
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ ๓

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



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

๒. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท    



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



อิติ โข ภิกฺขเว อวิชฺชูปนิสา สงฺขารา, สงฺขารูปนิสํ วิญฺญาณํ,   
วิญฺญาณูปนิสํ นามรูปํ,  นามรูปูปนิสํ สฬายตนํ,   
สฬายตนูปนิโส ผสฺโส,  ผสฺสูปนิสา เวทนา,   
เวทนูปนิสา ตณฺหา,  ตณฺหูปนิสํ อุปาทานํ,   
อุปาทานูปนิโส ภโว,  ภวูปนิสา ชาติ,   
ชาตูปนิสํ ทุกฺขํ,  ทุกฺขูปนิสา สทฺธา,    
(สํ.นิ. ๑๖/๒๓ อุปนิสสูตร)

๓.๑ เพราะทุกข์จึงมีศรัทธา   



ชาตูปนิสํ ทุกฺขํ,  ทุกฺขูปนิสา สทฺธา,    
สทฺธูปนิสํ ปามุชฺชํ,  ปามุชฺชูปนิสา ปีติ,   
ปีตูปนิสา ปสฺสทฺธิ, ปสฺสทฺธูปนิสํ สุขํ,   
สุขูปนิโส สมาธิ, สมาธูปนิสํ ยถาภูตญาณทสฺสนํ,   
ยถาภูตญาณทสฺสนูปนิสา นิพฺพิทา, นิพฺพิทูปนิโส วิราโค,     
วิราคูปนิสา วิมุตฺติ, วิมุตฺตูปนิสํ  ขเย ญาณํ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๓ อุปนิสสูตร)

๓.๑ เพราะทุกข์จึงมีศรัทธา   



อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตฺวา ปุถุชฺชโน อริยานํ อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส  
อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต, สปฺปุริสานํ อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส  
อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต  รูปํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ,  
รูปวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา รูปํ, รูปสฺมึ วา อตฺตานํ.  
เวทนํ...สญฺญํ...สงฺขาเร...วิญฺญาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ,  
วิญฺญาณวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา วิญฺญาณํ,  
วิญฺญาณสฺมึ วา อตฺตานํ. 
(สํ.ข. ๑๗/๔๗ สมนุปัสสนาสูตร)

๓.๒ วิชชาเกิดก็หมดปัญหา



อิติ อยญฺเจว สมนุปสฺสนา “อสฺมี”ติ จสฺส อธิคตํ โหติ,  
“อสฺมี”ติ โข ปน ภิกฺขเว อวิคเต ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อวกฺกนฺติ โหติ  
จกฺขุนฺทฺริยสฺส โสตินฺทฺริยสฺส ฆานินฺทฺริยสฺส ชิวฺหินฺทฺริยสฺส กายินฺทฺริยสฺส. 
อตฺถิ ภิกฺขเว มโน, อตฺถิ ธมฺมา, อตฺถิ อวิชฺชาธาตุ.  
อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน ภิกฺขเว เวทยิเตน ผุฏฺฐสฺส อสฺสุตวโต ปุถุชฺชนสฺส  
“อสฺมี”ติปิสฺส โหติ, “อยมหมสฺมี”ติปิสฺส โหติ, “ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ,  
“น ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ, “รูปี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ,  
“อรูปี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ, “สญฺญี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ,  
“อสญฺญี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ, “เนวสญฺญีนาสญฺญี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๔๗ สมนุปัสสนาสูตร)

๓.๒ วิชชาเกิดก็หมดปัญหา



ติฏฺฐนฺติ โข ภิกฺขเว ตตฺเถว ปญฺจินฺทฺริยานิ,  
อเถตฺถ สุตวโต อริยสาวกสฺส อวิชฺชา ปหียติ, วิชฺชา อุปฺปชฺชติ,  
ตสฺส อวิชฺชาวิราคา วิชฺชุปฺปาทา “อสฺมี”ติปิสฺส น โหติ,  
“อยมหมสฺมี”ติปิสฺส น โหติ, “ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ,  
“น ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ, “รูปี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ,  
“อรูปี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ, “สญฺญี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ, 
“อสญฺญี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ,  
“เนวสญฺญีนาสญฺญี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหตีติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๔๗ สมนุปัสสนาสูตร)

๓.๒ วิชชาเกิดก็หมดปัญหา



จกฺขุญฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิญฺญาณํ,   
ติณฺณํ  สงฺคติ  ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา.   
ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรธา  อุปาทานนิโรโธ,   
อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ,  ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ,   
ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ;   
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหติ.  
(สํ.นิ. ๑๖/๔๓ ทุกขสูตร)

๓.๓ เกิดตัณหาก็ยังดับทุกข์ได ้



จกฺขุญฺจ โข  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจ  รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิญฺญาณํ,   
ติณฺณํ  สงฺคติ  ผสฺโส,  ผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิตํ   
สุขํ วา  ทุกฺขํ วา  อทุกฺขมสุขํ วา.   
โส  สุขาย  เวทนาย  ผุฏฺโฐ  สมาโน  นาภินนฺทติ  นาภิวทติ   
นาชฺโฌสาย  ติฏฺฐติ,  ตสฺส  ราคานุสโย  นานุเสติ.  
(ม.อุ. ๑๔/๔๒๖ ฉฉักกสูตร)

๓.๔ มีเวทนาโดยไมต่้องมีตัณหา  



ทุกฺขาย  เวทนาย  ผุฏฺโฐ  สมาโน น โสจติ  น กิลมติ  
น ปริเทวติ  น อุรตฺตาฬึ  กนฺทติ  น สมฺโมหํ  อาปชฺชติ,   
ตสฺส  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ.   
อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  ผุฏฺโฐ  สมาโน  ตสฺสา  เวทนาย   
สมุทยญฺจ  อตฺถงฺคมญฺจ อสฺสาทญฺจ อาทีนวญฺจ นิสฺสรณญฺจ      
ยถาภูตํ  ปชานาติ,  ตสฺส อวิชฺชานุสโย นานุเสติ.  
(ม.อุ. ๑๔/๔๒๖ ฉฉักกสูตร)

๓.๔ มีเวทนาโดยไม่ต้องมีตัณหา   



โส  จกฺขุนา  รูปํ  ทิสฺวา  ปิยรูเป  รูเป  น  สารชฺชติ,   
อปฺปิยรูเป  รูเป  น  พฺยาปชฺชติ, ... ตสฺส  ตํ  เวทนํ   
อนภินนฺทโต  อนภิวทโต  อนชฺโฌสาย ติฏฺฐโต   
ยา  เวทนาสุ  นนฺทิ,  สา นิรุชฺฌติ,  
ตสฺส  นนฺทินิโรธา  อุปาทานนิโรโธ,   
อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ, ... 
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหติ.  
(ม.มู. ๑๒/๔๑๔  มหาตัณหาสังขยสูตร)

๓.๔ มีเวทนาโดยไม่ต้องมีตัณหา   



วิชฺชาวิมุตฺติมฺปหํ  ภิกฺขเว  สาหารํ  วทามิ  โน  อนาหารํ,    
โก จาหาโร วิชฺชาวิมุตฺติยา  สตฺต โพชฺฌงฺคาติสฺส วจนียํ,.. 
จตฺตาโร  สติปฏฺฐานา ... ตีณิ สุจริตานิ ...อินฺทฺรยิสํวโร...  
สติสมฺปชญฺญํ ... โยนิโส มนสิกาโร ... สทฺธา ...  
สทฺธมฺมสฺสวนํ ...  สปฺปุริสสํเสโว ... 
(อํ.ทสก.  ๒๔/๖๑  อวิชชาสูตร)

๓.๕ อาหารของวิชชาและวิมุตติ



สติสมฺปชญฺเญ  ภิกฺขเว  สติ  สติสมฺปชญฺญสมฺปนฺนสฺส    
อุปนิสสมฺปนฺนํ  โหติ  หิโรตฺตปฺปํ   
หิโรตฺตปฺเป  สติ หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนสฺส   
อุปนิสสมฺปนฺโน  โหติ  อินฺทฺริยสํวโร ... สีลํ ...  
สมฺมาสมาธิ ... ยถาภูตญาณทสฺสนํ ... นิพฺพิทาวิราโค  
นิพฺพิทาวิราเค  สติ  นิพฺพิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส   
อุปนิสสมฺปนฺนํ  โหติ  วิมุตฺติญาณทสฺสนํ. 
(อํ.อฎฺฐก.  ๒๓/๘๑ สติสัมปชัญญสูตร)

๓.๖ เหตุของวิมุตติญาณทัสสนะ



อิติ  โข  อานนฺท  กุสลานิ  สีลานิ  อวิปฺปฏิสารตฺถานิ     
อวิปฺปฏิสารานิสํสานิ,  อวิปฺปฏิสาโร  ปามุชฺชตฺโถ   
ปามุชฺชานิสํโส,   ปามุชฺชํ  ปีตตฺถํ  ปีตานิสํสํ,   
ปีติ  ปสฺสทฺธตฺถา  ปสฺสทฺธานิสํสา,    
ปสฺสทฺธิ สุขตฺถา  สุขานิสํสา,  สุขํ  สมาธตฺถํ  สมาธานิสํสํ,    
สมาธิ ยถาภูตญาณทสฺสนตฺโถ ยถาภูตญาณทสฺสนานิสํโส,   
(อํ.ทสก.  ๒๔/๑ กิมัตถิยสูตร)

๓.๗ กุศลศีลทำอรหัตต์ให้สมบูรณ์ 



ยถาภูตญาณทสฺสนํ   นิพฺพิทาวิราคตฺถํ   นิพฺพิทาวิราคานิสํสํ,   
นิพฺพิทาวิราโค วิมุตฺติญาณทสฺสนตฺโถ วิมุตฺติญาณทสฺสนานิสํโส, 
อิติ  โข  อานนฺท  กุสลานิ  สีลานิ   
อนุปุพฺเพน  อรหตฺตาย  ปูเรนฺต.ิ 
(อํ.ทสก.  ๒๔/๑ กิมัตถิยสูตร)

๓.๗ กุศลศีลทำอรหัตต์ให้สมบูรณ์  



สีลวโต  ภิกฺขเว  สีลสมฺปนฺนสฺส  น  เจตนาย  กรณียํ   
อวิปฺปฏิสาโร  เม  อุปฺปชฺชตูติ  ธมฺมตา  เอสา  ภิกฺขเว   
ยํ  สีลวโต  สีลสมฺปนฺนสฺส  อวิปฺปฏิสาโร อุปฺปชฺชติ,   
อวิปฺปฏิสาริสฺส ภิกฺขเว  น  เจตนาย กรณียํ    
ปามุชฺชํ  เม  อุปฺปชฺชตูติ  ธมฺมตา  เอสา  ภิกฺขเว   
ยํ อวิปฺปฏิสาริสฺส  ปามุชฺชํ  อุปฺปชฺชติ, 
(อํ.ทสก.  ๒๔/๒ เจตนากรณียสูตร)

๓.๘ ธรรมไหลไปสู่ธรรมโดยไม่ต้องมีเจตนา   



ปมุทิตสฺส  ภิกฺขเว  น  เจตนาย  กรณียํ   
“ปีติ  เม  อุปฺปชฺชตู”ติ,  ธมฺมตา  เอสา  ภิกฺขเว   
ยํ  ปมุทิตสฺส  ปีติ  อุปฺปชฺชติ.   
ปีติมนสฺส  ภิกฺขเว  น  เจตนาย  กรณียํ   
“กาโย  เม  ปสฺสมฺภตู”ติ,  ธมฺมตา  เอสา  ภิกฺขเว   
ยํ  ปีติมนสฺส  กาโย ปสฺสมฺภติ. 
(อํ.ทสก.  ๒๔/๒ เจตนากรณียสูตร)

๓.๘ ธรรมไหลไปสู่ธรรมโดยไม่ต้องมีเจตนา   



ปสฺสทฺธกายสฺส  ภิกฺขเว  น  เจตนาย  กรณียํ   
“สุขํ  เวทิยามี”ติ,  ธมฺมตา  เอสา  ภิกฺขเว   
ยํ  ปสฺสทฺธกาโย  สุขํ  เวทิยติ,   
สุขิโน  ภิกฺขเว  น  เจตนาย  กรณียํ   
“จิตฺต ํ เม  สมาธิยตู”ติ,  ธมฺมตา  เอสา  ภิกฺขเว   
ยํ  สุขิโน  จิตฺตํ  สมาธิยติ. 
(อํ.ทสก.  ๒๔/๒ เจตนากรณียสูตร)

๓.๘ ธรรมไหลไปสู่ธรรมโดยไม่ต้องมีเจตนา   



สสมาหิตสฺส  ภิกฺขเว  น  เจตนาย  กรณียํ   
ยถาภูตํ  ชานามิ  ปสฺสามีติ  ธมฺมตา  เอสา  ภิกฺขเว    
ยํ  สมาหิโต  ยถาภูตํ  ชานาติ  ปสฺสติ,  
ยถาภูตํ  ภิกฺขเว  ชานโต  ปสฺสโต น  เจตนาย กรณียํ   
นิพฺพินฺทามิ  วิรชฺชามีติ   ธมฺมตา  เอสา  ภิกฺขเว    
ยํ  ยถาภูตํ  ชานํ  ปสฺสํ นิพฺพินฺทติ  วิรชฺชติ, 
(อํ.ทสก.  ๒๔/๒ เจตนาสูตร)

๓.๘ ธรรมไหลไปสู่ธรรมโดยไม่ต้องมีเจตนา 



นิพฺพินฺนสฺส  ภิกฺขเว  วิรตฺตสฺส  น  เจตนาย  กรณียํ   
“วิมุตฺติญาณทสฺสนํ  สจฺฉิกโรมี”ติ,  ธมฺมตา  เอสา  ภิกฺขเว   
ยํ  นิพฺพินฺโน  วิรตฺโต  วิมุตฺติญาณทสฺสนํ  สจฺฉิกโรติ. 
อิติ  โข  ภิกฺขเว  นิพฺพิทาวิราโค วิมุตฺติญาณทสฺสนตฺโถ  
วิมุตฺติญาณทสฺสนานิสํโส,   
กุสลานิ  สีลานิ  อวิปฺปฏิสารตฺถานิ  อวิปฺปฏิสารานิสํสานิ. 
อิติ โข  ภิกฺขเว  ธมฺมา ธมฺเม  อภิสนฺเทนฺติ    
ธมฺมา  ธมฺเม  ปริปูเรนฺติ  อปารา ปารํ คมนาย.    
(อํ.ทสก.  ๒๔/๒ เจตนากรณียสูตร)

๓.๘ ธรรมไหลไปสู่ธรรมโดยไม่ต้องมีเจตนา  



นาหํ  ภิกฺขเว  อาทิเกเนว  อญฺญาราธนํ  วทามิ.    
อปิจ  ภิกฺขเว  อนุปุพฺพสิกฺขา  อนุปุพฺพกิริยา  อนุปุพฺพปฏิปทา   
อญฺญาราธนา  โหติ. กถญฺจ  ภิกฺขเว อนุปุพฺพสิกฺขา  
อนุปุพฺพกิริยา  อนุปุพฺพปฏิปทา อญฺญาราธนา  โหติ. 
อิธ  ภิกฺขเว  สทฺธาชาโต  อุปสงฺกมติ, อุปสงฺกมนฺโต  ปยิรุปาสติ,   
ปยิรุปาสนฺโต  โสตํ  โอทหติ,  โอหิตโสโต  ธมฺมํ  สุณาติ,   
สุตฺวา  ธมฺมํ  ธาเรติ,  ธตานํ  ธมฺมานํ  อตฺถํ  อุปปริกฺขติ,   
(ม.ม.  ๑๓/๑๘๓  กีฏาคิริสูตร)

๓.๙ การกระทำตามลำดับ 



อตฺถํ  อุปปริกฺขโต  ธมฺมา  นิชฺฌานํ  ขมนฺติ,   
ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา  สติ  ฉนฺโท  ชายติ,   
ฉนฺทชาโต  อุสฺสหติ,  อุสฺสาเหตฺวา  ตุเลติ,   
ตุลยิตฺวา  ปทหติ,   
ปหิตตฺโต  สมาโน  กาเยน  เจว ปรมํ  สจฺจํ  สจฺฉิกโรติ,  
ปญฺญาย จ  นํ อติวิชฺฌ ปสฺสติ.   
(ม.ม.  ๑๓/๑๘๓  กีฏาคิริสูตร)

๓.๙ การกระทำตามลำดับ   



นิสฺสิตสฺส  จลิตํ,  อนิสฺสิตสฺส  จลิตํ  นตฺถิ,   
จลิเต  อสติ  ปสฺสทฺธิ,  ปสฺสทฺธิยา  สติ  นติ  น  โหติ,   
นติยา  อสติ  อาคติคติ  น  โหติ,   
อาคติคติยา  อสติ  จุตูปปาโต  น  โหติ,   
จุตูปปาเต  อสติ  เนวิธ  น  หุรํ  น  อุภยมนฺตเรน.  
เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺส. 
(ขุ.อุ. ๒๕/๗๔  จตุตถนิพพานปฏิสังยุตตสูตร)

๓.๑๐ ที่สุดแห่งทุกข์  



๓.๑  เพราะทุกข์จึงมีศรัทธา 
๓.๒  วิชชาเกิดก็หมดปัญหา 
๓.๓  เกิดตัณหาก็ยังดับทุกข์ได้  
๓.๔  มีเวทนาโดยไม่ต้องมีตัณหา  
๓.๕  อาหารของวิชชาและวิมุตติ 
๓.๖  เหตุของวิมุตติญาณทัสสนะ 
๓.๗  กุศลศีลทำอรหัตต์ให้สมบูรณ์  
๓.๘  ธรรมไหลไปสู่ธรรมโดยไม่ต้องมีเจตนา 
๓.๙  การกระทำตามลำดับ 
๓.๑๐  ที่สุดแห่งทุกข์    

๓. ปฏิจจสมุปบาทที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติธรรม



สวัสดีครับ


