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๑. คําบูชาพระรัตนตรัย 
* โย    โส    ภะคะวา    อะระหัง -    พระผูมีพระภาคเจาน้ัน   พระองคใด   เปน- 

สัมมาสัมพุทโธ, พระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง-    
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง. 

* สฺวากขาโต   เยนะ   ภะคะวะตา -   พระธรรม  เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา- 
ธัมโม,      พระองคใด   ตรัสไวดีแลว. 

* สุปะฏิปนโน  ยัสสะ  ภะคะวะโต -   พระสงฆ      สาวกของพระผูมีพระภาคเจา- 
สาวะกะสังโฆ,     พระองคใด   ปฏิบัติดีแลว. 

* ตัมมะยัง  ภะคะวันตัง  สะธัมมัง -  ขาพเจาทั้งหลาย ขอบูชาอยางยิ่งซึ่งพระผูมี-  
สะสังฆัง,    อิเมหิ     สักกาเรหิ -   พระภาคเจาพระองคน้ันพรอมทั้งพระธรรม- 
ยะถาระหัง    อาโรปเตหิ   อะภิ -   และพระสงฆ   ดวยเครื่องสักการะทั้งหลาย- 
ปูชะยามะ,     เหลาน้ี   อันยกข้ึนตามสมควรแลวอยางไร. 

* สาธุโน  ภันเต   ภะคะวา  สุจิระ -  ขาแตพระองคผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจา- 
ปะรินิพพุโตป,      แมปรินิพพานนานแลว ทรงสรางคุณอัน-

       สําเร็จประโยชนไวแกขาพเจาทั้งหลาย. 
* ปจฉิมา  ชะนะตานุกัมปะมานะสา, ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะหแกพวกขาพเจา-   

อันเปนชนรุนหลัง. 
* อิเม   สักกาเร   ทุคคะตะปณณา -  ขอพระผูมีพระภาคเจา  โปรดทรงรับเครื่อง- 

การะภูเต  ปะฏิคคัณหฺาตุ,   สักการะ     อันเปนบรรณาการของคนยาก- 
       ทั้งหลายเหลาน้ี. 
* อัมฺหากัง    ทีฆะรัตตัง    หิตายะ -   เพื่อประโยชนและความสุข      แกขาพเจา- 

สุขายะ.    ทั้งหลาย    ตลอดกาลนานเทอญ ฯ 
 

คําบูชาพระรัตนตรัย ( อีกแบบหนึ่ง ) 
* อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ   ภะคะวา,      พระผูมีพระภาคเจา        เปนพระอรหันต- 

ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกขสิ้นเชิง   ตรัสรูชอบ- 
ไดโดยพระองคเอง, 

พุทธัง   ภะคะวันตัง   อะภิวาเทมิ.      ขาพเจาอภิวาท   พระผูมีพระภาคเจา   ผูรู-  
          ผูตื่น    ผูเบิกบาน.           ( กราบ ) 
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* สฺวากขาโต    ภะคะวะตา    ธัมโม,      พระธรรม  เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา-      
ตรัสไวดีแลว, 

ธัมมัง     นะมัสสามิ.                           ขาพเจานมัสการพระธรรม.     ( กราบ ) 
* สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  พระสงฆ     สาวกของพระผูมีพระภาคเจา -     

ปฏิบัติดีแลว, 
สังฆัง     นะมามิ.                                  ขาพเจานอบนอมพระสงฆ.      ( กราบ ) 

 

๒. ปุพพภาคนมการ  
( คํานอบนอมในสวนเบื้องตน ) 

 

นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ. 
นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ. 

 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต,           ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา    พระองคน้ัน,  
อะระหะโต,                                 ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส, 
สัมมาสัมพุทธัสสะ.                   ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง. 
 

สรณคมนปาฐะ  
( คําขอถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง ) 

 

พุทธัง     สะระณัง     คัจฉามิ.  ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่งเปนที่ระลึก-     
เปนที่กําจัดภัยไดจริง. 

ธัมมัง     สะระณัง     คัจฉามิ.  ขาพเจาขอถึงพระธรรมวาเปนที่พึ่ง   เปนที่ระลึก-      
เปนที่กําจัดภัยไดจริง. 

สังฆัง     สะระณัง     คัจฉามิ.  ขาพเจาขอถึงพระสงฆวาเปนที่พึ่ง     เปนที่ระลึก-      
เปนที่กําจัดภัยไดจริง. 

ทุติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.  ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่งเปนที่ระลึก-     
เปนที่กําจัดภัยไดจริง    แมครั้งที่ ๒. 

ทุติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.    ขาพเจาขอถึงพระธรรมวาเปนที่พึ่ง   เปนที่ระลึก-      
เปนที่กําจัดภัยไดจริง    แมครั้งที่ ๒. 

ทุติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.    ขาพเจาขอถึงพระสงฆวาเปนที่พึ่ง     เปนที่ระลึก-      
      เปนที่กําจัดภัยไดจริง    แมครั้งที่ ๒. 



๓ 
 

ตะติยัมป พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่งเปนที่ระลึก-     
เปนที่กําจัดภัยไดจริง    แมครั้งที่ ๓. 

ตะติยัมป ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.  ขาพเจาขอถึงพระธรรมวาเปนที่พึ่ง   เปนที่ระลึก-      
เปนที่กําจัดภัยไดจริง    แมครั้งที่ ๓. 

ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.  ขาพเจาขอถึงพระสงฆวาเปนที่พึ่ง     เปนที่ระลึก-      
เปนที่กําจัดภัยไดจริง    แมครั้งที่ ๓. 

 

๓. สัจจกิริยคาถา  
( คํากระทําสัจจวาจา ) 

 นัตถิ   เม   สะระณัง   อัญญัง  พุทโธ    เม    สะระณัง    วะรัง 
เอเตนะ      สัจจะวัชเชนะ   วัฑเฒยยัง     สัตถุสาสะเน. 
 นัตถิ   เม   สะระณัง   อัญญัง  ธัมโม    เม    สะระณัง    วะรัง 
เอเตนะ      สัจจะวัชเชนะ   วัฑเฒยยัง     สัตถุสาสะเน. 
 นัตถิ   เม   สะระณัง   อัญญัง  สังโฆ    เม    สะระณัง    วะรัง 
เอเตนะ      สัจจะวัชเชนะ   วัฑเฒยยัง     สัตถุสาสะเน. 
 

 ที่พึ่งอ่ืนของขาพเจาไมมี  พระพุทธเจา  เปนที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา   
ดวยการกลาวคําสัตยน้ี      ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา. 
 ที่พึ่งอ่ืนของขาพเจาไมมี   พระธรรม   เปนที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา   
ดวยการกลาวคําสัตยน้ี      ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา. 

ที่พึ่งอ่ืนของขาพเจาไมมี   พระสงฆ   เปนที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา     
ดวยการกลาวคําสัตยน้ี      ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา.   
  

คําสมาทานศีล ๕ 
( การสั่งสมอริยทรัพย ) 

๑. ปาณาติปาตา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทาน    งดเวนจากการฆาสัตวและเบียดเบียนสัตว    เพื่อบูชาพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 
 

๒. อะทินนาทานา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทาน    งดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให    ดวยอาการ
ลักขโมย     เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 
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๓. กาเมสุมิจฉาจารา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยาม.ิ 
ขาพเจาขอสมาทาน      งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม     เพื่อบูชาพระสัมมา-
สัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

๔. มุสาวาทา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทาน     งดเวนจากการกลาวคํามุสาวาท    คือ    คําพูดที่ไมจริง    
เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา     พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทาน  งดเวนจากการดื่มสุราและเมรัย   อันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาทมัวเมา    เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 
 

อิมานิ    ปญจะ    สิกขาปะทานิ    สะมาทิยาม.ิ     ( ๓  ครั้ง ) 
ขาพเจาขอสมาทานปญจศีลมีองค ๕  เหลาน้ี     ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวดีแลว  
เพื่อจะรักษาไวใหดี    มิใหขาด   มิใหทําลาย     และขอสมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐  
คือ   กายสุจริต ๓   วจีสุจริต ๔   มโนสุจริต ๓     ของดเวนจากอกุศลกรรมบถ ๑๐   
คือ   กายทุจริต ๓   วจีทุจริต ๔    มโนทุจริต ๓    เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา     
พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ.  
 

๔. คําสมาทานอุโบสถศีลมีองค ๙ 
๑. ปาณาติปาตา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ. 

ขาพเจาขอสมาทาน    งดเวนจากการฆาสัตวและเบียดเบียนสัตว    เพื่อบูชาพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

๒. อะทินนาทานา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทาน    งดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให    ดวยอาการ
ลักขโมย     เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

๓. อะพฺรัหฺมะจะริยา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยาม.ิ 
ขาพเจาขอสมาทาน   งดเวนจากการประพฤติอพรหมจรรย  อันเปนความประพฤติ

 ไมประเสริฐ     เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 
๔. มุสาวาทา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ. 

ขาพเจาขอสมาทาน     งดเวนจากการกลาวคํามุสาวาท    คือ    คําพูดที่ไมจริง    
เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา     พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยาม.ิ 
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ขาพเจาขอสมาทาน  งดเวนจากการดื่มสุราและเมรัย   อันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาทมัวเมา    เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา   พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

๖. วิกาละโภชะนา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทาน    งดเวนจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล    เพื่อบูชา
พระสัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา    มาลาคันธะวิเลปะนะ    ธาระณะ    มัณฑะนะ         
วิภูสะนัฏฐานา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยาม.ิ 

ขาพเจาขอสมาทาน   งดเวนจากการฟอนรําขับรอง   ประโคมดนตรี    ดูการละเลน
ที่เปนขาศึกแกพรหมจรรย     ขอสมาทานงดเวนจากการประดับตกแตง    ทัดทรง
ดอกไม    ของหอม    เครื่องลูบไล    เครื่องฉาบทา   อันเปนฐานะแหงการแตงตัว
เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

๘. อุจจาสะยะนะ   มะหาสะยะนา   เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทาน  งดเวนจากการน่ังนอน  ที่น่ังที่นอนสูงใหญ ขางในยัดดวยนุน
และสําลี     เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

๙. เมตตาสะหะคะเตนะ  เจตะสา  เอกัง  ทิสัง  ผะริตฺวา  สะมาทิยาม,ิ  ตะถา  ทุติยัง   
ตะถา  ตะติยัง   ตะถา  จะตุตถัง,   อิติ  อุทธะมะโธ  ติริยัง  สัพพะธิ  สัพพัตตะตายะ    
สัพพาวันตัง    โลกัง,    เมตตาสะหะคะเตนะ   เจตะสา,   วิปุเลนะ   มะหัคคะเตนะ    
อัปปะมาเณนะ    อะเวเรนะ    อัพฺยาปชเฌนะ    ผะริตฺวา    สะมาทิยามิ.   
 ขาพเจาขอสมาทาน   แผเมตตาจิตไปยังทิศที่หน่ึง    ทิศที่ ๒ ก็อยางน้ัน   ทิศที่ ๓ 
ก็อยางน้ัน   ทิศที่ ๔ ก็อยางน้ัน  ทั้งทิศเบ้ืองสูง  ทิศเบ้ืองต่ํา  ทิศเบ้ืองขวาง  ก็เชนเดียวกัน     
ขาพเจาขอสมาทานแผเมตตาจิต   อันไพบูลย   กวางขวาง   หาประมาณมิได   ไมมีเวร   
ไมมีพยาบาท   ไปยังสัตวโลกทั้งปวง   เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา   เพื่อบูชา
พระสัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

อิมัง   นะวังคะสะมันนาคะตัง,   พุทธะปญญัตตัง   เมตตาสะหะคะเตนะ   เจตะสา   
อุโปสะถัง,   อิมัญจะ  รัตติง  อิมัญจะ  ทิวะสัง,   สัมมะเทวะ  อะภิรักขิตุง  สะมาทิยามิ. 

ขาพเจาขอสมาทาน  อุโบสถศีลพรอมดวยเมตตาจิต  มีองค ๙ ประการน้ี  ที่พระพุทธ 
เจาทรงบัญญัติไวดีแลว  เพื่อจะรักษาไวใหดี  มิใหขาดมิใหทําลาย  ตลอดวันหน่ึงคืนหน่ึงน้ี  
และขอสมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐  คือ  กายสุจริต ๓  วจีสุจริต ๔  มโนสุจริต ๓   ของดเวน
จากอกุศลกรรมบถ ๑๐  คือ  กายทุจริต ๓  วจีทุจริต ๔  มโนทุจริต ๓  เพื่อบูชาพระสัมมา 
สัมพุทธเจา   พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ.        ( สัตตสูตร  อง.ฺ นวก. ) 



๖ 
 

๕. คําสมาทานทศศีลมีองค ๑๐ 
( ขอ ๑.  ถึง  ขอ ๖.   สมาทานเหมือนอุโบสถศีลทุกประการ ) 

 

๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา      เวระมะณี     สิกขาปะทัง     สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทาน   งดเวนจากการฟอนรําขับรอง   ประโคมดนตรี    ดูการละเลน
ที่เปนขาศึกแกพรหมจรรย    เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรม
และพระสงฆ. 

๘. มาลาคันธะวิเลปะนะ     ธาระณะ    มัณฑะนะ      วิภูสะนัฏฐานา     เวระมะณี    
สิกขาปะทัง     สะมาทิยาม.ิ 

ขาพเจาขอสมาทาน   งดเวนจากการประดับตกแตง    ทัดทรงดอกไม    ของหอม    
เครื่องลูบไล   เครื่องฉาบทา   อันเปนฐานะแหงการแตงตัว    เพื่อบูชาพระสัมมา 
สัมพุทธเจา     พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

๙. อุจจาสะยะนะ    มะหาสะยะนา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ. 
ขาพเจาขอสมาทาน  งดเวนจากการน่ังนอน  ที่น่ังที่นอนสูงใหญ  ขางในยัดดวยนุน
และสําลี     เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา    พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 

๑๐. ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา    เวระมะณี    สิกขาปะทัง    สะมาทิยามิ. 
  ขาพเจาขอสมาทาน  งดเวนจากการรับเงินทอง  สิ่งที่ใชแทนเงินทอง  การใชจายซื้อ

 ขายดวยเงินทอง   เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา   พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 
 

อิมานิ    ทะสะ    สิกขาปะทานิ    สะมาทิยาม.ิ     ( ๓  ครั้ง ) 
ขาพเจาขอสมาทานทศศีลมีองค  ๑๐  ประการน้ี  ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวดีแลว   

เพื่อจะรักษาไวใหดี     มิใหขาดมิใหทําลาย    และขอสมาทานกุศลกรรมบถ  ๑๐   คือ   
กายสุจริต  ๓   วจีสุจริต  ๔   มโนสุจริต  ๓    ของดเวนจากอกุศลกรรมบถ  ๑๐   คือ   
กายทุจริต  ๓   วจีทุจริต  ๔   มโนทุจริต  ๓   เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา   พรอมทั้ง
พระธรรมและพระสงฆ.             ( ทสสิกขาปทปาฐะ  ข.ุ ขุ. ) 

 

ปณิธานพระเจาตากสิน 
 

อันตัวพอ  ช่ือวา  พระยาตาก ทนทุกขยาก  กูชาติ  ศาสนา 
 ถวายแผนดิน  ใหเปน  พุทธบูชา แดศาสนา  สมณพระ  พุทธโคดม 
 ใหดํารง  คงถวน  หาพันป  สมณพราหมณชี  ปฏิบัติ  แตพอสม 
 สมถะ  วิปสสนา  พอนิยม  ถวายบังคม  รอยบาท  พระศาสดา ฯ 

 

 



๗ 
 

๖. ทําวัตรเชา 
พุทธาภิถุต ิ 

(คําสรรเสริญพระพุทธเจา) 
 

โย   โส   ตะถาคะโต,           พระตถาคตเจาน้ัน     พระองคใด, 
อะระหัง,          เปนผูไกลจากกิเลส,          
สัมมาสัมพุทโธ,         เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง, 
วิชชาจะระณะสัมปนโน,              เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ, 
สุคะโต,            เปนผูไปแลวดวยดี,                 
โลกะวิทู,          เปนผูรูโลกอยางแจมแจง, 
อะนุตตะโร   ปุริสะทัมมะสาระถ,ิ      เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกได   อยางไมมี- 

ใครยิ่งกวา, 
สัตถา     เทวะมะนุสสานัง,  เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย, 
พุทโธ,     เปนผูรู    ผูตื่น     ผูเบิกบานดวยธรรม, 
ภะคะวา,     เปนผูมีความจําเริญ     จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว, 
 

โย  อิมัง  โลกัง   สะเทวะกัง-    พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด  ไดทรงทําความ- 
สะมาระกัง  สะพรัฺหฺมะกัง,  สัสสะ-   ดับทุกขใหแจง     ดวยพระปญญาอันยิ่งเองแลว-      
มะณะพรฺาหฺมะณิง  ปะชังสะเทวะ- ทรงสอนโลกน้ีพรอมทั้งเทวดา    มาร     พรหม-     
มะนุสสัง   สะยังอะภิญญา   สัจฉิ- และหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ     พรอมทั้ง- 
กัตฺวา  ปะเวเทสิ,     เทวดาและมนุษยใหรูตาม, 
 

โย    ธัมมัง    เทเสสิ,             พระผูมีพระภาคเจาพระองคใดทรงแสดงธรรมแลว, 
อาทิกัลฺยาณัง,          ไพเราะในเบ้ืองตน,           
มัชเฌกัลฺยาณัง,         ไพเราะในทามกลาง, 
ปะริโยสานะกัลยฺาณัง,       ไพเราะในที่สุด, 
สาตถัง  สะพยฺัญชะนัง  เกวะละ-  ทรงประกาศพรหมจรรย   คือแบบแหงการปฏิบัติ- 
ปะริปุณณัง  ปะริสุทธัง  พฺรัหฺมะ-    อันประเสริฐ      บริสุทธิ์    บริบูรณ     สิ้นเชิง -    
จะริยัง  ปะกาเสสิ,    พรอมทั้งอรรถะ     พรอมทั้งพยัญชนะ, 
 

ตะมะหัง   ภะคะวันตัง-  ขาพเจาบูชาอยางยิ่ง    เฉพาะพระผูมีพระภาคเจา- 
อะภิปูชะยาม,ิ    พระองคน้ัน, 



๘ 
 

ตะมะหัง   ภะคะวันตัง   สิระสา-  ขาพเจานอบนอมพระผูมีพระภาคเจา พระองคน้ัน- 
นะมาม.ิ              ดวยเศียรเกลา. 

(กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ) 
 

ธัมมาภิถุต ิ 
(คําสรรเสริญพระธรรม) 

โย โส สฺวากขาโต ภะคะวะตา-   พระธรรมน้ันใด   เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา-  
ธัมโม,            ไดตรัสไวดีแลว, 
สันทิฏฐิโก,     เปนธรรมที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง 
อะกาลิโก,     เปนธรรมที่ปฏิบัติไดและใหผลได   ไมจํากัดกาล, 
เอหิปสสิโก,     เปนธรรมที่ควรกลาวกะผูอ่ืนวา   ทานจงมาดูเถิด, 
โอปะนะยิโก,    เปนธรรมที่ควรนอมเขามาใสตัว, 
ปจจัตตัง    เวทิตัพโพ   วิญูหิ, เปนธรรมที่ผูรู    ก็รูไดเฉพาะตน, 

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยาม,ิ   ขาพเจาบูชาอยางยิ่ง    เฉพาะพระธรรมน้ัน, 
ตะมะหัง  ธัมมัง  สิระสา  นะมามิ.    ขาพเจานอบนอมพระธรรมน้ัน   ดวยเศียรเกลา. 

(กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ) 
 

สังฆาภิถุต ิ 
(คําสรรเสริญพระสงฆ) 

โย    โส    สุปะฏิปนโน-    พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  หมูใด-    
ภะคะวะโต    สาวะกะสังโฆ,          ปฏิบัติดีแลว, 
อุชุปะฏิปนโน    ภะคะวะโต-    พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  หมูใด-  
สาวะกะสังโฆ,     ปฏิบัติตรงแลว, 
ญายะปะฏิปนโน  ภะคะวะโต-  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  หมูใด- 
สาวะกะสังโฆ,             ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลว, 
สามีจิปะฏิปนโน   ภะคะวะโต-   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  หมูใด- 
สาวะกะสังโฆ,              ปฏิบัติสมควรแลว, 

ยะทิทัง,                         ไดแก    บุคคลเหลาน้ี   คือ,  
จัตตาริ   ปริุสะยุคานิ   อัฏฐะ-  คูแหงบุรุษ  ๔  คู   นับเรียงตัวบุรุษได  ๘  บุรุษ, 
ปุริสะปุคคะลา,  



๙ 
 

เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,   น่ันแหละ    สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา, 
อาหุเนยโย,                           เปนสงฆควรแกสักการะ    ที่เขานํามาบูชา, 
ปาหุเนยโย,                       เปนสงฆควรแกสักการะ    ที่เขาจัดไวตอนรับ, 
ทักขิเณยโย,                           เปนผูควรรับทักษิณาทาน, 
อัญชะลีกะระณีโย,                    เปนผูที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี, 
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, เปนเน้ือนาบุญของโลก   ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา, 

ตะมะหัง  สังฆัง  อะภิปูชะยาม,ิ ขาพเจาบูชาอยางยิ่ง     เฉพาะพระสงฆหมูน้ัน, 
ตะมะหัง  สังฆัง  สิระสา  นะมาม.ิ   ขาพเจานอบนอมพระสงฆหมูน้ัน  ดวยเศียรเกลา. 

(กราบระลึกถึงพระสงัฆคุณ) 
. 

รตนัตตยัปปณามคาถา  
(คํานอบนอมพระรัตนตรัย) 

พุทโธ  สุสุทโธ  กะรุณา-   พระพุทธเจาผูบริสุทธิ์      มีพระกรุณา     ดุจหวง- 
มะหัณณะโว,     มหรรณพ, 
 

โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะ-  พระองคใด   มตีาคือญาณ   อันประเสริฐหมดจด- 
โลจะโน,     ถึงที่สุด, 
โลกัสสะ   ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,     เปนผูฆาเสียซึ่งบาป    และอุปกิเลสของโลก,  

วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะตัง,  ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคน้ันโดยใจเคารพ- 
        เอ ื้อเฟอ, 

ธัมโม  ปะทีโป  วิยะ  ตัสสะ- พระธรรมของพระศาสดา     สวางรุงเรืองเปรียบ- 
สัตถุโน,                          ดวงประทีป, 
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,   จําแนกประเภท  คือ  มรรค  ผล  นิพพาน สวนใด, 
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,  ซึ่งเปนตัวโลกุตตระ     และสวนใด    ที่ช้ีแนวแหง- 
                                โลกุตตระน้ัน, 
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะตัง, ขาพเจาไหวพระธรรมน้ัน    โดยใจเคารพเอ ื้อเฟอ, 

สังโฆ   สุเขตตาภฺยะติเขตตะ- พระสงฆเปนนาบุญ   อันยิ่งใหญ  กวานาบุญอันดี- 
สัญญิโต,                            ทั้งหลาย, 
โย  ทิฏฐะสันโต  สุคะตานุโพธะโก,  เปนผูเห็นพระนิพพาน    ตรัสรูตามพระสุคตหมูใด, 
โลลัปปะหีโน   อะริโย   สุเมธะโส,     เปนผูละกิเลสเครื่องโลเลเปนพระอริยเจามีปญญาดี 
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะตัง,  ขาพเจาไหวพระสงฆ หมูน้ัน   โดยใจเคารพเอ ื้อเฟอ, 



๑๐ 
 

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง -    บุญใด    ที่ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งวัตถุสาม  คือ  พระ- 
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง-   รัตนตรัย  อันควรบ ูชายิ่งโดยสวนเดียว  ไดกระทํา-  
ปุญญัง  มะยา   ยัง  มะมะ   สัพพุ- แลวเปนอยางยิ่ง  เชนน้ีน้ี    ขออุปททวะทั้งหลาย-       
ปททะวา,   มา   โหนตุ  เว  ตัสสะ-   จงอยามีแกขาพเจาเลย    ดวยอํานาจความสําเร็จ-      
ปะภาวะสิทธิยา.    อันเกิดจากบุญน้ัน. 

 

สังเวคปริกิตตนปาฐะ  
(บทแสดงความสังเวช) 

อิธะ  ตะถาคะโต  โลเก  อุปปนโน,  พระตถาคตเจาเกิดข้ึนแลวในโลกน้ี, 
อะระหัง     สัมมาสัมพุทโธ,   เปนผูไกลจากกิเลส  ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง, 
ธัมโม  จะ  เทสิโต  นิยยานิโก,   และพระธรรมที่ทรงแสดง    เปนธรรมเครื่องออก- 
      จากทุกข, 
อุปะสะมิโก    ปะรินิพพานิโก,   เปนเครื่องสงบกิเลส     เปนไปเพื่อปรินิพพาน, 
สัมโพธะคามี    สุคะตัปปะเวทิโต,  เปนไปเพื่อความรูพรอม      เปนธรรมที่พระสุคต- 

ประกาศ, 
มะยันตัง   ธัมมัง   สุตฺวา   เอวัง-    พวกเราเมื่อไดฟงธรรมน้ันแลว   จึงไดรูอยางน้ีวา, 
ชานามะ,  

ชาติป     ทุกขา,        แมความเกิด   ก็เปนทุกข,        
ชะราป    ทุกขา,         แมความแก    ก็เปนทุกข, 
มะระณัมป    ทุกขัง,        แมความตาย   ก็เปนทุกข,    
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ-  แมความโศก    ความร่ําไรรําพัน   ความไมสบาย-   
ปายาสาป     ทุกขา,        กายความไมสบายใจ   ความคับแคนใจก็เปนทุกข, 

อัปปเยหิ    สัมปะโยโค    ทุกโข,  ความประสบกับสิ่งไมเปนที่รักที่พอใจ   ก็เปนทุกข, 
ปเยหิ    วิปปะโยโค    ทุกโข,       ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รักที่พอใจ ก็เปนทุกข, 
ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง,  มีความปรารถนาสิ่งใด ไมไดสิ่งน้ัน  น่ันก็เปนทุกข, 
สังขิตเตนะ   ปญจุปาทานักขันธา-   วาโดยยอ      อุปาทานขันธทั้ง  ๕     เปนตัวทุกข,  
ทุกขา,   

เสยยะถีทัง,                  ไดแก    สิ่งเหลาน้ี   คือ,  
รูปูปาทานักขันโธ,                  ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น   คือ   รูป, 
เวทะนูปาทานักขันโธ,               ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น   คือ   เวทนา, 



๑๑ 
 

สัญูปาทานักขันโธ,               ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น   คือ   สัญญา, 
สังขารูปาทานักขันโธ,            ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น   คือ   สังขาร, 
วิญญาณูปาทานักขันโธ,           ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น   คือ   วิญญาณ, 
 

เยสัง     ปะริญญายะ,        เพื่อใหสาวกกําหนดรอบรูอุปาทานขันธเหลาน้ีเอง, 
ธะระมาโน   โส   ภะคะวา,      จึงพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  เมื่อยังทรงพระชนมอยู, 
เอวัง   พะหุลัง  สาวะเก  วิเนติ, ยอมทรงแนะนําสาวกทั้งหลาย เชนน้ีเปนสวนมาก, 
เอวังภาคา    จะ    ปะนัสสะ -      อน่ึง  คําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ยอม-    
ภะคะวะโต   สาวะเกสุ   อะนุ-   เปนไปในสาวกทั้งหลายสวนมาก    มีสวนคือการ- 
สาสะนี    พะหุลา    ปะวัตตะติ,    จําแนกอยางน้ีวา, 
 

รูปง  อะนิจจัง,      รูปไมเที่ยง,         
เวทะนา  อะนิจจา,     เวทนาไมเที่ยง, 
สัญญา  อะนิจจา,          สัญญาไมเที่ยง,   
สังขารา    อะนิจจา,    สังขารไมเที่ยง,  
วิญญาณัง  อะนิจจัง,      วิญญาณไมเที่ยง,   
   

รูปง  อะนัตตา,      รูปไมใชตัวตน,   
เวทะนา    อะนัตตา,      เวทนาไมใชตัวตน,       
สัญญา  อะนัตตา,          สัญญาไมใชตัวตน,  
สังขารา   อะนัตตา,       สังขารไมใชตัวตน,        
วิญญาณัง  อะนัตตา,      วิญญาณไมใชตัวตน, 
 

สัพเพ    สังขารา   อะนิจจา,      สังขารทั้งหลายทั้งปวง    ไมเที่ยง, 
สัพเพ    ธัมมา     อะนัตตาติ.    ธรรมทั้งหลายทั้งปวง     ไมใชตัวตน   ดังน้ี. 
 

เต (ตา)  มะยัง  โอติณณามฺหะ,   พวกเราทั้งหลาย    เปนผูถูกครอบงําแลว, 
ชาติยา,           โดยความเกิด,    
ชะรามะระเณนะ,      โดยความแกและความตาย, 
โสเกหิ    ปะริเทเวหิ    ทุกเขหิ-     โดยความโศก   ความร่ําไรรําพัน   ความไมสบาย- 
โทมะนัสเสหิ    อุปายาเสหิ,        กาย   ความไมสบายใจ   ความคับแคนใจทั้งหลาย, 
ทุกโขติณณา,                    เปนผูถูกความทุกขหยั่งเอาแลว, 
ทุกขะปะเรตา,                        เปนผูมีความทุกขเปนเบ้ืองหนาแลว, 



๑๒ 
 

อัปเปวะนามิมัสสะ    เกวะลัสสะ-  ทําไฉน    การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นน้ี-   
ทุกขักขันธัสสะ     อันตะกิริยา -  จะพึงปรากฏชัดแกเราได. 
ปญญาเยถาติ. 
  

สําหรับภิกษุสามเณรสวด 
* จิระปะรินิพุตัมป    ตัง    ภะคะวันตัง- เราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาคเจา-   

อุททิสสะ  อะระหันตัง  สัมมาสัมพุทธัง,   ผูไกลจากกิเลส   ตรัสรูชอบไดโดยพระองค-
เอง   แมปรินิพพานนานแลว   พระองคน้ัน, 

* สัทธา    อะคารัสฺมา    อะนะคาริยัง-   เปนผูมีศรัทธา ออกบวชจากเรือน  ไมเก่ียว- 
ปพพะชิตา,            ของดวยเรือนแลว,    

* ตัสฺมิง   ภะคะวะติ   พฺรัหฺมะจะริยัง- ประพฤติอยูซึ่งพรหมจรรย   ในพระผูมีพระ- 
จะรามะ,      ภาคเจาพระองคน้ัน, 

* ภิกขูนัง    สิกขาสาชีวะสะมาปนนา, ถึงพรอมดวยสิกขา     และธรรมเปนเครื่อง-
       เลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย, 
* ตัง   โน   พฺรัหฺมะจะริยัง    อิมัสสะ-  ขอใหพรหมจรรย  ของเราทั้งหลายน้ัน   จง- 

เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะ-  เปนไป เพื่อการทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้น-  
กิริยายะ    สังวัตตะตุ.    น้ีเทอญ.      

 

สําหรับอุบาสกอุบาสิกาสวด 
* จิระปะรินิพพุตัมป  ตัง  ภะคะวันตัง- เราทั้งหลาย  ผูถึงแลวซึ่งพระผูมีพระภาคเจา 

สะระณัง   คะตา,          แมปรินิพพานนานแลว  พระองคน้ัน  เปน-
       สรณะ,    
* ธัมมัญจะ     สังฆัญจะ,          ถึงพระธรรมดวย     ถึงพระสงฆดวย, 
* ตัสสะ    ภะคะวะโต    สาสะนัง -   จักทําในใจอยู  ปฏิบัติตามอยู ซึ่งคําสั่งสอน- 

ยะถาสะติ   ยะถาพะลัง   มะนะสิ-   ของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน    ตามสติกําลัง, 
กะโรมะ   อะนุปะฏิปชชามะ, 

* สา   สา   โน   ปะฏิปตติ,       ขอใหการปฏิบัติน้ัน ๆ   ของเราทั้งหลาย, 
* อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ-  จงเปนไป     เพื่อการทําที่สุดแหงกองทุกข-  

อันตะกิริยายะ    สังวัตตะตุ.     ทั้งสิ้นน้ีเทอญ.   
 

 



๑๓ 
 

๗. ทําวัตรเย็น 
พุทธานุสสต ิ 

(ตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจา) 
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง- ก็กิตติศัพทอันงามของพระผูมีพระพระภาคเจาน้ัน-     

กัลฺยาโณ  กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต, ไดฟุงไปแลวอยางน้ีวา, 
อิติป   โส  ภะคะวา,     แมเพราะเหตุอยางน้ี ๆ    พระผูมีพระภาคเจาน้ัน, 

อะระหัง,                             เปนผูไกลจากกิเลส, 
สัมมาสัมพุทโธ,                             เปนผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง, 
วิชชาจะระณะสัมปนโน,                  เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ,           
สุคะโต,                                 เปนผูไปแลวดวยดี, 
โลกะวิทู,                               เปนผูรูโลกอยางแจมแจง, 
อะนุตตะโร   ปุริสะทัมมะสาระถ,ิ  เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกได   อยางไมมี- 

ใครยิ่งกวา,      
สัตถา   เทวะมะนุสสานัง,       เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย, 
พุทโธ,                              เปนผูรู    ผูตื่น   ผูเบิกบานดวยธรรม, 
ภะคะวาติ.                     เปนผูมีความจําเริญ จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว ดังน้ี. 
  

พุทธาภิคีต ิ 
(คาถาพรรณนาเฉพาะพระพทุธเจา) 

พุทธฺวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต, 
พระพุทธเจาประกอบดวยคุณ    มีความประเสริฐแหงอรหันตคุณเปนตน, 

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ     สะมาคะตัตโต, 
 มีพระองคอันประกอบดวยพระญาณ    และพระกรุณาอันบริสุทธิ์,  
โพเธสิ   โย   สุชะนะตัง    กะมะลังวะ   สูโร, 
 พระองคใด    ทรงกระทําชนที่ดีใหเบิกบาน    ดุจอาทิตยทําบัวใหบาน, 
วันทามะหัง    ตะมะระณัง   สิระสา   ชิเนนทัง,        

ขาพเจาไหวพระชินสีห     ผูไมมีกิเลสพระองคน้ัน    ดวยเศียรเกลา, 
พุทโธ    โย    สัพพะปาณีนัง    สะระณัง    เขมะมุตตะมัง, 

พระพุทธเจาพระองคใด     เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย, 



๑๔ 
 

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง   วันทามิ   ตัง   สิเรนะหัง, 
ขาพเจาไหวพระพุทธเจาพระองคน้ัน   อันเปนที่ตั้งแหงความระลึก  องคที่หน่ึง 
ดวยเศียรเกลา, 

พุทธัสสาหัสฺมิ    ทาโส (ทาสี)  วะ   พุทโธ   เม   สามิกิสสะโร, 
ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา   พระพุทธเจาเปนนายมีอิสระเหนือขาพเจา, 

พุทโธ    ทุกขัสสะ   ฆาตา   จะ   วิธาตา   จะ   หิตัสสะเม, 
พระพุทธเจาเปนผูกําจัดทุกข     และทรงไวซึ่งประโยชนแกขาพเจา, 

พุทธัสสาหัง     นิยยาเทมิ     สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
ขาพเจามอบกายถวายชีวิตน้ีแดพระพุทธเจา, 

วันทันโตหัง (ตีหัง)  จะริสสามิ     พุทธัสเสวะ    สุโพธิตัง, 
ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม     ซึ่งความตรัสรูดีของพระพุทธเจา, 

นัตถิ   เม   สะระณัง   อัญญัง   พุทโธ   เม   สะระณัง   วะรัง, 
สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี    พระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา, 

เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ   วัฑเฒยยัง   สัตถุ   สาสะเน, 
ดวยการกลาวคําสัตยน้ี     ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา, 

พุทธัง   เม   วันทะมาเนนะ (มานายะ)   ยัง   ปุญญัง   ปะสุตัง   อิธะ, 
ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระพุทธเจา     ไดขวนขวายบุญใดในบัดน้ี, 

สัพเพป    อันตะรายา    เม    มาเหสุง    ตัสสะ    เตชะสา. 
อันตรายทั้งปวงอยาไดมีแกขาพเจา      ดวยเดชแหงบุญน้ัน. 
 

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,   ดวยกายก็ดี   ดวยวาจาก็ดี   ดวยใจก็ดี, 
พุทเธ   กุกัมมัง   ปะกะตัง   มะยา   ยัง,  กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจากระทําแลว- 

ในพระพุทธเจา, 
พุทโธ  ปะฏิคคัณหฺะตุ  อัจจะยันตัง,    ขอพระพุทธเจา    โปรดงดซึ่งโทษลวงเกินอันน้ัน, 
กาลันตะเร   สังวะริตุง  วะ   พุทเธ.     เพื่อการสํารวมระวังในพระพุทธเจาในกาลตอไป. 
 

ธัมมานุสสติ  
(ตามระลึกถึงคุณพระธรรม) 

สฺวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  พระธรรม  เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส- 
      ไวดีแลว, 
สันทิฏฐิโก,               เปนธรรมที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง 
อะกาลิโก,             เปนธรรมที่ปฏิบัติได     และใหผลไดไมจํากัดกาล, 



๑๕ 
 

เอหิปสสิโก,         เปนธรรมที่ควรกลาวกะผูอ่ืนวา    ทานจงมาดูเถิด, 
โอปะนะยิโก,                         เปนธรรมที่ควรนอมเขามาใสตัว, 
ปจจัตตัง   เวทิตัพโพ   วิญูหีติ.   เปนธรรมที่ผูรู    ก็รูไดเฉพาะตน   ดังน้ี. 
 

ธัมมาภิคีต ิ
(คาถาพรรณนาเฉพาะพระธรรม) 

สฺวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ     เสยโย, 
พระธรรมเปนสิ่งประเสริฐ   เพราะประกอบดวยคุณ   คือความที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวดีแลวเปนตน, 

โย     มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท, 
เปนธรรมอันจําแนกเปนมรรค   ผล   ปริยัติและนิพพาน, 

ธัมโม     กุโลกะปะตะนา     ตะทะธาริธารี, 
เปนธรรมทรงไวซึ่งผูทรงธรรม     จากการตกไปสูโลกที่ช่ัว, 

วันทามะหัง    ตะมะหะรัง    วะระธัมมะเมตัง, 
ขาพเจาไหวพระธรรมอันประเสริฐน้ัน    อันเปนเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด, 

ธัมโม    โย    สัพพะปาณีนัง    สะระณัง    เขมะมุตตะมัง, 
พระธรรมใด     เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย, 

ทุติยานุสสะติฏฐานัง    วันทามิ    ตัง    สิเรนะหัง, 
ขาพเจาไหวพระธรรมน้ัน   อันเปนที่ตั้งแหงความระลึกองคที่สอง   ดวยเศียรเกลา, 

ธัมมัสสาหัสฺมิ    ทาโส (ทาสี)  วะ   ธัมโม   เม   สามิกิสสะโร, 
ขาพเจาเปนทาสของพระธรรม     พระธรรมเปนนายมีอิสระเหนือขาพเจา, 

ธัมโม    ทุกขัสสะ   ฆาตา  จะ   วิธาตา   จะ   หิตัสสะเม, 
พระธรรมเปนเครื่องกําจัดทุกข      และทรงไวซึ่งประโยชนแกขาพเจา, 

ธัมมัสสาหัง     นิยยาเทมิ     สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
ขาพเจามอบกายถวายชีวิตน้ีแดพระธรรม, 

วันทันโตหัง (ตีหัง)  จะริสสามิ    ธัมมัสเสวะ    สุธัมมะตัง, 
ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม     ซึ่งความเปนธรรมดีของพระธรรม, 

นัตถิ   เม   สะระณัง   อัญญัง   ธัมโม   เม   สะระณัง   วะรัง, 
สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี     พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา, 

เอเตนะ    สัจจะวัชเชนะ    วัฑเฒยยัง    สัตถุสาสะเน, 



๑๖ 
 

ดวยการกลาวคําสัตยน้ี     ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา, 
ธัมมัง   เม   วันทะมาเนนะ (มานายะ)   ยัง   ปุญญัง   ปะสุตัง   อิธะ, 

ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระธรรม     ไดขวนขวายบุญใดในบัดน้ี, 
สัพเพป    อันตะรายา    เม   มาเหสุง    ตัสสะ    เตชะสา. 

อันตรายทั้งปวงอยาไดมีแกขาพเจา    ดวยเดชแหงบุญน้ัน. 
 

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา, ดวยกายก็ดี   ดวยวาจาก็ดี   ดวยใจก็ดี, 
ธัมเม   กุกัมมัง   ปะกะตัง   มะยา   ยัง, กรรมนาติเตียนอันใด   ที่ขาพเจาไดกระทํา- 

แลวในพระธรรม, 
ธัมโม   ปะฏิคคัณฺหะตุ   อัจจะยันตัง,       ขอพระธรรม   โปรดงดซึ่งโทษลวงเกินอันน้ัน, 
กาลันตะเร    สังวะริตุง   วะ   ธัมเม.       เพื่อการสํารวมระวังในพระธรรมในกาลตอไป. 
 

สังฆานุสสติ  
(ตามระลึกถึงคุณพระสงฆ) 

สุปะฏิปนโน    ภะคะวะโต-   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา    ปฏิบัติ-    
สาวะกะสังโฆ,            ดีแลว,  
อุชุปะฏิปนโน    ภะคะวะโต-    พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา    ปฏิบัติ-   
สาวะกะสังโฆ,     ตรงแลว, 
ญายะปะฏิปนโน   ภะคะวะโต-  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา     ปฏิบัติ- 
สาวะกะสังโฆ,             เพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกขแลว, 
สามีจิปะฏิปนโน   ภะคะวะโต-   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา    ปฏิบัติ- 
สาวะกะสังโฆ,              สมควรแลว, 

ยะทิทัง,                         ไดแก    บุคคลเหลาน้ี   คือ, 
จัตตาริ   ปริุสะยุคานิ   อัฏฐะ-  คูแหงบุรุษ  ๔  คู   นับเรียงตัวบุรุษได  ๘  บุรุษ, 
ปุริสะปุคคะลา,  
เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, น่ันแหละ   สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา, 
อาหุเนยโย,     เปนสงฆควรแกสักการะ     ที่เขานํามาบูชา, 
ปาหุเนยโย,     เปนสงฆควรแกสักการะ     ที่เขาจัดไวตอนรับ, 
ทักขิเณยโย,     เปนผูควรรับทักษิณาทาน, 
อัญชะลีกะระณีโย,    เปนผูที่บุคคลทั่วไปควรทําอัญชลี, 
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เปนเน้ือนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ดังน้ี.    



๑๗ 
 

สังฆาภิคีต ิ 
(คาถาพรรณนาเฉพาะพระสงฆ) 

สัทธัมมะโช     สุปะฏิปตติคุณาทิยุตโต, 
พระสงฆที่เกิดโดยพระสัทธรรม     ประกอบดวยคุณ    มีความปฏิบัติดีเปนตน, 

โยฏฐัพพิโธ     อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ, 
เปนหมูแหงพระอริยบุคคลอันประเสริฐ  ๘  จําพวก, 

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,  
มีกายและจิตอันอาศัยธรรม     มีศีลเปนตน   อันบวร, 

วันทามะหัง    ตะมะริยานะคะณัง    สุสุทธัง, 
ขาพเจาไหวหมูแหงพระอริยเจาเหลาน้ัน     อันบริสุทธิ์ดวยดี, 

สังโฆ   โย   สัพพะปาณีนัง   สะระณัง    เขมะมุตตะมัง, 
พระสงฆหมูใด    เปนสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตวทั้งหลาย, 

ตะติยานุสสะติฏฐานัง    วันทามิ   ตัง   สิเรนะหัง, 
ขาพเจาไหวพระสงฆหมูน้ัน  อันเปนที่ตั้งแหงความระลึกองคที่สาม  ดวยเศียรเกลา, 

สังฆัสสาหัสฺมิ   ทาโส (ทาสี)   วะ   สังโฆ    เม   สามิกิสสะโร, 
ขาพเจาเปนทาสของพระสงฆ      พระสงฆเปนนายมีอิสระเหนือขาพเจา, 

สังโฆ   ทุกขัสสะ   ฆาตา   จะ   วิธาตา   จะ   หิตัสสะ   เม,  
พระสงฆเปนเครื่องกําจัดทุกข      และทรงไวซึ่งประโยชนแกขาพเจา, 

สังฆัสสาหัง    นิยยาเทมิ    สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
ขาพเจามอบกายถวายชีวิตน้ีแดพระสงฆ, 

วันทันโตหัง (ตีหัง)   จะริสสามิ     สังฆัสโสปะฏิปนนะตัง, 
ขาพเจาผูไหวอยูจักประพฤติตาม     ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ, 

นัตถิ  เม  สะระณัง   อัญญัง   สังโฆ   เม   สะระณัง   วะรัง, 
สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี     พระสงฆเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา, 

เอเตนะ    สัจจะวัชเชนะ    วัฑเฒยยัง    สัตถุสาสะเน, 
ดวยการกลาวคําสัตยน้ี      ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา, 

สังฆัง   เม   วันทะมาเนนะ (มานายะ)   ยัง   ปุญญัง    ปะสุตัง   อิธะ,  
ขาพเจาผูไหวอยูซึ่งพระสงฆ     ไดขวนขวายบุญใดในบัดน้ี,  

สัพเพป    อันตะรายา   เม   มาเหสุง   ตัสสะ   เตชะสา. 
อันตรายทั้งปวงอยาไดมีแกขาพเจา    ดวยเดชแหงบุญน้ัน. 



๑๘ 
 

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา,  ดวยกายก็ดี    ดวยวาจาก็ดี    ดวยใจก็ดี, 
สังเฆ   กุกัมมัง   ปะกะตัง   มะยา   ยัง, กรรมนาติเตียนอันใด   ที่ขาพเจาไดกระทํา- 

แลวในพระสงฆ, 
สังโฆ   ปะฏิคคัณหฺะตุ   อัจจะยันตัง,         ขอพระสงฆ   โปรดงดซึ่งโทษลวงเกินอันน้ัน, 
กาลันตะเร    สังวะริตุง   วะ   สังเฆ.         เพื่อการสํารวมระวังในพระสงฆในกาลตอไป. 
 

๘. สวดมนตเจ็ดตํานาน,  สิบสองตํานาน 
อัญเชิญเทวดา 

สะรัชชัง  สะเสนัง  สะพันธุง  นะรินทัง      ปะริตตานุภาโว    สะทา   รักขะตูติ. 
ผะริตฺวานะ   เมตตัง   สะเมตตา   ภะทันตา         อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ.  

สะมันตา   จักกะวาเฬสุ    อัตฺราคัจฉันตุ     เทวะตา      
สัทธัมมัง    มุนิราชัสสะ    สุณันตุ   สัคคะโมกขะทัง ฯ 

สัคเค   กาเม   จะ   รูเป    คิริสิขะระตะเฏ     จันตะลิกเข    วิมาเน 
ทีเป   รัฏเฐ    จะ   คาเม      ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะวัตถุมฺหิ  เขตเต  
ภุมมา   จายันตุ    เทวา        ชะละถะละวิสะเม   ยักขะคันธัพพะนาคา 
ติฏฐันตา   สันติเก   ยัง      มุนิวะระวะจะนัง   สาธะโว   เม   สุณันตุ.     

ธัมมัสสะวะนะกาโล     อะยัมภะทันตา,     ธัมมัสสะวะนะกาโล     อะยัมภะทันตา,  
        ธัมมัสสะวะนะกาโล     อะยัมภะทันตา ฯ 

 

ทานผูเจริญทั้งหลาย     ผูเพียบพรอมดวยเมตตา      จงแผไมตรีจิต     ดวยคิดวา   
ขออานุภาพแหงพระปริตร   จงรักษาพระราชาผูเปนเจาแหงนรชน  พรอมดวยราชสมบัติ   
พรอมดวยพระราชวงศ    พรอมดวยเหลาเสนามาตย   แลวอยาไดมีจิตฟุงซาน   จงตั้งใจ
สวดพระปริตรเถิด. 

ขออัญเชิญเทวดาในจักรวาลทั้งหลายโดยรอบ    มาสูสถานที่น้ี     ขอเชิญฟง
พระสัทธรรมของพระจอมมุนี    อันช้ีทางสวรรคและนิพพาน. 

ขอเชิญเหลาเทพเจา   ผูสถิตอยูในสวรรคช้ันกามภพก็ดี   ช้ันรูปภพก็ดี   และภุมม-
เทวดาผูสถิตอยูในวิมาน   บนยอดภูเขา   ในหุบผา   ในอากาศ   บนเกาะ   ในแวนแควน
ในบาน    ในตนพฤกษา    ในปาชัฏ     ในเรือนและในไรนาก็ดี     และยักษ    คนธรรพ   
นาค   ผูสถิตอยูในนํ้า   บนบก   ในที่ไมราบเรียบ    อันอยูในที่ใกลเคียงก็ดี      ขอจงมา
ประชุมพรอมกันในที่น้ี     ถอยคําใด    เปนของพระมหามุนี      ขอทานสาธุชนทั้งหลาย
จงตั้งใจสดับถอยคําน้ัน      อันขาพเจาจักกลาว,  



๑๙ 
 

ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย       กาลน้ีเปนกาลฟงพระสัทธรรม. 
ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย       กาลน้ีเปนกาลฟงพระสัทธรรม. 
ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย       กาลน้ีเปนกาลฟงพระสัทธรรม.             

นะโม    ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต    สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ  ( วา ๓ ครั้ง )  
 

พุทธัง   สะระณัง  คัจฉามิ.   ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ.   สังฆงั  สะระณัง  คัจฉามิ.     
ทุติยัมป    พุทธัง   สะระณัง    คัจฉามิ.     ทุติยัมป   ธัมมัง    สะระณัง    คัจฉามิ.  

    ทุติยัมป     สังฆัง    สะระณัง   คัจฉามิ.     
ตะติยัมป    พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ.     ตะติยัมป   ธัมมัง   สะระณัง   คัจฉามิ.    

    ตะติยัมป    สังฆัง   สะระณัง    คัจฉามิ ฯ 
 

๙. นมการสิทธิคาถา  
( พระราชนิพนธของสมเดจ็พระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ) 

โย    จักขุมา    โมหะมะลาปะกัฏโฐ         สามัง   วะ  พุทโธ   สุคะโต   วิมุตโต 
มารัสสะ    ปาสา   วินิโมจะยันโต               ปาเปสิ   เขมัง  ชะนะตัง   วิเนยยัง ฯ     
พุทธัง    วะรันตัง    สิระสา    นะมามิ         โลกัสสะ   นาถัญจะ  วินายะกัญจะ 
ตันเตชะสา    เต     ชะยะสิทธิ    โหตุ              สัพพันตะรายา   จะ  วินาสะเมนตุ ฯ 

ธัมโม  ธะโช   โย  วิยะ  ตัสสะ  สัตถุ     ทัสเสสิ    โลกัสสะ    วิสุทธิมัคคัง      
นิยยานิโก    ธัมมะธะรัสสะ    ธารี                สาตาวะโห    สันติกะโร    สุจิณโณ ฯ 
ธัมมัง    วะรันตัง    สิระสา    นะมามิ         โมหัปปะทาลัง    อุปะสันตะทาหัง  
ตันเตชะสา    เต     ชะยะสิทธิ    โหตุ              สัพพันตะรายา   จะ  วินาสะเมนตุ ฯ 

สัทธัมมะเสนา    สุคะตานุโค    โย             โลกัสสะ    ปาปูปะกิเลสะเชตา 
สันโต    สะยัง    สันตินิโยชะโก    จะ                สฺวากขาตะธัมมัง    วิทิตัง   กะโรติ ฯ   
สังฆัง     วะรันตัง    สิระสา    นะมามิ            พุทธานุพุทธัง     สะมะสีละทิฏฐิง 
ตันเตชะสา    เต     ชะยะสิทธิ    โหตุ             สัพพันตะรายา   จะ  วินาสะเมนตุ ฯ 
 

 พระพุทธเจาพระองคใด    ผูทรงมีพระปญญาจักขุ    ทรงขจัดมลทินคือโมหะไดแลว,    
ผูตรัสรูดวยพระองคเอง    ผูเสด็จไปดีแลว    ผูหลุดพนแลว,    ทรงปลดเปลื้องหมูชนผูเปน
เวไนย  จากบวงแหงมาร  ใหถึงซึ่งความเกษม,  ขาพเจาขอนอบนอมดวยเศียรเกลา    
แดพระพุทธเจาผูประเสริฐพระองคน้ัน    ผูเปนที่พึ่งและเปนผูนําแหงโลก,   ดวยเดช
แหงพระพุทธเจาพระองคน้ัน      ขอความสําเร็จและชัยชนะจงมีแกทาน,     และขอให
อันตรายทั้งปวง      จงถึงความพินาศไป. 



๒๐ 
 

 พระธรรมใด    เปนดุจธงชัยของพระศาสดาพระองคน้ัน,     แสดงหนทางใหถึงซึ่ง
ความบริสุทธิ์แกสัตวโลก,        เปนยานนําออกจากทุกข       เปนสภาพทรงไวซึ่งบุคคลผู
ทรงธรรม,     ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแลว   นํามาซึ่งความยินดี    ทําใหถึงซึ่งความสงบ,     
ขาพเจาขอนอบนอมดวยเศียรเกลา     แดพระธรรมอันประเสริฐน้ัน,    อันทําลายเสีย
ซึ่งโมหะ    เขาไปสงบความเรารอน,     ดวยเดชแหงพระธรรมน้ัน    ขอความสําเร็จและ
ชัยชนะจงมีแกทาน,     และขอใหอันตรายทั้งปวง    จงถึงความพินาศไป. 
 

 พระสงฆหมูใด   เปนกองทัพประกาศพระสัทธรรม   ดําเนินตามพระสุคตผูศาสดา,
ชํานะแลวซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลก,      เปนผูสงบเองแลว     ประกอบผูอ่ืนไวในความ
สงบดวย,    ยอมกระทําพระธรรมอันพระพุทธเจาตรัสไวดีแลว   ใหมีผูรูตาม,    ขาพเจา
ขอนอบนอมดวยเศียรเกลา     แดพระสงฆผูประเสริฐหมูน้ัน,     ผูตรัสรูตามพระ  
พุทธเจา    ผูเสมอกันดวยศีลและทิฏฐิ,    ดวยเดชแหงพระสงฆน้ัน     ขอความสําเร็จ
และชัยชนะจงมีแกทาน,      และขอใหอันตรายทั้งปวง    จงถึงความพินาศไป. 
 

๑๐. สัมพุทเธ ฯ. 
นมการสิทธิคาถา ( ของเกา )  

         สัมพุทเธ     อัฏฐะวีสัญจะ    ทฺวาทะสัญจะ    สะหัสสะเก       
ปญจะสะตะสะหัสสานิ       นะมามิ    สิระสา    อะหัง         
เตสัง   ธัมมัญจะ   สังฆัญจะ      อาทะเรนะ   นะมามิหัง     
นะมะการานุภาเวนะ       หันตฺวา   สัพเพ   อุปททะเว     
อะเนกา    อันตะรายาป      วินัสสันตุ   อะเสสะโต ฯ   

สัมพุทเธ  ปญจะปญญาสัญจะ    จะตุวีสะติสะหัสสะเก      
ทะสะสะตะสะหัสสานิ        นะมามิ    สิระสา    อะหัง 
เตสัง   ธัมมัญจะ   สังฆัญจะ      อาทะเรนะ   นะมามิหัง    
นะมะการานุภาเวนะ       หันตฺวา   สัพเพ   อุปททะเว    
อะเนกา    อันตะรายาป      วินัสสันตุ    อะเสสะโต ฯ   

สัมพุทเธ   นะวุตตะระสะเต    อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก      
วีสะติสะตะสะหัสสานิ      นะมามิ     สิระสา    อะหัง        
เตสัง    ธัมมัญจะ    สังฆัญจะ      อาทะเรนะ   นะมามิหัง      
นะมะการานุภาเวนะ       หันตฺวา   สัพเพ   อุปททะเว      
อะเนกา    อันตะรายาป      วินัสสันตุ    อะเสสะโต ฯ 





๒๑ 
 

ขาพเจาขอนอบนอมพระสัมพุทธเจาทั้งหลาย     ๕ แสน   ๑ หมื่น   ๒ พัน   ๒๘ 
พระองค   ดวยเศียรเกลา     ขอนอบนอมพระธรรมดวย   พระสงฆดวย   ของพระสัม-  
พุทธเจาเหลาน้ัน   ดวยใจเคารพเอ้ือเฟอ   ดวยอานุภาพแหงการกระทําความนอบนอมน้ี    
จงขจัดเสียซึ่งอุปทวะทั้งปวง     แมอันตรายทั้งหลายเปนอันมาก    จงพินาศไปโดยไมมี
สวนเหลือ. 

ขาพเจาขอนอบนอมพระสัมพุทธเจาทั้งหลาย   ๑ ลาน   ๒ หมื่น   ๔ พัน   ๕๕ 
พระองค  ดวยเศียรเกลา   ขอนอบนอมพระธรรมดวย  พระสงฆดวย  ของพระสัม-     
พุทธเจาเหลาน้ัน  ดวยใจเคารพเอ้ือเฟอ  ดวยอานุภาพแหงการกระทําความนอบนอมน้ี    
จงขจัดเสียซึ่งอุปทวะทั้งปวง     แมอันตรายทั้งหลายเปนอันมาก    จงพินาศไปโดยไมมี
สวนเหลือ. 

ขาพเจาขอนอบนอมพระสัมพุทธเจาทั้งหลาย   ๒ ลาน   ๔ หมื่น   ๘ พัน   ๑๐๙ 
พระองค  ดวยเศียรเกลา   ขอนอบนอมพระธรรมดวย  พระสงฆดวย  ของพระสัม-     
พุทธเจาเหลาน้ัน   ดวยใจเคารพเอ้ือเฟอ  ดวยอานุภาพแหงการกระทําความนอบนอมน้ี    
จงขจัดเสียซึ่งอุปทวะทั้งปวง     แมอันตรายทั้งหลายเปนอันมาก    จงพินาศไปโดยไมมี
สวนเหลือ. 

 

๑๑. นโมการอัฏฐกะ  
( พระราชนิพนธของ ร. ๔ ) 

  นะโม    อะระหะโต  สัมมา-  สัมพุทธัสสะ   มะเหสิโน    
นะโม    อุตตะมะธัมมัสสะ      สฺวากขาตัสเสวะ    เตนิธะ    
นะโม    มะหาสังฆัสสาป      วิสุทธะสีละทิฏฐิโน    
นะโม    โอมาตยฺารัทธัสสะ      ระตะนัตตฺยัสสะ   สาธุกัง    
นะโม    โอมะกาตีตัสสะ     ตัสสะ    วัตถุตตฺยัสสะป   
นะโม    การัปปะภาเวนะ      วิคัจฉันตุ    อุปททะวา    
นะโม    การานุภาเวนะ     สุวัตถิ    โหตุ    สัพพะทา   
นะโม    การัสสะ   เตเชนะ      วิธิมฺหิ    โหมิ    เตชะวา ฯ  
 

 ขอนอบนอมแดพระสัมมาสัมพุทธเจา    ผูทรงไกลลับจากสรรพกิเลส    ผูตรัสรู
ดีโดยชอบไดโดยพระองคเอง     ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ. 
 ขอนอบนอมแดพระธรรมอันประเสริฐสูงสุด    ในพระศาสนาน้ี    ที่พระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสไวดีแลว. 



๒๒ 
 

 ขอนอบนอมแมแดพระสงฆหมูใหญ      ผูมีศีลและทิฏฐิอันงดงามหมดจด.      
 การนอบนอมแดพระรัตนตรัย  ที่ปรารภแลววา   โอม  คือ   อะ.  อุ.  มะ.  ดังน้ี 
 ยอมใหสําเร็จประโยชน.  ( อ-อนุตฺตรพุทฺโธ,   อ-ุอุตฺตมธมฺโม,   ม-มหาคุณสงฺโฆ ) 
 ขอนอบนอมแมแดหมวดแหงวัตถุ ๓        อันทําใหพนจากโทษต่ําทรามน้ัน. 
 ดวยประกาศการกระทําความนอบนอม        ขออุปทวะทั้งหลายจงปราศจากไป. 
 ดวยอานุภาพแหงการกระทําความนอบนอม  ขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อ. 
 ดวยเดชแหงการกระทําความนอบนอม        เราจงเปนผูมีเดชในมงคลพิธีเถิด. 
 

๑๒. บทขัดตํานาน 
 

เย   สันตา   สันตะจิตตา     ติสะระณะสะระณา    
เอตถะ   โลกันตะเร    วา      ภุมมาภุมมา   จะ  เทวา    
คุณะคะณะคะหะณัพฺ-    ยาวะฏา    สัพพะกาลัง    
เอเต   อายันตุ   เทวา        วะระกะนะกะมะเย    
เมรุราเช  วะสันโต       สันโต  สันโต  สะเหตุง   
มุนิวะระวะจะนัง                              โสตุมัคคัง    สะมัคคัง ฯ 

สัพเพสุ    จักกะวาเฬสุ       ยักขา   เทวา  จะ  พรฺัหฺมุโน     
ยัง   อัมฺเหหิ   กะตัง   ปุญญัง       สัพพะสัมปตติสาธะกัง    
สัพเพ   ตัง   อะนุโมทิตฺวา      สะมัคคา    สาสะเน   ระตา      
ปะมาทะระหิตา    โหนตุ       อารักขาสุ    วิเสสะโต       
สาสะนัสสะ    จะ    โลกัสสะ       วุฑฒี    ภะวะตุ    สัพพะทา     
สาสะนัมป    จะ   โลกัญจะ      เทวา    รักขันตุ    สัพพะทา    
สัทธิง    โหนตุ   สุขี    สัพเพ       ปะริวาเรหิ    อัตตะโน     
อะนีฆา    สุมะนา   โหนตุ       สะหะ    สัพเพหิ   ญาติภิ ฯ  
 

เทพเจาเหลาใด     เปนภุมมเทวดาและมิใชภุมมเทวดาก็ดี    ผูมีจิตอันระงับ  
มีพระสรณตรัยเปนที่พึ่ง    สถิตอยูในโลกน้ี    หรือในระหวางโลก    ผูขวนขวายใน
การถือเอาซึ่งกองแหงคุณตลอดกาลทั้งปวง      ขอเทพเจาเหลาน้ันจงมา. 

 

อน่ึง    ขอเทพเจาผูสถิตอยู    ณ ภูเขาเมรุราช      แลวดวยทองอันประเสริฐ    
จงมาดวย     ขอใหเทพเจาเหลาสัตบุรุษ    จงมาสูสถานที่สมาคม    เพื่อฟงคําของ
พระมุนีอันเปนไปพรอมดวยเหตุ. 



๒๓ 
 

เหลายักษ    เทพเจา   และพรหมในจักรวาลทั้งหมด   จงมาดวย    บุญอันใด    
ใหสําเร็จสมบัติทั้งปวง     อันเรากระทําแลว      ขอเทพเจาทั้งส้ินจงอนุโมทนาซึ่งบุญ
อันน้ัน      แลวพรอมเพรียงกันยินดีในพระศาสนา     เปนผูปราศจากความประมาท
ในอันรักษาพระศาสนาและโลกโดยพิเศษ     ขอความเจริญจงมีทุกเมื่อ. 

ขอเทพเจาทั้งหลาย    จงรักษาแมซึ่งพระศาสนาและโลก    ในกาลทุกเมื่อ    
ขอสรรพสัตวพรอมดวยบริวารของตน     จงเปนผูมีสุขสําราญ     จงเปนผูไมมีทุกข  
เปนผูมีใจดี     พรอมดวยญาติทั้งปวงเถิด. 

 

๑๓. เริ่มมังคลสุตตัง 
ยัญจะ  ทฺวาทะสะ  วัสสานิ      จินตะยิงสุ     สะเทวะกา    

จิรัสสัง   จินตะยันตาป      เนวะ   ชานิงสุ   มังคะลัง     
จักกะวาฬะสะหัสเสสุ        ทะสะสุ   เยนะ  ตัตตะกัง    
กาลัง   โกลาหะลัง    ชาตัง       ยาวะ    พรฺัหฺมะนิเวสะนา    
ยัง    โลกะนาโถ   เทเสสิ       สัพพะปาปะวินาสะนัง    
ยัง    สุตฺวา    สัพพะทุกเขหิ       มุจจันตาสังขิยา   นะรา  
เอวะมาทิคุณูเปตัง          มังคะลันตัมภะณามะ  เห ฯ 
 

ก็มนุษยทั้งหลาย    พรอมทั้งเทพยดา    พากันคิดหามงคลอันใด   ส้ิน  ๑๒  ป    
มนุษยและเทพยดาเหลาน้ันในหมื่นจักรวาล    แมเมื่อคิดหากันอยูชานาน   ก็ไมรูซึ่ง
มงคลอันน้ัน     ดวยกาลมีประมาณเทาใด      โกลาหลก็เกิดตลอดถึงที่อยูแหงพรหม    
ส้ินกาลมีประมาณเทาน้ัน.        

สมเด็จพระโลกนาถ     ไดทรงแสดงมงคลอันใด    เปนเคร่ืองยังบาปอันลามก
ทั้งปวงใหพินาศไป     นรชนทั้งหลายนับไมถวน      ไดฟงมงคลอันใดแลว    พนจาก
ทุกขทั้งปวง       เราทั้งหลายจงกลาวมงคลอันน้ัน     อันประกอบดวยคุณตามที่กลาว
แลวดังน้ีเปนตน   เทอญ. 

 

มังคลสุตตัง 
 เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,    เชตะวะเน     
อะนาถะปณฑิกัสสะ    อาราเม,      อะถะโข    อัญญะตะรา    เทวะตา    อะภิกกันตายะ   
รัตติยา,   อะภิกกันตะวัณณา   เกวะละกัปปง   เชตะวะนัง   โอภาเสตฺวา,   เยนะ  ภะคะวา    
เตนุปะสังกะมิ   อุปะสังกะมติฺวา    ภะคะวันตัง    อะภิวาเทตฺวา    เอกะมันตัง   อัฏฐาสิ,     
เอกะมันตัง   ฐิตา   โข   สา   เทวะตา    ภะคะวันตัง    คาถายะ   อัชฌะภาสิ.  



๒๔ 
 

พะหู    เทวา   มะนุสสา   จะ      มังคะลานิ     อะจินตะยุง         
อากังขะมานา     โสตถานัง       พรฺูหิ     มังคะละมุตตะมัง ฯ   

อะเสวะนา    จะ   พาลานัง     ปณฑิตานัญจะ    เสวะนา    
ปูชา    จะ    ปูชะนียานัง      เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ    

ปะฏิรูปะเทสะวาโส   จะ      ปพุเพ  จะ   กะตะปุญญะตา     
อัตตะสัมมาปะณิธิ   จะ      เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ   

พาหุสัจจัญจะ    สิปปญจะ      วินะโย   จะ    สุสิกขิโต     
สุภาสิตา   จะ   ยา   วาจา     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ  

มาตาปตุอุปฏฐานัง       ปุตตะทารัสสะ    สังคะโห     
อะนากุลา    จะ   กัมมันตา       เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ    

ทานัญจะ   ธัมมะจะริยา  จะ    ญาตะกานัญจะ   สังคะโห    
อะนะวัชชานิ    กัมมานิ     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ    

อาระตี   วิระตี    ปาปา      มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม   
อัปปะมาโท   จะ   ธัมเมสุ     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ  

คาระโว   จะ  นิวาโต    จะ    สันตุฏฐี   จะ   กะตัญุตา     
กาเลนะ    ธัมมัสสะวะนัง     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ    

ขันตี   จะ   โสวะจัสสะตา     สะมะณานัญจะ   ทัสสะนัง      
กาเลนะ   ธัมมะสากัจฉา     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ    

ตะโป   จะ  พฺรัหฺมะจะริยัญจะ    อะริยะสัจจานะทัสสะนัง    
นิพพานะสัจฉิกิริยา   จะ     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ   

ผุฏฐัสสะ   โลกะธัมเมหิ     จิตตัง   ยัสสะ   นะ   กัมปะติ    
อะโสกัง   วิระชัง   เขมัง     เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ   

เอตาทิสานิ    กัตฺวานะ      สัพพัตถะมะปะราชิตา     
สัพพัตถะ   โสตถิง   คัจฉันติ        ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมันติ ฯ 

มงคลสูตร 
     ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนีว้า             

สมัยหน่ึง     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน    อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.    ครั้งน้ัน   เมื่อลวงปฐมยามไปแลว    เทวดาองคหน่ึงมี
วรรณะงดงาม   เปลงรัศมีสวางไสวไปทั่วพระเชตวัน  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวาย
บังคมแลว    ยืน ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง     ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยพระคาถาวา 



๒๕ 
 

เทวดาและมนุษยเปนอันมาก  ปรารถนาความสวัสดี   พากันคิดมงคลทั้งหลาย   
ขอพระองคโปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมดวยเถิด   พระเจาขา. 

ล 

            พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดวยคาถาเหลานี้วา 
 

การไมคบคนพาล     การคบแตบัณฑิต    การบูชาผูที่ควรบูชา     น้ีเปนมงคล
อันอุดม.   

การอยูในประเทศที่สมควร ความเปนผูทําบุญไวแตกาลกอน การต้ังตนไวชอบ    
น้ีก็เปนมงคลอันอุดม. 

ความเปนพหูสูต   ความเปนผูมีศิลปะ  วินัยที่ศึกษาดีแลว  วาจาเปนสุภาษิต   
น้ีก็เปนมงคลอันอุดม.  

การบํารุงมารดาบิดา     การสงเคราะหบุตรภริยา    การงานอันไมอากูลค่ังคาง     
น้ีก็เปนมงคลอันอุดม. 

การใหทาน   การประพฤติธรรม    การสงเคราะหญาติ    การงานอันไมมีโทษ     
น้ีก็เปนมงคลอันอุดม. 

การงดเวนจากบาป    การสํารวมจากการด่ืมนํ้าเมา   ความไมประมาทในธรรม
ทั้งหลาย     น้ีก็เปนมงคลอันอุดม. 

ความเคารพ     ความถอมตน     ความสันโดษ     ความกตัญู    การฟงธรรม
ตามกาล     น้ีก็เปนมงคลอันอุดม. 

ความอดทน    ความเปนผูวางาย   การเห็นสมณะ   การสนทนาธรรมตามกาล   
น้ีก็เปนมงคลอันอุดม. 

ตบะ       พรหมจรรย       การเห็นอริยสัจจ       การทําพระนิพพานใหแจง      
น้ีก็เปนมงคลอันอุดม. 

จิตของผูใด  ถูกโลกธรรมกระทบแลว  ไมหว่ันไหว  ไมเศราโศก  ไมเศราหมอง
ดวยละอองกิเลส     เปนจิตเกษม    ปลอดโปรง     น้ีก็เปนมงคลอันอุดม. 

เทวดาและมนุษยทั้งหลาย    ทํามงคลดังน้ีแลว   ไมพายแพตอขาศึกทั้งปวง    ยอม
ถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน     น้ีแลเปนมงคลอันอุดม    ของเทวดาและมนุษยเหลาน้ัน. 

             ( ขุ. ขุ. , ข.ุ สุตตฺ. ) 
 

ขันตินี้เปนอาวุธไมเบียดเบียนคนดี ... เปนสายน้ํากําจัดไฟคือความโกรธ ... 
เปนฝงของมหาสาครคือโทสะ    เปนบานประตูปดประตูอบาย    เปนบันไดขึ้นสู
เทวโลกและพรหมโลก     เปนภูมิที่สถิตอยูแหงคุณทั้งปวง ... 



๒๖ 
 

๑๔. เริม่รตนสุตตัง 
 

ปะณิธานะโต   ปฏฐายะ    ตะถาคะตัสสะ   ทะสะ   ปาระมิโย     
ทะสะ   อุปะปาระมิโย     ทะสะ    ปะระมัตถะปาระมิโยติ    
สะมะติงสะ   ปาระมิโย     ปูเรตฺวา  ปญจะ  มะหาปะริจจาเค    
ติสโส    จะริยา       ปจฉิมัพภะเว    คัพภาวักกันติง     
ชาติง   อะภินิกขะมะนัง     ปะธานะจะริยัง     โพธิปลลังเก     
มาระวิชะยัง        สัพพัญุตะญาณัปปะฏิเวธัง     
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง    นะวะ   โลกุตตะระธัมเมติ    
สัพเพปเม    พุทธะคุเณ    อาวัชชิตฺวา    เวสาลิยา  
ตีสุ    ปาการันตะเรสุ      ติยามะรัตติง   ปะริตตัง   กะโรนโต   
อายัสฺมา   อานันทัตเถโร    วิยะ  การุญญะจิตตัง  อุปฏฐะเปตฺวา   
โกฏิสะตะสะหัสเสสุ     จักกะวาเฬสุ    เทวะตา    
ยัสสาฌัมปะฏิคคัณหันติ     ยัญจะ    เวสาลิยัมปุเร     
โรคามะนุสสะทุพภิกขะ   สัมภูตันติวิธัมภะยัง      
ขิปปะมันตะระธาเปสิ        ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ 
 

เราทั้งหลาย   จงตั้งจิตอันประกอบไปดวยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย   ดุจดังทาน
พระอานนทเถระผูมีอายุ    รําพึงถึงพระพุทธคุณทั้งหลาย    แมทั้งปวงของพระ
ตถาคตเจา    จําเดิมแตทรงปรารถนาพระพุทธภูมิเปนตนมา   ทรงยังพระบารมี  ๓๐  
ถวนใหบริบูรณ   คือ   บารมี ๑๐   อุปบารมี ๑๐    ปรมัตถบารมี ๑๐    มหาบริจาค ๕   
จริยา ๓   เสด็จลงสูคัพโภทรในภพอันมีในที่สุด  ประสูติแลว   เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ       
บําเพ็ญความเพียร     ทรงชํานะมาร     แทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ    ในโลกุตตร-
ธรรม  ๙    ณ  โพธิบัลลังก     ดังน้ี      แลวกระทําพระปริตร     ตลอดราตรีทั้ง  ๓  ยาม     
ภายในกําแพง  ๓  ช้ัน    ในเมืองเวสาลี. 

เทวดาทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาล   ยอมรับเอาซึ่งอาชญา  แหงพระปริตรอันใด   
อน่ึง    พระปริตรอันใด   ยังภัย  ๓  ประการ   อันเกิดจากโรค   เกิดจากอมนุษยและ
เกิดจากขาวยากหมากแพง  ในเมืองเวสาลีใหอันตรธานไปโดยเร็วพลัน   เราทั้งหลาย     
จงสวดพระปริตรเปนเครื่องปองกันภัยอันน้ัน    เทอญ. 

 

เมื่อไมมีผูทําใหเสียหาย    ขันติสัมปทาของเราจะเกิดไดอยางไร ! 



๒๗ 
 

รตนสุตตัง 
 

ยานีธะ     ภูตานิ     สะมาคะตานิ     ภุมมานิ  วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข,     
สัพเพวะ     ภูตา    สุมะนา     ภะวันตุ      อะโถป   สักกัจจะ   สุณันตุ   ภาสิตัง,     
ตัสฺมา   หิ   ภูตา    นิสาเมถะ    สัพเพ     เมตตัง  กะโรถะ  มานุสิยา  ปะชายะ,  
ทิวา  จะ  รัตโต  จะ  หะรันติ  เย  พะลิง     ตัสฺมา  หิ  เน  รักขะถะ  อัปปะมัตตา.   

ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง  วา        สัคเคสุ   วา   ยัง   ระตะนัง   ปะณีตัง    
นะ   โน    สะมัง   อัตถิ   ตะถาคะเตนะ        อิทัมป   พุทเธ   ระตะนัง   ปะณีตัง    
เอเตนะ    สัจเจนะ    สุวัตถิ    โหตุ ฯ   

ขะยัง   วิราคัง   อะมะตัง   ปะณีตัง         ยะทัชฌะคา   สักฺยะมุนี   สะมาหิโต    
นะ   เตนะ   ธัมเมนะ   สะมัตถิ   กิญจิ     อิทัมป   ธัมเม   ระตะนัง   ปะณีตัง 
เอเตนะ    สัจเจนะ    สุวัตถิ   โหตุ ฯ 

ยัมพุทธะเสฏโฐ   ปะริวัณณะยี   สุจิง  สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ    
สะมาธินา   เตนะ   สะโม   นะ   วิชชะติ      อิทัมป    ธัมเม   ระตะนัง  ปะณีตัง 
เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ   

เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัตถา     จัตตาริ    เอตานิ    ยุคานิ   โหนติ   
เต   ทักขิเณยยา   สุคะตัสสะ   สาวะกา     เอเตสุ    ทินนานิ   มะหัปผะลานิ    
อิทัมป   สังเฆ   ระตะนัง    ปะณีตัง     เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ   

เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา  ทัฬฺเหนะ    นิกกามิโน   โคตะมะสาสะนัมฺหิ     
เต   ปตติปตตา    อะมะตัง   วิคัยฺหะ      ลัทธา   มุธา  นิพพุติง   ภุญชะมานา 
อิทัมป    สังเฆ   ระตะนัง   ปะณีตัง     เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ   

ยะถินทะขีโล   ปะฐะวิง   สิโต   สิยา     จะตุพภิ   วาเตภิ    อะสัมปะกัมปโย 
ตะถูปะมัง    สัปปุริสัง   วะทามิ      โย  อะริยะสัจจานิ  อะเวจจะ  ปสสะติ 
อิทัมป   สังเฆ    ระตะนัง    ปะณีตัง     เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ 

เย   อะริยะสัจจานิ  วิภาวะยันติ      คัมภีระปญเญนะ   สุเทสิตานิ    
กิญจาป   เต   โหนติ   ภุสัปปะมัตตา     นะ   เต   ภะวัง   อัฏฐะมะมาทิยันติ   
อิทัมป   สังเฆ  ระตะนัง    ปะณีตัง      เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ  โหตุ ฯ 

สะหาวัสสะ   ทัสสะนะสัมปะทายะ     ตะยัสสุ   ธัมมา   ชะหิตา   ภะวันติ    
สักกายะทิฏฐิ    วิจิกิจฉิตัญจะ       สีลัพพะตัง   วาป   ยะทัตถิ   กิญจิ    
จะตูหะปาเยหิ    จะ   วิปปะมุตโต      ฉะ   จาภิฐานานิ   อะภัพโพ   กาตุง     
อิทัมป    สังเฆ  ระตะนัง    ปะณีตัง     เอเตนะ   สัจเจนะ    สุวัตถิ   โหตุ ฯ 



๒๘ 
 

กิญจาป  โส  กัมมัง  กะโรติ  ปาปะกัง         กาเยนะ   วาจายุทะ   เจตะสา   วา 
อะภัพโพ   โส   ตัสสะ   ปะฏิจฉะทายะ          อะภัพพะตา   ทิฏฐะปะทัสสะ  วุตตา 
อิทัมป    สังเฆ   ระตะนัง    ปะณีตัง          เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ 

วะนัปปะคุมเพ   ยะถา   ผุสสิตัคเค          คิมฺหานะมาเส   ปะฐะมัสฺมิง   คิมเห 
ตะถูปะมัง   ธัมมะวะรัง   อะเทสะยิ           นิพพานะคามิง   ปะระมัง   หิตายะ  
อิทัมป   พุทเธ   ระตะนัง   ปะณีตัง          เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ    

วะโร  วะรัญู  วะระโท  วะราหะโร         อะนุตตะโร   ธัมมะวะรัง   อะเทสะยิ    
อิทัมป   พุทเธ   ระตะนัง   ปะณีตัง          เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ    

ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง        วิรัตตะจิตตายะติเก     ภะวัสฺมิง   
เต   ขีณะพีชา   อะวิรุฬฺหิฉันทา           นิพพันติ   ธีรา    ยะถายัมปะทีโป   
อิทัมป   สังเฆ   ระตะนัง   ปะณีตัง          เอเตนะ   สัจเจนะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ 

ยานีธะ    ภูตานิ    สะมาคะตานิ               ภุมมานิ  วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข     
ตะถาคะตัง    เทวะมะนุสสะ    ปูชิตัง              พุทธัง   นะมัสสามะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ 

ยานีธะ    ภูตานิ    สะมาคะตานิ  ภุมมานิ  วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข   
ตะถาคะตัง    เทวะมะนุสสะ    ปูชิตัง         ธัมมัง   นะมัสสามะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ   

ยานีธะ    ภูตานิ    สะมาคะตานิ      ภุมมานิ  วา  ยานิ  วะ  อันตะลิกเข   
ตะถาคะตัง    เทวะมะนุสสะ    ปูชิตัง          สังฆัง   นะมัสสามะ   สุวัตถิ   โหตุ ฯ 
 

รัตนสูตร 
 

หมูเทวดาเหลาใด  อยูบนภาคพื้นดินหรือเหลาใดอยูในภาคพื้นอากาศ  มาประชุม
กันแลวในที่น้ี     ขอหมูเทวดาทั้งหมดน้ัน    จงมีใจดี     และจงฟงสุภาษิตโดยเคารพ     
ขอทานทั้งหมดจงตั้งใจฟง    จงแผเมตตาไปในหมูประชาที่เปนมนุษย    มนุษยเหลาใด   
ยอมนําพลีกรรม  คือ  ทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหทานทั้งหลาย    ทั้งกลางวันและกลางคืน     
เพราะเหตุน้ัน     ทานทั้งหลายจงอยาประมาท     จงชวยรักษามนุษยเหลาน้ันดวยเถิด. 

 

ทรัพยเคร่ืองปลื้มใจอยางใดอยางหน่ึง    ในโลกน้ีหรือในโลกอ่ืน   หรือรัตนะใด
อันประณีตในสวรรค ทรัพยเครื่องปลื้มใจและรัตนะน้ัน ที่เสมอดวยพระตถาคตไมมีเลย     
แมอันน้ีเปนรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจา.    ดวยคําสัตยน้ี    ขอความสวัสดีจงมี. 

พระศากยมุนี   มีพระหฤทัยตั้งมั่น   ทรงบรรลุธรรมใด  เปนที่สิ้นกิเลส   ปราศจาก
ราคะ     เปนอมตธรรมอันประณีต     สิ่งไร ๆ   ที่เสมอดวยธรรมน้ันไมมี      แมอันน้ี
เปนรัตนะอันประณีตในพระธรรม.      ดวยคําสัตยน้ี     ขอความสวัสดีจงมี.  



๒๙ 
 

พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญสมาธิอันใดวา เปนธรรมอันสะอาด     
ปราชญทั้งหลายกลาวสมาธิอันใดวา    ใหผลโดยลําดับ   สมาธิอ่ืนที่เสมอดวยสมาธิอันน้ัน
ไมมี    แมอันน้ีเปนรัตนะอันประณีตในพระธรรม.   ดวยคําสัตยน้ี   ขอความสวัสดีจงมี. 

บุคคลเหลาใด  ๘ จําพวก  ๔ คู  อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแลว  บุคคลเหลาน้ัน
เปนสาวกของพระสุคต    ควรแกทักษิณาทาน   ทานทั้งหลายที่เขาถวายในบุคคลเหลาน้ัน
ยอมมีผลมาก   แมอันน้ีเปนรัตนะอันประณีตในพระสงฆ.    ดวยคําสัตยน้ี    ขอความ
สวัสดีจงมี. 

พระอริยบุคคลเหลาใด     ในศาสนาของพระพุทธโคดม     ประกอบดวยความเพียร
ดีแลว  มีใจมั่นคง  ปราศจากความอาลัย  พระอริยบุคคลเหลาน้ัน  ถึงพระอรหัตตที่ควรถึง      
หยั่งเขาสูพระนิพพาน  ไดความดับกิเลสเอง   เสวยผลอยู    แมอันน้ีเปนรัตนะอันประณีต
ในพระสงฆ.     ดวยคําสัตยน้ี    ขอความสวัสดีจงมี. 

เสาเข่ือนที่ฝงลงดินอยางมั่นคงแลว  ไมหวั่นไหวเพราะลมทั้ง  ๔  ทิศ  ฉันใด   ผูใด
พิจารณาเห็นอริยสัจจทั้งหลาย    เราเรียกผูน้ันวา  สัตบุรุษ   ผูไมหวั่นไหวเพราะโลกธรรม     
แมอันน้ีเปนรัตนะอันประณีตในพระสงฆ.     ดวยคําสัตยน้ี   ขอความสวัสดีจงมี. 

พระโสดาบันจําพวกใด   ทําใหแจงอริยสัจจ   ที่พระศาสดาผูมีปญญาลึกซึ้งทรงแสดง
ดีแลว   ถึงแมวาพระโสดาบันจําพวกน้ัน   จะเปนผูประมาทอยางแรงกลา   ทานก็ไมถือเอา
ภพที่ ๘   แมอันน้ีเปนรัตนะอันประณีตในพระสงฆ.  ดวยคําสัตยน้ี   ขอความสวัสดีจงมี. 

สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส  อยางใดอยางหน่ึง  มีอยู  สังโยชนธรรม
เหลาน้ัน  ยอมเปนอันพระโสดาบันละไดแลว  พรอมกับทัสสนสัมปทา  คือโสดาปตติมรรค
ทีเดียว   อน่ึง   พระโสดาบันเปนผูพนแลวจากอบายทั้ง  ๔    ไมอาจที่จะทําอภิฐาน  ๖    
คือ   อนันตริยกรรม  ๕   กับการเขารีต  ๑     แมอันน้ีเปนรัตนะอันประณีตในพระสงฆ.       
ดวยคําสัตยน้ี    ขอความสวัสดีจงมี. 

ถึงแมวาพระโสดาบันน้ัน    ยังทําบาปกรรมทางกาย   วาจา    หรือใจไปบาง   
เพราะความประมาท    ทานไมอาจจะปกปดบาปกรรมน้ันได    พระผูมีพระภาคเจายอม
ตรัสความที่พระโสดาบัน   ผูเห็นบทคือพระนิพพานแลว   ไมอาจปกปดบาปกรรมน้ันไว    
แมอันน้ีเปนรัตนะอันประณีตในพระสงฆ.      ดวยคําสัตยน้ี     ขอความสวัสดีจงมี. 

พุมไมงามในปา     ที่ยอดมีดอกบานสะพรั่ง     ในตนเดือนคิมหะแหงฤดูคิมหันต  
ฉันใด   พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ    เปนเครื่องใหถึงพระนิพพาน   
เพื่อประโยชนอยางยิ่งแกสัตวทั้งหลาย   ก็อุปมาฉันน้ัน    แมอันน้ีเปนรัตนะอันประณีต
ในพระพุทธเจา.       ดวยคําสัตยน้ี     ขอความสวัสดีจงมี. 



๓๐ 
 

พระพุทธเจาผูประเสริฐ   ทรงรูธรรมอันประเสริฐ   ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ    
ทรงนํามาซึ่งธรรมอันประเสริฐ    ไมมีผูอ่ืนยิ่งไปกวา    ไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ    
แมอันน้ีเปนรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจา.     ดวยคําสัตยน้ี    ขอความสวัสดีจงมี. 

 

กรรมเกาของพระอริยบุคคลเหลาใด    สิ้นไปแลว     กรรมสมภพใหมยอมไมมี   
พระอริยบุคคลเหลาใด       มีจิตอันหนายแลวในภพตอไป      พระอริยบุคคลเหลาน้ัน    
มีพืชสิ้นไปแลว      มีความพอใจอันงอกไมไดแลว      เปนผูมีปญญา     ยอมปรินิพพาน
ดับสนิท    เหมือนประทีปดวงน้ี    ฉะน้ัน    แมอันน้ีเปนรัตนะอันประณีตในพระสงฆ.     
ดวยคําสัตยน้ี    ขอความสวัสดีจงมี. 

 

ครั้นจบพระปริตรแลว    ทาวสักกเทวราชไดตรัสเสริมเปนคาถา   วาดังนี ้
  

หมูเทวดาเหลาใดอยูบนภาคพื้นดิน   หรือเหลาใดอยูในภาคพื้นอากาศ   มาประชุม
กันแลวในที่น้ี  จงพรอมใจกันนอบนอมพระพุทธเจาผูเสด็จไปแลวอยางงาม  ผูอันเทวดา
และมนุษยบูชาแลว     ขอความสวัสดีจงมี. 

หมูเทวดาเหลาใดอยูบนภาคพื้นดิน  หรือเหลาใดอยูในภาคพื้นอากาศ  มาประชุม
กันแลวในที่น้ี   จงพรอมใจกันนอบนอมพระธรรมอันเปนไปแลวอยางงาม   อันเทวดา
และมนุษยบูชาแลว     ขอความสวัสดีจงมี. 

หมูเทวดาเหลาใดอยูบนภาคพื้นดิน   หรือเหลาใดอยูในภาคพื้นอากาศ  มาประชุม
กันแลวในที่น้ี    จงพรอมใจกันนอบนอมพระสงฆผูดําเนินไปแลวอยางงาม   อันเทวดา
และมนุษยบูชาแลว    ขอความสวัสดีจงมี.            ( ข.ุ ขุ. , ข.ุ สุตตฺ. ) 
 

๑๕. เริ่มกรณียเมตตสุตตัง 
   

  ยัสสานุภาวะโต  ยักขา       เนวะ   ทัสเสนติ   ภิงสะนัง      
ยัมหิ    เจวานุยุญชันโต      รัตตินทิวะมะตันทิโต      
สุขัง    สุปะติ    สุตโต    จะ        ปาปง   กิญจิ  นะ  ปสสะติ   
เอวะมาทิคุณูเปตัง           ปะริตตันตัมภะณามะ   เห ฯ 
 

ยักษทั้งหลายยอมไมแสดงอาการอันพิลึก เพราะอานุภาพแหงพระปริตรอันใด     
อน่ึง   บุคคลผูไมเกียจครานแลว  ทั้งกลางวันและกลางคืน   ฝกใฝในพระปริตรอันใด     
จะหลับและหลับแลวก็เปนสุข   ยอมไมเห็นสุบินอันลามกไร ๆ   เราทั้งหลายจงสวด
พระปริตรอันน้ัน     อันประกอบไปดวยคุณตามที่กลาวแลวอยางน้ีเปนตน    เทอญ.  



๓๑ 
 

กรณียเมตตสุตตัง 
 กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ    ยันตัง   สันตัง   ปะทัง   อะภิสะเมจจะ   
สักโก    อุชู   จะ    สุหุชู     จะ   สุวะโจ   จัสสะ   มุทุ   อะนะติมานี   
สันตุสสะโก   จะ    สุภะโร   จะ     อัปปะกิจโจ    จะ    สัลละหุกะวุตติ      
สันตินทฺริโย   จะ   นิปะโก   จะ    อัปปะคัพโภ    กุเลสุ    อะนะนุคิทโธ   
นะ  จะ  ขุททัง  สะมาจะเร  กิญจิ     เยนะ   วิญู   ปะเร   อุปะวะเทยยุง   
สุขิโน  วา   เขมิโน   โหนตุ      สัพเพ   สัตตา   ภะวันตุ  สุขิตัตตา   
เย    เกจิ    ปาณะภูตัตถ ิ    ตะสา  วา  ถาวะรา  วา  อะนะวะเสสา   
ทีฆา   วา   เย    มะหันตา  วา    มัชฌิมา   รัสสะกา   อะณุกะถูลา   
ทิฏฐา   วา   เย   จะ   อะทิฏฐา    เย   จะ   ทูเร  วะสันติ   อะวิทูเร   
ภูตา   วา   สัมภะเวสี   วา    สัพเพ    สัตตา   ภะวันตุ   สุขิตัตตา   
นะ   ปะโร   ปะรัง   นิกุพเพถะ     นาติมัญเญถะ   กัตถะจิ   นัง  กิญจิ   
พยฺาโรสะนา     ปะฏีฆะสัญญา     นาญญะมัญญัสสะ    ทุกขะมิจเฉยยะ   
มาตา   ยะถา    นิยัง    ปุตตัง    อายุสา    เอกะปุตตะมะนุรักเข   
เอวัมป     สัพพะภูเตสุ       มานะสัมภาวะเย    อะปะริมาณัง   
 เมตตัญจะ  สัพพะโลกัสฺมิง    มานะสัมภาวะเย    อะปะริมาณัง   
อุทธัง   อะโธ   จะ   ติริยัญจะ     อะสัมพาธัง    อะเวรัง    อะสะปตตัง    
ติฏฐัญจะรัง    นิสินโน  วา     สะยาโน  วา  ยาวะตัสสะ  วิคะตะมิทโธ   
เอตัง    สะติง    อะธิฏเฐยยะ     พฺรัหฺมะเมตัง   วิหารัง   อิธะมาหุ   
ทิฏฐิญจะ    อะนุปะคัมมะ      สีละวา    ทัสสะเนนะ   สัมปนโน   
กาเมสุวิเนยยะ     เคธัง      นะ  หิ  ชาตุ  คัพภะเสยยัง  ปุนะเรตีติ ฯ 
 

กรณียเมตตาสูตร 
วาดวยการตรัสรูสันตบท  

กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน    ปรารถนาเพื่อจะตรัสรูสันตบท    พึงบําเพ็ญไตรสิกขา    
กุลบุตรน้ัน    พึงเปนผูอาจหาญ    เปนผูตรง   ซื่อตรง   วางาย  ออนโยน   ไมเยอหยิ่ง  
สันโดษ  เลี้ยงงาย  มีกิจนอย  มีความประพฤติเบา  มีอินทรียอันสงบแลว  มีปญญา
เคร่ืองรักษาตน   ไมคะนอง   ไมพัวพันในสกุลทั้งหลาย   และไมพึงประพฤติทุจริต 
เล็กนอยอะไร ๆ   ซึ่งเปนเหตุใหทานผูรูเหลาอ่ืนติเตียนได    พึงเจริญเมตตาไปในสัตว
ทั้งหลายวา     ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูมีสุข    มีความเกษม    มีตนถึงความสุขเถิด.      



๓๒ 
 

สัตวมชีีวิตเหลาใดเหลาหน่ึงมีอยู   เปนผูสะดุงหรือเปนผูมั่นคง   ไมมีสวนเหลือ     
สัตวเหลาใดมีกายยาวหรือใหญ   ปานกลางหรือส้ัน   ผอมหรือพี   ที่เราเห็นแลวหรือ
ไมไดเห็น  อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล   ที่เกิดแลวหรือแสวงหาที่เกิด   ขอสัตวทั้งหมดน้ัน  
จงเปนผูมีตนถึงความสุขเถิด    สัตวอ่ืนไมพึงขมขูสัตวอ่ืน   ไมพึงดูหมิ่นอะไรเขาในที่ไหน ๆ   
ไมพึงปรารถนาทุกขใหแกกันและกัน   เพราะความโกรธ   เพราะความเคียดแคน. 

มารดาถนอมบุตรคนเดียวผูเกิดในตน แมดวยการยอมสละชีวิตได ฉันใด  
กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน      พึงเจริญเมตตามีในใจไมมีประมาณ     ในสัตวทั้งปวง   
แมฉันน้ัน     กุลบุตรน้ัน    พึงเจริญเมตตามีในใจไมมีประมาณ    ไปในโลกทั้งส้ิน   
ทั้งเบื้องบน     เบื้องตํ่า     เบื้องขวาง    ไมคับแคบ    ไมมีเวร     ไมมีศัตรู.        

กุลบุตรผูเจริญเมตตาน้ัน   ยืนอยูก็ดี    เดินอยูก็ดี   น่ังอยูก็ดี   นอนอยูก็ดี   พึงเปน
ผูปราศจากความงวงเหงาเพียงใด   ก็พึงตั้งสติน้ีไวเพียงน้ัน    บัณฑิตทั้งหลายกลาววิหาร
ธรรมน้ีวา    เปนพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจาน้ี   และกุลบุตรผูเจริญเมตตา
ไมเขาไปอาศัยทิฏฐิ  เปนผูมีศีล  ถึงพรอมแลวดวยทัสสนะ  นําความยินดีในกามทั้งหลาย
ออกไดแลว     ยอมไมเขาถึงความนอนในครรภอีก   โดยแทแล.           (ข.ุ ขุ. , ข.ุ สุตตฺ.) 
 

๑๖. เริ่มขันธปริตตัง 
 

สัพพาสีวิสะชาตีนัง       ทิพพะมันตาคะทัง    วิยะ      
ยันนาเสติ    วิสัง    โฆรัง        เสสัญจาป    ปะริสสะยัง    
อาณักเขตตัมฺหิ   สัพพัตถะ     สัพพะทา   สัพพะปาณินัง   
สัพพะโสป     นิวาเรติ        ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ 
 

         พระปริตรอันใดยอม    ยังพิษอันกลาแข็งแหงงูรายทั้งหลาย   ใหพินาศไป   
ดุจยาวิเศษอันประกอบดวยมนตทิพย.   อน่ึง  พระปริตรอันใด  ยอมปองกันอันตราย
แมที่เหลือของสัตวทั้งส้ิน   โดยประการทั้งปวง   ในอาณาเขต   ในที่ทั้งหมด  ในกาล
ทุกเมื่อ      เราทั้งหลายจงสวดพระปริตรอันน้ัน   เทอญ.  
    

ขันธปริตตัง 
  วิรูปกเขหิ   เม   เมตตัง     เมตตัง    เอราปะเถหิ   เม    

ฉัพฺยาปุตเตหิ    เม   เมตตัง       เมตตัง    กัณฺหาโคตะมะเกหิ  จะ  
   อะปาทะเกหิ    เม    เมตตัง     เมตตัง    ทิปาทะเกหิ   เม   

จะตุปปะเทหิ    เม    เมตตัง    เมตตัง    พะหุปปะเทหิ   เม   



๓๓ 
 

มา   มัง   อะปาทะโก   หิงสิ     มา   มัง   หิงสิ   ทิปาทะโก   
มา   มัง   จะตุปปะโท   หิงสิ     มา   มัง   หิงสิ   พะหุปปะโท   
สัพเพ   สัตตา   สัพเพ   ปาณา     สัพเพ   ภูตา   จะ   เกวะลา   
สัพเพ   ภัทฺรานิ   ปสสันตุ     มา   กิญจิ   ปาปะมาคะมา   

อัปปะมาโณ    พุทโธ        อัปปะมาโณ   ธัมโม       
อัปปะมาโณ    สังโฆ      ปะมาณะวันตานิ    สิริงสะปานิ  

      อะหิ    วิจฉิกา    สะตะปะที      อุณณานาภี    สะระพู    มูสิกา       
กะตา    เม    รักขา       กะตา    เม    ปะริตตา        

 ปะฏิกกะมันตุ   ภูตานิ        โสหัง   นะโม   ภะคะวะโต 
นะโม    สัตตันนัง        สัมมาสัมพุทธานัง ฯ 

 

ขันธปริตร  
         ความเปนมิตรของเรา   จงมีกับพระยานาคทั้งหลาย   สกุลวิรูปกขดวย     
         ความเปนมิตรของเรา   จงมีกับพระยานาคทั้งหลาย   สกุลเอราปถะดวย    
         ความเปนมิตรของเรา   จงมีกับพระยานาคทั้งหลาย   สกุลฉัพยาปุตตะดวย    
         ความเปนมิตรของเรา   จงมีกับพระยานาคทั้งหลาย   สกุลกัณหาโคตมกะดวย 
         ความเปนมิตรของเรา   จงมีกับสัตวทั้งหลาย    ที่ไมมีเทาดวย    
         ความเปนมิตรของเรา   จงมีกับสัตวทั้งหลาย    ที่มี ๒ เทาดวย 
         ความเปนมิตรของเรา   จงมีกับสัตวทั้งหลาย    ที่มี ๔ เทาดวย      
         ความเปนมิตรของเรา   จงมีกับสัตวทั้งหลาย    ที่มีมากเทาดวย  
  สัตวไมมีเทาอยาเบียดเบียนเรา       สัตว ๒ เทาอยาเบียดเบียนเรา  
                สัตว  ๔  เทาอยาเบียดเบียนเรา        สัตวมากเทาอยาเบียดเบียนเรา 

ขอสรรพสัตวมีชีวิตทั้งหลาย  และเหลาภูตทั้งหมดจนสิ้นเชิง  จงประสบแตความ
เจริญดวยกันทั้งหมดเถิด     โทษลามกไร ๆ  อยาไดมาถึงแลวแกสัตวเหลาน้ัน. 

พระพุทธเจาทรงพระคุณหาประมาณมิได   พระธรรมทรงพระคุณไมมีประมาณ  
พระสงฆทรงพระคุณสุดที่จะประมาณ   สัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย  คือ  งู  แมงปอง    
ตะเข็บ    ตะขาบ    แมงมุม    ตุกแก    หนู    เหลาน้ีลวนมีประมาณ.     

การรักษา  อันเรากระทําแลว    การปองกัน   อันเรากระทําแลว    หมูสัตวทั้งหลาย
จงหลีกไปเสีย    เราน้ันกระทําการนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอยู    กระทําการ
นอบนอม     แดพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง  ๗  พระองคอยู.           ( อหิสูตร  อง.ฺ จตุก. ) 



๓๔ 
 

๑๗. เริ่มโมรปริตตัง 
  ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร       นิพพัตตัง    โมระโยนิยัง      

เยนะ    สังวิหิตารักขัง       มะหาสัตตัง  วะเน  จะรา     
จิรัสสัง   วายะมันตาป        เนวะ   สักขิงสุ   คัณฺหิตุง     
พฺรัหฺมะมันตันติ   อักขาตัง        ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ 

 

พวกพรานไพร     แมพยายามอยูชานาน     ก็ไมสามารถเพื่อจะจับพระมหาสัตว     
ผูบังเกิดแลวในกําเนิดแหงนกยูง     ผูยังโพธิสมภารใหบริบูรณอยู   มีความรักษาอันตน
จัดแจงดีแลว  ดวยพระปริตรอันใด   เราทั้งหลายจงสวดพระปริตรอันน้ัน  ที่พระพุทธเจา
ตรัสเรียกวา    มนตอันประเสริฐ   เทอญ. 
 

โมรปริตตัง  
อุเทตะยัญจักขุมา   เอกะราชา       หะริสสะวัณโณ    ปะฐะวิปปะภาโส     

ตัง     ตัง     นะมัสสามิ            หะริสสะวัณณัง    ปะฐะวิปปะภาสัง   
ตะยัชชะ   คุตตา   วิหะเรมุ   ทิวะสัง         เย พรฺาหฺมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม   
เต     เม     นะโม             เต   จะ   มัง   ปาละยันตุ   
นะมัตถุ    พุทธานัง            นะมัตถุ    โพธิยา   
นะโม    วิมุตตานัง            นะโม    วิมุตติยา   
อิมัง   โส   ปะริตตัง   ก ัตฺวา           โมโร    จะระติ   เอสะนา ฯ   

อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา       หะริสสะวัณโณ    ปะฐะวิปปะภาโส   
ตัง     ตัง     นะมัสสามิ            หะริสสะวัณณัง    ปะฐะวิปปะภาสัง 
ตะยัชชะ   คุตตา   วิหะเรมุ   รัตติง          เย พฺราหฺมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม     
เต     เม     นะโม            เต   จะ   มัง   ปาละยันตุ   
นะมัตถุ     พุทธานัง             นะมัตถุ    โพธิยา  
นะโม     วิมุตตานัง            นะโม    วิมุตติยา   
อิมัง   โส   ปะริตตัง    กัตฺวา           โมโร    วาสะมะกัปปะยีติ ฯ 
 

พระอาทิตยอันเปนดวงตาของโลก   เปนเจาแหงแสงสวาง   กําลังทอแสงขึ้นมา   
สาดแสงสีทองสองพื้นปฐพี      เพราะเหตุน้ัน    ขา ฯ  ขอนอบนอมพระอาทิตยน้ัน   ซึ่งมีสี
เพียงดังสีแหงทอง   ยังพื้นปฐพีใหสวาง    ขา ฯ ทั้งหลาย   อันทานคุมครองแลวในวันน้ี   
พึงอยูเปนสุขตลอดวัน     ทานผูลอยบาปไดแลวเหลาใด    เปนผูถึงซึ่งเวทในธรรมทั้งปวง     
ขอทานผูลอยบาปแลวเหลาน้ัน     จงรับความนอบนอมของขา ฯ    



๓๕ 
 

อน่ึง   ขอทานผูลอยบาปแลวเหลาน้ัน   จงรักษาซึ่งขา ฯ   ความนอบนอมของขา ฯ   
จงมีแดพระพุทธเจาทั้งหลาย    ความนอบนอมของขา ฯ    จงมีแดพระโพธิญาณ   ความ
นอบนอมของขา ฯ   จงมีแดทานผูพนแลวทั้งหลาย    ความนอบนอมของขา ฯ   จงมีแด
วิมุตติธรรม    นกยูงน้ันไดกระทําพระปริตรน้ีแลว    จึงเที่ยวไปเพื่อแสวงหาอาหาร 

พระอาทิตยอันเปนดวงตาของโลก   เปนเจาแหงแสงสวาง   กําลังลาลับดับไป        
จากการสองแสงแกพื้นปฐพี    เพราะเหตุน้ัน    ขา ฯ ขอนอบนอมพระอาทิตยน้ัน   ซึ่งมีสี
เพียงดังสีแหงทอง    ยังพื้นปฐพีใหสวาง    ขา ฯ ทั้งหลายอันทานคุมครองแลวในวันน้ี    
พึงอยูเปนสุขตลอดคืน     ทานผูลอยบาปไดแลวเหลาใด    เปนผูถึงซึ่งเวทในธรรมทั้งปวง     
ขอทานผูลอยบาปแลวเหลาน้ัน     จงรับความนอบนอมของขา ฯ    

อน่ึง   ขอทานผูลอยบาปแลวเหลาน้ัน    จงรักษาซึ่งขา ฯ    ความนอบนอมของขา ฯ 
จงมีแดพระพุทธเจาทั้งหลาย    ความนอบนอมของขา ฯ  จงมีแดพระโพธิญาณ   ความ
นอบนอมของขา ฯ   จงมีแดทานผูพนแลวทั้งหลาย     ความนอบนอมของขา ฯ  จงมีแด
วิมุตติธรรม     นกยูงน้ันไดกระทําพระปริตรน้ีแลว    จึงสําเร็จการนอนแล.      ( ข.ุ ชา. ) 

 

๑๘. ฉัททันตปริตตัง  
 วะธิสสะเมนันติ   ปะรามะสันโต   กาสาวะมัททักขิ   ธะชัง   อิสีนัง   
ทุกเขนะ   ผุฏฐัสสุทะปาทิ   สัญญา    อะระหัทธะโช  สัพภิ  อะวัชฌะรูโป   
สัลเลนะ   วิทโธ   พฺยะถิโตป   สันโต  กาสาวะวัตถัมฺหิ  มะนัง  นะ  ทุสสะยิ   
สะเจ   อิมัง   นาคะวะเรนะ   สัจจัง   มา  มัง  วะเน  พาละมิคา  อะคัญฉุนติ. 

 

พระยาชางโพธิสัตวไดจับนายพรานไพร   ดวยหมายใจวา   จักฆาเสีย   ครั้นไดเห็น
ผากาสาวพัสตร   อันเปนธงชัยของพวกฤาษี    พระยาชางโพธิสัตวผูอันทุกขถูกตองแลว    
ไดเกิดสัญญาข้ึนวา      ธงชัยของพระอรหันต     เปนส่ิงที่สัตบุรุษไมควรทําลาย,      

แมพระโพธิสัตวเปนผูถูกลูกศร    ควรจะตองหวั่นไหว    แตกลับเปนผูสงบระงับได    
ไมทําใจใหประทุษรายในผากาสาวพัสตร    ถาวาคําน้ี   อันพระยาชางตัวประเสริฐกลาว
จริงแลวไซร     ขอเหลาพาลมฤคในไพร   อยาไดกล้ํากรายตัวเรา   ดังน้ี.     ( ข.ุ ชา. ) 

 

๑๙. เริ่มวัฏฏกปริตตัง 
  ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร     นิพพัตตัง  วัฏฏะชาติยัง   

ยัสสะ   เตเชนะ    ทาวัคคิ       มะหาสัตตัง     วิวัชชะยิ   
เถรัสสะ    สารีปุตตัสสะ      โลกะนาเถนะ    ภาสิตัง     
กัปปฏฐายิ    มะหาเตชัง       ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ 



๓๖ 
 

 ไฟปาไดหลีกพระมหาสัตว   ผูบําเพ็ญโพธิสมภาร   บังเกิดในกําเนิดนกคุม     
ดวยเดชแหงพระปริตรใด     เราทั้งหลายจงสวดพระปริตรอันน้ัน     ซึ่งมีเดชมาก    
ต้ังอยูช่ัวกัปป     ที่พระโลกนาถทรงภาษิตแกทานพระสารีบุตรเถระ    เทอญ ฯ 
 

วัฏฏกปริตตัง  
 

  อัตถิ   โลเก   สีละคุโณ     สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา  
เตนะ   สัจเจนะ   กาหามิ      สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง   
อาวัชชิตวฺา    ธัมมะพะลัง     สะริตฺวา   ปุพพะเก   ชิเน   
สัจจะพะละมะวัสสายะ     สัจจะกิริยะมะกาสะหัง   
สันติ   ปกขา   อะปตตะนา     สันติปาทา   อะวัญจะนา   
มาตา   ปตา   จะ  นิกขันตา     ชาตะเวทะ   ปะฏิกกะมะ   
สะหะ   สัจเจ   กะเต   มัยฺหัง     มะหาปชชะลิโต   สิขี   
วัชเชสิ    โสฬะสะ   กะรีสานิ      อุทะกัง   ปตฺวา   ยะถา   สิขี   
สัจเจนะ   เม   สะโม   นัตถิ    เอสา  เม  สัจจะปาระมีติ ฯ    
 

คุณแหงศีลมีอยูในโลก   ความสัตย   ความสะอาดกายวาจาใจ   ความเอ็นดู    
มีอยูในโลก     ดวยคําสัตยน้ัน      เราจักทําสัจจกิริยาอันยอดเยี่ยม     เราพิจารณาซึ่ง
กําลังแหงธรรม  และระลึกถึงพระชินเจาทั้งหลายในปางกอน  อาศัยกําลังแหงสัจจะ     
เราน้ันขอทําสัจจกิริยา     ปกทั้งสองของเรามีอยูแตบินไมได     เทาทั้งสองของเรา
มีอยูแตเดินไมได    มารดาและบิดาของเราก็ออกไปหาอาหาร    ดูกอนไฟปา      
ขอใหเจาจงหลีกไปเสียเถิด. 

ครั้นเมื่อเรากระทําสัจจะแลว   เปลวไฟใหญอันลุกโชติชวง   ไดหลีกหางออกไป
ในที่  ๑๖  กรีส   พรอมกับคําสัตย    ประหน่ึงเปลวไฟอันตกถึงนํ้าแลว  ยอมดับไป      
สัจจะอ่ืนที่จะเสมอดวยสัจจะของเรา   ยอมไมมี    น้ีเปนสัจจบารมีของเรา   ดังน้ีแล. 

             ( ข.ุ จริยา. ) 
๒๐. เริ่มธชัคคสุตตัง 

  ยัสสานุสสะระเณนาป     อันตะลิกเขป    ปาณิโน   
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ      ภูมิยัง   วิยะ   สัพพะทา   
สัพพูปททะวะชาลัมฺหา      ยักขะโจราทิสัมภะวา   
คะณะนา  นะ  จะ  มุตตานัง     ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ 



๓๗ 
 

ดวยการระลึกถึงพระปริตรอันใด  สัตวทั้งหลายแมในทองฟา  ยอมไดที่พึ่ง  
ดุจสัตวบนแผนดิน   ในกาลทุกเมื่อ    ก็ความนับสัตวทั้งหลาย   ผูพนจากขายคือ
อุปทวะทั้งปวง   อันเกิดแตสัตว   มียักษและโจรเปนตน   มิไดมี     เราทั้งหลายจง
สวดพระปริตรอันน้ัน    เทอญ. 

 

ธชัคคสุตตัง 
เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง   สะมะยัง  ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,    เชตะวะเน   

อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.   ตัตฺระ  โข  ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ   “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต   ปจจัสโสสุง.      ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.   

 

ภูตะปุพพัง     ภิกขะเว    เทวาสุระสังคาโม     สะมุปพยฺุฬฺโห    อะโหส,ิ    อะถะโข  
ภิกขะเว    สักโก    เทวานะมินโท    เทเว    ตาวะติงเส    อามันเตสิ.   

     

สะเจ    มาริสา    เทวานัง    สังคามะคะตานัง     อุปปชเชยยะ,    ภะยัง   วา   
ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา,    มะเมวะ   ตัสฺมิง   สะมะเย   ธะชัคคัง   อุลโลเกยยาถะ,     
มะมัง   หิ   โว   ธะชัคคัง   อุลโลกะยะตัง,    ยัมภะวิสสะติ    ภะยัง   วา   ฉัมภิตัตตัง   วา  
โลมะหังโส   วา    โส    ปะหิยยิสสะติ.   

    

โน   เจ   เม   ธะชัคคัง   อุลโลเกยยาถะ,   อะถะ   ปะชาปะติสสะ   เทวะราชัสสะ    
ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ,  ปะชาปะติสสะ  หิ  โว  เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง,    
ยัมภะวิสสะติ   ภะยัง   วา   ฉัมภิตัตตัง   วา   โลมะหังโส   วา    โส    ปะหิยยิสสะติ.      

โน  เจ  ปะชาปะติสสะ  เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ,  อะถะ  วะรุณัสสะ   
เทวะราชัสสะ   ธะชัคคัง   อุลโลเกยยาถะ,   วะรุณัสสะ  หิ  โว  เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง   
อุลโลกะยะตัง,  ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง วา  ฉัมภิตัตตัง วา  โลมะหังโส วา  โส  ปะหิยยิสสะติ.      

โน  เจ  วะรุณัสสะ   เทวะราชัสสะ   ธะชัคคัง    อุลโลเกยยาถะ,   อะถะ  อีสานัสสะ    
เทวะราชัสสะ   ธะชัคคัง   อุลโลเกยยาถะ,   อีสานัสสะ  หิ  โว  เทวะราชัสสะ   ธะชัคคัง   
อุลโลกะยะตัง,  ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา  โส  ปะหิยยิสสะตีติ.  

     

ตัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  สักกัสสะ  วา  เทวานะมินทัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง,    
ปะชาปะติสสะ  วา  เทวะราชัสสะ   ธะชัคคัง   อุลโลกะยะตัง,    วะรุณัสสะ  วา  เทวะ-
ราชัสสะ   ธะชัคคัง   อุลโลกะยะตัง,  อีสานัสสะ  วา  เทวะราชัสสะ   ธะชัคคัง   อุลโล-
กะยะตัง,   ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา  ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา,   โส  ปะหิยเยถาป    
โนป   ปะหิยเยถะ,    ตัง  กิสสะ  เหตุ ?   สักโก  หิ  ภิกขะเว  เทวานะมินโท,  อะวีตะราโค   
อะวีตะโทโส    อะวีตะโมโห    ภิรุ   ฉัมภี   อุตฺราสี   ปะลายีติ.   



๓๘ 
 

อะหัญจะ  โข  ภิกขะเว   เอวัง   วะทามิ,    สะเจ   ตุมฺหากัง   ภิกขะเว   อะรัญญะ- 
คะตานัง  วา  รุกขะมูละคะตานัง  วา  สุญญาคาระคะตานัง  วา,  อุปปชเชยยะ  ภะยัง  วา    
ฉัมภิตัตตัง   วา   โลมะหังโส   วา,    มะเมวะ   ตัสฺมิง   สะมะเย   อนุสสะเรยยาถะ.  

 

อิติป   โส   ภะคะวา   อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ,    วิชชาจะระณะสัมปนโน    
สุคะโต   โลกะวิทู,     อะนุตตะโร   ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา   เทวะมะนุสสานัง   
พุทโธ   ภะคะวาติ,     มะมัง  หิ  โว  ภิกขะเว   อะนุสสะระตัง,    ยัมภะวิสสะติ   ภะยัง  
วา   ฉัมภิตัตตัง   วา   โลมะหังโส   วา    โส   ปะหิยยิสสะติ.   

    

โน    เจ   มัง     อะนุสสะเรยยาถะ,      อะถะ    ธัมมัง     อะนุสสะเรยยาถะ,       
สฺวากขาโต   ภะคะวะตา   ธัมโม,   สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปสสิโก,  โอปะนะยิโก  
ปจจัตตัง    เวทิตัพโพ   วิญูหีติ,     ธัมมัง   หิ   โว   ภิกขะเว    อะนุสสะระตัง,       
ยัมภะวิสสะติ    ภะยัง   วา   ฉัมภิตัตตัง   วา   โลมะหังโส   วา    โส   ปะหิยยิสสะติ.    

   

โน   เจ    ธัมมัง    อะนุสสะเรยยาถะ,      อะถะ    สังฆัง    อะนุสสะเรยยาถะ,     
สุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,     
ญายะปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สามีจปิะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะ 
สังโฆ,   ยะทิทัง   จัตตาริ   ปุริสะยุคานิ   อัฏฐะ   ปุริสะปุคคะลา,   เอสะ   ภะคะวะโต     
สาวะกะสังโฆ,  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย,  อะนุตตะรัง    
ปุญญักเขตตัง   โลกัสสาติ,   สังฆัง   หิ   โว   ภิกขะเว   อะนุสสะระตัง,   ยัมภะวิสสะติ   
ภะยัง   วา   ฉัมภิตัตตัง   วา    โลมะหังโส   วา    โส    ปะหิยยิสสะติ.      

 

ตัง    กิสสะ   เหตุ ?      ตะถาคะโต   หิ   ภิกขะเว,     อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ,    
วีตะราโค     วีตะโทโส     วีตะโมโห     อะภิรุ     อัจฉัมภี     อะนุตฺราสี    อะปะลายีติ.    
อิทะมะโวจะ    ภะคะวา,     อิทัง   วตัฺวานะ   สุคะโต,    อะถาปะรัง   เอตะทะโวจะ  สัตถา.   

  

อะรัญเญ  รุกขะมูเล  วา    สุญญาคาเรวะ     ภิกขะโว   
อะนุสสะเรถะ   สัมพุทธัง        ภะยัง  ตุมฺหากะ  โน  สิยา    
โน  เจ   พุทธัง    สะเรยยาถะ      โลกะเชฏฐัง    นะราสะภัง  
อะถะ    ธัมมัง    สะเรยยาถะ      นิยยานิกัง    สุเทสิตัง     
โน  เจ   ธัมมัง    สะเรยยาถะ    นิยยานิกัง    สุเทสิตัง      
อะถะ     สังฆัง    สะเรยยาถะ      ปุญญักเขตตัง   อะนุตตะรัง 
เอวัมพุทธัง    สะรันตานัง     ธัมมัง   สังฆัญจะ   ภิกขะโว    
ภะยัง   วา   ฉัมภิตัตตัง   วา     โลมะหังโส  นะ  เหสสะตีติ ฯ 



๓๙ 
 

ธชัคคสูตร 
วาดวยการดูยอดธงของเทวดา  

ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา 
สมัยหน่ึง     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน    อารามของ

ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมี
พระภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา.     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว  สงครามระหวางเทวดากับอสูรไดเกิด
ประชิดกันแลว     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ครั้งน้ันแล   ทาวสักกเทวราช    ผูเปนเจาแหง
เทวดา   ไดตรัสเรียกหมูเทวดาในช้ันดาวดึงสมารับสั่งวา    ดูกอนทานผูนิรทุกข   ถาความ
กลัวก็ดี     ความหวาดสะดุงก็ดี     ความขนพองสยองเกลาก็ดี    พึงบังเกิดข้ึนแกเทวดา  
ผูไปสูสงครามในสมัยใด    ในสมัยน้ัน   ทานทั้งหลายพึงแลดูชายธงของเราน้ันเทียว   
เพราะวา   เมื่อทานทั้งหลายแลดูชายธงของเราอยู    ความกลัวก็ดี    ความหวาดสะดุงก็ดี   
ความขนพองสยองเกลาก็ดี    อันใดจักมี    อันน้ันจักหายไป.   

ถาทานทั้งหลาย  ไมแลดูชายธงของเรา  ทีน้ันทานทั้งหลายพึงดูชายธงของเทวราช
ช่ือปชาบดี    เพราะวา  เมื่อทานทั้งหลายแลดูชายธงของเทวราช   ช่ือปชาบดีอยู   ความ
กลัวก็ดี   ความหวาดสะดุงก็ดี   ความขนพองสยองเกลาก็ดี   อันใดจักมี  อันน้ันจักหายไป.   

ถาทานทั้งหลาย  ไมแลดูชายธงของเทวราชช่ือปชาบดี   ทีน้ันทานทั้งหลายพึงแลดู
ชายธงของเทวราชช่ือวรุณ   เพราะวา   เมื่อทานทั้งหลายแลดูชายธงของเทวราช  ช่ือ
วรุณอยู   ความกลัวก็ดี   ความหวาดสะดุงก็ดี   ความขนพองสยองเกลาก็ดี   อันใดจักมี   
อันน้ันจักหายไป.    

ถาทานทั้งหลาย   ไมแลดูชายธงของเทวราชช่ือวรุณ   ทีน้ันทานทั้งหลายพึงแลดู
ชายธงของเทวราชช่ืออีสาน  เพราะวา  เมื่อทานทั้งหลายแลดูชายธงของเทวราช  ช่ือ
อีสานอยู    ความกลัวก็ดี    ความหวาดสะดุงก็ดี   ความขนพองสยองเกลาก็ดี   อันใดจักมี     
อันน้ันจักหายไป    ดังน้ี.    

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ขอน้ันแล คือ การแลดูชายธงของทาวสักกเทวราช   ผูเปนเจา
แหงเทวดาก็ตาม  การแลดูชายธงของเทวราชช่ือปชาบดีก็ตาม  การแลดูชายธงของเทวราช
ช่ือวรุณก็ตาม   การแลดูชายธงของเทวราชช่ืออีสานก็ตาม   ความกลัวก็ดี   ความหวาด
สะดุงก็ดี   ความขนพองสยองเกลาก็ดี  อันใดจักมี  อันน้ันพึงหายไปไดบาง  ไมหายไปบาง     
ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ?  



๔๐ 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุวา   ทาวสักกเทวราชผูเปนเจาแหงเทวดา   เธอมี
ราคะยังไมสิ้นไป     มีโทสะยังไมสิ้นไป    มีโมหะยังไมสิ้นไป     เธอยังเปนผูกลัว    ยังเปน
ผูหวาด     ยังเปนผูสะดุง    ยังเปนผูหนี   ดังน้ี.    

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สวนเราแล   กลาวอยางน้ีวา    ถาวา  เมื่อพวกเธอ   ไปอยู
ในปาก็ตาม  ไปอยูที่โคนตนไมก็ตาม  ไปอยูในเรือนวางก็ตาม  ความกลัวก็ดี  ความหวาด
สะดุงก็ดี    ความขนพองสยองเกลาก็ดี   พึงเกิดข้ึนในสมัยใด    ในสมัยน้ัน   เธอทั้งหลาย
พึงตามระลึกถึงเราน้ันเทียววา   

แมเพราะเหตุอยางน้ี ๆ   พระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน   เปนผูไกลจากกิเลส  
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง    เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ   เปนผูเสด็จไป
แลวดวยดี    ทรงรูแจงโลก    เปนสารถีฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา     
เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย      เปนผูรู     ผูต่ืน      ผูเบิกบานแลว
ดวยธรรม      เปนผูจําแนกธรรมส่ังสอนสัตว    ดังน้ี.   

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะวา   เมื่อพวกเธอตามระลึกถึงเราอยู    ความกลัวก็ดี    
ความหวาดสะดุงก็ดี     ความขนพองสยองเกลาก็ดี     อันใดจักมี     อันน้ันจักหายไป.  

ถาเธอทั้งหลายไมระลึกถึงเรา   ทีน้ันพึงตามระลึกถึงพระธรรมวา   พระธรรม
เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวดีแลว   เปนธรรมที่ผูศึกษาและปฏิบัติพึง
เห็นไดดวยตนเอง    เปนธรรมที่ปฏิบัติไดและใหผลไดไมจํากัดกาล    เปนธรรมที่
ควรกลาวกะผูอ่ืนวาทานจงมาดูเถิด     เปนธรรมที่ควรนอมเขามาใสตัว    เปนธรรม
ที่ผูรูทั้งหลายพึงรูไดเฉพาะตน   ดังน้ี.  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะวา    เมื่อพวกเธอตามระลึกถึงพระธรรมอยู    ความ
กลัวก็ดี    ความหวาดสะดุงก็ดี    ความขนพองสยองเกลาก็ดี    อันใดจักมี    อันน้ันจัก
หายไป.   

ถาเธอทั้งหลายไมระลึกถึงพระธรรม  ทีน้ันพึงตามระลึกถึงพระสงฆวา  พระสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
ปฏิบัติตรงแลว    พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา    ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปน
เคร่ืองออกจากทุกขแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติสมควรแลว    
ไดแก   บุคคลเหลาน้ี   คือ   คูแหงบุรุษ ๔ คู    นับเรียงบุรุษได  ๘ บุรุษ    น่ันแหละ   
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   เปนผูควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา  เปนผูควร
แกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ    เปนผูควรรับทักษิณาทาน    เปนผูที่บุคคลทั่วไปควร
ทําอัญชลี      เปนเน้ือนาบุญของโลก    ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา    ดังน้ี.   



๔๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะวา   เมื่อพวกเธอตามระลึกถึงพระสงฆอยู   ความกลัว
ก็ดี    ความหวาดสะดุงก็ดี    ความขนพองสยองเกลาก็ดี    อันใดจักมี   อันน้ันจักหายไป     
ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ?  

 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุวา    พระตถาคตเปนพระอรหันต   ไกลจากกิเลส    
ตรัสรูชอบไดดวยตนเอง   มีราคะสิ้นไปแลว    มีโทสะสิ้นไปแลว    มีโมหะสิ้นไปแลว     
เปนผูไมกลัว    เปนผูไมหวาด    เปนผูไมสะดุง    เปนผูไมหนี   ดังน้ีแล. 

 

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรน้ี ครั้นพระสุคตเจาตรัสพระพุทธพจนน้ีแลว     
ลําดับน้ัน     พระศาสดาจึงตรัสพระภาษิตน้ีอีกวา  

 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อพวกเธอไปอยูในปา   หรืออยูที่โคนไม   หรือ
อยูในเรือนวาง    พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจา     ภัยจะไมพึงมีแกเธอทั้งหลาย    

ถาพวกเธอไมระลึกถึงพระพุทธเจา  ซึ่งเปนใหญกวาโลก  ประเสริฐกวา 
นรชน  ทีน้ันพึงระลึกถึงพระธรรม  อันเปนเคร่ืองนําออก  ที่เราแสดงไวดีแลว      

ถาพวกเธอไมระลึกถึงพระธรรม   อันเปนเคร่ืองนําออก   ที่เราแสดงไว
ดีแลว  ทีน้ันพึงระลึกถึงพระสงฆ  ซึ่งเปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อพวกเธอระลึกถึงพระพุทธเจา  พระธรรมและ
พระสงฆอยูอยางน้ี    ความกลัวก็ดี    ความหวาดสะดุงก็ดี    ความขนพอง
สยองเกลาก็ดี     จักไมมีแล.         ( ส.ํ สคา. ) 

 

๒๑. เริ่มอาฏานาฏิยปริตตัง 
 อัปปะสันเนหิ  นาถัสสะ     สาสะเน   สาธุสัมมะเต   

อะมะนุสเสหิ    จัณเฑหิ      สะทา     กิพพิสะการิภิ   
ปะริสานัญจะตัสสันนะ-    มะหิงสายะ  จะ  คุตติยา   
ยันเทเสสิ      มะหาวีโร    ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ 
 
พระพุทธเจาผูแกลวกลายิ่งใหญ  ทรงแสดงพระปริตรอันใด  เพื่อความไม

เบียดเบียนกันดวย    เพื่อความคุมครองตนดวย   แกบริษัททั้ง ๔   อันเกิดจาก
อมนุษยที่รายกาจ   กระทําซึ่งกรรมอันหยาบชาทุกเมื่อ   ผูมิไดเลื่อมใสในศาสนาของ
พระผูมีพระภาคเจา  ผูเปนที่พึ่งของโลก  อันสัตบุรุษรูพรอมกันวา  เปนศาสนาอันดี     
เราทั้งหลายจงสวดพระปริตรอันน้ัน    เทอญ. 



๔๒ 
 

อาฏานาฏิยปริตตัง 
 

  วิปสสิสสะ   นะมัตถุ     จักขุมันตัสสะ    สิรีมะโต   
สิขิสสะป    นะมัตถุ       สัพพะภูตานุกัมปโน   
เวสสะภุสสะ   นะมัตถุ      นฺหาตะกัสสะ   ตะปสสิโน   
นะมัตถุ    กะกุสันธัสสะ     มาระเสนัปปะมัททิโน   
โกนาคะมะนัสสะ  นะมัตถุ     พรฺาหฺมะณัสสะ  วุสีมะโต     
กัสสะปสสะ    นะมัตถุ      วิปปะมุตตัสสะ   สัพพะธิ   
อังคีระสัสสะ   นะมัตถุ      สักฺยะปุตตัสสะ   สิรีมะโต   
โย   อิมัง   ธัมมะมะเทเสสิ     สัพพะทุกขาปะนูทะนัง   
เย   จาป   นิพพุตา   โลเก    ยะถาภูตัง     วิปสสิสุง   
เต   ชะนา   อะปสุณา      มะหันตา    วีตะสาระทา   
หิตัง    เทวะมะนุสสานัง      ยัง  นะมัสสันติ  โคตะมัง 
วิชชาจะระณะสัมปนนัง      มะหันตัง     วีตะสาระทัง  
วิชชาจะระณะสัมปนนัง        พุทธัง  วันทามะ  โคตะมันติ ฯ 
 

  นะโม  เม  สัพพะพุทธานัง    อุปปนนานัง     มะเหสินัง   
๑.  ตัณหังกะโร     มะหาวีโร     ๒.  เมธังกะโร   มะหายะโส   
๓.  สะระณังกะโร   โลกะหิโต     ๔.  ทีปงกะโร    ชุตินธะโร   
๕.  โกณฑัญโญ  ชะนะปาโมกโข    ๖.  มังคะโล    ปุริสาสะโภ   
๗.  สุมะโน    สุมะโน    ธีโร     ๘.  เรวะโต    ระติวัฑฒะโน    
๙.  โสภีโต     คุณะสัมปนโน     ๑๐.อะโนมะทัสสี  ชะนุตตะโม   
๑๑.ปะทุโม    โลกะปชโชโต     ๑๒.นาระโท    วะระสาระถี   
๑๓.ปะทุมุตตะโร   สัตตะสาโร     ๑๔.สุเมโธ   อัปปะฏิปุคคะโล    
๑๕.สุชาโต    สัพพะโลกัคโค     ๑๖.ปยะทัสสี    นะราสะโภ   
๑๗.อัตถะทัสสี    การุณิโก     ๑๘.ธัมมะทัสสี    ตะโมนุโท   
๑๙.สิทธัตโถ   อะสะโม   โลเก    ๒๐.ติสโส  จะ  วะทะตัง  วะโร   
๒๑.ปสุโส  จะ  วะระโท  พุทโธ     ๒๒.วิปสสี   จะ   อะนูปะโม   
๒๓.สิขี    สัพพะหิโต    สัตถา     ๒๔.เวสสะภ ู   สุขะทายะโก   
๒๕.กะกุสันโธ     สัตถะวาโห     ๒๖.โกนาคะมะโน  ระณัญชะโห   
๒๗.กัสสะโป      สิริสัมปนโน     ๒๘.โคตะโม    สักฺยะปุงคะโว ฯ 
 



๔๓ 
 

เอเต  จัญเญ  จะ  สัมพุทธา   อะเนกะสะตะโกฏะโย   
สัพเพ    พุทธา    อะสะมะสะมา    สัพเพ  พุทธา  มะหิทธิกา   
สัพเพ    ทะสะพะลูเปตา      เวสารัชเชหุปาคะตา   
สัพเพ    เต    ปะฏิชานันติ     อาสะภัณฐานะมุตตะมัง   
สีหะนาทัง    นะทันเต   เต       ปะริสาสุ    วิสาระทา   
พรฺัหฺมะจักกัง   ปะวัตเตนติ     โลเก    อัปปะฏิวัตติยัง    
อุเปตา    พุทธะธัมเมหิ       อัฏฐาระสะหิ    นายะกา     
ทฺวัตติงสะลักขะณูเปตา-      สีตฺยานุพฺยัญชะนาธะรา   
พยฺามัปปะภายะ    สุปปะภา     สัพเพ   เต   มุนิกุญชะรา   
พุทธา    สัพพัญุโน   เอเต     สัพเพ   ขีณาสะวา   ชินา   
มะหัปปะภา    มะหาเตชา     มะหาปญญา  มะหัพพะลา   
มะหาการุณิกา    ธีรา       สัพเพสานัง    สุขาวะหา   
ทีปา   นาถา   ปะติฏฐา  จะ     ตาณา  เลณา  จะ  ปาณินัง   
คะตี    พันธู    มะหัสสาสา     สะระณา   จะ   หิเตสิโน   
สะเทวะกัสสะ    โลกัสสะ      สัพเพ   เอเต   ปะรายะนา   
เตสาหัง     สิระสา    ปาเท      วันทามิ    ปุริสุตตะเม   
วะจะสา    มะนะสา    เจวะ     วันทาเมเต    ตะถาคะเต   
สะยะเน     อาสะเน   ฐาเน     คะมะเน   จาป   สัพพะทา   
สะทา     สุเขนะ     รักขันตุ     พุทธา    สันติกะรา    ตุวัง   
เตหิ   ตฺวัง   รักขิโต   สันโต     มุตโต   สัพพะภะเยนะ  จะ 
   

สัพพะโรคะวินิมุตโต สัพพะสันตาปะวัชชิโต   สัพพะเวระมะติกกันโต นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะฯ   
เตสัง   สัจเจนะ   สีเลนะ     ขันติเมตตาพะเลนะ    จะ   

เตป    ตุมเห    อะนุรักขันตุ     อาโรคฺเยนะ   สุเขนะ   จะ ฯ 
 ปุรัตถิมัสฺมิง    ทิสาภาเค    สันติ   ภูตา    มะหิทธิกา   

เตป    ตุมเห    อะนุรักขันตุ     อาโรคฺเยนะ    สุเขนะ   จะ   
ทักขิณัสฺมิง    ทิสาภาเค     สันติ    เทวา    มะหิทธิกา   
เตป    ตุมเห    อะนุรักขันตุ    อาโรคฺเยนะ    สุเขนะ   จะ   
ปจฉิมัสฺมิง    ทิสาภาเค      สันติ    นาคา   มะหิทธิกา   
เตหิ    ตุมเห    อะนุรักขันตุ     อาโรคฺเยนะ    สุเขนะ   จะ   
อุตตะรัสฺมิง    ทิสาภาเค     สันติ    ยักขา   มะหิทธิกา 
เตป    ตุมเห    อะนุรักขันตุ     อาโรคฺเยนะ    สุเขนะ   จะ 



๔๔ 
 

ปุริมะทิสัง     ธะตะรัฏโฐ    ทักขิเณนะ    วิรุฬหะโก   
ปจฉิเมนะ     วิรูปกโข      กุเวโร    อุตตะรัง    ทิสัง   
จัตตาโร    เต    มะหาราชา     โลกะปาลา     ยะสัสสิโน   
เตป    ตุมฺเห    อะนุรักขันตุ     อาโรคฺเยนะ    สุเขนะ    จะ   
อากาสัฏฐา   จะ   ภุมมัฏฐา     เทวา    นาคา    มะหิทธิกา   
เตป    ตุมฺเห    อะนุรักขันตุ     อาโรคฺเยนะ    สุเขนะ    จะ ฯ 

  นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง   พุทโธ   เม   สะระณัง   วะรัง 
เอเตนะ    สัจจะวัชเชนะ      โหตุ    เต    ชะยะมังคะลัง   

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง    ธัมโม   เม   สะระณัง   วะรัง   
เอเตนะ     สัจจะวัชเชนะ     โหตุ    เต    ชะยะมังคะลัง   

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง    สังโฆ    เม   สะระณัง   วะรัง   
เอเตนะ    สัจจะวัชเชนะ      โหตุ    เต    ชะยะมังคะลัง ฯ 

  ยังกิญจิ    ระตะนัง    โลเก    วิชชะติ    ววิิธัง    ปุถุ 
ระตะนัง     พุทธะสะมัง     นัตถิ    ตัสฺมา   โสตถี   ภะวันตุ   เต ฯ   

ยังกิญจิ    ระตะนัง    โลเก    วิชชะติ    วิวิธัง    ปุถุ  
ระตะนัง     ธัมมะสะมัง     นัตถิ    ตัสฺมา   โสตถี   ภะวันตุ   เต ฯ   

ยังกิญจิ    ระตะนัง    โลเก    วิชชะต ิ   วิวิธัง    ปุถุ   
ระตะนัง     สังฆะสะมัง     นัตถิ   ตัสฺมา   โสตถี   ภะวันตุ   เต ฯ 

  สักกัตฺวา   พุทธะระตะนัง    โอสะถัง    อุตตะมัง    วะรัง     
หิตัง    เทวะมะนุสสานัง     พุทธะเตเชนะ    โสตถินา   
นัสสันตุปททะวา     สัพเพ     ทุกขา    วูปะสะเมนตุ   เต   

สักกัตฺวา   ธัมมะระตะนัง      โอสะถัง    อุตตะมัง    วะรัง   
ปะริฬาหูปะสะมะนัง        ธัมมะเตเชนะ   โสตถินา    
นัสสันตุปททะวา    สัพเพ     ภะยา    วูปะสะเมนตุ    เต   

สักกัตฺวา   สังฆะระตะนัง    โอสะถัง    อุตตะมัง    วะรัง   
อาหุเนยยัง    ปาหุเนยยัง     สังฆะเตเชนะ    โสตถินา   
นัสสันตุปททะวา    สัพเพ     โรคา   วูปะสะเมนตุ    เต ฯ 
 

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ,   สัพพะโรโค  วินัสสะตุ,   มา  เต  ภะวัตฺวันตะราโย,   สุข ี ทีฆายุโก  ภะวะ.  
  

อะภิวาทะนะสีลิสสะ    นิจจัง    วุฑฒาปะจายิโน   
จัตตาโร    ธัมมา    วัฑฒันติ     อายุ   วัณโณ   สุขัง   พะลัง ฯ 



๔๕ 
 

อาฏานาฏิยสูตร  
วาดวยความนอบนอมพระพุทธเจา ๒๘ พระองค 

ความนอบนอมของขาพเจา   จงมีแดพระวิปสสีพุทธเจา   ผูมีปญญาจักษุ  ผูทรงสิริ 
ความนอบนอมของขาพเจา    จงมีแดพระสิขีพุทธเจา    ผูมีปกติอนุเคราะหแกสัตวทั้งปวง 
ความนอบนอมของขาพเจา    จงมีแดพระเวสสภูพุทธเจา    ผูมีกิเลสอันลางแลว  ผูมีตบะ    
ความนอบนอมของขาพเจา    จงมีแดพระกกุสันธพุทธเจา       ผูย่ํายีเสียซึ่งมารและเสนา  
ความนอบนอมของขาพเจา    จงมีแดพระโกนาคมนพุทธเจา      ผูมีบาปอันลอยเสียแลว     

               ผูทรงมีพรหมจรรยอันอยูจบแลว     
ความนอบนอมของขาพเจา    จงมีแดพระกัสสปพุทธเจา    ผูทรงพนแลวจากกิเลสทั้งปวง      
ความนอบนอมของขาพเจา  จงมีแดพระอังคีรสพุทธเจา  ผูเปนโอรสแหงศากยราช  ผูมีสิริ  

 

พระพุทธเจาพระองคใด   ไดทรงแสดงแลวซึ่งธรรมน้ี    เปนเครื่องบรรเทาเสียซึ่ง
ทุกขทั้งปวง    อน่ึง  แมชนเหลาใด   เห็นแจงธรรมตามเปนจริง  ดับกิเลสแลวในโลก     
ชนเหลาน้ันไมมีความสอเสียด    เปนผูยิ่งใหญโดยคุณธรรม   ปราศจากความครั่นคราม     
พากันนอบนอมอยูซึ่งพระพุทธเจาพระองคใด  ผูทรงเปนโคตมโคตร  ผูเก้ือกูลแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย      ผูทรงถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ     ทรงเปนผูใหญยิ่ง    
ทรงเปนผูมีความครั่นครามไปปราศแลว      ขาพเจาทั้งหลายขอนมัสการ      พระพุทธเจา 
พระองคน้ัน     ผูทรงเปนโคตมโคตร    ผูทรงสมบูรณแลวดวยวิชชาและจรณะ   ดังน้ี.  

 

ขาพเจาขอนอบนอม    แดพระพุทธเจาทั้งปวง   ผูทรงแสวงหาคุณอันใหญ    ซึ่งได
บังเกิดข้ึนแลว   คือ   ๑.พระพุทธเจาตัณหังกรผูทรงกลาหาญ     ๒.พระเมธังกรพุทธเจา
ผูทรงมียศใหญ     ๓.พระพุทธเจาสรณังกรผูทรงเก้ือกูลแกโลก    ๔.พระทีปงกรพุทธเจา
ผูทรงไวซึ่งปญญาอันรุงเรือง      ๕.พระพุทธเจาโกณฑัญญะผูทรงเปนประมุขแหงหมูชน   
๖.พระมังคลพุทธเจาผูทรงเปนบุรุษประเสริฐ ๗.พระพุทธเจาสุมนะผูทรงเปนนัก- 
ปราชญมีพระหฤทัยงาม  ๘.พระเรวตพุทธเจาผูทรงเพิ่มพูนความยินดี  ๙.พระพุทธเจา
โสภิตะผูทรงสมบูรณดวยพระคุณ       ๑๐.พระอโนมทัสสีพุทธเจาผูทรงสูงสุดในหมูชน    

๑๑.พระพุทธเจาปทุมะผูทรงทําโลกใหสวาง   ๑๒.พระนารทพุทธเจาผูทรงเปน
สารถีประเสริฐ   ๑๓.พระพุทธเจาปทุมุตตระผูทรงเปนที่พึ่งของหมูสัตว   ๑๔.พระสุเมธ-
พุทธเจาผูทรงหาบุคคลเปรียบมิได ๑๕.พระพุทธเจาสุชาตะผูทรงเลิศกวาสัตวโลกทั้งปวง     
๑๖.พระปยทัสสีพุทธเจาผูทรงประเสริฐกวาหมูนรชน    ๑๗.พระพุทธเจาอัตถทัสสีผูทรง
มีพระกรุณา      ๑๘.พระธรรมทัสสีพุทธเจาผูทรงบรรเทาความมืด   



๔๖ 
 

๑๙.พระพุทธเจาสิทธัตถะผูทรงหาบุคคลเสมอมิไดในโลก   ๒๐.พระติสสพุทธเจา
ผูทรงประเสริฐกวานักปราชญ   ๒๑.พระพุทธเจาปุสสะผูทรงประทานธรรมอันประเสริฐ     
๒๒.พระวิปสสีพุทธเจาผูทรงหาใครเทียบมิได ๒๓.พระพุทธเจาสิขผีูทรงเปนพระศาสดา
เก้ือกูลแกสรรพสัตว  ๒๔.พระเวสสภูพุทธเจาผูทรงประทานความสุข  ๒๕.พระพุทธเจา 
กกุสันธะผูทรงนําสัตวออกจากกันดารคือกิเลส   ๒๖.พระโกนาคมนพุทธเจาผูทรงกําจัด
ขาศึกคือกิเลส    ๒๗.พระพุทธเจากัสสปะผูทรงสมบูรณดวยสิริ    ๒๘.พระโคตมสัม- 
พุทธเจาผูทรงประเสริฐแหงหมูศากยราช. 

 

พระพุทธเจาเหลาน้ีก็ดี  เหลาอ่ืนก็ดี  หลายรอยโกฏิ  พระพุทธเจาเหลาน้ันทั้งหมด
เปนผูทรงเสมอกับผูที่ไมมีใครเสมอ    ลวนมีฤทธิ์มาก   ประกอบแลวดวยทศพลญาณ   
ถึงพรอมแลวดวยเวสารัชชญาณ     พระพุทธเจาเหลาน้ัน   ทรงปฏิญญาซึ่งฐานะอันไม
หว่ันไหวอยางสูงสุด  ทรงเปนผูองอาจ  ไมคร่ันคราม   บันลือสีหนาทในบริษัททั้งหลาย  
ยังพรหมจักรใหเปนไป   ไมมีใครคัดคานไดในโลก   ทรงประกอบแลวดวยพุทธธรรม ๑๘    
ทรงเปนนายก    ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒    และทรงไวซึ่งอนุพยัญชนะ ๘๐  
ทรงมีพระรัศมีอันงดงาม    แผออกจากพระวรกายโดยรอบขางละ  ๘๐  ศอก. 

   

พระพทุธเจาเหลาน้ัน   ลวนทรงเปนมุนีผูประเสริฐ   ทรงเปนพระสัพพัญู   
ทรงเปนพระขีณาสพผูชํานะ   ทรงมีพระรัศมีมาก   มีพระเดชมาก   ทรงมีพระปญญา
มาก   มีพระกําลังมาก   ทรงมีพระกรุณามาก   ทรงเปนจอมปราชญ   นําสุขมาเพื่อ
สัตวทั้งปวง   ทรงเปนเกาะ   เปนที่พึ่งและเปนที่พํานักอาศัย   ทรงเปนที่ระลึก   เปนที่
ตานทานและเปนที่เรนของเหลาสัตว  ทรงเปนคติ  เปนเผาพันธุและเปนที่ยินดีมาก   
ทรงแสวงหาประโยชน    เพื่อโลกกับทั้งเทวโลก    ทรงเปนเบื้องหนาของปวงสัตว.    

 

ขาพเจา  ขอวันทาพระบาทของพระพุทธเจาทั้งหลายเหลาน้ัน  ผูเปนอุดมบุรุษ     
ดวยเศียรเกลา   และขอวันทาพระตถาตคเจาทั้งหลายเหลาน้ัน  ดวยวาจาและใจทีเดียว    
ในที่นอนดวย   ในที่น่ังดวย   ในที่ยืนดวย   แมในที่เดินดวย   ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ. 

 

พระพุทธเจาทั้งหลาย    ผูกระทําความสงบระงับ   ดับกิเลสแลว    จงรักษาทาน
ใหมีความสุขในกาลทุกเมื่อ   ทานผูอันพระพุทธเจาทรงรักษาแลว   จงเปนผูสงบ   พนแลว
จากภัยทั้งปวง    พนแลวจากโรคทั้งปวง    เวนแลวจากความเดือดรอนทั้งปวง    ลวงเสีย
ซึ่งเวรทั้งปวง     ทานจงเปนผูดับทุกขทั้งปวงเถิด.  

 

 ดวยสัจจะ  ดวยศีล  ดวยกําลังแหงขันติและเมตตา  ของพระพุทธเจาเหลาน้ัน   
แมคุณธรรมเหลาน้ัน   จงตามรักษาทานทั้งหลาย    ใหเปนผูไมมีโรคและมีแตความสุข    



๔๗ 
 

คนธรรพทั้งหลายผูมีฤทธิ์มาก  สถิตอยูทางทิศตะวันออก   แมคนธรรพเหลาน้ัน  
จงตามรักษาทานทั้งหลาย    ใหเปนผูไมมีโรคและมีแตความสุข.      

เทวดาทั้งหลายผูมีฤทธิ์มาก    สถิตอยูทางทิศใต    แมเทวดาเหลาน้ัน   จงตาม
รักษาทานทั้งหลาย    ใหเปนผูไมมีโรคและมีแตความสุข.      

นาคทั้งหลายผูมีฤทธิ์มาก   สถิตอยูทางทิศตะวันตก    แมนาคเหลาน้ัน    จงตาม
รักษาทานทั้งหลาย    ใหเปนผูไมมีโรคและมีแตความสุข.   

ยักษทั้งหลายผูมีฤทธิ์มาก    สถิตอยูทางทิศเหนือ    แมยักษเหลาน้ัน    จงตาม
รักษาทานทั้งหลาย    ใหเปนผูไมมีโรคและมีแตความสุข. 
    

ทาวธตรัฏฐอยูประจําทิศตะวันออก     ทาววิรุฬหกอยูประจําทิศใต    ทาววิรูปกข
อยูประจําทิศตะวันตก      ทาวกุเวรอยูประจําทิศเหนือ     ทาวมหาราชทั้ง  ๔  เหลาน้ัน   
เปนผูมียศ    คุมครองรักษาโลกอยู    แมทาวมหาราชเหลาน้ัน    จงตามรักษาทาน
ทั้งหลาย   ใหเปนผูไมมีโรคและมีแตความสุข.    เทวดาผูประเสริฐทั้งหลาย   ผูมีฤทธิ์มาก    
ซึ่งสถิตอยูในอากาศก็ดี     สถิตอยูบนภาคพื้นก็ดี      แมเทวดาเหลาน้ัน     จงตามรักษา
ทานทั้งหลาย      ใหเปนผูไมมีโรคและมีแตความสุข.    
  

ที่พึ่งอ่ืนของขาพเจาไมมี  พระพุทธเจาเปนที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา 
ดวยการกลาวคําสัตยน้ี     ขอชัยมงคลจงมีแกทาน. 

 

ที่พึ่งอ่ืนของขาพเจาไมมี     พระธรรมเปนที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา 
ดวยการกลาวคําสัตยน้ี     ขอชัยมงคลจงมีแกทาน. 

 

ที่พึ่งอ่ืนของขาพเจาไมมี      พระสงฆเปนที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา 
ดวยการกลาวคําสัตยน้ี     ขอชัยมงคลจงมีแกทาน. 

 

รัตนะเครื่องปลื้มใจหลายหลากมากชนิด   มีอยูในโลก   แตรัตนะน้ัน ๆ  ที่จะเสมอ
ดวยพระพทุธรัตนะยอมไมมี    เพราะเหตุน้ัน    ขอความสวัสดีทั้งหลาย    จงมีแกทาน. 

รัตนะเครื่องปลื้มใจหลายหลากมากชนิด   มอียูในโลก   แตรัตนะน้ัน ๆ ที่จะเสมอ
ดวยพระธรรมรัตนะยอมไมมี   เพราะเหตุน้ัน    ขอความสวัสดีทั้งหลาย    จงมีแกทาน. 

รัตนะเครื่องปลื้มใจหลายหลากมากชนิด   มอียูในโลก   แตรัตนะน้ัน ๆ ที่จะเสมอ
ดวยพระสังฆรัตนะยอมไมมี    เพราะเหตุน้ัน    ขอความสวัสดีทั้งหลาย    จงมีแกทาน. 
 

เพราะกระทําความเคารพในพระพุทธรัตนะ  ผูทรงเปนดังโอสถอันประเสริฐสูงสุด  
ผูทรงเก้ือกูลแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดวยเดชแหงพระพุทธเจา ขอใหอุปทวะทั้งปวง
จงพินาศไป     ขอใหทุกขทั้งหลายของทานจงสงบไปโดยสวัสดี. 



๔๘ 
 

เพราะกระทําความเคารพในพระธรรมรัตนะ  อันเปนดังโอสถอันประเสริฐสูงสุด 
เขาไปสงบความเรารอนคือกิเลสเสียได    ดวยเดชแหงพระธรรม   ขอใหอุปทวะทั้งปวง
จงพินาศไป    ขอใหภัยทั้งหลายของทานจงสงบไปโดยสวัสดี. 

เพราะกระทําความเคารพในพระสังฆรัตนะ   ผูเปนดังโอสถอันประเสริฐสูงสุด   ผู
ควรเพื่อสักการะที่เขานํามาบูชา  ควรเพื่อสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ  ดวยเดชแหงพระ 
สงฆ    ขอใหอุปทวะทั้งปวงจงพินาศไป    ขอใหโรคทั้งหลายของทานจงสงบไปโดยสวัสดี. 

 

ความจัญไรทั้งปวงจงบําราศไป โรคทั้งปวงของทานจงหาย อันตรายอยามีแกทาน     
ทานจงเปนผูมีความสุข  มีอายุยืน   ธรรม  ๔ ประการ  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ    
ยอมเจริญแกบุคคลผูมีปกติไหวกราบ    มีปกติออนนอมตอผูใหญเปนนิตย.   ( ท.ี ปา. ) 

                       

๒๒. เริ่มอังคุลิมาลปริตตัง 
 

   ปะริตตัง  ยัมภะณันตัสสะ    นิสินนัฏฐานะโธวะนัง  
อุทะกัมป    วินาเสติ      สัพพะเมวะ   ปะริสสะยัง   
โสตถินา    คัพภะวุฏฐานัง     ยัญจะ   สาเธติ   ตังขะเณ   
เถรัสสังคุลิมาลัสสะ      โลกะนาเถนะ    ภาสิตัง   
กัปปฏฐายิ    มะหาเตชัง     ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ 

 

แมนํ้าลางที่อันเปนที่น่ังของพระองคุลิมาลเถระ ผูกลาวอยูซึ่งพระปริตร
อันใด    ใหอันตรายทั้งปวงพินาศไป     อน่ึง    พระปริตรอันใด   ยังความ
คลอดจากครรภใหสําเร็จโดยสวัสดีในขณะน้ัน   อันพระโลกนาถทรงภาษิตแก
พระองคุลิมาลเถระ  เราทั้งหลายจงสวดพระปริตรอันน้ัน  ซึ่งเปนของต้ังอยู
ตลอดกัปป     และมีเดชอันยิ่งใหญ   เทอญ. 

 

อังคุลิมาลปริตตัง  
ยะโตหัง    ภะคินิ     อะริยายะ    ชาติยา    ชาโต     

นาภิชานามิ    สัญจิจจะ     ปาณัง    ชีวิตา    โวโรเปตา     
เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต    โหตุ    โสตถิ    คัพภัสสะ ฯ  

 

ดูกอนนองหญิง   ต้ังแตเราเกิดแลวโดยอริยชาติ   ไมรูจักแกลง
ปลงสัตวจากชีวิต   ดวยคําสัตยน้ี  ขอความสวัสดีจงมีแกทาน  ขอความ
สวัสดีจงมีแกครรภของทาน.                        ( ม. ม. ) 



๔๙ 
 

๒๓. เริ่มโพชฌังคปริตตัง  
  สังสาเร   สังสะรันตานัง     สัพพะทุกขะวินาสะเน  
  สัตตะธัมเม    จะ    โพชฌังเค     มาระเสนัปปะมัททิโน   

พุชฌิตวฺา    เยปเม    สัตตา     ติภะวามุตตะกุตตะมา   
อะชาติง      อะชะราพฺยาธิง     อะมะตัง  นิพภะยัง  คะตา   
เอวะมาทิคุณูเปตัง      อะเนกะคุณะสังคะหัง   
โอสะถัญจะ   อิมัง   มันตัง     โพชฌังคันตัมภะณามะ  เห ฯ 
 

สัตวทั้งหลายเหลาน้ีแมใด    ตรัสรูธรรม  ๗  ประการน่ันแล    
อันเปนองคเคร่ืองตรัสรู    ยังทุกขทั้งปวงแหงสัตวผูทองเที่ยวไปใน
สงสารใหพินาศ   ย่ํายีเสียไดซึ่งมารและเสนา   เปนผูสูงสุด   หลุดพน
จากไตรภพ   ถึงแลวซึ่งพระนิพพาน   อันไมมีการเกิด   ไมมีความแก   
ไมมีความเจ็บไข     ไมมีความตาย    ไมมีภัย. 

เราทั้งหลายจงพรอมใจกันสวดมนตบทน้ี อันมีช่ือวา โพชฌังค-
ปริตร  เปนโอสถอยางแทจริง  รวบรวมไวซึ่งคุณเปนอเนก  ประกอบ 
ดวยคุณ    ตามที่กลาวแลวอยางน้ีเปนตน   เทอญ. 

 

โพชฌังคปริตตัง  
  โพชฌังโค  สะติสังขาโต     ธัมมานัง    วิจะโย    ตะถา 

วิริยัมปติปสสัทธิ     โพชฌังคา   จะ   ตะถาปะเร  
สะมาธุเปกขะ   โพชฌังคา    สัตเต    เต    สัพพะทัสสินา   
มุนินา     สัมมะทักขาตา     ภาวิตา    พะหุลีกะตา   
สังวัตตันติ   อะภิญญายะ     นิพพานายะ   จะ   โพธิยา   
เอเตนะ     สัจจะวัชเชนะ     โสตถิ  เต  โหตุ   สัพพะทา ฯ   

เอกัสฺมิง  สะมะเย  นาโถ     โมคคัลลานัญจะ   กัสสะปง   
คิลาเน    ทุกขิเต    ทิสฺวา     โพชฌังเค   สัตตะ   เทสะยิ  
เต   จะ   ตัง   อะภินันทิตฺวา     โรคา   มุจจิงสุ    ตังขะเณ     
เอเตนะ    สัจจะวัชเชนะ      โสตถิ  เต  โหตุ   สัพพะทา ฯ   

เอกะทา   ธัมมะราชาป     เคลัญเญนาภิปฬิโต  
จุนทัตเถเรนะ    ตัญเญวะ     ภะณาเปตฺวานะ    สาทะรัง   



๕๐ 
 

สัมโมทิตฺวา   จะ   อาพาธา    ตัมฺหา    วุฏฐาสิ    ฐานะโส   
เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ      โสตถิ  เต  โหตุ   สัพพะทา ฯ   

ปะหีนา เต จะ อาพาธา     ติณณันนัมป    มะเหสินัง   
มัคคาหะตะกิเลสา   วะ      ปตตานุปปตติธัมมะตัง  
เอเตนะ    สัจจะวัชเชนะ      โสตถิ  เต  โหตุ   สัพพะทา ฯ 
 

โพชฌงค  ๗  ประการ   เหลาน้ี  คือ   สติสัมโพชฌงค   ธัมมวิจยสัมโพชฌงค       
วิริยสัมโพชฌงค   ปติสัมโพชฌงค   ปสสัทธิสัมโพชฌงค  สมาธิสัมโพชฌงค  
อุเบกขาสัมโพชฌงค     อันพระมุนีเจาผูเห็นธรรมทั้งสิ้น    ตรัสไวชอบแลว    อันบุคคล
มาเจริญ   ทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง   เพื่อความตรัสรูและเพื่อนิพพาน    
ดวยการกลาวคําสัตยน้ี     ขอความสวัสดี    จงมีแกทานทุกเมื่อ.   

ในสมัยหน่ึง     พระโลกนาถเจา     ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ    และ
พระมหากัสสปะ   ซึ่งเปนไข    ถึงทุกขเวทนาแลว   ทรงแสดงโพชฌงค  ๗  ประการ    
ทานทั้ง ๒  ก็เพลิดเพลินพระภาษิต   หายจากโรคในขณะน้ัน   ดวยการกลาวคําสัตยน้ี       
ขอความสวัสดี     จงมีแกทานทุกเมื่อ.   

ครั้งหน่ึง    แมพระธรรมราชา    อันความประชวรเบียดเบียนแลว    รับสั่งให
พระจุนทเถระแสดงโพชฌงคน้ันโดยเคารพ  ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย  หายจากความ
ประชวรไปโดยฐานะ    ดวยการกลาวคําสัตยน้ี    ขอความสวัสดี   จงมีแกทานทุกเมื่อ.  

ก็อาพาธทั้งหลายน้ัน   ของพระผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญทั้ง  ๓   หายแลวไมกลับ
เปนอีก    ดุจดังกิเลสถูกอริยมรรคกําจัดเสียแลว   ถึงความไมเกิดขึ้นอีกเปนธรรมดา    
ดวยการกลาวคําสัตยน้ี    ขอความสวัสดี    จงมีแกทานทุกเมื่อ.          ( คิลานสูตร  ส.ํ มหา. )   

  

๒๔. เริ่มอภยปริตตัง 
ปุญญะลาภัง  มะหาเตชัง   วัณณะกิตติมะหายะสัง 

สัพพะสัตตะหิตัง    ชาตัง    ตัง    สุณันตุ    อะเสสะโต  
อัตตัปปะระหิตัง    ชาตัง     ปะริตตันตัมภะณามะ   เห ฯ 

 

สาธุชนทั้งหลาย     จงฟงพระปริตร     อันเปนเหตุใหไดซึ่งบุญ   
มีเดชมาก  มีคุณและเกียรติยศอันยิ่งใหญ  กอใหเกิดประโยชนแกสัตว
ทั้งปวง   เราทั้งหลายจงสวดพระปริตรน้ัน   อันกอใหเกิดประโยชนแก
ตนและผูอ่ืน    โดยไมมีสวนเหลือ   เทอญ. 



๕๑ 
 

อภยปริตตัง 
  ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ   โย  จามะนาโป   สะกุณัสสะ   สัทโท   

ปาปคคะโห    ทุสสุปนัง    อะกันตัง    พุทธานุภาเวนะ    วินาสะเมนตุ ฯ  
ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ   โย  จามะนาโป   สะกุณัสสะ   สัทโท 

ปาปคคะโห    ทุสสุปนัง    อะกันตัง    ธัมมานุภาเวนะ    วินาสะเมนตุ ฯ   
ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ   โย  จามะนาโป   สะกุณัสสะ   สัทโท   

ปาปคคะโห    ทุสสุปนัง    อะกันตัง    สังฆานุภาเวนะ    วินาสะเมนตุ ฯ 
   

ลางช่ัวรายอันใด   อวมงคลอันใด    เสียงนกอันไมเปนที่ชอบใจอันใด   บาปเคราะห
อันใด   และฝนรายอันไมนาพอใจอันใด   มีอยู   ดวยพระพุทธานุภาพ   ขอใหสิ่งเลวราย
ทั้งปวงเหลาน้ัน     จงถึงความพินาศเสื่อมสูญไปเถิด. 

ลางช่ัวรายอันใด   อวมงคลอันใด    เสียงนกอันไมเปนที่ชอบใจอันใด   บาปเคราะห
อันใด   และฝนรายอันไมนาพอใจอันใด   มีอยู   ดวยพระธัมมานุภาพ   ขอใหสิ่งเลวราย
ทั้งปวงเหลาน้ัน     จงถึงความพินาศเสื่อมสูญไปเถิด. 

ลางช่ัวรายอันใด   อวมงคลอันใด    เสียงนกอันไมเปนที่ชอบใจอันใด   บาปเคราะห
อันใด   และฝนรายอันไมนาพอใจอันใด   มีอยู   ดวยพระสังฆานุภาพ   ขอใหสิ่งเลวราย
ทั้งปวงเหลาน้ัน     จงถึงความพินาศเสื่อมสูญไปเถิด. 
 

๒๕. เริ่มชยปริตตัง 
ชะยัง  เทวะมะนุสสานัง     ชะโย    โหตุ    ปะราชิโต  

  มาระเสนา   อะภิกกันตา     สะมันตา  ทฺวาทะสะโยชะนา   
ขันติเมตตาอะธิฏฐานา      วิทธังเสตฺวานะ    จักขุมา   
ภะวาภะเว    สังสะรันโต      ทิพพะจักขุง    วิโสธะยิ   
ปะริยาปนนาทิโสตถานัง      หิตายะ   จะ   สุขายะ   จะ   
พุทธะกิจจัง    วิโสเธตฺวา     ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ 
 

ขอใหชัยชนะ  จงมีแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   ผูที่แพแลวจงกลับเปนผูชนะ   
พระพุทธเจาผูมีดวงตา   เมื่อยังทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญ   ทรงกําจัดมาร
และเสนา    ใหลวงพนไป  ๑๒  โยชนโดยรอบ    ดวยขันติบารมี    เมตตาบารมี
และอธิษฐานบารมี     ทรงชําระทิพยจักขุ     ทรงบําเพ็ญพุทธกิจ    เพื่อประโยชน
และความสุขแกสัตวทั้งหลาย    ผูนับเน่ืองดวยความเจริญ    มีความสวัสดีเปนตน   
เราทั้งหลายจงพรอมใจกันสวดพระปริตรน้ัน    เทอญ. 



๕๒ 
 

ชยปริตตัง 
   มะหาการุณิโก  นาโถ     หิตายะ    สัพพะปาณินัง   

ปูเรตฺวา    ปาระมี    สัพพา    ปตโต    สัมโพธิมุตตะมัง   
เอเตนะ     สัจจะวัชเชนะ        โหตุ   เต   ชะยะมังคะลัง ฯ  

ชะยันโต  โพธิยา  มูเล      สักฺยานัง   นันทิวัฑฒะโน   
เอวัง    ตฺวัง    วิชะโย   โหหิ     ชะยัสสุ     ชะยะมังคะเล  
อะปะราชิตะปลลังเก      สีเส      ปะฐะวิโปกขะเร  

   อะภิเสเก     สัพพะพุทธานัง     อัคคัปปตโต   ปะโมทะติ  
สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง     สุปะภาตัง       สุหุฏฐิตัง   

สุขะโณ    สุมุหุตโต    จะ     สุยิฏฐัง     พรฺัหฺมะจารสิุ 
ปะทักขิณัง    กายะกัมมัง      วาจากัมมัง   ปะทักขิณัง   
ปะทักขิณัง    มะโนกัมมัง     ปะณิธี   เต   ปะทักขิณา   
ปะทักขิณานิ     กัตฺวานะ    ละภันตัตเถ   ปะทักขิเณ ฯ 

 

พระผูเปนที่พึ่งแหงสัตว  ทรงประกอบดวยพระกรุณาอันยิ่งใหญ  ยังพระ
บารมีทั้งปวงใหเต็ม   เพื่อประโยชนแกสรรพสัตวทั้งหลาย   ทรงถึงแลวซึ่ง
ความตรัสรูพรอมอันสูงสุด   ดวยการกลาวคําสัตยน้ี    ขอชัยมงคลจงมีแกทาน. 

ขอใหทานจงมีชัยชนะในมงคลพิธี    เหมือนพระจอมมุนี   ทรงชํานะมาร
ที่โคนโพธิพฤกษ   ทรงถึงความเปนผูเลิศในการบรรลุความเปนพระพุทธเจา  
โดยประการทั้งปวง   ทรงปราโมทยเหนือพระบัลลังกที่ไมทําใหพายแพแกมาร   
เบือ้งบนมหาปฐพี     ทรงเพิ่มพูนความยินดีแกเหลาพระประยูรญาติศากยวงศ   
ฉะน้ัน   เทอญ. 

เวลาที่สัตวประพฤติชอบช่ือวาเปนฤกษดี   มงคลดี   เจิดจาดี   รุงเรืองดี  
เปนขณะที่ดี   เปนครูที่ดี    การบูชาดีแลว   ในผูประพฤติธรรมอันประเสริฐ
ทั้งหลาย.   

การกระทํากรรมทางกายโดยประทักษิณ  สวนเบื้องขวา  คือเปนธรรม  
ดวยความเคารพ    การกระทํากรรมทางวาจาโดยความเคารพ    การกระทํา
กรรมทางใจโดยความเคารพ    ความปรารถนาของทานทั้งหลายเปนไปโดย
ความเคารพ   สัตวทั้งหลายกระทํากรรมโดยเคารพแลว   ยอมไดรับประโยชน
ทั้งหลาย    อันเปนธรรม    โดยความเคารพ. 
 



๕๓ 
 

   โสโส    อัตถะลัทโธ   สุขิโต    วิรุฬฺโห    พุทธะสาสะเน   
อะโรโค    สุขิโต    โหหิโหหิ     สะหะ   สัพเพหิ   ญาติภิ   
สาสา   อัตถะลัทธา   สุขิตา    วิรุฬฺหา    พุทธะสาสะเน   
อะโรคา    สุขิตา    โหหิโหหิ      สะหะ   สัพเพหิ   ญาติภิ   
เตเต   อัตถะลัทธา   สุขิตา    วิรุฬฺหา    พุทธะสาสะเน   
อะโรคา    สุขิตา    โหถะโหถะ    สะหะ   สัพเพหิ   ญาติภิ ฯ 

 

ขอใหทานผูเปนบุรุษน้ัน     จงเปนผูมีประโยชนอันไดแลว    ถึงแลวซึ่ง
ความสุข    เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา    เปนผูไมมีโรค   ประสพแต
ความสุข     พรอมดวยญาติทั้งหลายทั้งปวง.      

ขอใหทานผูเปนสตรีน้ัน     จงเปนผูมีประโยชนอันไดแลว    ถึงแลวซึ่ง
ความสุข    เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา   เปนผูไมมีโรค   ประสพแต
ความสุข     พรอมดวยญาติทั้งหลายทั้งปวง.    

ขอใหทานทั้งหลายเหลาน้ัน  จงเปนผูมีประโยชนอันไดแลว  ถึงแลวซึ่ง
ความสุข   เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา   เปนผูไมมีโรค  ประสพแต
ความสุข     พรอมดวยญาติทั้งหลายทั้งปวง. 

 

นักขัตตะยักขะภูตานัง     ปาปคคะหะนิวาระณา   
ปะริตตัสสานุภาเวนะ      หันตวฺา  เตสัง  อุปททะเว ฯ  

      (๓  ครั้ง) 

ความปองกันบาปเคราะหทั้งหลาย    แหงหมูดาวนักษัตร    ยักษและภูต
เหลาใดไดมีแลว    ดวยอานุภาพแหงพระปริตร   จงกําจัดเสียซึ่งอุปทวะ
ทั้งหลาย   แหงหมูดาวนักษัตร     ยักษและภูตเหลาน้ัน.       (๓  ครั้ง)  

 

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง    ขอสรรพมงคลจงมีแกทาน 
รักขันตุ    สัพพะเทวะตา     ขอเหลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาทาน 
สัพพะพุทธานุภาเวนะ     ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจาทั้งปวง 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ     ดวยอานุภาพแหงพระธรรมทั้งปวง 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ      ดวยอานุภาพแหงพระสงฆทั้งปวง       
สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต. ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแกทานทุกเมื่อ 

เทอญ. 
 

        



๕๔ 
 

๒๖. เทวตาอุยโยชนคาถา  
( บทสงเทวดา ) 

ทุกขัปปตตา  จะ  นิททุกขา   ภะยัปปตตา  จะ  นิพภะยา   
โสกัปปตตา   จะ   นิสโสกา     โหนตุ    สัพเพป    ปาณิโน 
เอตตาวะตา   จะ   อัมฺเหหิ    สัมภะตัง    ปุญญะสัมปะทัง   
สัพเพ     เทวานุโมทันตุ     สัพพะสัมปตติสิทธิยา   
ทานัง    ทะทันตุ    สัทธายะ    สีลัง    รักขันตุ    สัพพะทา   
ภาวะนาภิระตา    โหนตุ     คัจฉันตุ      เทวะตาคะตา ฯ 

  สัพเพ   พุทธา   พะลัปปตตา    ปจเจกานัญจะ   ยัง   พะลัง   
อะระหันตานัญจะ    เตเชนะ    รักขัง   พันธามิ   สัพพะโส ฯ 

 

ขอใหสรรพสัตวทัง้หลาย  ผูถึงแลวซึ่งทุกข  จงเปนผูนิราศทุกข  ผูถึง
แลวซึ่งภัย  จงเปนผูปลอดภัย  ผูถึงแลวซึ่งโศก  จงเปนผูไมมีโศก  และขอให
เทวดาทั้งปวง  จงอนุโมทนาซึ่งบุญสมบัติ  อันเราทั้งหลายไดสรางสมไวแลว         
ดวยเหตุมีการสวดพระปริตรเหลาน้ี     เพื่อความสําเร็จแหงสมบัติทั้งปวง.   

 

ขอเทพยดาทั้งหลาย     จงใหทานดวยศรัทธา     จงรักษาศีลในกาลทั้งปวง     
จงเปนผูยินดียิ่งในภาวนา   ทวยเทพที่มาชุมนุมกนัแลว   ขอเชิญกลับไปเถิด. 

 

พระพุทธเจาทั้งปวง   ทรงถึงความมีพระกําลัง   กําลังใดแหงพระ
ปจเจกพุทธเจา   และแหงพระอรหันตทั้งหลาย  มีอยู   ดวยเดชแหงกําลังน้ัน   
ขาพเจาขอผูกมนตคุมครอง    โดยประการทั้งปวง. 

 

จบสิบสองตํานานบริบูรณ 
 

ขึ้นชื่อวาการเกิดในภพใหมเปนทุกข     การถูกชราย่ํายีก็เปนทุกข    
การแตกทําลายของรางกายก็เปนทุกข     การตายดวยความหลงก็เปนทุกข     

  

ชาติ   เกิดรูปพรอม   อาการ 
ชรา   รางสาธารณ    เหี่ยวแหง 
พยาธิ   บันดาล    ตางตาง 
มรณะ   กาแรง    แยงยื้อกันกิน. 

 
        



๕๕ 
 

๒๗. บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
อะนุตตะรัง  อะภิสัมโพธิง    สัมพุชฌิตฺวา  ตะถาคะโต 

 ปะฐะมงั  ยัง  อะเทเสสิ               ธัมมะจักกัง   อะนุตตะรัง 
 สัมมะเทวะ  ปะวัตเตนโต                โลเก    อัปปะฏิวัตติยัง 
 ยัตถากขาตา  อุโภ  อันตา               ปะฏิปตติ  จะ  มัชฌิมา 
 จะตูสฺวาริยะสัจเจสุ                         วิสุทธัง  ญาณะทัสสะนัง 
 เทสิตัง  ธัมมะราเชนะ                     สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง 
 นาเมนะ  วิสสุตัง  สุตตัง                 ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง 
 เวยยากะระณะปาเฐนะ                   สังคีตันตัมภะณามะ  เส. 
 

 พระตถาคตเจาตรัสรูพระอนุตตรสัมโพธิญาณแลว     เมื่อจะทรงประกาศธรรม
ที่ยังไมมีใครแสดงโดยชอบในโลก    ไดทรงแสดงพระธรรมจักรอันประเสริฐใดกอน    
ตรัสบอกสวนสุด  ๒  อยาง   และขอปฏิบัติสายกลาง   เปนปญญารูเห็นอยางหมดจด
ในอริยสัจจ  ๔   ในพระสูตรใด 
 เราทั้งหลายจงสวดพระสูตรน้ัน   ที่พระธรรมราชาทรงแสดงแลว   ปรากฏโดย
ช่ือวา   ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร   เปนสูตรประกาศความตรัสรูชอบดวยพระองคเอง  
ซึ่งพระสังคีติกาจารยรวบรวมยกข้ึนไว     โดยเปนพระบาลีประเภทรอยแกวเถิด. 
 

ธมัมจกักปัปวตัตนสตุตัง 
เอวัมเม    สุตัง.    เอกัง    สะมะยัง    ภะคะวา,    พาราณะสิยัง    วิหะระติ,        

อิสิปะตะเน    มิคะทาเย,    ตัตฺระ   โข   ภะคะวา    ปญจะวคัคิเย    ภิกขู    อามันเตสิ.     
  

ทฺเวเม   ภิกขะเว   อันตา   ปพพะชิเตนะ  นะ  เสวิตัพพา,   โย   จายัง   กาเมสุ  
กามะสุขลัลิกานุโยโค,   หีโน   คัมโม   โปถุชชะนิโก   อะนะริโย   อะนัตถะสัญหิโต,       
โย    จายัง    อัตตะกิละมะถานุโยโค    ทุกโข    อะนะริโย    อะนัตถะสัญหิโต.  

เอเต    เต    ภิกขะเว    อุโภ    อันเต    อะนุปะคัมมะ,    มัชฌิมา    ปะฏิปะทา   
ตะถาคะเตนะ   อะภิสัมพุทธา,  จักขุกะระณี   ญาณะกะระณี   อุปะสะมายะ   อะภิญญายะ    
สัมโพธายะ    นิพพานายะ    สังวตัตะติ.    

กะตะมา  จะ  สา  ภิกขะเว  มัชฌิมา  ปะฏิปะทา  ตะถาคะเตนะ  อะภิสัมพุทธา,       
จักขุกะระณี    ญาณะกะระณี    อุปะสะมายะ    อะภิญญายะ    สัมโพธายะ    นิพพานายะ     
สังวตัตะติ.     



๕๖ 
 

อะยะเมวะ     อะริโย     อัฏฐังคิโก     มัคโค,     เสยยะถีทัง,     สัมมาทิฏฐิ       
สัมมาสังกัปโป,     สัมมาวาจา    สัมมากัมมันโต    สัมมาอาชีโว,     สัมมาวายาโม      
สัมมาสะติ     สัมมาสะมาธิ.    

อะยัง   โข   สา   ภิกขะเว   มัชฌิมา   ปะฏิปะทา   ตะถาคะเตนะ   อะภิสัมพุทธา,      
จักขุกะระณี   ญาณะกะระณี   อุปะสะมายะ   อะภิญญายะ   สัมโพธายะ   นิพพานายะ      
สังวตัตะติ.   

   

อิทัง    โข   ปะนะ    ภิกขะเว     ทุกขัง    อะริยะสัจจัง,    ชาติป    ทุกขา    ชะราป    
ทุกขา    พยาธิป    ทุกโข    มะระณัมป    ทุกขัง,     อัปปเยหิ    สัมปะโยโค    ทุกโข       
ปเยหิ    วิปปะโยโค    ทุกโข    ยัมปจฉัง    นะ    ละภะติ    ตัมป    ทุกขัง,    สังขิตเตนะ     
ปญจุปาทานักขันธา    ทุกฺขา.   

อิทัง    โข    ปะนะ    ภิกขะเว    ทุกขะสะมุทะโย    อะริยะสัจจัง,    ยายัง         
ตัณฺหา    โปโนพภะวิกา    นันทิราคะสะหะคะตา    ตัตฺระตัตฺราภินันทินี,    เสยยะถีทัง,      
กามะตัณฺหา    ภะวะตัณฺหา    วิภะวะตัณฺหา.       

อิทัง   โข   ปะนะ    ภิกขะเว    ทุกขะนิโรโธ    อะริยะสัจจัง,    โย   ตัสสาเยวะ    
ตัณฺหายะ    อะเสสะวิราคะนิโรโธ,     จาโค    ปะฏินิสสัคโค    มุตติ    อะนาละโย.     

อิทัง    โข    ปะนะ    ภิกขะเว    ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา     อะริยะสัจจัง,   
อะยะเมวะ   อะริโย    อัฏฐังคิโก   มัคโค,     เสยยะถีทัง,      สัมมาทิฏฐิ    สัมมาสังกัปโป,     
สัมมาวาจา   สัมมากัมมนัโต   สัมมาอาชีโว,   สัมมาวายาโม   สัมมาสะติ    สัมมาสะมาธิ.  

  

อิทัง    ทุกขัง    อะริยะสัจจันติ   เม   ภิกขะเว,   ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,       
จักขุง    อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ    ปญญา    อุทะปาทิ    วิชชา    อุทะปาทิ         
อาโลโก    อุทะปาทิ.                             ( สัจจญาณ ) 

ตัง   โข   ปะนิทัง    ทุกขัง    อะริยะสัจจัง   ปะริญเญยยันติ   เม   ภิกขะเว,   ปุพเพ     
อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง    อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ    ปญญา    อุทะปาทิ     
วิชชา    อุทะปาทิ    อาโลโก    อุทะปาทิ.                     ( กิจจญาณ )     

ตัง   โข   ปะนิทัง    ทุกขัง    อะริยะสัจจัง   ปะริญญาตันติ   เม   ภิกขะเว,   ปุพเพ     
อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง    อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ    ปญญา    อุทะปาทิ    
วิชชา    อุทะปาทิ    อาโลโก    อุทะปาทิ.                       ( กตญาณ )  

 

อิทัง   ทุกขะสะมุทะโย   อะริยะสัจจันติ   เม   ภิกขะเว,   ปุพเพ   อะนะนุสสุเตสุ    
ธัมเมสุ,   จักขุง   อุทะปาทิ   ญาณัง   อุทะปาทิ   ปญญา   อุทะปาทิ   วิชชา   อุทะปาทิ     
อาโลโก    อุทะปาทิ.                            ( สัจจญาณ ) 



๕๗ 
 

ตัง   โข   ปะนิทัง   ทุกขะสะมุทะโย   อะริยะสัจจัง   ปะหาตัพพันติ   เม   ภิกขะเว,       
ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง    อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ    ปญญา    
อุทะปาทิ    วิชชา    อุทะปาทิ    อาโลโก    อุทะปาทิ.                 ( กิจจญาณ )       

ตัง   โข   ปะนิทัง    ทุกขะสะมุทะโย    อะริยะสัจจัง    ปะหีนันติ    เม    ภิกขะเว,       
ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง    อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ    ปญญา    
อุทะปาทิ    วิชชา    อุทะปาทิ    อาโลโก    อุทะปาทิ.                   ( กตญาณ )  

 

อิทัง   ทุกขะนิโรโธ   อะริยะสัจจันติ   เม   ภิกขะเว,   ปุพเพ   อะนะนุสสุเตสุ         
ธัมเมสุ,    จักขุง   อุทะปาทิ   ญาณัง   อุทะปาทิ   ปญญา   อุทะปาทิ   วิชชา   อุทะปาทิ     
อาโลโก    อุทะปาทิ.                              ( สัจจญาณ ) 

ตัง   โข   ปะนิทัง   ทุกขะนิโรโธ   อะริยะสัจจัง   สัจฉิกาตัพพันติ   เม   ภิกขะเว,       
ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง    อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ    ปญญา    
อุทะปาทิ    วิชชา    อุทะปาทิ    อาโลโก    อุทะปาทิ.                          ( กิจจญาณ ) 

ตัง   โข   ปะนิทัง    ทุกขะนิโรโธ    อะริยะสัจจัง    สัจฉิกะตันติ    เม    ภิกขะเว,   
ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,     จักขุง    อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ    ปญญา       
อุทะปาทิ    วิชชา    อุทะปาทิ    อาโลโก    อุทะปาทิ.               ( กตญาณ )  

 

อิทัง   ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา   อะริยะสัจจันติ   เม   ภิกขะเว,   ปุพเพ   
อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง    อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ    ปญญา    อุทะปาทิ     
วิชชา    อุทะปาทิ    อาโลโก    อุทะปาทิ.                          ( สัจจญาณ ) 

ตัง   โข   ปะนิทัง    ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา   อะริยะสัจจัง   ภาเวตัพพนัติ    
เม   ภิกขะเว,    ปุพเพ   อะนะนุสสุเตสุ   ธัมเมสุ,    จักขุง   อุทะปาทิ   ญาณัง   อุทะปาทิ     
ปญญา    อุทะปาทิ    วิชชา    อุทะปาทิ    อาโลโก    อุทะปาทิ.             ( กิจจญาณ )    

ตัง    โข    ปะนิทัง     ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา    อะริยะสัจจัง    ภาวิตันติ    
เม   ภิกขะเว,    ปุพเพ   อะนะนุสสุเตสุ   ธัมเมสุ,    จักขุง   อุทะปาทิ   ญาณัง   อุทะปาทิ     
ปญญา    อุทะปาทิ    วิชชา    อุทะปาทิ    อาโลโก    อุทะปาทิ.                 ( กตญาณ )  

 

ยาวะกีวญัจะ   เม   ภิกขะเว,    อิเมสุ   จะตูสุ   อะริยะสัจเจสุ,    เอวันติปะริวัฏฏัง    
ทฺวาทะสาการัง     ยะถาภูตัง    ณาณะทัสสะนัง   นะ   สุวิสุทธัง    อะโหสิ.    

เนวะ    ตาวาหัง    ภิกขะเว    สะเทวะเก    โลเก    สะมาระเก    สะพรฺัหฺมะเก,   
สัสสะมะณะพรฺาหฺมะณิยา  ปะชายะ  สะเทวะมะนุสสายะ,  อะนุตตะรัง  สัมมาสัมโพธิง    
อะภิสัมพุทโธ    ปจจัญญาสิง. 



๕๘ 
 

ยะโต   จะ   โข   เม   ภิกขะเว   อิเมสุ   จะตูสุ   อะริยะสัจเจสุ,    เอวันติปะริวัฏฏัง    
ทฺวาทะสาการัง    ยะถาภูตัง    ณาณะทัสสะนัง    สุวิสุทธัง    อะโหสิ.    

อะถาหัง    ภิกขะเว    สะเทวะเก    โลเก    สะมาระเก    สะพรฺัหฺมะเก,    สัสสะ-
มะณะพรฺาหฺมะณิยา    ปะชายะ    สะเทวะมะนุสสายะ,    อะนุตตะรัง    สัมมาสัมโพธงิ   
อะภิสัมพุทโธ    ปจจัญญาสิง.        

ญาณัญจะ     ปะนะ    เม    ทัสสะนัง     อุทะปาทิ,     อะกุปปา    เม    วิมุตติ,   
อะยะมนัติมา    ชาติ,     นัตถิทานิ    ปุนัพภะโวต.ิ     

อิทะมะโวจะ    ภะคะวา,     อัตตะมะนา    ปญจะวัคคิยา    ภิกขู    ภะคะวะโต    
ภาสิตัง     อะภินันทุง.     อิมสัฺมิญจะ    ปะนะ    เวยยากะระณัสฺมงิ     ภัญญะมาเน,      
อายสฺัมะโต     โกณฑัญญัสสะ     วิระชัง     วีตะมะลัง     ธัมมะจักขุง     อุทะปาท,ิ        
ยังกิญจิ     สะมุทะยะธัมมัง     สัพพันตัง     นิโรธะธัมมันติ.  

ปะวตัติเต  จะ  ภะคะวะตา  ธัมมะจักเก,  ภุมมา  เทวา  สัททะมะนุสสาเวสุง,     
เอตัมภะคะวะตา   พาราณะสิยัง   อิสิปะตะเน   มิคะทาเย   อะนุตตะรัง   ธัมมะจักกัง     
ปะวตัติตัง,    อัปปะฏิวัตติยัง    สะมะเณนะ   วา   พฺราหฺมะเณนะ   วา   เทเวนะ   วา   
มาเรนะ    วา    พรฺัหฺมุนา    วา    เกนะจิ    วา    โลกัสฺมินติ. 

    

ภุมมานัง      เทวานัง      สัททัง      สุตฺวา,      จาตุมมะหาราชิกา     เทวา       
  สัททะมะนุสสาเวสุง.      

จาตุมมะหาราชิกานัง     เทวานัง     สัททัง     สุตฺวา,     ตาวะติงสา     เทวา  
  สัททะมะนุสสาเวสุง.      

ตาวะติงสานัง   เทวานัง   สัททัง   สุตฺวา,    ยามา    เทวา    สัททะมะนุสสาเวสุง.      
ยามานัง     เทวานัง    สัททัง    สุตฺวา,       ตุสิตา    เทวา    สัททะมะนุสสาเวสุง.       
ตุสิตานัง   เทวานัง  สัททัง   สุตฺวา,    นิมมานะระตี  เทวา    สัททะมะนุสสาเวสุง.       
นิมมานะระตีนัง   เทวานัง   สัททัง   สุตฺวา,    ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี    เทวา   

  สัททะมะนุสสาเวสุง.     
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง  เทวานัง  สัททัง  สุตฺวา,   พฺรัหมะปาริสัชชา  เทวา 
      สัททะมะนุสสาเวสุง.  

 พฺรัหฺมะปาริสัชชานัง   เทวานัง   สัททัง   สุตฺวา,    พฺรัหฺมะปะโรหิตา   เทวา    
  สัททะมะนุสสาเวสุง.  
 พฺรัหฺมะปะโรหิตานัง     เทวานัง     สัททัง    สุตฺวา,      มะหาพรัฺหฺมา    เทวา  
  สัททะมะนุสสาเวสุง.   



๕๙ 
 

 มะหาพรัฺหฺมานัง     เทวานัง     สัททัง     สุตฺวา,      ปะริตตาภา      เทวา     
  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
 ปะริตตาภานัง     เทวานัง     สัททัง     สุตฺวา,      อัปปะมาณาภา     เทวา    
  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
 อัปปะมาณาภานัง      เทวานัง     สัททัง     สุตฺวา,      อาภัสสะรา     เทวา     
  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
 อาภัสสะรานัง      เทวานัง     สัททัง      สุตฺวา,      ปะริตตะสุภา     เทวา     
  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
 ปะริตตะสุภานัง     เทวานัง     สัททัง     สุตฺวา,      อัปปะมาณะสุภา     เทวา  
  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
 อัปปะมาณะสุภานัง    เทวานัง    สัททัง     สุตฺวา,     สุภะกิณฺหะกา     เทวา    
  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
 สุภะกิณฺหะกานัง     เทวานัง      สัททัง      สุตฺวา,     เวหัปผะลา      เทวา    
  สัททะมะนุสสาเวสุง.   
 เวหัปผะลานัง   เทวานัง   สัททัง   สุตฺวา,     อะวิหา   เทวา   สัททะมะนุสสาเวสุง.   
  อะวิหานัง   เทวานัง    สัททัง    สุตฺวา,     อะตัปปา    เทวา   สัททะมะนุสสาเวสุง.  
 อะตัปปานัง   เทวานัง   สัททัง   สุตฺวา,     สุทัสสา     เทวา   สัททะมะนุสสาเวสุง.   
 สุทัสสานัง    เทวานัง    สัททัง   สุตฺวา,      สุทัสสี      เทวา   สัททะมะนุสสาเวสุง.    
 สุทัสสีนัง   เทวานัง   สัททัง   สุตฺวา,   อะกะนิฏฐะกา  เทวา   สัททะมะนุสสาเวสุง. 

 

เอตัมภะคะวะตา   พาราณะสิยัง   อิสิปะตะเน   มิคะทาเย   อะนุตตะรัง   ธัมมะ-  
จักกัง   ปะวตัติตัง,   อัปปะฏิวัตติยัง   สะมะเณนะ  วา  พรฺาหฺมะเณนะ  วา  เทเวนะ  วา   
มาเรนะ   วา   พฺรัหฺมุนา   วา   เกนะจิ   วา   โลกัสฺมินติ.  

    

อิติหะ    เตนะ    ขะเณนะ    เตนะ    มุหุตเตนะ,    ยาวะ    พฺรัหฺมะโลกา    สัทโท    
อัพภุคคัจฉิ.    อะยัญจะ   ทะสะสะหัสสี   โลกะธาตุ,    สังกัมป   สัมปะกัมป    สัมปะเวธิ,      
อัปปะมาโณ   จะ   โอฬาโร    โอภาโส    โลเก    ปาตุระโหสิ,    อะติกกัมเมวะ    เทวานัง     
เทวานุภาวัง. 

      

อะถะโข   ภะคะวา   อุทานัง   อุทาเนสิ,    อัญญาสิ   วะตะ   โภ   โกณฑัญโญ,    
อัญญาสิ    วะตะ    โภ    โกณฑัญโญติ.     อิติหิทัง    อายัสฺมะโต    โกณฑัญญัสสะ,     
อัญญาโกณฑัญโญตฺเววะ    นามัง, ..... อะโหสีติ.    



๖๐ 
 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ปฐมเทศนา ( การหมุนกงลอแหงธรรมคืออริยสัจจ ๔ ) 

 

ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนีว้า     
           สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  กรุงพาราณสี     
ณ  ที่น้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคียมาแลว     ตรัสวา  
   

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสุด  ๒  อยางน้ี   อันบรรพชิตไมควรเสพ   คือ          
การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุข   ในกามทั้งหลาย    เปนธรรมอันเลว    เปนของ
ชาวบาน    เปนของปุถุชน    ไมใชของพระอริยะ    ไมประกอบดวยประโยชน  ๑          
การประกอบความเหน็ดเหน่ือยใหแกตน     เปนความลําบาก     ไมใชของพระอริยะ    
ไมประกอบดวยประโยชน  ๑ 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิปทาสายกลาง   ไมเขาไปใกล   สวนสุด  ๒  อยาง    
เหลาน้ัน   อันตถาคตไดตรัสรูแลว   ดวยปญญาอันยิ่ง   ทําดวงตาใหเกิด  ทําญาณใหเกิด  
ยอมเปนไปเพื่อความสงบ    เพื่อความรูยิ่ง    เพื่อความตรัสรู    เพื่อนิพพาน.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ปฏิปทาสายกลาง     ที่ตถาคตไดตรัสรูแลว    ดวยปญญา
อันยิ่ง   ทําดวงตาใหเกิด   ทําญาณใหเกิด   ยอมเปนไปเพื่อความสงบ   เพื่อความรูยิ่ง  
เพื่อความตรัสรู    เพื่อนิพพานน้ัน    เปนไฉน ? 
           ปฏิปทาสายกลางน้ัน  ไดแก  อริยมรรคมีองค  ๘  น้ีแหละ  คือ  ความเห็นชอบ ๑  
ความดําริชอบ ๑      การเจรจาชอบ ๑       การงานชอบ ๑       การเลี้ยงชีวิตชอบ ๑       
ความพยายามชอบ  ๑       ความระลึกชอบ  ๑       ความต้ังจิตชอบ  ๑. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    น้ีแล   คือ   ปฏิปทาสายกลางน้ัน    ที่ตถาคตไดตรัสรูแลว  
ดวยปญญาอันยิ่ง     ทําดวงตาใหเกิด    ทําญาณใหเกิด    ยอมเปนไปเพื่อความสงบ    
เพื่อความรูยิ่ง     เพื่อความตรัสรู     เพื่อนิพพาน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอน้ีแล   เปนทุกขอริยสัจจ   คือ   ความเกิดก็เปนทุกข     
ความแกก็เปนทุกข    ความเจ็บไขก็เปนทุกข   ความตายก็เปนทุกข    ความประจวบดวย
สิ่งไมเปนที่รักก็เปนทุกข    ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รักก็เปนทุกข    ปรารถนาสิ่งใด
ไมไดสิ่งน้ันก็เปนทุกข     วาโดยยอ     อุปาทานขันธ  ๕    เปนตัวทุกข. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอน้ีแล    เปนทุกขสมุทัยอริยสัจจ   คือ   ตัณหาอันทําให
เกิดอีก    ประกอบดวยความกําหนัด    ดวยอํานาจความเพลิน    มีปรกติเพลิดเพลินใน
อารมณน้ัน ๆ    คือ    กามตัณหา    ภวตัณหา    วิภวตัณหา. 



๖๑ 
 

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอน้ีแล    เปนทุกขนิโรธอริยสัจจ    คือ   ตัณหาน่ันแลดับ  
ดวยการสํารอกโดยไมมีสวนเหลือ    การสละ   การสละคืน   การปลอยไป   การไมพัวพัน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอน้ีแล   เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ   ไดแก    
อริยมรรคมีองค  ๘  น้ีแหละ  คือ  ความเห็นชอบ ๑   ความดําริชอบ ๑   การเจรจาชอบ ๑    
การงานชอบ  ๑    การเลี้ยงชีวิตชอบ  ๑    ความพยายามชอบ  ๑     ความระลึกชอบ  ๑     
ความตั้งจิตชอบ  ๑ 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดวงตา   ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา    ในธรรมทั้งหลาย    ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา    น้ีทุกขอริยสัจจ.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดวงตา   ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา   ในธรรมทั้งหลาย   ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา   ทุกขอริยสัจจ   น้ีน้ันแล       
ควรกําหนดรู.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวงตา   ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง      
ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา    ในธรรมทั้งหลาย    ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา    ทุกขอริยสัจจ     
น้ีน้ันแล    เราไดกําหนดรูแลว.  
  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดวงตา   ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา    ในธรรมทั้งหลาย    ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา    น้ีทุกขสมุทัยอริยสัจจ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดวงตา   ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา   ในธรรมทั้งหลาย   ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา   ทุกขสมุทัยอริยสัจจ   น้ีน้ันแล   
ควรละเสีย.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวงตา    ญาณ    ปญญา    วิชชา    แสงสวาง   
ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา   ทุกขสมุทัยอริยสัจจ     
น้ีน้ันแล    เราไดละแลว. 
 

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดวงตา   ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา    ในธรรมทั้งหลาย    ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา    น้ีทุกขนิโรธอริยสัจจ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดวงตา   ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา   ในธรรมทั้งหลาย   ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา   ทุกขนิโรธอริยสัจจ   น้ีน้ันแล  
ควรทําใหแจง.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดวงตา   ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง       
ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา    ทุกขนิโรธอริยสัจจ    
น้ีน้ันแล    เราทําใหแจงแลว. 
 

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดวงตา   ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา  ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา  น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ.                                                                          



๖๒ 
 

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดวงตา   ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา  ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจน้ี 
น้ันแล    ควรใหเจริญ.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวงตา    ญาณ    ปญญา    วิชชา   
แสงสวาง     ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา     ในธรรมทั้งหลาย     ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา  
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ    น้ีน้ันแล    เราใหเจริญแลว.    
 

ญาณทัสสนะมีรอบ  ๓  มีอาการ  ๑๒ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปญญาอันรูเห็น   ตามเปนจริงของเรา   ในอริยสัจจ  ๔  น้ี    

มีรอบ  ๓   มีอาการ  ๑๒  อยางน้ี   ยังไมหมดจดดีแลว   เพียงใด    ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย     เรายังยืนยันไมไดวา    เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ    อันยอดเยี่ยมในโลก     
พรอมทั้งเทวโลก    มารโลก    พรหมโลก    ในหมูสัตว    พรอมทั้งสมณะ    พราหมณ    
เทวดาและมนุษย    เพียงน้ัน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เมื่อใดแล    ปญญาอันรูเห็น    ตามเปนจริงของเรา       
ในอริยสัจจ  ๔  น้ี     มีรอบ  ๓    มีอาการ  ๑๒   อยางน้ี    หมดจดดีแลว     ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อน้ัน   เราจึงยืนยันไดวา   เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ   อันยอด
เยี่ยมในโลก   พรอมทั้งเทวโลก   มารโลก   พรหมโลก   ในหมูสัตว   พรอมทั้งสมณะ    
พราหมณ    เทวดาและมนุษย.       
 อน่ึง  ปญญาอันรูเห็นไดเกิดข้ึนแลวแกเราวา   ความพนวิเศษของเราไมกลับกําเริบ     
ชาติน้ีเปนที่สุด    ภพใหมไมมีตอไป. 
           ก็แล     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู     ดวงตาเห็นธรรม   
ปราศจากธุลี   ปราศจากมลทิน   ไดเกิดขึ้นแกทานพระโกณฑัญญะวา   ส่ิงใดส่ิงหน่ึง    
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา    ส่ิงน้ันทั้งมวล    มีความดับไปเปนธรรมดา. 
 

ครั้นเมื่อ  พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพระธรรมจักรใหเปนไปเเลว  เหลาภุมม-
เทวดา   ไดบันลือเสียงวา   น่ันพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม   พระผูมีพระภาคเจาทรง
ประกาศใหเปนไปเเลว   ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน   เขตพระนครพาราณสี   อันสมณะ    
พราหมณ    เทวดา    มาร    พรหม    หรือใคร ๆ  ในโลก    จะปฏิวัติไมได. 

 

เทวดาช้ันจาตุมหาราช    ไดยินเสียงของพวกภุมมเทวดาแลว  ก็บันลือเสียงตอไป 
เทวดาช้ันดาวดึงส  ไดยินเสียงของพวกเทวดาช้ันจาตุมหาราชแลว ..... 
เทวดาช้ันยามา       ไดยินเสียงของพวกเทวดาช้ันดาวดึงสแลว .....    
เทวดาช้ันดุสิต        ไดยินเสียงของพวกเทวดาช้ันยามาแลว .....       



๖๓ 
 

เทวดาช้ันนิมมานรดี    ไดยินเสียงของพวกเทวดาช้ันดุสิตแลว ก็บันลือเสียงตอไป 
เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตดี      ไดยินเสียงของพวกเทวดาช้ันนิมมานรดีแลว ..... 
ปาริสัชชาพรหม   ไดยินเสียงของพวกเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตดีแลว ..... 
ปุโรหิตาพรหม      ไดยินเสียงของพวกปาริสัชชาพรหมแลว .....    
มหาพรหม       ไดยินเสียงของพวกปุโรหิตาพรหมแลว .....      
ปริตตาภาพรหม   ไดยินเสียงของพวกมหาพรหมแลว .....    
อัปปมาณาภาพรหม   ไดยินเสียงของพวกปริตตาภาพรหมแลว .....   
อาภัสสราพรหม     ไดยินเสียงของพวกอัปปมาณาภาพรหมแลว .....   
ปริตตสุภาพรหม      ไดยินเสียงของพวกอาภัสสราพรหมแลว .....     
อัปปมาณสุภาพรหม   ไดยินเสียงของพวกปริตตสุภาพรหมแลว .....  
สุภกิณหาพรหม     ไดยินเสียงของพวกอัปปมาณสุภาพรหมแลว .....   
เวหัปผลาพรหม    ไดยินเสียงของพวกสุภกิณหาพรหมแลว .....    
อวิหาพรหม       ไดยินเสียงของพวกเวหัปผลาพรหมแลว .....    
อตัปปาพรหม       ไดยินเสียงของพวกอวิหาพรหมแลว .....   
สุทัสสาพรหม     ไดยินเสียงของพวกอตัปปาพรหมแลว .....  
สุทัสสีพรหม     ไดยินเสียงของพวกสุทัสสาพรหมแลว .....  
อกนิฏฐกาพรหม  ไดยินเสียงของพวกสุทัสสีพรหมแลว    ก็บันลือเสียง

ตอไปวา   น่ันพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม   พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศใหเปนไปแลว   
ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน   เขตพระนครพาราณสี   อันสมณะ   พราหมณ   เทวดา   มาร    
พรหม    หรือใคร ๆ  ในโลก    จะปฏิวัติไมได.  

    

ช่ัวขณะกาลครูหน่ึงน้ัน    เสียงไดกระฉอนข้ึนไป   จนถึงพรหมโลก   ดวยประการ
ฉะน้ีแล. 
           ทั้งหมื่นโลกธาตุน้ี     ไดหวั่นไหว     สะเทือนสะทาน     ทั้งแสงสวางอันยิ่งใหญ     
หาประมาณมิได     ปรากฏแลวในโลก     ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย. 
 

           ลําดับน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลงพระอุทานวา   ทานผูเจริญ  โกณฑัญญะ
ไดรูแลวหนอ    ทานผูเจริญ    โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ.  
   

เพราะเหตุน้ัน  คําวา  อัญญาโกณฑัญญะน้ี  จึงไดเปนช่ือของทานพระโกณฑัญญะ   
ดวยประการฉะน้ีแล.              ( ว.ิ มหา. , ส.ํ มหา.) 
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๒๘. บทขัดอนัตตลักขณสูตร 
ยันตัง  สัตเตหิ  ทุกเขนะ     เญยยัง  อะนัตตะลักขะณัง 

          อัตตะวาทาตตะสัญญานัง            สัมมะเทวะ    วิโมจะนัง 
          สัมพุทโธ  ตัง  ปะกาเสสิ               ทิฏฐะสัจจานะ   โยคินัง 
          อุตตะริง     ปะฏิเวธายะ                 ภาเวตุง   ญาณะมุตตะมัง 
          ยันเตสัง  ทิฏฐะธัมมานัง              ญาเณนุปะปะริกขะตัง 
          สัพพาสะเวหิ     จิตตานิ                  วิมุจจิงสุ      อะเสสะโต 
          ตะถา    ญาณานุสาเรนะ                 สาสะนัง   กาตุมิจฉะตัง 
          สาธูนัง   อัตถะสิทธัตถัง                ตัง  สุตตันตัง  ภะณามะ  เส. 
 

 อนัตตลักษณะใด  อันสัตวทั้งหลายพึงหยั่งรูโดยนัยเปนทุกข  ทําใหผูมีความ  
สําคัญหมายและความเห็นวาเปนอัตตา   หลุดพนไดโดยชอบ   พระสัมพุทธเจาทรง
ประกาศอนัตตลักษณะน้ัน   แกพระโยคีทั้งหลายผูเห็นสัจจะแลว   เพื่อการแทงตลอด
ธรรมเบ้ืองสูง     ทําญาณช้ันเลิศใหเกิดข้ึน.   
 ทานผูมีธรรมอันเห็นแลวเหลาน้ัน  ใครครวญพิจารณาดวยปญญา  โดยประการใด  
จึงมีจิตหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งปวง  โดยไมมีสวนเหลือ  เราทั้งหลายจงสวดพระ
สูตรน้ัน     เพื่อความสําเร็จประโยชนแกสาธุชนทั้งหลาย     ผูปรารถนากระทําตาม
คําสอน     ดวยการใชญาณนอมนึกไปตาม    โดยประการน้ัน   เทอญ.    

        

อนตัตลกัขณสตุตัง 
เอวัมเม    สุตัง.     เอกัง    สะมะยัง    ภะคะวา,     พาราณะสิยัง    วิหะระติ,     

อิสิปะตะเน    มิคะทาเย,    ตัตฺระ   โข   ภะคะวา    ปญจะวคัคิเย    ภิกขู    อามันเตสิ.    
   

รูปง    ภิกขะเว    อะนัตตา,    รูปญจะ    หิทัง    ภิกขะเว    อัตตา    อะภะวิสสะ,   
นะยิทัง    รูปง    อาพาธายะ    สังวัตเตยยะ,    ลัพเภถะ   จะ   รูเป,    เอวัง   เม   รูปง    
โหตุ    เอวัง    เม    รูปง   มา   อะโหสีติ.    ยัสฺมา   จะ   โข   ภิกขะเว    รูปง    อะนัตตา,      
ตัสฺมา    รูปง    อาพาธายะ    สังวัตตะติ,   นะ   จะ   ลัพภะติ   รูเป,   เอวัง    เม    รูปง    
โหตุ    เอวัง    เม    รูปง    มา    อะโหสีติ.   

เวทะนา    อะนัตตา,    เวทะนา   จะ   หิทัง    ภิกขะเว    อัตตา    อะภะวิสสะ,   
นะยิทัง     เวทะนา     อาพาธายะ     สังวัตเตยยะ,     ลัพเภถะ    จะ    เวทะนายะ,      
เอวัง    เม    เวทะนา    โหตุ    เอวัง    เม    เวทะนา    มา    อะโหสีติ.    ยัสฺมา   จะ   โข    
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ภิกขะเว    เวทะนา    อะนัตตา,    ตัสฺมา    เวทะนา    อาพาธายะ    สังวัตตะติ,           
นะ   จะ   ลัพภะติ    เวทะนายะ,    เอวัง    เม    เวทะนา    โหตุ    เอวัง    เม    เวทะนา    
มา    อะโหสีติ.   

 

สัญญา    อะนัตตา,    สัญญา    จะ    หิทัง    ภิกขะเว    อัตตา    อะภะวิสสะ,   
นะยิทัง     สัญญา     อาพาธายะ     สังวัตเตยยะ,     ลัพเภถะ    จะ    สัญญายะ,      
เอวัง    เม    สัญญา    โหตุ    เอวัง    เม    สัญญา    มา    อะโหสีติ.    ยัสฺมา   จะ   โข     
ภิกขะเว     สัญญา     อะนัตตา,     ตัสฺมา     สัญญา     อาพาธายะ     สังวัตตะติ,          
นะ   จะ   ลัพภะติ    สัญญายะ,    เอวัง    เม    สัญญา    โหตุ    เอวัง    เม    สัญญา       
มา    อะโหสีติ.   

 

สังขารา    อะนัตตา,    สังขารา   จะ   หิทัง    ภิกขะเว    อัตตา    ออะะภภะะวิสสัวิสสังสุงสุ,   
นะยิทัง    สังขารา    อาพาธายะ    สังวัตเตยยุงสังวัตเตยยุง,   ลัพเภถะ   จะ   สังขาเรสุ,   เอวัง   เม     
สังขารา     โหโหนนตุตุ     เอวัง     เม     สังขารา    มา    ออะเะเหสุหสุนนติติ.     ยัสฺมา    จะ    โข     
ภิกขะเว     สังขารา     อะนัตตา,     ตัสฺมา     สังขารา     อาพาธายะ     สังวัสังวัตตตัตันนติติ,     
นะ   จะ   ลัพภะติ    สังขาเรสุ,    เอวัง    เม    สังขารา    โหโหนนตุตุ    เอวัง    เม    สังขารา    
มา    ออะเะเหสุหสุนนติติ..      

  

วิญญาณัง    อะนัตตา,    วญิญาณัญจะ    หิทัง    ภิกขะเว    อัตตา    อะภะวิสสะ,   
นะยิทัง    วิญญาณัง    อาพาธายะ    สังวัตเตยยะ,   ลัพเภถะ   จะ   วิญญาเณ,   เอวัง   เม    
วิญญาณัง    โหตุ    เอวัง    เม    วิญญาณัง    มา    อะโหสีติ.     ยัสฺมา   จะ   โข    
ภิกขะเว     วิญญาณัง     อะนัตตา,     ตัสฺมา     วิญญาณัง     อาพาธายะ     สังวัตตะติ,     
นะ   จะ   ลัพภะติ    วิญญาเณ,   เอวงั    เม    วิญญาณัง    โหตุ    เอวัง    เม    วิญญาณัง     
มา    อะโหสีติ.   

 

ตัง    กิง    มญัญะถะ    ภิกขะเว,    รูปง     นิจจัง    วา    อะนิจจัง    วาติ,               
อะนิจจัง   ภันเต,    ยัมปะนานิจจัง   ทุกขัง   วา   ตัง   สุขัง   วาติ,    ทุกขัง   ภันเต,   
ยัมปะนานิจจัง     ทุกขัง     วิปะริณามะธัมมัง,       กัลลัง     นุ    ตัง     สะมะนุปสสิตุง,    
เอตัง     มะมะ    เอโสหะมสัฺม ิ   เอโส    เม    อัตตาติ,     โน    เหตัง    ภันเต.    

 

ตัง    กิง    มญัญะถะ    ภิกขะเว,    เวทะนา    นิจจา    วา    อะนิจจา    วาติ,       
อะนิจจา   ภันเต,    ยัมปะนานิจจัง   ทุกขัง   วา   ตัง   สุขัง   วาติ,    ทุกขัง   ภันเต,   
ยัมปะนานิจจัง     ทุกขัง     วิปะริณามะธัมมัง,     กัลลัง     นุ     ตัง     สะมะนุปสสิตุง,        
เอตัง    มะมะ    เอโสหะมสัฺมิ    เอโส    เม    อัตตาติ,     โน    เหตัง    ภันเต.    
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ตัง     กิง    มญัญะถะ    ภิกขะเว,     สัญญา     นิจจา    วา    อะนิจจา    วาติ,     
อะนิจจา   ภันเต,     ยัมปะนานิจจัง   ทุกขัง  วา   ตัง   สุขัง    วาติ,    ทุกขัง   ภันเต,   
ยัมปะนานิจจัง     ทุกขัง     วิปะริณามะธัมมัง,       กัลลัง     นุ    ตัง     สะมะนุปสสิตุง,    
เอตัง     มะมะ    เอโสหะมสัฺม ิ   เอโส    เม    อัตตาติ,     โน    เหตัง    ภันเต.   

  

ตัง     กิง    มญัญะถะ    ภิกขะเว,     สังขารา     นิจจา    วา    อะนิจจา    วาติ,     
อะนิจจา   ภันเต,     ยัมปะนานิจจัง   ทุกขัง  วา   ตัง   สุขัง    วาติ,     ทุกขัง   ภันเต,   
ยัมปะนานิจจัง     ทุกขัง     วิปะริณามะธัมมัง,       กัลลัง     นุ    ตัง     สะมะนุปสสิตุง,    
เอตัง     มะมะ    เอโสหะมสัฺม ิ   เอโส    เม    อัตตาติ,     โน    เหตัง    ภันเต.    

 

ตัง     กิง    มญัญะถะ    ภิกขะเว,     วิญญาณัง    นิจจัง    วา    อะนิจจัง    วาติ,     
อะนิจจัง   ภันเต,     ยัมปะนานิจจัง   ทุกขัง  วา   ตัง   สุขัง    วาติ,     ทุกขัง   ภันเต,   
ยัมปะนานิจจัง     ทุกขัง     วิปะริณามะธัมมัง,     กัลลัง    นุ    ตัง     สะมะนุปสสิตุง,       
เอตัง    มะมะ    เอโสหะมสัฺมิ    เอโส    เม    อัตตาติ,     โน    เหตัง    ภันเต.   

  

ตัสฺมาติหะ   ภิกขะเว,  ยังกิญจิ   รูปง   อะตีตานาคะตะปจจุปปนนัง,   อัชฌัตตัง   วา   
พะหิทธา   วา,    โอฬาริกัง   วา   สุขุมัง   วา,    หีนัง   วา   ปะณีตัง   วา,    ยันทูเร     
สันติเก   วา,    สัพพัง    รูปง,     เนตัง    มะมะ    เนโสหะมสัฺม ิ   นะ    เมโส    อัตตาติ,     
เอวะเมตัง     ยะถาภูตัง     สัมมปัปญญายะ     ทัฏฐัพพัง.  

      

ยากาจิ   เวทะนา   อะตีตานาคะตะปจจุปปนนา,   อัชฌัตตา   วา   พะหิทธา  วา,     
โอฬารกิา   วา   สุขุมา    วา,    หีนา   วา   ปะณีตา   วา,    ยา   ทูเร   สันติเก   วา,      
สัพพา     เวทะนา,     เนตัง     มะมะ     เนโสหะมสัฺมิ     นะ     เมโส     อัตตาติ,           
เอวะเมตัง     ยะถาภูตัง     สัมมปัปญญายะ     ทัฏฐัพพงั.    

    

ยากาจิ   สัญญา   อะตีตานาคะตะปจจุปปนนา,   อัชฌัตตา  วา  พะหิทธา  วา,     
โอฬารกิา   วา   สุขุมา    วา,    หีนา   วา   ปะณีตา   วา,    ยา   ทูเร   สันติเก   วา,       
สัพพา     สัญญา,     เนตัง     มะมะ     เนโสหะมสัฺมิ     นะ     เมโส     อัตตาติ,            
เอวะเมตัง     ยะถาภูตัง     สัมมปัปญญายะ     ทัฏฐัพพัง.    

    

เยเกจิ   สังขารา   อะตีตานาคะตะปจจุปปนนา,   อัชฌัตตา  วา  พะหิทธา  วา,     
โอฬารกิา   วา   สุขุมา   วา,    หีนา   วา   ปะณีตา   วา,    เย    ทูเร    สันติเก   วา,      
สัพเพ     สังขารา,      เนตัง     มะมะ     เนโสหะมสัฺมิ     นะ     เมโส     อัตตาติ,          
เอวะเมตัง     ยะถาภูตัง     สัมมปัปญญายะ     ทัฏฐัพพัง.    
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ยังกิญจิ   วิญญาณัง   อะตีตานาคะตะปจจุปปนนัง,   อัชฌัตตัง   วา  พะหิทธา  วา,     
โอฬารกัิง    วา    สุขุมัง    วา,     หีนัง    วา    ปะณีตัง    วา,     ยันทูเร    สันติเก   วา,      
สัพพัง     วิญญาณัง,     เนตัง     มะมะ     เนโสหะมสัฺมิ     นะ     เมโส     อัตตาติ,       
เอวะเมตัง     ยะถาภูตัง     สัมมปัปญญายะ     ทัฏฐัพพัง.  

  

เอวัง    ปสสัง    ภิกขะเว    สุตฺวา    อะริยะสาวะโก,    รูปสฺมิงป    นิพพินทะติ,    
เวทะนายะป   นิพพินทะติ,    สัญญายะป   นิพพินทะติ,    สังขาเรสุป   นิพพินทะติ,           
วิญญาณัสฺมิงป    นิพพินทะติ,   นิพพินทัง    วิรชัชะติ,   วิราคา    วิมุจจะติ,   วิมุตตัสฺมงิ    
วิมุตตะมิติ    ญาณัง    โหติ,    ขีณา    ชาติ,    วุสิตัง    พรฺัหฺมะจะริยัง,    กะตัง    กะระณียัง,      
นาปะรัง    อิตถัตตายาติ    ปะชานาตีติ.    

 

อิทะมะโวจะ   ภะคะวา,   อัตตะมะนา   ปญจะวัคคิยา   ภิกขู   ภะคะวะโต   ภาสิตัง      
อะภินันทุง.   อิมสัฺมญิจะ   ปะนะ   เวยยากะระณัสฺมงิ   ภัญญะมาเน,   ปญจะวัคคิยานัง    
ภิกขูนัง    อะนุปาทายะ,    อาสะเวหิ    จิตตานิ    วิมุจจิงสูติ.  

 

ปญจวัคคิยสูตร 
วาดวยอนัตตลักษณะ 

 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนีว้า     
สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  กรุงพาราณสี     

ณ  ที่น้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคียมาแลว    ตรัสวา   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   รูปมิใชอัตตา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็หากรูปน้ีจักเปน

อัตตาแลวไซร   รูปน้ีก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ   ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาในรูปวา   
ขอรูปของเราจงเปนอยางน้ีเถิด   อยาไดเปนอยางน้ันเลย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เพราะ
เหตุที่รูปมิใชอัตตา     ฉะน้ัน    รูปจึงเปนไปเพื่ออาพาธ     และไมไดตามความปรารถนา
ในรูปวา     ขอรูปของเราจงเปนอยางน้ีเถิด      อยาไดเปนอยางน้ันเลย.     

เวทนามิใชอัตตา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็หากเวทนาน้ีจักเปนอัตตาแลวไซร    
เวทนาน้ีก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ   ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาในเวทนาวา  ขอเวทนา
ของเราจงเปนอยางน้ีเถิด    อยาไดเปนอยางน้ันเลย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เพราะเหตุ
ที่เวทนามิใชอัตตา    ฉะน้ัน   เวทนาจึงเปนไปเพื่ออาพาธ   และไมไดตามความปรารถนา
ในเวทนาวา     ขอเวทนาของเราจงเปนอยางน้ีเถิด     อยาไดเปนอยางน้ันเลย.   

สัญญามิใชอัตตา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็หากสัญญาน้ีจักเปนอัตตาแลวไซร     
สัญญาน้ีก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ   ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาในสัญญาวา   ขอสัญญา 
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ของเราจงเปนอยางน้ีเถิด    อยาไดเปนอยางน้ันเลย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เพราะเหตุ
ที่สัญญามิใชอัตตา    ฉะน้ัน   สัญญาจึงเปนไปเพื่ออาพาธ    และไมไดตามความปรารถนา
ในสัญญาวา    ขอสัญญาของเราจงเปนอยางน้ีเถิด    อยาไดเปนอยางน้ันเลย.      

สังขารมิใชอัตตา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็หากสังขารน้ีจักเปนอัตตาแลวไซร    
สังขารน้ีก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ  ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาในสังขารวา  ขอสังขาร
ของเราจงเปนอยางน้ีเถิด   อยาไดเปนอยางน้ันเลย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เพราะเหตุที่
สังขารมิใชอัตตา   ฉะน้ัน  สังขารจึงเปนไปเพื่ออาพาธ  และไมไดตามความปรารถนาใน
สังขารวา    ขอสังขารของเราจงเปนอยางน้ีเถิด    อยาไดเปนอยางน้ันเลย.      

วิญญาณมิใชอัตตา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็หากวิญญาณน้ีจักเปนอัตตาแลวไซร     
วิญญาณน้ี  ก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ   ทั้งยังจะไดตามความปรารถนา   ในวิญญาณวา   
ขอวิญญาณของเราจงเปนอยางน้ีเถิด     อยาไดเปนอยางน้ันเลย     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
ก็เพราะเหตุที่วิญญาณมิใชอัตตา     ฉะน้ัน    วิญญาณจึงเปนไปเพื่ออาพาธ    และไมได
ตามความปรารถนาในวิญญาณวา    ขอวิญญาณของเราจงเปนอยางน้ีเถิด   อยาไดเปน
อยางน้ันเลย. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง  ?     ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา     ไมเที่ยงพระเจาขา. 
  พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง     สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
  ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
  พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา    ควรหรือหนอ
ที่จะตามเห็นสิ่งน้ันวา    น่ันของเรา    เราเปนน่ัน    น่ันอัตตาของเรา ? 

ภิ.  ไมควรเห็นอยางน้ันเลย    พระเจาขา. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   เวทนาเที่ยง
หรือไมเที่ยง  ?     ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา     ไมเที่ยงพระเจาขา. 

พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง    สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา    ควรหรือหนอ

ที่จะตามเห็นสิ่งน้ันวา    น่ันของเรา    เราเปนน่ัน    น่ันเปนอัตตาของเรา ? 
ภิ.  ไมควรเห็นอยางน้ันเลย    พระเจาขา.  
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   สัญญาเที่ยง
หรือไมเที่ยง  ?     ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา     ไมเที่ยงพระเจาขา. 
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พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง    สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา    ควรหรือหนอ

ที่จะตามเห็นสิ่งน้ันวา    น่ันของเรา    เราเปนน่ัน    น่ันเปนอัตตาของเรา ? 
ภิ.  ไมควรเห็นอยางน้ันเลย    พระเจาขา.  
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   สังขารเที่ยง
หรือไมเที่ยง  ?     ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา     ไมเที่ยงพระเจาขา. 

พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง    สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา    ควรหรือหนอ

ที่จะตามเห็นสิ่งน้ันวา    น่ันของเรา    เราเปนน่ัน    น่ันเปนอัตตาของเรา ? 
ภิ.  ไมควรเห็นอยางน้ันเลย    พระเจาขา.  
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  วิญญาณเที่ยง
หรือไมเที่ยง  ?     ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา     ไมเที่ยงพระเจาขา. 

พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง    สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? 
ภิ.  เปนทุกขพระเจาขา. 
พ.  ก็สิ่งใดไมเที่ยง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา    ควรหรือหนอ

ที่จะตามเห็นสิ่งน้ันวา    น่ันของเรา    เราเปนน่ัน    น่ันเปนอัตตาของเรา ? 
ภิ.  ไมควรเห็นอยางน้ันเลย    พระเจาขา. 
 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุน้ันแหละ  รูปอยางใดอยางหน่ึง   ทั้งที่เปนอดีต 
อนาคตหรือปจจุบัน    เปนภายในหรือภายนอก    หยาบหรือละเอียด    ทรามหรือ
ประณีต   ทั้งที่อยูไกลหรือใกล    รูปทั้งหมดน้ัน   เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ   
ตามความเปนจริงอยางน้ีวา     น่ันไมใชของเรา    เราไมเปนน่ัน   น่ันไมใชอัตตาของเรา.   

 

เวทนาอยางใดอยางหน่ึง    ทั้งที่เปนอดีต    อนาคตหรือปจจุบัน    เปนภายใน
หรือภายนอก       หยาบหรือละเอียด       ทรามหรือประณีต       ทั้งที่อยูไกลหรือใกล    
เวทนาทั้งหมดน้ัน   เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ    ตามความเปนจริงอยางน้ีวา   
น่ันไมใชของเรา      เราไมเปนน่ัน     น่ันไมใชอัตตาของเรา.   

 

สัญญาอยางใดอยางหน่ึง    ทั้งที่เปนอดีต    อนาคตหรือปจจุบัน    เปนภายใน
หรือภายนอก       หยาบหรือละเอียด       ทรามหรือประณีต       ทั้งที่อยูไกลหรือใกล     
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สัญญาทั้งหมดน้ัน    เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ    ตามความเปนจริงอยางน้ีวา     
น่ันไมใชของเรา     เราไมเปนน่ัน     น่ันไมใชอัตตาของเรา.   

สังขารเหลาใดเหลาหน่ึง    ทั้งที่เปนอดีต   อนาคตหรือปจจุบัน   เปนภายในหรือ
ภายนอก     หยาบหรือละเอียด    ทรามหรือประณีต    ทั้งที่อยูไกลหรือใกล     สังขาร
ทั้งหมดน้ัน      เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ      ตามความเปนจริงอยางน้ีวา     
น่ันไมใชของเรา     เราไมเปนน่ัน     น่ันไมใชอัตตาของเรา. 

วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง   ทั้งที่เปนอดีต   อนาคตหรือปจจุบัน   เปนภายในหรือ
ภายนอก   หยาบหรือละเอียด   ทรามหรือประณีต   ทั้งที่อยูไกลหรือใกล    วิญญาณ
ทั้งหมดน้ัน     เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ    ตามความเปนจริงอยางน้ีวา     
น่ันไมใชของเรา     เราไมเปนน่ัน     น่ันไมใชอัตตาของเรา. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูไดสดับแลว    เห็นอยูอยางน้ี    ยอมเบื่อหนาย
แมในรูป  ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา   ยอมเบื่อหนายแมในสัญญา  ยอมเบื่อหนาย
แมในสังขาร    ยอมเบื่อหนายแมในวิญญาณ    เมื่อเบ่ือหนาย   ยอมคลายกําหนัด    
เพราะคลายกําหนัดจิตยอมหลุดพน   เมื่อหลุดพนแลว  ยอมมีญาณหยั่งรูวา  หลุดพนแลว     
รูชัดวา    ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว     กิจที่ควรทํา    ทําเสร็จแลว     กิจอ่ืน
เพื่อความเปนอยางน้ี ..... มิไดมี.    
 เมื่อพระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสอนัตตลักขณสูตรน้ีจบลงแลว   ภิกษุปญจวัคคีย
ตางมีใจช่ืนชมยินดี   พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ก็แหละเมื่อพระผูมีพระภาคเจา
กําลังตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู    ภิกษุปญจวัคคีย   ก็มีจิตหลุดพนแลวจากอาสวะ   
เพราะไมถือมั่น     ดังน้ีแล.                  ( ว.ิ มหา. , ส.ํ ขนธฺ. ) 
 

๒๙. บทขัดอาทิตตปริยายสูตร 
 

เวเนยยะทะมะโนปาเย        สัพพะโส  ปาระมิง  คะโต         
          อะโมฆะวะจะโน  พุทโธ             อะภิญญายานุสาสะโก 
          จิณณานุรูปะโต    จาป         ธัมเมนะ  วินะยัง  ปะชัง  
          จิณณาคคิปาริจะริยานัง             สัมโพชฌาระหะโยคินัง 
          ยะมาทิตตะปะริยายัง                เทสะยันโต  มะโนหะรัง 
          เต   โสตาโร   วิโมเจสิ                 อะเสกขายะ    วิมุตติยา 
          ตะเถโวปะปะริกขายะ          วิญูนัง    โสตุมิจฉะตัง 
          ทุกขะตาลักขะโณปายัง         ตัง  สุตตันตัง  ภะณามะ  เส. 
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 พระพุทธเจา   ผูถึงฝงในอุบายฝกเวไนยสัตวโดยประการทั้งปวงแลว   ผูทรงมี
พระดํารัสไมเปนโมฆะ       ทรงพร่ําสอนเพื่อการรูยิ่ง     ทรงแนะนําหมูสัตวโดยธรรม    
ตามสมควรแกอัธยาศัยอยูเสมอ    ทรงแสดงอาทิตตปริยายใดที่นารื่นรมยใจ   แกพระ
โยคีทั้งหลาย    ผูควรแกการตรัสรู     ผูบูชาไฟอยูเปนนิตย     พระโยคีเหลาน้ันผูฟงอยู    
มีจิตหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย.    เราทั้งหลายจงสวดพระสูตรน้ัน    ซึ่งเปนอุบาย
แสดงทุกขลักษณะ    แกเหลาวิญูชนผูปรารถนาจะฟง    โดยการใครครวญพิจารณา   
เพื่อความเปนพระอเสกขะ     เพื่อความหลุดพน     โดยประการน้ัน    เทอญ. 
 

อาทิตตปริยายสตุตัง 
เอวัมเม   สุตัง.   เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา,   คะยายัง   วิหะระติ,   คะยาสีเส     

สัทธิง    ภิกขุสะหัสเสนะ,     ตัตฺระ    โข    ภะคะวา    ภิกขู    อามันเตสิ.   
    

สัพพัง    ภิกขะเว    อาทิตตัง,     กิญจะ    ภิกขะเว    สัพพัง    อาทิตตัง.          
จักขุง     ภิกขะเว     อาทิตตัง,      รูปา    อาทิตตา,      จักขุวิญญาณัง     อาทิตตัง,     
จักขุสัมผัสโส    อาทิตโต,    ยัมปทัง    จักขุสมัผัสสะปจจะยา   อุปปชชะติ   เวทะยิตัง,    
สุขัง   วา   ทุกขัง    วา   อะทุกขะมะสุขัง   วา,      ตัมป   อาทิตตัง,     

เกนะ     อาทิตตัง ?     อาทิตตัง     ราคัคคินา     โทสัคคินา     โมหัคคินา,         
อาทิตตัง    ชาติยา    ชะรามะระเณนะ,       โสเกหิ    ปะริเทเวหิ    ทุกเขหิ   โทมะนัสเสหิ    
อุปายาเสหิ     อาทิตตันติ     วะทามิ.     

โสตัง     อาทิตตัง,     สัททา     อาทิตตา,     โสตะวิญญาณัง     อาทิตตัง,          
โสตะสัมผัสโส    อาทิตโต,   ยัมปทัง    โสตะสัมผัสสะปจจะยา    อุปปชชะติ    เวทะยิตัง,        
สุขัง    วา    ทุกขัง    วา    อะทุกขะมะสุขัง   วา,     ตัมป    อาทิตตัง,      

เกนะ     อาทิตตัง ?     อาทิตตัง     ราคัคคินา     โทสัคคินา     โมหัคคินา,         
อาทิตตัง    ชาติยา    ชะรามะระเณนะ,     โสเกหิ    ปะริเทเวหิ    ทุกเขหิ    โทมะนัสเสหิ     
อุปายาเสหิ     อาทิตตันติ     วะทามิ.     

ฆานัง     อาทิตตัง,     คันธา     อาทิตตา,     ฆานะวิญญาณัง     อาทิตตัง,        
ฆานะสัมผัสโส   อาทิตโต,   ยัมปทัง   ฆานะสัมผัสสะปจจะยา   อุปปชชะติ   เวทะยิตัง,        
สุขัง    วา    ทุกขัง    วา    อะทุกขะมะสุขัง    วา,     ตัมป    อาทิตตัง,      

เกนะ     อาทิตตัง ?     อาทิตตัง     ราคัคคินา     โทสัคคินา     โมหัคคินา,          
อาทิตตัง    ชาติยา    ชะรามะระเณนะ,     โสเกหิ    ปะริเทเวหิ    ทุกเขหิ    โทมะนัสเสหิ     
อุปายาเสหิ     อาทิตตันติ     วะทามิ.     



๗๒ 
 

ชิวฺหา     อาทิตตา,     ระสา     อาทิตตา,     ชิวฺหาวิญญาณัง     อาทิตตัง,       
ชิวฺหาสัมผัสโส   อาทิตโต,    ยัมปทัง   ชิวฺหาสัมผัสสะปจจะยา   อุปปชชะติ   เวทะยิตัง,        
สุขัง    วา    ทุกขัง    วา    อะทุกขะมะสุขัง    วา,     ตัมป    อาทิตตัง,      

เกนะ     อาทิตตัง ?     อาทิตตัง     ราคัคคินา     โทสัคคินา     โมหัคคินา,          
อาทิตตัง    ชาติยา    ชะรามะระเณนะ,    โสเกหิ    ปะริเทเวหิ    ทุกเขหิ    โทมะนัสเสหิ     
อุปายาเสหิ     อาทิตตันติ     วะทามิ.     

กาโย     อาทิตโต,     โผฏฐัพพา     อาทิตตา,     กายะวิญญาณัง     อาทิตตัง,    
กายะสัมผัสโส   อาทิตโต,    ยัมปทัง   กายะสัมผัสสะปจจะยา   อุปปชชะติ   เวทะยิตัง,        
สุขัง    วา    ทุกขัง    วา    อะทุกขะมะสุขัง    วา,     ตัมป    อาทิตตัง,      

เกนะ     อาทิตตัง ?     อาทิตตัง     ราคัคคินา     โทสัคคินา     โมหัคคินา,           
อาทิตตัง    ชาติยา    ชะรามะระเณนะ,    โสเกหิ    ปะริเทเวหิ    ทุกเขหิ    โทมะนัสเสหิ     
อุปายาเสหิ     อาทิตตันติ     วะทามิ.     

มะโน     อาทิตโต,     ธัมมา     อาทิตตา,     มะโนวิญญาณัง     อาทิตตัง,         
มะโนสัมผัสโส   อาทิตโต,    ยัมปทัง   มะโนสัมผัสสะปจจะยา   อุปปชชะติ   เวทะยิตัง,        
สุขัง    วา    ทุกขัง    วา    อะทุกขะมะสุขัง    วา,     ตัมป    อาทิตตัง,      

เกนะ     อาทิตตัง ?     อาทิตตัง     ราคัคคินา     โทสัคคินา     โมหัคคินา,            
อาทิตตัง    ชาติยา    ชะรามะระเณนะ,    โสเกหิ    ปะริเทเวหิ    ทุกเขหิ    โทมะนัสเสหิ     
อุปายาเสหิ     อาทิตตันติ     วะทามิ.     

   

เอวัง   ปสสัง   ภิกขะเว   สุตฺวา   อะริยะสาวะโก,   จักขุสฺมิงป   นิพพินทะติ,      
รูเปสุป   นิพพินทะติ,   จักขุวิญญาเณป   นิพพินทะติ,   จักขุสัมผัสเสป   นิพพินทะติ,          
ยัมปทัง    จักขุสมัผัสสะปจจะยา    อุปปชชะติ    เวทะยิตัง,     สุขัง   วา   ทุกขัง   วา         
อะทุกขะมะสุขัง    วา,      ตัสฺมิงป    นิพพินทะติ.   

โสตัสฺมิงป     นิพพินทะติ,      สัทเทสุป     นิพพินทะติ,     โสตะวิญญาเณป     
นิพพินทะติ,      โสตะสัมผัสเสป    นิพพินทะติ,      ยัมปทัง    โสตะสัมผัสสะปจจะยา    
อุปปชชะติ     เวทะยิตัง,     สุขัง    วา    ทุกขัง    วา    อะทุกขะมะสุขัง    วา,      ตัสฺมิงป   
นิพพินทะติ.   

ฆานัสฺมิงป     นิพพินทะติ,      คันเธสุป     นิพพินทะติ,     ฆานะวิญญาเณป     
นิพพินทะติ,     ฆานะสัมผัสเสป    นิพพินทะติ,     ยัมปทัง    ฆานะสัมผัสสะปจจะยา    
อุปปชชะติ    เวทะยิตัง,      สุขัง   วา   ทุกขัง    วา    อะทุกขะมะสุขัง    วา,      ตัสฺมิงป    
นิพพินทะติ.   
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ชิวฺหายะป     นิพพินทะติ,      ระเสสุป     นิพพินทะติ,     ชิวฺหาวิญญาเณป     
นิพพินทะติ,      ชิวฺหาสัมผัสเสป    นิพพินทะติ,      ยัมปทัง    ชิวหฺาสัมผัสสะปจจะยา    
อุปปชชะติ     เวทะยิตัง,     สุขัง    วา    ทุกขัง    วา    อะทุกขะมะสุขัง    วา,      ตัสฺมิงป    
นิพพินทะติ.   

กายัสฺมิงป    นิพพินทะติ,     โผฏฐัพเพสุป    นิพพินทะติ,    กายะวิญญาเณป     
นิพพินทะติ,      กายะสัมผัสเสป    นิพพินทะติ,      ยัมปทัง    กายะสัมผัสสะปจจะยา    
อุปปชชะติ     เวทะยิตัง,     สุขัง    วา    ทุกขัง    วา    อะทุกขะมะสุขัง    วา,      ตัสฺมิงป    
นิพพนิทะติ.  

มะนัสฺมิงป     นิพพินทะติ,      ธัมเมสุป     นิพพินทะติ,     มะโนวิญญาเณป     
นิพพินทะติ,      มะโนสัมผัสเสป    นิพพินทะติ,      ยัมปทัง    มะโนสัมผัสสะปจจะยา    
อุปปชชะติ     เวทะยิตัง,     สุขัง    วา    ทุกขัง    วา    อะทุกขะมะสุขัง    วา,      ตัสฺมิงป    
นิพพินทะติ.   

นิพพินทัง  วิรชัชะติ,  วิราคา  วิมุจจะติ,  วิมุตตัสฺมงิ  วิมุตตะมิติ  ญาณัง  โหติ,  ขีณา  
ชาติ,   วุสิตัง   พรฺัหฺมะจะริยัง,   กะตัง   กะระณียัง,   นาปะรัง   อิตถัตตายาติ   ปะชานาตีติ.    

อิทะมะโวจะ   ภะคะวา,   อัตตะมะนา  เต  ภิกขู   ภะคะวะโต   ภาสิตัง   อะภินันทุง.    
อิมสัฺมญิจะ    ปะนะ    เวยยากะระณัสฺมงิ    ภัญญะมาเน,    ตัสสะ    ภิกขุสะหัสสัสสะ      
อะนุปาทายะ,     อาสะเวหิ    จิตตานิ    วิมุจจิงสูติ.   

 

อาทิตตปริยายสูตร 
วาดวยสิ่งทั้งปวงเปนของรอน 

ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนีว้า     
           สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ตําบลคยาสีสะ ริมฝงแมนํ้าคยา   
พรอมกับภิกษุ ๑๐๐๐ รูป   ณ  ที่น้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแลว    ตรัสวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สิ่งทั้งปวงเปนของรอน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อะไรเลา
คือสิ่งทั้งปวงเปนของรอน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จักขุเปนของรอน   รูปเปนของรอน    
จักขุวิญญาณเปนของรอน   จักขุสัมผัสเปนของรอน    แมสุขเวทนา    ทุกขเวทนาหรือ 
อทุกขมสุขเวทนา    ที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย    ก็เปนของรอน.     

รอนเพราะอะไร ?  เรากลาววา   รอนเพราะไฟคือราคะ   ไฟคือโทสะ   ไฟคือโมหะ    
รอนเพราะชาติ    ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ    ทุกข    โทมนัสและอุปายาส.    
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โสตะเปนของรอน   สัททะเปนของรอน   โสตวิญญาณเปนของรอน   โสตสัมผัส
เปนของรอน     แมสุขเวทนา     ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา    ที่เกิดข้ึนเพราะ
โสตสัมผัสเปนปจจัย     ก็เปนของรอน.      

รอนเพราะอะไร ?  เรากลาววา  รอนเพราะไฟคือราคะ   ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ   
รอนเพราะชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาส.  

 

ฆานะเปนของรอน   คันธะเปนของรอน   ฆานวิญญาณเปนของรอน   ฆานสัมผัส
เปนของรอน    แมสุขเวทนา    ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา   ที่เกิดข้ึนเพราะฆาน-
สัมผัสเปนปจจัย     ก็เปนของรอน.    

รอนเพราะอะไร ?  เรากลาววา  รอนเพราะไฟคือราคะ   ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ   
รอนเพราะชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาส.  

 

ชิวหาเปนของรอน   รสะเปนของรอน   ชิวหาวิญญาณเปนของรอน   ชิวหาสัมผัส
เปนของรอน     แมสุขเวทนา    ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา    ที่เกิดข้ึนเพราะ
ชิวหาสัมผัสเปนปจจัย     ก็เปนของรอน.     

รอนเพราะอะไร ?  เรากลาววา  รอนเพราะไฟคือราคะ   ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ   
รอนเพราะชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาส.  

 

กายเปนของรอน   โผฏฐัพพะเปนของรอน  กายวิญญาณเปนของรอน  กายสัมผัส
เปนของรอน    แมสุขเวทนา   ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา   ที่เกิดข้ึนเพราะกาย-
สัมผัสเปนปจจัย      ก็เปนของรอน.     

รอนเพราะอะไร ?  เรากลาววา  รอนเพราะไฟคือราคะ   ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ   
รอนเพราะชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาส.  

 

มโนเปนของรอน     ธัมมารมณเปนของรอน     มโนวิญญาณเปนของรอน     
มโนสัมผัสเปนของรอน   แมสุขเวทนา  ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา  ที่เกิดข้ึน
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย     ก็เปนของรอน.      

รอนเพราะอะไร ?  เรากลาววา  รอนเพราะไฟคือราคะ   ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ   
รอนเพราะชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาส.  

   

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อริยสาวกผูไดสดับแลว     เห็นอยูอยางน้ี     ยอมเบ่ือหนาย
แมในจักขุ     ยอมเบ่ือหนาย    แมในรูป     ยอมเบ่ือหนายแมในจักขุวิญญาณ     ยอม
เบ่ือหนายแมในจักขุสัมผัส   ยอมเบ่ือหนายแมในสุขเวทนา   ทุกขเวทนาหรืออทุกขม-
สุขเวทนา     ที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย.       
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ยอมเบ่ือหนาย   แมในโสตะ     ยอมเบ่ือหนาย   แมในสัททะ     ยอมเบ่ือหนาย
แมในโสตวิญญาณ  ยอมเบ่ือหนายแมในโสตสัมผัส  ยอมเบ่ือหนายแมในสุขเวทนา   
ทุกขเวทนา     หรืออทุกขมสุขเวทนา     ที่เกิดข้ึนเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย.  

ยอมเบ่ือหนาย   แมในฆานะ     ยอมเบ่ือหนาย   แมในคันธะ     ยอมเบ่ือหนาย
แมในฆานวิญญาณ   ยอมเบ่ือหนายแมในฆานสัมผัส   ยอมเบ่ือหนายแมในสุขเวทนา  
ทุกขเวทนา     หรืออทุกขมสุขเวทนา     ที่เกิดข้ึนเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัย.      

ยอมเบ่ือหนาย   แมในชิวหา      ยอมเบ่ือหนาย   แมในรสะ      ยอมเบ่ือหนาย
แมในชิวหาวิญญาณ  ยอมเบ่ือหนายแมในชิวหาสัมผัส  ยอมเบ่ือหนายแมในสุขเวทนา  
ทุกขเวทนา     หรืออทุกขมสุขเวทนา     ที่เกิดข้ึนเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย. 

ยอมเบ่ือหนาย  แมในกาย    ยอมเบ่ือหนาย  แมในโผฏฐัพพะ    ยอมเบ่ือหนาย
แมในกายวิญญาณ    ยอมเบ่ือหนายแมในกายสัมผัส    ยอมเบ่ือหนายแมในสุขเวทนา   
ทุกขเวทนา     หรืออทุกขมสุขเวทนา     ที่เกิดข้ึนเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย. 

ยอมเบ่ือหนาย  แมในมโน     ยอมเบ่ือหนาย  แมในธัมมารมณ     ยอมเบ่ือหนาย
แมในมโนวิญญาณ     ยอมเบ่ือหนายแมในมโนสัมผัส    ยอมเบ่ือหนายแมในสุขเวทนา     
ทุกขเวทนา     หรืออทุกขมสุขเวทนา     ที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย.    

เมื่อเบ่ือหนาย     ยอมคลายกําหนัด    เพราะคลายกําหนัด     จิตยอมหลุดพน    
เมื่อหลุดพนแลว     ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว    รูชัดวาชาติสิ้นแลว     พรหมจรรย
อยูจบแลว     กิจที่ควรทํา    ทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางน้ีมิไดมี.  

เมื่อพระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสอาทิตตปริยายสูตรน้ีจบลงแลว    ภิกษุเหลาน้ัน
ตางช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา      ก็แหละ     เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู     ภิกษุ  ๑๐๐๐  รูปน้ัน    ตางมีจิตหลุดพนจากอาสวะ    
เพราะไมถือมั่น    ดังน้ีแล.               ( ว.ิ มหา. , ส.ํ สฬา.) 

  

๓๐. ฆัตวาสูตร 
  ฆาอะไรหนอจึงอยูเปนสุข     ฆาอะไรหนอจึงไมเศราโศก    ขาแต
 ทานพระโคดม     พระองคชอบฆาอะไร    ซึ่งเปนธรรมอันเอก ? 
 

  ฆาความโกรธเสียได    จึงอยูเปนสุข     ฆาความโกรธเสียได   จึงไม
 เศราโศก     แนะเทวดา     พระอริยเจาทั้งหลาย    สรรเสริญการฆาความ
 โกรธ    ซึ่งมีรากเปนพิษ     มียอดหวาน     เพราะฆาความโกรธน้ันเสียได   
 ยอมไมเศราโศก.          ( ส.ํ สคา. ) 
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๓๑. ปริญเญยยสตุตัง  
จัตตารีมานิ     ภิกขะเว     อะริยะสัจจานิ.     กะตะมานิ     จัตตาริ ?     ทุกขัง       

อะริยะสัจจัง,     ทุกขะสะมุทะโย     อะริยะสัจจัง,     ทุกขะนิโรโธ     อะริยะสัจจัง,     
ทุกขะนิโรธะคามินี     ปะฏิปะทา     อะริยะสัจจัง.       

อิมานิ    โข    ภิกขะเว     จัตตาริ     อะริยะสัจจานิ.     อิเมสัง    โข    ภิกขะเว      
จะตุนนัง   อะริยะสัจจานัง,    อัตถิ   อะริยะสัจจัง    ปะริญเญยยัง,    อัตถิ   อะริยะสัจจัง     
ปะหาตัพพัง,     อัตถิ   อะริยะสัจจัง   สัจฉิกาตัพพัง,    อัตถิ   อะริยะสัจจัง   ภาเวตัพพัง,      
 กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    อะริยะสัจจัง    ปะริญเญยยัง ?    ทุกขัง    ภิกขะเว     
อะริยะสัจจัง    ปะริญเญยยัง.    กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    อะริยะสัจจัง    ปะหาตัพพัง ?     
ทุกขะสะมุทะโย    อะริยะสัจจัง    ปะหาตัพพัง.    กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    อะริยะสัจจัง      
สัจฉิกาตัพพัง ?   ทุกขะนิโรโธ    อะริยะสัจจัง    สัจฉิกาตัพพัง.    กะตะมัญจะ    ภิกขะเว     
อะริยะสัจจัง   ภาเวตัพพัง ?    ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา   อะริยะสัจจัง   ภาเวตัพพัง.    
 

ตัสฺมาติหะ    ภิกขะเว,    อิทัง    ทุกขันติ    โยโค    กะระณีโย,    อะยัง    ทุกขะ-
สะมุทะโยติ    โยโค    กะระณีโย,     อะยัง    ทุกขะนิโรโธติ    โยโค    กะระณีโย,        
อะยัง    ทุกขะนิโรธะคามินี    ปะฏิปะทาติ    โยโค    กะระณีโยต.ิ  
  

 วาดวยกิจในอริยสัจจ  ๔  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อริยสัจจ  ๔  ประการน้ี.     ๔  ประการเปนไฉน ?   คือ    
ทุกขอริยสัจจ    ทุกขสมุทัยอริยสัจจ    ทุกขนิโรธอริยสัจจ    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจจ.     อริยสัจจ  ๔  ประการน้ีแล.       
 บรรดาอริยสัจจ  ๔  ประการน้ี   อริยสัจจที่ควรกําหนดรู  มีอยู.   อริยสัจจที่ควรละ   
มีอยู.    อริยสัจจที่ควรกระทําใหแจง  มีอยู.    อริยสัจจที่ควรเจริญ  มีอยู.    
 ก็อริยสัจจที่ควรกําหนดรูเปนไฉน ?       ทุกขอริยสัจจ     ควรกําหนดรู    
 ก็อริยสัจจที่ควรละเปนไฉน ?             ทุกขสมุทัยอริยสัจจ     ควรละ    
 ก็อริยสัจจที่ควรกระทําใหแจงเปนไฉน ?   ทุกขนิโรธอริยสัจจ   ควรกระทําใหแจง    
 ก็อริยสัจจที่ควรเจริญเปนไฉน ?     ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ    ควรเจริญ 
   

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุน้ันแหละ  เธอทั้งหลาย  พึงกระทําความเพียร   
เพื่อรูตามความเปนจริงวา   น้ีทุกข   น้ีทุกขสมุทัย   น้ีทุกขนิโรธ   น้ีทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา    ดังน้ีแล.                              ( ส.ํ มหา. ) 



๗๗ 
 

๓๒. ขันธสูตร , ( อายตนสูตร ) 
 

 จัตตารีมานิ     ภิกขะเว     อะริยะสัจจานิ.      กะตะมานิ     จัตตาริ ?     ทุกขัง    
อะริยะสัจจัง,     ทุกขะสมุทะโย     อะริยะสัจจัง,     ทุกขะนิโรโธ     อะริยะสัจจัง,     
ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา     อะริยะสัจจัง.   
  

 กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    ทุกขัง    อะริยะสัจจัง ?     ปญจุปาทานักขันธาติสสะ    
วะจะนียัง.    กะตะเม    ปญจะ ?    รูปูปาทานักขันโธ    เวทะนูปาทานักขันโธ    สัญู-
ปาทานักขันโธ    สังขารูปาทานักขันโธ    วิญญาณปูาทานักขันโธ.    อิทัง    วุจจะติ     
ภิกขะเว    ทุกขัง    อะริยะสัจจัง.    

( อายตนสูตร  สวดในวงเล็บตอจาก  ทกุขัง  อะริยสัจจัง ? แทน ปญจุปาทานักขันธา
ติสสะ ..... นอกนั้น   เหมือนกันทุกประการ ) 
 

 ( ฉะ     อัชฌตัติกาน ิ     อายะตะนานตีิสสะ    วะจะนียัง.    กะตะมานิ    ฉะ ?     
จกัขฺวายะตะนัง     โสตายะตะนัง,     ฆานายะตะนัง     ชิวหายะตะนัง,     กายายะตะนัง      
มะนายะตะนัง,    อิทัง    วุจจะต ิ   ภิกขะเว    ทุกขัง    อะริยะสจัจงั.  )  
 

 กะตะมัญจะ     ภิกขะเว     ทุกขะสมุทะโย     อะริยะสัจจัง ?     ยายัง           
ตัณฺหา    โปโนพภะวิกา    นันทิราคะสะหะคะตา    ตัตฺระตัตฺราภินันทินี.    เสยยะถีทัง.   
กามะตัณฺหา    ภะวะตัณฺหา    วิภะวะตัณหา.   อิทัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    ทุกขะสมุทะโย     
อะริยะสัจจัง. 
 

 กะตะมัญจะ     ภิกขะเว     ทุกขะนิโรโธ     อะริยะสัจจัง ?    โย    ตัสสา    เยวะ    
ตัณฺหายะ     อะเสสะวิราคะนิโรโธ     จาโค     ปะฏินิสสัคโค     มุตติ     อะนาละโย.      
อิทัง     วุจจะติ     ภิกขะเว     ทุกขะนิโรโธ     อะริยะสัจจัง.  
 

กะตะมัญจะ      ภิกขะเว      ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา      อะริยะสัจจัง ?    
อะยะเมวะ   อะริโย   อัฏฐังคิโก   มัคโค,   เสยยะถีทัง,   สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปโป,     
สัมมาวาจา   สัมมากัมมันโต   สัมมาอาชีโว,   สัมมาวายาโม   สัมมาสะติ   สัมมา-
สะมาธิ.     อิทัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา    อะริยะสัจจัง. 

 

 อิมานิ    โข    ภิกขะเว     จัตตาร ิ     อะริยะสัจจานิ.     ตัสฺมาติหะ     ภิกขะเว,     
อิทัง    ทุกขันติ    โยโค    กะระณีโย,    อะยัง    ทุกขะสะมุทะโยติ    โยโค    กะระณีโย,      
อะยัง   ทุกขะนิโรโธติ   โยโค   กะระณีโย,   อะยัง   ทุกขะนิโรธะคามินี   ปะฏิปะทาติ    
โยโค    กะระณีโยติ.   



๗๘ 
 

วาดวยอริยสัจ  ๔  ในขันธ ๕ ( ในอายตนะ  ๖ ) 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      อริยสัจจ  ๔  ประการน้ี     ๔  ประการเปนไฉน ?   คือ    
ทุกขอริยสัจจ   ทุกขสมุทัยอริยสัจจ   ทุกขนิโรธอริยสัจจ   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจจ.     อริยสัจจ  ๔  ประการน้ีแล.       
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ทุกขอริยสัจจเปนไฉน ?  ควรกลาววา   อุปาทานขันธ ๕  
อุปาทานขันธ  ๕    เปนไฉน ?     ไดแก     ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่น  คือ  รูป    
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือเวทนา    ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือสัญญา   
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือสังขาร    ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือวิญญาณ      
น้ีเรียกวา    ทุกขอริยสัจจ.  ( อายตนสูตร   สวดในวงเล็บตอจาก   ทุกขอริยสัจจเปนไฉน ? ) 
(ควรกลาววา  อายตนะภายใน ๖  อายตนะภายใน  ๖  เปนไฉน ?  ไดแก   ที่ประชุมคือตา   ที่ประชุมคือหู  
ที่ประชุมคือจมูก    ที่ประชุมคือลิ้น    ที่ประชุมคือกาย    ที่ประชุมคือใจ    นี้เรียกวา    ทุกขอริยสัจจ. )     
 ก็ทุกขสมุทยอริยสัจจเปนไฉน ?   ตัณหาอันทําใหเกิดอีก   ประกอบดวยความ
กําหนัด   ดวยอํานาจความเพลิน   มีปรกติเพลิดเพลินในอารมณน้ัน ๆ  คือ   กามตัณหา   
ภวตัณหา    วิภวตัณหา.     น้ีเรียกวา     ทุกขสมุทยอริยสัจจ. 
 ก็ทุกขนิโรธอริยสัจจเปนไฉน ?     ตัณหาน่ันแลดับ     ดวยการสํารอกโดยไมมี
สวนเหลือ     การสละ     การสละคืน     การปลอยไป     การไมพัวพัน.     น้ีเรียกวา  
ทุกขนิโรธอริยสัจจ. 
 ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจเปนไฉน ?    อริยมรรคมีองค  ๘   น้ีแหละ  
คือ   ความเห็นชอบ ๑    ความดําริชอบ ๑    การเจรจาชอบ ๑    การงานชอบ ๑    
การเลี้ยงชีวิตชอบ ๑   ความพยายามชอบ ๑   ความระลกึชอบ ๑   ความต้ังจิตชอบ ๑
น้ีเรียกวา    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ. 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสัจจ  ๔  เหลาน้ีแล   เพราะเหตุน้ันแหละ  เธอทั้งหลาย  
พึงกระทําความเพียร   เพื่อรูตามความเปนจริงวา   น้ีทุกข   น้ีทุกขสมุทัย   น้ีทุกขนิโรธ    
น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา     ดังน้ีแล.                           ( ส.ํ  มหา. ) 
 

๓๓. ควัมปติสูตร 
 เอวัมเม     สุตัง.     เอกัง     สะมะยัง      สัมพะหุลา     เถรา     ภิกขู,     เจติเยสุ     
วิหะรันติ    สะหะชะนิเย.    เตนะ   โข   ปะนะ   สะมะเยนะ,    สัมพะหุลานัง    เถรานัง    
ภิกขูนัง    ปจฉาภัตตัง,    ปณฑะปาตะปะฏิกกันตานัง    มณัฑะละมาเฬ    สันนิสินนานัง,       
สันนิปะติตานัง   อะยะมันตะรากะถา   อุทะปาทิ,  โย  นุ  โข   อาวุโส   ทุกขัง   ปสสะติ,       



๗๙ 
 

ทุกขะสะมุทะยังป    โส    ปสสะติ,    ทุกขะนิโรธังป    ปสสะติ,    ทุกขะนิโรธะคามินิง     
ปะฏิปะทังป    ปสสะตีติ.    
 เอวัง     วุตเต,     อายัสฺมา    คะวัมปะติตเถโร    ภิกขู    เอตะทะโวจะ,   “สัมมุขา    
เมตัง    อาวุโส    ภะคะวะโต    สุตัง,     สัมมุขา    ปะฏิคคะหิตัง,     
 โย     ภิกขะเว     ทุกขัง     ปสสะติ,     ทุกขะสะมุทะยังป     โส     ปสสะติ,     
ทุกขะนิโรธังป     ปสสะติ,     ทุกขะนิโรธะคามินิง    ปะฏิปะทังป    ปสสะติ.    
 โย    ทุกขะสะมุทะยัง    ปสสะติ,    ทุกขังป    โส    ปสสะติ,    ทุกขะนิโรธังป    
ปสสะติ,     ทุกขะนิโรธะคามินิง    ปะฏิปะทังป    ปสสะติ.    
 โย    ทุกขะนิโรธัง    ปสสะติ,    ทุกขังป    โส    ปสสะติ,    ทุกขะสะมุทะยังป   
ปสสะติ,     ทุกขะนิโรธะคามินิง    ปะฏิปะทังป    ปสสะติ.    
 โย    ทุกขะนิโรธะคามินิง    ปะฏิปะทัง    ปสสะติ,    ทุกขังป    โส    ปสสะติ,    
ทุกขะสะมุทะยังป    ปสสะติ,    ทุกขะนิโรธังป    ปสสะตี”ติ.  

 

ผูเห็นทุกข  ชื่อวา  เห็นสมุทัย  เห็นนิโรธ  เห็นมรรค 
 

  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา    
สมัยหน่ึง   ภิกษุผูเถระมากรูปอยู  ณ  เมืองสหชนิยะ   แควนเจดีย    ก็สมัยน้ัน     

เมื่อภิกษุผูเถระมากรูปกลับจากบิณฑบาต    ในเวลาปจฉาภัต    น่ังประชุมกันในโรงกลม    
เกิดสนทนากันข้ึนในระหวางการประชุมวา   
 ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย    ผูใดเห็นทุกข    ผูน้ันช่ือวา    ยอมเห็นแมทุกขสมุทัย      
ยอมเห็นแมทุกขนิโรธ     ยอมเห็นแมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    หรือหนอแล ?   
 เมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายกลาวอยางน้ีแลว    ทานพระควัมปติเถระ   ไดกลาวกะ
ภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    ผมไดฟงมา   ไดรับมาในที่เฉพาะพระพักตร
ของพระผูมีพระภาคเจาวา   ผูใดยอมเห็นทุกข    ผูน้ันช่ือวา   ยอมเห็นแมทุกขสมุทัย    
ยอมเห็นแมทุกขนิโรธ    ยอมเห็นแมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.     
 ผูใดยอมเห็นทุกขสมุทัย   ผูน้ันช่ือวายอมเห็นแมทุกข   ยอมเห็นแมทุกขนิโรธ  
ยอมเห็นแมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.    
 ผูใดยอมเห็นทุกขนิโรธ    ผูน้ันช่ือวายอมเห็นแมทุกข    ยอมเห็นแมทุกขสมุทัย     
ยอมเห็นแมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.     
 ผูใดยอมเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา     ผูน้ันช่ือวายอมเห็นแมทุกข    ยอมเห็น
แมทุกขสมุทัย    ยอมเห็นแมทุกขนิโรธ    ดังน้ีแล.               ( ส.ํ  มหา. ) 



๘๐ 
 

๓๔. สมาธิสูตร  , ( ปฏิสัลลานสูตร ) 
เอวัมเม   สุตัง.   เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา,   สาวัตถิยัง   วิหะระติ,   เชตะวะเน   

อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.   ตัตฺระ  โข  ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ   “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต    ปจจัสโสสุง.    ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.   
 สะมาธิงสะมาธิง        ภิกขะเวภิกขะเว        ภาเวถะภาเวถะ..        สะมาหิโตสะมาหิโต        ภิกขะเวภิกขะเว        ภิกขุภิกขุ    ยะถาภูตัง    
ปะชานาติ.    กิญจิ    ยะถาภูตัง    ปะชานาติ ? ( ปฏิสัลลานสูตร  สวดในวงเล็บแทนตั้งแต  
สะมาธิง ... ) ( ปะฏิสัลลาเน   ภิกขะเว   โยคะมาปชชะถะ.    ปะฏิสัลลีโน   ภิกขะเว   ภิกขุ )    
 อิทัง    ทุกขันติ    ยะถาภูตัง   ปะชานาติ.    อะยัง   ทุกขะสะมุทะโยติ   ยะถาภูตัง   
ปะชานาติ.     อะยัง    ทุกขะนิโรโธติ   ยะถาภูตัง   ปะชานาติ.    อะยัง    ทุกขะนิโรธะ-
คามินี  ปะฏิปะทาติ    ยะถาภูตัง   ปะชานาติ.   
 สะมาธิงสะมาธิง        ภิกขะเวภิกขะเว        ภาเวถะภาเวถะ..        สะมาหิโตสะมาหิโต        ภิภิกขะเวกขะเว        ภิกขุภิกขุ    ยะถาภูตัง    
ปะชานาติ. ( ปะฏิสัลลาเน    ภิกขะเว   โยคะมาปชชะถะ.   ปะฏิสัลลีโน   ภิกขะเว   ภิกขุ )         
 ตัสฺมาติหะ    ภิกขะเว    อิทัง    ทุกขันติ    โยโค    กะระณีโย,    อะยัง    ทุกขะ-  
สะมุทะโยติ     โยโค     กะระณีโย,     อะยัง     ทุกขะนิโรโธติ     โยโค     กะระณีโย,    
อะยัง    ทุกขะนิโรธะคามินี    ปะฏิปะทาติ    โยโค    กะระณีโยติ.             ( ส.ํ  มหา. ) 
 

ผูมีใจตั้งมั่น   ผูหลีกเรนอยู   ยอมรูตามความเปนจริง 
ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร 

เชตวัน   อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล   พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาน้ันทูล
รับพระผูมีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเถิด        ภิกษุผูมีจิภิกษุผูมีจิตตต้ังมั่นแลว    ต้ังมั่นแลว    
ยอมรูตามความเปนจริงยอมรูตามความเปนจริง ( เธอทั้งหลาย  จงประกอบในการหลีกออก  เรนอยูเถิด   ภิกษุผูหลีกออก
เรนอยู    ยอมรูตามความเปนจริง )    ยอมรูอะไรตามความเปนจริง ?   ยอมรูตามความเปน
จริงวา  น้ีทุกข    ยอมรูตามความเปนจริงวา  น้ีทุกขสมุทัย    ยอมรูตามความเปนจริงวา  
น้ีทุกขนิโรธ    ยอมรูตามความเปนจริงวา   น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.      

เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเถิด    ภิกษุผูมีจิภิกษุผูมีจิตตต้ังมั่นแลวต้ังมั่นแลว    ยอมรูตามยอมรูตามความเปนจริงความเปนจริง    
(เธอทั้งหลาย  จงประกอบในการหลีกออก เรนอยูเถิด   ภิกษุผูหลีกออกเรนอยู  ยอมรูตามความเปนจริง)       
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุน้ันแหละ   เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู
ตามความเปนจริงวา   น้ีทุกข   น้ีทุกขสมุทัย   น้ีทุกขนิโรธ   น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 



๘๑ 
 

๓๕. ตถสูตร 
 จัตตารีมานิ   ภิกขะเว  ตะถานิ  อะวิตะถานิ  อะนัญญะถานิ.   กะตะมานิ  จัตตาริ ?     
 อิทัง     ทุกขันติ    ภิกขะเว    ตะถาเมตัง    อะวิตะถะเมตัง    อะนัญญะถะเมตัง.     
 อะยัง    ทุกขะสะมุทะโยติ    ตะถาเมตัง    อะวิตะถะเมตัง    อะนัญญะถะเมตัง. 
 อะยัง      ทุกขะนิโรโธติ       ตะถาเมตัง    อะวิตะถะเมตัง    อะนัญญะถะเมตัง.   
 อะยัง    ทุกขะนิโรธะคามินี   ปะฏิปะทาติ   ตะถาเมตัง   อะวิตะถะเมตัง    
อะนัญญะถะเมตัง. 
 อิมานิ    โข    ภิกขะเว    จัตตาริ    ตะถานิ    อะวิตะถานิ    อะนัญญะถานิ.  
 ตัสฺมาติหะ     ภิกขะเว,     อิทัง     ทุกขันติ    โยโค    กะระณีโย,     อะยัง   
ทุกขะสะมุทะโยติ   โยโค   กะระณีโย,      อะยัง   ทุกขะนิโรโธติ   โยโค   กะระณีโย,     
อะยัง    ทุกขะนิโรธะคามินี    ปะฏิปะทาติ    โยโค    กะระณีโยต.ิ   
 

 วาดวยของจริงแท   ๔ อยาง 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๔  อยางน้ี   เปนของจริงแท   ไมแปรผัน   ไมเปน
อยางอ่ืน    ธรรม  ๔  อยางเปนไฉน ?     คือ 
 น้ีทุกข   เปนของจริงแท    ไมแปรผัน   ไมเปนอยางอ่ืน.   
 น้ีเหตุใหเกิดทุกข    เปนของจริงแท    ไมแปรผัน   ไมเปนอยางอ่ืน.   
 น้ีความดับทุกข    เปนของจริงแท    ไมแปรผัน   ไมเปนอยางอ่ืน.   
 น้ีขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข    เปนของจริงแท    ไมแปรผัน   ไมเปนอยางอ่ืน.   
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม  ๔  อยางน้ีแล    เปนของจริงแท    ไมแปรผัน    
ไมเปนอยางอ่ืน.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะเหตุน้ันแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระทํา
ความเพียร   เพื่อรูตามความเปนจริงวา   น้ีทุกข   น้ีทุกขสมุทัย   น้ีทุกขนิโรธ   น้ีทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทา.                   ( ส.ํ  มหา. ) 

 

วิตักกสูตร 
 มา    ภิกขะเว    ปาปะเก    อะกุสะเล    วิตักเก    วิตักเกถะ.    เสยยะถีทัง,       
กามะวิตักกัง    พฺยาปาทะวิตักกัง    วิหิงสาวิตักกัง.    ตัง    กิสสะ    เหตุ ?    
 เนเต   ภิกขะเว   วิตักกา   อัตถะสัญหิตา,  นาทิพฺรัหฺมะจะริยะกา,  นะ   นิพพิทายะ    
นะ  วิราคายะ  นะ  นิโรธายะ  นะ  อุปะสะมายะ  นะ  อะภิญญายะ  นะ  สัมโพธายะ       
นะ   นิพพานายะ   สังวตัตันติ.      



๘๒ 
 

วิตักกันตา    จะ    โข    ตุมฺเห    ภิกขะเว,     อิทัง    ทุกขันติ    วิตักเกยยาถะ,    
อะยัง   ทุกขะสะมุทะโยติ   วิตักเกยยาถะ,   อะยัง   ทุกขะนิโรโธติ   วิตักเกยยาถะ,    
อะยัง    ทุกขะนิโรธะคามินี    ปะฏิปะทาติ    วิตักเกยยาถะ,    ตัง    กิสสะ    เหตุ ? 

เอเต    ภิกขะเว    วิตักกา    อัตถะสัญหิตา,    เอเต    อาทิพฺรัหฺมะจะริยะกา,       
เอเต    นิพพิทายะ    วิราคายะ    นิโรธายะ    อุปะสะมายะ    อะภิญญายะ    สัมโพธายะ      
นิพพานายะ    สังวตัตันติ.      

ตัสฺมาติหะ     ภิกขะเว,     อิทัง     ทุกขันติ     โยโค     กะระณีโย,     อะยัง     
ทุกขะสะมุทะโยติ   โยโค   กะระณีโย,    อะยัง   ทุกขะนิโรโธติ   โยโค   กะระณีโย,     
อะยัง    ทุกขะนิโรธะคามินี    ปะฏิปะทาติ    โยโค    กะระณีโยต.ิ               ( ส.ํ  มหา. ) 
 

วาดวยการตรึกในอริยสัจจ  ๔ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลาย   จงอยาตรึกถึงอกุศลวิตกอันลามก   คือ  

กามวิตก    พยาบาทวิตก    วิหิงสาวิตก     ขอน้ัน   เพราะเหตุไร ?    เพราะวิตกเหลาน้ี   
ไมประกอบดวยประโยชน     ไมใชเบื้องตนแหงพรหมจรรย    ยอมไมเปนไปเพื่อ
ความหนาย   เพื่อความคลายกําหนัด   เพื่อความดับ   เพื่อความสงบ   เพี่อความรูยิ่ง     
เพื่อความตรัสรู    เพื่อนิพพาน.      

ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะตรึก  พึงตรึกอยางน้ีวา  น้ีทุกข  น้ีทุกขสมุทัย  น้ีทกุขนิโรธ      
น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอน้ันเพราะเหตุไร ? เพราะความตรึกเหลาน้ันประกอบดวย
ประโยชน  เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ยอมเปนไปเพื่อความหนาย  เพื่อความคลาย
กําหนัด   เพื่อความดับ  เพื่อความสงบ  เพี่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน.    

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุน้ันแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู
ตามความเปนจริงวา   น้ีทุกข   น้ีทุกขสมุทัย   น้ีทุกขนิโรธ   น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
 

๓๖. จินตสูตร 
 มา   ภิกขะเว   ปาปะกัง   อะกุสะลัง   จิตตัง   จินเตถะ,   สัสสะโต   โลโกต ิ  วา,    
อะสัสสะโต    โลโกติ   วา,    อันตะวา    โลโกติ   วา,    อะนันตะวา    โลโกติ   วา,   
ตัง    ชีวัง    ตัง    สะรีรันติ   วา,     อัญญัง    ชีวัง    อัญญัง    สะรีรันติ   วา,    โหติ    
ตะถาคะโต    ปะรัมมะระณาติ   วา,    นะ   โหติ   ตะถาคะโต   ปะรัมมะระณาติ   วา,   
โหติ   จะ   นะ   จะ   โหติ    ตะถาคะโต    ปะรัมมะระณาติ   วา,    เนวะ   โหติ        
นะ   นะ   โหติ    ตถาคโต    ปะรัมมะระณาติ   วา.    ตัง    กิสสะ    เหตุ ?    



๘๓ 
 

 เนสา   ภิกขะเว   จินตา   อัตถะสัญหิตา,   นาทิพฺรัหฺมะจะริยะกา,   นะ   นิพพิทายะ   
นะ   วิราคายะ   นะ  นิโรธายะ   นะ  อุปะสะมายะ   นะ  อะภิญญายะ   นะ  สัมโพธายะ      
นะ   นิพพานายะ   สังวตัตันติ.      
 

 จินเตนตา    จะ    โข    ตุมเฺห    ภิกขะเว,     อิทัง    ทุกขันติ    จินเตยยาถะ,       
อะยัง    ทุกขะสะมุทะโยติ    จินเตยยาถะ,     อะยัง    ทุกขะนิโรโธติ    จินเตยยาถะ,  
อะยัง    ทุกขะนิโรธะคามินี    ปะฏิปะทาติ    จินเตยยาถะ.    ตัง    กิสสะ    เหตุ ? 
 

 เอสา    ภิกขะเว    จินตา    อัตถะสัญหิตา,    เอสา    อาทิพฺรัหฺมะจะริยะกา,         
เอสา    นิพพิทายะ    วิราคายะ    นิโรธายะ    อุปะสะมายะ    อะภิญญายะ    สัมโพธายะ      
นิพพานายะ    สังวตัตันติ.      
 

 ตัสฺมาติหะ    ภิกขะเว,    อิทัง    ทุกขันติ    โยโค    กะระณีโย,    อะยัง    ทุกขะ-
สะมุทะโยติ    โยโค    กะระณีโย,    อะยัง    ทุกขะนิโรโธติ    โยโค    กะระณีโย,           
อะยัง    ทุกขะนิโรธะคามินี    ปะฏิปะทาติ    โยโค    กะระณีโยต.ิ                ( ส.ํ  มหา. ) 
 

วาดวยการคิดในอริยสัจจ  ๔  
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงอยาคิดถึงอกุศลจิตอันลามกวา  โลกเที่ยง   
โลกไมเที่ยง   โลกมีที่สุด    โลกไมมีที่สุด    ชีพอันน้ัน   สรีระก็อันน้ัน   ชีพอยางหน่ึง  
สรีระก็อยางหน่ึง    สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก    สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม
ไมเปนอีก    สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี   ยอมไมเปนอีกก็มี     สัตวเบ้ือง
หนาแตตายแลว   ยอมเปนอีกก็หามิได   ยอมไมเปนอีกก็หามิได    
 

 ขอน้ัน  เพราะเหตุไร ?   เพราะความคิดน้ีไมประกอบดวยประโยชน   ไมใช
เบื้องตนแหงพรหมจรรย    ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย    เพื่อความคลายกําหนัด    
เพื่อความดับ     เพื่อความสงบ     เพี่อความรูยิ่ง     เพื่อความตรัสรู     เพื่อนิพพาน. 
      

 ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิด    พึงคิดอยางน้ีวา    น้ีทุกข    น้ีทุกขสมุทัย    น้ีทุกขนิโรธ   
น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ขอน้ัน    เพราะเหตุไร ?    เพราะความคิดน้ีประกอบดวย
ประโยชน    เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย    ยอมเปนไปเพื่อความหนาย    เพื่อความ
คลายกําหนัด    เพื่อความดับ    เพื่อความสงบ    เพี่อความรูยิ่ง    เพื่อความตรัสรู      
เพื่อนิพพาน.    
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุน้ันแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู
ตามความเปนจริงวา   น้ีทุกข   น้ีทุกขสมุทัย   น้ีทุกขนิโรธ   น้ีทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา. 



๘๔ 
 

๓๗. สเหตอุนิจจ , สเหตทุุกข , สเหตอุนัตตสูตร 
เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง   สะมะยัง  ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,   เชตะวะเน   

อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.   ตัตฺระ  โข  ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ   “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต    ปจจัสโสสุง.     ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.   

 

 รูปง   ภิกขะเว   อะนิจจัง,    โยป   เหตุ   โยป   ปจจะโย   รูปสสะ   อุปปาทายะ,  
โสป    อะนิจโจ,    อะนิจจะสัมภูตัง    ภิกขะเว    รูปง    กุโต    นิจจัง    ภะวิสสะติ.    
 เวทะนา    อะนิจจา,   โยป    เหตุ    โยป    ปจจะโย    เวทะนายะ    อุปปาทายะ,    
โสป    อะนิจโจ,    อะนิจจะสัมภูตา    ภิกขะเว    เวทะนา    กุโต    นิจจา    ภะวิสสะติ.   
 สัญญา    อะนิจจา,   โยป    เหตุ    โยป    ปจจะโย    สัญญายะ    อุปปาทายะ,    
โสป    อะนิจโจ,    อะนิจจะสัมภูตา    ภิกขะเว    สัญญา    กุโต    นิจจา    ภะวิสสะติ.   
 สังขารา    อะนิจจา,    โยป   เหตุ   โยป    ปจจะโย    สังขารานัง     อุปปาทายะ,    
โสป    อะนิจโจ,    อะนิจจะสัมภูตา    ภิกขะเว    สังขารา    กุโต    นิจจา    ภะวิสสันติสันติ..       
 วิญญาณัง    อะนิจจัง,   โยป   เหตุ   โยป   ปจจะโย   วิญญาณัสสะ   อุปปาทายะ,  
โสป    อะนิจโจ,    อะนิจจะสัมภูตัง    ภิกขะเว    วิญญาณัง    กุโต    นิจจัง    ภะวิสสะติ.  
  

 รูปง    ภิกขะเว    ทุกขัง,    โยป    เหตุ    โยป    ปจจะโย    รูปสสะ    อุปปาทายะ,  
โสป    ทุกโข.    ทุกขะสัมภูตัง    ภิกขะเว    รูปง    กุโต    สุขัง    ภะวิสสะติ.      
 เวทะนา    ทุกขา,    โยป    เหตุ    โยป    ปจจะโย    เวทะนายะ    อุปปาทายะ,  
โสป    ทุกโข.     ทุกขะสัมภูตัง    ภิกขะเว    เวทะนา    กุโต    สุขัง    ภะวิสสะติ.       
 สัญญา    ทุกขา,    โยป    เหตุ    โยป    ปจจะโย    สัญญายะ    อุปปาทายะ,   
โสป    ทุกโข.    ทุกขะสัมภูตัง    ภิกขะเว    สัญญา    กุโต    สุขัง    ภะวิสสะติ.        
  สังขารา    ทุกขา,     โยป   เหตุ   โยป   ปจจะโย    สังขารานัง    อุปปาทายะ,  
โสป    ทุกโข.    ทุกขะสัมภูตัง    ภิกขะเว    สังขารา    กุโต    สุขัง    ภะวิสสันติสันติ..      
 วิญญาณัง    ทุกขัง,    โยป   เหตุ   โยป   ปจจะโย    วิญญาณัสสะ    อุปปาทายะ,  
โสป    ทุกโข.    ทุกขะสัมภูตัง    ภิกขะเว    วิญญาณัง    กุโต    สุขัง    ภะวิสสะติ. 
 

 รูปง   ภิกขะเว   อะนัตตา,    โยป   เหตุ   โยป   ปจจะโย   รูปสสะ   อุปปาทายะ,  
โสป    อะนัตตา,     อะนัตตะสัมภูตัง    ภิกขะเว    รูปง    กุโต    อัตตา    ภะวิสสะติ.    
 เวทะนา    อะนัตตา,   โยป   เหตุ   โยป   ปจจะโย   เวทะนายะ   อุปปาทายะ,  
โสป    อะนัตตา,    อะนัตตะสัมภูตัง    ภิกขะเว    เวทะนา    กุโต    อัตตา    ภะวิสสะติ.     



๘๕ 
 

 สัญญา    อะนัตตา,     โยป   เหตุ   โยป   ปจจะโย    สัญญายะ   อุปปาทายะ,   
โสป    อะนัตตา,    อะนัตตะสัมภูตัง    ภิกขะเว    สัญญา    กุโต    อัตตา    ภะวิสสะติ.       
 สังขารา    อะนัตตา,    โยป   เหตุ   โยป   ปจจะโย   สังขารานัง   อุปปาทายะ,  
โสป    อะนัตตา,    อะนัตตะสัมภูตัง    ภิกขะเว    สังขารา    กุโต    อัตตา    ภะวิสสันติสันติ..     
 วิญญาณัง   อะนัตตา,   โยป   เหตุ   โยป   ปจจะโย   วิญญาณัสสะ   อุปปาทายะ,  
โสป   อะนัตตา,    อะนัตตะสัมภูตัง    ภิกขะเว    วิญญาณัง    กุโต    อัตตา    ภะวิสสะต.ิ  
       

เอวัง    ปสสัง    ภิกขะเว    สุตฺวา    อะริยะสาวะโก,    รูปสฺมิงป    นิพพินทะติ,    
เวทะนายะป    นิพพินทะติ,    สัญญายะป   นิพพินทะติ,    สังขาเรสุป    นิพพินทะติ,           
วิญญาณัสฺมิงป     นิพพินทะติ,      นิพพินทัง     วิรัชชะต,ิ      วิราคา     วิมุจจะติ,     
วิมุตตัสฺมิง    วิมุตตะมิติ    ญาณัง    โหติ,     ขีณา    ชาติ,     วุสิตัง     พฺรัหฺมะจะริยัง,       
กะตัง    กะระณียัง,     นาปะรัง    อิตถัตตายาติ    ปะชานาตีติ.    

 

วาดวยความไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตาแหงเหตุปจจัย 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา            

สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระ
ภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา.       พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   รูปไมเที่ยง   แมเหตุปจจัยที่ทําใหรูปเกิดข้ึน   ก็ไมเที่ยง   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     รูปอันเกิดจากสิ่งที่ไมเที่ยง    ที่ไหนจักเที่ยงเลา.   
 เวทนาไมเที่ยง    แมเหตุปจจัยที่ทําใหเวทนาเกิดข้ึน   ก็ไมเที่ยง   ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย     เวทนาอันเกิดจากสิ่งที่ไมเที่ยง    ที่ไหนจักเที่ยงเลา.   
 สัญญาไมเที่ยง   แมเหตุปจจัยที่ทําใหสัญญาเกิดข้ึน   ก็ไมเที่ยง   ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย     สัญญาอันเกิดจากสิ่งที่ไมเที่ยง    ที่ไหนจักเที่ยงเลา.   
 สังขารไมเที่ยง    แมเหตุปจจัยที่ทําใหสังขารเกิดข้ึน   ก็ไมเที่ยง   ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย     สังขารอันเกิดจากสิ่งที่ไมเที่ยง    ที่ไหนจักเที่ยงเลา.   
 วิญญาณไมเที่ยง  แมเหตุปจจัยที่ทําใหวิญญาณเกิดข้ึน  ก็ไมเที่ยง  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย     วิญญาณอันเกิดจากสิ่งที่ไมเที่ยง    ที่ไหนจักเที่ยงเลา.     
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   รูปเปนทุกข  แมเหตุปจจัยที่ทําใหรูปเกิดข้ึน  ก็เปนทุกข  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      รูปอันเกิดจากสิ่งที่เปนทุกข    ที่ไหนจักเปนสุขเลา.    



๘๖ 
 

 เวทนาเปนทุกข    แมเหตุปจจัยที่ทําใหเวทนาเกิดข้ึน    ก็เปนทุกข    ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย      เวทนาอันเกิดจากสิ่งที่เปนทุกข    ที่ไหนจักเปนสุขเลา.    
 สัญญาเปนทุกข      แมเหตุปจจัยที่ทําใหสัญญาเกิดข้ึน    ก็เปนทุกข    ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย      สัญญาอันเกิดจากสิ่งที่เปนทุกข    ที่ไหนจักเปนสุขเลา.     
 สังขารเปนทุกข     แมเหตุปจจัยที่ทําใหสังขารเกิดข้ึน    ก็เปนทุกข    ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย      สังขารอันเกิดจากสิ่งที่เปนทุกข    ที่ไหนจักเปนสุขเลา.    
 วิญญาณเปนทุกข     แมเหตุปจจัยที่ทําใหวิญญาณเกิดข้ึน    ก็เปนทุกข    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย     วิญญาณอันเกิดจากสิ่งที่เปนทุกข    ที่ไหนจักเปนสุขเลา. 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   รูปเปนอนัตตา   แมเหตุปจจัยที่ทําใหรูปเกิดข้ึน   ก็เปน
อนัตตา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    รูปอันเกิดจากสิ่งที่เปนอนัตตา   ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา.    
 เวทนาเปนอนัตตา    แมเหตุปจจัยที่ทําใหเวทนาเกิดข้ึน   ก็เปนอนัตตา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย     เวทนาอันเกิดจากสิ่งที่เปนอนัตตา    ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา.    
 สัญญาเปนอนัตตา    แมเหตุปจจัยที่ทําใหสัญญาเกิดข้ึน   ก็เปนอนัตตา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย     สัญญาอันเกิดจากสิ่งที่เปนอนัตตา    ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา.      
 สังขารเปนอนัตตา    แมเหตุปจจัยที่ทําใหสังขารเกิดข้ึน    ก็เปนอนัตตา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย     สังขารอันเกิดจากสิ่งที่เปนอนัตตา    ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา.    
 วิญญาณเปนอนัตตา  แมเหตุปจจัยที่ทําใหวิญญาณเกิดข้ึน  ก็เปนอนัตตา   ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย    วิญญาณอันเกิดจากสิ่งที่เปนอนัตตา   ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา.    

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูไดสดับแลว    เห็นอยูอยางน้ี    ยอมเบ่ือหนาย
แมในรูป   ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา   ยอมเบ่ือหนายแมในสัญญา   ยอมเบ่ือหนาย
แมในสังขาร    ยอมเบ่ือหนายแมในวิญญาณ    เมื่อเบ่ือหนาย    ยอมคลายกําหนัด    
เพราะคลายกําหนัดจิตยอมหลุดพน   เมื่อหลุดพนแลว  ยอมมีญาณหยั่งรูวา  หลุดพนแลว     
รูชัดวา    ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจที่ควรทํา    ทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพื่อ
ความเปนอยางน้ี ..... มิไดมี.             ( ส.ํ ขนธฺ. ) 
 

๓๘. อานันทสูตร 
เอวัมเม   สุตัง.   เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา,   สาวัตถิยัง   วิหะระติ,   เชตะวะเน   

อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม,    อะถะ   โข   อายัสฺมา    อานันโท    เยนะ    ภะคะวา    
เตนุปะสังกะม,ิ    อุปะสังกะมิตฺวา    ภะคะวนัตัง    อะภิวาเทตฺวา    เอกะมันตัง    นิสีทิ.   
เอกะมนัตัง     นิสินฺโน    โข    อายัสฺมา     อานันโท     ภะคะวนัตัง     เอตะทะโวจะ,     



๘๗ 
 

“นิโรโธ   นิโรโธติ   ภันเต   วุจจะติ,    กะตะเมสานัง   โข   ภันเต   ธัมมานัง   นิโรโธ     
“นิโรโธ”ติ    วุจจะตี”ติ ?      

รูปง   โข   อานันทะ   อะนิจจัง,    สังขะตัง   ปฏิจจะสะมุปปนนัง    ขะยะธัมมัง     
วะยะธัมมัง     วิราคะธัมมัง     นิโรธะธัมมัง,     ตัสสะ    นิโรโธ   “นิโรโธ”ติ    วุจจะติ.    

เวทะนา    อะนิจจา,    สังขะตา   ปะฏิจจะสะมุปปนนา   ขะยะธัมมา   วะยะธัมมา    
วิราคะธัมมา    นิโรธะธัมมา,    ตัสสา    นิโรโธ    “นิโรโธ”ติ    วุจจะติ.       

สัญญา     อะนิจจา,    สังขะตา   ปะฏิจจะสะมุปปนนา    ขะยะธัมมา   วะยะธัมมา    
วิราคะธัมมา    นิโรธะธัมมา,    ตัสสา    นิโรโธ    “นิโรโธ”ติ    วุจจะติ.    

สังขารา    อะนิจจา,    สังขะตา   ปะฏิจจะสะมุปปนนา   ขะยะธัมมา   วะยะธัมมา    
วิราคะธัมมา    นิโรธะธัมมา,     เตสัง     นิโรโธ    “นิโรโธ”ติ    วุจจะติ.    

วิญญาณัง   อะนิจจัง,    สังขะตัง   ปฏิจจะสะมุปปนนัง    ขะยะธัมมัง   วะยะธัมมัง      
วิราคะธัมมัง     นิโรธะธัมมัง,     ตัสสะ    นิโรโธ    “นิโรโธ”ติ    วุจจะติ.    

อิเมสัง    โข    อานันทะ    ธัมมานัง    นิโรโธ   “นิโรโธ”ติ    วุจจะตีติ. 
 

ความดับแหงขันธ ๕ 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา            

สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี     เขตพระนครสาวัตถี      ครั้งน้ันแล     ทานพระอานนทเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ     ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา     แลวน่ัง  ณ  ที่ควร
สวนขางหน่ึง    ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ความดับ
เรียกวา    นิโรธ     ความดับแหงธรรมเหลาไหนแล   เรียกวา  นิโรธ   พระพุทธเจาขา ?  

พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท รูปแลเปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง   
อาศัยปจจัยเกิดขึ้น  มีความส้ินไปเปนธรรมดา  มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา  มีความ
คลายไปเปนธรรมดา  มีความดับไปเปนธรรมดา   ความดับแหงรูปน้ัน  เรียกวา  นิโรธ. 
 เวทนาไมเที่ยง    อันปจจัยปรุงแตง ..... ความดับแหงเวทนาน้ัน   เรียกวา   นิโรธ.    
 สัญญาไมเที่ยง   อันปจจัยปรุงแตง ..... ความดับแหงสัญญาน้ัน   เรียกวา   นิโรธ.    
 สังขารไมเที่ยง   อันปจจัยปรุงแตง ..... ความดับแหงสังขารน้ัน   เรียกวา   นิโรธ.    
 วิญญาณไมเที่ยง  อันปจจัยปรุงแตง ..... ความดับแหงวิญญาณน้ัน เรียกวา  นิโรธ.    
 ดูกอนอานนท   ความดับแหงธรรมเหลาน้ีแล   เรียกวา  นิโรธ  ดังน้ี.   ( ส.ํ ขนธฺ. ) 



๘๘ 
 

๓๙. ภารสูตร 
 

เอวัมเม   สุตัง.   เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา,   สาวัตถิยัง   วิหะระติ,   เชตะวะเน   
อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม,   ตัตฺระ  โข  ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ   “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต    ปจจัสโสสุง,    ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.   
 ภารัญจะ   โว   ภิกขะเว    เทสิสสามิ,    ภาระหารัญจะ    ภาราทานัญจะ           
ภาระนิกเขปะนัญจะ,    ตัง    สุณาถะ    สาธุกัง    มะนะสิกะโรถะ   “ภาสิสสาม”ีต ิ   
“เอวัง   ภันเต”ติ   โข   เต   ภิกขู   ภะคะวะโต    ปจจัสโสสุง,    ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.     
 กะตะโม   จะ   ภิกขะเว    ภาโร ?    “ปญจุปาทานักขันธา”ติสสะ    วะจะนียัง.        
กะตะเม    ปญจะ ?    รูปูปาทานักขันโธ    เวทะนูปาทานักขันโธ     สัญูปาทานักขันโธ      
สังขารูปาทานักขันโธ     วิญญาณูปาทานักขันโธ.     อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    ภาโร.    
 กะตะโม   จะ   ภิกขะเว   ภาระหาโร ?    “ปุคคะโล”ติสสะ   วะจะนียัง.     ยฺวายัง   
อายัสฺมา    เอวังนาโม    เอวังโคตโต.      อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    ภาระหาโร.    
  กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    ภาราทานัง ?     ยายัง    ตัณฺหา    โปโนพภะวิกา    
นันทิราคะสะหะคะตา   ตัตฺระตัตฺราภินันทินี.   เสยยะถีทัง.   กามะตัณฺหา   ภะวะตัณฺหา    
วิภะวะตัณฺหา.     อิทัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    ภาราทานัง. 
 กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    ภาระนิกเขปะนัง ?     โย    ตัสสา    เยวะ    ตัณฺหายะ  
อะเสสะวิราคะนิโรโธ    จาโค    ปะฏินิสสัคโค    มุตติ    อะนาละโย.    อิทัง    วุจจะติ    
ภิกขะเว    ภาระนิกเขปะนันติ.    
 อิทะมะโวจะ  ภะคะวา,   อิทัง  วตัฺวานะ  สุคะโต  อะถาปะรัง   เอตะทะโวจะ   สัตถา. 
 

ภารา   หะเว   ปญจักขันธา  ภาระหาโร   จะ   ปุคคะโล 
 ภาราทานัง    ทุกขัง    โลเก   ภาระนิกเขปะนัง    สุขัง  
 นิกขิปตฺวา    คะรุง    ภารัง   อัญญัง   ภารัง   อะนาทิยะ  
 สะมูลัง   ตัณฺหัง   อัพพุยฺหะ   นิจฉาโต    ปะรินิพพุโตติ.   
 

วาดวยขันธ  ๕  เปนของหนัก 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา            

สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก



๘๙ 
 

ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.   ภิกษุเหลาน้ัน   ทูลรับพระผูมีพระ
ภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา.      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดง     ภาระ     ผูแบกภาระ     การถือเอาภาระ     
และการวางภาระ    แกเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงฟง    จงใสใจใหดี    เราจักกลาว.   
ภิกษุเหลาน้ันทูลรับวา    อยางน้ัน    พระพุทธเจาขา.    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา     

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภาระเปนไฉน ?    พึงกลาววา    ภาระ   คือ   อุปาทาน
ขันธ  ๕    อุปาทานขันธ  ๕  เปนไฉน ?   ไดแก   ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือรูป    
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือเวทนา  ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือสัญญา  
ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือสังขาร   ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือวิญญาณ      
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    น้ีเรียกวา    ภาระ.       

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ผูแบกภาระเปนไฉน ?   พึงกลาววา   บุคคล.   บุคคลน้ีใด   
คือ  ทานผูมีช่ืออยางน้ี   มีโคตรอยางน้ี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   น้ีเรียกวา   ผูแบกภาระ. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็การถือเอาภาระเปนไฉน ?  ตัณหาอันทําใหเกิดอีก    
ประกอบดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความเพลิน  มีปกติเพลิดเพลินในอารมณน้ัน ๆ  คือ    
กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  น้ีเรียกวา   การถือเอาภาระ.  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็การวางภาระเปนไฉน ?    ตัณหาน่ันแลดับ   ดวยการ
สํารอกโดยไมมีสวนเหลือ    การสละ   การสละคืน   การปลอยไป   การไมพัวพัน.      
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     น้ีเรียกวา    การวางภาระ.   

พระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตศาสดา   ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว   จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
 

  ขันธทั้งหาเปนของหนักหนอ บุคคลแหละเปนผูแบกของหนักพาไป    
 การแบกถือของหนัก    เปนความทุกขในโลก    การสลัดของหนักทิ้งลงเสีย
 เปนความสุข    พระอริยะเจาสลัดทิ้งของหนักลงเสียแลว    ทั้งไมหยิบฉวย
 เอาของหนักอันอ่ืนขึ้นมาอีก   เปนผูถอนตัณหาขึ้นไดกระทั่งราก   เปนผู
 หมดส่ิงปรารถนา     ดับสนิทไมมีสวนเหลือ.       ( ส.ํ ขนฺธ. ) 
 

ขาพเจาไมพึงยินดีในลาภ   ไมพึงยินรายเพราะความเสื่อมลาภ 
ขาพเจาไมพึงมัวเมาในยศ    ไมพงึอับเฉาเพราะความเสื่อมยศ 
ขาพเจาไมพึงเพลิดเพลินในสุข        ไมพึงเศราโศกเพราะทุกข 
ขาพเจาไมพึงฟูขึ้นเพราะสรรเสริญ     ไมพึงยุบลงเพราะนินทา. 



๙๐ 
 

๔๐. นตุมหากสูตร  ๓  สูตร 
วาดวยขันธ  ๕ , อายตนะภายใน , ภายนอก ๖  ไมใชของใคร 

 

ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนีว้า.        
 

สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา    

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ส่ิงใดไมใชของเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงละส่ิงน้ันเสีย   
ส่ิงน้ันอันเธอทั้งหลายละไดแลว    จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล    เพื่อความสุข     

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาไมใชของเธอทั้งหลาย ?  รูปไมใชของเธอทั้งหลาย   
เธอทั้งหลายจงละรูปน้ันเสีย   รูปน้ันอันเธอทั้งหลายละไดแลว   จักเปนไปเพื่อประโยชน
เก้ือกูล    เพื่อความสุข.         เวทนาไมใชของเธอทั้งหลาย .....    

สัญญาไมใชของเธอทั้งหลาย .....   สังขารไมใชของเธอทั้งหลาย ..... 
วิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงละวิญญาณน้ันเสีย   วิญญาณน้ัน   

อันเธอทั้งหลายละไดแลว    จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล    เพื่อความสุข.         
( อายตนะภายในมีตา ...   อายตนะภายนอกมีรูป ...   โดยนัยเดียวกัน )           
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชนพึงนําหญา  ไม  กิ่งไม  ใบไมที่มีอยูในเชตวันน้ีไป  

หรือพึงเผา   หรือพึงทําตามสมควรแกเหตุ    เธอทั้งหลายพึงมีความคิดอยางน้ีวา   
ชนนําพวกเราไปหรือเผา    หรือทําพวกเราตามสมควรแกเหตุ    ดังน้ีบางหรือหนอ ?      

ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา    หาเปนดังน้ันไม   พระเจาขา. 
พ. ขอน้ัน   เพราะเหตุไร ? 
ภิ. เพราะเหตุวา   หญาเปนตนน้ันมิไดเปนตน   หรือเปนของเน่ืองดวยตนของขา

พระองคทั้งหลายเลย   พระเจาขา. 
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันน้ันเหมือนกัน   รูปไมใชของเธอทั้งหลาย   เธอ

ทั้งหลายจงละรูปน้ันเสีย    รูปน้ันอันเธอทั้งหลายละไดแลว    จักเปนไปเพื่อประโยชน
เก้ือกูล     เพื่อความสุข.           เวทนาไมใชของเธอทั้งหลาย .....    

สัญญาไมใชของเธอทั้งหลาย .....   สังขารไมใชของเธอทั้งหลาย ..... 
วิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงละวิญญาณน้ันเสีย    วิญญาณน้ัน

อันเธอทั้งหลายละไดแลว    จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล    เพื่อความสุข.       
( อายตนะภายในมีตา ...   อายตนะภายนอกมีรูป ...   โดยนัยเดียวกัน )    ( ส.ํ ขนธฺ. , ส.ํ สฬา. )        



๙๑ 
 

๔๑. ปฐมนตุมหากสูตร 
วาดวยการละสิ่งที่ไมใชของตน  

 

ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนีว้า       
     

สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี   ณ ที่น้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา    

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงละสิ่งน้ันเสีย  
สิ่งน้ันอันเธอทั้งหลายละไดแลว    จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล    เพื่อความสุข. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็อะไรเลาไมใชของเธอทั้งหลาย ?   
จักขไุมใชของเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงละจักขุน้ันเสีย  จักขุน้ันอันเธอทั้งหลาย

ละไดแลว   จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล    เพื่อความสุข.    รูปไมใชของเธอทั้งหลาย .....  
จักขวิุญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย .....     จักขสัุมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย .....    
สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   หรืออทุกขมสุขเวทนา   ที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปน

ปจจัย   ไมใชของเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนา   ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุข-
เวทนาน้ันเสีย  สุขเวทนา  ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาน้ัน  อันเธอทั้งหลายละไดแลว    
จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล    เพื่อความสุข. 

โสตะไมใชของเธอทั้งหลาย .....     ฆานะไมใชของเธอทั้งหลาย .....    
ชิวหาไมใชของเธอทั้งหลาย .....      กายะไมใชของเธอทั้งหลาย .....       
มโนไมใชของเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงละมโนน้ันเสีย   มโนน้ันอันเธอทั้งหลาย

ละไดแลว  จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล   เพื่อความสุข.   ธัมมะไมใชของเธอทั้งหลาย ...    
มโนวิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย .....  มโนสัมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย ..... 
สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   หรืออทุกขมสุขเวทนา   ที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปน

ปจจัย   ไมใชของเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนา   ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุข-
เวทนาน้ันเสีย  สุขเวทนา  ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาน้ัน  อันเธอทั้งหลายละไดแลว     
จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล    เพื่อความสุข. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชนพึงนําหญา   ไม   กิ่งไมและใบไมที่มีอยูในเชตวันน้ีไป  
หรือพึงเผา   หรือพึงทําตามสมควรแกเหตุ   เธอทั้งหลายพึงมีความคิดอยางน้ีวา   
ชนนําพวกเราไปหรือเผา    หรือทําตามสมควรแกเหตุ    ดังน้ีบางหรือหนอ ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   หาเปนดังน้ันไม   พระเจาขา. 



๙๒ 
 

พ. ขอน้ัน   เพราะเหตุไร ?  
ภิ. เพราะเหตุวา     หญาเปนตนน้ัน     มิไดเปนตน    หรือเปนของเน่ืองดวยตนของ

ขาพระองคทั้งหลายเลย    พระเจาขา. 
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันน้ันเหมือนกันแล      
จักขไุมใชของเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงละจักขุน้ันเสีย  จักขุน้ันอันเธอทั้งหลาย

ละไดแลว   จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล    เพื่อความสุข.    รูปไมใชของเธอทั้งหลาย .....     
จักขวิุญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย .....       จักขสัุมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย .....      
สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนา  ที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปน

ปจจัย   ไมใชของเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนา   ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุข-
เวทนาน้ันเสีย  สุขเวทนา  ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาน้ัน  อันเธอทั้งหลายละไดแลว    
จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล    เพื่อความสุข. 

โสตะไมใชของเธอทั้งหลาย .....     ฆานะไมใชของเธอทั้งหลาย .....    
ชิวหาไมใชของเธอทั้งหลาย .....      กายะไมใชของเธอทั้งหลาย .....       
มโนไมใชของเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงละมโนน้ันเสีย   มโนน้ันอันเธอทั้งหลาย

ละไดแลว   จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล  เพื่อความสุข.   ธัมมะไมใชของเธอทั้งหลาย ...    
มโนวิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย .....  มโนสัมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย ..... 
สุขเวทนา   ทุกขเวทนา   หรืออทุกขมสุขเวทนา   ที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปน

ปจจัย   ไมใชของเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนา   ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุข-
เวทนาน้ันเสีย  สุขเวทนา  ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาน้ัน  อันเธอทั้งหลายละไดแลว     
จักเปนไปเพื่อประโยชนเก้ือกูล    เพื่อความสุข.     ( ส.ํ  สฬา.) 
 

๔๒. ทุกขนิโรธสูตร , โลกนิโรธสูตร 
วาดวยเหตุเกดิและความดับทุกข , ความเกิดและความดับแหงโลก 

 
 

( โลกนิโรธสูตร  สวดในวงเล็บแทน  นอกนั้นเหมือนกัน.) 
 

  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา      
 

สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี    ณ ที่น้ันแล    พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงเหตุเกิดแหงทุกขและเราจักแสดงเหตุเกิดแหงทุกขและ
ความดับแหงทุกขความดับแหงทุกข ( เราจักแสดงความเกิดและความดับแหงโลก )   เธอทั้งหลายจงฟง  จงทําไว



๙๓ 
 

ในใจใหดี   เราจักกลาว   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา.       
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา      

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความเกิดข้ึนแหงทุกขเปนไฉน ก็ความเกิดข้ึนแหงทุกขเปนไฉน ?? (ก็ความเกิดแหงโลกเปนไฉน ?)      
เพราะอาศัยจักขแุละรูป    จึงเกิดจักขุวิญญาณ    ความประชุมแหงธรรม  ๓  ประการ
เปนผัสสะ     เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา     เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา    
เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน   เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ   เพราะภพ
เปนปจจัยจึงเกิดชาติ  เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกิดชรามรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ
อุปายาส   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   น้ีแลเปนความเกิดข้ึนแหงทุกขน้ีแลเปนความเกิดข้ึนแหงทุกข.. (นี้แลเปนความเกิดแหงโลก.)      

เพราะอาศัยหูและเสียง  .....     เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น  .....   
เพราะอาศัยลิ้นและรส   .....   เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ .....   
เพราะอาศัยใจและธัมมารมณ   จึงเกิดมโนวิญญาณ   ความประชุมแหงธรรม  ๓  

ประการเปนผัสสะ    เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา    เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิด
ตัณหา   เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน   เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ      
เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ    เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกิดชรามรณะ   โสกปริเทวทุกข
โทมนัสและอุปายาส    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   น้ีแลเปนความเกิดข้ึนแหงทุกขน้ีแลเปนความเกิดข้ึนแหงทุกข .. (นี้แลเปน
ความเกิดแหงโลก.) 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ความดับแหงทุกขเปนไฉนก็ความดับแหงทุกขเปนไฉน ? ? (ก็ความดับแหงโลกเปนไฉน ?)     
เพราะอาศัยจักขแุละรูป     จึงเกิดจักขุวิญญาณ    ความประชุมแหงธรรม  ๓  ประการ
เปนผัสสะ    เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา   เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา   
เพราะตัณหาน่ันเทียวดับดวยการสํารอกโดยไมมีสวนเหลืออุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทาน
ดับภพจึงดับ    เพราะภพดับชาติจึงดับ    เพราะชาติดับชรามรณะ    โสกะปริเทวะทุกข
โทมนัสและอุปายาสจึงดับ   ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางน้ี. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    น้ีแลเปนความดับแหงทุกขน้ีแลเปนความดับแหงทุกข.. (นี้แลเปนความดับแหงโลก.)        

เพราะอาศัยหูและเสียง ..…     เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น  ......   
เพราะอาศัยลิ้นและรส  .....     เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ .....   
เพราะอาศัยใจและธัมมารมณ   จึงเกิดมโนวิญญาณ   ความประชุมแหงธรรม  ๓  

ประการเปนผัสสะ    เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา    เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิด
ตัณหา   เพราะตัณหาน่ันเทียวดับ  ดวยการสํารอกโดยไมมีสวนเหลือ   อุปาทานจึงดับ   
เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ   เพราะภพดับชาติจึงดับ   เพราะชาติดับชรามรณะ   โสกะ



๙๔ 
 

ปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ   ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวย 
ประการอยางน้ี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเปนความดับแหงทุกขน้ีแลเปนความดับแหงทุกข .. (นี้แลเปนความดับแหงโลก.)
                             ( ส.ํ  นิทาน. ) 

 

อรรถกถาทุกขนิโรธสูตรที่ ๓ 
 

บทวา    ทุกฺขสฺส     ไดแก     วัฏฏทุกข     ทุกข   คือ   ความเวียนวายตายเกิด.      
เหตุเกิด  ในบทวา   สมุทยํ   มี  ๒  อยาง   คือ   เหตุเกิดที่เปนไปช่ัวขณะ ๑ (ขณิกสมุทโย)    
เหตุเกิดคือปจจัย ๑ (ปจฺจยสมุทโย)   ภิกษุแมเห็นเหตุเกิดคือปจจัย   ก็ช่ือวา   เห็นเหตุ
เกิดที่เปนไปช่ัวขณะ    ถึงเห็นเหตุเกิดที่เปนไปช่ัวขณะ   ก็ช่ือวา   เห็นเหตุเกิดคือปจจัย.     

ความดับในบทวา  อฏงฺคโม  มี  ๒  อยาง  คือ  ความดับสนิท ๑ (อจฺจนฺตอฏงคฺโม)      
ความดับคือการแตกสลาย ๑ (เภทฏงฺคโม)   ภิกษุแมเห็นความดับสนิท   ก็ช่ือวาเห็น
ความดับคือการแตกสลาย   ถึงเห็นความดับคือการแตกสลาย  ก็ช่ือวาเห็นความดับสนิท.       

บทวา   เทเสสฺสามิ   ไดแก   เราจักแสดงความเกิดและความดับ   ซึ่งช่ือวาความ
บังเกิดและความแตกแหงวัฏฏทุกขน้ี.    อธิบายวา   พวกเธอจงฟงเหตุเกิดและความดับน้ัน.      

บทวา   ปฏิจฺจ   ไดแก   เพราะความประชุมแหงธรรม  ๓  ประการจึงเกิดผัสสะ   
เพราะทําใหเปนปจจัย     ดวยอํานาจนิสสยปจจัยและอารัมมณปจจัย.      

บทวา   อยํ   โข   ภิกฺขเว    ทุกฺขสฺส    สมุทโย    ไดแก    น้ีช่ือวา    เปนความ
บังเกิดแหงวัฏฏทุกข.         

ขอวา   อฏงฺคโม  แปลวา  ความแตกสลาย.    วัฏฏทุกขยอมเปนอันถูกทําลายแลว     
หาปฏิสนธิมิได    ดวยประการฉะน้ีแล. 

 

๔๓. ชราสูตร 
  อะไรหนอ    ยังประโยชนใหสําเร็จ   ตราบเทาชรา ?      อะไรหนอ  
 ต้ังมั่น ดีแลวยังประโยชนใหสําเร็จ ?     อะไรหนอ   เปนรัตนะของนรชน ?   
 อะไรหนอ    โจรลักเอาไปไมได ? 
 

  ศีล   ยังประโยชนใหสําเร็จตราบเทาชรา.    ศรัทธา   ต้ังมั่นดีแลว
 ยังประโยชนใหสําเร็จ.    ปญญา  เปนรัตนะของนรชน.    บุญ  อันโจรลัก
 เอาไปไมได.            ( ส.ํ สคา. )  

 

        



๙๕ 
 

ปฏิจจสมุปบาทธรรม 
๔๔. วิภังคสูตร 

เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,    เชตะวะเน   
อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.   ตัตฺระ  โข  ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ   “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต    ปจจัสโสสุง.    ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.   

 

“ ปะฏิจจะสะมุปปาทัง    โว   ภิกขะเว   เทสิสสามิ    วิภะชิสสามิ.    ตัง   สุณาถะ     
สาธุกัง     มะนะสิกะโรถะ     ภาสิสสามี ” ติ.     “ เอวัง    ภันเต ”ติ     โข    เต    ภิกขู     
ภะคะวะโต     ปจจัสโสสุง.     ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.   

 

 กะตะโม    จะ    ภิกขะเว    ปะฏิจจะสะมุปปาโท ?  
 อะวิชชาปจจะยา      ภิกขะเว      สังขารา,      สังขาระปจจะยา      วิญญาณัง,       
วิญญาณะปจจะยา    นามะรูปง,    นามะรูปะปจจะยา    สะฬายะตะนัง,    สะฬายะ-
ตะนะปจจะยา    ผัสโส,     ผัสสะปจจะยา    เวทะนา,     เวทะนาปจจะยา    ตัณฺหา,    
ตัณฺหาปจจะยา    อุปาทานัง,     อุปาทานะปจจะยา    ภะโว,     ภะวะปจจะยา    ชาติ,     
ชาติปจจะยา   ชะรามะระณัง   โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา   สัมภะวันติ.   
เอวะเมตัสสะ    เกวะลัสสะ    ทุกขักขันธัสสะ    สะมุทะโย    โหติ.  
 

 กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    ชะรามะระณัง ?    ยา  เตสัง   เตสัง    สัตตานัง   ตัมหฺิ   
ตัมหฺิ    สัตตะนิกาเย,   ชะรา   ชีระณะตา   ขัณฑิจจัง   ปาลิจจัง   วะลิตตะจะตา,    
อายุโน    สังหานิ    อินทฺริยานัง    ปะริปาโก,    อะยัง    วุจจะติ    ชะรา.   
 

 กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    มะระณัง ?    ยา    เตสัง    เตสัง    สัตตานัง    ตัมหฺา   
ตัมหฺา    สัตตะนิกายา,    จุติ    จะวะนะตา    เภโท    อันตะระธานัง    มัจจุ,      
มะระณัง      กาละกิริยา      ขันธานัง     เภโท,      กะเฬวะรัสสะ     นิกเขโป,          
ชีวิตินทฺริยัสสะ     อุปจเฉโท,     อิทัง    วุจจะติ    มะระณัง.     อิติ    อะยัญจะ    ชะรา    
อิทัง    จะ    มะระณัง,     อิทัง     วุจจะติ     ภิกขะเว     ชะรามะระณัง.  
 

 กะตะมา   จะ   ภิกขะเว    ชาติ ?    ยา    เตสัง    เตสัง    สัตตานัง    ตัมหฺิ    ตัมหฺิ    
สัตตะนิกาเย,     ชาติ    สัญชาติ    โอกกันติ    นิพพัตติ    อะภินิพพัตติ,     ขันธานัง     
ปาตุภาโว    อายะตะนานัง    ปะฏิลาโภ,     อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    ชาติ.  
 

 กะตะโม   จะ   ภิกขะเว    ภะโว ?    ตะโยเม    ภิกขะเว    ภะวา,    กามะภะโว     
รูปะภะโว    อะรูปะภะโว,     อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    ภะโว. 



๙๖ 
 

กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    อุปาทานัง ?    จัตตารีมานิ    ภิกขะเว    อุปาทานานิ,     
กามุปาทานัง     ทิฏุปาทานัง     สีลัพพัตตุปาทานัง     อัตตะวาทุปาทานัง,     อิทัง      
วุจจะติ    ภิกขะเว    อุปาทานัง. 

 

กะตะมา    จะ    ภิกขะเว     ตัณฺหา ?     ฉะยิเม     ภิกขะเว     ตัณฺหากายา,         
รูปะตัณหฺา    สัททะตัณฺหา,    คันธะตัณฺหา    ระสะตัณฺหา,    โผฏฐัพพะตัณฺหา    
ธัมมะตัณฺหา,     อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    ตัณฺหา.   

 

กะตะมา    จะ    ภิกขะเว    เวทะนา ?     ฉะยิเม    ภิกขะเว    เวทะนากายา,     
จักขุสัมผัสสะชาเวทะนา    โสตะสัมผัสสะชาเวทะนา,    ฆานะสัมผัสสะชาเวทะนา    
ชิวฺหาสัมผัสสะชาเวทะนา,    กายะสัมผัสสะชาเวทะนา    มะโนสัมผัสสะชาเวทะนา,     
อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    เวทะนา.   

 

กะตะโม    จะ    ภิกขะเว     ผัสโส ?      ฉะยิเม     ภิกขะเว     ผัสสะกายา,      
จักขุสัมผัสโส    โสตะสัมผัสโส,    ฆานะสัมผัสโส    ชิวฺหาสัมผัสโส,    กายะสัมผัสโส   
มะโนสัมผัสโส,      อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    ผัสโส.  

  

กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    สะฬายะตะนัง ?    จักขฺวายะตะนัง    โสตายะตะนัง,  
ฆานายะตะนัง    ชิวฺหายะตะนัง,    กายายะตะนัง    มะนายะตะนัง,     อิทัง    วุจจะติ    
ภิกขะเว    สะฬายะตะนัง.   

 

กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    นามะรูปง ?     เวทะนา    สัญญา    เจตะนา    ผัสโส    
มะนะสิกาโร,     อิทัง     วุจจะติ    นามัง.     จัตตาโร    มะหาภูตา    จะตุนนัญจะ     
มะหาภูตานัง     อุปาทายะรูปง,      อิทัง     วุจจะติ    รูปง.    อิติ    อิทัญจะ    นามัง     
อิทัญจะ    รูปง.      อิทัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    นามะรูปง.   

 

 กะตะมัญจะ    ภิกขะเว    วิญญาณัง ?      ฉะยิเม     ภิกขะเว    วญิญาณะกายา,  
จักขุวิญญาณัง        โสตะวิญญาณัง,        ฆานะวิญญาณัง      ชิวฺหาวิญญาณัง,      
กายะวิญญาณัง      มะโนวิญญาณัง.      อิทัง     วุจจะติ     ภิกขะเว     วิญญาณัง.  
 

 กะตะเม     จะ     ภิกขะเว     สังขารา ?       ตะโยเม      ภิกขะเว     สังขารา    
กายะสังขาโร    วะจีสังขาโร    จิตตะสังขาโร,     อิเม    วุจจะติ    ภิกขะเว    สังขารา.  
 

 กะตะเม   จะ   ภิกขะเว     อะวิชชา ?     ยัง   โข   ภิกขะเว     ทุกเข   อัญญาณัง,      
ทุกขะสะมุทะเย    อัญญาณัง,    ทุกขะนิโรเธ    อัญญาณัง,    ทุกขะนิโรธะคามินิยา    
ปะฏิปะทายะ     อัญญาณัง,      อะยัง    วจุจะติ    ภิกขะเว    อะวิชชา.     
 

 อิติ   โข   ภิกขะเว   อะวิชชาปจจะยา   สังขารา,   สังขาระปจจะยา   วิญญาณัง, 



๙๗ 
 

วิญญาณะปจจะยา ..... ชาติปจจะยา   ชะรามะระณัง   โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัส-
สุปายาสา    สัมภะวันติ.    เอวะเมตัสสะ   เกวะลัสสะ   ทุกขักขันธัสสะ   สะมุทะโย   โหติ. 

อะวิชชายะ    ตฺเววะ    อะเสสะวิราคะนิโรธา    สังขาระนิโรโธ,    สังขาระนิโรธา      
วิญญาณะนิโรโธ,   วิญญาณะนิโรธา   นามะรูปะนิโรโธ,   นามะรูปะนิโรธา   สะฬายะ-
ตะนะนิโรโธ,    สะฬายะตะนะนิโรธา    ผัสสะนิโรโธ,    ผัสสะนิโรธา    เวทะนานิโรโธ,    
เวทะนานิโรธา    ตัณฺหานิโรโธ,    ตัณฺหานิโรธา    อุปาทานะนิโรโธ,    อุปาทานะนิโรธา      
ภะวะนิโรโธ,    ภะวะนิโรธา   ชาตินิโรโธ,    ชาตินิโรธา   ชะรามะระณัง   โสกะปะริ-
เทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา   นิรุชฌันติ.    เอวะเมตัสสะ   เกวะลัสสะ   ทุกขักขันธัสสะ    
นิโรโธ    โหตีติ. 

 

วาดวยการจําแนกปฏิจจสมุปบาท 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา  

สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระ
ภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา.      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 

 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตจักแสดง   จักจําแนกปฏิจจสมุปบาทแกพวกเธอ  
พวกเธอจงฟงปฏิจจสมุปบาทน้ัน      จงใสใจใหดี     เราจักกลาว     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับ
พระผูมีพระภาคเจาวา    อยางน้ัน     พระพุทธเจาขา      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ปฏิจจสมุปบาทเปนไฉน ?  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร    เพราะสังขารเปนปจจัย  
จึงมีวิญญาณ    เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป    เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงม ี
สฬายตนะ    เพราะสฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ    เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา    
เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา   เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน   เพราะ
อุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ   เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ   เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรา
มรณะ    โสกะ    ปริเทวะ    ทุกข    โทมนัสและอุปายาส.    ความเกิดข้ึนแหงกองทุกข
ทั้งมวลน้ี     ยอมมีดวยประการอยางน้ี. 
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ชรามรณะเปนไฉน ?    ความแก    ภาวะของความแก    
ฟนหลุด     ผมหงอก    หนังเหี่ยวยน    ความเสื่อมแหงอายุ     ความเเกหงอมแหงอินทรีย    
ในหมูสัตวน้ัน ๆ    ของเหลาสัตวน้ัน ๆ    น้ีเรียกกวา    ชรา.   



๙๘ 
 

 ก็มรณะเปนไฉน ?   ความเคลื่อน   ภาวะของความเคลื่อน    ความแตกทําลาย   
ความหายไป      มฤตยู     ความตาย     การทํากาละ     ความทําลายแหงขันธ     ความ
ทอดทิ้งซากศพไว     ความขาดแหงชีวิตินทรีย      ในหมูสัตวน้ัน ๆ   ของเหลาสัตวน้ัน ๆ    
น้ีเรียกวา    มรณะ.      ชราและมรณะ    ดังพรรณนามาฉะน้ี    เรียกวา    ชรามรณะ. 
 

 ก็ชาติเปนไฉน ?   ความเกิด    ความกอเกิด    ความหยั่งลงเกิด    ความบังเกิด    
ความเกิดเฉพาะ   ความปรากฏแหงขันธ     ความไดอายตนะครบ    ในหมูสัตวน้ัน ๆ  
ของเหลาสัตวน้ัน ๆ    น้ีเรียกวา    ชาติ. 
 

 ก็ภพเปนไฉน ?  ภพ  ๓  เหลาน้ี  คือ  กามภพ   รูปภพ   อรูปภพ  น้ีเรียกวา  ภพ. 
 

 ก็อุปาทานเปนไฉน ?  อุปาทาน  ๔  เหลาน้ี   คือ   กามุปาทาน   ทิฏุปาทาน    
สีลัพพตุปาทาน    อัตตวาทุปาทาน    น้ีเรียกวา    อุปาทาน. 
 

 ก็ตัณหาเปนไฉน ?   ตัณหา  ๖  หมวด    เหลาน้ี   คือ   รูปตัณหา   สัททตัณหา    
คันธตัณหา    รสตัณหา    โผฏฐัพพตัณหา    ธัมมตัณหา    น้ีเรียกวา    ตัณหา. 
 

 ก็เวทนาเปนไฉน ?    เวทนา  ๖  หมวด    เหลาน้ี    คือ    จักขุสัมผัสสชาเวทนา   
โสตสัมผัสสชาเวทนา   ฆานสัมผัสสชาเวทนา   ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา   กายสัมผัสสชา-
เวทนา    มโนสัมผัสสชาเวทนา    น้ีเรียกวา    เวทนา. 
 

 ก็ผัสสะเปนไฉน ?    ผัสสะ  ๖  หมวด    เหลาน้ี   คือ    จักขุสัมผัส    โสตสัมผัส   
ฆานสัมผัส    ชิวหาสัมผัส    กายสัมผัส    มโนสัมผัส    น้ีเรียกวา    ผัสสะ. 
 

 ก็สฬายตนะเปนไฉน ?    อายตนะ  ๖   คือ    ตา    หู    จมูก    ลิ้น    กาย    ใจ   
น้ีเรียกวา    สฬายตนะ. 
 

 ก็นามรูปเปนไฉน ?    เวทนา   สัญญา   เจตนา   ผัสสะ   มนสิการ   น้ีเรียกวา  
นาม.    มหาภูตรูป  ๔  และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป  ๔   น้ีเรียกวา   รูป.    นามและรูป   
ดังพรรณนามาฉะน้ี    เรียกวา    นามรูป. 
 

 ก็วิญญาณเปนไฉน ?  วิญญาณ ๖ หมวด  เหลาน้ี  คือ  จักขุวิญญาณ  โสตวิญญาณ   
ฆานวิญญาณ   ชิวหาวิญญาณ   กายวิญญาณ   มโนวิญญาณ   น้ีเรียกวา    วิญญาณ. 
 

 ก็สังขารเปนไฉน ?   สังขาร  ๓  เหลาน้ี  คือ   กายสังขาร   วจีสังขาร   จิตตสังขาร  
น้ีเรียกวา    สังขาร. 
 

 ก็อวิชชาเปนไฉน ?    ความไมรูในทุกข    ความไมรูในเหตุเกิดแหงทุกข    ความ
ไมรูในความดับทุกข     ความไมรูในปฏิปทาใหถึงความดับทุกข    น้ีเรียกวา    อวิชชา. 
  

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร    เพราะสังขารเปนปจจัย 



๙๙ 
 

จึงมีวิญญาณ  เพราะวิญญาณ ... เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกข
โทมนัสและอุปายาส.     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยประการอยางน้ี. 
 ก็เพราะอวิชชาน่ันแหละดับ  ดวยการสํารอก  โดยไมมสีวนเหลือ  สังขารจึงดับ  
เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ   เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ   เพราะนามรูปดับ  
สฬายตนะจึงดับ   เพราะสฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ   เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ  
เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ    เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ    เพราะอุปาทานดับ  
ภพจึงดับ   เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ   เพราะชาติดับ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกข
โทมนัสและอุปายาสจึงดับ    ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางน้ี.  

(ส.ํ นิทาน.) 
๔๕. ทุติยทสพลสูตร 

เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,    เชตะวะเน   
อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.   ตัตฺระ  โข  ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ   “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต    ปจจัสโสสุง.     ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.   
 ทะสะพะละสะมนันาคะโต    ภิกขะเว    ตะถาคะโต,    จะตูหิ   จะ   เวสารัชเชหิ     
สะมนันาคะโต,     อาสะภัณฐานัง      ปะฏิชานาติ,     ปะริสาสุ     สีหะนาทัง    นะทะติ,   
พฺรัหฺมะจักกัง    ปะวตัเตติ.    
 อิติ    รูปง,          อิติ    รูปสสะ    สะมุทะโย,      อิติ    รูปสสะ     อัตถังคะโม.      
 อิติ    เวทะนา,    อิติ   เวทะนายะ   สะมุทะโย,   อิติ   เวทะนายะ   อัตถังคะโม.    
 อิติ    สัญญา,     อิติ   สัญญายะ   สะมุทะโย,     อิติ   สัญญายะ    อัตถังคะโม. 
 อิติ    สังขารา,   อิติ   สังขารานัง   สะมุทะโย,    อิติ   สังขารานัง   อัตถังคะโม. 
 อิติ  วิญญาณัง,  อิติ  วิญญาณัสสะ  สะมุทะโย,   อิติ  วิญญาณัสสะ  อัตถังคะโม. 
   

 อิติ     อิมสฺัมิง    สะติ    อิทัง    โหติ,    อิมัสสุปปาทา    อิทัง    อุปปชชะติ,   
อิมสฺัมิง    อะสะติ    อิทัง     นะ    โหติ,      อิมัสสะ    นิโรธา    อิทัง    นิรุชฌะติ,    
ยะทิทัง   อะวิชชาปจจะยา   สังขารา,   สังขาระปจจะยา   วิญญาณัง, ..... ชาติปจจะยา      
ชะรามะระณัง    โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา    สัมภะวันติ.    เอวะเมตัสสะ    
เกวะลัสสะ    ทุกขักขันธัสสะ     สะมุทะโย    โหติ.  

อะวิชชายะ    ตฺเววะ    อะเสสะวิราคะนิโรธา    สังขาระนิโรโธ,    สังขาระนิโรธา    
วิญญาณะนิโรโธ,  .....  ชาตินิโรธา    ชะรามะระณัง    โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัส-  
สุปายาสา    นิรุชฌันติ.     เอวะเมตัสสะ    เกวะลัสสะ    ทุกขักขันธัสสะ    นิโรโธ    โหติ. 



๑๐๐ 
 

เอวัง    สฺวากขาโต    ภิกขะเว    มะยา   ธัมโม,    อุตตาโน    ววิะโฏ    ปะกาสิโต     
ฉินนะปโลติโก.    เอวัง   สฺวากขาเต   โข   ภิกขะเว   มะยา   ธัมเม,    อุตตาเน   วิวะเฏ   
ปะกาสิเต   ฉินนะปโลติเก,    อะละเมวะ   สัทธาปพพะชิเตนะ,   กุละปุตเตนะ   วรีิยัง    
อาระภิตุง,   “ กามงั   ตะโจ   จะ   นะหารุ   จะ,   อัฏฐิ   จะ   อะวะสิสสะตุ,    สะรีเร     
อุปะสุสสะตุ   มังสะโลหิตัง,   ยันตัง  ปุริสะถาเมนะ  ปุริสะวรีิเยนะ,   ปุริสะปะรักกะเมนะ    
ปตตัพพัง,    นะ   ตัง    อะปาปุณิตฺวา    ปุริสัสสะ    วีริยัสสะ    สัณฐานัง    ภะวิสสะตี”ติ.  

    

ทุกขัง     ภิกขะเว     กุสีโต    วิหะระติ,     โวกิณโณ    ปาปะเกหิ    อะกุสะเลหิ    
ธัมเมหิ,     มะหันตัญจะ    สะทัตถัง    ปะริหาเปติ,     อารัทธะวรีิโย   จะ   โข   ภิกขะเว    
สุขัง    วิหะระติ,    ปะวิวิตโต    ปาปะเกหิ    อะกุสะเลหิ    ธัมเมหิ,    มะหันตัญจะ    
สะทัตถัง   ปะริปูเรติ.    นะ  ภิกขะเว   หีเนนะ   อัคคัสสะ   ปตติ   โหติ,    อัคเคนะ   
จะ    โข    ภิกขะเว    อัคคัสสะ    ปตติ    โหติ.     มัณฑะเปยยะมทิัง    ภิกขะเว    
พฺรัหฺมะจะริยัง    สัตถา    สัมมุขีภูโต.   
 

ตัสฺมาติหะ  ภิกขะเว  วรีิยัง   อาระภะถะ,   อัปปตตัสสะ   ปตติยา,   อะนะธิคะตัสสะ   
อะธิคะมายะ,    อะสัจฉิกะตัสสะ   สัจฉิกิริยายะ,  “เอวัง   โน   อะยัง   อัมหฺากัง   ปพพัชชา   
อะวังกะตา   อะวัญฌา   ภะวิสสะติ,  สะผะลา   สะอุทฺระยา,  เยสัง   มะยัง   ปะริภุญชามะ,  
จีวะระปณฑะปาตะเสนาสะนะคิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง,    เตสัง    เต    การา   
อัมเฺหสุ   มะหัปผะลา   ภะวิสสันติ   มะหานิสังสา”ติ.   เอวัง  หิ  โว   ภิกขะเว   สิกขิตัพพัง.  
   

อัตตัตถัง   วา   หิ    ภิกขะเว    สัมปสสะมาเนนะ,    อะละเมวะ    อัปปะมาเทนะ    
สัมปาเทตุง,     ปะรัตถัง    วา    หิ    ภิกขะเว     สัมปสสะมาเนนะ,      อะละเมวะ    
อัปปะมาเทนะ    สัมปาเทตุง.     อุภะยัตถัง   วา   หิ    ภิกขะเว    สัมปสสะมาเนนะ,     
อะละเมวะ    อัปปะมาเทนะ    สัมปาเทตุนติ.  
 

วาดวยทศพลญาณและจตุเวสารัชชญาณ 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนีว้า            

สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระ
ภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคตประกอบดวยทศพลญาณ    และจตุเวสารัชชญาณ    
จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ   บันลือสีหนาทในบริษัททั้งหลาย   ยังพรหมจักรใหเปนไปวา  



๑๐๑ 
 

 ดังน้ีรูป          ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงรูป          ดังน้ีความดับแหงรูป.    
 ดังน้ีเวทนา     ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงเวทนา      ดังน้ีความดับแหงเวทนา.   
 ดังน้ีสัญญา     ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงสัญญา      ดังน้ีความดับแหงสัญญา.     
 ดังน้ีสังขาร     ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงสังขาร       ดังน้ีความดับแหงสังขาร.     
 ดังน้ีวิญญาณ   ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ    ดังน้ีความดับแหงวิญญาณ. 
 

 ดวยเหตุน้ี     เมื่อส่ิงน้ีม ี    ส่ิงน้ีจึงม,ี     เพราะส่ิงน้ีเกิดขึ้น    ส่ิงน้ีจึงเกิดขึ้น,   
เมื่อส่ิงน้ีไมมี    ส่ิงน้ีก็ไมมี,      เพราะส่ิงน้ีดับ    ส่ิงน้ีจึงดับ.   
   

 ขอน้ีคือ  เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร    เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ  
เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป   เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ   เพราะ 
สฬายตนะเปนปจจัยจึงมีผัสสะ    เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา    เพราะเวทนาเปน
ปจจัยจึงมีตัณหา  เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน  เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ  
เพราะภพเปนปจจัย ..... ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยประการอยางน้ี. 
 

 ก็เพราะอวิชชาน่ันแหละดับ  ดวยการสํารอกโดยไมมสีวนเหลือสังขารจึงดับ  เพราะ
สังขารดับวิญญาณจึงดับ  เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ  เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะ
จึงดับ   เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ   เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ   เพราะเวทนาดับ  
ตัณหาจึงดับ   เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ   เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ   เพราะภพ
ดับชาติจึงดับ   เพราะชาติดับ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ    
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยประการอยางน้ี. 

 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางน้ี   ทําใหตื้นแลว  เปดเผยแลว  
ประกาศแลว    เปนธรรมตัดสมณะข้ีริ้วแลว.    
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา  สมควรแทเพื่อปรารภความเพียรใน
ธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางน้ี  ทําใหตื้น  เปดเผย  ประกาศ  เปนธรรมตัดสมณะข้ีริ้วแลว   
ดวยความตั้งใจวา   หนัง   เอ็นและกระดูกจงเหลืออยู   เน้ือเลือดในสรีระของเราจงเหือด
แหงไปก็ตามที    อิฐผลใดที่จะพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ   ดวยความเพียรของบุรุษ  
ดวยความบากบ่ันของบุรุษ     เมื่อยังไมบรรลุอิฐผลน้ัน     เราจักไมหยุดความเพียร   ดังน้ี.   
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูเกียจคราน  อาเกียรณดวยธรรมอันเปนบาปอกุศล    
ยอมอยูเปนทุกข   และยอมยังประโยชนอันใหญของตนใหเสื่อมเสีย.    
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สวนบุคคลผูปรารภความเพียร   ผูสงัดจากธรรมอันเปน
บาปอกุศล     ยอมอยูเปนสุข     และยังประโยชนอันใหญของตนใหบริบูรณได. 



๑๐๒ 
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การบรรลุธรรมอันเลิศดวยธรรมอันเลว   ยอมมีไมได    
แตวา    การบรรลุธรรมอันเลิศ   ยอมมีไดดวยธรรมอันเลิศ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    
พรหมจรรยน้ีผองใส     ควรดื่ม     เพราะพระศาสดาอยูพรอมหนาแลว. 
 เพราะเหตุน้ันแหละ  ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงปรารภความเพียร   เพื่อถึง
ธรรมที่ยังไมถึง    เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ   เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง. 
 เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางน้ีวา    บรรพชาของเราทั้งหลายน้ี     จักไมตํ่าทราม  
ไมเปนหมัน    มีผล     มีกําไร     พวกเราบริโภคจีวร    บิณฑบาต    เสนาสนะและ
คิลานเภสัชบริขาร    ของชนเหลาใด     สักการะของชนเหลาน้ัน     จักมีผลมาก     
มีอานิสงสมาก     เพราะเราทั้งหลาย   ดังน้ี.  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันบุคคลผูเล็งเห็นประโยชนตน    สมควรแทเพื่อยังกิจให
ถึงพรอมดวยความไมประมาท      หรือบุคคลผูเห็นแกประโยชนผูอ่ืน      สมควรแทเพื่อ
ยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท     ก็หรือวา   บุคคลผูเห็นประโยชนทั้งสองฝาย  
สมควรแทจริงเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท    ดังน้ี.         ( ส.ํ นิทาน. ) 
                  

๔๖. นิทานสูตร 
 

 เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง   สะมะยัง   ภะคะวา,    กุรูสุ   วิหะระติ.    กัมมาสะทัมมัง   
นามะ    กุรูนัง    นิคะโม.      อะถะ    โข    อายัสฺมา    อานันโท     เยนะ    ภะคะวา       
เตนุปะสังกะม,ิ    อุปะสังกะมิตฺวา    ภะคะวันตัง    อะภิวาเทตฺวา    เอกะมนัตัง    นิสีทิ.     
เอกะมนัตัง     นิสินโน     โข    อายัสฺมา    อานันโท     ภะคะวนัตัง     เอตะทะโวจะ.  
 “อัจฉะริยัง     ภันเต,     อัพภูตัง      ภันเต,     ยาวะคัมภีโร     จายัง     ภันเต,     
ปะฏิจจะสะมุปปาโท     คัมภีราวะภาโส    จะ,      อะถะ    จะ    ปะนะ    เม    อุตตานะ-
กุตตานะโก    วิยะ    ขายะตี”ติ.   
 มา   เหวัง   อานันทะ,    มา   เหวัง   อานันทะ,    คัมภีโร    จายัง    อานันทะ,    
ปฏิจจะสะมุปปาโท   คัมภีราวะภาโส  จะ,   เอตัสสะ   อานันทะ   ธัมมสัสะ   อัญญาณา    
อะนะนุโพธา   อัปปะฏิเวธา,    เอวะมะยัง   ปะชา   ตันตากุละชาตา,   คุฬีคุณฐิกะชาตา     
มญุชะปพพะชะภูตา,     อะปายัง     ทุคคะติง     วินิปาตัง     สังสารัง     นาติวัตตะติ.   

อุปาทานิเยสุ    อานันทะ    ธัมเมสุ,    อัสสาทานุปสสิโน    วิหะระโต    ตัณฺหา    
ปะวฑัฒะติ,   ตัณฺหาปจจะยา   อุปาทานัง,   อุปาทานะปจจะยา   ภะโว,   ภะวะปจจะยา    
ชาติ,     ชาติปจจะยา     ชะรามะระณัง     โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา     
สัมภะวันติ.     เอวะเมตัสสะ    เกวะลัสสะ    ทุกขักขันธัสสะ    สะมุทะโย    โหติ.  



๑๐๓ 
 

 เสยยะถาป     อานันทะ     มะหารุกโข,     ตัสสะ     ยานิ     เจวะ     มูลานิ,    
อะโธคะมานิ    ยานิ   จะ   ติริยังคะมานิ,    สัพพานิ   ตานิ   อุทธัง    โอชัง    อะภิหะรันติ. 
 เอวัฺหิ    โส    อานันทะ    มะหารุกโข,     ตะทาหาโร    ตะทุปาทาโน    จิรัง    
ทีฆะมทัธานัง      ติฏเฐยยะ. 
 เอวะเมวะ   โข   อานันทะ   อุปาทานิเยสุ   ธัมเมสุ,   อัสสาทานุปสสิโน   วิหะระโต    
ตัณฺหา   ปะวฑัฒะติ,     ตัณฺหาปจจะยา    อุปาทานัง,     อุปาทานะปจจะยา    ภะโว,     
ภะวะปจจะยา   ชาติ,   ชาติปจจะยา   ชะรามะระณัง   โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัส-
สุปายาสา   สัมภะวันติ.    เอวะเมตัสสะ    เกวะลัสสะ   ทุกขักขันธัสสะ   สะมุทะโย   โหติ. 

อุปาทานิเยสุ    อานันทะ    ธัมเมสุ,    อาทีนะวานุปสสิโน    วิหะระโต    ตัณฺหา    
นิรุชฌะติ,   ตัณฺหานิโรธา   อุปาทานะนิโรโธ,   อุปาทานะนิโรธา   ภะวะนิโรโธ,   ภะวะ-
นิโรธา    ชาตินิโรโธ,    ชาตินิโรธา    ชะรามะระณัง    โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัส-
สุปายาสา    นิรุชฌันติ.    เอวะเมตัสสะ    เกวะลัสสะ    ทุกขักขันธัสสะ    นิโรโธ    โหติ. 

เสยยะถาป   อานันทะ   มะหารุกโข,   อะถะ   ปุริโส   อาคัจเฉยยะ   กุททาละ- 
ปฏะกัง    อาทายะ,   โส   ตัง   รุกขัง   มูเล   ฉินเทยยะ,    มูเล   เฉตฺวา   ปะลิขะเนยยะ,      
ปะลิขะนิตฺวา     มูลานิ     อุทธะเรยยะ,     อันตะมะโส     อุสีระนาฬิมัตตานิป.       

โส   ตัง   รุกขัง   ขัณฑาขัณฑิกัง   ฉินเทยยะ,    ขัณฑาขัณฑิกัง   เฉตฺวา   ผาเลยยะ,    
ผาเลตฺวา     สะกะลิกัง     สะกะลิกัง     กะเรยยะ,     สะกะลิกัง     สะกะลิกัง     กะริตฺวา    
วาตาตะเป    วิโสเสยยะ,     วาตาตะเป    วิโสเสตฺวา    อัคคินา    ฑะเหยยะ,     อัคคินา      
ฑะเหตฺวา     มะสิง     กะเรยยะ,     มะสิง     กะริตฺวา     มะหาวาเต    วา    โอผุเนยยะ,     
นะทิยา    วา    สีฆะโสตายะ    ปะวาเหยยะ.    เอวัฺหิ   โส   อานันทะ   มะหารุกโข    
อุจฉินนะมูโล   อัสสะ,    ตาลาวัตถุกะโต   อะนะภาวังคะโต   อายะติง   อะนุปปาทะธัมโม. 

เอวะเมวะ     โข     อานันทะ     อุปาทานิเยสุ    ธัมเมสุ,     อาทีนะวานุปสสิโน    
วิหะระโต    ตัณฺหา   นิรุชฌะติ,      ตัณฺหานิโรธา     อุปาทานะนิโรโธ,      อุปาทานะ- 
นิโรธา    ภะวะนิโรโธ,      ภะวะนิโรธา    ชาตินิโรโธ,     ชาตินิโรธา    ชะรามะระณัง     
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา    นิรุชฌันติ.    เอวะเมตัสสะ     เกวะลัสสะ    
ทุกขักขันธัสสะ     นิโรโธ     โหตีติ. 

 

วาดวยความพอใจในปฏิจจสมุปบาท 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา  
 สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  นิคมของหมูชนชาวกุรุ  อันมีช่ือวา 
กัมมาสทัมมะ   แควนกุรุรัฐ   ครั้งน้ันแล  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา



๑๐๔ 
 

ถึงที่ประทับ    ถวายอภิวาทแลว    น่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.    ครั้นน่ังเรียบรอยแลว   
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   นาอัศจรรย  พระเจาขา.   ไมเคยมีมา  พระเจาขา  คือ  
ปฏิจจสมุปบาทน้ี   เปนธรรมลึกซึ้งเพียงไร   ทั้งมีกระแสความลึกซึ้ง   แตถึงอยางน้ัน    
ก็ปรากฏเหมือนธรรมงาย ๆ  แกขาพระองค. 
 พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอานนท    เธออยาไดกลาวอยางน้ี    ดูกอน
อานนท    เธออยาไดกลาวอยางน้ี.    ปฏิจจสมุปบาทน้ี    เปนธรรมลึกซึ้ง    ทั้งมี
กระแสความลึกซึ้ง    เพราะไมรู    ไมตรัสรู    ไมแทงตลอดธรรมน้ี   หมูสัตวน้ีจึง
เปนเหมือนเสนดายที่ยุง    เปนเหมือนกลุมเสนดายที่เปนปม    เปนเหมือนหญามุง
กระตายและหญาปลอง      ยอมไมลวงพนอบาย    ทุคติ    วินิบาต   สงสาร. 
 ดูกอนอานนท   เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ  ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัย
แหงอุปาทานอยู     ตัณหายอมเจริญ     เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน    เพราะ
อุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ    เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ    เพราะชาติเปนปจจัย    จึงมี
ชรามรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาส.    ความเกิดข้ึนแหงกอง
ทุกขทั้งมวลน้ี     ยอมมีดวยประการอยางน้ี. 
 ดูกอนอานนท     ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขาง ๆ    รากทั้งหมดน้ันยอมดูด
โอชารสไปในเบ้ืองบน     ก็เมื่อเปนอยางน้ี     ตนไมใหญน้ัน    มีอาหารอยางน้ัน    มีเช้ือ
อยางน้ัน    พึงเปนอยูตลอดกาลนาน   แมฉันใด     ดูกอนอานนท     เมื่อภิกษุเห็นความ
พอใจเนือง ๆ   ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู    ตัณหายอมเจริญ   
ฉันน้ันเหมือนกัน       เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน       เพราะอุปาทานเปนปจจัย
จึงมีภพ    เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ    เพราะชาติเปนปจจัย    จึงมชีรามรณะ    โสกะ    
ปริเทวะ   ทุกข    โทมนัสและอุปายาส.     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี     ยอมมี
ดวยประการอยางน้ี. 
 ดูกอนอานนท  เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหง
อุปาทานอยู    ตัณหายอมดับ    เพราะตัณหาดับ   อุปาทานจึงดับ    เพราะอุปาทานดับ  
ภพจึงดับ   เพราะภพดับชาติจึงดับ   เพราะชาติดับ  ชรามรณะ  โสกะปริเทวะทุกข
โทมนัสและอุปายาสจึงดับ    ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางน้ี. 

 ดูกอนอานนท     ตนไมใหญยืนตนอยางน้ัน    ทีน้ัน   บุรุษเอาจอบและภาชนะมา  
ตัดตนไมน้ันที่โคนตน  แลวขุดลงไป  ครั้นขุดลงไปแลว   คุยเอารากใหญเล็กแมเทากาน
แฝกข้ึน    บุรุษน้ัน    ทอนตนไมน้ันเปนทอนเล็กทอนนอย    แลวพึงผา    ครั้นผาแลว  
เกรียกเปนช้ิน ๆ   แลวพึงผึ่งลม   ตากแดด     ครั้นผึ่งลม   ตากแดดแลว    พึงเอาไฟเผา    



๑๐๕ 
 

ครั้นเอาไฟเผาแลว    พึงทําใหเปนเขมา     ครั้นทําใหเปนเขมาแลว   พึงโปรยที่ลมแรง  
หรือลอยในแมนํ้ามีกระแสอันเช่ียว     ก็เมื่อเปนอยางน้ี    ตนไมใหญน้ัน   ถูกตัดเอาราก
ข้ึนแลว     ถูกทําใหเปนดังตาลยอดดวน    ถึงความไมมี    ไมเกิดอีกตอไป    แมฉันใด,   
 ดูกอนอานนท     เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ  ในธรรมทั้งหลาย    อันเปนปจจัย
แหงอุปาทานอยู    ตัณหายอมดับ    ฉันน้ันเหมือนกัน      เพราะตัณหาดับ    อุปาทาน
จึงดับ    เพราะอุปาทานดับ    ภพจึงดับ     เพราะภพดับ    ชาติจึงดับ     เพราะชาติดับ   
ชรามรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาสจึงดับ     ความดับแหงกอง
ทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยประการอยางน้ี.              ( ส.ํ นิทาน. ) 
                  

๔๗. นตุมหสูตร 
เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง   สะมะยัง  ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,    เชตะวะเน   

อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.   ตัตฺระ  โข  ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ   “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต   ปจจัสโสสุง.      ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.  
 นายัง   ภิกขะเว   กาโย    ตุมฺหากัง,     นาป    อัญเญสัง.     ปุราณะมทิัง    ภิกขะเว    
กัมมัง     อะภิสังขะตัง,      อะภิสัญเจตะยิตัง    เวทะนียัง    ทัฏฐัพพัง. 
 ตัตฺระ   โข   ภิกขะเว    สุตะวา    อะริยะสาวะโก,    ปะฏิจจะสะมุปปาทัญเญวะ    
สาธุกัง    โยนิโส    มะนะสิกะโรติ.   อิติ   อิมสฺัมิง    สะติ    อิทัง    โหติ,   อิมัสสุปปาทา    
อิทัง   อุปปชชะติ,  อิมสฺัมิง  อะสะติ  อิทัง  นะ  โหติ,  อิมสัสะ  นิโรธา  อิทัง  นิรุชฌะติ.    
 ยะทิทัง     อะวิชชาปจจะยา     สังขารา,     สังขาระปจจะยา     วิญญาณัง, 
วิญญาณะปจจะยา    นามะรูปง,    นามะรูปะปจจะยา    สะฬายะตะนัง,    สะฬายะ-
ตะนะปจจะยา    ผัสโส,     ผัสสะปจจะยา    เวทะนา,     เวทะนาปจจะยา    ตัณฺหา,    
ตัณฺหาปจจะยา    อุปาทานัง,     อุปาทานะปจจะยา    ภะโว,     ภะวะปจจะยา    ชาติ,     
ชาติปจจะยา   ชะรามะระณัง   โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา   สัมภะวันติ.     
เอวะเมตัสสะ    เกวะลัสสะ    ทุกขักขันธัสสะ    สะมุทะโย    โหติ. 

อะวิชชายะ   ตฺเววะ   อะเสสะวิราคะนิโรธา   สังขาระนิโรโธ,   สังขาระนิโรธา    
วิญญาณะนิโรโธ,  วิญญาณะนิโรธา  นามะรูปะนิโรโธ,  นามะรูปะนิโรธา  สะฬายะตะนะ
นิโรโธ,   สะฬายะตะนะนิโรธา   ผัสสะนิโรโธ,   ผัสสะนิโรธา   เวทะนานิโรโธ,   เวทะนา
นิโรธา   ตัณฺหานิโรโธ,    ตัณฺหานิโรธา   อุปาทานะนิโรโธ,    อุปาทานะนิโรธา   ภะวะ-
นิโรโธ,  ภะวะนิโรธา  ชาตินิโรโธ,  ชาตินิโรธา  ชะรามะระณัง  โสกะปะริเทวะทุกขะ-
โทมะนัสสุปายาสา  นิรุชฌันติ.  เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  นิโรโธ  โหตีติ. 



๑๐๖ 
 

วาดวยกายนี้ไมใชของใคร 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา            

สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระ
ภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา.      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กายน้ีไมใชของเธอทั้งหลาย  ทั้งไมใชของผูอ่ืน   ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย (กายอันเกิดแต) กรรมเกาน้ี    พึงเห็นวา   อันปจจัยปรุงแตง    เกิดข้ึนดวย
ความตั้งใจ      เปนที่ตั้งของเวทนา. 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูไดสดับแลวในเรื่องกายน้ัน   ยอมมนสิการโดย
แยบคายซึ่งปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดีวา    เมื่อส่ิงน้ีมี   ส่ิงน้ีจึงม,ี    เพราะส่ิงน้ีเกิดขึ้น  
ส่ิงน้ีจึงเกิดขึ้น,     เมื่อส่ิงน้ีไมมี    ส่ิงน้ีก็ไมมี,     เพราะส่ิงน้ีดับ    ส่ิงน้ีจึงดับ.    
 ขอน้ีคือ   เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร   เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ  
เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงสฬายตนะ เพราะสฬา-
ยตนะเปนปจจัย ... ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยประการอยางน้ี. 
 ก็เพราะอวิชชาน่ันแหละดับ   ดวยการสํารอก  โดยไมมสีวนเหลือ   สังขารจึงดับ  
เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ    เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ    เพราะนามรูปดับ  
สฬายตนะจึงดับ    เพราะสฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ    เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ  
.....  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยประการอยางน้ี.            ( ส.ํ นิทาน. ) 
 

๔๘. อัจฉราสูตร 
( วาดวยยานไปพระนิพพาน ) 

 

  ปาชัฏช่ือโมหนะ    อันหมูนางอัปสรประโคมแลว    อันหมูปศาจ
 สิงอยูแลว    ทําไฉนจึงจะหนีไปได ? 

ทางน้ันช่ือวาทางตรง   ทิศน้ันช่ือวาไมมีภัย  รถช่ือวาไมมีเสียงดัง  
ประกอบดวยลอคือธรรม   หิริเปนฝาของรถน้ัน   สติเปนเกราะกั้นของ
รถน้ัน     เรากลาวธรรมมีสัมมาทิฏฐินําหนาวาเปนสารถ.ี    

  ยานชนิดน้ีมีอยูแกผูใด   จะเปนชายหรือหญิงก็ตาม   เขายอมไป
 ในสํานักนิพพานดวยยานน้ีแหละ.                    ( ส.ํ สคา. )  



๑๐๗ 
 

โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประการ 
 

๔๙. บทขัดสติปฏฐานปาฐะ 
สัมพุทโธ   ทิปะทังเสฏโฐ           มะหาการุณิโก    มุนิ 

         เอกายะนัง    มัคคัง    นามะ       เวเนยยานัง    อะเทสะยิ 
         กิลิฏฐะจิตตะสัตตานัง               จิตตักฺเลสะวิสุทธิยา 
         โสกานัง    ปะริเทวานัง              อะติกกะมายะ  สัพพะโส 
         ทุกขานัง   โทมะนัสสานัง            อัตถังคะมายะ    อัฏฐิตัง 
         ญายัสเสวาธิคะมายะ                   นิพพานัสสาภิปตติยา 
         สะติปฏฐานะนาเมนะ            วิสสุตัง    วิธะ    สาสะเน 
         จิตตักฺเลสะวิสุทธัตถัง                 ตัง  มัคคันตัม  ภะณามะ  เส. 
 

  พระจอมมุนีสัมพุทธเจา    ผูประเสริฐสุดกวาสัตวสองเทา    ผูทรงมีพระ
 มหากรุณา   ไดทรงแสดงเอกายนมรรคแกเวไนยสัตวทั้งหลาย  เพื่อทําจิตของ
 เหลาสัตวผูถูกกิเลสทําใหเศราหมอง   ไดถึงความบริสุทธิ์    เพื่อกาวลวงความ
 โศกและความรํ่าไร   เพื่อความดับไปแหงทุกขและโทมนัสทั้งปวง  เพื่อบรรลุ   
 อริยมรรค   เพื่อรูแจงพระนิพพาน   เราทั้งหลายจงสวดเอกายนมรรคน้ัน  
 อันมีช่ือปรากฏในพระศาสนาน้ีวา สติปฏฐาน เพื่อประโยชนในการยังจิตที่   
 เศราหมองดวยกิเลส     ใหถึงความบริสุทธิ์   เทอญ. 
 

สติปฏฐานปาโฐ  
อัตถิ    โข    เตนะ    ภะคะวะตา     ชานะตา     ปสสะตา     อะระหะตา    สัมมา-

สัมพุทเธนะ,      เอกายะโน    อะยัง   มัคโค   สัมมะทักขาโต,     สัตตานัง   วิสุทธิยา,    
โสกะปะริเทวานัง   สะมะติกกะมายะ,     ทุกขะโทมะนัสสานัง   อัตถังคะมายะ,   
ญายัสสะ    อะธิคะมายะ,       นิพพานัสสะ    สัจฉิกิริยายะ.      ยะทิทัง   จัตตาโร    
สะติปฏฐานา.      กะตะเม    จัตตาโร ?  

 

อิธะ     ภิกขุ     กาเย     กายานุปสสี     วิหะระติ.      อาตาป     สัมปะชาโน    
สะติมา     วิเนยยะ     โลเก     อะภิชฌาโทมะนัสสัง.      เวทะนาสุ     เวทะนานุปสสี    
วหิะระติ.     อาตาป    สัมปะชาโน   สะติมา   วิเนยยะ   โลเก   อะภิชฌาโทมะนัสสัง.    
จิตเต    จิตตานุปสสี    วิหะระติ.     อาตาป   สัมปะชาโน   สะติมา   วิเนยยะ   โลเก  



๑๐๘ 
 

อะภิชฌาโทมะนัสสัง.      ธัมเมสุ    ธัมมานุปสสี    วหิะระติ.    อาตาป    สัมปะชาโน    
สะติมา    วิเนยยะ    โลเก    อะภิชฌาโทมะนัสสัง. 

 

กะถัญจะ    ภิกขุ    กาเย    กายานุปสสี    วิหะระติ.    อิธะ    ภิกขุ    อัชฌัตตัง  
วา   กาเย    กายานุปสสี    วิหะระติ.     พะหิทธา   วา   กาเย    กายานุปสสี    วิหะระติ.  
อัชฌัตตะพะหิทธา     วา    กาเย     กายานุปสสี     วิหะระติ.     สะมุทะยะธัมมานุปสสี  
วา     กายัสฺมิง      วิหะระติ.       วะยะธัมมานุปสสี    วา    กายัสฺมิง     วิหะระติ.       
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปสสี   วา   กายัสฺมิง   วิหะระติ.    อัตถิ   กาโยติ   วา   ปะนัสสะ   
สะติ     ปจจุปฏฐิตา    โหติ.     ยาวะเทวะ     ญาณะมัตตายะ    ปะฏิสสะติมัตตายะ.      
อะนิสสิโต    จะ    วิหะระติ    นะ    จะ    กิญจิ    โลเก    อุปาทิยะติ.    เอวัง   โข   ภิกขุ    
กาเย    กายานุปสสี    วิหะระติ. 

 

กะถัญจะ      ภิกขุ    เวทะนาสุ    เวทะนานุปสสี    วิหะระติ.    อิธะ   ภิกขุ    
อัชฌัตตัง    วา    เวทะนาสุ     เวทะนานุปสสี    วิหะระติ.     พะหิทธา   วา    เวทะนาสุ  
เวทะนานุปสสี    วิหะระติ.      อัชฌัตตะพะหิทธา    วา    เวทะนาสุ     เวทะนานุปสสี    
วิหะระติ.      สะมุทะยะธัมมานุปสสี   วา   เวทะนาสุ    วิหะระติ.     วะยะธัมมานุปสสี  
วา   เวทะนาสุ   วิหะระติ.     สะมุทะยะวะยะธัมมานุปสสี   วา   เวทะนาสุ   วิหะระติ.    
อัตถิ     เวทะนาติ    วา    ปะนัสสะ   สะติ    ปจจุปฏฐิตา    โหติ.      ยาวะเทวะ    
ญาณะมัตตายะ    ปะฏิสสะติมัตตายะ.     อะนิสสิโต   จะ   วหิะระติ   นะ   จะ   กิญจิ    
โลเก     อุปาทิยะติ.     เอวัง   โข   ภิกขุ    เวทะนาสุ    เวทะนานุปสสี    วิหะระติ. 

 

กะถัญจะ    ภิกขุ    จิตเต   จิตตานุปสสี    วิหะระติ.    อิธะ    ภิกขุ    อัชฌัตตัง   
วา    จิตเต     จิตตานุปสสี     วิหะระติ.      พะหิทธา     วา     จิตเต     จิตตานุปสสี    
วิหะระติ.     อัชฌัตตะพะหิทธา    วา   จิตเต   จิตตานุปสสี    วหิะระติ.      สะมุทะยะ 
ธัมมานุปสสี   วา   จิตตัสฺมิง   วิหะระติ.     วะยะธัมมานุปสสี   วา   จิตตัสฺมิง    วิหะระติ.      
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปสสี   วา   จิตตัสฺมิง   วิหะระติ.    อัตถิ   จิตตันติ  วา   ปะนัสสะ   
สะติ     ปจจุปฏฐิตา     โหติ.     ยาวะเทวะ    ญาณะมัตตายะ    ปะฏิสสะติมัตตายะ.    
อะนิสสิโต   จะ   วหิะระติ    นะ   จะ   กิญจิ    โลเก    อุปาทิยะติ.      เอวัง   โข   ภิกขุ    
จิตเต    จิตตานุปสสี    วิหะระติ. 

 

กะถัญจะ   ภิกขุ   ธัมเมสุ   ธัมมานุปสสี    วิหะระติ.    อิธะ   ภิกขุ   อัชฌัตตัง   
วา    ธัมเมสุ      ธัมมานุปสสี     วิหะระติ.     พะหิทธา   วา   ธัมเมสุ     ธัมมานุปสสี    
วิหะระติ.     อัชฌัตตะพะหิทธา   วา   ธัมเมสุ   ธัมมานุปสสี   วหิะระติ.     สะมุทะยะ 



๑๐๙ 
 

ธัมมานุปสสี   วา   ธัมเมสุ    วิหะระติ.      วะยะธัมมานุปสสี   วา   ธัมเมสุ    วิหะระติ.      
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปสสี   วา   ธัมเมสุ   วหิะระติ.    อัตถิ    ธัมมาติ   วา   ปะนัสสะ      
สะติ     ปจจุปฏฐิตา     โหติ.     ยาวะเทวะ     ญาณะมัตตายะ     ปะฏิสสะติมัตตายะ.    
อะนิสสิโต    จะ   วหิะระติ    นะ    จะ   กิญจิ   โลเก   อุปาทิยะติ.     เอวัง   โข   ภิกขุ  
ธัมเมสุ    ธัมมานุปสสี    วิหะระติ. 

 

อะยัง   โข   เตนะ    ภะคะวะตา    ชานะตา    ปสสะตา    อะระหะตา   สัมมา-
สัมพุทเธนะ,      เอกายะโน     มัคโค     สัมมะทักขาโต,      สัตตานัง    วิสุทธิยา,       
โสกะปะริเทวานัง    สะมะติกกะมายะ,     ทุกขะโทมะนัสสานัง     อัตถังคะมายะ,     
ญายัสสะ     อะธิคะมายะ,      นิพพานัสสะ    สัจฉิกิริยายะ,      ยะทิทัง    จัตตาโร    
สะติปฏฐานาติ. 

 

เอกายะนัง    ชาติขะยันตะทัสสี มัคคัง      ปะชานาติ       หิตานุกัมป 
เอเตนะ    มัคเคนะ   ตะริงสุ    ปุพเพ ตะริสสะเร   เจวะ   ตะรันติ    โจฆันติ. 
 

สติปฏฐานสูตร  
 

 ทางน้ีเปนหนทางอันเอก  มีอยูแล  ที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูทรงรู   ผูทรงเห็น   
ผูทรงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  พระองคน้ัน   ไดตรัสไวโดยชอบ   เพื่อความ
บริสุทธิ์ของเหลาสัตว   เพื่อกาวลวงความโศกและความรํ่าไร     เพื่อความดับไปแหง
ทุกขและโทมนัส      เพื่อบรรลญุายธรรม      เพื่อทําพระนิพพานใหแจง     หนทางน้ี
คือสติปฏฐาน  ๔.     สติปฏฐาน  ๔  เปนไฉน ? 
 

ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี  พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ    
มสีติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑.     พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู     
มคีวามเพียร     มีสัมปชัญญะ     มีสติ     กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  ๑.     
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู   มีความเพียร    มีสัมปชัญญะ    มีสติ     กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได  ๑.    พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู   มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ     
มีสติ      กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  ๑.  

 

 ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไรเลา ? 
ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี    พิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง    พิจารณาเห็นกาย

ในกายภายนอกบาง    พจิารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง    พิจารณา



๑๑๐ 
 

เห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในกายบาง    พจิารณาเห็นธรรม คือ ความเส่ือมในกายบาง     
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเส่ือมในกายบาง   อยู.     

อน่ึง    สติของเธอตั้งมั่นอยูวา    กายมีอยู   ก็เพียงเพื่อความรู    เพียงเพื่ออาศัย
ระลึกเทาน้ัน   เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว   และไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก   
อยางน้ีแล    ภิกษุช่ือวา    พิจารณาเห็นกายในกายอยู. 
 

 ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูอยางไรเลา ? 
ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี   พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง  พิจารณาเห็น

เวทนาในเวทนาภายนอกบาง    พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบาง      
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาบาง     พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมใน
เวทนาบาง     พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึน้ทั้งความเส่ือมในเวทนาบาง  อยู.      

อน่ึง   สติของเธอตั้งมั่นอยูวา   เวทนามีอยู   ก็เพียงเพื่อความรู    เพียงเพื่ออาศัย
ระลึกเทาน้ัน   เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว   และไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก    
อยางน้ีแล    ภิกษุช่ือวา    พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู. 

 

 ภิกษุพิจารณาเห็นจติในจิตอยูอยางไรเลา ? 
ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี     พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบาง     พิจารณาเห็นจิตใน

จิตภายนอกบาง    พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบาง    พิจารณาเห็น
ธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบาง   พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในจิตบาง   พิจารณา
เห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเส่ือมในจิตบาง    อยู.     

อน่ึง   สติของเธอตั้งมั่นอยูวา   จิตมีอยู   ก็เพียงเพื่อความรู   เพียงเพื่ออาศัย
ระลึกเทาน้ัน   เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว   และไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก     
อยางน้ีแล    ภิกษุช่ือวา    พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู. 

 

 ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยูอยางไรเลา ? 
ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง   พิจารณาเห็น

ธรรมในธรรมภายนอกบาง   พิจารณาเห็นธรรมในธรรม  ทั้งภายในทั้งภายนอกบาง      
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในธรรมบาง    พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเส่ือม
ในธรรมบาง      พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเส่ือมในธรรมบาง   อยู.      

อน่ึง   สติของเธอตั้งมั่นอยูวา   ธรรมมีอยู   ก็เพียงเพื่อความรู   เพียงเพื่ออาศัย
ระลึกเทาน้ัน    เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว   และไมถือมั่นอะไร ๆ ในโลก     
อยางน้ีแล    ภิกษุช่ือวา    พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู.  



๑๑๑ 
 

ทางเปนหนทางอันเอกน้ีแล    ที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา    ผูทรงรู   ผูทรงเห็น   
ผูทรงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ    พระองคน้ัน    ไดตรัสไวชอบแลว    เพื่อความ
บริสุทธิ์ของเหลาสัตว     เพื่อกาวลวงความโศกและความรํ่าไร     เพือ่ความดับไปแหง
ทุกขและโทมนัส    เพื่อบรรลุญายธรรม    เพื่อทําพระนิพพานใหแจง   หนทางน้ี   คือ  
สติปฏฐาน  ๔   ดังน้ี.   

 

  พระผูมีพระภาคเจา    ผูทรงเห็นที่สุด  ในความส้ินไปแหงชาติ     
 ผูทรงอนุเคราะหเพื่อประโยชน     ทรงรูชัดเอกายนมรรค     ทรงขาม
 โอฆะไดแลวดวยทางน้ี    ในกาลกอน      ในอนาคตจักขามดวยทางน้ี     
 และในบัดน้ี    ก็ทรงขามดวยทางน้ี  ดังน้ี.  

         (ท.ี มหา. , ม. มูล. , ส.ํ มหา. ) 
 

๕๐. สมัมปัปธานสุตตัง 
เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง   สะมะยัง  ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,    เชตะวะเน   

อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.    ตัตฺระ  โข  ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ  “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต   ปจจัสโสสุง.      ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.   

   

 จัตตาโรเม   ภิกขะเว   สัมมัปปะธานา.    กะตะเม   จัตตาโร ?    อิธะ   ภิกขะเว  
ภิกขุ,    อะนุปปนนานัง    ปาปะกานัง   อะกุสะลานัง   ธัมมานัง    อะนุปปาทายะ,    
ฉันทัง    ชะเนติ    วายะมะติ    วีริยัง   อาระภะติ     จิตตัง    ปคคัณฺหาติ    ปะทะหะติ.  
    

 อุปปนนานัง    ปาปะกานัง   อะกุสะลานัง    ธัมมานัง     ปะหานายะ,    ฉันทัง   
ชะเนติ    วายะมะติ    วีริยัง    อาระภะติ    จิตตัง     ปคคัณฺหาติ    ปะทะหะติ.  
    

 อะนุปปนนานัง     กุสะลานัง   ธัมมานัง    อุปปาทายะ,    ฉันทัง    ชะเนติ    
วายะมะติ     วีริยัง    อาระภะติ      จิตตัง    ปคคัณฺหาติ    ปะทะหะติ.   
   

 อุปปนนานัง    กุสะลานัง    ธัมมานัง    ฐิติยา   อะสัมโมสายะ,   ภิยโยภาวายะ   
เวปุลลายะ   ภาวะนายะ   ปาริปูริยา,    ฉันทัง  ชะเนติ   วายะมะติ   วรีิยัง   อาระภะติ  
จิตตัง   ปคคัณฺหาติ   ปะทะหะติ.     อิเม   โข   ภิกขะเว    จัตตาโร    สัมมัปปะธานาติ.   
 

 เสยยะถาป     ภิกขะเว    คังคา   นะที   ปาจีนะนินนา   ปาจีนะโปณา   ปาจีนะ- 
ปพภารา.   เอวะเมวะ   โข   ภิกขะเว    ภิกขุ,     จัตตาโร    สัมมัปปะธาเน    ภาเวนโต    
จัตตาโร   สัมมปัปะธาเน   พะหุลีกะโรนโต   นิพพานะนินโน   โหติ,    นิพพานะโปโณ     
นิพพานะปพภาโร.     



๑๑๒ 
 

 กะถัญจะ    ภิกขะเว    ภิกขุ,      จัตตาโร    สัมมัปปะธาเน   ภาเวนโต    จัตตาโร    
สัมมปัปะธาเน    พะหุลีกะโรนโต   นิพพานะนินโน   โหติ,    นิพพานะโปโณ   นิพพานะ- 
ปพภาโร ?      อิธะ   ภิกขะเว    ภิกขุ,    
 อะนุปปนนานัง    ปาปะกานัง   อะกุสะลานัง   ธัมมานัง    อะนุปปาทายะ,    
ฉันทัง    ชะเนติ    วายะมะติ    วีริยัง   อาระภะติ     จิตตัง   ปคคัณฺหาติ   ปะทะหะติ.     
 อุปปนนานัง     ปาปะกานัง    อะกุสะลานัง    ธัมมานัง     ปะหานายะ,    ฉันทัง   
ชะเนติ    วายะมะติ    วีริยัง   อาระภะติ     จิตตัง    ปคคัณฺหาติ   ปะทะหะติ.     
 อะนุปปนนานัง     กุสะลานัง   ธัมมานัง    อุปปาทายะ,    ฉันทัง   ชะเนติ    
วายะมะติ     วีริยัง    อาระภะติ      จิตตัง    ปคคัณฺหาติ    ปะทะหะติ.     
 อุปปนนานัง   กุสะลานัง    ธัมมานัง    ฐิติยา   อะสัมโมสายะ,    ภิยโยภาวายะ     
เวปุลลายะ   ภาวะนายะ   ปาริปูริยา,    ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ   วรีิยัง   อาระภะติ     
จิตตัง    ปคคัณฺหาติ    ปะทะหะติ.     
 เอวัง    โข    ภิกขะเว    ภิกขุ,    จัตตาโร    สัมมัปปะธาเน    ภาเวนโต    จัตตาโร    
สัมมปัปะธาเน   พะหุลีกะโรนโต   นิพพานะนินโน   โหติ,    นิพพานะโปโณ   นิพพานะ- 
ปพภาโรติ. 
 

วาดวยสัมมัปปธาน ๔ 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา  
           

สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี   ณ ที่น้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระ
ภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 

 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สัมมัปปธาน  ๔  เหลาน้ี.      ๔  ประการ    เปนไฉน ?  
  

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี     
 ยอมยังฉันทะใหเกิด    พยายาม   ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว   ตั้งจิตไว  
เพื่อยังบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด    ไมใหเกิดขึ้น  ๑  
 ยอมยังฉันทะใหเกิด    พยายาม   ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว   ตั้งจิตไว  
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว  ๑  
 ยอมยังฉันทะใหเกิด    พยายาม   ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว   ตั้งจิตไว  
เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิด   ใหเกิดขึ้น  ๑  



๑๑๓ 
 

 ยอมยังฉันทะใหเกิด    พยายาม   ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว   ตั้งจิตไว  
เพื่อความต้ังอยู    เพื่อความไมเลือนหาย    เพื่อความพอกพูน    เพื่อความไพบูลย  
เพื่อความเจริญ      เพื่อความบริบูรณแหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว  ๑  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สัมมัปปธาน  ๔   เหลาน้ีแล.  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน     หลั่งไปสูทิศปราจีน    
บาไปสูทิศปราจีนแมฉันใด   ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน  ๔  กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน  ๔ 
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสูนิพพาน    โอนไปสูนิพพาน    ฉันน้ันเหมือนกัน.                               
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔  กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔ 
อยางไรเลา ?     ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสูนิพพาน    โอนไปสูนิพพาน. 
    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    ยอมยังฉันทะใหเกิด   พยายาม  
ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว   ตั้งจิตไว   เพื่อยังบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด   
ไมใหเกิดขึ้น ๑   เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑   เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิด  
ใหเกิดขึ้น ๑     เพื่อความต้ังอยู   เพื่อความไมเลือนหาย   เพื่อความพอกพูน   เพื่อ
ความไพบูลย   เพื่อความเจริญ   เพื่อความบริบูรณแหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว  ๑  
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔  กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน  ๔ 
อยางน้ีแล    ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสูนิพพาน    โอนไปสูนิพพาน.  
            ( ส.ํ มหา. ) 

๕๑. อปารสุตตัง , นิพพิทาสุตตัง 
 จัตตาโรเม    ภิกขะเว    อิทธิปาทา,    ภาวิตา   พะหุลีกะตา   อะปารา   ปารัง    
คะมะนายะ    สังวตัตันติ.    เอกันตะนิพพิทายะ    วิราคายะ   นิโรธายะ,    อุปะสะมายะ    
อะภิญญายะ    สัมโพธายะ    นิพพานายะ    สังวตัตันติ.     กะตะเม     จัตตาโร ?     
  

  อิธะ     ภิกขะเว     ภิกขุ,    
 ฉันทะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง        อิทธิปาทัง     ภาเวติ,      
 วีริยะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง    อิทธิปาทัง    ภาเวติ,       
 จิตตะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง     อิทธิปาทัง    ภาเวติ,     
 วีมังสาสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง     อิทธิปาทัง    ภาเวติ,   
      

 อิเม    โข    ภิกขะเว    จัตตาโร    อิทธิปาทา,    ภาวิตา    พะหุลีกะตา    อะปารา    
ปารัง     คะมะนายะ     สังวตัตันติ.      เอกันตะนิพพิทายะ     วิราคายะ     นิโรธายะ,      
อุปะสะมายะ     อะภิญญายะ     สัมโพธายะ     นิพพานายะ     สังวตัตันตีติ. 



๑๑๔ 
 

วาดวยอิทธิบาท  ๔ 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อิทธิบาท  ๔  เหลาน้ี    อันบุคคลเจริญแลว    กระทําให
มากแลว     ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง.    ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว   
เพื่อคลายกําหนัด    เพื่อความดับ    เพื่อความสงบ    เพื่อความรูยิ่ง    เพื่อความตรัสรู    
เพื่อนิพพาน.     อิทธิบาท  ๔   เปนไฉน ?  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
ฉันทสมาธิและปธานสังขาร   เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธาน
สังขาร     เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร    เจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.      
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อิทธิบาท  ๔   เหลาน้ีแล   อันบุคคลเจริญแลว    กระทําให
มากแลว    ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง.   ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว    
เพื่อคลายกําหนัด    เพื่อความดับ    เพื่อความสงบ    เพื่อความรูยิ่ง     เพื่อความตรัสรู     
เพื่อนิพพาน.                          ( อปารสูตร , นิพพิทาสูตร  ส.ํ มหา. ) 
 

๕๒. พุทธสุตตัง , ญาณสตุตัง 
 จัตตาโรเม   ภิกขะเว   อิทธิปาทา,    กะตะเม   จัตตาโร ?    อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ, 
 ฉันทะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง     อิทธิปาทัง     ภาเวติ,     
 วีริยะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง    อิทธิปาทัง     ภาเวติ,       
 จิตตะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง    อิทธิปาทัง     ภาเวติ,     
 วีมังสาสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง     อิทธิปาทัง     ภาเวติ. 
 

 อิเม   โข   ภิกขะเว    จัตตาโร   อิทธิปาทา.     อิเมสัง   โข    ภิกขะเว    จะตุนนัง  
อิทธิปาทานัง,     ภาวิตัตตา   พะหุลีกะตัตตา   ตะถาคะโต   อะระหัง    สัมมาสัมพุทโธติ 
วุจจะตีติ. 

อะยัง   ฉันทะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต   อิทธิปาโทติ   เม  ภิกขะเว,       
ปุพเพ     อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง     อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ   ปญญา    
อุทะปาทิ     วิชชา     อุทะปาทิ     อาโลโก    อุทะปาทิ.       

โส   โข  ปะนายัง    ฉันทะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต    อิทธิปาโท  
ภาเวตัพโพติ   เม   ภิกขะเว,    ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง   อุทะปาทิ .....     

โส   โข  ปะนายัง    ฉันทะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต    อิทธิปาโท    
ภาวิโตติ     เม     ภิกขะเว,     ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง   อุทะปาทิ .....     



๑๑๕ 
 

อะยัง   วีริยะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต   อิทธิปาโทติ   เม   ภิกขะเว,       
ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,      จักขุง      อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ    ปญญา    
อุทะปาทิ     วิชชา     อุทะปาทิ     อาโลโก    อุทะปาทิ.       

โส    โข   ปะนายัง     วีริยะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต    อิทธิปาโท  
ภาเวตัพโพติ   เม   ภิกขะเว,     ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ   ธัมเมสุ,   จักขุง   อุทะปาทิ .....     

โส   โข  ปะนายัง    วีริยะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต    อิทธิปาโท    
ภาวิโตติ     เม     ภิกขะเว,     ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง   อุทะปาทิ .....     

อะยัง   จิตตะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต   อิทธิปาโทติ   เม  ภิกขะเว,       
ปุพเพ     อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง     อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ   ปญญา    
อุทะปาทิ     วิชชา     อุทะปาทิ     อาโลโก    อุทะปาทิ.       

โส   โข  ปะนายัง    จิตตะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต    อิทธิปาโท  
ภาเวตัพโพติ   เม   ภิกขะเว,    ปุพเพ   อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง   อุทะปาทิ .....     

โส   โข  ปะนายัง    จิตตะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต    อิทธิปาโท    
ภาวิโตติ     เม     ภิกขะเว,     ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง   อุทะปาทิ .....     

อะยัง   วีมังสาสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต   อิทธิปาโทติ  เม  ภิกขะเว,       
ปุพเพ     อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,     จักขุง      อุทะปาทิ    ญาณัง    อุทะปาทิ   ปญญา    
อุทะปาทิ     วิชชา     อุทะปาทิ     อาโลโก    อุทะปาทิ.       

โส   โข  ปะนายัง    วีมังสาสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต    อิทธิปาโท  
ภาเวตัพโพติ    เม   ภิกขะเว,    ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,   จักขุง   อุทะปาทิ .....     

โส   โข  ปะนายัง    วีมังสาสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะโต    อิทธิปาโท    
ภาวิโตติ    เม    ภิกขะเว,     ปุพเพ    อะนะนุสสุเตสุ    ธัมเมสุ,    จักขุง    อุทะปาทิ     
ญาณัง     อุทะปาทิ    ปญญา    อุทะปาทิ     วิชชา    อุทะปาทิ     อาโลโก    อุทะปาทีติ.       
 

เจริญอิทธิบาท ๔  มีรอบ  ๓   อาการ  ๑๒  จึงเปนพระพุทธะ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      อิทธิบาท  ๔  เหลาน้ี.      ๔  ประการ     เปนไฉน ?     
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
ฉันทสมาธิและปธานสังขาร   เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย  วิริยสมาธิและปธาน
สังขาร     เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย    จิตตสมาธิและปธานสังขาร    เจริญอิทธิ
บาทอันประกอบดวย     วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.   
  

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อิทธิบาท  ๔  เหลาน้ีแล.   เพราะไดเจริญ   ไดกระทําใหมาก



๑๑๖ 
 

ซึ่งอิทธิบาท  ๔   เหลาน้ีแล     เขาจึงเรียกตถาคตวา    พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวงตา    ญาณ   ปญญา  วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา  ในธรรมทั้งหลาย  ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา  น้ีเปนอิทธิบาทอันประกอบดวย
ฉันทสมาธิและปธานสังขาร.     
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ดวงตา ..... ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา  อิทธิบาทอัน
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารน้ีน้ันแล    อันเราควรเจริญ.  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ดวงตา ..... ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา  อิทธิบาทอัน
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารน้ีน้ันแล    เราไดเจริญแลว. 
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวงตา    ญาณ   ปญญา  วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา   ในธรรมทั้งหลาย    ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา   น้ีเปนอิทธิบาทอันประกอบดวย
วิริยสมาธแิละปธานสังขาร.  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ดวงตา ..... ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา       อิทธิบาทอัน
ประกอบดวยวิริยสมาธแิละปธานสังขารน้ีน้ันแล    อันเราควรเจริญ.  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ดวงตา ..... ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา       อิทธิบาทอัน
ประกอบดวยวิริยสมาธแิละปธานสังขารน้ีน้ันแล    เราไดเจริญแลว. 
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวงตา    ญาณ   ปญญา  วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา   ในธรรมทั้งหลาย   ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา    น้ีเปนอิทธิบาทอันประกอบดวย
จิตตสมาธิและปธานสังขาร.  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวงตา ..... ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา     อิทธิบาทอัน
ประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขารน้ีน้ันแล    อันเราควรเจริญ.  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวงตา ..... ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา     อิทธิบาทอัน
ประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขารน้ีน้ันแล    เราไดเจริญแลว. 
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวงตา    ญาณ   ปญญา  วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลว
แกเรา   ในธรรมทั้งหลาย   ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา   น้ีเปนอิทธิบาทอันประกอบดวย
วิมังสาสมาธแิละปธานสังขาร.  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวงตา ..... ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา    อิทธิบาทอัน
ประกอบดวยวิมังสาสมาธแิละปธานสังขารน้ีน้ันแล     อันเราควรเจริญ. 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวงตา ..... ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา    อิทธิบาทอัน
ประกอบดวยวิมังสาสมาธแิละปธานสังขารน้ีน้ันแล    เราไดเจริญแลว.  ( ส.ํ มหา. ) 



๑๑๗ 
 

๕๓. ปฐมวิภังคสุตตัง 
เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง   สะมะยัง  ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,    เชตะวะเน   

อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.    ตัตฺระ  โข  ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ  “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต   ปจจัสโสสุง.      ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.   
 ปญจิมานิ     ภิกขะเว     อินทฺริยานิ.      กะตะมานิ     ปญจะ ?      สัทธินทฺริยัง       
วีริยินทฺริยัง      สะตินทฺริยัง      สะมาธินทฺริยัง     ปญญินทฺริยัง. 
 กะตะมญัจะ    ภิกขะเว    สัทธินทฺริยัง ?    อิธะ    ภิกขะเว    อะริยะสาวะโก    
สัทโธ     โหติ,       สัททะหะติ     ตะถาคะตัสสะ     โพธิง,     “ อิติป    โส    ภะคะวา   
อะระหัง      สัมมาสัมพุทโธ,      วิชชาจะระณะสัมปนโน     สุคะโต    โลกะวิท,ู      
อะนุตตะโร    ปุริสะทัมมะสาระถิ    สัตถา   เทวะมะนุสสานัง    พุทโธ   ภะคะวาติ ”.    
อิทัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    สัทธินทฺริยัง. 
 กะตะมญัจะ    ภิกขะเว    วีริยินทฺริยัง ?   อิธะ    ภิกขะเว    อะริยะสาวะโก       
อารัทธะวีริโย    วิหะระติ,     อะกุสะลานัง    ธัมมานัง    ปะหานายะ,    กุสะลานัง    
ธัมมานัง     อุปะสัมปะทายะ,     ถามะวา     ทัฬฺหะปะรักกะโม     อะนิกขิตตะธุโร    
กุสะเลสุ     ธัมเมสุ.     อิทัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    วีริยินทฺริยัง.  
 กะตะมญัจะ     ภิกขะเว     สะตินทฺริยัง ?     อิธะ    ภิกขะเว    อะริยะสาวะโก    
สะติมา    โหติ,      ปะระเมนะ    สะติเนปกเกนะ    สะมันนาคะโต,      จิระกะตังป    
จิระภาสิตังป     สะริตา    อะนุสสะริตา.      อิทัง   วุจจะติ    ภิกขะเว    สะตินทฺริยัง.   
 กะตะมญัจะ    ภิกขะเว    สะมาธินทฺริยัง ?   อิธะ    ภิกขะเว    อะริยะสาวะโก    
โวสสัคคารัมมะณัง    กะริตฺวา   ละภะติ,   สะมาธิง   ละภะติ   จิตตัสสะ   เอกัคคะตัง.  
อิทัง   วุจจะติ   ภิกขะเว    สะมาธินทฺริยัง. 
 กะตะมญัจะ    ภิกขะเว    ปญญินทฺริยัง ?   อิธะ    ภิกขะเว    อะริยะสาวะโก    
ปญญะวา    โหติ,     อุทะยัตถะคามินิยา    ปญญายะ    สะมันนาคะโต,    อะริยายะ     
นิพเพธิกายะ   สัมมา   ทุกขกัขะยะคามินิยา.    อิทัง  วุจจะติ   ภิกขะเว   ปญญินทฺริยัง.  

อิมานิ   โข   ภิกขะเว    ปญจินทฺริยานีติ.    อิทะมะโวจะ    ภะคะวา,    อัตตะมะนา    
เต    ภิกขู    ภะคะวะโต    ภาสิตัง,     อะภินันทุนติ. 

 

ภิกษุผูฉลาด   ผูอบรมศรัทธา   วิริยะ   สติ   สมาธ ิ  และปญญา   
กําจัดอินทรีย  ๕   ดวยอินทรีย  ๕  แลว   เปนพราหมณ   ผูไมมีทุกขไป.   



๑๑๘ 
 

วาดวยความหมายของอินทรีย 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา            

สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระวิหารเชตวัน  อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระ
ภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา.      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕  ประการน้ี    ๕  ประการเปนไฉน ?   คือ  
สัทธินทรีย     วิริยินทรีย     สตินทรีย      สมาธินทรีย     ปญญินทรีย. 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สัทธินทรียเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวก
ในธรรมวินัยน้ี    เปนผูมีศรัทธา   เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา   แมเพราะเหตุ
อยางน้ี ๆ   พระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน   เปนพระอรหันต   ตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง    ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ    เสด็จไปดีแลว   ทรงรูแจงโลก    
เปนสารถีฝกบุรุษที่สมควรฝกได  อยางไมมีใครยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย     เปนผูรู    ผูต่ืน   ผูเบิกบานแลวดวยธรรม      เปนผูจําแนกธรรม
ส่ังสอนสัตว      น้ีเรียกวา     สัทธินทรีย. 
 ก็วิริยินทรียเปนไฉน ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี   ปรารภ
ความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม   เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม   มีกําลัง  มีความ
บากบั่นมั่นคง    ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย    น้ีเรียกวา    วิริยินทรีย. 
 ก็สตินทรียเปนไฉน ?     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี     เปนผู
มีสติ      ประกอบดวยสติเปนเคร่ืองรักษาตัวอันยิ่ง      ระลึกได     หวลระลึกได     
ในกิจที่ทําและคําที่พูดไวแมนานแลวได      น้ีเรียกวา    สตินทรีย. 
 ก็สมาธินทรียเปนไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  กระทํา
ซึ่งนิพพานใหเปนอารมณ   แลวไดสมาธิ   ไดเอกัคคตาจิต    น้ีเรียกวา   สมาธินทรีย. 
 ก็ปญญินทรียเปนไฉน ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี   เปนผู
มีปญญา    ประกอบดวยปญญา   เคร่ืองกําหนดความเกิดความดับ    อันประเสริฐ   
ชําแรกกิเลส    ใหถึงความส้ินทกุขโดยชอบ     น้ีเรียกวา    ปญญินทรีย   

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕  ประการ   น้ีแล.        
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนน้ีจบลงแลว   ภิกษุทั้งหลายตางมีใจช่ืนชม

ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล.      ( ส.ํ มหา. ) 



๑๑๙ 
 

๕๔. ทัฏฐัพพสตุตงั 
 

 ปญจิมานิ     ภิกขะเว     อินทฺริยานิ.      กะตะมานิ     ปญจะ ?      สัทธินทฺริยัง       
วีริยินทฺริยัง      สะตินทฺริยัง      สะมาธินทฺริยัง     ปญญินทฺริยัง. 
 

 กัตถะ   จะ   ภิกขะเว    สัทธินทฺริยัง    ทัฏฐัพพัง ?   จะตูสุ    โสตาปตติยังเคสุ,     
เอตถะ    สัทธินทฺริยัง    ทัฏฐัพพัง.       
 กัตถะ   จะ   ภิกขะเว    วีริยินทฺริยัง    ทัฏฐัพพัง ?     จะตูสุ    สัมมัปปะธาเนสุ,    
เอตถะ    วีริยินทฺริยัง    ทัฏฐัพพัง.     
 กัตถะ   จะ   ภิกขะเว    สะตินทฺริยัง    ทัฏฐัพพัง ?     จะตูสุ   สะติปฏฐาเนสุ,    
เอตถะ    สะตินทฺริยัง     ทัฏฐัพพัง.               
 กัตถะ   จะ   ภิกขะเว     สะมาธินทฺริยัง     ทัฏฐัพพัง ?     จะตูสุ    ฌาเนสุ,     
เอตถะ    สะมาธินทฺริยัง    ทัฏฐัพพัง.  
 กัตถะ   จะ   ภิกขะเว    ปญญินทฺริยัง    ทัฏฐัพพัง ?    จะตูสุ    อะริยะสัจเจสุ,     
เอตถะ    ปญญินทฺริยัง    ทัฏฐัพพัง.       
 อิมานิ    โข    ภิกขะเว     ปญจินทฺริยานีติ.   
 

วาดวยการเห็นอินทรีย  ๕ ในธรรมตาง ๆ 
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อินทรีย  ๕  ประการน้ี   ๕  ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย   วิริยินทรีย   สตินทรีย   สมาธินทรีย   ปญญินทรีย.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    
 พึงเห็นสัทธินทรียในธรรมไหนเลา ? ในโสตาปตติยังคะ ๔  พึงเห็นสัทธินทรียใน
ธรรมน้ี.  
 พงึเห็นวิริยินทรียในธรรมไหนเลา ?   ในสัมมัปปธาน ๔   พึงเห็นวิริยินทรียใน
ธรรมน้ี.   
 พึงเห็นสตินทรียในธรรมไหนเลา ?     ในสติปฏฐาน  ๔     พึงเห็นสตินทรียใน
ธรรมน้ี.   
 พึงเห็นสมาธินทรียในธรรมไหนเลา ?       ในฌาน  ๔      พงึเห็นสมาธินทรียใน
ธรรมน้ี.    
 พึงเห็นปญญินทรียในธรรมไหนเลา ?   ในอริยสัจจ  ๔  พึงเห็นปญญินทรียใน
ธรรมน้ี.  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕  ประการ     น้ีแล.    ( ส.ํ มหา. ) 
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๕๕. อินทริยปาจีนาทิสุตตัง 
 ปญจิมานิ     ภิกขะเว     อินทฺริยานิ.      กะตะมานิ     ปญจะ ?      สัทธินทฺริยัง       
วีริยินทฺริยัง      สะตินทฺริยัง      สะมาธินทฺริยัง     ปญญินทฺริยัง. 
 เสยยะถาป    ภิกขะเว   คังคา   นะที   ปาจีนะนินนา   ปาจีนะโปณา   ปาจีนะปพ-
ภารา.    เอวะเมวะ   โข   ภิกขะเว    ภิกขุ,   ปญจินทฺริยานิ    ภาเวนโต   ปญจินทฺริยานิ    
พะหุลีกะโรนโต     นิพพานะนินโน    โหติ,      นิพพานะโปโณ     นิพพานะปพภาโร.     
 กะถัญจะ    ภิกขะเว    ภิกขุ,      ปญจินทฺริยานิ     ภาเวนโต     ปญจินทฺริยานิ    
พะหุลีกะโรนโต    นิพพานะนินโน    โหติ,     นิพพานะโปโณ     นิพพานะปพภาโร ?     
 อิธะ   ภิกขะเว    ภิกขุ   สัทธินทฺริยัง    ภาเวติ,    วิเวกะนิสสิตัง   วิราคะนิสสิตัง    
นิโรธะนิสสิตัง   โวสสัคคะปะริณามิง.   วีริยินทฺริยัง   ภาเวติ, ..... สะตินทฺริยัง   ภาเวติ,   
..... สะมาธินทฺริยัง   ภาเวติ, ..... ปญญินทฺริยัง    ภาเวติ,  ..... โวสสคัคะปะริณามิง.   
     เอวัง    โข   ภิกขะเว    ภิกขุ,    ปญจินทฺริยานิ     ภาเวนโต     ปญจินทฺริยานิ    
พะหุลีกะโรนโต     นิพพานะนินโน     โหติ,     นิพพานะโปโณ     นิพพานะปพภาโรติ.   
     

อานิสงสแหงการเจริญอินทรีย  ๕ 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕  ประการน้ี    ๕  ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย     วิริยินทรีย     สตินทรีย      สมาธินทรีย     ปญญินทรีย. 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน     หลั่งไปสูทิศปราจีน     
บาไปสูทิศปราจีน    แมฉันใด    ภิกษุเจริญอินทรีย  ๕     กระทําใหมากซึ่งอินทรีย  ๕  
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน     โนมไปสูนิพพาน     โอนไปสูนิพพาน    ฉันน้ันเหมือนกัน. 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุเจริญอินทรีย ๕    กระทําใหมากซึ่งอินทรีย ๕  
อยางไรเลา ?      ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน      โนมไปสูนิพพาน     โอนไปสูนิพพาน.    
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    
ยอมเจริญสัทธินทรีย   อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธะ   นอมไปในการสละ    
ยอมเจริญวิริยินทรีย    อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธะ   นอมไปในการสละ      
ยอมเจริญสตินทรีย     อันอาศัยวิเวก     อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธะ   นอมไปในการสละ       
ยอมเจริญสมาธินทรีย   อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธะ   นอมไปในการสละ     
ยอมเจริญปญญินทรีย   อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธะ   นอมไปในการสละ  
    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุเจริญอินทรีย  ๕     กระทําใหมากซึ่งอินทรีย  ๕   
อยางน้ีแล   ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน   โนมไปสูนิพพาน   โอนไปสูนิพพาน.  ( ส.ํ มหา. ) 
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๕๖. พลสุตตัง 
เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง   สะมะยัง  ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,    เชตะวะเน   

อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.    ตัตฺระ  โข  ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ  “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต   ปจจัสโสสุง.      ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.   
 ปญจิมานิ      ภิกขะเว     พะลานิ.      กะตะมานิ     ปญจะ ?      สัทธาพะลัง     
วีริยะพะลัง     สะติพะลัง     สะมาธิพะลัง     ปญญาพะลัง.      
 กะตะมญัจะ    ภิกขะเว    สัทธาพะลงั ?    อิธะ    ภิกขะเว    อะริยะสาวะโก    
สัทโธ    โหติ,      สัททะหะติ     ตะถาคะตัสสะ    โพธิง,     “ อิติป    โส    ภะคะวา   
อะระหัง     สัมมาสัมพุทโธ,      วิชชาจะระณะสัมปนโน     สุคะโต     โลกะวิท,ู      
อะนุตตะโร    ปุริสะทัมมะสาระถิ    สัตถา   เทวะมะนุสสานัง    พุทโธ   ภะคะวาติ ”.    
อิทัง   วุจจะติ   ภิกขะเว    สัทธาพะลัง. 
 กะตะมญัจะ    ภิกขะเว    วีริยะพะลัง ?   อิธะ    ภิกขะเว    อะริยะสาวะโก       
อารัทธะวีริโย    วิหะระติ,     อะกุสะลานัง    ธัมมานัง    ปะหานายะ,    กุสะลานัง    
ธัมมานัง     อุปะสัมปะทายะ,     ถามะวา     ทัฬฺหะปะรักกะโม     อะนิกขิตตะธุโร    
กุสะเลสุ     ธัมเมสุ.     อิทัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    วีริยะพะลัง.  
 กะตะมญัจะ     ภิกขะเว      สะติพะลัง ?      อิธะ    ภิกขะเว    อะริยะสาวะโก    
สะติมา    โหติ,      ปะระเมนะ    สะติเนปกเกนะ    สะมันนาคะโต,      จิระกะตังป    
จิระภาสิตังป     สะริตา    อะนุสสะริตา.      อิทัง   วุจจะติ    ภิกขะเว    สะติพะลัง.   

กะตะมญัจะ   ภิกขะเว    สะมาธิพะลัง ?    อิธะ    ภิกขะเว     อะริยะสาวโก,    
ววิิจเจวะ     กาเมหิ     วิวิจจะ     อะกุสะเลหิ    ธัมเมหิ,       สะวิตักกัง     สะวิจารัง    
วเิวกะชัมปติสุขัง     ปะฐะมัง    ฌานัง    อุปะสัมปชชะ    วิหะระติ.      

วติักกะวิจารานัง   วูปะสะมา,    อัชฌัตตัง   สัมปะสาทะนัง   เจตะโส  เอโกทิภาวัง     
อะวิตักกัง   อะวิจารัง,     สะมาธิชัมปติสุขัง    ทุติยัง   ฌานัง    อุปะสัมปชชะ   วิหะระติ.       

ปติยา   จะ   วิราคา    อุเปกขะโก   จะ  วิหะระติ.     สะโต    จะ   สัมปะชาโน    
สุขัญจะ   กาเยนะ   ปะฏิสังเวเทติ.    ยันตัง    อะริยา   อาจิกขันติ   อุเปกขะโก   สะติมา   
สุขะวิหารีติ.     ตะติยัง   ฌานัง     อุปะสัมปชชะ    วิหะระติ.      

สุขัสสะ    จะ   ปะหานา    ทุกขัสสะ    จะ   ปะหานา,      ปุพเพวะ    โสมะนัสสะ-
โทมะนัสสานัง   อัตถังคะมา,    อะทุกขะมะสุขัง   อุเปกขาสะติปาริสุทธิง,    จะตุตถัง    
ฌานัง     อุปะสัมปชชะ     วิหะระติ.     อิทัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    สะมาธิพะลัง. 
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 กะตะมญัจะ    ภิกขะเว    ปญญาพะลงั ?   อิธะ    ภิกขะเว    อะริยะสาวะโก    
ปญญะวา    โหติ,    อุทะยัตถะคามินิยา    ปญญายะ    สะมันนาคะโต,    อะริยายะ     
นิพเพธิกายะ   สัมมา   ทุกขกัขะยะคามินิยา.    อิทัง  วุจจะติ   ภิกขะเว   ปญญาพะลัง.     

อิมานิ   โข   ภิกขะเว   ปญจะ   พะลานีติ.    อิทะมะโวจะ   ภะคะวา,    อัตตะมะนา    
เต    ภิกขู    ภะคะวะโต    ภาสิตัง,    อะภินันทุนติ. 
 

ความหมายของพละ ๕ 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา            

สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน  อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล ..... ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมี
พระภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา.     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พละ  ๕  ประการน้ี    ๕  ประการเปนไฉน ?   คือ    
สัทธาพละ     วิริยพละ     สติพละ      สมาธิพละ     ปญญาพละ. 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สัทธาพละเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวก
ในธรรมวินัยน้ี    เปนผูมีศรัทธา   เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา   แมเพราะเหตุ
อยางน้ี ๆ   พระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน   เปนพระอรหันต   ตรัสรูชอบไดโดย
พระองคเอง    ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ    เสด็จไปดีแลว   ทรงรูแจงโลก    
เปนสารถีฝกบุรุษที่สมควรฝกได  อยางไมมีใครยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย     เปนผูรู    ผูต่ืน    ผูเบิกบานแลวดวยธรรม     เปนผูจําแนกธรรม
ส่ังสอนสัตว     น้ีเรียกวา     สัทธาพละ. 
 ก็วิริยพละเปนไฉน ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี   ปรารภ
ความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม   เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม   มีกําลัง  มีความ
บากบั่นมั่นคง    ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย    น้ีเรียกวา    วิริยพละ. 
 ก็สติพละเปนไฉน ?      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี     เปนผู
มีสติ    ประกอบดวยสติเปนเคร่ืองรักษาตัวอันยิ่ง    ระลึกได    หวลระลึกได    ในกิจ
ที่ทําและคําที่พูดไวแมนานแลวได     น้ีเรียกวา    สติพละ. 

ก็สมาธิพละเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี    สงัด
จากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว   บรรลุปฐมฌาน   ประกอบดวยวิตก   วิจาร   
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู.     บรรลุทุติยฌาน   อันยังใจใหผองใส   เพราะวิตกวิจาร
สงบไป   เปนธรรมเอกผุดข้ึนในภายใน   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร    มีแตปติและสุขอันเกิดแต
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สมาธิ  อยู.    เพราะคลายปติไดอีกดวย   จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะอยู  
และเสวยสุขดวยนามกาย  บรรลุตติยฌาน  ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายกลาว
สรรเสริญผูไดบรรลุวา   เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข  ดังน้ี  อยู.   บรรลุ
จตุตถฌาน    ไมมีทุกข   ไมมีสุข    เพราะละสุขและทุกขได    เพราะโสมนัสและโทมนัส
ดับสนิทในกอน     มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา   อยู.    น้ีเรียกวา   สมาธพิละ.  
 ก็ปญญาพละเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี    เปนผู
มีปญญา    ประกอบดวยปญญา    เคร่ืองกําหนดความเกิดความดับ    อันประเสริฐ   
ชําแรกกิเลส    ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ    น้ีเรียกวา    ปญญาพละ.   

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พละ  ๕  ประการ   น้ีแล.  
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนน้ีจบลงแลว   ภิกษุทั้งหลายตางมีใจช่ืนชม

ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล.            ( อง.ฺ ปจฺก. ) 
 

๕๗. พลปาจีนาทสิุตตัง 
 ปญจิมานิ  ภิกขะเว  พะลานิ.   กะตะมานิ   ปญจะ ?   สัทธาพะลัง  วีริยะพะลัง   
สะติพะลัง    สะมาธิพะลัง    ปญญาพะลัง.    อิมานิ   โข   ภิกขะเว   ปญจะ   พะลานีติ. 
 เสยยะถาป    ภิกขะเว   คังคา   นะที   ปาจีนะนินนา,   ปาจีนะโปณา   ปาจีนะปพ-
ภารา,   เอวะเมวะ   โข   ภิกขะเว   ภิกขุ,   ปญจะ   พะลานิ   ภาเวนโต   ปญจะ   พะลานิ    
พะหุลีกะโรนโต     นิพพานะนินโน    โหติ,      นิพพานะโปโณ     นิพพานะปพภาโร.     
 กะถัญจะ    ภิกขะเว    ภิกขุ,      ปญจะ   พะลานิ   ภาเวนโต    ปญจะ   พะลานิ    
พะหุลีกะโรนโต    นิพพานะนินโน    โหติ,     นิพพานะโปโณ     นิพพานะปพภาโร ?     
 อิธะ   ภิกขะเว   ภิกขุ   สัทธาพะลงั    ภาเวติ,     วิเวกะนิสสิตัง    วิราคะนิสสิตัง    
นิโรธะนิสสิตัง   โวสสคัคะปะริณามิง.    วีริยะพะลัง    ภาเวติ,  .....  สะติพะลัง    ภาเวติ,   
.....  สะมาธิพะลัง     ภาเวติ,  .....  ปญญาพะลัง    ภาเวติ,  .....  โวสสคัคะปะริณามิง.  
 เอวัง    โข   ภิกขะเว    ภิกขุ,    ปญจะ   พะลานิ    ภาเวนโต    ปญจะ   พะลานิ    
พะหุลีกะโรนโต    นิพพานะนินโน    โหติ,     นิพพานะโปโณ     นิพพานะปพภาโรติ.       
 

วาดวยพละ  ๕  ใหถึงนิพพาน 
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        พละ   ๕   ประการน้ี.      ๕   ประการเปนไฉน ?     คือ   
สัทธาพละ ๑     วิริยพละ ๑    สติพละ ๑    สมาธิพละ ๑    ปญญาพละ ๑ 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พละ  ๕    ประการน้ีแล. 



๑๒๔ 
 

   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน   หลั่งไปสูทิศปราจีน   บาไป 
สูทิศปราจีน   แมฉันใด     ภิกษุเจริญพละ  ๕   กระทําใหมากซึ่งพละ  ๕   ยอมเปนผู
นอมไปสูนิพพาน     โนมไปสูนิพพาน     โอนไปสูนิพพาน    ฉันน้ันเหมือนกัน.                                                   
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุเจริญพละ ๕  กระทําใหมากซึ่งพละ ๕  อยางไรเลา ?  
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสูนิพพาน    โอนไปสูนิพพาน.   
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    
ยอมเจริญสัทธาพละ   อันอาศัยวิเวก     อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธะ    นอมไปในการสละ   
ยอมเจริญวิริยพละ     อันอาศัยวิเวก     อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธะ    นอมไปในการสละ    
ยอมเจริญสติพละ       อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธะ   นอมไปในการสละ   
ยอมเจริญสมาธิพละ    อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธะ    นอมไปในการสละ   
ยอมเจริญปญญาพละ   อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธะ    นอมไปในการสละ    
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเจริญพละ ๕   กระทําใหมากซึ่งพละ  ๕   อยางน้ีแล  
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสูนิพพาน    โอนไปสูนิพพาน.   ( ส.ํ มหา. ) 
 

๕๘. โพชฌงัควิภงัโค 
  สัตตะ  โพชฌังคา. สะติสัมโพชฌังโค, ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค, วรีิยะสัมโพชฌังโค,         
ปติสัมโพชฌังโค,    ปสสัทธิสัมโพชฌังโค,    สะมาธิสัมโพชฌังโค,   อุเปกขาสัมโพชฌังโค.   
 

 ตัตถะ   กะตะโม   สะติสัมโพชฌังโค ?    อิธะ   ภิกขุ   สะติมา   โหติ,   ปะระเมนะ   
สะติเนปกเกนะ     สะมันนาคะโต,      จิระกะตัมป     จิระภาสิตัมป    สะริตา    โหติ     
อะนุสสะริตา,      อะยัง    วุจจะติ     สะติสัมโพชฌังโค.   
 โส   ตะถา   สะโต   วิหะรันโต,   ตัง   ธัมมัง    ปญญายะ    วิจินะติ,    ปะวิจินะติ     
ปะวิจะระติ     ปะริวมีังสัง    อาปชชะติ,     อะยัง   วุจจะติ    ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค.      
 ตัสสะ   ตัง   ธัมมัง   ปญญายะ,    วิจินะโต   ปะวิจินะโต  ปะวิจะระโต,   ปะริวมีังสัง    
อาปชชะโต   อารัทธัง   โหติ,   วรีิยัง   อะสัลลีนัง,    อะยัง   วุจจะติ   วีริยะสัมโพชฌังโค.    
 อารัทธะวริิยัสสะ   อุปปชชะติ   ปติ  นิรามิสา,    อะยัง  วุจจะติ   ปติสัมโพชฌังโค.    
 ปติมะนัสสะ   กาโยป   ปสสัมภะติ   จิตตังป   ปสสัมภะติ,    อะยัง  วุจจะติ     
ปสสัทธิสัมโพชฌังโค.    
 ปสสัทธะกายัสสะ  สุขิโน  จิตตัง  สะมาธิยะติ,  อะยัง วุจจะติ  สะมาธิสัมโพชฌังโค.    
 โส   ตะถาสะมาหิตัง    จิตตัง    สาธุกัง     อัชฌุเปกขิตา    โหติ,    อะยัง    วุจจะติ     
อุเปกขาสัมโพชฌังโค.     



๑๒๕ 
 

ความหมายของโพชฌงค ๗ 
 

 โพชฌงค  ๗  คือ  สติสัมโพชฌงค   ธัมมวิจยสัมโพชฌงค    วิริยสัมโพชฌงค
ปติสัมโพชฌงค     ปสสัทธิสัมโพชฌงค     สมาธิสัมโพชฌงค    อุเบกขาสัมโพชฌงค 
 

ในโพชฌงค ๗ น้ัน   สติสัมโพชฌงค   เปนไฉน ? 
 

ภิกษุในศาสนาน้ี   เปนผูมีสติ   ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตัวอันยิ่ง   ระลึกได  
หวลระลึกได    ในกิจที่ทําและคําที่พูดไวแมนานแลวได    น้ีเรียกวา    สติสัมโพชฌงค. 

ภิกษุน้ัน   มีสติอยางน้ันอยู   วิจัย   เลือกสรร   พิจารณา   ซึ่งธรรมน้ันดวยปญญา  
น้ีเรียกวา  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค.    ความเพียร   ความไมยอหยอน   อันภิกษุน้ัน   ผูวิจัย       
เลือกสรร    พิจารณาซึ่งธรรมน้ันดวยปญญา   ปรารภแลว   น้ีเรียกวา   วิริยสัมโพชฌงค.     

ปติอันปราศจากอามิส   เกิดข้ึนแกภิกษุผูมีความเพียรอันปรารภแลว  น้ีเรียกวา   
ปติสัมโพชฌงค.    กายก็ดี    จิตก็ดี    ของภิกษุผูมีใจปติ    ยอมสงบระงับ    น้ีเรียกวา    
ปสสัทธิสัมโพชฌงค.   จิตของภิกษุผูมีกายสงบระงับแลว  มีความสุขสบาย  ยอมตั้งมั่น   
น้ีเรียกวา    สมาธิสัมโพชฌงค.    ภิกษุน้ัน   เปนผูเพงอยูดวยดี   ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอยางน้ัน    
น้ีเรียกวา    อุเบกขาสัมโพชฌงค.                ( อภ.ิ  ว.ิ ) 
 

๕๙. โพธายสตุตัง 
 อะถะ  โข  อัญญะตะโร   ภิกขุ   เยนะ   ภะคะวา   เตนุปะสังกะม,ิ   อุปะสังกะมิตฺวา     
ภะคะวนัตัง    อะภิวาเทตฺวา   เอกะมันตัง    นิสีทิ,     เอกะมนัตัง   นิสินโน   โข   โส    
ภิกขุ     ภะคะวันตัง    เอตะทะโวจะ,    “โพชฌังคา    โพชฌังคา”ติ    ภันเต    วุจจันติ,    
กิตตาวะตา    นุ    โข    ภันเต     “โพชฌังคา”ติ     วจุจันตีติ ?  
 

 สัมโพธายะ    สังวัตตันตีติ    โข    ภิกขุ,      ตัสฺมา    “โพชฌังคา”ติ    วุจจันติ. 
 

อิธะ    ภิกขะเว    ภิกขุ,    สะติสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ,   วิเวกะนิสสิตัง    วิราคะ-
นิสสิตัง   นิโรธะนิสสิตัง   โวสสัคคะปะริณามิง.    ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ, ...   

วีริยะสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ,    วิเวกะนิสสิตัง    วิราคะนิสสิตัง    นิโรธะนิสสิตัง   
โวสสคัคะปะริณามิง.   ปติสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ, ...  ปสสัทธิสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ, ...      
สะมาธิสัมโพชฌังคัง  ภาเวติ, .....  อุเปกขาสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ,   วิเวกะนิสสิตัง    
วิราคะนิสสิตัง    นิโรธะนิสสิตัง    โวสสคัคะปะริณามิง.  

 

สัมโพธายะ     สังวัตตันตีติ    โข    ภิกขุ,      ตัสฺมา    “โพชฌังคา”ติ    วุจจันตีติ.    



๑๒๖ 
 

เรียกวาโพชฌงคเพราะเปนไปเพื่อตรัสรู 
 

 ครั้งน้ันแล     ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ    ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว   น่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.   ครั้นแลวไดทูลถามวา  ขาแต
พระองคผูเจริญ    ที่เรียกวา   โพชฌงค   โพชฌงค   ดังน้ี    ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล   
จึงเรียกวา    โพชฌงค.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    
 ดูกอนภิกษุ    ที่เรียกวา    โพชฌงค    เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู. 
 ดูกอนภิกษุ  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธะ  นอมไปในการสละ.   ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก
..... นอมไปในการสละ.   ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก ..... นอมไปในการสละ.     

ยอมเจริญปติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก ... นอมไปในการสละ.   ยอมเจริญปสสัทธ ิ
สัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก ... นอมไปในการสละ.   ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงคอันอาศัย
วิเวก ... นอมไปในการสละ.   ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ    
อาศัยนิโรธะ    นอมไปในการสละ.  
 ดูกอนภิกษุ    ที่เรียกวา    โพชฌงค     เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู    ฉะน้ีแล. 

             ( โพธนสูตร   ส.ํ มหา. ) 
๖๐. กูฏาคารสตุตัง 

 เสยยะถาป     ภิกขะเว     กูฏาคารัสสะ   ยา   กาจิ    โคปานะสิโย,    สัพพา    ตา    
กูฏะนินนา     กูฏะโปณา      กูฏะปพภารา.      เอวะเมวะ     โข     ภิกขะเว     ภิกขุ,   
สัตตะ    โพชฌังเค    ภาเวนโต     สัตตะ    โพชฌังเค    พะหุลีกะโรนโต    นิพพานะ-
นินโน     โหติ,     นิพพานะโปโณ     นิพพานะปพภาโร.  
 กะถัญจะ   ภิกขะเว   ภิกขุ,   สัตตะ  โพชฌังเค   ภาเวนโต   สัตตะ   โพชฌังเค   
พะหุลีกะโรนโต     นิพพานะนินโน    โหติ,     นิพพานะโปโณ    นิพพานะปพภาโร ?  

อิธะ    ภิกขะเว    ภิกขุ,    สะติสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ,    วิเวกะนิสสิตัง   วิราคะ-
นิสสิตัง   นิโรธะนิสสิตัง   โวสสัคคะปะริณามิง.    ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ, ...   

วีริยะสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ, .....  ปติสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ, .....  ปสสัทธิสัม-
โพชฌังคัง   ภาเวติ, .....  สะมาธิสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ, .....  อุเปกขาสัมโพชฌังคัง   
ภาเวติ,    วิเวกะนิสสิตัง    วิราคะนิสสิตัง    นิโรธะนิสสิตัง    โวสสคัคะปะริณามิง.    

 

 เอวัง   โข   ภิกขะเว    ภิกขุ,   สัตตะ  โพชฌังเค   ภาเวนโต   สัตตะ   โพชฌังเค   
พะหุลีกะโรนโต     นิพพานะนินโน    โหติ,     นิพพานะโปโณ    นิพพานะปพภาโรติ.       



๑๒๗ 
 

ผูเจริญโพชฌงคยอมนอมไปสูนิพพาน 
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กลอนเรือนยอดทั้งหมดนอมไปสูยอด    โนมไปสูยอด    
โอนไปสูยอด     แมฉันใด     ภิกษุเจริญโพชฌงค  ๗   กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗    
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสูนิพพาน    โอนไปสูนิพพาน    ฉันน้ันเหมือนกัน. 
  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗   กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗  
อยางไร ?     ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน     โนมไปสูนิพพาน   โอนไปสูนิพพาน.  
 ดูกอนภิกษุ  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธะ  นอมไปในการสละ.   ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก
..... นอมไปในการสละ.   ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก ..... นอมไปในการสละ.     

ยอมเจริญปติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก ... นอมไปในการสละ.   ยอมเจริญปสสัทธิ 
สัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก ... นอมไปในการสละ.   ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงคอันอาศัย
วิเวก ... นอมไปในการสละ.   ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ    
อาศัยนิโรธะ    นอมไปในการสละ.  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗   อยางน้ีแล      ยอมเปนผูนอมไป 
สูนิพพาน      โนมโปสูนิพพาน      โอนไปสูนิพพาน.                ( กูฏสูตร  ส.ํ มหา. ) 
 

๖๑. โพชฌังคปารคามีสตุตัง 
 สัตติเม   ภิกขะเว   โพชฌังคา,   ภาวิตา   พะหุลีกะตา  อะปารา   ปารังคะมะนายะ   
สังวตัตันติ.    กะตะเม    สัตตะ ?     สะติสัมโพชฌังโค     ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค,   
วีริยะสัมโพชฌังโค   ปติสัมโพชฌังโค   ปสสัทธิสัมโพชฌังโค,   สะมาธิสัมโพชฌังโค    
อุเปกขาสัมโพชฌังโค.   อิเม  โข  ภิกขะเว   สัตตะ   โพชฌังคา,   ภาวิตา   พะหุลีกะตา     
อะปารา    ปารังคะมะนายะ    สังวตัตันตีติ.   
 

  อัปปะกา   เต   มะนุสเสสุ  เย   ชะนา   ปาระคามิโน   
  อะถายัง   อิตะรา   ปะชา           ตีระเมวานุธาวะติ    
  เย  จะ  โข  สัมมะทักขาเต        ธัมเม   ธัมมานุวัตติโน   
  เต   ชะนา   ปาระเมสสันติ        มัจจุเธยยัง   สุทุตตะรัง   
   กัณฺหัง   ธัมมัง   วิปปะหายะ          สุกกัง  ภาเวถะ  ปณฑิโต   
  โอกา   อะโนกะมาคัมมะ          วิเวเก   ยัตถะ   ทูระมัง   
  ตัตฺราภิระติมิจเฉยยะ            หิตฺวา  กาเม  อะกิญจะโน   



๑๒๘ 
 

  ปะริโยทะเปยยะ   อัตตานัง      จิตตักฺเลเสหิ   ปณฑิโต    
  เยสัง   สัมโพธิยังเคสุ           สัมมา   จิตตัง   สุภาวิตัง   
  อาทานะปะฏินิสสัคเค            อะนุปาทายะ   เย   ระตา   
  ขีณาสะวา   ชุติมนัโต            เต   โลเก   ปะรินิพพุตาติ.   
 

เจริญโพชฌงค  ๗  ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง 
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗  เหลาน้ี  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง     โพชฌงค  ๗  เปนไฉน ?  คือ  สติสัมโพชฌงค   
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค     วิริยสัมโพชฌงค     ปติสัมโพชฌงค     ปสสัทธิสัมโพชฌงค     
สมาธิสัมโพชฌงค      อุเบกขาสัมโพชฌงค.  
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โพชฌงค ๗  เหลาน้ีแล    อันบุคคลเจริญแลว    กระทําให
มากแลว    ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง. 
 

   ในหมูมนุษยทั้งหลาย   ชนผูถึงฝงพระนิพพานมนีอยนัก    หมูสัตว
 นอกน้ี   ยอมว่ิงเลาะไปตามฝงในน่ันเอง    ก็ชนเหลาใด   ประพฤติสมควร
 แกธรรม   ในธรรมที่ตรัสไวชอบแลว     ชนเหลาน้ัน    จักถึงฝงแหงพระ
 นิพพาน    ขามพนบวงแหงมัจจุราช    ที่สัตวขามไดแสนยาก.  
  บัณฑิตพึงละธรรมฝายดําเสีย   เจริญธรรมฝายขาว  ออกจากความ
 อาลัย   อาศัยความไมมีอาลัยแลว   พึงละกามเสีย    เปนผูไมมีกิเลสเปน
 เคร่ืองกังวล     ปรารถนาความยินดีในวิเวก    ที่สัตวยินดีไดโดยยาก.     
  บัณฑิตพึงชําระตนใหผองแผวจากเคร่ืองเศราหมองจิต ชนเหลาใด
 อบรมจิตดีแลวโดยชอบ   ในองคเปนเหตุใหตรัสรู   ไมถือมั่น   ยินดีแลว
 ในความสละคืนจากความถือมั่น   ชนเหลาน้ันเปนผูส้ินอาสวะ   มีความ
 รุงเรือง    ปรินิพพานแลวในโลกน้ี.        ( ส.ํ มหา. ) 
 

๖๒. ปฐมสุริยูปมสตุตัง , ทุติยสุริยูปมสตุตัง 
 

  สุริยัสสะ   ภิกขะเว   อุทะยะโต   เอตัง   ปุพพงัคะมัง   เอตัง   ปุพพะนิมิตตัง,      
ยะทิทัง   อะรุณุคคัง.    เอวะเมวะ    โข    ภิกขะเว    ภิกขุโน,    สัตตันนัง    โพชฌังคานัง   
อุปปาทายะ   เอตัง   ปุพพงัคะมัง   เอตัง   ปุพพะนิมิตตัง,   ยะทิทัง  กัลฺยาณะมิตตะตา.    
( โยนิโสมะนะสิกาโร.)   กัลฺยาณะมิตตัสเสตัง ( โยนิโสมะนะสิการะสัมปนนัสเสตัง )  ภิกขะเว   



๑๒๙ 
 

ภิกขุโน,   ปาฏิกังขัง   สัตตะ   โพชฌังเค   ภาเวสสะติ,    สัตตะ    โพชฌังเค    พะหุลี-
กะริสสะตีติ.                         ( ทุติยสุริยูปมสูตร    สวดในวงเล็บแทน   กัลฺยาณะมิตตะตา ... ) 
 กะถัญจะ   ภิกขะเว   ภิกขุ,    กัลฺยาณะมิตโต ( โยนิโสมะนะสิการะสัมปนโน )   สัตตะ  
โพชฌังเค   ภาเวติ    สัตตะ    โพชฌังเค     พะหุลีกะโรติ.   
     

อิธะ    ภิกขะเว    ภิกขุ,    สะติสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ,     วิเวกะนิสสิตัง   วิราคะ-
นิสสิตัง   นิโรธะนิสสิตัง   โวสสัคคะปะริณามิง.    ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ, ...   

วีริยะสัมโพชฌังคัง    ภาเวติ, .....  ปติสัมโพชฌังคัง   ภาเวติ, .....   ปสสัทธิสัม-
โพชฌังคัง  ภาเวติ, .....  สะมาธิสัมโพชฌังคัง  ภาเวติ, .....  อุเปกขาสัมโพชฌังคัง   
ภาเวติ,     วิเวกะนิสสิตัง    วิราคะนิสสิตัง    นิโรธะนิสสิตัง    โวสสคัคะปะริณามิง. 

 

เอวัง    โข   ภิกขะเว   ภิกขุ,    กัลฺยาณะมิตโต ( โยนิโสมะนะสิการะสัมปนโน )     
สัตตะ    โพชฌังเค    ภาเวติ,    สัตตะ    โพชฌังเค    พะหุลีกะโรตีติ.     
     

อาศัยกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค  ๗ ( ปฐมสุริยูปมสูตร ) 
โยนิโสมนสิการเปนเบื้องตนแหงโพชฌงค ๗ ( ทุติยสุริยูปมสูตร ) 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อพระอาทิตยจะข้ึน    สิ่งที่ข้ึนกอน   สิ่งที่เปนนิมิตมากอน    
คือ  แสงเงินแสงทอง  ฉันใด     สิ่งที่เปนเบ้ืองตน    เปนนิมิตมากอน    เพื่อความบังเกิด
ข้ึนแหงโพชฌงค  ๗   แกภิกษุ   คือ   ความเปนผูมีมิตรดี ( การกระทําไวในใจโดยแยบคาย )   
ฉันน้ันเหมือนกัน. ( ทุติยสุริยูปมสูตร  สวดในวงเล็บแทน   ความเปนผูมีมิตรด ี...) 
 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภกิษุผูมีมิตรดี (อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย)  
พึงหวังขอน้ีไดวา   จักเจริญโพชฌงค  ๗   จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค  ๗    
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุผูมีมิตรดี (ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย) 
ยอมเจริญโพชฌงค  ๗   ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค  ๗  อยางไรเลา ? 
    

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก   
อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธะ    นอมไปในการสละ.    ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค .....    

ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ..... ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค ..... ยอมเจริญปสสัทธิ-
สัมโพชฌงค ..... ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค ..... ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค     
อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธะ    นอมไปในการสละ.   
   

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูมีมิตรดี ( ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย )   
ยอมเจริญโพชฌงค  ๗   อยางน้ีแล.          ( ส.ํ มหา. ) 



๑๓๐ 
 

๖๓. เหตุเกิดแหงโพชฌงค  ๗ 
เหตุเกิดของสติสัมโพชฌงค 

- โยนิโสมนสิการและการกระทําใหมากในธรรมอันเปนที่ตั้งของสติ  ไดแก  ตัวสติน้ันเอง 
๑.สติสัมปชัญญะ     ๒.เวนบุคคลผูมีสติหลงลืม 
๓.คบหาบุคคลผูมีสติตั้งมั่น   ๔.การนอมใจไปในสติสัมโพชฌงคน้ัน 
 

เหตุเกิดของธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
- โยนิโสมนสิการในธรรมเปนที่ตั้งของปญญา ( กุศลอกุศล   ธรรมดําธรรมขาว ฯลฯ ) 
๑.การสอบถามเรื่องขันธ     อายตนะ    ธาตุ  ฯลฯ 
๒.การทําวัตถุภายในภายนอกใหสละสลวย ๓.การปรับอินทรียใหสม่ําเสมอ 
๔.การเวนบุคคลผูมีปญญาทราม   ๕.การคบหาผูมีปญญา 
๖.การพิจารณาญาณจริยาอันลึกซึ้ง         ๗.การนอมใจไปในธัมมวิจยสัมโพชฌงคน้ัน 
 

เหตุเกิดของวิริยสัมโพชฌงค 
- โยนิโสมนสิการในอารัพภธาตุ  นิกกมธาตุ  ปรักกมธาตุ  เปนอาหารของวิริยสัมโพชฌงค 
๑.การพิจารณาเห็นภัยในอบาย   ๒.การเห็นอานิสงสของความเพียร 
๓.การพิจารณาทางดําเนินไปของพระพุทธเจาและเหลาพระสาวก 
๔.การประพฤติออนนอมตอบิณฑบาต  ๕.การพิจารณาเห็นความเปนใหญโดยชาติ 
๖.การพิจารณาเห็นความเปนใหญโดยความเปนทายาท 
๗.การพิจารณาเห็นความเปนใหญของพระศาสดา 
๘.การพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงเพื่อนสหพรหมจารี 
๙.การเวนบุคคลผูเกียจคราน   ๑๐.การคบหาบุคคลผูปรารภความเพียร 
๑๑.การนอมใจไปในวิริยสัมโพชฌงคน้ัน 
 

เหตุเกิดของปติสัมโพชฌงค 
- โยนิโสมนสิการในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงปติ       เปนอาหารของปติสัมโพชฌงค 
๑.พุทธานุสสติ   ๒.ธัมมานุสสติ    ๓.สังฆานุสสติ 
๔.สีลานุสสติ    ๕.จาคานุสสติ    ๖.เทวตานุสสติ 
๗.อุปสมานุสสติ   ๘.เวนบุคคลผูเปนโทษ  ๙.คบหาบุคคลผูมีคุณ 
๑๐.พิจารณาพระสูตรอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส   
๑๑.การนอมใจไปในปติสัมโพชฌงคน้ัน     



๑๓๑ 
 

เหตุเกิดของปสสัทธิสัมโพชฌงค 
- โยนิโสมนสิการในกายปสสัทธิและจิตตปสสัทธิ    เปนอาหารของปสสัทธิสัมโพชฌงค 
๑.บริโภคโภชนะอันประณีต ( อาหารสัปปายะ )  ๒.การเสพสุขตามฤดู ( อุตุสัปปายะ ) 
๓.การเสพสุขตามอิริยาบถ ( อิริยาบถสัปปายะ ) 
๔.เปนผูมีมัชฌัตตัปปโยคะ ( การพิจารณาความที่ตนและคนอื่นมีกรรมเปนของตน ) 
๕.เวนบุคคลผูมีกายกระสับกระสาย   ๖.คบหาบุคคลผูมีกายสงบ 
๗.การนอมใจไปในปสสัทธิสัมโพชฌงคน้ัน 
 

เหตุเกิดของสมาธิสัมโพชฌงค 
- โยนิโสมนสิการในสมถนิมิต     เปนอาหารของสมาธิสัมโพชฌงค 
๑.การทําวัตถุภายในภายนอกใหสละสลวย  ๒.การปรับอินทรียใหเสมอกัน 
๓.ความฉลาดในนิมิต     ๔.การยกจิตในสมัยที่ควรยก 
๕.การขมจิตในสมัยที่ควรขม 
๖.การทําจิตใหราเริงในสมัยที่ควรทําใหราเริง 
๗.การเพงดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพงดูอยูเฉย ๆ 
๘.การเวนบุคคลผูมีจิตฟุงซาน   ๙.การคบหาบุคคลผูมีจิตตั้งมั่น 
๑๐.การพิจารณาฌานและวิโมกข   ๑๑.การนอมใจไปในสมาธิสัมโพชฌงคน้ัน 
 

เหตุเกิดของอุเบกขาสัมโพชฌงค 
- โยนิโสมนสิการในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา    เปนอาหารของอุเบกขาสัมโพชฌงค 
๑.ความเปนผูวางตนเปนกลางในสัตว 
๒.ความเปนผูวางตนเปนกลางในสังขาร 
๓.การหลีกเวนบุคคลผูพัวพันในสัตวและสังขาร 
๔.การคบหาบุคคลผูวางตนเปนกลางในสัตวและสังขาร 
๕.การนอมใจไปในอุเบกขาสัมโพชฌงคน้ัน    ( อรรถกถาสติปฏฐานสูตร  ท.ี มหา. , ม. มูล. , ฯ ) 
          

วิธีปฏิบัติในสตร ี
ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกขาพระองคจะปฏิบัติในมาตุคามอยางไร  พระเจาขา.  

ไมดู   อานนท.     เมื่อมีการดูจะพึงปฏิบัติอยางไร   พระเจาขา.    ไมพูดดวย   อานนท.   
เมื่อมีการพูดจะพึงปฏิบัติอยางไร    พระเจาขา.      พึงต้ังสติไว    อานนท. 

( มหาปรนิิพพานสูตร    ท.ี มหา. ) 



๑๓๒ 
 

๖๔. บทขัดมัคควิภังคสูตร 
สะเทวะโก   อะยัง   โลโก          สะมาระโก   สะพรฺัหฺมะโก 

ยัมมัคคัง    อัปปะชานันโต             สัพพะทุกขา  นะ  มุจจะติ 
มัคคักขายีนะมัคโค    โส          ภะคะวา   มัคคะโกวิโท 
ตัง  เว  มัคคัง  อะภิญญายะ       ทุกขะสังขะยะคามินัง 
สะยัง  เตเนวะ  คันตฺวานะ          ปตโต   โพธิมะนุตตะรัง 
สัมมานุปะฏิปตฺยัตถัง                   สัตตานัง    โพธิกามินัง 
นานาวิเธหุปาเยภิ                          ปะเวเทสิ    หิเตสะโก 
ตัมมัคคะทีปะกัง   สุตตัง                 ยัง   สัมพุทเธนะ   ภาสิตัง 
วตัถุตตะเย   ปะสันนานัง               สาธูนัง    ธัมมะกามินัง 
ภิยโย   ปะสาทุปปาเทนะ               ทิฏโฐชุกะระเณนะ   จะ 
สุวัตถิสาธะนัตถังป                       ตัง  สุตตันตัง  ภะณามะ  เส. 

 

โลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ไมรูอยูซึ่งหนทางใด  จึงไมพน
ไปจากทุกขทั้งปวง   พระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน   ผูต้ังอยูในมรรคและตรัส
บอกมรรค    ผูทรงฉลาดในหนทาง    ทรงรูยิ่งซึ่งหนทางน้ัน   อันทําใหถึงความ
ส้ินทุกข   ทรงดําเนินไปตามทางน้ัน   ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันยอดเยี่ยมดวย
พระองคเอง ทรงบําเพ็ญประโยชนเก้ือกูลของพระองคแลว ทรงสอนดวยอุบายหลาย 
หลากวิธี    เพื่อประโยชนคลอยตามสัมมาปฏิบัติ   แกเหลาสัตวผูปรารถนาจะตรัสรู.    
 พระสัมพุทธเจาไดตรัสพระสูตรใด  อันแสดงหนทางน้ัน  แกสาธุชนทั้งหลาย      
ผูเลื่อมใสในพระรัตนตรัย    ผูฝกใฝในพระธรรม   เราทั้งหลายจงสวดพระสูตรน้ัน    
ดวยการยังความเลื่อมใสใหเกิดยิ่ง ๆ  ขึ้นไป    ดวยการทําความเห็นใหตรง   
เพื่อประโยชน   คือ   ความสวัสดีและความสําเร็จ   เทอญ. 

 

มคัควิภังคสุตตัง 
เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง   สะมะยัง  ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,    เชตะวะเน   

อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.   ตัตฺระ  โข  ภะคะวา   ภิกขู   อามันเตสิ   “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต   ปจจัสโสสุง.      ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.   

อะริยัง    โว    ภิกขะเว     อัฏฐังคิกัง     มัคคัง     เทสิสสามิ     วภิะชิสสามิ.    
ตัง    สุณาถะ    สาธุกัง    มะนะสิกะโรถะ    ภาสิสสามีติ.     “เอวัมภันเต”ติ   โข   เต   
ภิกขู    ภะคะวะโต    ปจจัสโสสุง.      ภะคะวา    เอตะทะโวจะ.     



๑๓๓ 
 

กะตะโม    จะ    ภิกขะเว    อะริโย    อัฏฐิงคิโก    มัคโค ?     เสยยะถีทัง,    
สัมมาทิฏฐิ    สัมมาสังกัปโป,    สัมมาวาจา    สัมมากัมมันโต    สัมมาอาชีโว,    
สัมมาวายาโม      สัมมาสะติ     สัมมาสะมาธิ.  

 

กะตะมา   จะ   ภิกขะเว    สัมมาทิฏฐิ ?    ยัง   โข   ภิกขะเว   ทุกเข   ญาณัง  
ทุกขะสะมุทะเย     ญาณัง,      ทุกขะนิโรเธ     ญาณัง      ทุกขะนิโรธะคามินิยา       
ปะฏิปะทายะ     ญาณัง.      อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    สัมมาทิฏฐิ. 

 

        กะตะโม    จะ    ภิกขะเว    สัมมาสังกัปโป ?     โย   โข   ภิกขะเว    เนกขัมมะ-
สังกัปโป    อัพฺยาปาทะสังกัปโป    อะวิหิงสาสังกัปโป.     อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว     
สัมมาสังกัปโป. 
 

กะตะมา    จะ    ภิกขะเว     สัมมาวาจา ?     ยา    โข    ภิกขะเว     มุสาวาทา    
เวระมะณ.ี    ปสุณายะ    วาจายะ    เวระมะณี.    ผะรุสายะ    วาจายะ    เวระมะณี.     
สัมผัปปะลาปา    เวระมะณ.ี     อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    สัมมาวาจา. 

 

กะตะโม   จะ   ภิกขะเว    สัมมากัมมันโต ?    ยา   โข   ภิกขะเว    ปาณาติปาตา  
เวระมะณ.ี      อะทินนาทานา      เวระมะณ.ี      อะพรัฺหฺมะจะริยา      เวระมะณ.ี        
อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    สัมมากัมมันโต. 

 

กะตะโม   จะ   ภิกขะเว    สัมมาอาชีโว ?     อิธะ    ภิกขะเว    อะริยะสาวะโก  
มิจฉาอาชีวัง    ปะหายะ,     สัมมาอาชีเวนะ    ชีวิกัง    กัปเปติ.    อะยัง    วุจจะติ      
ภิกขะเว     สัมมาอาชีโว. 

 

กะตะโม     จะ     ภิกขะเว      สัมมาวายาโม ?       อิธะ     ภิกขะเว     ภิกขุ     
อะนุปปนนานัง    ปาปะกานัง    อะกุสะลานัง    ธัมมานัง    อะนุปปาทายะ,    ฉันทัง    
ชะเนติ    วายะมะติ    วีริยัง    อาระภะติ    จิตตัง    ปคคัณฺหาติ    ปะทะหะติ.  

    

อุปปนนานัง    ปาปะกานัง    อะกุสะลานัง    ธัมมานัง    ปะหานายะ,    ฉันทัง  
ชะเนติ    วายะมะติ    วีริยัง    อาระภะติ    จิตตัง    ปคคัณฺหาติ    ปะทะหะติ.   

 

อะนุปปนนานัง    กุสะลานัง    ธัมมานัง    อุปปาทายะ,     ฉันทัง    ชะเนติ    
วายะมะติ    วีริยัง    อาระภะติ    จิตตัง    ปคคัณฺหาติ    ปะทะหะติ.   

 

อุปปนนานัง    กุสะลานัง    ธัมมานัง,    ฐิติยา   อะสัมโมสายะ   ภิยโยภาวายะ     
เวปุลลายะ   ภาวะนายะ   ปาริปูริยา.   ฉันทัง   ชะเนติ    วายะมะติ   วีริยัง   อาระภะติ    
จิตตัง    ปคคัณฺหาติ    ปะทะหะติ.     อะยัง    วุจจะติ    ภิกขะเว    สัมมาวายาโม. 



๑๓๔ 
 

กะตะมา    จะ    ภิกขะเว    สัมมาสะติ ?     อิธะ    ภิกขะเว    ภิกขุ    กาเย      
กายานุปสสี    วิหะระติ.    อาตาป    สัมปะชาโน    สะติมา    วิเนยยะ    โลเก     
อะภิชฌาโทมะนัสสัง.   เวทะนาสุ   เวทะนานุปสสี   วิหะระติ.   อาตาป   สัมปะชาโน    
สะติมา    วิเนยยะ    โลเก    อะภิชฌาโทมะนัสสัง.    จิตเต    จิตตานุปสสี    วิหะระติ.    
อาตาป    สัมปะชาโน    สะติมา    วิเนยยะ    โลเก    อะภิชฌาโทมะนัสสัง.    ธัมเมสุ    
ธัมมานุปสสี    วิหะระติ.    อาตาป    สัมปะชาโน    สะติมา    วิเนยยะ    โลเก     
อะภิชฌาโทมะนัสสัง.     อะยัง     วุจจะติ     ภิกขะเว     สัมมาสะติ. 

กะตะโม   จะ   ภิกขะเว    สัมมาสะมาธ ิ?    อิธะ    ภิกขะเว    ภิกขุ    ววิิจเจวะ  
กาเมหิ   วิวิจจะ   อะกุสะเลหิ   ธัมเมหิ,   สะวิตักกัง   สะวิจารัง   วเิวกะชัมปติสุขัง     
ปะฐะมัง    ฌานัง    อุปะสัมปชชะ    วิหะระติ.      

วติักกะวิจารานัง   วูปะสะมา,   อัชฌัตตัง    สัมปะสาทะนัง    เจตะโส   เอโกทิภาวัง      
อะวิตักกัง    อะวิจารัง,    สะมาธิชัมปติสุขัง    ทุติยัง    ฌานัง    อุปะสัมปชชะ   วิหะระติ.       

ปติยา    จะ    วิราคา    อุเปกขะโก    จะ    วิหะระติ.    สะโต    จะ    สัมปะชาโน    
สุขัญจะ     กาเยนะ     ปะฏิสังเวเทติ.     ยันตัง     อะริยา     อาจิกขันติ     อุเปกขะโก    
สะติมา     สุขะวิหารีติ.     ตะติยัง     ฌานัง     อุปะสัมปชชะ     วิหะระติ.      

สุขัสสะ    จะ    ปะหานา    ทุกขัสสะ    จะ    ปะหานา,     ปุพเพวะ    โสมะนัสสะ-
โทมะนัสสานัง    อัตถังคะมา,    อะทุกขะมะสุขัง    อุเปกขาสะติปาริสุทธิง,    จะตุตถัง    
ฌานัง     อุปะสัมปชชะ     วิหะระติ.     อะยัง     วุจจะติ     ภิกขะเว     สัมมาสะมาธีติ. 

อิทะมะโวจะ    ภะคะวา,    อัตตะมะนา    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต    ภาสิตัง,    
อะภินันทุนติ. 

 

มคัควิภังคสูตร 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา  
           

สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน  อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระ
ภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา.     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดง   จักจําแนกอริยมรรคอันประกอบดวยองค  ๘   
แกเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงฟงอริยมรรคน้ัน   จงใสใจใหดี   เราจักกลาว   ภิกษุ
ทั้งหลายเหลาน้ัน    ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา   อยางน้ัน    พระพุทธเจาขา.   พระผูมี



๑๓๕ 
 

พระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
เปนไฉน ?  คือ   สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   
สัมมาอาชีวะ     สัมมาวายามะ     สัมมาสติ      สัมมาสมาธ.ิ 
  

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ?     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความรู
ในทุกข      ความรูในเหตุใหเกิดทุกข      ความรูในความดับทุกข      ความรูในขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับทุกข     น้ีเรียกวา     สัมมาทิฏฐิ.    

                          

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความ
ดําริในการออกจากกาม     ความดําริในการไมพยาบาท    ความดําริในการไมเบียดเบียน    
น้ีเรียกวา    สัมมาสังกัปปะ.  

 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สัมมาวาจาเปนไฉน ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความงด
เวนจากการพูดเท็จ    ความงดเวนจากการพูดสอเสียด    ความงดเวนจากการพูดคําหยาบ    
ความงดเวนจากการพูดเพอเจอ    น้ีเรียกวา   สัมมาวาจา. 

 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความ
งดเวนจากการฆาสัตว    ความงดเวนจากการลักทรัพย    ความงดเวนจากการประพฤติ 
อพรหมจรรย     น้ีเรียกวา    สัมมากัมมันตะ.   

 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระอริย-
สาวกในศาสนาน้ี   ละการเลี้ยงชีพที่ผิดแลว  เลี้ยงชีวิตอยูดวยการเลี้ยงชีพชอบ  น้ีเรียกวา     
สัมมาอาชีวะ. 

 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัมมาวายามะเปนไฉน ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุใน
ศาสนาน้ี    ยังฉันทะใหเกิด    พยายาม    ปรารภความเพียร     ประคองจิตไว    ทําความ
เพียร    เพื่อยังบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด    ไมใหเกิดขึ้น.       

ยังฉันทะใหเกิด    พยายาม    ปรารภความเพียร     ประคองจิตไว    ทําความเพียร    
เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว.      

ยังฉันทะใหเกิด   พยายาม    ปรารภความเพียร     ประคองจิตไว    ทําความเพียร    
เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น.      

ยังฉันทะใหเกิด    พยายาม    ปรารภความเพียร    ประคองจิตไว    ทําความเพียร   
เพื่อความต้ังอยู   ความไมเลือนหาย    ความพอกพูน    ความไพบูลย    ความเจริญ    
ความบริบูรณแหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว.   น้ีเรียกวา    สัมมาวายามะ. 

 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสติเปนไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในศาสนาน้ี 



๑๓๖ 
 

พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู   มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ   มีสติ   กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได.    พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ  อยู    มีความเพียร     
มีสัมปชัญญะ    มีสติ    กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.     

พิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู   มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ   มีสติ   กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.    พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู  มีความเพียร   
มีสัมปชัญญะ   มีสติ    กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.    น้ีเรียกวา    สัมมาสติ. 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัมมาสมาธเิปนไฉน ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุใน
ศาสนาน้ี  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว  บรรลุปฐมฌาน  ประกอบ 
ดวยวิตก   วิจาร   มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยู.    บรรลุทุติยฌาน   อันยังใจใหผองใส   
เพราะวิตกวิจารสงบไป   เปนธรรมเอกผุดข้ึนในภายใน   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   มีแตปติ
และสุขอันเกิดแตสมาธิ  อยู.   เพราะคลายปติไดอีกดวย  จึงเปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสต ิ
สัมปชัญญะอยู   และเสวยสุขดวยนามกาย   บรรลุตติยฌาน   ซึ่งเปนฌานที่พระอริยเจา
ทั้งหลายกลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข  ดังน้ี  อยู.    
บรรลุจตุตถฌาน   ไมมีทุกข   ไมมีสุข   เพราะละสุขและทุกขได   เพราะโสมนัสและ
โทมนัสดับสนิทในกอน    มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  อยู.    น้ีเรียกวา    สัมมาสมาธิ.  
  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนน้ีจบลงแลว   ภิกษุทั้งหลายตางมีใจช่ืนชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล.        ( วิภังคสูตร  ส.ํ มหา. ) 
 

๖๕. อุปฑฒสตุตัง 
 เอวัมเม    สุตัง.     เอกัง     สะมะยัง     ภะคะวา,    สักฺเยสุ   วิหะระติ,     สักกะรัง   
นามะ    สักฺยานัง     นิคะโม.    อะถะ   โข   อายัสฺมา    อานันโท    เยนะ    ภะคะวา     
เตนุปะสังกะม,ิ     อุปะสังกะมิตฺวา    ภะคะวนัตัง     อะภิวาเทตฺวา    เอกมันตัง    นิสีทิ,   
เอกะมนัตัง    นิสินโน    โข    อายัสฺมา    อานันโท    ภะคะวันตัง    เอตะทะโวจะ,   
อุปฑฒะมิทัง    ภันเต    พฺรัหฺมะจะริยัง    ยะทิทัง,     กัลฺยาณะมิตตะตา    กัลฺยาณะ
สะหายะตา     กัลฺยาณะสัมปะวังกะตาติ.  
 มา   เหวัง   อานันทะ   อะวะจะ,  มา   เหวัง   อานันทะ   อะวะจะ,   สะกะละเมวะ    
หิทัง    อานันทะ   พฺรัหฺมะจะริยัง  ยะทิทัง,    กัลฺยาณะมิตตะตา  กัลฺยาณะสะหายะตา  
กัลฺยาณะสัมปะวังกะตา.      กัลฺยาณะมิตตัสเสตัง       อานันทะ,     ภิกขุโน     ปาฏิกังขัง     
กัลฺยาณะสะหายะกัสสะ     กัลฺยาณะสัมปะวังกัสสะ,     อะริยัง     อัฏฐังคิกัง     มคัคัง     
ภาเวสสะติ,     อะริยัง     อัฏฐังคิกัง     มคัคัง     พะหุลีกะริสสะตีติ.    



๑๓๗ 
 

 กะถัญจานันทะ   ภิกขุ   กัลฺยาณะมิตโต    กัลฺยาณะสะหาโย    กัลฺยาณะสัมปะวงัโก,     
อะริยัง     อัฏฐังคิกัง    มคัคัง   ภาเวติ,     อะริยัง    อัฏฐังคิกัง    มคัคัง    พะหุลีกะโรติ ?  

อิธานันทะ     ภิกขุ     สัมมาทิฏฐิง    ภาเวติ,    วิเวกะนิสสิตัง    วิราคะนิสสิตัง    
นิโรธะนิสสิตัง    โวสสคัคะปะริณามิง.    สัมมาสังกัปปง    ภาเวติ,    วิเวกะนิสสิตัง    
วิราคะนิสสิตัง    นิโรธะนิสสิตัง    โวสสคัคะปะริณามิง.     สัมมาวาจัง    ภาเวติ,    วิเวกะ
นิสสิตัง   วิราคะนิสสิตัง   นิโรธะนิสสิตัง   โวสสัคคะปะริณามิง.  สัมมากัมมันตัง  ภาเวติ,    
วิเวกะนิสสิตัง  วิราคะนิสสิตัง   นิโรธะนิสสิตัง   โวสสคัคะปะริณามิง.   สัมมาอาชีวัง    
ภาเวติ,     วิเวกะนิสสิตัง     วิราคะนิสสิตัง     นิโรธะนิสสิตัง     โวสสัคคะปะริณามิง.   

สัมมาวายามัง    ภาเวติ,    วิเวกะนิสสิตัง    วิราคะนิสสิตัง    นิโรธะนิสสิตัง        
โวสสคัคะปะริณามิง.     สัมมาสะติง     ภาเวติ,     วิเวกะนิสสิตัง     วิราคะนิสสิตัง        
นิโรธะนิสสิตัง     โวสสคัคะปะริณามิง.     สัมมาสะมาธิง     ภาเวติ,     วิเวกะนิสสิตัง    
วิราคะนิสสิตัง      นิโรธะนิสสิตัง      โวสสคัคะปะริณามิง.   
 เอวัง  โข  อานันทะ  ภิกขุ,  กัลฺยาณะมิตโต  กัลฺยาณะสะหาโย  กัลฺยาณะสัมปะวงัโก,    
อะริยัง    อัฏฐังคิกัง    มคัคัง    ภาเวติ,     อะริยัง    อัฏฐังคิกัง    มคัคัง    พะหุลีกะโรติ.  
    ตะทิมินาเปตัง    อานันทะ    ปะริยาเยนะ    เวทิตัพพัง,    ยะถา    สะกะละเมวิทัง  
พฺรัหฺมะจะริยัง    ยะทิทัง,    กัลฺยาณะมิตตะตา   กัลฺยาณะสะหายะตา   กัลฺยาณะสัมปะวงั-
กะตาติ.    มะมัญหิ    อานันทะ    กัลฺยาณะมิตตัง    อาคัมมะ    ชาติธัมมา    สัตตา   
ชาติยา   ปะริมุจจันติ,  ชะราธมัมา   สัตตา   ชะรายะ   ปะริมุจจันติ,   มะระณะธัมมา    
สัตตา   มะระเณนะ   ปะริมุจจันติ,    โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสะธัมมา   
สัตตา     โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาเสหิ    ปะริมุจจันติ.    
 อิมินา โข เอตัง  อานันทะ  ปะริยาเยนะ  เวทิตัพพัง, ยะถา  สะกะละเมวิทัง  พฺรัหฺมะ 
จะริยัง   ยะทิทัง,   กัลฺยาณะมิตตะตา   กัลฺยาณะสะหายะตา   กัลฺยาณะสัมปะวงักะตาติ.  

 

ความเปนผูมีมิตรดี  เปนพรหมจรรย   

  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนีว้า 
 สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจา    ประทับอยู  ณ นิคมของชาวสักยะ    ช่ือสักกระ    
ในแควนสักกะของชาวศากยะทั้งหลาย    ครั้งน้ันแล   ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาถึงที่ประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   น่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   
ครั้นแลว    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ความเปนผูมี
มิตรดี     มีสหายดี    มีเพื่อนดี    น้ีเปนกึ่งหน่ึงแหงพรหมจรรยเทียวนะ   พระเจาขา. 



๑๓๘ 
 

 พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอานนท  เธออยาไดกลาวอยางน้ัน  เธออยาได
กลาวอยางน้ัน     ก็ความเปนผูมีมิตรดี    มีสหายดี    มีเพื่อนดี     น้ีเปนพรหมจรรย
ทั้งส้ินทีเดียว      ดูกอนอานนท     อันภิกษุผูมีมิตรดี    มีสหายดี     มีเพื่อนดี     พึงหวัง
ขอน้ีไดวา    จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค  ๘    จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค  ๘. 
 ดูกอนอานนท     ก็ภิกษุผูมีมิตรดี     มีสหายดี     มีเพื่อนดี     ยอมเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค  ๘    ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค    อันประกอบดวยองค  ๘  
อยางไรเลา ? 

ดูกอนอานนท   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ   อันอาศัยวิเวก   อาศัย
วิราคะ    อาศัยนิโรธะ    นอมไปในความสละ    ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ    อันอาศัย
วิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธะ    นอมไปในความสละ.      

ยอมเจริญสัมมาวาจา    อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธะ   นอมไปใน
ความสละ.    ยอมเจริญสัมมากัมมันตะ    อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธะ    
นอมไปในความสละ. 
 ยอมเจริญสัมมาอาชีวะ   อันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธะ   นอมไปใน
ความสละ.    ยอมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธะ   
นอมไปในความสละ.     

ยอมเจริญสัมมาสติ    อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธะ     นอมไปใน
ความสละ.    ยอมเจริญสัมมาสมาธ ิ    อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธะ    
นอมไปในความสละ.   
 ดูกอนอานนท  ภิกษุผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  ยอมเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค  ๘   ยอมกระทําไดมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค  ๘  อยางน้ีแล.  
 ดูกอนอานนท   ขอวาความเปนผูมีมิตรดี   มีสหายดี   มีเพื่อนดี   เปนพรหมจรรย
ทั้งสิ้นทีเดียวน้ัน    พึงทราบโดยปริยายแมน้ี.      
 ดวยวา    เหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา    ยอมพนไปจากชาติ    ผูมีชราเปน
ธรรมดา     ยอมพนไปจากชรา     ผูมีมรณะเปนธรรมดา    ยอมพนไปจากมรณะ     
ผูมีโสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาสเปนธรรมดา    ยอมพนไปจากโสกะ  
ปริเทวะ    ทุกข    โทมนัสและอุปายาส    เพราะอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร.     
 ดูกอนอานนท   ขอวาความเปนผูมีมิตรดี   มีสหายดี   มีเพื่อนดี   เปนพรหมจรรย
ทั้งสิ้นทีเดียวน้ัน    พึงทราบโดยปริยายน้ีแล.        ( ส.ํ มหา. ) 



๑๓๙ 
 

๖๖. พระนวรหคุณ 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา   แดพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงพระนามวา   
อรหัง  ผูประทับอยูไกลแสนไกลจากสรรพกิเลส  ผูทรงกําจัดขาศึกคือกิเลสทั้งหลายเสียได    
ผูทรงหักซี่กําแหงสังสารจักร  ผูควรแกทักษิณาสักการะบูชาอันวิเศษ  ผูควรบัญญัติ
สิกขาบทแกพระสาวกและแสดงธรรมแกสัตวโลก   ผูควรแกลาภยศสุขและสรรเสริญ   ผูไม
มีที่ลับในการทําบาป    ผูทรงอยูไกลจากอสัตบุรุษ     ผูทรงอยูใกลสัตบุรุษ     ผูทรงละ
บาปธรรมอันช่ือวารหะไดแลว      ผูอันบุรุษวิเศษและผูปฏิบัติดีไมพึงละเวน    ผูไมทรงละ
เวนคนดีทั้งหลาย     ผูไมมีการไปในสงสาร     ผูควรแกการสรรเสริญไมมีที่สุด 
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา   แดพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงพระนามวา  
สัมมาสัมพุทโธ   ผูตรัสรูธรรมทั้งปวงโดยชอบ    ผูตรัสรูธรรมดวยพระองคเอง    ผูตรัสรู
ธรรมที่ควรรูยิ่ง    ผูตรัสรูธรรมที่ควรกําหนดรู    ผูตรัสรูธรรมที่ควรละ   ผูตรัสรูธรรมที่
ควรทําใหแจง     ผูตรัสรูธรรมที่ควรเจริญ     ผูตรัสรูจักขุโดยความเปนทุกขสัจจ    ผูตรัสรู
เหตุเกิดแหงจักขุโดยความเปนสมุทัยสัจจ     ผูตรัสรูความดับจักขุโดยความเปนนิโรธสัจจ    
ผูตรัสรูปฏิปทาใหถึงความดับจักขุโดยความเปนมัคคสัจจ ... ( ธรรม ๒๐๑ ) ... ผูตรัสรูชรา
มรณะโดยความเปนทุกขสัจจ     ผูตรัสรูชาติโดยความเปนสมุทัยสัจจ    ผูตรัสรูความดับ
ชรามรณะโดยความเปนนิโรธสัจจ    ผูตรัสรูปฏิปทาใหถึงความดับชรามรณะโดยความเปน
มัคคสัจจ      ผูทรงเปนอนุพุทโธ     ผูทรงพระนามวาสัพพวิทู   
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา   แดพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงพระนามวา  
วิชชาจรณสัมปนโน  ผูทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ   ทรงพรอมสรรพดวยวิปสสนา
ญาณ   ทรงพรอมมูลดวยมโนมยิทธิญาณ    ทรงพรอมเพรียงดวยอิทธิวิธญาณ   ทรง
พรอมพรั่งดวยทิพพโสตญาณ   ทรงพรั่งพรอมดวยเจโตปริยญาณ   ทรงถึงพรอมดวยปุพเพ
นิวาสานุสสติญาณ     ทรงพรอมสรรพดวยจุตูปปาตญาณ    ทรงพรอมมูลดวยอาสวักขย
ญาณ  ทรงพรอมเพรียงดวยศีลสังวร  ทรงพรอมพรั่งดวยอินทริยสังวร    ทรงพรั่งพรอม
ดวยโภชเนมัตตัญุตา    ทรงถึงพรอมดวยชาคริยานุโยค    ทรงพรอมสรรพดวยศรัทธา    
ทรงพรอมมูลดวยหิริ   ทรงพรอมเพรียงดวยโอตตัปปะ   ทรงพรอมพรั่งดวยพหุสุตตะ   
ทรงพรั่งพรอมดวยวิริยะ   ทรงถึงพรอมดวยสติ   ทรงพรอมสรรพดวยปญญา   ทรงพรอม
มูลดวยปฐมฌาน  ทรงพรอมเพรียงดวยทุติยฌาน  ทรงพรอมพรั่งดวยตติยฌาน   ทรงพรั่ง
พรอมดวยจตุตถฌาน     ทรงถึงพรอมดวยวิชชา ๘   และจรณะ ๑๕  โดยประการทั้งปวง 
  ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา   แดพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงพระนามวา    
สุคโต    ผูเสด็จไปโดยทางอันงาม    ผูเสด็จไปสูที่อันดี    ผูเสด็จไปดวยดี    ผูเสด็จไปโดย
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ชอบ    ผูตรัสโดยชอบ    ผูทรงคตะคือการไปอันงาม    ทรงเสด็จไปดวยพระกายอันงดงาม  
ทรงเสด็จไปดวยพระญาณอันงามยิ่ง  ทรงหยั่งรูโลกแลวโดยชอบ   ทรงลวงโลกสมุทัยแลว
โดยชอบ   ทรงถึงโลกนิโรธแลวโดยชอบ   ทรงดําเนินไปแลวในโลกนิโรธคามินีปฏิปทาโดย
ชอบ  ทรงถึงแลวและทรงทราบแลวซึ่งโลกพรอมทั้งเทวดา   ดวยการประจักษแจงโดย
อาการทั้งปวง 
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา   แดพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงพระนามวา   
โลกวิทู    ผูทรงรูโลกอยางแจมแจง    ทรงรูแจงโลก    ทรงรูแจงโลกสมุทัย    ทรงรูแจงโลก
นิโรธ   ทรงรูแจงโลกนิโรธคามิน ีปฏิปทา   ทรงรูแจงสังขารโลก    ทรงรูแจงสัตวโลก    
ทรงรูแจงโอกาสโลก    ทรงรูแจงกิเลสโลก    ทรงรูแจงภวโลก    ทรงรูแจงอินทริยโลก    
ทรงรูแจงอบายโลก    ทรงรูแจงมนุษยโลก    ทรงรูแจงเทวโลก   ทรงรูแจงมารโลก    ทรงรู
แจงพรหมโลก    ทรงรูแจงแทงตลอดโลกทั้งสิ้น 
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา   แดพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงพระนามวา   
อนุตตโร   ปุริสทัมมสารถ ิ    ผูทรงเปนสารถีฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา    
ทรงครอบงําโลกทั้งปวงดวยศีลคุณอันเปนโลกุตตระ ดวยสมาธิคุณอันเปนโลกุตตระ      
ดวยปญญาคุณอันเปนโลกุตตระ       ดวยวิมุตติคุณอันเปนโลกุตตระ      ดวยวิมุตติ
ญาณทัสสนคุณอันเปนโลกียะ     ทรงหาผูเสมอมิได     ทรงเสมอกับผูที่ไมมีใครเสมอ     
ทรงหาผูเปรียบมิได    ทรงหาใครเทียบมิได     ทรงเปนผูอันใคร ๆ ประมาณมิได 
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา   แดพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงพระนามวา   
สัตถา   เทวมนุสสานัง   ทรงเปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   ทรงเปนผูนําหมู
ดุจนายหมู   ทรงสั่งสอนสัตวยุติในกาลทั้ง ๓   ทรงเบียดเบียนเสียซึ่งกิเลสมีราคะเปนตน   
ทรงยังกิเลสใหสูญหายจากสันดานของพระองคและบุคคลอ่ืน   ทรงสั่งสอนสัตวดวยอุบาย
แหงญาณทั้ง ๓      ทรงนําสัตวเขาสูศิวสถานคือพระนิพพาน      ทรงมีอาวุธอันคมกลาคือ 
วชิรญาณ    ทรงสั่งสอนสัตวดวยประโยชนอันสมควร    ทรงยังสัตวใหตั้งอยูในประโยชนใน
โลกน้ีและโลกหนา    ทรงยังสัตวใหขามพนจากชาติกันดาร   ชรากันดาร    พยาธิกันดาร    
มรณกันดารและวัฏฏกันดารทั้งปวง 
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา   แดพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงพระนามวา   
พุทโธ    ทรงเปนผูตรัสรูสัจจะ    ทรงเปนผูยังหมูสัตวใหตรัสรู    ทรงเปนผูรูสิ่งทั้งปวง   
ทรงเปนผูเห็นสิ่งทั้งปวง    ทรงมิไดถูกผูอ่ืนแนะนํา   ทรงเปนผูตื่นแลว    ทรงเปนผูเบิก
บานแลว    ทรงเปนพระขีณาสพ     ทรงเปนผูปราศจากอุปกิเลส    ทรงเปนผูปราศจาก
ราคะแนนอน     ทรงเปนผูปราศจากโทสะแนนอน    ทรงเปนผูปราศจากโมหะแนนอน  
ทรงเปนผูปราศจากกิเลสแนนอน     ทรงเปนผูเสด็จไปสูเอกายนมรรค     ทรงเปนผูเดียวที่
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ตรัสรูชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม     ทรงเปนผูไดมาซึ่งพุทธิ    เพราะทรง
กําจัดความไมรูไดแลว   
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา   แดพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงพระนามวา   
ภควา    ทรงเปนภคี  ผูมีภคะคือโชคอันประเสริฐ ๖ อยาง    ทรงเปนภชี   ผูเสพ
เสนาสนะอันสงัด    ทรงเปนภาคี   ผูมีสวนแหงปจจัย ๔  และผูคบหาเปนปกติกะอธิศีล   
อธิจิต   อธิปญญา   อันมีอรรถรส   ธรรมรส    วิมุตติรส      ทรงเปนวิภชิ    ผูทรงจําแนก
ธรรมรัตนะ    ทรงเปนภัคคะ  ผูทําการหักกิเลสบาปธรรมทั้งหลาย   ทรงเปนภาคยวา   ผู
มีกุศลบารมี   มีทาน  ศีล  เปนตน     ทรงเปนสุภาวิตัตตา   ผูอบรมพระองคดีแลว     
ทรงเปนภควันตคะ   ผูถึงที่สุดแหงภพ      ทรงเปนภัตตวา   ทรงคบ   ทรงเสพ   ทรงทํา
ใหมากซึ่งทิพพวิหาร  พรหมวิหาร  อริยวิหาร ฯ    ทรงเปนภเวสุ   วันตะ   คมนะ   ผู
สํารอกการไปกลาวคือตัณหาในภพ ๓ ไดแลว     ทรงเปนครู   ผูประกอบดวยคุณของครู    
ผูควรกระทําใหหนัก ฯ       ทรงเปนภาควา    ผูมีสวนแหงคุณอันไมสาธารณะแกชนเหลา
อ่ืน ฯ     ทรงเปนภตวา    ผูมีธรรมอันบํารุงแลว ฯ    ทรงเปนภาเค  วนิ   ผูคบหาสวน
แหงธรรม ฯ     ทรงเปนภเค  วนิ     ผูคบหาภคะคือสมบัติธรรมทั้งโลกียะและโลกุตตระ ฯ     
ทรงเปนภัตตวา   มีชนผูภักดี ฯ       ทรงเปนภาเค  วมิ     ผูสํารอกภคะ   คือ   ทรัพย
สมบัติ ฯ       ทรงเปนภเค    วมิ    ทรงสํารอกภาคะ   คือ   สวนแหงสภาวธรรม 
 พระนามวาอรหัง   พระนามวาสัมมาสัมพุทโธ   พระนามวาวิชชาจรณสัมปนโน    
พระนามวาสุคโต     พระนามวาโลกวิทู      พระนามวาอนุตตโร   ปุริสทัมมสารถิ    
พระนามวาสัตถา     เทวมนุสสานัง      พระนามวาพุทโธ     พระนามวาภควา  น้ี     
พระมารดา    พระบิดา    พระภาดา    พระภคินี    มิตรอํามาตย    พระญาติสาโลหิต    
สมณพราหมณ    เทวดา    มิไดเฉลิมให    

พระนวรหคุณนามน้ี   เปนวิโมกข ขันติกนาม   มีในอรหัตตผล   ในลําดับแหง
อรหัตตมรรค    เปนสัจฉิกาบัญญัติ   เกิดเพราะทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล    และธรรมทั้งปวง     
พรอมกับขณะที่ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ   ณ ควงโพธิพฤกษของพระพุทธเจาทั้งหลาย     
ผูตรัสรูแลว                ( จากวิสุทธิมรรค,  ฎีกา, ปุพพสิกขาวรรณนา, วรรณกรรมรัตนโกสินทร, ฯ ) 

 

ก็เรามีความเกิดเปนธรรมดา    มีความแกเปนธรรมดา     
มีความเจ็บไขเปนธรรมดา    จักแสวงหาพระนิพพาน   อันไมแกไมตาย    

 อันเปนแดนเกษม   ไฉนหนอ   เราพงึเปนผูไมมีความอาลัยในชีวิต  ไมตองการ       
พึงละกายเปอยเนานี้    อันเต็มดวยซากศพตาง ๆ ไป 
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๖๗. พุทธานุสสติ ๑ 
พระพุทธคุณ  ๑๐๐  บท 

 

 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ     แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนพระอรหันต    ไกลจากกิเลส   ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง   ผูทรงเปนนักปราชญ   
ปราศจากโมหะ  ทรงทําลายกิเลสเคร่ืองตรึงใจได   ทรงชํานะมาร   ทรงเปนผูไมมี
ทุกข    มีจิตเสมอดวยดี    มีมารยาทอันเจริญ    มีพระปญญาดี    ทรงขามกิเลสอัน
ปราศจากความเสมอได     ทรงปราศจากมลทิน. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนพระอรหันต     ไกลจากกิเลส    ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง     ผูไมมีความสงสัย   
มีพระทัยดี   ทรงคายอามิสไดแลว   ทรงบันเทิง   ทรงมีสมณธรรมอันทําสําเร็จแลว   
ทรงเกิดเปนมนุษย   มีพระสรีระเปนที่สุด   เปนนระ   ไมมีผูเปรียบได   ทรงเปนผู
ปราศจากธุลี. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนพระอรหันต    ไกลจากกิเลส    ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง    ผูส้ินความสงสัย    
ทรงเฉียบแหลม      ทรงแนะนําสัตว     เปนสารถีผูประเสริฐ      ไมมีผูอ่ืนยิ่งไปกวา     
ทรงมีธรรมอันงาม      หมดความเคลือบแคลง     ทรงนําแสงสวาง     ทรงตัดมานะ
เสียได     ทรงมีพระวิริยะ. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนพระอรหันต     ไกลจากกิเลส      ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง     ผูองอาจ     ไมมี
ใครประมาณได       มีพระคุณอันลึกซึ้ง     บรรลุถึงญาณคือโมนะ     ทรงทําความ
เกษม     ทรงมีพระญาณคือเวท     ทรงต้ังอยูในธรรม     ทรงสํารวมพระองคดี     
ทรงลวงกิเลสเปนเคร่ืองของ      ทรงเปนผูพนแลว. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนพระอรหันต       ไกลจากกิเลส      ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง        ผูประเสริฐ    
ทรงมีเสนาสนะอันสงัด     มีสังโยชนส้ินแลว     ผูพนแลว    ทรงมีพระปญญาเคร่ือง
คิดอาน     ทรงมีพระญาณเคร่ืองรู      ผูลดธงคือมานะเสียได     ปราศจากราคะ     
ผูฝกแลว     ผูไมมีธรรมเคร่ืองเน่ินชา. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ     แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน     ผูทรง
เปนพระอรหันต      ไกลจากกิเลส      ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง      ผูทรงเปนพระ
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ฤาษีที่ ๗     ผูไมลวงโลก    ทรงวิชชา ๓     เปนสัตวประเสริฐ     ทรงลางกิเลสแลว       
ทรงฉลาดประสมอักษรใหเปนบทคาถา      ทรงสงบระงับแลว     ทรงมีพระญาณอัน
รูแจง      ทรงใหธรรมทานกอนกวาผูอ่ืนทั้งหมด      ทรงสามารถ. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนพระอรหันต    ไกลจากกิเลส   ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง   ผูทรงเปนพระอริยะ   
มีพระองคอันอบรมแลว      ทรงบรรลุคุณที่ควรบรรลุ     ทรงแสดงอรรถใหพิศดาร     
ทรงมีพระสติ      ทรงเห็นแจง     ไมทรงยุบลง     ไมทรงฟูขึ้น      ไมทรงหว่ันไหว      
ทรงบรรลุความเปนผูชํานาญ. 

ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนพระอรหันต  ไกลจากกิเลส  ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง  ผูเสด็จไปดี  ทรงมีฌาน    
ไมทรงปลอยจิตไปตาม   ทรงบริสุทธิ์   ไมทรงสะดุง   ทรงปราศจากความกลัว     
ทรงสงัดทั่ว     ทรงบรรลุธรรมอันเลิศ     ทรงขามไดเอง     ทรงยังสัตวอ่ืนใหขามได. 

ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนพระอรหันต     ไกลจากกิเลส    ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง    ผูสงบแลว     ทรงมี
พระปญญาเสมอดวยแผนดิน    มีพระปญญาใหญหลวง   ปราศจากโลภะ   ทรง
ดําเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจาในปางกอน    ทรงเสด็จไปดีแลว    ไมมีบุคคล
เปรียบ     ไมมีผูเสมอเหมือน     ทรงแกลวกลา     ผูละเอียดสุขุม. 

ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนพระอรหันต    ไกลจากกิเลส     ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง     ผูตัดตัณหาไดขาด    
ทรงเปนผูต่ืน   ปราศจากควัน    ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมฉาบทาได     ผูควรรับการ
บูชา    ทรงไดพระนามวายักขะ    ทรงเปนอุดมบุคคล    มีพระคุณไมมีใครช่ังได    
เปนผูยิ่งใหญ     ทรงถึงยศอยางอุดมยอดเยี่ยม.        ( จากอุบาลีวาทสูตร  ม. ม. )  
            

เมื่อความเกิดมีอยู    ก็จําตองปรารถนาความไมเกิด      
เปรียบเหมือนเมื่อมีความชั่ว     แมความดีก็ยอมมี  ฉะนั้น 

เมื่อสระน้ําอมฤต     อันเปนสถานที่ชําระกิเลสมีอยู  
 แตบุคคลไมแสวงหาสระนั้น     นั่นมิใชเปนความผิดของสระอมฤต 
เปรียบเหมือนบุรุษตกหลุมคูถ   เห็นสระน้ําเต็มแลว   ไมไปหาสระ 

จะไปโทษสระนั้นไมได    ฉันนั้น. 



๑๔๔ 
 

๖๘. พุทธานุสสติ ๒ 
พระพุทธเจาเปนผูควรเครื่องบูชาอยางสูงสุด 

ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ     แดพระตถาคตพุทธะ    ผูฝกตนดวยสัจจะ    
ผูประกอบดวยการฝกฝนอินทรีย       ทรงถึงที่สุดแหงเวท       ผูอยูจบซึ่งพรหมจรรย    
เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระตถาคตพุทธะ    ผูสละกามทั้งหลาย
ไดแลว    ไมยึดมั่นอะไรๆ เที่ยวไป     มีตนสํารวมดีแลว     เหมือนกระสวยที่ไปตรง  
เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ     แดพระตถาคตพุทธะ    ผูปราศจากราคะ     
ทรงมีอินทรียต้ังมั่นดีแลว      หลุดพนแลวจากการจับของกิเลส     เปลงปลั่งอยู
เหมือนพระจันทร   ที่พนแลวจากการเบียดเบียนของราหู    สวางไสวอยู   ฉะน้ัน    
เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ     แดพระตถาคตพุทธะ    ผูไมเกี่ยวของ   
ทรงมีสติทุกเมื่อ    ละนามรูปที่คนพาลถือวาเปนของเราไดแลว    ทรงเที่ยวไปในโลก
เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ     แดพระตถาคตพุทธะ    ผูละกามทั้งหลาย
ไดแลว    ทรงครอบงํากามทั้งหลายเที่ยวไป    ทรงรูที่สุดแหงชาติและมรณะ    ทรง
ดับความเรารอนไดแลว     เปนผูเยือกเย็นประดุจหวงนํ้า     เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา     ขอนอบนอมบูชาสักการะ      แดพระตถาคตพุทธะ       ผูเสมอดวย
พระพุทธเจาทั้งหลาย      ทรงอยูหางไกลจากบุคคลผูไมเสมอทั้งหลาย      มีพระ
ปญญาไมมีที่สุด     ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมฉาบทาแลว      ทั้งในโลกน้ีหรือในโลกอ่ืน    
เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระตถาคตพุทธะ    ผูทรงเปนพราหมณ    
ไมมีมายา      ไมมีมานะ      ปราศจากความโลภ      ไมยึดถือในสัตวและสังขารวา
เปนของเรา      บรรเทาความโกรธแลว      ทรงหาความหวังมิได     มีตนดับความ
เรารอนส้ินเชิง      ทรงละมลทินคือความโศกเสียได      เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา   ขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระตถาคตพุทธะ    ผูละตัณหาและทิฏฐิ
ที่อยูประจําใจไดแลว   ไมมีตัณหาและทิฏฐิอะไร ๆ   ไมถือมั่นในโลกน้ีหรือในโลกอ่ืน      
เปนผูควรเครื่องบูชา. 



๑๔๕ 
 

 ขาพเจา  ขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระตถาคตพุทธะ   ผูทรงมีจิตต้ังมั่นแลว     
ขามโอฆะไดแลว     ทรงรูธรรมดวยทิฏฐิอยางยิ่ง      มีอาสวะส้ินแลว    ทรงไวซึ่ง
รางกายอันมีในที่สุด     เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา   ขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระตถาคตพุทธะ   ผูทรงกําจัดภวาสวะ
และวาจาหยาบคายไดแลว      ทําใหส้ินสูญไมมีอยู      เปนผูถึงเวท     ทรงพนวิเศษ
แลวในธรรมทั้งปวง     เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา   ขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระตถาคตพุทธะ   ผูลวงกิเลสเคร่ืองของ    
ไมมีธรรมเปนเคร่ืองของ    ไมทรงเปนผูมีมานะในเหลาสัตวผูมีมานะ    ทรงกําหนดรู 
ทุกขพรอมทั้งไรนาและที่ดิน     เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา   ขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระตถาคตพุทธะ     ผูไมอาศัยตัณหา    
มีปรกติเห็นนิพพาน     ทรงกาวลวงทิฏฐิที่จะพึงใหผูอ่ืนรู     ไมมีอารมณอะไร ๆ ซึ่ง
เปนเหตุที่ทําใหเกิดในภพใหม      เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา    ขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระตถาคตพุทธะ    ผูแทงตลอดธรรม
ทั้งทีเ่ปนภายในและภายนอกแลว    ทรงกําจัดไดแลว    ถึงความสาบสูญมิไดมี    
เปนผูสงบแลว     ทรงนอมไปในธรรมเปนที่ส้ินอุปาทาน     เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา  ขอนอบนอมบูชาสักการะ  แดพระตถาคตพุทธะ   ผูเห็นที่สุดในความส้ิน
ไปแหงชาติ   ทรงบรรเทาสังโยชนอันเปนทางแหงราคะเสียไดไมมีสวนเหลือ   เปนผู
บริสุทธิ ์    ไมมีโทษ    ทรงปราศจากมลทิน    ไมมีความใคร    เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา   ขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระตถาคตพุทธะ    ผูไมพิจารณาเห็นตน
โดยความเปนตน      ทรงมีจิตต้ังมั่น      ปฏิบัติตรง      ดํารงตนมั่น      ไมหว่ันไหว     
ไมมีกิเลสดุจหลักตอ       ไมมีความสงสัย      เปนผูควรเครื่องบูชา. 
 ขาพเจา   ขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระตถาคตพุทธะ     ผูไมมีปจจัยอะไร ๆ 
แหงโมหะ   ทรงเห็นดวยญาณในธรรมทั้งปวง   ทรงไวซึ่งสรีระมีในที่สุด   ทรงบรรลุ
สัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอันเกษม     เปนผูควรเครื่องบูชา.    ( จากสุนทริกสูตร  ข.ุ สุตตฺ.) 

 
บุรุษผูถูกกิเลสกลุมรุมแลว    เมื่อหนทางอันปลอดภัยมีอยู 

แตไมแสวงหาทางนั้น     นั่นมิใชความผิดของทางนั้น 
เปรียบเหมือนบุรุษถูกขาศึกลอมไว    เมื่อหนทางสําหรับจะหนีมีอยู 

แตไมหนีไป     จะไปโทษทางนั้นไมได   ฉะนั้น. 



๑๔๖ 
 

๖๙. พุทธานุสติ ๓ 
ความหมายของพระมเหสี  

ขาพเจาขอนอบนอมอภิวาท   แดพระสุคตผูศาสดา   ผูแสวงหาคุณอันใหญ  คือ    
ทรงแสวงหา   เสาะหา   คนหาซึ่งศีลขันธอันใหญ ..... ซึ่งสมาธิขันธอันใหญ ..... ซึ่งปญญา
ขันธอันใหญ ..... ซึ่งวิมุตติขันธอันใหญ ..... ซึ่งวิมุตติญาณทัสสนขันธอันใหญ.   

ขาพเจาขอนอบนอมอภิวาท   แดพระสุคตผูศาสดา   ผูแสวงหาคุณอันใหญ   คือ   
ทรงแสวงหา   เสาะหา   คนหาซึ่งความทําลายกองมืดอันใหญ ..... ซึ่งความสลายวิปลาส
อันใหญ ..... ซึ่งความถอนลูกศรคือตัณหาอันใหญ ..... ซึ่งความปลดเปลื้องโครงคือทิฏฐิ
อันใหญ ..... ซึ่งความกําจัดธงคือมานะอันใหญ ..... ซึ่งความระงับอภิสังขารอันใหญ ..... 
ซึ่งความปดกั้นโอฆะอันใหญ ..... ซึ่งความปลงภาระอันใหญ ..... ซึ่งความตัดสังสารวัฏฏ
อันใหญ ..... ซึ่งความดับความเดือดรอนอันใหญ ..... ซึ่งความสงบความเรารอนอันใหญ    
..... ความยกขึ้นซึ่งธงคือธรรมอันใหญ.    

ขาพเจาขอนอบนอมอภิวาท   แดพระสุคตผูศาสดา   ผูแสวงหาคุณอันใหญ   คือ   
ทรงแสวงหา   เสาะหา   คนหาซึ่งสติปฏฐาน  ๔  อันใหญ ... ซึ่งสัมมัปปธาน  ๔  อันใหญ 
...ซึ่งอิทธิบาท ๔ อันใหญ ...ซึ่งอินทรีย ๕ อันใหญ ...ซึ่งพละ ๕ อันใหญ ...ซึ่งโพชฌงค ๗ 
อันใหญ ... ซึ่งอริยมรรคมีองค  ๘  อันใหญ ... ซึ่งอมตนิพพานปรมัตถ   อันใหญ.  
           ขาพเจาขอนอบนอมอภิวาท   แดพระสุคตผูศาสดา   ผูอันสัตวทั้งหลายที่มีศักดิ์ใหญ
แสวงหา    เสาะหา    คนหาแลววา     

พระพุทธเจา                ประทับอยูที่ไหน.     
พระผูมีพระภาคเจา      ประทับอยูที่ไหน.       
พระสุคตศาสดา           ผูเปนเทวดายิ่งกวาเทวดาประทับอยูที่ไหน.      
พระนราสภศาสดา      ผูเปนสักกะยิ่งกวาสักกะประทับอยูที่ไหน.    ( ข.ุ มหา. , ฯ ) 
 

เมื่อมีความเจริญ    ความเสื่อมก็จําตองปรารถนา     
เปรียบเหมือนเมื่อมีความทุกข    แมชื่อวาความสุขก็ยอมมี   ฉะนั้น 

เมื่อไฟ  ๓  กองมีอยู    พระนิพพานอันเปนความดับไฟ   
 ก็จําตองปรารถนา   เปรียบเหมือนเมื่อมีความรอน     

ชื่อวาความเย็นก็ยอมมี  ฉะนั้น. 



๑๔๗ 
 

๗๐. พทุธานุสติ ๔  

ความหมายของภควา  
ขาพเจาขอกราบไหวบูชาคารวะ   แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน   ผูทรงทําลาย

ราคะไดแลว  ..... โทสะไดแลว  ..... โมหะไดแลว  ..... มานะไดแลว  ..... ทิฏฐิไดแลว   
..... เส้ียนหนามไดแลว     ทรงทําลายกิเลสไดแลว.      

ขาพเจาขอกราบไหวบูชาคารวะ  แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน  ผูทรงจําแนก
วิเศษแลว ทรงจําแนกเฉพาะแลวซึ่งธรรมรัตนะ ทรงทําซึ่งที่สุดแหงภพทั้งหลาย มี
พระกายอันอบรมแลว  มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว  มีปญญาอันอบรมแลว.     

ขาพเจาขอกราบไหวบูชาคารวะ   แดพระผูมีพระภาคเจา   พระองคน้ัน   ผูทรงซอง
เสพเสนาสนะอันเปนปาละเมาะและปาทึบอันสงัด   มีเสียงนอย  ปราศจากเสียงอัน
กึกกอง   ปราศจากชนผูสัญจรไปมา   เปนที่ควรทํากรรมลับของมนุษย   ควรแกวิเวก.   
           ขาพเจาขอกราบไหวบูชาคารวะ     แดพระผูมีพระภาคเจา     พระองคน้ัน    ผูทรง
มีสวนแหงจีวร     บิณฑบาต     เสนาสนะ     และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร      ทรงมี
สวนแหงอธิศีล      อธิจิต     อธิปญญา     อันมีอรรถรส     ธรรมรส     วิมุตติรส.              

ขาพเจาขอกราบไหวบูชาคารวะ   แดพระผูมีพระภาคเจา  พระองคน้ัน  ผูทรงมีสวน
แหงฌาน  ๔ .... อัปปมัญญา  ๔ .... อรูปสมาบัติ  ๔ .... วิโมกข  ๘ .... อภิภายตนะ  ๘    
... อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ... สัญญาภาวนา ๑๐ ... กสิณสมาบัติ ๑๐ ... อานาปานสติ-
สมาธิ     ทรงมีสวนแหงอสุภสมาบัติ.               

ขาพเจาขอกราบไหวบูชาคารวะ   แดพระผูมีพระภาคเจา   พระองคน้ัน    ผูทรงมี
สวนแหงสติปฏฐาน  ๔    ..... สัมมัปปธาน  ๔    ..... อิทธิบาท  ๔    ..... อินทรีย  ๕     
..... พละ ๕      ..... โพชฌงค  ๗     ทรงมีสวนแหงอริยมรรคมีองค  ๘    

ขาพเจาขอกราบไหวบูชาคารวะ    แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคน้ัน   ผูทรงมีสวน
แหงตถาคตพละ ๑๐  ..... เวสารัชชญาณ ๔   ..... ปฏิสัมภิทา  ๔  ..... อภิญญา ๖           
ทรงมีสวนแหงพุทธธรรม ๖.   พระนามวา ภควา น้ี   พระมารดา  พระบิดา  พระภาดา    
พระภคินี    มติรอํามาตย    พระญาติสาโลหิต   สมณพราหมณ    เทวดา     มิไดเฉลิมให.     

พระนามวา   ภควา  น้ี   เปนวิโมกขันติกนาม   มีในอรหัตตผล  ในลําดับแหง
อรหัตตมรรค  เปนสัจฉิกาบัญญัติ  เกิดเพราะทําใหแจงซึ่งอรหัตตผลและธรรมทั้งปวง    
พรอมกับขณะที่ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ  ณ ควงโพธิพฤกษของพระพุทธเจาทั้งหลาย    
ผูตรัสรูแลว                                                            ( ข.ุ มหา. , ฯ ) 



๑๔๘ 
 

๗๑. พุทธานุสสติ ๕ 
ผูอันคนดีนอบนอมแลว 

 ขาพเจาขอนอบนอมนมัสการดวยเศียรเกลา     แดพระชินเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
พนแลวจากคติทั้งปวง     ทรงกําจัดเสียซึ่งลิ่มคืออวิชชา     พรอมทั้งตัณหาความยินดี    
ทรงเจริญอัฏฐังคิกมรรคอันถูกตองอมตบท    ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ   เสด็จไป
แลวเพื่อประกาศพระธรรมจักร      ยังเวไนยสัตวใหพนภัย. 
 ขาพเจาขอนอบนอมนมัสการดวยเศียรเกลา  แดพระชินเจาพระองคน้ัน  ผูประเสริฐ
กวานาค   มนุษยและเทวดาทั้งหลาย     ผูอันเทวดา  มนุษยและนาคบูชาอยางยิ่งแลว       
ทรงบรรลุพระญาณอันดี    ทรงสองแสงแหงพระธรรมอันประเสริฐ     ทรงเปนพระ
มหานาถะ      ทรงประทานความสุขแกเหลาสัตวทั้งปวง      ทรงปลดเปลื้องทุกขของ
หมูนรชน    ผูเกิดเพราะตัณหาเพียงดังชัฏอันฉาบทาไว    ทรงปราศจากเคร่ืองผูกพัน. 
 ขาพเจาขอนอบนอมนมัสการดวยเศียรเกลา     แดพระชินเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
ปราศจากหมอกมัวและธุลี     ผูไมมีทุกขในพระทัย     ทรงบําเพ็ญประโยชนแกชนผู
เปนนักปราชญ     ทรงเปนผูเลิศ     ทรงชําระลางมลทินคือกิเลสไดหมดจด     เสด็จ
ถึงนิพพานอันไมมีแดน       ทรงกระทําการริดรอนคติเสียได     ไมมีกิเลสเพียงดังปา       
ทรงกําจัดธรรมอันเปนปฏิปกษ      ดวยพระฤทธิ์อันใหญหลวง. 
 ขาพเจาขอนอบนอมนมัสการดวยเศียรเกลา     แดพระชินเจาพระองคน้ัน    ผูเสด็จ
อุบัติในสกุลที่ผูมีบุญนอยยากจะไดพบ    ทรงมีพระลีลาที่งดงามแหงพระสรีระปรากฏ       
ทรงถึงพระยศแผไปทั่วไตรภพ      ทรงบรรลุธรรมเปนที่ส้ินตัณหา     ผูอันโลกธรรม
ทั้งหลายมิอาจทําใหหว่ันไหวได. 
 ขาพเจาขอนอบนอมนมัสการดวยเศียรเกลา     แดพระชินเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนประดุจดวงอาทิตย      ทรงเผาผลาญบาปธรรมที่บัณฑิตเกลียดเสียได     ทรงตัด
ภพ  ๓  และเหตุของภพไดเด็ดขาดแลว      ทรงมีพระเมตตาแมแกบุคคลที่เปนขาศึก     
ทรงมีพระอํานาจอันยิ่งใหญ   ทรงกําจัดอริแมเปนพวกทิพยในโลกเสียได   ทรงมี
อภิญญาอันเปนพระฤทธิ์วิเศษ. 
 ขาพเจาขอนอบนอมนมัสการดวยเศียรเกลา     แดพระชินเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
แสวงหาคุณอันใหญหลวง      ทรงเปนที่บูชาของเทวดาและมนุษยทั้งปวง     ทรงได
พระญาณอันเห็นแจง       ทรงหยั่งรูธรรมทุกประการ       ทรงถึงธรรมอันปราศจาก
เคร่ืองปรุงแตงแลว        ทรงดํารงอยูในโลกแตไมแปดเปอนดวยโลก. 



๑๔๙ 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมนมัสการดวยเศียรเกลา     แดพระชินเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
มีพระเมตตาหาประมาณมิได      ทรงเปนที่พึ่งของโลก      ทรงประทานพระธรรมอัน
เปนเคร่ืองนําออกจากทุกข      ทรงแสดงธรรมอันดี   ดวยพระสุรเสียงอันไมบกพรอง   
และดวยพระวิริยะอันไมยอหยอน   โดยไมทรงหวังส่ิงหน่ึงส่ิงใดเลย     ทรงเปยม
ดวยพระมหากรุณาธิคุณ. 
 ขาพเจาขอนอบนอมนมัสการดวยเศียรเกลา   แดพระชินเจาพระองคน้ัน   ผูอํานวย
มธุรสคือพระนิพพานแกหมูภมรคือสาธุชน  ทรงประทานโอสถคืออมตบท อันเปน
สาระแหงพระบารมี   ทรงกําจัดความเศราหมองเพราะกิเลส   ผูพนแลวจากนิวรณ-
ธรรม    ทรงยังแผนดินใหเต็มดวยเสียงกึกกองแหงชัยชนะ    ทรงกระทําชนผูมีปกติ
กลาววาจาไมนารักแมทั้งปวง     ใหนอมกายลงแทบพระบาทดวยพระวาจาอันไพเราะ       
ทรงเปนผูอันคนดีนอบนอมแลว.             ( จากวชิรสารัตถสังคหะ,ฯ ) 
 

๗๒. พุทธานุสสติ ๖ 
ผูทรงเปนมุนีนาถะ 

 

 ขาพเจาขอนอบนอมอภิวาทดวยเศียรเกลา     แดพระวีรเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนสรณะอันเกษม     ทรงหลั่งรดหมูมนุษยและเทวดา   ดวยนํ้าคือพระปญญาจักษุ    
เปนประดุจหวงนํ้าที่ดับความเรารอน     มิไดทรงหว่ันไหวเพราะโลกธรรม    ตรัสรู
โดยไมมีผูต้ังตนให     ผูอันบุคคลที่เปนขาศึกยอมกราบกราน    ทรงแกลวกลาองอาจ    
ทรงเปนผูชํานะในที่ทั้งปวง. 
 ขาพเจาขอนอบนอมอภิวาทดวยเศียรเกลา     แดพระวีรเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนนักปราชญ      ปราศจากความหมองมัวดวยธุลี      ทรงยินดีแลวในวิเวก     ทรง
ขามพนจากวัฏฏทุกข      จักไมเสด็จกลับมาสูโลกน้ีหรือโลกไหน ๆ อีก      ทรงเปนผู
ประเสริฐกวานระทั้งปวง      ทรงเปนใหญในทวารทั้ง  ๖     เปนผูไมถูกครองงําแลว. 
 ขาพเจาขอนอบนอมอภิวาทดวยเศียรเกลา     แดพระวีรเจาพระองคน้ัน    ผูควร
เคร่ืองบูชา   ทรงแสวงหาและบรรลุพระนิพพานอันเลิศ   ทรงกาวลวงธรรมเคร่ือง
เน่ินชา      ทรงบั่นทอนเสียซึ่งทาทางแหงความเชิดตน      ทรงกําจัดเสียซึ่งตัณหาอัน
เลวทราม       ทรงละเสียซึ่งหนทางอันผิด      ทรงทําลายเสียซึ่งโทษแหงความโลเล. 
 ขาพเจาขอนอบนอมอภิวาทดวยเศียรเกลา    แดพระวีรเจาพระองคน้ัน    ผูไมมี
ความเรารอนภายใน   ปราศไปซึ่งความโศก   พนแลวจากคันถะเคร่ืองรอยรัดทั้งปวง    



๑๕๐ 
 

ทรงชนะกิเลสโดยไมกลับพายแพอีก     ทรงมีพระยศยิ่งยง     ไมมีผูเสมอเหมือน    
ทรงรุงเรืองอยูในกาลทุกเมื่อ. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมอภิวาทดวยเศียรเกลา   แดพระวีรเจาพระองคน้ัน   ผูประทาน
อมตนิพพาน     ทรงมีพระรัศมีอันไรมลทิน     ทรงเปนผูส้ินกิเลสอันเปนเหตุใหสงบ
ระงับแลว    ทรงตรัสรูธรรมอันเปนที่ยินดีของบัณฑิต   ทรงปลุกหมูชนใหต่ืนจาก
กิเลสนิทรา      ทรงยังหมูชนใหเอิบอ่ิมดวยรสพระธรรม. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมอภิวาทดวยเศียรเกลา     แดพระวีรเจาพระองคน้ัน    ผูทรง
เปนมุนีนาถะ      มีพระคุณอันใหญหลวง      แผกวางไปยังชนผูนอบนอมในพระองค     
ผูทรงตรัสรูกอนจึงยังผูอ่ืนใหรูตาม    ทรงเกื้อกูลเปนนิจแมแกพวกทรชน    ทรงเปน
บอแหงรัตนะ    เพราะทรงเปนแดนเกิดแหงมรรคผลนิพพาน    ขอพระมหันตคุณน้ี      
จงสถิตอยูส้ินกาลนาน.              ( จากวชิรสารัตถสังคหะ, ฯ ) 
 

       ๗๓. ธัมมานุสสติ ๑               ( วิสุทธิมรรค, ฎีกา, ฯ ) 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระสัทธรรมรัตนะ   อันพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวดีแลว   จําแนกเปนปริยัติสัทธรรม   ปฏิบัติสัทธรรมและอธิคมสัทธรรม   เปน
ธรรมอันงามในเบื้องตน   งามในทามกลาง   งามในที่สุด  ไดแก  ศาสนพรหมจรรย
และมรรคพรหมจรรย   อันถึงพรอมดวยอรรถะและพยัญชนะ   หมดจดบริสุทธิ ์  
บริบูรณส้ินเชิง     ไมมีความบกพรองแมเทาปลายขนทราย. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระสัทธรรมรัตนะ   อันพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวดีแลว    ศีลเปนความงามในเบื้องตน   เพราะเปนมูลรากแหงคุณความดีทั้งปวง   
สมาธิเปนความงามในทามกลาง     เพราะสงบระงับนิวรณ    เครื่องก้ันความดีเสียได    
ปญญาเปนความงามในที่สุด    เพราะรูเห็นตามความเปนจริง    ทําใหเบ่ือหนาย   คลาย
กําหนัด    และหลุดพนจากกองสังขารทั้งปวง.   
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระสัทธรรมรัตนะ   อันพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวดีแลว      ศีลและสมาธิเปนความงามในเบื้องตน    เพราะเปนมูลรากและเปน
เหตุใกลแหงปญญา    ซึ่งเปนการปฏิบัติชอบในพระศาสนา      วิปสสนาและมรรคเปน
ความงามในทามกลาง     เพราะรูเห็นดวยอนุโพธญาณ    และปฏิเวธญาณในอริยสัจจ    
ผลและนิพพานเปนความงามในที่สุด     เพราะเปนความสําเร็จและเปนกิจแหงปญญา   
ในการยังผลใหเกิดและทําพระนิพพานใหแจง. 



๑๕๑ 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระสัทธรรมรัตนะ   อันพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวดีแลว     พุทธสุโพธิตา    ความตรัสรูดีแหงพระพุทธเจา    เปนความงามใน
เบื้องตน   เพราะเปนเหตุแหงการปรากฏของพระสัทธรรม   และความอุบัติข้ึนแหง
พระสงฆ     ธัมมสุธัมมตา    ความเปนธรรมดีแหงพระธรรม    เปนความงามใน
ทามกลาง    เพราะถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ    และละสังกิเลสไดโดยประการทั้งปวง    
สังฆสุปฏิปตติ    ความปฏิบัติดีแหงพระสงฆ   เปนความงามในที่สุด    เพราะปฏิบัติ
ตามที่พระศาสดาอนุศาสนไว     ทําใหพระศาสนาตั้งมั่นดีในโลก. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระสัทธรรมรัตนะ   อันพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวดีแลว   อภิสัมโพธิ   ความตรัสรูอันยิ่งใหญแหงพระพุทธเจา   เปนความงาม
ในเบื้องตน    เพราะความถึงพรอมแหงพระคุณทั้งปวง     ปจเจกสัมโพธิ    ความตรัสรู
เฉพาะตนแหงพระปจเจกพุทธเจา    เปนความงามในทามกลาง   เพราะทรงไวซึ่งคุณ
ในทามกลาง    สาวกสัมโพธิ   ความตรัสรูแหงพระสาวก   เปนความงามในที่สุด  
เพราะทรงไวซึ่งคุณในที่สุด. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระสัทธรรมรัตนะ   อันพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวดีแลว    การฟงพระสัทธรรม   เปนความงามในเบื้องตน   เพราะนํามาซึ่ง
ความดีงาม  คือการขมนิวรณเสียได   การปฏิบัติพระสัทธรรม  เปนความงามใน
ทามกลาง   เพราะนํามาซึ่งความดีงาม  คือสุขในสมถะและวิปสสนา  ปฏิเวธสัทธรรม   
เปนความงามในที่สุด   เพราะนํามาซึ่งความดีงาม   อันเปนผลแหงการปฏิบัติ   คือ  
ความเปนตาทีบุคคล    ผูคงที่ในโลกธรรม. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระสัทธรรมรัตนะ    อันพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวดีแลว     ไตรสิกขาและพระพุทธวจนะทั้งส้ิน   ช่ือวา   ศาสนพรหมจรรย    
อริยมรรคมีองคแปด    อันเปนยอดแหงสิกขาทั้งปวง    ช่ือวา    มรรคพรหมจรรย      
ช่ือวาบริสุทธิ์   เพราะไมมีธรรมฝายโวทานที่จะตองนําเขาไปเพิ่ม    ช่ือวาบริบูรณส้ินเชิง    
เพราะไมมีธรรมฝายสังกิเลสที่จะตองนําออก     ช่ือวาบริสุทธิ์   เพราะปราศจากอุปกิเลส   
ช่ือวาบริบูรณส้ินเชิง    เพราะประกอบดวยพระธรรมขันธ ๕ เปนตน     ช่ือวาบริสุทธิ์   
เพราะไมมีการเพงถึงอามิส   ไมอิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิ     ช่ือวาบริบูรณส้ินเชิง   เพราะ
เปนไปเพื่อการถอนออกจากวัฏฏทุกข. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระสัทธรรมรัตนะ   อันพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวดีแลว     อริยมรรคมีองค ๘   นําออกจากทุกขไดจริง    อนันตริยกรรมเปน



๑๕๒ 
 

ธรรมทําอันตราย   นําไปสูอบายไดจริง    อริยมรรคมีองค ๘   เปนปฏิปทาสมควรแก
พระนิพพาน     แมพระนิพพาน   ก็เปนธรรมสมควรแกอริยมรรคมีองค ๘     อริยมรรค
มีองค ๘   เปนสวากขาตธรรม    เพราะเปนมัชฌิมาปฏิปทา    ไมของแวะสวนสุด ๒ อยาง  
คือ   อัตตกิลมถานุโยคและกามสุขัลลิกานุโยค     ไมของแวะสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ   
ไมของแวะความหดหูและความฟุงซาน ไมของแวะความหยุดเฉยเฉื่อยชา และความ
ขวนขวายคร่ําเครง   สามัญญผลเปนสวากขาตธรรม   เพราะระงับกิเลสไดโดยความสงบ   
อันเปนปฏิปสสัทธิปหาน     พระนิพพานเปนสวากขาตธรรม    เพราะเปนที่สิ้นตัณหา   
ไมมีความแก     ไมมีความเจ็บและความตาย     เปนที่สิ้นทุกขโดยประการทั้งปวง. 
 

ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระสัทธรรมรัตนะ   อันพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวดีแลว    อริยมรรคมีองค ๘ เปนนิยยานิกะ  นําออกจากทุกข   พระนิพพาน
เปนนิสสรณะ   สลัดออกจากกิเลสและสังขาร   อริยมรรคมีองค ๘  เปนเหตุ  ทําใหแจง
นิโรธ  พระนิพพานเปนวิเวก  สงัดจากอุปธิทั้งปวง   อริยมรรคมีองค ๘ เปนทัสสนะ 
เห็นแจงนิโรธ    พระนิพพานเปนอสังขตะ   ไรปจจัยปรุงแตง    อริยมรรคมีองค ๘ เปน
อธิปเตยยะ    ยิ่งใหญอยางยอดเยี่ยม      พระนิพพานเปนอมตะ   ไมตองตายอีกตอไป. 
 

        ๗๔. ธัมมานุสสติ ๒              ( วิสุทธิมรรค, ฎีกา, ฯ ) 
 

ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา  แดพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา     
อันเปนสันทิฏฐิโก    ผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง    เพราะผูมีปญญาศึกษา
พระปริยัติแลว    ยอมเห็นไดดวยตนเองวา   เปนความวิเศษสุดแหงพระสัทธรรม   อัน
งดงามในเบ้ืองตน    แจมจรัสในทามกลาง   สองสวางในที่สุด   และผูไดบรรลุโลกุตตร-
ธรรม ๙ แลว    ไมตองถึงความเช่ือในผูอ่ืน    ไมตองใหผูอ่ืนพยากรณ     เพราะยอมเห็น
ดวยปจจเวกขณญาณของตนเอง. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา  แดพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา    
อันเปนสันทิฏฐิโก    เปนความเห็นที่พระอริยเจาสรรเสริญ     พระปริยัติธรรมยอมย่ํายี
พวกเดียรถีย   ปรัปปวาทไดดวยดี  ทําใหชนะกิเลสโดยขมไว   ดวยเหตุที่ศึกษาปริยัติ
ตอเน่ืองสืบไป     อริยมรรคมีองค ๘   ช่ือวา   สันทิฏฐิโก    เพราะชนะกิเลสดวยสันทิฏฐิ
ที่สัมปยุตตในมรรคจิต   อันเปนสมุจเฉทปหาน    อริยผล  ช่ือวา  สันทิฏฐิโก   เพราะ
ชนะกิเลสดวยสันทิฏฐิอันเปนเหตุแหงตน   ดวยปฏิปสสัทธิปหาน    พระนิพพาน   ช่ือวา
สันทิฏฐิโก   เพราะชนะกิเลสดวยสันทิฏฐิ   อันเปนวิสยีคืออริยมรรค   ดวยนิสสรณปหาน. 
 



๑๕๓ 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา  แดพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา    
อันเปนสันทิฏฐิโก   ควรซึ่งการเห็น    พระปริยัติธรรมช่ือวาสันทิฏฐิโก   เพราะเปนไป
เพื่อละสังกิเลสและเพิ่มพูนโวทานธรรม   จึงควรแกการเห็น   ดวยการศึกษา   พิจารณา    
อริยมรรค   ช่ือวาสันทิฏฐิโก   เพราะยอมหยุดยั้งภัยในวัฏฏะได   ดวยอํานาจการตรัสรู   
คือ   ภาวนาภิสมัย     พระนิพพาน  ช่ือวาสันทิฏฐิโก   เพราะยอมหยุดยั้งภัยในวัฏฏะได
ดวยอํานาจการตรัสรู   คือ   สัจฉิกิริยาภิสมัย     แมอริยผลเบื้องตํ่าที่พระอริยเจาเห็นอยู    
ก็ยอมหยุดยั้งภัยในวัฏฏะไดโดยปริยาย   คือ   เปนปจจัยแกการบรรลุอริยมรรคเบ้ืองบน. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา  แดพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา   
อันเปนอกาลิโก   ใหผลไดโดยไมมีกาลระหวางค่ัน    พระปริยัติธรรมช่ือวา   อกาลิโก     
เพราะความเปนปจจัยแหงอกาลิกธรรม   คือ  ผูทรงปริยัติแลวจะไมพนไปจากทุกข   ยอม
ไมมี    อริยมรรค   ช่ือวาอกาลิโก   เพราะเปนมหาทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอยางอุกฤษฏ   
เปนอนันตรกัมมปจจัย    และเปนอนันตริกสมาธิ     ใหผลเปนโลกุตตรวิบากและเปน
พระอริยบุคคล     โดยไมตองรอใหใครมาแตงตั้ง     และไมตองมีกาลเวลาที่จะตองรอคอย
แมเล็กนอย.  
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา  แดพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา    
อันเปนเอหิปสสิโก    ควรเรียกใหมาดู     พระปริยัติธรรม   ช่ือวาเอหิปสสิโก   เพราะ
ถึงพรอมดวยความงาม ๓ ประการอยางน้ี   ถึงพรอมดวยอรรถะและพยัญชนะอยางน้ี     
ถึงพรอมดวยความบริสุทธิ์บริบูรณอยางน้ี   ควรเรียกผูมีศรัทธาและผูมีบุญทั้งหลายใหมาดู   
ควรเรียกใหมาเพงพินิจ    เพื่อประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืน    โลกุตตรธรรม ๙  ช่ือวา   
เอหิปสสิโก     เพราะเปนธรรมประเสริฐ    มีอยูจริง   และบริสุทธิ์หมดจดจากมลทินคือ
สังกิเลส    ประดุจดวงจันทราที่ลอยเดนในนภากาศ    อันปราศจากเมฆหมอก    และ
เสมือนหน่ึงแกวมณีที่วางไวบนผากัมพล    อันหาคาประมาณมิได   ฉะน้ัน. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา  แดพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา  
อันเปนโอปนยิโก  ควรนอมเขามาสูตน   พระปริยัติธรรม  ช่ือวาโอปนยิโก   เพราะผู
ปรารถนาความพนจากทุกขอันเปนมหากันดาร   พึงนอมเขาไปในจิตของตน  หรือพึงนอม
จิตของตนเขาไปในพระปริยัติธรรมน้ัน   อริยมรรคมีองค ๘   ช่ือวาโอปนยิโก    เพราะ
ควรนอมเขาไปสูจิตของตน     ดวยการอบรมเจริญใหมีข้ึน     โดยปราศจากเครื่องเน่ินชา 
เพราะนอมนําผูบรรลุเขาไปสูสอุปาทิเสสนิพพาน  และอนุปาทิเสสนิพพาน   สามัญญผล
และพระนิพพาน  ช่ือวาโอปนยิโก  เพราะควรนอมนําเขาไปดวยจิตของตน  โดยกระทํา
ใหแจง   คือ   โดยความเปนอารมณแหงปจจเวกขณญาณ. 



๑๕๔ 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา  แดพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา  
อันเปนปจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญูหิ    วิญูชนพึงรูเฉพาะตน    พระปริยัติธรรม     
ช่ือวาอันวิญูชนพึงรูไดเฉพาะตน     เพราะผูดํารงอยูในวิมุตตายตนะ    ยอมไดอรรถเวท   
ธรรมเวท    ดวยการสั่งสมไวดีแลวในพระปริยัติ    ก็จะพึงรูไดเฉพาะตน    อริยมรรค     
สามัญญผลและพระนิพพาน   ช่ือวาอันวิญูชนพึงรูไดเฉพาะตน    เพราะพระอริยบุคคล
ผูเปนอุคฆฏิตัญู    วิปญจิตัญูและเนยยบุคคล    พึงรูไดเฉพาะตนวา    มรรคไดเจริญ
บริบูรณแลว     ผลก็ไดบรรลุแลว    พระนิพพานก็ไดกระทําใหแจงเสร็จสรรพแลว. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา  แดพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา    
อันเปนปจจัตตัง   เวทิตัพโพ  วิญูหิ     วิญูชนพึงรูไดเฉพาะตน    จึงเปนโอปนยิโก   
เปนธรรมที่ควรนอมเขามาสูตน    เมื่อนอมเขามาสูตนแลว   ก็ควรเรียกใหผูอ่ืนมาดูได   
จึงเปนเอหิปสสิโก    เพราะเปนของเลิศอยางดีและมีอยูจริง    ทั้งสามารถใหผลไดโดยไมมี
กาลระหวางคั่น   จึงเปนอกาลิโก    เพราะเหตุที่ผูศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นเอง   จึงเปน
สันทิฏฐิโก     ฉะน้ัน    พระธรรมอันพระองคตรัสไวดีแลว    จึงเปนสวากขาโต   ดังน้ี.  

 

๗๕. ธัมมานุสสติ ๓  
             ชื่อที่เปนไวพจนของพระนิพพาน     ( วิสุทธิมรรค, ข.ุ ปฏ.ิ , ฯ ) 

 

 ขาพเจาขอประณตนอมสักการ   แดพระธรรมคือนิพพาน   ที่พระผูชนะมารทรง
กระทําใหแจงแลว   เปนธรรมทําใหสรางจากความเมา   บรรเทาเสียซึง่ความกระหาย 
ถอนออกจากอาลัย  เขาไปตัดซึ่งวัฏฏะ  เปนที่ส้ินไปแหงตัณหา  เปนที่ดับสรรพทกุข    
ไมมีเคร่ืองรอยรัด    สงัดจากอุปธิทั้งปวง   ลวงพนภัยอยางวิเศษ    ส้ินเหตุแหงทุกข. 

 

 ขาพเจาขอประณตนอมสักการ   แดพระธรรมคือนิพพาน   ที่พระผูชนะมารทรง
กระทําใหแจงแลว   เปนธรรมเคร่ืองสลัดออกจากทุกข    เปนสันติบทอันเลิศ   เปน
โมกษะความพนอันประเสริฐ     เปนที่พึ่งเพียงดังเกาะ     เปนเฉนาะตานทานภัย     
เปนสภาพไมบุบสลาย     เปนที่หลีกเรนจากความตาย     เปนที่พึ่งปองกันอันตราย     
เปนความสงบจากสังขาร    เปนสัจจธรรมความจริงแท    เปนธรรมมีแตความเกษม.  
   

 ขาพเจาขอประณตนอมสักการ   แดพระธรรมคือนิพพาน   ที่พระผูชนะมารทรง
กระทําใหแจงแลว      เปนธรรมไมมีอาลัย      ไมมีปจจัยปรุงแตง    เห็นไดยากยิ่งนัก    
ไมรูจักตาย     เปนที่ไปในเบื้องหนา     ไมมีอาสวะเคร่ืองหมักดอง    ไมตองมีจัญไร    
เห็นไมไดดวยจักขุ     บรรลุฐานะอันเที่ยงยั่งยืน      ไมมีที่สุด     เปนที่หยุดวัฏฏะ.     



๑๕๕ 
 

ขาพเจาขอประณตนอมสักการ   แดพระธรรมคือนิพพาน   ที่พระผูชนะมารทรง
กระทําใหแจงแลว  เปนที่ส้ินไปแหงทุกข  เปนสภาพทีล่ะเอียด  อันปจจัยกระทําไมได      
ไมมีความเบียดเบียน     ไมเปลี่ยนแปลงเส่ือมส้ิน     เปนที่ปลอดภัย    ไมเกาะเกี่ยว
ดวยสังขาร   เปนบทที่ตานทานและปองกัน   เปนความสงบระงับ   เปนความดับเย็น. 

ขาพเจาขอประณตนอมสักการ   แดพระธรรมคือนิพพาน   ที่พระผูชนะมารทรง
กระทําใหแจงแลว   เปนธาตุที่ไมมีปจจัยปรุงแตง   เปนแดนปราศจากสังขาร   เปน
ธรรมอันประณีต    เปนที่ไมมีความเคลื่อน    เปนธรรมเคร่ืองสํารอกกิเลส    เปน
ความเกษมจากโยคะ   เปนฝงโนนจากสังขาร   เปนความบริสุทธิ์หมดจดวิเศษ   
ความคลายกําหนัดไมมีสวนเหลือ      ความดับไปโดยไมมีเช้ือ      ความพนวิเศษสุด.   

ขาพเจาขอประณตนอมสักการ   แดพระธรรมคือนิพพาน   ที่พระผูชนะมารทรง
กระทําใหแจงแลว      เปนความสละ    ความสละคืน     ความปลอยไป     ความไม
พัวพัน     ความส้ินไปแหงราคะ    ความส้ินไปแหงโทสะ     ความส้ินไปแหงโมหะ     
ความไมบังเกิด     ความไมเปนไป     ความไมมีเคร่ืองหมาย     ความไมประมวลมา.  

ขาพเจาขอประณตนอมสักการ   แดพระธรรมคือนิพพาน   ที่พระผูชนะมารทรง
กระทําใหแจงแลว    เปนธรรมไมมีที่ต้ัง      ความไมสืบตอวัฏฏะ     ความไมมีอุบัติ     
ความไมมีคติ   ความไมเกิด     ความไมแก    ความไมเจ็บ    ความไมตาย    ความ
ไมเศราโศก    ความไมรํ่าไรรําพัน    ความไมคับแคนใจ    ความไมเศราหมอง  ดังน้ี. 

 

๗๖. ธัมมานุสสติ  ๔ 
 ขาพเจาขอนบนอมบูชาสักการะ  แดอริยมรรคอันเปนโลกุตตระที่พระสัมพุทธเจา
ทรงตรัสรูแลว     ความประชุมแหงอริยมรรค    แทงตลอดทุกขสัจจ     อันนาเกลียดและ
วางเปลา   เขาไปกําหนดรูดวยปริญญาภิสมัย    ประจักษแจงในความหมายวา  ปฬนัตโถ   
เพราะอรรถวาเบียดเบียน   สังขตัตโถ  เพราะอรรถวาปจจัยปรุงแตง  สันตาปนัตโถ   
เพราะอรรถวาเรารอน       วิปริณามัตโถ     เพราะอรรถวาแปรปรวน. 
 ขาพเจาขอนบนอมบูชาสักการะ  แดอริยมรรคอันเปนโลกุตตระที่พระสัมพุทธเจา
ทรงตรัสรูแลว     ความประชุมแหงอริยมรรค   แทงตลอดสมุทัยสัจจ     อันเปนตนเหตุ
แหงทุกข     ละเครื่องผูกเด็ดขาดดวยปหานาภสิมัย    ประจักษแจงในความหมายวา    
อายูหนัตโถ    เพราะอรรถวาประมวลมาซึ่งวัฏฏะ       นิทานนัตโถ     เพราะอรรถวา
เปนแดนมอบใหซึ่งทุกข        สังโยคัตโถ     เพราะอรรถวา     ประกอบไวในกองทุกข       
ปลิโพธัตโถ     เพราะอรรถวาพัวพันอยูในโลก. 



๑๕๖ 
 
 

 ขาพเจาขอนบนอมบูชาสักการะ  แดอริยมรรคอันเปนโลกุตตระที่พระสัมพุทธเจา
ทรงตรัสรูแลว     ความประชุมแหงอริยมรรค    แทงตลอดนิโรธสัจจ       อันออกจากคุก
ที่คุมขัง     ทําลายความหวังโดยการทําใหแจง    ดวยสัจฉิกิริยาภิสมัย     ประจักษแจง
ในความหมายวา    นิสสรณัตโถ  เพราะอรรถวาเปนสภาพออกจากทุกข    วิเวกัตโถ    
เพราะอรรถวาสงัดจากอุปธิทั้งปวง      อสังขตัตโถ   เพราะอรรถวาไมมีปจจัยปรุงแตง       
อมตัตโถ     เพราะอรรถวาไมตองตายอีกตอไป. 
 

 ขาพเจาขอนบนอมบูชาสักการะ  แดอริยมรรคอันเปนโลกุตตระที่พระสัมพุทธเจา
ทรงตรัสรูแลว     ความประชุมแหงอริยมรรค    แทงตลอดมรรคสัจจ     อันฆากิเลสแลว
ไปสูนิพพาน    โดยการเจริญบริบูรณแลว     ดวยภาวนาภิสมัย     ประจักษแจงใน
ความหมายวา     นิยยานัตโถ   เพราะอรรถวาเปนยานนําออกจากวัฏฏะ      เหตวัตโถ    
เพราะอรรถวาเปนเหตุแหงการดับทุกข    ทัสสนัตโถ    เพราะอรรถวาเห็นพระนิพพาน
อยางแจมแจง      อธิปเตยยัตโถ    เพราะอรรถวาเปนใหญยิ่งกวาสังขตธรรมทั้งปวง. 

 ( วิสุทธิมรรคฎีกา, ข.ุ ปฏ.ิ ,ฯ ) 
 

๗๗. สังฆานุสสติ ๑ 
 

ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระอริยสงฆสาวก    ผูเกิดแตโอษฐของพระ
ศาสดา     ผูไมดําเนินไปในความเส่ือม     ผูดําเนินไปในความเจริญ     ผูอยูไกลจาก
สรรพกิเลสทั้งหลาย   ผูที่โลกบูชาและพึงถึงวาเปนสรณะ   ผูฟงโอวาทานุศาสนีโดย
เคารพ    ผูกระทํากิจ ๔ อยางของผูฟงที่ดี    ผูอยูรวมกันโดยความเสมอกันดวยศีล
และทิฏฐิ     พระโสดาบันทั้งหลายเสมอกันดวยศีลสัมปนโนและทิฏฐิสัมปนโน    พระ
สกทาคามีทั้งหลายก็เสมอกันเหมือนอยางน้ัน     พระอนาคามีทั้งหลายเสมอกันดวย
อธิศีลสิกขาและอธิจิตตสิกขาที่บริบูรณ      พระอรหันตทั้งหลายเสมอกันดวยความ
บริบูรณแหงไตรสิกขา   คือ  อธิศีลสิกขา    อธิจิตตสิกขาและอธิปญญาสิกขา. 

 

ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระอริยสงฆสาวก    ผูเกิดแตโอษฐของพระ
ศาสดา    ผูเปนพระสุปฏิปนโน    ปฏิบัติดีเพราะไมมีมายา     ผูปฏิบัติตามพระสุคต
ศาสดา  คือดําเนินไปดวยหนทางอันดี   ไปสูที่อันงาม    เปนพระผูปฏิบัติชอบ   เพราะ
ประกอบดวยปญญา   ไมปฏิบัติมิจฉาปฏิปทาอันหาประโยชนมิได   เปนพระผูปฏิบัติ
เหมาะสมแกการออกจากวัฏฏะ     เปนพระผูปฏิบัติอปณณกปฏิปทา   ไมถือผิดจาก
พระธรรมวินัยที่พระศาสดาตรัสไวดีแลว. 



๑๕๗ 
 

ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระอริยสงฆสาวก    ผูเกิดแตโอษฐของพระ
ศาสดา    ผูเปนพระอุชุปฏิปนโน   ปฏิบัติตรงเพราะไมหวลกลับมาบอย ๆ    ผูปฏิบัติ
ไมคดเหมือนปสสาวะโค    ไมโคงดุจเสี้ยวพระจันทร    ไมงอเยี่ยงอยางหางไถ    เปนพระ
ผูปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทา    ไมของแวะสวนสุดทั้ง  ๒  อยาง   คือ   กามสุขัลลิกานุโยค
และอัตตกิลมถานุโยค      สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ. 

 

ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระอริยสงฆสาวก    ผูเกิดแตโอษฐของพระ
ศาสดา    ผูเปนพระญายปฏิปนโน   ปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเคร่ืองออกจากทุกข    เปน
พระผูปฏิบัติอนุโลมปฏิปทา     คลอยตามมรรคผลนิพพาน      เปนพระผูปฏิบัติอปจจ-
นิกปฏิปทา    ไมเปนขาศึกตอการบรรลุมรรคผลนิพพาน      เปนพระผูปฏิบัติปรมัตถ-
ปฏิปทา     เพื่อประโยชนสูงสุดคือพระนิพพาน. 

 

ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระอริยสงฆสาวก   ผูเกิดแตโอษฐของพระ
ศาสดา   ผูปฏิบัติสมควรแกความเปนพระสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   เปนพระผู
สมควรแกการกราบไหว  ลุกรับ  กระทําอัญชลี    เปนพระผูสมควรแกทักษิณาและ
ปจจัย  ๔  อันเลิศ    เปนพระผูปฏิบัติธัมมานุธัมมปฏิปทา   สมควรแกโลกุตตรธรรม ๙    
เปนพระผูปฎิบัติโมเนยยปฏิปทา    คูควรแกความเปนมุนีผูมีปญญา. 

 

ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระอริยสงฆสาวก   ผูเกิดแตโอษฐของพระ
ศาสดา     ไดแก    คูแหงบุรุษ  ๔  คู     นับเรียงบุรุษได  ๘  บุรุษ    คือ     โสดาปตติ
มรรคบุรุษ  ๑      โสดาปตติผลบุรุษ  ๑      สกทาคามิมรรคบุรุษ  ๑     สกทาคามิผล
บุรุษ  ๑      อนาคามิมรรคบุรุษ  ๑      อนาคามิผลบุรุษ  ๑      อรหัตตมรรคบุรุษ  ๑      
อรหัตตผลบุรุษ  ๑      เหลาน้ีแหละ     พระอริยสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา. 

 

ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระอริยสงฆสาวก    ผูเกิดแตโอษฐของพระ
ศาสดา   เปนหมูผูควรแกปจจัย ๔ ที่เขานํามาแตที่ไกล   เปนหมูผูควรแกวัตถุสมบัติ
ทั้งหมดซึ่งผูมีศรัทธาหยิบยกข้ึนนอมบูชา     เปนหมูผูควรแกอาคันตุกทานที่เขาเตรียม
ไวตอนรับแขกผูมาเยือน    เปนอาคันตุกะผูประเสริฐยิ่งกวาอาคันตุกะทั้งปวง    เปนหมูผู
ควรแกการถวายวัตถุทานกอนกวาผูอ่ืนทั้งหมด     เปนหมูผูควรแกทักษิณาทาน  อันผู
เช่ือกรรมและผลของกรรมนอมมาทําบุญ   เปนหมูผูเกื้อกูลและชําระทักษิณาใหเปน
ทักษิณาวิสุทธิ       เปนหมูผูทําทานของทายกใหมีผลอันยิ่งใหญไพบูลย. 

 

ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระอริยสงฆสาวก    ผูเกิดแตโอษฐของพระ
ศาสดา   เปนหมูผูควรแกการกระพุมมืออันประกอบดวยองค  ๑๐  ที่รุงเรือง   เปนหมู



๑๕๘ 
 

ผูที่ชาวโลกทั้งปวงต้ังลงซึ่งหัตถทั้ง ๒ เหนือเศียรเกลา  กระทําดวยความเคารพยําเกรง     
เปนเน้ือนาบุญกุศลแหงโลกทั้งปวง    ไมมีไรนาอ่ืนยิ่งกวาหรือเสมอเหมือน    เพราะ
ไมมีเครื่องประทุษรายพืช  คือ  กุศลของชาวโลก. 

 

ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระอริยสงฆสาวก     ผูเกิดแตโอษฐของพระ
ศาสดา   พระอริยสงฆทั้งหลายเปนเน้ือนาบญุของโลก   ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  จึงช่ือวา   
อนุตตรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ    เมื่อไมมีวัตถุทานที่จะถวายบูชาสักการะ   ก็ควร
แมกระทําอัญชลี  เพราะพระอริยสงฆเปน  อัญชลีกรณีโย   เมื่อมีวัตถุไทยธรรม  ก็ควร
นอมนํามาถวาย   ดวยศรัทธาที่เช่ือกรรมและผลของกรรม   เพราะพระอริยสงฆเปน  
ทักขิเณยโย  แมวัตถุที่เตรียมไวสําหรับอาคันตุกะผูนารักนาชอบใจ  ก็ควรนอมนํามา
ถวายแกพระสงฆกอน    เพราะพระอริยสงฆเปน  ปาหุเนยโย    หรือแมปจจัย ๔   อันมี
วัตถุสมบัติทั้งหลายอันนํามาแตที่ไกล   เพื่อทานผูมีศีลทั้งหลาย   ก็ควรนอมมาถวาย
ในพระสงฆ    เพราะพระอริยสงฆเปน   อาหุเนยโย     พระสงฆหมูน้ัน   ก็คือ   ทานพระ
โสดาบันบุคคล   ทานพระสกทาคามีบุคคล   ทานพระอนาคามีบุคคล   ทานพระอรหันต-
บุคคล     ผูเปนอริยสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา. 

 

เหตุที่ทานเหลาน้ัน   เปนผูควรแกการกระทําอัญชลี   ควรแกทักษิณาทาน   ควรแก
ของที่เขาจัดไวตอนรับ   ควรแกปจจัย  ๔  ที่เขานํามาบูชา   เพราะพระอริยสงฆเหลาน้ัน     
เปนสามีจิปฏิปนโน   เหตุที่พระสงฆเปนผูปฏิบัติสมควรแกสามีจิกรรม  เพราะทานเปน 
ญายปฏิปนโน      เหตุที่ทานปฏิบัติบรรลุพระนิพพานได      เพราะทานเปนอุชุปฏิปนโน        
เหตุที่ทานปฏิบัติตรงไมโอนเอียงไปในทางผิด    เพราะทานเปนสุปฏิปนโน   เหตุที่ทาน
ปฏิบัติดีไมมีมายา   เพราะทานปฏิบัติโดยสัมมาปฏิปทา   เหตุที่ทานปฏิบัติชอบเพื่อออก
จากวัฏฏะ    เพราะทานปฏิบัติโดยอนิวัตติปฏิปทา    เหตุที่ทานปฏิบัติไมหวลกลับไปสู
อบาย    เพราะทานปฏิบัติโดยอนุโลมปฏิปทา   เหตุที่ทานปฏิบัติคลอยตามโลกุตตรธรรม     
เพราะทานปฏิบัติโดยอปจจนิกปฏิปทา     เหตุที่ทานปฏิบัติไมเปนขาศึกตอพระสัทธรรม    
เพราะทานปฏิบัติโดยธัมมานุธัมมปฏิปทา   เหตุที่ทานปฏิบัติธรรมสมควรแกโลกุตตร-
ธรรม      เพราะทานปฏิบัติโดยอปณณกปฏิปทา     เหตุที่ทานปฏิบัติไมผิดจากไตรสิกขา     
เพราะทานปฏิบัติโดยมัชฌิมาปฏิปทา     เหตุที่ทานปฏิบัติสายกลาง   ไมเสพสวนสุด ๒ 
อยาง    เพราะทานปฏิบัติโดยปรมัตถปฏิปทา    เหตุที่ทานปฏิบัติรูแจงพระนิพพานอัน
เปนประโยชนสูงสุด      เพราะทานปฏิบัติโดยโมเนยยปฏิปทา      พระอริยสงฆทั้งหลาย
เปนผูปฏิบัติเพื่อความเปนอเสขมุนี    ดังน้ีแล.       ( วิสุทธิมรรค, ฎีกา, ฯ ) 



๑๕๙ 
 

๗๘. สังฆานุสสติ ๒ 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด   ทานผูถึงความดับกิเลสดวยมรรค  ที่ตนอบรมแลว   
ขามความสงสัยเสียได     ละความไมมีและความมีไดเด็ดขาด    อยูจบพรหมจรรย   
มีภพใหมส้ินแลว      ผูอันบัณฑิตกลาวขานวา   ภิกษุ. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด    ทานผูวางเฉยในอารมณมีรูปเปนตนทั้งหมด    มีสติ    
ไมเบียดเบียนสัตวในโลกทั้งปวง    ขามโอฆะไดแลว    เปนผูสงบ   ไมขุนมัว    ไมมี
กิเลสเคร่ืองฟูขึ้น     ผูอันบัณฑิตกลาวเรียกวา    ผูสงบเสง่ียม. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด     ทานผูอบรมอินทรียเสร็จแลว    แทงตลอดโลกน้ีและ
โลกอ่ืน   ทั้งภายในทั้งภายนอก   ในโลกทั้งปวง    รอเวลาส้ินชีวิตอยู    อบรมตนแลว   
ผูอันบัณฑิตกลาวช่ือวา     ผูฝกตนแลว. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด   ทานผูพิจารณาเง่ือนทั้งสอง  คือ  จุติและอุบัติ   ตลอด
กัปปทั้งส้ินแลว    ปราศจากธุลี    ไมมีกิเลสเคร่ืองยียวน    ผูหมดจด    ผูถึงความส้ิน
ไปแหงชาติ     ผูอันบัณฑิตกลาวนามวา    ผูรู. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด     ทานผูลอยบาปทั้งหมดแลว     เปนผูปราศจากมลทิน  
มีจิตต้ังมั่นดีแลว     ผูดํารงตนมั่น     กาวลวงสงสารไดแลว    เปนผูสําเร็จกิจแลว     
ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย    เปนผูคงที่    ผูอันบัณฑิตกลาวบอกวา   เปนพราหมณ. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด  ทานผูมีกิเลสสงบแลว  ละบุญและบาปได  ปราศจาก
กิเลสธุลี    รูโลกน้ีและโลกหนาแลว   ลวงชาติและมรณะได   ผูคงที่เห็นปานน้ัน   
บัณฑิตกลาวบูชาวา    เปนสมณะ. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด    ทานผูลางบาปไดหมดในโลกทั้งปวง   คือ   อายตนะ
ภายในและภายนอกแลว   ยอมไมมาสูกัปปในเทวดาและมนุษย    ผูสมควร   ผูอัน
บัณฑิตกลาวยกยองวา    ผูลางบาป. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด  ทานผูไมกระทําบาปอะไร ๆ ในโลก   สลัดออกซึ่งธรรม
เปนเคร่ืองประกอบและเคร่ืองผูกไดหมด     ไมของอยูในธรรมเปนเคร่ืองของมีขันธ
เปนตนทั้งปวง     หลุดพนเด็ดขาด    ผูคงที่เห็นปานน้ัน    บัณฑิตกลาววา    เปนนาค. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด  ทานผูพิจารณาเขตคืออายตนะและกรรมทั้งส้ิน  ทั้งเขต
ที่เปนของทิพย    เขตของมนุษย   และเขตของพรหมแลว    เปนผูหลุดพนจากเคร่ือง
ผูกอันเปนรากเหงาแหงเขตทั้งหมด   ผูคงที่เห็นปานน้ัน   ทานผูรูทั้งหลายกลาวนอบ
นอมวา    เปนผูชนะเขต. 



๑๖๐ 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมแด   ทานผูพิจารณากะเปาะฟองคือกรรมทั้งส้ิน   ทั้งกะเปาะ
ฟองที่เปนของทิพย    กะเปาะฟองของมนุษยและกะเปาะฟองของพรหมแลว   เปนผู
หลุดพนจากเคร่ืองผูกอันเปนรากเหงาแหงกะเปาะฟองทั้งหมด    ผูคงที่เห็นปานน้ัน   
ทานผูรูทั้งหลายกลาวนับถือวา    เปนผูฉลาด. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด    ทานผูพิจารณาอายตนะทั้งสอง   คือ   อายตนะภายใน
และภายนอกแลว   เปนผูมีปญญาอันบริสุทธิ ์  กาวลวงธรรมดําและธรรมขาวไดแลว  
ผูคงที่เห็นปานน้ัน      ทานผูรูทั้งหลายกลาวขานวา    เปนบัณฑิต. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด ทานผูรูธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษในโลกทั้งปวง   
ทั้งในภายในและภายนอกแลวดํารงอยู   ผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว  ลวงธรรม
เปนเคร่ืองของและขายคือตัณหาทิฏฐิแลว  ทานผูรูทั้งหลายกลาวเรียกผูน้ันวา  เปนมุนี. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด   ทานผูพิจารณาเวททั้งส้ิน    อันเปนของมีอยูแหงสมณะ
และพราหมณทั้งหลาย  ปราศจากความกําหนัดในเวทนาทั้งปวง  ผูลวงเวททั้ง
หมดแลว      บัณฑิตกลาวช่ือผูน้ันวา     ผูถึงเวท.  
 ขาพเจาขอนอบนอมแด   ทานผูใครครวญธรรมอันทําใหเน่ินชา   และนามรูปอัน
เปนรากเหงาแหงโรค   ทั้งภายในทั้งภายนอกแลว  เปนผูหลุดพนจากเคร่ืองผูกอัน
เปนรากเหงาแหงโรคทั้งปวง    ผูคงที่เห็นปานน้ัน     บัณฑิตกลาวนามวา   ผูรูตาม. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด     ทานผูงดเวนจากบาปทั้งหมด    ลวงความทุกขในนรก
ไดแลวดํารงอยู    ผูน้ันบัณฑิตกลาววา   ผูมีความเพียร   ผูมีความแกลวกลา   มีความ
บากบั่น     ผูคงที่เห็นปานน้ัน     บัณฑิตกลาวบอกวา    เปนนักปราชญ. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด   ทานผูตัดเคร่ืองผูก  อันเปนรากเหงาแหงธรรมเคร่ือง
ของทั้งภายในทั้งภายนอกไดแลว   หลุดพนแลวจากเคร่ืองผูกอันเปนรากเหงาแหง
ธรรมเคร่ืองของทั้งปวง     ผูคงที่เห็นปานน้ัน     บัณฑิตกลาวบูชาวา   อาชาไนย. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด   ทานผูฟงแลว   รูยิ่งธรรมทั้งมวล   ครอบงําธรรมที่มี
โทษและไมมีโทษอะไร ๆ  อันมีอยูในโลกเสียได     ไมมีความสงสัย    หลุดพนแลว    
ไมมีทุกขในธรรม   มีขันธและอายตนะเปนตนทั้งปวง    ผูอันบัณฑิตกลาวยกยองวา    
ผูสมบูรณดวยสุตะ. 
 ขาพเจาขอนอบนอมแด   ทานผูรูแลว    ตัดอาลัยและอาสวะไดแลว    ยอมไม
เขาถึงการนอนในครรภ    บรรเทาสัญญา ๓ อยาง   และเปอกตมคือกามคุณไดแลว    
ยอมไมมาสูกัปป     ผูอันบัณฑิตกลาวนอบนอมวา    เปนอริยะ. 



๑๖๑ 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมแด   ทานผูอยูในศาสนาน้ี   เปนผูบรรลุธรรมที่ควรบรรลุ
เพราะจรณะ    เปนผูฉลาด     รูธรรมไดในกาลทุกเมื่อ    ไมของอยูในธรรมมีขันธ
เปนตนทั้งปวง   มีจิตหลุดพนแลว    ไมมีปฏิฆะน้ัน    ผูอันบัณฑิตกลาววา   ผูมีจรณะ. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมแด    ทานผูขับไลกรรมอันมีทุกขเปนผลซึ่งมีอยู    ทั้งที่เปน
อดีต  อนาคตและเปนปจจุบันไดแลว    มีปกติกําหนดดวยปญญาเที่ยวไป   กระทํา
มายากับทั้งมานะ  ความโลภ  ความโกรธและนามรูปใหมีที่สุดไดแลว  ผูบรรลุธรรมที่
ควรบรรล ุ   ผูอันบัณฑิตกลาวนับถือวา   ปริพาชก   ดังน้ีแล.      ( จากสภิยสูตร  ข.ุ สุตตฺ. )  
 

๗๙. สังฆานุสสติ ๓ 
 ขาพเจาขอนอบนอมวันทาดวยเศียรเกลา    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพระสงฆ
สาวก     ตรัสรูตามพระสุคตศาสดา     ผูเห็นธรรมอันสูงสุด     หยั่งลงสูพระสัทธรรม
คือพระนิพพาน    บรรลุบทอันไมเศราโศก    แทงตลอดธรรมอันไมหว่ันไหว    เปน
อมตบทอันดับไมมีสวนเหลือ      ผูฝกเสร็จแลว     สงบระงับดวยธรรมเคร่ืองฝกตน     
หมดส้ินความสงสัย     ละสังโยชนแลวตามลําดับ     เปนผูไมประมาท    บรรลุแลว
ซึ่งอมตธรรม     อันเปนเคร่ืองบรรเทาลูกศรคือความโศกเสียได. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมวันทาดวยเศียรเกลา    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพระสงฆ
สาวก      ตรัสรูตามพระสุคตศาสดา      ผูทําศาสนาใหงาม      ดํารงอยูในศาสนธรรม
ทุกเมื่อ    แยมบานแลวดวยอรหัตตผล     เหมือนดอกไมที่เบงบานตามฤดูกาล    ผู
แสวงหาวิมุตติ      อันเปนที่พนจากภพและสงสาร     ลวงพนจากบวงมัจจุราชที่ขาม
ไดแสนยาก     เปนผูศึกษาดีแลว     ฝกแลวดวยอุบายเคร่ืองฝกจิตอันสูงสุด    ยอม
แวดลอมพระสยัมภูอยูทุกเมื่อ.   
 

 ขาพเจาขอนอบนอมวันทาดวยเศียรเกลา    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพระสงฆ
สาวก    ตรัสรูตามพระสุคตศาสดา    ผูมีปกติเพงฌาน    ยินดีในฌานทุกเมื่อ    เปน
นักปราชญ    ผูสงบแลว    มีจิตต้ังมั่นดวยดี    ถึงพรอมดวยความเปนมุนีผูประเสริฐ
ผูมีความปรารถนานอย     เปนมหาบัณฑิต    มีปญญาดี    รูประมาณในโภชนะ   
เปนผูไมโลเล     ไมหว่ันไหวในลาภและความเส่ือมลาภ. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมวันทาดวยเศียรเกลา    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพระสงฆ
สาวก      ตรัสรูตามพระสุคตศาสดา      ผูถือการอยูปาเปนวัตร      ยินดีในธุดงค    
เพงฌานอยู      มีจีวรเศราหมอง     มีจิตนอมไปในวิเวก     ผูปฏิบัติซึ่งอริยมรรค      



๑๖๒ 
 

ต้ังอยูในอรหัตตผลหรือเปนพระเสขะ     พร่ังพรอมดวยสามัญญผล     ผูสําเร็จแลว
ซึ่งประโยชนสูงสุดคือพระนิพพาน. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมวันทาดวยเศียรเกลา    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพระสงฆ
สาวก      ตรัสรูตามพระสุคตศาสดา     ผูเปนพระโสดาบัน     พระสกทาคามี     พระ
อนาคามี    พระอรหันต    ผูปราศจากมลทิน    แมอยูไกลก็เหมือนใกลพระพุทธองค
ผูเปนโอรสเกิดแตธรรม    ต้ังมั่นแลวในสติปฏฐาน    ยินดีในการเจริญโพชฌงค      
ฉลาดในอิทธิบาท      หมั่นประกอบในสัมมัปปธาน    เช่ียวชาญในสมาธิภาวนา. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมวันทาดวยเศียรเกลา    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพระสงฆ
สาวก    ตรัสรูตามพระสุคตศาสดา   ผูศึกษาดีแลว   หาผูเสมอไดยาก   มีเดชรุงเรือง       
ผูสํารวมดีแลว    ประกอบดวยตบะ    ต้ังอยูในศาสนาของพระชินเจา    ยอมเปน
ผูสําเร็จอมตผล     ผูต่ืนแลวดวยเสียงปลุกของพระมหาวีรเจา     เปนธรรมทายาทผู
เกิดแตธรรม     ไดช่ือวาเปนพระพุทธบุตร     ไมวาจะมาจากวรรณะใด     ดํารงอยู
ในศาสนาของพระศาสดาทุกเมื่อ. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมวันทาดวยเศียรเกลา    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพระสงฆ
สาวก   ตรัสรูตามพระสุคตศาสดา   ผูมากดวยสุตะ   เปนผูไมเกียจคราน   มีปญญา
งาม   ต้ังมั่นดีแลวในศีล   ประกอบดวยความสงบใจ   เปนผูมักนอยสันโดษ  และ
ยินดีในการใหทานทุกเมื่อ     ผูเผากิเลสแลว    ดุจลูกศรอันหมดกําลังลง    ปลงภาระ
คือภพแลว   เหมือนถอนเขาสิเนรุที่วางไวบนศีรษะลงได   ยอมนอบนอมประนม
อัญชลี      กลาวสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา     ผูมีพระคุณอันหาที่สุดมิได. 
             ( สารีปุตตเถราปทาน   ข.ุ อป. ) 

๘๐. สังฆานุสสติ ๔ 
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระอริยสงฆหมูน้ัน    ผูเปนสาวก   ตรัสรู
ตามพระทศพลศาสดา   ผูขวนขวายในสมณกิจทุกเมื่อ    เปนผูรักงาน   ไมเกียจคราน     
เพียรประพฤติพรหมจรรย   อันนํามาซึ่งอมตนิพพาน     ผูกําจัดมูลรากทั้ง ๓ อันนํา 
มาซึ่งบาปอกุศลไดแลว    เปนผูมีกายกรรมสะอาด   วจีกรรมก็สะอาด   แมมโน- 
กรรมก็สะอาด      เปนผูขัดเกลากิเลสอยางยิ่ง. 
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระอริยสงฆหมูน้ัน    ผูเปนสาวก   ตรัสรู
ตามพระทศพลศาสดา   ผูมีอินทรียสงบ    สํารวมแลวดวยอาจาระและโคจร    มีจักษุ
ทอดลง    กลาววาจาพอประมาณ    เปนผูมีวินัยอันอบรมแลวอยางยอดเยี่ยม    ผูไม



๑๖๓ 
 

มีอธรรมเปนมลทิน    เปยมดวยธรรมอันหมดจด    ไมฟูขึ้นหรือยุบลง    ไมหว่ันไหว
ตอโลกธรรม     เปนผูสม่ําเสมอในอารมณทั้งปวง. 
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระอริยสงฆหมูน้ัน   ผูเปนสาวก    ตรัสรู
ตามพระทศพลศาสดา     ผูปราศจากธุลี     บริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอก    ดุจสังข
ที่ขัดดีแลว     และดุจแกวมุกดา      มีอาสยะและปโยคะอันหมดจด      บริบูรณดวย
ธรรมฝายขาว    มีศีลขันธเปนตน    ผูเกิดแลวดวยสุตะ   เปนพหูสูต   ประกอบดวย
พาหุสัจจะ  ทั้งปริยัติและปฏิเวธ   เปนผูทรงธรรม   ยอมแสดงธรรมโดยไมปราศ- 
จากอรรถ      และยอมแสดงอรรถโดยไมปราศจากธรรม      เปนผูต้ังอยูในธรรม.  
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระอริยสงฆหมูน้ัน   ผูเปนสาวก    ตรัสรู
ตามพระทศพลศาสดา    ผูมีจิตมั่นคง     มีสติต้ังมั่น      กําจัดความฟุงซานดวยสมาธิ     
ยินดีในเสนาสนะอันสงัด       หางไกลจากหมูชน      ไมเกลื่อนกลนดวยเดรัจฉานกถา   
พูดดวยปญญา    กลาวแตวาจาสุภาษิต     ผูรูที่สุดแหงชาติและมรณะ    ดวยการ
แทงตลอดพระนิพพาน    อันไมแกไมตาย      ไมมีความเศราโศก      ไมถูกขาศึกคือ
กิเลสเบียดเบียน    ปลอดจากภัย     ไมมีความนากลัว     เปนอมตบท     อันพระ
อริยะทั้งหลายบรรลุแลว. 
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ    แดพระอริยสงฆหมูน้ัน    ผูเปนสาวก    ตรัสรู
ตามพระทศพลศาสดา    ผูไมคลุกคลีดวยหมู   ไมขวนขวายในการเขาไปสูตระกูล    เมื่อหลีก
ออกจากบานใดไป   ก็ไมเหลียวดูอยางกังวลในบานน้ัน   หมดเยื่อใยในลาภสักการะ   
อันเปนเปอกตมอยางส้ินเชิง    ผูมีความปรารถนานอย   ไมเก็บสะสมขาวไวในยุงฉาง     
ไมเก็บไวในหมอ  ไมเก็บไวในกระเชา  แสวงหาอาหารที่ปรุงสุกแลว  เพื่อประโยชน
แกผูอ่ืน    เปนเน้ือนาบุญอันยิ่งใหญ. 
 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาสักการะ   แดพระอริยสงฆหมูน้ัน   ผูเปนสาวก    ตรัสรู
ตามพระทศพลศาสดา   ผูเปนสมณะ   ไมยินดีในเงินและทอง    ไมเศราโศกถึงอดีตที่ลวง
ไปแลว     ไมมุงหวังอนาคตที่ยังไมมาถึง     ยังชีวิตใหเปนไปดวยปจจัยในปจจุบัน    
ผูเปนพุทธบุตรโดยธรรม   แมบวชมาจากสกุลตางกัน  ชนบทตางกัน  วรรณะตางกัน    
ก็รักซึ่งกันและกัน     กระทําไมตรีในกันและกัน     เปนผูแกลวกลา     เปนบุญเขต
อันยอดเยี่ยม.     ( จากโรหิณีเถรีคาถา  ข.ุ เถร.ี   และเรื่องนางจูฬสุภัททา  ข.ุ ธ. )  
 

เราบวชในศาสนาของพระพุทธเจา   ผูสอนไมใหถือตัว   แมดวยความสําคัญผิด       
ก็ยังไมสามารถละความถือตัวได   เราบวชทําไม ? 



๑๖๔ 
 

๘๑. สังฆานุสสติ ๕ 
 

 ขาพเจา   ขออภิวาทพระอริยสงฆหมูน้ัน   ผูตรัสรูสัจจะ   ตามพระสัพพัญูชินเจา    
ผูสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได  นุงหมผาเพียงเพื่อปองกันความหนาวและลม     
เพื่อปกปดอวัยวะอันทําใหเกิดความละอาย   ขบฉันอาหารอันประณีตหรือเศราหมอง   
นอยหรือมาก    ก็เพียงเพื่อยังอัตภาพใหเปนไป  โดยไมติดของพัวพัน   แมถูกความ
เจ็บไขครอบงํา     ก็ไมขวนขวายโหยหาปจจัย     แตแสวงหาความส้ินไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายเทาน้ัน. 
 

 ขาพเจา   ขออภิวาทพระอริยสงฆหมูน้ัน   ผูตรัสรูสัจจะ   ตามพระสัพพัญูชินเจา   
ผูออนนอม     มีศรัทธาต้ังมั่น    เปนอยูงาย    มีนํ้าใจไมกระดาง    ออนโยนในการ
ประพฤติวัตรและพรหมจรรยทั้งส้ิน    มีใบหนาอันเบิกบานในการปฏิสันถาร    ยอม
นําความอ่ิมเอมมาสูผูอ่ืนทุกเมื่อ    ผูดํารงอยูดวยสติ    ไมถูกกิเลสร่ัวรด   เวนจาก
การคะนองวาจา    ประพฤติคลอยตามความคิดที่เปนประโยชนตนและคนอ่ืน    มีจิต
นอมไปในวิเวก     ชอบความสงัด     มีปกติเพงฌานอยู. 
     

 ขาพเจา   ขออภิวาทพระอริยสงฆหมูน้ัน   ผูตรัสรูสัจจะ   ตามพระสัพพัญูชินเจา     
ผูมีสัมปชัญญะ     แมในการกาวไปและถอยกลับ      ในการบริโภคปจจัย     และใน
การซองเสพโคจร      มีอิริยาบถละมุนละไม       สมบูรณดวยมารยาทอันอบรมแลว   
ละมุนละมอมเหมือนสายนํ้าไหลไปไมขาดสาย    ยังผูพบเห็น  หรือไดยินใหเลื่อมใส  
ผูส้ินอาสวะแลว   ขวนขวายในความสงบ   มีปกติเพงฌานใหญ   นอมไปในนิพพาน      
เปนผูประกอบดวยประโยชนเกื้อกูล     ปฏิบัติตามคําสอนอันประเสริฐของพระชินศรี. 
 

     ขาพเจา   ขออภิวาทพระอริยสงฆหมูน้ัน    ผูตรัสรูสัจจะ   ตามพระสัพพัญูชินเจา   
ผูปรารภความเพียร     ยินดีในกายวิเวก    จิตตวิเวกและอุปธิวิเวก    มีพระสัทธรรม
เปนขอปฏิบัติ       เปนเคร่ืองอุดหนุนวิโมกข      และเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน   
ผูชํานาญในกรรมฐาน    มีสติเที่ยวไปในบาน  เหมือนบุรุษผูไมสวมรองเทา  ต้ังสติ
เที่ยวไปในถิ่นที่มีหนาม    ผูเปนพระมุนี  ไมละกรรมฐาน    เมื่อเที่ยวไปในโคจรคาม
ที่ส่ังสมหนามคือกิเลส      เปนผูไมประมาทแลว. 
 

     ขาพเจา   ขออภิวาทพระอริยสงฆหมูน้ัน   ผูตรัสรูสัจจะ    ตามพระสัพพัญูชินเจา    
ผูเปนโยคี      ประกอบดวยการอบรมโยคะ      ตามระลึกถึงวิปสสนาที่ปรารภแลวใน
กาลกอน   หวลระลึกถึงวัตรของทานผูอบรมสัมมาปฏิบัติ    ไมทอดทิ้งธุระ    ปฏิบัติ



๑๖๕ 
 

ตามภาวนาวิธีน้ัน ๆ     ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ     มีอินทรียสงบแลว     ทํากิจเพื่อ
ความผองแผวจากกิเลส    บรรลุพระนิพพานอันเปนอมตบท   ทําภพใหส้ินไปตาม 
ลําดับมรรค    พนแลวจากความเกิดและความตาย.       ( จากปาราสริยเถรคาถา  ข.ุ เถร. )  
 

๘๒. สังฆานุสสติ ๖ 
     ขาพเจาขอนอบนอมบูชาคารวะ    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพุทธบุตร   เกิดแต
พระอุระของพระตถาคตโดยธรรม  ผูสํารวมดวยศีล   มีตนอันสงบระงับแลว  ประกอบ
พรอมดวยสติอยางยิ่ง    มีความดําริชอบ    มีปกติเพงฌานใหญ   ผูเห็นภัยของความ
ประมาท    มีสติสัมปชัญญะต้ังมั่นดวยดีในที่ทั้งปวง    ยินดีเฉพาะกรรมฐานภาวนา
อันเปนธรรมภายใน     นอมไปในวิเวก     ละการคลุกคลีดวยหมูคณะและดวยกิเลส.    
      

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาคารวะ    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพุทธบุตร   เกิดแต
พระอุระของพระตถาคตโดยธรรม     ผูสันโดษดวยปจจัย      รูจักประมาณในโภชนะ    
มีสติเปนเคร่ืองพิจารณาในโภชนะน้ันอยู      สันโดษในจีวรและเสนาสนะ     อันพอ
เปนการอยูสบายของภิกษุผูมีใจเด็ดเด่ียว    เปนผูยินดีในสมถวิปสสนา   ผูเห็น
อุปาทานขันธ  ๕  ตามความเปนจริง      เห็นสุขโดยความเปนทุกข      เห็นทุกขโดย
ความเปนลูกศรปกอยูที่ราง     ติดอยูก็ตาม    ถูกถอนออกก็ตาม     ยอมเบียดเบียน
อยูน่ันเอง      ไมถือมั่นในอทุกขมสุขวาเปนตัวตน.  
 

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาคารวะ    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพุทธบุตร   เกิดแต
พระอุระของพระตถาคตโดยธรรม    ผูเปนพหูสูต      เปนนักปราชญ     ประกอบดวย
ปาริหาริยปญญาและปฏิเวธปญญา     ประกอบใจใหสงบระงับเนืองนิตย      ต้ังมั่น
ดวยดีในศีลทั้งปวง    ผูมีความปรารถนานอย    ไมเกียจครานในการประพฤติสมณ-
ธรรม      เอ้ือเฟอในโอวาทานุสาสนีของพระศาสดา     เคารพในพระธรรมทุกเมื่อ. 
  

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาคารวะ    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพุทธบุตร   เกิดแต
พระอุระของพระตถาคตโดยธรรม    ผูละธรรมเคร่ืองเน่ินชาไดแลว     ยินดีในหนทาง
คืออริยมรรค    อันเปนอุบายเคร่ืองบรรลุพระนิพพาน   เปนผูร่ืนรมยในที่ทุกสถาน       
เพราะไมยินดีในการแสวงหากาม    ผูเพียรคบกัลยาณมิตร ใกลชิดบัณฑิตผูช้ี
ขุมทรัพยให     มีจิตยินดีรับการช้ีโทษโดยปราศจากโทสะ    หามผูอ่ืนใหไกลจาก
ธรรมของอสัตบุรุษ.   
    

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาคารวะ    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพุทธบุตร   เกิดแต
พระอุระของพระตถาคตโดยธรรม     ผูน่ิงอยางประเสริฐ    เปนผูคงที่ในอารมณทั้งปวง 



๑๖๖ 
 

ไมหว่ันไหวเพราะส้ินโมหะแลว    เหมือนภูเขาหินลวนที่ต้ังมัน่    รังเกียจความช่ัวแม
เพียงเทาปลายขนทราย    แสวงหาความสะอาดเปนนิตย   ผูไมยินดีตอความตาย
และชีวิต   จักละทิ้งรางกายอยางผูมีสติสัมปชัญญะ   ไมลวงเลยขณะแหงการบําเพ็ญ
สัมมาปฏิปทา     คุมครองตนแลวจากทุกขอันใหญหลวง.  
]     

 ขาพเจาขอนอบนอมบูชาคารวะ    แดพระอริยเจาหมูน้ัน    ผูเปนพุทธบุตร   เกิดแต
พระอุระของพระตถาคตโดยธรรม    ผูสงบแลว    งดเวนจากเคร่ืองเศราหมองใจได
อยางเด็ดขาด     มีปกติพูดดวยปญญา    ไมฟุงซาน    ลอยบาปธรรมทั้งหลายเสียได       
เหมือนลมพัดใบไมรวงหลนไป   ฉะน้ัน      ผูเปนสัตบุรุษ     ละเวนกองกิเลสและ
กองทุกข     อันเปนเหตุใหเกิดความคับแคนไดแลว     มีใจผองแผวไมขุนมัว     มีศีล
อันงดงาม     มีปญญาเจิดจาดี      ยอมทําที่สุดแหงสรรพทุกขได.     

             ( จากสารีปุตตเถรคาถา   ข.ุ  เถร. )  
 

๘๓. สังฆานุสสติ ๗ 
 

 ขาพเจาขอนมัสการดวยเศียรเกลา   แดพระอริยเจาหมูน้ัน   ผูเปนบุญเขต   ตรัสรู
สัจจธรรมตามพระศากยมุนี    ผูเปนภิกษุ    เห็นภัยใหญหลวงในวัฏฏสงสาร    ฝกตน
แลวโดยลําดับ    เปนผูมีศีล    สํารวมดวยปาฏิโมกขสังวร    ถึงพรอมดวยอาจาระ
และโคจร    เห็นภัยในโทษแมเพียงเล็กนอย    สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย   
ผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย   ไมถูกครอบงําดวยอภิชฌาและโทมนัส   รู
ประมาณในโภชนะ     ผูประกอบเนือง ๆ  ซึ่งความเพียรเปนเคร่ืองต่ืนอยู    ชําระจิต
ใหบริสุทธิ์แลวจากอาวรณียธรรม. 
 

 ขาพเจาขอนมัสการดวยเศียรเกลา   แดพระอริยเจาหมูน้ัน   ผูเปนบุญเขต   ตรัสรู
สัจจธรรมตามพระศากยมุนี     ผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ      ซองเสพเสนาสนาะ
อันสงัด      เพียรละนิวรณ  ๕    อันเปนเคร่ืองทําใจใหเศราหมอง     และทําปญญา
ใหทุรพล     เปนผูยินดียิ่งในสมถวิปสสนา     ผูปลงภาระไดแลว    ถึงประโยชนตน
แลวตามลําดับ      ส้ินสังโยชนในภพ     พนวิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ     ยินดีใน
ธรรมเปนไปเพื่อความอยูผาสุกในปจจุบัน      และธรรมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ. 
   

 ขาพเจาขอนมัสการดวยเศียรเกลา   แดพระอริยเจาหมูน้ัน   ผูเปนบุญเขต   ตรัสรู
สัจจธรรมตามพระศากยมุนี    ผูมีศรัทธาอันมั่นคงในพระรัตนตรัย    ไมโออวด    ไมมี
มายา   ไมเจาเลห   ไมฟุงซาน   ไมยกตน   ไมกลับกลอก   ไมปากกลา   ไมพูดพลาม   



๑๖๗ 
 

ไมพูดเพลิน   นําพาไปในความเปนสมณะ   เคารพแรงกลาในไตรสิกขา   ผูไม
ประพฤติมักมาก    ไมประพฤติยอหยอน    ไมทอดธุระในทางแชเชือน    เปนหัวหนา
ในวิเวก     เปนผูปรารภความเพียร.   
 

 ขาพเจาขอนมัสการดวยเศียรเกลา   แดพระอริยเจาหมูน้ัน   ผูเปนบุญเขต   ตรัสรู
สัจจธรรมตามพระศากยมุนี     ผูมอบตนใหพระธรรม     ต้ังสติไวมั่น     รูตัวมั่นคง     
เปนผูมีจิตแนวแน     มีปญญาดี     ไมเปนดังคนหนวก     คนใบ     เปนผูที่พระ
ศาสดาไมทอดทิ้ง.               ( จากคณกโมคคัลลานสูตร  ม. อุปร.ิ ) 
 

๘๔. บทสรรเสริญพระรัตนตรัย 
พระพุทธคุณ 

 

อิติป    โส    ภะคะวา    อะระหัง    สัมมาสัมพุทโธ,     วิชชาจะระณะสัมปนโน    
สุคะโต    โลกวิทู,      อะนุตตะโร    ปุริสะทัมมะสาระถ,ิ     สัตถา    เทวะมะนุสสานัง      
พุทโธ     ภะคะวาติ.                       

( กาพยยานี ๑๑ ) 
   องคใดพระสัมพุทธ   สุวิสุทธสันดาน 
  ตัดมูลกเลสมาร    บ  มิหมนมิหมองมัว 
   หน่ึงในพระทัยทาน   ก็เบิกบานคือดอกบัว 
  ราคี  บ  พันพัว    สุวคนธกําจร 
   องคใดประกอบดวย  พระกรุณาดังสาคร 
  โปรดหมูประชากร    มละโอฆะกันดาร 
   ช้ีทางบรรเทาทุกข   และช้ีสุขเกษมศานต 
  ช้ีทางพระนฤพาน    อันพนโศกวิโยคภัย 
   พรอมเบญจพิธจัก-   ษุจรัสวิมลใส 
  เห็นเหตุที่ใกลไกล    ก็เจนจบประจักษจริง 
   กําจัดนํ้าใจหยาบ   สันดานบาปแหงชายหญิง 
  สัตวโลกไดพึ่งพิง    มละบาปบําเพ็ญบุญ 
   ขา ฯ ขอประณตนอม  ศิระเกลาบังคมคุณ 
  สัมพุทธการุญ-    ญ  ภาพน้ันนิรันดร ฯ   
          

( กราบ ) 



๑๖๘ 
 

พระธรรมคณุ 
 สฺวากขาโต     ภะคะวะตา    ธัมโม,      สันทิฏฐิโก    อะกาลิโก    เอหิปสสิโก,     
โอปะนะยิโก    ปจจัตตัง    เวทิตัพโพ    วิญูหีติ.  
 

( กาพยฉบัง ๑๖ ) 
  ธรรมะคือคุณากร  สวนชอบสาทร ดุจดวงประทีปชัชวาล 
 แหงองคพระศาสดาจารย  สองสัตวสันดาน สวางกระจางใจมล 
  ธรรมใดนับโดยมรรคผล เปนแปดพึงยล และเกากับทั้งนฤพาน 
 สมญาโลกอุดรพิสดาร  อันลึกโอฬาร  พิสุทธิ์พิเศษสุกใส 
  อีกธรรมตนทางครรไล นามขนานขานไข ปฏิบัติปริยัติเปนสอง 
 คือทางดําเนินดุจคลอง  ใหลวงลุปอง  ยังโลกอุดรโดยตรง 
  ขา ฯ ขอโอนออนอุตมงค นบธรรมจํานง ดวยจิตและกายวาจา ฯ  

(กราบ) 
 

พระสังฆคุณ 
 สุปะฏิปนโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ,       อุชุปะฏิปนโน    ภะคะวะโต   
สาวะกะสังโฆ,      ญายะปะฏิปนโน   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ,     สามีจิปะฏิปนโน   
ภะคะวะโต     สาวะกะสังโฆ,        ยะทิทัง       จัตตาริ      ปุริสะยุคานิ      อัฏฐะ    
ปุริสะปุคคะลา,      เอสะ   ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ,      อาหุเนยโย    ปาหุเนยโย   
ทักขิเณยโย     อัญชะลีกะระณีโย,       อะนุตตะรัง    ปุญญักเขตตัง    โลกัสสาติ. 
 

( กาพยฉบัง ๑๖ ) 
  สงฆใดสาวกศาสดา  รับปฏิบัติมา  แตองคสมเด็จภควันต 
 เห็นแจงจตุสัจจเสร็จบรร-  ลุทางที่อัน  ระงับและดับทุกขภัย 
  โดยเสด็จพระผูตรัสไตร ปญญาผองใส สะอาดและปราศมัวหมอง 
 เหินหางทางขาศึกปอง  บ  มิลําพอง  ดวยกายและวาจาใจ 
  เปนเน้ือนาบุญอันไพ- ศาลแดโลกัย  และเกิดพิบูลยพูนผล 
 สมญาเอารสทศพล   มีคุณอนนต  อเนกจะนับเหลือตรา 
  ขา ฯ ขอนบหมูพระศรา- พกทรงคุณา- นุคุณประดุจรําพัน 
 ดวยเดชบุญขา ฯ อภิวันท  พระไตรรัตนอัน อุดมดิเรกนิรัติศัย 

จงชวยขจัดโพยภัย  อันตรายใดใด จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ 
  

(กราบ) 



๑๖๙ 
 

๘๕. นมัสการพระอรหันต ๘ ทิศ 
 

สัมพุทโธ    ทิปะทัง    เสฏโฐ  นิสินโน    เจวะ    มัชฌิเม 
 โกณฑัญโญ    ปุพพะภาเคจะ   อาคะเณย   เย   จะ   กัสสะโป 
 สารีปุตโต    จะ    ทักขิเณ   หะระติเย    อุปาลี    จะ 
 ปจฉิเมป    จะ    อานันโท   พายัพเพ    จะ    คะวัมปะติ 
 โมคคัลลาโน    จะ    อุตตะเร   อิสาเณป    จะ    ราหุโล 
 อิเมโข    มังคะลา    พุทธา   สัพเพ    อิธะ    ปะติฏฐิตา 
 วันทิตา    เต    จะ    อัมเหหิ   สักกาเรหิ    จะ    ปูชิตา 
 เอเตสัง    อานุภาเวนะ    สัพพะ    โสตถี    ภะวันตุ   โน ฯ 
 อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง  นะมัสสะมาโน  ระตะนัตตะยัง  ยัง 
 ปุญญาภิสันทัง  วิปุลัง  อะลัตถัง  ตัสสานุภาเวนะ   หะตันตะราโย ฯ 
 

 พระสัมพุทธเจาผูประเสริฐกวาสัตวสองเทา  ประทับน่ังอยูตรงทามกลาง  มีทาน
พระอัญญาโกญฑัญญะอยูทางทิศบูรพา (ตะวันออก)   ทานพระมหากัสสปะอยูทางทิศ
อาคเนย (ตะวันออกเฉียงใต)     ทานพระสารีบุตรอยูทางทิศทักษิณ (ใต)    ทานพระอุบาลี
อยูทางทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต) ทานพระอานนทอยูทางทิศประจิม (ตะวันตก) ทานพระ 
ควัมปติอยูทางทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ)   ทานพระมหาโมคคัลลานะอยูทางทิศอุดร 
(เหนือ)     ทานพระราหุลอยูทางทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)      
 พระพุทธบุคคลผูเปนมงคลเหลาน้ี   ผูดํารงอยูในทิศทั้งปวงน้ี   อันพวกเราทั้งหลาย
ไดกราบไหว   สักการะ   บูชาซึ่งทานเหลาน้ันแลว     ดวยอานุภาพแหงพระพุทธบุคคล
เหลาน้ัน     ขอความสวัสดีทั้งปวงจงมีแกเราทั้งหลาย 
 ขาพเจานอบนอมนมัสการอยู    ซึ่งพระรัตนตรัย    อันควรแกการนมัสการอยางยิ่ง
เชนน้ีแลว  ไดแลวซึ่งผลแหงบุญอันไพบูลย   ดวยอานุภาพแหงพระรัตนตรัยน้ัน   ขอให
อันตรายทั้งหลายจงถึงความพินาศไป. 

 

คาถานมัสการพระพุทธสิหิงค 
 

  อิติปะวะระสิหิงโค    อุตตะมะยะโสป    เตโช 
 ยัตถะ    กัตถะ    จิตโตโส   สักกาโร    อุปาโท 
 สะกาละพุทธะสาสะนัง    โชตะยันโตวะ    ทีโป 
 สุระนะเรหิ    มะหิโต    ธะระมาโนวะ    พุทโธติ. 



๑๗๐ 
 

( กาพยยานี ๑๑ ) 
  พุทธะสิหิงคา    อุบัติมา   ณ  แดนใด 
 ประเสริฐ  ธ  เกริกไกร    ดุจกายพระศาสดา 
  เปนที่เคารพนอม    มนุษยพรอมทั้งเทวา 
 เปรียบเชนชวาลา     ศาสนาที่ยืนยง 
  เหมือนหน่ึงพระสัมพุทธ   สุวิสุทธิ์พระชนมคง 
 แดนใดพระดํารง     พระศาสนคงก็จํารูญ 
  ดวยเดชสิทธิศักดิ์    ธ  พิทักษอนุกูล 
 พระศาสน  บ  มีสูญ    พระเพิ่มพูนมหิทธา 
  ขา ฯ ขอเคารพนอม   วจีคอมข้ึนบูชา 
 พิทักษ  ธ  รักษา     พระศาสนมาตลอดกาล 
  ปวงขา ฯ  จะประกาศ   พุทธศาสนใหไพศาล 

ขอพระอภิบาล     ชินมารนิรันดร   เทอญ ฯ 
 

๘๖. ชยสิทธิคาถา 
     พาหุง   สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง,    คฺรีเมขะลัง   อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง      
ทานาทิธัมมะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท,    ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะสิทธิ  นิจจัง.   

ปางเมื่อพระองคปะระมะพุท-  ธะวิสุทธะศาสดา 
 ตรัสรูอนุตตะระสะมา-    ธิ  ณ  โพธิบัลลังก 
  ขุนมารสหัสสะพหุพา-   หุวิชาวิชิตขลัง 
 ข่ีคีริเมขละประทัง     คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ 
  แสรงเสกสะราวุธะประดิษฐ  กละคิดจะรอนราญ 
 รุมพลพหลพยุหะปาน    พระสมุททะนองมา 
  หวังเพื่อผจญวะระมุนิน-   ทะสุชินราชา 
 พระปราบพหลพยุหะมา-    ระมเลืองมลายสูญ 
  ดวยเดชะองคพระทศพล   สุวิมลไพบูลย 
 ทานาทิธรรมะวิธิกูล    ชนะนอมมะโนตาม 
  ดวยเดชะสัจจะวะจะนา   และนมามิองคสาม 
 ขอจงนิกรพละสยาม    ชยะสิทธิทุกวาร 
  ถึงแมจะมีอริวิเศษ    พละเดชเทียมมาร 
 ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ    อริแมนมุนินทร ฯ 



๑๗๑ 
 

๘๗. พุทธชยมงคลคาถา 
คาถาแสดงชัยชนะของพระพุทธเจา 

พาหุง    สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง,    คฺรีเมขะลัง    อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง,     
ทานาทิธัมมะวิธินา   ชิตะวา  มุนินโท,    ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต   ชะยะมังคะลานิ.  

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง,       โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง, 
ขันตีสุทันตะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท,    ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต   ชะยะมังคะลานิ. 

นาฬาคิริง   คะชะวะรัง   อะติมัตตะภูตัง.     ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ   สุทารุณันตัง, 
เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท,    ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต   ชะยะมังคะลานิ. 

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง,        ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง,  
อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิตะวา  มุนินโท,    ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต  ชะยะมังคะลานิ. 

กัตฺวานะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ คัพภินียา,  จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง  ชะนะกายะมัชเฌ, 
สันเตนะ   โสมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท,   ตันเตชะสา  ภะวะตุ   เต  ชะยะมังคะลานิ. 

สัจจัง   วิหายะ   มะติสัจจะกะวาทะเกตุง,     วาทาภิโรปตะมะนัง   อะติอันธะภูตัง, 
ปญญาปะทีปะชะลิโต  ชิตะวา  มุนินโท,   ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต  ชะยะมังคะลานิ. 

นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง,  ปุตเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต, 
อิทธูปะเทสะวิธินา   ชิตะวา   มุนินโท,    ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต   ชะยะมังคะลานิ. 

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ   สุทัฏฐะหัตถัง,      พฺรัหฺมัง   วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง, 
ญาณาคะเทนะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท,    ตันเตชะสา   ภะวะตุ   เต  ชะยะมังคะลานิ. 

เอตาป  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา,  โย  วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที, 
หิตฺวานะเนกะวิวิธานิ   จุปททะวานิ,    โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปญโญ. 
 

 พระจอมมุนีทรงชนะพญามาร   ผูนิรมิตแขนมากตั้งพัน  ถืออาวุธครบมือ  ข่ีคชสาร 
ครีเมขละ    พรอมดวยเสนามาร    โหรองกึกกองมา    ดวยธรรมวิธี   มีทานบารมีเปนตน   
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแกทาน     ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลน้ัน. 
 พระจอมมุนีทรงชนะอาฬวกยักษ   ผูมีจิตกระดาง   ปราศจากความอดทน   มีฤทธิ์
พิลึกยิ่งกวาพญามาร   ผูเขามาตอยุทธอันยิ่งจนตลอดคืนยังรุง   โดยวิธีทรมานเปนอันดี  
คือดวยพระขันติ    ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแกทาน     ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลน้ัน. 
 พระจอมมุนีทรงชนะชางตัวประเสริฐช่ือนาฬาคิรี   เปนชางเมามันยิ่งนัก   แสนที่
จะดุราย   ประดุจไฟปา   จักราวุธและสายฟา   โดยวิธีรดดวยนํ้า   คือพระเมตตา    ขอชัย
มงคลทั้งหลายจงมีแกทาน     ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลน้ัน. 



๑๗๒ 
 

 พระจอมมุนีทรงกระทําอิทธาภิสังขารดวยพระหฤทัย   ทรงชนะโจรช่ือองคุลิมาล   
ผูดุรายหยาบคาย     ทั้งมีฝมือ    ถือดาบวิ่งไลพระองคไปสิ้นทาง  ๓  โยชน     ขอชัยมงคล
ทั้งหลายจงมีแกทาน     ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลน้ัน. 
 พระจอมมุนีทรงชนะความกลาวรายของนางจิญจมาณวิกา  ผูทําไมมีสัณฐานอัน
กลมประหน่ึงวามีครรภ   โดยวิธีอันงาม   คือดวยความสงบในทามกลางหมูชน    ขอชัย
มงคลทั้งหลายจงมีแกทาน     ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลน้ัน. 
 พระจอมมุนีทรงชนะสัจจกนิครนถ   ผูมีวาทะยกยองตนประดุจธง    ผูมีใจชอบยก
วาทะ   ผูมืดมนยิ่งนัก   ผูคิดจะละเสียซึ่งความสัตย    ดวยประทีปอันรุงเรืองคือปญญา   
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแกทาน     ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลน้ัน. 
 พระจอมมุนีทรงชนะพญานาคราชช่ือนันโทปนันทะ ผูมีความเห็นผิด ผูมีฤทธิ์มาก   
โปรดใหทานพระโมคคัลลานะเถระ   ผูพุทธชิโนรส   นิรมิตกายเปนนาคราช    ไปทรมาน   
ดวยวิธีแนะนําการแสดงอิทธิฤทธิ์แกพระเถระ   ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแกทาน   ดวยเดช
แหงพระพุทธชัยมงคลน้ัน. 
 พระจอมมุนีทรงชนะพรหมผูมีนามวา ทาวพกาผูมีฤทธิ์  ผูสําคัญตนวาเปนผูรุง- 
เรืองและบริสุทธิ์   ผูมีมืออันขนดคือทิฏฐิที่ถือเอาผิด   รัดรึงไวแนบแนน   โดยวธิีตรัสอยาง
ชัดเจนดวยพระญาณ  ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแกทาน  ดวยเดชแหงพระพุทธชัยมงคลน้ัน. 
 นรชนใด    มีปญญา    ไมเกียจคราน    สวดก็ดี   ระลึกก็ดี   ซึ่งพระพุทธชัยมงคล
ทั้ง  ๘  คาถา    แมเหลาน้ีทุก ๆ วัน    นรชนน้ัน   จะพึงละเสียไดซึ่งอุปทวันตรายทั้งหลาย    
มีประการตาง ๆ  เปนอเนก     ถึงซึ่งวิโมกขสิวาลัย    อันเปนบรมสุขแล. 
 

๘๘. อุปมาพระรัตนตรัย 
พระพุทธเจาเปรียบเหมือนพระจันทรเพ็ญ   พระธรรมเปรียบเหมือนกลุมรัศมีของ

พระจันทร       พระสงฆเปรียบเหมือนโลกที่เอิบอ่ิมดวยรัศมีของพระจันทรเพ็ญ.  
พระพุทธเจาเปรียบเหมือนดวงอาทิตยทอแสงออน ๆ  พระธรรมเปรียบเหมือน

ขายรัศมีของดวงอาทิตยน้ัน   พระสงฆเปรียบเหมือนโลกที่ดวงอาทิตยน้ันกําจัดมืดแลว.    
พระพทุธเจาเปรียบเหมือนคนเผาปา   พระธรรมเครื่องเผาปาคือกิเลส  เปรียบ

เหมือนไฟเผาปา     พระสงฆที่เปนบุญเขตเพราะเผากิเลสไดแลว    เปรียบเหมือนภูมิภาค
ที่เปนเขตนา     เพราะเผาปาเสียแลว.    

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนเมฆฝนใหญ   พระธรรมเปรียบเหมือนนํ้าฝน   พระสงฆ
ผูระงับละอองกิเลส     เปรียบเหมือนชนบทที่ระงับละอองฝุนเพราะฝนตก.        



๑๗๓ 
 

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนสารถีที่ดี พระธรรมเปรียบเหมือนอุบายฝกมาอาชาไนย      
พระสงฆเปรียบเหมือนฝูงมาอาชาไนยที่ฝกไวดีแลว.    

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนศัลยแพทย    เพราะทรงถอนลูกศร   คือทิฏฐิไดหมด    
พระธรรมเปรียบเหมือนอุบายที่ถอนลูกศรออกได พระสงฆผูถอนลูกศรคือทิฏฐิออกแลว    
เปรียบเหมือนชนที่ถูกถอนลูกศรออกแลว.   

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนจักษุแพทย    เพราะทรงลอกพืน้ช้ันโมหะออกไดแลว    
พระธรรมเปรียบเหมือนอุบายเคร่ืองลอกพื้นตา    พระสงฆผูมีพื้นช้ันตาอันลอกแลว   ผูมี
ดวงตาคือญาณอันสดใส     เปรียบเหมือนชนที่ลอกพื้นตาแลว    มีดวงตาสดใส.  

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนแพทยผูฉลาด   เพราะทรงสามารถกําจัดพยาธิคือกิเลส
พรอมทั้งอนุสัยออกได    พระธรรมเปรียบเหมือนเภสัชที่ทรงปรุงถูกตองแลว    พระสงฆ
ผูมีพยาธิคือกิเลสและอนุสัยอันระงับแลว  เปรียบเหมือนหมูชนที่พยาธิระงับแลว  เพราะ
บริโภคยาที่ปรุงไวดีแลว 
           พระพุทธเจาเปรียบเหมือนผูช้ีทาง    พระธรรมเปรียบเหมอืนทางดี   หรือพื้นที่ที่
ปลอดภัย      พระสงฆเปรียบเหมือนผูเดินทางถึงที่ทีป่ลอดภัย   

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนนายเรือที่ดี    พระธรรมเปรียบเหมือนเรือ    พระสงฆ
เปรียบเหมือนชนผูเดินทางถึงฝง.      

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนปาหิมพานต   พระธรรมเปรียบเหมือนโอสถที่เกิดแต
ปาหิมพานตน้ัน        พระสงฆเปรียบเหมือนชนผูไมมีโรคเพราะใชยา.   

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนผูประทานทรัพย พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย
พระสงฆผูไดอริยทรัพยมาโดยชอบ     เปรียบเหมือนชนผูไดทรัพยตามที่ประสงค.      

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนผูช้ีขมุทรัพย    พระธรรมเปรียบเหมือนขุมทรัพย   
พระสงฆเปรียบเหมือนชนผูไดขมุทรัพย. 
          พระพุทธเจาผูเปนวีรบุรุษเปรียบเหมือนผูประทานความไมมีภัย    พระธรรมเปรียบ
เหมือนความไมมีภัย     พระสงฆผูลวงภัยทุกอยาง    เปรียบเหมือนชนผูถึงความไมมีภัย   

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนผูปลอบ    พระธรรมเปรียบเหมือนการปลอบ   พระสงฆ
เปรียบเหมือนชนผูถูกปลอบ   

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนมิตรดี     พระธรรมเปรียบเหมือนคําสอนที่เปนหิต-
ประโยชน   พระสงฆเปรียบเหมอืนชนผูประสบประโยชนตน   เพราะประกอบหิต-
ประโยชน.   



๑๗๔ 
 

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนบอเกิดแหงทรัพย   พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพยที่
เปนสาระ     พระสงฆเปรียบเหมือนชนผูใชทรัพยที่เปนสาระ     

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนผูทรงสรงสนานพระราชกุมาร    พระธรรมเปรียบ
เหมือนนํ้าที่สนานตลอดพระเศียร    พระสงฆผูสรงสนานดีแลวดวยนํ้าคือพระสัทธรรม    
เปรียบเหมือนหมูพระราชกุมารที่สรงสนานดีแลว.  

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนชางผูทําเคร่ืองประดับ พระธรรมเปรียบเหมือนเคร่ือง 
ประดับ     พระสงฆผูประดับดวยพระสัทธรรม    เปรียบเหมือนหมูพระราชโอรสที่ทรง
ประดับแลว.  

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนตนจันทน      พระธรรมเปรียบเหมือนกลิ่นอันเกิดแต
ตนจันทนน้ัน    พระสงฆผูระงับความเรารอนไดสิ้นเชิง   เพราะอุปโภคพระสัทธรรม  
เปรียบเหมือนชนผูระงับความรอนเพราะใชจันทน     

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนบิดามอบมฤดกโดยธรรม   พระธรรมเปรียบเหมือน
มฤดก      พระสงฆผูสืบมฤดกคือพระสัทธรรมเปรียบเหมือนพวกบุตรผูสืบมฤดก.     

พระพุทธเจาเปรียบเหมือนดอกปทุมที่บาน     พระธรรมเปรียบเหมือนนํ้าหวานที่
เกิดจากดอกปทุมที่บานน้ัน     พระสงฆเปรียบเหมือนหมูภมรที่ดูดกินนํ้าหวานน้ัน.   

( สรณคมน  ข.ุ ขุ. ) 
๘๙. บทสวดระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 

 

อิมินา  สักกาเรนะ                        ขาขอนอม  สักการะบูชา 
องคสมเด็จ  พระศาสดา                           ผูทรงปญญา  และบารมี 
ทรงสงา  ดวยราศรี                               ประเสริฐเลิศดี  มีพระคุณ 
ทานมี  เมตตาเก้ือหนุน                          แผบุญค้ําจุน  ใหพนภัย 

ทานเปนประทีป ดวงสดใส             ใหกําเนิด  รัตนตรัยดวงงาม 
องคแหง  รัตนะมีสาม                        ระบือนาม  ไปทั่วธานี 
องคพระพุท-  ธชินศรี                           ตรัสรูชอบดี  ในพระธรรม 
ชาวพุทธทุกคน  จงจดจํา                    ชวยกันแนะนํา  ใหแพรไป 

ทุกคน  จะเกิดเสื่อมใส                  พระธรรมนําสุขใจ  สถาพร 
ผูแนะนํา  ซึ่งคําสั่งสอน                         คือศิษยพระชินวร  ทุกพระองค 
มวลหมูพระ  ภิกษุสงฆ                             ไดดํารง  พระศาสนามา 
ลูกขอกม  กราบวันทา                       พุทธศาสนา  จงถาวรเทอญ ฯ 
 



๑๗๕ 
 

๙๐. บทสวดระลึกถึงคุณบิดามารดา 
อิมินา  สักกาเรนะ                          ขาขอกราบ  สักการะบูชา 

อันพระ  บิดรมารดา                              ขาขอนอม  ระลึกคุณ 
ทานมี  เมตตาการุณ                         อุปการคุณ  ตอบุตรธิดา 
ไดใหกําเนิด  ลูกเกิดมา                       ทั้งการศึกษา  และอบรม 
ถึงแมนลําบาก  สุดข่ืนขม                 ทุกขระทม  สักเพียงไร 
ทานไม   เคยหวั่นไหว                    ตอสิ่งใด  ที่ไดเลี้ยงมา 
พระคุณ  ทานลนฟา                                ยิ่งกวาธารา  และแผนดิน 
ลูกขอบูชา  เปนอาจินต                       ตราบจนสิ้น  ดวงชีวา 
ขอปวงเทพไท  ชวยรักษา                          พระบิดรมารดา  ของขา ฯ เทอญ. 
 

บทสวดระลึกคุณครูอาจารย 
อิมินา  สักกาเรนะ              ขาขอนอม  คาวระบูชา 

อันคุณพระ  อุปชฌายา                            ผูใหการศึกษา  และอบรม 
เริ่มตน  จากวัยประถม                      ใหวิทยาคม  เสมอมา 
เพิ่มพูนสติ  และปญญา                          อีกวิชาศีลธรรม  ประจําใจ 
ทานช้ีทาง  สวางสดใส    ทั้งระเบียบวินัย  ประจําตน 
ศิษยที่ดี  ตองหมั่นฝกฝน                   ใหประพฤติตน  ตลอดไป 
จงสังวร  สํารวมเอาไว                             ทั้งกายใจ  ใหมั่งคง 
ตั้งจิตไว  ใหเที่ยงตรง                           เพื่อจรรโลง  ในพระคุณ 
ขอผลบุญ  โปรดจงเก้ือหนุน              อาจารยผูมีพระคุณ  ทุกทานเทอญ. 
 

บทสวดบูชาคุณครอูาจารย 
 

ขาขอรําลึกคุณ     ของครูบาพระอาจารย    อบรมบมดวงมาลย   เปนสะพานใหกาวเดิน  
ชี้ทางอันอําไพ          ดวยนํ้าใจนาสรรเสริญ    บุญคุณสุดประเมิน    ศิษยจําเดินตามแนวทาง  
สอนธรรมอันลํ้าคา    ด่ังแสงทองสองฟาสาง    ชื่นใจไมจืดจาง        เปนแบบอยางทางความดี  
สอนใหอภัยกัน         รวมสรางสรรสามัคคี      รูรักในศักด์ิศรี         คุณคามีอยูที่ใจ  
ใหมั่นในพระคุณ       กตัญูน้ันย่ิงใหญ          ศีลน้ันเปนบันได      สูสมาธิและปญญา 
เชาค่ําหมั่นพรํ่าสอน   เอื้ออาทรตอศิษยา         เหน็ดเหน่ือยก็ไมวา   ขอเพียงใหศิษยไดดี 
สํานึกในพระคุณ        ที่การุณยและปราณี       ศิษยน้ีจะทําดี          ชั่วชีวีไมขอลืม. 
 

              



๑๗๖ 
 

                                ๙๑. ชีวิตนี้นอยนัก     
  

ชีวิตของมนุษยทั้งหลายนอย   นิดหนอย  รวดเร็ว  มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก    
จะพึงถูกตองไดดวยปญญา    ควรกระทํากุศล    ควรประพฤติพรหมจรรย    เพราะสัตวที่
เกิดมาแลวจะไมตาย ..... ไมม.ี 
 หยาดนํ้าคางบนยอดหญา  เมื่ออาทิตยข้ึนมา  ยอมแหงหายไปไดเร็ว  ไมตั้งอยูนาน
แมฉันใด    ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย    เปรียบเหมือนหยาดนํ้าคาง   ฉันน้ันเหมือนกัน ..... 
 เมื่อฝนตกหนัก    หนาเม็ด    ฟองนํ้ายอมแตกเร็ว    ไมตั้งอยูนาน   แมฉันใด    
ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย      เปรียบเหมือนฟองนํ้า    ฉันน้ันเหมือนกัน ..... 
 รอยไมที่ขีดลงไปในนํ้า    ยอมกลับเขาหากันเร็ว    ไมตั้งอยูนาน    แมฉันใด    
ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย     เปรียบเหมือนรอยไมที่ขีดลงไปในนํ้า    ฉันน้ันเหมือนกัน ..... 
 แมนํ้าไหลลงจากภูเขา   ไหลไปไกล  กระแสเช่ียว   พัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได  
ไมมีระยะเวลา   หรือช่ัวครูที่มันจะหยุด    แตที่แท   แมนํ้าน้ัน   มีแตไหลเรื่อยไปถายเดียว    
แมฉันใด   ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย   เปรียบเหมือนแมนํ้าที่ไหลลงจากภูเขา  ฉันน้ัน
เหมือนกัน ..... 
 บุรุษที่กําลังอมกอนเขฬะไวที่ปลายลิ้น   แลวพึงถมไปโดยงายดาย   แมฉันใด   
ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย     เปรียบเหมือนกอนเขฬะ    ฉันน้ันเหมือนกัน ..... 
 ช้ินเน้ือที่ใสลงในกระทะเหล็ก    อันไฟเผาตลอดทั้งวัน   ยอมยอยยับไปรวดเร็ว   
ไมตั้งอยูนาน   แมฉันใด   ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย   เปรียบเหมือนช้ินเน้ือ    ฉันน้ัน
เหมือนกัน ..... 
 แมโคที่จะถูกเชือด  เมื่อเขานําไปสูที่ฆา  ยอมกาวเทาเดินไปใกลที่ฆา  ใกลความ
ตายแมฉันใด   ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย   เปรียบเหมือนแมโคที่จะถูกเชือด   ฉันน้ัน
เหมือนกัน    นิดหนอย   รวดเร็ว    มีทุกขมาก   มีความคับแคนมาก   จะพึงถูกตองได
ดวยปญญา     ควรกระทํากุศล     ควรประพฤติพรหมจรรย     เพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะ
ไมตาย ..... ไมมี. 
 อายุของมนุษยน้ีนอยนัก   จําตองไปสูสัมปรายภพ   ควรกระทํากุศล    ควรประพฤติ
พรหมจรรย      สัตวผูเกิดมาแลวจะไมตาย ..... ไมมี. 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คนที่เปนอยูนาน    ยอมเปนอยูไดเพียงรอยป    หรือจะอยู
เกินไดบางก็มีนอย    อายุของมนุษยทั้งหลายนอย     คนดีควรดูหมิ่นอายุน้ันเสีย    ควร
ประพฤติดุจคนที่ถูกไฟไหมบนศีรษะ   ฉะน้ัน   การที่จะไมมาแหงมัจจุราช ..... ไมมีเลย. 

(อารกานุสาสนีสตูร  อง.ฺ สตฺตก.) 
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๙๒. วฏุฐิสูตร  
ทานพระสารีบุตรบันลือสีหนาท 

ชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบาง   ไมสะอาดบาง   คูถบาง  มูตรบาง  นํ้าลายบาง    
นํ้าหนองบาง   โลหิตบาง   ลงบนแผนดิน   แผนดินก็ไมอึดอัดระอา    หรือเกลียดชังดวย
สิ่งน้ัน   แมฉันใด    เราก็จักมีใจเสมอดวยแผนดิน   อันไพบูลย   กวางใหญ   ไมมี
ประมาณ    ไมมีเวร    ไมมีความเบียดเบียนอยู.    

ชนทั้งหลายลางของสะอาดบาง   ไมสะอาดบาง   คูถบาง   มูตรบาง   นํ้าลายบาง  
นํ้าหนองบาง   โลหิตบาง    ลงในนํ้า    นํ้าก็ไมอึดอัดระอา    หรือเกลียดชังดวยสิ่งน้ัน   
แมฉันใด    เราก็จักมีใจเสมอดวยนํ้า    อันไพบูลย   กวางใหญ   ไมมีประมาณ   ไมมีเวร     
ไมมีความเบียดเบียนอยู.             

ไฟยอมเผาของสะอาดบาง      ไมสะอาดบาง      คูถบาง     มูตรบาง    นํ้าลายบาง    
นํ้าหนองบาง   โลหิตบาง   ไฟยอมไมอึดอัดระอา   หรือเกลียดชังดวยสิ่งน้ัน   แมฉันใด    
เราก็จักมีใจเสมอดวยไฟ    อันไพบูลย     กวางใหญ    ไมมีประมาณ    ไมมีเวร    ไมมี
ความเบียดเบียนอยู.    

ลมยอมพัดของสะอาดบาง     ไมสะอาดบาง    คูถบาง     มูตรบาง    นํ้าลายบาง    
นํ้าหนองบาง  โลหิตบาง   ลมยอมไมอึดอัดระอา  หรือเกลียดชังดวยสิ่งน้ัน  แมฉันใด    
เราก็จักมีใจเสมอดวยลม    อันไพบูลย     กวางใหญ    ไมมีประมาณ    ไมมีเวร    ไมมี
ความเบียดเบียนอยู.    

ผาสําหรับเช็ดธุลี  ยอมชําระของสะอาดบาง  ไมสะอาดบาง  คูถบาง   มตูรบาง  
นํ้าลายบาง    นํ้าหนองบาง   โลหิตบาง    ผาเช็ดธุลียอมไมอึดอัดระอา   หรือเกลียดชัง
ดวยสิ่งน้ัน  แมฉันใด   เราก็จักมีใจเสมอดวยผาสําหรับเช็ดธุลี   อันไพบูลย   กวางใหญ    
ไมมีประมาณ    ไมมีเวร    ไมมีความเบียดเบียนอยู.               

เด็กจัณฑาล   ถือตะกรา   นุงผาเกา   เขาไปยังบานหรือนิคม   ยอมตั้งจิตนอบนอม
เขาไป   แมฉันใด    เราก็จักมีใจเสมอดวยเด็กจัณฑาล   อันไพบูลย   กวางใหญ   ไมมี
ประมาณ    ไมมีเวร    ไมมีความเบียดเบียนอยู.       

โคเขาขาด     สงบเสงี่ยม    ไดรับการฝกดีแลว    ศึกษาดีแลว    เดินไปตามถนน
หนทาง     ตามตรอกเล็กซอกนอย     ก็ไมเอาเทาหรือเขากระทบอะไร ๆ     แมฉันใด     
เราก็จักมีใจเสมอดวยโคเขาขาด    อันไพบูลย    กวางใหญ    ไมมีประมาณ   ไมมีเวร    
ไมมีความเบียดเบียนอยู.    

สตรีหรือบุรุษ       รุนหนุมสาว      เปนคนชอบประดับตบแตง      พึงอึดอัดระอา 
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เกลียดชังดวยซากศพงู      หรือซากศพสุนัขที่เขาผูกไวที่คอ    แมฉันใด      เราก็จักอึดอัด 
ระอาและเกลียดชังซึ่งกายอันเปอยเนาน้ี   ฉันน้ัน.    

บุรุษประคองภาชนะมันขน   มีรูทะลุ    เปนชองเล็กชองใหญ    ไหลเขาไหลออกอยู    
แมฉันใด     เราก็จักบริหารกายน้ี     ซึ่งมีรูทะลุ     เปนชองเล็กชองใหญ    ไหลเขา
ไหลออกอยู    ก็ฉันน้ัน.              ( อง.ฺ อฏก. ) 

 

๙๓. วชิยสูตร 
วาดวยเรือ่งรางกายเปนของปฏิกูล  

 

ถาวาบุคคลเที่ยวไป   ยืนอยู   น่ัง  นอน   คูเขาหรือเหยียดออก   น่ันเปนความ
เคลื่อนไหวของกาย     กายน้ีประกอบแลวดวยกระดูกและเอ็น    ฉาบดวยหนังและเน้ือ    
ปกปดดวยผิว    เต็มดวยไส    อาหาร    มีกอนตับ    มูตร     หัวใจ    ปอด   มาม   
ไต    นํ้ามกู    นํ้าลาย    เหง่ือ    มันขน    เลือด    ไขขอ    ดี    เปลวมัน    อันปุถุชน
ผูเปนพาล    ยอมไมเห็นตามความเปนจริง. 

อน่ึง   ของอันไมสะอาด    ยอมไหลออกจากชองทั้งเกาของกายน้ีทุกเมื่อ  คือ  ขี้ตา
จากตา   ขี้หูจากหูและนํ้ามูกจากจมูก   บางคราวยอมสํารอกออกจากปาก   ดีและเสลด
ยอมสํารอกออก     เหง่ือและหนองฝยอมซึมออกจากกายน้ี.       

อน่ึง    อวัยวะเบ้ืองสูงของกายน้ีเปนโพรง   เต็มดวยมันสมอง    คนพาลถูกอวิชชา
หุมหอแลว     ยอมสําคัญกายน้ันโดยความเปนของสวยงาม. 

ก็เมื่อใด   เขาตายขึ้นพอง    มีสีเขยีว   ถูกทิ้งไวในปา    เมื่อน้ัน    ญาติทั้งหลาย
ยอมไมหวงใย     สุนัขบาน   สุนัขจิ้งจอก   หมาปา    หมูหนอน   กา   แรง   และสัตว
เหลาอ่ืน    ยอมกัดกินกายน้ัน.     

ภิกษุในศาสนาน้ี    ไดฟงพระพุทธพจนน้ีแลว    มีความรูชัด    เธอยอมกําหนดรู
กายน้ี    ยอมเห็นตามความเปนจริงทีเดียว     สรีระที่มีวิญญาณน้ี    เหมือนสรีระที่ตาย
แลวน่ัน      สรีระที่ตายแลวน้ัน     เหมือนสรีระที่มีวิญญาณน้ี.    

ภิกษุพึงคลายความพอใจในกายเสีย   ทั้งภายในและภายนอก   ภิกษุน้ันมีความรูชัด
ในศาสนาน้ี     ไมไดยินดีแลวดวยฉันทราคะ    ไดบรรลุอมฤตบท    สงบ   ดับ   ไมจุติ.    

กายน้ีมีสองเทา   ไมสะอาด   มีกลิ่นเหม็น    อันบุคคลบริหารอยู    เต็มไปดวย
ซากศพตาง ๆ   ถายของไมสะอาด   มีนํ้าลายและนํ้ามูก  เปนตน    ใหไหลออกจาก
ทวารทั้งเกา    และขับเหง่ือไคล   ใหไหลออกจากขุมขนน้ัน ๆ    ผูใด   พึงสําคัญเพื่อ
ยกยองตัว   หรือพึงดูหมิ่นผูอ่ืน  จักมีอะไร ?   นอกจากการไมเห็นอริยสัจ.    (ข.ุ สุตตฺ.) 
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๙๔. ทีฆนขสูตร 
 วาดวยกายและเวทนา ๓           ( เวทนาปริคคหสูตร  ม. ม. ) 

 

ดูกอนอัคคิเวสสนะ    ก็กายน้ีมีรูป    เปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้งส่ี    มีมารดา
บิดาเปนแดนเกิด    เจริญดวยขาวสุกและขนมสด     ตองอบและขัดสีกันเปนนิตย     
มีความแตกกระจัดกระจายเปนธรรมดา    ทานควรพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง   
เปนทุกข    เปนโรค    เปนดังหัวฝ    เปนดังลูกศร    เปนความลําบาก    เปนความ
เจ็บไข     เปนดังผูอ่ืน    เปนของทรุดโทรม    เปนของวางเปลา    เปนของมใิชตน.     

เมื่อทานพิจารณาเห็นกายน้ี    โดยความเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข    เปนโรค   
เปนดังหัวฝ    เปนดังลูกศร    เปนความลําบาก    เปนความเจ็บไข    เปนดังผูอ่ืน    เปน
ของทรุดโทรม   เปนของวางเปลา   เปนของมิใชตนอยู    ทานยอมละความพอใจในกาย   
ความเยื่อใยในกาย     ความเปนอยูในอํานาจของกายในกายได. 
 ดูกอนอัคคิเวสสนะ     เวทนา ๓   อยางน้ี    คือ    สุขเวทนา ๑    ทุกขเวทนา ๑   
อทุกขมสุขเวทนา ๑    ดูกอนอัคคิเวสสนะ    ในสมัยใดไดเสวยสุขเวทนา    ในสมัยน้ัน
ไมไดเสวยทุกขเวทนา      ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา      ไดเสวยแตสุขเวทนาเทาน้ัน     
ในสมัยใดไดเสวยทุกขเวทนา    ในสมัยน้ันไมไดเสวยสุขเวทนา    ไมไดเสวยอทุกขมสุข-
เวทนา    ไดเสวยแตทุกขเวทนาเทาน้ัน    ในสมัยใดไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา    ในสมัย
น้ันไมไดเสวยสุขเวทนา      ไมไดเสวยทุกขเวทนา     ไดเสวยแตอทุกขมสุขเวทนาเทาน้ัน.    
 ดูกอนอัคคิเวสสนะ    สุขเวทนาไมเที่ยง    อันปจจัยปรุงแตง    อาศัยปจจัยเกิดข้ึน   
มีความสิ้นไป   เสื่อมไป    คลายไป   ดับไปเปนธรรมดา     แมทุกขเวทนาก็ไมเที่ยง   
อันปจจัยปรุงแตง     อาศัยปจจัยเกิดข้ึน     มีความสิ้นไป    เสื่อมไป    คลายไป    ดับไป
เปนธรรมดา      แมอทุกขมสุขเวทนาก็ไมเที่ยง     อันปจจัยปรุงแตง     อาศัยปจจัย
เกิดข้ึน     มีความสิ้นไป     เสื่อมไป      คลายไป     ดับไปเปนธรรมดา.    
 ดูกอนอัคคิเวสสนะ    อริยสาวกผูไดสดับแลว    เห็นอยูอยางน้ี    ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในสุขเวทนา   ทั้งในทุกขเวทนา   ทั้งในอทุกขมสุขเวทนา   เมื่อเบ่ือหนายยอมคลาย
กําหนัด    เพราะคลายกําหนัด   จิตยอมหลุดพน    เมื่อหลุดพนแลว   ก็มีญาณหยั่งรูวา
หลุดพนแลว     รูชัดวาชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว     กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว      
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางน้ีมิไดมี.   
  

 ดูกอนอัคคิเวสสนะ    ภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวอยางน้ีแล    ยอมไมวิวาทแกงแยง
กับใคร ๆ   โวหารใดที่ชาวโลกพูดกัน  ก็พูดไปตามโวหารน้ัน   แตไมยึดมั่นดวยทิฏฐิ.  
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๙๕. ทวัตติงสาการะปาฐะ 
        คาถาแสดงอาการ  ๓๒  ในรางกาย                           ( ข.ุ ขุ. ) 

  อะยัง   โข   เม   กาโย   กายของเราน้ีแล 
 อุทธัง   ปาทะตะลา    เบ้ืองบนแตพื้นเทาข้ึนมา 
 อะโธ   เกสะมัตถะกา    เบ้ืองต่ําแตปลายผมลงไป 
 ตะจะปะริยันโต     มีหนังหุมอยูเปนที่สุดรอบ 
 ปูโร  นานัปปะการัสสะ  อะสุจิโน เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ 
 อัตถิ   อิมัสฺมิง   กาเย    มีอยูในกายน้ี 

เกสา       ผมทั้งหลาย   โลมา       ขนทั้งหลาย   
นะขา       เล็บทั้งหลาย   ทันตา      ฟนทั้งหลาย   
ตะโจ       หนัง    มังสัง        เน้ือ  
นะหารู     เอ็นทั้งหลาย   อัฏฐี        กระดูกทั้งหลาย       
อัฏฐิมิญชัง   เยื่อในกระดูก  วักกัง       ไต    
หะทะยัง   หัวใจ    ยะกะนัง     ตับ  
กิโลมะกัง   พังผืด    ปหะกัง     มาม    
ปปผาสัง     ปอด    อันตัง      ไสใหญ   
อันตะคุณัง   สายรัดไส   อุทะริยงั     อาหารใหม 
กะรีสัง     อาหารเกา   มัตถะลุงคัง  เยื่อมันสมอง  
ปตตัง        นํ้าดี    เสมหัง     นํ้าเสลด   
ปุพโพ      นํ้าเหลือง   โลหิตัง       นํ้าเลือด 
เสโท       นํ้าเหงื่อ   เมโท       นํ้ามันขน   
อัสสุ          นํ้าตา    วะสา       นํ้ามันเหลว  
เขโฬ       นํ้าลาย   สิงฆานิกา   นํ้ามูก  
ละสิกา     นํ้าไขขอ   มุตตัง      นํ้ามูตร 

 เอวะมะยัง   เม   กาโย    กายของเราน้ี   เปนอยางน้ี 
อุทธัง    ปาทะตะลา    เบ้ืองบนแตพื้นเทาข้ึนมา 
อะโธ    เกสะมัตถะกา    เบ้ืองต่ําแตปลายผมลงไป 
ตะจะปะริยันโต     มีหนังหุมอยูเปนที่สุดรอบ 

ปูโร  นานัปปะการัสสะ  อะสุจิโน,   เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ อยางน้ีแล.  



๑๘๑ 
 

๙๖. อสุภภาวนา 
 

 อันสรีระน้ี      มีกระดูก  ๓๐๐  กวาทอน     ชนติดกันดวยขอตอ  ๑๘๐  ขอ     
ยึดกันอยูดวยเอ็น  ๙๐๐  เสน    ฉาบดวยเน้ือ  ๙๐๐  ช้ิน    หุมดวยหนังสดบาง ๆ     
ปดดวยผิวอันมีชองทะลุปรุไป     มีมันซึมออกทั้งขางบนขางลาง    ดุจโถมันขน. 
 

 รางกายน้ี    เปนบอนของหมูหนอน    เปนบอเกิดแหงโรคทั้งหลาย    เปนแหลง
แหงทุกขธรรมทั้งหลาย    เปนที่หลั่งออกเนือง ๆ  แหงของไมสะอาดทางปากแผลทั้ง  ๙    
ดุจฝเรื้อรังที่แตกแลว  คือ  ขี้ตาออกทางตาทั้ง  ๒  ขาง    ขี้หูออกทางชองหู    นํ้ามูก
ออกทางชองจมูก   อาหาร   นํ้าดี   เสมหะและเลือดสํารอกออกทางปาก    อุจจาระ
ปสสาวะออกทางทวารเบื้องลาง   ทั้งหยาดเหง่ืออันไมสะอาด   หลั่งออกทางขุมขน  
๙๙๐๐๐  ขุม    ตัวแมลงทั้งหลาย    มีแมลงวันหัวเขียวเปนตน  รุมตอมกัน. 
 

 หากบุคคลไมปรนนิบัติสรีระน้ี    ดวยกิจมีสีฟน    บวนปาก    สระหัว   อาบนํ้า   
นุงผา    หมผาเปนตน   เปนคนปลอยกายตามกําเนิด   มีผมหยาบยุงเที่ยวไป   จะเปน
พระราชาก็ดี    เปนจัณฑาลก็ดี    ผูใดผูหน่ึง   ก็หามีความแปลกกันไม    เพราะความ
ที่มีสรีระปฏิกูลเสมอกัน. 
 

 ก็แตบุคคลทั้งหลาย     ขัดสีมลทินและทํากิจในสรีระน้ี    ปกปดอวัยวะอันจะพรา
ความอายเสียดวยผานานาพรรณ    ลูบไลดวยเครื่องหอมหลายหลากสี    ประดับดวย
ดอกไมและอาภรณตาง ๆ    ทําใหถึงซึ่งอาการที่พอจะถือเอาไดวาฉัน    หรือวาของฉัน. 
 

 แตน้ัน...เขาทั้งหลาย  ก็จําความปฏิกูลนาเกลียด   อันเปนสภาพแทจริงของรางกาย
น้ีไมได    เพราะถูกปกปดไวดวยเครื่องอลังการอันเปนของจรมาน้ี    พวกบุรุษจึงทําความ
ยินดีในสตรีทั้งหลาย  พวกสตรีก็ทําความยินดีในบุรุษทั้งหลาย   แตเมื่อวาโดยปรมัตถ
แลว      ช่ือวา     แหลงที่ควรแกความนาใครในรางกายน้ี    แมสักนอยหน่ึงก็ไมมี. 
 

 จริงอยางน้ัน   สัตวทั้งหลาย   ยอมไมปรารถนาแมแตจะแตะตองดวยเทา   
ยอมสะอิดสะเอียน   เกลียดชัง   ซึ่งสวนแหงรางกาย  มีผม  ขน  นํ้ามูก  นํ้าลาย  
อุจจาระ  ปสสาวะ  เปนตน    ซึ่งตกไปนอกกายแลว. 
 

 แตวา   สวนใดที่ยังเหลืออยูในสรีระน้ัน    เขาทั้งหลายผูถูกความมืด   คือ   
อวิชชาหุมหอแลว     ถูกเคร่ืองยอมใจ  คือ  ตัณหายอมเอาแลว     ก็ยังถือเอาสวน
แหงรางกายน้ัน ๆ    แมเปนของปฏิกูลอยางน้ี     วาเปนของนาปรารถนา     นาใคร    
เปนของเที่ยง     เปนสุข    เปนตัวตน. 



๑๘๒ 
 

 เขาทั้งหลายถืออยูอยางน้ัน    ก็นับวาถึงความเสมอกันกับจ้ิงจอกแก   ซึ่งเห็นตน
ทองกวาวในดง      สําคัญวา     ตนไดตนเน้ือเขาแลว     จึงรีบไปตะกรามงับเอาดอกที่รวง
หลนอยู     รูวาน้ีไมใชเน้ือ     แตก็ยังยึดอยูวา    ที่อยูบนตนน้ัน   เปนเน้ือ. 
 ฉะน้ัน  ผูเปนบัณฑิต   พึงถือสวนแหงรางกายทั้งที่ตกไปแลว   และที่ยังอยูในสรีระน้ี    
วาเปนปฏิกูล    นาเกลียดเชนกันเถิด    เพราะคนพาลทั้งหลาย    ผูถือรางกายน้ีโดยความ
เปนของงดงาม   แลวลุมหลงอยูในรางกายน้ัน   มัวกระทําแตบาป   ยอมไมพนจากทุกขได. 
 ในกเฬวระ คือ อัตภาพประมาณวาหน่ึงน้ี  เบื้องบนต้ังแตพื้นเทาขึ้นไป  เบื้องตํ่า
ต้ังแตปลายผมลงมา  โดยที่สุดรอบ ๆ ต้ังแตหนังเขาไป   เมื่อคนหาอยูแมโดยประการ
ทั้งปวง   ใคร ๆ ยอมไมพบอะไร ๆ  คือ  จะเปนแกวมุกดา  แกวมณี  แกวไพฑูรย  กฤษณา   
จันทนแดง   การบูรหรือจุณสําหรับอบ   เปนตน    หรือแมสิ่งที่เปนของสะอาดสักนิดหน่ึง. 
 โดยที่แท    ยอมพบแตสิ่งที่ไมสะอาดทั้งสิ้น    อันตางดวย   ผม   ขน   เล็บ   ฟน   
หนัง    เน้ือ    เอ็น    กระดูก    เยื่อในกระดูก    ไต    หัวใจ    ตับ    พังผืด    มาม   
ปอด   ไสใหญ   สายรัดไส   อาหารใหม   อาหารเกา   มันสมอง   นํ้าดี   เสลด   
นํ้าเหลือง     นํ้าเลือด     เหง่ือ     มันขน     นํ้าตา     มันเหลว     นํ้าลาย     นํ้ามูก    
นํ้าไขขอ    นํ้ามูตร    มีประการตาง ๆ     อันมีกลิ่นเหม็น    นารังเกียจอยางยิ่ง. 
 กายน้ีไมสะอาด    มีกลิ่นเหม็น    ประดุจซากศพ    เปรียบดังหลุมคูถ    เปนกาย
ที่ผูมีปญญาจักษุทั้งหลายติเตียนแลว     แตคนพาลชมชอบนัก     กายใดเลา   มีหนังสด
ปดหุมไว    มีแผลใหญถึง  ๙  ชอง   ของสกปรกมีกลิ่นเนาเหม็น   ไหลซึมออกทั่วไป    
ถาขางในของกายน้ี   พึงกลับออกมาเปนขางนอกไซร    บุคคลทั้งหลายก็คงตองถือ
ทอนไม     ไวคอยปองกันกาและสุนัข...เปนแน !          ( วิสุทธิมรรค   สมาธินิเทศ ) 
 

 ทานทั้งหลาย   จงดูรางกายอันกระสับกระสายไมสะอาด  เปอยเนาน้ี   จงอบรม
จิตใหตั้งมั่นดวยดี   มีอารมณเปนหน่ึงดวยอสุภสัญญา    รางกายน้ีฉันใด   รางกายของ
ทานก็ฉันน้ัน     รางกายของทานฉันใด    รางกายน้ีก็ฉันน้ัน. 
 รางกายเปนของเนาเปอย      มีกลิ่นเหม็นฟุงไป      อันพวกชนพาลปรารถนา
กันยิ่งนัก      แมทานพิจารณารางกายน้ีอยางน้ี      ไมเกียจครานทั้งกลางวันกลางคืน   
แทงตลอดแลว     จักเห็นดวยปญญาของตนได. 
 เมื่อเราเปนผูไมประมาท    คนควาอยูโดยอุบายอันแยบคาย    จึงเห็นกายน้ี  
ทั้งภายในและภายนอกตามความเปนจริง    ทีน้ันเราจึงเบ่ือหนายในกาย   และคลายความ 
กําหนัดในภายใน  เปนผูไมประมาท  ไมเกาะเก่ียวในสิ่งอะไร  เปนผูสงบระงับดับสนิทแลว. 

( นันทาเถรีคาถาที่ ๔  จคุกฺกนิปาต.  ข.ุ เถร.ี) 



๑๘๓ 
 

 รางกายน้ี   เต็มไปดวยของอากูลและของอันเปนมลทินตาง ๆ   มีหลุมคูถใหญ
เปนที่เกิด   เปนดุจบอนํ้าคลําอันมีมานาน   เปนดุจฝใหญ   เปนดุจแผลใหญ   เต็มไปดวย
หนองและเลือด    เต็มไปดวยหลุมคูถ   มีนํ้าไหลออกเปนนิตย   มีของเนาไหลออกทุกเมื่อ. 
 กายอันเปอยเนาน้ี   รัดรึงดวยเอ็นใหญ ๖๐ เสน  ฉาบทาดวยเคร่ืองฉาบทาคือเน้ือ    
หุมหอดวยเส้ือคือหนัง   เปนของหาประโยชนมิได   เปนของสืบตอกันดวยรางกระดูก    
เกี่ยวรอยดวยดายคือเสนเอ็น     เปลี่ยนอิริยาบถได     เพราะมีเครื่องประกอบพรอม. 

( กัปปเถรคาถาที่ ๕  ทสกนิปาต.  ข.ุ เถร.) 
 สัตว  ๒  เทาน้ี   เปนสัตวไมสะอาด    มีกลิ่นเหม็น   เต็มไปดวยซากศพตาง ๆ  
มีของโสโครกไหลออกทั่วกาย     ตองบริหารอยูเปนนิตย     ทานจงดูรางกายอันกระสับ 
กระสายไมสะอาด     เปนของเปอยเนา    มีของโสโครกไหลเขาไหลออกอยู    อันหมู
คนพาล    พากันช่ืนชมยิ่งนัก.   ( สัพพกายเถรคาถาที่ ๑๔, กลุลเถรคาถาที่ ๔ ฉกฺกนิปาต. ข.ุ เถร.) 
 

 รางกายน้ี    เปนของเนาเปอยไมสะอาด    มีกลิ่นเหม็นฟุงไป    เปนของนากลัว    
ตัวเปนดุจกระสอบหนัง   อันเต็มไปดวยซากศพ    เต็มไปดวยของไมสะอาด   ไหลออก
อยูเนือง ๆ     รางกายน้ี    เปนดุจซากศพ     อันปฏิกูลอยางยิ่ง     ฉาบทาไวดวยเน้ือ
และเลือด     เปนที่อยูแหงหมูหนอนและเหยื่อเลือด. 
 กายน้ีไมนานนัก  มีวิญญาณไปปราศจากแลว   หมูญาติเกลียดอยู   ยอมทิ้งถมปาชา    
เหมือนทอนไม   ฉะน้ัน     มารดาบิดาของตนยังเกลียด    พากันนําเอาซากศพน้ัน   ไปทิ้ง
เปนเหยื่อของสัตวอ่ืนในปาชา     แลวกลับไปอาบนํ้า    จะกลาวไปไยถึงประชุมชนทั่วไป. 
 ชนทั้งหลาย  ยินดีแลวในกายอันเนาเปอย    เปนซากศพ    ไมมีแกนสาร    
อันมีกระดูก   มีเอ็นเปนเคร่ืองผูกรัด     เต็มไปดวยนํ้าลาย    นํ้าตาและเหง่ือไคล       
ผูใดมาแยกกายน้ัน    ทําใหเห็นทั้งภายในและภายนอก    ผูน้ัน  ไมอาจทนตอกลิ่นกายได     
แมมารดาของตนจะพึงเกลียด. 
 บัณฑิตทั้งหลายกลาวไวโดยอุบายอันแยบคายวา ขันธ ธาตุและอายตนะ อันปจจัย
ปรุงแตง   มีชาติเปนมูลเหตุ   เปนทุกข  ไมนาชอบใจ. (สุเมธาเถรีคาถา มหานิปาต. ข.ุ เถร.ี) 
 

เราติเตียนรางกายอันเต็มไปดวยของนาเกลียด   มีกลิ่นเหม็น    เปนฝกฝายแหงมาร     
ชุมไปดวยกิเลส    มีชอง  ๙  ชอง     เปนที่ไหลออกแหงของไมสะอาดเปนนิตย. 

เชิญทาน    ดูรางกายอันมีกระดูก  ๓๐๐  ทอน   ซึ่งมีเอ็นใหญนอย   ผูกข้ึนเปนโครง
ตั้งไว     อันบุญกรรมตกแตงใหวิจิตร    มีแผลทั่วทุกแหง    กระสับกระสาย     คนโงเขลา
พากันดําริเปนอันมาก     ไมมีความยั่งยืนมั่นคง.    ( อานันทเถรคาถาที่ ๓  ตึสนิปาต.  ข.ุ เถร.) 



๑๘๔ 
 

เธอจงพิจารณาอัตภาพ    อันกระดูก  ๓๐๐  ทอน   ยกขึ้นแลว    อันกระสับ   
กระสายไมสะอาด   เปนของเปอยเนา  จงอบรมจิตใหต้ังมั่น  มีอารมณเดียว  ดวยอสุภ-
ภาวนา  อน่ึง  เธอจงอบรมจิตใหหานิมิตมิได  และบรรเทาซึ่งอนุสัยคือมานะ  เพราะละ
มานะเสียได   แตน้ัน ... จักเปนผูสงบ ... เที่ยวไป.      ( นันทาเถรีคาถาที่ ๑  ทุกนิปาต.  ข.ุ เถร.ี) 

 

 ทาน  จงพิจารณากายน้ีอันไมสะอาด  เปอยเนา  มีกลิ่นเหม็น  เบ้ืองบนตั้งแตปลาย
เทาข้ึนไป  เบ้ืองต่ําตั้งแตปลายผมลงมา  เราพิจารณาอยูอยางน้ี  ถอนราคะทั้งปวงไดแลว     
ตัดความเรารอนขาดแลว   เปนผูมีใจเย็น ... ดับสนิทแลว.  ( อภยมาตาาเถรีคาถาที่ ๘  ข.ุ เถร.ี) 
 

 จงมาดูอัตภาพอันวิจิตร   มีกายเปนแผล   อันกระดูก  ๓๐๐  ทอนยกข้ึนแลว   
กระสับกระสาย     เปนที่ดําริของชนเปนอันมาก     ไมมีความยั่งยืนมั่นคง      จงมาดูรูป
อันวิจิตรดวยแกวมณีและกุณฑล   มีกระดูกอันหนังหุมหอไว   งามพรอมดวยผา   เทาที่
ยอมดวยสีแดงสด    หนาที่ไลดวยจุณ     พอที่จะหลอกคนโงใหหลงได     แตจะหลอก
คนผูแสวงหาฝง    คือนิพพานน้ัน...ไมได. 
 ผมที่แตงงาม  ตาที่เยิ้มดวยยาหยอด  กายเนา ... อันประดับดวยเคร่ืองอลังการ    
ประดุจทะนานยาหยอดอันใหมวิจิตร   พอจะหลอกคนโงใหหลงได    แตจะหลอกคนผู
แสวงหาฝงคือนิพพานน้ัน ... ไมได     ทาน ... เปนด่ังพรานเน้ือวางบวงไว    แตเน้ือ
ไมติดบวง   เมื่อพรานเน้ือกําลังครํ่าครวญอยู    เรากินแตอาหารแลวก็ไป.  

( รัฏฐปาลเถรคาถาที่ ๔  วีสตินิปาต.  ข.ุ เถร.) 
 ... นรชนผูยังคลุกคลีอยูในกามคุณ   เปนผูตระเตรียมไปสูความตายเปนนิตย  เปนผู
ตั้งอยูในที่ใกลมัจจุราช     จักตองทิ้งรางกายไวในโลกน้ีเอง. 
 กาย ... อันอวิชชาหุมหอแลว   ผูกรัดไวดวยเคร่ืองผูก  ๔  ประการ   จมอยูในหวง
นํ้าคือกิเลส    ปกคลุมไวดวยขายคือกิเลส    อันนอนเน่ืองอยูในสันดาน    ประกอบแลว
ในนิวรณ  ๕    เพียบพรอมดวยวิตก    ประกอบดวยรากเหงาแหงภพ  คือตัณหา    
ปกปดดวยเครื่องปกปด   คือโมหะ      หมุนไปดวยเครื่องหมุน   คือกรรม. 
 รางกายน้ี    ยอมมีสมบัติและวิบัติเปนของคูกัน    มีความเปนตาง ๆ   เปนธรรมดา  
ปุถุชนคนพาลเหลาใด     มายึดถือรางกายน้ีวา    เปนของเรา     ยอมยังสงสารอันนา
กลัวใหเจริญ     ปุถุชนเหลาน้ัน     ยอมถือเอาภพใหมอีก. 
 กุลบุตรผูเปนบัณฑิตเหลาใด     ละเวนรางกายน้ี     อันฉาบทาแลวดวยคูถ    
ดังบุรุษผูประสงคความสุข     อยากมีชีวิตอยู     เห็นอสรพิษแลวหลีกหนีไป    ฉะน้ัน       
กุลบุตรเหลาน้ัน    ละอวิชชาอันเปนรากเหงาแหงภพแลว   เปนผูไมมีอาสวะ   จักนิพพาน. 

          ( กัปปเถรคาถาที่ ๕  ทสกนิปาต.  ข.ุ เถร.) 



๑๘๕ 
 

 กายของตนน้ีเปนอยางไร ?    เมื่อปุถุชนไมรูกายของตนน้ัน   ตามความเปนจริง   
ความสําคัญผิดทุกอยาง   ยอมเกิดข้ึนในกายของตน   กายของตนน้ีนาเกลียด   มีการ
แตกไปเปนธรรมดา  เปนบอเกิดแหงทุกข   คนพาล...เมื่อยึดถือกายน้ันโดยเปนขาศึก
ตอความเปนจริง     ช่ือวา     ยอมยึดถือความสําคัญผิด.    
 เมื่อปุถุชนพิจารณาเห็นกายของตน    โดยความเปนของงามและโดยความเปนสุข   
ยอมมีความสําคัญผิดดวยตัณหา    เหมือนการสําคัญผิดในไฟของแมลงเมา    ฉะน้ัน    
เมื่อปุถุชนยึดนิจจสัญญา     เห็นสมบัติของกายของตนน้ัน     เขายอมมีความสําคัญผิด
ดวยอํานาจมานะ   เหมือนสุนัขเห็นคูถแลว  เกิดสุภสัญญาในคูถ  ฉะน้ัน   เมื่อปุถุชน
พิจารณาเห็นกายของตนน้ันวาเปนอัตตา     เน่ืองในอัตตา      ไมเขาใจตามความเปนจริง   
ยอมมีความสําคัญผิดดวยทิฏฐิ     เหมือนคนสําคัญรูปในกระจก   ฉะน้ัน.    
 ก็คําวา  ความสําคัญ  น้ี    เปนคําที่ละเอียด    เปนเครื่องผูกของมาร    หยอนแต
แกไดยาก   เพราะเปนเครื่องผูกที่ผูกปุถุชนไว   ปุถุชนแมจะพยายามดิ้นรนโดยวิธีตาง ๆ  
มากมาย     ก็ไมลวงพนกายของตนไปได    ยอมถูกกายของตนน้ันผูกรัดไวอยางแนนหนา     
เหมือนสุนัขที่ถูกลามโซไวที่หลักอันมั่น   ซึ่งเขาตอกไวอยางดี    คนทั้งหลายมัวหมกมุน
อยูในกายของตน    ยอมเดือดรอนอยูเปนนิตย   ดวยชาติ   ชราและทุกข    มีโรคเปนตน    
เหมือนปลาติดเบ็ด    ฉะน้ัน. 
 เราจึงขอกลาวกะทานผูเจริญทั้งหลายวา ทานทั้งหลายจงพิจารณากายของตนที่
สวยงาม   ใหเห็นวา   ไมนาชอบใจ   ไมงาม   มีอันแตกไปเปนธรรมดา   และไมใชอัตตา      
เพราะกายของตนน้ีน้ัน   มีสภาพอยางน้ี    ผูรูพจิารณาเห็นกายน้ีอยางน้ีอยู   ละความ 
สําคัญผิดทั้งหมดเสียได     ยอมหลุดพนจากทุกขทั้งปวง  ดังน้ี.   (มูลปริยายสูตร  ม. มูล.) 

     

กรรมฐานกอนนอน 
กายที่ไมมีใจ นอนอยูบนเตียงที่ไมมีใจ เตียงที่ไมมีใจก็วางอยูบนปฐพีทีไ่มมีใจ    

ปฐพีที่ไมมีใจ  กต็ั้งอยูเหนือน้ําที่ไมมใีจ    น้ําที่ไมมีใจ  กล็อยอยูเหนือลมที่ไมมีใจ   
ลมที่ไมมีใจ  กพ็ัดอยูบนอากาศที่ไมมีใจ. 

แมอากาศก็ไมรูวาเราอุมลมไว  ถึงลมก็ไมรูวาเราสถิตอยูบนอากาศ  แมลมก็
ไมรูวาเราอุมน้ําไว   ถึงน้ําก็ไมรูวาเราสถิตอยูบนลม   แมน้ําก็ไมรูวาเราอุมปฐพไีว   
ถึงปฐพีก็ไมรูวาเราสถิตอยูบนน้ํา   แมปฐพีก็ไมรูวาเราทรงเตียงไว    ถึงเตียงก็ไมรูวา
เราตั้งอยูบนปฐพี   แมเตียงก็ไมรูวาเรายกกายไว   ถึงกายก็ไมรูวาเราอยูบนเตยีง .....  
(หยั่งลงสูภวังค ... ช่ือวามีสติสัมปชัญญะอยู)             (อฏ. อปณณกสูตร  อง.ฺ ติก.) 



๑๘๖ 
 

๙๗. โทษแหงกาม 
 

๑. กามทั้งหลาย  มีความพอใจนอย  ทุกขอ่ืนยิ่งกวากามไมมี  ชนเหลาใด ซองเสพ
กามทั้งหลาย  ชนเหลาน้ันยอมเขาถึงนรก  เหมือนดาบที่ลับคมดีแลว...เชือด  เหมือน
กระบี่ที่ขัดดีแลว...แทง   เหมือนหอกที่พุงปกอก   ตองเจ็บปวดปานใด  กามทั้งหลาย     
เปนทุกขยิ่งกวาน้ัน. 
 ๒. หลุมถานเพลิง   ลุกโพลงแลว    ลึกกวาช่ัวบุรุษ    ผาลที่เผารอนอยูตลอดวัน    
รอนปานใด    กามทั้งหลายเปนทุกขยิ่งกวาน้ัน     เหมือนยาพิษชนิดรายแรง    นํ้ามันที่
เดือดพลาน   ทองแดงที่กําลังละลายควางรอนปานใด   กามทั้งหลายเปนทุกขยิ่งกวาน้ัน 

( พระโพธิสัตว  ปานียชาดกที่ ๕  ข.ุ ชา. ) 
 ๓. กามทั้งหลาย   เปนศัตรู    เปนผูฆา   เปนขาศึก   เปนดุจลูกศร    เปนเคร่ือง
จองจํา     เปนดุจเพชฌฆาต    อุปมาดวยกองไฟ    เปนทุกข.      

๔. กามน้ีเปนของไมบริสุทธิ์   มีภัย   เปนไปดวยกับความคับแคน   เปนเส้ียน
หนาม    เปนเหตุใหกําหนัด     ไมเรียบรอย    มีกังวลมาก    เปนทางแหงความลุม-
หลงใหญ     เปนเหตุใหขัดของ    และเปนของนากลวัพิลึก    เปรียบดวยหัวงูเหา. 

๕. ปุถุชนผูโงเขลา     ผูมืดมนเหลาใด    ยอมเพลิดเพลินตอกามเหลาน้ัน     ปุถุชน
เหลาน้ันเปนอันมาก     ของอยูแลวดวยเครื่องของคือกาม    ก็ไมรูสึกในโลก    ยอมไมรูจัก
ความสิ้นสุดแหงความเกิดและความตาย.    

 

๖. มนุษยเปนอันมาก    พากันดําเนินไปตามทาง    เปนที่ไปสูทุคติ    นําโลกมา
ใหแกตน    ลวนแตมีกามเปนเหตุ. 

๗. กามทั้งหลาย เปนเหตุใหเกิดขาศึกศัตรู  เดือดรอน  นํามาซึ่งความเศราหมอง    
เปนเหยื่อในโลก  เปนเคร่ืองจองจํา   เก่ียวเน่ืองดวยความตาย   กามทั้งหลาย  เปนเหตุ
ใหบา ใหบนเพอ ใหจิตมัวเมา  เปนของอันมารดักไวเพื่อความพินาศของหมูสัตวเร็วพลัน. 

๘. กามทั้งหลาย  มีโทษหาที่สุดมิได  มีทุกขมาก  มีพิษมาก  มีความพอใจนอย     
เปนบอเกิดแหงการรบราฆาฟนกัน     เปนเหตุใหธรรมฝายขาวเหือดแหงไป. 

( สุภากัมมารธิดาเถรคีาถาที่ ๕  วีสตินิปาต. ข.ุ เถร.ี) 
๙. กามทั้งหลาย  เปรียบดวยคราดและหลาว   เหมือนหัวงูเหา  เปรียบดวยคบ

เพลิง   เผาอยูเนือง ๆ   เหมือนรางกระดูก    กามทั้งหลาย  เปนของไมเที่ยง   ไมยั่งยืน   
มีทุกขมาก   เหมือนงูที่มีพิษมาก   เหมือนกอนเหล็กอันไฟติดทั่ว   มีรากเหงาเปนทุกข     
มีทุกขเปนผล. 



๑๘๗ 
 

๑๐. กามทั้งหลาย  เปรียบเหมือนผลไมอันเปนพิษ  เหมือนช้ินเน้ือ  นํามาซึ่งทุกข 
กามทั้งหลาย   เปรียบเหมือนความฝน   เปนของหลอกลวง   เหมือนของที่ยืมเขามา    
เปรียบดวยหอกและหลาว   เปนโรค   เปนดังหัวฝ   เปนดังลกูศร  เปนความทุกขยาก    
เปนความลําบาก     เชนดังหลุมถานเพลิง     เปนรากเหงาแหงความทุกข     เปนภัย    
เปนนายเพชฌฆาต.  กามทั้งหลาย  บัณฑิตกลาววา  มีความทุกขมาก  เปนอันตรายมาก
อยางน้ี                         ( สุเมธาเถรี  มหานิปาต. ข.ุ เถร.ี) 

๑๑. ทานจงพยายามตัดกระแสแหงตัณหา    จงบรรเทากามเสียเถิด   พราหมณ    
มุนีไมละกาม     ยอมไมเขาถึงความที่จิตแนวแนได. 
 ๑๒. บัณฑิตพึงละธรรมฝายดําเสีย    เจริญธรรมฝายขาว    ออกจากความอาลัย   
อาศัยธรรมอันไมมีความอาลัยแลว   พึงละกามเสีย   เปนผูไมมีกิเลสเปนเครื่องกังวล  
ปรารถนาความยินดีในวิเวก      ที่สัตวยินดีไดยาก. 
 ๑๓. บัณฑิตพึงยังตนใหผองแผวจากเคร่ืองเศราหมองจิต   ชนเหลาใด  อบรมจิต
ดีแลวโดยชอบ     ในองคเปนเหตุใหตรัสรู     ไมถือมั่น      ยินดีแลวในความสละคืนจาก
ความถือมั่น     ชนเหลาน้ันเปนผูสิ้นอาสวะ     มีความรุงเรือง     ปรินิพพานแลวในโลกน้ี. 

(ปารสูตร  ส.ํ มหา.) 
 ๑๔. อริยสาวกของพระตถาคต    ยอมไมยินดีในกามคุณแมในสวรรค    จะปวย
กลาวไปใยถึงกามคุณเปนของมนุษยเลา   ก็ชนเหลาใดแล  เปนคนพาล   มีปญญาทราม     
มีความคิดช่ัว  ถูกโมหะหุมหอไวแลว ชนเหลาน้ันจึงจักกําหนัดยินดีในเครื่องผูกที่มารดักไว. 
 ๑๕. ชนเหลาใด   คลายราคะ   โทสะและอวิชชาไดแลว    ชนเหลาน้ัน    ผูคงที่    
เปนผูตัดเสนดายคือตัณหา    เครื่องนําไปสูภพขาดแลว     ไมมีเครื่องผูกพัน    ยอมไม
กําหนัดยินดี    ในบวงแหงมารน้ัน.                 ( นันทกเถรคาถาที่ ๔  จตุกฺกนิปาต. ข.ุ เถร.) 
 

๙๘. อัมพปาลีเถรีคาถา  
แตกอน    ผมของขาพเจามีสีดําเหมือนสีแมลงภู    มีปลายผมงอน    เดี๋ยวน้ีผม

เหลาน้ัน    กลายเปนเสมือนปานปอเพราะชรา     พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปน
สัจจวาที    ไมมีแปรเปนอ่ืน. ( เพราะตรัสไววา    รูปทั้งปวงไมเที่ยง   ถูกชราครอบงํา ฯ )    

แตกอน   มวยผมของขาพเจาเต็มดวยดอกไมหอมกรุน    เหมือนผอบที่อบกลิ่น   
เดี๋ยวน้ีผมน้ันมีกลิ่นเหมือนขนแกะเพราะชรา     พระดํารัสของพระพุทธเจา   ผูทรงเปน
สัจจวาที     ไมมแีปรเปนอ่ืน. ( สจฺจวาทิวจนํ   อนฺถา ) 

แตกอน    ผมของขาพเจาดก    งามดวยปลายผมที่รวบไวดวยหวี     และเข็มเสียบ 



๑๘๘ 
 

เหมือนปาไมทึบที่ปลูกไวเปนระเบียบ      เดี๋ยวน้ีผมน้ันบางลง ๆ  ในที่น้ัน ๆ     เพราะชรา   
พระดํารัสของพระพุทธเจา     ผูทรงเปนสัจจวาที     ไมมีแปรเปนอ่ืน. 

แตกอน   มวยผมดําประดับทอง   ประดับดวยชองผมอยางดี   สวยงาม   เดี๋ยวน้ี
มวยผมน้ัน   ก็รวงเลี่ยนไปทั้งศีรษะเพราะชรา     พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปน
สัจจวาที     ไมมแีปรเปนอ่ืน. 

แตกอน    ค้ิวของขาพเจาสวยงาม    คลายรอยเขียน   ที่จิตรกรบรรจงเขียนไว   
เดี่ยวน้ีกลายเปนหอยยนลงเพราะชรา     พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปนสัจจวาที      
ไมมแีปรเปนอ่ืน. 

แตกอน   ดวงตาทั้งคูของขาพเจาดําขลับ   มีประกายงาม   คลายแหวนมณี    
เดี๋ยวน้ีถูกชราทําลายเสียแลวจึงไมงาม     พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปนสัจจวาที      
ไมมแีปรเปนอ่ืน. 

แตกอน   เมื่อวัยสาว  จมูกของขาพเจาโดงงามเหมือนเกลียวหรดาล  เดี๋ยวน้ีกลับ
เหี่ยวแฟบเพราะชรา    พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปนสัจจวาที   ไมมีแปรเปนอ่ืน. 

แตกอน    ใบหูทั้งสองของขาพเจาสวยงาม    เหมือนตุมหูที่ชางทําอยางประณีต   
เสร็จเรียบรอยแลว    เดี๋ยวน้ีกลับยนยอยเพราะชรา    พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรง
เปนสัจจวาที      ไมมีแปรเปนอ่ืน. 

แตกอน     ฟนของขาพเจาสวยงาม    เหมือนหนอตูมของตนกลวย    เดี๋ยวน้ีกลับ
หักดําเพราะชรา     พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปนสัจจวาที    ไมมีแปรเปนอ่ืน. 

แตกอน   ขาพเจาพูดเสียงไพเราะ    เหมือนนกดุเหวาที่มีปกติเที่ยวไปในไพรสณฑ
ในปาใหญ   สงเสียงไพเราะ   เดี๋ยวน้ีคําพูดของขาพเจา   ก็พูดพลาดเพี้ยนไปในที่น้ัน ๆ 
เพราะชรา      พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปนสัจจวาที    ไมมีแปรเปนอ่ืน. 

แตกอน    คอของขาพเจาสวยงาม   กลมเกลี้ยงเหมือนสังขขัด   เกลี้ยงเกลาดีแลว     
เดี๋ยวน้ีกลายเปนงุมคอมลงเพราะชรา     พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปนสัจจวาที      
ไมมแีปรเปนอ่ืน. 

แตกอน  แขนทั้งสองของขาพเจาสวยงาม  เปรียบเสมือนไมกลอน  กลมกลึง  
เดี๋ยวน้ีกลายเปนลีบเหมือนก่ิงแคคดเพราะชรา    พระดํารัสของพระพุทธเจา   ผูทรงเปน
สัจจวาที    ไมมแีปรเปนอ่ืน. 

แตกอน  มือทั้งสองของขาพเจาสวยงาม  ประดับดวยแหวนทองงามระยับ  เดี๋ยวน้ี
กลายเปนเสมือนเหงามันเพราะชรา      พระดํารัสของพระพุทธเจา     ผูทรงเปนสัจจวาที      
ไมมแีปรเปนอ่ืน. 



๑๘๙ 
 

แตกอน    ถันทั้งสองของขาพเจาอวบอัดกลมกลึง    ต้ังประชิดกัน   ทั้งงอนสลาง 
สวยงาม   เดี๋ยวน้ีกลายเปนหยอนยาน   เหมือนถุงหนังที่ไมมีนํ้าเพราะชรา    พระดํารัส
ของพระพุทธเจา    ผูทรงเปนสัจจวาที      ไมมีแปรเปนอ่ืน. 

แตกอน     กายของขาพเจาเกลี้ยงเกลา    ดังแผนทองสวยงาม    เดี๋ยวน้ีกลาย 
เปนสะพรั่งดวยเสนเอ็นอันละเอียดเพราะชรา     พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปน
สัจจวาที      ไมมีแปรเปนอ่ืน. 

แตกอน    ขาออนทั้งสองของขาพเจาสวยงาม    เปรียบเหมือนงวงชาง    เดี๋ยวน้ี
กลายเปนเสมือนขอไมไผเพราะชรา      พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปนสัจจวาที      
ไมมแีปรเปนอ่ืน. 

แตกอน   แขงทั้งสองของขาพเจาประดับดวยกําไลทอง   เกลี้ยงเกลาสวยงาม   
เดี๋ยวน้ีกลายเปนเหมือนตนงาขาดเพราะชรา     พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปน
สัจจวาที      ไมมีแปรเปนอ่ืน. 

แตกอน   เทาทั้งสองของขาพเจาสวยงามเหมือนรองเทาหุมปุยนุน   เดี๋ยวน้ีแตก
เปนริ้วรอยเพราะชรา   พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปนสัจจวาที   ไมมแีปรเปนอ่ืน. 

เดี๋ยวน้ี   รางกายน้ีเปนเชนน้ี   ครํ่าครา   เปนแหลงที่อยูแหงทุกขเปนอันมาก   
ปราศจากเครื่องลูบไล   เปนเรือนชรา    พระดํารัสของพระพุทธเจา    ผูทรงเปนสัจจวาที      
ไมมแีปรเปนอ่ืน..                      ( ข.ุ เถร.ี ) 

 

๙๙. เมตตานิสังสาสุตตัง 
เมตตายะ  ภิกขะเว   เจโตวิมุตติยา,   อาเสวิตายะ  ภาวิตายะ  พะหุลีกะตายะ,   

ยานีกะตายะ     วัตถุกะตายะ     อะนุฏฐิตายะ     ปะริจิตายะ,     สุสะมารัทธายะ     
เอกาทะสานิสังสา    ปาฏิกังขา,     กะตะเม     เอกาทะสะ ?  

สุขัง     สุปะติ    สุขัง    ปะฏิพุชฌะติ,      นะ    ปาปะกัง     สุปนัง     ปสสะติ,       
มะนุสสานัง     ปโย    โหติ     อะมะนุสสานัง     ปโย    โหติ,      เทวะตา    รักขันติ     
นาสสะ    อัคคิ   วา   วิสัง   วา    สัตถัง    วา    กะมะติ,       ตุวะฏัง     จิตตัง     
สะมาธิยะติ,      มุขะวัณโณ     วิปปะสีทะติ,      อะสัมมูฬฺโห    กาลัง    กะโรติ,      
อุตตะริง     อัปปะฏิวิชฌันโต     พฺรัหฺมะโลกูปะโค    โหติ.   

เมตตายะ   ภิกขะเว   เจโตวิมุตติยา,    อาเสวิตายะ   ภาวิตายะ   พะหุลีกะตายะ,   
ยานีกะตายะ   วัตถุกะตายะ    อะนุฏฐิตายะ   ปะริจิตายะ,     สุสะมารัทธายะ   อิเม   
เอกาทะสานิสังสา    ปาฏิกังขาติ. 



๑๙๐ 
 

วาดวยอานิสงสของเมตตา ๑๑ ประการ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ     อันบุคคลเสพแลว    เจริญแลว   

ทําใหมากแลว   ทําใหเปนดุจยาน   ทําใหเปนที่ต้ัง   ใหต้ังมั่นเนือง ๆ   ส่ังสมดีแลว   
ปรารภดวยดีแลว    พึงหวังอานิสงส  ๑๑  ประการ     ๑๑  ประการเปนไฉน ?    คือ    

ยอมหลับเปนสุข  ๑     ยอมตื่นเปนสุข  ๑    ยอมไมฝนลามก  ๑    ยอมเปนที่รัก
ของมนุษยทั้งหลาย  ๑     ยอมเปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย  ๑    เทวดาทั้งหลายยอม
รักษา ๑    ไฟ  ยาพิษหรือศัสตรายอมไมกล้ํากรายได ๑   จิตยอมต้ังมั่นโดยรวดเร็ว ๑    
สีหนายอมผองใส  ๑    เปนผูไมหลงใหลทํากาละ  ๑    เมื่อไมแทงตลอดคุณอันยิ่งข้ึนไป  
ยอมเปนผูเขาถึงพรหมโลก  ๑    

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ    อันบุคคลเสพแลว     เจริญแลว    
ทําใหมากแลว   ทําใหเปนดุจยาน   ทําใหเปนที่ตั้ง    ใหตั้งมั่นเนือง ๆ   สั่งสมดีแลว  
ปรารภดวยดีแลว     พึงหวังอานิสงส  ๑๑  ประการน้ีแล.     ( อง.ฺ เอกาทสก. ) 
 

อรรถกถาเมตตาสูตรที่ ๕ 
สุข ํ  สุปติ    ช่ือวาหลับเปนสุข    เพราะไมหลับเหมือนคนนอกน้ัน    ที่นอนกรน

กระสับกระสายหลับเปนทุกข    แมเมื่อหยั่งลงสูความหลับ   ก็เปนสุขเหมือนผูเขาสมาบัติ.      
สุขํ  ปฏิพุชฺฌติ     คนอ่ืน  ๆ  ถอนใจ   กระสับกระสายอยู    ตื่นเปนทุกขฉันใด  ผู

เสพเมตตาเจโตวิมุตติ   หาตื่นเปนทุกขฉันน้ันไม   ไมมีอาการผิดปกติ   ตื่นเปนสุข   
เหมือนดอกปทุมกําลังแยมอยู.  

น  ปาป  สุปน    ปสฺสติ     ผูเสพเมตตาเจโตวิมุตติ     แมเมื่อฝน   ก็ฝนเห็นแตเรื่อง
ที่เจริญเทาน้ัน    เปนเหมือนไหวพระเจดีย   เหมือนกระทําการบูชา  เหมือนฟงธรรมอยู
ฉะน้ัน    และยอมไมฝนเห็นสิ่งที่ลามกเหมือนคนพวกอ่ืน    ที่ฝนเห็นตนถูกพวกโจรพากัน
รุมลอม     เหมือนถูกสัตวรายทํารายเอา     และเหมือนกําลังตกเหว   ฉะน้ัน. 

มนุสฺสาน    ปโย   โหติ    บุคคลผูเสพเมตตาเจโตวิมุตติ   ยอมเปนที่รัก   เปนที่
ชอบใจของมนุษยทั้งหลาย  เหมือนแกวมุกดาหารที่สวมไวที่อก  และเหมือนพวงมาลัย
ประดับไวที่ศีรษะ    ฉะน้ัน.      อมนุสฺสานํ   ปโย   โหติ     บุคคลผูเสพเมตตาเจโตวิมุตติ    
ยอมเปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย      เหมือนเปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย     ดุจทานพระ
วิสาขเถระผูอยูดวยเมตตา      ในเมตตากรรมฐานนิเทศ     คัมภีรวิสุทธิมรรค. 

เทวตา   รกฺขนฺติ      เทวดาทั้งหลายยอมรักษา    เหมือนมารดาและบิดารักษาบุตร 
นาสฺส   อคฺคิ  วา  วิส   วา  สตฺถํ   วา   กมติ     ไฟยอมไมกล้ํากราย    คือไมเขาไป 



๑๙๑ 
 

พองพานรางกายของผูอยูดวยเมตตา  เหมือนนางอุตตราอุบาสิกา  ยาพิษยอมไมกล้ํากราย    
คือไมเขาไปทําอันตรายผูอยูดวยเมตตา   เหมือนพระจูฬสีวเถระผูสวดสังยุตตนิกาย  ฉะน้ัน    
หรือศัสตรายอมไมกล้ํากรายผูอยูดวยเมตตา   เหมือนสังกิจจสามเณร  ฉะน้ัน  อธิบายวา    
ไฟ   ยาพิษ  ศัสตรา  ยอมไมทําอันตรายรางกายของผูอยูดวยเมตตา   แมในสัตวดิรัจฉาน  
ดังตัวอยางเรื่องแมโคนม    ดังน้ี.       ไดยินวา   แมโคตัวหน่ึงกําลังยืนหลั่งนํ้านมใหแกลูก
โคอยู  นายพรานคนหน่ึงคิดวา   เราจักแทงแมโคน้ัน    จึงใชมือควงหอกดามยาวแลวพุงไป   
หอกน้ันหมุนไปกระทบรางแมโคนมน้ัน   เหมือนใบตาลปลิวไปกระทบ  ฉะน้ัน   เพราะ
กําลังอุปจารภาวนาหามิได    เพราะกําลังอัปปนาภาวนาก็หามิได    เปนเพราะแมโคน้ัน    
มีจิตเก้ือกูลอยางแรงในลูกโคอยางเดียว.      เมตตามีอานุภาพมากถึงอยางน้ี. 

ตุวฏ     จิตฺต     สมาธิยติ    จิตของบุคคลผูอยูดวยเมตตา   ยอมตั้งมั่นไดรวดเร็ว.  
ความที่จิตน้ันตั้งมั่นชาไมมี.    มุขวณฺโณ   วิปฺปสีทติ    สีหนาของผูน้ันยอมผองใส   
เหมือนผลตาลสุกหลุดจากข้ัว     อสมฺมูฬฺโห    กาล     กโรติ     ช่ือวา    ความหลงตาย
ของผูอยูดวยเมตตาไมมี.      ยอมไมหลงทํากาละ    เหมือนกับกาวลงสูความหลับ. 

อุตฺตรึ    อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต       บุคคลผูอยูดวยเมตตา    เมื่อไมบรรลุพระอรหัตตอัน
เปนคุณวิเศษที่ยิ่งกวาเมตตาสมาบัติ    จุติจากอัตภาพน้ันแลว   ไปเกิดในพรหมโลก  
เหมือนหลับแลวตื่นข้ึน    ฉะน้ัน.  

      

๑๐๐. จตุรัปปมัญญาปาโฐ 
 อัตถิ    โข    เตนะ    ภะคะวะตา    ชานะตา    ปสสะตา    อะระหะตา    สัมมา-
สัมพุทเธนะ,     จะตัสโส     อัปปะมัญญาโย    สัมมะทักขาตา.   
 

 อิธะ   ภิกขุ   เมตตาสะหะคะเตนะ   เจตะสา   เอกัง   ทิสัง   ผะริตฺวา   วิหะระติ,  
ตะถา   ทุติยัง   ตะถา   ตะติยัง   ตะถา   จะตุตถัง,    อิติ   อุทธะมะโธ   ติริยัง   สัพพะธิ    
สัพพตัตะตายะ    สัพพาวันตัง    โลกัง    เมตตาสะหะคะเตนะ   เจตะสา,   วิปุเลนะ   
มะหัคคะเตนะ    อัปปะมาเณนะ    อะเวเรนะ    อัพฺยาปชเฌนะ    ผะริตฺวา    วิหะระติ.   
 กรุณาสะหะคะเตนะ   เจตะสา  เอกัง  ทิสัง  ผะริตฺวา  วิหะระติ,  ตะถา  ทุติยัง   
ตะถา    ตะติยัง   ตะถา  จะตุตถัง,   อิติ   อุทธะมะโธ   ติริยัง   สัพพะธิ   สัพพตัตะตายะ    
สัพพาวนัตัง    โลกัง    กรุณาสะหะคะเตนะ   เจตะสา,    วิปุเลนะ    มะหัคคะเตนะ   
อัปปะมาเณนะ    อะเวเรนะ    อัพฺยาปชเฌนะ    ผะริตฺวา    วิหะระติ.   
 มุทิตาสะหะคะเตนะ   เจตะสา   เอกัง  ทิสัง  ผะริตฺวา  วิหะระติ,  ตะถา  ทุติยัง   
ตะถา   ตะติยัง    ตะถา  จะตุตถัง,    อิติ   อุทธะมะโธ   ติริยัง   สัพพะธิ   สัพพตัตะตายะ    



๑๙๒ 
 

สัพพาวนัตัง    โลกัง    มุทิตาสะหะคะเตนะ    เจตะสา,    วิปุเลนะ    มะหัคคะเตนะ    
อัปปะมาเณนะ    อะเวเรนะ    อัพฺยาปชเฌนะ    ผะริตฺวา    วิหะระติ.   
 อุเปกขาสะหะคะเตนะ  เจตะสา  เอกัง  ทิสัง  ผะริตฺวา  วิหะระติ,  ตะถา  ทุติยัง   
ตะถา   ตะติยัง   ตะถา  จะตุตถัง,    อิติ   อุทธะมะโธ   ติริยัง   สัพพะธิ   สัพพตัตะตายะ    
สัพพาวนัตัง   โลกัง   อุเปกขาสะหะคะเตนะ   เจตะสา,   วิปุเลนะ   มะหัคคะเตนะ   
อัปปะมาเณนะ    อะเวเรนะ    อัพฺยาปชเฌนะ    ผะริตฺวา    วิหะระติ.  
 

  อิมา   โข   เตนะ    ภะคะวะตา    ชานะตา    ปสสะตา    อะระหะตา   สัมมา-
สัมพุทเธนะ,     จะตัสโส     อัปปะมัญญาโย    สัมมะทักขาตาติ.   
 

อัปปมัญญา ๔  
 อัปปมัญญา  ๔     มีอยูแล    ที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูทรงรู     ผูทรงเห็น     
ผูทรงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ     พระองคน้ัน     ไดตรัสไวโดยชอบแลว.    
 ภิกษุในศาสนาน้ี    แผเมตตาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู     ทิศที่ ๒ ก็อยางน้ัน    ทิศที่ ๓ 
ก็อยางน้ัน.    ทิศที่  ๔  ก็อยางน้ัน      ทั้งทิศเบ้ืองสูง     ทิศเบ้ืองต่ํา      ทิศเบ้ืองขวาง       
ก็เชนเดียวกันน้ี        แผเมตตาจิตอันไพบูลย    กวางขวาง    หาประมาณมิได    ไมมีเวร  
ไมมีพยาบาท    ไปยังสัตวโลกทั้งปวง    เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา   อยู. 
 แผกรุณาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู    ทิศที่ ๒ ก็อยางน้ัน   ทิศที่ ๓ ก็อยางน้ัน   ทิศที่ ๔ 
ก็อยางน้ัน    ทั้งทิศเบ้ืองสูง   ทิศเบ้ืองต่ํา   ทิศเบ้ืองขวาง   ก็เชนเดียวกันน้ี    แผกรุณาจิต
อันไพบูลย    กวางขวาง    หาประมาณมิได    ไมมีเวร    ไมมีพยาบาท     ไปยังสัตวโลก
ทั้งปวง      เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา   อยู.      
 แผมุทิตาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู   ทิศที่ ๒ ก็อยางน้ัน   ทิศที่ ๓  ก็อยางน้ัน   ทิศที่ ๔ 
ก็อยางน้ัน    ทั้งทิศเบ้ืองสูง   ทิศเบ้ืองต่ํา   ทิศเบ้ืองขวาง   ก็เชนเดียวกันน้ี    แผมุทิตาจิต
อันไพบูลย     กวางขวาง    หาประมาณมิได    ไมมีเวร     ไมมีพยาบาท    ไปยังสัตวโลก
ทั้งปวง      เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา   อยู.    
 แผอุเบกขาจิตไปยังทิศหน่ึงอยู   ทิศที่ ๒ ก็อยางน้ัน  ทิศที่ ๓ ก็อยางน้ัน  ทิศที่ ๔ 
ก็อยางน้ัน  ทั้งทิศเบ้ืองสูง  ทิศเบ้ืองต่ํา  ทิศเบ้ืองขวาง  ก็เชนเดียวกันน้ี   แผอุเบกขาจิต
อันไพบูลย    กวางขวาง    หาประมาณมิได    ไมมเีวร    ไมมีพยาบาท     ไปยังสัตวโลก
ทั้งปวง     เพราะเปนผูมีจิตเสมอในสัตวทุกหมูเหลา   อยู. 
 อัปปมัญญา  ๔  เหลาน้ีแล   ที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา    ผูทรงรู    ผูทรงเห็น   
ผูทรงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ   พระองคน้ัน    ไดตรัสไวชอบแลว.          ( อภ.ิ ว.ิ ) 



๑๙๓ 
 

๑๐๑. โอวาทปาติโมกขคาถา 
 

 ขันตี   ปะระมัง   ตะโป   ตีติกขา,  ขันติ คือ ความอดกลั้น    เปนธรรม- 
เครื่องเผากิเลสอยางยิ่ง, 

 นิพพานัง  ปะระมัง  วะทันติ  พุทธา,  ผูรูทั้งหลาย    กลาวพระนิพพานวา- 
เปนธรรมอันยิ่ง, 

 นะ   หิ   ปพพะชิโต   ปะรูปะฆาตี,  ผูกําจัดสัตวอ่ืนอยู     ไมช่ือวาเปน - 
บรรพชิตเลย, 

 สะมะโณ  โหติ  ปะรัง  วิเหฐะยันโต,  ผูทําสัตวอ่ืนใหลําบากอยู    ไมช่ือวา- 
        เปนสมณะเลย, 
 สัพพะปาปสสะ   อะกะระณัง,   การไมทําบาปทั้งปวง, 
 กุสะลัสสูปะสัมปะทา,    การทํากุศลใหถึงพรอม, 
 สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,    การชําระจิตของตนใหขาวรอบ, 
 เอตัง   พุทธานะสาสะนัง.   ธรรม  ๓  อยางน้ี    เปนคําสั่งสอน- 

ของพระพุทธเจาทั้งหลาย. 
 อะนูปะวาโท   อะนูปะฆาโต,   การไมพูดราย    การไมทําราย, 
 ปาติโมกเข   จะ   สังวะโร,   การสํารวมในพระปาฏิโมกข, 
 มัตตัญุตา   จะ   ภัตตัสฺมิง,   ความเปนผูรูประมาณในการบริโภค, 
 ปนตัญจะ   สะยะนาสะนัง,   การนอน    การน่ังในที่อันสงัด, 
 อะธิจิตเต   จะ   อาโยโค,   ความหมั่นประกอบในอธิจิต, 
 เอตัง   พุทธานสาสะนันติ.   ธรรม  ๖  อยางน้ี  เปนคําสั่งสอนของ 

พระพุทธเจาทั้งหลาย.          ( ข.ุ ธ. ) 
 

๑๐๒. สีลุทเทสปาโฐ 
คาถาแสดงอุทเทศแหงศีล 

ภาสิตะมิทัง    เตนะ    ภะคะวะตา   ชานะตา    ปสสะตา    อะระหะตา    
สัมมาสัมพุทเธนะ,     สัมปนนะสีลา    ภิกขะเว    วิหะระถะ   สัมปนนะ-
ปาติโมกขา,     ปาติโมกขะสังวะระสังวุตา      วิหะระถะ    อาจาระโคจะระ- 
สัมปนนา,     อะนุมัตเตสุ   วัชเชสุ   ภะยะทัสสาวี   สะมาทายะ  สิกขะถะ  
สิกขาปะเทสูติ,    ตัสฺมาติหัมเหหิ    สิกขิตัพพัง.  



๑๙๔ 
 

สัมปนนะสีลา    วิหะริสสามะ    สัมปนนะปาติโมกขา,   ปาติโมกขะ-
สังวะระสังวุตา    วิหะริสสามะ   อาจาระโคจะระสัมปนนา,     อะนุมัตเตสุ   
วัชเชสุ    ภะยะทัสสาวี    สะมาทายะ    สิกขิสสามะ    สิกขาปะเทสูติ,    
เอวัญหิ    โน    สิกขิตัพพัง.                        ( สวดมนตฉบับหลวง  มหามกุฏ ฯ)    

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงรู   ผูทรงเห็น   ผูทรงเปนพระอรหันต-
สัมมาสัมพุทธะพระองคน้ัน  ไดทรงภาษิตไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลาย
จงเปนผูมีศีลถึงพรอมแลว    มีปาฏิโมกขถึงพรอมแลว    อยูเถิด.     เธอทั้งหลาย
จงเปนผูสํารวมแลว     ดวยความสํารวมในพระปาฏิโมกข     มีอาจาระคือมรรยาท    
และโคจรคือที่เที่ยว   ถึงพรอมแลว   อยูเถิด.    เธอทั้งหลายจงเปนผูมีปกติเห็นภัย
ในโทษทั้งหลาย    แมมีประมาณนอย   สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด.    

เพราะฉะน้ัน   อันเราทั้งหลายควรสําเหนียกดังน้ีวา  เราทั้งหลายจักเปนผูมี
ศีลถึงพรอมแลว  มีปาฏิโมกขถึงพรอมแลวอยู.  เราทั้งหลายจักเปนผูสํารวมแลว   
ดวยความสํารวมในพระปาฏิโมกข    มีอาจาระคือมรรยาท   และโคจรคือที่เที่ยว   
ถึงพรอมแลว  อยู.    เราทั้งหลายจักเปนผูมีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลาย    แมมี
ประมาณนอย   สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย  ดังน้ี.    อันเราทั้งหลาย    
ควรสําเหนียกอยางน้ีแล.                          

 

๑๐๓. ตายนคาถา 
คาถาของตายนเทวดา 

 

ฉินทะ   โสตัง   ปะรักกัมมะ  กาเม  ปะนูทะ  พฺราหฺมะณะ 
 นัปปะหายะ    มนิุ    กาเม   เนกัตตะมุปะปชชะติ 
 กะยิรา   เจ   กะยิราเถนัง   ทัฬหะเมนัง    ปะรักกะเม 
 สิถิโล   หิ   ปะริพพาโช    ภิยโย    อากิระเต    ระชัง 
 อะกะตัง    ทุกกะฏัง    เสยโย   ปจฉา    ตัปปะติ    ทุกกะฏัง 
 กะตัญจะ    สุกะตัง    เสยโย   ยัง   กัตฺวา    นานุตัปปะติ 
 กุโส    ยะถา    ทุคคะหิโต   หัตถะเมวานุกันตะติ 
 สามัญญัง    ทุปปะรามัฏฐัง   นิระยายูปะกัฑฒะติ 
 ยังกิญจิ    สิถิลัง    กัมมัง   สังกิลิฏฐัญจะ   ยัง   วะตัง 
 สังกัสสะรัง    พฺรัหฺมะจะริยัง   นะ   ตัง   โหติ   มะหัปผะลันติ. 

                                                                                       ( ส.ํ สคา. ) 



๑๙๕ 
 

ทานจงพยายามตัดกระแสคือตัณหาเสีย     จงบรรเทากามเสียเถิดนะพราหมณ. 
เพราะมุนี     ไมละกามทั้งหลายแลว     จะเขาถึงความเปนผูสงัดผูเดียวไมได. 
ถาจะทํา    ก็พึงทํากิจน้ันเถิด      แตพึงบากบ่ันทํากิจน้ันใหจริง. 
เพราะสมณธรรม     เครื่องละเวนที่ยอหยอน     ยิ่งโปรยโทษดุจเกลี่ยธุลี. 
ความช่ัว    ไมทําเสียเลยดีกวา    เพราะความช่ัวยอมเผาผลาญในภายหลัง. 
ความดี     ทําน่ันแหละดีกวา      เพราะทําแลวยอมไมเดือดรอนในภายหลัง. 
หญาคาอันบุคคลจับไมดี     ยอมบาดมือนั่นเอง    ฉันใด. 
คุณเครื่องความเปนสมณะ   อันบรรพชิตลูบคลําแลวชั่ว   ยอมฉุดคราไปนรก   ฉันน้ัน. 
การงานอันใดอันหน่ึงที่ยอหยอนดวย     วัตรอันใดที่เศราหมองแลวดวย, 
พรหมจรรยอันใด  ที่ระลึกถึงดวยความรังเกียจดวย  กิจ  ๓  อยางน้ัน  ยอมไมมีผลมาก.  

  

๑๐๔. ขันติธรรมคาถา 
ขันติ  คือ  ความอดกลั้น   เปนธรรมเครื่องเผากิเลสอยางยิ่ง.     

ขันติเปนเหตุอันเปนประธานแหงคุณ  คือ  ศีลและสมาธิ.      
กุศลธรรมทั้งหลายแมทั้งปวง     ยอมเจริญเพราะอาศัยขันติ.     
ขันติยอมขุดมูลรากแหงบาปธรรมทั้งหลายไดโดยสิ้นเชิง.      
ขันติยอมตัดมูลแหงโทษทั้งหลาย  คือ  การติเตียนและการทะเลาะวิวาท. 

ขันติเปนเครื่องประดับของนักปราชญ.     ขันติเปนกําลังของผูบําเพ็ญพรต.     
ขันตินํามาซึ่งประโยชนสุข.     ผูมีขันติและเมตตา  ยอมเปนผูมีลาภ  มียศและความสุข. 
ผูมีขันติ   ยอมเปนที่รัก   เปนที่เจริญใจของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.     
ผูมีขันติ   ยอมนํามาซึ่งประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืน.    
ผูมีขันติ   ช่ือวายอมเปนผูกาวข้ึนสูหนทางสวรรคและพระนิพพาน.       
ผูมีขันติ   ช่ือวาไดทําตามคําสอนของพระศาสดา. 
 

อภิณหปจจเวกขณปาฐะ 
 ชะราธัมโมมหิ    ชะรัง    อะนะตีโต, ( ตา ) 
  เรามีความแกเปนธรรมดา     ลวงพนความแกไปไมได, 
 พฺยาธิธัมโมมหิ    พฺยาธิง    อะนะตีโต, ( ตา ) 
  เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา     ลวงพนความเจ็บไขไปไมได, 
 มะระณะธัมโมมหิ    มะระณัง    อะนะตีโต, ( ตา ) 

เรามีความตายเปนธรรมดา     ลวงพนความตายไปไมได, 



๑๙๖ 
 

 สัพเพหิ    เม    ปเยหิ    มะนาเปหิ    นานาภาโว    วินาภาโว, 
  เราจะละเวนเปนตาง ๆ   คือวา    เราจะตองพลัดพรากจากของรัก 

ของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง, 
 กัมมัสสะโกมฺหิ,     กัมมะทายาโท, ( ทา )     กัมมะโยนิ, ( นี )   กัมมะพันธุ, 

กัมมะปะฏิสะระโณ, ( ณา ) 
  เราเปนผูมีกรรมเปนของ ๆ ตน     เปนผูรับผลของกรรม    เปนผูมีกรรม 

เปนกําเนิด     เปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ     เปนผูมีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย, 
 ยัง     กัมมัง     กะริสสามิ,      กัลฺยาณัง    วา    ปาปะกัง    วา,       ตัสสะ 

ทายาโท ( ทา )    ภะวิสสามิ, 
   เราจักทํากรรมอันใดไว  เปนบุญหรือเปนบาป  เราจักเปนผูรับผลของกรรมน้ัน ๆ, 

 เอวัง   อัมฺเหหิ   อะภิณฺหัง   ปจจะเวกขิตัพพัง. 
  เราทั้งหลายพึงพิจารณาเนือง ๆ อยางน้ีแล.          ( ฐานสูตร  อง.ฺ ปฺจก. ) 

 

๑๐๕. บทพิจารณาสังขาร 
 

 สัพเพ    สังขารา    อะนิจจา,  สังขารคือรางกาย    จิตใจ    แลรูปธรรม   
นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น     มันไมเที่ยง     เกิดข้ึนแลวดับไป    มีแลวหายไป. 
 สัพเพ    สังขารา    ทุกขา,  สังขารคือรางกาย    จิตใจ    แลรูปธรรม   
นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น     มันเปนทุกข   ทนยาก      เพราะเกิดข้ึนแลว    แกเจ็บตายไป. 
 สัพเพ    ธัมมา    อะนัตตา,  สิ่งทั้งหลายทั้งปวง    ทั้งที่เปนสังขารแลมิใช    
สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น   ไมใชตัวไมใชตน   ไมควรถือวาเรา   วาของเรา   วาตัววาตนของเรา. 

อะธุวัง    ชีวิตัง,    ชีวิตเปนของไมยั่งยืน,  
ธุวัง    มะระณัง,    ความตายเปนของยั่งยืน, 
อะวัสสัง    มะยา    มะริตัพพัง, อันเราจะพึงตายเปนแนแท, 
มะระณะปะริโยสานัง  เม  ชีวิตัง, ชีวิตของเรามีความตายเปนที่สุดรอบ, 
ชีวิตัง    เม    อะนิยะตัง,  ชีวิตของเราเปนของไมเที่ยง, 
มะระณัง    เม    นิยะตัง,  ความตายของเราเปนของเที่ยง, 
อะจิรัง    วะตะยังกาโย,   รางกายน้ี    มิไดตั้งอยูนานดอกหนอ, 
ปะฐะวิง    อะธิเสสสะติ,   จักถมทับซึ่งแผนดิน, 
ฉุฑโฑ    อะเปตะวิญญาโณ,  ครั้นปราศจากวิญญาณ   อันเขาทิ้งเสียแลว, 

 นิรัตถังวะ    กะลิงคะรัง.       ประดุจดังวาทอนไมและทอนฟน   หาประโยชนมิได 



๑๙๗ 
 

๑๐๖. สามเณรปญหปาโฐ  
 

 เอกัง   นามะ  กิง ?    สัพเพ    สัตตา    อาหารัฏฐิติกา.     ทฺเว    นามะ   กิง ?    
นามัญจะ  รูปญจะ.     ตีณิ   นามะ   กิง ?   ติสโส   เวทะนา.    จัตตาริ   นามะ   กิง ?  
จัตตาริ   อะริยะสัจจานิ.    ปญจะ   นามะ  กิง ?    ปญจุปาทานักขันธา.   ฉะ   นามะ   
กิง ?   ฉะ  อัชฌัตติกานิ  อายะตะนานิ.    สัตตะ   นามะ  กิง ?   สัตตะ   โพชฌังคา.   
อัฏฐะ   นามะ   กิง ?    อะริโย   อัฏฐังคิโก   มัคโค.    นะวะ   นามะ   กิง ?    นะวะ   
สัตตาวาสา.   ทะสะ  นามะ   กิง ?   ทะสะหังเคหิ  สะมันนาคะโต  อะระหาติ  วุจจะตีติ.  
 
 อะไรช่ือวาหน่ึง ?    สัตวทั้งหลายดํารงอยูไดดวยอาหาร.     อะไรช่ือวาสอง ?   
นามดวยรูปดวยช่ือวาสอง.    อะไรช่ือวาสาม ?    เวทนาสามช่ือวาสาม.    อะไรช่ือวาสี่ ?   
อริยสัจจส่ีช่ือวาสี.่       อะไรช่ือวาหา ?     อุปาทานขันธหาช่ือวาหา.      อะไรช่ือวาหก ?     
อายตนะภายในหกช่ือวาหก.     อะไรช่ือวาเจ็ด ?   โพชฌงคเจ็ดช่ือวาเจ็ด.    อะไรช่ือวา
แปด ?    อริยมรรคมีองคแปดช่ือวาแปด.    อะไรช่ือวาเกา ?    สัตตาวาสเกาช่ือวาเกา.       
อะไรช่ือวาสิบ ?      ความถึงพรอมแหงพระอรหันตมีองคสิบช่ือวาสิบ.            ( ข.ุ ขุ. ) 
 

๑๐๗. ธัมมนิยามสุตตัง 
 

 เอวัมเม   สุตัง.    เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,   เชตะวะเน   
อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.    ตัตฺระ  โข   ภะคะวา  ภิกขู  อามันเตสิ   “ภิกขะโว”ติ.   
“ภะทันเต”ติ    เต    ภิกขู    ภะคะวะโต    ปจจัสโสสุง.     ภะคะวา     เอตะทะโวจะ. 
 

 อุปปาทา   วา    ภิกขะเว    ตะถาคะตานัง   อะนุปปาทา   วา    ตะถาคะตานัง,    
ฐิตาวะ   สา   ธาตุ    ธัมมัฏฐิตะตา    ธัมมะนิยามะตา,     สัพเพ   สังขารา   อะนิจจาติ.
ตัง   ตะถาคะโต    อะภิสัมพุชฌะติ    อะภิสะเมติ,    อะภิสัมพุชฌิตฺวา   อะภิสะเมตฺวา   
อาจิกขะติ   เทเสติ,    ปญญะเปติ   ปฏฐะเปติ,   วิวะระติ   วิภะชะติ   อุตตานีกะโรติ,   
สัพเพ    สังขารา    อะนิจจาติ. 
        อุปปาทา   วา    ภิกขะเว    ตะถาคะตานัง    อะนุปปาทา   วา   ตะถาคะตานัง,    
ฐิตาวะ   สา   ธาตุ    ธัมมัฏฐิตะตา   ธัมมะนิยามะตา,    สัพเพ    สังขารา   ทุกขาติ.    
ตัง   ตะถาคะโต    อะภิสัมพุชฌะติ    อะภิสะเมติ,     อะภิสัมพุชฌิตฺวา   อะภิสะเมตฺวา  
อาจิกขะติ    เทเสติ,    ปญญะเปติ   ปฏฐะเปติ,    วิวะระต ิ  วิภะชะติ   อุตตานีกะโรติ,  
สัพเพ    สังขารา   ทุกขาติ. 



๑๙๘ 
 

 อุปปาทา    วา    ภิกขะเว    ตะถาคะตานัง    อะนุปปาทา   วา    ตะถาคะตานัง,    
ฐิตาวะ   สา   ธาตุ   ธัมมัฏฐิตะตา     ธัมมะนิยามะตา,    สัพเพ   ธัมมา   อะนัตตาติ.  
ตัง   ตะถาคะโต   อะภิสัมพุชฌะติ   อะภิสะเมติ,     อะภิสัมพุชฌิตฺวา    อะภิสะเมตฺวา   
อาจิกขะติ    เทเสติ,     ปญญะเปติ   ปฏฐะเปติ,    วิวะระต ิ  วิภะชะติ   อุตตานีกะโรติ,  
สัพเพ    ธัมมา    อะนัตตาติ.   
 อิทะมะโว จะ ภะคะวา,  อัตตะมะนา  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ภาสิตัง,  อะภินันทุนติ.  
 

อุปปาทสูตร ( วาดวยธรรมนิยาม ) 
  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา      

สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา     
พระพุทธเจาขา.     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พระตถาคตจะบังเกิดข้ึนก็ตาม     หรือไมบังเกิดข้ึนก็ตาม   
ธาตุน้ันตั้งอยูเทียว     ความดํารงอยูแหงธรรม     ความแนนอนแหงธรรม    คือ   สังขาร
ทั้งปวงไมเที่ยง    ตถาคตยอมตรัสรูดวยปญญาอันยิ่ง    ยอมบรรลุซึ่งธรรมน้ัน,     
 ครั้นตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลว   บรรลุแลว   จึงบอก   แสดง   บัญญัติ   แตงตั้ง   
เปดเผย    จําแนก   ทําใหตื้นวา    สังขารทั้งปวงไมเที่ยง.    
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พระตถาคตจะบังเกิดข้ึนก็ตาม     หรือไมบังเกิดข้ึนก็ตาม   
ธาตุน้ันตั้งอยูเทียว     ความดํารงอยูแหงธรรม     ความแนนอนแหงธรรม    คือ   สังขาร
ทั้งปวงเปนทุกข     ตถาคตยอมตรัสรูดวยปญญาอันยิ่ง    ยอมบรรลุซึ่งธรรมน้ัน,     
 ครั้นตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลว   บรรลุแลว   จึงบอก   แสดง   บัญญัติ   แตงตั้ง   
เปดเผย    จําแนก   ทําใหตื้นวา    สังขารทั้งปวงเปนทุกข.   
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พระตถาคตจะบังเกิดข้ึนก็ตาม     หรือไมบังเกิดข้ึนก็ตาม   
ธาตุน้ันตั้งอยูเทียว     ความดํารงอยูแหงธรรม     ความแนนอนแหงธรรม    คือ   ธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตา      ตถาคตยอมตรัสรูดวยปญญาอันยิ่ง    ยอมบรรลุซึ่งธรรมน้ัน,     
 ครั้นตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลว   บรรลุแลว   จึงบอก   แสดง   บัญญัติ   แตงตั้ง   
เปดเผย    จําแนก   ทําใหตื้นวา    ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา.    
 เมื่อพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว   ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน     
มีใจช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว   ดวยประการฉะน้ี.         ( อง.ฺ ติก. ) 



๑๙๙ 
 

๑๐๘. ทสธัมมสุตตปาโฐ  
ธรรม  ๑๐  ประการที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง  ๆ

 

 เอวัมเม    สุตัง.    เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา,    สาวัตถิยัง   วิหะระติ,  เชตะวะเน   
อะนาถะปณฑิกัสสะ   อาราเม.     ตัตฺระ  โข   ภะคะวา   ภิกขู  อามันเตสิ   “ภิกขะโว”
ติ.   “ภะทันเต”ติ   เต    ภิกขู  ภะคะวะโต    ปจจัสโสสุง.     ภะคะวา     เอตะทะโวจะ.5 
 

  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้วา      
สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทาน

อนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  ณ ที่น้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาแลวตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา     
พระพุทธเจาขา.    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนน้ีวา 

 

 ทะสะ  อิเม    ภิกขะเว    ธัมมา,     ปพพะชิเตนะ   อะภิณฺหัง   ปจจะเวกขิตัพพา,  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรม  ๑๐  ประการ     เหลาน้ีแล     อันบรรพชิตพึง 
พิจารณาเนือง ๆ        

กะตะเม    ทะสะ ?      ๑๐  ประการ    เปนไฉน ?   คือ 
๑. เววัณณิยัมหิ   อัชฌูปะคะโตต,ิ     ปพพะชิเตนะ    อะภิณฺหัง    ปจจะเวกขิตัพพัง. 
 บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ  วา     บัดน้ี     เรามีเพศตางจากคฤหัสถแลว  
อาการกิริยาใด ๆ   ของสมณะ      เราตองทํากิริยาอาการน้ัน ๆ.  
 

๒. ปะระปะฏิพัทธา   เม   ชีวิกาติ,     ปพพะชิเตนะ   อะภิณฺหัง   ปจจะเวกขิตัพพัง. 
 บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ  วา        การเลี้ยงชีวิตของเราเน่ืองดวยผูอ่ืน   
เราควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย.    
 

๓. อัญโญ  เม  อากัปโป   กะระณีโยติ,     ปพพะชิเตนะ   อะภิณฺหัง   ปจจะเวกขิตัพพัง. 
 บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ   วา    อาการกายวาจาอยางอ่ืน    ที่เราจะตองทํา 
ใหดีขึ้นไปกวาน้ียังมีอีก     มิใชเพียงเทาน้ี.    
 

๔. กัจจิ   นุ   โข   เม   อัตตา   สีละโต   นะ   อุปะวะทะตีติ,   ปพพะชิเตนะ   อะภิณฺหัง 
ปจจะเวกขิตัพพัง. 

 บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ  วา    ตัวเราเองติเตียนตนเอง    โดยศีลไดหรือไม.  
 

๕. กัจจิ  นุ   โข   มัง  อะนุวิจจะ   วิญู    สะพฺรัหฺมะจารี   สีละโต   นะ    อุปะวะทันตีติ,   
ปพพะชิเตนะ    อะภิณฺหัง    ปจจะเวกขิตัพพัง. 



๒๐๐ 
 

บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ  วา    ทานผูรูใครครวญแลว     ติเตียนเราโดยศีล 
ไดหรือไม 

 

๖. สัพเพหิ   เม   ปเยหิ  มะนาเปหิ   นานาภาโว   วินาภาโวติ.    ปพพะชิเตนะ   อะภิณฺหัง   
ปจจะเวกขิตัพพัง.  

บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ  วา     เราจะตองเปนตาง ๆ    คือวา    เราจะตอง   
พลัดพรากจากของรัก    ของชอบใจทั้งส้ินไป. 
     

๗. กัมมัสสะโกมฺหิ    กัมมะทายาโท    กัมมะโยนิ    กัมมะพันธุ    กัมมะปะฏิสะระโณ,   
ยัง   กัมมัง   กะริสสามิ   กัลฺยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา   ตัสสะ   ทายาโท   ภะวิสสามีติ.   
ปพพะชิเตนะ    อะภิณฺหัง    ปจจะเวกขิตัพพัง. 

บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ วา เรามีกรรมเปนของๆ ตน  เปนผูรับผลของกรรม   
มีกรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ  มกีรรมเปนที่พึ่งอาศัย  เราจักทํา
กรรมอันใดไว    ดีหรือช่ัวก็ตาม    เราจักตองเปนผูไดรับผลของกรรมน้ันๆ. 
 

๘. กะถัมภูตัสสะ เม  รัตตินทิวา  วีติปะตันตีติ, ปพพะชิเตนะ  อะภิณหัง  ปจจะเวกขิตัพพัง. 
 บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ  วา    วันคืนลวงไป ๆ   บัดน้ีเราทําอะไรอยู.   
 

๙. กัจจิ นุ โข  หัง  สุญญาคาเร  อะภิระมามีติ, ปพพะชิเตนะ  อะภิณฺหัง  ปจจะเวกขิตัพพัง. 
    บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ  วา   เรายินดีในที่สงัดหรือไม. 
 

๑๐. อัตถิ   นุ   โข   เม   อุตตะริมะนุสสะธัมมา    อะละมะริยะญาณะทัสสะนะวิเสโส     
อะธิคะโต,     โสหัง     ปจฉิเม    กาเล     สะพฺรัหฺมะจารีหิ.    ปุฏโฐ    นะ    มังกุ   
ภะวิสสามีติ,      ปพพะชิเตนะ   อะภิณฺหัง   ปจจะเวกขิตัพพัง. 

บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ วา  คุณธรรมอันวิเศษ   คือ  โลกุตตรกุศล   เกิดมี 
ในตนหรือไม     ที่จะทําใหเราเปนผูไมเกอเขิน     ในเวลาเพื่อนบรรพชิตถาม 
ในกาลภายหลัง. 
 

  อิเม   โข   ภิกขะเว  ทะสะ   ธัมมา,   ปพพะชิเตนะ   อะภิณฺหัง   ปจจะเวกขิตัพพาติ.    
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ธรรม  ๑๐  ประการ     เหลาน้ีแล     อันบรรพชิตพึง
พิจารณาเนือง ๆ     อยาไดประมาท. 
 

 อิทะมะโวจะ   ภะคะวา,   อัตตะมะนา  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ภาสิตัง,   อะภินันทุนติ. 
 เมื่อพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว   ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน    
มีใจช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว    ดวยประการฉะน้ี.       ( อง.ฺ ทสก. ) 
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๑๐๙. ทําบุญตองมุงนิพพาน  
นรชนพึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน   ความวา   นรชนบางคนในโลกน้ี   ใหทาน    

สมาทานศีล    รักษาอุโบสถกรรม    เขาไปตั้งไวซึ่งนํ้าดื่มนํ้าใช    กวาดบริเวณ    ไหวพระ
เจดีย     บูชาดวยเครื่องหอมและดอกไมที่พระเจดีย    ทําประทักษิณพระเจดีย    บําเพ็ญ
กุศลที่ควรบําเพ็ญอยางใดอยางหน่ึง   อันเปนไตรธาตุ     ก็ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงคติ   
ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงอุปบัติ   ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงปฏิสนธิ   ไมบําเพ็ญเพราะเหตุ
แหงภพ     ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงสงสาร    ไมบําเพ็ญเพราะเหตุแหงวัฏฏะ     เปนผูมี
ความประสงคในอันพรากออกจากทุกข     มีใจนอมโนมโอนไปในนิพพาน    ยอมบําเพ็ญ
กุศลทั้งปวงน้ัน   แมเพราะเหตุอยางน้ี   จึงช่ือวา   นรชนพึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน. 

อน่ึง    นรชนบังคับจิตใจใหกลับจากสังขารธาตุ    อันเปนไปในไตรภูมิทั้งปวง    
นอมจิตเขาไปในอมตธาตุวา    ธรรมชาติใด   คือ   ความสงบแหงสังขารทั้งปวง   ความ
สละคืนแหงอุปธิทั้งปวง    ความสิ้นตัณหา    ความสํารอกตัณหา    ความดับตัณหา    
ความออกจากตัณหาเปนเครื่องรอยรัด    ธรรมชาติน้ีสงบ   ประณีต    แมดวยเหตุอยางน้ี  
จึงช่ือวา     นรชนพึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน.  สมจริงดังพระพุทธภาษิตที่วา 

 

บัณฑิตทั้งหลาย    ยอมไมใหทานเพราะเหตุแหงสุข   อันกอใหเกิดอุปธิ   
แตบัณฑิตเหลาน้ันยอมใหทาน   เพื่อความหมดส้ินอุปธิ   เพื่อนิพพานอันไมมี
ภพตอไปโดยสวนเดียว   บัณฑิตทั้งหลาย   ยอมไมเจริญฌานเพราะเหตุแหงสุข  
อันกอใหเกิดอุปธิ  เพื่อภพตอไป   แตบัณฑิตเหลาน้ัน  ยอมเจริญฌานเพื่อความ
หมดส้ินอุปธิ   เพื่อนิพพานอันไมมีภพตอไปโดยสวนเดียว.    

บัณฑิตเหลาน้ันมุงนิพพาน  มีจิตเอนไปในนิพพาน   นอมจิตไปในนิพพาน   
ยอมใหทาน    บัณฑิตเหลาน้ัน   ยอมเปนผูมีนิพพานเปนเบื้องหนา   เหมือน
แมนํ้าทั้งหลายไหลไปสูทะเล     ฉะน้ัน. 

เพราะเหตุน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
 

นรชนพึงปราบความหลับ    ความเกียจคราน    ความยอทอ    ไมพึงอยูดวย
ความประมาท    ไมพึงต้ังอยูในความดูหมิ่น    พึงเปนผูมีใจนอมไปในนิพพาน. 

( นิทเทสที่  ๑๕  ข.ุ มหา. ) 
๑๑๐. นธิกิณัฑ ( ขุมทรัพยคือบุญ ) 

บุรุษยอมฝงขุมทรัพยไวในนํ้าลึก    ดวยคิดวา    เมือ่กิจที่จําเปนเกิดข้ึน    ทรัพยน้ี
จักเปนประโยชนแกเรา   เพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบาง   เพื่อชวยตนใหพนจากโจรภัยบาง     
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เพื่อเปลื้องหน้ีบาง    ในคราวทุพภิกขภัยบาง    ในคราวคับขันบาง     ขุมทรัพยที่เขาฝงไว
ในโลก     ก็เพื่อประโยชนน้ีแล. 

ขมุทรัพยน้ัน  ยอมหาสําเร็จประโยชนแกเขาไปทั้งหมด  ในกาลทุกเมื่อทีเดียวไม   
เพราะขุมทรัพยเคลื่อนจากที่ไปเสียบาง  ความจําของเขาคลาดเคลื่อนเสียบาง  นาค
ทั้งหลายลักไปเสียบาง    ยักษทั้งหลายลักไปเสียบาง    ผูรับมรดกที่ไมเปนที่รักขุดเอาไป  
เมื่อเขาไมเห็นบาง      ในเวลาที่เขาสิ้นบุญ      ขุมทรัพยทั้งหมดน้ันยอมสูญไป. 

ขมุทรัพยคือบุญของผูใด   เปนสตรีก็ตาม   เปนบุรุษก็ตาม   ฝงไวดีแลวดวยทาน    
ศีล    สัญญมะคือความสํารวม    ทมะคือความฝกตน     ในเจดียก็ดี     ในสงฆก็ดี     
ในบคุคลก็ดี      ในแขกก็ดี      ในมารดาก็ดี      ในบิดาก็ดี     ในพี่ชายก็ดี. 

ขุมทรัพยน้ัน    ช่ือวาฝงไวดีแลว    ใคร ๆ ไมอาจผจญได    เปนของติดตามตนไปได      
บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจําตองละไป     เขาก็พาขุมทรัพยคือบุญน้ันไป. 

ขุมทรัพยคือบุญ   ไมสาธารณะแกชนเหลาอ่ืน    โจรก็ลักไปไมได    บุญนิธิอันใด
ติดตามตนไปได      ปราชญพึงทําบุญนิธิอันน้ัน.  

บุญนิธิน้ัน   อํานวยผลที่นาปรารถนาทุกอยาง   แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    
เทวดาและมนุษยปรารถนานัก   ซึ่งอิฏฐผลใด ๆ   อิฏฐผลทั้งหมดน้ัน ๆ    อันบุคคลยอม
ไดดวยบุญนิธิน้ี. 

ความมีวรรณะงาม   ความมีเสียงเพราะ   ความมีทรวดทรงดี   ความมีรูปงาม    
ความเปนใหญยิ่ง   ความมีบริวาร    อิฏฐผลทั้งหมดน้ัน   อันบุคคลยอมไดดวยบุญนิธิน้ี 

ความเปนพระราชาเฉพาะประเทศ   ความเปนใหญ   สุขของพระเจาจักรพรรดิ
ที่นารัก     ความเปนพระราชาแหงเทวดาในทิพยกายทั้งหลาย     อิฏฐผลทั้งหมดน้ัน    
อันบุคคลยอมไดดวยบุญนิธิน้ี. 

สมบติัของมนุษย    ความยินดีในเทวโลก    และสมบติัคือพระนิพพานอันใด    
อิฏฐผลทั้งหมดน้ัน     อันบุคคลยอมไดดวยบุญนิธิน้ี.        

ความที่บุคคลอาศัยสัมปทา  คุณเครื่องถึงพรอมคือมติรแลว   ถาประกอบโดยอุบาย
ที่ชอบ    เปนผูชํานาญในวิชชาและวิมุตติ    อิฏฐผลทั้งหมดน้ัน    อันบุคคลยอมไดดวย
บุญนิธิน้ี.      

ปฏิสัมภิทา   วิโมกข   สาวกบารมี   ปจเจกโพธิ   และพุทธภูมิอันใด    อิฏฐผล
ทั้งหมดน้ัน      อันบุคคลยอมไดดวยบุญนิธิน้ี.  

บุญสัมปทา     คุณเครื่องถึงพรอม  คือ  บุญน้ัน     เปนไปเพื่อประโยชนใหญอยางน้ี   
เพราะฉะน้ัน      บัณฑิตผูมีปญญา    จึงสรรเสริญความเปนผูทําบุญไวแล.     ( ข.ุ ขุ.) 
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๑๑๑. อริยธนคาถา 
คาถาแสดงทรัพยอันประเสริฐ  

 ยัสสะ    สัทธา    ตะถาคะเต   อะจะลา    สุปะติฏฐิตา 
ศรัทธาในพระตถาคตของผูใด     ตั้งมั่นอยางดี    ไมหวั่นไหว, 

 สีลัญจ    ยัสสะ    กัลฺยาณัง   อะริยะกันตัง    ปะสังสิตัง 
  และศีลของผูใดงดงาม    เปนที่สรรเสริญที่พอใจ    ของพระอริยเจา, 
 สังเฆ    ปะสาโท    ยัสสัตถิ   อุชุภูตัญจะ    ทัสสะนัง 
  ความเลื่อมใสของผูใดมีในพระสงฆ    และความเห็นของผูใดตรง, 
 อะทะลิทโทติ    ตัง    อาหุ   อะโมฆันตัสสะ    ชีวิตัง 
  บัณฑิตกลาวเรียกเขาผูน้ันวา    คนไมจน    ชีวิตของเขาไมเปนหมัน, 
 ตัสฺมา   สัทธัญจะ   สีลัญจะ   ปะสาทัง    ธัมมะทัสสะนัง 
 อะนุยุญเชถะ    เมธาวี    สะรัง    พุทธานะสาสะนันติ. 

เพราะฉะน้ัน     เมื่อระลึกไดถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาอยู     ผูมีปญญา 
ควรสรางสมศรัทธา   ศีล   ความเลื่อมใสและความเห็นธรรมใหเนือง ๆ   ดังน้ีแล. 

           ( ธนสูตร  อง.ฺ ปฺจก. ) 
๑๑๒. เขมาเขมสรณทีปกคาถา 

คาถาแสดงสรณะอันเกษมและไมเกษม 
 พะหุง   เว   สะระณัง   ยันติ   ปพพะตานิ   วะนานิ   จะ 
อารามะรุกขะเจตฺยานิ     มะนุสสา    ภะยะตัชชิตา. 
 มนุษยเปนอันมาก    เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแลว    ก็ถือเอาภูเขาบาง    ปาไมบาง 
อารามและรุกขเจดียบาง    เปนสรณะ, 
 เนตัง   โข   สะระณัง   เขมัง   เนตัง    สะระณะมุตตะมัง 
เนตัง    สะระณะมาคัมมะ    สัพพะทุกขา    ปะมุจจะติ. 
 น่ันมิใชสรณะอันเกษมเลย     น่ันมิใชสรณะอันสูงสุด     เขาอาศัยสรณะน่ันแลว 
ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวงได, 
 โย  จะ  พุทธัญจะ  ธัมมัญจะ   สังฆัญจะ   สะระณัง   คะโต 
จัตตาริ    อะริยะสัจจานิ     สัมมัปปญญายะ    ปสสะติ. 
 สวนผูใดถือเอาพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ   เปนสรณะแลว   เห็นอริยสัจจ 
คือ   ความจริงอันประเสริฐสี่    ดวยปญญาอันชอบ, 
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 ทุกขัง   ทุกขะสะมุปปาทัง   ทุกขัสสะ  จะ  อะติกกะมัง 
อะริยัญจัฏฐังคิกัง    มัคคัง    ทุกขูปะสะมะคามินัง, 
 คือเห็นความทุกข    เหตุใหเกิดทุกข    ความกาวลวงทุกขเสียได     และหนทางมี
องคแปดอันประเสริฐ    เครื่องถึงความระงับทุกข, 
 เอตัง   โข   สะระณัง   เขมัง   เอตัง    สะระณะมุตตะมัง 
เอตัง    สะระณะมาคัมมะ    สัพพะทุกขา    ปะมุจจะติ 
 น่ันแหละ   เปนสรณะอันเกษม    น่ันเปนสรณะอันสูงสุด     เขาอาศัยสรณะน่ันแลว  
ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได.          (เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคิทัต ขุ. ธ. ) 
 

๑๑๓. ตลิักขณาทิคาถา 
คาถาแสดงพระไตรลักษณ 

 

 สัพเพ    สังขารา    อะนิจจาติ  ยะทา    ปญญายะ    ปสสะติ 
  เมื่อใด    บุคคลเห็นดวยปญญาวา      สังขารทั้งปวงไมเที่ยง, 
 อะถะ    นิพพินทะติ    ทุกเข  เอสะ    มัคโค    วิสุทธิยา. 
  เมื่อน้ัน     ยอมเบ่ือหนายในสิ่งที่เปนทุกขที่ตนหลง     

น่ันแหละ     เปนทางแหงพระนิพพาน     อันเปนธรรมหมดจด. 
 สัพเพ    สังขารา    ทุกขาติ  ยะทา    ปญญายะ    ปสสะติ 
  เมื่อใด    บุคคลเห็นดวยปญญาวา      สังขารทั้งปวงเปนทุกข, 
 อะถะ    นิพพินทะติ    ทุกเข  เอสะ    มัคโค    วิสุทธิยา. 
  เมื่อน้ัน     ยอมเบ่ือหนายในสิ่งที่เปนทุกขที่ตนหลง     

น่ันแหละ     เปนทางแหงพระนิพพาน     อันเปนธรรมหมดจด. 
 สัพเพ    ธัมมา    อะนัตตาติ  ยะทา    ปญญายะ    ปสสะติ 
  เมื่อใด    บุคคลเห็นดวยปญญาวา      ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา, 
 อะถะ    นิพพินทะติ    ทุกเข  เอสะ    มัคโค    วิสุทธิยา. 
  เมื่อน้ัน     ยอมเบ่ือหนายในสิ่งที่เปนทุกขที่ตนหลง     

น่ันแหละ     เปนทางแหงพระนิพพาน     อันเปนธรรมหมดจด. 
 อัปปะกา    เต    มะนุสเสสุ  เย    ชะนา    ปาระคามิโน 
  ในหมูมนุษยทั้งหลาย    ผูที่ถึงฝงแหงพระนิพพานมีนอยนัก, 
 อะถายัง    อิตะรา    ปะชา  ตีระเมวานุธาวะติ 
  หมูมนุษยนอกน้ัน     ยอมวิ่งเลาะอยูตามฝงในน่ีเอง, 
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 เย   จะ   โข   สัมมะทักขาเต  ธัมเม    ธัมมานุวัตติโน 
  ก็ชนเหลาใดประพฤติสมควรแกธรรม      ในธรรมที่ตรัสไวชอบแลว, 
 เต    ชะนา    ปาระเมสสันติ  มัจจุเธยยัง    สุทุตตะรัง 
    ชนเหลาน้ันจักถึงฝงแหงพระนิพพาน   ขามพนบวงแหงมัจจุราชที่ขามไดยากนัก, 
 กัณฺหัง    ธัมมัง    วิปปะหายะ  สุกกัง    ภาเวถะ    ปณฑิโต 
  จงเปนบัณฑิต    ละธรรมดําเสีย     แลวเจริญธรรมขาว, 
 โอกา    อะโนกะมาคัมมะ  วิเวเก    ยัตถะ    ทูระมัง 
 ตัตฺราภิระติมิจเฉยยะ   หิตฺวา    กาเม    อะกิญจะโน. 
  จงมาถึงที่ไมมีนํ้า     จากที่มีนํ้า      จงละกามเสีย    เปนผูไมมีความกังวล 
 จงยินดีเฉพาะตอพระนิพพานอันเปนที่สงัด     ซึ่งสัตวยินดีไดโดยยาก. 

     ( เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป  ขุ. ธ. ) 
๑๑๔. ภัทเทกรัตตคาถา 

คาถาแสดงผูมีราตรีหนึ่งเจริญ  
 อะตีตัง    นานฺวาคะเมยยะ  นัปปะฏิกังเข    อะนาคะตัง 

บุคคลไมควรคํานึงสิ่งที่ลวงไปแลวดวยอาลัย  และไมควรพะวงถึงสิ่งที่ยังไมมาถึง, 
 ยะทะตีตัมปะหีนันตัง   อัปปตตัญจะ     อะนาคะตัง 
 สิ่งที่เปนอดีตก็ละไปแลว       สิ่งที่เปนอนาคตก็ยังไมมา, 
 ปจจุปปนนัญจะ   โย   ธัมมัง  ตัตถะ    ตัตถะ    วิปสสะติ 

อะสังหิรัง    อะสังกุปปง   ตัง    วิทธา    มะนุพฺรูหะเย. 
 ผูใด   เห็นธรรมอันเกิดข้ึนเฉพาะหนาในที่น้ัน ๆ   อยางแจมแจง   ไมงอนแงน 
  คลอนแคลน     เขาควรพอกพูนอาการเชนน้ันไว. 

 อัชเชวะ    กิจจะมาตัปปง  โก    ชัญญา    มะระณัง    สุเว 
 ความเพียรเปนกิจที่ตองทําในวันน้ี     ใครเลาจะรูความตาย    แมพรุงน้ี, 
 นะ   หิ   โน   สังคะรันเตนะ  มะหาเสเนนะ    มัจจุนา 
 เพราะการผลัดเพี้ยนตอมัจจุราชซึ่งมีเสนามาก     ยอมไมมีสําหรับเรา, 
 เอวัง    วิหาริมาตาปง   อะโหรัตตะมะตันทิตัง 
 ตัง    เว    ภัทเทกะรัตโตติ  สันโต    อาจิกขะเต    มุนีติ. 

พระมุนีผูสงบ    ยอมกลาวเรียก    ผูมีความเพียรอยูอยางน้ี    ไมเกียจคราน 
ทั้งกลางวันและกลางคืนวา   ผูเปนอยูแมเพียงราตรีเดียว  ก็เจริญ.       

    ( ม. อุปร.ิ ) 



๒๐๖ 
 

๑๑๕. ปพพโตปมคาถา 
 

          ยะถาป   เสลา   วิปุลา                 นะภัง   อาหัจจะ   ปพพะตา 
สะมันตา   อะนุปะริเยยยุง                นิปโปเถนตา   จะตุททิสา 

        เอวัง   ชะรา   จะ   มัจจุ   จะ                 อะธิวัตตันติ   ปาณิโน 
        ขัตติเย   พฺราหฺมะเณ   เวสเส              สุทเท   จัณฑาละปุกกุเส 
        นะ   กิญจิ   ปะริวัชเชติ                       สัพพะเมวาภิมัททะติ 
        นะ   ตัตถะ   หัตถีนัง   ภูมิ                    นะ   ระถานัง   นะ   ปตติยา 
        นะ   จาป   มันตะยุทเธนะ                    สักกา   เชตุง   ธะเนนะ   วา 
        ตัสฺมา   หิ   ปณฑิโต   โปโส                    สัมปสสัง   อัตถะมัตตะโน 
        พุทเธ   ธัมเม   จะ สังเฆ   จะ                  ธีโร   สัทธัง   นิเวสะเย 
        โย   ธัมมะจารี   กาเยนะ                        วาจายะ   อุทะ   เจตะสา 
        อิเธวะ   นัง   ปะสังสันติ                        เปจจะ   สัคเค   ปะโมทะติ ฯ 
  

คาถาอุปมาดวยภูเขา  
การรบและทรัพยปองกันความแกและความตายไมได 

ภูเขาใหญลวนแลวดวยศิลาจดทองฟา  กลิ้งบดสัตวมาโดยรอบทั้ง ๔ ทิศ   
แมฉันใด   ความแกและความตายก็ฉันน้ัน   ยอมครอบงําสัตวทั้งหลาย  คือ  
พวกกษัตริย    พวกพราหมณ    พวกแพศย    พวกศูทร    พวกจัณฑาลและคน
เทขยะ    ไมเวนใคร ๆ ไวเลย    ยอมย่ํายีเสียสิ้น ณ ที่น้ัน     

ไมมียุทธภูมิสําหรับพลชาง  ไมมียุทธภูมิสําหรับพลรถ  ไมมียุทธภูมิ
สําหรับพลราบ     และไมอาจจะเอาชนะแมการรบดวยมนตหรือดวยทรัพย     

เพราะฉะน้ันแล   บุรุษผูเปนบัณฑิต  มีปญญา   เมือ่เห็นประโยชนตน   
พงึตั้งศรัทธาไวในพระพทุธเจา  ในพระธรรมและในพระสงฆ  ผูใดมีปกติ
ประพฤติธรรมดวยกาย    ดวยวาจาหรือดวยใจ   บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญ
ผูน้ันในโลกน้ีน่ันเทียว      ผูน้ันละโลกน้ีไปแลว     ยอมบันเทิงในสวรรค. 

             ( ส.ํ สคา. ) 
 

เราจักละกายนี้     อันเปนดังมหาโจรไป    เพราะกลัวแตการทําลาย 
ตระกูล   เปรียบเหมือนบุรุษเดินมากับพวกโจรแลวทิ้งพวกโจรไป     

เพราะเห็นภัย  คือ  การทําลายสิ่งของ   ฉะนั้นเถิด. 



๒๐๗ 
 

๑๑๖. ปฐมพุทธภาสิตคาถา 
            คาถาแสดงปฐมพุทธพจน        
 อะเนกะชาติสังสารัง   สันธาวิสสัง    อะนิพพิสัง 

เมื่อเรายังไมพบญาณ     ไดแลนทองเที่ยวไปในสงสารอันเปนอเนกชาติ, 
 คะหะการัง    คะเวสันโต   ทุกขา    ชาติ    ปุนัปปุนัง 

แสวงหาอยูซึ่งนายชางปลูกเรือน  คือ  ตัณหาผูสรางภพ   การเกิดทุกคราว 
เปนทุกขร่ําไป, 

 คะหะการะกะ    ทิฏโฐสิ    ปุนะ   เคหัง   นะ   กาหะสิ 
 น่ีแนะ !  นายชางปลูกเรือน    เรารูจักเจาเสียแลว    เจาจะทําเรือนใหเรา 

ไมไดอีกตอไป, 
 สัพพา   เต   ผาสุกา   ภัคคา   คะหะกูฏัง   วิสังขะตัง 

โครงเรือนทั้งหมดของเจาเราหักเสียแลว     ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแลว, 
 วิสังขาระคะตัง    จิตตัง    ตัณหานัง   ขะยะมัชฌะคาติ.  

จิตของเราถึงแลวซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแตงไมไดอีกตอไป  (อฏฐ. ท.ี สีล,  ข.ุ ขุ.) 
มันไดถึงแลวซึ่งความสิ้นไปแหงตัณหา    คือพระนิพพาน.       (ว.ิ พาหิรนิทาน) 
 

พุทธอุทานคาถา 
 ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ  ธัมมา  อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมะณัสสะ 

อะถัสสะ  กังขา  วะปะยันติ  สัพพา ยะโต   ปะชานาติ   สะเหตุธัมมัง. 
 เมื่อใดแล    ธรรมทั้งหลาย    ปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียรเพงอยู     เมื่อน้ัน   
ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณน้ัน    ยอมสิ้นไป     เพราะมารูแจงธรรมพรอมทั้งเหตุ. 
 ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ  ธัมมา  อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมะณัสสะ 

อะถัสสะ  กังขา  วะปะยันติ  สัพพา ยะโต  ขะยัง  ปจจะยานัง  อะเวท.ิ 
 เมื่อใดแล    ธรรมทั้งหลาย    ปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียรเพงอยู     เมื่อน้ัน   
ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณน้ันยอมสิ้นไป    เพราะไดรูความสิ้นไปแหงปจจัยทั้งหลาย. 
 ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ  ธัมมา  อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมะณัสสะ 

วิธูปะยัง   ติฏฐะติ   มาระเสนัง  สูโรวะ   โอภาสะยะมันตะลิกขันติ. 
 เมื่อใดแล  ธรรมทั้งหลาย   ปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียรเพงอยู   พราหมณน้ัน   
ยอมกําจัดมารและเสนาเสียได    ดุจพระอาทิตยอุทัยกําจัดมืด   ทําอากาศใหสวาง  ฉะน้ัน. 

( ว.ิ มหา. , ข.ุ อุทาน. ) 
 



๒๐๘ 
 

๑๑๗. ปจฉิมพุทโธวาทปาฐะ 
คําแสดงโอวาทครั้งสุดทายของพระพุทธเจา  

 

  หันทะทานิ   ภิกขะเว   อามันตะยามิ   โว 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บัดน้ี    เราขอเตือนทานทั้งหลายวา,  
  วะยะ    ธัมมา    สังขารา   

สังขารทั้งหลาย    มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา, 
  อัปปะมาเทนะ    สัมปาเทถะ  

ทานทั้งหลาย     จงทําความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด, 
  อะยัง   ตะถาคะตัสสะ   ปจฉิมา   วาจา. 
 น้ีเปนวาจามีในครั้งสุดทายของพระตถาคต.             ( มหาปรินิพพานสูตร ท.ี มหา. ) 
 

พุทธมังคลคาถา 
  ทิวา   ตะปะติ   อาทิจโจ   รัตติมาภาติ   จนัทิมา 
 พระอาทิตยรุงเรืองในกลางวัน     พระจันทรสองสวางในกลางคืน 
  สันนัทโธ   ขัตติโย   ตะปะติ  ฌายี   ตะปะติ   พฺราหฺมะโณ 
 กษัตริยทรงเครื่องรบแลวยอมสงางาม      พราหมณผูเพียรเพงพินิจอยูยอมรุงเรือง 
  อะถะ   สัพพะมะโหรัตตัง  พุทโธ   ตะปะติ   เตชะสา 
 สวนพระพุทธเจายอมไพโรจนดวยพระเดช     ทั้งกลางวันและกลางคืน 
  เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ   สุวัตถิ   โหตุ   สัพพะทา 
 ดวยการกลาวคําสัตยน้ี     ขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อ   เทอญ. 
 

     เกณิยานุโมทนาคาถา                 ( เสลสูตร ข.ุ สตุตฺ. ) 
 อัคคิหุตตัง  มุขา  ยัญญา   สาวิตติ    ฉันทะโส   มุขัง 
 ราชา    มุขัง   มะนุสสานัง   นะทีนัง    สาคะโร    มุขัง 
 นักขัตตานัง   มุขัง   จันโท   อาทิจโจ   ตะปะตัง   มุขัง 
 ปุญญะมากังขะมานานัง    สังโฆ  เว  ยะชะตัง   มุขันติ. 
 

 ยัญทั้งหลายมีการบูชาไฟเปนประมุข   ฉันททั้งหลายมีสาวิตตรีฉันทเปนประมุข    
พระราชาเปนประมุขของมนุษยนิกรทั้งหลาย    สมุทรสาครเปนประมุขของแมนํ้าทั้งหลาย   
พระจันทรเปนประมุขของดาวนักษัตรทั้งหลาย   พระอาทิตยเปนประมุขของสิ่งที่รอน
ทั้งหลาย    พระสงฆแลเปนประมุขของบุคคลทั้งหลายผูมุงบุญ   บูชาอยู   ดังน้ี. 



๒๐๙ 
 

๑๑๘. กาลทานสุตตคาถา  
 

 กาเล   ทะทันติ   สะปญญา    วะทัญู   วีตะมัจฉะรา   
กาเลนะ   ทินนัง   อะริเยสุ     อุชุภูเตสุ   ตาทิสุ    
วิปปะสันนะมะนา    ตัสสะ     วิปุลา   โหติ   ทักขิณา   
เย    ตัตถะ    อะนุโมทันติ      เวยยาวัจจัง   กะโรนติ  วา   
นะ   เตนะ  ทักขิณา  โอนา      เตป   ปุญญัสสะ   ภาคิโน    
ตัสฺมา  ทะเท  อัปปะฏิวานะจิตโต     ยัตถะ  ทินนัง  มะหัปผะลัง   
ปุญญานิ   ปะระโลกัสมฺิง      ปะติฏฐา  โหนติ  ปาณินันติ ฯ 
 

ผูมีปญญา    รูความประสงค    ปราศจากความตระหน่ี    ยอมใหทาน
ในกาลที่ควรให    เพราะผูใหทานตามกาล   ดวยจิตที่เลื่อมใสในพระอริยเจา
ทั้งหลาย   ซึ่งเปนผูซื่อตรง   ผูคงที่    ทักษิณาของทายกน้ัน  ยอมมีผลไพบูลย        

ชนทั้งหลายเหลาใด  ยอมอนุโมทนา  หรือชวยเหลือในทานน้ัน    
ทักษิณาทานน้ันมิไดมีผลบกพรองไป    เพราะการอนุโมทนา   หรือการ
ชวยเหลือน้ัน     แมชนทั้งหลายที่อนุโมทนาหรือชวยเหลือ     ยอมเปนผูมี
สวนแหงบุญน้ันดวย      

เพราะเหตุน้ัน     ทายกจึงควรเปนผูมีใจไมทอถอย     ใหทานในที่ใดมี
ผลมาก     ควรใหในที่น้ัน      บุญทั้งหลาย    ยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย
ในโลกหนา    ฉะน้ีแล.            ( อง.ฺ ปฺจก. ) 

 

ติโรกุฑฑกัณฑปจฉิมภาค  
 

 อะทาสิ   เม   อะกาสิ   เม     ญาติ  มิตตา  สะขา  จะ  เม   
เปตานัง   ทักขิณัง   ทัชชา    ปุพเพ   กะตะมะนุสสะรัง    
นะ  หิ  รุณณัง  วา  โสโก  วา     ยาวัญญา    ปะริเทวะนา   
นะ   ตัง   เปตานะมัตถายะ     เอวัง   ติฏฐันติ   ญาตะโย   
อะยัญจะ  โข  ทักขิณา  ทินนา     สังฆัมหิ    สุปะติฏฐิตา      
ทีฆะรัตตัง   หิตายัสสะ      ฐานะโส   อุปะกัปปะติ   
โส  ญาติธัมโม  จะ  อะยัง  นิทัสสิโต  เปตานะ  ปูชา  จะ  กะตา  อุฬารา   
พะลัญจะ   ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง     ตุมฺเหหิ  ปุญญัง  ปะสุตัง  อะนัปปะกันติ ฯ 



๒๑๐ 
 

บุคคลมาระลึกถึงอุปการะ    อันทานไดทําไวแลวแกตนในกาลกอนวา   ผูน้ี
ไดใหส่ิงน้ีแกเรา     ผูน้ีไดทํากิจน้ีของเรา    ผูน้ีเปนญาติ    เปนมิตร    เปนเพื่อน
ของเรา    ดังน้ี    ก็ควรใหทักษิณาทานเพื่อผูที่ละโลกน้ีไปแลว    การรองไหก็ดี    
การเศราโศกก็ดี    หรือการรํ่าไรรําพันอยางอ่ืนก็ดี   บุคคลไมควรทําเลยทีเดียว     
เพราะวาการรองไหเปนตนน้ัน    ไมเปนประโยชนแกญาติทั้งหลาย   ผูละโลกน้ี
ไปแลว     ญาติทั้งหลายยอมต้ังอยูอยางน้ัน 

ก็ทักษิณานุปาทานน้ีแล   อันทานไดใหแลว   ประดิษฐานไวดีแลวในพระ 
สงฆ   ยอมสําเร็จประโยชนเกื้อกูลแกผูที่ละโลกน้ีไปแลว   ตลอดกาลนาน   ตาม
ฐานะน้ัน    ญาติธรรมน้ีน้ัน    ทานไดแสดงใหปรากฏแลว     แลบุญอันยิ่ง   ทาน
ก็ไดทําแลวแกญาติทั้งหลาย   ผูละจากโลกน้ีไป    กําลังแหงภิกษุทั้งหลาย  ช่ือวา
ทานเพิ่มใหแลวดวย      บุญไมนอยทานไดขวนขวายแลว   ดังน้ีแล.         (ข.ุ ขุ.) 
 

๑๑๙. อัคคัปปสาทสุตตคาถา  
   

  อัคคะโต   เว   ปะสันนานัง     อัคคัง   ธัมมัง   วิชานะตัง   
อัคเค   พุทเธ   ปะสันนานัง     ทักขิเณยเย   อะนุตตะเร    
อัคเค   ธัมเม   ปะสันนานัง      วิราคูปะสะเม   สุเข    
อัคเค   สังเฆ   ปะสันนานัง      ปุญญักเขตเต   อะนุตตะเร    
อัคคัสฺมิง   ทานัง   ทะทะตัง      อัคคัง   ปุญญัง   ปะวัฑฒะติ    
อัคคัง   อายุ  จะ  วัณโณ  จะ     ยะโส   กิตติ   สุขัง   พะลัง   
อัคคัสสะ   ทาตา   เมธาวี      อัคคะธัมมะสะมาหิโต   
เทวะภูโต   มะนุสโส  วา      อัคคัปปตโต   ปะโมทะตีติ  ฯ 
 

เมื่อบุคคลเลื่อมใสโดยเปนวัตถุอันเลิศ     รูแจงซึ่งธรรมอันเลิศ     ยอม
เลื่อมใสในพระพุทธเจาผูเลิศ    ผูเปนทักขิไณยบุคคลไมมีใครยิ่งกวา    เลื่อมใส
ในพระธรรมอันเลิศ   เปนที่ส้ินราคะ  สงบ   เปนสุข    เลื่อมใสในพระสงฆผูเลิศ   
ผูเปนนาบุญ    ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา     ยอมใหทานในทานผูเลิศ    บุญอันเลิศ
ยอมเจริญ 

อายุ   วรรณะ   ยศ   เกียรติ   สุข   และกําลังอันเลิศ   ยอมเจริญแกเขา    
ผูมีปญญา    เปนผูใหของที่เลิศ     มั่นคงอยูในธรรมอันเลิศแลว     ผูน้ันจะเปน
เทวดาหรือมนุษย     ยอมไดรับฐานะอันเลิศ    บันเทิงใจ    ดังน้ี.     (อง.ฺ จตุก.) 



๒๑๑ 
 

๑๒๐. โภชนทานสุตตคาถา  
 

 อายุโท   พะละโท   ธีโร      วัณณะโท   ปะฏิภาณะโท   
สุขัสสะ   ทาตา   เมธาวี      สุขัง   โส   อะธิคัจฉะติ   
อายุง  ทัตฺวา  พะลัง  วัณณัง     สุขัญจะ   ปะฏิภาณะโท   
ทีฆายุ   ยะสะวา   โหติ     ยัตถะ   ยัตถูปะปชชะตีติ ฯ 
 

ปราชญผูมีปญญา    ใหอายุยอมไดอายุ     ใหกําลังยอมไดกําลัง     
ใหวรรณะยอมไดวรรณะ    ใหปฏิภาณยอมไดปฏิภาณ     ใหสุขยอมได
ความสุข      คร้ันใหอายุ    วรรณะ    สุข    กําลัง    และปฏิภาณแลว     
จะเกิดในที่ใด ๆ    ยอมเปนผูมีอายุยืน     มียศ    ดังน้ีแล.      (อง.ฺ ปฺจก.) 
 

อนุโมทนาวิธ ี
 ยะถา   วาริวะหา   ปูรา   ปะริปูเรนติ    สาคะรัง    

เอวะเมวะ    อิโต    ทินนัง     เปตานัง    อุปะกัปปะติ    
อิจฉิตัง    ปตถิตัง    ตุมหัง      ขิปปะเมวะ    สะมิชฌะตุ    
สัพเพ    ปูเรนตุ    สังกัปปา      จันโท  ปณณะระโส  ยะถา  
มะณิ    โชติระโส    ยะถา ฯ  
 

สัพพีติโย     วิวัชชันตุ       สัพพะโรโค    วินัสสะตุ     
มา   เต   ภะวัตฺวันตะราโย       สุขี    ทีฆายุโก    ภะวะ      
อะภิวาทะนะสีลิสสะ        นิจจัง    วุฑฒาปะจะยิโน    
จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ     อายุ   วัณโณ   สุขัง   พะลัง ฯ 
 

  หวงนํ้าที่เต็มยอมยังสมุทรสาครใหบริบูรณได  ฉันใด  ทานที่ทาน
 อุทิศใหแลวในโลกน้ี  ยอมสําเร็จประโยชนแกผูที่ละโลกน้ีไปแลวได ฉันน้ัน
 ขออิฏฐผลที่ทานปรารถนาแลว  ตั้งใจแลว  จงสําเร็จโดยฉับพลัน   ขอความ
 ดําริทั้งปวงจงเต็มที่     เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ   เหมือนแกวมณี
 อันสวางไสวควรยินดี. 

  ความจัญไรทั้งปวงจงบําราศไป  โรคทั้งปวงของทานจงหาย  อันตราย
 อยามีแกทาน   ทานจงเปนผูมีความสุขมีอายุยืน   ธรรม ๔ ประการ  คือ  
 อายุ    วรรณะ    สุขะ    พละ     ยอมเจริญแกบุคคลผูมีปกติไหวกราบ      
 มีปกติออนนอม ตอผูใหญเปนนิตย. 



๒๑๒ 
 

๑๒๑. มงคลจักรวาฬนอย 
 สัพพะพุทธานุภาเวนะ,   สัพพะธัมมานุภาเวนะ,   สัพพะสังฆานุภาเวนะ,    
พุทธะระตะนัง   ธัมมะระตะนัง   สังฆะระตะนัง,   ติณณัง  ระตะนานัง  อานุภาเวนะ,     
จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ,    ปฏะกัตตะยานุภาเวนา,   ชินะสาวะกานุ-
ภาเวนะ,    สัพเพ   เต   โรคา,    สัพเพ   เต   ภะยา,    สัพเพ  เต  อันตะรายา,    สัพเพ   
เต    อุปททะวา,     สัพเพ   เต   ทุนนิมิตตา,      สัพเพ   เต   อะวะมังคะลา   วินัสสันตุ.  
     

อายุวัฑฒะโก  ธะนะวัฑฒะโก       สิริวัฑฒะโก    ยะสะวัฑฒะโก,      
พะละวัฑฒะโก   วัณณะวัฑฒะโก       สุขะวัฑฒะโก  โหตุ  สัพพะทา,      
ทุกขะโรคะภะยา    เวรา      โสกา    สัตตุ   จุปททะวา,      
อะเนกา    อันตะรายาป       วินัสสันตุ    จะ   เตชะสา,     
ชะยะสิทธิ   ธะนัง   ลาภัง       โสตถิ   ภาคฺยัง  สุขัง  พะลัง,     
สิริ   อายุ  จะ  วัณโณ  จะ      โภคัง   วุฑฒี   จะ   ยะสะวา,       
สะตะวัสสา  จะ  อายู   จะ      ชีวะสิทธี    ภะวันตุ   เต ฯ 
    

 ภะวะต ุ  สัพพะมังคะลัง     รักขันตุ    สัพพะเทวะตา   
สัพพะพุทธานุภาเวนะ      สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เต ฯ   

ภะวะต ุ  สัพพะมังคะลัง ...    สัพพะธัมมานุภาเวนะ ...    
สัพพะสังฆานุภาเวนะ      สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เต ฯ 
 

มงคลจักรวาลนอยแปล 
ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจาทั้งปวง    ดวยอานุภาพแหงพระธรรมทั้งปวง   ดวย

อานุภาพแหงพระสงฆทั้งปวง     ดวยอานุภาพแหงรัตนะทั้ง ๓   คือ    พระพุทธรัตนะ   
พระธรรมรัตนะ    พระสังฆรัตนะ    ดวยอานุภาพแหงพระธรรมขันธ  ๘  หมื่น  ๔  พัน   
ดวยอานุภาพแหงพระไตรปฎก     ดวยอานุภาพแหงพระสาวกของพระชินเจา     สรรพ
โรคทั้งหลายของทานจงพินาศไป   สรรพภัยทั้งหลายของทานจงพินาศไป   สรรพอันตราย
ทั้งหลายของทานจงพินาศไป     สรรพอุปทวะทั้งหลายของทานจงพินาศไป    สรรพนิมิต
รายของทานจงพินาศไป      สรรพอวมงคลทั้งหลายของทานจงพินาศไป.   

     

ความเจริญดวยอายุจงมีแกทาน    ความเจริญดวยทรัพยจงมีแกทาน    ความเจริญ
ดวยสิริจงมีแกทาน   ความเจริญดวยยศจงมีแกทาน   ความเจริญดวยกําลังจงมีแกทาน  
ความเจริญดวยวรรณะจงมีแกทาน    ความเจริญดวยความสุขจงมีแกทาน   ในกาลทุกเมื่อ. 



๒๑๓ 
 

ทุกข    โรค    ภัย    และเวรทั้งปวง     ความโศก    ศัตรู    และอุปทวะทั้งหลาย    
แมอันตรายทั้งหลายเปนอเนก   จงพินาศไปดวยพระเดช   ความชนะ   ความสําเร็จ  
ทรัพย     ลาภ    ความสวัสดี     ความมีโชค    ความสุข    กําลัง    สิริ   อายุและวรรณะ   
โภคะ    ความเจริญ    และความเปนผูมียศ     ความเปนผูมีอายุยืน  ๑๐๐  ป    และ
ความสําเร็จกิจในความเปนอยู     จงมีแกทาน 

 

ขอสรรพมงคลจงมีแกทาน ขอเหลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาทาน ดวยอานุภาพแหง
พระพุทธเจาทั้งปวง      ดวยอานุภาพแหงพระธรรมทั้งปวง      ดวยอานุภาพแหง
พระสงฆทั้งปวง      ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแกทาน    ในกาลทุกเมื่อเทอญ. 
 

๑๒๒. มงคลจักรวาฬใหญ 
   สิริธิติมะติเตโช   ชะยะสิทธิ   มะหิทธิมะหาคุณา   ปะระมิตะ  ปุญญาธิการัสสะ   
สัพพนัตะรายะนิวาระณะสะมตัถัสสะ    ภะคะวะโต    อะระหะโต    สัมมาสัมพุทธัสสะ,    
ทฺวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ   อสีตฺยานุพยัญชะนานุภาเวนะ   อัฏุตตะระ
สะตะมังคะลานุภาเวนะ     ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ     เกตุมาลานุภาเวนะ     

ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ    ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ    ทะสะปะระมัตถะ-
ปาระมิตานุภาเวน    สีละสะมาธิปญญานุภาเวนะ    พุทธานุภาเวนะ    ธัมมานุภาเวนะ    
สังฆานุภาเวนะ    เตชานุภาเวนะ    อิทธานุภาเวนะ    พะลานุภาเวนะ    เญยยะธัมมา-
นุภาเวนะ   จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ   นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ        

อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ  อัฏฐะสะมาปตติยานุภาเวนะ  ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ     
จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ   ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ   สัพพัญุตะญาณานุภาเวนะ      
เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ     สัพพะปะริตตานุภาเวนะ      

ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ  ตุยฺหัง  สัพพะโรคะโสกุปททะวะทุกขะโทมะนัส-
สุปายาสา    วินัสสันตุ    สัพพะอันตะรายาป    วินัสสันตุ    สัพพะสังกัปปา    ตุยฺหัง     
สะมิชฌันตุ   ทีฆายุตา   ตุยฺหัง   โหตุ   สะตะวสัสะชีเวนะ   สะมงัคิโก   โหตุ   สัพพะทา    
อากาสะปพพะตะ   วะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา   อารักขะกา   เทวะตา   สะทา   ตุมฺเห 
..... อะนุรักขันตุ. 
 

มงคลจักรวาลใหญแปล 
ดวยอานุภาพแหงพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ของพระผูมีพระภาคเจา  ผูทรงไกล

จากกิเลส   ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง   ผูทรงมีบุญญาธิการอันบําเพ็ญไวเต็มเปยมแลว  



๒๑๔ 
 

ทรงมีพระมหิทธิฤทธิ์และพระคุณอันยิ่งใหญ    ทรงถึงพรอมดวยพระสิริ    พระปญญา
เครื่องตั้งมั่น    พระปญญาเครื่องรู    พระเดชและความสําเร็จแหงชัยชนะ    ผูทรงสามารถ
ในอันหามเสียซึ่งอันตรายทั้งปวง.   

    

ดวยอานุภาพแหงพระอนุพยัญชนะ ๘๐   ดวยอานุภาพแหงมงคล ๑๐๘   ดวย
อานุภาพแหงพระรัศมีมีพรรณ ๖  ดวยอานุภาพแหงพระเกตุมาลา  ดวยอานุภาพแหง
พระบารมี ๑๐   ดวยอานุภาพแหงพระอุปบารมี ๑๐   ดวยอานุภาพแหงพระปรมัตถ-
บารมี ๑๐     ดวยอานุภาพแหงศีล   สมาธิ   ปญญา    ดวยอานุภาพแหงพระพุทธรัตนะ    
ดวยอานุภาพแหงพระธรรมรัตนะ    ดวยอานุภาพแหงพระสังฆรัตนะ  

 

ดวยอานุภาพแหงพระเดช    ดวยอานุภาพแหงพระฤทธิ์      ดวยอานุภาพแหงพระ
กําลัง    ดวยอานุภาพแหงพระเญยยธรรม    ดวยอานุภาพแหงพระธรรมขันธ ๘ หมื่น 
๔ พัน  ดวยอานุภาพแหงโลกุตตรธรรม ๙  ดวยอานุภาพแหงพระอริยมรรคมีองค ๘   
ดวยอานุภาพแหงพระสมาบัติ ๘     ดวยอานุภาพแหงพระอภิญญา ๖    ดวยอานุภาพ
แหงพระญาณในสัจจะ ๔     ดวยอานุภาพแหงพระญาณมีกําลัง ๑๐     ดวยอานุภาพ
แหงพระสัพพัญุตญาณ    ดวยอานุภาพแหงพระเมตตา   พระกรุณา    พระมุทิตา     
พระอุเบกขา     ดวยอานุภาพแหงพระปริตรทั้งปวง.    

 

ดวยอานุภาพแหงการระลึกถึงพระรัตนตรัยที่กลาวมาน้ี   แมเหลาโรค   ความโศก    
อุปทวะ   ทุกข   โทมนัส   อุปายาสทั้งปวงของทานจงสิ้นสูญไป    แมเหลาอันตรายทั้งปวง   
จงเสื่อมสูญไป    สรรพความดําริทั้งหลายของทานจงสําเร็จดวยดี    ความเปนผูมีอายุยืน
จงมีแกทานทุกเมื่อ    ทานจงเปนผูมีความพรอมเพียง   ดวยความเปนอยูสิ้น  ๑๐๐  ป    
เทพเจาทั้งหลายผูคุมครอง    ผูสถิตอยูในอากาศ    บรรพต    ไพรสณฑ    ภูมิสถาน   
แมนํ้าคงคาและมหาสมุทร      จงตามรักษาทานทุกเมื่อ    เทอญ. 

 

๑๒๓. พระคาถาชินบัญชร 
 

๑.ชะยาสะนาคะตา   พุทธา                     เชตะวา   มารัง   สะวาหะนัง 
       จะตุสัจจา    สะภัง   ระสัง     เย   ปวิงสุ    นะราสะภา. 
 

๒.ตัณหังกะราทะโย   พุทธา   อัฏฐะวีสะติ   นายะกา 
       สัพเพ   ปะติฏฐิตา   มัยหัง    มัตถะเก   เต   มุนิสสะรา. 
 

๓.สีเส   ปะติฎฐิโต   มัยหัง       พุทโธ   ธัมโม   ทะวิโลจะเน 
        สังโฆ   ปะติฏฐิโต   มัยหัง       อุเร    สัพพะคุณากะโร. 



๒๑๕ 
 

๔.หะทะเย    เม   อะนุรุทโธ    สารีปุตโต   จะ   ทักขิเณ 
       โกณฑัญโญ   ปฏฐิภาคัสฺมิง             โมคคัลลาโน  จะ  วามะเก. 
 

๕.ทักขิเณ   สะวะเน   มัยหัง               อาสุง    อานันทะราหุโล 
       กัสสะโป   จะ   มะหานาโม   อุภาสุง    วามะโสตะเก. 
 

๖.เกสันเต   ปฏฐิภาคัสฺมิง   สุริโย   วะ   ปะภังกะโร 
       นิสินโน    สิริสัมปนโน               โสภิโต    มุนิปุงคะโว. 
 

๗.กุมาระกัสสะโป    เถโร       มะเหสี   จิตตะวาทะโก  
       โส   มัยหัง   วะทะเนนิจจัง                 ปะติฏฐาสิ   คุณากะโร. 
 

๘.ปุณโณ   อังคุลิมาโล   จะ     อุปาลี     นันทะสีวะลี 
       เถรา   ปญจะ   อิเม   ชาตา               นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ. 
 

๙.เสสาสีติ    มะหาเถรา    วิชิตา     ชินะสาวะกา 
       เอเตสีติ    มะหาเถรา                     ชิตะวันโต     ชิโนระสา 
       ชะลันตา    สีละเต    เชนะ   อังคะมังเคสุ    สัณฐิตา. 
 

 ๑๐.ระตะนัง    ปุระโต    อาสิ   ทักขิเณ   เมตตะสุตตะกัง 
           ธะชัคคัง   ปจฉะโต   อาสิ    วาเม    อังคุลิมาละกัง. 
 

๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญจะ   อาฏานาฏิยะสุตตะกัง 
           อากาเส   ฉะทะนัง   อาสิ   เสสา   ปาการะสัณฐิตา. 
 

 ๑๒.ชินนานา   วะระสังยุตตา   สัตตะปาการะลังกะตา   
           วาตะปตตาทิสัญชาตา   พาหิรัชฌัตตุปททะวา. 
 

๑๓.อะเสสา    วินะยัง    ยันตุ    อะนันตะชินะเตชะสา 
           วะสะโต   เม   สะกิจเจนะ   สะทา  สัมพุทธะปญชะเร. 
 

๑๔.ชินะปญชะระมัชฌัมหิ              วิหะรันตัง    มะหิตะเล 
     สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ  เต    มะหาปุริสาสะภา. 
 

 ๑๕. อิจเจวะมันโต                        สุคุตโต    สุรักโข 
    ชินานุภาเวนะ                ชิตุปททะโว 
  ธัมมานุภาเวนะ                ชิตาริสังโฆ 
  สังฆานุภาเวนะ    ชิตันตะราโย  
  สัทธัมมา-นุภาวะปา-ลิโต      จะรามิ  ชินะปญชะเรติ. 



๒๑๖ 
 

พระชินบัญชร ( กาพยยานี ๑๑ ) 
ขา ฯ ขอ   เชิญเสด็จ       พระสรรเพชญ   พุทธองค         

นรา    สภาทรง        พิชิตมาร    และเสนา 
 ยี่สิบ    แปดพระองค      นายกสงฆ    ทรงสมญา              
ตัณหังกร    เปนตนมา       ทรงด่ืมแลว    ซึ่งรสธรรม 
 จตุรัส    อันประเสริฐ      ทรงคุณเลิศ    ดิลกล้ํา 

  ยอดบุญ    พระคุณนํา       ยิ่งเทพไท    ไตรวิชา 
   โปรดรับ  ประทับทรง  ณ ที่ตรง    กระหมอมขา ฯ 
  พระพุท-  ธเจาสา-   ธุประณม    บังคมเชิญ 
   ขอให    พระพุทธะ  สักกยะ    พระจําเริญ 
  ประทับ    บนเศียรเทอญ  ปราชญสรรเสริญ  พระบารมี 
   ขอให    พระธรรมะ  อริยะ    วิสุทธิ์ศรี 
  ประทับ    จักขุนทรีย   ใหขา ฯ มี    ปญญาญาณ 
   ขอให    พระสังฆะ  วิสุทธะ    คุณาจารย 
  สถิต    ประดิษฐาน   อุระขา ฯ    อยารูไกล 
   ใหพระ    อนุรุทธ   บริสุทธิ์    อยูหทัย 
  พระสา-   รีบุตรไพ-    โรจนัย   ณ เบื้องขวา 
   เบื้องหลัง  พระโกณฑัญ- ญะสถิต    จิตตสา 
  เบื้องซาย    พระโมคคัลลา-  นะสถิต    สถาพร 
   หูขวา    พระอานนท  ประชุมชน   ประณมกร 
  พระราหุล    อุดมพร    สถิตรวม    จรัญญา 
   หูซาย    พระกัสสป  นิราศภพ    กิตติมา 
  คูกับ    พระมหา-    นามะสถิต   ประดิษฐาน 
   พระพุท-  ธะโสภิต  ผูเรืองฤทธิ์    อุดมญาณ 
  จอมมุนี    วีระหาญ   ไตรวิชชา    ประภากร 
   ดุจดวง   พระอาทิตย  แรงรอยฤทธิ์   พันแสงศร 
  สถิตเกศ    อุดมกร   ปจฉิมภาค    พิบูลพรรณ 
   พระกุมา-   ระกัสสป  ผูเจนจบ    วจีสัณห 
  บอบุญ    คุณานันต   สถิตโอษฐ    อลังการ 



๒๑๗ 
 

   ขอให    พระปุณณะ   เถระพระ     อังคุลิมาล 
  พระอุ-  บาลีศานต   พระนันทะ    พระสีวลี 
   บรรจบ    เปนเบญจะ   พระเถระ    ผูเรืองศรี 
  สถิตอยู    นุลาตมี    เสนหดี    ไมตรีตาม 
   แปดสิบ    พระสาวก  มนตสาธก    ผูเรืองนาม 
  เรืองเดช    ทุกโมงยาม   ดวยสีลา-   ธิคุณคง 
   สถิตทั่ว    ทุกสวนกาย   ทั้งนอยใหญ   ประทับทรง 
  เปนคุณ    จําเริญมง-   คละเลิศ    ประเสริฐศรี 
   ขอเชิญ    พระปริตร  อันศักด์ิสิทธิ์    ในแดนตรี 
  เมตตา    และปราณี   บริรักษ    นิราศภัย 
   เบื้องหนา    รัตนสูตร   ธรรมาวุธ    อันเกรียงไกร 
  ทักษิณ    อันฤาชัย   เมตตสูตร   พระพุทธมนต 
   ปจฉิม    ธชัคคสูตร   พุทธาวุธ    วิเศษลน 
  อุดร    มหามนต     อังคุลิมา-   ละสูตรเสริม 
   ขันธโม-   ระปริตร  ดังจักรกฤช   ประสิทธเฉลิม 
  อาฏา-   นาฏสูตรเติม   พระขรรคเพชร    เผด็จมาร 
   เพดาน    กั้นมารอา-   กาศใหปราศ    เกษมศานต 
  อีกให    เปนปราการ   กําแพงแกว    กําจัดภัย 
   ทวารบถ    กรดเจ็ดช้ัน  ดํารงมั่น    เดโชชัย 
  พระชินราช    ประสาสนให  เปนเกราะใหญ  คุมครองตน 
   ดวยเดช    พระชินศรี  เรืองฤทธี    มหิทธิดล 
  ขจัดภัย    ทุกแหงหน    ทั้งวิบัติ    อุปทวา 
   ทั้งภายนอก  และภายใน  เกิดเปนภัย    ไมนําพา 
  เพียงลมราย    พัดไปมา   ไมบฑีา    อยาอาวรณ 
   เมื่อขา ฯ    สวดพระสูตร พระสัมพุท-   ธบัญชร 
  สูงสุด    พุทธพร    ในพื้นเม-   ธนีดล 
   กลางชิน-   นะบัญชร  คุณากร    กิตติพล 
  หวังใด    ใหเปนผล   จากกุศล    สาธยาย 
   ขอมวล    มหาบุรุษ  หนอพระพุท-  ธฤาสาย 



๒๑๘ 
 

  รักษา    ขา ฯ อยาคลาย   ตลอดกาล    นิรันดร 
   อีกเวทยมนต  ดลคาถา  ที่มวลขา ฯ  ประณมกร 
  เลาเรียน    เพียรวาวอน   อนุสรณ    ตลอดมา 
   เปนคุณ    คุมครองดี   อยาใหมี    ซึ่งโรคา 
  เปนคุณ    ชวยรักษา    สรรพภัย   ไมแผวพาน 
   อานุภาพ    พระชินะ  อุปทวะ    อยารูหาญ 
  หางไกล    ไมระราน   ประสพงาน    สวัสดี 
   อานุภาพ    พระธรรมะ  ใหชํานะ    ความอัปรีย 
  หางไกล    คนใจผี    กาลกิณี    ไมกล้ํากราย 
   อานุภาพ    พระสังฆะ  ใหชํานะ    อันตราย 
  ไมเห็น    คนใจราย   ไมมั่นหมาย    มาราวี  
   อานุภาพ  พระสัทธรรม  ทุกเชาคํ่า     รักษาศรี 
  จํารัส    จําเริญดี     รมพระศรี    รัตนตรัย ฯ 
 

พระชินบัญชร ( กลอนสุภาพ ) 
 

 พระพุทธะ  ทุกพระองค  ทรงล้ําเลิศ ทรงดื่มรส   ธรรมประเสริฐ   สัจจะสี่ 
ประทับเหนือ   บัลลังกชัย   ไลไพรี  คือมารราย    ใจอัปรีย    พรอมเสนา 
พระทรงเปน   ผูนํา   ทั้งสามโลก   ทรงดับทุกข   คลายโศก   คนทั่วหลา 
นับแตองค   ตัณหังกร   เปนตนมา  ยี่สิบแปด    พระมหา    มุนียง 
อันตัวขา ฯ   ขอเคารพ   สักการะ  เหลาพระสัม-  พุทธะ   ผูสูงสง 
อัญเชิญเทอญ   เชิญรับ   ประทับทรง  สถิตตรงกลาง  กระหมอม  นอมบูชา 
 

 พุทธสถิต  เสถียร  เหนือเศียรเกลา พระธรรมเนา   สองเนตร   วิเศษหลา 
อีกพระสงฆ   ทรงสรรพ-  คุณา   สถิตหวาง   กลางอุรา   ปองกันภัย 
กลางหทัย   เชิญพระ   อนุรุทธ   สารีบุตร   คูแขนขวา   อยาสงสัย 
เบ้ืองหลังคือ  โกณฑัญญะ  ประทับชัย  โมคคัลลาน   สถิตใน   เบ้ืองแขนซาย 
เชิญพุทธะ   อนุชา   อานนท   สถิตบน    หูขวา    อยารูหาย 
อีกองคพระ   ราหุล   คุณกําจาย   อัญเชิญให   สถิตอยู   คูเคียงกัน 
 

พระมหา    กัสสปะ    พระธุดงค  มหานามะ    เถระทรง    ศีลขันธ 
อัญเชิญให   ประดิษฐาน   ทุกวารวัน  ณ โสตซาย  ใหมิ่งขวัญ  จําเริญนาน 



๒๑๙ 
 

ณ เบ้ืองหลัง   ถัดไป   แตปลายผม  พระโสภิต    มุนีสม    สุรียฉาน 
เชิญประทับ  นับนิรันดร  อนันตกาล  ดลบันดาล  ศรีสวัสดิ์  พิพัฒนชัย 
เชิญพระกุ-  มาระ-  กัสสปะ   ผูเช่ียวชาญ   วาทะ   ทรงคุณใหญ 
สถิตโอษฐ   ของขา   อยามีภัย   วาจาสิทธิ์    ฤทธิไกร    ในธานิน 
 

อุบาลี    สีวลี    ปุณณะ   องคุลิมาล    นันทะ    ผูทรงศีล 
ทั้งหาอยู   หนาผากขา   เปนอาจิณ  ใครยลยิน   เปนเสนห   ทุกเวลา 
พระมหา   สาวก   พระชินสีห   แปดสิบมี   ศีลพิสุทธิ์   ผุดผองหลา 
เชิญสถิต   ในตัว   ทั่วกายา   คุมครองขา   ปลอดภัย   ไปช่ัวกาล 
 

 รัตนสูตร   กันภัย   ไวเบ้ืองหนา  ขางขวามี   เมตตา   สูตรประสาน 
ธชัคคสูตร  อยูเบ้ืองหลัง  ระวังนาน  อังคุลิมาล-  ปริตรให   อยูซายครัน 
ขันธปริตร    โมรปริตร    อาฏานา-   ฏิยะปด    เพดานก้ัน 
พระสูตรพระ   ชินสีห   มีอนันต   เปนกําแพง   เจ็ดช้ัน   ลดหลั่นไป 
ปกปองภัย   นานา   บรรดามี   เชนโรคลม   โรคดี   บีฑาให 
ดวยเดชะ   พระชินะ   บัญชรชัย   ขอโพยภัย   จงสลาย   มลายพลัน 
ขา ฯ ผูเปน   สาวก   พระสัมพุทธ  บําเพ็ญกิจ    บริสุทธิ์    ดวยใจมั่น 
ภายในกรง   ทองของ   ภควันต   ใตแผนพื้น  แผนสวรรค  วิมานแมน 
 

 ขอพระมหา   บุรุษ   ผูประเสริฐ  พระผูเลิศ    วิมุติ    พิสุทธิ์แสน 
แมทั้งหลาย   ทั้งสิ้น   ทั่วดินแดน  ปกพื้นแผน   ปกหลา   ที่ขา ฯ เนา 
พุทธมนต   ชินบัญชร   กลอนเสนาะ  ขา ฯ ไดสวด  เสียงไพเราะ  ทุกค่ําเชา 
มนตขลังคง  ความขลังไว  อยาไดเพลา  ขอเทพไท   อยาดูเบา   จงคุมครอง 
ขออํานาจ   พระสัมมา-  สัมพุทธะ  ขอใหขา ฯ   จงชํานะ   ความขัดของ 
ดวยอํานาจ   พระธรรม   อันเรืองรอง  อยาไดพอง   พานหมู   ศัตรูมาร 
ดวยอํานาจ   องคพระ   อริยสงฆ  ขอขา ฯ จง    เปนสุข    ทุกสถาน 
อันตราย    ใดใด    ไมแผวพาน   พระสัทธรรม   อภิบาล   ชินบัญชร. 
 

 ขอพุทธา-  นุภาพ   จงนําผล  ใหเกิดสรรพ-  มงคล   นอยใหญ 
ขอเหลาเท-   พารักษ    พิทักษภัย  บันดาลให   พิพัฒน   สวัสดี 
 ขอธรรมา-  นุภาพ   จงนําผล  ใหเกิดสรรพ-   มงคล    สุขี 
ขอเหลาเทพ   ไททั้งผอง   ปองไพรี  ใหเกิดศรี   สุขสวัสดิ์   พิพัฒนชัย 
 ขอสังฆา-   นุภาพ    จงนําผล  ใหเกิดสรรพ-  มงคล   นอยใหญ 
ขอเหลาเท-   พารักษ    พิทักษภัย  บันดาลให  สุขสวัสดิ์  พิพัฒน  เทอญ. 



๒๒๐ 
 

๑๒๔. บทปลงสังขาร 
 

 มนุษยเราเอย เกิดมาทําไม   นิพพานมีสุข  อยูใยมิไป 
ตัณหาหนวงหนัก  หนวงชักหนวงไว  ฉันไปไมได  ตัณหาผูกพัน 
หวงน้ันพันผูก  หวงลูกหวงหลาน   หวงทรัพยสินศฤงคาร   จงสละเสียเถิด 
จะไดไปนิพพาน  ขามพนภพสาม    ยามหนุมสาวนอย หนาตาแชมชอย 
งามแลวทุกประการ  แกเฒาหนังยาน    แตลวนเครื่องเหม็น เอ็นใหญเการอย 
เอ็นนอยเกาพัน  มันมาทําเข็ญใจ  ใหรอนใหเย็น เมื่อยขบทั้งตัว 
ขนคิ้วก็ขาว   ในตาก็มัว   เสนผมบนหัว ดําแลวกลับหงอก 
หนาตาเวาวอก  ดูหนาบัดสี   จะลุกก็โอย  จะน่ังก็โอย 
เหมือนดอกไมโรย  ไมมีเกสร   จะเขาที่นอน  พึงสอนภาวนา 
พระอนิจจัง   พระอนัตตา   เราทานเกิดมา รังแตจะตาย 
ผูดีเข็ญใจ   ก็ตายเหมือนกัน  เงินทองทั้งน้ัน มิติดตัวไป 
ตายไปเปนผี   ลูกเมียผัวรัก   เขาชักหนาหนี เขาเหม็นซากผี 
เปอยเนาพุพอง  หมูญาติพี่นอง  เขาหามเอาไป เขาวางลงไว 
เขาน่ังรองไห   แลวกลับคืนมา  อยูแตผูเดียว  ปาไมชายเขียว 
เหลียวไมเห็นใคร  เห็นแตฝูงแรง  เห็นแตฝูงกา  เห็นแตฝูงหมา 
ยื้อแยงกันกิน  ดูนาสมเพช   กระดูกกูเอย  เรี่ยรายแผนดิน 
แรงกาหมากิน  เอาเปนอาหาร  เที่ยงคืนสงัด  ตื่นข้ึนมินาน 
ไมเห็นลูกหลาน  พี่นองเผาพันธุ  เห็นแตนกเคา จับเจาเรียงกัน 
เห็นแตนกแสก  รองแรกแหกขวัญ  เห็นแตฝูงผี  รองไหหากัน 
มนุษยเราเอย  อยาหลงกันเลย  ไมมีแกนสาร  อุตสาหทําบุญ 
ค้ําจุนเอาไว   จะไดไปสวรรค     ไดทันพระพุทธเจา    จะไดเขานิพพาน 
อะหัง      วันทามิ      สัพพะโส,      อะหัง      วันทามิ      นิพพานะปจจะโย     โหตุ. 

 

๑๒๕. เกศาผมหงอก 
 

 เกศาผมหงอก บอกวาตัวเฒา  ฟนฟางผมเผา      แกแลวทุกประการ 
ตามืดหูหนัก   รายนักสาธารณ  บมิเปนแกนสาร ใชตัวตนของเรา 
เน้ือหนังเปอยเนา  เครื่องประดับกายเรา โสโครกทั้งตัว แขงขามือสั่น 
เสนสายพันพัว  เห็นหนาเกลียดกลัว อยูในตัวของเรา ใหมึนใหเมื่อย 
ใหเจ็บใหเหน่ือย  ไปทั่วเสนขน   แกแลวโรคา  เขามาหาตน 



๒๒๑ 
 

ไดความทุกขทน  โสกาอาวรณ   จะน่ังก็โอย  จะลุกก็โอย 
เหมือนดอกไมโรย  ไมมีเกสร   แกแลวโรคา  เขามาวิงวอน 
ไดความทุกขรอน  ทั่วกายอินทรีย  ครั้นสิ้นลมปาก    กลับกลายหายจาก 
เรียกกันวาผี   ลูกรักผัวรัก   เขาชักหนาหนี เขาวาซากผี 
เปอยเนาพุพอง  เขาเสียไมได   เขาไปเยี่ยมมอง เขาบไดตอง 
เกลียดกลัวนักหนา  เขาผูกคอรัด   มือเทาเขามัด รัดรึงตรึงตรา 
เขาหามเอาไป  ทิ้งไวปาชา   เขากลับคืนมา สูเหยาเรือนพลัน 
ตนอยูเอกา   อยูกับหมูหมา  ยื้อคราพัลวัน ทรัพยสินของตน 
ขนมาปนกัน   ขาวของทั้งน้ัน  ไมใชของเรา  เมื่อตนยังอยู 
เรียกวาของกู   เดี๋ยวน้ีเปนของเขา  แตเงินใสปาก เขายังควักลวงเอา 
ไปแตตัวเปลา  เนาทั่วสารพางคกาย อยูในปารก  ไดยินเสียงนก 
กึกกองดงยาง  ไดยินหมาไน   รองไหครวญคราง ใจจิตอางวาง 
วิเวกวังเวง   มีหมูนกแขวก  บินมารองแรก แถกขวัญของตน 
เหลียวไมเห็นใคร  อกใจวังเวง   ใชอยูครื้นเครง คํานึงถึงตัว 
ตายไปเปนผี   เขาไมไยดี   ทิ้งไวนากลัว  ยิ่งคิดยิ่งพลัน 
กายสั่นระรัว   รําพึงถึงตัว   อยูในปาชา  ผัวมิ่งสินทรัพย 
ยิ่งแลยิ่งลับ   ไมเห็นตามมา  เห็นแตศีลทาน เมตตาภาวนา 
ตามเลี้ยงรักษา  อุนเน้ืออุนใจ   ศีลทานมาชวย ไดเปนเพื่อนมวย 
เมื่อตนตายไป  ตบแตงสมบัติ  นพรัตนโพยภัย เลิศล้ําอําไพ 
อัตตะกิเลสมากมี  ศีลพาไปเกิด   ไดวิมานเลิศ  ประเสริฐโฉมศรี 
นางฟาแหลอม  หอมลอมมากมี  ขับกลอมดีดสี ฟงเสียงบรรเลง 
บรรเลงสมบัติ  แกวเกาเนาวรัตน  นับนอยไปหรือ คุณพระทศพล 
ที่ตนนับถือ   พระธรรมน้ันหรือ  สั่งสอนทุกวัน      พระสงฆองคอารีรัก 
มาเปนปนปก  พระกรรมฐาน  เอออวยสมบัติ นพรัตนโอฬาร 
ดีกวาลูกหลาน  ประเสริฐเพลิดเพรา ลูกผัวที่รัก  บมิเปนตําหนัก 
รักเขาเสียเปลา  เขามิตามชวย  เพื่อมวยดวยเรา ไปหลงรักเขา 
เห็นไมเปนการ  รักตนดีกวา   จําศีลภาวนา  บําเพ็ญศีลทาน 
จะไดชวยตน   ใหพนสงสาร   ลุถึงสถาน  ไดวิมานทอง 
ผูใดใจพาล   หลงรักลูกหลาน  จะตองจําจอง เปนหวงตัณหา 
เขามารับรอง   ตายไปจะตอง  ตกจตุรบาย ฯ. 
 

นตฺถิ   โลเก   อนินฺทิโต     คนที่ไมถูกนินทา   ไมมีในโลก. 



๒๒๒ 
 

๑๒๖. วิปสสนาภูมิปาโฐ 
        

ปญจักขันธา.   รูปกขันโธ,   เวทะนากขันโธ,   สัญญากขนัโธ,   สังขารักขันโธ,   
วิญญาณักขันโธ. 

 

ทฺวาทะสายะตะนานิ.     จักขฺวายะตะนัง     รูปายะตะนัง,     โสตายะตะนัง   
สัททายะตะนัง,    ฆานายะตะนัง   คันธายะตะนัง,   ชิวหายะตะนัง    ระสายะตะนัง,   
กายายะตะนัง    โผฏฐัพพายะตะนัง,     มะนายะตะนัง    ธัมมายะตะนัง. 

 

       อัฏฐาระสะ  ธาตุโย.    จักขุธาตุ   รูปะธาตุ   จักขุวิญญาณะธาตุ,   โสตะธาตุ   
สัททะธาตุ   โสตะวิญญาณะธาตุ,   ฆานะธาตุ   คันธะธาตุ    ฆานะวิญญาณะธาตุ,   
ชิวหาธาตุ   ระสะธาตุ   ชิวหาวิญญาณะธาตุ,   กายะธาตุ   โผฏฐัพพะธาตุ  กายะ-
วิญญาณะธาตุ,     มะโนธาตุ    ธัมมะธาตุ    มะโนวิญญาณะธาตุ ฯ 

พาวีสะตินทฺริยานิ.     จักขุนทฺริยัง   โสตินทฺริยัง    ฆานินทฺริยัง   ชิวหินทฺริยัง    
กายินทฺริยัง   มะนินทฺริยัง,   อิตถินทฺริยัง   ปริุสินทฺริยัง   ชีวิตินทฺริยัง,   สุขินทฺริยัง       
ทุกขินทฺริยัง    โสมะนัสสินทฺริยัง   โทมะนัสสินทฺริยัง    อุเปกขินทฺริยัง,    สัทธินทฺริยัง    
วิริยินทฺริยัง     สะตินทฺริยัง     สะมาธินทฺริยัง    ปญญินทฺริยัง,    อะนัญญะตัญญัส-
สามีตินทฺริยัง     อัญญินทฺริยัง      อัญญาตาวินทฺริยัง. 

 

จัตตาริ   อะริยะสัจจานิ.   ทุกขัง  อะริยะสัจจัง,   ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง,       
ทุกขะนิโรโธ     อะริยะสัจจัง,      ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา   อะริยะสัจจัง. 

 

อารมณของวิปสสนา  
ขันธ  ๕   ไดแก    สภาพที่ถูกชรามรณะเคี้ยวกินคือรูป     สภาพที่ถูกชรามรณะ

เคี้ยวกินคือเวทนา     สภาพที่ถูกชรามรณะเคี้ยวกินคือสัญญา    สภาพที่ถูกชรามรณะ
เคี้ยวกินคือสังขาร       สภาพที่ถูกชรามรณะเคี้ยวกินคือวิญญาณ. 

 

อายตนะ  ๑๒  ไดแก  ที่ประชุมคือตา   ที่ประชุมคือรูป   ที่ประชุมคือหู   ที่ประชุม
คือเสียง     ที่ประชุมคือจมูก     ที่ประชุมคือกลิ่น    ที่ประชุมคือลิ้น    ที่ประชุมคือรส    
ที่ประชุมคือกาย     ที่ประชุมคือโผฏฐัพพะ     ที่ประชุมคือใจ    ที่ประชุมคือธรรม. 

 

ธาตุ  ๑๘   ไดแก    สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือตา    สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือรูป    
สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือจักขุวิญญาณ    สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือหู    สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือ
เสียง    สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือโสตวิญญาณ     สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือจมูก     สภาพทรง



๒๒๓ 
 

ไวซึ่งทุกขคือกลิ่น      สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือฆานวิญญาณ     สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือลิ้น    
สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือรส     สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือชิวหาวิญญาณ    สภาพทรงไวซึ่งทุกข
คือกาย   สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือโผฏฐัพพะ   สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือกายวิญญาณ   สภาพ
ทรงไวซึ่งทุกขคือใจ    สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือธรรม   สภาพทรงไวซึ่งทุกขคือมโนวิญญาณ. 

 

อินทรีย  ๒๒   ไดแก    ความเปนใหญคือตา     ความเปนใหญคือหู    ความเปน
ใหญคือจมูก       ความเปนใหญคือลิ้น     ความเปนใหญคือกาย     ความเปนใหญคือใจ.  

     

ความเปนใหญคือภาวะหญิง   ความเปนใหญคือภาวะชาย  ความเปนใหญคือชีวิต.    
  

ความเปนใหญคือสุขเวทนา   ความเปนใหญคือทุกขเวทนา   ความเปนใหญคือ
โสมนัสเวทนา     ความเปนใหญคือโทมนัสเวทนา     ความเปนใหญคืออุเบกขาเวทนา.     

 

ความเปนใหญคือศรัทธา     ความเปนใหญคือวิริยะ     ความเปนใหญคือสติ     
ความเปนใหญคือสมาธิ        ความเปนใหญคือปญญา.    

    

ความเปนใหญคือโลกุตตรปญญา  ที่รูในส่ิงที่ไมเคยรูมากอน ( โสดาปตติมัคคญาณ )    
ความเปนใหญ คือ โลกุตตรปญญา    ที่รูในส่ิงที่เคยรูมาแลว ( ในฐานะ  ๖  โสดาปตติผล-
ญาณถึงอรหัตตมัคคญาณ )   ความเปนใหญ  คือ  โลกุตตรปญญา   ที่รูโดยทํากิจสําเร็จแลว 
( อรหัตตผลญาณ ). 

 

อริยสัจจ  ๔   ไดแก    ความจริงของพระอริยะคือทุกข    ความจริงของพระอริยะคือ
เหตุเกิดแหงทุกข   ความจริงของพระอริยะคือความดับทุกข   ความจริงของพระอริยะคือ
ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข. 

 

๑๒๗. ปฏิจจสมุปบาทปาโฐ  
( อิทัปปจจยตา  ,  ปจจัย  ๑๒ )  

อะวิชชาปจจะยา   สังขารา,   สังขาระปจจะยา   วิญญาณัง,   วิญญาณะปจจะยา   
นามะรูปง,    นามะรูปะปจจะยา    สะฬายะตะนัง,    สะฬายะตะนะปจจะยา    ผัสโส,     
ผัสสะปจจะยา   เวทะนา,    เวทะนาปจจะยา   ตัณฺหา,    ตัณฺหาปจจะยา   อุปาทานัง,     
อุปาทานะปจจะยา   ภะโว,     ภะวะปจจะยา    ชาติ,     ชาติปจจะยา   ชะรามะระณัง    
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา    สัมภะวันติ.    เอวะเมตัสสะ    เกวะลัสสะ    
ทุกขักขันธัสสะ    สะมุทะโย    โหติ. 

อะวิชชายะตฺเววะ  อะเสสะวิราคะนิโรธา  สังขาระนิโรโธ,  สังขาระนิโรธา      
วิญญาณะนิโรโธ,    วิญญาณะนิโรธา    นามะรูปะนิโรโธ,    นามะรูปะนิโรธา    สะฬา-



๒๒๔ 
 

ยะตะนะนิโรโธ,   สะฬายะตะนะนิโรธา   ผัสสะนิโรโธ,   ผัสสะนิโรธา   เวทะนานิโรโธ,   
เวทะนานิโรธา   ตัณฺหานิโรโธ,   ตัณฺหานิโรธา   อุปาทานะนิโรโธ,   อุปาทานะนิโรธา   
ภะวะนิโรโธ,    ภะวะนิโรธา    ชาตินิโรโธ,   ชาตินิโรธา    ชะรามะระณัง    โสกะปะริ-
เทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา   นิรุชฌันติ.   เอวะเมตัสสะ   เกวะลัสสะ   ทุกขักขันธัสสะ   
นิโรโธ   โหติ. 

เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร   เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ  เพราะ
วิญญาณเปนปจจัยจึงมีนามรูป    เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ    เพราะสฬา- 
ยตนะเปนปจจัยจึงมผัีสสะ    เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา    เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงมตัีณหา    เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน    เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ    
เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ    เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  
ทุกข  โทมนัส  อุปายาส.   ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 

เพราะอวิชชาดับ  ดวยการสํารอกโดยไมมีสวนเหลือ  สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ   
วิญญาณจึงดับ   เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ   เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ      
เพราะสฬายตนะดับ   ผัสสะจึงดับ     เพราะผัสสะดับ   เวทนาจึงดับ     เพราะเวทนาดับ   
ตัณหาจึงดับ    เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ    เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ      
เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ   เพราะชาติดับ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส   
อุปายาสจึงดับ.     ความดับไปแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมดีวยประการฉะน้ี. 
                  ( อภ.ิ ว.ิ ,  ว.ิ มหา. ) 

๑๒๘. ธมัมสังคณ ี  ตกิมาติกา  ๒๒  ติกะ  
 

๑. กุสะลา   ธัมมา,    อะกุสะลา   ธัมมา,    อัพยฺากะตา   ธัมมา. 
๒. สุขายะ   เวทะนายะ   สัมปะยุตตา   ธัมมา,    ทุกขายะ   เวทะนายะ   สัมปะยุตตา  

ธัมมา,     อะทุกขะมะสุขายะ   เวทะนายะ   สัมปะยุตตา   ธัมมา. 
๓. วิปากา   ธัมมา,     วิปากะธัมมะ   ธัมมา,    เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะ   ธัมมา. 
๔. อุปาทินนุปาทานิยา   ธัมมา,     อะนุปาทินนุปาทานิยา    ธัมมา,     อะนุปาทินนา-

นุปาทานิยา    ธัมมา.  
๕. สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา   ธัมมา,    อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา   ธัมมา,    อะสังกิลิฏฐา-

สังกิเลสิกา    ธัมมา. 
๖. สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา,  อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา,  อะวิตักกาวิจารา ธัมมา. 
๗. ปติสะหะคะตา   ธัมมา,    สุขะสะหะคะตา   ธัมมา,   อุเปกขาสะหะคะตา   ธัมมา. 



๒๒๕ 
 

๘. ทัสสะเนนะ   ปะหาตัพพา   ธัมมา,     ภาวะนายะ   ปะหาตัพพา   ธัมมา,    เนวะ-
ทัสสะเนนะ    นะภาวะนายะ    ปะหาตัพพา    ธัมมา. 

๙. ทัสสะเนนะ  ปะหาตัพพะเหตุกา  ธัมมา,   ภาวะนายะ  ปะหาตัพพะเหตุกา  ธัมมา,     
เนวะทัสสะเนนะ    นะภาวะนายะ    ปะหาตัพพะเหตุกา    ธัมมา. 

๑๐. อาจะยะคามิโน    ธัมมา,     อะปะจะยะคามิโน    ธัมมา,     เนวาจะยะคามิโน  
นาปะจะยะคามิโน    ธัมมา. 

๑๑. เสกขา    ธัมมา,     อะเสกขา    ธัมมา,     เนวะเสกขานาเสกขา    ธัมมา. 
๑๒. ปะริตตา    ธัมมา,     มะหัคคะตา    ธัมมา,     อัปปะมาณา    ธัมมา. 
๑๓. ปะริตตารัมมะณา    ธัมมา,     มะหัคคะตารัมมะณา    ธัมมา,     อัปปะมาณา-

รัมมะณา  ธัมมา. 
๑๔. หีนา   ธัมมา,     มัชฌิมา   ธัมมา,     ปะณีตา    ธัมมา. 
๑๕. มิจฉัตตะนิยะตา    ธัมมา,     สัมมัตตะนิยะตา    ธัมมา,     อะนิยะตา    ธัมมา. 
๑๖. มัคคารัมมะณา    ธัมมา,     มัคคะเหตุกา    ธัมมา,     มัคคาธิปะติโน    ธัมมา.  
๑๗. อุปปนนา    ธัมมา,     อะนุปปนนา    ธัมมา,     อุปปาทิโน    ธัมมา. 
๑๘. อะตีตา    ธัมมา,     อะนาคะตา    ธัมมา,     ปจจุปปนนา    ธัมมา. 
๑๙. อะตีตารัมมะณา    ธัมมา,      อะนาคะตารัมมะณา    ธัมมา,      ปจจุปปนนา-

รัมมะณา    ธัมมา. 
๒๐. อัชฌัตตา    ธัมมา,     พะหิทธา    ธัมมา,     อัชฌัตตะพะหิทธา    ธัมมา. 
๒๑. อัชฌัตตารัมมะณา  ธัมมา,   พะหิทธารัมมะณา   ธัมมา,   อัชฌัตตะพะหิทธา-

รัมมะณา    ธัมมา. 
๒๒. สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา     ธัมมา,      อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา     ธัมมา,      
 อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา    ธัมมา.        ( อภ.ิ สง.ฺ ) 
 

๑.ธรรมเปนกุศล     ธรรมเปนอกุศล     ธรรมเปนอัพยากตะ. 
๒.ธรรมที่สัมปยุตตดวยสุขเวทนา     ธรรมที่สัมปยุตตดวยทุกขเวทนา     ธรรมที่สัมปยุตต 
   ดวยอทุกขมสุขเวทนา. 

๓.ธรรมเปนวิบาก  ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก   ธรรมไมเปนวิบากและไมเปนเหตุแหงวิบาก 
๔.ธรรมอันกรรมที่สัมปยุตตดวยตัณหาทิฏฐิเขายึดครอง     และเปนอารมณของอุปาทาน      
   ธรรมอันกรรมที่สัมปยุตตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง    แตเปนอารมณของอุปาทาน       
   ธรรมอันกรรมที่สัมปยุตตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครองและไมเปนอารมณของอุปาทาน. 



๒๒๖ 
 

๕.ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส     ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของ 
   สังกิเลส       ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส.  
๖.ธรรมมวีิตกมีวิจาร        ธรรมไมมีวิตกมีแตวิจาร       ธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร. 
๗.ธรรมสหรคตดวยปติ    ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา    ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา. 
๘.ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ      ธรรมอันมรรค ๓ เบ้ืองสูงประหาณ     ธรรมอัน 
   โสดาปตติมรรคและมรรค  ๓   เบ้ืองสูงไมประหาณ. 
๙.ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ     ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรค  ๓ 
    เบ้ืองสูงประหาณ     ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคและมรรค  ๓     เบ้ืองสูง 
    ไมประหาณ. 
๑๐.ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ     ธรรมเปนเหตุใหถึงนิพพาน     ธรรมไมเปนเหตุใหจุติ 
     ปฏิสนธิและไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน.     
๑๑.ธรรมเปนของเสกขบุคคล   ธรรมเปนของอเสกขบุคคล   ธรรมไมเปนของเสกขบุคคล 
     และไมเปนของอเสกขบุคคล. 
๑๒.ธรรมเปนปริตตะ      ธรรมเปนมหัคคตะ      ธรรมเปนอัปปมาณะ. 
๑๓.ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ       ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ      ธรรมมีอารมณเปน 
     อัปปมาณะ. 
๑๔.ธรรมทราม      ธรรมปานกลาง      ธรรมประณีต.  
๑๕.ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน     ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผลแนนอน 
     ธรรมใหผลไมแนนอน. 
๑๖.ธรรมมีมรรคเปนอารมณ      ธรรมมีเหตุคือมรรค      ธรรมมีมรรคเปนอธิบดี. 
๑๗.ธรรมเกิดข้ึนแลว      ธรรมยังไมเกิดข้ึน      ธรรมจักเกิดข้ึน. 
๑๘.ธรรมเปนอดีต         ธรรมเปนอนาคต       ธรรมเปนปจจุบัน. 
๑๙.ธรรมมีอารมณเปนอดีต    ธรรมมีอารมณเปนอนาคต    ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน.  
๒๐.ธรรมเปนภายใน          ธรรมเปนภายนอก         ธรรมเปนทั้งภายในและภายนอก. 
๒๑.ธรรมมีอารมณเปนภายใน      ธรรมมีอารมณเปนภายนอก       ธรรมมีอารมณเปน 
     ภายในและเปนภายนอก. 
๒๒.ธรรมที่เห็นไดและกระทบได      ธรรมที่เห็นไมไดแตกระทบได      ธรรมที่เห็นไมได 
     และกระทบไมได. 
 

 ชนะคู  ตอสูบอย  แมรอยครั้ง แตถายัง  แพกิเลส  และเหตุผล 
ยังไมนับ  วาเปน  ปญญาชน ผูขมจิต  พิชิตตน  เพยีงหนเดียว. 



๒๒๗ 
 

๑๒๙. พระอภิธรรม ๗ คัมภีร 
พระสังคณ ี

กุสะลา ธัมมา  อะกุสะลา ธัมมา  อัพฺยากะตา ธัมมา.  กะตะเม ธัมมา กุสะลา ?    
ยัสฺมิง   สะมะเย   กามาวะจะรัง   กุสะลัง    จิตตัง   อุปปนนัง   โหติ,    โสมะนัสสะ- 
สะหะคะตัง   ญาณะสัมปะยุตตัง,   รูปารัมมะณัง  วา  สัททารัมมะณัง  วา,   คันธา-
รัมมะณัง  วา  ระสารัมมะณัง  วา,    โผฏฐัพพารัมมะณัง  วา  ธัมมารัมมะณัง  วา,     
ยัง   ยัง   วา   ปะนารัพภะ,    ตัสฺมิง   สะมะเย   ผัสโส   โหติ ... อะวิกเขโป   โหติ.     
เย    วา    ปะนะ    ตัสฺมิง     สะมะเย     อัญเญป     อัตถิ     ปะฏิจจะสะมุปปนนา     
อะรูปโน    ธัมมา,     อิเม    ธัมมา    กุสะลา ฯ  

 

กุศลธรรมอยางหน่ึง   เปนธรรมที่ไมมีโทษคือกิเลส   ไมมีโรคคือกิเลส  ใหผลเปน
สุขวิบาก   และเกิดแตความฉลาด.    อกุศลธรรมอยางหน่ึง   เปนธรรมที่มีโทษคือกิเลส   
มีโรคคือกิเลส  ใหผลเปนทุกขวิบากและเกิดแตความไมฉลาด.   อัพฺยากตธรรมอยางหน่ึง  
เปนธรรมที่ไมใชกุศล   ไมใชอกุศล    ไดแก   วิบาก   กิริยา   รูป   นิพพาน. 

ธรรมเปนกุศล  เปนไฉน ?  กามาวจรกุศลจิต  เปนไปรวมกับโสมนัสคือความดีใจ    
ประกอบพรอมดวยญาณคือปญญา  มีรูปเปนอารมณ  หรือมีเสียงเปนอารมณ  หรือมีกลิ่น
เปนอารมณ  หรือมีรสเปนอารมณ  หรือมีโผฏฐัพพะเปนอารมณ  หรือมีธรรมเปนอารมณ   
หรือปรารภอารมณใด ๆ เกิดข้ึน  ในสมัยใด   ผัสสะคือความกระทบอารมณ  ยอมมี ... 
อวิกเขปะคือความไมฟุงซานยอมมีในสมัยน้ัน  หรือนามธรรมที่อิงอาศัยกันเกิดข้ึนแมอ่ืนใด    
ก็ยอมมีในสมัยน้ัน.     สภาวธรรมเหลาน้ี    ช่ือวา    ธรรมเปนกุศล. 

    

พระวิภังค 
ปญจักขันธา.   รูปกขันโธ    เวทะนากขันโธ   สัญญากขันโธ    สังขารักขันโธ   

วิญญาณักขันโธ.     ตัตถะ    กะตะโม    รูปกขันโธ ?     ยังกิญจิ     รูปง     อะตีตา-
นาคะตะปจจุปปนนัง,    อัชฌัตตัง   วา   พะหิทธา  วา,    โอฬาริกัง   วา   สุขุมัง   วา,      
หีนัง   วา   ปะณีตัง   วา,    ยัง   ทูเร   วา   สันติเก   วา,    ตะเทกัชฌัง    อะภิสัญู-
หิตฺวา    อะภิสังขิปตฺวา,     อะยัง    วุจจะติ    รูปกขันโธ ฯ 

 

ขันธ  ๕  คือ   รูปขันธ    เวทนาขันธ    สัญญาขันธ    สังขารขันธ    วิญญาณขันธ.   
ในขันธ  ๕  เหลาน้ัน   รูปขันธเปนไฉน ?  รูปอยางใดอยางหน่ึง  คือ  รูปอดีต   รูปอนาคต
หรือรูปปจจุบัน  รูปภายในหรือรูปภายนอก   รูปหยาบหรือรูปละเอียด   รูปทรามหรือรูป
ประณีต    รูปไกลหรือรูปใกล     ประมวลยอเขาเปนกองเดียวกัน   น้ีเรียกวา   รูปขันธ. 



๒๒๘ 
 

พระธาตุกถา 
สังคะโห    อะสังคะโห.    สังคะหิเตนะ    อะสังคะหิตัง,    อะสังคะหิเตนะ     

สังคะหิตัง,      สังคะหิเตนะ     สังคะหิตัง,      อะสังคะหิเตนะ     อะสังคะหิตัง.    
สัมปะโยโค     วิปปะโยโค,      สัมปะยุตเตนะ     วิปปะยุตตัง,      วิปปะยุตเตนะ    
สัมปะยุตตัง, ...  อะสังคะหิตัง ฯ     ( นยมาติกา ๑๔ บท,  อัพภันตรมาติกา ๑๒๕ บท ) 

 

            ธรรมที่สงเคราะหได  ธรรมที่สงเคราะหไมได.   ธรรมที่สงเคราะหไมได  ดวยธรรม
ที่สงเคราะหได.  ธรรมที่สงเคราะหได  ดวยธรรมที่สงเคราะหไมได.  ธรรมที่สงเคราะหได   
ดวยธรรมที่สงเคราะหได.    ธรรมที่สงเคราะหไมได   ดวยธรรมที่สงเคราะหไมได.    

ธรรมที่ประกอบได    ธรรมที่ประกอบไมได.    ธรรมที่ประกอบไมได    ดวยธรรมที่
ประกอบได.    ธรรมที่ประกอบได    ดวยธรรมที่ประกอบไมได ... ธรรมที่สงเคราะหไมได.     
 

พระปุคคลปญญัต ิ
ฉะ   ปญญัตติโย.   ขันธะปญญตัติ,   อายะตะนะปญญัตติ,   ธาตุปญญัตติ,     

สัจจะปญญัตติ,     อินทริฺยะปญญตัติ,     ปุคคะละปญญตัตีติ. 
กิตตาวะตา  ปุคคะลานัง  ปุคคะละปญญัตติ ?  สะมะยะวิมุตโต  อะสะมะยะ-

วิมุตโต,    กุปปะธัมโม    อะกุปปะธัมโม,    ปะริหานะธัมโม    อะปะริหานะธัมโม,   
เจตะนาภัพโพ    อะนุรักขะนาภัพโพ,    ปุถุชชะโน    โคตระภ,ู    ภะยูปะระโต     
อะภะยูปะระโต,     ภัพพาคะมะโน    อะภัพพาคะมะโน,     นิยะโต    อะนิยะโต,   
ปะฏิปนนะโก   ผะเลฏฐิโต ... อะระหา   อะระหัตตะผะละสัจฉิกิริยายะ   ปะฏิปนโน ฯ 

 

 บัญญัติ  ๖  ประการ  คือ  บัญญัติวาเปนขันธ   บัญญัติวาเปนอายตนะ   บัญญัติวา
เปนธาตุ    บัญญัติวาเปนสัจจะ    บัญญัติวาเปนอินทรีย    บัญญัติวาเปนบุคคคล ... 

การบัญญัติวาเปนบุคคลแหงบุคคลทั้งหลาย  มีเทาไร ?   บุคคลผูพนแลวในสมัย   
บุคคลผูมิใชพนแลวในสมัย   บุคคลผูมีธรรมกําเริบ   บุคคลผูมีธรรมไมกําเริบ   บุคคลผูมี
ธรรมอันเสื่อม   บุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม   บุคคลผูควรโดยเจตนา   บุคคลผูควรโดย
ตามรักษา  บุคคลผูหนาดวยกิเลส  บุคคลผูครอบงําโคตรปุถุชน  บุคคลผูงดเวนเพราะกลัว    
บุคคลผูมิใชงดเวนเพราะกลัว    บุคคลผูควรแกการบรรลุมรรคผล    บุคคลผูไมควรแกการ
บรรลุมรรคผล   บุคคลผูเที่ยงที่จะไมไปอบาย   บุคคลผูไมเที่ยง   บุคคลผูปฏิบัติ   บุคคล  
ผูตั้งอยูแลวในผล ... บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล   เปนพระอรหันต ... 
(บุคคล ๑ จําพวก ๕๐ เอกกะ,  บุคคล ๒ จําพวก ๒๖ ทุกะ,  บุคคล ๓ จําพวก ๑๗ ติกะ,  บุคคล ๔ จําพวก ๒๙ จตุกกะ,   
บุคคล ๕ จําพวก ๑๔ ปญจกะ,  บุคคล ๖ จําพวก ๑ ฉักกะ,  บุคคล ๗ จําพวก ๒ สัตตกะ,  บุคคล ๘ จําพวก ๑ อัฏฐกะ,    
บุคคล ๙ จําพวก  ๑  นวกะ,    บุคคล ๑๐ จําพวก ๑ ทสกะ) 



๒๒๙ 
 

พระกถาวัตถ ุ
ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ? อามันตา,  โย  สัจฉิกัตโถ    

ปะระมัตโถ,   ตะโต   โส  ปุคคะโล   อุปะลัพภะติ,   สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ?     
นะ   เหวัง   วัตตัพเพ,    อาชานาหิ   นิคคะหัง   หัญจิ,   ปุคคะโล   อุปะลัพภะติ,    
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ,   เตนะ  วะตะ  เร  วัตตัพเพ,  โย  สัจฉิกัตโถ   ปะระมัตโถ,    
ตะโต   โส   ปุคคะโล    อุปะลัพภะติ,    สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ.    มิจฉา ฯ 

 

สกวาที   ทานหยั่งเห็นบุคคล   โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะหรือ ?     ปรวาที    ถูกแลว.     
สกวาที   สภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ  ทานหยั่งเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะน้ัน   

โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะหรือ ?    ปรวาท ี   ไมพึงกลาวอยางน้ัน,  
สกวาท ี  ทานจงรับรูนิคคหะ   หากวา  ทานหยั่งเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะ  ดวย

เหตุน้ัน  ทานจึงตองกลาววา  สภาวะใด  เปนสัจฉิกัตถะ  เปนปรมัตถะ  ขาพเจา
หยั่งเห็นบุคคลน้ัน   ตามสภาวะน้ัน   โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะ  ดังน้ี ... จึงผิด. 

 

(ที่ทานกลาวในปญหาน้ันวา  พึงกลาวไดวา  ขาพเจาหย่ังเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะ    
แตไมพึงกลาววา สภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะ เปนปรมัตถะ ขาพเจาหย่ังเห็นบุคคลน้ัน ตามสภาวะ
น้ัน  โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะ  ดังน้ี  ผิด.   แตถาไมพึงกลาววา   สภาวะใดเปนสัจฉิกัตถะ  เปน
ปรมัตถะ ขาพเจาหย่ังเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะน้ัน โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะ ก็ตองไมกลาววา 
ขาพเจาหย่ังเห็นบุคคล  โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะ,   ที่ทานกลาวในปญหาน้ันวา   พึงกลาวไดวา   
ขาพเจาหย่ังเห็นบุคคลโดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะ   แตไมพึงกลาววา   สภาวะใด   เปนสัจฉิกัตถะ   
เปนปรมัตถะ   ขาพเจาหย่ังเห็นบุคคลน้ัน  ตามสภาวะน้ัน  โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะ  ดังน้ี  ผิด.) 
     

พระยมก 
เย    เกจิ    กุสะลา    ธัมมา     สัพเพ    เต    กุสะละมูลา  

เย    วา   ปะนะ    กุสะละมูลา    สัพเพ    เต   ธัมมา    กุสะลา.   
เย    เกจิ    กุสะลา    ธัมมา          สัพเพ  เต  กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา   
เย  วา  ปะนะ  กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา   สัพเพ    เต    ธัมมา    กุสะลา ฯ 
 

 ธรรมเหลาใดเหลาหน่ึงที่เปนกุศล  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   ช่ือวา   กุศลมูล 
หรือ ?   ก็หรือวา   ช่ือวา   กุศลมูล   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนกุศลหรือ ?     
 ธรรมเหลาใดเหลาหน่ึงที่เปนกุศล  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  มีมูลเปนอัน
เดียวกันกับกุศลมูลหรือ ?  ก็หรือวา ธรรมเหลาใด  มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล มีอยู    
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    เปนกุศลหรือ ? 



๒๓๐ 
 

๑๓๐. พระมหาปฏฐาน  
มาติกานิกเขปวาโร ( ปฏฐานอุทเทส ) 

เหตุปจจะโย     อารัมมะณะปจจะโย  อะธิปะติปจจะโย  อะนันตะระปจจะโย     
สะมะนันตะระปจจะโย สะหะชาตะปจจะโย อัญญะมัญญะปจจะโย นิสสะยะปจจะโย   
อุปะนิสสะยะปจจะโย   ปุเรชาตะปจจะโย   ปจฉาชาตะปจจะโย   อาเสวะนะปจจะโย    
กัมมะปจจะโย        วิปากะปจจะโย        อาหาระปจจะโย        อินทริฺยะปจจะโย      
ฌานะปจจะโย    มัคคะปจจะโย    สัมปะยุตตะปจจะโย    วิปปะยุตตะปจจะโย    
อัตถิปจจะโย           นัตถิปจจะโย            วิคะตะปจจะโย           อะวิคะตะปจจะโย. 

 

ปจจัย  ๒๔ 
๑. เหตุปจจัย     มีเหตุเจตสิก ๖ เปนปจจัย     ๒. อารัมมณปจจัย    มีอารมณ ๖ เปนปจจัย
๓. อธิปติปจจัย    มีธรรมที่เปนอธิบดีเปนปจจัย  
๔. อนันตรปจจัย      มีนามที่ดับไปไมมีระหวางคั่นเปนปจจัย 
๕. สมนันตรปจจัย  มีนามที่ดับไปไมมีระหวางคั่นดวยดีเปนปจจัย  
๖. สหชาตปจจัย  มีธรรมที่เกิดพรอมกันเปนปจจัย  
๗. อัญญมัญญปจจัย มีธรรมที่ตางพึ่งพิงกันเปนปจจัย 
๘. นิสสยปจจัย   มีธรรมเปนที่อาศัยเปนปจจัย 
๙. อุปนิสสยปจจัย  มีธรรมเปนที่อาศัยที่มีกําลังเปนปจจัย 
๑๐. ปุเรชาตปจจัย  มีรูปธรรมที่เกิดกอนเปนปจจัย 
๑๑. ปจฉาชาตปจจัย มีนามที่เกิดภายหลังเปนปจจัย 
๑๒. อาเสวนปจจัย  มีชวนะที่เกิดกอนเปนปจจัย 
๑๓. กัมมปจจัย     มีเจตนาเจตสิกเปนปจจัย ๑๔. วิปากปจจัย  มีวิบากจิตเจตสิกเปนปจจัย 
๑๕. อาหารปจจัย  มีอาหาร ๔ เปนปจจัย ๑๖. อินทริยปจจัย   มีอินทรีย ๒๐ เปนปจจัย 
๑๗. ฌานปจจัย      มีองคฌาน ๗ เปนปจจัย ๑๘. มัคคปจจัย     มีองคมรรค ๙ เปนปจจัย 
๑๙. สัมปยุตตปจจัย มีนามคือจิตเจตสิกที่ประกอบกันไดเปนปจจัย 
๒๐. วิปปยุตตปจจัย  มีนามรูปที่ประกอบกันไมไดเปนปจจัย 
๒๑. อัตถิปจจัย  มีนามรูปที่กําลังมีอยูเปนปจจัย  
๒๒. นัตถิปจจัย  มีนามธรรมที่ไมมีอยูเปนปจจัย 
๒๓. วิคตปจจัย  มีนามธรรมที่ปราศไปแลวเปนปจจัย 
๒๔. อวิคตปจจัย  มีนามรูปที่ยังไมปราศไปเปนปจจัย.                       ( อภ.ิ  ปฏาน. ) 



๒๓๑ 
 

๑๓๑. ปจจยวิภงัควาโร ( ปฏฐานนิทเทส ) 
๑. เหตุปจจะโยต ิ

๑. เหตู    เหตุสัมปะยุตตะกานัง     ธัมมานัง    ตังสะมุฏฐานานัญจะ    รูปานัง  
 เหตุปจจะเยนะ     ปจจะโยติ.  
 

๒. อารมัมะณะปจจะโยต ิ
๑. รูปายะตะนัง   จักขุวญิญาณะธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    

  อารัมมะณะปจจะเยนะ    ปจจะโย.     
๒. สัททายะตะนัง  โสตะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    

  อารัมมะณะปจจะเยนะ    ปจจะโย.     
๓. คันธายะตะนัง  ฆานะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    

  อารัมมะณะปจจะเยนะ    ปจจะโย.     
๔. ระสายะตะนัง  ชิวหฺาวิญญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    

  อารัมมะณะปจจะเยนะ    ปจจะโย.     
๕. โผฏฐัพพายะตะนัง     กายะวญิญาณะธาตุยา     ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   

  ธัมมานัง      อารัมมะณะปจจะเยนะ     ปจจะโย.     
๖. รูปายะตะนัง      สัททายะตะนัง      คันธายะตะนัง      ระสายะตะนัง    

  โผฏฐัพพายะตะนัง   มะโนธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    
  อารัมมะณะปจจะเยนะ      ปจจะโย.     

๗. สัพเพ  ธัมมา   มะโนวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    
  อารัมมะณะปจจะเยนะ    ปจจะโย.     

๘. ยัง   ยัง   ธัมมัง   อารัพภะ,  เย  เย   ธัมมา   อุปปชชันติ   จิตตะเจตะสิกา    
ธัมมา,   เต  เต  ธัมมา  เตสัง   เตสัง  ธัมมานัง,   อารัมมะณะปจจะเยนะ  ปจจะโยติ.     

 

๓. อะธิปะติปจจะโยต ิ
๑. ฉันทาธิปะติ    ฉันทะสัมปะยุตตะกานัง    ธัมมานัง    ตังสะมุฏฐานานัญจะ        

  รูปานัง     อะธิปะติปจจะเยนะ    ปจจะโย.     
๒. วีริยาธิปะติ     วรีิยะสัมปะยุตตะกานัง    ธัมมานัง     ตังสะมุฏฐานานัญจะ      

  รูปานัง     อะธิปะติปจจะเยนะ    ปจจะโย.     
๓. จิตตาธิปะติ    จิตตะสัมปะยุตตะกานัง    ธัมมานัง    ตังสะมุฏฐานานัญจะ        

  รูปานัง     อะธิปะติปจจะเยนะ    ปจจะโย.     



๒๓๒ 
 

๔. วีมังสาธิปะติ   วมีังสะสัมปะยุตตะกานัง   ธัมมานัง   ตังสะมุฏฐานานัญจะ      
  รูปานัง     อะธิปะติปจจะเยนะ    ปจจะโย.     

๕. ยัง  ยัง  ธัมมัง  คะรุง    กัตฺวา,  เย  เย  ธัมมา  อุปปชชันติ  จิตตะเจตะสิกา    
ธัมมา,    เต  เต  ธัมมา  เตสัง   เตสัง  ธัมมานัง,     อะธิปะติปจจะเยนะ   ปจจะโยติ.     

 

๔. อะนนัตะระปจจะโยต ิ
 

๑. จักขุวิญญาณะธาตุ     ตังสัมปะยุตตะกา    จะ    ธัมมา,     มะโนธาตุยา   
ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    อะนันตะระปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๒. มะโนธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา   จะ  ธัมมา,   มะโนวิญญาณะธาตุยา        
  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    อะนันตะระปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๓. โสตะวิญญาณะธาตุ     ตังสัมปะยุตตะกา    จะ   ธัมมา,     มะโนธาตุยา   
ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    อะนันตะระปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๔. มะโนธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา   จะ  ธัมมา,   มะโนวญิญาณะธาตุยา        
  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    อะนันตะระปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๕. ฆานะวิญญาณะธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา   จะ  ธัมมา,    มะโนธาตุยา   
  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    อะนันตะระปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๖. มะโนธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา    จะ   ธัมมา,     มะโนวญิญาณะธาตุยา   
  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    อะนันตะระปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๗. ชิวหาวิญญาณะธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา   จะ  ธัมมา,    มะโนธาตุยา   
ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    อะนันตะระปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๘. มะโนธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา    จะ   ธัมมา,    มะโนวิญญาณะธาตุยา   
ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    อะนันตะระปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๙. กายวิญญาณะธาตุ     ตังสัมปะยุตตะกา   จะ  ธัมมา,    มะโนธาตุยา   
ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    อะนันตะระปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๐. มะโนธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา   จะ  ธัมมา,   มะโนวญิญาณะธาตุยา   
ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    อะนันตะระปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

 

๑๑. ปุริมา    ปุริมา    กุสะลา    ธัมมา   ปจฉิมานัง   ปจฉิมานัง   กุสะลานัง 
  ธัมมานัง,     อะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๒. ปุริมา   ปุริมา   กุสะลา   ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง   อัพฺยากะตานัง 
  ธัมมานัง,     อะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 



๒๓๓ 
 

๑๓. ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา   ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  อะกุสะลานัง    
  ธัมมานัง,      อะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๔. ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา  ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  อัพฺยากะตานัง     
  ธัมมานัง,      อะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๕. ปุริมา ปุริมา อัพฺยากะตา ธัมมา ปจฉิมานัง ปจฉิมานัง อัพฺยากะตานัง  
  ธัมมานัง,      อะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๖. ปุริมา  ปุริมา  อัพฺยากะตา  ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  กุสะลานัง  
  ธัมมานัง,      อะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๗. ปุริมา  ปุริมา  อัพฺยากะตา  ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  อะกุสะลานัง   
  ธัมมานัง,      อะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๘. เยสัง    เยสัง    ธัมมานัง   อะนันตะรา,    เย   เย   ธัมมา   อุปปชชันติ   
จิตตะเจตะสิกา    ธัมมา,    เต   เต   ธัมมา    เตสัง   เตสัง   ธัมมานัง,       
อะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโยติ.   

 

๕. สะมะนันตระปจจะโยต ิ
๑. จักขุวิญญาณะธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา    จะ   ธัมมา,    มะโนธาตุยา   

ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง   สะมะนันตะระปจจะเยนะ  ปจจะโย. 
๒. มะโนธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา   จะ  ธัมมา,   มะโนวิญญาณะธาตุยา   

ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง   สะมะนันตะระปจจะเยนะ  ปจจะโย. 
๓. โสตะวิญญาณะธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา    จะ   ธัมมา,    มะโนธาตุยา   

ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง   สะมะนันตะระปจจะเยนะ  ปจจะโย. 
๔. มะโนธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา    จะ   ธัมมา,    มะโนวญิญาณะธาตุยา   

ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง   สะมะนันตะระปจจะเยนะ  ปจจะโย. 
๕. ฆานะวิญญาณะธาตุ     ตังสัมปะยุตตะกา    จะ   ธัมมา,     มะโนธาตุยา   

ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง   สะมะนันตะระปจจะเยนะ  ปจจะโย. 
๖. มะโนธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา    จะ   ธัมมา,    มะโนวิญญาณะธาตุยา    

ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง   สะมะนันตะระปจจะเยนะ  ปจจะโย. 
๗. ชิวฺหาวิญญาณะธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา    จะ    ธัมมา,     มะโนธาตุยา   

ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง   สะมะนันตะระปจจะเยนะ  ปจจะโย. 
๘. มะโนธาตุ     ตังสัมปะยุตตะกา    จะ   ธัมมา,    มะโนวญิญาณะธาตุยา    

ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง   สะมะนันตะระปจจะเยนะ  ปจจะโย. 



๒๓๔ 
 

๙. กายวิญญาณะธาตุ     ตังสัมปะยุตตะกา    จะ   ธัมมา,    มะโนธาตุยา   
ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง   สะมะนันตะระปจจะเยนะ  ปจจะโย. 

๑๐. มะโนธาตุ    ตังสัมปะยุตตะกา    จะ   ธัมมา,    มะโนวญิญาณะธาตุยา   
ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง   สะมะนันตะระปจจะเยนะ  ปจจะโย. 

๑๑. ปุริมา   ปุริมา   กุสะลา    ธัมมา    ปจฉิมานัง   ปจฉิมานัง   กุสะลานัง 
  ธัมมานัง,      สะมะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๒. ปุริมา   ปุริมา   กุสะลา   ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง   อัพฺยากะตานัง 
  ธัมมานัง,      สะมะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๓. ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา   ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  อะกุสะลานัง    
  ธัมมานัง,      สะมะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๔. ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา  ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  อัพฺยากะตานัง     
  ธัมมานัง,      สะมะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๕. ปุริมา ปุริมา อัพฺยากะตา ธัมมา ปจฉิมานัง ปจฉิมานัง อัพฺยากะตานัง  
  ธัมมานัง,      สะมะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๖. ปุริมา  ปุริมา  อัพฺยากะตา  ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  กุสะลานัง  
  ธัมมานัง,      สะมะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๗. ปุริมา  ปุริมา  อัพฺยากะตา  ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  อะกุสะลานัง   
  ธัมมานัง,      สะมะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๑๘. เยสัง    เยสัง    ธัมมานัง   สะมะนันตะรา,   เย   เย  ธัมมา   อุปปชชันติ   
  จิตตะเจตะสิกา   ธัมมา,    เต   เต  ธัมมา   เตสัง   เตสัง   ธัมมานัง,      
  สะมะนันตะระปจจะเยนะ    ปจจะโยติ.   

 

๖. สะหะชาตะปจจะโยต ิ
๑. จัตตาโร   ขันธา   อะรูปโน   อัญญะมัญญัง    สะหะชาตะปจจะเยนะ  ปจจะโย.      
๒. จัตตาโร    มะหาภูตา        อัญญะมัญญัง    สะหะชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๓. โอกกันติกขะเณ  นามะรูปง   อัญญะมัญญัง   สะหะชาตะปจจะเยนะ  ปจจะโย.      
๔. จิตตะเจตะสิกา  ธัมมา  จิตตะสะมุฏฐานานัง  รูปานัง  สะหะชาตะปจจะเยนะ   
 ปจจะโย.      
๕. มะหาภูตา    อุปาทารูปานัง    สะหะชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๖. รูปโน ธมัมา  อะรูปนัง ธัมมานัง กิญจิ  กาเล  สะหะชาตะปจจะเยนะ  ปจจะโย.      
 กิญจิ   กาเล     นะ   สะหะชาตะปจจะเยนะ    ปจจะโยติ.   



๒๓๕ 
 

๗. อญัญะมัญญะปจจะโยต ิ
๑. จัตตาโร   ขันธา   อะรูปโน     อัญญะมัญญะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๒. จัตตาโร    มะหาภูตา            อัญญะมัญญะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๓. โอกกันติกขะเณ   นามะรูปง   อัญญะมัญญะปจจะเยนะ   ปจจะโยติ.    
 

๘. นิสสะยะปจจะโยต ิ
๑. จัตตาโร   ขันธา   อะรูปโน     อัญญะมัญญัง    นิสสะยะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๒. จัตตาโร    มะหาภูตา           อัญญะมัญญัง    นิสสะยะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๓. โอกกันติกขะเณ   นามะรูปง   อัญญะมัญญัง    นิสสะยะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๔. จิตตะเจตะสิกา  ธัมมา  จิตตะสะมุฏฐานานัง  รูปานัง  นิสสะยะปจจะเยนะ   
 ปจจะโย.      
๕. มะหาภูตา   อุปาทารูปานัง    นิสสะยะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๖. จักขายะตะนัง   จักขุวิญญาณะธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    

  นิสสะยะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๗. โสตายะตะนัง  โสตะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง       

  นิสสะยะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๘. ฆานายะตะนัง  ฆานะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    

  นิสสะยะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๙. ชิวฺหายะตะนัง  ชิวหฺาวิญญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง   

  นิสสะยะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๑๐. กายายะตะนัง  กายะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง      

  นิสสะยะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๑๑. ยัง    รูปง   นิสสายะ   มะโนธาตุ  จะ  มะโนวญิญาณะธาตุ   จะ  วัตตันติ,      

  ตัง    รูปง   มะโนธาตุยา   จะ   มโนวิญญาณะธาตุยา   จะ,    ตังสัมปะ- 
  ยุตตะกานัญจะ    ธัมมานัง    นิสสะยะปจจะเยนะ   ปจจะโยติ.      

 

๙. อุปะนิสสะยะปจจะโยต ิ
๑. ปุริมา   ปุริมา   กุสะลา   ธัมมา   ปจฉิมานัง   ปจฉิมานัง   กุสะลานัง   

  ธัมมานัง,      อุปะนิสสะยะปจจะเยนะ    ปจจะโย. 
๒. ปุริมา   ปุริมา   กุสะลา   ธัมมา   ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง   อะกุสะลานัง         

  ธัมมานัง,      เกสัญจิ    อุปะนิสสะยะปจจะเยนะ    ปจจะโย. 



๒๓๖ 
 

๓. ปุริมา   ปุริมา   กุสะลา   ธัมมา   ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง   อัพฺยากะตานัง  
  ธัมมานัง,      อุปะนิสสะยะปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๔. ปุริมา   ปุริมา   อะกุสะลา   ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  อะกุสะลานัง           
  ธัมมานัง,      อุปะนิสสะยะปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๕. ปุริมา   ปุริมา   อะกุสะลา   ธัมมา   ปจฉิมานัง   ปจฉิมานัง   กุสะลานัง  
  ธัมมานัง,     เกสัญจิ    อุปะนิสสะยะปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๖. ปุริมา  ปุริมา  อะกุสะลา  ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  อัพฺยากะตานัง  
  ธัมมานัง,      อุปะนิสสะยะปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๗. ปุริมา  ปุริมา  อัพฺยากะตา  ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  อัพฺยากะตานัง  
  ธัมมานัง,     อุปะนิสสะยะปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๘. ปุริมา   ปุริมา   อัพฺยากะตา   ธัมมา  ปจฉิมานัง   ปจฉิมานัง   กุสะลานัง  
  ธัมมานัง,     อุปะนิสสะยะปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

๙. ปุริมา  ปุริมา  อัพฺยากะตา   ธัมมา  ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง   อะกุสะลานัง           
  ธัมมานัง,      อุปะนิสสะยะปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

 

๑๐. อุตุโภชะนัมป อุปะนิสสะยะปจจะเยนะ ปจจะโย. ปุคคะโลป อุปะนิสสะยะ 
       ปจจะเยนะ  ปจจะโย.  เสนาสะนัมป  อุปะนิสสะยะปจจะเยนะ  ปจจะโยติ. 

 

๑๐. ปุเรชาตะปจจะโยต ิ
๑. จักขายะตะนัง   จักขุวญิญาณะธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    

  ปุเรชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๒. โสตายะตะนัง  โสตะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง       

  ปุเรชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๓. ฆานายะตะนัง  ฆานะวิญญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง   

  ปุเรชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๔. ชิวฺหายะตะนัง  ชิวหฺาวิญญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  

  ปุเรชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๕. กายายะตะนัง  กายะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง      

  ปุเรชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๖. รูปายะตะนัง  จักขุวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    

  ปุเรชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      



๒๓๗ 
 

๗. สัททายะตะนัง  โสตะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    
  ปุเรชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      

๘. คันธายะตะนัง  ฆานะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    
  ปุเรชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      

๙. ระสายะตะนัง  ชิวหฺาวิญญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    
  ปุเรชาตะปจจะเยนะ    ปจจะโย.     

๑๐. โผฏฐัพพายะตะนัง    กายะวญิญาณะธาตุยา    ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ 
  ธัมมานัง    ปุเรชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      

๑๑. รูปายะตะนัง     สัททายะตะนัง     คันธายะตะนัง     ระสายะตะนัง   
  โผฏฐัพพายะตะนัง   มะโนธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    
  ปุเรชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      

๑๒. ยัง  รูปง  นิสสายะ  มะโนธาตุ  จะ  มะโนวิญญาณะธาตุ จะ วตัตันติ, ตัง    
รูปง  มะโนธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง  ปุเรชาตะปจจะเยนะ  ปจจะโย.     

๑๓. มโนวิญญาณะธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  กิญจิ   กาเล   
ปุเรชาตะปจจะเยนะ   ปจจะโย,   กิญจิ  กาเล  นะ  ปุเรชาตะปจจะเยนะ  ปจจะโยติ.       
 

๑๑. ปจฉาชาตะปจจะโยต ิ
๑. ปจฉาชาตา  จิตตะเจตะสิกา  ธัมมา,  ปุเรชาตัสสะ  อิมสัสะ  กายัสสะ   

  ปจฉาชาตะปจจะเยน   ปจจะโยติ.  
 

๑๒. อาเสวะนะปจจะโยต ิ
๑. ปุริมา    ปุริมา   กุสะลา    ธัมมา    ปจฉิมานัง   ปจฉิมานัง    กุสะลานัง   

  ธัมมานัง,      อาเสวะนะปจจะเยนะ   ปจจะโย.    
๒. ปุริมา   ปุริมา   อะกุสะลา   ธัมมา   ปจฉิมานัง  ปจฉิมานัง  อะกุสะลานัง 

  ธัมมานัง,     อาเสวะนะปจจะเยนะ   ปจจะโย.    
๓. ปุริมา    ปุริมา    กิริยาพฺยากะตา     ธัมมา    ปจฉิมานัง     ปจฉิมานัง    

  กิริยาพฺยากะตานัง     ธัมมานัง,      อาเสวะนะปจจะเยนะ   ปจจะโยติ. 
 

๑๓. กมัมะปจจะโยต ิ
๑. กุสะลากุสะลัง    กัมมัง   วิปากานัง   ขันธานัง   กะฏัตตา   จะ   รูปานัง,     

  กัมมะปจจะเยนะ  ปจจะโย.   ๒. เจตะนา   สัมปะยุตตะกานัง   ธัมมานัง     
  ตังสะมุฏฐานานัญจะ    รูปานัง    กัมมะปจจะเยนะ    ปจจะโยติ.  



๒๓๘ 
 

๑๔. วิปากะปจจะโยต ิ
๑. วิปากา  จัตตาโร  ขันธา  อะรูปโน  อัญญะมัญญัง  วิปากปจจะเยนะ  ปจจะโยติ.  
 

๑๕. อาหาระปจจะโยต ิ
๑. กะพะฬิงกาโร  อาหาโร   อิมสัสะ   กายัสสะ  อาหาระปจจะเยนะ  ปจจะโย.    
๒. อะรูปโน   อาหารา   สัมปะยุตตะกานัง    ธัมมานัง   ตังสะมุฏฐานานัญจะ    

  รูปานัง    อาหาระปจจะเยนะ    ปจจะโยติ.   
 

๑๖. อินทฺริยะปจจะโยต ิ
๑. จักขุนทฺริยัง   จักขุวิญญาณะธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    

  อินทฺริยะปจจะเยนะ    ปจจะโย.      
๒. โสตินทฺริยัง   โสตะวญิญาณะธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง       

  อินทฺริยะปจจะเยนะ    ปจจะโย.      
๓. ฆานินทฺริยัง   ฆานะวญิญาณะธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง   

  อินทฺริยะปจจะเยนะ    ปจจะโย.      
๔. ชิวฺหินทฺริยัง   ชิวหาวญิญาณะธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง  

  อินทฺริยะปจจะเยนะ    ปจจะโย.      
๕. กายินทฺริยัง   กายะวิญญาณะธาตุยา    ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง      

  อินทฺริยะปจจะเยนะ    ปจจะโย.      
๖. รูปะชีวิตินทฺริยัง     กะฏัตตารูปานัง     อินทฺริยะปจจะเยนะ   ปจจะโย.      
๗. อะรูปโน   อินทฺริยา   สัมปะยุตตะกานัง    ธัมมานัง   ตังสะมุฏฐานานัญจะ    

  รูปานัง     อินทฺริยะปจจะเยนะ   ปจจะโยติ.      
 

๑๗. ฌานะปจจะโยต ิ
๑. ฌานังคานิ    ฌานะสัมปะยุตตะกานัง    ธัมมานัง     ตังสะมุฏฐานานัญจะ    

  รูปานัง     ฌานะปจจะเยนะ    ปจจะโยติ.   
 

๑๘. มคัคะปจจะโยต ิ
๑. มัคคังคานิ    มคัคะสัมปะยุตตะกานัง    ธัมมานัง    ตังสะมุฏฐานานัญจะ    

  รูปานัง    มัคคะปจจะเยนะ    ปจจะโยติ.  
 

๑๙. สมัปะยุตตะปจจะโยต ิ
๑. จัตตาโร  ขันธา  อะรูปโน   อัญญะมัญญัง   สัมปะยุตตะปจจะเยนะ  ปจจะโยติ.   



๒๓๙ 
 

๒๐. วิปปะยุตตะปจจะโยต ิ
๑. รูปโน    ธมัมา    อะรูปนัง    ธัมมานัง    วิปปะยุตตะปจจะเยนะ    ปจจะโย.     
๒. อะรูปโน   ธัมมา    รูปนัง   ธัมมานัง   วิปปะยุตตะปจจะเยนะ   ปจจะโยติ.    
 

๒๑. อตัถิปจจะโยต ิ
๑. จัตตาโร   ขันธา   อะรูปโน     อัญญะมัญญัง    อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 
๒. จัตตาโร    มะหาภูตา        อัญญะมัญญัง    อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 
๓. โอกกันติกขะเณ   นามะรูปง   อัญญะมัญญัง    อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 
๔. จิตตะเจตะสิกา  ธัมมา  จิตตะสะมฏุฐานานัง  รูปานัง  อัตถิปจจะเยนะ ปจจะโย. 
๕. มะหาภูตา     อุปาทารูปานัง    อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 
 

๖. จักขายะตะนัง   จักขุวญิญาณะธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    
  อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๗. โสตายะตะนัง  โสตะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง       
  อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๘. ฆานายะตะนัง  ฆานะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง   
  อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๙. ชิวฺหายะตะนัง  ชิวหฺาวิญญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  
  อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๐. กายายะตะนัง  กายะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง      
  อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๑. รูปายะตะนัง  จักขุวิญญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    
  อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๒. สัททายะตะนัง โสตะวญิญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง    
  อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๓. คันธายะตะนัง ฆานะวญิญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง    
  อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๔. ระสายะตะนัง ชิวหฺาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง    
  อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๕. โผฏฐัพพายะตะนัง   กายะวญิญาณะธาตุยา    ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ 
  ธัมมานัง      อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโย. 



๒๔๐ 
 

๑๖. รูปายะตะนัง     สัททายะตะนัง     คันธายะตะนัง     ระสายะตะนัง     
  โผฏฐัพพายะตะนัง   มะโนธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    
  อัตถิปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

 

๑๗. ยัง    รูปง   นิสสายะ  มะโนธาตุ  จะ  มะโนวิญญาณะธาตุ  จะ  วตัตันติ,      
  ตัง   รูปง   มะโนธาตุยา   จะ   มโนวิญญาณะธาตุยา   จะ   ตังสัมปะ-  
  ยุตตะกานัญจะ    ธัมมานัง,    อัตถิปจจะเยนะ   ปจจะโยติ.       

 

๒๒. นตัถิปจจะโยต ิ
๑. สะมะนันตะระนิรุทธา  จิตตะเจตะสิกา  ธัมมา  ปะฏปปนนานัง  จิตตะ- 

  เจตะสิกานัง    ธัมมานัง,    นัตถิปจจะเยนะ    ปจจะโยติ.  
 

๒๓. วิคะตะปจจะโยต ิ
๑. สะมะนันตะระวิคะตา   จิตตะเจตะสิกา   ธัมมา  ปะฏปปนนานัง   จิตตะ-

   เจตะสิกานัง    ธัมมานัง,    วิคะตะปจจะเยนะ    ปจจะโยติ.  
 

๒๔. อะวิคะตะปจจะโยต ิ
๑. จัตตาโร  ขันธา  อะรูปโน   อัญญะมัญญัง   อะวิคะตะปจจะเยนะ  ปจจะโย. 
๒. จัตตาโร    มะหาภูตา       อัญญะมัญญัง   อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 
๓. โอกกันติกขะเณ  นามะรูปง  อัญญะมัญญัง  อะวิคะตะปจจะเยนะ ปจจะโย. 
๔. จิตตะเจตะสิกา  ธัมมา จิตตะสะมุฏฐานานัง  รูปานัง  อะวิคะตะปจจะเยนะ   

  ปจจะโย. 
๕. มะหาภูตา    อุปาทารูปานัง    อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 
 

๖. จักขายะตะนัง   จักขุวิญญาณะธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    
  อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๗. โสตายะตะนัง  โสตะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง       
  อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๘. ฆานายะตะนัง  ฆานะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง   
  อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๙. ชิวฺหายะตะนัง  ชิวหฺาวิญญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง  
  อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 



๒๔๑ 
 

๑๐. กายายะตะนัง   กายะวญิญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง      
  อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๑. รูปายะตะนัง  จักขุวิญญาณะธาตุยา  ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ  ธัมมานัง    
  อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๒. สัททายะตะนัง โสตะวญิญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง    
  อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๓. คันธายะตะนัง ฆานะวญิญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง    
  อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๔. ระสายะตะนัง ชิวหฺาวิญญาณะธาตุยา ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ ธัมมานัง    
  อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๕. โผฏฐัพพายะตะนัง    กายะวญิญาณะธาตุยา    ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ 
  ธัมมานัง      อะวิคะตะปจจะเยนะ   ปจจะโย. 

๑๖. รูปายะตะนัง     สัททายะตะนัง     คันธายะตะนัง     ระสายะตะนัง    
  โผฏฐัพพายะตะนัง   มะโนธาตุยา   ตังสัมปะยุตตะกานัญจะ   ธัมมานัง    
  อะวิคะตะปจจะเยนะ    ปจจะโย. 

 

๑๗. ยัง   รูปง  นิสสายะ  มะโนธาตุ  จะ  มะโนวิญญาณะธาตุ   จะ  วตัตันติ,      
  ตัง   รูปง   มะโนธาตุยา   จะ   มโนวิญญาณะธาตุยา   จะ   ตังสัมปะ-  
  ยุตตะกานัญจะ    ธัมมานัง,    อะวิคะตะปจจะเยนะ    ปจจะโยติ.  

 
              

 

๑๓๒. วิตตสูตร 
อะไรหนอ   เปนทรัพยเคร่ืองปลื้มใจ  อยางประเสริฐของคนในโลกน้ี,  

อะไรหนอที่บุคคลประพฤติดีแลว  นําความสุขมาให,   อะไรหนอ   เปนรส
ดีกวาบรรดารสทั้งหลาย,    คนมีชีวิตเปนอยูอยางไร    นักปราชญทั้งหลาย
กลาววา    มีชีวิตประเสริฐ. 

ศรัทธา   เปนทรัพยเคร่ืองปลื้มใจ  อยางประเสริฐของคนในโลกน้ี,       
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลว     นําความสุขมาให.    สัจจะเทาน้ัน  เปนรส
ที่ดียิ่งกวารสทั้งหลาย.    คนที่เปนอยูดวยปญญา    นักปราชญทั้งหลาย
กลาววา     มีชีวิตประเสริฐ.               ( ส.ํ สคา. ) 
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๑๓๓. ปจจยวิภังควาระ 
เหตุปจจัย      ธรรมที่ชวยอุปการะ      โดยความเปนเหตุ        กลาวคือ                            

           เหตุทั้งหลาย  เปนปจจัยแกธรรมที่ประกอบกับเหตุ  และแกรูปทั้งหลายที่มีเหตุ 
และธรรมที่ประกอบกับเหตุน้ันเปนสมุฏฐาน   ดวยอํานาจของเหตุปจจัย. 

 

อารัมมณปจจัย      ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอารมณ   กลาวคือ 
๑. รูปายตนะ      เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ       และแกธรรมทั้งหลายที่  

ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
๒. สัททายตนะ      เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายที่  

ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย.  
๓. คันธายตนะ     เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่   

ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
๔. รสายตนะ       เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
๕. โผฏฐัพพายตนะ    เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ  และแกธรรมทั้งหลายที่  

ประกอบกับกายวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 
๖. รูปายตนะ   สัททายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ    

เปนปจจัยแกมโนธาตุ   และแกธรรมทั้งหลาย   ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน  
ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 

๗. ธรรมทั้งหลายทั้งปวง   เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ   และแกธรรม           
ทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุน้ัน  ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 

๘. ธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ  คือ  จิตและเจตสิกทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึนเพราะ 
ปรารภธรรมใด ๆ      ธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ      เปนปจจัยแกธรรม  
ทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ    ดวยอํานาจของอารัมมณปจจัย. 

 

อธิปติปจจัย       ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนอธิบดี     กลาวคือ 
๑. ฉันทาธิปติ    เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับฉันทะ    และแกรูป  

ทั้งหลายที่มีฉันทะ     และธรรมที่ประกอบกับฉันทะน้ัน     เปนสมุฏฐาน   
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย.  

           ๒. วิริยาธิปติ     เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับวิริยะ     และแกรูป  
ทั้งหลายที่มีวิริยะ     และธรรมที่ประกอบกับวิริยะน้ัน     เปนสมุฏฐาน    
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ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 
           ๓. จิตตาธิปติ   เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับจิต  และแกรูปทั้งหลาย    
 ที่มีจิตและธรรมที่ประกอบกับจิตน้ันเปนสมุฏฐานดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 

๔. วิมังสาธิปติ    เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับวิมังสา   และแกรูป  
ทั้งหลายที่มีวิมังสา    และธรรมที่ประกอบกับวิมังสาน้ัน    เปนสมุฏฐาน    
ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 

๕. ธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ  คือ  จิตและเจตสิกทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึนเพราะ
กระทําธรรมใด ๆ   ใหเปนอารมณอยางหนักแนน   ธรรมทั้งหลายเหลา-  
น้ันๆ   เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ  ดวยอํานาจของอธิปติปจจัย. 

 

อนันตรปจจัย ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความสืบตอกัน ไมมีระหวางคั่น   
กลาวคือ 

 

           ๑. จักขุวิญญาณธาตุ      และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุน้ัน  
 เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และธรรมทั้งหลาย     ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
 ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
           ๒. มโนธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน     เปนปจจัยแก   
 มโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุน้ัน    
 ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.                        
           ๓. โสตวิญญาณธาตุ      และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุน้ัน  

เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และธรรมทั้งหลาย     ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 

           ๔. มโนธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน     เปนปจจัยแก   
มโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.                        

           ๕. ฆานวิญญาณธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุน้ัน 
เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และธรรมทั้งหลาย     ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 

           ๖. มโนธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน     เปนปจจัยแก   
มโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.                        
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           ๗. ชิวหาวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุน้ัน  
เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และธรรมทั้งหลาย    ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 

 

           ๘. มโนธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน     เปนปจจัยแก   
มโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.  

                       

           ๙. กายวิญญาณธาตุ    และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุน้ัน   
เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และธรรมทั้งหลาย     ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 

 

          ๑๐.มโนธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน     เปนปจจัยแก   
มโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.     

                    

          ๑๑.กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิด
หลัง ๆ     ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 

 

          ๑๒.กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่
เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย.     

          

           ๑๓.อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ       เปนปจจัยแกอกุศลธรรมทั้งหลายที่
เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 

 

๑๔.อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลาย 
ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 

 

๑๕.อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้ง-  
หลายที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 

 

๑๖.อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ      เปนปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 

 

๑๗.อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอกุศลธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 

 

๑๘.ธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ   คือ   จิตและเจตสิกทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึนใน
ลําดับแหงธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ   ธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ   เปนปจจัย
แกธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ    ดวยอํานาจของอนันตรปจจัย. 
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สมนันตรปจจัย    ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความสืบตอกัน  ไมมีระหวาง 
คั่นดวยดี     กลาวคือ 

           ๑. จักขุวิญญาณธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุน้ัน  
เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และธรรมทั้งหลาย    ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

           ๒. มโนธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน     เปนปจจัยแก  
มโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

           ๓. โสตวิญญาณธาตุ   และธรรมทั้งหลาย   ที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุน้ัน  
เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และธรรมทั้งหลาย    ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

           ๔. มโนธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน     เปนปจจัยแก  
มโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

           ๕. ฆานวิญญาณธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุน้ัน 
เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และธรรมทั้งหลาย    ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

           ๖. มโนธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน     เปนปจจัยแก  
มโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

           ๗. ชิวหาวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุน้ัน  
เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และธรรมทั้งหลาย     ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

           ๘. มโนธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน     เปนปจจัยแก  
มโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

           ๙. กายวิญญาณธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุน้ัน  
เปนปจจัยแกมโนธาตุ     และธรรมทั้งหลาย     ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

          ๑๐.มโนธาตุ     และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน     เปนปจจัยแก  
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มโนวิญญาณธาตุ  และธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

          ๑๑.กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิด
หลัง ๆ     ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

          ๑๒.กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่
เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย.              

           ๑๓.อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ      เปนปจจัยแกอกุศลธรรมทั้งหลายที่
เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

๑๔.อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

๑๕.อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้ง- 
หลายที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

๑๖.อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ      เปนปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลาย 
ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

๑๗.อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอกุศลธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดหลัง ๆ   ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

๑๘.ธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ   คือ   จิตและเจตสิกทั้งหลาย   ยอมเกิดข้ึนใน
ลําดับแหงธรรมทั้งหลายเหลาใด ๆ   ธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ   เปนปจจัย
แกธรรมทั้งหลายเหลาน้ัน ๆ    ดวยอํานาจของสมนันตรปจจัย. 

 

สหชาตปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเกิดพรอมกัน   กลาวคือ     
                                                                

           ๑. นามขันธ ๔     เปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           ๒. มหาภูตรูป ๔   เปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           ๓. ในปฏิสนธิขณะ  นามรูปเปนปจจัยซึ่งกันและกัน  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           ๔. จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย  เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน  
  ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           ๕. มหาภูตรูป   เปนปจจัยแกอุปาทารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของสหชาตปจจัย. 
           ๖. รูปธรรมทั้งหลาย    เปนปจจัยแกอรูปธรรมทั้งหลาย    ดวยอํานาจของ  

สหชาตปจจัย   ในกาลบางคราว.     ไมเปนปจจัย     ดวยอํานาจของ
สหชาตปจจัย      ในกาลบางคราว.    



๒๔๗ 
 

อัญญมัญญปจจัย    ธรรมที่ชวยอุปการะโดยอาศัยซึ่งกันและกัน  กลาวคือ 
           ๑. นามขันธ  ๔     เปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
           ๒. มหาภูตรูป ๔    เปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวยอํานาจของอัญญมัญญปจจัย. 
           ๓. ในปฏิสนธิขณะ     นามรูปเปนปจจัยซึ่งกันและกัน    ดวยอํานาจของอัญญ- 

มัญญปจจัย.  
นิสสยปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนที่อาศัย   กลาวคือ 

           ๑. นามขันธ  ๔      เปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           ๒. มหาภูตรูป  ๔    เปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           ๓. ในปฏิสนธิขณะ  นามรูปเปนปจจัยซึ่งกันและกัน  ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.                                                    
           ๔. จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย  เปนปจจัยแกรูปทั้งหลายที่มีจิตเปนสมุฏฐาน  

ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           ๕. มหาภูตรูป   เปนปจจัยแกอุปาทารูปทั้งหลาย   ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           ๖. จักขายตนะ     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่    

ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.  
           ๗. โสตายตนะ      เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายที่  

ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
           ๘. ฆานายตนะ      เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่  

ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.                                                                       
           ๙. ชิวหายตนะ     เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย.                                                                       
          ๑๐.กายายตนะ     เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่   

ประกอบกับกายวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 
          ๑๑.มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ     อาศัยรูปใดเปนไป     รูปน้ันเปนปจจัย 

แกมโนธาตุ     แกมโนวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบ  
กับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของนิสสยปจจัย. 

อุปนิสสยปจจัย  ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนที่อาศัยที่มีกําลังมาก  กลาวคือ 
           ๑. กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิด 

หลัง ๆ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
           ๒. กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิด 

หลัง ๆ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัยบางอยาง.  



๒๔๘ 
 

           ๓. กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่  
เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 

           ๔. อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิด 
หลัง ๆ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 

           ๕. อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิด 
หลัง ๆ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัยบางอยาง. 

           ๖. อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลายที่  
เกิดหลัง ๆ    ดวยอ านาจของอุปนิสสยปจจัย.             

           ๗. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมทั้งหลาย 
ที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.         

           ๘. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลายที่  
เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.             

           ๙. อัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ    เปนปจจัยแกอกุศลธรรมทั้งหลายที่ 
เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.             

          ๑๐.  แมอุตุและโภชนะ    ก็เปนปจจัย    ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย.                                                                       
          ๑๑.  แมบุคคล        ก็เปนปจจัย     ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
          ๑๒.  แมเสนาสนะ    ก็เปนปจจัย     ดวยอํานาจของอุปนิสสยปจจัย. 
 

ปุเรชาตปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยการเกิดกอน    กลาวคือ 
           ๑. จักขายตนะ      เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายที่  

ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.  
           ๒. โสตายตนะ       เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 
           ๓. ฆานายตนะ     เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.                                                                           
           ๔. ชิวหายตนะ     เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.                                                                       
           ๕. กายายตนะ      เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ       และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับกายวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.                                                                
           ๖. รูปายตนะ      เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ        และแกธรรมทั้งหลายที่



๒๔๙ 
 

ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุน้ัน      ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.                                                                           
           ๙. สัททายตนะ      เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.                                                                       
           ๘. คันธายตนะ     เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.                                                                           
           ๙. รสายตนะ      เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ       และแกธรรมทั้งหลายที่

ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.                                                                       
          ๑๐.โผฏฐัพพายตนะ    เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ   และแกธรรมทั้งหลาย 

ที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย.                                                                          
          ๑๑.รูปายตนะ   สัททายตนะ    คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ   

เปนปจจัยแกมโนธาตุ    และแกธรรมทั้งหลาย   ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน   
ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย. 

          ๑๒.มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ   อาศัยรูปใดเปนไป   รูปน้ันเปนปจจัยแก
มโนธาตุ   และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน   ดวยอํานาจ
ของปุเรชาตปจจัย.   

๑๓.เปนปจจัยแกมโนวิญญาณธาตุ    และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโน-
วิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย     ในกาลบางคราว     
ไมเปนปจจัยดวยอํานาจของปุเรชาตปจจัย    ในกาลบางคราว.  

 

ปจฉาชาตปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยการเกิดภายหลัง    กลาวคือ 
 

           จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดภายหลัง เปนปจจัยแกกายน้ีที่เกิดกอน ดวยอํานาจ
ของปจฉาชาตปจจัย. 

 

อาเสวนปจจัย      ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเสพบอย ๆ    กลาวคือ 
 

           ๑. กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ     เปนปจจัยแกกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิด
หลัง ๆ    ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 

           ๒. อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ   เปนปจจัยแกอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิด 
หลัง ๆ    ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย. 

           ๓. กิริยาพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดกอน ๆ  เปนปจจัยแกกิริยาพยากตธรรม  
ทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ    ดวยอํานาจของอาเสวนปจจัย.                                                                       

 



๒๕๐ 
 

กัมมปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะ   โดยความปรุงแตงเพื่อใหกิจตาง ๆ  
สําเร็จลง     กลาวคือ 

           ๑. กุศลกรรมและอกุศลกรรม  เปนปจจัยแกวิบากขันธทั้งหลาย  และกฏัตตา
รูปทั้งหลาย     ดวยอํานาจของกัมมปจจัย. 

           ๒. สภาวธรรมคือเจตนาทั้งหลาย   เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับ  
เจตนาและแกรูปทั้งหลายที่มีเจตนา     และธรรมทั้งหลาย    ที่ประกอบกับ  
เจตนาน้ันเปนสมุฏฐาน    ดวยอํานาจของกัมมปจจัย.  

 

วิปากปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนวิบาก   คือ   ถึงความสุก 
งอมและหมดกําลังลง    กลาวคือ   

นามขันธ  ๔ ที่เปนวิบาก   เปนปจจัยซึ่งกันและกัน   ดวยอํานาจของวิปากปจจัย. 

 

อาหารปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนผูนํามา    กลาวคือ 
           ๑. อาหารคือคําขาว     เปนปจจัยแกกายน้ี    ดวยอํานาจของอาหารปจจัย.                                                
           ๒. นามอาหาร  เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับนามอาหาร  และแก 

รูปทั้งหลายที่มีนามอาหารน้ันเปนสมุฏฐาน    ดวยอํานาจของอาหารปจจัย. 
 

อินทริยปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนใหญ     กลาวคือ 
           ๑. จักขุนทรีย       เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ       และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.                                                                        
           ๒. โสตินทรีย       เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ       และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           ๓. ฆานินทรีย      เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ       และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย.  
           ๔. ชิวหินทรีย      เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุน้ัน   ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           ๕. กายินทรีย       เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ       และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับกายวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 
           ๖. รูปชีวิตินทรียเปนปจจัยแกกฏัตตารูปทั้งหลายดวยอํานาจของอินทริย ปจจัย. 
           ๗. นามอินทรีย   เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับนามอินทรีย    และ

แกรูปทั้งหลายที่มีนามอินทรีย    และธรรมที่ประกอบกับนามอินทรียน้ัน  
เปนสมุฏฐาน    ดวยอํานาจของอินทริยปจจัย. 



๒๕๑ 
 

ฌานปจจัย    ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเพงอารมณ    กลาวคือ      
องคฌานทั้งหลาย เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับองคฌาน และแก

รูปทั้งหลายที่มีองคฌาน และธรรมที่ประกอบกับองคฌานน้ัน เปนสมุฏฐาน     
ดวยอํานาจของฌานปจจัย. 

 

มัคคปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความเปนทาง    กลาวคือ    
องคมรรคทั้งหลาย   เปนปจจัยแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับองคมรรค  และ

แกรูปทั้งหลายที่มีองคมรรค    และธรรมที่ประกอบกับองคมรรคน้ัน   เปน       
สมุฏฐาน    ดวยอํานาจของมัคคปจจัย. 

  

สัมปยุตตปจจัย   ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความประกอบพรอม  กลาวคือ     
นามขันธ  ๔    เปนปจจัยซึ่งกันและกัน    ดวยอํานาจของสัมปยุตตปจจัย. 
 

วิปปยุตตปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความไมประกอบ    กลาวคือ 
๑. รูปธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกนามธรรมทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตต-

ปจจัย.                                      
๒. นามธรรมทั้งหลายเปนปจจัยแกรูปธรรมทั้งหลาย  ดวยอํานาจของวิปปยุตต-

ปจจัย.  
 

อัตถิปจจัย      ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความยังมีอยู     กลาวคือ 
           ๑. นามขันธ  ๔       เปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ๒. มหาภูตรูป  ๔     เปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ๓. ในปฏิสนธิขณะ   นามรูปเปนปจจัยซึ่งกันและกัน  ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           ๔. จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกรูปทั้งหลาย ที่มีจิตเปนสมุฏฐาน  

ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  
           ๕. มหาภูตรูป      เปนปจจัยแกอุปาทารูป    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ๖. จักขายตนะ     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ       และแกธรรมทั้งหลายที่  

ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ๗. โสตายตนะ        เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 
           ๘. ฆานายตนะ      เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายที่

ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 



๒๕๒ 
 

           ๙. ชิวหายตนะ     เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ 
ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.                                                                         

          ๑๐.กายายตนะ      เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายที่
ประกอบกับกายวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 

          ๑๑.รูปายตนะ     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ 
ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.                                                

          ๑๒.สัททายตนะ     เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ      และแกธรรมทั้งหลายที่
ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 

          ๑๓.คันธายตนะ     เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ 
ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.  

          ๑๔.รสายตนะ     เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่
ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย.                                                             

           ๑๕.โผฏฐัพพายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ   และแกธรรมทั้งหลาย 
ที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 

           ๑๖.รูปายตนะ    สัททายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ    
เปนปจจัยแกมโนธาตุ   และแกธรรมทั้งหลาย   ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 

           ๑๗.มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ      อาศัยรูปใดเปนไป    รูปน้ันเปนปจจัย 
แกมโนธาตุ     แกมโนวิญญาณธาตุ    และแกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับ
มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของอัตถิปจจัย. 

 

นัตถิปจจัย      ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความไมมี     กลาวคือ 
จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายที่ดับไปแลว ตามลําดับดวยดี เปนปจจัยแกธรรม
ทั้งหลาย  คือ  จิตและเจตสิกที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา   ดวยอํานาจของนัตถิปจจัย.  

 

วิคตปจจัย     ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความปราศไป    กลาวคือ 
จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายที่ปราศไปแลว ตามลําดับดวยดี เปนปจจัยแกธรรม
ทั้งหลาย  คือ  จิตและเจตสิกที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา   ดวยอํานาจของวิคตปจจัย. 

 

อวิคตปจจัย    ธรรมที่ชวยอุปการะโดยความยังไมปราศไป   กลาวคือ 
           ๑. นามขันธ  ๔       เปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
           ๒. มหาภูตรูป  ๔     เปนปจจัยซึ่งกันและกัน     ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 



๒๕๓ 
 

           ๓. ในปฏิสนธิขณะ  นามรูปเปนปจจัยซึ่งกันและกัน  ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.  
           ๔. จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย เปนปจจัยแกรูปทั้งหลาย  ที่มีจิตเปนสมุฏฐาน    

ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.  
           ๕. มหาภูตรูป       เปนปจจัยแกอุปาทารูป    ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
           ๖. จักขายตนะ     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่  

ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
           ๗. โสตายตนะ     เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่  

ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
           ๘. ฆานายตนะ     เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย 
           ๙. ชิวหายตนะ     เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.                                      
          ๑๐.กายายตนะ     เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ       และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับกายวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
          ๑๑.รูปายตนะ     เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่   

ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.  
          ๑๒.สัททายตนะ     เปนปจจัยแกโสตวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่  

ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.  
          ๑๓.คันธายตนะ     เปนปจจัยแกฆานวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับฆานวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.  
           ๑๔.รสายตนะ     เปนปจจัยแกชิวหาวิญญาณธาตุ     และแกธรรมทั้งหลายที่ 

ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย.                                             
๑๕.โผฏฐัพพายตนะ   เปนปจจัยแกกายวิญญาณธาตุ   และแกธรรมทั้งหลาย 

ที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุน้ัน    ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 
๑๖.รูปายตนะ    สัททายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ    

เปนปจจัยแกมโนธาตุ   และแกธรรมทั้งหลาย   ที่ประกอบกับมโนธาตุน้ัน    
ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 

๑๗.มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ     อาศัยรูปใดเปนไป     รูปน้ันเปนปจจัย 
แกมโนธาตุ    แกมโนวิญญาณธาตุ    และแกธรรมทั้งหลาย   ที่ประกอบกับ
มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุน้ัน     ดวยอํานาจของอวิคตปจจัย. 



๒๕๔ 
 

๑๓๔. ตังขณิกปจจเวกขณปาฐะ 
 

 ปะฏิสังขา    โยนิโส   จีวะรัง   ปะฏิเสวามิ,     ยาวะเทวะ   สีตัสสะ   ปะฏิฆาตายะ, 
อุณฺหัสสะ   ปะฏิฆาตายะ,   ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง   ปะฏิฆาตายะ,  
ยาวะเทวะ    หิริโกปนะปะฏิจฉาทะนัตถัง. 
 
 

 ปะฏิสังขา   โยนิโส   ปณฑะปาตัง   ปะฏิเสวามิ,    เนวะ   ทฺวายะ   นะ   มะทายะ  
นะ  มัณฑะนายะ   นะ  วิภูสะนายะ,   ยาวะเทวะ   อิมัสสะ  กายัสสะ  ฐิติยา   ยาปะนายะ,    
วิหิงสุปะระติยา   พรฺัหฺมะจะริยานุคคะหายะ,   อิติ  ปุราณัญจะเวทะนัง   ปะฏิหังขามิ    
นะวัญจะ   เวทะนัง  นะ  อุปปาเทสสามิ,   ยาตฺรา  จะ  เม  ภะวิสสะติ   อะนะวัชชะตา  จะ    
ผาสุวิหาโร   จาติ. 
 
 

 ปะฏิสังขา  โยนิโส   เสนาสะนัง   ปะฏิเสวามิ,   ยาวะเทวะ   สีตัสสะ  ปะฏิฆาตายะ,  
อุณฺหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ,   ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง   ปะฏิฆาตายะ,   
ยาวะเทวะ    อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง    ปะฏิสัลลานารามัตถัง. 
 

 ปะฏิสังขา  โยนิโส  คิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง  ปะฏิเสวามิ,  ยาวะเทวะ  
อุปปนนานัง  เวยยาพาธิกานัง   เวทะนานัง   ปฏิฆาตายะ,  อัพยฺาปชฌะปะระมะตายาติ. 
 

 เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว     จึงนุงหมจีวร      เพียงเพื่อบําบัดความหนาว
เพื่อบําบัดความรอน     เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ   ยุง   ลม   แดด   และสัตว    
เลื้อยคลานทั้งหลาย      เพียงเพื่อปกปดอวัยวะอันใหเกิดความละอาย. 
 

 เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว  ฉันบิณฑบาต   ไมใหเปนไปเพื่อความเพลิด- 
เพลินสนุกสนาน    ไมใหเปนไปเพื่อความเมามันเกิดกําลังพลังทางกาย   ไมใหเปนไปเพื่อ
ประดับ   ไมใหเปนไปเพื่อตกแตง    แตใหเปนไปเพียงเพื่อความตั้งอยูไดแหงกายน้ี    เพื่อ
ความเปนไปไดแหงอัตตภาพ   เพื่อความสิ้นไปแหงความลําบากทางกาย   เพื่ออนุเคราะห
แกการประพฤติพรหมจรรย     ดวยการทําอยางน้ี    เรายอมระงับเสียไดซึ่งทุกขเวทนาเกา
คือความหิว   และไมทําทุกขเวทนาใหมใหเกิดข้ึน    อน่ึง   ความเปนไปโดยสะดวกแหง 
อัตตภาพน้ีดวย   ความเปนผูหาโทษมิไดดวย  และความเปนอยูโดยผาสุกดวย  จักมีแกเรา. 
 

 เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว  ใชสอยเสนาสนะ   เพียงเพื่อบําบัดความหนาว     
เพื่อบําบัดความรอน     เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ  ยุง   ลม   แดด  และสัตว 
เลื้อยคลานทั้งหลาย    เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟาอากาศ   และเพื่อ
ความเปนผูยินดีอยูไดในที่หลีกเรนสําหรับภาวนา. 



๒๕๕ 
 

 เรายอมพิจารณาโดยแยบคายแลว  บริโภคเภสัชบริขารอันเกื้อกูลแกคนไข  เพียง
เพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดข้ึนแลว     มีอาพาธตาง ๆ เปนมูล     เพื่อความเปนผูที่ไม
มีโรคเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง    ดังน้ี. 
 

๑๓๕. ธาตุปฏิกูลปจจเวกขณปาฐะ 
 ยะถาปจจะยัง    ปะวัตตะมานัง    ธาตุมัตตะเมเวตัง,    ยะทิทัง    จีวะรัง     ตะทุ-
ปะภุญชะโก   จะ   ปุคคะโล,     ธาตุมัตตะโก   นิสสัตโต   นิชชีโว   สุญโญ,    สัพพานิ  
ปะนะ    อิมานิ    จีวะรานิ    อะชิคุจฉะนียานิ,     อิมัง    ปูติกายัง    ปตฺวา,    อะติวิยะ    
ชิคุจฉะนียานิ    ชายันติ. 
 ยะถาปจจะยัง  ปะวัตตะมานัง  ธาตุมัตตะเมเวตัง,  ยะทิทัง  ปณฑะปาโต  ตะทุปะ-
ภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล,    ธาตุมัตตะโก   นิสสัตโต   นิชชีโว   สุญโญ,   สัพโพ  ปะนายัง   
ปณฑะปาโต   อะชิคุจฉะนีโย,   อิมัง   ปูติกายัง   ปตฺวา,  อะติวิยะ   ชิคุจฉะนีโย   ชายะติ.  
 ยะถาปจจะยัง    ปะวัตตะมานัง    ธาตุมัตตะเมเวตัง,     ยะทิทัง    เสนาสะนัง    
ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล,    ธาตุมัตตะโก   นิสสัตโต   นิชชีโว   สุญโญ,   สัพพานิ  
ปะนะ   อิมานิ    เสนาสะนานิ    อะชิคุจฉะนียานิ,    อิมัง   ปูติกายัง   ปตฺวา,   อะติวิยะ  
ชิคุจฉะนียานิ    ชายันติ. 
 ยะถาปจจะยัง    ปะวัตตะมานัง    ธาตุมัตตะเมเวตัง,    ยะทิทัง     คิลานะปจจะยะ 
เภสัชชะปะริกขาโร   ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล,   ธาตุมัตตะโก  นิสสัตโต   นิชชีโว  
สุญโญ,    สัพโพ    ปะนายัง    คิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร    อะชิคุจฉะนีโย,    
อิมัง    ปูติกายัง    ปตฺวา,     อะติวิยะ    ชิคุจฉะนีโย    ชายะติ. 
 

 สิ่งเหลาน้ีเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทาน้ัน    กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยู
เนืองนิจ    ส่ิงเหลาน้ีคือจีวร     และบุคคลผูที่ใชสอยจีวรน้ัน    เปนสักวาธาตุตาม
ธรรมชาติ  มิไดเปนสัตวะอันยั่งยืน  มิไดเปนชีวะอันเปนบุรุษบุคคล  วางเปลาจากความ 
หมายแหงความเปนตัวตน   ก็จีวรทั้งหมดน้ี  ไมเปนของนาเกลียดมาแตเดิม   ครั้นมาถูก
เขากับกายอันเนาอยูเปนนิจน้ีแลว    ยอมกลายเปนของนาเกลียดอยางยิ่งไปดวยกัน. 
 

 สิ่งเหลาน้ีเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทาน้ัน  กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยู
เนืองนิจ  ส่ิงเหลาน้ีคือบิณฑบาต  และบุคคลผูบริโภคบิณฑบาตน้ัน เปนสักวาธาตุตาม
ธรรมชาติ  มิไดเปนสัตวะอันยั่งยืน  มิไดเปนชีวะอันเปนบุรุษบุคคล  วางเปลาจากความ 
หมายแหงความเปนตัวตน  ก็บิณฑบาตทั้งหมดน้ี ไมเปนของนาเกลียดมาแตเดิม  ครั้นมา
ถูกเขากับกายอันเนาอยูเปนนิจน้ีแลว     ยอมกลายเปนของนาเกลียดอยางยิ่งไปดวยกัน. 



๒๕๖ 
 

 สิ่งเหลาน้ีเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทาน้ัน  กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยู
เนืองนิจ    ส่ิงเหลาน้ีคือเสนาสนะ    และบุคคลผูใชสอยเสนาสนะน้ัน   เปนสักวาธาตุ
ตามธรรมชาติ      มิไดเปนสัตวะอันยั่งยืน    มิไดเปนชีวะอันเปนบุรุษบุคคล    วางเปลา
จากความหมายแหงความเปนตัวตน    ก็เสนาสนะทั้งหมดน้ี    ไมเปนของนาเกลียดมา
แตเดิม     ครั้นมาถูกเขากับกายอันเนาอยูเปนนิจน้ีแลว     ยอมกลายเปนของนาเกลียด
อยางยิ่งไปดวยกัน. 
 

 สิ่งเหลาน้ีเปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทาน้ัน  กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยู
เนืองนิจ   ส่ิงเหลาน้ีคือคิลานเภสัชบริขาร   และบุคคลผูบริโภคคิลานเภสัชบริขารน้ัน    
เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ  มิไดเปนสัตวะอันยั่งยืน  มิไดเปนชีวะอันเปนบุรุษบุคคล  วาง
เปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน    ก็คิลานเภสัชบริขารทั้งหมดน้ี   ไมเปนของ
นาเกลียดมาแตเดิม     ครั้นมาถูกเขากับกายอันเนาอยูเปนนิจน้ีแลว     ยอมกลายเปนของ
นาเกลียดอยางยิ่งไปดวยกัน. 
 

๑๓๖. อตีตปจจเวกขณปาฐะ 
 

 อัชชะ    มะยา    อะปจจะเวกขิตฺวา    ยัง    จีวะรัง    ปะริภุตตัง,    ตัง   ยาวะเทวะ  
สีตัสสะ   ปะฏิฆาตายะ,   อุณฺหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ,    ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะ- 
สัมผัสสานัง    ปะฏิฆาตายะ,      ยาวะเทวะ    หิริโกปนะปะฏิจฉาทะนัตถัง. 
 

 อัชชะ  มะยา  อะปจจะเวกขิตฺวา  โย  ปณฑะปาโต  ปะริภุตโต,  โส  เนวะ  ทฺวายะ   
นะ   มะทายะ   นะ   มัณฑะนายะ   นะ    วิภูสะนายะ,     ยาวะเทวะ   อิมัสสะ   กายัสสะ  
ฐิติยา   ยาปะนายะ,    วิหิงสุปะระติยา   พฺรัหฺมะจะริยานุคคะหายะ,   อิติ   ปุราณัญจะ   
เวทะนัง   ปะฏิหังขามิ   นะวัญจะ   เวทะนัง   นะ   อุปปาเทสสามิ,     ยาตฺรา   จะ   เม   
ภะวิสสะติ     อะนะวัชชะตา   จะ   ผาสุวิหาโร   จาติ. 
 

 อัชชะ   มะยา   อะปจจะเวกขิตฺวา   ยัง   เสนาสะนัง   ปะริภุตตัง,    ตัง  ยาวะเทวะ   
สีตัสสะ   ปะฏิฆาตายะ,   อุณฺหัสสะ  ปะฏิฆาตายะ,   ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะ-
สัมผัสสานัง     ปะฏิฆาตายะ,     ยาวะเทวะ     อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง    ปะฏิสัลลา-
นารามัตถัง. 
 

 อัชชะ    มะยา    อะปจจะเวกขิตวฺา   โย   คิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร   
ปะริภุตโต,   โส  ยาวะเทวะ   อุปปนนานัง   เวยยาพาธิกานัง   เวทะนานัง   ปะฏิฆาตายะ,     
อัพยฺาปชฌะปะระมะตายาติ. 



๒๕๗ 
 

 จีวรใดอันเรานุงหมแลว   ไมทันพิจารณาในวันน้ี   จีวรน้ันเรานุงหมแลว   เพียงเพื่อ
บําบัดความหนาว    เพื่อบําบัดความรอน    เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ  ยุง  ลม  
แดดและสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย    เพียงเพื่อปกปดอวัยวะอันใหเกิดความละอาย. 
 

 บิณฑบาตใดอันเราบริโภคแลว   ไมทันพิจารณาในวันน้ี   บิณฑบาตน้ันเราบริโภค
แลว  ไมใชเปนไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน  ไมใชเปนไปเพื่อความเมามันเกิดกําลัง
พลังทางกาย    ไมใชเปนไปเพื่อประดับ    ไมใชเปนไปเพื่อตกแตง   แตใหเปนไปเพียงเพื่อ
ความตั้งอยูไดแหงกายน้ี    เพื่อความเปนไปไดแหงอัตตภาพ    เพื่อความสิ้นไปแหงความ
ลําบากทางกาย   เพื่ออนุเคราะหแกการประพฤติพรหมจรรย  ดวยการทําอยางน้ี  เรายอม
ระงับเสียได    ซึ่งทุกขเวทนาเกาคือความหิว   และไมทําทุกขเวทนาใหมใหเกิดข้ึน   อน่ึง    
ความเปนไปโดยสะดวกแหงอัตตภาพน้ีดวย   ความเปนผูหาโทษมิไดดวย   และความเปน 
อยูโดยผาสุกดวย    จักมีแกเรา. 
 

 เสนาสนะใดอันเราใชสอยแลว   ไมทันพิจารณาในวันน้ี   เสนาสนะน้ันเราใชสอย
แลว     เพียงเพื่อบําบัดความหนาว     เพื่อบําบัดความรอน     เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิด
จากเหลือบ  ยุง   ลม   แดดและสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย    เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอัน
จะพึงมีจากดินฟาอากาศ     และเพื่อความเปนผูยินดีอยูไดในที่หลีกเรนสําหรับภาวนา. 
 

 คิลานเภสัชบริขารใดอันเราบริโภคแลว    ไมทันพิจารณาในวันน้ี     คิลานเภสัช
บริขารน้ันเราบริโภคแลว    เพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดข้ึนแลว   มีอาพาธตาง ๆ    
เปนมูล     เพื่อความเปนผูที่ไมมีโรคเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง   ดังน้ี. 
 

๑๓๗. กลอนสดับธรรมยามเชา 
 สุริโยทยั  ไขแสง  บอกแจงแลว ฝูงวิหค   รองเจื้อยแจว   แสวงหา 
ซึ่งอาหาร   ทะยานไป   ในนภา  พวกปกษา   ยังขยัน   หมั่นหากิน 
ทานที่รัก   จักซบนอน   อยูไยเลา  ต่ืนแตเชา   เพื่อเกลาจิต   เปนนิจสิน 
แสวงธรรม   พระสัมมา   เปนอาจิณ   ชําระลาง   ซึ่งมลทิน   ออกจากใจ 
อายุไข   ในมนุษย   น้ีนอยนัก   อยาชาชัก   จักเกินกาล   สุดแกไข 
เพราะบางคน  อาจตายกอน  จะถึงวัย มรณภัย   น้ีไมรอ   ใหตอรอง 
เปนมนุษย   สุดแสนดี   มีโอกาส  มีปญญา  ปราดเปร่ืองกวา  สัตวทั้งผอง 
ขอเตือนใจ   ใหทาน   จงไตรตรอง  ยึดพระธรรม   มาประคอง   กับดวงใจ 
เปนอุปนิสัย  ปจจัย  ในภพหนา  เปนปญญา   บารมี   ที่แจมใส 
จักไมหลง   เพลิดเพลิน   เมื่อเดินไป  เชิญทานไซร   ต่ืนขึ้นรับ   สดับธรรม. 



๒๕๘ 
 

๑๓๘. วันทาพระตอนเชา 
วันทามิ   เจติยัง   สัพพัง   สัพพัฏฐาเน   สุปะติฏฐิตัง, 

  สารีริกะธาตุมะหาโพธิง   พุทธะรูปง   สะกะลัง   สะทา. 
ขาฯ ขอนอมไหว    พระเจดียใน        ท่ัวทุกสถาน          ท้ังพระบรม-       ธาตุพระทรงญาณ   

ซึ่งประดิษฐาน    โอฬารมากมี       ไหวพระมหาโพธ์ิ    พวยพุงรุงโรจน     รมรื่นฤดี   
เปนไมพระตรัส         จํารัสรัศมี           ของพระชินสีห       ศาสดาจารย        ไหวพระปฏิมา   
รูปพระตถา- คตเจาทรงญาณ  ท้ังนอยท้ังใหญ  เกาใหมทุกสถาน  ขาฯ ขอนมัสการ  ช่ัวกาลนิรันดร. 
 

วันทาขอขมาพระรัตนตรัย 
วันทามิ พุทธัง สัพพะ เม โทสัง- ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพเจาขอกราบไหวพระ-  
ขะมะถะ เม ภันเต.   พุทธเจา   เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง  ขอพระองคทรง-  

ประทานอภัยโทษแกขาพระองคดวยเถิด. 
วันทามิ ธัมมัง สัพพะ เม โทสัง- ขาแตพระธรรมอันเจริญ ขาพเจาขอกราบไหวพระ-       
ขะมะถะ เม ภันเต.   ธรรมเพื่อขอขมาโทษทั้งปวง    ขอพระธรรมโปรด- 

ใหอภัยโทษแกขาพเจาดวยเถิด. 
วันทามิ สังฆัง สัพพะ เม โทสัง-    ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาขอกราบไหวพระสงฆ       
ขะมะถะ เม ภันเต.   เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง    ขอพระสงฆโปรดใหอภัย- 

โทษแกขาพเจาดวยเถิด. 
วันทามิ  อาราเม  พัทธะเสมายัง-    ขาแตปูชนียสถานอันเจริญ   ขาพเจาขอกราบไหว- 
โพธิรุกขัง เจติยัง สัพพะ เม โทสัง-  พัทธเสมา  ตนโพธิ์พฤกษและพระเจดียอันมีอยูใน- 
ขะมะถะ เม ภันเต.   อาราม   เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง   ขอปูชนียสถาน-   

โปรดใหอภัยโทษแกขาพเจาดวยเถิด. 
วันทามิ คะรุอุปชฌายาจาริยะคุณัง- ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาขอกราบไหวครูอุปชฌาย   
สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต. อาจารยผูมีพระคุณ เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอทาน 

ทั้งหลายโปรดใหอภัยโทษแกขาพเจาดวยเถิด. 
วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงพระเจริญ- 
อะตีตัง เม โทสัง อะนาคะตัง เม โทสัง  ขาพระองคขอกราบไหวพระองค ผูทรงเปน-    
ปจจุปนนัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต.  ที่พึ่งของชาวโลก เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ทั้ง-

ที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ขอพระองค-
ทรงประทานอภัยโทษแกขาพระองคดวยเถิด 

สาธุ   สาธุ   สาธุ   อะนุโมทามิ.             จงสําเร็จเทอญ ๆ ๆ   ขาพเจาขออนุโมทนา. 



๒๕๙ 
 

๑๓๙. วันทารอยพระพุทธบาท 
วันทามิ  พุทธัง  ภะวะปาระติณณัง,  ขาพเจาขอนมัสการพระพุทธเจา  ผูขามพน- 
       ฝงแหงภพไดแลว.      
ตีโลกะเกตุง   ติภะเวกะนาถัง,   ผูเปนธงชัยแหงไตรโลก ผูเปนที่พึงพระองค-  

เดียวของไตรภพ. 
โย  โลกะเสฏโฐ  สะกะลัง  กิเลสัง-  ผูประเสริฐในโลก   ตัดกิเลสทั้งสิ้นไดแลว- 
เฉตฺวานะ  โพเธสิ  ชะนัง  อะนันตัง,  ชวยปลุกชนหาที่สุดมิได   ใหตื่น. 
ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร, รอยพระบาทใด   อันพระพุทธองคไดทรง- 

แสดงไวบนหาดทรายแทบฝงแมนํ้านัมมทา. 
ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะลัคเค,   รอยพระบาทใด อันพระพุทธองคไดทรงแสดงไว- 

          เหนือภูเขาสัจจพันธ   และเหนือยอดภูเขาสุมนา. 
ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง, รอยพระบาทใด   อันพระพุทธองคไดทรง- 

แสดงไวในเมืองโยนก.   
ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมาม,ิ ขาพเจาขอนมัสการพระบาท  และรอยพระ- 

บาทน้ัน ๆ ของพระมุนีดวยเศียรเกลา. 
สุวัณณะมาลิเก  สุวัณณะปพพะเต-   ขาพเจาขอนมัสการสถานที่มีรอยพระบาท ๕  
สุมะนะกูเฏ  โยนะกะปุเร  นัมมะทายะ-   สถาน  แตที่ไกล คือ ที่ภูเขาสุวรรณมาลิก ๑ 
นะทิยา  ปญจะปาทะวะรัง  ฐานัง-    ที่ภูเขาสุวรรณบรรพต ๑   ที่ภูเขาสุมนกูฏ ๑    
อะหัง  วันทามิ  ทูระโต.    ที่โยนกบุรี ๑   ที่แมนํ้านัมมทา ๑ 
อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง- ขาพเจานมัสการอยูซึ่งพระรัตนตรัยใด  อันบุคคล- 
นะมัสสะมาโน  ระตะนัตตะยัง  ยัง. ควรไหวโดยสวนเดียวน้ี    ดวยประการฉะน้ี. 
ปุญญาภิสันทัง  วิปุลัง  อะลัตถัง, ไดแลวซึ่งหวงแหงบุญอันไพบูลย. 
ตัสสานุภาเวนะ  หะตันตะราโย, ขออานุภาพแหงพระรัตนตรัยน้ัน    จงขจัดเสียซึ่ง- 

อันตรายทั้งหลาย. 
อามันตะยามิ  โว  ภิกขะเว,      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราขอเตือนเธอทั้งหลาย. 
ปะฏิเวทะยามิ  โว  ภิกขะเว,      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราขอใหเธอทั้งหลายทราบไววา 
ขะยะวะยะธัมมา  สังขารา,      สังขารทั้งหลาย    มีอันเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา. 
อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถาติ.      ขอเธอทั้งหลาย   จงยังประโยชนตน  ประโยชนทาน-  
                                              ใหถึงพรอม   ดวยความไมประมาทเถิด. 

 

              



๒๖๐ 
 

๑๔๐. พุทธปรินิพพานคาถา   ของทาวสักกจอมเทพ (บังสุกุลตาย) 
 

  อะนิจจา  วะตะ  สังขารา    อุปปาทะวะยะธัมมิโน   
อุปชชิตฺวา  นิรุชฌันติ       เตสัง   วูปะสะโม   สุโข.  ( ท.ี มหา. ) 

 

สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเส่ือมไป เปนธรรมดา    
เมื่อเกิดขึ้นแลวยอมดับไป    ความสงบระงับแหงสังขารเหลาน้ัน   เปนสุข. 

 

โอโอ  อนิจจา       สังขารา ไมเที่ยงตรง     หนุมแก ยอมจักปลง    ชีวิตมวย อยาสงกา 
อุบัติ แลวก็กลับ    วิญญาณดับ จากกายา   ขาดสิ้น แหงปาณา      วิการกาย ก็เปนไป 
บ เที่ยง บ ทนทาน    บ อยูนาน สักเพียงใด     ยอมเสื่อม ยอมสิ้นไป   ทุกคณา นิกรชน 
สิ่งสุข อันประเสริฐ     สุขล้ําเลิศ สถาผล   คือจิต อยากังวล         เบญจกา-มคุณา 
ดับสนิท ในสังขาร    ที่จิตซาน คือตัณหา       ไมใคร ในภวา            วิภวะ ประเสริฐแล. 
 

คาถาที่แสดงแกพระปูติคัตตติสสเถระ (บังสุกุลเปน) 
 

  อะจิรัง  วะตะ  ยัง  กาโย   ปะฐะวิง   อะธิเสสสะติ  
ฉุฑโฑ   อะเปตะวิญญาโณ      นิรัตถังวะ   กะลิงคะรัง.      ( ข.ุ ธ. ) 

 

รางกายน้ีไมยั่งยืนหนอ   จักนอนทับซึ่งแผนดิน    คร้ันปราศจากวิญญาณ   
อันเขาทิ้งเสียแลว     เปนเหมือนทอนไมทอนฟน     หาประโยชนมิได. 

 

โอกายไมนานหนอ   บังเกิดกอแลวกลับกลาย   ดุจฟองแหงนํ้าหมาย   แลวแตกดับโดยฉับพลัน 
สิ้นลมแหงหายใจ  ชีพบรรลัยบกลับหัน       หอนมีสิ่งสําคัญ         เพ่ือประโยชนสักนิดเดียว 
ทอดทิ้งดุจทอนฟน    กล้ิงเหนือพ้ืนสุธาเทียว    พองช้ําเนาดําเขียว   สงกล่ินฟุง บ เวนวาง 
ดูเถิดทานทั้งหลาย  บุรุษนายคณานาง         ควรปลงปญญาทาง    ปรมัตถอรรถะธรรม 
พยานปรากฏแก  จักษุแท บ ปดงํา            ควรคิดพินิจจํา   หีบศพน้ันอันแลเห็น. 
 

อาราธนาศีล ๕ 
 มะยัง   ภันเต   วิสุง  วิสุง   รักขะณัตถายะ,   ติสะระเณนะ   สะหะ   ปญจะ   
สีลานิ    ยาจามะ.      ทุติยัมป    มะยัง    ภันเต    วิสุง   วิสุง    รักขะณัตถายะ,    
ติสะระเณนะ    สะหะ    ปญจะ    สีลานิ    ยาจามะ.      ตะติยัมป    มะยัง    ภันเต   
วิสุง   วิสุง   รักขะณัตถายะ,     ติสะระเณนะ    สะหะ   ปญจะ   สีลานิ   ยาจามะ.  
 

 ขาแตทานผูเจริญ   ขาพเจาทั้งหลายขอรับเบญจศีล  เพื่อจะรักษาเปนแผนก  
แยกแตละขอ    พรอมทั้งขอถึงพระรัตนตรัย   วาเปนที่พึ่ง   เปนที่ระลึก   เปนที่กําจัด
ภัยไดจริง ..... แมคร้ังที่สอง ..... แมคร้ังที่สาม.    



๒๖๑ 
 

๑๔๑. อาราธนาอุโบสถศีล 
อะหัง  ภันเต  ติสะระเณนะ  สะหะ,  อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง  พุทธะปญญัตตัง    

อุโปสะถัง   ยาจามะ.   ทุติยัมป   อะหัง   ภันเต   ติสะระเณนะ   สะหะ,   อัฏฐังคะ-
สะมันนาคะตัง    พุทธะปญญัตตัง   อุโปสะถัง   ยาจามะ.   ตะติยัมป   อะหัง   ภันเต    
ติสะระเณนะ  สะหะ,  อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง   พุทธะปญญัตตัง  อุโปสะถัง  ยาจามะ. 

 

ขาแตทานผูเจริญ       ขาพเจาขอรับอุโบสถศีล      อันประกอบดวยองคแปด  
ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวดีแลว   พรอมทั้งขอถึงพระรัตนตรัย   วาเปนที่พึ่ง   เปนที่
ระลึก    เปนที่กําจัดภัยไดจริง ..... แมคร้ังที่สอง ..... แมคร้ังที่สาม. 

 

อาราธนาปริตร 
 วิปตติปะฏิพาหายะ     สัพพะสัมปตติสิทธิยา,     สัพพะทุกขะวินาสายะ     
ปะริตตัง  พรฺูถะ  มังคะลัง.    วิปตติปะฏิพาหายะ    สัพพะสัมปตติสิทธิยา,    
สัพพะภะยะวินาสายะ    ปะริตตัง    พฺรูถะ    มังคะลัง.    วิปตติปะฏิพาหายะ    
สัพพะสัมปตติสิทธิยา,      สัพพะโรคะ    วินาสายะ    ปะริตตัง    พรฺูถะ    มังคะลัง. 
 

 ขอใหพระสงฆทั้งหลาย   โปรดสวดพระปริตรอันเปนมงคล   เพื่อปองกันความ
วิบัติ   เพื่อความสําเร็จแหงสมบัติทั้งหลาย    และเพื่อความพินาศไปแหงทุกขทั้งปวง 
... เพื่อความพินาศไปแหงภัยทั้งปวง ... เพื่อความพินาศไปแหงโรคทั้งปวงดวยเถิด. 
 

อาราธนาธรรม 
 พรฺัหฺมา  จะ  โลกาธิปะติ   สะหัมปะติ        กะตัญชะลี   อะธิวะรัง   อะยาจาถะ 

สันตีธะ   สัตตาปปะระชักขะชาติกา        เทเสตุ   ธัมมัง  อะนุกัมปมัง  ปะชัง. 
 ทาวสหัมบดี     ผูเปนใหญยิ่งแหงโลก    ไดประคองอัญชลี    ทูลวิงวอนพระพุทธเจา
ผูประเสริฐวา    สัตวผูมีธุลีคือกิเลสในดวงตานอย   มีอยูในโลก    ขอใหพระคุณเจา
โปรดแสดงธรรม    เพื่ออนุเคราะหสัตวทั้งหลายดวยเถิด. 
 

 อาราธนาธรรมคํากลอน 
สหัมบดีพรหม   เปนบรมในโลกา    มีฤทธิและเดชา-      นุภาพในคณาพรหม 

ทําอัญชลีวาท            สถิตอาสน ณ ที่สม-    ควรแลวจึงบังคม      ชุลีบาทพระศาสดา 
ขอพรบวรเลิศ           สุดประเสริฐมโหฬาร    วาปวงประชาอา-     สวะนอยก็ยังมี 
เชิญองคพระสัมพุทธ   บริสุทธิ์พระอินทรีย     โปรดปวงประชาชี     ใหลุทางเกษมศานต 
จึงองคมุนีปราชญ       วรนารถพระทัยบาน    รับพรหมก็โดยฐาน   พระการุณยะภาพมี 
ขอเชิญพระคุณทาน    ผูเปรียบปานนรสีห     โปรดเผยพระธรรมช้ี  ใหสวางกระจางเทอญ. 



๒๖๒ 
 

๑๔๒. บทสวดแผเมตตา 
แผเมตตาใหแกตนเอง 

อะหัง  สุขิโต  โหม,ิ  ขอใหขาพเจา    จงถึงซึ่งความสุขเถิด. 
นิททุกโข    โหม,ิ     ขอใหขาพเจา    จงเปนผูไมมีทุกขเถิด. 
อะเวโร     โหม,ิ                ขอใหขาพเจา    อยาไดมีเวรแกใคร ๆ เลย. 
อัพยฺาปชโฌ  โหม,ิ           ขอใหขาพเจา  อยาไดพยาบาท  เบียดเบียนแก-     

ใคร ๆ เลย. 
อะนีโฆ     โหม,ิ              ขอใหขาพเจา    อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย. 

สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรามิ.    ขอใหขาพเจา  จงมีแตความสุขกาย สุขใจ รักษา-
ตนใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิด. 

 

แผเมตตาใหแกคนทั่วไป 
สัพเพ    สัตตา,         สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย-   

ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น. 
อะเวรา    โหนตุ,                  จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย. 
อัพยฺาปชฌา  โหนตุ,         จงเปนสุขเปนสุขเถิด  อยาไดพยาบาทเบียดเบียน-

ซึ่งกันและกันเลย. 
อะนีฆา    โหนตุ, จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกาย-  

ทุกขใจเลย. 
สุข ี อัตตานัง  ปะริหะรันตุ.  จงมแีตความสุขกาย   สุขใจ   รักษาตนใหพนจาก- 

ทุกขภัยทั้งสิ้นเถิด. 
 

กลอนแผเมตตากอนนอน 
กอนทานนอน  หลับไป  ในคืนน้ี  ขอจงต้ัง   ดวงฤดี   ไวใหมั่น 

คิดถึงบุญ    ความดี   เพื่อแบงปน  จิตต้ังมั่น   แนวแน   แลวแผไป 
แผเมตตา   ทั่วไป     ใหคนอ่ืน   ทั้งรักช่ืน   เกลียดชัง   แตคร้ังไหน 
ขอใหเขา    จงไดดี    มีสุขใจ   อยาหว่ันไหว   แมอมิตร   ที่คิดชัง 
แลวใจเรา  จะสบาย  คลายเรารอน  เพราะจิตผอน ความเบียดเบียน แตหนหลัง 
อนีฆา    สุขี    อัตตานัง    สุขสมหวัง   ดวยเพราะจิต   คิดดีเอย. 
 

              



๒๖๓ 
 

๑๔๓. ปตติทานคาถา (กรวดน้ําเชา)  
ยา  เทวะตา  สันติ  วิหาระวาสินี ถูเป  ฆะเร  โพธิฆะเร  ตะหิง  ตะหิง 

ตา   ธัมมะทาเนนะ   ภะวันตุ   ปูชิตา โสตถิง  กะโรนเตธะ  วิหาระมัณฑะเล 
เถรา จะ มัชฌา  นะวะกา จะ ภิกขะโว สารามิกา   ทานะปะตี   อุปาสะกา 
คามา  จะ เทสา  นิคะมา จะ  อิสสะรา สัปปาณะภูตา  สุขิตา  ภะวันตุ  เต 
ชะลาพุชา  เยป  จะ  อัณฑะสัมภะวา  สังเสทะชาตา   อะถะโวปะปาติกา 
นิยยานิกัง  ธัมมะวะรัง  ปะฏิจจะ  เต  สัพเพป  ทุกขัสสะ  กะโรนตุ  สังขะยัง ฯ 
 

เทพยดาเหลาใด  มีปกติอยูในวิหาร  สถิตอยูท่ีเรือนพระสถูป  ท่ีเรือนโพธิ  ในท่ีนั้น ๆ    
เทพยดาเหลานั้น  เปนผูอันเราท้ังหลายบูชาแลว  ดวยธรรมทาน   ขอจงกระทําความสวัสดี  ความ
เจริญในวิหารมณฑลนี.้   พระภิกษุท้ังหลายท่ีเปนเถระก็ดี  ท่ีเปนมัชฌิมะก็ดี  ท่ีเปนนวกะก็ดี  อุบาสก
อุบาสิกาท้ังหลายผูเปนทานบดี  พรอมดวยอารามิกชนก็ดี   ชนท้ังหลายท่ีเปนชาวบานก็ดี  ท่ีเปน
ชาวเมืองก็ดี   ท่ีเปนชาวนิคมก็ดี   ท่ีเปนอิสรชนก็ดี   ขอชนท้ังหลายเหลานั้น   จงเปนผูถึงซึ่งความ 
สุขเถิด.   สัตวท้ังหลายท่ีเปนชลาพุชะกําเนิดก็ดี  ท่ีเปนอัณฑชะกําเนิดก็ดี  ท่ีเปนสังเสทชะกําเนิดก็ดี  
ท่ีเปนอุปปาติกะกําเนิดก็ดี   สัตวเหลานั้นแมท้ังปวงอาศัยพระธรรมอันประเสริฐ   อันเปนนิยยานิก-
ธรรม    นําออกจากสงสารแลว    จงกระทําความส้ินไปแหงทุกขเถิด.  

 

ฐาตุ  จิรัง  สะตัง  ธัมโม               ธัมมัทธะรา  จะ  ปุคคะลา 
สังโฆ  โหตุ  สะมัคโค  วะ                        อัตถายะ  จะ  หิตายะ  จะ 
อัมฺเห  รักขะตุ  สัมธัมโม                         สัพเพป  ธัมมะจาริโน 
วุฑฒิง  สัมปาปุเณยยามะ                       ธัมเม  อะริยัปปะเวทิเต ฯ 
 

ขอธรรมของสัตบุรุษท้ังหลายและบุคคลท้ังหลายผูทรงธรรม จงดํารงอยูส้ินกาลนาน. ขอพระ 
สงฆจงเปนผูพรอมเพรียงกันทีเดียว   เพ่ือประโยชนและเกื้อกูล   ขอพระสัทธรรมจงรักษาเราท้ังหลาย  
และผูประพฤติธรรมแมท้ังปวง    ขอเราท้ังหลายจงถึงซึ่งความเจริญในธรรมท่ีพระอริยเจาแสดงแลว. 

 

ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพป        ปาณิโน  พุทธะสาสะเน 
สัมมา  ธารัง  ปะเวจฉันโต               กาเล  เทโว  ปะวัสสะตุ 
วุฑฒิภาวายะ  สัตตานัง                   สะมิทธัง  เนตุ  เมทะนิง 
มาตา  ปตา  จะ  อัตฺระชัง                 นิจจัง  รักขันติ  ปุตตะกัง 
เอวัง  ธัมเมนะ  ราชาโน                   ปะชัง  รักขันตุ  สัพพะทา ฯ  
 

ขอสัตวมีชีวิตแมท้ังปวง  จงเปนผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ขอฝนจงตกตองตามฤดูกาล    
ขอสายธารหลั่งไหลไปโดยชอบ จงนําความสําเร็จมาสูพ้ืนปฐพี เพ่ือความเจริญแกสัตวท้ังหลาย   
มารดาและบิดายอมรักษาบุตรนอย  ผูเกิดในตนเปนนิจ  ฉันใด   ขอพระราชา  จงปกครองประชาชน
โดยชอบธรรมในกาลทุกเม่ือ   ฉันนั้นเถิด. 



๒๖๔ 
 

๑๔๔. สัพพปตติทานคาถา  
( คําอุทิศสวนกุศลแกสรรพสัตว ) 

 ปุญญัสสิทานิ    กะตัสสะ  ยานัญญานิ   กะตานิ   เม 
เตสัญจะ    ภาคิโน    โหนตุ  สัตตานันตาปปะมาณะกา 

   สัตวทั้งหลายไมมีที่สุด   ไมมีประมาณ   จงมีสวนแหงบุญที่ขาพเจา 
ไดทําในบัดน้ี    และแหงบุญอ่ืนที่ไดทําไวกอนแลว, 

 เย   ปยา   คุณะวันตา   จะ  มัยหัง     มาตาปตาทะโย 
ทิฏฐา   เม   จาปฺยะทิฏฐา  วา  อัญเญ    มัชฌัตตะเวริโน 

   คือจะเปนสัตวเหลาใด   ซึ่งเปนที่รักใครและมีบุญคุณ   เชนมารดา 
บิดาของขาพเจาเปนตน  ก็ดี     ที่ขาพเจาเห็นแลว    หรือไมไดเห็น  ก็ดี      
สัตวเหลาอ่ืน     ที่เปนกลาง ๆ     หรือเปนคูเวรกันก็ดี, 

 สัตตา   ติฏฐันติ   โลกัสฺมิง  เต    ภุมมา    จะตุโยนิกา 
ปญเจกะจะตุโวการา   สังสะรันตา     ภะวาภะเว 

   สัตวทั้งหลาย   ตั้งอยูในโลก   อยูในภูมิทั้งสาม   อยูในกําเนิดทั้งสี่ 
  มขัีนธหาขันธ    มีขันธขันธเดียว    มีขันธสี่ขันธ    กําลังทองเที่ยวอยูใน 

ภพนอยภพใหญก็ดี, 
 ญาตัง   เย   ปตติทานัมเม  อะนุโมทันตุ    เต    สะยัง 
  เย    จิมัง    นัปปะชานันติ  เทวา    เตสัง    นิเวทะยุง 
   สัตวเหลาใด      รูสวนบุญที่ขาพเจาแผใหแลว       สัตวเหลาน้ัน    

จงอนุโมทนาเองเถิด    สวนสัตวเหลาใด   ยังไมรูสวนบุญน้ี   ขอเทวดา 
ทั้งหลาย     โปรดบอกสัตวเหลาน้ันใหรูดวย. 

 มะยา  ทินนานะ  ปุญญานัง  อะนุโมทะนะเหตุนา 
  สัพเพ   สัตตา   สะทา   โหนตุ  อะเวรา    สุขะชีวิโน 
  เขมปัปะทัญจะ    ปปโปนตุ  เตสาสา  สิชฌะตัง  สุภา. 
   เพราะเหตุที่ไดอนุโมทนาสวนบุญที่ขาพเจาแผใหแลว   สัตวทั้งหลาย 

ทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร    อยูเปนสุขทุกเมื่อ    จงถึงบทอันเกษม   กลาวคือ 
พระนิพพาน     ความปรารถนาที่ดีงามของสัตวเหลาน้ัน     จงสําเร็จเถิด. 
 

บอดเสียบาง  บางคราว  นะเจานะ    หนวกเสียบาง  บางวาระ  นะเจาหนา 
ใบเสียบาง   บางวัน   อยาเจรจา     หลับเสียบาง   บางเวลา   นาจะด.ี 



๒๖๕ 
 

๑๔๕. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา  
(กรวดน้ําอิมินา ฯ) 

 

  อิมินา   ปุญญะกัมเมนะ         อุปชฌายา   คุณุตตะรา   
อาจะริยูปะการา  จะ    มาตา  ปตา  จะ  ญาตะกา           
สุริโย   จันทิมา   ราชา     คุณะวันตา   นะราป   จะ 
พฺรัหฺมะมารา  จะ  อินทา  จะ        โลกะปาลา   จะ   เทวะตา  
ยะโม   มิตตา  มะนุสสา  จะ   มัชฌัตตา   เวริกาป   จะ 

 สัพเพ   สัตตา   สุขี   โหตุ   ปุญญานิ   ปะกะตานิ   เม 
 สุขัง   จะ   ติวิธัง   เทนตุ   ขิปปง   ปาเปถะ   โวมะตัง. 
 

ดวยบุญน้ีอุทิศให      อุปชฌายผูเลิศคุณ        แลอาจารยผูเก้ือหนุน 
ทั้งพอแมแลปวงญาติ       สูรยจันทรแลราชา        ผูทรงคุณหรือสูงชาติ 
พรหมมารและอินทราช  ทั้งทวยเทพแลโลกบาล   ยมราชมนุษยมิตร 
ผูเปนกลางผูจองผลาญ  ขอใหเปนสุขศานติ์      ทุกทั่วหนาอยาทุกขทน 
บุญผองที่ขาทํา      จงชวยอํานวยศุภผล      ใหสุขสามอยางลน      ใหลุถึงนิพพานพลัน. 
 

  เย  เกจิ  ขุททะกา  ปาณา  มะหันตาป  มะยา  หะตา 
 เย   จาเนเก   ปะมาเทนะ   กายะวาจามะเนเหวะ 
 ปุญญัง   เม   อะนุโมทันตุ   คัณฺหันตุ   ผะละมุตตะมัง 
 เวรา   โน   เจ   ปะมุญจันตุ   สัพพะโทสัง  ขะมันตุ  เม. 
 

สัตวเล็กทั้งหลายใด ทั้งสัตวใหญเราห้ําหั่น  มิใชนอยเพราะเผลอผลัน ทางกายาวาจาจิต
จงอนุโมทนากุศล    ถือเอาผลอันอุกฤษฎ     ถามีเวรจงเปลื้องปลิด    อดโทษขาอยาผูกไว. 

 

  ยังกิญจิ  กุสะลัง  กัมมัง   กัตตัพพัง   กิริยัง   มะมะ 
กาเยนะ   วาจามะนะสา    ติทะเส   สุคะตัง   กะตัง 

 เย  สัตตา  สัญญิโน  อัตถิ   เย  จะ  สัตตา  อะสัญญิโน 
 กะตัง  ปุญญะผะลัง  มัยฺหัง   สัพเพ  ภาคี  ภะวันตุ  เต 
 เย   ตัง   กะตัง   สุวิทิตัง   ทินนัง  ปุญญะผะลัง  มะยา 
 เย  จะ  ตัตถะ  นะ  ชานันติ   เทวา   คันตฺวา   นิเวทะยุง 
 สัพพา  โลกัมฺหิ  เย  สัตตา   ชีวันตาหาระเหตุกา 
 มะนุญญัง  โภชะนัง  สัพเพ   ละภันตุ   มะมะ   เจตะสา. 
 



๒๖๖ 
 

กุศลกรรมอยางใดหน่ึง  เปนกิจซึ่งควรฝกใฝ  ดวยกายวาจาใจ  เราทําแลวเพื่อไปสวรรค    
สัตวใดมีสัญญา      หรือหาไมเปนอสัญญ      ผลบุญขาทําน้ัน       ทุก ๆ สัตวจงมีสวน     
สัตวใดรูก็เปนอัน     วาขาใหแลวตามควร       สัตวใดมิรูถวน         ขอเทพเจาจงเลาขาน    
ปวงสัตวในโลกีย      มีชีวิตดวยอาหาร         จงไดโภชนสําราญ   ตามเจตนาขาอาณัติ. 
 

  อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ   อิมินา   อุททิเสนะ   จะ 
ขิปปาหัง   สุละเภ   เจวะ   ตัณฺหุปาทานะเฉทะนัง 
เย  สันตาเน  หินา  ธัมมา   ยาวะ  นิพพานะโต  มะมัง 
นัสสันตุ  สัพพะทา  เยวะ   ยัตถะ  ชาโต  ภะเว  ภะเว 
อุชุจิตตัง   สะติปญญา    สัลเลโข   วิริยัมฺหินา   
มารา  ละภันตุ  โนกาสัง    กาตุญจะ   วิริเยสุ   เม 

 พุทธาทิปะวะโร   นาโถ    ธัมโม  นาโถ  วะรุตตะโม  
นาโถ  ปจเจกะพุทโธ  จะ   สังโฆ  นาโถตตะโร  มะมัง  
เตโสตตะมานุภาเวนะ    มาโรกาสัง  ละภันตุ  มา   
ทะสะปุญญานุภาเวนะ    มาโรกาสัง  ละภันตุ  มา. 
 

ดวยบุญน้ีที่เราทํา   แลอุทิศใหปวงสัตว      เราพลันไดซึ่งการตัด     ตัวตัณหาอุปาทาน 
สิ่งช่ัวในดวงใจ        กวาเราจะถึงนิพพาน      มลายสิ้นจากสันดาน     ทุก ๆ ภพที่เราเกิด 
มีจิตตรงและสติ   ทั้งปญญาอันประเสริฐ  พรอมทั้งความเพียรเลิศ  เปนเครื่องขูดกิเลสหาย 
โอกาสอยาพึงมี    แกหมูมารสิ้นทั้งหลาย    เปนชองประทุษราย  ทําลายลางความเพียรจม
พระพุทธผูบวรนาถ  พระธรรมที่พึ่งอุดม    พระปจเจกะพุทธสม-   ทบพระสงฆที่พึงผยอง 
ดวยอานุภาพน้ัน    ขอหมูมารอยาไดชอง  ดวยเดชบุญทั้งสิบปอง  อยาเปดโอกาสแกมาร- 

 ทั้งหลายเทอญ. 
 

๑๔๖. บทกรวดน้ําแบบยอ 
 

         อิทัง  โน  ญาตีนัง  โหตุ,    สุขิตา  โหนตุ  ญาตะโย.  
    

ขอบุญน้ี  จงสําเร็จแกญาติของขาพเจาทั้งหลาย   ขอใหญาติทั้งหลาย  จงเปนสุขเถิด. 
 

ขอเดชะ  ตั้งจิต  อุทิศผล              บุญกุศล  แผไป  ใหไพศาล 
ถึงบิดา  มารดา  ครูอาจารย                ทั้งลูกหลาน  ญาติมิตร  สนิทกัน 
ทั้งคนเคย  รวมงาน  การทั้งหลาย               ขอใหได  ในกุศล  ผลของฉัน 
ทั้งเจากรรม  นายเวร  และเทวัญ               ขอใหทาน  ไดกุศล  ผลน้ีเทอญ. 



๒๖๗ 
 

๑๔๗. ปฏฐนฐปนคาถา  
( คําอธษิฐานสวนบุญ ) 

 บุญใด  ที่ขาพเจาไดทําในบัดน้ี   เพราะบุญน้ัน   และการอุทิศแผสวนบุญน้ัน   ขอให
ขาพเจาทําใหแจงโลกุตตรธรรมเกาในทันที   ถาขาพเจาเปนผูอาภัพอยู   ยังตองทองเที่ยว
ไปในวัฏฏสงสาร    ขอใหขาพเจา   ไดเกิดในประเทศอันสมควร    ไดคบกัลยาณมิตร    
ไดฟงพระสัทธรรม   ไดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   และไมเขาถึงฐานะแหงความ
อาภัพ  ๑๘  อยาง 
 ขาพเจาพึงเวนจากเวรทั้งหา  พึงยินดีในการรักษาศีล   ไมเกาะเก่ียวในกามคุณทั้งหา     
พึงเวนจากเปอกตมกลาวคือกาม  ขอใหขาพเจาไมพึงประกอบดวยทิฏฐิช่ัว  พึงประกอบ 
ดวยทิฏฐิที่ดีงาม  ไมพึงคบมิตรช่ัว  พึงคบแตบัณทิตทุกเมื่อ   ขอใหขาพเจาเปนบอเกิด
แหงคุณ  คือ  ศรัทธา  สติ  หิริ  โอตตัปปะ   ความเพียรและขันติ    พึงเปนผูที่ศัตรู
ครอบงําไมได     ไมเปนคนเขลา    คนหลงงมงาย 

ขอใหขาพเจา   เปนผูฉลาดในอุบายแหงความเสื่อมและความเจริญ   เปนผูเฉียบ-
แหลมในอรรถและธรรม    ขอใหญาณของขาพเจา   เปนไปไมขัดของในธรรมที่ควรรู   
ดุจลมพัดไปในอากาศ   ฉะน้ัน   ความปรารถนาใด ๆ   ของขาพเจาที่เปนกุศล     ขอให
สําเร็จโดยงายทุกเมื่อ    คุณที่ขาพเจากลาวมาแลวทั้งปวงน้ี     จงมีแกขาพเจาทุก ๆ ภพ 

เมื่อใด     พระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสดงธรรมเครื่องพนทุกข    เกิดข้ึนแลวในโลก   
เมื่อน้ัน  ขอใหขาพเจาพนจากกรรมอันช่ัวชาทั้งหลาย  เปนผูไดโอกาสแหงการบรรลุธรรม   
ขอใหขาพเจาพึงไดความเปนมนุษย    ไดเพศบริสุทธิ์    ไดบรรพชาอุปสมบทแลว     
เปนคนรักศีล     มีศีล     ทรงไวซึ่งพระศาสนาของพระศาสดา 

ขอใหเปนผูมีการปฏิบัติโดยสะดวก ตรัสรูไดพลัน กระทําใหแจงซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ     
อันประดับดวยธรรมมีวิชชาเปนตน     ถาหากพระพุทธเจายังไมบังเกิดข้ึน    แตกุศลกรรม
ของขาพเจาเต็มเปยมแลว   ขอใหขาพเจาพึงไดญาณเปนเครื่องรูเฉพาะตนอันสูงสุด เทอญ. 

 

๑๔๘. ที่สุดโลกไมถึงดวยการเดินทาง 
ที่สุดโลก  บุคคลไมพึงถึงไดดวยการเดินทางไป  แตไหนแตไรมา   

แตวายังไมถึงที่สุดโลกแลว    จะพนทุกขไดเปนไมมี    เพราะเหตุน้ัน    
ผูมีปญญาดีรูจักโลก  ถึงที่สุดโลก  อยูจบพรหมจรรยแลว  รูที่สุดโลก
สงบบาปแลว      ยอมไมปรารถนาทั้งโลกน้ีทั้งโลกอ่ืน.     

      ( ปฐมโรหิตัสสสูตร  อง.ฺ  จตุก. ) 



๒๖๘ 
 

๑๔๙. คําบูชาพระบรมธาตุเจดีย, พระบรมสารีริกธาต ุ
 

 ขาพเจา  ขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา  แดพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ผูทรง
ไกลจากกิเลส     ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง      ผูทรงเปนพุทธรัตนะอันอุดม. 
 ขาพเจา  ขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา  แดพระสัทธรรม คือ มรรค ผล นิพพาน     
และพระปริยัติสัทธรรม   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว   ซึ่งเปนธรรมรัตนะอันอุดม. 
 ขาพเจา     ขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา     แดพระอริยสงฆสาวกของพระผูมีพระ
ภาคเจา     ผูปฏิบัติดีแลว     ผูปฏิบัติตรงแลว     ผูเปนสังฆรัตนะอันอุดม. 
 ขาพเจา     ขอนอบนอมบูชาดวยเศียรเกลา     แดพระบรมสารีริกธาตุ     ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา     ซึ่งประดิษฐานอยู ณ  พระมหาเจดียน้ี     ดวยเครื่องสักการะ    อันมี
ดอกไม  ธูป  เทียน   ประทีป   ของหอม   ผาหมพระเจดียมีสีทอง   อันควรแกรูปกายของ
พระพุทธเจาซึ่งประดุจดังทอง   บาตร   ผาไตรจีวร   และบริขารทั้งหลายเหลาน้ี   อันเปน
อามิสบูชา     การกลาวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย    การสมาทานศีล  ๕    อุโบสถศีล
มีองค  ๘    การศึกษาพระธรรม    การเจริญสมถะและวิปสสนา    อันเปนการปฏิบัติบูชา.      
 ขอนอมบูชาแดพระสัพพัญุตญาณ    พระอนาวรณญาณ    พระเวสารัชชญาณ    
พระทศพลญาณ  พระมหากรุณาสมาปตติญาณ  พระบริสุทธิคุณและพระคุณทั้งปวง
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา      พรอมทั้งพระธรรมและพระสงฆ. 
 ขอใหการนอมบูชาของขาพเจา   ดวยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา   จงเปนพลวปจจัย
ใหขาพเจาจงเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา   ดวยศรัทธา  วิริยะ   สติ   สมาธิ   ปญญา     
สามารถอบรมไตรสิกขา   เพื่อกําหนดรูทุกข    เพื่อละสมุทัย    เพื่อกระทํานิโรธใหแจง   
เพื่ออบรมมรรคใหบริบูรณ  เพื่อตรัสรูอริยสัจจธรรม  ตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา     
พระปจเจกพุทธเจา    และเหลาพระอริยสาวกทั้งหลาย    ในกาลไมเน่ินชา. 
 ตราบใดที่ขาพเจาทั้งหลาย    ยังตองเวียนวายอยูในวัฏฏะ   ขออยาไดไปสูอบายภูมิ     
ใหไดเกิดในประเทศอันสมควร  มีกัลยาณมิตรคอยชักนําแตสิ่งที่ดีงาม  ไดฟงพระสัทธรรม
อันเปนเครื่องนําออก     ขอใหแทงตลอดอรรถและธรรมโดยงาย     และไดปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม    หยั่งลงสูสัมมัตตนิยาม    อันเปนความแนนอนแหงความถูกตอง   คือ   
อริยมรรคมีองค  ๘     ตรัสรูอริยสัจจ  ๔    โดยไมมีอุปสรรคขัดขวางใด ๆ. 
 ขอใหการบูชาสักการะน้ีของขาพเจาทั้งหลาย    จงเปนไปเพื่อปรมัตถประโยชนคือ
พระนิพพาน     เพื่อเกื้อกูลคืออริยมรรค    เพื่อความสุขคืออริยผลอันเปนวิมุตติสุข 
แกขาพเจาทั้งหลายตลอดกาลนาน   เทอญ ฯ 
 

              



๒๖๙ 
 

๑๕๐. คําอุทิศสวนกุศลหลังบูชาพระบรมธาต ุฯ 
 

 ขาพเจาทั้งหลาย  ขออุทิศสวนบุญกุศล  ในการนอบนอมบูชาสักการะ  แดพระ
รัตนตรัย  พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา  และกุศลอันเปนไปในทาน  ศีล   
ภาวนา   ที่ไดบําเพ็ญไวดีแลว    ใหแกญาติของขาพเจาทั้งหลาย   ทั้งในอดีตชาติ   และ
ปจจุบันชาติ     พรอมทั้งเทวดาและอมนุษยทั้งหลาย    ที่ปกปกรักษาอยูในบริเวณน้ี.     
 ขอนอมถวายกุศลเหลาน้ี   แดทาวสักกเทวราช   นายนิรยบาล  ทาวจาตุมหาราชิกา   
พญายมราช    สรรพสัตวทั้งหลายเหลาใด   สามารถหยั่งรูในสวนกุศล    ที่ขาพเจาอุทิศให
แลวน้ี   โปรดมีจิตโสมนัสยินดี   รวมอนุโมทนา   ขอใหทานทั้งหลายเปนผูมีศรัทธา   ถึง
พระรัตนตรัยวาเปนที่พึ่ง   และอบรมไตรสิกขา   เพื่อความพนจากวัฏฏทุกข   เชนเดียวกับ
ขาพเจาทั้งหลายดวย   เทอญ ฯ 
 

 ความหาไดยาก  ๗  อยาง  
 

 ทุลฺลภฺจ     มนุสฺสตฺตํ  ความเปนมนุษย  หาไดยาก 
 พุทฺธุปฺปาโท  จ  ทุลฺลโภ  ความเกิดข้ึนของพระพุทธเจา  หาไดยาก 
 ทุลฺลภา     ขณสมฺปตฺติ  ความถึงพรอมดวยขณะ  หาไดยาก 
 สทฺธมฺโม   ปรมทุลฺลโภ  พระสัทธรรม  หาไดยากอยางยิ่ง 
 ทุลฺลภา   สทฺธาสมฺปตฺติ  ความถึงพรอมดวยศรัทธา  หาไดยาก  
 ปพฺพชฺชา   จ   ทุลฺลภา  การบวช  หาไดยาก 
 ทุลฺลภํ    สทฺธมฺมสฺสวนํ  การฟงพระสัทธรรม  หาไดยาก. 
    

น  มิยฺยมานํ  ธนมนฺเวติ  กิฺจิ.      ทรัพยอะไร ๆ ยอมติดตามคนตายไปไมได. 
น  ทีฆมาย ุ  ลภเต  ธเนน.  บุคคลไมไดอายุยืนเพราะทรัพย. 

น  จาป  วิตฺเตน  ชรํ  วิหนฺติ.  และยอมไมกําจัดชราไดดวยทรัพย. 
อปฺปฺหิทํ  ชีวิตมาหุ  ธีรา,  นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตน้ีวา  นอยนัก 

อสสฺสตํ   วิปริณามธมฺมํ.   วาไมเที่ยง  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา. 
น มิยฺยมานสฺส ภวนฺติ ตาณา,    ญาติก็ดี  มิตรก็ดีหรือสหายทั้งหลายในโลกน้ี 

าตีธ  มิตฺตา  อถ  วา  สหายา.   เปนที่ตานทานของบุคคลผูจะตาย  ไมมี. 
 

              



๒๗๐ 
 

การบวชเปนขอปฏิบัติที่ไมผิด 
บวชเปนพระ  ปฏิบัติ  ตัดกิเลส บวชถือเพศ  สูงสง  ทรงสิกขา 

บวชต้ังใจ  จําเริญ  ภาวนา บวชศรัทธา  พาสุข  ทุกดวงใจ 
รักษาศีล  วัตรา  พาผุดผอง โอกาสทอง  ของเรา  ไมเหลวไหล 
ตองบากบั่น  หมั่นเพียร  เรียนรูไป ซาบซึ้งใจ  ในธรรม  นําชีวัน 
เพงพินิจ  จิตจอ  ตอกรรมฐาน หมั่นวิจารณ  จนเห็นยิ่ง  ส่ิงแปรผัน 
รูปแลนาม  ยึดมั่น  ผูกพันกัน ตองถึงวัน  ดับสลาย  กระจายไป 
ปลงองค  กรรมฐาน  ทั้งหาน้ี เพงใหดี  ไมมี  ที่สวยใส 
ผมขนเล็บ  ฟนหนัง  ผุพังไป ลวนอยูใน  รางกายน้ี  ไมมีเรา 

บวชเลาเรียน เพียรสรรคสราง ทางชีวิต บวชดวยจิต  ไรศรัทธา  พาอับเฉา 
บวชเพื่อบุญ  หนุนธรรม  นอมนําเอา  บวชขัดเกลา  จิตผุดผอง  ทองธารา 
บวชทดแทน  การุญ  คุณพอแม บวชเผยแผ  พระพุทธะ  ศาสนา 
บวชใหญาติ โยมเสริมสราง ทางศรัทธา บวชศึกษา  ธรรมะ  พระวินัย 
บวชสลัด  ตัดบวง  ปวงกิเลส บวชถือเพศ  บรรพชิต  ติดนิสัย 
บวชส้ินหวง  เสนหา  ไรอาลัย บวชดวยใจ  ผองผุด  พุทธคุณ 
บวชขจัด  ปดเปา  เคร่ืองเศราหมอง   บวชเพื่อครอง  ศีลมั่น  ไมหันหุน 
บวชเพื่อให  ใจทะยาน  กิจการบุญ บวชคํ้าจุน  วาสนา  บารมี 
บวชดัวยจิต  ต้ังมั่น  ถือสันโดษ บวชเพื่อโปรด สัตวทุกข เสริมสุขศรี 
บวชธํารง  วงศพุทธ  พูนทวี บวชพระดี  งดงาม  อรามตา ฯ 

 

ลักษณะของเพื่อนแท 
๑. ทุทฺททํ   ททาติ   ยอมให ในส่ิงที่ใหไดยาก 
๒. ทุกฺกรํ   กโรติ   ยอมทํา ในส่ิงที่ทําไดยาก 
๓. ทุกฺขมํ   ขมติ   ยอมอดทน ในส่ิงที่ทนไดยาก 

 

มีเพื่อน   เปนคูคิด  ถูกหรือผิด   คอยติงเตือน 
ถึงใคร   เขาแชเชือน  เพื่อนไมทิ้ง   ยังจริงใจ ฯ 

 

ยิ้มไดเมื่อภัยมา 
เปนการงาย  ยิ้มได  ไมตองฝน เมื่อชีพช่ืน  เหมือนบรรเลง  เพลงสวรรค 

แตคนที่  ควรชม  นิยมกัน  ตองจิตมั่น   ยิ้มได   เมื่อภัยมา ฯ 


