
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

จุดประสงค์การเรียนรู้

• อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
เห็นคุณค่า และน าไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓



พระรัตนตรัย

• พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ คือ พระรัตนตรัย แปลว่า แก้วอันประเสริฐ ๓ ดวง ได้แก่ 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

พระพุทธ • องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นศาสดาของศาสนา      
เป็นผู้ค้นพบสัจธรรมโดยการตรัสรู้เอง

พระธรรม

พระสงฆ์

• ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อธิบายความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์    
เป็นค าสั่งสอนที่ให้มนุษย์ประพฤติดี

• หมู่สาวกที่ปฏิบัติตามค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเผยแผ่
ค าสอนให้แก่คนท่ัวไป



สวากขาโต ภควตา ธัมโม

พระรัตนตรัย

• แต่ละองค์ประกอบจะมีคุณลักษณะแตกต่างกัน ในท่ีนี้จะกล่าวถึง ธรรมคุณ คือ คุณของธรรม มี ๖ ประการ

สันทิฏฐิโก

อกาลิโก

เอหิปัสสิโก

โอปนยิโก

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ

• พระธรรมเป็นค าสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นความจริงแท้ เป็นหลักครอง
ชีวิตอันประเสริฐ

• พระธรรมนี้ผู้ปฏิบัติตามจะเห็นได้ด้วยตนเอง

• ไม่เนื่องด้วยกาลเวลา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา ปฏิบัติตามได้พร้อมบริบูรณ์เมื่อใดก็เห็นผล    
เมื่อนั้น

• ควรเรียกให้มาดู คือ พระธรรมเป็นค าสอนท่ีควรจะเชิญให้ใครๆ มาดู มาพิสูจน์ มาตรวจสอบ 
เพราะเป็นของท่ีจริงตลอดเวลา

• ควรน้อมเข้ามา คือ เป็นส่ิงท่ีควรน้อมเข้าไว้ในใจ เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิต จะได้บรรลุ
ถึงความหลุดพ้น

• วิญญูชน ได้แก่ นักปราชญ์รู้ได้เฉพาะตน



ทุกข์ความจริงว่าด้วยความทุกข์ สมุทัย ความจริงว่าด้วยเหตุเกิดแห่งทุกข์

นิโรธความจริงว่าด้วยความดับทุกข์ มรรค ความจริง
ว่าด้วยทางแห่งความดับทุกข์

อริยสัจ ๔

ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ 
อันเป็นหลักค าสอนส าคัญ

ของพระพุทธศาสนา

อริยสัจ ๔



อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

• ความจริงว่าด้วยความทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นกับใคร เมื่อไหร่ก็ได้ เราจึงไม่ควร
ประมาทและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริง

หลักธรรมที่ควรรู้เพื่อให้รู้ความจริงของการเกิดทุกข์

ขันธ์ ๕ อายตนะ



อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

ขันธ์ ๕

องค์ประกอบของชีวิตมี ๕  ประการ

รูป

เวทนา

สัญญา

สังขาร

วิญญาณ

ส่วนที่เป็นร่างกาย

ความรู้สึกที่เกิดขึ้น มี ๓ อย่าง คือ สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  และอุเบกขาเวทนา

การก าหนดหมายรู้ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และอารมณ์ เป็นต้น  

สิ่งปรุงแต่งจิตเป็นผลรวมของการรับรู้

การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และใจ



อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

โสตวิญญาณ

ฆานวิญญาณ

จักขุวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ

กายวิญญาณ

มโนวิญญาณ

ความรู้อารมณ์ทางหู  รู้เสียงด้วยหู ได้ยิน

ความรู้อารมณ์ทางจมูก  รู้และได้กล่ินด้วยจมูก

ความรู้อารมณ์ทางตา รู้รูปด้วยตา เห็น ความรู้อารมณ์ทางล้ิน รู้รสด้วยล้ิน  รู้รส

ความรู้อารมณ์ทางกาย รู้สึกสัมผัส

ความรู้อารมณ์ทางใจ รู้ความนึกคิด



อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

อายตนะ

• อายตนะจัดเป็นองค์ประกอบของวิญญาณ คือการรับรู้ กล่าวคือ ในการรับรู้จะต้องมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ ขันธ์ ๕ 
คือ ผู้รู้ ซ่ึงรับรู้ผ่านอายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ส่วนสิ่งที่ถูกรู้ คือ รูป เสียงกลิ่น รส 
การสัมผัส และการนึกคิด (ธรรมารมณ์) เรียกว่า อายตนะภายนอก

• อายตนะภายในเป็นเครื่องเช่ือมต่อใจกับโลกภายนอก พระพุทธศาสนาจึงสอนให้มีความส ารวมในอายตนะ



ตา ประสาทที่เห็นรูปต่างๆ ได้ เรียกว่า

อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

อายตนะภายใน

จักขุประสาท

หู ประสาทที่รับฟังเสียงได้ เรียกว่า โสตประสาท

จมูก ประสาทที่สูดกลิ่นได้ เรียกว่า ฆานประสาท

ลิ้น ประสาทที่ลิ้มรสได้ เรียกว่า ชิวหาประสาท

กาย ประสาทรับสัมผัสได้ เรียกว่า กายประสาท

ใจ หมายถึง จิต



รูป สิ่งที่เห็นด้วยตา

อริยสัจ ๔ ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

อายตนะภายนอก

เสียง สิ่งที่ได้ยินด้วยหู

กลิ่น สิ่งที่สูดดมได้ด้วยจมูก

รส สิ่งที่ลิ้มรสได้ด้วยลิ้น

สัมผัส (โผฏฐัพพะ) สิ่งที่ถูกต้องกาย

อารมณ์ (ธรรมารมณ์) เร่ืองที่คิดขึ้นด้วยใจ



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

• ความจริงว่าด้วยเหตุเกิดแห่งทุกข์ เพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีสาเหตุ ไม่ได้มีขึ้นลอยๆ ในที่นี้จะพูดถึง
หลักธรรมที่ควรละ ๓ อย่าง เพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ 

หลักธรรมที่ควรละเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์

หลักกรรม

อกุศลกรรมบถ ๑๐

อบายมุข ๖



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

หลักกรรม

• หลักกรรม หรือกฎแห่งกรรม  เป็นค าสอนที่ส าคัญของพระพุทธศาสนา  ผลของกรรมมีทั้งผลชั้นในและ         
ผลชั้นนอก สิ่งสนับสนุนให้กรรมดีให้ผล เรียกว่า สมบัติ สิ่งสนับสนุนให้กรรมชั่วให้ผล เรียกว่า วิบัติ

สมบัติ ๔

คติสมบัติ 

อุปธิสมบัติ

กาลสมบัติ 

ปโยคสมบัติ 

เกิดในภพ หรือ ประเทศทีเ่จริญ

เกิดมามีร่างกายที่สง่างาม  แข็งแรง

เกิดในสมัยบ้านเมืองสงบสุข

การท าให้ครบถ้วนท าอย่างต่อเนื่อง



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

หลักกรรม

• หลักกรรม หรือกฎแห่งกรรม  เป็นค าสอนที่ส าคัญของพระพุทธศาสนา  ผลของกรรมมีทั้งผลชั้นในและ         
ผลชั้นนอก สิ่งสนับสนุนให้กรรมดีให้ผล เรียกว่า สมบัติ สิ่งสนับสนุนให้กรรมชั่วให้ผล เรียกว่า วิบัติ

วิบัติ ๔

คติวิบัติ 

อุปธิวิบัติ

กาลวิบัติ 

ปโยควิบัติ 

เกิดในภพ หรือ ประเทศที่ไม่เจริญ

เกิดมามีร่างกายพิกลพิการ ไม่สง่างาม

เกิดในสมัยบ้านเมืองมีทุกข์เข็ญ

การท าไม่ครบถ้วนไม่ต่อเนื่อง



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

ตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการเกิดในที่ต่างๆ

• เกิดในที่เจริญ มีการบริการดี การศึกษาดี ทั้งที่ไม่ขยัน 

• เป็นคนซ่ือสัตย์ เกิดในยุคผู้ปกครองดี สังคมยกย่องเชิดชู      
คนนั้นก็มีเกียรติมีความเจริญ

• มีสติปัญญาดี แต่เกิดเป็นคนป่า

• มีความรู้ ความสามารถดี แต่ไปอยู่ในที่ที่เขาไม่เห็นคุณค่า



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

อกุศลกรรมบถ ๑๐

• อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งอกุศลกรรม หรือทางแห่งความชั่ว หรืออาจหมายถึง กรรมชั่วอันเป็นทางไปสู่    
ความเส่ือม ความทุกข์ก็ได้ กรรมชั่วนี้แบ่งได้เป็น ๓ ทางใหญ่ๆ ได้แก่

กรรมชั่วทางกาย กรรมชั่วทางวาจา กรรมชั่วทางใจ



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

อกุศลกรรมบถ ๑๐

กรรมชั่วทางกาย

• ปาณาติบาต คือ การปลงชีวิต การท าให้สัตว์โลกถึงแก่ความตาย
• อทินนาทาน คือ การขโมยของผู้อื่น การถือเอาของที่เขาไม่ให้ รวมถึงการฉ้อโกง ยักยอก หลอกลวง 

คอรร์ัปชันด้วย
• กาเมสุมิจฉาจาร คือ การประพฤติผิดในกาม การละเมิดคู่ครอง ของรักของหวงของผู้อื่น



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

อกุศลกรรมบถ ๑๐

กรรมชั่วทางวาจา

• มุสาวาท คือ การพูดเท็จ พูดสิ่งที่ไม่จริงโดยที่รูว้่าไม่จริง การพูดก ากวมเพื่อหลอกลวงผู้อื่นด้วย
• ปิสุณวาจา คือ พูดส่อเสียด ท าให้คนเกิดแตกสามัคคี พูดกระทบกระเทียบเหน็บแนม ให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจ 

การพูดเสียดสีมักเกิดจากความอิจฉา
• ผรุสวาจา คือ พูดค าหยาบ การพูดหยาบก่อให้เกิดความแตกร้าว ท าให้เร่ืองเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่
• สัมผัปปลาปะ คือ พูดเพ้อเจ้อ ไม่มีแก่นสาร ไม่มีประโยชน์แก่ใครไม่ว่าตนเองหรือผู้อื่น



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

อกุศลกรรมบถ ๑๐

กรรมชั่วทางใจ

• อภิชฌา คือ คิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขา ไม่นึกว่าของใครใครก็หวง แม้ยังไม่ได้ขโมย แต่ก็ท าให้จิตใจเสื่อม    
ไม่คิดที่จะขยันขันแข็งเพื่อหามาด้วยตนเอง

• พยาบาท คือ คิดร้ายผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นเจ็บปวด เสียหาย ประสงค์ร้าย ความคิดร้ายนี้จะบั่นทอน
ความสามารถและความดีของตนเอง

• มิจฉาทิฏฐิ คือ เห็นผิดจากคลองธรรม เช่น ไม่เชื่อว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

อบายมุข ๖

• อบายมุข ๖ คือ ทางแห่งความเสื่อม ซ่ึงเป็นสิ่งที่เราควรละ มี ๖ ประการ

ติดสุราและของมึนเมา

ชอบเที่ยวกลางคืน

ชอบเที่ยวดูการละเล่น

ติดการพนัน

คบคนชั่วเป็นมิตร

เกียจคร้านการงาน



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

อบายมุข ๖

ติดสุราและของมึนเมา

• ท าให้เสียทรัพย์
• ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท
• เป็นบ่อเกิดแห่งโรค
• ท าให้เสียเกียรติยศและชื่อเสียง
• ท าให้ไม่รู้จักอาย
• บั่นทอนสติปัญญา

ชอบเที่ยวกลางคืน

• เป็นการไม่รักตัว
• เป็นการไม่รักลูกเมียหรือครอบครัว
• เป็นการไม่รักษาทรัพย์สมบัติ
• เป็นที่ระแวงสงสัยของผู้อื่น
• เป็นเป้าให้เขาใส่ความ
• เป็นที่มาของความเดือดร้อนนานาชนิด



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

อบายมุข ๖

ชอบเที่ยวดูการละเล่น ติดการพนัน

• ถ้าเที่ยวมากเกินไป ท าให้ใจจดจ่ออยู่กับสิ่ง
เหล่านั้น ไม่เป็นอันท ามาหากิน เสียทั้งเวลา 
เสียทั้งเงิน ท าให้คนอื่นเชื่อถือน้อยลง ท าให้
ถูกมองว่าเป็นคนไม่เอาการเอางาน

• เมื่อชนะย่อมก่อเวร เมื่อเล่นได้ย่อมมี
คนอยากแก้มือเรียกร้องให้เล่นอีก

• เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์
• ทรัพย์สินเสียหาย
• ไม่มีใครเชื่อถือ
• เพื่อนฝูงดูหมิ่น
• ไม่มีใครอยากได้เป็นคู่ครอง



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

อบายมุข ๖

คบคนชั่วเป็นมิตร เกียจคร้านการงาน

• ความเกียจคร้านมีโทษอย่างไร แทบไม่ต้องพูดถึง ทุกคน
รู้อยู่แก่ใจว่าส่ิงที่เป็นประโยชน์และส่ิงดีงามทั้งหลายย่อม
ไม่เกิดจากความเกียจคร้าน เรียนหนังสือก็สู้เขาไม่ได้    
ท ามาหากินก็สู้เขาไม่ได้

คนเราเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับใคร ก็มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรม
เช่นเดียวกับเขา เช่น
• นักเลงการพนัน
• นักเลงเจ้าชู้
• นักเลงสุรายาเสพติด
• นักลวงเขาด้วยของปลอม
• นักหลอกลวง
• นักเลงหัวไม้



อริยสัจ ๔ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

คุณประโยชน์ของการละเว้นอบายมุข

• ไม่เสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์

• ไม่หมกมุ่นในสิ่งที่หาสาระไม่ได้

• ประกอบหน้าที่การงานได้เต็มที่

• ชีวิตไม่ตกต่ า

• เป็นที่รักใคร่และเป็นที่ไว้ใจของผู้อื่น

• มีพลานามัยสมบูรณ์ สติปัญญาไม่เส่ือมถอย

• สามารถประกอบหน้าที่ได้ด้วยความสุจริต



อริยสัจ ๔ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)

• ความจริงว่าด้วยความดับทุกข์ เมื่อความทุกข์เกิดจากสาเหตุ ถ้าเราดับสาเหตุนั้นเสีย ความทุกข์นั้นย่อมดับไปด้วย 
ดังพุทธด ารัสว่า “เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนั้นก็ไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนั้นก็ดับ” ณ ที่นี้จะพูดถึงหลักธรรมบางข้อที่เราควร
บรรลุเพื่อเป็นทางดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ ๔

หลักธรรมที่ควรบรรลุเพื่อให้ดับความทุกข์

สามิสสุข นิรามิสสุข



อริยสัจ ๔ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)

สามิสสุข

• สามิสสุข คือ ความสุขทางวัตถุ หรือ ความสุขทางเนื้อหนัง การเสพสามิสสุขเป็นธรรมดาของคนทั่วไป 
พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง “คิหิสุข” คือ ความสุขของชาวบ้าน ได้แก่

ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์

ความสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์

ความสุขที่เกิดจากการไม่มีหน้ีสิน

ความสุขที่เกิดจากการประพฤติในสิ่งที่สุจริต

อัตถิสุข

โภคสุข

อนณสุข

อนวัชชสุข



อริยสัจ ๔ นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)

นิรามิสสุข

• นิรามิสสุข  คือ ความสุขที่ไม่อิงวัตถุภายนอก เรียกง่ายๆ ว่า ความสุขทางใจ มีตั้งแต่ขั้นต่ าสุดไปถึงขั้นสูงสุด คือ 
นิพพาน ความสุขทางใจในระดับชาวบ้าน เช่น การได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว ไม่มีศัตรู ขั้นสูง เช่น        
การมีจิตใจสงบ ไม่คิดร้ายใคร สูงขึ้นไปอีก เช่น เกิดความอิ่มใจเมื่อได้เสียสละ

• ความสุขประเภทนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกหรือขึ้นอยู่น้อยมาก เป็นความสุขทาง ท าได้โดยเริ่มต้นด้วย     
การปฏิบัติตามศีล ๕ และธรรม ๕ ช่วยให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่าน ความสุขที่พึ่งวัตถุภายนอกก็จะน้อยลงเรื่อยๆ   
เป็นตัวของตัวเอง ไม่เป็นทาสของค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย หรือที่เรียกว่า วัตถุนิยม



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

• ความจริงว่าด้วยทางแห่งความดับทุกข์  ถ้าใครปฏิบัติตามก็จะลดความทุกข์หรือปัญหาได้ ณ ที่นี้จะพูดถึง
หลักธรรมบางข้อที่เราควรปฏิบัติ  เพื่อเป็นทางที่น าไปสู่ความดับทุกข์ ดังนี้ 

หลักธรรมที่ควรเจริญเพื่อเป็นทางไปสู่ความดับทุกข์

บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา

ดรุณธรรม ๖

กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔

กุศลกรรมบถ ๑๐

สติปัฏฐาน ๔

มงคล ๓๘



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา

• มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง
• บุพพนิมิต แปลว่า สิ่งที่เป็นเครื่องหมายหรือสิ่งบอกล่วงหน้า

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเปรียบไว้ว่า
“ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นย่อมมีแสงเงิน แสงทองปรากฏให้เห็นก่อนฉันใด ในท านองเดียวกัน ก่อนที่อริยมรรคหรือ

มัชฌิมาปฏิปทา  ซ่ึงเป็นข้อปฏิบัติส าคัญในพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นก่อนเหมือนแสงเงิน
แสงทองฉันนั้น”

• ก่อนจะเกิดปัญญาขึ้นนั้น มีปัจจัย ๒ อย่างเป็นเคร่ืองช่วย  คือ  กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการ



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา

กัลยาณมิตร

• การมีกัลยาณมิตรเป็นสัญญาณที่บอกว่า  เราก าลังจะเดินทางไปสู่อริยมรรค บางทีเรียกกัลยาณมิตรว่า 
“ปรโตโฆสะ”  แปลว่า  เสียงจากผู้อื่น คือ เสียงหรือค าพูดที่ดีงาม ถูกต้อง เสียงจากมิตรที่ดี ช่วยแนะน าให้เราเกิด
ความคิดเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐ)ิ การมีกัลยาณมิตรเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาปัญญาที่จะท าให้เราเห็นสัจธรรม

โยนิโสมนสิการ

• โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธี รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ คิดอย่างมีระเบียบ บางทีเรียกว่า “การท าใจ
โดยอุบายอันแยบคาย” โยนิโสมนสิการเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสติมิให้คิดไปในทางที่ผิด แม้ศรัทธาหรือกัลยาณมิตร
เป็นสิ่งส าคัญที่จะเดินตามอริยมรรค แต่ตัวตัดสิน คือ ปัจจัยภายใน ซ่ึงเรียกว่า โยนิโสมนสิการ



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

ปิโย

ครุ

วจนักขโม

วัตตา

ภาวนีโย

คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา

โน จัฏฐาเน นิโยชะเย

• มีความน่ารัก เป็นกันเอง

• มีความน่าเคารพ

• มีความน่ายกย่อง

• รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ

• อดทนที่จะรับฟัง

• แถลงเรื่องล้ าลึกได้

• ไม่ชักจูงกันไปทางเสื่อมเสีย

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

ดรุณธรรม ๖

• ดรุณ หมายถึง เด็กหรือผู้เยาว์ เด็กนั้นยังมีอนาคตอันยาวไกลควรจะมีหลักธรรมที่เป็นทางไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
ของชีวิต เรียกว่า ดรุณธรรม ๖ คือ ทางไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ๖ ประการ

รักษาสุขภาพดี (อโรคยะ)

มีระเบียบวินัย (ศีล)

ได้เห็นแบบอย่างจากคนดี 
(พุทธานุวัติ)

มีความขยันหม่ันเพียร (วิริยะ)
ตั้งใจเรียน (สุตะ)

ท าส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม 
(ธรรมานุวัติ)

ดรุณธรรม ๖



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔

• กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ คือ ธรรมที่เป็นเหตุท าให้ตระกูลมั่งคั่งมั่นคงตั้งอยู่ได้นาน ท าให้ตระกูลด ารงอยู่ด้วย       
ความสงบสุข เรียบร้อย และมีฐานะอันมั่นคง

• เมื่อเครื่องอุปโภคบริโภคหายหรือหมดไปต้องรู้จักจัดหามาไว้

• ซ่อมแซมสิ่งของที่เก่าและช ารุดเสียหาย

• ประมาณตนในการอุปโภคบริโภค

• ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

กุศลกรรมบถ ๑๐

• กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ทางแห่งการกระท าของผู้ฉลาดหรือคนดี เพื่อก่อให้เกิดความดีและความถูกต้อง 
กุศลกรรมบถ ๑๐ แบ่งออกเป็น ๓ หมวดใหญ่ๆ

ความประพฤติดีทางกาย

ความประพฤติดีทางวาจา

ความประพฤติดีทางใจ



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

กุศลกรรมบถ ๑๐

ความประพฤติดีทางกาย

ความประพฤติดีทางวาจา

ความประพฤติดีทางใจ

• เว้นจากการฆ่าสัตว์
• เว้นจากการขโมย
• เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

• ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น
• ไม่คิดพยาบาท
• มีความเห็นชอบ

• เว้นจากการพูดเท็จ
• เว้นจากการพูดส่อเสียด
• เว้นจากการพูดค าหยาบคาย
• เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

สติปัฏฐาน ๔

• สติปัฏฐาน ๔ หมายถึง ที่ตั้งของสติ สัมมาสติ (หรือสติที่ชอบ) เป็นองค์มรรคข้อหนึ่งในมรรคมีองค์แปด สิ่งที่ตรงกันข้าม
กับสติ คือ ความประมาท สติ คือความไม่เผลอ ไม่เลินเล่อ ไม่เลื่อนลอย สติเป็นตัวคอยเตือนให้เรายับยั้งตนเอง ไม่ให้ 
หลงเพลินไปในทางที่ผิด

• สติ มีความหมายว่า ความไม่ประมาท (อัปปมาทธรรม) องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความส าคัญแก่ความไม่ประมาทมาก 
พระด ารัสคร้ังสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องอัปปมาทธรรม ว่า “สิ่งทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ย่อมมีความเสื่อมสิ้นไป
เป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ที่มุ่งหมายให้ส าเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด”



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

สติปัฏฐาน ๔

• พิจารณาเห็นภายในกาย การตั้งสติก าหนดพิจารณากาย ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงกายไม่ใช่สัตว์ 
ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนของเรา ตัวตนของเขา

• พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนา ให้รู้เห็นความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงเวทนาไม่ใช่สัตว์ 
บุคคล ตัวตนของเรา ของเขา

• พิจารณาเห็นในจิต การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิตให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงจิตมิใช่สัตว์ บุคคล 
ตัวเรา ตัวเขา

• พิจารณาเห็นธรรมในธรรม การตั้งสติพิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่า เป็นเพียงธรรมไม่ใช่สัตว์ บุคคล 
ตัวเรา ตัวเขา



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

มงคล ๓๘

• มงคล ๓๘ คือ สิ่งที่ท าให้เกิดความดีงาม เป็นธรรมที่น ามาซ่ึงความสุขความเจริญ มีทั้งหมด ๓๘ ข้อ แต่ ณ ที่นี้   
จะกล่าวถึง ๓ ข้อ

ประพฤติธรรม เว้นความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ าเมา



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

มงคล ๓๘

• คนเราเกิดมาย่อมต้องการความสุข ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางครั้งบางคนต้องการความสุขทางใจ
มากกว่าความสุขทางกาย บางคนต้องการความสุขทางกายมากกว่าความสุขทางใจ ความสุขเหล่านี้จะเกิดกับใคร
ไม่ได้ ถ้าคนคนนั้นปราศจากสิ่งส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง คือ “ธรรมะ” ไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจน โง่หรือฉลาด เด็กหรือ
ผู้ใหญ่ เป็นชาวกรุงหรือชาวชนบท เป็นหญิงหรือชาย ท างานเก่งหรือไม่เก่ง หากขาดธรรมะแล้ว ชีวิตก็จะไม่มี
ความสุข ความสงบ

• ในพระพุทธศาสนามีค าสอนที่เกี่ยวกับหลักธรรมให้เราถือปฏิบัติมากมาย แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงหลัก เบญจธรรม ๕ 
และเบญจศีล ๕

ประพฤติธรรม



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

มงคล ๓๘

เบญจธรรม ๕

๑. เมตตากรุณา มีความรักใคร่เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือเท่าที่
ตนท าได้

๒. สัมมาอาชีวะ หาเล้ียงชีพทางสุจริต
๓. กามสังวร เดินสายกลางเกี่ยวกับความสุขทางเนื้อหนัง
๔. สัจจะ พูดแต่ความจริง
๕. สติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอะไรควร อะไรไม่ควร

เบญจศีล ๕

๑. เว้นจากการท าลายชีวิต
๒. เว้นจากการลักขโมย ฉ้อโกง
๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๔. เว้นจากการพูดเท็จ
๕. เว้นจากน้ าเมา และสิ่งเสพติดทั้งหลาย

ประพฤติธรรม



โลภะ

อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

มงคล ๓๘

เว้นความชั่ว

• ความชั่วที่พระพุทธศาสนาสอนให้ละเว้นมีมากมาย แต่จริงๆ แล้วอาจรวบรวมได้เป็น ๓ อย่าง นั่นคือ อกุศลมูล ๓ 
แปลว่า ต้นตอของความชั่ว ๓ ประการ อันได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ หรือ โลภ โกรธ หลง

ความโลภ ความอยากได้อยากมีโดยมิชอบ

ความโกรธแค้น พยาบาท อิจฉาริษยา

ความหลง ไม่อยู่ในหลักของเหตุผลและปัญญา

โทสะ

โมหะ



อริยสัจ ๔ มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

มงคล ๓๘

เว้นจากการดื่มน้ าเมา

• การดื่มสุรา โทษที่เห็นชัดก็คือ เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ แทนที่จะใช้เงินไปกับอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
เกิดการทะเลาะวิวาทในหมู่นักเลงสุรา เรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ ท าให้ขาดสติ ท าให้ร่างกายเสื่อมลง    
ทีละน้อย และท าให้คนปัญญาดีกลายเป็นคนโง่ได้

• ในบรรดาสิ่งชั่วทั้งหลาย โทษของสุราและสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดและง่ายที่สุด ผูท้ี่ยังเป็นเยาวชนและอยู่ในวยั
ศึกษาเล่าเรียนควรอย่างยิ่งที่จะหลีกหนีให้ห่างเพราะถ้าติดสุราหรือสิ่งเสพติดใดๆ จนถอนตัว  ไม่ขึ้นแล้วอาจท าให้
เสียการเรียนและเสียอนาคตได้


