
๙ กันยายน ๒๕๖๑

ปฏิจจสมุปบาท ตอนที่ ๓

สุภีร์ ทุมทอง



๑. หลักปฏิจจสมุปบาท  
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



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



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

ประเด็นการบรรยาย



๓.๑  เป็นอริยสัจที่ใคร ๆ คัดค้านไม่ได้  
๓.๒  ทุกปัจจยาการเป็นอริยสัจ ๔ 
๓.๓  ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด   
๓.๔  ปฏิเสธความมีอยู่จริงของอัตตาตัวตนในทุกกรณี 
๓.๕  เหตุแห่งความหลากหลาย     
๓.๖  ปัจจยาการในจิตใจกระทบไปสู่สังคมส่วนรวม

๓. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท    



อนมตคฺโคยํ ภิกฺขเว สํสาโร,  
ปุพฺพา โกฏิ  น  ปญฺญายติ  อวิชฺชานีวรณานํ  
สตฺตานํ  ตณฺหาสญฺโญชนานํ  สนฺธาวตํ  สํสรตํ.  
(สํ.นิ.  ๑๖/๑๑๒๔ ติณกัฏฐสูตร)

๓.๓ ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด   



ปุริมา  ภิกฺขเว  โกฏิ  น  ปญฺญายติ  อวิชฺชาย   
อิโต  ปุพฺเพ  อวิชฺชา  นาโหสิ,   
อถ  ปจฺฉา  สมภวี”ติ.  เอวญฺเจตํ  ภิกฺขเว  วุจฺจติ,   
อถ จ ปน  ปญฺญายติ  “อิทปฺปจฺจยา อวิชฺชา”ติ. 
อวิชฺชมฺปาหํ  ภิกฺขเว สาหารํ  วทามิ,  โน  อนาหารํ.   
โก  จาหาโร  อวิชฺชาย,  “ปญฺจ นีวรณา”ติสฺส วจนียํ... 
“ตีณิ ทุจฺจริตาน”ีติสฺส วจนียํ...   
(อํ.ทสก.  ๒๔/๖๑ อวิชชาสูตร)

๓.๓ ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด   



“อินฺทฺริยาสํวโร”ติสฺส วจนียํ...  
“อสตาสมฺปชญฺญนฺ”ติสฺส วจนียํ... 
“อโยนิโส มนสิกาโร”ติสฺส วจนียํ... 
“อสฺสทฺธิยนฺ”ติสฺส  วจนียํ... 
“อสทฺธมฺมสฺสวน”นฺติสฺส วจนียํ... 
“อสปฺปุริสสํเสโว”ติสฺส  วจนียํ... 
เอวเมติสฺสา  อวิชฺชาย  อาหาโร  โหติ, เอวญฺจ ปาริปูริ. 
(อํ.ทสก.  ๒๔/๖๑ อวิชชาสูตร)

๓.๓ ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด      



ยโต โข อาวุโส อริยสาวโก อวิชฺชญฺจ ปชานาติ,  
อวิชฺชาสมุทยญฺจ ปชานาติ, อวิชฺชานิโรธญฺจ ปชานาติ,  
อวิชฺชานิโรธคามินึ  ปฏิปทญฺจ ปชานาติ. 
เอตฺตาวตาปิ โข อาวุโส อริยสาวโก สมฺมาทิฏฺฐ ิโหติ,  
อุชุคตาสฺส ทิฏฺฐิ, ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต,  
อาคโต อิมํ สทฺธมฺมํ.  
(ม.มู.  ๑๒/๑๐๓ สัมมาทิฏฐิสูตร)

๓.๓ ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด      



ยํ  โข  อาวุโส  ทุกฺเข อญาณํ, ทุกฺขสมุทเย อญาณํ,  
ทุกฺขนิโรเธ อญาณํ, ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อญาณํ.  
อยํ วุจฺจตาวุโส อวิชฺชา.   
อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย, อาสวนิโรธา อวิชฺชานิโรโธ.   
อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค  
อวิชฺชานิโรธคามินี ปฏิปทา.  
(ม.มู. ๑๒/๑๐๓ สัมมาทิฏฐิสูตร)

๓.๓ ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด      



“โก นุ โข ภนฺเต ผุสต”ีติ.  
“โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ,...  
“กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต ผสฺโส”ติ. เอส กลฺโล ปโญฺห,  
ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ  
“สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒ โมลิยผัคคุนสูตร)

๓.๔ ปฏิเสธความมีอยู่จริงของอัตตาตัวตนในทุกกรณี    



“โก นุ โข ภนฺเต เวทยต”ีติ.  
“โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ,... 
“กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต เวทนา”ติ. เอส กลฺโล ปโญฺห,  
ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ  
“ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒ โมลิยผัคคุนสูตร)

๓.๔ ปฏิเสธความมีอยู่จริงของอัตตาตัวตนในทุกกรณี  



“โก นุ โข ภนฺเต ตณฺหิยต”ีติ.  
“โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ,... 
“กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต ตณฺหา”ติ. เอส กลฺโล ปโญฺห,  
ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ  
“เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺ”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒ โมลิยผัคคุนสูตร)

๓.๔ ปฏิเสธความมีอยู่จริงของอัตตาตัวตนในทุกกรณี     



“โก นุ โข ภนฺเต อุปาทิยต”ีติ.  
“โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ,... 
“กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต อุปาทานนฺ”ติ, เอส กลฺโล ปโญฺห,  
ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ  
“ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว”ติ ...  
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๑๒ โมลิยผัคคุนสูตร)

๓.๔ ปฏิเสธความมีอยู่จริงของอัตตาตัวตนในทุกกรณี



อญฺญตโร  ภิกฺขุ  ภควนฺตํ  เอตทโวจ   
“กตมํ นุ โข ภนฺเต ชรามรณํ, กสฺส จ ปนิทํ ชรามรณนฺ”ติ. 
“โน  กลฺโล ปญฺโห”ติ ภควา อโวจ ...    
เอเต เต ภิกฺขุ  อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม  มชฺเฌน  ตถาคโต   
ธมฺมํ  เทเสติ “ชาติปจฺจยา ชรามรณ นฺ”ติ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๓๕ อวิชชาปัจจยสูตร)

๓.๔ ปฏิเสธความมีอยู่จริงของอัตตาตัวตนในทุกกรณี 



ธาตุนานตฺตํ  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สญฺญานานตฺตํ,   
สญฺญานานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สงฺกปฺปนานตฺตํ   
สงฺกปฺปนานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ผสฺสนานตฺตํ,   
ผสฺสนานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  เวทนานานตฺตํ,   
เวทนานานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ฉนฺทนานตฺตํ,   
ฉนฺทนานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ปริฬาหนานตฺตํ,   
ปริฬาหนานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ปริเยสนานานตฺตํ,   
ปริเยสนานานตฺตํ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ลาภนานตฺตํ.  
(สํ.นิ. ๑๖/๙๓ พาหิรผัสสนานัตตสูตร)

๓.๕ เหตุแห่งความหลากหลาย  



อิติ  โข  ปเนตํ  อานนฺท  เวทนํ  ปฏิจฺจ  ตณฺหา,   
ตณฺหํ ปฏิจฺจ  ปริเยสนา,  ปริเยสนํ  ปฏิจฺจ  ลาโภ,   
ลาภํ  ปฏิจฺจ  วินิจฺฉโย,  วินิจฺฉยํ  ปฏิจฺจ  ฉนฺทราโค,   
ฉนฺทราคํ  ปฏิจฺจ  อชฺโฌสานํ,  อชฺโฌสานํ  ปฏิจฺจ  ปริคฺคโห,   
ปริคฺคหํ ปฏิจฺจ  มจฺฉริยํ, มจฺฉริยํ ปฏิจฺจ อารกฺโข. อารกฺขาธิกรณํ   
ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวํตุวํเปสุญฺญมุสาวาทา   
อเนเก  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สมฺภวนฺติ. 
(ที.ม. ๑๐/๑๐๓ มหานิทานสูตร)

๓.๖ ปัจจยาการในจิตใจกระทบไปสู่สังคมส่วนรวม    



๓.๑  เป็นอริยสัจที่ใคร ๆ คัดค้านไม่ได้  
๓.๒  ทุกปัจจยาการเป็นอริยสัจ ๔ 
๓.๓  ไม่มีเหตุต้นตอแรกสุด   
๓.๔  ปฏิเสธความมีอยู่จริงของอัตตาตัวตนในทุกกรณี 
๓.๕  เหตุแห่งความหลากหลาย     
๓.๖  ปัจจยาการในจิตใจกระทบไปสู่สังคมส่วนรวม

๓. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท    



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

ประเด็นการบรรยาย



อิติ โข ภิกฺขเว อวิชฺชูปนิสา สงฺขารา, สงฺขารูปนิสํ วิญฺญาณํ,   
วิญฺญาณูปนิสํ นามรูปํ,  นามรูปูปนิสํ สฬายตนํ,   
สฬายตนูปนิโส ผสฺโส,  ผสฺสูปนิสา เวทนา,   
เวทนูปนิสา ตณฺหา,  ตณฺหูปนิสํ อุปาทานํ,   
อุปาทานูปนิโส ภโว,  ภวูปนิสา ชาติ,   
ชาตูปนิสํ ทุกฺขํ,  ทุกฺขูปนิสา สทฺธา,    
(สํ.นิ. ๑๖/๒๓ อุปนิสสูตร)

๔.๑ เพราะทุกข์จึงมีศรัทธา   



ชาตูปนิสํ ทุกฺขํ,  ทุกฺขูปนิสา สทฺธา,    
สทฺธูปนิสํ ปามุชฺชํ,  ปามุชฺชูปนิสา ปีติ,   
ปีตูปนิสา ปสฺสทฺธิ, ปสฺสทฺธูปนิสํ สุขํ,   
สุขูปนิโส สมาธิ, สมาธูปนิสํ ยถาภูตญาณทสฺสนํ,   
ยถาภูตญาณทสฺสนูปนิสา นิพฺพิทา, นิพฺพิทูปนิโส วิราโค,     
วิราคูปนิสา วิมุตฺติ, วิมุตฺตูปนิสํ  ขเย ญาณํ. 
(สํ.นิ. ๑๖/๒๓ อุปนิสสูตร)

๔.๑ เพราะทุกข์จึงมีศรัทธา   



อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตฺวา ปุถุชฺชโน อริยานํ อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส  
อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต, สปฺปุริสานํ อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส  
อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต  รูปํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ,  
รูปวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา รูปํ, รูปสฺมึ วา อตฺตานํ.  
เวทนํ...สญฺญํ...สงฺขาเร...วิญฺญาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ,  
วิญฺญาณวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา วิญฺญาณํ,  
วิญฺญาณสฺมึ วา อตฺตานํ. 
(สํ.ข. ๑๗/๔๗ สมนุปัสสนาสูตร)

๔.๒ วิชชาเกิดก็หมดปัญหา



อิติ อยญฺเจว สมนุปสฺสนา “อสฺมี”ติ จสฺส อธิคตํ โหติ,  
“อสฺมี”ติ โข ปน ภิกฺขเว อวิคเต  
ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อวกฺกนฺติ โหติ จกฺขุนฺทฺริยสฺส  
โสตินฺทฺริยสฺส ฆานินฺทฺริยสฺส ชิวฺหินฺทฺริยสฺส กายินฺทฺริยสฺส.  
อตฺถิ ภิกฺขเว มโน, อตฺถิ ธมฺมา, อตฺถิ อวิชฺชาธาตุ.  
อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน ภิกฺขเว เวทยิเตน ผุฏฺฐสฺส อสฺสุตวโต  
ปุถุชฺชนสฺส “อสฺมี”ติปิสฺส โหติ, “อยมหมสฺมี”ติปิสฺส โหติ,  
“ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ, “น ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ,.. 
(สํ.ข. ๑๗/๔๗ สมนุปัสสนาสูตร)

๔.๒ วิชชาเกิดก็หมดปัญหา



ติฏฺฐนฺติ โข ภิกฺขเว ตตฺเถว ปญฺจินฺทฺริยานิ,  
อเถตฺถ สุตวโต อริยสาวกสฺส อวิชฺชา ปหียติ, วิชฺชา อุปฺปชฺชติ,  
ตสฺส อวิชฺชาวิราคา วิชฺชุปฺปาทา “อสฺมี”ติปิสฺส น โหติ,  
“อยมหมสฺมี”ติปิสฺส น โหติ, “ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ,  
“น ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ,... 
(สํ.ข. ๑๗/๔๗ สมนุปัสสนาสูตร)

๔.๒ วิชชาเกิดก็หมดปัญหา



จกฺขุญฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิญฺญาณํ,   
ติณฺณํ  สงฺคติ  ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา.   
ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรธา  อุปาทานนิโรโธ,   
อุปาทานนิโรธา  ภวนิโรโธ,  ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธ,   
ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ;   
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ  โหติ.  
(สํ.นิ. ๑๖/๔๓ ทุกขสูตร)

๔.๓ เกิดตัณหาก็ยังดับทุกข์ได้ 



จกฺขุญฺจ โข  ภิกฺขเว  ปฏิจฺจ  รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิญฺญาณํ,   
ติณฺณํ  สงฺคติ  ผสฺโส,  ผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ  เวทยิตํ   
สุขํ วา  ทุกฺขํ วา  อทุกฺขมสุขํ วา.   
โส  สุขาย  เวทนาย  ผุฏฺโฐ  สมาโน  นาภินนฺทติ  นาภิวทติ   
นาชฺโฌสาย  ติฏฺฐติ,  ตสฺส  ราคานุสโย  นานุเสติ.  
(ม.อุ. ๑๔/๔๒๖ ฉฉักกสูตร)

๔.๔ มีเวทนาโดยไม่ต้องมีตัณหา  



ทุกฺขาย  เวทนาย  ผุฏฺโฐ  สมาโน น โสจติ  น กิลมติ  
น ปริเทวติ  น อุรตฺตาฬึ  กนฺทติ  น สมฺโมหํ  อาปชฺชติ,   
ตสฺส  ปฏิฆานุสโย  นานุเสติ.   
อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  ผุฏฺโฐ  สมาโน  ตสฺสา  เวทนาย   
สมุทยญฺจ  อตฺถงฺคมญฺจ อสฺสาทญฺจ อาทีนวญฺจ นิสฺสรณญฺจ      
ยถาภูตํ  ปชานาติ,  ตสฺส อวิชฺชานุสโย นานุเสติ.  
(ม.อุ. ๑๔/๔๒๖ ฉฉักกสูตร)

๔.๔ มีเวทนาโดยไม่ต้องมีตัณหา   



วิชฺชาวิมุตฺติมฺปหํ  ภิกฺขเว  สาหารํ  วทามิ  โน  อนาหารํ,    
โก จาหาโร วิชฺชาวิมุตฺติยา  สตฺต โพชฺฌงฺคาติสฺส วจนียํ,.. 
จตฺตาโร  สติปฏฺฐานา ... ตีณิ สุจริตานิ ...อินฺทฺริยสํวโร...  
สติสมฺปชญฺญํ ... โยนิโส มนสิกาโร ... สทฺธา ...  
สทฺธมฺมสฺสวนํ ...  สปฺปุริสสํเสโว ... 
(อํ.ทสก.  ๒๔/๖๑  อวิชชาสูตร)

๔.๕ อาหารของวิชชาและวิมุตติ



นาหํ  ภิกฺขเว  อาทิเกเนว  อญฺญาราธนํ  วทามิ.    
อปิจ  ภิกฺขเว  อนุปุพฺพสิกฺขา  อนุปุพฺพกิริยา  อนุปุพฺพปฏิปทา   
อญฺญาราธนา  โหติ. กถญฺจ  ภิกฺขเว อนุปุพฺพสิกฺขา  
อนุปุพฺพกิริยา  อนุปุพฺพปฏิปทา อญฺญาราธนา  โหติ. 
อิธ  ภิกฺขเว  สทฺธาชาโต  อุปสงฺกมติ, อุปสงฺกมนฺโต  ปยิรุปาสติ,   
ปยิรุปาสนฺโต  โสตํ  โอทหติ,  โอหิตโสโต  ธมฺมํ  สุณาติ,   
สุตฺวา  ธมฺมํ  ธาเรติ,  ธตานํ  ธมฺมานํ  อตฺถํ  อุปปริกฺขติ,   
(ม.ม.  ๑๓/๑๘๓  กีฏาคิริสูตร)

๔.๖ การกระทำตามลำดับ 



อตฺถํ  อุปปริกฺขโต  ธมฺมา  นิชฺฌานํ  ขมนฺติ,   
ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา  สติ  ฉนฺโท  ชายติ,   
ฉนฺทชาโต  อุสฺสหติ,  อุสฺสาเหตฺวา  ตุเลติ,   
ตุลยิตฺวา  ปทหติ,   
ปหิตตฺโต สมาโน  กาเยน  เจว ปรมํ  สจฺจํ  สจฺฉิกโรติ,  
ปญฺญาย จ  นํ อติวิชฺฌ ปสฺสติ.   
(ม.ม.  ๑๓/๑๘๓  กีฏาคิริสูตร)

๔.๖ การกระทำตามลำดับ    



นิสฺสิตสฺส  จลิตํ,  อนิสฺสิตสฺส  จลิตํ  นตฺถิ,   
จลิเต  อสติ  ปสฺสทฺธิ,  ปสฺสทฺธิยา  สติ  นติ  น  โหติ,   
นติยา  อสติ  อาคติคติ  น  โหติ,   
อาคติคติยา  อสติ  จุตูปปาโต  น  โหติ,   
จุตูปปาเต  อสติ  เนวิธ  น  หุรํ  น  อุภยมนฺตเรน.  
เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺส. 
(ขุ.อุ. ๒๕/๗๔  จตุตถนิพพานปฏิสังยุตตสูตร)

๔.๗ ที่สุดแห่งทุกข์  



๔.๑   เพราะทุกข์จึงมีศรัทธา 
๔.๒   วิชชาเกิดก็หมดปัญหา 
๔.๓   เกิดตัณหาก็ยังดับทุกข์ได้  
๔.๔   มีเวทนาโดยไม่ต้องมีตัณหา  
๔.๕   อาหารของวิชชาและวิมุตติ 
๔.๖   การกระทำตามลำดับ 
๔.๗   ที่สุดแห่งทุกข์   

๔. ปฏิจจสมุปบาทที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติธรรม



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



สวัสดีครับ


