
 1

ศัพท์สำคัญทางพระพุทธศาสนา   
อรรถและพยัญชนะ และโครงสร้างสภาวะธรรม 

โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง  

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.  

สรณคมน 
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ. 
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ. 
สํฆํ สรณํ คจฺฉามิ. 
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ. 
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ. 
ทุติยมฺปิ สํฆํ สรณํ คจฺฉามิ. 
ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ. 
ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ. 
ตติยมฺปิ สํฆํ สรณํ คจฺฉามิ. (ขุ.ขุ. ๒๕) 

ทสสิกฺขาปท 
๑. ปาณาติปาตา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. 
๒. อทินฺนาทานา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. 
๓. อพฺรหฺมจริยา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. 
๔. มุสาวาทา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. 
๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ  
๖. วิกาลโภชนา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. 
๗. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. 
๘. มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฐานา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. 
๙. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. 
๑๐. ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ. (ขุ.ขุ. ๒๕) 
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รตนตฺตยคุณ 
อิติปิ โส ภควา  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู  อนุตฺตโร           

ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา. 
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ 

วิญฺญูหิ. 
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ. อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ, ญายปฏิปนฺโน ภควโต 

สาวกสํโฆ, สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสํโฆ, ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา,       
เอส ภควโต สาวกสํโฆ, อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ 
โลกสฺส. (อํ.ติก. ๒๐/๗๑) 

ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต  1

[๑๐๘๑] เอวมฺเม สุตํ : เอกํ สมยํ ภควา พาราณสิยํ วิหรติ อิสิปตเน มิคทาเย. ตตฺร โข 
ภควา ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู อามนฺเตสิ “เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา. กตเม เทฺว. 
โย จายํ กาเมสุ กามสุขลฺลิกานุโยโค หีโน คมฺโม โปถุชฺชนิโก อนริโย อนตฺถสญฺหิโต, โย จายํ      
อตฺตกิลมถานุโยโค ทุกฺโข อนริโย อนตฺถสญฺหิโต. เอเตเต ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺฌิมา 
ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย            
นิพฺพานาย สํวตฺตติ. 

กตมา จ สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี    
อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค. เสยฺยถีทํ : 
สมฺมาทิฏฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ 
สมฺมาสมาธิ. อยํ โข สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณี ญาณกรณี 
อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. 

อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขํ อริยสจฺจํ, ชาติปิ ทุกฺขา, ชราปิ ทุกฺขา, พฺยาธิปิ ทุกฺโข, มรณมฺปิ 
ทุกฺขํ, อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข, ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข, ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ, ตมฺปิ ทุกฺขํ, สงฺขิตฺเตน 
ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา. อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ, ยายํ ตณฺหา โปโนพฺภวิกา 
นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี. เสยฺยถีทํ : กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา. อิทํ โข ปน 
ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ, โย ตสฺสา เยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ     
อนาลโย. อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ, อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค. 
เสยฺยถีทํ : สมฺมาทิฏฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 

“อิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ       
อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ             
ปริญฺเญยฺยนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ ฯเปฯ อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริญฺญาตนฺ”ติ เม 

  สํ.ม. ๑๙/๑๐๘๑  สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่มที่ ๑๙1



 3

ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา         
อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ.  

“อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, 
ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขสมุทโย       
อริยสจฺจํ ปหาตพฺพนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ ฯเปฯ อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ         
ปหีนนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, 
วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

“อิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, 
ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรโธ         
อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ ฯเปฯ ธมฺเมสุ อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรโธ       
อริยสจฺจํ สจฺฉิกตนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, 
ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ.  

“อิทํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ 
อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ           
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ ฯเปฯ อุทปาทิ. “ตํ โข ปนิทํ 
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาวิตนฺ”ติ เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ           
อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

ยาวกีวญฺจ เม ภิกฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ เอวนฺติปริวฏฺฏํ ทฺวาทสาการํ ยถาภูตํ 
ญาณทสฺสนํ น สุวิสุทฺธํ อโหสิ, เนว ตาวาหํ ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก                 
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ปจฺจญฺญาสึ. 

ยโต จ โข เม ภิกฺขเว อิเมสุ จตูสุ อริยสจฺเจสุ เอวนฺติปริวฏฺฏํ ทฺวาทสาการํ ยถาภูตํ    
ญาณทสฺสนํ สุวิสุทฺธํ อโหสิ, อถาหํ ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก                            
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ปจฺจญฺญาสึ, 
ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ, “อกุปฺปา เม วิมุตฺติ, อยมนฺติมา ชาติ, นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว”ติ.    
อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ. 

อิมสฺมิญฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภญฺญมาเน อายสฺมโต โกณฺฑญฺญสฺส วิรชํ วีตมลํ       
ธมฺมจกฺขุํ อุทปาทิ “ยงฺกิญจิ สมุทยธมฺมํ, สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ. 

ปวตฺติเต จ ภควตา ธมฺมจกฺเก ภุมฺมา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุํ “เอตํ ภควตา พาราณสิยํ 
อิสิปตเน มิคทาเย อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตํ อปฺปฏิวตฺติยํ สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา             
เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺ”ติ. ภุมฺมานํ เทวานํ สทฺทํ สุตฺวา                 
จาตุมฺมหาราชิกา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุํ “เอตํ ภควตา พาราณสิยํ อิสิปตเน มิคทาเย อนุตฺตรํ 
ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตํ อปฺปฏิวตฺติยํ สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา 
เกนจิ วา โลกสฺมินฺ”ติ. จาตุมฺมหาราชิกานํ เทวานํ สทฺทํ สุตฺวา ตาวตึสา เทวา ฯเปฯ ยามา เทวา 
ฯเปฯ ตุสิตา เทวา ฯเปฯ นิมฺมานรตี เทวา ฯเปฯ ปรนิมฺมิตวสวตฺตี เทวา ฯเปฯ พฺรหฺมกายิกา เทวา 
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สทฺทมนุสฺสาเวสุํ “เอตํ ภควตา พาราณสิยํ อิสิปตเน มิคทาเย อนุตฺตรํ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตํ           
อปฺปฏิวตฺติยํ สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา              
โลกสฺมินฺ”ติ. 

อิติห เตน ขเณน เตน มุหุตฺเตน ยาว พฺรหฺมโลกา สทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉิ, อยญฺจ ทสสหสฺสี       
โลกธาตุ สงฺกมฺปิ สมฺปกมฺปิ สมฺปเวธิ, อปฺปมาโณ จ อุฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ อติกฺกมฺเมว 
เทวานํ เทวานุภาวนฺติ. 

อถ โข ภควา อุทานํ อุทาเนสิ “อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ, อญฺญาสิ วต โภ โกณฺ
ฑญฺโญ”ติ. อิติ หิทํ อายสฺมโต โกณฺฑญฺญสฺส “อญฺญาสิโกณฺฑญฺโญ” เตฺวว นามํ อโหสีติ. ปฐมํ. 

ติตฺถายตนสุตฺต  2

กตมญฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขํ อริยสจฺจํ. ชาติปิ ทุกฺขา, ชราปิ ทุกฺขา, มรณมฺปิ ทุกฺขํ,                
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา, อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข, ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข, 
ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ, สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา. อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขํ      
อริยสจฺจํ. 

กตมญฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ.  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,  สงฺขารปจฺจยา 
วิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, 
ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว, 
ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ. เอวเมตสฺส 
เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทยํ อริยสจฺจํ. 

 กตมญฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ.  อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา                
สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ, วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา 
สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ, ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา              
ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, 
ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ. เอวเมตสฺส เกวลสฺส              
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ. 

กตมญฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ. อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค.    
เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม 
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ. อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ. 

  อํ.ติก. ๒๐/๖๒ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๒๐2
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ปจฺฉิมวาจา 
“หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว; วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถา”ติ.      

อยํ ตถาคตสฺส ปจฺฉิมา วาจา. (ที.ม. ๑๐/๒๑๘) 

โอวาทปาติโมกฺขคาถา 
[๑๘๓] สพฺพปาปสฺส อกรณํ   กุสลสฺสูปสมฺปทา 
  สจิตฺตปริโยทปนํ   เอตํ พุทฺธาน สาสนํ. 
[๑๘๔]            ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา   

  นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา 
  น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี  
  สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต. 

[๑๘๕] อนูปวาโท อนูปฆาโต   ปาติโมกฺเข จ สํวโร 
  มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ  ปนฺตญฺจ สยนาสนํ 
  อธิจิตฺเต จ อาโยโค   เอตํ พุทฺธาน สาสนํ. (ขุ.ธ. ๒๕) 

อริยสจฺจ 
จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว ตถานิ อวิตถานิ อนญฺญถานิ. กตมานิ จตฺตาริ.  
“อิทํ ทุกฺขนฺ”ติ ภิกฺขเว ตถเมตํ อวิตถเมตํ อนญฺญถเมตํ,  
“อยํ ทุกฺขสมุทโย”ติ ตถเมตํ อวิตถเมตํ อนญฺญถเมตํ,  
“อยํ ทุกฺขนิโรโธ”ติ ตถเมตํ อวิตถเมตํ อนญฺญถเมตํ,  
“อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ ตถเมตํ อวิตถเมตํ อนญฺญถเมตํ. (สํ.ม. ๑๙/๑๐๙๐) 

อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาท 
อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ, อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ,  
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ, อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ,  
ยทิทํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ฯเปฯ  
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.  
อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ  
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. (สํ.นิ. ๑๖/๒๒) 

ธรรมท้ังปวง 
ฉนฺทมูลกา  อาวุโส  สพฺเพ  ธมฺมา.  มนสิการสมฺภวา  สพฺเพ  ธมฺมา. ผสฺสสมุทยา  สพฺเพ ธมฺมา.  
เวทนาสโมสรณา  สพฺเพ  ธมฺมา.  สมาธิปมุขา  สพฺเพ  ธมฺมา.  สตาธิปเตยฺยา  สพฺเพ  ธมฺมา.  
ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา.  วิมุตฺติสารา  สพฺเพ  ธมฺมา. อมโตคธา สพฺเพ ธมฺมา.                        
นิพฺพานปริโยสานา  สพฺเพ  ธมฺมา. (อํ.ทสก. ๒๔/๕๗) 
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มคฺคสจฺจนิทฺเทส 

[๔๐๒] กตมญฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ.  
อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก  มคฺโค.  เสยฺยถิทํ,  สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา      

สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ.  
กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ. ยํ โข ภิกฺขเว ทุกฺเข ญาณํ, ทุกฺขสมุทเย ญาณํ, ทุกฺขนิโรเธ 

ญาณํ,  ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ. 
กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป. เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป อพฺยาปาทสงฺกปฺโป อวิหึสาสงฺกปฺโป; 

อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป. 
กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา. มุสาวาทา เวรมณี, ปิสุณาย วาจาย เวรมณี, ผรุสาย      

วาจาย เวรมณี, สมฺผปฺปลาปา เวรมณี; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา.  
กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมากมฺมนฺโต. ปาณาติปาตา เวรมณี, อทินฺนาทานา เวรมณี, กาเมสุ

มิจฺฉาจารา เวรมณี; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมากมฺมนฺโต. 
กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโว. อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก มิจฺฉาอาชีวํ ปหาย สมฺมาอาชีเวน 

ชีวิกํ กปฺเปติ; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโว. 
กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมาวายาโม. อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนานํ ปาปกานํ อกุสลานํ       

ธมฺมานํ อนุปฺปาทาย ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ, อุปฺปนฺนานํ     
ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ, 
อนุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อุปฺปาทาย ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ 
ปทหติ, อุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ ฐิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย         
ปาริปูริยา ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว            
สมฺมาวายาโม. 

กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาสติ. อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน 
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ ฯเปฯ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี      
วิหรติ ฯเปฯธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ; 
อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาสติ. 

กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมาสมาธิ. อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ    
สวิตกฺกํ สวิจารํ วิเวกชํ ปีติสุขํ ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ; วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อชฺฌตฺตํ    
สมฺปสาทนํ เจตโส เอโกทิภาวํ อวิตกฺกํ อวิจารํ สมาธิชํ ปีติสุขํ ทุติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ;       
ปีติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ, สโต จ สมฺปชาโน, สุขญฺจ กาเยน ปฏิสํเวเทติ, ยนฺตํ อริยา    
อาจิกฺขนฺติ ‘อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารี’ติ, ตติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. สุขสฺส จ ปหานา           
ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพ ว โสมนสฺสโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุขํ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ     
จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาสมาธิ. (ที.ม. ๑๐/๔๐๒) 
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มรรคตัวนำและมรรคประจำ 
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 อิติปีติ.  

ตตฺร ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ. กถญฺจ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ ปุพฺพงฺคมา โหติ. 
มิจฺฉาทิฏฺฐิ “มิจฺฉาทิฏฺฐี”ติ ปชานาติ. สมฺมาทิฏฺฐิ “สมฺมาทิฏฺฐี”ติ ปชานาติ. สาสฺส โหติ               
สมฺมาทิฏฺฐิ. 

กตมา จ ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏฺฐิ. นตฺถิ ทินฺนํ, นตฺถิ ยิฏฺฐํ นตฺถิ หุตํ, นตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ     
กมฺมานํ ผลํ วิปาโก, นตฺถิ อยํ โลโก, นตฺถิ ปโร โลโก, นตฺถิ มาตา, นตฺถิ ปิตา, นตฺถิ สตฺตา          
โอปปาติกา, นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา, เย อิมญฺจ โลกํ ปรญฺจ 
โลกํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อยํ ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏฺฐิ. 

กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ. สมฺมาทิฏฺฐึปหํ ภิกฺขเว ทฺวายํ วทามิ: อตฺถิ ภิกฺขเว            
สมฺมาทิฏฺฐิ สาสวา ปุญฺญภาคิยา อุปธิเวปกฺกา, อตฺถิ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ อริยา อนาสวา         
โลกุตฺตรา มคฺคงฺคา.  

กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ สาสวา ปุญฺญภาคิยา อุปธิเวปกฺกา. อตฺถิ ทินฺนํ, อตฺถิ ยิฏฺฐํ, 
อตฺถิ หุตํ, อตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก, อตฺถิ อยํ โลโก, อตฺถิ ปโร โลโก, อตฺถิ มาตา, 
อตฺถิ ปิตา, อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา, อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา,   
เย อิมญฺจ โลกํ ปรญฺจ โลกํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ, อยํ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ สาสวา 
ปุญฺญภาคิยา อุปธิเวปกฺกา. 

กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ อริยา อนาสวา โลกุตฺตรา มคฺคงฺคา. ยา โข ภิกฺขเว            
อริยจิตฺตสฺส อนาสวจิตฺตสฺส อริยมคฺคสมงฺคิโน อริยมคฺคํ ภาวยโต ปญฺญา ปญฺญินฺทฺริยํ 
ปญฺญาพลํ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค สมฺมาทิฏฺฐิ มคฺคงฺคํ, อยํ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺฐิ อริยา อนาสวา 
โลกุตฺตรา มคฺคงฺคา.  

โส มิจฺฉาทิฏฺฐิยา ปหานาย วายมติ สมฺมาทิฏฺฐิยา อุปสมฺปทาย. สฺวาสฺส โหติ             
สมฺมาวายาโม. โส สโต มิจฺฉาทิฏฺฐึ ปชหติ, สโต สมฺมาทิฏฺฐฐึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, สาสฺส โหติ       
สมฺมาสติ. อิติสฺสิเม ตโย ธมฺมา สมฺมาทิฏฺฐึ อนุปริธาวนฺติ อนุปริวตฺตนฺติ. เสยฺยถีทํ: สมฺมาทิฏฺฐิ 
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ. (ม.อุ. ๑๔/๑๓๖) 

โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต, โส โว มมจฺจเยน สตฺถา. (ที.ม. ๑๐/๒๑๖) 
อหมฺปิ ภิกฺขเว เอตรหิ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ กมฺมวาโท เจว กิริยวาโท จ วีริยวาโท จ. (อํ.ติก. ๒๐/๑๓๘) 
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โครงสร้างสภาวะธรรม 
๑. ทุกขอริยสัจ, ทุกฺขํ อริยสจฺจ ํ
ชาติปิ ทุกฺขา, ชราปิ ทุกฺขา, มรณมฺปิ ทุกฺขํ, โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา,  
อปฺปิเยหิ สมฺปโยโคปิ ทุกฺโข, ปิเยหิ วิปฺปโยโคปิ ทุกฺโข, ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ,  
สํขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา. 

อิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ 
อิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ  ปริญฺเญยฺยํ 
อิทํ ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริญฺญาตํ 

นาม รูป, กาย จิต, ขันธ์ ๕, อายตนะ ๑๒ ฯลฯ 
ปริญญา ๓ ได้แก่ ญาตปริญญา  ตีรณปริญญา ปหานปริญญา 
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 

๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ, ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ ํ
ยายํ ตณฺหา โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี.  
เสยฺยถีทํ, กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา. 

อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ 
อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ 
อิทํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหีนํ 

อวิชชา ภวตัณหา, อุปาทาน ๔, นิวรณ์ ๕ สัญโญชน์ ๑๐ ฯลฯ 
ปหาน ๕ ได้แก่  ตทังคปหาน  วิกขัมภนปหาน  สมุจเฉทปหาน  ปฏิปัสสัทธิปหาน  
นิสสรณปหาน 

๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ, ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ 
โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย. 

อิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ 
อิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ 
อิทํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกตํ 

อกุปปา เจโตวิมุตติ, วิชชา วิมุตติ, สามัญญผล ฯลฯ 
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๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ, ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ  
อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค. เสยฺยถิทํ, สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป  
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ.  

อิทํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ 
อิทํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ 
อิทํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาวิตํ 

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕  
พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ 

มรรค ๔ ได้แก่ โสตาปัตติมรรค, สกทาคามิมรรค, อนาคามิมรรค, อรหัตตมรรค 
วิสุทธิ ๗ ได้แก่ สีลวิสุทธิ, จิตตวิสุทธิ, ทิฏฐิวิสุทธิ, กังขาวิตรณวิสุทธิ,  

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ, ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ, ญาณทัสสนวิสุทธิ 
ทาน ศีล ภาวนา  
ศีล สมาธิ ปัญญา 
กุศลกรรมบถ ๑๐ 
กรรมฐาน ๔๐ 
มงคล ๓๘ 
ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย, 
ปาติโมกขสังวร, อินทรียสังวร, โภชเนมัตตัญญุตา, ชาคริยานุโยคะ, สติสัมปชัญญะ 
สัปปุริสสังเสวะ, สัทธัมมัสสวนะ, โยนิโสมนสิการ, ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ 

——————————- 
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อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา 
ธมฺมนิยามตา “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ, ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ, อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา 
อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ “สพฺเพ สงฺขารา 
อนิจฺจา”ติ....“สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา”ติ...“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ,...(อํ.ติก. ๒๐/๑๓๗) 

กตโม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท. ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณํ, อุปฺปาทา วา       
ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา, 
ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ, อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ 
ปฏฺฐเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ “ปสฺสถา”ติ จาห. ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณํ ...ภวปจฺจยา 
ภิกฺขเว ชาติ... อุปาทานปจฺจยา ภิกฺขเว ภโว... ตณฺหาปจฺจยา ภิกฺขเว อุปาทานํ... เวทนาปจฺจยา 
ภิกฺขเว ตณฺหา... ผสฺสปจฺจยา ภิกฺขเว เวทนา... สฬายตนปจฺจยา ภิกฺขเว ผสฺโส... นามรูปปจฺจยา 
ภิกฺขเว สฬายตนํ... วิญฺญาณปจฺจยา ภิกฺขเว นามรูปํ... สงฺขารปจฺจยา ภิกฺขเว วิญฺญาณํ...          
อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา....อิติ โข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา อนญฺญถตา 
อิทปฺปจฺจยตา. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท. (สํ.นิ. ๑๖/๒๐) 

อิธาวุโส  ภิกฺขุ  สมถปุพฺพงฺคมํ  วิปสฺสนํ  ภาเวติ, ตสฺส สมถปุพฺพงฺคมํ วิปสฺสนํ  ภาวยโต  
มคฺโค  สญฺชายติ.  โส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรติ.  ตสฺส  ตํ  มคฺคํ  อาเสวโต  ภาวยโต  
พหุลีกโรโต  สญฺโญชนานิ  ปหียนฺติ,  อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺติ. 

ปุน  จปรํ  อาวุโส  ภิกฺขุ  วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมํ  สมถํ  ภาเวติ,.. 
ปุน  จปรํ  อาวุโส  ภิกฺขุ  สมถวิปสฺสนํ  ยุคนทฺธํ  ภาเวติ,..   
ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุโน  ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิตํ  มานสํ  โหติ, โส อาวุโส สมโย, ยนฺตํ จิตฺตํ 

อชฺฌตฺตเมว สนฺติฏฺฐติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ,  ตสฺส  มคฺโค  สญฺชายติ..(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๑๗๐) 

อิติ  โข  อานนฺท  กุสลานิ  สีลานิ อวิปฺปฏิสารตฺถานิ อวิปฺปฏิสารานิสํสานิ, อวิปฺปฏิสาโร     
ปามุชฺชตฺโถ  ปามุชฺชานิสํโส,  ปามุชฺชํ  ปีตตฺถํ  ปีตานิสํสํ,  ปีติ  ปสฺสทฺธตฺถา  ปสฺสทฺธานิสํสา,  
ปสฺสทฺธิ  สุขตฺถา  สุขานิสํสา,  สุขํ  สมาธตฺถํ  สมาธานิสํสํ,  สมาธิ  ยถาภูตญาณทสฺสนตฺโถ  
ยถาภูตญาณทสฺสนานิสํโส,  ยถาภูตญาณทสฺสนํ  นิพฺพิทาวิราคตฺถํ  นิพฺพิทาวิราคานิสํสํ,       
นิพฺพิทาวิราโค  วิมุตฺติญาณทสฺสนตฺโถ  วิมุตฺติญาณทสฺสนานิสํโส.  อิติ โข  อานนฺท  กุสลานิ       
สีลานิ  อนุปุพฺเพน  อรหตฺตาย  ปูเรนฺติ. (อํ.ทสก. ๒๔/๑) 

เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  สปฺปุริสสํเสโว  ปริปูโร  สทฺธมฺมสฺสวนํ  ปริปูเรติ,  สทฺธมฺมสฺสวนํ  
ปริปูรํ  สทฺธํ  ปริปูเรติ,  สทฺธา  ปริปูรา  โยนิโส  มนสิการํ  ปริปูเรติ,  โยนิโส  มนสิกาโร  ปริปูโร  
สติสมฺปชญฺญํ  ปริปูเรติ,  สติสมฺปชญฺญํ  ปริปูรํ  อินฺทฺริยสํวรํ  ปริปูเรติ,  อินฺทฺริยสํวโร  ปริปูโร  
ตีณิ  สุจริตานิ  ปริปูเรติ,  ตีณิ  สุจริตานิ  ปริปูรานิ  จตฺตาโร  สติปฏฺฐาเน  ปริปูเรนฺติ,  จตฺตาโร  
สติปฏฺฐานา  ปริปูรา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺติ,  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ปริปูรา  วิชฺชาวิมุตฺตึ       
ปริปูเรนฺติ,  เอวเมติสฺสา  วิชฺชาวิมุตฺติยา  อาหาโร  โหติ,  เอวญฺจ  ปาริปูริ. (๒๔/๖๑)


