
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ ๕

สุภีร์ ทุมทอง



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



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



๑.๑  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    



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



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



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. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๒๕ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมา  อวิชฺชา. (๑)   
ทุกฺเข  อญฺญาณํ,  ทุกฺขสมุทเย  อญฺญาณํ,   
ทุกฺขนิโรเธ อญฺญาณํ,   
ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  อญฺญาณํ.   
อยํ  วุจฺจติ  อวิชฺชา. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๒๖ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตเม  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา.  (๒) 
ปุญฺญาภิสงฺขาโร  อปุญฺญาภิสงฺขาโร  อาเนญฺชาภิสงฺขาโร,   
กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโร. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๒๖ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมํ  สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ. (๓) 
จกฺขุวิญฺญาณํ  โสตวิญฺญาณํ  ฆานวิญฺญาณํ   
ชิวฺหาวิญฺญาณํ  กายวิญฺญาณํ  มโนวิญฺญาณํ.   
อิทํ  วุจฺจติ  สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๒๗ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณปจฺจยา  นามรูป.ํ (๔)  
อตฺถิ  นามํ,  อตฺถิ  รูปํ.  ตตฺถ  กตมํ  นามํ.   
เวทนากฺขนฺโธ สญฺญากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ. อิทํ วุจฺจติ นามํ.  
ตตฺถ  กตมํ  รูปํ.  จตฺตาโร  มหาภูตา   
จตุนฺนญฺจ  มหาภูตานํ  อุปาทาย  รูปํ. อิทํ วุจฺจติ  รูปํ.   
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๒๘ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมํ  นามรูปปจฺจยา  สฬายตน.ํ (๕)  
จกฺขายตนํ  โสตายตนํ  ฆานายตนํ   
ชิวฺหายตนํ  กายายตนํ  มนายตนํ.   
อิทํ  วุจฺจติ  นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๒๙ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตโม  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส. (๖)  
จกฺขุสมฺผสฺโส  โสตสมฺผสฺโส  ฆานสมฺผสฺโส   
ชิวฺหาสมฺผสฺโส  กายสมฺผสฺโส  มโนสมฺผสฺโส.   
อยํ  วุจฺจติ  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๐ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมา  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา. (๗)  
จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนา  โสตสมฺผสฺสชา  เวทนา   
ฆานสมฺผสฺสชา  เวทนา  ชิวฺหาสมฺผสฺสชา  เวทนา   
กายสมฺผสฺสชา  เวทนา  มโนสมฺผสฺสชา  เวทนา.  
อยํ  วุจฺจติ  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๑ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมา  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา. (๘)   
รูปตณฺหา  สทฺทตณฺหา  คนฺธตณฺหา   
รสตณฺหา  โผฏฺฐพฺพตณฺหา  ธมฺมตณฺหา.   
อยํ  วุจฺจติ  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๒ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมํ  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน.ํ (๙)   
กามุปาทานํ  ทิฏฺฐุปาทานํ  สีลพฺพตุปาทานํ  
อตฺตวาทุปาทานํ.   
อิทํ  วุจฺจติ  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๓ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตโม  อุปาทานปจฺจยา  ภโว. (๑๐)   
ภโว  ทุวิเธน  อตฺถิ  กมฺมภโว,  อตฺถิ  อุปปตฺติภโว.   
ตตฺถ  กตโม  กมฺมภโว.   
ปุญฺญาภิสงฺขาโร  อปุญฺญาภิสงฺขาโร  อาเนญฺชาภิสงฺขาโร.   
อยํ  วุจฺจติ  กมฺมภโว.  สพฺพมฺปิ  ภวคามิกมฺมํ  กมฺมภโว. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๔ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตโม  อุปปตฺติภโว.   
กามภโว  รูปภโว  อรูปภโว   
สญฺญาภโว  อสญฺญาภโว  เนวสญฺญานาสญฺญาภโว   
เอกโวการภโว  จตุโวการภโว  ปญฺจโวการภโว.   
อยํ  วุจฺจติ  อุปปตฺติภโว.  อิติ  อยญฺจ  กมฺมภโว   
อยญฺจ  อุปปตฺติภโว.  อยํ  วุจฺจติ  อุปาทานปจฺจยา ภโว. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๔ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมา  ภวปจฺจยา  ชาติ. (๑๑)   
ยา  เตสํ  เตสํ  สตฺตานํ  ตมฺหิ  ตมฺหิ  สตฺตนิกาเย   
ชาติ  สญฺชาติ  โอกฺกนฺติ  อภินิพฺพตฺติ,   
ขนฺธานํ  ปาตุภาโว,  อายตนานํ  ปฏิลาโภ.   
อยํ  วุจฺจติ  ภวปจฺจยา  ชาติ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๕ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมํ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณ.ํ (๑๒) 
อตฺถิ  ชรา,  อตฺถิ  มรณํ.   
ตตฺถ  กตมา  ชรา.  
ยา  เตสํ  เตสํ  สตฺตานํ  ตมฺหิ  ตมฺหิ  สตฺตนิกาเย   
ชรา  ชีรณตา  ขณฺฑิจฺจํ  ปาลิจฺจํ  วลิตฺตจตา   
อายุโน  สํหานิ, อินฺทฺริยานํ  ปริปาโก. อยํ วุจฺจติ ชรา. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๖ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมํ  มรณํ.   
ยา  เตสํ  เตสํ  สตฺตานํ  ตมฺหา  ตมฺหา  สตฺตนิกายา   
จุติ  จวนตา  เภโท  อนฺตรธานํ  มจฺจุ  มรณํ  กาลกิริยา  
ขนฺธานํ  เภโท,  กเฬวรสฺส  นิกฺเขโป,   
ชีวิตินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉโท.  อิทํ  วุจฺจติ  มรณํ.   
อิติ  อยญฺจ  ชรา  อิทญฺจ  มรณํ.   
อิทํ  วุจฺจติ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๖ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตโม  โสโก.  
ญาติพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส  โภคพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส  
โรคพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส  สีลพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส   
ทิฏฺฐิพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส  อญฺญตรญฺญตเรน  พฺยสเนน   
สมนฺนาคตสฺส  อญฺญตรญฺญตเรน  ทุกฺขธมฺเมน  ผุฏฺฐสฺส   
โสโก  โสจนา  โสจิตตฺตํ  อนฺโตโสโก  อนฺโตปริโสโก   
เจตโส  ปริชฺฌายนา  โทมนสฺสํ  โสกสลฺลํ.  อยํ วุจฺจติ โสโก. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๗ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตโม  ปริเทโว.   
ญาติพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส  โภคพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส     
โรคพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส  สีลพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส   
ทิฏฺฐิพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส  อญฺญตรญฺญตเรน  พฺยสเนน   
สมนฺนาคตสฺส  อญฺญตรญฺญตเรน  ทุกฺขธมฺเมน  ผุฏฺฐสฺส   
อาเทโว  ปริเทโว  อาเทวนา  ปริเทวนา  อาเทวิตตฺตํ   
ปริเทวิตตฺตํ  วาจา  ปลาโป  วิปฺปลาโป   
ลาลโป  ลาลปนา  ลาลปิตตฺตํ.  อยํ วุจฺจติ ปริเทโว. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๘ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมํ  ทุกฺขํ.   
ยํ  กายิกํ  อสาตํ  กายิกํ  ทุกฺขํ   
กายสมฺผสฺสชํ  อสาตํ  ทุกฺขํ  เวทยิตํ,   
กายสมฺผสฺสชา  อสาตา  ทุกฺขา  เวทนา.   
อิทํ  วุจฺจติ  ทุกฺขํ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๓๙ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตมํ  โทมนสฺส.ํ   
ยํ  เจตสิกํ  อสาตํ  เจตสิกํ  ทุกฺขํ   
เจโตสมฺผสฺสชํ  อสาตํ  ทุกฺขํ  เวทยิตํ,   
เจโตสมฺผสฺสชา  อสาตา  ทุกฺขา  เวทนา.   
อิทํ  วุจฺจติ  โทมนสฺสํ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๔๐ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



ตตฺถ  กตโม  อุปายาโส.   
ญาติพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส  โภคพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส   
โรคพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส  สีลพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส   
ทิฏฺฐิพฺยสเนน วา  ผุฏฺฐสฺส  อญฺญตรญฺญตเรน  พฺยสเนน   
สมนฺนาคตสฺส  อญฺญตรญฺญตเรน  ทุกฺขธมฺเมน  ผุฏฺฐสฺส   
อายาโส  อุปายาโส  อายาสิตตฺตํ  อุปายาสิตตฺตํ.   
อยํ  วุจฺจติ  อุปายาโส. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๔๑ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหตีติ   
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สงฺคติ  โหติ,   
สมาคโม  โหติ,  สโมธานํ  โหติ,  ปาตุภาโว  โหติ.   
เตน วุจฺจติ    
“เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหตี”ติ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๔๒ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์)

๔.๑ แบบทั่วไป



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



อนมตคฺโคยํ ภิกฺขเว สํสาโร, ปุพฺพา โกฏิ น ปญฺญายติ  
อวิชฺชานีวรณานํ สตฺตานํ ตณฺหาสญฺโญชนานํ สนฺธาวตํ สํสรตํ.  
เอวํ ทีฆรตฺตํ โว ภิกฺขเว ทุกฺขํ ปจฺจนุภูตํ ติพฺพํ ปจฺจนุภูตํ  
พฺยสนํ ปจฺจนุภูตํ กฏสี วฑฺฒิตา,   
ยาวญฺจิทํ ภิกฺขเว อลเมว สพฺพสงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทิตุํ,  
อลํ วิรชฺชิตุํ, อลํ วิมุจฺจิตุํ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒๔ ติณกัฏฐสูตร)

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ  
“ภโว ภโวติ ภนฺเต วุจฺจติ, กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ภโว โหตี”ติ. 
กามธาตุเวปกฺกญฺจ อานนฺท กมฺมํ นาภวิสฺส,  
อปิ นุ โข กามภโว ปญฺญาเยถาติ. โน เหตํ ภนฺเต.  
อิติ โข อานนฺท กมฺมํ เขตฺตํ, วิญฺญาณํ พีชํ, ตณฺหา สิเนโห.  
อวิชฺชานีวรณานํ สตฺตานํ ตณฺหาสญฺโญชนานํ  
หีนาย ธาตุยา วิญฺญาณํ ปติฏฺฐิตํ, เอวํ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ.  
(อํ.ติก. ๒๐/๗๗ ปฐมภวสูตร)

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



วิญฺญาณญฺจ หิ อานนฺท มาตุกุจฺฉิสฺมึ น โอกฺกมิสฺสถ,  
อปิ นุ โข นามรูปํ มาตุ กุจฺฉิสฺมึ สมุจฺจิสฺสถา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. 
“วิญฺญาณญฺจ หิ อานนฺท มาตุกุจฺฉิสฺมึ โอกฺกมิตฺวา โวกฺกมิสฺสถ,  
อปิ นุ โข นามรูปํ อิตฺถตฺตาย อภินิพฺพตฺติสฺสถา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. 
“วิญฺญาณญฺจ หิ อานนฺท ทหรสฺเสว สโต โวจฺฉิชฺชิสฺสถ  
กุมารกสฺส วา กุมาริกาย วา,  อปิ นุ โข นามรูปํ  
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ อาปชฺชิสฺสถา”ติ. โน เหตํ ภนฺเต... 
(ที.ม. ๑๐/๑๑๕ มหานิทานสูตร)

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



ปุริมกมฺมภวสฺมึ  โมโห  อวิชฺชา,  อายุหนา สงฺขารา,   
นิกนฺติ  ตณฺหา,  อุปคมนํ  อุปาทานํ,  เจตนา  ภโว,   
อิเม ปญฺจ  ธมฺมา  ปุริมกมฺมภวสฺมึ  อิธ ปฏิสนฺธิยา  ปจฺจยา.   
อิธ  ปฏิสนฺธิ  วิญฺญาณํ,  โอกฺกนฺติ  นามรูปํ, ปสาโท อายตนํ,   
ผุฏฺโฐ  ผสฺโส,  เวทยิตํ  เวทนา,    
อิเม ปญฺจ  ธมฺมา อิธุปปตฺติภวสฺมึ ปุเร กตสฺส กมฺมสฺส ปจฺจยา. 
(ขุ.ปฏิ. ๓๑/๔๗ ญาณกถา)

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



อิธ  ปริปกฺกตฺตา อายตนานํ  โมโห  อวิชฺชา, อายุหนา  สงฺขารา,   
นิกนฺติ  ตณฺหา,  อุปคมนํ  อุปาทานํ,  เจตนา  ภโว,   
อิเม  ปญฺจ  ธมฺมา  อิธ  กมฺมภวสฺมึ  อายติปฏิสนฺธิยา ปจฺจยา.  
อายติปฏิสนฺธิ  วิญฺญาณํ,  โอกฺกนฺติ  นามรูปํ,  ปสาโท  อายตนํ,   
ผุฏฺโฐ  ผสฺโส,  เวทยิตํ  เวทนา,   
อิเม ปญฺจ ธมฺมา อายตึ อุปปตฺติภวสฺมึ อิธ กตสฺส กมฺมสฺส ปจฺจยา.  
(ขุ.ปฏิ. ๓๑/๔๗ ญาณกถา)

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



อิติ เม จตุสงฺเขเป, ตโย อทฺเธ, วีสติยา อากาเรหิ  ติสนฺธึ 
ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ  ชานาติ  ปสฺสติ  อญฺญาติ  ปฏิวิชฺฌติ,  
ขุ.ปฏิ. ๓๑/๔๗  ญาณกถา 

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



สังเขป ๔ 
(๑)  อวิชชา  สังขาร  
(๒)  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  
(๓)  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ 
(๔)  ชาติ  ชรามรณะ   

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



อัทธา ๓  
(๑) อดีตเหตุ    - อวิชชา   สังขาร   
(๒) ปัจจุบันผล - วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา  
     ปัจจุบันเหตุ - ตัณหา  อุปาทาน  ภพ 
(๓) อนาคตผล  - ชาติ  ชรามรณะ   

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



สันธิ ๓ 
(๑)  อดีตเหตุ + ปัจจุบันผล     =  สังขาร + วิญญาณ   
(๒)  ปัจจุบันผล + ปัจจุบันเหตุ =  เวทนา + ตัณหา 
(๓)  ปัจจุบันเหตุ + อนาคตผล  =  ภพ + ชาติ 
      เหตุ + ผล,  ผล + เหตุ,  เหตุ + ผล  
  

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



อาการ ๒๐ 
(๑)  อดีตเหตุ ๕     = อวิชชา  สังขาร  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ 
(๒)  ปัจจุบันผล ๕  = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  
(๓)  ปัจจุบันเหตุ ๕ = ตัณหา  อุปาทาน  ภพ   อวิชชา  สังขาร  
(๔)  อนาคตผล ๕   = วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา   
      (=ชาติ  ชรามรณะ)

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



วัฏฏะ ๓ 
(๑)  กิเลสวัฏฏ์  =  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน 
(๒)  กัมมวัฏฏ์   =  สังขาร  กรรมภพ 
(๓)  วิปากวัฏฏ์  =  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
   

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



ภวจักร ๒ 
(๑)  ปุพพันตภวจักร = อวิชชา 
(๒)  อปรันตภวจักร  = ตัณหา 

๔.๒ แบบคร่อม ๓ ชาติ



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



จกฺขุญฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิญฺญาณํ,     
ติณฺณํ  สงฺคติ  ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา  เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา.    
อยํ โข  ภิกฺขเว  ทุกฺขสฺส  สมุทโย. 
โสตญฺจ  ปฏิจฺจ  สทฺเท จ ...  
มนญฺจ  ปฏิจฺจ  ธมฺเม จ  อุปฺปชฺชติ  มโนวิญฺญาณํ,   
ติณฺณํ  สงฺคติ  ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา  เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา.   
อยํ โข  ภิกฺขเว  ทุกฺขสฺส  สมุทโย. 
(สํ.นิ. ๑๖/๔๓ ทุกขสูตร)  

๔.๓ แบบชาติปัจจุบัน 



จกฺขุญฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิญฺญาณํ,       
ติณฺณํ  สงฺคติ  ผสฺโส,  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา,   
ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา  ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ,    
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ:   
อยํ โข  ภิกฺขเว  โลกสฺส สมุทโย.  
โสตญฺจ ปฏิจฺจ  สทฺเท จ...  
(สํ.นิ. ๑๖/๔๔ โลกสูตร)

๔.๓ แบบชาติปัจจุบัน 



จกฺขุญฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิญฺญาณํ,   
ติณฺณํ  สงฺคติ  ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา.    
ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรธา  อุปาทานนิโรโธ,   
อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ ...  
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหติ.   
อยํ  โข  ภิกฺขเว  โลกสฺส อตฺถงฺคโม.   
(สํ.นิ. ๑๖/๔๔ โลกสูตร)

๔.๓ แบบชาติปัจจุบัน 



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)

๔.๓ แบบชาติปัจจุบัน 



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



ยสฺมึ  สมเย  อกุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  โสมนสฺสสหคตํ   
ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ  รูปารมฺมณํ วา  สทฺทารมฺมณํ วา   
คนฺธารมฺมณํ วา  รสารมฺมณํ วา  โผฏฺฐพฺพารมฺมณํ วา   
ธมฺมารมฺมณํ วา  ยํ  ยํ วา  ปนารพฺภ,  
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๔๘ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)

๔.๔ แบบ ๑ ขณะจิต 



ตสฺมึ สมเย  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร, สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ,  
วิญฺญาณปจฺจยา  นามํ,  นามปจฺจยา  ฉฏฺฐายตนํ,   
ฉฏฺฐายตนปจฺจยา  ผสฺโส,  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,   
เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา,  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ,   
อุปาทานปจฺจยา  ภโว,  ภวปจฺจยา  ชาติ,   
ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ;   
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ. 
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๔๘ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)

๔.๔ แบบ ๑ ขณะจิต 



ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ   
โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ   
รูปารมฺมณํ วา  สทฺทารมฺมณํ วา   
คนฺธารมฺมณํ วา  รสารมฺมณํ วา  โผฏฺฐพฺพารมฺมณํ วา   
ธมฺมารมฺมณํ วา  ยํ  ยํ วา  ปนารพฺภ,  
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๙๒ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)   

๔.๔ แบบ ๑ ขณะจิต 



ตสฺมึ  สมเย  กุสลมูลปจฺจยา  สงฺขาโร,  สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ,  
วิญฺญาณปจฺจยา  นามํ,  นามปจฺจยา  ฉฏฺฐายตนํ,   
ฉฏฺฐายตนปจฺจยา  ผสฺโส,  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,   
เวทนาปจฺจยา  ปสาโท,  ปสาทปจฺจยา  อธิโมกฺโข,    
อธิโมกฺขปจฺจยา  ภโว,  ภวปจฺจยา  ชาติ,   
ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ;   
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๙๒ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)   

๔.๔ แบบ ๑ ขณะจิต 



ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  
อปจยคามึ  ทิฏฺฐิคตานํ  ปหานาย  ปฐมาย  ภูมิยา ปตฺติยา   
วิวิจฺเจว  กาเมหิ ... ปฐมํ ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ   
ทุกฺขาปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ,   
(อภิ.วิ.  ๓๕/๓๐๔ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย)์

๔.๔ แบบ ๑ ขณะจิต 



ตสฺมึ  สมเย  กุสลมูลปจฺจยา  สงฺขาโร, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ,  
วิญฺญาณปจฺจยา  นามํ,  นามปจฺจยา  ฉฏฺฐายตนํ,   
ฉฏฺฐายตนปจฺจยา  ผสฺโส,  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,   
เวทนาปจฺจยา  ปสาโท,  ปสาทปจฺจยา  อธิโมกฺโข,   
อธิโมกฺขปจฺจยา  ภโว,  ภวปจฺจยา  ชาติ,   
ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ;   
เอวเมเตสํ  ธมฺมานํ  สมุทโย  โหติ. 
อภิ.วิ.  ๓๕/๓๐๔ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)

๔.๔ แบบ ๑ ขณะจิต 



ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรสฺส  กุสลสฺส  กมฺมสฺส  กตตฺตา อุปจิตตฺตา   
วิปากํ  จกฺขุวิญฺญาณํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  อุเปกฺขาสหคตํ  รูปารมฺมณํ,   
ตสฺมึ  สมเย   สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ,  วิญฺญาณปจฺจยา  นามํ,   
นามปจฺจยา  ฉฏฺฐายตนํ,  ฉฏฺฐายตนปจฺจยา  ผสฺโส,   
ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจฺจยา  ภโว,  ภวปจฺจยา  ชาติ,   
ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ, 
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๓๐๖ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)

๔.๔ แบบ ๑ ขณะจิต 



ยสฺมึ  สมเย ... มโนวิญฺญาณธาตุ  อุปฺปนฺนา  โหติ  กิริยา   
เนวกุสลา  นากุสลา  น จ  กมฺมวิปากา  อุเปกฺขาสหคตา   
รูปารมฺมณา วา ... ธมฺมารมฺมณา  วา  ยํ  ยํ  วา  ปนารพฺภ,   
ตสฺมึ  สมเย  สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ,  วิญฺญาณปจฺจยา  นามํ,   
นามปจฺจยา  ฉฏฺฐายตนํ,  ฉฏฺฐายตนปจฺจยา  ผสฺโส,   
ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,  เวทนาปจฺจยา  อธิโมกฺโข,   
อธิโมกฺขปจฺจยา  ภโว,  ภวปจฺจยา  ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ;   
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติ. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๓๓๐ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)

๔.๔ แบบ ๑ ขณะจิต 



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



เหตุปจฺจโย,  อารมฺมณปจฺจโย,  อธิปติปจฺจโย, อนนฺตรปจฺจโย,   
สมนนฺตรปจฺจโย,  สหชาตปจฺจโย,  อญฺญมญฺญปจฺจโย,  
นิสฺสยปจฺจโย, อุปนิสฺสยปจฺจโย, ปุเรชาตปจฺจโย,  
ปจฺฉาชาตปจฺจโย,  อาเสวนปจฺจโย,  กมฺมปจฺจโย,   
วิปากปจฺจโย,  อาหารปจฺจโย,  อินฺทฺริยปจฺจโย,  ฌานปจฺจโย,  
มคฺคปจฺจโย,  สมฺปยุตฺตปจฺจโย,  วิปฺปยุตฺตปจฺจโย,  อตฺถิปจฺจโย,  
นตฺถิปจฺจโย,  วิคตปจฺจโย,  อวิคตปจฺจโยติ. 
(อภิ.ป. ๔๐ อุทเทส)

๔.๕ แบบระบุอำนาจปัจจัย 



อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา 
อวิชชา เป็นปัจจัยแก่ ปุญญาภิสังขาร  
ด้วยอำนาจปัจจัย ๒ อย่าง 
(๑) อารัมมณปัจจัย  (๒) อุปนิสสยปัจจัย 

๔.๕ แบบระบุอำนาจปัจจัย 



อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา 
อวิชชา เป็นปัจจัยแก่ อปุญญาภิสังขาร  
ด้วยอำนาจปัจจัย ๑๕ อย่าง 
(๑) อารัมมณปัจจัย  (๒) อธิปติปัจจัย (๓) อุปนิสสยปัจจัย, 
(๔) อนันตรปัจจัย (๕) สมนันตรปัจจัย (๖) อาเสวนปัจจัย 
(๗) นัตถิปัจจัย (๘) วิคตปัจจัย,  (๙) เหตุปัจจัย  
(๑๐) สหชาตปัจจัย (๑๑) อัญญมัญญปัจจัย (๑๒) นิสสยปัจจัย  
(๑๓) สัมปยุตตปัจจัย (๑๔) อัตถิปัจจัย (๑๕) อวิคตปัจจัย

๔.๕ แบบระบุอำนาจปัจจัย 



อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา 
อวิชชา เป็นปัจจัยแก่ อาเนญชาภิสังขาร  
ด้วยอำนาจปัจจัย ๑ อย่าง 
ได้แก่ อุปนิสสยปัจจัย 

๔.๕ แบบระบุอำนาจปัจจัย 



ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ํ
ตัณหา เป็นปัจจัยแก่ กามุปาทาน ด้วยอำนาจปัจจัย ๑ อย่าง  
ได้แก่ อุปนิสสยปัจจัย 
ตัณหา เป็นปัจจัยแก่ ทิฏฐุปาทาน, สีลัพพตุปาทาน, 
อัตตวาทุปาทาน ด้วยอำนาจปัจจัย ๘ อย่าง 
ได้แก่ (๑) สหชาตปัจจัย (๒) อัญญมัญญปัจจัย  
(๓) นิสสยปัจจัย (๔) สัมปยุตตปัจจัย (๕) อัตถิปัจจัย  
(๖) อวิคตปัจจัย (๗) เหตุปัจจัย (๘) อุปนิสสยปัจจัย

๔.๕ แบบระบุอำนาจปัจจัย 



ชาติปจฺจยา ชรามรณํ  
ชาติ เป็นปัจจัยแก่ ชรามรณะ ด้วยอำนาจปัจจัย ๑ อย่าง  
ได้แก่ อุปนิสสยปัจจัย 

๔.๕ แบบระบุอำนาจปัจจัย 



สวัสดีครับ


