
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

เส้นทางสู่โสดาบัน (๒)

สุภีร์ ทุมทอง



๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน 
๒. คุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน 
๓. เส้นทางสู่โสดาบัน

เส้นทางสู่โสดาบัน



๑.๑ ลักษณะทั่วไป 
๑.๒ คุณสมบัติด้านหมด 
๑.๓ คุณสมบัติด้านมี

๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน



ฉหิ  ภิกฺขเว ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต ตปุสฺโส คหปติ   
ตถาคเต  นิฏฺฐงฺคโต  อมตทฺทโส   
อมตํ สจฺฉิกตฺวา  อิริยติ.  กตเมหิ ฉหิ.  
พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน,  ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน,  
สํเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน,  อริเยน สีเลน,  
อริเยน ญาเณน,  อริยาย วิมุตฺติยา. 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๑๑๙ ตปุสสสูตร)

๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน



๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน 
๒. คุณค่าและอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน 
๓. เส้นทางสู่โสดาบัน

เส้นทางสู่โสดาบัน



ฉยิเม  ภิกฺขเว  อานิสํสา  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย.  
กตเม ฉ. สทฺธมฺมนิยโต  โหติ, อปริหานธมฺโม  โหติ,   
ปริยนฺตกตสฺส ทุกฺขํ น  โหติ,   
อสาธารเณน ญาเณน สมนฺนาคโต โหติ,   
เหตุ จสฺส สุทิฏฺโฐ, เหตุสมุปฺปนฺนา จ  ธมฺมา.   
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๙๗ อานิสังสสูตร)

๒.๑ ได้อานิสงส์ ๖ ประการ



ปฐพฺยา เอกรชฺเชน   สคฺคสฺส คมเนน วา 
สพฺพโลกาธิปจฺเจน   โสตาปตฺติผลํ วรํ. 
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๗๘)

๒.๒ ประเสริฐกว่าไปสวรรค์และความเป็นใหญ่ทั้งปวง



เอวเมว โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส ทิฏฐิสมฺปนฺนสฺส  
ปุคฺคลสฺส อภิสเมตาวิโน เอตเทว พหุตรํ ทุกฺขํ,  
ยทิทํ ปริกฺขีณํ ปริยาทินฺนํ อปฺปมตฺตกํ อวสิฏฐํ,  
(สํ.ม. ๑๙/๑๑๒๐ ทุติยสิเนรุปัพพตราชสูตร)

๒.๓ ทุกข์เหลือน้อยมาก



จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุญฺญาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา  
สุขสฺสาหารา. กตเม จตฺตาโร. อิธ ภิกฺขเว  
อริยสาวโก พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต  
โหติ  “อิติปิ โส ภควา... 
(สํ.ม. ๑๙/๑๐๒๗ ปฐมปุญญาภิสันทสูตร)

๒.๔ ห้วงบุญกุศลมีสุขมาก 



อิธานนฺท ภิกฺขุ อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส,  
ยํ ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล กิญฺจิ สงฺขารํ นิจฺจโต  
อุปคจฺเฉยฺย, เนตํ ฐานํ วิชฺชตีติ ปชานาติ.. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๒๗ พหุธาตุกสูตร)

๒.๕ ไม่เข้าถึงสิ่งผิดร้ายแรง



อฏฺฐานเมตํ อนวกาโส, ยํ ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล  
มาตรํ ชีวิตา โวโรเปยฺย, เนตํ ฐานํ วิชฺชตีติ ปชานาติ.  
ฐานญฺจ โข เอตํ วิชฺชติ, ยํ ปุถุชฺชโน มาตรํ ชีวิตา  
โวโรเปยฺย, ฐานเมตํ วิชฺชตีติ ปชานาติ.. 
(ม.อุ. ๑๔/๑๒๘ พหุธาตุกสูตร)

๒.๕ ไม่เข้าถึงสิ่งผิดร้ายแรง



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



ธมฺมา วุจฺจนฺติ จตฺตาโร สติปฏฺฐานา,  
จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา, จตฺตาโร อิทฺธิปาทา, 
ปญฺจินฺทฺริยานิ, ปญฺจ พลานิ, สตฺต โพชฺฌงฺคา, 
อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค. 
(ขุ.จู. ๓๐/๑๕๔)

๓.๑ เหตุให้บรรลุโสดาบัน



กตเม อนุธมฺมา. สมฺมาปฏิปทา อนุโลมปฏิปทา 
อปจฺจนีกปฏิปทา  อนฺวตฺถปฏิปทา  
ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา, สีเลสุ ปริปูริการิตา,  
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา, โภชเน มตฺตญฺญุตา,  
ชาคริยานุโยโค,  สติสมฺปชญฺญํ. 
(ขุ.จู. ๓๐/๑๕๔)

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



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

๓.๔ มีปัญญาเห็นธรรม



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)

๓.๔ มีปัญญาเห็นธรรม



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

๓.๔ มีปัญญาเห็นธรรม



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)

๓.๕ 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)

๓.๕ 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)

๓.๕ 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)

๓.๖ การรวมอริยมรรค



สวัสดีครับ


