
ลําดับขั้นตอนของการศึกษาลําดับขั้นตอนของการศึกษาลําดับขั้นตอนของการศึกษาลําดับขั้นตอนของการศึกษาสาระธรรมจากพระสตุตันตปฎกสาระธรรมจากพระสตุตันตปฎก
ตอนที่ตอนที่  ๕๕    อริยสัจอริยสัจ  ๔๔  หลักแหงการปฏิบัติหลักแหงการปฏิบัติ

ออ..สุภีรสุภีร  ทุมทองทุมทอง
๕๕  มกราคมมกราคม  ๒๕๕๑๒๕๕๑



ความสาํคัญของอริยสัจความสาํคัญของอริยสัจ



๑๑..  รูอริยสจัจึงเปนพระพทุธเจารูอริยสจัจึงเปนพระพทุธเจา
ยโต  จ  โข  เม  ภิกฺขเว  อิเมสุ  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  
เอวนตฺิปรวิฏฏํ  ทฺวาทสาการํ  ยถาภูตํ  าณทสฺสนํ  
สุวิสุทฺธํ  อโหสิ,
วิ.มหา. ๔/๑๖ ธัมมจักกปัปวัตตนสูตร



๑๑..  รูอริยสจัจึงเปนพระพทุธเจารูอริยสจัจึงเปนพระพทุธเจา  ((ตอตอ))
อถาหํ ภิกฺขเว สเทวเก โลเก  สมารเก  สพฺรหมฺเก  
สสฺสมณพฺราหมฺณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย  
อนตุตฺรํ  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ ปจฺจฺาสึ.
วิ.มหา. ๔/๑๖ ธัมมจักกปัปวัตตนสูตร



๒๒..  ทองเทีย่วไปเพราะไมเห็นอริยสัจทองเทีย่วไปเพราะไมเห็นอริยสัจ
จตุนนฺํ   ภิกฺขเว   อริยสจฺจานํ  อนนโุพธา  อปฺปฏิเวธา  
เอวมทิํ   ทีฆมทธฺานํ  สนฺธาวิตํ  สํสริตํ  
มมฺเจว  ตุมหฺากฺจ.
ที.ม. ๑๐/๑๕๕  มหาปรินิพพานสูตร



๓๓..  หยุดทองเที่ยวเพราะเห็นอริยสัจหยุดทองเที่ยวเพราะเห็นอริยสัจ
ตยิทํ  ภิกฺขเว  ทุกฺขํ  อริยสจฺจํ  อนุพทฺุธํ  ปฏิวิทฺธํ,
ทุกฺขสมุทโย ... ทุกฺขนโิรโธ ... ทุกฺขนโิรธคามนิี  
ปฏิปทา  อริยสจฺจํ  อนุพทฺุธํ ปฏิวิทฺธํ;
อุจฺฉินฺนา ภวตณฺหา ขีณา ภวเนตฺต ินตฺถิทานิ ปุนพฺภโว.

ที.ม. ๑๐/๑๕๕  มหาปรินิพพานสูตร



๔๔..  ความรูเบื้องตนของพรหมจรรยความรูเบื้องตนของพรหมจรรย
กิฺจ  มาลงฺุกฺยปุตฺต  มยา  พฺยากตํ?
‘อิทํ  ทุกฺขน’ฺติ  มาลุงฺกฺยปุตฺต  มยา  พฺยากตํ,
‘อยํ  ทุกฺขสมุทโย’ติ มยา พฺยากตํ,
‘อยํ  ทุกฺขนโิรโธ’ติ  มยา  พฺยากตํ,
‘อยํ  ทุกฺขนโิรธคามนิี  ปฏิปทา’ติ  มยา  พฺยากตํ.
ม.ม. ๑๓/๑๒๘  จูฬมาลุงกยสูตร 



๔๔..  ความรูเบื้องตนของพรหมจรรยความรูเบื้องตนของพรหมจรรย  ((ตอตอ))
กสฺมา  เจตํ  มาลุงฺกฺยปุตฺต  มยา  พฺยากตํ ?
เอตํ  หิ  มาลุงฺกฺยปุตฺต  อตฺถสฺหติํ,
เอตํ  อาทพิฺรหมฺจริยกํ, เอตํ  นิพฺพิทาย  วิราคาย  
นโิรธาย  อุปสมาย  อภิฺญาย  สมโฺพธาย  
นิพฺพานาย  สํวตฺตต;ิ
ม.ม. ๑๓/๑๒๘  จูฬมาลุงกยสูตร 



๕๕..  ความรูหยิบมือที่เพียงพอความรูหยิบมือที่เพียงพอ
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เอตเทว  พหุตร
ย โว  มยา  อภิ ฺาย  อนกฺขาต, ...
สํ.มหา. ๑๙/๑๑๐๑  สีสปาวนสูตร 



๕๕..  ความรูหยิบมือที่เพียงพอความรูหยิบมือที่เพียงพอ  ((ตอตอ))
กิ ฺจิ  ภิกฺขเว  มยา  อกฺขาต.
อิท ทุกฺขนฺติ ภิกฺขเว  มยา  อกฺขาต,
อย ทุกฺขสมุทโยติ  มยา  อกฺขาต,
อย ทุกฺขนโิรโธติ  มยา  อกฺขาต,
อย ทุกฺขนโิรธคามนิี  ปฏิปทาติ  มยา  อกฺขาต.
สํ.มหา. ๑๙/๑๑๐๑  สีสปาวนสูตร 



๖๖..  กุศลทกุอยางรวมลงอริยสัจกุศลทกุอยางรวมลงอริยสัจ
เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา,
สพฺเพเต  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  สงฺคหํ  คจฺฉนฺติ.

ม.มู. ๑๒/๓๐๐ มหาหัตถิปโทปมสูตร



ความรูในอริยสัจความรูในอริยสัจ  ๔๔



อริยสัจอริยสัจ??
๑. ความจริงอันประเสริฐ
๒. ความจริงที่ทําใหคนทีไ่ปรูเขาเปนคน

ประเสริฐ
๓. ความจริงของพระอริยะเจา



อริยสัจอริยสัจ  ๔๔
๑. ทุกขอรยิสัจ
๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ
๓. ทุกขนโิรธอริยสัจ
๔. ทุกขนโิรธคามนิปีฏิปทาอรยิสัจ



ความรูในทุกขความรูในทุกข
๑. อิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ
๒. อิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริฺเยฺยํ
๓. อิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริฺาตํ



ทุกขอทุกขอริยริยสัจสัจ
ชาติป  ทุกฺขา, ชราป  ทุกฺขา, พฺยาธิป  ทุกฺโข,
มรณมฺป  ทุกฺขํ, อปปฺเยห ิ สมฺปโยโค  ทุกฺโข,
ปเยห ิวิปฺปโยโค ทุกฺโข, ยมฺปจฺฉํ น ลภติ ตมฺป ทุกฺขํ,
สงฺขิตฺเตน  ปฺจุปาทานกฺขนธฺา  ทุกฺขา.
วิ.มหา. ๔/๑๔ ธัมมจักกปัปวัตตนสูตร



ทุกขทุกข  ๓๓  ระดับระดับ
๑. สภาวะทุกข
๒. ทุกขเพราะยดึ
๓. ทุกขเพราะไมไดดังใจ



ความรูในความรูในทุกขทุกขสมทุัยสมทุัย
๑. อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ
๒. อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ
๓. อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหนีํ



ทุกขสมุททุกขสมุทยอยอริยริยสจัสจั
ยายํ  ตณหฺา  โปโนพฺภวิกา  นนฺทริาคสหคตา    
ตตรฺตตรฺาภินนฺทิน.ี เสยฺยถีทํ.
กามตณฺหา  ภวตณหฺา  วิภวตณฺหา.
วิ.มหา. ๔/๑๔ ธัมมจักกปัปวัตตนสูตร



สมทุัยคือตัณหาสมทุัยคือตัณหา
ตัณหา ๓
๑. กามตณัหา
๒. ภวตัณหา
๓. วิภวตัณหา
ตัณหา ๖  รูปตณัหา ... ธัมมตัณหา



ความรูในความรูในทุกขนิโรธะทุกขนิโรธะ
๑. อิทํ ทุกฺขนโิรโธ อริยสจฺจํ
๒. อิทํ ทุกฺขนโิรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ
๓. อิทํ ทุกฺขนโิรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกตํ



ทุกขนิทุกขนิโรธอริยสัจโรธอริยสัจ
โย  ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนโิรโธ  
จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺต ิ อนาลโย.
วิ.มหา. ๔/๑๔ ธัมมจักกปัปวัตตนสูตร



ความรูในความรูในทุกขนิทุกขนิโรธคาโรธคามินีมินีปฏิปทาปฏิปทา
๑. อิทํ ทุกฺขนโิรธคามนิี ปฏิปทา อริยสจฺจํ
๒. อิทํ ทุกฺขนโิรธคามนิี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ
๓. อิทํ ทุกฺขนโิรธคามนิี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาวิตํ



ทุกขนิทุกขนิโรธคาโรธคามินีมินีปฏิปทาปฏิปทา
อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค.
เสยฺยถีทํ. สมฺมาทฏิฐิ ... สมฺมาสมาธิ.
วิ.มหา. ๔/๑๔  ธัมมจักกปัปวัตตนสูตร



สรุปความรูในอริยสัจสรุปความรูในอริยสัจ  ๔๔
ญาณ ๓ รอบในอรยิสัจ ๔
๑. สัจจญาณ
๒. กิจจญาณ
๓. กตญาณ
ติปรวิฏฏ  ทฺวาทสาการ  
๓ รอบ ๑๒ ลักษณะ



๑.๑. รูทุกขรูทุกข  ––  ใหรูกายกับใจตามความเปนจริงใหรูกายกับใจตามความเปนจริง
๒.๒. ละสมุทัยละสมุทัย  ––  ละตัณหาละตัณหา
๓.๓. แจงนิแจงนิโรธะโรธะ  ––  หมดการดิน้รนของจิตหมดการดิน้รนของจิต    เห็นนิพพานเห็นนิพพาน
๔.๔. เจริญมรรคเจริญมรรค  ––  ฝกสติสัมปชัญญะมาดูกายดูใจฝกสติสัมปชัญญะมาดูกายดูใจ

สรุปอริยสัจสรุปอริยสัจ  ๔๔



สวัสดีครับ


