
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เส้นทางสู่โสดาบัน (๓)

สุภีร์ ทุมทอง



๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน 
๒. คุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน 
๓. เส้นทางสู่โสดาบัน

เส้นทางสู่โสดาบัน



๑.๑ ลักษณะทั่วไป 
๑.๒ คุณสมบัติด้านหมด 
๑.๓ คุณสมบัติด้านมี

๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน



๒.๑ ได้อานิสงส์ ๖ ประการ 
๒.๒ ประเสริฐกว่าไปสวรรค์ 
      และความเป็นใหญ่ทั้งปวง 
๒.๓ ทุกข์เหลือน้อยมาก 
๒.๔ ห้วงบุญกุศลมีสุขมาก 
๒.๕ ไม่เข้าถึงสิ่งผิดร้ายแรง

๒. คุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน



๒.๖ หมดความสงสัยในโลกและชีวิต 
๒.๗ หมดมงคลตื่นข่าว 
๒.๘ ปิดอบาย 
๒.๙ บรรลุเป็นพระอรหันต์แน่นอน 
ฯลฯ

๒. คุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน



๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน 
๒. คุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน 
๓. เส้นทางสู่โสดาบัน

เส้นทางสู่โสดาบัน



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

๓.๑ เหตุให้บรรลุโสดาบัน



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 ภิกขสุูตร)

๓.๒ เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย



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



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)

๓.๔ บุพพนิมิตแห่งการตรัสรู้อริยสัจ



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)

๓.๔ บุพพนิมิตแห่งการตรัสรู้อริยสัจ



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

๓.๕ ปัญญาเห็นธรรม



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)

๓.๕ ปัญญาเห็นธรรม



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

๓.๕ ปัญญาเห็นธรรม



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)

๓.๕ ปัญญาเห็นธรรม



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

๓.๕ ปัญญาเห็นธรรม



รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ วิปริณามิ อญฺญถาภาวิ,  
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)

๓.๖ ก่อนโสดาบัน



อยํ วุจฺจติ สทฺธานุสาร ี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)

๓.๖ ก่อนโสดาบัน



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)

๓.๖ ก่อนโสดาบัน



กตโม จ ภิกฺขเว อริโย สมฺมาสมาธิ สอุปนิโส สปริกฺขาโร.  
เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา  
สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ.  
ยา โข ภิกฺขเว อิเมหิ สตฺตหงฺเคหิ จิตฺตสฺส เอกคฺคตา  
ปริกฺขตา, อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อริโย สมฺมาสมาธิ  
สอุปนิโส อิติปิ สปริกฺขาโร อิติปิ. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๖ มหาจัตตารีสกสูตร)

๓.๗ การรวมอริยมรรค



ตตฺร ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ.  
กถญฺจ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ? 
มิจฺฉาทิฏฺฐิ “มิจฺฉาทิฏฺฐี”ติ ปชานาติ.  
สมฺมาทิฏฺฐิ “สมฺมาทิฏฺฐี”ติ ปชานาติ.  
สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏฺฐิ. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๖ มหาจัตตารีสกสูตร)

๓.๗ การรวมอริยมรรค



โส มิจฺฉาทิฏฺฐิยา ปหานาย วายมติ สมฺมาทิฏฺฐิยา  
อุปสมฺปทาย. สฺวาสฺส โหติ สมฺมาวายาโม.  
โส สโต มิจฺฉาทิฏฺฐึ ปชหติ, สโต สมฺมาทิฏฺฐฐึ  
อุปสมฺปชฺช วิหรติ, สาสฺส โหติ สมฺมาสติ. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๖ มหาจัตตารีสกสูตร)

๓.๗ การรวมอริยมรรค



อิติสฺสิเม ตโย ธมฺมา สมฺมาทิฏฺฐึ  
อนุปริธาวนฺติ อนุปริวตฺตนฺติ.  
เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาวายาโม สมฺมาสต.ิ 
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๖ มหาจัตตารีสกสูตร)

๓.๗ การรวมอริยมรรค



ตตฺร ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ.  
กถญฺจ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ ?  
มิจฺฉาสงฺกปฺปํ “มิจฺฉาสงฺกปฺโป”ติ ปชานาติ.  
สมฺมาสงฺกปฺปํ “สมฺมาสงฺกปฺโป”ติ ปชานาติ.  
สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏฺฐิ.  
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๗ มหาจัตตารีสกสูตร)

๓.๗ การรวมอริยมรรค



โส มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส ปหานาย วายมติ  
สมฺมาสงฺกปฺปสฺส อุปสมฺปทาย.  
สฺวาสฺส โหติ สมฺมาวายาโม.  
โส สโต มิจฺฉาสงฺกปฺปํ ปชหติ, สโต สมฺมาสงฺกปฺปํ  
อุปสมฺปชฺช วิหรติ. สาสฺส โหติ สมฺมาสติ. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๗ มหาจัตตารีสกสูตร)

๓.๗ การรวมอริยมรรค



อิติสฺสิเม ตโย ธมฺมา สมฺมาสงฺกปฺปํ  
อนุปริธาวนฺติ อนุปริวตฺตนฺติ.  
เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาวายาโม สมฺมาสต.ิ  
(ม.อุ. ๑๔/๑๓๗ มหาจัตตารีสกสูตร)

๓.๗ การรวมอริยมรรค



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

๓.๗ การรวมอริยมรรค



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)

๓.๗ การรวมอริยมรรค



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

๓.๘ เหตุเกิดสัมมาทิฏฐิ



กติหิ ปนาวุโส องฺเคหิ อนุคฺคหิตา สมฺมาทิฏฺฐิ  
เจโตวิมุตฺติผลา จ โหติ เจโตวิมุตฺติผลานิสํสา จ,  
ปญฺญาวิมุตฺติผลา จ โหติ ปญฺญาวิมุตฺติผลานิสํสา จาติ ?  
ปญฺจหิ โข อาวุโส องฺเคหิ อนุคฺคหิตา สมฺมาทิฏฺฐิ  
เจโตวิมุตฺติผลา จ โหติ เจโตวิมุตฺติผลานิสํสา จ,  
ปญฺญาวิมุตฺติผลา จ โหติ ปญฺญาวิมุตฺติผลานิสํสา จ: 
(ม.มู. ๑๒/๔๕๒ มหาเวทัลลสูตร)

๓.๘ เหตุเกิดสัมมาทิฏฐิ



อิธาวุโส สมฺมาทิฏฺฐิ สีลานุคฺคหิตา จ โหติ,  
สุตานุคฺคหิตา จ โหติ, สากจฺฉานุคฺคหิตา จ โหติ,  
สมถานุคฺคหิตา จ โหติ, วิปสฺสนานุคฺคหิตา จ โหติ.  
อิเมหิ โข อาวุโส ปญฺจหงฺเคหิ อนุคฺคหิตา สมฺมาทิฏฺฐิ 
เจโตวิมุตฺติผลา จ โหติ เจโตวิมุตฺติผลานิสํสา จ,  
ปญฺญาวิมุตฺติผลา จ โหติ ปญฺญาวิมุตฺติผลานิสํสา จาติ. 
(ม.มู. ๑๒/๔๕๒ มหาเวทัลลสูตร)

๓.๘ เหตุเกิดสัมมาทิฏฐิ



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)

๓.๙ 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)

๓.๙ อนุปุพพสิกขา



สวัสดีครับ


