
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

สุภีร ทุมทอง

Friday, August 30, 13 



• ธัมม + อนุธัมม + ปฏิบัติ

• ปฏิบัติธรรมยอยคลอยตามธรรมหลัก

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ที่บุคคลเจริญ  
ทำใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อทำใหแจงโสดาปตติ
ผล... ยอมเปนไปเพื่อทำใหแจงอรหัตตผล          
ธรรม ๔ ประการ อะไรบาง คือ 

• ๑. Uสัปปุริสสังเสวะ   ๒. U สัทธัมมัสสวนะ                     
๓. Uโยนิโสมนสิการ   ๔. U ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   
(สํ.ม. ๑๙/๑๐๕๑ โสตาปตติผลสูตร)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการ ยอมเปนไป
เพื่อความเจริญดวยปญญา  ธรรม ๔ ประการ 
อะไรบาง คือ 

• ๑.Uสัปปุริสสังเสวะ   ๒.U สัทธัมมัสสวนะ      
๓.Uโยนิโสมนสิการ   ๔.U ธัมมานุธัมมปฏิปตติ 
(อํ.จตุกก. ๒๑/๒๔๘ ปญญาวุฑฒิสูตร)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการ ยอมมี
อุปการะมากแกมนุษย  ธรรม ๔ ประการ 
อะไรบาง คือ 

• ๑.Uสัปปุริสสังเสวะ   ๒.U สัทธัมมัสสวนะ      
๓.Uโยนิโสมนสิการ   ๔.U ธัมมานุธัมมปฏิปตติ 
(อํ.จตุกก. ๒๑/๒๔๙ พหุการสูตร)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• คำสั่งสอนสวนปริยัติ เปนอยางไร 
• คือ คำสั่งสอนที่เลาเรียนของเขา คือ สุตตะ 
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ 
ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ นี้ชื่อวาคำสั่งสอน
สวนปริยัติ (ขุ.ม.๒๙/๕๐)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• คำสั่งสอนสวนปฏิบัต ิเปนอยางไร 
• คือ การปฏิบัติชอบ การปฏิบัติเหมาะสม การปฏิบัติที่ไมเปน
ขาศึก การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน  การปฏิบัติธรรมถูกตอง
ตามหลักธรรม การรักษาศีลใหบริบูรณ ความเปนผูสำรวม
อินทรียทั้ง ๖  ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร  
ความเปนผูมีความเพียรเครื่องตื่นอยูเสมอ สติสัมปชัญญะ,  
สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ 
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ นี้ชื่อวาคำสั่งสอนสวนปฏิบัติ 

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• สติปฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย ๕, 
พละ ๕, โพชฌงค ๗, อริยมรรคมีองค ๘ เรียกวา ธรรม

• การปฏิบัติชอบ การปฏิบัติสมควร การปฏิบัติไมเปนขาศึก 
การปฏิบัติเอื้อประโยชน การปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลัก
ธรรม การรักษาศีลใหบริบูรณ การสำรวมอินทรีย ความ
รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร ความเปนผูมีความเพียร
เปนเครื่องตื่นอยูเสมอ สติและสัมปชัญญะ เหลานี้เรียกวา 
อนุธรรม (ขุ.จู. ๓๐)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เปนอยางไร      
คือ อริยมรรคมีองค ๘ นี้นั่นแล ไดแก    

• ๑.Uสัมมาทิฏฐิ   U ๒.U สัมมาสังกัปปะ                             
๓. Uสัมมาวาจา U ๔.U สัมมากัมมันตะ                            
๕. Uสัมมาอาชีวะ U๖.U สัมมาวายามะ                            
๗. UสัมมาสตUิ U ๘.U สัมมาสมาธิ                  
(ที.ม. ๑๐/๔๐๒ มหาสติปฏฐานสูตร)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• สัมมาทิฏฐิ เปนอยางไร
• คือ (๑) ความรูในทุกข                                

(๒) ความรูในทุกขสมุทัย                                   
(๓) ความรูในทุกขนิโรธ                              
(๔) ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา           
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ                
(ที.ม. ๑๐/๔๐๒ มหาสติปฏฐานสูตร)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• สัมมาสังกัปปะ เปนอยางไร
• คือ (๑) เนกขัมมสังกัปปะ                      

(๒) อัพยาปาทสังกัปปะ                              
(๓) อวิหิงสาสังกัปปะ                          
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ                
(ที.ม. ๑๐/๔๐๒ มหาสติปฏฐานสูตร)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ ยอมทำใหการฟงสัทธรรมบริบูรณ  

• การฟงสัทธรรมที่บริบูรณ ยอมทำใหศรัทธาบริบูรณ  

• ศรัทธาที่บริบูรณ ยอมทำใหการมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ  

• การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ ยอมทำใหสติสัมปชัญญะบริบูรณ 

• สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ ยอมทำใหความสำรวมอินทรียบริบูรณ 

• ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ ยอมทำใหสุจริต ๓ บริบูรณ      
(อํ.ทสก.๒๔/๖๑ อวิชชาสูตร)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• สุจริต ๓ ที่บริบูรณ ยอมทำใหสติปฏฐาน ๔ บริบูรณ 

• สติปฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ ยอมทำใหโพชฌงค ๗ บริบูรณ 

• โพชฌงค ๗ ที่บริบูรณ ยอมทำใหวิชชาและวิมุตติบริบูรณ 

• วิชชาและวิมุตตนิี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ 
(อํ.ทสก.๒๔/๖๑ อวิชชาสูตร)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• หากภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกำหนัด 
เพื่อดับชราและมรณะ ควรเรียกไดวา ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ)

• หากภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกำหนัด 
เพื่อดับชาติ ... ภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... 
สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... สังขารทั้งหลาย ...    
อวิชชา ควรเรียกไดวา ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    
(สํ.นิ. ๑๖/๑๖ ธัมมกถิกสูตร

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• หากภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกำหนัด 
เพื่อดับชราและมรณะ ควรเรียกไดวา ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ)

• หากภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกำหนัด 
เพื่อดับชาติ ... ภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... 
สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... สังขารทั้งหลาย ...    
อวิชชา ควรเรียกไดวา ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    
(สํ.นิ. ๑๖/๑๖ ธัมมกถิกสูตร

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มีธรรมอันเหมาะสม 
(อนุธรรม) คือ พึงเปนผูพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ... เวทนา ... 
สัญญา ... สังขาร ...  วิญญาณอยู  เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไมเที่ยง
ในรูป ... ในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ...ในวิญญาณอยู ก็จะ
กำหนดรูรูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ  เมื่อเธอ
กำหนดรูรูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ  ยอมพนจาก
รูป ยอมพนจากเวทนา ยอมพนจากสัญญา ยอมพนจากสังขาร ยอม
พนจากวิญญาณ เรากลาววายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ      
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส และยอมพนจากทุกข  (สํ.ข. 
๑๗/๔๐ ทุติยอนุธัมมสูตร)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
มีธรรมอันเหมาะสม (อนุธรรม) คือ พึงเปนผู
พิจารณาเห็นทุกขในรูป ... ในเวทนา...                         
(สํ.ข. ๑๗/๔๑ ตติยอนุธัมมสูตร)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



• ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
มีธรรมอันเหมาะสม (อนุธรรม) คือ พึงเปนผู
พิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ... ในเวทนา...                        
(สํ.ข. ๑๗/๔๒ จตุตถอนุธัมมสูตร)

ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Friday, August 30, 13 



สวัสดีครับ

Friday, August 30, 13 


