
กิเลสท่ีควรละ ธรรมท่ีควรเจริญ

สุภีร& ทุมทอง



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

ทุกขอริยสัจ ทุกขสมทุยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามนีิปฏิปทา
อริยสัจ

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

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

ไม>ไดPสิ่งน้ัน
(๘) อุปาทานขันธS ๕

ตัณหาอันทำใหPเกิดอีก  
ประกอบดPวยความ

เพลิดเพลิน
และความกำหนัด 

มีปกติใหPเพลิดเพลินใน
อารมณSน้ัน 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



ญาณ ๓ รอบในอริยสัจ ๔ 

อริยสัจ ๔ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ

รอบที่ ๑
สัจจญาณ

นี้ทุกขอริยสัจ นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ

รอบที่ ๒
กิจจญาณ

ทุกขอริยสัจนี้
ควรกำหนดรูC

ทุกขสมุทยอริยสัจนี้
ควรละ

ทุกขนิโรธอริยสัจนี้
ควรทำใหCแจCง

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจนี้
ควรเจริญ

รอบที่ ๓
กตญาณ

ทุกขอริยสัจนี้ 
เราไดCกำหนดรูCแลCว

ทุกขสมุทยอริยสัจนี้
เราละไดCแลCว

ทุกขนิโรธอริยสัจนี้
เราไดCทำใหCแจCงแลCว

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจนี้

เราไดCเจริญแลCว



หลักมรรค ๘

๑. สัมมาทิฏฐิ = ญาณในอริยสัจ ๔

๒. สัมมาสังกัปปะ = เนกขัมมสังกัปปะ, อพยาปาทสังกัปปะ,    

อวิหิงสาสังกัปปะ

๓. สัมมาวาจา = งดเวCนวจีทุริต ๔

๔. สัมมากัมมันตะ = งดเวCนกายทุจริต ๔

๕. สัมมาอาชีวะ = ละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตดCวยสัมมาอาชีวะ

๖. สัมมาวายามะ ละอกุศล, ปNองกันอกุศล, เจริญกุศล, รักษากุศล

๗. สัมมาสติ = สติปQฏฐาน ๔

๘. สัมมาสมาธิ = ฌาน ๔



อริยมรรค ๘ ขันธ- ๓ และธรรมคู3

อริยมรรค ๘ ขันธ- ๓ ธรรมคู3

สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ ป-ญญาขันธ2 วิป-สสนา

สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ

สีลขันธ2

สมถะสัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ

สมาธิขันธ2



มรรคกับการละสังโยชน0

ภูมิ มรรค สังโยชน.ที่ละได6 ระดับสังโยชน.

ทัสสนภูมิ โสดาป:ตติมรรค
สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา
สลีัพพตปรามาส โอรัมภาคยิสังโยชน.

ภาวนาภูมิ

สกทาคามิมรรค
อนาคามิมรรค

กามฉันทะ
พยาบาท

อรหัตตมรรค

รูปราคะ
อรูปราคะ
มานะ
อุทธัจจะ
อวิชชา

อุทธัมภาคยิสังโยชน.



กิเลสที่ต*องละด*วยโสดาป4ตติมรรค

กตเม ธมมฺา ทสฺสเนน ปหาตพพฺา.
ตีณิ ส2ฺโญชนานิ; สกกฺายทิ89ฐิ วิจิกิจฉฺา สีลพฺพตปรามาโส.
ตตฺถ กตมา สกกฺายทิ89ฐิ.
อิธ อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน
อริยานํ อทสฺสาวี, อริยธมมฺสฺส อโกวิโท, อริยธมเฺม อวินีโต,
สปฺปุริสานํ อทสฺสาวี, สปฺปุริสธมมฺสฺส อโกวิโท, สปฺปุริสธมเฺม อวินีโต,
รูปF อตฺตโต สมนุปสฺสติ, รูปวนฺตํ วา อตตฺานํ,
อตตฺนิ วา รูปF, รูปสฺมึ วา อตตฺานํ;
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๐๐๖-๑๐๐๗)



กิเลสที่ต*องละด*วยโสดาป4ตติมรรค

เวทนํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, เวทนาวนฺตํ วา อตตฺานํ,
อตตฺนิ วา เวทนํ, เวทนาย วา อตตฺานํ;
ส3ฺญํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, ส3ฺญาวนฺตํ วา อตตฺานํ,
อตตฺนิ วา ส3ฺญํ, ส3ฺญาย วา อตตฺานํ;
สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ, สงฺขารวนฺตํ วา อตตฺานํ,
อตตฺนิ วา สงฺขาเร, สงฺขาเรสุ วา อตตฺานํ;
วิ3ฺญาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, วิ3ฺญาณวนฺตํ วา อตตฺานํ,
อตตฺนิ วา วิ3ฺญาณ,ํ วิ3ฺญาณสฺมิ วา อตตฺานํ;
(อภ.ิสํ. ๓๔/๑๐๐๗)



กิเลสที่ต*องละด*วยโสดาป4ตติมรรค

ยา เอวรูปา ทิ+,ฐิ ทิ+,ฐิคตํ ทิ+,ฐิคหนํ ทิ+,ฐิกนฺตาโร
ทิ+,ฐิวิสูกายิกํ ทิ+,ฐิวิปฺผนฺทิตํ ทิ+,ฐิส8ฺโญชนํ,
คาโห ปฏิคฺคาโห, อภินิเวโส ปรามาโส,
กุมมฺคโฺค มิจฺฉาปโถ, มิจฺฉตฺตํ ติตฺถายตนํ วิปริเยสคฺคาโห;
อยํ วุจฺจติ สกกฺายทิ+,ฐิ.
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๐๐๗)



กิเลสที่ต*องละด*วยโสดาป4ตติมรรค

ตตฺถ กตมา  วิจิกิจฺฉา.
สตฺถริ กงขฺติ  วิจิกิจฺฉติ,  ธมฺเม  กงฺขติ  วิจิกิจฺฉติ,
สํเฆ กงขฺติ  วิจิกิจฺฉติ,  สิกฺขาย  กงฺขติ  วิจิกิจฺฉติ,  
ปุพพฺนฺเต กงขฺติ  วิจิกิจฺฉติ, อปรนฺเต กงขฺติ  วิจิกิจฺฉติ,  
ปุพพฺนฺตาปรนฺเต กงขฺติ  วิจิกิจฺฉติ, 
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมปฺุปนฺเนสุ ธมฺเมสุ  กงฺขติ  วิจิกิจฺฉติ;
ยา เอวรูปา  กงฺขา  กงขฺายนา  กงฺขายิตตฺตํ,  วิมติ  วิจิกิจฺฉา,  
เทวฺฬฺหกํ ทฺเวธาปโถ,  สํสโย  อเนกํสคฺคาโห,  อาสปฺปนา  ปรสิปฺปนา  
อปริโยคาหนา,  ถมฺภิตตฺตํ จิตฺตสฺส มโนวิเลโข;  อยํ วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา.
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๐๐๘)



กิเลสที่ต*องละด*วยโสดาป4ตติมรรค

ตตฺถ กตโม  สีลพฺพตปรามาโส.
อิโต  พหิทฺธา สมณพฺราหฺมณานํ
“สีเลน  สุทฺธิ, วเตน  สุทฺธิ, สีลพฺพเตน  สุทฺธี”ติ. 
ยา  เอวรูปา  ทิ@Aฐิ ทิ@Aฐิคตํ ทิ@Aฐิคหนํ ทิ@Aฐิกนฺตาโร
ทิ@Aฐิวิสูกายิกํ ทิ@Aฐิวิปฺผนฺทิตํ ทิ@AฐิสEฺโญชนํ,  
คาโห ปฏิคฺคาโห,  อภนิิเวโส ปรามาโส,  
กุมมฺคโฺค  มิจฺฉาปโถ,  มิจฺฉตฺตํ ติตฺถายตนํ วิปริเยสคฺคาโห;  
อยํ วุจฺจติ  สกกฺายทิ@Aฐิ.
(อภิ.สํ. ๓๔/๑๐๐๙)



ธรรมที่ควรเจริญ

จตฺตาโร สติป*+ฐานา, จตฺตาโร สมมฺปฺปธานา,
จตฺตาโร อิทฺธปิาทา, ป3ฺจินฺทฺริยานิ, ป3ฺจ พลานิ,
สตฺต โพชฺฌงฺคา, อริโย อ*+ฐงฺคโิก มคฺโค.
อิเม โข เต ภิกฺขเว ธมมฺา มยา อภิ3ฺญา เทสิตา,
เย โว สาธุกํ อุคคฺเหตฺวา อาเสวิตพฺพา ภาเวตพฺพา พหุลีกาตพพฺา,
ยถยิทํ พฺรหฺมจรยิํ อทฺธนิยํ อสฺส จิร*+ฐิติก,ํ
ตทสฺส พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมปฺาย
อตถฺาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ.
(ที.ม. ๑๐/๑๘๔ มหาปรินิพพานสูตร)



ธรรมที่ควรเจริญ

สติป%ฏฐาน ๔ สั่งสม ละ

กายานุป%สสนา อสุภสัญญา สุภสัญญา
เวทนานปุ%สสนา ทุกขสัญญา สุขสัญญา
จิตตานุป%สสนา อนิจจสัญญา นิจจสัญญา
ธัมมานุป%สสนา อนัตตสัญญา อัตตสัญญา



ธรรมที่ควรเจริญ

อนุป%สสนา ๗ สิ่งที่ละได3
อนิจจานุป%สสนา นิจจสัญญา
ทุกขานุป%สสนา สุขสัญญา
อนัตตานุป%สสนา อัตตสัญญา
นิพพิทานุป%สสนา นันทิ
วิราคานุป%สสนา ราคะ
นิโรธานุป%สสนา สมุทัย

ปฏินิสสัคคานุป%สสนา อาทานะ



เส#นทางการบรรลุธรรม

ตัณหา อวิชชา

ตัณหาจริต อ.อ.อน ตัณหาจริต อ.แก.กล3า ทิฏฐิจริต อ.อ.อน ทิฏฐิจริต อ.แก.กล3า

กายานุป:สสนา เวทนานุป:สสนา จิตตานุป:สสนา ธัมมานุป:สสนา

สมถยานิกะ อ.อ.อน สมถยานิกะ อ.แก.กล3า วิป:สสนายานิกะ อ.อ.อน วิป:สสนายานิกะอ.แก.กล3า

ทุกขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา

ทุกขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา

สุขาปฏิปทา
ทันธาภิญญา

สุขาปฏิปทา
ขิปปาภิญญา

สัทธานุสารี ธัมมานุสารี

สัทธาวิมุตตะ ทิฏฐิป:ตตะ



สวัสดีครับ


