
ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ ๖

สุภีร์ ทุมทอง

๒๒ กันยายน ๒๕๖๒



ประเด็นการบรรยาย

๑. หลักปฏิจจสมุปบาท  

๒. ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท 

๓. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 

๔. ปฏิจจสมุปบาทในกระบวนการปฏิบัติธรรม 

๕. แจกแจงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาท



ประเด็นการบรรยาย

๕. แจกแจงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาท 

    ๕.๑  แบบทั่วไป 

    ๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ 

    ๕.๓  แบบชาติปัจจุบัน 

    ๕.๔  แบบ ๑ ขณะจิต 

    ๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์ 

    ๕.๖  แบบระบุอำนาจปัจจัย



๕.๑  แบบทั่วไป

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)



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา,  ห้ามความเห็นว่า มีผู้สร้าง 

สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ,  ห้ามความเห็นว่า มีอัตตาเคลื่อนจากที่ได้ 

วิญฺญาณปจฺจยา  นามรูปํ,  ห้ามความสำคัญว่า เป็นกลุ่มก้อน 

นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ,  ห้ามความเห็นว่า อัตตาเห็น อัตตาได้ยิน เป็นต้น 

สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส,  ห้ามความเห็นว่า อัตตาถูกต้อง 

ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,  ห้ามความเห็นว่า อัตตาเสวย 

เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา,  ห้ามความเห็นว่า อัตตาทะยานอยาก 

ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ,  ห้ามความเห็นว่า อัตตายึดมั่น 

อุปาทานปจฺจยา  ภโว,  ห้ามความเห็นว่า อัตตามี 

ภวปจฺจยา  ชาติ,  ห้ามความเห็นว่า อัตตาเกิด 

ชาติปจฺจยา ชรามรณํ, ห้ามความเห็นว่า อัตตาแก่และอัตตาตาย



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

อนมตคฺโคยํ ภิกฺขเว สํสาโร, ปุพฺพา โกฏิ น ปญฺญายต ิ 

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)



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส ยํ อิมสฺมึ ชมฺพุทีเป  

ติณกฏฺฐสาขาปลาสํ ตจฺเฉตฺวา เอกชฺฌํ สํหเรยฺย,  

เอกชฺฌํ สํหริตฺวา จตุรงฺคุลํ จตุรงฺคุลํ ฆฏิกํ กตฺวา นิกฺขิเปยฺย  

“อยํ เม มาตา, ตสฺสา เม มาตุ อยํ มาตา”ติ.  

อปริยาทินฺนา จ ภิกฺขเว ตสฺส ปุริสสฺส มาตุ มาตโร อสฺสุ,  

อถ อิมสฺมึ ชมฺพุทีเป ติณกฏฺฐสาขาปลาสํ ปริกฺขยํ ปริยาทานํ คจฺเฉยฺย.  
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒๔ ติณกัฏฐสูตร)



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส อิมํ มหาปฐวึ  

โกลฏฺฐิมตฺตํ โกลฏฺฐิมตฺตํ มตฺติกาคุฬิกํ กริตฺวา นิกฺขิเปยฺย 

“อยํ เม ปิตา, ตสฺส เม ปิตุ อยํ ปิตา”ติ.  

อปริยาทินฺนา จ ภิกฺขเว ตสฺส ปุริสสฺส ปิตุ ปิตโร อสฺสุ,  

อถายํ มหาปฐวี ปริกฺขยํ ปริยาทานํ คจฺเฉยฺย.  
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒๕ ปฐวีสูตร)



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

เอตเทว ภิกฺขเว พหุตร,ํ ยํ โว อิมินา ทีเฆน อทฺธุนา สนฺธาวตํ สํสรตํ  

อมนาปสมฺปโยคา มนาปวิปฺปโยคา กนฺทนฺตานํ โรทนฺตานํ  

อสฺสุ ปสนฺทํ ปคฺฆริตํ,  น เตฺวว จตูสุ มหาสมุทฺเทสุ อุทกํ.  

ทีฆรตฺตํ โว ภิกฺขเว มาตุมรณํ ปจฺจนุภูตํ...ปิตุมรณํ ปจฺจนุภูตํ...  

ภาตุมรณํ ปจฺจนุภูตํ... ภคินิมรณํ ปจฺจนุภูตํ... ปุตฺตมรณํ ปจฺจนุภูตํ...  

ธีตุมรณํ ปจฺจนุภูตํ... ญาติพฺยสนํ ปจฺจนุภูตํ...  

โภคพฺยสนํ ปจฺจนุภูตํ... ทีฆรตฺตํ โว ภิกฺขเว โรคพฺยสนํ ปจฺจนุภูตํ,... 
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒๖ อัสสุสูตร)



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

เอตเทว ภิกฺขเว พหุตรํ, ยํ โว อิมินา ทีเฆน อทฺธุนา สนฺธาวตํ สํสรตํ  

สีสจฺฉินฺนานํ โลหิตํ ปสนฺทํ ปคฺฆริตํ, น เตฺวว จตูสุ มหาสมุทฺเทสุ อุทกํ.  

ทีฆรตฺตํ โว ภิกฺขเว คุนฺนํ สตํ โคภูตานํ... มหึสานํ สตํ มหึสภูตานํ...  

อุรพฺภานํ สตํ อุรพฺภภูตานํ... อชานํ สตํ อชภูตานํ... มิคานํ สตํ มิคภูตานํ...  

สูกรานํ สตํ สูกรภูตานํ... กุกฺกุฏานํ สตํ กุกฺกุฏภูตานํ...  

“โจรา คามฆาตา”ติ คเหตฺวา... “โจรา ปาริปนฺถิกา”ติ คเหตฺวา...  

“โจรา ปารทาริกา”ติ คเหตฺวา สีสจฺฉินฺนานํ โลหิตํ ปสนฺทํ ปคฺฆริตํ,... 
(สํ.นิ. ๑๖/๑๓๖ ตึสมัตตสูตร)



๕.๒  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)



๕.๒  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)



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

ยญฺจ ภิกฺขเว เจเตต,ิ ยญฺจ ปกปฺเปติ, ยญฺจ อนุเสติ. อารมฺมณเมตํ 

โหติ วิญฺญาณสฺส ฐิติยา, อารมฺมเณ สติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ, 

ตสฺมึ ปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ วิรูเฬฺห อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ, 

อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา สติ  

อายตึ ชาติ ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ;  

เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๓๘ เจตนาสูตร)



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

ยญฺจ ภิกฺขเว เจเตต,ิ ยญฺจ ปกปฺเปติ, ยญฺจ อนุเสติ. อารมฺมณเมตํ 

โหติ วิญฺญาณสฺส ฐิติยา, อารมฺมเณ สติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ.  

ตสฺมึ ปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ วิรูเฬฺห นติ โหติ, นติยา สติ อาคติคติ 

โหติ, อาคติคติยา สติ จุตูปปาโต โหติ,  จุตูปปาเต สติ  

อายตึ ชาติชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ;  

เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๔๐ ตติยเจตนาสูตร)



๕.๒  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)



๕.๒  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)



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

อาการ ๒๐  

(๑) อดีตเหตุ    = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ   

(๒) ปัจจุบันผล  = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา  

(๓) ปัจจุบันเหตุ = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ 

(๔) อนาคตผล   = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา   



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

อิติ เม จตุสงฺเขเป, ตโย อทฺเธ, วีสติยา อากาเรหิ, ติสนฺธึ  

ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ  ชานาติ  ปสฺสติ  อญฺญาติ  ปฏิวิชฺฌติ.  
(ขุ.ปฏิ. ๓๑/๔๗  ญาณกถา)



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

สังเขป ๔ 

(๑)  อวิชชา  สังขาร  

(๒)  วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  

(๓)  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ 

(๔)  ชาติ  ชรามรณะ



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

อัทธา ๓  

(๑) อดีตเหตุ    = อวิชชา   สังขาร   

(๒) ปัจจุบันผล  = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา  

     ปัจจุบันเหตุ = ตัณหา  อุปาทาน  ภพ 

(๓) อนาคตผล   = ชาติ  ชรามรณะ   



๕.๒  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 



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

องค์ธรรม สังเขป อัทธา สนธิ

อวิชชา
สังเขปที่ ๑ อดีตเหตุ

สังขาร
เหตุ + ผล

วิญญาณ

สังเขปที่ ๒ ปัจจุบันผล
นามรูป

สฬายตนะ

ผัสสะ

เวทนา
ผล + เหตุ

ตัณหา

สังเขปที่ ๓ ปัจจุบันเหตุอุปาทาน

ภพ
เหตุ + ผล

ชาติ
สังเขปที่ ๔ อนาคตผล

ชรามรณะ



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

วัฏฏะ ๓ 

(๑)  กิเลสวัฏฏ์  =  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน 

(๒)  กัมมวัฏฏ์   =  สังขาร  กรรมภพ 

(๓)  วิปากวัฏฏ์  =  วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

ภวจักร ๒ 

(๑)  ปุพพันตภวจักร = อวิชชา 

(๒)  อปรันตภวจักร  = ตัณหา



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

อรรถนัย ๔ 

(๑)  เอกัตตนัย = การสืบต่อเนื่องเป็นอันเดียวกันไม่ขาดสาย  

                     (เห็นชอบละอุจเฉททิฏฐิ, เห็นผิดถือสัสสตทิฏฐิ) 

(๒)  นานัตตนัย = แต่ละสภาวะมีลักษณะแตกต่างกัน แยกขาดจากกัน  

                     (เห็นชอบละสัสสตทิฏฐิ, เห็นผิดถืออุจเฉททิฏฐิ) 

(๓)  อพยาปารนัย = แต่ละสภาวะไม่มีความขวนขวายให้สภาวะใด ๆ เกิด  

                     (เห็นชอบละอัตตทิฏฐิ, เห็นผิดถืออกิริยทิฏฐิ) 

(๔)  เอวังธัมมตานัย = ความเป็นธรรมดาอย่างนั้นของปัจจยาการนั้น ๆ 

       (เห็นชอบละอเหตุกทิฏฐิและอกิริยทิฏฐิ, เห็นผิดถืออเหตุกทิฏฐิและนิยตทิฏฐิ) 



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

องค์ธรรม ลักษณะสังเขป

อวิชชา ทำสัตว์ให้หลงไหลในวัตถุทั้งหลาย และเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลาย

สังขาร ปรุงแต่งสังขตธรรม และเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ

วิญญาณ รู้ซึ่งวัตถุ และเป็นปัจจัยแก่นามรูป

นามรูป อุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน และเป็นปัจจัยแก่สฬายตนะ

สฬายตนะ เป็นไปในวิสัยของตน และเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ 

ผัสสะ ถูกต้องซึ่งอารมณ์ และเป็นปัจจัยแก่เวทนา

เวทนา เสวยซึ่งรสอารมณ์ และเป็นปัจจัยแก่ตัณหา

ตัณหา กำหนัดในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด และเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน

อุปาทาน ยึดถือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ และเป็นปัจจัยแก่ภพ

ภพ สับสนไปในคติต่าง ๆ และเป็นปัจจัยแก่ชาติ

ชาติ ยังขันธ์ทั้งหลายให้เกิด และเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะ

ชรามรณะ ตั้งไว้ซึ่งความแก่และความแตกแห่งขันธ์ และเป็นปัจจัยความปรากฏในภพอื่น



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

องค์ธรรม อุปมา

อวิชชา เหมือนคนตาบอด

สังขาร การลื่นถลาของคนตาบอด

วิญญาณ การล้มของคนตาบอดผู้ลื่นถลา

นามรูป ความปรากฏของแผลและฝีของคนตาบอดผู้ล้มแล้ว

สฬายตนะ ต่อมที่แตกของหัวฝี

ผัสสะ การกระทบหัวฝี

เวทนา ความทุกข์เพราะการกระทบ

ตัณหา ความต้องการบำบัดทุกข์

อุปาทาน การถือเอายาที่ไม่เหมาะสมมาโดยปรารถนาจะบำบัดโรค

ภพ การพอกยาที่ไม่เหมาะสมที่ตนถือเอามานั้น

ชาติ การปรากฏเป็นฝีกลายเพราะการพอกยา

ชรามรณะ การแตกแห่งฝีเพราะฝีกลาย



๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ

องค์ธรรม อุปมา

อวิชชา คนถูกผ้าปิดตา

สังขาร ตัวไหมที่ถูกรัดไว้ในรังไหม

วิญญาณ ราชกุมารที่ปริณายกประคองแล้วได้เสวยราชสมบัติ

นามรูป ดุจคนเล่นกลยังมายากลให้เกิด

สฬายตนะ กอไม้ป่าอาศัยภูมิภาคอันดี

ผัสสะ ไฟเกิดขึ้นเพราะการสีกันแห่งไม่สีไฟ

เวทนา ความร้อนของบุคคลผู้ถูกต้องไฟ

ตัณหา ความกระหายของผู้ดื่มน้ำเค็ม

อุปาทาน ปลาติดเบ็ดเพราะความโลภในเหยื่อ

ภพ เมล็ดพืช

ชาติ หน่อพืช

ชรามรณะ ต้นไม้เกิดแล้วย่อมล้มไป



ประเด็นการบรรยาย

๕. แจกแจงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาท 

    ๕.๑  แบบทั่วไป 

    ๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ 

    ๕.๓  แบบชาติปัจจุบัน 

    ๕.๔  แบบ ๑ ขณะจิต 

    ๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์ 

    ๕.๖  แบบระบุอำนาจปัจจัย



สวัสดีครับ


