
ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ ๙

สุภีร์ ทุมทอง

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓

สภาวธรรมในปัจจยาการ



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



๑.๑ หลักทั่วไป

อิมสฺมึ  สติ  อิทํ  โหติ,   

อิมสฺสุปฺปาทา  อิทํ  อุปฺปชฺชติ.   

อิมสฺมึ  อสติ  อิทํ  น  โหติ,   

อิมสฺส นิโรธา  อิทํ นิรุชฺฌติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๑ ทสพลสูตร)



๑.๒ หลักแจกแจงขยายความ

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)



๑.๒ 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)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ก.  ปฏิจจสมุปปันนธรรมในจิต ๑ ขณะ 

     ๑.  อกุศลจิต ๑๒ 

         ๑.๑  โลภมูลจิต ๘ 

         ๑.๒  โทสมูลจิต ๒ 

         ๑.๓  โมหมูลจิต ๒ 

     ๒.  กุศลจิต ๒๑ 

     ๓.  วิบากจิต ๓๖ 

     ๔.  กิริยาจิต ๒๐ 

ข.  ปฏิจจสมุปปันธรรมในจิตหลายขณะต่อเนื่องกัน



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

กตเม ธมฺมา อกุสลา. ยสฺมึ  สมเย  อกุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ   

โสมนสฺสสหคตํ  ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ  รูปารมฺมณํ  วา  สทฺทารมฺมณํ วา   

คนฺธารมฺมณํ วา  รสารมฺมณํ วา  โผฏฺฐพฺพารมฺมณํ วา  ธมฺมารมฺมณํ วา   

ยํ  ยํ  วา  ปนารพฺภ,  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)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ กตมา อวิชฺชา. (๑) 

ยํ อญฺญาณํ  อทสฺสนํ,  อนภิสมโย อนนุโพโธ  อสมฺโพโธ   

อปฺปฏิเวโธ, อสงฺคาหนา อปริโยคาหนา, อสมเปกฺขนา  

อปจฺจเวกฺขนา อปจฺจกฺขกมฺมํ,  ทุมฺเมชฺฌํ  พาลฺยํ อสมฺปชญฺญํ,   

โมโห  ปโมโห  สมฺโมโห,  อวิชฺชา  อวิชฺโชโฆ  อวิชฺชาโยโค  

อวิชฺชานุสโย อวิชฺชาปริยุฏฺฐานํ  อวิชฺชาลงฺคี,  โมโห  อกุสลมูลํ;  

อยํ  วุจฺจติ  อวิชฺชา. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๔๙ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตโม  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาโร. (๒)   

ยา  เจตนา  สญฺเจตนา  สญฺเจตยิตตฺตํ.  

อยํ วุจฺจติ   อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาโร.
ตตฺถ  กตมํ  สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ. (๓) 

ยํ  จิตฺตํ  มโน  มานสํ  หทยํ  ปณฺฑรํ  มโน  มนายตนํ  มนินฺทฺริยํ  

วิญฺญาณํ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ  ตชฺชา มโนวิญฺญาณธาตุ.   

อิทํ  วุจฺจติ  สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๔๙ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณปจฺจยา  นามํ. (๔) 

เวทนากฺขนฺโธ  สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ.   

อิทํ  วุจฺจติ  วิญฺญาณปจฺจยา  นามํ.
ตตฺถ  กตมํ  นามปจฺจยา  ฉฏฺฐายตนํ. (๕) 

ยํ จิตฺตํ  มโน  มานสํ  หทยํ  ปณฺฑรํ  มโน  มนายตนํ มนินฺทฺริยํ  

วิญฺญาณํ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ  ตชฺชา  มโนวิญฺญาณธาตุ.   

อิทํ  วุจฺจติ  นามปจฺจยา  ฉฏฺฐายตนํ. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๔๙ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตโม  ฉฏฺฐายตนปจฺจยา  ผสฺโส. (๖)  

โย  ผสฺโส  ผุสนา  สมฺผุสนา  สมฺผุสิตตฺตํ.   

อยํ  วุจฺจติ  ฉฏฺฐายตนปจฺจยา  ผสฺโส.
ตตฺถ  กตมา  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา. (๗)  

ยํ  เจตสิกํ  สาตํ  เจตสิกํ  สุขํ  เจโตสมฺผสฺสชํ  สาตํ  สุขํ  เวทยิตํ  

เจโตสมฺผสฺสชา  สาตา  สุขา  เวทนา.   

อยํ  วุจฺจติ  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๔๙ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตมา  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา. (๘)  

โย  ราโค  สาราโค  อนุนโย  อนุโรโธ นนฺที นนฺทิราโค จิตฺตสฺส  สาราโค.   

อยํ  วุจฺจติ  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา.

ตตฺถ  กตมํ  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ. (๙)  

ยา  ทิฏฺฐิ  ทิฏฺฐิคตํ  ทิฏฺฐิคหนํ  ทิฏฺฐิกนฺตาโร  ทิฏฺฐิวิสูกายิกํ   

ทิฏฺฐิวิปฺผนฺทิตํ  ทิฏฺฐิสญฺโญชนํ  คาโห  ปฏิคฺคาโห  อภินิเวโส   

ปรามาโส  กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ  มิจฺฉตฺตํ  ติตฺถายตนํ  วิปริเยสคฺคาโห.  

อิทํ  วุจฺจติ  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๔๙ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตโม  อุปาทานปจฺจยา  ภโว. (๑๐) 

ฐเปตฺวา  อุปาทานํ  เวทนากฺขนฺโธ  สญฺญากฺขนฺโธ  

สงฺขารกฺขนฺโธ วิญฺญาณกฺขนฺโธ.   

อยํ  วุจฺจติ  อุปาทานปจฺจยา  ภโว.

ตตฺถ  กตมา  ภวปจฺจยา  ชาติ. (๑๑) 

ยา เตสํ เตสํ  ธมฺมานํ ชาติ สญฺชาติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว.   

อยํ  วุจฺจติ  ภวปจฺจยา  ชาติ. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๔๙ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตมํ  ชาติปจฺจยา ชรามรณํ. (๑๒)  

อตฺถิ ชรา,  อตฺถิ  มรณํ.  ตตฺถ  กตมา  ชรา.   

ยา  เตสํ  เตสํ  ธมฺมานํ  ชรา  ชีรณตา  อายุโน  สํหานิ.   

อยํ  วุจฺจติ  ชรา.   

ตตฺถ  กตม ํ มรณํ.  

โย เตสํ  เตสํ  ธมฺมานํ  ขโย วโย เภโท ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธานํ.   

อิทํ วุจฺจติ  มรณํ.  อิติ  อยญฺจ  ชรา  อิทญฺจ  มรณํ.   

อิทํ วุจฺจติ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ.



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ก.  ปฏิจจสมุปปันนธรรมในจิต ๑ ขณะ 

     ๑.  อกุศลจิต ๑๒ 

     ๒.  กุศลจิต ๒๑  

          ๒.๑  กามาวจรกุศลจิต ๘ 

          ๒.๒  รูปาวจรกุศลจิต ๕ 

          ๒.๓  อรูปาวจรกุศลจิต ๔ 

          ๒.๔  โลกุตตรกุศลจิต ๒๐ 

     ๓.  วิบากจิต ๓๖ 

     ๔.  กิริยาจิต ๒๐ 

ข.  ปฏิจจสมุปปันธรรมในจิตหลายขณะต่อเนื่องกัน



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

กตเม  ธมฺมา  กุสลา. ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ กุสลํ  จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ  โหติ  

โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  รูปารมฺมณํ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณํ วา   

ยํ  ยํ  วา  ปนารพฺภ,  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)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตเม  กุสลมูลา. (๑) 

อโลโภ  อโทโส  อโมโห.  ตตฺถ  กตโม  อโลโภ.   

โย  อโลโภ  อลุพฺภนา  อลุพฺภิตตฺตํ  อสาราโค  อสารชฺชนา  อสารชฺชิตตฺตํ   

อนภิชฺฌา  อโลโภ  กุสลมูลํ.  อยํ  วุจฺจติ  อโลโภ. 

ตตฺถ  กตโม  อโทโส.   

โย อโทโส อทุสฺสนา อทุสฺสิตตฺตํ อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโช  อโทโส กุสลมูลํ.   

อยํ  วุจฺจติ  อโทโส. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๙๓ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตโม  อโมโห.   

ยา  ปญฺญา  ปชานนา,  วิจโย  ปวิจโย  ธมฺมวิจโย, สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา   

ปจฺจุปลกฺขณา, ปณฺฑิจฺจํ  โกสลฺลํ  เนปุญฺญํ, เวภพฺยา จินฺตา  อุปปริกฺขา,   

ภูรี เมธา ปริณายิกา, วิปสฺสนา  สมฺปชญฺญํ  ปโตโท,  ปญฺญา ปญฺญินฺทฺริยํ         

ปญฺญาพลํ,  ปญฺญาสตฺถํ  ปญฺญาปาสาโท  ปญฺญาอาโลโก  ปญฺญาโอภาโส  

ปญฺญาปชฺโชโต  ปญฺญา-รตนํ,  อโมโห  ธมฺมวิจโย  สมฺมาทิฏฺฐิ;   

อยํ  วุจฺจติ  อโมโห.  อิเม  วุจฺจนฺติ  กุสลมูลา. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๙๓ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตโม  กุสลมูลปจฺจยา  สงฺขาโร. (๒)   

ยา  เจตนา  สญฺเจตนา  สญฺเจตยิตตฺตํ.  

อยํ วุจฺจติ   กุสลมูลปจฺจยา  สงฺขาโร.
ตตฺถ  กตมํ  สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ. (๓) 

ยํ  จิตฺตํ  มโน  มานสํ  หทยํ  ปณฺฑรํ  มโน  มนายตนํ  มนินฺทฺริยํ  

วิญฺญาณํ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ  ตชฺชา มโนวิญฺญาณธาตุ.   

อิทํ  วุจฺจติ  สงฺขารปจฺจยา  วิญฺญาณํ. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๙๓ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตมํ  วิญฺญาณปจฺจยา  นามํ. (๔) 

เวทนากฺขนฺโธ  สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ.   

อิทํ  วุจฺจติ  วิญฺญาณปจฺจยา  นามํ.
ตตฺถ  กตมํ  นามปจฺจยา  ฉฏฺฐายตนํ. (๕) 

ยํ จิตฺตํ  มโน  มานสํ  หทยํ  ปณฺฑรํ  มโน  มนายตนํ มนินฺทฺริยํ  

วิญฺญาณํ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ  ตชฺชา  มโนวิญฺญาณธาตุ.   

อิทํ  วุจฺจติ  นามปจฺจยา  ฉฏฺฐายตนํ. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๙๓ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตโม  ฉฏฺฐายตนปจฺจยา  ผสฺโส. (๖)  

โย  ผสฺโส  ผุสนา  สมฺผุสนา  สมฺผุสิตตฺตํ.   

อยํ  วุจฺจติ  ฉฏฺฐายตนปจฺจยา  ผสฺโส.
ตตฺถ  กตมา  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา. (๗)  

ยํ  เจตสิกํ  สาตํ  เจตสิกํ  สุขํ  เจโตสมฺผสฺสชํ  สาตํ  สุขํ  เวทยิตํ  

เจโตสมฺผสฺสชา  สาตา  สุขา  เวทนา.   

อยํ  วุจฺจติ  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๙๓ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตโม  เวทนาปจฺจยา  ปสาโท. (๘)  

ยา  สทฺธา  สทฺทหนา  โอกปฺปนา  อภิปฺปสาโท. 

อยํ  วุจฺจติ  เวทนาปจฺจยา  ปสาโท.

ตตฺถ  กตโม  ปสาทปจฺจยา  อธิโมกฺโข. (๙)  

โย  จิตฺตสฺส  อธิโมกฺโข  อธิมุจฺจนา  ตทธิมุตฺตตา.      

อยํ  วุจฺจติ  ปสาทปจฺจยา  อธิโมกฺโข. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๙๓ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตโม  อธิโมกฺขปจฺจยา  ภโว. (๑๐) 

ฐเปตฺวา  อธิโมกฺขํ  เวทนากฺขนฺโธ  สญฺญากฺขนฺโธ  

สงฺขารกฺขนฺโธ วิญฺญาณกฺขนฺโธ.   

อยํ  วุจฺจติ  อธิโมกฺขปจฺจยา  ภโว.  

ตตฺถ  กตมา  ภวปจฺจยา  ชาติ. (๑๑) 

ยา เตสํ เตสํ  ธมฺมานํ ชาติ สญฺชาติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว.   

อยํ  วุจฺจติ  ภวปจฺจยา  ชาติ. 
(อภิ.วิ.  ๓๕/๒๙๓ ปัจจยาการวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ตตฺถ  กตมํ  ชาติปจฺจยา ชรามรณํ. (๑๒)  

อตฺถิ ชรา,  อตฺถิ  มรณํ.  ตตฺถ  กตมา  ชรา.   

ยา  เตสํ  เตสํ  ธมฺมานํ  ชรา  ชีรณตา  อายุโน  สํหานิ.   

อยํ  วุจฺจติ  ชรา.   

ตตฺถ  กตม ํ มรณํ.  

โย เตสํ  เตสํ  ธมฺมานํ  ขโย วโย เภโท ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธานํ.   

อิทํ วุจฺจติ  มรณํ.  อิติ  อยญฺจ  ชรา  อิทญฺจ  มรณํ.   

อิทํ วุจฺจติ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ.



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

ก.  ปฏิจจสมุปปันนธรรมในจิต ๑ ขณะ 

     ๑.  อกุศลจิต ๑๒ 

     ๒.  กุศลจิต ๒๑  

          ๒.๑  กามาวจรกุศลจิต ๘ 

          ๒.๒  รูปาวจรกุศลจิต ๕ 

          ๒.๓  อรูปาวจรกุศลจิต ๔ 

          ๒.๔  โลกุตตรกุศลจิต ๒๐ 

     ๓.  วิบากจิต ๓๖ 

     ๔.  กิริยาจิต ๒๐ 

ข.  ปฏิจจสมุปปันธรรมในจิตหลายขณะต่อเนื่องกัน



๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์

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 ปัจจยาการวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์)



๑.  อวิชชา = โมหเจตสิก 

๒.  สังขาร = เจตนาเจตสิกในอกุศลจิต ๑๒ และโลกิยกุศลจิต ๑๗ 

๓.  วิญญาณ = ปฏิสนธิจิต ๑๙ และปวัตติวิญญาณ  

                   คือโลกิยวิปากจิต ๓๒ 

๔.  นามรูป = เจตสิก ๓๕ ที่ประกอบกับโลกิยวิบากจิต ๓๒,   

                 ปฏิสนธิกัมมชรูป, ปวัตติกัมมชรูป, จิตตชรูป 

๕.  สฬายตนะ = อายตนะภายใน ๖  

๖.  ผัสสะ = ผัสสเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยวิบากจิต ๓๒  
(สรุปจากสัมโมหวิโนทนี อรรถกถาวิภังค์)

๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์



๗.  เวทนา = เวทนาเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยวิบากจิต ๓๒ 

๘.  ตัณหา = โลภเจตสิกในโลภมูลจิต ๘ 

๙.  อุปาทาน = ตัณหาและทิฏฐิที่มีกำลังมาก 

                   ตัณหาคือโลภเจตสิกเกิดกับโลภมูลจิต ๘ 

                   ทิฏฐิคือทิฏฐิเจตสิกเกิดกับโลภมูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตต์ ๔ 

๑๐. ภวะ = (๑) กัมมภวะ (๒) อุปปัตติภวะ,  

      (๑) กัมมภวะ ได้แก่ เจตนาเจตสิกในอกุศลจิต ๑๒ และโลกิยกุศลจิต ๑๗  

      (๒) อุปปัตติภวะ ได้แก่ โลกิยวิบากจิต ๓๒ เจตสิก ๓๕ กัมมชรูป ๒๐   
(สรุปจากสัมโมหวิโนทนี อรรถกถาวิภังค์)

๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์



๑๑.  ชาติ = การเกิดขึ้นของขันธ์ 

๑๒.  ชรามรณะ = ชรา ได้แก่ ความแก่ไปของขันธ์,  

       มรณะ ได้แก่ ความดับไปของขันธ์,  

           โสกะ = โทมนัสสเวทนา 

           ปริเทวะ = จิตตชวิปปลาสสัททะ 

           ทุกข์ = ทุกข์ทางกาย  

           โทมนัส = ทุกข์ทางใจ  

           อุปายาส = โทสเจตสิก

๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์



๕. แจกแจงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาท 

    ๕.๑  แบบทั่วไป 

    ๕.๒  แบบคร่อม ๓ ชาติ 

    ๕.๓  แบบชาติปัจจุบัน 

    ๕.๔  แบบ ๑ ขณะจิต 

    ๕.๕  แบบระบุองค์ธรรมปรมัตถ์ 

    ๕.๖  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,  อวิคตปจฺจโย. 
(อภิ.ป. ๔๐ อุทเทส)

๕.๖  แบบระบุอำนาจปัจจัย



สวัสดีครับ


