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ทุกข ไมทุกข

• เราเคยทุกขหรือไม ทุกขเพราะเหตุใด
• รูสึกอยางไรเมื่อเปนทุกข

• วงจรของความทุกขเปนเชนใด

• เราจะหลุดจากวงจรนี้ไดอยางไร

• ตรงไหนของวงจรที่อาจเปนทางออกของเรา

• ที่นี่มีคําตอบ ดู
– http://www.fungdham.com/download/book/payutto/bu

ddhadham.pdf

– ลองหารายละเอียดที่เรื่อง ปฏิจจสมุปบาทและ อิทปัปจจยตา

http://www.fungdham.com/download/book/payutto/buddhadham.pdf
http://www.fungdham.com/download/book/payutto/buddhadham.pdf


Objectives: Must know context

• What is ปฏิจจสมุปบาท?
• What is อิทัปปจจยตา?
• What is the difference between 

ปฏิจจสมุปบาท and อิทัปปจจยตา?
• How could we make use of these 

topics to living? เราจะใชประโยชนจากความรูนี้ 
ตอการใชชีวิตอยางไร



บรบิทและกิจกรรม Preface & Activity หนา ๑

• เรียนรูจากพระไตรปฎก

• เรียนรูอยางลัดจาก คําสอนของทานพุทธทาส
• จากคําพูดหรือการปาฐกถาธรรมในอดีตที่บันทึกไวในแถบเสียง

อิเล็กทรอนิกส

• การแสดงธรรม อันเปนหัวใจของศาสนาพุทธนี้เอง ไดถูกจัดแสดงไว
อยางประณีต ณ สยามมิวเซียม (Siam Museum) ณ สถานที่ที่
เก็บงําอดีตกาลของพวกเรา เผาพันธุแหงสุวรรณภูมิ ดินแดนอันอุดม

• และเรา รุนเราคือ ผูสืบสันดานจากรุนกอนที่จะดํารงไวซึ่งความอุดม



บรบิทและกิจกรรม Preface & Activity หนา ๒

• ความอุดมที่ยั่งยืนและอยูยงที่จะสืบตอทั้งภูมิปญญา และวิถีชีวิตที่เรียบ
งาย แตแฝงดวยความลึกล้ําในปรัชญาการใชชีวิต

• อยางไรก็ดี ธรรมชาติของมนุษยยอมมีทุกข และทุกขนั้นไดถกูวิเคราะห
อยางลึกซึ้ง ในที่สุดความลับแหงทุกขและวงจรของมันไดถูกเปดเผย
โดยบุรุษผูหนึ่ง ผูใหคําสอนแกมวลมนุษย ผูมีปญญาทั้งหลายไดนับถือ
วาเปนศาสดา ทานคือ .....

• การเยี่ยมชม ศึกษา และเรียนรูจากหองๆ หนึ่งใน สยามมิวเซียม อาจ
เปดโลกทรรศน ของทานในแงมุมที่ไมเคยคิดมากอน





อินทรียสังวรมีความหมายอยางไร





IQ, EQ, MQ, SQIQ, EQ, MQ และ SQ มีความหมายอยางไรตอชีวิตเราและชีวิตรอบตัวเรา



หนา ๑๕ ““พุทธธรรมพุทธธรรม””



หนา ๑๕ “พุทธธรรม”  ฉบับสมบูรณ หนังสือที่ไดรับรางวัลจาก องคการ UNESCO



หนา ๗๙ หนังสือ ““พุทธธรรมพุทธธรรม””

ตอน 3: ชีวติเปนไปอยางไร
ปฏิจจสมุปบาท

การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน ๆ จึงเกิดมี
1

บทที่ 4



Doctrine = principle, belief or a set of principles or beliefs
N count/uncount



Doctrine is a principle or belief or a set of principles or beliefs,
which is thought by its supporters to be absolutely true and

therefore the only one acceptable. ในที่นี้ คือ ตัวบท หรือ หลักธรรม







ที่มาของภาพ Siam Museum, BKK





เรียนรูไปทําไม หากปฏิบัตไิมได



จากหนังสือ ““พุทธธรรมพุทธธรรม””









วงจร หรือ กลไก ของ ปฏิจจสมุปบาท ที่อุปมา ในลักษณะภาพ
เพื่อเทียบเคียง ใหเขาใจงายขึ้น 



วงจร หรือ กลไก ของ ปฏิจจสมุปบาท

หนา ๑๐๗ จาก
“พุทธธรรม”
พิมพครั้งที ่๖



แผนภาพหนึ่งของ อาการ หรือ กลไก ของ ปฏิจจสมุปบาท

หนา ๑๐๖ จาก
“พุทธธรรม”
พิมพครั้งที ่๖



เทียบเคียง ภาพ และ วงจรแผนภาพ









หนังสอือางอิงและหนังสอืแนะนํา



หนังสอือางอิง คนควา
• ๑. ปฏิจจสมุปบาท ลําดับเรือ่งในเลม ๑.ปฏิจจสมุป
บาท คือ อะไร? จะดับทุกขไดโดยวิธีใด? ทําอยางไร? 
๒. อิทัปปจจยตา ในฐานะสิ่งสูงสุดแหงพทุธศาสนา พระ
ธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ISBN 974-7586-47-9

• ๒. Paticcasamuppada: Practical 
Dependent Origination; Buddhadãsa
Bhikkhu



หนังสอือางอิง คนควา
• ๓. “พุทธธรรม” กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรบัชีวิต
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตโต) มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พิมพครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๘ ISBN 974-575-
013-1

• ๔. “คูมอืมนุษย”; พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)
• ๕. “Handbook for Mandkind”; Buddhadãsa

Bhikkhu, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ISBN 974-453-
833-3



หนึ่งในหนังสือชุด “ลอยปทุม” ๓๐ เรื่อง/เลม พิมพ ๒๕๔๙

• ๑. ปฏิจจสมุปบาท ลําดับเรื่อง ๑.ปฏิจจสมุปบาท คือ 
อะไร? จะดับทุกขไดโดยวิธีใด? ทําอยางไร?

• ๒. อิทัปปจจยตา ในฐานะสิ่งสูงสุดแหงพทุธศาสนา พระ
ธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ISBN 974-7586-47-9

๑๙๑ หนา
๑๐๐ บาท



• ภาคภาษาอังกฤษ

• การปฏิบัติ การหลุดพน การกําเนิด

• ๒. Paticcasamuppada: Practical 
Dependent Origination; Buddhadãsa
Bhikkhu

๘๐ บาท ๑๑๔ หนา



๑,๑๔๕ หนา
๕๐๐ บาท

อางองิเชิงวิชาการ

ที่อานไมยาก

อยางที่เคยคิด



• ๓. “พุทธธรรม” กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรับ
ชีวิตพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตโต) มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พิมพครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ISBN 974-575-013-1





พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ๒๐ บาท

หนังสือแนะนํา

๓๕ หนา
เลมนอย แตลึกซึ้ง



ความรูที่เรียงรอยจากตัวอักษร ยอมใหบางสิ่ง
ที่อาจเหนือกวาที่เราเคยคิด เคยมี เคยเปนและเคยทํา

หนังสือแนะนํา
นิทานโบราณ เชิงคติ

แตเนือ้หาทันสมัยยิ่ง พรอมบทวิเคราะห
มมุมองปรชัญา 328 หนา

ISBN 978-974-409-913-6

๒๐๐ บาท



•หนังสอืแนะนํา
• ISBN 978-974-7490-4

• สุรีย มีผลกิจ รวบรวมและเรียบเรียงขอมูล
• ๑๐๐ บาท ๒๒๓ หนา
• ขอมูลจาก พระไตรปฎก ชุดมหามกุฎราชวิทยาลัย



วารสาร

• หนังสือแนะนํา
• ๑๗๖ หนา ๖๐ บาท
• ดุลยภาพและความงดงามของชีวิต

• จากนักคิด นักเขียน ที่เปนมันสมองของประเทศที่เปนมันสมองของประเทศ

• โดยมูลนิธิสานแสงอรุณ



• หนังสือแนะนํา

• โดย Marwin Minsky

• ทรรศนะเชิงวิทยาศาสตร

• และปรัชญา

• ประมาณ ๓๐๐ หนา
• สนุกถึงแกนกวา งานของ Sigmund Floyd

จิต และกลไก ทีน่าซับซอน 



วิถีแหงปราชญ (ฉบับสมบรูณ)









คูมอืมนุษย ภาคภาษาอังกฤษ





หากอานหนังสือธรรมะ นาจะมีพจนานุกรมพุทธศาสตรไวใกลมอื



Suggested reading:
Understanding Religions of the world

supplementing with CD-Rom







แหลงหนงัสือพุทธศาสตรทีม่หีลายหลากเกินคาด

ดูที่ “ธรรมสภา” ถนนบรมราชชนนี ขาออก
 ๑ กม. กอนถึงสี่แยก ศาลายา พุทธมณฑลสาย ๔ กทม.





“Everyone has flame and fire 
within themselves,

but most of them
rarely let the heat from fire

burn their bodies
or their minds.

Because they know
how to control them with wisdom.”

Vichet Chindavanig 2008



““Everyone has flame and Everyone has flame and 
fire fire 

within themselves,within themselves,
but most of thembut most of them

rarely let therarely let the heat from fireheat from fire
burn their bodiesburn their bodies

or their minds.or their minds.
Because they knowBecause they know

how to control them with how to control them with 
wisdom.wisdom.””

Vichet Chindavanig 2008

เราทกุคนเราทกุคน  มีเปลวแหงพระเพลิงมีเปลวแหงพระเพลิง

ในตัวตนของเราทั้งสิ้นในตัวตนของเราทั้งสิ้น

ทวาผูคนสวนใหญทวาผูคนสวนใหญ

ไมยอมใหเพลิงนั้นผลาญเผาตนไมยอมใหเพลิงนั้นผลาญเผาตน

และเผาผลาญจิตและเผาผลาญจิต

ก็ดวยเขาเหลานัน้รูก็ดวยเขาเหลานัน้รู

รูวาจะคุมเพลิงรูวาจะคุมเพลิงนั้นดวยปญญานั้นดวยปญญา

วิเชฏฐ จินดาวณิค พ.ศ.๒๕๕๒
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