
สัมมนาพระไตรปิฎก (๒)

ดร.สุภีร์ ทุมทอง

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒



ลักษณะแห่งคำสอน

โส ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ  

สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ, เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสติ. 
(วิ.มหา. ๑/๑)



วิเคราะห์

เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายํ วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล  

มหตา ภิกฺขุสํเฆน สทฺธึ ปญฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ.  
(วิ.มหา. ๑/๑) 

เอกํ สมยํ ภควา อนฺตรา จ ราชคหํ อนฺตรา จ นาฬนฺทํ  

อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน โหติ มหตา ภิกฺขุสํเฆน  

สทฺธึ ปญฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ.  
(ที.สี. ๙/๑)



วิเคราะห์

พุทฺโธติ : เกนตฺเถน พุทฺโธ.  

(๑) พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ,  

(๒) โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ,  

(๓) สพฺพญฺญุตาย พุทฺโธ,  

(๔) สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ,  

(๕) อนญฺญเนยฺยตาย พุทฺโธ,  

(๖) วิกสิตาย พุทฺโธ,  

(๗) ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ, 
(ขุ.ม. ๒๙/๑๙๒ สารีปุตตนิทเทส)



วิเคราะห์

(๘)   นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ,  

(๙)   เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ,  

(๑๐) เอกนฺตวีตโทโสติ พุทฺโธ,  

(๑๑) เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ,  

(๑๒) เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ, 

(๑๓) เอกายนมคฺคํ คโตติ พุทฺโธ,  

(๑๔) เอโก อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ,  

(๑๕) อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา พุทฺโธ.  
(ขุ.ม. ๒๙/๑๙๒ สารีปุตตนิทเทส)



วิเคราะห์

ภควาติ : คารวาธิวจนํ. อปิจ  

(๑)  ภคฺคราโคติ ภควา,  

(๒)  ภคฺคโทโสติ ภควา,  

(๓)  ภคฺคโมโหติ ภควา,  

(๔)  ภคฺคมาโนติ ภควา,  

(๕)  ภคฺคทิฏฺฐีติ ภควา,  

(๖)  ภคฺคกณฺฏโกติ ภควา,  

(๗)  ภคฺคกิเลโสติ ภควา,  
(ขุ.ม. ๒๙/๘๔ ปุราเภทสุตตนิทเทส)



วิเคราะห์

(๘)   ภชิ วิภชิ ปวิภชิ ธมฺมรตนนฺติ ภควา,  

(๙)   ภวานํ อนฺตกโรติ ภควา,  

(๑๐) ภาวิตกาโยติ ภควา,  

(๑๑) ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญฺโญติ ภควา.  

(๑๒) ภชิ วา ภควา อรญฺญวนปตฺถานิ ปนฺตานิ  

เสนาสนานิ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ  

มนุสฺสราหสฺเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารูปานีติ ภควา.  
(ขุ.ม. ๒๙/๘๔ ปุราเภทสุตตนิทเทส)



วิเคราะห์

(๑๓) ภาคี วา ภควา  

จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ภควา.  

(๑๔) ภาคี วา ภควา  อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส  

อธิสีลสฺส อธิจิตฺตสฺส อธิปญฺญายาติ ภควา.  

(๑๕) ภาคี วา ภควา จตุนฺนํ ฌานานํ จตุนฺนํ อปฺปมญฺญานํ  

จตุนฺนํ อรูปสมาปตฺตีนนฺติ ภควา.  
(ขุ.ม. ๒๙/๘๔ ปุราเภทสุตตนิทเทส)



วิเคราะห์

(๑๖) ภาคี วา ภควา  

อฏฺฐนฺนํ วิโมกฺขานํ อฏฺฐนฺนํ อภิภายตนานํ  

นวนฺนํ อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีนนฺติ ภควา.  

(๑๗) ภาคี วา ภควา  

ทสนฺนํ สญฺญาภาวนานํ ทสนฺนํ กสิณสมาปตฺตีนํ  

อานาปานสฺสติสมาธิสฺส อสุภสมาปตฺติยาติ ภควา.  
(ขุ.ม. ๒๙/๘๔ ปุราเภทสุตตนิทเทส)



วิเคราะห์

(๑๘) ภาคี วา ภควา  

จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ จตุนฺนํ สมฺมปฺปธานานํ  

จตุนฺนํ อิทฺธิปาทานํ ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ ปญฺจนฺนํ พลานํ  

สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ อริยสฺส อฏฺฐงฺคิกสฺส มคฺคสฺสาติ ภควา.  

(๑๙) ภาคี วา ภควา  

ทสนฺนํ ตถาคตพลานํ จตุนฺนํ เวสารชฺชานํ  

จตุนฺนํ ปฏิสมฺภิทานํ ฉนฺนํ อภิญฺญานํ ฉนฺนํ พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา.  
(ขุ.ม. ๒๙/๘๔ ปุราเภทสุตตนิทเทส)



วิเคราะห์

เอวมฺเม สุตํ :  

เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม.  

ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ.  

ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ.  
(สํ.ข. ๑๗/๕ สมาธิสูตร)



วิเคราะห์

เอสาหํ ภนฺเต ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสํฆญฺจ,  

อุปาสกํ มํ ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ สรณํ คตํ. 
(วิ.ม. ๔/๒๗) 

‘พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ, สํฆํ สรณํ คจฺฉามิ.  

ทุติยมฺปิ... ตติยมฺปิ...  

อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ ตีหิ สรณคมเนหิ ปพฺพชฺชํ อุปสมฺปทํ. 
(วิ.ม. ๔/๓๔)



วิเคราะห์

ทุกฺขํ วา เวทนํ เวทยมาโน ‘ทุกฺขํ เวทนํ เวทยามี’ติ ปชานาติ,  
(ที.ม.๑๐/๓๘๐) 

 ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ. ทุกฺขํ ภนฺเต. 
(วิ.ม. ๔/๒๑) 

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ‘อิทํ ทุกฺขนฺ’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ,  
(ที.ม.๑๐/๓๘๖)



วิเคราะห์

อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ... 

อิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ... 

อิมสฺมิญฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภญฺญมาเน อายสฺมโต โกณฺฑญฺญสฺส 

วิรชํ วีตมลํ ธมฺมจกฺขุํ อุทปาทิ  

“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ. 
(วิ.ม.๔/๑๖)



วิเคราะห์

อวิชฺชา 

อโลโภ 

อโทโส 

อโมโห 

…..



วิเคราะห์

สงฺขารา อนตฺตา. สงฺขารา จ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺสํสุ,  

นยิทํ สงฺขารา อาพาธาย สํวตฺเตยฺยุํ, ลพฺเภถ จ สงฺขาเรสุ  

“เอวํ เม สงฺขารา โหนฺตุ, เอวํ เม สงฺขารา มา อเหสุนฺ”ติ.  
(วิ.ม. ๔/๒๐) 

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา. 
(องฺ.เอกก. ๒๐/๑๓๗) 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา. 
(วิ.ม. ๔/๑)



วิเคราะห์

กามํ กามยมานสฺส   ตสฺส เจ ตํ สมิชฺฌติ 

อทฺธา ปีติมโน โหติ      ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉติ. 

กามํ กามยมานสฺสาติ กามาติ :  

อุทฺทานโต เทฺว กามา : วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ.  
(ขุ.ม. ๒๙/๑)



วิเคราะห์

กุสลา ธมฺมา 

อกุสลา ธมฺมา 

อพฺยากตา ธมฺมา 
(อภิ.สงฺ. ๓๔/๑)



วิเคราะห์

กตเม  ธมฺมา  กุสลา. ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรํ  กุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  

โสมนสฺสสหคตํ  ญาณสมฺปยุตฺตํ  รูปารมฺมณํ วา  สทฺทารมฺมณํ วา   

คนฺธารมฺมณํ วา  รสารมฺมณํ วา  โผฏฺฐพฺพารมฺมณํ วา  ธมฺมารมฺมณํ วา,   

ยํ ยํ วา  ปนารพฺภ; ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ, เวทนา  โหติ, สญฺญา  โหติ,  

เจตนา  โหติ,  จิตฺตํ  โหติ,  วิตกฺโก  โหติ,  วิจาโร  โหติ,  ปีติ  โหติ,   

สุขํ  โหติ,  จิตฺตสฺเสกคฺคตา  โหติ;  สทฺธินฺทฺริยํ  โหติ,  วีริยินฺทฺริยํ โหติ,   

สตินฺทฺริยํ  โหติ,  สมาธินฺทฺริยํ  โหติ,  ปญฺญินฺทฺริยํ  โหติ,  มนินฺทฺริยํ  โหติ,  

โสมนสฺสินฺทฺริยํ  โหติ,  ชีวิตินฺทฺริยํ  โหติ,    
(อภิ.สงฺ. ๓๔/๑)



วิเคราะห์

สมฺมาทิฏฺฐิ  โหติ,  สมฺมาสงฺกปฺโป  โหติ,  สมฺมาวายาโม  โหติ,  สมฺมาสติ  โหติ,   

สมฺมาสมาธิ  โหติ;  สทฺธาพลํ  โหติ,  วิริยพลํ  โหติ,  สติพลํ  โหติ,   

สมาธิพลํ  โหติ,  ปญฺญาพลํ  โหติ,  หิริพลํ  โหติ,  โอตฺตปฺปพลํ  โหติ,   

อโลโภ  โหติ,  อโทโส  โหติ,  อโมโห  โหติ,  อนภิชฺฌา  โหติ,  

อพฺยาปาโท  โหติ,  สมฺมาทิฏฺฐิ  โหติ;  หิรี  โหติ,  โอตฺตปฺปํ  โหติ;  

กายปสฺสทฺธิ  โหติ,  จิตฺตปสฺสทฺธิ  โหติ,  กายลหุตา  โหติ,  จิตฺตลหุตา  โหติ,   

กายมุทุตา  โหติ,  จิตฺตมุทุตา  โหติ,  กายกมฺมญฺญตา  โหติ,   

จิตฺตกมฺมญฺญตา  โหติ,  
(อภิ.สงฺ. ๓๔/๑)



วิเคราะห์

กายปาคุญฺญตา  โหติ,  จิตฺตปาคุญฺญตา  โหติ,   

กายุชุกตา   โหติ,  จิตฺตุชุกตา   โหติ;  

สติ  โหติ,  สมฺปชญฺญํ  โหติ,  สมโถ  โหติ,  วิปสฺสนา  โหติ;   

ปคฺคาโห  โหติ,  อวิกฺเขโป  โหติ;  เย  วา  ปน   

ตสฺมึ  สมเย  อญฺเญปิ  อตฺถิ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  อรูปิโน  ธมฺมา;   

อิเม  ธมฺมา  กุสลา. 
(อภิ.สงฺ. ๓๔/๑)



หลักเนตติ

๑.  หาระ ๑๖ 

๒.  นยะ ๕ 

๓.  สาสนปัฏฐาน ๑๖ หรือ สาสนปัฏฐาน ๒๘



สวัสดีครับ


