
ลำดับขั้นตอนของการศึกษาลำดับขั้นตอนของการศึกษาสัมมาทิฏฐินำสูพระนิพพาน

อ.สุภีร  ทุมทอง
๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

Friday, May 24, 13 



สัมมาทิฏฐินำสูนิพพาน

Friday, May 24, 13 



สเจ โส ภิกฺขเว ทารุกฺขนฺโธ น โอริมํ ตีรํ อุปคจฺฉติ, 

น ปาริมํ ตีรํ อุปคจฺฉติ, น มชฺเฌ สํสีทิสฺสติ, น ถเล อุสฺสีทิสฺสติ,

น มนุสฺสคฺคาโห คเหสฺสติ, น อมนุสฺสคฺคาโห คเหสฺสติ, 

น อาวฺฏคฺคาโห คเหสฺสติ, น อนฺโตปูติ ภวิสฺสติ. 

เอวํ หิ โส ภิกฺขเว ทารุกฺขนฺโธ สมุทฺทนินฺโน ภวิสฺสติ สมุทฺทโปโณ 

สมุทฺทปพฺภาโร. ตํ กิสฺส เหตุ.  สมุทฺทนินฺโน ภิกฺขเว 

คงฺคาย นทิยา โสโต สมุทฺทโปโณ สมุทฺทปพฺภาโร.
สํ.สฬา.  ๑๘/๒๔๑ ปฐมทารุกขันธโปมสูตร

สัมมาทิฏฐินำสูนิพพาน

Friday, May 24, 13 



เอวเมว โข ภิกฺขเว สเจ ตุเมฺหป น โอริมํ ตีรํ อุปคจฺฉถ, 

น ปาริมํ ตีรํ อุปคจฺฉถ, น มชฺเฌ สํสีทิสฺสถ, น ถเล อุสฺสีทิสฺสถ, 

น มนุสฺสคฺคาโห คเหสฺสติ, น อมนุสฺสคฺคาโห คเหสฺสติ, 

น อาวฺฏคฺคาโห คเหสฺสติ, น อนฺโตปูตี ภวิสฺสถ.  เอวํ ตุเมฺห 

ภิกฺขเว นิพฺพานนินฺนา ภวิสฺสถ, นิพฺพานโปณา นิพฺพานปพฺภารา. 

ตํ กิสฺส เหตุ.  นิพฺพานนินฺนา ภิกฺขเว สมฺมาทิฺิ นิพฺพานโปณา 

นิพฺพานปพฺภาราติ. 
สํ.สฬา.  ๑๘/๒๔๑ ปฐมทารุกขันธโปมสูตร

สัมมาทิฏฐินำสูนิพพาน

Friday, May 24, 13 



“อริยํ โว ภิกฺขเว สมฺมาสมาธึ เทสิสฺสามิ สอุปนิสํ สปริกฺขารํ, 

ตํ สุณาถ สาธุกํ มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามี”ติ. 

“เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ. ภควา เอตทโวจ: 

กตโม จ ภิกฺขเว อริโย สมฺมาสมาธิ สอุปนิโส สปริกฺขาโร. 

เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฺิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต 

สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ. ยา โข ภิกฺขเว อิเมหิ 

สตฺตหงฺเคหิ จิตฺตสฺส เอกคฺคตา ปริกฺขตา, อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว 

อริโย สมฺมาสมาธิ สอุปนิโส อิติป สปริกฺขาโร อิติปติ.
ม.อุ.  ๑๔/๑๓๖  มหาจัตตารีสกสูตร

สัมมาทิฏฐินำสูนิพพาน

Friday, May 24, 13 



ตตฺร ภิกฺขเว  สมฺมาทิฺฐิ  ปุพฺพงฺคมา โหติ. 

กถฺจ  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฺฐิ  ปุพฺพงฺคมา  โหติ.  

มิจฺฉาทิฺฐึ  “มิจฺฉาทิฺฐี”ติ   ปชานาติ. 

สมฺมาทิฺฐึ  “สมฺมาทิฺฐี”ติ  ปชานาติ. 

สาสฺส โหติ สมฺมาทิฺฐิ.
ม.อุ.  ๑๔/๑๓๖  มหาจัตตารีสกสูตร

สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา

Friday, May 24, 13 



ตตฺร  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฺฐิ  ปุพฺพงฺคมา โหติ. 

กถฺจ  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ. 

มิจฺฉาสงฺกปฺป  “มิจฺฉาสงฺกปฺโป”ติ ปชานาติ. 

สมฺมาสงฺกปฺป  “สมฺมาสงฺกปฺโป”ติ ปชานาติ. 

สาสฺส โหติ สมฺมาทิฺฐิ. 
ม.อุ.  ๑๔/๑๓๗  มหาจัตตารีสกสูตร

สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา

Friday, May 24, 13 



ตตฺร ภิกฺขเว  สมฺมาทิฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ. 

กถฺจ  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฺฐิ  ปุพฺพงฺคมา โหติ. 

สมฺมาทิฺฐิสฺส  ภิกฺขเว  สมฺมาสงฺกปฺโป  ปโหติ, 

สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  สมฺมาวาจา  ปโหติ,  

สมฺมาวาจสฺส  สมฺมากมฺมนฺโต  ปโหติ, 

สมฺมากมฺมนฺตสฺส  สมฺมาอาชีโว  ปโหติ, 

สมฺมาอาชีวสฺส  สมฺมาวายาโม  ปโหติ, 
ม.อุ.  ๑๔/๑๔๑  มหาจัตตารีสกสูตร

สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา

Friday, May 24, 13 



สมฺมาวายามสฺส  สมฺมาสติ  ปโหติ, 

สมฺมาสติสฺส  สมฺมาสมาธิ ปโหติ, 

สมฺมาสมาธิสฺส  สมฺมาญาณํ  ปโหติ, 

สมฺมาญาณสฺส  สมฺมาวิมุตฺติ  ปโหติ. 

อิติ โข  ภิกฺขเว  อฺฐงฺคสมนฺนาคโต  เสโข 

ทสหงฺคสมนฺนาคโต  อรหา  โหติ. 
ม.อุ.  ๑๔/๑๔๑  มหาจัตตารีสกสูตร

สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา

Friday, May 24, 13 



กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาทิฺิ. สมฺมาทิฺึปหํ ภิกฺขเว ทฺวายํ วทามิ: 

อตฺถิ ภิกฺขเว สมฺมาทิฺิ สาสวา ปฺุภาคิยา อุปธิเวปกฺกา, 

อตฺถิ ภิกฺขเว สมฺมาทิฺิ อริยา อนาสวา โลกุตฺตรา มคฺคงฺคา. 
ม.อุ.  ๑๔/๑๓๖  มหาจัตตารีสกสูตร

สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา

Friday, May 24, 13 



กตมา จ ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏฐิ. 

ยํ โข  ภิกฺขเว  ทุกฺเข  ญาณํ,  

ทุกฺขสมุทเย  ญาณํ, 

ทุกฺขนิโรเธ ญาณํ,  

ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  ญาณํ. 

อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏฐิ.
ที.ม.  ๑๐/๔๐๒  มหาสติปฏฐานสูตร

สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา

Friday, May 24, 13 



กตมา จ ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฺิ. นตฺถิ ทินฺนํ, นตฺถิ ยิฺํ, นตฺถิ หุตํ, 

นตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก, นตฺถิ อยํ โลโก, 

นตฺถิ ปโร โลโก, นตฺถิ มาตา, นตฺถิ ปตา, นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา, 

นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา, 

เย อิมฺจ โลกํ ปรฺจ โลกํ สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ 

อยํ ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฺิ.
ม.อุ.  ๑๔/๑๓๖  มหาจัตตารีสกสูตร

สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา

Friday, May 24, 13 



กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาทิฺิ สาสวา ปฺุภาคิยา อุปธิเวปกฺกา. 

อตฺถิ ทินฺนํ, อตฺถิ ยิฺํ, อตฺถิ หุตํ, 

อตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก, อตฺถิ อยํ โลโก, 

อตฺถิ ปโร โลโก, อตฺถิ มาตา, อตฺถิ ปตา, อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา, 

อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา, 

เย อิมฺจ โลกํ ปรฺจ โลกํ สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ, 

อยํ ภิกฺขเว สมฺมาทิฺิ สาสวา ปฺุภาคิยา อุปธิเวปกฺกา
ม.อุ.  ๑๔/๑๓๖  มหาจัตตารีสกสูตร

สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา

Friday, May 24, 13 



เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา พาหิโย ภควนฺตํ เอตทโวจ 

“สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺมํ เทเสตุ,  ยมหํ ภควโต  ธมฺมํ 

สุตฺวา เอโก วูปกฺโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺ”ติ. 

ตสฺมาติห ตฺวํ พาหิย อาทิเมว วิโสเธหิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ. 

โก จาทิ กุสลานํ ธมฺมานํ.  สีลฺจ สุวิสุทฺธํ ทิฏิ จ อุชุกา. 

ยโต จ โข เต พาหิย สีลฺจ สุวิสุทฺธํ ภวิสฺสติ ทิฏิ จ อุชุกา, 

ตโต ตฺวํ พาหิย สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฺาย 

จตฺตาโร สติปฺาเน ภาเวยฺยาสิ.
สํ.ม.  ๑๙/๓๘๑ พาหิยสูตร

สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา

Friday, May 24, 13 



กตเม จตฺตาโร.  อิธ ตฺวํ พาหิย กาเย กายานุปสฺสี วิหราหิ อาตาป  

สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. 

เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหราหิ อาตาป

สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. 

ยโต โข ตฺวํ พาหิย สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฺาย อิเม จตฺตาโร 

สติปฺาเน เอวํ ภาเวสฺสสิ, ตโต ตุยฺหํ พาหิย ยา รตฺติ วา ทิวโส วา

อาคมิสฺสติ, วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ, โน ปริหานีติ.
สํ.ม.  ๑๙/๓๘๑ พาหิยสูตร

สัมมาทิฏฐิเปนหัวหนา

Friday, May 24, 13 



สวัสดีครับ

Friday, May 24, 13 


