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๑. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร 

    อธิคโต โข มฺยายํ ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต  

    อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย,  

    อาลยรามา โข ปนายํ ปชา อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา,  

    อาลยรามาย โข ปน ปชาย อาลยรตาย อาลยสมฺมุทิตาย  

    ทุทฺทสํ อิทํ ฐานํ ยทิทํ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท;  

    อิทํปิ โข ฐานํ สุทุทฺทสํ ยทิทํ สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค  

    ตณฺหากฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ. 
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๑. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร 

      อิทปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปาท 

      นิพฺพาน 

      สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา 

      สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา 

      สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
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๑. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร 

    อิทัปปัจจยตา 

     อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ 

     อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ 

     อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ 

     อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ
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๑. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร 

    ปฏิจจสมุปบาท 

     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.
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๑. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร 

     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.
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๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร 

    ภควา อนุปุพฺพิกถํ กเถสิ. เสยฺยถีทํ. ทานกถํ สีลกถํ สคฺคกถํ      

    กามานํ อาทีนวํ โอการํ สํกิเลสํ เนกฺขมฺเม อานิสํสํ ปกาเสสิ.  

    ยทา ภควา อญฺญาสิ ยสํ กุลปุตฺตํ กลฺลจิตฺตํ มุทุจิตฺตํ  

    วินีวรณจิตฺตํ อุทคฺคจิตฺตํ ปสนฺนจิตฺตํ  

    อถ ยา พุทฺธานํ สามุกฺกํสิกา ธมฺมเทสนา,  

    ตํ ปกาเสสิ ทุกฺขํ สมุทยํ นิโรธํ มคฺคํ.
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๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร 

   อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค. เสยฺยถีทํ. สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป  

   สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว  

   สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ.  

   อยํ โข สา ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา  

   จกฺขุกรณี ญาณกรณี อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ.
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๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร 

    อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขํ อริยสจฺจ:ํ  

    ชาติปิ ทุกฺขา, ชราปิ ทุกฺขา, พฺยาธิปิ ทุกฺโข, มรณมฺปิ ทุกฺขํ,    

    อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข, ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข,  

    ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ,  

    สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา. 
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๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร 

    อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ,  

    ยายํ ตณฺหา โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา     

    ตตฺรตตฺราภินนฺทินี.  

    เสยฺยถีทํ. กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา. 



เดินตามอริยมรรค

๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร 

    อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ,ํ  

    โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ  

    จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย.
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๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร 

    อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ,  

    อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค.  

    เสยฺยถีทํ. สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป    

    สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว  

    สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ.
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ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ
ทุกฺขนิโรธคามินี 

ปฏิปทา อริยสจฺจํ

ชาติปิ ทุกฺขา, ชราปิ ทุกฺขา,  

พฺยาธิปิ ทุกฺโข, มรณมฺปิ ทุกฺขํ, 

อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข, 

ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข, 

ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ, 

สงฺขิตฺเตน  

ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา.

ยายํ ตณฺหา  

โปโนพฺภวิกา  

นนฺทิราคสหคตา 

ตตฺรตตฺราภินนฺทินี.  

เสยฺยถีทํ. กามตณฺหา 

ภวตณฺหา วิภวตณฺหา.

โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย 

อเสสวิราคนิโรโธ  

จาโค ปฏินิสฺสคฺโค  

มุตฺติ อนาลโย

อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก 

มคฺโค. เสยฺยถีทํ.  

สมฺมาทิฏฺฐิ  

สมฺมาสงฺกปฺโป  

สมฺมาวาจา  

สมฺมากมฺมนฺโต  

สมฺมาอาชีโว  

สมฺมาวายาโม  

สมฺมาสติ  

สมฺมาสมาธิ

สรุปอริยสัจ ๔ ตามธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
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อิทํ ทุกฺขํ  

อริยสจฺจํ

อิทํ ทุกฺขสมุทโย  

อริยสจฺจํ

อิทํ ทุกฺขนิโรโธ  

อริยสจฺจํ

อิทํ ทุกฺขนิโรธคามินี  

ปฏิปทา อริยสจฺจํ

ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขํ  

อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยํ

ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขสมุทโย 

อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ

ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรโธ 

อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ

ตํ โข ปนิทํ  

ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา  

อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ

ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขํ  

อริยสจฺจํ ปริญฺญาตํ

ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขสมุทโย 

อริยสจฺจํ ปหีนํ

ตํ โข ปนิทํ ทุกฺขนิโรโธ 

อริยสจฺจํ สจฺฉิกตํ

ตํ โข ปนิทํ  

ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา  

อริยสจฺจํ ภาวิตํ

ญาณ ๓ รอบในอริยสัจ ๔ รวมเป็น ๑๒ ญาณ



สวัสดีครับ


