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ลำดับขั้นตอนของการศึกษาลำดับขั้นตอนของการศึกษา
ครั้งที่  ๖๔  ความตางแหงบุคคล  ตอนที่ ๗

อ.สุภีร  ทุมทอง
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สาระธรรมจากพระสุตตันตปฎก

Tuesday, July 23, 13 



อัสสุตวา ปุถุชน, สุตวา อริยสาวก

อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน อริยานํ อทสฺสาวี 

อริยธมฺมสฺส อโกวิโท,  อริยธมฺเม อวินีโต, สปฺปุริสานํ อทสฺสาวี,

สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท,  สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต, 

รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ, รูปวนฺตํ วา อตฺตานํ,  อตฺตนิ วา รูป, 

รูปสฺมึ วา อตฺตานํ, ตสฺส ตํ รูป วิปริณมติ อฺถา โหติ,  

ตสฺส รูปวิปริณามฺถาภาวา รูปวิปริณามานุปริวตฺติวิฺาณํ โหติ. 

ตสฺส รูปวิปริณามานุปริวตฺติชา ปริตสฺสนา ธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺตํ 

ปริยาทาย ติฺนฺติ. เจตโส ปริยาทานา อุตฺตาสวา จ โหติ 

วิฆาตวา จ อเปกฺขวา จ, อุปาทาย จ ปริตสฺสติ.
สํ.ข. ๑๗/๗ อุปาทาปริตัสสนาสูตร

Tuesday, July 23, 13 



อัสสุตวา ปุถุชน, สุตวา อริยสาวก

อิธ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อริยานํ ทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส โกวิโท 

อริยธมฺเม สุวินีโต, สปฺปุริสานํ ทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส โกวิโท 

สปฺปุริสธมฺเม สุวินีโต น รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ,  

น รูปวนฺตํ วา อตฺตานํ, น อตฺตนิ วา รูป, น รูปสฺมึ วา อตฺตานํ, 

ตสฺส ตํ รูป วิปริณมติ อฺถา โหติ, ตสฺส รูปวิปริณามฺถาภาวา 

น รูปวิปริณามานุปริวตฺติวิฺาณํ โหติ,  ตสฺส น  

รูปวิปริณามานุปริวตฺติชา ปริตสฺสนา ธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺตํ ปริยาทาย 

ติฺนฺติ, เจตโส อปริยาทานา น เจวุตฺตาสวา โหติ น จ วิฆาตวา 

น จ อเปกฺขวา, อนุปาทาย จ น ปริตสฺสติ.
สํ.ข. ๑๗/๗ อุปาทาปริตัสสนาสูตร

Tuesday, July 23, 13 



อัสสุตวา ปุถุชน, สุตวา อริยสาวก

อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน รูป  “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, 

เอโส เม อตฺตา”ติ สมนุปสฺสติ, 

ตสฺส ตํ รูป วิปริณมติ อฺถา โหติ, 

ตสฺส รูปวิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ 

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา. เวทนํ ...
สํ.ข. ๑๗/๘ ทุติยอุปาทาปริตัสสนาสูตร

Tuesday, July 23, 13 



อัสสุตวา ปุถุชน, สุตวา อริยสาวก

อิธ ภิกฺขเว  สุตวา อริยสาวโก รูป “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, 

น เมโส อตฺตา”ติ สมนุปสฺสติ, 

ตสฺส ตํ รูป วิปริณมติ อฺถา โหติ, 

ตสฺส รูปวิปริณามฺถาภาวา นุปฺปชฺชนฺติ 

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา. เวทนํ ..
สํ.ข. ๑๗/๘ ทุติยอุปาทาปริตัสสนาสูตร

Tuesday, July 23, 13 



อัสสุตวา ปุถุชน, สุตวา อริยสาวก

อสฺสุตวโต ภิกฺขเว  ปุถุชฺชนสฺส  อุปฺปชฺชติ ลาโภ. 

โส น อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ  “อุปฺปนฺโน โข เม อยํ ลาโภ, โส จ โข อนิจฺโจ  

ทุกฺโข วิปริณามธมฺโม”ติ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ. อุปฺปชฺชติ อลาโภ ...

ตสฺส ลาโภป จิตฺตํ ปริยาทาย ติฺติ, อลาโภป .. ยโสป .. อยโสป ..

นินฺทาป .. ปสํสาป .. สุขํป ... ทุกฺขํป จิตฺตํ ปริยาทาย ติฺติ. 

โส อุปฺปนฺนํ ลาภํ อนุรุชฺฌติ, อลาเภ ปฏิวิรุชฺฌติ... 

โส เอวํ อนุโรธวิโรธสมาปนฺโน น ปริมุจฺจติ ชาติยา ชราย มรเณน 

โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ, 

น ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ. 
อํ.อฺฐก. ๒๓/๖ ทุติยโลกธัมมสูตร

Tuesday, July 23, 13 



อัสสุตวา ปุถุชน, สุตวา อริยสาวก

สุตวโต จ โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อุปฺปชฺชติ ลาโภ. 

โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ “อุปฺปนฺโน โข เม อยํ ลาโภ, โส จ โข อนิจฺโจ 

ทุกฺโข วิปริณามธมฺโม”ติ ยถาภูตํ ปชานาติ. อุปฺปชฺชติ อลาโภ ...

ตสฺส ลาโภป จิตฺตํ น ปริยาทาย ติฺติ, อลาโภป .. ยโสป .. อยโสป ..

นินฺทาป .. ปสํสาป .. สุขํป ... ทุกฺขํป จิตฺตํ น ปริยาทาย ติฺติ. 

โส อุปฺปนฺนํ ลาภํ นานุรุชฺฌติ, อลาเภ นปฺปฏิวิรุชฺฌติ...

โส เอวํ อนุโรธวิโรธวิปฺปหีโน ปริมุจฺจติ ชาติยา ชราย มรเณน 

โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ, 

ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ. 
อํ.อฺฐก. ๒๓/๖ ทุติยโลกธัมมสูตร

Tuesday, July 23, 13 



อัสสุตวา ปุถุชน, สุตวา อริยสาวก

อสฺสุตวโต ภิกฺขเว ปุถุชฺชนสฺส ชราธมฺมํ ชีรติ,  โส ชราธมฺเม ชิณฺเณ  

น  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ  “น โข มเยฺหเวกสฺส ชราธมฺมํ  ชีรติ,  

อถ โข  ยาวตา  สตฺตานํ  อาคติ  คติ  จุติ  อุปปตฺติ, สพฺเพสํ สตฺตานํ  

ชราธมฺมํ  ชีรติ.. มิตฺตาป  ทุมฺมนา  อสฺสู”ติ.  โส ชราธมฺเม  ชิณฺเณ  

โสจติ  กิลมติ  ปริเทวติ,  อุรตฺตา  กนฺทติ,  สมฺโมหํ  อาปชฺชติ.  

อยํ วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา  ปุถุชฺชโน  วิทฺโธ  สวิเสน โสกสลฺเลน  

อตฺตานฺเว  ปริตาเปติ.
อํ.ปฺจก. ๒๒/๔๘ ฐานสูตร

Tuesday, July 23, 13 



อัสสุตวา ปุถุชน, สุตวา อริยสาวก

ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  อสฺสุตวโต  ปุถุชฺชนสฺส  พฺยาธิธมฺมํ  พฺยาธิยติ...  

มรณธมฺมํ  มิยฺยติ...  ขยธมฺมํ  ขียติ...  นสฺสนธมฺมํ  นสฺสติ,  

โส  นสฺสนธมฺเม  นฺเ  น  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ  

“น  โข  มเยฺหเวกสฺส  นสฺสนธมฺมํ  นสฺสติ,  

อถ โข  ยาวตา  สตฺตานํ  อาคติ  คติ  จุติ  อุปปตฺติ,  

สพฺเพสํ  สตฺตานํ  นสฺสนธมฺมํ  นสฺสติ...
อํ.ปฺจก. ๒๒/๔๘ ฐานสูตร

Tuesday, July 23, 13 



อัสสุตวา ปุถุชน, สุตวา อริยสาวก

สุตวโต จ โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส ชราธมฺมํ  ชีรติ, โส ชราธมฺเม  

ชิณฺเณ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ  “น โข มเยฺหเวกสฺส ชราธมฺมํ  ชีรติ,  

อถ โข  ยาวตา  สตฺตานํ  อาคติ  คติ  จุติ  อุปปตฺติ, สพฺเพสํ สตฺตานํ  

ชราธมฺมํ  ชีรติ... มิตฺตาป  ทุมฺมนา  อสฺสู”ติ.  

โส  ชราธมฺเม  ชิณฺเณ  น โสจติ  น กิลมติ  น ปริเทวติ,  

น อุรตฺตา  กนฺทติ,  น สมฺโมหํ  อาปชฺชติ.  

อยํ วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สุตวา  อริยสาวโก  อพฺพุหิ  สวิสํ  โสกสลฺลํ.  

เยน  วิทฺโธ  อสฺสุตวา  ปุถุชฺชโน  อตฺตานํเยว  ปริตาเปติ.  

อโสโก  วิสลฺโล  อริยสาวโก  อตฺตานฺเว  ปรินิพฺพาเปติ.
อํ.ปฺจก. ๒๒/๔๘ ฐานสูตร

Tuesday, July 23, 13 



อัสสุตวา ปุถุชน, สุตวา อริยสาวก

รูป ภิกฺขเว อนิจฺจํ, เวทนา อนิจฺจา, สฺา อนิจฺจา, สงฺขารา อนิจฺจา, 

วิฺาณํ อนิจฺจํ. เอวํ ปสฺสํ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก 

รูปสฺมิมฺป นิพฺพินฺทติ, เวทนายป นิพฺพินฺทติ, สฺายป นิพฺพินฺทติ, 

สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทติ, วิฺาณสฺมิมฺป นิพฺพินฺทติ, นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, 

วิราคา วิมุจฺจติ, วิมุตฺตสฺมึ “วิมุตฺต”มิติ าณํ โหติ, “ขีณา ชาติ, 

วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาติ.
สํ.ข. ๑๗/๑๒ อนิจจสูตร

Tuesday, July 23, 13 



ศรัทธาของอริยสาวก ๑

กตมฺจ ภิกฺขเว สทฺธินฺทฺริยํ, 

อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ โหติ, สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ 

“อิติป โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 

สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ 

พุทฺโธ ภควา”ติ. อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธินฺทฺริยํ.
สํ.ม. ๑๙/๔๗๙ ปฐมวิภังคสูตร

Tuesday, July 23, 13 



ศรัทธาของอริยสาวก ๒

อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ 

“อิติป โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ... 

ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ  “สฺวากฺขาโต ภควตา 

ธมฺโม, สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก... 

สํเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ  “สุปฏิปนฺโน ภควโต 

สาวกสํโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ, ...

อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺสา”ติ.
สํ.ม. ๑๙/๙๙๗ จักกวัตติราชสูตร

Tuesday, July 23, 13 



ความตางของพระอริยะ 

ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ. กตมานิ ปฺจ. 

สทฺธินฺทฺริยํ วิริยินฺทฺริยํ สตินฺทฺริยํ สมาธินฺทฺริยํ ปฺินฺทฺริยํ... 

อิเมสํ โข ภิกฺขเว ปฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ สมตฺตา ปริปูรตฺตา อรหํ โหติ, 

ตโต มุทุตเรหิ อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ, 

ตโต มุทุตเรหิ อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ, 

ตโต มุทุตเรหิ อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ, 

ตโต มุทุตเรหิ สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ, 

ตโต มุทุตเรหิ อุทฺธํโสโต โหติ อกนิฺคามี, 
สํ.ม. ๑๙/๔๙๔ เอกพีชีสูตร

Tuesday, July 23, 13 



ความตางของพระอริยะ 

ตโต มุทุตเรหิ สกทาคามี โหติ, 

ตโต มุทุตเรหิ เอกพีชี โหติ, 

ตโต มุทุตเรหิ โกลงฺโกโล โหติ, 

ตโต มุทุตเรหิ สตฺตกฺขตฺตุปรโม โหติ, 

ตโต มุทุตเรหิ ธมฺมานุสารี โหติ, 

ตโต มุทุตเรหิ สทฺธานุสารี โหติ.
สํ.ม. ๑๙/๔๙๔ เอกพีชีสูตร

Tuesday, July 23, 13 



ความตางของพระอริยะ 

รูป ภิกฺขเว อนิจฺจํ วิปริณามิ อฺถาภาวิ, เวทนา ... สฺา ...

สงฺขารา ... วิฺาณํ อนิจฺจํ วิปริณามิ อฺถาภาวิ. 

โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอวํ สทฺทหติ อธิมุจฺจติ.  อยํ วุจฺจติ 

สทฺธานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ, สปฺปุริสภูมึ โอกฺกนฺโต, 

วีติวตฺโต ปุถุชฺชนภูมึ, อภพฺโพ ตํ กมฺมํ กาตุ, ยํ กมฺมํ กตฺวา นิรยํ วา 

ติรจฺฉานโยนึ วา ปตฺติวิสยํ วา อุปปชฺเชยฺย, อภพฺโพว ตาว กาลํ กาตุ, 

ยาว น โสตาปตฺติผลํ สจฺฉิกโรติ.
สํ.ข. ๑๗/๓๑๑ ขันธสูตร

Tuesday, July 23, 13 



ความตางของพระอริยะ 

ยสฺส โข ภิกฺขเว อิเม ธมฺมา เอวํ ปฺาย มตฺตโส นิชฺฌานํ ขมนฺติ. 

อยํ วุจฺจติ ธมฺมานุสารี โอกฺกนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ, 

สปฺปุริสภูมึ โอกฺกนฺโต, วีติวตฺโต ปุถุชฺชนภูมึ, อภพฺโพ ตํ กมฺมํ กาตุ, 

ยํ กมฺมํ กตฺวา นิรยํ วา ติรจฺฉานโยนึ วา ปตฺติวิสยํ วา อุปปชฺเชยฺย, 

อภพฺโพว ตาว กาลํ กาตุ, ยาว น โสตาปตฺติผลํ สจฺฉิกโรติ. 

โย ภิกฺขเว อิเม ธมฺเม เอวํ ปชานาติ เอวํ ปสฺสติ. 

อยํ วุจฺจติ โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน.
สํ.ข. ๑๗/๓๑๑ ขันธสูตร

Tuesday, July 23, 13 



สวัสดีครับ

Tuesday, July 23, 13 


