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ออ..สุภีรสุภีร  ทุมทองทุมทอง

๑๔๑๔  สิงหาคมสิงหาคม  ๒๕๕๐๒๕๕๐



ลําดับขั้นตอนของการศึกษาลําดับขั้นตอนของการศึกษา
๑. หลักสามัญญผลทีเ่ห็นทันตา
๒. ปฏิจจสมุปบาทสายปฏิบัติ
๓. ไตรสิกขา



คําถามของพระเจาคําถามของพระเจาอชาตอชาตศัตรูศัตรู
สกฺสกฺกากา    ปนปน    ภนฺภนฺเตเต    อฺญํปอฺญํป    ทิฏเทิฏเ  วว    ธมฺธมฺเมเม    สนฺทิฏฐกิํสนฺทิฏฐกิํ  
สามฺสามฺผลํผลํ    ปฺปฺเปเปตุตุ  อิเมหิอิเมหิ    สนฺทิฏฐิเกหิสนฺทิฏฐิเกหิ    สามฺสามฺผเลหิผเลหิ    
อภิกฺกนฺตตรจฺอภิกฺกนฺตตรจฺ    ปณีตตรฺจ. (ท.ีสี. ๙/๑๘๙ สามัญญผลสูตร)

๑๑..  หลกัหลกัสามัญญสามัญญผลผลที่เห็นทันตาที่เห็นทันตา



พระพทุธเจาประกาศพระพทุธเจาประกาศพรหมจรรยพรหมจรรย
พระผูมีพระภาคตรัสตอบ  
อิธ  มหาราช  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺชติ  อรหํ  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ... โส  ธมมฺํ  เทเสติ  อาทิกลฺยาณํ  
มชฺเฌกลฺยาณํ  ปรโิยสานกลยฺาณํ  สาตฺถํ  สพฺยฺชนํ  
เกวลปริปณฺุณํ  ปริสุทฺธํ  พฺรหมฺจริย ํ ปกาเสติ.
(ท.ีสี. ๙/๑๙๐)



กรรมกบัพรหมจรรยกรรมกบัพรหมจรรย
๑. ปุราณกมฺมํ
๒. นวกมมฺํ
๓. กมฺมนโิรโธ
๔. กมฺมนโิรธคามนิี ปฏิปทา
(กมฺมนิโรธสูตร สํ.สฬา. ๑๘)



กรรมกบัพรหมจรรยกรรมกบัพรหมจรรย
ยโต โข ภิกฺขเว  อริยสาวโก  เอวํ  กมฺมํ  ปชานาต,ิ
เอวํ กมฺมานํ  นทิานสมฺภวํ  ปชานาติ, เอวํ  กมฺมานํ  
เวมตตฺตํ  ปชานาต,ิ เอว ํ กมฺมานํ  วิปากํ  ปชานาติ,
เอวํ  กมฺมนโิรธํ  ปชานาต,ิ เอวํ  กมมฺนโิรธคามนิึ  
ปฏิปทํ  ปชานาติ, โส  อิมํ  นพิฺเพธิกํ  พฺรหมฺจริยํ  
ปชานาติ  กมฺมนโิรธํ. (นิพฺพธิกสูตร อํ.ฉกฺก.)



ขอปฏิบัติตามแนวขอปฏิบัติตามแนวสามัญญสามัญญผลผล
โส  เอวํ  ปพฺพชิโต  สมาโน  ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต  วิหรติ  
อาจารโคจรสมปฺนโฺน, อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาว,ี
สมาทาย  สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ, กายกมฺมวจีกมฺเมน  
สมนนฺาคโต  กุสเลน, ปรสิุทฺธาชีโว, สีลสมฺปนโฺน,
อินฺทรฺิเยสุ  คุตฺตทฺวาโร, สติสมฺปชฺเน  สมนนฺาคโต,
สนฺตุฏโ. (ท.ีสี. ๙/๑๙๓)



สลีสลี--สกิขฺาปทสกิขฺาปท
สิกฺขาปท – ขอหรืออบุายวธิีสําหรับฝกฝนจิตใจใหดาํเนิน
ไปตามสิกขา
สีล – คุณธรรมระดับหนึ่งในจิตที่บงบอกวาจิตเริ่มมสีิกขา
โดยวดัจากการทีจ่ิตสามารถละกิเลสอันเกิดจากความเหน็
แกตัวทีห่ยาบๆ ได



๑๑..๑๑  สลีสมปฺนฺสลีสมปฺนฺโนโน
อิธ  มหาราช  ภิกฺขุ  ปาณาติปาตํ  ปหาย  ปาณาตปิาตา 
ปฏิวิรโต  โหต,ิ นิหติทณฺโฑ  นิหติสตฺโถ  ลชฺชี 
ทยาปนโฺน  สพฺพปาณภูตหติานุกมปฺ  วิหรต.ิ
มุสาวาทํ  ปหาย  มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  โหต ิ สจฺจวาที 
สจฺจสนฺโธ  เถโต  ปจฺจยิโก  อวิสํวาทโก โลกสฺส.



๑๑..๑๑  สลีสมปฺนฺสลีสมปฺนฺโนโน
สมฺผปฺปลาป  ปหาย  สมฺผปปฺลาปา  ปฏิวิรโต  โหต ิ 
กาลวาที  ภูตวาที  อตฺถวาที  ธมมฺวาที  วินยวาที,
นิธานวตึ  วาจํ  ภาสิตา  โหต ิ กาเลน  สาปเทสํ  
ปริยนฺตวตึ  อตฺถสหฺิต.ํ
จูฬศีล  มัชฌิมศีล  มหาศีล (ที.สี. ๙/๑๙๔)



อานิสงสอานิสงส  ของของ  สลีสมปฺนฺสลีสมปฺนฺโนโน
อถ  โข  โส  มหาราช  ภิกฺขุ  เอวํ  สีลสมฺปนโฺน  
น กุโตจิ  ภยํ  สมนปุสฺสติ, ยทิทํ  สีลสํวรโต ...
โส  อิมนิา อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺตํ  
อนวชฺชสุขํ ปฏิสํเวเทติ.
(ท.ีสี. ๙/๒๑๒)



๑๑..๒๒  อินทฺฺอินทฺฺริเยสุริเยสุ  คุตฺตทฺคุตฺตทฺวาโรวาโร  

อิธ  มหาราช ภิกฺขุ  จกฺขุนา รูป ทิสฺวา  น นมิิตฺตคฺคาหี  
โหติ  นานพฺุยฺชนคฺคาห;ี  ยตฺวาธิกรณเมนํ  จกฺขุนทฺฺริยํ  
อสํวุตํ  วิหรนตฺํ  อภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา  อกุสลา  
ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยุ; ตสฺส  สํวราย  ปฏิปชฺชติ,
รกฺขต ิ จกฺขุนฺทรฺิย,ํ จกฺขุนฺทรฺิเย สํวรํ อาปชฺชติ.
(ท.ีสี. ๙/๒๑๓)



๑๑..๒๒  อินทฺฺอินทฺฺริเยสุริเยสุ  คุตฺตทฺคุตฺตทฺวาโรวาโร  
โสเตน  สทฺทํ  สุตฺวา ... ฆาเนน  คนฺธํ  ฆายิตวฺา ...
ชิวฺหาย  รสํ  สายิตฺวา ...
กาเยน  โผฏฐพฺพํ  ผุสิตฺวา ...
มนสา  ธมมฺํ  วิฺญาย ... ตสฺส  สํวราย  ปฏิปชฺชติ,
รกฺขต ิ มนนิฺทรฺิยํ, มนินฺทรฺิเย  สํวรํ  อาปชฺชติ.
(ท.ีสี. ๙/๒๑๓)



รักษาจิตอยางเดียวรักษาจิตอยางเดียว  

กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอการกฺโข โหต.ิ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตารกฺเขน เจตสา สมนนฺาคโต โหติ.
เอว โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ เอการกฺโข โหต.ิ
(อํ.ทสก. ๒๔/๒๐)



  อานิสงสอานิสงส  ของของ  อินทฺฺอินทฺฺริเยสุริเยสุ  คุตฺตทฺคุตฺตทฺวาโรวาโร  

โส  อิมนิา  อริเยน  อินฺทฺริยสํวเรน  สมนฺนาคโต  
อชฺฌตฺตํ  อพฺยาเสกสุขํ  ปฏิสํเวเทติ.
(ท.ีสี. ๙/๒๑๓)



๑๑..๓๓  สติสมปฺชฺเสติสมปฺชฺเนน  สมนฺสมนฺนาคโตนาคโต  

อิธ มหาราช ภิกฺขุ 
อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี  โหต,ิ
อาโลกิเต  วิโลกิเต  สมฺปชานการี โหต,ิ
สมฺมิฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหต,ิ
สํฆาฏิปตตฺจีวรธารเณ  สมฺปชานการี โหติ,



๑๑..๓๓  สติสมปฺชฺเสติสมปฺชฺเนน  สมนฺสมนฺนาคโตนาคโต  

อสิเต  ปเต  ขายิเต  สายิเต  สมฺปชานการี โหติ,
อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหต,ิ
คเต  ฐิเต  นิสินฺเน  สุตฺเต  ชาครเิต  ภาสิเต  
ตุณหฺภีาเว  สมฺปชานการ ีโหต.ิ
(ท.ีสี. ๙/๒๑๔)



๑๑..๔๔  สนฺตุฏโสนฺตุฏโ
อิธ  มหาราช  ภิกฺขุ  สนฺตุฏโ โหติ  กายปรหิารเิกน  
จีวเรน  กุจฺฉิปรหิารเิกน  ปณฺฑปาเตน; โส  เยน  
เยเนว  ปกฺกมติ  สมาทาเยว  ปกฺกมติ.
(ท.ีสี. ๙/๒๑๕)



๑๑..๕๕  นีวรณปฺนีวรณปฺปหานปหาน  
โส  อภิชฺฌํ  โลเก ปหาย วิคตาภิชฺเฌน เจตสา วิหรต,ิ
อภิชฺฌาย  จิตฺตํ  ปริโสเธติ;  พฺยาปาทปโทสํ  ปหาย  
อพฺยาปนฺนจิตฺโต  วิหรติ  สพฺพปาณภูตหติานกุมฺป,
พฺยาปาทปโทสา  จิตฺตํ  ปริโสเธติ; ถีนมิทธฺํ  ปหาย 
วิคตถีนมทิฺโธ วิหรติ อาโลกสฺญี  สโต  สมฺปชาโน,
ถีนมทิฺธา  จิตฺตํ  ปริโสเธติ;



๑๑..๕๕  นีวรณปฺนีวรณปฺปหานปหาน  
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ  ปหาย  อนุทฺธโต  วิหรติ  อชฺฌตฺตํ  
วูปสนฺตจติฺโต, อุทธฺจฺจกุกฺกุจฺจา  จิตฺตํ  ปรโิสเธติ.
วิจิกิจฺฉํ  ปหาย  ติณฺณวิจิกิจฺโฉ  วิหรติ  อกถํกถี  
กุสเลสุ  ธมฺเมสุ, วิจิกิจฺฉาย  จิตฺตํ  ปรโิสเธติ.
(ท.ีสี. ๙/๒๑๗)



ละกเิลสดวยปญญาละกเิลสดวยปญญา  
โลโภ  ภิกฺขเว  เนว  กาเยน  ปหาตพฺโพ  โน  วาจาย  
ป ฺาย  ทิสฺวา  ทิสฺวา ปหาตพฺโพ.
โทโส  ภิกฺขเว ...
โมโห  ภิกฺขเว ...
(อํ.ทสก. ๒๔/๒๓)



๑๑..๖๖  สมาธิสมาธิ  
ตสฺสิเม  ปฺจ  นีวรเณ  ปหีเน  อตฺตน ิ สมนุปสฺสโต  
ปาโมชฺชํ  ชายติ, ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายติ, ปติมนสฺส  
กาโย  ปสฺสมฺภติ, ปสฺสทฺธกาโย  สุขํ  ปฏิสํเวเทติ,
สุขิโน  จิตฺตํ  สมาธิยติ. (ที.สี. ๙/๒๒๕)

ปฐมฌาน - จตุตถฌาน



๑๑..๗๗  วิปสสนาวิปสสนา  
โส   เอวํ  สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปรโิยทาเต  
อนงคฺเณ  วิคตปูกฺกิเลเส  มุทุภูเต  กมฺมนิเย  ฐิเต  
อาเนฺชปฺปตฺเต  าณทสฺสนาย  จิตฺตํ  อภินีหรติ  
อภินินฺนาเมต;ิ



๑๑..๗๗  วิปสสนาวิปสสนา  
โส  เอวํ  ปชานาติ  ‘อยํ  โข  เม  กาโย  รูป  
จาตุมมฺหาภูติโก มาตาเปตฺติกสมฺภโว โอทนกุมฺมาสูปจโย  
อนิจจฺุจฺฉาทนปรมิททฺนเภทนวทิฺธํสนธมฺโม, อิทฺจ ปน 
เม  วิฺาณํ  เอตฺถ  สิตํ  เอตฺถ ปฏิพทฺธนฺ’ติ.
(ท.ีสี. ๙/๒๓๔)



๑๑..๘๘  โลกิโลกิยอยอภิญญาภิญญา  ๖๖  
๑. มโนมยิทฺธิาณ 
๒. อิทฺธิวิธาณ 
๓. ทิพฺพโสตาณ 
๔. เจโตปรยิาณ 
๕. ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ 
๖. ทิพฺพจกฺขุาณ 



๑๑..๙๙  อาสวกขฺยอาสวกขฺยาณาณ    
โส  เอวํ  สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปรโิยทาเต  
อนงคฺเณ  วิคตปูกฺกิเลเส  มุทุภูเต  กมฺมนิเย  ฐิเต  
อาเนฺชปฺปตฺเต, อาสวานํ  ขยาณาย  จิตฺตํ  
อภินีหรติ  อภินินนฺาเมต;ิ



๑๑..๙๙  อาสวกขฺยอาสวกขฺยาณาณ    
โส  ‘อิทํ  ทุกฺขน’ฺติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,
‘อยํ  ทุกฺขสมุทโย’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาต,ิ
‘อยํ  ทุกฺขนโิรโธ’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,
‘อยํ  ทุกฺขนโิรธคามนิี  ปฏิปทา’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ;



๑๑..๙๙  อาสวกขฺยอาสวกขฺยาณาณ    

‘อิเม  อาสวา’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,
‘อยํ  อาสวสมุทโย’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาต,ิ
‘อยํ  อาสวนโิรโธ’ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,
‘อยํ  อาสวนโิรธคามนิี  ปฏิปทา’ติ  ยถาภูตํ ปชานาต;ิ



จบพรหมจรรยจบพรหมจรรย    
ตสฺส  เอวํ  ชานโต  เอวํ  ปสฺสโต  กามาสวาป  จิตฺตํ 
วิมุจฺจติ, ภวาสวาป   จิตฺตํ  วิมุจฺจติ,  อวิชฺชาสวาป
จิตฺตํ  วิมุจฺจติ; วิมุตฺตสฺมึ  ‘วิมตุตฺม’ิต ิ าณํ  โหต;ิ
‘ขีณา  ชาติ; วุสิตํ  พฺรหมฺจริยํ; กตํ  กรณียํ;
นาปร ํ อิตฺถตฺตายา’ติ  ปชานาต.ิ
(ท.ีสี. ๙/๒๔๘)



จบหลักสามญัญผลที่เห็นทันตา
สวัสดีครับ


