
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ ๑

สุภีร์ ทุมทอง



๑. หลักปฏิจจสมุปบาท  
๒. ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท 
๓. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 
๔. ปฏิจจสมุปบาทในกระบวนการปฏิบัติธรรม 
๕. แจกแจงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาท 

ประเด็นการบรรยาย



๑. หลักปฏิจจสมุปบาท  
    ๑.๑ หลักทั่วไป 
    ๑.๒ หลักแจกแจงขยายความ  
๒. ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท 
๓. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 
๔. ปฏิจจสมุปบาทในกระบวนการปฏิบัติธรรม 
๕. แจกแจงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาท

ประเด็นการบรรยาย



อิมสฺมึ  สติ  อิทํ  โหติ,   
อิมสฺสุปฺปาทา  อิทํ  อุปฺปชฺชติ,   
อิมสฺมึ  อสติ  อิทํ  น  โหติ,   
อิมสฺส นิโรธา  อิทํ นิรุชฺฌติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๑ ทสพลสูตร)

๑.๑ 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) 

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)

๑.๒ หลักแจกแจงขยายความ



๑. หลักปฏิจจสมุปบาท  
๒. ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท 
๓. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 
๔. ปฏิจจสมุปบาทในกระบวนการปฏิบัติธรรม 
๕. แจกแจงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาท 

ประเด็นการบรรยาย



อุปฺปาทา วา  ตถาคตานํ  อนุปฺปาทา วา  ตถาคตานํ, 
ฐิตาว  สา ธาตุ  ธมฺมฏฺฐิตตา  ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา,   
ตํ  ตถาคโต  อภิสมฺพุชฺฌติ  อภิสเมติ,   
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา   
อาจิกฺขติ  เทเสติ  ปญฺญาเปติ  ปฏฺฐเปติ   
วิวรติ  วิภชติ  อุตฺตานีกโรติ “ปสฺสถา”ติ จาห.  
(สํ.นิ.  ๑๖/๒๐  ปัจจยสูตร)

๒.๑ เป็นความจริงที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระศาสดา



อวิชฺชาปจฺจยา  ภิกฺขเว  สงฺขารา ...  
อิติ โข  ภิกฺขเว  ยา  ตตฺร   
ตถตา  อวิตถตา  อนญฺญถตา  อิทปฺปจฺจยตา,   
อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท. 
(สํ.นิ.  ๑๖/๒๐  ปัจจยสูตร)

๒.๑ เป็นความจริงที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระศาสดา



อธิคโต  โข  มฺยายํ  ธมฺโม  คมฺภีโร  ทุทฺทโส  ทุรนุโพโธ   
สนฺโต  ปณีโต  อตกฺกาวจโร  นิปุโณ  ปณฺฑิตเวทนีโย,  
อาลยรามา โข  ปนายํ  ปชา  อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา,   
อาลยรามาย โข  ปน  ปชาย  อาลยรตาย  อาลยสมฺมุทิตาย   
ทุทฺทสํ  อิทํ  ฐานํ,  ยทิทํ  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท.  
(สํ.สคาถ.  ๑๕/๑๗๒  พรหมายาจนสูตร)

๒.๒ เป็นธรรมลึกซึ้งเหนือตรรกะ 



อิทมฺปิ โข  ฐานํ  ทุทฺทสํ   
ยทิทํ  สพฺพสงฺขารสมโถ  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค   
ตณฺหากฺขโย  วิราโค  นิโรโธ นิพฺพานํ. 
(สํ.สคาถ. ๑๕/๑๗๒ พรหมายาจนสูตร)

๒.๒ เป็นธรรมลึกซึ้งเหนือตรรกะ 



วิปสฺสิสฺส  ภิกฺขเว  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
ปุพฺเพว  สมฺโพธา  อนภิสมฺพุทฺธสฺส  โพธิสตฺตสฺเสว  สโต   
เอตทโหสิ  “กิจฺฉํ วตายํ  โลโก  อาปนฺโน   
ชายติ จ  ชียติ จ  มิยฺยติ จ  จวติ จ  อุปปชฺชติ จ,    
อถ จ ปนิมสฺส  ทุกฺขสฺส  นิสฺสรณํ  นปฺปชานาติ  ชรามรณสฺส.   
กุทาสฺสุ  นาม  อิมสฺส ทุกฺขสฺส  นิสฺสรณํ  ปญฺญายิสฺสติ   
ชรามรณสฺสา”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๔ วิปัสสีสูตร)

๒.๓ เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์พิจารณาก่อนตรัสรู้



อถ  โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส  เอตทโหสิ   
“กิมฺหิ นุ โข  สติ  ชรามรณํ  โหติ,  กึปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ  
อถ โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส   
โยนิโสมนสิการา  อหุ  ปญฺญาย  อภิสมโย   
“ชาติยา โข สติ  ชรามรณํ  โหติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ.. 
(สํ.นิ. ๑๖/๔ วิปัสสีสูตร)

๒.๓ เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์พิจารณาก่อนตรัสรู้



“กิมฺหิ  นุ โข  สติ  ชาติ  โหติ,  กึปจฺจยา  ชาติ”... 
“ภเว โข  สติ  ชาติ โหติ,  ภวปจฺจยา  ชาติ”... 
“กิมฺหิ นุ โข  สติ  ภโว โหติ,  กึปจฺจยา ภโว”... 
“อุปาทาเน โข  สติ  ภโว โหติ,  อุปาทานปจฺจยา  ภโว”... 
...อุปทานํ..ตณฺหา..เวทนา..ผสฺโส..ฉฬายตนํ.. 
(สํ.นิ. ๑๖/๔ วิปัสสีสูตร)

๒.๓ เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์พิจารณาก่อนตรัสรู้



...นามรูปํ..วิญฺญาณํ...สงฺขารา 
“กิมฺหิ  นุ โข  สติ  สงฺขารา โหนฺติ,  กึปจฺจยา สงฺขารา” 
“อวิชฺชาย โข  สติ  สงฺขารา โหนฺติ,  
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา” 
(สํ.นิ. ๑๖/๔ วิปัสสีสูตร)

๒.๓ เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์พิจารณาก่อนตรัสรู้



“สมุทโย สมุทโย”ติ โข  ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส   
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ,   
ปญฺญา  อุทปาทิ,  วิชฺชา  อุทปาทิ,  อาโลโก  อุทปาทิ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๔ วิปัสสีสูตร)

๒.๓ เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์พิจารณาก่อนตรัสรู้



อถ โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส  เอตทโหสิ   
“กิมฺหิ นุ โข  อสติ  ชรามรณํ  น โหติ,   
กิสฺส  นิโรธา  ชรามรณนิโรโธ”ติ.   
อถ  โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส   
โยนิโสมนสิการา  อหุ  ปญฺญาย  อภิสมโย   
“ชาติยา โข  อสติ  ชรามรณํ  น  โหติ,   
ชาตินิโรธา  ชรามรณนิโรโธ”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๔ วิปัสสีสูตร)

๒.๓ เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์พิจารณาก่อนตรัสรู้



“กิมฺหิ นุ โข  อสติ  ชาติ  น โหติ,  กิสฺส  นิโรธา  ชาตินิโรโธ” 
“ภเว โข  อสติ  ชาติ  น โหติ,  ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ” 
“กิมฺหิ นุ โข  อสติ  ภโว  น  โหติ,  กิสฺส  นิโรธา  ภวนิโรโธ” 
“อุปาทาเน โข  อสติ  ภโว  น  โหติ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ”... 
...อุปทานํ..ตณฺหา..เวทนา..ผสฺโส..ฉฬายตนํ..นามรูปํ..วิญฺญาณํ... 
“กิมฺหิ นุ โข  อสติ  สงฺขารา  น โหนฺติ, กิสฺส นิโรธา สงฺขารนิโรโธ” 
“อวิชฺชาย โข อสติ สงฺขารา น โหนฺติ, อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ” 
(สํ.นิ.  ๑๖/๔  วิปัสสีสูตร)

๒.๓  เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์พิจารณาก่อนตรัสรู้



“นิโรโธ  นิโรโธ”ติ  โข  ภิกฺขเว  วิปสฺสิสฺส  โพธิสตฺตสฺส     
ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ,   
ปญฺญา  อุทปาทิ,  วิชฺชา  อุทปาทิ,  อาโลโก  อุทปาทิ. 
สิขี ... เวสฺสภู ...  
กกุสนฺโธ ... โกนาคมโน ... กสฺสโป ... โคตโม ... 
(สํ.นิ. ๑๖/๔ วิปัสสีสูตร)

๒.๓  เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์พิจารณาก่อนตรัสรู้



กึ นุ โข โภ โคตม สพฺพมตฺถีติ.  
“สพฺพมตฺถี”ติ โข พฺราหฺมณ เชฏฺฐเมตํ โลกายตํ. 
กึ ปน โภ โคตม สพฺพํ นตฺถีติ.  
“สพฺพํ นตฺถี”ติ โข พฺราหฺมณ ทุติยเมตํ โลกายตํ. 
กึ นุ โข โภ โคตม สพฺพเมกตฺตนฺติ.  
“สพฺพเมกตฺตนฺ”ติ โข พฺราหฺมณ ตติยเมตํ โลกายตํ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๔๘ โลกายติกสูตร)

๒.๔ เป็นธรรมเทศนาสายกลาง 



กึ ปน โภ โคตม สพฺพํ ปุถุตฺตนฺติ. 
“สพฺพํ ปุถุตฺตนฺ”ติ โข พฺราหฺมณ จตุตฺถเมตํ โลกายตํ. 
เอเต  เต  พฺราหฺมณ  อุโภ  อนฺเต อนุปคมฺม  
มชฺเฌน  ตถาคโต  ธมฺมํ  เทเสติ,  
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา, ... 
(สํ.นิ.  ๑๖/๔๘  โลกายติกสูตร)

๒.๔ เป็นธรรมเทศนาสายกลาง 



“ตํ ชีวํ, ตํ สรีรนฺ”ติ วา ภิกฺขุ ทิฏฺฐิยา สติ   
พฺรหฺมจริยวาโส  น  โหติ,   
“อญฺญํ ชีวํ, อญฺญํ สรีรนฺ”ติ วา ภิกฺขุ ทิฏฺฐิยา สติ   
พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ.   
เอเต  เต  ภิกฺขุ  อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺม  มชฺเฌน   
ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ “ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺ”ติ... 
(สํ.นิ.  ๑๖/๓๕  อวิชชาปัจจยสูตร)

๒.๔ เป็นธรรมเทศนาสายกลาง 



“กึ นุ โข โภ โคตม  สยํกตํ  สุขทุกฺขํ”,   
“มา  เหวํ  ติมฺพรุกฺข”. 
“กึ ปน โภ โคตม  ปรํกตํ  สุขทุกฺขํ”,      
“มา  เหวํ  ติมฺพรุกฺข”.  
“กึ นุ โข โภ โคตม  สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ  สุขทุกฺขํ”,  
“มา เหวํ   ติมฺพรุกฺข”.  
“กึ ปน โภ โคตม  อสยํการํ อปรํการํ  อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ สุขทุกฺขํ”,   
“มา  เหวํ  ติมฺพรุกฺข” 
(สํ.นิ.  ๑๖/๑๘  ติมพรุกขสูตร)

๒.๔  เป็นธรรมเทศนาสายกลาง 



“สา  เวทนา, โส เวทยตี”ติ โข ติมฺพรุกฺข  อาทิโต  สโต   
“สยํกตํ  สุขทุกฺขนฺ”ติ  เอวญฺจาหํ  น  วทามิ,   
“อญฺญา  เวทนา, อญฺโญ เวทยตี”ติ โข  ติมฺพรุกฺข   
เวทนาภิตุนฺนสฺส สโต   
“ปรํกตํ สุขทุกฺขนฺ”ติ  เอวญฺจาหํ  น  วทามิ.   
เอเต  เต  ติมฺพรุกฺข  อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺม   
มชฺเฌน  ตถาคโต  ธมฺมํ  เทเสติ ... 
(สํ.นิ.  ๑๖/๑๘  ติมพรุกขสูตร)

๒.๔ เป็นธรรมเทศนาสายกลาง 



“โส  กโรติ,  โส  ปฏิสํเวทยตี”ติ  โข  กสฺสป  อาทิโต  สโต  
“สยํกตํ  ทุกฺขนฺ”ติ  อิติ  วทํ  สสฺสตํ  เอตํ  ปเรติ.   
“อญฺโญ  กโรติ, อญฺโญ ปฏิสํเวทยตี”ติ  โข  กสฺสป   
เวทนาภิตุนฺนสฺส  สโต   
“ปรํกตํ  ทุกฺขนฺ”ติ อิติ วทํ  อุจฺเฉทํ  เอตํ ปเรติ.   
เอเต  เต  กสฺสป  อุโภ  อนฺเต  อนุปคมฺม   
มชฺเฌน  ตถาคโต  ธมฺมํ  เทเสติ ... 
(สํ.นิ.  ๑๖/๑๗  อเจลกัสสปสูตร)

๒.๔ เป็นธรรมเทศนาสายกลาง 



กตโม  จสฺส  อริโย ญาโย ปญฺญาย  สุทิฏฺโฐ โหติ สุปฏิวิทฺโธ.   
อิธ  คหปติ  อริยสาวโก   
ปฏิจฺจสมุปฺปาทญฺเญว  สาธุกํ  โยนิโส  มนสิกโรติ   
“อิติ  อิมสฺมึ สติ  อิทํ  โหติ,  อิมสฺสุปฺปาทา  อิทํ  อุปฺปชฺชติ, 
อิมสฺมึ  อสติ  อิทํ  น  โหติ,  อิมสฺส  นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ,  
ยทิทํ  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา.. 
(สํ.นิ. ๑๖/๔๑ ปัญจเวรภยสูตร)

๒.๕ เป็นอริยญายธรรม



โย  ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ ปสฺสติ,  โส  ธมฺมํ  ปสฺสติ.   
โย  ธมฺมํ  ปสฺสติ,  โส  ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ  ปสฺสติ.  
(ม.มู. ๑๒/๓๐๖ มหาหัตถิปโทปมสูตร) 

ธมฺมํ อปสฺสนฺโต มํ น  ปสฺสติ.  ธมฺมํ  ปสฺสนฺโต  มํ ปสฺสติ. 
(ขุ.อิติ. ๒๕/๙๒ สํฆาฏิกัณณสูตร)

๒.๖ เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรม



ทฺวยนิสฺสิโต ขฺวายํ  กจฺจาน  โลโก เยภุยฺเยน   
อตฺถิตญฺเจว นตฺถิตญฺจ.   
โลกสมุทยํ จ โข  กจฺจาน  ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺญาย  ปสฺสโต   
ยา  โลเก  นตฺถิตา,  สา  น  โหติ.   
โลกนิโรธํ โข  กจฺจาน ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสโต   
ยา โลเก  อตฺถิตา,  สา  น  โหติ. ... 
(สํ.นิ.  ๑๖/๑๕  กัจจานโคตตสูตร)

๒.๗ รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นสัมมาทิฏฐิ



“ทุกฺขเมว  อุปฺปชฺชมานํ  อุปฺปชฺชติ,   
ทุกฺขํ  นิรุชฺฌมานํ  นิรุชฺฌตี”ติ   
น กงฺขติ น  วิจิกิจฺฉติ, อปรปจฺจยา ญาณเมวสฺส เอตฺถ โหติ.   
เอตฺตาวตา โข  กจฺจาน สมฺมาทิฏฺฐิ โหติ. 
(สํ.นิ.  ๑๖/๑๕  กัจจานโคตตสูตร)

๒.๗ รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นสัมมาทิฏฐิ



เย จ โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา วา  พฺราหฺมณา  วา   
ชรามรณํ  ปชานนฺติ,  ชรามรณสมุทยํ  ปชานนฺติ,   
ชรามรณนิโรธํ ปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทํ ปชานนฺติ.  
เต โขเม  ภิกฺขเว  สมณา วา  พฺราหฺมณา วา   
สมเณสุ เจว สมณสมฺมตา, พฺราหฺมเณสุ จ พฺราหฺมณสมฺมตา, ..  
(สํ.นิ.  ๑๖/๑๓  สมณพราหมณสูตร)

๒.๘ รู้ปฏิจจสมุปบาทได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้



ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส  อยญฺจ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อิเม จ   
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย สุทิฏฺฐา โหนฺติ,   
โสว ปุพฺพนฺตํ วา อุปธาวิสฺสติ “อโหสึ นุ ขฺวาหํ อตีตมทฺธานํ,   
นนุ โข อโหสึ อตีตมทฺธานํ, กึ นุ โข อโหสึ อตีตมทฺธานํ,   
กถํ นุ โข อโหสึ อตีตมทฺธานํ,  
กึ หุตฺวา กึ อโหสึ นุ ขฺวาหํ  อตีตมทฺธานนฺ”ติ ...  
อปรนฺตํ วา ... เอตรหิ วา ปจฺจุปฺปนฺนํ  ... เนตํ ฐานํ วิชฺชติ.  
(สํ.นิ.  ๑๖/๒๐  ปัจจยสูตร)

๒.๙ รู้ธรรมะนี้แล้วหมดความสงสัยในขันธ์อดีตเป็นต้น



คมฺภีโร จายํ  ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  คมฺภีราวภาโส  จ,  
เอตสฺส  อานนฺท  ธมฺมสฺส  อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา    
เอวมยํ ปชา ตนฺตากุลกชาตา คุณคณฺฐิกชาตา มุญฺชปพฺพชภูตา   
อปายํ  ทุคฺคตึ  วินิปาตํ  สํสารํ นาติวตฺตติ. 
(ที.ม. ๑๐/๙๕ มหานิทานสูตร)

๒.๑๐ ไม่รู้ธรรมนี้ไม่อาจพ้นอบาย



๒.๑  เป็นความจริงที่ไม่ขึ้นกับการอุบัติของพระศาสดา 
๒.๒  เป็นธรรมลึกซึ้งเหนือตรรกะ  
๒.๓  เป็นธรรมที่พระโพธิสัตว์พิจารณาก่อนตรัสรู้ 
๒.๔  เป็นธรรมเทศนาสายกลาง  
๒.๕  เป็นอริยญายธรรม 
๒.๖  เห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรม 
๒.๗  รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นสัมมาทิฏฐิ 
๒.๘  รู้ปฏิจจสมุปบาทได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้ 
๒.๙  รู้ธรรมะนี้แล้วหมดความสงสัยในขันธ์อดีตเป็นต้น 
๒.๑๐ ไม่รู้ธรรมนี้ไม่อาจพ้นอบาย

๒. ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท



สวัสดีครับ


