งใด  ๑๖๙ 
ไมดูหมิ่นซึ่งตนเอง  ๗๖ 
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของ- 

-พระอริยเจา  ๑๖๔ 
ไมไดรับการแนะนําในธรรมของสัปบุรุษ 

๑๖๔ 
ไมตองสยบอยูในภายใน  ๒๙๕ 
ไมเปนไปเพื่อการเกิดใหมแหงผัสสายตนะ  

๕๑๐ 
ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความตรึก   

๕๓/๖๓๗ 
ไมเพลิดเพลินไมพร่ําสรรเสริญ- 

-ไมเมาหมกอยู  ๑๓๐ 
ไมฟุงไปไมซานไปในภายนอก  ๒๙๕ 
ไมมีกุลเชฏฐาปจารยนธรรม  ๕๘๔ 
ไมมีคําพูดวากุศล  ๕๘๔ 
ไมมีคําพูดวาเมียของครู  ๕๘๔ 
ไมมีความพูดวาแมนาชายนาหญิง  ๕๘๔ 
ไมมีใจฝงลงไป(โน  อนุเสติ )  ในสิ่งใด  ๑๗๐ 
“ไมมีตนเองไมมีผูอื่นทีกอทุกข”  ๖๖๗ 
ไมมีตนเองไมมีผูอื่นที่กอสุขและทุกข  ๖๘ 
ไมมีทานอันบุคคลบริจาคแลว  ๑๐๘ 
ไมมีผูนั้นหรือผูอื่น  ๖๒ 
ไมมีสิ่งใดเกิดหรือดับไดโดยลําพัง- 

-ตัวมันเอง  ๑๕/๖๑ 
 

ไมมีสิ่งใดยึดถืออยูจักเปนผูหาโทษมิได 
๑๔๓ 

ไมมีเหตุไมมีปจจัยสัตวทั้งหลายก็บริสุทธิ์   
๖๙๖ 

ไมมีเหตุไมมีปจจัยสัตวทั้งหลาย- 
-ก็เศราหมอง  ๖๙๖ 

ไมยกยองสรรเสริญมัตเตยยธรรม- 
-(ความเคารพเกื้อกูลตอมารดา)  ๕๘๔ 
ไมยินดีในการราเริงเลนหัวจนเกินเวลา- 

-สติยอมไมหลงลืม  ๗๓๗ 
ไมลวงพนซึ่งสังสาระที่เปนอบายทุคติ- 

-วินิบาต  ๑๕ 
ไมลังเลสงสัยวาอาสวะทั้งหลายละแลว- 
-หรือยัง  ๗๖ 
ไมสะดุงเพราะเหตุไมมีความยึดมั่นถือมั่น   

๒๙๕ 
ไมเห็นพระอริยเจา  ๑๖๔ 
ไมเห็นสัปบุรุษ  ๑๖๔ 
ไมสองอันเสียดสีกันไปมา  ๓๙ 

ย 
ยถาภูตญาณทัสสนะของผูมีสัมมาสมาธิ- 

-อันวิบัติแลว  ๖๔๗/๖๔๘ 
“ยถาภูตญาณทัสสนะคือธรรมเปนที่ – 

-เขาไปตั้งอาศัยของนิพพิทา”  ๖๑๗ 
ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาเปน- 

-อานิสงสที่มุงหมาย  ๖๕๐ 
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ยถาภูตญาณทัสสนะมีสมาธิเปนที่เขาไป- 
-ตั้งอาศัย  ๖๒๑ 

ยถาภูตญาณทัสสนะยอมมีนิพพิทาเปน- 
-อานิสงส  ๘๐๗ 

ยถาภูตสัมมปญญา  ๑๔๓ 
ยถาภูตสัมมัปปญญาแมที่ยังเปนเสขะ- 

-เปนอยางนอย  ๒๘๒ 
ยถาภูตสัมมัปปญญาไมตองอาศัยเหตุ- 

-๕  ประการ  ๒๘๕ 
“ยอมขาดสูญพินาศไปมิไดมีอยูภายหลัง- 

-แตกาลตาย”  ๖๙๔ 
“ยอมพิจารณาโดยประจักษ”  ๑๔. 
ยอมเพลิดเพลินพร่ําสรรเสริญเมาหมกอยู   

๑๒๘ 
ยอมรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตได- 

-แมดวยอุปมา  ๕๑๙ 
“ยอมเห็นซึ่งพระสัทธรรมนี้”  ๙๒ 
ยักษแหงพวกยักษทั้งหลาย  ๗๘๐ 
ยากนักที่จะเห็นนิพพาน  ๕๓ 
ยากนักที่จะเห็นฏิจจสมุปบาท  ๕๓ 
ยินดียินรายอยูเสวยซึ่งเวทนา  ๑๕๑ 
ยินยอมขอท่ีควรยินยอม  ๒๐๒ 
ยึดถือกายเปนตัวตน  ๓๘๑ 
ยึดถือจิตเปนตัวตน  ๓๘๑ 
ยึดถือเอากายเปนตัวตนยังดีกวา  ๓๘ 
ยึดถือเอาจิตเปนตัวตนไมดีเลย  ๓๘ 
“ยืนอยูจดประตูแหงอมตะ”  ๙๒/๓๕๕ 
โยคะเพื่อใหรูในชรามรณะ  ๒๔๗ 

“โยนิโสมนสิการ”  ๖๒๙ 
โยนีประมุขทั้งหลาย  ๖๙๗ 
 

ร 
รสท้ังหาไมปรากฎ  ๕๘๔ 
รอบรูซึ่งธรรมทั้งปวง  ๒๙๐ 
รอบรูในเรื่องอันเกี่ยวกับอุปาทาน  ๓๔๗ 
รอยทางเกา  ๒๖๓ 
รอยทางเกาที่เคยเปนหนทางเกา  ๔๖๗ 
รอยแหงพระพุทธเจาองคกอนๆ  ๔๖๑ 
ระบบพรหมจริยวาสที่แตกตางกัน  ๓๙๒ 
ระลึกถึงขันธที่เคยอยูในภพกอน  ๓๖๕ 
ระหวางแหงโลกทั้งสอง  ๖๕๙ 
รากฐานของปฏิจจสมุบาท  ๕๑๐ 
รากฐานของปฏิจจสมุปบาททางฝาย- 

-การปฏิบัติ  ๓๙๐ 
รากฐานแหงปฏิจจสมุปบาท   

๓๙๐/๔๐๙/๕๐๙ 
ราคะที่มีเบญจกามคุณเปนแดนเกิด  ๓๒๔ 
ราคานุสัย  ๖๐๕ 
ราคานุสัยเกิดจากสุขเวทนา   ๑๙๑ 
ราคานุสัยทรงใชคําวา  “ละ”  ๑๙๑ 
ราคานุสัยอันใดอันเกิดจากสุขเวทนา     ๕๒๘ 
ราชยุตต(ขาราชการ)ไมตั้งอยูในธรรม   

๕๘๐ 
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ราชาไมตองอยูในธรรม  ๕๘๐ 
รูป  ๒๘/๘๙ 
“รูป(กาย)”  ๒๐๗ 
รูปฉันทะ  ๕๘๖ 
รูป(โดยละเอียด)เปนอยางไรเลา?  ๓๓๘ 
รูปท้ังหลายทั้งที่เปนอดีตอนาคตและ- 

-ปจจุบัน  ๖๐๑ 
รูปท่ีเห็นแลว  ๔๑๒ 
รูปท่ีอาศัยมหาภูตทั้งสี่  ๒๘ 
รูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป  ๓๓๘ 
รูปธาตุ  ๕๘๖ 
รูปปริเยสนา  ๕๘๖ 
รูปปริฬาหะ  ๕๘๖ 
รูปภพ  ๒๗/๘๗ 
รูปลาภะ  ๕๘๖ 
รูปสังกัปปะ  ๕๘๖ 
รูปสัญญา  ๕๘๖ 
รูปสัมผัสสชาเวทนา  ๕๘๖ 
รูปสัมผัสสะ  ๕๘๖ 
รูปจอรูปจอัตตาทิฏฐิ  ๗๑๔ 
รูปอัตตาทิฏฐิ  ๗๑๓ 
รูดวยปญญาอันยิ่ง  ๓๓๘/๓๔๑ 
รูทั่วถึงเหตุเกิดและความดับแหงโลก  ๕๑๒ 
รูปโทษนั้นแหงอาหาร  ๕๕๘ 
รูปฏิจจสมุปบาทโดยไมตองเชื่อผูอื่น  ๕๑๐ 
รูปประจักษซึ่งอุปธิ  ๓๐๗ 
รูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวง  ๒๘๙ 
รูสึกซึ่งดินโดยความเปนดิน  ๔๑๑ 

รูสึกตอเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอยางๆ – 
-ของตนๆ  ๗๒๙ 

รูสึกเปนสุขจิตยอมตั้งมั่น  ๒๗๙ 
รูเองเห็นเองวา  “นี้คือโรค,นี้คือหัวฝ,- 

-นี้คือลูกศร”,  ๒๖๙ 
รูอยูเห็นอยูอยางไรอวิชชาละไป- 

-วิชชาเกิดขึ้น  ๒๘๙ 
รูอยูอยางไรเห็นอยูอยางไรจึงพยากรณ- 

-อรหัตตผล  ๗๒ 
เรากลาวซึ่งเจตนาวาเปนกรรม  ๒๗๖ 
“เราจักเปนสัตวมีรูป  (รูปภวิสฺสํอิต)ิ”  ๑๖๕ 
“เราจักเปนสัตวมีสัญญาก็ไมใช- 

-ไมมีสัญญาก็ไมใช- 
-(เนวส ฺ ีนาสส ฺ ีภวิสฺสํอิติ)”   

๑๖๕ 
“เราจักเปนสัตวมีสัญญา (ส ฺ ีภวิสฺสํอิติ)”   

๑๖๕ 
“เราจักเปนสัตวไมมีรูป(อรูป  ภวิสสฺํอิต)ิ”- 
                                               ๑๖๕ 
“เราจักเปนสัตวไมมีสัญญา (อส ฺ ี- 

-ภวิสฺสํอิติ)”  ๑๖๕ 
“เราจักมี  (ภวิสฺสํอิติ)”             ๑๖๕ 
“เราจักไมมี(นภวิสฺสํอิติ)”  ๑๖๕ 
“เรามีอยู  (อสฺมีติ)”                ๑๖๕ 
“เราไมพึงมีดวยของเราไมพึงมีดวย”  ๓๘๖ 
“เราไมพึงมีดวย;  ของเราไมพึงมีดวย;  - 
-เราจักไมมีของเราจักไมมี”  ๖๙๓ 
“เราแลยอมรูยอมเห็นซึ่งความทุกข”  ๖๖๘ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๖๒

เรียกวา  “สังขาร”  เพราะเปนสิ่งที่- 
-ปจจัยปรุงแตง  ๑๙๒ 

“เรือน”  ๒๐๗ 
“เรื่องขันธในอดีตยกไวกอน”    ๔๒๗ 
“เรื่องขันธในอนาคตก็ยกไวกอน”  ๔๒๗ 
เรื่องความไมมีสัตวบุคคลตัวตนเราเขา      ๗๙๙ 
เรื่องที่งดงาม  ๒๘๕ 
เรื่องที่ควรสนใจกวาเรื่องอื่นๆ  ๔๓ 
เรื่องที่ใครคัดคานไมได  ๑๑๒ 
เรื่องที่จะตองรูดวยปญญา(ป ฺาวจร) 

๗๙๐ 
เรื่องที่ทรงชักชวนวิงวอนเหลือประมาณ   

๔๘๕ 
เรื่องที่ทูลถามโดยคฤหัสถผูครองเรือน  ๒๐ 
เรื่องที่เปนกุศล  ๒๘๕ 
เรื่องที่พุทธบริษัทควรทําสังคีติ  ๘๑๑ 
เรื่องที่มีเกียรติสูงสุด  ๘๑๑ 
เรื่องที่ศาสดาและสาวกยอมมีความเห็น- 

-ตรงกัน  ๔๙๒ 
เรื่องปฏิจจสมุปบาทคือเรื่ออริยสัจ  ๘๑ 
เรื่องราวอันเกิดจาการหวงกั้น- 

-(อารกฺขาธิกรณ)  ๕๙๐ 
เรื่องลึกซึ้งเทากับเรื่องนิพพาน  ๕๓ 
เรื่องลึกและดูลึก  ๕๒ 
เรืองอริยสัจท้ังเนื้อท้ังตัว  ๙๓ 
โรคหัวฝลูกศร  ๒๖๙ 
 
 

ฤ 
ฤดูและปมีปริวรรตไมสม่ําเสมอ  ๕๘๑ 
 

ล 
ลม  ๔๑๑ 
ลมก็ไมพัด  ๑๐๗ 
ลม(ทุกชนิด)  พัดไปไมสม่ําเสมอ  ๘๕๑ 
ละซึ่งธรรมอันบุคคลพึงละ  ๓๓๖ 
ละตัณหาไดแลว  ๓๑๓ 
ละทุกขไดแลว  ๓๑๓ 
ละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนา๓๔๔/
๓๔๕ 
ละอุปธิไดแลว  ๓๑๓ 
ลักษณะของการบรรลุความเปนโสดาบัน  
๙๖ 
ลักษณะของการปฏิบติ   ๓๒๒ 
ลักษณะของปฏิจจสมุปบาท  ๒๕ 
ลักษณะของสิ่งที่เรียกวา – 
-“ยถาภูตสัมมัปปญญา”  ๒๘๖ 
ลักษณะที่เปนวิทยาศาสตร  ๑๕/๖๑ 
ลักษณะแหงความเปนอริยสัจสี่  ๘๔ 
ลักษณะแหงสังขารชนิดที่แปลกออกไป   

๑๙๖ 
ลังเลในพระสัทธรรม๑๙๘ 
ลัทธิโลกายตะชั้นสุดยอด  ๖๘๘ 
ลัทธิโลกายตะอยางที่สอง  ๖๘๘ 
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ปทานุกรม ๘๖๓

ลัทธิโลกายตะอยางที่สาม๖๘๘ 
ลัทธิโลกายตะอยางที่สี่  ๖๘๙ 
ลัทธิหรือทิฏฐิที่ขัดกันกับฏิจจสมุปบาท   

๖๖๕ 
ลาภนานัตตะ  ๕๘๖ 
ลึกซึ้งดวยมีลักษณะดูลึกซองดวย  ๓๑ 
ลึกซึ้งดวยมีลักษณะเปนธรรมลึกซึ้งดวย   

๓๗๕ 
ลึกซึ้งเห็นไดยากเปนอณู  ๕๔ 
“แลนไปในสงสารสุขและทุกขคลี่คลาย- 

-จนหมดไปเอง”  ๖๙๗ 
“โลกเที่ยง”  ๖๙๘ 
“โลกนี้มีที่สุดดวยไมมีที่สุดดวย  ๗๔๑ 
“โลกนี้ยอมเกิดขึ้นดวยอาการอยางนี้”   

๕๑๑ 
“โลกนี้ยอมดับดวยอาการอยางนี้”   

๕๑๒ 
โลกนี้อันตัณหายึดโยงไว  ๑๐๒ 
“โลกมีที่สุด”   ๖๙๙ 
“โลกไมเที่ยง”                     ๖๙๘ 
“โลกไมมีที่สุด  ๖๙๙ 
“โลกอันกลมรอบตัวนี้มีที่สุด ”  ๗๔๐ 
โลกายตะ ๔ ชนิดที่ทรงปฏิเสธ  ๖๘๘ 
โลภะเปนเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรม   

๑๓๑ 
“โลหิต” หมายถึงน้ํานมแหงมารดา  ๑๕๐ 
 
 

 
ว 

วจีสมารัมภะ๒๐๓ 
วจีสังขาร  ๒๘/๙๐ 
วจีสังขาร(อํานาจที่ใหเกิดการเปนไป- 

-ทางวาจา)  ๑๖๑ 
วัฏฏะยอมไมมีเพื่อจะบัญญัติแกบุคคล- 

-เหลานั้น  ๓๓๙/๓๔๒ 
วัตถุ  ๑๖๓ 
วัตถุประสงคของปฏิจจสมุปบาท  ๖๑ 
วัตถุแหงสัมมาทิฏฐิ ๙๓ 
วาจา (วจีทวารที่ทําหนาที่อยูดวยอวิชชา) 

๑๖๐ 
วิจิกิจฉานุสัย  ๖๐๕ 
วิชชาดวยวิมุตติดวย  ๓๓๗ 
วิชชาและวิมุตติก็เปนธรรมชาติมีอาหาร  
๖๒๘ 
วิญญาณ  ๒๘/๘๕ 
“วิญญาณ”  ๓๘ 
วิญญาณเกิดขึ้นแลวเพราะอาศัยปจจัย- 

-ที่ไมเที่ยง  ๒๙๒ 
วิญญาณเขาถึงซึ่งวิบากอันเปนบุญ  ๔๔๗ 
วิญญาณเขาถึงซึ่งวิบากอันเปนอเนญชา  ๔๔๗ 
วิญญาณเขาถึงซึ่งวิบากอันมใิชบุญ  ๔๔๗ 
วิญญาณเขามายอมทําใหนามรูปเขามา   

๔๑ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๖๔

 “วิญญาณคือธรรมเปนที่เขาไปตั้ง- 
-อาศัยของนามรูป”  ๖๒๐ 

วิญญาณตั้งอยูได  ๓๒๘ 
วิญญาณตั้งอยูไมได  ๓๓๐ 
วิญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามความ- 

-แปรปรวน  ๓๐๐ 
วิญญาณที่ประกอบพรอมแลวดวย- 
-ความผูกพันในสุขอันเกิดแตอุเบกขา   

๒๙๙ 
วิญญาณที่ไมประกอบพรอมแลวดวย- 

-ความผูกพันในอทุกขมสุข  ๓๐๐ 
วิญญาณที่ไมประกอบพรอมแลวดวย  - 

-ความผูกพันในอัสสาทะของ- 
-ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก๒๙๙ 

วิญญาณที่ไมประกอบพรอมแลวดวย- 
-ความผูกพนในอัสสาทะของ- 

-ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  ๒๙๙ 
วิญญาณที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตาม- 

-ความแปรปรวน  ๓๐๓ 
วิญญาณที่ไมแลนไปตามปติและสุข- 

-อันเกิดแตวิเวก  ๒๙๘ 
วิญญาณที่ไมแลนไปตามปติและสุข- 

-อันเกิดแตสมาธิ  ๒๙๙ 
วิญญาณที่ไมแลนไปตามอทุกขมสุข  ๓๐๐ 
วิญณาณที่ไมแลนไปตามอุเบกขา  ๒๙๙ 
วิญญาณที่ไมหยั่งลงในอัสสาทะของ- 

-ปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  ๒๙๙ 
 

วิญญาณที่ไมหยั่งลงในอัสสาทะของ- 
-ปติและสุขอันเกิดแกสมาธิ  ๒๙๙ 

วิญญาณที่ไมหยั่งลงในอัสสาทะของ- 
-สุขอันเกิดแตอุเบกขา  ๒๙๙ 

วิญญาณที่ไมหยั่งลงในอัสสาทะของ- 
-อทุกขมสุข  ๓๐๐ 

วิญญาณที่แลนไปตามนิมิต  ๒๙๖ 
วิญญาณที่แลนไปตามปติและสุขอัน- 

-เกิดแตสมาธิ  ๒๙๗ 
วิญญาณที่แลนไปตามปติและสุขอัน- 

-เกิดแตวิเวก๒๙๗ 
วิญาณที่แลนไปตามอทุกขมสุข  ๒๙๘ 
วิญญาณที่แลนไปตามอุเบกขา  ๒๙๘ 
วิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของนิมิต   

๒๙๖ 
วิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของปติ- 
-และสุขอันเกิดแตวิเวก๒๙๗ 
วิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของปติ- 

-และสุขอันเกิดแตสมาธิ๒๙๗ 
วิญญาณทีหยั่งลงในอัสสาทะของสุข- 

-อันเกิดแตอุเบกขา  ๒๙๘ 
วิญญาณที่หยั่งลงในอัสสาทะของ- 
อทุกขมสุข  ๒๙๘ 
วิญญาณนั้นคืออุปาทาน  ๑๘ 
วิญญาณนี้ยอมเวียนกลับจากนามรูป- 
-ยอมไมเลยไปอื่น  ๔๖๓/๕๖๑ 
วิญญาณประกอบพรอมแลวดวยความ- 
-ผูกพันในอัสสาทะของนิมิต  ๒๙๖ 
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ปทานุกรม ๘๖๕

 “วิญญาณเปนอยางไร”และ- 
-“วิญญาณนี้เปนของใคร”  ๖๘๓ 

“วิญญาณเปนอยางอื่น”และ- 
-“วิญญาณนี้เปนของผูอื่น”๖๘๓ 

“วิญญาณมีเพราะปจจัยคือนามรูป”  
 ๓๓/๗๙๐ 

วิญญาณมีสังขารเปนที่เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
วิญญาณยอมมีขึ้นเพราะอาศัยธรรม  - 

-อยาง  ๒๙๒ 
-วิญญาณ(วิ ฺาณกายา)  ๖หมู  ๓๔๑ 
วิญญาณออกไปยอมทําใหนามรูปออกไป    ๔๒ 
วิญาญาณอันตัณหาในอารมณคือรูป- 

-อาศัยแลว  ๑๘ 
วิญญาณอันฟุงไปซานไปในภายนอก   

๒๙๖ 
วิญญาณอันไมฟุงไปไมซานไปใน- 

-ภายนอก  ๒๙๖ 
วิญญาณอันไมฟุงไมซานไปใน- 

-ภายนอก  ๒๙๖ 
วิญญาณณัญจายตนะ  ๔๑๒ 
วิญญาณาหาร  ๖๕/๓๒๖ 
วิญญาณาหารยอมมีเพื่อความเกิดขึ้น- 

-แหงภพใหม  ๖๕ 
วิญญาณาหารยอมมีเพื่อความเกิดขึ้น- 

-แหงภพใหมตอไป  ๘๐๐ 
วิญญาณาหารยอมมีเพื่ออะไร  ๖๕ 
วิตกบัญญัติ ๖๐๓ 
วิตกมีปปญจสัญญาสังขาเปนนิทาน  ๖๑๓ 

วิธีการกําจัดนิวรณโดยวิธีที่ละเอียด – 
-ลึกซึ้ง  ๒๗๙ 

วิธีปฏิบัติตออาหารสี่  ๓๒๓ 
วิบากในทิฏฐธรรม ๒๗๗ 
วิบากในอปรปริยายะ  ๒๗๗ 
วิบากในอุปปชชะ  ๒๗๗ 
วิบากแหงกรรม  ๒๗๐/๒๗๗ 
วิบากแหงกรรมจึงมีไดในอัตตภาพนี้- 

-อยางซ้ําๆซากๆ  ๒๗๗ 
วิาบากแหงกาม  ๒๗๐/๒๗๒ 
วิบากแหงเวทนา  ๒๗๔ 
วิบากแหงสัญญา  ๒๗๕ 
วิบาแหงอาสวะ  ๒๗๐ 
วิปสสี  ๕๔ 
วิภวทิฏฐิ  ๑๔๒ 
“วิมุตติคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย- 

-ของญาณในความสิ้นไป”  ๖๑๖ 
วิมุตติญาณทัสสนะของผูมีนิพพิทาวิราคะ- 

-อันวิบัติแลว  ๖๔๘ 
วิมุตติญาณทัสสนะของผูมีวิราคะ- 

-อันวิบัติแลว  ๖๔๗ 
วิมุตติที่ตั้งตนขึ้นมาจากสัมมาทิฏฐิ- 

-เติมคํานําหนาวาสุ  ๖๕๔ 
วิมุตติมีวิราคะเปนที่เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
วิมุตติแลเปนปฏิสรณะของสติ  ๖๓๕ 
วิมุตติแลนไปสูนิพพาน  ๖๓๖ 
วิราคะของผูมีนิพพิทาอันวิบัติแลว  ๖๔๗ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๖๖

 “”วิราคะคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย- 
-ของวิมุตติ”  ๖๑๖ 

วิราคะมีนิพพิทาเปนที่เขาไปตั้ง- 
-อาศัย  ๖๒๑ 

วิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเปน- 
-อานิสงสที่มุงหมาย  ๖๕๐ 

วิราคะยอมมีวิมุตติญาณทัสสนะเปน- 
-อานิสงส  ๘๐๗ 

วิริยสัมโพชฌงค  ๒๘๐ 
วิริยะเพื่อใหรูในชรามณะ  ๒๕๒ 
วิหารธรรมชนิดที่ทําความงายแกการ- 

-เกิดญาณ  ๑๕๕ 
วิหารธรรมที่เราเคยอยูแลว เมื่อตรัสรู- 

-แลวใหมๆ  ๑๕๒ 
วิหิงสาวิตก  ๑๔๒/๕๘๘ 
วีมังสกบัณฑิต  ๔๕๓ 
เวทนา  ๒๗/๘๕/๕๘๙ 
เวทนาของปุถุชน  ๕๒๖ 
เวทนาของปุถุชนผูไมมีการสดับ  ๕๓๐ 
เวทนาของอริยสาวก  ๕๒๖ 
เวทนาของอริยสาวกผูมีการสดับ  ๕๓๐ 
เวทนาเขามายอมทําใหตัณหาเขามา  ๔๑ 
“เวทนาคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย”- 

-ของตัณหา”  ๖๑๙ 
เวทนาทั้งทางกายและทางจิต  ๕๒๗ 
เวทนาทั้งหมดยอมถึงการประชุมลง- 

-ในความทุกข  ๗๕ 
 

เวทนาทั้งหลายทั้งปวงจักเปนของเย็น- 
-ในอัตตภาพนี้เอง  ๔๔๘ 

เวทนาทั้งหลายทั้งปวงอันเราไม- 
-เพลิดเพลินเฉพาะแลว  ๔๔๘ 

เวทนาที่เกิดแตอวิชชาสัมผัส  ๑๙๒ 
เวทนาที่ตั้งตนหรือเกี่ยวของอยูกับ  - 

-อวิชชา๕๓๐ 
เวทนานานัตตะ  ๕๘๕ 
เวทนาบัญญัติ  ๖๐๓ 
เวทนาเปนผลของเวเทติ  ๒๙๓ 
“เวทนาเปนอยางไร”และ  “เวทนานี้- 

-เปนของใคร”  ๖๘๑ 
“เวทนาเปนอยางอื่น”และ  “เวทนานี้- 

-เปนของผูอื่น”  ๖๘๑ 
เวทนาเพียงอยางเดียวคือเวทนา- 

-ทางกายหามีเวทนาทางจิตไม  ๕๒๙ 
เวทนามีกายเปนที่สุดรอบ  ๒๐๕ 
เวทนามีชีวิตเปนที่สุดรอบ  ๒๐๕ 
เวทนามีผัสสะเปนที่เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
เวทนามีผัสสะเปนเหตุใหเกิด  ๗๕ 
เวทนามีเพราะปจจัยคือ :- 
=  ฉันทะ  ๑๕๓ 
=ฉันทะบาง;  ความเขาไปสงบ- 

-รํางับแหงฉันทะบาง  ๑๕๕ 
=ฉันทะวิตกและสัญญาที่เขา- 

-ไปสงบ  ๑๕๓ 
=ฉันทะวิตกและสัญญาที่ยังไม- 

-เขาไปสงบ  ๑๕๓ 
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=มิจฉาสติบาง;  สัมมาสติบาง  ๑๕๓ 
=มิจฉาสมาธิบาง;  ความเขาไป- 
-สงบรํางับแหงมิจฉาสมาธิบาง๑๕๕ 
=มิจฉาสมาธิบาง;  สัมมาสมาธิบาง  ๑๕๓ 
=  วิตก  ๑๕๓ 
=  วิตกบาง  ;  ความเขาไปสงบรํางับ- 
สัญญา   ๑๕๓ 
สัญญาบาง;  ความเขาไปสงบรํางับ- 
-แหงสัญญาบาง  ๑๕๕ 

-แหงวิตกบาง  ๑๕๕ 
=สัมมาสติบาง  ;  ความเขาไปสงบ- 

-รํางับแหงสัมมาสติบาง  ๑๕๕ 
=สัมมาสมาธิบาง ; ความเขาไปสงบ- 

-รํางับแหงสัมมาสมาธิบาง  ๑๕๕ 
เวทนา(เทวนากายา)๖หมู  ๓๓๙ 
เวทนา  ๓  ประการ  ๒๗๓ 
เวทนาใหเกิดอนุสัยสาม  ๑๘๘ 
เวทนาออกไปยอมทําใหตัณหาออกไป  ๔๒ 
เวทนาอันมีกายเปนที่สุดรอบ  ๔๔๘ 
เวทนาอันมีชีวิตเปนที่สุดรอบ  ๔๔๘ 
เวทนาอันเราไมเพลิดเพลินแลว  ๒๐๕ 
เวมัตตาแหงกรรม  ๒๗๐/๒๗๖ 
เวมัตตตาแหงกาม  ๒๗๐/๒๗๒ 
เวมัตตาแหงเวทนา  ๒๗๓ 
เวทัตตตาแหอาสวะ  ๒๗๐ 
เวสารัชชญาณ  ๔  ๔๗๙ 
เวหัปผมพรหม  ๔๑๒ 
 

ศ 

“ศาสตราผานไปตามชองในระหวาง- 
-แหงกาย”  ๖๙๗ 

ศาสนาของพระพุทธเจามีพระนามวา- 
-เมตเตยสัมมาสัมพุทธะ  ๕๘๕ 

ศิลปน  ๑๓๗ 
ศีลของผูมีอินทรียสังวรอันวิบัติแลว  ๖๔๘ 
ศีลท้ังหลายในลักษณะเปนที่พอใจ- 

-อยูพระอริยเจา  ๕๔๑ 
ศีลท่ีเปนไทจากตัณหา  ๕๔๑ 
ศีลท่ีเปนไปพรอมเพื่อสมาธิ  ๕๔๑ 
ศีลท่ีไมขาดไมทะลุไมดางไมพรอย  ๕๔๑ 
ศีลเปนกุศลมิไดรักษาเพื่อลาภ- 

-เพื่อสวรรคๆ;  หากแตเพื่อวิมุตติ  ๖๕๑ 
ศีลอันเปนกุศลมีอวิปปฏิสารเปน- 

-อานิสงสที่มุงหมาย  ๖๔๙ 
ศีลอันเปนกุศลยอมยังความเปน- 

-พระอรหันตใหเต็ม  ๖๕๑ 
ศีลอันเปนสิกขาสาชีพของภิกษุ  ๓๖๗ 
 

ส 
สตตวิหารธรรม  ๒๐๔ 
สตรีมีครรภก็ไมคลอด  ๑๐๗ 
สติปฏฐานถึงซึ่งความเต็มรอบ  ๓๓๖ 
“สติปฏฐานทั้งหลาย  ๔  ประการ”  ๖๒๘ 
สติปฏฐาน  ๔  ประการ  ๖๓๓ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๖๘

สติเพื่อใหรูในชารามรณะ  ๒๕๔ 
สติแลเปนปฏิสรณะของใจ  ๖๓๕ 
สติแลนไปสูวิมุตติ  ๓๖๓ 
สติสัมโพชฌงค  ๒๘๐ 
สภาพจิตของผูสิ้นอาสวะแลว  ๑๓๗ 
สมควรเพื่อจะเรียกวา  “ธรรมกถึก”  ๕๙ 
สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรม- 

-สีพวก  ๑๕๙ 
สมถะดวยวิปสสนาดวย  ๓๓๗ 
สมถะและวิปสสนาของเขาเปนธรรม- 

-เคียงคูกันไป  ๓๓๖ 
สมสูส่ําสอนเชนเดียวกันกับแพะ- 

-แกะ  ไก  สุกร  ๕๘๔ 
สมันนาหารจิต  ๒๐๗/๒๑๑ 
สมัยที่มนุษยมีอายุขัยลดลงมาเหลือ- 

-เพียง  ๑๐  ป  ๕๘๔ 
“สมาธิคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย – 

-ของยถาภูตญาณทัสสนะ”  ๖๑๗ 
สมาธิมีผลใหญมีอานิสงสใหญ  ๑๔๒ 
สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส- 

-ที่มุงหมาย  ๖๕๐ 
สมาธิมีสุขเปนที่เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
สมาธิยอมมียถาภูตญาณทัสสนะเปน- 

-อานิสงส  ๘๐๗ 
สมาธิสัมโพชฌงค  ๒๘๑ 
สมาธิอันหานิมิตมิได  ๑๔๒ 
สรรพภาวะ(สพฺพํ)  ๔๑๓ 
สสังขารปรินิพพายี(อนาคามี)  ๒๘๑ 

สฬายตนะ  ๒๘/๘๕ 
สฬายตนะเขามายอมทําใหผัสสะเขามา  ๔๑ 
“สฬายตนะคือธรรมเปนที่เขาไปตั้ง- 

-อาศัยของผัสสะ”  ๖๑๙ 
สฬายตนะมีนามรูปเปนที่เขาไปตั้ง- 

-อาศัย  ๖๒๑ 
สฬายตนะออกไปยอมทําใหผัสสะ- 

-ออกไป  ๔๒ 
สวนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะ- 

-อยาง  ๒๐๘ 
สวนสุดทั้งสอง๖๖๕ 
สวนสุดที่สอง  ๑๕/๖๒/๖๓ 
สวนสุดที่หนึ่ง  ๑๕/๖๑/๖๓ 
สักกายทิฏฐิ ๓๘๗ 
สังกัปปนานัตตะ  ๕๘๕ 
สงฺกปฺปราค๗๑ 
สังขาร  ๘๖ 
สังขารเขามายอมทําใหวิญญาณเขามา  ๔๑ 
สังขารชนิดที่สอง  ๑๙๖ 
สังขารชนิดที่สาม  ๑๙๗ 
สังขารชนิดที่สี่  ๑๙๘ 
สังขารชนิดที่หนึ่ง  ๑๙๒ 
สังขาร(โดยละเอียด)  เปนอยางไรเลา  ๓๔๐ 
สังขารทั้งหลาย  ๒๘ 
“สังขารทั้งหลายคือธรรมเปนที่เขาไป- 

-ตั้งอาศัยของวิญญาณ” ๖๒๐ 
สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเปนที่เขาไป- 

-ตั้งอาศัย  ๖๒๐ 
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สติเพื่อใหรูในชารามรณะ  ๒๕๔ 
สติแลเปนปฏิสรณะของใจ  ๖๓๕ 
สติแลนไปสูวิมุตติ  ๓๖๓ 
สติสัมโพชฌงค  ๒๘๐ 
สภาพจิตของผูสิ้นอาสวะแลว  ๑๓๗ 
สมควรเพื่อจะเรียกวา  “ธรรมกถึก”  ๕๙ 
สมณพราหมณที่กลาวสอนเรื่องกรรม- 

-สีพวก  ๑๕๙ 
สมถะดวยวิปสสนาดวย  ๓๓๗ 
สมถะและวิปสสนาของเขาเปนธรรม- 

-เคียงคูกันไป  ๓๓๖ 
สมสูส่ําสอนเชนเดียวกันกับแพะ- 

-แกะ  ไก  สุกร  ๕๘๔ 
สมันนาหารจิต  ๒๐๗/๒๑๑ 
สมัยที่มนุษยมีอายุขัยลดลงมาเหลือ- 

-เพียง  ๑๐  ป  ๕๘๔ 
“สมาธิคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย – 

-ของยถาภูตญาณทัสสนะ”  ๖๑๗ 
สมาธิมีผลใหญมีอานิสงสใหญ  ๑๔๒ 
สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส- 

-ที่มุงหมาย  ๖๕๐ 
สมาธิมีสุขเปนที่เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
สมาธิยอมมียถาภูตญาณทัสสนะเปน- 

-อานิสงส  ๘๐๗ 
สมาธิสัมโพชฌงค  ๒๘๑ 
สมาธิอันหานิมิตมิได  ๑๔๒ 
สรรพภาวะ(สพฺพํ)  ๔๑๓ 
สสังขารปรินิพพายี(อนาคามี)  ๒๘๑ 

สฬายตนะ  ๒๘/๘๕ 
สฬายตนะเขามายอมทําใหผัสสะเขามา  ๔๑ 
“สฬายตนะคือธรรมเปนที่เขาไปตั้ง- 

-อาศัยของผัสสะ”  ๖๑๙ 
สฬายตนะมีนามรูปเปนที่เขาไปตั้ง- 

-อาศัย  ๖๒๑ 
สฬายตนะออกไปยอมทําใหผัสสะ- 

-ออกไป  ๔๒ 
สวนของวิญญาณอันเกิดจากอายตนะ- 

-อยาง  ๒๐๘ 
สวนสุดทั้งสอง๖๖๕ 
สวนสุดที่สอง  ๑๕/๖๒/๖๓ 
สวนสุดที่หนึ่ง  ๑๕/๖๑/๖๓ 
สักกายทิฏฐิ ๓๘๗ 
สังกัปปนานัตตะ  ๕๘๕ 
สงฺกปฺปราค๗๑ 
สังขาร  ๘๖ 
สังขารเขามายอมทําใหวิญญาณเขามา  ๔๑ 
สังขารชนิดที่สอง  ๑๙๖ 
สังขารชนิดที่สาม  ๑๙๗ 
สังขารชนิดที่สี่  ๑๙๘ 
สังขารชนิดที่หนึ่ง  ๑๙๒ 
สังขาร(โดยละเอียด)  เปนอยางไรเลา  ๓๔๐ 
สังขารทั้งหลาย  ๒๘ 
“สังขารทั้งหลายคือธรรมเปนที่เขาไป- 

-ตั้งอาศัยของวิญญาณ” ๖๒๐ 
สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเปนที่เขาไป- 

-ตั้งอาศัย  ๖๒๐ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๗๐
สัมมาทิฏฐิคือทิฏฐิที่ปราศจากอัตถิตา- 

-และนัตถิยา  ๖๖๕ 
สัมมาปฏิปทา  ๒๕๘ 
สัมมาสมาธิของผูมีศีลอันวิบัติแลว๖๔๘ 
สัมมาสมาธิของผูมีสุขอันวิบัติแลว  ๖๔๗ 
สัสสตทิฏฐิ  ๑๙๖ 
สัสสตทิฏฐิ(ทั่วไป)  ๖๙๒ 
สสัสตทิฏฐินั้นเปนสังขาร  ๑๙๖ 
สัสสตทิฏฐิ  ๔  ๗๓๓ 
สัสสตโลกทิฏฐิ ๖๙๘ 
สัสสตะ(ทิฏฐิที่ถือวาเที่ยง)  ๖๖๙ 
สัสสตทิฏฐิ(ธรรมดา)  ๓๘๕ 
สามัญญผลในปจจุบัน  ๒๘๐ 
สามัญญผลในพุทธศาสนา  ๕๔๒ 
สามัญญผลในลัทธิอื่น  ๕๔๒ 
สามารถประกาศไดดวย  ๒๖๕ 
สายกลางไมเขาไปหาสวนสุดทั้งสอง๑๕ 
สาราคะ(ความกําหนัดกลา)  ๕๙๗ 
สําคัญมั่นหมายซึ่งดิน  ๔๑๑ 
สําคัญมั่นหมายโดยความเปนดิน  ๔๑๑ 
สําคัญมั่นหมายในดิน            ๔๑๑ 
สําคัญมั่นหมายวาดินของเรา  ๔๑๑ 
สําคัญเห็นซึ่งตนในรูป  ๑๙๔ 
สําคัญเห็นซึ่งตนวามีรูป   ๑๙๓ 
สําคัญเห็นซึ่งวิญญาณ  ๑๖๔ 
สําคัญเห็นซึ่งเวทนา  ๑๖๔ 
สําคัญเห็นซึ่งรูป  ๑๖๔ 
สําคัญเห็นซึ่งรูปโดยความเปนตน  ๑๙๒ 
สําคัญเห็นซึ่งรูปในตน  ๑๙๓ 

สําคัญเห็นซึ่งสังขารทั้งหลาย  ๑๖๔ 
สําคัญเห็นซึ่งสัญญา  ๑๖๔ 
สําคัญเห็นซึ่งอัตตา  ๑๖๓ 
สําคัญเห็นซึ่งอุปาทานขันธ  ขันธใด- 

-ขันธหนึ่ง  ๑๖๔ 
สําคัญเห็นซึ่งอุปาทานขันธทั้ง  ๕อยาง  ๑๖๔ 
สิ่งซึ่งเปนที่กําหนดพิจารณาของญาณ   

๓๔๙ 
สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งของอุปาทาน  ๓๔๗ 
สิ่งทั้งปวงในโลก๓๑ 
“สิ่งทั้งปวงมีอยู” ๑๕ 
“สิ่งทั้งปวงไมมีอยู”๑๕ 
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆ  ไมควร- 

-ยึดมั่นถือมั่น  ๕๘๙ 
สิ่งที่เกิดเองไมได  ๓๑ 
สิ่งที่ควรรู  ๔๘๘ 
สิ่งที่ควรรูอันประเสริฐ  ๑๓ 
สิ่งที่รงพยากรณเสมอไป  ๔๘๕ 
สิ่งที่ตนทําเอาดวยตนเอง  ๑๕๙ 
สิ่งที่ตถาคตรูแจงแลวเฉพาะตน  ๗๓๕ 
สิ่งที่ตนทําเอาดวยตนเองดวย  ผูอื่น- 

-ทําใหดวย  ๑๕๙ 
สิ่งที่ตองเห็นดวยยถาภูตสัมมัปปญญา   

๒๘๒ 
สิ่งที่บุคคลกระทําเองก็ไมใช  ๕๑๕ 
สิ่งที่บุคคลกระทําเองดวยบุคคลอื่น- 

-กระทําดวยก็ไมใช  ๕๑๕ 
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สิ่งที่บุคคลไดเห็นแลวฟงแลวรูสึกแลว- 
-รูแจงแลวบรรลุแลวแสวงหาแลว- 

-ครุนคิดอยูดวยใจแลว  ๖๙๑ 
สิ่งที่บุคคลอื่นกระทําก็ไมใช  ๕๑๕ 
สิ่งที่ปจจัยทําใหเกิดความรูสึกขึ้น- 

-(อภิส ฺเจตยิต)  ๖๔ 
สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงขึ้น(อภิสงฺขต)  ๖๔ 
สิ่งที่ปุถุชนไดยึดถือแลวดวยทิฏฐิ  ๓๘ 
สิ่งที่ปุถุชนไดยึดถือแลวดวยทิฏฐิโดย- 
-ความเปนตัวตนมาตลอดกาลชานาน 

๓๘๑ 
สิ่งที่ปุถุชนถึงทับแลวดวยตัณหา  ๓๘ 
สิ่งที่ปุถุชนผูมิไดสดับแลวไดถึงทับ- 

-แลวดวยตัณหา  ๓๘๑ 
สิ่งที่เปนอารมณเพื่อการตั้งอยูแหง- 

-วิญญาณ  ๕๖๙ 
สิ่งที่ผูอื่นทําให๑๕๙ 
สงิที่พัวพันกันอยูในกระแสแหง- 

-ปฏิจจสมปบาท  ๒๒๗ 
สิ่งที่มีความรูสึกตออารมณได  (เวทนีย)  ๖๔ 
สิ่งที่ไมใชทําเองหรือใครทําใหก็เกิดขึ้นได   

๑๕๙ 
สิ่งที่ไมใชบุคคลกระทําเองหรือบุคคล- 

-อื่นกระทําก็เกิดขึ้นไดก็ไมใช  ๕๑๕ 
สิ่งที่ไมเห็นอารมณเพื่อการตั้งอยูแหง- 

-วิญญาณ  ๕๗๑ 
สิ่งที่รูแจงแลว  ๔๑๒ 
สิ่งที่รูสึกแล ว  ๔๑๒ 

สิ่งที่เราครอบงําแลว  ๓๔๙ 
สิ่งที่เรียกกันวา  “จิต”  ๓๘ 
สิ่งที่เรียกกันวา    “จิต”บางวา  “มโนบาง”- 

-วา  “วิญญาณ”  บาง  ๓๙ 
สิ่งที่เรียกกันวา  “มโน”  ๓๘ 
สิ่งที่เรียกวาจิต ๓๘๒ 
สิ่งที่เรียกวาปฏิจจสมุปบาท  ๑๑ 
สิ่งที่อริยสาวกเห็นแลวดวยดี  ๕๑๔ 
สิ่งที่อริยสาวกเห็นชัดแลวดวยดีดวย- 

-ปญญาอันชอบตามที่เปนจริง  ๔๒๔ 
สิ่งที่อาศัยปจจัยอยางใดอยางหนึ่งแลว- 

-เกิดขึ้น  ๑๙๕ 
สิ่งที่อาศัยปจจัยอยางใดอยางหนึ่งแลว- 

-เกิดขึ้น(ปฏิจจสมุปปนนธรรม)  ๖๗๑ 
สิ่งเปนที่รักในโลกนี้มีฉันทะเปน- 

-แดงเกิด  ๕๕๙ 
สิ่งที่เปนรักและสิ่งไมเปนที่รัก  ๖๑๓ 
สิ่งเปนที่รักและสิ่งไมเปนที่รักมีฉันทะ- 

-เปนนิทาน  ๖๑๓ 
สิ่งที่ภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี ๓๐๘ 
สิ่งไรๆ  ที่ควรกระทําใหยิ่งขึ้นไป  ๓๒๗ 
สิ้นกรรมตามแบบของปฏิจจสมุปบาท  

๒๐๒ 
สิ้นกรรมในกระแสแหงปฏิจจสมุบาท   

๒๐๗ 
สีลัพพัตตุปาทาน  ๒๗/๘๗/๓๔๗/๑๘๓ 
สีหนาทเพราะทรงรูปจจัยแหงความ- 

-เกิดและความดับ  ๔๗๙ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๗๒

สุขของผูมีปสสัทธิอันวิบัติแลว  ๖๔๗ 
“สุขคือธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัย- 

-ของสมาธิ”  ๖๑๗ 
สุขทุกขในภายในเกิดขึ้นเพราะปรารภ- 

-ขันธหา  ๒๘๗ 
สุขทุกขีอัตตาทิฏฐิ  ๗๑๕ 
สุขมีปสสัทธิเปนที่เขาไปตั้งอาศัย  ๖๒๑ 
สุขมีสมาธิเปนอานิสงสที่มุงหมาย  ๖๕๐ 
สุขยอมมีสมาธิเปนอานิสงส  ๘๐๗ 
“สุขและทุกขเปนสิ่งที่บุคคลกระทําเอง”  ๗๐ 
“สุขและทุกขเปนสิ่งที่บุคคลอื่น- 

-กระทําให”  ๗๐ 
สุขและทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้น   

๑๕๖ 
สุขและทุกขอันเปนภายในยอมไม- 

-เกิดขึ้น  ๑๕๗ 
สุขและทุกขอาศัยปจจัยคือผัสสะ, ๑๕๙ 
สุขโสมนัสใดๆ  อาศัยรูปเกิดขึ้น  ๓๓๘ 
“สุจริตทั้งหลาย  ๓  ประการ”  ๖๒๘ 
สุจริต  ๓  ประการ  ๖๓๓ 
สุภกิณหพรหม  ๔๑๒ 
สุวิมุตตจิต  ๖๕๓ 
เสวยซึ่งเวทนาทั้ง ๒  ฝาย  ๕๒๗ 
เสวยสุข (เอง)  ๘๐๖ 
เสียงที่ไดฟงแลว  ๔๑๒ 
แสงสวางเกิดขึ้นแลว  ๕๖๑ 
แสดงธรรมโดยสายกลาง ๑๕ 
 

แสดงดวยตัณหา  ๕๘๙ 
แสวงดวยวิชชาหรือ  ยถาภูตสัมมัปปญญา   

๕๘๙ 
โสตาปตติยังคะ ๕๓๘ 
โสตาปตติยังคะทั้งหลาย  ๔ ประการ ๖๔๔ 
โสมนัสท่ีควรเสพ  ๖๑๔ 
โสมนัสท่ีมีวิตกมีวิจาร  ๖๑๔ 
โสมนัสท่ีไมควรเสพ  ๖๑๔ 
โสมนัสท่ีไมมีวิตกไมมีวิจาร  ๖๑๔ 
 

ห 
หงายของที่คว่ํา  ๒๐๖ 
หญามุญชะและหญ็าปพพชะ  ๑๕ 
หญิงอายุ  ๕  ป  ก็มีบุตร ๕๘๔ 
หนทางเกาอันพระพุทธเจาในกาลกอน- 

-เคยทรงดําเนิน  ๒๖๓ 
หนทางเพื่อการตรัสรู  ๕๖๓ 
หมวดกาย  ๓๐๙ 
หมวดจมูก  ๓๐๘ 
หมวดใจ  ๓๐๙ 
หมวดตา  ๓๐๘ 
หมวดลิ้น  ๓๐๘ 
หมวดหู  ๓๐๘ 
หมูแหงตัณหาทั้งหลาย  ๒๗/๘๗ 
หมูแหงตัณหาทั้งหลายหก  ๔๘๙ 
หมูแหงผัสสะท้ังหลาย  ๒๘/๘๘ 
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หมูแหงผัสสะท้ังหลายหก  ๔๘๙ 
หมูแหงวิญญาณทั้งหลาย  ๒๘/๘๙ 
หมูแหงวิญญาณทั้งหลายหก  ๔๘๘ 
หมูแหงเวทนาทั้งหลาย  ๒๗/๘๘ 
หมูแหงเวทนาทั้งหลายหก  ๔๘๙ 
หยั่งลงในธรรมวินัยนี้  ๓๔๒ 
หลักการพยากรอรหัตตผล  ๗๑ 
หลักธรรมใดๆ  ก็ไดที่เนื่องกันเปนสาย   

๓๒๒ 
หลักธรรมอันภิกษุในกรณีนี้ไดสดับแลว 

๒๘๙ 
หลุดพนแลวจากทุกข  ๓๑๓ 
หลุดพนแลวยอมมีญาณหยั่งรู  ๑๔๔ 
หัวใจของปฏิจจสมุปบาทที่เรียกวา- 

-กฎอิทัปปจจยตา  ๔๕๖ 
หัวใจของพระพุทธศาสนา  ๒๙๐ 
หัวใจของพุทธศาสนาแตกลับมีผูสนใจ- 

-นอยที่สุด  ๘๑๑ 
หัวใจของพุทธศาสนาในแงของการ- 

-ปฏิบัติ  ๘๑๓ 
หัวใจปฏิจจสมุปบาท  ๓ 
หายตาบอดอยางกระทันหัน  ๔๒๒ 
หิริและโอตตัปปะของผูมีสติสัมปชัญญะ- 

-อันวิบัติแหง  ๖๔๘ 
เหตุเครื่องกอข้ึนแหงทุกข  ๙๖ 
เหตุเพื่อความเกิดขึ้นแหงกรรม  ๑๓๑/๑๓๓ 
เหตุไมอาจจะปลอยวางซึ่งสิ่งที่เรียกวาจิต 

๓๘ 

เหตุแหงธรรมอันเปนปจจัย  ๕๓๗ 
เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข(ทุกฺขสมุทโย)  ๔๓ 
เห็นขันธโดยความเปนตน  ๑๙๕ 
เห็นขันธในตน  ๑๙๕ 
เห็นแจงแทงตลอดซึ่งบรมสัจจดวยปญญา  ๖๕๒ 
เห็นซึ่งนิมิตทั้งหลายของสิ่งทั้งปวง- 

-โดยประการอื่น  ๒๙๐ 
เห็นโดยความเปนอัสสาทะ  ๑๓๘ 
เห็นโดยความเปนอาทีนวะ  ๑๓๙ 
เห็นตนในขันธ  ๑๙๕ 
เห็นตนวามีขันธ  ๑๙๕ 
เห็นตามที่เปนจริง (เอง)  ๘๐๖ 
เห็นโทษโดยความเปนโทษ  ๓๖๗ 
เห็นธรรมชื่อวาเห็นปฏิจจฯ  ๑๒/๔๒/๒๐๙ 
เห็นปฏิจจ  ฯ  คือเห็นพระพุทธองค  ๑๒ 
เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อวาเห็นธรรม  

๑๒/๔๒/๒๐๙ 
เห็นแลวดวยดีดวยยถาภูตสัมมัปปญญา- 

-จริงๆแตก็หาเปนพระอรหันต- 
-ขีณาสพไม   ๒๘๕ 

เห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเปน- 
-อัสสาทะ  ๑๗๐/๒๑๙ 

เห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเปน- 
-อาทีนวะ  ๑๗๑/๒๓๓ 

เห็นสิ่งทั้งปวงโดยประการอื่นจากที่- 
-เขาเคยเห็นเมื่อยังไมรูแจง  ๓๙๐ 

เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติอยู  ๓๖๕ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๗๔
เห็นอยูอยางนี้ยอมเบื่อหนาย  ๔๐/๑๔๔ 
เห็นอยูอยางไรนันทิจึงจะไมเขาไป- 

-ตั้งอยูในเวทนา  ๗๕ 
เห็นอุปาทานิยธรรมโดยความเปน- 

-อัสสาทะ ๒๑๘ 
เห็นอุปาทานิยธรรมโดยความเปน- 

-อาทีนวะ ๒๓๑ 
โหติจนจโหติทิฏฐิ  ๗๐๑ 
โหติตถาคโตทิฏฐิ  ๗๐๐ 
 

อ 
อกิริยทิฏฐิ(โดยพิศดาร)  ๖๙๔ 
อกุศลกรรมบถรุงเรืองถึงที่สุด  ๕๘๔ 
อกุศลวิตก  ๑๔๒ 
องคแหงโสดาบัน ๔  ประการ  ๕๓๘ 
อทุกขมสุขีอัตตาทิฏฐิ  ๗๑๕ 
อโทสะเปนเหตุเพื่อความเกิดขึ้น- 

-แหงกรรม  ๑๓๔ 
อธิกรณะ(เครื่องมือกระทําใหเกิดสุข- 

-และทุกขในภายใน)  ๑๖๓ 
อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ  ๒  ๗๔๗ 
อธิมุตติบาท  ๗๒๘ 
อนัญญถตา  ๓๕/๔๔ 
อนันตวันตโลกทิฏฐิ  ๖๙๙ 
อนิมิตตสมาธิ  ๑๔๒ 
อนุเคราะหแกสัมภเวสีสัตวทั้งหลาย  ๕๗๗ 
“อนุตตรสังคามวิชัย”  ๗๓๑ 
อนุปสสนาฝายที่สอง  ๕๕๐ 
อนุปสสนาฝายที่หนึ่ง  ๕๕๐ 

“อนุปาทิเสส”ที่เปนเรื่องของอุจเฉท- 
-ทิฏฐิ  ๕๙๖ 

อนุโมทนายินดีตอคําเปนสุภาษิต- 
-ดวยวัตถุ  ๓๖  เรื่อง  ๕๒๐ 

อนุสัยคือปฏิฆะ๓๔๓/๓๔๕ 
อนุสัยคือปฏิฆะยอมตามนอน  ๑๘๘ 
อนุสัยคือราคะ  ๓๔๓/๓๔๕ 
อนุสัยคือราคะยอมตามนอน  ๑๘๘ 
อนุสัยคืออวิชชา  ๓๔๓/๓๔๕ 
อนุสัยคืออวิชชายอมตามนอน  ๑๘๙ 
อนุสัยชนิดตางๆ  อันเปนเครื่องทํา- 

-ความเนิ่นชา(ปปญจสัญญาสังขา)   
๖๐๑ 

อนุสัยไมอาจจะเกิด  ๓๔๓ 
อเนญชาภิสังขาร๔๔๘ 
อปรปริยายะ  ๑๓๒ 
อปรันตกัปปกวาท ๗๒๖ 
อปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายยอมไมมี  ๖๕๕ 
อปุญญาภิสังขาร  ๔๔๘ 
อภัททกาลกิริยา(ตายชั่ว)  ๕๗๙ 
อภิภู  ๔๑๒ 
อมตภาวะอันไมมีการแบงแยก  ๓๓๗ 
อมราวิกเขปกทิฏฐิ๔  ๗๔๓ 
อโมหะเปนเหตุเพื่อความเกิดขึ้น- 

-แหงกรรม  ๑๓๔ 
อยูเหนือความมีและความไมมี  ๖๑ 
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อรรถะทั้งปวงที่พระผูมีพระภาคตรัส- 
-แลวดวยบทเพียงบทเดียว- 

-(วาผัสสะ)  ๖๗๔ 
อรหัตตผลโดยพลันในทิฏฐธรรม  ๒๘๑ 
อรหัตตผลในมรณกาล  ๒๘๑ 
อริยกันตศีล  ๕๔๑ 
อริยญายธรรม  ๑๓/๔๘๑/๕๑๒ 
อริยญายธรรมที่เห็นแลวดวยดี  ๑๓ 
อริยวินัย ๑๕๐ 
อริยวินัยเรียกอารมณทั้งหลาย  ๕  ประการ- 

-วา  “กามคุณ”  ๒๗๑ 
อริยสัจมีในขณะแหงเวทนา  ๑๐๑ 
“”อริยสัจเล็ก’  ๘๔ 
อริยสัจสมบูรณแบบ ๘๑ 
อริยสัจสี่โดยสมบูรณนั้นคือ – 

-ปฏิจจสมุปบาท  ๕๘ 
อริยสัจสี่ที่รัดกุม  ๑๑๗ 
“อริยสัจใหญ”  ๘๔ 
อริยสาวกที่เปนผูอยูดวยความประมาท   

๖๔๕ 
อริยสาวกผูไดสดับแลว  ๓๙/๖๔ 
อริยสาวกผูเปนโสดาบัน  ๑๐๘/๑๑๑ 
อริยสาวกผูมีการสดับแลวยอมเสวย- 

-เวทนาเพียงอยางเดียว  ๕๒๘ 
อริยสาวกรูความเกิดและความดับ- 

-ของโลก  ๕๓๐ 
อรูปภพ ๒๗/๘๗ 
อรูปอัตตาทิฏฐิ  ๗๑๓ 

อโลภะเปนเหตุเพื่อความเกิดขึ้น- 
-แหงกรรม  ๑๓๓ 

อโลภะอโทสะอโมหะนั้นมีความหมาย- 
๒ ระดับ ๑๓๗ 

-อวิชชา  ๒๘ 
อวิชชาเขามายอมทําใหสังขารเขามา  ๔๑ 
“อวิชชคือธรรมเปนทีเขาไปตั้งอาศัย- 

-ของสังขาร”  ๖๒๐ 
อวิชชาธาตุมีอยู  ๑๖๕ 
อวิชชาดวยภวตัณหาดวย  ๓๓๖ 
อวิชชานุสัย  ๖๐๕ 
อวิชชานุสัยเกิดจากอทุขมสุขเวทนา  ๑๙๑ 
อวิชชานุสัยใชคําวา “ถอน”  ๑๙๑ 
อวิชชานุสัยอันใดอันเกิดจากอทุกขม- 

-สุขเวทนา  ๕๒๘ 
“อวิชชาเปนอาหารของภวตัณหา”  ๖๒๖ 
อวิชชาเพิ่งมีตอภายหลัง ๖๒๒ 
อวิชชามีอยูในขณะแหงการสัมผัส๑๙๕ 
อวิชชาสัมผัส  ๑๖๓ 
อวิชชาออกไปยอมทําใหสังขารออกไป  ๔๒ 
อวิตถตา  ๓๕/๔๔ 
อวิปปฏิสาร(ความไมรอนใจ)  ๖๔๖ 
อวิปปฏิสารมีความปราโมทยเปน- 

-อานิสงสที่มุงหมาย  ๖๔๙ 
อวิปปฏิสารยอมเกิด  (เอง)  ๘๐๕ 
อวิปปฏิสารยอมมีปราโมทยเปนอานิสงส  

 ๘๐๗ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ ๘๗๖
อวิหิงสาวิตก  ๕๘๙ 
อสังขารปรินิพายี(อนาคามี)  ๒๘๑ 
อสัญญีทิฏฐิ ๘  ๗๕๔ 
อสัสสตโลกทิฏฐิ  ๖๙๘ 
อเหตุกทิฏฐิ  (โดยพิศดาร)  ๖๙๕ 
อัชฌัตตวิโมกข  ๗๖ 
อัญญังชีวอัญญังสรีรทิฏฐิ  ๗๐๐ 
อัฏฐังคิกมรรคถึงซึ่งความเต็มรอบ  ๓๓๖ 
อัตตวาทุปาทาน  ๒๗/๘๗/๑๘๓/๓๔๗ 
อัตตาซึ่งเขาถึงซึ่งเนวสัญญานาสัญญา- 

-ยตนะ  ๗๖๒ 
อัตตาซึ่งเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ  ๗๖๑ 
อัตตาซึ่งเขาถึงอากาสานัญจายตนะ  ๗๖๐ 
อัตตาซึ่งเขาถึงอากิญจัญญายตนะ๗๖๑ 
อัตตา(ตน)ก็อันนั้น;  โลกก็อันนั้น   

๓๘๕/๖๙๒ 
อัตตาที่เขาถึงซึ่งจตุตถฌาน  ๗๖๕ 
อัตตาที่เขาถึงซึ่งตติยฌาน  ๗๖๕ 
อัตตาที่ถึงแลวซึ่งปรมทิฏฐธัมมนิพพาน   

๗๖๓ 
อัตตาที่มีรูปสําเร็จมาจากใจ  (มโนมโย) 

๗๖๐ 
อัตตาที่ระงับวิตกวิจารเสียไดแลวเขาถึง- 

-ทุติยฌาน  ๗๖๔ 
อัตตานี้ใดอิ่มเอิบแลวดวยกามคุณ- 

-ทั้งหลาย  ๕  ประการ  ๗๖๓ 
อัตตานุทิฏฐิ ๓๘๗ 
อัตตามีที่สุด  ๗๕๗ 
อัตตามีที่สุดก็ไดไมมีที่สุดก็ได  ๗๕๗ 
อัตตามีที่สุดก็มิใชไมมีที่สุดก็มิใช  ๗๕๗ 

อัตตามีรูป  ๗๕๖ 
อัตตามีรูปก็ได  ไมมีรูปก็ได  ๗๕๗ 
“อัตตามีรูปก็ได  ไมมีรูปก็ไดเปนอัตตา- 

-หาโรคมิไดหลังจากตายแลว”  ๗๑๔ 
อัตตามีรูปก็มิใชไมมีรูปก็มิใช  ๗๕๗ 
อัตตามีรูปประกอบขึ้นดวยมหาภูต  ๗๕๙ 
อัตตามีรูปเปนพวกกามาพจรมี- 

-กวฬิงการาหารเปนภักษา  ๗๕๙ 
อัตตาไมมีที่สุด  ๗๕๗ 
อัตตาไมมีรูป  ๗๕๖ 
อัตตา-อัตตานิยานุทิฏฐิ  ๓๘๓/๖๙๒ 
อัตตาอันขาดสูญ  ๗๕๙–๗๖๒ 
อัตตาอื่นที่เปนทิพย  ๗๕๙ 
“อัตถชาละ”  ๗๓๑ 
อัตถิตา (ความมี)  ๖๖๕ 
อัตถิตาและนัตถิตา  ๖๖๕ 
อันตคาหิกทิฏฐิสิบ  ๒,๒๐๐นัย๗๑๗ 
อันตราปรนิพพายี  (อนาคามี) ๒๘๑ 
อันตวันตโลกทิฏฐิ  ๖๙๙ 
อันตานันทิกทิฏฐิ๔  ๗๔๐ 
อัปปฏิวานิ(ความไมถอยหลัง)๒๕๐ 
อพยาปาทวิตก ๕๘๙ 
อัสสาทะ ๑๓๘ 
อัสสาทะของนิมิต  ๒๙๖ 
อัสสาทะของปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   

๒๙๗ 
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ปทานุกรม ๘๗๗

อัสสาทะของปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ 
๒๙๗ 

อัสสาทะของสุขอันเกิดแตอุเบกขา  ๒๙๘ 
อัสสาทะของอทุกขมสุข  ๒๙๘ 
อัสสาทะ(รสอรอย)  ของเวทนา  ๓๔๓ 
อัสสาทะแหงรูป  ๓๓๘ 
อัสสาทะแหงวิญญาณ  ๓๔๑ 
อัสสาทะแหงเวทนา  ๓๔๐ 
อัสสาทะแหงสังขาร  ๓๔๑ 
อัสสาทะแหงสัญญา  ๓๔๐ 
อาการเกิดดับแหงอาหารสี่  ๓๒๗ 
อาการของการเกิดปฏิจจสมุปบาท- 

-โดยสมบูรณ  ๕๓๐ 
อาการของตัณหา ๑๐๑ 
อาการของภิกษุผูมีปรกติอยูดวยความ- 

-ประมาท  ๖๐๐ 
อาการที่ยุงยากที่สุดของปฏิจจสมุปบาท   

๑๐๑ 
อาการลิงคนิมิตอุเทศ  ๗๘๘ 
อาการ ๔อยางๆ  ของปฏิจจสมุปบาท- 

-แตละอาการ  ๓๔๙ 
อาการแหงอนิจจังโดยละเอียด  ๒๙๒ 
อาการสานัญจายตนะ๔๑๒ 
อากิญจัญญายตนะ  ๔๑๒ 
อาคติคติ(การมาและการไป)๖๕๙ 
อาชีพต่ําที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลาย 

๑๔๑ 
อาทีนวะ  ๑๓๙ 

อาทีนวะ(โทษ)ของเวทนา  ๓๔๓ 
อาทีนวะแหงรูป  ๓๓๘ 
อาทีนวะแหงวิญญาณ  ๓๔๑ 
อาทีนวะแหงสังขาร  ๓๔๑ 
อาทีนวะแหงสัญญา  ๓๔๐ 
อานิสงสของการถึงพรอมดวยทัสสน- 

-ทิฏฐิ๔๓๕ 
อานิสงสของการเห็นผัสสายตนะ๖ 

-โดยอาการ  ๕ ๕๑๐ 
อานิสงส ๗ประการของสัมโพชฌงค  ๒๘๑ 
อานิสงสสูงสุดของการพิจารณา- 

-ปฏิจจสมุปบาทอยางถูกวิธี๔๔๔ 
อานิสงสสูงสุด(อนุปาทิเสสนิพพาน)  ๔๔๔ 
อาภัสสรพรหม  ๔๑๒ 
อายตนกุสลตา-ความเปนผูฉลาดใน- 

-อายตนะ  ๘๑๒ 
อายตนะทั้งหลายหกอันเปนภายนอก  ๔๘๘ 
อายตนะทั้งหลายหกอันเปนภายใน  ๔๘๘ 
อายตนะ(ปจจัยโดยตรงแหงสุขและ- 

-ทุกขในภายใน)  ๑๖๓ 
อายตนะภายนอก  ๒๐๗ 
อายตนะภายใน  ๒๐๗ 
อายตนะยังไมทําหนาที่ ๒๐๗ 
อารมณเพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณ  ๑๖๖ 
อารมณ  ๕ ประการหาใชกามไม  ๒๗๑ 
อารมณอันวิจิตรทั้งหลายในโลก  ๒๗๑ 
อารัมมณเจตน-ปกัปปน-อนุสยะ  ๕๖๙ 
อารัมมณลาภนานัตตะ  ๕๘๕ 
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 ปฏิจจ ฯจากพระโอษฐ 

 

๘๗๘

อารุปปวิโมกข  ๓๖๒/๓๖๖ 
อาศํยวิโมกขอยางไหนทานจึงพยากรณ- 

-อรหัตตผล  ๗๕ 
อาสวะเกิดขึ้นเพราะกายสมารัมภะ๒๐๒ 
อาสวะเกิดขึ้นเพราะมโนสมารัมภะ  ๒๐๓ 
อาสวะเกิดขึ้นเพราะวจีสมารัมภะ  ๒๐๓ 
อาสวะเกิดขึ้นเพราะอวิชชา๒๐๔ 
อาสวะสิ้นไปโดยลําดับไมมีระหวางขั้น  ๑๙๓ 
อาหารของภวตัณหา  ๖๒๖ 
อาหารของวิชชาและวิมุตติ  ๖๒๘ 
อาหารของอวิชชา  ๖๒๒ 
อาหารมีตัณหาเปนตนเหตุ๕๗๕ 
อาหาร๔  ๖๕ 
อาหารสี่โดยอุปมา  ๓๒๓ 
อาหรสี่เพื่อภูตสัตวและสัมภเวสีสัตว  ๕๗๗ 
อิทธิบาทถึงซึ่งความเต็มรอบ  ๓๓๖ 
อิทัปปจจยตา  ๓๕/๔๔ 
อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท  ๔๔ 
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท ๕๓ 
อิทัปปจจยตาฝายเกิด  ๔๙๔ 
อิทัปปจจยตาฝายดับ  ๔๙๗ 
อินทรียคือกาย  ๑๖๔ 
อินทรียคือจมูก  ๑๖๔ 
อินทรียคือตา     ๑๖๔ 
อินทรียคือลิ้น  ๑๖๔ 
อินทรียคือหู  ๑๖๔ 
อินทรียถึงซึ่งความเต็มรอบ  ๓๓๖ 

อินทรียทั้งหลาย  ๕ ประการ  ๑๖๕ 
อินทรียแลนไปสูใจ  ๖๓๖ 
อินทรียสังวรของผูมีหิริและโอตตัปปะ- 

-อันวิบัติแลว  ๖๔๘ 
อินทรียสังวร(พิเศษอีกนัยหนึ่ง) ๖๓๒ 
อิศวรเปนผูสรางเปนผูจัดสรร(สิ่งทั้งปวง) 

๗๓๖ 
อิสสาและมัจฉริยะ๖๑๒ 
อิสสาและมัจฉริยมีสิ่งเปนที่รักและสิ่งไม- 
-เปนที่รัก(ปยาปฺปย)  เปนนิทาน  ๖๑๓ 
อุจเฉททิฏฐิ๑๙๗ 
อุจเฉททิฏฐิ๗  ๘๕๘ 
อุจเฉททิฏฐิ(ทั่วไป)  ๖๙๓ 
อุจเฉททิฏฐิ(ธรรมดา)  ๓๘๖ 
อุจเฉททิฏฐินั้นเปนสังขาร  ๑๙๗ 
อุจเฉทะ(ทิฏฐิที่ถือวาขาดสูญ)  ๖๖๙ 
อุดมบุรุษ  ๔๕๑ 
อุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้ ๔๕๑ 
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี(อนาคามี)  ๒๘๑ 
อุทานในปฐมยามแหงราตรี   ๗ 
อุทานในปจจฉิมยามแหงราตรี  ๑๐ 
อุทานในมัชชฌิมยามแหงราตรี  ๙ 
อุบายเครื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนา  

๕๒๘ 
อุบายเครื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนา- 

-ซึ่งเปนอุบายอื่นนอกจากกามสุข  ๕๒๙ 
อุบายอื่นนอกจากกามสุข  ๕๒๙ 
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๘๗๙

๘๗๙

อุเบกขาสัมโพชฌงค  ๒๘๑ 
อุปธิมีตัณหาเปนเหตุใหเกิด  ๓๐๗ 
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ปทานุกรม ๘๗๙

อุปริกขีในปฏิจจสมุปบาท  ๔๕๑ 
อุปปชชะ  ๑๓๒ 
อุปมาของปยรูปสาตรูป  ๓๑๑ 
อุปมาแสงอาทิตยสองเขาไปทางชอง- 

-หนาตาง  ๓๓๒ 
อุปมาเหมือนนักโทษถูกประหาร  ๓๒๗ 
อุปมาเหมือนเนื้อบุตร  ๓๒๔ 
อุปมาเหมือนเมื่อมีน้ํายอม(สี)  ครบ  ๓๒๙ 
อุปมาเหมือนแมโคนมที่ปราศจากหนัง- 

-หอหุม  ๓๒๕ 
อุปมาเหมือนหลุมถานเพลิง  ๓๒๕ 
อุปมาแหงการทําลายไมใหเหลือเชื้อ  ๓๗๗ 
อุปสรรคทั้งหลาย  ๔๕๒ 
อุปหัจจปรินิพานยี(อนาคามี)  ๒๘๑ 
อุปททวะทั้งหลาย  ๔๕๒ 
อุปาทาน  ๒๗/๘๔ 
อุปาทานของกุมาร    ๑๕๑ 
อุปาทานขันธทั้ง  ๕  ๑๖๔ 
อุปาทานเขามายอมทําใหภพเขามา  ๔๑ 
“อุปาทานคือธรรมเปนที่เขาไปตั้ง- 

-อาศัยของภพ”  ๖๑๙ 
อุปทานทั้งหลาย  ๔  อยาง  ๑๘๓ 
 
 
 
 

 
“อุปาทานเปนสิ่งที่เรารอบรูแลว- 

-เพื่อความหลุดพน’  ๓๔๙ 
“อุปาทานเปนสิ่งที่เรารอบรูแลว- 

-เพื่อความหลุดพน(วิโมกฺข)”  ๓๔๗ 
อุปาทานมีตัณหาเปนที่เขาไปตั้งอาศัย   

๖๒๑ 
อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุใหเกิด  ๗๔ 
“อุปาทานมีเพราะปจจัยคือตัณหา”  ๓๒ 
อุปาทาน๔ อยางมีตัณหาเปนเหตุใหเกิด   

๑๘๕ 
อุปาทานออกไปยอมทําใหภพออกไป  ๔๒ 
อุปายุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ  ๖๖๖ 
อุสโสฬหีเพื่อใหรูในชรามรณะ  ๒๔๙ 
เอกภาวะ(เอกตฺตํ)  ๔๑๓ 
เอกัจจสัสสสติก-เอกัจจอสัสสติกทิฏฐิ  ๔  
๗๓๖ 
เอกันตทุกขีอัตตทิฏฐิ  ๗๑๔ 
เอกันตสุขีอัตตาทิฏฐิ๗๑๔ 
เอสิกัฏฐายิกฏฐิตสัสสตทิฏฐิ  ๖๙๐ 
ไออุนทีเกิดเพราะการเสียดสีระหวาง- 

-ไมสองอัน  ๔๐ 
ไออุนทีหมอนั้นระงับหายไปกระเบื้อง  - 
-ทั้งหลายก็เหลืออยู  ๔๔๘ 
 

------------------------ 
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ลําดับหมวดธรรม 
ในหนังสือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ 
(เรียงลําดับจากนอยไปหามากและตามลําดับอักษร) 

(จํานวน๑,๔๑๔  หมวด) 
--------------------- 

๑ 
กพฬีการาหาร  (มีเนื้อบุตรเปนอุปมา)  หนึ่ง ๓๒๓ 
กรรมมีแดนเกิดและดับในอัตตภาพนี้(ที่ธรรมคือผัสสะ)  หนึ่ง ๒๗๗ 
กรรมมีนิทานสัมภวะ  (คือผัสสะ)  หนึ่ง ๒๗๖ 
กรรมมีนิโรธคามินีปฏิปทา(คืออริยัฏฐังคิกมรรค)  หนึ่ง ๒๗๗ 
กรรมมีนิโรธ(เพราะความดับแหงธรรมคือผัสสะ) หนึ่ง  ๒๗๗ 
กรรมสามบูดเนาเพราะเหตุแหงธรรม(:การเปยกแฉะแหงตัวเอง)หนึ่ง ๕๘๐ 
กรรมสามเปยกแฉะเพราะเหตุขาดธรรม(คือการรักษา)  หนึ่ง ๕๘๐ 
กรรมสามไมไดรับการรักษาเพราะไมมีการรักษาแหงธรรม(คือจิต)หนึ่ง ๕๗๙ 
กามแทของคนเรา(คือสังกัปปราคะ)หนึ่ง ๒๗๑ 
กามภพมีไมไดเพราะไมมีธรรม(:กรรมมีกามธาตุเปนวิบาก) หนึ่ง ๗๙๑/๗๙๒ 
กามมีนิทานสัมภวะ(คือผัสสะ)  หนึ่ง ๒๗๒ 
กามมีนิโรธคามินีปฏิปทา(คืออริยัฏฐังคิกมรรค)  หนึ่ง ๒๗๒ 
กามมีนิโรธ  (เพราะความดับแหงธรรมคือผัสสะ)  หนึ่ง ๒๗๒ 
การกําหนดรูกพฬีการาหารเปนเหตุแหงการกําหนดรู(ราคะจากกามคุณ)หนึ่ง ๓๒๔ 
 
 
 

๘๘๑ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๘๘๒ 

การกําหนดรูผัสสาหารเปนเหตุแหการกําหนดรู(เวทนาสาม)  หนึ่ง ๓๒๕ 
การกําหนดรูมโนสัญเจตนาหารเปนเหตุแหงการกําหนดรู(ตัณหาสาม) หนึ่ง ๓๒๕ 
การกําหนดรูวิญญาณาหารเหตุแหงการกําหนดรู(นามรูป)  หนึ่ง ๓๒๗ 
“การกินเนื้อบุตร”เพราะเหตุ(:เพียงเพื่อการขามทะเลทราย)  หนึ่ง ๓๒๔ 
การเกิดขึ้นแหงรูปมีเพราะการเกิดขึ้นแหงธรรม(:อาหาร)  หนึ่ง ๓๓๘ 
การเกิดขึ้นแหงวิญญาณมีเพราะธรรม(:การเกิดขึ้นแหงนามรูป)หนึ่ง ๓๔๑ 
การเกิดแหงโลกคือการเกิดแหงกระแสธรรม(:  ปฏิจจฯ)  หนึ่ง ๑๗๓ 
การเกิดแหงโลกคือการเกิดแหง (ในภายใน)  หนึ่ง ๒๑๖ 
การจับฉวย(ดวยทิฏฐิ)  ไมมีเพราะเหตุแหงธรรม  หนึ่ง ๑๖๕ 
การดับแหงโลกคือการดับแหงกระแสธรรม (:ปฏิจจ)   หนึ่ง ๑๗๕/๒๒๗ 
การติดพันอยูในเวทนาคือการติดพันอยูในกองทุกข  หนึ่ง ๕๒๘ 
การทรงแสดงธรรมมีความงามทามกลางคือแสดงการเกิดแหงสักกายะ ท.  หนึ่ง ๔๙๑ 
การทรงแสดงธรรมมีความงามเบื้องปลายคือแสดงการดับแหงสักกายะ ท.หนึ่ง ๔๙๒ 
การทะเลาะวิวาท  (ทุกรูปแบบ)  สิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิงตอเมื่อลุถึงธรรม- 
 -(:  อรหันตภาวะ)  หนึ่ง๕๙๗ 
การทําการศึกษาตอไปคือหนาที่ของผูยังไมรูปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๔๖ 
การบําเพ็ญความไมประมาทตอไปคือหนาที่ของผูยังไมรูปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๕๖ 
การบําเพ็ญโยคะตอไปคือหนาที่ของผูยังไมรูปฏิจจ  ฯ  หนึ่ง ๒๔๗ 
การบําเพ็ญอัปปฏิวาณีตอไปคือหนาที่ของผูยังไมรูปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๕๐ 
การบําเพ็ญอุสโสฬหีตอไปคือหนาที่ของผูไมรูปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๔๙ 
การประกอบการกระทําอันติดตอตอไปคือหนาที่ของผูยังไมรูปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๕๓ 
การประกอบความเพียรแผดเผากิเลสตอไปคือหนาที่ของผูยังไมรูปฏิจจฯ  หนึ่ง๒๕๑ 
การประกอบฉันทะตอไปคือหนาที่ของผูยังไมรูปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๔๘ 
การประกอบวิริยะตอไปคือหนาที่ของผูยังไมรูปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๕๒ 
การพิจารณาปฏิจจฯ คือการพิจารณาปจจัยในภายใน  (ชนิด)  หนึ่ง ๓๐๖ 
การพิจารณาปฏิจจฯ  อยางถูกวิธีมีอานิสงสสูงสุด(:  อนุปาทิเสสนิพพาน)  หนึ่ง๔๔๔ 
การไมติดพันอยูในเวทนาคือการไมติดพันอยูในกองทุกข  หนึ่ง  ๕๒๙ 
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การไมทรงจับฉวยสิ่งที่ทรงรูยิ่ง  (เพราะทราบเวทนาโดยอาการหา)  มีผล- 
 -(:นิพพุติ)  หนึ่ง  ๗๓๕/ฯลฯ 
การไมปรินิพพานเฉพาะตนเพราะเหตุแหงธรรม  หนึ่ง ๑๘๗ 
การรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงคือรู  (เพียงขอเดียว)  วา  “ไมควรยึดมั่น”  หนึ่ง ๒๘๙ 
การแลนไปสูสัสสตทิฏฐิมีไดดวยความมั่นหมายและวาทะ(ฝายที่กลาววา  “เอง”)  - 
 -หนึ่ง๖๖๙ 
การแลนไปสูอุจเฉททิฏฐิมีไดดวยความมั่นหมายและวาทะ  (ฝายที่กลาววา  “อื่น”)- 
 -หนึ่ง๖๖๙ 
การสิ้นกรรมแทจริงมีในกระแสปฏิจจฯ  ฝายนิโรธวาร  หนึ่ง ๒๐๖ 
การแสดงที่มุงตรงไปยังการบรรลุนิพพานคือสิ่งที่ทรงพยากรณเสมอ  หนึ่ง ๔๘๕ 
การแสวงหาครูตอไปคือหนาของผูยังไมรูปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๔๕ 
การหลีกเรนคือธรรมทําความงายแกการรูปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๕๘ 
การหายตาบอดอยางกระทันหันในขณะสักวาพอเห็นธรรม(:ปฏิจจฯ)  หนึ่ง ๔๒๒ 
การเห็นถูกตอปยรูปสาตรูปอุปมาดวยการไมหลงดื่มยาพิษ  ที่มีลักษณะชวนดื่ม- 
 -หนึ่ง๓๑๔ 
การเห็นธรรมที่เปนการเห็นตถาคตคือเห็นปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๑๓ 
การเห็นนิพพานมีไดพรอมกับการเกิดแหงธรรม(:ธรรมจักษุ)  หนึ่ง ๔๒๓ 
การเห็นผัสสายตนะโดยอนัตตลักษณะสามมีผล  (:ทําที่สุดทุกขได)  หนึ่ง ๕๑๐ 
การเห็นผัสสายตนะโดยอนัตตลักษณะสามมีผล  (:ทําใหละผัสสายตนะได) หนึ่ง ๕๑๐ 
การเห็นผิดตอปยรูปสาตรูปอุปมาดวยการดื่มยาพิษทีมีลักษณะแหงเครื่องดื่ม- 
 -ที่ชวนดื่ม  หนึ่ง๓๑๑ 
การเห็นสิ่ งตางๆ  ของผูหายจากตาบอดแตกําเนิดเปนอุปมาของการเกิด
ธรรมจักษุ- 
 -หนึ่ง  ๔๒๓ 
การอธิษฐานจิตเพื่อความเพียรตองตั้งเปาหมายดวยการเหลือแตหนังหุมกระดูก- 
 -เปนเดิมพัน  หนึ่ง๔๘๗ 
การอบรมสติตอไปคือหนาที่ของผูยังไมรูปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๕๔ 
การอบรมสัมปชัญญะตอไปคือหนาที่ของผูยังไมรูปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๕๕ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๘๘๔ 

“เกพลี”คือ  “ผูจบกิจอันบุคคลพึงกระทํา”  หนึ่ง ๓๓๙/๔๕๑ 
“เกพลี”  คือไวพจนพิเศษ  (ของผูพนวิเศษแลว)  หนึ่ง ๓๓๙ 
ขึ้นชื่อวา  “การปรุงแตง”  แลวลวนแตเปนไปตามอํานาจแหงธรรม(คืออวิชชา)- 
 -หนึ่ง๔๔๗ 
คนพาลและบัณฑิตตางกันเพราะธรรม(:ความมุงหมายแหงพรหมจรรย)  หนึ่ง ๓๙๒ 
คนเราจิตยุงเพราะไมรูธรรม  (:ปฏิจจฯ)  หนึ่ง ๑๕/๓๒/๕๓/๓๗๖ 
คนเราไมปรินิพพานในปจจุบันเพราะเหตุแหงธรรม  หนึ่ง  ๑๗ 
ความเกิดขึ้นหรือดับไปแหงทุกข  (อีกนัยหนึ่ง)  มีเพราะธรรม  (คือนันทิ) หนึ่ง ๕๗๔ 
ความคิดยึดครองมีขึ้นเพราะเหตุแหงธรรม(  :ความอยาก)  หนึ่ง ๕๙๖ 
ความฉลาด๔ประการซึ่งมีใจความเนื่องเปนความฉลาดอันเดียวกัน  หนึ่ง ๔๕๕ 
ความดับแหงรูปมีเพราะความดับแหงธรรม(:อาหาร)  หนึ่ง ๓๓๘ 
ความดับแหงวิญญาณมีเพราะธรรม(:ความดับแหงนามรูป)  หนึ่ง ๓๔๑ 
ความถึงทับจับฉวย  (ดวยทิฏฐิ)  มีเพราะการกระทบของธรรม  หนึ่ง ๑๖๕ 
ความเบื่อหนายเกิดเพราะเห็นเวทนาเปนเพียงผลแหงปจจยาการ  แหง ๓๔๖ 
ความเปนบัณฑิตคือภาวะอันหนึ่งซึ่งทรงชักชวน  หนึ่ง   ๔๕๓ 
ความเปนผูหาโทษมิไดขึ้นอยูกับสัมมาทิฏฐิตอธรรม  หนึ่ง ๑๔๓ 
ความเพียรใดๆ  ก็ตามตองอิงอาศัยธรรม(:  ยถาภูตสัมมัปปญญา)  หนึ่ง ๒๘๗ 
ความเพียรปรารภขันธหาก็ยังตองเปนไปตามวิธีการณแหงธรรม(:ปฏิจจฯ) หนึ่ง ๒๘๖ 
ความมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงหยุดไดเพาระเห็นปฏิจจฯ  อาการทีสําคัญหนึ่ง ๔๑๐ 
ความมืดอันใหญหลวง  (ไมมีอะไรยิ่งกวา)  คืออวิชชา  หนึ่ง ๕๕๒ 
ความไมสะดุงยอมมีเพราะเหตุ  (: อนุปาทาน)  หนึ่ง ๓๐๓ 
ความยินดีและไมยินดี  (ตามวิสัยโลก)  เปนปจจัยแหงฉันทะ (วิสัยโลก)หนึ่ง ๕๙๕ 
ความยึดถือวา “ของเรา”  ไมมีเพราะความไมมีแหงธรรม  (:  ความอยาก)  หนึ่ง ๕๙๖ 
ความรอบรู (ปริชานนํ)  เปนเหตุใหเห็นสิ่งทั้งปวงโดยประการอื่น  (จากปุถุชนเห็น)- 
 -หนึ่ง๒๙๐ 
ความรูแจง(พิเศษ)  เกี่ยวกับวิญญาณและนามรูป  หนึ่ง ๔๖๓/๕๖๑/๕๖๖ 
ความรูแจง(พิเศษ)  เกี่ยวกับหนทางเพื่อการตรัสรูหนึ่ง ๔๖๕/๕๖๓/๕๖๘ 
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ความรูผิดตอธรรมยี่สิบสี่โดยอาการหก  มีขึ้นเพราะเหตุแหงธรรม  หนึ่ง๔๑๑–๔๑๓ 
ความรูยิ่ง  (อภิชานนํ)  เปนเหตุใหเกิดความรอบรู(ปริชานนํ)  หนึ่ง ๒๙๐ 
ความรูเริ่มถูกยิ่งขึ้นตอธรรมยี่สิบสี่โดยอาการหกเพราะเหตุแหงธรรม หนึ่ง ๔๑๓–๔๑๕ 
ความรูสึกฝายยินดีหรือฝายไมยินดีลวนแตเกิดขึ้นจากธรรม(:ผัสสะ)  หนึ่ง   ๕๙๖ 
ความรูสึกฝายยินดีหรือฝายไมยินดีลวนแนไมเกิดเมื่อไมมีธรรม  (:ผัสสะ)  หนึ่ง๕๙๖ 
ความรูอันสมบูรณเกี่ยวกับผัสสายตนะทําใหตัดกระแสแหงปฏิจจฯได  หนึ่ง ๕๑๐ 
ความสะดุงยอมมีเพราะเหตุ(:อุปาทาน)  หนึ่ง ๓๐๐ 
ความสิ้นทุกขโดยชอบมีไวพจน(อีกอยางหนึ่ง)  คือความดับไมเหลือแหงอุปธิ  หนึ่ง ๓๐๗ 
คําถามที่ไมทรงตอบอีกประเภทหนึ่ง  (คําถามกระทบกระเทียบ)  หนึ่ง ๔๘๔ 
คําแปลกพิเศษ  (เกพลี)  ในพุทธศาสนาที่ควรที่ควรสนใจเปนพิเศษ  หนึ่ง ๔๕๒ 
เคล็ดลับแหงการใครครวญเพื่อปดกั้นการกอข้ึนแหงกองทุกข  หนึ่ง   ๒๙๔/๓๐๕ 
เงื่อนตนอยางยิ่งของพรหมจรรย (:ปฏิจจฯ) หนึ่ง ๑๗/๒๔๕/ฯลฯ 
จิตเปนสมาธิแลวมีผลเฉพาะโดยอัตโนมัติ  หนึ่ง ๑๒๗ 
จิตยุงเพราะเหตุ(:ไมรูปฏิจจฯ) หนึ่ง ๑๕/๓๒/๕๓/๓๗๖ 
จิตสัตวยุงเปนปมเพราะไมเห็นแจงธรรม(คือปฏิจจฯ)  หนึ่ง ๑๕/๓๒/๕๓/๓๗๕ 
ใจมีปฏิสรณะ (สําหรับแลนไปหา)  คือธรรม (:สติ)  หนึ่ง ๖๓๕ 
ฉันทะคือธรรม  (ที่พึงนําออกเสียจากกามคุณ) หนึ่ง ๒๗๑ 
ฉันทะคือธรรม  (:วิตก)  ที่เปนเหตุ  (นิทาน) หนึ่ง ๖๑๓ 
ตนเงื่อนของปฏิจจฯ  ละไปเพราะเห็นแจงธรรม  (:อนิจจัง) หนึ่ง ๒๙๑ 
ตนเงื่อนของปฏิจจฯ  ละไปเพราะเห็นแจงธรรม  (:อนุปาทาน) หนึ่ง ๒๘๙ 
ตัณหาเกิดขึ้นเมื่อมีการกอข้ึนตนแหงธรรม  หนึ่ง ๑๖๗ 
ตัณหาเจริญทั่วถึงเพราะหลงอัสสาทะแหง  (สัญโญชนิยะ)  ธรรม  หนึ่ง ๒๑๙ 
ตัณหาเจริญทั่วถึงเพราะหลงอัสสาทะแหง(อุปาทานิยะ)  ธรรม  หนึ่ง   ๒๑๘/๓๗๖ 
ตัณหาเจริญอยางทั่วถึงเพราะหลงเห็นเปนอัสสาทะใน(อุปาทานิยา)  ธรรม หนึ่ง 
 ๒๑๘/๓๗๖ 
ตัณหาดับเพราะเห็นเปนอาทีนวะใน  (อุปาทานิยะ)  ธรรม  หนึ่ง ๒๓๑/๓๗๗ 
ตัณหาดับเพราะเห็นอาทีนวะแหง  (สัญโญชนิยะ)  ธรรม  หนึ่ง ๒๓๓ 
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ตัณหาทําหนาที่ถึงที่สุดเมื่อมีการกอเกิดแหงธรรม(อุปาทานขันธ)  หนึ่ง ๒๑๓ 
ตัณหายอมละไปเมื่อไมมีการกอเกิดแหงธรรม  (อุปาทานขันธ)  หนึ่ง ๓๓๕ 
ตัวการปฏิบัติโดยตรง  (ในกรณีปฏิจจฯ)  ตั้งตนดวยธรรม (สติในขณะสัมผัส) หนึ่ง๕๑๔ 
ทางลัดพิเศษแหงอัฏฐังคิกมรรคือการคิดคนปฏิจจฯ  หนึ่ง ๒๖๒ 
ทิฏฐิ  ท.  บรรดามีมิวาชนิดใดชนิดหนึ่งดับไปเพราะดับแหงธรรม  (อวิชชา)  หนึ่ง ๖๘๕ 
ทิฏฐิ(มิจฉา)  ท.  อยูรวมกันไมไดกับธรรม  (ปฏิจจฯ)  หนึ่ง ๗๐๓/ฯลฯ 
ทิฏฐิหกสิบสองมีปจจัยคือธรรม  (ผัสสะ)  หนึ่ง ๗๑๙ 
ที่สุดแหงความทุกข  (ในความหมายพิเศษอีกความหมาย)  หนึ่ง ๔๕๑ 
ที่สุดแหงปฏิจจฯ คือที่สุดแหงภพ  (หรือนิพพาน)  หนึ่ง ๘๐๒ 
ที่สุดแหงอนุสัยมีขึ้นมาเพราะความไมมแีหงอารมณเพื่อปปญจสญัญา  หนึ่ง ๖๐๕ 
ทุกขเกิด  (อีกนัยหนึ่ง)  เพราะหลงอัสสาทะแหงธรรม  (:สัญโญชนิยธรรม)  หนึ่ง ๒๑๙ 
ทุกขเกิด  (อีกนัยหนึ่ง)  เพราะหลงอสัสาทะแหงธรรม  (:อุปาทานนิยธรรม)  หนึ่ง ๒๑๘ 
ทุกขดับในขณะที่ตัณหาดับในธรรม  หนึ่ง ๑๐๑ 
ทุกขดับ  (อีกนัยหนึ่ง)  เพราะเห็นอาทีนวะแหงธรรม  (:สัญโญชนิยธรรม)  หนึ่ง ๒๓๓ 
ทุกขดับ  (อีกนัยหนึ่ง  เพราะเห็นอาทีนวะแหงธรรม (:อุปาทานิยธรรม )   หนึ่ง  ๒๓๑ 
ทุกข  ท.  ในทุกขสัจสรุปลงในธรรม  หนึ่ง ๘๒/๑๑๕ 
ทุกขสมุทัย (พิเศ)  ไดแกธรรม  (คืออุปธิ) หนึ่ง ๓๐๗ 
โทษ  (แหงการไมรูธรรมลักษณะหาของผัสสายตนะหก)  อันรายกาจ  หนึ่ง ๕๐๙ 
ธรรมเครื่องรึงรัดสัตวเหมือนหมุดสลัก  หนึ่ง ๑๓๗ 
ธรรม  (ซึ่งเปนตัวกรรมอันแทจริง )คือ  เจตนา  หนึ่ง ๒๗๖ 
ธรรมดาสัตวโลกตกลงใจ  (ในเรื่องไดเสีย) กันแตในแงของ (วัตถุ)  ธรรม   หนึ่ง ๕๙๕ 
“ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น”  คือประมวลหลักสุตะในพุทธศาสนา  หนึ่ง ๒๘๙ 
ธรรมที่จําเปนเกี่ยวกับปฏิจจฯ  ในชีวิตประจําวัน  หนึ่ง ๒๕๘ 
ธรรม (ที่ทรงแนะนําในการทําประโยชนสามใหถึงพรอม)  คือความไมประมาท  - 
 -หนึ่ง  ๔๘๘ 
ธรรมที่เปนตัวการสําคัญที่สุดแตรูจักกันนอยที่สุด  (คือผัสสะ)  หนึ่ง ๒๗๘ 
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ลําดับหมวดธรรม          ๘๘๗

ธรรมที่ไมเคยทรงฟงมาแตกอน  (ในกรณีปฏิจจฯ  นิโรธวาร)  หนึ่ง ๔๖๖/๔๗๔/๔๗๙/ 
 ๔๖๔/๔๖๙ 
ธรรมที่ไมเคยทรงฟงมาแตกอน(ในกรณีแหงปฏิจจฯ  สมุทยวาร)  หนึ่ง ๔๖๔/๔๗๑/ 
 ๔๗๗/๕๖๑/๕๖๖ 
ธรรมที่สามารถดับอกุศลวิตกสาม  หนึ่ง  ๑๔๒ 
ธรรมเปน “เครื่องสนุกสนานชอบใจ”  ของตถาคต  ( :ผลแหงวิชชาและวิมุตติ)  หนึ่ง ๖๓๑ 
ธรรมเปนจุดตั้งตนของปฏิจจฯ  หนึ่ง ๑๕๖ 
ธรรมเปนจุดตั้งตนอันแทจริงของปฏิจจฯ(คืออวิชชาสัมผัส)  หนึ่ง ๑๖๓ 
ธรรมสาม(:สิ่งรัก-ความหวัง-ความสมหวัง)  เกิดจากธรรม  (ฉันทะ)  หนึ่ง ๕๙๕ 
ธรรมหนึ่ง  (อวิชชา)  ละไปธรรมหนึ่ง(วิชชา)  ยอมเกิดขึ้น หนึ่ง ๒๘๙ 
ธรรมเอกที่ทรงแสดงเพื่อขจัดความรูสึกวามีบุคคล  (:ปฏิจจฯ ) หนึ่ง ๖๕/๗๙๙ 
นติ (ตัณหา)  มีเมื่อมีการตั้งขึ้นงอกงามแหงธรรม  (:วิญญาณ )  หนึ่ง ๑๖๘ 
นัตถิตา  (ทิฏฐิ)  ไมมีแกผูเห็นตามเปนจริงซึ่งธรรม  (โลกสมุทัย)  หนึ่ง ๖๖๖ 
นันทิ (ทุกชนิด)  เปนมูลแหงความทุกข  (ในความหมายพิเศษ)  หนึ่ง ๔๒๑ 
นามรูปกาวลงเมื่อมีการกอข้ึนแหงธรรม หนึ่ง ๑๖๖ 
นามรูปหยั่งลง(สูความมี)  เพราะหลงอัสาทะแหง (สัญโญชนิยะ)  ธรรม  หนึ่ง ๑๓๘ 
นามรูปไมหยั่งลง  (สูความมี  เพราะเห็นอาทีนวะแหงธรรม  หนึ่ง   ๑๓๙ 
นิมิต  (ที่ประจําอยูในสิ่งทั้งปวง)  คือสิ่งตบตาสําหรับปุถุชน  หนึ่ง ๒๙๐ 
บัณฑิตแมกระหายสุดขีดก็ไมยอมดื่มนํ้าเจือดวยโทษทั้งที่อาจแกไขไดทีหลัง- 
 -(เปนลักษณะ)  หนึ่ง  ๓๑๔ 
บุคคลมีความเปนตางๆ  เพราะธรรมเพียงหนึ่งเดียว  หนึ่ง ๑๓๗ 
เบื้องตนอยางยิ่งของพรหมจรรย  (:ปฏิจจฯ  )หนึ่ง ๑๗/๒๔๕/ฯลฯ 
(ปฏิฆะ)  สัมผัสไมมีเพราะความไมมีแหงธรรม (: รูปธรรม)  หนึ่ง ๕๙๖ 
ปฏิฆานุสัยยอมนอนตามเพราะเหตุแหงธรรม (คือปฏิฆะในทุกขเวทนา)  หนึ่ง ๑๘๘/๕๒๗ 
ปฏิฆานุสัยยอมไมนอนตามเพราะเหตุแหงธรรม  (คือไมมีปฏิฆะในทุกขเวทนา)- 
 -หนึ่ง  ๓๔๓/๕๒๗ 
ปฏิจจฯ  ดับลงเมื่อมีการดับแหงธรรม  (:นันทิ) หนึ่ง ๑๒๙ 
ปฏิจจ ฯ  ตั้งตนเมื่อมีการทําหนาที่ทางอายตนะแหงธรรม  หนึ่ง ๒๑๓ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๘๘๘ 

ปฏิจจฯเปนเรื่องที่ทรงย้ําพิเศษเพื่อการปฏิบัติหนึ่ง  ๒๕๗ 
ปฏิจจฯ  เปนสิ่งที่ตองเห็นดวย  (ยถาภูตสัมมัป)  ปญญา  หนึ่ง ๒๘๒/๔๒๔ 
ปฏิจจฯ  ฝายนิโรธวารตรัสวาสัมมาปฏิปทา  หนึ่ง  ๒๕๘ 
ปฏิจจฯฝายสมุทยวารตรัสวามิจฉาปฏิปทา  หนึ่ง ๒๕๗ 
ปฏิจจฯมีขึ้นเมื่อมีการเกิดแหงธรรม( :นันทิ)  หนึ่ง  ๒๑๗ 
ปฏิจจฯ  และปฏิจจสมุปปนนธรรมเปนสิ่งที่ตองเห็นชัดดวย  (ยถาภูตสัมมัป)  ปญญา- 
 -หนึ่ง  ๔๒๕ 
ปฏิจจฯสลายตัวเมื่อรูเทาทันธรรม (อันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน)  หนึ่ง ๓๔๖ 
ปฏิจจฯ  อาการหนึ่งที่มีอาการยุงยากที่สุด  (:อาการของตัณหา)  หนึ่ง ๑๐๑ 
ปปญจสังขามีแดนเกิดจากธรรม  (:สัญญา )  หนึ่ง ๕๙๖ 
ปจจัยแหงชรามรณะ (:ชาติ)  หนึ่ง ๖/๓๒/๔๙๒/ฯลฯ 
ปจจัยแหงชาติ  (:ภพ)  หนึ่ง ๖/๓๒/๔๙๓/ฯลฯ 
ปจจัยแหงตัณหา(:เวทนา) หนึ่ง ๖/๓๓/๔๙๓/ฯลฯ 
ปจจัยแหงนามรูป (:วิญญาณ)  หนึ่ง   ๖/๓๓/๔๙๓/ฯลฯ 
ปจจัยแหงผัสสะ  (:สฬายตนะ)  หนึ่ง ๖/๔๙๓/ฯลฯ 
ปจจัยแงผัสสะ  (อีกนัยหนึ่ง)  (คือนามรูป)  หนึ่ง ๓๓/๗๘๘ 
ปจจัยแหงภพ  (:อุปาทาน)  หนึ่ง ๖/๓๒/๔๙๓/ฯลฯ 
ปจจัยแหงวิญญาณ  (:สังขาร)  หนึ่ง ๖/๔๙๔ 
ปจจัยแหงวิญญาณอ  (อีกนัยหนึ่ง)  (คือนามรูป)  หนึ่ง ๓๓/๗๙๐ 
ปจจัยแหงเวทนา  (:ผัสสะ)  หนึ่ง ๖/๓๓/๔๙๓/ฯลฯ 
ปจจัยแหงสังขาร (:อวิชชา)  หนึ่ง ๖/๔๙๔/ฯลฯ 
ปจจัยแหงสุขทุกขสี่ไมมีเพราะความดับแหงธรรม (:อวิชชา)  หนึ่ง ๑๖๒ 
ปจจัยแหงอุปาทาน  (:ตัณหา )  หนึ่ง ๖/๓๒/๔๙๓/ฯลฯ 
ปญจุปาทานขันเกิดเพราะมีการทําหนาที่สมบูรณแหงธรรม(: สมันนาหารจิต)  - 
 -หนึ่ง  ๒๐๘ 
ปญจุปาทานขันธไมอาจเกิดเพราะรูทันธรรม (:เวทนา)  ในปฏิจจฯ  หนึ่ง   ๓๓๕ 
ปญจุปาทานขันธยังไมเกิดเพราะยังไมมีการทําหนาที่สมบูรณแหงธรรม- 
 -(:สมันนาหารจิต)  หนึ่ง๒๐๘ 
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ลําดับหมวดธรรม          ๘๘๙

ปญหาเตลิดไมมีที่สุด  (เกี่ยวกับนิพพาน)  คือการถามถึงธรรม (ที่ซึ่งนิพพานจะแลนไป)-
 -หนึ่ง  ๖๓๕ 
ปยรูปสาตรูปมีอํานาจลึกลับ(ถึงกับทําใหเห็นยาพิษเปนเครื่องดื่ม) หนึ่ง   ๓๑๑ 
ปุถุชนประสบทุกขเวทนาจักหวนระลึกถึงแตธรรม  (คือกามสุข)  หนึ่ง ๕๒๗ 
ปุถุชนไมรูอุบายอื่นที่จะปลดเปลื้องทุกขเวทนา,นอกจากธรรม(กรมสุข)หนึ่ง ๕๒๘ 
ปุถุชนเสวยเวทนาใดยอมติดพันอยูในเวทนานั้น  (ตางจากอริยสาวก)  หนึ่ง ๕๒๘ 
ผลแหงพรหมจรรย (ตรัสอีกโวหารหนึ่ง)  เพื่อธรรม(:การละขาดซึ่งภพ)  หนึ่ง  ๘๐๓ 
ผัสสะคือธรรมที่เปนนิทานสัมภวะ (ของนิพเพธิกธรรมสวนมาก)  หนึ่ง ๒๖๙ 
ผัสสะ(ในความหมายพิเศษ)  ตรัสวามีเพราะปจจัย  (คือนามรูป)  หนึ่ง ๗๘๘ 
ผัสสะเปนตัวการสําคัญในกระแสแหงปฏิจจฯ  ทั้งสิ้น  หนึ่ง ๒๗๘ 
ผัสสาหาร  (มีโคปราศจากหนังหุมเปนอุปมา)  หนึ่ง ๓๒๔ 
“ผู”  ที่หลอกลวงเราอยางลึกซึ้งและนานแสนนาน  หนึ่ง ๔๒๓ 
ผูบรรลุนิพพานในปจจุบันคือผูเสร็จกิจในธรรม  (คือปฏิจจฯ)  หนึ่ง ๔๔๑/๕๒๐–๕๒๖ 
ผูปฏิบัติดีแลวมีไวพจนพิเศษ  (คือ  “ผูหยั่งลงในธรรมวินัยนี้”)  หนึ่ง ๓๓๙ 
ผูปรินิพพานเฉพาะตนรูประจักษปริยันติกเวทนาทั้งสองโดยเสมอกัน  หนึ่ง ๒๐๕/๔๔๘ 
ผูพนวิเศษแลวมีไวพจนพิเศษ  (คือ  “เกพลี”)  หนึ่ง ๓๓๙ 
ผูอยูจบพรหมจรรยคือผูหยุดกระแสแหงธรรม(:  ปฏิจจฯ)  เสียได หนึ่ง ๓๗๐ 
ผูอยูเหนืออิทธิพลของอดีตและอนาคตคือผูรูธรรม (.:อิทัปปจจยตา) หนึ่ง ๔๒๗ 
พรหมจรรยมีที่หยั่งลง-เบื้องหนา-ที่สุดคือธรรม(:นิพพาน)หนึ่ง ๖๓๕ 
พรหมจรรยมีรสนาดื่ม  (เปรียบดวยมัณฑะ)  หนึ่ง ๔๘๗ 
พรหมหรือสักกะคือผูหยุดเสียไดซึ่งกระแสแหงธรรม หนึ่ง ๑๓๘ 
พุทธจริยาพิเศษ(ทรงนิ่งเมื่อมีการกลาวประชดแดกดัน)  หนึ่ง ๔๘๕ 
ภพใหมเกิดขึ้นเมื่อมีการกอข้ึนแหงธรรม(:อนุสัย)  หนึ่ง   ๑๖๙ 
มโนสัญเจตนาหาร  (มีหลุมถานเพลิงเปนอุปมา)  หนึ่ง ๓๒๕ 
มัณฑะมีรสชวนดื่มเปรียบดวยรสชวนดื่มของพรหมจรรย หนึ่ง ๔๘๗ 
มาตรฐานของพระโสดาบัน  (คือการรูปฏิจจฯโดยวิธีอริยสัจสี่) หนึ่ง ๕๓๒ 
มารดาเลี้ยงลูกดวยผลิตผลจากทรวงอก  หนึ่ง   ๑๕๐ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๘๙๐ 

มิจฉาทิฏฐิทุกชนิดเกิดขึ้นเพราะไมเห็นธรรมสัจจะ  (คือกฎอิทัปฯ ) หนึ่ง   ๔๘๕ 
มิจฉาปฏิปทาคือปฏิจจฯฝายสมุทยวาร  หนึ่ง ๒๕๗ 
มูลแหงความทุกข(โวหารพิเศษ)คือนันทิ  หนึ่ง ๔๒๑ 
ยถาภูตสัมมัปปญญาตอนิพพานมีไดแกบุคคลแมมิใชขีณาสพ  หนึ่ง ๒๘๕ 
“ยึดกายดีกวายึดจิต”  ในกรณีที่ยังไมสามารถเขาใจธรรม (ปฏิจจฯ)  หนึ่ง  ๓๘/๓๘๑ 
ระหวางกลางแหงมิจฉาทิฏฐิสองยอมมีสัมมาทิฏฐิ  หนึ่ง ๑๔๒ 
ราคานุสัยยอมนอนตามเพราะเหตุแหงธรรม(คือมีราคะในสุขเวทนา) หนึ่ง  ๑๘๘/๕๒๘ 
ราคานุสัยยอมไมนอนตามเพราะเหตุแหงธรรม  (คือไมมีราคะในสุขเวทนา)  หนึ่ง 
 ๓๔๓/๕๒๙ 
รูปภพมีไมไดเพราะไมมีธรรม(:กรรมอันมีรูปธาตุเปนวิบาก) หนึ่ง ๗๙๑/๗๙๒ 
เรื่องที่ทรงแนะนําใหศึกษาอยางยิ่ง(:ปฏิจจฯ)  หนึ่ง ๑๖ 
เรื่องที่ทุกคนตองฉลาด  หนึ่ง   ๑๓๗ 
เรื่องที่ลึกซึ้งเทากับเรื่องนิพพาน  (:  ปฏิจจฯ)  หนึ่ง   ๕๓ 
เรื่องที่ลึกซึ้งเทากับเรื่องปฏิจจฯ (:นิพพาน)  หนึ่ง ๕๓ 
เรื่องที่ลึกและดูก็รูสึกวาลึก (:ปฏิจจฯ)  หนึ่ง ๓๑/๕๒/๓๗๕ 
โลกเกิดขึ้นในใจคนเพราะกระแสแหงธรรม (:ปฏิจจฯ)  หนึ่ง   ๑๗๓ 
โลกดับในใจคนเพราะดับกระแสแหงธรรม  (:ปฏิจจฯ)  หนึ่ง ๑๗๕ 
โลกยุงเพราะเหตุ  หนึ่ง ๑๐๒ 
โลก(สัตว)ไมลวงพนสังสารวัฏฏเพราะเหตุ   หนึ่ง ๑๐๒ 
“โลหิต”  มีความหมายพิเศษในอริยวินัย  หนึ่ง ๑๕๐ 
วิญญาณที่ไดชื่อวาอุปทานมีเพราะเหตุ  (:  ถูกตัณหาในอารมณอาศัยแลว) หนึ่ง ๑๘ 
วิญญาณมีอาการเกิดขึ้นโดยลําดับแหงปจจยาการ  หนึ่ง ๑๒๓/ฯลฯ 
วิญญาณไมหยั่งลง(สูความมี)  เพราะเห็นอาทีนวะแหงธรรม(:สัญโญชนิยธรรม)- 
 -หนึ่ง๑๗๑ 
วิญญาณหยั่งลง(สูความมี)  เพราะหลงอัสสาทะแหงธรรม (:สัญโญชนิยธรรม) หนึ่ง   ๑๗๐ 
วิญญาณาหาร  (มีนักโทษประหารเปนอุปมา)  หนึ่ง ๓๒๖ 
วิตกมีธรรม(:ปปญจสัญญาสังขา)ที่เปนเหตุ(นิทาน)  หนึ่ง ๖๑๓ 
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วิมุตติมีปฏิสรณะ (สําหรับแลนไปหา)  คือธรรม(“นิพพาน) หนึ่ง ๖๓๕ 
วิหารธรรมที่ทําความงายแกการเกิดญาณ  หนึ่ง ๑๕๕ 
วิหารธรรมที่ทําใหเห็นธรรมอยางละเอียดลึกซึ้ง  หนึ่ง  ๑๕๒ 
เวทนาทั้งหลายยอมประชุมในธรรม  หนึ่ง ๗๕ 
เวทนามีนิทานสัมภวะ(คือผัสสะ)  หนึ่ง ๒๗๓ 
เวทนามีนิโรธคามินีปฏิปทา(คืออริยัฏฐังคิกมรรค) หนึ่ง ๒๗๔ 
เวทนามีนิโรธ(เพราะความดับแหงธรรมคือผัสสะ)  หนึ่ง   ๒๗๔ 
เวทนาเย็นสนิทในอัตตภาพนี้จนกระทั้งสิ้นชีวิต หนึ่ง ๒๐๕/๔๔๘ 
ไวพจนของมูลแหงความทุกข (โวหารพิเศษ)  ไดแกธรรม  (:นันทิ)  หนึ่ง   ๔๒๑ 
ไวพจน (พิเศษ)  ของนันทิ  หนึ่ง ๑๒๘/๑๕๑/๒๕๙ 
ไวพจนพิเศษของนิพพาน(คือความดับแหงภพ)  หนึ่ง ๒๘๔ 
ไวพจน(พิเศษ)  ของปฏิจจฯ  (:อริยญายธรรม) หนึ่ง ๑๓ 
ไวพจน(พิเศษ)แหงทางสายกลาง(:ปฏิจจฯ)  หนึ่ง   ๑๕ 
ไวพจน(พิเศษ)แหงอุปาทาน  หนึ่ง   ๑๒๘/๑๕๑/ฯลฯ 
ไวพจน(พิเศษอยางยิ่ง) สําหรับ “ผูอยูจบกิจแหงพรหมจรรย” หนึ่ง   ๓๓๗/๔๕๑ 
ศีลอันเปนกุศลตรัสวาเปนไปเพื่อธรรม  (ความเต็มแหงอรหัตตผล) หนึ่ง ๖๕๐/๖๕๑ 
สติปฏฐานสี่เปนขณะสําคัญแหงการรูคุณวิเศษยิ่งขึ้นไป  หนึ่ง ๒๗๘ 
สติมีปฏิสรณะ(สําหรับแลนไปหา)คือธรรม(:วิมุตติ)  หนึ่ง ๖๓๕ 
สามาธิที่มีผลใหญมีอานิสงสใหญ  หนึ่ง. ๑๔๒ 
สังกัปปราคะคือความหมายอันแทจริงของ  “กาม”  หนึ่ง ๒๗๑ 
สังขาร  (ที่มีความหมายพิเศษ)  ชนิดที่สองมีอาการแหงสัสสตทิฏฐิ  หนึ่ง ๑๙๖ 
สังขาร(ที่มีความหมายพิเศษ)  ชนิดที่สามมีอาการแหงอุจเฉททิฏฐิ  หนึ่ง ๑๙๗ 
สังขาร  (ที่มีความหมายพิเศษ)  ชนิดที่สี่มีอาการแหงวิจิกิจฉา  หนึ่ง   ๑๙๘ 
สังขารสาม  (บุญ-อบุญ-อเนญชะ)  ลวนแตขึ้นอยูกับธรรม  (คือวิชชา)  หนึ่ง ๔๔๗ 
สัจจะที่ทรงพยากรณ  (คืออริยญายธรรม) หนึ่ง ๔๘๑ 
สัญญามีนิทานสัมภวะ  (คือผัสสะ) หนึ่ง ๒๗๔ 
สัญญามีนิโรธคามินีปฏิปทา(คืออริยัฎฐังคิกมรรค)  หนึ่ง ๒๗๕ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๘๙๒ 

สัญญามีนิโรธ  (เพราะความดับแหงธรรมคือผัสสะ) หนึ่ง ๒๗๕ 
สัญญามีวิบาก(ใหเกิดโวหารพูดตามสัญญานั้น)  หนึ่ง   ๒๗๕ 
สัตวไปสูสังสาระร่ําไปเพราะคติ (เครื่องไป)  คืออวิชชา  หนึ่ง ๕๕๒ 
สัตวไมลวงพนสังสารวัฏฎเพราะเหตุ  (:ไมรูปฏิจจฯ) หนึ่ง ๑๕/๓๒/๕๓/๓๗๖ 
สัตวไมหลงพอใจในการไปสูภพใหมเพราะธรรม(วิชชา) หนึ่ง ๕๕๒ 
สัตวโลกเปนไปตามอํานาจแหงธรรม  หนึ่ง ๑๓๘ 
สัมมาทิฏฐิเพื่อความเปนผูหาโทษมิไดขึ้นอยูกับธรรม  หนึ่ง ๑๔๓ 
สัมมาทิฏฐิระดับโลกุตตระ(เนื่องดวยอัตถิตา-นัตถิตา)  หนึ่ง ๖๖๕ 
สัมมาปฏิปทาคือปฏิจจฯฝายนิโรธวาร  หนึ่ง ๒๕๘ 
สิ่งควรรูอันประเสริฐ  หนึ่ง ๑๓ 
สิ่งที่จักกาวลงในทองแหงมารดาเพื่อปรุงเปนนามรูป,  คือธรรม(วิญญาณ)  หนึ่ง ๗๘๙ 
สิ่งที่นายึดถือย่ิงกวาจิต(:กาย)  หนึ่ง ๓๘/๓๘๒ 
สิ่งที่ปุถุชนถึงทับยึดถือแลวตลอดกาลนาน (:จิต)  หนึ่ง ๓๘/๓๘๑ 
สิ่งที่ยากที่สุดที่ปุถุชนจะปลอยวาง (:จิต) หนึ่ง ๓๘/๓๘๑ 
สิ่งเปนที่รักและสิ่งไมเปนที่รักมีธรรม(:ฉันทะ)  ที่เปนเหตุ(นิทาน)  หนึ่ง ๖๑๓ 
สุขและทุกขในภายในมีปจจัย  หนึ่ง ๑๕๖ 
สุขและทุกขบัญญัติโดยลัทธิภายนอกก็ยังอาศัยปจจัย  หนึ่ง ๑๕๙/๖๗๑ 
สุขและทุกข(ชนิดไหนก็ตาม) อาศัยปจจัย  (:ผัสสะ)  หนึ่ง ๑๕๙/๖๗๑ 
สุขและทุกขไมมีทางรูสึกไดถาเวนธรรม  หนึ่ง ๑๕๙/๖๗๑ 
หมุดสลัก(ตรึงสัตว)  หนึ่ง ๑๓๗ 
หลักธรรม  (พิเศษ)  เพื่อการพยากรณอรหัตตผล  หนึ่ง   ๗๑ 
หลักสุตะเพียงขอเดียว (วาไมควรยึดมั่น)  เปนเหตุใหเกิดความรูยิ่ง (อภิชานนํ)  หนึ่ง๒๘๙ 
เหตุของการกาวลงแหงอินทรียหา  หนึ่ง ๑๖๔ 
เหตุที่ทําใหผูแมอยูคนเดียวก็ยังชื่อวา “มีเพื่อนสอง”  (คือตัณหา)  หนึ่ง ๕๙๘ 
เหตุที่ทําใหผูแมอยูทามกลางคนหมูมากก็ยังชื่อวา  “อยูคนเดียว”  (:ไมมีตัณหา)- 
 -หนึ่ง  ๕๙๙ 
เหตุที่ทําใหสัตว  เกิด-แก –ตาย-จุติ-อุบัติ หนึ่ง ๔๖๓/๕๖๑/๕๖๖ 
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เหตุที่ทําใหเห็นปฏิจจฯและนิพพานไมได หนึ่ง ๕๓ 
เหตุที่ปุถุชนไมสามารถปลอยวางจิต  หนึ่ง ๓๘/๓๘๑ 
เหตุแหงความไมสะดุง  หนึ่ง ๑๘๗ 
“อนุปาทิเสส”  ในฝายมิจฉาทิฏฐิเล็งถึงธรรม  (อุจเฉททิฏฐิในความหมายหนึ่ง)หนึ่ง ๕๙๖ 
อนุสัยสิ้นสุดลงเพราะธรรม (:ความไมมีแหงอารมณเพื่อปปญจสัญญา)  หนึ่ง ๖๐๕ 
อริยญายธรรม  (:ปฏิจจฯ)  หนึ่ง ๑๓ 
อริยสัจทรงบัญญัติสําหรับสัตวผูยังรูสึกตอธรรม  หนึ่ง ๘๒/๑๐๑/๑๑๕ 
อริยสาวกประสบทุกขเวทนาจักไมหวนระลึกถึงธรรม(คือกามสุข)  หนึ่ง ๕๒๙ 
อริยสาวกมีลักษณะ(เปนผูไมสงสัยในปจจยาการ  ๙)  หนึ่ง ๕๓๑ 
อริยสาวกมีลักษณะ(เปนผูไมสงสัยในปจจยากร๑๑) หนึ่ง ๕๑๑ 
อริยสาวกมีลักษณะ(รูทั่วถึงเหตุเกิดและความดับแหงโลก)  หนึ่ง ๕๑๒/๕๓๒ 
อริสาวกมีลักษณะ  (รูปฏิจจฯ  โดยไมตองเชื่อตามผูอื่น)  หนึ่ง   ๕๑๐/๕๓๐ 
อริยสาวกมีลักษณะ  (รูปจจยธรรมโดยนัยอริยสัจสี่)  หนึ่ง   ๕๓๗ 
อริยสาวกมีลักษณะ  (รูวาโลกเกิดอยางไรโดยไมตองเชื่อตามผูอื่น)  หนึ่ง ๕๑๑/๕๓๑ 
อริยสาวกมีลกัษณะ (รูวาโลกดับลงอยางไรโดยไมตองเชือ่ตามผูอื่น)  หนึ่ง ๕๑๒/๕๓๑ 
อริยสาวกรูปอุบายอื่นที่จะปลดเปลื้องทุกขเวทนา (โดยไมหวังพึ่งกามสุข) หนึ่ง   ๕๒๙ 
อรูปภพมไีมไดเพราะไมมีธรรม  (:กรรมอันมอีรูปธาตุเปนวิบาก)  หนึ่ง   ๗๙๑/๗๙๒ 
อวิชชานุสัยยอมนอนตามเพราะเหตุแหงธรรม  (คือไมมีความรูในอทุกขมสุขเวทนา)- 
 -หนึ่ง  ๑๘๙/๕๒๘ 
อวิชชานุสัยยอมไมนอนตามเพราะเหตุแหงธรรม(คือมีความรูในเวทนา  ท.)  หนึ่ง 
 ๓๔๓/๕๒๙ 
อวิชชาละไป :  วิชชาเกิดขึ้นเพราะเห็นธรรม(ความไมควรยึดมั่น)  หนึ่ง   ๒๙๐ 
อวิชชาละไป  :  วิชชาเกิดขึ้นเพราะเห็นธรรม  (:อนิจจัง) หนึ่ง   ๒๙๑ 
อัฏฐังคิกมรรคมีโดยอัตโนมตัิ  (อยูในตัวความไมกอเกิดแหงอุปาทานขันธ) หนึ่ง ๓๓๕ 
อัตถิตา (ทิฏฐิ)  ไมมีแกผูเห็นตามเปนจริงซึ่งธรรม  (โลกนิโรธ)  หนึ่ง ๖๖๖ 
อาการที่มีตออทุกขมสุขเวทนาซึ่งทําอวิชชานุสัยใหนอนตาม หนึ่ง ๑๘๙ 
อาการที่มีตออทุกขมสุขเวทนาซึ่งไมทําอวิชชานุสัยใหนอนตาม  หนึ่ง ๓๔๓ 
อาชีพต่ําสุดในบรรดาอาชีพทั้งหลาย  หนึ่ง ๑๔๑ 
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อานิสงส  (อันนามหัศจรรย)  ของพระโสดาบันแมในอันดับต่ําสุด  หนึ่ง   ๔๓๕ 
อารมณเพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณมีขึ้นเมื่อจิตมีอาการแม  หนึ่ง   ๑๖๖/ฯลฯ 
อํานาจลึกลับของปยรูปสาตรูป  (ลึกถึงกับเห็นยาพิษเปนเครื่องดื่ม)  หนึ่ง ๓๑๑ 
อิทัปฯประกอบดวยคุณคาพิเศษถึงกับทรงนํามาบันลือสีหนาท  หนึ่ง ๔๘๐/๔๘๖ 
อินทรีย(แตละอินทรีย)  มีปฏิสรณะ (สําหรับแลนไปหา)  คือธรรม(:.ใจ)  หนึ่ง   ๖๓๕ 
อุดมบุรุษในธรรมวินัยนี้มีไวพจนพิเศษ  (คืออุปปริกขีในปฏิจจฯ)  หนึ่ง ๓๔๒/๔๕๑ 
อุปธิคือสมุทัย(พิเศษ)  แหงทุกข  หนึ่ง ๓๐๗ 
อุปธิมีแดนเกิดจากธรรม(คือตัณหา)  หนึ่ง   ๓๐๗ 
อุปธิสมุทัยไดแกธรรม  (คือตัณหา) หนึ่ง ๓๐๗ 
อุปมา  (การทําลายเสาสดมภ)  ที่ควรเห็นวาเปนอุปมาแหงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ- 
 -หนึ่ง๒๐๕ 
อุปมา(การเย็นของกระเบื้อง)  ที่ควรเห็นวาเปนอุปมาแหงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ- 
 -หนึ่ง๔๔๘ 
อุปมาการเสวยทุกขเวทนาของอริยสาวกดวยการถูกยิงดวยศร  หนึ่ง   ๕๒๘ 
อุปมาดวยชางเขียนที่มีสี่ครบ(แกปฏิจจฯแหงอาหารสี่ที่มีปจจยาการครบ)  หนึ่ง ๓๒๙ 
อุปมาดวยแสงไมปรากฏเมื่อไมมีวัตถุดานแสง(แกความไมมีปจจยาการแหงปฏิจจฯ)- 
 -หนึ่ง๓๓๒ 
อุปมาพิเศษแหงพรหมจรรย(เปรียบดวยมัณฑะ)  หนึ่ง ๔๘๗ 
อุปมาวิญญาณกับนามรูปอิงอาศัยกันเหมือนกําไมสองกําอิงกัน  หนึ่ง   ๕๑๙ 
อุปมาแหงกรรมสามที่ไมมีการรักษา  (ดวยเรือนที่มุงไมด:ี  ผุลงมาตามลําดับ)  หนึ่ง   ๕๘๐ 
อุปมาแหงการทรงดําเนินตามรอยทางเกา  หนึ่ง ๒๖๒/๔๖๖ 
อุปมาแหงการทรงดําเนินตามรอยทางเกา  หนึ่ง ๒๖๒/๔๖๖ 
อุปมาแหงการเห็นนิพพานของบุคคที่ยังไมเปนขีณาสพ  หนึ่ง   ๒๘๕ 
อุปมาแหงจิต  (เปรียบดวยวานร)  หนึ่ง ๓๘๒ 
อุปมาแหงปยรูปสาตรูปดวยยาพิษท่ีมีสี่-กลิ่น-รส  ที่ชวนดื่มอยางยิ่ง  หนึ่ง ๓๑๑ 
อุปมาแหงเวทนาที่เปนของเย็นในอัตตภาพนี้ (ของผูปรินิพพานเฉพาะตน) หนึ่ง ๒๐๕/๔๔๘ 
อุปสรรคแหงการเจริญสติปฏฐานก็ยังสิ้นไปตามวิธีการแหงปฏิจจฯ  หนึ่ง   ๒๗๙ 
อุปาทานดับเพราะความจางคลายไปไมเหลือแหงธรรม  หนึ่ง ๑๗๕/๑๙๙/ฯลฯ 
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๒ 
 
กฎสูงสุดของธรรมชาติมีโดยชื่อ  สอง ๔๓ 
กฎอิทัปปจจยาตาขยายออกไดเปนปฏิจจฯ  โดยวาร  สอง   ๑๔/๓๙/๖๔/๓๘๒/๔๒๗/๔๕๓/ 
 ๔๘๐/๔๘๕/๕๑๓/๕๔๑ 
กฎอิทัปปจจยาตาปฏิจจฯ  แสดงนัย  สอง   ๑๔/๓๙/๖๔/๓๘๒/๔๒๗/๔๕๓/ 
 ๔๘๐/๔๘๕/๕๑๓/๕๔๑ 
กามมีวิบาก (จําแนกตามอัตตภาพที่เกิดขึ้น) สอง   ๒๗๒ 
การกระทําความสิ้นกรรมมีลักษณะ  สอง ๒๐๓ 
การคบหาผูออนดวยปญญามีโทษ สอง ๒๐๖ 
การทรงรับขมาโทษตอบุคคลผูประกอบดวยองค  สอง   ๓๖๗ 
การทรงแสดงอิทัปปจจยตาเพื่อทรงขจัดเสียซึ่งความหมายแหงกาล สอง ๔๒๗ 
การบรรลุธรรมไดหรือไมได,  ขึ้นอยูกับการกระทํามีอยาง  สอง ๔๘๗ 
การบริโภคที่มีผลใหญอานิสงสใหญคือการบริโภคดวยการสําเหนียก  สอง   ๔๘๘ 
การบวชเพื่อขโมยธรรมมีโทษ  สอง   ๓๖๗ 
การบัญญัติความบริสุทธิ์นอกพุทธศาสนา  (มีทั้งอยาง  “สอุปาทิเสส”และ- 
 -“อนุปาทิเสส”  สอง  ๕๘๖ 
การบันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรเพราะทรงประกอบดวยญาณมีหมวด  สอง   ๔๗๙/๔๘๕ 
การปฏิญญาตําแหนงจอมโลกเพราะทรงประกอบดวยญาณมีหมวด  สอง   ๔๗๙/๔๘๕ 
การปฏิบัติจนบรรลุผลเปนความหลุดพนมีขั้นตอน  สอง ๓๓๘–๓๓๙ 
การประกาศพรหมจักรคือการประกาศธรรมสัจจะของเบญจขันธและอิทัปปจจยตา- 
 -สอง๔๘๐/๔๘๖ 
การประพฤติพรหมจรรยที่ไมเปนการประพฤติพรหมจรรยเพราะเหตุ- 
 -มีทิฐฐิสุดโตง  สอง  ๖๗๗ 
การพยากรณอรหัตตผล  (อีกนัยหนึ่ง)  โดยอาการ  สอง ๗๖ 
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การรูชัดขันธหา(เมื่อจิตเปนสมาธิ)  โดยอาการ  สอง ๑๒๗ 
การรูชัดซึ่งขันธหาโดยอาการ  สอง ๑๒๗/๒๕๙ 
การรูปฏิจจฯทําใหหมดปญหาเกี่ยวกับขันธในกาล (ทั้ง) สอง ๔๒๕ 
การแสดงธรรมโดยสายกลาง(ปฏิจจฯ)  เพื่อหลีกเลี่ยงที่สดุโดง  สอง ๑๕/๖๒/๖๓/๗๑/ 
 ๖๖๖/๖๖๙/๖๗๘/๖๘๙ 
การเห็นกรรมตามเปนจริงทําผูนั้นใหไดรับช่ือ  สอง ๑๓๗ 
การเห็นธรรมมีนัย  สอง ๑๒–๑๓ 
การเห็นภพไมเที่ยงตามเปนจริงมีผลใหละและไมเพลิดเพลินตัณหา  สอง ๘๐๔ 
กุมารพึงมีแมวิมุตติ  สอง ๑๕๑ 
กุมารเริ่มรูจักหวั่นไหวดวยการมคุณโดยอาการ สอง ๑๕๑ 
ขันธเพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ  สอง ๒๒๖ 
คนผูถามที่ไมควรถูกตําหนิเพราะถามอยูในขอบเขตแหงธรรม สอง ๒๘๕ 
คนบวชที่สูญเสียประโยชนทุกฝาย  สอง ๑๔๒ 
คนพาลและบัณฑิตเสวยสุขและทุกขเสมอกันเพราะเหตุแหงธรรม  สอง ๓๙๑ 
ความกระวนกระวาย (ทรถ)  มีวิภาค สอง   ๒๑๓/๓๓๕ 
ความทุกข(อีกนัยหนึ่ง)  มีวิภาค  สอง ๒๑๔/๓๓๕ 
ความปริวิตกกอนตรัสรู(ปรารภสัตวโลกและการออกจากทุกข)  สอง ๔๖๑/๔๗๔/ 
 ๕๕๙/๕๖๔ 
ความเปนผูฉลาด(กุสลตา)  ในธรรม (เนื่องดวยปฏิจจฯ)  สอง ๘๑๒ 
ความแผดเผา (สนฺตาป)  มีวิภาค  สอง ๒๑๔/๓๓๕ 
ความไมมีอาสวะมีผล(พิเศษเกี่ยวกับกรรม)  สอง ๒๐๓ 
ความสงสัยเกี่ยวกับตัวตนทั้ง๓  กาลหมดไปเมื่อรูชัดซึ่งธรรม  สอง ๔๒๔ 
ความสําคัญมั่นหมายสองชนิดนําไปสูทิฏฐิมีชนิด (สัสสตะ-อุจเฉทะ)  สอง ๖๖๙ 
ความสําเหนียก(อันภิกษุพึงกระทําในกรณีอันเกี่ยวกับบรรพชาแหงตน)  สอง ๔๘๗ 
ความสุข(อีกนัยหนึ่ง)มีวิภาค  สอง   ๓๓๕ 
ความรูเร่ืองปฏิจจฯ  ทําใหอยูเหนือภาวะ  สอง   ๑๕/๖๑–๖๓/๗๑/๖๖๖/๖๖๙/๖๗๘/๖๘๙ 
ความรูสึก(ของผูฟงตอคําพยากรณของพระองค)  มีนัย  สอง ๖๔๓ 
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ความเรารอน (ปริฬาห)มีวิภาค สอง ๒๑๔/๓๓๕ 
ความลึกของปฏิจจฯ(มีนัยที่พึงสังเกต)  สอง ๓๑/๕๓/๓๗๕ 
คํากลาว(ของพวกอัตตานุทิฏฐิ)  แมมีคําพูดตรงกันขามก็มีอรรถอยางเดียวกัน สอง๖๗๗ 
ฆราวาสที่มีหนาที่ประกาศพรหมจรรยใหดีมีประเภท  สอง ๒๖๕/๔๖๙ 
ใจความสําคัญเกี่ยวกับปจจยาการของกุมาร  สอง ๑๕๒ 
ใจเสวยสมบัติของอินทรีย  (:โคจรและวิสัย)  สอง ๖๓๕ 
ญาณ  (เกี่ยวกับการเกิดกอนหรือเกิดหลัง)  มีประเภท  สอง   ๓๖๒ 
ญาณที่ทําความเปนโสดาบัน  (เกี่ยวกับการรูปฏิจจฯ) สอง ๓๕๓ 
ญาณ(ที่ทําใหทรงสามารถบันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร)  มีหมวด  สอง ๔๗๙/๔๘๕ 
ญาณ(ในการรูปฏิจจสมุปปนนธรรมแตละอาการโดยนัยอริยสัจสี่)  สอง ๓๕๒–๓๕๓ 
ญาณ  (มีชื่อพิเศษ)  เกี่ยวกับการรูปฏิจจฯ โดยอริยสัจสี่  สอง ๓๕๓ 
ดุนฟนอุปมาแกคนบวชชั่วประกอบดวยโทษ  สอง ๑๔๒ 
ตัณหาวิจริต  สอง ๑๐๒ 
ทางสายกลาง(อีกนัยหนึ่ง) ระหวาง  “ชีวะนั้น”  กับ  “ชีวะอื่น”  สอง   ๖๗๘–๖๘๕ 
ทางสายกลาง  (อีกนัยหนึ่ง)  ระหวาง “ทําเอง”  กับ  “อื่นทํา”  สอง ๗๑/๖๙ 
ทางสายกลาง(อีกนัยหนึ่ง)  ระหวาง  “นั้น” กับ “อื่น”  สอง ๖๓/๗๑/๖๖๙ 
ทางสายกลาง(อีกนัยหนึ่ง)  ระหวาง  “มีอยู”กับ  “ไมมีอยู” สอง ๑๕/๖๒/๖๖๖ 
ทางสายกลาง(อีกนัยหนึ่ง) ระหวาง  “อยางเดียวกัน”-“ตางกัน”  สอง ๖๘๘–๖๘๙ 
ทิฏฐิ(เกี่ยวกับอัตตา-อัตตนิยา)  สอง ๓๘๓/๖๙๒/ฯลฯ 
ทิฏฐิบัญญัติวาอัตตาและโลกเกิดเองลอยๆ,  มีจําพวก  สอง ๗๒๗ 
ทิฏฐิมีวิภาค สอง ๑๔๒ 
ทุกขนิโรธ  (ที่เปนไปในปญจุปาทานขันธ)อาศัยธรรม  สอง ๔๓/๒๐๙ 
โทมนัสมีวิภาค  (ควรเสพ-ไมควรเสพ) สอง ๖๑๕ 
โทมนัสมีวิภาค  (สวิตกสวิจาร-อวิตกอวิจาร)  สอง ๖๑๕ 
โทษ(เกิดจากบุคคลผูมีธรรมเปนที่ตั้งแหง  โลภะ-โทสะ-โมหะ) สอง ๖๓๖ 
ธรรม(ทําความไมมีแหงสังโยชนเครื่องนํามาสูโลกนี้)  สอง ๓๒๔ 
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ธรรม(ทําความไมมีแหงสิ่งที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไป) สอง ๓๒๕ 
ธรรม(ทําความไมมีแหงสิ่งที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไป-อีกนัยหนึ่ง)  สอง ๓๒๕/๓๒๗ 
ธรรม  (ที่มีมูลอันเดียวกันในเวทนา)  คือตัณหา,มีประเภท สอง ๗๘๗ 
ธรรมเปนที่ตั้งแหงความยึดถือวาอัตตามีประเภท  สอง ๑๖๔ 
ธรรมและพรหมจรรยที่ทรงแสดงและประกาศประกอบดวยคุณลักษณะ สอง ๔๘๘ 
ธรรมสอง (สมถะและวิปสสนา)  เคียงคูกันไปเมื่อโพธิปกขิยธรรม๓๗เต็มรอบสอง๓๓๖ 
ธรรมอันบุคคลพึงทําใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง (สมถะและวิปสสนา  สอง  ๓๓๗ 
ธรรมอันบุคคลพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง  (วิชชาและวิมุตติ) สอง ๓๓๗ 
ธรรมอันบุคคลพึงละดวยปญญาอันยิ่ง(อวิชชาและภวตัณหา)  สอง ๓๓๖ 
ธรรม(อันพุทธบริษัทพึงทําสังคีติเพื่อศาสนาตั้งอยูนาน)  สอง ๘๑๒ 
นันทิไมเขาไปตั้งอยูในเวทนาเพราะเห็นธรรม  สอง ๗๕ 
นิมิตที่แสดงอยูที่สิ่งทั้งปวงเปนที่ตั้งแหงการมองเห็นอยางตรงขาม สอง ๒๙๐ 
บุคคล  (ที่ควรถามปญหาปรารภขันธในกาลสองกะพระองค)  สอง ๔๒๖ 
ปฏิจจฯโดยวาระ  (:สมุทยวารและนิโรธวาระ)  สอง ๖/ฯลฯ 
ปฏิจจฯทําใหไมมี  “ผู”  (ตรงกันขาม)  ในลักษณะ  สอง  ๖๒/๖๖๙ 
ปฏิจจฯที่ตรัสอยางสั้นที่สุด  (ยกนันทิเปนหลัก)  มีปจจยากร สอง ๕๗๓–๕๗๔ 
ปฏิจจฯที่พระพุทธเจาทุกพระองคตรัสเหมอืนกัน (อยางนอยมีแบบ)  สอง ๔๖๙/๔๗๔/ 
 ๕๕๙/๕๖๔ 
ปฏิจจฯ  มีขึ้นเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ  สอง ๑๒๓/ฯลฯ 
ปฏิจจฯ  แหงทุกข(โดยปฏิโลม)  ซึ่งสั้นที่สุดมีปจจยาการเพียง  สอง ๓๐๖–๓๐๗ 
ปฏิจจฯอยูเหนือภาวะสุดโตง  สอง ๑๕/๖๑–๖๓/๗๑–/๖๖๖/๖๖๙/๖๗๘/๖๘๙ 
ปฏิปทา(เกี่ยวกับปฏิจจฯ)  มีวิภาค  สอง ๒๕๗ 
ประโยชนแหงการฟงอริยธรรมคือการไดความรูตามท่ีกําหนดไวเปนฝาย สอง ๕๔๙ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่เนื่องดวยนันทิ) สอง ๕๗๓–๕๗๔ 
ปจจยาการ(แหงความไมมีสังโยชนเครื่องนํามาสูโลกนี้) สอง ๓๒๔ 
ปจจยาการ(แหงความไมมีสิ่งที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไป)  สอง ๓๒๕ 
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ปจจยาการ(แหงความไมมีสิ่งที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไป-อีกนัยหนึ่ง)  สอง ๓๒๕/๓๒๗ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯของทุกขโดยปฏิโลมที่ลัดสั้นที่สุด)  สอง ๓๐๖–๓๐๗ 
ปุถุชนและอริยสาวกตางกันในการเสวยเวทนาโดยนัย  สอง ๕๒๖–๕๒๙ 
ผลท่ีพึ่งหวังได  (จากอนุปสสนาแตละคู)มีอยาง  สอง ๕๕๐–๕๕๘ 
ผัสสะมีอาการเกิดขึ้นโดยลําดับแหงปจจยาการ สอง ๑๒๓/ฯลฯ 
ผัสะยอมเกิดเพราะอาศัยการกระทบแหงธรรม (:นาม+รูป)  สอง ๕๙๖ 
ผูจบกิจแหงพรหมจรรยคือผูปฏิบัติแลวโดยวิธี  สอง ๓๓๗/๔๕๑ 
ผูฉลาดในปฏิจจฯคือฉลาดในอิทัปปจจยตาปฏิจจฯ  โดยนัย  สอง ๔๕๓ 
ผูที่จะพึงยังจิตของพระองคใหยินดี(ในการพยากรณปญหา)มีจําพวก  สอง 
 ๔๒๖/๔๒๗ 
ผูที่พระองคควรถามปญหา(ปรารภขันธในกาลสอง)มีจําพวก  สอง ๔๒๖ 
ผูที่พระองคจะพึงยังจิตของเขาใหยินดี(ในการพยากรณปญหา)  มีจําพวก  สอง๔๒๖/๔๒๗ 
ผูปฏิบัติ  (ปฏิจจฯ)  โดยนัยอริยสัจสี่ชื่อวาผูปฏิบัติแลวดีโดยความหมาย สอง ๔๔๕ 
ผูมีตนสงไปแลวในธรรมยอมประสบผลสูงสุด  สอง ๖๓๗/๖๕๒ 
ผูไมรูปฏิจจฯ  โดยนัยอริยสัจสี่ยอมประกอบดวยโทษ  สอง ๓๙๕ 
ผูรูปฏิจจฯ  โดยนัยอริจสัจสี่ยอมประกอบดวยประโยชน  สอง ๓๙๗ 
ผูหลีกเรน  (ตามทางธรรม) จักรูชัดซึ่งธรรม  สอง  ๒๕๙ 
พรหมจักรคือธรรมสัจจะของเบญจขันธและอิทัปปจจยตา  สอง   ๔๘๐/๔๘๖ 
พระคุณอันใหญหลวงของมารดาเมื่อบริหารครรภ  สอง ๑๕๐ 
พระศาสดาและสาวกมีการเห็นและกลาวตรงกันในอิทปัปจจยตาวาร  สอง ๔๙๔/๔๙๗ 
พระอรหันตหมดความของใจสงสัยโดยสถาน  สอง ๗๖ 
ภาษามีระดับแหงการใช(ในการสื่อความหมาย)  สอง ๕๙๘ 
มนสิการปฏิจจฯ  โดยอาการ  สอง ๕/๗/๙ 
รูป  (ในนามรูป)  มีวิภาค  สอง ๒๘/๘๙/ฯลฯ 
เรื่องชนิดที่ทรงขอใหยกไวกอน  (ซึ่งอาจจะเขาใจไดเองที่หลัง)  มีชนิด  สอง ๔๒๗ 
วาทะที่ไมทรงกลาว(เกี่ยวกับ  “เอง” และ  “อื่น” )  สอง ๗๐ 
วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรม(อายตนะนอก+ใน) สอง ๒๙๐/ฯลฯ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๐๐ 

วิมุตติที่แมกุมารก็พึงมี  สอง ๑๕๑ 
เวทนา(ที่ทําความตางระหวางปุถุชนกับอริยสาวก)มีวิภาค สอง ๕๒๗ 
เวทนาที่เปนไปถึงที่สุด(ปริยนฺต)มีวิภาค  สอง ๒๐๕/๔๔๘ 
เวทนา(ทุกข)  ซึ่งเปนไปถึงที่สุดมีระดับ  สอง ๒๐๕/๔๔๘ 
เวทนามีวิบาก  (จําแนกตามอัตตภาพที่เกิดขึ้น)  สอง ๒๗๓ 
ไวพจนแหงการบรรลุธรรม (ที่นาสนใจ) สอง  ๔๓๕–๔๔๑/๕๔๓ 
สมันนาหารจิตเกิดเพราะการอาศัยกันแหงอายตนะ  สอง ๒๐๗ 
สมาธิตั้งมั่นแลวยอมรูชัดซึ่งธรรม สอง ๑๒๗ 
สวนสุด(เกี่ยวกับ  “ทําเอง-อื่นทํา” )  สอง ๗๑/๖๖๙ 
สวนสุด(เกี่ยวกับ  “นั้น-อื่น”)  สอง ๖๓/๖๖๙ 
สวนสุด(เกี่ยวกับ  “มี-ไมมี”)  สอง ๑๕/๖๑–๖๒/๖๖๖ 
สวนสุด(เกี่ยวกับสิ่งทั้งปวง)  สอง ๑๕/๖๑–๖๒/๖๖๖ 
สวนสุด(ทางทิฏฐิ)  ซึ่งสัตวโดยมากอาศัยแลว  สอง ๖๖๕ 
สวนสุดมิใชทางสายกลาง(เกี่ยวกับ  “ชีวะนั้น-ชีวะอื่น”)  สอง ๖๗๘–๖๘๕ 
สวนสุดมิใชทางสายกลาง(เกี่ยวกับ  “นั้น” กับ  “อื่น”)  สอง   ๖๓/๗๑/๖๖๙ 
สวนสุดมิใชทางสายกลาง(เกี่ยวกับ  “อยางเดียวกัน’-“ตางกัน”)  สอง ๖๘๘–๖๘๙ 
สวนสุดมิใชทางสายกลาง(อัตถิตา-นัตถิตา)สอง ๖๖๕ 
สัตวผูไมหลุดพนจากภพ (โดยหลักกวางๆ)มีประเภท  สอง  ๘๐๓ 
สัตวผูไมอยางอยูดวยความมีเวรไมพนไปจากการกอเวรเพราะธรรม  สอง ๖๑๒ 
สัมผัสมีความหมายตางกันเปนชั้น(และโดยเวลา)  สอง ๗๘๘ 
สัมมาทิฏฐิหนึ่งยอมมีในระหวางแหงมิจฉาทิฏฐิ  สอง ๑๔๒ 
สิ่งที่ลึกซึ้งเห็นไดยาก  สอง ๕๓ 
สิ่งที่สมณพราหมณบางพวกเขาใจวาเปนเครื่องหลุดพนจากภพ (:ภพและวิภพ)- 
 -สอง๘๐๓ 
สีหนาที่ทรง “แผด” ออกมา(คือธรรมสัจจะเกี่ยวกับเบญจขันธและอิทัปฯ)  สอง ๔๘๐/๔๘๖ 
“เสขะ”  มีเพราะเหตุแหงความหมาย  สอง ๔๑๓ 
โสมนัสมีวิภาพ  (ควรเสพ-ไมควรเสพ)  สอง   ๖๑๔ 
โสมนัสมีวิภาค (สวิตกสวิจาร-อวิตกอวิจาร)  สอง ๖๑๔ 
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ลําดับหมวดธรรม          ๙๐๑

หลักที่ทรงแสดงวาญาณสอง(ปุพเพนิวาส-จุตูปปาต)  เปนไปในกาล  สอง ๔๒๘ 
เหตุเกี่ยวกับการปรินิพพานในทิฏฐธรรม  สอง ๑๗ 
เหตุที่ทําใหไดนามวา  “ยังเปนเสขะ”  สอง ๔๑๓ 
เหตุผล  (ที่ทรงอางเพื่อช้ีชวนภิกษุในการปรารภความเพียร)  สอง ๔๘๗ 
เหตุผล (ที่ทําใหกลาวไดวาจักษุเปนตน,เปนอนัตตา)  สอง ๔๙๑ 
เหตุผล(ที่ทําใหไมอาจกลาวไดวาจักษุเปนตน,เปนอัตตา) สอง ๔๙๐ 
อรหัตตผล (ในกรณีแหงโพชฌงคเจ็ด)  มีวิภาคโดยกาล สอง ๒๘๑ 
อกิริยทิฏฐิปรารภทั้งฝายบุญและฝายบาปมีนัย  สอง ๖๙๔/๗๐๗ 
อกุศลวิตกดับไดโดยฐานะใดหนึ่งแหงฐานะ  สอง ๑๔๒ 
อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิแหงพวกอธิจจสมุปปนนิกวาท(เกิดลอยๆ)  มีประการ สอง ๗๔๗ 
อนุปสสน(ในธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย)  เนื่องดวยตัณหา,มีนัย สอง ๕๕๕ 
อนุปสสนา(ในธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย)เนื่องดวยทุกข,มีนัย  สอง ๕๕๐ 
อนุปสสนา(ในธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย)  เนื่องดวยผัสสะ,มีนัย  สอง ๕๕๔ 
อนุปสสนา(ในธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย)  เนื่องดวยวิญญาณ,มีนัย  สอง ๕๕๓ 
อนุปสสนา(ในธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย)  เนื่องดวยเวทนา,มีนัย  สอง ๕๕๔ 
อนุปสสนา(ในธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย)  เนื่องดวยสังขาร,มีนัย  สอง ๕๕๒ 
อนุปสสนา(ในธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย)  เนื่องดวยอวิชชา,มีนัย  สอง ๕๕๑ 
อนุปสสนา(ในธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย)  เนื่องดวยอารัมภะ,มีนัย  สอง ๕๕๗ 
อนุปสสนา(ในธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย)  เนื่องดวยอาหาร,มีนัย  สอง ๕๕๘ 
อนุปสสนา(ในธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย)  เนื่องดวยอุปธิ,มีนัย  สอง ๕๕๐ 
อนุปสสนา(ในธรรมตามที่กําหนดไวเปนสองฝาย)  เนื่องดวยอุปาทาน,มีนัย  สอง ๕๕๖ 
อนุปจจนา(๑๑คู)  แตละคูมีวิภาค  สอง ๕๕๐–๕๕๘ 
อภิสังขารไมถูกปรุงแตงอีกตอไปเพราะการละไปและเกิดขึ้นแหงธรรม- 
 -(คูตรงขา) สอง๔๔๗ 
อริยญายธรรมคือ (ความรูเรื่อง)  อิทัปจจยตาปฏิจจฯ โดยวาระ  สอง๕๑๓/๕๑๔ 
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อริยญายธรรมเปนสิ่งที่อริยสาวกรูโดยกิริยาการ  สอง ๑๔/๕๑๔/๕๔๒ 
อริยสัจมีลีลาแหงการแสดงโดยแบบ  สอง ๘๔ 
อริยสาวกไมสงสัย-ไมลังเล-ไมตองเชื่อตามผูอื่นเกี่ยวกับทุกขโดยนัย  สอง ๖๖๖ 
อโลภะเปนตนมีความหมายตางกันอยูโดยระดับ  สอง ๑๓๗ 
อเหตุกทิฏฐิปรารภความไมมีหตุปจจัยทั้งเพื่อเศราหมองและบริสุทธ  สอง ๖๙๕/๗๐๘ 
อัตตภาพอันเกิดจากกาม (ในอารมณนั้นๆ)มีวิภาค สอง ๒๗๒ 
อัตตภาพอันเกิดจากเวทนามีวิภาค  สอง ๒๗๓ 
อัตตานุทิฏฐิยี่สิบเกิดขึ้นเพราะไมไดสดับธรรมฯแหงบุคคล  สอง ๑๖๔/๑๙๒/ฯลฯ 
“อัตตา”เปนคําที่ใชพูดกันอยู  (ครั้งโบราณ)  โดยความหมายสอง   ๗๓๘ 
อาหารสี่เปนไปเพื่อเกื้อกูลและอนุเคราะหแกสัตวมีจําพวก  สอง ๖๕/๓๒๓/๓๒๗/๕๗๗ 
อาหารสี่เปนไปเพื่อประโยชน  สอง ๖๕/๓๒๓/๓๒๗/๕๗๗ 
อินทรียมีสิ่งสําหรับใจเสวย  (คือโคจรและวิสัย) สอง ๖๓๕ 
อินทรียสังวร(ชนิดตรัสเปนพิเศษ)  มีผลท้ังทางกายและจิต  สอง ๖๓๓ 
อินทรียสังวร  (ที่ทําสุจริตสามใหบริบูรณ)มีอารมณ  สอง ๖๓๓ 
อิสสาและมิจฉริยะมีธรรมที่เปนเหตุ  (นิทาน)  สอง ๖๑๓ 
อุเบกขามีวิภาค(ควรเสพ-ไมควรเสพ) สอง ๖๑๕ 
อุเบกขามีวิภาค(สวิตกสวิจาร-อวิตกอวิจาร)  สอง ๖๑๕ 
อุปมาการเสวยทุกขเวทนาของปุถุชนดวยการถูกยิงดวยศร  สอง ๕๒๗ 
อุปมาแกสมณพราหมณผูตกอยูในขายทิฏฐิดุจปลาติดอยูในอวนดวยอาการ  สอง ๗๓๐ 
อุปมาแหงอาการของจิต (เปรียบดวยอาการแหงวานร)  สอง  ฯลฯ๓๘๒ 
อุปาทานขันธเพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ  สอง ๒๒๖ 
อุปาทานสี่ละไดเพราะการละไปและเกิดขึ้นแหงธรรม(คูตรงขาม)  สอง ๑๘๗ 
 

๓ 
กรรมเกา(กาย)  พึงเห็นโดยลักษณะ สาม ๖๔ 
กรรม(ฝายกุศล)มีประเภท  สาม ๑๓๔ 
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กรรม(ฝายกุศล) มีเหตุแหงการเกิด  สาม ๑๓๓ 
กรรม(ฝายอกุศล)  มีประเภท  สาม ๑๓๒ 
กรรม(ฝายอุกุศล)มีเหตุแหงการเกิด สาม ๑๓๑ 
กรรมมีชื่อตามกาละที่ใหผล  สาม ๑๓๒ 
กรรม(มีทวาร) สาม ๒๗๖ 
กรรมมีวิบาก  (จําแนกตามกาลที่ใหผล)สาม ๒๗๗ 
กรรมมีอาการเกิดซึ่งมีไวพจน  สาม ๑๓๒ 
กรรมใหผลในอัตตภาพที่กระทําจําแนกโดยชนิด  สาม ๑๓๒/๑๓๖ 
กองทุกขกอข้ึนไมไดเมื่อใครครวญอยูโดยอาการที่จิตมีคุณธรรม  สาม ๒๙๕ 
การกลาวตรงตามที่ทรงกลาวมีอานิสงส  สาม ๑๕๙/๖๗๑ 
การเกิดดับแหงธรรมอื่นไมมี,นอกจากแหงธรรม  สาม ๒๒๐ 
การเจริญธรรมสามเพื่อละธรรมสาม,เพื่อความมีแหงสุจริต สาม ๖๓๓ 
การดับลงแหงทุกขประกอบดวยอาการ สาม ๒๒๑ 
การดับลงแหงสังขารธรรม(สิบหมวด)ประกอบดวยอาการ  สาม   ๒๒๑ 
การตายที่ไมงดงามมีมูลมาจากการบูดเนาแหงกรรม  สาม   ๕๘๐ 
การถึงทับสสตวิหารธรรมมีผล(พิเศษ)  สาม ๒๐๕ 
การทําที่สุดทุกขในทิฏฐิธรรมไดเพราะเหตุ  สาม ๓๔๔ 
การทําที่สุดทุกขในทิฏฐธรรมไมไดเพราะเหตุ  สาม ๑๘๙ 
การบรรพชามีผลสมบูรณ(โดยลักษณะ  ๓  )  เพราะภิกษุสําเหนียกการกระทํา- 
 -(โดยอาการ)  สาม๔๘๗–๔๘๘ 
การปฏิบัติเพื่อดับ  “โรค-หัวฝ-ลูกศร”  มีปจจยาการ  สาม ๒๖๘ 
การประสบความพอใจในอรหัตตผลมีไดโดยลําดับ  สาม ๖๕๑ 
การปรากฏขึ้นแหงภพใหมสําเร็จไดโดยองคประกอบ สาม ๗๙๑/๗๙๒ 
การปรินิพพานเฉพาะตน(ในกรณีแหงอุปาทานสี่)มีปจจยาการ  สาม ๑๘๗ 
การพิจารณาใครครวญธรรม(ของผูเปนเกพลี)โดยวิธี  สาม ๓๔๓/๔๕๑ 
การพิจารณาปจจัยในภายใน(มีวัตถุตามที่ทรงระบุ)  สาม ๓๐๖–๓๐๗ 
การละเสียไดซึ่งตัณหาไมนํามาซึ่งอาการแหงความทุกขโดคู  สาม ๓๓๕ 
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การละอุปาทานขอท่ีสี่มีอานิสงส(พิเศษ)  สาม ๑๘๗ 
การสนทนาของสัตบุรุษตองประกอบดวยลักษณะ  สาม ๒๐๒ 
การเสวยเวทนา  (ของผูปราศจากกิเลสเครื่องรอยรัด) เปนไปเสมอกันในเวทนา- 
 -สาม๔๔๗ 
การแสดงธรรม (เนื่องดวยปฏิจจฯ)  มีความงม  สาม ๔๘๘ 
การหลงยึดเบญจขันธคือการลวงของจิตเองโดยลักษณะ  สาม ๔๒๓ 
การเห็นชัดปฏิจจฯและปฏิจจสมุปปนนธรรมทําใหไมมีทิฏฐิและกังขาในธรรม- 
 -สาม๔๒๕ 
การเห็นผัสสายตนะโดยธรรมลักษณะหามีคาเทากับเห็นโดยอนัตตลักษณะ- 
 -สาม๕๐๙–๕๑๐ 
การเห็นผัสสายตนะในลักษณะทําที่สุดไดคือเห็นโดยอนัตตลักษณะ สาม ๕๑๐ 
การเห็นอนัตตลักษณะแหงเบญจขันธมีลักษณะ  สาม   ๑๔๓/๒๘๖ 
กาลกิริยาที่ไมงดงามมีมูลมาจากการบูดเนาแหงกรรม  สาม ๕๘๐ 
ขอปฏิบัติสมควรแกการดับไมเหลือแหงปปญจสัญญาสังขามีคู  สาม ๖๑๔ 
ขันธแตละขันธมีลักษณะตามธรรมชาติ  (ที่ปุถุชนมองไมเห็น)  สาม ๑๐๗/ฯลฯ 
คนพาลเปนทางมาแหงสิ่งอันพึงรังเกียจ  สาม ๔๕๓ 
 ความคิดที่ทําใหออกบวชโดยบริสุทธปรารภเหตุ  สาม ๑๔๑ 
ความงาม(ในการแสดงธรรม)  สาม ๔๘๘ 
ความเจริญถึงที่สุดแหงตัณหานํามาซึ่งอาการแหงความทุกขโดยคู  สาม ๒๑๓ 
ความเจริญในอริยวินัย(เกี่ยวกับการขมาโทษ)ประกอบดวยองค  สาม ๓๖๗ 
ความเดือดรอนมีประการตางๆมีมูลมาจากกิเลสมีประเภท  สาม ๘๐๒ 
ความตั้งอยูมั่นคงแหงศาสนาเปนไปเพื่อประโยชนโดยนัย  สาม ๘๑๒ 
ความตางระหวางคนพาลกบับัณฑิตมีทางกําหนดไดโดยสิ่งพึงรงัเกียจ  สาม ๔๕๒ 
ความตางแหงคํากิริยา(เกี่ยวกับการทําลายอนุสัย)  สาม ๑๘๙ 
ความเพียรปรารภการกระทํามีอาการ  สาม ๔๘๗ 
ความยินดีหรือไมยินดีลวนแตอาจนํามาซ่ึงธรรม (:โกรธ-พูดเท็จ-สงสัย)  สาม ๕๙๕ 
ความสิ้นอาสวะมีแกผูรูเห็นขันธ(แตละขันธ)โดยนัย  สาม ๖๑๕ 
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ความหลุดพนเพราะเหตุแหงอาการ  สาม ๔๔๑–๔๔๓/๕๒๑–๕๒๖ 
ความเห็นถูกตองเกี่ยวกับอนัตตามีนัย  สาม ๑๔๓/๒๘๖/๔๙๒/๕๑๐ 
ความเห็นถูกในปยรูปสาตรูปโดยอาการหาทําใหละธรรมฝายทุกข  สาม ๓๑๓ 
ความเห็นถูกในปยรูปสาตรูปใหผลอยางเดียวกันแมในกาลทั้ง  สาม ๓๑๓ 
ความเห็นวิปริตในปยรูปสาตรูปโดยอาการหาทําความเจริญฝายทุกข  สาม ๓๐๙ 
ความเห็นวิปลาสในปยรูปสาตรูปใหผลอยางเดียวกันแมในกาลทั้ง  สาม ๓๐๙ 
คํากิริยา(เกี่ยวกับการทําลายอนุสัย)  คําเดียวใชแกอนุสัย  สาม ๑๙๑ 
“จิต”มีไวพจน  สาม ๓๘/๓๘๑ 
จิตไมไดรับการรักษาเปนเหตุใหไมมีการรักษาแกกรรม  สาม ๕๗๙ 
จิต “อนุเสติ”ในเวทนาสาม,  กอใหเกิดอนุสัย สาม ๑๖๙ 
ฉันทะเปนแดนเกิดแหงธรรม (:สิ่งรัก-ความหวัง-ความสมหวัง)  สาม ๕๙๕ 
ฐานะหก(แหงการดับทุกขในทิฏฐธรรม)  เพราะเหตุ  สาม ๓๔๔ 
ตัณหา (ในกรณีที่เกี่ยวกับการแสวงหา) มีวิภาค  สาม ๕๙๔/๗๘๖ 
ตัณหาวิจริตสิบแปดจําแนกโดยกาล  สาม ๑๐๒–๑๐๔ 
ตัณหาวิจริตหนึ่งรอยแปดมีนัย  (แหงการรับ)  สาม ๑๐๕ 
ที่ตั้งแหงเจตนา  (ของผูมอีวิชชาเปนเครื่องกัน้,  ตัณหาเปนเครื่องผูก)คือธาตุ  สาม๗๙๒ 
ที่ตั้งแหงวิญญาณ  (ของผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น,  ตัณหาเปนเครื่องผูก)- 
 -คือธาตุ  สาม๗๙๑ 
ทุคติละไดเพราะรูประจักษซึ่งธรรม  สาม ๑๓๖ 
ธรรม(ที่ตองมีเปนพื้นฐาน  “บริสุทธิ์มาแลวแตเดิม”) สาม ๓๓๖ 
ธรรมธาตุ(เกี่ยวกับอิทัปปจจยตาปฏิจจฯ) มีไวพจน  สาม ๓๔/๔๔/ฯลฯ 
ธรรมธาตุ(เกี่ยวกับอิทัปปจจยตาปฏิจจ)มีอยูโดยชื่อ  สาม ๓๕/๔๔/ฯลฯ 
ธรรมเปนเครื่องผูกพันสัตวโลกโดยมาก  สาม ๖๖๖ 
ธรรมสัจจะที่ทรงนํามาบันลือสีหนาทเกี่ยวกับเบญขันธมีสัจจะ(เพียง)  สาม ๔๘๐/๔๘๖ 
ธรรมสําหรับฆราวาสใชตรวจสอบภิกษุ(คือธรรมเปนที่ตั้งแหงธรรม)  สาม ๖๓๖ 
ธาตุเปนที่ตั้งแหงความเปนไปไดของปฏิจจฯมีอยาง  สาม ๗๙๐ 
ธาตุเปนที่ตั้งแหงเจตนาหรือปรารถนา(ของสัตวผูจักเกิดในภพใหม)มีชนิด  สาม ๗๙๒ 
ธาตุเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ (ของสัตวผูจักเกิดในภพใหม) มีชนิด  สาม   ๗๙๑ 
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นันทิในขันธเกิดขึ้นเพราะเหตุแหงอาการ สาม ๑๒๘/๑๕๑/๑๕๙ 
บัณฑิตไมเปนทางมาแหงสิ่งอันพึงรังเกียจ  สาม ๔๕๓ 
บุพพภาคของการปฏิบัติเพื่อดับปฏิจจฯ  สาม ๒๖๘ 
เบญจขันธพึงเห็นดวยยถาภูตสัมมัปปญญาโดยลักษณะ  สาม ๑๔๓/๒๘๖ 
ปฏิจจฯ(แหงการดับอุปาทานสี่)  มีปจจยาาร  สาม ๖๕๘ 
ปฏิจจฯแหงการปฏิบัติชอบโดยไตรทวาร,  ตั้งตนที่กุสลธาต(ุแตละธาตุ)  สาม ๕๘๘ 
ปฏิจจฯแหงการปฏิบัติชอบโดยไตรทวาร,  ตั้งตนที่อกุสลธาตุ(แตละธาตุ)  สาม ๕๘๗ 
ปฏิจจฯแหงการเห็นโดยประการอื่น  (จากที่ปุถุชนเห็น)  มีปจจยาการ  สาม ๒๘๙ 
ปฏิจจฯ(แหง  “การอยูคนเดียว”)  มีปจจยาการ  สาม ๕๙๙ 
ปฏิจจฯ(แหง  “การอยูอยางมีเพื่อนสอง”)  มีปจจยาการ  สาม ๕๙๗ 
ปฏิจจฯแหงความไมเรารอนมีอาการ  สาม ๕๘ 
ปฏิจจฯแหงความเรารอนอันใหญหลวงมีอาการ  สาม ๕๗ 
ปฏิบัติธรรม  “สมควรแกธรรม”  ตองเปนไปเพื่อธรรม  สาม ๒๖๖/๕๒๐–๕๒๖ 
ปฏิปทา(การสําคัญผิดเกี่ยวกับอัตตา)ทําใหเกิดสักกายะ (เกี่ยวกับ  “เรา”)  สาม๔๙๒ 
ปฏิปทา(ความเห็นถูกตองเกี่ยวกับอนัตตา)ทําใหมีการดับสักกายะ(“เรา”)สาม ๔๙๒ 
ปปญจสัญญา  (ธรรมเปนเหตุใหเนินชาแกการหลุดพน)  มีวิภาค  สาม ๕๙๖ 
ปปญจสัญญาสังขายอมเปนไปในอายตนะภายนอกแหงกาล  สาม ๖๐๑ 
ประโยชน(ที่พึงกระทําใหสมบูรณดวยความไมประมาท)  มีวิภาค สาม ๔๘๘ 
ปจจยาการ (ของปฏิจจฯแหงการดับอุปาทานสี่)  สาม ๖๕๘ 
ปจจยาการ (ของปฏิจจฯแหงการเห็นโดยประการอื่นจากที่ปุถุชนเห็น)  สาม ๒๘๙ 
ปจจยาการ (ของปฏิจจฯแหง“การอยูคนเดียว”)  สาม ๕๙๙ 
ปจจยาการ (ของปฏิจจฯแหง“การอยูอยางมีเพื่อนสอง”)  สาม ๕๙๗ 
ปจจยาการ (แหงอาการของจิตในกรณีแหงการหลุดพน)  สาม ๓๔๗ 
ปจจัยที่ประจวบพรอมเพื่อการกาวลงสูครรภ  สาม ๑๔๙ 
ผัสสะเกิดเพราะการประจวบแหงธรรม  สาม ๙๗/ฯลฯ 
ผัสสะบัญญัติมีเพราะมีองคประกอบแหงการบัญญัติ  สาม ๖๐๓ 
ผัสสะบัญญัติไมมีเพราะไมมีองคประกอบแหงการบัญญัติ  สาม ๖๐๙ 
ผัสสะเปนเหตุเกิดแหงธรรม (เวทนา-เจตนา-สัญญา)  สาม ๒๙๓ 
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ผัสสะมีชนิด  สาม ๓๙ 
ผูเกียจครานยอมประสบ(อนิฏฐ)  ผล  สาม ๔๘๗ 
ผูปฏิบัติดีแลวคือเห็นขันธโดยลักษณะเจ็ดแลวปฏิบัติเพื่อธรรม  สาม ๓๓๙ 
ผูปฏิบัติธรรม “สมควรแกธรรม”  ตองเปนไปเพื่อธรรม  สาม ๒๖๖/๕๐๒–๕๒๖ 
ผูประกอบภัยเวรหาประการ  (แตละอยาง) ยอมประสบโทษมีอยาง  สาม ๕๓๘ 
ผูปรารภความเพียรยอมประสบ (อิฎฐิ)  ผล  สาม ๔๘๗ 
ผูปรินิพพานเฉพาะตนยอมรูประจักษชัดเวทนาโดยลักษณะ สาม ๔๔๗ 
ผูพนวิเศษแลวคือเห็นขันธโดยลักษณะเจ็ดแลวพนดวยธรรม  สาม ๓๓๙ 
ผูพิจารณาใครครวญธรรมโดยวิธี  (ของผูเปนเกพลี)  สาม ๓๔๒/๔๕๑ 
ผูไมมีภพใหมยอมถึงความเปนผูประเสริฐ(อยางนอยก็)โดยนัย  สาม ๘๐๔ 
พรหมจรรยมีนิพพานเปนที่เปนไป, ในลักษณะ สาม ๖๓๕ 
พระขีณาสพอยูเหนือวิสัยแหงการปรุงแตงอภิสังขาร สาม ๔๔๘ 
พุทธอุทานเฉพาะยาม  สาม ๗,๙,๑๐ 
ภพทุกชนิดไมวาที่ไหนหรือเมื่อไรยอมประกอบดวยลักษณะ  สาม ๘๐๔ 
ภพมีวิภาค  สาม ๒๗/๘๗/ฯลฯ 
“ภิกษุธรรมกถึก’  แทยอมแสดงปฏิจจฯ  เพื่อผล  สาม ๕๙/๕๒๐ 
ภิกษุธรรมกถึก (แท)  แสดงธรรมเพื่อใหเกิดปฏิกิริยา(ตอปฏิจจสมุปปนนธรรม)- 
 -สาม๕๙/๕๒๐ 
ภิกษุบรรลุนิพพานในทิฏฐธรรมคือสําเร็จในการทําปฏิกิริยา(ตอปฏิจจ- 
 -สมุปปนนนธรรม)  สาม๔๔๑/๕๒๑ 
ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมคือมีปฏิกิริยา(ตอปฏิจจสมปุปนนธรรม)--สาม๒๖๖/๕๒๐ 
ภิกษุผูสามารถอํานวยใหเกิดสัจจานุโพธ,มีคุณสมบัติ  สาม ๖๓๗ 
มนสิการปฏิจจฯ  โดยยาม  สาม ๕,๗,๙ 
ยถาภูมสัมมัปปญญาในเบญขันธมีลักษณะ  สาม ๑๔๓/ฯลฯ 
ระบบการถามเกี่ยวกับขันธหาที่นําไปสูยถาภูมสัมมัปปญญา(มีระยะ) สาม ๑๔๓/๒๘๖ 
วัตถุ(ที่ทรงระบุ) เพื่อการพิจารณาปจจัยในภายใน  สาม ๓๐๖–๓๐๗ 
วิญญาณ(จิต)  ของบุคคลผูไปตามอวิชชา  ยอมเขาถึงวิบากแหงสังขาร  สาม ๔๔๗ 
วิญญาณตั้งอยูเจริญงอกงามในกพฬีการาหารเพราะเหตุแหงธรรม  สาม ๓๒๗ 
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วิญญาณตั้งอยูเจริญงอกงามในผัสสาหารเพราะเหตุแหงธรรม  สาม ๓๒๘ 
วิญญาณตั้งอยูเจริญงอกงามในมโนสัญเจตนาหารเพราะเหตุแหงธรรม  สาม ๓๒๘ 
วิญญาณตั้งอยูเจริญงอกงามในวิญญาณเพราะเหตุแหงธรรม  สาม ๓๒๙ 
วิญญาณตั้งอยูเจริญงอกงามไมไดในอาหารสี่เพราะไมมีเหตุ  สาม ๓๓๐–๓๓๒ 
วิญญาณปรากฏเพราะความสมบูรณแหงธรรม  สาม ๒๐๘ 
วิญญาณยังไมปรากฏเพราะความไมสมบูรณแหงธรรม  สาม ๒๐๗ 
วิธีพิจารณาใครครวญธรรมทั้งปวงประมวลลงในการพิจารณาโดยความเปนธรรม— 
 -สาม๓๔๒/๔๕๑ 
วิบากแหงสังขาร  (กรรมที่เนื่องดวยอวิชชา)มีวิภาคไปตามสังขาร สาม ๔๔๗ 
เวทนามีชนิด  สาม ๓๙ 
เวทนามีวิภาค  สาม ๒๗๓ 
เวทนามีอาการเกิดขึ้นโดยลําดับแหงปจจยาการ สาม ๑๒๓/ฯลฯ 
ไวพจน(ของกันและกัน)  แหงคําวา  “ผูไมประมาท”  มีอยาง  สาม ๕๕๐ 
ไวพจนแหงความทุกขโดยอุปมา  สาม ๒๖๙ 
สมารัมภะมีวิภาค  สาม ๒๐๒–๒๐๓ 
สักกายะ(ความเห็นผิดเกี่ยวกับอัตตา,หรือ  “เรา’)  มีนัย  สาม ๔๙๑ 
สังขาร(กรรมที่เนื่องดวยอวิชชา)มีวิภาค  สาม ๔๔๗ 
สังขารมีวิภาค  สาม ๒๘/๙๐/ฯลฯ 
สังคมปญญาชน(ครั้งพุทธกาล)จําแนกเปนพวก  สาม ๕๙๙ 
สัจจนุปตติคือการทําอาการสิบสองแหงสัจจนุโพธใหถึงที่สุด,โดยอาการ สาม ๖๓๘ 
สัญเจตนาเกิดขึ้นโดยทวาร  สาม ๑๖๐ 
สัตวโลกเพลิดเพลินอยูในภพ,ถูกลวงโดยภพดวยอาการ  สาม ๘๐๓ 
สาวกปฏิญญาวายึดถือในธรรมของพระผูมีพระภาคโดยฐานะ  สาม  ๑๐๖/ฯลฯ 
“สิ่ง”ที่มีอยู  สาม ๑๖๕ 
สิ่งเปนอารมณเพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณประกอบดวยลักษณาการ สาม ๑๖๖/ฯลฯ 
สิ่งพึงรังเกียจ(อันเกิดจากคนพาล,ไมเกิดจากบัณฑิต) สาม ๔๕๒ 
สิ่งไมเปนอารมณเพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณประกอบดวยลักษณาการ- 
 -สาม๑๖๗/๑๖๘/๑๗๐/๕๗๑ 
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ลําดับหมวดธรรม          ๙๐๙

สุขและทุกขเกิดขึ้นเพราะสัญเจตนา  สาม ๑๖๐ 
สุจริต (ที่ทําสติปฏฐานสี่ใหบริบูรณ)มีวิภาค  สาม ๖๓๓ 
โสดาบันมีคุณลักษณะ  สาม ๑๐๘/ฯลฯ 
เหตุ(ที่ทําใหตถาคตตองเกิดและธรรมวินัยรุงเรืองในโลก) สาม ๓๑๖ 
อกุศลวิตกมีวิภาค สาม ๑๔๒ 
องคแหงสุตะ  สาม ๑๗/๒๔๕/ฯลฯ 
อฐานะ(ที่ผูรูชัดปฏิจจฯแลวจักสงสัยในธรรมสาม)  สาม ๔๒๕ 
อฐานะหก(แหงการดับทุกขในทิฏฐธรรม)เพราะเหตุ  สาม ๑๘๙ 
อภิสังขารมีวิภาค  สาม ๔๔๗ 
อนุสัยมีขึ้นเพราะเหตุแหงเวทนา(มีคู) สาม ๑๘๘/๕๒๗ 
อนุสัย(มีปจจัยตางกันดวยอํานาจเวทนาตางกัน)มีวิภาค  สาม ๑๘๘/๕๒๗ 
อนุสัยไมอาจมีขึ้น (แกผูรูเทาทันเวทนา)  แมเพราะเหตุแหงเวทนา สาม ๓๔๓/๕๒๙ 
อริยสาวกพยากรณความเปนโสดาบันของตนได,เมื่อประกอบดวยองคคุณมีหมวด- 
 -สาม๕๓๘ 
อริยสาวกไมเขาถึง-ไมถือเอา-ไมถึงทับซ่ึงธรรม  สาม ๖๖๖ 
อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขาร  สาม ๑๖๐ 
อัตตา-อัตตนิยานุทิฏฐิเปนไปในความหมาย(วาของเรา,เปนเรา,ตัวตนของเรา)- 
 -สาม๓๘๓/๖๙๒/ฯลฯ 
อาการที่ควรรู-เห็นเกี่ยวกับขันธ(แตละขันธ)  มีนัย  สาม ๔๘๐/๔๘๕/๖๑๕ 
อาการ(ที่เนื่องดวยการทรงทราบคติของมิจฉาทิฏฐิ  ท.) สาม ๗๓๕/ฯลฯ 
อาการที่มีตอสุขเวทนาซึ่งทําราคานุสัยใหนอนตาม  สาม ๑๘๘ 
อาการที่มีตอสุขเวทนาซึ่งไมทําราคานุสัยใหนอนตาม  สาม ๓๔๓ 
อาการแหงสุตะ  สาม ๑๗/๒๔๕/ฯลฯ 
“อาชีวมัฏฐกศีล”คือธรรมสามท่ีตอง  “บริสุทธิ์มาแลวแตเดิม”  สาม ๓๓๖ 
อารมณเพื่อการตั้งอยูแหงวิญญาณมีขึ้นเมื่อจิตมีอาการ  สาม ๑๖๖/ฯลฯ 
อารมณเพือ่การตั้งอยูแหงวญิญาณมีไมไดเมื่อจิตไมมอีาการ  สาม ๑๖๗/๑๖๘/๑๗๐/๕๗๑ 
อินทรีย(แตละอินทรีย)  มีลักษณะเฉพาะซึ่งทําความตางจากกัน  สาม ๖๓๕ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๑๐ 

อุปปริกขีคือผูพิจารณาธรรมโดยวิธี  สาม ๓๔๒/๔๕๑ 
อุปมาแหงองคประกอบเพื่อภพใหม (:  เนื้อหา-พืช-ยางในพืช)  แหงภพสาม- 
 -สาม๗๙๑/๗๙๒ 
อุปสรรค(ที่มักจะเกิด)  ในขณะเจริญสติปฏฐานทั้งสี่  สาม                          ๒๗๙ 
 

๔ 
กรรมบัญญัต(เกี่ยวกับทุกขนี้ใครทําให)  นอกพุทธศาสนามีวิภาค สี่   ๖๗๐/๖๗๓ 
กระแสปฏิจจฯหยุดไดเพราะธรรม  สี่   ๑๓๘ 
กายมีอาการที่เห็นไดงาย  สี่ ๓๘/๓๘๑ 
การกอเกิดแหงปญจุปาทานขันธไมมีเพราะไมมีลําดับแหอาการ สี่ ๓๓๕ 
การกอข้ึนแหงทุกขประกอบดวยอาการ  สี่ ๒๒๐ 
การกอข้ึนแหงสังขารธรรม(สิบหมวด)  ประกอบดวยอาการ สี่ ๒๒๐ 
การกาวลวงปฏิจจสมุปปนนธรรมเพราะรูทั่วถึงสิ่งนั้นโดยอาการ สี่ ๔๓๒ 
การเกิดแหงกองทุกข(ที่มีนันทิเปนหลัก)มีปจจยาการ  สี่ ๑๒๘/๑๕๑/๒๕๙ 
การเกิดแหงอิสสาและมัจจฉริยะ(เครื่องผูกพันเทวดาฯลฯ)มีปจจยาการ สี่ ๖๑๓ 
การเจริญโพชฌงค(ที่ทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ)ประกอบดวยลักษณะ  สี ่ ๖๓๔ 
การดับแหงกองทุกข(ที่มีนันทิเปนหลัก)มีปจจยาการ  สี่ ๑๓๐/๒๖๑ 
การตามเห็นขันธ(แตละขันธ)  ในความหมายแหงตัวตนโดยอาการ สี่ ๓๐๐/ฯลฯ 
การตามเห็นรูปเปนอัตตามีอาการ   สี่ ๑๖๔/ฯลฯ 
การตามเห็นวิญญาณเปนอัตตามีอาการ สี่   ๑๖๔/ฯลฯ 
การตามเห็นเวทนาเปนอัตตามีอาการ  สี่ ๑๖๔/ฯลฯ 
การตามเห็นสังขารเปนอัตตามีอาการ  สี่  ๑๖๔/ฯลฯ 
การตามเห็นสัญญาเปนอัตตามีอาการ  สี่ ๑๖๔/ฯลฯ 
การถึงทับสสตวิหารธรรมมีลักษณะ สี่ ๒๐๔ 
การประกาศธรรมของพระพุทธเจามีผลเปรียบดวยอุปมา  สี่   ๒๐๖/ฯลฯ 
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ลําดับหมวดธรรม          ๙๑๑

การปรินิพพานเฉพาะตน (ในกรณีแหงอภิสังขาร) มีปจจยาการ  สี่ ๔๔๗ 
การพยากรณอรหัตตผลดวยลักษณะ  สี่ ๗๒ 
การไมตามเห็นขันธ(แตละขันธ)  ในความหมายแหงตัวตนโดยอาการ สี่ ๓๐๓ 
การไมสามารถกาวลวงปฏจิจสมุปปนนธรรมเพราะไมรูทั่วถึงสิ่งนั้นโดยอาการ  สี ่๓๗๘ 
การรูปฏิจจฯ  โดยวิธีแหงอริยสัจสี่  สี่  ๒๔๕/ฯลฯ 
การรูปฏิจจสมุปปนนธรรมเปนไปโดยอาการ  สี่ ๘๔/๘๖/ฯลฯ 
การละสงสัยในฐานะหกทําใหละสงสัยในอริยสัจ  สี่ ๑๐๘/๖๙๑/ฯลฯ 
การหลุดพนของอริยสาวกเนื่องดวยขันธหามีขั้นตอนโดยปจจยาการ  สี่ ๑๔๔/ฯลฯ 
การอยูจบพรพมจรรยประกอบดวยลักษณะ สี่ ๔๐/ฯลฯ 
กิจควรกระทําทั้งสี่เปนอันกระทําอยูในเมื่อโพธิปกขิยธรรม๓๗เต็มรอบอยู  สี่ ๓๓๖ 
กิจ  (ที่บุคคลพึงกระทําเกี่ยวกับผัสสายตนะ)  สี่ ๔๐๙ 
กิจ(ที่บุคคลละเลยเกี่ยวกับผัสสายตนะจนเกิดทุกข) สี่ ๓๙๐ 
ขันธ(แตละขันธ) มีอาการอันจะพึงเห็นผิด  สี่ ๑๙๕ 
คนนอกวง(:ตั้งอยูในฝายแหงปุถุชนเพราะปราศจากโสตาปตติยังคะ)  สี ่ ๖๔๔ 
ความกอเกิดแหงปญจุปาทานขันธมีลําดับแหงอาการ  สี่ ๒๑๓ 
ความดับแหงอวิชชาทําใหไมมีปจจัยแหงสุขทุกข  สี่ ๑๖๒ 
ความประมาทของอริยสาวกเกี่ยวกับโสตาปตติยังคะ  สี่ ๖๔๔ 
ความเปนไปโดยชอบ(ในธรรมวินัย)มีลักษณะ  สี่ ๑๘๕ 
ความเปนผูฉลาด(ในธรรมขั้นปรมัตถ)มีวิภาค สี่  ๔๕๓ 
ความเปนพราหมณชั้นสูงสุดมีเพราะธรรม สี่ ๑๓๘ 
ความเปนสมณะขึ้นอยูกับการรูปฏิจจฯโดยนัย  (แหงอริยสัจ)สี่ ๓๙๕ 
ความเปนโสดาบัน  (อีกนัยหนึ่ง) มีไดเพราะการละกังขาในสัจจะ- 
 -สี่๑๐๘/๑๑๑/๖๙๑–๗๐๓ 
ความเพียรที่ตองทําเพื่อใหรูตามเปนจริง  สี่ ๕๘ 
ความไมเปนไปโดยชอบ(ในธรรมวินัย)มีลักษณะ สี่ ๑๘๔ 
ความไมเปนสมณะข้ึนอยูกับการไมรูปฏิจจฯโดยนัย(แหงอริยสัจ)สี่ ๓๙๓ 
ความไมยึดมั่นขันธทําใหไมเกิดความกระทบกระทั่งแหงจิตโดยอาการ  สี่ ๓๐๓ 
ความยึดมั่นขันธใหเกิดความกระทบกระทั่งแหงจิตโดยอาการ สี่ ๓๐๑/ฯลฯ 
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ความรูชัดแจง  (ภูมิศาสดา)  ตอธรรมยี่สิบสี่โดยอาการหกเพราะเหตุแหงธรรม- 
 -สี่๔๑๙–๔๒๑ 
ความรูชัดแจง(อเสขะ)ตอธรรมยี่สิบสี่โดยอาการหกเพราะเหตุแหงธรรม  สี่ ๔๑๖–๔๑๘ 
ความสิ้นอาสวะลุถึงนิพพานเปนเหตุใหไดสมญา(พิเศษ)  สี่ ๕๕๘ 
คุณวิเศษยิ่งขึ้นไปหวังไดในขณะจิตตั้งมั่นอยูในสิตปฏฐาน  สี่ ๒๗๘ 
เครื่องผูกพันเทวดามนุษยฯลฯไวในการจองเวรมีปจจยาการ สี่ ๖๑๒ 
จิตพนจากทุกขเพราะอาศัยปฏิจจสมุปปนนธรรม  สี่ ๕๘ 
จิตไมพนจากทุกขเพราะปฏิจจสมุปปนนธรรม  สี่ ๕๗ 
ชาละท่ีเปนชื่อของทิฏฐิ,มีปริยาย  สี่ ๗๓๑ 
ญาณคือความรูในปฏิจจสมุปบันนธรรม(แตละอาการโดยนัยแหงอริยสัจ)  สี่ ๓๕๐ 
ฐานะที่ไมอาจจะมีได(อฐานะ)  สี่ ๑๕๙/๖๗๒ 
ตัณหามีลักษณะอาการ  สี่ ๑๐๑ 
ตัณหามีอาการเกิดขึ้นโดยลําดับแหงปจจยาการ  สี่ ๑๒๓/ฯลฯ 
ทิฏฐิเนื่องดวย  “เอง”  หรือ “อื่น”มนัยแหงการถาม  สี่ ๕๑๔ 
ทิฏฐิบัญญัติคําดิ้นไดไมตายตัวมีจําพวก สี่ ๗๒๗ 
ทิฏฐิบัญญัติวามีที่สุดหรือไมมีที่สุดมีจําพวก สี่ ๗๒๗ 
ทิฏฐิบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยงแตบางอยางมีจําพวก สี่ ๗๒๗ 
ทิฏฐิบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง,มีจําพวก สี่ ๗๒๗ 
ทุกขบัญญัติ(เกี่ยวกับทุกขนี้ใครทําให)  นอกพุทธศาสนามีวิภาค สี่ ๖๗๐/๖๗๓ 
ทุกขสมุทัย(ที่เปนไปในปญจุปาทานขันธ) อาศัยธรรม สี่ ๔๓/๒๐๙ 
โทษของธรรมวินัยที่ไมเปนไปโดยชอบ  สี่ ๑๘๔ 
โทษของธรรมวินัยที่ไมสมบูรณในการบัญญัติอุปาทาน  สี่ ๑๘๔ 
ธรรมทําความเปนพราหมณชั้นสูงสุด  สี่ ๑๓๘ 
ธรรมธาตุมีลักษณะ  สี่ ๓๕/ฯลฯ 
ธรรมวินัยปญญัติไวไมดีคือบัญญัติอุปาทานไมครบ สี่ ๑๘๔ 
ธรรมอันผูรูขมข่ีคัดคานไมไดมีหมวด  สี่ ๑๑๒ 
ธัมมัฏฐิติญาณแมรูเห็นธัมมัฏฐิติอันไมเปลี่ยนแปลงก็ยังมีความเปลี่ยนแปลง- 
 -โดยอาการ สี่๓๕๘ 
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ลําดับหมวดธรรม          ๙๑๓

ธาตุหกเปนคําตรัสท่ีใครทําอะไรไมไดโดยอาการ  สี่ ๑๑๒ 
นิทเทสโดยพิศดารแหงอริยสัจ(อีกนัยหนึ่ง)สี่ ๘๒/๑๑๕ 
แนวปฏิบัติที่ตั้งตนดวยการเห็นความไมเที่ยงของอายตนะมีลําดับ  สี่ ๖๕๓–๖๕๔ 
บริษัทที่พลอยไดรับผลแหงการคนพบของพระองค  สี่ ๒๖๕/๔๖๙ 
บัณฑิตผูประกอบดวยปญญา(วีมังสกบัณฑิต)  ประกอบดวยความฉลาด  สี ่ ๔๕๓ 
ปฏิจจฯดับลงที่กลางสายมีปจจยาการ  สี่ ๙๙/๑๒๕/๑๗๕/ฯลฯ 
ปฏิจจฯตั้งตนดวยเจตน-ปกัปปน-อนุสย-แหงจิตมีปจจยาการ สี่ ๑๖๙ 
ปฏิจจฯ(แตละอาการ)  พึงรูโดยวิธีแหงอริยสัจสี่  สี่ ๑๔๕/ฯลฯ 
ปฏิจจฯ  ที่เกิดเพียงครึ่งสายมีปจจยาการ  สี่ ๙๘/๑๒๕/๑๗๕/ฯลฯ 
ปฏิจจฯที่ตรัสอยางยอท่ีสุด(เพียงตัณหา)  มีปจจยาการ  สี่ ๕๗๒/ฯลฯ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนดวยการลวงของจิต)มีปจจยาการ  สี่ ๔๒๓ 
ปฏิจจฯที่เปนนิโรธวารกลางสายมีปจจยาการ  สี่ ๑๒๕/ฯลฯ 
ปฏิจจฯที่เปนสมุทยวารเพียงครึ่งสายมีปจจยาการ  สี่ ๑๒๕/ฯลฯ 
ปฏิจจฯแมตั้งตนดวยอนุสยะอยางเดียวก็มีปจจยาการ  สี่ ๑๖๙ 
ปฏิจจสมุปปนนธรรมมีอาการแหงอริยสัจ  สี่ ๘๔/๘๖/ฯลฯ 
ปฏิจจสมุปปนนธรรมแหงความไมเรารอน  สี่ ๕๘ 
ปฏิจจสมุปปนนธรรมแหงความเรารอนอันใหญหลวง  สี่ ๕๗ 
ปฏิจจฯแหงการเกิดสังขารมีประเภทแหงชนิด  สี่ ๑๙๒ 
ปฏิจจฯ(แหงปฏิสรณาการ)  มีลักษณะแหงปจจยาการ สี่  ๖๓๕ 
ปฏิจจฯ(แหงภพใหม)มีปจจยาการ  สี่ ๑๖๙/๑๗๐ 
ปฏิจจฯ(แหงวิชชาและวิมุตติ)  โดยสังเขปมีปจจยาการ สี่ ๖๓๑–๖๓๒ 
ปฏิจจฯ(แหงสุวิมุตมจิต-จิตหลุดพนวิเศษดวยดีป มีปจจยาการ  สี่ ๖๕๓ 
ปฏิจจฯ(แหงสุวิมุตตจิต-อีกนัยหนึ่ง)มีปจจยาการ  สี่ ๖๕๓ 
ปฏิจจฯ(แหงอภัททกาลกิริยา  “ตายชั่ว”)  มีปจจยาการ  สี่ ๕๗๙ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมคือสมควรแกความรูที่รูโดยนัยอริยสัจ  สี่ ๓๐๗/๔๔๕ 
ปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกโดยชอบคือสมควรแกการรูอุปธิโดยนัยอริยสัจ  สี่ ๓๐๗ 
ปจจยาการ(ของการเกิดแหงกองทุกขที่มีนันทิเปนหลัก)  สี่ ๑๒๘/๑๕๑/๒๕๙ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๑๔ 

ปจจยาการ(ของการดับกองทุกขที่มีนันทิเปนหลัก)  สี่ ๑๓๐/๒๖๑ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯดับลงท่ีกลางสาย)  สี่ ๙๙/๑๒๕/๑๗๕/ฯลฯ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯตั้งตนดวยเจตน-ปกัปปน-อนุสย-แหงจิต) สี่ ๑๖๙ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่เกิดขึ้นเพียงครึ่งสาย)  สี่ ๙๘/๑๒๕/๑๗๕/ฯลฯ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่ตรัสอยางยอท่ีสุดเพียงตัณหา)  สี่ ๕๗๒/ฯลฯ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่ตั้งตนดวยการลวงของจิต)  สี่ ๔๒๓ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่แมตั้งตนดวยอนุสยะอยางเดียว)  สี่ ๑๖๙ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงปฏิสรณาการ)มีลักษณะ สี่  ๖๓๕ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงภพใหม  )  สี่ ๑๖๙/๑๗๐ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงวิชชาและวิมุตติโดยสังเขป)  สี่ ๖๓๑–๖๓๒ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงสุวิมุตตจิต)   สี่ ๖๕๓ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงสุวิมุตตจิต-อีกนัยหนึ่ง) สี่ ๖๕๓ 
ปจจยาการจากการกาวลงสูครรภจนถึงเวทนามีอาการ  สี่ ๘๑/๑๐๑/๑๑๕ 
ปจจยาการ(ที่ตั้งตนจากความเพลิน)  สี่ ๑๒๘/๑๕๑/๒๕๙ 
ปจจยาการ(นิโรธวาร-พิเศษ)  สี่ ๑๗๐ 
ปจจยาการ(สมุทยวาร-พิเศษ)  สี่ ๑๖๙ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯของอภัททกาลกิริยา) สี่ ๕๗๙ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯท่ีเปนนิโรธวารกลางสาย)  สี่ ๑๒๕/ฯลฯ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯท่ีเปนสมุทยวารเพียงครึ่งสาย) สี่ ๑๒๕/ฯลฯ 
ปจจยาการ(แหงวิมุตติญาณ)  สี่ ๔๐/ฯลฯ 
ปุถุชนตามปรกติมีลักษณาการ  สี่ ๑๖๔/๑๙๒/ฯลฯ 
ผัสสะจะปรากฎใหเห็นไดเพราะองคประกอบแหงการบัญญัติ  สี่ ๗๘๘ 
ผัสสะเปนที่เกิดและดับแหงนิพเพธิกธรรม สี่ ๒๗๙ 
ผัสสายตนะหกเปนคําตรัสท่ีใครทําอะไรไมไดโดยอาการ  สี่ ๑๑๒ 
ผูที่ไดรับบอกผลแหงการคนพบของพระองคคือบริษัท  สี่ ๒๖๕/๔๖๙ 
ผูปฏิบัติ(ปฏิจจฯ)  โดยสมควรแกธรรมคือปฏิบัติโดยอาการแหงอริยสัจ  สี่ ๔๔๕ 
ผูปฏิบัติ(ปฏิจจฯ)  เพื่อสิ้นทุกขโดยชอบคือปฏิบัติโดยอาการแหงอริยสัจ  สี่ ๔๔๕ 
มโนปวิจารสิบแปดคําตรัสท่ีใครทําอะไรไมไดโดยอาการ  สี่ ๑๑๓ 
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รูป (อันเปนที่ตั้งแหงสุขและทุกข)  ไมมีเพราะไมอยูในภาวะแหงสัญญีวิภาค สี่ ๕๙๖ 
เรื่องที่ทรงทาวาผูรูคัดคานไมได สี่ ๑๑๗ 
เรื่องปฏิจจฯเปนเรื่องที่มีเกียรติสูงสุดดวยเหตุผล  สี่ ๘๑๑ 
ลักษณะแหงอาหารสี่โดยอุปมา  สี่ ๓๒๓ 
โลกายะตะ(ที่ไมอาจนับเนื่องในทางสายกลาง)มีวิภาค  สี่ ๖๘๘ 
วาทะที่ทรงแนะวาไมควรกลาว(เกี่ยวกับ  “อืน่”- “เอง”) สี่ ๖๘/๖๖๗ 
วิญญาณฟุงไปภายนอกทางอายตนะหกโดยอาการ สี่  ๒๙๖ 
วิญญาณไมฟุงไปภายนอกทางอายนนะหกโดยอาการ สี่  ๒๙๖ 
วิญญาณไมสยบในภายใน:ในสุขจากรูปฌานสี่โดยอาการ  สี่ ๒๙๘–๓๐๐ 
วิญญาณสยบในภายใน:.  ในปติและสุขเกิดแตวิเวก(แหงปฐมฌาน)  โดยอาการ สี่ ๒๙๗ 
วิญญาณสยบในภายใน:.  ในปติและสุขเกิดแตสมาธิ(แหงทุติยฌาน)  โดยอาการ สี่๒๙๗ 
วิญญาณสยบในภายใน:.  ในสุขจากรูปฌานสี่โดยอาการ สี่ ๒๙๗ 
วิญญาณสยบในภายใน:  ในสุขอันเกิดแตอุเบกขา (แหงตติยฌาน)โดยอาการ  สี ่ ๒๙๗ 
วิญญาณสยบในภายใน:.ในอทุกขมสุข  (แหงจตุตถฌาน)  โดยอาการ สี่ ๒๙๘ 
วิมุตติญาณมีลําดับแหงอาการ  สี่ ๔๐/ฯลฯ 
วีมังสกบัณฑิตคือบุคคลผูประกอบดวยความฉลาดในธรรม  สี่ ๔๕๓ 
เวสารัชชญาณ(ดู  พุ.  โอ.  หัวขอวา  “ทรงมีเวสารัชชญาณสี่”)  สี่ ๔๗๙/๔๘๕ 
ไวพจน(แกกันและกัน)  ของคําวา  “สมุทัย”  สี่ ๗๓/ฯลฯ 
ไวพจน(แกกันและกัน) แหงคําวา  “ความเชื่อ”  สี่ ๔๕๑ 
ไวพจนของคําวา  “ละไดขาดแลว” (สําหรับกิเลสและสิ่งที่ตองละอื่นๆ) สี่ ๖๘๕ 
ไวพจน(แหงกันและกัน)  ของคําวา  “เหตุ”  สี่ ๕๙๐/๗๘๔ 
สติปฏฐาน  (ที่ทําโพชฌงคเจ็ดใหบริบูรณ)มีวิภาค สี่  ๖๓๓ 
สมณพราหมณที่สอนเรื่องกรรม (เกี่ยวกับสุขทุกข) มีพวก  สี่ ๑๕๙/๖๗๐ 
สังขาร  (ชนิดที่มีความหมายพิเศษ)  มีประเภท  สี่ ๑๙๒ 
สังขารปรุงแตงสุขทุกขโดยอาการ สี่  ๑๖๐ 
สัญเจตนาตั้งอยูในฐานะแหงธรรม  สี่ ๑๖๓ 
สัญญีบัญญัติ(เกี่ยวกับการมีสัญญา-ไมมีสัญญา)มีวิภาค  สี่ ๕๙๖ 
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สัมมาทิฏฐิ(นัยพิเศษนัยหนึ่ง)  สมบูรณดวยอาการแหงเหตุ  สี่ ๖๖๖ 
สัสสตทิฏฐิ(ชนิดเอสิกัฏฐายี)  มีนัยแหงอุปมา  สี่ ๑๐๖/๖๙๐/ฯลฯ 
สัสสตทิฏฐิแหงพวกสัสสตวาท(บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง)  มีประการ  สี่ ๗๓๓–๗๓๕ 
สิ่งเปนที่ตั้งอาศัยแหงการบัญญัติ (ซึ่งหมูแหงรูปและนาม)  สี ่ ๗๘๘ 
องคประกอบ (แหงความสมควรที่จะไดนามวา  “ผูบรรลุนิพพานในทิฏฐธรรม”)- 
 -สี่  ๔๔๑–๔๔๓/๕๒๑/๕๒๖ 
องคแหงโสดาบัน  (โสตาปตติยังคะ)  มีวิภาค  สี่ ๕๓๙ 
อฐานะ  (สิ่งที่ไมอาจจะมีได)  เกี่ยวกับการบัญญัติทุกขโดยไมเนื่องดวยผัสสะ- 
 -สี่๑๕๙/๖๗๒/๖๗๔ 
อมราวิกเขปกทิฏฐิแหงพวกอมราวิกเขปกวาท(พูดสาย)  มีประการ สี ่  ๗๔๓–๗๔๖ 
อรรถแหง  “ผัสสะ”  คําเดียวสามารถลบลางลัทธิกัมมวาที  (นอกพุทธศาสนา)  มีพวก  สี๖่๗๔ 
อวกาศสวนที่ถูกกันออกมาเปนรูป  (กาย )  โดยสิ่งสี่ ๒๐๗ 
อริยสัจมีนิทเทสโดยพิศดาร  (อีกนัยหนึ่ง) สี่  ๘๒/๑๑๕ 
อริยสัจสี่เปนคําตรัสท่ีใครทําอะไรไมไดโดยอาการ สี่  ๘๑/๑๑๓ 
อริยสาวกแทจริงประกอบดวยความหมาย  สี่ ๙๓ 
อริยสาวกแทจริงเพราะรูปฏิจจฯโดยนัย  สี่ ๙๓ 
อริยสาวกมีลักษณะ(ตรงกันขามจากปุถุชน) สี่ ๓๐๓ 
อวิชชามีวิภาค  สี่ ๒๘ 
อันตานันติกทิฏฐิแหงพวกอันตานันติกวาท(มีที่สุด-ไมมีที่สุด)  มีประการ  สี ่๗๔๐–๗๔๒ 
อาการของกาย(ที่เห็นไดงายเพื่อความเบื่อหนาย)  สี ่ ๓๘/๓๘๑ 
อาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย  สี่ ๒๐๒–๒๐๔ 
อาสวะไมมีเพราะความไมมีแหงปจจัย  สี่   ๒๐๓–๒๐๔ 
อาหารมีวิภาค  สี่ ๖๕/๓๒๓/๓๒๗/๕๗๗ 
อุปธิดับเมื่อปฏิบัติสมควรแกการรูอุปธิโดยนัยแหงอริยสัจ สี่  ๓๐๗ 
อุปธิเปนสิ่งที่ตองรูโดยนัยแหงอริยสัจ  สี่ ๓๐๗ 
อุปาทานที่บัญญัติโดยพระสัมมาสัมพุทธเจา  (ตองมี) สี่ ๑๘๕ 
อุปาทานมีวิภาค  สี่ ๒๗/๘๗/ฯลฯ 
เอกกัจจสัสสติก-เอกัจจอสัสสติกทิฏฐิ(เที่ยงแตบางอยาง)มีประการ  สี่ ๗๓๖–๗๓๙ 
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๕ 
กรณีที่ไมตรัสวามีบุคคลเปนผูกระทํา  หา ๖๕–๖๗/๗๙๙–๘๐๒ 
กรรมมีเวมัตตา(จําแนกตามคติ)  หา ๒๗๖ 
กามคุณที่ใชบําเรอกุมาร  หา ๑๕๐ 
กามคุณมีวิภาค  หา ๒๗๑ 
กามมีเวมัตตา(จําแนกตามอารมณ)  หา ๒๗๒ 
การเกิดแหงกองทุกขคือการเกิดแหง  (อุปาทาน)  ขันธ  หา ๑๒๘/๒๖๐ 
การดับแหงกองทุกขคือการดับแหง(อุปาทาน)  ขันธ  หา ๑๓๑/๒๖๒ 
การทรงแสดงธรรมดวยปญญาอันยิ่งเพื่อประโยชนอันมีนัย  หา ๔๘๔ 
การไมยึดมั่นจับฉวยสิ่งที่รูยิ่งกวาผูอื่นมีไดเพราะรูเวทนาโดยอาการ หา ๗๓๕/ฯลฯ 
การรูชัด(ดวยสมาธิจิต)  ซึ่งการเกิดดับของขันธ  หา ๑๒๗ 
การรูตามที่เปนจริงซึ่งธรรมหายอมไมกําหนดในธรรมหา  หา ๓๓๕ 
การรูวานิพพานเปนอะไรไมเนื่องดวยวิธีการรูของสามัญชน  หา ๒๘๔ 
การสําคัญเห็นปยรูปสาตรูปโดยอาการที่ทําตัณหาใหเจริญมีอาการ  หา ๓๐๙ 
การแสดงธรรมของพระองคประกอบดวยลักษณะ  หา ๕๘๖ 
การเห็นความไมมีโรคคือนิพพานมีไดเมื่อละนันทิราคะในธรรม  หา ๔๒๓ 
การเห็นถูกในปยรูปสาตรูปโดยอาการที่ละตัณหาไดมีอาการ  หา ๓๑๓ 
กุมารเกิดทุกขไดแมโดยปจจยาการ  หา ๑๕๑ 
กุมารหลงใหลในเวทนาเพราะเหตุ  หา ๑๕๑ 
ขันธหาเกิดเนื่องกันทางอายตนะหกโดยวิธีแหงปจจยาการ หา ๒๙๒ 
ความดับทุกขของผูไมหลงใหลในเวทนามีปจจยาการ  หา ๓๖๘ 
ความเบื่อหนาย (ในธรรมเปนที่ตั้งแหงตัณหา)  หา ๓๔๖ 
ความไมมีสัตวบุคคลตัวตนเราเขาทรงแสดงไวดวยความไมมีผูกระทํา  “กิจ”- 
 -หา๖๕–๖๗/๗๙๙–๘๐๒ 
ความไมรูตามเปนจริงในสิ่งใดยอมกําหนัดในสิ่งนั้น  หา ๒๑๓ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๑๘ 

ความสงสัย(กถํกถี)  เกี่ยวกับตนอันเปนปจจุบันมีแนวแหงความหมาย  หา ๔๒๕/๔๒๙ 
คําตอบที่ทรงตอบตอปญหาที่ควรตั้งขึ้นเปนปญหาเกี่ยวกับธรรม- 
 -หา๖๕–๖๗/๘๐๐–๘๐๒ 
ชาติมีปจจยาการ(โดยปฏิโลม)  หา ๗๓ 
ญาณเครื่องรูปฏิจจฯไมเนื่องดวยทางมาแหงความรูของสามัญชน  หา ๒๘๒/๒๘๓ 
ฐานที่ตั้งแหงความกําหนัดมีวิภาค หา ๒๑๓/๓๓๕ 
ฐานะทีมีได(เกี่ยวกับการบัญญัติแกสิ่งที่มีอยูจริง)  หา ๖๐๓ 
ทิฏฐิธัมมนิพพานทิฏฐิ(นิพพานในทิฏฐธรรม)  มีประการ  หา ๗๖๓–๗๖๕ 
ทิฏฐิบัญญัตินิพพานในทิฏฐิธรรม,มีจําพวก  หา ๗๒๘ 
ทิฏฐิปรารภที่สุดในเบื้องตน  (ปุพพันตทิฏฐิ)  มีแนวแหงความหมาย    หา ๔๒๕/๔๒๙ 
ทิฏฐิปรารภที่สุดในเบื้องปลาย (อปรันตทิฏฐิ)  มีแนวแหงความหมาย  หา ๔๒๕/๔๒๙ 
ทิฏฐิผิด(แมขยายออกไปเปน๒๖)ก็ยังปรารภขันธ  หา ๗๐๔ 
ทิฏฐิและการหยั่งลงดวยทิฏฐิ (รวมแปด)  เกิดเพราะเขาไปยึดถือในขันธ  หา ๓๘๐–๓๘๙ 
ทิฏฐิและการหยั่งลงแหงทิฏฐิเนื่องมาจากการยึดธรรม(คือขันธ)  หา ๓๘๓ 
ธรรม(ขันธ)เปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนาย  หา ๔๔/ฯลฯ 
ธรรมจักษุมีไวพจน  หา ๕๖๑/๕๖๔/ฯลฯ 
ธรรมที่ไมเที่ยง  หา ๑๙๒ 
ธรรมเปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนาย(อีกนัยหนึ่ง)  หา ๔๐ 
ธรรมเปนที่ตั้งแหงอุปาทานมีวิภาค  หา ๓๔๖ 
ธรรมวินัยที่เปนไปโดยชอบมีลักษณะ  หา ๑๘๕ 
ธรรมวินัยที่ไมเปนโดยชอบมีลักษณะ  หา ๑๘๔ 
ธรรม(สิ่งเปนที่ตั้งของอุปาทาน)  หา ๓๔๗ 
ธรรมอันบุคคลพึงกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง (อุปาทานขันธ)  หา ๓๓๖ 
นัตถิกทิฏฐิเกิดเพราะยึดในขันธ  หา ๑๐๙/ฯลฯ 
นาม(ในนามรูป)  มีวิภาค หา ๒๘/๘๙/ฯลฯ 
นามรูปมีความเปนอยางนี้ๆ(ตามที่มันเปน) ทําใหเกิดการบัญญัติในรูปแบบ  หา ๗๙๐ 
นิพพานมีลักษณะหรือไวพจน  หา ๕๓ 
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บัญญัติที่เปนฐานะ  (เพราะบัญญัติแกสิ่งที่มีอยูจริง ) หา ๖๐๓ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนดวยอัสสาทะในุอุปาทานนิยธรรม) มีปจจยาการ  หา ๒๑๘/๓๗๖ 
ปฏิจจฯ(นิโรธวารที่ตั้งตนดวยการเห็นอาทีนวะในสัญโญชนิยธรรม) มีปจจยาการ- 
 -หา๒๓๓ 
ปฏิจจฯ(นิโรธวารที่ตั้งตนดวยการเห็นอาทีนวะในอุปาทานิยธรรมมีปจจยาการ- 
 -หา๒๓๑/๓๗๗ 
ปฏิจจฯเนื่องดวยสัญโญชนิยะมีปจจยาการ  หา ๒๑๙/๒๓๓ 
ปฏิจจฯเนื่องดวยอุปาทานนิยะมีปจจยาการ  หา ๒๑๘/๒๓๑/๓๗๖/๓๗๗ 
ปฏิจจฯ(แหงการเกิดขันธหาโดยสมบูรณ)มีปจจยาการ  หา ๒๙๒ 
ปฏิจจสมุปปนนธรรม(ในกรณีแหงขันธ)  หา ๔๒/๒๐๙ 
ปฏิจจฯ  (แหงกลหวิวาทสมุทัย)  มีปจจยาการ  หา ๕๙๕ 
ปฏิจจฯ(แหงความสิ้นสุดของโลก)  มีปจจยาการ  หา ๖๕๙ 
ปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณบัญญัติเปนบัญญัติสุดทายแหงบัญญัติ  หา ๖๐๓ 
ปจจยาการ  (ของปฏิจจฯนิโรธวาที่ตั้งตนดวยการเห็นอาทีนวะในสัญโญชนิยธรรม)- 
 -หา๒๓๓ 
ปจจยาากร (ของปฏิจจฯนิโรธวารที่ตั้งตนดวยการเห็นอาทีนวะในอุปาทานิยธรรม)- 
 -หา๒๓๑/๓๗๗ 
ปจจยาการ  (ของปฏิจจฯแหงกลหวิวาทสมุทัย)  หา ๕๙๕ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงความสิ้นสุดขอโลก )  หา ๖๕๙ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯท่ีตั้งตนดวยอัสสาทะ)  หา ๒๑๘/๓๗๖ 
ปจจยาการ(แหงฏิจจฯเนื่องดวยสัญโญชนิยะ)  หา ๒๑๙/๒๓๓ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯเนื่องดวยอุปาทานิยะ)  หา ๒๑๘/๒๓๑/๓๗๖/๓๗๗ 
ปญหาที่ควรตั้งขึ้นเปนปญหาเกี่ยวกับธรรม(วิญญาณ-ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา- 
 -อุปาทาน)  หา๖๕/๘๐๐ 
ปญหาที่ไมควรตั้งขึ้นเปนปญหาเกี่ยวกับธรรม(วิญญาณ-ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา- 
 -อุปาทาน )  หา๖๕–๖๗/๗๙๙–๘๐๒ 
ปุถุชนยอมไรูจักเวทนาโดยธรรมลักษณะ หา ๕๒๘ 
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ผูเจริญสติปญญาอยาสมบูรณประกอบอยูดวยลักษณะ  หา ๖๓๓ 
ผูที่ควรปฏิบัติตามคือผูประกอบดวยธรรมขันธ  หา ๒๘๐ 
ผูไมหลงใหลในเวทนาเพราะประกอบดวยคุณธรรม  หา ๓๖๘ 
พรหมจรรยที่ทรงประกาศ(สําเร็จ)  แลวมีลักษณะ  หา ๒๖๕/๔๖๙ 
พรหมชาลปริยาย(สูตร)มีชื่อตางๆแทนกันไดถึง  หา ๗๓๑ 
พรหมหรือสักกะของผูรูยอมประกอบดวยธรรม  หา ๑๓๘ 
พระธรรมคุณ  (ในบางครั้งตรัสไวแตเพียง)  หา ๔๓๑ 
ภยเวร(อันอริยสาวกพึงใหสงบระงับแลวเพื่อความเปนโสดาบัน) หา ๕๓๘ 
ภิกษุชื่อวาไมไดอยูประพฤติพรหมจรรยเพราะไมรูธรรมลักษณะ  หา ๕๐๙ 
ภิกษุชื่อวาอยูหางไกลจากธรรมวินัยนี้เพราะไมรูธรรมลักษณะ  หา ๕๐๙ 
ภิกษุรูจักผัสสายตนะยิ่งกวาที่สมณพราหมณรู, เพราะรูโดยอาการ  หา ๗๒๙ 
รากฐานแหงปฏิจจฯ(ผัสสายตนะ)  อันบุคคลพึงรูโดยธรรมลักษณะ  หา ๕๐๙ 
ลักษณะแหงการไมรูอทุกขมสุขเวทนาตามที่เปนจริง  หา ๑๘๙ 
ลักษณะแหงการรูอทุกขมสุขเวทนาตามที่เปนจริง  หา ๓๔๓ 
ลักษณะแหงการรูอทุกขมแทจริงนิยมแสดงดวยโวหารอันประกอบดวยนยั  หา ๑๓๔/๖๘๕ 
ไวพจน(ของกันและกัน)แหงธรรมในประเภทปญญา  หา ๔๖๔/๔๖๖/๔๗๑/๔๗๔/๔๗๗/ 
 ๔๗๙/๕๖๑/๕๖๔/๕๖๖/๕๖๙ 
ไวพจนแหงคําวา  “เที่ยง”  (ของพรหม)  หา ๗๓๖ 
สัญโญชนาภินิเวสวินิพันธะเกิดเพราะเขาไปยึดถือในขันธ  หา ๓๘๘ 
สัญโญชนาภินิเวสวินิพันธาชโฌสานะเกิดเพราะเขาไปยึดถือในขันธ  หา ๓๘๘ 
สัญโญชนิยธรรมมีวิภาค  หา ๑๓๘ 
สัสสตทิฏฐิ  (เอสิกัฏฐายี)  เกิดเพราะยึดในขันธ  หา ๑๐๗/๖๙๐/ฯลฯ 
สิ่งที่เคยหลงกันวาเปน (ปรมทิฏฐธัมม)  นิพพาน  หา ๗๖๓ 
สิ่งเปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนาย  หา ๓๘๓/ฯลฯ 
สิ่งเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ  หา ๑๔๓/ฯลฯ 
สุขและทุกขในภายในเกิดขึ้นเพราะเขาไปยึดถือในธรรม(คือขันธ)  หา ๒๘๘ 
เหตุผล(สําหรับการปรารภความเพียรมีอยูในลักษณะแหงธรรมที่ทรงแสดง)  หา ๕๘๖ 
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องคมรรคประเภทปญญาขันธสมาธิขันธ(จักเต็มรอบภายหลังประเภทสีลขันธ)  หา๓๓๖ 
อฐานะ(สิ่งที่มีไมได,เกี่ยวกับการบัญญัติแกสิ่งที่ไมมีอยู)  หา ๖๐๙ 
อนาคามี  (ในกรณีแหงโพชฌงคเจ็ด)  มีวิภาค  หา ๒๘๑ 
อริยวันยเรียกอารมณ (อฏิฐารมณ)  หาวากามคุณ  หา ๒๗๑ 
อวิชชานุสัยยอมนอนตามปุถุชนเพราะไมรูชัดแจงเวทนาโดยธรรมลกัษณะ  หา๕๒๘ 
อัตตา(ที่เคยหลงสมมติกันวาบรรลุปรมทิฏฐธัมมนิพพาน)  หา ๗๖๓ 
อัตตาที่ถึงแลวซึ่งปรมทิฏฐธัมมนิพพาน  (ทิฏฐิกอนพุทธกาล)  หา ๗๖๓–๗๖๕ 
อันตคาหิกทิฏฐิสิบก็ลวนแตปรารภขันธ  หา ๗๑๗ 
อาการที่มีตอทุกขเวทนาซึ่งทําปฏิฆานุสัยใหนอนตาม  หา ๑๘๘/๕๒๗ 
อาการที่มีตอทุกขเวทนาซึ่งไมทําปฏิฆานุสัยใหนอนตาม  หา ๓๔๓/๕๒๙ 
อายตนะหนึ่งๆมีระยะขั้นตอนเปนที่ตั้งแหงการยึดถือ หา ๒๙๐ 
อารมณ (มิใชกาม,เปนเพียงกามคุณ) หา ๒๗๑ 
อินทรีย (ซึ่งมีใจเปนปฏิสรณะ  - ที่แลนไปหา)  มีวิภาค  หา ๖๓๕ 
อินทรีย  มีวิภาค  หา ๑๖๔ 
อินทรียสังวรตออนิฏฐารมณมีอานิสงส(ตามที่ตรัสเปนพิเศษ) โดยลักษณะ  หา ๖๓๓ 
อินทรียสังวรตออิฏฐารมณมีอานิสงส(ตามที่ตรัสเปนพิเศษ)  โดยลักษณะ  หา ๖๓๒ 
อุปาทานขันธ  มีวิภาค  หา ๑๖๔ 
อุปาทานมีอาการเกิดขึ้นโดยลําดับแหงปจจยาการ  หา ๑๒๓/ฯลฯ 
อุปาทานิยธรรมมีวิภาค  หา ๒๑๘/๓๗๖ 
 

๖ 
กรรมพึงรูแจงโดยนิพเพธิกลักษณะ  หก ๒๗๐ 
กังขา(ความสังสัย)ในฐานะ หก ๑๐๘/๖๙๑/ฯลฯ 
กามพึงรูแจงโดยนิพเพธิกลักษณะ  หก ๒๗๐ 
การกาวลงสูครรภมีเพราะอาศัยธาตุ  หก ๘๑/๑๐๑/๑๑๕ 
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การกําจัดอุปสรรค  (ในขณะเจริญสติปฏฐาน)  โดยปจจยาการ  หก ๒๗๙ 
การเกิดแหงโลกมีทางมาโดยอายตนะ  หก ๑๗๓/๒๑๖ 
การดับแหงโลกโดยทางอายตนะ  หก ๑๗๕/๒๒๗ 
การตั้งอยูไมไดแหทุกขทางอายตนะ  หก ๙๘/๑๒๕/ฯลฯ 
การบรรลุอรหันตสุกขวิปสสกไมเกี่ยวกับการบรรลุอภิญญา(ชนิดพิเศษ)  หก ๓๖๒ 
การรูชัดพรหมจรรยนี้วาเปนที่ดับแหงกรรม,เมื่อรูกรรมโดยลักษณะ  หก ๒๗๗ 
การรูชัดพรหมจรรยนี้วาเปนที่ดับแหงกาม,เมื่อรูกามโดยลักษณะ  หก ๒๗๓ 
การรูชัดพรหมจรรยนี้วาเปนที่ดับแหงเวทนา,  เมื่อรูเวทนาโดยลักษณะ หก ๒๗๔ 
การรูชัดพรหมจรรยนี้วาเปนที่ดับแหงสัญญา,เมื่อรูสัญญาโดยลักษณะ  หก ๒๗๖ 
การรูปฏิจจฯไมเกี่ยวกับการบรรลุอภิญญา(ชนิดพิเศษ)  หก ๓๖๒ 
ความเปนโสดาบัน(อีกนัยหนึ่ง)มีไดเพราะการละกังขาในฐานะ   หก ๑๐๘/๑๑๑/๖๙๑–๗๐๓ 
ความรูชัดแจงแหงภูมิพระศาสดาตอธรรมยี่สิบสี่โดยอาการ  หก ๔๑๙–๔๒๑ 
ความรูชัดแจงแหงภูมิอเสขะตอธรรมยี่สิบสี่โดยอาการ  หก ๔๑๖–๔๑๘ 
ความรูผิดแหงภูมิปุถุชนตอธรรมยี่สิบสี่โดยอาการ  หก ๔๑๑–๔๑๓ 
ความรูเริ่มถูกยิ่งขึ้นแหงภูมิเสขะตอธรรมยี่สิบสี่โดยอาการ  หก ๔๑๓–๔๑๕ 
ความรูสึกตอเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอยางของตนๆเนื่องจากผัสสายตนะ  หก ๗๒๙ 
ความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระธรรมประกอบดวยองคคุณ  หก ๕๔๐/๖๔๔ 
ความสงสัย (กังขา) ในฐานะ หก ๑๐๘/๖๙๑/ฯลฯ 
ความสงสัยในอริยสัจละไดเพราะละสงสัยในฐานะ  หก ๑๐๘/๖๙๑/ฯลฯ 
ฐานที่ตั้งที่เกิดแหงความสงสัย(กังขา)  มีหมวด  หก ๑๐๘/๑๑๑/๖๙๑–๗๐๓ 
ฐานที่ตั้งที่เกิดแหงทิฏฐิทั่วๆไปมีหมวด  หก ๖๙๑–๗๐๓ 
ฐานะ(ที่ตั้งแหงทิฏฐิ)  หก ๑๐๘/๖๙๑/ฯลฯ 
ตัณหามีวิภาค  หก ๒๗/๘๗/๔๙๐/ฯลฯ 
ทางมาแหงทุกขหรือสุขลวนแตขึ้นอยูกับกิจเกี่ยวกับผัสสายตนะ  หก ๓๙๐+๔๐๙ 
ทุกขสมุทยะโดยทางอายตนะ  หก ๙๗/ฯลฯ 
ทุกขอัตถังคมะโดยทางอายตนะ  หก ๙๘/๑๒๕/ฯลฯ 
ทุกขเกิดเพราะไมมีการควบคุมผัสสายตนะ  หก ๓๙๐ 
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ทุกขพึงรูแจงโดยนิพเพธิกลักษณะ  หก ๒๗๐ 
ธรรมเปนรากฐานแหงการเกิดปฏิจจฯที่ควรรูฝายปฏิบัติ  หก ๓๙๐ 
ธรรมมีอุปการะมากมีลําดับแหงการปฏิบัติ  หก ๒๘๐ 
ธรรมหมวดละหก (ที่ทรงประสงคแสดงเปนพิเศษ)  มีหมวด หก ๔๘๘ 
ธัมมอเวจจัปปสาทประกอบดวยองคคุณ  หก ๕๔๐/๖๔๔ 
ธาตุ มีวิภาค   หก ๑๑๓ 
นัตถิกทิฏฐิไมเกิดเพราะไมยึดในฐานะ  หก ๑๑๐/ฯลฯ 
นานัตตะ(แตละหมวดทั้งเกาหมวด)มีวิภาคตามอารมณ  หก ๕๘๖ 
นิพเพธิกธรรมมีวิภาค (โดยหมวด) หก ๒๗๐ 
ปฏิจจฯ(เกี่ยวกับการดับปปญจสัญญาสังขา)  มีปจจยาการ  หก ๖๑๒ 
ปฏิจจฯตั้งตนดวยเจตน-ปกัปปน-อนุสัย-แหงจิต  มีปจจยาการ  หก ๑๖๗ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนดวยราคะในกพฬีการาหาร)มีปจจยาการ  หก ๓๒๗ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนดวยราคะในผัสสาหาร)  มีปจจายาการ  หก ๓๒๘ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนดวยราคะในมโนสัญเจตนาหาร)มีปจจยาการ  หก ๓๒๘ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนดวยราคะในวิญญาณาหาร)มีปจจยาการ  หก ๓๒๙ 
ปฏิจจฯ(นิโรธวาร,ที่ตั้งตนดวยไมมีราคะในอาหารสี่)  มีปจจยาการ  หก ๓๓๐–๓๓๒ 
ปฏิจจฯมีความสําคัญ  หก ๔๒–๖๐ 
ปฏิจจฯมีลักษณะ  หก ๒๕–๔๑ 
ปฏิจจฯมีวัตถุประสงค  หก ๖๑–๗๖ 
ปฏิจจฯแมตั้งตนดวยอนุสยะ(การปกใจ) เพียงอยางเดียวก็มีปจจยาการ  หก ๑๖๘ 
ปฏิจจฯ(แหงการปฏิบัติชอบโดยไตรทวาร)  มีปจจยาการ  หก ๕๘๘ 
ปฏิจจฯ(แหงการปฏิบัติผิดโดยไตรทวาร)  มีปจจยาการ  หก ๕๘๗ 
ปฏิจจฯ(แหงการรบราฆาฟงตั้งตนที่เวทนา(แตละอยาง)หก ๕๘๙/๗๘๒ 
ปฏิจจฯ(แหงที่มีโศกมีธุลีมีความคับแคน)มีปจจยาการ  หก ๓๒๘ 
ปฏิจจฯ(แหงที่ไมมีโศกไมมีธุลีไมความคับแคน)มีปจจยาการ  หก ๓๓๑ 
ปฏิจจฯ(แหงอาคติคติ)มีปจจยาการ  หก ๑๖๘ 
ปฏิจจฯแหงอารัมมณลาภนานัตตะตั้งตนที่ธาตุ  (แตละธาตุ)  หก ๕๘๕ 
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ปฏิปทา  (ธรรม)  เปนเครื่องสิ้นกรรมมีลักษณะ  หก ๒๐๓ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯเกี่ยวกับการดับปปญจสัญญสังขา)  หก ๖๑๒ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่ตั้งตนดวยเจตน-ปกับปน-อนุสย-แหงจิต)  หก ๑๖๗ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่ตั้งตนดวยราคะในกพฬีการาหาร)  หก ๓๒๗ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่ตั้งตนดวยราคะในผัสสาหาร)  หก ๓๒๘ 
ปจจยากร(ของปฏิจจฯที่ตั้งตนดวยราคะในมโนสัญเจตนาหาร)หก ๓๒๘ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่ตั้งตนดวยราคะในวิญญาณาหาร)หก ๓๒๙ 
ปจจยาการ[ของปฏิจจฯที่แมตั้งตนดวยอนุสยะ(การปกใจ)เพียงอยางเดียว]  หก ๑๖๘ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯนิโรธวารที่ตั้งตนดวยไมมีราคะในอาหารสี่)  หก ๓๓๐–๓๓๒ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงการปฏิบัติชอบโดยไตรทวาร) หก ๕๘๘ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงการปฏิบัติผิดโดยไตรทวาร) หก ๕๘๗ 
ปจจยาากร(ของปฏิจจฯแหงที่มีโศกมีธุลีมีความคับแคน) หก ๓๒๘ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงที่ไมมีโศกไมมีธุลี  ไมมีความคับแคน)  หก   ๓๓๑ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงอาคติคติ )  หก ๑๖๗/๑๖๘ 
ปจจยาการ(นิโรธวาร-พิเศษ)  หก ๑๖๘ 
ปจจยาการ(สมุทยวาร-พิเศษ)  หก ๑๖๗ 
ปจจยาการ(แหงความรูสึกตอเวทนาตามทิฏฐิเฉพาะอยางของตนๆ)  หก ๗๒๙ 
ปาหรือปาชัฏประกอบดวยคุณลักษณะมีไวพจนแกกันและกัน หก ๕๙๘ 
ผัสสะมีวิภาค  หก ๒๘/๘๘/๔๘๙/ฯลฯ 
ผัสสายตนะมีวิภาค  หก ๑๑๓/๓๙๐/๔๑๐ 
ผูที่ยังไมใชสาวกในศาสนานี้เพราะยังไมรูธรรมลักษณะแหงผัสสายตนะ  หก ๕๐๙ 
ภพมีอาการเกิดขึ้นโดยลําดับแหงปจจยาการ  หก ๑๒๔/ฯลฯ 
มหาปริฬาหนรกมีภาวะไมนาปรารถนา  หก ๕๕–๕๖ 
รากฐานของปฏิจจฯฝายการปฏิบัติคือคูแหงผัสสายตนะ(แตละคู)  หก ๓๙๐/๔๑๐ 
วิญญาณมีทางเกิดโดยคูแหงอายตนะ  หก ๙๗/ฯลฯ 
วิญญาณมีวิภาค  หก ๒๘/๘๙/๔๘๙/ฯลฯ 
เวทนาพึงรูแจงโดยพนิพเพธิกลักษณะ  หก ๒๗๐ 
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เวทนามีวิภาค  หก ๒๗/๘๘/๔๙๐/ฯลฯ 
เวทนามีเวมัตตา(จําแนกตามอามิส)  หก ๒๗๓ 
ไวพจนแหงคําที่มีความหมายแหง  “กามคุณ”  หก ๒๗๑ 
สตตวิหารธรรมมีวิภาค  หก ๒๐๔ 
สฬายตนะมีวิภาค  หก ๒๘/๘๙/ฯลฯ 
สัญญาพึงรูแจงโดยนิพเพธิกลักษณะ ๒๗๐ 
สัญญามีวิภาค  หก ๒๗๔ 
สัญญามีเวมัตตา(จําแนกตามอารมณ)  หก ๒๗๕ 
สัญโญชนิยธรรมมีวิภาค  หก ๑๓๘ 
สัญโญชนิยธรรมมีวิภาค (อีกนัยหนึ่ง)  หก ๑๓๘ 
สัสสตทิฏฐิไมเกิดเพราะไมยึดในฐานะ  หก ๑๐๗/๖๙๑/ฯลฯ 
สุขเกิดเพราะมีการควบคุมผัสสายตนะ  หก ๔๐๙ 
สุขและทุกขในภายในมีทางมาโดยอายตนะ  หก ๑๕๖ 
สุขและทุกขในภายในไมอาจเกิดขึ้นเมื่อไมมีทางมา  หก ๑๕๗ 
หมูแหงตัณหามีวิภาค  หก ๔๙๐ 
หมูแหงผัสสะมีวิภาค  หก ๔๘๙ 
หมูแหงวิญญาณมีวิภาค  หก ๔๘๙ 
หมูแหงเวทนามีวิภาค  หก ๔๙๐ 
เหตุแหงทุกขมีทางมาโดยอายตนะ    หก ๙๗/ฯลฯ 
อภิญญา(ชนิดที่ไมเกี่ยวกับความเปนพระอรหันต)  หก ๓๖๒ 
อริยอัฏฐังคิกมรรคเต็มรอบแลวโพธิปกขิยธรรมที่เหลือ- 
 -(๖หมวด)  ยอมเต็มรอบ  หก๓๓๖ 
อายตนะภายนอกมีวิภาค  หก ๔๘๙ 
อายตนะภายในมีวิภาค  หก ๔๘๙ 
อาสวะพึงรูแจงโดยนิพเพธิกลักษณะ  หก ๒๗๐ 
อุปาทานิยธรรมมีวิภาค  หก ๒๑๘/๓๗๖ 
อุปาทานิยธรรมมีวิภาค  (อีกนัยหนึ่ง)  หก ๒๑๘/๓๗๖ 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๒๖ 

๗ 
การรูชัดซึ่งขันธโดยลักษณะ  เจ็ด ๓๓๘ 
กิริยาอาการที่สัตวจะพึงกระทําตออายตนะหก(ภายนอก)  มีอาการ  เจ็ด ๑๐๗/๑๑๑/ 
 ๖๙๑–๗๐๓ 
ขอทานที่เปนปูชนียบุคคลมีลักษณะ  เจ็ด ๑๔๑ 
คนตาบอด  “ลุกขึ้นหายจากตาบอด”  เพราะรูธรรมมีปจจยาการ เจ็ด ๒๖๘ 
ความรูสึกทางสฬายตนะมีไดโดยอาการ  เจ็ด ๑๗๐/๙๐๙/ฯลฯ 
ความลึกของธรรมที่ตรัสรูแลวไดนํามาสอน (ในระดับทิฏฐิ๖๒)  มีลักษณะเจ็ด 
 ๗๓๒/๗๓๕/ฯลฯ 
คุณลักษณะของพระอรหันต (ทั่วไป)  เจ็ด ๔๑๓ 
ชราลักษณะมีวิภาค  เจ็ด ๒๖/๘๖/ฯลฯ 
ชาติมีอาการเกิดขึ้นโดยลําดับแหงปจจยาการ  เจ็ด ๑๒๔/ฯลฯ 
ชาติลักษณะมีวิภาค  เจ็ด ๒๗/๘๖/ฯลฯ 
ญาณในปฏิจจฯ(แตละปจจยาการทั้ง๑๑หมวด)  เจ็ด ๓๕๗ 
ฐานะ๗ประการที่จําเปนตองรูสําหรับผูเปนอุดมบุรุษ  (เกพลีผูอยูจบพรหมจรรย)- 
 -เจ็ด๓๔๒/๔๕๑ 
ฐานะแหงขันธ(แตละขันธ)  อันบุคคลพึงรูชัดโดยประการ  เจ็ด ๓๓๘/๔๕๑ 
ทิฏฐบัญญัติวา(ตายแลว)ขาดสูญ,มีจําพวก  เจ็ด ๗๒๘ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนดวยการคบสัตบุรุษ)  มีปจจยาการ  เจ็ด ๒๖๘ 
ปฏิจจฯนิโรธวาร(ที่ตั้งตนจากผัสสะ)  มีปจจยาการ  เจ็ด ๖๘/๖๗๖/๘๐๒ 
ปฏิจจสมุปปนนธรรมทั้งหลายมีลักษณะ  เจ็ด ๒๙ 
ปฏิจจฯ(แหงการขาดที่ตั้งอาศัยสําหรับวิมุตติญาณทัสสนะ)  มีปจจยาการ  เจ็ด ๖๔๘ 
ปฏิจจฯ(แหงการอยูดวยความประมาทของอริยสาวก)  มีปจจยาการ  เจ็ด ๖๔๔ 
ปฏิจจฯ(แหงปปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณะ) มีปจจยาการ  เจ็ด ๖๐๑ 
ปฏิจจฯ  (แหงปปญจสัญญาอันทําความเนิ่นชาแกการละอนุสัย)มีปจจยาการ  เจ็ด๖๐๖ 
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ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงการขาดที่ตั้งอาศัยสําหรับวิมุตติญาณทัสสนะ)  เจ็ด ๖๔๘ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงการอยูดวยความประมาทของอริยสาวก) เจ็ด ๖๔๔ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงปญจสัญญาสังขาสมุทาจรณะ)  เจ็ด ๖๐๑ 
ปจจยาการ (ของปฏิจจฯแหงปปญจสัญญาอันทําการเนิ่นชาแกการละอนุสัย)  เจ็ด ๖๐๖ 
ปจจยาการ  (แหงปฏิจจฯท่ีตั้งตนดวยการคบสัตบุรุษ)  เจ็ด ๒๖๘ 
ปจจยาการ(แหงสัมโพชฌงคที่สมบูรณ)เจ็ด ๒๘๐ 
ผูฉลาดในฐานะ  (แหงขันธ)  โดยประการ  เจ็ด ๓๓๘ 
โพชฌงค(ที่ทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ)มีวิภาค  เจ็ด ๖๓๔ 
รูปขันธมีลักษณะที่ตองรู เจ็ด ๓๓๘ 
วัฏฏะไมมีเพื่อจะบัญญัติแกผูหลุดพนแลวเพราะรูเห็นขันธโดยฐานะ  เจ็ด ๓๓๙ 
วิญญาณขันธมีลักษณะที่ตองรู  เจ็ด ๓๔๑ 
เวทนาขันธมีลักษณะที่ตองรู  เจ็ด ๓๓๙ 
สังขารขันธมีลักษณะที่ตองรู  เจ็ด ๓๔๐ 
สัญญาขันธมีลักษณะที่ตองรู  เจ็ด ๓๔๐ 
สัตตกายทิฏฐิปรารภความเปลี่ยนแปลงไมไดแหงกาย  เจ็ด ๖๙๖ 
สัมโพชฌงคที่สมบูรณเปนไปโดยปจจยาการ  เจ็ด ๒๘๐ 
สามัญผลของการเจริญโพชฌงคเจ็ดมีโดยประการ  เจ็ด ๒๘๑ 
สิ่งเปนที่ตั้งแหงความรูสึกทางสฬายตนะโดยอาการ  เจ็ด ๑๐๗/๙๐๙ฯลฯ 
องคแหงการประกาศ  เจ็ด ๓๕/ฯลฯ 
อนุสัย  (อันมีมูลมากจาปปญจสัญญา)มีวิภาค  เจ็ด ๖๐๕ 
อรรถแหง  “ผัสสะ”  คําเดียวสามารถขยายออกเปนปจจยาการ  เจ็ด ๖๗๕ 
อาการแหงการประกาศ  เจ็ด ๓๕/ฯลฯ 
อุจเฉททิฏฐิแหงพวกอุจเฉทวาท  (ขาดสูญ)  มีประการ  เจ็ด ๗๕๘–๗๖๒ 

๘ 
การเกิดแหงอุปาทานมีปจจยาการ  แปด ๑๘๕/๖๕๖ 
การบัญญัติ  “สัตวปญญัติ’  (โดยภาษาคนแตโบราณ)  มีจําพวก  แปด ๗๗๙ 
การพิจารณาปฏิจจฯคือการเดินตามอัฏฐังคิกมรรคมีองค  แปด ๒๖๕/๔๖๙ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๒๘ 

การเห็นปฏิจจฯมีผลอานิสงสพิเศษ  แปด ๔๒๘ 
ขันธหาเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิและการหยั่งลงดวยทิฏฐิ(รวมดวยกัน)  แปด ๓๘๓–๓๘๙ 
ความเปนโสดาบันพยากรณไดโดยประกอบดวยองคคุณ  แปด ๕๓๘ 
ทิฏฐิบัญญัติวาตายแลวมีสัญญาหรือไมมีสัญญาก็ไมใช,มีจําพวก  แปด ๗๒๘ 
ทิฏฐิบัญญัติวาตายแลวไมมีสัญญา,มีจําพวก  แปด ๗๒๘ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามีองค  แปด ๘๓/๑๑๖ 
แนวปฏิบัติที่ตั้งตนดวยยถาภูตสัมมัปปญญาในเบญจขันธมีลําดับ  แปด ๖๕๕ 
บาปอกุศลอันเกิดจาการหวงกั้น  (เนื่องดวยเวทนา) แปด ๕๙๐/๗๘๔ 
เบ้ืองตนแหงพรหมจรรย (นัยพิเศษ)  คือธรรมปริยายมีปจจยาการ  แปด ๒๓๙/๕๐๓/ฯลฯ 
ปฏิจจฯชนิดที่มีปจจยาการ  แปด ๑๒๓/ฯลฯ 
ปฏิจจฯโดยนัยอริยสัจสี่เห็นไดเมื่อเดินตามรอยทางเกามีองค  แปด ๒๖๓/๔๖๗ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนดวยการกระทบทางอายตนะ)มีปจจยาการ  แปด ๑๒๓/ฯลฯ 
ปฏิจจฯ(ที่แสดงแดนเกิดแหงอาหารสี่)มีปจจยาการ  แปด ๕๗๕/๕๗๗ 
ปฏิจจฯ(ที่แสดงแดนเกิดแหงอุปาทานสี่)  มีปจจยาการ  แปด ๑๘๕/๖๕๖ 
ปฏิจจฯในรูปแบบที่ทรงนํามาสาธยายเองมีปจจยาการ  แปด ๘๐๗ 
ปฏิจจฯในรูปแบบที่ทรงใหถือวาเปน   “เบื้องตนแหงพรหมจรรย”  มีปจยาการ- 
 -แปด๒๓๙/๕๐๓/ฯลฯ 
ปฏิจจฯ(แหงการเกิดขึ้นของโลก)  มีปจจจยาการ  แปด ๑๗๓/๒๑๖ 
ปฏิจจฯ(แหงการปรินิพพานเฉพาะตน)มีปจจยาการ  แปด ๖๕๕ 
ปฏิจจฯ(แหงการอยูดวยความประมาท)  มีปจจยาการ  แปด ๖๐๐ 
ปฏิจจ ฯ  (แหงสามัญญผลในปจจุบัน)  มีปจจยาการ  แปด        ๒๘๐/๒๘๑ 
ปฏิจจฯ(แหงอารัมมณลาภนานัตตะ)  มีปจจยาการ  แปด ๕๘๕ 
ปฏิจจฯ(แหงอาหารของอวิชชา) มีปจจยาการ แปด ๖๒๒–๖๒๔ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่แสดงแดนเกิดอุปาทานสี่) แปด ๑๖๕/๖๕๖ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯในรูปท่ีทรงนํามาสาธยายเอง) แปด ๘๐๗ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯในรูปแบบที่ทรงใหถือวาเปน “เบื้องตนแหงพรหมจรรย”)- 
 -แปด๒๓๙/๕๐๓/ฯลฯ 
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ลําดับหมวดธรรม          ๙๒๙

ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงการเกิดขึ้นเอง  “โลก”)  แปด ๑๗๓/๒๑๖ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงการปรินิพพานเฉพาะตน) แปด ๖๕๕ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงการอยูดวยความประมาท)  แปด ๖๐๐ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจญแหงอารัมมณลาภนานัตตะ)  แปด ๕๘๕ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯท่ีตั้งตนดวยการกระทบทางอายตนะ)  แปด ๑๒๓/ฯลฯ 
ปจจยาการแหงปฏิจจฯท่ีแสดงแดนเกิดแหงอาหารสี่  แปด ๕๗๕/๕๗๗ 
มรรคในมรรคสัจมีองค  แปด ๘๓/๑๑๖ 
รอยทางเกา(ของพระพุทธเจา  ท.) ก็ประกอบดวยองค  แปด ๒๖๓/๔๖๗ 
ศีลชนิดเปนที่พอใจของพระอริยเจาประกอบดวยคุณลักษณะ  แปด ๕๔๑ 
สิ่งที่เปนที่รักเปนทีออกมาแหงโทษที่อาการ แปด ๕๙๕ 
เหตุรายอันเกิดจาการหวงกั้น  (เนื่องดวยเวทนา)  แปด ๕๙๐/๗๘๔ 
อริยกันตศีลประกอบดวยคุณลักษณะ  แปด ๕๔๑/๕๔๕ 
อัฏฐังคิกมรรคคือทางเกาตลอดอนันตกาลมีองค  แปด ๒๖๓/๔๖๗ 
อานิสสงส(ที่ทําใหสนใจในการเห็นปฏิจจฯ)  แปด ๔๓๑ 
อุทธมาฆาตนิกเนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐี(ตายแลวไมใชมีและไมมีสัญญา)  มีประการ- 
 -แปด๗๕๖–๗๕๗ 
อุทธมาฆตนิกอสัญญีทิฏฐิ  (ตายแลวไมมีสัญญา)  มีประการ  แปด ๗๕๔/๗๕๕ 
 
 
 

๙ 
การเกิดแหงวิชชาทําใหไมมีการจับฉวย  เกา ๑๖๕ 
การบวชที่ไมเปนการบวชประกอบดวยโทษ  เกา ๑๔๒ 
การรูปฏิจจฯโดยอริสัจสี่ประสบอานิสงสมีไวพจน  เกา ๙๒/๓๕๓/๕๓๓ 
การรูปจจยธรรมโดยนัยแหงอริยสัจสี่ทําใหประสบอานิสงสมีไวพจน เกา ๕๓๗ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๓๐ 

ความถึงทับจับฉวย  (ดวยทิฏฐิ)  มีวิภาค  เกา ๑๖๕ 
ความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาประกอบดวยองคคุณ  เกา ๕๔๐/๖๔๕ 
ความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระสงฆประกอบดวยองคคุณ  เกา ๕๔๐/๖๔๔ 
ความหมายแหงคําวา “มหาพรหม’  แหงลัทธิภายนอกมีปริยาย  เกา ๗๓๖ 
ชื่อวา  “อยูไกลพระพุทธองค”  เพราะจิตมีอาการ เกา ๑๓ 
ทิฏฐิ(เนื่องดวยการจับฉวย)  มีวิภาค  เกา ๑๖๕ 
นานัตตะ(:ความตางแหงพฤติของจิตที่มีความหลงในธาตุ)  มีวิภาค  เกา ๕๘๕ 
ปฏิจจฯ[ที่ตั้งตนจากนามรูป(แบบหนึ่ง)]  มีปจจยาการ  เกา ๓๔ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนดวยอัสสาทะในสัญโญชนิยธรรม)  มีปจจยาการ  เกา ๑๓๘ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนลงไปจากวิญญาณ)มีปจจยาการ  เกา ๕๓๑ 
ปฏิจจฯ(นิโรธวารที่ตั้งตนดวยการเห็นอาทีนวะในสัญโญชนิยธรรม)  มีปจจยาการ- 
 -เกา๑๓๙ 
ปฏิจจฯเนื่องดวยสัญโญชนิยะมีปจจยาการ เกา ๑๓๘–๑๔๐ 
ปฏิจจฯ(แหงการเกิดขึ้นของ  “โลก”) มีปจจยาการ  เกา ๕๓๑ 
ปฏิจจฯ(แหงการละองคสามตามลําดับโดยปฏิโลม)มีปจจยาการ  เกา ๓๑๗ 
ปฏิจจฯ(แหงการไมละองคสามตามลําดับโดยอนุโลม)  มีปจจยาการ   เกา ๓๑๙ 
ปฏิจจฯ(แหงการไมละองคสามตามลําดับโดยปฏิโลม)  มีปจจยาการ   เกา ๓๒๐ 
ปฏิจจฯ(แหงการละองคสามตามลําดับโดยอนุโลม)  มีปจจยาการ เกา ๓๒๑ 
ปฏิจจฯ(แหงอาหารของภวตัณหา)  มีปจจยาการ เกา ๖๒๖–๖๒๗ 
ปฏิจจฯ(แหงอาหารของวิชชาและวิมุตติ)  มีปจจยาการ เกา ๖๒๘–๖๒๙ 
ปจจยาการ  เกา ๑๓๘/๑๔๐ 
ปจจยาการ  [ของปฏิจจฯที่ตั้งตนจากนามรูป(แบบหนึ่ง)]เกา ๓๔ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่ตั้งตนลงไปจากวิญญาณ) เกา ๕๓๑ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯนิโรธวารที่ตั้งตนดวยการเห็นอาทีนวะใน- 
 -สัญโญชนิยธรรม)  เกา๑๓๙ 
ปจจยาการ  (ของปฏิจจฯแหงการเกิดขึ้นของ  “โลก” ) เกา ๕๓๑ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงอาหารของภวตัณหา)  เกา ๖๒๖–๖๒๗ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงอาหารของวิชชาและวิมุตติ) เกา ๖๒๘–๖๒๙ 
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ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯท่ีตั้งตนดวยอัสสาทะในสัญโญชนิยธรรม)  เกา ๑๓๘ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯเนื่องดวยสัญโญชนิยะ) เกา ๑๓๘–๑๔๐ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯในการละและไมละองคสาม )  เกา ๓๑๗–๓๒๒ 
ผูรูทั่วถึงเหตุเกิดและดับแหงโลกชื่อวาอริยสาวกประกอบดวยเกียรติคุณมีไวพจน- 
 -เกา๕๑๒/๕๓๒ 
พุทธอเวจจัปปสาทประกอบดวยองคคุณ  เกา ๕๔๐/๖๔๕ 
เวทนาจากอวิชชาสัมผัสใหเกิดการจับฉวย  เกา ๑๖๕ 
ไวพจนของโสดาบัน  เกา ๙๒/๓๕๓/๕๑๒/๕๓๒/๕๓๗ 
สังฆอเวจจัปปสาทประกอบดวยองคคุณ   เกา ๕๔๐/๖๔๔ 
โสดาบันผูมีญาณสองประกอบดวยองคคุณ  เกา ๓๕๓ 
โสดาบันมีไวพจน  เกา ๙๒/๓๕๓/๕๑๒/๕๓๒/๕๓๗ 
 

๑๐ 
การรบราฆาฟนกันมีปจจยาการ สิบ ๕๘๙/๗๘๒ 
ความฉงนและความรูแจงเกี่ยวกับปฏิจจฯมีเงื่อนงํา  สิบ ๔๖๒–๔๖๕/๕๕๙–๕๖๘ 
ความเปนพระอรหันตเต็มมาไดโดยลําดับโดยอาการ  สิบ ๖๕๐–๖๕๑ 
แดนเกิดดับแหงทุกข โรค  ชรา  มรณะ  จําแนกโดยธรรมมีหมวด สิบ ๒๒๐–๒๒๖ 
“ตาบอดคลําชาง”  เปนอุปมาสํารับพวกยึดถืออันตคาหิกทิฏฐิ  สิบ ๗๗๑ 
ทศพลญาณ (ดู  พุ.โอ.หัวขอวา  “ทรงมีตถาคตพลฯาณสิบ”)สิบ ๔๗๙/๔๘๕ 
ทิฏญิ(อันตคาหิก:  แลนไปจับเอาที่สุด)มีวิภาค สิบ ๔๘๑/๖๙๘/๗๑๐/๗๑๗/๗๓๓/๗๖๙ 
“ธรรมดา”  ของความที่  “ธรรมไหลไปสูธรรม” มีอาการ  สิบ ๘๐๕ 
ธรรมไหลไปสูธรรมโดยไมตองมีใครเจตนามีอาการ  สิบ ๘๐๕ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนจากวิญญาณชนิดที่เวียนกลับจากนามรูป)  มีปจจยาการ สิบ 
 ๕๖๓/๔๖๕/๕๖๑/๕๖๓/๕๖๖/๕๖๘ 
 

www.buddhadasa.info

www.buddhadasa.info



                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๓๒ 

ปฏิจจฯที่ตั้งตนจากศีลสมบูรณ(จนถึงวิมุตติญาณทัสสนะ)  มีปจจยาการ  สิบ ๘๐๕ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนดวยอัสสาทะในสัญโญชนิยธรรม) มีปจจยาการ สิบ ๑๗๐ 
ปฏิจจฯนิโรธวาร  (ที่ตั้งตนจากนามรูป)  มีปจจยาการ สิบ ๔๖๕/๕๒๐/๕๖๓/๕๖๘ 
ปฏิจจฯ(นิโรธวารที่ตั้งตนดวยการเห็นอาทีนวะในสัญโญชนิยธรรม)- 
 -มีปจจยาการ สิบ๑๗๑ 
ปฏิจจฯเนื่องดวยสัญโญชนิยะมีปจจยาการ  สิบ ๑๗๐–๑๗๒ 
ปฏิจจฯแบบที่ตรัสโดยพระพุทธเจาวิปสสีแบบหนึ่ง)  มีปจจยาการ  สิบ ๕๕๙ 
ปฏิจจฯ(เพื่อความสมบูรณแหงอรหัตตผล)มีปจจยาการ  สิบ ๖๔๙–๖๕๐ 
ปฏิจจฯ(แหงการขาดที่ตั้งอาศัยสําหรับวิมุตติญาณทัสสนะ) มีปจจยาการ สิบ ๖๔๖ 
ปฏิจจฯ(แหงการมีเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น)  มีปจจยาการ  สิบ ๕๘๙/๗๘๒ 
ปฏิจจฯ(แหงการรบราฆาฟนกัน)  มีปจจยาการ  สิบ ๕๘๙/๗๘๒ 
ปฏิจจฯ(แหงวิมุตติญาณทัสสนะ)มีปจจยาการ  สิบ ๘๐๕ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯนิโรธวาที่ตั้งตนดวยการเห็นอาทีนวะในสัญโญชนิยธรรม)- 
 -สิบ๑๗๑ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯ เพื่อความสมบูรณแหงอรหัตตผล) สิบ ๖๔๙–๖๕๐ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯ แหงการขาดที่ตั้งอาศัยสําหรับวิมุตติญาณทัสสนะ)   สิบ๖๔๖ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯ แหงการมีเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้น)  สิบ๕๘๙/๗๘๒ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯ แหงการรบราฆาฟนกัน)  มีปจจยาการ สิบ ๕๘๙/๗๘๒ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯ แหงวิมุตติญาณทัสสนะ) มีปจจยาการ สิบ ๘๐๕ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯ ที่ตั้งตนจากวิญญาณชนิดที่เวียนกลับจากนามรูป) สิบ 
 ๔๖๓/๔๖๕/๕๖๑/๕๖๓/๕๖๘ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯ ที่ตั้งตนดวยอัสสาทะในสัญโญชนิยธรรม)สิบ ๑๗๐ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯ เนื่องดวยสัญโญชนิยะ)  สิบ ๑๗๐–๑๗๒ 
ปยรูปสาตรูปหมวดกายมีวิภาค  สิบ ๓๐๙ 
ปยรูปสาตรูปหมวดฆานะมีวิภาค สิบ ๓๐๘ 
ปยรูปสาตรูปหมวดจักษุมีวิภาค  สิบ ๓๐๘ 
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ลําดับหมวดธรรม          ๙๓๓

ปยรูปสาตรูปหมวดชิวหามีวิภาค  สิบ ๓๐๘ 
ปยรูปสาตรูปหมวดมโนมีวิภาค  สิบ ๓๐๙ 
ปยรูปสาตรูปหมวดโสตะมีวิภาค  สิบ ๓๐๘ 
มรณลักษณะมีวิภาค  สิบ ๒๖/๘๖/ฯลฯ 
โมฆสัจ(สัจจภินิเวส)  ที่ตางลัทธิตางยึดมั่นและดูหมิ่นกัน  สิบ ๔๘๑/๔๖๙ 
สัจจะที่ไมทรงพยากรณ(คืออันตคาหิกทิฏฐิ)  มีวิภาค สิบ ๔๘๑–๔๘๓ 
สัจจะ(สัจาภินิเวส) ที่ผลัดกันกลาวหากันและกันวาโมฆะ สิบ ๔๘๑/๗๖๙ 
เหตุ(หรือปจจัย)แหงทุกขมีชื่อตางๆกัน(โดยไวพจน) สิบ ๕๕๐–๕๕๘ 
อริยญายธรรมหรือปฏิจจฯเปนสิ่งที่ปองกันไมใหเกิดอันตคาหิกทิฏฐิ สิบ ๔๘๕ 
อุปมา(ของความสิ้นไปแหงทุกขอันใหญหลวงระดับโสดาบัน) สิบ ๔๓๕–๔๔๐ 
 

๑๑ 
การพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบมีวิธีแหงการพิจารณา  สิบเอ็ด ๔๔๔–๔๔๖ 
ขันธแตะลขันธจําแนกโดยรายละเอียด สิบเอ็ด ๑๔๓/๒๘๖ 
ความฉงนและความรูแจงเกี่ยวกับปฏิจจฯมีเงื่อนงํา  สิบเอ็ด ๔๗๐/๔๗๒/๔๗๔/๔๗๗ 
ความพอใจในอรหัตตผลชนิดที่มีโดยลําดับ  สิบเอ็ด ๖๕๒ 
ความสิ้นทุกขโดยชอบคือความดับไมเหลือแหงอาการของปฏิจจฯสิบเอ็ด ๔๔๕–๔๔๖ 
ฐานะ(ความเปนไปได)  ในการกาวลวงปฏิจจสมุปปนนธรรม  สิบเอ็ด ๔๓๒–๔๓๔ 
ทุกขในทุกขสัจมีวิภาค สิบเอ็ด ๘๒/๑๑๕ 
ธรรมที่ทรงขอรองใหปลงความเชื่ออยางปราศจากเคลือบแคลงสงสัย- 
 -(คือปจจยาการ) สิบเอ็ด๔๕๑ 
ธรรมธาตุ(เกี่ยวกับอิทัปปจจยาตาปฏิจจฯ)มีอาการ สิบเอ็ด ๓๔–๓๗/๔๔–๕๑ 
นิโรธในนิโรธสัจ(โดยพิศดาร)  มีปจจยาการ  สิบเอ็ด ๘๒/๑๑๖ 
ปฏิจจฯ  ตั้งตนดวยเจน-ปกัปปน-อนุสย-แหงจิต มีปจจยาการ สิบเอ็ด ๑๖๖/๕๖๙ 
ปฏิจจฯ ตั้งตนดวยอนุสยะแหงจิตก็มีปจจยาการ สิบเอ็ด ๑๖๖/๕๗๐ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนจากอวิชชาา)มีปจจยาการ สิบเอ็ด ๖/ฯลฯ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๓๔ 

ปฏิจจฯนิโรธวาร(ที่ตั้งตนจากอวิชชา)  มีปจจยาการ  สิบเอ็ด ๖/ฯลฯ 
ปฏิจจฯ(ที่ตั้งตนดวยอวิชชา)มีปจจยาการ  สิบเอ็ด ๖/ฯลฯ 
ปฏิจจฯ(แบบท่ีตรัสโดยพระพุทธเจาวิปสสีแบบหนึ่ง)มีปจจยาการ สิบเอ็ด ๔๗๔ 
ปฏิจจฯ(สุมทยวาร (ที่ตั้งตนดวยอวิชชา)  มีปจจยาการ  สิบเอ็ด ๖/ฯลฯ 
ปฏิจจสมุปปนนธรรมที่เปนผล  สิบเอ็ด ๒๙–๓๑ 
ปฏิจจสุมปนนธรรมที่เปนเหตุ  สิบเอ็ด ๒๙–๓๑ 
ปฏิจจสมุปนนธรรมที่อาจถูกนําไปกลาวอยางเปนอัตตา  (ดวยอัตตานุทิฏฐิ)- 
 -สิบเอ็ด๖๗๗–๖๘๔ 
ปฏิจจฯ(แหงการเกิดขึ้นเอง  “โลก” )มีปจจยาการ  สิบเอ็ด ๕๑๑ 
ปฏิจจฯ(แหงบรมสัจจะ)มีปจจยาการ  สิบเอ็ด ๖๕๒ 
ปจจยาธรรม(ธรรมที่เปนปจจัยแหงธรรมอื่น)  มีวิภาค สิบเอ็ด ๕๓๗ 
ปจจาการ(ของปฏิจจฯตั้งตนดวยเจตน-ปกัปปน-อนุสย-แหงจิต)สิบเอ็ด ๑๖๖/๕๖๙ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯตั้งตนดวยอนุสยะแหงจิต) สิบเอ็ด ๑๖๖/๕๗๐ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงการเกิดขึ้นของ  “โลก”) สิบเอ็ด ๕๑๑ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯแหงบรมสัจจะ) สิบเอ็ด ๖๕๒ 
ปจจยาการ(นิโรธวาร-พิเศษ)  สิบเอ็ด ๑๖๗/๕๗๑ 
ปจจยาการ(สมุทยาวาร-พิเศษ)สิบเอ็ด ๑๖๖/๕๖๙ 
ปจจยาการ(แหงปฏิจจฯท่ีตั้งตนดวยอวิชชา) สิบเอ็ด ๖/ฯลฯ 
พระศาสดาและสาวกมีการเห็นและกลาวตรงกันปจจยาการ สิบเอ็ด ๔๙๔/๔๙๗ 
มิจฉาปฏิปทาชนิดที่มีปจจยาการ  สิบเอ็ด ๒๕๗ 
สมุทัยในสมุทยสัจ(โดยพิศดาร)ปจจยาการ สิบเอ็ด ๘๒/๑๑๕ 
สัมมาปฏิปทาชนิดที่มีปจจยาการ  สิบเอ็ด ๒๕๘ 
อฐานะ(ความเปนไปไมได)  ในการกาวลวงปฏิจจสมุปปนนธรรม สิบเอ็ด ๓๗๘–๓๘๑ 
อันตคาหิกทิฏฐิสิบเกิดขึ้นเพราะปจจัยคือความไมแจมแจง (ในขันธ) โดยอาการ- 
 -สิบเอ็ด๗๑๗ 
อาการเขามา-ออกไป (ดุจน้ําไหล)  ในกระแสปฏิจจฯ  สิบเอ็ด ๔๑ 
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อานิสงสแหงการ “เดินตามรอยทางเกา”สิบเอ็ด ๒๖๓/๔๖๗ 
อุปมาแหงการทําลายรากเหงาของกิเลสมีระยะ  สิบเอ็ด ๑๔๐/๓๗๗ 
 

๑๒ 
การบรรลุวิมุตติของกุลบุตรในศาสนานี้มีขั้นตอน  สิบสอง ๓๖๗ 
การปฏิบัติธรรม  “สมควรแกธรรม” ที่หนึ่งดวยปฏิจจสมุปปนนธรรม  สิบสอง 
 ๒๖๖/๕๒๐–๕๒๖ 
ธรรมเปนอุปการระแกกันและกันจนกระทั่งถึงสัจจานุปตติมีลําดับ สิบสอง ๖๓๘–๖๔๒ 
ปฏิจจสมุปปนนธรรม (ในกรณีปฏิจจฯ)  สิบสอง ๒๙–๓๑ 
ปฏิจจ ฯ  (แหงมิคสัญญีสัตถันตรกัปป )  มีปจจยาการ  สิบสอง        ๕๘๑ 
ปฏิจจฯ(แหงสัจจานุโพธ  :รูตามบุคคลที่ควรรูตาม) มีปจจยาการ สิบสอง ๖๓๗ 
ปจจยาการ (ของปฏิจจฯแหงมิคคสัญญีสัตถันตรกัปป) สิบสอง ๕๘๑ 
ปจจยาการ  (ของปฏิจจฯแหงสัจจานุโพธ  :รูตามบุคคลที่ควรรูตาม) สิบสอง ๖๓๗ 
ผูไมรูปฏิจจฯ  โดยวิธีอริยสัจสี่ตรัสวายังมีหนาที่อีก  สิบสอง ๒๔๕/๒๕๖ 
สัจจานุปตติ(การตามบรรลุซึ่งสัจจธรรม) มีอาการแหงขั้นตอน  สิบสอง ๖๓๘ 
สัจจานุโพธ (การรูสัจจะตามบุคคลที่ควรรูตาม)  มีอาการแหงขั้นตอน สิบสอง ๖๓๗ 
หนาที่สําหรับผูไมรูปฏิจจฯ  โดยอริยสัจสี่มี สิบสอง ๒๔๕–๒๕๖ 
อวิชฃาแทรกแซงการปรุงแตงสุขทุกขโดยอาการ สิบสอง ๑๖๒ 
 

๑๔ 
ความวิปริต  (ที่จักปรากฏเมื่อมนุษยมีอายุขัยสิบป)  มีอยาง  สิบสี่ ๕๘๔ 
ปฏิจจฯ(แหงทุพพลภาวะของมนุษยโลก) มีปจจยาการ สิบสี่ ๕๘๐ 
ปจจยาการ (ของปฏิจจฯแหงทุพพลภาวะของมนุษยโลก)  สิบสี่ ๕๘๐ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๓๖ 

๑๕ 
ทิฏฐิปรารภความสงสัยเปนไปในกาลสาม  (สามหมวด)  รวม สิบหา๔๒๕ 
 

๑๖ 
ทิฏฐิบัญญัติวาตายแลวมีสัญญา,  มีจําพวก  สิบหก ๗๒๘ 
นัตถิกทิฏฐิมีวัตถุ  สิหก ๑๐๘/๖๙๓/ฯลฯ 
อุทธมาฆตนิกสัญญีทิฏฐิ (ตายแลวมีสัญญา) มีประการ สิบหก ๗๕๐–๗๕๓ 
 

๘ 
ตัณหาวิจริตจับยึดขันธภายนอก  สิบแปด ๑๐๓ 
ตัณหาวิจริตยึดขันธภายใน  สิบแปด ๑๐๒ 
ทิฏฐิบัญญัติปรารภปุพพันตชันธรวม๕กลุม,มีจําพวก สิบแปด ๗๒๗ 
ทิฏฐิผิด (ชั้นหัวหนาที่ควรเขาใจกันไวกอน)  มีชนิด  สิบแปด ๖๙๐ 
ทิฏฐิ๖๒  หมวดที่๑  มีหมวดยอย  ๕หมวด  รวมเปนทิฏฐิ  สิบแปด ๗๓๒–๗๔๘ 
ปุพพันตกัปปกวาทผูมีปุพพันตานุทิฏฐิมีประการ สิบแปด ๗๓๒/๗๔๙ 
มโนปวิจารมีวิภาค  สิบแปด ๑๑๔ 
 

๒๐ 
การตามเห็นขันธหา  (ในความหมายแหงตัวตน) โดยอากร  ยี่สิบ ๓๐๐–๓๐๒/ฯลฯ 
การตามเห็นขันธหาเปนอัตตามีอาการ  ยี่สิบ ๑๖๔/ฯลฯ 
การไมตามเหน็ขันธหา(ในความหมายแหงตัวตน)  โดยอาการ  ยีส่ิบ   ๓๐๓–๓๐๕ 
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สังขาร  (ที่มีความหมายพิเศษ)  ชนิดที่หนึ่งมีอาการแหงอัตตานุทิฏฐิ  ยี่สิบ ๑๙๒–๑๙๕ 
อัตตานุทิฏฐิมีวิภาค  ยี่สิบ ๑๖๔/๑๙๕/๓๐๐ 
อุปาทานขันธมีวิภาค  (โดยพิศดาร)  ยี่สิบ ๑๖๔/ฯลฯ 
 

๒๒ 
ปจจัยแหงเวทนา (โดยพิศดาร)  ยี่สิบสอง ๑๕๒ 
 

๒๓ 
ธรรมเปนที่เขาไปตั้งอาศัยของธรรม  ยี่สิบสาม ๖๑๖–๖๒๐ 
ปฏิจจฯที่ยิ่งกวาปฏิจจฯ  (ถอยหลังจากดับทุกขไปสูเหตุแหงทุกข)  มีปจจยาการ- 
 -ยี่สิบสาม๖๑๖–๖๒๐ 
ปจจยาการ(ของปฏิจจฯที่ยิ่งกวาปฏิจจฯ)ยี่สิบสาม ๖๑๖–๖๒๐ 
อาสวะสิ้นไปโดยรวดเดียวเมื่อรูเห็นสังขารสี่โดยอาการ  ยี่สิบสาม ๑๙๓–๑๙๙ 
 

๒๔ 
ธรรมเปนที่ตั้งแหงการกําหนด  (เพื่อใหรูซึ่งปุถุชัน-เสข-อเสข-ศาสดาภูมิ)- 
 -ยี่สิบสี่๔๑๑–๔๒๑ 
สิ่งเปนที่ตั้งแหงความรูสึก-ยึดถือ-สําคัญมั่นหมาย-เพลิดเพลิน(โดยสิ้นเชิง)- 
 -ยี่สิบสี่  ๔๑๑–๔๒๒ 
 

๒๖ 
ทิฏฐิผิด(ขยายความตออกไปจากทิฏฐิสิบแปด) มีชนิด  ยี่สิบหก ๗๐๔ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๓๘ 

๒๗ 
อกุศลธรรม  (เนื่องดวยเหตุที่ตองมีการเกิดแหงตถาคต)  เกาหมวดหมวดลงสาม- 
 -ยี่สิบเจ็ด  ๓๑๗–๓๒๒ 
 

๓๐ 
ธรรมเปนที่ตั้งแหงการเห็นอนิจจัง  (หกหมวด,หมวดละหา)  สามสิบ ๒๙๑ 
ธรรมเปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนาย  (อีกนัยหนึ่ง)  หกหมวด,  หมวดละหา  สามสิบ 
 ๓๔๖–๓๔๘ 
ธรรมมีนิมิตเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ(หกหมวด,หมวดละหา) สามสิบ ๒๙๐ 
 

๓๖ 
คํากลาวที่เขาถึงฐานะแหงเหตุผล(กลาวอนัตตาของอายตนะและสหคตธรรม)- 
 -สามสิบหก๔๙๑ 
คํากลาวที่ไมเขาถึงฐานะแหงเหตุผล  (กลาวอัตตาของอายตนะและสหคตธรรม)- 
 -สามสิบหก  ๔๙๐–๔๙๑ 
คําอนุโมทนา  ในการแสดงปฏิจจสมุปปนนธรรมสิบสอง,  อยางละสามๆ,สามสิบหก 
 ๕๒๐ 
ตัณหาวิจริต (ประมวลโดยขันธที่จับยึด)  สามสิบหก  ๑๐๕ 
วัตถุ(สิ่งเปนที่ตั้ง)  แหงความสําคัญผิดวาอัตตา(หกหมวด,หมวดละหก)- 
 -สามสิบหก๔๙๑ 
วัตถุ (สิ่งเปนที่ตั้ง)  แหงความเห็นถูกตองวาอนัตตา  (หกหมวด,หมวดละหก)- 
 -สามสิบหก๔๙๒ 
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ลําดับหมวดธรรม          ๙๓๙

๔๑ 
ปจจัยแหงเวทนา  (โดยพิศดาร)  สี่สิบเอ็ด ๑๕๔ 
 

๔๔ 
ญาณวัตถุ (เกี่ยวกับปฏิจจฯ  สิบเอ็ดหมวด,  หมวดละสี่) สี่สิบสี่ ๓๕๐ 
ทิฏฐิบัญญัติปรารภอปรันตขันธรวม  ๕  กลุม,มีจําพวก  สี่สิบสี่ ๗๒๘ 
ทิฏฐิ๖๒  หมวดที่  ๒  มีหมวดยอย  ๕ หมวด,รวมเปนทิฏฐิ  สี่สิบสี่ ๗๕๐–๗๖๖ 
อปรันตกัปปกวาทผูมีอปรันตนุทิฏฐิมีประการ สี่สิบสี่ ๗๕๐–๗๖๖ 
 

๕๔ 
อารมณ (แหงนานัตตะเกาหมวด,หมวดละหก)  หาสิบสี่ ๕๘๖–๕๘๗ 
 

๕๙ 
แดนเกิดดับแหงทุกขโรคชรามรณะจําแนกโดยขอธรรมเรียงอยาง หาสิบเกา๒๒๐–๒๒๖ 
 

๖๐ 
ตัณหามีแดนเกิดแดนตั้งอยูสิบหมวด(หมวดละหก)  หกสิบ ๓๐๘ 
ทุกขสมุทัย (ตัณหา)  อาศัยเปนไปในปยรูปสาตรูป หกสิบ ๓๐๘ 
ปยรูปสาตรูป  (ที่เกิดที่ตั้งอยูแหงตัณหา) สิบหมวด (หมวดละหก) หกสิบ ๓๐๘ 
สิ่งที่ภาวะเปนที่รักเปนที่ยินดี  (ปยรูปสาตรูป) สิบหมวด  (หมวดละหก) หกสิบ ๓๐๘ 
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                                                                 ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ ๙๔๐ 

๖๒ 
การชนะสงครามอันสูงสุด  (อนุตตรสังคามวิชัย)  คือการทําลายขายแหงทิฏฐิ  หกสิบสอง 
 ๗๓๑ 
ความรูสึกผิดๆของผูไมรูปฏิจจฯมีผลออกมาเปนทิฏฐิ  หกสิบสอง ๗๒๓–๗๒๖ 
ความหวาดเสยีวสั่นคลอนแหงจิตดวยตัณหาคือบอเกิดแหงทิฏฐิ  หกสบิสอง ๗๒๓–๗๒๖ 
ทิฏฐิ  (แตละอยาง)  เปนเพียงผลแหงความหวาดเสียวสั่นคลอนแหงใจของผูมีตัณหา- 
 -หกสิบสอง๗๒๓–๗๒๖ 
ผลแหงความไมมีสัมมาทิฏฐิในปฏิจจฯ  ก็คืมิจฉาทิฏฐิ  หกสิบสอง   ๗๓๒ 
ผัสสะคือปจจัยแหงเวทนาอันใหเกิดทิฏฐิเฉพาะอยางตน  หกสิบสอง๗๑๙–๗๒๒ 
วัตถุ(ที่ทําสมณพราหมณใหตกอยูในขายแหงทิฏฐิ) หกสิบสอง ๗๒๒/๗๒๖/๗๓๐/๗๖๗ 
ฐานะ (การไมมีผัสสะแลวจะมีเวทนาอันใหเกิดทิฏฐิเฉพาะอยาง) หกสิบสอง 
 ๗๑๙–๗๒๒ 
 

๗๗ 
ญาณวัตถุ  (เกี่ยวกับปฏิจจฯสิบเอ็ดหมวด,หมวดละเจ็ด) เจ็ดสิบเจ็ด ๓๕๗ 
 

๑๐๘ 
ตัณหาวิจริต(ประมวลโดยกาลและขันธ)  หนึ่งรอยแปด ๑๐๕ 
สักกายะ(มีนัยสามเปนไปในวัตถุที่ตั้งหกหมวด,หมวดละหก)  หนึ่งรอยแปด ๔๙๑ 
 

๒๒๐๐ 
อันตคาหิกทิฏฐิสิบมีทางที่จะขยายออกไปไดโดยนัย  สองพันสองรอย ๗๑๗ 
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ลําดับหมวดธรรม          ๙๔๑

หมวดคํานวณไมได 
การบรรลุคุณวิเศษ  (ระหวางลัทธิ)  ที่ตางกันถึงขนาดยิ่งกวา  หนึ่งตอแสน ๕๔๓ 
พอสักวาบรรลุโสดาบัน, ทุกเหลืออยูไมถึง  หนึ่งในแสน ๔๓๕/ฯลฯ 
อุปมาแหงคุณวิเศษ (ระหวางลัทธิ)  ที่ตางกันถึงขนาดยิ่งกวา  หนึ่งตอแสน ๕๔๒ 
 

--------------------------------- 
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