
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ ๒

สุภีร์ ทุมทอง



อิมสฺมึ  สติ     อิทํ  โหติ,   
อิมสฺสุปฺปาทา  อิทํ  อุปฺปชฺชติ,   
อิมสฺมึ  อสติ   อิทํ  น  โหติ,   
อิมสฺส นิโรธา  อิทํ นิรุชฺฌติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๑ ทสพลสูตร)

หลักทั่วไป



อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา,  สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ,   
วิญฺญาณปจฺจยา  นามรูปํ,  นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ,   
สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส,  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,   
เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา,  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ,   
อุปาทานปจฺจยา  ภโว,  ภวปจฺจยา  ชาติ,   
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ, 
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๑ ทสพลสูตร) 

หลักแจกแจงขยายความ



อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ,   
สงฺขารนิโรธา  วิญฺญาณนิโรโธ,  วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ,   
นามรูปนิโรธา  สฬายตนนิโรโธ,  สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ,   
ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธ,  เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ,   
ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธ,  อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ,   
ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ,  ชาตินิโรธา ชรามรณํ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  นิรุชฺฌนฺติ;  
 เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๑ ทสพลสูตร)

หลักแจกแจงขยายความ



๑. ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท 
๒. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 
๓. ปฏิจจสมุปบาทที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติธรรม 
๔. แจกแจงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาท 
    ๔.๑ แบบทั่วไป 
    ๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ 
    ๔.๓ แบบชาติปัจจุบัน 
    ๔.๔ แบบ ๑ ขณะจิต 
    ๔.๕ แบบระบุอำนาจปัจจัย 

ประเด็นการบรรยาย



๑.๑  เป็นความจริงที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระศาสดา 
๑.๒  เป็นธรรมลึกซึ้งเหนือตรรกะ  
๑.๓  เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์พิจารณาก่อนตรัสรู้ 
๑.๔  เป็นธรรมเทศนาสายกลาง  
๑.๕  เป็นอริยญายธรรม 
๑.๖  เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรม 
๑.๗  รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นสัมมาทิฏฐิ 
๑.๘  รู้ปฏิจจสมุปบาทได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้ 
๑.๙  รู้ธรรมะนี้แล้วหมดความสงสัยในขันธ์อดีตเป็นต้น 
๑.๑๐ ไม่รู้ธรรมนี้ไม่อาจพ้นอบาย

๑. ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท



คมฺภีโร จายํ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  คมฺภีราวภาโส จ,  
เอตสฺส  อานนฺท  ธมฺมสฺส  อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา    
เอวมยํ ปชา ตนฺตากุลกชาตา คุณคณฺฐิกชาตา มุญฺชปพฺพชภูตา   
อปายํ  ทุคฺคตึ  วินิปาตํ  สํสารํ นาติวตฺตติ. 
(ที.ม. ๑๐/๙๕ มหานิทานสูตร)

๑.๑๐ ไม่รู้ธรรมนี้ไม่อาจพ้นอบาย



๑. ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท 
๒. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 
๓. ปฏิจจสมุปบาทที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติธรรม 
๔. แจกแจงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาท 
    ๔.๑ แบบทั่วไป 
    ๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ 
    ๔.๓ แบบชาติปัจจุบัน 
    ๔.๔ แบบ ๑ ขณะจิต 
    ๔.๕ แบบระบุอำนาจปัจจัย 

ประเด็นการบรรยาย



อิมานิ จตฺตาริ อริยสจฺจานีติ ภิกฺขเว มยา  ธมฺโม  เทสิโต อนิคฺคหิโต  
อสํกิลิฏฺโฐ อนุปวชฺโช อปฺปฏิกุฏฺโฐ  สมเณหิ  พฺราหฺมเณหิ วิญฺญูหิ..   
ฉนฺนํ  ภิกฺขเว  ธาตูนํ  อุปาทาย  คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ โหต,ิ 
โอกฺกนฺติยา  สติ  นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ,  
สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส,  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา.   
เวทิยมานสฺส โข  ปนาหํ  ภิกฺขเว  อิทํ ทุกฺขนฺติ ปญฺญเปมิ  
อยํ ทุกฺขสมุทโยติ...อยํ ทุกฺขนิโรโธติ...อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา..  
(อํ.ติก. ๒๐/๖๒ ติตถายตนสูตร)

๒.๑ อริยสัจที่ใครๆ คัดค้านไม่ได้ 



กตมญฺจ  ภิกฺขเว ทุกฺขํ อริยสจฺจํ.   
ชาติปิ ทุกฺขา,  ชราปิ ทุกฺขา,  มรณมฺปิ  ทุกฺขํ,   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา, 
อปฺปิเยหิ  สมฺปโยโค  ทุกฺโข, ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข, 
ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ,  
สํขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา.  
(อํ.ติก. ๒๐/๖๒ ติตถายตนสูตร)

๒.๑ อริยสัจที่ใครๆ คัดค้านไม่ได้  



กตมญฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทยํ อริยสจฺจํ.   
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา,  สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ,   
วิญฺญาณปจฺจยา  นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, 
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส,  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,   
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ,   
อุปาทานปจฺจยา ภโว,  ภวปจฺจยา ชาติ, 
ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ.              
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ.  
(อํ.ติก. ๒๐/๖๒ ติตถายตนสูตร)

๒.๑ อริยสัจที่ใครๆ คัดค้านไม่ได้ 



กตมญฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรธํ อริยสจฺจ.ํ   
อวิชฺชาย ตฺเวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ,   
สงฺขารนิโรธา  วิญฺญาณนิโรโธ, 
วิญฺญาณนิโรธา  นามรูปนิโรโธ,  นามรูปนิโรธา  สฬายตนนิโรโธ,  
สฬายตนนิโรธา  ผสฺสนิโรโธ,  ผสฺสนิโรธา   เวทนานิโรโธ,   
เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ,  ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธ,    
อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ,  ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ,   
ชาตินิโรธา  ชรามรณํ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ.  
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ.  
(อํ.ติก. ๒๐/๖๒ ติตถายตนสูตร)

๒.๑ อริยสัจที่ใครๆ คัดค้านไม่ได้  



กตมญฺจ ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ.ํ 
อยเมว  อริโย  อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค.   
เสยฺยถิทํ, สมฺมาทิฏฺฐิ  สมฺมาสงฺกปฺโป,  
สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว,   
สมฺมาวายาโม  สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธิ.  
(อํ.ติก. ๒๐/๖๒ ติตถายตนสูตร)

๒.๑ อริยสัจที่ใครๆ คัดค้านไม่ได้ 



อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปริวีมํสมาโน  ปริวีมํสติ   
“ยํ โข  อิทํ  อเนกวิธํ   
นานปฺปการกํ  ทุกฺขํ  โลเก  อุปฺปชฺชติ  ชรามรณํ,   
อิทํ นุ  โข ทุกฺขํ  กึนิทานํ  กึสมุทยํ  กึชาติกํ  กึปภวํ,   
กิสฺมึ  สติ  ชรามรณํ  โหติ,   
กิสฺมึ  อสติ  ชรามรณํ  น  โหตี”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๕๑ ปริวีมํสนสูตร)

๒.๒ ทุกอาการเป็นอริยสัจและมีข้อปฏิบัติเป็นอริยมรรค  



โส  ปริวีมํสมาโน  เอวํ  ปชานาติ    
“ยํ  โข  อิทํ  อเนกวิธํ   
นานปฺปการกํ  ทุกฺขํ  โลเก  อุปฺปชฺชติ  ชรามรณํ,   
อิทํ โข ทุกฺขํ  ชาตินิทานํ ชาติสมุทยํ ชาติชาติกํ ชาติปฺปภวํ,   
ชาติยา  สติ  ชรามรณํ  โหติ,   
ชาติยา  อสติ  ชรามรณํ  น  โหตี”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๕๑ ปริวีมํสนสูตร)

๒.๒ ทุกอาการเป็นอริยสัจและมีข้อปฏิบัติเป็นอริยมรรค  



โส  ชรามรณญฺจ  ปชานาติ,  ชรามรณสมุทยญฺจ ปชานาติ,   
ชรามรณนิโรธญฺจ ปชานาติ,  
ยา จ  ชรามรณนิโรธสารุปฺปคามินี ปฏิปทา, ตญฺจ ปชานาติ,   
ตถา ปฏิปนฺโน จ  โหติ  อนุธมฺมจารี.   
อยํ วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สพฺพโส สมฺมา ทุกฺขกฺขยาย   
ปฏิปนฺโน ชรามรณนิโรธาย... 
(สํ.นิ. ๑๖/๕๑ ปริวีมํสนสูตร)

๒.๒ ทุกอาการเป็นอริยสัจและมีข้อปฏิบัติเป็นอริยมรรค  



โส  สงฺขาเร จ  ปชานาติ,  สงฺขารสมุทยญฺจ ปชานาติ,   
สงฺขารนิโรธญฺจ  ปชานาติ,   
ยา จ สงฺขารนิโรธสารุปฺปคามินี  ปฏิปทา, ตญฺจ ปชานาติ,    
ตถา ปฏิปนฺโน จ  โหติ  อนุธมฺมจารี.   
อยํ วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สพฺพโส  สมฺมา  ทุกฺขกฺขยาย   
ปฏิปนฺโน สงฺขารนิโรธาย. 
(สํ.นิ. ๑๖/๕๑ ปริวีมํสนสูตร)

๒.๒ ทุกอาการเป็นอริยสัจและมีข้อปฏิบัติเป็นอริยมรรค  



ยโต โข อาวุโส อริยสาวโก ชาติญฺจ ปชานาติ,  
ชาติสมุทยญฺจ ปชานาติ, ชาตินิโรธญฺจ ปชานาติ,  
ชาตินิโรธคามินึ ปฏิปทญฺจ ปชานาติ.  
เอตฺตาวตาปิ โข อาวุโส อริยสาวโก สมฺมาทิฏฺฐิ โหติ,  
อุชุคตาสฺส ทิฏฺฐิ, ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต,  
อาคโต อิมํ สทฺธมฺมํ. 
(ม.มู. ๑๒/๙๓ สัมมาทิฏฐิสูตร)

๒.๒ ทุกอาการเป็นอริยสัจและมีข้อปฏิบัติเป็นอริยมรรค  



กตมา ปนาวุโส ชาติ.  กตโม ชาติสมุทโย.  
กตโม ชาตินิโรโธ. กตมา ชาตินิโรธคามินี ปฏิปทา.  
ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย  
ชาติ สญฺชาติ โอกฺกนฺติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ  
ขนฺธานํ ปาตุภาโว อายตนานํ ปฏิลาโภ; อยํ วุจฺจตาวุโส ชาติ.  
ภวสมุทยา ชาติสมุทโย, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ;  
อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค ชาตินิโรธคามินี ปฏิปทา.  
เสยฺยถีทํ. สมฺมาทิฏฺฐิ ... สมฺมาสมาธิ. 
(ม.มู. ๑๒/๙๓ สัมมาทิฏฐิสูตร)

๒.๒ ทุกอาการเป็นอริยสัจและมีข้อปฏิบัติเป็นอริยมรรค  



ยโต โข อาวุโส อริยสาวโก วิญฺญาณญฺจ ปชานาติ,  
วิญฺญาณสมุทยญฺจ ปชานาติ, วิญฺญาณนิโรธญฺจ ปชานาติ,  
วิญฺญาณนิโรธคามินึ ปฏิปทญฺจ ปชานาติ.  
เอตฺตาวตาปิ โข อาวุโส อริยสาวโก สมฺมาทิฏฺฐิ โหติ,  
อุชุคตาสฺส ทิฏฺฐิ, ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต,  
อาคโต อิมํ สทฺธมฺมํ. 
(ม.มู. ๑๒/๑๐๑ สัมมาทิฏฐิสูตร)

๒.๒ ทุกอาการเป็นอริยสัจและมีข้อปฏิบัติเป็นอริยมรรค  



กตมํ ปนาวุโส วิญฺญาณํ. กตโม วิญฺญาณสมุทโย.  
กตโม วิญฺญาณนิโรโธ. กตมา วิญฺญาณนิโรธคามินี ปฏิปทา. 
ฉยิเม อาวุโส วิญฺญาณกายา: จกฺขุวิญฺญาณํ โสตวิญฺญาณํ  
ฆานวิญฺญาณํ ชิวฺหาวิญฺญาณํ กายวิญฺญาณํ มโนวิญฺญาณํ.  
สงฺขารสมุทยา วิญฺญาณสมุทโย, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ,  
อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค วิญฺญาณนิโรธคามินี ปฏิปทา.  
เสยฺยถีทํ. สมฺมาทิฏฺฐิ ... สมฺมาสมาธิ. 
(ม.มู. ๑๒/๑๐๑ สัมมาทิฏฐิสูตร)

๒.๒ ทุกอาการเป็นอริยสัจและมีข้อปฏิบัติเป็นอริยมรรค  



อนมตคฺโคยํ ภิกฺขเว สํสาโร,  
ปุพฺพา โกฏิ  น  ปญฺญายติ  อวิชฺชานีวรณานํ  
สตฺตานํ  ตณฺหาสญฺโญชนานํ  สนฺธาวตํ  สํสรตํ.  
(สํ.นิ.  ๑๖/๑๑๒๔ ติณกัฏฐสูตร)

๒.๓ ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด   



ปุริมา  ภิกฺขเว  โกฏิ  น  ปญฺญายติ  อวิชฺชาย   
อิโต  ปุพฺเพ  อวิชฺชา  นาโหสิ,   
อถ  ปจฺฉา  สมภวี”ติ.  เอวญฺเจตํ  ภิกฺขเว  วุจฺจติ,   
อถ  จ  ปน  ปญฺญายติ  “อิทปฺปจฺจยา  อวิชฺชา”ติ. 
อวิชฺชมฺปาหํ  ภิกฺขเว สาหารํ  วทามิ,  โน  อนาหารํ.   
โก  จาหาโร  อวิชฺชาย,  “ปญฺจ  นีวรณา”ติสฺส  วจนียํ.  
ปญฺจปาหํ ภิกฺขเว นีวรเณ สาหาเร วทามิ,  โน  อนาหาเร.   
โก  จาหาโร  ปญฺจนฺนํ  นีวรณานํ, “ตีณิ ทุจฺจริตานี”ติสฺส วจนียํ.   
(อํ.ทสก.  ๒๔/๖๑ อวิชชาสูตร)

๒.๓ ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด   



ตีณิปาหํ  ภิกฺขเว  ทุจฺจริตานิ  สาหารานิ  วทามิ, โน อนาหารานิ.   
โก  จาหาโร  ติณฺณํ  ทุจฺจริตานํ, “อินฺทฺริยาสํวโร”ติสฺส วจนียํ.   
อินฺทฺริยอสํวรมฺปาหํ  ภิกฺขเว  สาหารํ  วทามิ,  โน  อนาหารํ.   
โก  จาหาโร  อินฺทฺริยอสํวรสฺส, “อสตาสมฺปชญฺญนฺ”ติสฺส  วจนียํ.   
อสตาสมฺปชญฺญมฺปาหํ  ภิกฺขเว  สาหารํ  วทามิ,  โน  อนาหารํ.   
โก จาหาโร อสตาสมฺปชญฺญสฺส,“อโยนิโส มนสิกาโร”ติสฺส วจนียํ.   
(อํ.ทสก.  ๒๔/๖๑ อวิชชาสูตร)

๒.๓ ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด      



อโยนิโส  มนสิการมฺปาหํ  ภิกฺขเว  สาหารํ  วทามิ,  โน  อนาหารํ.   
โก  จาหาโร  อโยนิโส  มนสิการสฺส,  “อสฺสทฺธิยนฺ”ติสฺส  วจนียํ.   
อสฺสทฺธิยมฺปาหํ  ภิกฺขเว  สาหารํ  วทามิ,  โน  อนาหารํ.   
โก  จาหาโร  อสฺสทฺธิยสฺส, “อสทฺธมฺมสฺสวน”นฺติสฺส วจนียํ.   
อสทฺธมฺมสฺสวนมฺปาหํ  ภิกฺขเว  สาหารํ  วทามิ,  โน  อนาหารํ.   
โก  จาหาโร  อสทฺธมฺมสฺสวนสฺส,  “อสปฺปุริสสํเสโว”ติสฺส  วจนียํ. 
อิติ โข ภิกฺขเว อสปฺปุริสสํเสโว ปริปูโร อสฺสทฺธมฺมสฺสวนํ ปริปูเรติ,.. 
เอวเมติสฺสา  อวิชฺชาย  อาหาโร  โหติ,  เอวญฺจ  ปาริปูริ. 
(อํ.ทสก.  ๒๔/๖๑ อวิชชาสูตร)

๒.๓ ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด      



ยโต โข อาวุโส อริยสาวโก อวิชฺชญฺจ ปชานาติ,  
อวิชฺชาสมุทยญฺจ ปชานาติ, อวิชฺชานิโรธญฺจ ปชานาติ,  
อวิชฺชานิโรธคามินึ  ปฏิปทญฺจ ปชานาติ. 
เอตฺตาวตาปิ โข อาวุโส อริยสาวโก สมฺมาทิฏฺฐิ โหติ,  
อุชุคตาสฺส ทิฏฺฐิ, ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต,  
อาคโต อิมํ สทฺธมฺมํ.  
(ม.มู.  ๑๒/๑๐๓ สัมมาทิฏฐิสูตร)

๒.๓ ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด      



กตมา ปนาวุโส อวิชฺชา.  กตโม อวิชฺชาสมุทโย. 
กตโม  อวิชฺชานิโรโธ.  กตมา อวิชฺชานิโรธคามินี ปฏิปทา. 
ยํ  โข  อาวุโส  ทุกฺเข อญาณํ, ทุกฺขสมุทเย อญาณํ,  
ทุกฺขนิโรเธ อญาณํ, ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย  อญาณํ.  
อยํ วุจฺจตาวุโส อวิชฺชา.   
อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย,  อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ.   
อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค อวิชฺชานิโรธคามินี ปฏิปทา.  
(ม.มู. ๑๒/๑๐๓ สัมมาทิฏฐิสูตร)

๒.๓ ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด      



“โก นุ โข ภนฺเต ผุสตี”ติ.  
“โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ,  
“ผุสตี”ติ อหํ น วทามิ. “ผุสตี”ติ จาหํ วเทยฺยํ,  
ตตฺรสฺส กลฺโล ปโญฺห “โก นุ โข ภนฺเต ผุสตี”ติ.  
เอวญฺจาหํ น วทามิ. เอวํ มํ อวทนฺตํ โย เอวํ ปุจฺเฉยฺย  
“กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต ผสฺโส”ติ. เอส กลฺโล ปโญฺห,  
ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ  
“สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒ โมลิยผัคคุนสูตร)

๒.๔ ปฏิเสธความมีตัวตน    



“โก นุ โข ภนฺเต เวทยตี”ติ.  
“โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ,  
“เวทยตี”ติ อหํ น วทามิ. “เวทยตี”ติ จาหํ วเทยฺยํ,  
ตตฺรสฺส กลฺโล ปโญฺห “โก นุ โข ภนฺเต เวทยตี”ติ.  
เอวญฺจาหํ น วทามิ. เอวํ มํ อวทนฺตํ โย เอวํ ปุจฺเฉยฺย  
“กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต เวทนา”ติ. เอส กลฺโล ปโญฺห,  
ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ  
“ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒ โมลิยผัคคุนสูตร)

๒.๔ ปฏิเสธความมีตัวตน 



“โก นุ โข ภนฺเต ตณฺหิยตี”ติ.  
“โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ,  
“ตณฺหิยตี”ติ อหํ น วทามิ. “ตณฺหิยตี”ติ จาหํ วเทยฺยํ,  
ตตฺรสฺส กลฺโล ปโญฺห “โก นุ โข ภนฺเต ตณฺหิยตี”ติ.  
เอวญฺจาหํ น วทามิ, เอวํ มํ อวทนฺตํ โย เอวํ ปุจฺเฉยฺย,  
“กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต ตณฺหา”ติ. เอส กลฺโล ปโญฺห,  
ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ  
“เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺ”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒ โมลิยผัคคุนสูตร)

๒.๔ ปฏิเสธความมีตัวตน     



“โก นุ โข ภนฺเต อุปาทิยตี”ติ.  
“โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ,  
“อุปาทิยตี”ติ อหํ น วทามิ. “อุปาทิยตี”ติ จาหํ วเทยฺยํ,  
ตตฺรสฺส กลฺโล ปโญฺห “โก นุ โข ภนฺเต อุปาทิยตี”ติ.  
เอวญฺจาหํ น วทามิ, เอวํ มํ อวทนฺตํ โย เอวํ ปุจฺเฉยฺย  
“กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต อุปาทานนฺ”ติ, เอส กลฺโล ปโญฺห,  
ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ  
“ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว”ติ ...  
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒ โมลิยผัคคุนสูตร)

๒.๔ ปฏิเสธความมีตัวตน     



อญฺญตโร  ภิกฺขุ  ภควนฺตํ  เอตทโวจ   
“กตมํ นุ โข ภนฺเต ชรามรณํ, กสฺส จ ปนิทํ ชรามรณนฺ”ติ. 
“โน  กลฺโล  ปญฺโห”ติ ภควา อโวจ ...    
เอเต เต ภิกฺขุ  อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม  มชฺเฌน  ตถาคโต   
ธมฺมํ  เทเสติ “ชาติปจฺจยา ชรามรณ นฺ”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๓๕ อวิชชาปัจจยสูตร)

๒.๔ ปฏิเสธความมีตัวตน 



ธาตุนานตฺตํ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สญฺญานานตฺตํ,   
สญฺญานานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สงฺกปฺปนานตฺตํ   
สงฺกปฺปนานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ผสฺสนานตฺตํ,   
ผสฺสนานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  เวทนานานตฺตํ,   
เวทนานานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฉนฺทนานตฺตํ,   
ฉนฺทนานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ปริฬาหนานตฺตํ,   
ปริฬาหนานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ปริเยสนานานตฺตํ,   
ปริเยสนานานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ลาภนานตฺตํ.  
(สํ.นิ. ๑๖/๙๓ พาหิรผัสสนานัตตสูตร)

๒.๕ ที่มาแห่งความหลากหลาย  



อิติ  โข  ปเนตํ  อานนฺท  เวทนํ  ปฏิจฺจ  ตณฺหา,   
ตณฺหํ ปฏิจฺจ  ปริเยสนา,  ปริเยสนํ  ปฏิจฺจ  ลาโภ,   
ลาภํ  ปฏิจฺจ  วินิจฺฉโย,  วินิจฺฉยํ  ปฏิจฺจ  ฉนฺทราโค,   
ฉนฺทราคํ  ปฏิจฺจ  อชฺโฌสานํ,  อชฺโฌสานํ  ปฏิจฺจ  ปริคฺคโห,   
ปริคฺคหํ ปฏิจฺจ  มจฺฉริยํ, มจฺฉริยํ ปฏิจฺจ อารกฺโข. อารกฺขาธิกรณํ   
ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวํตุวํเปสุญฺญมุสาวาทา   
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ. 
(ที.ม. ๑๐/๑๐๓ มหานิทานสูตร)

๒.๖ ปัจจยาการในจิตใจและปัญหาสังคม    



๒.๑  อริยสัจที่ใครๆ คัดค้านไม่ได้   
๒.๒  ทุกอาการเป็นอริยสัจและมีข้อปฏิบัติเป็นอริยมรรค 
๒.๓  ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด    
๒.๔  ปฏิเสธความมีตัวตน  
๒.๕  ที่มาแห่งความหลากหลาย   
๒.๖  ปัจจยาการในจิตใจและปัญหาสังคม

๒. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท    



สวัสดีครับ


