
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เข้าเขตโสดาบัน (๒)

สุภีร์ ทุมทอง



๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน 
๒. คุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน 
๓. ทางเข้าเขตโสดาบัน

เข้าเขตโสดาบัน



๑.๑ ลักษณะทั่วไป 
๑.๒ คุณสมบัติด้านหมด 
๑.๓ คุณสมบัติด้านมี

๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน



โสตาปนฺโน 
โสตาปนฺน = โสต + อาปนฺน 
โสดาบัน

๑.๑ ลักษณะทั่วไป



อยเมว หิ สารีปุตฺต อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค โสโต.  
เสยฺยถีทํ : สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป  
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว  
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ. 
(สํ.ม. ๑๙/๑๐๐๑ ทุติยสารีปุตตสูตร)

๑.๑ ลักษณะทั่วไป



โย หิ สารีปุตฺต อิมินา อริเยน อฏฺฐงฺคิเกน 
มคฺเคน สมนฺนาคโต, อยํ วุจฺจติ โสตาปนฺโน,  
สฺวายํ อายสฺมา เอวํนาโม เอวํโคตฺโต. 
(สํ.ม. ๑๙/๑๐๐๑ ทุติยสารีปุตตสูตร)

๑.๑ ลักษณะทั่วไป



๑.๑ ลักษณะทั่วไป 
๑.๒ คุณสมบัติด้านหมด 
๑.๓ คุณสมบัติด้านมี

๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน



๑.๒.๑ ละสังโยชน์ได้ ๓ คือ สักกายทิฏฐิ  
วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส 
๑.๒.๒ ละมัจฉริยะ ๕ คือ อาวาสมัจฉริยะ  
กุลมัจฉริยะ  ลาภมัจฉริยะ  วัณณมัจฉริยะ 
ธรรมมัจฉริยะ 
๑.๒.๓ ละอคติ ๔ คือ ฉันทาคติ  โทสาคติ   
โมหาคติ  ภยาคติ

๑.๒ คุณสมบัติด้านหมด



๑.๒.๔ ละราคะ โทสะ โมหะ ขั้นหยาบ 
ที่ทำให้ถึงอบาย  ละทุจริต ๑๐ 
๑.๒.๕ ระงับภัยเวร ทุกข์โทมนัส ที่เกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตามศีล ๕ 
๑.๒.๖ ความทุกข์ส่วนใหญ่สิ้นไป ที่เหลืออยู่ 
เป็นเพียงส่วนน้อย  เทียบสัดส่วนไม่ได้

๑.๒ คุณสมบัติด้านหมด



๑.๑ ลักษณะทั่วไป 
๑.๒ คุณสมบัติด้านหมด 
๑.๓ คุณสมบัติด้านมี

๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน



เป็นผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ 
(๑) เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 
(๒) เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม 
(๓) เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 
(๔) มีอริยกันตศีล (หมดความตระหนี่, มีปัญญา)

๑.๓ คุณสมบัติด้านมี



เป็นผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 
ได้แก่ (๑) ศรัทธา 
        (๒) ศีล  
        (๓) สุตะ 
        (๔) จาคะ 
        (๕) ปัญญา

๑.๓ คุณสมบัติด้านมี



๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน 
๒. คุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน 
๓. ทางเข้าเขตโสดาบัน

เส้นทางสู่โสดาบัน



๒.๑ ได้อานิสงส์ ๖ ประการ มีมั่นคงในสัทธรรมเป็นต้น 
๒.๒ ประเสริฐกว่าไปสวรรค์และความเป็นใหญ่ทั้งปวง 
๒.๓ ทุกข์เหลือน้อยมาก 
๒.๔ ห้วงบุญกุศลมีสุขมาก 
๒.๕ ไม่เข้าถึงสิ่งผิดร้ายแรง 
๒.๖ หมดความสงสัยในโลกและชีวิต 
๒.๗ หมดมงคลตื่นข่าว 
๒.๘ ปิดอบาย 
๒.๙ บรรลุเป็นพระอรหันต์แน่นอน ฯลฯ

๒. คุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน



๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน 
๒. คุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน 
๓. ทางเข้าเขตโสดาบัน

เข้าเขตโสดาบัน



ปุพฺเพ โข สุสิม ธมฺมฏฺฐิติญาณํ  
ปจฺฉา นิพฺพาเน ญาณํ   
(สํ.นิ. ๑๖/๗๐ สุสิมปริพพาชกสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



โส วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กญฺจิ  สงฺขารํ  นิจฺจโต   
สมนุปสฺสนฺโต  อนุโลมิกาย  ขนฺติยา   
สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ,   
อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  อสมนฺนาคโต   
สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ,   
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๙๘ อนิจจสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



สมฺมตฺตนิยามํ  อโนกฺกมมาโน   
โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ วา   
อนาคามิผลํ วา  อรหตฺตํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ  
เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ. 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๙๘ อนิจจสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สพฺพสงฺขาเร  อนิจฺจโต   
สมนุปสฺสนฺโต  อนุโลมิกาย  ขนฺติยา   
สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชต,ิ   
อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต   
สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมิสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชติ,   
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๙๘ อนิจจสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมมาโน   
โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ วา   
อนาคามิผลํ วา  อรหตฺตํ วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  
ฐานเมตํ  วิชฺชติ. 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๙๘ อนิจจสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กญฺจิ สงฺขารํ สุขโต  
สมนุปสฺสนฺโต ... เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ. 
สพฺพสงฺขาเร ทุกฺขโต สมนุปสฺสนฺโต ...   
ฐานเมตํ  วิชฺชติ. 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๙๙ ทุกขสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กญฺจิ  ธมฺมํ อตฺตโต  
สมนุปสฺสนฺโต ... เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ. 
สพฺพธมฺเม อนตฺตโต  สมนุปสฺสนฺโต...   
ฐานเมตํ  วิชฺชติ. 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐๐ อนัตตสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิพฺพานํ  ทุกฺขโต   
สมนุปสฺสนฺโต  อนุโลมิกาย  ขนฺติยา   
สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ  เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ,   
อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  อสมนฺนาคโต   
สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมิสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ,   
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐๑ นิพพานสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



สมฺมตฺตนิยามํ  อโนกฺกมมาโน   
โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ วา   
อนาคามิผลํ วา  อรหตฺตํ วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  
เนตํ  ฐานํ  วิชฺชติ. 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐๑ นิพพานสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



โส  วต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิพฺพานํ  สุขโต   
สมนุปสฺสนฺโต  อนุโลมิกาย  ขนฺติยา   
สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ  ฐานเมตํ  วิชฺชติ,   
อนุโลมิกาย  ขนฺติยา  สมนฺนาคโต   
สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมิสฺสตีติ ฐานเมตํ  วิชฺชติ,   
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐๑ นิพพานสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมมาโน   
โสตาปตฺติผลํ วา  สกทาคามิผลํ วา   
อนาคามิผลํ วา  อรหตฺตํ วา  สจฺฉิกริสฺสตีติ  
ฐานเมตํ วิชฺชติ. 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๐๑ นิพพานสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



โย ภิกฺขเว เอวํ วเทยฺย  
“อหํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ยถาภูตํ อนภิสเมจฺจ  
ทุกฺขสมุทยํ อริยสจฺจํ ยถาภูตํ อนภิสเมจฺจ  
ทุกฺขนิโรธํ อริยสจฺจํ ยถาภูตํ อนภิสเมจฺจ  
ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อริยสจฺจํ ยถาภูตํ อนภิสเมจฺจ  
สมฺมา ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสามี”ติ เนตํ ฐานํ วิชฺชต.ิ 
(สํ.ม. ๑๙/๑๑๐๒ ขทิรปัตตสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



โย จ โข ภิกฺขเว เอวํ วเทยฺย  
“อหํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ยถาภูตํ อภิสเมจฺจ  
ทุกฺขสมุทยํ อริยสจฺจํ ยถาภูตํ อภิสเมจฺจ  
ทุกฺขนิโรธํ อริยสจฺจํ ยถาภูตํ อภิสเมจฺจ  
ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อริยสจฺจํ ยถาภูตํ อภิสเมจฺจ  
สมฺมา ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสามี”ติ ฐานเมตํ วิชฺชติ. 
(สํ.ม. ๑๙/๑๑๐๒ ขทิรปัตตสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สญฺญาวิปลฺลาสา จิตฺตวิปลฺลาสา  
ทิฏฺฐิวิปลฺลาสา. กตเม จตฺตาโร.  
อนิจฺเจ ภิกฺขเว “นิจฺจนฺ”ติ สญฺญาวิปลฺลาโส  
จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส,  
ทุกฺเข ภิกฺขเว “สุขนฺ”ติ สญฺญาวิปลฺลาโส  
จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส, 
(ขุ.ป. ๓๑/๒๓๖ วิปัลลาสกถา)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



อนตฺตนิ ภิกฺขเว “อตฺตา”ติ สญฺญาวิปลฺลาโส  
จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส,  
อสุเภ ภิกฺขเว “สุภนฺ”ติ สญฺญาวิปลฺลาโส  
จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส; 
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สญฺญาวิปลฺลาสา  
จิตฺตวิปลฺลาสา ทิฏฺฐิวิปลฺลาสา. 
(ขุ.ป. ๓๑/๒๓๖ วิปัลลาสกถา)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



อิเม จตฺตาโร วิปลฺลาสา ทิฏฺฐิสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส  
ปหีนา อปฺปหีนาติ. เกจิ ปหีนา เกจิ อปฺปหีนา.  
อนิจฺเจ “นิจฺจนฺ”ติ สญฺญาวิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส  
ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส ปหีโน.  
ทุกฺเข “สุขนฺ”ติ สญฺญา อุปฺปชฺชติ. จิตฺตํ อุปฺปชฺชติ.  
ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส ปหีโน. 
(ขุ.ป. ๓๑/๒๓๖ วิปัลลาสกถา)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



อนตฺตนิ “อตฺตา”ติ สญฺญาวิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส  
ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส ปหีโน.  
อสุเภ “สุภนฺ”ติ สญฺญา อุปฺปชฺชติ. จิตฺตํ อุปฺปชฺชติ.  
ทิฏฺฐิวิปลฺลาโส ปหีโน... 
จตูสุ วตฺถูสุ อฏฺฐ วิปลฺลาสา ปหีนา.  
จตฺตาโร วิปลฺลาสา อปฺปหีนา. 
(ขุ.ป. ๓๑/๒๓๖ วิปัลลาสกถา)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



อิมสฺมิญฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภญฺญมาเน  
อายสฺมโต โกณฺฑญฺญสฺส วิรชํ วีตมลํ  
ธมฺมจกฺขุํ อุทปาทิ  
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ. 
(วิ.ม. ๔/๑๖)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



ปฐวีธาตุ ภิกฺขเว อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี, 
อาโปธาตุ อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี,  
เตโชธาตุ อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี,  
วาโยธาตุ อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี, 
อากาสธาตุ อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี,  
วิญฺญาณธาตุ อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี. 
(สํ.ข. ๑๗/๓๑๐ ปฐวีธาตุสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอวํ ปชานาติ เอวํ ปสฺสต.ิ 
อยํ วุจฺจติ โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต  
สมฺโพธิปรายโน. 
(สํ.ข. ๑๗/๓๑๐ ปฐวีธาตุสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ วิปริณามิ อญฺญถาภาว,ิ  
เวทนา อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี,  
สญฺญา อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี,  
สงฺขารา อนิจฺจา วิปริณามิโน อญฺญถาภาวิโน,  
วิญฺญาณํ อนิจฺจํ วิปริณามิ อญฺญถาภาวิ.  
(สํ.ข. ๑๗/๓๑๑ ขันธสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอวํ ปชานาติ เอวํ ปสฺสต.ิ 
อยํ วุจฺจติ โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต  
สมฺโพธิปรายโน. 
(สํ.ข. ๑๗/๓๑๑ ขันธสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ วิปริณามิ อญฺญถาภาว,ิ  
เวทนา อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี,  
สญฺญา อนิจฺจา วิปริณามี อญฺญถาภาวี,  
สงฺขารา อนิจฺจา วิปริณามิโน อญฺญถาภาวิโน,  
วิญฺญาณํ อนิจฺจํ วิปริณามิ อญฺญถาภาวิ.  
โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอวํ สทฺทหติ อธิมุจฺจต.ิ  
(สํ.ข. ๑๗/๓๑๑ ขันธสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



อยํ วุจฺจติ สทฺธานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ,  
สปฺปุริสภูมึ โอกฺกนฺโต, วีติวตฺโต ปุถุชฺชนภูมึ,  
อภพฺโพ ตํ กมฺมํ กาตุํ, ยํ กมฺมํ กตฺวา นิรยํ วา  
ติรจฺฉานโยนึ วา ปิตฺติวิสยํ วา อุปปชฺเชยฺย,  
อภพฺโพว ตาว กาลํ กาตุํ,  
ยาว น โสตาปตฺติผลํ สจฺฉิกโรติ. 
(สํ.ข. ๑๗/๓๑๑ ขันธสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



ยสฺส โข ภิกฺขเว อิเม ธมฺมา  
เอวํ ปญฺญาย มตฺตโส นิชฺฌานํ ขมนฺติ.  
อยํ วุจฺจติ ธมฺมานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ,  
สปฺปุริสภูมึ โอกฺกนฺโต, วีติวตฺโต ปุถุชฺชนภูมึ,  
อภพฺโพ ตํ กมฺมํ กาตุํ, ยํ กมฺมํ กตฺวา นิรยํ วา  
ติรจฺฉานโยนึ วา ปิตฺติวิสยํ วา อุปปชฺเชยฺย,  
อภพฺโพว ตาว กาลํ กาตุํ, ยาว น โสตาปตฺติผลํ สจฺฉิกโรติ.
(สํ.ข. ๑๗/๓๑๑ ขันธสูตร)

๓.๑ กฎการบรรลุธรรม



สุริยสฺส ภิกฺขเว อุทยโต เอตํ ปุพฺพงฺคมํ  
เอตํ ปุพฺพนิมิตฺตํ, ยทิทํ อรุณุคฺคํ.  
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน จตุนฺนํ อริยสจฺจานํ  
ยถาภูตํ อภิสมยาย เอตํ ปุพฺพงฺคมํ เอตํ ปุพฺพนิมิตฺตํ,  
ยทิทํ สมฺมาทิฏฐิ. 
(สํ.ม.๑๙/๑๑๐๗ ปฐมสุริยสูตร)

๓.๒ สัมมาทิฏฐิบุพพนิมิตการตรัสรู้



สมฺมาทิฏฺฐิกสฺเสตํ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺขํ  
“อิทํ ทุกฺขนฺ”ติ ยถาภูตํ ปชานิสฺสติ,  
“อยํ ทุกฺขสมุทโย”ติ ยถาภูตํ ปชานิสฺสต,ิ 
“อยํ ทุกฺขนิโรธ”ติ ยถาภูตํ ปชานิสฺสต,ิ 
“อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ ยถาภูตํ ปชานิสฺสติ. 
(สํ.ม.๑๙/๑๑๐๗ ปฐมสุริยสูตร)

๓.๒ สัมมาทิฏฐิบุพพนิมิตการตรัสรู้



ตตฺร ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ.  
กถญฺจ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ.  
สมฺมาทิฏฺฐิสฺสฺ ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป ปโหต,ิ  
สมฺมาสงฺกปฺปสฺส สมฺมาวาจา ปโหติ,  
สมฺมาวาจสฺส สมฺมากมฺมนฺโต ปโหติ,  
สมฺมากมฺมนฺตสฺส สมฺมาอาชีโว ปโหติ, 
สมฺมาอาชีวสฺส สมฺมาวายาโม ปโหติ,  
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๑ มหาจัตตารีสกสูตร)

๓.๒ สัมมาทิฏฐิบุพพนิมิตการตรัสรู้



สมฺมาวายามสฺส สมฺมาสติ ปโหติ,  
สมฺมาสติสฺส สมฺมาสมาธิ ปโหติ,  
สมฺมาสมาธิสฺส สมฺมาญาณํ ปโหติ,  
สมฺมาญาณสฺส สมฺมาวิมุตฺติ ปโหติ.  
อิติ โข ภิกฺขเว อฏฺฐงฺคสมนฺนาคโต เสโข  
ทสหงฺคสมนฺนาคโต อรหา โหติ. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๑ มหาจัตตารีสกสูตร)

๓.๒ สัมมาทิฏฐิบุพพนิมิตการตรัสรู้



เทฺว โข อาวุโส ปจฺจยา สมฺมาทิฏฺฐิยา อุปฺปาทาย:  
ปรโต จ โฆโส โยนิโส จ มนสิกาโร.  
(ม.มู. ๑๒/๔๕๒ มหาเวทัลลสูตร)

๓.๒ สัมมาทิฏฐิบุพพนิมิตการตรัสรู้



ปญฺจห ิโข อาวุโส องฺเคหิ อนุคฺคหิตา สมฺมาทิฏฺฐิ  
เจโตวิมุตฺติผลา จ โหติ เจโตวิมุตฺติผลานิสํสา จ,  
ปญฺญาวิมุตฺติผลา จ โหติ ปญฺญาวิมุตฺติผลานิสํสา จ: 
(ม.มู. ๑๒/๔๕๒ มหาเวทัลลสูตร)

๓.๒ สัมมาทิฏฐิบุพพนิมิตการตรัสรู้



อิธาวุโส สมฺมาทิฏฺฐิ สีลานุคฺคหิตา จ โหติ,  
สุตานุคฺคหิตา จ โหติ, สากจฺฉานุคฺคหิตา จ โหติ,  
สมถานุคฺคหิตา จ โหติ, วิปสฺสนานุคฺคหิตา จ โหติ.  
(ม.มู. ๑๒/๔๕๒ มหาเวทัลลสูตร)

๓.๒ สัมมาทิฏฐิบุพพนิมิตการตรัสรู้



สูริยสฺส ภิกฺขเว อุทยโต เอตํ ปุพฺพงฺคมํ  
เอตํ ปุพฺพนิมิตฺตํ, ยทิทํ อรุณุคฺคํ.  
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อริยสฺส  
อฏฺฐงฺคิกสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาทาย เอตํ ปุพฺพงฺคมํ  
เอตํ ปุพฺพนิมิตฺตํ, ยทิทํ กลฺยาณมิตฺตตา. 
(สํ.ม. ๑๙/๔๙ กัลยาณมิตตสูตร)

๓.๓ บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค



กลฺยาณมิตฺตสฺเสตํ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺขํ 
“อริยํ อฏฺฐงฺคิกํ มคฺคํ ภาเวสฺสติ,  
อริยํ อฏฺฐงฺคิกํ มคฺคํ พหุลีกริสฺสตี”ติ. 
(สํ.ม. ๑๙/๔๙ กัลยาณมิตตสูตร)

๓.๓ บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค



เอตํ ปุพฺพงฺคมํ เอตํ ปุพฺพนิมิตฺตํ  
ยทิทํ สีลสมฺปทา .. ยทิทํ ฉนฺทสมฺปทา ..  
ยทิทํ อตฺตสมฺปทา .. ยทิทํ ทิฏฐิสมฺปทา .. 
ยทิทํ อปฺปมาทสมฺปทา .. 
ยทิทํ โยนิโสมนสิการสมฺปทา.. (สํ.ม.๑๙)

๓.๓ บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค



สปฺปุริสสํเสโว หิ สารีปุตฺต โสตาปตฺติยงฺคํ,  
สทฺธมฺมสฺสวนํ โสตาปตฺติยงฺคํ,  
โยนิโสมนสิกาโร โสตาปตฺติยงฺคํ, 
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ โสตาปตฺติยงฺคํ. 
(สํ.ม. ๑๙/๑๐๐๑ ทุติยสารีปุตตสูตร)

๓.๔ เหตุให้บรรลุโสดาบัน



กถญฺจ ภิกฺขเว  อนุปุพฺพสิกฺขา  อนุปุพฺพกิริยา   
อนุปุพฺพปฏิปทา  อญฺญาราธนา  โหติ.  
อิธ  ภิกฺขเว  สทฺธาชาโต  อุปสงฺกมติ,   
อุปสงฺกมนฺโต  ปยิรุปาสติ,  ปยิรุปาสนฺโต  โสตํ  โอทหติ,   
โอหิตโสโต  ธมฺมํ  สุณาติ,  สุตฺวา  ธมฺมํ  ธาเรติ,   
ธตานํ  ธมฺมานํ  อตฺถํ  อุปปริกฺขติ,   
อตฺถํ  อุปปริกฺขโต  ธมฺมา  นิชฺฌานํ  ขมนฺติ, 
(ม.มู. ม.ม. ๑๓/๔๕๒ กีฏาคิริสูตร)

๓.๕ อนุปุพพสิกขา



ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา  สติ  ฉนฺโท  ชายติ,   
ฉนฺทชาโต  อุสฺสหติ,  อุสฺสาเหตฺวา  ตุเลติ,   
ตุลยิตฺวา  ปทหติ,  ปหิตตฺโต  สมาโน   
กาเยน  เจว  ปรมํ  สจฺจํ  สจฺฉิกโรติ,   
ปญฺญาย จ  นํ  อติวิชฺฌ  ปสฺสติ.   
(ม.มู. ม.ม. ๑๓/๔๕๒ กีฏาคิริสูตร)

๓.๕ อนุปุพพสิกขา



ตสฺมา ติห ตฺวํ ภิกฺขุ อาทิเมว วิโสเธหิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ.  
โก จาทิ กุสลานํ ธมฺมานํ. 
สีลํ จ สุวิสุทฺธํ ทิฏฐิ จ อุชุกา. ยโต โข เต ภิกฺขุ  
สีลํ จ สุวิสุทฺธํ ภวิสฺสติ, ทิฏฐิ จ อุชุกา,  
ตโต ตฺวํ ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย  
จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ติวิเธน ภาเวยฺยาสิ. 
(สํ.ม. ๑๙/๓๖๙ ภิกขุสูตร)

๓.๖ เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย



อิธ โข ปน โว จุนฺท สลฺเลโข กรณีโย.  
“ปเร วิหึสกา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อวิหึสกา ภวิสฺสามา”ติ  
สลฺเลโข กรณีโย. (๑) 
“ปเร ปาณาติปาตี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ ปาณาติปาตา  
ปฏิวิรตา ภวิสฺสามา”ติ (๒) 
“ปเร อทินฺนาทายี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อทินฺนาทานา  
ปฏิวิรตา ภวิสฺสามา”ติ (๓) 
(ม.มู. ๑๒/๘๓ สัลเลขสูตร)

๓.๗ หมวดธรรมอื่นๆ



“ปเร อพฺรหฺมจารี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ พฺรหฺมจารี ภวิสฺสามา”ติ (๔) 
“ปเร มุสาวาที ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ มุสาวาทา ปฏิวิรตา ภวิสฺสามา”ติ (๕) 
“ปเร ปิสุณวาจา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ ปิสุณาย วาจาย  
ปฏิวิรตา ภวิสฺสามา”ต ิ(๖) 
“ปเร ผรุสวาจา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ ผรุสาย วาจาย  
ปฏิวิรตา ภวิสฺสามา”ต ิ(๗) 
“ปเร สมฺผปฺปลาปี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สมฺผปฺปลาปา  
ปฏิวิรตา ภวิสฺสามา”ต ิ(๘) 
(ม.มู. ๑๒/๘๓ สัลเลขสูตร)

๓.๗ หมวดธรรมอื่นๆ



“ปเร อภิชฺฌาลู ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อนภิชฺฌาลู ภวิสฺสามา”ติ (๙) 
“ปเร พฺยาปนฺนจิตฺตา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อพฺยาปนฺนจิตฺตา  
ภวิสฺสามา”ติ (๑๐) 
“ปเร มิจฺฉาทิฏฺฐิกา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สมฺมาทิฏฺฐิกา  
ภวิสฺสามา”ติ (๑๑) 
“ปเร มิจฺฉาสงฺกปฺปา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สมฺมาสงฺกปฺปา  
ภวิสฺสามา”ติ (๑๒) 
“ปเร มิจฺฉาวาจา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สมฺมาวาจา ภวิสฺสามา”ติ (๑๓) 
(ม.มู. ๑๒/๘๓ สัลเลขสูตร)

๓.๗ หมวดธรรมอื่นๆ



‘ปเร มิจฺฉากมฺมนฺตา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สมฺมากมฺมนฺตา  
ภวิสฺสามา’ติ (๑๔) 
‘ปเร มิจฺฉาอาชีวา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สมฺมาอาชีวา  
ภวิสฺสามา’ติ (๑๕) 
‘ปเร มิจฺฉาวายามา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สมฺมาวายามา  
ภวิสฺสามา’ติ (๑๖) 
‘ปเร มิจฺฉาสตี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สมฺมาสตี ภวิสฺสามา’ติ (๑๗) 
‘ปเร มิจฺฉาสมาธี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สมฺมาสมาธี ภวิสฺสามา’ติ (๑๘) 
(ม.มู. ๑๒/๘๓ สัลเลขสูตร)

๓.๗ หมวดธรรมอื่นๆ



‘ปเร มิจฺฉาญาณี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สมฺมาญาณี ภวิสฺสามา’ต ิ(๑๙) 
‘ปเร มิจฺฉาวิมุตฺตี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สมฺมาวิมุตฺตี ภวิสฺสามา’ต ิ
(๒๐) 
ปเร ถีนมิทฺธปริยุฏฺฐิตา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ วิคตถีนมิทฺธา  
ภวิสฺสามา’ติ (๒๑) 
‘ปเร อุทฺธตา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อนุทฺธตา ภวิสฺสามา’ติ (๒๒) 
‘ปเร เวจิกิจฺฉี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ ติณฺณวิจิกิจฺฉา ภวิสฺสามา’ติ (๒๓) 
(ม.มู. ๑๒/๘๓ สัลเลขสูตร)

๓.๗ หมวดธรรมอื่นๆ



‘ปเร โกธนา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อกฺโกธนา ภวิสฺสามา’ต ิ(๒๔) 
‘ปเร อุปนาหี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อนุปนาหี ภวิสฺสามา’ติ 
(๒๕) 
‘ปเร มกฺขี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อมกฺขี ภวิสฺสามา’ต ิ(๒๖) 
‘ปเร ปฬาสี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อปฬาสี ภวิสฺสามา’ต ิ(๒๗) 
‘ปเร อิสฺสุกี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อนิสฺสุกี ภวิสฺสามา’ต ิ(๒๘) 
(ม.มู. ๑๒/๘๓ สัลเลขสูตร)

๓.๗ หมวดธรรมอื่นๆ



‘ปเร มจฺฉรี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อมจฺฉรี ภวิสฺสามา’ติ (๒๙) 
‘ปเร สฐา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อสฐา ภวิสฺสามา’ติ (๓๐) 
‘ปเร มายาวี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อมายาวี ภวิสฺสามา’ติ (๓๑) 
‘ปเร ถทฺธา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อตฺถทฺธา ภวิสฺสามา’ติ (๓๒) 
‘ปเร อติมานี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อนติมานี ภวิสฺสามา’ติ 
(๓๓) 
‘(ม.มู. ๑๒/๘๓ สัลเลขสูตร)

๓.๗ หมวดธรรมอื่นๆ



‘ปเร ทุพฺพจา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สุวจา ภวิสฺสามา’ติ (๓๔) 
‘ปเร ปาปมิตฺตา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ กลฺยาณมิตฺตา  
ภวิสฺสามา’ติ (๓๕) 
‘ปเร ปมตฺตา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อปฺปมตฺตา ภวิสฺสามา’ติ (๓๖)  
‘ปเร อสฺสทฺธา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ สทฺธา ภวิสฺสามา’ติ (๓๗) 
‘ปเร อหิริกา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ หิริมนา ภวิสฺสามา’ติ (๓๘) 
(ม.มู. ๑๒/๘๓ สัลเลขสูตร)

๓.๗ หมวดธรรมอื่นๆ



‘ปเร อโนตฺตปฺปี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ โอตฺตาปี ภวิสฺสามา’ติ (๓๙) 
‘ปเร อปฺปสฺสุตา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ พหุสฺสุตา ภวิสฺสามา’ติ (๔๐) 
‘ปเร กุสีตา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อารทฺธวีริยา ภวิสฺสามา’ติ (๔๑) 
‘ปเร มุฏฺฐสฺสตี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ อุปฏฺฐิตสฺสตี ภวิสฺสามา’ติ (๔๒) 
 ‘ปเร ทุปฺปญฺญา ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ ปญฺญาสมฺปนฺนา ภวิสฺสามา’ติ  
สลฺเลโข กรณีโย. (๔๓) 
(ม.มู. ๑๒/๘๓ สัลเลขสูตร)

๓.๗ หมวดธรรมอื่นๆ



‘ปเร สนฺทิฏฺฐิปรามาสี อาธานคฺคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี ภวิสฺสนฺติ, 
มยเมตฺถ อสนฺทิฏฺฐิปรามาสี อนาธานคฺคาหี สุปฏินิสฺสคฺคี  
ภวิสฺสามา’ติ สลฺเลโข กรณีโย. (๔๔) 
(ม.มู. ๑๒/๘๓ สัลเลขสูตร) 

๓.๗ หมวดธรรมอื่นๆ



บารมี ๑๐ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ  
ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา 
มงคล ๓๘ ประการ มี อเสวนา จ พาลานํ เป็นต้น 
บุญกิริยาวัตถุ ๓, ไตรสิกขา ฯลฯ

๓.๗ หมวดธรรมอื่นๆ



สวัสดีครับ


