
ลาํดบัขั �นตอนของการศึกษาลาํดบัขั �นตอนของการศึกษา
พรหมจรรย์  ตอนที� ๙

อ.สุภีร์ ทุมทอง

๒๙ เมษายน  ๒๕๕๕



๑.  พรหมจรรยป์ระกาศบนฐานความจริง
๒. ธรรมะอนัเป็นเบื�องตน้แห่งพรหมจรรย์
๓.  ตวัพรหมจรรย์
๔.  พรหมจรรย ์ ๑๒ แบบ
๕.  การทาํพรหมจรรยใ์หบ้ริบูรณ์
๖.  พรหมจรรยท์ี-บริสุทธิ0 บริบูรณ์ไปตามลาํดบั

พรหมจรรย์



อิธ  มหาราช  ตถาคโต โลเก  อุปฺปชฺชติ  อรห ํสมฺมาสมฺพทฺุโธ 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 
สตฺถา  เทวมนุสฺสาน ํ พทฺุโธ ภควา, 
โส  อิม ํ โลก ํ สเทวก ํ สมารก ํ สพฺรหฺมก ํ สสฺสมณพฺราหฺมณึ  ปช ํ 
สเทวมนุสฺส ํ สย ํอภิ;ฺญา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทติ,
โส  ธมฺม ํ เทเสติ  อาทิกลฺยาณ ํ มชฺเฌกลฺยาณ ํ ปริโยสานกลฺยาณ ํ
สาตฺถ ํ สพฺย;ฺชนํ เกวลปริปุณฺณ ํ ปริสุทฺธ ํ พฺรหฺมจริย ํ ปกาเสติ.
ที.สี. ๙/๑๙๐  สามญัญผลสูตร

๑.  มพีระพทุธเจ้าอุบัตขิึ#นในโลก



ต ํธมฺม ํสุณาติ คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อ;ฺญตรสฺมึ วา กเุล ปจฺจาชาโต,
โส  ต ํ ธมฺม ํสุตฺวา ตถาคเต สทฺธ ํปฏิลภติ.  โส  เตน  สทฺธาปฏิลาเภน 
สมนฺนาคโต  อิติ  ปฏิส;ฺจิกฺขติ “สมฺพาโธ  ฆราวาโส  รโชปโถ, 
อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชา,  นยทิ ํสุกรํ อคารํ  อชฺฌาวสตา  เอกนฺตปริปุณฺณ ํ
เอกนฺตปริสุทฺธ ํ สงฺขลิขิต ํ พฺรหฺมจริย ํ จริตุ,ํ 
ยนฺนูนาห ํ เกสมสฺสุ ํ โอหาเรตฺวา  กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา 
อคารสฺมา  อนคาริย ํ ปพฺพเชยฺยนฺ’ติ.
ที.สี. ๙/๑๙๑  สามญัญผลสูตร

๒. กลุบุตรเลื�อมใสออกบวช



โส  เอว ํ ปพฺพชิโต สมาโน  ปาติโมกฺขสวํรสวํโุต วหิรติ 
อาจารโคจรสมฺปนฺโน, อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาว,ี 
สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ,  
กายกมฺมวจีกมฺเมน  สมนฺนาคโต  กสุเลน,  ปริสุทฺธาชีโว, 
สีลสมฺปนฺโน,  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร,  
สติสมฺปช;ฺเญน  สมนฺนาคโต, สนฺตุฏฺโฐ.
ที.สี. ๙/๑๙๓  สามญัญผลสูตร

๓. บวชแล้วปฏิบัตดิปีฏิบัตชิอบ



กถ;ฺจ  มหาราช  ภิกฺข ุ สีลสมฺปนฺโน โหติ.  อิธ มหาราช  
ภิกฺข ุ ปาณาติปาต ํ ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวริโต โหติ, 
นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน 
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี วหิรติ,
...จูฬสีล ... มชัฌิมสีล ... มหาสีล 
ที.สี. ๙/๑๙๔  สามญัญผลสูตร

๔. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล



กถ;ฺจ  มหาราช  ภิกฺข ุ อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร โหติ. 
อิธ มหาราช  ภิกฺข ุ จกฺขนุา รูปํ  ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ 
นานุพฺย;ฺชนคฺคาหี;  ยตฺวาธิกรณเมน ํจกฺขนฺุทฺริย ํอสวํตุ ํวหิรนฺต ํ
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา  อกสุลา  ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยุ;ํ 
ตสฺส สวํราย ปฏิปชฺชติ,  รกฺขติ จกฺขนฺุทฺริย,ํ 
จกฺขนฺุทฺริเย สวํรํ อาปชฺชติ.  โสเตน สทฺท ํสุตฺวา ... 
ฆาเนน คนฺธ ํฆายติฺวา ... ชิวฺหาย รส ํสายติฺวา ... 
กาเยน โผฏฺฐพฺพ ํผสุิตฺวา ... มนสา ธมฺม ํว;ิฺญาย ...
ที.สี. ๙/๒๑๓  สามญัญผลสูตร

๕. เป็นผู้มทีวารที�คุ้มครองแล้ว



กถ;ฺจ  มหาราช  ภิกฺข ุ สติสมฺปช;ฺเญน  สมนฺนาคโต โหติ.
อิธ มหาราช ภิกฺข ุ อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเต  สมฺปชานการี โหติ, 
อาโลกิเต  วโิลกิเต  สมฺปชานการี โหติ, 
สมฺมิ;ฺชิเต  ปสาริเต  สมฺปชานการี โหติ, 
สฆําฏิปตฺตจีวรธารเณ  สมฺปชานการี โหติ, 
อสิเต  ปีเต  ขายเิต  สายเิต  สมฺปชานการี โหติ, 
อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  สมฺปชานการี โหติ,   คเต  ฐิเต  นิสินฺเน  
สุตฺเต  ชาคริเต ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี โหติ. 
ที.สี. ๙/๒๑๔  สามญัญผลสูตร

๖. เป็นผู้ประกอบด้วยสตสิัมปชัญญะ



กถ;ฺจ  มหาราช  ภิกฺข ุ สนฺตุฏโฐ โหติ. 
อิธ มหาราช  ภิกฺข ุ สนฺตุฏโฐ โหติ  กายปริหาริเกน  จีวเรน 
กจฺุฉิปริหาริเกน  ปิณฺฑปาเตน,  
โส  เยน  เยเนว  ปกฺกมติ  สมาทาเยว  ปกฺกมติ.  
เสยฺยถาปิ มหาราช ปกฺขี  สกโุณ  เยน เยเนว เฑติ, 
สปตฺตภาโร ว  เฑติ ...
ที.สี. ๙/๒๑๕  สามญัญผลสูตร

๗.  เป็นผู้สันโดษ



โส  อิมินา จ อริเยน  สีลกฺขนฺเธน  สมนฺนาคโต, 
อิมินา จ  อริเยน อินฺทฺริยสวํเรน  สมนฺนาคโต,  
อิมินา จ อริเยน สติสมฺปช;ฺเญน  สมนฺนาคโต, 
อิมาย จ  อริยาย  สนฺตุฏฺฐิยา สมนฺนาคโต,
โส ววิติฺต ํ เสนาสน ํภชติ  อร;ฺญ ํ รุกฺขมูล ํ ปพฺพต ํ กนฺทรํ 
คิริคุห ํ สุสาน ํ วนปตฺถ ํ อพฺโภกาส ํ ปลาลปุ;ฺช.ํ 
โส ปจฺฉาภตฺต ํ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต นิสีทติ ปลฺลงฺก ํ อาภุชิตฺวา 
อุชุ ํกาย ํ ปณิธาย  ปริมุข ํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา.
ที.สี. ๙/๒๑๖  สามญัญผลสูตร

๘. อยู่ในที�สงดั



โส  อภิชฺฌ ํ โลเก  ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน  เจตสา วิหรติ, 
อภิชฺฌาย  จิตฺต ํ ปริโสเธติ,  พฺยาปาทปโทส ํ ปหาย  อพฺยาปนฺนจิตฺโต 
วิหรติ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี,  พฺยาปาทปโทสา  จิตฺต ํปริโสเธติ, 
ถีนมิทฺธ ํปหาย  วิคตถีนมิทฺโธ  วิหรติ  อาโลกส;ฺญี  สโต สมฺปชาโน, 
ถีนมิทฺธา  จิตฺต ํ ปริโสเธติ, อุทฺธจฺจกกฺุกจฺุจ ํ ปหาย  อนุทฺธโต วิหรติ 
อชฺฌตฺต ํวปูสนฺตจิตฺโต,  อุทฺธจฺจกกฺุกจฺุจา จิตฺต ํปริโสเธติ. 
วิจิกิจฺฉ ํ ปหาย  ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ  อกถกํถี  กสุเลสุ ธมฺเมสุ, 
วิจิกิจฺฉาย  จิตฺต ํ ปริโสเธติ.
ที.สี. ๙/๒๑๗  สามญัญผลสูตร

๙. ชําระจิตให้หมดนิวรณ์ ๕



ตสฺสิเม  ป;ฺจ  นีวรเณ  ปหีเน  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต 
ปาโมชฺช ํ ชายติ,  ปมุทิตสฺส  ปีติ  ชายติ,  
ปีติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ,  ปสฺสทฺธกาโย  สุข ํ ปฏิสเํวเทติ, 
สุขิโน  จิตฺต ํ สมาธิยติ.
ที.สี. ๙/๒๒๕  สามญัญผลสูตร

๑๐. จิตตั#งมั�น



โส  ววิจิฺเจว  กาเมหิ  ววิจิฺจ  อกสุเลหิ  ธมฺเมหิ  สวติกฺก ํ สวจิารํ 
วเิวกช ํ ปีติสุข ํ ปฐม ํ ฌาน ํ อุปสมฺปชฺช  วหิรติ. 
โส  อิมเมว  กาย ํ วเิวกเชน  ปีติสุเขน  อภิสนฺเทติ  ปริสนฺเทติ 
ปริปูเรติ  ปริปฺผรติ, นาสฺส  กิ;ฺจิ  สพฺพาวโต กายสฺส 
วเิวกเชน  ปีติสุเขน อปฺผฏุ ํโหติ.
ที.สี. ๙/๒๒๖  สามญัญผลสูตร

๑๑. เข้าปฐมฌาน



ปุน  จปรํ  มหาราช  ภิกฺข ุ วติกฺกวจิาราน ํ วปูสมา  อชฺฌตฺต ํ
สมฺปสาทน ํ เจตโส  เอโกทิภาว ํอวติกฺก ํอวจิารํ สมาธิช ํ
ปีติสุข ํ ทุติย ํ ฌาน ํ อุปสมฺปชฺช วหิรติ. 
ที.สี. ๙/๒๒๘  สามญัญผลสูตร

๑๒. เข้าทุตยิฌาน



ปุน จปรํ  มหาราช  ภิกฺข ุ ปีติยา จ  วริาคา  อุเปกฺขโก จ วหิรติ 
สโต สมฺปชาโน, สุข;ฺจ กาเยน ปฏิสเํวเทติ, 
ยนฺต ํอริยา  อาจิกฺขนฺติ  ‘อุเปกฺขโก  สติมา สุขวหิารี’ติ, 
ตติย ํ ฌาน ํ อุปสมฺปชฺช วหิรติ. 
ที.สี. ๙/๒๓๐  สามญัญผลสูตร

๑๓. เข้าตตยิฌาน



ปุน  จปรํ  มหาราช  ภิกฺข ุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา 
ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน ํอตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข ํ
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถ ํ ฌาน ํ อุปสมฺปชฺช วหิรติ. 
ที.สี. ๙/๒๓๒  สามญัญผลสูตร

๑๔. เข้าจตุตถฌาน



โส  เอว ํ สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ 
วคิตูปกฺกิเลเส  มุทุภูเต  กมฺมนิเย  ฐิเต  อาเน;ฺชปฺปตฺเต 
ญาณทสฺสนาย  จิตฺต ํ อภินีหรติ  อภินินฺนาเมติ,
โส  เอว ํ ปชานาติ ‘อย ํโข เม กาโย  รูปี  จาตุมฺมหาภูติโก 
มาตาเปตฺติกสมฺภโว  โอทนกมฺุมาสูปจโย 
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวทิฺธสํนธมฺโม, 
อิท;ฺจ  ปน  เม  ว;ิฺญาณ ํ เอตฺถ  สิต ํ เอตฺถ  ปฏิพทฺธนฺ’ติ.
ที.สี. ๙/๒๓๔  สามญัญผลสูตร

๑๕. น้อมจิตเพื�อญาณทสัสนะ



โส  เอว ํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ 
วคิตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย  ฐิเต อาเน;ฺชปฺปตฺเต, 
มโนมย ํ กาย ํ อภินิมฺมานาย  จิตฺต ํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ,
โส  อิมมฺหา  กายา อ;ฺญ ํ กาย ํ อภินิมฺมินาติ  รูปึ  มโนมย ํ
สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ  อหีนินฺทฺริย.ํ 
ที.สี. ๙/๒๓๖  สามญัญผลสูตร

๑๖. น้อมจิตเพื�อเนรมติกาย



โส  เอว ํสมาหิเต จิตฺเต ... อาเน;ฺชปฺปตฺเต,  อิทฺธิวิธาย  จิตฺต ํ อภินีหรติ  
อภินินฺนาเมติ, โส  อเนกวิหิต ํ อิทฺธิวิธ ํ ปจฺจนุโภติ, 
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ, พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ,  อาวิภาว ํ ติโรภาว ํ 
ติโรกฑฺุฑ ํ ติโรปาการํ  ติโรปพฺพต ํอสชฺชมาโน คจฺฉติ, เสยฺยถาปิ อากาเส,
ปฐวิยาปิ  อุมฺมุชฺชนิมุชฺช ํ กโรติ,  เสยฺยถาปิ อุทเก;  
อุทเกปิ อภิชฺชมาเน คจฺฉติ, เสยฺยถาปิ ปฐวิย;ํ  อากาเสปิ ปลฺลงฺเกน กมติ, 
เสยฺยถาปิ ปกฺขีสกโุณ. อิเมปิ จนฺทิมสุริเย  เอวมํหิทฺธิเก  เอวมํหานุภาเว 
ปาณินา ปริมสติ ปริมชฺชติ.  ยาว พฺรหฺมโลกาปิ กาเยน วส ํวตฺเตติ.
ที.สี. ๙/๒๓๘  สามญัญผลสูตร

๑๗. น้อมจิตเพื�อฤทธิBต่างๆ



โส เอว ํ สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ 
วคิตูปกฺกิเลเส  มุทุภูเต  กมฺมนิเย  ฐิเต อาเน;ฺชปฺปตฺเต, 
ทิพฺพาย โสตธาตุยา  จิตฺต ํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; 
โส ทิพฺพาย โสตธาตุยา  วสิุทฺธาย  อติกฺกนฺตมานุสิกาย 
อุโภ สทฺเท สุณาติ ทิพฺเพ จ มานุเส จ,  เย ทูเร  สนฺติเก จ.
ที.สี. ๙/๒๔๐  สามญัญผลสูตร

๑๘. น้อมจิตเพื�อทพิพโสตธาตุ



สวสัดีครับ


