
ลําดับขั้นตอนของการศึกษาลําดับขั้นตอนของการศึกษาลําดับขั้นตอนของการศึกษาลําดับขั้นตอนของการศึกษาสาระธรรมจากพระสุตตันตปฎกสาระธรรมจากพระสุตตันตปฎก
ตอนที่ตอนที่  ๖๖  ปฏิจจสมุปปฏิจจสมุปบาทสายปฏิบัติบาทสายปฏิบัติ

ออ..สุภีรสุภีร  ทุมทองทุมทอง
๑๑๑๑  กันยายนกันยายน  ๒๕๕๐๒๕๕๐



ปฏิจจสมุปปฏิจจสมุปบาทบาท
ปฏิจฺจสมุปฺปาท – ปฏิจฺจ + สํ + อุปฺปาท
การองิอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
๑. สมุทยวาร – วาดวยการเกิดทุกข
๒. นโิรธวาร – วาดวยการพนทุกข



หลกัทั่วไปหลกัทั่วไป--สมทุยวารสมทุยวาร
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา  วิฺาณํ,
วิฺาณปจฺจยา  นามรูป, นามรูปปจฺจยา  สฬายตน,ํ
สฬายตนปจจฺยา  ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,
เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ,
อุปาทานปจจฺยา  ภโว, ภวปจฺจยา  ชาต,ิ
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนตฺ,ิ
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสสฺ  สมุทโย โหติ. วิ.มหา. ๔/๑



หลกัทั่วไปหลกัทั่วไป--นิโรธวารนิโรธวาร
อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ,
สงฺขารนิโรธา  วิฺาณนิโรโธ, วิฺาณนิโรธา  นามรูปนิโรโธ,
นามรูปนิโรธา  สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา  ผสฺสนิโรโธ,
ผสฺสนิโรธา  เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ,
ตณฺหานิโรธา  อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ,
ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา  ชรามรณํ  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  นิรุชฺฌนฺติ,
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกขฺนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. วิ.มหา. ๔/๑



ชีวิตปกติชีวิตปกติ--สายเกิดทุกขสายเกิดทุกข
จกฺขุ ฺจ ปฏจิฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิ ฺาณ.
ติณฺณ สงฺคต ิ ผสฺโส. ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,
เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน,
อุปาทานปจจฺยา ภโว, ภวปจฺจยา  ชาต,ิ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  
สมฺภวนตฺ.ิ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนธฺสฺส สมุทโย โหติ.
สํ.สฬา. ๑๘/๑๖๒  ทุติยอปริชานสูตร 



ตา + รูป + จักขุวิญญาณ  = จักขุสัมผัส
หู + เสียง + โสตวิญญาณ = โสตสัมผสั
จมูก + กลิ่น + ฆานวิญญาณ   = ฆานสัมผัส
ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ = ชิวหาสัมผสั
กาย + สัมผัส + กายวิญญาณ   = กายสัมผสั
ใจ + เรื่องทีค่ิด,ความรูสึกในใจ + มโนวิญญาณ = มโนสัมผัส

กระบวนการรับรูกระบวนการรับรู



ผัสสะผัสสะ                              เวทนาเวทนา      ความรูสึกความรูสึก
เวทนาเวทนา                              ตัณหาตัณหา      ความทะยานอยากของจิตความทะยานอยากของจิต
ตัณหาตัณหา                              อุปาทานอุปาทาน      ความยึดมัน่เราความยึดมัน่เรา  ––  ของเราของเรา

สายเกิดทุกขสายเกิดทุกข
ผัสสะผัสสะ                              เวทนาเวทนา      ความรูสึกความรูสึก
เวทนาเวทนา                              ตัณหาตัณหา      ความทะยานอยากของจิตความทะยานอยากของจิต
ตัณหาตัณหา                              อุปาทานอุปาทาน      ความยึดมัน่เราความยึดมัน่เรา
อุปาทานอุปาทาน                          ภพภพ        การทํากรรมการทํากรรม
ภพภพ                                        ชาติชาติ      ความรูสึกวาเปนเราสมบูรณความรูสึกวาเปนเราสมบูรณ
ชาติชาติ                                      ชรามรณะชรามรณะ        ความทุกขความทุกข



การปฏิบัติการปฏิบัติ--สายพนทุกขสายพนทุกข
จกฺขุ ฺจ   ปฏิจจฺ   รูเป   จ   อุปฺปชฺชติ   จกฺขุวิ ฺาณํ.
ติณฺณ สงฺคต ิ ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา  เวทนา, เวทนาปจจฺยา  ตณฺหา,
ตสฺสาเยว    ตณฺหาย    อเสสวิราคนิโรธา   อุปาทานนิโรโธ,
อุปาทานนิโรธา    ภวนิโรโธ, ภวนโิรธา   ชาตนิิโรโธ,
ชาตนิโิรธา  ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา  นิรุชฺฌนตฺ.ิ
เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกฺขนฺธสสฺ   นิโรโธ  โหติ.
สํ.สฬา. ๑๘/๑๖๓  ทุติยอปริชานสูตร



รูทนัรูทนั    ผัสสะผัสสะ  ––  ไมกอเวทนาไมกอเวทนา    ((รูทันรูทัน  ––  มีสติมีสติ    สมาธิสมาธิ    ปญญาปญญา))
รูทนัรูทนั    เวทนาเวทนา  ––  ไมกอตัณหาไมกอตัณหา
รูทนัรูทนั    ตัณหาตัณหา  ––  ไมกออุปาทานไมกออุปาทาน
รูทนัรูทนั    อุปาทานอุปาทาน  ––  ไมกอกรรมไมกอกรรม
ชาติชาติ    ชรามรณะชรามรณะ    ทุกขทุกข  ––  เปนเปนปรญิเญยยธรรมปรญิเญยยธรรม    
ธรรมที่ควรรูใหแจมแจงธรรมที่ควรรูใหแจมแจง

สายพนทุกขสายพนทุกข



ทุกขทุกข  --  พนทุกขพนทุกข
อวิชฺชูปนิสา  สงฺขารา, สงฺขารูปนิส วิ ฺาณ,
วิ ฺาณูปนิส นามรูป, นามรูปูปนิส สฬายตน,
สฬายตนูปนิโส  ผสฺโส, ผสฺสูปนิสา  เวทนา,
เวทนปูนิสา   ตณฺหา, ตณฺหูปนิส อุปาทาน,
อุปาทานูปนโิส  ภโว, ภวูปนิสา   ชาต,ิ
ชาตูปนิส ทุกฺข, ทุกฺขูปนิสา  สทฺธา,
สทฺธูปนิส ปามุชฺช, ปามุชฺชูปนิสา  ปต,ิ (มีตอ)
สํ.นิ. ๑๖/๖๙ อุปนิสสูตร



ทุกขทุกข  --  พนทุกขพนทุกข  ((ตอตอ))
ปตูปนิสา  ปสฺสทฺธิ, ปสฺสทฺธูปนิส สุข,
สุขูปนิโส    สมาธ,ิ สมาธูปนสิ ยถาภูตาณทสฺสน,
ยถาภูตาณทสฺสนูปนิสา นิพฺพิทา, นิพฺพิทูปนิโส วิราโค,
วิราคูปนิสา วิมุตตฺ,ิ วิมุตตฺปูนิส ขเย าณ.
สํ.นิ. ๑๖/๖๙ อุปนิสสูตร



ลําดับการปฏิบัติสายพนทุกขลําดับการปฏิบัติสายพนทุกข
๑. สทฺธา                 ๒. ปาโมชฺช       
๓. ปติ                   ๔. ปสฺสทฺธิ       
๕. สุข                   ๖. สมาธิ       
๗. ยถาภูตาณทสฺสน    ๘. นิพฺพิทา   
๙. วิราค     ๑๐. วิมุตฺติ     ๑๑. ขเย าณ
สํ.น.ิ ๑๖/๖๙ อุปนิสสูตร



เหตุของวิชชาและวิมุตติเหตุของวิชชาและวิมุตติ  ((๑๑))
สปฺปุริสสเสโว  ปริปูโร    สทฺธมฺมสฺสวน ปริปูเรติ,
สทฺธมฺมสฺสวน ปริปูร สทฺธ ปริปูเรติ,
สทฺธา   ปริปูรา   โยนิโส  มนสิการ ปริปูเรติ,
โยนิโส มนสิกาโร ปริปูโร  สติสมฺปช ฺ ปริปูเรติ,
สติสมฺปช ฺ ปริปูร อินฺทฺริยสวร ปริปูเรติ,
อินฺทฺริยสวโร   ปริปูโร     ตีณิ สุจริตานิ  ปริปูเรติ, (มีตอ)
(อ.ํทสก. ๒๔/๖๑ อวิชชาสูตร)



เหตุของวิชชาและวิมุตติเหตุของวิชชาและวิมุตติ  ((ตอตอ))
ตีณิ สุจริตานิ  ปริปูรานิ    จตตฺาโร สติปฏาเน ปริปูเรนตฺ,ิ
จตตฺาโร สติปฏานา  ปริปูรา  สตตฺ โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนตฺ,ิ
สตตฺ โพชฺฌงฺคา  ปริปูรา     วิชฺชาวิมุตตฺ ึ ปริปูเรนฺต,ิ
เอวเมติสฺสา วิชฺชาวิมุตตฺิยา  อาหาโร โหติ เอว ฺจ ปาริปูริ.
(อํ.ทสก. ๒๔/๖๑ อวิชชาสูตร)



ลําดับการปฏิบัติเพื่อวิชชาและวิมุตติลําดับการปฏิบัติเพื่อวิชชาและวิมุตติ  ((๑๑))
๑. สปฺปุริสสเสว        ๒. สทฺธมมฺสฺสวน  
๓. สทฺธา               ๔. โยนิโส มนสิการ     
๕. สติสมฺปช ฺ ๖. อินฺทรฺิยสํวโร
๗. สุจริต ๓            ๘. สติปฏาน ๔ 
๙. โพชฺฌงฺค ๗         ๑๐. วิชฺชาวิมุตฺติ
(อํ.ทสก. ๒๔/๖๑ อวิชชาสูตร)



เหตุของวิชชาและวิมุตติเหตุของวิชชาและวิมุตติ  ((๒๒))
อานาปานสฺสติ  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา โหติ  
มหานิสํสา. อานาปานสฺสติ ภิกฺขเว  ภาวิตา พหุลีกตา  
จตตฺาโร  สติปฏาเน  ปริปูเรนฺต.ิ
จตตฺาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  
สตตฺ  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺต.ิ
สตตฺ โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  
วิชฺชาวิมุตตฺ ึ ปริปูเรนฺต.ิ
ม.อุปริ. ๑๔/๑๔๗ อานาปานัสสติสูตร



ลําดับการปฏิบัติเพื่อวิชชาและวิมุตติลําดับการปฏิบัติเพื่อวิชชาและวิมุตติ  ((๒๒))
๑. อานาปานสฺสติ     ๒. สติปฏฐาน ๔
๓. โพชฺฌงฺค ๗       ๔. วิชฺชาวิมตุตฺิ                

ม.อุปริ. ๑๔/๑๔๗ อานาปานัสสติสูตร



เหตุของวิมุตติเหตุของวิมุตติ
โยนิโส  มนสิกโรโต  ปาโมชฺชํ  ชายต,ิ
ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายต,ิ ปตมินสฺส  กาโย ปสฺสมฺภต,ิ
ปสฺสทฺธกาโย  สุขํ  เวเทต,ิ สุขิโน  จติตฺ ํ สมาธิยต,ิ
สมาหิเต  จติเฺต  ยถาภูต ํ ชานาต ิ ปสฺสต,ิ
ยถาภูต ํ ชานํ  ปสฺสํ  นิพฺพินฺทต,ิ
นิพฺพินฺทํ  วิรชฺชต,ิ วิราคา วิมุจฺจต.ิ
อิเม  นว  ธมฺมา  พหุการา.
ที.ปา. ๑๑/๓๕๙ ทสุตตรสูตร



ลําดับการปฏิบัติเพือ่วิมุตติลําดับการปฏิบัติเพือ่วิมุตติ
๑. โยนโิส มนสิการ    ๒. ปาโมชฺช  
๓. ปติ                 ๔. ปสฺสทฺธิ     
๕. สุข                 ๖. สมาธิ
๗. ยถาภูตญาณทสฺสน  ๘. นิพฺพิทา 
๙. วิราค               ๑๐. วิมุตฺติ 
ที.ปา. ๑๑/๓๕๙ ทสุตตรสูตร



กุสลานิกุสลานิ    สีลานิสีลานิ    อวิปฺปฏิสารตฺอวิปฺปฏิสารตฺถานิถานิ    อวิปฺปฏิอวิปฺปฏิสาราสารานิสนิสสานิสานิ,,
อวิปฺปฏิอวิปฺปฏิสาโรสาโร    ปาปามุชฺชตฺมุชฺชตฺโถโถ    ปาปามุชฺมุชฺชาชานิสนิสโสโส,,
ปาปามุชฺชมุชฺช  ปตตฺถปตตฺถ ปตาปตานิสนิสสส,, ปติปติ  ปสฺสทฺธตฺปสฺสทฺธตฺถาถา    ปสฺสทฺธานิสปสฺสทฺธานิสสาสา,,
ปสฺสทฺธิปสฺสทฺธิ    สุขตฺสุขตฺถาถา  สุขาสุขานิสนิสสาสา,, สุขสุข  สมาธตฺถสมาธตฺถ สมาธานิสสมาธานิสสส,,
สมาธิสมาธิ    ยถาภูตยถาภูตาณทสฺสนตฺาณทสฺสนตฺโถโถ    ยถาภตูยถาภตูาณทสฺสนานิสาณทสฺสนานิสโสโส,,
ยถาภูตยถาภูตาณทสฺาณทสฺสนสน นิพฺพินิพฺพิทาวิทาวิราคตฺถราคตฺถ นิพฺพินิพฺพิทาวิราคาทาวิราคานิสนิสสส,,
นิพฺพินิพฺพิทาวิราโคทาวิราโค  วิวิมุตฺมุตฺติติาณทสฺสนตฺาณทสฺสนตฺโถโถ  วิวิมุตฺมุตฺติติาณทสฺสนาณทสฺสนานสิานสิโสโส..
อํ.ทสก. ๒๔/๑ กิมตถิยสูตร

เหตุของวิมุตติเหตุของวิมุตติญาณทัสญาณทัสสนะสนะ  ((๑๑))



ลําดับการปฏิบัติเพื่อวิมุตติลําดับการปฏิบัติเพื่อวิมุตติญาณทัสญาณทัสสนะสนะ  ((๑๑))
๑. กุศลศีล             ๒. อวิปฺปฏิสาร   
๓. ปาโมชฺช           ๔. ปติ                 
๕. ปสฺสทฺธิ            ๖. สุข                 
๗. สมาธิ              ๘. ยถาภูตญาณทสฺสน  
๘. นิพฺพิทาวริาค      ๑๐. วิมุตตฺิญาณทสฺสน
อํ.ทสก. ๒๔/๑ กิมตถิยสูตร



สติสมฺปช ฺเ ภิกฺขเว  สต,ิ
สติสมฺปช ฺสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนนฺ โหติ  หิโรตตฺปฺป.
หิโรตฺตปเฺป  สต,ิ
หิโรตฺตปฺปสมฺปนนฺสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหต ิอินทฺฺริยสวโร.
อินฺทฺริยสวเร สต,ิ
อินฺทฺริยสวรสมฺปนนฺสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหต ิสีล.
สีเล สต,ิ สีลสมฺปนฺนสฺส  อุปนสิสมฺปนฺโน โหต ิ สมฺมาสมาธ.ิ
อํ.อฏฐก. ๒๓/๑๘๗ สติสัมปชัญญสูตร

เหตุของวิมุตติเหตุของวิมุตติญาณทัสญาณทัสสนะสนะ  ((๒๒))



สมฺมาสมาธิมฺหิ สต,ิ
สมฺมาสมาธิสมฺปนนฺสฺส  อุปนิสสมฺปนนฺ โหติ ยถาภูตาณทสฺสน.ํ
ยถาภูตาณทสฺสเน สต,ิ
ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน  โหติ  นิพฺพิทาวิราโค.
นิพฺพิทาวิราเค  สต,ิ
นิพฺพิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนนฺ โหติ วิมุตตฺิาณทสฺสน.
อํ.อฏฐก. ๒๓/๑๘๗ สติสัมปชัญญสูตร

เหตุของวิมุตติเหตุของวิมุตติญาณทัสญาณทัสสนะสนะ  ((ตอตอ))



ลําดับการปฏิบัติเพื่อวิมุตติลําดับการปฏิบัติเพื่อวิมุตติญาณทัสญาณทัสสนะสนะ  ((๒๒))
๑. สติสมฺปชฺญ      ๒. หริิโอตฺตปฺป   
๓. อินฺทรฺิยสํวร        ๔. สีล                
๕. สมมฺาสมาธิ        ๖. ยถาภูตญาณทสฺสน 
๗. นพิฺพิทาวริาค      ๘. วิมตุตฺิญาณทสฺสน
อํ.อฏฐก. ๒๓/๑๘๗ สติสัมปชัญญสูตร



สรุปสรุป  --  เหตุเริ่มตนเหตุเริ่มตน
๑. เหตุภายนอก – สทฺธา, สปฺปุริสสํเสว
๒. เหตุภายใน  – โยนโิสมนสิการ, กุศลศีล,

สติสมฺปชฺญ 



สวัสดีครับ


