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โมทนพจน 

วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ นี้ เปนมงคลวารที่คุณนพพร 

บุณยประสิทธ์ิ จะมีอายุเต็ม ๖๐ ป ครบ ๕ รอบ ซึ่งถือกันวาเปน

รอบใหญ เปนมงคลสมัยอันสําคัญ  

ในฐานะพุทธศาสนิกชนผูใกลชิดพระรัตนตรัย ทานเจาของ

มงคลวารน้ัน จึงต้ังใจจะบําเพ็ญบุญกิริยาพิเศษ ดวยธรรมทาน ท่ี

พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวาเปนทานอันเลิศชนะทานท้ังปวง และได

แจงฉันทเจตนาที่จะพิมพหนังสือธรรม ๓ เลม คือ   
๑. ไตรลักษณ 
๒. ปฏิจจสมุปบาท 
๓. ประโยชนสูงสุดของชีวิตนี้ 

หนังสือ ๓ เลม สามเรื่องน้ี ก็คือ บทท่ี ๓ บทท่ี ๔ และบทที่ ๖ 

ของหนังสือ พุทธธรรม เลมใหญ ซ่ึงบัดน้ีเพิ่งจัดพิมพเสร็จเปน พุทธ
ธรรม ฉบับปรับขยาย  

คุณนพพร บุณยประสิทธิ์ เห็นวาธรรมบรรยายใน พุทธธรรม 

๓ บทน้ี เปนเรื่องท่ีพุทธบริษัท เริ่มแตพระสงฆ นาจะสนใจและรูเขาใจ

อยางจริงจัง ควรไดรับการเผยแพรใหกวางขวาง จึงเลือกเปนหนังสือ

ธรรมทานสําหรับมงคลวารอันสําคัญน้ี และต้ังใจพิมพแยกเปน ๓ เลม

ตางหากกัน เพื่อใหแตละเลมไมใหญเกินไป  จะไดเหมาะกับการ

เผยแพรใหเปนประโยชนอยางแทจริง 



ข  พุทธธรรม 
 

คุณนพพร บุณยประสิทธ์ิ เปนผูศรัทธาอุปถัมภบํารุงวัดญาณ-
เวศกวันตลอดมา ทั้งตนเองและครอบครัวไดใกลชิดวัดญาณเวศกวัน 

เปนเวลายาวนาน พูดไดวาเทาอายุของวัดญาณเวศกวันน้ี คือเกินกวา 

๒๐ ปแลว โดยพรอมท้ังคุณวิภาวี ไดรวมคณะของคุณแม คือ คุณ

โยมประภาศรี บุณยประสิทธิ์ มาทําบุญจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ

เปนประจําทุกสัปดาหอยางสมํ่าเสมอ ต้ังแตระยะกอต้ังวัดญาณเวศก-

วันเรื่อยมา และไดรวมการบุญตางๆ รวมท้ังจาริกบุญ-จารึกธรรม ไป

นมัสการพุทธสังเวชนียสถานในอินเดียคราวใหญ ในป ๒๕๓๘ 

 ขออนุโมทนาบุญกิริยาในมงคลสมัยน้ี ท่ีไดเนนดานธรรมทาน 

อันจะเปนการเสริมสรางสัมมาทัศนะ ซ่ึงเปนรากฐานของสัมมาปฏิบัติ 

ท่ีจะนําไปสูประโยชนสุขอันแทจริงและยั่งยืน แกประชาชนจํานวนมาก 

สมตามพระพุทธประสงค ท่ีไดทรงประกาศพระศาสนาไว 

ในศรีโศภนมงคลวารท่ี คุณนพพร บุณยประสิทธ์ิ มีอายุครบ ๕ 

รอบน้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาล ใหทานเจาของชาตกาล

อันครบรอบสําคัญน้ัน พรอมทั้งครอบครัว ญาติมิตร วิสสาสิกชน 

เจริญงอกงามในธรรมและความสุข มีปติปราโมทย ในบุญกุศลท่ีได

บําเพ็ญเพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนาและสังคมสวนรวม จงมีใจ

เอิบอ่ิมผองใสเบิกบาน เปนพลังท่ีจะทํากุศลเพ่ือพระศาสนาและ

มหาชนยิ่งขึ้นไป พรั่งพรอมดวยสรรพพรชัย ตลอดไปทุกเม่ือ 

พระพรหมคุณาภรณ (ปยุตฺโต) 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 



นิทานพจน 

(ในการพิมพครั้งท่ี ๑ ของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร) 

หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย น้ี ก็คือ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ น่ันเอง แตในการพิมพคร้ังใหมน้ี ไดตัด
ปรับชื่อใหสั้นเขา เพื่อจํางายเรียกไดสะดวก  

นับแตคณะระดมธรรม  และธรรมสถานจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดพิมพหนังสือน้ีข้ึนเปนคร้ังแรก เสร็จเม่ือวันวิสาข-
บูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงบัดน้ี เกือบเต็ม ๓๐ ป ระหวางกาลท่ีผานมา 
ไดมีการพิมพซ้ําหลายครั้ง แตพิมพไดเพียงซ้ําตามเดิม และการ
พิมพมีคุณภาพดอย เน่ืองจากเม่ือแรกพิมพน้ัน การพิมพอยาง
กาวหนาท่ีสุด มีเพียงระบบคอมพิวกราฟก ท่ีจัดทําเปนแผน
อารตเวิรค ซ่ึงคงอยูไมนานก็ผุพังไป แลวตอจากน้ัน ตองใชวิธี
ถายภาพจากหนังสือรุนเกา โดยเลือกหนังสือเลมท่ีเห็นวาอานชัด
ท่ีสุดเทาท่ีจะหาไดมาถายแบบพิมพใชกันอยางพอใหเปนไป  

ระหวางน้ัน ผูศรัทธามีนํ้าใจหลายทาน หลายคณะ ได
พยายามนําขอมูลหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ น้ัน จัดพิมพเปนขอมูลคอมพิวเตอร และกาวไปไดมาก แตมี
ขอติดขัดท่ีซับซอนบางอยาง ท่ีทําใหไมลุลวง จนกระท่ังวันหน่ึง ได
ทราบวา นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ กําลังดําเนินการนําขอมูล
หนังสือน้ีลงในคอมพิวเตอร ท่ีจังหวัดเชียงใหม แมวาตอมา สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดลจะไดนําขอมูล พุทธธรรมฯ ลงใน



ข  พุทธธรรม 
 
โปรแกรมพระไตรปฎกคอมพิวเตอร BUDSIR VI เสร็จสิ้นอยาง
รวดเร็วใน พ.ศ. ๒๕๕๐ แตคุณหมอณรงคก็ยังทํางานของตนเปน
อิสระตอไป  

ในท่ีสุด ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะท่ีผู เขียน
พํานักอยูท่ีสถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี 
นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ ไดเดินทางไปกับคุณสุรเดช พรทวี
ทัศน  (ผู ต น คิดสาย น้ี )  และคุณน ริศ  จ รัสจรรยาวงศ  นํ า
ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ ท่ีจัดเรียงครบจบเลมแลว พรอมท้ังดัชนี ไปถวาย 

เวลาผานมา เม่ือผูเขียนพํานักอยูท่ีศาลากลางสระ สถาน
พํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา ติดตอกันอีก ๒ พรรษา หลังสิ้นพรรษาแรกแลว ถึงวันท่ี 
๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓  จึ ง ได มี โอกาส เ ร่ิมงานตรวจ ชําระ
ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรมฯ ท่ีไดรับถวายไวคร่ึงป
เศษแลวน้ัน และเพ่ิมเติมจัดปรับใหพรอมท่ีจะพิมพเปนเลมหนังสือ  

ประจวบวาตลอดชวงเวลาทํางานน้ี อาการอาพาธโรคตางๆ 
ท้ังเกาและใหม ไดรุนแรงข้ึน กับท้ังโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตท่ี
คอนขางเส่ียงชีวิต ก็แทรกซอนเขามา เปนเหตุใหงานไมราบร่ืนบาง
ในบางชวง แตในท่ีสุด งานตรวจชําระเน้ือหนังสือก็เสร็จจบเลมเม่ือ
ข้ึนเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และไดสงขอมูลเน้ือหนังสือไปใหคุณ
หมอณรงคจัดปรับ (update) ดัชนีใหลงตัว 



นิทานพจน   ค 
 

  

โดยท่ัวไป เน้ือหนังสือ พุทธธรรมฯ น้ี ก็คงตามเดิม แตเม่ือ
ทํางานตรวจชําระและใชขอมูล คอมพิวเตอร เปนโอกาสท่ีจะจัด
ปรับไดสะดวก จึงไดจัดรูปใหอานงายข้ึน โดยเฉพาะซอยยอหนาถี่
ข้ึนอยางมาก และไดแทรกเพ่ิมคําอธิบายในที่ตางๆ ตามสมควร  

ท่ีควรสังเกตคือ ไดนํา “บทความประกอบ” ท้ังหมดของภาค 
๑ แยกออกไปจัดรวมไวตางหากเปนภาค ๓ คืออยูทายเลม และได
เพ่ิมบทความประกอบอีก ๑ บท (บทความประกอบที่ ๖: ความสุข 
๒: ฉบับประมวลความ) เปนบทสุดทาย ทําใหหนังสือน้ีมีจํานวนบท
ท้ังเลมเพ่ิมจาก ๒๒ เปน ๒๓ บท   

อน่ึง ใน พุทธธรรมฯ น้ี มีตารางและภาพหลายแหง เม่ือ
ถายภาพจากหนังสือเกา ก็ไมชัด พระชัยยศ พุทฺธิวโร จึงไดเขียน
ตารางและภาพเหลาน้ันแทนให ๒๔ หนวย อีกท้ังตอมาไดมาพัก
ไมไกลกันบนภูเขา เม่ือเห็นภาพใดไมชัด ก็ทําใหมให และเม่ือเน้ือ
หนังสือเสร็จ ก็ไดชวยอานพิสูจนอักษรดวย 

ในท่ีสุด เม่ือมองรวมทั้งเลม ช่ือเดิมของหนังสือท่ีวา พุทธ
ธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ น้ันยืดยาวเกินไป จึงเรียกใหม
ใหงายและสะดวกขึ้นเปน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย  

มีความประจวบพอดีเปนศรีศุภกาล ท่ีทุกอยางจําเพาะมาลง
ตัวกันเองใหหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย น้ีเสร็จ ในชวงแหง
มหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ใน
วันท่ี ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  



ง  พุทธธรรม 
 

โดยเฉพาะงานน้ี ดังท่ีกลาวแลว เปนการจัดการเน้ือหนังสือ
ท่ีเปนขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงตองอาศัยอุปกรณการทํางานท่ีมีราคา
สูงเปนหม่ืนๆ บาท คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร พรอมท้ังสวนชุดคําสั่ง 
หรือซอฟตแวร จําเพาะวา ในป ๒๕๕๓ ท้ังตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี
ไดใชมาก็เสีย คงหมดอายุ และซอฟตแวรท่ีมีอยูก็ลาสมัยมาก ใช
ทํางานขอมูลคอมพิวเตอรท่ีคุณหมอณรงคจัดทําและนํามาถวาย
ไมได จึงไดอาศัยไวยาวัจกรคือลูกศิษย ผูถือบัญชีนิตยภัตหลวง 
จัดจายไดอุปกรณ ๒ อยางน้ันมา เปนอันใหทํางานสําเร็จไดดวย
พระบรมราชูปถัมภท่ีสืบมาตามราชประเพณี จึงถือความสําเร็จ
แหงหนังสือธรรมทานน้ี เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราช
กุศล ในมหามงคลสมัยอันพิเศษที่มาถึง 

การทําหนังสืออันเปนสาระของงาน สําเร็จในชวงมหามงคล
สมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ดังไดกลาว สวนการพิมพ
หนังสืออันเปนข้ันท่ีจะทําสาระน้ันใหปรากฏและบังเกิดประโยชน
แกมหาชน เปนภารกิจตางหาก ซ่ึงสืบตอออกไปจากความเสร็จสิ้น
ของสาระนั้น  และการพิมพน้ันมาลุลวงใน พ.ศ. ๒๕๕๕  อันเปน 
กาละท่ีบรรจบ ๒๖ ศตวรรษแหงการประดิษฐานพระพุทธธรรม ท่ี
นับแตการบรรลุโพธิญาณ และการทรงแสดงปฐมเทศนา ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 

การพิมพหนังสือ พุทธธรรมฯ อันใชขอมูลท่ีตรวจจัดใน
คอมพิวเตอรน้ี เปนธรรมทานครั้งพิเศษ ซึ่งสําเร็จดวยทุนบริจาค
ตามพินัยกรรมของ น.ส. ชมพูนุท กมลโชติ ในกองทุน ป. อ. 
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ปยุตฺโต เพ่ือเชิดชูธรรม ที่คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดตั้ง
ไว และทุนบริจาคตามมฤดกปณิธานของ น.ส. ชุณหรัชน สวัสดิ-
ฤกษ ท้ังน้ี เปนกุศลกิริยาของผูศรัทธา ท่ีไดขวนขวายสนองบุญ
เจตนาของทานผูท่ีไดต้ังมโนปณิธิไว นับวาเปนความรวมใจในการ
ทํากุศลใหญคร้ังสําคัญ   

บัดน้ี ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานท่ีต้ังไว ขอทุก
ทานผูเก้ือหนุนในบุญการ จงเจริญดวยความเกษมสันตและสรรพ
กุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพ่ือความเจริญไพบูลยแหง
ประโยชนสุขของปวงประชาตลอดกาลยืนนาน   

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๙ พ.ย. ๒๕๕๔ – ๕ ม.ค. ๒๕๕๕ 



 

อักษรยอช่ือคัมภีร* 

เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา  

(ท่ีพิมพตัวเอน คือ คัมภีรในพระไตรปฎก) 

 

องฺ.อ. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกถา  
 (มโนรถปูรณี) 
องฺ.อฏก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต 

องฺ.เอก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต 

องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต 

องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 

องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต 

องฺ.ติก. องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 

องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 

องฺ.ทุก. องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต 

องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต 

องฺ.ปฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ปจฺกนิปาต 

องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 

อป.อ. อปทาน อฏฺฐกถา  
 (วิสุทฺธชนวิลาสินี) 
อภิ.ก. อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ 

อภิ.ธา. อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา 

อภิ.ป. อภิธมฺมปฏก ปฏาน 

อภิ.ปุ. อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺตฺติ 

อภิ.ยมก. อภิธมฺมปฏก ยมก 

อภิ.วิ. อภิธมฺมปฏก วิภงฺค 

อภิ.สํ. อภิธมฺมปฏก   ธมฺมสงฺคณี 

อิติ.อ. อิติวุตฺตก อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
อุ.อ., อุทาน.อ. อุทาน อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย อปทาน 

ขุ.อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 

ขุ.อุ. ขุทฺทกนิกาย อุทาน 

ขุ.ขุ. ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา 

ขุ.จริยา. ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก 

ขุ.จู. ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 

ขุ.ชา. ขุทฺทกนิกาย ชาตก 

ขุ.เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 

ขุ.เถรี. ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา 

ขุ.ธ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 

ขุ.ปฏิ. ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 

ขุ.เปต. ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ 

ขุ.พุทฺธ. ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส 

ขุ.ม.,ขุ.มหา. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 

ขุ.วิมาน. ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ 

ขุ.สุ.  ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 

ขุทฺทก.อ. ขุทฺทกปาฐ อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถโชติกา) 
จริยา.อ. จริยาปิฏก อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ชา.อ. ชาตกฏฺฐกถา 
เถร.อ. เถรคาถา อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
เถรี.อ. เถรีคาถา อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ที.อ. ทีฆนิกาย อฏฺฐกถา  
 (สุมงฺคลวิลาสินี) 
ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
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ธ.อ. ธมฺมปทฏฺฐกถา 
นิทฺ.อ. นิทฺเทส อฏฺฐกถา 
 (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) 
ปญฺจ.อ. ปญฺจปกรณ อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ปฏิสํ.อ. ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฺฐกถา  
 (สทฺธมฺมปกาสินี) 
เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี) 
พุทฺธ.อ. พุทฺธวํส อฏฺฐกถา  
 (มธุรตฺถวิลาสินี) 
ม.อ. มชฺฌิมนิกาย อฏฺฐกถา  
 (ปปญฺจสูทนี) 
ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 

ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 

ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 

มงฺคล. มงฺคลตฺถทีปนี 
มิลินฺท. มิลินฺทปญฺหา 
วินย. วินยปฏก 

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

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

ส.นิ. สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 

ส.ม. สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 

ส.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 

สํ.สฬ. สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 

สุตฺต.อ. สุตฺตนิปาต อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถโชติกา) 

____________________________________________________________ 
* หลังจากพิมพหนังสือนี้เปนฉบับขยาย ครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ แลว มีคัมภีรท่ีตีพิมพใน

อักษรไทยทยอยเพ่ิมขึ้นมาไมนอย แตในการพิมพครั้งนี้ ยังคงไวตามบัญชีเกา;  สําหรับคัมภีร

ช้ันฎีกา  แมที่ไมแสดงไว  ก็พึงเขาใจไดเอง  ตามแนววิธีในการใชคําวา “ฏีกา” หรืออักษรยอ “ฏี.” ไป

ตอทายอักษรยอของคัมภีรในพระไตรปฎก เปน ที.ฏีกา หรือ ที.ฏี. เปนตน ทํานองเดียวกับอรรถกถา 

ที่นํา อ. ไปตอทายเปน ที.อ., ม.อ., สํ.อ. ฯลฯ 



 

สารบัญ 

นิทานพจน ก 

พุทธธรรม หรือ กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรบัชีวิต  ๑ 

ชีวิต เป็นไปอย่างไร? 
ปฏิจจสมุปบาท  ๑ 
ตัวกฎ หรือตัวสภาวะ ๑ 
๑. ฐานะและความสําคัญ  ๑ 
๒.  ตัวบทและแบบความสัมพันธ ในหลักปฏิจจสมุปบาท  ๕ 

๑) หลักทั่วไป  ๖ 
๒) หลักแจงหัวขอ หรือ หลักประยุกต ๖ 

๓. การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท   ๑๑ 
๔.  ความหมายโดยสรุป เพ่ือความเขาใจเบ้ืองตน  ๑๖ 

- ทุกขตา ๓ ๑๗ 
๕.  คําอธิบายตามแบบ  ๓๘ 

ก. หัวขอและโครงรปู  ๓๘ 
ข. คําจํากัดความองคประกอบ หรือหัวขอ ตามลําดับ  ๔๐ 
ค. ตัวอยางคําอธิบายแบบชวงกวางท่ีสุด  ๔๔ 

๖.  ความหมายในชีวิตประจําวัน  ๕๘ 
ความหมายเชิงอธิบาย  ๖๒ 
คําอธิบายแสดงความสัมพันธอยางงาย  ๖๔ 
คําอธิบายแสดงความสัมพันธเชิงขยายความ  ๖๘ 
ตัวอยางกรณีปลีกยอยในชีวิตประจําวัน  ๘๒ 

ความหมายลึกลงไปขององคธรรมบางขอ  ๘๗ 
- อุปาทาน ๔ ๙๔ 
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ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา  ๑๐๓ 

ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะปจจยาการทางสังคม  ๑๑๖ 

หมายเหตุ: การตีความเก่ียวกับปฏิจจสมุปบาท  ๑๒๕ 

บันทึกพิเศษทายบท 
บันทึกที่ ๑:  ธรรมนิยาม ๑ และ ธรรมนิยาม ๓  ๑๓๐ 
บันทึกที่ ๒: ตัวเรา ของเรา   ตัวกู ของกู  ๑๔๘ 
บันทึกที่ ๓: เกิดและตายแบบปจจุบัน  ๑๕๔ 
บันทึกที่ ๔: ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม  ๑๕๕ 
บันทึกที่ ๕: ปญหาการแปลคําวา “นิโรธ”  ๑๖๐ 
บนัทึกที่ ๖: ความหมายยอขององคธรรม ในปฏิจจสมุปบาท  ๑๖๒ 
บันทึกที่ ๗: ความหมายของภวตัณหา และวิภวตัณหา  ๑๖๓ 
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หนาวาง 
 

  



 

พุทธธรรม 
หรือ 

กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรับชีวิต 

ชีวิตเปนไปอยางไร? 

ปฏิจจสมุปบาท 
การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี 

ตัวกฎหรือตัวสภาวะ 

๑. ฐานะและความสําคัญ 
ปฏิจจสมุปบาท แปลพอใหไดความหมายในเบ้ืองตนวา การเกิดข้ึน

พรอมแหงธรรมท้ังหลายโดยอาศัยกัน การท่ีสิ่งท้ังหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี

ขึ้น หรือการท่ีทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยสัมพันธเก่ียวเน่ืองกันมา 
ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมอีกหมวดหน่ึง ท่ีพระพุทธเจาทรง

แสดงในรูปของกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงท่ีมีอยูโดยธรรมดา ไม

เกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาทั้งหลาย 

พุทธพจนแสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติวาดังนี้ 

“ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็
ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม คือ อิทัปปัจจยตา1 

                                                 
1  เปนชื่อหน่ึงของหลักปฏิจจสมุปบาท แปลตามตัวอักษรวา การประชุมปจจัยของสิ่ง

เหลานี้ หรือ ภาวะที่มีอันน้ีๆ เปนปจจัย; ในคัมภีรชั้นรองลงมา บางทีเรียกอีกชื่อหนึ่ง
วา ปจจยาการ แปลวา อาการที่เปนปจจัย (mode of conditionality) 



๒  พุทธธรรม 
 

ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วาง
เป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้เข้าใจง่าย 
และจึงตรัสว่า “จงดูสิ” 

“เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ” 
“ภิกษุทั้งหลาย ตถตา (ภาวะที่เป็นอย่างนั้น) อวิตถตา 

(ภาวะที่ไม่คลาดจากการเป็นอย่างนั้น) อนัญญถตา (ภาวะ
ที ่ไม่เป็นอย่างอื ่น) คืออิทัปปัจจยตา ดังกล่าวมานี ้แล 
เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท”2 

ความสําคัญของปฏิจจสมุปบาท จะเห็นไดจากพุทธพจนวา 

“ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั ้น เห็นธรรม ผู้ใดเห็น
ธรรม ผู้น้ัน เห็นปฏิจจสมุปบาท”3 

“ภิกษุทั้งหลาย แท้จริง อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ย่อม
มีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่า เมื่อสิ่งนี้มี 
ส่ิงน้ีจึงมี เพราะส่ิงน้ีเกิดขึ้น ส่ิงน้ีจึงเกิดขึ้น ฯลฯ 

เมื่อใด อริยสาวกรู้ทั่วถึงความเกิดและความดับของโลก
ตามที่มันเป็นอย่างนี้ อริยสาวกนี้ เรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิ
สมบูรณ์ ก็ได้  ผู้มีทัศนะสมบูรณ์ ก็ได้  ผู้ลุถึงสัทธรรมนี้ 
ก็ได้  ว่าผู ้ประกอบด้วยเสขญาณ ก็ได้ ผู้ประกอบด้วย
เสขวิชชา ก็ได้ ผู้บรรลุกระแสธรรมแล้ว ก็ได้ พระอริยะผู้
มีปัญญาชําแรกกิเลส ก็ได้ ผู้อยู่ชิดประตูอมตะ ก็ได้”4 

                                                 
2   สํ.นิ.๑๖/๖๑/๓๐; ขอใหเทียบความหมายที่ใชในภาษาอังกฤษ; ตถตา = objectivity, 

อวิตถตา = necessity,  อนัญญถตา = invariability, อิทัปปจจยตา = 

conditionality, ปฏิจจสมุปบาท = dependent origination 
3   ม.มู.๑๒/๓๔๖/๓๕๙ 

4   สํ.นิ.๑๖/๑๘๔-๑๘๗/๙๔-๙๖ เปนตน 



ปฏิจจสมุปบาท   ๓ 
 

  

“สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ ่ง รู ้ช ัดธรรม
เหล่านี้ รู้ชัดเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ รู้ชัดความดับแห่ง
ธรรมเหล่านี้ รู้ชัดทางดําเนินถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้ 
ฯลฯ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั ้นแล จึงควรแก่การ
ยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และยอมรับได้ว่าเป็น
พราหมณ์ในหมู ่พราหมณ์ และจึงได ้ช ื ่อว ่า ได ้บรรลุ
ประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็น
พราหมณ์ ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน”5 

อย า ง ไ ร ก็ ดี  มี พุ ท ธพจน ต รั ส เ ตื อน ไ ว  ไ ม ใ ห ป ร ะ ม าท

หลักปฏิจจสมุปบาทน้ีวา เปนหลักเหตุผลท่ีเขาใจงาย เพราะเคยมีเรื่องท่ี

พระอานนทเขาไปกราบทูลพระองค และไดตรัสตอบ ดังนี ้

“น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาเลย พระเจ้าข้า หลักปฏิจจ- 
สมุปบาทนี ้ ถึงจะเป็นธรรมลึกซึ ้ง และปรากฏเป็นของ
ลึกซ้ึง ก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์ เหมือนเป็นธรรมง่ายๆ” 

“อย่ากล่าวอย่างนั ้น อย่ากล่าวอย่างนั ้น อานนท์ 
ปฏิจจสมุปบาทนี้ เป็นธรรมลึกซึ ้ง และปรากฏเป็นของ
ลึกซึ้ง เพราะไม่รู ้ ไม่เข้าใจ ไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้
แหละ หมู่สัตว์นี้จึงวุ่นวายเหมือนเส้นด้ายที่ขอดกันยุ่ง จึง
ขมวดเหมือนกลุ่มเส้นด้ายที่เป็นปม จึงเป็นเหมือนหญ้ามุง
กระต ่าย และหญ้าปล ้อง จ ึงผ ่านพ ้น อบาย ทุคติ 
วินิบาต สังสารวัฏ ไปไม่ได้”6 

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



๔  พุทธธรรม 
 

ผูศึกษาพุทธประวัติแลว คงจําพุทธดําริเม่ือครั้งหลังตรัสรูใหมๆ 

กอนเสด็จออกประกาศพระศาสนาไดวา ครั้งนั้น พระพุทธเจาทรงนอม

พระทัยไปในทางที่จะไมทรงประกาศธรรม ดังความในพระไตรปฎกวา 

“ภิกษุทั้งหลาย เราได้มีความดําริเกิดขึ้นว่า ‘ธรรมที่เรา
ได้บรรลุแล้วนี้ เป็นของลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก 
สงบระงับ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิต 
จึงจะรู้ได้’” 

“ก็แหละ หมู ่ประชานี ้ เป็นผู ้เร ิงรมย์อยู ่ด้วยอาลัย7 
ยินดีอยู่ในอาลัย ระเริงอยู ่ในอาลัย สําหรับหมู่ประชาผู้
เริงรมย์ รื่นระเริงอยู่ในอาลัย (เช่นนี้) ฐานะอันนี้ย่อมเป็น
ส่ิงท่ีเห็นได้ยาก กล่าวคือ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท  

“แม้ฐานะอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือ ความ
สงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดอุปธิทั้งปวง ความสิ้น
ตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน  

“ก็ถ้าเราพึงแสดงธรรม และคนอื่นไม่เข้าใจซึ้งต่อเรา ข้อ
นั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เรา จะพึงเป็น
ความลําบากเปล่าแก่เรา”8 

พุทธดําริตอนนี้ กลาวถึงหลักธรรม ๒ อยาง คือ ปฏิจจสมุปบาท 

และนิพพาน เปนการย้ําท้ังความยากของหลักธรรมขอนี้ และความสําคัญ

ของหลักธรรมนี้ ในฐานะเปนส่ิงท่ีพระพุทธเจาตรัสรู และจะทรงนํามาส่ัง

สอนแกหมูประชา  

                                                 
7 อาลัย = ความผูกพัน ความยึดติด ส่ิงที่ติดเพลิน สภาพพัวพันอิงอาศัย ชีวิตที่ขึ้นตอ

ปจจัยภายนอก  

8  วินย.๔/๗/๘; ม.มู.๑๒/๓๒๑/๓๒๓ 
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๒. ตัวบทและแบบความสัมพันธ ในหลักปฏิจจสมุปบาท 
พุทธพจน ท่ีเปนตัวบทแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทน้ัน แยกไดเปน 

๒ ประเภท คือ ท่ีแสดงเปนกลางๆ ไมระบุช่ือหัวขอปจจัย อยางหนึ่ง กับท่ี

แสดงเจาะจงระบุช่ือหัวขอปจจัยตางๆ ซึ่งสืบทอดตอกัน โดยลําดับเปน

กระบวนการ อยางหนึ่ง  

อยางแรก มักตรัสไวนําหนาอยางหลัง เปนทํานองหลักกลาง หรือ

หลักท่ัวไป  

สวนอยางหลัง พบไดมากมาย และสวนมากตรัสไวลวนๆ โดยไม

มีอยางแรกอยูดวย อยางหลังนี้ อาจเรียกไดวาเปนหลักแจงหัวขอ หรือ

ขยายความ เพราะแสดงรายละเอียดใหเห็น หรือเปนหลักประยุกต เพราะ

นําเอากระบวนการธรรมชาติมาแสดงใหเห็นความหมายตามหลักท่ัวไปนั้น 

อน่ึง หลักท้ัง ๒ อยางน้ัน แตละอยางแบงออกไดเปน ๒ ทอน 

คือ ทอนแรกแสดงกระบวนการเกิด ทอนหลังแสดงกระบวนการดับ เปน

การแสดงใหเห็นแบบความสัมพันธ ๒ นัย  

ทอนแรกท่ีแสดงกระบวนการเกิด เรียกวา สมุทยวาร และถือวา

เปนการแสดงตามลําดับ จึงเรียกวา อนุโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบใน

อริยสัจเปนขอท่ี ๒ คือ ทุกขสมุทัย  

ทอนหลังท่ีแสดงกระบวนการดับ เรียกวา นิโรธวาร และถือวา

เปนการแสดงยอนลําดับ จึงเรียกวา ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในหลัก

อริยสัจเปนขอท่ี ๓ คือ ทุกขนิโรธ 

แสดงตัวบททั้ง ๒ อยาง ดังน้ี 
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๑) หลักท่ัวไป 

ก. อิมสฺมึ สติ  อิทํ โหติ เม่ือสิ่งน้ีมี  สิ่งน้ีจึงมี 

 อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน 

ข. อิมสฺมึ อสติ  อิทํ น โหติ เม่ือสิ่งน้ีไมมี  สิ่งน้ีก็ไมมี 

 อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ9
 เพราะสิ่งน้ีดับไป  สิ่งน้ีก็ดับ (ดวย) 

พิจารณาตามรูปพยัญชนะ  หลักท่ัวไปนี้  เขากับชื่อท่ีเรียกวา           

“อิทัปปจจยตา”10
 

๒) หลักแจงหัวขอ หรือ หลักประยุกต 

ก. อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา เพราะอวิชชาเปนปจจัย  สังขารจึงมี 

 สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ เพราะสังขารเปนปจจัย  วิญญาณจึงมี 

 วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ เพราะวิญญาณเปนปจจัย  นามรูปจึงมี 

 นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ เพราะนามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะจึงมี 

 สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี 

 ผสฺสปจฺจยา  เวทนา เพราะผัสสะเปนปจจัย  เวทนาจึงมี 

 เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา  เพราะเวทนาเปนปจจัย  ตัณหาจึงมี 

 ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ เพราะตัณหาเปนปจจัย  อุปาทานจึงมี 

 อุปาทานปจฺจยา ภโว เพราะอุปาทานเปนปจจัย  ภพจึงมี 

 ภวปจฺจยา  ชาติ เพราะภพเปนปจจัย  ชาติจึงมี 

 ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ เพราะชาติเปนปจจัย  ชรามรณะจึงมี 

                                                 
9  สํ.นิ.๑๖/๖๔, ๑๔๔/๓๓, ๗๘, ฯลฯ 
10 วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๒๔๖ ชี้วา  หลักทั่วไปน้ี บางคร้ังทานขยายความโดยแสดงเพียงปจจัย

เดียว ก็มี (เชน สํ.นิ.๑๖/๒๓๗/๑๑๗) เรียกวา  เอกังคปฏิจจสมุปบาท (ปฏิจจสมุป-
บาทแบบหัวขอเดียว) 
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......................................................................................................................................................... 

 โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  สมฺภวนฺติ 
 ความโศก ความครํ่าครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ จึงมีพรอม 

 เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ 
 ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังปวงน้ี จึงมีได ดวยประการฉะน้ี 

ข. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไมเหลือ 

 สงฺขารนิโรโธ   สังขารจึงดับ 

 สงฺขารนิโรธา  วิญฺญาณนิโรโธ เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ 

 วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ 

 นามรูปนิโรธา  สฬายตนนิโรโธ เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ 

 สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 

 ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธ เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ 

 เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ 

 ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธ เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ 

 อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ 

 ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ 

 ชาตินิโรธา  ชรามรณํ เพราะชาติดับ  ชรามรณะ (จึงดับ) 
 ................................................................................................................................................. 

 โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ 
 ความโศก ความครํ่าครวญ ทุกข โทมนัส ความคับแคนใจ ก็ดับ 

 เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ11 
 ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการฉะน้ี 
                                                 
11  วินย.๔/๑-๓/๑-๕; สํ.นิ.๑๖/๑-๓, ๑๔๔/๑, ๗๘, ฯลฯ 



๘  พุทธธรรม 
 

ขอใหสังเกตวา คําสรุปปฏิจจสมุปบาทน้ี บงวา เปนกระบวนการ

เกิดข้ึนและดับไปแหงความทุกข ขอความเชนนี้ เปนคําสรุปสวนมากของ

หลักปฏิจจสมุปบาทท่ีปรากฏในท่ีตางๆ  

แตบางแหงสรุปวา เปนการเกิดขึ้นและสลายหรือดับไปของโลก ก็

มี โดยใชคําบาลีวา “อยํ โข ภิกฺขเว โลกสฺส สมุทโย – น้ีแล ภิกษุ

ท้ังหลาย คือความเกิดข้ึนแหงโลก” “อยํ โข ภิกฺขเว โลกสฺส อตฺถงฺคโม – 
นี้แล ภิกษุท้ังหลาย คือความดับสลายแหงโลก”12

 หรือวา  “เอวมยํ โลโก 
สมุทยติ  –  โลกน้ียอมเกิดข้ึนดวยอาการอยางนี้”   “เอวมยํ โลโก นิรุชฺฌติ  
–   โลกน้ียอมดับไปดวยอาการอยางน้ี”13  

อยางไรก็ดี วาโดยความหมายที่แทจริงแลว คําสรุปท้ังสองอยางนี้ 

ไดความตรงกัน และเทากัน ปญหาอยูท่ีความหมายของศัพท ซึ่งจะตองทํา

ความเขาใจกันตอไป 

อน่ึง หลักปฏิจจสมุปบาทน้ี ในคัมภีร ท่ี เปนสวนทายของ

พระไตรปฎก เริ่มปรากฏคําเรียกช่ืออีกอยางหน่ึงวา “ปจจยาการ” (แปลวา 
อาการท่ีส่ิงท้ังหลายเปนปจจัยแกกัน) และตอมา ในอรรถกถา-ฎีกา นิยม

ใชคําวาปจจยาการนั้นมากข้ึนจนปรากฏบอยครั้งกวาคําวาอิทัปปจจยตา  

ในหลักท่ีแสดงเต็มรูปอยางในท่ีน้ี องคประกอบท้ังหมดมีจํานวน 

๑๒ หัวขอ องคประกอบเหลานี้ เปนปจจัยเนื่องอาศัยสืบตอกันไปเปนรูป

วงเวียน ไมมีตน ไมมีปลาย คือไมมีตัวเหตุเริ่มแรกท่ีสุด (มูลการณ หรือ 

The First Cause) การยกเอาอวิชชาต้ังเปนขอท่ีหน่ึง ไมไดหมายความวา 
อวิชชาเปนเหตุเบ้ืองแรก หรือเปนมูลการณของส่ิงท้ังหลาย แตเปนการต้ัง

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



ปฏิจจสมุปบาท   ๙ 
 

  

หัวขอเพื่อความสะดวกในการทําความเข าใจ โดยตัดตอนยกเอา

องคประกอบอันใดอันหน่ึง ท่ีเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด ขึ้นมาตั้งเปนลําดับท่ี ๑ 

แลวก็นับตอไปตามลําดับ  

บางคราวทานปองกันมิใหมีการยึดเอาอวิชชาเปนมูลการณ โดย

แสดงความเกิดของอวิชชาวา “อวิชชาเกิด เพราะอาสวะเกิด อวิชชาดับ 

เพราะอาสวะดับ  –  อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย  อาสวนิโรธา อวิชฺชา-
นิโรโธ”14 

องคประกอบ ๑๒ ขอของปฏิจจสมุปบาทน้ัน นับต้ังแตอวิชชา ถึง 

ชรามรณะเทาน้ัน (คือ อวิชชา → สังขาร → วิญญาณ → นามรูป → 

สฬายตนะ→ ผัสสะ→ เวทนา→ ตัณหา→ อุปาทาน→ ภพ→ ชาติ

→ ชรามรณะ)  

สวน โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส (ความคับแคนใจ) 

เปนเพียงตัวพลอยผสม เกิดแกผูมีอาสวกิเลสเมื่อมีชรามรณะแลว เปน

ตัวการหมักหมมอาสวะซึ่งเปนปจจัยใหเกิดอวิชชาหมุนวงจรตอไปอีก 

ในการแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต พระพุทธเจามิไดตรัส

ตามลําดับ และเต็มรูปอยางน้ี (คือ ชักตนไปหาปลาย) เสมอไป การแสดง

ในลําดับและเต็มรูปเชนนี้ มักตรัสในกรณีเปนการแสดงตัวหลัก  

แตในทางปฏิบัติซึ่งเปนการเริ่มตนดวยขอปญหา มักตรัสในรูป

ยอนลําดับ (คือ ชักปลายมาหาตน) เปน ชรามรณะ ←ชาติ ←ภพ ← 

อุปาทาน ←ตัณหา ←เวทนา ←ผัสสะ  ←สฬายตนะ ←นามรูป 

←วิญญาณ ←สังขาร ←อวิชชา
15 

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



๑๐  พุทธธรรม 
 

ในทางปฏิบัติเชนน้ี การแสดงอาจเริ่มตนที่องคประกอบขอหน่ึงขอ

ใดในระหวางก็ได สุดแตองคประกอบขอไหนจะกลายเปนปญหาท่ีถูกหยิบ

ยกข้ึนมาพิจารณา เชน อาจจะเริ่มท่ีชาติ
16
 ท่ีเวทนา

17
 ท่ีวิญญาณ

18
 อยางใด

อยางหน่ึง แลวเช่ือมโยงกันข้ึนมาตามลําดับจนถึงชรามรณะ (ชักกลางไป

หาปลาย) หรือสืบสาวยอนลําดับลงไปจนถึงอวิชชา (ชักกลางมาหาตน) ก็

ได หรืออาจเริ่มตนดวยเรื่องอื่นๆ ท่ีมิใชชื่อใดช่ือหน่ึงใน ๑๒ หัวขอนี้ แลว

ชักเขามาพจิารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทก็ได
19
  

โดยนัยท่ีกลาวมา การแสดงปฏิจจสมุปบาท จึงไมจําเปนตองครบ 

๑๒ หัวขออยางขางตน และไมจําเปนตองอยูในรูปแบบท่ีตายตัวเสมอไป 

ขอควรทราบที่สําคัญอีกอยางหน่ึง คือ ความเปนปจจัยแกกันของ

องคประกอบเหลาน้ี มิใชมีความหมายตรงกับคําวา “เหตุ” ทีเดียว เชน 

ปจจัยใหตนไมงอกข้ึน มิใชหมายเพียงเมล็ดพืช แตหมายถึง ดิน นํ้า ปุย 

อากาศ อุณหภูมิ เปนตน ซึ่งเปนปจจัยแตละอยาง และการเปนปจจัยแก

กันน้ี เปนความสัมพันธท่ีไมจําตองเปนไปตามลําดับกอนหลังโดยกาละ

หรือเทศะ เชน พื้นกระดาน เปนปจจัยแกการต้ังอยูของโตะ เปนตน
20
 

  

                                                 
16  เชน สํ.นิ.๑๖/๑๐๗/๖๑ 

17   เชน ม.มู.๑๒/๔๕๓/๔๘๙ 

18  เชน สํ.นิ.๑๖/๑๗๘/๙๓ 

19  เชน สํ.นิ.๑๖/๒๘, ๒๔๖/๑๔, ๑๒๒, ฯลฯ 
20  ในคัมภีรอภิธรรม แสดงความเปนปจจัยในอาการตางๆ ไวถึง ๒๔ แบบ (ดู ปฏฐาน 

พระไตรปฎกบาลี เลม ๔๐-๔๕) 



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๑ 
 

  

๓. การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท 

หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ถูกนํามาแปลความหมายและอธิบาย

โดยนัยตางๆ ซึ่งพอสรุปเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี ้

๑. การอธิบายแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิต โดยตีความพุทธพจน

บางแหงตามตัวอักษร เชน พุทธดํารัสวา โลกสมุทัย
21
 เปนตน 

๒. การอธิบายแบบแสดงกระบวนการเกิด – ดับแหงชีวิต และความทุกข

ของบุคคล ซึ่งแยกไดเปน ๒ นัย 

๑) แสดงกระบวนการชวงกวางระหวางชีวิตตอชีวิต คือ แบบขามภพ

ขามชาติ เปนการแปลความหมายตามรูปศัพทอีกแบบหนึ่ง และ

เปนวิธีอธิบายท่ีพบท่ัวไปในคัมภีรรุนอรรถกถา ซึ่งขยายความหมาย

ออกไปอยางละเอียดพิสดาร ทําใหกระบวนการนี้มีลักษณะเปน

แบบแผน มีข้ันตอนและคําบัญญัติเรียกตางๆ จนดูสลับซับซอนแก

ผูเริ่มศึกษา 

๒) แสดงกระบวนการท่ีหมุนเวียนอยูตลอดเวลาในทุกขณะของการ
ดํารงชีวิต เปนการแปลความหมายท่ีแฝงอยูในคําอธิบายนัยท่ี ๑) 

นั่นเอง แตเล็งเอานัยอันลึกซึ้งหรือนัยประยุกตของศัพทตามท่ีเขาใจ

วาเปนพุทธประสงค (หรือเจตนารมณของหลักธรรม) เฉพาะสวนท่ี

เปนปจจุบัน วิธีอธิบายนัยน้ียืนยันตัวเองโดยอางพุทธพจนในพระ

สูตรไดหลายแหง เชน ในเจตนาสูตร
22
 ทุกขนิโรธสูตร

23
 และโลก

                                                 
21  เชน สํ.นิ.๑๖/๑๖๔/๘๗ 
22  สํ.นิ.๑๖/๑๔๕/๗๘ 
23  สํ.นิ.๑๖/๑๖๓/๘๗ 



๑๒  พุทธธรรม 
 

นิโรธสูตร
24
 เปนตน สวนในพระอภิธรรม มีบาลีแสดงกระบวนการ

แหงปฏิจจสมุปบาทท้ังหมดท่ีเกิดครบถวนในขณะจิตอันเดียวไว

ดวย จัดเปนตอนหนึ่งในคัมภีรทีเดียว
25 

ในการอธิบายแบบท่ี ๑ บางครั้งมีผูพยายามตีความหมายให

หลักปฏิจจสมุปบาทเปนทฤษฎีแสดงตนกําเนิดของโลก โดยถือเอาอวิชชา

เปนมูลการณ (The First Cause)26
 แลวจึงวิวัฒนาการตอมาตามลําดับ

หัวขอท้ัง ๑๒ นั้น  

การแปลความหมายอย า ง น้ี  ทํ า ให เ ห็น ไปว า คํ าสอนใน

พระพุทธศาสนามีสวนคลายคลึงกับศาสนาและระบบปรัชญาอื่นๆ ท่ีสอน

วามีตัวการอันเปนตนเดิมสุด เชน พระผูสราง เปนตน ซึ่งเปนตนกําเนิด

ของสัตวและส่ิงท้ังปวง ตางกันเพียงวา ลัทธิท่ีมีพระผูสราง แสดงกําเนิด

และความเปนไปของโลกในรูปของการบันดาลโดยอํานาจเหนือธรรมชาติ 

สวนคําสอนในพระพุทธศาสนา (ท่ีตีความหมายอยางน้ี) แสดงความเปนไป

ในรูปวิวัฒนาการตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติเอง  

อยางไรก็ดี การตีความหมายแบบนี้ยอมถูกตัดสินไดแนนอนวา 

ผิดพลาดจากพุทธธรรม เพราะคําสอนหรือหลักลัทธิใดก็ตามท่ีแสดงวา

โลกมีมูลการณ   (คือเกิดจากตัวการท่ีเปนตนเดิมที่สุด)   ยอมเปนอันขัด

                                                 
24  สํ.นิ.๑๖/๑๖๔/๘๗ 
25  อภิธรรมภาชนียแหงปจจยาการวิภังค, อภิ.วิ.๓๕/๒๗๔-๔๓๐/๑๘๕-๒๕๗ 

26  ผูตีความหมายอยางน้ี บางพวกแปลคํา “อวิชชา” วา สิ่งหรือภาวะที่ไมมีความรู จึง

อธิบายวา วัตถุเปนตนกําเนิดแหงชีวิต บางพวกแปลคํา “อวิชชา” วา ภาวะที่ไมอาจรู
ได หรือภาวะที่ไมมีใครรูถึง จึงอธิบายอวิชชาเปน God ไปเสีย สวนคําวา “สังขาร” ก็
ตีความหมายคลุมเอาสังขตธรรมไปเสียทั้งหมด ดังนี้เปนตน 



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๓ 
 

  

ตอหลักอิทัปปจจยตา หรือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ หลักปฏิจจสมุปบาท

แสดงเหตุผลเปนกลางๆ วา ส่ิงท้ังหลายเปนปจจัยเน่ืองอาศัยกัน เกิดสืบ

ตอกันมาตามกระบวนการแหงเหตุผลอยางไมมีท่ีส้ินสุด มูลการณเปนส่ิงท่ี

เปนไปไมได ไมวาจะในรูปพระผูสรางหรือส่ิงใดๆ  

ดวยเหตุนี้ การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทใหเปน

คําอธิบายวิวัฒนาการของโลกและชีวิต จึงเปนท่ียอมรับไดเฉพาะในกรณีท่ี

เปนการอธิบายใหเห็นความคล่ีคลายขยายตัวแหงกระบวนธรรมชาติในทาง

ท่ีเจริญข้ึน และทรุดโทรมเสื่อมสลายลงตามเหตุปจจัยหมุนเวียนกัน

เรื่อยไป ไมมีเบ้ืองตน ไมมีเบ้ืองปลาย 

เหตุผลอยางหน่ึงสําหรับประกอบการพิจารณาวาการแปล

ความหมายอยางใดถูกตอง ควรยอมรับหรือไม ก็คือ พุทธประสงคในการ

แสดงพุทธธรรม ซึ่งตองถือวาเปนความมุงหมายของการทรงแสดง

หลักปฏิจจสมุปบาทดวย โดยเปนไปตามหลักความสอดคลองท่ียอนกลับ

มาบงบอกวา ความจริงของหลักปฏิจจสมุปบาทน้ันอํานวยความมุงหมาย

เชิงปฏิบัติดังท่ีกลาว  

ในการแสดงพุทธธรรมน้ัน พระพุทธเจาทรงมุงหมายและส่ังสอน

เฉพาะส่ิงท่ีจะนํามาใชปฏิบัติใหเปนประโยชนในชีวิตจริงได เกี่ยวของกับ

ชีวิต การแกไขปญหาชีวิต และการลงมือทําจริงๆ ไมทรงสนับสนุนการ

พยายามเขาถึงสัจธรรมดวยวิธีครุนคิดและถกเถียงหาเหตุผลเก่ียวกับ

ปญหาทางอภิปรัชญา ซึ่งเปนไปไมได ดวยเหตุนี้ การกําหนดความเปน

พุทธธรรม จึงพึงพิจารณาคุณคาทางจริยธรรมประกอบดวย  



๑๔  พุทธธรรม 
 

ในกรณีการแปลความหมายแบบวิวัฒนาการชนิดหมุนเวียนไมมี

ตนปลายนั้น แมจะพึงยอมรับได ก็ยังจัดวามีคุณคาทางจริยธรรม (คือ

คุณคาในทางปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชีวิตจริง) นอย หรืออยางไมม่ันใจ

เต็มท่ี คือ ไดเพียงโลกทัศนหรือชีวทัศนอยางกวางๆ วา ความเปนไปของ

โลกและชีวิตดําเนินไปตามกระแสแหงเหตุผล ข้ึนตอเหตุปจจัยใน

กระบวนการของธรรมชาติเอง ไมมีผูสราง ผูบันดาล และไมเปนไปลอยๆ 

โดยบังเอิญ ดังน้ัน จึงเอื้อหรือนอมไปในทางท่ีจะใหเกิดคุณคาในทาง

ปฏิบัติ ๓ ประการตอไปน้ี คือ 

๑. การมองเห็นตระหนักวา ผลท่ีตองการ ไมอาจใหสําเร็จเพียง

ดวยความหวังความปรารถนา ดวยการออนวอนตอพระผูสรางหรืออํานาจ

เหนือธรรมชาติใดๆ หรือดวยการรอคอยโชคชะตาความบังเอิญ แตตอง

สําเร็จดวยการลงมือกระทํา คือ บุคคลจะตองพึ่งตนดวยการทําเหตุปจจัย

ท่ีจะใหผลสําเร็จท่ีตองการนั้นเกิดข้ึน  

๒. การกระทําเหตุปจจัยเพื่อใหไดผลท่ีตองการ จะเปนไปได ตอง

อาศัยความรูความเขาใจในกระบวนการของธรรมชาติน้ันอยางถูกตอง จึง

ถือปญญาเปนคุณธรรมสําคัญ คือ ตองเกี่ยวของและจัดการกับส่ิง

ท้ังหลายดวยปญญา  

๓. การรูเขาใจในกระบวนการของธรรมชาติ วาเปนไปตามกระแส

แหงเหตุปจจัย ยอมชวยลดหรือทําลายความหลงผิดที่เปนเหตุใหเขาไปยึด

มั่นถือม่ันในส่ิงท้ังหลายวาเปนตัวตนของตนลงได ทําใหเขาไปเก่ียวของกับ

ส่ิงท้ังหลายอยางถูกตองเปนประโยชนตามวัตถุประสงค โดยไมกลับตกไป

เปนทาสของส่ิงท่ีเขาไปเกี่ยวของน้ันเสีย ยังคงเปนอิสระอยูได   
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โลกทัศนและชีวทัศนท่ีกลาวน้ี แมจะถูกตอง และมีคุณคาตรง

ตามความมุงหมายของพุทธธรรมทุกประการ ก็ยังนับวาหยาบ ไมหนัก

แนนและกระชั้นชิดพอท่ีจะใหม่ันใจเด็ดขาดวาจะเกิดคุณคาท้ัง ๓ ประการ

นั้น (โดยเฉพาะประการท่ี ๓) อยางครบถวนและแนนอน 

เพื่อใหการแปลความหมายแบบนี้มีคุณคาสมบูรณย่ิงขึ้น จะตอง

พิจารณากระบวนการหมุนเ วียนของธรรมชาติ ให ชัดเจนถึงสวน

รายละเอียดยิ่งกวาน้ี คือ จะตองเขาใจรูเทาทันสภาวะของกระบวนการนี้ 

ไมวา ณ จุดใดก็ตามท่ีปรากฏตัวใหพิจารณาเฉพาะหนาในขณะน้ันๆ และ

มองเห็นกระแสความสืบตอเนื่องอาศัยกันแหงเหตุปจจัยท้ังหลาย แม

ในชวงส้ันๆ เชนนั้นทุกชวง  

เมื่อมองเห็นสภาวะแหงส่ิงท้ังหลายตอหนาทุกขณะโดยชัดแจง

เชนนี้ คุณคา ๓ ประการน้ัน จึงจะเกิดข้ึนอยางครบถวนแนนอน และยอม

เปนการครอบคลุมเอาความหมายแบบวิวัฒนาการชวงยาวเขาไวในตัวไป

ดวยพรอมกัน 

ในการแปลความหมายแบบท่ี ๑ ท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ี ไมวาจะเปน

ความหมายอยางหยาบหรืออยางละเอียดก็ตาม จะเห็นวา การพิจารณาเพงไป

ท่ีโลกภายนอก คือเปนการมองออกไปขางนอก สวนการแปลความหมายแบบ

ท่ี ๒ เนนหนักทางดานชีวิตภายใน สิ่งท่ีพิจารณาไดแกกระบวนการสืบตอแหง

ชีวิต และความทุกขของบุคคล เปนการมองเขาไปขางใน 

การแปลความหมายแบบท่ี ๒ นัยท่ี ๑ เปนแบบที่ยอมรับและ

นําไปอธิบายกันมากในคัมภีรรุนอรรถกถาท้ังหลาย
27
 มีรายละเอียดพิสดาร 

                                                 
27  ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๐๗-๒๐๖; วิภงฺค.อ.๑๖๘-๒๗๘ (เฉพาะหนา ๒๖๐-๒๗๘ แสดง

กระบวนการแบบที่เกิดครบถวนในขณะจิตอันเดียว) 
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และมีคําบัญญัติตางๆ เพ่ิมอีกมากมาย เพื่อแสดงกระบวนการใหเห็นเปน

ระบบท่ีมีข้ันตอนแบบแผนชัดเจนยิ่งข้ึน แตในเวลาเดียวกัน ก็อาจทําให

เกิดความรูสึกตายตัวจนกลายเปนยึดถือแบบแผน ติดระบบข้ึนได พรอม

กับท่ีกลายเปนเรื่องลึกลับซับซอนสําหรับผูเริ่มศึกษา ในท่ีนี้จึงจะไดแยกไป

อธิบายไวตางหากอีกตอนหนึ่ง สวนความหมายตามนัยท่ี ๒ ก็มีลักษณะ

สัมพันธกับนัยท่ี ๑ ดวย จึงจะนําไปอธิบายไวในลําดับตอกัน 

๔. ความหมายโดยสรุป เพ่ือความเขาใจเบ้ืองตน 
เพื่อความเขาใจอยางงายๆ กวางๆ ในเบ้ืองตน เห็นวา ควรแสดง

ความหมายของปฏิจจสมุปบาทไวโดยสรุปครั้งหนึ่งกอน 
คําสรุปของปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นวาหลักปฏิจจสมุปบาท

ท้ังหมด เปนกระบวนการเกิดดับของทุกข หรือหลักปฏิจจสมุปบาท

ท้ังหมด มีความมุงหมายเพ่ือแสดงความเกิด-ดับของทุกขเทาน้ันเอง  
คําวาทุกข มีความสําคัญและมีบทบาทมากในพุทธธรรม แมใน

หลักธรรมสําคัญอื่นๆ เชน ไตรลักษณ และอริยสัจ ก็มีคําวาทุกขเปน

องคประกอบสําคัญ จึงควรเขาใจคําวาทุกขกันใหชัดเจนกอน  
ในตอนตน เม่ือพูดถึงไตรลักษณ ไดแสดงความหมายของทุกขไว

ส้ันๆ ครั้งหน่ึงแลว แตในท่ีนี้ควรอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหน่ึง 
เม่ือศึกษาคําวา “ทุกข” ในพุทธธรรม ใหสลัดความเขาใจแคบๆ 

ในภาษาไทยทิ้งเสียกอน และพิจารณาใหมตามความหมายในพุทธพจน ท่ี

แบง “ทุกขตา” (ภาวะแหงทุกข) เปน ๓ อยาง (ในพระไตรปฎก แสดงไว

เพียงชื่อขอธรรม ไมไดแสดงความหมาย)
28
 พรอมดวยคําอธิบาย

29
 ดังน้ี 

                                                 
28  ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๕๑๐/๓๑๘; สํ.ม.๑๙/๓๑๙/๘๕  (๒ ที่มาแรก เปน

ภาษิตของพระสารีบุตร ที่ ๓ เปนพุทธพจน) 
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๑. ทุกขทุกขตา ทุกขท่ีเปนความรูสึกทุกข คือ ความทุกขกาย

ทุกขใจ ไมสบาย เจ็บปวด เมื่อยขบ โศกเศรา เปนตน อยางท่ี

เขาใจกันโดยสามัญ ตรงตามช่ือ ตามสภาพ ท่ีเรียกกันวา 

ทุกขเวทนา (ความทุกขอยางปกติท่ีเกิดข้ึน เ ม่ือประสบ

อนิฏฐารมณ หรือส่ิงกระทบกระท่ังบีบค้ัน) 

๒. วิปริณามทุกขตา ทุกขเน่ืองดวยความผันแปร หรือทุกขท่ีแฝง

อยูในความผันแปรของสุข คือ ความสุขท่ีกลายเปนความทุกข 

หรือทําใหเกิดทุกข เพราะความแปรปรวนกลับกลายของมันเอง 

(ภาวะท่ีตามปกติ ก็สบายดีเฉยอยู ไมรูสึกทุกขอยางใดเลย แต

คร้ันไดเสวยความสุขบางอยาง พอสุขน้ันจางลงหรือหายไป 

ภาวะเดิมท่ีเคยรูสึกสบายเปนปกติน้ัน กลับกลายเปนทุกขไป 

เสมือนเปนทุกขแฝง ซึ่งจะแสดงตัวออกมาในทันทีท่ีความสุขน้ัน

จืดจางหรือเลือนลางไป ยิ่งสุขมากข้ึนเทาใด ก็กลับกลายเปน

ทุกขรุนแรงมากข้ึนเทาน้ัน เสมือนวาทุกขท่ีแฝงขยายตัวตามข้ึน

ไป ถาความสุขน้ันไมเกิดข้ึน ทุกขเพราะสุขน้ันก็ไมมี แมเม่ือยัง

เสวยความสุขอยู พอนึกวาสุขน้ันอาจจะตองสิ้นสุดไป ก็ทุกข

ดวยหวาดกังวล ใจหายไหวหวั่น คร้ันกาลเวลาแหงความสุขผาน

ไปแลว ก็หวนระลึกดวยความละหอยหาวา เราเคยมีสุขอยางน้ีๆ 

บัดน้ี สุขน้ันไมมีเสียแลวหนอ) 

๓. สังขารทุกขตา ทุกขตามสภาพสังขาร คือ สภาวะของตัว

สังขารเอง หรือส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิดจากเหตุปจจัยไดแก 

ขันธ ๕ (รวมถึง มรรค ผล ซึ่งเปนโลกุตรธรรม) เปนทุกข คือ 

                                                                                                     
29  วิสุทฺธิ.๓/๘๓; วิภงฺค.อ.๑๒๑  (เรียงตามพระบาลี  =  ๑. ทุกขทุกขตา  ๒. สังขารทุกขตา  

๓. วิปริณามทุกขตา, ท่ีนี้เรียงตามท่ีอรรถกถาอธิบาย) 
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เปนสภาพท่ีถูกบีบค้ันดวยปจจัยท่ีขัดแยง มีการเกิดขึ้น และ

การสลายหรือดับไป ไมมีความสมบูรณในตัวของมันเอง อยู

ในกระแสแหงเหตุปจจัย จึงเปนสภาพซึ่งพรอมท่ีจะกอใหเกิด

ทุกข (ความรูสึกทุกขหรือทุกขเวทนา) แกผูไมรูเทาทันตอ

สภาพและกระแสของมัน และเขาไปฝนกระแสอยางท่ือๆ 

ดวยความอยากความยึด (ตัณหาอุปาทาน) อยางโงๆ (อวิชชา) 

ไมเขาไปเกี่ยวของและปฏิบัติตอมันดวยปญญา 

ทุกขขอสําคัญ คือขอท่ี ๓ แสดงถึงสภาพของสังขารท้ังหลาย

ตามท่ีมันเปนของมันเอง
30.๑

 แตสภาพน้ีจะกอใหเกิดความหมายเปนภาวะ

ในทางจิตวิทยาขึ้นได  ในแงที่วา  มันไมอาจใหความพึงพอใจโดย

สมบูรณ
300.๒

 และสามารถกอใหเกิดทุกขไดเสมอ
300.๓

 แกผูเขาไปเกี่ยวของ

ดวยอวิชชาตัณหาอุปาทาน  
ความที่กลาวมาตอนน้ีก็คือบอกใหรูวา ทุกขขอท่ี ๓ น้ี กินความ

กวางขวางครอบคลุม ตรงตามความหมายของทุกขในไตรลักษณ (ท่ีวา

สังขารท้ังปวงเปนทุกข) ซึ่งอาจจะโยงตอไปเปนทุกขในอริยสัจ โดยเปนที่

กอใหเกิดผลของอวิชชาตัณหาอุปาทาน ท่ีทําใหขันธ ๕ ในธรรมชาติ 

กลายเปนอุปาทานขันธ ๕ ของคนข้ึนมา 
ถาจับเอาเวทนา ๓ (สุข ทุกข อุเบกขา) ซึ่งเปนเรื่องของความสุข-

ความทุกขอยูแลว มาจัดเขาในทุกขตา ๓ ขอน้ี บางคนจะเขาใจชัดข้ึนหรือ

งายข้ึน ดังจะเห็นวา ทุกขเวทนาน้ันเขาต้ังแตขอแรก คือเปนทุกขทุกข สุข

เวทนาเจอต้ังแตขอ ๒ คือเปนวิปริณามทุกข สวนอุเบกขาเวทนารอดมาได

                                                 
30.๑-.๒-.๓ 

ทุกขในขอสังขารทุกขนี้ ถาเทียบความหมายในภาษาอังกฤษ บางทานอาจชัดขึ้น; 
ทอนที่ ๑ = stress, conflict, oppression, unrest, imperfection; ทอนที่ ๒ = 

unsatisfactoriness; และทอนที่ ๓ = state of being liable to suffering 
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สองขอ แตก็มาจอดท่ีขอ ๓ คือเปนสังขารทุกข หมายความวา แมแต

อุเบกขาก็คงอยูเรื่อยไปไมได ตองแปรปรวนผันแปร ขึ้นตอเหตุปจจัยของ

มัน ถาใครชอบใจติดใจอยากเพลินอยูกับอุเบกขา ก็พนทุกขไปไมได เพราะ

มาเจอขอท่ี ๓ คือ สังขารทุกขตาน้ี (อรรถ-กถาไขความวา อุเบกขาเวทนา 

และบรรดาสังขารในไตรภูมิ เปนสังขารทุกข เพราะถูกบีบคั้นดวยการเกิด

สลาย) 

เปนอันวา เวทนาทั้ง ๓ ไมวาสุข หรือทุกข หรือไมสุขไมทุกข ก็

เปนทุกขในความหมายนี้ หมดท้ังน้ัน  

หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงใหเห็นอาการที่กระบวนการของ

ธรรมชาติ เกิดเปนปญหาข้ึนแกคน เพราะอวิชชาตัณหาอุปาทาน ได

อยางไร และในเวลาเดียวกัน กระบวนการของธรรมชาตินั้น ก็แสดงให

เห็นอาการท่ีส่ิงท้ังหลายสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยตอกันเปนรูป

กระแสซึ่งไหลวน 
ในภาวะท่ีเปนกระแสนี้ ขยายความหมายออกไปใหเห็นแงตางๆ 

ได คือ ส่ิงท้ังหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนปจจัยแกกัน ส่ิงท้ังหลาย

มีอยูโดยความสัมพันธ ส่ิงท้ังหลายมีอยูดวยอาศัยปจจัย ส่ิงท้ังหลายไมมี

ความคงท่ีอยูอยางเดิม แมแตขณะเดียว ส่ิงท้ังหลาย ไมมีอยูโดยตัวของ

มันเอง คือ ไมมีตัวตนท่ีแทจริงของมัน ส่ิงท้ังหลายไมมีมูลการณ หรือตน

กําเนิดเดิมสุด  

พูดอีกนัยหน่ึงวา อาการที่ส่ิงท้ังหลายปรากฏรูปเปนตางๆ มีความ

เจริญความเส่ือมเปนไปตางๆ นั้น แสดงถึงสภาวะท่ีแทจริงของมันวาเปน

กระแส ความเปนกระแสแสดงถึงการประกอบข้ีนดวยองคประกอบตางๆ 

รูปกระแสปรากฏเพราะองคประกอบทั้งหลายสัมพันธเนื่องอาศัยกัน กระแส

ดําเนินไปแปรรูปไดเพราะองคประกอบตางๆ ไมคงท่ีอยูแมแตขณะเดียว 
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องคประกอบท้ังหลายไมคงท่ีอยูแมแตขณะเดียวเพราะไมมีตัวตนท่ีแทจริง

ของมัน ตัวตนท่ีแทจริงของมันไมมี มันจึงข้ึนตอเหตุปจจัยตางๆ เหตุ

ปจจัยตางๆ สัมพันธตอเน่ืองอาศัยกัน จึงคุมรูปเปนกระแสได ความเปน

เหตุปจจัยตอเนื่องอาศัยกัน แสดงถึงความไมมีตนกําเนิดเดิมสุดของส่ิง

ท้ังหลาย  

พูดในทางกลับกันวา ถาส่ิงท้ังหลายมีตัวตนแทจริง ก็ตองมีความ

คงท่ี ถาส่ิงท้ังหลายคงท่ีแมแตขณะเดียว ก็เปนเหตุปจจัยแกกันไมได เมื่อ

เปนเหตุปจจัยแกกันไมได ก็ประกอบกันข้ึนเปนกระแสไมได เม่ือไมมี

กระแสแหงปจจัย ความเปนไปในธรรมชาติก็มีไมได และถามีตัวตนท่ี

แทจริงอยางใดในทามกลางกระแส ความเปนไปตามเหตุปจจัยอยาง

แทจริงก็เปนไปไมได   

กระแสแหงเหตุปจจัยที่ทําใหส่ิงท้ังหลายปรากฏโดยเปนไปตาม

กฎธรรมชาติ ดําเนินไปได ก็เพราะส่ิงท้ังหลายไมเท่ียง ไมคงอยู เกิดแลว

สลายไป ไมมีตัวตนท่ีแทจริงของมัน และสัมพันธเน่ืองอาศัยกัน 
ภาวะท่ีไมเที่ยง ไมคงอยู เกิดแลวสลายไป เรียกวา อนิจจตา 

ภาวะท่ีถูกบีบคั้นดวยเกิดสลาย มีความกดดันขัดแยงแฝงอยู ไมสมบูรณ

ในตัว เรียกวา ทุกขตา ภาวะท่ีไรอัตตา ไมมีตัวตนท่ีแทจริง ไมวาขางใน

หรือขางนอกของมัน ท่ีจะเปนตัวแกนตัวกุมสิงสูอยูครองเปนเจาของ

ควบคุมส่ังบังคับใหเปนไปอยางนั้นอยางนี้ตามท่ีปรารถนาได เรียกวา 

อนัตตตา   
ปฏิจจสมุปบาทแสดงใหเห็นภาวะท้ัง ๓ นี้ในส่ิงท้ังหลาย และ

แสดงใหเห็นความสัมพันธตอเนื่องเปนปจจัยแกกันของส่ิงท้ังหลาย

เหลาน้ัน จนปรากฏรูปออกมาเปนตางๆ ในธรรมชาติ  
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ภาวะและความเปนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทน้ี มีแกส่ิงท้ังปวง 

ท้ังท่ีเปนรูปธรรม ท้ังท่ีเปนนามธรรม ท้ังในโลกฝายวัตถุ ท้ังแกชีวิตท่ี

ประกอบพรอมดวยรูปธรรมนามธรรม โดยแสดงตัวออกเปนกฎธรรมชาติ

ตางๆ คือ ธรรมนิยาม-กฎความสัมพันธระหวางเหตุกับผล อุตุนิยาม-กฎ

ธรรมชาติฝายอนินทรียวัตถุ พีชนิยาม-กฎธรรมชาติฝายอินทรียวัตถุ

รวมท้ังพันธุกรรม จิตนิยาม-กฎการทํางานของจิต และกรรมนิยาม-กฎ

แหงกรรม ซึ่งมีความเกี่ยวของเปนพิเศษกับเรื่องความสุขความทุกขของ

ชีวิต และเปนเรื่องท่ีจริยธรรมจะตองเกี่ยวของโดยตรง 

เรื่องท่ีควรย้ําเปนพิเศษ เพราะมักขัดกับความรูสึกสามัญของคน 

คือ ควรยํ้าวา กรรมก็ดี กระบวนการแหงเหตุผลอื่นๆ ทุกอยางใน

ธรรมชาติก็ดี เปนไปได ก็เพราะส่ิงท้ังปวงเปนของไมเท่ียง (เปนอนิจจัง) 

และไมมีตัวตนของมันเอง (เปนอนัตตา) ถาส่ิงท้ังหลายเปนของเท่ียง มี

ตัวตนจริงแลว กฎธรรมชาติท้ังมวลรวมท้ังหลักกรรม ยอมเปนไปไมได 

นอกจากนั้น กฎเหลาน้ียังยืนยันดวยวา ไมมีมูลการณหรือตนกําเนิดเดิม

สุดของส่ิงท้ังหลาย เชน พระผูสราง เปนตน 

ส่ิงท้ังหลาย ไมมีตัวตนแทจริง เพราะเกิดขึ้นดวยอาศัยปจจัย

ตางๆ และมีอยูอยางสัมพันธกัน ตัวอยางงายๆ หยาบๆ เชน เตียงเกิดจาก

นําสวนประกอบตางๆ มาประกอบเขาดวยกันตามรูปแบบท่ีกําหนด ตัวตน

ของเตียงท่ีตางหากจากสวนประกอบเหลานั้นไมมี เม่ือแยกสวนประกอบ

ตางๆ หมดส้ินแลว ก็ไมมีเตียงอีกตอไป เหลืออยูแตบัญญัติวาเตียงท่ีเปน

ความคิดในใจ แมบัญญัตินั้นเองที่มีความหมายอยางนั้น ก็ไมมีอยูโดยตัว
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เตียง ยอมไมมีความหมายของมันเอง โดยปราศจากความสัมพันธกับ การ

นอน แนวระนาบ ท่ีต้ัง ชองวาง เปนตน   

ในความรูสึกสามัญของมนุษย ความรูในบัญญัติตางๆ เกิดขึ้น

โดยพวงเอาความเขาใจในปจจัยและความสัมพันธท่ีเกี่ยวของเขาไวดวย

เหมือนกัน แตเมื่อเกิดความกําหนดรูข้ึนแลว ความเคยชินในการยึดติด

ดวยตัณหา อุปาทาน ก็เขาเกาะกับส่ิงในบัญญัตินั้น จนเกิดความรูสึกเปน

ตัวตนขึ้นอยางหนาแนน บังความสํานึกรู และแยกส่ิงน้ันออกจาก

ความสัมพันธกับส่ิงอื่นๆ ทําใหไมรูเห็นตามท่ีมันเปน อหังการและมมังการ

จึงแสดงบทบาทไดเต็มที ่

อน่ึง ธรรมดาของส่ิงท้ังหลาย ยอมไมมีมูลการณหรือเหตุตนเคา 

หรือตนกําเนิดเดิมสุด เม่ือหยิบยกส่ิงใดก็ตามขึ้นมาพิจารณา ถาสืบสาวหา

เหตุตอไปโดยไมหยุด จะไมสามารถคนหาเหตุดั้งเดิมสุดของส่ิงนั้นได แต

ในความรูสึกสามัญของมนุษย มักคิดถึงหรือคิดอยากใหมีเหตุตนเคาสัก

อยางหนึ่ง ซึ่งเปนความรูสึกที่ขัดกับธรรมดาของธรรมชาติ แลวกําหนด

หมายส่ิงตางๆ คลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง เรียกไดวา เปน

สัญญาวิปลาสอยางหนึ่ง  

ท้ังน้ี เหตุเพราะความเคยชินของมนุษย เมื่อเกี่ยวของกับส่ิงใด

และคิดสืบสวนถึงมูลเหตุของสิ่งน้ัน ความคิดก็จะหยุดจับติดอยูกับส่ิงท่ี

พบวาเปนเหตุแตอยางเดียว ไมสืบสาวตอไปอีก ความเคยชินเชนน้ี จึงทํา

ใหความคิดสามัญของมนุษยในเรื่องเหตุผล เปนไปในรูปชะงักติดตัน และ

คิดในดานที่ขัดกับกฎธรรมดา โดยคิดวาตองมีเหตุตนเคาของส่ิงท้ังหลาย
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อยางหนึ่ง ซึ่งถาคิดตามธรรมดาแลว ก็ตองสืบสาวตอไปวา อะไรเปนเหตุ

ของเหตุตนเคานั้น ตอไปไมมีท่ีส้ินสุด เพราะส่ิงท้ังหลายมีอยูอยางสัมพันธ 

เนื่องอาศัยเปนปจจัยสืบตอกัน จึงยอมไมมีมูลการณหรือเหตุตนเคาเปน

ธรรมดา ควรต้ังคําถามกลับซ้ําไปวา ทําไมส่ิงท้ังหลายจะตองมีเหตุตนเคา

ดวยเลา? 

ความคิดฝนธรรมดาอีกอยางหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความเคยชินของ

มนุษย และสัมพันธกับความคิดวามีเหตุตนเคา  คือ ความคิดวา เดิม

ทีเดียวนั้น ไมมีอะไรอยูเลย ความคิดน้ีเกิดจากความเคยชินในการยึดถือ

อัตตา โดยกําหนดรูขึ้นมาในสวนประกอบที่คุมเขาเปนรูปลักษณะแบบหน่ึง 

แลววางความคิดหมายจําเพาะลงเปนบัญญัติ ยึดเอาบัญญัติน้ันเปนหลัก 

เกิดความรูสึกคงท่ีลงวาเปนตัวตนอยางใดอยางหน่ึง จึงเห็นไปวาเดิมส่ิง

นั้นไมมีแลวมามีข้ึน  

ความคิดแบบชะงักท่ือติดอยูกับส่ิงหน่ึงๆ จุดหนึ่งๆ แงหนึ่งๆ ไม

แลนเปนสายเชนน้ี เปนความเคยชินในทางความคิดอยางท่ีเรียกวาติด

สมมติ หรือไมรูเทาทันสมมติ จึงกลายเปนไมรูตามท่ีมันเปน เปนเหตุให

ตองคิดหาเอาส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีมีอยูเปนนิรันดรข้ึนมาเปนเหตุตนเคา เปนที่มา

แหงการสําแดงรูปเปนตางๆ หรือเปนผูสรางส่ิงท้ังหลาย ทําใหเกิดขอ

ขัดแยงขึ้นตางๆ เชน ส่ิงนิรันดรจะเปนท่ีมาหรือสรางส่ิงไมเปนนิรันดรได

อยางไร ถาส่ิงเปนนิรันดรเปนท่ีมาของสิ่งไมเปนนิรันดร ส่ิงไมเปนนิรันดร 

จะไมเปนนิรันดรไดอยางไร เปนตน  
แทจริงแลว ในกระบวนการอันเปนกระแสแหงความเปนเหตุ

ปจจัยสืบเน่ืองกันนี้ ยอมไมมีปญหาแบบบงตัวตนวามีอะไรหรือไมมีอะไร

อยูเลย ไมวาเดิมทีเดียว หรือบัดน้ี เวนแตจะพูดกันในข้ันสมมติสัจจะ
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เลา? 
แมความเชื่อวา ส่ิงท้ังหลายมีผูสราง ซึ่งปรกติถือกันวาเปน

ความคิดธรรมดานั้น แทจริงก็เปนความคิดขัดธรรมดาเชนกัน ความคิด

เชื่อเชนนี้เกิดข้ึน เพราะมองดูตามขอเท็จจริงตางๆ ซึ่งเห็นและเขาใจกันอยู

สามัญวามนุษยเปนผูสรางอุปกรณ ส่ิงของ เครื่องใช ศิลปวัตถุ ฯลฯ ข้ึน 

ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นไดเพราะการสรางของมนุษย ฉะนั้น ส่ิงท้ังหลายท้ังโลกก็

ตองมีผูสรางดวยเหมือนกัน  

ในกรณีน้ี มนุษยพรางตนเอง ดวยการแยกความหมายของการ

สราง ออกไปเสียจากความเปนเหตุเปนปจจัยตามปรกติ จึงทําใหเกิดการ

ต้ังตนความคิดที่ผิด ความจริงน้ัน การสรางเปนเพียงความหมายสวนหนึ่ง

ของการเปนเหตุปจจัย การท่ีมนุษยสรางส่ิงใด ก็คือการท่ีมนุษยเขาไปรวม

เปนเหตุปจจัยสวนหนึ่ง ในกระบวนการแหงความสัมพันธของเหตุปจจัย

ตางๆ ท่ีจะทําใหผลรวมท่ีตองการนั้นเกิดขึ้น แตมีพิเศษจากกระบวนการ

แหงเหตุปจจัยฝายวัตถุลวนๆ ก็เพียงท่ีในกรณีนี้ มีปจจัยฝายนามธรรมที่

ประกอบดวยเจตนาเปนลักษณะพิเศษเขาไปรวมบทบาทดวย ดังเชนท่ี

เรียกวาความตองการ แตถึงอยางนั้น มันก็มีฐานะเปนเพียงปจจัยอยาง

หน่ึงรวมกับปจจัยอื่นๆ และตองดําเนินไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย 

จึงจะเกิดผลท่ีตองการ  
ดังตัวอยางเชนวา เม่ือมนุษยจะสรางตึก ก็ตองเขาไปเกี่ยวของ 

เปนเหตุเปนปจจัยชวยผลักดันเหตุปจจัยตางๆ ใหดําเนินไปตามสายของ

มันจนเกิดผลสําเร็จ ถาการสรางเปนการบันดาลผลไดอยางพิเศษกวาการ

เปนเหตุปจจัย มนุษยก็เพียงอยู ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง แลวคิดบันดาลใหเรือน

หรือตึกเกิดข้ึนในที่ปรารถนาตามตองการ ซึ่งเปนไปไมได การสรางจึงมิได
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มีความหมายนอกเหนือไปจากการเปนเหตุปจจัยแบบหนึ่ง และในเมื่อส่ิง

ท้ังหลายเปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยตอเน่ืองกันอยูตามวิถีของ

มันเชนน้ี ปญหาเรื่องผูสราง ยอมไมอาจมีไดในตอนใดๆ ของกระบวนการ 

อยางไรก็ดี การพิจารณาเหตุผลในปญหาเกี่ยวกับเหตุตนเคา 

และผูสราง เปนตนน้ี ถือวามีคุณคานอยในพุทธธรรม เพราะไมมีความ

จําเปนตอการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชนในชีวิตจริง แมวาจะชวยใหเกิด

โลกทัศนและชีวทัศนกวางๆ ในทางเหตุผล อยางท่ีกลาวขางตน ก็อาจขาม

ไปเสียได ดวยวาการพิจารณาคุณคาในทางจริยธรรมอยางเดียว มี

ประโยชนท่ีมุงหมายคุมถึงอยูแลว ในท่ีนี้จึงควรพุงความสนใจไปในดานที่

เกี่ยวกับชีวิตในทางปฏิบัติเปนสําคัญ 

ดังไดกลาวแลวแตตนวา ชีวิตประกอบดวยขันธ ๕ เทาน้ัน ไมมี

ส่ิงใดอ่ืนอีกนอกเหนือจากขันธ ๕ ไมวาจะแฝงอยูในขันธ ๕ หรืออยู

ตางหากจากขันธ ๕ ท่ีจะมาเปนเจาของหรือควบคุมขันธ ๕ ใหชีวิตดําเนิน

ไป ในการพิจารณาเรื่องชีวิต เม่ือยกเอาขันธ ๕ ขึ้นเปนตัวต้ังแลว ก็เปนอัน

ครบถวนเพียงพอ 

ขันธ ๕ เปนกระบวนการที่ดําเนินไปตามกฎแหงปฏิจจสมุปบาท 

คือมีอยูในรูปเปนกระแสแหงปจจัยตางๆ ท่ีสัมพันธเนื่องอาศัยสืบตอกัน 

ไมมีสวนใดในกระแสคงท่ีอยูได มีแตการเกิดขึ้นแลวสลายตัวไป พรอมกับ

ท่ีเปนปจจัยใหมีการเกิดข้ึนแลวสลายตัวตอๆ ไปอีก สวนตางๆ สัมพันธ

กัน เน่ืองอาศัยกัน เปนปจจัยแกกัน จึงทําใหกระแสหรือกระบวนการนี้

ดําเนินไปอยางมีเหตุผลและคุมเปนรูปรางตอเน่ืองกัน 

ในภาวะเชนนี้ ขันธ ๕ หรือ ชีวิต จึงเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ 

คือ อยูในภาวะแหง อนิจจตา ไมเท่ียง ไมคงท่ี เกิดดับเส่ือมสลายอยู
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ตลอดเวลา อนัตตตา ไมมีสวนใดที่มีท่ีเปนตัวตนแทจริง และไมอาจ
ยึดถือเอาเปนตัว จะเขายึดครองเปนเจาของ บังคับบัญชาใหเปนไปตาม

ความปรารถนาของตนจริงจังไมได ทุกขตา ถูกบีบค้ันดวยการเกิดข้ึนและ
สลายตัวอยูทุกขณะ และพรอมท่ีจะกอใหเกิดความทุกขไดเสมอ ในกรณีท่ี

มีการเขาไปเกี่ยวของดวยความไมรูและยึดติดถือม่ัน 

กระบวนการแหงขันธ ๕ หรือชีวิต ซึ่งดําเนินไปพรอมดวยการ

เปล่ียนแปลงอยูตลอดทุกขณะ โดยไมมีสวนท่ีเปนตัวเปนตนคงท่ีอยูนี้ 

ยอมเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยท่ีสัมพันธแกกันลวนๆ ตามวิถีทาง

แหงธรรมชาติของมัน  

แตในกรณีของชีวิตมนุษยปุถุชน ความฝนกระแสจะเกิดข้ึน โดย

ท่ีจะมีความหลงผิดเกิดขึ้น และยึดถือเอารูปปรากฏของกระแส หรือสวน

ใดสวนหนึ่งของกระแส วาเปนตัวตน และปรารถนาใหตัวตนนั้นมีอยู หรือ

เปนไปในรูปใดรูปหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนที่

เกิดขึ้นในกระแส ก็ขัดแยงตอความปรารถนา เปนการบีบคั้นและเรงเราให

เกิดความยึดอยากรุนแรงยิ่งข้ึน ความด้ินรนหวังใหมีตัวตนในรูปใดรูป

หน่ึง และใหตัวตนน้ันเปนไปอยางใดอยางหน่ึงก็ดี ใหคงท่ีเท่ียงแทถาวรอยู

ในรูปท่ีตองการก็ดี ก็ยิ่งรุนแรงขึ้น เมื่อไมเปนไปตามท่ียึดอยาก ความบีบ

คั้นก็ย่ิงแสดงผลเปนความผิดหวัง ความทุกขความคับแคนรุนแรงขึ้นตาม

กัน  

พรอมกันน้ัน ความตระหนักรูในความจริงอยางมัวๆ วาความ

เปล่ียนแปลงจะตองเกิดขึ้นอยางใดอยางหนึ่งแนนอน และตัวตนท่ีตนยึด

อยู อาจไมมี หรืออาจสูญสลายไปเสีย ก็ย่ิงฝงความยึดอยากใหเหนียว

แนนยิ่งข้ึน พรอมกับความกลัว ความประหว่ันพรั่นพรึง ก็เขาแฝงตัวรวม
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อยูดวยอยางลึกซึ้งและสลับซับซอน ภาวะจิตเหลาน้ีก็คือ อวิชชา (ความไม

รูตามเปนจริงหลงผิดวามีตัวตน) ตัณหา (ความอยากใหตัวตนที่หลงวามี

นั้นได เปน หรือไมเปนตางๆ) อุปาทาน (ความยึดถือผูกตัวตนในความ

หลงผิดน้ันไวกับส่ิงตางๆ) กิเลสเหลานี้แฝงลึกซับซอนอยูในจิตใจ และเปน

ตัวคอยบังคับบัญชาพฤติกรรมท้ังหลายของบุคคลใหเปนไปตางๆ ตาม

อํานาจของมัน ท้ังโดยรู ตัวและไมรู ตัว ตลอดจนเปนตัวหลอหลอม

บุคลิกภาพ และมีบทบาทสําคัญในการชี้ชะตากรรมของบุคคลนั้นๆ กลาว

ในวงกวาง มันเปนท่ีมาแหงความทุกขของมนุษยปุถุชนทุกคน 

โดยสรุป ขอความท่ีกลาวมานี้ แสดงการขัดแยง หรือปะทะกัน

ระหวางกระบวนการ ๒ ฝาย คือ 

๑. กระบวนการแหงชีวิต ท่ีเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณ อันเปน

กฎธรรมชาติท่ีแนนอน คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ซึ่งแสดง

อาการออกมาเปน ชาติ ชรา มรณะ ท้ังในความหมายหยาบต้ืน และลึก

ละเอียด 
๒. ความไมรูจักกระบวนการแหงชีวิตตามความเปนจริง หลงผิด

วาเปนตัวตนและเขาไปยึดม่ันถือม่ันเอาไว จะใหมันเปนไปตามท่ีใจอยาก 

แฝงพรอมดวยความหวาดกลัวและความกระวนกระวาย 
พูดใหส้ันลงไปอีกวา เปนการขัดแยงกันระหวางกฎธรรมชาติ กับ

ความยึดถือตัวตนไวดวยความหลงผิด หรือใหตรงกวาน้ันวา การเขาไป

สรางตัวตนขวางกระแสแหงกฎธรรมชาติไว 
พูดใหงายกวาน้ันวา เกิดการขัดการสวนทางกันข้ึน ระหวาง

กระแสเหตุปจจัยในธรรมชาติ กับกระแสความอยากในใจของคน  เมื่อ
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กระแสความอยากในใจไมมั่นคงหรือพายพังไป  ก็กลายเปนความทุกขใน

รูปลักษณาการตางๆ 
น้ีคือชีวิตท่ีเรียกวา เปนอยูดวยอวิชชา อยูอยางยึดม่ันถือมั่น อยู

อยางเปนทาส อยูอยางขัดแยงฝนตอกฎธรรมชาติ หรืออยูอยางเปนทุกข 
การมีชีวิตอยูเชนน้ี ถาพูดในทางจริยธรรม ตามสมมติสัจจะ ก็

อาจกลาวไดวา เปนการมีตัวตนข้ึน ๒ ตน คือ ตัวกระแสแหงชีวิตท่ีดําเนิน

ไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามเหตุปจจัย แมจะไมมีตัวตน

แทจริง แตกําหนดแยกออกเปนกระแสหรือกระบวนการอันหนึ่งตางหาก

จากกระแสหรือกระบวนการอื่นๆ เรียกโดยสมมติสัจจะวาเปนตน และใช

ประโยชนในทางจริยธรรมได อยางหน่ึง กับตัวตนจอมปลอม ท่ีถูกคิด

สรางขึ้นยึดถือเอาไวอยางม่ันคงดวยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ดังกลาวแลว 

อยางหน่ึง  
ตัวตนอยางแรกท่ีกําหนดเรียกเพ่ือความสะดวกในขั้นสมมติสัจจะ 

โดยรูสภาพตามท่ีเปนจริง ยอมไมเปนเหตุใหเกิดความยึดม่ันถือม่ันดวย

ความหลงผิด แตตัวตนอยางหลังท่ีสรางขึ้นซอนไวในตัวตนอยางแรก ยอม

เปนตัวตนแหงความยึดมั่นถือมั่น คอยรับกระทบกระเทือนจากตัวตน

อยางแรก จึงเปนที่มาของความทุกข 
การมีชีวิตอยูอยางท่ีกลาวขางตน นอกจากเปนการแฝงเอาความ

กลัวและความกระวนกระวายไวในจิตใจสวนลึกที่สุด เพื่อไวบังคับบัญชา

พฤติกรรมของตนเอง ทําใหกระบวนการชีวิตไมเปนตัวของมันเอง หรือทํา

ตนเองใหตกเปนทาสไปโดยไมรูตัวแลว ยังแสดงผลรายออกมาอีกเปนอัน

มาก คือ ทําใหมีความอยากไดอยางเห็นแกตัว ความแสหาส่ิงตางๆ ท่ีจะ
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สนองความตองการของตนอยางไมมีท่ีส้ินสุด และยึดอยากหวงแหนไวกับ

ตน โดยไมคํานึงถึงผูใดอื่น
31
  

ทีนี้ เพื่อใหความอยากความตองการนั้นม่ันคง มีท่ีอางอิง ก็ทําให

เกาะเหน่ียวเอาความคิดเห็น ทิฏฐิ ทฤษฎีหรือทัศนะอยางใดอยางหน่ึง ท่ี

สนองหรือเขากับความอยาก เอามาหรือต้ังข้ึนมา ตีความเทิดคาเปน

อันหน่ึงอันเดียวกับตนหรือเปนของตน แลวกอดรัดยึดม่ันทะนุถนอม

ความคิดเห็น ทิฏฐิ ทฤษฎีหรือทัศนะนั้นๆ ไว เหมือนอยางปองกันรักษา

ตัวเอง เปนการสรางกําแพงขึ้นมาก้ันบังตนเองไมใหติดตอกับความจริง 

หรือถึงกับหลบตัวปลีกตัวจากความจริง ทําใหเกิดความกระดางท่ือๆ ไม

คลองตัวในการคิดเหตุผลและใชวิจารณญาณ ตลอดจนเกิดความถือรั้น 

การทนไมไดท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
32
  

เม่ือคิดเห็น ยึดมั่น เชื่อถือ มีทิฏฐิวาอะไรอยางไรดี อะไรควรเอา 

ควรได ควรถึง และจะลุจะถึงไดอยางไร  ก็ประพฤติปฏิบัติ ดําเนินชีวิต 

ตลอดจนถือลัทธิธรรมเนียมพิธีตางๆ ท่ีบอกที่ทําตามๆ กันไป แมโดยงม

งายไรเหตุผล ทําไปเพียงดวยความยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติแบบแผน

ลัทธิพิธีเหลาน้ัน เพราะรูเห็นความสัมพันธในทางเหตุผลของส่ิงเหลานั้น

เพียงรางๆ มัวๆ ไมมีความรูเขาใจท่ีจะมองเห็นความสัมพันธแหงเหตุ

ปจจัยหรือความเปนเหตุเปนผลแนชัด  
เหมือนอยางพวกถือพรตบําเพ็ญตบะ เอาเปนเอาตายกับขอ

ปฏิบัติจุกจิกหยุมหยิมที่ทําตอตามกันมา โดยยึดมั่นวา ดวยการบําเพ็ญ

                                                 
31  กามุปาทาน 
32  ทิฏุปาทาน 
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พรตถือปฏิบัติอยางนั้น จะบริสุทธิ์หลุดพนได จะบรรลุจุดหมาย หรือ

ตายแลวจะไปเกิดในสวรรค เปนตน แลวก็ดูถูกดูหมิ่นขัดแยงกันกับคน

อื่นพวกอื่น เพราะลัทธิธรรมเนียมขอยึดถือปฏิบัติเหลานั้น
33
  

ในเวลาเดียวกัน ลึกลงไป ในท่ีสุด ก็คือความหวงใยในความมีอยู

คงอยูของตัวตน ท่ีสรางข้ึนมายึดมั่นถือม่ันไว อันเปนตัวตนเล่ือนลอย ท่ี

ไมรูวาอยูท่ีไหนเปนอะไรแน ก็เลยจะตองคอยยึดคอยถือ คอยแบกเอาไว 

คอยรักษาทะนุถนอมปองกัน และดวยความกลัววาจะตองสูญเสียตัวตน

นั้นไป ก็ไขวควายึดฉวยเอาอะไรๆ ท่ีพอจะหวังไดเอาไวยืนยันตัว แมจะ

อยูในรูปท่ีรางๆ มืดมัวก็ตาม พรอมกันน้ัน ก็กลายเปนการจํากัดตนเองให

แคบ ใหไมเปนอิสระ และพลอยถูกกระทบกระแทกไปกับตัวตนท่ีสรางข้ึน

ยึดถือแบกไวน้ันเองดวย
34
  

โดยนัยน้ี ความขัดแยง บีบคั้น และความทุกข จึงมิไดมีอยูเฉพาะ

ในตัวบุคคลผูเดียวเทาน้ัน แตยังขยายออกไปเปนความขัดแยง บีบคั้น 

และความทุกขแกคนอื่นๆ และระหวางกันในสังคมดวย กลาวไดวา ภาวะ

เชนน้ี เปนที่มาแหงความทุกขความเดือดรอนและปญหาท้ังปวงของสังคม 

ในฝายท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย 

หลักปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต แสดงการเกิดขึ้นของชีวิตแหง

ความทุกข หรือการเกิดขึ้นแหงการ (มีชีวิตอยูอยาง) มีตัวตน ซึ่งจะตองมี

ทุกขเปนผลลัพธแนนอน  

                                                 
33  สีลัพพตุปาทาน 

34  อัตตวาทุปาทาน 
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เมื่อทําลายวงจรในปฏิจจสมุปบาทลง ก็เทากับทําลายชีวิตแหง

ความทุกข หรือทําลายความทุกขทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการ (มีชีวิตอยู

อยาง) มีตัวตน นี่ก็คือภาวะที่ตรงกันขาม อันไดแกชีวิตที่เปนอยูดวย

ปญญา อยูอยางไมมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน อยูอยางอิสระ อยู

อยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ หรืออยูอยางไมมีทุกข 
การมีชีวิตอยูดวยปญญา หมายถึง การอยูอยางรูเทาทันสภาวะ

และรูจักถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ การถือเอาประโยชนจากธรรมชาติ

ได เปนอยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ การอยู

ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ เปนการอยูอยางอิสระ การอยูอยางเปน

อิสระ ก็คือการไมตองตกอยูในอํานาจของตัณหาอุปาทาน หรือการอยู

อยางไมยึดมั่นถือมั่น การอยูอยางไมยึดมั่นถือมั่น ก็คือการมีชีวิตอยูดวย

ปญญา หรือการรูและเขาเก่ียวของจัดการกับส่ิงท้ังหลายตามวิถีทางแหง

เหตุปจจัย 

มีขอควรย้ําเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติอีก

เล็กนอย ตามหลักพุทธธรรม ยอมไมมีส่ิงท่ีอยู เหนือธรรมชาติ หรือ

นอกเหนือธรรมชาติ ในแงท่ีวามีอิทธิฤทธ์ิบันดาลความเปนไปในธรรมชาติ

ได หรือแมในแงท่ีวาจะมีสวนเกี่ยวของอยางหนึ่งอยางใดกับความเปนไป

ในธรรมชาติ ส่ิงใดอยูนอกเหนือธรรมชาติ ส่ิงน้ันยอมไมเกี่ยวของกับ

ธรรมชาติ คือยอมพนจากธรรมชาติส้ินเชิง ส่ิงใดเกี่ยวของกับธรรมชาติ 

ส่ิงน้ันไมอยูนอกเหนือธรรมชาติ แตตองเปนสวนหน่ึงในธรรมชาติ  
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อนึ่ง กระบวนการความเปนไปทั้งปวงในธรรมชาติยอมเปนไป

ตามเหตุปจจัย ไมมีความเปนไปลอยๆ และไมมีการบันดาลใหเกิดขึ้นได

โดยปราศจากเหตุปจจัย ความเปนไปท่ีประหลาดนาเหลือเช่ือ ดูเปน

อิทธิปาฏิหาริย หรืออัศจรรยใดๆ ก็ตาม ยอมเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนและเปนไป

ตามเหตุปจจัยท้ังส้ิน แตในกรณีท่ีเหตุปจจัยในเรื่องน้ันสลับซับซอนและยัง

ไมถูกรูเทาทัน เรื่องน้ันก็กลายเปนเรื่องประหลาดอัศจรรย แตความ

ประหลาดอัศจรรยจะหมดไปทันทีเมื่อเหตุปจจัยตางๆ ในเรื่องน้ันถูกรูเทา

ทันหมดส้ิน ดังนั้น คําวาส่ิงเหนือหรือนอกเหนือธรรมชาติตามท่ีกลาว

มาแลว จึงเปนเพียงสํานวนภาษาเทาน้ัน ไมมีอยูจริง 
ในเรื่องมนุษยกับธรรมชาติ ก็เชนกัน การที่แยกออกมาเปนคํา

ตางหากกันวา มนุษยกับธรรมชาติ ก็ดี มนุษยสามารถบังคับควบคุม

ธรรมชาติได ก็ดี เปนเพียงสํานวนภาษา แตตามเปนจริงแลว มนุษยเปน

เพียงสวนหนึ่งในธรรมชาติ  
ท่ีพูดกันวามนุษยควบคุมบังคับธรรมชาติได ก็เปนเพียงการที่

มนุษยรวมเปนเหตุปจจัยอยางหนึ่งและผลักดันปจจัยอื่นๆ ในธรรมชาติให

ตอเน่ืองสืบทอดกันไป จนบังเกิดผลอยางนั้นๆ ข้ึน เปนแตในกรณีของ

มนุษยนี้ มีปจจัยฝายจิต อันประกอบดวยเจตนา เขารวมในกระบวนการ

ดวย จึงมีการกระทําและผลการกระทําอยางท่ีเรียกวาสรางสรรคขึ้น ซึ่งก็

เปนเรื่องของเหตุปจจัยลวนๆ ท้ังส้ิน 
มนุษยไมสามารถสราง ในความหมายท่ีวาใหมีใหเปนข้ึนลอยๆ 

โดยปราศจากการเปนเหตุปจจัยกันตามวิถีทางของมัน ท่ีวามนุษยบังคับ

ควบคุมธรรมชาติได ก็คือการที่มนุษยรู เหตุปจจัยตางๆ ท่ีจะเปน

กระบวนการใหเกิดผลท่ีตองการแลว จึงเขารวมเปนปจจัยผลักดันปจจัย

ตางๆ เหลานั้น ใหตอเน่ืองสืบทอดกันจนเกิดผลที่ตองการ ขั้นตอนในเรื่อง
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นี้มี ๒ อยาง อยางท่ี ๑ คือรู จากนั้นจึงมีอยางหรือข้ันท่ี ๒ คือ เปนปจจัย

ใหแกปจจัยอื่นๆ ตอๆ กันไป  
ใน ๒ อยางนี้ อยางท่ีสําคัญและจําเปนกอนคือ ตองรู ซึ่งหมายถึง

ปญญา เม่ือรูหรือมีปญญาแลว ก็เขารวมในกระบวนการแหงเหตุปจจัย 

อยางท่ีเรียกวาจัดการใหเปนไปตามประสงคได  
การเกี่ยวของจัดการกับส่ิงท้ังหลายดวยความรูหรือปญญาเทาน้ัน 

จึงจะชื่อวาเปนการถือเอาประโยชนจากธรรมชาติได หรือจะเรียกตาม

สํานวนภาษาก็วา สามารถบังคับควบคุมธรรมชาติได และเรื่องนี้มีหลักการ

อยางเดียวกันทั้งในกระบวนการฝายรูปธรรมและนามธรรม หรือท้ังฝาย

จิตและฝายวัตถุ ฉะน้ัน ท่ีกลาวไวขางตนวา การถือเอาประโยชนจาก

ธรรมชาติได เปนอยางเดียวกับการอยูอยางประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ 

จึงเปนเรื่องของขอเท็จจริงของการเปนเหตุเปนปจจัยแกกันตามกฎธรรมดา

นี่เอง จะพูดเปนสํานวนภาษาวาสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติฝาย

นามธรรมได ควบคุมจิตใจของตนได ควบคุมตนเองได ก็ถูกตองท้ังส้ิน 
ดวยเหตุดังกลาวมานี้ การมีชีวิตอยูดวยปญญา จึงเปนส่ิงสําคัญ

ยิ่ง ท้ังในฝายรูปธรรมและนามธรรม ท่ีจะชวยใหมนุษยถือเอาประโยชนได

ท้ังจากกระบวนการฝายจิตและกระบวนการฝายวัตถุ 
ชีวิตแหงปญญา จึงมองลักษณะได ๒ ดาน คือ ดานภายใน มี

ลักษณะสงบเยือกเย็น ปลอดโปรง ผองใส ดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ 

เม่ือเสวยสุข ก็ไมหลงระเริงหรือสยบมัวเมา และไมเหลิงละเลิงลืมตัว 
เมื่อขาด พลาด หรือพรากจากเหยื่อลอส่ิงปรนปรือตางๆ ก็มั่นคง ปลอด

โปรงอยูได ไมหว่ันไหว ไมหดหู ซึมเศรา ส้ินหวัง หมดอาลัยตายอยาก ไม

ปลอยตัวฝากสุขทุกขของตนไวในกํามือของอามิสภายนอกท่ีจะตัดสินให
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เปนไป ดานภายนอก มีลักษณะคลองตัว วองไว พรอมอยูเสมอท่ีจะเขา

เกี่ยวของและจัดการกับส่ิงท้ังหลายตามที่มันควรจะเปน โดยเหตุผล

บริสุทธ์ิ ไมมีเงื่อนปม หรือความยึดติดภายใน ท่ีจะมาเปนนิวรณเขา

ขัดขวาง กั้นบัง ถวง ทําใหเขว ลําเอียง หรือทําใหพรามัว 

มีพุทธพจนบางตอนที่แสดงใหเห็นลักษณะบางอยาง ท่ีแตกตาง

กันระหวางชีวิตแหงความยึดม่ันถือมั่น กับชีวิตแหงปญญา เชน  

“ภิกษุทั ้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู ้ ย่อมเสวยสุข
เวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนา (เฉยๆ 
ไม่ทุกข์ไม่สุข) บ้าง  

“อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้าง 
ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนาบ้าง  

“ภิกษุทั ้งหลาย ในกรณีนั ้น อะไรเป็นความพิเศษ 
เป็นความแปลก เป็นข้อแตกต่าง ระหว่างอริยสาวกผู้ได้
เรียนรู้ กับปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้?” 

“ภิกษุทั ้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ถูกทุกขเวทนา
กระทบเข้าแล้ว ย่อมเศร้าโศกครํ่าครวญ รํ่าไห้ รําพัน ตี
อกร้องไห้ หลงใหลฟั่นเฟือนไป เขาย่อมเสวยเวทนาทั้ง 
๒ อย่าง คือ เวทนาทางกาย และเวทนาทางใจ 

“เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษด้วยลูกศรดอก
หนึ่ง แล้วยิงซํ้าด้วยลูกศรดอกที่ ๒ อีก เมื่อเป็นเช่นนี้ 
บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้ง ๒ ดอก คือ 
ทั้งทางกาย ทั้งทางใจ ฉันใด ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ก็ฉัน
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นั้น... ย่อมเสวยเวทนาทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้งทางกาย 
และทางใจ 

“อนึ่ง เพราะถูกทุกขเวทนานั้นกระทบ เขาย่อมเกิด
ความขัดใจ  เมื ่อเขามีความขัดใจ  เพราะทุกขเวทนา  
ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาก็ย่อมนอนเนื ่อง เขาถูก
ทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว ก็หันเข้าระเริงกับกามสุข35 
เพราะอะไร? เพราะปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ย่อมไม่รู้ทางออก
จากทุกขเวทนา นอกไปจากกามสุข และเมื่อเขาระเริงอยู่
กับกามสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นย่อมนอนเนื่อง 
เขาย่อมไม่รู ้เท่าทันความเกิดขึ้น ความสูญสลาย ข้อดี
ข้อเสีย และทางออกของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็น  
เม่ือเขาไม่รู้...ตามที่มันเป็น  อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุข
เวทนา (=อุเบกขาเวทนา) ย่อมนอนเน่ือง  

“ถ้าได้เสวยสุขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว ถ้า
เสวยทุกขเวทนา  เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว  ถ้าเสวย 
อทุกขมสุขเวทนา เขาก็เสวยอย่างถูกมัดตัว  

“ภิกษุทั้งหลาย นี้แล เรียกว่าปุถุชน ผู้มิได้เรียนรู้ ผู้
ประกอบ36 ด้วยชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส และอุปายาส เราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยทุกข์” 

                                                 
35  กามสุข = สุขในการสนองความตองการทางประสาททั้ง ๕; ตัวอยางในทางจริยธรรม

ขั้นตน เชน หันเขาหาการพนัน การดื่มสุรา และส่ิงเริงรมยตางๆ 
36  สฺุตฺต = ผูกมัด พัวพัน ประกอบ (ประกอบดวยกิเลส – สํ.อ.๓/๑๕๐) 
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“ภิกษุท ั ้งหลาย ฝ่ายอร ิยสาวกผู ้ ได ้ เร ียนร ู ้ ถ ูก
ทุกขเวทนากระทบเข้าแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ครํ่าครวญ 
ไม่รํ ่าไร ไม่รําพัน ไม่ตีอกร้องไห้ ไม่หลงใหลฟั่นเฟือน 
เธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่เสวยเวทนา
ทางใจ 

“เปรียบเหมือนนายขมังธนู ยิงบุรุษด้วยลูกศร แล้ว
ยิงซํ้าด้วยลูกศรดอกท่ี ๒ ผิดไป เมื่อเป็นเช่นนี้ บุรุษนั้น
ย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียว ฉันใด อริยสาวก
ผู้ได้เรียนรู้ ก็ฉันนั้น... ย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่าง
เดียว ไม่ได้เสวยเวทนาทางใจ 

“อนึ่ง เธอย่อมไม่มีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานั้น 
เม่ือไม่มีความขัดใจเพราะทุกขเวทนานั้น ปฏิฆานุสัยเพราะ
ทุกขเวทนานั้น ย่อมไม่นอนเนื่อง เธอถูกทุกขเวทนา
กระทบ ก็ไม่หันเข้าระเริงกับกามสุข เพราะอะไร? เพราะ
อริยสาวกผู ้เรียนรู ้แล้ว ย่อมรู้ทางออกจากทุกขเวทนา 
นอกจากกามสุขไปอีก เมื่อเธอไม่ระเริงกับกามสุข ราคา-
นุสัยเพราะสุขเวทนานั้นก็ไม่นอนเนื่อง เธอย่อมรู้เท่าทัน
ความเก ิดข ึ ้น ความส ูญสลาย ข้อด ี ข ้อเส ีย และ
ทางออกของเวทนาเหล่านั้นตามที่มันเป็น  เมื่อเธอรู้...
ตามที่มันเป็น  อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ก็ไม่
นอนเน่ือง  



ปฏิจจสมุปบาท   ๓๗ 
 

  

“ถ้าเสวยสุขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว ถ้า
เสวยทุกขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว  ถ้าเสวย 
อทุกขมสุขเวทนา เธอก็เสวยอย่างไม่ถูกมัดตัว ภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกว่า อริยสาวก ผู้ได้เรียนรู้ ผู้ปราศจาก
ชาต ิ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปร ิ เทวะ  ท ุกข์  
โทมนัส และอุปายาส เราเรียกว่า ผู้ปราศจากทุกข์”  

“ภิกษุท้ังหลาย น้ีแลเป็นความพิเศษ เป็นความแปลก 
เป็นข้อแตกต่าง ระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ กับปุถุชนผู้
มิได้เรียนรู้”37 

ท่ีกลาวมาน้ี เปนเพียงใหรูวาอะไรเปนอะไร อะไรควรกําจัดแกไข 

เมื่อกําจัดแกไขแลวจะไดอะไร อะไรควรทําใหเกิดขึ้น เมื่อเกิดข้ึนแลวจะได

อะไร  

สวนท่ีวา ในการกําจัดแกไขและทําใหเกิดข้ึนนั้น จะตองทํา

อะไรบาง เปนเรื่องของจริยธรรม ท่ีจะกลาวตอไปขางหนา 
  

                                                 
37  สํ.สฬ.๑๘/๓๖๙-๓๗๒/๒๕๗-๒๖๐ 



๓๘  พุทธธรรม 
 
๕. คําอธิบายตามแบบ 

คําอธิบายแบบนี้ มีความละเอียดลึกซึ้ง และกวางขวางพิสดาร

มาก เปนเรื่องทางวิชาการโดยเฉพาะ ผูศึกษาตองอาศัยพื้นความรูทางพุทธ
ธรรมและศัพทวิชาการภาษาบาลีมาก และมีคัมภีรท่ีแสดงไวเปนเรื่อง

จําเพาะท่ีจะศึกษาไดโดยตรงอยูแลว
38
 จึงควรแสดงในที่น้ีเพียงโดยสรุป 

พอเปนหลักเทาน้ัน 

ก. หัวขอและโครงรูป 

หัวขอท้ังหมด ไดแสดงไวในตอนวาดวยตัวบทแลว จึงแสดงใน

ท่ีน้ีแบบรวบรัด เขาใจงายๆ ดังน้ี 

 อวิชชา→สังขาร→วิญญาณ→นามรูป→สฬายตนะ→ผัสสะ→เวทนา→ตัณหา→ 
 1   2  3 4    5 6     7 8     

อุปาทาน→ภพ→ชาติ → ชรามรณะ+โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส = ทุกขสมุทัย 
 9 10   11   12 

สวนฝายดับ หรือทุกขนิโรธ ก็ดําเนินไปตามหัวขอเชนเดียวกันน้ี 
  

                                                 
38  ดู ปจจยาการวิภังค อภิ.วิ.๓๕/๒๕๕-๔๓๐/๑๘๑-๒๕๗; วิสุทฺธิ.๓/๑๐๗-๒๐๖; 

วิภงฺค.อ.๑๖๘-๒๗๘; สงฺคห.๔๕-๔๙ 



ปฏิ

 

 

วัฏฏ

ควร

ฏิจจสมุปบาท 

อนึ่ง โด

ฏะ หรือวงจ
รเขียนเสียใหม

 

 

ดยที่กระบวน

ร ไมมีจุดเริ่ม

ม เพื่อไมใหเกิ

นธรรมของปฏิ

มตน ไมมีจุดจ

กดิความเขาใจ

 

ฏิจจสมุปบาท

จบ ไมมีเบ้ืองต

ผิดในแงนี้ ดัง

 

 

ท หมุนเวียน

ตนเบ้ืองปลาย

งนี ้

 ๓๙ 

 

เปน

ย จึง



๔๐  พุทธธรรม 
 

ข. คําจํากัดความองคประกอบ หรือหัวขอ ตามลําดับ
39 

กอนแสดงคําจํากัดความและความหมายตามแบบ จะใหคําแปลและ

ความหมายงายๆ ตามรูปศัพท เปนพ้ืนฐานความเขาใจไวชั้นหน่ึงกอน ดังน้ี 
๑. อวิชชา  ความไมรูแจง คือ ไมรูความจริง หรือไมรูตามเปนจริง  

๒. สังขาร  ความคิดปรุงแตง เจตจํานงและทุกสิ่งท่ีจิตไดสะสมไว 

๓. วิญญาณ ความรูตอสิ่งท่ีถูกรับรู คือ การเห็น-ไดยิน-ฯลฯ-รูเรื่อง

ในใจ 

๔. นามรูป นามธรรมและรูปธรรม ชีวิตท้ังกายและใจ 

๕. สฬายตนะ อายตนะ คือ ชองทางรับรู ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ 

๖. ผัสสะ การรับรู การประจวบกันของอายตนะ+อารมณ(สิ่งท่ีถูก

รับรู)+วิญญาณ 

๗. เวทนา  ความเสวยอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ 

๘. ตัณหา  ความทะยานอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากไมเปน 

๙. อุปาทาน ความยึดติดถือม่ัน การยึดถือคางใจ การยึดถือเขากับตัว 

๑๐. ภพ ภาวะชีวิตท่ีเปนอยู สภาพชีวิต ผลรวมกรรมท้ังหมดของบุคคล 

๑๑. ชาติ ความเกิด ความปรากฏแหงขันธท้ังหลายท่ียึดถือเอาเปนตัวตน 

๑๒. ชรามรณะ ความแก-ความตาย คือ ความเสื่อมอินทรีย-ความ

สลายแหงขันธ  

                                                 
39  คําจํากัดความเหลานี้ ดู สํ.นิ.๑๖/๖-๑๘/๓-๕; อภิ.วิ.๓๕/๒๕๖-๒๗๒/๑๘๑-๑๘๕; เปน

ตน สวนคําอธิบายขยายความใหดู วิสุทฺธิ. และ วิภงฺค.อ. ตามท่ีอางขางตน 



ปฏิจจสมุปบาท   ๔๑ 
 

  

ต่อไปนี้ คือ คําจํากัดความองค์ประกอบ หรือหัวข้อทั้ง ๑๒ 
ตามแบบ  

๑. อวิชชา =  ความไมรูทุกข–สมุทัย–นิโรธ–มรรค (อริยสัจ ๔)  
และ (ตามแบบอภิธรรม) ความไมรูหนกอน–หนหนา–
ท้ังหนกอนหนหนา

40  – ปฏิจจสมุปบาท 

๒. สังขาร =  กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร41
 และ     

    (ตามนัยอภิธรรม) ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร 

อาเนญชาภิสังขาร
42 

๓. วิญญาณ = จักขุ∼   โสต∼   ฆาน∼   ชิวหา∼   กาย∼   

มโนวิญญาณ  (วิญญาณ ๖)
43 

                                                 
40  ปุพพันตะ – อปรันตะ – ปุพพันตาปรันตะ (= อดีต – อนาคต – ทั้งอดีตอนาคต) ดู 

อภิ.สํ.๓๔/๗๑๒/๒๘๓ 
41  กายสังขาร = กายสัญเจตนา (ความจงใจทางกาย) = เจตนา ๒๐ ทางกายทวาร (กามาวจร

กุศล ๘ อกุศล ๑๒) วจีสังขาร = วจีสัญเจตนา (ความจงใจทางวาจา) = เจตนา ๒๐ ทางวจี-
ทวาร (กามาวจรกุศล ๘ อกุศล ๑๒) จิตตสังขาร = มโนสัญเจตนา (ความจงใจในใจ) = 

เจตนา ๒๙ ในมโนทวาร ที่ยังมิไดแสดงออกเปนกายวิญญัติหรือวจีวิญญัติ 

42  ปุญญาภิสังขาร (ความดีที่ปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายกามาวจรและฝายรูปาวจร 

๑๓ (กามาวจรกุศล ๘ รูปาวจรกุศล ๕) 
 อปุญญาภิสังขาร (ความชั่วที่ปรุงแตงชีวิต) = อกุศลเจตนาฝายกามาวจรท้ัง ๑๒ 
 อาเนญชาภิสังขาร (ภาวะมั่นคงที่ปรุงแตงชีวิต) = กุศลเจตนาฝายอรูปาวจรท้ัง ๔ 

43  กระจายออก  = โลกิยวิญญาณ ๓๒ (วิญญาณ ๕ ฝายกุศลวิบาก และอกุศลวิบาก = 

๑๐ + มโนวิญญาณ ๒๒) เปนไปในปวัตติกาล (ระหวางปฏิสนธิ ถึงจุติ) หรือ     
  = วิญญาณ ๑๓ (วิญญาณ ๕ ท้ังสองฝาย + มโนธาตุ ๒ มโนวิญญาณ

ธาตุอเหตุกะโสมนัสสสหรคต ๑) เปนไปในปวัตติกาล (ระหวางปฏิสนธิ ถึงจุติ) 
  กับ วิญญาณ ๑๙ ที่เหลือ เปนไปทั้งในปวัตติกาลและปฏิสนธิกาล 



๔๒  พุทธธรรม 
 

๔. นามรูป =นาม (เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ) 

หรือตามแบบอภิธรรม (เวทนาขันธ สัญญาขันธ 

สังขารขันธ)    

    + รูป (มหาภูต ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูต ๔)
44 

๕. สฬายตนะ = จักขุ – ตา โสตะ – หู  ฆานะ – จมูก  ชิวหา – ล้ิน   

กาย –  กาย   มโน - ใจ 

๖. ผัสสะ = จักขุสัมผัส   โสต∼   ฆานะ∼   ชิวหา∼   กาย∼   

มโนสัมผัส (สัมผัส ๖)
45 

๗. เวทนา = เวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส จากโสต∼ ฆาน∼ ชิวหา∼  

กาย∼  และมโนสัมผัส (เวทนา ๖)
46 

๘. ตัณหา =  รูปตัณหา (ตัณหาในรูป) สัททตัณหา (ในเสียง) คันธตัณหา 

(ในกล่ิน) รสตัณหา (ในรส) โผฏฐัพพตัณหา (ในสัมผัสทาง

กาย) ธัมมตัณหา (ในธรรมารมณ) (ตัณหา ๖)
47 

                                                 
44  บันทึกพิเศษทายบท ที่ ๑ วาดวยขันธ ๕ 
45  ผัสสะ = การกระทบระหวางอายตนะภายใน ภายนอก และวิญญาณทางอายตนะนั้นๆ 

46  เวทนา แบงโดยลักษณะเปน ๓ [สุข ทุกข อทุกขมสุข] หรือ ๕ [สุข (ทางกาย) ทุกข (ทางกาย) 
โสมนัส (ทางใจ) โทมนัส (ทางใจ) อุเบกขา] 

47  ตัณหา แบงโดยอาการเปน ๓ คือ กามตัณหา (อยากในสิ่งเสพทางประสาทท้ัง ๕) 

ภวตัณหา (อยากใหคงอยูนิรันดร) วิภวตัณหา (อยากใหดับสูญ); หรือกามตัณหา 

(อยากดวยความยินดีในกาม) ภวตัณหา (อยากอยางมีสัสสตทิฏฐิ) วิภวตัณหา (อยาก
อยางมอุีจเฉททิฏฐิ); ตัณหา ๓ น้ี x ตัณหา ๖ ขางบน = ๑๘ x ภายในภายนอก = ๓๖ 

x กาล ๓ = ๑๐๘ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๙/๒๙๐) 



ปฏิจจสมุปบาท   ๔๓ 
 

  

๙. อุปาทาน=กามุปาทาน (ความยึดมั่นในกาม คือ รูป รส กล่ิน 

เสียง สัมผัส ตางๆ) 

    ทิฏฐุปาทาน (ความยึดม่ันในทิฏฐิ คือ ความเห็น ขอ

ยึดถือ ลัทธิ ทฤษฎี ตางๆ) 

    สีลัพพตุปาทาน (ความยึดม่ันในศีลและพรต วาจะ

ทําใหคนบริสุทธ์ิได) 

    อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในอัตตา สรางตัวตนขึ้น

ยึดถือไวดวยความหลงผิด) 

๑๐. ภพ  =  กามภพ รูปภพ อรูปภพ อีกนัยหน่ึง 
      =  กรรมภพ (ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร อาเนญชาภิสังขาร)  
     กับ อุปปัตติภพ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ, สัญญาภพ    

อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ, เอกโวการภพ จตุโวการ-
ภพ ปญจโวการภพ) 

๑๑. ชาติ  =  ความปรากฏแหงขันธท้ังหลาย การไดมาซึ่งอายตนะ

ตางๆ  
หรือ ความเกิด ความปรากฏขึ้นของธรรมตางๆ 

เหลาน้ันๆ
48 

๑๒. ชรามรณะ = ชรา (ความเสื่อมอายุ ความหงอมอินทรีย) กับ 
   มรณะ (ความสลายแหงขันธ ความขาดชีวิตินทรีย) 

หรือ ความเส่ือม และความสลายแหงธรรมตางๆ 

เหลาน้ันๆ
๑   

                                                 
48  ความหมายนัยหลัง ใชอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่เปนไปในขณะจิตเดียว ตามหลักใน อภิ.วิ.

๓๕/๓๐๒-๓/๑๙๔; ๓๓๘/๒๑๓;๔๒๘/๒๕๖ 



๔๔  พุทธธรรม 
 

ค.  ตัวอยางคําอธิบายแบบชวงกวางที่สุด 

เพื่อใหคําอธิบายส้ันและงาย เห็นวาควรใชวิธียกตัวอยาง ดังน้ี 

(อาสวะ →) อวิชชา เขาใจวาการเกิดในสวรรคเปนยอดแหง

ความสุข เขาใจวาฆาคนนั้นคนนี้เสียไดเปนความสุข เขาใจวาฆาตัวตายเสีย

ไดจะเปนสุข เขาใจวาเขาถึงความเปนพรหมแลวจะไมเกิดไมตาย เขาใจวา

ทําพิธีบวงสรวงเซนสังเวยแลวจะไปสวรรคได เขาใจวาจะไปนิพพานได

ดวยการบําเพ็ญตบะ เขาใจวาตัวตนอันนี้น่ันแหละจะไดไปเกิดเปนนั่นเปน

นี่ดวยการกระทําอยางน้ี เขาใจวาตายแลวสูญ ฯลฯ จึง 

→ สังขาร  นึกคิด ต้ังเจตจํานงไปตามแนวทางหรือโดย

สอดคลองกับความเขาใจน้ันๆ คิดปรุงแตงวิธีการและลงมือกระทําการ 

(กรรม) ตางๆ ดวยเจตนาเชนน้ัน เปนกรรมดี (บุญ) บาง เปนกรรมช่ัว 

(อบุญ หรือบาป) บาง เปนอาเนญชาบาง จึง 

→ วิญญาณ  เกิดความตระหนักรูและรับรูอารมณตางๆ 

เฉพาะท่ีเปนไปตามหรือเขากันไดกับเจตนาอยางน้ันเปนสําคัญ พูดเพื่อ

เขาใจกันงายๆ ก็วา จิตหรือวิญญาณถูกปรุงแตงใหมีคุณสมบัติเฉพาะ

ขึ้นมาอยางใดอยางหน่ึง หรือแบบใดแบบหนึ่ง เมื่อตาย พลังแหงสังขารคือ

กรรมท่ีปรุงแตงไวจึงทําใหปฏิสนธิวิญญาณท่ีมีคุณสมบัติเหมาะกับตัวมัน 

ปฏิสนธิขึ้นในภพ และระดับชีวิตท่ีเหมาะกัน คือถือกําเนิดข้ึนจากน้ัน 

→ นามรูป  กระบวนการแหงการเกิดก็ดําเนินการ กอรูปเปน

ชีวิตท่ีพรอมจะปรุงแตงกระทํากรรมตางๆ ตอไปอีก จึงเกิดมีรูปขันธ 

เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ข้ึนโดยครบถวน ประกอบดวย

คุณสมบัติและขอบกพรองตางๆ ตามพลังปรุงแตงของสังขาร คือ กรรมท่ี

ทํามา และภายในขอบเขตแหงวิสัยของภพที่ไปเกิดน้ัน สุดแตจะไปเกิด

เปนมนุษย ดิรัจฉาน เทวดา เปนตน 
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→  สฬายตนะ  แตชีวิตท่ีจะสนองความตองการของตัวตน และ

พรอมท่ีจะกระทําการตางๆ โตตอบตอโลกภายนอก จะตองมีทางติดตอกับ

โลกภายนอก สําหรับใหกระบวนการรับรูดําเนินงานได ดังนั้น อาศัยนาม

รูปเปนเครื่องสนับสนุน กระบวนการแหงชีวิตจึงดําเนินตอไปตามพลังแหง

กรรม ถึงข้ันเกิดอายตนะทั้ง ๖ คือ ประสาท ตา หู จมูก ล้ิน กาย และ

เครื่องรับรูอารมณภายใน คือ ใจ จากน้ัน 

→  ผัสสะ กระบวนการแหงการรับรูก็ดําเนินงานได โดยการเขา
กระทบหรือประจวบกันระหวางองคประกอบ ๓ ฝาย คือ อายตนะภายใน 

(ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ) กับอารมณ หรืออายตนะภายนอก (รูป 

เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ) และวิญญาณ (จักขุวิญญาณ 

โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโน

วิญญาณ) เม่ือการรับรูเกิดขึ้นครั้งใด  

→ เวทนา  ความรูสึกท่ีเรียกวา การเสวยอารมณ ก็จะตอง
เกิดขึ้นในรูปใดรูปหนึ่ง คือ สุขสบาย (สุข-เวทนา) ไมสบาย เจ็บปวด เปน

ทุกข (ทุกขเวทนา) หรือไมก็เฉยๆ (อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา) 

และโดยวิสัยแหงปุถุชน กระบวนการยอมไมหยุดอยูเพียงน้ี จึง 

→  ตัณหา  ถาสุขสบาย ก็ชอบใจ ติดใจ อยากได หรืออยากได

ใหมากยิ่งๆ ข้ึนไปอีก เกิดการทะยานอยากและแสหาตางๆ ถาเปนทุกข ไม

สบาย ก็ขัดใจ ขัดเคือง อยากใหสูญส้ิน ใหหมดไป หรือใหพนๆ ไปเสีย 

ดวยการทําลายหรือหนีไปใหพนก็ตาม เกิดความกระวนกระวายด้ินรน

อยากใหพนจากอารมณท่ีเปนทุกข ขัดใจ หันไปหาไปเอาส่ิงอื่นอารมณอื่นที่

จะใหความสุขได หรือไมก็รูสึกเฉยๆ คืออุเบกขา ซึ่งเปนความรูสึกอยาง

ละเอียด จัดเขาในฝายสุข เพราะไมขัดใจ เปนความสบายอยางออนๆ รูสึก

เรื่อยๆ เพลินๆ จากนั้น 
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→  อุปาทาน  ความอยากเมื่อรุนแรงขึ้น ก็กลายเปนยึด คือยึด

มั่นถือมั่นติดสยบหมกมุนในส่ิงนั้น หรือ เม่ือยังไมได ก็อยากดวยตัณหา 

เมื่อไดหรือถึงแลว ก็ยึดฉวยไวดวยอุปาทาน และเมื่อยึดม่ัน ก็มิใชยึดแต

อารมณท่ีอยากได (กามุปาทาน) เทาน้ัน แตยังพวงเอาความยึดม่ันใน

ความเห็น ทฤษฎี ทิฏฐิตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง (ทิฏุปาทาน) ความยึดมั่นใน

แบบแผนความประพฤติและขอปฏิบัติท่ีจะใหไดส่ิงท่ีปรารถนา (สีลัพพตุ-
ปาทาน) และความยึดมั่นถือม่ันในตัวตน (อัตตวาทุปาทาน) พัวพันเกี่ยว

เนื่องกันไป ดวยความยึดม่ันถือม่ันน้ี จึงกอใหเกิด 

→ ภพ  เจตนา เจตจํานงท่ีจะกระทําการ เพื่อใหไดมาและให

เปนไปตามความยึดมั่นถือม่ันนั้น และนําใหเกิดกระบวนพฤติกรรม 

(กรรมภพ) ท้ังหมดข้ึนอีก เปนกรรมดี กรรมชั่ว หรืออาเนญชา สอดคลอง

กับตัณหาอุปาทานน้ันๆ เชน อยากไปสวรรค และมีความเช่ือท่ียึดไววาจะ

ไปสวรรคไดดวยการกระทําเชนน้ี ก็กระทํากรรมอยางน้ันๆ ตามที่ตองการ 

พรอมกับการกระทํานั้น ก็เปนการเตรียมภาวะแหงชีวิต คือขันธ ๕ ท่ีจะ

ปรากฏในภพท่ีสมควรกับกรรมนั้นไวพรอมดวย (อุปปตติภพ)  

เม่ือกระบวนการกอกรรมดําเนินไปเชนนี้แลว ครั้นชีวิตชวงหนึ่ง

ส้ินสุดลง พลังแหงกรรมท่ีสรางสมไว (กรรมภพ) ก็ผลักดันใหเกิดการสืบ

ตอข้ันตอนตอไปในวงจรอีก คือ  

→ ชาติ  เริ่มแตปฏิสนธิวิญญาณท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับ

พลังแหงกรรมน้ัน  ปฏิสนธิขึ้นในภพที่สมควรกับกรรม  บังเกิดขันธ  ๕  
ขึ้นพรอม เริ่มกระบวนการแหงชีวิตใหดําเนินตอไป คือ เกิด นามรูป 

สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนา ข้ึนหมุนเวียนวงจรอีก และเม่ือการเกิดมีข้ึน

แลว ยอมเปนการแนนอนท่ีจะตองมี 
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→  ชรามรณะ  ความเส่ือมโทรม และแตกดับแหงกระบวนการ

ของชีวิตน้ัน สําหรับปุถุชน ชรามรณะน้ี ยอมคุกคามบีบค้ัน ท้ังโดยชัดแจง 

และแฝงซอน (อยูในจิตสวนลึก) ตลอดเวลา ดังน้ัน ในวงจรชีวิตของ

ปุถุชน ชรามรณะจึงพวงมาพรอมดวย 

..... โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ซึ่งเรียกรวมวาความ

ทุกขน่ันเอง คําสรุปของปฏิจจสมุปบาทจึงมีวา “กองทุกขท้ังปวง จึงเกิดมี
ดวยอาการอยางน้ี” 

อยางไรก็ดี ในฐานะท่ีเปนวัฏฏะ หรือวงจร ความส้ินสุดจึงไมมี ณ 

ท่ีน้ี แทจริง องคประกอบชวงน้ี กลับเปนขั้นตอนท่ีสําคัญอยางย่ิงอีกตอน

หนึ่งท่ีจะทําใหวงจรหมุนเวียนตอไป กลาวคือ โสกะ (ความแหงใจ) 

ปริเทวะ (ความร่ําไร) ทุกข โทมนัส (ความเสียใจ) อุปายาส (ความผิดหวัง

คับแคนใจ) เปนอาการสําแดงออกของการมีกิเลสท่ีเปนเช้ือหมักดองอยูใน

จิตสันดาน ท่ีเรียกวา อาสวะ  
อาสวะ น้ัน ไดแกความใฝใจในส่ิงสนองความอยากทางประสาทท้ัง 

๕ และทางใจ (กามาสวะ) ความเห็นความยึดถือตางๆ เชน ยึดถือวา รูป

เปนเรา รูปเปนของเรา เปนตน (ทิฏฐาสวะ) ความชื่นชอบอยูในใจวาภาวะ

แหงชีวิตอยางนั้นอยางน้ีเปนส่ิงดีเลิศ ประเสริฐ มีความสุข หวังใจใฝฝนที่

จะไดอยูครองภาวะชีวิตน้ันเสวยสุขใหนานแสนนาน หรือตลอดไป (ภวา-
สวะ) และความไมรูส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน (อวิชชาสวะ)  

ชรามรณะเปนเคร่ืองหมายแหงความเส่ือมส้ินสลาย ซึ่งขัดกับอา

สวะเหลานี้ เชน ในดานกามาสวะ ชรามรณะทําใหปุถุชนเกิดความรูสึกวา  

ตนกําลังพลัดพราก  หรือหมดหวังจากส่ิงท่ีช่ืนชอบ ท่ีปรารถนา  ในดาน

ทิฏฐาสวะ เม่ือยึดถืออยูวารางกายเปนตัวเราเปนของเรา พอรางกาย
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แปรปรวนไป ก็ผิดหวังแหงใจ ในดานภวาสวะ ทําใหรูสึกตัววา จะขาด 

พลาด พราก ผิดหวัง หรือหมดโอกาสที่จะครองภาวะแหงชีวิตท่ีตัวชื่นชอบ

อยางนั้นๆ ในดานอวิชชาสวะ ก็คือขาดความรูความเขาใจมูลฐานต้ังตนแต

วาชีวิตคืออะไร ความแกชราคืออะไร ควรปฏิบัติอยางไร ตอความแกชรา 

เปนตน เม่ือขาดความรูความคิดในทางท่ีถูกตอง พอนึกถึงหรือเขา

เกี่ยวของกับชรามรณะก็บังเกิดความรูสึกและแสดงอาการในทางหลงงม

งาย ขลาดกลัว และเกิดความซึมเซาหดหูตางๆ  
ดังนั้น อาสวะ จึงเปนเชื้อ เปนปจจัยท่ีจะให โสกะ ปริเทวะ ทุกข 

โทมนัส อุปายาส เกิดข้ึนไดทันทีท่ีชรามรณะเขามาเกี่ยวของ 
อน่ึง โสกะ เปนตนเหลานี้ แสดงถึงอาการมืดมัวของจิตใจ เวลา

ใดความทุกขเหลานี้เกิดข้ึน จิตใจจะพรามัว รอนรน อับปญญา เม่ือเกิด

อาการเหลานี้ ก็เทากับพวงอวิชชาเกิดข้ึนมาดวย   

อยางท่ีกลาวในวิสุทธิมัคควา “โสกะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส 
ไม่แยกไปจากอวิชชา และธรรมดาปริเทวะ ก็ย่อมมีแก่คนหลง เหตุนั้น 
เม่ือโสกะ เป็นต้น สําเร็จแล้ว อวิชชาก็ย่อมเป็นอันสําเร็จแล้ว”49.1

 วา “ใน
เรื่องอวิชชา พึงทราบว่า ย่อมเป็นอันสําเร็จมาแล้วแต่ธรรมมีโสกะ เป็น
ต้น”319.2

 และวา “อวิชชาย่อมยังเป็นไปตลอดเวลาที ่โสกะ เป็นต้น 
เหล่านั้น ยังเป็นไปอยู่” 319.3

  
โดยนัยนี้ ทานจึงกลาววา “เพราะอาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด”50

 และ

สรุปไดวา  ชรามรณะของปุถุชน  ซึ่งพวงดวยโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส  
อุปายาส ยอมเปนปจจัยใหเกิดอวิชชา หมุนวงจรตอไปอีก สัมพันธกันไม

ขาดสาย 

                                                 
49.1 วิสุทฺธิ.๓/๑๙๒  319.2  

วิสุทฺธิ.๓/๑๙๓;  319.3 
วิสุทฺธิ.๓/๑๒๔ 

50  ม.มู.๑๒/๑๒๘/๑๐๐ 
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จากคําอธิบายตามแบบน้ี มีขอสังเกตและส่ิงท่ีควรทําความเขาใจ

เปนพิเศษ ดังน้ี 

๑. วงจรแหงปฏิจจสมุปบาทตามคําอธิบายแบบนี้ นิยมเรียกวา 
“ภวจักร” ซึ่งแปลวาวงลอแหงภพ หรือ “สังสารจักร” ซึ่งแปลวา วงลอแหง
สังสารวัฏ และจะเห็นไดวา คําอธิบายคาบเกี่ยวไปถึง ๓ ชวงชีวิต คือ 

อวิชชากับสังขาร ชวงหนึ่ง วิญญาณ ถึง ภพ ชวงหนึ่ง และชาติ กับ ชรา-
มรณะ (พวงดวย โสกะ เปนตน) อีกชวงหน่ึง ถากําหนดเอาชวงกลาง คือ 

วิญญาณ ถึง ภพ เปนชีวิตปจจุบัน ชวงชีวิตท้ัง ๓ ซึ่งประกอบดวยองค 

(หัวขอ) ๑๒ จึงแบงเปน ๓ กาล ดังนี้ 
๑) อดีต =  อวิชชา สังขาร 
๒) ปจจุบัน =  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ 

เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ 

๓) อนาคต =  ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 

๒. เมื่อแยกออกเปน ๓ ชวงเชนน้ี ยอมถือเอาชวงกลาง คือ ชีวิต

ปจจุบัน หรือชาตินี้ เปนหลัก เม่ือถือเอาชวงกลางเปนหลัก ก็ยอมแสดง

ความสัมพันธในฝายอดีตเฉพาะดานเหตุ คือสืบสาวจากผลที่ปรากฏใน

ปจจุบันวาเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีต (= อดีตเหตุ → ปจจุบันผล) และ

ในฝายอนาคตแสดงเฉพาะดานผล คือชักโยงจากเหตุในปจจุบันออกไปวา
จะใหเกิดผลอะไรในอนาคต (=ปจจุบันเหตุ → อนาคตผล)  

โดยนัยน้ี เฉพาะชวงกลาง คือปจจุบันชวงเดียว จึงมีพรอมทั้งฝายผล 

และเหตุ และแสดงไดเปน ๔ ชวง (เรียกวา สังคหะ หรือ สังเขป ๔) ดังนี ้
๑) อดีตเหตุ = อวิชชา สังขาร 
๒) ปจจุบันผล = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
๓) ปจจุบันเหตุ = ตัณหา อุปาทาน ภพ 
๔) อนาคตผล = ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 
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๓. จากคําอธิบายขององคประกอบแตละขอ จะเห็นความหมายที่
คาบเกี่ยวเช่ือมโยงกันขององคประกอบบางขอ ซึ่งจัดเปนกลุมไดดังนี ้

๑) อวิชชา กับ ตัณหา อุปาทาน 
- จากคําอธิบายของอวิชชา จะเห็นชัดวา มีเรื่องของความอยาก 

(ตัณหา) และความยึดม่ัน (อุปาทาน) โดยเฉพาะความยึดม่ันในเร่ืองตัวตน 

เขาแฝงอยูดวยทุกตัวอยาง เพราะเม่ือไมรูจักชีวิตตามความเปนจริง หลงผิด

วามีตัวตน ก็ยอมมีความอยากเพื่อตัวตน และความยึดถือเพื่อตัวตนตางๆ 

และในคําท่ีวา  “อาสวะเกิด อวิชชาจึงเกิด” น้ัน  กามาสวะ ภวาสวะ และ  
ทิฏฐาสวะ ก็เปนเร่ืองของตัณหาอุปาทานนั่นเอง ดังน้ัน เม่ือพูดถึงอวิชชา จึงมี

ความหมายพวงหรือเช่ือมโยงไปถึงตัณหาและอุปาทานดวยเสมอ 
- ในคําอธิบายตัณหาและอุปาทานก็เชนเดียวกัน จะเห็นไดวา มี

อวิชชาแฝงหรือพวงอยูดวยเสมอ ในแงท่ีวา เพราะหลงผิดวาเปนตัวตน จึง

อยากและยึดถือเพื่อตัวตนนั้น เพราะไมรูส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน จึงเขา

ไปอยากและยึดถือในส่ิงเหลาน้ันวาเปนเรา เปนของเรา หรืออยากไดเพื่อ

เรา เปนเรื่องของความเห็นแกตัวท้ังส้ิน และในเวลาที่อยากและยึดถือ

เชนนั้น ยิ่งอยากและยึดแรงเทาใด ก็ยิ่งมองขามเหตุผล มองไมเห็นส่ิง

ท้ังหลายตามสภาพของมัน และละเลยการปฏิบัติตอมันดวยสติปญญา

ตามเหตุตามผล มากข้ึนเพียงนั้น โดยเหตุนี้ เมื่อพูดถึง ตัณหา อุปาทาน 

จึงเปนอันพวงเอาอวิชชาเขาไวดวย 
โดยนัยน้ี อวิชชา ในอดีตเหตุ กับ ตัณหา อุปาทาน ในปจจุบันเหตุ 

จึงใหความหมายที่ตองการไดเปนอยางเดียวกัน แตการที่ยกอวิชชาขึ้นในฝาย

อดีต และยกตัณหาอุปาทานขึ้นในฝายปจจุบัน ก็เพ่ือแสดงตัวประกอบท่ีเดน

เปนตัวนํา ในกรณีท่ีสัมพันธกับองคประกอบขออื่นๆ ในภวจักร 
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๒) สังขาร กับ ภพ 
-  สังขารกับภพ มีคําอธิบายในวงจรคลายกันมาก สังขารอยู

ในชวงชีวิตฝายอดีต และภพอยูในชวงชีวิตฝายปจจุบัน ตางก็เปนตัวการ

สําคัญ ท่ีปรุงแตงชีวิตใหเกิดในภพตางๆ ความหมายจึงใกลเคียงกันมาก 

ซึ่งความจริงก็เกือบเปนอันเดียวกัน ตางท่ีขอบเขตของการเนน  

สังขารมุงไปที่ตัวเจตนา หรือเจตจํานง ผูปรุงแตงการกระทํา เปน

ตัวนําในการทํากรรม สวนภพมีความหมายกวางกวา โดยแบงเปนกรรม

ภพกับ อุปปตติภพ กรรมภพแมจะมีเจตนาเปนตัวการสําคัญเหมือนสังขาร 

แตใหความรูสึกครอบคลุมมากกวา โดยเพงเอากระบวนพฤติกรรม

ท้ังหมดทีเดียว สวนอุปปตติภพ หมายถึงขันธ ๕  ท่ีเกิดเพราะกรรมภพ

นั้น โดยนัยนี้ สังขาร กับกรรมภพ จึงพูดพวงไปดวยกันได 

๓) วิญญาณ ถึง เวทนา กับ ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ) 

- วิญญาณ ถึง เวทนา เปนตัวชีวิตปจจุบัน ซึ่งเปนผลมาจากเหตุ

ในอดีต การท่ีแสดงไวเปนอยางๆ ตามลําดับอยางน้ี เพราะมุงกระจาย

กระบวนธรรมออกใหเห็นอาการท่ีองคประกอบตางๆ ของชีวิต ซึ่งเปนฝายผล

ในปจจุบัน  เขาสัมพันธกันจนเกิดองคประกอบอื่นๆ  ท่ีเปนฝายเหตุใน

ปจจุบัน อันจะนํามาซึ่งผลในอนาคตตอไปอีก 

- สวน ชาติ ชรามรณะ แสดงไวเปนผลในอนาคต ตองการ

ชี้ใหเห็นเพียงวา เมื่อเหตุปจจุบันยังมีอยู ผลในอนาคตก็จะยังมีตอไป จึง

พูดส้ันใชเพียงคําวา ชาติ และ ชรามรณะ ซึ่งก็หมายถึงการเกิดดับของ

วิญญาณ ถึง เวทนา นั่นเอง แตเปนคําพูดแบบสรุป และตองการเนนในแง

การเกิดข้ึนของทุกข ใหเห็นจุดที่จะเชื่อมโยงกลับเขาสูวงจรอยางเดิมไดอีก
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- ดังน้ัน ตามหลักจึงกลาววา วิญญาณถึงเวทนา กับ ชาติชรา

มรณะ เปนอันเดียวกัน พูดแทนกันไปได 

เมื่อถือตามแนวนี้ เรื่องเหตุผล ๔ ชวง ในขอ ๒. จึงแยก

องคประกอบเปนชวงละ ๕ ไดทุกตอน คือ 

๑) อดีตเหตุ ๕ =  อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 

๒) ปจจุบันผล ๕ =  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 

เวทนา (= ชาติ ชรามรณะ) 

๓) ปจจุบันเหตุ ๕  =  อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 

๔) อนาคตผล ๕ =  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 

เวทนา (= ชาติ ชรามรณะ) 

เม่ือนับหัวขอดังน้ี จะได ๒๐ เรียกกันวา อาการ ๒๐ 

๔. จ าก คํ าอ ธิบ าย ในข อ  ๓ .  จึ ง แยกประ เภทองค  ๑๒ 

ของปฏิจจสมุปบาท ตามหนาท่ีของมันในวงจรเปน ๓ พวก เรียกวา 

วัฏฏะ ๓ หรือ ไตรวัฏฏ (วน ๓) คือ 

๑) อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปน กิเลส คือ ตัวสาเหตุผลักดัน

ใหคิดปรุงแตงกระทําการตางๆ เรียกวา กิเลสวัฏฏ์ 
๒) สังขาร (กรรม)ภพ เปน กรรม คือ กระบวนการกระทํา 

หรือกรรมท้ังหลาย ท่ีปรุงแตงชีวิตใหเปนไปตางๆ 

เรียกวา กรรมวัฏฏ์ 
๓) วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เปน วิบาก 

คือ สภาพชีวิตท่ีเปนผลแหงการปรุงแตงของกรรม และ

กลับเปนปจจัยเสริมสรางกิเลสตอไปไดอีก  เรียกวา        
วิปากวัฏฏ์ 
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วัฏฏะท้ัง ๓ น้ี หมุนเวียนตอเน่ืองเปนปจจัยอุดหนุนแกกัน ทําให

วงจรแหงชีวิตดําเนินไปไมขาดสาย
51
 ซึ่งอาจเขียนเปนภาพไดดังน้ี 
 

 

๕. ในฐานะท่ีกิเลสเปนตัวมูลเหตุของการทํากรรมตางๆ ท่ีจะปรุง

แตงชีวิตใหเปนไป จึงกําหนดใหกิเลสเปนจุดเริ่มตนในวงจร เมื่อกําหนด

เชนนี้ก็จะไดจุดเริ่มตน ๒ แหงในวงจรนี้ เรียกวา มูล ๒ ของ ภวจักร คือ 

๑) อวิชชา เปนจุดเริ่มตนในชวงอดีต ท่ีสงผลมายังปจจุบัน 
ถึงเวทนาเปนท่ีสุด 

๒) ตัณหา เปนจุดเริ่มตนในชวงปจจุบันตอจากเวทนา 

สงผลไปยังอนาคต ถึงชรามรณะเปนที่สุด 
                                                 
51  วัฏฏะ ๓ เปนมติรุนอรรถกถา ท่ีอาจถือไดวา เปนการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบ

เขาใจกันงายๆ จะวาเปนการแสดงสังสารวัฏฏแบบชาวบานก็วาได เชน เมื่อมีกิเลส

อยากได จึงทํากรรมใหไดส่ิงนั้นมาเสพเสวย ไดรับวิบากคือเวทนาที่เปนสุข จึงเกิด

กิเลสอยากไดย่ิงขึ้นไป แลวทํากรรม และไดรับวิบากตอไปอีก; หรือ เมื่ออยากได และ
ทํากรรมใหไดมา แตไมสมใจ ไดวิบากคือเวทนาที่เปนทุกข ทําใหเกิดกิเลส คือโทสะ 
จึงทํากรรม แลวไดรับวิบากไปอีกแบบหนึ่ง ดังน้ี เปนตน 
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เหตุผลท่ีแสดงอวิชชาในชวงแรก และตัณหาในชวงหลังนั้น เห็น

ไดชัดอยูแลวอยางท่ีกลาวในขอ ๓. คือ อวิชชา ตอเน่ืองกับ โสกะ ปริเทวะ 

ฯลฯ สวนตัณหา ตอเนื่องกับเวทนา ดังน้ัน อวิชชา และ ตัณหา จึงเปน

กิเลสตัวเดนตรงกับกรณีน้ันๆ
52 

อน่ึง ในแงของการเกิดในภพใหม คําอธิบายตามแบบก็ไดแสดง

ความแตกตางระหวางกรณีท่ีอวิชชาเปนกิเลสตัวเดน กับกรณีท่ีตัณหาเปน

กิเลสตัวเดนไวดวย คือ 

-  อวิชชา  เปนตัวการพิเศษ ท่ีจะใหสัตวไปเกิดในทุคติ เพราะผู

ถูกอวิชชาครอบงําไมรูวาอะไรดี อะไรช่ัว อะไรถูก อะไรผิด อะไรเปน

ประโยชน ไมเปนประโยชน อะไรเปนเหตุใหเกิดความเส่ือมพินาศ ยอมทํา

การตางๆ ดวยความหลงมืดมัว ไมมีหลัก จึงมีโอกาสทํากรรมท่ีผิดพลาด

ไดมาก 

-  ภวตัณหา  เปนตัวการพิเศษท่ีจะใหสัตวไปเกิดในสุคติ ใน

กรณีท่ีภวตัณหาเปนตัวนํา บุคคลยอมคํานึงถึงและใฝใจในภาวะแหงชีวิตท่ี

ดีๆ ถาเปนโลกหนา ก็คิดอยากไปเกิดในสวรรค ในพรหมโลก เปนตน ถา

เปนภพปจจุบัน ก็อยากเปนเศรษฐี อยากเปนคนมีเกียรติ ตลอดจนอยาก

ไดช่ือวาเปนคนดี  

                                                 
52  คัมภีรรุนอรรถกถากลาววา การตรัสอวิชชาและตัณหาเปนมูลไว ๒ อยางน้ี มีความมุง

หมายตางกัน อวิชชา หมายสําหรับคนทิฏฐิจริต ตัณหาสําหรับคนตัณหาจริต อีกนัย

หนึ่ง ทอนอวิชชาเปนมูล ตรัสเพื่อถอนอุจเฉททิฏฐิ ทอนตัณหาเปนมูล ตรัสเพื่อ

ถอนสัสสตทิฏฐิ อีกนัยหนึ่ง ทอนอวิชชาเปนมูลหมาย สําหรับคัพภไสยกสัตว ทอน

ตัณหาเปนมูล มุงสําหรับโอปปาติกสัตว ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๙๕ 



ปฏิจจสมุปบาท   ๕๕ 
 

  

เม่ือมีความอยากดวยอํานาจภวตัณหาเชนนี้ ก็จึงคิดการและลง

มือกระทํากรรมตางๆ ท่ีจะเปนทางใหบรรลุจุดหมายนั้นๆ เชน อยากไป

เกิดเปนพรหม ก็บําเพ็ญฌาน อยากไปสวรรค ก็ใหทานรักษาศีล อยากเปน

เศรษฐี ก็ขยันหาทรัพย อยากเปนคนมีเกียรติ ก็สรางความดี ฯลฯ ทําให

รูจักย้ังคิด และไมประมาท ขวนขวายในทางท่ีดี มีโอกาสทําความดีได

มากกวาผูอยูดวยอวิชชา  

เรื่องท่ียกอวิชชา และภวตัณหา เปนหัวขอตนของวัฏฏะ แตก็มิใช

เปนมูลการณน้ัน มีพุทธพจนแสดงไวอีก เชน 

“ภิกษุทั้งหลาย ปลายแรกสุดของอวิชชาจะปรากฏก็หา
ไม่ว่า ‘ก่อนแต่นี้ อวิชชามิได้มี ครั้นมาภายหลังจึงมีขึ้น’ 
เรื่องนี้ เรากล่าวดังนี้ว่า ‘ก็แล เพราะสิ่งน้ีเป็นปัจจัย อวิชชา
จึงปรากฏ’...”53 

สวนภวตัณหา ก็มีพุทธพจนแสดงไว มีความอยางเดียวกัน
54
 

ดังน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย ปลายแรกสุดของภวตัณหาจะปรากฏก็หา
ไม่ว่า ‘ก่อนแต่นี้ ภวตัณหามิได้มี ครั้นมาภายหลัง จึงมีขึ้น’ 
เรื่องนี้ เรากล่าวดังนี้ว่า ‘ก็แล เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย ภวตัณหา
จึงปรากฏ’...” 

                                                 
53  องฺ.ทสก.๒๔/๖๑/๑๒๐; วิสุทฺธิ.๓/๑๑๘; ตามความในพระสูตรน้ี อวิชชามีอาหาร คือ

นิวรณ ๕ 

54  องฺ.ทสก.๒๔/๖๒/๑๒๔; วิสุทฺธิ.๓/๑๑๘; อาหารของภวตัณหา คือ อวิชชา 



๕๖  พุทธธรรม 
 

ขอท่ีอวิชชาและตัณหาเปนตัวมูลเหตุ และมาดวยกัน ก็มีพุทธ

พจนแสดงไว เชน 

“ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ แก่
คนพาล...แก่บัณฑิต ผู้ถูกอวิชชาปิดกั้น ผู้ถูกตัณหาผูกรัด 
ก็แล กายนี้นั ้นเอง กับนามรูปภายนอก จึงมีเป็น ๒ 
อย่าง อาศัย ๒ อย่างนั้น จึงมีผัสสะเพียง ๖ อายตนะ
เท่านั ้น คนพาล...บัณฑิต ได้ผัสสะโดยทางอายตนะ
เหล่านี้ หรือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงได้เสวยความสุข
และความทุกข”์55

 

๖. อาการท่ีองคประกอบตางๆ ในปฏิจจสมุปบาท สัมพันธเปน

ปจจัยแกกันน้ัน ยอมเปนไปโดยแบบความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง ในบรรดาแบบความสัมพันธท่ีเรียกวาปจจัย ๒๔ อยาง ตาม

คําอธิบายในแนวท่ีเรียกวา ปฏฐานนัย
56 

อนึ่ง องคประกอบแตละขอยอมมีรายละเอียดและขอบเขต

ความหมายกวางขวางอยูในตัว เชน เรื่องวิญญาณ หรือจิต ก็แยกออกไป

ไดอีกวา วิญญาณ หรือจิต ท่ีดีหรือชั่ว มีคุณสมบัติอยางไรบาง มีกี่ระดับ 

จิตอยางใดจะเกิดได ณ ภพใด ดังนี้ เปนตน หรือในเรื่องรูป ก็มี

รายละเอียดอีกเปนอันมาก เชน รูป มีกี่ประเภท แตละอยางมีคุณสมบัติ

อยางไร ในสภาวะเชนใด จะมีรูปอะไรเกิดขึ้นบาง ดังนี้เปนตน 

เรื่องปจจัย ๒๔ น้ันก็ดี รายละเอียดโดยพิสดารขององคประกอบ

แตละขอๆ ก็ดี เห็นวายังไมจําเปนจะตองนํามาแสดงไวในท่ีนี้ท้ังหมด 

ผูสนใจพิเศษพึงศึกษา โดยเฉพาะจากคัมภีรฝายอภิธรรม 
                                                 
55  สํ.นิ.๑๖/๕๗/๒๘ 
56  อภิธรรมปฎก คัมภีรมหาปฎฐาน (อภิ.ป.) เลม ๔๐-๔๕; สงฺคห.๔๖-๔๙ 
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๕๘  พุทธธรรม 
 
๖. ความหมายในชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายท่ีผานมาแลวน้ัน เรียกวาคําอธิบายตามแบบ โดย

ความหมายวา เปนคําอธิบายท่ีมีในคัมภีรอรรถกถาตางๆ และนิยมยึดถือ

กันสืบมา จะเห็นไดวา คําอธิบายแบบนั้นมุงแสดงในแงสังสารวัฏ คือ การ

เวียนวายตายเกิด ขามชาติขามภพ ใหเห็นความตอเนื่องกันของชีวิตในชาติ 

๓ ชาติ คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต และไดจัดวางรูปคําอธิบายจนดูเปน

ระบบ มีแบบแผนแนนอนตายตัว 

ผูไมเห็นดวย หรือไมพอใจกับคําอธิบายแบบน้ัน และตองการ

อธิบายตามความหมายท่ีเปนไปอยูทุกขณะในชีวิตประจําวัน นอกจากจะ

สามารถอางคําอธิบายในคัมภีรอภิธรรม ท่ีแสดงปฏิจจสมุปบาทตลอด

สายในขณะจิตเดียวแลว ยังสามารถตีความพุทธพจนขอเดียวกันกับท่ีฝาย

อธิบายตามแบบไดใชอางอิงนั่นเอง ใหเปนไปตามความเห็นฝายตนได 

นอกจากนั้น ยังสามารถอางเหตุผลและหลักฐานในคัมภีรอยางอื่นๆ เปน

เครื่องยืนยันความเห็นฝายตนใหหนักแนนย่ิงข้ึนไปอีกไดดวย  

คําอธิบายแบบน้ี มีความหมายที่นาสนใจพิเศษเฉพาะตัว จึงแยก

มาต้ังเปนหัวขออันหนึ่งตางหาก 
เหตุผลท่ีอางไดในการอธิบายแบบนี้มีหลายอยาง เชนวา การดับ

ทุกข และอยูอยางไมมีทุกขของพระอรหันต เปนเรื่องท่ีเปนไปอยูต้ังแต

ชีวิตปจจุบันน้ีแลว ไมตองรอใหส้ินชีวิตเสียกอน จึงจะไมมีชาติใหม ไมมี

ชรามรณะ แลวจึงไมมี โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ในอนาคต

ชาติ  แตโสกะ ปริ เทวะ ฯลฯ ไมมี ต้ังแตชาติปจจุ บันน้ีแลว วงจร

ของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกข หรือดับทุกขก็ดี จึงเปนเรื่องของชีวิตท่ี

เปนไปอยูในปจจุบันนี้เอง ครบถวนบริบูรณ ไมตองไปคนหาในชาติกอน 

หรือรอไปดูชาติหนา  



ปฏิจจสมุปบาท   ๕๙ 
 

  

นอกจากนั้น เม่ือเขาใจวงจรท่ีเปนไปอยูในชีวิตปจจุบันดีแลว ก็

ยอมเขาใจวงจรในอดีต และวงจรในอนาคตไปดวย เพราะเปนเรื่องอยาง

เดียวกันน่ันเอง 

ในดานพุทธพจน ก็อาจอางพุทธดํารัสตอไปนี้ เปนตัวอยาง 

“ดูกรอุทายี ผู้ใดระลึกขันธ์ที่เคยอยู่มาก่อนได้ต่างๆ 
มากมาย...ผู้นั ้นจึงควรถามปัญหากะเราในเรื ่องหนหลัง 
(ชาติก่อน)57 หรือเราจึงควรถามปัญหาในเรื่องหนหลังกะ
ผู้นั้น ผู้นั้นจึงจะทําให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่อง
หนหลัง หรือเราจึงจะทําให้ผู้น้ันถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหา
ในเรื่องหนหลัง ผู้ใดเห็นสัตว์ทั้งหลายทั้งที่จุติอยู่ ทั้งที่
อุบัติอยู่ ด้วยทิพยจักษุ...ผู้นั้นจึงควรถามปัญหากะเราใน
เรื่องหนหน้า (ชาติหน้า)58 หรือว่าเราจึงควรถามปัญหา
ในเรื่องหนหน้ากะผู้นั้น ผู้นั้นจึงจะทําให้เราถูกใจได้ด้วย
การแก้ปัญหาในเรื่องหนหน้าหรือเราจึงจะทําให้ผู้นั้นถูกใจ
ได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหนหน้า” 

“ก็แล อุทายี เรื่องหนก่อน ก็งดไว้เถิด เรื่องหนหน้า 
ก็งดไว้เถิด เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน:-  ‘เม่ือส่ิงนี้มี สิ่งนี้
จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิด เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้
จึงไม่มี เพราะส่ิงน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ’”59 

                                                 
57  ปุพฺพนฺต 
58  อปรนฺต 
59  ม.ม.๑๓/๓๗๑/๓๕๕ 



๖๐  พุทธธรรม 
 

“นายบ้าน ชื่อ คันธภัก นั่งลง ณ ที่สมควรแล้ว ได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ 
ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงความอุทัยและความ
อัสดงแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด” 

“พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า: แน่ะท่านนายบ้าน ถ้าเรา
แสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน โดย
อ้างกาลส่วนอดีตว่า  ‘ในอดีตกาล ได้มีแล้วอย่างนี ้’ 
ความสงสัยเคลือบแคลงในข้อนั้น ก็จะมีแก่ท่านได้ ถ้าเรา
แสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน โดย
อ้างกาลส่วนอนาคตว่า ‘ในอนาคตกาล จักเป็นอย่างนี้’ 
ความสงสัย ความเคลือบแคลง ก็จะมีแก่ท่านแม้ในข้อ
นั้นได้อีก ก็แล ท่านนายบ้าน เรานั่งอยู่ที ่นี ่แหละ จัก
แสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ท่าน ผู้นั่ง
อยู่ ณ ท่ีน้ีเหมือนกัน”60 

“ดูกรสิวก เวทนาบางอย่างเกิดขึ้น มีดีเป็นสมุฏฐานก็
มี...มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็มี...มีลมเป็นสมุฏฐานก็มี...มี
การประชุมแห่งเหตุเป็นสมุฏฐานก็ม ี...เก ิดจากความ
แปรปรวนแห่งอุตุก็มี...เกิดจากบริหารตนไม่สมํ่าเสมอก็มี...
เกิดจากถูกทําร้ายก็มี...เกิดจากผลกรรมก็มี ข้อที่เวทนา...
เกิดขึ้นโดยมี (สิ่งที่กล่าวมาแล้ว) เป็นสมุฏฐาน เป็น
เรื่องที่รู้ได้ด้วยตน ทั้งชาวโลกก็รู้กันทั่วว่าเป็นความจริง
อย่างนั้น ในเรื่องนั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด มีวาทะ มี

                                                 
60  สํ.สฬ.๑๘/๖๒๗/๔๐๓ 



ปฏิจจสมุปบาท   ๖๑ 
 

  

ความเห็นอย่างนี้ว่า “บุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม เวทนาทั้งหมดนั้น 
เป็นเพราะกรรมที่กระทําไว้ในปางก่อน”61 สมณพราหมณ์
เหล่านั้น ชื่อว่าแล่นไปไกลเกินสิ่งที่รู้กันได้ด้วยตน แล่น
ไปไกลเกินสิ่งที่ชาวโลกเขารู้กันทั่วว่าเป็นความจริง ฉะนั้น 
เรากล ่าวว ่ าเป ็นความผ ิดของสมณพราหมณ์เหล ่ า
น้ันเอง”62 

“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลจงใจ กําหนดจดจ่อ ครุ่นคิดถึง
สิ ่งใด สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อให้วิญญาณดํารงอยู่ 
เมื่ออารมณ์มีอยู่ วิญญาณก็มีที่อาศัย เมื่อวิญญาณตั้ง
ม่ันแล้ว เม่ือวิญญาณเจริญขึ้นแล้ว การบังเกิดในภพใหม่
ต่อไปจึงมี เมื่อการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ ชาติ ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงมี
ต่อไป ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีได้อย่าง
น้ี”63 

ความหมายของปฏิจจสมุปบาทตามแนวนี้ แมจะตองทําความ

เขาใจเปนพิเศษ ก็ไมท้ิงความหมายเดิมที่อธิบายตามแบบ ดังนั้น กอนอาน

ความหมายท่ีจะกลาวตอไป จึงควรทําความเขาใจความหมายตามแบบที่

กลาวมาแลวเสียกอน เพื่อวางพ้ืนฐานความเขาใจ และเพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบตอไป  

                                                 
61  ปุพฺเพกตเหตุ 
62  สํ.สฬ.๑๘/๔๒๗/๒๘๕ 
63  สํ.นิ.๑๖/๑๔๕/๗๘ 
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ความหมายเชิงอธิบาย 

๑. อวิชชา (ignorance, lack of knowledge) = ความไมรู ไมเห็นตาม

ความเปนจริง ไมรูเทาทันตามสภาวะ หลงไปตามสมมติบัญญัติ 

ความไมรูท่ีแฝงอยูกับความเช่ือถือตางๆ ภาวะขาดปญญา ความไม

เขาใจเหตุผล การไมใชปญญา หรือปญญาไมทํางานในขณะน้ันๆ 

๒. สังขาร (volitional activities) = ความคิดปรุงแตง ความจงใจ มุง
หมาย ตัดสินใจ และการท่ีจะแสดงเจตนาออกเปนการกระทํา; การ
จัดสรรกระบวนความคิด และมองหาอารมณมาสนองความคิด โดย

สอดคลองกับพื้นนิสัย ความถนัด ความโนมเอียง ความเช่ือถือ และ

ทัศนคติ เปนตน ของตน ตามท่ีไดส่ังสมไว; การปรุงแตงจิต ปรุงแตง

ความคิด หรือปรุงแตงกรรม ดวยเครื่องปรุง คือ คุณสมบัติตางๆ ท่ี

เปนความเคยชินหรือไดส่ังสมไว 
๓. วิญญาณ (consciousness) = ความรูตออารมณตางๆ คือ เห็น ได

ยิน ไดกล่ิน รูรส รูสัมผัส รูตออารมณท่ีมีในใจ ตลอดจนสภาพพื้นเพ

ของจิตใจในขณะน้ันๆ 

๔. นามรูป (animated organism) = ความมีอยูของรูปธรรมและ

นามธรรม ในความรับรูของบุคคล ภาวะท่ีรางกายและจิตใจทุกสวน

อยูในสภาพที่สอดคลองและปฏิบัติหนาท่ีเพื่อตอบสนองในแนวทาง

ของวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้น สวนตางๆ ของรางกายและจิตใจท่ีเจริญ

หรือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพจิต 

๕. สฬายตนะ (the six sense-bases) = ภาวะท่ีอายตนะที่เกี่ยวของ

ปฏิบัติหนาท่ีโดยสอดคลองกับสถานการณนั้นๆ 

๖. ผัสสะ (contact)  = การเช่ือมตอความรูกับโลกภายนอก การรับรู

อารมณตางๆ 
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๗. เวทนา (feeling) = ความรูสึกสุขสบาย ถูกใจ หรือทุกข ไมสบาย 

หรือเฉยๆ ไมสุข ไมทุกข 

๘. ตัณหา (craving) = ความอยาก ทะยาน รานรนหาส่ิงอํานวยสุข

เวทนา หลีกหนีส่ิงท่ีกอทุกขเวทนา, โดยอาการ ไดแก อยากได อยาก
เปน อยากคงอยูอยางน้ันๆ ย่ังยืนตลอดไป อยากใหดับสูญ ใหพินาศ

ไปเสีย 

๙. อุปาทาน (attachment, clinging) = ความยึดติดถือม่ันในเวทนาที่
ชอบหรือชัง รวบรั้งเอาส่ิงตางๆ และภาวะชีวิตท่ีอํานวยเวทนานั้นเขา

มาผูกพันกับตัว; ความยึดม่ันตอส่ิงซึ่งทําใหเกิดเวทนาที่ชอบหรือไม
ชอบ จนเกิดทาทีหรือตีราคาตอส่ิงตางๆ ในแนวทางท่ีเสริมหรือสนอง

ตัณหาของตน 

๑๐. ภพ (process of becoming) = กระบวนพฤติกรรมท้ังหมดที่

แสดงออก เพื่อสนองตัณหา อุปาทานน้ัน (กรรมภพ – the active 
process); และ ภาวะชีวิตท่ีปรากฏเปนอยางใดอยางหนึ่ง (อุปปตติ
ภพ – the passive process) โดยสอดคลองกับอุปาทานและ
กระบวนพฤติกรรมน้ัน

64 

๑๑. ชาติ (birth) = การเกิดความตระหนักในตัวตนวาอยูหรือไมไดอยูใน

ภาวะชีวิตน้ันๆ หรือไมไดมี ไมไดเปนอยางน้ันๆ; การเขาครอบครอง
ภาวะชีวิตนั้น หรือเขาสวมเอากระบวนพฤติกรรมนั้น โดยการยอมรับ

ตระหนักชัดขึ้นมาวาเปนภาวะชีวิตของตน เปนกระบวนพฤติกรรม

ของตน 

                                                 
64  อุปปตติภพ เปนศัพทอภิธรรม (เชน อภิ.วิ.๓๕/๒๖๕/๑๘๓) ในพระสูตรรุนหลังเรียก 

“ปฏิสนธิปุนภพ” (ดู ขุ.จู.๓๐/๑๘๐/๙๒;๕๘๒/๒๘๕) 
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๑๒. ชรามรณะ (decay and death) = ความสํานึกในความขาด พลาด 

หรือ พรากแหงตัวตนจากภาวะชีวิตอันนั้น ความรูสึกวาตัวตนถูก

คุกคามดวยความสูญส้ินสลาย หรือพลัดพรากจากภาวะชีวิตน้ันๆ 

หรือจากการไดมี ไดเปนอยางน้ันๆ จึงเกิด โสกะ ปริเทวะ ทุกข 

โทมนัส อุปายาส พวงมาดวย คือ รูสึกคับแคน ขัดของ ขุนมัว แหง

ใจ หดหู ซึมเซา ไมสมหวัง กระวนกระวาย และทุกขเวทนาตางๆ 

คําอธิบายแสดงความสัมพันธอยางงาย 

๑. อวิชชา  เปนปจจัยแกสังขาร: เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเห็น
ความจริง ไมรูขอเท็จจริง ไมเขาใจชัดเจน หรือไมใชปญญาพินิจพิจารณา

ในขณะท่ีประสบสถานการณนั้นๆ จึงคิดปรุงแตงไปตางๆ เดาเอาบาง คิด

วาดภาพเอาเองตางๆ ฟุงเฟอวุนวายไปบาง นึกเห็นม่ันหมายไปตามความ

เชื่อ ความหวาดระแวง หรือแนวนิสัยของตนท่ีไดส่ังสมไวบาง ตลอดจน

ต้ังใจ คิดมุงหมายวาจะเอาอยางไรๆ จะพูดจะทําอะไรๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ัน 

๒. สังขาร เปนปจจัยแกวิญญาณ:  เมื่อมีเจตนาคิดมุงหมาย

ต้ังใจ หรือใจเลือกท่ีจะเกี่ยวของกับส่ิงใด หรือรับรูอะไรๆ จึงจะเกิดมี

วิญญาณ คือ เห็น ไดยิน ไดกล่ิน รูรส รูสัมผัส รูคิดตอเรื่องน้ันๆ ส่ิงนั้นๆ 

โดยเฉพาะเจตนาจะชักจูงนําจิตนําวิญญาณใหรูไปตามคิด ใหรูไปกับการ

คิด ใหรับรูไปในเรื่องท่ีมันตองการปรุงแตงเรื่อยไปไมรูจักจบส้ิน และ

พรอมกันน้ัน มันก็จะปรุงแตงสภาพพื้นเพของจิต หรือของวิญญาณนั้น ให

กลายเปนจิตท่ีดีงามหรือชั่วราย มีคุณธรรม ไรคุณธรรม หรือมีคุณสมบัติ

ตางๆ ตามแตเจตนาท่ีดีหรือชั่วน้ันๆ ดวย 
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๓. วิญญาณ เปนปจจัยแกนามรูป: เม่ือมีวิญญาณท่ีรูเห็นไดยิน 

เปนตน ก็ตองมีรูปธรรมและนามธรรมที่ถูกรูถูกเห็น เปนตน อยูพรอมไป

ดวยกัน และเมื่อวิญญาณทําหนาท่ี รูปธรรมนามธรรมตางๆ  ท่ีเปนตัว

รวมงานรวมอาศัยกันของวิญญาณนั้น เชน อวัยวะท่ีเกี่ยวของ เวทนา 

สัญญา สังขารท้ังหลาย ตางก็ตองทํางานรวมไปดวยตามหนาท่ี ยิ่งกวาน้ัน 

วิญญาณขณะนั้นถูกปรุงแตงใหเปนอยางไร มีคุณสมบัติอยางไร นามธรรม

และรูปธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวออกมารวมงานในขณะนั้นๆ ก็จะมีแต

จําพวกท่ีเปนทํานองน้ัน หรือพลอยมีคุณสมบัติอยางนั้นไปดวย เชน เมื่อ

วิญญาณประกอบดวยสังขารจําพวกโกรธเปนตัวปรุงแตง สัญญาท่ีออกโรง

ดวยก็จะเปนสัญญาเกี่ยวกับถอยคําหยาบคาย คําดา ตลอดจนมีดพรา

อาวุธ เปนตน รูปธรรม เชน หนาตาก็จะบูดบ้ึง กลามเน้ือเขม็งเครียด 

เลือดไหลฉีดแรง เวทนาก็บีบคั้น เปนทุกข เปนตน เม่ือวิญญาณเปนไปใน

สภาพอยางใดซ้ําบอย นามธรรมและรูปธรรมท่ีเกิดดับสืบตอก็จะกอเปน

ลักษณะกายใจจําเพาะตัวท่ีเรียกวาบุคลิกภาพอยางนั้น 

๔. นามรูป เปนปจจัยแกสฬายตนะ: เมื่อนามรูปต่ืนตัวทํางาน

พรอมอยูในรูปแบบ ลักษณะ หรือทิศทาง อยางใดอยางหนึ่งน้ัน มัน

จําตองอาศัยบริการของอายตนะใดๆ เปนส่ือปอนความรูหรือเปนชองทาง

ดําเนินพฤติกรรม อายตนะนั้นๆ ก็จะถูกปลุกเราใหพรอมในการทําหนาท่ี 

๕. สฬายตนะ เปนปจจัยแกผัสสะ: เม่ืออายตนะตางๆ มี ผัสสะ

คือการรับรูรับอารมณดานตางๆ เหลาน้ัน จึงมีได เมื่ออายตนะใดทําหนาท่ี 

ก็มีผัสสะคือการรับรูรับอารมณโดยอาศัยอายตนะนั้นได 
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๖. ผัสสะ เปนปจจัยแกเวทนา: เม่ือมีการรับรูรับอารมณแลว ก็
ตองมีความรูสึกที่เปนเวทนาอยางใด อยางหน่ึง ไมสุขสบาย ก็ทุกข ไม

สบาย หรือไมก็เฉยๆ 

๗. เวทนา เปนปจจัยแกตัณหา: เม่ือรับรูอารมณใด ไดความสุข

สบายชื่นใจ ก็ชอบใจ ติดใจ อยากไดอารมณนั้น เกิดเปนกามตัณหา อยาก

คงอยูอยากเขาอยูในภาวะที่จะไดครอบครองเสวยสุขเวทนาจากอารมณน้ัน 

เกิดเปนภวตัณหา เมื่อรับรูอารมณใด เกิดความทุกขบีบค้ันไมสบาย ก็

เกลียดชัง ขัดใจ อยากพรากอยากพน อยากกําจัด ทําใหสูญหายไป เกิด

เปนวิภวตัณหา ถารูสึกเฉยๆ ก็เรื่อยๆ ซึมๆ เพลินๆ อยูในโมหะ และติด

ไดอยางเปนสุขเวทนาออนๆ พรอมท่ีจะขยายออกเปนความอยากไดสุข

เวทนาตอไป 

๘. ตัณหา เปนปจจัยแกอุปาทาน: เมื่อความอยากนั้นแรงข้ึน ก็

กลายเปนยึดติด เหมือนจับถือคางอยูในใจ วางไมลง เกิดมีทาทีข้ึนมา

อยางใดอยางหนึ่งตอส่ิงนั้น ถาชอบก็เอาตัวเขาไปผูกติดเหมือนดังเปน

อันหนึ่งอันเดียวกับมัน ใจคลอยตามมันไป อะไรเกี่ยวกับมันเปนเห็นดีเห็น

งามไปหมด อะไรกระทบมันเปนกระทบถึงเราดวย ถาชังก็เกิดความรูสึก

ปะทะกระทบเหมือนดังเปนตัวปรปกษคูกรณีกับตน อะไรเก่ียวกับส่ิงน้ัน 

บุคคลน้ันหรือภาวะนั้น ใหรูสึกกระทบกระแทกขัดผลักผละอยูเรื่อย ไม

เห็นดีไมเห็นงาม มันขยับเขยื้อนทําอะไรเปนดังกระทําตอเราไปหมด  

พรอมกันนี้ ทาทีไมวาในทางชอบหรือในทางชังก็ตาม ยอมเปนเครื่อง

เสริมยํ้า และเปนไปดวยกันกับความยึดติดถือม่ันเชิดชูคุณคาความสําคัญของ

ส่ิงตอไปนี้ คือ ส่ิงปรนเปรออํานวยความสุขท่ีจะถูกไดหรือถูกขัดถูกแยง (กาม) 
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ความเห็นความเขาใจเก่ียวกับส่ิงท้ังหลายที่เก่ียวของตลอดจนเก่ียวกับโลกและ

ชีวิต (ทิฏฐิ) ระบบแบบแผนขอปฏิบัติพิธีกรรมวิธีการตางๆ ที่จะใหบรรลุผล

สําเร็จทั้งในทางที่จะไดและที่จะเลี่ยงพน (ศีลวัตร) และความรูสึกเก่ียวกับ

ตัวตนที่จะไดหรือที่ถูกปะทะขัดขวาง (อัตตวาท) 

๙. อุปาทาน เปนปจจัยแกภพ: เม่ือมีความยึดถือ มีทาทีตอส่ิง 

บุคคล หรือภาวะอันใดอันหน่ึงอยางหน่ึงอยางใด คนก็สรางภพหรือภาวะ

ชีวิตของเขาขึ้นตามความยึดถือหรือทาทีอยางน้ัน ท้ังในดานกระบวน

พฤติกรรมท้ังหมด (กรรมภพ) เริ่มแตระบบความคิดหรือนิสัยของ

ความคิดออกมา และในดานบุคลิกภาพทั้งรูปธรรมและนามธรรมท่ีเปน

ลักษณะหรือภาวะแหงชีวิตของเขาในเวลานั้น (อุปปตติภพ) เชน กระบวน

พฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนอยากรํ่ารวย คนชอบอํานาจ คนชอบเดน

ดัง คนชอบสวยงาม คนชอบโกเก คนเกลียดสังคม เปนตน 

๑๐. ภพ  เปนปจ จัยแกชาติ : เ ม่ือ เกิดมีภพท่ีจะเข าอยู เข า

ครอบครองเฉพาะตัวแลว ก็ปรากฏตัวตนเปนความรูสึกตระหนักอัน

ชัดเจนท่ีเขาอยูครอบครองหรือสอดสวมรับเอาภพหรือภาวะชีวิตน้ัน โดยมี

อาการถือหรือออกรับวาเปนเจาของภพ เปนผูเสวยผล เปนผูกระทํา เปน

ผูรับการกระทบกระแทก เปนผูชนะ ผูแพ เปนผูได ผูเสีย เปนตน อยูใน

ภพนั้น 

๑๑. ชาติ เปนปจจัยแกชรามรณะ : เมื่อเกิดมีตัวตนเขาอยู

ครอบครองภพหรือภาวะชีวิตน้ันแลว การท่ีจะไดประสบความเปนไปทั้ง

ในทางเส่ือมและทางเจริญในภพน้ัน ก็ยอมตองมีข้ึนเปนธรรมดา ท้ังนี้รวม

ไปถึงการท่ีจะเส่ือมถอยดอยลงในภพน้ัน การถูกกระแทกกระเทือนและ

การท่ีจะสูญเสียหลุดหลนออกไปจากภพนั้นดวย โดยเฉพาะการท่ีตองถูก
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คุกคามหวงกังวลเก่ียวกับความเส่ือมสูญจากภพน้ันและการท่ีจะตองคอย

รักษาภพน้ันอยูตลอดเวลา ความลดดอยถอยเส่ือมสูญเสีย และการคอย

ถูกคุกคามเหลาน้ีลวนนํา โสกะ ปริเทวะ เปนตน คือความทุกขมาใหได

ตลอดทุกเวลา 

คําอธิบายแสดงความสัมพันธเชิงขยายความ 

๑. อวิชชา→ สังขาร: เพราะไมรูตามเปนจริง ไมเห็นแจง ไมเขาใจชัด 

จึงคิดปรุงแตง เดาคิดวาดภาพไปตางๆ เหมือนคนอยูในความมืด เห็นแสง

สะทอนนัยนตาสัตว มีความเชื่อเรื่องผีอยูแลว จึงคิดเห็นเปนรูปหนาตา

หรือตัวผีขึ้นมาจริงๆ และเห็นเปนอาการตางๆ เกิดความกลัว คิดกระทํา

การอยางใดอยางหนึ่ง เชน ว่ิงหนี เปนตน หรือเหมือนคนไมเห็นของทายท่ี

อยูในกํามือ จึงคิดหาเหตุผลมาทาย เดา และถกเถียงตางๆ  

คนท่ีเช่ือวาเทวดาชอบใจจะบันดาลอะไรๆ ใหได ก็คิดปรุงแตงคํา

ออนวอน พิธีบวงสรวงสังเวยตางๆ ขึ้นกระทําการเซนสรวงออนวอนตางๆ  
คนไมรูเทาทันสภาวะของสังขารท่ีไมเท่ียงแท ไมยั่งยืน เกิดจากการ

ปรุงแตงขององคประกอบตางๆ ลวนเปนไปตามเหตุปจจัย จึงคิดเห็นเปน

ของดีงาม นาเอา นาครอบครอง คิดวาดภาพไปตางๆ ต้ังความมุงหมาย 

คิดหาทางและทําการตางๆ ท่ีจะไดจะเอามาครอบครอง  

๒. สังขาร→ วิญญาณ:: เมื่อมีเจตนา คือ ต้ังใจ จงใจ มุงหมาย ใจ

เลือก ใจจะรับเอา หรือตกลงจะเกี่ยวของ วิญญาณท่ีเห็น ไดยิน เปนตน 

จึงจะเกิดขึ้น แตถาไมจํานง ไมจงใจ ไมเอาใจใส ใจไมมุงออกรับ ถึงจะอยู

ในวิสัยท่ีจะรับรูได วิญญาณก็ไมเกิดขึ้น เหมือนคนกําลังคิดมุงหรือทํางาน

อะไรอยางจดจองสนใจอยูอยางหนึ่ง จิตใจไมวอกแวก ไมฟุงซานเลื่อน

ลอย เชน อานหนังสืออยางเพลิดเพลิน จิตรับรูเฉพาะเรื่องท่ีอาน มีเสียง
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ดังควรไดยินก็ไมไดยิน ยุงกัดก็ไมรูตัว เปนตน; กําลังมุงคนหาของอยางใด
อยางหน่ึง มองไมเห็นคนหรือของอื่นท่ีผานมาในวิสัยท่ีจะพึงเห็น; มองของ
ส่ิงเดียวกันคนละครั้งดวยเจตนาคนละอยาง รูเห็นไปตามแงของเจตนาน้ัน 

เชน มองไปท่ีพื้นดินวางแหงหนึ่ง ดวยความคิดของเด็กท่ีจะเลน ไดความ

รับรูและความหมายอยางหน่ึง มองไปอีกครั้งดวยความคิดจะปลูกสราง

บาน ไดความรับรูและความหมายไปอีกอยางหน่ึง มองไปอีกครั้งหนึ่งดวย

ความคิดของเกษตรกร ไดความรับรูและความหมายอยางหนึ่ง มองดวย

ความคิดของอุตสาหกร ไดความรับรูและความหมายอีกอยางหนึ่ง มอง

ของส่ิงเดียวกันคนละคร้ังดวยความคิดนึกคนละอยาง เกิดความรับรูคน

ละแงละดาน  

ตัวอยางงายๆ เชน ในกลุมของหลายอยางท่ีวางอยูใกลกัน และอยู

ในวิสัยของการเห็นครั้งเดียวท้ังหมด มีมีดกับดอกไมอยูดวย คนที่รัก

ดอกไม มองเขาไป จิตอาจรับรูเห็นแตดอกไมอยางเดียว และการรับรูจะ

เกิดซ้ําอยูท่ีดอกไมอยางเดียว จนไมไดสังเกตเห็นของอื่นท่ีวางอยูใกล ย่ิง

ความสนใจชอบใจติดใจในดอกไมมีมากเทาใด การรับรูตอดอกไมก็ยิ่งถี่

ขึ้น และการรับรูตอส่ิงของอื่นๆ นอยลงไปเทานั้น สวนคนที่กําลังจะใช

อาวุธมองเขาไป จิตก็จะรับรูแตมีดเชนเดียวกัน และแมในกรณีเห็นมีดเปน

อารมณดวยกัน สําหรับคนหน่ึงอาจรับรูมีดในฐานะอาวุธสําหรับประหาร

ผูอื่น อีกคนหน่ึงอาจรับรูในแงส่ิงท่ีจะใชประโยชนในครัว อีกคนหนึ่งอาจ

รับรูในฐานะเปนชิ้นโลหะชิ้นหนึ่ง สุดแตผูน้ันเปนโจร เปนคนครัว หรือเปน

คนรับซื้อโลหะเกา และอยูในภาวะแหงความคิดนึกเจตจํานงอยางใด ฯลฯ 

เ ม่ือคิดนึกในเรื่องท่ีดีงาม จิตก็รับรูอารมณท่ีดีงาม และรับรู

ความหมายในแงท่ีดีงามของอารมณน้ัน เม่ือคิดนึกในทางท่ีช่ัวราย จิตก็
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รับรูอารมณสวนท่ีชั่วราย และรับรูความหมายในแงท่ีช่ัวรายของอารมณน้ัน 

โดยสอดคลองกัน (ตอไปขางหนา จะกลาวถึงวิธีตัดกระบวนในบทท่ีวาดวย
โยนิโสมนสิการ) 

๓. วิญญาณ→ นามรูป:: วิญญาณกับนามรูปอาศัยซึ่งกันและกัน อยาง

ท่ีพระสารีบุตรกลาววา  

“ไม้อ้อ ๒ กํา ตั้งอยู่ได้เพราะต่างอาศัยซึ่งกันและ
กัน ฉันใด เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ฉันนั้น 
ไม้อ้อ ๒ กํานั้น ถ้าเอาออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่ง
ย่อมล้ม ถ้าดึงอีกกําหนึ่งออก อีกกําหนึ่งก็ล้ม ฉันใด 
เพราะนามรูปดับ วิญญาณก็ดับ เพราะวิญญาณดับ 
นามรูปก็ดับ ฯลฯ ฉันน้ัน”65  

โดยนัยน้ี เม่ือวิญญาณเกิดมี นามรูปจึงเกิดมีได และตองเกิดมี

ดวย ในกรณีท่ีสังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณนั้น ก็เปนปจจัยใหเกิดนาม

รูปพรอมกันไปดวย แตเพราะนามรูปจะมีไดตองอาศัยวิญญาณในฐานะท่ี

มันเปนคุณสมบัติและเปนตัวประกอบรวมของวิญญาณ จึงแยกออกกลาว

วา สังขารเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป ใน

ท่ีน้ี อาจแยกภาวะท่ีวิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูปได ดังนี้ 

๑) ท่ีวาจิตรับรูตออารมณอยางใดอยางหนึ่ง เชน เห็นของส่ิงหน่ึง 

ไดยินเสียงอยางหนึ่งนั้น แทจริงก็คือรับรูตอนามรูป (ในท่ีนี้

หมายถึง รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และสังขารขันธ) 

ตางๆ น่ันเอง ส่ิงท่ีมีสําหรับบุคคลผูใดผูหนึ่ง ก็คือ ส่ิงท่ีมีอยู

                                                 
65  สํ.นิ.๑๖/๒๖๖/๑๓๘ 
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ในความรับรูของเขาในขณะนั้นๆ หรือนามรูปท่ีถูกวิญญาณ

รับรูในขณะน้ันๆ เทาน้ัน เชน ดอกกุหลาบท่ีมีอยู ก็คือดอก

กุหลาบท่ีกําลังถูกรับรูทางจักษุประสาทหรือทางมโนทวารใน

ขณะนั้นๆ นอกจากนี้ ดอกกุหลาบอยางนั้นๆ ก็มิไดมีอยู

ตางหากจากบัญญัติ (concept) ในมโนทวาร และมิไดผิด

แปลกไปจากเวทนา สัญญา และสังขารท่ีมีอยูในขณะนั้นๆ 

เลย โดยนัยน้ี เมื่อวิญญาณมี นามรูปจึงมีอยูพรอมน่ันเอง 

และมีอยูอยางอิงอาศัยค้ําจุนซึ่งกันและกัน 

๒) นามรูปท่ีเน่ืองอาศัยวิญญาณ ยอมมีคุณภาพสอดคลองกับ

วิญญาณนั้นดวย โดยเฉพาะนามท้ังหลายก็คือคุณสมบัติของ

จิตน่ันเอง เมื่อความคิดปรุงแตง (สังขาร) ดีงาม ก็เปนปจจัย

ให เกิดวิญญาณซึ่งรับรูอารมณ ท่ีดีงามและในแง ท่ีดีงาม 

ในขณะน้ัน จิตใจก็ปลอดโปรงผองใสไปตาม อากัปกิริยาหรือ

พฤติกรรมตางๆ ดานรางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏ

รูปลักษณะในทางที่ดีงามสอดคลองกัน เมื่อคิดนึกในทางท่ีช่ัว 

ก็เกิดความรับรูอารมณในสวนและในแงท่ีช่ัวราย จิตใจก็มี

สภาพขุนมัวหมนหมอง อากัปกิริยาหรือพฤติกรรมตางๆ ทาง

รางกาย ก็แสดงออกหรือปรากฏรูปลักษณะเปนความเครียด

กระดางหมนหมองไปตาม ในสภาพเชนนี้ องคประกอบตางๆ 

ท้ังในทางจิตใจและรางกาย อยูในภาวะที่พรอมหรืออยูใน

อาการที่กําลังปฏิบัติหนาท่ีโดยสอดคลองกับสังขารหรือ

วิญญาณท่ีเกิดข้ึน  
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เ ม่ือรู สึกรักใครมีไมตรี (สังขาร) ก็เกิดความรับรู

อารมณสวนที่ดีงาม (วิญญาณ) จิตใจก็แชมชื่นเบิกบาน (นาม) 

สีหนาก็สดชื่นยิ้มแยมผองใส ตลอดจนกิริยาอาการตางๆ ก็

กลมกลืนกัน (รูป) อยูในภาวะที่พรอมจะแสดงออกในทางท่ีดี

งามตอไป เม่ือโกรธเคือง ก็เกิดความรับรูอารมณแตสวนท่ีเลว 

จิตใจก็ขุนมัวขัดของ สีหนากิริยาอาการก็บ้ึงบูดเครงเครียด 

อยูในภาวะท่ีพรอมจะแสดงอาการและกระทําการตางๆ ใน

แนวทางน้ันตอไป นักกีฬาท่ีอยูในสนามเม่ือการแขงขันเริ่มข้ึน 

ความนึกคิดเจตจํานงตางๆ จะพุงไปในกีฬาท่ีแขงขันอยูนั้น 

ความรับรูตางๆ ก็เกิดดับอยูในเรื่องน้ัน ดวยอัตราความถี่มาก

นอยตามกําลังของเจตจํานงความสนใจท่ีพุงไปในกีฬานั้น 

จิตใจและรางกายทุกสวนท่ีเกี่ยวของ ก็อยูในภาวะพรอมท่ีจะ

ปฏิบัติหนาท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาโดยสอดคลองกัน  

ความเปนปจจัยในขอนี้ หมายรวมไปถึงการเกิดดับสืบ

ตอของนามรูปใหมๆ คือสวนตางๆ ของรางกายและจิตใจท่ีมา

กอหรือเสริมบุคลิกภาพ ใหเปนไปตามสภาพของวิญญาณท่ี

ถูกสังขารปรุงแตงแลวนั้น (พึงสังเกตความสัมพันธกับภพ)  

ความเปนไปในชวงนี้ เปนขั้นตอนสําคัญสวนหน่ึงใน

กระบวนแหงกรรมและการใหผลของกรรม วงจรแหงวัฏฏะ

หมุนมาครบรอบเล็ก (อวิชชา: กิเลส   →   สังขาร: กรรม   
→   วิญญาณ และนามรูป: วิบาก) และกําลังจะเริ่มตั้งตน

หมุนตอไป นับวาเปนข้ันตอนสําคัญสวนหน่ึงในการสรางนิสัย 

ความเคยชิน ความรู ความชํานาญ และบุคลิกภาพท้ังหมด 
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๔. นามรูป→ สฬายตนะ:: การท่ีนามรูปจะปฏิบัติหนาท่ีตอๆ ไป ตอง

อาศัยความรูตอโลกภายนอก หรือดึงความรูท่ีสะสมไวแตเดิมมาเปนเครื่อง
ประกอบการตัดสิน หรือเลือกวาจะดําเนินพฤติกรรมใดตอไปในทิศทางใด 

ดังน้ัน นามรูปสวนท่ีมีหนาท่ีเปนส่ือหรือชองทางติดตอรับรูอารมณตางๆ 

คืออายตนะที่เกี่ยวของในกรณีน้ันๆ จึงอยูในสภาพต่ืนตัวและปฏิบัติหนาท่ี

สัมพันธสอดคลองกับปจจัยขอกอนๆ ตามลําดับมา   
ดังเชน ในกรณีของนักฟุตบอลในสนาม อายตนะท่ีทําหนาท่ีรับรู

อารมณอันเกี่ยวกับกีฬาท่ีเลนอยูน้ัน เชน ประสาทตา ประสาทหู เปนตน ก็

จะอยูในสภาพต่ืนตัวท่ีจะรับรูอารมณท่ีเก่ียวของกับกีฬาท่ีเลนดวยความไว

เปนพิเศษ ในขณะเดียวกัน อายตนะที่ไมเกี่ยวกับการรับรูอารมณท่ีมุง

หมายนั้น ก็จะไมอยูในสภาพต่ืนตัวท่ีจะใหเกิดการรับรูอารมณ พูดงายๆ 

วาผอนการปฏิบัติหนาท่ีลงไปตามสวน เชน ความรูสึกกล่ิน และความรูสึก

รส อาจไมเกิดขึ้นเลย ในขณะท่ีกําลังเลนอยางกระช้ันชิดติดพัน เปนตน 

๕. สฬายตนะ→ ผัสสะ:: เม่ืออายตนะปฏิบัติหนาท่ี การรับรูก็เกิดขึ้น 

โดยมีองคประกอบ ๓ อยาง เขาบรรจบกัน คือ อายตนะภายใน (ตา หู 

จมูก ล้ิน กาย มโน อยางใดอยางหนึ่ง) กับ อารมณภายนอก (รูป เสียง 

กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อยางใดอยางหนึ่ง) และวิญญาณ (ทาง

จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา  กาย มโน อยางใดอยางหน่ึง) การรับรูก็เกิดข้ึน

โดยสอดคลองกับอายตนะนั้นๆ 

๖. ผัสสะ→ เวทนา:: เม่ือผัสสะเกิดขึ้นแลว ก็จะตองมีความรูสึกเก่ียว
ดวยสุขทุกขเกิดข้ึน อยางใดอยางหนึ่งใน ๓ อยาง คือ สบาย ช่ืนใจ เปน

สุข (สุขเวทนา) หรือไมก็ บีบค้ัน ไมสบาย เจ็บปวด เปนทุกข (ทุกขเวทนา) 

หรือไมก็เฉยๆ เรื่อยๆ ไมสุขไมทุกข (อุเบกขา หรือ อทุกขมสุขเวทนา) 
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ปฏิจจสมุปบาทต้ังแตหัวขอท่ี ๓ ถึง ๗ คือ วิญญาณ ถึง เวทนานี้ 

เปนกระบวนการในชวงวิบาก คือ ผลของกรรม โดยเฉพาะขอ ๕ – ๖ – ๗ 

(สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา) ไมเปนบุญไมเปนบาป ไมดีไมชั่ว โดยตัวของ

มันเอง แตจะเปนเหตุแหงความดี ความช่ัวไดตอไป 

๗. เวทนา→ ตัณหา:: เม่ือไดรับสุขเวทนา ก็พอใจ ชอบใจ ติดใจ อยาก
ได และอยากไดยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อไดรับทุกขเวทนา ก็ขัดใจ อยากใหส่ิงน้ัน

สูญส้ินพินาศไปเสีย อยากใหตนพนไปจากทุกขเวทนานั้น และอยากได แส 
ดิ้นรนไปหาส่ิงอื่นท่ีจะใหสุขเวทนาตอไป เมื่อไดรับอุเบกขาเวทนา รูสึก

เฉยๆ ก็ชวนใหเกิดอาการซึมๆ เพลิน อยางมีโมหะ เปนสุขเวทนาอยาง

ออนๆ ท่ีทําใหติดใจได และเปนเช้ือใหขยายตัวออกเปนความอยากไดสุข

เวทนาตอไป 

ตัณหาน้ัน เมื่อแยกใหชัดโดยอาการ ก็มี ๓ อยาง คือ 

๑) กามตัณหา (craving for sense-pleasure) ความอยากได
ส่ิงสําหรับสนองความตองการทางประสาทท้ัง ๕ 

๒) ภวตัณหา (craving for self-existence) ความอยากไดส่ิง
ตางๆ โดยสัมพันธกับภาวะชีวิตอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ความอยากในภาวะชีวิตท่ีจะอํานวยส่ิงท่ีปรารถนานั้นๆ ได 

ในความหมายท่ีลึกซึ้ง คือ ความอยากในความมีอยูคงอยู

ของตัวตนท่ีจะไดจะเปนอยางใดอยางหน่ึงยั่งยืนตลอดไป 

๓) วิภวตัณหา (craving for non-existence or self-
annihilation) ความอยากใหตัวตนพนไป ขาดหาย พราก

หรือสูญส้ินไปเสียจากส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือภาวะชีวิตอยางใด

อยางหน่ึงท่ีไมปรารถนา ตัณหาชนิดนี้ แสดงออกในรูปท่ี
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หยาบ เชน ความรูสึกเบ่ือหนาย ความเหงา วาเหว ความ

เบ่ือตัวเอง ความชังตัวเอง ความสมเพชตนเอง ความอยาก

ทําลาย เปนตน
66 

ตัณหาจึงแสดงออกในรูปตางๆ เปนความอยากไดกามคุณตางๆ 

บาง อยากไดภาวะแหงชีวิตบางอยาง เชน ความเปนเศรษฐี ความเปนผูมี

เกียรติ ความเปนเทวดา เปนตน ซึ่งจะอํานวยสิ่งท่ีปรารถนาใหบาง อยาก

พนไปจากภาวะท่ีไมปรารถนา เบ่ือหนาย หมดอาลัยตายอยาก ตลอด

จนถึงอยากตายบาง หรือในกรณีท่ีแสดงออกในภายนอก เม่ือถูกขัดหรือ

ฝนความปรารถนา ก็เปนเหตุใหเกิดปฏิฆะ ความขัดใจขัดเคือง โทสะ 

ความคิดประทุษราย ความคิดทําลายผูอื่น ส่ิงอื่น เปนตน 

๘. ตัณหา→ อุปาทาน:: เม่ืออยากไดส่ิงใด ก็ยึดมั่นเกาะติดเหนียวแนน 

ผูกมัดตัวตนติดกับส่ิงนั้น ยิ่งอยากไดมากเทาใด ก็ย่ิงยึดม่ันแรงข้ึนเทาน้ัน 

ในกรณีท่ีประสบทุกขเวทนา อยากพนไปจากสิ่งนั้น ก็มีความยึดมั่นในแง
ชิงชังตอส่ิงนั้นอยางรุนแรง พรอมกับท่ีมีความยึดม่ันในส่ิงอื่นที่ตนจะดิ้น

รนไปหารุนแรงข้ึนในอัตราเทาๆ กัน จึงเกิดความยึดม่ันในส่ิงสนองความ

ตองการตางๆ ยึดมั่นในภาวะชีวิตท่ีจะอํานวยส่ิงท่ีปรารถนา ยึดม่ันใน

ตัวตนที่จะไดจะเปนอยางน้ันอยางนี้ ยึดมั่นในความเห็น ความเขาใจ 

                                                 
66  การแปลความหมายตัณหา ๓ อยางน้ี โดยเฉพาะอยางที่ ๒ และ ๓ (ภวตัณหา และ

วิภวตัณหา) ยังมีความขัดแยงกันอยูเปน ๒ - ๓ แบบ (ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔; วิ
สุทฺธิ.๓/๑๗๙ เปนตน) บางทานเทียบ ภวตัณหาวา = life-instinct หรือ life-wish 
และ วิภวตัณหาวา = death-instinct หรือ death-wish ตามหลักจิตวิทยาของ 

Sigmund Freud (ดู M.O’C. Walshe, Buddhism for Today, George Allen and 
Unwin, London, 1962, pp. 37-40); ความหมายของภวตัณหา และ วิภวตัณหา ที่
ชัดมากแหงหนึ่ง คือ ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๗/๒๖๓ 
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ทฤษฎี และหลักการอยางใดอยางหนึ่งท่ีสนองตัณหาของตน ตลอดจนยึด

มั่นในแบบแผน ขอยึดถือปฏิบัติ วิธีการตางๆ ท่ีสนองความตองการของ

ตัวตน 

๙. อุปาทาน→ ภพ:: ความยึดม่ันยอมเกี่ยวของไปถึงภาวะชีวิตอยางใด
อยางหนึ่ง ความยึดม่ันน้ันแสดงถึงความสัมพันธระหวางส่ิงสองส่ิง คือ 

เปนการนําเอาตัวตนไปผูกมัดไว หรือทําใหเปนส่ิงเดียวกันกับภาวะชีวิต

อยางใดอยางหน่ึง ซึ่งอาจเปนภาวะชีวิตท่ีอํานวยส่ิงท่ีปรารถนา หรือเปน

ภาวะชีวิตท่ีชวยใหพนไปจากส่ิงท่ีไมปรารถนา ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีภาวะ

ชีวิตท่ีตองการ ก็ยอมมีภาวะชีวิตท่ีไมตองการอยูดวยพรอมกัน ภาวะชีวิต

ท่ีถูกยึดเก่ียวเกาะไวน้ีเรียกวา อุปปตติภพ 

เม่ือยึดม่ันในภาวะชีวิตน้ัน จึงคิดมุงหมายหรือมีเจตจํานงเพื่อเปน

อยางนั้นๆ หรือเพื่อหลีกเล่ียงความเปนอยางน้ันๆ แลวลงมือทําการตางๆ 

เริ่มแตคิดสรางสรรคปรุงแตงแสวงวิธีการตางๆ ดําเนินการตามจุดมุงหมาย 

แตความคิดและการกระทําท้ังหมดน้ันยอมถูกผลักดันใหดําเนินไปใน

ทิศทาง และในรูปแบบท่ีอุปาทานกําหนด คือ เปนไปตามอํานาจของความ

เชื่อถือ ความคิดเห็น ความเขาใจ ทฤษฎี วิธีการ ความพอใจ ชอบใจอยาง

ใดอยางหนึ่งท่ีตนยึดถือไว จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและกระทําการตางๆ 

โดยสอดคลองกับอุปาทานนั้น  

ตัวอยางในช้ันหยาบ เชน อยากเกิดเปนเทวดา จึงยึดถือในลัทธิ

คําสอน ประเพณี พิธีกรรม หรือแบบแผนความประพฤติอยางใดอยาง

หน่ึงท่ีเชื่อวาจะใหไปเกิดไดอยางน้ัน จึงคิดมุงหมาย กระทําการตางๆ ไป

ตามความเช่ือนั้น จนถึงวา ถาความยึดม่ันรุนแรง ก็ทําให มีระบบ

พฤติกรรมท่ีเปนลักษณะพิเศษจําเพาะตัวเกิดข้ึนแบบใดแบบหน่ึง หรือ
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ตัวอยางใกลเขามา เชน อยากเปนคนมีเกียรติ ก็ยอมยึดมั่นเอาคุณคา

อยางใดอยางหนึ่งวาเปนความมีเกียรติ ยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติ

ท่ีสอดคลองกับคุณคา น้ัน ยึดม่ันในตัวตนที่จะมี เกียรติอยางน้ันๆ 

เจตจํานง และการกระทํา ก็มุงไปในทิศทางและรูปแบบท่ียึดไว น้ัน 

พฤติกรรมตางๆ ท่ีแสดงออกก็มีรูปลักษณะสอดคลองกัน อีกตัวอยางหนึ่ง 

อยากไดของมีคาของผูอื่น จึงยึดมั่นในภาวะท่ีตนจะเปนเจาของส่ิงของน้ัน 

จึงยึดม่ันในความเคยชิน หรือวิธีการท่ีจะใหไดส่ิงของน้ันมา ไมรูโทษและ

ความบกพรองของวิธีการท่ีผิด จึงคิดนึก มุงหมาย และกระทําการตาม

ความเคยชินหรือวิธีการท่ียึดไว กลายเปนการลักขโมย หรือการทุจริตข้ึน 

ความเปนเจาของที่ยึดไวเดิม กลายเปนความเปนโจรไป  

โดยนัยน้ี เพื่อผลที่ปรารถนา มนุษยจึงทํากรรมชั่ว เปนบาป เปน

อกุศลบาง ทํากรรมดี เปนบุญ เปนกุศลบาง ตามอํานาจความเช่ือถือ 

ความยึดม่ันท่ีผิดพลาด หรือถูกตอง ในกรณีนั้นๆ  

- กระบวนพฤติกรรมท่ีดําเนินไปในทิศทางแหงแรงผลักดันของ

อุปาทานน้ัน และปรากฏรูปลักษณะอาการสอดคลองกันกับอุปาทานนั้น 

เปนกรรมภพ  
- ภาวะแหงชีวิตท่ีสืบเน่ืองมาจากกระบวนพฤติกรรมนั้น เชน 

ความเปนเทวดา ความเปนคนมีเกียรติ ความเปนเจาของ และความเปน

โจร เปนตน เปนอุปปตติภพ อาจเปนภพ (ภาวะแหงชีวิต) ท่ีตรงกับความ

ตองการ หรือภพท่ีไมตองการก็ได 

ปฏิจจสมุปบาทชวงน้ี เปนข้ันตอนสําคัญในการทํากรรม-รับผล

กรรม การกอนิสัยและสรางบุคลิกภาพ 
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๑๐. ภพ→ ชาติ::  ชี วิตท่ีเปนไปในภาวะตางๆ ท้ังหมดนั้น วาตาม

ความหมายท่ีแท ก็คือขันธ ๕ ท่ีเกิด-ดับ เปล่ียนแปลงไป โดยมีคุณสมบัติ

ท่ีสะสมเพิ่ม-ลด ในดานตางๆ ตามเหตุปจจัยท้ังภายในและภายนอก ซึ่งมี

เจตจํานงคือเจตนาเปนตัวนํา ทําใหกระแสโดยรวม หรือกระบวนธรรม

นั้นๆ มีลักษณะอาการอยางใดอยางหนึ่ง 
ขันธ ๕ ท่ีรวมเปนชี วิตนั้น เ กิดดับเปล่ียนแปลงอยู ทุกขณะ

ตลอดเวลา เมื่อกลาวถึงความจริงน้ันดวยภาษาตามสมมติ จึงพูดวา คนเรา
นี้เกิด-แก-ตายอยูทุกขณะ อยางท่ีอรรถกถาแหงหน่ึงกลาววา  

“โดยปรมัตถ์ เมื่อขันธ์ทั้งหลาย เกิดอยู่ แก่อยู่ ตาย
อยู่ การที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘ดูก่อนภิกษุ เธอเกิด 
แก่ และตายอยู่ ทุกขณะ’ ดังนี้ ก็พึงทราบว่า เป็นอันได้
ทรงแสดงให้เห็นแล้วว่า ในสัตว์ทั้งหลายนั้น การเล็งถึง
ขันธ์ เสร็จอยู่แล้วในตัว”67 

อยางไรก็ตาม สําหรับปุถุชน ยอมมิใชมีเพียงการเกิด-ดับของขันธ 

๕ ตามธรรมดาของธรรมชาติเทานั้น แตเม่ือมีภพข้ึนตามอุปาทานแลว ก็

เกิดมีตัวตนซึ่งสํานึกตระหนักข้ึนมาวา “เรา”68
 ไดเปนน่ันเปนนี่ อยูในภาวะ

ชีวิตอันน้ันอันน้ี ซึ่งตรงกับความตองการ หรือไมตรงกับความตองการ พูด

ส้ันๆ วา ตัวตนเกิดข้ึนในภพนั้น จึงมีตัวเราที่เปนเจาของ ตัวเราท่ีเปนโจร 

ตัวเราท่ีเปนคนไมมีเกียรติ ตัวเราท่ีเปนผูชนะ ตัวเราท่ีเปนผูแพ ฯลฯ   
ในชีวิตประจําวันของปุถุชน การเกิดของตัวตน จะเห็นไดเดนชัด 

ในกรณีความขัดแยง เชน การถกเถียง แมในการเถียงหาเหตุผล ถาใช

                                                 
67  ขุทฺทก.อ.๘๕ 
68  ดู บันทึกท่ี ๑ ตัวเรา ของเรา, ตัวกู ของกู ใน บันทึกพิเศษทายบท 
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กิเลส ไมใชปญญา ก็จะเกิดตัวตน ท่ีเปนนั่นเปนน่ีชัดข้ึนมาวา เราเปนนาย 

เราเปนผูมีเกียรติ (พรอมกับ เขาเปนลูกนอง เขาเปนคนช้ันตํ่า) น่ีเปน

ความเห็นของเรา เราถูกขัดแยง ทําใหความเปนน่ันเปนน่ีดอยลงพรองลง 

หรือจะสูญสลายไป เม่ือชรามรณะปรากฏ ชาติก็ยิ่งชัด แตเพราะมีชาติ จึง

มีชรามรณะได  

๑๑. ชาติ→ ชรามรณะ:: เมื่อมีตัวตนท่ีไดเปนอยางน้ันอยางนี้ ก็ยอมมี

ตัวตนท่ีไมไดเปนอยางนั้นอยางน้ี ตัวตนท่ีขาด พลาด หรือพรากจากความ

เปนอยางน้ันอยางนี้ ตัวตนท่ีถูกคุกคามดวยความขาด พลาดหรือพรากไป

จากความเปนอยางนั้นอยางนี้ และตัวตนท่ีถูกกระทบกระท่ัง ถูกขัดขวาง 

ขัดแยงใหกระแสความเปนอยางน้ันๆ สะดุด หว่ันไหว สะเทือน ลดดอย

ลง พรองลง เส่ือมลงไป ไมสมบูรณเต็มเปยมอยางท่ีอยากใหเปน และ

อยางท่ียึดถืออยู เม่ือตัวตนเกิดมีข้ึนแลว ก็อยากจะดํารงอยูตลอดไป 

อยากจะเปนอยางนั้นอยางนี้อยางท่ีตองการ หรืออยากใหภาวะแหงชีวิตท่ี

ตองการนั้นอยูกับตัวตนตลอดไป แตเมื่อตัวตนเกิดมีข้ึนได  ตัวตนก็ยอม

เส่ือมสลายได แมเม่ือยังไมสูญสลาย ก็ถูกคุกคามดวยความพรองตัว และ

ความสูญสลายท่ีจะมีมา จึงเกิดความหวาดกลัวตอความถูกหว่ันไหว 

กระทบกระแทก และความสูญสลาย และทําใหเกิดความยึดมั่นผูกพัน

ตัวตนไวกับภาวะชีวิตนั้นใหเหนียวแนนยิ่งข้ึน  

ความกลัวตอความสูญสลายแหงตัวตนนี้ เกิดสืบเน่ืองมาจาก

ความรูสึกถูกคุกคามและหวาดกลัวตอความตายของชีวิตนี้น่ันเอง ซึ่งแฝง

อยูในจิตใจอยางละเอียดลึกซึ้งตลอดเวลา และคอยบีบคั้นพฤติกรรมท่ัวๆ 

ไปของมนุษย ทําใหหวาดกลัวตอความพลัดพราก สูญสลาย ทําใหด้ินรน

ไขวควาภาวะชีวิตท่ีตองการอยางเรารอน ทําใหเกรงกลัวและผิดหวังเม่ือ
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ไดรับทุกขเวทนา และทําใหเสวยสุขเวทนาอยางกระวนกระวาย และดวย

ความหวาดกลัวความพลัดพราก 

โดยนัยนี้ เมื่อตัวตนเกิดข้ึนในภาวะชีวิตท่ีไมตองการ ไมเกิดใน

ภาวะชีวิตท่ีตองการ ก็ดี เมื่อตัวตนเกิดไดเปนอยางนั้นอยางน้ี อยูในภาวะ

ชีวิตท่ีตองการ แตตองสูญสลายพรากไป ก็ดี ถูกคุกคามดวยความขาด 

พลาด และพรากจากภาวะชีวิตท่ีตองการ ก็ดี ความทุกขแบบตางๆ ก็ยอม

เกิดข้ึน คือ เกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส และในภาวะ

แหงความทุกขเชนนี้ ยอมมีแตความไมรูไมเขาใจในส่ิงตางๆ ตามความ

เปนจริง มีความขัดของขุนมัว ความหลงใหล และความมืดบอด อันเปน

ลักษณะของอวิชชา จึงเกิดการด้ินรนหาทางออกดวยวิธีการแหงอวิชชาตาม

วงจรตอไป
69 

ตัวอยางงายๆ ในชีวิตประจําวัน เม่ือมีการแขงขัน และมีการชนะ

เกิดขึ้น สําหรับปุถุชนจะไมมีเพียงการชนะที่เปนเหตุการณทางสังคม ซึ่งมี

ความหมายและวัตถุประสงคตามท่ีตกลงกําหนดวางกัน (สมมติ) ไวเทาน้ัน 

แตจะมีความเปนผูชนะท่ียึดมั่นไวกับความหมายพิเศษบางอยางเฉพาะตัว

ดวยอุปาทาน (ภพ) ดวย ในบางโอกาส โดยเฉพาะในกรณีของคนมักหย่ิง

ผยอง หรือในกรณีเกิดเรื่องกระทบกระเทือนใจ ก็จะเกิดความรูสึกโผล

ขึ้นมาวา เราเปนผูชนะ = ตัวเราเกิดข้ึนในความเปนผูชนะ (ชาติ) แตความ

เปนผูชนะของเราในความหมายสมบูรณเต็มตัวตองพวงเอาความมีเกียรติ 

ความยกยองเยินยอ ความไดผลประโยชน ความนิยมชมชอบ การยอมรับ

ของผูอื่น เปนตนไวดวย ความเกิดของตัวเราในความชนะ หรือความชนะ

                                                 
69  ดู บันทึกท่ี ๒ เกิดและตายแบบปจจุบัน ใน บันทึกพิเศษทายบท 
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ของเราจึงเกิดพรอมกับการจะตองมีผูยอมรับ ยกยองเชิดชู การทําใหผูใด

ผูหน่ึงแพไปได การไดทําหรือแสดงออกอะไรสักอยางท่ีสุดขีดของความ

อยาก ฯลฯ อยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง  

จากน้ัน ในขณะเดียวกับท่ีตัวเราในฐานะผูชนะ พรอมท้ัง

ความหมายตางๆ ท่ีพวงอยูกับมัน เกิดขึ้น ความสมหวัง หรือไมสมหวังก็

เกิดขึ้น เมื่อสมหวัง ก็จะตามมาดวยความรูสึกท่ีจะตองผูกพันมัดตัวไวกับ

ความเปนผูชนะนั้นใหแนนแฟน เพราะกลัววาความเปนผูชนะจะสูญส้ินไป

จากตน กลัววา ความยอมรับนิยมยกยองเชิดชูท่ีไดรับในฐานะน้ัน จะไม

คงอยูอยางเดิม จะลดนอยลง เส่ือมไป หรือหมดไปจากตน เมื่อพบเห็น

ผูใดผูหน่ึงแสดงอาการไมเชิดชูใหเกียรติอยางท่ีหวัง หรือเทาท่ีหวัง หรือ

การยกยองเชิดชูเกียรติท่ีเคยไดอยู มาลดนอยลง ก็ยอมเกิดความขุนมัว

หมนหมองใจและอุปายาส เพราะตัวตนในภาวะผูชนะนั้นกําลังถูกกระทบ

กระแทกหรือถูกบีบค้ันกําจัดใหพรากไปเสียจากภาวะผูชนะ คือ กําลังถูก

คุมคามดวยความเส่ือมโทรม (ชรา) และความสูญสลาย (มรณะ) จาก

ความเปนผูชนะพรอมท้ังคุณคาผนวกตางๆ ท่ียึดไว (ภพ)  

เม่ือภาวการณดําเนินไปเชนน้ี ความรูสึกขุนมัวหมนหมอง กังวล 

ผิดหวังตางๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ซึ่งมิไดถูกขุดทิ้งโดยสติและสัมปชัญญะ 

(ปญญา) ก็จะเขาหมักหมมทับถมในสันดาน มีผลตอบุคลิกภาพ และ

พฤติกรรมของบุคคลนั้น ตามวงจรปฏิจจสมุปบาทตอไป เปนการเสวย

เวทนาอยางท่ีเรียกวาหมกตัวหรือผูกมัดตัว 

ขอใหต้ังขอสังเกตงายๆ วา เม่ือมีตัวตน (ในความรูสึก) เกิดข้ึน ก็

ยอมมีความกินเน้ือท่ี เมื่อกินเนื้อท่ี ก็มีขอบเขตหรือถูกจํากัด เม่ือถูกจํากัด 

ก็มีการแยกตัวออกตางหาก เม่ือมีการแยกตัวออกตางหาก ก็มีการแบงวา



๘๒  พุทธธรรม 
 
ตัวเราและมิใชตัวเรา เมื่อตัวตนของเราเกิดข้ึนแลว ก็ขยายตัวเบงพองออก

พรอมดวยความอยากไดอยากแสดงตอตัวตนอ่ืนๆ พลุงออกมา แตตัวตน

และความอยากนั้นไมสามารถขยายออกไปอยางอิสระ ไมมีท่ีสุด ตองถูก

ฝน กดหรือขมไว โดยบุคคลนั้นเอง ในกรณีท่ีเขามีความสํานึกในการ

แสดงตัวแกผูอื่นวาตนเปนคนดี หรือถาตนเองไมกดหรือขมไว ปลอยให

แสดงออกเต็มท่ี ก็ยอมเกิดการปะทะขัดแยงในภายนอก และแม

แสดงออกไดเต็มท่ี ก็ทําใหพลังในตนเองลดนอยลง เสริมกําลังความอยากให

แรงย่ิงๆ ข้ึน และความรูสึกพรองใหมากขึ้นๆ ในคราวตอๆ ไป เปนการเพิ่ม

โอกาสใหแกความขัดแยงและการปะทะ ท่ีจะแรงยิ่งๆ ข้ึน และหมดความ

เปนตัวของตัวเองลงไปทุกที ความสมบูรณเต็มอยากจึงไมมี และความ

กดดันขัดแยงกระทบกระท่ังบีบคั้น ยอมเกิดข้ึนไดในทุกกรณี 

ตัวอยางกรณีปลีกยอยในชีวิตประจําวัน 

ก.  กับ ข. เปนเพื่อนนักเรียนที่รักและสนิทสนมกัน ทุกวันมา

โรงเรียน พบกันก็ยิ้มแยมทักทายกัน วันหนึ่ง ก. เห็น ข. ก็ยิ้มแยม เขาไป

ทักทายตามปกติ แต ข. หนาบ้ึง ไมยิ้มดวย ไมพูดตอบ ก. จึงโกรธ ไมพูด

กับ ข. บาง ในกรณีนี ้กระบวนธรรมจะดําเนินไปในรูปตอไปนี้ 

๑. อวิชชา:  เมื่อเห็น ข. หนาบ้ึง ไมยิ้มตอบ ไมพูดตอบ ก. ไมรูความจริง

วาเหตุผลตนปลายเปนอยางไร และไมใชปญญาพิจารณาเพ่ือหา

ขอเท็จจริงวา ข. อาจมีเรื่องไมสบายใจ มีอารมณคางอะไรมาจากที่อื่น 

๒. สังขาร: ก. จึงคิดนึกปรุงแตงสรางภาพในใจไปตางๆ ตามพื้นนิสัย 

ตามทัศนคติ หรือตามกระแสความคิดท่ีเคยชินของตนวา ข. จะตอง
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รูสึกนึกคิดตอตนอยางนั้นอยางน้ี แลวเกิดความฟุงซาน โกรธ  มี

มานะ เปนตน ตามพื้นกิเลสของตน 

๓. วิญญาณ:  จิตของ ก. ขุนมัวไปตามกิเลสท่ีฟุงขึ้นมาปรุงแตงเหลาน้ัน 

คอยรับรูการกระทําและอากัปกิริยาของ ข. ในแงในความหมายท่ีจะมา

ปอนความรูสึกนึกคิดที่เปนอยูในเวลานั้น เหมือนอยางท่ีพูดกันวา ย่ิง

นึกก็ยิ่งเห็น ย่ิงคิดก็ย่ิงเปนอยางน้ัน สีหนากิริยาทาทางตางๆ ของ ข. 

ดูจะเปนเรื่องท่ีกระทบกระท่ัง ก. ไปเสียทั้งนั้น 

๔. นามรูป: ความรูสึก ภาพท่ีคิด ภาวะตางๆ ของจิตใจ สีหนา กิริยา

ทาทาง คือท้ังกายและใจท้ังหมดของ ก. คลอยไปดวยกันในทางท่ีจะ

แสดงออกมาเปนผลรวม คือ ภาวะอาการของคนโกรธ คนปนปง คน

งอน เปนตน (สุดแตสังขาร) พรอมท่ีจะทํางานรวมไปกับวิญญาณน้ัน 

๕. สฬายตนะ: อายตนะตางๆ มีตา หู เปนตนของ ก. เฉพาะท่ีเกี่ยวของ

จะตองใชรับรูเรื่องราวในกรณีนี้ ต่ืนตัว พรอมท่ีจะทําหนาท่ีรับความรู

กันเต็มท่ี 

๖. ผัสสะ: สัมผัสกับลักษณะอาการแสดงออกตางๆ ของ ข. ท่ีเดน 

นาสนใจ เกี่ยวของกับกรณีน้ัน เชน ความบูดบึ้ง ความกระดาง ทาทาง

ดูหมิ่น ไมใหเกียรติ หรือเหยียดศักดิ์ศรี เปนตน 

๗. เวทนา: รูสึกไมสบายใจ บีบค้ันใจ เจ็บปวดรวดราว หรือเห่ียวแหงใจ 

๘. ตัณหา: เกิดวิภวตัณหา อยากใหภาพท่ีบีบค้ัน ทําใหไมสบายใจนั้น 

พนหายอันตรธาน ถูกกด ถูกปราบ ถูกทําลายใหพินาศไปเสีย 
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๙. อุปาทาน: เกิดความยึดถือผูกใจตอพฤติกรรมของ ข. วาเปนส่ิง

เกี่ยวของโดยเฉพาะกับตน กระทบตอตน เปนคูกรณีกับตน ซึ่ง

จะตองจัดการเอากันอยางใดอยางหน่ึง 

๑๐. ภพ: พฤติกรรมท่ีสืบเนื่องตอไปของ ก. ตกอยูใตอิทธิพลของอุปาทาน 

เกิดเปนกระบวนพฤติกรรมจําเพาะอยางใดอยางหนึ่งท่ีสนองอุปาทาน

นั้น คือพฤติกรรมปฏิปกษกับ ข. (กรรมภพ); ภาวะชีวิตท้ังทางกาย

ทางใจท่ีรองรับกระบวนพฤติกรรมนั้น ก็สอดคลองกันดวย คือเปน

ภาวะแหงความเปนปฏิปกษ กับ ข. (อุปปตติภพ) 

๑๑. ชาติ: ก. เขาสวมรับเอาภาวะชีวิตท่ีเปนปฏิปกษน้ัน โดยมองเห็นความ

เปนปฏิปกษระหวางตนกับ ข. ชัดเจนลงไป แยกออกเปนเรา-เขา มี

ตัวตนท่ีจะเขาไปกระทําและถูกกระทบกระแทกกับ ข. 

๑๒. ชรามรณะ: ตัวตนท่ีเกิดขึ้นในภาวะปฏิปกษน้ัน จะดํารงอยูและเติบโต

ข้ึนได ตองอาศัยความหมายตางๆ ท่ีพวงติดมา เชน ความเกง 

ความสามารถ ความมีเกียรติ ความมีศักดิ์ศรี และความเปนผูชนะ 

เปนตน ซึ่งมีภาวะฝายตรงขามขัดแยงอยูในตัว คือ ความดอย ความ

ไรคา ไรเกียรติ ความแพ เปนตน ทันทีท่ีตัวตนน้ันเกิดข้ึน ก็ตองถูก

คุกคามดวยภาวะขาดหลักประกันวาตนจะไดเปนอยางท่ีตองการ และ

หากไดเปน ภาวะนั้นจะยั่งยืนหรือทรงคุณคาอยูไดยาวนานเทาใด คือ 

อาจไมไดเปน ก. ในฐานะปฏิปกษท่ีเกง ท่ีมีศักดิ์ศรี ท่ีชนะ แตเปน

ปฏิปกษท่ีแพ ท่ีออนแอ หรือท่ีไมสามารถรักษาเกียรติ ศักด์ิศรี และ

ความชนะไวได เปนตน ความทุกขในรูปตางๆ จึงเกิดแทรกอยู

ตลอดเวลา เริ่มตั้งแตทุกขจากความหว่ันกลัววาอาจจะไมสมหวัง 

ความเครียดและกระวนกระวายในการด้ินรนเพื่อใหตัวตนอยูในภาวะ
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ท่ีตองการ ตลอดจนความผิดหวัง หรือแมสมหวังถึงท่ีแลว แตคุณคา

ของมันก็ตองจืดจางไปจากความช่ืนชม 

ความทุกขในรูปตางๆ เหลาน้ี ปกคลุมหอหุมจิตใจใหหมนหมอง

มืดมัว เปนปจจัยแกอวิชชาที่จะเริ่มตนวงจรตอไปอีก  
นอกจากน้ัน ทุกขเหลานี้ยังเปนเหมือนของเสียที่ระบายออกไม

หมด ค่ังคางหมักหมมอยูในวงจรคอยระบายพิษออกในรูปตางๆ ทํา

ใหเกิดปญหาตอๆ ไป แกชีวิตท้ังของตนเองและผูอื่น มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมครั้งตอๆ ไป และการดําเนินชีวิตท้ังหมดของเขา ดังใน

กรณีของ ก. อาจใจไมสบายขุนมัวไปท้ังวัน เรียนหนังสือและใช

ความคิดในวันน้ันท้ังหมดไมไดผลดี พลอยใหแสดงกิริยาอาการไม

งาม วาจาไมสุภาพตอคนอ่ืนๆ เกิดความขัดแยงกับคนเพิ่มขึ้นอีก

หลายคน เปนตน 

ถา ก. ปฏิบัติถูกตองต้ังแตตน วงจรปญหาก็ไมเกิดขึ้น คือ ก. 

เห็น ข. ไมยิ้มตอบ ไมทักตอบแลว ใชปญญา จึงคิดวา ข. อาจมีเรื่องไม
สบายใจ เชน ถูกผูปกครองดุมา ไมมีเงินใช หรือมีเรื่องกลุมใจอยางใด

อยางหนึ่งเปนอารมณคางอยู พอคิดอยางน้ี ก็ไมมีอะไรกระทบกระท่ังตัว 
จิตใจยังกวางขวางเปนอิสระ และกลับเกิดความกรุณา รูสึกสงสารคิด

ชวยเหลือ ข. อาจเขาไปสอบถาม ปลอบโยน ชวยหาทางแกปญหา หรือให

โอกาสเขาท่ีจะอยูสงบ เปนตน  
แมแตเมื่อวงจรรายเริ่มข้ึนแลว ก็ยังอาจแกไขได เชน วงจรหมุน

ไปถึงผัสสะ ไดรับรูอาการกิริยาท่ีไมนาพอใจของ ข. ทําให ก. เกิดทุกขบีบ

คั้นใจข้ึนแลว แต ก . มีสติเกิดข้ึน แทนท่ีจะตกอยูใตอิทธิพลของ

วิภวตัณหาท่ีจะตามมาตอไป ก็ตัดวงจรเสียโดยใชปญญา พิจารณา
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ขอเท็จจริง และเกิดความรับรูอยางใหมเกี่ยวกับการแสดงออกของ ข. คิด

เหตุผลท้ังท่ีเกี่ยวกับการกระทําของ ข. และขอควรปฏิบัติของตนเอง จิตใจ

ก็จะหายบีบคั้นขุนมัว กลับปลอดโปรง และคิดชวยเหลือแกไขทุกขของ ข. 
ไดอีก  

ดังนั้น เม่ือปญญาหรือวิชชาเกิดข้ึน จึงทําใหจิตใจเปนอิสระ ไม
เกิดตัวตนขึ้นมาใหถูกกระทบกระแทก นอกจากจะไมเกิดปญหาสรางทุกข

แกตนแลว ยังทําใหเกิดกรุณาท่ีจะไปชวยแกปญหาคลายทุกขใหแกผูอื่น

ดวย ตรงขามกับอวิชชา ซึ่งเปนตัวชักนําเขาสูสังสารวัฏ ทําใหเกิดตัณหา

อุปาทาน สรางตัวตนขึ้นมาจํากัดตัวเองสําหรับใหถูกกระทบกระแทกเกิด

ทุกขเปนปญหาแกตนเอง และมักขยายทุกขกอปญหาใหแกผูอื่นกวางขวาง

ออกไปดวย  

กอนจะผานตัวอยางปลีกยอยน้ีไป  เห็นควรย้ําขอควรระลึก

บางอยางไว  เพื่อใหมองเห็นหลักปฏิจจสมุปบาทรอบดานมากข้ึน 

- ในสถานการณจริง วงจรหรือกระบวนธรรมท้ังหมดท่ีกลาวถึง
ในตัวอยางขางตน เปนไปไดอยางรวดเร็วตลอดสายเพียงช่ัว

แวบเดียว เชน นักเรียนบางคนทราบขาวสอบตก คนทราบขาว

การสูญเสียบุคคลผูเปนท่ีรัก หญิงเห็นชายคนรักอยูกับหญิง

อื่น เปนตน เสียใจมาก ตกใจมาก อาจเขาออนทรงตัวไมอยู 

อาจรองกรี๊ด หรืออาจเปนลมลมพับไปทันที ย่ิงความยึดติดถือ

มั่นเทิดคาใหราคารุนแรงเทาใด ผลก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเทาน้ัน 

- ขอย้ําอีกวา ความเปนปจจัยในกระบวนธรรมนี้ ไมจําเปนตอง
เปนไปอยางเรียงลําดับกาล เชน ชอลค กระดานดํา พื้นสีดํา

สะอาด และการเขียน เปนปจจัยแหงตัวหนังสือสีขาว ( ท่ี

มองเห็นบนกระดานดํา)  
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- การอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทมุงใหเขาใจกฎธรรมดา หรือ
กระบวนธรรมท่ีเปนไปอยูตามธรรมชาติเปนสําคัญ เพื่อให

มองเห็นสาเหตุและจุดที่จะตองแกไข สวนรายละเอียดของการ

แกไขหรือวิธีปฏิบัติไมใชเรื่องของปฏิจจสมุปบาทโดยตรง แต

เปนเรื่องของมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาท่ีจะกลาวขางหนา 

อยางไรก็ดี ตัวอยางท่ีกลาวมานี้ มุงความเขาใจงายเปนสําคัญ 

บางตอนจึงมีความหมายผิวเผิน ไมใหความเขาใจแจมแจงลึกซึ้งเพียงพอ 

โดยเฉพาะหัวขอท่ียากๆ เชน อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร และโสกะ 

ปริเทวะทําใหวงจรเร่ิมตนใหม เปนตน ตัวอยางขางบนท่ีแสดงในขอ 

อวิชชา เปนเรื่องท่ีมิไดเกิดข้ึนเปนสามัญ ในทุกชวงขณะของชีวิต ชวนให

เห็นไปไดวา มนุษยปุถุชนสามารถเปนอยูในชีวิตประจําวันโดยไมมีอวิชชา

เกิดขึ้นเลย หรือเห็นวา ปฏิจจสมุปบาท ไมใชหลักธรรมท่ีแสดงความจริง

เกี่ยวกับชีวิตอยางแทจริง จึงเห็นวา ควรอธิบายความหมายลึกซึ้งของบาง

หัวขอท่ียากใหละเอียดชัดเจนออกไปอีก 

ความหมายลึกลงไปขององคธรรมบางขอ 
 ตามปรกติ มนุษยปุถุชนทุกคน เม่ือประสบส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรืออยู

ในสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง จะแปลความหมาย ตัดสินส่ิงหรือ

เหตุการณนั้น พรอมทั้งคิดหมายต้ังเจตจํานง แสดงออกซึ่งพฤติกรรมและ

กระทําการตางๆ ตามความโนมเอียง หรือตามแรงผลักดันตอไปนี้ คือ 

๑. ความใฝในการสนองความตองการทางประสาทท้ัง ๕ (กาม) 

๒. ความใฝหรือหวงในความมีอยูคงอยูของตัวตน ตลอดจนการ

ท่ีตัวตนจะไดเปนอยางนั้นอยางน้ี และการท่ีจะดํารงอยูใน

ภาวะท่ีอยากเปนนั้นยั่งยืนตลอดไป (ภพ) 



๘๘  พุทธธรรม 
 

๓. ความเห็น ความเชื่อถือ ความเขาใจ ทฤษฎี แนวคิด ท่ีส่ัง

สมอบรมมา และยึดถือเชิดชูไว (ทิฏฐิ) 

๔. ความหลง ความไมเขาใจ คือ ความไมตระหนักรู และไม

กําหนดรู ความเปนมาเปนไป เหตุ ผล ความหมาย คุณคา 

วัตถุประสงค ตลอดจนความสัมพันธของส่ิงตางๆ หรือ

เหตุการณท้ังหลายตามสภาวะโดยธรรมชาติของมันเอง 

ความหลงผิดวามีตัวตนที่เขาไปกระทําและถูกกระทํากับส่ิง

ต า งๆ  ไม มอง เ ห็นความ สัมพันธ ท้ั งหลายในรูปของ

กระบวนการแหงสภาวธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย พูดส้ันๆ 

วา ไมรูเห็นตามท่ีมันเปน แตรูเห็นตามท่ีคิดวามันเปน หรือ

คิดใหมันเปน (อวิชชา) 

โดยเฉพาะขอ ๓ และ ๔ จะเห็นไดวาเปนสภาพท่ีสัมพันธ

ตอเนื่องกัน คือ เมื่อไมไดกําหนดรู ไมเขาใจชัด หรือหลงเพลินไป ก็ยอม

ทําไปตามความเห็น ความเช่ือถือ ความเขาใจท่ีส่ังสมอบรมมากอน หรือ

แนวคิดความประพฤติท่ียึดถือเคยชินอยู 
อนึ่ง ขอ ๓ – ๔ น้ี มีความหมายกวางขวางมาก รวมไปถึง 

ทัศนคติ แบบแผน ความประพฤติตางๆ ท่ีเปนผลมาจากการศึกษาอบรม 

นิสัย ความเคยชิน คานิยมหรือคตินิยมทางสังคม การถายทอดทาง

วัฒนธรรม เปนตน ส่ิงเหลาน้ี แสดงอิทธิพลสัมพันธกับขอท่ี ๑ และ ๒ 

กลายเปนตัวการกําหนดและควบคุมความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรม

ท้ังหมดของบุคคล ต้ังตนแตวาจะใหชอบอะไร ตองการอะไร จะสนอง

ความตองการของตนในรูปแบบและทิศทางใด แสดงพฤติกรรมออกมา

อยางไร คือเปนส่ิงท่ีแฝงอยูลึกซึ้งในบุคคล และคอยบัญชาพฤติกรรมของ

บุคคลนั้น โดยเจาตัวไมรูตัวเลย  
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ในความเขาใจตามปกติ บุคคลน้ันยอมรูสึกวาตัวเขากําลังกระทํา

กําลังประพฤติอยางน้ันๆ ดวยตนเอง ตามความตองการของตนเองอยาง

เต็มที่ แตแทจริงแลว นับเปนความหลงผิดท้ังส้ิน เพราะถาสืบสาวลงไปให

ชัดวา เขาตองการอะไรแน ทําไมเขาจึงตองการส่ิงท่ีเขาตองการอยูนั้น 

ทําไมเขาจึงกระทําอยางท่ีกระทําอยูน้ัน ทําไมจึงประพฤติอยางท่ีประพฤติ

อยูน้ัน ก็จะเห็นวา ไมมีอะไรท่ีเปนตัวของเขาเองเลย เปนแบบแผนความ

ประพฤติท่ีเขาไดรับถายทอดในการศึกษาอบรมบาง วัฒนธรรมบาง ความ

เชื่อถือทางศาสนาบาง เปนความนิยมในทางสังคมบาง เขาเพียงแตเลือก

และกระทําในขอบเขตแนวทางของสิ่งเหลาน้ี หรือทําใหแปลกไปอยางใด

อยางหน่ึง โดยเอาส่ิงเหลานี้เปนหลักคิดแยกออกไปและสําหรับเทียบเคียง

เทานั้นเอง ส่ิงท่ีเขายึดถือวาเปนตัวตนของเขานั้น จึงไมมีอะไรนอกไปจาก

ส่ิงท่ีอยูในขอ ๑ ถึง ๔ (ท้ังหมดอยูในขันธ ๕) เทาน้ันเอง ส่ิงเหลานี้

นอกจากไมมีตัวตนแลว ยังเปนพลังผลักดันที่อยูพนอํานาจควบคุมของเขา

ดวย จึงไมมีทางเปนตัวตนของเขาไดเลย 
ในทางธรรมเรียกส่ิงท้ังส่ีน้ีวา อาสวะ แปลตามรูปศัพทวา ส่ิงท่ี

ไหลซานไปท่ัว หรืออีกนัยหน่ึงวา ส่ิงท่ีหมักหมมหรือหมักดอง หมายความ

วา เปนส่ิงท่ีหมักดองสันดาน คอยมอมพื้นจิตไว และเปนส่ิงท่ีไหลซานไป

อาบยอมจิตใจเม่ือประสบอารมณตางๆ ไมวาคนจะรับรูอะไรทางอายตนะ

ใด หรือจะคิดนึกส่ิงใด อาสวะเหลานี้ก็เท่ียวกําซาบซานไปแสดงอิทธิพล

อาบยอมมอมมัวส่ิงท่ีรับรู เขามาและความนึกคิดน้ันๆ แทนท่ีจะเปน

อารมณของจิตและปญญาลวนๆ กลับเสมือนเปนอารมณของอาสวะไป

หมด ทําใหไมไดความรูความคิดท่ีบริสุทธ์ิ และเปนเหตุกอทุกขกอปญหา

เรื่อยไป   
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อาสวะอยางท่ี ๑ เรียก กามาสวะ ท่ี ๒ เรียก ภวาสวะ ท่ี ๓ เรียก 

ทิฎฐาสวะ ท่ี ๔ เรียก อวิชชาสวะ 
อาสวะ ๔ น้ี เปนการแสดงตามแนวอภิธรรม ในพระสูตรทานนิยม

แบงอาสวะเพียง ๓ อยาง คือ ไมมีทิฏฐาสวะ ท้ังน้ีพอจับเหตุผลไดวา เปน

เพราะในพระสูตรทานกําหนดเฉพาะอาสวะท่ีเปนตัวเจาของบทบาทเดนชัด 

ทานไมระบุทิฏฐาสวะ เพราะอยูระหวางอวิชชา กับภวาสวะ กลาวคือ ทิฏฐา-
สวะ อาศัยอวิชชาเปนฐานกอตัวแลวแสดงอิทธิพลออกทางภวาสวะ สวนใน

อภิธรรม ทานตองการจําแนกใหละเอียดจึงแสดงเปน ๔70 
จึงเห็นไดวา อาสวะตางๆ เหลาน้ี เปนท่ีมาแหงพฤติกรรมของ

มนุษยปุถุชนทุกคน เปนตัวการที่ทําใหมนุษยหลงผิด มองเห็นส่ิงใดส่ิง

หน่ึงเปนตัวตนของตน อันเปนอวิชชาช้ันพ้ืนฐานที่สุด แลวบังคับบัญชาให

นึกคิดปรุงแตง แสดงพฤติกรรม และกระทําการตางๆ ตามอํานาจของมัน

โดยไมรูตัว เปนขั้นเริ่มตนวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท คือเม่ืออาสวะเกิดข้ึน 

อวิชชาก็เกิดข้ึน แลวอวิชชาก็เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ในภาวะที่แสดง

พฤติกรรมดวยความหลงวาตัวตนทําเชนนี้ จะพูดแยงยอนความเสียก็ได

วา มนุษยไมเปนตัวของตัวเอง เพราะพฤติกรรมถูกบังคับบัญชาดวย

สังขารท่ีเปนแรงขับไรสํานึกทั้งส้ิน 
                                                 
70  อาสวะ ๓ = กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ. ดู ที.ม.๑๐/๗๖/๙๖; สํ.สฬ.๑๘/๕๐๔/

๓๑๕, ฯลฯ 
 อาสวะ ๔ = กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ. ดู อภิ.วิ.๓๕/๙๖๑/๕๐๔, ฯลฯ 

ในภาษาอังกฤษแปลอาสวะกันตางๆ เชนวา inflowing impulses หรือ influxes 
หรือ biases หรือ cankers และแปลอาสวะ ๔ น้ันวา sense-gratification, 
becoming หรือ self-centered pursuits, views และ ignorance ตามลําดับ 

ม.อ.๑/๙๓ วา ทิฏฐาสวะรวมลงในภวาสวะ เพราะความอยากในภพก็ดี ความติด

ใจในฌานก็ดี ยอมมีสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิประกอบอยูดวย; คําอธิบายท่ัวไป ดู 

ขุ.จู.๓๐/๗๐/๑๕; ที.อ.๓/๒๓๐; วินย.ฏีกา.๑/๔๗๖ 
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กลาวโดยสรุปเพื่อตัดตอนใหชัด ภาวะที่เปนอวิชชา ก็คือ การไม

มองเห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะความเปนอนัตตา ตามแนวปฏิจจสมุปบาท 

คือ ไมรูตระหนักวา สภาพท่ีถือกันวาเปนสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา น้ัน 

เปนเพียงกระแสแหงรูปธรรมนามธรรมสวนยอยตางๆ มากมาย ท่ีสัมพันธ

เนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอกัน โดยอาการเกิดสลายๆ ทําใหกระแสนั้น

อยูในภาวะท่ีกําลังแปรรูปอยูตลอดเวลา หรือพูดใหงายขึ้นวา บุคคลก็คือ

ผลรวมแหงความรูสึกนึกคิด ความปรารถนา ความเคยชิน ความโนมเอียง 

ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ ความเชื่อถือ (ต้ังแตข้ันหยาบที่ผิดหรือไมมี

เหตุผล จนถึงขั้นละเอียดท่ีถูกตองและมีเหตุผล) ความคิดเห็น ความรูสึก

ในคุณคาตางๆ ฯลฯ ท้ังหมดในขณะนั้นๆ ท่ีเปนผลมาจากการถายทอด

ทางวัฒนธรรม การศึกษาอบรม และปฏิกิริยาตาง ๆ ท้ังท่ีเกิดข้ึนภายใน 

และท่ีมีตอส่ิงแวดลอมท้ังหลาย อันกําลังดําเนินไปอยูตลอดเวลา  

เม่ือไมตระหนักรูเชนน้ี จึงยึดถือเอาส่ิงเหลาน้ีอยางใดอยางหน่ึง เปน

ตัวตนของตนในขณะหน่ึงๆ เม่ือยึดถือส่ิงเหลานี้เปนตัวตน ก็คือถูกส่ิง

เหลานั้นหลอกเอา จึงเทากับตกอยูในอํานาจของมัน ถูกมันชักจูงบังคับเอาให

เห็นวาตัวตนนั้นเปนไปตางๆ พรอมทั้งความเขาใจวา ตนเองกําลังทําการตางๆ 

ตามความตองการของตน เปนตน 

ท่ีกลาวมานี้ นับวาเปนคําอธิบายในหัวขออวิชชาเปนปจจัยใหเกิด

สังขาร ในระดับท่ีจัดวาละเอียดลึกซึ้งกวากอน สวนหัวขอตอจากน้ีไปถึง

เวทนา เห็นวาไมยากนัก พอจะมองเห็นไดตามคําอธิบายท่ีกลาวมาแลว จึง

ขามมาถึงตอนสําคัญอีกชวงหนึ่ง คือ ตัณหา เปนปจจัยใหเกิดอุปาทาน ซึ่ง

เปนชวงของกิเลสเหมือนกัน 
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ตัณหาทั้ง ๓ อยางที่พูดถึงมาแลวนั้น ก็คืออาการแสดงออกของ

ตัณหาอยางเดียวกัน และมีอยูเปนสามัญโดยครบถวนในชีวิตประจําวันของ

ปุถุชนทุกคน แตจะเห็นไดตอเมื่อวิเคราะหดูสภาพการทํางานของจิตในสวนลึก 

เริ่มแต มนุษยไมรูไมเขาใจและไมรูจักมองส่ิงท้ังหลายในรูปของกระบวนการ

แหงความสัมพันธกันของเหตุปจจัยตางๆ ตามธรรมชาติ จึงมีความรูสึกมัวๆ 

อยูวามีตัวตนของตนอยูในรูปใดรูปหนึ่ง มนุษยจึงมีความอยากที่เปนพ้ืนฐาน

สําคัญคือ ความอยากมีอยูเปนอยู หรืออยากมีชีวิตอยู ซึ่งหมายถึงความอยาก

ใหตัวตนในความรูสึกมัวๆ น้ันคงอยูย่ังยืนตอไป
71
  

แตความอยากเปนอยูนี้ สัมพันธกับความอยากได คือไมใชอยาก

เปนอยูเฉยๆ แตอยากอยูเพื่อเสวยสิ่งท่ีอยากได คือเพื่อเสวยสิ่งท่ีจะใหสุข

เวทนาสนองความตองการของตนตอไป จึงกลาวไดวา ท่ีอยากเปนอยู ก็
เพราะอยากได เมื่ออยากได ความอยากเปนอยูก็ยิ่งรุนแรงขึ้น  

เม่ือความอยากเปนอยูรุนแรง อาจเกิดกรณีท่ี ๑ คือ ไมไดส่ิงท่ี

อยากทันอยาก จึงเกิดปฏิกิริยาข้ึน คือ ภพ หรือความมีชีวิตเปนอยูใน

ขณะนั้น ไมเปนที่นาชื่นชม ชีวิตขณะน้ันเปนที่ขัดใจ ทนไมได อยากใหดับสูญ

ไปเสีย ความอยากใหดับสูญจึงติดตามมา แตทันทีน้ันเอง ความอยากไดก็

แสดงตัวออกมาอีก จึงกลัววาถาดับสูญไปเสีย ก็จะไมไดเสวยสุขเวทนาท่ี

อยากไดตอไป ความอยากเปนอยูจึงเกิดตามติดมาอีก  
ในกรณีท่ี ๒ ไมไดส่ิงท่ีอยาก หรือกรณีท่ี ๓ ไดไมเต็มขีดที่อยาก 

ไดไมสมอยาก หรือกรณีท่ี ๔ ไดแลวอยากไดอื่นตอไป กระบวนการก็

ดําเนินไปในแนวเดียวกัน แตกรณีท่ีนับวาเปนพื้นฐานที่สุดและครอบคลุม

กรณีอื่นๆ ท้ังหมด ก็คืออยากย่ิงๆ ข้ึนไป   
                                                 
71  ในที่นี้ แปลกามตัณหาวา อยากได ภวตัณหาวา อยากเปนอยู วิภวตัณหาวา อยากให

ดับสูญ 
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เม่ือกําหนดจับลงท่ีขณะหน่ึงขณะใดก็ตาม จะปรากฏวา มนุษย
กําลังแสหาภาวะที่เปนสุขกวาขณะที่กําหนดน้ันเสมอไป ปุถุชนจึงปดหรือ

ผละท้ิงจากขณะปจจุบันทุกขณะ ขณะปจจุบันแตละขณะ เปนภาวะชีวิตท่ี

ทนอยูไมได อยากใหดับสูญหมดไปเสีย อยากใหตนพนไป ไปหาภาวะท่ี

สนองความอยากไดตอไป ความอยากได อยากอยู อยากไมอยู จึง

หมุนเวียนอยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวันของมนุษยปุถุชน แตเปนวงจรท่ี

ละเอียดชนิดทุกขณะจิต อยางท่ีแตละคนไมรูตัวเลยวา ชีวิตท่ีเปนอยูแต

ละขณะของตน ก็คือ การด้ินรนใหพนไปจากภาวะชีวิตในขณะเกา และแส
หาส่ิงสนองความตองการในภาวะชีวิตใหมอยูทุกขณะนั่นเอง 

เมื่อสืบสาวลงไป ยอมเห็นไดวา ตัณหาเหลานี้ สืบเน่ืองมาจากอวิชชา

นั่นเอง กลาวคือ เพราะไมรู ส่ิงทั้งหลายตามท่ีมันเปน ไมรูจักมันในฐานะ

กระบวนการแหงเหตุปจจัยท่ีสัมพันธตอเน่ืองกัน จึงเกิดความเห็นผิด

พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องตัวตนขึ้นมาในรูปใดรูปหนึ่ง คือ เห็นวาส่ิงท้ังหลายมีตัว

มีตน เปนช้ินเปนอัน เปนแนนอนตายตัว ซึ่งจะยั่งยืนอยูได
72.1

 หรือไมก็เห็น

วาส่ิงท้ังหลายแตกดับสูญส้ินสลายตัวหมดไปไดเปนส่ิงๆ เปนช้ินๆ เปน

อันๆ ไป
342.2

  
มนุษยปุถุชนทุกคนมีความเห็นผิดในรูปละเอียดอยูในตัวท้ังสอง

อยาง จึงมีตัณหา ๓ อยางน้ัน คือ เพราะเขาใจมืดมัวอยูในจิตสวนลึกวา 

ส่ิงท้ังหลายมีตัวตนยั่งยืนแนนอนเปนชิ้นเปนอัน จึงเกิดความอยาก ใน

                                                 
72.1 สัสสตทิฏฐิ = ความเห็นวาเที่ยง วาย่ังยืนตายตัว 342.2

อุจเฉททิฏฐิ = ความเห็นวาขาด
สูญ ตัดขาดลอยตัว  

ทั้งสองอยางน้ี เปนความเห็นผิดวามีตัวตนในรูปใดรูปหน่ึงทั้งส้ิน อยางแรกชัดอยู

แลว แตอยางหลังอธิบายส้ันๆ ไดวา เพราะเห็นวาส่ิงท้ังหลายมีตัวมีตน เปนชิ้นเปนอัน

เปนสวนๆ จึงเห็นวาส่ิงเหลานี้ หรือตัวตนเหลาน้ี สูญส้ินดับหาย ขาดหวนหมดไปได 
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ความเปนอยู หรือภวตัณหาได และในอีกดานหน่ึง ดวยความไมรูไมแนใจ 

ก็เขาใจไปไดอีกแนวหนึ่งวา ส่ิงท้ังหลายเปนตัวเปนตน เปนชิ้นเปนอันแต

ละสวนละสวนไป มันสูญส้ินหมดไป ขาดหายไปได จึงเกิดความอยาก ใน

ความไมเปนอยู หรือวิภวตัณหาได  
ความเห็นผิดทั้งสองน้ี สัมพันธกับตัณหาในรูปของการเปดโอกาส

หรือชองทางให ถารูเขาใจเห็นเสียแลววา ส่ิงท้ังหลายเปนกระแส เปน

กระบวนการแหงเหตุปจจัยที่สัมพันธตอเน่ืองกัน ก็ยอมไมมีตัวตนท่ีจะ

ยั่งยืนตายตัวเปนช้ินเปนอันได และก็ยอมไมมีตัวตนเปนช้ินเปนอันท่ีจะ

หายจะขาดสูญไปได ภวตัณหาและวิภวตัณหาก็ไมมีฐานท่ีกอตัวได สวน

กามตัณหาน้ัน ก็ยอมสืบเนื่องมาจากความเห็นผิดท้ังสองน้ันดวย เพราะ

กลัววาตัวตนหรือสุขเวทนาก็ตามจะขาดสูญ ส้ินหายหมดไปเสีย จึงเรารอน

แสหาสุขเวทนาแกตน และเพราะเห็นวาส่ิงท้ังหลายเปนตัวเปนตนเปนชิ้น

เปนอันแนนอนคงตัวอยูได จึงด้ินรนไขวควา กระทํายํ้าใหหนักแนนให

มั่นคงอยูใหได 
ในรูปท่ีหยาบ ตัณหาแสดงอาการออกมาเปนการด้ินรนแสหาส่ิง

สนองความตองการตางๆ การแสหาภาวะชีวิตท่ีใหส่ิงสนองความตองการ

เหลาน้ัน ความเบื่อหนายส่ิงท่ีมีแลว ไดแลว เปนแลว ความหมดอาลัยตาย

อยาก ทนอยูไมไดโดยไมมีส่ิงสนองความตองการใหมๆ เรื่อยๆ ไป  
ภาพที่ เ ห็นได ชัดก็คือ มนุษย ท่ีเปนตัวของตัวเองไมได ถา

ปราศจากส่ิงสนองความตองการทางประสาทท้ัง ๕ แลว ก็มีแตความเบื่อ

หนายวาเหวทนไมไหว ตองเท่ียวด้ินรนไขวควาส่ิงสนองความตองการ

ใหมๆ อยูตลอดเวลา เพ่ือหนีจากภาวะเบ่ือหนายตัวเอง ถาขาดส่ิงสนอง

ความตองการ หรือไมไดตามท่ีตองการเม่ือใด ก็ผิดหวัง หมดอาลัยตาย

อยาก เบ่ือตัวเอง ชังตัวเอง ความสุขความทุกขจึงข้ึนตอปจจัยภายนอก
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อยางเดียว เวลาวางจึงกลับเปนโทษเปนภัยแกมนุษยไดท้ังสวนบุคคลและ

สังคม  
ความเบ่ือหนาย ความซึมเศรา ความวาเหว ความไมพอใจ จึงมี

มากข้ึน ท้ังท่ีมีส่ิงสนองความตองการมากข้ึน และการแสวงหาความปรน

ปรือทางประสาทสัมผัสตางๆ จึงหยาบและรอนแรงยิ่งข้ึน การติดส่ิงเสพ

ติดตางๆ ก็ดี การใชเวลาวางทําความผิดความช่ัวของเด็กวัยรุนก็ดี ถา

สืบคนลงไปในจิตใจอยางลึกซึ้งแลว จะเห็นวาสาเหตุสําคัญ ก็คือ ความทน

อยูไมได ความเบ่ือหนายจะหนีไปใหพนจากภพท่ีเขาเกิดอยูในขณะนั้น

นั่นเอง  
ในกรณีท่ีมีการศึกษาอบรม การไดรับคําแนะนําส่ังสอนทาง

ศาสนา การมีความเชื่อถือในทางท่ีถูกตอง การยึดถือในอุดมคติท่ีดีงาม

ตางๆ (ในขออวิชชา) ตัณหายอมถูกชักจูงมาใชในทางท่ีดีได จึงมีการทําดี

เพื่อจะไดเปนคนดี การขยันหม่ันเพียร เพื่อผลท่ีหมายระยะยาว การ

บําเพ็ญประโยชนเพื่อเกียรติคุณหรือเพื่อไปเกิดในสวรรค การใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน ตลอดจนการอาศัยตัณหาเพ่ือละตัณหาก็ได 

กิเลสท่ีสืบเนื่องจากตัณหา ไดแก อุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น) 

ซึ่งมี ๔ อยาง คือ 

๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม
73
 (clinging to 

sensuality): เมื่ออยากได ดิ้นรนแสหา ก็ยึดม่ันติดพันในส่ิงท่ีอยากไดน้ัน 

เม่ือไดแลว ก็ยึดม่ันเพราะอยากสนองความตองการใหยิ่งๆ ขึ้นไป และ

กลัวหลุดลอยพรากไปเสีย  ถาแมผิดหวังหรือพรากไป ก็ยิ่งปกใจมั่นดวย

                                                 
73  กาม = ส่ิงสนองความตองการทางประสาทท้ัง ๕ และความใครในส่ิงสนองความ

ตองการเหลาน้ัน 
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ความผูกใจอาลัย ความยึดม่ันแนนแฟนขึ้นเพราะส่ิงสนองความตองการ

ตางๆ ไมใหภาวะเต็มอิ่มหรือสนองความตองการไดเต็มขีดที่อยากจริงๆ 

ในคราวหนึ่งๆ จึงพยายามเพื่อเขาถึงขีดท่ีเต็มอยากนั้นดวยการกระทําอีกๆ 

และเพราะส่ิงเหลาน้ันไมใชของของตนแทจริง จึงตองยึดมั่นไวดวย

ความรูสึกจูงใจตนเองวาเปนของตนในแงใดแงหน่ึงใหได ความคิดจิตใจ

ของปุถุชนจึงไปยึดติดผูกพันของอยูกับส่ิงสนองความอยากอยางใดอยาง

หน่ึงอยูเสมอ ปลอดโปรง เปนอิสระ และเปนกลางไดยาก 

๒. ทิฏุปาทาน ความยึดม่ันในทฤษฎีหรือทิฏฐิตางๆ (clinging 
to views): ความอยากใหเปนหรือไมใหเปนอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีตน
ตองการ ยอมทําใหเกิดความเอนเอียงท่ีจะยึดมั่นในทิฏฐิ ทฤษฎี หรือหลัก

ปรัชญาอยางใดอยางหน่ึงท่ีเขากับความตองการของตน ความอยากไดส่ิง

สนองความตองการของตน ก็ทําใหยึดม่ันในหลักการ แนวคิดความเห็น 

ลัทธิ ความเชื่อถือ หลักคําสอนที่สนองหรือเปนไปเพื่อสนองความตองการ

ของตน เมื่อยึดถือความเห็นหรือหลักความคิดอันใดอันหน่ึงวาเปนของตน

แลว ก็ผนวกเอาความเห็นหรือหลักความคิดนั้น เปนตัวตนของตนไปดวย 

จึงนอกจากจะคิดนึกและกระทําการตางๆ ไปตามความเห็นน้ันๆ แลว เมื่อ

มีทฤษฎีหรือความเห็นอื่นๆ ท่ีขัดแยงกับความเห็นท่ียึดไวน้ัน ก็รูสึกวาเปน

การคุกคามตอตัวตนของตนดวย เปนการเขามาบีบค้ันหรือจะทําลาย

ตัวตนใหเส่ือม ดอย พรองลง หรือสลายตัวไป อยางใดอยางหน่ึง จึงตอง

ตอสูรักษาความเห็นนั้นไวเพื่อศักด์ิศรีเปนตนของตัวตน จึงเกิดการขัดแยง

ท่ีแสดงออกภายนอก เกิดการผูกมัดตัวใหคับแคบ สรางอุปสรรค กัก

ปญญาของตนเอง ความคิดเห็นตางๆ ไมเกิดประโยชนตามความหมาย
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และวัตถุประสงคแทๆ ของมัน ทําใหไมสามารถถือเอาประโยชนจาก

ความรู และไมสามารถรับความรูตางๆ ไดเทาท่ีควรจะเปน
74 

๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดม่ันในศีลและพรต (clinging to 
mere rule and ritual) ความอยากได อยากเปนอยู ความกลัวตอความ
สูญสลายของตัวตน โดยไมเขาใจกระบวนการแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติ 

ผสมกับความยึดมั่นในทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหประพฤติปฏิบัติไป

ตามๆ กันอยางงมงาย ในส่ิงท่ีนิยมวาขลัง วาศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีจะสนองความ

อยากของตนได ท้ังท่ีไมมองเห็นความสัมพันธโดยทางเหตุผล  

ความอยากใหตัวตนคงอยู มีอยู และความยึดมั่นในตัวตน 

แสดงออกมาภายนอก หรือทางสังคม ในรูปของความยึดม่ัน ในแบบแผน

พฤติกรรมตางๆ การทําสืบๆ กันมา ระเบียบวิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ลัทธิพิธี ตลอดจนสถาบันตางๆ ท่ีแนนอนตายตัว วาจะตองเปนอยางนั้นๆ 

โดยไมตระหนักรูในความหมาย คุณคา วัตถุประสงค และความสัมพันธ

โดยเหตุผล กลายเปนวา มนุษยสรางส่ิงตางๆ เหลาน้ีข้ึนมาเพื่อกีดก้ัน ปด

ลอมตัวเอง และทําใหแข็งท่ือ ยากแกการปรับปรุงตัวและการท่ีจะไดรับ

ประโยชนจากส่ิงท้ังหลายที่ตนเขาไปสัมพันธ 

ในเรื่องสีลัพพตุปาทานนี้ มีคําอธิบายของทานพุทธทาสภิกขุ ตอน

หน่ึง ท่ีเห็นวาจะชวยใหความหมายชัดเจนข้ึนอีก ดังน้ี 

“เมื่อมาประพฤติศีล หรือธรรมะขอใดขอหน่ึงแลว ไม
ทราบความมุ งหมาย ไม คํ า นึงถึ ง เหตุผล ไดแตลง

สันนิษฐานเอาเสียวาเปนของศักด์ิสิทธ์ิ เมื่อลงไดปฏิบัติ

                                                 
74  ทิฏฐิที่สนองตัณหาขั้นพื้นฐานท่ีสุด ก็คือ สัสสตทิฏฐิ กับ อุจเฉททิฏฐิ และทิฏฐิที่อยูใน

เครือเดียวกัน 
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ของศักด์ิสิทธ์ิแลว ยอมตองไดรับผลดีเอง ฉะน้ัน คน

เหลาน้ีจึงสมาทานศีล หรือประพฤติธรรมะ แตเพียงตาม

แบบฉบับ ตามตัวอักษร ตามประเพณี ตามตัวอยาง ท่ีสืบ

ปรัมปรากันมาเทาน้ัน ไมเขาถึงเหตุผลของส่ิงนั้นๆ  แต

เพราะอาศัยการประพฤติกระทํามาจนชิน การยึดถือจึง

เหนียวแนน เปนอุปาทานชนิดแกไขยาก...ตางจากอุปาทาน

ขอท่ีสองขางตน ซึ่งหมายถึงการถือในตัวทิฏฐิ หรือ

ความคิดความเห็นท่ีผิด สวนขอน้ี เปนการยึดถือใน

ตัวการปฏิบัติ หรือการกระทําทางภายนอก”75 

๔. อัตตวาทุปาทาน ความยึดม่ันในวาทะวาตัวตน (clinging to 
the ego-belief): ความรูสึกวามีตัวตนท่ีแทจริงน้ัน เปนความหลงผิดท่ีมี

เปนพื้นฐานอยูแลว และยังมีปจจัยอื่นๆ ท่ีชวยเสริมความรูสึกน้ีอีก เชน

ภาษาอันเปนถอยคําสมมติสําหรับส่ือความหมาย ท่ีชวนใหมนุษยผูติด

บัญญัติมองเห็นส่ิงตางๆ แยกออกจากกันเปนตัวตนท่ีคงท่ี แตความรูสึกนี้

กลายเปนความยึดม่ันเพราะตัณหาเปนปจจัย กลาวคือ เม่ืออยากได ก็ยึด
มั่นวามีตัวตนท่ีเปนผูไดรับและเสวยส่ิงท่ีอยากน้ัน มีตัวตนท่ีเปนเจาของส่ิง

ท่ีไดน้ัน เม่ืออยากเปนอยู ก็อยากใหมีตัวตนอันใดอันหน่ึงเปนอยู เม่ือ

อยากไมเปนอยู ก็ยึดในตัวตนอันใดอันหน่ึงท่ีจะใหสูญสลายไป เมื่อกลัว

วาตัวตนจะสูญสลายไป ก็ยิ่งตะเกียกตะกายย้ําความรูสึกในตัวตนใหแนน

แฟนหนักขึ้นไปอีก  
ท่ีสําคัญคือ ความอยากนั้นสัมพันธกับความรูสึกวามีเจาของผูมี

อํานาจควบคุม คือ มีตัวตนท่ีเปนนายบังคับบัญชาสิ่งตางๆ ใหเปนไปอยาง

ท่ีอยากใหเปนได และก็ปรากฏวามีการบังคับบัญชาไดสมปรารถนาบาง

                                                 
75  พระอริยนันทมุนี, หลักพระพุทธศาสนา (สุวิชานน, ๒๔๙๙) หนา ๖๐ 
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เหมือนกัน จึงหลงผิดไปวามีตัวฉันหรือตัวตนของฉันท่ีเปนเจาของ เปน

นายบังคับส่ิงเหลาน้ันได แตความจริงมีอยูวา การบังคับบัญชาน้ัน เปนไป

ไดเพียงบางสวนและช่ัวคราวเทานั้น เพราะส่ิงท่ียึดวาเปนตัวตนน้ัน ก็เปน

เพียงปจจัยอยางหนึ่งในกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถบังคับ

บัญชาส่ิงอื่นๆ ท่ีเขาไปยึด ใหเปนไปตามท่ีอยากใหเปนไดถาวรและเต็ม

อยากจริงๆ การที่รูสึกวาตัวเปนเจาของควบคุมบังคับบัญชาไดอยูบาง แต

ไมเต็มสมบูรณจริงๆ เชนน้ี กลับเปนการย้ําความหมายมั่น และ

ตะเกียกตะกายเสริมความรูสึกวาตัวตนใหแนนแฟนยิ่งขึ้นไปอีก  
เม่ือยึดมั่นในตัวตนดวยอุปาทาน ก็ไมรูจักท่ีจะจัดการส่ิงตางๆ 

ตามเหตุตามปจจัยที่จะใหมันเปนไปอยางนั้นๆ กลับหลงมองความสัมพันธ

ผิด ยกเอาตัวตนข้ึนยึดไวในฐานะเจาของท่ีจะบังคับควบคุมส่ิงเหลานั้น

ตามความปรารถนา เม่ือไมทําตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย และส่ิง

เหลาน้ันไมเปนไปตามความปรารถนา ตัวตนก็ถูกบีบค้ันดวยความพรอง

เส่ือมดอยและความสูญสลาย ความยึดมั่นในตัวตนน้ีนับวาเปนขอสําคัญ 

เปนพื้นฐานของความยึดมั่นขออื่นๆ ท้ังหมด 

ความหมายงายๆ แงหนึ่งสําหรับแสดงความสัมพันธภายใน

วงจรปฏิจจสมุปบาทชวงนี้ เชน เม่ือประสบส่ิงใด ไดรับเวทนาอันอรอย ก็

เกิดตัณหาชอบใจอยากไดส่ิงนั้น แลวเกิด กามุปาทาน ยึดติดในส่ิงท่ีอยาก

ไดน้ัน วาจะตองเอาตองเสพตองครอบครองส่ิงนั้นใหได เกิด ทิฏุปาทาน 

ยึดถือมั่นวา ตองอยางนี้จึงจะดี ไดอยางน้ีจึงจะเปนสุข ตองไดเสพเสวย

ครอบครองส่ิงน้ีหรือประเภทน้ี ชีวิตจึงจะมีความหมาย หลักการหรือคํา

สอนอะไรๆ จะตองสงเสริมการแสวงหาและไดมาซึ่งส่ิงเหลานี้จึงจะถูกตอง 

เกิด สีลัพพตุปาทานวา เม่ือจะประพฤติปฏิบัติศีล พรต ขนบธรรมเนียม 

ระเบียบ แบบแผนอยางใดๆ ก็มองในแงเปนวิธีการท่ีจะใหไดมาซึ่งส่ิงท่ี
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อยากไดนั้น หรือจะตองเปนเครื่องมือใหไดมาซึ่งส่ิงท่ีอยากไดนั้น จึงจะ

ยอมหรือคิดหายกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ และเกิด อัตตวาทุปาทาน ยึดติด

ถือมั่นในตัวตนท่ีจะไดจะเสพจะครอบครองส่ิงท่ีอยากไดนั้น 
วาโดยสรุป อุปาทานทําใหมนุษยปุถุชนมีจิตใจไมปลอดโปรงผอง

ใส ความคิดไมแลนคลองไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมสามารถ

แปลความหมาย ตัดสิน และกระทําการตางๆ ไปตามแนวทางแหงเหตุ

ปจจัยตามท่ีมันควรจะเปน โดยเหตุผลบริสุทธ แตมีความติดของ ความ

เอนเอียง ความคับแคบ ความขัดแยง และความรู สึกถูกบีบคั้นอยู

ตลอดเวลา  

ความบีบค้ันเกิดข้ึนเพราะความยึดวาเปนตัวเรา ของเรา เม่ือเปน

ตัวเราของเรา ก็ตองเปนอยางท่ีเราอยากใหเปน แตส่ิงท้ังหลายเปนไปตาม

เหตุปจจัย ไมใชเปนไปตามที่เราอยากใหเปน เมื่อมันไมอยูในบังคับความ

อยาก กลับเปนอยางอื่นไปจากท่ีอยากใหเปน ตัวเราก็ถูกขัดแยงกระทบ

กระแทกบีบค้ัน ส่ิงท่ียึดถูกกระทบเมื่อใด ตัวเราก็ถูกกระทบเมื่อนั้น ส่ิงท่ี

ยึดไวมีจํานวนเทาใด ตัวเราแผไปถึงไหน ยึดไวดวยความแรงเทาใด ตัวเรา

ท่ีถูกกระทบ ขอบเขตท่ีถูกกระทบ และความแรงของการกระทบ ก็มีมาก

เทานั้น และผลท่ีเกิดข้ึน มิใชแตเพียงความทุกขเทานั้น แตหมายถึงชีวิตท่ี

เปนอยูและกระทําการตางๆ ตามอํานาจความยึดความอยาก ไมใชเปนอยู

และทําการดวยปญญาตามเหตุปจจัย
76 

                                                 
76  อุปาทาน ๔ มาใน ที.ปา.๑๑/๒๖๒/๒๔๒; อภิ.วิ.๓๕/๙๖๓/๕๐๖; ฯลฯ, โดยเฉพาะ 

อัตตวาทุปาทานน้ัน เม่ือวิเคราะหออกไปจะเห็นวา เปนการยึดม่ันในเรื่องขันธ ๕ อยาง

ใดอยางหน่ึง ตามบาลีวา “ปุถุชน...ยอมเขาใจวารูปเปนอัตตา หรือเขาใจวาอัตตามีรูป 

หรือเขาใจวารูปอยูในอัตตา หรือเขาใจวาอัตตาอยูในรูป เขาใจวาเวทนา...สัญญา...
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ตอจากอุปาทาน กระบวนการดําเนินตอไปถึงข้ัน ภพ ชาติ ชรามรณะ 

จนเกิดโสกะ ปริเทวะ เปนตน ตามแนวที่อธิบายแลว เมื่อเกิดโสกะ ปริเทวะ 
เปนตนแลว บุคคลยอมหาทางออกดวยการคิด ตัดสินใจ และกระทําการตางๆ 

ตามความเคยชิน ความโนมเอียง ความเขาใจ และความคิดเห็นท่ียึดมั่นสะสม

ไวอีก โดยไมมองเห็นภาวะท่ีประสบในขณะน้ันๆ ตามท่ีมันเปนของมันจริงๆ 

วงจรจึงเร่ิมข้ึนที่อวิชชา แลวหมุนตอไปอยางเดิม 
แมอวิชชาจะเปนกิเลสพ้ืนฐาน เปนท่ีกอตัวของกิเลสอื่นๆ แตใน

ขั้นแสดงออกเปนพฤติกรรมตางๆ ตัณหายอมเปนตัวชักจูง เปนตัวบงการ

และแสดงบทบาทท่ีใกลชิดเห็นไดชัดเจนกวา ดังน้ัน ในทางปฏิบัติ เชนใน

อริยสัจ ๔ จึงกําหนดวา ตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข 
เม่ืออวิชชา เปนไปอยางมืดบอดเลื่อนลอย ตัณหาไมมีหลัก ไมถูก

ควบคุม เปนไปสุดแตจะใหสนองความตองการไดสําเร็จ ยอมมีทางใหเกิด

กรรมฝายช่ัวมากกวาฝายดี แตเม่ืออวิชชาถูกปรุงดัดแปลงดวยความ

เชื่อถือในทางท่ีดีงาม ความคิดท่ีถูกตอง ความเชื่อความเขาใจท่ีมีเหตุผล 

ตัณหาถูกชักจูงใหเบนไปสูเปาหมายท่ีดีงาม ถูกควบคุมขัดเกลา และขับให

พุงไปอยางมีจุดหมาย ก็ยอมใหเกิดกรรมฝายดี และเปนประโยชนไดอยาง

มาก และถาไดรับการชักนําอยางถูกตอง ก็จะเปนเคร่ืองอุปถัมภ สําหรับ
กําจัดอวิชชาและตัณหาไดตอไปดวย  

วิถีอยางแรก เปนวิถีแหงความชั่ว แหงบาปอกุศล อยางหลังเปน

วิถีแหงความดี แหงบุญกุศล คนดีและคนชั่ว ตางก็ยังมีทุกขอยูตามแบบ

ของตนๆ แตวิถีฝายดีเทาน้ันท่ีสามารถนําไปสูความส้ินทุกข ความหลุดพน 

และความเปนอิสระได 
                                                                                                     

สังขาร (ทํานองเดียวกัน) เขาใจวาวิญญาณเปนอัตตา หรืออัตตามีวิญญาณ หรือวา

วิญญาณอยูในอัตตา หรือวาอัตตาอยูในวิญญาณ” 
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ตัณหาท่ีถูกใชในทางท่ีเปนประโยชนน้ัน มีตัวอยางถึงข้ันสูงสุด 

เชน:- 

“ดูกรน้องหญิง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้ยินว่า ภิกษุ
ชื่อนี้ กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหา 
อาสวะมิได้ ฯลฯ เธอจึงมีความดําริว่า เมื่อไรหนอ เรา
จักกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ฯลฯ บ้าง 
สมัยต่อมา เธออาศัยตัณหาแล้วละตัณหาเสียได้ ข้อที่เรา
กล่าวว่า กายนี้เกิดจากตัณหา พึงอาศัยตัณหาละตัณหานี้
เสีย เราอาศัยความข้อน้ีเองกล่าว”77 

ถาไมสามารถทําอยางอื่น นอกจากเลือกเอาในระหวางตัณหา

ดวยกัน พึงเลือกเอาตัณหาในทางท่ีดีเปนแรงชักจูงในการกระทํา แตถาทํา

ได พึงเวนตัณหาท้ังฝายชั่วฝายดี เลือกเอาวิถีแหงปญญา อันเปนวิถีท่ี

บริสุทธ์ิ อิสระ และไรทุกข  

                                                 
77  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๙/๑๙๕ 
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ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา 
ความเขาใจในปฏิจจสมุปบาท เรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิ หรือเห็น

ถูกตอง และความเห็นท่ีถูกตองนี้เปนความเห็นชนิดที่เรียกวาเปนกลางๆ 

ไมเอียงสุดไปทางใดทางหนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทจึงเปนหลักหรือกฎท่ีแสดง

ความจริงเปนกลางๆ ไมเอียงสุด อยางท่ีเรียกวา “มัชเฌนธรรมเทศนา”78
  

ความเปนกลางของหลักความจริงน้ี มีโดยการเทียบกับลัทธิหรือ

ทฤษฎีเอียงสุดตางๆ และความเขาใจปฏิจจสมุปบาทโดยถูกตอง จะตอง
แยกออกจากทฤษฎีเอียงสุดเหลานี้ดวย ดังนั้น ในท่ีนี้ จึงควรนําทฤษฎี

เหลานี้มาแสดงไวเปรียบเทียบเปนคูๆ โดยการใชวิธีอางพุทธพจนเปนหลัก 

และอธิบายใหนอยท่ีสุด: 

คูท่ี ๑: ๑. อัตถิกวาทะ
79
 ลัทธิวาสิ่งทั้งหลายมีอยูจริง (Extreme realism) 

 ๒. นัตถิกวาทะ ลัทธิวาส่ิงท้ังหลายไมมีจริง (Nihilism) 

“ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา “สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ” ดังนี้ 

แคไหน จึงจะชื่อวาเปนสัมมาทิฏฐ?ิ” 

“แน่ะ ท่านกัจจานะ โลกนี้โดยมากอิง (ทฤษฎีของตน) ไว้กับ
ภาวะ ๒ อย่างคือ อัตถิตา (ความมี) และนัตถิตา (ความไม่มี) เมื่อ
เห็นโลกสมุทัยตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญา นัตถิตาในโลกก็ไม่มี เมื่อ
เห็นโลกนิโรธตามท่ีมันเป็นด้วยสัมมาปัญญา อัตถิตาในโลกน้ีก็ไม่มี  
                                                 
78  นี้เรียกตามพุทธพจนวา “มชฺเฌน ธมฺมํ เทเสติ” (แสดงธรรมโดยทามกลาง) แต สํ.อ.

๒/๔๖ อธิบายวา ทรงดํารงในมัชฌิมาปฏิทาแลวแสดง (อยางนี้); วิสุทฺธิ.๓/๑๑๓ เรียก

เปน มัชฌิมาปฏิปทา; เห็นวาเรียกตามบาลีเดิมอยางขางบน เปนดีที่สุด 
79  ในกรณีของลัทธิหรือทฤษฎีตางๆ คําวา “วาทะ” เปล่ียนเรียกวา “ทิฏฐิ” ไดทุกแหง 

ดังน้ัน วาทะท้ังสองนี้ และตอจากนี้ไป จึงเรียกไดอีกอยางหน่ึงวา อัตถิกทิฏฐิ 

นัตถิกทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ อุจเฉททิฏฐิ ฯลฯ เฉพาะอัตถิกวาทะ เรียกอีกอยางหนึ่งวา 

สัพพัตถิกวาทะ 
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โลกนี้โดยมากยึดมั่นถือมั่นในอุบาย (systems) และถูกคล้องขังไว้
ด้วยอภินิเวส (dogmas) ส่วนอริย-สาวก ย่อมไม่เข้าหา ไม่ยึด ไม่ติดอยู่
กับความยึดมั ่นถือมั ่นในอุบาย ความปักใจ อภินิเวส และอนุสัยว่า 
“อัตตาของเรา” ย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่า “ทุกข์นั่นแหละ เมื่อเกิดขึ้น 
ย่อมเกิดขึ้น ทุกข์ เมื่อดับ ก็ย่อมดับ อริยสาวกย่อมมีญาณในเรื่องนี้ 
โดยไม่ต้องอาศัยผู้อ่ืนเลย เพียงเท่าน้ีแล ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิ” 

“ดูก่อนกัจจานะ ข้อว่า “สิ่งทั้งปวงมีอยู่” นี้เป็นที่สุดข้างหนึ่ง 
ข้อว่า “สิ่งทั้งปวงไม่มี” นี้เป็นที่สุดข้างหนึ่ง ตถาคตย่อมแสดงธรรมเป็น
กลางๆ ไม่เข้าไปติดท่ีสุดท้ังสองน้ันว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึง
มี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชานั่นแหละ
สํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับไป วิญญาณจึงดับ 
ฯลฯ”80 

พราหมณนักโลกายัตคนหนึ่งมาเฝาทูลถามปญหาวา “ทานพระ
โคตมะผูเจริญ ส่ิงท้ังปวงมีอยูหรือ?” 

พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ข้อว่า ‘สิ่งทั้งปวงมี’ เป็นโลกายัตหลัก
ใหญ่ท่ีสุด” 
ถาม  “ส่ิงท้ังปวงไมมีหรือ?” 
ตอบ “ข้อว่า ‘ส่ิงท้ังปวงไม่มี’ เป็นโลกายัตท่ีสอง” 
ถาม: “ส่ิงท้ังปวงเปนภาวะหนึ่งเดียว (เอกัตตะ – unity) หรือ?” 
ตอบ: “ข้อว่า ‘ส่ิงท้ังปวงเป็นภาวะหน่ึงเดียว’ เป็นโลกายัตท่ีสาม” 
ถาม: “ส่ิงท้ังปวง เปนภาวะหลากหลาย (ปุถุตตะ – plurality) หรือ ?” 
ตอบ: “ข้อว่า ‘ส่ิงท้ังปวงเป็นภาวะหลากหลาย’ เป็นโลกายัตที่ส่ี” 

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



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๐๕ 
 

  

   “ดูก่อนพราหมณ์ ตถาคตไม่เข้าไปติดที ่สุดทั้งสองข้างเหล่านี้ 
ย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่
เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ”81 

คูท่ี ๒: ๑. สัสสตวาทะ ลัทธิถือวาเที่ยง (Eternalism) 
    ๒. อุจเฉทวาทะ ลัทธิถือวาขาดสูญ (Annihilationism) 

คูท่ี ๓: ๑. อัตตการวาทะ  หรือ สยังการวาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกข เปนตน 

ตนทําเอง (Self-generationism หรือ Karmic autogenesisism) 
    ๒. ปรการวาทะ ลัทธิถือวาสุขทุกข เปนตน เกิดจากตัวการ

ภายนอก (Other-generationism หรือ Karmic heterogenesisism) 

   คูท่ี ๓ และ ๔ น้ี มีความสําคัญมากในแงของหลักกรรม เม่ือ

ศึกษาเขาใจดีแลว จะชวยปองกันความเขาใจผิดในเรื่องกรรมไดเปนอยาง

มาก จึงควรสังเกตตามแนวพุทธพจนดังน้ี 
ถาม: “ทุกข ตนทําเองหรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “ทุกข ตัวการอื่นทําใหหรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “ทุกข ตนทําเองดวย ตัวการอื่นทําใหดวยหรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “ทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอื่นทําให แตเกิดขึ้นเองลอยๆ (เปน

อธิจจสมุปบัน) หรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
                                                 
81  สํ.นิ.๑๖/๑๗๖/๙๒ 



๑๐๖  พุทธธรรม 
 
ถาม: “ถาอยางนั้น ทุกขไมมีหรือ?” 
ตอบ: “ทุกข์มิใช่ไม่มี ทุกข์มีอยู่” 
ถาม: “ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นทุกขหรือ?” 
ตอบ: “เรามิใช่ไม่รู้ไม่เห็นทุกข์ เรารู้ เราเห็นทุกข์แท้ทีเดียว” 
ถาม: “...ขอพระผูมีพระภาคเจา ไดโปรดบอก โปรดแสดงทุกข แก

ขาพเจาดวยเถิด” 
ตอบ: “เม่ือว่า “ทุกข์ตนทําเอง” อย่างที่ว่าทีแรก ก็เท่ากับบอกว่า “ผู้นั้น

ทํา ผู้นั้นเสวย (ทุกข์)” กลายเป็น สัสสตทิฏฐิไป เมื่อว่า “ทุกข์
ตัวการอื่นทําให้” อย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงรู้สึก ก็เท่ากับบอกว่า 
“คนหน่ึงทํา คนหน่ึงเสวย (ทุกข์) กลายเป็นอุจเฉททิฏฐิไป  

ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็น
กลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็น
ปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ 
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”82

 

ถาม: “สุขทุกข ตนทําเอง หรือ? 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “สุขทุกข ตัวการอื่นทําใหหรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “สุขทุกข ตนทําเองดวย ตัวการอื่นทําใหดวยหรือ?” 
ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “สุขทุกข มิใชตนทําเอง มิใชตัวการอื่นทําให แตเกิดขึ้นเองลอยๆ 

(เปนอธิจจสมุปบัน) หรือ?” 

                                                 
82  สํ.นิ.๑๖/๔๙-๕๐/๒๓-๒๕ 



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๐๗ 
 

  

ตอบ: “อย่ากล่าวอย่างน้ัน” 
ถาม: “(ถาอยางน้ัน) สุขทุกข ไมมีหรือ?” 
ตอบ: “สุขทุกข์มิใช่ไม่มี สุขทุกข์มีอยู่” 
ถาม: “ถาอยางนั้น ทานพระโคตมะ ไมรู ไมเห็นสุขทุกขหรือ?” 
ตอบ: “เรามิใช่ไม่รู้ ไม่เห็นสุขทุกข์ เรารู้ เราเห็นสุขทุกข์แท้ทีเดียว” 
ถาม: “...ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดบอก โปรดแสดงสุขทุกข แก

ขาพเจาดวยเถิด” 
ตอบ: “เพราะเข้าใจเอาแต่แรกว่า เวทนาก็นั่น ผู้เสวยเวทนาก็นั่น จึงเกิด

ยึดถือขึ้นว่า สุขทุกข์ตนทําเอง เราหากล่าว (ว่าเป็น) อย่างนั้นไม่ 
เพราะเข้าใจว่า เวทนาก็อย่าง ผู้เสวยเวทนาก็อย่าง จึงเกิดความ
ยึดถืออย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงรู้สึกว่า สุขทุกข์ ตัวการอื่นทําให้ 
เราหากล่าว (ว่าเป็น) อย่างน้ันไม่  

ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็น
กลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะ
อวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”83 

“ดูก่อนอานนท์ เรากล่าวว่าสุขทุกข์เป็นปฏิจจ-
สมุปบันธรรม (สิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น) อาศัย
อะไร? อาศัยผัสสะ” 

“เมื ่อกายมีอยู่ อาศัยความจงใจทางกายเป็นเหตุ 
สุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ ้นได้ เมื ่อวาจามีอยู ่ อาศัย
ความจงใจทางวาจาเป็นเหตุ สุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้น
ได้ เมื ่อมโนมีอยู่ อาศัยมโนสัญเจตนาเป็นเหตุ สุข
ทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้” 

                                                 
83  สํ.นิ.๑๖/๕๔-๕๕/๒๖-๒๘ 



๑๐๘  พุทธธรรม 
 

“เพราะอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัย บุคคลจึงปรุง
แต่งกายสังขารขึ้นเอง เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายใน
บ้าง เนื ่องจากผู ้อื ่น (ถูกคนอื ่นหรือตัวการอื ่นๆ 
กระตุ้นหรือชักจูง) จึงปรุงแต่งกายสังขาร เป็นปัจจัย
ให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้าง รู้ตัวอยู่ จึงปรุงแต่งกาย
สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้าง ไม่รู้ตัวอยู่ 
ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์
ภายในบ้าง จึงปรุงแต่งวจีสังขาร...มโนสังขารขึ้นเอง
บ้าง...เน่ืองจากผู้อื่นบ้าง...โดยรู้ตัวบ้าง...โดยไม่รู้ตัวบ้าง 
เป ็นปัจจัยให้เก ิดส ุขทุกข ์ภายใน ในกรณีเหล่านี้ 
อวิชชาเข้าแทรกอยู่แล้ว (ท้ังน้ัน)”84 

คูท่ี ๔: ๑. การกเวทกาทิเอกัตตวาท
85
 การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปน

ตน เปนตัวการเดียวกัน (The extremist view of a self-
identical soul หรือ The monistic view of subject-
object unity) 

    ๒. การกเวทกาทินานัตตวาท
๒
  การถือวาผูทําและผูเสวยผลเปน

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

ถาม: “ตัวท่ีทําก็อันนั้น ตัวท่ีเสวย (ผล) ก็อันน้ันหรือ?” 
                                                 
84  สํ.นิ.๑๖/๘๒-๘๓/๔๖-๔๘, ฯลฯ; ผูตองการความกระจางนอกจากนี้พึงดู ที.สี.๙/๙๕/

๖๙; สํ.ส.๑๕/๕๕๑/๑๙๗; ที.ปา.๑๑/๑๒๓/๑๕๑; ขุ.อุ.๒๕/๑๓๙/๑๘๖; องฺ.ฉกฺก.๒๒/

๓๐๙/๓๗๖; ๓๖๖/๔๘๙; อภิ.วิ.๓๕/๙๗๕/๕๐๙ 
85  ศัพททั้งสองผูกขึ้นใชใหม ทั้งสองอยางเปนรูปหนึ่งๆ ของสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ

ตามลําดับ 



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๐๙ 
 

  

ตอบ: “ข้อว่า ตัวที่ทําก็อันนั้น ตัวที่เสวย (ผล) ก็อันนั้น เป็นที่สุดข้าง
หน่ึง” 

ถาม: “ตัวท่ีทําก็อยาง ตัวท่ีเสวย (ผล) ก็อยางหรือ?” 
ตอบ: “ข้อว่า ตัวที่ทําก็อย่าง ตัวที่เสวย (ผล) ก็อย่าง เป็นที่สุดข้างที่

สอง ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้น ย่อมแสดงธรรมเป็น
กลางๆ ว่า “เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ เพราะ
อวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ ฯลฯ”86 

ถาม: “พระองคผูเจริญ ชรามรณะ คืออะไร ? ชรามรณะน้ีของใคร?” 
ตอบ: “ตั้งปัญหายังไม่ถูก ผู้ใดกล่าวว่า “ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนี้

ของใคร?” หรือผู้ใดกล่าวว่า “ชรามรณะก็อย่าง เจ้าของชรามรณะ
ก็อย่าง” คําพูดทั้งสองแบบนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกัน
แต่พยัญชนะเท่านั้น เมื่อมีความเห็นว่า “ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อัน
นั้น” การครองชีวิตอันประเสริฐ (พรหมจรรย์) ก็มีไม่ได้ เมื่อมี
ความเห็นว่า “ชีวะก็อย่าง สรีระก็อย่าง” การครองชีวิตประเสริฐ 
(พรหมจรรย์) ก็มีไม่ได้ ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้น ย่อม
แสดงธรรมเป็นกลางๆ ว่า “เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี” 

ถาม: “พระองคผูเจริญ ชาติ...ภพ...อุปาทาน...ตัณหา...เวทนา...ผัสสะ

...สฬายตนะ...นามรูป...วิญญาณ...สังขาร คืออะไร? ของใคร?” 
ตอบ: “ตั้งปัญหายังไม่ถูก (เน้ือความตอไปแนวเดียวกับขอชรามรณะ) 

เพราะอวิชชาสํารอกดับไปไม่เหลือความเห็นที่บิดเบือน ส่ายพร่า 
ขัดกัน อย่างใดๆ ก็ตามว่า “ชรามรณะคืออะไร? ชรามรณะนี้ของ
ใคร?” ก็ดี “ชรามรณะก็อย่าง เจ้าของชรามรณะก็อย่าง” ก็ดี “ชีวะ
อันนั้น สรีระก็อันนั้น” ก็ดี “ชีวะก็อย่าง สรีระก็อย่าง” ก็ดี 

                                                 
86  สํ.นิ.๑๖/๑๗๐/๙๐ 



๑๑๐  พุทธธรรม 
 

ความเห็นเหล่าน้ันท้ังหมด เป็นอันถูกกําจัด ถอนรากทิ้ง ทําให้สิ้น
ซาก ถึงความไม่มี หมดทางเกิดข้ึนได้ต่อไป”87 

ถาม: “ใครหนอยอมผัสสะ (ใครเปนผูรับผัสสะ)?” 
ตอบ: “ตั้งปัญหายังไม่ถูก เรามิได้กล่าวว่า “ย่อมผัสสะ” ถ้าเรากล่าวว่า 

“ย่อมผัสสะ” ในกรณีนั้นจึงควรตั้งปัญหาได้ถูกต้องว่า “ใครหนอ
ย่อมผัสสะ?” แต่เรามิได้กล่าวอย่างนั้น เมื่อเราไม่กล่าวอย่างนั้น 
ผู้ใดถามอย่างนี้ว่า “เพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี?” นี้ชื่อว่าตั้ง
ปัญหาถูกต้อง ในกรณีนั้น ก็มีคําเฉลยที่ถูกต้องว่า “เพราะสฬายต
นะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี” 

ถาม: “ใครหนอเสวยเวทนา? ใครหนอทะยานอยาก (มีตัณหา)? ใครหนอ
ยอมยึดม่ัน (มีอุปาทาน)?”  

ตอบ: “ตั ้งปัญหายังไม่ถูก....ผู ้ใดถามว่า “เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ 
เวทนาจึงมี? เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ ตัณหาจึงมี? เพราะอะไร
เป็นปัจจัยหนอ อุปาทานจึงมี? นี้ชื่อว่าตั้งปัญหาถูกต้อง ในกรณี
นั้นๆ ก็มีคําเฉลยที่ถูกต้องว่า “เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี ฯลฯ”88 

“ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ มิใช่ของพวกเธอ แล้วก็มิใช่
ของใครอ่ืน พึงเห็นว่า กรรมเก่านี้เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง
ขึ ้น ถูกจงใจจํานงขึ้นมา (เกิดจากเจตนา หรือมีเจตนา
เป็นมูล) เป็นที่ต้ังของเวทนา” 

“ภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนั้น อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว 
ย่อมพิจารณาสืบสาว (โยนิโสมนสิการ) เป็นอย่างดี ถึง
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การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุป-
บาท) ว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้
ย่อมดับ กล่าวคือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชา
สํารอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ 
วิญญาณจึงดับ ฯลฯ”89 

หลักปฏิจจสมุปบาท แสดงความจริงของธรรมชาติใหเห็นวา ส่ิง

ท้ังหลายมีลักษณะเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่ีเรียกวาไตรลักษณ เปนไป

ตามกระบวนการแหงเหตุปจจัย ไมมีปญหาในเร่ืองท่ีวา ส่ิงท้ังหลายมี

หรือไมมีจริง ยั่งยืนหรือขาดสูญ เปนตน แตผูไมรูความหมายของ

หลักปฏิจจสมุปบาท มักเขาใจไตรลักษณผิดพลาด โดยเฉพาะหลักอนัตตา

นั้น มักไดยินไดฟงกันอยางผิวเผิน แลวตีความเอาวา อนัตตาหมายถึงไม

มีอะไร กลายเปนนัตถิกวาท อันเปนมิจฉาทิฏฐิอยางรายแรงไปเสีย 

ผูเขาใจหลักปฏิจจสมุปบาทดีแลว ยอมพนจากความเขาใจผิด

แบบตาง ๆ ท่ีแตกแขนงออกมาจากทฤษฎีท้ังหลายขางตนนั้น เชน ความ

เชื่อวาส่ิงท้ังหลายมีมูลการณหรือเหตุตนเคาเดิมสุด (First Cause) และ
ความเขาใจวามีส่ิงวิเศษนอกเหนือธรรมชาติ (the Supernatural) เปนตน 

ดังกลาวมาแลวขางตน ตัวอยางพุทธพจนเกี่ยวกับเรื่องน้ี เชน 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ 
และปฏิจจสมุปบันธรรม (สิ ่งที ่อาศัยกันเกิดขึ ้นตาม
หลักปฏิจจสมุปบาท) เหล่านี้ ชัดเจนตามที่มันเป็น ด้วย
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สัมมาปัญญาแล้ว เมื่อนั้น การที่อริยสาวกนั้นจะแล่นเข้า
หาที่สุดข้างต้นว่า “ในอดีต เราได้เคยมีหรือไม่หนอ? ใน
อดีต เราได้เป็นอะไรหนอ? ในอดีต เราได้เป็นอย่างไร
หนอ? ในอดีต เราเป็นอะไรแล้วจึงได้มาเป็นอะไรหนอ?” 
หรือจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างปลายว่า “ในอนาคต เราจักมี
หรือไม่หนอ? ในอนาคต เราจักเป็นอะไรหนอ? ในอนาคต 
เราจักเป็นอย่างไรหนอ? ในอนาคต เราเป็นอะไรแล้วจักได้
เป็นอะไรหนอ?” หรือแม้แต่จะเป็นผู้มีความสงสัยกาล
ปัจจุบันเป็นภายใน ณ บัดนี้ว่า “เรามีอยู่หรือไม่หนอ? 
เราคืออะไรหนอ? เราเป็นอย่างไรหนอ? สัตว์นี้มาจากที่
ไหน แล้วจักไป ณ ที่ไหนอีก?” ดังนี้  ย่อมเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้  เพราะอะไร?  ก็เพราะว่า อริยสาวกได้
เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้ และปฏิจจสมุปบันธรรมเหล่านี้ 
ชัดเจนแล้วตามท่ีมันเป็น ด้วยสัมมาปัญญา”90 

โดยนัยนี้ ผูเห็นปฏิจจสมุปบาท จึงไมสงสัยในปญหาอภิปรัชญา

ตางๆ ท่ีเรียกวา อันตคาหิกทิฏฐิ และจึงเปนเหตุผลท่ีพระพุทธเจาทรงนิ่ง

เสีย  ไมตรัสตอบปญหาเหลาน้ี  ในเมื่อใครก็ตามมาทูลถาม  โดยตรัสวา  

เปนอัพยากตปญหา  หรื อปญหา ท่ี ไมทรงพยากรณ  เพร าะ เ ม่ื อ

เห็นปฏิจจสมุปบาท เขาใจการท่ีส่ิงท้ังหลายเปนไปตามกระบวนการแหง

เหตุปจจัยแลว ปญหาเหลานี้ยอมกลายเปนเรื่องเหลวไหลไป  

ขอยกตัวอยางพุทธพจนท่ีแสดงเหตุผลในการไมตรัสตอบปญหา

เหลาน้ี เชน  
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ถาม: “ทานพระโคตมะผูเจริญ อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหพวกปริพาชกผูถือ

ลัทธิอื่นทั้งหลาย เมื่อถูกถามอยางน้ีวา 

๑. โลกเที่ยง (ยั่งยืนนิรันดร) หรือ? 
๒. โลกไมเท่ียงหรือ? 
๓. โลกมีท่ีสุดหรือ? 
๔. โลกไมมีท่ีสุดหรือ?  
๕. ชีวะอันน้ัน สรีระก็อันนั้นหรือ? 
๖. ชีวะก็อยาง สรีระก็อยางหรือ? 
๗. สัตว91

 หลังจากตายแลว มีอยูหรือ? 
๘. สัตวหลังจากตายแลว ไมมีหรือ? 
๙. สัตวหลังจากตายแลว ท้ังมี ท้ังไมมีหรือ? 
๑๐. สัตวหลังจากตายแลว จะวามีอยู ก็ไมใช ไมมีก็ไมใชหรือ? 

จึงพยากรณ (ตอบ) วา “โลกเท่ียง” บาง “โลกไมเท่ียง” บาง ฯลฯ 

“สัตวหลังจากตายแลว จะวามีก็ไมใช ไมมีก็ไมใช” บาง? (แต) อะไร

เปนเหตุเปนปจจัยใหทานพระโคตมะผูเจริญ เม่ือถูกทูลถามอยาง

น้ัน จึงไมพยากรณ (ตอบ) ไปวา “โลกเท่ียง” หรือ “โลกไมเท่ียง 

ฯลฯ?” 

ตอบ: “แน่ะท่านวัจฉะ เหล่าปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่น ย่อมเข้าใจว่ารูปเป็น
อัตตาบ้าง ว่าอัตตามีรูปบ้าง ว่ารูปอยู่ในอัตตาบ้าง ว่าอัตตาอยู่ใน
รูปบ้าง เข้าใจว่า เวทนา...สัญญา...สังขาร...เป็นอัตตาบ้าง ฯลฯ 

                                                 
91  คําวา สัตว ในที่น้ี บาลีเปนตถาคโต แปลตามไขความของอรรถกถาแหงมัชฌิมนิกาย 

(ม.อ.๓/๑๓๕); แตตามคําอธิบายใน สํ.อ.๓/๑๙๒ บงความวาหมายถึงพระพุทธเจา, 
ใน อุ.อ.๔๓๐ วาหมายถึง อัตตา หรือ อาตมัน. 
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เข้าใจว่า วิญญาณเป็นอัตตาบ้าง ว่าอัตตามีวิญญาณบ้าง ว่า
วิญญาณอยู่ในอัตตาบ้าง ว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณบ้าง เพราะฉะนั้น 
เหล่าปริพาชกผู ้ถือลัทธิอื ่นเหล่านั้น เมื ่อถูกถามอย่างนั ้น จึง
พยากรณ์ไปว่า “โลกเที่ยง” บ้าง ฯลฯ 

 “ส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมไม่เข้าใจเอารูปเป็น
อัตตา หรือว่าอัตตามีรูป หรือว่ารูปอยู่ในอัตตา หรือว่าอัตตาอยู่
ในรูป ฯลฯ ว่าวิญญาณเป็นอัตตา หรือว่าอัตตามีวิญญาณ หรือ
ว่าวิญญาณอยู่ในอัตตา หรือว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณ เพราะฉะนั้น 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อถูกทูลถามอย่างนี้ จึงไม่
พยากรณ์ว่า “โลกเที่ยง” หรือว่า “โลกไม่เท่ียง ฯลฯ”92 

                                                 
92  สํ.สฬ.๑๘/๗๙๔/๔๘๐; ฯลฯ การที่พระพุทธเจาไมทรงตอบปญหาที่เรียกวาอภิปรัชญา 

(สมัยกอนเรียกอัธยาตมวิทยา) เหลานี้ มีเหตุผลหลายประการ ที่สําคัญก็คือ ปญหา
เหลานี้ต้ังขึ้นโดยเอาความเขาใจผิดเปนมูลฐาน ผูตั้งปญหา คิดปญหาขึ้นจากความเห็น

ผิดของตนเอง เชน เขาใจวามีอัตตา เปนตน ปญหาท่ีถามจึงไมมีภาวะที่ตรงกับความ

จริง เปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสเรียกวา ต้ังปญหาไมถูก อยางพุทธพจนขางตนนี้ 

ประการหน่ึง  
ความจริงที่ปญหานี้เล็งไปถึง มิใชส่ิงท่ีจะเขาถึงไดดวยเหตุผล การอธิบายดวย

เหตุผลยอมไมมีทางใหผูฟงมองเห็นความจริงได เปนอยางที่เรียกวา ส่ิงที่ตองดูดวย

ตา จะเอามามองใหเห็นดวยหู ยอมเปนการส้ินเปลืองเวลาเปลา นี้อยางหน่ึง และที่

สืบเนื่องจากเหตุผลขอที่แลวมา ก็คือ ในเมื่อไมอาจเขาถึงไดดวยเหตุผล การยังมามัว

ตีวาทะแสดงเหตุผลกันอยู ยอมไมชวยใหเกิดผลทางปฏิบัติในชีวิตจริง พระพุทธเจา

ทรงสนพระทัยส่ิงที่ เปนปญหาเก่ียวของกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ นํามาใชเปน

ประโยชนได จึงทรงปดปญหาเหลาน้ีเสียทีเดียว ทรงชักผูถามกลับมาหาปญหาที่

เก่ียวกับชีวิตจริงในทันที เพื่อไมใหเสียเวลาใดๆ และถาหากความจริงเหลานี้ บุคคล

สามารถเขาถึงไดจริง พระองคทรงบอกใหผูนั้นลงมือทําหรือปฏิบัติตามวิธีการที่จะให

เขาถึงความจริงนั้นเสียทีเดียว ไมใหมัวมาถกเถียงเปนตาบอดคลําชางอยู  
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ทฤษฎีหรือลัทธิท่ีผิด ซึ่งขัดแยงตอหลักปฏิจจสมุปบาทน้ี ยังมีอีก

บางขอท่ีเกี่ยวของเปนพิเศษ ในแงของกรรม แตจะงดไวไมพูดถึง ณ ท่ีนี้

กอน เพราะไดยกเรื่องกรรมไปอธิบายตางหากอีกสวนหน่ึงแลว จึงจะได

นําไปรวมแสดงไว ณ ท่ีนั้น 

  

                                                                                                     
ประการสุดทาย พระพุทธเจาทรงอุบัติในสมัยที่คนกําลังสนใจกันนักหนาใน

ปญหาเหลานี้ เจาลัทธิที่สนใจคิดถกเถียงตอบปญหาเหลานี้กันก็มีทั่วไป คนถามก็นิยม

ถามปญหาเหลาน้ีจนกลาวไดวาเปนลักษณะความคิดของคนยุคนั้น ซ่ึงหลงวุนวายใน

เรื่องน้ีกันจนเหินหางจากความจริงของชีวิต การที่จะไปรวมวงตอบกับเขาอีก ก็ไมทํา

ใหเกิดอะไรดีขึ้น พระพุทธเจาจึงทรงนิ่งไมตอบเสียเลย ซ่ึงนอกจากเปนการไมสงเสริม

การถกเถียงในเรื่องนี้แลว ยังเปนการกระตุกอยางแรง ใหหันมาหาส่ิงที่พระองคทรงมุง

ส่ังสอน คือ ความจริงท่ีเก่ียวกับชีวิตจริง อันเปนวิธีการที่ไดผลทางจติวิทยาอยางหน่ึง  
สําหรับเหตุผลในทางปฏิบัติสําหรับการไมตอบปญหาเหลานี้ พึงดูในตอนวาดวย

อริยสัจ  
สวนในดานคัมภีร พึงดูประกอบใน ม.ม.๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓; ๒๔๕-

๒๔๗/๒๔๐-๒๔๔;  สํ.นิ.๑๖/๕๒๙/๒๖๒;  สํ.สฬ.๑๘/๗๕๒-๘๐๓/๔๕๕-๔๘๙;  
องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๑/๖๙; องฺ.ทสก.๒๔/๙๕-๙๖/๒๐๖-๒๑๒; ฯลฯ 
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ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะปจจยาการทางสังคม 
 ในมหานิทานสูตร

93
 ซึ่งเปนพระสูตรที่สําคัญมากสูตรหน่ึง และเปน

สูตรใหญที่สุดที่แสดงปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจาทรงแสดงหลักปจจยาการ 

ท้ังท่ีเปนไปภายในจิตใจของบุคคล และท่ีเปนไปในความสัมพันธระหวาง

มนุษย หรือในทางสังคม แตเทาท่ีกลาวมาแลวในหนังสือนี้ ไดอธิบาย

เฉพาะปจจยาการภายในจิตใจของบุคคล  หรือปจจยาการแหงชีวิตอยาง
เดียว   กอนจะผานเรื่องนี้ไป   เห็นควรกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทในฐานะ 
ปจจยาการทางสังคมไวสักเล็กนอย พอเปนเคาเปนแนว แมวาในท่ีนี้จะยัง
ไมมีโอกาสบรรยายเรื่องน้ีโดยพิสดาร 
 ปฏิจจสมุปบาทแหงทุกข หรือความชั่วรายทางสังคม ก็ดําเนินมา

ตามวิถีเดียวกันกับปฏิจจสมุปปบาทแหงทุกขของชีวิตนั่นเอง แตเริ่มแยก

ออกแสดงอาการท่ีเปนไปภายนอกตอแตตัณหาเปนตนไป แสดงพุทธพจน 

เฉพาะชวงตอนนี ้ดังนี ้

 “อานนท์! ด้วยประการดังนี้แล อาศัยเวทนา จึง
มีตัณหา อาศัยตัณหา จึงมีปริเยสนา (การแสวงหา) 
อาศัยปริเยสนา จึงมีลาภะ (การได้) อาศัยลาภะ จึงมี
วินิจฉัย (การกะการ) อาศัยวินิจฉัย จึงมีฉันทราคะ 
(ความติดใครใฝกระสัน) อาศัยฉันทราคะ จึงมีอัชโฌสาน 
(ความฝังใจพะวง) อาศัยอัชโฌสาน จึงมีปริคคหะ (การ
ยึดถือครอบครอง) อาศัยปริคคหะ จึงมีมัจฉริยะ (ความ
หวงแหนตระหนี่) อาศัยมัจฉริยะ จึงมีอารักขะ (ความ

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

อธิบายวา ตัณหา ไดแกตัณหา ๖ (ตัณหาในรูป เสียง กล่ิน รส เปนตน) สวนในตอน 

ปจจยาการทางสังคม ทานอธิบายตัณหาวา ไดแก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) 
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เก็บก้ันป้องกัน) อาศัยอารักขะ สืบเนื่องจากอารักขะ จึงมี
การถือไม้ ถือมีด การทะเลาะ แก่งแย่ง วิวาท ขึ้นเสียง
ด่าว่า มึง! มึง! การส่อเสียด มุสาวาท บาปอกุศลธรรม 
(ปัญหาความชั่วร้าย) ทั้งหลาย เป็นอเนก ย่อมเกิดมีพรั่ง
พร้อมด้วยอาการอย่างน้ี...”94 

ในที่น้ี เพ่ือใหเห็นกระบวนธรรมท่ีตอเนื่องมาแตตน ตั้งแตรวมอยู

ในปจจยาการของชีวิต จนขยายแยกออกไปสูปจจยาการของสังคม คือตลอด

มาถึงการเกิดขึ้นของความช่ัวรายทั้งหลายในสังคม ตามนัยแหงมหานิทานสูตร 

จึงจะนํามาเขียนใหดู  โดยแยกใหชัดเปน ๒ ชวง  คือ  ชวงที่ ๑ ซึ่งยังอยู

ในปจจยาการของชีวิต ต้ังแตอวิชชา ถึงตัณหา และชวงท่ี ๒ คือตอนที่แยก

ออกไปเปนปจจยาการแหงทุกขของสังคม ตั้งแตตัณหา จนถึงปญหาความชั่ว

ราย ที่เรียกวา อกุศลธรรมท้ังหลาย ดังจะเขียนใหดูงายขึ้น ดังน้ี 

๑) ปฏิจจสมุปบาท ชวงกระบวนธรรมรวม 

 อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา   เพราะอวิชชาเปนปจจัย  สังขารจึงมี 
 สงฺขารปจฺจยา  วิญญฺาณํ  เพราะสังขารเปนปจจัย  วิญญาณจึงมี 
 วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  นามรูปจึงมี 
 นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ  เพราะนามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะจึงมี 
 สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส  เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  ผัสสะจึงมี 
 ผสฺสปจฺจยา  เวทนา  เพราะผัสสะเปนปจจัย  เวทนาจึงมี 
 เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา   เพราะเวทนาเปนปจจัย  ตัณหาจึงมี 

                                                 
94  ที.ม.๑๐/๕๙/๖๙; ธรรมหมวดนี้ ที่แสดงตั้งแตตัณหาเปนตนไป มีที่มาอีกหลายแหง 

แตเรียกชื่อวา ตัณหามูลกธรรม (ธรรมมีตัณหาเปนมูล) ๙ เชน ที.ปา.๑๑/๔๕๘/๓๓๐; 
องฺ.นวก.๒๓/๒๒๗/๔๑๓; อภิ.วิ.๓๕/๑๐๒๓/๕๒๗; อนึ่ง ท่ี ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๘๕/๑๘๙ 

ทานกลาววา โลกสันนิวาสยอมกลัดอยูดวยตัณหามูลกธรรม ๙ เหลานี้ 
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๒) ปฏิจจสมุปบาท ชวงปจจยาการแหงทุกขของสังคม 

 เวทนํ  ปฏิจฺจ ตณฺหา อาศัยเวทนา  จึงมีตัณหา  
 ตณฺหํ  ปฏิจฺจ ปริเยสนา อาศัยตัณหา จึงมีปริเยสนา (การแสวงหา) 
 ปริเยสนํ ปฏิจฺจ ลาโภ อาศัยปริเยสนา จึงมีลาภะ (การได) 
 ลาภํ   ปฏิจฺจ วินิจฺฉโย อาศัยลาภะ จึงมีวินิจฉัย (การกะการ) 

วินิจฺฉยํ  ปฏิจฺจ ฉนฺทราโค อาศัยวินิจฉัย จึงมีฉันทราคะ (ความ

ติดใครใฝกระสัน) 
ฉนฺทราคํ ปฏิจฺจ อชฺโฌสานํ อาศั ยฉันทร าคะ  จึ งมี อั ช โฌสาน 

(ความฝงใจพะวง) 
อชฺโฌสานํ ปฏิจฺจ ปริคฺคโห อาศัยอัชโฌสาน จึงมีปริคคหะ (การ

ยึดถือครอบครอง) 
ปริคฺคหํ  ปฏิจฺจ มจฺฉริยํ อาศัยปริคคหะ จึงมีมัจฉริยะ (ความ

หวงแหนตระหนี่) 
มจฺฉริยํ  ปฏิจฺจ อารกฺโข อาศัยมัจฉริยะ จึงมีอารักขะ (ความ

เก็บกั้นปองกัน) 
 อารกฺขํ  ปฏิจฺจ อารกฺขาธิกรณํ อาศัยอารักขะ สืบเนื่องจากอารักขะ...  
 ....................................................................................................... 
 ทณฺฑาทาน-สตฺถาทาน-กลห-วิคฺคห-วิวาท-ตุวํตุวํ-เปสุ ฺญ-มุสาวาทา 
 จึงมีการถือไม ถือมีด การทะเลาะ แกงแยง วิวาท ขึ้นเสียงดาวา มึง! 

มึง! การสอเสียด มุสาวาท 

 อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ   
 บาปอกุศลธรรม (ปญหาความชั่วราย) ทั้งหลาย เปนอเนก ยอมเกิดมี

พรั่งพรอมดวยอาการอยางนี้ 
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ปจจยาการแหงปญหาความชั่วรายในสังคม หรือเรียกงายๆ วา 

ปจจยาการแหงทุกขของสังคมน้ี เปนเรื่องใหญ มีรายละเอียดมากมาย 

และกระบวนของเรื่องก็แตกตางออกไปอีกแบบหน่ึง จึงควรแยกออกไป

พูดตางหาก ในท่ีน้ี เพียงต้ังเคาไว โดยจะบอกแหลงคําสอนท่ีเกี่ยวของ

เพียงคราวๆ 
กอนผานความตอนนี้ จะเขียนรูปรางของกระบวนธรรมตลอด

ท้ังหมด ต้ังแตตน จนแยกเปน ๒ สาย เปนการสรุปไวอีกครั้งหน่ึง เพื่อ

ชวยทบทวนหลัก และเช่ือมโยงความตอไปไดงาย  

แสดงกระบวนธรรมที่แยกเปน ๒ สาย ใหดูอยางงายๆ 
ดังนี้ 

อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา       

อุปาทาน    ภพ    ชาติ    ชรามรณะ  โสกะ   
ปริเทวะ ฯลฯ  = ทุกขของชีวิต 

ตัณหา     

 ปริเยสนา  ลาภะ  วินิจฉัย  ฉันทราคะ  อัชโฌสาน 
 ปริคคหะ  มัจฉริยะ   อารักขะ    การทะเลาะ 

แกงแยง วิวาท สอเสียด มุสาวาท ฯลฯ = ทุกขของสังคม 

ในกลหวิวาทสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงกระบวนธรรมคลายกับ

ในท่ีนี้ แต เปนคําสนทนาถามตอบ และเปนความรอยกรอง จึงมี

รายละเอียดแปลกกันไปบาง
95 

                                                 
95  ขุ.สุ.๒๕/๔๑๘/๕๐๒ 
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ในการศึกษากระบวนธรรมขางตนน้ัน อาจนํากระบวนธรรม

ปลีกยอยซึ่งตรัสไวในท่ีอื่นๆ มาพิจารณาประกอบดวย เพื่อชวยใหเกิด

ความแจมชัดมากข้ึน เชน กระบวนธรรมแหงนานัตต (ความแตกตาง

หลากหลาย) ซึ่งเขียนใหดูงายได ดังน้ี 

ธาตุนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงธาตุ หรือธาตุตางชนิด)→ 

ผัสสนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงผัสสะ) →  เวทนานานัตต์ (ความเปน
ตางๆ แหงเวทนา) →  สัญญานานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงสัญญา) →  

สังกัปปนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงสังกัปปคือความดําริตรึตรึก) →  
ฉันทนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงฉันทะ) →  ปริฬาหนานัตต์ (ความ
เปนตางๆ แหงความรุนเรา) →  ปริเยสนานานัตต์ (ความเปนตางๆ แหง

การแสวงหา) →  ลาภนานัตต์ (ความเปนตางๆ แหงการไดผล)
96 

ชวงตน ต้ังแตธาตุถึงสัญญา พูดรวบทีเดียวก็ไดวา เพราะธาตุ

ตางๆ หลากหลาย จึงทําใหเกิดสัญญาตางๆ หลากหลายดวย บาลีอีกแหง

หน่ึงจึงแสดงลําดับกระบวนธรรม ดังนี ้

ธาตุนานัตต์ (ธาตุตางชนิด)→ สัญญานานัตต์ (สัญญาตางชนิด)

→ สังกัปปนานัตต์ (สังกัปปตางชนิด) →  ผัสสนานัตต์ (ผัสสะตางชนิด) 

→  เวทนานานัตต์ (เวทนาตางชนิด) →  ฉันทนานัตต์ (ฉันทะตาง
ชนิด) →  ปริฬาหนานัตต์ (ความเรารุนตางชนิด) → ปริเยสนานานัตต์ 
(การแสวงหาตางชนิด) →  ลาภนานัตต์ (การไดผลตางชนิด)

97    

                                                 
96  ที.ปา.๑๑/๔๖๑/๓๓๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๔/๑๒๗; ธาตุในท่ีน้ีหมายถึงสภาวะ ๑๘ อยาง คือ 

อายตนะภายใน ๖ อารมณ ๖ และวิญญาณ ๖. 
97  สํ.นิ.๑๖/๓๔๘/๑๗๕; ดูประกอบตลอด ๑๖/๓๓๓-๓๕๑/๑๗๐-๑๗๘. 
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ปฏิจจสมุปบาทแนวนี้ แสดงกระบวนธรรมท่ีเชื่อมตอระหวาง

ความเปนไปภายในจิตใจของบุคคล กับความเปนไปภายนอกเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางมนุษย ช้ีใหเห็นท่ีมาแหงปญหา ความทุกข หรือ

ความชั่วรายตางๆ ในสังคม ท่ีเกิดจากกิเลสของคน เปนกระบวนธรรม

พื้นฐาน ใหเห็นความเปนไปอยางกวางๆ  
สวนคําอธิบายท่ีเนนความเปนไปภายนอกในระดับสังคมเปน

พิเศษหรือโดยเฉพาะ จะไปปรากฏในพระสูตรอื่นๆ เชน อัคคัญญสูตร
98
 

จักกวัตติสูตร
99
 และวาเสฏฐสูตร

100
 เปนตน  

อาจกลาวไดวา พระสูตรเหลานั้น เปนตัวอยางอธิบายกระบวน

ธรรมปฏิจจสมุปบาทชวงความเปนไปในระดับสังคม  
อยางไรก็ตาม ในท่ีน้ี ยังมิไดมุงจะขยายความในเรื่องปจจยาการ

ทางสังคม จึงจะไมขยายความในเรื่องนี้ใหพิสดารออกไป แตขอกลาวถึง

ขอสังเกตท่ีควรกําหนดในการศึกษาเรื่องนี้สัก ๒ อยาง คือ 

๏ ขอทวนย้ําความหมายของความเปนปจจยาการไวอีก เชน 

อาศัยเวทนาจึงมีตัณหา หรือ เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา ขอความนี้

หมายความดวยวา ตัณหาจะมี ตองอาศัยเวทนา หรือ ตองมีเวทนา ตัณหา
จึงจะมีได แตเมื่อมีเวทนาแลว ไมจําเปนตองมีตัณหาเสมอไป  

การเขาใจความหมายน้ีเปนส่ิงสําคัญ และจุดน้ีเปนชวงตอนสําคัญ 

ท่ีจะทําลายวงจรแหงปฏิจจสมุปบาท หรือตัดวัฏฏะใหขาดตอน ดังจะเห็น

ไดในสูตรตางๆ ท่ียกมาอางในตอนตนๆ ท่ีกลาวถึงการเสวยเวทนาโดย

ไมใหเกิดตัณหา ซึ่งอาศัยสติสัมปชัญญะ หรือสติปญญา คือ เสวยเวทนา

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

ปจจยาการของทุกขในสังคม โดยทรงเริ่มตนท่ีเวทนา ดังท่ีตรัสวา “เวทนํ 

ปฏิจฺจ ตณฺหา” ชวงเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหานี้ เปนชวงสําคัญยิ่งฝาย
ภายใน ในการสงผลสืบเน่ืองออกมาบันดาลพฤติกรรมทางสังคมของ

มนุษย ตลอดจนวิวัฒนาการของสังคมทั้งหมด 

๏ พระสูตรตางๆ ท่ีไดออกช่ือมาแลวนั้น แสดงความเปนไปตางๆ 

ในสังคมของมนุษย เชน เรื่องช้ันวรรณะและความแตกตางหรือเปนตางๆ 

ของมนุษย เปนตน วาเปนผลแหงความสัมพันธหรือการกระทําตอกันของ

มนุษย ภายในสภาพแวดลอมของธรรมชาติท่ีเกี่ยวของ  

พูดอีกอยางหนึ่งวา เปนผลแหงวิวัฒนาการท่ีเกิดจากความเปน

ปจจัยอาศัยกันและกันระหวางมนุษย (ต้ังแตองคประกอบภายในจิตใจ

ออกมา) สังคม และธรรมชาติแวดลอมท้ังหมด เชน เวทนาท่ีมนุษยไดรับ 

ตองอาศัยผัสสะ ซึ่งมีองคประกอบทางสังคมหรือธรรมชาติแวดลอมเปน

สวนรวม กับองคประกอบภายในเชนสัญญาท่ีมีอยู เมื่อไดเวทนาแลวเกิด

ตัณหาขึ้น ก็มีพฤติกรรม อาจจะแสดงออกโดยกระทําตอมนุษยอื่นหรือตอ

สภาพแวดลอม ภายในขอบเขตจํากัดของสภาวะทางสังคมและธรรมชาติ

แวดลอมนั้น แลวผลเกิดข้ึน กระทบตอองคประกอบทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  
มนุษยไมใชเปนผูกําหนดสังคมและสภาพแวดลอมฝายเดียว 

สังคมก็ไมใชเปนตัวกําหนดมนุษยขางเดียว และธรรมชาติแวดลอมก็ไมใช

ตัวกําหนดมนุษยหรือสังคมฝายเดียว แตเปนกระบวนธรรมแหงการอาศัย

ซึ่งกันและกัน เปนปจจัยแกกัน 

ความบางตอนในอัคคัญญสูตร ท่ีแสดงแนวความคิดวิวัฒนาการ
ตามหลักปจจยาการ เชน 
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• คนเกียจครานนําขาวมาเก็บสั่งสม และเกิดความนิยมทําตามกัน  
 เกิดการปกปนกั้นเขตแบงสวนขาว   
 คนโลภลักสวนของคนอ่ืนมาเพ่ิมแกตน (เกิดอทินนาทาน)  
 เกิดการตําหนิ ติเตียน การกลาวเท็จ การทํารายลงโทษ การตอสู   
  ผูมีปญญาเห็นความจําเปนตองมีการปกครอง เกิดการ

เลือกต้ัง เกิดมีคําวา “กษัตริย”  
 มีคนเบ่ือหนายความชั่วรายในสังคม คิดลอยลางบาป ไปอยู
ปาบําเพ็ญฌาน บางพวกอยูใกลชุมชน เลาเรียนเขียนตํารา 

เกิดมีคําวา “พราหมณ” เปนตน   
  คนมีครอบครัว ประกอบการอาชีพประเภทตางๆ เกิดมีคําวา 

“แพศย”  
 คนนอกจากนี้ ซึ่งประพฤติเหลวไหลทําการตํ่าทราม ถูก

เรียกวา “ศูทร”  
 คนท้ังสี่พวกน้ัน บางสวนละเลิกขนบธรรมเนียมของตน สละ

เหยาเรือนออกบวช เกิดมี “สมณะ” 

จุดหมายของการตรัสพระสูตรน้ี มุงใหเห็นวา การเกิดมีชนชั้น

วรรณะตางๆ เปนเรื่องของความเปนไปตามเหตุปจจัยโดยกฎธรรมดาแหง

ความสัมพันธ ไมใชพระผูเปนเจาสรางสรรคกําหนด ทุกคนสามารถ

ประพฤติดีประพฤติช่ัว และไดรับผลตามกฎธรรมดาเสมอกัน เม่ือ

ประพฤติธรรมถูกตอง ก็ปรินิพพานไดเหมือนกันทั้งหมด 

จักก วัต ติ สูตร  ท่ี กล า วถึ งข า งตน  แสดงการ เกิด ข้ึนแห ง

อาชญากรรม และความช่ัวรายเดือดรอนตางๆ ในสังคม ตามแนวปจจยาการ 

ดังน้ี 



๑๒๔  พุทธธรรม 
 

 (ผูปกครอง) ไมจัดสรรปนทรัพยใหแกเหลาชนผูไรทรัพย   

→  ความยากจนแพรระบาด  

→  อทินนาทานแพรระบาด  

→  การใชศัสตราอาวุธแพรระบาด  

→  ปาณาติบาต (การฆาฟนกันในหมูมนุษย) แพรระบาด  

→  มุสาวาทระบาด + การสอเสียด +  กาเมสุมิจฉาจาร + 

ผรุสวาทและสัมผัปปลาป + อภิชฌาและพยาบาท + 

มิจฉาทิฏฐ ิ+ อธรรมราคะ ความละโมบ มิจฉาธรรม + ความ

ไมนับถือพอแมสมณพราหณ และการไมเคารพนับถือกัน

ตามฐานะ แพรระบาด  

→ อายุวรรณะเส่ือม  

เรื่องปจจยาการแหงทุกขของสังคมนี้ กลาวไวเปนเคา พอใหเห็น

แนวคิดของพระพุทธศาสนาเพียงเทานี ้
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หมายเหตุ: การตีความเก่ียวกับปฏิจจสมุปบาท 

ไดกลาวในเชิงอรรถของหนาท่ี ๘ แหงบทวาดวยปฏิจจสมุปบาทนี ้

(หนังสือ หนา ๑๕๒) วา คัมภีรอรรถกถาวิภังคแหงพระอภิธรรมปฎก 

(สัมโมหวิโนทนี) หนา ๒๖๐–๒๗๘ ไดแสดงกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาท

แบบท่ีเกิดครบถวนในขณะจิตเดียว  

ขอความนี้เห็นวา ควรยกมากลาวย้ําไวอีก เพราะการเลาเรียน

เรื่องปฏิจจสมุปบาทท่ีสืบๆ กันมา ลวนเปนการแปลความและอธิบายแบบ

ขามภพขามชาติท้ังน้ัน เมื่อมีผูตีความและอธิบายปฏิจจสมุปบาทนั้นแบบ

กระบวนธรรมในชีวิตประจําวัน ทานผูยึดถือหลักฐานทางคัมภีรเปนใหญ

อาจเห็นไปวา การทําเชนนั้นเปนการตีความนอกแบบแผน ขาดหลักฐาน 

และเกิดความหวงใย ไมสบายใจ  

เพื่อความอุนใจและสบายใจรวมกัน จึงไดยกหลักฐานมาแสดงให

เห็นวา การอธิบายความแหงปฏิจจสมุปบาทแบบชีวิตประจําวันน้ัน มี

หลักฐานในคัมภีร แมวาจะอธิบายไมถึงกับเหมือนหรือตรงกันทีเดียว แต

หลักฐานน้ันแสดงใหเห็นชัดและมั่นใจวา การอธิบายแมแตในระดับท่ี

กระบวนธรรมดําเนินไปอยางละเอียดรวดเร็วท่ีสุดในปจจุบันถึงอยางน้ี ก็

ยังมีคําอธิบายไวแลว เปนแตมีขอนาสังเกตวา หลักฐานท่ีมีน้ัน อาจเปน

รองรอยของอดีตท่ีเลือนราง มองขาม หรือปลอยลืมกันไป และที่ยัง

เหลืออยูได ก็เพราะมีแกนคือพระไตรปฎกยืนยันบังคับอยู 

ท่ีพูดมานี้ ขอขยายความวา คําอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบขาม

ภพขามชาติท่ียึดถือเปนหลักกันอยูในวงการศึกษาพุทธศาสนานั้น มาจาก

คัมภีรวิสุทธิมัคค ซึ่งเปนนิพนธของพระพุทธโฆสาจารย เมื่อ พ.ศ.๙๐๐ 

เศษ  
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แตยังมีคัมภีรอีกเลมหนึ่ง ซึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทไวดวยเชนกัน 

คือ คัมภีรสัมโมหวิโนทนี ท่ีกลาวถึงขางตนน้ัน  

คําอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในสัมโมหวิโนทนีแบงเปน ๒ ตอน 

ตอนแรกอธิบายแบบขามภพขามชาติเหมือนวิสุทธิมัคค  แตตอนสอง

อธิบายแบบความเปนไปในขณะจิตเดียว  

คัมภีรสัมโมหวิโนทนีนี้ ก็เปนนิพนธของพระพุทธโฆสาจารย

เชนเดียวกัน และตามตํานานวาทานเขียนหลังคัมภีรวิสุทธิมัคคดวย   

แปลกกันเพียงวา  วิสุทธิมัคคทานแตงเปนอิสระอยางเปนผลงาน

ของทานเอง สวนสัมโมหวิโนทนีเปนอรรถกถาอธิบายความในพระอภิธรรม

ปฎก   และพระพุทธโฆสาจารยไดกลาวไวในอารัมภกถาดวยวา    คัมภีร  

สัมโมหวิโนทนีน้ัน “ขาพเจาสะสางนัยอรรถกถาเกาๆ เรียบเรียงขึ้น”101
  

แมคัมภีรวิสุทธิมัคค  ท่ีวาเปนผลงานอิสระของทานเอง  พอถึง

ตอนวาดวยปฏิจจสมุปบาท  พระพุทธโฆสาจารยก็เขียนออกตัววา  “การ

อธิบายความแหงปฏิจจสมุปบาท ทําไดยาก”  “วันนี้ ใครจะกลาวพรรณนา 

ปจจยาการ ท้ังท่ียังหาท่ีอาศัยไมได เหมือนดังกาวลงสูสาครยังไมไดท่ี

เหยียบยัน ก็แตวา คําสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทน้ี ประดับประดาไปดวยนัย

แหงเทศนาตางๆ อีกทั้งแนวทางของบูรพาจารยก็ยังเปนไปอยูไมขาดสาย 

เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจะอาศัยหลักสองอยางน้ัน ลงมือพรรณนาความ

แหงปฏิจจสมุปบาท”102
  

คําอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวิสุทธิมัคค น้ี เม่ือเทียบกับ

ในสัมโมหวิโนทนี มีตอนเดียว คือ ตอนแรกท่ีอธิบายแบบขามภพขามชาติ 

                                                 
101  วิภงฺค.อ.๑. 
102  วิสุทฺธิ.๓/๑๑๔, ตรงกับวิภงฺค.อ.๑๑๘. 
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ไมมีตอนท่ีอธิบายแบบเปนไปในขณะจิตเดียว และตอนท่ีอธิบายแบบขาม

ภพขามชาติ ก็แทบไมแตกตางกันเลยกับคําอธิบายในสัมโมหวิโนทนี 

เพียงแตขยายความบางสวนใหพิสดารออกไปกวากันบาง
103

  

เม่ือเปนเชนนี้ ก็อาจมีผูต้ังคําถามวา เหตุใดในวิสุทธิมัคค  จึงไม

มีตอนที่อธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบเปนไปในขณะจิตเดียวเหมือนอยาง

ในสัมโมหวิโนทนี  ท่ีเปนเชนน้ี  อาจเปนไดวา  แมแตในสมัยของพระ

พุทธโฆสาจารย การเรียนการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวงการศึกษาพระ

ศาสนามีแตอธิบายแบบขามภพขามชาติกันทั้งนั้น ในวิสุทธิมัคคทานจึงจับ

เฉพาะแงน้ัน  

อีกอยางหนึ่ง อาจเปนดวยวา ในการอธิบายแบบขามภพขามชาติ 

ทานอาจรูสึกสะดวกใจมากกวา เพราะถึงจะยากอยางท่ีทานเขียนปรารภไว 

ก็ยังมีแนวของอาจารยสอนกันสืบๆ มาจนถึงเวลาน้ัน สวนการอธิบายแบบ

เปนไปในขณะจิตเดียว เปนเรื่องท้ังยาก และการอธิบายในวงการศึกษาก็

ขาดตอนไปเสียแลว ดังจะเห็นไดวา แมแตในคัมภีรสัมโมหวิโนทนีเอง 

ตอนท่ีอธิบายแบบขณะจิตเดียว ก็ส้ันอยางย่ิง อาจเปนไดวา ท่ียังมีอยู ก็

เพราะมีพระไตรปฎกยืนยันบังคับอยู จําเปนตองอธิบาย เม่ือไมอธิบาย

มาก ก็อธิบายแตนอย และเพราะมีรองรอยจากอรรถกถาเกาๆ เหลืออยู 

จึงวาไปตามท่ีพอจะมีหลักฐานเดิมเทาน้ัน 

ทีนี้  หันมาพูดถึงคําอธิบายในสัมโมหวิโนทนีโดยเฉพาะ   สัมโมห-

วิโนทนีเปนอรรถกถาอธิบายคัมภีรวิภังคซึ่งเปนคัมภีรท่ี ๒ แหงพระ

อภิธรรมปฎก  

                                                 
103  คําอธิบายในวิสุทธิมัคคมี ๑๐๐ หนา (๓/๑๐๖-๒๐๕) สวนในสัมโมหวิโนทนีมี ๙๒ 

หนา หนา ๑๖๘-๒๖๐). 
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คัมภีร วิภังคแหงพระอภิธรรมปฎกน้ัน ตอนท่ีอธิบายเรื่อง

ปฏิจจสมุปบาท เรียกวา “ปจจยาการวิภังค” (แตฉบับอักษรพมาเรียกชื่อ

ตอนน้ีวา “ปฏิจจสมุปบาทวิภังค”, ในอรรถกถาที่ตางๆ มีเรียกทั้งสองช่ือ) 

แบงเปน ๒ ตอน คือ สุตตันตภาชนีย (แจงความหรือขยายความแบบพระ

สูตร) และอภิธรรมภาชนีย (แจงความหรือขยายความแบบอภิธรรม)  

คัมภัรสัมโมหวิโนทนี ซึ่งเปนอรรถกถา ก็แบงอธิบายเปน ๒ ตอน

ตามน้ีดวย คัมภีรสัมโมหวิโนทนีไดแสดงความแตกตางแหงคําอธิบาย ๒ 

ตอนนี้ไววา 

“พระศาสดา ครั ้นทรงแสดงปัจจยาการ...แบบจิต
ต่างๆ ดวงในสุตตันตภาชนีย์แล้ว, เน่ืองด้วยปัจจยาการนี้
จะมีเฉพาะในจิตต่างๆ ดวงอย่างเดียวก็หาไม่ ย่อมมีแม้ใน
จิตขณะเดียวนี่แหละ ฉะนั้น ในบัดนี้ ทรงประสงค์จะ
แสดงปัจจยาการที่เป็นไปในขณะจิตเดียวโดยประการต่างๆ 
แบบอภิธรรมภาชนีย์”104

  

อีกแหงหนึ่ง ใกลกันนั้น ทานกลาววา  

“ในสุตตันตภาชนีย์นั้น ทรงจําแนกปัจจยาการเป็นไป
ในขณะจิตต่างๆ กัน, ในอภิธรรมภาชนีย์นี้ ทรงปรารภ
ปัจจยาการเป็นไปในขณะจิตเดียว”105

  

มีตัวอยางคําอธิบายแบบเปนไปในขณะจิตเดียวในชีวิตประจําวัน 

เชน  
                                                 
104  วิภงฺค.อ.๒๖๐. 

105  วิภงฺค.อ.๒๖๒. 
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“เพราะชาติ เป็นต้น (ความเกิด แก่ ตาย) เหล่านี้ 
ได้แก่ ความเกิด (แก่ ตาย) ของอรูปธรรมทั้งหลาย ฉะนั้น 
จึงมิได้ตรัสว่าภาวะที่ฟันหัก ภาวะที่ผมหงอก ภาวะที่หนัง
เหี่ยวย่น การจุติ กิริยาท่ีเคลื่อน (จากภพ) ดังนี้”106 

มีขอนาสังเกตวา ในคัมภีรวิภังค คือในพระไตรปฎก ภาคสุตตันต-

ภาชนียท่ีวาดวยปจจยาการในจิตตางๆ ดวง (แบบเนนการขามภพขามชาติ) 

มีเพียง ๕ หนา ภาคอภิธรรมภาชนียท่ีวาดวยปจจยาการในจิตดวงเดียวมี

ถึง ๗๒ หนา
107

 แตคําอธิบายในสัมโมหวิโนทนีกลับตรงขาม คือ ตอน

อธิบายสุตตันตภาชนียยาวถึง ๙๒ หนา สวนคําอธิบายอภิธรรมภาชนียมี

เพียง ๑๙ หนา
108

  

การท่ีคําอธิบายในอภิธรรมภาชนียส้ันนัก อาจเปนเพราะพระอรรถ

กถาจารย คือพระพุทธโฆสาจารย ไมมีอะไรจะพูดมากนักเกี่ยวกับเรื่องน้ัน 

หรือเปนเพราะทานเห็นวา ในพระไตรปฎกแสดงไวยืดยาวละเอียดดีแลว 

ไมตองอธิบายมาก  

จะอยางไรก็ตาม เปนอันใหเห็นวา ความหมายปฏิจจสมุปบาทท่ี

เปนฐานของการอธิบายแบบชีวิตประจําวัน เปนของมีมาแตเดิมตั้งแตใน

พระไตรปฎก และมีรองรอยอยูในอรรถกถา เปนแตวาไดคอยๆ เลือนราง 

ละเลย หรือถูกปลอยลืมกันไปในเวลาตอๆ มา 

  

                                                 
106  วิภงฺค.อ.๒๗๒ 
107  อภิ.วิ.สุตตันตภาชนีย ๓๕/๒๕๕/๑๖๑-๒๗๓/๑๘๕; อภิธรรมภาชนีย ๓๕/๒๗๔/

๑๘๕-๔๓๐/๒๕๗ 
108  วิภงฺค.อ.สุตตันตภาชนีย ๑๖๘-๒๖๐; อภิธรรมภาชนีย ๒๖๐-๒๗๘. 
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บันทึกพิเศษทายบท 

เพื่อความเขาใจลึกลงไปจําเพาะเรื่อง 

บันทึกท่ี ๑: ธรรมนิยาม ๑ และ ธรรมนิยาม ๓ 
มีหลักธรรม ๒ หมวดใหญ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงโดยตรัสเรียกวาเปน 

“ธมฺมนิยามตา” ซ่ึงในภาษาไทยนิยมใชรูปศัพทท่ีเรียกไดสะดวกข้ึนวา “ธรรมนิยาม” 
และแปลเปนภาษาไทยอยางงายวา “ภาวะท่ีแนนอนแหงธรรม” “ธรรมดา” หรือ 

“กฎธรรมชาติ” คือ หลักความจริงท่ีมีอยูโดยธรรมดา หรือความเปนจริงของ

ธรรมชาติตามที่ดํารงอยูหรือเปนไปของมันเอง (พระพุทธเจาจะอุบัติข้ึนหรือไม มันก็

มีก็เปนไปของมันอยูอยางน้ันๆ 

หลักธรรม ๒ หมวดสําคัญ หรือธรรมนิยาม ๒ ชุดนั้น คือ 
ชุดที่ ๑ อิทัปปจจยตา ไดแก ปฏิจจสมุปบาทมีองค ๑๒ หรือพูดใหงายวา 

๑๒ หัวขอ (พระไตรปฎกเลม ๑๖ สังยุตตนิกาย นิทานวัคค) 
ชุดที่ ๒ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ซึ่งในยุคอรรถกถาเปนตนมา นิยม

เรียกช่ือรวมชุดวา “ไตรลักษณ” (พระไตรปฎกเลม ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต) 

ที่จริง คําที่ทรงเรียกหลักนี้ ตรัสเปนคําคูวา “ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา” ซึ่ง
ในภาษาไทยเรียกกันวา “ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม” และนิยมใชคําเดียววา “ธรรม-

นิยาม” 
ธรรมนิยาม ๒ ชุดนี้ มีความหมายดังไดอธิบายมาแลวในบทที่ ๓ และบทที่ 

๔ ตามลําดับ แตเมื่อไดอานผานมาครบแลว เห็นวาควรสรุปขอควรทราบไวดวยกัน 

และกลาวถึงขอสังเกตบางอยางไวในที่นี้ เปนความรูเสริมประกอบสักเล็กนอย 
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ธรรมนิยาม ชุด ๑ ขอ และชุด ๓ ขอ  
เรียงตอกันเปน ๔ ขอ และโยงถึงอริยสัจ ๔ 

ธรรมนิยาม ๒ ชุดนั้น ถานับจํานวนเรียงตอกัน ก็รวมเปนธรรมนิยาม ๔ คือ 

ธรรมนิยาม ๑  (อิทัปปจจยตา)  กับ ธรรมนิยาม ๓ (อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา)  
ธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา) ชุดที่ ๑ คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท ตอ

ดวยธรรมนิยามชุดที่ ๒ ที่แสดงไตรลักษณ (๓ ขอ) นํามาเรียงตอกัน รวมเปนธรรม

นิยาม ๔ ขอ ดังนี้ 
๑. …อุปฺปาทา วา ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  ิตาว 

สา ธาตุ ธมฺมฏฺ ิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา … 
๒. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  ิตาว 

สา ธาตุ ธมฺมฏฺ ิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ 

๓. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  ิตาว 
สา ธาตุ ธมฺมฏฺ ิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ 

๔. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  ิตาว 
สา ธาตุ ธมฺมฏฺ ิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ 

มีคําแปลดังนี้ 
 ๑. “…ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารง

อยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม คือ อิทัปปัจจยตา…” 

 ๒. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ 
(หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ว่า 
สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง” 

 ๓. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ 
(หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ว่า 
สังขารทั้งปวง คงทนอยู่มิได้” 

 ๔. “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุ 
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(หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ว่า 
ธรรมทั้งปวง ไม่เป็นอัตตา” 

จับแตหัวขอมาเรียงเปน ๔ คือ 
ธรรมนิยามท่ี ๑  อิทัปปจจยตา  (ปฏิจจสมุปบาท) 
ธรรมนิยามท่ี ๒  อนิจจตา  (ภาวะที่สังขารท้ังปวง ไมเที่ยง) 
ธรรมนิยามท่ี ๓  ทุกขตา  (ภาวะที่สังขารท้ังปวง คงอยูมิได) 
ธรรมนิยามท่ี ๔  อนัตตตา  (ภาวะที่ธรรมท้ังปวง ไมเปนอัตตา) 

อยางท่ีพูดแลววา ขอ ๑ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท) เปนธรรมนิยามที่

แสดงความเปนไปของขันธ ๕ ในอาการท่ีสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน เปนเรื่อง

อาการความเปนไปของสังขตธรรม คือประดาสังขาร ท่ีเรียกไดวาอยูเบื้องหลัง

ปรากฏการณในโลกแหงสมมุติ  
ขอ ๒ - ๓ อนิจจตา และ ทุกขตา เปนธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของ

ประดาสังขาร อันเปนสังขตธรรม ไดแกขันธ ๕ ทั้งหมด วามีลักษณะรวมกันที่วา 

“สพฺเพ สงฺขารา” สังขาร ท้ังปวง คือทุกอยางท่ีเปนสังขตะ ลวนไมเที่ยง คงอยูมิได 
เสมอเหมือนกันทั้งหมด   

ขอ ๔ อนัตตตา เปนธรรมนิยามท่ีแสดงสภาวะของธรรมทุกส่ิงทุกอยาง ไม
วาจะเปนสังขตธรรม หรืออสังขตธรรม ไมวาจะอยูในขันธ ๕ หรือพนจากขันธ ๕ 

(ขันธวินิมุต) วามีลักษณะรวมกัน คือ “สพฺเพ ธมฺมา” ธรรม ท้ังปวง ไมวาสังขาร 
เปนสังขตะ หรือวิสังขาร เปนอสังขตะ ลวนไมเปนอัตตา (อนัตตา) เสมอกันทั้งส้ิน   

ธรรมนิยามที่ ๑ คือ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท) แสดงอาการที่

สภาวธรรมทั้งหลายอันเรียกรวมๆ วาขันธ ๕ สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกันใน

แนวทางที่รวมเปนกระบวนการแหงการกอใหเกิดทุกข ถือวาเปนความหมายของ

อริยสัจ ขอที่ ๒ คือ สมุทัยอริยสัจ ดังท่ีเรียกวา ปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร 
อาการท่ีขันธ ๕ เปนไปตามกฎอิทัปปจจยตานี้ แสดงออกมาในตัวมันเองถึง

ลักษณะท่ีเปนอนิจจัง และทุกขัง ของขันธท้ัง ๕ หรือของประดาสังขตธรรมน้ัน   นี่ก็
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คือ ธรรมนิยามท่ี ๒ และ ๓  คือ อนิจจตา และ ทุกขตา  (พูดใหเต็มตามหลักวา  
สพฺเพ  สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา)  

เมื่อขันธ ๕ เปนไปตามอิทัปปจจยตา โดยมีลักษณะเปนอนิจจา ทุกขา อยาง

นี้ แลวยังไปรวมอยูใตธรรมนิยามท่ี ๔ คืออนัตตตาขอตอไปดวย มันจึงมีสภาพเปน

ท่ีตั้งแหงทุกข เปนที่กอตัวของทุกข หรือเปนที่รวมไวแหงศักยภาพของการท่ีจะเปน

ทุกข และนี่ก็คือความหมายของอริยสัจขอที่ ๑ อันไดแก ทุกขอริยสัจ 
ในท่ีสุด ถึงแมสังขารท้ังปวงน้ันจะเปนอยางไรก็ตาม มันก็คือธรรม มันเปน

สภาวธรรม เมื่อเปนสภาวธรรม มันก็มีภาวะของมันเอง ไมเปนใคร ไมเปนของใคร 

ไมใชตัวตนของใคร ไมอยูในอํานาจของใครที่จะไปส่ังไปบังคับมันไดจริง แลวตาม

ฐานะท่ีเปนสังขตธรรม มันก็จึงเปนไปตามเหตุปจจัยที่ปรุงแตงมัน แลวก็เปนอนิจจา 

เปนทุกขาไปตามเหตุปจจัยนั้น ไมมีใครส่ังบังคับใหมันไมเปนอยางนั้นได ดังนั้น 

สังขารหรือสังขตธรรมท้ังปวงนั้นจึงมีลักษณะรวมตามธรรมนิยามที่ ๔ ขอ อนัตตตา 

คือ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”  
ทีนี้ นอกจากธรรมท่ีเปนสังขตธรรมหรือสังขาร ก็ยังมีธรรมที่เปนอสังขต

ธรรม ซึ่งพนเหนืออิทัปปจจยตา ไมถูกปจจัยปรุงแตง จึงเปนนิจจา ไมเปนทุกขา 

เปนทุกขนิโรธ นี่ก็คือ อริยสัจขอที่ ๓ ท่ีเรียกวา นิโรธอริยสัจ อันไดแกนิพพาน  
แตเมื่อเปนธรรม เปนสภาวธรรม ก็อยางท่ีวาแลว คือ จึงมีภาวะของมันเอง 

ไมเปนใคร ไมเปนของใคร ไมใชตัวตนของใคร ไมอยูในอํานาจของใครที่จะไปส่ังบังคับ

มันได นี่ก็คือเปนอนัตตาเชนกัน ดังนั้น ธรรมนิยามที่ ๔ ขอ อนัตตตา คือ “สพฺเพ 

ธมฺมา อนตฺตา” จึงเปนลักษณะรวมของธรรมทั้งปวง ท้ังสังขาร และวิสังขาร หรือท้ัง
สังขตธรรม และอสังขตธรรม  

เปนอันวา อสังขตธรรมแหงนิโรธ อันประจักษในท่ีจบ ที่ส้ินสุด ท่ีไมเปนไป
แหงปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร คือในนิโรธวารแหงปฏิจจสมุปบาท หรือพูดใหงายวา 

อันลุถึงดวยการหยุด ดับ ไมเปนไป ไมเกิดขึ้นแหงปฏิจจสมุปบาทน้ี แมจะพนจาก

ภาวะท่ีเปนสังขตะ จึงไมเปนอนิจจัง ไมเปนทุกขัง แตก็เชนเดียวกับสภาวธรรม

ท้ังหลายในแงท่ีวา ไมเปนอัตตา (อนัตตา) ไมเปนของใคร ไมเปนใครๆ ไมเปน
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ตัวตนของใคร ไมเปนไปตามปรารถนาของใคร คือเปนสภาวะตามที่เปนของมันเอง  

สวนอริยสัจขอท่ี ๔ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ที่เรียกส้ันๆ วา 

มรรค พูดอยางรวบยอดก็คือ วิธีปฏิบัติในการท่ีจะใหกระบวนการของอิทัปปจจยตา 
ท่ีเปนปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร ไมเปนไป หยุดลับดับสลายหายไป หรือใหพลิกกลับ

เปนปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารน่ันเอง แตในการปฏิบัติท่ีจะใหเปนอยางนี้ เมื่อแยกแยะ

ออกไป ก็มีรายละเอียดมากมาย ซึ่งจัดเปนระบบชีวิตดีงามท่ีเรียกวา มรรคมีองค ๘ 

อันสําเร็จดวยไตรสิกขา ซึ่งทั้งหมดนี้ วาโดยสาระก็คือ การละอกุศล และเจริญกุศล 

แลวท้ังอกุศลและกุศล ก็อยูในขันธทั้ง ๕ นั่นเอง (จะพูดใหงายวา พัฒนากุศลขันธ 

หรืออยางที่บางทานชอบพูดใหสะดวกปากพอรูกันโดยนัยวา พัฒนาขันธ ๕ ก็พอได) 

ดังนั้น อริยสัจขอท่ี ๔ คือมรรคนี้ จึงเปนไปตามธรรมนิยามที่ ๒-๓-๔ คือ อนิจจตา 

ทุกขตา และ อนัตตตา ท้ังหมด 

เปนอันวา ในธรรมนิยาม ๔ ขอนี้  
ขอที่ ๑  อิทัปปจจยตา แสดงอาการท่ีเปนไปของสังขตธรรม (เปนสาระ

ของอริยสัจขอ ๒) 
ขอที่ ๒-๓  อนิจจตา, ทุกขตา แสดงลักษณะรวมของสังขตธรรม 

(ครอบคลุมอริยสัจขอ ๑, ๒ และ ๔) 
ขอที่ ๔  อนัตตตา แสดงลักษณะรวมของสัพพธรรม คือทุกสภาวะ 

(ครอบคลุมอริยสัจหมดทั้ง ๔ ขอ) 

ตถตา - ความเปนเชนน้ันเอง 
ในหลักธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา) ชุดที่ ๑ คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุป-

บาท ผูศึกษาคงสังเกตเห็นวา พุทธพจนที่ตรัสเริ่มตนเหมือนกันกับในหลักธรรม

นิยามชุดที่เรียกวาไตรลักษณ คือมีคํา ๒ คําวา “ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา” นําหนา 
แตตอนลงทายแปลกออกไปวา  อิทัปปจจยตา  มีคํานําหนาเพ่ิมเขามา ๓ คํา  คือ  

“ตถตา อวิตถตา อน ฺถตา” ซึ่งไมปรากฏในหลักไตรลักษณ 
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ขอความเต็มตรงนี้ว่า:   

“อิติ โข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา อน ฺญถตา 
อิทปฺปจฺจยตา  อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท”  

แปลวา:  

“ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นตถา  (ตถตา/ภาวะที่เปนเชนนั้น เปน 
อยูคงอยูอยางนั้น) ความเป็นอวิตถา (อวิตถตา/ภาวะที่ไมเพ้ียนไม
ผันแปรไปจากที่เปนอยางนั้น)  ความเป็นอนัญญถา (อนัญญถตา/
ภาวะที่ไมเปนอยางอ่ืน)  คือ อิทัปปัจจยตา ดังกล่าวมานี้แล 
เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท” 

ที่จริง คําเหลานี้ ก็คือคําเนนย้ํา หรือสําทับใหหนักแนน หรือใหใสใจจริงจัง
นั่นเอง แตบางคําเปนคําที่กระชับและใหความรูสึกสะดุดเดน ก็มีการยกข้ึนมาเอย

อางบอยจนคุนหรือเปนท่ีนิยม อยางใน ๓ คํานี้ คําวา “ตถตา” ไดกลายเปนคําที่มี
การกลาวถึงคอนขางมาก หรือไดยินคอนขางบอย และเพราะเหตุท่ีคํานี้พบเฉพาะที่

ตรัสไวกับอิทัปปจจยตา จึงอาจจะทําใหเขาใจวาจําเพาะหมายถึงอิทัปปจจยตา-
ปฏิจจสมุปบาทเทานั้น 

เพ่ือใหมองกวางออกไป จึงยกพุทธพจนตอไปนี้มาใหดู ดังนี้ (สํ.ม.๑๙/๑๖๙๗/

๕๔๐; ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๔/๔๔๘) 

“ภิกษุทั้งหลาย สภาวะ ๔ อย่างนี้ เป็นตถา (เปนเชนนั้น 
หรือจริงแท) เป็นอวิตถา (ไมเพ้ียนไปจากที่เปนอยางนั้น) เป็น
อนัญญถา (ไมเปนไปอยางอื่น) สภาวะ ๔ อย่างเป็นไฉน?  คือ 
สภาวะที่ว่า นี้ทุกข์… สภาวะที่ว่า นี้ทุกขสมุทัย… สภาวะ
ที่ว่า น้ีทุกขนิโรธ… สภาวะที่ว่า น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา…  

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงกระทํา
การประกอบความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ … นี้
ทุกขสมุทัย … นี้ทุกขนิโรธ … นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” 
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เห็นชัดวา สภาวะที่เปน ตถา อวิตถา อนัญญถา ในพุทธพจนนี้ ก็คือ

สภาวะท่ีเรียกกันทั่วไปวาอริยสัจ ๔ นั่นเอง และคําท้ัง ๓ ซึ่งมีคําแปลดังวาแลวนั้น ก็

คือคําเสริมความหมายของคําวา “สัจจะ” นั่นแหละ นอกจากนั้น ในคัมภีรช้ันอรรถ-
กถาฎีกา บางทีก็เรียกอริยสัจวา “ตถธรรม” เชนเดียวกับท่ีบางครั้งเรียกวา “สัจธรรม” 
(แต “สัจธรรม” มิใชหมายถึงอริยสัจเสมอไป)  

คําท่ีกลาวถึงอริยสัจ ๔ โดยใชคําวา ตถา อวิตถา อนัญญถา ยังมีอีกใน
พระไตรปฎก และก็นารูนาสนใจ จะยกมาใหดูกันบาง แหงหน่ึงตอจากขางบนนั้น 
(ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๕/๔๔๙) วา  

“ทุกข์เป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา (เป็นเช่นนั้น หรือ
จริงแท้) อย่างไร? ทุกข์ มีความหมายว่าเป็นทุกข์ ๔ 
ความหมาย อันเป็นตถา (เป็นเช่นนั้น หรือจริงแท้) 
เป็นอวิตถา (ไม่เพี้ยนไปจากที่เป็นอย่างนั้น) เป็นอนัญญถา (ไม่
เป็นไปอย่างอื่น) คือ ทุกข์มี ความหมายว่าเป็นการบีบคั้น ๑ 
ความหมายว่าเป็นสังขตะ ๑ ความหมายว่าเป็นภาวะเผาร้อน 
๑ ความหมายว่าเป็นความผันแปรกลับกลาย ๑ … 

“สมุทัยเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? สมุทัย 
มีความหมายว่าเป็นสมุทัย ๔ ความหมาย อันเป็นตถา 
เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ สมุทัยมี ความหมายว่าเป็นที่
รวมตัวก่อขึ้น ๑ ความหมายว่าเป็นเหตุ (แหล่งที่มา/นิทาน) 
๑ ความหมายว่าประกบประกอบผูกไว้ ๑ ความหมายว่าหน่วง
เหนี่ยวพันพัว ๑ … 

“นิโรธเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? นิโรธ มี
ความหมายว่าเป็นนิโรธ ๔ ความหมาย อันเป็นตถา 
เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ ความหมายว่าเป็นที่พ้นโล่ง 
(เป็นอิสระ) ๑ ความหมายว่าเป็นภาวะปลอดสงัด (ไร้
สิ่งรบกวน) ๑ ความหมายว่าเป็นอสังขตะ ๑ ความหมายว่า
เป็นอมตะ ๑ … 
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“มรรคเป็นสัจจะ ด้วยอรรถอันเป็นตถา อย่างไร? มรรค มี
ความหมายว่าเป็นมรรค ๔ ความหมาย อันเป็นตถา 
เป็นอวิตถา เป็นอนัญญถา คือ ความหมายว่าเป็นเครื่อง
นําออกไป ๑ ความหมายว่าเป็นเหตุ ๑ ความหมายว่าเป็นการ
มองเห็น ๑ ความหมายว่าเป็นอธิปไตย ๑ …” 

ขอจบดวยขอความสรุปอริยสัจ ๔ ตอไปน้ี (ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๔๖/๔๕๐) ซึ่งเปน

คําตอบตอคําถามหลายอยางพรอมไปในตัว วา 

“สัจจะ ๔ มีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อมด้วยกันเป็นหนึ่ง
เดียว โดยอาการเท่าไร? สัจจะ ๔ มีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อม
ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว โดยอาการ ๔ คือ โดยอรรถที่เป็นตถา 
๑ โดยอรรถที่เป็นอนัตตา ๑ โดยอรรถที่เป็นสัจจะ ๑ โดย
อรรถท่ีเป็นปฏิเวธ ๑  

“สัจจะทั้ง ๔ สังเคราะห์เป็นหนึ่งเดียว ด้วยอาการ ๔ 
เหล่านี้ โดยที่สัจจะอันสังเคราะห์เป็นหนึ่งเดียวแต่ละอย่างนั้นๆ 
มีภาวะเป็นหนึ่งเดียวๆ ที่รู้แจ้งแทงตลอดด้วยญาณอันเดียว 
เพราะเหตุนั้น สัจจะทั้ง ๔ จึงมีการรู้แจ้งแทงตลอดพร้อม
ด้วยกันเป็นหน่ึงเดียว …” 

ตถตา ก็คือภาวะท่ีเปนตถา (ตา= ภาวะ) เหมือนกับคําวา อนิจจตา ก็คือภาวะที่
เปนอนิจจา ทุกขตา ก็คือภาวะท่ีเปนทุกขา อนัตตตา ก็คือภาวะท่ีเปนอนัตตา  

ตรงน้ีก็เลยเปนโอกาสใหสังเกตวา คําศัพทธรรมะเดิมในภาษาบาลีนั้น ทานมี

หลักภาษาท่ีมักชวยใหแยกความหมายไวคอนขางชัดเจนดี แตเวลานํามาใชในภาษาไทย 

บางทีเราใชปนเปกัน แลวบางทีก็ทําใหเกิดความสับสนในการศึกษา 
ขอที่ใหสังเกตในที่นี้ก็คือ “ตา” นี่แหละ จะเห็นวา คําศัพทในจําพวกนิยามน้ี มี 

“ตา” ตอทายบอยๆ  
ที่วาควรสังเกตไว ก็เชน ธมฺมนิยามตา (ธรรมนิยามตา) กับ ธมฺมนิยาม (ธรรม

นิยาม) ตัวหลักแทที่พระพุทธเจาตรัสไวใชคําวา ธมฺมนิยามตา ซึ่งมีความหมายวาเปน 

ภาวะ (-ตา) ลักษณะ อาการ หรือความเปนไปของสภาวธรรมท่ีเปนธรรมนิยาม 
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สวนธรรมนิยาม เปนคําที่นิยมใชกันในคัมภีรช้ันอรรถกถาและฎีกาเปนตนมา 

ซึ่งใชอยางหลวมสักหนอย หมายถึงสภาวธรรมท่ีเปนปจจัยนั้นๆ ในปฏิจจสมุปบาท ก็

ได หมายถึงธัมมนิยามตาที่เปนภาวะ เปนลักษณะ หรือความเปนไปของสภาวธรรม

เหลานั้น ก็ได  
ธมฺมฏ ิตตา คือ ภาวะ ลักษณะ หรือความเปนไปของสภาวธรรมท่ีเปนไปตาม

เหตุปจจัย สวน ธมฺมฏ ิติ (ธรรมฐิติ) หมายถึงภาวะอยางนั้น ก็ได แตมักหมายถึงตัว

สภาวธรรมน้ันๆ เอง ที่เปนเหตุปจจัย หรือเปนไปตามเหตุปจจัย  
อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา  ก็คือภาวะ ลักษณะ อาการ หรือความเปนไป 

ของสภาวธรรมท้ังหลาย  ท่ีเปนอนิจจา  เปนทุกขา  เปนอนัตตา ดังกลาวมาแลว 

เมื่อไดขอสังเกตอยางนี้แลว จึงขอยํ้าใหเขาใจรวมกันวา ธรรมนิยาม ในที่นี้ 

โดยทั่วไปใชในความหมายของ “ธมฺมนิยามตา” (ธรรมนิยามตา) คือ เปนลักษณะ เปน
อาการ ท่ีแสดงความเปนอยูเปนไปของธรรม หรือของสภาวะนั้นๆ ไมใชเปนองคธรรม 

ไมใชเปนตัวสภาวธรรมน้ันเอง  
ดังนั้น ธัมมนิยามตา (ที่ใชกันสบายๆ วา “ธรรมนิยาม”)  อิทัปปจจยตา 

ตถตา อนิจจตา อนัตตตา ฯลฯ จึงไมใชเปนเบญจขันธ ไมใชเปนนิพพาน ไมใชเปน

สังขาร ไมใชเปนสังขตธรรม ไมใชเปนอสังขตธรรม เปนตน 

ขอควรรูควรสังเกต: คําศัพทธรรมชุด “ไตรลักษณ”  
นอกจากเรื่องคําที่มี “-ตา” ตอทายแลว ยังมีขอควรรูควรสังเกตเก่ียวกับ

คําศัพททางธรรมอีกมาก ในท่ีนี้ ขอพูดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคําในจําพวกธรรมนิยามนี้

อีกเล็กนอย 
 “ไตรลักษณ” (ภาษาบาลีวา “ติลกฺขณ”) เปนคําหน่ึงที่คุนหูคุนปาก พูดเขียนกัน

มาก ไดยินกันบอยย่ิง ท่ีจริงมิใชเปนคําด้ังเดิม ไมมีในพระไตรปฎก แตเปนคําท่ีนิยมใช

กันมาต้ังแตยุคอรรถกถา สวนในพระไตรปฎกเอง ตรัสไวเปนหลักธัมมนิยามตา ๓ ที่

แสดงแลวขางตน และในท่ีทั่วไป ไมมีช่ือเรียกรวมกัน แมจะตรัสไวหลายแบบ ก็ระบุ

แยกเปนแตละอยาง เชนวา (สํ.ข.๑๗/๓๙–๔๑/๒๗)  
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“รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ  เวทนา อนิจฺจา  ส ฺญา อนิจฺจา  
สงฺขารา อนิจฺจา วิ ฺญาณํ อนิจฺจํ ... รูปํ ภิกฺขเว ทุกฺขํ เวทนา 
ทุกฺขา ส ฺญา ทุกฺขา สงฺขารา ทุกฺขา วิ ฺญาณํ ทุกฺขํ ... รูป ํ
ภิกฺขเว อนตฺตา เวทนา อนตฺตา ส ฺญา อนตฺตา สงฺขารา 
อนตฺตา วิ ฺญาณํ อนตฺตา”   

(ในพระไตรปฎก แมจะพบคําบาลีท่ีแปลวาลักษณะ ๓ หรือไตรลักษณ ซึ่ง

เรียงตามหลักภาษาวา “ตีณิ ลกฺขณานิ” ก็มีแตท่ีหมายถึงลักษณะ ๓ อยางอื่นทั้งนั้น 
อยางใกลท่ีสุด ก็หมายถึงสังขตลักษณะ ๓ [อุปฺปาทลกฺขณ วยลกฺขณ  ิต ฺถตฺต-
ลกฺขณ - ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๓๙/๕๕๓] ซึ่งเปนคนละชุด และมีช่ือเรียกเฉพาะตางหากอยูแลว)  

สวนคําวา “สามัญลักษณะ” ก็ไมเปนคําท่ีมีมาเดิมในพระไตรปฎก แตใช

บอยในอรรถกถาเปนตนมา และมักใชในความหมายเชิงแยกแยะเพ่ือเทียบเคียง 

โดยมีการจําแนกวา ส่ิงท้ังหลายมีลักษณะ ๒ อยาง คือ ลักษณะจําเพาะตัว เรียกวา 

“ปจจัตตลักษณะ” และลักษณะรวมที่เสมอเหมือนกันกับส่ิงอื่น เรียกวา “สามัญ-

ลักษณะ” เชน รูปมีภาวะที่ถูกบีบเบียนเปนปจจัตตลักษณะ เวทนามีการเสวยรส

อารมณเปน ปจจัตตลักษณะ แตท้ังรูปและเวทนาน้ัน มีภาวะท่ีไมเที่ยง (อนิจจตา) 
คงทนอยูมิได (ทุกขตา) ไมเปนตัวตนของใครท่ีจะยึดถือเปนเจาของครอบครองส่ัง
บังคับบัญชาใหเปนไปตามปรารถนาไดจริง (อนัตตตา) เปน สามัญลักษณะ 

ปจจัตตลักษณะน้ัน บางทีก็เรียกวา “วิเสสลักษณะ” คือลักษณะพิเศษ หรือ

ลักษณะของส่ิงนั้น ท่ีแปลกหรือแตกตางจากส่ิงอ่ืน คือไมเหมือนกับส่ิงท้ังหลายที่

เหลือจากตัวมัน ถาใชคํานี้ ก็บอกวาส่ิงท้ังหลายมีลักษณะ ๒ คือ วิเสสลักษณะ 
และสามัญลักษณะ 

บางแหง ทานพูดใหชัดข้ึนอีก และใชคําเรียกอยางอ่ืนก็มี เชนบอกวา 

ปรมัตถธรรมท้ังหลายมีลักษณะ ๒ คือ สภาวลักษณะ (ลักษณะที่เปนภาวะของ
มันเอง) กับสามัญลักษณะ ท้ังนี้ สภาวลักษณะนั้นบางทีก็เรียกส้ันๆ แควา 

“สลักษณะ” (ลักษณะของมันเอง) 
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ในความรูเขาใจส่ิงทั้งหลายนั้น การรูเขาใจถึงสภาวลักษณะ เปนงานของ

ปญญาที่เรียกวา “อภิญญา” (ความรูเจาะตรง หรือรูประจักษตรงตัวตรงหนาถึง

สภาวะ  ใชคําวา  “อภิชานน”  ก็ได,  ไมใชอภิญญาในคําวา  อภิญญา ๕  และ
อภิญญา ๖)  

เมื่อรูเขาใจชัดดวยอภิญญาแลว จัดวาเปนปริญญาข้ันตนที่ช่ือวา “ญาต-
ปริญญา” สวนการรูเขาใจถึงสามัญลักษณะ เปนงานของปญญาที่เรียกวา “ปริญญา” 
ในระดับท่ีช่ือวา “ตีรณปริญญา”  

อนึ่ง พึงเขาใจดวยวา ไมจําเปนตองพูดยืนตัวเสมอไปวา สามัญลักษณะ 

ไดแก อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา เพียงแตบอกใหตรงพอดีตามเปนจริง ดังที่

บางแหงทานก็พูดวา สังขารทั้งหลายมีสามัญลักษณะคือสภาวะท่ีมีท่ีเปนตามเหตุ

ปจจัย (มีเหตุปจจัยอยูเบื้องหลัง)  
พึงสังเกตดวยวา คําที่ต้ังรูปข้ึนมาใหใชเปนหลักความคิดไดสะดวกวา อนิจจตา 

ทุกขตา อนัตตตา นี้ มิไดมาในพระไตรปฎกพรอมดวยกันเปนชุด แตทานใชแยก

ตางหากกันตามแตกรณี  
อนิจจตา แมจะพบมากแหงสักหนอยโดยมักใชในการอธิบายความแตกดับ

ของรูปธรรมตลอดจนความตายคือมรณะ แตไมมีเลยที่มาในพุทธพจนโดยตรง 

(เปนคําของพระสารีบุตรบาง ของผูอื่นบาง และคําอธิบายในพระอภิธรรมปฎกบาง) 
ทุกขตา เปนพุทธวจนะ  แตก็มีเฉพาะในชุดทุกขตา ๓  (ทุกขทุกขตา สังขารทุกขตา  
วิปริณามทุกขตา) สวนอนัตตตา ไมเปนรูปท่ีใชในพระไตรปฎก  

มาถึงชั้นอรรถกถา คงเปนเพราะทานกลาวถึง อธิบาย และอางอิงธรรมชุดน้ีอยู

เสมอ จึงมักใชคําเหลาน้ีซ่ึงเอยอางไดสะดวกโดยไมตองออกชื่อครบ ใชเพียง “อนิจฺจตา” 
ตอดวยคําวา “อาทิ” ก็พอ เชน “อนิจฺจตาทิปฏิสํยุตฺตํ” “อนิจฺจตาทิลกฺขณตฺตยํ”  
“อนิจฺจตาทิวเสน” “อนิจฺจตาทิสามฺลกฺขณํ” “อนิจฺจตาทีนํ” เปนตน จนกระท่ังใน

คัมภีรรุนฎีกา จึงพบที่มีการนํามาเรียงใหเห็นพรอมกันเต็มทั้งชุดบาง แตก็ไมมากแหง 
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ขอควรรูควรสังเกต: คําศัพทธรรมชุด “อิทัปปจจยตา”  
หันไปดูหลักธรรมนิยามชุดที่ ๑ หลักนี้ถือกันวาเปนธรรมระดับปญญาที่ลึกซึ้ง

และยากย่ิง ในวรรณกรรมหรือตามเอกสารที่สืบกันมานานในสังคมไทย ดูเหมือนแทบ

ไมมีการกลาวถึงหลักธรรมน้ี (แตอยาเพ่ิงถือเปนยุติ เพราะยังไมไดสํารวจตรวจสอบ

อยางจริงจังท่ัวตลอด) จนมาในชวงศตวรรษท่ีผานมานี้ จึงมีการกลาวถึงในระบบ

การศึกษา และคําเรียกช่ือหลักธรรมน้ีท่ีคุนที่สุดในยุคแรกของชวงเวลานั้น คือ 

“ปฏิจจสมุปบาท”  

การที่หลักธรรมน้ีปรากฏขึ้นมามีการเอยอางช่ือในวงการศึกษาธรรมวา 

“ปฏิจจสมุปบาท” นั้น เทาที่ทราบ คงสืบจากการที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ

ยาวชิรญาณวโรรส ทรงต้ังระบบการเรียนวิชานักธรรมข้ึน และทรงนิพนธคําอธิบาย

หลักปฏิจจสมุปบาทไวในหนังสือ ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตร

พระปริยัติธรรมสําหรับนักธรรมช้ันโท  

ช่ือหลักธรรมน้ี ท่ีเรียกวาปฏิจจสมุปบาทนั้น พบมาก ท้ังในพระไตรปฎก และ

อรรถกถาฎีกา เปนตน การท่ีรูจักช่ือนี้กันมาก จึงนับวาสอดคลองกันดี แตท่ีนาสังเกตก็

คือ “อิทัปปจจยตา” ซึ่งเปนคําหลัก (มักมาดวยกันและนําหนา “ปฏิจจสมุปบาท”) 

กลับดูเหมือนวาไมไดเห็น ไมไดยินใครพูดถึง เหมือนจะเปนเครื่องแสดงวา ผูเลาเรียน

ในระบบการศึกษาที่เปนอยูนั้น ไมไดคนควาขยายออกไปจากความรูในหนังสือที่เปน

แบบเรียน จนกระท่ังประมาณครึ่งศตวรรษมานี้เอง คํานี้จึงเริ่มเดนข้ึนมา และเทาท่ีนึก 

เทาที่ทวนระลึกได  นาจะเกิดจากการท่ีทานพุทธทาสภิกขุไดยกหลักธรรมนี้ข้ึนมาสอน  

มาอธิบายอยางจริงจัง  พรอมทั้งยํ้าช่ือที่เรียกวา “อิทัปปจจยตา”  

(คําวา “อิทปฺปจฺจยตา” ปรากฏในพระไตรปฎกในพุทธพจน ๒ วาระ คือ ครั้ง

แรก เมื่อตรัสรูใหมๆ ทรงปรารภวาธรรมท่ีตรัสรูนั้นคนท่ัวไปเขาใจยาก การที่จะทรง

แสดงธรรมนั้นจึงเปนความลําบาก และอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทรงแสดงธรรมนิยามหลักที่ ๑ 

แตท้ังนี้ ทานเลาไวหลายแหง นอกจากนั้นก็มาเฉพาะในคําวา “อิทปฺปจฺจยา” และ 

“อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ”) 
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พึงสังเกตดวยวา คําวา “ปจฺจยาการ” ท่ีเปนอีกช่ือหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท 

ซึ่งไดพิมพกํากับไวดวยในหนังสือแบบเรียนนักธรรมช้ันโทน้ัน เปนคําท่ีเกิดภายหลัง 

ไมมีในคัมภีรที่เปนหลักของพระสูตร แตมาปรากฏข้ึนใน อปทาน อันเปนคัมภีร

สืบเนื่องท่ีจัดเขาในพระสุตตันตปฎก พบ ๒ แหงใกลๆ กัน ในหัวขอและเร่ืองเดียวกัน 

คือ ในประวัติของพระเขมาเถรี พระอัครสาวิกาฝายขวา ซึ่งเปนเอตทัคคะทางปญญา 

(ปจฺจยาการกุสลา, ขุ.อป.๓๓/๑๕๘/๓๐๒ และ ปจฺจยาการโกวิทา, ขุ.อป.๓๓/๑๕๘/๓๐๙)  

ในพระวินัยปฎก แมจะเลาเหตุการณในพุทธประวัติต้ังแตเสวยวิมุตติสุขหลัง

ตรัสรูใหมๆ เริ่มดวยการทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท แตทั้งปฎกไมใชคําวาปจจยาการ

เลย 
สวนในพระอภิธรรมปฎก  คัมภีรใหญซึ่งมีบทท่ีวาดวยเรื่องปฏิจจสมุปบาท

โดยตรง  คือ  วิภังค  ท้ังท่ีอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทอยางยืดยาว (ประมาณ ๗๕ 

หนา) แตในเน้ือความที่อธิบายตลอดทั้งหมด ไมมีคําวา “ปจฺจยาการ” เลย (แมแตคําที่
เรียกช่ือหลักโดยตรงวา “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ก็ไมปรากฏ มีเพียงคํากลาวถึงสภาวธรรมที่

เปน “ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน-” หรือ “อิทปฺปจฺจยตา-ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน-”) มีแตช่ือบทหรือช่ือ
หัวขอท่ีพระอาจารยผูรวบรวมคัมภีร (พระธรรมสังคาหกาจารย) ต้ังใสให ซึ่งก็ต้ังไม
เหมือนกัน คือ ฉบับสยามรัฐของไทย ต้ังช่ือวา ปจฺจยาการวิภงฺโค และฉบับฉัฏฐสังคีติ

อักษรพมา ตั้งช่ือวา ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺโค  
รวมแลว ในพระไตรปฎก คําที่ใชบอยใชมากก็คือ “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” ทั้งท่ีมา

โดดๆ และมาคูกับอิทัปปจจยตา ทั้งนี้โดยมากมาในพระสูตร สําหรับในพระวินัย มี

นอยแหงเปนธรรมดา สวนในพระอภิธรรม มีกลาวโดยตรงใน กถาวัตถุ เทานั้น 

นอกนั้นกลาวถึงใน ธัมมสังคณ ีเฉพาะในคําวา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา และคร้ังหนึ่งใน 

ธาตุกถา ตอนทายมาติกา ซึ่งมีลําดับธรรมที่นาสังเกต (ป ฺจกฺขนฺธา ทฺวาทสายตนานิ 
อฏารส ธาตุโย   จตฺตาริ สจฺจานิ   พาวีสตินฺทฺริยานิ   ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   จตฺตาโร สติ-
ปฏานา   จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา  จตฺตาโร อิทฺธิปาทา, อภิ.ธา.๓๖/๑/๑) 

ในคัมภีรช้ันอรรถกถาลงมา ใชมากทั้งคําวา “ปฏิจฺจสมุปฺปาท” และคําวา 

“ปจฺจยาการ” สวน “อิทปฺปจฺจยตา” ก็กลาวถึง แตไมบอยนัก 



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๔๓ 
 

  

อีกขอสังเกตหน่ึง คือ สืบเนื่องจากคําคูวา “ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา” ที่เปน
ช่ือของหลักธรรมนิยามน้ี ไดเกิดคําศัพทสําคัญที่พึงทราบอีกช่ือหนึ่ง คือ “ธรรมฐิติ-
ญาณ”  ซึ่งมาในพุทธพจนวา “ธมฺมฏฐ ิติาณํ ปุพฺเพ, ปจฺฉา นิพฺพาเน ญาณํ” (“ธรรม
ฐิติญาณกอน ญาณในนิพพานทีหลัง” หรือ “มีธรรมฐิติญาณกอน แลวญาณในนิพพาน

ก็ตามมา”, สุสิมสูตร, สํ.นิ.๑๖/๒๙๑/๑๕๑)  
พุทธพจนนี้ตรัสแกพระสุสิมะ ซึ่งเปนปริพาชกมากอน แลวมาขอบวชในธรรม

วินัยนี้ โดยมีความเขาใจผิดติดมาวา ผูบรรลุธรรมสูงสุดคือเปนพระอรหันต คงตองมี
ฤทธิ์ หูทิพย ตาทิพย เปนตน พระพุทธเจาจึงตรัสขอความน้ีเพ่ือใหเขาหายเขาใจผิด 

และรูใหถูกตองวา พระอรหันตปญญาวิมุต สําเร็จดวยเกิดธรรมฐิติญาณข้ึน แลวก็มี

ญาณในนิพพาน โดยไมตองมีฤทธิ์เปนตนนั้นแตอยางใด 
“ธรรมฐิติญาณ” แปลตามตัววา ญาณในธรรมฐิติ ก็คือความหย่ังรูธรรม

นิยามนี้เอง ไดแกเขาใจชัดแจงในสภาวธรรมแหงขันธท้ัง ๕ วาเปนอนิจจา ทุกขา 

อนัตตา ตลอดจนรูอาการที่สังขตธรรมเหลานั้นเปนเหตุปจจัยกันไปใหเกิดผลตาม

กระบวนแหงปฏิจจสมุปบาทที่เปนสมุทยวาร และจบลงดวยรูความดับเหตุปจจัย

แหงปฏิจจสมุปบาทนั้นแจงเปนนิโรธวาร ประจักษนิพพานในที่สุด 
แมวาธรรมฐิติญาณตามพุทธพจนขางตน จะครอบคลุมความรูแจงไตรลักษณ

และปฏิจจสมุปบาทจนจบนิโรธวาร แตในคําอธิบายที่ถือไดวารวบรัด อยางเรื่องญาณ 

๗๗ ในพระไตรปฎกเลมเดียวกันนี้เอง (สํ.นิ.๑๖/๑๒๗/๗๑) พระองคตรัสถึงหรือทรงเนน

เฉพาะปฏิจจสมุปบาท (สมุทยวาร)  
ปรากฏวา ตอมา ธรรมฐิติญาณเปนหลักธรรมท่ีกลาวถึงบอยข้ึน โดยมีการ

แสดงความหมายและอธิบายเนนหรือเจาะจงไปที่ปฏิจจสมุปบาท ดังท่ีในปฏิสัมภิทา-
มัคคใหความหมายวา ธรรมฐิติญาณ คือปญญาในปจจยปริคคหะ (ปจจัยปริเคราะห 
คือการกําหนดจับปจจัย [ขุ.ปฏิ.๓๑/๙๔/๗๒] ท่ีตอมานิยมเรียกวา “ปจจยปริคคห-
ญาณ”) และในคัมภีรช้ันอรรถกถาลงมา ทานไดอธิบายหรือกลาวถึงธรรมฐิติญาณน้ี
ไมนอยทีเดียว  เชนวา  ธรรมฐิติญาณ คือปจจัยปริคคหญาณ หรือปจจยาการญาณ 

เปนกังขาวิตรณวิสุทธิ เรียกวาเปน ยถาภูตญาณ บาง สัมมาทัศนะ บาง บางทีก็บอก



๑๔๔  พุทธธรรม 
 
ส้ันๆ วาเปนวิปสสนาญาณ บางวาเปนญาณอันถึงจุดยอดของการเห็นอิทัปปจจยตา 

สวน “นิพฺพาเน าณํ”  ทานวาไดแกมัคคญาณ (เชน ที.อ. ๓/๓๕๙/๒๖๕; สํ.อ.๒/๓๔/๗๗; 

๗๐/๑๔๓; ปฏิสํ.อ.๑/๖๒/๑๓๙;  วิภงค.อ.๘๐๖/๔๕๒; วิสุทฺธิ.๓/๒๒๘; วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๓๑๘/๕๘๗)  

หลักความจริง และกฎธรรมชาติ ท่ีครอบคลุม  
 ในพุทธพจนท่ีตรัสถึงการตรัสรูของพระองค พระพุทธเจาทรงประมวลสรุป

ธรรมท่ีตรัสรูเปน ๒ อยาง ครั้งท่ีชัดมาก คือพระดําริหลังจากตรัสรูใหมๆ (นับ
ตามลําดับเหตุการณท่ีปรากฏในพระไตรปฎกเปนสัปดาหท่ี ๕ แตนับตามอรรถกถาที่

เลาเหตุการณแทรกเพ่ิมอีก ๓ สัปดาห เปนข้ึนสัปดาหท่ี ๘) ทรงปรารภวา ธรรมที่
ตรัสรู อันไดแก อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท และนิพพานนั้น เปนของทวนกระแส 

คนทั่วไปเขาใจยาก จึงไมนอมพระทัยไปในการท่ีจะทรงแสดงธรรม (วินย.๔/๗/๘)  
 เร่ืองนี้ ทานเลาไวในพระวินัยปฎก โดยลําดับเหตุการณต้ังแตตรัสรูแลว ยัง

ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขภายใตรมโพธิพฤกษ ไปจนแสดงปฐมเทศนา มีปฐมสาวก มี

การอุปสมบท เกิดพระสงฆ เกิดการบวชแบบตางๆ และมีพระวินัยสืบมา  
 พระดําริท่ียกมาอางขางตนนั้น เปนเหตุการณตอจากเสวยวิมุตติสุขตามที่

อรรถกถาวาผานไป ๗ สัปดาหแลว กอนจะเสด็จจากที่ตรัสรูไปทรงแสดงธรรมท่ีอิสิป

ตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี 
 ทีนี้ ยอนไปกอนหนานั้น เหตุการณแรกที่ทานเลาไวเร่ิมดวยพระพุทธอุทาน 

๓ คาถา ต้ังแตราตรีแรกในสัปดาหท่ี ๑ ของการเสวยวิมุตติสุข กลาวถึงการที่

พระพุทธเจาทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทท้ังอนุโลมและปฏิโลม (“ปฏิจฺจสมุปฺปาท ํ
อนุโลมปฏิโลมํ มนสากาสิ”,   พึงสังเกตวา   ท่ีนี่ มีแตคําวาปฏิจจสมุปบาท   ไมมีคําวา  
อิทัปปจจยตา) และทรงเปลงพุทธอุทานในยามท้ัง ๓ แหงราตรี ยามละ ๑ คาถา รวม

เปน ๓ คาถา 
 แมวาครั้งนี้ พุทธพจนซึ่งเปนคํารอยกรอง จะมิไดระบุชื่อธรรมท่ีตรัสรู

ออกมาชัดตรงอยางคราวทรงปรารภการออกแสดงธรรม แตก็เปนคําจําพวกไวพจนที่ผู

ไดเลาเรียน รูกันไมยากวา ก็คือตรัสถึงปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน ดังพุทธอุทานวา 



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๔๕ 
 

  

คาถาที ่๑: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธ-
ชน
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 ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของ 

วิสุทธชนนั้น ย่อมสิ้นสลายหายไป เพราะรู้ชัดธรรมพร้อมทั้ง
เหต”ุ (สเหตุธมฺม = ทุกข + สมุทัย)  

คาถาที ่๒: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน 
ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของวิสุทธชน
นั้น  ย่อมสิ้นสลายหายไป  เพราะได้รู้ถึงภาวะที่สิ้นไปแห่ง
ปัจจัยทั้งหลาย”  (ขย ปจฺจยาน = ปจจยักขัย คือ นิพพาน) 

คาถาที ่๓: “เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน 
ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น วิสุทธชนกําจัดมารและเสนาเสีย
ได้ ดํารงอยู่ดุจดวงสุริยาทอแสงส่องท้องฟ้าเจิดจ้าอําไพ”  

คาถาที่ ๑ วาโดยสาระก็คือ ปฏิจจสมุปบาทฝายอนุโลม (ที่คัมภีรช้ันอรรถ-
กถาบางทีเรียกวา สมุทัยวาร) ซึ่งแสดงทุกขสมุทัย คือกระบวนเหตุปจจัยที่ทําใหทุกข

เกิดข้ึน พูดกลับกันวา ทุกขพรอมท้ังสมุทัย  
คาถาที่ ๒ วาโดยสาระก็คือ ปฏิจจสมุปบาทฝายปฏิโลม  (ท่ีคัมภีรช้ันอรรถ-

กถาบางทีเรียกวา นิโรธวาร)  ซ่ึงแสดงทุกขนิโรธ คือการถึงภาวะไรทุกข ปลอดทุกข 
หรือไมมีทุกขเกิดข้ึน ดวยความส้ินสลายแหงเหตุปจจัยที่ทําใหทุกขเกิดข้ึน หรือ

ความไมเปนไปแหงปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง จึงวาหมายถึง นิพพาน อันเปนภาวะที่ส้ิน
ไรเหตุปจจัยแหงทุกข 

คาถาที่ ๓ แสดงภาวะเมื่อตรัสรูแลว ผูแจงนิโรธ ประจักษนิพพาน มีโพธิ
ปญญาโลงสวางปลอดโปรงเปนอิสระ (อรรถกถาอธิบายวา เปนคาถาที่แสดงอานุภาพ
ของอริยมรรค) 
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 คําบาลีเดิมวา “พฺราหฺมณ” ซ่ึงในที่นี้หมายถึงพระอรหันต หรือพระขีณาสพ ใชคําแปลวา “วิสุทธชน” 
เปนการเลียนความหมายของ พฺราหฺมณ ที่ถือวาเปนผูที่ไดลอยบาปแลว คือเปนผูบริสุทธิ ์



๑๔๖  พุทธธรรม 
 

เปนอันวา พุทธอุทานคาถาชุดนี้ มีความหมายชี้ไปท่ีหลักธรรมอันเดียวกันกับ

พระพุทธดําริขางตน และเปนการบงชัดวา การปฏิบัติ ท่ีจะบรรลุจุดหมายของ

พระพุทธศาสนา ทํานิพพานใหแจง ประจักษความจริงสูงสุดนั้น ตองรูเขาใจความจริง

ของกฎธรรมชาติ ท่ีเปนหลักธรรมนิยาม (ธัมมนิยามตา) ท่ี ๑ นี่คือเขาถึงความจริงหรือ

สัจจะ ๒ ระดับ อันครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยาง คือ ความจริงท่ีเปนธรรมดาของประดา
สังขารหรือสังขตธรรม และความจริงท่ีเปนปรมสัจจะของวิสังขารหรืออสังขตธรรม  

พรอมกันนั้นก็ตองยํ้าความเขาใจไวดวยวา การเขาถึงความจริงที่วานั้น มี

ความหมายโยงไปที่และรวมอยูในตวัและเทากับความจริงแหงธรรมนิยามชุด ๓ (ที่เรียง

ตอเปน ๒-๓-๔) คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ดวย 
ทีนี้ ในพระสุตตันตปฎก มีหลายสูตรท่ีพระพุทธเจาตรัสเลาการเสด็จออก

ผนวชและการบําเพ็ญเพียรของพระองคจนตรัสรู พุทธพจนสําคัญก็คือ ตรงท่ีตรัสถึง
การตรัสรูวา (เชน ปาสราสิสูตร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อริยปริเยสนสูตร, ม.มู.๑๒/

๓๑๗/๓๑๗) 

“เรานั้น ครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ ... อย่างนี้แล้ว ก็น้อมจิตไป
เพื่ออาสวักขยญาณ (ญาณที่ทําให้สิ้นอาสวะ = ตรัสรู้), เรานั้นรู้
ชัดตามที่มันเป็นว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทา, รู้ชัดตามที่มันเป็นว่า เหล่านี้อาสวะ นี้
อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา, เรานั้น 
เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างน้ี จิตก็หลุดพ้นแล้ว …” 

 พระดํารัสในพระสูตรน้ีบงชัดวา ธรรมท่ีตรัสรูคือ อริยสัจ ๔ ฟงเหมือนวา
ตางจากท่ียกมาอางอิงขางตน แตเมื่อวิเคราะหจริงจัง ก็เห็นไดวามีสาระอยาง

เดียวกัน 
ที่วาอริยสัจ ๔ นั้น เมื่อตรวจดูตามหลัก ก็มี ๒ คู คือ ทุกข-สมุทัย กับ 

นิโรธ-มรรค ถาดูความหมายตามธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเปนปฐมเทศนา (วินย.๔/

๑๔/๑๘) ซึ่งพระวินัยปฎกเองเลาไวตอจากพระดําริในการที่จะแสดงธรรมขางตน 



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๔๗ 
 

  

สมุทัย ไดแก ตัณหา ๓ และนิโรธ ก็คือการดับ ละ สลัดตัณหานั้น หลุดพนเปนอิสระ

ไปได เมื่อดูตามน้ี ยังไมเห็นชัดวาจะโยงไปถึงธรรมนิยามแหงปฏิจจสมุปบาทอยางไร 
ดังท่ีทราบกันดี ตัณหาเปนองคธรรมหน่ึงซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยูในกระบวน

ปฏิจจสมุปบาท และก็ชัดเจนอยูแลววา อนุโลมปฏิจจสมุปบาท หรือปฏิจจสมุปบาท

ฝายสมุทยวาร เปนกระบวนเหตุปจจัยอันใหเกิดผลคือทุกข เปนคูแหงทุกข-สมุทัย คือ
อริยสัจ ขอที่ ๑ และ ๒ สวนปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท หรือปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร 

เปนการหยุดสลายหายไปของเหตุปจจัยในกระบวนการกอทุกข หรือความไมเปนไป

ของปฏิจจสมุปบาท ก็คือนิโรธ อันเปนอริยสัจ ขอที่ ๓ สวนอริยสัจ ขอท่ี ๔ คือมรรค 

เปนกระบวนวิธีท่ีจัดวางไว เพ่ือการที่คนจะปฏิบัติใหเกิดมีความเปนไปตามธรรมดาของ
ธรรมชาติท่ีเปนปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท จึงนับเนื่องเขาในปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทนั้นดวย 

นี่เปนการกลาวอยางยนยอหรือรวบรัด และจะเปนสาระที่พึงขยายความตอไป 

กอนจะผานไป มีขอที่นารูนาสังเกตอีกอยางหนึ่ง คือ เก่ียวกับเรื่องความจริง

แหงกฎธรรมชาต ิหรือธรรมนิยามนั้น ในคัมภีรช้ันอรรถกถา มีการจําแนกกฎธรรมชาติ

ออกไปเปนดานๆ จะเรียกวาเปนการซอยธรรมนิยามแยกยอยออกไปก็ได ทานใชช่ือ

รวมเรียกวา “นิยาม” คือกฎธรรมชาตินั่นเอง และจัดเปน ๕ อยาง เรียกวา นิยาม ๕ คือ 

๑.  อุตุนิยาม  กฎแหงความเปนไปในโลกวัตถุ โดยเฉพาะความเปนไป

ของธรรมชาติแวดลอมที่เนื่องดวยอุณหภูม ิ 

๒.  พีชนิยาม  กฎเก่ียวกับพันธุกรรม 

๓.  จิตตนิยาม   กฎการทํางานของจิต  

๔.  กรรมนิยาม  กฎแหงกรรม 

๕.  ธรรมนิยาม  กฎแหงความสัมพันธในความเปนไปตามเหตุปจจัย โดย

เฉพาะที่เรียกวา ความเปนไปตามธรรมดา เชนวา ส่ิงท่ีอาศัยปจจัย ยอม

จะตองส้ินสลายไปเปนธรรมดา พระโสดาบันมีอันไมถอยกลับเปน

ธรรมดา ฯลฯ 



๑๔๘  พุทธธรรม 
 

ขอนาสังเกตในเรื่องนิยาม ๕ นี้ อยูที่ขอ ๕ คือ ธรรมนิยาม ซึ่งเปนหลักใหญ ที่
มีท้ังพุทธพจนแสดงความหมาย และมีคําอธิบาย พรอมทั้งตัวอยางแสดงหลักนั้น

มากมาย แตพอมาจัดรวมเขาในชุดนี้ นาแปลกใจวา พระอรรถกถาจารยไมไดอธิบาย

อยางนั้น ทานเพียงยกเอาเร่ืองธรรมดาของพระโพธิสัตวมาแสดงเปนตัวอยางแทน

คําอธิบาย (ที.อ.๒/๓๔; สงฺคณี อ. ๔๐๘; เชน ในเวลาที่พระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิ ทรง

ประสูติ ตรัสรู เปนตน เปนธรรมดาที่หมื่นโลกธาตุจะหวั่นไหว, เมื่อพระโพธิสัตวเสด็จ
ลงสูพระครรภของพระมารดาแลว พระมารดาจะทรงศีลเปนปกติ, ในเวลาที่พระ

โพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา อาพาธใดๆ ยอมไมเกิดแกพระมารดาเลย) 
 ที่จริง ธรรมดาในโอกาสตางๆ ของพระโพธิสัตว ท่ีมาในมหาปทานสูตร (นับ

ได ๑๖ ขอ) ทานใชคําวา “ธมฺมตา” และไมมีคําวา “ธมฺมนิยาม” อยูดวยเลย แมวาคําทั้ง
สองนี้จะใชเปนไวพจนกันได แตก็คงแคคาบหรือกายเกยกัน ในที่นี้จึงยกมาใหดูเปนขอ

ท่ีนาสังเกตดวย 

 เรื่องท่ียกมาตั้งใหสังเกตคอนขางมากนี้ บางอยางก็ลงลึกมากสักหนอย 

บางอยางก็มิไดสําคัญอะไร แตอาจมีแงมุมที่นาสนใจหรือเปนประโยชนไดสําหรับผู

ใฝศึกษา จึงนํามาจาระไนแถมไว 

บันทึกท่ี ๒: ตัวเรา ของเรา   ตัวกู ของก ู
  ความยึดถือวาเรา วาของเรา หรือที่ปราชญบางทานนิยมใชถอยคําใหหนัก

แนนกินใจวา ตัวกู ของกู นั้น เปนความรูสึกที่ฝงแนนในจิตของมนุษย มีอิทธิพล

อยางลึกซึ้งตอการดําเนินชีวิตของบุคคลแตละคน ตอความสุขความทุกขของเขา ตอ
ความสัมพันธระหวางบุคคล  และตอการเกิดปญหาแทบทุกอยางทางสังคม  ในทาง

ธรรม  ถือเรื่องนี้เปนจุดรวมแหงความสนใจระดับแกนกลางเรื่องหน่ึง  เปนเร่ืองที่

จะตองแกไข  และปฏิบัติใหถูกตอง จึงมีคําสอนเก่ียวกับเรื่องนี้มากมาย ถอยคําท่ีใช

เรียกความรูสึกยดึถือนี้ ก็มีเปนถอยคําเฉพาะหลายแบบ มีท้ังท่ีเปนคําศัพท ท้ังท่ีเปน
ขอความ  หรือเปนประโยคใชเรียกกันเปนชุดๆ ในที่นี้ จะยกมากลาวไวโดยสังเขป
พอเปนแนวทางศึกษา  ผูสนใจพิเศษพึงคนควาใหละเอียดตอไป 



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๔๙ 
 

  

 เบื้องแรก  ขอนําถอยคําและขอความเหลานั้น มาเรียงใหดูเปนชุดๆ ดังนี้ 
 ชุดที่ ๑: เอตํ มม,  เอโสหมสฺมิ,  เอโส เม อตฺตา-ติ 
  (นี่ ของเรา,  เราเปนนี่,  นี่ เปนตัวตนของเรา) 
 ชุดที่ ๒: อหนฺติ วา มมนฺติ วา อสฺมีติ วา 
  (การถือ วาเรา  วาของเรา  หรือวาเราเปน) 
 ชุดที่ ๓: อหังการ  มมังการ  มานานุสัย 
  (การถือวาเรา  การถือวาของเรา  อนุสัยคือมานะ) 
 ชุดที่ ๔: มมายิตะ  หรือ มมัตตะ และอัสมิมานะ 
  (การยึดถือวาเรา  วาของเรา  และมานะวาเราเปน) 
 ชุดที่ ๕:  อัตตา  อัตตนิยะ  (+ อสฺมีติ) 
  (ตน  และส่ิงที่เนื่องดวยตน) 
 ชุดที่ ๖:  ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ 

 ชุดท่ี ๑ พบบอยที่สุด  โดยมากมาในคําสอนใหพิจารณาแยกสัตวบุคคล

ออกเปนขันธ  ๕  หรือเปนสวนประกอบอยางอื่น เชน อายตนะ ผัสสะ เปนตน หรือ

พิจารณาไตรลักษณ จนเขาใจสภาพที่ไมอาจยึดถือไดวา นี่ของเรา เราเปนนี่ น่ีเปน

ตัวตนของเรา (ความตรงขามคือ เนตํ มม,  เนโสหมสฺมิ,  น เอโส เม อตฺตา-ติ)   
ตัวอยางท่ีมา ดู วินย.๔/๒๑/๒๖; สํ.นิ.๑๖/๒๙๑/๑๕๑;๖๑๘/๒๙๒; สํ.ข.

๑๗/๑๒๘/๘๓; ๑๙๒/๑๒๗; ๓๔๙/๒๒๒; ๓๖๔/๒๒๘; ๔๖๔/๒๗๔; สํ.สฬ.๑๘/

๗๖๕/๔๖๕; สํ.ข.๑๗/๙๑/๕๖; ๓๔/๒๔; ๔๒๐/๒๕๐; สํ.นิ.๑๖/๖๐๐-๖๓๑/๒๘๗-

๒๙๕; ๒๓๐/๑๑๔; สํ.สฬ.๑๘/๑-๖/๑-๔; ๓๕/๒๙; ๖๕/๔๑; ๘๕-๘๗/๕๓-๕๕;  
๑๐๓/๖๘; ๑๐๙/๗๓; ๑๑๘/๘๐; ๑๘๘/๑๓๓; ๒๖๓-๒๘๔/๑๙๐-๕; ๗๙๐/๔๗๗; 
ม.มู.๑๒/๑๐๑/๗๒;๒๘๑/๒๗๒; ๓๔๒-๕/๓๕๐-๖; ๓๙๘-๔๐๒/๔๓๐-๔; ม.ม.๑๓/

๑๓๕/๑๓๕; ม.อุ.๑๔/๖๘๔/๔๓๗; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๗/๒๒๒; ๑๙๖/๒๗๔; ๑๘๑/

๒๓๒; องฺ.ติก.๒๐/๕๗๓/๓๖๖; ม.อุ.๑๔/๗๖๙/๔๘๗; องฺ.ทสก.๒๔/๙๓/๒๐๑ 

  ชุดที่ ๒ เปนรูปยอของชุดที่ ๑ นั่นเอง กลาวคือ  
 อหนฺติ (ถือวาเรา)  = เอโส เม อตฺตา,  
 มมนฺติ (ถือวาของเรา)  = เอตํ  มม,   
 อสฺมีติ (ถือวาเราเปนนั่นเปนนี่ หรือยังมีเรามีเขา)  = เอโสหมสฺมิ   



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

๒๔๕ 

 ชุดท่ี ๓ เปนคําศัพท ซึ่งถือไดวา เปนสรุปใจความของชุดที่ ๑  เทียบได

ดังนี้  
 อหังการ =  เอโส เม อตฺตา,  
 มมังการ =  เอตํ มม,   
 มานานุสัย =  เอโสหมสฺมิ   
 ชุดนี้มักมาในขอความวา “ไมมี(หรือปราศจาก หรือถอนไดแลวซึ่ง) 

อหังการ มมังการ และมานะ (หรือมานานุสัย) ในกายพรอมทั้งวิญญาณนี้ และใน

นิมิตท้ังปวงภายนอก”  
ตัวอยางที่มา ดู ม.อ.ุ๑๔/๑๗๑-๗/๑๒๗-๑๓๒;๑๒๘/๑๐๖; สํ.นิ๑๖/๖๓๓/

๒๙๕; สํ.ข.๑๗/๑๔๗/๙๘; ๑๙๑/๑๒๕; ๓๑๘-๙/๒๐๖-๗; ๑๔๘/๙๘;๒๓๖/๑๖๖; 
๕๐๘-๕๑๖/๒๙๑-๕; สํ.นิ.๑๖/๖๙๐/๓๑๙; สํ.สฬ.๑๘/๗๗/๔๙; องฺ.ติก.๒๐/๔๗๑/

๑๖๘; องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๖/๕๔; ม.ม.๑๓/๒๔๗/๒๔๓; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๗๕/๔๙๔ 

 ชุดท่ี ๔  มมายิตะ  โดยมากใชในความหมายวา “ความยึดถือวาเปนของ
เรา”  หรือ “ส่ิงท่ีถูกยึดถือวาเปนของเรา”  คือตรงกับ เอตํ มม (เชน สํ.นิ.๑๖/๒๓๐/

๑๑๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๐๖/๓๕๐;๓๕๙/๔๑๕;๔๐๙/๔๘๖;๔๑๓/๔๙๒; ๔๒๒/๕๑๙;๔๒๘/

๔๓๕; สํ.อ.๒/๑๒๕; นิทฺ.อ.๑/๑๘; วินย.อ.๑/๓๖๒)   
 แตบางแหงทานอธิบายวา หมายถึงท้ังความยึดถือ วาเรา และวาของเรา (=
เอตํ มม,  เอโส เม อตฺตา หรือ=ตัณหาและทิฏฐิ) เชน ธ.อ.๘/๖๒; สุตฺต.อ.๑/๒๖๕;
๔๐๗; นิทฺ.อ.๑/๑๙๗; ม.อ.๒/๔๑๕;  
 สวน มมัตตะ หรือ มมัตตา มีความหมายเทากับมมายิตะนั่นเอง แตนิยม

ใชในคาถา คูกับมมายิตะ  หรือไมก็แทน มมายิตะ เชน ขุ.สุ.๒๕/๔๑๓/๔๙๒;๔๑๘/

๕๐๔;๔๒๒/๕๑๙; ขุ.เถร.๒๖/๓๘๕/๓๗๐; หรือใชอธิบาย มมายิตะ เชน ขุ.ม.๒๙/

๕๖/๕๖;๑๘๗/๑๔๖;๑๙๕/๑๕๐;๒๐๖/๑๕๕;๘๖๑/๕๓๑;๘๖๖/๕๓๗;ขุ.จู.๓๐/๑๘๒/

๙๔;  



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๕๑ 
 

  

 สวน อัสมิมานะ แปลวา มานะวาเราเปน คือ ถือตัวในลักษณะท่ียังมีเรา 
เปนเรา หรือเราเปนนั่นเปนนี่ ซึ่งตามปกติเรียกเพียงวามานะ แตในอภิธรรมจัดเปน
มานะอยางหน่ึงในมานะ ๗ (อภิ.วิ.๓๕/๑๐๑๐/๕๑๘ และดูประกอบท่ี อภิ.วิ.๓๕/

๘๔๙/๔๖๘;๘๘๓-๙๐๑/๔๗๖-๔๘๒) เพราะอัสมิมานะเปนมานะอยางละเอียด ซึ่ง

แมแตพระอนาคามีก็ยังละไมได (เชน สํ.ข.๑๗/๒๒๗-๙/๑๕๖-๑๖๑; องฺ.ปฺจก.

๒๒/๗๑/๙๗) พระอรหันตจึงละได ทานจําแนกประเภทไว เพ่ือแยกอัสมิมานะน้ีจาก
มานะอยางอื่นๆ ท่ีหยาบๆ เชน การดูถูกดูหมิ่นถือสูงถือตํ่า ซึ่งพระอริยบุคคล

ช้ันตนๆ สามารถละได  
 อัสมิมานะ นี้ มักตรัสไวโดยฐานเปนเปาหมายที่ผูปฏิบัติธรรมจะพึงกําจัด
เสีย (เชน ที.ปา.๑๑/๓๗๐/๒๘๙; ขุ.ปฎิ.๓๑/๖๔/๓๘; วินย.๔/๕/๖; ขุ.อุ.๒๕/๕๑/

๘๖; ม.มู.๑๒/๒๘๕/๒๗๗; องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๑-๒/๙๗-๘; องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๐/

๓๖๓; ม.ม.๑๓/๑๔๕/๑๔๐; ม.อุ.๑๔/๓๕๐/๒๔๑; สํ.ข.๑๗/๒๗๓/๑๙๑; ๑๕๓/๑๐๑; 
ขุ.เถร.๒๖/๓๕๕/๓๓๒; สํ.สฬ.๑๘/๓๒๓/๒๒๕; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๘/๕๓;๒๐๐/๒๙๖; 
ขุ.ม.๒๙/๓๙๖/๒๖๘; องฺ.เอก.๒๐/๒๓๐/๕๗; องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๐๗/

๓๗๑; ขุ.อุ.๒๕/๘๙/๑๒๘; และดูความหมายที่ อภิ.วิ.๓๕/๙๐๐/๔๘๑  
 โดยสาระ อัสมิมานะ ก็ตรงกับ เอโสหมสฺมิ และเรียกงายๆ เพียงวามานะ 

(ข้ันละเอียดสุด) 

 ชุดท่ี ๕  อัตตา (ตัวตน)  อัตตนิยะ  หรือเรียกเขาสําเนียงไทยใหคลอง

จองกับอัตตา วาอัตตนิยา หรืออัตตนียา (ส่ิงท่ีเนื่องดวยตน) ชุดนี้ ไมใชตัวความ

ยึดถือ แตเปนส่ิงท่ียึดถือ หรือภาพที่ปรากฏข้ึนเพราะการยึดถือ  
 ถาจะจัดเทียบอยางคราวๆ กับชุดที่ ๑ อัตตา ก็เขาไดกับ เอโส เม อตฺตา 

และ เอโสหมสฺมิ สวน อัตตนิยะ ก็เขากับ เอตํ มม  แตถากลาวอยางเครงครัด 

อัตตา หมายถึงความเห็นหรือการยึดถือวามีอัตตาหรือเปนอัตตาเทานัน้ (คือเปนเรื่อง

ของทิฏฐิ) จึงหมายถึง เอโส เม อตฺตา อยางเดียว ไมกินความถึง เอโสหมสฺมิ  

โดยนัยนี้ ถาใหครบ จึงตองเติม อสฺมีติ เขามาอีกคําหนึ่ง  



๑๕๒  พุทธธรรม 
 
 ตามแนวนี้ อาจแปลอัตตาวา ตัวกู  และ อัตตนิยะวา ของกู  แตจะเห็นได

วา “ตัวกู”  มีความหมายไมเจาะจงหรือตายตัวนัก ยังอาจดิ้นไดระหวางความยึดถือ 
๒ อยางในชุดที่ ๑ และเปนเรื่องที่จะพูดกันตอไปอีก   
 อัตตา และ อัตตนิยะ  มีบาลีแสดงไวบางแหง เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗๗/

๒๒๓; ม.มู.๑๒/๒๘๔-๗/๒๗๕-๒๘๐; ๕๐๔/๕๔๕; ม.ม.๑๓/๘๖/๗๗; สํ.ข.๑๗/

๗๒/๔๒; ๒๒๗/๑๕๗; สํ.สฬ.๑๘/๑๔๙/๑๐๒; ๒๑๙/๑๖๒; ๓๐๒/๒๑๐; ๕๗๔/

๓๖๕; ขุ.ม.๒๙/๓๙๓/๒๖๖; ๘๖๕/๕๓๕-๗; ขุ.จู.๓๐/๕๐๕/๒๕๒; ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๔๙/

๑๖๐; ๔๗๐/๓๕๔ 

  ชุดท่ี ๖  ตัณหา มานะ ทิฏฐิ  เปนอกุศลธรรมที่ทานมักกลาวไวดวยกัน 

บางทีเรียกช่ือเฉพาะชุดวา ปปญจะ หรือ ปปญจธรรม (ธรรมเคร่ืองเนิ่นชา, ตัวผัน
พิสดาร, ตัวท่ีทําใหฟามเฟอ) ๓ อยาง เชน ขุ.ม.๒๙/๕๐๕/๓๓๗; ที.อ.๒/๔๒๕; สํ.อ.
๒/๓๗๕; ฯลฯ เปนตัวการท่ีทําใหเกิดสัญญาประเภทซับซอนหลากหลาย ที่เรียกวา 

ปปญจสัญญา ดังที่เคยกลาวบรรยายแลวในบทท่ี ๒  

 การที่นํามาจัดเปนชุดไว ณ ท่ีนี้ ก็ดวยถือตามนัยของอรรถกถา ในเมื่อจะ

เทียบความรูสึกยึดถือท้ังหลายในชุดกอนๆ วาตรงกับกิเลสขอใดๆ หรือเมื่อตองการ

เรียกช่ืองายๆ จะเรียกดวยช่ือของกิเลสตัวใด ลําดับช่ือกิเลสชุดทายนี้ ตรงกันกับ

ลําดับในชุดที่ ๑ และจะขอสรุปเทียบไวใหดูท้ังหมด ดังนี้ 

๑ ตัณหา = เอตํ มม = มมนฺติ = มมังการ   
 = มมายิตะ = ยึดอัตตนิยะ 

๒ มานะ  = เอโสหมสฺมิ = อสฺมีต ิ = มานานุสัย  
 = อัสมิมานะ = (อสฺมีติ) 

๓ ทิฏฐิ  = เอโส เม อตฺตา = อหนฺติ = อหังการ         
 = มมายิตะ    = ยึดอัตตา 



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๕๓ 
 

  

  อรรถกถาซึ่งไขความเทียบไว เชน ม.อ.๑/๑๕๒; ๒/๑๔๖,๓๐๓,๓๗๖; สํ.อ.
๒/๒๖๔;๓/๑๓; อง.อ.๒/๓๑๘,๔๕๕;  วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๑๘-๙; สํ.อ.๒/๒๖๕; องฺ.อ.
๒/๑๒๖;๓/๑๗๕,๒๐๖ 

 ในดานคําแปลภาษาไทย ถาใหเต็มจํานวน ๓ ครบชุด คําวา เรา ของเรา หรือ 
ตัวกู ของกู นับวายังไมครบ คงจะตองเพ่ิมเปน ตัวเรา (ทิฏฐิหรืออหังการ) ของเรา 

(ตัณหาหรือมมังการ) และ นี่เรานะ (มานะ) หรือภาษาที่หนักแนนวา ตัวกู ของกู นี่กู
นะ  

อยางไรก็ตาม คําแปลสําหรับมานะ ยังไมสูกระชับ และถาวาครบดวย

สํานวนอยางนี้ ในภาษาไทยพูดหรือฟงไมติดปาก ไมติดใจ นอกจากนั้น ความหมาย

ของคําก็ยังดิ้นหรือยืดหยุนได ทางออกคือ อาจใชเพียง ๒ คําวา ตัวเรา ของเรา หรือ 
ตัวกู ของกู แลวแปลความหมายคําวา ตัวเรา หรือ ตัวกู ใหกินความหมายไดท้ังทิฏฐิ

และมานะ กลาวคือ ถาเปนความเห็นความเขาใจยึดถือวามีตัวเรา มีตัวกู ก็เปนทิฏฐิ 

ถาเปนความรูสึกเก่ียวกับฐานะของตัวเราหรือตัวกูท่ีสําหรับเทียบ สําหรับวัด หรือถือ

ภูมิๆ ไว ก็เปนมานะ สวน “ของเรา ของกู” ก็เปนตัณหา ชัดอยู เปนอันครบชุด 

 บรรดาอกุศลธรรม หรือเรียกกันงายๆ วา กิเลส ๓ อยางนี้  
 ทิฏฐิ หรือ อหังการ (เอโส เม อตฺตา) พระโสดาบันละได (ตามหลักที่วาละ

สังโยชนได ๓ นั้น ทิฏฐิ = สักกายทิฏฐิ และสีลัพพตปรามาส) 
 สวนตัณหา และ มานะ พระอรหันตเทานั้นจึงละได (ตามหลักของการละ
สังโยชน ตัณหา = กามราคะ รูปราคะ และ อรูปราคะ พระอนาคามีละกามราคะได 

แตยังละรูปราคะ และอรูปราคะไมได พระอรหันตเทานั้นละไดหมด สวนมานะเปน

สังโยชนเบื้องสูงท่ีพระอรหันตละได ชัดเจนอยูแลว นอกจากนั้น อรรถกถาที่อธิบาย

เก่ียวกับอัสมิมานะ ยังไดกลาวยํ้าไวอีกมาก เชน ม.อ.๑/๑๑๙; สํ.อ.๑/๓๑๘; ๒/

๓๔๒; ๓/๑๔๘ ;องฺ.อ.๓/๑๑๖;อุ.อ.๑๒๙; อิติ.อ.๒๕๔; ปฏิสํ.อ.๑๔๐) 



๑๕๔  พุทธธรรม 
 
 ถาตกลงความหมายของ ตัวเรา ของเรา หรือ ตัวกู ของกู อยางท่ีกลาว

มาแลว ก็ไดความสรุปวา  
 ความยึดถือตัวเรา หรือตัวกู ในแงท่ีเปนทิฏฐิ ละไดตั้งแตเปนโสดาบัน  
 สวนความรูสึกถือตัวเรา หรือตัวกู ในแงท่ีเปนมานะ และความผูกพันใน

ของกู จะหมดไปตอเมื่อบรรลุอรหัตตผล  
 ทั้งนี้ พึงดูประกอบท่ี ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๐๖/๒๐๑; ปฏิสํ.อ.๓๓๔ และ สงฺคณี.อ.

๓๗๐ ดวย เพ่ือเห็นความใกลเคียงระหวางทิฏฐิ กับมานะ;  
 ถาตองการดูวา มานะและกิเลสอื่นๆ ของพระอริยบุคคลชั้นสูงเปนอยางไร 

ดูตัวอยางท่ีเรื่องพระอนุรุทธใน อง.ติก.๒๐/๕๗๐/๓๖๓ 

บันทึกท่ี ๓: เกิดและตายแบบปจจุบัน 
 ผูตองการสืบความในบาลีเก่ียวกับสังสารวัฏ หรือการเวียนวายตายเกิด 

แบบท่ีเปนไปในปจจุบัน ภายในชาตินี้ อาจศึกษาพระสูตรตอนหนึ่งตอไปน้ี เปน

ตัวอยาง 

 “‘ความสําคัญตนท่ีเปนกิเลสหมักหมม ยอมไมเปนไปแก

บุคคลผูดํารงอยูในธรรม ๔ ประการ (คือ ปญญา สัจจะ จาคะ 

อุปสมะ), เมื่อไมมีความสําคัญตนท่ีเปนกิเลสหมักหมมเปนไป ยอม

เรียกไดวา เปนมุนีผูสงบ’   

 “ขอความที่กลาวไวดังนี้นั้น เราไดกลาวโดยอาศัยเหตุผล

อะไร? (ชี้แจงวา) ความสําคัญตนยอมมีวา เราเปนบาง เราไมเปน
บาง เราจักเปนบาง เราจักไมเปนบาง เราจักเปนผูมีรูปบาง เราจัก

เปนผูไมมีรูปบาง เราจักเปนผูมีสัญญาบาง เราจักเปนผูไมมีสัญญา

บาง เราจักเปนเนวสัญญานาสัญญีบาง; ดูกรภิกษุ ความสําคัญตน 

เปนโรคราย เปนฝราย เปนศรราย, เพราะกาวลวงความสําคัญตน 

(วาเปนอยางน้ันอยางน้ี) ท้ังหมดได จึงจะเรียกวาเปนมุนีผูสงบ;  



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๕๕ 
 

  

 “ดูกรภิกษุ มุนีผูสงบ ยอมไมเกิด ยอมไมแก ยอมไม

ตาย ยอมไมวุนใจ ยอมไมใฝทะยาน, ส่ิงอันเปนเหตุท่ีเขาจะเกิด 

ยอมไมมี, เมื่อไมเกิด จักแกไดอยางไร, เมื่อไมแก จักตายได

อยางไร, เมื่อไมตาย จักวุนใจไดอยางไร, เมื่อไมวุนใจ จักใฝทะยาน
ไดอยางไร;  

 “‘ความสําคัญตนท่ีเปนกิเลสหมักหมม ยอมไมเปนไปแก

บุคคลผูดํารงอยูในธรรม ๔ ประการ, เมื่อไมมีความสําคัญตนท่ี

เปนกิเลสหมักหมมเปนไป ก็เรียกไดวาเปนมุนีผูสงบ’ ขอความที่
เรากลาวไวดังนี้ เราไดกลาวโดยอาศัยเหตุผลดังวามานี้; ดูกรภิกษุ 

เธอจงทรงจําการจําแนกธาตุ ๖ โดยยอ แหงเรา ดังนี้” 

 บาลีนี้มาใน ม.อุ.๑๔/๖๙๓/๔๔๖; นอกนี้ พึงดูประกอบที่ ม.อุ.๑๔/๖๔๓/

๔๑๕; สํ.ข.๑๗/๔๗๙/๒๘๓; สํ.สฬ.๑๘/๒๑/๑๗; ขุ.สุ.๒๕/๔๒๒/๕๑๙; ขุ.ม.๒๙/๘๖๓/

๕๓๒ (แก=เสื่อมหรือสูญเสีย); ขุ.เถร.๒๖/๓๑๖/๓๐๗; ขุ.ชา.๒๗/๑๘๑๑/๓๕๔ เปนตน 

บันทึกท่ี ๔: ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม 
 ในพระอภิธรรมปฎก ทานจําแนกกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทออกเปน

หลายแบบ ตามประเภทแหงจิตท่ีเปนอกุศล กุศล อัพยากฤต (วิบาก และกิริยา) 

และซอยละเอียดออกไปอีกตามระดับจิตท่ีเปน กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร 

โลกุตระ (อภิ.วิ.๓๕/๒๕๕-๔๓๐/๑๘๑-๒๕๗) องคธรรมท่ีเปนปจจัยในกระบวน

ธรรมเหลานั้นบางอยางเปล่ียนแปลกออกไปตามประเภทของจิตดวย ไมเปนแบบ

เดียวเหมือนอยางท่ีแสดงไวในพระสูตร เชน ในกุศลจิตบางอยาง กระบวนธรรมอาจ

เร่ิมตนดวยสังขารทีเดียว ไมมีอวิชชา หรืออาจเร่ิมดวยกุศลมูลแทนอวิชชา เปนตน  
โดยเฉพาะท่ีนาสังเกตย่ิง คือ ตัณหามีเฉพาะในอกุศลจิตอยางเดียวเทานั้น 

ในจิตประเภทอื่นๆ ตัณหาถูกแทนดวย ปสาทะ หรือไมก็ขามไปเสียทีเดียว ท้ังนี้



๑๕๖  พุทธธรรม 
 
เพราะอภิธรรมศึกษาจิตซอยเปนแตละขณะๆ จึงวิเคราะหองคธรรมท้ังหลายท่ีเปน

ปจจัยในกระบวนธรรมเฉพาะขณะน้ันๆ อวิชชาและตัณหา เปนตน ท่ีถูกขมถูกเบียน

ในขณะนั้นๆ จะไมถูกแสดงไวตามช่ือของมัน แตแสดงในรูปองคธรรมอื่นที่ปรากฏ

เดนชัดข้ึนมาแทนที่ หรือไมก็ขามไปทีเดียว  
นอกจากนั้น บาลีในพระอภิธรรมปฎกยังไดแสดงองคธรรมท้ังหลายใน

ลักษณะท่ีสัมปยุต (ประกอบรวม) และที่เปนปจจัยในทางกลับกัน (เชน อวิชชาเปน

ปจจัยใหเกิดสังขาร สังขารก็เปนปจจัยใหเกิดอวิชชา สังขารเปนปจจัยใหเกิด

วิญญาณ วิญญาณก็เปนปจจัยใหเกิดสังขาร ฯลฯ) ไวดวย  

ในที่นี้ จะนําเอาเฉพาะกระบวนธรรมแบบหลักใหญมาแสดงไว เพ่ือ

ประกอบการพิจารณา 

ก. อกุศลจิต ๑๒  
  อวิชชา เปนปจจัยใหเกิด สังขาร 
 สังขาร เปนปจจัยใหเกิด วิญญาณ 

  วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิด นาม   

  นาม   เปนปจจัยใหเกิด ฉัฏฐายตนะ 

  ฉัฏฐายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผัสสะ  
  ผัสสะ  เปนปจจัยใหเกิด เวทนา 
 เวทนา เปนปจจัยใหเกิด ตัณหา  

 หรือ เวทนา เปนปจจัยใหเกิด  ปฏิฆะ 
 หรือ เวทนา เปนปจจัยใหเกิด  วิจิกิจฉา 
 หรือ เวทนา เปนปจจัยใหเกิด  อุทธัจจะ 
  ตัณหา  เปนปจจัยใหเกิด  อุปาทาน 
 หรือ ตัณหา  เปนปจจัยใหเกิด  อธิโมกข 
 หรือ ปฏิฆะ  เปนปจจัยใหเกิด  อธิโมกข 
 หรือ อุทธัจจะ เปนปจจัยใหเกิด  อธิโมกข 



ปฏิจจสมุปบาท   ๑๕๗ 
 

  

  อุปาทาน เปนปจจัยใหเกิด  ภพ 
 หรือ อธิโมกข เปนปจจัยใหเกิด  ภพ 
 หรือ วิจิกิจฉา เปนปจจัยใหเกิด  ภพ 
  ภพ เปนปจจัยใหเกิด  ชาติ 
  ชาติ เปนปจจัยใหเกิด  ชรามรณะ 
  = ความเกิดพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ิน 

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

ข. กุศลจิต (เฉพาะกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร) 

  อวิชชา เปนปจจัยใหเกิด สังขาร 
  หรือ กุศลมูล เปนปจจัยใหเกิด สังขาร 

   สังขาร เปนปจจัยใหเกิด วิญญาณ 

   วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิด นาม 

   นาม เปนปจจัยใหเกิด ฉัฏฐายตนะ  
   ฉัฏฐายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผัสสะ 
  ผัสสะ  เปนปจจัยใหเกิด เวทนา 

  เวทนา เปนปจจัยใหเกิด ปสาทะ 
  ปสาทะ เปนปจจัยใหเกิด อธิโมกข 
  อธิโมกข   เปนปจจัยใหเกิด ภพ 
  ภพ เปนปจจัยใหเกิด ชาติ 
  ชาติ เปนปจจัยใหเกิด ชรามรณะ 
  = ความเกิดพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ิน 

หมายเหตุ: ปสาทะ = ความผองใสแชมช่ืน, ศรัทธา 
  



๑๕๘  พุทธธรรม 
 
ค. วิบากจิต และกิริยาจิต  (เฉพาะกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร) 
   (กุศลมูล เปนปจจัยใหเกิด สังขาร) 
  สังขาร เปนปจจัยใหเกิด วิญญาณ 
  วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิด นาม 
  นาม เปนปจจัยใหเกิด ฉัฏฐายตนะ 
  ฉัฏฐายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผัสสะ 
  ผัสสะ เปนปจจัยใหเกิด เวทนา 
  เวทนา เปนปจจัยใหเกิด ภพ 
          หรือ เวทนา เปนปจจัยใหเกิด อธิโมกข 
  อธิโมกข เปนปจจัยใหเกิด ภพ

๑ 
          หรือ เวทนา เปนปจจัยใหเกิด ปสาทะ 
  ปสาทะ เปนปจจัยใหเกิด อธิโมกข 
  อธิโมกข เปนปจจัยใหเกิด ภพ

๒ 
  ภพ เปนปจจัยใหเกิด ชาติ 
  ชาติ เปนปจจัยใหเกิด ชรามรณะ 
  = ความเกิดพรอมแหงกองทุกขท้ังส้ิน 

หมายเหตุ: ๑ = หมวดนี้ไดในอเหตุกกุศลวิบากจิตที่ ๖-๗-๘, อกุศลวิบากจิตที่ ๖-๗, อเหตุกกิริยา
จิตทั้ง ๓ 

             ๒ = หมวดนี้ไดใน กามาวจรวิบากจิต รูปาวจรวิบากจิต อรูปาวจรวิบากจิต, กามาวจร
กิริยาจิต รูปาวจรกิริยาจิต อรูปาวจรกิริยาจิต ทั้งหมด 

                  ขอความที่อยูในวงเล็บ หมายความวา ขอที่ ๑ นั้น อาจวาง เริ่มที่ขอ ๒ คือ สังขาร

เปนปจจัยใหเกิดวิญญาณทีเดียว ก็ได หรืออาจเริ่มดวยอกุศลมูลเปนปจจัยใหเกิดสังขาร 
ก็ได แตถาเริ่มตนดวยอกุศลมูล จะไดเฉพาะในอกุศลวิบากจิต ๗ เทานั้น 
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ง. โลกุตรจิต (กุศล และวิบาก) 
 กุศล:  อวิชชา เปนปจจัยใหเกิด สังขาร 
 หรือ กุศลมูล เปนปจจัยใหเกิด สังขาร 
วิบาก:  (กุศลมูล เปนปจจัยใหเกิด สังขาร) 
  สังขาร เปนปจจัยใหเกิด วิญญาณ 
  วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิด นาม 
  นาม เปนปจจัยใหเกิด ฉัฏฐายตนะ 
  ฉัฏฐายตนะ เปนปจจัยใหเกิด ผัสสะ 
  ผัสสะ เปนปจจัยใหเกิด เวทนา 
  เวทนา  เปนปจจัยใหเกิด ปสาทะ 
  ปสาทะ  เปนปจจัยใหเกิด อธิโมกข 
  อธิโมกข  เปนปจจัยใหเกิด ภพ 
  ภพ  เปนปจจัยใหเกิด ชาติ 
  ชาติ  เปนปจจัยใหเกิด ชรามรณะ 
  = ความเกิดพรอมแหงธรรมเหลานี้ 

ขอสังเกต:  โลกุตรกุศลจิต อาจเร่ิมดวยอวิชชา หรือกุศลมูล แตโลกุตรวิบากจิต เร่ิมดวยกุศล
มูล หรือไมก็เร่ิมที่สังขาร ทีเดียว  

 อนึ่ง คําสรุปทาย เปลี่ยนจาก ความเกิดพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น เปน ความเกิด
พรอมแหงธรรมเหลาน้ี 

  



๑๖๐  พุทธธรรม 
 
บันทึกท่ี ๕: ปญหาการแปลคําวา “นิโรธ” 
   “นิโรธ” แปลกันมาอยางเดียววา “ดับ” จนกลาวไดวากลายเปนแบบ
ตายตัว ถาแปลอยางอ่ืน อาจถูกหาวาแปลผิดหรือเขาใจวาแปลจากคําอ่ืน ที่ไมใช
นิโรธ แมในหนังสือนี้ก็ตองแปลตามนิยมวา “ดับ” เพื่อสะดวก และไมใหเขาใจ
เปนคําอ่ืน (และยังหาคํากะทัดรัดแทนไมได)   

แตความจริง การแปลวา ดับ นั่นแหละ มีหลายกรณีที่อาจทําใหเขาใจ
ผิด และวาตามหลัก บางคราวก็ไมใชคําแปลท่ีถูกตอง 
 คําวา “ดับ” ตามปกติหมายถึง การทําสิ่งที่เกิดมีขึ้นแลวใหหมดสิ้นไป 

หรือการหมดสิ้นไปของสิ่งที่เกิดมีข้ึนแลว แต “นิโรธ” ในปฏิจจสมุปบาท (และใน

ทุกขนิโรธอริยสัจ) หมายถึง การที่สิ่งนั้นๆ ไมเกิดขึ้น ไมมีขึ้น เพราะไมมีเหตุที่จะ

ทําใหมันเกิดขึ้น เชน เพราะอวิชชานิโรธ สังขารจึงนิโรธ ซ่ึงแปลกันวา เพราะ

อวิชชาดับ สังขารจึงดับ นั้น ความจริงหมายถึงวา เพราะอวิชชาไมมีหรือไมเกิดขึ้น 

หรือหมดปญหาที่เนื่องจากอวิชชาแลว สังขารก็ไมมี ไมเกิดขึ้น หรือจึงหมดปญหา

ที่เนื่องจากสังขาร มิใชจะตองหมายความวา ทําอวิชชาที่เกิดขึ้นแลวใหหมดสิ้นไป 

สังขารที่เกิดขึ้นแลวจึงหมดสิ้นไป 

 “นิโรธ”  ที่ควรแปลวาดับนั้น ตามปกติทานใชในความหมายที่แสดง

สภาวะตามธรรมดา หรือธรรมชาติของสิ่งปรุงแตงทั้งหลาย เปนไวพจนอยางหนึ่ง

ของคําวา ภังค (แตกสลาย) หรือ อนิจจะ ขยะ วยะ เปนตน เชน ในบาลีวา “อิมา 
โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส เวทนา  อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา  
วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา”  (ภิกษุทั้งหลาย เวทนาสามเหลานี้แล เปนสิ่งปรุงแตง 

อาศัยกันเกิดขึ้น ไมเที่ยง มีอันเสื่อมสิ้น มลาย จางหาย ดับไปเปนธรรมดา) – 
สํ.สฬ.๑๘/๓๘๘/๒๖๖ (องคทุกขอในปฏิจจสมุปบาทมีสภาวะเปนอยางนี้ทั้งหมด) 

ความหมายในแงนี้วา สังขารท้ังหลายเมื่อเกิดขึ้นแลว ก็ตองเส่ือมสลายไปเองตาม

ธรรมดาของเหตุปจจัย ไมตองไปพยายามดับ มันก็ดับ กรณีนี้มุงพูดแสดงสภาวะ 

สัมพันธกับการปฏิบัติเพียงวา เปนของเกิดได ก็ดับได 
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 สวน “นิโรธ” ในทุกขนิโรธอริยสัจ (=ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร) แมจะ
กลาวถึงกระบวนการตามธรรมชาติ แตเปนกระบวนการที่แสดงโดยมุงใหชี้บงถึง

การปฏิบัติ ทานใหแปลได ๒ อยาง (วิสุทฺธิ.๓/๗๗-๗๘) อยางหนึ่งมาจาก นิ (=

อภาวะ =ไมมี)  +  โรธ (=จารก =คุก ที่คุมขัง  เรือนจํา ที่กักกัน เครื่องปดลอม 

สิ่งกีดขวางจํากัด) จึงแปลวา ไมมีสิ่งกีดกั้นจํากัด หรือหมดเครื่องกักกัน อธิบาย

วา ไมมีเครื่องปดกั้นจํากัด อันไดแกที่คุมขังคือสังสาระ อีกอยางหนึ่ง นิโรธในที่นี้ 

ตรงกับ อนุปปาทะ แปลวา ไมเกิดขึ้น วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๗๓ กํากับความไวอีกวา 

นิโรธศัพท (ในที่นี้) ไมแปลวา ภังค (ดับ สลาย) 
 เปนอันวา การแปล นิโรธ วา ดับ ถาไมถึงกับผิด ก็ไมสูตรงความหมาย

ที่ถูกตอง แตจะหาคําแปลอ่ืน ก็ยังหาคําโดดที่รัดกุมคุมความดีไมได จึงยอมไป

ตามนิยมกอน แตตองทําความเขาใจกันวาหมายความอยางนี้ๆ  
 โดยนัยนี้ สูตรปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาร อาจแปลทํานองนี้วา 

“เพราะปลอดอวิชชา  จึงปลอดสังขาร ฯลฯ”  “เพราะอวิชชาปลอดไป สังขารจึง

ปลอดไป ฯลฯ”  “เพราะอวิชชาหยุดกอผล สังขารจึงหยุดกอผล ฯลฯ” หรือ 

“เพราะอวิชชาหมดปญหา สังขารจึงหมดปญหา ฯลฯ” ดังนี้เปนตน  

 แมในปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทัยวาร  ก็มีปญหาในการแปลบาง

เหมือนกัน คําบาลีนั้นกินความหมายกวางกวาที่จะแปลตายตัวเปนอยางใดอยาง

หนึ่งในภาษาไทย ความที่วา อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา ฯลฯ นั้น กินความหมาย

ดวยวา “เพราะอวิชชาอยางนี้ สังขารจึงอยางนี้, สังขารอยางนี้ วิญญาณจึงอยางนี้, 
วิญญาณอยางนี้ นามรูปจึงอยางนี้, นามรูปอยางนี้ สฬายตนะจึงอยางนี้, สฬายตนะ

อยางนี้ ผัสสะจึงอยางนี้, ผัสสะอยางนี้ เวทนาจึงอยางนี้, เวทนาอยางนี้ ตัณหาจึง
อยางนี้, ตัณหาอยางนี้ อุปาทานจึงอยางนี้, อุปาทานอยางนี้ ภพจึงอยางนี้, ภพ
อยางนี้ ชาติจึงอยางนี้, เพราะชาติ ชรามรณะจึงมี ฯลฯ” 
  



๑๖๒  พุทธธรรม 
 
บันทึกท่ี ๖: ความหมายยอขององคธรรม ในปฏิจจสมุปบาท 
  ความหมายขององคธรรมตางๆ แหงปฏิจจสมุปบาท ท่ีไดแสดงไวในตัวบท 

ยังคอนขางยืดยาวเย่ินเยอ จึงเสนอความหมายสั้นๆ งายๆ ไวดังนี้ 
๑. อวิชชา  ความไมรู ไมรูตามเปนจริง การไมใชปญญา 
๒. สังขาร  ความคิดปรุงแตง เจตจํานง จิตนิสัย และทุกส่ิงที่จิตไดส่ัง

สมอบรมไว 
๓. วิญญาณ  ความรูตอโลกภายนอก ตอเรื่องราวในจิตใจ สภาพพ้ืนจิต 
๔. นามรูป  องคาพยพ สวนประกอบของชีวิต ท้ังกายและใจ 
๕. สฬายตนะ  ส่ือแหงการรับรู คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
๖. ผัสสะ  การรับรู การติดตอกับโลกภายนอก การประสบอารมณ 
๗. เวทนา  ความรูสึกสุข ทุกข สบาย ไมสบาย หรือเฉยๆ 
๘. ตัณหา  ความอยาก คือ อยากได อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป 

อยากเล่ียง สลาย หรือทําลาย 
๙. อุปาทาน  ความยึดติดถือมั่น ความผูกพันถือคางไวในใจ ใฝนิยม 

เทิดคา การถือรวมเขากับตัว 
๑๐. ภพ   ภาวะชีวิต ท่ี เปนอยู  เปนไป  บุค ลิกภาพ  กระบวน

พฤติกรรมท้ังหมดของบุคคล 
๑๑. ชาติ   การเกิดมีตัวท่ีคอยออกรูออกรับเปนผูอยูในภาวะชีวิตนั้น 

เปนเจาของบทบาทความเปนอยูเปนไปน้ันๆ 
๑๒. ชรามรณะ  การประสบความเส่ือม ความไมมั่นคง  ความสูญเสียจบ

ส้ิน แหงการที่ตัวไดอยูครอบครองภาวะชีวิตนั้นๆ 

โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส = ความเศรา เสียใจ เห่ียวแหงใจ คร่ํา
ครวญ หวนไห เจ็บปวดรวดราว นอยใจ ส้ินหวัง คับแคนใจ  

คือ อาการหรือรูปตางๆ ของความทุกข อันเปนของเสียมีพิษท่ี

คั่งคางหมักหมมกดดันอ้ันอยูภายใน ซ่ึงคอยจะระบายออกมา 
เปนท้ังปญหาและปมกอปญหาตอๆ ไป 
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บันทึกท่ี ๗: ความหมายของภวตัณหา และวิภวตัณหา 
 การแปลความหมายของตัณหา ๓ อยาง โดยเฉพาะขอท่ี ๒ คือ ภวตัณหา 

และขอที่ ๓ คือ วิภวตัณหา มักมีปญหาเก่ียวกับความไมชัดเจน และความเห็นที่

ขัดแยงกัน จึงขอนําหลักฐานตางๆ มาใหชวยกันพิจารณา 
 ในพระสูตร แมบางแหงจะจําแนกตัณหาออกเปน ๓ อยาง และบอกชื่อไว 
คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ดังเชนในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (วินย.๔/

๑๓/๑๘; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘) สังคีติสูตร และทสุตตรสูตร (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๘; 
๓๙๒/๒๙๑) เปนตน แตก็ไมมีท่ีใดใหคําจํากัดความหรือแสดงความหมายไวโดยตรง

เลย ผูศึกษาจึงตองหันไปพ่ึงคัมภีรฝายพระอภิธรรม และคัมภีรช้ันอรรถกถา ครั้น

ไดหลักฐานมาเพียงบางแงบางสวน ไมครบถวนก็ดี หลักฐานที่ไดพบตนไมสามารถ

แปลความหมายไดชัดแจงก็ดี ก็ทําใหเกิดความเห็นแตกตางและขัดแยงกันข้ึน 
 ในพระสูตรนั้น แมวาทานจะไมไดใหคําจํากัดความและแสดงความหมาย

ไวโดยตรง แตก็มีขอความประกอบและพุทธพจนตรัสสอนในบางกรณี ท่ีจะชวยสอง

ใหเห็นความหมายของตัณหา ๓ อยางชัดเจนข้ึนได ในท่ีนี้ จึงจะแสดงหลักฐานทั้ง

ฝายพระสูตร พระอภิธรรม และคําอธิบายของอรรถกถา เพ่ือผูศึกษาจะไดพิจารณา

อยางกวางขวาง 
 ตัณหาสูตร ในอิติวุตตกะ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๖/๒๖๘) เปนพระบาลีแหงหนึ่งที่

พระพุทธเจาทรงจําแนกตัณหา ๓ อยาง ไว ณ ที่นี้ แมวาพระองคจะมิไดทรงแสดง

ความหมายของตัณหาแตละอยางไวโดยตรง แตก็ไดตรัสขอความเปนคาถา ซึ่งอาจ
ใชประกอบในการท่ีจะเขาใจความหมายตอไป   

พระสูตรนี้ เมื่อแปลตรงไปตรงมาตามคําศัพทเทาท่ีมี โดยยังไมนําเอา

คําอธิบายเสริมความของอรรถกถาเขาไปปรุง จะไดดังนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเหล่านี้มี ๓ ประการ, ๓ ประการ
เป็นไฉน? ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ภิกษุ
ทั้งหลาย ตัณหา ๓ ประการ ดั่งนี้แล... 



๑๖๔  พุทธธรรม 
 

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

อีกสูตรหน่ึง ในอิติวุตตกะนั้นเอง ชื่อ ทิฏฐิสูตร (ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๗/๒๖๓) 

มุงแสดงเร่ืองทิฏฐิ ๒ ซึ่งหมายถึง ภวทิฏฐิ และวิภวทิฏฐิ แตเนื้อหาที่ตรัสเปนการ
แสดงภวตัณหาและวิภวตัณหาไปดวยในตัว ขอแปลมาใหดูทั้งสูตร ดังนี้ 

“ภิกษุท ั ้งหลาย เทพและมนุษย์ท ั ้งหลาย ถูกทิฏฐิ ๒ 
จําพวก เข้าครองใจแล้ว พวกหนึ่งติดล้าอยู่ พวกหนึ่งวิ่งเลยไป
เสีย ส่วนพวกท่ีมีตาจึงมองเห็น 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกหนึ่งติดล้าอยู่เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) 
เทพและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้มีภพเป็นที่ยินดี (ภวารามา) 
รื่นรมย์ในภพ (ภวรตา) บันเทิงในภพ (ภวสัมมุทิตา), เมื่อ
ตถาคตแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งภพ (ภวนิโรธ) จิตของเทพ
และมนุษย์เหล่านั้น ย่อมไม่แล่นไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งแน่วลง 
ไม่น้อมดิ่งไป, พวกหนึ่งติดล้าอยู่อย่างน้ี. 

“ภิกษุทั้งหลาย พวกหนึ่งวิ่งเลยไป เป็นอย่างไร? (กล่าวคือ) 
คนพวกหนึ่ง อึดอัดระอา รังเกียจอยู่ด้วยภพนั่นแหละ จึงพรํ่า
ชื่นชมวิภพ (หรือจึงยินดีย่ิงซึ่งวิภพ = วิภวํ อภินนฺทนฺติ,  วิภวะ 
หรือ วิภพ = ความปราศจากภพ อรรถกถา อิติ.อ.๒๓๓ ไขความ

วา = อุจเฉทะ แปลวา ความขาดสูญ) ว่า นี่แน่ะท่านเอย นัยว่า 
หลังจากร่างกายแตกทําลายตายไปแล้ว อัตตานี ้ก ็จะขาดสูญ 
มลายสิ้น, นี่ละคือภาวะสุดประเสริฐ, นี่ละคือภาวะดีเยี่ยม, นี่ละ
คือภาวะที่เป็นของแท้, พวกหนึ่งวิ่งเลยไปอย่างนี้. 
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“ภิกษุทั ้งหลาย พวกที ่ม ีตาจึงมองเห็น เป็นอย่างไร? 
(กล่าวคือ) ภิกษุในธรรมวินัยนี ้ ย่อมมองเห็นสภาพภพ (ภูต 

อรรถกถาวา = ขันธ ๕) โดยความเป็นสภาพภพ (คือเห็นตาม
สภาวะที่เป็นจริง), ครั้นเห็นสภาพภพโดยความเป็นสภาพภพแล้ว 
ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหายติด (นิพพิทา) เพื่อหมดใคร่ (วิราคะ) 
เพื่อนิโรธแห่งสภาพภพน้ัน, ส่วนพวกที่มีตาจึงมองเห็นอย่างนี้.... 

“ผู้ใดเห็นสภาพภพโดยความเป็นสภาพภพ และ
เห็นสภาวะที่ล่วงพ้นสภาพภพ, ผู้นั้นย่อมน้อมใจดิ่ง
ไปในภาวะที่เป็นจริง เพราะหมดสิ้นภวตัณหา, ถ้าเขา
กําหนดรู้สภาพภพ เขาจะเป็นผู้ปราศตัณหา ทั้งใน
ภพและอภพ (ภวาภเว), เพราะความหมดภพแห่ง
สภาพภพ ภิกษุทั้งหลายจะไม่มาสู่ภพอีก..” 

 ในพระสูตรนี้ มีขอสังเกตสําคัญท่ีควรกลาว ณ ท่ีนี้ ๒ ประการ คือ 
๑. พระพุทธเจาตรัส ตัณหา และทิฏฐิ ควบคูไปดวยกัน เพราะเปนของ

เนื่องกัน อิงอาศัยกัน คนพวกหนึ่งยินดีในภพ ปรารถนาภพ (ภวรม, ภวอภิรม = 

ภวตัณหา)  และมีความเห็นยึดติดถือมั่นวา ภพนั้นเปนที่นายินดี เปนที่รองรับความ

ย่ังยืนของอัตตา  เปนสภาพที่นาปรารถนา  (ภวทิฏฐิ)  สวนคนอีกพวกหนึ่งเกลียด

ชังภพ  ช่ืนชมยินดีวิภพ  ปรารถนาความขาดสูญ   (วิภวอภินันท = วิภวตัณหา) 

และมีความเห็นเช่ือถือยึดถือวา อัตตาจะขาดสูญ (วิภวทิฏฐิ = อุจเฉททิฏฐิ)   

๒. ความในพระสูตร แสดงความแตกตางระหวาง วิภวะ หรือ วิภพ 

(ความปราศจากภพ ไมมีภพ หมายถึง ความขาดสูญ) ซึ่งเปนที่ยึดถือของความเห็น

ผิด กับ ภวนิโรธ (ความดับภพ)  ซึ่งเปนคําสอนและเปนสภาวะที่พึงมุงหมายในพุทธ

ธรรม  
วิภวะ หรือวิภพ เปนสภาวะท่ีตรงขามกับภวะ หรือภพ เปนปลายสุดสอง

ขาง ที่ทรงมุงอธิบายในพระสูตรนี้วา คนพวกหนึ่งติดลาอยูปลายสุดดานภพ อีกพวก
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หนึ่งวิ่งเลยเถิดไปยังปลายสุดดานวิภพ พระพุทธเจาตรัสสอนใหหลีกเวนปลายสุดทั้ง

สองดานนั้น ส่ิงท่ีพระองคทรงสอนใหมุงหมาย คือ ภวนิโรธ ซึ่งไมใชท้ังสองอยางนั้น 

เปนเรื่องกลางๆ  ตามสภาวะ  

ถาเขาใจเร่ืองนี้ ก็จะเขาใจเรื่องมัชเฌนธรรมเทศนา และมัชฌิมาปฏิปทา  

  ตัณหา กับทิฏฐินั้น เปนองคธรรมตางอยาง แตใกลชิด อยูในชุดเดียวกัน 

อิงอาศัยกัน เมื่อเห็นวาอยางใดดี ก็อยากไดอยางนั้น เมื่ออยากไดอยางใด ก็จะเห็น

จะมองใหเปนอยางนั้น โดยเฉพาะในเมื่อปฏิบัติตอส่ิงท่ีไมรู ซึ่งเปนเร่ืองของความคิด

ปรุงแตง ดังนั้น ในความหมายของตัณหา ที่จะยกมาแสดงตอไปนี้ ทานจึงนําเอา

ทิฏฐิมาชวยอธิบายตัณหาดวย วาตัณหาอยางนั้นคือความอยากที่ประกอบดวยทิฏฐิ

อยางนั้น แตกระน้ันก็ตองตระหนักวา ตัณหากับทิฏฐิก็ยังคงเปนองคธรรมคนละ

อยาง ตัณหาก็อยางหนึ่ง ทิฏฐิก็อยางหนึ่ง หรือความอยากก็อยางหน่ึง ความเห็นก็

อยางหน่ึง 
 ในปุราเภทสูตร ในสุตตนิบาต (ขุ.สุ.๒๕/๔๑๗/๕๐๑) มีขอความในคาถา

หนึ่ง พรอมทั้งคําอธิบายในมหานิทเทส และในอรรถกถา ซึ่งจะชวยใหเขาใจ

ความหมายของภวตัณหาและวิภวตัณหาชัดเจนยิ่งขึ้น ขอความในพระสูตรตอนนั้น

วา 

“ผู้ใดไม่มีความอิงอาศัย (คือไม่ขึ้นต่อตัณหาและทิฏฐิ), รู้
ธรรมแล้ว ไม่ขึ้นต่ออะไรๆ (คือจิตใจเป็นอิสระ), ไม่มีตัณหา 
ไม่ว่าเพื่อภพ หรือเพื่อวิภพ (ภวาย วิภวาย วา ตณฺหา = 
ความทะยานอยากเพื่อจะเป็น หรือเพ่ือจะไม่เป็น), เราเรียกผู้
นั้นว่า เป็นผู้สงบ” 

คําสําคัญในท่ีนี้ คือ ภวาย วิภวาย วา ตณฺหา ซึ่งแยกออกไดเปน ภวาย 

ตณฺหา (ตัณหาเพ่ือภพ หรือความทะยานอยากเพ่ือจะเปน) กับ วิภวาย ตณฺหา  

(ตัณหาเพ่ือวิภพ หรือความทะยานอยากเพ่ือจะไมเปน)  
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กลาวไดวา คําทั้งสองน้ี ก็คือรูปขยายหรือแยกศัพทของภวตัณหา และ

วิภวตัณหา นั่นเอง  
อยางไรก็ตาม คัมภีรมหานิทเทส ซึ่งอธิบายสุตตนิบาตชวงนี้ และเปน

คัมภีรในพระไตรปฎกเชนเดียวกัน ไดไขความพระบาลีตอนน้ี (ขุ.ม.๒๙/๔๒๐/

๒๙๔) โดยอธิบายตัณหาวา ไดแก ตัณหาในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และ

ธรรมารมณ และไขความ ภวาย และวิภวาย หลายนัย   
นัยที่ ๑ วาภวาย หมายถึง ภวทิฏฐิ  และ วิภวาย หมายถึง วิภวทิฏฐิ    
นัยที่ ๒ วา ภวาย หมายถึง สัสสตทิฏฐิ  วิภวาย หมายถึงอุจเฉททิฏฐิ 

(นัยที่ ๒ วาโดยสาระก็เหมือนกับนัยแรกนั่นเอง)  
นัยที่ ๓ ไขความเฉพาะแต ภวาย วาหมายความวา (ตัณหาหรือความ

ทะยานอยาก) เพ่ือความเปน (ภพ) บอยๆ เพ่ือความไป (คติ) บอยๆ เพ่ือความอุบัติ

บอยๆ เพ่ือปฏิสนธิบอยๆ เพ่ือความบังเกิดแหงอตัภาพบอยๆ สวนวิภวาย ทานไมไข

ความไว แตกระนั้นก็ตาม การไขความ ภวาย ตามนัยที่ ๓ นี้ ก็เทากับเปนเคร่ืองช้ี

บงใหแปล วิภวาย วา (ตัณหาหรือความทะยานยาก) เพ่ือความไมเปน (วิภพ หรือ

ปราศจากภพ) หรือเพ่ือความขาดสูญ 
 ในพระอภิธรรมปฎก คัมภีรไดใหคําจํากัดความตัณหาตางๆ ไว บางแหง 

(อภิ.สํ.๓๔/๘๔๕/๓๒๘; อภิ.วิ.๓๕/๙๑๒/๔๘๕) อธิบายเฉพาะภวตัณหา ซึ่งในที่นั้น

มาคูกับอวิชชา วา “บรรดาองคธรรม ๒ อยางนั้น ภวตัณหาเปนไฉน?  ความพอใจ
ในภพ ความยินดีในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ความปรารถนาในภพ ความเสนหา

ในภพ ความรานรนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุนในภพ อันใด นี้เรียกวา 

ภวตัณหา”  
อีกแหงหน่ึง (อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔) อธิบายตัณหาทั้ง ๓ อยางดังนี้ 

“บรรดาตัณหา ๓ นั้น ภวตัณหา เปนไฉน? ความใคร ความติดใคร ความยินดี 

ความคลอยไปหา ความเพลิดเพลิน ความใฝรักเพลิดเพลิน ความติดใครแหงจิต ที่

เปนไปพรอมดวยภวทิฏฐิ, นี้เรียกวา ภวตัณหา. วิภวตัณหา เปนไฉน? ความใคร 
ความติดใคร ความยินดี ความคลอยไปหา ความเพลิดเพลิน ความใฝรัก
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เพลิดเพลิน ความติดใครแหงจิต ที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ, นี้เรียกวา 

วิภวตัณหา, ตัณหาท่ีเหลือนอกนั้น เรียกวา กามตัณหา (อีกนัยหนึ่ง) บรรดาตัณหา 
๓ นั้น กามตัณหา เปนไฉน? ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติดใครแหงจิต ที่

ประกอบดวยกามธาตุ, นี้เรียกวากามตัณหา, ความใคร ความติดใคร ฯลฯ ความติด
ใครแหงจิต ที่ประกอบดวยรูปธาตุและอรูปธาตุ, นี้เรียกวา ภวตัณหา, ความใคร 
ความติดใคร ฯลฯ ความติดใครแหงจิต ที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ, นี้เรียกวา 
วิภวตัณหา.” 
 ในอรรถกถาแหงอิติวุตตกะ ซึ่งอธิบายพระสูตรท่ียกมาอางขางตนนั้น   

แหงแรก (อิติ.อ.๒๖๐) อธิบายคํา ภวาภเว วาหมายถึง (มีใจติดของอยู) 

ในภพนอยภพใหญ และอธิบายอีกนัยหนึ่งวา ภพ หมายถึงสัสสตทิฏฐิ อภพ 

หมายถึงอุจเฉททิฏฐิ เพราะฉะนั้น มีใจติดของในภพและอภพ ก็คือในสัสสตทิฏฐิ 

และอุจเฉททิฏฐิ ซึ่งก็มุงหมายเอาภวตัณหา และวิภวตัณหา นั่นเอง  
สวนแหงหลัง (อิติ.อ.๒๓๕) อธิบายคํา ภวาภเว วาหมายถึง ในภพนอย

และภพใหญ หรือในเพราะการเห็นความขาดสูญ เปนตน.  
อรรถกถานั้นเอง อีกแหงหน่ึง (อิติ.อ.๔๓๗) อธิบายคํา ภวาภโว วา ภว

(ภพ)=สมบัติ อภว(อภพ)=วิบัติ ภว(ภพ)=ความเจริญเพ่ิมพูน อภว(อภพ)=ความ

เส่ือมหรือลดลง 
 ในอรรถกถาแหงสุตตนิบาต  (สุตฺต.อ.๒/๔๕๑)  และอรรถกถาแหงมหา-
นิทเทส (นิทฺ.อ.๒/๔๗) ตอนที่อธิบายปุราเภทสูตรชวงที่อางขางตนนั้น ไขความตอน

สําคัญวา “ภวาย วิภวาย วาติ สสฺสตาย อุจฺเฉทาย วา.” ซึ่งแปลไดความวา (ตัณหา) 
เพ่ือภพ หรือเพ่ือวิภพ คือ เพ่ือความเที่ยงแทย่ังยืน หรือเพ่ือความขาดสูญ (บางทาน

แปลเติมศัพทหรือเสริมความเพ่ือใหเหมือนกับท่ีอื่นๆ วา เพ่ือสัสสตทิฏฐิ หรือเพ่ือ

อุจเฉททิฏฐิ) 

 อรรถกถาแหงปฏิสัมภิทามัคคอธิบายตัณหา ๓ ไวอยางชัดเจนมาก พรอม

ท้ังยกเอาคําจํากัดความในพระอภิธรรมปฎกมาอางไวอยางครบครัน และอธิบายไว

ถึง ๒ แหง 
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 แหง ท่ีหนึ่ ง (ปฏิสํ .อ .๑๔๐ ) อธิบาย ภวตัณหา ท่ีมาคู กับอวิชชาว า 

“ภวตัณหา ไดแก ความปรารถนาในภพท้ังหลายมีกามภพ เปนตน แลวยกบาลีในธัมม-
สังคณีและวิภังคที่แสดงขางตนมาอาง (อภิ.สํ.๓๔/๘๔๕/๓๒๘; อภิ.วิ.๓๕/๙๑๒/๔๘๕; ดู
ขางตน) จากนั้นอธิบายตัณหาทั้ง ๓ อยาง โดยยกความในพระบาลีในคัมภีรวิภังคที่

แสดงแลวขางตนมาอาง (อภิ.วิ.๓๕/๙๓๓/๔๙๔; ดูขางตน) แลวอธิบายตอทายวา “แต
ในอรรถกถาทานกลาววา ราคะท่ีเนื่องดวยกามคุณ ๕ ชื่อวากามตัณหา, ราคะในรูปภพและ
อรูปภพ ความติดใจในฌาน ราคะท่ีเปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ความปรารถนาดวย

อํานาจภพ ชื่อวาภวตัณหา, ราคะท่ีเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ ชื่อวา วิภวตัณหา” 
ความหมายอยางนี้ ในวรรณนาแหงสังคีติสูตร (ที.อ.๓/๒๒๙) ก็อธิบายไวอยางเดียวกัน 
 แหงที่สอง (ปฏิสํ.อ.๑๘๙) อธิบายตัณหา ๓ ตามลําดับดังนี้  

“กามตัณหา ไดแก ตัณหาในกาม (กาเม ตณฺหา),  คําวา กามตัณหานี้ เปน
ช่ือของราคะ ที่เนื่องดวยกามคุณ ๕.  

“ภวตัณหา ไดแกตัณหาในภพ (ภเว ตณฺหา), คําวา ภวตัณหานี้ เปนช่ือ

ของราคะที่เปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ซึ่งเกิดข้ึนดวยอํานาจความปรารถนาภพ 

เปนช่ือของราคะในรูปภพและอรูปภพ และเปนช่ือของความติดใจในฌาน.  
“วิภวตัณหา ไดแก ตัณหาในวิภพ (ความไมเปน, ความปราศจากภพ, 

ความขาดสูญ; วิภเว ตณฺหา), คําวาวิภวตัณหานี้ เปนช่ือของราคะที่เปนไปพรอมดวย
อุจเฉททิฏฐิ.”  

คําอธิบายอยางนี้ มาในอรรถกถาแหงวิภังคในพระอภิธรรมปฎกก็มี 

(วิภงฺค.อ.๑๔๓ แตฉบับอักษรไทยท่ีมีใชอยูในปจจุบัน ถอยคําตกหลนไปบาง ไม

ครบถวนอยางใน ปฏิสํ.อ.)  
 วิสุทธิมัคค  ซึ่งเปนคัมภีรระดับอรรถกถาที่ ใชอางอิงกันมากในวง

การศึกษาคนควาทางพระพุทธศาสนา และตามปกติมักอธิบายเรื่องสําคัญๆ 

เหมือนกันกับอรรถกถาอ่ืนๆ แตสําหรับเร่ืองตัณหา ๓ นี้ กลับพูดนอย โดยอธิบาย

ไวเฉพาะในตอนที่พูดถึงตัณหา ๑๐๘ ซึ่งจะใหมองเห็นแงความหมายอีกดานหนึ่ง ดัง

จะคัดมาใหดูดังนี้ (วิสุทฺธิ.๓/๑๗๙ ตรงกับ วิภงฺค.อ.๒๓๔):  
“ก็แล บรรดาตัณหา (ในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ 

รวม ๖ อยาง) เหลานั้น ตัณหาแตละอยางตรัสไวอยางละ ๓ คือ กามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหา ตามอาการที่เปนไป. 
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“จริงอยู รูปตัณหานั่นเอง เมื่อยินดีอยางชนิดยินดีกาม ในเวลาที่รูปารมณ

มาสูคลองจักษุ ในเวลานั้น ช่ือวากามตัณหา. รูปตัณหานั้นแหละ ในเวลาใด เปนไป

พรอมดวยทิฏฐิวารูปารมณนั้นแล เที่ยงแท ย่ังยืน ในเวลานั้น ช่ือวา ภวตัณหา 

เพราะราคะท่ีเปนไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ ทานเรียกวา ภวตัณหา. แตในเวลาใด รูป

ตัณหานั้นเปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิวา รูปารมณนั้นแล ขาดสูญ พินาศ ในเวลา

นั้นช่ือวา วิภวตัณหา เพราะราคะที่เปนไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ ทานเรียกวา 

วิภวตัณหา”  (อยางไรก็ตาม  พึงดูคําอธิบายตามมติของมหาฎีกาประกอบดวย   -    
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๘๐,๓๖๒);   

คัมภีรปปญจสูทนี และสารัตถปกาสินี (ม.อ.๑/๓๐๓; สํ.อ.๒/๒๐) ก็

อธิบายไวทํานองเดียวกันนี้ แตสํานวนภาษาที่ตางออกไป อาจชวยใหเขาใจชัดเจน

ย่ิงข้ึน ผูสนใจโปรดดูตามที่อาง 

 เทาท่ีกลาวมา คงจะยุติไดวา คําอธิบายในคัมภีรสัทธรรมปกาสินี อรรถ-
กถาแหงปฏิสัมภิทามัคค เปนขอสรุปความหมายของตัณหา ๓ ท่ีสมบูรณและนา

พอใจ ท้ังในแงความชัดเจน และในแงที่ครอบคลุมความหมายซึ่งทานไดแสดงไวใน

คัมภีรทั้งหลาย ท้ังระดับพระบาลี และระดับอรรถกถา ขอนําขอสรุปนั้นมาเรียบเรียง

ไวใหดูงาย ดังนี้ 
๑. กามตัณหา คือ ตัณหาในกาม ไดแก ราคะท่ีเนื่องดวยกามคุณ ๕  
๒. ภวตัณหา คือ ตัณหาในภพ ไดแก ราคะ (ความติดใครปรารถนา) 

ในรูปภพและอรูปภพ ความติดใจในฌาน และราคะที่เปนไปพรอม
ดวยสัสสตทิฏฐิ ซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาภพ 

๓. วิภวตัณหา คือ ตัณหาในวิภพ ไดแก ราคะที่เปนไปพรอมดวย

อุจเฉททิฏฐิ ซึ่งแสดงตัวออกมาในรูปของความปรารถนาความ

ปราศจากภพ หรือความขาดสูญ 

  (ขอพึงระวัง คือ จะตองระลึกไวเสมอวา วิภพ คือ ความปราศจากภพ 

ความส้ินภพ หรือความขาดสูญนั้น เปนคนละอยางกับ ภวนิโรธ ท่ีแปลวาความดับ

ภพ หรือความไมเกิดภพ ซึ่งเปนสภาวะที่พึงประสงค ถาไมชัด พึงพิจารณาทบทวน

พระบาลีในทิฏฐิสูตรขางตนอีกคร้ังหนึ่ง)   




