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ครั�งที� ๕๑  ปฏิจจสมุปบาท  ตอนที� ๑๑

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๒๘ มนีาคม  ๒๕๕๕



๑.   ความสาํคญัของปฏิจจสมุปบาท
๒.  สิ�งที�ควรทราบเกี�ยวกบัปฏิจจสมุปบาท
๓.   แจกแจงขยายความองคป์ฏิจจสมุปบาท
๔.  ปฏิจจสมุปบาทเกี�ยวกบักระบวนการปฏิบตัิธรรม

ปฏิจจสมุปบาท



๔.๑ ทุกข ์ บ่อเกิดศรัทธา  เพื�อพน้ทุกข์
๔.๒ ทุกขไ์ม่เกิด เพราะถอนอวชิชาดว้ยอริยมรรค
๔.๓  มีเวทนา  โดยไม่ตอ้งมีตณัหา
๔.๔  มีตณัหา  ดบัตณัหา
๔.๕  ปฏิจจสมุปบาทของวชิชาและวมิุตติ
๔.๖  ปฏิจจสมุปบาทของวมิุตติญาณทสัสนะ
๔.๗  ปฏิจจสมุปบาทของการทาํอรหตัตใ์หส้มบูรณ์
๔.๘  ธรรมยอ่มไหลไปสู่ธรรม

๔. ปฏิจจสมุปบาทเกี�ยวกบักระบวนการปฏิบัตธิรรม



นาหํ ภิกฺขเว อาทิเกเนว  อ:ฺญาราธน ํ วทามิ.   
อปิจ ภิกฺขเว  อนุปุพฺพสิกฺขา  อนุปุพฺพกิริยา  อนุปุพฺพปฏิปทา  
อ:ฺญาราธนา  โหติ.   กถ:ฺจ  ภิกฺขเว อนุปุพฺพสิกฺขา  อนุปุพฺพกิริยา  
อนุปุพฺพปฏิปทา  อ:ฺญาราธนา  โหติ.
อิธ ภิกฺขเว สทฺธาชาโต  อุปสงฺกมติ,  อุปสงฺกมนฺโต  ปยริุปาสติ,  
ปยริุปาสนฺโต  โสต ํ โอทหติ,  โอหิตโสโต  ธมฺม ํ สุณาติ,  
สุตฺวา  ธมฺม ํ ธาเรติ,  ธตาน ํ ธมฺมาน ํ อตฺถ ํ อุปปริกฺขติ,  
ม.ม.  ๑๓/๑๘๓  กีฏาคิริสูตร

๔.๙  ปฏิจจสมุปบาทแห่งการแทงตลอดบรมสัจจะ (๑)



อตฺถ ํ อุปปริกฺขโต  ธมฺมา  นิชฺฌาน ํ ขมนฺติ,  
ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา  สติ  ฉนฺโท  ชายติ,  ฉนฺทชาโต  อุสฺสหติ,  
อุสฺสาเหตฺวา  ตุเลติ,   ตุลยติฺวา  ปทหติ,   ปหิตตฺโต  สมาโน  
กาเยน  เจว  ปรม ํ สจฺจ ํ สจฺฉิกโรติ,  ป:ฺญาย  จ  น ํ อติวิชฺฌ  ปสฺสติ.  
สาปิ  นาม ภิกฺขเว สทฺธา  นาโหสิ,   ตมฺปิ  นาม ภิกฺขเว อุปสงฺกมน ํ 
นาโหสิ,  ... ตมฺปิ  นาม ภิกฺขเว ปธาน ํ นาโหสิ.  
วิปฺปฏิปนฺนาตฺถ ภิกฺขเว,  มิจฺฉาปฏิปนฺนาตฺถ ภิกฺขเว,  
กีวทูเรวิเม ภิกฺขเว โมฆปุริสา  อปกฺกนฺตา  อิมสฺมา  ธมฺมวินยา.
ม.ม.  ๑๓/๑๘๓  กีฏาคิริสูตร

๔.๙  ปฏิจจสมุปบาทแห่งการแทงตลอดบรมสัจจะ (๒)



อนิจฺจเํยว  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ จกฺขุ ํ อนิจฺจนฺติ  ปสฺสติ,  
สาสฺส  โหติ  สมฺมาทิฏฺฐิ  สมฺมา  ปสฺส ํ นิพฺพินฺทติ,  
นนฺทิกฺขยา  ราคกฺขโย,  ราคกฺขยา  นนฺทิกฺขโย,  
นนฺทิราคกฺขยา  จิตฺต ํ สุวมิุตฺตนฺติ  วจฺุจติ
ส.ํสฬา.  ๑๘/๑๕๖  อชัฌตัตนนัทิกขยสูตร

๔.๑๐  ปฏิจจสมุปบาทแห่งจิตที�หลุดพ้นด้วยด ี(๑)



อนิจฺเจเยว  ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ รูเป  อนิจฺจาติ  ปสฺสติ,  
สาสฺส  โหติ  สมฺมาทิฏฺฐิ,  สมฺมา  ปสฺส ํ นิพฺพินฺทติ,  
นนฺทิกฺขยา  ราคกฺขโย,  ราคกฺขยา  นนฺทิกฺขโย,  
นนฺทิราคกฺขยา  จิตฺต ํ สุวมิุตฺตนฺติ  วจฺุจติ. 
ส.ํสฬา.  ๑๘/๑๕๗  พาหิรนนัทิกขยสูตร

๔.๑๐  ปฏิจจสมุปบาทแห่งจิตที�หลุดพ้นด้วยด ี(๒)



จกฺขุ ํ ภิกฺขเว  โยนิโส  มนสิกโรถ,  
จกฺขอุนิจฺจต:ฺจ  ยถาภูต ํ สมนุปสฺสถ,  
จกฺขุ ํ ภิกฺขเว  ภิกฺข ุ โยนิโส  มนสิกโรนฺโต  
จกฺขอุนิจฺจต:ฺจ  ยถาภูต ํ สมนุปสฺสนฺโต  จกฺขสฺุมึปิ  นิพฺพินฺทติ,  
นนฺทิกฺขยา  ราคกฺขโย,  ราคกฺขยา  นนฺทิกฺขโย,  
นนฺทิราคกฺขยา  จิตฺต ํ สุวมิุตฺตนฺติ  วจฺุจติ.
ส.ํสฬา.  ๑๘/๑๕๘  อชัฌตัตอนิจจนนัทิกขยสูตร

๔.๑๐  ปฏิจจสมุปบาทแห่งจิตที�หลุดพ้นด้วยด ี(๓)



นิสฺสิตสฺส จลิต,ํ อนิสฺสิตสฺส จลิตํ นตฺถิ,
จลิเต อสติ ปสฺสทฺธิ, ปสฺสทฺธิยา สติ นติ น โหติ,
นติยา อสติ อาคติคติ น โหติ,
อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ,
จุตูปปาเต อสติ เนวธิ น หุรํ น อุภยมนฺตเรน. 
เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส.

ข.ุอุ. ๒๕/๗๔  จตุตถนิพพานปฏิสังยตุตสูตร

๔.๑๑  ปฏิจจสมุปบาทแห่งที�สุดทุกข์



รูปํ  ภิกฺขเว  อนิจฺจ,ํ  ยทนิจฺจ ํ ต ํ ทุกฺข,ํ  ย ํ ทุกฺข ํ ตทนตฺตา,  
ยทนตฺตา  ต ํ  “เนต ํ มม,  เนโสหมสฺมิ,  น  เมโส  อตฺตา”ติ  
เอวเมต ํ ยถาภูต ํ สมฺมปฺป:ฺญาย  ทฏฺฐพฺพ.ํ  เวทนา  อนิจฺจา ...  
ส:ฺญา  อนิจฺจา ... สงฺขารา  อนิจฺจา ... ว:ิฺญาณ ํ อนิจฺจ ํ...
ส.ํขนฺธ.  ๑๗/๔๖ ทุติยอนิจจสูตร

๔.๑๒  ปฏิจจสมุปบาทแห่งการปรินิพพานเฉพาะตน  (๑)



เอวเมต ํ ยถาภูต ํ สมฺมปฺป:ฺญาย  ปสฺสโต  ปุพฺพนฺตานุทิฏฺฐิโย  น โหนฺติ,  
ปุพฺพนฺตานุทิฏฺฐิน ํ  อสติ  อปรนฺตานุทิฏฺฐิโย  น โหนฺติ,  
อปรนฺตานุทิฏฺฐิน ํ อสติ  ถามโส  ปรามาโส  น  โหติ,  
ถามเสว  ปรามาเส  อสติ  รูปสฺมึ  ...  เวทนาย ... ส:ฺญาย  ... 
สงฺขาเรสุ ...วิ:ฺญาณสฺมึ  จิตฺต ํ  วิรชฺชติ,  วิมุจฺจติ  อนุปาทาย  อาสเวหิ.  
วิมุตฺตตฺตา  ฐิต,ํ   ฐิตตฺตา  สนฺตุสิต,ํ  สนฺตุสิตตฺตา  น  ปริตสฺสติ,       
อปริตสฺส ํ  ปจฺจตฺต:ฺเญว  ปรินิพฺพายติ, ... 
ส.ํขนฺธ.  ๑๗/๔๖ ทุติยอนิจจสูตร

๔.๑๒  ปฏิจจสมุปบาทแห่งการปรินิพพานเฉพาะตน  (๒)



จกฺข:ฺุจ โข  ภิกฺขเว  ชาน ํปสฺส ํยถาภูต,ํ  รูเป ชาน ํปสฺส ํยถาภูต,ํ 
จกฺขวุ:ิฺญาณ ํชาน ํปสฺส ํยถาภูต,ํ จกฺขสุมฺผสฺส ํ ชาน ํปสฺส ํยถาภูต,ํ 
ยมิท ํ จกฺขสุมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยติ ํ สุข ํวา ทุกฺข ํวา 
อทุกฺขมสุข ํวา, ตมฺปิ ชาน ํปสฺส ํยถาภูต ํจกฺขสฺุมึ น สารชฺชติ, 
รูเปสุ น สารชฺชติ, จกฺขวุ:ิฺญาเณ น สารชฺชติ, 
จกฺขสุมฺผสฺเส น สารชฺชติ,  ยมิท ํจกฺขสุมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ 
เวทยติ ํ สุข ํวา ทุกฺข ํวา อทุกฺขมสุข ํวา,  ตสฺมึปิ น สารชฺชติ.
ม.อุ.  ๑๔/๔๓๐  สฬายตนวภิงัคสูตร

๔.๑๓ ปฏิจจสมุปบาทแห่งการทาํโพธิปักขยิธรรมให้บริบูรณ์



ตสฺส  อสารตฺตสฺส  อสยํตฺุตสฺส  อสมฺมูฬฺหสฺส  อาทีนวานุปสฺสิโน 
วหิรโต  อายตึ  ป:ฺจุปาทานกฺขนฺธา  อปจย ํ คจฺฉนฺติ. 
ตณฺหา จสฺส โปโนพฺภวกิา  นนฺทิราคสหคตา  ตตฺรตตฺราภินนฺทินี, 
สา จสฺส  ปหียติ.  ตสฺส  กายกิาปิ  ทรถา  ปหียนฺติ, 
เจตสิกาปิ  ทรถา  ปหียนฺติ.  กายกิาปิ  สนฺตาปา  ปหียนฺติ, 
เจตสิกาปิ  สนฺตาปา  ปหียนฺติ.  กายกิาปิ  ปริฬาหา  ปหียนฺติ, 
เจตสิกาปิ  ปริฬาหา  ปหียนฺติ. 
โส  กายกิสุขมฺปิ  เจโตสุขมฺปิ  ปฏิสเํวเทติ.
ม.อุ.  ๑๔/๔๓๐  สฬายตนวภิงัคสูตร

๔.๑๓ ปฏิจจสมุปบาทแห่งการทาํโพธิปักขยิธรรมให้บริบูรณ์



ยา  ตถาภูตสฺส  ทิฏฺฐิ,  สาสฺส  โหติ  สมฺมาทิฏฺฐิ. 
โย  ตถาภูตสฺส  สงฺกปฺโป,  สฺวาสฺส โหติ  สมฺมาสงฺกปฺโป. 
โย  ตถาภูตสฺส  วายาโม,  สฺวาสฺส  โหติ  สมฺมาวายาโม. 
ยา  ตถาภูตสฺส  สติ,  สาสฺส โหติ  สมฺมาสติ. 
โย  ตถาภูตสฺส  สมาธิ,  สฺวาสฺส โหติ  สมฺมาสมาธิ. 
ปุพฺเพว โข  ปนสฺส  กายกมฺม ํ วจีกมฺม ํ อาชีโว  สุปริสุทฺโธ  โหติ. 
เอวมสฺสาย ํ อริโย  อฏฺฐงฺคิโก  มคฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ.
ม.อุ.  ๑๔/๔๓๑  สฬายตนวภิงัคสูตร

๔.๑๓ ปฏิจจสมุปบาทแห่งการทาํโพธิปักขยิธรรมให้บริบูรณ์



ตสฺส  เอว ํ อิม ํ อริย ํ อฏฺฐงฺคิก ํ มคฺค ํ ภาวยโต  
จตฺตาโรปิ  สติปฏฺฐานา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ, 
จตฺตาโรปิ  สมฺมปฺปธานา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ, 
จตฺตาโรปิ  อิทฺธิปาทา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ, 
ป:ฺจปิ  อินฺทฺริยานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ, 
ป:ฺจปิ  พลานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ, 
สตฺตปิ  โพชฺฌงฺคา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ.
ม.อุ.  ๑๔/๔๓๑  สฬายตนวภิงัคสูตร

๔.๑๓ ปฏิจจสมุปบาทแห่งการทาํโพธิปักขยิธรรมให้บริบูรณ์



สวสัดีครับ


