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๑๐. ปจจฺยสุตตฺ 
[๒๐]  สาวตฺถิยํ วิหรติ... ปฏิจฺจสมปุปฺาท�ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปฏิจฺจสมปุปฺนฺเน จ 

ธมฺเม,   ตํ สณุาถ, สาธุกํ มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺข ู ภควโต        
ปจฺจสฺโสสุํ.   ภควา เอตทโวจ: 

 
กตโม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมปุปฺาโท ? ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณํ, อปุปฺาทา วา     

ตถาคตานํ อนปุปฺาทา วา ตถาคตานํ  ฐิตาว สา ธาต ุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา       
อิทปปฺจฺจยตา,  ตํ ตถาคโต อภิสมฺพชฺุฌติ อภิสเมติ, อภิสมฺพชฺุฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ 
เทเสติ ป�ฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ วิวรติ วิภชติ อตฺุตานีกโรติ “ปสฺสถา”ติ จาห. ชาติปจฺจยา     
ภิกฺขเว ชรามรณํ ฯเปฯ ภวปจฺจยา ภิกฺขเว ชาติ... อปุาทานปจฺจยา ภิกฺขเว ภโว...              
ตณฺหาปจฺจยา ภิกฺขเว อปุาทานํ... เวทนาปจฺจยา ภิกฺขเว ตณฺหา... ผสฺสปจฺจยา ภิกฺขเว 
เวทนา... สฬายตนปจฺจยา ภิกฺขเว ผสฺโส... นามรูปปจฺจยา ภิกฺขเว สฬายตนํ...                  
วิ�ฺญาณปจฺจยา ภิกฺขเว นามรูปํ... สงฺขารปจฺจยา ภิกฺขเว วิ�ฺญาณํ... อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว 
สงฺขารา.  อปุปฺาทา วา ตถาคตานํ อนปุปฺาทา วา ตถาคตานํ  ฐิตาว สา ธาต ุธมฺมฏฺฐิตตา 
ธมฺมนิยามตา อิทปปฺจฺจยตา, ตํ ตถาคโต อภิสมฺพชฺุฌติ อภิสเมติ, อภิสมฺพชฺุฌิตฺวา          
อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ป�ฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ วิวรติ วิภชติ อตฺุตานีกโรติ “ปสฺสถา”ติ 
จาห.  อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา. อิติ โข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา อน�ฺญถตา 
อิทปปฺจฺจยตา.  อยํ วจฺุจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมปุปฺาโท. 

 
กตเม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมปุปฺนฺนา ธมฺมา ? ชรามรณํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ สงฺขตํ 

ปฏิจฺจสมปุปฺนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ. ชาติ ภิกฺขเว อนิจฺจา สงฺขตา 
ปฏิจฺจสมปุปฺนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา. ภโว ภิกฺขเว อนิจฺโจ สงฺขโต 
ปฏิจฺจสมปุปฺนฺโน ขยธมฺโม วยธมฺโม วิราคธมฺโม นิโรธธมฺโม. อปุาทานํ ภิกฺขเว ฯเปฯ ตณฺหา 
ภิกฺขเว... เวทนา ภิกฺขเว... ผสฺโส ภิกฺขเว... สฬายตนํ ภิกฺขเว... นามรูปํ ภิกฺขเว...  วิ�ฺญาณํ 
ภิกฺขเว... สงฺขารา ภิกฺขเว... อวิชฺชา ภิกฺขเว อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมปุปฺนฺนา ขยธมฺมา 
วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา. อิเม วจฺุจนฺติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมปุปฺนฺนา ธมฺมา. 
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ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อย�ฺจ ปฏิจฺจสมปุปฺาโท อิเม จ ปฏิจฺจสมปุปฺนฺนา ธมฺมา 
ยถาภตํู สมฺมปปฺ�ฺญาย สทิุฏฺฐา โหนฺติ, โสว1 ปพฺุพนฺตํ วา อปุธาวิสฺสติ2 “อโหส ึ น ุ ขฺวาหํ     
อตีตมทฺธานํ, นน ุ โข อโหส ึ อตีตมทฺธานํ, กึ น ุ โข อโหส ึ อตีตมทฺธานํ, กถํ น ุ โข อโหส ึ         
อตีตมทฺธานํ, กึ หตฺุวา กึ อโหสึ น ุ ขฺวาหํ อตีตมทฺธานนฺ”ติ ? อปรนฺตํ วา อปุธาวิสฺสติ         
“ภวิสฺสามิ น ุ ขฺวาหํ อนาคตมทฺธานํ, นน ุ โข ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธานํ, กึ น ุ โข ภวิสฺสามิ 
อนาคตมทฺธานํ, กถํ น ุ โข ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธานํ, กึ หตฺุวา กึ ภวิสฺสามิ น ุ ขฺวาหํ 
อนาคตมทฺธานนฺ”ติ ? เอตรหิ วา ปจฺจปุปฺนฺนํ อทฺธานํ อชฺฌตฺตํ กถํกถี ภวิสฺสติ “อหํ น ุโขสฺมิ, 
โน น ุโขสฺมิ, กึ น ุโขสฺมิ, กถํ น ุโขสฺมิ, อยํ น ุโข สตฺโต กโุต อาคโต, โส กหุึ คามี ภวิสฺสตี”ติ3? 
เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. ตํ กิสฺส เหต ุ ? ตถา หิ ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อย�ฺจ ปฏิจฺจสมปุปฺาโท           
อิเม จ ปฏิจฺจสมปุปฺนฺนา ธมฺมา ยถาภตํู สมฺมปปฺ�ฺญาย สทิุฏฺฐาติ. ทสมํ. 

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

 

๑๐. ปัจจยสูตร 
ว่าด้วยปัจจัย 

[๒๐] พระผู้ มีพระภาคประทบัอยู่ ... เขตกรุงสาวตัถี  
ภิกษุทั >งหลาย เราจกัแสดงปฏิจจสมปุบาท และปฏิจจสมปุปันนธรรมแก่เธอทั >งหลาย 

เธอทั >งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจกักล่าว ภิกษุเหล่านั >นทลูรับสนอง พระดํารัสแล้ว พระผู้
มีพระภาคจงึได้ตรัสเรืFองนี >ว่า 

ภิกษุทั >งหลาย ปฏจิจสมุปบาท เป็นอย่างไร  
คือ เพราะชาติเป็นปัจจยั ชรามรณะจงึมี  ตถาคตเกิดขึ >นก็ตาม ไม่เกิดขึ >นก็ตาม ธาตุ

อนันั >น คือ ความตั >งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ความทีFมีสิFงนี >เป็นปัจจยัของ
สิFงนี > ก็คงตั >งอยู่อย่างนั >น ตถาคตรู้ บรรลธุาตนุั >น ครั >นรู้ บรรลแุล้วจงึบอก แสดง บญัญตัิ 
กําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย  และกล่าวว่า เธอทั >งหลายจงดเูถิด 

                                                           

1  ฉ. โส วต 
2  ฉ. ปฏิธาวิสสฺติ 
3  กหุ ึภวิสสฺตีติ 
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เพราะชาติเป็นปัจจยั ชราและมรณะจงึมี ฯลฯ  
เพราะภพเป็นปัจจยั ชาติจงึมี ...  
เพราะอปุาทานเป็นปัจจยั ภพจงึมี ...  
เพราะตณัหาเป็นปัจจยั อปุาทานจงึมี ...  
เพราะเวทนาเป็นปัจจยั ตณัหาจงึมี ...  
เพราะผสัสะเป็นปัจจยั เวทนาจงึมี ...  
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยั ผสัสะจงึมี ...  
เพราะนามรูปเป็นปัจจยั สฬายตนะจงึมี ...  
เพราะวิญญาณเป็นปัจจยั นามรูปจงึมี ...  
เพราะสงัขารเป็นปัจจยั วิญญาณจงึมี ...  
เพราะอวิชชาเป็นปัจจยั  สงัขารจงึมี  ตถาคตเกิดขึ >นก็ตาม ไม่เกิดขึ >นก็ตาม  ธาตอุนั

นั >น คือ ความตั >งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา  ความทีFมีสิFงนี >เป็นปัจจยัของสิFงนี > 
ก็คงตั >งอยู่อย่างนั >น ตถาคตรู้ บรรลธุาตนุั >น ครั >นรู้ บรรลแุล้ว จงึบอก แสดง บญัญตัิ กําหนด 
เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั >งหลายจงดเูถิด ภิกษุทั >งหลาย เพราะอวิชชา
เป็นปัจจยั สงัขารทั >งหลายจงึมี  

ในกระบวนการนี > ตถตา (ความเป็นอย่างนั >น) อวิตถตา (ความไม่คลาดเคลืFอน) 
อนญัญถตา (ความไม่เป็นอย่างอืFน) อิทปัปัจจยตา (ความทีFมีสิFงนี >เป็นปัจจยัของสิFงนี >) ดงั
พรรณนามาฉะนี >แล  

นี >เรียกว่า ปฏิจจสมปุบาท 
ปฏจิจสมุปปันนธรรม เป็นอย่างไร  
คือ ชราและมรณะเป็นสภาวะไม่เทีFยง  ถกูปัจจยัปรุงแต่ง อาศยักนัและกนัเกิดขึ >น มี

ความสิ >นไป  มีความเสืFอมไป  มีความคลายไป  มีความดบัไปเป็นธรรมดา 
ชาติเป็นสภาวะไม่เทีFยง ถกูปัจจยัปรุงแต่ง อาศยักนัและกนัเกิดขึ >น  มีความสิ >นไป มี

ความเสืFอมไป  มีความคลายไป  มีความดบัไปเป็นธรรมดา  
ภพเป็นสภาวะไม่เทีFยง ถกูปัจจยัปรุงแต่ง อาศยักนัและกนัเกิดขึ >น มีความสิ >นไป มี

ความเสืFอมไป  มีความคลายไป  มีความดบัไปเป็นธรรมดา  
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อปุาทาน ฯลฯ ตณัหา ... เวทนา ... ผสัสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... 
สงัขารทั >งหลาย ...  

อวิชชาเป็นสภาวะไม่เทีFยง ถกูปัจจยัปรุงแต่ง อาศยักนัและกนัเกิดขึ >น มีความสิ >นไป 
มีความเสืFอมไป  มีความคลายไป  มีความดบัไปเป็นธรรมดา  

นี >เรียกว่า ปฏิจจสมปุปันนธรรม 
เมืFอใดอริยสาวก4เห็นปฏิจจสมปุบาท และปฏิจจสมปุปันนธรรมเหล่านี >ด้วยดี ด้วย

ปัญญาอนัชอบ5ตามความเป็นจริง  เมืFอนั >น  อริยสาวกนั >นจกัเข้าถึงทีFสดุเบื >องต้น ว่า ในอดีต
เราได้มีแล้วหรือ ในอดีตเราไม่ได้มีหรือหนอ ในอดีตเราได้เป็นอะไรหนอ ในอดีตเราได้เป็น
อย่างไรหนอ ในอดีตเราเป็นอะไร จงึได้เกิดเป็นอะไรอีก หรือว่า จกัเข้าถึงทีFสดุเบื >องปลายว่า 
ในอนาคต เราจกัมีหรือ ในอนาคตเราจกัไม่มีหรือ ในอนาคตเราจกัเป็นอย่างไรหนอ ใน
อนาคตเราจกัเป็นอะไร จงึจกัเกิดเป็นอะไรอีก หรือจกัมีความสงสยัในปัจจบุนัอนัเป็นไปใน
ภายใน ณ บดันี >ว่า เรามีหรือหนอ เราไม่มีหรือหนอ เราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอย่างไรหนอ 
สตัว์นี >มาจากไหนหนอ  เขาจกัเป็นผู้ ไปทีFไหนหนอ  ข้อนี >เป็นไปไม่ได้  

ข้อนั >นเพราะเหตไุร  
เพราะอริยสาวกเห็นปฏิจจสมปุบาทและปฏิจจสมปุปันนธรรมเหล่านี >ด้วยดี ด้วย

ปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริง 
ปัจจยสูตรที� ๑๐ จบ 

 

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

                                                           

4  อริยสาวก ในทีFนี >หมายถงึพระโสดาบนั (ส.ํนิ.อ. (บาล)ี ๒/๒๐/๔๙) 
5 ปัญญาอันชอบ ในทีFนี >หมายถงึมคัคปัญญา คือปัญญาในมรรค หรือปัญญาทีFรู้จกัมรรคในวิปัสสนา (ส.ํนิ.อ. (บาล)ี 
๒/๒๐/๔๗) 


