
ลาํดบัขั �นตอนของการศึกษาลาํดบัขั �นตอนของการศึกษา
ลาํดบัญาณ

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๑๑ มกราคม  ๒๕๕๕



เขาสร้างศรัทธาในภิกษุนั�นอยา่งมั�นคง  จึงเกิดศรัทธาแลว้  เขา้ไปหา 
เมื�อเขา้ไปหา  ยอ่มนั�งใกล ้ เมื�อนั�งใกล ้ ยอ่มเงี�ยโสตลง  เขาเงี�ยโสตลงแลว้
ฟังธรรมอยู ่ ยอ่มทรงจาํธรรม  พิจารณาเนื�อความแห่งธรรมที�ทรงจาํไวแ้ลว้ 
เมื�อพิจารณาเนื�อความอยู ่ธรรมทั�งหลายยอ่มควรแก่การเพง่พินิจ 
เมื�อธรรมควรแก่การเพง่พินิจมีอยู ่ ฉนัทะยอ่มเกิด  เกิดฉนัทะแลว้ 
ยอ่มอุตสาหะ  ครั�นอุตสาหะ  แลว้ยอ่มพิจารณา  ครั�นพิจารณาแลว้  
ยอ่มตั�งความเพียร  เธอตั�งความเพียรแลว้  ยอ่มทาํปรมตัถสจัจะใหแ้จง้
ดว้ยกาย  และเห็นชดัปรมตัถสจัจะนั�นดว้ยปัญญา
ม.ม.  ๑๒/๔๓๒  จงักีสูตร

การฟัง



ภิกษุทั�งหลาย เมื�อสติสมัปชญัญะมี หิริและโอตตปัปะของบุคคลผูส้มบูรณ์
ดว้ยสติสมัปชญัญะชื�อวา่มีเหตุสมบูรณ์    เมื�อหิริและโอตตปัปะมี 
อินทรียสงัวรของบุคคลผูส้มบูรณ์ดว้ยหิริและโอตตปัปะชื�อวา่มีเหตุสมบูรณ์   
เมื�ออินทรียสงัวรมี  ศีลของบุคคลผูส้มบูรณ์ดว้ยอินทรียสงัวรชื�อวา่มีเหตุ
สมบูรณ์   เมื�อศีลมี  สมัมาสมาธิของบุคคลผูส้มบูรณ์ดว้ยศีลชื�อวา่มีเหตุสมบูรณ์ 
เมื�อสมัมาสมาธิมี  ยถาภูตญาณทสัสนะของบุคคลผูส้มบูรณ์ดว้ยสมัมาสมาธิ 
ชื�อวา่มีเหตุสมบูรณ์  เมื�อยถาภูตญาณทสัสนะมี  นิพพิทาและวิราคะของบุคคล
ผูส้มบูรณ์ดว้ยยถาภูตญาณทสัสนะชื�อวา่มีเหตุสมบูรณ์   เมื�อนิพพิทา
และวิราคะมี  วิมุตติญาณทสัสนะของบุคคลผูส้มบูรณ์ดว้ยนิพพิทาและวิราคะ 
ชื�อวา่มีเหตุสมบูรณ์    อ.ํอฏฐก.  ๒๓/๘๑  สติสัมปชญัญสูตร

สตสิัมปชัญญะ



อานนท ์ ศีลที�เป็นกศุลมีอวิปปฏิสารเป็นผล  มีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์ 
อวิปปฏิสารมีปราโมทยเ์ป็นผล มีปราโมทยเ์ป็นอานิสงส์  ปราโมทยม์ีปีติ
เป็นผล  มีปีติเป็นอานิสงส์ ปีติมีปัสสทัธิเป็นผล มีปัสสทัธิเป็นอานิสงส์ 
ปัสสทัธิมีสุขเป็นผล มีสุขเป็นอานิสงส์  สุขมีสมาธิเป็นผล  มีสมาธิเป็น
อานิสงส์  สมาธิมียถาภูตญาณทสัสนะเป็นผล มียถาภูตญาณทสัสนะเป็น
อานิสงส์   ยถาภูตญาณทสัสนะมีนิพพิทาและวิราคะเป็นผล มีนิพพิทาและ
วิราคะเป็นอานิสงส์  นิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทสัสนะเป็นผล 
มีวิมุตติญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์  อยา่งนี�   อานนท ์ ศีลที�เป็นกศุล 
ยอ่มทาํอรหตัตผลใหบ้ริบูรณ์โดยลาํดบั   อยา่งนี�แล
อ.ํทสก.  ๒๔/๑  กิมตัถิยสูตร

กศุลศีล



ภิกษุทั�งหลาย   เธอทั�งหลายจงเจริญสมาธิเถิด  ภิกษุผูม้ีจิตตั�งมั�น  
ยอ่มรู้ชดั  ตามความเป็นจริง
รู้ชดัอะไรเล่าตามความเป็นจริง
คือ  ภิกษุรู้ชดัความเกิดและความดบัแห่งรูป   ความเกิดและความดบั
แห่งเวทนา   ความเกิดและความดบัแห่งสญัญา   ความเกิดและความดบั
แห่งสงัขาร    ความเกิดและความดบัแห่งวิญญาณ
ส.ํข.  ๑๗/๕  สมาธิสูตร

สมาธิ



ภิกษุทั�งหลาย  เธอทั�งหลายจะเขา้ใจความขอ้นั�นวา่อยา่งไร 
รูปเที�ยงหรือไม่เที�ยง
ไม่เที�ยง   พระพทุธเจา้ขา้
กส็ิ�งใดไม่เที�ยง   สิ�งนั�นเป็นทุกขห์รือเป็นสุข
เป็นทุกข ์  พระพทุธเจา้ขา้
กส็ิ�งใดไม่เที�ยง   เป็นทุกข ์  มีความแปรผนัเป็นธรรมดา  ควรหรือที�จะ
พิจารณาเห็นสิ�งนั�นวา่  “นั�นของเรา  เราเป็นนั�น  นั�นเป็นอตัตาของเรา”
ขอ้นั�นไม่ควรเลย  พระพทุธเจา้ขา้
ส.ํข.  ๑๗/๕๙ อนตัตลกัขณสูตร

สัมมาปัญญา



ภิกษุทั�งหลาย   เพราะเหตุนั�น   รูปอยา่งใดอยา่งหนึ�ง  ทั�งที�เป็นอดีต 
อนาคต และปัจจุบนั   ภายในหรือภายนอก   หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต  ไกลหรือใกลก้ต็าม  รูปทั�งหมดนั�น   เธอทั�งหลาย
พึงเห็นดว้ยปัญญาอนัชอบ  ตามความเป็นจริงอยา่งนี�วา่ 
นั�นไม่ใช่ของเรา   เราไม่เป็นนั�น   นั�นไม่ใช่อตัตาของเรา
ส.ํข.  ๑๗/๕๙ อนตัตลกัขณสูตร

สัมมาปัญญา



[๑]  ปัญญาในการทรงจาํธรรมที�ไดส้ดบัมา 
        ชื�อวา่สุตมยญาณ (ญาณในการทรงจาํธรรมที�ไดส้ดบัมา)
[๒]  ปัญญาในการสดบัธรรมแลว้สาํรวมไว ้
        ชื�อวา่สีลมยญาณ (ญาณในการสาํรวมศีล)
[๓]  ปัญญาในการสาํรวมจิตตั�งมั�น 
        ชื�อวา่สมาธิภาวนามยญาณ (ญาณในการสาํรวมจิตเจริญสมาธิ)
ข.ุป.  ๓๑  มหาวรรค  ญาณกถา

ลาํดบัญาณ



[๔]  ปัญญาในการกาํหนดปัจจยั 
        ชื�อวา่ธมัมฏัฐิติญาณ (ญาณในการกาํหนดที�ตั�งแห่งธรรม)
[๕]  ปัญญาในการยอ่ธรรมทั�งหลายทั�งที�เป็นอดีต  อนาคต  และปัจจุบนั
แลว้กาํหนดไว ้ ชื�อวา่สมัมสนญาณ (ญาณที�กาํหนดนามธรรมและรูปธรรม)
[๖]  ปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรผนัแห่งธรรมทั�งหลายที�เป็นปัจจุบนั 
ชื�อวา่อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ (ญาณที�พิจารณาเห็นความเกิดและความดบั)
[๗]  ปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แลว้พิจารณาเห็นความดบั 
        ชื�อวา่วิปัสสนาญาณ (ญาณที�พิจารณาเห็นความดบั)
ข.ุป.  ๓๑  มหาวรรค  ญาณกถา

ลาํดบัญาณ



[๘]  ปัญญาในการ (เห็นสงัขาร) ปรากฏโดยความเป็นภยั 
        ชื�อวา่อาทีนวญาณ (ญาณที�คาํนึงเห็นโทษ)
[๙]  ปัญญาที�ปรารถนาจะพน้ไป  พิจารณา  และดาํรงมั�นอยู ่
        ชื�อวา่สงัขารุเปกขาญาณ (ญาณที�เป็นกลางต่อสงัขาร)
[๑๐]  ปัญญาในการออกและหลีกไปจากนิมิตภายนอก 
          ชื�อวา่โคตรภูญาณ (ญาณครอบโคตร)
ข.ุป.  ๓๑  มหาวรรค  ญาณกถา

ลาํดบัญาณ



[๑๑] ปัญญาในการออกและหลีกไปทั�งจากกิเลสขนัธ์และจากนิมิตภายนอก        
         ชื�อวา่มคัคญาณ (ญาณในอริยมรรค)
[๑๒]  ปัญญาที�หยดุความพยายาม 
          ชื�อวา่ผลญาณ (ญาณในอริยผล)
[๑๓] ปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสที�อริยมรรคตดัขาดแลว้ 
          ชื�อวา่วิมุตติญาณ (ญาณในวิมุตติ)
[๑๔]  ปัญญาในการเห็นธรรมที�มาร่วมกนัในขณะนั�น 
          ชื�อวา่ปัจจเวกขณญาณ (ญาณในการพิจารณาทบทวน)
ข.ุป.  ๓๑  มหาวรรค  ญาณกถา

ลาํดบัญาณ



[๑๑]  ปัญญาในการออกและหลีกไปทั�งจากกิเลสขนัธ์และจากนิมิตภายนอก        
         ชื�อวา่มคัคญาณ (ญาณในอริยมรรค)
[๑๒] ปัญญาที�หยดุความพยายาม 
          ชื�อวา่ผลญาณ (ญาณในอริยผล)
[๑๓] ปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสที�อริยมรรคตดัขาดแลว้ 
          ชื�อวา่วิมุตติญาณ (ญาณในวิมุตติ)
[๑๔]  ปัญญาในการเห็นธรรมที�มาร่วมกนัในขณะนั�น 
          ชื�อวา่ปัจจเวกขณญาณ (ญาณในการพิจารณาทบทวน)
ข.ุป.  ๓๑  มหาวรรค  ญาณกถา

ลาํดบัญาณ



๑.  สีลวิสุทธิ               ความหมดจดแห่งศีล
๒.  จิตตวิสุทธิ            ความหมดจดแห่งจิต
๓.  ทิฏฐิวิสุทธิ            ความหมดจดแห่งความเห็นผดิ
๔.  กงัขาวิตรณวิสุทธิ    ความหมดจดโดยการกา้วพน้ความสงสยั
๕.  มคัคามคัคญาณทสัสนวิสุทธิ   ความหมดจดโดยการเห็น
                                     ดว้ยญาณวา่สิ�งใดเป็นทางสิ�งใดไม่เป็นทาง
๖.  ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ   ความหมดจดโดยการเห็นดว้ยญาณ
                                       ถึงทางดาํเนินที�ถูกตอ้ง
จ.  ญาณทสัสนวิสุทธิ     ความหมดจดแห่งการเห็นดว้ยญาณ
ม.มู.  ๑๒/๒๕๗  รถวนิีตสูตร

วสิุทธิ ๗



สวสัดีครับ


