
กิจต%ออริยสัจของชาวพุทธ

อ.สุภีร( ทุมทอง



อริยสัจ ๔

อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขํ อริยสจฺจํ, 
ชาตปิ8 ทุกฺขา, ชราป8 ทุกฺขา, 
พฺยาธิป8 ทุกฺโข, มรณมฺป8 ทุกฺขํ, อปฺป8เยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข, 
ป8เยหิ วิปปฺโยโค ทุกฺโข, ยมฺป8จฺฉํ น ลภติ ตมฺป8 ทุกฺขํ, 
สงฺขิตฺเตน ปBจฺุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา. 
(วิ.ม. ๔/๑๔)



อริยสัจ ๔

อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกขฺสมุทโย อรยิสจฺจํ, 
ยายํ ตณหฺา โปโนพภฺวิกา นนฺทิราคสหคตา 
ตตฺรตตฺราภินนทิฺน.ี 
เสยยฺถีทํ. กามตณหฺา ภวตณหฺา วิภวตณหฺา. 
(วิ.ม. ๔/๑๔)



อริยสัจ ๔

อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกขฺนโิรโธ อรยิสจฺจํ, 
โย ตสสฺาเยว ตณหฺาย อเสสวริาคนโิรโธ
จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย. 
(วิ.ม. ๔/๑๔)



อริยสัจ ๔

อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามนิี ปฏิปทา อรยิสจฺจํ, 
อยเมว อริโย อ;<ฐงฺคโิก มคฺโค. 
เสยยฺถีทํ. สมฺมาทิ;<ฐิ สมมฺาสงฺกปฺโป 
สมมฺาวาจา สมมฺากมมฺนฺโต สมมฺาอาชีโว 
สมมฺาวายาโม สมมฺาสติ สัมมาสมาธิ.
(วิ.ม. ๔/๑๔)



กิจต%ออริยสัจ ๔

ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปร.ิฺเญยฺยํ.
ทุกฺขสมทุโย อรยิสจฺจํ ปหาตพฺพํ.
ทุกฺขนโิรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉกิาตพฺพํ
ทุกฺขนิโรธคามนิี ปฏิปทา อรยิสจฺจํ ภาเวตพฺพํ.
(วิ.ม. ๔/๑๕)



กิจต%ออริยสัจ ๔

ปริญญา ๓ = ญาตปริญญา, ตีรณปริญญา, ปหานปริญญา
วิป0สสนาภูมิ = ขันธ8 ๕, อายตนะ ๑๒, ธาตุ ๑๘, อินทรีย8 ๒๒,

สัจจะ ๔, ปฏิจจสมปุบาท
ปหาน ๕ = ตทังคปหาน, วิกขัมภนปหาน, สมุจเฉทปหาน,

ปฏิป0สสทัธิปหาน, นิสสรณปหาน



ตัวอย&างในการปฏิบัติ

รูปขันธ( = ?
เวทนาขันธ( = ?
สัญญาขันธ( = ?
สังขารขันธ( = ?
วิญญาณขันธ( = ?
ไม7เท่ียง = ?, เป<นทุกข( = ?, เป<นอนัตตา = ?.
ละ = ?.



อริยสัจ ๔ ตามธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สํ.ม. (บาล)ี ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗-๘.

ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ

(๑) ความเกิด
(๒) ความแก>
(๓) ความเจ็บ
(๔) ความตาย

(๕) ความประสบ
กับสิ่งอันไม>เปIนที่รัก
(๖) ความพลัดพราก
จากสิ่งอันเปIนที่รัก
(๗) ปรารถนาสิ่งใด

ไม>ไดPสิ่งนั้น
(๘) อุปาทานขันธS ๕

ตัณหาอันทำใหPเกิดอีก  
ประกอบดPวยความ

เพลิดเพลินและความ
กำหนัด 

มีปกติใหPเพลิดเพลินใน
อารมณSนั้น ๆ
คือ ตัณหา ๓

(๑) กามตัณหา
(๒) ภวตัณหา
(๓) วิภวตัณหา

ความดับตัณหา
ความสละ 

ความสละคืน 
ความพPน

ความไม>อาลัย

อริยมรรคมีองคS ๘ 
(๑) สัมมาทฏิฐิ

(๒) สัมมาสังกัปปะ 
(๓) สัมมาวาจา 

(๔) สัมมากัมมันตะ 
(๕) สัมมาอาชีวะ 
(๖) สัมมาวายามะ 

(๗) สัมมาสติ 
(๘) สัมมาสมาธิ



อริยสัจ ๔ ตามมหาสติป/ฏฐานสูตร ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๘๗/๒๖๐.

ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อริยสัจ

(๑) ความเกิด (๒) ความแก>

(๓) ความตาย

(๔) โสกะ (๕) ปริเทวะ 

(๖) ทุกขE (๗) โทมนัส 

(๘) อุปายาสะ

(๙) ความประสบ

กับสิ่งอันไม>เปMนที่รัก

(๑๐) ความพลัดพราก

จากสิ่งอันเปMนที่รัก

(๑๑) ปรารถนาสิ่งใด

ไม>ไดSสิ่งนั้น

(๑๒) อุปาทานขันธE ๕

ตัณหาอันทำใหSเกิดอีก  

ประกอบดSวยความ

เพลิดเพลินและความ

กำหนัด 

มีปกติใหSเพลิดเพลินใน

อารมณEนั้น ๆ

คือ ตัณหา ๓

(๑) กามตัณหา

(๒) ภวตัณหา

(๓) วิภวตัณหา

ความดับตัณหา

ความสละ 

ความสละคืน 

ความพSน

ความไม>อาลัย

อริยมรรคมีองคE ๘ 

(๑) สัมมาทฏิฐิ

(๒) สัมมาสังกัปปะ 

(๓) สัมมาวาจา 

(๔) สัมมากัมมันตะ 

(๕) สัมมาอาชีวะ 

(๖) สัมมาวายามะ 

(๗) สัมมาสติ 

(๘) สัมมาสมาธิ



อริยสัจ ๔ ตามแบบตติถายตนสูตร องฺ.ตกิ. (บาล)ี ๒๐/๖๒/๑๗๒-๓. 

ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ

ความเกิด
ความแก9
ความเจ็บ
ความตาย

ความประสบ
กับสิ่งอันไม9เปAนที่รัก

ความพลัดพราก
จากสิ่งอันเปAนที่รัก

ปรารถนาสิ่งใด
ไม9ไดFสิ่งนั้น

อุปาทานขันธH ๕

เพราะอวิชชาเปAนปLจจัย 
สังขารจึงมี 

....... 
เพราะชาติเปAนปLจจัย 

ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกขH โทมนัส 

และอุปายาส จึงมี 
ความเกิดขึ้นแห9งกองทุกขH

ทั้งมวลนี้ 
มีไดFดFวยประการฉะนี้ 

เพราะอวิชชาดับไป
ไม9เหลือดFวยวิราคะ 

สังขารจึงดับ 
.......

เพราะชาติดับ ชรา มรณะ 
โสกะ ปริเทวะ ทุกขH 

โทมนัส และ
อุปายาสจึงดับ 

ความดับแห9งกองทุกขH
ทั้งมวลนี้ 

มีไดFดFวยประการฉะนี้

อริยมรรคมีองคH ๘ 
(๑) สัมมาทฏิฐิ

(๒) สัมมาสังกัปปะ 
(๓) สัมมาวาจา 

(๔) สัมมากัมมันตะ 
(๕) สัมมาอาชีวะ 
(๖) สัมมาวายามะ 

(๗) สัมมาสติ 
(๘) สัมมาสมาธิ



อริยสัจ ๔ ตามแบบสัมมาทิฏฐิสูตร ม.มู. (บาลี) ๑๒/๙๒-๑๐๔/๖๖-๗๕.

ทุกข% สมุทัย นิโรธ นิโรธคามินีปฏิปทา

ชรามรณะ ชาติสมุทัย ชาตินิโรธ มรรค ๘
ชาติ ภวสมุทัย ภวนิโรธ มรรค ๘

ภพ ๓ อุปาทานสมุทัย อุปาทานนิโรธ มรรค ๘
อุปาทาน ๔ ตัณหาสมุทัย ตัณหานิโรธ มรรค ๘
ตัณหา ๖ เวทนาสมุทัย เวทนานิโรธ มรรค ๘
เวทนา ๖ ผัสสสมุทัย ผัสสนิโรธ มรรค ๘
ผัสสะ ๖ สฬายตนสมุทัย สฬายตนนิโรธ มรรค ๘

อายตนะ ๖ นามรูปสมุทัย นามรูปนิโรธ มรรค ๘
นามรูป วิญญาณสมุทัย วิญญาณนิโรธ มรรค ๘

วิญญาณ ๖ สังขารสมุทัย สังขารนิโรธ มรรค ๘
สังขาร ๓ อวิชชาสมุทัย อวิชชานิโรธ มรรค ๘
อวิชชา ๔ อาสวสมุทัย อาสวนิโรธ มรรค ๘
อาสวะ ๓ อวิชชาสมุทัย อวิชชานิโรธ มรรค ๘



แสดงธรรม ๔ หมวดจากทสุตตรสูตร ที.ปา. (บาล)ี  ๑๑/๓๕๐-๓๖๐/๒๔๑-๒๘๒,

ปริญเญยยธรรม ปหาตัพพธรรม สัจฉิกาตัพพธรรม ภาเวตัพพธรรม

ผัสสะท่ียังมีอาสวะ 

มีอุปาทาน

อัสมิมานะ เจโตวิมุตติอันไม@กำเริบ กายคตาสติ

ประกอบดEวยความสำราญ

นาม รูป อวิชชา ภวตัณหา วิชชา วิมุตติ สมถะ วิปJสสนา

เวทนา ๓ ตัณหา ๓ วิชชา ๓ สมาธิ ๓

อาหาร ๔ โอฆะ ๔ สามัญญผล ๔ สติปJฏฐาน ๔

อุปาทานขันธR ๕ นิวรณR ๕ ธรรมขันธR ๕ สัมมาสมาธิมีองคR ๕

อายตนะภายใน ๖ หมวดตัณหา ๖ อภิญญา ๖ อนุสสติฏฐาน ๖

วิญญาณัฏฐิติ ๗ อนุสัย ๗ กำลังของพระขีณาสพ ๗ สัมโพชฌงคR ๗

โลกธรรม ๘ มิจฉัตตะ ๘ วิโมกขR ๘ อริยมรรคมีองคR ๘

สัตตาวาส ๙ ธรรมมีตัณหาเปZนมูลเหตุ ๙ อนุปุพพนิโรธ ๙ องคRแห@งความเพียรเพ่ือความ

บริสุทธิ์ ๙

อายตนะ ๑๐ มิจฉัตตะ ๑๐ อเสขธรรม ๑๐ กสิณายตนะ ๑๐



ญาณ ๓ รอบในอริยสัจ ๔ 

อริยสัจ ๔ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ

รอบที่ ๑
สัจจญาณ

นี้ทุกขอริยสัจ นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจ

รอบที่ ๒
กิจจญาณ

ทุกขอริยสัจนี้
ควรกำหนดรูC

ทุกขสมุทยอริยสัจนี้
ควรละ

ทุกขนิโรธอริยสัจนี้
ควรทำใหCแจCง

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจนี้
ควรเจริญ

รอบที่ ๓
กตญาณ

ทุกขอริยสัจนี้ 
เราไดCกำหนดรูCแลCว

ทุกขสมุทยอริยสัจนี้
เราละไดCแลCว

ทุกขนิโรธอริยสัจนี้
เราไดCทำใหCแจCงแลCว

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจนี้

เราไดCเจริญแลCว



สวัสดีครับ


