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แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ เนื้อหา

๑ - ๓
ความเป็นมาและความหมายของคัมภีร์เนตติปกรณ์, โครงสร้างของคัมภีร์ 
เนตติปกรณ์, เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์ ได้แก่ หาระ ๑๖ นยะ ๕  
สาสนปัฏฐาน ๑๖ และ สาสนปัฏฐาน ๒๘, มูลบท ๑๘, บท ๑๒

๔ - ๖ ตัวอย่างการอธิบายพระพุทธพจน์ในพระสุตตันตปิฎกตามแนวเนตติปกรณ์

๗ - ๘ นิสิตนำเสนองานค้นคว้าวิจัยท่านละ ๑ เรื่อง

วันสอบ ส่งเล่มรายงานการค้นคว้าวิจัย



การวัดและประเมินผล

๓.๑  การเข้าชั้นเรียนและความสนใจ               ๑๐  คะแนน 

๓.๒  งานค้นคว้าวิจัย นำเสนอ และส่งรายงาน    ๔๐ คะแนน                                                                                                                   

                                       รวม  ๕๐   คะแนน



ความรู้เบื้องต้นคัมภีร์เนตติปกรณ์

๑. ความเป็นมาและความหมายของคัมภีร์เนตติปกรณ์ 

๒. โครงสร้างของคัมภีร์เนตติปกรณ์ 

๓. เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์ 

    ๓.๑  หาระ ๑๖ 

    ๓.๒  นยะ ๕ 

    ๓.๓  สาสนปัฏฐาน ๑๖, สาสนปัฏฐาน ๒๘



ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์พระสุตตันตปิฎกตามแนวเนตติปกรณ์



ลำดับการอธิบายพระพุทธพจน์

๑.  จัดหมวดหมู่ด้วยสาสนปัฏฐาน ๑๖ หรือ สาสนปัฏฐาน ๒๘ 

๒.  อธิบายด้านพยัญชนะด้วยหาระ ๑๖ 

๓.  ส่องทิศทางแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมด้วยทิสาโลจนนัย 

๔.  ยกกุศลธรรมและอกุศลธรรมเชื่อมกันด้วยอังกุสนัย 

๕.  อธิบายด้านอรรถะด้วยนันทิยาวัฏฏนัย หรือ ติปุกขลนัย  

     หรือ สีหวิกกีฬิตนัย ตามสมควร



ตัวอย่าง ๔

เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค, สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย  

ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย,  

ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา. 

กตเม จตฺตาโร. อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  

กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  

เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  

จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  

ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ 
ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๓/๒๔๘.



ตัวอย่าง ๔

ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้ เป็นทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ  

เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทำให้แจ้งนิพพาน  

ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ.  สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่  

    มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 

๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 

๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่  

    มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑-๓๐๒. 



สาสนปัฏฐาน ๑๖

(๑) สังกิเลสภาคิยสูตร  (๒) วาสนาภาคิยสูตร    

(๓) นิพเพธภาคิยสูตร  (๔) อเสกขภาคิยสูตร  

(๕) สังกิเลสวาสนาภาคิยสูตร   (๖) สังกิเลสนิพเพธภาคิยสูตร  

(๗) สังกิเลสอเสกขภาคิยสูตร   (๘) สังกิเลสนิพเพธอเสกขภาคิยสูตร  

(๙) สังกิเลสวาสนานิพเพธภาคิยสูตร (๑๐) วาสนานิพเพธภาคิยสูตร  

(๑๑) ตัณหาสังกิเลสภาคิยสูตร  (๑๒) ทิฏฐิสังกิเลสภาคิยสูตร  

(๑๓) ทุจจริตสังกิเลสภาคิยสูตร (๑๔) ตัณหาโวทานภาคิยสูตร  

(๑๕) ทิฏฐิโวทานภาคิยสูตร   (๑๖) ทุจจริตโวทานภาคิยสูตร   



สาสนปัฏฐาน ๒๘

(๑) โลกิยสูตร (๒) โลกุตตรสูตร (๓) โลกิยโลกุตตรสูตร   

(๔)  สัตตาธิฏฐานสูตร (๕) ธัมมาธิฏฐานสูตร (๖) สัตตธัมมาธิฏฐานสูตร   

(๗) ญาณสูตร (๘) เญยยสูตร  (๙) ญาณเญยยสูตร   

(๑๐) ทัสสนสูตร (๑๑) ภาวนาสูตร  (๑๒) ทัสสนภาวนาสูตร   

(๑๓) สกวจนสูตร (๑๔) ปรวจนสูตร  (๑๕) สกปรวจนสูตร   

(๑๖) วิสัชชนียสูตร (๑๗) อวิสัชชนียสูตร (๑๘) วิสัชชนียาวิสัชชนียสูตร  

(๑๙) กัมมสูตร (๒๐) วิปากสูตร  (๒๑) กัมมวิปากสูตร 

(๒๒) กุสลสูตร  (๒๓) อกุสลสูตร (๒๔)  กุสลากุสลสูตร   

(๒๕) อนุญญาตสูตร (๒๖) ปฏิขิตตสูตร (๒๗) อนุญญาตปฏิกขิตตสูตร  

(๒๘) ถวสูตร  



ลำดับการอธิบายพระพุทธพจน์

๑.  จัดหมวดหมู่ด้วยสาสนปัฏฐาน ๑๖ หรือ สาสนปัฏฐาน ๒๘ 

๒.  อธิบายด้านพยัญชนะด้วยหาระ ๑๖ 

๓.  ส่องทิศทางแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมด้วยทิสาโลจนนัย 

๔.  ยกกุศลธรรมและอกุศลธรรมเชื่อมกันด้วยอังกุสนัย 

๕.  อธิบายด้านอรรถะด้วยนันทิยาวัฏฏนัย หรือ ติปุกขลนัย  

     หรือ สีหวิกกีฬิตนัย ตามสมควร



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๑) เทสนาหาระ

เทสนาหาระจำแนกพระพุทธพจน์เป็น ๖ ประเด็น   

ได้แก่ (๑) อัสสาทะ (๒) อาทีนวะ (๓) นิสสรณะ  

(๔) ผล (๕) อุปายะ  (๖) อาณัตติ   



(๑) เทสนาหาระ

เทสนาหาระ อริยสัจ ๔

อาทีนวะ, ผล ทุกขสัจ

อัสสาทะ สมุทัยสัจ

นิสสรณะ นิโรธสัจ

อุปายะ, อาณัตติ มัคคสัจ



(๑) เทสนาหาระ

ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ญาณ

นี้ทุกขอริยสัจ นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ สัจจญาณ

ทุกขอริยสัจนี้ 

ควรกำหนดรู้

ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ 

ควรละ

ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ 

ควรทำให้แจ้ง

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ 

ควรเจริญ
กิจจญาณ

ทุกขอริยสัจนี้ 

เราได้กำหนดรู้แล้ว

ทุกขสมุทยอริยสัจนี้ 

เราละได้แล้ว

ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ 

เราได้ทำให้แจ้งแล้ว

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ 

เราได้เจริญแล้ว
กตญาณ



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๒) วิจยหาระ

วิจยหาระจำแนก แยกแยะพระพุทธพจน์ใน ๑๑ ประเด็น ได้แก่  

(๑) ปทวิจัย (๒) ปัญหาวิจัย (๓) วิสัชชนาวิจัย (๔) ปุพพาปรวิจัย  

(๕) อัสสาทวิจัย (๖) อาทีนววิจัย (๗) นิสสรณวิจัย (๘) ผลวิจัย  

(๙) อุปายวิจัย (๑๐) อาณัตติวิจัย (๑๑) อนุคีติวิจัย 



(๒) วิจยหาระ

(๑) ปทวิจัย  

     มคฺโค มีรูปเป็นเอกวจนะ  

     สติปฏฺฐานา มีรูปเป็นพหุวจนะ  

(๒) ปัญหาวิจัย 

     กตเม จตฺตาโร เป็นกเถตุกัมยตาปุจฉา  

(๑๑) อนุคีติวิจัย ...



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๓) ยุตติหาระ

(๑) หลักมหาปเทส   

(๒) หลักอริยสัจ ๔  

(๓) หลักวินัย ๓ 

(๔) หลักธรรมดา  



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๔) ปทัฏฐานหาระ

การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์  

การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์  

ศรัทธาที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์  

การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์  

สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์  

ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้สุจริต ๓ บริบูรณ์  

สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์  

สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์  

โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์  

วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ 
องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๖.



(๔) ปทัฏฐานหาระ

อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย  

คือ ในธรรมวินัยนี้ เธอจักละกายทุจริตแล้ว เจริญกายสุจริต  

จักละวจีทุจริตแล้ว เจริญวจีสุจริต จักละมโนทุจริตแล้ว เจริญมโนสุจริต 

เมื่อใด เธอจักละกายทุจริตแล้ว เจริญกายสุจริต จักละวจีทุจริตแล้ว 

เจริญวจีสุจริต จักละมโนทุจริตแล้ว เจริญมโนสุจริต  

เมื่อนั้น เธออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการ 
สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๑๓/๒๗๑.



(๔) ปทัฏฐานหาระ

อานนท์  ธรรมอันเป็นเอกคืออานาปานสติสมาธิ  

ที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้ว  

ทำให้สติปัฏฐาน ๔ ประการบริบูรณ์  

สติปัฏฐาน ๔ ประการที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้ว  

ทำให้โพชฌงค์ ๗ ประการบริบูรณ์  

โพชฌงค์ ๗ ประการที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้ว  

ทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 
สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๘๙/๔๗๓.



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๕) ลักขณหาระ

เมื่อพระพุทธองค์ตรัสถึงสติปัฏฐาน ๔ ก็เป็นอันตรัสถึง

สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ 

อริยมรรคมีองค์ ๘ และธรรมเหล่านี้ในชื่ออื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

เดียวกัน เพราะมีลักษณะเหมือนกัน คือเป็นนิยยานิกธรรม  

เป็นธรรมเครื่องนำออกจากวัฏฏะทุกข์เช่นเดียวกัน



(๕) ลักขณหาระ

เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงโพธิปักขิยธรรม ซึ่งเป็นธรรมฝ่ายวิชชา 

สำหรับนำออกจากวัฏฏะทุกข์แล้ว ธรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน  

คือเป็นธรรมฝ่ายวิชชาและนำออกจากวัฏฏะทุกข์ทั้งหมด  

แม้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตร ก็เป็นอันแสดงด้วย เช่น  

ทาน ศีล ภาวนา, ศีล สมาธิ ปัญญา, สมถะ วิปัสสนา, มงคล ๓๘...



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๖) จตุพยูหหาระ

(๑) เนรุตตะ 

(๒) อธิปปายะ  

(๓) เทสนานิทาน 

(๔) ปุพพาปรานุสนธิ 



(๖) จตุพยูหหาระ

(๑) เนรุตตะ 

เอกายโน 

๑. เอเกน อยิตพฺโพติ เอกายโน. 

๒. เอกสฺส อยโน เอกายโน. 

๓. เอกสฺมึ อยโนติ เอกายโน. 

๔. เอกํ อยตีติ เอกายโน. 

สติปฏฺฐานา 

สติ จ สา ปฏฺฐานญฺจาติ สติปฏฺฐานํ.



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๗) อาวัฏฏหาระ

การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์  

การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์  

ศรัทธาที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์  

การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์  

สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์  

ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้สุจริต ๓ บริบูรณ์  

สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์  

สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์  

โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์  

วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ 
องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๖.



(๗) อาวัฏฏหาระ

การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้การไม่ฟังสัทธรรมบริบูรณ์  

การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์  

ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้การมนสิการโดยไม่แยบคายบริบูรณ์  

การมนสิการโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้ความไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์  

ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้ความไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์  

ความไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้ทุจริต ๓ บริบูรณ์  

ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้นิวรณ์ ๕ บริบูรณ์  

นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้อวิชชาบริบูรณ์  

อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้แล 
องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๖.



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๘) วิภัตติหาระ

(๑) สังกิเลสภาคิยสูตร  (๒) วาสนาภาคิยสูตร    

(๓) นิพเพธภาคิยสูตร  (๔) อเสกขภาคิยสูตร 

ประเภท สูตร ปฏิปทา ศีล

๑ วาสนาภาคิยสูตร ปุญญภาคิยปฏิปทา สังวรศีล

๒ นิพเพธภาคิยสูตร ผลภาคิยปฏิปทา ปหานศีล

ปหาน ๕ ได้แก่ (๑) วิกขัมภนปหาน (๒) ตทังคปหาน  

(๓) สมุจเฉทปหาน (๔) ปฏิปัสสัทธิปหาน (๕) นิสสรณปหาน



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๙) ปริวัตตนหาระ

สติปัฏฐาน ๔ โวทาน ๔ สังกิเลส ๔

กายานุปัสสนา อสุภสัญญา สุภสัญญา

เวทนานุปัสสนา ทุกขสัญญา สุขสัญญา

จิตตานุปัสสนา อนิจจสัญญา นิจจสัญญา

ธัมมานุปัสสนา อนัตตสัญญา อัตตสัญญา



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๑๐) เววจนหาระ

สติ คือความตามระลึกถึง ความระลึกได้เฉพาะหน้า  

สติ คือความระลึกได้ ความจำได้ ความไม่เลื่อนลอย ความไม่หลงลืม  

สติ คือสตินทรีย์ สติพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์ เอกายนมรรค



(๑๐) เววจนหาระ

กตมา  ตสฺมึ  สมเย  สมฺมาสติ  โหติ.   

ยา  ตสฺมึ  สมเย  สติ  อนุสฺสติ  ปฏิสฺสติ,   

สติ  สรณตา,  ธารณตา  อปิลาปนตา  อสมฺมุสฺสนตา,   

สติ  สตินฺทฺริยํ  สติพลํ,  สมฺมาสติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค,   

มคฺคงฺคํ  มคฺคปริยาปนฺนํ;   

อยํ  ตสฺมึ  สมเย  สมฺมาสติ  โหติ. 
อภิ.สงฺ. ๓๔/๓๐๓



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๑๑) ปัญญัตติหาระ

๑. สติปัฏฐาน ๔ เป็นนิกเขปบัญญัติของเอกายนมรรค  

ที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้เพื่อให้ทราบทางดำเนิน 

เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ เข้าถึงมรรค ผล นิพพาน 

๒. การแจกแจงสติปัฏฐาน ๔ จำแนกเป็นกายานุปัสสนา  

เวทนานุปัสสนา  จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา เป็นภาวนาบัญญัติ  

เป็นคำบัญญัติแสดงให้ทราบถึงสติปัฏฐานนั้นตั้งขึ้น 

และเจริญงอกงามขึ้นในที่ใดได้บ้าง เป็นต้น



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๑๒) โอตรณหาระ

สติปัฏฐานเมื่อสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์ ๓ คือสมาธิขันธ์     

สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ สตินทรีย์  

และเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระ 



(๑๒) โอตรณหาระ

อริยมรรค ๘ ขันธ์ ๓ ธรรมคู่

สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ

ปัญญาขันธ์ วิปัสสนา

สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ

สีลขันธ์

สมถะ
สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ

สมาธิขันธ์



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๑๔) อธิฏฐานหาระ

บทว่า จตฺตาโร สติปฏฺฐานา เป็นเอกัตตะ 

กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา   

วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, 

เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ ... 

จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ ... 

ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ... ๔ ประโยคเหล่านี้เป็นเวมัตตะ



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๑๕) ปริกขารหาระ

๑. เหตุ ได้แก่ สติปัฏฐานก่อน ๆ  

          ที่เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องทำให้เกิดสติปัฏฐานหลัง ๆ  

๒. ปัจจัย ได้แก่ เหตุปัจจัยอื่น ๆ มีการสำรวมระวังอินทรีย์,  

           สุจริต ๓, การได้สัปปายะเป็นต้น 



อธิบายด้วยหลักหาระ

(๑) เทสนาหาระ (๒) วิจยหาระ (๓) ยุตติหาระ (๔) ปทัฏฐานหาระ  

(๕) ลักขณหาระ (๖) จตุพยูหหาระ (๗) อาวัฏฏหาระ  

(๘) วิภัตติหาระ (๙) ปริวัตตนหาระ (๑๐) เววจนหาระ 

(๑๑) ปัญญัตติหาระ (๑๒) โอตรณหาระ (๑๓) โสธนหาระ  

(๑๔) อธิฏฐานหาระ (๑๕) ปริกขารหาระ (๑๖) สมาโรปนหาระ  



(๑๖) สมาโรปนหาระ 

สมาโรปนหาระเป็นการยกขึ้นธรรมแสดงเป็นกรณีพิเศษ  

๔ ประเด็น คือ (๑) ปทัฏฐาน (๒) เววจนะ  (๓) ภาวนา   

(๔) ปหานะ



(๑๖) สมาโรปนหาระ 

“อาตาป”ี ได้แก่ วิริยินทรีย์ วิริยพละ วิริยสัมโพชฌงค์ สัมมาวายามะ  

“สมฺปชาโน” ได้แก่ ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  

                    สัมมาทิฏฐิ 

“สติมา” ได้แก่ สตินทรีย์ สติพละ สติสัมโพชฌงค์ สัมมาสติ 

“วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส”ํ ได้แก่ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ  

                  สมาธิ สัมโพชฌงค์ สัมมาสมาธิ  



ภาวนาสมาโรปนะ

ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา

กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา

ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุุตถฌาน

ทิพพวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร อาเนญชวิหาร

สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุรักขนาปธาน

การละมานะ การถอนตัณหา การขจัดอวิชชา การทำภพให้สงบ

สัจจาธิฏฐาน จาคาธิฏฐาน ปัญญาธิฏฐาน อุปสมาธิฏฐาน

ฉันทสมาธิ วิริยสมาธิ จิตตสมาธิ วีมังสาสมาธิ

อินทรียสังวร ตบะ ปัญญา นิพพานอันสลัดคืนอุปธิทั้งปวง

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา



ปหานสมาโรปนะ

กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา

กพฬีการาหาร ผัสสาหาร วิญญาณาหาร มโนสัญเจตนาหาร

สุภวิปัลลาส สุขวิปัลลาส นิจจวิปัลลาส อัตตวิปัลลาส

กามุปาทาน ภวุปาทาน ทิฏฐุปาทาน อัตตวาทุปาทาน

กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ

อภิชฌากายคันถะ พยาปาทกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ

กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ

กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ

ราคสัลละ โทสสัลละ มานสัลละ โมหสัลละ

รูปูปควิญญาณัฏฐิติ เวทนูปควิญญาณัฏฐิติ สัญญูปควิญญาณัฏฐิติ สังขารูปควิญญาณัฏฐิติ

ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ



ลำดับการอธิบายพระพุทธพจน์

๑.  จัดหมวดหมู่ด้วยสาสนปัฏฐาน ๑๖ หรือ สาสนปัฏฐาน ๒๘ 

๒.  อธิบายด้านพยัญชนะด้วยหาระ ๑๖ 

๓.  ส่องทิศทางแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมด้วยทิสาโลจนนัย 

๔.  ยกกุศลธรรมและอกุศลธรรมเชื่อมกันด้วยอังกุสนัย 

๕.  อธิบายด้านอรรถะด้วยนันทิยาวัฏฏนัย หรือ ติปุกขลนัย  

     หรือ สีหวิกกีฬิตนัย ตามสมควร



ทิสาโลจนนัย

ทิสธรรม ๑ ทิสธรรม ๒ ทิสธรรม ๓ ทิสธรรม ๔

ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา

กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา

ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุุตถฌาน

ทิพพวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร อาเนญชวิหาร

สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุรักขนาปธาน

การละมานะ การถอนตัณหา การขจัดอวิชชา การทำภพให้สงบ

สัจจาธิฏฐาน จาคาธิฏฐาน ปัญญาธิฏฐาน อุปสมาธิฏฐาน

ฉันทสมาธิ วิริยสมาธิ จิตตสมาธิ วีมังสาสมาธิ

อินทรียสังวร ตบะ ปัญญา นิพพานอันสลัดคืนอุปธิทั้งปวง

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา



ทิสาโลจนนัย

ทิสธรรม ๑ ทิสธรรม ๒ ทิสธรรม ๓ ทิสธรรม ๔

กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา

กพฬีการาหาร ผัสสาหาร วิญญาณาหาร มโนสัญเจตนาหาร

สุภวิปัลลาส สุขวิปัลลาส นิจจวิปัลลาส อัตตวิปัลลาส

กามุปาทาน ภวุปาทาน ทิฏฐุปาทาน อัตตวาทุปาทาน

กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ

อภิชฌากายคันถะ พยาปาทกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ

กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ

กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ

ราคสัลละ โทสสัลละ มานสัลละ โมหสัลละ

รูปูปควิญญาณัฏฐิติ เวทนูปควิญญาณัฏฐิติ สัญญูปควิญญาณัฏฐิติ สังขารูปควิญญาณัฏฐิติ

ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ



จริต ๒ ปฏิปทา ๔

จริต ๒ ปฏิปทา ๔

ตัณหาจริต
ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา

ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา

ทิฏฐิจริต
สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา

สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา

นันทิยาวัฏฏนัย สีหวิกกีฬิตนัย



อังกุสนัย

สมถยานิกะ วิปัสสนายานิกะ

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี

สัทธาวิมุตตะ ทิฏฐิปัตตะ

ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา

กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา

ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุุตถฌาน

ทิพพวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร อาเนญชวิหาร

สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุรักขนาปธาน



ลำดับการอธิบายพระพุทธพจน์

๑.  จัดหมวดหมู่ด้วยสาสนปัฏฐาน ๑๖ หรือ สาสนปัฏฐาน ๒๘ 

๒.  อธิบายด้านพยัญชนะด้วยหาระ ๑๖ 

๓.  ส่องทิศทางแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมด้วยทิสาโลจนนัย 

๔.  ยกกุศลธรรมและอกุศลธรรมเชื่อมกันด้วยอังกุสนัย 

๕.  อธิบายด้านอรรถะด้วยนันทิยาวัฏฏนัย หรือ ติปุกขลนัย  

     หรือ สีหวิกกีฬิตนัย ตามสมควร



สีิหวิกกีฬิตนัย

สติปัฏฐาน ๔ โวทาน ๔ สังกิเลส ๔

กายานุปัสสนา อสุภสัญญา สุภสัญญา

เวทนานุปัสสนา ทุกขสัญญา สุขสัญญา

จิตตานุปัสสนา อนิจจสัญญา นิจจสัญญา

ธัมมานุปัสสนา อนัตตสัญญา อัตตสัญญา



ราคจริต โทสจริต ทิฏฐิจริตอินทรีย์อ่อน ทิฏฐิจริตอินทรีย์กล้า

ทุกขาปฏิปทา 

ทันธาภิญญา

ทุกขาปฏิปทา 

ขิปปาภิญญา

สุขาปฏิปทา 

ทันธาภิญญา

สุขาปฏิปทา 

ขิปปาภิญญา

กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา

ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุุตถฌาน

ทิพพวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร อาเนญชวิหาร

สังวรปธาน ปหานปธาน ภาวนาปธาน อนุรักขนาปธาน

การละมานะ การถอนตัณหา การขจัดอวิชชา การทำภพให้สงบ

สัจจาธิฏฐาน จาคาธิฏฐาน ปัญญาธิฏฐาน อุปสมาธิฏฐาน

ฉันทสมาธิ วิริยสมาธิ จิตตสมาธิ วีมังสาสมาธิ

อินทรียสังวร ตบะ ปัญญา นิพพานอันสลัดคืนอุปธิทั้งปวง

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา



ราคจริต โทสจริต ทิฏฐิจริตอินทรีย์อ่อน ทิฏฐิจริตอินทรีย์กล้า

กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา

สุภวิปัลลาส สุขวิปัลลาส นิจจวิปัลลาส อัตตวิปัลลาส

กพฬีการาหาร ผัสสาหาร วิญญาณาหาร มโนสัญเจตนาหาร

กามุปาทาน ภวุปาทาน ทิฏฐุปาทาน อัตตวาทุปาทาน

กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ

อภิชฌากายคันถะ พยาปาทกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ

กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ

กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ

ราคสัลละ โทสสัลละ มานสัลละ โมหสัลละ

รูปูปควิญญาณัฏฐิติ เวทนูปควิญญาณัฏฐิติ สัญญูปควิญญาณัฏฐิติ สังขารูปควิญญาณัฏฐิติ

ราคะในรูป ราคะในเวทนา ราคะในสัญญา ราคะในสังขาร

ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ



โวทาน ๑๐ หมวด สังกิเลส ๑๐ หมวด

ปฏิปทา ๔ อาหาร ๔

สติปัฏฐาน ๔ วิปัลลาส ๔

ฌาน ๔ อุปาทาน ๔

วิหารธรรม ๔ โยคะ ๔

สัมมัปปธาน ๔ คันถะ ๔

อัจฉริยอัพภูตธรรม ๔ อาสวะ ๔

อธิฏฐาน ๔ โอฆะ ๔

สมาธิภาวนา ๔ สัลละ ๔

สุขภาคิยธรรม ๔ วิญญาณัฏฐิติ ๔

อัปปมัญญา ๔ อคติคมนะ ๔



โวทาน กับ สังกิเลส

โวทาน = (๑) การคบสัตบุรุษ -> (๒) การฟังสัทธรรม -> (๓) ศรัทธา ->  

            (๔) โยนิโสมนสิการ -> (๕) สติสัมปชัญญะ -> (๖) อินทรียสังวร ->  

            (๗) สุจริต ๓ -> (๘) สติปัฏฐาน ๔ -> (๙) โพชฌงค์ ๗ ->  

            (๑๐) วิชชาและวิมุตติ  

สังกิเลส = (๑) การไม่คบสัตบุรุษ -> (๒) การไม่ฟังสัทธรรม ->  

             (๓) ความไม่มีศรัทธา -> (๔) อโยนิโสมนสิการ ->  

             (๕) ความไม่มีสติสัมปชัญญะ -> (๖) ไม่สำรวมอินทรีย์ ->  

             (๗) ทุจริต ๓ -> (๘) นิวรณ์ ๕ -> (๙) อวิชชา



สรุปลงอริยสัจ

ธรรม อริยสัจ ๔

อุปาทานขันธ์ ๕ ที่เป็นวัฏฏะะทุกข์  

และธรรมชื่ออื่น ๆ ที่เป็นผลเกิดจากกิเลสมีอวิชชาตัณหาเป็นต้น
ทุกขสัจ

ตัณหาที่ผูกพันในทุกข์และธรรมทั้งหลายที่เป็นฝ่ายสังกิเลส สมุทยสัจ

พระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์และดับเหตุเกิดทุกข์ นิโรธสัจ

อริยมรรคมีองค์ ๘ และธรรมทั้งหลายที่เป็นฝ่ายโวทาน มัคคสัจ



นันทิยาวัฏฏนัย

สังกิเลส จริต ข้อปฏิบัติ ปฏิปทา ก้าวลงมรรค บรรลุธรรม

อวิชชา ทิฏฐิจริต สัลเลขะ สุขาปฏิปทา ธัมมานุสารี ทิฏฐิปัตตะ

ตัณหา ตัณหาจริต สิกขา ทุกขาปฏิปทา สัทธานุสารี สัทธาวิมุตตะ



นันทิยาวัฏฏนัย

ตัณหา อวิชชา

ตัณหาจริต อ.อ่อน ตัณหาจริต อ.แก่กล้า ทิฏฐิจริต อ.อ่อน ทิฏฐิจริต อ.แก่กล้า

กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา

สมถยานิกะ อ.อ่อน สมถยานิกะ อ.แก่กล้า วิปัสสนายานิกะ อ.อ่อน วิปัสสนายานิกะอ.แก่กล้า

ทุกขาปฏิปทา 

ทันธาภิญญา

ทุกขาปฏิปทา 

ขิปปาภิญญา

สุขาปฏิปทา 

ทันธาภิญญา

สุขาปฏิปทา 

ขิปปาภิญญา

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี

สัทธาวิมุตตะ ทิฏฐิปัตตะ



ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์พระสุตตันตปิฎกตามแนวเนตติปกรณ์



ตัวอย่าง ๑

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺฐา มโนมยา 

มนสา เจ ปทุฏฺเฐน      ภาสติ วา กโรติ วา 

ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ  จกฺกํว วหโต ปทํ. 
ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑/๑๕.



ตัวอย่าง ๑

ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ  

ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือทำชั่วตามไปด้วย  

เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป  

เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น. 
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓.



สาสนปัฏฐาน ๑๖

(๑) สังกิเลสภาคิยสูตร  (๒) วาสนาภาคิยสูตร    

(๓) นิพเพธภาคิยสูตร  (๔) อเสกขภาคิยสูตร  

(๕) สังกิเลสวาสนาภาคิยสูตร   (๖) สังกิเลสนิพเพธภาคิยสูตร  

(๗) สังกิเลสอเสกขภาคิยสูตร   (๘) สังกิเลสนิพเพธอเสกขภาคิยสูตร  

(๙) สังกิเลสวาสนานิพเพธภาคิยสูตร (๑๐) วาสนานิพเพธภาคิยสูตร  

(๑๑) ตัณหาสังกิเลสภาคิยสูตร  (๑๒) ทิฏฐิสังกิเลสภาคิยสูตร  

(๑๓) ทุจจริตสังกิเลสภาคิยสูตร (๑๔) ตัณหาโวทานภาคิยสูตร  

(๑๕) ทิฏฐิโวทานภาคิยสูตร     (๑๖) ทุจจริตโวทานภาคิยสูตร   



สาสนปัฏฐาน ๒๘

(๑) โลกิยสูตร (๒) โลกุตตรสูตร (๓) โลกิยโลกุตตรสูตร   

(๔)  สัตตาธิฏฐานสูตร (๕) ธัมมาธิฏฐานสูตร (๖) สัตตธัมมาธิฏฐานสูตร   

(๗) ญาณสูตร (๘) เญยยสูตร  (๙) ญาณเญยยสูตร   

(๑๐) ทัสสนสูตร (๑๑) ภาวนาสูตร  (๑๒) ทัสสนภาวนาสูตร   

(๑๓) สกวจนสูตร (๑๔) ปรวจนสูตร  (๑๕) สกปรวจนสูตร   

(๑๖) วิสัชชนียสูตร (๑๗) อวิสัชชนียสูตร (๑๘) วิสัชชนียาวิสัชชนียสูตร  

(๑๙) กัมมสูตร (๒๐) วิปากสูตร  (๒๑) กัมมวิปากสูตร 

(๒๒) กุสลสูตร  (๒๓) อกุสลสูตร  (๒๔)  กุสลากุสลสูตร   

(๒๕) อนุญญาตสูตร (๒๖) ปฏิขิตตสูตร (๒๗) อนุญญาตปฏิกขิตตสูตร  

(๒๘) ถวสูตร  



(๑) เทสนาหาระ

เทสนาหาระจำแนกพระพุทธพจน์เป็น ๖ ประเด็น   

ได้แก่ (๑) อัสสาทะ (๒) อาทีนวะ (๓) นิสสรณะ  

(๔) ผล (๕) อุปายะ  (๖) อาณัตติ   



(๑) เทสนาหาระ

เทสนาหาระ อริยสัจ ๔

อาทีนวะ, ผล ทุกขสัจ

อัสสาทะ สมุทัยสัจ

นิสสรณะ นิโรธสัจ

อุปายะ, อาณัตติ มัคคสัจ



ตัวอย่าง ๒

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา    มโนเสฏฺฐา มโนมยา 

มนสา เจ ปสนฺเนน   ภาสติ วา กโรติ วา 

ตโต นํ สุขมเนฺวติ       ฉายาว อนปายินี. 
ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒/๑๕.



ตัวอย่าง ๒

ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า  

มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ  

ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปด้วย 

เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป  

เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น. 
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒/๒๓.



สาสนปัฏฐาน ๑๖

(๑) สังกิเลสภาคิยสูตร  (๒) วาสนาภาคิยสูตร    

(๓) นิพเพธภาคิยสูตร  (๔) อเสกขภาคิยสูตร  

(๕) สังกิเลสวาสนาภาคิยสูตร   (๖) สังกิเลสนิพเพธภาคิยสูตร  

(๗) สังกิเลสอเสกขภาคิยสูตร   (๘) สังกิเลสนิพเพธอเสกขภาคิยสูตร  

(๙) สังกิเลสวาสนานิพเพธภาคิยสูตร (๑๐) วาสนานิพเพธภาคิยสูตร  

(๑๑) ตัณหาสังกิเลสภาคิยสูตร  (๑๒) ทิฏฐิสังกิเลสภาคิยสูตร  

(๑๓) ทุจจริตสังกิเลสภาคิยสูตร (๑๔) ตัณหาโวทานภาคิยสูตร  

(๑๕) ทิฏฐิโวทานภาคิยสูตร   (๑๖) ทุจจริตโวทานภาคิยสูตร   



สาสนปัฏฐาน ๒๘

(๑) โลกิยสูตร (๒) โลกุตตรสูตร (๓) โลกิยโลกุตตรสูตร   

(๔)  สัตตาธิฏฐานสูตร (๕) ธัมมาธิฏฐานสูตร (๖) สัตตธัมมาธิฏฐานสูตร   

(๗) ญาณสูตร (๘) เญยยสูตร  (๙) ญาณเญยยสูตร   

(๑๐) ทัสสนสูตร (๑๑) ภาวนาสูตร  (๑๒) ทัสสนภาวนาสูตร   

(๑๓) สกวจนสูตร (๑๔) ปรวจนสูตร  (๑๕) สกปรวจนสูตร   

(๑๖) วิสัชชนียสูตร (๑๗) อวิสัชชนียสูตร (๑๘) วิสัชชนียาวิสัชชนียสูตร  

(๑๙) กัมมสูตร (๒๐) วิปากสูตร  (๒๑) กัมมวิปากสูตร 

(๒๒) กุสลสูตร  (๒๓) อกุสลสูตร (๒๔)  กุสลากุสลสูตร   

(๒๕) อนุญญาตสูตร (๒๖) ปฏิขิตตสูตร (๒๗) อนุญญาตปฏิกขิตตสูตร  

(๒๘) ถวสูตร  



(๑) เทสนาหาระ

เทสนาหาระจำแนกพระพุทธพจน์เป็น ๖ ประเด็น   

ได้แก่ (๑) อัสสาทะ (๒) อาทีนวะ (๓) นิสสรณะ  

(๔) ผล (๕) อุปายะ  (๖) อาณัตติ   



(๑) เทสนาหาระ

เทสนาหาระ อริยสัจ ๔

อาทีนวะ, ผล ทุกขสัจ

อัสสาทะ สมุทัยสัจ

นิสสรณะ นิโรธสัจ

อุปายะ, อาณัตติ มัคคสัจ



ตัวอย่าง ๓

สพฺพปาปสฺส อกรณํ   กุสลสฺสูปสมฺปทา 

สจิตฺตปริโยทปนํ       เอตํ พุทฺธาน สาสนํ. 
ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๓/๔๙.



ตัวอย่าง ๓

การไม่ทำบาปทั้งปวง 

การทำกุศลให้ถึงพร้อม 

การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 

นี้คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย. 
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐.



สาสนปัฏฐาน ๑๖

(๑) สังกิเลสภาคิยสูตร  (๒) วาสนาภาคิยสูตร    

(๓) นิพเพธภาคิยสูตร   (๔) อเสกขภาคิยสูตร  

(๕) สังกิเลสวาสนาภาคิยสูตร  (๖) สังกิเลสนิพเพธภาคิยสูตร  

(๗) สังกิเลสอเสกขภาคิยสูตร   (๘) สังกิเลสนิพเพธอเสกขภาคิยสูตร  

(๙) สังกิเลสวาสนานิพเพธภาคิยสูตร (๑๐) วาสนานิพเพธภาคิยสูตร  

(๑๑) ตัณหาสังกิเลสภาคิยสูตร  (๑๒) ทิฏฐิสังกิเลสภาคิยสูตร  

(๑๓) ทุจจริตสังกิเลสภาคิยสูตร (๑๔) ตัณหาโวทานภาคิยสูตร  

(๑๕) ทิฏฐิโวทานภาคิยสูตร   (๑๖) ทุจจริตโวทานภาคิยสูตร   



สาสนปัฏฐาน ๒๘

(๑) โลกิยสูตร (๒) โลกุตตรสูตร (๓) โลกิยโลกุตตรสูตร   

(๔) สัตตาธิฏฐานสูตร (๕) ธัมมาธิฏฐานสูตร (๖) สัตตธัมมาธิฏฐานสูตร   

(๗) ญาณสูตร (๘) เญยยสูตร  (๙) ญาณเญยยสูตร   

(๑๐) ทัสสนสูตร (๑๑) ภาวนาสูตร  (๑๒) ทัสสนภาวนาสูตร   

(๑๓) สกวจนสูตร (๑๔) ปรวจนสูตร  (๑๕) สกปรวจนสูตร   

(๑๖) วิสัชชนียสูตร (๑๗) อวิสัชชนียสูตร (๑๘) วิสัชชนียาวิสัชชนียสูตร  

(๑๙) กัมมสูตร (๒๐) วิปากสูตร  (๒๑) กัมมวิปากสูตร 

(๒๒) กุสลสูตร  (๒๓) อกุสลสูตร (๒๔) กุสลากุสลสูตร   

(๒๕) อนุญญาตสูตร (๒๖) ปฏิกขิตตสูตร (๒๗) อนุญญาตปฏิกขิตตสูตร  

(๒๘) ถวสูตร  



(๑) เทสนาหาระ

เทสนาหาระจำแนกพระพุทธพจน์เป็น ๖ ประเด็น   

ได้แก่ (๑) อัสสาทะ (๒) อาทีนวะ (๓) นิสสรณะ  

(๔) ผล (๕) อุปายะ  (๖) อาณัตติ   



(๑) เทสนาหาระ

เทสนาหาระ อริยสัจ ๔

อาทีนวะ, ผล ทุกขสัจ

อัสสาทะ สมุทัยสัจ

นิสสรณะ นิโรธสัจ

อุปายะ, อาณัตติ มัคคสัจ



สวัสดีครับ


