
ความท กุข ท ั งหลาย

ความจร ิงท ั งหลายท ุกข 

เหต ุแห งท กุข 

สาเหต ใุห ท กุข เก ดิท ุกขสม ุท ัย

ความด บัท กุข 

ความหล ดุพ นท กุขน โิรธ

แนวทางปฏ บิ ตั ดิ บัท กุข 

ทางพ นท กุข ท กุขน โิรธคาม นิ ปีฏ ปิทา

อร ยิส จั ๔

ลำเอ ยีงเพราะชอบ
ฉ นัทาคต ิ

ลำเอ ยีงเพราะช งั
โทสาคต ิ

ลำเอ ยีงเพราะหลง
โมหาคต ิ

ลำเอ ยีงเพราะกล วั
ภยาคต ิ

อคต  ิ๔

ความเช  ือท  ีม เีหต ผุล

Reasonableศร ัทธา

ร กัษากาย วาจา ให เร ยีบร อย

ประพฤต ถิ กูต องด งีามศ ลี

ละอายใจต อการทำช  ัว

ละอายใจต อบาปห ิร ิ

เกรงกล วัต อความช  ัว

โอตต ปัปะ เป น็ผ  ูเร ยีนร  ูมาก

ฟ งัให มาก พาห ุส ัจจะ

เส ยีสละเอ  ือเฟ  ือ

เอ  ืออาทร
จาคะ

ร  ูเข าใจในเหต ผุล

ร  ูถ กูผ ดิ ช  ัวด ี
ป ญัญา

อร ยิทร พัย  ๗
(ค ณุธรรมในใจ)

ระล กึถ งึพระพ ทุธเจ า

เห น็ความด  ีส ัจจะ พ ทุธาน สุต ิ
ระล กึถ งึพระธรรม

ธ มัมาน สุต ิ
ระล กึถ งึพระสงฆ 

ส งัฆาน ุสต ิ
ระล กึถ งึศ ลี

ส ลีาน สุต ิ
ระล กึถ งึการบร จิาค

จาคาน สุต ิ
ระล กึถ งึเทวดา

เทวตาน สุต ิ
ระล กึถ งึความตาย

เพ  ือเข าใจความไม เท  ียง มรณ สัต ิ

กำหนดพ จิารณากาย

ร  ูเท าท นัสภาวะของกาย
กายคตาสต ิ

สต กิำหนดลมหายใจเข าออก
อานาปานสต ิ

ระล กึถ งึธรรมเป น็ท  ีสงบ

อ ปุสมาน สุต ิ

อน สุต  ิ๑๐ 

ท นัตาเห น็

ย คุป จัจ บุ นั ท ฏิฐธ มัม กิ ตัถะ

ประโยชน ในอนาคต

ประโยชน คนร  ุนต อไป
(The Next Generation)

ส มัแราย กิ ตัถะ

จ ุดหมายส ูงส ุด

พระน พิพาน
ปรม ตัถะ

อ ตัถะ(อรรถ) ๓

ธรรมะ
แก ป ัญหาช

าต ิ

(สงบ ส ันต ิ อห ิงสา)

ต องพยายามลด ละ

ช วยให คนท  ีม อีคต  ิตาสว าง
ความประพฤต ผิ ดิ

ทางออกของป ญัหา

คนด ขีองส งัคม

เพ  ือความเป น็มงคล

แล วจะไม กล าทำช  ัว

ระล กึถ งึเน อืงๆ

ประโยชน ป จัจ บุ นั

ประโยชน เบ  ืองหน า

ประโยชน ส งูส ุด

เป าหมายช ดัเจน

แผนท  ีธรรมะช วยชาต ริอด อคต ,ิอน สุต ,ิอร ยิทร พัย ,อร ยิส จั,อ ตัถะ
อ างอ งิจาก หล กัธรรมในพระไตรป ฎิก อ.ป ญัญา ใช บางยาง และคณะ
เข ยีนแผนท  ีและเผยแพร โดย ดร. เภส ชักร ประชาสรรค  แสนภ กัด ี
ศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล www.prachasan.com

ธรรมะนำพ
าชาต ิรอด

http://www.prachasan.com

