
                                                                     คํานํา 
        กรมการศาสนา มีเจตนารมณท่ีจะสนบัสนุนการศึกษาและการปฏิบัติในทางพระพุทธ 
ศาสนาระดับสูง โดยใหพื้นฐานความรูทางสภาวธรรม และอํานวยความสะดวกแกผูศึกษาทั่วไป 
จึงไดจดัทําหนงัสือประเภทคูมือสภาวธรรมพ้ืนฐาน ตอน ๗ ตอจากตอน ๖ เผยแพรตามโครง 
การผลิตหนังสือหลักธรรมขององคการศาสนาตางๆ โดยมอบให นายพิทูร มลิวัลย ป.ธ.๙, 
น.บ. เปนผูเรียบเรียง 
        กรมการศาสนาหวังวา หนังสือคูมือสภาวธรรมพ้ืนฐานนี้ จกัอํานวยความสะดวก 
และเปนประโยชนแกการศึกษาสภาวธรรม หรือปรมัตถธรรมไดเปนอยางดี และขอขอบคุณ 
ผูเรียบเรียงหนงัสือนี้ไว ณ ท่ีนี้ดวย. 
                                                                                (นายมงคล  ศรีไพรวรรณ) 
                                                                                    อธิบดีกรมการศาสนา  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 1 
                                                                        ๑ 
                                                สภาวธรรมพ้ืนฐาน ตอน ๗ 
                                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
                                                          ความเบื้องตน 
        คําสอนในพระพุทธศาสนา ช้ันเดิมเรียกวา พระธรรมวินัย ดังท่ีพระพุทธองคตรัส 
ไววา "ดูกรอานนท ธรรมและวินยัอันใด ท่ีเราตถาคนไดแสดงไวแลว ไดบัญญัติไวแลว 
ธรรมวินัยนั้น จักเปนศาสดาของเธอท้ังหลาย เม่ือเราตถาคตลวงลับไปแลว" 
        เม่ือวาโดยปฎก ธรรม กไ็ดแกคําสอนท่ีปรากฏอยูในพระสุตตันตปฎกและพระอภ-ิ 
ธรรมปฎก สวนวินยั นัน้ไดแกคําสอนท่ีปรากฏอยูในพระวินัยปฎก การศึกษาธรรม จึงจําตอง 
ศึกษาจากพระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรมปฎก ทานผูรูสวนมากเห็นกันวา การเรียนธรรมน้ัน 
ควรเร่ิมตนดวยการเรียนพระอภิธรรมกอน เม่ือมีความรูทางพระอภิธรรมดีแลว จึงจะสามารถ 
เขาใจความหมายท่ีแทจริงตามธรรมเทศนาในพระสูตร และสามารถพิจารณาเหน็สาระท่ีแทจริง 
ในพระสูตรไดแจมแจง 
        การศึกษาอภิธรรมนั้น หากเร่ิมศึกษาจากพระอภิธรรมปฎกเลยทีเดียว ก็เปนการกาว 
กระโดดเกินไป อาจเกิดความทอแทและทอถอยได เพราะอภิธรรมนั้นมีความลึกซ้ึงมาก ทาง 
ท่ีดีนั้นเบ้ืองตน ควรปูพื้นฐานความรู โดยศึกษาสภาวธรรมจากหนังสือประเภทคูมือกอน เพื่อ 
จะไดรูประมวลหัวขอสภาวธรรมและเขาใจศัพทเฉพาะตางๆ ไดถูกตอง จะไดไมเกดิความยุง 
ยากและสับสน 
  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 2 
                                                                        ๒ 
        การศึกษาจากหนังสือประเภทคูมือ ก็ควรศึกษาตามลําดับเลมและลําดับเร่ืองการศึก- 
ษาจึงจะไดผล หากศึกษาจากหนังสือ สภาวธรรมพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนหนังสือประเภทคูมือ ก็ 
ตองเร่ิมศึกษาจากสภาวธรรมพ้ืนฐานตอน ๑ กอน แลวศึกษาในตอน ๒ และตอนตอๆ ไปตาม 
ลําดับ (ซ่ึงมี ๙ ตอน) สําหรับสภาวธรรมพื้นฐานตอนท่ี ๗ นี้ ไดเก็บความและขยายความ 
จากอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๘ และคัมภีรอ่ืนๆ ซ่ึงวาดวยเร่ือง 
        ปจจยาการ อันเปนหลักธรรมวาดวยกฎเกณฑการกําเนิดแหงชีวติ หรือกฎเกณฑ 
แหงเหตุผลทางสภาวธรรม 
        ปจจยาการน้ัน ไดแกสภาวะท่ีเปนปจจยัธรรมและสภาวะท่ีเปน ปจจยุปปนนธรรม 
กลาวคือส่ิงท่ีเปนปจจยัเปน อุปการะ เกื้อกลู อุดหนุน จนุเจือ ชวยเหลือใหปจจยุปปนนธรรม 
เกิดข้ึน เรียกวา ปจจัยธรรม สวนส่ิงท่ีเกิดข้ึน ปรากฏข้ึนเพราะอาศัยปจจัยธรรมนั้น เรียก 
วา ปจจยุปปนนธรรม หรือกลาวอีกนยัหนึง่วา ปจจยัธรรม ไดแกสภาวธรรมท่ีเปนตัวเหตุ 
คือ สภาวธรรมท้ังปวง ท้ังท่ีเปนสังขตธรรม อสังขตธรรมและบัญญัติธรรม สวนปจจ- 
ยุปปนนธรรม ไดแกสภาวธรรมท่ีเปนผล คือสภาวธรรมท่ีเกิดข้ึน ปรากฏข้ึนดวยอํานาจแหง 
ปจจัยธรรมนัน้ อันไดแกสังขตธรรมท้ังปวง คือ จิต เจตสิก และรูป ซ่ึงเปนธรรมท่ีมีปจจัย 
ปรุงแตงข้ึนและเปนไปตามปจจัย 
        ปจจยาการน้ัน พระพุทธองคทรงแสดงไวเปน ๒ นยัคือ ปฏิจจสมุปบาทนัย และ 
ปฏฐานนัย ซ่ึงมีขอท่ีควรศึกษาตามลําดับดงัตอไปนี้  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 3 
                                                                        ๓ 
                                                                    บทท่ี ๑ 
                                                                ปจจยาการ 
                                                        ปฏิจจสมุปปาทนัย 
        ปจจยาการตามปฏิจจสมุปปาทนัย คือปจจยาการตามหลักปฏิจจสมุปบาท หรือตามหลัก 
อิทัปปจจยตานั้น มีขอท่ีควรศึกษาตามแนวพระสูตรและพระอภิธรรมดังตอไปนี ้
        ตามแนวพระสูตร 
        การศึกษาพระพุทธศาสนาน้ัน เราควรทําความเขาใจเปนเบ้ืองตนไวกอนวาพระพุทธ- 
ศาสนาเปนศาสนาท่ีสอนใหรูจักเหตุผลแหงชีวิต ซ่ึงเปนสวนวัฏฏะคือสวนท่ีเวยีนวายตายเกิดอยู 
ในสงสาร และเหตุผลสวนววิัฏฏะ คือสวนท่ีอยูเหนือความเวียนวายตายเกิดนัน้ อันไดแกพระ- 
นิพพาน ฉะนัน้ ส่ิงสําคัญท่ีสุดเราจะตองศึกษาใหเขาใจใหถูกตองก็คือ ชีวิต ถาไมเขาใจชีวิต 
ก็ช่ือวายังไมรูจักพระพุทธศาสนา 
        ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ปรมัตถธรรม) สอนวา ชีวิตประกอบข้ึนจาก 
สวนสําคัญ ๕ สวน อันเรียกวา ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
๑ 

  
หรือวาโดยยอ มีสองสวน คือ รูปธรรม และนามธรรม หรือรูปขันธ และนามขันธ รูป- 
ธรรมนามธรรม หรือขันธ ๕ นี้ เปนส่ิงท่ีเกดิดับ อยูทุกขณะ 
๒ 

 จึงเปนอนจิจัง คือเปนของ 
ไมเท่ียง ไมยั่งยืน เม่ือเปนอนิจจัง กเ็ปนทุกขัง คือเปนส่ิงท่ีไมคงทน เปนของวางเปลา เม่ือ 
เปนทุกขัง ก็ตองเปนอนัตตา คือ เปนส่ิงท่ีปราศจากอัตตา คือปราศจากตัวตน โดยเหตุนี้ 
ตามหลักปฏิจจสมุปบาท พระพุทธองคจึงตรัสวา ชีวิตนี้คือกองทุกข แมตามหลักอริยสัจธรรม 
๑. ส. ขนฺธ. ๑๗/๒๘    ๒.  ส. นิทาน. ๑๖/๒ 
  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 4 
                                                                        ๔ 
พระพุทธองคก็ตรัสวา วาโดยยออุปทานขันธ ๕ เปนทุกข 
๑ 

 ฉะนั้น ชีวิตนีจ้ึงไดแกความ- 
ทุกข ไมใชอะไรท่ีไหนเลย แมบางคราวเราจะมีความสบายกายสบายใจอันนับวาเปนความสุข 
แตก็เปนความสุขในกองทุกข คือเปนเพียงสุขเวทนาเทานั้น ซ่ึงวาโดยสภาพอันแทจริงแลว ก ็
คือทุกขนั้นเองเพราะเวทนาเปนอนิจจัง จึงเปนทุกขัง และเปนอนัตตา 
๒ 

  ดวยเหตนุี้เอง ทาน 
วชิราเถรีจึงกลาวคําสุภาษิต ใหความหมายของชีวิตไวอยางนาสนใจวา ทุกขเทานั้นแหละเกดิ 
ข้ึน ทุกขเทานัน้ต้ังอยูและดบัไป นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด นอกจากทุกขไมมีอะไรดับ 
๓ 

  
        วาตามหลักปฏิจจสมุปบาท ชีวิตเปนมา เปนอยูและเปนไปตามกฎแหงเหตุผล ไมมี 
ใครสราง หรือกําหนดข้ึนใหเปนอยูและเปนไป แตเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน เปนอยูและเปนไปโดยความ 
สัมพันธกันเปนลูกโซแหงเหตุและผล เพราะชีวิตนั้น ประกอบดวยส่ิงท่ีเปนเหตุและเปนผลเกี่ยว 
เนื่องกันอยูตลอดเวลา เม่ือเหตุมี ผลก็มี เม่ือผลมี เหตุก็มี และเม่ือเหตุมี ผลก็มี...รวมความวา 
เม่ือส่ิงหนึ่งมีกเ็ปนเหตุใหอีกส่ิงหนึ่งมี ชีวิตจึงดําเนนิไปโดยการอาศยักนัและกนัเกดิข้ึนแหงเหตุ 
และผล ขอใหศึกษาเร่ืองนี้จากพระพุทธดํารัสตอบทานเอเจลกัสสปะ 
๔ 

  ดังตอไปนี ้
        คร้ังหนึ่ง ทานอเจลกัสสปะทูถามพระองควา ทานพระโคดม! ทุกข (ชีวิต) นี ้
ตัวเองสรางข้ึนมาหรือ ? พระพุทธองคตรัสตอบวา กัสสปะ ! เธออยาวาอยางนั้นเลย ถาอยางนั้น 
ทุกขนั้นคนอ่ืนสรางมาหรือ ? กัสสปะ ! เธออยาวาอยางนั้นเลย ถาเชนนั้น ทุกขนัน้ ท้ังตัวเอง 
และคนอ่ืนสรางมาหรือ ? กสัสปะ ! เธออยาวาอยางนั้นเลย เม่ือตัวเองก็ไมไดสราง คนอ่ืนก ็
ไมไดสรางแลว ทุกขกเ็กิดข้ึนลอยๆ อยางนั้นหรือ ? กัสสปะ ! เธออยาวาอยางนัน้ เม่ือพระพุทธ- 
องคตรัสตอบอยางนี้ ทานอเจลกัสสปะก็ยงัไมเขาใจ จึงทูลซักถามตอไปวา ทานพระโคดม! ถา 
อยางนั้น ความทุกขก็ไมมีละซิ ? กัสสปะ ! ทุกขจะไมมีหามิได ทุกขนัน้มีอยู ทานพระโคดม! 



ถาทุกขมีอยู พระองคก็ไมทรงรูจักทุกข ไมทรงเห็นทุกขละซิ ? กัสสปะ ! เรารูจักทุกขดวย 
และเหน็ทุกขดวย เม่ือทานอเจลกัสสปะไดฟงพระพุทธดาํรัสเชนนั้นกย็ิง่ไมเขาใจ จึงทูลซักถาม 
ตอไปวา ทานพระโคดม ! ขอไดโปรดบอกขาพระองค แสดงใหขาพระองคทราบดวยวา ทุกข 
(ชีวิต) นั้นเปนอยางไร ? พระพุทธองคจึงทรงช้ีแจงแกทานอเจลกัสสปะวา กัสสปะ ! เม่ือยึด 
ถือต้ังแตแรกวาผูสรางกับผูเสวย (ทุกข) เปนคนเดยีวกัน จึงมีลัทธิท่ีถือวา ทุกขนัน้ตัวเองสราง 
๑.  ม. มูล. ๑๒/๑๑๗     ๒.  ส. นิทาน. ๑๖/๖๓ 
๓.  ส. นิาน. ๑๖/๑๑๕     ๔.  ส. สคาถ. ๑๕/๑๙๙ 
  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 5 
                                                                        ๕ 
ข้ึน เม่ือถืออยางนี้ก็เปนสัสสตทิฏฐิ (คือเหน็วาตนและโลกเท่ียง) เม่ือยดึถือต้ังแตแรกวาผูสราง 
กับผูเสวยเปนคนละคน จึงมีลัทธิท่ีถือวาทุกขนั้นคนอ่ืนสรางข้ึน เม่ือถืออยางนี้ก็เปนอุจเฉททิฏฐิ 
(คือเห็นวาตนและโลกสูญ) กัสสปะ ! เราตถาคตแสดงธรรมเปนกลางๆ ไมของแวะกับลัทธิ 
สุดโตงท้ังสองนั้นคือ เราตถาคตแสดงวา เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร เพราะสังขาร 
เปนปจจยัจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยัจงึมีสฬาย- 
ตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปน 
ปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจงึมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยัจึงมีภพ เพราะ 
ภพเปนปจจยัจงึมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรามรณะ...กองทุกข (ชีวิต) ท้ังมวลนีย้อมเกิด 
ข้ึนโดยการอาศัยกันและกนัดังกลาวนี ้
๑ 

 จากพระพุทธพจนนี้ จึงเหน็ไดวา ชีวิตนี้คือกองทุกข 
ซ่ึงเกิดข้ึน เปนอยู และเปนไปตามกฎแหงเหตุผล หรือตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
๑.  ส. นิทาน.  ๑๖/๒๓-๒๕  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 6 
                                                                        ๖ 
                                                ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร ? 
        โดยรูปศัพท ปฏิจจสมุปบาท แปลวา ภาวะท่ีอาศัยกนัเกิดข้ึน สภาพท่ีอาศัยปจจยั 
เกิดข้ึน สภาวะท่ีกองทุกขเกดิข้ึนเพราะอาศัยปจจยัตอเนื่องกันมา ซ่ึงเปนระบบการกําเนิดแหง 
ชีวิต หรือกฎเกณฑแหงชีวิต ตามหลักนี้พระพุทธศาสนาสอนวา ชีวิตทุกชีวิตมีสวนท่ีเปนเหตุ 
เปนผลอาศัยกนัเกิดข้ึน เนื่องกันไปไมขาดสาย เม่ือส่ิงหนึ่งเกิดข้ึน ก็เปนเหตุใหอีกส่ิงหนึ่งเกดิ 
ข้ึนสืบตอกันไปเปนลูกโซ ไมรูจักจบจกัส้ิน ไมรูจักเบ้ืองตนเบ้ืองปลาย ดังท่ีพระพุทธองคตรัส 
สอนภิกษุสงฆวา ภกิษุท้ังหลาย สงสาร คือการเวยีนวายตายเกิดแหงชีวตินี้ ไมรูจกัเบ้ืองตน 
เบ้ืองปลาย 
๑ 

   
        วาตามหลักปฏิจจสมุปบาท องคประกอบแหงชีวิตซ่ึงเรียกวาองคแหงภวจักร หรือ 
องคแหงปฏิจจสมุปบาทแบงเปน ๑๒ องค คือ : 
        (๑)  อวิชชา :                 ความไมรูจักความจริง 
        (๒)  สังขาร :                 ความปรุงแตง 
        (๓)  วิญญาณ :              ปฏิสนธิวิญญาณ 
        (๔)  นามรูป :                นามขันธ ๓ รูปขันธ ๑ 
        (๕)  สฬายตนะ :          อายตนะภายใน ๖ 
        (๖)  ผัสสะ :                 ความสัมผัสอารมณ 
        (๗)  เวทนา :                 ความเสวยอารมณ 
        (๘)  ตณัหา :                 ความอยากได 
        (๙)  อุปาทาน :             ความยึดม่ันถือม่ัน 
๑.  ส. นิทาน ๑๖/๒๑๒ 
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        (๑๐)  ภพ :                 กรรมภพและอุปปตติภพ 
        (๑๑)  ชาติ :               ความเกดิ 
        (๑๒)  ชรามรณะ :    ความแกและความตาย 
        ท้ัง ๑๒ องคนี้เปนสวนประกอบของชีวิต ทุกๆ องคอาศัยกันเกิดข้ึน เชน เพราะ 
อวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยัจึงมีวิญญาณ ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจัยจึงมี 
ชรามรณะ...นี้เปนปฏิจจสมุปบาท ๑ วง หรือชีวิตหมุนไป ไหลไป ๑ รอบ ถาตัดอวิชชาและ 
ตัณหายังไมขาด ชีวิตกจ็ะดําเนินตอไป และเม่ือชีวิตดําเนนิไปถึงจุดมรณะ หรือจุดจุต ิ(ตาย) 
แลวก็จะตองปฏิสนธิ (เกิด) ตอไปอีก 
        อะไรทําใหปฏิสนธิ ? เร่ืองปฏิสนธินี้เปนเร่ืองตอเนือ่งกันระหวางอดีต กับปจจุบัน 
และปจจุบันกบัอนาคต ชีวิตปจจุบันเปนผลเกิดจากเหตุในอดีต กลาวคือ อวิชชา สังขาร อัน 
เปนอดีตเหตุ กอใหเกิดผลในปจจุบัน คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
ผลในปจจุบันก็กอใหเกดิเหตุปจจุบัน กลาวคือ ตัณหา อุปาทาน ภพ และปจจุบันเหตุนี้ 
ก็กอใหเกดิผลในอนาคต คือ ชาติ ชรา มรณะ แตอนาคตนัน้เปนเร่ืองท่ียงัมาไมถึง และไมรู 
จักมาถึง เพราะเม่ือจุดท่ีเราสมมติวาเปนอนาคตมาถึงเม่ือไร มันก็กลายเปนปจจุบันไปทันที 
เชน วันน้ีเปนวันท่ี ๓ พรุงนีก้็เปนวันท่ี ๔ แตพอไปถึงวนัท่ี ๔ แลววนัท่ี ๔ นั้นก็กลาย 
เปนปจจุบัน คือเปนวันนี้เสียแลว วนัพรุงนีก้็ตองเล่ือนไปเปนวันท่ี ๕ และตอๆ ไปก็เชนเดียวกนั 
ฉะนั้น อนาคต จึงแปลวา "กาลที่ไมรูจักมาถึง" ชีวิตเราก็ดําเนินไปไมถึงตามหลักปฏิจจสมุป- 
บาท จึงนาสงสัยวา เม่ือ ชาติ ชรา มรณะ เปนผลในอนาคต ชีวิตก็คงไปไมถึง เพราะ 
เปนเร่ืองอนาคต จึงควรเขาใจวา ท่ีไปไมถึงหรือมาไมถึงนั้น เพราะความเปล่ียนแปลงของกาล 
เวลา เม่ือจุดท่ีเราสมมติวาเปนผลในอนาคต คือ ชาติ ชรา มรณะ นัน้มาถึง หรือชีวิตไปถึง 
จุดนั้นเม่ือไร จุดท่ีวานั้นกก็ลายเปนปจจุบัน คือ เปน วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 
เวทนา ทันที เพราะฉะน้ันคําวา ชาติ ชรา มรณะ จึงหมายถึง วญิญาณ นามรูป สฬายตนะ 
ผัสสะ เวทนา ท่ีเกิดขึ้นแลวแกและตายไปนัน้เอง ดวยเหตุนี้เม่ือพูดถึงเร่ืองปฏิสนธิ เราจึงควร 
เพงเฉพาะระยะตอเนื่องกนัระหวางอดีตปจจุบัน เม่ือเขาใจเร่ืองนี้แลว กเ็ปนอันเขาใจเร่ือง  
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หัวตอระหวางปจจุบันกับอนาคต เพราะปจจุบันจะตองกลายเปนอดีต อนาคตก็ตองกลายมาเปน 
ปจจุบัน 
        เหตุในอดีต ท่ีทําใหเกดิผลในปจจุบัน คือทําใหชีวติปฏิสนธินั้น ไดแก อวิชชา 
สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ เม่ือตัดเหตุท้ัง ๕ นี้ไมขาด ชีวิตจึงปฏิสนธิ เพราะอวิชชาเปน 
ปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยัจงึมีวิญญาณ (ปฏิสนธิ) ฯลฯ เพราะภพ (กรรม) 
เปนปจจยัจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรา มรณะ...ชีวิตทุกชีวิตยอมหมุนอยูอยางนี้จนนับ 
ภพนับชาติไมถวน จนกวาจะถึงจุดอวสาน หรือพระนิพพาน เพื่อมองเห็นความหมุนเวียนของ 
ชีวิตดังกลาวนี ้จึงควรศึกษาองคแหงปฏิจจสมุปบาทใหเขาใจ ซ่ึงในท่ีนีจ้ะไดแนะไวพอเปนแนว 
ทางแหงการศึกษาดังตอไปนี้ 
        (๑)  อวิชชาคืออะไร ? อวิชชา แปลวา ความไมรูอันตรงกันขามกับวิชชา ซ่ึง 
แปลวาความรู ไมรูอะไรจะเปนอวิชชา ? ไมรูอริยสัจ ๔ คือ (๑) ทุกฺเข อฺตาณ ไม 
รูทุกข (ชีวิต) (๒) ทุกฺขสมุทเย  อฺตาณ ไมรูสมุทัย คือ เหตุใหเกิดทุกข (๓) ทุกฺข- 
สมุทเย  อฺตาณ ไมรูจักท่ีดบัทุกข คือ พระนิพพาน (๔) ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย- 
 อฺตาณ ไมรูจักขอปฏิบัติท่ีจะใหถึงท่ีดับทุกข ความไมรูอยางนี้ จัดเปนอวิชชา 
๑ 

 อวิชชานีว้า 
โดยองคธรรม ไดแก โมหเจตสิก ซ่ึงมีความไมรูอริยสัจ ๔ เปนลักษณะ มีหนาท่ีทําให 
หลง มีการปดบังปญญาจักษเุปนผล มีอาสวะเปนเหตุใหเกิด 
๒ 

 อวิชชานี้เองเปนปจจยัใหมี 
สังขาร 
        (๒)  สังขารคืออะไร ? สังขารแปลวา ความปรุงแตง ปรุงแตงอะไรจึงเปนสังขาร 
ปรุงแตง ๓ อยางคือ (๑) กายสงฺขาโร ความปรุงแตงทางกาย (๒) วจีสงฺขาโร ความ 
ปรุงแตงทางวาจา (๓) จิตตฺสงฺขาโร ความปรุงแตงทางใจ ความปรุงแตง ๓ อยางนี้เรียกวา 
สังขาร 
๓ 

 อีกอยางหนึ่ง สังขารหมายถึงความปรุงแตง ๓ อยางคือ (๑) ปุตฺตาภิสงฺขาโร 



ความปรุงแตงคือบุญ ไดแกกามาวจรกุสลและรูปาวจรกศุล (๒) อปฺุตาภิสงฺขาโร ความ- 
ปรุงแตงคือบาป (๓) อเนฺขาภิสงฺขาโร ความปรุงแตงคืออเนญชา ไดแกอรูปาวจรกุศล 
๓ 

๑.  ส นิทาน ๑๖/๕ 
๒.  วิสทฺธิ ๓/๑๒๒, สมฺโมห. -/๑๑๖     ๓.  ส. นิทาน. ๑๖/๔ 
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ท้ัง ๒ นัยนี้โดยความเปนอันเดียวกัน เพราะสังขารตามนัยแรกหมายถึงการกระทําทางกายทวาร 
วจีทวารและมโนทวาร ซ่ึงการกระทําท้ัง ๓ อยางนี้กจ็ะตองเปนบุญบางเปนบาปบาง เปน 
อเนญชาบาง อยางใดอยางหน่ึงเสมอ และการกระทําท่ีเปนบุญ เปนบาป หรืออเนญชา ซ่ึง 
เปนสังขารตามนัยท่ีสองนั้น ก็คือการกระทําทางกาย วาจา ใจ นัน้เอง๑  กลาวคือกายสังขาร 
และวจีสังขาร เปนไดท้ังบุญท้ังบาป แตไมเปนอเนญชา สวนจิตสังขารเปนไดท้ังบุญท้ังบาป 
และอเนญชา๒  
        สังขารนี้วาโดยองคธรรมไดแก เจตนาเจตสิก คือ ปุญญาภิสังขารนั้น ไดแก 
กุศลเจตนาฝายกามาวจรและรูปาวจร อปุญญาภิสังขาร ไดแกอกุศลเจตนา คือเจตนาท่ีประกอบ 
ในอกุศลจิต อเนญชาภิสังขาร ไดแกกุศลเจตนาฝายอรูปาวจร ฉะนั้น สังขารจึงมีการปรุงแตง 
กาย วาจา ใจ เปนลักษณะมีหนาท่ีขวนขวายเพ่ือใหนามรูปปฏิสนธิ มีการแสดงออกทาง 
  ขอวาอวชิชาเปนปจจยัใหเกดิสังขารนั้น 
หมายความวา อวิชชาเปนปจจัยใหทําบุญทําบาป เชน คนทําบุญโดยปรารถนาภพท้ัง ๓ คือ 
กามภพ รูปภพ อรูปภพ ก็เพราะมีอวิชชาไมรูวาภพท้ังสามนั้นเปนทุกข จงึทําบุญและปรารถนา 
ผลบุญในภพทั้ง ๓ นั้น หรือกลาวอีกนยัหนึ่งวา เพราะมีอวิชชาจึงทําบุญเพื่อกําจัดอวิชชา อวิชชา 
จึงเปนปจจัยใหทําบุญทํานองเดียวกับคนรายเปนเหตุใหมีตํารวจ ถาไมมีคนรายตํารวจก็ไมมี 
เพราะไมจําเปน และท่ีคนเราทําบาป ก็เพราะไมรู หรือรูผิด รูไมจริง จงึไมเช่ือวาบาปมีจริง 
ผลบาปก็มีจริง เปนเหตุใหเกดิทุกขจริง จึงลงมือทําบาป สังขารดังกลาวมานี้เองเปนปจจัยใหเกิด 
วิญญาณ 
        (๓)  วิญญาณคืออะไร ? วิญญาณ แปลวา ธาตุรู รูอยางไรจึงเปนวญิญาณ ? รู 
๖ อยางคือ (๑) จกฺขุวิฺตาณ ความรูทางตา (๒) โสตุวิฺตาณ ความรูทางหู (๓) ฆาน- 
วิฺตาณ ความรูทางจมูก (๔) ชิวฺหาวิฺตาณ ความรูทางล้ิน (๕) กายวิฺตาณ  ความ 
รูทางกาย (๖) มโนวิฺตาณ ความรุทางใจ ความรู ๖ อยางนี้ เรียกวาวิญญาณ๔  วิญญาณน้ี 
วาโดยองคธรรมไดแก วิญญาณขันธ ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ (และปวัตติวิญญาณ) 
และวิญญาณน้ัน มีการรูอารมณเปนลักษณะ มีหนาท่ีไปถึงกอนหรือเปนประธานแหงเจตสิก 
๑.  สมฺโมห.-๑๘๘     ๒.  ส.นิทาน.๑๖/๕     ๓.  วิสุทฺธิ. ๓/๑๘๘, สมฺโมห.-๑๗๖,     ๔.  ส. นิทาน ๑๖/๔  
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และกรรมชรูป มีการสืบตอระหวางภพเปนผล มีสังขารเปนเหตุใหเกิด 
๑ 

 ท่ีวาสังขารเปน 
ปจจัยใหมีวิญญาณนั้น หมายความวา สังขารคือบุญหรือบาปท่ีเราไดทําไวจะเปนชนกะผูใหกําเนิด 
ปฏิสนธิวิญญาณ ทานกลาววา เม่ือเวลาใกลจะตาย สังขารคือบุญหรือบาปท่ีเปนชนกะนั้นก็จะมา 
ปรากฏเปนอารมณ โดยเปนกรรมนิมิต หรือคตินิมิต มาปรากฏในมโนทวาร จุติจิตก็จะ 
เกิดข้ึน โดยมีภวังควิสัยนัน้เปนอารมณเชนเดียวกนั 
๒ 

  ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสไววา ภิกษ ุ
ท้ังหลาย บุคคลคิกําหนด เอาใจจดจอส่ิงใด ส่ิงนั้นก็จะเปนอารมณใหวญิญาณดํารงอยู เม่ือ 
อารมณมีอยู วญิญาณก็ยอมดาํรงอยู เม่ือวิญญาณน้ันดํารงมั่น งอกงามข้ึนแลว ก็ยอมมีการ 
เกิดข้ึนในภพใหมตอไป เม่ือมีการเกิดข้ึนในภพใหมตอไป คือเม่ือมีวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 
ผัสสะ เวทนาแลว กย็อมจะมีชาติ คือความเกิด ๑...ดวยเหตุนั้นตามหลักปฏิจจสมุปบาท จึงวา 
สังขารเปนปจจัยใหมีวิญญาณ และ วิญญาณ (วิปากวิญญาณและกรรมวญิญาณ) นี้เองเปน 
ปจจัยใหมีนามรูป 
        (๔)  นามรูปคืออะไร ? นาม ในท่ีนี้ ไดแกนามธรรม ๕ อยางคือ เวทนา 
สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ หรือไดแกนามขันธ ๓ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธและ 
สังขารขันธ (เจตนา ผัสสะ มนสิการ) รูป ไดแก รูปขันธ คือมหาภูตรูปและอุปาทายรูป 
นามและรูปนี้ เรียวานามรูป 
๓ 

  นาม มีการนอมไปสูอารมณเปนลักษณะ มีหนาท่ีประกอบ 
กับจิตและเจตสิกดวยกัน มีการแยกออกจากจิตไมไดเปนผล มีวิญญาณเปนเหตุใหเกิด 
รูป มีการแตกดับหรือสลายอยูเสมอเปนลักษณะ มีหนาท่ีกระจายไปจากจิต มีความเปน 
อัพยากตธรรมเปนผล มีวิญญาณเปนเหตุใหเกิด 
๔ 

 รูปในท่ีนี้หมายเอาเฉพาะกรรมชรูป (รูป 
เกิดแตกรรม) หรืออัชฌัตติกรูป คือรูปภายในสรรพสัตวท่ีมีมารวมกันกับปฏิสนธิวิญญาณ 



นามรูปในท่ีนีห้มายเอาปฏิสนธินามรูป คือนามรูปท่ีปฏิสนธิ ท่ีวาวิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป 
นั้น หมายความวาเพราะเม่ือมี วิญญาณ คือวิปากวิญญาณอันไดแกโลกยิวิปากจิต และกรรม- 
วิญญาณหรืออภิสังขารวิญญาณอันไดแกวญิญาณท่ีสหรคนดวยกรรมหรือสังขารเปนพืช นามรูป 
จึงมีได เปรียบเหมือนการหวานพืชลงในไรนาท่ีมีน้ํา พืชกย็อมจะงอกเปนลําตนข้ึน เม่ือกรรม 
อันเปรียบเหมือนไรนามีอยู เม่ือวิญญาณอันเปรียบเหมือนพืชและตัณหาอันเปรียบเหมือนน้ํามี 
อยู วิญญาณกย็อมจะต้ังม่ันเปนเหตุใหนามรูปเกิดข้ึน ดงัท่ีพระพุทธองคตรัสแกพระอานนทวา 
๑.  วิสุทฺธิ ๓/๓๘๘, สมฺโมห-/๑๗๖     ๒.  วิสุทฺธิ ๓/๑๕๑-๑๖๖ 
๓.  ส. นิทาน. ๑๖/๔,     ๔.  วิสุทฺธิ ๓/๑๒๒, สมฺโมห-๑๗๖  
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อานนท : เพราะเหตุนี้แลกรรมจึงเช่ือวาเปนไรนา วิญญาณจึงเช่ือวาเปนพชื ตัณหาจึงช่ือวา 
เปนน้ําหลอเล้ียง วิญญาณแหงสัตวโลกท้ังหลายท่ีมีอวิชชาเปนเคร่ืองขวางกั้น มีตณัหารึงรัดอยู 
จึงต้ังม่ัน เม่ือวญิญาณต้ังม่ันแลว การเกิดข้ึนในภพใหม (คือการปรากฏของนามรูป) ก็ยอมมี 
๑ 

  
ถาวิญญาณไมมี นามรูปก็มีไมได เพราะเหตุไร ? เพราะวาธรรมท้ังหลาย (นามรูปยอมเปน 
ไปตามวิญญาณ 
๒ 

  เชน เวทนา ความเสวยอารมณ สัญญา ความจําหมาย เจตนา ความคิดอาน 
ผัสสะ ความสัมผัสอารมณ มนสิการ ความเอาใจใสอารมณเหลานี้ ถาไมมีวิญญาณก็จะเกิดขึน้ 
ไมได คือถาไมมีจิตใจ เวทนา ความเสวยอารมณคือรูสึกเปนสุขเปนทุกขหรือรูสึกเฉยๆ ก็มี 
ไมได สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ ก็เชนเดียวกนั สวนกรรมชรูปนัน้ เรามองไม 
เห็น จึงควรทราบโดยอนุมาน เปรียบเทียบกับรูปท่ีมองเห็นได เชน เม่ือเวลาจิตผองใส หนา 
ตาก็ผองใส เวลาจิตเศราหมอง เชน เวลาเสียใจ หรือโกรธ หนาตาก็จะเศรา หรือบูดบ้ึงไป 
ตามจิต ท่ีหนาตาเปล่ียนไปตางๆ นั้น ดวยอํานาจติจ รูปรางหนาตาท่ีเปนไปอยางนี้ เรียกวา 
จิตตชรูป คือรูปท่ีเกิดจากจิตเปนรูปท่ีเรามองเห็นกนัได สวนกรรมชรูป คือรูปเกิดจากกรรม 
รูปท่ีกรรมลิขิตมาพรอมกับปฏิสนธิวิญญาณน้ันเรามองไมเห็น จึงควรทราบโดยอนมุานดังกลาว 
นี้ 
๓ 

  นามรูป นี้เองเปนปจจยัใหมีสฬายตนะ 
        (๕)  สฬายตนะคืออะไร ? สฬายตนะ แปลวาท่ีตอหรือส่ิงสําหรับตอ สฬายตนะ จึง 
หมายความวาท่ีตอ ๖ อยาง คือ (๑) จกฺขฺวายตน ท่ีตอคือตา (๒) โสตายตน ท่ีตอคือห ู
(๓) ฆานายตน ท่ีตอคือ จมูก (๔) ชิวฺหายตน ท่ีตอคือล้ิน (๕) กายายตน ท่ีตอคือ 
กาย (๖) มนายตน ท่ีตอคือใจ นี้เรียกวาสฬายตนะคือท่ีตอ ๖ อยาง 
๔ 

 หมายควาวาอายตนะ 
ภายในท้ัง ๖ นี ้ตอกับอายตนะภายนอก ๖ คือ ตาตอกับรูป (สี,แสง) หูตอกับเสียง จมูก 



ตอกับกล่ิน ล้ินตอกับรส กายตอกับส่ิงสัมผัส ใจตอกับธรรมารมณ อายตนะภายใน ๖ นี้ วา 
โดยองคธรรม ไดแก รูปขันธและนามขันธ คืออายตนะ ๕ ขางตนนั้น ไดแกปสาทรูป ๕ 
มนายตนะ ไดแกจิตหรือวิญญาณ อายตนะภายใน ๖ นี้ มีลักษณะตอกับรูปเปนตน มีหนาท่ี 
ใหเห็นรูปเปนอาทิ มีความเปนวัตถุ (ท่ีตั้ง) และทวาร (ท่ีผาน) ของวิญญาณธาตุเปนผล 
มีนามรูปเปนเหตุใหเกิด 
๕ 

  ท่ีวานามรูปเปนปจจยัใหมีสฬายตนะน้ัน หมายความวาเม่ือมีนามขันธ 
และรูปขันธ อายตนะ ๖ จึงจะมีได ถานามขันธและรูปขันธไมมี อายตนะก็มีไมได อายตนะ 
๖ นี้เองเปนปจจัยใหเกดิผัสสะ 
๑.  อ.ติก.๒๐/๒๘๗-๘,     ๒.  อภิ.๓๔/๓๖๘, 
๓.  วิสุทธิ ๓/๑๗๑,     ๔.  ส นิทาน. ๑๖/๔     ๕.  วิสุทฺธิ. ๓/๑๒๒.  สมฺโมห.-/๑๗๖  
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        (๖)  ผัสสะคืออะไร ? ผัสสะ แปลวาความสัมผัส คือความกระทบกัน ระหวาง 
อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกและวญิญาณ ไดแกความสัมผัส ๖ อยางคือ (๑) จกฺขุ- 
สมฺผสฺโส ความสัมผัสทางตา (๒) โสตสมฺผสฺโส ความสัมผัสทางหู (๓) ฆานสมฺผสฺโส  
ความสัมผัสทางจมูก (๓) ชิวหฺาสมฺผสฺโส ความสัมผัสทางล้ิน (๕) กายสมฺผสฺโส ความ 
สัมผัสทางกาย (๖) มโนสมฺผสฺโส ความสัมผัสทางใจ ความสัมผัส ๖ อยางนี้ เรียกวา 
สัมผัสสะ 
๑ 

  ผัสสะแตละอยาง จะตองมีธรรม ๓ อยางมาประจวบกนั เชนจกัษุสัมผัส จะตองมี 
ธรรม ๓ อยางมาประจวบกนั คือ (๑) จกัษปุระสาท (๒) รูป-สี, แสง (๓) จักษวุิญญาณ 
ถาเปนแตเพยีงจักษุประสาทกระทบกับรูปเฉยๆ ยังไมเกิดจักษวุิญญาณ ก็ยังไมเปนผัสสะ ผัสสะ 
อ่ืนๆ ก็ทํานองเดียวกันนี ้
๒ 

 ผัสสะนี้ วาโดยองคธรรม ไดแก ผัสสเจตสิก ซ่ึงมีการถูก 
ตองอารมณเปนลักษณะ มีหนาท่ีทําใหจิตกับอารมณกระทบกัน มีการประจวบกันของวัตถุ 
(จักษุเปนตน) อารมณ (รูปเปนตน) และวิญญาณ (จกัษวุิญญาณเปนตน) เปนผล มีอายตนะ 
๖ เปนเหตุใหเกิด 
๓ 

  ท่ีวาสฬายตนะเปนปจจัยใหมีผัสสะนั้น หมายความวา เพราะมีอายตนะ ๖ 
คือ มี ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ผัสสะจึงจะมีได ถาอายตนะเหลานี้ไมมี ผัสสะก็มีไมได ฉะนั้น 
จึงวาสฬายตนะเปนปจจัยใหมีผัสสะ และผัสสะนี้เองเปนปจจัยใหมีเวทนา 
         (๗)  เวทนาคืออะไร ? เวทนา แปลวาความเสวยอารมณ คือความรูสึกเปนสุขเปนทุกข 
หรือรูสึกเฉยๆ ในเม่ือไดอารมณ ไดแกเวทนา ๖ คือ (๑) จกฺขุสมฺผสฺสชาเวทนา ความ 
เสวยอารมณท่ีเกิดจากจักษุสัมผัส (๒) โสตสมฺผสฺสชาเวทนา ความเสวยอารมณท่ีเกิดจากโสต- 
สัมผัส (๓) ฆานสมฺผสฺสชาเวทนา ความเสวยอารมณท่ีเกิดจากฆานสัมผัส (๔) ชิวหฺา- 
สมฺผสฺสชาเวทนา ความเสวยอารมณท่ีเกิดจากชิวหาสัมผัส (๕) กายสมฺผสฺสชาเวทนา  
ความเสวยอารมณท่ีเกดิจากกายสัมผัส (๖) มโนสมฺผสฺสชาเวทนา ความเสวยอารมณท่ีเกิด 
จากมโนสัมผัส 



๔ 

  หรือไดแกเวทนา ๓ คือ สุขเวทนา ความรูสึกเปนสุข ๑ ทุกฺขเวทนา 
ความรูสึกเปนทุกข ๑ อทุกฺขมสุขเวทนา ความรูสึกไมเปนสุขเปนทุก คือรูสึกเฉยๆ (อุเบก 
ขา) ๑ เวทนา นี้วาโดยองคธรรม ไดแกเวทนาเจตสิก อันมีการเสวยอารมณเปนลักษณะมี 
หนาท่ีเสพรสแหงอารมณ มีสุขและทุกขเปนผล มีผัสสะเปนเหตุใหเกิด 
๖ 

  ท่ีวาผัสสะเปนปจจยั 
๑.  ส. นิทาน. ๑๖/๔,   ๒.  ส.นิทาน. ๑๖/๘๑-๘ม วิสุทธิ. ๓/๑๒๒ม สมฺโมห.-๑๗๖  ๓.  วิสุทธ. ๓/๑๑๗ 
๔.  ส. นิทาน. ๑๖/๔   ๕.  ส.นิทาน. ๑๖/๖๓,  ๖.  วิสุทธิ. ๓/๑๒๒, สมฺโมห.-/๑๗๖, 
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นั้นหมายความวา เม่ือมีผัสสะ คือมีการกระทบกันระหวางอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณ 
เวทนาจงึจะมีได ถาไมมีผัสสะ เวทนาก็มีไมได ฉะนั้น จึงวาผัสสะเปนปจจยัใหมีเวทนา และ 
เวทนานี้เองเปนปจจยัใหมีตณัหา 
        (๘)  ตณัหาคืออะไร ?  ตัณหา แปลวาความอยาก อันไดแกความอยากในอารมณ ๖ 
คือ (๑) รูปตณหฺา ความอยากไดอยากเหน็รูป (๒) สทฺทตณฺหา ความอยากฟงเสียง (๓) 
คนฺธตณฺหา ความอยากดมกลิ่น (๔) รสตณฺหา ความอยากล้ิมรส (๕) โผฏ�พฺพตณฺหา 
ความอยากสัมผัสกับส่ิงสัมผัส (๖) ธมฺมตณหฺา ความอยากไดธรรมารมณ ความอยาก ๖ 
อยางนี้ เรียกวา ตัณหา 
๑ 

  ตัณหา ๖ อยางนี้ เม่ือวาโดยอาการท่ีเปนไป แบงเปนอยางละ ๓ 
คือ (๑) กามตณฺหา ความอยากในกาม คืออารมณท่ีนาใคร นาติดใจ (๒) ภวตณฺหา 
ความอยากในอารมณท่ีนาใครโดยประกอบดวยภวทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิอันไดแกความอยากของคน 
ท่ีเปนสัสสตทิฏฐิ คือเห็นวาอารมณหรือตนและโลกเปนของเท่ียงเปนของยั่งยืนเสมอไป (๓) 
วิภวตณฺหา ความอยากในอารมณท่ีนาใครโดยประกอบดวยอุจเฉททิฏฐ ิคือเห็นวาอารมณหรือ 
ตนและโลกเปนของสูญ 
๒ 

 อีกอยางหนึ่ง กามตัณหานั้นไดแกความอยากในกามธาตุ หรือกามภพ, 
ภวตัณหา ไดแกความอยากในรูปธาตุและอรูปธาตุ หรือรูปภพและอรปูภพ, วิภวตัณหา ไดแก 
ความอยาก โดยปฏิเสธภพท้ัง ๓ นั้น อันไดแกความอยากท่ีประกอบดวยอุจเฉททิฏฐนิั้นเอง. 
ตัณหา ๓ อีกอยางหนึ่ง คือ กามตณฺหา ความอยากในกามธาตุ หรือกามภพ ๑ รูปตณฺหา 
ความอยากในรูปธาตุหรือรูปภพ ๑ อรูปตณฺหา ความอยากในอรูปธาตุ หรืออรูปภพ ๑ ตัณหา 
๓ อีกอยางหนึง่คือ รูปตณฺหา ความอยากในรูปธาตุหรือรูปภพ ๑ อรูปตณฺหา ความอยาก 
ในอรูปธาตุ หรืออรูปภพ ๑ นิโรธตณฺหา ความอยากที่ประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ 
๓ 

  ๑ 
        เม่ือวาโดยพิสดาร ตัณหานั้นมีถึง ๑๐๘ อยาง คือ ตณัหา ๖ อยางนั้น (โดยอารมณ) 
แตละอยางแบงเปน ๓ จึงเปน ๑๘ (๖x๓=๑๘) เปนตัณหาภายใน ๑๘ ตณัหาภายนอก ๑๘ 



จึงเปน ๓๖ (๑๘x๒=๓๖) เปนอดีต ๓๖ ปจจุบัน ๓๖ อนาคต ๓๖ จึงเปน ๑๐๘ 
(๓x๓๖=๑๐๘) 
๑ 

  
๑.  ส.นิทาน.๑๖/๓   ๒.  วิสุทฺธิ.๓/๒๗๙ สมฺโมห.-/๒๓๓-๔. อภิ.๓๕/๕๔๐.  ๓. อภิ.๓๕/๒๙๑ 
๔.  วิสุทฺธิ. ๓/๑๗๙, สมฺโมห.-/๒๓๓-๔, อภิ. ๓๕/๕๔๐.  
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                                                                        ๑๔ 
        ตัณหาน้ัน วาโดยองคธรรมไดแก โลภเจตสิก ตณัหานี้มีลักษณะเปนเหตุแหงทุกข 
มีหนาท่ีทําใหเพลิดเพลินในอารมณ มีความไมรูจักอ่ิมเปนผล มีเวทนาเปนเหตุใหเกิด 
๑ 

  ท่ีวา 
เวทนาเปนปจจัยใหมีตัณหานั้น หมายความวา เม่ือเวทนามี ตัณหาจึงมี ถาเวทนาไมมี ตัณหาก็ 
มีไมได เชน สุขเวทนาทําใหเกิดตัณหา เพราะผูมีสุข ก็ยิ่งตองการสุขยิ่งๆ ข้ึนไปอีก ทุกขเวทนา 
เปนเหตุใหเกดิตัณหา เพราะผูมีทุกขก็ตองการสุข อุเบกขาเวทนา กเ็ปนเหตุใหเกิดตัณหา เพราะ 
อุเบกขาเปนความสงบภายใน คนจึงเขาใจวาเปนสุขจึงตองการสุขยิ่งๆ ข้ึนไปอีก 
๒ 

 และตัณหา 
นี้เองเปนปจจยัใหเกิดอุปทาน 
        (๙)  อุปาทานคืออะไร ? อุปาทาน แปลวาความยดึม่ันถือม่ัน ยึดม่ันถือม่ันอะไรจึง 
เปนอุปาทาน ? ยึดม่ันถือม่ัน ๔ อยางคือ (๑) กามุปาทาน ยึดม่ันถือม่ันในกามคุณารมณ มี 
รูปารมณเปนตน (๒) ทิฏ� ุปาทาน ยึดม่ันถือม่ันในความเห็นผิด เชนเห็นวาบุญไมมี บาปไมมี 
เปนตน (๓) สีลพฺพตุปาทาน ยึดม่ันถือม่ันในขอวัตรปฏิบัติท่ีผิด เชนกินอยางสุนัข เยีย่ว 
อยางโค เปนตน (๔) อตฺตวาทุปาทาน ยึดม่ันถือม่ันอัตตวาทะ คือถือวามีอัตตาในขันธ ๕ 
เปนตน 
๓ 

  อุปาทานน้ี วาโดยองคธรรมไดแก โลภเจตสิก และ ทิฏฐิเจตสิก คือความเหน็ผิด 
อุปาทานน้ีวาโดยสังเขปจึงมี ๒ อยาง คือ ยดึม่ันถือม่ันเพราะความโลภ ๑ ยึดม่ันถือม่ันเพราะ 
เห็นผิด ๑ อุปาทานน้ีมีการยดึอารมณไวเปนลักษณะ มีหนาท่ีไมยอมปลอยอารมณ มี 
ความมักมากและความเหน็ผิดเปนผล มีตัณหาเปนเหตุใหเกิด 
๔ 

  ท่ีวา ตัณหาเปนปจจยัใหเกดิ 
อุปาทานน้ัน หมายความวา ความยึดม่ันถือม่ันนั้นมีความอยากเปนมูลฐาน เม่ืออยาก จึงยึดด ถา 
ไมอยากก็ไมยดึ ทํานองเดยีวกันเพราะหวิจงึกิน ถาไมหวิก็ไมกิน 
        ตัณหากบัอุปาทานน้ัน แมจะเปนพวกโลภะดวยกนั แตก็มีความตางกันอยู โดยท่ีตัณหา 



เปนเหตุ อุปาทานเปนผลของตัณหา คือตัณหานัน้เปนความอยาก ความปรารถนาอารมณท่ียัง 
ไมได ยังมาไมถึง อุปาทานเปนความยดึอารมณท่ีไดแลวท่ีมาถึงแลว เชนอยากเปนนายพล 
เปนตัณหา คร้ันไดรับยศเปนนายพลแลว กถื็อวายศนายพล วาขาคือนายพล นี่เปนอุปาทานทาน 
๑.  วิสุทฺธิ.๓/๒๒๒ สมฺโมห.-/๑๗๖, ๒.  วิสุทฺธิ.๓/๑๘๐ สมฺโมห.-/๒๓๕,  
๓.  ส. นิทาน ๒๖/๓๕ วิสุทฺธิ. ๓/๑๒๒, สมฺโมห.-/๑๗๖  ๔.  อภิธมฺมตฺถสงฺคหฎี.-๒๓๔.  
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                                                                        ๑๕ 
เปรียบไววา ตณัหาเหมือนอาการท่ีขโมยเหยยีดมือออกไปควานหาของในท่ีมืด อุปาทาน เปรียบ 
เหมือนอาการที่ขโมยเอามือจับของนั้นไวไมยอมปลอย 
๑ 

  อีกอยางหนึ่ง ความอยากอยางออนจัด 
เปนตัณหา ความอยากอยางแรงจัดเปนกามปุาทาน, ตัณหาตรงขามกับความปรารถนานอย, 
อุปาทานตรงขามกับความสันโดษ อุปาทานน้ีเองเปนปจจัยใหเกดิภพ 
        (๑๐)  ภพคืออะไร ? ตามรูปศัพท ภพแปลวาความมีความเปน ในท่ีนี้หมายถึง 
ภาวะแหงชีวิต คือความมีขันธหรือมีนามรูป เปนนามเปนรูป เพราะชีวติจะตองตกอยูในภพทั้ง ๓ 
อยางใดอยางหน่ึงเสมอ คือ (๑) กามภโว ภพฝายกามาวจรภูมิ คือภพท่ีติดอยูในกามหรือภพ 
ท่ีมีกาม เปนกาม (๒) รูปภโว ภพฝายรูปาวจรภูมิ คือภพท่ีติดอยูในรูปหรือภพท่ีมีรูปเปน 
รูป (หมายเฉพาะรูปพรหม) (๓) อรูปภโว ภพฝายอรูปาวจรภูมิ คือภพท่ีติดอยูใน 
อรูป หรือภพที่มีอรูปเปนอรูป 
๒ 

 (อรูปพรหม) ภพทั้ง ๓ นี้ แตละอยางยอมหมายถึงท้ัง กรรม- 
ภพ และอุปปตติภพ 
๓ 

  เพราะฉะนั้นในทางอภิธรรมจึงวาอุปาทานเปนปจจัยใหเกิดกรรมภพ และ 
อุปตติภพ 
๔ 

  ดวยเหตนุี้ เม่ือกลาวถึงกรรมภพและอุปปตติภพ กเ็ปนอันกลาวถึงภพทั้ง ๓ นั้น 
ดวย เพราะภพ ๒ และภพ ๓ นั้น โดยใจความเปนอันเดยีวกัน ชีวิตทุกชีวิตจึงตกอยูในภพ เวียน 
วนอยูในภพ ๒ หรือภพ ๓ นี้ เร่ืองภพนี้ ควรศึกษาใหละเอียดสักหนอยจึงขอแนะไวพอเปน 
แนวทางศกึษาตอไป 
        กรรมภพคืออะไร ? กรรมภพ แปลวาภพคือกรรม ไดแกเจตนาและธรรมท่ีสัมประยุต 
ดวยเจตนามีอภิชฌา (ความละโมภ) เปนตน ซ่ึงไดแกปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร 
อเนญชาภิสังขาร หรือกรรมท่ีจะนําไปสูภพทุกอยาง 
๕ 



  หรือกลาวโดยใจความเพ่ือใหเขาใจงาย 
กรรมภพนัน้ไดแกกุศลกรรมและอกุศลกรรม อันจะนําไปสู กามภพ รูปภพ และอรูปภพนัน้เอง 
เพราะกรรมภพทําใหเกิดอุปตติภพ 
        อุปปตติภพคืออะไร ? อุปปตติภพ แปลวาภพคือภาวะที่เกิดข้ึนปรากฏข้ึน ไดแก 
อุปาทานขันธ (คือขันธท่ีเปนอารมณของอุปทานหรืออุปาทินนขันธคือขันธท่ีกิเลสยึดไว) อุปปตติ 
๑.  วสุิทฺธิ. ๓/๑๘๒, สมฺโมห.-/๒๓๖, 
๒.  ส.นิทาน ๑๖/๓  ๓. ส.อ. ๒/๑๗. วิสุทฺธิ. ๓/๑๕๗, สมฺโมห.-/๒๔๑.  ๔. อภิ.๓๕/๑๘๓.  ๕. อภิ.๓๕/
๑๘๓  
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                                                                        ๑๖ 
ภพนี้ วาโดยประเภทมี ๙ ภพ คือ จําแนกโดยภูมิ โดยสัญญา โดยขันธ อยางละ ๓ ภพ 
(๓x๓=๙) ดังนี้ 
        ๑.  จําแนกโดยภูมิมี ๓ ภพ คือ 
                (๑)  กามภพ  ภพฝายรูปาวจรภูมิ ๑๑ ภูมิ 
                (๒)  รูปภพ  ภพฝายรูปาวจรภูมิ ๑๖ ภูมิ 
                (๓)  อรูปภพ  ภพฝายอรูปาวจรภมิู ๔ ภูมิ 
        ๒.  จําแนกโดยสัญญา มี ๓ ภพ คือ 
                (๑)  สัญญาภพ  ภพท่ีมีนามขันธ คือกามภพ ๑๑ 
                        รูปภพ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) และอรูปภพ ๓ (เวนเนวสัญญายตน- 
                        ภูมิ) 
                (๒)  อสัญญาภพ  ภพท่ีไมมีนามขันธ ไดแกภพฝายอสัญญสัตตภูมิ ๑ ภูมิ 
                (๓)  เนวสัญญานาสัญญายตนภพ ภพฝายเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑ ภูมิ 
        ๓.  จําแนกโดยขันธ มี ๓ ภพ คือ 
                (๑)  เอกโวการภพ ภพที่มีขันธเดยีวคือรูปขันธ ไดแกภพฝายอสัญญสัตต- 
                        ภูมิ ๑ ภูมิ 
                (๒)  จตุโวการภพ  ภพที่มีนามขันธ ๔ ไดแก ภพฝายอรูปภูมิ ๔ ภูมิ 
                (๓)  ปญจโวการภพ  ภพท่ีมีขันธครบ ๕ ไดแก ภพฝายกามาวจรภูมิ 
                        ๑๑ ฝายรูปาวจร ภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ) 
๑ 

  
        อีกอยางหน่ึง ภพท้ังหมดน้ัน ทานแสดงรายละเอียดออกไปอีกเปน ๒๔ ภพ คือ ยน 
ภพทั้ง ๗ ประเภทนั้นลงเปน ๓ โดยยนดังนี ้
        ๑.  กามภพ  รวมท้ังสัญญาภพและปญจโวการภพ 
        ๒.  รูปภพ  รวมท้ังสัญญาภพ อสัญญาภพ เอกโวการภพและปญจโวการภพ 
        ๓.  อรูปภพ  รวมท้ังสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญยตนภพ และจตุโวการภพ 
๑.  อภิ.๓๕/๑๘๓,  วิสุทฺธ. ๓/๑๘๕  
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                                                                        ๑๗ 
        ภพโดยสังเขปท้ัง ๓ นี้ แตละอยางแบงออกเปน ๒ คือ เปนกรรมภพ ๑ อุปปตติ 
ภพ ๑ จึงรวมเปน ๖ ภพ (๓x๒=๖) ภพท้ัง ๖ นี้ แตละภพเกิดจากอุปาทาน ๔ แตละอยางๆ 
คือ เกิดจากกามุปาทาน ๖ ภพ เกิดจากทิฏ� ุปทาน ๖ ภพ เกิดจากสีลัพพตุปาทาน ๖ ภพ 
เกิดจากอัตตวาทุปาทาน ๖ ภพ จึงรวมเปน ๒๔ 
๑ 

  ภพ (๖x๔=๒๔) 
        ภพอันเกดิจากอุปาทานนี้ แมวาโดยองคธรรม จะไดแกเจตนา อยางเดียวกับสังขาร 
(ปฏิจจสมุปบาทองคท่ี ๒) แตมีความแตกตางกันอยู โดยท่ีมีความหมายแคบและกวางตางกันคือ 
สังขารนั้น หมายเฉพาะกุศลธรรม และอกุศลธรรมเทานั้น สวนภพหมายความถึงท้ังกุศลธรรม 
อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมดวย เพราะสงเคราะหอุปปตติภพ (ขันธ) เขาไวดวย 
๒ 

  ภพท้ัง 
หมดนี้ เม่ือกลาวโดยรวบยอดมีเพียง ๒ คือ กรรมภพ และอุปปตติภพ กรรมภพ มีการ 
กระทําเปนลักษณะ มีหนาท่ีทําใหเกดิขันธ มีกุศลและอกศุลเปนผล มีอุปาทานเปนเหตุ 
ใหเกดิ อุปปตติภพ มีความเปนผลของกรรม เปนลักษณะมีหนาท่ีเกิดข้ึน มีอัพยากฤต 
เปนผล มีอุปาทานเปนเหตุใหเกิด 
๓ 

  ท่ีวาอุปาทานเปนปจจยัใหเกิดภพนั้นหมายความวา เม่ือมี 
ความยึดม่ันถือม่ัน ก็ยอมจะมีกรรมภพคือ การทําบุญทําบาปได เชนเม่ือมีความยึดม่ันถือม่ันวา 
เปนตน เปนของตน หือเปนของเน่ืองดวยตน โดยมีความรัก ความหวงแหน ความเห็นผิด 
จึงมีการกระทําเพื่อส่ิงท่ีตนยดึม่ันถือม่ันนัน้ ถาไมมีการยึดกไ็มมีการกระทําท่ีเปนบุญเปนบาป 
ดวยเหตนุี้จึงวา อุปาทานเปนปจจยัใหเกิดกรรมภพ และกรรมภพกเ็ปนปจจยัใหเกิดอุปปตติภพ 
ตอไป จึงกลาวโดยรวบยอดวา อุปาทานเปนปจจยัใหเกิดภพ และกรรมภพนี้เองเปนปจจัยให 
เกิดชาติ 
        (๑๑)  ชาติคืออะไร ? ชาติ แปลวาความเกิด วาโดยสมมติไดแกความเกิดของสัตว 
โดยปรมัตถ ไดแกความปรากฏของขันธ คือความเกดิข้ึนคร้ังแรกของขันธ 
๔ 



  อันไดแกความ 
เกิดข้ึนของวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา นั้นเอง กลาวโดยขันธ 
๕ 

  ชาตินั้น 
แบงเปน ๒ คือ รูปชาติ ความเกิดของรูปขันธ ๑ อรูปชาติ ความเกดิของนามขันธ ๑ รูป 
ชาตินั้น วาโดยองคธรรม ไดแกอุปจยรูป และสันตติรูปสงเคราะหเขาในรูปขันธ, สวนอรูป 
๑. อภิ. ๓๕/๑๘๓, วิสุทฺธิ. ๓/๑๘๕  ๒. วิสุทฺธิ. ๓/๑๘๖, สมฺโมห,-/๒๔๐, 
๓. วิสุทฺธิ. ๓/๑๒๒, สมฺดมห.-/๑๗๗  ๔. ส.นิทาน. ๑๖/๓, ส.อ.๒/๑๒, อภิ.๓๕/๑๘๓-๔, วิสุทฺธิ.๓/๘๓, 
สมฺดมห.-๑๒๓, ๕. โมห.-/๑๔๓. 
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                                                                        ๑๘ 
ชาตินั้น ไดแกอุปปาทขณะของนามธรรม สงเคราะหเขาในสังขารขันธ๑  ชาตินี้มีความบังเกิด 
คร้ังแรกในภพน้ันๆ เปนลักษณะ มีหนาท่ีมอบขันธใหแกสัตว มีการโผลจากอดีตภพมา 
ปรากฏในปจจบัุนภพเปนผล หรือ มีสภาพเต็มไปดวยทุกขเปนผล (มีกรรมภพเปนเหตุให 
เกิด) ท่ีวากรรมเปนปจจยัใหเกิดชาตินัน้หมายความวา กรรมทําใหเกิดชาติคือใหขันธปรากฏข้ึน 
อยางเดยีวกับไรนาท่ีทําใหพชืงอกเปนลําตนข้ึนไดฉะนั้น ถาไรดี นาดี พืชก็งาม ถาไรนาไม 
ดี พืชก็ไมงาม กรรมภพเปรียบเหมือนไรนา ปฏิสนธิวิญญาณท่ียึดกรรมเปนอารมณเปรียบ 
เหมือนพืชท่ีหวานลงในไรนา ตัณหาเปรียบเหมือนน้ําหลอเล้ียงพืช เม่ือวิญญาณยดึกรรมเปน 
อารมณ กรรมก็ทําใหวิญญาณปฏิสนธิ คือใหเกดิข้ึนในภพใหมตอไป ถากรรมดีก็ทําใหดี ใหไป 
เกิดในสุคติ กรรมช่ัวก็ทําใหช่ัวใหไปเกดิในทุคติ พึงเหน็ไดจากความแตกตางกันของสรรพสัตว 
เชนคนเราเกดิมา แมจะมีบิดามารดาเดียวกนัอยูในท่ีเดยีวกัน มีความเปนอยูเสมอกัน แตมี 
ความตางกันบางคนใจดี บางคนใจราย บางคนสวย บางคนไมสวยเปนตน ท่ีเปนดังนี ้เพราะ 
คนเราทํากรรมมาตางกัน คนเราจึงมีรูปราง หนาตา อัธยาศัย ใจคอ และฐานะไมเหมอืนกัน 
ท่ีตางกันนัน้จะเปนไปโดยไมมีเหตุกห็ามิได และเหตุใหตางกันนัน้ก็คือกรรมนั่นเอง เราอาจ 
กลาวไดวาชีวติของสรรพสัตวนั้นเปนไปตามกรรมลิขิตหรือกรรมนิยมดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา 
กรรมยอมจําแนกสรรพสัตวใหเลวและประณีตตางกัน๒  สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม๓  ดวย 
เหตุนั้นจึงวากรรมเปนปจจัยใหเกดิชาติ และชาตินี้เองเปนปจจยัใหมีชรามรณะ 
        (๑๒)  ชรามรณะคืออะไร ? ชรา แปลวาความแกหมายถึงความแก ความเฒา 
ความครํ่าคราของสัตว เชน แกมตอบ ฟนหัก ผมหงอก ผิวพรรณตกกระ หนังเหี่ยวหยอน 
หยอนยาน อายุและกําลังวังชาลดนอยถอยลง เปนตน กลาวโดยปรมัตถ ไดแกความแก ความ 
สุกงอมของอินทรีย๔  วาโดยขันธ ชราน้ันแบงเปน ๒ อยางคือ รูปชรา ความแกของรูปขันธ 
๑ อรูปชรา ความแกของนามขันธ ๑ รูปชรานั้นวาโดยองคธรรม ไดแกชราตามรูป สงเคราะห 
เขาในรูปขันธ สวนอรูปชรานั้น ไดแกฐิติขณะแหงนามธรรม สงเคราะหเขาในสังขารขันธ 
๑. ธาตุ.อ.-๗, อภิ.๓๖/๑๘,   ๒. วิสุทฺธิ.๓/๘๓, สมฺโมห.-/๑๒๓, 
๓. ม.อุป.๑๔/๓๘๕,  ๔. ม.มชฺฌิม. ๑๓/๖๔๘,  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 19 
                                                                        ๑๙ 
ชรานี้มีความสุกงอมของขันธเปนลักษณะ มีหนาท่ีฉุดลากชีวิตเขาไปหาความตาย มีความ 
เส่ือมวัยเปนผล (มีชาติเปนเหตุใหเกิด) 
๑ 

        มรณะ แปลวาความตาย ความจุติ (ของสัตว) ความทําลายขันธ ความตัดขาด 
แหงชีวิตินทรีย กลาวโดยขันธแบงเปน ๒ อยางคือ รูปมรณะ ความตายของรูปขันธ ๑ อรูป- 
มรณะ ความตายของนามขันธ ๑ รูปมรณะนั้นวาโดยองคธรรมไดแก อนิจจตารูปสงเคราะห 
เขาในรูปขันธ, อรูปมรณะน้ันไดแกภวังคขณะแหงนามธรรม สงเคราะหเขาในสังขารขันธ 
๒ 

มรณะน้ี มีการเคล่ือนจากภพเปนลักษณะ มีหนาท่ีทําใหพรากจากภพ มีการยายจากคติท่ี 
เกิดเปนผล (มีชราเปนเหตุใหเกิด) 
๒ 

  ท่ีวาชาติเปนปจจัยใหมีชรามรณะน้ัน หมายความวา 
เม่ือมีเกิด จึงมีแกและมีตาย ถาไมเกิดกไ็มแกและไมตาย เม่ือมีเกิดก็ตองมีแก มีตายอยางแน 
นอน ฉะนัน้ ชรามรณะจึงนบัเปนองคอันหนึ่งในปฏิจจสมุปบาท สวนความโศกเศรา ความรํ่าไร 
รําพัน ความทุกขกายทุกขใจ ความคับแคนใจ แมจะเปนของผลของชาติ สืบเนื่องมาจากอิวิชชา 
เพราะมีอาสวะเปนเหตุใหเกดิ แตก็มิไดนับเปนองคในปฏิจจสมุปบาท เพราะไมอาจมีไดเสมอ 
ไป เชนพระพรหมเปนตน แมจะมีอาสวะ แตหาไดมีธรรมเหลานี้เสมอไปไม 
        ปฏิจจสมุปบาทท่ีกลาวมานี้ วาโดยลําดับจากเบ้ืองตนไปหาเบ้ืองปลาย คือเร่ิมต้ังแต 
อวิชชาไปจนถึงชรามรณะ เปนการแสดงใหเห็นความสัมพันธกันแหงองคประกอบของชีวิตจาก 
เหตุไปหาผล คือเพราะอวิชชาเปนปจจยัจงึมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ ฯลฯ 
เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรามรณะ...ซ่ึงนับเปนปฏิจจสมุปบาทวง ๑ ถาตัดกิเลสยังไมขาด เม่ือ 
ชีวิตหมนุไปถึงจุดมรณะแลว กิเลสก็จะเปนเหตุใหปฏิสนธิตอไปอีก ชีวิตจะหมุนอยูอยางนี ้
ตลอดไปจนกวาจะถึงพระนพิพาน ดังกลาวแลว. 
        ถาวาโดยทวนลําดับ นบัแตองคสุดทายสงเขาไปกาเหตุวามีชรามรณะก็เพราะมีชาติ 
เปนปจจยั มีชาติก็เพราะมีกรรมภพเปนปจจัย ฯลฯ มีสังขารก็เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย เม่ือ 
สาววกเขาไปถึงมูลเหตุสําคัญอยางนี้แลว ก็นาจะเปนอันยุติลงแคนั้นเพราะปฏิจจสมุปบาทวงหนึ่งๆ 
นั้น เร่ิมตนท่ีอวิชชา หากจะถามวาอวิชชามี เพราะมีอะไรเปนปจจยั ? ก็นาจะหาคําตอบไม 



ได แตหาเปนเชนนั้นไม เพราะทางพระพุทธศาสนามีหลักสําคัญอยูขอหนึ่งวา ส่ิงท้ังหลายเกดิ 
๑. วิสุทฺธิ.๓/๘๗ สมฺโมห-/๑๒๙,   ๒. วิสุทฺธิ. ๓/๘๓, สมฺโมห.-๑๓๑.  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 20 
                                                                        ๒๐ 
จากเหตุและเหตุเกิดของอวิชชานั้นไดแกอาสวะ ดังพระบาลีวา อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย 
๑ 

เพราะอาสวะเกิดข้ึน อวิชชาจึงเกิดข้ึน ดังนัน้จึงควรศึกษาเร่ืองอาสวะวาจะเปนเหตุใหเกิดอวิชชา 
ไดอยางไร 
        อาสวะคืออะไร ? อาสวะ แปลวากเิลสท่ีไหลออกทาง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
๒ 

ไดแกอาสวะ ๔ คือ (๑) กามาสวะ อาสวะคือกามคุณ ๕ (๒) ภวาสวะ อาสวะคือ 
ภวตัณหา (๓) ทิฏฐาสวะ อาสวะคือความเห็นผิด (๔) อวชฺิชาสวะ อาสวะคืออวิชชา 
๓ 

อาสวะท้ัง ๔ นี้ วาโดยยอ ไดแกตณัหาและอวิชชา ท่ีวาเพราะอาสวะเกิดข้ึน อวิชชาจึงเกิด 
ข้ึนนั้น จึงหมายความวาตัณหาเปนปจจัยใหเกิดอวิชชา เพราะเม่ือตัณหาเกิดข้ึนก็จะทําใหเกดิ 
ความมืดในใจ ไมรูวาอะไรผิดอะไรถูก จึงวาตัณหาเปนปจจัยใหเกิดอวชิชา และอวิชชานั่นเอง 
ก็เปนปจจัยใหเกิดอวิชชา คืออวิชชาท่ีเกดิกอนเปนปจจัยใหเกิดอวิชชาท่ีมีมาภายหลัง ท้ังอวิชชา 
นั้นเองเปนเหตุใหเกิดตัณหา อยางท่ีวาอวิชชาเปนมูลของตัณหา ตณัหาก็เปนมูลของอวิชชา โดย 
นัยนีจ้ะเห็นไดวา อวิชชาและอาสวะเปนอัญญมัญญปจจัย คืออาศัยกันและกันเกิดข้ึน ดงัพระ 
บาลีวา อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย 
๓ 

  เพราะอาสวะเกิดข้ึน อวิชชาจึงเกิดข้ึน อวิชฺชาสมุทยา 
อาสวสมุทโย 
๔ 

 เพราะอวิชชาเกิดข้ึน อาสวะจึงเกิดข้ึน หรือดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา ภว 
ตัณหามีอวิชชาเปนอาหารปจจัย แมอวิชชาก็มีนิวรณธรรมเปนอาหารปจจัย 
๕ 

 อวิชชาและตัณหานี ้
จะเร่ิมเกดิข้ึนเม่ือไรยอมกําหนดไมได ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา ภิกษุท้ังหลาย เง่ือนตนของ 
อวิชชา...เง่ือนตนของภวตัณหา ยอมไมปรากฏ คือรูไมไดวา กอนแตนีอ้วิชชายังไมมี...ภว 
ตัณหายังไมมี แตมามีข้ึนภายหลังจากนีแ้มจะเปนอยางนี้ กก็ลาวไดวา อวชิชาปรากฏ เพราะ 



นิวรณเปนอาหารปจจยั...ภวตัณหาปรากฏ เพราะอวิชชาเปนปจจยั 
๖ 

  ตราบใดท่ีตัดอวิชชาตัณหา 
ยังไมขาด ตราบนั้นชีวิตก็จะหมุนเวียนอยูในสงสารตลอดไปอยางไมมีกําหนด ปฏิจจสมุปบาทอัน 
เปนระบบการกําเนิดแหงชีวติ หรือกฎการหมุนเวียนแหงชีวิต ทานจึงเรียกอีกอยางหนึง่วา 
"ภวจักร" และโดยเหตุดังกลาวนี้เองทานจึงกลาววา ปฏิจจสมุปบาทนั้นมีลักษณะเปนปจจัยใหมี 
ชาติชราเปนตน มีหนาท่ีทําใหทุกขติดตามไปในสงสาร มีการเดินทางผิด (จากทางไปนิพพาน) 
เปนผล 
๗ 

  ชีวิตจึงวกวนอยูในสังสารวฏัฏตลอดไป 
๑. ม.มูล ๑๒/๑๐๐   ๒. ทีฆ.อ.๓/๒๓๑ 
๓. ม.มูล.๑๒/๑๐๑  ๔. ม.มูล. ๑๒/๑๐๑  ๕. อ.ทสก. ๒๔/๑๒๔  ๖. อ.ทสก, ๒๔/๑๒๐,๑๒๕ 
๗. วิสุทฺธิ. ๓/๑๐๘  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 21 
                                                                        ๒๑ 
                                                             ภวจกัรคืออะไร ? 
        ตามรูปศัพท ภวจักร แปลวาจักรคือภพหรือจักรแหงภพ ซ่ึงหมายความวา ลอแหงชีวิต 
เพราะชีวติมีความหมุนเวยีนเปนวงกลมแบบวงจักร อันหาเบ้ืองตนและเบื้องปลายมิได เรียกอีก 
อยางหนึ่งวา สังสารจักร หรือ สังสารวัฏฏ ทานอุปมาสังสารจักรกับลอรถไวอยางนาฟงวา 
สังสารจักรมีอวิชชา (และภวตัณหา) เปนดมุ เพราะเปนมูลรากหรือเปนแกนท่ีสําคัญ มีชรา 
มรณะเปนกง เพราะเปนสวนประกอบรอบนอก มีธรรม ๑๐ อยาง คือสังขาร วิญญาณเปนตน 
เปนกํา เพราะเปนสวนประกอบภายใน ติดไวกับรถคือภพท้ัง ๓ อันไดแก กามภพ รูปภพ 
และอรูปภพ สังสารจักรนี้จะหมุนไปตลอดกาล อันหาเบือ้งตนมิได๑  หากจะเขียนแผนภูมิภวจักร 
หรือสังสารจักรนี้จะมีลักษณะดังนี ้
        แผนภูมิภวจักร 
        ขอสังเกต ตัวเลขในแผนภูมิ หมายถึงองค ๑๒ ของภาวจักร หรือปฏิจจสมุปปบาท 
(ดูหนา ๖) เชน ๑ อวิชชา 
๑. วิสุทฺธิ. ๑/๒๕๓ 
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                                                                        ๒๒ 
                                                        สวนตางๆ ของภวจักร 
        ภวจักรหรือสังสารจักรนั้น ประกอบดวยสวนตางๆ คือกาล (อัทธา) ๓ องค ๑๒ 
สนธิ ๓ สังคหะ (สังเขป) ๔ อาการ ๒๐ วัฏฏะ ๓ มูล ๒ หมุนอยูในภพตางๆ กลาว 
โดยยอคือ กรรมภพ และอุปปตติภพ ใหสังเกตและทําความเขาใจจากแผนผังดังตอไปนี้ 
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                                                                        ๒๓ 
แผนผังนี้ แสดงใหเห็นสวนตางๆ ของภวจักรโดยละเอียด คือ 
๑.  กาล ๓ คือ    (๑) อดีตกาล มีองค ๒ คือ อวิชชา และสังขาร 
                         (๒) ปจจุบันกาล มีองค ๘ คือ วิญญาณ ฯลฯ ภพ 
                         (๓) อนาคตกาล มีองค ๒ คือ ชาติและชรามรณะ 
๒. องค ๑๒ คือ อวิชชา สังขาร ฯลฯ ชาติ ชรามรณะ 
๓. สนธิ ๓ คือ 
                        (๑)  ๑  เหตุผลสนธิ เหตุตอกับผล 
                                +        (สังขาร + วิญญาณ) 
                        (๒)  ๒  ผลเหตุสนธิ  ผลตอกับเหตุ 
                                 +        (เวทนา + ตัณหา) 
                        (๓)  ๓  เหตุผลสนธิ  เหตุตอกับผล 
                                 +        (ภพ + ชาติ) 
๔. สังคหะ (สังเขป) ๔ คือ 
        (๑)        ๒        =        เหตุสังคหะ หมวดอดีตเหตุ 
                                            มี ๒ คือ อวิชชา และสังขาร 
        (๒)        ๕        =        ผลสังคหะ หมวดปจจุบันผลมี ๕ คือ วิญญาณ ฯลฯ เวทนา 
        (๓)        ๓        =        เหตุผลสังคหะหมวดปจจุบันเหตุมี ๓ คือ ตณัหา อุปาทาน ภพ 
        (๔)        ๒        =        ผลสังคหะ หมวดอนาคตผลมี ๒ คือ ชาติ และ ชรามรณะ 
๕. อาการ ๒๐ คือ 
        (๑)  อดีตเหตุ ๕ คือ อวชิชา สังหาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 
        (๒)  ปจจบัุนผล ๕ คือวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
        (๓)  ปจจบัุนเหตุ ๕ คือ อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 
        (๔)  อนาคตผล ๕ คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา  
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                                                                        ๒๔ 
        ๖.  วัฏฏะ ๓ คือ 
                (๑)  กิเลสวัฏฏะ มี ๓ คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน 
                (๒)  กรรมวัฏฏะ มี ๒ คือ สังขาร ภพ 
                (๓)  วิปากวัฏฏะมี ๕ คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
        ๗.  มูล ๒ คือ อวิชชา ตัณหา 
        ขอสังเกต : อนาคตผลในอาการ ๒๐ และ วิปากวัฏฏะในวัฏฏะ ๓ นั้น ไมมีคํา 
วาชาติ และชรา มรณะ อยูดวย เพราะคําวาชาติหมายถึงการเกิดของวิญญาณ นามรูป ฯลฯ 
เวทนา คําวา ชรา มรณะ กห็มายถึงความแกและความตายของวิญญาณ นามรูป ฯลฯ เวทนา 
นั้นเอง ฉะนั้น ชาติ ชรา มรณะ จึงรวมอยูในคําวาวิญญาณ นามรูป ฯลฯ เวทนา เพราะเม่ือ 
ธรรมเหลานี้ไมมีชาติ ชรา มรณะ ก็มีไมได 
        สําหรับวฏัฏะ ๓ นั้น เปนหัวขอท่ีแสดงใหเห็นวาภวจักรนั้นหมุนเวียนไปตามเหตุ 
และผลคือ กิเลสเปนเหตุใหทํากรรม กรรมเปนเหตุใหเกิดวิบาก วิบากกเ็ปนเหตุใหเกิดกิเลส 
และกิเลสก็เปนเหตุใหเกิดกรรม กรรมเปนเหตุใหเกิดวบิาก...วนอยูอยางน้ีตลอดไป ชีวิตท่ีวนอยู 
อยางนี้ เรียกวาเวียนวายตายเกิดอยูในสงสาร การวนรอบหนึ่งๆ นั้นเร่ิมตนท่ีอวิชชา แลวไป 
จบลงท่ีชรามรณะ ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสวา มรณนฺต หิ ชีวิต 
๑ 

  ชีวิตมีความตายเปนท่ีสุด 
วัฏฏะ ๓ นั้น ถาเขียนเปนแผนภูมิก็จะมีลักษณะดังนี ้
๑. ธมฺมปท. ๒๕/๓๕  ส. สคาถ. ๑๕/๑๔๒ 
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                                                                        ๒๕ 
                                                   แผนภูมิวัฏฏะ ๓ ในภวจกัร 
        ขอสังเกต ตัวเลขในภาพหมายถึงองคของภวจักร หรือ ปฏิจจสมุปบาท (ดูหนา ๖) 
เชน ๑ = อวิชชา ท่ีใช + ใหอานวา และ, ใหอานวา ถึง 
                อาการ ๒๐ มี ๗ นยั 
        อาการ ๒๐ ในภวจกัรหรือปฏิจจสมุปบาทนั้น ทานแสดง ไว ๗ นยั 
๑ 

  คือ : 
        นัยท่ี ๑ : กรรม                =                เหตุ ๑๐ 
                        กรรมวิบาก     =                ผล  ๑๐ 
        นัยท่ี ๒ : กรรมสังเขป   =                เหตุ ๑๐ 
                        วิปากสังเขป   =                ผล ๑๐ 
        นัยท่ี ๓ : กรรมวัฏฏะ    =                เหตุ ๑๐ 
                        วิปากวัฏฏะ    =                ผล ๑๐ 
๑. สมฺโมห. -/๒๕๒  
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                                                                        ๒๖ 
        นัยท่ี ๔ : กรรมภพ                        =        เหตุ ๑๐ 
                        วิปากภพ (อุปปตติภพ)=        ผล ๑๐ 
        นัยท่ี ๕ : กรรมปวัตตะ                =        เหตุ ๑๐ 
                        วิปากปวัตตะ                =        ผล ๑๐ 
        นัยท่ี ๖ : กรรมสันตติ                   =        เหตุ ๑๐ 
                        วิปากสันตติ                  =        ผล ๑๐ 
        นัยท่ี ๗ : กิริยา                               =        เหตุ ๑๐ 
                        กิริยาผล                          =        ผล ๑๐ 
        (ดูรายละเอียดในแผนผังหนา ๒๒ ชอง อาการ ๒๐) 
        นัยท่ี ๑ ภวจักรแบงเปน ๒ สวน คือสวนท่ี ๑ เปนสวนเหตุ คือกเิลสและกรรม 
รวมเรียกวา กรรม สวนท่ี ๒ เปนสวนผล เรียกวา กรรมวบิาก แปลวาผลของกรรม 
        นัยท่ี ๒ สวนท่ี ๑ อันเปนสวนเหตุ คือกิเลสและกรรมเรียก กรรมสังเขป แปลวา 
หมวดกรรม สวนท่ี ๒ อันเปนสวนผลเรียก วิปากสังเขป แปลวาหมวดผล 
        นัยท่ี ๓ สวนท่ี ๑ อันเปนสวนเหตุคือกิเลสและกรรมรวมเรียกวา กรรมวัฏฏะ แปล 
วา ความวนเวยีนสวนกรรม สวนท่ี ๒ อันเปนสวนผล เรียกวา วิปากวัฏฏะ แปลวา ความ- 
วนเวียนสวนผล 
        นัยท่ี ๔ สวนท่ี ๑ อันเปนสวนเหตุ คือกิเลสและกรรมเรียกวา กรรมภพ แปลวา 
ภพคือกรรม สวนท่ี ๒ อันเปนสวนผล เรียกวา อุปปตติภพ แปลวา ภพคือขันธ 
        นัยท่ี ๕ สวนท่ี ๑ อันเปนสวนเหตุ คือกิเลสและกรรมเรียกวา กรรมปวัตตะ แปล- 
วาความดําเนนิไปสวนกรรม สวนที่ ๒ เรียกวา วิปากปวตัตะ แปลวาความดําเนินไปสวนผล 
        นัยท่ี ๖ สวนท่ี ๑ อันเปนสวนเหตุคือกิเลสและกรรมเรียกวา กรรมสันนติ แปลวา 
ความสืบตอกนัสวนกรรม สวนท่ี ๒ อันเปนสวนผล เรียกวา วิปากสันตติ แปลวาความสืบ 
ตอกันสวนผล  
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        นัยท่ี ๗ สวนท่ี ๑ อันเปนสวนเหตุคือกิเลสและกรรมเรียกวา กิริยา แปลวาการกระ 
ทํา สวนท่ี ๒ อันเปนสวนผลเรียกวา กิริยาผล แปลวาผลแหงการกระทํา 
        ท่ีวา เหตุ ๑๐ นั้น หมายความวาอดีตเหตุ ๕ ปจจุบันเหตุ ๕ จึงรวมเปนเหตุ ๑๐ 
ท่ีวา ผล ๑๐ นั้น หมายความวาปจจุบันผล ๕ อนาคต ๕ จึงรวมเปนผล ๑๐ จึงเปนอาการ 
๒๐ อาการ ๒๐ ท้ัง ๗ นัยน้ี โดยใจความกเ็ปนอันเดยีวกนั คือเปนเร่ืองของเหตุและผลอยาง 
เดียวกัน ตางกนัแตพยัญชนะเทานั้น โดยเหตุนี้จึงเหน็ไดวา เร่ืองของชีวิตเปนเร่ืองของเหตุผล 
พระพุทธศาสนาสอนใหรูจกัเร่ืองชีวิต จึงเรียกวาเปนศาสนาแหงเหตุผล 
                                                                        มูล ๒ 
        ปฏิจจสมุปบาทหรือภวจักรนั้น มีมูล ๒ คือ อวิชชา ๑ ตัณหา ๑ คําวามูลในท่ีนี ้
หมายความวารากหรือแกนท่ีสําคัญท่ีจะทําใหปฏิจจสมุปบาทหรือภวจักรหมุนเวยีนอยูตลอดไปอยาง 
ไมมีท่ีสุด อยางเดียวกับตนไม ตราบใดท่ีตนไมยังมีรากอยูรากของมันกจ็ะทําหนาท่ีดดูอาหารไป 
เล้ียงลําตนใหเจริญเติบโตข้ึนโดยลําดับ ถาตัดรากขาดหมดแลว ตนไมก็ตาย งอกข้ึนตอไปไมได 
ถาตัดรากยังไมขาดหมด ตนไมก็สามารถงอกข้ึนมาไดอีก ฉันใด ตราบใดท่ีมูลรากคืออวิชชา 
ตัณหา ยังม่ันคงอยูปฏิจจสมุปบาทก็จะหมุนอยูตอไป ถาตัดมูลรากท้ังสองอยางนี้ขาดหมดแลว 
ปฏิจจสมุปบาทหรือภวจักรก็จะหยดุหมุน ดําเนินตอไปไมได เปนอันส้ินสุดการเวยีนวายตายเกดิ 
ในสังสารวัฏฏ 
        เพราะฉะนั้น เม่ือพระพทุธองคจะทรงแสดงธรรมสวนวัฏฏกถา พระองคจึงทรงยก 
อวิชชาหรือตัณหานี้ข้ึนแสดงเปนขอมูลวา ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺตายติ อวิชฺชาย อิโต 
ปุพฺเพ อวิชฺชา นาโหสิ, อถ ปจฺฉา สมฺภวีต,ิ เอวฺเจต ภิกขเว วจฺุจติ, อถ จ ปน ปฺตายติ 
  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 28 
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อิทปฺปจฺจยา อวิชฺชา 
๑ 

  ภิกษุท้ังหลาย เง่ือนตนของอวิชชา ยอมไมปรากฏคือรูไมไดวา กอน 
แตนี้อวิชชายังไมมี แตมามีข้ึนภายหลังจากนี้ ภิกษุท้ังหลาย ถึงจะวาขอนีเ้ปนอยางนัน้กต็าม ก็ 
ยังมีสวนปรากฏอยู คือรูไดวาเพราะส่ิงนี้เปนปจจยัอวิชชาจึงมีข้ึน 
        จงยกตัณหาข้ึนเปนขอมูล วา ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺตายติ ภวตณฺหาย อิโต 
ภวตณฺหา นาโหสิ, อถ ปจฺฉา สมฺภวีต,ิ  เอวฺเจต ภิกขเว วุจฺจติ, อถ จ ปน ปฺตายติ 
อิทปฺปจิจยา ภวตณหฺา 
๒ 

 ภิกษุท้ังหลาย เง่ือนตนของภวตัณหา (ความอยากในกามภพ รูปภพ 
อรูปภพ) ยอมไมปรากฏ คือรูไมไดวา กอนแตนีภ้วตัณหายังไมมี แตมามีข้ึนภายหลังจากนี ้
ภิกษุท้ังหลาย ถึงจะวาขอนีเ้ปนอยางนัน้กต็ามก็ยังมีสวนปรากฏอยู คือรูไดอยูวา เพราะส่ิงนี ้
เปนปจจยั ภวตัณหาจงึเกิดข้ึน 
        โดยเหตุนี้จะเห็นไดวา แมเบ้ืองตนของปฏิจจสมุปบาทจะไมปรากฏวามีมาต้ังแตเม่ือไร 
แตสวนท่ีปรากฏก็ยังมีอยู คือยังมีเหตุปรากฏใหเห็นอยู เชน อวิชชาก็มีอาสวะเปนปจจัย ตณัหา 
ก็มีอวิชชาเปนปจจัย หรือกลาวโดยสังเขปก็คืออวิชชาเปนมูลของตัณหา และตัณหาก็เปนมูลของ 
อวิชชา ดังกลาวแลวในเร่ืองอาสวะเปนปจจัยใหเกดิอวิชชา 
        เพราะเหตุไรพระพุทธองคจึงทรงยกอวิชชา หรือตัณหา ข้ึนเปนขอมูลในการแสดง 
ธรรม ? ท่ีพระองคทรงยกธรรมสองอยางนั้นข้ึนเปนขอมูล ก็เพื่อจะทรงช้ีใหเห็นวาอวชิชาและ 
ตัณหานี้เปนเหตุพิเศษ คืออวิชชาเปนเหตุพิเศษใหทํากรรมท่ีจะนําไปสูทุคตินานาประการมี ฆา- 
สัตว ลักทรัพย เปนตน ภวตัณหาเปนเหตุพิเศษใหทํากรรมนําไปสูทุคตินานาประการมีการ 
งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพยเปนตน 
๓ 

  อีกประการหนึ่งท่ีพระองคทรงยกอวิชชาขึ้นเปนขอมูล 
ก็เพื่อทําลายอุจเฉททิฏฐิ คือความเหน็ผิดวาตนและโลกขาดสูญ เพราะทรงช้ีใหเหน็วาเม่ือตัดเหตุ 
ยังไมขาด ผลก็ยอมจะเกิดข้ึนตอไปไมมีขาดสูญ ทรงยกภวตัณหาข้ึนเปนขอมูล ก็เพือ่ทําลายสัสสต- 
ทิฏฐิ คือความเห็นผิดวาตนและโลกเท่ียง เพราะทรงช้ีใหเห็นวา ส่ิงท่ีเกดิข้ึนแลวจะตองเปล่ียน 



แปลง ตองแก และตองตาย 
๔ 

๑. อ. ทสก. ๒๔/๑๒๐   ๒. อ.ทสก. ๒๔/๑๒๔   ๓. วิสุทฺธิ. ๓/๑๑๘ ; สมฺโมห./๑๗๒-๓ 
๔. วิสุทฺธิ. ๓/๑๙๕ ; สมฺโมห./๒๔๘-๙  
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                                                                        ๒๙ 
        อนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทวงหนึ่งๆ หรือภวจักรหมุนไปรอบหน่ึงๆ นัน้เร่ิมตนท่ีอวชิชา 
อวิชชาจึงเปนเบ้ืองตนของปฏิจจสมุปบาท แตท่ีวาเปนเบ้ืองตนนี้มิไดหมายความวาเปนตนตอท่ี 
สุดส้ินกันเพยีงนั้น แตหมายความวาเปนสวนสําคัญท่ีสุดของปฏิจจสมุปบาท คือเปนจุดสําคัญของ 
วัฏฏะ เปรียบเหมือนงูท่ีรัดแขนเราอยูโดยรอบ จุดสําคัญท่ีสุดของงูก็คือหัวงู ถาตัดหวังูขาดแลว 
เราก็สามารถสลัดมันออกไปใหพนแขนเราได งูก็รัดแขนเราตอไปไมได วัฏฏะท่ีรัดรึงเราอยู ทํา 
ใหชีวติเราหมุนเวยีนอยูในสงสารนี้ก็เชนเดียวกัน สวนสําคัญท่ีสุดอยูท่ีอวิชชา อันเปนกิเลสวัฏฏะ 
ถาตัดอวิชชาขาดหมดแลว เราก็หลุดพนจากวนเวยีนของวัฏฏะ ไมตองเวียนวายตายเกดิ ไมตอง 
ทุกขอีกตอไป ถาสาวหาเหตุตอไปวาอวิชชาเกิดจากอะไร ? ก็จะเห็นวาอวิชชานั้นเกิดจากอาสวะ 
ดังบาลีวา อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย เพราะอาสวะเกิดข้ึน อวิชชาจึงเกดิข้ึน และอาสวะนัน้ 
ก็เกิดจากอวิชชานั้นเอง ดังบาลีวา อวิชฺชาสมุทยา อาสวสมุทโย เพราะอวิชชาเกดิข้ึน 
อาสวะ จึงเกิดข้ึน เหมือนไกเกิดจากไข และไขก็เกิดจากไกฉะนัน้ เพราะอวิชชา 
กับอาสวะเปนอัญญมัญญปจจัย คืออาศัยกนัและกนัเกดิข้ึนดังกลาวแลว เพราะฉะนั้น ทานจึงวา 
ภวจักรนี้ไมมีใครทราบเบ้ืองตนได (ภวจกกฺ อวิทิตาทิ) 
๑ 

๑. วิสุทฺธิ. ๓/๑๙๒ ; สมฺโมห./๒๔๘  
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                                                                        ๓๐ 
                                                    ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ ๔ 
        ปฏิจจสมุปบาทท่ีวามาแลวนั้นเปนสวนวัฏฏกถา คือสวนท่ีวาดวยความหมุนเวยีนแหง 
ชีวิต เปนสมุทยวาร คือสวนท่ีวาดวยขบวนการกําเนิดของชีวิต (ทุกข) หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวา 
เปนสวนอนุโลมเทศนา คือแสดงตามลําดบัเหตุเกดิข้ึนของชีวิต 
        สําหรับสวนวิวัฏฏกถา คือสวนท่ีวาดวยการยุติความหมุนเวียนของชีวิต อันเปน 
นิโรธวาร คือสวนท่ีวาดวยขบวนการดับแหงชีวิต (ทุกข) นั้น เรียกอีกอยางหนึ่งวา ปฏิโลมเทศนา, 
ปฏิจจสมุปบาทสวนนี้พระพทุธองคตรัสวา เพราะอวิชชาดับไปโดยส้ินเชิงดวยวิราคธรรม (มรรค) 
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ฯลฯ เพราะ 
ภพดับ ชาติจึงดับ, เพราะชาติดับ...ทุกขท้ังมวลนั้นยอมดบัไปดวยประการดังกลาวมานี้ 
๑ 

        เพราะฉะนั้น เม่ือกลาวโดยใจความ ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจจึงเปนอันเดยีวกนั 
ปฏิจจสมุปบาทสวนวัฏฏกถานั้นโดยใจความ ก็ไดแกทุกขสัจและสมุทยสัจ สวนวิวัฏฏกถาก็ไดแก 
นิโรธสัจและมรรคสัจนั่นเอง ดังท่ีกลาวไวในปฏิสัมภิทามรรควา ชรา มรณะเปนทุกขสัจ ชาติ 
เปนสมุทยสัจ ความสลัดออกจากทุกขและสมุทัยท้ังสองนั้นเปนนิโรธสัจ ความรูจักนิโรธเปนมรรค 
สัจ ฯลฯ อวิชชาเปนทุกขสัจบางเปนสมุทยสัจบาง การสลัดออกจากทุกขและสมุทัยแมท้ังสอง 
นั้น เปนนิโรธสัจ ความรูจักนิโรธสัจเปนมรรคสัจ 
๒ 

 แมในอรรถกถาทานก็กลาวไววา 
        (๑)  เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร นี้เปนทุติยสัจจะเกิดจากทุติยสัจจะ 
        (๒)  เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ นี้เปนปฐมสัจจะเกิดจากทุติยสัจจะ 
        (๓)  เพราะวิญญาณเปนปจจยัจึงมีรูปนาม นี้เปนปฐมสัจจะเกิดจากปฐมสัจจะ 
        (๔)  เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ นี้เปนปฐมสัจจะเกิดจากปฐมสัจจะ 
        (๕)  เพราะสฬายตนะเปนปจจยัจึงมีผัสสะ นี้เปนปฐมสัจจะเกิดจากปฐมสัจจะ 
        (๖)  เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา นี้เปนปฐมสัจจะเกิดจากปฐมสัจจะ 
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๕   ๒. ปฏิสมฺ. ๓๑/๔๖๑-๒ 
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                                                                        ๓๑ 
        (๗)  เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา นี้เปนทุตยิสัจจะเกดิจากปฐมสัจจะ 
        (๘)  เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน นี้เปนทุตยิสัจจะเกิดจากทุติยสัจจะ 
        (๙)  เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ นี้เปนทุตยิสัจจะเกดิจากทุตยิสัจจะ 
        (๑๐) เพราะภพเปนปจจยัจึงมีชาติ นีเ้ปนปฐมสัจจะเกดิจากทุตยิสัจจะ 
        (๑๑)  เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรา มรณะ นี้เปนปฐมสัจจะเกิดจากปฐมสัจจะ 
๑ 

        โดยนัยนีจ้ะเห็นไดวา ปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจนัน้เอง แตมีโวหารและรายละเอียด 
ตางกัน ปฏิจจสมุปบาทสวนวัฏฏกถา มี ๑๒ องค สวนววิัฏฏกถาก็มี ๑๒ องค แตอริยสัจ 
สวนวัฏฏะมี ๒ สวนวิวัฏฏะก็มี ๒ สวนวฏัฏะนั้นหากเขียนเปนแผนภูมิ เปรียบเทียบจะเปนดังนี้. 
                                        แผนภูมิเปรียบเทียบปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ 
        ขอสังเกต ตัวเลขในภาพนี้ หมายถึงองคของปฏิจจสมุปบาท 
                                                                        (ดูหนา ๖) 
๑.  อสมฺโมห.-/๒๕๓-๔ ; วิสุทฺธิ. ๓/๑๙๙  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 32 
                                                                        ๓๒ 
                                        ใหสังเกตจากแผนผังเปรียบเทียบดังตอไปนี้ : 
                                        แผนผังแสดงปฏิจจสมุปบาทกบัอริยสัจ ๔ 
                                                                   (สวนวัฏฏะ)  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 33 
                                                                        ๓๓ 
                                                      ปฏิจจสมุปบาทกับขันธ ๕ 
        ปฏิจจสมุปบาทสวนวัฏฏกถานั้น วาโดยขันธก็ไดแกขันธ ๕ คือรูปขันธ ๑ 
นามขันธ ๔ นัน้เอง 
๑ 

  ใหสังเกตจากแผนผังตอไปนี้ 
        แผนผังแสดงปฏิจจสมุปบาทกับขันธ ๕ 
        เพราะฉะนั้น ปฏิจจสมุปบาทหรือภวจักรนั้น วาโดยปรมัตถจึงไดแก นามรูปนัน้เอง 
ซ่ึงนามรูปนี้มีการเกิดดับอยูทุกขณะจิต ปฏิจจสมุปบาทหรือภวจักรนีจ้ึงหมุนอยูทุกขณะจิต 
๒ 

ชีวิตจึงเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
๑. อภิ.๒๖/๑๓-๔ ; ธาตุ. อ./๖-๗    ๒. โมห.-/๑๔๓ 
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                                                                        ๓๔ 
                                                  ปฏิปทา ๒ ในปฏิจจสมุปบาท 
        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคประทับอยูท่ีพระเชตวนัมหาวิหารใกลกรุงสาวัตถี คร้ังนั้น 
พระองคไดทรงเทศนาโปรดภิกษุซ่ึงประชุมกันอยูท่ีพระวิหารนัน้วา ภกิษุท้ังหลาย มิจฉาปฏิปทา 
คือขอปฏิบัติผิดเปนอยางไร ? ภิกษุท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจยัจึงมีสังขาร เพราะสังขาร 
เปนปจจยัจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยัจงึมีสฬายตนะ 
เพราะสฬายตนะเปนปจจยัจงึมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยัจึง 
มีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ (กรรมภพและ 
อุปปตติภพ) เพราะภพ (กรรมภพ) เปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรามรณะ 
ความโศรกเศรา ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ จึงเกดิข้ึน 
กองทุกขท้ังมวลนี้ยอมเกิดข้ึนดวยประการดังกลาวมานี้ ภิกษุท้ังหลาย ขอปฏิบัตินี้เรียกวา มิจฉา- 
ปฏิปทา คือขอปฏิบัติผิด 
๑ 

        ภิกษุท้ังหลาย สัมมาปฏิปทา คือขอปฏิบัติถูกเปนอยางไร ? ภิกษุท้ังหลาย เพราะ 
อวิชชาดับไปโดยส้ินเชิงดวยวิราคธรรม (มรรค) สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึง 
ดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ ฯลฯ เพราะชาติดับ 
ชรา มรณะจึงดับ ความโศกเศรา ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคน- 
ใจจึงดับ กองทุกขท้ังมวลนีย้อมดับไปดวยประการดังกลาวมานี้ ภกิษท้ัุงหลาย ขอปฏิบัตินี้ 
เรียกวา สัมมาปฏิปทา คือขอปฏิบัติถูก 
๒ 

        จากพระพุทธพจนนีจ้ะเห็นวาปฏิจจสมุปบาทสวนวฏัฏกถาหรือสวนอนุโลมเทศนา 
(สมุทยวาร) นัน้ เปนมิจฉาปฏิปทา คือขอปฏิบัติผิด เพราะเปนการสงเสริมชีวิตใหวนเวียนอยู 
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๕    ๒. ส. นิทาน ๑๖/๕  
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                                                                        ๓๕ 
ในสงสาร ไมมีทางพนทุกขได แตปฏิจจสมุปบาทสวนววิัฏกกถาหรือปฏิโลมเทศนา (นิโรธวาร) 
นั้น เปนสัมมาปฏิปทา คือเปนขอปฏิบัติถูก การกระทําใดที่เปนการสงเสริมปฏิปทานี้ จึงเปน 
การกระทําท่ีถูก เพราะเปนทางท่ีจะพนทุกขได เพราะฉะนั้นในอรรถกถา 
๑ 

  ทานจึงกลาววา 
มิจฉาปฏิปทานั้น ไดแก อนยิยานกิปฏิปทา คือขอปฏิบัติท่ีทําใหพนทุกขไมได แมในปฏิปทา 
นี้จะมีปุญญาภสัิงขาร คือกามาวจรกุศล และรูปาวจรกุศล ท้ังอเนญชาภสัิงขาร คือ สังขาร 
ฝายอรูปวจรกศุลปฏิปทานี้ ก็ช่ือวาเปนมิจฉาปฏิปทา เพราะเปนปฏิปทาท่ีเปนหลักของวัฏกะ 
กลาวคือ การทําบุญใดๆ ท่ีปรารถนาวัฏฏะ คือไตรภพ อันไดแกกามภพ รูปภพ อรูปภพ 
โดยท่ีสุดแมจะไดอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ การบําเพ็ญกุศลนั้นท้ังหมดกเ็ปนมิจฉาปฏิปทา เพราะ 
เปนปฏิปทาฝายวัฏฏะ เปนหลักของวัฏฏะ สวนการทํากุศลท่ีปรารถนาวิวัฏฏะคือพระนิพพานแม 
จะไดถวายขาวตมสักกระบวย ขาวสวยสักทัพพีกเ็ปนสัมมาปฏิปทา เพราะเปนปฏิปทาฝายววิัฏฏะ 
เปนทางท่ีจะพนทุกขได แมความปรารถนาพระนิพพานจะเปนตัณหา แตก็เปนกุศลตัณหา เปน 
ตัณหาทีจ่ะพาใหถึงพระนิพพานได ดังท่ีมีกลาวไวใน เนตติปกรณ 
๒ 

  วาตัณหามี ๒ อยาง คือ 
กุศลตัณหา ๑ อกุศลตัณหา ๑ อกุศลตัณหาเปน สังสารคามินี คือเปนความปรารถนาท่ีจะใหมี 
ชีวิตอยูในสงสาร จึงเปนมิจฉาปฏิปทา สวนกุศลตัณหา เปน อุปจยคามินี คือเปนความปรารถนา 
ท่ีจะพาใหถึงภาวะท่ีไมมีการส่ังสมบุญบาป คือ พระนิพพาน จึงเปนสัมมาปฏิปทา หรือ 
กลาวอีกนยัหนึ่งวากุศลตัณหาเปนตัณหาท่ีจะพาใหละตัณหาได ดังท่ีทานพระอานนทเถระกลาวไว 
วา กายน้ีเกิดจากตัณหา บุคคลพึงอาศัยตัณหา (กุศลตณัหา) ละตัณหา 
๓ 

๑. ส. นิทาน. อ. ๒/๒๔ 
๒. เนตฺติ ขอ ๕๓     ๓. อ.จตุกฺก. ๒๑/๑๙๓-๗ 
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                                                                        ๓๖ 
                                                ความสําคัญของปฏิจจสมุปบาท 
        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคประทับอยูท่ีกมัมาลทัมมนิคมแควนกุรุ พระอานนทเถระได 
เขาไปเฝาพระองคแลวกราบทูลวานาอัศจรรยจริง นาประหลาดจริง พระเจาขา ท่ีปฏิจจสมุป- 
บาทอันลึกลํ้าคัมภีรภาพนี้ ปรากฏแกขาพระองคเหมือนเปนของต้ืนๆ เปนเร่ืองงายๆ เทานั้น 
พระพุทธองคจึงตรัสเตือนวา อานนท ! เธออยาวาอยางนั้น อยาวาอยางนั้นเลย อานนท ! 
เพราะหมูสัตวไมเขาใจ ไมรูแจงแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทนี้ หมูสัตวจึงยุงเหยิงกนัเหมือนเสนตาย 
เหมือนกลุมดาย สับสนเหมือนหญาปลองและหญามุงกระตาย ไมลวงพนอบาย ทุคติ วินิบาต 
สังสารวัฏฏไปได 
๑ 

        จากพระพุทธพจนนีจ้ะเห็นไดวา ปฏิจจสมุปบาทมีความสําคัญเปนพิเศษ จะเหน็เปน 
ของงายๆ หาควรไม เพราะถาไมรูไมเขาใจปฏิจจสมุปบาท ก็เทากับไมรูจักตัวเอง ไมรูจักชีวิต 
คือไมรูจักทุกข เม่ือไมรูจักทุกข ก็ไมรูจกัเหตุใหเกิดทกุข ไมรูจักท่ีดับทุกข ไมรูจักขอปฏิบัติ 
ท่ีทําใหถึงท่ีดบัทุกขได ถารูจักปฏิจจสมุปบาท ก็ช่ือวารูจักตัวเอง รูจักชีวิต คือรูจักทุกข 
เหตุใหเกดิทุกข ท่ีดับทุกขและขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดบัทุกขจึงยอมจะพนทุกขได 
        แตคําวา "รู" ในท่ีนี้ ไมหมายเพียงเรียนรู หรือรูเพราะศึกษา เพราะจําไดดวย 
สัญญาคือความจําไดหมายรูเทานั้น แตหมายถึงรูเห็นประจักษดวยวิปสสนาญาณหรือมรรคญาณ 
คือรูครบบริบูรณดวยอํานาจญาณท้ัง ๓ ไดแก สัจญาณ กจิญาณ และ กตญาณ. รูความจริง 
วา ทุกข (ชีวิต) เปนอยางนี้ เหตุใหเกิดทกุขเปนอยางนี้ ท่ีดับทุกขเปนอยางนี้ ขอปฏิบัติท่ี 
จะทําใหถึงท่ีดบัทุกขเปนอยางนี้ นี้เรียกวารูดวยสัจญาณ. รูกิจท่ีควรทําวาทุกขเปนส่ิงควรกํา- 
หนดรู เหตุใหเกิดทุกขเปนส่ิงควรละ ท่ีดับทุกขเปนส่ิงควรทําใหแจง ขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ี 
ดับทุกขเปนส่ิงท่ีควรปฏิบัติ ควรเจริญใหเกดิข้ึน นี้เรียกวารูดวย กิจญาณ. รูกิจท่ีทําเสร็จไป 
๑.  ส. นิทาน. ๑๖/๑๑๐-๑๑๑ 
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                                                                        ๓๗ 
แลว วาทุกขไดกําหนดรูแลว เหตุใหเกิดทุกขก็ละไดแลว ท่ีดับทุกขก็ทําใหแจงแลว ขอปฏิบัติท่ี 
จะทําใหถึงท่ีดบัทุกขก็ไดปฏิบัติตาม ไดเจริญใหเกดิข้ึนแลว นี้เรียกวารูดวย กตญาณ. 
๑ 

  รวมความ 
วาท่ีวารูนัน้หมายถึง รูจริงๆ และทําไดจริงๆ จึงจะเรียกวารู รูจักปฏิจจสมุปบาท โดยอาการ 
ดังกลาวนีจ้ึงจะพนทุกขไดท้ังจะไดช่ือวาเปนผูเห็นธรรม ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา โย ปฏิจฺจ 
สมุปฺปาท ปสฺสติ, โส ธมฺม ปสฺสติ ผูใดเหน็ปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นช่ือวาเห็นธรรม โย ธมฺม 
ปสฺสติ, โส ปฏิจฺจ สมุปฺปาท ปสฺสติ ผูใดเหน็ธรรม ผูนั้นก็ช่ือวาเหน็ปฏิจจสมุปบาท. 
๒ 

  โย โข 
วกฺกลิ ธมฺม ปสฺสติ, โส ม ปสฺสติ ดูกรวักกลิ. ผูใดเห็นธรรมผูนั้น ช่ือวาเห็นเราตถาคต. 
โย ม ปสฺสติ, โส ธมฺม ปสฺสติ ผูใดเหน็เราตถาคต ผูนั้น ก็ช่ือวาเหน็ธรรม. 
๓ 

        การเจริญวิปสสนา คือการปฏิบัติตามทางท่ีจะทําใหพนทุกขนัน้ จะตอง กําหนดของ 
จริงเปนอารมณ ปฏิจจสมุปบาทก็เปนความจริงอยางหนึง่ท่ีควรกําหนดรู เพราะวาโดยปรมัตถ 
ปฏิจจสมุปบาทก็ไดแกนามรูปนั่นเอง ฉะนั้น ปฏิจจสมุปบาททานจึงจัดวาเปน วิปสสนาภูมิ 
๔ 

  คือ 
เปนพื้นฐานหรือเปนอารมณของวิปสสนา ซ่ึงผูปฏิบัติธรรมจะตองศึกษาใหเขาใจและกําหนดเปน 
อารมณอยูเสมอ 
๑. ปฏิสมฺ.อ. ๒/๒๑๗   ๒. ม.มูล.๑๒/๓๖๐   ๓. ส.ขนฺธ. ๑๗/๑๔๗ 
๔. วิสุทฺธิ ๓/๑๐, ๑๐๖  
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                                                                        ๓๘ 
                                                                  สรุปความ 
        พระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีสอนใหรูจักชีวิต คือกองทุกข และสอนใหปฏิบัติธรรม 
เพื่อหลุดพนจากกองทุกขนี้ ท่ีวาสอนใหรูจักชีวิตนั้น คือสอนใหรูวา ชีวิตเปนมา เปนอยูและ 
เปนไปตามกฎแหงเหตุผล หรือตามหลักปฏิจจสมุปบาท. ปฏิจจสมุปบาท ตามรูปศัพทแปลวา 
"ภาวะท่ีอาศัยกันเกดิข้ึน" ซ่ึงหมายถึง ระบบการกําเนดิแหงชีวิต คือกองทุกข กองทุกขคือ 
ชีวิตนี้ เกิดข้ึน ตั้งอยู และดับไป โดยเปนเหตุเปนผลสืบเนื่องกันไปดจุลูกโซ คือเพราะอวิชชา 
เปนปจจยัจึงมีสังขาร, เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ, เพราะวิญญาณเปนปจจยัจึงมีนาม 
รูป, เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีสฬายตนะ, เพราะสฬายตนะเปนปจจยัจึงมีผัสสะ, เพราะผัสสะ 
เปนปจจยัจึงมีเวทนา, เพราะเวทนาเปนปจจยัจึงมีตณัหา, เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงมีอุปาทาน, 
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ (กรรมภพและอุปปตติภพ), เพราะภพ (กรรมภพ) เปนปจจยั 
จึงมีชาติ, เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรา มรณะ...และถาตัดอวิชชายังไมขาด อวิชชากจ็ะเปนปจจยั 
ไมมีสังขาร สังขารก็จะเปนปจจัยใหมีวิญญาณ...ตอไปอีก ชีวิตจะหมุนเวียนอยูอยางนี้ตลอดไป 
ปฏิจจสมุปบาท ทานจึงเรียกวา "ภวจกัร" หรือ "สังสารจักร" ซ่ึงหมายความวา วงลอ 
แหงชีวิต และภวจักรนั้นประกอบดวยสวนตางๆ คือ กาล ๓ องค ๑๒ สนธิ ๓ สังคหะ (สัง 
เขป) ๔ อาการ ๒๐ วัฏฎะ ๓ และมูล ๒ ปฏิจจสมุปบาทสวนอนุโลมนั้น วาโดยสัจจะ ไดแก 
ทุกขสัจจะ และสมุทยสัจจะ วาโดยขันธ ไดแกขันธ ๕ ปฏิจจสมุปบาทฝายปฏิโลมท่ีวาเพราะ 
อวิชชาดับสังขารจึงดับ, เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ นั้น เปนพระพุทธพจนวาดวย 
นิโรธสัจจะ คือท่ีดับทุกข และมัคคสัจจะคือทางท่ีจะทําใหถึงท่ีดับทุกข. ปฏิจจสมุปบาทฝายอนุโลม 
นั้น จัดเปนมิจฉาปฏิปทา คือขอปฏิบัติผิด ฝายปฏิโลมนั้นจัดเปนสัมมาปฏิปทาคือขอ ปฏิบัติ 
ถูก. ใหศึกษาภาพภวจักรตอไปนี้ใหเขาใจ ถาอานภาพภวจกัรนี้ถูกตองและเขาใจดแีลว ก็ช่ือวา 
เขาใจเร่ืองปฏิจจสมุปบาทโดยถูกตอง.  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 39 
                                                                        ๓๙ 
                                                              แผนภูมิภวจักร 
                                        แสดงใหเห็นสวนตางๆ โดยละเอียด 
        ขอสังเกต : ตัวเลขในแผนภูมิหมายถึงองคของปฏิจจสมุปบาท (ดูหนา ๖) เชน 
๑ อวิชชา. แตหมายเลข ๑๑, ๑๒ ไมปรากฏในแผนภูมินี้ เพราะรวมอยูกบัหมายเลข ๓-๗ 
โดยความเปนวิบากดวยกัน เคร่ืองหมายระหวางตัวเลขคือ + ใหอานวาและ, - ใหอานวาถึง สวน 
เคร่ืองหมาย หาร (ในวงนอก) หมายถึงสนธิ ๓.  
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                                                                        ๔๐ 
                                                พุทธวิธีแสดงปฏิจจสมุปบาท 
        การทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธองคนั้น ทานกลาววามี ๔ วิธีคือ 
        ๑.  แสดงแตตนไปหาปลาย 
        ๒. แสดงแตตรงกลางไปหาปลาย 
        ๓. แสดงแตปลายไปหาตน 
        ๔. แสดงแตตรงกลางไปหาตน 
        การแสดงปฏิจจสมุปบาท ๔ วิธีนี้ สองวิธีแรกเปนการแสดงเหตุไปหาผล สองวิธีหลัง 
เปนการแสดงผลกอนแลวสาวไปหาเหตุ ทานเปรียบไววาเหมือนคนหาเถาวัลย ๔ คน คนหน่ึง 
พบเถาวัลยตรงโคนเถากอน จึงตัดเถาวัลยตรงโคนเถานั้นแลวดึงออกมาท้ังเถา นําไปใชการตาม 
ตองการฉันใด บางคร้ังพระพุทธองคก็ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาท เร่ิมแตตนไปหาปลายฉันนั้น 
เชน พระองคทรงแสดงวา...ดวยเหตนุี้แล ภิกษุท้ังหลายเพราะอวิชชาเปนปจจยัจึงมีสังขาร เพราะ 
สังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจงึมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมี 
สฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยัจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนา 
เปนปจจยัจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปทานเปนปจจัยจึงมีภพ 
เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน 
ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจจึงมีข้ึน กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมเกิดข้ึนดวย 
ประการดังกลาวมานี ้
๑ 

        คนหาเถาวัลยอีกคนหนึง่ พบเถาวัลยตรงปลายเถากอนจึงจับตรงปลายเถาแลวถึงเอา 
ทอนปลายนําไปใชการตามประสงคฉันใด บางคร้ังพระพุทธองคก็ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทเร่ิม 
แตตรงกลางไปหาปลายฉันนั้น เชน พระองคทรงแสดงวา เม่ือภกิษนุัน้ช่ืนชมยนิดี กลาวยก- 
๑. ม.มูล. ๑๒/๔๘๐ ; วิสุทฺธิ. ๓/๑๑๕ ; สมฺโมห/๑๖๙-๗๓  
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                                                                        ๔๑ 
ยกยอง ติดใจเวทนาอยูนั้นความเพลิดเพลิน (คือตัณหา) ก็ยอมเกดิข้ึน ความเพลิดเพลินใน 
เวทนานั้นเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานน้ันเปนปจจยัจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจยัจึงมีชาติ เพราะ 
ชาติเปนปจจยัจึงมีชรามรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความ 
คับแคนใจ จึงมีข้ึน กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมเกิดข้ึนดวยประการดังกลาวมานี้๒ 

        คนหาเถาวัลยอีกคนหนึง่ พบเถาวัลยตรงปลายเถากอนจึงจับปลายเถาสาวเขาไปหา 
โคน แลวตัดท่ีโคนดึงออกมานําไปใชการตามตองการฉันใด บางคร้ังพระพุทธองคก็ทรงแสดง 
ปฏิจจสมุปบาท เร่ิมแตปลายไปหาตนฉันนัน้ เชน พระองคทรงแสดงวาภิกษุท้ังหลาย. ก็ 
ปฏิจจสมุปบาทเปนอยางไร? ภิกษุท้ังหลาย. ชรามรณะมีเพราะชาติเปนปจจัย...ชาติมีเพราะภพ 
เปนปจจยั ภพมีเพราะอุปทานเปนปจจัย อุปาทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ตณัหาเกดิเพราะ 
เวทนาเปนปจจัย เวทนามีเพราะผัสสะเปนปจจัย ผัสสะมีเพราะสฬายตนะเปนปจจยั สฬายตนะมี 
เพราะนามรูปเปนปจจยั นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจยั วิญญาณมีเพราะสังขารเปนปจจยั 
สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย...ภกิษุท้ังหลาย. นี้เรียกวาปฏิจจสมุปบาท๓ 

        คนหาเถาวัลยคนสุดทาย พบเถาวัลยท่ีตรงกลางกอนเหมือนคนท่ีสองจึงตัดเถาวัลยตรง 
กลางเถาสาวไปหาโคน จึงตัดท่ีโคนแลวดงึเอาทอนตนท้ังหมดนําไปใชการตามปรารถนา ฉันใด 
บางคร้ังพระพทุธองคก็ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทเร่ิมแตตรงกลางไปหาตนฉันนั้น เชนพระองค 
ทรงแสดงวา...ภิกษุท้ังหลาย. อาหาร ๔ เหลานี้ (คือกพฬิงการาหาร อาหารคือคําขาว ๑ 
มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา ๑ ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ ๑ วิญญาณาหาร อา- 
หารคือวิญญาณ ๑) มีอะรไเปนตนเคา มีอะไรเปนเหตุเกดิ มีอะไรเปนตนกําเนดิ มีอะไรเปน 
แดนเกิด ? ภิกษุท้ังหลาย. อาหาร ๔ เหลานี ้มีตัณหาเปนตนเคา มีตัณหาเปนเหตุเกิด มี 
ตัณหาเปนตนกําเนิด มีตณัหาเปนแดนเกดิ...ภิกษุท้ังหลาย. ตัณหามีเวทนาเปนตนเคา มีเวทนา 
เปนเหตุเกิด มีเวทนาเปนตนกําเนิด มีเวทนาเปนแดนเกดิ...ภิกษุท้ังหลาย. เวทนามีผัสสะเปน 
ตนเคา มีผัสสะเปนเหตุเกดิ มีผัสสะเปนตนกําเนดิ มีผัสสะเปนแดนเกดิ...ภิกษุท้ังหลาย. ผัสสะมี 
สฬายตนะเปนตนเคา มีสฬายตนะเปนเหตุเกิด มีสฬายตนะเปนตนกําเนดิ มีสฬายตนะเปนแดน 
๒. ม.มูล. ๑๒/๔๘๘-๙   ๓. ส. นิทาน ๑๖/๓๐-๓๑  
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เกิด...ภิกษุท้ังหลาย. ฬายตนะมีนามรูปเปนตนเคา มีนามรูปเปนเหตุเกิด มีนามรูปเปนตนกํา- 
เนิด มีนามรูปเปนแดนเกิด...ภิกษุท้ังหลาย. นามรูปมีวิญญาณเปนตนเคา มีวิญญาณเปนเหตุ- 
เกิด มีวิญญาณเปนตนกําเนิด มีวิญญาณเปนแดนเกิด...ภิกษุท้ังหลาย. วญิญาณมีสังขารเปนตน- 
เคา มีสังขารเปนเหตุเกิด มีสังขารเปนตนกําเนิด มีสังขารเปนแดนเกิด...ภิกษุท้ังหลาย. สังขาร 
มีอวิชชาเปนตนเคา มีอวิชชาเปนเหตุเกิด มีอวิชชาเปนตนกําเนิด มีอวิชชาเปนแดนเกดิ 
๑ 

        เพราะเหตุไรพระพุทธองคจึงทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทถึง ๔ วิธีดังกลาวนี้ ? ท่ีพระ- 
องคทรงแสดงอยางนี้ ก็เพราะปฏิจจสมุปบาทมีความดีเดนอยูรอบดาน จะจับตรงไหนขอใดข้ึน 
แสดงกอนก็ไดท้ังนั้น เพราะจะอํานวยผลใหรูแจงแทงตลอดญายธรรมไดเชนเดียวกนั และเปน 
เพราะพระองคทรงรอบรูวิธีเทศนา สามารถทรงแสดงธรรมไดหลายวิธี หลายกระบวนหลายนยั 
สามารถยักเบ้ืองวิธีเทศนาใหเหมาะสมแกผูฟงและเหมาะสมแกกาลเทศะ เพราะฉะน้ัน ผูศึกษา 
ธรรมจะตองกาํหนดหลักการอันนี้ไว จะไดไมตองสงสัยในความแตกตางกันแหงโวหาร และลีลา 
เทศนาอันพระองคทรงแสดงในสูตรนั้นๆ โดยวิธีนัน้ๆ 
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๔-๑๕ 
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                                                                      บทท่ี ๒ 
                                                        บทซักซอม ถาม-ตอบ 
                                                                  รวม ๔๕ ขอ 
        ถาม         ชีวิตคืออะไร มีสวนประกอบเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ         ชีวิตคือกองทุกข เพราะเปนของไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นก็เปนทุกข  
วาโดยปรมัตถธรรม ชีวิตมีสวนประกอบอยู ๕ อยางอันเรียกวา ขันธ ๕ คือ (๑) รูปขันธ 
กองรูป คือส่ิงท่ีประกอบดวยธาตุ ๔ เชน รูปกายท่ีเราเห็นเปนตนเปนตัวนี้ (๒) เวทนาขันธ 
กองเวทนา คือความเสวยอารมณ ความรูสึกเปนสุขเปนทุกขหรือรูสึกเฉยๆ ดังท่ีเรารูสึกกันอยู 
นั้นเอง (๓) สัญญาขันธ กองสัญญา คือความจําไดหมายรู เชนจํารูป (สี, แสง) จําเสียง 
จํากล่ิน จํารสเปนตน (๔) สังขารขันธ กองสังขาร คือส่ิงท่ีปรุงแตงกาย วาจา ใจ ใหดบีาง 
ช่ัวบาง ไดแกบุญ บาป หรือ กุศล อกุศล ท่ีเรา ทําพูดคิดอยูเสมอนั่นเอง (๕) วิญญาณขันธ 
กองวิญญาณไดแกจิตใจอันทําหนาท่ีรับรูอารมณท่ีผานมาทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และทางใจ  
ถาวาโดยยอ สวนประกอบของชีวิตมี ๒ อยางคือ รูปธรรม ๑ นามธรรม ๑ ขันธ ๕ นั้น 
ขันธแรกเปนรูปธรรม อีก ๔ ขันธ เปนนามธรรม 
        ถาม         ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร ? 
        ตอบ         ปฏิจจสมุปบาท คือระบบการกําเนิดแหงชีวิต คือชีวิตทุกชีวิตมีเหตุมีผลอาศัย 
กันและกันเกิดข้ึน มีความเปนมาเปนอยูและเปนไปตามกฎเกณฑแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น 
        ถาม        องคประกอบของปฏิจจสมุปบาทมีเทาไร อะไรบาง ?  
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        ตอบ         มี๑๒ องค คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 
เวทนา ตณัหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ 
        ถาม         อวิชชาแปลวาอะไร มีเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ         อวิชชาแปลวาความไมรู หรือรูผิด คือรูส่ิงท่ีไมควรรู เชนรูจักประพฤติทุจริต 
เปนตน อวิชชามีหลายอยางเชน อวิชชา ๔ คือ ทุกฺเข อฺตาณ ไมรูทุกข ๑ ทุกฺขสมุทเย 
อฺตาณ ไมรูจักเหตุใหเกิดทุกข ๑ ทุกฺขนิโรเธ อฺตาณ ไมรูท่ีดับทุกข ๑ ทุกฺขนิโรธคามินิยา 
ปฏิทาย อฺตาณ ไมรูขอปฏิบัติใหถึงท่ีดับทุกข ๑ 
        ถาม         อวิชชา มีลักษณะ รส (กจิ) ปจจุปฏฐาน (ผล) ปทัฏฐาน (เหตุ) เปน 
อยางไร ? 
        ตอบ         อวิชามีความไมรูอริยสัจจ ๔ เปนลักษณะ มีการทําใหหลงเปนกิจ (หนาท่ี) 
มีการปดบังปญญาจักษุเปนปจจุปฏฐาน มีอาสวะเปนปทัฏฐาน 
        ถาม         ท่ีวาเพราะอวชิชาเปนปจจยัจึงมีสังขารนั้น หมายความวาอยางไร ? 
        ตอบ         หมายความวาอวิชชาเปนปจจัยใหทําบุญทําบาปคือเม่ือไมรูวาภพท้ัง ๓ เปนทุกข 
เพราะติดอยูในสุขเวทนาจึงทําบุญเพื่อไปเกิดในกามภพ รูปภพ อรูปภพ และไมรูวาบาป 
เปนเหตุใหเกดิทุกข จึงทําบาปตางๆ มีฆาสัตว ลักทรัพย เปนตน 
        ถาม         สังขารแปลวาอะไร มีเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ         สังขารแปลวาความปรุงแตง มี ๓ อยาง คือ กายสังขาร ความปรุงแตงกาย ๑ 
วจีสังขาร ความปรุงแตงวาจา ๑ จิตตสังขาร ความปรุงแตงใจ ๑ หรือไดแกปุญญาภิสังขาร 
ความปรุงแตงคือบุญ ไดแกกามาวจรกุศลและรูปาวจรกศุล ๑ อปุญญาภิสังขาร ความปรุงแตง 
คือบาป ๑ อเนญิชาภิสังขาร ความปรุงแตงคืออเนญชาไดแกอรูปาวจรกศุล ๑ 
        ถาม         สังขาร มีลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน ปทัฏฐาน เปนอยางไร ? 
        ตอบ         สังขารมีการปรุงแตงกาย วาจา ใจ เปนลักษณะ มีการขวนขวายเพ่ือใหนาม 
รูปปฏิสนธิเปนรส (กิจ) มีการแสดงออกทางกายวาจาใจเปนปจจุปฏฐาน มีอวิชชาเปนปทัฏฐาน 
        ถาม         ท่ีวาเพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณนัน้ หมายความวาอยางไร ? 
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        ตอบ        หมายความวาบุญหรือบาปท่ีเราทําไวนัน้ จะเปนชนกะผูใหกําเนดิปฏิสนธิ- 
วิญญาณ กลาวคือเวลาใกลจะตาย บุญหรือบาปนั้นจะมาปรากฏเปนอารมณของใจ เม่ือตายไปโดย 
ใจยดึส่ิงใดเปนอารมณ ปฏิสนธิวิญญาณก็จะเกิดข้ึนโดยยึดส่ิงนัน้เปนอารมณ ถาเปนบุญก็จะทํา 
ใหไปเกิดในสุคติ ถาเปนบาปก็จะทําใหไปเกิดเปนทุคติ 
        ถาม        วิญญาณแปลวาอะไร มีเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ        วิญญาณแปลวาความรูหรือธาตุรู มี ๖ อยาง คือ จักษวุิญญาณ ความรูทาง 
ตา ๑ โสตวิญญาณ ความรูทางหู ๑ ฆานวญิญาณ ความรูทางจมูก ๑ ชิวหาวิญญาณ ความ 
รูทางล้ิน ๑ กายวิญญาณ ความรูทางกาย ๑ มโนวิญญาณ ความรูทางใจ ๑ 
        ถาม        วิญญาณ มีลักษณะ รส ปจจปุฏฐาน ปทัฏฐาน เปนอยางไร ? 
        ตอบ        วิญญาณมีการรับรูอารมณเปนลักษณะ มีการไปถึงกอนเจตสิกและกรรมชรูปเปน 
รส (กิจ) มีการสืบตอระหวางภพเปนปจจุปฏฐาน มีสังขารเปนทัฏฐาน 
        ถาม        ท่ีวา เพราะวิญญาณเปนปจจยั จึงมีนามรูป นั้น หมายความวาอยางไร ? 
        ตอบ        หมายความวาวิญญาณเปนพชืแหงชีวิต คือนามรูปจะปฏิสนธิได ก็เพราะวิญ- 
ญาณเปนปจจยั เปรียบเหมือนการหวานพชืลงในไรนาท่ีมีน้ํา พืชยอมจะงอกเปนลําตนข้ึน เม่ือ 
กรรมอันเปรียบเหมือนไรนามีอยู เม่ือวิญญาณอันเปรียบเหมือนพืช และตัณหาอันเปรียบเหมือน 
น้ําหลอเล้ียงพชืมีอยู วิญญาณก็ยอมจะประดิษฐานต้ังม่ัน เปนปจจัยใหเกิดนามรูปคือใหนามรูป 
ปฏิสนธิในภพใหมตอไป 
        ถาม        นามรูปหมายความวาอยางไร 
        ตอบ        นาม หมายความวาส่ิงท่ีเปนนามธรรม ๕ อยาง คือ เวทนา สัญญา เจตนา 
ผัสสะ มนสิการ หรือไดแกนามขันธ ๓ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ. รูป 
หมายถึงรูปขันธ คือ มหาภตูรูปและอุปาทายรูป. ฉะนัน้ นามรูป จึงไดแก ขันธ ๔ คือ รูปขันธ 
เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ 
        ถาม        นามรูป มีลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน เปนอยางไร ? 
        ตอบ        นาม มีการนอมไปสูอารมณเปนลักษณะ มีการประกอบกบัจิตและเจตสิกดวย 
กันเปนรส (กจิ) มีการแยกออกจากจติไมไดเปนปจจุปฏฐาน มีวิญญาณเปนปทัฏฐาน รูปมี  
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การแตกหรือสลายอยูเสมอเปนลักษณะ มีการกระจายไปจากจิตไดเปนรส (กิจ) มีความเปน 
อัพยากฤตเปนปจจุปฏฐาน มีวิญญาณเปนปทัฏฐาน. 
        ถาม        ท่ีวา เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีสฬายตนะนั้นหมายความวาอยางไร ? 
        ตอบ        หมายความวา เม่ือมีนามขันธ และรูปขันธอายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย ใจ จึงมีได ถานามรูปไมมี อายตนะเหลานัน้ก็มีไมได ฉะนัน้ จงึวาเพราะนามรูปเปน 
ปจจัยจึงมีสฬายตนะ 
        ถาม        สฬายตนะ แปลวาอยางไร มีเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ        สฬายตนะ แปลวาท่ีตอหรือส่ิงสําหรับตอมี ๖ อยาง ไดแก อายตนะภายใน ๖ 
คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ซ่ึงตอกับอายตนะภายนอก ๖ คือ ตา ตอกับรูป (สี, แสง) หตูอ 
กับเสียง จมูกตอกับกล่ิน ล้ินตอกับรส กายตอกับส่ิงสัมผัส ใจตอกับธรรมารมณ. 
        ถาม        สฬายตนะมีลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน เปนอยางไร ? 
        ตอบ        สฬายตนะมีลักษณะตอกับรูปเปนตน มีการทําใหเหน็รูปเปนตนเปนรส (กิจ) 
มีความเปนวัตถุ (ท่ีตั้ง) และทวาร (ท่ีผาน) ของวิญญาณเปนปจจุปฏฐาน มีนามรูปเปนปทัฏฐาน. 
        ถาม        ท่ีวา เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะนั้นหมายความวาอยางไร ? 
        ตอบ        หมายความวา เม่ืออายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กระทบกบั 
อายตนะภายนอก มีรูปเปนตน แลวเกิดวิญญาณข้ึน ผัสสะจึงมีได ถาอายตนะเหลานี้ไมมี ผัสสะ 
ก็มีไมได ฉะนัน้ จึงวาเพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ. 
        ถาม        ผัสสะแปลวาอะไร มีเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ        ผัสสะแปลวาความสัมผัส คือ ความกระทบกันระหวางอายตนะภายในกับ 
อายตนะภายนอกและวิญญาณ ไดแก ความสัมผัส ๖ อยาง คือ สัมผัสทางตา ๑ สัมผัสทางหู ๑ 
สัมผัสทางจมูก ๑ สัมผัสทางล้ิน ๑ สัมผัสทางกาย ๑ สัมผัสทางใจ ๑ ผัสสะแตละอยางจะตองมี 
ธรรม ๓ อยางมาประจวบกนั มาประจบกนั เชนสัมผัสทางตา จะตองมีธรรม ๓ อยาง มาประจวบ 
กันคือ (๑) จักษุประสาท (๒) รูป (สี, แสง) (๓) จักษุวิญญาณ ถาเปนแตเพียงจกัษุประสาท 
กระทบกับรูปเฉยๆ ยังไมเกิดจักษวุญิญาณ ก็ยังไมเปนผัสสะ ผัสสะอ่ืนๆ ก็ทํานองเดียวกันนี้.  
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        ถาม        ผัสสะ มีลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน เปนอยางไร ? 
        ตอบ        ผัสสะมีการถูกตองอารมณเปนลักษณะ มีการทําใหจติกบัอารมณกระทบกัน 
เปนรส (กิจ) มีการประจวบกนัของวัตถุ (จกัษุเปนตน) อารมณ (รูปเปนตน) และวิญญาณ (จกัษ ุ
วิญญาณเปนตน) เปนปจจุปฏฐาน มีสฬายตนะเปนปทัฏฐาน. 
        ถาม        ท่ีวา เพราะผัสสะเปนปจจยัจงึมีเวทนานั้นหมายความวาอยางไร ? 
        ตอบ        หมายความวา เม่ือมีผัสสะ คือการกระทบกนัระหวางอายตนะภายในภายนอก 
และวิญญาณ เวทนาจึงมี ถาไมมีผัสสะ เวทนาก็มีไมได กลาวคือ คนเราจะมีความรูสึก เปนสุข 
เปนทุกข หรือรูสึกเฉยๆ ได ก็เพราะไดเหน็รูป ฟงเสียง ไดกล่ิน ล้ิมรส สัมผัส หรือ 
มีอารมณทางใจเกิดข้ึนอยางใดอยางหนึ่งเสมอ ถาปราศจากการเหน็รูปเปนตนแลวความรูสึก 
ตางๆ ก็จะเกิดข้ึนไมได ฉะนัน้จึงวาเพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา. 
        ถาม        เวทนาแปลวาอะไร มีเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ        เวทนาแปลวาความเสวยอารมณ คือความรูสึกเปนสุข เปนทุกข หรือรูสึก 
เฉยๆ ในเม่ือไดรับอารมณ ไดแก เวทนา ๖ อยาง คือ เวทนาท่ีเกิดจากชิวหาสัมผัส ๑ เวทนา 
ท่ีเกิดจากโสตสัมผัส ๑ เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส ๑ เวทนาท่ีเกิดจากชิวหาสัมผัส ๑ เวทนาที ่
เกิดจากกายสัมผัส ๑ เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส ๑ หรือไดแกเวทนา ๓ คือ สุขเวทนา ความรู- 
สึกเปนสุข ๑ ทุกขเวทนา ความรูสึกเปนทุกข ๑ อทุกขมสุขเวทนา (อุเบกขาเวทนา) ความรู 
สึกไมสุขไมทุกข (รูสึกเฉยๆ) ๑ 
        ถาม        เวทนา มีลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน เปนอยางไร ? 
        ตอบ        เวทนามกีารเสวยอารมณเปนลักษณะ มีการเสพรสแหงอารมณเปนรส (กิจ) 
มีสุขและทุกขเปนปจจุปฏฐาน มีผัสสะเปนปทัฏฐาน 
        ถาม        ท่ีวา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหาน้ัน หมายความวาอยางไร ? 
        ตอบ        หมายความวา เม่ือเวทนามี ตัณหาจงึมี ถาเวทนาไมมี ตณัหาก็มีไมได เชน 
สุขเวทนาทําใหเกิดตัณหา เพราะผูมีสุขก็ตองการสุขยิ่งๆ ข้ึนไปอีก ทุกขเวทนาทําใหเกิดตณัหา  
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เพราะผูมีทุกขตองการสุข ดวยมีความเกลยีดทุกข อุเบกขาเวทนาก็ทําใหเกิดตณัหา เพราะอุเบก- 
ขาเปนความสงบภายใน คนจึงเขาใจวาเปนสุขแลวตองการสุขยิ่งๆ ข้ึนไปอีก ฉะนัน้ จึงวา เพราะ 
เวทนาเปนปจจัยจึงมีตณัหา 
        ถาม        ตัณหาแปลวาอะไร มีเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ        ตัณหาแปลวาความอยาก ไดแกความอยากในอารมณตางๆ ก็รูปเปนตน 
ตัณหานั้นมีหลายอยาง เชน ตัณหา ๓ คือ (๑) กามตณัหา ความอยากในกามคืออารมณท่ี 
นาใคร (๒) ภวตัณหา ความอยากในอารมณท่ีนาใครโดยประกอบดวยสัสสตทิฏฐิ อันไดแก 
ความอยากของคนท่ีมีความเห็นผิดวา อารมณหรือตนและโลกเปนของเท่ียงเปนของยัง่ยืนเสมอ 
ไป (๓) วิภวตัณหา ความอยากในอารมณท่ีนาใคร โดยประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ อันได 
แกความอยากของคนท่ีมีความเห็นผิดวา อารมณหรือตนและโลกเปนของสูญ 
        ถาม        ตัณหาน้ัน มีลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน เปนอยางไร ? 
        ตอบ        ตัณหามีลักษณะเปนเหตุแหงทุกข มีการทําใหเพลิดเพลินในอารมณเปนรส 
(กิจ) มีความไมรูจักอ่ิมเปนปจจุปฏฐาน มีเวทนาเปนปทัฏฐาน 
        ถาม        ท่ีวา เพราะตณัหาเปนปจจัยจงึมีอุปาทานน้ัน หมายความวาอยางไร ? 
        ตอบ        หมายความวา ความยึดม่ันถือม่ันตางๆ นั้นมีตัณหาเปนมูลฐาน คือ เม่ืออยาก 
เม่ือตองการ เม่ือรักจึงยึด จึงถือ ถาไมอยาก ไมตองการ กไ็มยึด ไมถือ ไมหวง ไมหวง 
เพราะฉะนั้น จึงวา เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงมีอุปทาน. 
        ถาม        อุปาทานแปลวาอะไร มีเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ        อุปาทานแปลวาความยึดม่ันถือม่ัน อันไดแกความยดึม่ันถือม่ัน ๔ อยาง คือ 
(๑) กามุปาทาน ความยดึม่ัน ถือม่ันในกามคุณารมณมีรูปเปนตน (๒) ทิฏฐิปาทาน ความ 
ยึดม่ันถือม่ันในความเห็นผิด เชน เหน็วา บุญไมมี บาปไมมีเปนตน (๓) สีลัพพตุปาทาน 
ความยึดม่ันในขอวัตรปฏิบัติท่ีผิด เชน ถือกินอยางสุนัข เยี่ยวอยางโค เปนตน (๕) อัตตวาทุ- 
ปาทาน ความยึดม่ันถือม่ันในอัตตวาทะ คือถือวามีอัตตาในขันธ ๕ เปนตน. 
        ถาม        อุปาทาน มีลักษณะ รส ปจจปุฏฐาน ปทัฏฐาน เปนอยางไร ?  
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        ตอบ        อุปาทานมีการยึดอารมณไวเปนลักษณะ มีการไมยอมปลอยวางอารมณเปนรส 
(กิจ) มีความมกัมากและความเห็นผิดเปนปจจุปฏฐาน มีตณัหาเปนปทัฏฐาน. 
        ถาม        ท่ีวา เพราะอุปาทานเปนปจจยัจึงมีภพนั้น หมายความวาอยางไร ? 
        ตอบ        หมายความวา เม่ือมีความยดึม่ัน ก็ยอมจะมีกรรมภพคือการทําบุญทําบาป เชน 
เม่ือมีความยดึม่ันถือม่ันวาเปนตน เปนของตน เปนของเนื่องดวยตน โดยมีความรัก ความหวง 
ความหวง ความเห็นผิด จึงมีการกระทําเพือ่ส่ิงท่ีตนยึดม่ันถือม่ันนั้น อุปาทานจึงเปนปจจัยให 
เกิดกรรมภพ และกรรมภพก็เปนเหตุใหเกิดปตติภพตอไป ฉะนั้น จึงวาเพราะอุปาทานเปน 
ปจจัยจึงมีภพ. 
        ถาม        ภพแปลวาอะไร มีเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ        ภพ ตามรูปศัพทแปลวา ความมี ความเปน หมายถึงภาวะแหงชีวิต คือความ 
มีขันธ ความเปนขันธ หรือเปนนาม เปนรูป มีนาม มีรูป ภพนัน้มี ๓ อยางคือ (๑) กามภพ 
ภพฝายกามาวจรภูมิ คือ ภพท่ีติดอยูในกาม มีมนุษยเปนตน (๒) รูปภพ ภพฝายรูปาวจร- 
ภูมิ คือภพท่ีตดิอยูในรูป ไดแก รูปพรหม (๓) อรูปภพ ภพฝายอรูปาวจรภูมิ คือภพท่ี 
ติดอยูในอรูป ไดแก อรูปพรหม. กลาวโดยสังเขป ภพมี ๒ อยาง คือ กรรมภพ ภพคือกรรม ๑ 
อุปปตติภพ ภพคือขันธ ๑ 
        ถาม        ภพ มีลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน เปนอยางไร ? 
        ตอบ        กรรมภพ มีการกระทําเปนลักษณะ มีการทําใหเกดิขันธเปนรส (กิจ) มี 
กุศลและอกุศลเปนปจจุปฏฐาน มีอุปาทานเปนปทัฏฐาน. อุปปตติภพ มีความเปนผลของกรรม 
เปนลักษณะ มีการเกิดข้ึนเปนรส (กิจ) มีอัพยากฤตเปนปจจุปฏฐาน มีอุปาทาน (หรือกรรม- 
ภพ) เปนปทัฏฐาน. 
        ถาม        ท่ีวา เพราะภพเปนปจจยัจึงมีชาตินั้นหมายความวาอยางไร ? 
        ตอบ        หมายความวา กรรมภพเปนเหตุใหเกิดชาติ คือ ใหขันธปรากฏข้ึนเปรียบ 
เหมือนไรนาท่ีทําใหพืชงอกเปนลําตนข้ึนฉะนั้น กรรมเปรียบเหมือนไรนา ถาไรดีนาด ีพืชก ็
งาม ถาไรนาไมดี พืชก็ไมงาม ปฏิสนธิวิญญาณท่ียึดกรรมเปนอารมณเปรียบเหมือนพืชท่ีหวาน  
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ลงในไรนา ตณัหาเปรียบเหมือนน้ําหลอเล้ียงพืช เม่ือวิญญาณยึดกรรมเปนอารมณกรรมก็ทําให 
ปฏิสนธิ คือทําใหมีชาติ มีการเกิดข้ึนในภพใหมตอไป ถากรรมดีก็ใหผลดี กรรมช่ัวกใ็หผลชั่ว 
พึงเห็นเชนคนเรามีดีบาง เลวบาง สวยบาง ไมสวยบาง เปนตน นั่นเปนเพราะกรรมหรือ 
กรรมภพนัน่เอง  ฉะนั้น จึงวา เพราะภพเปนปจจยัจึงมีชาติ. 
        ถาม        ชาติ แปลวาอะไร มีเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ        ชาติ แปลวาความเกดิ วาโดยสมมติไดแกความเกิดของสัตว โดยปรมตัถ 
ไดแกความปรากฏของขันธ คือความเกิดข้ึนคร้ังแรกของขันธ กลาวโดยขันธ ชาตินั้นมี ๒ อยาง 
คือ รูปชาติ ความเกิดของรูปขันธ ๑ อรูปชาติ ความกิดของนามขันธ ๑ 
        ถาม        ชาติ มีลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน เปนอยางไร ? 
        ตอบ        ชาติ มีความเกิดข้ึนคร้ังแรกในภพนั้นๆ เปนลักษณะ มีการมอบขันธให 
สัตวเปนรส (กจิ) มีการโผลจากอดีตภพมาปรากฏในปจจบัุนภพเปนปจจุปฐานหรือมีความเปน 
สภาพเต็มไปดวยทุกขเปนปจจุปฏฐาน มีกรรมภพเปนปทัฏฐาน 
        ถาม        ท่ีวา เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรามรณะน้ันหมายความวาอยางไร ? 
        ตอบ        หมายความวา เม่ือมีเกิดจึงมีแกและมีตาย ถาไมเกิดกไ็มแกและไมตาย เม่ือ 
เกิดแลวก็ตองแกและตองตายอยางแนนอน ฉะนั้นจึงวา เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรามรณะ 
        ถาม        ชรามรณะแปลวาอะไร มีเทาไร อะไรบาง ? 
        ตอบ        ชรา แปลวาความแก โดยสมมติไดแกความเฒาความครํ่าคราของสัตว โดย 
ปรมัตถ ไดแกความสุกงอมของอินทรีย มีตา หู เปนตน กลาวโดยขันธชราน้ันมี ๒ อยาง 
คือ รูปชรา ความแกของรูปขันธ ๑ อรูปชรา ความแกของนามขันธ ๑ 
        มรณะ แปลวาความตาย ความจุติ (ของสัตว) ความทําลายขันธ ความตัดขาดแหง 
ชีวิตินทรีย. กลาวโดยขันธ มรณะน้ันมี ๒ อยาง คือ รูปมรณะ ความตายของรูปขันธ ๑ 
อรูปมรณะ ความตายของนามขันธ ๑ 
        ถาม        ชรามรณะ มีลักษณะ รส ปจจุปฏฐาน ปทัฏฐาน เปนอยางไร ? 
        ตอบ        ชรา มีความสุกงอมของขันธเปนลักษณะ มีการฉุดลากชีวิตเขาไปหาความตาย 
เปนรส (กิจ) มีความเส่ือมวัยเปนปจจุปฏฐาน มีชาติเปนปทัฏฐาน  
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        มรณะ มีความเคล่ือนจากภพเปนลักษณะ มีการทําใหพรากจากภพ ยายจากคติท่ีเกิด 
เปนปจจุบันปฏฐาน มีชาติ (หรือชรา) เปนปทัฏฐาน 
        ถาม        ท่ีวาชาติมีความตายเปนท่ีสุดนั้นหมายความวาอยางไร ? 
        ตอบ        หมายความวา ชีวิตท่ีหมุนไปตามกฎเกณฑของปฏิจจสมุปบาทวงหนึง่ๆ นั้น 
เร่ิมตนท่ี อวิชชา และส้ินสุดลงท่ี ชรามรณะ แตเม่ือชีวิตดําเนินไปถึงจดุมรณะแลว ถาตัด 
อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ ยังไมขาด คือยังมีกิเลสและกรรมอยู ชีวิตก็จะปฏิสนธิตอ 
ไปอีก และอวชิชาเปนปจจยัจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยัจึงมีวญิญาณ ฯลฯ เพราะชาติ 
เปนปจจยัจึงมีชรามรณะ... 
        ถาม        ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ทําบุญก็เปนมิจฉาปฏิปทา คือขอปฏิบัติผิด ทําบาป 
ก็เปนมิจฉาปฏิปทา เม่ือเปนอยางนี้จะใหทําอะไร ? 
        ตอบ        ใหทําบุญนั้นเอง แตตองทําใหเปน คือตองทําบุญเพื่อละกิเลส ไมใชทําเพื่อ 
พอกพูนกิเลส ตองทําบุญเพื่อละบุญและบาป ไมติดในบุญ ทําบุญอยางปรารถนากาม ภพ รูปภพ 
อรูปภพ ใหปรารถนาไปพระนิพพานเลยทีเดียว จึงจะเปนสัมาปฏิปทา คือขอปฏิบัติถูก เปรียบ 
เหมือนเราโดยสารเรือ เราตองมุงไปสูฝงขางโนนคือพระนิพพาน เม่ือไปถึงพระนิพพานแลว ก ็
ตองท้ิงบุญ ละบุญ เหมือนโดยสารเรือไปถึงฝงท่ีตนตองการแลว ก็ตองจากเรือข้ึนสูฝง ไมนั่งอยู 
ในเรือตอไปอีก แตท่ีวาท้ิงบุญ หรือละบุญนี้ไมหมายความวาไมทําบุญเสียเลย เชนพระอรหันต 
ทานก็ทําบุญเหมือนกนั แตไมทําดวยอํานาจกิเลส การกระทําของทานจึงเปนเพยีงกิริยา เทานั้น... 
        ถาม        การทําบุญเพื่อละกิเลส หรือเพ่ือละบุญและบาปเพ่ือออกจากทุกข จากวงเวียน 
ของภวจักรนัน้ วาโดยยอจะตองทําอยางไร ? 
        ตอบ        ตองปฏิบัติตามมรรค ๘ หรือเจริญวิปสสนากรรมฐาน เพื่อท่ีทําใหมีศีลสมาธิ 
ปญญาสมบูรณ จากวงเวียนของภวจักร ไมตองเวียนวายตายเกดิในสงสารตอไป 
        ถาม        การเจริญวิปสสนากรรมฐานคือทําอยางไร ? 
        ตอบ        คือการเจริญภาวนาโดยใชสติกําหนดนามรูปเปนอารมณ แลวพิจารณาใหเห็น 
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใหเกิดดวงปญญา คือ มรรคญาณ เพื่อประหารกิเลสใหเดด็ขาด  
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        ถาม        จะทําอยางไรจงึกําหนดรูนามรูปไดถูกตอง ? 
        ตอบ        เบ้ืองตน ตองศึกษาใหรูจักภมิูของวิปสสนา คือขันธ อายตนะ ธาตุ อินทรีย 
ปฏิจจสมุปบาท และอริยสัจจ ๔ ใหเขาใจ แลวลงมือปฏิบัติ โดยพยายามภาวนาใหเกดิสมาธิ 
เม่ือเขาใจเปนสมาธิแลว ปญญาก็จะเกิดข้ึน จะกําหนดรูนามรูปไดถูกตอง 
        ถาม        ถาไมศึกษา จะลงมือปฏิบัติเลยทีเดยีว จะไดหรือไม ? 
        ตอบ        จะลงมือปฏิบัติเลยทีเดยีวก็ได แตตองมีครู มีอาจารยแนะนําพอเปนแนวทาง 
กอน ถาปราศจากการแนะนาํหรือการศึกษาเลยทีเดยีว การปฏิบัติอาจผิดพลาดได 
        ถาม        จะปฏิบัติในสํานักไหนจึงจะไดผล ? 
        ตอบ        สํานักไหนก็ได ขอสําคัญสํานักนั้นจะตองมีแนวการสอนใหรูจกัภูมิของวิปสสนา 
ดังกลาวแลว จะตองมีแนวการปฏิบัติตรงตามหลักโพธิปกขิยธรรม คือ สติปฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ และมรรค ๘ ท้ังตัวเองจะ 
ตองต้ังใจจริง ตองปฏิบัติจริง จึงจะไดผลตามความมุงหมาย.  
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                                                                    บทท่ี ๓ 
                                                                บททดสอบ 
        เม่ือทานศึกษาปฏิจจสมุปบาทโดยสังเขปจบลงแลว ขอใหทานทดสอบความรูความ 
เขาใจของทานดวย โดยพยายามอาน พยายามศึกษา พิจารณาพระพุทธพจนในสูตรตอไปนี้ ถา 
ทานเขาใจดี กแ็สดงวาทานมีความเขาใจเร่ืองปฏิจจสมุปบาทและมีความรูเร่ืองพระพุทธศาสนา 
พอสมควร แตถาอานเทาไรกย็ังไมเขาใจ กแ็สดงวาความรูความเขาใจของทานยังออนอยู ควร 
พยายามศึกษาตอไป โดยพยายามอานเร่ืองปฏิจจสมุปบาทนี้ใหจบหลายๆ คร้ัง และขอใหอาน 
ดวยใจเปนสมาธิ ใหมีสติสัมปชัญญะอยูเสมอ ทานจะไดรับความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึนเสมอ 
สูตรท่ีจะนํามาเปนแบบทดสอบความรูนั้นมีดังตอไปนี ้
        ภิกษุท้ังหลาย กอนท่ีเราจะไดตรัสรู คือเม่ือเรายังเปนพระโพธิสัตวอยูยังมิไดตรัสรูนั้น 
เราไดเคยคิดวา "สัตวโลกน้ี ตองลําบากลําเค็ญจริง ยอมเกดิ แก ตาย จุติ (เคล่ือนจาก 
ภพ) และอุบัติ (บังเกิด) แตไมรูจักทางไปใหพนทุกขคือชรามรณะนี้ เม่ือไรเลาทางออกไป 
ใหพนทุกขคือชรามรณะนี้จึงจักปรากฏข้ึน ? ภิกษุท้ังหลาย เราคิดตอไปวา "เพราะมีอะไรเลา 
ชรามรณะจึงมีได ? เพราะอะไรเปนเหตุเปนปจจยั ชรา มรณะจึงมี ? ภิกษุท้ังหลาย เพราะเรามี 
โยนิโสมนสิการ คือต้ังใจพิจารณาโดยถ่ีถวน เราจึงรูจึงเขาใจแจมแจงดวยปญญาวา "เม่ือมีชาติ 
นั่นเอง ชรามรณะจึงมี เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรามรณะ" ภิกษุท้ังหลาย เราคิดตอไปวา 
"เพราะมีอะไรเลา ชาติจึงมี ?...เพราะมีอะไรเลา ภพ...อุปทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ... 
สฬายตนะ...นามรูป...วิญญาณจึงมี...เพราะมีอะไรเลาสังขารจึงมี ? เพราะอะไรเปนปจจัย สังขาร 
จึงมี ?" ภิกษุท้ังหลาย เพราะเรามีโยนิโสมนสิการ คือต้ังใจพิจารณาโดยถ่ีถวน เราจึงรูจึงเขาใจ 
แจมแจงวา "เม่ือมีอวิชชานัน้แล สังขารจึงมี เพราะอวิชชาเปนปจจยั จงึมีสังขาร" เร่ืองนี้จึง  
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เปนอันวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะ 
วิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย 
จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจงึมีตัณหา เพราะตัณหา 
เปนปจจยัจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะ 
ชาติเปนปจจยัจึงมีชรามรณะ จึมีความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ 
ความคับแคนใจกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมเกดิข้ึนดวยประการดังกลาวมานี้ ภิกษุท้ังหลาย ในธรรม 
ท้ังหลายท่ีเรายังไมเคยไดยนิ ไดฟงมากอนวา กองทุกขท้ังมวลนี้เกดิข้ึนแลวเกิดข้ึนอีก ดังกลาวนี ้
ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแกเราแลว (คือเราไดมองเห็นทะลุปรุโปรงแลว) 
        ภิกษุท้ังหลาย เราเคยคิดวา "เม่ือไมมีอะไรเลา จึงจะไมมีชรามรณะ ? เพราะอะไร 
ดับเลา ชรามรณะจึงจะดับ ?" ภิกษุท้ังหลาย เพราะเรามีโยนิโสมนสิการ คือต้ังใจพิจารณา 
โดยถ่ีถวน เราจึงรูจึงเขาใจแจมแจงดวยปญญาวา "เม่ือชาติไมมีชรามรณะก็ไมมี เพราะชาต ิ
ดับ ชรามรณะจึงดับ" ภกิษุท้ังหลาย เราคิดตอไปวา "เม่ือไมมีอะไรเลา ชาติจึงจะไมมี ? 
เพราะอะไรดบัเลา ชาติจึงจะดับ...เม่ือไมมีอะไรเลา ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา... 
ผัสสะ...สฬายตนะ...นามรูป วิญญาณจึงจะไมมี ?...เม่ือไมมีอะไรเลา สังขารจึงจะไมมี ? เพราะ 
อะไรดับเลา สังขารจึงจะดับ ?" ภิกษุท้ังหลาย เพราะเรามีโยนิโสมนสิการ คือต้ังใจพิจารณา 
โดยถ่ีถวน เราจึงรูจึงเขาใจแจมแจงดวยปญญาวา "เม่ืออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอวิชชา 
ดับ สังขารจึงดับ" เร่ืองนี้จึงเปนอันวา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณ 
จึงดับ ฯลฯ เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความ 
ทุกขใจ ความคับแคนใจ จึงดับ. ภิกษุท้ังหลาย ในธรรมท้ังหลายท่ีเรายังไมเคยไดยนิไดฟงมากอน 
วากองทุกขท้ังมวลนี้จะดับสลายไปโดยอาการดังกลาวนี้ ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวางได 
เกิดข้ึนแกเราแลว 
๑ 

        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคประทับอยูท่ีพระเชตวนัมหาวิหาร อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
เศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี คร้ังนั้นพระองคไดทรงแสดงธรรมโปรดภิกษสุงฆวา "ภิกษท้ัุงหลาย 
เพราะอวิชชาเปนปจจยัจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ ฯลฯ เพราะชาติเปน 
๑.  ส. นิทาน. ๑๖/๑๑-๑๓  
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ปจจัยจึงมีชรามรณะ กองทุกขท้ังมวลนี้เกิดข้ึนดวยประการดังกลาวนี้" คร้ังนั้น ภกิษุมีช่ือรูป 
หนึ่งจึงทูลถามพระองควา "ชรามรณะเปนอยางไร ? และชรามรณะน้ีเปนของใคร ?" พระ 
พุทธองคจึงตรัสวาปญหานั้นไมเหมาะสม แลวทรงช้ีแจงตอไปวาภิกษผูุใดกลาววา "ชรามรณะ 
เปนอยางไร ? และชรามรณะนี้เปนของใคร ? หรือ ผูใดกลาววา "ชรามรณะเปนเร่ืองอ่ืน 
เจาของชรามรณะน้ีก็เปนคนอ่ืน" คํากลาวท้ังสองของผูนั้น ใจความเปนอันเดยีวกัน ตางกัน 
แตพยัญชนะเทานั้น. ภกิษุ เม่ือมีความเห็นผิดวา "ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น" การอยูประ 
พฤติพรหมจรรยก็ไมเปนผล ภิกษุ เม่ือมีความเห็นผิดวา "ชีพเปนอยางหนึ่ง สรีระเปนอีก 
อยางหนึ่ง" การอยูประพฤตพิรหมจรรยกไ็มเปนผล. ภิกษุ เราตถาคตแสดงธรรมเปนกลางๆ  
ไมของแวะท่ีสุดโตงท้ังสองอยางนั้น คือเราตถาคตแสดงวาเพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรามรณะ... 
        "ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ..สฬายตนะ...นามรูป...วิญญาณ 
...สังขาร...อวิชชา เปนอยางไร ? อวิชชานี้เปนของใคร ?" พระพุทธองคตรัสวาปญหานี้ไม 
เหมาะสม แลวทรงช้ีแจงตอไปวา ภิกษุ ผูใดกลาววา "อวชิชานี้เปนอยางไร ? และอวชิชานี้ 
เปนของใคร ?" หรือผูใดกลาววา "อวิชชาเปนอยางอ่ืน เจาของของอวิชชานี้ก็เปนคนอ่ืน" 
คํากลาวท้ังสองของผูนั้น ใจความเปนอันเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานั้น. ภกิษุ เม่ือมีความ 
เห็นผิดวา "ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น" การอยูประพฤติพรหมจรรยก็ไมเปนผล. ภิกษุ เม่ือมี 
ความเหน็ผิดวา "ชีพเปนอยางหนึ่ง สรีระเปนอีกอยางหน่ึง" การอยูประพฤติพรหมจรรยก็ไม 
เปนผล. ภิกษุ เราตถาคตแสดงธรรมเปนกลางๆ ไมของแวะกับท่ีสุดโตงท้ังสองอยางนั้น คือเรา 
ตถาคตแสดงวา เพราะอวิชชาเปนปจจยัจึงมีสังขาร. 
        ภิกษุ เพราะอวิชชาดับไปโดยส้ินเชิงดวยวิราคธรรม (มรรค) แลวความเหน็ท่ีเปน 
ขาศึก ความเหน็ท่ีบิดเบือน ความเหน็ท่ีเรรวนอยางใดอยางหนึ่งวา ชรามรณะเปนอยางไร ? 
ชรามรณะน้ีเปนของใคร ? ดังนี้ก็ดี วา ชรามรณะเปนอันอ่ืน เจาของชรามรณะน้ีก็เปนคนอ่ืน ดัง 
นี้ก็ดี วา ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ...นามรูป...วิญญาณ... 
สังขารเปนอยางไร ? สังขารนี้เปนของใคร ? ดังนี้ก็ดี วา สังขารเปนอันอ่ืน เจาของสังขารก็ 
เปนคนอ่ืนดังนี้ก็ดี วา ชีพกอั็นนั้น สรีระกอั็นนั้น ดังนี้กด็ีวา ชีพเปนอันอ่ืน สรีระเปนอันอ่ืน  
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ดังนี้ก็ดี ความเห็นผิดท่ีวามาทั้งหมดนัน้ จึงเปนอันละได ตัดมูลรากได ทําใหเปนเหมือนตาล 
ยอดดวน ทําใหมีตอไปไมได ไมมีทางจะเกิดข้ึนอีกตอไปอยางแนนอน 
๑ 

        ภิกษุท้ังหลาย เม่ือน้ํามหาสมุทรข้ึน ก็ยอมทําใหแมน้าํใหญข้ึนดวย เม่ือแมน้ําใหญ 
ข้ึน ก็ยอมทําใหแมน้ํานอยข้ึนดวย เม่ือแมน้ํานอยข้ึน ก็ยอมทําใหบึงข้ึนดวย เม่ือบึงข้ึนก็ยอมทํา 
ใหหนองข้ึนดวย ภิกษุท้ังหลาย เม่ืออวิชชาเจริญข้ึน ก็ยอมทําใหสังขารเจริญข้ึน เม่ือสังขาร 
เจริญข้ึน ก็ทําใหวิญญาณเจริญข้ึน เม่ือวิญญาณเจริญข้ึน ก็ยอมทําใหนามรูปเจริญข้ึน เม่ือนาม 
รูปเจริญข้ึน กย็อมทําใหสฬายตนะเจริญข้ึน เม่ือสฬายตนะเจริญข้ึน กย็อมทําใหผัสสะเจริญข้ึน 
เม่ือผัสสะเจริญข้ึนก็ยอมทําใหเวทนาเจริญข้ึน เม่ือเวทนาเจริญข้ึน กย็อมทําใหตณัหาเจริญข้ึน 
เม่ือตัณหาเจริญข้ึน กย็อมทําใหอุปาทานเจริญข้ึน เม่ืออุปาทานเจริญข้ึน ก็ยอมทําใหภพเจริญข้ึน 
เม่ือภพเจริญข้ึน ก็ยอมทําใหชาติเจริญข้ึน เม่ือชาติเจริญข้ึน ก็ยอมทําใหชรามรณะเจริญข้ึน 
ฉันนั้น 
        ภิกษุท้ังหลาย เม่ือน้ํามหาสมุทรลดลง ก็ยอมทําใหแมน้ําใหญลดลง เม่ือแมน้ําใหญ 
ลดลง ก็ยอมทําใหแมน้ํานอยลดลง เม่ือแมน้ําลดลง ก็ยอมทําใหบึงลดลง เม่ือบึงลดลงก็ยอม 
ทําใหหนองลดลงดวย ภกิษท้ัุงหลาย เม่ืออวิชชาหมดไปก็ยอมทําใหสังขารหมดไปดวย เม่ือ 
สังขารหมดไป ก็ยอมทําใหวิญญาณหมดไป ฯลฯ เม่ือภพหมดไป ก็ยอมทําใหชาติหมดไป 
เม่ือชาติหมดไป ก็ยอมทําใหชรามรณะหมดไปดวยฉันนัน้ 
๒ 

        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคประทับอยูท่ีพระเชตวนัมหาวิหาร อารามของทานอนาถบิณ- 
ฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี คร้ังนั้นพระพทุธองคไดทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุสงฆวา ภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษพุินิจพจิารณาโดยอาการอยางไร จึงจะช่ือวา พินิจพจิารณาเพ่ือความส้ินทุกข 
โดยชอบอยางส้ินเชิง ? ภิกษุท้ังหลาย ภกิษใุนพระศาสนาน้ี เม่ือพินิจพิจารณา มาพิจารณา 
ดูวา ความทุกขตางๆ มากมายหลายประการ ซ่ึงชรามรณะท่ีเกิดข้ึนในโลกนี้มีอะไรเปนตนเคา 
มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนตนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ? เพราะอะไรมี จึงมีชรา 
มรณะ ? เพราะไมมีอะไร ชรามรณะจึงจะไมมี ? เมื่อภิกษุนั้นพนิิจพจิารณาอยูอยางนัน้ ยอม 
๑. ส.นิทาน.๑๖/๗๒-๗๗ 
๒. ส. นิทาน. ๑๖/๑๔๔-๕  
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จะรูชัดอยางนีว้า ความทุกขตางๆ มากมายหลายประการ คือชรามรณะท่ีเกิดข้ึนในโลกนี้ มี 
ชาติเปนตนเคา มีชาติเปนเหตุเกิด มีชาติเปนตนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกิดเพราะมีชาติ จึงมี 
ชรามรณะ เม่ือชาติไมมี ชรามรณะก็ไมมี  ภิกษนุั้นยอมรูจักชรามรณะ รูจักเหตุเกิดชรามรณะ 
รูจักท่ีดับชรามรณะ แลวรูจกัขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดบัชรามรณะโดยแจมแจง ท้ังเปนผูปฏิบัติ 
เปนผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรมตามท่ีรูนั้น ภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนี ้เราตถาคตเรียกวา ผู 
ปฏิบัติเพื่อความส้ินทุกข เพื่อดับชรามรณะโดยชอบอยางส้ินเชิง 
        อีกประการหนึ่ง เม่ือจะพินิจพจิารณา มาพิจารณาดวูาภพนี้มีอะไรเปนตนเคา มี 
อะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนตนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ? เพราะมีอะไร จึงมีชาติ ? 
เพราะไมมีอะไร ชาติจึงจะไมมี ? เม่ือภิกษนุั้นพินจิพิจารณาอยูอยางนั้น ยอมจะรูชัดอยางนีว้า 
ชาติมีภพเปนตนเคา มีภพเปนเหตุเกิด มีภพเปนตนกําเนดิ มีภพเปนแดนเกิด ภิกษุนั้นยอมรู 
จักชาต ิรูจักเหตุเกิดชาติ รูจกัท่ีดังชาติ รูจักปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับชาติโดยแจมแจง ท้ังเปน 
ผูปฏิบัติ เปนผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรมท่ีรูนั้น ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนี้ เราตถาคตเรียก 
วา เปนผูปฏิบัติเพื่อความส้ินทุกข เพื่อความดับชาติโดยชอบอยางส้ินเชิง 
        อีกประการหนึ่ง เม่ือจะพินิจพจิารณา มาพิจารณาดวูาภพนี้มีอะไรเปนตนเคา... 
อุปาทานน้ีมีอะไรเปนตนเคา...ตัณหาน้ีมีอะไรเปนตนเคา...เวทนานี้มีอะไรเปนตนเคา...ผัสสะนี้มี 
อะไรเปนตนเคา...สฬายตนะน้ีมีอะไรเปนตนเคา...นามรูปนี้มีอะไรเปนตนเคา...วิญญาณน้ีมีอะไร 
เปนตนเคา...สังขารนี้มีอะไรเปนตนเคา มีอะไรเปนเหตุเกดิ มีอะไรเปนตนกําเนดิ มีอะไรเปน 
แดนเกิด เพราะมีอะไรจึงมีสังขาร เพราะไมมีอะไร สังขารจึงไมมี เม่ือภิกษนุั้นพจิารณาอยู 
อยางนั้น ยอมจะรูชัดอยางนีว้า สังขารมีอวชิชาเปนตนเคา มีอวิชชาเปนเหตุเกดิ มีอวิชชาเปน 
ตนกําเนดิ มีอวิชชาเปนแดนเกิด เพราะมีอวิชชา สังขารจึงมี เม่ือไมมีอวชิชา สังขารก็ไมมี 
ภิกษนุั้นยอมรูจักสังขาร รูจักเหตุเกดิสังขาร รูจักท่ีดับสังขาร รูจักขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับ 
สังขารโดยแจมแจง ท้ังเปนผูปฏิบัติเปนผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรมตามท่ีรูนั้น ภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษนุี้ เราตถาคตเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข เพื่อความดับสังขารโดย 
ชอบอยางส้ินเชิง  
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        ภิกษุท้ังหลาย ! บุคคลผูมีอวิชชา ถาประกอบปุญญาภิสังขาร วิญญาณก็จะเขาถึงบุญ 
ถาประกอบอปุญญาภิสังขาร วิญญาณก็จะเขาถึงบาป ถาประกอบสังขารท่ีเปนอเนญชา วิญญาณ 
ก็จะเขาถึงอเนญชา ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด ภิกษุละอวิชชาไดแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว ภกิษุนั้น 
ยอมไมประกอบปุญญาภิสังขาร (ไมทําบุญ) ไมประกอบอปุญญาภิสังขาร (ไมทําบาป) ท้ัง 
ไมประกอบอาเนญชาภิสังขาร (ไมทําอรูปาวจรกุศล) เพราะสํารอกอวิชชาเสียได เพราะมี 
วิชชาเกดิข้ึน เม่ือไมประกอบสังขาร เม่ือไมคิดอานจะทําอะไร กย็อมไมยึดม่ันถือม่ันอะไรๆ 
ในโลก เม่ือไมยึดม่ันถือม่ัน ก็ไมสะดุงไมดิน้รน เม่ือไมสะดุงไมดิ้นรน ก็ยอมปรินิพพานเฉพาะ 
คน ยอมรูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จ แลวกจิอ่ืนเพื่อความ 
เปนอยางนี้มิไดมี... 
        ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนอยางไร ? ภิกษุผูเปนพระขีณาสพ 
(อรหันต) จะพึงประกอบปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร หรืออาเนญชาภิสังขารบางหรือ ? 
ไมเปนอยางนัน้ พระเจาขา 
        เม่ือสังขารไมมี เพราะสังขารดับไปโดยส้ินเชิงแลว วญิญาณจะปรากฏบางหรือ ? ไม 
เปนอยางนัน้ พระเจาขา 
        เม่ือวิญญาณไมมี เพราะวิญญาณดับไปโดยส้ินเชิงแลว นามรูปจะปรากฏบางหรือ ? 
ไมเปนอยางนัน้ พระเจาขา 
        เม่ือนามรูปไมมี เพราะนามรูปดับไปโดยส้ินเชิงแลว สฬายตนะจะปรากฏบางหรือ ?  
ไมเปนอยางนัน้ พระเจาขา 
        เม่ือสฬายตนะไมมี เพราะสฬายตนะดบัไปโดยส้ินเชิงแลว ผัสสะจะปรากฏบางหรือ ? 
ไมเปนอยางนัน้ พระเจาขา 
        เม่ือผัสสะไมมี เพราะผัสสะดับไปโดยส้ินเชิงแลว เวทนาจะปรากฏบางหรือ ?  
ไมเปนอยางนัน้ พระเจาขา 
        เม่ือเวทนาไมมี เพราะเวทนาดับไปโดยส้ินเชิงแลว ตณัหาจะปรากฏบางหรือ ? 
ไมเปนอยางนัน้ พระเจาขา  
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        เม่ือตัณหาไมมี เพราะตัณหาดับไปโดยส้ินเชิงแลว อุปาทานจะปรากฏบางหรือ ?  
ไมเปนอยางนัน้ พระเจาขา 
        เม่ืออุปาทานไมมี เพราะอุปาทานดับไปโดยส้ินเชิงแลว ภพจะปรากฏบางหรือ ? 
ไมเปนอยางนัน้ พระเจาขา         
        เม่ือภพไมมี เพราะภพดับไปโดยส้ินเชิงแลว ชาติจะปรากฏบางหรือ ? ไมเปนอยาง 
นั้น พระเจาขา 
        ก็หรือวา เม่ือชาติไมมี เพราะชาติดับไปโดยส้ินเชิงแลว ชรามรณะจะพึงปรารถนาบาง 
หรือ ? ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา 
        ดีแลว ชอบแลว ภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจงสําคัญจงเช่ือความขอนั้นโดยอาการอยาง 
นั้นเถิด พวกเธอจงนอมใจไปสูขอนั้นอยางนั้นเถิด จงหมดความสงสัย หมดความลังเลใจในขอ 
นั้นเถิด นัน่เปนท่ีสุดแหงทุกข 
๑ 

        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคประทับอยูท่ีพระเชตวนัมหาวิหารอารามของอนาถปณฑกิ 
เศรษฐี คร้ังนัน้ พระองคไดทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุสงฆวา ภกิษุท้ังหลาย ! ปุถุชนผูมิได 
สดับ (ไมไดศึกษาและปฏิบัติ) จะพึงเบ่ือหนาย จะพึงคลายกําหนัดในรางกายอันเปนท่ีประชุม 
มหาภูตรูป ๔ นี้ ไดบาง จะพึงสลัดท้ิงไดบาง ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ? ภิกษุท้ังหลาย ! 
เพราะเหตุวาความเจริญเติบโต ความเส่ือม ความคงอยู ความทอดท้ิงไปก็ดี ของรางกายน้ี ยัง 
ปรากฏเห็นอยู ฉะนั้น ปุถุชนผูมิไดสดับจึงเบ่ือหนายคลายกําหนดัในรางกายอันเปนท่ีประชุม 
แหงมหาภูตรูป ๔ นั้นไดบาง พึงสลัดท้ิงไดบาง ภิกษุท้ังหลาย ! แตส่ิงท่ีเรียกกนัวา จติ บาง 
มโน บาง วิญญาณ บางนั้น ปุถุชนผูมิไดสดับ ไมสามารถเบ่ือหนาย ไมสามารถคลายกําหนัด 
ไมอาจสลัดท้ิงไดเลย ขอนัน้เปนเพราะเหตุไร ? ภิกษุท้ังหลาย เปนเพราะเหตุวา ปุถุชนผูมิได 
สดับ ไดติดใจยึดถือม่ันส่ิงนัน้ มาเปนเวลานานแลววา นัน่เปนของเรา นั่นเปนตัวตนของ 
เรา ฉะนั้น ปุถุชนมิไดสดับ จึงไมสามารถเบ่ือหนาย ไมสามารถคลายกําหนัด ไมสามารถสลัด 
ท้ิงส่ิงนั้นได 
        ภิกษุท้ังหลาย ! ท่ีปุถุชนจะพึงไปยึดรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตรูป ๔ นีว้า 
เปนตัวเปนตนก็ยังดกีวา แตจะไปยดึจิตวาเปนตัวเปนตนนั้น ไมชอบเลย ขอนั้นเปนเพราะ 
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๙๗-๑๐๑  
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เหตุไร ? ภิกษท้ัุงหลาย ! เปนเพราะวา รางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตรูป ๔ นี้ ปรากฏ 
วาดํารงอยูไดถึงปหนึ่งบาง สองปบาง สามปบาง ส่ีปบาง หาปบาง สิบปบาง ยี่สิบปบาง 
สามสิบปบาง ส่ีสิบปบาง หาสิบปบาง รอยปบาง เกินกวารอยปบาง แตส่ิงท่ีเรียกกันวา จิต 
บาง มโน บาง วิญญาณ บางนี้ ดวงหนึ่งเกดิข้ึน ดวงหนึ่งดับไป ท้ังกลางคืนและกลางวัน 
        ภิกษุท้ังหลาย ! ลิงท่ีเท่ียวอยูในปาใหญไพรพนา ยอมจับกิ่งไมโหนไป แลวางกิง่ 
นั้น ไปควากิ่งใหม วางกิ่งนัน้แลวไปจับกิง่อ่ืน วางกิ่งนัน้แลวควากิ่งใหมตอไป ฉันใด ภิกษ ุ
ท้ังหลาย ส่ิงท่ีเรียกกันวา จติ บาง มโน บาง วิญญาณ บางนี้ ก็เปนฉันนัน้เหมือนกัน ดวงหนึ่ง 
เกิดข้ึน ดวงหนึ่งดับไป ท้ังกลางวันและกลางคืน 
        ภิกษุท้ังหลาย ! อริยสาวกผูใดสดับแลว (ไดรับการศึกษาอบรมดีแลว) ยอมใสใจ 
โดยแยบคายดวยดี ถึงปฏิจจสมุปบาท ในเรื่องนั้นวา เพราะเหตุดังน้ี เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี 
เพราะส่ิงนี้เกดิข้ึน ส่ิงนี้จึงเกดิข้ึน เม่ือส่ิงนีไ้มมี ส่ิงนี้จึงไมมี เพราะส่ิงนีด้ับ ส่ิงนี้จึงดับ กลาว 
คือ เพราะอวิชชาเปนปจจยัจงึมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวญิญาณเปน 
ปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยัจงึมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ 
เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยัจึงมีตณัหา เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงมี 
อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยั 
จึงมีชรามรณะ และมีความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคน 
ใจ กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมเกดิข้ึนดวยประการอยางนี้ อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปโดยส้ินเชิงดวย 
วิราคธรรม (มรรค) สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ กองทุกขท้ังมวลนี ้
ยอมดับไปดวยประการอยางนี้ 
        ภิกษุท้ังหลาย เม่ืออริยสาวกมาพจิารณาเห็นอยางนี้ จงึยอมเบ่ือหนายในรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เม่ือเบื่อหนายก็ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนดัจึงหลุดพน เม่ือ 
หลุดพนแลวกย็อมเกิดญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบ 
แลว กิจท่ีควรทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้อีกมิไดมี 
๑ 

๑.  ส. นิทาน. ๑๖/๑๑๔-๖  
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        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคทรงแสดงธรรมโปรดพระอานนทเถระ วาอานนท เราตถาคต 
กลาววา สุขและทุกขเปนของอาศัยเหตุเกดิข้ึน อาศัยอะไรเกิดข้ึน ? อาศัยผัสสะเกิดข้ึน อานนท ! 
เม่ือกายมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายในจึงเกิดข้ึนเพราะเหตุแหงความจงใจทางกาย เม่ือวาจามีอยู 
สุขและทุกขอันเปนภายใน จึงเกิดข้ึน เพราะเหตุแหงความจงใจทางวาจา หรือวาเม่ือใจมีอยู สุข 
และทุกขอันเปนภายในยอมเกิดข้ึน เพราะเหตุแหงความจงใจทางใจ อานนท ! เพราะอวิชชาเปน 
ปจจัยนั่นแล บุคคลจึงประกอบกายสังขาร ซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนดวย 
ตนเองบาง ยอมประกอบกายสังขาร ซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนเพราะคน- 
อ่ืนบาง อานนท บุคคลเปนผูมีสัมปชัญญะประกอบกายสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปน 
ภายในเกิดข้ึนบาง ไมมีสัมปชัญญะประกอบกายสังขาร ซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายใน 
เกิดข้ึนบาง 
        อานนท ! บุคคลยอมประกอบวจีสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิด 
ข้ึนดวยตนเองบาง ยอมประกอบวจีสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนเพราะ 
คนอ่ืนบาง อานนท ! บุคคลมีสัมปชัญญะประกอบวจีสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภาย 
ในเกดิข้ึนบาง ไมมีสัมปชัญญะประกอบวจีสังขารซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิด 
ข้ึนบาง 
        อานนท ! บุคคลยอมประกอบมโนสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิด 
ข้ึนดวยตนเองบาง ยอมประกอบมโนสังขารซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน 
เพราะคนอ่ืน อานนท ! บุคคลมีสัมปชัญญะประกอบมโนสังขารซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอัน 
เปนภายในเกิดข้ึนบาง ไมมีสัมปชัญญะประกอบมโนสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภาย 
ในเกดิข้ึนบาง อานนท ! อวิชชาแทรกอยูแลวในธรรมเหลานี้ 
        อานนท ! เพราะอวิชชาดับไปโดยส้ินเชิงดวยวิราคธรรม กาย ซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและ 
ทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จงึไมมี วาจา ซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนจึงไม 
มี ใจ ซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จงึไมมี เขต (ความจงใจท่ีเปนเหตุ 
งอกข้ึน) ซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จึงไมมี วตัถุ (ความจงใจอันเปน 
ท่ีตั้ง) ซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนจงึไมมี อายตนะ (ความจงใจอันเปน  
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บอเกิด) ซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนจึงไมมี หรือ อธิกรณ (ความจงใจ 
อันเปนตนเหตุ) ซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จึงไมมี 
        คร้ังหนึ่งแลว พระพุทธองคประทับอยูท่ีพระเชตวันมหาวหิารอารามของอนาถบีณฑิก- 
เศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี คร้ังนั้นพระองคทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุสงฆวา ภกิษุท้ังหลาย บุคคล 
จงใจ กาํหนด เอาใจจดจอส่ิงใด ส่ิงนั้นยอมเปนอารมณใหวิญญาณต้ังม่ัน เม่ืออารมณมีอยู 
วิญญาณก็ยอมต้ังม่ัน เม่ือวิญญาณต้ังม่ันแลว เจริญข้ึนแลว กย็อมมีการเกิดข้ึนในภพใหม 
ตอไป เม่ือมีการเกิดข้ึนในภพใหมตอไป ชาติ ชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความ 
ทุกขกาย ทุกขใจ ความคับแคนใจ จึงมีตอไป กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมเกดิข้ึนดวยประการอยาง 
นี้...ภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลไมจงใจ ไมกําหนด ไมเอาใจจดจอส่ิงใด ส่ิงนั้นยอมไมเปนอารมณ 
ใหวิญญาณต้ังม่ัน เม่ือไมมีอารมณวิญญาณก็ยอมไมตั้งม่ัน เม่ือวิญญาณนั้นไมตั้งม่ัน ไมเจริญแลว 
ก็ยอมไมมีการเกิดข้ึนในภพใหมตอไป เม่ือไมมีการเกิดข้ึนในภพใหมตอไป ชาติ ชรา มรณะ 
ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจตอไปจึงดับ กองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมดับไปดวยประการอยางนี ้
๑ 

        ภิษุท้ังหลาย ! บุคคลจงใจ กําหนด เอาใจจดจอส่ิงใด ส่ิงนั้นยอมเปนอารมณใหวญิ- 
ญาณต้ังม่ัน เม่ืออารมณมีอยูวิญญาณก็ยอมตั้งม่ัน เม่ือวิญญาณต้ังม่ัน เจริญข้ึนแลว ความ 
หยั่งลงแหงนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมี 
ผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปน 
ปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยัจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติ 
เปนปจจยัจึงมีชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับ 
แคนใจจึงมี กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมเกิดข้ึนดวยประการอยางนี้...ภกิษท้ัุงหลาย เม่ือบุคคลไม 
จงใจ ไมกําหนด ไมเอาใจจดจอส่ิงใด ส่ิงนั้นกย็อมไมเปนอารมณเพือ่ใหวิญญาณต้ังม่ัน เม่ือ 
อารมณไมมี วญิญาณก็ไมตั้งม่ัน เม่ือวิญญาณน้ันไมตั้งม่ัน ไมเจริญแลว ความหยั่งลง 
แหงนามรูปจึงไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดบั เพราะ 
ผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวนาดับ ตณัหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะ 
๑.  ส. นิทาน ๑๖/๗๘-๙  
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อุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาตดิับ ชรามรณะจึงดับ ความโศก 
ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจจึงดับ กองทุกขท้ังมวลนี้ยอม 
ดับไปดวยประการอยางนี ้
๑ 

        ภิกษุท้ังหลาย ! บุคคลจงใจ กําหนด เอาใจจดจอส่ิงใด ส่ิงนั้นยอมเปนอารมณ เพื่อ 
ใหวิญญาณต้ังม่ัน เม่ืออารมณมีอยูวิญญาณก็ยอมต้ังม่ัน เม่ือวิญญาณน้ันต้ังม่ันแลว เจริญข้ึน 
แลว ตัณหาจึงมี เม่ือมีตัณหาจึงมีการเวยีนมาเวียนไป (เวยีนวายตายเกดิ) เม่ือมีการเวียนมาเวยีน 
ไป จึงมีการจุต ิและอุปบัติ เม่ือมีจุติและอุปบัติ จึงมีชาติ ชรามรณะ มีความโศก ความรํ่าไร 
รําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจตอไป กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมเกดิข้ึน 
ดวยประการอยางนี้ ภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลไมจงใจ ไมกําหนด ไมเอาใจจดจอส่ิงใด ส่ิงนั้น 
ก็ยอมไมเปนอารมณเพื่อใหวญิญาณต้ังม่ัน เม่ืออารมณไมมี วิญญาณก็ไมตั้งม่ัน เม่ือวญิญาณ 
นั้นไมตั้งม่ันแลว ไมเจริญข้ึนแลว ตณัหากไ็มมี เม่ือไมมีตัณหา การเวยีนมาเวยีนไปจงึไมมี 
เม่ือไมมีการเวยีนมาเวียนไป การจุติและอุปบัติก็ไมมี เม่ือไมมีการจุติและอุปบัติ ชาติ ชรามรณะ 
ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจตอไปจึงดับ กอง 
ทุกขท้ังมวลนีย้อมดับไปดวประการอยางนี้ 
๒ 

        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคประทับอยูท่ีพระเชตวนัมหาวิหารอารามของทานอนาถบิณฑิก- 
เศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี คร้ังนั้นพระพุทธองคทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุสงฆวา ภกิษท้ัุงหลาย 
เม่ือบุคคลมองเห็นแตความนาช่ืนใจเนืองๆ ในธรรมอันเปนปจจยัใหเกิดสังโยชนคือกิเลสเคร่ือง 
รอยรัดอยู วิญญาณก็ยอมหย่ังลง เพราะวิญญาณเปนปจจยัจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยั 
จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยัจงึมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะ 
เวทนาเปนปจจัย จึงมีตณัหา เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงมีอุปาาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมี 
ภพ เพราะภพเปนปจจยั จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรามรณะ...กองทุกขท้ังมวลนี้ยอม 
เกิดข้ึนดวยประการอยางนี้ ภกิษุท้ังหลาย อยางวาตนไมใหญตนหนึ่งมีรากหยั่งลงไปในพ้ืนดิน 
รากท้ังหมดนัน้ก็ดูดโอชารส (อาหาร) ข้ึนไปเบ้ืองบน ภิกษุท้ังหลาย เม่ือตนไมใหญนั้น มี 
อาหารอยางนัน้ มีเช้ืออยางนัน้ ก็จะพึงคงอยูไดนาน ฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลมองเห็น 
๑. ส.นิทาน. ๑๖/๗๙-๘๑ 



๒. ส.นิทาน. ๑๖/๑๐๙-๑๑๐  
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แตความนาช่ืนใจเนืองๆ ในธรรมอันเปนปจจัยใหเกิดสังโยชนอยู วิญญาณก็ยอมหย่ังลง 
ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะวิญญาณเปนปจจยัจึงมีนามรูป ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรามรณะ 
...กองทุกขท้ังมวลนี้ยอมเกิดข้ึนดวยประการอยางนี ้
๑ 

        ภิกษุท้ังหลาย ! เมื่อบุคคลมองเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมอันเปนปจจัยใหเกิดสังโยชน 
อยู วิญญาณกย็อมไมหยั่งลง เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ 
จึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหา 
จึงดับ ฯลฯ กองทุกขท้ังมวลน้ียอมดับไปดวยประการอยางนี้ ภิกษุท้ังหลาย อยางวามีตนไมใหญ 
อยูตนหนึ่ง อยูตอมามีคนเอาจอบและภาชนะมา แลวตัดตนไมตรงโคนตน แลวขุดลงไป 
คร้ันขุดลงไปแลวก็ดงึเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกข้ึนมา แลวทอนตนไมนั้นใหเปนทอนนอย 
ทอนใหญ แลวจึงผา คร้ันผาแลวจึงเจียกใหเปนช้ินๆ แลวเอาไปผ่ึงลมผ่ึงแดด คร้ันผ่ึงลมผ่ึง 
แดดแหงแลว ก็เอาไฟเผาใหเปนเขมาแลวเอาไปโปรยท่ีลมพัดแรงๆ หรือเอาไปโรยลงในแมน้ํา 
ท่ีไหลเช่ียว ภกิษุท้ังหลาย เม่ือตนไมใหญนั้น เขาตัดรากแลว ทําใหเปนเหมือนตาลปลาย 
ดวนแลว ใหมีอีกตอไปไมไดแลว กจ็ะพึงเกิดตอไปอีกไมไดอยางแนนอนฉันนั้น ภิกษุท้ังหลาย 
เม่ือบุคคลมองเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมอันเปนปจจยัใหเกิดสังโยชนอยู วิญญาณก็ยอมไม 
หยั่งลง ฉันนัน้เหมือนกนั เพราะวิญญาณดบั นามรูปจึงดบั เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึง 
ดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหา 
จึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดบั ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 
เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดบั...กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมดบัไปดวยประการอยางนี ้
๒ 

        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคประทับอยูท่ีพระเชตวนัมหาวิหารอารามของอนาถบิณฑกิ- 
เศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี คร้ังนั้น พระพุทธองคทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุสงฆวา ภกิษท้ัุงหลาย 
ความเกิดข้ึนแหงทุกขเปนอยางไร ? เปนอยางนี้ คือเพราะอาศัยจกัษแุละรูป (กระทบกัน) 
จึงเกิดจักษวุิญญาณ คือความรูอารมณทางตา ความประจวบกันแหงธรรมท้ัง ๓ (จักษุ รูป 
จักษวุิญญาณ) เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจงึมีตัณหา... 
ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความเกิดข้ึนแหงทุกข 
๓ 



๑. ส.นิทาน. ๑๖/๑๐๙-๑๐๐ 
๒. ส.นิทาน. ๑๖/๑๐-๑๑๐ 
๓. ส.นิทาน. ๑๖/๘๖-๗  
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        เพราะอาศัยหูและเสียง...เพราะอาศัยจมูกและกล่ิน...เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ... 
เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ (กระทบกัน) จึงเกดิมโนวญิญาณ ความประจวบกันแหงธรรม 
ท้ัง ๓ (ใจ ธรรมารมณ มโนวญิญาณ) เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา เพราะ 
เวทนาเปนปจจัยจึงมีตณัหา...ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความเกิดข้ึนแหงทุกข 
๑ 

        ภิกษุท้ังหลาย ความดับสูญแหงทุกขนีเ้ปนอยางไร ? เปนอยางนี้ คือ เพราะอาศัย 
จักษแุละรูป (กระทบกนั) จงึเกิดจกัษวุิญญาณ ความประจวบกันแหงธรรมท้ัง ๓ เปนผัสสะ 
เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนานีเ้ปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาน้ันแลดับไป 
โดยส้ินเชิงดวยวิราคธรรม อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึง 
ดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ ความโศก ความร่ําไรรําพนั ความทุกขกาย ความทุกขใจ 
ความคับแคนใจจึงดับ กองทุกขท้ังมวลนีย้อมดับไปดวยประการอยางนี้ ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปน 
ความดับสุญแหงทุกข 
๒ 

        เพราะอาศัยหูและเสียง...เพราะอาศัยจมูกและกล่ิน...เพราะอาศัยล้ินและรส...เพราะ 
อาศัยกายและโผฏฐัพพะ...เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ (กระทบกัน) จึงเกดิมโนวญิญาณ 
ความประจวบกันแหงธรรมท้ัง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยัจงึมีเวทนา เพราะเวทนาเปน 
ปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับไปโดยส้ินเชิงดวยวิราคธรรม อุปาทานจึงดบั เพราะ 
อุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ ความโศก ความ 
รํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจจึงดับ กองทุกขท้ังมวลนี้ยอมดับ 
ไปดวยประการอยางนี้ ภกิษท้ัุงหลาย นีแ้ลเปนความดับสูญแหงทุกข 
๓ 

        ภิกษุท้ังหลาย ! ความเกดิข้ึนแหงโลกเปนอยางไร ? เปนอยางนี้ คือ เพราะอาศัย 
จักษแุละรูป (กระทบกนั) จงึเกิดจกัษวุิญญาณ ความประจวบกันแหงธรรมท้ัง ๓ (จักษุ รูป 
จักษวุิญญาณ) เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจงึมีตัณหา 
เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมี 
ชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความ 
ทุกขใจ และความคับแคนใจ. ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความเกิดข้ึนแหงโลก 



๔ 

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๐-๑๑๐     ๒. ส. นิทาน. ๑๖/๘๖-๗ 
๓. ส. นิทาน ๑๖/๘๖-๗   ๔. ส. นิทาน. ๑๖/๘๗-๙ 
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        เพราะอาศัยหูและเสียง...เพราะอาศัยจมูกและกล่ิน...เพราะอาศัยล้ินและรส...เพราะ 
อาศัยกายและโผฏฐัพพะ...เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ (กระทบกัน) จึงเกดิมโนวญิญาณ ความ 
ประจวบกันแหงธรรมท้ัง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย 
จึงมีตัณหา ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรามรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความ 
ทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ ภกิษุท้ังหลาย นีแ้ลเปนความเกิดข้ึนแหงโลก 
๑ 

        ภิกษุท้ังหลาย ! ความดบัสูญแหงโลกนี้เปนอยางไร ? เปนอยางนี้ คือ เพราะอาศัย 
จักษแุละรูป (กระทบกนั) จงึเกิดจกัษวุิญญาณ ความประจวบกันแหงธรรมท้ัง ๓ เปนผัสสะ 
เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยัจึงมีตณัหา เพราะตัณหานัน้แลดับไป 
โดยส้ินเชิงดวยวิราคธรรม อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจงึดับ เพราะภพดับ ชาติ 
จึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ 
ความคับแคนใจจึงดับ กองทุกขท้ังมวลนีย้อมดับไปดวยประการอยางนี้...ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปน 
ความดับสูญแหงโลก 
๒ 

        เพราะอาศัยหูและเสียง...เพราะอาศัยจมูกและกล่ิน... เพราะอาศัยล้ินและรส... เพราะ 
อาศัยกายและโผฏฐัพพะ...เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ (กระทบกัน) จึงเกดิมโนวญิญาณ 
ความประจวบกันแหงธรรมท้ัง ๓ เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา เพราะเวทนา 
เปนปจจยัจึงมีตัณหา เพราะตัณหาน้ันแลดบัไปโดยส้ินเชิงดวยวิราคธรรม อุปาทานจึงดับ เพราะ 
อุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ ความโศก ความ 
รํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจจึงดับ กองทุกขท้ังมวลน้ียอม 
ดับไปดวยประการอยางนี้ ภกิษุท้ังหลาย นีแ้ลเปนความดบัสูญแหงโลก 
๑ 

        ภิกษุท้ังหลาย ! เรากลาวยืนยนัความส้ินอาสวะของบุคคลผูรูอยูเห็นอยู จะกลาวยืนยนั 
ความส้ินอาสวะของผูไมรูไมเห็น หาไดไม ภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลรูอะไร เห็นอะไร จึงจะส้ิน 
อาสวะ ? รูอยางนี้วา เห็นอยางนี้วา รูปเปนอยางนี้ รูปเกดิข้ึนอยางนี้ รูปดับสูญไปอยางนี้. 
เวทนาเปนอยางนี้ เวทนาเกิดข้ึนอยางนี้ เวทนาดับสูญไปอยางนี้. สัญญาเปนอยางนี้ สัญยาเกิด 
ข้ึนอยางนี้ สัญญาดับสูญไปอยางนี้. สังขารเปนอยางนี้ สังขารเกิดข้ึนอยางนี้ สังขารดับสูญไป 
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อยางนี้ วิญญาณเปนอยางนี้ วิญญาณเกดิข้ึนอยางนี้ วิญญาณดับสูญไปอยางนี้ ภิกษุท้ังหลาย 
เม่ือบุคคลรูอยู เห็นอยูอยางนีแ้ล จึงจะส้ินอาสนะ 
        ภิกษุท้ังหลาย ! เมื่อธรรมเปนท่ีส้ินอาสวะ (อรหัตผล) เกิดข้ึนแลว ญาณคือความรู 
ในธรรมเปนท่ีส้ินอาสวะนั้น เราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัย (เหตุเกิด) จะกลาววาไมมีเหตอิุงอาศัย 
หาไดไม ภิกษท้ัุงหลาย อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของญาณคือความรูในธรรมเปนท่ีส้ินอาสวะ ? 
เหตุอิงอาศัยของญาณน้ันไดแก วิมุติ (ความหลุดพน) ภิกษุท้ังหลาย วิมุติ เราก็กลาววามีเหต ุ
อิงอาศัย จะวาไมมีเหตุอิงอาศัยหาไดไม กอ็เไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของวิมุติ ? เหตุอิงอาศัยของ 
วิมุตินั้นไดแกวิราคะ (ความคลายกําหนดั) ภิกษุท้ังหลาย แมวิราคะเราก็กลาววามีเหตอิุงอาศัย 
จะวาไมมีเหตอิุงอาศัยหาไดไม ก็อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของวิราคะ ? เหตุอิงอาศัยของวิราคะ 
นั้นไดแกนิพพทิา (ความเบ่ือหนาย) ภกิษุท้ังหลาย แมนิพพิทา เราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัย 
จะวาไมมีเหตอิุงอาศัยหาไดไม ก็อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของนิพพิทา ? เหตุอิงอาศัยของนิพพิทา 
นั้นไดแก ยถาภูตญาณทัสสนะ (ความรูความเห็นตามความเปนจริง) ภกิษุท้ังหลาย แม 
ยถาภูตญาณทัสสนะ เราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัย จะวาไมมีเหตุอิงอาศัยหาไดไม. ก็อะไรเลาเปน 
เหตุอิงอาศัยของยถาภูตญาณทัสสนะ ? เหตุอิงอาศัยของยถาภูตญาณทัสสนะน้ันไดแก สมาธิ 
(ความต้ังใจม่ัน) ภกิษุท้ังหลาย ! แมสมาธิเราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัย จะวาไมมีเหตุอิงอาศัย 
หาไดไม. ก็อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของสมาธิ ? เหตุอิงอาศัยของสมาธินั้นไดแก สุข (ความ 
สบาย) ภกิษุท้ังหลาย ! แมสุขเราก็กลาววาเปนเหตุอิงอาศัย จะวาไมมีเหตุอิงอาศัยหาไดไม. ก ็
อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของสุข ? เหตุอิงอาศัยของสุขนั้นไดแก ปสสัทธิ (ความสงบเจตสิก 
และจิต) ภิกษท้ัุงหลาย แมปสสัทธิเราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัย จะวาไมมีเหตุอิงอาศัยหาไดไม 
ก็อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของปสสัทธิ ? เหตุอิงอาศัยของปสสิทธินั้นไดแก ปติ (ความอ่ิมใจ) 
ภิกษุท้ังหลาย แมปติเราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัย จะวาไมมีเหตุอิงอาศัยหาไดไม. ก็อะไรเลาเปน 
เหตุอิงอาศัยของปติ ? เหตุอิงอาศัยของปตินั้นไดแก ปราโมช (ความบันเทิงใจ) ภกิษท้ัุงหลาย 
แมปราโมชเราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัยหาไดไม ก็อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของปราโมช ? เหตุ 
อิงอาศัยของปราโมชนั้นไดแก ศรัทธา (ความเช่ือ) ภกิษุท้ังหลาย แมศรัทธาเราก็กลาววามี  
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เหตุอิงอาศัย จะวาไมมีเหตุอาศัยหาไดไม ก็อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของศรัทธา ? เหตุอิงอาศัย 
ของศรัทธานั้น ไดแก ทุกข 
        ภิกษุท้ังหลาย ! แมทุกขเราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัย จะวาไมมีเหตุอิงอาศัยหาไมได 
ก็อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของทุกข ? เหตุอิงอาศัยของทุกขนั้น ไดแก ชาติ ภิกษุท้ังหลาย 
แมชาติเราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัย จะวาไมมีเหตุอิงอาศัยหาไดไม ก็อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัย 
ของชาติ ? เหตุอิงอาศัยของชาตินั้นไดแก ภพ ภกิษุท้ังหลาย แมภพเราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัย 
จะวาไมมีเหตอิุงอาศัยหาไดไม ก็อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของภพ ? เหตุอิงอาศัยของภพนัน้ได 
แก อุปาทาน ภิกษุท้ังหลาย แมอุปาทาน เราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัย จะวาไมมีเหตุอิงอาศัย 
หาไดไม ก็อะไรเลาเปนเหตุอิงอาศัยของอุปาทาน ? เหตุอิงอาศัยของอุปาทานน้ันไดแก 
ตัณหา...เหตุอิงอาศัยของตัณหานั้นไดแก เวทนา...เหตุอิงอาศัยของเวทนานั้นไดแก ผัสสะ... 
เหตุอิงอาศัยของผัสสะนั้นไดแก สฬายตนะ...เหตุอิงอาศัยของสฬายตนะน้ันไดแก นามรูป.. 
เหตุอิงอาศัยของนามรูปนั้นไดแก วิญญาณ...เหตุอิงอาศัยขอวิญญาณนั้นไดแก สังขาร ภิกษ ุ
ท้ังหลาย แมสังขารเราก็กลาววามีเหตุอิงอาศัย จะวาไมมีเหตุอิงอาศัยหาไดไม ก็อะไรเลาเปน 
เหตุอิงอาศัยของสังขาร ? เหตุอิงอาศัยของสังขารนั้นไดแก อวิชา 
        ภิกษุท้ังหลาย ! ดวยเหตดุังกลาวนีจ้ึงเปนอันวา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุอิงอาศัย 
วิญญาณมีสังขารเปนเหตุอิงอาศัย, นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุอิงอาศัย, สฬายตนะมีนามรูปเปน 
เหตุอิงอาศัย ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุอิงอาศัย, เวทนามีผัสสะเปนเหตุอิงอาศัย, ชาติมีภพ 
เปนเหตุอิงอาศัย อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุอิงอาศัย, ภพมีอุปาทานเปนเหตุอิงอาศัย, ชาติมีภพ 
เปนเหตุอิงอาศัย, ทุกขมีชาติเปนเหตุอิงอาศัย, ปราโมชมีศรัทธาเปนเหตุอิงอาศัย, ปสสัทธิมีปติ 
เปนเหตุองอาศัย, สุขมีปสสัทธิเปนเหตุอิงอาศัย, สมาธิมีสุขเปนเหตุอาศัย, ยถาตภูตญาณ- 
ทัสสนะมีสมาธิเปนเหตุอิงอาศัย, นิพพิทามียถาภูตญาณทัสสนะเปนเหตุอิงอาศัย, วริาคะมีนิพพิทา 
เปนเหตุอิงอาศัย, วิมุติ มีวิราคะเปนเหตุอิงอาศัย, ญาณในธรรมเปนท่ีส้ินอาสวะ มีวมุิติเปน 
เหตุอิงอาศัย 
๑ 
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        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคประทับอยูท่ีพระเชตวนัมหาวิหารอารามของอนาถบิณฑก- 
เศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี คร้ังนั้นพระองคไดทรงแสดงธรรมโปรดภิกษสุงฆวา "ภิกษท้ัุงหลาย 
เราจะแสดงญาณวัตถุ ๔๔ ใหพวกเธอฟง ขอใหพวกเธอตั้งใจฟงใหดี เราจะแสดงใหฟง" 
เม่ือภิกษุเหลานี้ทูลรับพระพทุธดํารัสแลว พระองคจึงตรัสวา 
        ภิกษุท้ังหลาย ! ญาณวัตถุ ๔๔ คืออะไรบาง ? คือความรูในชรามรณะ ๑ 
ความรูในเหตุเกิดชรามรณะ ๑ ความรูในท่ีดับชรามรณะ ๑ ความรูในขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ี 
ดับชรามรณะ ๑, ความรูในชาติ ๑ ความรูในเหตุเกิดชาติ ๑ ความรูในท่ีดับชาติ ๑ 
ความรูในขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับชาติ ๑, ความรูในภพ ๑ ความรูในเหตุเกดิภพ ๑ ความ 
รูในท่ีดับภพ ๑ ความรูในขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับภพ ๑, ความรูในอุปาทาน ๑ ความรู 
ในเหตุเกิดอุปาทาน ๑ ความรูในท่ีดับอุปาทาน ๑ ความรูในขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดบั 
อุปาทาน ๑ ความรูในตัณหา ๑ ความรูในเหตุเกิดตณัหา ๑ ความรูในท่ีดบัตัณหา ๑ ความรูใน 
ขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับตัณหา ๑ ความรูในเวทนา ๑ ความรูในเหตุเกิดเวทนา ๑ ความรู 
ในท่ีดับเวทนา ๑ ความรูในขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับเวทนา ๑, ความรูในผัสสะ ๑ ความรู 
ในเหตุเกิดผัสสะ ๑ ความรูในท่ีดับผัสสะ ๑ ความรูในขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับผัสสะ ๑, 
ความรูในสฬายตนะ ๑ ความรูในเหตุเกิดสฬายตนะ ๑ ความรูในท่ีดับสฬายตนะ ๑ ความรู 
ในขอปฏิบัติท่ีจะเขาใหถึงท่ีดับสฬายตนะ ๑, ความรูใน นามรูป ๑ ความรูในเหตุเกิด 
นามรูป ๑ ความรูในท่ีดับนามรูป ๑ ความรูในขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดบันามรูป ๑, ความรูใน 
วิญญาณ ๑ ความรูในเหตเุกิดวิญญาณ ๑ ความรูในท่ีดับวญิญาณ ๑ ความรูในขอปฏิบัติท่ีจะ 
ทําใหถึงท่ีดับวิญญาณ ๑, ความรูในสังขาร ๑ ความรูในเหตุเกิดสังขาร (คืออวิชชา) ๑ 
ความรูในท่ีดบัสังขาร ๑ ความรูในขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับสังขาร ๑ ภิกษุท้ังหลาย นี ้
เรียกวา ญาณวตัถุ ๔๔ (๑๑x๔=๔๔) 
        ภิกษุท้ังหลาย !... ความแกและความตายดังกลาวมานี้เรียกวา ชรามรณะ เพราะชาติ 
เกิดข้ึน ชรามรณะจึงเกิดข้ึน เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดบั ขอปฏิบัติท่ีจะใหถึงท่ีดับชรามรณะ 
นั้น ไดแกอริยมรรคมีองค ๘ คือสัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบ ๑ สัมมาสังกัปปะ ความดาํริ 
ชอบ ๑ สัมมาวาจา ๑ การพดูชอบ ๑ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ๑ สัมมาอาชีวะ  
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เล้ียงชีพชอบ ๑ สัมมาวายามะ พยายามชอบ ๑ สัมมาสติ ระลึกชอบ ๑ สัมมาสมาธิ ตั้งใจ 
ชอบ ๑ ฯลฯ สังขาร ๓ คือ กายสังขาร ๑ วจสัีงขาร ๑ จิตตสังขาร ๑ นี้เรียกวา สังขาร 
เพราะ อวิชชา เกิดข้ึน สังขารจึงเกิดข้ึน เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึง 
ท่ีดับสังขารนั้นไดแกอริยมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบ ๑ ฯลฯ สัมมาสมาธิ 
ความต้ังใจชอบ ๑ 
        ภิกษุท้ังหลาย ! พระอริยสาวกรูชรามรณะ รูเหตุเกดิชรามรณะ รูท่ีดบัชรามรณะ รู 
จักขอปฏิบัติท่ีจะใหถึงท่ีดับชรามรณะ อยางแจมแจงอยางนี้ ฯลฯ รูสังขาร รูเหตุเกิดสังขาร รู 
ท่ีดับสังขารอยางแจมแจงอยางนี้ ความรูนี้จดัเปน ธรรมญาณ (มรรคญาณ) ของพระอริยสาวก 
นั้น. พระอริยสาวกน้ันยึดธรรมท่ีตนเห็นแลว รูแลวอันไมมีกาลกําหนด อันตนไดบรรลุแลว 
หยั่งถึงแลวนี้ เปนนัยหนั่งรูออดีตอนาคตวา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีต 
ท่ีรูเหตุเกดิชรามรณะ รูท่ีดับชรามรณะ รูขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับชรามรณะ ฯลฯ ท่ีรูสังขาร รู 
เหตุเกดิสังขาร รูท่ีดับสังขาร รูขอปฏิบัติท่ีจะใหถึงท่ีดับสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น กไ็ด 
รูแจมแจงอยางท่ีเรารูในเวลาน้ีนั้นเอง แมสมณะหรือพราหมณเหลาหนึ่ง ในอนาคต ท่ีจักรูชรา 
มรณะ รูเหตุเกดิชรามรณะ รูท่ีดับชรามรณะ รูขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดบัชรามรณะ ฯลฯ ท่ีจัก 
รูสังขาร รูเหตุเกิดสังขาร รูท่ีดับสังขาร รูขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับสังขาร สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้นท้ังหมด ก็รูแจมแจงเหมือนอยางท่ีเรารูในเวลานี้, ความรูนี้จดัเปน อันวยญาณ (ปจจ 
เวกขณญาณ) ของพระอริยสาวกนัน้ 
        ภิกษุท้ังหลาย ! ญาณ ๒ อยางนี้ของพระอริยสาวก คือธรรมญาณ ๑ เปนของบริสุทธ์ิ 
ผุดผอง ๑ ภิกษุท้ังหลาย พระอริยสาวก (ผูมีญาณท้ังสอง) นี้ เราตถาคตเรียกวา ผูมีทิฏฐิสมบูรณ 
บาง วา ผูมีทัศนะสมบูรณ บาง วา ผูเขาถึงพระสัทธรรมน้ี บาง วา เห็นพระสัทธรรมน้ี บาง 
วา ผูประกอบดวยเสขญาณ บาง วา ผูประกอบดวยเสขวชิชา บาง วา ผูถึงกระแสธรรม 
บาง วา เปนอริยบุคคลผูมีปญญาชําแรกกิเลส บาง วา อยูชิดประตูพระนพิพาน บาง 
๑ 

        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคประดับอยูท่ีพระเชตวนัมหาวิหารอารามของอนาถปณฑติ 
เศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี คร้ังนั้นพระพุทธองคทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุสงฆวา ภกิษท้ัุงหลาย 
๑.  ส. นิทาน. ๑๖/๖๗-๗๑  
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เม่ือ บุคคลมองเห็นแตความนาช่ืนใจเนืองๆ ในธรรมอันเปนเหตุใหเกดิอุปาทานอยู ตัณหาก็ 
ยอมเจริญข้ึน เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพ 
เปนปจจยัจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรา มรณะ จงึมีความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความ 
ทุกขกาย ความทกุขใจ ความคับแคนใจ กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมเกิดข้ึนดวยประการอยางนี้. 
ภิกษุท้ังหลาย อยางวา กองไฟใหญมีฟน ๑๐ หาบบาง ๒๐ หาบบาง ๓๐ หาบบาง ก็จะพึงลุก 
โพลงข้ึน ท้ังมีคนเอาหญาแหง โคมัยแหง และไมแหงใสกองไฟน้ันเพิ่มไวเปนระยะๆ เม่ือเปน 
อยางนี้ กองไฟใหญนัน้ มีอาหารอยางนั้น ไดรับเช้ืออยางนั้นแลว ก็จะพึงลุกโพลงอยูไดนาน 
แมฉันใด ภิกษท้ัุงหลาย เม่ือบุคคลมองเห็นแตความนาช่ืนใจเนืองๆ ในธรรมอันเปนเหตุให 
เกิดอุปทานอยู ตัณหาก็ยอมเจริญยิ่งข้ึนฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงมีอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยัจงึมีชรา มรณะ 
จึงมีความโศกความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ กองทุกขท้ังมวล 
นี้ ยอมเกดิข้ึนดวยประการอยางนี ้
๑ 

        ภิกษุท้ังหลาย ! เมื่อบุคคลมองเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมอันเปนเหตุใหเกิดอุปาทาน 
อยู ตัณหากย็อมจะดับไป เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั 
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย 
ความทุกขใจ ความคับแคนใจจึงดับ กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมดับไปดวยประการอยางนี้ ภิกษุท้ัง- 
หลาย อยางวา กองไฟใหญมีฟน ๑๐ หาบบาง ๒๐ หาบบาง ๓๐ หาบบาง ๔๐ หาบบาง ก็ 
จะพึงลุกโพลงข้ึน แตไมมีคนเอาหญาแหง โคมัยแหง และไมแหงใสกองไฟใหญนั้นเพิ่มอีก 
เม่ือเปนอยางนี้ กองไฟใหญนั้นไมมีอาหาร ก็จะพึงดับไป เพราะหมดเชื้อเกา และเพราะไม 
ไดรับเช้ือใหมเพิ่มเติมแมฉันใด ภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลมองเห็นโทษเนอืงๆ ในธรรมอันเปน 
เหตุใหเกดิอุปาทานอยู ตณัหาก็ยอมจะดับไปฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั เพราะภพดบั ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ ความโศก 
ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจจึงดับ กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมดับไปดวย ประการ 
การอยางนี ้
๑ 

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๐๓ 
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        คร้ังหนึ่ง ทานพระสารีบุตรเถระและทานพระมหาโกฏฐิตเถระ พกัอยูท่ีปาอิสปตน- 
มิคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี คร้ังนั้นเปนเวลาเย็น ทานพระมหาโกฏฐิตเถระออกจากท่ีพัก 
ผอนเขาไปหาทานพระสารีบุตรเถระ แลวไดตั้งปญหาสนทนาธรรมกับทานพระสารีบุตรเถระวา 
ทานสารีบุตร ชรา มรณะ นัน้ตนเองสรางข้ึน หรือวาผูอ่ืนสรางให หรือวาท้ังตัวเองสรางข้ึน ท้ัง 
ผูอ่ืนสรางให ? หรือวาชรา มรณะน้ันเปนส่ิงเกิดข้ึนลอยๆ ตนเองก็มิไดสรางข้ึน ผูอ่ืนก็มิได 
สรางให ? 
๒ 

        ทานพระสารีบุตรเถระ จึงตอบวา ทานโกฏฐิตะ ชรามรณะ นัน้ ตนเองสรางข้ึนก็ 
ไมใช ผูอ่ืนสรางใหกไ็มใช ท้ังตัวเองสรางข้ึนท้ังผูอ่ืนสรางใหกไ็มใช เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนลอยๆ 
ตนเองก็มิไดสรางข้ึน ผูอ่ืนก็ไมไดสรางให ก็ไมใช แตวาเพราะ ชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ 
        มหาโกฏฐิตเถระ ทานสารีบุตร ชาติ นั้นคนสรางข้ึนหรือวาผูอ่ืนสรางให หรือวา 
ท้ังตนเองสรางข้ึน ท้ังผูอ่ืนสรางให ? หรือวาชาตินั้นเกิดข้ึนมาลอยๆ ตนเองก็ไมไดสรางข้ึน ผู 
อ่ืนก็ไมไดสรางให ? 
        สารีบุตรเถระ ทานโกฎฐิตะ ชาติ นัน้ตนเองสรางข้ึนก็ไมใช ผูอ่ืนสรางใหก็ไมใช 
ท้ังตนเองสรางข้ึน ท้ังผูอ่ืนสรางใหก็ไมใช เกิดข้ึนลอยๆ ตนเองก็ไมไดสรางข้ึน ผูอ่ืนก็ไมได 
สรางใหก็ไมใช แตวา เพราะภพเปนปจจยัจงึมีชาติ 
        มหาโกฏฐิตเถระ ทานสารีบุตร ภพ นั้นตนเองสรางข้ึนหรือวาผูอ่ืนสรางให หรือ 
วาท้ังตนเองสรางข้ึน ท้ังผูอ่ืนสรางให หรือวาภพนั้นเกิดข้ึนลอยๆ ตนเองก็ไมไดสรางข้ึน ผูอ่ืน 
ก็ไดสรางให ? 
        สารีบุตรเถระ ทานโกฏฐิตะ ภพ นั้นตนเองสรางข้ึนก็ไมใช ผูอ่ืนสรางใหก็ไมใช 
ท้ังตนเองสรางข้ึน ท้ังผูอ่ืนสรางใหก็ไมใช เกิดข้ึนลอยๆ ตนเองก็ไมไดสรางข้ึน ผูอ่ืนก็ไมได 
สรางให ก็ไมใช แตวา เพราะอุปทานเปนปจจัยจึงมีภพ 
        มหาโกฏฐิตเถระ ทานพระสารีบุตร อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ...สฬายตนะ... 
นามรูป ตนเองสรางข้ึน หรือวาผูอ่ืนสรางให หรือวาท้ังตนเองสรางข้ึน ท้ังผูอ่ืนสรางให ? 
หรือวานามรูปนั้นเกดิข้ึนลอยๆ ตนเองก็ไมไดสรางข้ึน ผูอ่ืนก็ไมไดสรางให ? 
๒. ส. นิทาน. ๑๖/๑๐๒-๑๐๗  
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        สารีบุตรเถระ ทานโกฏฐิตะ ! นามรูป นั้นตนเองสรางข้ึนก็ไมใช ผูอ่ืนสรางใหก ็
ไมใช ท้ังตนเองสรางข้ึนท้ังผูอ่ืนสรางใหก็ไมใช เกิดข้ึนลอยๆ ตนเองก็ไมไดสรางข้ึน ผูอ่ืนก็ 
ไมไดสรางให ก็ไมใช แตวา เพราะวิญญาณเปนปจจยัจึงมีนามรูป 
        มหาโกฏฐิตเถระ ทานสารีบุตร วิญญาณ นั้นตนเองสรางข้ึน หรือวาผูอ่ืนสรางให 
หรือท้ังตนสรางข้ึนท้ังผูอ่ืนสรางให ? หรือวิญญาณน้ันเกิดข้ึนลอยๆ ตนเองก็ไมไดสรางข้ึน ผู 
อ่ืนก็ไมไดสรางให ? 
        สารีบุตรเถระ ทานโกฏฐิตะ ! วิญญาณ นั้นตนเองสรางข้ึนก็ไมใช ผูอ่ืนสรางให 
ก็ไมใช ท้ังตนเองสรางข้ึนท้ังผูอ่ืนสรางใหกไ็มใช เกดิข้ึนลอยๆ ตนเองก็ไมไดสรางข้ึน ผูอ่ืน 
ก็ไมไดสรางให ก็ไมใช แตวา เพราะรูปนามเปนปจจยัจึงมีวิญญาณ 
        มหาโกฏฐิตเถระ ทานสารีบุตร คําท่ีทานพูดเม่ือกีน้ี้เอง เราเขาใจอยางนี้วา นาม 
รูปนั้นตนเองสรางข้ึนก็ไมใช ผูอ่ืนสรางใหก็ไมใช ท้ังตนเองสรางข้ึนท้ังผูอ่ืนสรางใหก็ไมใช 
เกิดข้ึนลอยๆ ตนเองก็ไมไดสรางข้ึน ผูอ่ืนก็ไมไดสรางใหก็ไมใช แตเพราะวิญญาณเปนปจจยั 
จึงมีนามรูป แตคําท่ีทานพูด วิญญาณน้ัน เดี๋ยวนี้เราเขาใจอยางนีว้า ตนเองสรางข้ึนก็ไมใช 
ผูอ่ืนสรางใหกไ็มใช ท้ังตนเองสรางข้ึนท้ังผูอ่ืนสรางใหก็ไมใช เกิดข้ึนลอยๆ ตนเองก็ไมไดสราง 
ข้ึน ผูอ่ืนก็ไมไดสรางใหก็ไมใช แตเพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีวิญญาณ ทานสารีบุตร คําท่ี 
ทานพูดนี้ จะทราบความหมายไดอยางไร ? 
        สารีบุตรเถระ ทานโกฏฐิตะ ! ถาอยางนั้นผมจักเปรียบเทียบใหฟง เพราะวิญญาณ- 
ชนบางพวกในโลกน้ี รูท่ัวถึงความหมายของภาษิตไดดวยการเปรียบเทีย อยางวาไมออ ๒ กํา 
อาศัยกันจึงต้ังอยูได แมฉันใด เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปน 
ปจจัยจึงมีนามรูป ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปน 
ปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยัจงึมีเวทนา ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจยัจึงมีชรา มรณะ ทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมเกิดข้ึนดวยประการอยางนี ้
        ถาเอาไมออ ๒ กํานัน้ออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่งก็ตองลมไป ถาดึงกําหนึ่งออก 
อีกกําหนึ่งก็ตองลมไป ฉันใด เร่ืองนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะนามรูปดับ วิญญาณจงึดับ, 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ, เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ 
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ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดบั เวทนาจึงดบั ฯลฯ เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ...กองทุกข 
ท้ังมวลนี้ยอมดับไปดวยประการอยางนี ้
๑ 

        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคประทับอยูท่ีกมัมาสทัมมนิคม แควนกุรุ คร้ังนั้น พระองคทรง 
แสดงธรรมโปรดภิกษุสงฆ ตามคํากราบทูลของพระอานนทเถระวา ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระ 
ธรรมวินัยนี้ เม่ือพิจารณา มาพิจารณาเห็นปจจัยภายในวาความทุกขมากมายหลายอยางคือ ชรา 
มรณะท่ีเกิดข้ึนในโลกนี้มีอะไรเปนตนเคา มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนตนกําเนิด มีอะไร 
เปนคนเกดิ ? เพราะอะไรมี ชรา มรณะจึงมี เม่ือไมมีอะไร ชรา มรณะจึงไมมี ? เม่ือภิกษ ุ
นั้นพิจารณาอยูก็ยอมจะรูไดอยางนี้วา ทุกขมากมายหลายอยางคือ ชรา มรณะ ท่ีเกิดข้ึนในโลกนี ้
มีอุปธิ (ขันธ) เปนตนเคา มีอุปธิเปนเหตุเกดิ มีอุปธิเปนตนกําเนดิ มีอุปธิเปนแดนเกิด 
เม่ือมีอุปธิชรา มรณะจึงมี เม่ือไมมีอุปธิ ชรา มรณะก็ไมมี ภิกษนุั้นยอมรูท่ัวถึง ชรา มรณะ 
ท้ังเหตุเกดิชรา มรณะ ท่ีดับชรา มรณะ และขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับชรา มรณะ เปนผู 
ปฏิบัติ เปนผูประพฤติธรรมสมควรแกธรรมตามท่ีไดรูแลวนั้น ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนีเ้ราถตาคต 
เรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อส้ินทุกข เพื่อดับชรา มรณะโดยชอบอยางส้ินเชิง 
        อีกประการหนึ่ง เม่ือภกิษุพิจารณา มาพิจารณาเห็นปจจัยภายในวา ก็อุปธินี้มีอะไร 
เปนตนเคา มีอะไรเปนเหตุเกดิ มีอะไรเปนตนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิด ? เม่ือมีอะไร 
อุปธิจึงมี เม่ืออะไรไมมี อุปธิจึงไมมี เม่ือภกิษุนั้นพิจารณาอยูยอมจะรูไดอยางนีว้า อุปธิมี 
ตัณหาเปนตนเคา มีคัณหาเปนเหตุเกิด มีตณัหาเปนกําเนดิ มีตัณหาเปนแดนเกิด เม่ือ 
ตัณหามี อุปธิจึงมี เม่ือตัณหาไมมี อุปธิก็ไมมี ภิกษนุั้นยอมรูท่ัวถึง อุปธิ เหตุเกิดอุปธิ 
ท่ีดับอุปธิ และขอปฏิบัติท่ีจะทําใหถึงท่ีดับอุปธิ เม่ือผูปฏิบัติ เปนผูประพฤติธรรมตามสมควร 
แกธรรมตามท่ีไดรูแลวนั้น ภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนี้ เราตถาคตเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อส้ินทุกข 
เพื่อดับอุปธิโดยชอบอยางส้ินเชิง 
        อีกประการหนึ่ง เม่ือภกิษุพิจารณา มาพิจารณาเห็นปจจัยภายในวา ก็ตัณหานี้เม่ือ 
จะเกดิข้ึนมันเกิดข้ึนท่ีไหน ? เม่ือต้ังอยูมันตั้งอยูท่ีไหน ? เม่ือภิกษุนั้นพจิารณาอยูยอมจะรูได 
อยางนี้วา ส่ิงใดเปนปยรูป (ส่ิงท่ีนารัก) เปนสาตรูป (ส่ิงท่ีนาช่ืนใจ) ตณัหาเม่ือจะเกดิข้ึนก ็
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๓๖-๑๓๙  
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เกิดข้ึนท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยูก็ยอมต้ังอยูในท่ีนี้ ก็อะไรเลาเปนปยรูป สาตรูปในโลก ? จักษเุปน 
ปยรูป สาตรูปในโลก ฯลฯ โสต...ฆานะ...ชิวหา...กาย...มโน เปนปยรูป สาตรูปในโลก ตัณหา 
เม่ือจะเกิดข้ึน ก็เกิดข้ึนท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยูก็ตัง้อยูท่ีนี้. 
        ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ในอดีต ไดเหน็ปยรูป สาตรูป 
นั้นโดยความเปนของเท่ียง โดยความเปนสุข เปนตัวเปนตน เปนของไมมีโรค เปนของเกษม- 
สมณะเปนพรามหณเหลานัน้ ช่ือวาเพิ่มพนูตัณหา คนเหลาใดเพ่ิมพนูตัณหา คนเหลานั้น ช่ือ 
วาเพิ่มพูนอุปธิ คนเหลาใดเพิ่มพูนอุปธิ คนเหลานั้น ช่ือวาเพิ่มพนูทุกข คนเหลาใดเพิ่มพูน 
ทุกข คนเหลานั้น ก็ไมพนจากชาติ ชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย 
ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เรากลาววา เขาไมไดพนจากทุกข ภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคต...ในปจจุบันนี้ เห็นปยรูปสาตรูปนั้นโดยความเปนของ 
เท่ียง โดยความเปนสุข เปนตัวเปนตน เปนของไมมีโรค เปนของเกษม สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้น ช่ือวาเพิ่มพูนตัณหา คนเหลาใดเพิม่พูนตัณหา คนเหลานั้น ช่ือวาเพิ่มพนูอุปธิ คน 
เหลาใดเพิ่มพนูอุปธิ คนเหลานั้น ช่ือวาเพิม่พูนทุกข คนเหลาใดเพ่ิมพูนทุกข คนเหลานั้น ก ็
ไมพนจากชาติ ชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทกุขใจ ความ 
คับแคนใจ เรากลาววา เขาจะไมพนจากทุกขได... 
        ภิกษุท้ังหลาย ! สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีต ไดเห็นปยรูป สาตรูป 
โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนของมิใชตนมิใชตัว เปนโรค เปนภัย สมณะหรือ 
พราหมณ เหลานั้น ช่ือวาละตัณหาไดแลว คนเหลาใดละตัณหาไดแลว คนเหลานั้น ช่ือวาละ 
อุปธิไดแลว คนเหลาใดละอุปธิไดแลว คนเหลานั้น ช่ือวาละทุกขไดแลว คนเหลาใดละทุกข 
ไดแลว คนเหลานั้น ช่ือวาพนจากชาติ ชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกข 
กาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เรากลาววา คนเหลานั้นพนจากทุกขแลว ภกิษุท้ังหลาย 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคต ในปจจุบันนี้ เห็นปยรูปสาตรูปโดยความเปน 
ของไมเท่ียง เปนทุกข เปนของมิใชตนมิใชตัว เปนโรค เปนภัย สมณะเปนพราหมณเหลา 
นั้น ช่ือวาละตณัหาได คนเหลาใดละตัณหาได คนเหลานัน้ ช่ือวาละอุปธิได คนเหลาใดละ 
อุปธิได คนเหลานั้นช่ือวาละทุกขได คนเหลาใดละทุกขได คนเหลานัน้ ช่ือวาพนจากชาติ  
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ชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เรา 
กลาววา เขาเหลานั้นพนจากทุกขได 
๑ 

        คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคประทับอยูท่ีพระเชตวนัมหาวิหารอารามของอนาถบิณฑกิ- 
เศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี คร้ังนั้นพระองคทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุท้ังหลายวา เราจกัจําแนก 
ปฏิจจสมุปบาท ใหพวกเธอฟง พวกเธอจงฟง จงเอาใจใสพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนัน้ใหดี เรา 
จักกลาว ณ บัดนี้ เม่ือภกิษุสงฆกราบทูลรับพระพุทธดํารัสแลว พระองคจึงตรัสวา. 
        ภิกษุท้ังหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาทเปนอยางไร ? เปนอยางนี้ ภิกษุท้ังหลาย คือ เพราะ 
อวิชชา เปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยัจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจยัจึง 
มีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมี ผัสสะ เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยัจึงมี ตณัหา เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงมี 
อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมี ภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมี ชาติ เพราะชาติเปน 
ปจจัยจึงมี ชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับ 
แคนใจ กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมเกิดข้ึนดวยประการอยางนี้ 
        ภิกษุท้ังหลาย ก็ชรามรณะเปนอยางไร ? เปนอยางนี้ คือ ความแก ความเฒา 
ความมีฟนหลุด ผมหงอก หนังเหีย่วยน ความเส่ือมอายุ ความสุกงอมของอินทรียของสัตวเหลา 
นั้นๆ ในหมูสัตวนั้นๆ นีเ้รียกวา ชรา ความเคล่ือน ความคลาด ความแตกสลาย ความ 
อันตรธาน มฤตยู ความตาย กาลกิริยา ความทําลายขันธ ความทอดท้ิงซากศพไว ความตัด 
ขาดแหงชีวิตอินทรีย ของสัตวเหลานัน้ๆ ในหมูสัตวนั้นๆ นี้เรียกวา มรณะ 
        ภิกษุท้ังหลาย ชาติเปนอยางไร ? เปนอยางนี้ คือ ความเกิด ความกําเนิดข้ึน ความ 
หยั่งลงสูครรภ ความบังเกิด ความผุดเกดิ ความปรากฏข้ึนแหงขันธของสัตวเหลานั้นๆ ในหมู 
สัตวนั้นๆ นี้เรียกวา ชาติ. 
        ภิกษุท้ังหลาย ภพเปนอยางไร ? ภิกษท้ัุงหลาย ภพนีมี้ ๓ อยาง คือ กามภพ ๑ 
รูปภพ ๑ อรูปภพ ๑ นี้เรียกวา ภพ 
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๑๓๐-๖  
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        ภิกษุท้ังหลาย อุปาทานเปนอยางไร ? ภิกษุท้ังหลาย อุปาทานน้ีมี ๔ อยาง คือ 
กามุปาทาน ๑ ทิฏุปาทาน ๑ สีลัพพตุปาทาน ๑ อัตตวาทปุาทาน ๑ นี้เรียกวา อุปาทาน 
        ภิกษุท้ังหลาย ! ตัณหาเปนอยางไร ? ภิกษุท้ังหลาย ตัณหา ๖ หมวดเหลานี้ คือ 
รูปตัณหา ๑ สัททตัณหา ๑ คันธตัณหา ๑ รสตัณหา ๑ โผฏฐัพพตัณหา ๑ ธรรมตัณหา ๑ นี ้
เรียกวา ตัณหา 
        ภิกษุท้ังหลาย ! เวทนาเปนอยางไร ? ภิกษุท้ังหลาย เวทนา ๖ หมวดเหลานี้ คือ 
จักขุสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากจักษสัุมผัส) ๑ โสตสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากโสต- 
สัมผัส) ๑ ฆานสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากฆานสัมผัส) ๑ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา (เวทนา 
เกิดจากชิวหาสัมผัส) ๑ กายสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากกายสัมผัส) ๑ มโนสัมผัสสชา- 
เวทนา (เวทนาเกิดจากมโนสัมผัส) ๑ นี้เรียกวา เวทนา. 
        ภิกษุท้ังหลาย ! ผัสสะเปนอยางไร ? ภิกษุท้ังหลาย ผัสสะ ๖ หมวด เหลานี้ คือ 
จักษุสัมผัส ๑ โสตสัมผัส ๑ ฆานสัมผัส ๑ ชิวหาสัมผัส ๑ กายสัมผัส ๑ มโนสัมผัส ๑ นี้เรียกวา 
ผัสสะ 
        ภิกษุท้ังหลาย ! สฬายตนะเปนอยางไร ? เปนอยางนี้ คือ จักขวายตนะ ๑ 
โสตายนะ ๑ ฆานายตนะ ๑ ชิวหายตนะ ๑ กายายตนะ ๑ มนายตนะ ๑ นี้เรียกวา สฬายตนะ 
(อายตนะ ๖) 
        ภิกษุท้ังหลาย ! นามรูปเปนอยางไร ? เปนอยางนี้ คือ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ 
มนสิการ ๕ อยางนี้เรียกวา นาม, มหาภตูรูป ๔ (ดนิ น้ํา ไฟ ลม) กับอุปาทายรูป (๒๔) นี้ 
เรียกวา รูป นาม และรูปดังกลาวนี้ เรียกวา นามรูป 
        ภิกษุท้ังหลาย ! วิญญาณเปนอยางไร ? ภิกษุท้ังหลายวิญญาณ ๖ หมวดเหลานี้ คือ 
จักษวุิญญาณ ๑ โสตวิญญาณ ๑ ฆานวิญญาณ ๑ ชิวหาวิญญาณ ๑ กายวิญญาณ ๑ 
มโนวิญญาณ ๑ นี้เรียกวา วญิญาณ 
        ภิกษุท้ังหลาย ! สังขารเปนอยางไร ? ภิกษุท้ังหลายสังขารนี้มี ๓ อยาง คือ 
กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑ จติตสังขาร ๑ นี้เรียกวา สังขาร  
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        ภิกษุท้ังหลาย ! อวิชชาเปนอยางไร ? เปนอยางนี้ คือ ความไมรูทุกข ๑ ความไม 
รูสมุทัย คือเหตุใหเกิดทุกข ความไมรูนิโรธ คือท่ีดับทุกข ๑ ความไมรูมรรค คือ ขอปฏิบัติ 
ท่ีจะทําใหถึงท่ีดับทุกข ๑ นี้เรียกวา อวิชชา ภิกษท้ัุงหลาย ดวยเหตดุังกลาวมานี้แล จึงสรุปลงได 
วา เพราะอวิชชาเปนปจจยัจงึมีสังขาร ฯลฯ กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมเกดิข้ึนดวยประการอยางนี ้
        แตเพราะอวิชชาดับไปโดยส้ินเชิงดวยวิราคธรรม (มรรค) สังขาร จึงดับ เพราะ 
สังขารดับ วิญญาณ จึงดับ เพราะวิญญาณดบั นามรูป จึงดบั เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ จึง 
ดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหา 
จึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทาน จึงดับ เพราะอุปาทานดบั ภพ จึงดับ เพราะภพดับ ชาติ 
จึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ ความโศก ความรํ่าไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกข 
ใจ ความคับแคนใจ จึงดับ กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมดับไปดวยประการอยางนี้. 
๑ 

        ดวยเหตุดังกลาวมาต้ังแตตนนี้ จะเหน็ไดวาชีวิตนีคื้อกองทุกข ถาตองการพนทุกข ก ็
อยาสรางทุกข ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา 
                                                                        "น สิยา โลกวฑฺฒโน 
๒ 

 " 
                                                                          อยาทําโลกใหเจริญ 
                                                                                        คือ  
                                                                        อยาเพิ่มพนูกองทุกข 
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒-๕,    ๒. ธมฺมปท ๒๕/๓๗  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 79 
                                                                        ๗๙ 
                                                             ตาบอดคลําชาง 
        คร้ังหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูท่ีพระเชตวนัมหาวหิารใกลกรุงสาวัตถี เวลานัน้ พวก 
เดียรถียปริพาชกสมณพราหมณท่ีอยูในเมืองสาวัตถีถือลัทธิตางๆ กัน มีความเหน็ความชอบ 
ใจ พอใจตางๆ กัน ไดทะเลาะกัน ใชปากเปนหอกเปนดาบเขาห้ําหั่นกนั ตางก็กลาวยนืยันและ 
ยกยองวาลัทธิของตน ความเห็นของตนเทานั้นเปนสัจจะ คือเปนความจริง สวนลัทธิอ่ืน ความ 
เห็นของผูอ่ืน เปนโมฆะ คือเปนของเปลา ใชไมได พระภกิษุสงฆไดทราบเร่ืองนี้แลวจึงได 
เขาไปเฝาพระพุทธเจา กราบทูลเลาเร่ืองนั้นถวายพระพุทธองค พระพุทธองคจึงทรงเลาเร่ือง 
ตาบอดคลําชาง โปรดภิกษุสงฆวา 
        ภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ท่ีเมืองสาวัตถีนี้เองมีพระราชาองคหนึ่ง รับส่ังให 
เจาหนาท่ีเรียกคนตาบอดในเมืองสาวัตถีมาประชุมกัน แลวใหนําชางมาใหคนตาบอดเหลานั้นชม 
เจาหนาท่ีคนนัน้ก็ไดปฏิบัติตามรับส่ัง คือไดใหคนตาบอดเหลานั้นคลําดูชางวามีลักษณะอยางไร 
โดยจัดใหคลําดูพวกละสวนๆ คือ 
        พวกท่ี ๑ ใหคลําดูหวั 
        พวกท่ี ๒ ใหคลําดูห ู
        พวกท่ี ๓ ใหคลําดูงา 
        พวกท่ี ๔ ใหคลําดูงวง 
        พวกท่ี ๕ ใหคลําดูลําตัว 
        พวกท่ี ๖ ใหคลําดูเทา (ขา) 
        พวกท่ี ๗ ใหคลําดูหลัง 
        พวกท่ี ๘ ใหคลําดูหาง 
        พวกท่ี ๙ ใหคําลดูปลายหาง 
        คนตาบอดท้ัง ๙ จําพวกนี้ ตางก็ไดคลําดูสวนตางๆ ของชางดวยมือของตนเอง แต 
ไมเหน็ดวยตา จึงเขาใจวาชางมีลักษณะอยางท่ีตนคลําดู เม่ือเจาหนาท่ีคนนั้นเอาชางใหคนตาบอด 
คลําดูเสร็จแลว ก็เขาไปเฝาพระราชา กราบทูลใหทรงทราบ พระราชาจึงเสด็จไปที่ประชุมคน  
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ตาบอดเหลานัน้ แลวตรัสถามคนตาบอดวา พวกเจาไดชมชางกันทุกคนแลวหรือ ? คนตาบอด 
ทุกคนกราบทูลวา ตนไดชมชาง คือไดคลําดูชางแลว พระราชาจึงตรัสถามตอไปวา ใหพวก 
เจาบอกฉันดวยวา ชางนั้นมีลักษณะอยางไร ? 
        พวกท่ีไดคลําดูหัว        ก็กราบทูลวา        ชางเหมือนกับหมอ 
        พวกท่ีไดคลําดูหู          ก็กราบทูลวา        ชางเหมือนกับกระดง 
        พวกท่ีไดคลําดูงา         ก็กราบทูลวา        ชางเหมือนผาลไถ 
        พวกท่ีไดคลําดูงวง      ก็กราบทูลวา        ชางเหมือนงอนไถ 
        พวกท่ีไดคลําดูลําตัว   กก็ราบทูลวา        ชางเหมือนกบัยุงขาว 
        พวกท่ีไดคลําดูเทา       ก็กราบทูลวา        ชางเหมือนกับเสาเรือน 
        พวกท่ีไดคลําดูหลัง      ก็กราบทูลวา        ชางเหมือนกับครก 
        พวกท่ีไดคลําดูหาง       ก็กราบทูลวา        ชางเหมือนกับสาก 
        พวกท่ีไดคลําดูปลายหาง ก็กราบทูลวา    ชางเหมือนไมกวาด 
        คนตาบอดเหลานั้นจึงทะเลาะกนั เถียงกันไปเถียงกันมาตางกัน ตางคนก็ยืนยันวา 
ท่ีตนวานัน้แหละถูกตอง ท่ีคนอ่ืนวานั้นผิดหมด ในท่ีสุดถึงกับชกตอยกันตอหนาพระท่ีนั่ง พระ 
ราชาทรงเห็นเชนนั้นก็ทรงพอพระทัย ภิกษท้ัุงหลาย ! ท่ีพวกเดียรถียปริพาชก สมณพราหมณ 
เหลานั้นทะเลาะกัน เถียงกันไมรูจักจบนั้น ก็เพราะคนเหลานั้น เปนคนตาบอด คือไมมี 
ปญญาจักษุ จึงไมรูจักเหตุ ไมรูจักผล ไมรูจักวาอะไรจริง อะไรไมจริง ? 
        พระพุทธดํารัสตรัสเลาเร่ืองนี้ ถาพิจารณาใหดีกจ็ะเหน็วาคนท่ีรูจกัธรรมนอย รูจัก 
ศาสนาเพียงผิวเผิน แตสําคัญวาตนรูมาก จึงมักอวดอางวาตนมีความรูดี ความรูของตนเทานั้น 
แหละถูกตอง คนอ่ืนผิดหมด แมแตตําหรับตํารา หรือแมพระไตรปฏํา อรรถกถา ก็วาเช่ือ 
ไมได เชน บางคนชอบอางกาลามสูตรวา พระพุทธเจาทรงสอนไมใหเช่ือตําราหรือพระไตร- 
ปฎก ตองเช่ือตัวเอง ถาเหน็ใครพูดอางตําราหรือพระไตรปฎก ก็จะโทษวาผูนั้นไมปฏิบัติตาม 
พระพุทธพจนในกาลามสูตร ท้ังๆ ท่ีตัวเองก็อางตําราและอางพระศาสดาเชนเดยีวกัน เพราะ 
อางกาลามสูตรและอางพระพุทธเจา ท่ีตัวเองอางมองไมเห็น จึงไมเห็นความผิดของตัวเอง จึง 
มักดึงดันวา ความเหน็ของตนนั้นแหละถูก ของคนอ่ืนผิด...ท่ีเปนดังนี้ กเ็พราะตีความหมายของ 
พระสูตรตามภูมิปญญา หรือทิฏฐขิองตน อันเปนความเห็นเขาขางตัวเองนั้น เร่ืองนีก้็เขาทํานอง 
ตาบอดคลําชาง ดีๆ นี่เอง.  
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                                                                    บทท่ี ๔ 
                                                      ปฏิจจสมุปบาทนัย (ตอ) 
                                                        ตามแนวพระอภิธรรม 
        ปจจยาการโดยปฏิจจสมุปปาทนัย ตามแนวพระอภธิรรม (อภิธัมมัตถสังคหะ) ทาน 
กําหนดหวัขอแหงปฏิจจสมุปบาทไวเพื่อเปนแนวทางแหงการศึกษา รวม ๗ หวัขอ คือ อัทธา 
๓, องค ๑๒, อาการ ๒๐, สนธิ ๓, สังเขป ๔, วัฏฏะ ๓, และ มูล ๒ 
        ในหวัขอท้ัง ๗ นี้ พึงศึกษาหัวขอท่ี ๒ คือ องคแหงปฏิจจสมุปบาทกอน เม่ือเขาใจ 
หัวขอนีแ้ลว การศึกษาหวัขออ่ืนๆ ก็จะเขาใจไดงาย ไมเกดิความสับสน. 
                                                องค ๑๒ แหงปฏิจจสมุปบาท 
        ๑.  อวิชชา                ความไมรูจริง (ไมรูอริยสัจ) 
        ๒.  สังขาร                ความปรุงแตง 
        ๓.  วิญญาณ              ปฏิสนธิวิญญาณ (ปฏิสนธิจิต) 
        ๔.  นามรูป                นามขันธ ๓ รูปขันธ ๑ 
        ๕.  สฬายตนะ          อายตนะผัสอารมณ 
        ๖.  ผัสสะ                  ความสัมผัสอารมณ 
        ๗.  เวทนา                 ความเสวยอารมณ 
        ๘.  ตัณหา                 ความทะยานอยาก 
        ๙.  อุปาทาน              ความยึดม่ันถือม่ัน  
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        ๑๐.  ภพ                กรรมภพและอุปตติภพ 
        ๑๑.  ชาติ               ความเกิด 
        ๑๒.  ชรามรณะ    ความแกและความตาย 
                                      องคแหงปฏิจจสมุปบาทเหลานี้ ยอมอาศัยกนัเกิดข้ึน กลาวคือ 
        -  อวิชชา                เปนปจจัยใหเกิดสังขาร 
        -  สังขาร                เปนปจจัยใหเกิดวญิญาณ 
        -  วิญญาณ              เปนปจจยัใหเกิดนามรูป 
        -  นามรูป                เปนปจจัยใหเกิดสฬายตนะ 
        -  สฬายตนะ          เปนปจจัยใหเกิดผัสสะ 
        -  ผัสสะ                  เปนปจจัยใหเกิดเวทนา 
        -  เวทนา                  เปนปจจยัใหเกิดตัณหา 
        -  ตัณหา                  เปนปจจยัใหเกิดอุปาทาน 
        -  อุปาทาน              เปนปจจยัใหเกิดภพ 
        -  ภพ                        เปนปจจยัใหเกิดชาติ 
        -  ชาติ                       เปนปจจยัใหเกิดชรา มรณะ 
        เม่ือองคเหลานี้อาศัยกนัเกิดข้ึนแลว ก็ยอมสงผลใหเกิดความโศก ความรํ่าไรรําพัน 
ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับแคนใจติดตามมาดวย. ท้ังนี้กเ็พราะปฏิจจสมุปบาท 
นั้นเปนกฎเกณฑหรือขบวนการเกดิข้ึนแหงกองทุกข 
        หากพจิารณาปจจยการตามปฏิจจสมุปปบาทนัยนี้ ก็จะเห็นไดวา อวิชชา เปนปจจัย- 
ธรรม สังขารเปนปจจยุปปนนธรรม กลาวคือ อวิชชาเปนส่ิงท่ีเปนปจจัย เปนส่ิงอุปการะ เกื้อ 
กูล อุดหนนุ จนุเจือ ชวยเหลือใหเกดิสังขาร สังขารก็เปนปจจัยธรรมแหงวิญญาณ และวิญญาณ 
ก็เปนปจจยุปปนนธรรมแหงสังขาร แมองคแหงปฏิจจสมุปบาทอ่ืนๆ ก็เปนปจจัยธรรมตอเนื่องกัน 
เปนลูกโซดังกลาวนี้ แตชรา มรณะอันเปนองคสุดทายแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น เปนปจจยุปปนน- 
ธรรมอยางเดียว มิไดเปนปจจัยธรรม เพราะมิไดเปนปจจยัใหเกิดปฏิสนธิวิญญาณ ดวยเหตุนี ้
องคแหงปฏิจจสมุปบาทท้ัง ๑๒ องค คือ อวิชชา สังขาร ฯลฯ ภพ ชาติ  
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        สภาวธรรมท่ีเปนองคประกอบแหงปฏิจจสมุปบาทเหลานี้ อาศัยกันเกดิข้ึน เปนปจจยา- 
การอยางไร พงึทราบอรรถาธิบายโดยลําดบัดังตอไปนี้ : 
        ๑.  อวิชชาเปนปจจยัใหเกิดสังขาร หมายความวา สังขารอันเปนปจจยุปปนนธรรม 
จะปรากฏก็เพราะมีอวิชชาอันเปนปจจัยธรรมนั้นเปนเหตุใหเกดิ กลาวอีกนัยหนึ่งวา อวิชชา 
เปนเหตุ สังขารเปนผล 
        อวิชชาท่ีเปนเหตุใหเกิดสังขารนั้น มีลักขณาทิจตกุะดังนี ้
        อตาณฺลกขฺณา มีความรู หรือ เปนปฏิปกษตอปญญา เปนลักษณ 
        สมฺโมหนรสา ทําใหมีความหลง ความมืดมนเปนกจิ 
        ฉานทปจจฺุปฏ�นา มีอาสวะ เปนเหตุใกล เปนเหตุใหเกิด 
        วาโดยธรรม อวิชชา ไดแก โมหเจตสิก คือ ความหลง ความไมรู ไมรูในท่ีนี้หมาย 
เฉพาะไมรูธรรม ๘ ประการ อันไดแก ไมรูอริยสัจ ๔, ไมรูอดีต ๑, ไมรูอนาคต ๑, ไม 
รูท้ังอดีตและอนาคต ๑ และไมรูปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑ 
        เพราะความไมรู คือ โมหะ หรือ อวิชชา เปนปจจยั เปนส่ิงท่ีอุปการะชวยเหลือให 
เกิดสังขาร ใหเกิดมีการปรุงแตงข้ึน ดังนัน้จึงกลาววา อวชิชาเปนปจจยัธรรม สังขารเปนปจจ- 
ยุปปนนธรรม สังขารอันเปนปจจยุปนนธรรมของอวิชชานี้ไดแก สังขาร ๓ คือ ปุญญาภิสังขาร 
อปุญญาภิสังขาร และอเนญชาภิสังขาร 
        ๑.  ปุญญาภิสังขาร สภาพปรุงแตงใจใหเปนบุญ องคธรรมไดแก เจตนาในมหา- 
กุศลจิต ๘ และเจตนาในรูปาวจรกุศลจิต ๕ รวมเปนกุศลเจตนา ๑๓ เม่ือเจตนาปรุงแตงให 
เกิดกุศลกรรมเชนนี้ ก็เปนทางท่ีจะใหไดปฏิสนธิเปนมนุษย เปนเทวดา เปนรูปพรหม ตาม 
ควรแกกรรมนัน้ๆ เจตนาทํากุศลอยางนี้แมจัดเปนความด ีแตวานังไมถึงท่ีสุดเพราะวายังไมพน 
ทุกข จะตองกลับมาวนเวยีนในสังสารวัฏอีก สวนกุศลท่ีประเสริฐสุดคือโลกุตตรกุศลอันจะทําให 
พนทุกขไดเดด็ขาด ไมตองกลับมาวนเวียนในสังสารวัฏอีก แตปุญญาภิสังขารมิไดปรุงแตงให 
กุศลอันประเสริญสุดนั้นเกิดข้ึน เพราะยังมีอวิชชาชวยคํ้าจุนอยู กลาวอีกนัยหนึ่งวา เพราะไมรู 
วากุศลอันยิ่งกวานั้นก็มี จึงเจตนาทําเพียงมหากุสลกรรมและรูปาวจรกศุลกรรมเทานั้น 
        ๒.  อปุญตาภิสังขาร สภาพปรุงแตงใจใหเปนบาป องคธรรม ไดแก เจตนาใน 
อกุศลจิต ๑๒ เม่ือเจตนาปรุงแตงใหเกิดบาปเชนนี้ กเ็ปนางท่ีจะนําไปใหปฏิสนธิในอบายภูมิ 
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เจตนาทําบาปอันจะสงผลใหปฏิสนธิในอบายภูมินี้เหน็ไดชัดวาเปนดวยอํานาจแหงโมหะ คือ 
อวิชชา โดยตรงทีเดียว 
        ๓.  อเนญชาภิสังขาร สภาพปรุงแตงใจใหเปนบุญชนิดท่ีไมหวั่นไหว คือ ตั้งอยู 
ในอุเบกขาพรหมวหิารไดนาน วาโดยองคธรรม ไดแก เจตนาในรูปาวจรกุศลจิต ๔ เม่ือเจตนา 
ปรุงแตงใหเกดิกุศลกรรมระดับนี้ ก็สงผลใหไปปฏิสนธิเปนอรูปพรหม เสวยบรมสุขอยูนานชา ถึง 
กระน้ันก็ไดช่ือวายังไมพนไปจากทุกข ยังตองเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารวัฏ ดวยเจตนานั้นมี 
มีอวิชชาคํ้าจุนอยู 
        อีกนัยหนึ่ง สังขารอันเปนปจจยุปบันธรรมของอวิชชานี้ ไดแก สังขาร ๓ คือ 
        ๑.  กายสังขาร ไดแก เจตนาท่ีปรุงแตงกายทุจจริต และกายสุจริต ใหเปนผล 
สําเร็จลง วาโดยองคธรรม ไดแก อกุศลเจตนา ๑๒ และ มหากุศลเจตนา ๘ ท่ีเกี่ยวกับทางกาย 
        ๒.  วจีสังขาร ไดแก เจตนาท่ีปรุงแตงวจีทุจริตและวจีสุจริตใหเปนผลสําเร็จลง 
วาโดยองคธรรม ไดแก อกุศลเจตนา ๑๒ และมหากุศลเจตนา ๘ ท่ีเกีย่วกับทางวาจา 
        ๓.  จิตตสังขาร ไดแก เจตนาท่ีปรุงแตงมโนทุจริต และ มโนสุจริตใหเปนผล 
สําเร็จลง วาโดยองคธรรมไดแก อกุศลเจตนา ๑๒ และโลกียกุศลเจตนา ๑๗ ท่ีเกีย่วกบัทางใจ 
        ควรเขาใจดวยวา โลกุตตรกุศลเจตนา นั้นไดช่ือวาเปนบุญก็จริง แตไมจัดเปน 
ปุญญาภิสังขาร หรือ อเนญชาภิสังขาร เพราะโลกุตตรกุศลนั้นไมมีอวิชชาคํ้าจุนทําใหเกิดภพ 
เกิดชาติอันเปนวัฏฏะ แตมีหนาท่ีทําลายภพทําลายชาติอันเปนการตัดวฏัฏะ 
        อนึ่ง ตามนัยแหง พระสุตตันตปฎก กแ็สดงสังขาร ๓ ไวอีกนัยหนึ่ง คือ 
        ๑.  กายสังขาร ธรรมชาติท่ีปรุงแตงกาย ไดแก อัสสาสะ และ ปสสาสะ 
        ๒.  วจีสังขาร ธรรมชาติท่ีปรุงแตงวาจา ไดแก วติก วิจาร 
        ๓.  จิตตสังขาร ธรรมชาติท่ีปรุงแตงจติ ไดแก สัญญา เวทนา หรืออีกนัยหนึ่งวา 
ไดแก เจตสิก ๕๐ ดวง (เวนวิตก วิจาร) 
        กลาวโดยสรุปขอวา อวิชชาเปนปจจยัใหเกดิสังขาร หมายความวา อวิชชาท่ีเปนปจจัย 
ธรรมใหเกิดสังขารนั้น ไดแกโมหะ สังขารอันเปนปจจยปุบันนธรรมของอวิชชานั้น ไดแก เจตนา 
๒๙ หรือ กรรม ๒๙ 
        เม่ือไมรูวาธรรมท่ีดับส้ินแหงทุกขคือนิพพานมีอยู คือยังมีโมหะมีอวิชชาอยู จึงเปน 
ปจจัยใหกระทํากรรม ๒๙ อันจะตองวนเวยีนอยูในสังสารทุกข ไมพนทุกขไปได  
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                                        ขอควรสังเกตเกีย่วกับอวิชชาเปนปจจยั 
        ขอวา อวชิชา เปนปจจยัใหเกิดสังขาร เม่ือกลาวโดยปจจยั ๒๔ อวิชชายอมเปน 
ปจจัยใหเกิดสังขารดังตอไปนี้ 
        ก.  อวิชชา เปนปจจยัแก ปุญญาภิสังขาร ดวยอํานาจแหงปจจยั ๒ ปจจยั คือ 
                ๑.  อารัมมณปจจยั        ๒.  ปกตูปนิสสยปจจยั 
        ข.  อวิชชาเปนปจจยัแกอปุญญาภิสังขาร ดวยอํานาจแหงปจจัย ๑๕ ปจจัย คือ 
                ๑.  เหตุปจจยั                ๒.  อารัมมณปจจยั                ๓.  อธิปตูปจจัย 
                ๔.  อนันตรปจจยั         ๕.  สมนันตรปจจัย                ๖.  สหชาตปจจัย 
                ๗.  อัญญมัญญปจจัย    ๘.  สหชาตนิสสยปจจยั       ๙.  ปกตูปนิสสยปจจัย 
              ๑๐.  อาเสวนปจจยั       ๑๑.  สัมปยุตตปจจยั             ๑๒.  อัตถิปจจัย 
              ๑๓.  นัตถิปจจัย            ๑๔.  วิคตปจจัย                     ๑๕.  อวิคตปจจัย 
        ค.  อวิชชาเปนปจจยัแก อเนญชาภิสังขาร ดวยอํานาจแหง ปกตูปนสิสยปจจัยเพียง 
ปจจัยเดียว พึงทราบอรรถาธิบายโดยยอดังตอไปนี ้
                ก.  อวิชชาเปนปจจัยแหงปุญญาภิสังขาร ดวยอํานาจแหงปจจัย ๒ ปจจยั คือ 
อารัมมณปจจยั และ ปกตูปนิสสยปจจัย ซ่ึงแตละปจจยัมีความหมายดังตอไปนี ้
        ๑.  อารัมมณปจจยั ไดแกอารมณเปนปจจัยใหเกิดจติและเจตสิก หมายความวา 
ปรารภถึงอารมณ ดวยอํานาจแหงโมหะ เชน ปรารภถึงมนุษยสมบัติ เทวสมบัติ และรูปพรหม- 
สมบัติ จึงประกอบมหากุศลกรรมเพ่ือใหสมปรารถนาในมนุษยสมบัติ และเทวสมบัต ิและเพยีร 
บําเพ็ญภาวนารูปาวจรกุศลกรรม เพื่อใหสมปรารถนาในรูปพรหมสมบัติ ดังน้ีจึงไดช่ือวาโมหะ 
เปนอารัมมณปจจยุปบันนธรรม  
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        ๒.  ปกตปูนิสสยปจจัย ไดแกธรรมท่ีปจจัยเปนท่ีอาศัยอยางแรงกลา หรือเปน 
ท่ีอาศัยที่มีกําลังมากแกปจจยปุบันนธรรม หมายความวา โมหะเปนปจจยั เปนท่ีอาศัยอยางแรง 
กลา เปนท่ีอาศัยท่ีมีกําลังมากชวยอุปการะเกื้อกูลใหประกอบกรรมทําเพียงแคมหากศุล และรูปา 
วจรกุศลเทานัน้ ดังนั้นโมหะจึงไดช่ือวาเปนปกตูปนิสสยปจจยัธรรม จิตมหากุศลและรูปาวจรกุศล 
พรอมกับเจตสิกท่ีประกอบนัน้เปนปกตูปนสิสยปจจยุปบันนธรรม 
        ข.  อวิชชา เปนปจจยัแกอปุญญาภิสังขาร ดวยอํานาจแหงปจจัย ๑๕ ปจจัยนั้น 
หมายความวา โมหเจตสิกเปนปจจยัแกอกศุลจิตนั้น เปนได ๑๕ ปจจัย แตละปจจยัมีความหมาย 
ดังนี ้
        ๑.  เหตุปจจัย ไดแก เหตุ ๖ เปนปจจยัใหเกดิจิตและเจตสิก คือ โมหะ เปนเหตุ- 
ปจจัยธรรม อกุศลจิต ๑๒ และเจตสิกท่ีประกอบเปนเหตุปจจยุปบันนธรรม 
        ๒.  อารัมมณปจจยั ไดแก อารมณเปนปจจัยใหเกิดจติและเจตสิก เม่ือนึกปรารภ 
ถึงส่ิงท่ีตนชอบใจติดใจกด็ี ท่ีไมชอบใจ เกลียด ท่ีกลัวกด็ี ท่ีสงสัย ท่ีฟุงซานก็ดี เหลานี้เปน 
อารมณยอมมีสาเหตุมาจากโมหะท้ังนัน้ อารมณเหลานีแ้หละเปนอารัมมณปจจยัธรรม กอใหเกิด 
อกุศลจิต ๑๒ และเจตสิกท่ีประกอบอันเปนอารัมมณปจจยุปบันนธรรม 
        ๓.  อธิปติปจจัย ไดแก อารมณท่ีเปนใหญท่ีมีกําลังมาก หรือท่ีเอาใจใสมากเปน 
พิเศษ เปนปจจัยใหเกดิจิตและเจตสิก คืออารมณท่ีกําลังเปนพิเศษนั้นเปนอธิปติปจจยุปบันน- 
ธรรม 
        ๔.  อนันตรปจจัย ไดแก จิตท่ีเกดิติดตอกันโดยไมมีระหวางค่ัน ท่ีมาเกี่ยวกับโมห- 
เจตสิกตองเกดิพรอมกับอกุศลจิต กลาวโดยกิจ อกุศลจิตก็เปนชวนจิต ชวนจิตนี้โดยปกติเกิด 
ติดตอกัน ๗ ดวง หรือ ๗ ขณะจิต ดังนั้นโมหเจตสิกท่ีในอกุศลชวนจิตดวงท่ี ๑ กเ็ปนอนันตร- 
ปจจัยแกโมหะ ในอกุศลชวนจิตดวงท่ี ๒ และโมหะในอกุศลชวนจิตดวงท่ี ๒ ก็เปนอนันตรปจจยุป- 
บันนธรรม โมหะในอกุศลชวนจิตท่ี ๒ เปนอนันตรปจจยั โมหะในอกศุลชวนจิตดวงท่ี ๓ ก็เปน 
อนัตรปจจยุปบันนธรรม เปนตามลําดับกนั จนถึงโมหะในอกุศลชวนจิตดวงท่ี ๖ เปนอนันตรปจ- 
จัย โมหะในอกุศลจิตดวงท่ี ๗ เปนอนันตรปจจยุปบันนธรรม  
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        ๕.  สมนันตรปจจัย ไดแก ปจจัยท่ีเนนถึงอนันตรปจจัยวา การท่ีเกิดติดตอกันโดย 
ไมมีระหวางค่ันนั้น เกิดติดตอกันตามลําดบัทีเดียว ไมขามลําดับ อันมีความหมายเชนเดียวกับ 
อนันตรปจจยันั่นเอง เปนแตย้ําความใหชัดยิ่งข้ึนเทานัน้ 
        ๖.  สหชาตปจจัย ไดแก ธรรมท่ีเกิดพรอมกัน คือ โมหเจตสิกท่ีเกิดพรอมกับ 
อกุศลจิตและเจตสิกท่ีประกอบ ดังนั้นโมหเจตสิกจึงเปนสหชาตปจจยัธรรม อกุศลจิต ๑๒ และ 
เจตสิกท่ีประกอบ ซ่ึงเกิดพรอมกับโมหเจตสิกนั้น เปนสหชาติปจจยุปบันนธรรม 
        ๗.  อัญญมัญญปจจัย ไดแก ธรรมท่ีอุปการะชวยเหลือซ่ึงกันและกันคือ โมหเจตสิก 
ก็อุปการะชวยเหลืออกุศลจิตและเจตสิกท่ีประกอบใหเกดิข้ึน อกุศลจิตและเจตสิกท่ีประกอบก ็
อุปการะชวยเหลือแกโมหเจตสิกใหเกิดข้ึนเชนเดยีวกัน กลาวคือตางฝายตางอุปการะแกกนัและ 
กัน ดังนัน้ โมหเจตสิกนี้จึงเปนอัญญมัญญปจจัยธรรม อกุศลจิต ๑๒ และเจตสิกท่ีประกอบนัน้ 
เปนอัญญมัญญปจจยุปบันนธรรม 
        ๘.  นิสสยปจจยั ไดแก ธรรมอันเปนท่ีอาศัย คือ โมหเจตสิกเปนท่ีอาศัยของ 
อกุศลจิตและเจตสิกท่ีประกอบ กลาวอีกนยัหนึ่งวาอกุศลจิตและเจตสิกท่ีประกอบไดอาศัยโมหเจต- 
สิก จึงปรากฏเกิดข้ึนได ดังนัน้โมหเจตสิกจงึเปนนิสสยปจจัยธรรม อกศุลจิต ๑๒ และเจตสิก 
ท่ีประกอบเปนนิสสยปจจยปุบันนธรรม 
        ๙.  อุปนิสสยปจจัย ไดแก ธรรมท่ีอาศัย อยางแรงกลา อยางม่ันคง คือโมห- 
เจตสิกท่ีเปนท่ีอาศัยของอกุศลจิตและเจตสิกท่ีประกอบอยางแรงกลา กลาวอีกนยัหนึง่วา อกุศล- 
จิตและเจตสิกจึงเปนอุปนิสสยปจจัยธรรม อกุศลจิต ๑๒ และเจตสิกท่ีประกอบก็เปนอุปนิสสยปจจ- 
ยุปบันนธรรม 
        ๑๐.  อเสวนปจจัย ไดแก ธรรมท่ีเสพอารมณหลายขณะ อันหมายถึง ชวนจิตโดย 
เฉพาะ เพราะในวิถีหนึ่งๆ ชวนจิตยอมเกิดติดตอกันโดยปกติ ๗ ขณะจิต ดังนั้นเจตนาในอกุศล 
ชวนจิตดวงท่ี ๑ จึงเปนอาเสวนปจจัยธรรมแกเจตนาท่ีในอกุศลชวนจิตดวงท่ี ๒ และเจตนาท่ีใน 
อกุศลชวนจิตดวงท่ี ๒ ท่ีเปนอาเสวนปจจยุปบันนธรรม เจตนาในอกุศลชวนจิตดวงท่ี ๒ เปนอา- 
เสวนปจจยุปบันนธรรม เจตนาท่ีในอกุศลชวนจิตดวงที่ ๓ เปนอาเสวนปจจยุปบันนธรรม เปน  
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ดังนี้ไปตามลําดับจนถึงเจตนาท่ีในอกุศลชวนจิตดวงท่ี ๖ เปนอาเสวนปจจัยธรรม เจตนาใน 
อกุศลชวนจิตดวงท่ี ๗ เปนอาเสวนปจจยปุบันนธรรม 
        ๑๑.  สัมปยุตตปจจยั ไดแก ธรรมท่ีประกอบกัน คือ โมหเจตสิกยอมประกอบ 
กับอกุศลและเจตสิกท่ีประกอบ ดังนั้นโมหเจตสิกจึงเปนสัมปยุตตปจจัยธรรม อกุศลจิต ๑๒ 
และเจตสิกท่ีประกอบ ก็เปนสัมปยุตตปจจยุปบันนธรรม 
        ๑๒.  อัตถิปจจัย ไดแก ธรรมท่ีกําลังมีอยูนั้นเปนปจจัย หมายความวา โมหเจต- 
สิกยังมีอยู ยังไมไดดับไป เปนอัตถิปจจัยธรรม อกุศลจิต ๑๒ และเจตสิกท่ีประกอบนัน้ก็เปน 
อัตถิปจจยุปบันนธรรม 
        ๑๓.  นัตถิปจจัย ไดแก ธรรมท่ีไมมีแลว ดับไปแลว เปนปจจยั ในท่ีนี้หมาย 
ความวาโมหเจตสิกท่ีในอกศุลชวนจิตดวงท่ี ๑ ดับไปแลวไมมีแลวจึงเปนนัตถิปจจยั ใหเกดิโมห- 
เจตสิกท่ีในอกศุลชวนจิตดวงท่ี ๒ นั้นได โมหเจตสิกในที่อกุศลชวนจติดวงท่ี ๒ ก็เปน 
นัตถิปจจยุปบันนธรรม 
        ๑๔.  วิคตปจจัย ไดแก ธรรมท่ีปราศไปแลว คือดับไปแลว เปนปจจัย มีความ 
หมายเชนเดยีวกับนัตถิปจจยั ดังกลาวในขอ ๑๓ 
        ๑๕.  อวคิตปจจัย ไดแก ธรรมท่ียังไมปราศไป เปนปจจยั ธรรมท่ียังไมปราศ 
ไปก็คือธรรมท่ียังมีอยู ยังไมดับไป จึงมีความหมายเชนเดียวกับอัตถิปจจัย ดังกลาวในขอ ๑๒ 
        ค.  อวิชชาเปนปจจยัแกอาเนญชาภิสังขาร ดวยอํานาจแหงปกตูปนสิสยปจจัยเพียง 
ปจจัยเดียวทํานองเดียวกับท่ีไดกลาวมาแลวในขอ ก. ท่ีวาดวยปกตูปนสิสัย คือมีความปรารถนา 
อยางแรงกลาท่ีจะไดอรูปพรหมสมบัติจึงไดบําเพ็ญเพยีรประกอบอรูปาวจรกุศลกรรม เพราะความ 
ปรารถนาในอรูปพรหมสมบัติเชนนี้ไดช่ือวานังมีโมหะอยู ดังนั้น โมหะ ก็เปนปกตูปนสิสยปจ- 
จัยธรรม อรูปาวจรกุศลจิตและเจตสิกท่ีประกอบ เปนปกตูปนิสสยปจจยปุบันนธรรม  
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                                        ขอควรศึกษาเปนพิเศษในเร่ืองอวิชชา 
        อวิชชาอันเปนองคประกอบแหงปฏิจจสมุปบาทขอแรก มีขอท่ีควรศึกษาเปนพเิศษดัง 
ตอไปนี ้
        ๑.  อวิชชา ไดแก โมหเจตสิก มีสภาพหรือมีลักษณะแตอยางเดียว คือไมรูเหตุ- 
ผลตามความเปนจริงของธรรมท้ังปวง และอวิชชามีหลายอยางเชน 
        อวิชชา ๒ อยาง คือ ไมรูในขอปฏิบัติท่ีผิด ๑ และไมรูในขอปฏิบัติท่ีถูก ๑ หรือไม 
รูธรรมท่ีเปนสังขาร ๑ และไมรูธรรมท่ีเปนวิสังขาร ๑ 
        อวิชชา ๓ คือ ไมรูความจริงในเวทนาท้ัง ๓ มีสุขเวทนา เปนตน จึงทําใหเกดิมี 
ความวิปลาสข้ึน 
        อวิชชา ๔ คือ ไมรูอริยสัจธรรมท้ัง ๔ มีทุกขสัจ เปนตน 
        อวิชชา ๕ คือ ไมรูความจริงแหงทุกขโทษภัยทีเ่ปนไปในคติท้ัง ๕ (นิรยคติ เปตคติ 
ติรฉานคติ มนุสสคติ เทวคติ) ซ่ึงยังตองวนเวียนอยูในกองทุกข 
        อวิชชา ๖ คือ ไมรูความจริงในอารมณท้ัง ๖ ในวิญญาณท้ัง ๖ วาเปนของไม 
เท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา 
        อวิชชากบัพระอรหันต มีปญหาวาการกระทําใดๆ ของพระอรหนัตนั้นเปนกิริยา 
คือไมเปนบุญไมเปนบาป เพราะอรหันตทําลายอวิชชา คือโมหะไดโดยส้ินเชิงแลว เปนอันวา 
สังขารท้ัง ๓ ท่ีเปนบุญและเปนบาปนั้นยอมถูกทําลายไปดวย แตขอนี้ไมไดหมายความวา พระ 
อรหันตนอกจากไมทําบาปแลว บุญตางๆ เชน ทาน ศีล ภาวนา กไ็มกระทําดวย 
        กลาวคือพระอรหันตท้ังหลายก็บําเพญ็ ทาน ศีล ภาวนา อยูเปนนจิ ท่ีพระอรหนัตกระ 
ทําไปนั้นไมจดัวาเปน ปุญญาภิสังขาร คืออาเนญชาภิสังขาร อันเปนผลของอวิชชา เพราะการ 
กระทําของพระอรหันตนั้นเปนกิริยาจติ ไมมีการใหผลในวัฏฏสังสารอีกตอไป จึงไดช่ือวาพระ 
อรหันตทานบําเพ็ญธรรมจนส้ินบาปและส้ินบุญดวย สวนผูท่ียังมีบุญมีบาปอยู ผูนั้นจะตองวน 
เวียนอยูในสงสารวัฏฏไมมีท่ีส้ินสุด  
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                                                        อวิชชา กับ อริยสัจ ๔ 
        อวิชชา เปนทุกขสัจ เกดิพรอมกับทุกขสัจ กระทําทุกขสัจใหเปนอารมณได ท้ังปก 
ปดไมใหเหน็ทุกขสัจดวย 
        อวิชชาไมใชสมุทยสัจ จะสงเคราะหเปนสมุทยสัจกไ็มได แตอวิชชานี้เกิดพรอม 
กับสมุทยสัจ กระทําสมุทยสัจใหเปนอารมณได และปกปดไมใหเหน็สมุทยสัจดวย 
        อวิชชา ไมใชนิโรธสัจ สงเคราะหเปนนิโรธสัจก็ไมได เกดิพรอมกับนิโรจสัจก็ไมได 
กระทํานิโรธสัจใหเปนอารมณก็ไมได แตสามารถปกปดไมใหเห็นนิโรธสัจ 
        อวิชชา ไมใชมัคคสัจ สงเคราะหเปนมัคคสัจไมได เกดิพรอมกับมัคคสัจก็ไมได 
กระทํามัคคสัจใหเปนอารมณก็ไมได แตปกปดไมใหเหน็มัคคสัจได 
        ๒.  สังขาร เปนปจจยัใหเกิด วิญญาณ หมายความวา วิญญาณจะปรากฏเกิดข้ึนได 
ก็เพราะมีสังขารเปนปจจยั สังขารท่ีเปนปจจัยใหเกดิวิญญาณนั้นมี ลักขณาทิจตุกะดังนี้ 
        อภิสงฺขรณลกฺขณา        มีการปรุงแตงเปนลักษณะ 
        อายูหนรสา                     มีการพยายามใหปฏิสนธิวญิญาณเกิดข้ึน หรือพยายามให 
                                              ผลคือ รูปขันธ นามขันธเกิดข้ึนเปนกจิ 
        เจตนาปจจฺุปฏ�านา    จงใจทําใหเกิดความสําเร็จเปนผล 
        อวิชฺชาปทฏ�านา        มีอวิชชาเปนเหตุใกลเปนเหตุเกิด 
        สังขารในท่ีนี้ เปนสังขารท่ีเปนปจจยัธรรม อุปการะชวยเหลือใหเกิดวิญญาณ 
ไดแกเจตนา ๒๙ หรือ กรรม ๒๙ 
        วิญญาณ ท่ีเปนปจจยุปบันนธรรมของสังขารนี้ มีแสดงเปน ๒ นยั คือ 
อภิธัมมภาชนยินัย ตามนัยแหงพระอภิธรรม ๑ และ สุคตันตภาชนยินยั ตามนัยแหงพระสูตร ๑ 
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        ตามนัยแหงพระอภิธรรมนั้น วิญญาณท่ีเปนปจจยุปบันนธรรมของสังขาร ไดแก จิต 
ท้ังหมด (และเจตสิกท่ีประกอบกับจิตนั้นๆ ดวย) เพราะจิตจะเกิดข้ึนไดก็ตองอาศัยสังขาร 
เปนปจจยั คือตองมีส่ิงปรุงแตง 
        ตามนัยแหงพระสูตรนัน้ วิญญาณท่ีเปนปจจยุปบันนธรรมของสังขารก็ไดแก โลกิย- 
วิปากวิญญาณ ๓๒ คือ อกุศลวิปากจิต ๗ อเหตุกกศุลวิบากจิต ๘ มหาวบิากจิต ๘ และ 
มหัคคตวิบากจิต ๙ 
        โลกียวิบากวิญญาณ ๓๒ อันเปนปจจยุปบันนธรรมของสังขารนี้ จําแนกไดเปน 
๒ จําพวก คือ 
        วิญญาณท่ีเกิดในปฏิสนธิกาล มีช่ือวา ปฏิสนธิวิญญาณ ไดแก ปฏสนธิจิต ๑๙ ดวง 
พวกหนึ่ง ปฏิสนธิวิญญาณ ๑๙ ดวงนี้ก็อยูในจํานวนโลกยีวิบากวิญญาณ ๓๒ นั่นเอง 
        วิญญาณท่ีเกิดในปวัตติกาล มีช่ือวา ปวัตติวิญญาณ ไดแก โลกยีวบิากจิต ๓๒ อีก 
พวกหนึ่ง ซ่ึงไมไดทํากิจปฏิสนธิ แตทําภวงัคกิจ และกิจอ่ืนๆ 
        สังขารท่ีเปนปจจยัใหเกดิวิญญาณนั้น ก็ไดแกสังขาร ๓ กลาวคือ 
                                                              ก.  ปุญญาภิสังขาร 
        ปุญญาภิสังขาร ไดแก กุศลเจตนาท่ีเปนปจจยัใหเกดิวิญญาณดังตอไปนี ้
        ๑.  เจตนาในมหากุศลชนิดท่ีเปนทวิเหตุกโมกุกกัฏฐะ และ ทวิเหตกุโอมโกมกะ 
เปนปจจยัธรรม ใหเกดิปฏิสนธิวิญญาณเปนปจจยุปบันธรรมในปฏิสนธิกาล คือ อุเบกขาสันตีรณ- 
กุศลวิบาก ๑ ดวง ใหปฏิสนธิเปนมนุษย และเทวดาช้ันตํ่า มีความพิกลพกิาร บา ใบ หนวก 
บอด เปนตน ซ่ึงนับวาเปนพวก สุคติอเหตุกบุคคล 
        ๒.  เจตนาในมหากุศลชนิดท่ีเปนติเหตกุโอมกุกกัฏฐะ, ติเหตุกโอมโกมกะ, 
ทวิเหตกุอุกกฏัฐกกัฏฐะ และทวิเหตุกอุกกฏัโฐมกะเปนปจจัยธรรมใหเกิดปฏิสนธิวญิญาณ เปน 
ปจจยุปบันนธรรมในปฏิสนธิกาล คือ มหาวิบากญาณวิปปยุตต ๔ ดวง ใหปฏิสนธิเปนมนุษยและ 
เทวดาที่ไมประกอบดวยปญญามาแตกําเนดิ ซ่ึงเรียกวาเปนพวก ทวิเหตกุบุคคล 
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        ๓.  เจตนาในมหากุศลชนิดท่ีเปนติเหตกุอุกกัฏฐกกัฏฐะ และ ติเหตุกอุกกัฏฐะ เปน 
ปจจัยใหเกิดปฏิสนธิวิญญาณเปนปจจยุปบันธรรมในปฏิสนธิกาล คือ มหาวิบากญาณสัมปยุตต 
๔ ดวง ใหปฏิสนธิเปนมนุษยและเทวดาท่ีประกอบดวยปญญามาแตกาํเนิด ซ่ึงเรียกวาเปนพวก 
ติเหตุกบุคคล 
        ๔.  ปุญญาภิสังขาร ท้ัง ๓ ขอนี้ ก็ไดแกเจตนาในมหากุศลท้ัง ๘ เปนปจจยัธรรม 
ใหเกดิปวตัติวญิญาณเปนปจจยุปบันนธรรมในปวัตติกาล คือ 
        ก.  อเหตุกกุศลวิบาก ๘ ดวง ใหไดเหน็ ไดยนิ ไดกล่ิน ไดรส ไดสัมผัสถูกตอง 
การรับอารมณ การไตสวนอารมณ และการรับอารมณตอจากชวนะ เหลานี้ลวนแตท่ีดีท้ังนั้น 
        ข.  มหาวบิาก ๘ ดวง ทํากิจรับอารมณตอจากชวนะ คือทําตทาลัมพนกิจ 
        ค.  มหาวบิาก ๘ ดวง และอุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก ๑ ดวง รวม ๙ ดวง ทํา 
หนาท่ีรักษาภพ รักษาชาตินัน้ๆ (ภวังคจิต) ทําหนาท่ีจุตกิจิดวย 
        ๕.  เจตนาในรูปาวจรกศุลจติ ๕ ดวง เปนปจจยัธรรม ใหเกดิปฏิสนธิวิญญาณ เปน 
ปจจยุปบันธรรมในปฏิสนธิกาล คือ รูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวง ใหปฏิสนธิเปนรูปพรหมใน 
รูปภูมิ ซ่ึงเรียกวาเปนพวกติเหตุกบุคคลเหมือนกัน 
        ๖.  เจตนาในรูปาวจรกศุลจิต ๕ ดวง เปนปจจยัธรรม ใหเกดิปวตัติวิญญาณ เปน 
ปจจยุปบันธรรมในปวัตติกาล คือ การรักษาภพชาตินัน้ๆ (ภวังคจิต) ตลอดจนทําหนาท่ีจุติ- 
กิจดวย สวนอเหตุกกุศลวิบากจิต ๕ ดวง ใหไดเห็น (จักขุวิญญาณ) ใหไดยิน (โสตวญิญาณ) 
มีการรับอารมณ (สัมปฏิจฉันนะ) ลวนแตท่ีดีนั้นเปนกามวิบาก 
                                                        ข.  อปุญญาภิสังขาร 
        อปุญญาภิสังขาร ไดแกอกุศลเจตนาที่เปนปจจยัใหเกิดวิญญาณดังตอไปนี ้
        ๑.  เจตนาในอกุศลจิต ๑๑ ดวง (เวนอุทธัจจเจตนา) เปนปจจยัธรรม ใหเกดิ 
ปฏิสนธิวิญญาณ เปนปจจยุปบันนธรรมในปฏิสนธิกาล คืออุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก ๑ ดวง 
ใหปฏิสนธิในอบายภูมิท้ัง ๔ เปนพวกทุคติอเหตุกบุคคล ซ่ึงมักเรียกกนัส้ันๆ วา ทุคติบุคคล 
        ๒.  เจตนาในอกุศลจิตท้ัง ๑๒ ดวง เปนปจจยัธรรม ใหเกดิปวตัติวญิญาณ เปน 
ปจจยุปบันนธรรมในปวัตติกาล คือ อกุศลวิบากจิต ๗ ดวง ใหไดเห็น (จักขุวิญญาณ) ให  
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ไดฟง (โสตวญิญาณ) ใหไดกล่ิน (ฆานวิญญาณ) ใหไดรส (ชิวหาวิญญาณ) ใหไดการ 
สัมผัสถูกตอง (กายวิญญาณ) ใหมีการรับอารมณ (สัมปฏิจฉันนะ) ใหมีการไดสวนอารมณ 
(สันตีรณะ) และการรับอารมณตอจากชวนะ (ตทาลัมพนะ) ลวนแตเปนส่ิงท่ีไมดี ตลอดจน 
การรักษาภพรักษาชาตินัน้ (ภวังคจติ) ดวย 
                                                        ค.  อาเนญชาภิสังขาร 
        อเนญชาภิสังขาร ไดแก กุศลเจตนาที่เปนปจจยัใหเกิดวิญญาณดังตอไปนี ้
        ๑.  เจตนาในอรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง เปนปจจยัธรรม ในเกดิปฏิสนธิวิญญาณ 
เปนปจจอุปบันนธรรมในปฏิสนธิกาล คือ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ใหปฏิสนธิเปนอรูปพรหม 
ในอรูปภูมิ ซ่ึงเรียกวาเปนจําพวก ตเิหตกุบุคคล 
        ๒.  เจตนาในอรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง เปนปจจยัธรรม ใหเกดิปวตัติวิญญาณ เปน 
ปจจยุปบันนธรรมในปวัตติกาล คือ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ทําหนาท่ีภวังคกิจ รักษาภพรักษา 
ชาตินั้นๆ และทําหนาท่ีจุตกิจิอีกดวย 
        สังขารเปนปจจยัใหเกิดวญิญาณในท่ีนี้ มีขอสังเกตอยูวา 
        สังขาร ๓ ท่ีเปนเหตุใหเกิดวิญญาณ จําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ สังขาร ๓ ท่ี 
เปนปจจยัใหเกิดปฏิสนธิวิญญาณน้ัน ไดแกเจตนา ๒๘ เทานั้น โดยตองเวนอุทธัจจเจตนาเสีย ๑ 
เพราะอุทธัจจเจตนาไมสามารถสงผลใหเปนปฏิสนธิได สวนสังขาร ๓ ท่ีเปนปจจยัใหเกดิ 
ปวัตติวิญญาณนั้น ไดแกเจตนาท้ัง ๒๙ ดวง 
        วิญญาณท่ีเปนปจจยุปบันนธรรมของสังขาร ก็จําแนกไดเปน ๒ จําพวก คือ ปฏิ- 
สนธิวิญญาณ ไดแกปฏิสนธิจิต ๑๙ และปวตัติวิญญาณ ไดแกโลกยีวิบากวิญญาณ ๓๒ 
        โลกียวิบากวิญญาณ ๓๒ นั้น เกิดในปวัตติกาลอยางเดียวมี ๑๓ ดวง คือ ทว-ิ 
ปญจวิญญาณ ๑๐ สัมปฏิจฉันนจิต ๒ และโสมนัสสันตีรณจิต ๑ สวนปฏิสนธิวิญญาณ ๑๙ 
นั้น นอกจากทําปฏิสนธิกิจในปฏิสนธิกาลโดยตรงแลว ในวัตติกาลก็ยังเกิดจิต ๑๙ ดวงน้ีได 
แตวาเกิดข้ึนมาทํากิจอยางอ่ืน ซ่ึงไมใชปฏิสนธิกิจ  
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                                        ขอควรสังเกตเกีย่วกับสังขารเปนปจจยั 
        ขอวาสังขารเปนปจจัยใหเกดิวิญญาณน้ี เม่ือกลาวโดยปจจยั ๒๔ สังขารยอมเปนปจจยั 
ใหเกดิวิญญาณดวยอํานาจแหงปจจยัเพยีง ๒ ปจจยั คือ 
        ๑.  ปกตปูนิสสยปจจัย และ          ๒. นานักขณิกกัมมปจจัย 
        ปกตูปนสิสยปจจัย นัน้ไดกลาวแลวในตอนตน ในตอนน้ีก็มีนยัเปนทํานองเดยีวกัน 
        สวน นานักขณกิกัมมปจจัย นั้น หมายถึง กรรม หรือ สังขาร คือเจตนาท่ีกเกิดตาง 
ขณะกนั (คือเจตนาท่ีดับไปแลวนั้น) เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามและรูปท่ีเกิดจากกรรมนั้นๆ 
ดังนั้นในท่ีนี้จงึไดแก สังขาร (เจตนา) เปนนานักขณิกกัมมปจจัยธรรมวญิญาณ (วิบาก- 
วิญญาณ ๓๒) เปนนานกัขณกิกัมมปจจยุปบันนธรรม 
                                                                ปฏิสนธิวิญญาณ 
        วิญญาณท่ีเปนปจจยุปบันนธรรมแหงสังขารนี้ท่ีควรศึกษาเปนพเิศษ ก็คือปฏิสนธิ- 
วิญญาณ หรือปฏิสนธิจิต ซ่ึงมีจํานวน ๑๙ ดวงนี้ มีการแสดงโดยนยัตางๆ ดังตอไปนี ้
        -  วาโดยมิสสกะ และ สุทธะ มี ๒ คือ 
        ๑.  รูปมิสสกวิญญาณ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณท่ีมีรูปเกิดพรอมดวยนั้นมี ๔ ดวง 
ไดแก อุเบกขาสันตีรณะ ๒ มหาวิบาก ๘ และรูปาวจรวบิาก ๕ 
        ๒.  รูปอมิสสกวิญญาณ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณท่ีไมมีรูปเกิดพรอมดวยนั้นมี 
๔ ดวง ไดแก อรูปาวจรวิบาก ๔ เพราะไมมีรูปเกิดมาปะปนดวย จึงไดช่ือวา สุทธะ 
        -  วาโดย ภูมิมี ๓ คือ 
        ๑.  กามวญิญาณ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในกามภูมิ มีจํานวน ๑๐ ดวง ไดแก 
อุเบกขาสันตีรณะ ๒ และมหาวิบาก ๘  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 95 
                                                                        ๙๕ 
        ๒.  รูปวญิญาณ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในรูปภูมิ มีจํานวน ๕ ดวง ไดแก 
รูปาวจรวิบาก ๕ 
        ๓.  อรูปวิญญาณ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในอรูปภมิู มีจํานวน ๔ ดวง ไดแก 
อรูปาวจรวิบาก ๕ 
        -  วาโดยกําเนิด มี ๔ คือ 
        ๑.  อัณฑชวิญญาณ ไดแก ปฏิสนธิวญิญาณในไข มีจํานวน ๑๐ ดวง ไดแก 
อุเบกขาสันตีรณะ ๒ และมหาวิบาก ๘ 
        ๒.  ชลาพุชวิญญาณ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในครรภมารดา มีจํานวน ๑๐ ดวง 
ไดแก อุเบกขาสันตีรณะ ๒ และมหาวิบาก ๘ 
        ๓.  สังเสทชวิญญาณ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในท่ีเปยกช้ืน มีจํานวน ๑๐ ดวง 
ไดแก อุเบกขาสันตีรณะ ๒ และมหาวิบาก ๘ 
        ๔.  โอปปาติกวิญญาณ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณท่ีไมไดอาศัยที่เกิดเหมือน ๓ อยาง 
ขางตนนั้น แตเกิดโดยอาการท่ีผุดหรือโผลข้ึนมาเต็มท่ีเลยทีเดยีว มีจํานวน ๑๙ ดวง คือปฏิสนธิ- 
วิญญาณท้ัง ๑๙ ดวง อันไดแก อุเบกขาสันตีรณะ ๒ มหาวิบาก ๘ และมหัคคตวิบาก ๙ 
        -  วาโดยคติ มี ๕ คือ 
        ๑.  เทวคติวิญญาณ ไดแก ปฏิสนธิวญิญาณในเทวภูมิ ๖ ในรูปภมิู ๑๕ และใน 
อรูปภูมิ ๔ นัน้ มีจํานวน ๑๘ ดวง ไดแก อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก ๑ มหาวิบาก ๘ และ 
มหัคคตวิบาก ๙ 
        ๒.  มนุสสคติวิญญาณ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในมนุสสภูมิ มีจํานวน ๙ ดวง 
ไดแก อุเบกขาสันตีรณกุศลวบิาก ๑ และมหาวิบาก ๘ 
        ๓.  ติรัจฉานคติวิญญาณ  ท้ัง ๓ นี้มีปฏิสนธิวิญญาณ ๑ ดวง ไดแก 
        ๔.  เปตคติวิญญาณ          อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบากดวงเดียวเทานั้น 
        ๕.  นิรยคติวิญญาณ 
        -  วาโดยวิญญาณฐิติ คือ ภูมิอันเปนท่ีตั้งแหงวิญญาณน้ันมี ๗ ไดแก  
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        ๑.  นานัตตากายนานัตตสัญญีวิญญาณ คือ ปฏิสนธิวิญญาณในภูมิท่ีมีรูปรางตาง 
กันและปฏิสนธิวิญญาณก็ตางกัน อันไดแก ปฏิสนธิในกามสุคติภูมิ ๗ นัน้ มีปฏิสนธิวิญญาณ 
๙ ดวง คือ อุเบกขาสันตีรณกศุลวิบาก ๑ และมหาวิบาก ๘ 
        ๒.  นานตัตกายเอกัตตสัญญีวิญญาณ คือ ปฏิสนธิวิญญาณในภูมิท่ีมีรูปรางตางกัน 
แตมีปฏิสนธิวญิญาณอยางเดยีวกัน อันไดแกปฏิสนธิในอบายภูมิ ๔ และในปฐมฌานภูมิ ๓ รวม 
๗ ภูมิดวยกัน 
        ปฏิสนธิในอบายภูมิ ๔ มี ปฏิสนธิวิญญาณ ๑ ดวง คือ อุเบกขาสันตีรณอกุศลว-ิ 
บาก ๑ 
        ปฏิสนธิในปฐมฌานภูมิ ๓ มีปฏิสนธิวิญญาณ ๑ ดวง คือ รูปาวจรปฐมฌานวิบาก ๑ 
        ๓.  เอกัตตกายนานัตตสัญญีวิญญาณ คือ ปฏิสนธิวิญญาณในภูมิท่ีมีรูปรางเหมือน 
กัน แตมีปฏิสนธิวิญญาณตางกัน อันไดแกปฏิสนธิในทุติยฌานภูมิ ๓ มีปฏิสนธิวิญญาณ ๒ ดวง 
คือ รูปาวจรทุติยฌานวิบาก ๑ และรูปาวจรตติยฌานวิบาก ๑ 
        ๔.  เอกัตตกายเอกัตตสัญญีวิญญาณ คือ ปฏิสนธิวิญญาณในภูมิท่ีมีรูปรางเหมือน 
กัน และมีปฏิสนธิวิญญาณอยางเดยีวกัน อันไดแกปฏิสนธิในคติยฌานภูมิ ๓ เวหัปผลาภูมิ ๑ 
และสุทธาวาสภูมิ ๕ รวม ๙ ภูมิ มีปฏิสนธิวิญญาณ ๒ ดวง คือ 
        ปฏิสนธิในตติฌานภูมิ ๓ มีปฏิสนธิวิญญาณ ๑ ดวง คือ รูปาวจรจตุตถฌาน- 
วิบาก ๑ 
        ปฏิสนธิในเวหัปผลาภูมิ ๑ และสุทธาวาสภูมิ ๕ นั้น มีปฏิสนธิวิญญาณ ๑ ดวง คือ 
รูปาวจรปญจมฌานวิบาก ๑ 
        ๕.  อากาสานัญจายตนวิญญาณ คือ ปฏิสนธิในอากาสนัญจายตนภมิู มีปฏิสนธิ- 
วิญญาณ ๑ ดวง คือ กาสานัญจายตนวิบาก ๑ 
        ๖.  วิญญาณัญจายตนวญิญาณ คือ ปฏิสนธิในวิญญานัญจายตนภูมิ มีปฏิสนธิ- 
วิญญาณ ๑ ดวง คือ อากิญจัญญาตนวิบาก ๑ 
        ๗.  อากิญจัญญายตนวญิญาณ คือ ปฏิสนธิในอากิญจัญญายตนภมิู มีปฏิสนธิวิญ- 
ญาณ ๑ ดวง คือ อากิญจัญญายตนวิบาก ๑ 
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        ปฏิสนธิวิญญาณในวิญญาณฐิตินี้ ไมไดกลาวถึงอสัญญสัตตภูมิ และเนวสัญญานาสัญ- 
ญายตนภูมิ ท้ังนี้เพราะวา อสัญญสัตตภูมิเปนภูมิของสัตวท่ีไมมีปฏิสนธิวิญญาณ สวนเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนภูมิ แมจะเปนภูมิของสัตวท่ีมีปฏิสนธิวิญญาณก็จริง แตวา วิญญาณนัน้ไมปรากฏชดั 
จะวามีก็ไมใช จะวาไมมีก็ไมเชิง ดวยเหตุนีจ้ึงไมจัดเขาในวิญญาณฐิติ ๗ 
        -  วาโดย สัตตาวาสภูมิ คือ ภูมิอันเปนีอ่าศัยอยูของสัตวท้ังหลาย ซ่ึงจําแนกไว 
เปน ๙ ภูมิดวยกัน ในจํานวน ๙ ภูมินี้มีอยูภมิู ๑ ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของอสัญญสัตต ผูไมมี 
วิญญาณ จึงไมตองกลาวในท่ีนี้ดวย คงจะกลาวแตเพยีง ๘ ภูมิ ซ่ึงเปนภูมิท่ีอาศัยอยูของสัตวท่ีมี 
วิญญาณ ดังตอไปนี ้
        ๑.  นานัตตกายภูมิ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในภูมิท่ีมีรูปรางตางๆ กัน มี ๑๔ ภูมิ 
คือ กามภูมิ ๑๑ และปฐมฌานภูมิ ๓ 
        ๒.  เอกกัตตกายภูมิ ไดแก ปฏิสนธิวญิญาณในภูมิท่ีมีรูปรางเหมือนๆ กัน มี ๑๒ 
ภูมิ คือ ทุติยฌานภูมิ ๓ ตติยฌานภูมิ ๓ เวหัปผลาภูมิ ๑ และ สุทธาวาสภูมิ ๕ 
        ๓.  นานตัตสัญญีภูมิ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในภูมิท่ีมีปฏิสนธิจิตตางกัน มี ๑๐  
ภูมิ คือ กามสุคติภูมิ ๗ และ ทุติยฌานภูมิ ๓ 
        ๔.  เอกัตตสัญญีภูมิ ไดแก ปฏิสนธิวญิญาณในภูมิท่ีมีปฏิสนธิจิตอยางเดยีวกัน มี 
๑๖ ภูมิ คือ อบายภูมิ ๔ ปฐมฌานภูมิ ๓ ตติยฌานภูมิ ๓ เวหัปผลาภูมิ ๑ และสุทธาวาส 
ภูมิ ๕ 
        ๕.  อากาสานัญจายตนภูมิ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในอากาสานัญจายตนภูมิ ๑ ภมิู 
        ๖.  วิญญาณัญจายตนภมิู ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในวิญญาณัญจายตนภูมิ ๑ ภูมิ 
        ๗.  อากิญจัญญายตนภมิู ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในอากิจจัญญายตนภูมิ ๑ ภูมิ 
        ๘.  เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ไดแก ปฏิสนธิวิญญาณในเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนภูมิ ๑ ภูมิ 
        -  วาโดย ภพ มี ๙ ภพ (ซ่ึงจะกลาวตอไปขางหนาในตอนท่ีวาดวยภพเปนปจจยัให 
เกิดชาติ) 
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        ๓.  วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป คือ นามรูปจะปรากฏข้ึนได ก็เพราะมี 
วิญญาณเปนปจจัย 
                วิญญาณท่ีเปนปจจัยใหเกดินามรูปนั้นมีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้ 
        วิชานนลกฺขณ                มีการรูอารมณ เปนลักษณะ 
        ปุพฺพงฺคมรส                   เปนประธานแกเจตสิกและกัมมรูป เปนกจิ 
        ปฏิสนฺธิปจฺจุปฏ�าน   มีการสืบตอระหวางภพเกากับภพใหม เปนผล 
        สงฺขารปทฏ�าน           มีสังขาร (๓) เปนเหตุใกล 
        (วา) วตฺถารมฺรณปทฏ�าน (หรือ) มีวัตถุ (๖) กับอารมณ (๖) เปนเหตุใกล 
        ขอวาวิญญาณเปนปจจยัใหเกิดนามรูปนั้น หมายความวา วิญญาณเปนปจจยัธรรม 
คือเปนส่ิงอุปการะชวยเหลือใหเกดินามรูป จําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ 
        ก.  วิปากวิญญาณ ไดแก โลกียวิปากวิญญาณ ๓๒ ดวง วิปากวิญญาณน้ีเปน 
เหตุใกล (อาสนฺนการณ) 
        ข.  กัมมวญิญาณ ไดแก อกุศลจิต ๑๒ และโลกียกุศลจิต ๑๗ สีสหรคตกับอกุศล- 
เจตนากรรมและโลกียกุศลเจตนากรรมในอดีตภพ หรือกลาวอีกนยัหนึง่วา กัมมวิญญาณก็คือ 
กรรม ๒๙ นั่นเอง กัมมวิญญาณนี้เปนเหตุไกล (ทูรการณ) 
        สวนนามรูป อันเปนปจจยุปบันนธรรมของวิญญาณ พึงทราบอธิบายดังนี ้
        นาม หมายถึง เจตสิก คือนามขันธ ๓ 
        ก.  ตามนยัแหงพระอภธิรรม วิญญาณในท่ีนี้ ไดแก เจตสิก คือ เจตสิกท้ัง ๕๒ ดวง 
ซ่ึงประกอบกบัจิตท้ังหมดตามควรแกท่ีจะประกอบได 
        ข.  ตามนัยแหงพระสูตร วิญญาณในที่นี้ก็ไดแก เจตสิก คือ เจตสิกเพียง ๓๕ 
ดวง ท่ีประกอบกับโลกียวิปากวิญญาณ ๓๒ เทานั้น 
        นาม คือ เจตสิก ท่ีประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณ ๑๙ เรียกวา ปฏิสนธินาม (ปฏิ- 
สนธิเจตสิก) เจตสิกท่ีเกิดในปฏิสนธิกาสนี้ อาศัยกัมมวิญญาณในอดตีภพ และ ปฏิสนธิ- 
วิญญาณในปจจุบันภพ เปนปจจัย  
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        นาม คือ เจตสิก ท่ีประกอบกับปวัตติวญิญาณ ๓๒ เรียกวา ปวัตตินาม (ปวัตติ- 
เจตสิก) เจตสิกท่ีเกิดในปวัตติกาลนี้ อาศัยปวัตติวิปากวิญญาณแตอยางเดียวเปนปจจยั 
        สวน รูป ในท่ีนี้ หมายถึงรูปภายในสัตวท้ัง ๒๘ รูป กลาวอีกนยัหนึ่งวาหมาย 
เฉพาะกัมมชรูปโดยตรง และจิตตชรูปโดยออมเทานั้น 
        กัมมชรูปท่ีเกิดพรอมกบัปฏิสนธิวิญญาณ ๑๕ (เวนอรูปปฏิสนธิวิญญาณ ๔) นัน้ 
เรียกวา ปฏิสนธิรูป กัมมชรูปท่ีเกิดข้ึนในปฏิสนธิกาลนี้ อาศัยกัมมวิญญาณในอดีตภพ และ 
ปฏิสนธิวิญญาณในภพปจจุบันเปนปจจัย 
        ปวัตติกัมมชรูป ท่ีเกิดจากกัมมวิญญาณ ๒๕ (เวนอรูปกัมมวิญญาณ ๔) นั้นอยางหนึ่ง 
กับจิตตชรูปท่ีเกิดจากปวัตติวญิญาณ ๑๘ (เวนทวิปญจวิญญาณ ๑๐ และอรูปวิปาก- 
วิญญาณ ๔) อีกอยางหนึ่ง ท้ัง ๒ อยางนีเ้รียกวา ปวัตติรูปกัมมชรูปท่ีเกิดในปวัตติกาลนี้ อาศัย 
กัมมวิญญาณในอดีตภพแตอยางเดยีวเปนปจจัย สวนจิตตชรูปท่ีเกิดข้ึนในปฏิสนธิกาลนั้นไมมี มี 
แตเกิดข้ึนในปวัตติกาล โดยอาศัยปวัตติวิปากญาณเปนปจจัย 
        พึงสังเกตวา รูปในปฏิสนธิกาล มีแตกมัมชรูปอยางเดียว รูปในปวตัติกาล มีไดท้ัง 
กัมมชรูป และ จิตตชรูป 
        วิญญาณเปนปจจยัแกนามรูปนี้ จําแนกความเปนปจจัยไดเปน ๓ ประการ คือ 
วิญญาณเปนปจจัยแกนาม วญิญาณเปนปจจัยแกรูป และ วิญญาณเปนปจจัยแกนามรูป พึง 
ทราบอรรถาธิบายโดยลําดับดังนี้  
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                                                วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนาม 
        วิญญาณเปนปจจยัใหเกดินาม หมายความวา วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดเจตสิกแต 
อยางเดยีว กลาวคือ 
        ๑.  กัมมวญิญาณ ไดแก อรูปวจรกุศลจติ ๔ ดวงท่ีสหรคตดวยรูปวิราคเจตนา 
ในอดีตภพ เปนปจจยัใหเกิดปฏิสนธินาม คือ เจตสิก ๓๐ ดวง ท่ีประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณ 
ในจตุโวการภมิู ๔ ในปฏิสนธิกาล 
        ๒.  วิปากวิญญาณ ไดแก อรูปาวจรปฏิสนธิวิญญาณ ๔ ดวง ในปจจุบันภพ เปน 
ปจจัยใหเกิดปฏิสนธินาม คือ เจตสิก ๓๐ ดวง ท่ีประกอบกับปฏิสนธิจิตในจตุโวการภมิู ๔ ใน 
ปฏิสนธิกาล 
        ๓.  วิปากวิญญาณ ไดแกอรูปาวรวิปากวิญญาณ ๔ ดวง คือ ภวังคจิตเปนปจจัยให 
เกิดปวัตตินาม คือ เจตสิก ๓๐ ดวง ท่ีประกอบกับภวังคจติในจตุดวการภูมิ ๔ ในปวตัติกาล 
                                                      วิญญาณเปนปจจยัใหเกดิรูป 
        วิญญาณเปนปจจยัใหเกดิรูป หมายความวา วิญญาณเปนปจจยัใหเกิดรูปแตอยางเดียว 
วิญญาณในท่ีนี้หมายถึงกัมมวิญญาณ อันไดแกรูปาวจรปญจมฌานกุศลจิตท่ีสหรคตดวยเจตนา 
ในสัญญาวิราคภาวนาในอดตีภพ เปนปจจยัใหเกิดกัมมชรูปในเอกโวการภูมิ คือ อสัญญสัตตภูมิ 
ท้ังในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล  
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                                                                        ๑๐๑ 
                                                วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป 
        วิญญาณเปนปจจยัใหเกดินามรูป หมายความวา วิญญาณน้ันอุปการะชวยเหลือใหเกิด 
ท้ังนามคือเจตสิก ท้ังรูปคือกัมมชรูปและจติตชรูปดวย กลาวคือ 
        ๑.  กัมมวญิญาณ ไดแก อกุศลจิต ๑๑ มหากุศลจิต ๘ และรูปาวจรกศุลจิต ๕ 
รวมเปน ๒๔ ดวง ท่ีสหรคตดวยเจตนาในอดีตภพ เปนปจจัยใหเกิดปฏิสนธินาม และปฏิสนธิ- 
รูปในปญจโวการภูมิ ๒๖ ในปฏิสนธิกาล 
        ปฏิสนธินาม คือ เจตสิก ๓๕ ดวง ท่ีประกอบกับปฏิสนธิจิต ๑๕ ดวง 
        ปฏิสนธิรูป คือ กัมมชรูป ท่ีเกิดพรอมกับปฏิสนธิจิต ๑๕ ดวงนั้น 
        ๒.  วิปากวิญญาณ ไดแก ปฏิสนธิวญิญาณ ๑๕ ดวง ในปจจุบันภพ เปน 
ปจจัยใหเกิดปฏิสนธินาม คือ เจตสิก ๓๕ และกัมมชรูป ท่ีเกิดพรอมปฏิสนธิจิตนั้นในปญจโวการ- 
ภูมิ ๒๖ ในปฏิสนธิกาล 
        ๓.  วิปากวิญญาณ ไดแก ภวังคจิต ๑๕ ดวง เปนปจจัยใหเกดิปวัตตินาม คือ 
เจตสิก ๓๕ และปวัตติรูป คือ จิตตชรูป ในปญจโวการภูมิ ๒๖ ในปวตัติกาล 
        ๔.  วิปากวิญญาณ ไดแก สัมปฏิจฉันนจิต ๒ และโสมนัสสันตีรณจิต ๑ เปน 
ปจจัยใหเกิดปวัตตินาม คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๑ และปวัตติรูป คือ จิตตชรูป ใน 
ปญจโวการภมิู ๒๖ ในปวัตติกาล 
        ๕.  วิปากวิญญาณ ไดแก ทวิปญจวิญญาณ ๑๐ เปนปจจัยใหเกิดปวัตตินาม 
คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ในปญจโวการภูมิ ๒๖ ในปวัตติกาล  
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                                                                        ๑๐๒ 
                                       ขอควรสังเกตเกีย่วกับวิญญาณเปนปจจยั 
        ขอวาวิญญาณเปนปจจยัใหเกิดนามรูปนี้ เม่ือกลาวโดยปจจัย ๒๔ วิญญาณยอมเปน 
ปจจัยใหเกิดนามรูป ดวยอํานาจแหงปจจยัดังตอไปนี้คือ 
        ก.  วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนาม คือ เจตสิกอยางเดยีว (ในจตุโวการภูมิ) ดวย 
อํานาจแหงปจจัย ๙ ปจจัย คือ 
        ๑.  สหชาตปจจัย                ๒.  อัญญมัญญปจจัย                ๓.  นิสสยปจจยั 
        ๔.  วิปากปจจัย                  ๕.  อาหารปจจัย                        ๖.  อินทรียปจจยั 
        ๗.  สัมปยุตตปจจยั            ๘.  อัตถิปจจัย                            ๙.  อวิคตปจจัย 
        ข.  วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดรูป คือ กมัมชรูปแตอยางเดียว (ในเอกโวการภูมิ) 
ดวยอํานาจแหงปจจัยเพียงปจจัยเดียวคือ ปกตูปนิสสยปจจัย 
        ค.  วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดทั้งนามท้ังรูป (ในปญจโวการภูมิ) ดวยอํานาจแหงปจจัย 
๙ ปจจัย เหมือนกับขอ ก. (เวนแตหมายเลข ๗ สัมปยุตตปจจย ปจจัยเดยีวเทานัน้) สวนอีก ๘ 
ปจจัยเหมือนกนัทุกปจจยั 
        ปจจัยเหลานี้พึงทราบอรรถาธิบายเฉพาะปจจัยท่ียังไมไดอธิบายไว ๔ ปจจัย คือ 
        ๑.  วิปากปจจัย ไดแก วบิากนามขันธ ๔ เปนปจจัยชวยอุปการะแกกันและกัน 
ท้ังชวยอุปการะแกรูปท่ีเกิดพรอมกับตนนั้นดวย ในท่ีนี้ก็ไดแกวิญญาณ (คือจิต) เปนวิปากปจจยั- 
นาม (คือเจตสิก) และรูปท่ีเกดิพรอมกับวิญญาณน้ัน เปนวิปากปจจยุปบันนธรรม 
        ๒.  อาหารปจจัย ไดแก อาหารทั้ง ๔ เปนปจจยัชวยอุปการะแกนามรูปท่ีเกิดพรอม 
กันนั้น ในท่ีนีไ้ดแกวิญญาณ (คือจิต) เปนอาหารปจจยัธรรม นาม (คือเจตสิก) และรูปท่ีเกิด 
พรอมกับจิตนัน้เปนอาหารปจจยุปบันนธรรม)  
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        ๓.  อินทรียปจจยั ไดแก ปสาทรูป ๕ เปนปจจยัชวยอุปการะแกอุปาทินนกรูป 
อยางหนึ่ง และนามอินทรีย เปนปจจยัชวยอุปการะใหเกดินามรูป ท่ีเกดิพรอมกับตนนั้นอีกอยาง- 
หนึ่ง ดังน้ัน ในท่ีนี้ วิญญาณ (คือจิต) จึงเปนอินทรียปจจยัธรรมรูป เปนอินทรียปจจยุปบันน- 
ธรรม 
        ๔.  วิปปยุตตปจจยั ไดแก ธรรมท่ีไมไดประกอบกนัดวยลักษณะ ๔ อยาง คือ 
เอกุปปาทะ เอกนิโรธะ เอกาลัมพนะ และ เอกวัตถุกะ ดังนั้น ในท่ีนี้ วิญญาณ (คือจิต) เปน 
วิปปยุตตปจจยัธรรม รูปท่ีเกิดพรอมกับจิตนั้น (หรือแมแตเกิดกอน) กเ็ปนวิปปยุตตปจจยุป- 
บันนธรรม 
        ๔.  นาม รูป เปนปจจยัใหเกดิ สฬายตนะ หมายความวา อายตนะภายใน ๖ 
จะปรากฏขึ้นไดก็เพราะมีนาม รูป เปนปจจยั 
        นามในท่ีนี้ คือ เจตสิกซ่ึงมีลักขณาทิจตุกะดังนี ้
        นมนลกขฺณ                        มีการนอมไปสูอารมณ เปนลักษณะ 
        สมฺปโยครส                        มีการประกอบกับวิญญาณ และประกอบกันเองโดยอาการ 
                                                   ท่ีเกิดข้ึนพรอมกัน เปนตน เปนกจิ 
        อวินิพฺโภคปจฺจุปฏ�าน   มีการไมแยกกนักับจติ เปนผล 
        วิฺตาณปทฏ�าน             มีวิญญาณเปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด 
        รูป ในท่ีนี้ คือ กัมมชรูป (โดยตรง) จติตชรูป (โดยออม) ซ่ึงมีลักขณาทิจตุกะ 
ดังนี ้
        รุปฺปนลกฺขณ                        มีการสลาย แตกดับ เปนลักษณะ แตกดับไปดวยอํานาจ 
                                                     ปจจัย 
        วิกิรณรส                                มีการแยกออกจากกัน (กับจิต) ได เปนกิจ 
        อพฺยากตาปจฺจปฏ�าน       มีความเปนอพยากตธรรม (ในท่ีนีห้มายถึงความไมรู 
                                                      อารมณ) เปนผล 
        วิฺญาณปทฏ�าน               มีวิญญาณเปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด  
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        นาม คือ เจตสิก ท่ีเปนปจจัยใหเกิดอายตนะน้ัน ไดแก เจตสิก ๓๕ ท่ีประกอบกับ 
โลกียวิปากจิต ๓๒ ดวง 
        รูป ท่ีเปนปจจัยใหเกิดอายตนะน้ัน ไดแก กัมมชรูป 
        อายตนะท่ีเปนปจจยุปบันนธรรมของนามรูปนั้น ไดแก สฬายตนะ คือ อายตนะ 
ภายใน ๖ ท่ีมีช่ือวา อัชฌัตติกายตนะ คือ จกัขวายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตน 
กายายตนะ และมนายตนะ 
        อายตนะ หมายความวา เปนเคร่ืองตอ เปนบอเกิดแหงจิตและเจตสิก เปนเคร่ืองตอ 
เปนบอเกิดแหงวิถีจิต 
        นามรูปเปนปจจยัใหเกดิ สฬายตนะ ดังนี ้
        ๑.  เพราะมี        กัมมชรูป        คือ        จักขุปสาท        จึงเกิด        จกัขวายตนะ 
        ๒.        "                    "                 "           โสตปสาท            "             โสตายตนะ 
        ๓.         "                    "                "            ฆานปสาท           "              หานายตนะ 
        ๔.         "                    "                "             ชิวหาปสาท        "              ชิวหายตนะ 
        ๕.         "                    "                "             กายปสาท            "              กายายตนะ 
        ๖.          "                    "                "  เจตสิก ๓๕ (ท่ีประกอบกับโลกียวิปากวิญญาณ ๓๒) จึงเกดิ 
                                                                 มานยตนะ 
        เฉพาะ มนายตนะน้ัน มีความเหน็เปน ๒ นัย คือ 
        ก.  บางทานเห็นวา มนายตนะนี้ ไดแก โลกยีวิปากจติ ๓๒ 
        ข.  บางทานเห็นวา มนายตนะนี้ไดแก ภวังคจติ ๑๙ เทานั้น โดยอางวาภวังคจิต 
เปนตัวมโนทวาร ชวยอุปการะให ผัสสะ และเวทนาเกิดข้ึน ซ่ึงตรงกับพทุธภาษิตท่ีวา มนฺจ 
ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺตาณ ติณฺณ สงฺคติ ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯลฯ ซ่ึง 
แปลความวา มโนวิญญาณ ยอมปรากฏข้ึนไดเพราะอาศัย มโนทวาร กับ ธัมมารมณ เม่ือ 
ธรรมท้ัง ๓ นี้ประชุมรวมกนัแลวเรียกวา ผัสสะ ผัสสะเปนปจจยัแกเวทนา ฯลฯ 
        มีขอนาสังเกตอยูประการหน่ึงคือ ในขอ ๓ วา วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป คือ 
โลกียวิปากวิญญาณทําใหเกิดเจตสิก และกมัมชรรูป  
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        แตในขอ ๔ นี้วา นามรูปเปนปจจยัใหเกิด สฬายตนะ คือ นามอันไดแก เจตสิก 
ทําใหมนายตนะ อันไดแกโลกียวิปากวิญญาณ ๓๒, และกัมมชรูป ทําใหเกดิปญจายตนะ (อาย- 
ตนะ ๕) คือ ปสาทรูป ๕ 
        โดยใจความก็คือวา ในขอ ๓ บอกวา จิตทําใหเกิดเจตสิก แตขอ ๔ นี้กลับกลาววา 
เจตสิกทําใหเกดิจิต จึงทําใหเห็นเปนเร่ืองสับสนอยู 
        ขอนี้มีอธิบายวา การท่ีพระพุทธองคทรงแสดงเชนนี ้ก็ดวยอํานาจแหง สหชาตปจจัย 
คือ ความเกิดพรอมกัน เกดิรวมกันของธรรมเหลานั้นประการหนึ่ง และดวยอาศัยอํานาจแหง 
อัญญมัญญปจจัย คือ ความอาศัยซ่ึงกันและกันของธรรมเหลานั้นอีกประการหนึ่ง กลาวคือ นาม 
คือ เจตสิก กับ มนายตนะ คือ โลกียวิปากวิญญาณน้ันเกดิพรอมกัน เกดิรวมกนั ดังนัน้จะ 
วา เจตสิกเกิดพรอมกับจิต เกิดรวมกับจิต หรือจะวา จิตเกิดพรอมกับเจตสิก เกิดรวมกับ 
เจตสิก ก็ไดท้ัง ๒ อยาง โดยอํานาจแหงสหชาตปจจยั 
        เม่ือวาโดยอํานาจแหงอัญญมัญญปจจัย จิตกับเจตสิกท่ีเกิดพรอมกนัเกิดรวมกันนั้น ตาง 
ก็อาศัยซ่ึงกันและกัน อุปการะหรืออุดหนุนอุปการะจิต หรือวา จิตอุปการะอุดหนนุเจตสิก ก็ 
ไดท้ัง ๒ อยาง ดวยอํานาจแหงอัญญมัญญปจจัย 
        สวนรูป คือ ปสาทรูป ๕ และปญจายตนะ คือ อายตนะท้ัง ๕ ก็เปนรูปอันเดยีวกนั 
นั่นเอง แตเม่ือกลาวโดยสมุฏฐาน ก็เรียกวา กัมมชรูป และเม่ือกลาวโดยความเปนเคร่ืองตอ 
อันเปนบอเกดิแหงวิถีจิต ท่ีเรียกวา อายตนะ เม่ือมีปสาทรูปจึงจะเปนเคร่ืองตอกอใหเกดิจิต 
เจตสิกและวิถีจิตได  
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                                         ขอควรสังเกตเกีย่วกับนามรูปเปนปจจยั 
        ขอนาม นามรูป เปนปจจัยใหเกิดสฬายตนะนี้ เม่ือกลาวโดยปจจยั ๒๔ นามรูปท่ี 
อุปการะชวยเหลือแกสฬายตนะน้ันดวยอํานาจแหงปจจยั ๑๖ ปจจัย คือ 
        ๑  เหตุปจจัย                ๒  สหชาตปจจัย                ๓  อัญญมัญญปจจยั 
        ๔  นิสสยปจจยั           ๕  ปุเรชาตปจจัย                ๖  ปจฉาชาตปจจัย 
        ๗  กัมมปจจัย              ๘  วิปากปจจัย                    ๙  อาหารปจจัย 
       ๑๐ อินทริยปจจยั        ๑๑ ฌานปจจยั                   ๑๒ มัคคปจจัย 
๑๓  สัมปยุตตปจจัย        ๑๔  วิปปยุตตปจจัย        ๑๕  อัตถิปจจัย        ๑๖  อวคิตปจจัย 
        ในจํานวน ๑๖ ปจจยันี้ พึงทราบอรรถาธิบายเฉพาะปจจัยท่ียังไมไดอธิบายไว 
๕ ปจจัย คือ 
        ๑.  ปุเรชาตปจจัย ไดแก รูปธรรมท่ีเกิดกอน อุปการะชวยเหลือใหเกิดนามธรรม 
กลาวคือ วัตถุ ๖ เปนปจจยัชวยอุปการะแกวิญญาณ ธาตุ ๗ ในปวตัติกาล (วัตถุปุเรชาต 
ปจจัย) และอารมณ ๕ เปนปจจัยชวยอุปการะ แก ปญจวญิญาณวิถี (อารัมมณปุเรชาติปจจัย) 
ท้ัง ๒ อยางนีด้วยอํานาจแหง ปุเรชาตปจจยั 
        ๒.  ปจฉาชาตปจจัย ไดแก นามธรรม คือ เจตสิกท่ีเกดิภายหลังเปนปจจัยชวย 
อุปการะแกรูปธรรมท่ีเกิดกอน 
        ตัวอยางเชน จักขุวิญญาณ และเจตสิก ๙ ดวง อันเปนนามท่ีเกดิภายหลัง เปน 
ปจจัยชวยอุปการะแก จักขุปสาทรูป (จักขวายตนะ) ท่ีเกิดกอน ใหตั้งอยูไดดวยดีตลอดไป 
        ๓.  กัมมปจจัย ไดแก เจตนา ๒ ลักษณะ คือ 
        ก.  เจตนาท่ีเกิดรวมพรอมกัน เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามรูปท่ีเกิดพรอมกับเจตนา 
นั้น ซ่ึงเรียกวา สหชาตกัมมปจจัย กลาวโดยกิจเรียกสังวิธานกิจ  
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        ข.  เจตนาท่ีเกิดตางขณะกัน (คือดับไปแลวนั้น) เปนปจจยัชวยอุปการะแกนามรูป 
ท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยกรรม (หรือเจตนาท่ีดับไปแลว) นัน้ ซ่ึงเรียกวา นานกัขณิกกัมมปจจยั 
กลาวโดยกิจเรียกพีชนิธานกิจ 
        ท้ัง ๒ อยางนี้ดวยอํานาจแหงกัมมปจจัย 
        ๔.  ฌานปจจัย ไดแก องคฌาน ๕ (คือเจตสิก ๕ ดวง อันไดแก วิตก วิจาร 
ปติ สุข เอกัคคตา) เปนปจจัยชวยอุปการะแกนามและรูปท่ีเกิดพรอมกบัตน 
        ตัวอยางเชน องคฌาน ๕ ท่ีปฏิสนธิจิตเปนปจจยัชวยอุปการะแก ปฏิสนธิจิต เจต 
สิก และกัมมชรูป ในปฏิสนธิกาล สวนในปวัตติกาลองคฌาน ๕ ท่ีในวบิากจิต เปนปจจัย 
ชวยอุปการะแก วิบากจิต เจตสิก และ จิตตชรูป 
        ๕.  มัคคปจจัย ไดแก องคมัคค ๙ (คือเจตสิก ๙ ดวง อันไดแก ปญญา วิตก 
สัมมาวจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ วิริยะ สติ เอกัคคตา และ ทิฏฐิ) เปนปจจยัชวย 
อุปการะแกนามและรูปท่ีเกิดพรอมกับตน 
        ตัวอยางเชน องคมัคคท่ีในสเหตุกปฏิสนธิจิต ๑๗ ท่ีในปฏิสนธิกาล เปนปจจัยชวย 
อุปการะแกสเหตุปฏิสนธิจิต ๑๗ เจตสิกท่ีประกอบ และ กัมมชรูป 
        สวนใปวตัติกาล องคมัคคท่ีในสเหตุกวิบากจิต ๑๗ เปนปจจยัชวยอุปการะแก 
สเหตุวิบากจิต ๑๗ เจตสิกท่ีประกอบ และจิตตชรูป 
        ๕.  สฬายตนะ เปนปจจัยใหเกดิ ผัสสะ คือ ผัสสะ จะปรากฏขึ้นไดก็เพราะมี 
สฬายคนะเปนปจจัย 
                สฬายตนะซ่ึงเปนปจจัยใหเกิดผัสสะนั้นมีลักขณาทิจตุกะดังนี้ 
อายตนลกฺขณ                มีการกระทบ หรือ มีการทําใหวฏัฏสงสารยืนยาวไมมีท่ีส้ินสุด เปน 
                                      ลักษณะ 
ทสฺสนรส                       มีการยึดอารมณของตนๆ เปนกจิ 
(วา) ทสฺสนาทิรส         (หรือ) มีการเหน็เปนตน เปนกิจ 
วตฺถุตฺตรภาวปจฺจุปฏ�าน  มีความเปนวัตถุเปนทวารของวิญญาณธาตุ ๗ ตามควรแกอารมณ 
                                        เปนผล 
นามรูปปทฏ�าน        มีเจตสิก และ กัมมชรูป เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด  
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        สฬายตนะท่ีเปนปจจัยใหเกิดผัสสะ ไดแก อัชฌัตติกายตนะ ๖ มี จักขวายตนะ 
เปนตน 
        ผัสสะ ท่ีเปนปจจยุปปนนธรรมของสฬายตนะ ก็คือ ผัสสะ ๖ อันไดแก จักขุสัมผัสสะ 
เปนตน และผัสสะเหลานี้จะเกิดข้ึนไดก็เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัยกลาวคือ 
        ๑.  จักขุสัมผัสสะ จะปรากฏข้ึนไดเพราะมี จักขวายตนะ เปนปจจยั 
        ๒.  โสตสัมผัสสะ        "                "             "  โสตายตนะ           " 
        ๓.  ฆานสัมผัสสะ        "                "             "   ฆานนายตนะ        " 
        ๔.  ชิวหาสัมผัสสะ      "                "             "   ชีวหายตนะ          " 
        ๕.  กายสัมผัสสะ          "                "             "   กายายตนะ           " 
        ๖.  มโนสัมผัสสะ          "                "             "  มนายตนะ             " 
        ผัสสะท้ัง ๖ ในท่ีนี้ ไดแก ผัสสเจตสิกท่ีในโลกียวิปากวิญญาณ ๓๒ ดวง แตหมาย 
เลข ๑ ถึง ๕ เปนผัสสะในทวิปญจวิญญาณ ๑๐ ตามลําดับ หมายเลข ๖ มโนสัมผัสสะ ไดแก 
ผัสสะในโลกียวิปากวิญญาณ ๒๒ ดวง 
        ธรรมชาติท่ีกระทบอารมณ เรียกวา ผัสสะ แตไมไดหมายความเพียงวาของสองส่ิง 
กระทบกนัเทานั้น หากหมายถึงวาตองมีธรรม ๓ ประการมาประชุมรวมพรอมกัน จึงจะเรียกวา 
ผัสสะ ธรรม ๓ ประการ นัน่คือ อารมณ ๑ วัตถุ ๑ ธรรม ๒ ประการนี้กระทําใหเกดิวิญญาณ 
อีก ๑ ดวย การประจวบกันของธรรม ๓ อยางนี้ เรียกวา ผัสสะ ดังท่ีพระพุทธองคตรัสไววา 
        จกฺขฺุจ        ปฏิจจฺ   รูเป        จ  อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิฺตาณ,   ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโส 
        โสตฺจ        ปฏิจจฺ   รูเป        จ  อุปฺปชฺชติ   โสตวิฺตาณ,   ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโส 
         ฆานฺจ        ปฏิจจฺ   รูเป        จ  อุปฺปชฺชติ  ฆานวิฺตาณ,   ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโส 
        ชิวหฺจ        ปฏิจจฺ   รูเป        จ  อุปฺปชฺชติ   ชิวหาวฺิตาณ, ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโส 
        กายฺจ        ปฏิจจฺ   รูเป        จ  อุปฺปชฺชติ     กายวฺิตาณ,    ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโส 
        มนฺจ        ปฏิจจฺ   ธมฺเม       จ  อุปฺปชฺชติ    มโนวฺิตาณ,   ติณฺณ  สงฺคติ  ผสฺโส 
        ซ่ึงแปลวา  
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        เพราะอาศัย จักขุปสาท กระทบกับรูปารมณ จักขุวิญญาณยอมปรากฏข้ึน การ 
ประจวบกันแหง จักขุปสาท รูปารมณ และจักขุวิญญาณ ท้ัง ๓ นี้ ช่ือวาผัสสะ (จักขุสัมผัสสะ) 
เพราะอาศัยโสตปสาทประทบกับสัททารมณ ฯลฯ เพราะอาศัยมานะ (ภวังคจิต) กระทบกับ 
ธรรมารมณ มโนวิญญาณยอมเกิดข้ึน การประจวบกันแหงมนะ (ภวังคจิต) ธรรมารมณ และ 
มโนวิญญาณนี้ช่ือวา ผัสสะ (มโนสัมผัสสะ) 
        สฬายตนะเปนปจจัยใหเกิดผัสสะนี้ เม่ือกลาวโดยภูมิ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูป- 
ภูมิ จะมีลักษณะแตกตางกนัดังนี ้
        ในกามภมิู ๑๑ มีอัชฌัตติกายตนะไดครบท้ัง ๖ เหมือนกัน 
        ในรูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตตภูมิ ๑) มีอัชฌัตติกายตนะเพยีง ๓ คือ จักขวายตนะ 
โสตายตนะ และ มนายตนะ จึงไดผัสสะเพียง ๓ เทากนั คือ จักขุสัมผัสสะ โสตสัมผัสสะ และ 
มโนสัมผัสสะ 
        ในรูปภูมิอีก ๑ คือ อสัญญสัตตภูมิ ไมมีอัชฌัตติกายตนะแมแตสักอยางเดยีว ดังนั้น 
ผัสสะท้ัง ๖ จึงไมเกิดมใีนภูมินี้ 
        ในอรูปภมิู ๔ มีอัชฌัตติกายตนะ เพยีง ๑ คือ มนายตนะ จึงมี ผัสสะ เพยีง ๑ คือ 
มโนสัมผัสสะ 
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                                        ขอควรสังเกตเกีย่วกับสฬายตนะปจจยั 
        ขอวา สฬายตนะ เปนปจจัยใหเกิดผัสสะนี้ เม่ือวาโดยปจจยั ๒๔ สฬายตนะยอมเปน 
ปจจัยใหเกิด ผัสสะ ดวยอํานาจปจจยัดังตอไปนี ้
        ก.  จักขวายตนะ เปนปจจัยใหเกิด จกัขุสัมผัสสะ ก็ดวยอํานาจแหงปจจัย ๖ ปจจยัคือ 
                ๑.  นิสสยปจจัย                ๒.  ปุเรชาตปจจัย                ๓.  อินทริยปจจยั 
                ๔.  วิปปยุตตปจจยั          ๕.  อัตถิปจจัย                       ๖.  อวคิตปจจัย 
        ข.  โสตายตนะ  เปนปจจัยใหเกดิ  โสตสัมผัสสะ 
        ค.   ฆานายตนะ  เปนปจจัยใหเกิด  ฆานสัมผัสสะ 
        ง.  ชิวหายตนะ  เปนปจจัยใหเกดิ  ชิวหาสัมผัสสะ 
        จ.  กายายตนะ  เปนปจจยัใหเกิด  กายสัมผัสสะ      
        ผัสสะ ท้ัง ๔ นี้ ดวยอํานาจแหงปจจยั ๖ ปจจัย เทากนัและเหมือนกันกับขอ ก. 
ทุกประการ 
        ฉ.  มนายตนะ เปนปจจยัใหเกิด มโนสัมผัสสะ ก็ดวยอํานาจแหงปจจัย ๗ ปจจยัคือ 
                ๑.  สหชาตปจจัย                ๒.  อัญญมัญญปจจัย                ๓.  นิสสยปจจัย 
                ๔.  วิปากปจจัย                   ๕.  อาหารปจจยั                        ๖.  อินทริยปจจยั 
                ๗.  สัมปยุตตปจจยั             ๘.  อัตถิปจจัย                            ๙.  อวิคตปจจยั 
        ๖.  ผัสสะเปนปจจัยใหเกิดเวทนา หมายความวา เวทนาจะปรากฏข้ึนไดก็เพราะ 
มีผัสสะเปนปจจัย 
        ผัสสะท่ีเปนปจจยัใหเกดิเวทนานี้  มีลักขณาทิจตกุะดังนี ้
        ผุสนลกฺขโณ                มีการกระทบอารมณ เปนลักษณะ 
        สงฺฆฏฏนรโส              มีการประสานจิตกับอารมณ เปนกิจ 
        สงิคติปจฺจุปฏ�าโน  มีการประชุมรวมพรอมกันระหวาง วัตถุ อารมณ และ 
                                            วญิญาณ เปนผล 
        สฬายตนปทฏ�าโน   มีอัชฌัตติกายตนะ ๖ เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด           
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                                                                     บทท่ี ๕ 
                                                      ปฏิจจสมุปปาทนัย (ตอ) 
                                                                      ผัสสะ 
        ผัสสะ ท่ีเปนปจจยัใหเกดิเวทนา ไดแก ผัสสะ ๖ เวทนาท่ีเปนปจจยปุบันนธรรมของ 
ผัสสะ ก็ไดแก เวทนา ๖ มีจักขุสัมผัสสชาวเทนาเปนตนและเวทนาเหลานี้จะเกิดข้ึนไดก็เพราะ 
อาศัยผัสสะ กลาวคือ 
        ๑.  เวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสสะ  เปนปจจัยไดช่ือวา  จกัขุสัมผัสสชาเวทนา 
        ๒.  "                "                " โสตสัมผัสสะ  "                        "        โสตสัมผัสสชาเวทนา           
        ๓.  "                "                " ฆานสัมผัสสะ  "                        "        ฆานสัมผัสสชาเวทนา           
        ๔.  "                "                " ชิวหาสัมผัสสะ  "                        "      ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา           
        ๕.  "                "                " กายสัมผัสสะ  "                        "          กายสัมผัสสชาเวทนา           
        ๖.  "                "                " มโนสัมผัสสะ  "                        "         มโนสัมผัสสชาเวทนา           
                                                ความหมายและประเภทแหงเวทนา 
        ธรรมชาติใดท่ีเสวยอารมณ ธรรมชาตินั้นแหละช่ือวา เวทนา คือความรูสึกใน 
อารมณ 
        ความรูสึกในอารมณ หรือ การเสวยอารมณท่ีช่ือวา เวทนา กลาวโดยลักษณะแหง 
การเสวยอารมณ เวทนา มี ๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุขเวทนา 
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        กลาวโดยประเภทแหงอินทรีย คือโดยความเปนใหญในการเสวยอารมณ มี ๕ คือ 
สุขเวทนา ทุกขเวทนา โสมนัสเวทนา โทมนัสเวทนาและ อุเบกขาเวทนา 
        กลาวโดยอาศัยทวาร คือ อาศัยทางที่เกดิเวทนาตามนยัแหงปฏิจจสมุปบาท มี ๖ 
คือ เวทนาที่เกดิทางจักขุ ทางโสตะ ทางฆานะ ทางชิวหา ทางกาย และทางใจ 
        เวทนาที่เกิดจากจักขุเรียกวา จกัขุสัมผัสชาเวทนา, เกิดทางโสตะท่ีเรียกวา โสตสัม- 
ผัสสชาเวทนา, เกิดทางฆานะท่ีเรียกวา ฆานสัมผัสสชาเวทนาและเกิดทางชิวหาที่เรียกวา ชิวหา- 
สัมผัสสชาเวทนา รวม ๔ ทางน้ีเปนอุเบกขาเวทนาแตอยางเดียว 
        เวทนาที่เกิดทางกายท่ีเรียกวา กายสัมผัสสชาเวทนา เปนสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา 
อยางใดอยางหน่ึงใน ๒ อยางนี้ คือถากายไดสัมผัสถูกตองกับอิฏฐโผฏฐัพพารมณ คือ อารมณท่ีด ี
ก็เปนสุขเวทนา แตเม่ือกายไดสัมผัสถูกตองกับอนิฏฐโผฏฐัพพารมณ คือ อารมณท่ีไมดีก็เปน 
ทุกขเวทนา 
        สวนเวทนาที่เกิดทางใจท่ีเรียกวา มโนสัมผัสสชาเวทนาน้ัน เม่ือไดเสวยอารมณท่ีดีท่ี 
เรียกวา อิฏฐารมณ ก็มีความช่ืนชมยินดีทางใจ เปนโสมนัสเวทนา แตถาไดเสวยอารมณท่ีไม 
ดีท่ีเรียกวา อนิฏฐารมณ ทางธรรมถือวามีความอาพาธทางใจ จึงไดช่ือวาเปนโทมนัสเวทนา 
หากไดเสวยอารมณท่ีเปนปานกลางท่ีเรียกวามัชฌัตตารมณ ก็มีความเฉยๆ ไมถึงกับเกดิความชื่น 
ชมยินดี อุกเบกขาเวทนา 
        เวทนาทั้ง ๖ ท่ีกลาวในบทน้ี หมายเฉพาะเวทนาท่ีประกอบกับโลกียวิบากวิญญาณ ๓๒ 
เทานั้น โดยถือสืบเนื่องมาจากวิบากวิญญาณ คือจิตท่ีเปนปจจยุปปนนธรรมของสังขาร 
โลกียวิปากวิญญาณ ๓๒ นี้ มีเวทนาที่เกิดรวมไดดวยเพียง ๔ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
โสมนัสเวทนา และอุเบกขาเวทนา ไมมีโทมนัสเวทนา 
        ผัสสะ กับเวทนา ตางกเ็ปนเจตสิกเหมือนกัน และประกอบกับจติรวมกัน พรอมกัน 
ตางก็เปนปจจยัซ่ึงกันและกนัไดดวยอํานาจแหงสหชาตปจจัย และอัญญมัญญปจจัย ทํานองเดียว 
กับจิตและเจตสิก ดังท่ีไดกลาวมาแลว  
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                                        ขอควรสังเกตเกีย่วกับผัสสะเปนปจจยั 
        ขอวาผัสสะเปนปจจยัใหเกิดเวทนานี้ เม่ือกลาวโดยปจจัย ๒๔ สัมผัสสะยอมเปนปจจยัให 
เกิดเวทนา ดวยอํานาจแหงปจจัย ๘ คือ 
                ๑.  สหชาตปจจัย                ๒.  อัญญมัญญปจจัย                ๓.  นิสสยปจจัย 
                ๔.  วิปากปจจัย                   ๕.  อาหารปจจยั                        ๖.  สัมปยุตตปจจัย   
                ๗.   อัตถิปจจัย                    ๘.  อวิคตปจจยั                         
        ๗.  เวทนา เปนปจจยัใหเกิดตัณหา หมายความวาตัณหาจะปรากฏเกิดข้ึนไดก ็
เพราะมีเวทนาเปนปจจยั 
                เวทนา ท่ีเปนปจจยัใหเกิดตัณหานั้น มีลักขณาทิจตุกะดังนี ้
        อนุภวนลกฺขณา                        มีการเสวยอารมณ เปนลักษณะ 
        วิสยรสสมฺโภครสา                  มีการเสวยรสของอารมณ เปนกจิ 
        สุขทุกฺขปจฺจุปฏ�านา            มีความสุขและทุกข เปนผล 
        ผสฺสปทฏ�านา                       มีผัสสะ เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด 
                เวทนาท่ีเปนปจจัยชวยอุปการะใหเกิดตณัหานี้ ก็ไดแกเวทนา ๖ ดังกลาวแลว 
                ตัณหาท่ีเกิดข้ึนเพราะมีเวทนาเปนปจจยั คือ ตัณหาที่เปนปจจยุปบันธรรมของเวทนา 
ไดแก โลภเจตสิก และเปนปจจัยใหเกิดปจจยุปบันนธรรมดังนี ้
        เม่ือมีสุขเวทนาอยู ก็มีความติดใจในสุขนั้น และมีความปรารถนามีความประสงคจะ 
ให คงเปนสุขอยางนี้ตลอดไป หรือใหสุขยิง่กวานัน้ข้ึนไปอีกดังน้ีจึงไดช่ือวา สุขเวทนา 
เปนปจจยัใหเกิดตัณหา ขอนี้เห็นไดงาย เพราะสัตวท้ังหลายออนเกลียดทุกข ประสงคสุขดวยกนั 
ท้ังนั้น 
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        เม่ือมีทุกขเวทนาอยู ก็เปนปจจยัใหเกดิตัณหาได คือมีความปรารถนามีความประสงค 
ขอใหทุกขนัน้หายไป หมดไป ส้ินไป แลวมีความปรารถนาใหเกิดมีความสุขตอไป ดังน้ีจึงได 
ช่ือวา ทุกขเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา 
        เม่ือมีอุเบกขาเวทนาอยู ก็เปนปจจัยใหเกิดตณัหาได ดวยอุเบกขาเวทนาเปนส่ิงสงบ 
เย็น คนจึงคิดวาเปนความสุข เม่ือไมไดรับความทุกขดังท่ีเปนอยูเชนนี้จึงปรารถนาจะไมให 
มีความทุกขมาเบียดเบียน ประสงคใหคงเปนอุเบกขาอยูเชนนี้เร่ือยๆ ตลอดไป ดังนี้จงึไดช่ือวา 
อุเบกขาเวทนา เปนปจจยัใหเกิดตัณหา 
                                                                ประเภทแหงตัณหา 
        ตันหานี้มีแสดงไวเปนหลายนัย เชน 
        ๑.  วาโดยอารมณ ตณัหาก็คือความยนิดีติดใจอยากได ซ่ึงอารมณท้ัง ๖ อันไดแก 
        รูปตัณหา                        ความอยากได  รูปารมณ 
        สัททตัณหา                        "                "    สัททารมณ 
        คันธตัณหา                         "                "    คันธารมรณ 
        รสตัณหา                            "                "    รสารมณ 
        โผฏฐัพพตัณหา                 "                "   โผฏฐัพพารมณ 
        ธัมมตัณหา                          "                "    ธัมมารมณ 
        ๒.  วาโดยอาการที่เปนไป คือเม่ือมีความยินดีติดใจอยากไดในอารมณท้ัง ๖ นั้น 
แลว ก็มีอาการท่ีเปนไป ๓ อยาง ท่ีเรียกวา กามตัณหา ภวตัณหา และวภิวตัณหา มีอาการ 
เปนไป ๓ อยาง เรียกวาตัณหา ๓ คือ 
        ๑.  กามตณัหา เปนความยินดีตดิใจในอารมณ ๖ ท่ีเกี่ยวกับกามคุณารมณท้ัง ๕ 
แตไมประกอบดวย สัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ 
        ๒.  ภวตัณหา เปนความยินดีตดิใจในอารมณ ๖ ท่ีประกอบดวยความเหน็ดังตอไป 
นี้อยางใดอยางหนึ่งดวย คือ                                                     
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        (๑)  ติดใจในกามภพ                        การไดเกิดเปนมนุษย เปนเทวดา 
        (๒)  ตดิใจในรูปภพ                         การไดเกิดเปนรูปพรหม 
        (๓)  ติดใจในอรูปภพ                       การไดเกิดเปนอรูปพรหม 
        (๔)  ตดิใจในฌานสมบัติ                 การไดรูปฌาน อรูปฌาน 
        (๕)  ติดใจในตัวตน คือเห็นวาสัตวท้ังหลายมีตัวมีตน และตัวตนนีไ้มสูญหายไป 
ไหน ถึงจะตายก็ตายแตรางกาย ตวัตนท่ีเปนมนุษยก็จะไปเกิดเปนมนษุยอีก ตวัตนท่ีเปนสัตว 
อยางใดก็จะไปเกิดเปนสัตวอยางนั้นอีก ไมมีการเปล่ียนแปลง โดยเหน็วาเท่ียงอันเปนความเห็น 
ผิดที่เรียกวา สัสสติทิฏฐิ 
        ๓.  วิภวตัณหา เปนความยินดีตดิใจในอารมณ ๖ ท่ีประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ คือ 
มีความเหน็ท่ีวา ส่ิงท้ังหลายในโลกนี้มีตัวมตีนอยู แตวาตัวตนนัน้ไมสามารถท่ีจะต้ังอยูไดตลอด 
ไป เม่ือตายอยูแลวยอมตองสูญตองส้ินไปทั้งหมดตลอดจนกากระทําท้ังหลายทั้งปวง ไมวาจะ 
เปนกรรมดีหรือกรรมช่ัว ก็สูญหายไปส้ินเชนเดียวกนั แมผูท่ีมีความเหน็วาพระนิพพานมีตัวมีตน 
แลวปรารถนาพระนิพพานเชนนั้น ความปรารถนาเชนนี้ก็ไดช่ือวา วภิวตัณหา 
        กลาวโดยสรุป อาการที่เปนไปในตัณหา ๓ นี้ กไ็ดแก พวกหนึ่งติดใจอยากไดโดย 
ไมไดคํานึงถึงวาเปนส่ิงท่ีสูญหรือเท่ียงแตอยางใด พวกหนึ่งมีอุจเฉททิฏฐิเห็นวาสูญและพวก 
หนึ่งมีสัสสตทิฏฐิเห็นวาเท่ียง 
        ๓.  วาโดยพิสดาร ตัณหามีถึง ๑๐๘ คือ อารมณของตัณหามี ๖ และอาการท่ี 
เปนไปของตัณหามี ๓ จึงเปนตัณหา ๑๘ (๖x๓) ตัณหา ๑๘ นี้มีท้ังท่ีเปนภายในและภายนอก 
ภายใน ๑๘ ภายนอก ๑๘ ก็เปน ๓๖ ตัณหา ๓๖ นี้มีไดท้ัง ๓ กาล คือ ในอดีตกาล ๓๖ มีใน 
ปจจุบันกาล ๓๖ และจะมีในอนาคตกาลอีก ๓๖ จึงเปนตัณหา ๑๐๘ ดวยกัน 
        เวทนาเปนปจจยัใหเกิดตัณหาน้ี เปนไดเฉพาะแกผูท่ีมีกิเลสอยูเทานั้น สวนผูท่ีส้ิน 
อาสวกิเลสโดยส้ินเชิงแลวนัน้ เวทนาก็หาเปนปจจยัใหเกดิตัณหาไม 
        อนึ่ง ความยินดีตดิใจในการเจริญสมถะและวิปสสนา ก็เรียกวา ธัมมตัณหาไดเหมือน 
กันกับท่ีพระอรรถกถาจารยกลาวไววา ธมฺมราเคน ธมฺมนนฺทิยาติ ปททฺวเยหิ สมถวปิสฺสนาสุ 
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ฉนฺทราโค วุตฺโต ซ่ึงแปลความวา พระผูมีพระภาคทรงกลาวถึงความยนิดีติดใจ ในการเจริญ 
สมถกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐาน โดยบท ๒ บทวา ธัมราคะ ธัมมนันทิ ซ่ึงหมาย 
ความวา ฉันทะ ราคะ ท่ีเกดิข้ึนในสมถภาวนา วิปสสนาภาวนา ช่ือวาธัมมตัณหา 
                                        ขอควรสังเกตเกีย่วกับเวทนาเปนปจจยั 
        ขอวาเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหานี้ เม่ือกลาวโดยปจจัย ๒๔ เวทนายอมเปนปจจัย 
ใหเกดิตัณหาเพียงปจจัยเดียวดวยอํานาจแหงปกตูปนิสสยปจจยั 
        ๘.  ตัณหา เปนปจจยัใหเกิดอุปาทาน หมายความวา อุปาทานจะปรากฏเกิดข้ึน 
ไดก็เพราะมีตณัหาเปนปจจยั 
        ตัณหาที่เปนปจจยัใหเกดิอุปาทานน้ัน มีลักขณาทิจตกุะ ดังนี ้
เหตุลกฺขณา                                เปนเหตุแหงทุกขท้ังปวง เปนลักษณะ 
อภินนฺทนรสา                            มีความยินดีติดใจใน อารมณ ภูมิ ภพ เปนกิจ 
อติตฺตภาวปจฺจปุฏ�านา         มีความไมอ่ิมในอารมณตางๆ เปนผล 
เวทนาปทฏฐานา                       มีเวทนา เปนเหตุใกล เปนเหตุเกดิ 
        ตัณหาที่เปนปจจยัชวยอุปการะใหเกดิอุปาทานน้ัน ไดแกตัณหา ๓ หรือ ๖ หรือ 
๑๐๘ ดังกลาวแลว 
                                                                อุปาทาน ๔ 
        อุปาทาน ท่ีเปนปจจยุปปนธรรมของตัณหา ไดแก อุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน      
ทิฏ� ุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน ซ่ึงมีอรรถาธิบาย โดยยอดังตอไปนี้ 
        ๑.  กามุปาทาน ไดแก ความติดใจยดึม่ันในวัตถุกามท้ัง ๖ มี รูปารมณ เปนตน 
องคธรรมไดแก โลภเจตสิก  
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        ๒.  ทิฏ� ุปาทาน ไดแกความติดใจยึดม่ันในการเห็นผิด มีนยิตมิจฉาทิฏฐิ ๓ มิจฉา- 
ทิฏฐิ ๖๒ และ อันตัคคาหิกทฏฐิ ๑๐ องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ท่ีนอกจาก สีลัพพตทิฏฐิ 
และสักกายทิฏฐิ 
        ๓.  สีลัพพตุปาทาน ไดแก ความติดใจยึดมัน่ในการปฏิบัตท่ีิผิด มีการปฏิบัติเยี่ยงโค 
และเยีย่งสุนัขเปนตน องคธรรมไดแก สีลัพพตทิฏฐิ 
        ๔.  อัตตวาทุปาทาน ไดแกตดิใจยึดม่ันในขันธ ๕ ของตนและท้ังของผูอ่ืนวาเปน 
ตัวเปนตนเปนบุคคลเปนเราเปนเขา องคธรรมไดแกสักกายทิฏฐิ 
                                                                ขอควรสังเกต 
        กามุปาทาน ความติดใจยึดม่ันในวัตถุกามทั้ง ๖ นั้น เรียกกนัวา กามุปาทาน ๖ 
ไดแก รูปกามุปาทาน, สัททกามุปาทาน, คันธกามุปาทาน, รสกามุปาทาน, โผฏฐัพพกาม-ุ 
ปาทาน และ ธัมมกามุปาทาน 
        ทิฏ� ุปาทาน ความติดใจยดึม่ันในความเห็นผิดนัน้ ไดแก 
        ก.  อเหตุกทิฏฐิ หรือบางทีก็เรียกวา มิจฉัตตนิยตะมี ๓ อยาง คือ 
        (๑)  อเหตุกทิฏฐิ มีความเห็นวาสัตวท้ังหลายท่ีกําลังเปนไปอยูนัน้ไมไดอาศัยเนื่องมา 
จากเหตุแตอยางใด (ไมเช่ือเหตุ อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ) 
        (๒)  นัตถิกทิฏฐิ มีความเห็นวาการท่ีสัตวท้ังหลายกระทําอะไรๆ ก็ตาม ผลท่ีจะได 
รับนั้นยอมไมมี (ไมเช่ือผล อุจเฉททิฏฐิ ๗) 
        (๓)  อกิริยาทิฏฐิ มีความเห็นวาการท่ีสัตวท้ังหลายกระทํากจิการตางๆ นั้นไมสําเร็จ 
หรือบุญหรือเปนบาปแตอยางใดท้ังส้ิน (ไมเช่ือท้ังเหตุท้ังผล สัสสตทิฏฐิ) 
        ข.  มีจฉาทิฏฐิ ๖๒ ซ่ึงจาํแนกเปนสาขาใหญได ๒ สาขา คือ ปุพพันตกัปปกทิฏฐิ 
๑๘ และ อปรันตกัปปกทิฏฐิ ๔๔  



สังคหะ(๗) - หนาท่ี 118 
                                                                        ๑๑๘ 
        ปุพพันตกัปปกทิฏฐิ ไมเช่ือเหตุในอดีตมี ๒๘ คือ 
        (๑)  สัสสตทิฏฐิ ๔ เห็นวา อัตตาและโลกเท่ียง (อกิริยทิฏฐิ) 
        (๒)  เอกจัจสัสสตเอกัจจอสัสสตทิฏฐิ ๔ เห็นวาอัตตาและโลกบางอยางเท่ียง 
บางอยางไมเท่ียง 
        (๓)  อันตานันติกทิฏฐิ ๔ เห็นวาโลกมีท่ีสุด และไมมีท่ีสุด 
        (๔)  อมราวิกเขปกทิฏฐิ ๔ ความเห็นซัดสายไมตายตวั จะวาใชก็ไมเชิง จะวา 
ไมใชก็ไมเชิง 
        (๕)  อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ ๒ เห็นวาอัตตาและโลกเกิดข้ึนลอยๆ ไมมีเหต ุ
(อเหตุกทิฏฐิ) 
        อปรันตกปัปกทิฏฐิ ไมเช่ือผลในอนาคต มี ๔๔ คือ 
        ๑.  สัตญีวาททิฏฐิ ๑๖ เห็นวาอัตตาไมเส่ือมสลาย ตายแลวมีสัญญา 
        ๒.  อสัตญีวาททิฏฐิ ๘ เห็นวาอัตตาไมเส่ือมสลาย ตายแลวไมมีสัญญา 
        ๓.  เนวสัญญีนาสัญญีวาททิฏฐิ ๘ เหน็วาอัตตาไมเส่ือมสลาย ตายแลวมีสัญญาก็ไม 
ใช ไมมีสัญญาก็ไมเชิง 
        ๔.  อุจเฉททิฏฐิ ๗ เห็นวาตายแลวสูญ (นัตถิกทิฏฐิ) 
        ๕.  ทิฏฐธัมมนิพพานวาททิฏฐิ ๕ เหน็วาพระนิพพานมีในปจจุบัน (คือ ๑ วากาม 
คุณ ๕ เปนพระนิพพาน, ๒ วาปฐมฌาน, ๓ วาทุติยฌาน, ๔ วาตติยฌาน.  ๕ วาจตุตถ- 
ฌาน เปนพระนิพพาน) 
        ค.  นัตถิกทิฏฐิ มีความเห็นท่ีไมเช่ือกรรมและผลของกรรม ซ่ึงตรงกันขามกับ 
กัมมัสสกตาปญญา ท่ีรูเห็นวาสัตวมีกรรมเปนสมบัติของตนอันตัคคาหกิทิฏฐิ มี ๑๐ ไดแก 
        (๑)  เห็นวาการทําบุญไมไดรับผลแตอยางใด 
        (๒)  เห็นวาการบูชาตางๆ ไมไดรับผลแตอยางใด 
        (๓)  เหน็วาการเช้ือเชิญตอนรับตางๆ ไมไดผล 
        (๔)  เห็นวาการทําดแีละทําช่ัว ไมไดรับผลท้ังทางตรงและทางออมแตอยางใด 
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        (๕)  เห็นวาโลกนี้ไมมี (ผูท่ีจะมาเกดิ ไมมี) 
        (๖)  เห็นวาโลกหนาไมมี (ผูท่ีจะไปเกดิ ไมมี) 
        (๗)  เหน็วา การทําดีทําชั่วตอมารดา ไมไดรับผลในภายหนา 
        (๘)  เหน็วา การทําดีทําชั่วตอบิดา ไมไดรับผลในภายหนา 
        (๙)  เห็นวา สัตวนรก เปรต เทวดา พรหม นั้น ไมมี 
        (๑๐) เหน็วาสมณพราหมณท่ีปฏิบัติชอบในโลกน้ี ไมมี 
        สีลัพพตุปาทาน ท่ีประพฤติปฏิบัติเยีย่งโคเยีย่งสุนขั เปนตนนัน้ ก็เพราะมีความเห็น 
ผิดโดยสําคัญไปวา การท่ีเราเปนลูกหนี้ ไมมีเงินและไมสามารถท่ีจะหาเงินไปใชหนีไ้ด แตถา 
ไดยอมมอบตัวเราใหเจาหนีใ้ชการงานแทน ก็ยอมปลดเปล้ืองหนี้สินได ขอนี้ฉันใด การท่ีเรา 
ไดกระทําบาปกรรมไวมากมาย ถายอมตัวกระทําการใหไดรับความลําบากเชนเดยีวกับสัตวดิรัจฉาน 
ก็คงจะปลดเปล้ืองบาปธรรมได ฉันนัน้ มีความเหน็ผิดเชนนี้ จึงทําตนใหไดรับความลําบาก 
เยี่ยงโคเยี่ยงสุนัข ใชหนีเ้สียแตในชาตนิี้ ชาติหนาจะไดไมตองไปเกิดเปนสัตวดิรัจฉาน 
        อัจจวาทปุาทาน ติดใจยึดม่ันวาเปนตัวเปนตน ก็คือยึดม่ันใน สักกายทิฏฐิ นั้นเอง 
ซ่ึงจําแนกรายละเอียดไปตามขันธ ๕ จึงเปนสักกายทิฏฐิ ๒๐ ดังตอไปนี้ 
        (๑)  รูปขันธ เห็นวา รูปเปนตน ตนเปนรูป รูปอยูในตน ตนอยูในรูป 
        (๒)  เวทนาขันธ เห็นวา เวทนาเปนตน ตนเปนเวทนา เวทนามีอยูในตน ตน 
มีอยูในเวทนา 
        (๓)  สัญญาขันธ เห็นวา สัญญาเปนตน ตนเปนสัญญา สัญญามีอยูในตน ตนมีอยู 
ในสัญญา 
        (๔)  สังขารขันธ เห็นวา สังขารท้ังหลายเปนตน ตนเปนสังขาร สังขารท้ังหลายมี 
อยูในตน ตนมีอยูในสังขาร 
        (๕)  วิญญาณขันธ เหน็วา วิญญาณเปนตน ตนเปนวิญญาณ วิญญาณมีอยูในตน 
ตนมีอยูในวิญญาณ  
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        บุคคลท่ัวไป นอกจากพระอริยเจา ยอมมีสักกายทิฏฐิดวยกันท้ังนัน้ จึงวา สักกาย- 
ทิฏฐินี้เปนทิฏฐิสามัญ มีแกบุคคลท่ัวไปทั่วหนากัน และก็สักกายทิฏฐินี่แหละท่ีเปนพืชพันธุของ 
มิจฉาทิฏฐิท้ังหลาย 
                                          ความแตกตางกนัแหงตัณหากบัอุปาาน 
        ตัณหาทีมี่กําลังนอยเรียกวา ตัณหา ตณัหาที่มีกําลังมากเรียกวา อุปาทาน 
        อีกนัยหนึ่ง ตัณหามีทุกขในการแสวงหาเปนมูล อุปาานมีทุกขในการระวังรักษาเปน 
มูล 
        ตัณหา คือ ความพอใจในอารมณท่ีตนไดพบคร้ังแรก อุปาทาน คือความติดใจใน 
อารมณท่ีตนไดพบนั้นไมหาย ครุนคิดอยูเสมอ 
        ตัณหา คือ ความพอใจในอารมณท่ีตนไดพบคร้ังแรก อุปาทาน คือความติดใจใน 
อารมณท่ีตนไดพบนั้นไมหาย ครุนคิดอยูเสมอ 
        ตัณหา คือ ความอยากไดในอารมณท่ีตนยังไมได อุปาาน คือความยึดม่ันในอารมณ 
ท่ีตนไดมาแลว โดยไมยอมปลอยวาง 
        มีขออุปมาไววา ตัณหา เหมือนตนไมท่ียังเล็กๆ อยู ถอนท้ิงไดงาย อุปาทานเหมือน 
ตนไมใหญโตแลว ยอมยากแกการถอน เพราะรากแกวยึดม่ันเสียแลว 
                                                        ขอควรสังเกต 
        อัปปจฉาตาคุณ คือมีความปรารถนานอย ท่ีเรียกกันวา ไมมีความอยากใหญเปนปฏิ- 
ปกษแกตัณหา ทําใหตณัหามกีําลังลดนอยถอยลง 
        สันตุฏฐิคุณ คือความมีสันโดษ กเ็ปนปฏิปกษแกอุปาทาน สันโดษ หรือ สันตุฏฐิ 
ไดแก ความพอใจเทาท่ีตนมีอยู พอใจแสวงหาตามควรแกกําลังและพอใจแสวงหาโดยสุจริตเพียง 
แตมีสันโดษเทานี้ ก็เปนคุณแกตนเองและแกผูอ่ืนเปนอยางมาก  
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                                        ขอควรสังเกตเกีย่วกับตัณหาเปนปจจยั 
        ขอวา ตณัหา เปนปจจยัใหเกิดอุปาทานน้ี เม่ือกลาวโดยปจจยั ๒๔ ตัณหายอมเปน 
ปจจัยใหเกิดอุปาทาน ดวยอํานาจแหงปจจยัดังตอไปนี ้
        ก.  ตัณหาเปนปจจยัแก กามุปาทาน ดวยอํานาจแหงอุปนิสสยปจจยัปจจยัเดยีวเทานั้น 
         ข.  ตัณหาเปนปจจยัแก ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทานน้ัน ดวย 
อํานาจแหงปจจัย ๗ ปจจัย คือ 
๑.  เหตุปจจัย                ๒.  สหชาตปจจยั                ๓.  อัญญมัญญปจจัย 
๔.  นิสสยปจจัย           ๕.  สัมปยุตตปจจยั              ๖.  อัตถิปจจัย 
๗.  อควิคตปจจัย 
        ๙  อุปาทานเปนปจจัยใหเกิด หมายความวา ภพจะปรากฏเกิดข้ึนไดก็เพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย 
                อุปาทานซ่ึงเปนปจจัยใหเกดิภพนัน้ มีลักขณาทิจตุกะ ดังนี ้
        คหณลกขฺณ                        มีการยึดไว เปนลักษณะ 
        อมฺุจนรส                          มีการไมปลอย เปนกิจ 
        ตณฺหาทฬฺหตฺตทิฏ�าน   มีตัณหาท่ีมีกําลังอยางม่ันคง และมีความเห็ฯ- 
                                                      ผิด เปนผล 
        ตณฺหาปทฏ�าน                มีตัณหา เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด 
        อุปาทานท่ีเปนปจจยัชวยอุปการะใหเกิดภพนั้น ไดแก อุปาทาน ๔ ดังกลาวแลว 
        ภพ  อันเปนปจจยุปนนธรรมของอุปาทานนี้ ไดแกภพ ๒ คือ กัมมภพและอุปปต- 
ติภพ 
        กัมมภพ คือการปรุงแตงท่ีทําใหเกิดปจจยุปบันธรรมข้ึนนั้น ไดแกกรรม ๒๙ หรือ 
เจตนา ๒๙ คือ อกุศลเจตนา ๑๒ และโลกิยกุศลเจตนา ๑๗ กลาวอยางธรรมดาสามัญ กัมมภพ 
ก็คือการทําบาปและการบําเพ็ญบุญนั่นเอง          
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        อุปปตติภพ หมายถึง ปจจยุปบันธรรมท่ีเกิดปรากฏข้ึนในภพนัน้ๆ โดยอาศัยกัมภพ 
เปนปจจยั ดังนั้น อุปปตติภพ ไดแก โลกิยวิบากวิญญาณ ๓๒ เจตสิก ๓๕ กัมมชรูป ๑๘ หรือ 
๒๐ กลาวอยางธรรมดาสามัญก็คือ เม่ือไดทํากรรม (กัมมภพ) แลวก็มาไดรับผล (อุปปตติภพ) 
โดยเกดิเปนสัตวใน ๓๑ ภูมิ ตามควรแกกรรม พรอมท้ังมีการเห็น การไดยิน การไดกล่ิน 
การรูรส การสัมผัสถูกตอง และการนึกคิด ตามควรแกอัตตภาพของตน 
        ในภพทั้ง ๒ กัมพภพและอุปปตติภพนี ้ยังเปนเหตุผลแกกนัและกันไดอีกกลาวคือ 
        กัมมภพเปนเหตุ อุปปตติภพเปนผล หมายความวา เพราะไดกระทํากรรมดีและ 
กรรมช่ัว คือ มีกัมมภพมากอน จึงปรากฏผลไดเกิดมามีขันธ ๕ หรือขันธ ๔ หรือขันธ ๑ ตาม 
ควรแกกรรมนัน้ๆ การไดเกดิมามีขันธนี่แหละคืออุปปตติภพ 
        อุปปตติภพเปนเหตุ กัมมภพเปนผล หมายความวาเม่ือไดเกิดมามีขันธ ๕ หรือ 
ขันธ ๔ คือมีอุปปตติภพเปนเหตุ จึงปรากฏผลใหมีกัมมภพคือ การกระทํากรรมดี กรรมช่ัว 
ท้ังหลาย ท้ังทางกาย วาจา ใจ ถาไมมีอุปปตติภพแลว กัมมภพกไ็มปรากฏ 
        อนึ่ง สังขารท่ีเปนปจจยปุปนนธรรมของอวิชชา กับ กัมมภพท่ีเปนปจจยุปบันนธรรม 
ของอุปาทานน้ี เม่ือกลาวโดยองคธรรม ก็ไดแก เจตนา ๒๙ เหมือนกนั แตมีความแตกตางกัน 
อยูคือ 
         เม่ือกลาวโดย อัทธา คือ กาล ๓ แลว เจตนา ๒๙ ท่ีเกิดข้ึนในอดีตภพ ซ่ึงเปน 
ปจจัยใหอุปาทานขันธปรากฏเกิดข้ึนในปจจุบันภพนี้ ช่ือวาสังขาร 
        เจตนา ๒๙ ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันภพนี้ ซ่ึงเปนปจจัยใหอุปาทานขันธ ปรากฏเกิดข้ึน 
ในอนาคตภพ ช่ือวา กัมมภพ 
        บุพพเจตนา ท่ีเกิดขึน้กอนการกระทํา กุศล อกุศล ช่ือวา สังขาร 
        มุญจเจตนา ท่ีเกิดในขณะท่ีกําลังกระทํา กุศล อกุศลอยูนั้น ช่ือวากมัมภพ  
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                                        ขอควรสังเกตเกีย่วกับอุปาทานเปนปจจยั 
        ขอวา อุปาทาน เปนปจจัยใหเกดิ เม่ือกลาวโดยปจจยั ๒๔ อุปาทานยอมเปนปจจัย 
ใหเกดิภพ ดวยอํานาจแหงปจจัยดังตอไปนี ้คือ 
        ก.  กามุปาทาน เปนปจจัยใหเกดิ ดวยอํานาจแหงปจจัย ๗ ปจจัย คือ 
        ๑.  เหตุปจจัย                        ๒.  สหชาตปจจัย                ๓.  อัญญมัญญปจจัย 
        ๔.  นิสสยปจจยั                   ๕.  สัมปยุตตปจจัย               ๖.  อัตถิปจจัย 
        ๗.  อวิคตปจจัย 
        ข.  ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทานและอัตตวาหุปาทาน เปนปจจยัใหเกิดภพ ดวย 
อํานาจแหงปจจัย ๗ ปจจัยตามสมควร คือ 
        ๑.  สหชาตปจจัย                ๒.  อัญญมัญญปจจัย                ๓.  นิสสยปจจยั 
        ๔.  มัคคปจจัย                     ๕.  สัมปยุตตปจจัย                    ๖.  อัตถีปจจัย 
        ๗.  อวิคตปจจัย 
        ๑๐.  ภพเปนปจจยัใหเกดิชาติ หมายความวา ชาติจะปรากฏเกิดมีข้ึนมาไดเพราะ 
มีภพเปนปจจยั 
        ภพมีลักขณาทิจตุกะ ดังนี้ 
        ก.  ลักขณาทิจตุกะของกัมมภพ 
        กมฺมลกฺขโณ                        มีความเปนกรรม เปนลักษณะ 
        ภาวนรโส                             มีการทําใหเกดิ เปนกิจ 
        กุสลากุสลปจฺจุปฏ�าโน  มีความเปนกุศล อกุศล เปนอาการปรากฏ 
        อุปาทานปทฏ�าโน          มีอุปาทาน เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด 
        ข.  ลักขณาทิจตุกะของอุปปตติภพ 
        กมฺมผลลกฺขโณ                    มีความเปนผลของกรรม เปนลักษณะ  
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        ภวนรโส                                มีการเกิดข้ึน เปนกจิ 
        อพฺยากตปจฺจุปฏ�าโน      มีความเปนอพยากตธรรม เปนอาการปรากฏ 
        อุปทานปทฏ�าโน             มีอุปาทาน เปนเหตุให เปนเหตุเกิด 
        ภพท่ีเปนปจจัยใหเกิดชาตินั้น ไดก กมัมภพแตอยางเดียว เพราะกัมมภพเปนผูปรุง 
แตงใหปรากฏอุปปตติภพคือชาติข้ึน อุปปตติภพคือชาตินัน้เปนแตเพียงผลท่ีปรากฏข้ึน โดยอาศยั 
กัมมภพ ดังท่ีไดกลาวมาแลว 
        ชาติ อันเปนปจจยุปปนธรรมของภพน้ัน ไดแกการเกิดข้ึนในภพใหมเปนคร้ังแรก 
ของโลกียวิปากวิญญาณ เจตสิก และกัมมชรูป คือ อุปปตติภพ ใน ๓๑ ภูมิ โดยมีขันธ ๕ 
หรือขันธ ๔ หรือขันธ ๑ 
                                                ความหมายและประเภทของชาติ 
        การเกดิข้ึนของขันธช่ือวา ชาติ 
        สังขารธรรมท้ังหลายยอมปรากฏเกิดข้ึนโดยอาศัยธรรมชาติใด ธรรมชาติท่ีเปนเหตุ 
แหงการปรากฏข้ึน ของสังขารธรรมน้ันช่ือวา ชาติ 
        วาโดยรูปนาม ชาติมี ๒ คือ นามชาติ เปนการเกดิข้ึนของวิบากนามขันธ ๔ และ 
รูปชาติ เปนการเกิดข้ึนของกมัมชรูป 
        วาโดยกาล ชาติมี ๓ คือ 
        ๑.  ปฏิสนธิชาติ ไดแก ปฏิสนธิจิต ๑๙ เจตสิก ๓๕ และ กัมมชรูป ท่ีปรากฏเกิด 
ข้ึนในปฏิสนธิกาล หมายถึง การเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกในภพใหมของสัตวท้ังหลายท่ีตายจากภพเกา 
        ๒.  สันตติชาติ ไดแก การสืบตอของ จิต เจตสิก รูป ท้ังหมดในปวตัติกาล หมาย 
ถึงวา นามและรูปของสัตวนั้นๆ ท่ีเกิดขึ้นจากปฏิสนธิกาลเปนตนมา จนกระท่ังตลอดชีวิต 
        ๓.  ขณิกชาติ ไดแกการเกิดข้ึนขณะหนึ่งๆ ของจิต เจตสิก รูป ท้ังหมด ซ่ึง 
จิตและเจตสิก มี ๓ อนุขณะ รูปมี ๕๑ อนุขณะ 
        แตวาชาติในท่ีนี้ หมายเฉพาะปฏิสนธิชาติ อยางเดยีวเทานัน้  
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        ท่ีกลาวมานี้ จะเห็นไดวา ชาตินั้นคืออุปปตติภพ ซ่ึงจะปรากฏข้ึนไดก็เพราะมี 
กัมมภพเปนปจจัย ถาไมมีกมัมภพเปนปจจัยชวยอุปการะแลว อุปปตติภพ คือ ชาติ กจ็ะ 
ปรากฏขึ้นไมได 
        ภพ ซ่ึงหมายเฉพาะอุปปตติภพนัน้ จาํแนกไดเปน ๙ ภพ คือจําแนก โดยภูมิเปน 
๓ ภพ จําแนกโดยขันธ เปน ๓ ภพ และจําแนกโดยสัญญา เปน ๓ ภพรวมเปน ๙ ภพ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
        จําแนกโดยภูมิ ๓ ภพ คือ 
        ๑.  กามภพ                                คือสัตวท่ีเกดิในกามภูมิ มี ๑๑ ภูมิ 
        ๒.  รูปภพ                                 คือสัตวท่ีเกดิในรูปภมิู มี ๑๖ ภูมิ 
        ๓.  อรูปภพ                               คือสัตวท่ีเกดิในอรูปภูมิ มี ๔ ภูมิ 
        จําแนกโดยขันธ ๓ ภพ คือ 
        ๔.  ปญจโวการภพ                 คือสัตวท่ีเกิดมาโดยมขัีนธครบท้ัง ๕ ขันธ ไดแกสัตวใน 
                                                          กามภมิู ๑๑ และในรูปภูมิ ๑๕ (เวนอสัญญสัตต) 
        ๕.  จตุโวการภพ                     คือสัตวท่ีเกิด มาโดยมีขันธ (เวนรูปขันธ) ไดแกสัตวใน 
                                                          อรูปภูมิ ๔ ภูมิ 
        ๖.  เอกโวการภพ                    คือสัตวท่ีเกิดมาโดยมรูีปขันธเพียงรูปขันธเดียวไดแกสัตว 
                                                           ในอสัญญสัตตภูมิ ๑ 
        จําแนกโดยสัญญา เปน ๓ ภพ คือ 
        ๗.  สัญญีภพ                             คือสัตวท่ีมีนามขันธ หมายถึงวา สัตวนั้นมีจิตและเจตสิก 
                                                           ไดแกสัตวในกามภมิู ๑๑ ในรูปภมิู ๑๕ (เวนอสัญญ 
                                                            สัตต) และในอรูปภมิู ๓ (เวนเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ) 
        ๘.  อสัญญีภพ                          คือสัตวท่ีไมมีนามขันธ หมายถึงวา สัตวนั้นไมมีจิตและ 
                                                           เจตสิก ไดแกสัตวในอสัญญสัตตภูมิ ๑ ภูมิ 
        ๙.  เนวสัญญีนาสัญญีภพ       คือสัตวท่ีไมมีสัญญาหยาบ มีแตสัญญาท่ีละเอียดออนเหลือ 
                                                           เกิน จนเกือบจะไมรูสึกวามี หมายถึงวาเปนสัตวท่ีจะนับ 
                                                          วาไมมีนามขันธก็ไมใช จะวามีนามขันธก็ไมเชิง ไดแก 
                                                           สัตวในเนวสัญญานาสัญญายตนภมิู ๑ ภูมิ  
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                                                ขอควรสังเกตเกี่ยวกับภพเปนปจจยั 
        ภพเปนปจจัยใหเกิดชาตินี้ เม่ือกลาวโดยปจจัย ๒๔ ภพยอมเปนปจจัยใหเกิด ดวย 
อํานาจแหงปจจัย ๒ ปจจยั คือ อุปนิสสยปจจัยและกัมมปจจัย 
        ๑๑.  ชาติเปนปจจยัใหเกิดชรา มรณะ หมายความวาชรามรณะจะปรากฏเกิดข้ึนได 
ก็เพราะมีชาติเปนปจจยั 
                ชาติท่ีเปนปจจยัใหเกิดชรามรณะนั้นมีลักขณาทิจตุกะดังนี ้
ตตฺถ ตตฺถ ภเว ป�มาภินิพพฺตฺติลกฺขณา        มีการเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกในภพนั้นๆ เปนลักษณะ 
นิยฺยาตนรสา                                                   มีการเปนไปคลายกับวามอบขันธ ๕ ท่ีมีขอบเขต 
                                                                       ในภพหนึ่งๆ ใหแกสัตวท้ังหลาย เปนกิจ 
อติตฺตภวโตอิธ อุมฺมชฺชนปจฺจุปฏ�านา         มีผุดข้ึนในภพนี้จากภพกอนเปนอาการปรากฏ 
(วา) ทุกฺขวจิิตตฺตฺตาปจฺจุปฏ�านา                  (หรือ) มีสภาพท่ีเต็มไปดวยทุกข เปนผลปรากฏ 
อุปจิตนามรูปปทฏ�านา                                มี รูป นาม ท่ีเกิดขึ้นคร้ังแรก เปนเหตุใกลเปน 
                                                                        เหตุเกดิ 
        ชาติท่ีเปนปจจบุปบันนธรรมของภพน้ัน ไดแก ปฏิสนธิชาติ คือ ปฏิสนธิจิต ๑๙ 
เจตสิก ๓๕ และ กัมมชราท่ีเกิดข้ึนในปฏิสนธิกาล หรือรวมเรียกส้ันๆ วา วิบากนามขันธ ๔ 
และกัมมชรูป 
        ชาติท่ีเปนปจจยัแกชรามรณะน้ัน ไดแก วิบากนามขันธ ๔ และกัมมชรูป 
        ชรา อันเปนปจจยุปบันนธรรมของชาตินั้น ไดแกความเกาแกเส่ือมโทรมของวิบาก- 
นามขันธ ๔ และกัมมชรูป หมายความวา เม่ือวิบากนามขันธ ๔ และกัมมรูปเหลานีป้รากฏ 
เกิดข้ึนเปนชาติแลว ยอมมีขณะท่ีตั้งอยู ซ่ึงเรียกวาฐิติขณะ ฐิติขณะของวิบากนามขันธ ๔ และ 
กัมมชรูปนี่แหละเรียกวา ชรา  
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        มรณะ อันเปนปจจยุปบันธรรมของชาตินั้น ไดแกอาการที่กําลังดับไปของวิบาก- 
นามขันธ ๔ และกัมมรูป หมายความวา เม่ือวิบากนามขันธ ๔ และกัมมชรูปเหลานีป้รากฏ 
เกิดข้ึนเปนชาติแลว ก็ตั้งอยูช่ัวขณะหนึ่ง ซ่ึงเรียกวาฐิติขณะ ตอจากนัน้ยอมมีขณะท่ีดบัไป ซ่ึง 
เรียกวาฐิติขณะ ตอจากนั้นยอมมีขณะท่ีดับไป ซ่ึงเรียกวา ภังคขณะ ภังคขณะของวิบากนาม 
ขันธ ๔ และกัมมชรูปนี่แหละเรียกวา มรณะ 
        กลาวตามธรรมดาสามัญก็วา นับแตท่ีสัตวเกิดมาจนกระท่ังถึงตาย เรียกวา ชรา 
ขณะท่ีกําลังตาย เรียกวา มรณะ 
                                                                ทศวรรษแหงชีวิต 
        อายุของมนุษยในสมัยนี้ ตามปกติธรรมดาสามัญท่ัวๆ ไปก็ประมาณ ๑๐๐ ป คือมี 
ความชราอยู ๑๐๐ ป ใน ๑๐๐ ปนี้จัดเปน ๑๐ วัย หรือ ๑๐ ระยะ ระยะละ ๑๐ ป เรียก 
วา ทศวรรษ ดงันี้ 
        ๑.  มันททสกะ ๑๐ ปแหงความเปนเด็กออน ไดแก วัยออน นับแตแรกเกดิถึง ๑๐ 
ขวบ ยังเปนทารกอยูเพิ่งสอนนั่ง สอนยืน สอนเดิน กินฝุนไปตามประสาทารก 
        ๒.  ขิฑฑาทสกะ ๑๐ ปแหงการเลน ไดแก วัยสนกุ นับแตอายุ ๑๐ ป ถึง ๒๐ ป 
ชอบสนุก เฮฮา ราเริง สนุกท่ีไหนไปทีน่ั่น กําลังกินกําลังนอน กินมาก นอนมาก เลนมาก 
        ๓.  วัณณทสกะ ๑๐ ปแหงผิวพรรณไดแก วัยงาม นบัแตอายุ ๒๐ ปถึง ๓๐ ป 
กําลังหนุม กําลังสาว รักสวยรักงาม ยินดีอยูกับอารมณอันเปนท่ีตั้งแหงความยินดี เพลิดเพลิน 
อยูกับอารมณอันเปนท่ีตั้งแหงความเพลิดเพลิน ไมนึกถึงความทุกขยากลําบากท้ังปวง 
        ๔.  พลทสกะ ๑๐ ปแหงกําลัง ไดแก วัยมีกําลัง นับแตอายุ ๓๐ ปถึง ๔๐ ป 
กําลังเขมแข็งและขันแข็งในการงานท่ีจะต้ังเนื้อตั้งตัวใหเปนหลักฐาน คิดถึงการงานมากกวาความ 
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
        ๕.  ปญญาทสกะ ๑๐ ปแหงปญญา ไดแก วัยมีปญญา นับแตอาย ุ๔๐ ป ถึง ๕๐ 
ป มีสติรอบคอบ กําลังมีปญญาเฉียบเหลม รูจักเหตุ รูจกัผล รูจักคุณ รูจกัโทษ  
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        ๖.  หานทิสกะ ๑๐ ปแหงความเส่ือม วัยเส่ือม นับแตอายุ ๕๐ ป ถึง ๖๐ ป ท้ัง 
กําลังกายและกําลังปญญาความคิด เร่ิมลดนอยถอยลง เส่ือมลง ออนท้ังแรงออนท้ังใจ 
        ๗.  ปพภารทสกะ ๑๐ ปแหงความคอมไดแก วยัชรา นับแตอายุ ๖๐ ปถึง ๗๐ ป 
รวงโรยมากเขา ตาก็มักจะฝาฟางไมใครเหน็ หูก็ชักจะตึงจะหนวกไมใครไดยิน ความจําก็เร่ิม 
จะผิดๆ พลาดไปบางแลว 
        ๘.  วังกทสกะ ๑๐ ปแหงความงอ ไดแก วยัหลังโกง นับแตอายุ ๗๐ ปถึง ๘๐ ป 
มีหลังอันคอมลงมา ไปไหนมาไหนก็ตองใชไมเทาชวยคํ้าชวยจนุไป อยางท่ีเรียกวา "เทา ๓ 
ขา ตา ๒ ช้ัน ฟนนอกปาก" ทนทรมานแบกสังขารรางกายดวยความยากลําบาก 
        ๙.  โมมูหทสกะ ๑๐ ปแหงความหลง ไดแก วยัหลง นับแตอายุ ๘๐ ปถึง ๙๐ ป 
ความทรงจําลองเลอะเลือน หลงๆ ลืมๆ พูดผิดๆ พลาดๆ ลืมหนาลืมหลัง กินแลววายังไมไดกิน 
        ๑๐.  สยนทสกะ ๑๐ ปแหงการนอน ไดแก วยันอน นับแตอายุ ๙๐ ป ถึง ๑๐๐ 
ป ถึงกลับสุกไมไหวแลว รับแขกในท่ีนอน นอนกินนอนถาย นอนรอความตายเทานัน้แลว 
        เม่ือคํากลาวเปรียบเทียบมนุษยวาเหมือนกับสัตวดิรัจฉาน ๔ จําพวก คือ 
        ตอนเด็ก        อุปมาเหมือน  หมู        มีแตกินกับนอน กินมาก นอนมาก 
        ตอนกลาง        "                "    โค        ตองทํางานวันยังคํ่า คํ่าเครงในการยังชีพ 
        ตอนแก            "                "     สุนัข    ตองทํางานเฝาบาน เล้ียงลูก เล้ียงหลาน 
        ตอนหงอม      "                "     ลิง        อันเปนท่ีชวนหัวและยัว่เยาของลูกหลาน 
                                                ขอควรสังเกตเกี่ยวกับชาติเปนปจจยั 
        ขอวา ชาติเปนปจจยัใหเกิดชรามรณะนี้ เม่ือกลาวโดยปจจยั ๒๔ จะเหน็ไดตามอภ-ิ 
ธัมมภาชนียนยั (ตามนับแหงพระอภิธรรม) การท่ีชาติเปนปจจยัแกชรามรณะน้ัน ไมไดเปน 
ไปดวยอํานาจแหงปจจัย ๒๔ แตประการใดๆ เลย เพราะชราก็ไดแกฐติิขณะของชาติ และมรณะ 
ก็ไดแกภังคขณะของชาติเชนเดียวกนั  
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        สวนตาม สุตตันตภาชนยีนัย (ตามนัยแหงพระสูตร) วาชาติเปนปจจัยชวยอุปการะ 
แกชรามรณะนั้น ดวยอํานาจแหงปจจยั เพยีงปจจยัเดยีว คือปกตูปนิสสยปจจยั 
        ๑๒.  ชรามรณะ ท่ีเปนองคท่ี ๑๒ นี้ ไมเปนปจจยัใหเกิดปจจยุปบันนธรรมตาม 
นัยแหงปฏิจจสมุปบาท 
        ชรา  มีลักขณาทิจตกุะดังนี ้
ขรฺธปริปากลกฺขณา                        มีความแกความเส่ือมของขันธ ท่ีปรากฏอยูในปจจบัุนภพ 
                                                       เปนลักษณะ 
มรณูปนยนรสา                               มีการนําเขาไปใกลความตาย เปนกิจ 
โยพฺพนนฺวนิาสปจฺจุปฏ�านา       มีการทําลายวัยท่ีดี เปนอาการปรากฏ 
ปริปจฺจมานรูปปทฏ�านา            มีรูปท่ีกําลังแก เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด 
        มรณะ  มีลักขณาทิจตุกะดังนี ้
จุติลกฺขณ                                          มีการเคล่ือนยายจากภพท่ีปรากฏอยู เปนลักษณะ 
วิโยครส                                            มีการจากส่ิงท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตท้ังปวง บรรดาท่ีเคยพบ 
                                                          เห็นกนัในภพนี้ เปนกิจ 
คติวปฺปวาสปจฺจุปฏ�าน              มีการยายท่ีอยูจากภพเกา เปนอาการปรากฏ 
ปริภิชฺชมานนามรูปปทฏ�าน       มีนามรูปท่ีกําลังดับ เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด 
        ชรา อันเปนปจจยุปบันนธรรมของชาตินั้น ไดแกความเกาแกเส่ือมโทรมของ 
วิบากนามขันธ ๔ และกัมมชรูป 
        มรณะ อันเปนปจจยุปบันนธรรมของชาตินั้น ไดแกอาการที่กําลังดับไป ของ 
วิบากนามขันธ ๔ และกัมมชรูป 
        ชรา มรณะ ในท่ีนี้ ก็ไดแกความเกาแกเส่ือมโทรมและอาการท่ีกําลังดับไปของ 
วิบากนามขันธ ๔ และกัมมชรูป 
        ชรามรณะ อันเปนปจจยุปปนนธรรมของชาตินี้ เม่ือมีชาติ คือความเกิดข้ึนแลวก ็
เปนท่ีแนนอนวาตองมีชราและมรณะเปนท่ีสุด แตถาชาติคือการเกิดข้ึนไมปรากฏแลว ชรา 
มรณะ กจ็ะปรากฏหาไดไม 
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                                                        ประเภทแหงชรามรณะ 
        ชรามี ๒ คือ รูปชรา และนามชรา 
        ๑.  รูปชรา ไดแกความชราของรูปท่ีเกิดข้ึนตามวยั โดยมีอาการปรากฏใหเห็นดวย 
นัยนตา เชนฟนหัก ผมหงอก หนังเหนียว หลังโกง เปนตน อยางนี้ ช่ือวา วโยวุฑฒิชรา 
ซ่ึงเปนบัญญัติ เปนความชราท่ีปรากฏชัด (ปากฏชรา) เปนความชราท่ีเปดเผยคือไมปกปด 
(ปฏิจฉันนชรา) 
        อีกอยางหน่ึงช่ือวา ปรมัตถชรา หรือ ขณิกชรา ไดแก ฐิติขณะของรูป เปนความ 
ชราท่ีปกปด ไมเปดเผย (ปฏิจฉันนชรา) เปนความชราท่ีไมปรากฏ คือไมสามารถมองเห็น 
ไดดวยนยันตา (อปากฏชรา) 
        รูปชราน้ียังจําแนกออกไดเปน ๒ คือ อภิกฺกมชรา แกข้ึน และ ปฏิกฺกมชรา แกลง 
        ผูท่ีอยูในวัยท่ี ๑ มันททสกวัย วัยออน จนถึงวยัท่ี ๔ พลทสกวัย วัยท่ีมีกําลังนั้นเรียก 
วา อภกิฺกมชรา คือ กําลังแกข้ึน 
        สวนผูท่ีเลยวัยที่ ๔ พลทสกวัยไปแลวนั้น เรียกวา ปฏิกฺกมชรา คือ กําลังแกลง 
        ๒.  นามชรา ไดแกฐิตขิณะของนามธรรม คือ ปรมัตถชรา หรือ ขณิกชราหรือ 
ปฏิจฉันนชรา นั่นเอง เปนความชราท่ีมองดวยนยันตาไมเห็น 
        มรณะ มี ๒ คือ รูปมรณะ และนามมรณะ 
        ๑.  รูปมรณะ ความดับไปของรูป ท่ีเรียกวา ภังคขณะ ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงสมมติ 
มรณะ ท่ีเรียกกันวา คนตาย สัตวตาย เปนตนนั้นดวย 
        ๒. นามมรณะ ไดแกความดับไปของนามขันธ ๔ เรียกวา ภังคขณะ  
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                                                            สรุปชาติชรามรณะ 
อุปาทขณะ        ของวิบากนามขันธ  ๔  และกัมมชรูป     ช่ือวา    ชาติ 
ฐิติขณะ                "                        "      ๔        "        "                "        ชรา                              
ภังคขณะ              "                        "      ๔        "        "                "        มรณะ 
                                        องค ๑๒ แหงปฏิจจสมุปบาทมี ๑๑ ปจจยั 
        องคแหงปฏิจจสมุปบาท ตามท่ีกลาวมาแลวท้ัง ๑๒ องค จะเหน็ไดวา องคท่ี ๑ 
เปนปจจยัชวยอุปการะใหเกดิองคท่ี ๒ และองคท่ี ๒ กเ็ปนปจจยัแกองคท่ี ๓ เปนดังนี้ไป 
ตามลําดับจนถึงองคท่ี ๑๑ เปนปจจยัชวยอุปการะใหเกดิองคท่ี ๑๒ สวนองคท่ี ๑๒ คือ ชรา 
มรณะ หาไดเปนปจจยัใหเกดิองคใด องคหนึ่งใน ๑๒ องคนี้ดวยไม ดงันั้นปฏิจจสมุปบาท- 
ธรรม ๑๒ องค จึงเปนปจจยัไดเพยีง ๑๑ ปจจัยเทานั้น 
        เม่ือมี มรณะ คือ จุตแิลว ยอมมีปฏิสนธิเกิดสืบตอตามติดมาโดยหาระหวางค่ันมิได 
ถากลาวตามนยัแหงปฏฐาน คือ ตามแนวของปจจัย ๒๔ แลว ก็ดวยอํานาจแหงอนันตรปจจัย 
สมนันตรปจจยั นัตถิปจจยั เปนตน แตตามนัยแหงปฏิจจสมุปบาทนี้ ไมถือวา มรณะ คือ จุติ 
นี้เปนปจจัยชวยอุปการะใหเกิดปฏิสนธิวิญญาณ เพราะปฏิสนธิวิญญาณจะปรากฏเกดิข้ึนไดก็ดวย 
ความอุปการะชวยเหลือแหงสังขาร ๓ คือ เจตนาในการกระทํากุสลกรรมและอกุศลกรรม ถา 
ไมมีสังขาร ๓ เปนปจจยัแลว ก็จะไมมีปฏิสนธิวิญญาณเกดิสืบตอไปอีก 
                                        โสกะ ปริเทวะ เปนตน ไมนับเปนองค 
        โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสสะ และ อุปายาสะ ๕ ประการ นี้ไมนับเปนองค 
แหงปฏิจจสมุปบาท เพราะวาธรรมเหลานี้เปนเพียงผลของชาติเทานั้น ชรามรณะก็เปนแตเพยีง 
ผลของชาติเชนเดียวกนั แตนับวาเปนองคแหงปฏิจจสมุปบาทดวย ก็ดวยเหตวุาเม่ือมีชาติ คือ  
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ความเกิดปรากฏข้ึนมาแลว จะไมมีความแกความเส่ือมโทรมและความตายติดตามาดวยนัน้เปน 
ไมมี เม่ือมีชาติก็ตองมีชรา มรณะ เปนของแนนอน แตวาเม่ือมีชาติแลว อาจไมมี โสกะ ปริเทวะ 
ทุกขะ โทมนัสสะ และอุปายาสะ เลยก็ได เชนพรหมบุคคล เปนตน เพราะธรรม ๕ ประการ 
นี้ยอมตองเกดิพรอมกับโทสจิต พรหมบุคคลขมโทสจิตไดไมเกดิโทสจิตเลย ดังนั้นจงึไมมี โสกะ 
ความเศราโศก ปริเทวะ ความบนพรํ่ารําพนั ทุกขะ ความทุกขกาย โทมนัสสะ ความเสียใจ 
และ อุปายสะ ความคับแคนใจ แตอยางใด 
                                                                        โสกะ 
                                                        ลักขณาทิจตุกะของโสกะ มีดังนี ้
อนฺโตนิชฺฌานลกฺขโณ                มีการเผาอยูภายใน หรือมีความเดือดรอนเปนลักษณะ 
เจโตปรินิชฺฌายนรโส                  ทําใหจิตเต็มไปดวยความเดือดรอน เปนกิจ 
อนุโสจนปจฺจปุฏ�าโน              มีความโศกเศราอยูเนืองๆ เนื่องจากความพิบัติท่ีตนประสบอยูนั้น 
                                                        เปนอาการปรากฏ 
โทสจิตฺตุปฺปาทปทฏ�าโน        มีโทสจริตตุปปาท เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด 
                โสกะ        คือความโศกเศณานี้ องคธรรมไดแก โทมนัสเวทนาท่ีประกอบกับโทสะ อัน 
เกิดจาก พยสนะ อยางใดอยางหนึ่งใน ๕ อยางนี้ คือ 
๑.  ตาติพยสนะ        ความพบัิติไปแหงญาติ หมายถึงมิตรสหายดวย 
๒. โภคพยสนะ        ความพบัิติไปแหงทรัพยสมบัติ ตลอดจนยศศักดิด์วย 
๓. โรคพยสนะ         ถูกโรคภัยเบียดเบียน 
๔. สีสพยสนะ          ความเสียศีล ศีลท่ีรักษาอยูนั้นขาดไป 
๕. ทิฏ� ิพยสนะ     ความเห็นท่ีถูกตองนั้นพิบัติไป มีความเห็นผิดเกิดข้ึน ทําใหสูญเสีย 
                                    สัมมาทิฏฐิไป 
                                                                ปริเทวะ 
        ปริเทวะ คือการรํ่าไหพไิรรําพัน องคธรรมไดแก จติตชวิปลลาสสัททะท่ีเกิดข้ึน 
โดยมีการรองไห บนพรํ่ารําพัน เพราะอาศัย พยสกะ ๕ นัน้เปนสาเหตุ  
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                                        ลักขณาทิจตุกะของปริเทวะ มีดงันี้         
ลาลปฺปนลกฺขโณ                                มีการพิลาปรําพัน เปนลักษณะ 
คุณโทสปริกิตฺตนรโส                        มีการพรํ่าถึงคุณและโทษ เปนกิจ 
สมฺภมปจฺจุปฏ�าโน                         มีจิตวุนวาย ไมตั้งม่ัน เปนอาการปรากฏ 
โทสจิตฺตชมหาภูตปทฏ�าโน         มีมหาภูตรูป ท่ีเกิดจากโทสจิต เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด 
                                                                        ทุกขะ 
        ธรรมชาติใดท่ีทําลายความสุขกาย ธรรมชาตินั้นช่ือวา ทุกข, สัตว ท้ังหลายยอม 
อดทนไดยากตอเวทนาใด เวทนานัน้ช่ือวาทุกข, เวทนาที่อดทนไดยาก ฉะนัน้จึงช่ือวา ทุกข 
ไดแก กายกิทุกขเวทนา คือ ทุกขกาย 
                                        ลักขณาทิจตุกะของทุกขะ มีดังนี้ 
กายปฬนลกฺขณ                                มีการเบียดเบียนรางกาย เปนลักษณะ 
ทุปฺปฺตาน โทมนสฺสกรณรส        มีการทําใหโกรธ เสียใจ กลุมใจ กลัว เกดิข้ึนแกผูท่ีมี 
                                                             ปญญานอย เปนกจิ 
กายิกาพาธปจจฺุปฏ�าน                 มีความปวยทางกาย เปนอาการปรากฎ 
กายปสาทปทฏ�าน                        มีกายปสาท เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด 
                                                                ประเภทแหงทุกข 
        ความทุกขกายนีน้อกจากเบียดเบียนรางกายแลว ยังสามารถเบียดเบียนจิตใจดวย กลาว 
คือ เม่ือรางกายไมสบายแลว ก็ยอมจะทําใหกลุมใจ เสียใจ ไปดวย ดังน้ันจึงจัดวาทุกขกายน้ี 
เปนทุกขพิเศษ ซ่ึงจําแนกไดเปน ๗ คือ 
        ๑.  ทุกฺขทุกฺข ไดแก กายิทุกขเวทนาและเจตสิกทุกขเวทนาท่ีเรียกวา ทุกขทุกข 
เพราะเม่ือวาโดยสภาพ ก็มีสภาพเปนทุกข วาโดยเชื่อ ก็มีช่ือเปนทุกข  
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        กายิกทุกขเวทนา ไดแก ทุกขสหคตกายวิญญาณ ๑ เจตสิก ๗ 
        เจตสิกทุกขเวทนา ไดแก โทมนัสสหคตจิต ๒ เจตสิก ๒๒ 
        ๒.  วิปริณามทุกฺข ไดแก กายกิสุขเวทนา และเจตสิกสุขเวทนา ท่ีเรียกวาวิปริณามทุกข 
เพราะสภาพของสุขท้ัง ๒ นี้ จะตองวิปริตแปรปรวนไป เม่ือแปรปรวนไปแลว กเ็ปนเหตุ 
ให กายิกทุกข และเจตสิกทุกขเกิดข้ึน 
        กายิกสุขเวทนา ไดแก สุขสหคตกายวญิญาณ ๑ เจตสิก ๗ 
        เจตสิกสุขเวทนา ไดแก โสมนัสสสหคตจิต เจตสิก ๔๗ 
        ๓.  สงฺขารทุกฺข ไดแกอุเบกขาเวทนา และจิต เจตสิก รูป ท่ีเวนจากทุกขทุกขและ 
วิปริณามทุกข ซ่ึงกลาวแลวในขอ ๑ และ ๒ นั้น ท่ีเรียกวาสังขารทุกข เพราะถูกเบียดเบียน 
โดยความเกิดดับอยูเปนนิจ 
        ๔.  ปฏิจฺฉนฺนทุกฺข หรือ อปากฏทุกฺข ไดแกความทกุขท่ีปกปด หรือความทุกข 
ท่ีไมปรากฏอาการใหผูอ่ืนเหน็ได เชน ปวดทอง ปวดฟน ปวดหู ปวดศีรษะ หรือความไม 
สบายใจ อันเกดิจาก ราคะ โทสะ เปนตน ความทุกขเหลานี้ผูอ่ืนไมสามารถจะรูได นอก 
จากจะสอบถามหรือเจาตัวจะบอกเลาใหทราบ 
        ๕.  อปฺปฏิจฺฉนฺนทุกฺข หรือ ปากฏทุกขฺ ไดแกความทุกขท่ีไมปกปดคือเปดเผย 
หรือเปนความทุกขท่ีปรากฏอาการใหผูอ่ืนเห็นได โดยไมตองสอบถาม ไมตองใหเจาตัวบอกเลากรู็ 
เชนความเจ็บปวดท่ีเกิดจากบาดแผลถูกตีถูกฟน แขนขาด ขาขาด เปนงอย เหลานี้เปนตน 
        ๖.  ปริยายทุกฺข ไดแก วปริณามทุกข และสังขารทุกขท่ีกลาวแลว ในขอ ๒ และ 
๓ นั่นเอง ท่ีเรียกวา ทุกขโดยปริยายนั้น ก็เพราะทุกขเหลานี้ไมใชเปนตัวทุกขโดยตรง แต 
เปนท่ีเกิดเหตุแหงทุกขตางๆ อีกทีหนึ่ง 
        ๗.  นิปฺปริยายทุกิข ไมใชทุกขโดยปริยาย แตเปนตัวทุกขโดยตรงทีเดียว อันได 
แก ทุกขทุกข โทมนัส และอุปายาสะ 
        อีกนัยหนึ่ง ทุกขกายมี ๙ โดยนับแยก กายิกทุกขและเจตสิกทุกข ออกไปเปน ๒ 
จึงเปนทุกขกาย ๙ ประการ 
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        ในทุกขกาย ๗ ประการน้ี ขอ ๑ ทุกขทุกข, ขอ ๒ วปิริณามทุกข, ขอ ๓ สังขาร- 
ทุกข และขอ ๖ ปริยายทุกขนั้น ถาจะกลาวอยางสามัญกว็า 
        ทุกขทุกข                ไดแก        ธรรมท่ีเกิดพรอมกับ ทุกขเวทนา 
        วิปริณามทุกข         ไดแก        ธรรมท่ีเกิดพรอมกบั สุขเวทนา 
        สังขารทุกข              ไดแก        ธรรมท่ีเกิดพรอมกับ อุเบกขาเวทนา 
        ปริยายทุกข                ไดแก        ธรรมท่ีเกิดพรอมกับ สุขเวทนาและ อุเบกขา- 
                                           เวทนา ซ่ึงจะตองวิปริตผันแปรกลับไปเปนทุกขอีก 
                                                                โทมนัสสะ 
        ทุมนสฺสภาโว โทมนสฺส สภาพท่ีเปนเหตุใหใจคอไมดี ช่ือวา โทมนัส ไดแก เจต- 
สิกทุกข คือ ทุกขใจ 
                                                        ลักขณาทิจตุกะของโทมนัส ดังนี ้
จิตฺตปฬนลกฺขณ                                        มีการเบียดเบียนใจ เปนลักษณะ 
มโนวิฆาตนรส                                          มีการทรมานใจ เปนกจิ 
มานสพฺยาธิปจฺจุปฏ�าน                        มีความไมสบายใจ เปนอาการปรากฏ 
หทยวตฺถุปทฏ�าน                                  มีหทยวัตถุ เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด 
        เหตุท่ีทําใหเกดิโทมนสันั้นมีหลายประการ แตสวนมากยอมเนื่องมาจากการไดประสบ 
กับส่ิงท่ีไมชอบใจ และการพลัดพรากจากส่ิงท่ีชอบใจ 
                                                                        อุปายาสะ 
        ภุโส อายาสน อุปายาโส ความลําบากใจเปนอยางยิง่ ช่ือวา อุปายาสะ ไดแก 
โทสเจตสิก ท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัย พยสนะ ๕ นั้นอยางใดอยางหนึ่งลักขณาทิจตุกะของอุปายาสะ คือ 
จิตฺตปริทหนลกฺขโณ                                มีการเผาจิตอยางหนัก เปนลักษณะ 
นิตฺถุนนรโส                                                มีการทอดถอนใจ เปนกิจ (หมดอาลัยตายอยาก) 
วิสาปจฺจปฏ�าโน                                    มีกายและใจขาดกําลังลง เปนอาการปรากฏ 
หนทยวตฺถุปทฏ�าโน                             มีหทยวัตถุ เปนเหตุใกล  
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        อุปายาสะ ความลําบากใจเปนอยางยิ่งนี้ บางทีก็วา ความคับแคนใจ ซ่ึงมีความโศก 
เศราท่ีเผาหัวใจอยางทวมทนจนแหงผาก น้าํตาตกในรองไหไมออกนิ่งขรึมซึมไปไมพูดจา เพราะ 
ไมรูวาจะพูดหรือปรับทุกขอยางใด จึงจะสมกับความคับแคนใจท่ีตนไดรับนั้น เปนเหตุใหราง- 
กายซูบซีดผายผอม เปนอันตรายแกกายและใจเปนท่ีสุด 
                                                ขออุปมา โสกะ ปริเทวะ อุปายาสะ 
        มีขออุปมาวา 
        น้ํามันท่ีอยูในกะทะซ่ึงต้ังอยูบนเตาไฟที่รอนจัดจนน้าํมันเดือด ความเดือดรอนของ 
น้ํามันนี้อุปมาดัง โสกะ 
        เดือดพลานจนลนปากกะทะออกมา อุปมาดังปริเทวะ คือความเศราโศกนั้นเพิ่มพูน 
มากข้ึน จนลนออกมาทางปากถึงกับบนพรํ่ารําพันไปพลาง รองไหไปพลาง 
        น้ํามันท่ีเดือดพลานจนลนปากกะทะออกมานั้น กลับไมลน เพราะงวดแหงลงไปจน 
ลนออกไมได มีแตจะแหงไปจนถึงกับไหมไปเลยน้ัน อุปมาดัง อุปายาสะ 
                                                อัทธา ๓ แหงปฏิจจสมุปบาท 
        อัทธา แปลวา กาล หมายถึงกาลท่ีกําหนดไวสําหรับองคแหงปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงมี  
๓ กาล คือ 
        ๑.  อดีตอัทธา หรืออดีตกาล หมายถึงกาลเวลาที่ลวงไปแลว จะเปนกาลท่ีลวงไป 
แลวในภพกอนก็ตาม ในภพนี้ก็ตาม เรียกวา อดีต ท้ังนั้น องคท่ีเปนสวนอดีตอัทธาแหงปฏิจจ- 
สมุปบาทนี้มี ๒ อวิชชา และสังขาร 
        สัตวท้ังหลาย (เวนพระอรหันต) ยอมมีโมหะนอนเนื่องอยูในจิตตสันดานเปนประจํา 
ดวยอํานาจแหงโมหะจึงปดบังไมใหเห็นโทษในการทําบาปอกุศล และปดบังไมใหเห็นวัฏฏทุกขใน 
การทํากุศลชนดิท่ียังตองวนเวียนอยูในวัฏฏะ ท่ีเรียกวา วฏัฏกุศล คือ โลกิยกุศล โมหะนี้ก็คือ 
อวิชชา 
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        การทําอกุศลท่ีดี การบําเพ็ญเพียงวัฏฏกุศลก็ดี ยอมสําเร็จไดดวยเจตนา คือ ความ 
จงใจกระทํา เจตนาท่ีเปนแรงกระตุนใหเกดิความจงใจกระทําท่ีเรียกวา บุพพเจตนา คือสังขาร 
เปนตัวปรุงแตงใหจงใจกระทํากรรมสําเร็จเปนบาปเปนบุญ 
        ดวยเหตุดังกลาวมานี้ จงึไดช่ือวา อวิชชา และสังขาร เปนอดีตอัทธา 
        ๒.  ปจจบัุนอัทธา หรือ ปจจุบันกาล หมายถึงกาลเวลาท่ีกําลังดํารงคงอยูในเวลานี้ 
ปรากฏอยูในขณะนี้ กําลังเปนอยูเดีย๋วนี้ ไดแก องคแหงปฏิจจสมุปบาท ๘ องค ท่ีอยูในทาม 
กลาง คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตณัหา อุปาทาน และภพ 
        เม่ือมีอวชิชา คือโมหะนอนเน่ืองอยูในจิตสันดานเปนประจํา และมีสังขาร คือเจตนา 
เปนปรุงสําคัญปรุงแตงใหจงใจกระทํากรรม อันเปนกุศลและอกุศลนั้น จะกระทํากรรมเหลานั้น 
ไดเพราะมี วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตณัหา อุปาทาน และภพ ๘ องคนี้ ถา 
ไมมีธรรม ๘ องคนี้แลวการกระทําตางๆ เหลานี้ก็เกิดข้ึนไมได ดวยวาธรรม ๘ องคนี้กําลังมี 
อยูในขณะจึงกระทํากรรมได จึงไดช่ือวาธรรม ๘ องคนี้เปนปจจุบัน 
        ๓.  อนาคตอัทธา หรือ อนาคตกาล หมายถึงกาลเวลาที่ยังไมมาถึงแตจะมีมาขาง 
หนา องคแหงปฏิจจสมุปบาทธรรมท่ีจะมีมาขางหนานั้น มี ๒ องค คือ ชาติ และ ชรา มรณะ 
        เม่ือลงไดกระทํากรรมแลว ไมวาจะเปนกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมท่ีเรียกวา กัมมภพ 
แลว ยอมจะบังเกิดในอนาคต กลาวคือ เม่ือตายจากภพนีแ้ลวก็ไปปฏิสนธิเปนมนุษย เทวดา 
พรหม ตามควรแกกรรมท่ีไดบําเพ็ญมา การไดปฏิสนธิในภพใหมเรียกวา ชาติ หรือ อุปตติภพ 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เม่ือไดทํากัมมภพแลวยอมไดอุปปตติภพคือชาติ เม่ือมีชาติกจ็ะตองมี 
ชรามรณะเปนส่ิงท่ีแนนอน ดังนั้นจึงไดช่ือวา ชาติ และชรา มรณะ เปนอนาคตอัทธา 
                                                อาการ ๒๐ แหง ปฏิจจสมุปบาท 
        อาการ คือ สภาพความเปนไปของปฏิจจสมุปบาท จาํแนกไปตามเหตุตามผลตาม 
กาลทั้ง ๓ โดยจัด ๔ พวกๆ ละ ๕ รวมเปนอาการ ๒๐ คือ 
        ๑.  อดีตเหตุ ๕ ไดแก อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และภพ ธรรม ๕ ประการ 
นี้เปนปจจัยใหปรากฏปจจุบันผล ๕ 
        ๒.  ปจจบัุนผล ๕ ไดแก วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนา 
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        ๓.  ปจจบัุนเหตุ ๕ ไดแก ตณัหา อุปาทาน ภพ อวชิชา และ สังขาร ธรรม ๕ 
ประการนี้ เปนปจจยัใหปรากฏอนาคตผล ๕ 
        ๔.  อนาคตผล ๕ ไดแก วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และ เวทนา 
        อาการแหงปฏิจจสมุปบาทท่ีเปนไปในกาลเวลาท่ีลวงไปแลว ซ่ึงเรียกวา อดีตเหตุนั้น 
มี ๕ ประการ ไดแก อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และ ภพ (คือกัมมภพ) ท่ีนับตัณหา 
อุปาทาน ภพ รวมเขากับอวชิชา สังขารดวยนั้น ก็เพราะวา ธรรม ๕ ประการนี้เกี่ยวเนือ่งกัน 
ไมเวนจากกันไปได กลาวคือ เม่ือมี อวิชชา สังขาร เกิดข้ึนแลว ท่ีจะไมมี ตัณหา อุปาทาน 
กัมมภพ เกิดรวมดวยนัน้เปนไมมี ในทํานองเดียวกัน ตณัหา อุปาทาน กัมมภพ ปรากฏเกิดข้ึน 
ในขณะใด ขณะนัน้ยอมจะตองมี อวิชชา สังขาร เกิดรวมดวยเสมอไป รวมความวาเพราะ 
ในอดีตมีอวิชชาอยู จึงไดกระทํากรรม อันเปนเหตุใหไดรับผลในปจจุบัน 
        ผลท่ีไดรับในปจจุบันนีก้็ไดแก วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา รวม ๕ 
ประการ ไมนบั ชาติ ชรา มรณะ รวมเขาดวย ก็เพราะเหตวุา ชาติ ชรา มรณะ เปนแตเพียง 
อาการของ วญิญาณ นามรูป เทานั้นเอง ไมมีองคธรรมโดยเฉพาะ จึงไมนับรวมเขาดวย 
รวมความวา เพราะในอดีตกาลไดกอเหตุข้ึนไว จึงมาไดรับผลเปนรูปเปนนามในปจจบัุนนี ้
        วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา อันเปนผลในปจจุบันนีน้ี่เอง เปนตัวการ 
ท่ีกอใหมี ตณัหา อุปาทาน กมัมภพ อวิชชา และสังขารข้ึนอีกเพราะวาไดกอเหตุ โดยกระทํา 
กรรมข้ึนอีกดงันี้ จึงเรียกวา ตัณหา อุปาทาน กัมมภพ อวชิชา สังขาร รวม ๕ ประการนี้เปน 
ปจจุบันเหตุ เม่ือไดกอใหเกดิปจจุบันเหตุเชนนี้แลว ก็เปนท่ีแนนอนวาจะไดรับผลตอไปใน 
อนาคต ผลท่ีจะไดรับตอไปในภายหนานั้นจึงไดช่ือวา อนาคตผล 
        เม่ือรูผลปจจุบัน และละเหตุปจจุบันไดโดยส้ินเชิงแลว ผลในอนาคตก็ไมมี เม่ือนั้น 
จึงเรียกวา ส้ินเหตุส้ินปจจยั พนจากอาการ ๒๐ แหง ปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ได 
                                                        สนธิ ๓ แหงปฏิจจสมุปบาท 
        สนธิ คือความสัมพันธสืบตอระหวางเหตุกับผล และระหวางผลกบัเหตุ อีกนยัหนึ่งสนธิ 
คือเง่ือนตอ เปนเง่ือนท่ีเหตุกบัผล และผลกับเหตุตอกนัท่ีตรงนั้น ซ่ึงเปนเง่ือนตอของอาการ 
๒๐ หรือของกาล ๓ ท่ีกลาวมาแลวนั่นเอง ความสัมพันธสืบตอหรือเง่ือนตอนี้มี ๓ เง่ือน คือ  
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        ๑.  สังขาร กับวิญญาณ เปนสนธิ ๑ คือ ระหวางสังขารอันเปนอดีตเหตุ กับ 
วิญญาณอันเปนปจจุบันผลตอกัน ซ่ึงเรียกวา เหตุผลสนธิ 
        ๒.  เวทนา กับตัณหา เปนสนธิ ๑ คือ ระหวางเวทนาอันเปนปจจุบันผล กับตัณหา 
อันเปนปจจุบันเหตุตอกนั ซ่ึงเรียกวา ผลเหตุสนธิ 
        ๓.  ภพ กบัชาติ เปนสนธิ ๑ คือระหวางภพ อันเปนปจจุบันเหตุ กับชาติอันเปน 
อนาคตผลตอกัน ซ่ึงเรียกวา เหตุผลสนธิ 
                                                สังเขป ๔ แหงปฏิจจสมุปบาท 
        สังเขป แปลวา ยอ คือยอเอาแตใจความ โดยจัดเปนหมวดโดยยอเม่ือยอเอาแต 
ใจความแหงปฏิจจสมุปบาทท้ัง ๑๒ องค กไ็ดเพยีงสังเขป ๔ หรือสังคหะคือหมวด ๔ ไดแก 
        ๑.  อดีตเหตุสังเขป มี ๒ คือ อวิชชา และสังขาร 
        ๒.  ปจจบัุนผลสังเขป มี ๕ คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนา 
        ๓.  ปจจบัุนเหตุสังเขป มี ๓ คือ ตัณหา อุปาทาน และภพ 
        ๔.  อนาคตผลสังเขป มี ๒ คือ ชาติ และชรา มรณะ 
                                                วัฏฏะ ๓ แหงปฏิจจสมุปบาท 
        วัฏฏะ คือ สภาพท่ีวนเวียน ความวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทนี้จัดไดเปน ๓ คือ 
        ๑.  กิเลสวัฏฏะ คือ วนเวียนในเคร่ืองเศราหมองเรารอน ไดแก อวชิชา ตัณหา 
และอุปาทาน เม่ือกิเลสเกิดข้ึนแลวยอมเปนเหตุใหทํากรรม 
        ๒.  กัมมวัฏฏะ คือ วนเวียนในการกระทําตามอํานาจของกิเลส ไดแก (กัมม) 
ภพ และสังขาร อันหมายถึงตัวเจตนา ซ่ึงเม่ือไดกระทํากรรมแลว ยอมเปนเหตุใหเกิดวิบาก 
คือไดผลของกรรมท่ีไดกระทํานั้น 
        ๓.  วิปากวัฏฏะ คือ วนเวียนในวิบากที่เปนผลของกรรม ไดแกวิญญาณ นามรูป 
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา (อุปปตติ) ภพ ชาติ และชรา มรณะ อันเปนส่ิงที่กอใหเกิด 
กิเลสตอไปอีก หมุนวนเวียนอยูอยางนีไ้มมีท่ีส้ินสุด  
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                                                     มูล ๒ แหงปฏิจจสมุปบาท 
        มูล คือ ท่ีตั้งหรือตนเหตุแหง วัฏฏะ ซ่ึงทําใหหมุนเวียนอยูในวัฏฏทุกข อันไดแก 
ภพทั้ง ๓ (กามภพ รูปภพ และอรูปภพ) นั้นไมมีท่ีส้ินสุด มูลนี้มี ๒ ไดแก อวิชชา และ 
ตัณหา 
        อวิชชา คือ ความไมรู เปนอดีตมูล เปนท่ีตั้งหรือเปนเคามูลใหเกดิ สังขาร 
นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ จนถึง เวทนา 
        ตัณหา ความทะยานยากเปนปจจุบันมูล เปนท่ีตั้งหรือเปนคํามูล ใหเกิดอุปาทาน 
กัมมภพ ชาติ จนถึง ชรา มรณะ 
                                                                        ภวจักร 
        ภวจักร แปลวา จักรแหงภพ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สังสารจักรดวยเปนสภาวะท่ี 
หมุนวนเวียนอยูในสงสารซ่ึงเปนความหมายเดยีวกับ ปฏิจจสมุปบาท 
        ปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ เม่ือกลาวโดยฐานเปน ภวจกัร ก็จําแนก ไดเปน ๒ คือ 
        ๑.  ปุพฺพนฺตภวจกกฺ เปนภวจักรแรก นับแตอดีตเหตุ จนถึงปจจุบันผลซ่ึงไดแก 
ปฏิจจสมุปบาท ๗ องค คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และ 
เวทนา ใน ๗ องคนี้ อวิชชาเปนตนเหตุหรือเปนท่ีตั้งนําใหถึงเวทนา 
        ๒.  อปรนฺตภวจกกฺ เปนภวจักรหลัง นับแตปจจุบันเหตุถึงอนาคตผลซ่ึงไดแก 
ปฏิจจสมุปบาท ๕ องค คือ ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ และชรา มรณะในองค ๕ องค นี้ 
ตัณหา เปนตนเหตุหรือเปนท่ีตั้ง นําใหถึง ชรา มรณะ 
        บุพพันตภวจักร ท่ีกลาววาไดแกปฏิจจสมุปบาท ๗ องค นั้น หมายเฉพาะองคท่ี 
ปรากฏออกนอกหนา ซ่ึงในขณะท่ี ๗ องค คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 
ผัสสะ และเวทนา นี้หมุนวนอยูนั้น ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ อีก ๕ องคก็ 
หมุนตามไปดวยเหมือนกัน 
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        อปรันตภวจักร ท่ีกลาววาไดแกปฏิจจสมุปบาท ๕ องคนั้น ก็ทํานองเดียวกันคือ มุง 
หมายแสดงเฉพาะองคท่ีปรากฏออกหนา ซ่ึงในขณะท่ี ๕ องค คือ ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ 
และ ชรา มรณะ นี้หมุนวนอยูนั้น อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และ 
เวทนา อีก ๗ องคก็หมุนตามไปดวย 
        เม่ือพิจารณาองคปฏิจจสมุปบาทตามนัยแหง บุพพนัตภวจักร และอปรันตภวจกัร ท่ี 
กลาวมาแลวนี ้ก็จะเห็นไดวา 
        ก.  อวิชชา สังขาร และตัณหา อุปาทาน กัมมภพ ท่ีเกิดมีปรากฏข้ึนในภพกอน 
นั้น สงเคราะหเปน บุพพันตภวจักร 
        ข.  ตัณหา อุปาทาน กัมมภพ และอวิชชา สังขาร ท่ีเกิดมีปรากฏอยูในภพนี้นั้น 
สงเคราะหเปน อปรันตภวจกัร 
        ค.  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา และชาติ ชรา มรณะ อันไดแก 
สัตวท้ังหลายตั้งแตเร่ิมเกดิจนกระท่ังตายในภพนี้นั้น สงเคราะหเปน บุพพันตภวจักร 
        ง.  ชาติ ชรา มรณะ และวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ท่ีจะเกดิปรากฏ 
ข้ึนใหมในภพขางหนา อันไดแกสัตวท้ังหลายท่ีจะเกิดในภพใหม ชาติใหมตอไปขางหนานัน้ 
สงเคราะหเปน อปรันตภวจกัร 
        ท้ังนี้ก็มีความหมายวา เปนการหมุนวนเกิดข้ึนสืบเนือ่งกันระหวางภพกอนกับภพน้ี 
และภพนี้กับภพหนา อันเปนการหมุนวนอยูในวัฏฏสงสารวัฏฏทุกข 
        ตามท่ีกลาวมา เหน็ไดวาการเวยีนวายตายเกดิอยูในสังสารวัฏฏ หาใชเปนการเกดิข้ึน 
ของสัตวบุคคลใดไม แตเปนการเกดิข้ึนติดตอกันของ ขันธ ธาตุ อายตนะ อันไดแกปฏิจสมุป- 
บาทธรรมนี้ ดังทานกลาวไววา 
        ขนฺธานฺจ  ปฏิปาฏิ                ธาตุ  อายตนาน  จ 
        อพฺโพจฺฉินฺน  วฏฏมานา        สสาโรติ ปวุจฺจติ 
        การเกิดข้ึนและเปนไปโดยติดตอกันอยางไมขาดสายแหง ขันธ ธาตุ อายตนะ เหลานี้ 
เรียกวา สังสาระ  
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                                                     การส้ินสุดแหงวัฏฏสงสาร 
        สังสารวัฏฏจะส้ินสุดกเ็พราะมูลท้ังสองแปงปฏิจจสมุปบาทไดดบัไป 
        อนึ่ง อวิชชา จะเจริญอยูได ก็เพราะความบังเกิดข้ึนแหงอาสวะท้ังหลายของเหลา 
สัตว ผูสยบดวยชรา มรณะ บีบค้ันอยูเปนนจิ เปนตัดอาสวะไดแลว อวชิชาก็เปนอันส้ินสุดตัณหาก ็
เปนอันหมดไป สังสารจกัรก็เปนอันหยดุหมุนเวียน 
        มีตนไมท้ังหลายท่ีเจริญงอกงามอยูไดก็ดวยอาศัยรากแกว ถาทําลายรากแกวเสียแลว 
ตนไมจะเหีย่วแหงลงและในท่ีสุดก็ตายไปอยางแนนอน สัตวท้ังหลาย คือ รูปนามน้ีท่ีเจริญ 
อยูในสังสารวฏัฏโดยไมส้ินสุดนั้น ก็เพราะอํานาจแหงอวิชชาและตัณหา ตอเม่ือใด อวิชชาและ 
ตัณหา อันเปนมูลท้ังสอง นี้ถูกทําลายใหสูญไปไดอยางส้ินเชิงแลวความเจริญของรูปนาม อัน 
ไดแกความเวยีนวายตายเกดิของสัตวท้ังหลาย ก็เปนอันส้ินสุดลงเม่ือน้ัน 
        อวิชชาจะเจริญอยูไดก็เพราะความบังเกิดข้ึนแหงอาสวะท้ังหลาย ซ่ึงมีความหมายชัดอยู 
แลวา สมุฏฐานของอวิชชากคื็อ อาสวะท้ัง ๔ อันไดแก กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะ 
        ก็เม่ือ อาสวะ เปนปจจยัใหเกิด อวิชชาแลวธรรมใดเลาท่ีเปนสาเหตุใหเกิดอาสวะ 
        มีคําแกวา อาสวะน้ันยอมมีอยูใน ตณัหา อุปาทาน กมัมภพ เปนประจําตามควร 
แกท่ีจะมีไดอยูแลว ดังนัน้ จึงกลาวไดวา ธรรมท่ีเปนเหตุให ตัณหาอุปทาน กุศลอกุสลกัมมภพ 
ท่ีเกิดขึ้นนั่นแหละ เปนสาเหตุแหงอาสวะ 
        มีปญหาวาเม่ืออวิชชาเกดิข้ึนหรือปรากฏข้ึน ก็เพราะอาศัยการเกิดข้ึนแหงอาสวะนั้น 
เปนปจจยัเชนนี้แลว เหตุใดจึงเอาอวิชชาข้ึนกลาวไวเปนเหตุแรกในปฏิจจสมุปบาทนี ้
        ขอนี้พึงเขาใจวา ปฏิจจสมุปบาทเปนตัว วัฏฏะ ตดิตอกันเปนวงกลม ธรรมดาวง 
กลมนั้นจะกลาววาตรงไหนเปนตนเปนปลายหาไดไม แตท่ียกเอาอวิชชาข้ึนกลาวกอนธรรมองค 
อ่ืนนั้นหาใชวา อวิชชาเปนตนของ วัฏฏะ หรือเปนองคท่ีเกิดกอนไม หากเปนเพราะอวิชชานี ้
เปนตัวประธาน เปนตัวสําคัญ เปนรากเงาเคามูลท่ีกอใหเกิดมี วัฏฏะ คือการหมุนวนเปนวง 
กลมข้ึน ถาไมมีอวิชชา อันเปนตัวสําคัญนีเ้พียงอยางเดยีวเทานัน้ ปฏิจจสมุปบาทอีก ๑๑ องค 
ก็จะไมปรากฏเกิดข้ึนไดเลย 
        พระพุทธองคจึงทรงแสดงวัฏฏะอันหาเบ้ืองตนมิได ซ่ึงเปนไปในภมิูท้ัง ๓ มีอาการ 
เกี่ยวพันกันอยางไมขาดสาย ดังท่ีบรรยายมาฉะน้ี  
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                                                                พุทธวิธีเทศนา 
        ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ องคนี้ พระพุทธองคทรงเทสนาเปน ๔ นยั คือ 
        ๑.  อนุโลมเทศนา หรืออาทิปริโยสาน อนุโลมเทศนา แสดงแตเบ้ืองตนจนถึงท่ี 
สุด คือต้ังแต อวิชชาเปนลําดับไปจนถึง ชรา มรณะ 
        ๒.  มัชฌปริโยสานอนุโลมเทศนา หรือ มัชฌโตปฏฐายปริโยสานปวัตตเทศนา 
แสดงแตทามกลางไปจนถึงท่ีสุดคือ ตั้งแตเวทนาตามลําดับไปจนถึง ชรา มรณะ 
        ๓.  ปฏิโลมเทศนา หรือ ปริโยสานอาทปฏิโลมเทศนา แสดงแตเบ้ืองปลายสุด ยอน 
ทวนมาหาตน คือ ตั้งแต ชรามรณะ ทวนกลับมาถึง อวิชชา 
        ๔.  มัชฌอาทิปฏิโลมเทศนา หรือ มัชฌโตปฏฐายอาทิปวัตตเทศนา แสดงแต 
ทามกลางยอนทวนมาหาตน คือ ตั้งแต ตัณหาทวนกลับมาถึงอวิชชา 
        อนโุลมเทศนานั้น สวนมากแสดงแกสัตวท่ีมีกําเนดิเปนชลาพุชะ และอัณฑชะ (คือ 
คัพภเสยยกําเนิด) ซ่ึงเปนสัตวท่ีโดยปกติมีทุกขมากกวาสุข เพื่อใหรูวาท่ีไดรับผลเชนนั้นเนื่องมา 
จากอะไรเปนสาเหตุ จะไดไมหลงโทษวาพระอินทร พระพรหม หรือพระเจาเปนผูท่ีบรรดาล 
ใหเปนไป จึงแสดงถึงผลกอน เพื่อใหรูวาท่ีปรากฏผลเชนนั้นเนื่องมาจากสาเหตุอะไร เชนสังขาร 
๓ อันเปนผลปรากฏข้ึนมา ก็เพราะมีอวิชชาเปนตนเหตุ ถาไมมีอวิชชาเปนตนเหตุแลว จะ 
ปรากฏผลใหมีสังขาร ๓ ข้ึนมาไมไดเลย ในทํานองเดียวกันวิญญาณอันเปนผลปรากฏข้ึนมาไดก ็
เพราะมีสังขาร ๓ เปนตนเหตุ ตามลําดับมาจนท่ีสุด ชรามรณะ อันเปนผลนั้น ก็ปรากฏข้ึนมา 
เพราะมีชาติเปนตนเหตุ ถาไมเกิดมีชาติข้ึนมา ก็ไมมีผลใหมีการแกและการตาย ขอนีแ้สดงผล 
        มัชฌปริโยสานอนุโลมเทศนานั้น สวนมากแสดงแกสัตวท่ีเปนโอปปาติกกําเนดิ (มี 
เทวดาและพรหมเปนตน) ซ่ึงเปนสัตวท่ีมีทุกขนอย มีความสุขสบายเปนสวนใหญ จงึไมใครเช่ือ 
ผล (นัตถิกทิฏฐิ) ไมเช่ือวา ตายแลวจะตองเกิดในภายหนาอีก เปนผูท่ีมีวภิวตัณหา (อุจเฉท- 
ทิฏฐิ) ขอนี้แสดงเพ่ือแจงในอนาคต  
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        ปฏิโลมเทศนาน้ัน สวนมากแสดงแกสัตวท่ียดึม่ันในสัสสตทิฏฐิ ท่ีเห็นวาสัตวและ 
โลกเท่ียง (ภวตัณหา) เปนจําพวกท่ีไมเช่ือเหตุ (อเหตุกทิฏฐิ) ขอนี้แสดงถึงเหตุกอน เพื่อให 
เห็นธรรมอันเปนเหตุใหเกิดทุกข ตามลําดับ คือมีชรา มรณะ ก็เพราะมีชาติ มีชาติก็เพราะ 
ไดทํากัมมภพ มีกัมมภพก็เพราะยึดม่ันในอุปาทาน ฯลฯ ฯลฯ ขอนี้แสดงเหตุ 
        มัชฌอาทิปฏิโลมเทศนานั้น สวนมากแสดงแกสัตวท่ียึดมั่นวา สัตวโลกและกรรม 
ตางๆ นั้น เม่ือตายแลวก็สูญหมด (อุจเฉททิฏฐิ) ซ่ึงไมเช่ือท้ังเหตุท้ังผล (อกิริยทิฏฐิ) จึง 
แสดงใหเห็นวาสัตวจะดํารงคงอยูไดดวยอาหาร อาหารตางๆ จะเกดิข้ึนไดดวยอาศัยตัณหาเปน 
เหตุใหเกดิ ตณัหาจะปรากฏข้ึนไดก็ดวยอาศัยเวทนาเปนเหตุ เวทนากอ็าศัยผัสสะเปนเหตุ ฯลฯ 
ขอนี้แสดงเพื่อใหแจงในอดีต 
                                        ลักขณาท่ีจตุกะของปฏิจจสมุปบาท 
        ปฏิจจสมุปบาทมีลักษณะ รสะ ปจจุปฏฐานและ ปทัฏฐาน ซ่ึงรวมเรียกวา ลักขณา- 
ทิจตุกะดังนี ้
ชรามรณาทีน ธมฺมาน ปจฺจยลกฺขโณ        มีอุปการะแกปจจยุปบันนธรรมท้ังหลาย เชน ชรา มรณะ 
                                                                       เปนตน เปนลักษณะ 
ทุกฺขานุพนฺธนรโล                                      มีการทําใหสัตวท้ังหลายเกิดในวัฏฏสงสารเนืองๆ เปนกิจ 
กมฺมคฺคปจฺจุปฏ�าโน                               เปนทางเวยีนวายในวัฏฏสงสารท่ีนากลัว หรือเปนทางเดนิ 
                                                                       ท่ีไมถูกตอง คือ คดเค้ียว และเปนทางท่ีตรงกันขามกับ 
                                                                       ทางไปพระนพิพาน เปนอาการปรากฏ 
อาสวปฏ�าโน                                           มีอาสวะ เปนเหตุใกล เปนเหตุเกิด 
        ปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒ องคนี้ เปนท่ีหมุนเวียนไปยังภพตางๆ อันไดแกภูมิท้ัง 
๓๑ ภูมิ ซ่ึงเรียกวา วัฏฏสงสาร สังสารวัฏฏ วัฏฏทุกข สังสารทุกข สัตวโลกท้ังมวลท่ีมีอวิชชา 
ตัณหา เปนมูลรากอยู จึงตองเวียนวายตายเกิดอยูในสังสารตลอดไป. 


