
ลาํดบัขั �นตอนของการศึกษาลาํดบัขั �นตอนของการศึกษา
โพธิปักขยิธรรมเพื�อการรู้แจ้ง

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๑๐ มกราคม  ๒๕๕๕



ธรรมที�เราแสดงแลว้   เพื�อความรู้ยิ�ง  เธอทั�งหลาย  พึงเรียน  เสพ 
เจริญ   ทาํใหม้ากดว้ยดี  โดยวิธีที�พรหมจรรยน์ี�   จะพึงตั�งอยูไ่ดน้าน 
ดาํรงอยูไ่ดน้าน  ขอ้นั�น  พึงเป็นไปเพื�อเกื�อกลูแก่คนหมู่มาก 
เพื�อสุขแก่คนหมู่มาก   เพื�ออนุเคราะห์ชาวโลก   เพื�อประโยชน์
เพื�อเกื�อกลู   เพื�อสุขแก่เทวดาและมนุษยท์ั�งหลาย  คืออะไร
คือ   ๑. สติปัฏฐาน ๔ ๒. สมัมปัปธาน ๔
       ๓. อิทธิบาท ๔        ๔. อินทรีย ์๕
       ๕. พละ ๕        ๖. โพชฌงค ์๗
       ๗. อริยมรรคมีองค ์๘
ที.ม.  ๑๐/๑๘๔  มหาปรินิพพานสูตร

โพธิปักขยิธรรม



ภิกษุทั�งหลาย  ทางนี�   เป็นทางเดียว  เพื�อความบริสุทธิ> ของเหล่าสตัว ์  
เพื�อล่วงโสกะและปริเทวะ   เพื�อดบัทุกขแ์ละโทมนสั  
เพื�อบรรลุญายธรรม  เพื�อทาํใหแ้จง้นิพพาน   
ทางนี� คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ  สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 
คือ  ภิกษุในธรรมวินยันี�
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่ มีความเพียร  มีสมัปชญัญะ  มีสติ  
       กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้

ที.ม.  ๑๐/๓๗๓  มหาสติปัฏฐานสูตร

๑.  สตปิัฏฐาน ๔



๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั�งหลายอยู ่  มีความเพียร 
       มีสมัปชญัญะ   มีสติ   กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่  มีความเพียร  มีสมัปชญัญะ  มีสติ 
       กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั�งหลายอยู ่ มีความเพียร 
       มีสมัปชญัญะ  มีสติ   กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้
ที.ม.  ๑๐/๓๗๓  มหาสติปัฏฐานสูตร

๑.  สตปิัฏฐาน ๔



ภิกษุทั�งหลาย สมัมปัปธาน ๔ ประการนี�  สมัมปัปธาน ๔ ประการ 
อะไรบา้ง  คือ ภิกษุในธรรมวินยันี�
๑. สร้างฉนัทะ  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต  มุ่งมั�น
       เพื�อป้องกนับาปอกศุลธรรมที�ยงัไม่เกิดมิใหเ้กิดขึ�น
๒. สร้างฉนัทะ  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต  มุ่งมั�น
       เพื�อละบาปอกศุลธรรมที�เกิดขึ�นแลว้
๓. สร้างฉนัทะ  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต  มุ่งมั�น
       เพื�อทาํกศุลธรรมที�ยงัไม่เกิดใหเ้กิดขึ�น
๔. สร้างฉนัทะ  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต  มุ่งมั�น
       เพื�อความดาํรงอยู ่ ไม่เลือนหาย  ภิญโญภาพ  ไพบูลย ์ เจริญเตม็ที�
       แห่งกศุลธรรมที�เกิดขึ�นแลว้
ส.ํม.  ๑๙/๖๕๑  

๒. สัมมปัปธาน ๔



ภิกษุทั�งหลาย   อิทธิบาท ๔ ประการนี�   ที�บุคคลเจริญ  ทาํใหม้ากแลว้ 
ยอ่มเป็นไปเพื�อถึงฝั�งโนน้จากฝั�งนี�   อิทธิบาท ๔ ประการ อะไรบา้ง
คือ  ภิกษุในธรรมวินยันี�
๑. เจริญอิทธิบาทที�ประกอบดว้ยฉนัทสมาธิปธานสงัขาร
๒.  เจริญอิทธิบาทที�ประกอบดว้ยวิริยสมาธิปธานสงัขาร
๓.   เจริญอิทธิบาทที�ประกอบดว้ยจิตตสมาธิปธานสงัขาร
๔. เจริญอิทธิบาทที�ประกอบดว้ยวิมงัสาสมาธิปธานสงัขาร  
       แลว้ยอ่มเป็นไปเพื�อถึงฝั�งโนน้จากฝั�งนี�
ส.ํม.  ๑๙/๘๑๓  อปารสูตร

๓. อทิธิบาท ๔



ภิกษุทั�งหลาย  อินทรีย ์๕ ประการนี� อินทรีย ์๕ ประการ อะไรบา้ง คือ
๑. สทัธินทรีย์  ๒. วิริยนิทรีย ์ ๓. สตินทรีย ์ ๔. สมาธินทรีย์
๕. ปัญญินทรีย,์    สทัธินทรีย ์ เป็นอยา่งไร  
คือ อริยสาวกในธรรมวินยันี�   เป็นผูม้ีศรัทธา  เชื�อพระปัญญาตรัสรู้ของ  
ตถาคต  วา่  แมเ้พราะเหตุนี�  พระผูม้ีพระภาคพระองคน์ั�น  เป็นพระอรหนัต ์ 
ตรัสรู้ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ   เพียบพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะ  
เสดจ็ไปดี   รู้แจง้โลก  เป็นสารถีฝึกผูท้ี�ควรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยี�ยม 
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั�งหลาย   เป็นพระพทุธเจา้ 
เป็นพระผูม้ีพระภาค   นี� เรียกวา่ สทัธินทรีย์
ส.ํม. ๑๙/๔๘๐  ทุติยวภิงัคสูตร

๔. อนิทรีย์ ๕



วิริยนิทรีย ์เป็นอยา่งไร  คือ  อริยสาวกในธรรมวินยันี�   
เป็นผูป้รารภความเพียร  เพื�อละอกศุลธรรม เขา้ถึงกศุลธรรม   
มีความเขม้แขง็  มีความบากบั�น  มั�นคง  ไม่ทอดธุระในกศุลธรรม
เธอสร้างฉนัทะ  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิต  มุ่งมั�น
เพื�อป้องกนับาปอกศุลธรรมที�ยงัไม่เกิดมิใหเ้กิดขึ�น ...
เพื�อละบาปอกศุลธรรมที�เกิดขึ�นแลว้ ...
เพื�อทาํกศุลธรรมที�ยงัไม่เกิดใหเ้กิดขึ�น
เพื�อความดาํรงอยู ่ ไม่เลือนหาย  ภิญโญภาพ  ไพบูลย ์ 
เจริญเตม็ที�แห่งกศุลธรรมที�เกิดขึ�นแลว้   นี� เรียกวา่  วิริยนิทรีย์
ส.ํม. ๑๙/๔๘๐  ทุติยวภิงัคสูตร

๔. อนิทรีย์ ๕



สตินทรีย ์ เป็นอยา่งไร
คือ  อริยสาวกในธรรมวินยันี� เป็นผูม้ีสติ  ประกอบดว้ยสติปัญญา
เป็นเครื�องรักษาตนอยา่งยิ�ง  ระลึกนึกถึงสิ�งที�ทาํ  คาํที�ไดพ้ดูไวน้านบา้ง
เธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู ่ มีความเพียร  มีสมัปชญัญะ มีสติ 
กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได ้
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั�งหลาย ...
พิจารณาเห็นจิตในจิต ... 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั�งหลายอยู ่...  นี� เรียกวา่ สตินทรีย์
ส.ํม. ๑๙/๔๘๐  ทุติยวภิงัคสูตร

๔. อนิทรีย์ ๕



สมาธินทรีย ์ เป็นอยา่งไร  คือ  อริยสาวกในธรรมวินยันี�ทาํนิพพาน
ใหเ้ป็นอารมณ์  ไดส้มาธิ   ไดเ้อกคัคตาจิต,   
เธอสงดัจากกามและอกศุลธรรมทั�งหลายแลว้ บรรลุปฐมฌานที�มีวิตกวิจาร 
มีปีติและสุขอนัเกิดจากวิเวกอยู,่  เพราะวิตกวิจารสงบระงบัไป  
บรรลุทุติยฌาน  มีความผอ่งใสภายใน  มีภาวะที�จิตเป็นหนึ�งผดุขึ�น 
ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอนัเกิดจากสมาธิอยู,่   เพราะปีติจาง 
คลายไป  เธอมีอุเบกขา  มีสติสมัปชญัญะ  เสวยสุขดว้ยนามกาย  บรรลุ
ตติยฌานที�พระอริยทั�งหลายสรรเสริญวา่  ผูม้ีอุเบกขา  มีสติ  อยูเ่ป็นสุข 
เพราะละสุขและทุกขไ์ด ้ เพราะโสมนสัและโทมนสัดบัไปก่อนแลว้ 
เธอบรรลุจตุตถฌานที�ไม่มีทุกขแ์ละไม่มีสุข  
มีสติบริสุทธิ> เพราะอุเบกขาอยู่   นี� เรียกวา่ สมาธินทรีย์
ส.ํม. ๑๙/๔๘๐  ทุติยวภิงัคสูตร

๔. อนิทรีย์ ๕



ปัญญินทรีย ์ เป็นอยา่งไร 
คือ อริยสาวกในธรรมวินยันี� เป็นผูม้ีปัญญา  ประกอบดว้ยปัญญา
เป็นเครื�องพิจารณาเห็นทั�งความเกิดและความดบั  อนัเป็นอริยะ 
ชาํแรกกิเลส  ใหถ้ึงความสิ�นทุกขโ์ดยชอบ  
เธอรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่  นี� ทุกข ์ นี� ทุกขสมุทยั   นี� ทุกขนิโรธ 
นี� ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
นี� เรียกวา่  ปัญญินทรีย์
ภิกษุทั�งหลาย อินทรีย ์๕ ประการนี�
ส.ํม. ๑๙/๔๘๐  ทุติยวภิงัคสูตร

๔. อนิทรีย์ ๕



เหตุที�อินทรีย ์๕ ประการอาศยัแลว้กลายเป็นพละ ๕ ประการ 
และที�พละ ๕ ประการอาศยัแลว้กลายเป็นอินทรีย ์๕ ประการเป็นอยา่งไร 
คือ สิ�งใดเป็นสทัธินทรีย ์  สิ�งนั�นเป็นสทัธาพละ  สิ�งใดเป็นสทัธาพละ 
สิ�งนั�นเป็นสทัธินทรีย,์  สิ�งใดเป็นวิริยนิทรีย ์  สิ�งนั�นเป็นวิริยพละ 
สิ�งใดเป็นวิริยพละ  สิ�งนั�นเป็นวิริยนิทรีย,์  สิ�งใดเป็นสตินทรีย ์ 
สิ�งนั�นเป็นสติพละ  สิ�งใดเป็นสติพละ  สิ�งนั�นเป็นสตินทรีย,์ 
สิ�งใดเป็นสมาธินทรีย ์ สิ�งนั�นเป็นสมาธิพละ  สิ�งใดเป็นสมาธิพละ 
สิ�งนั�นเป็นสมาธินทรีย,์  สิ�งใดเป็นปัญญินทรีย ์ สิ�งนั�นเป็นปัญญาพละ 
สิ�งใดเป็นปัญญาพละ  สิ�งนั�นเป็นปัญญินทรีย์
ส.ํม. ๑๙/๕๑๓ สาเกตสูตร

๕. พละ ๕



สติปัฏฐาน ๔ ประการที�ภิกษุเจริญอยา่งไร ทาํใหม้ากแลว้อยา่งไร 
จึงทาํใหโ้พชฌงค ์๗ ประการบริบูรณ์  คือ สมยัใด  ภิกษุพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู ่ สมยันั�น  สติของเธอตั�งมั�น   ไม่หลงลืม
(๑) สมยัใด  สติของภิกษุยอ่มตั�งมั�น  ไม่หลงลืม สมยันั�น  สติสมัโพชฌงค์
เป็นอนัภิกษุปรารภแลว้  ภิกษุเจริญสติสมัโพชฌงค ์ สติสมัโพชฌงคจ์ึงถึง
ความเจริญเตม็ที�แก่ภิกษุ
ส.ํม.  ๑๙/๙๘๙  ปฐมอานนัทสูตร

๖.  โพชฌงค์ ๗



(๒) เธอมีสติอยูอ่ยา่งนั�น  คน้หา  พิจารณา สอดส่องธรรมนั�นดว้ยปัญญา 
สมยัใด  ภิกษุมีสติอยูอ่ยา่งนั�น คน้หาพิจารณาสอดส่องธรรมนั�นดว้ยปัญญา 
สมยันั�น  ธมัมวิจยสมัโพชฌงคเ์ป็นอนัภิกษุปรารภแลว้  ภิกษุเจริญ
ธมัมวิจยสมัโพชฌงค ์ ธมัมวิจยสมัโพชฌงคจ์ึงถึงความเจริญเตม็ที�แก่ภิกษุ
(๓) เมื�อเธอคน้หาพิจารณาสอดส่องธรรมนั�นดว้ยปัญญา ความเพียรอนัไม่
ยอ่หยอ่นชื�อวา่เป็นอนัปรารภแลว้  สมยัใด  ความเพียรไม่ยอ่หยอ่นเป็นอนั 
ภิกษุผูค้น้ควา้พิจารณาสอดส่องธรรมนั�นดว้ยปัญญาปรารภแลว้ สมยันั�น 
วิริยสมัโพชฌงคเ์ป็นอนัภิกษุปรารภแลว้  ภิกษุเจริญวิริยสมัโพชฌงค ์
วิริยสมัโพชฌงคจ์ึงถึงความเจริญเตม็ที�แก่ภิกษุ
ส.ํม.  ๑๙/๙๘๙  ปฐมอานนัทสูตร

๖.  โพชฌงค์ ๗



(๔) ปีติไม่มีอามิสยอ่มเกิดแก่ภิกษุผูป้รารภความเพียร สมยัใด 
ปีติไม่มีอามิสเกิดแก่ภิกษุผูป้รารภความเพียร  สมยันั�น  ปีติสมัโพชฌงค ์
เป็นอนัภิกษุปรารภแลว้  ภิกษุเจริญปีติสมัโพชฌงค ์ 
ปีติสมัโพชฌงคจ์ึงถึงความเจริญเตม็ที�แก่ภิกษุ
(๕)  แมก้ายของภิกษุผูม้ีใจมีปีติยอ่มระงบั  แมจ้ิตกร็ะงบั สมยัใด  แมก้าย
ของภิกษุผูม้ีใจมีปีติยอ่มระงบั แมจ้ิตกร็ะงบั สมยันั�น ปัสสทัธิสมัโพชฌงค์
เป็นอนัภิกษุปรารภแลว้  ภิกษุเจริญปัสสทัธิสมัโพชฌงค ์
ปัสสิทธิสมัโพชฌงคจ์ึงถึงความเจริญเตม็ที�แก่ภิกษุ
ส.ํม.  ๑๙/๙๘๙  ปฐมอานนัทสูตร

๖.  โพชฌงค์ ๗



(๖) จิตของภิกษุผูม้ีกายระงบั มีสุข  ยอ่มตั�งมั�น สมยัใด  จิตของภิกษุผูม้ีกาย
ระงบั  มีสุข ยอ่มตั�งมั�น  สมยันั�น  สมาธิสมัโพชฌงค ์
เป็นอนัภิกษุปรารภแลว้   ภิกษุเจริญสมาธิสมัโพชฌงค ์ 
สมาธิสมัโพชฌงคจ์ึงถึงความเจริญเตม็ที�แก่ภิกษุ
(๗)  เธอยอ่มเพง่จิตที�ตั�งมั�นเช่นนั�นอยา่งดี สมยัใด ภิกษุยอ่มเพง่จิตที�ตั�งมั�น
เช่นนั�นอยา่งดี  สมยันั�น  อุเบกขาสมัโพชฌงค ์ชื�อวา่เป็นอนัภิกษุปรารภแลว้ 
ภิกษุเจริญอุเบกขาสมัโพชฌงค ์
อุเบกขาสมัโพชฌงคจ์ึงถึงความเจริญเตม็ที�แก่ภิกษุ
ส.ํม.  ๑๙/๙๘๙  ปฐมอานนัทสูตร

๖.  โพชฌงค์ ๗



ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจั เป็นอยา่งไร
คือ อริยมรรคมีองค ์๘ นี�นั�นแล ไดแ้ก่
๑. สมัมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) ๒. สมัมาสงักปัปะ (ดาํริชอบ)
๓. สมัมาวาจา (เจรจาชอบ) ๔. สมัมากมัมนัตะ (กระทาํชอบ)
๕. สมัมาอาชีวะ (เลี�ยงชีพชอบ) ๖. สมัมาวายามะ (พยายามชอบ)
๗. สมัมาสติ (ระลึกชอบ) ๘. สมัมาสมาธิ (ตั�งจิตมั�นชอบ)
ที.ม.  ๑๐/๔๐๒  มหาสติปัฏฐานสูตร

๗. อริยมรรคมอีงค์ ๘



สมัมาทิฏฐิ เป็นอยา่งไร
คือ ความรู้ในทุกข์ (ความทุกข)์ 
ความรู้ในทุกขสมุทยั (เหตุเกิดแห่งทุกข)์ 
ความรู้ในทุกขนิโรธ (ความดบัแห่งทุกข)์ 
ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอ้ปฏิบตัิ ใหถ้ึงความดบัแห่งทุกข)์
ภิกษุทั�งหลาย  นี� เรียกวา่ สมัมาทิฏฐิ
ที.ม.  ๑๐/๔๐๒  มหาสติปัฏฐานสูตร

๗. อริยมรรคมอีงค์ ๘



สมัมาสงักปัปะ เป็นอยา่งไร
คือ ความดาํริในการออกจากกาม 
ความดาํริในการไม่พยาบาท 
ความดาํริในการไม่เบียดเบียน
ภิกษุทั�งหลาย  นี� เรียกวา่ สมัมาสงักปัปะ
ที.ม.  ๑๐/๔๐๒  มหาสติปัฏฐานสูตร

๗. อริยมรรคมอีงค์ ๘



สมัมาวาจา เป็นอยา่งไร
คือ เจตนาเป็นเหตุงดเวน้จากการพดูเทจ็ 
เจตนาเป็นเหตุงดเวน้จากการพดูส่อเสียด 
เจตนาเป็นเหตุงดเวน้จากการพดูคาํหยาบ 
เจตนาเป็นเหตุงดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้
ภิกษุทั�งหลาย  นี� เรียกวา่ สมัมาวาจา
ที.ม.  ๑๐/๔๐๒  มหาสติปัฏฐานสูตร

๗. อริยมรรคมอีงค์ ๘



สมัมากมัมนัตะ เป็นอยา่งไร
คือ เจตนาเป็นเหตุงดเวน้จากการฆ่าสตัว ์
เจตนาเป็นเหตุงดเวน้จากการถือเอาสิ�งของที�เจา้ของเขาไม่ไดใ้ห ้
เจตนาเป็นเหตุงดเวน้จากการประพฤติผดิในกาม
ภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกวา่ สมัมากมัมนัตะ
ที.ม.  ๑๐/๔๐๒  มหาสติปัฏฐานสูตร

๗. อริยมรรคมอีงค์ ๘



สมัมาอาชีวะ เป็นอยา่งไร
คือ อริยสาวกในธรรมวินยันี�ละมิจฉาอาชีวะแลว้ 
สาํเร็จการเลี�ยงชีพดว้ยสมัมาอาชีวะ
ภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกวา่ สมัมาอาชีวะ
ที.ม.  ๑๐/๔๐๒  มหาสติปัฏฐานสูตร

๗. อริยมรรคมอีงค์ ๘



สมัมาวายามะ เป็นอยา่งไร
คือ ภิกษุในธรรมวินยันี�
๑. สร้างฉนัทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั�น 
เพื�อป้องกนับาปอกศุลธรรมที�ยงัไม่เกิดมิใหเ้กิดขึ�น
๒. ... เพื�อละบาปอกศุลธรรมที�เกิดขึ�นแลว้
๓. ... เพื�อทาํกศุลธรรมที�ยงัไม่เกิดขึ�นใหเ้กิดขึ�น
๔. ... เพื�อความดาํรงอยู ่ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์
เจริญเตม็ที�แห่งกศุลธรรมที�เกิดขึ�นแลว้
ภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกวา่ สมัมาวายามะ
ที.ม.  ๑๐/๔๐๒  มหาสติปัฏฐานสูตร

๗. อริยมรรคมอีงค์ ๘



สมัมาสติ  เป็นอยา่งไร
คือ ภิกษุในธรรมวินยันี�
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียร มีสมัปชญัญะ มีสติ 
กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั�งหลายอยู ่...
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่...
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั�งหลายอยู ่ มีความเพียร 
มีสมัปชญัญะ  มีสติ  กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกได้
ภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกวา่ สมัมาสติ
ที.ม.  ๑๐/๔๐๒  มหาสติปัฏฐานสูตร

๗. อริยมรรคมอีงค์ ๘



สมัมาสมาธิ เป็นอยา่งไร
คือ  ภิกษุในธรรมวินยันี�
สงดัจากกามและอกศุลธรรมทั�งหลาย  บรรลุปฐมฌานที�มีวิตก 
มีวิจาร  มีปีติ  และสุขอนัเกิดจากวิเวกอยู่
... บรรลุทุติยฌาน ... บรรลุตติยฌาน ...  บรรลุจตุตถฌาน
ที�ไม่มีทุกขไ์ม่มีสุข   มีสติบริสุทธิ> เพราะอุเบกขาอยู่
ภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกวา่ สมัมาสมาธิ
ที.ม.  ๑๐/๔๐๒  มหาสติปัฏฐานสูตร

๗. อริยมรรคมอีงค์ ๘



สวสัดีครับ


