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คำนำ 
 

 หนังสือ “สวดธรรม” นี้ เกิดจากการปรารภของ  

คุณสุปรียา บุณยเกตุ และญาติธรรมหลายท่าน เนื้อหาในเล่ม

เรียบเรียงขึ้นจากพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ฉบับมหาจุฬาลง-

กรณราชวิทยาลัย ได้แปลและเรียบเรียงขึ้นใหม่ในแบบสวดมนต์ 

หนังสือสวดมนต์ของสวนโมกขพลาราม และบทสวดต่างๆ   

บทธรรมใดที่ เห็นว่าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ก็ได้ใช้คำแปลจาก

หนังสือสวดมนต์ของสวนโมกขพลาราม ส่วนบทใดที่ยังไม่เป็นที่

คุ้นเคย ก็ได้แปลและเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ 

 การสวดบทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น มีอานิสงส์

มากมาย เช่น 

 (๑) ได้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เป็นการเจริญ

พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ และได้นึกถึงคำสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้า ทำให้มีสติ ไม่หลงลืม เป็นการทำสมาธิวิธีหนึ่ง 

 

 (๒) ได้ความรู้เข้าใจในหลักธรรมชัดเจนขึ้น สามารถนำไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติสมควรต่อธรรมตามที่พระพุทธองค์

ตรัสไว้ เป็นข้อคิดเตือนใจให้ไม่ประมาท และตรวจสอบตนเองอยู่

เสมอ 

 (๓) เป็นเหตุแห่งการบรรลุธรรมได้ ดังที่พระพุทธองค์ตรัส

ไว้ใน วิมุตตายตนสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ว่า   

“ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามที่ตนได้เรียนมาโดย

พิสดาร เธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุ  

สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร 

เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ 

ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับ

สุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น นี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติประการที่ ๓ ซึ่ง

เป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและ

ใจอยู่ ที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึง

ความสิ้นไป หรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ

อันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ” 

 



6 7

 (๔) เป็นเหตุบรรลุธรรมได้เร็วในภายหน้า ดังพระพุทธ-

องค์ตรัสไว้ใน อังคุตตรนิกายจตุกกนิบาต โสตานุคตสูตร สรุป

ความว่า การศึกษาเล่าเรียนธรรมะโดยการสวดท่อง ทำให้ได้ยิน

ผ่านหู ทำให้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ หาก  

ตายอย่างปุถุชน ไปเกิดเป็นเทวดาหมู่ใดหมู่หนึ่ง เมื่อมีเหตุให้

ระลึกถึงบทธรรมเหล่านั้นได้ จะทำให้บรรลุคุณวิเศษได้เร็ว   

เป็นต้น 

 ขออนุโมทนา คุณสุปรียา บุณยเกตุ , คุณธีรานุช 

พงษ์พานิช, ผู้ร่วมบริจาคพิมพ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ใน

การทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มี

เมตตาต่อผู้แปลเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิด

จากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัย

และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ 

ณ ที่นี้ด้วย 

 

 

สุภีร์ ทุมทอง  

ผู้แปล รวบรวมและเรียบเรียง  

๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ก่อนจะมาเป็นหนังสือสวดธรรม 
 

 หนังสือ “สวดธรรม” เล่มนี้ เริ่มมาจากความดำริสอง

ประการ คือ 

 ประการแรก คือการปรารภวันเกิดของมารดาที่จะมีอายุ

ครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ จึงมีความประสงค์ที่จะบูชา

พระคุณท่าน ด้วยการทำบทสวดมนต์ที่นำเนื้อความบางส่วนจาก

พระไตรปิฎกโดยตรงมาเพื่อให้ผู้สวดเกิดประโยชน์ในการ

พิจารณาและเกื้อกูลต่อการปฏิบัติ 

 ประการที่สอง สืบเนื่องจากการเดินทางไปกราบนมัสการ

สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ซึ่งนิยมสวดมนต์

ยังสถานที่สำคัญต่างๆ จึงได้ปรึกษากับท่านอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

ในการหาบทสวดมนต์ที่กระตุ้นเตือนจิตของผู้ร่วมเดินทางให้

ระลึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ณ สถานที่ต่างๆ อันจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อตัวของผู้ร่วม

เดินทางมากที่สุด 
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 ในการจัดทำ ได้ดำเนินการเป็น ๒ รูปแบบ คือ หนังสือ

สวดธรรมฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย บทสวดทั้งหมด   

๗ บท และหนังสือสวดธรรมฉบับพกพา ซึ่งคัดบทสวดบางบท

จากฉบับสมบูรณ์มาไว้ จัดทำรูปเล่มให้สามารถนำติดตัวไปได้

สะดวก โดยมีดำริในการจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เป็นจำนวน 

๑๐,๐๐๐ เล่ม และพิมพ์ฉบับพกพาเป็นจำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม 

เมื่อดำรินี้ได้นำไปพูดคุยกับหมู่ญาติมิตรทั้งหลาย ปรากฏว่า  

ทุกท่านรู้สึกอนุโมทนาและพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกด้านที่จะทำ

ให้งานพิมพ์หนังสือ “สวดธรรม” นี้สำเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมา ซึ่ง

ต้องขอกล่าวถึง ณ ที่นี้ ด้วยความซาบซึ้งในพระคุณและน้ำใจ

ไมตรีที่ได้ทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ 

 บุคคลแรกคือ ท่านอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ที่ได้เมตตาและ

กรุณารับภาระในการจัดหาบทธรรม พร้อมบทแปล และตรวจ

แก้ไขให้ทั้งหมด 

  บุคคลต่อมาคือ บริษัทฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด พร้อม

ทั้งทีมงาน เสบียงธรรมมหพันธ์ ทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือดูแลใน

เรื่องของการรวบรวมเนื้อหา จัดรูปเล่ม ตัวอักษร และจัดพิมพ์ 

 

 คุณชาญชัย พินทุเสน ได้กรุณาเลือกภาพใบไม้ต่างๆ มา  

สอดใส่ไว้ในบริบทของ “ใบไม้กำมือเดียว” ทำให้หนังสือ   

“สวดธรรม” นี้ มีความประณีตงดงามและสื่อถึงสภาวธรรมและ

ธรรมชาติ 

 คุณธีรานุช พงษ์พานิช คณะญาติธรรมจากอาศรมมาตา 

และสหธรรมิกทุกท่าน ตลอดจนญาติมิตร พี่น้อง เพื่อน และแม้

แต่ผู้ที่ได้ทราบข่าวการจัดพิมพ์หนังสือนี้ ก็ได้ร่วมสนับสนุนและ

เกื้อกูลด้านทุนทรัพย์ด้วยจิตที่เป็นกุศลยิ่ง 

 หากขาดท่านที่กล่าวนามและมิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่

ช่วยเกื้อกูลแล้ว หนังสือ “สวดธรรม” นี้จะไม่สามารถจัดทำให้

สำเร็จได้เลย ในนามของผู้ เริ่มดำริจึงขอกราบขอบพระคุณ  

ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้กุศลเจตนาของทุกท่านจงเป็น

เหตุปัจจัยเกื้อหนุนให้การประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรมของทุกท่าน

มีความเจริญก้าวหน้าและประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ อันเป็น

ต้นทางแห่งการทำพระนิพพานให้แจ้งด้วยเทอญ 

 

 

ด้วยความซาบซึ้งในพระคุณ 
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๑.๑ คำบูชาพระรัตนตรัย 
 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,   

 พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็น  

 พระอรหันต์ , ดับเพลิงกิ เลส   

 เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้  

 โดยพระองค์เอง, 

     พทุธงั ภะคะวนัตงั อะภวิาเทม,ิ ขา้พเจา้อภวิาท พระผูม้พีระภาคเจา้,   

 ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน,  

(กราบ) 

 

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,  พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มี  

 พระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว, 

               ธัมมัง นะมัสสามิ,  ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม, 
 

(กราบ) 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  

 พระสงฆ์ สาวกของพระผู้ มี  

 พระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว, 

                  สังฆัง นะมามิ. ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. 
 

(กราบ) 
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๑.๒ ปุพพภาคนมการ 
 

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง  

กะโรมะ เส) 

 

      นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,  ข อ น อ บ น้ อ ม แ ด่ พ ร ะ ผู้ มี  

 พระภาคเจ้า พระองค์นั้น, 

                     อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส, 

             สัมมาสัมพุทธัสสะ. ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. 

 (ว่า ๓ ครั้ง) 

๑.๓ ไตรสรณคมน ์     

 

       พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,  ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็น  

 สรณะ, 

       ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,  ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็น 

 สรณะ, 

       สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,  ข้ าพเจ้ าขอถึ งพระสงฆ์ เป็น  

 สรณะ, 

ทตุยิมัป ิ พทุธงั สะระณงั คจัฉาม,ิ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึง  

 พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ, 

ทตุยิมัป ิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉาม,ิ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึง  

 พระธรรมเป็นสรณะ, 

ทตุยิมัป ิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉาม,ิ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึง  

 พระสงฆ์เป็นสรณะ, 

ตะตยิมัป ิ พทุธงั สะระณงั คจัฉาม,ิ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึง  

 พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ, 

ตะตยิมัป ิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉาม,ิ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึง  

 พระธรรมเป็นสรณะ, 

ตะตยิมัป ิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉาม.ิ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึง  

 พระสงฆ์เป็นสรณะ. 
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๑.๔  สิกขาบท ๕ 
 

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,   

 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์, 

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,  

 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการลักทรัพย์, 

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, 

 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการประพฤติ  

 ผิดในกาม, 

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, 

 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ, 

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง 

สะมาทิยามิ. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการดื่มสุราและ  

 เมรัย อันเป็นที่ตั้ งแห่งความ  

 ประมาท. 

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.  
(ว่า ๓ ครั้ง) 

๑.๕  สิกขาบท ๘ 
 

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,   

 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์, 

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, 

 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการลักทรัพย์, 

อะพ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, 

 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการเสพเมถุน, 

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, 

 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ, 

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง 

สะมาทิยามิ, ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการดื่มสุราและ  

 เมรัย อันเป็นที่ตั้ งแห่งความ  

 ประมาท, 
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วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,  

 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากบริโภคอาหาร  

 ในเวลาวิกาล, 

นัจจะคีตะวาทิตะ วิสูกะทัสสะนะ มาลาคันธะวิเลปะนะ 

ธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง   

สะมาทิยามิ, ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการฟ้อนรำ   

 ขับร้อง ประโคมดนตรี ดูการ  

 ละเล่นต่างๆ อันเป็นข้าศึกต่อ  

 กุศล, และงดเว้นจากการทัด  

 ทรงดอกไม้ ลูบไล้ด้วยของหอม   

 และตกแต่งร่างกายด้วยเครื่อง  

 ย้อมทา, 

อจุจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณ ีสกิขาปะทงั สะมาทยิาม.ิ     

 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท   

 คือ งดเว้นจากการนั่งนอนบน  

 อ า ส น ะ อั น สู ง แ ล ะ อ า ส น ะ  

 อันวิจิตร. 

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ. 

 (ว่า ๓ ครั้ง) 

๑.๖ คำทำวัตรเช้า 
พุทธาภิถุติ 

 

(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส) 

   

              โย โส ตะถาคะโต, พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด, 

                         อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส, 

                 สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์  

 เอง, 

       วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ  

 จรณะ, 

                           สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี, 

                         โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง, 

อะนตุตะโร ปรุสิะทมัมะสาระถ,ิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควร  

 ฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า, 

       สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและ  

 มนุษย์ทั้งหลาย, 

                            พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ เบิกบานด้วย  

 ธรรม, 

                         ภะคะวา, เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนก  

 ธรรมสั่งสอนสัตว์, 
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โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง,   

สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง 

อะภญิญา สจัฉกิตัว๎า ปะเวเทส,ิ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด,   

 ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้ง   

 ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว,   

 ทรงสอนโลกนี้, พร้อมทั้งเทวดา   

 มาร พรหม, และหมู่สัตว์ พร้อม  

 ทั้งสมณพราหมณ์, พร้อมทั้ง  

 เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม, 

 

               โย ธัมมัง เทเสสิ, พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด   

 ทรงแสดงธรรมแล้ว, 

                  อาทิกัล๎ยาณัง, ไพเราะในเบื้องต้น, 

                มัชเฌกัล๎ยาณัง, ไพเราะในท่ามกลาง, 

         ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง, ไพเราะในที่สุด, 

สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง   

พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสสิ, ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือ  

 แ บ บ แ ห่ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ อั น  

 ประเสริฐ, บริสุทธิ์ บริบูรณ์   

 สิ้นเชิง, พร้อมทั้งอรรถะ พร้อม  

 ทั้งพยัญชนะ, 

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ,   

 ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะ  

 พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์  

 นั้น, 

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ.  ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้  

 มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วย  

 เศียรเกล้า. 

 (กราบระลึกพระพุทธคุณ) 
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ธมัมาภถิตุิ 
 

(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส) 

 

โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,   

 พระธรรมนั้นใด, เป็นสิ่งที่  

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้  

 ดีแล้ว, 

                      สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่ งที่ ผู้ ศึกษาและปฏิบัติ   

 พึงเห็นได้ด้วยตนเอง, 

                       อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้   

 ไม่จำกัดกาล, 

                     เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า   

 ท่านจงมาดูเถิด, 

                    โอปะนะยิโก, เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว, 

 ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน, 

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะ  

 พระธรรมนั้น, 

ตะมะหงั ธมัมงั สริะสา นะมาม.ิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น   

 ด้วยเศียรเกล้า. 

 (กราบระลึกพระธรรมคุณ) 

สงัฆาภถิตุิ 
 

(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส) 

 

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   

 สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้  

 นั้นหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว, 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   

 สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้  

 หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว, 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   

 สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้  

 หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็น  

 เครื่องออกจากทุกข์แล้ว, 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   

 สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้  

 หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว, 

                          ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ, 
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จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,  

 คู่แห่งบุรุษสี่คู่ , นับเรียงตัวบุรุษ   

 ได้แปดบุรุษ, 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มี  

 พระภาคเจ้า, 

                        อาหุเนยโย, เ ป็ น ส ง ฆ์ ค ว ร แ ก่ สั ก ก า ร ะ  

 ที่เขานำมาบูชา, 

                       ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่ เขา  

 จัดไว้ต้อนรับ, 

                       ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน, 

               อัญชะลีกะระณีโย, เ ป็ น ผู้ ที่ บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป ค ว ร ท ำ  

 อัญชลี, 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,   

 เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มี  

 นาบุญอื่นยิ่งกว่า, 

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ, ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะ  

 พระสงฆ์หมู่นั้น, 

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ. ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น   

 ด้วยเศียรเกล้า. 

 (กราบระลึกพระสังฆคุณ) 

รตนัตตยัปปณามคาถา 
 

(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ  

สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส) 

 
พทุโธ สสุทุโธ กะรณุามะหณัณะโว, พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์   

 มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ, 

โยจจนัตะสทุธพัพะระญาณะโลจะโน, พระองค์ใด มีตาคือญาณอัน  

 ประเสริฐหมดจดถึงที่สุด, 

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก, เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป และอุปกิเลส  

 ของโลก, 

วนัทาม ิพทุธงั อะหะมาทะเรนะ ตงั,  ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค ์ 

 นัน้ โดยใจเคารพเอือ้เฟือ้, 

ธมัโม ปะทโีป วยิะ ตสัสะ สตัถโุน, พระธรรมของพระศาสดา สว่าง  

 รุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป, 

โย มคัคะปากามะตะเภทะภนินะโก, จำแนกประเภท คือ มรรค ผล   

 นิพพาน ส่วนใด, 

โลกตุะโร โย จะ ตะทตัถะทปีะโน, ซึ่งเป็นตัวโลกุตระ และส่วนใดที่  

 ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้น, 

วนัทาม ิธมัมงั อะหะมาทะเรนะ ตงั, ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น โดย  

 ใจเคารพเอื้อเฟื้อ, 
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สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต,   

 พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่  

 กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย, 

โย ทฏิฐะสนัโต สคุะตานโุพธะโก, เป็นผู้เห็นพระนิพพาน ตรัสรู้ตาม  

 พระสุคต หมู่ใด, 

 โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส, เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล เป็น  

 พระอริยเจ้า มีปัญญาดี, 

วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,   

 ข้ าพ เจ้ า ไหว้ พระสงฆ์ หมู่ นั้ น   

 โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ, 

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตา-  

ภิสังขะตัง, ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา,  มา โหนตุ   

เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา,   บุญใด ที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุ  

 สาม, คือพระรัตนตรัย อันควร  

 บูชายิ่งโดยส่วนเดียว, ได้กระทำ  

 แล้วเป็นอย่างยิ่ง เช่นนี้นี้ ,   

 ขออุปัททวะทั้งปวงจงอย่ามีแก่  

 ข้าพเจ้าเลย, ด้วยอำนาจความ  

 สำเร็จ อันเกิดจากบุญนั้น, 

สังเวคปริกิตตนปาฐะ 
 

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน, พระตถาคต เจ้ า เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว   

 ในโลกนี้, 

         อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้  

 โดยพระองค์เอง, 

     ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก, และพระธรรมที่ทรงแสดง เป็น  

 ธรรมเครื่องออกจากทุกข์, 

     อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก, เป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพื่อ  

 ปรินิพพาน, 

 สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต, เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็น  

 ธรรมที่พระสุคตประกาศ, 

มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วา เอวัง ชานามะ,   

 พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว   

 จึงได้รู้อย่างนี้ว่า, 

                      ชาติปิ ทุกขา, แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์, 

                    ชะราปิ ทุกขา, แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์, 

                มะระณัมปิ ทุกขัง, แม้ความตายก็เป็นทุกข์, 

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา, 

 แม้ความโศก ความร่ำไรรำพัน,   

 ความไม่สบายกาย ความไม่สบาย  

 ใจ, ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ 
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    อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข, ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก  

 ที่พอใจ ก็เป็นทุกข์, 

        ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก  

 ที่พอใจ ก็เป็นทุกข์, 

ยมัปจิฉงั นะ ละภะต ิตมัป ิทกุขงั, มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่ง  

 นัน้ นั่นก็เป็นทุกข์, 
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา,   

 ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕   

 เป็นตัวทุกข์, 

                       เสยยะถีทัง, ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ, 

               รูปูปาทานักขันโธ, ขันธ์ อันเป็นที่ตั้ งแห่งความ  

 ยึดมั่น คือรูป, 

           เวทะนูปาทานักขันโธ, ขันธ์ อันเป็นที่ตั้ งแห่งความ  

 ยึดมั่น คือเวทนา, 

            สัญญูปาทานักขันโธ, ขันธ์ อันเป็นที่ตั้ งแห่งความ  

 ยึดมั่น คือสัญญา, 

           สังขารูปาทานักขันโธ, ขันธ์ อันเป็นที่ตั้ งแห่งความ  

 ยึดมั่น คือสังขาร, 

        วิญญาณูปาทานักขันโธ, ขันธ์ อันเป็นที่ตั้ งแห่งความ  

 ยึดมั่น คือวิญญาณ, 

              เยสัง ปะริญญายะ, เพื่ อ ให้ ส าวกกำหนดรอบรู้  

 อุปาทานขันธ์เหล่านี้เอง, 

         ธะระมาโน โส ภะคะวา, จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อ  

 ยังทรงพระชนม์อยู่, 

    เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลาย   

 เช่นนี้เป็นส่วนมาก, 
 

เอวังภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี   

พะหุลา ปะวัตตะติ, อนึ่ง คำสั่งสอนของพระผู้มี  

 พระภาคเจ้านั้น, ย่อมเป็นไปใน  

 สาวกทั้งหลาย, ส่วนมาก,   

 มีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่า, 
 

                     รูปัง อะนิจจัง, รูปไม่เที่ยง, 

                เวทะนา อะนิจจา, เวทนาไม่เที่ยง, 

                 สัญญา อะนิจจา, สัญญาไม่เที่ยง, 

                สังขารา อะนิจจา, สังขารไม่เที่ยง, 

             วิญญาณัง อะนิจจัง, วิญญาณไม่เที่ยง, 

                     รูปัง อะนัตตา, รูปไม่ใช่ตัวตน, 

                เวทะนา อะนัตตา, เวทนาไม่ใช่ตัวตน, 

                 สัญญา อะนัตตา, สัญญาไม่ใช่ตัวตน, 

                สังขารา อะนัตตา, สังขารไม่ใช่ตัวตน, 

              วิญญาณัง อะนัตตา, วิญญาณไม่ใช่ตัวตน, 
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       สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง, 

        สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่  

 ตัวตน ดังนี้, 

เต (ตา*) มะยัง โอติณณาม๎หะ, พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูก  

 ครอบงำแล้ว, 

                           ชาติยา, โดยความเกิด, 

                ชะรามะระเณนะ, โดยความแก่และความตาย, 
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปยาเสหิ, 

 โดยความโศก ความร่ำไรรำพัน,   

 ความไม่สบายกาย ความไม่  

 สบายใจ ความคับแค้นใจ  

 ทั้งหลาย, 

                     ทุกโขติณณา, เปน็ผูถ้กูความทกุข ์หยัง่เอาแลว้, 

                    ทุกขะปะเรตา, เป็นผู้มีความทุกข์ เป็นเบื้อง  

 หน้าแล้ว, 
อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา 

ปัญญาเยถาติ, ทำไฉน การทำที่สุดแห่งกอง  

 ทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏชัด   

 แก่เราได้,    *ผู้หญิงสวดตามคำในวงเล็บ  

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, 

 เราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มี  

 พระภาคเจ้า แม้ปรินิพพาน  

 นานแลว้พระองคน์ัน้เปน็สรณะ, 

              ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, ถึงพระธรรมด้วย ถึงพระสงฆ์  

 ด้วย, 
 

ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ   

อะนุปะฏิปัชชามะ, จักทำในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่,   

 ซึ่ ง ค ำ สั่ ง ส อ น ข อ ง พ ร ะ ผู้ มี  

 พระภาคเจ้านั้นตามสติกำลัง, 
 

             สา สา โน ปะฏิปัตติ, ขอให้ความปฏิบัตินั้นๆ ของเรา  

 ทั้งหลาย, 
อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ. 

 จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่ง  

 กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ เทอญ. 
 (จบคำทำวัตรเช้า) 
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๑.๗ คำทำวัตรเย็น 
พุทธานุสสติ 

 

(หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 

 

ตงั โข ปะนะ ภะคะวนัตงั เอวงั กลัย๎าโณ กติตสิทัโท อพัภคุคะโต,  

 ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มี  

 พระภาคเจ้านั้น, ได้ฟุ้งไปแล้ว  

 อย่างนี้ว่า, 

 

              อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มี  

 พระภาคเจ้านั้น, 

                         อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส, 

                 สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์  

 เอง, 

       วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ  

 จรณะ, 

                          สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี, 

                        โลกะวิทู, เป็ นผู้ รู้ โ ลกอย่ า งแจ่ มแจ้ ง ,  

อะนตุตะโร ปรุสิะทมัมะสาระถ,ิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควร  

 ฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า, 

  

       สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและ  

 มนุษย์ทั้งหลาย, 

                            พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ เบิกบานด้วย  

 ธรรม, 

                       ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนก  

 ธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้. 
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พุทธาภิคีติ 
 

(หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส) 

 

พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต, 

 พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ   

 มีความประเสริฐแห่งอรหันต-  

 คุณ เป็นต้น, 

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต, 

 มีพระองค์อันประกอบด้วย  

 พระญาณ และพระกรุณาอัน  

 บริสุทธิ์, 

โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร, 

 พระองค์ใด ทรงกระทำชนที่ดี  

 ให้เบิกบาน ดุจอาทิตย์ทำบัวให้  

 บาน, 

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง, 

 ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ ผู้ไม่มี  

 กิ เลสพระองค์นั้น ด้วยเศียร  

 เกล้า, 

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, 

 พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็น  

 สรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์  

 ทั้งหลาย, 

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, 

 ข้ า พ เจ้ า ไ ห ว้ พ ร ะ พุ ท ธ เจ้ า  

 พระองค์นั้น ผู้ทรงเป็นที่ตั้งแห่ง  

 ความระลึกองค์ที่หนึ่ง ด้วย  

 เศียรเกล้า, 

พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี*) วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร, 

 ขา้พเจา้เปน็ทาสของพระพทุธเจา้   

 พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระ  

 เหนือข้าพเจ้า, 

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม, 

 พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัด  

 ทุกข์ และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่  

 ข้าพเจ้า, 

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 

 ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่  

 พระพุทธเจ้า, 

 

 



42 43

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง*) จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง, 

 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติ  

 ตาม ซึ่งความตรัสรู้ดีของ  

 พระพุทธเจ้า, 

 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, 

 ที่ พึ่ ง อื่ น ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า ไ ม่ มี   

 พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า เ ป็ น ที่ พึ่ ง อั น  

 ประเสริฐของข้าพเจ้า, 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน, 

 ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้า  

 พึ ง เจริญในพระศาสนาของ  

 พระศาสดา, 

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ*) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง 

อิธะ, ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า   

 ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้, 

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา, 

 อันตรายทั้ งปวงอย่าได้มีแก่  

 ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น, 

 *ผู้หญิงสวดตามคำในวงเล็บ  

**กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,   

 ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วย  

 ใจก็ดี, 

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,   

 กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้า  

 กระทำแล้วในพระพุทธเจ้า, 

พุทโธ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,   

 ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษ  

 ล่วงเกินอันนั้น, 

กาลนัตะเร สงัวะรติงุ วะ พทุเธ. เ พื่ อ ก า ร ส ำ ร ว ม ร ะ วั ง ใ น  

 พระพุทธเจ้าในกาลต่อไป. 

 **หมอบกราบลง 
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ธัมมานุสสติ 
 

(หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 

 

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็ นสิ่ งที่ พ ระผู้ มี  

 พระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว, 

                      สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่ งที่ ผู้ ศึกษาและปฏิบัติ  

 พึงเห็นได้ด้วยตนเอง, 

                       อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้  

 ไม่จำกัดกาล, 

                     เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า   

 ท่านจงมาดูเถิด, 

                   โอปะนะยิโก, เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว, 

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. เป็นสิ่ งที่ ผู้ รู้ ก็ รู้ ได้ เฉพาะตน   

 ดังนี้. 

ธัมมาภิคีติ  
 

(หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส) 

 

ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย, 

 พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐ  

 เพราะประกอบด้วยคุณ คือ  

 ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส  

 ไว้ดีแล้ว เป็นต้น, 

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท,   

 เ ป็ น ธ ร ร ม อั น จ ำ แ น ก เ ป็ น  

 มรรค ผล ปรยิตั ิและนพิพาน, 

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี,   

 เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรม  

 จากการตกไปสูโ่ลกทีช่ัว่, 

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง,   

 ข้ าพ เจ้ า ไ ห ว้ พ ร ะ ธ ร รมอั น  

 ประเสริฐนั้น อันเป็นเครื่องขจัด  

 เสียซึ่งความมืด, 

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, 

 พระธรรมใด เป็นสรณะอัน  

 เกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย, 
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ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, 

 ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น อัน  

 เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่  

 สองด้วยเศียรเกล้า, 

ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี*) วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร, 

 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม   

 พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือ  

 ข้าพเจ้า, 

 

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม, 

 พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์   

 และทรงไว้ซึ่ งประโยชน์แก่  

 ข้าพเจ้า, 

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 

 ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่  

 พระธรรม, 

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง*) จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง, 

 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติ  

 ตาม ซึ่งความเป็นธรรมดีของ  

 พระธรรม, 

 

 

 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, 

 ที่ พึ่ ง อื่ น ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า ไ ม่ มี   

 พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ  

 ของข้าพเจ้า, 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน, 

 ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้า  

 พึงเจริญในพระศาสนาของพระ  

 ศาสดา, 

ธมัมงั เม วนัทะมาเนนะ (วนัทะมานายะ*) ยงั ปญุญงั ปะสตุงั อธิะ,   

 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม  

 ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้, 

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา, 

 อันตรายทั้ งปวงอย่าได้มีแก่  

 ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น, 

 

**กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,   

 ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี   

 ด้วยใจก็ดี, 

ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,   

 กรรมน่าติเตียนอันใดที่ขา้พเจา้  

 กระทำแลว้ในพระธรรม, 
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สังฆานุสสติ 
 

(หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส) 
 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  

 ส ง ฆ์ ส า ว ก ข อ ง พ ร ะ ผู้ มี  

 พระภาคเจ้าหมู่ ใด ปฏิบัติ  

 ดีแล้ว, 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   

 ส ง ฆ์ ส า ว ก ข อ ง พ ร ะ ผู้ มี  

 พระภาคเจ้าหมู่ ใด ปฏิบัติ  

 ตรงแล้ว, 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   

 ส ง ฆ์ ส า ว ก ข อ ง พ ร ะ ผู้ มี  

 พระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้  

 ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์  

 แล้ว, 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   

 ส ง ฆ์ ส า ว ก ข อ ง พ ร ะ ผู้ มี  

 พระภาคเจ้าหมู่ ใด ปฏิบัติ  

 สมควรแล้ว, 

                          ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ, 

 

 

ธัมโม ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,   

 ขอพระธร รมจ ง งดซึ่ ง โ ทษ  

 ลว่งเกนิอันนั้น, 

กาลนัตะเร สงัวะรติงุ วะ ธมัเม. เพือ่การสำรวมระวงัในพระธรรม  

 ในกาลต่อไป. 
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สังฆาภิคีติ 
 

(หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส) 
 

สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต,   

 พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม   

 ประกอบดว้ยคณุ มคีวามปฏบิตัดิ ี  

 เป็นต้น, 

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ, 

 เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอัน  

 ประเสริฐแปดจำพวก, 

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,   

 มีกายและจิตอันอาศัยธรรม  

 มีศีลเป็นต้นอันบวร, 

วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง,   

 ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้า  

 เหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดี, 

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, 

 พ ร ะ ส ง ฆ์ ห มู่ ใ ด เ ป็ น ส ร ณ ะ  

 อนัเกษมสงูสดุของสตัวท์ัง้หลาย, 

 

 

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,   

 คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวบุรุษ  

 ได้แปดบุรุษ, 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, นั่ น แ ห ล ะ ส ง ฆ์ ส า ว ก ข อ ง  

 พระผู้มีพระภาคเจ้า, 

                     อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขา  

 นำมาบูชา, 

                     ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขา  

 จัดไว้ต้อนรับ, 

                    ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน, 

             อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ ที่ บุ คคลทั่ ว ไปควรทำ  

 อัญชลี, 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.   

 เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มี  

 นาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้. 
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ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, 

 ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น   

 ผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่  

 สามด้วยเศียรเกล้า, 

สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี*) วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร, 

 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์   

 พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือ  

 ข้าพเจ้า, 

 

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม, 

 พระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์   

 และทรงไว้ซึ่ งประโยชน์แก่  

 ข้าพเจ้า, 

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 

 ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่  

 พระสงฆ์, 

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง*) จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง, 

 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติ  

 ตาม ซึ่งความเป็นผู้ปฏิบัติดีของ  

 พระสงฆ์, 

 

 

 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง, 

 ที่ พึ่ ง อื่ น ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า ไ ม่ มี   

 พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ  

 ของข้าพเจ้า, 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน, 

 ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้า  

 พึ ง เจริญในพระศาสนาของ  

 พระศาสดา, 

 

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ*) ยัง ปุญญัง ปะสุตัง 

อิธะ, ข้าพเจ้าผู้ ไหว้อยู่ซึ่ งพระสงฆ์   

 ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้, 

สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา, 

 อันตรายทั้ งปวงอย่าได้มีแก่  

 ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น, 

 

**กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,   

 ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี   

 ด้วยใจก็ดี, 

สงัเฆ กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั, กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้า  

 กระทำแล้วในพระสงฆ์, 
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สังโฆ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,   

 ข อ พ ร ะ ส ง ฆ์ จ ง ง ด ซึ่ ง โ ท ษ  

 ล่วงเกินอันนั้น, 

กาลนัตะเร สงัวะรติงุ วะ สงัเฆ. เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์  

 ในกาลต่อไป. 
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หลักธรรม

๒
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๒.๒ ปฏจิจสมปุบาทสมทุยวาร 
 

 อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ,   

วญิญฺาณปจจฺยา นามรปู,ํ นามรปูปจจฺยา สฬายตน,ํ สฬายตน-  

ปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, 

ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา 

ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา 

สมฺภวนฺติ, เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 

(สํ.นิ. ๑๖/๑ ปฏิจจสมุปบาทสูตร) 

 
    อะวิชชาปัจจะยา สังขารา, เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขาร  

 จึงมี, 

  สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง, เพราะสงัขารเปน็ปจัจยั วญิญาณ  

 จึงมี, 

วญิญาณะปจัจะยา นามะรปูงั, เพราะวญิญาณเปน็ปจัจยั นามรปู  

 จึงมี, 

นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง,   

 เ พ ร า ะ น า ม รู ป เ ป็ น ปั จ จั ย   

 สฬายตนะจึงมี, 

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส, เพราะสฬายตนะเปน็ปจัจยั ผสัสะ  

 จึงมี, 

 

 

๒.๑ อิทัปปัจจยตา 
 

            อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ,  อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ, 

       อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ, อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ. 

(สํ.นิ. ๑๖/๒๑ ทสพลสูตร) 

 

       อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ, เมื่อสิ่งนี้มี  สิ่งนี้จึงมี, 

อมิสัสปุปาทา อทิงั อปุปชัชะต,ิ เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้   

 สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, 

อมิสัม๎งิ อะสะต ิอทิงั นะ โหต,ิ เมื่อสิ่งนี้ไม่มี  สิ่งนี้จึงไม่มี, 

อมิสัสะ นโิรธา อทิงั นริชุฌะต.ิ เพราะความดับไปของสิ่งนี้ สิ่งนี้  

 จึงดับไป. 
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       ผัสสะปัจจะยา เวทะนา, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา  

 จึงมี, 

      เวทะนาปัจจะยา ตัณ๎หา, เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหา  

 จึงมี,  

   ตัณ๎หาปัจจะยา อุปาทานัง, เ พ ร า ะ ตั ณ ห า เ ป็ น ปั จ จั ย   

 อุปาทานจึงมี, 

     อุปาทานะปัจจะยา ภะโว, เพราะอุ ปาทาน เป็ นปั จจั ย   

 ภพจึงมี, 

           ภะวะปัจจะยา ชาติ, เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี, 

 

ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ-  

ปายาสา สัมภะวันติ, เพราะชาตเิปน็ปจัจยั ชรามรณะ    

 โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส   

 และอุปายาสะ จึงมี, 

 

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ. 

 ความ เกิ ดขึ้ นแห่ งกองทุ กข์  

 ทั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วยประการ  

 ฉะนี้. 

๒.๓ ปฏจิจสมปุบาทนโิรธวาร 
 

 อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ,   

สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ, วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, 

นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ, 

ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ, 

ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, 

ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺข-  

โทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ , เอวเมตสฺส เกวลสฺส 

ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. 

(สํ.นิ. ๑๖/๑ ปฏิจจสมุปบาทสูตร) 

 

อะวิชชายะ ต๎เววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ, 

 เพราะความดับไม่เหลือแห่ง  

 อวิชชานั่นแหละด้วยวิราคะ    

 ความดับสังขารจึงมี, 

 

สงัขาระนโิรธา วญิญาณะนโิรโธ, เพราะความดับสังขาร ความดับ  

 วิญญาณจึงมี, 

วญิญาณะนโิรธา นามะรปูะนโิรโธ, เ พ ร า ะ ค ว า ม ดั บ วิ ญ ญ า ณ   

 ความดับนามรูปจึงมี, 
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นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ,  

 เพราะความดับนามรูป ความ  

 ดับสฬายตนะจึงมี, 

สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ,   

 เพราะความดับสฬายตนะ   

 ความดับผัสสะจึงมี, 

  ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ, เพราะความดับผัสสะ ความดับ  

 เวทนาจึงมี, 

 เวทะนานิโรธา ตัณ๎หานิโรโธ, เพราะความดับเวทนา ความดับ  

 ตัณหาจึงมี, 

ตณัห๎านโิรธา อปุาทานะนโิรโธ, เพราะความดับตัณหา ความดับ  

 อุปาทานจึงมี, 

 อปุาทานะนโิรธา ภะวะนโิรโธ, เพราะความดับอุปาทาน ความ  

 ดับภพจึงมี, 

       ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ, เพราะความดับภพ ความดับ  

 ชาติจึงมี, 

 

ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ-  

ปายาสา นิรุชฌันติ, เพราะความดับชาติ ชรามรณะ   

 โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส   

 และอุปายาสะ จึงดับ, 

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ. 

 ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้   

 ย่อมมีด้วยประการฉะนี้. 
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อปุปาทา วา ภกิขะเว ตะถาคะตานงั อะนปุปาทา วา ตะถาคะตานงั,  

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ  

 ค ว า ม เ กิ ด ขึ้ น ข อ ง ต ถ า ค ต  

 ทั้งหลายก็ตาม หรือเพราะ  

 ความไม่เกิดขึ้นของพระตถาคต  

 ทั้งหลายก็ตาม, 

                ฐิตาวะ สา ธาตุ, ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้ว  

 ทีเดียว, 

                   ธัมมัฏฐิตะตา, เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม, 

                ธัมมะนิยามะตา, เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม, 

 “สัพเพ สังขารา อะนิจจา”ติ, คือ สังขารทั้งหลายทั้งปวง  

 ไม่เที่ยง, 

ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,   

 ตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมบรรลุ  

 ธาตุนั้น, 

อะภสิมัพชุฌติว๎า อะภสิะเมตว๎า, ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว, 

              อาจิกขะติ เทเสติ, ย่อมบอก ย่อมแสดง, 

         ปัญญาเปติ ปัฏฐะเปติ, ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้, 

              วิวะระติ วิภะชะติ, ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก, 

                   อุตตานีกะโรติ, ย่อมทำให้ง่าย, 

 “สัพเพ สังขารา อะนิจจา”ติ, ว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวง  

 ไมเ่ทีย่ง”, 

๒.๔ ธรรมนยิาม 
 
 อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา 

ตถาคตานํ, ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา “สพฺเพ 

สงฺขารา อนิจฺจา”ติ, ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ,   

อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ   

ปฏฺเปต ิววิรต ิวภิชต ิอตุตฺานกีโรต ิ“สพเฺพ สงขฺารา อนจิจฺา”ต.ิ  

 อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา 

ตถาคตานํ, ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา “สพฺเพ 

สงฺขารา ทุกฺขา”ติ , ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ ,   

อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ   

ปฏฺเปตวิวิรต ิวภิชต ิอตุตฺานกีโรต ิ“สพเฺพ สงขฺารา ทกุขฺา”ต.ิ 

 อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา 

ตถาคตานํ, ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา “สพฺเพ 

ธมฺมา อนตฺตา”ติ , ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ ,   

อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ   

ปฏฺเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ. 

(อํ.ติก. ๒๐/๑๓๗  อุปปาทาสูตร) 
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อปุปาทา วา ภกิขะเว ตะถาคะตานงั อะนปุปาทา วา ตะถาคะตานงั,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ  

 ความเกิดขึ้นของพระตถาคต  

 ทั้งหลายก็ตาม  หรือเพราะ  

 ความไม่เกิดขึ้นของพระตถาคต  

 ทั้งหลายก็ตาม, 

                ฐิตาวะ สา ธาตุ, ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้ว  

 ทเีดยีว, 

                   ธัมมัฏฐิตะตา, เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม, 

                ธัมมะนิยามะตา, เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม , 

   “สัพเพ ธัมมา อะนัตตา”ติ, คือ “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็น  

 อนัตตา”, 

ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ, 

 ตถาคตย่อมตรัสรู ้ ย่อมบรรล ุ 

 ธาตนุัน้, 

อะภสิมัพชุฌติว๎า อะภสิะเมตว๎า, ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว, 

              อาจิกขะติ เทเสติ, ย่อมบอก ย่อมแสดง, 

         ปัญญาเปติ ปัฏฐะเปติ, ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้, 

              วิวะระติ วิภะชะติ, ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก, 

                   อุตตานีกะโรติ, ย่อมทำให้ง่าย, 

    “สัพเพ ธัมมา อะนัตตา”ติ. ว่า “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็น  

 อนัตตา”. 

อปุปาทา วา ภกิขะเว ตะถาคะตานงั อะนปุปาทา วา ตะถาคะตานงั,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ  

 ความเกิดขึ้นของพระตถาคต  

 ทั้งหลายก็ตาม  หรือเพราะ  

 ความไม่เกิดขึ้นของพระตถาคต  

 ทั้งหลายก็ตาม, 

                ฐิตาวะ สา ธาตุ, ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้ว  

 ทเีดยีว, 

                   ธัมมัฏฐิตะตา, เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม, 

                ธัมมะนิยามะตา, เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม, 

    “สัพเพ สังขารา ทุกขา”ติ, คอื “สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงเปน็  

 ทกุข”์, 

ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,   

 ตถาคตย่อมตรัสรู ้ ย่อมบรรล ุ 

 ธาตนุัน้, 

อะภสิมัพชุฌติว๎า อะภสิะเมตว๎า, ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว, 

              อาจิกขะติ เทเสติ, ย่อมบอก ย่อมแสดง, 

         ปัญญาเปติ ปัฏฐะเปติ, ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้, 

              วิวะระติ วิภะชะติ, ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก, 

                  อุตตานีกะโรติ, ย่อมทำให้ง่าย, 

   “สัพเพ สังขารา ทุกขา”ติ, ว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็น  

 ทกุข”์, 
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๒.๕ หลกัแหง่ธรรมทัง้ปวง 
 

 ฉนฺทมูลกา สพฺเพ ธมฺมา, มนสิการสมฺภวา สพฺเพ   

ธมฺมา, ผสฺสสมุทยา สพฺเพ ธมฺมา, เวทนาสโมสรณา สพฺเพ  

ธมฺมา, สมาธิปมุขา สพฺเพ ธมฺมา, สตาธิปเตยฺยา สพฺเพ ธมฺมา,  

ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา, วิมุตฺติสารา สพฺเพ ธมฺมา,   

อมโตคธา สพฺเพ ธมฺมา, นิพฺพานปริโยสานา สพฺเพ ธมฺมา. 

(อํ.ทสก. ๒๔/๕๘ มูลกสูตร)  

 

   ฉันทะมูละกา สัพเพ ธัมมา, ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะ  

 เป็นมูล, 

มะนะสิการะสัมภะวา สัพเพ ธัมมา,  

 ธ ร ร ม ทั้ ง ห ล า ย ทั้ ง ป ว ง มี  

 มนสิการเป็นแดนเกิด, 

ผสัสะสะมทุะยา สพัเพ ธมัมา, ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีผัสสะ  

 เป็นเหตุเกิด, 

เวทะนาสะโมสะระณา สัพเพ ธัมมา,   

 ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีเวทนา  

 เป็นที่ประชุม, 

  สะมาธปิะมขุา สพัเพ ธมัมา, ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีสมาธิ  

 เป็นประมุข, 

 

สะตาธปิะเตยยา สพัเพ ธมัมา, ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็น  

 ใหญ่, 

  ปัญญุตตะรา  สัพเพ  ธัมมา, ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญา  

 เป็นยอด, 

   วิมุตติสารา  สัพเพ  ธัมมา, ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติ  

 เป็นแก่น, 

   อะมะโตคะธา สัพเพ ธัมมา, ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีอมตะ  

 เป็นที่หยั่งลง, 

นิพพานะปะริโยสานา สัพเพ ธัมมา.   

 ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพาน  

 เป็นที่สุด. 
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๒.๖ กจิในอรยิสจั 
 
 จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว อริยสจฺจานิ, กตมานิ จตฺตาริ, ทุกฺขํ 

อริยสจฺจํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ   

ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ, อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ 

อริยสจฺจานิ , อิ เมสํ โข ภิกฺขเว จตุนฺนํ อริยสจฺจานํ อตฺถิ   

อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยํ, อตฺถิ อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ, อตฺถิ อริยสจฺจํ 

สจฺฉิกาตพฺพํ, อตฺถิ อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ, 

 กตมญฺจ ภิกฺขเว อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยํ, ทุกฺขํ ภิกฺขเว 

อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยํ , ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ , 

ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ, ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา 

อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ. 

(สํ.ม. ๑๙/๑๐๙๙ ปริญเญยยสูตร) 

 

จตัตารมิาน ิภกิขะเว อะรยิะสจัจาน,ิ   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔   

 ประการเหล่านี้, 

             กะตะมานิ จัตตาริ, ๔ ประการอะไรบ้าง, 

            ทกุขงั อะรยิะสจัจงั, ได้แก่ อริยสัจคือทุกข์, 

ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง, อริยสัจคือทุกขสมุทัย, 

     ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง, อริยสัจคือทุกขนิโรธ, 

ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง, 

 อริ ยสั จคื อทุ กขนิ โรธคามินี  

 ปฏิปทา, 

อิมานิ โข ภิกขะเว จัตตาริ อะริยะสัจจานิ, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔   

 ประการเหล่านี้แล, 

 

อิเมสัง โข ภิกขะเว จะตุนนัง อะริยะสัจจานัง, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดา  

 อริยสัจ ๔ ประการเหล่านี้แล, 

อตัถ ิอะรยิะสจัจงั ปะรญิเญยยงั, อรยิสจัทีค่วรกำหนดรอบรูก้ม็อียู,่ 

อตัถ ิอะรยิะสจัจงั ปะหาตพัพงั, อริยสัจที่ควรละก็มีอยู่, 

อตัถ ิอะรยิะสจัจงั  สจัฉกิาตพัพงั, อรยิสจัทีค่วรกระทำใหแ้จง้กม็อียู,่ 

อตัถ ิอะรยิะสจัจงั ภาเวตพัพงั, อรยิสจัทีค่วรทำใหเ้กดิขึน้กม็อียู,่ 

 

กะตะมัญจะ ภิกขะเว อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยัง, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสัจที่  

 ควรกำหนดรอบรู้เป็นต้น  เป็น  

 อย่างไร, 
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ทุกขัง ภิกขะเว อริยะสัจจัง ปริญเญยยัง,   

 ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย  ทกุขอรยิสจั  

 ควรกำหนดรอบรู้, 

ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพัง,   

 ทุกขสมุทยอริยสัจควรละ, 

ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพัง,   

 ทุกขนิโรธอริยสัจควรกระทำ  

 ให้แจ้ง, 

ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพัง. 

 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  

 ควรทำให้เกิดขึ้น. 

๒.๗ ทกุขอรยิสจั 
 
 อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขํ อริยสจฺจํ, ชาติปิ ทุกฺขา,   
ชราปิ ทุกฺขา, พฺยาธิปิ ทุกฺโข, มรณมฺปิ ทุกฺขํ , อปฺปิ เยหิ   
สมฺปโยโค ทุกฺโข, ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข, ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ 
ตมฺปิ ทุกฺขํ, สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา. 

(วิ.ม. ๔/๑๔ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) 
 

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง,   
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล  
 เป็นทุกขอริยสัจ, 
                   ชาติปิ ทุกขา, แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์, 
                  ชะราปิ ทุกขา, แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์, 
                  พ๎ยาธิปิ ทุกโข, แม้ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์, 
              มะระณัมปิ ทุกขัง, แม้ความตายก็เป็นทุกข์, 
   อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข, ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก  
 ที่พอใจก็เป็นทุกข์, 
       ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, ความพลัดพรากจากสิ่ ง เป็น  
 ที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์, 
ยมัปจิฉงั นะ ละภะต ิตมัป ิทกุขงั, ความปรารถนาสิง่ใด ไมไ่ดส้ิง่นัน้   
 นั่นก็เป็นทุกข์, 
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา.   
 ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็น  
 ตัวทุกข์. 
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๒.๘ ทกุขสมทุยอรยิสจั 
 

 อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ, ยายํ ตณฺหา 

โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี, เสยฺยถีทํ, 

กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา. 

(วิ.ม. ๔/๑๔ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) 

 

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสมุทะโย อะริยะสัจจัง, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล  

 เป็นทุกขสมุทัยอริยสัจ, 

                   ยายัง ตัณ๎หา, คือตัณหา, 

                 โปโนพภะวิกา, อันทำให้เกิดในภพใหม่อีก, 

         นันทิราคะสะหะคะตา, อันประกอบกับความกำหนัด  

 ด้วยอำนาจความเพลิน, 

           ตัต๎ระตัต๎ราภินันทินี, อั น มี ป ก ติ ยิ น ดี อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ น  

 อารมณ์นั้นๆ, 

                     เสยยะถีทัง, ได้แก่, 

                    กามะตัณ๎หา, กามตัณหา, 

                    ภะวะตัณ๎หา, ภวตัณหา, 

                  วิภะวะตัณ๎หา. วิภวตัณหา. 

๒.๙ ทกุขนโิรธอรยิสจั 
 

 อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ, โย ตสฺสาเยว 

ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย.  

(วิ.ม. ๔/๑๔ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) 

 

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล  

 เป็นทุกขนิโรธอริยสัจ, 

โย ตัสสาเยวะ ตัณ๎หายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ, 

 คือความดับไม่เหลือแห่งตัณหา  

 นั้นนั่นแหละด้วยวิราคะ, 

                             จาโค, ความสละ, 

                   ปะฏินิสสัคโค, ความสลัดคืน, 

                             มุตติ, ความหลุดพ้น, 

                      อะนาละโย. ความไม่อาลัย. 
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๒.๑๐ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา 
 
 อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ, 

อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค, เสยฺยถีทํ , สมฺมาทิฏฺิ   

สมฺมาสงฺกปฺโป, สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว,   

สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ. 

(วิ.ม. ๔/๑๔ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) 

 

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา   

อะริยะสัจจัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แล  

 เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  

 อริยสัจ, 

 

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค,   

 คืออริยมรรคอันประกอบด้วย  

 องค์ ๘ นี้เท่านั้น, 

                     เสยยะถีทัง, ได้แก่, 

                     สัมมาทิฏฐิ, ความเห็นชอบ, 

                 สัมมาสังกัปโป,  ความดำริชอบ, 

                     สัมมาวาจา, วาจาชอบ, 

 

 

                  สัมมากัมมันโต, การกระทำชอบ, 

                    สัมมาอาชีโว, การเลี้ยงชีพชอบ, 

                  สัมมาวายาโม, ความเพียรชอบ, 

                      สัมมาสะติ, ความระลึกชอบ, 

                   สัมมาสะมาธิ. ความตั้งมั่นชอบ. 
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๓
หลักกรรม
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๓.๑ เรามกีรรมเปน็ของตน 
 

 ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว านานิ, อภิณฺหํ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพานิ  

อิตฺถิยา  วา  ปุริเสน  วา  คหฏฺเน  วา  ปพฺพชิเตน  วา,  

กตมานิ  ปญฺจ. 

 “ชราธมฺโมมฺหิ, ชรํ อนตีโต”ติ, อภิณฺหํ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ  

อิตฺถิยา  วา  ปุริเสน  วา  คหฏฺเน  วา  ปพฺพชิเตน  วา,   

 “พฺยาธิธมฺโมมฺหิ , พฺยาธึ อนตีโต”ติ , อภิณฺหํ  

ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ  อิตฺถิยา  วา  ปุริเสน  วา  คหฏฺเน  วา  

ปพฺพชิเตน  วา,   

 “มรณธมฺโมมฺหิ , มรณํ อนตีโต”ติ , อภิณฺหํ  

ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ  อิตฺถิยา  วา  ปุริเสน  วา  คหฏฺเน  วา  

ปพฺพชิเตน  วา,   

 “สพฺเพหิ  เม  ปิเยหิ  มนาเปหิ  นานาภาโว  

วินาภาโว”ติ,  อภิณฺหํ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ  อิตฺถิยา  วา  ปุริเสน  

วา  คหฏฺเน  วา  ปพฺพชิเตน  วา,   

 “กมฺมสฺสโกมฺหิ, กมฺมทายาโท  กมฺมโยน ิ กมฺมพนฺธ ุ 

กมมฺปฏสิรโณ,  ย ํ กมมฺ ํ กรสิสฺาม ิกลยฺาณ ํ วา  ปาปก ํ วา, 

ตสสฺ ทายาโท  ภวสิสฺาม”ีต,ิ  อภณิหฺ ํ ปจจฺเวกขฺติพพฺ ํ อติถฺยิา  

วา  ปรุเิสน  วา  คหฏเฺน  วา  ปพฺพชิเตน  วา. 

(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๕๗ ฐานสูตร) 

 

 ปัญจิมานิ  ภิกขะเว  ฐานานิ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ   

 ๕ ประการเหล่านี้, 

 

อะภิณ๎หัง ปัจจะเวกขิตัพพานิ อิตถิยา วา ปุริ เสนะ วา  

คะหัฏเฐนะ วา  ปัพพะชิเตนะ วา,   

 อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี   

 บรรพชติกด็ ีควรพจิารณาเนอืงๆ, 

 

              กะตะมานิ ปัญจะ, ฐานะ ๕ ประการ อะไรบ้าง, 

 

๑      

 

                  ชะราธัมโมม๎หิ, เรามีความแก่เป็นธรรมดา, 

                ชะรัง อะนะตีโต, ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้, 

 

อิติ อะภิณ๎หัง ปัจจะเวกขิตัพพัง อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา  

คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา,  

 ข้อนี้ อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี   

 คฤหัสถ์ก็ด ีบรรพชิตก็ด ี ควร  

 พจิารณเนอืงๆ, 
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๒ 
 

                 พ๎ยาธิธัมโมม๎หิ, เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา,  

            พ๎ยาธิง  อะนะตีโต, ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้, 

 

อิติ  อะภิณ๎หัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง  อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา 

คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา, 

 ข้อนี้ อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี   

 คฤหัสถ์ก็ดี บรรพชิตก็ด ี ควร  

 พจิารณาเนอืงๆ, 

 

๓      

 

              มะระณะธัมโมม๎หิ, เรามีความตายเป็นธรรมดา, 

            มะระณัง อะนะตีโต, ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้, 

 

อิติ อะภิณ๎หัง ปัจจะเวกขิตัพพัง อิตถิยา วา ปุริเสนะ วา 

คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา, 

 ข้อนี ้ อันสตรีก็ด ี บุรุษก็ด ี   

 คฤหัสถ์ก็ด ี บรรพชิตก็ด ี ควร  

 พจิารณาเนอืงๆ, 

 
 

๔ 
 

สัพเพหิ  เม  ปิเยหิ  มะนาเปหิ  นานาภาโว  วินาภาโว, 

 ความพลัดพราก  ความแยกกัน   

 จากสิง่ทัง้ปวง ทีน่า่รกันา่ชอบใจ    

 ย่อมมีแก่เรา, 

 

อิติ  อะภิณ๎หัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง อิตถิยา วา  ปุริเสนะ วา 

คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา,   

 ข้อนี้ อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี   

 คฤหัสถ์ก็ด ี บรรพชิตก็ด ี ควร  

 พจิารณาเนอืงๆ, 

 

๕      

 

                  กัมมัสสะโกม๎หิ, เรามกีรรมเปน็ของตน, 

                  กัมมะทายาโท, เปน็ทายาทแหง่กรรม, 

                       กัมมะโยนิ, มกีรรมเปน็กำเนดิ, 

                      กัมมะพันธุ, มกีรรมเปน็เผา่พนัธุ,์  

             กัมมะปะฏิสะระโณ, มกีรรมเปน็ทีพ่ึง่อาศยั,  
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ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัล๎ยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา, 

 เราจกัทำกรรมอนัใดไว ้ ดกีต็าม    

 ชัว่กต็าม, 

  ตัสสะ  ทายาโท  ภะวิสสามิ, กจ็กัเปน็ทายาทของกรรมนัน้, 

 

อิติ  อะภิณ๎หัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง  อิตถิยา  วา  ปุริเสนะ  วา  

คะหัฏเฐนะ  วา  ปัพพะชิเตนะ  วา.   

 ข้อนี ้ อันสตรีก็ด ี บุรุษก็ด ี  

 คฤหัสถ์ก็ด ีบรรพชิตก็ด ี ควร  

 พจิารณาเนอืงๆ. 

๓.๒ โทษของศลีวบิตัิ 
 
 ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  อาทีนวา  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปตฺติยา,  

กตเม  ปญฺจ,   

 อิธ  ภิกฺขเว  ทุสฺสีโล  สีลวิปนฺโน  ปมาทาธิกรณํ  มหตึ  

โภคชานึ  นิคจฺฉติ,  อยํ  ภิกฺขเว  ปโม  อาทีนโว  ทุสฺสีลสฺส  

สีลวิปตฺติยา.   

 ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปนฺนสฺส  ปาปโก  

กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ,  อย ํ ภิกฺขเว  ทุติโย  อาทีนโว    

ทสุสฺลีสฺส  สีลวิปตฺติยา. 

 ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  ทุสฺสีโล  สีลวิปนฺโน  ยญฺญเทว    

ปริสํ  อุปสงฺกมติ  ยทิ  ขตฺติยปริสํ  ยทิ  พฺราหฺมณปริสํ  ยทิ  

คหปติปริสํ  ยทิ  สมณปริสํ,  อวิสารโท  อุปสงฺกมติ  มงฺกุภูโต,  

อยํ  ภิกฺขเว  ตติโย  อาทีนโว  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปตฺติยา. 

 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ทุสฺสีโล สีลวิปนฺโน สมฺมูโฬฺห กาลํ  

กโรติ, อยํ ภิกฺขเว จตุตฺโถ อาทีนโว ทุสฺสีลสฺส สีลวิปตฺติยา. 

 ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  ทุสฺสีโล  สีลวิปนฺโน  กายสฺส  เภทา  

ปรมฺมรณา  อปายํ  ทุคฺคตึ  วินิปาตํ  นิรยํ  อุปปชฺชติ,  อยํ  

ภิกฺขเว  ปญฺจโม  อาทีนโว  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปตฺติยา. 

 อิ เม  โข  ภิกฺขเว  ปญฺจ  อาทีนวา  ทุสฺสีลสฺส    

สีลวิปตฺติยา.   

(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๑๓ สีลสูตร) 
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ปัญจิเม  ภิกขะเว  อาทีนะวา  ทุสสีลัสสะ  สีละวิปัตติยา, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ   

 ๕ ประการเหล่านี ้  ย่อมมีแก ่ 

 บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัต ิ 

 แหง่ศลี, 

 

               กะตะเม  ปัญจะ,  โทษ ๕ ประการอะไรบา้ง, 

 

๑     

 

อิธะ ภิกขะเว ทุสสีโล สีละวิปันโน,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู ้ 

 ทศุลี ผูม้ศีลีวบิตั ิในโลกนี,้ 

ปะมาทาธิกะระณัง มะหะติง โภคะชานิง นิคัจฉะติ, 

 ยอ่มถงึความเสือ่มโภคทรพัยเ์ปน็  

 อันมาก เพราะความประมาท  

 เปน็เหต,ุ 

อะยัง ภิกขะเว ปะฐะโม อาทีนะโว ทุสสีลัสสะ สีละวิปัตติยา, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษ  

 ประการที ่ ๑ ย่อมมีแก่บุคคล  

 ผูท้ศุลี เพราะความวบิตัแิหง่ศลี, 

๒ 
 

      ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังม ี 

 อยูอ่กี, 

 

ทุสสีลัสสะ สีละวิปันนัสสะ ปาปะโก กิตติสัทโท อัพภุคคัจฉะติ,   

 กติตศิพัทอ์นัชัว่ของบคุคลผูท้ศุลี   

 ผูม้ศีลีวบิตัยิอ่มกระฉอ่นไป, 

 

อะยัง  ภิกขะเว  ทุติโย  อาทีนะโว  ทุสสีลัสสะ  สีละวิปัตติยา, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษ  

 ประการที ่ ๒ ย่อมมีแก่บุคคล  

 ผูท้ศุลี เพราะความวบิตัแิหง่ศลี, 
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๓ 
 

      ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังม ี 

 อยูอ่กี, 

 

ทุสสีโล  สีละวิปันโน  ยัญญะเทวะ  ปะริสัง  อุปะสังกะมะติ, 

 บุคคลผู้ทุศีล  ผู้มีศีลวิบัต ิ   

 จะเขา้ไปยงับรษิทัใดนัน่เทยีว, 

          ยะทิ  ขัตติยะปะริสัง, เปน็ขตัตยิบรษิทักต็าม, 

    ยะทิ  พ๎ราห๎มะณะปะริสัง, พราหมณบรษิทักต็าม, 

       ยะทิ  คะหะปะติปะริสัง, คหบดบีรษิทักต็าม, 

        ยะทิ  สะมะณะปะริสัง, สมณบรษิทักต็าม, 

อะวิสาระโท  อุปะสังกะมะติ  มังกุภูโต,   

 ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้า เป็นผู ้ 

 เกอ้เขนิเขา้ไป, 

 

อะยัง ภิกขะเว  ตะติโย  อาทีนะโว  ทุสสีลัสสะ  สีละวิปัตติยา, 

 ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย  นีเ้ปน็โทษ  

 ประการที ่๓  ย่อมมีแก่บุคคล  

 ผูท้ศุลี  เพราะความวบิตัแิหง่ศลี, 

๔ 
 

      ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังม ี 

 อยูอ่กี, 

 

ทุสสีโล  สีละวิปันโน  สัมมูฬ๎โห  กาลัง  กะโรติ, 

 บุคคลผู้ทุศีล ผู้มีศีลวิบัต ิ ย่อม  

 เปน็ผูห้ลงลมืสตทิำกาละ, 

 

อะยัง ภิกขะเว จะตุตโถ อาทีนะโว ทุสสีลัสสะ  สีละวิปัตติยา, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษ  

 ประการที ่ ๔ ย่อมมีแก่บุคคล  

 ผูท้ศุลี เพราะความวบิตัแิหง่ศลี, 
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๓.๓  อานสิงสข์องศลีสมบตัิ 
 
 ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  อานิสํสา  สีลวโต  สีลสมฺปทาย,  

กตเม  ปญฺจ,   

 อิธ  ภิกฺขเว  สีลวา  สีลสมฺปนฺโน  อปฺปมาทาธิกรณํ  

มหนฺตํ  โภคกฺขนฺธํ  อธิคจฺฉติ,  อยํ  ภิกฺขเว  ปโม  อานิสํโส  

สีลวโต  สีลสมฺปทาย.   

 ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  สีลวโต  สีลสมฺปนฺนสฺส  กลฺยาโณ  

กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ,  อยํ  ภิกฺขเว  ทุติโย  อานิสํโส    

สีลวโต  สีลสมฺปทาย. 

 ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  สีลวา  สีลสมฺปนฺโน  ยญฺญเทว  

ปริสํ  อุปสงฺกมติ,  ยทิ  ขตฺติยปริสํ  ยทิ พฺราหฺมณปริสํ  ยทิ  

คหปติปริสํ  ยทิ  สมณปริสํ,  วิสารโท  อุปสงฺกมติ  อมงฺกุภูโต,  

อยํ  ภิกฺขเว  ตติโย  อานิสํโส  สีลวโต  สีลสมฺปทาย. 

 ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  สีลวา  สีลสมฺปนฺโน  อสมฺมูโฬฺห  

กาลํ กโรติ, อยํ ภิกฺขเว จตุตฺโถ อานิสํโส สีลวโต สีลสมฺปทาย. 

 ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว สีลวา สีลสมฺปนฺโน กายสฺส เภทา  

ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชติ, อยํ ภิกฺขเว  ปญฺจโม  

อานิสํโส  สีลวโต  สีลสมฺปทาย.   

 อิเม โข  ภิกฺขเว ปญฺจ อานิสํสา  สีลวโต  สีลสมฺปทาย. 

(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๑๓ สีลสูตร) 

๕ 
 

      ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมี  

 อยู่อีก, 

 

ทุสสีโล  สีละวิปันโน  กายัสสะ  เภทา ปะรัมมะระณา,   

อะปายัง  ทุคคะติง  วินิปาตัง  นิระยัง  อุปะปัชชะติ, 

 บุคคลผู้ทุศีล  ผู้มีศีลวิบัติ  เบื้อง  

 หน้าแต่ความตายเพราะความ  

 แตกแห่งกาย, ยอ่มเขา้ถงึอบาย   

 ทคุต ิวนิบิาต นรก, 

 

อะยัง ภิกขะเว ปัญจะโม อาทีนะโว ทุสสีลัสสะ สีละวิปัตติยา,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษ  

 ประการที ่๕  ย่อมมีแก่บุคคล  

 ผูท้ศุลี เพราะความวบิตัแิหง่ศลี, 

 

อิเม โข ภิกขะเว ปัญจะ อาทีนะวา ทุสสีลัสสะ  สีละวิปัตติยา. 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ   

 ๕ ประการเหล่านี้แล ย่อมมีแก ่ 

 บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัต ิ 

 แหง่ศลี. 
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๑ 
 

อิธะ  ภิกขะเว  สีละวา  สีละสัมปันโน,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มี  

 ศีล  ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ใน  

 โลกนี้, 

อัปปะมาทาธิกะระณัง  มะหันตัง โภคักขันธัง  อะธิคัจฉะติ, 

 ย่อมได้ซึ่งกองแห่งโภคทรัพย์  

 กองใหญ ่เพราะความไมป่ระมาท  

 เป็นเหตุ, 

 

อะยัง ภิกขะเว ปะฐะโม อานิสังโส สีละวะโต สีละสัมปะทายะ,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้ เป็น  

 อานิสงส์ประการที่ ๑ ย่อมมีแก่  

 บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึง  

 พร้อมแห่งศีล, 

 

ปัญจิเม  ภิกขะเว  อานิสังสา  สีละวะโต  สีละสัมปะทายะ, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์   

 ๕ ประการเหล่านี้ ย่อมมีแก่  

 บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึง  

 พร้อมแห่งศีล, 

 

               กะตะเม  ปัญจะ, อานิสงส์ ๕ ประการอะไรบ้าง, 
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๒ 
 

      ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

สลีะวะโต สลีะสมัปนันสัสะ กลัย๎าโณ กติตสิทัโท อพัภคุคจัฉะต,ิ 

 กิตติศัพท์อันงามของบุคคล  

 ผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล    

 ย่อมกระฉ่อนไป, 

 

อะยัง ภิกขะเว ทุติโย อานิสังโส สีละวะโต สีละสัมปะทายะ,  

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้ เป็น  

 อานิสงส์ประการที่ ๒ ย่อมมี  

 แก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึง  

 พร้อมแห่งศีล,  

๓ 
 

      ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมี  

 อยู่อีก, 

 

สีละวา สีละสัมปันโน ยัญญะเทวะ  ปะริสัง  อุปะสังกะมะติ, 

 บุคคลผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วย  

 ศีล จะเข้าไปยังบริษัทใด  

 นั่นเทียว, 

            ยะทิ ขัตติยะปะริสัง, เป็นขัตติยบริษัทก็ตาม,  

      ยะทิ พ๎ราห๎มะณะปะริสัง, พราหมณบริษัทก็ตาม, 

        ยะทิ คะหะปะติปะริสัง, คหบดีบริษัทก็ตาม, 

          ยะทิ สะมะณะปะริสัง, สมณบริษัทก็ตาม, 

วิสาระโท อุปสังกะมะติ อะมังกุภูโต,   

 ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้  

 ไม่เก้อเขินเข้าไป, 

 

อะยัง ภิกขะเว ตะติโย อานิสังโส สีละวะโต สีละสัมปะทายะ, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้ เป็น  

 อานิสงส์ประการที่ ๓ ย่อมมี  

 แก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึง  

 พร้อมแห่งศีล, 
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๔ 
 

      ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมี  

 อยู่อีก, 

 

สีละวา  สีละสัมปันโน  อะสัมมูฬ๎โห  กาลัง  กะโรติ, 

 บุคคลผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วย  

 ศีล  ย่อมเป็นผู้ไม่หลงลืมสติทำ  

 กาละ, 

 

อะยัง ภิกขะเว จะตุตโถ อานิสังโส สีละวะโต สีละสัมปะทายะ, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้ เป็น  

 อานิสงส์ประการที่ ๔ ย่อมมี  

 แก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึง  

 พร้อมแห่งศีล, 

 

๕ 
 

      ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมี  

 อยู่อีก, 

 

สีละวา สีละสัมปันโน กายัสสะ เภทา ปะรัมมะระณา, สุคะติง  

สัคคัง โลกัง  อุปะปัชชะติ, บุคคลผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วย  

 ศีล เบื้องหน้าแต่ความตาย   

 เพราะความแตกแห่ งกาย ,    

 ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์, 

 

อะยงั ภกิขะเว ปญัจะโม อานสิงัโส สลีะวะโต สลีะสมัปะทายะ, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้ เป็น  

 อานิสงส์ประการที่ ๕ ย่อมมีแก่  

 บุคคลผู้มีศีล  เพราะความถึง  

 พร้อมแห่งศีล,  

 

อิเม โข ภิกขะเว ปัญจะ อานิสังสา สีละวะโต สีละสัมปะทายา. 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อานิสงส์   

 ๕ ประการเหล่านี้แล  ย่อมมีแก่  

 บุคคลผู้มีศีล  เพราะความถึง  

 พร้อมแห่งศีล.  
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๓.๔ ดหีรอืชัว่อยูท่ีก่รรม 
 

 เย ภิกฺขเว สตฺตา ปุพฺพณฺหสมยํ กาเยน สุจริตํ จรนฺติ, 

วาจาย สุจริตํ จรนฺติ, มนสา สุจริตํ จรนฺติ, สุปุพฺโพณฺห ภิกฺขเว 

เตสํ สตฺตานํ. 

 เย ภิกฺขเว สตฺตา มชฺฌนฺติกสมยํ กาเยน สุจริตํ จรนฺติ, 

วาจาย สุจริตํ จรนฺติ , มนสา สุจริตํ จรนฺติ , สุมชฺฌนฺติโก 

ภิกฺขเว เตสํ สตฺตานํ. 

 เย ภิกฺขเว สตฺตา สายนฺหสมยํ กาเยน สุจริตํ จรนฺติ, 

วาจาย สุจริตํ จรนฺติ , มนสา สุจริตํ จรนฺติ , สุสายโณฺห   

ภิกฺขเว เตสํ สตฺตานํ. 

(อํ.ติก. ๒๐/๑๕๖ ปุพพัณหสูตร) 

 
เย ภิกขะเว สัตตา ปุพพัณ๎หะสะมะยัง,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์  

 ทั้งหลายเหล่าใด ในเวลาเช้า, 

     กาเยนะ สุจะริตัง จะรันติ, ย่อมประพฤติสุจริตด้วยกาย, 

    วาจายะ สุจะริตัง จะรันติ, ย่อมประพฤติสุจริตด้วยวาจา, 

    มะนะสา สุจะริตัง จะรันติ, ย่อมประพฤติสุจริตด้วยใจ, 

 

สุปุพพัณ๎โห ภิกขะเว เตสัง สัตตานัง,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เวลาเช้า  

 ก็เป็นเช้าที่ดีของสัตว์ทั้งหลาย  

 เหลา่นัน้, 

 

เย ภิกขะเว สัตตา มัชฌันติกะสะมะยัง,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว ์ 

 ทัง้หลายเหลา่ใด ในเวลาเทีย่ง, 

     กาเยนะ สุจะริตัง จะรันติ, ยอ่มประพฤตสิจุรติดว้ยกาย, 

     วาจายะ สุจะริตัง จะรันติ, ยอ่มประพฤตสิจุรติดว้ยวาจา, 

     มะนะสา สุจะริตัง จะรันติ, ย่อมประพฤติสุจริตด้วยใจ, 

สุมัชฌันติโก ภิกขะเว เตสัง สัตตานัง,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เวลา  

 เที่ยงก็ เป็นเที่ยงที่ดีของสัตว์  

 ทั้งหลายเหล่านั้น, 

 

เย ภิกขะเว สัตตา สายัณ๎หะสะมะยัง,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์  

 ทัง้หลายเหลา่ใด ในเวลาเยน็, 
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    กาเยนะ สุจะริตัง จะรันติ, ยอ่มประพฤตสิจุรติดว้ยกาย, 

     วาจายะ สุจะริตัง จะรันติ, ยอ่มประพฤตสิจุรติดว้ยวาจา, 

     มะนะสา สุจะริตัง จะรันติ, ย่อมประพฤติสุจริตด้วยใจ, 

สุสายัณ๎โห ภิกขะเว เตสัง สัตตานัง.   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เวลาเย็น  

 ก็เป็นเย็นที่ดีของสัตว์ทั้งหลาย  

 เหล่านั้น. 

 

              สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ สุปภาตํ สุหุฏฺิตํ, 

             สุขโณ สุมุหุตฺโต จ สุยิฏฺํ พฺรหฺมจาริสุ. 

             ปทกฺขิณํ กายกมฺมํ วาจากมฺมํ ปทกฺขิณํ, 

             ปทกฺขิณํ มโนกมฺมํ ปณิธิ เต ปทกฺขิณา, 

            ปทกฺขิณานิ กตฺวาน ลภนฺตเท ปทกฺขิเณ. 

           เต อตฺถลทฺธา สุขิตา วิรูฬฺหา พุทฺธสาสเน, 

              อโรคา สุขิตา โหถ สห สพฺเพหิ ญาติภิ. 

(อํ.ติก. ๒๐/๑๕๖ ปุพพัณหสูตร) 

                      สุนักขัตตัง, เวลาที่ทำความดีนั้น เป็นฤกษ์ดี, 

                       สุมังคะลัง, เป็นมงคลดี, 

                       สุปะภาตัง, เป็นความสว่างดี, 

                        สุหุฏฐิตัง, เป็นความรุ่งเรืองดี, 

                          สุขะโณ, เป็นขณะดี, 

                    สุมุหุตโต จะ, เป็นยามดี, 

          สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ, เ ป็ น บู ช า ดี ใ น ผู้ ป ร ะ พ ฤ ติ  

 พรหมจรรย์ทั้งหลาย, 

       ปะทักขิณัง กายะกัมมัง, กายกรรมก็เป็นสิ่งดีงาม, 

       วาจากัมมัง ปะทักขิณัง, วจีกรรมก็เป็นสิ่งดีงาม, 

       ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง, มโนกรรมก็เป็นสิ่งดีงาม,  

         ปะณิธิ เต ปะทักขิณา, ความปรารถนาก็เป็นสิ่งดีงาม, 

        ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ, สัตว์ทั้ งหลายครั้ นทำกรรม  

 ที่ดีงามแล้ว, 

        ละภันตะเท ปะทักขิเณ, ย่อมได้สิ่งที่ดีงาม, 

          เต อัตถะลัทธา สุขิตา, สัตว์เหล่านั้นได้ประโยชน์แล้ว    

 จงเป็นผู้มีความสุข, 

         วิรูฬ๎หา พุทธะสาสะเน, เจรญิงอกงามในพระพทุธศาสนา, 

อะโรคา สุขิตา โหถะ  สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ. 

 จงไม่มีโรค ถึงความสุขพร้อม  

 ด้วยญาติทั้งมวล. 
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๓.๕ อดุมมงคล 
 

             อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา, 

               ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ. 

              ปฏิรูปเทสวาโส จ ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา, 

              อตฺตสมฺมาปณิธิ จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ. 

         พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ วินโย จ สุสิกฺขิโต, 

          สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ. 

              มาตาปิตุอุปฏฺานํ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห, 

          อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ. 

          ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ ญาตกานญฺจ สงฺคโห, 

             อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ. 

               อารตี วิรตี ปาปา มชฺชปานา จ สญฺญโม, 

           อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ. 

 

 

             คารโว จ นิวาโต จ สนฺตุฏฺี จ กตญฺญุตา, 

              กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ. 

             ขนฺตี จ โสวจสฺสตา สมณานญฺจ ทสฺสนํ, 

           กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ. 

          ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ อริยสจฺจานทสฺสนํ, 

           นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ. 

            ผุฏฺสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ, 

                 อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ. 

            เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา, 

        สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมํ. 

(ขุ.ขุ. ๒๕ มงคลสูตร) 
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      อะเสวะนา จะ พาลานัง, (๑) การไม่คบคนพาลทั้งหลาย, 

        ปัณฑิตานัญจะ เสวนา, (๒) การคบบัณฑิตทั้งหลาย, 

          ปูชา จะ ปูชะนียานัง,  (๓) การบูชาบุคคลที่ควรบูชา  

 ทั้งหลาย, 

        เอตัมมังคะละมุตตะมัง, นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

       ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ, (๔) การอยูใ่นสถานทีอ่นัสมควร, 

   ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา, (๕) ความเปน็ผูม้บีญุอนัทำไวแ้ลว้  

 ในกาลกอ่น, 

        อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ,  (๖) การตั้งตนไว้ชอบ, 

        เอตัมมังคะละมุตตะมัง, นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

                  พาหุสัจจัญจะ, (๗) ความเป็นพหูสูต, 

                       สิปปัญจะ, (๘) ความเป็นผู้มีศิลปะ, 

           วินะโย จะ สุสิกขิโต, (๙) วินัยที่ศึกษาดีแล้ว, 

        สุภาสิตา จะ ยา วาจา,  (๑๐) วาจาสภุาษติ, 

        เอตัมมังคะละมุตตะมัง, นีเ้ปน็มงคลอันสูงสุด, 

            มาตาปิตุอุปัฏฐานัง, (๑๑) การบำรงุมารดาบดิา, 

      ปุตตะทารัสสะ สังคะโห, (๑๒) การสงเคราะหบ์ตุร และ 

 (๑๓) การสงเคราะหภ์รรยา, 

        อะนากลุา จะ กมัมนัตา, (๑๔) การงานที่ไม่อากูล,  

          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

                        ทานญั จะ, (๑๕) การใหท้าน, 

                 ธมัมะจะรยิา จะ, (๑๖) การประพฤตธิรรม, 

      ญาตะกานญั จะ สงัคะโห, (๑๗) การสงเคราะหญ์าตทิัง้หลาย, 

           อะนะวชัชาน ิกมัมาน,ิ  (๑๘) กรรมทัง้หลายอนัไมม่โีทษ, 

          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, นีเ้ปน็มงคลอนัสงูสดุ, 

             อาระต ีวริะต ีปาปา, (๑๙) การงดเวน้จากบาป, 

     มชัชะปานา จะ สญัญะโม, (๒๐) การสำรวมจากการดืม่นำ้เมา, 

         อปัปะมาโท จะ ธมัเมส,ุ  (๒๑) ความไม่ประมาทในธรรม  

 ทั้งหลาย, 

          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

                       คาระโว จะ, (๒๒) ความเคารพ, 

                        นวิาโต จะ, (๒๓) ความถอ่มตน, 

                       สนัตฏุฐี ีจะ, (๒๔) ความสนัโดษ, 

                       กะตญัญตุา, (๒๕) ความกตญัญ,ู 

         กาเลนะ ธมัมสัสะวะนงั,  (๒๖) การฟงัธรรมตามกาล, 

          เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, นีเ้ปน็มงคลอนัสงูสดุ, 
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                          ขนัต ีจะ, (๒๗) ความอดทน, 

                   โสวะจสัสะตา, (๒๘) ความเปน็คนวา่งา่ย, 

      สะมะณานญัจะ ทสัสะนงั, (๒๙) การเหน็สมณะทัง้หลาย, 

        กาเลนะ ธมัมะสากจัฉา,  (๓๐) การสนทนาธรรมตามกาล, 

         เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, นีเ้ปน็มงคลอนัสงูสดุ, 

                         ตะโป จะ, (๓๑) ตบะ เครือ่งเผาบาป, 

               พร๎หัม๎ะจะรยิญัจะ, (๓๒) การประพฤตพิรหมจรรย,์ 

      อะรยิะสจัจานะ ทสัสะนงั, (๓๓) การเหน็อรยิสจัทัง้หลาย, 

        นพิพานะสจัฉกิริยิา จะ,  (๓๔) การทำใหแ้จง้นพิพาน, 

         เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, นีเ้ปน็มงคลอนัสงูสดุ, 

ผฏุฐสัสะ โลกะธมัเมห ิจติตงั ยสัสะ นะ กมัปะต,ิ 

 (๓๕) จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรม  

 กระทบแล้วไม่หวั่นไหว, 

                          อะโสกงั, (๓๖) จิตไม่เศร้าโศก, 

                            วริะชงั, (๓๗) จติปราศจากธลุ,ี 

                              เขมงั, (๓๘) จิตเกษม, 

         เอตมัมงัคะละมตุตะมงั, นีเ้ปน็มงคลอนัสงูสดุ, 

 

            เอตาทสิาน ิกตัว๎านะ, เทวดาและมนุษย์ครั้นทำมงคล  

 ดงัทีก่ลา่วมานีแ้ลว้, 

          สพัพตัถะมะปะราชติา, เปน็ผูไ้มพ่า่ยแพใ้นขา้ศกึทัง้ปวง, 

      สพัพตัถะ โสตถงิ คจัฉนัต,ิ ยอ่มถงึความสวสัดใีนทีท่กุสถาน, 

     ตนัเตสงั มงัคะละมตุตะมงั. สิ่งนั้นเป็นมงคลอันสูงสุด ของ  

 เทวดาและมนษุยเ์หลา่นัน้. 



108 109

๔
หลักปฏิบัติสมถะวิปัสสนา
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๔.๑ กายคตาสติ 
 
 กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว กายคตา สติ กถํ พหุลีกตา   

มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา, 

 อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรญฺญคโต วา รุกฺขมูลคโต วา   

สุญฺญาคารคโต วา, นิสีทติ ปลฺลงฺกํ  อาภุชิตฺวา อุชุํ กายํ 

ปณิธาย ปริมุขํ สตึ อุปฏฺเปตฺวา. โส สโตว อสฺสสติ, สโตว 

ปสฺสสติ, ทีฆํ วา อสฺสสนฺโต “ทีฆํ อสฺสสามี”ติ ปชานาติ,   

ทีฆํ วา ปสฺสสนฺโต “ทีฆํ ปสฺสสามี”ติ ปชานาติ, รสฺสํ วา 

อสฺสสนฺโต “รสฺสํ อสฺสสามี”ต ิปชานาติ, รสฺส ํวา ปสฺสสนฺโต 

“รสสฺ ํปสสฺสาม”ีต ิปชานาต,ิ “สพพฺกายปฏสิเํวท ีอสสฺสสิสฺาม”ีติ 

สิกฺขติ, “สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “ปสฺสมฺภยํ 

กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ 

ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน   

ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย เคหสิตา สรสงฺกปฺปา, เต ปหียนฺติ,   

เตสํ ปหานา อชฺฌตฺตเมว จิตฺตํ สนฺติฏฺติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ   

โหติ สมาธิยติ. เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๑) 

 ปนุ จปร ํภกิขฺเว ภกิขฺ ุคจฉฺนโฺต วา “คจฉฺาม”ีต ิปชานาต,ิ 

ิโต วา “ิโตมฺหี”ต ิปชานาติ, นิสินฺโน วา“นิสินฺโนมฺหี”ติ   

ปชานาติ, สยาโน วา “สยาโนมฺหี”ติ ปชานาติ, ยถา ยถา วา 

ปนสฺส กาโย ปณิหิโต โหติ, ตถา ตถา นํ ปชานาติ, ตสฺส เอวํ 

อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย เคหสิตา   

สรสงฺกปฺปา, เต ปหียนฺติ, เตสํ ปหานา อชฺฌตฺตเมว จิตฺตํ   

สนฺติฏฺติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ ภิกฺขเว 

ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๒) 

 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชาน-

การี โหติ, อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ, สมิญฺชิเต 

ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ, สํฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชาน-

การี โหติ, อสิเต ปีเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี โหติ,   

อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ, คเต ิเต นิสินฺเน 

สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ, ตสฺส 

เอวํ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย เคหสิตา   

สรสงฺกปฺปา, เต ปหียนฺติ, เตสํ ปหานา อชฺฌตฺตเมว จิตฺตํ   

สนฺติฏฺติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ ภิกฺขเว 

ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๓) 
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 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กายํ อุทฺธํ ปาทตลา อโธ 

เกสมตถฺกา, ตจปรยินตฺ ํปรู ํนานปปฺการสสฺ อสจุโิน ปจจฺเวกขฺต,ิ 

“อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ, มํสํ นหารู 

อฏฺิ อฏฺิมิญฺชํ วกฺกํ, หทยํ ยกนํ กิโลมกํ ปิหกํ ปปฺผาสํ, อนฺตํ 

อนฺตคุณํ อุทริยํ กรีสํ, ปิตฺตํ เสมฺหํ ปุพฺโพ โลหิตํ เสโท เมโท, 

อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺตนฺ”ติ. 

 เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อุภโตมุขา มูโตลี ปูรา นานาวิหิตสฺส 

ธญฺญสฺส, เสยฺยถีทํ , สาลีนํ วีหีนํ มุคฺคานํ มาสานํ ติลานํ 

ตณฺฑุลานํ, ตเมนํ จกฺขุมา ปุริโส มุญฺจิตฺวา ปจฺจเวกฺเขยฺย “อิเม 

สาล ีอเิม วหี ีอเิม มคุคฺา อเิม มาสา อเิม ตลิา อเิม ตณฑฺลุา”ต,ิ 

เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กายํ อุทฺธํ ปาทตลา อโธ   

เกสมตถฺกา ตจปรยินตฺ ํปรู ํนานปปฺการสสฺ อสจุโิน ปจจฺเวกขฺต,ิ 

“อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ, มํสํ   

นหารู อฏฺิ อฏฺิมิญฺชํ วกฺกํ, หทยํ ยกนํ กิโลมกํ ปิหกํ ปปฺผาสํ, 

อนฺตํ อนฺตคุณํ อุทริยํ กรีสํ, ปิตฺตํ เสมฺหํ ปุพฺโพ โลหิตํ เสโท 

เมโท, อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺตนฺ”ติ, ตสฺส เอวํ 

อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย เคหสิตา   

สรสงฺกปฺปา, เต ปหียนฺติ, เตสํ ปหานา อชฺฌตฺตเมว จิตฺตํ   

สนฺติฏฺติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ ภิกฺขเว 

ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๔) 

 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กายํ ยถาิตํ ยถาปณิหิตํ 

ธาตุโส ปจฺจเวกฺขติ, “อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปวีธาตุ อาโปธาตุ 

เตโชธาตุ วาโยธาตู”ติ. 

 เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ทกฺโข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺ-  

เตวาสี วา คาวึ วธิตฺวา, จตุมฺมหาปเถ วิลโส ปฏิวิภชิตฺวา 

นิสินฺโน อสฺส, เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กายํ ยถาิตํ 

ยถาปณิหิตํ ธาตุโส ปจฺจเวกฺขติ, “อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปวีธาตุ 

อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตู”ติ, ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส   

อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย เคหสิตา สรสงฺกปฺปา, เต 

ปหียนฺติ, เตสํ ปหานา อชฺฌตฺตเมว จิตฺตํ สนฺติฏฺติ สนฺนิสีทติ 

เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ   

ภาเวติ. (๕) 

 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ   

สีวถิกาย, ฉฑฺฑิตํ เอกาหมตํ วา ทฺวีหมตํ วา ตีหมตํ วา   

อุทฺธุมาตกํ วินีลกํ วิปุพฺพกชาตํ, โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ 

“อยมฺปิ โข กาโย เอวธํมโฺม เอวภําว ีเอวอํนตโีต”ต,ิ ตสสฺ เอว ํ

อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย เคหสิตา   

สรสงฺกปฺปา, เต ปหียนฺติ, เตสํ ปหานา อชฺฌตฺตเมว จิตฺตํ สนฺติ

ฏฺติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ 

กายคตาสตึ ภาเวติ. (๖) 
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 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ   

สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ, กาเกหิ วา ขชฺชมานํ กุลเลหิ วา ขชฺชมานํ  

คิชฺเฌหิ วา ขชฺชมานํ กุลเลหิ วา ขชฺชมานํ สุวาเณหิ วา 

ขชฺชมานํ สิงฺคาเลหิ วา ขชฺชมานํ วิวิเธหิ วา ปาณกชาเตหิ 

ขชฺชมานํ , โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ “อยมฺปิ โข กาโย 

เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ, ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส 

ฯเปฯ เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๗) 

 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ   

สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ, อฏฺิสงฺขลิกํ สมํสโลหิตํ นหารุสมฺพนฺธํ, ฯเปฯ   

อฏฺิกสงฺขลิกํ นิมฺมํสโลหิตมกฺขิตํ นหารุสมฺพนฺธํ , ฯเปฯ   

อฏฺิสงฺขลิกํ อปคตมํสโลหิตํ นหารุสมฺพนฺธํ, ฯเปฯ อฏฺิกานิ 

อปคตหารุสมฺพนฺธานิ ทิสาวิทิสา วิกฺขิตฺตานิ , อญฺเญน   

หตฺถฏฺิกํ อญฺเญน ปาทฏิกํ อญฺเญน ชงฺฆฏฺิกํ อญฺเญน   

อูรุฏฺิกํ อญฺเญน กฏิฏฺิกํ อญฺเญน ปิฏฺิกณฺฏกํ อญฺเญน   

ขนฺธฏฺิกํ อญฺเญน คีวฏฺิกํ อญฺเญน หนุกฏฺิกํ อญฺเญน   

ทนฺตฏฺิกํ อญฺเญน สีสกฏาหํ, โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ 

“อยมฺปิ โข กาโย เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ, ตสฺส   

เอวํ อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ 

ภาเวติ. (๘-๑๑) 

 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ   

สวีถกิาย ฉฑฑฺติ,ํ อฏฺกิาน ิเสตาน ิสงขฺวณณฺปูนภิาน ิอฏฺกิาน ิ 

ปญุชฺกติาน ิเตโรวสสฺกิาน,ิ ฯเปฯ อฏฺกิาน ิปตูนี ิจณุณฺกชาตาน.ิ 

โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ “อยมฺปิ โข กาโย เอวํธมฺโม เอวํภาวี 

เอวํอนตีโต”ติ, ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ เอวมฺปิ ภิกฺขเว 

ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๑๒-๑๔) 

 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ 

ธมฺเมหิ, สวิตกฺกํ สวิจารํ วิเวกชํ ปีติสุขํ ปมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช 

วหิรต,ิ โส อมิเมว กาย ํวเิวกเชน ปตีสิเุขน อภสินเฺทต ิปรสินเฺทติ 

ปริปูเรติ ปริปฺผรติ, นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน 

ปีติสุเขน อปฺผุฏํ โหติ... ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ เอวมฺปิ 

ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๑๕) 

 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา ฯเปฯ 

ทุติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, โส อิมเมว กายํ สมาธิเชน   

ปีติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ, นาสฺส 

กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส สมาธิเชน ปีติสุเขน อปฺผุฏํ โหติ... 

ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ 

ภาเวติ. (๑๖) 

 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปีติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติยํ 

ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, โส อิมเมว กายํ นิปฺปีติเกน สุเขน   

อภสินเฺทต ิปรสินเฺทต ิปรปิเูรต ิปรปิผฺรต,ิ นาสสฺ กญิจฺ ิสพพฺาวโต  

กายสฺส นิปฺปีติเกน สุเขน อปฺผุฏํ โหติ... ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส 

ฯเปฯ เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๑๗) 
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 ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ   

จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, โส อิมเมว กายํ ปริสุทฺเธน 

เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสินฺโน โหติ , นาสฺส กิญฺจิ 

สพฺพาวโต กายสฺส ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุฏํ   

โหติ... ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต 

เย เคหสิตา สรสงฺกปฺปา เต ปหียนฺติ, เตสํ ปหานา อชฺฌตฺตเมว 

จิตฺตํ สนฺติฏฺติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ 

ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๑๘) 

(ม.อุ. ๑๔/๑๕๔-๕ กายคตาสติสูตร) 

 

กะถงั ภาวติา จะ ภกิขะเว กายะคะตา สะต ิกะถงั พะหลุกีะตา, 

มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา,  

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สติที่เป็น  

 ไปในกาย อันภิกษุเจริญแล้ว  

 อย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร, 

 จึงเป็นสิ่งที่มีผลมาก มีอานิสงส์  

 มาก, 

๑ 
 

            อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน  

 พระธรรมวินัยนี้, 

            อะรัญญะคะโต วา, ไปสู่ป่าก็ดี, 

            รุกขะมูละคะโต วา, ไปสู่โคนไม้ก็ดี, 

         สุญญาคาระคะโต วา, ไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดี, 

 นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิต๎วา, นั่งคู้บัลลังก์, 

        อุชุง กายัง ปะณิธายะ, ตั้งกายให้ตรง, 

ปะรมิขุงั สะตงิ อปุฏัฐะเปตว๎า, ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า, 

        โส สะโตวะ อัสสะสะติ, เธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้า, 

            สะโตวะ ปัสสะสะติ, มีสติหายใจออก, 

 

ทีฆัง วา อัสสะสันโต “ทีฆัง อัสสะสามี”ติ ปะชานาติ, 

 เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า   

 “เราหายใจเข้ายาว”, 

ทีฆัง วา ปัสสะสันโต “ทีฆัง ปัสสะสามี”ติ ปะชานาติ, 

 เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า   

 “เราหายใจออกยาว”, 
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ตสัสะ เอวงั อปัปะมตัตสัสะ อาตาปโิน ปะหติตัตสัสะ วหิะระโต,   

 เมื่อเธอเป็นผู้ ไม่ประมาท มี  

 ความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไป  

 แล้วอยู่อย่างนี้, 

 

  เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา, ความดำริที่ สับสนทั้ งหลาย  

 เหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

                   เต ปะหียันติ, ความดำริทั้ งหลายเหล่านั้น   

 ย่อมถูกละได้, 

                 เตสัง ปะหานา, เ พ ร า ะ ก า ร ล ะ ค ว า ม ด ำ ริ  

 ทั้งหลายเหล่านั้น,  

อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ, 

 จิตอัน เป็น ไปภายในตนนั้ น  

 เท่านั้น ย่อมตั้งมั่น ย่อมดำรง  

 คงที่, 

      เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่น  

 อย่างดี, 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ. 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่  

 กล่าวมานี้ ภิกษุก็ชื่อว่าทำ  

 กายคตาสติให้เกิดขึ้น. 

รัสสัง วา อัสสะสันโต “รัสสัง อัสสะสามี”ติ ปะชานาติ, 

 เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า   

 “เราหายใจเข้าสั้น”, 

รัสสัง วา ปัสสะสันโต “รัสสัง ปัสสะสามี”ติ ปะชานาติ, 

 เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า   

 “เราหายใจออกสั้น”, 

 

“สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, 

 ย่อมศึกษาว่า “เราจักกำหนดรู้  

 กายทั้งปวง หายใจเข้า”, 

“สัพพะกายะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, 

 ย่อมศึกษาว่า “เราจักกำหนดรู้  

 กายทั้งปวง หายใจออก”, 

 

“ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, 

 ย่อมศึกษาว่า “เราจักระงับ  

 กายสังขาร หายใจเข้า”, 

“ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, 

 ย่อมศึกษาว่า “เราจักระงับ  

 กายสังขาร หายใจออก”, 
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๒ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ คัจฉันโต วา “คัจฉามี”ติ ปะชานาติ, 

 ภกิษเุมือ่เดนิ กร็ูช้ดัวา่ “เราเดนิ”, 

ฐโิต วา “ฐโิตมห๎”ีต ิปะชานาต,ิ  เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่า “เรายืน”, 

นิสินโน วา “นิสินโนม๎หี”ติ ปะชานาติ, 

 เมื่อนั่ง ก็รู้ชัดว่า “เรานั่ง”, 

สะยาโน วา “สะยาโนม๎หี”ติ ปะชานาติ, 

 เมื่อนอน ก็รู้ชัดว่า “เรานอน”, 

ยะถา ยะถา วา ปะนัสสะ กาโย ปะณิหิโต โหติ, 

 หรือว่า กายของเธอตั้งอยู่โดย  

 อาการใดๆ, 

   ตะถา ตะถา นัง ปะชานาติ, เธอกร็ูช้ดักายนัน้โดยอาการนัน้ๆ, 

 

ตสัสะ เอวงั อปัปะมตัตสัสะ อาตาปโินปะหติตัตสัสะ วหิะระโต, 

 เมื่อเธอเป็นผู้ ไม่ประมาท มี  

 ความเพียรเผากิเลส  มีตนส่งไป  

 แล้วอยู่อย่างนี้, 

 

  เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา, ความดำริที่ สับสนทั้ งหลาย  

 เหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

                    เต ปะหียันติ, ความดำริทั้งหลายเหล่านั้นย่อม  

 ถูกละได้, 

                 เตสัง ปะหานา, เพราะการละความดำรทิัง้หลาย  

 เหล่านั้น, 

อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ, 

 จิ ตอัน เป็น ไปภายในตนนั้ น  

 เท่านั้น ย่อมตั้งมั่น ย่อมดำรง  

 คงที่, 

       เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่น  

 อย่างดี, 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ. 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่  

 กล่าวมานี้ ภิกษุก็ชื่อว่าทำ  

 กายาคตาสติให้เกิดขึ้น. 
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๓ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ อะภิกกันเต ปะฏิกกันเต สัมปะชานะการี โหติ, 

 ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ มี ป ก ติ ก ร ะ ท ำ  

 สัมปชัญญะในการก้าวไป ใน  

 การถอยกลับ, 

อาโลกิเต วิโลกิเต สัมปะชานะการี โหติ, 

 เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะ  

 ในการแลดู ในการเหลียวดู, 

สะมิญชิเต ปะสาริเต สัมปะชานะการี โหติ, 

 เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะ  

 ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก, 

สังฆาฏิปัตตะจีวะระธาระเณ สัมปะชานะการี โหติ, 

 เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะ  

 การครองสงัฆาฏ ิบาตรและจวีร, 

อะสิเต ปีเต ขายิเต สายิเต สัมปะชานะการี โหติ, 

 เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะ  

 ในการฉนั ในการดืม่ ในการเคีย้ว   

 ในการลิ้ม, 

อุจจาระปัสสาวะกัมเม สัมปะชานะการี โหติ, 

 เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะ  

 การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ, 

คะเต ฐิ เต นิสินเน สุตเต ชาคะริเต ภาสิเต ตุณ๎หีภาเว   

สัมปะชานะการี โหติ, เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะ  

 ในการเดิน ในการยืน ในการนั่ง   

 ในการหลับ ในการตื่น ในการ  

 พูด และในการนิ่ง, 

ตสัสะ เอวงั อปัปะมตัตสัสะ อาตาปโิน ปะหติตัตสัสะ วหิะระโต,  

 เมื่อเธอเป็นผู้ ไม่ประมาท มี  

 ความเพียรเผากิเลส  มีตนส่งไป  

 แล้วอยู่อย่างนี้, 

 

  เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา, ความดำริที่ สับสนทั้ งหลาย  

 เหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

                    เต ปะหียันติ, ความดำริทั้ งหลายเหล่านั้น   

 ย่อมถูกละได้, 

                 เตสัง ปะหานา, เพราะการละความดำรทิัง้หลาย  

 เหล่านั้น,  



124 125

อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ, 

 จิตอัน เป็น ไปภายในตนนั้ น  

 เท่านั้น ย่อมตั้งมั่น ย่อมดำรง  

 คงที่, 

       เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่น  

 อย่างดี, 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสติง ภาเวติ. 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่าง  

 ที่กล่าวมานี้ ภิกษุก็ชื่อว่า ทำ  

 กายคตาสติให้เกิดขึ้น. 

๔ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง อุทธัง ปาทะตะลา อะโธ เกสะมัตถะกา, 

ตะจะปะริยันตัง ปูรัง นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน   

ปัจจะเวกขะติ, ภิ ก ษุ พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ก า ย นี้  

 นั่นเทียว เบื้องบนตั้งแต่ฝ่าเท้า  

 ขึ้นไป เบื้องล่างตั้งแต่ปลายผม  

 ลงมา, อันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ   

 เต็มด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดประการ  

 ต่างๆ, 

                              อิติ, ดังนี้ว่า, 

 

            อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย, สิ่งเหล่านี้มีอยู่ ในกายนี้, 

                            เกสา, ผมทั้งหลาย, 

                           โลมา, ขนทั้งหลาย, 

                           นะขา, เล็บทั้งหลาย, 

                           ทันตา, ฟันทั้งหลาย, 

                            ตะโจ, หนัง, 

                            มังสัง, เนื้อ, 
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                          นะหารู, เอ็นทั้งหลาย, 

                             อัฏฐิ, กระดูก, 

                     อัฏฐิมิญชัง, เยื่อในกระดูก, 

                           วักกัง, ไต, 

                        หะทะยัง, หัวใจ, 

                        ยะกะนัง, ตับ, 

                       กิโลมะกัง, พังผืด, 

                         ปิหะกัง, ม้าม, 

                        ปัปผาสัง, ปอด, 

                           อันตัง, ไส้ใหญ่, 

                     อันตะคุณัง, ไส้น้อย, 

                        อุทะริยัง, อาหารใหม่, 

                          กะรีสัง, อาหารเก่า, 

                           ปิตตัง, ดี, 

                          เสม๎หัง, เสลด, 

                           ปุพโพ, หนอง, 

                          โลหิตัง, เลือด, 

                            เสโท, เหงื่อ, 

                            เมโท, มันข้น, 

                             อัสสุ, น้ำตา, 

                            วะสา, เปลวมัน, 

                             เขโฬ, น้ำลาย, 

                     สิงฆาณิกา, น้ำมูก, 

                         ละสิกา, ไขข้อ, 

                           มุตตัง, มูตร, 

 

           เสยยะถาปิ ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมา  

 เหมือนว่า,   

อุภะโตมุขา มูโตลี ปูรา นานาวิหิตัสสะ ธัญญัสสะ, 

 ถุงที่มีปาก ๒ ข้าง เต็มด้วย  

 ธัญพืชชนิดต่างๆ, 

เสยยะถทีงั, สาลนีงั วหีนีงั มคุคานงั มาสานงั ตลิานงั ตณัฑลุานงั,   

 ได้แก่ , ข้าวสาลี ข้าวเปลือก   

 ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เมล็ดงา   

 ข้าวสาร, 

ตะเมนัง จักขุมา ปุริโส มุญจิต๎วา ปัจจะเวกเขยยะ, 

 คนมีตาดีเปิดถุงนั้นออกแล้ว พึง  

 พิจารณาเห็น, 

                               อิติ, ดังนี้ว่า, 

 

                        อิเม สาลี, เหล่านี้เป็นข้าวสาลี 

                         อิเม วีหี, เหล่านี้เป็นข้าวเปลือก 

                      อิเม มุคคา, เหล่านี้เป็นถั่วเขียว, 

                      อิเม มาสา, เหล่านี้เป็นถั่วเหลือง, 
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                       อิเม ติลา, เหล่านี้เป็นงา, 

                   อิเม ตัณฑุลา, เหล่านี้เป็นข้าวสาร, 

 

        เอวะเมวะ โข ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น  

 เหมือนกันแล, 

 

ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง อุทธัง ปาทะตะลา อะโธ เกสะมัตถะกา, 

ตะจะปะริยันตัง ปูรัง นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน   

ปัจจะเวกขะติ, ภิ ก ษุ พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ก า ย นี้  

 นั่นเทียว เบื้องบนตั้งแต่ฝ่าเท้า  

 ขึ้นไป เบื้องล่างตั้งแต่ปลายผม  

 ลงมา, อันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ  

 เต็มด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดประการ  

 ต่างๆ, 

                               อิติ, ดังนี้ว่า, 

 

             อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย, สิ่งเหล่านี้มีอยู่ ในกายนี้, 

                             เกสา, ผมทั้งหลาย, 

                             โลมา, ขนทั้งหลาย, 

                            นะขา, เล็บทั้งหลาย, 

                            ทันตา, ฟันทั้งหลาย, 

                             ตะโจ, หนัง, 

                            มังสัง, เนื้อ, 

                          นะหารู, เอ็นทั้งหลาย, 

                             อัฏฐิ, กระดูก, 

                      อัฏฐิมิญชัง, เยื่อในกระดูก, 

                            วักกัง, ไต, 

                        หะทะยัง, หัวใจ, 

                         ยะกะนัง, ตับ, 

                       กิโลมะกัง, พังผืด, 

                          ปิหะกัง, ม้าม, 

                        ปัปผาสัง, ปอด, 

                            อันตัง, ไส้ใหญ่, 

                      อันตะคุณัง, ไส้น้อย, 

                         อุทะริยัง, อาหารใหม่, 

                           กะรีสัง, อาหารเก่า, 

                            ปิตตัง, ดี, 

                           เสม๎หัง, เสลด, 

                           ปุพโพ, หนอง, 

                           โลหิตัง, เลือด, 

                             เสโท, เหงื่อ, 

                             เมโท, มันข้น, 

                             อัสสุ, น้ำตา, 

                            วะสา, เปลวมัน, 
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                             เขโฬ, น้ำลาย, 

                      สิงฆาณิกา, น้ำมูก, 

                          ละสิกา, ไขข้อ, 

                            มุตตัง, มูตร, 

 

ตสัสะ เอวงั อปัปะมตัตสัสะ อาตาปโิน ปะหติตัตสัสะ วหิะระโต,   

 เ มื่ อ เ ธ อ เ ป็ น ผู้ ไ ม่ ป ร ะ ม า ท   

 มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่ง  

 ไปแล้วอยู่อย่างนี้, 

  เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา, ความดำริที่ สับสนทั้ งหลาย  

 เหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

                    เต ปะหียันติ, ความดำริทั้ งหลายเหล่านั้น   

 ย่อมถูกละได้, 

                   เตสงั ปะหานา, เพราะการละความดำรทิัง้หลาย  

 เหล่านั้น,  

อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ, 

 จิตอัน เป็น ไปภายในตนนั้ น  

 เท่านั้น ย่อมตั้งมั่น ย่อมดำรง  

 คงที่, 

       เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่น  

 อย่างดี, 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ. 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  แม้อย่างที่  

 กล่าวมานี้ ภิกษุก็ชื่อว่าทำ  

 กายคตาสติให้เกิดขึ้น. 
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๕ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกข ุ อิมะเมวะ กายัง ยะถาฐิตัง ยะถาปะณิหิตัง ธาตุโส   

ปจัจะเวกขะติ, ภิ ก ษุ พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ก า ย นี้  

 นั่นเทียว ตามที่ตั้งอยู่  ตามที่  

 ดำรงอยู่  โดยความเป็นธาตุ, 

                               อิติ, ดังนี้ว่า, 

 

อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย ปะฐะวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ, 

 ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม   

 มีอยู่ในกายนี้, 

           เสยยะถาปิ ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมา  

 เหมือนว่า, 

ทักโข โคฆาตะโก วา โคฆาตะกันเตวาสี วา คาวิง วะธิต๎วา, 

 คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโค  

 ผู้ชำนาญ ฆ่าโคแล้ว, 

 

 

จะตุมะหาปะเถ วิละโส ปะฏิวิภะชิต๎วา นิสินโน อัสสะ, 

 แบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆ แล้ว  

 นั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่ง, 

  

        เอวะเมวะ โข ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้น  

 เหมือนกันแล, 

 

ภิกข ุ อิมะเมวะ กายัง ยะถาฐิตัง ยะถาปะณิหิตัง ธาตุโส   

ปจัจะเวกขะติ, ภิ ก ษุ พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ก า ย นี้  

 นั่นเทียว ตามที่ตั้งอยู่  ตามที่  

 ดำรงอยู่  โดยความเป็นธาตุ, 

                              อิติ, ดังนี้ว่า, 

 

อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย ปะฐะวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ, 

 ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม   

 มีอยู่ในกายนี้, 

 

ตสัสะ เอวงั อปัปะมตัตสัสะ อาตาปโิน ปะหติตัตสัสะ วหิะระโต,   

 เมื่อเธอเป็นผู้ ไม่ประมาท มี  

 ความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไป  

 แล้วอยู่อย่างนี้, 
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  เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา, ความดำริที่ สับสนทั้ งหลาย  

 เหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

                    เต ปะหียันติ, ความดำริทั้ งหลายเหล่านั้น   

 ย่อมถูกละได้, 

                  เตสัง ปะหานา, เพราะการละความดำรทิัง้หลาย  

 เหล่านั้น,  

อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ, 

 จิตอัน เป็น ไปภายในตนนั้ น  

 เท่านั้น ย่อมตั้งมั่น ย่อมดำรง  

 คงที่, 

       เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่น  

 อย่างดี, 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ. 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  แม้อย่างที่  

 กล่าวมานี้  ภิกษุก็ชื่อว่าทำ  

 กายคตาสติให้เกิดขึ้น. 

๖ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ เสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง,   

 อุปมาเหมือนว่า ภิกษุเห็น  

 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า,              

 

              เอกาหะมะตัง วา, ซึ่งตายแล้ว ๑ วันก็ตาม, 

                ท๎วีหะมะตัง วา, ตายแล้ว ๒ วันก็ตาม, 

                  ตีหะมะตัง วา, ตายแล้ว ๓ วันก็ตาม, 

                   อุทธุมาตะกัง, เป็นศพขึ้นอืด, 

                        วินีละกัง, สีเขียวคล้ำ, 

               วิปุพพะกะชาตัง, มีน้ำเหลืองเยิ้ม,  

โส อิมะเมวะ กายังอุปะสังหะระติ,   

 เธอย่อมนำกายนี้นั่นเทียวเข้าไป  

 เปรียบเทียบ, 

                              อิติ, ดังนี้ว่า, 

 

              อะยัมปิ โข กาโย, แม้กายนี้แล,   

                      เอวังธัมโม,  ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา,   

                       เอวังภาวี, มีลักษณะอย่างนี้, 
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                  เอวังอะนะตีโต, ไมล่ว่งพน้ความเปน็อยา่งนีไ้ปได,้ 

 

ตสัสะ เอวงั อปัปะมตัตสัสะ อาตาปโิน ปะหติตัตสัสะ วหิะระโต,   

 เ มื่ อ เ ธ อ เ ป็ น ผู้ ไ ม่ ป ร ะ ม า ท   

 มีความเพียรเผากิเลส  มีตนส่ง  

 ไปแล้วอยู่อย่างนี้, 

  เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา, ความดำริที่ สับสนทั้ งหลาย  

 เหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

                    เต ปะหียันติ, ความดำริทั้ งหลายเหล่านั้น   

 ย่อมถูกละได้, 

                  เตสัง ปะหานา, เพราะการละความดำรทิัง้หลาย  

 เหล่านั้น, 

อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ, 

 จติอนัเปน็ไปภายในตนนัน้เทา่นัน้    

 ย่อมตั้งมั่น ย่อมดำรงคงที่, 

       เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่น  

 อย่างดี, 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ. 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่  

 กล่าวมานี้ ภิกษุก็ชื่อว่าทำ  

 กายคตาสติให้เกิดขึ้น. 

๗ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ เสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, 

 อุปมาเหมือนว่า ภิกษุเห็น  

 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

 

       กาเกหิ วา ขัชชะมานัง, อันกาทั้งหลายจิกกินอยู่บ้าง, 

      คิชเฌหิ วา ขัชชะมานัง, อันแร้งทั้งหลายจิกกินอยู่บ้าง, 

      กุละเลหิ วา ขัชชะมานัง, อันนกตะกรุมทั้งหลายจิกกิน  

 อยู่บ้าง, 

     สุวาเณหิ วา ขัชชะมานัง, อั นสุ นั ขทั้ ง หลายกั ดอยู่ กิ น  

 อยู่บ้าง, 

    สิงคาเลหิ วา ขัชชะมานัง, อันสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายกัดกิน  

 อยู่บ้าง, 

วิวิเธหิ วา ปาณะกะชาเตหิ ขัชชะมานัง, 

 อันสัตว์เล็กๆ หลายชนิดกัดกิน 

 อยู่บ้าง, 
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๘ 
 

         ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ เสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, 

 อุปมาเหมือนว่า ภิกษุเห็น  

 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

 

                  อัฏฐิสังขะลิกัง, เป็นโครงกระดูก, 

                 สะมังสะโลหิตัง, ยังมีเนื้อและเลือด, 

                นะหารุสัมพันธัง, มีเอ็นรึงรัดอยู่, 

 

๙ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ เสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง. 

 อุปมาเหมือนว่า  ภิกษุเห็น  

 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า. 

                 อัฏฐิสังขะลิกัง, เป็นโครงกระดูก, 

       นิมมังสะโลหิตะมักขิตัง, ไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนอยู่, 

               นะหารุสัมพันธัง, มีเอ็นรึงรัดอยู่, 

 

๑๐ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ เสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, 

 อุปมาเหมือนว่า ภิกษุเห็น  

 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

 

                 อัฏฐิสังขะลิกัง, เป็นโครงกระดูก, 

      อะปะคะตะมังสะโลหิตัง, ที่เนื้อและเลือดหมดไปแล้ว,  

               นะหารุสัมพันธัง, มีเอ็นรึงรัดอยู่, 

 



140 141

๑๑ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ เสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, 

 อุปมาเหมือนว่า ภิกษุเห็น  

 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

 

                        อัฏฐิกานิ, เป็นกระดูกทั้งหลาย,   

อะปะคะตะนะหารุสัมพันธานิ, ที่เอ็นรึงรัดหมดไปแล้ว,  

         ทิสาวิทิสา วิกขิตตานิ, กระจุยกระจายไปในทิศใหญ่  

 ทิศน้อย, 

          อัญเญนะ หัตถัฏฐิกัง, กระดูกมืออยู่ทางหนึ่ง, 

          อัญเญนะ ปาทัฏฐิกัง, กระดูกเท้าอยู่ทางหนึ่ง, 

          อัญเญนะ ชังฆัฏฐิกัง, กระดูกแข้งอยู่ทางหนึ่ง, 

            อัญเญนะ อูรุฏฐิกัง, กระดูกขาอยู่ทางหนึ่ง, 

          อัญเญนะ กะฏิฏฐิกัง, กระดูกสะเอวอยู่ทางหนึ่ง, 

      อัญเญนะ ปิฏิกัณฏะกัง, กระดูกสันหลังอยู่ทางหนึ่ง, 

          อัญเญนะ ขันธัฏฐิกัง, กระดูกซี่โครงอยู่ทางหนึ่ง, 

            อัญเญนะ คีวัฏฐิกัง, กระดูกคออยู่ทางหนึ่ง, 

 

 

        อัญเญนะ หะนุกัฏฐิกัง, กระดูกคางอยู่ทางหนึ่ง, 

         อัญเญนะ ทันตัฏฐิกัง, กระดูกฟันอยู่ทางหนึ่ง, 

       อัญเญนะ สีสะกะฏาหัง, กะโหลกศีรษะอยู่ทางหนึ่ง, 

 

๑๒ 
 

       ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ เสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, 

 อุปมาเหมือนว่า ภิกษุเห็น  

 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

 

                       อัฏฐิกานิ, เป็นกระดูกทั้งหลาย, 

                          เสตานิ, มีสีขาว, 

          สังขะวัณณูปะนิภานิ, มีสีเหมือนสีสังข์, 
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๑๓ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ เสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, 

 อุปมาเหมือนว่า ภิกษุเห็น  

 ซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

 

                        อัฏฐิกานิ, เป็นกระดูกทั้งหลาย, 

                    ปุญชะกิตานิ, กองรวมกันอยู่, 

                   เตโรวัสสิกานิ, มีอายุเกินกว่า ๑ ปี, 

 

๑๔ 
 

       ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ เสยยะถาปิ ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, 

 อปุมาเหมอืนวา่ ภกิษเุหน็ซากศพ  

 ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

 

                       อัฏฐิกานิ, เป็นกระดูกทั้งหลาย, 

                            ปูตีนิ, ที่ผุป่น, 

              จุณณะกะชาตานิ, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, 

โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระติ,  

 เ ธอย่ อมนำกายนี้ นั่ น เที ย ว   

 เข้าไปเปรียบเทียบ, 

                              อิติ, ดังนี้ว่า, 

 

              อะยัมปิ โข กาโย, แม้กายนี้แล,  

                      เอวังธัมโม, ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา, 

                       เอวังภาวี, มีลักษณะอย่างนี้ 

                 เอวังอะนะตีโต, ไมล่ว่งพน้ความเปน็อยา่งนีไ้ปได้ 
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ตสัสะ เอวงั อปัปะมตัตสัสะ อาตาปโิน ปะหติตัตสัสะ วหิะระโต,   

 เมื่อเธอเป็นผู้ ไม่ประมาท มี  

 ความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไป  

 แล้วอยู่อย่างนี้, 

 

  เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา, ความดำริที่ สับสนทั้ งหลาย  

 เหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

                    เต ปะหียันติ, ความดำริทั้ งหลายเหล่านั้น   

 ย่อมถูกละได้, 

                 เตสัง ปะหานา, เพราะการละความดำรทิัง้หลาย  

 เหล่านั้น, 

อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ, 

 จิตอัน เป็น ไปภายในตนนั้ น  

 เท่านั้น ย่อมตั้งมั่น ย่อมดำรง  

 คงที่, 

       เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่น  

 อย่างดี, 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ. 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่  

 กล่าวมานี้ , ภิกษุก็ชื่อว่าทำ  

 กายคตาสติ ให้เกิดขึ้น. 

๑๕ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

        ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ, ภิกษุสงัดแล้วจากกามทั้งหลาย, 

   วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, สงดัแลว้จากอกศุลธรรมทัง้หลาย, 

สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัง ปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง     

อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, เข้าถึงปฐมฌาน ที่มีวิตก มีวิจาร    

 มีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่, 

 

โส อิมะเมวะ กายัง วิเวกะเชนะ ปีติสุเขนะ อะภิสันเทต ิ  

ปะรสินัเทต ิปะรปิเูรต ิปะรปิผะระต,ิ 

 เธอย่อมทำกายนี้นั่นเทียว ให้  

 ชุ่มชื่น เอิบอิ่ม เต็มรอบ แผ่ไป  

 โดยรอบ ด้วยปีติและสุข อัน  

 เกิดจากวิเวก, 

 

นาสสะ กิญจิ สัพพาวะโต กายัสสะ วิเวกะเชนะ ปีติสุเขนะ   

อัปผุฏัง โหติ, ส่วนไรๆ ของกายทุกส่วน ที่ปีติ  

 แ ล ะ สุ ข อั น เ กิ ด จ า ก วิ เ ว ก  

 ไม่ถูกต้องแล้ว  ย่อมไม่มี, 
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ตสัสะ เอวงั อปัปะมตัตสัสะ อาตาปโิน ปะหติตัตสัสะ วหิะระโต, 

 เมื่อเธอเป็นผู้ ไม่ประมาท มี  

 ความเพียรเผากิเลส  มีตนส่งไป  

 แล้วอยู่อย่างนี้, 

 

  เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา, ความดำริที่ สับสนทั้ งหลาย  

 เหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

                    เต ปะหียันติ, ความดำริทั้ งหลายเหล่านั้น   

 ย่อมถูกละได้, 

                  เตสัง ปะหานา, เ พ ร า ะ ก า ร ล ะ ค ว า ม ด ำ ริ  

 ทั้งหลายเหล่านั้น,  

อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ, 

 จิตอัน เป็น ไปภายในตนนั้ น  

 เท่านั้น ย่อมตั้งมั่น ย่อมดำรง  

 คงที่, 

       เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ,  เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่น  

 อย่างดี, 

เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ. 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่  

 กล่าวมานี้  ภิกษุก็ชื่อว่าทำ  

 กายคตาสติให้เกิดขึ้น. 

๑๖ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ฯเปฯ ทุติยัง ฌานัง 

อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, เพราะความสงบระงับไปของ  

 วิ ต กและวิ จ า รทั้ ง หล าย . . .  

 ภิกษุเข้าถึงทุติยฌานอยู่, 

 

โส อิมะเมวะ กายัง สะมาธิเชนะ ปีติสุเขนะ อะภิสันเทติ   

ปะริสันเทติ ปะริปูเรติ ปะริปผะระติ,   

 เธอย่อมทำกายนี้นั่นเทียว  ให้  

 ชุ่มชื่น เอิบอิ่ม เต็มรอบ แผ่  

 ไปโดยรอบ ด้วยปีติและสุขอัน  

 เกิดจากสมาธิ, 

 

นาสสะ กิญจิ สัพพาวะโต กายัสสะ  สะมาธิเชนะ ปีติสุเขนะ 

อัปผุฏัง โหติ,  ส่วนไรๆ ของกายเธอทุกส่วน   

 ที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิไม่  

 ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่มี, 
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๑๗ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกขุ ปีติยา จะ วิราคา ฯเปฯ ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ 

วิหะระติ, เพราะความคลายไปของปีติ  

 ภิกษุเข้าถึงตติยฌานอยู่, 

 

โส อิมะเมวะ กายัง นิปปีติ เกนะ สุเขนะ อะภิสันเทติ   

ปะริสันเทติ ปะริปูเรติ ปะริปผะระติ,  

 เธอย่อมทำกายนี้นั่นเทียว ให้  

 ชุ่มชื่น เอิบอิ่ม เต็มรอบ แผ่ไป  

 โดยรอบ ด้วยสุขอันไม่มีปีติ, 

 

นาสสะ กิญจิ สัพพาวะโต กายัสสะ นิปปีติเกนะ สุเขนะ   

อัปผุฏัง โหติ, ส่วนไรๆ ของกายเธอทุกส่วน    

 ที่สุขอันไม่มีปีติิไม่ถูกต้องแล้ว   

 ย่อมไม่มี, 

 

๑๘ 
 

        ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่น  

 ยังมีอยู่อีก 

 

ภกิข ุสขุสัสะ จะ ปะหานา ฯเปฯ จะตตุถงั ฌานงั อปุะสมัปชัชะ 

วิหะระติ, เพราะการละสุข...ภิกษุเข้าถึง  

 จตุตถฌานอยู่, 

 

โส อิมะเมวะ กายัง ปะริสุทเธนะ เจตะสา ปะริโยทาเตนะ   

ผะริต๎วา นิสินโน โหติ, เ ธอมี ใจอั นบริ สุ ท ธิ์ ผุ ด ผ่ อ ง    

 เปน็ผูน้ัง่แผไ่ปทัว่กายนีน้ัน่เทยีว, 

 

นาสสะ กิญจิ สัพพาวะโต กายัสสะ ปะริสุทเธนะ เจตะสา   

ปะริโยทาเตนะ อัปผุฏัง โหติ, ส่วนไรๆ ของกายเธอทุกส่วน ที่  

 ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ถูกต้อง  

 แล้ว ย่อมไม่มี, 

 

ตสัสะ เอวงั อปัปะมตัตสัสะ อาตาปโิน ปะหติตัตสัสะ วหิะระโต, 

 เมื่อเธอเป็นผู้ ไม่ประมาท มี  

 ความเพียรเผากิเลส  มีตนส่งไป  

 แล้วอยู่อย่างนี้, 
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   เย เคหะสติา สะระสงักปัปา, ความดำริที่ สับสนทั้ งหลาย  

 เหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

                     เต ปะหยีนัต,ิ ความดำริทั้ งหลายเหล่านั้น   

 ย่อมถูกละได้, 

                   เตสงั ปะหานา, เพราะการละความดำรทิัง้หลาย  

 เหล่านั้น,  

อชัฌตัตะเมวะ จติตงั สนัตฏิฐะต ิสนันสิทีะต,ิ 

 จิตอัน เป็น ไปภายในตนนั้ น  

 เท่านั้น ย่อมตั้งมั่น ย่อมดำรง  

 คงที่, 

        เอโกท ิโหต ิสะมาธยิะต,ิ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่น  

 อย่างดี, 

เอวมัป ิภกิขะเว ภกิข ุกายะคะตาสะตงิ ภาเวต.ิ 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่  

 กล่าวมานี้  ภิกษุก็ชื่อว่าทำ  

 กายคตาสติให้เกิดขึ้น. 

๔.๒ อานาปานสติ 
 

 กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติ กถํ พหุลีกตา 

มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา,  

 อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรญฺญคโต วา รุกฺขมูลคโต วา   

สุญฺญาคารคโต วา, นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา อุชุํ   

กายํ ปณิธาย ปริมุขํ สตึ อุปฏฺเปตฺวา, โส สโตว อสฺสสติ, สโต 

ปสฺสสติ. 

 ทีฆํ วา อสฺสสนฺโต “ทีฆํ อสฺสสามี”ติ ปชานาติ, ทีฆํ วา 

ปสฺสสนฺโต “ทีฆํ ปสฺสสามี”ติ ปชานาติ, รสฺสํ วา อสฺสสนฺโต 

“รสฺสํ อสฺสสามี”ติ ปชานาติ, รสฺสํ วา ปสฺสสนฺโต “รสฺสํ  

ปสฺสสามี”ติ ปชานาติ, “สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี”ติ   

สิกฺขติ, “สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “ปสฺสมฺภยํ 

กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ 

ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ. 

 “ปีติปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “ปีติปฏิสํเวที 

ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “สุขปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ,   

“สุขปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที 

อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวท ีปสฺสสิสฺสามี”ต ิ  

สกิขฺต,ิ “ปสสฺมภฺย ํจติตฺสงขฺาร ํอสสฺสสิสฺาม”ีต ิสกิขฺต,ิ “ปสสฺมภฺย ํ

จติตฺสงขฺาร ํปสสฺสสิสฺาม”ีต ิสกิขฺต.ิ 
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 “จิตฺตปฏิสํเวท ีอสฺสสิสฺสามี”ต ิสิกฺขติ, “จิตฺตปฏิสํเวท ี

ปสสฺสสิสฺาม”ีต ิสกิขฺต,ิ “อภปิปฺโมทย ํจติตฺ ํอสสฺสสิสฺาม”ีต ิสกิขฺต,ิ 

“อภิปฺปโมทย ํจิตฺต ํปสฺสสิสฺสามี”ต ิสิกฺขติ, “สมาทห ํจิตฺต ํ  

อสฺสสิสฺสามี”ต ิสิกฺขติ, “สมาทห ํจิตฺต ํปสฺสสิสฺสามี”ต ิสิกฺขติ, 

“วโิมจยจํติตฺ ํอสสฺสสิสฺาม”ีต ิสกิขฺต,ิ “วโิมจย ํจติตฺ ํปสสฺสสิสฺาม”ีต ิ

สกิขฺต.ิ 

 “อนิจฺจานุปสฺส ีอสฺสสิสฺสามี”ต ิสิกฺขติ, “อนิจฺจานุปสฺส ี

ปสฺสสิสฺสามี”ต ิสิกฺขติ, “วิราคานุปสฺส ีอสฺสสิสฺสามี”ต ิสิกฺขติ, 

“วิราคานุปสฺส ี ปสฺสสิสฺสามี”ต ิ สิกฺขติ, “นิโรธานุปสฺส ี  

อสฺสสิสฺสามี”ต ิสิกฺขติ, “นิโรธานุปสฺส ีปสฺสสิสฺสามี”ต ิสิกฺขติ,   

“ปฏนิสิสฺคคฺานปุสสฺ ีอสสฺสสิสฺาม”ีต ิสกิขฺต,ิ “ปฏนิสิสฺคคฺานปุสสฺ ี  

ปสสฺสสิสฺาม”ี ต ิสกิขฺต.ิ 

 เอว ํภาวิตา โข ภิกฺขเว อานาปานสฺสต ิเอว ํพหุลีกตา 

มหปผฺลา โหต ิมหานสิสํา. 

(ม.อ.ุ ๑๔/๑๔๘ อานาปานสัสตสิตูร) 

กะถงั ภาวติา จะ ภกิขะเว อานาปานสัสะต ิกะถงั พะหลุกีะตา, 

มะหปัผะลา โหต ิมะหานสิงัสา, ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย อานาปาน-  

 สติ อันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร   

 ทำให้มากแล้วอย่างไร, จึงเป็น  

 สิ่งที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก, 

 

             อธิะ ภกิขะเว ภกิข,ุ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน  

 พระธรรมวินัยนี้, 

             อะรญัญะคะโต วา, ไปสู่ป่าก็ดี, 

             รกุขะมลูะคะโต วา, ไปสู่โคนไม้ก็ดี, 

          สญุญาคาระคะโต วา, ไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดี, 

  นสิทีะต ิปลัลงักงั อาภชุติว๎า, นั่งคู้บัลลังก์, 

         อชุงุ กายงั ปะณธิายะ, ตั้งกายให้ตรง, 

ปะรมิขุงั สะตงิ อปุฏัฐะเปตว๎า, ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า, 

         โส สะโตวะ อสัสะสะต,ิ เธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้า, 

             สะโตวะ ปสัสะสะต,ิ มีสติหายใจออก, 
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๑ 
 

ทฆีงั วา อสัสะสนัโต “ทฆีงั อสัสะสาม”ีต ิปะชานาต,ิ 

 เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า   

 “เราหายใจเข้ายาว”, 

ทฆีงั วา ปสัสะสนัโต “ทฆีงั ปสัสะสาม”ีต ิปะชานาต,ิ 

 เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า   

 “เราหายใจออกยาว”, 

 

๒ 
 

รสัสงั วา อสัสะสนัโต “รสัสงั อสัสะสาม”ีต ิปะชานาต,ิ 

 เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า   

 “เราหายใจเข้าสั้น”, 

รสัสงั วา ปสัสะสนัโต “รสัสงั ปสัสะสาม”ีต ิปะชานาต,ิ 

 เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า   

 “เราหายใจออกสั้น”, 

 

๓ 
 

“สพัพะกายะปะฏสิงัเวท ีอสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้กาย 

 ทั้งปวง หายใจเข้า”, 

“สพัพะกายะปะฏสิงัเวท ีปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้กาย  

 ทั้งปวง หายใจออก”, 

 

๔ 
 

“ปสัสมัภะยงั กายะสงัขารงั อสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราระงับกาย  

 สังขาร หายใจเข้า”, 

“ปสัสมัภะยงั กายะสงัขารงั ปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราระงับกาย  

 สังขาร หายใจออก”, 
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๕ 
 

“ปตีปิะฏสิงัเวท ีอสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้ปีติ  

 หายใจเข้า”, 

“ปตีปิฏสิงัเวท ีปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้ปีติ   

 หายใจออก”, 

 

๖ 
 

“สขุะปะฏสิงัเวท ีอสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้สุข   

 หายใจเข้า”, 

“สขุะปะฏสิงัเวท ีปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้สุข   

 หายใจออก”, 

 

๗ 
 

“จติตะสงัขาระปะฏสิงัเวท ีอสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้  

 จิตตสังขาร หายใจเข้า”, 

“จติตะสงัขาระปะฏสิงัเวท ีปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้  

 จิตตสังขาร หายใจออก”, 

 

๘ 
 

“ปสัสมัภะยงั จติตะสงัขารงั อสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราระงับ  

 จิตตสังขาร หายใจเข้า”, 

“ปสัสมัภะยงั จติตะสงัขารงั ปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราระงับ  

 จิตตสังขาร หายใจออก”, 
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๙ 
 

“จติตะปะฏสิงัเวท ีอสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้จิต   

 หายใจเข้า”, 

“จติตะปะฏสิงัเวท ีปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้จิต   

 หายใจออก”, 

 

๑๐ 
 

“อะภปิปะโมทะยงั จติตงั อสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราทำจิตให้  

 บันเทิง หายใจเข้า”, 

“อะภปิปะโมทะยงั จติตงั ปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราทำจิตให้  

 บันเทิง หายใจออก”, 

 

๑๑ 
 

“สะมาทะหงั จติตงั อสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราตั้งจิตมั่น   

 หายใจเข้า”, 

“สะมาทะหงั จติตงั ปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราตั้งจิตมั่น   

 หายใจออก”, 

 

๑๒ 
 

“วโิมจะยงั จติตงั อสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราเปลื้องจิต   

 หายใจเข้า”, 

“วโิมจะยงั จติตงั ปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราเปลื้องจิต   

 หายใจออก”, 
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๑๓ 
 

“อะนจิจานปุสัส ีอสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความ  

 ไม่เที่ยง หายใจเข้า”, 

“อะนจิจานปุสัส ีปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความ  

 ไม่เที่ยง หายใจออก”, 

 

๑๔ 
 

“วริาคานปุสัส ีอสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความ  

 คลายไป หายใจเข้า”, 

“วริาคานปุสัส ีปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความ  

 คลายไป หายใจออก”, 

 

๑๕ 
 

“นโิรธานปุสัส ีอสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความ  

 ดับไป หายใจเข้า”, 

“นโิรธานปุสัส ีปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความ  

 ดับไป หายใจออก”, 

 

๑๖ 
 

“ปะฏนิสิสคัคานปุสัส ีอสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ 

 ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความ  

 สลัดคืน หายใจเข้า”, 

“ปะฏนิสิสคัคานปุสัส ีปสัสะสสิสาม”ีต ิสกิขะต,ิ, 

 ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความ  

 สลัดคืน หายใจออก”, 

 



162 163

เอวัง ภาวิตา โข ภิกขะเว อานาปานัสสะต ิเอวัง พะหุลีกะตา, 

มะหปัผะลา โหต ิมะหานสิงัสา. ดู ก่ อ น ภิ ก ษุ ทั้ ง ห ล า ย  

 อานาปานสติ อันภิกษุ  

 เจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มาก  

 แล้วอย่างนี้, จึงเป็นสิ่งที่มีผล  

 มาก มีอานิสงส์มาก. 

๔.๓ อรยิมรรคมอีงค ์๘ 
 

 อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค,  เสยฺยถีทํ ,  สมฺมาทิฏฺิ    

สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว    

สมฺมาวายาโม  สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธิ. 

 ตตฺถ  กตมา  สมฺมาทิฏฺิ,  ทุกฺเข  ญาณํ  ทุกฺขสมุทเย  

ญาณํ  ทุกฺขนิโรเธ  ญาณํ  ทุกฺขนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย    

ญาณํ,  อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาทิฏฺิ.  

 ตตฺถ  กตโม  สมฺมาสงฺกปฺโป,  เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป    

อพฺยาปาทสงฺกปฺโป  อวิหึสาสงฺกปฺโป.  อยํ  วุจฺจติ    

สมฺมาสงฺกปฺโป.  

 ตตฺถ  กตมา  สมฺมาวาจา,  มุสาวาทา  เวรมณี,  

ปิสุณาย  วาจาย  เวรมณี,  ผรุสาย  วาจาย  เวรมณี,    

สมฺผปฺปลาปา  เวรมณี,  อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาวาจา.  

 ตตฺถ  กตโม  สมฺมากมฺมนฺโต,  ปาณาติปาตา  เวรมณี,  

อทินฺนาทานา  เวรมณี,  กาเมสุมิจฺฉาจารา  เวรมณี,  อยํ  

วุจฺจติ  สมฺมากมฺมนฺโต.  

 ตตฺถ  กตโม  สมฺมาอาชีโว,  อิธ  อริยสาวโก    

มิจฺฉาอาชีวํ  ปหาย  สมฺมาอาชีเวน  ชีวิกํ  กปฺเปติ,  อยํ    

วุจฺจติ  สมฺมาอาชีโว.  
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 ตตฺถ  กตโม  สมฺมาวายาโม,  อิธ  ภิกฺขุ  อนุปฺปนฺนานํ  

ปาปกานํ  อกุสลานํ  ธมฺมานํ  อนุปฺปาทาย,  ฉนฺท ํ ชเนต ิ   

วายมต ิ วรียิ ํ อารภต ิ จติตฺ ํ ปคคฺณหฺาต ิ ปทหต,ิ  อปุปฺนนฺาน ํ 

ปาปกาน ํ  อกสุลาน ํ ธมมฺาน ํ ปหานาย,  ฉนทฺ ํ ชเนต ิ วายมต ิ 

วีริย ํ อารภต ิ จิตฺต ํ ปคฺคณฺหาต ิ ปทหติ,  อนุปฺปนฺนาน ํ 

กุสลาน ํ ธมฺมาน ํ อุปฺปาทาย,  ฉนฺท ํ ชเนต ิ วายมต ิ วีริย ํ   

อารภต ิ จิตฺต ํ ปคฺคณฺหาต ิ ปทหติ,  อุปฺปนฺนาน ํ กุสลาน ํ   

ธมมฺาน ํ ติยิา  อสมโฺมสาย  ภยิโฺยภาวาย  เวปลุลฺาย  ภาวนาย  

ปาริปูริยา,  ฉนฺท ํ ชเนต ิ วายมต ิ วีริย ํ  อารภติ  จิตฺตํ    

ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ,  อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาวายาโม.  

 ตตฺถ  กตมา  สมฺมาสติ,  อิธ  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  

วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา-  

โทมนสฺสํ ,  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี    

สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  จิตฺเต  

จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก   

อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  

สมฺปชาโน  สติมา  วิ เนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ ,    

อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาสติ.  

  ตตฺถ  กตโม  สมฺมาสมาธิ,  อิธ  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  

วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺกํ  สวิจารํ  วิเวกชํ  ปีติสุขํ    

ปมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  

อชฺฌตฺตํ  สมฺปสาทนํ  เจตโส  เอโกทิภาวํ  อวิตกฺกํ  อวิจารํ  

สมาธิชํ  ปีติสุขํ  ทุติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  ปีติยา จ  

วิราคาอุเปกฺขโก  จ  วิหรติ,  สโต  จ  สมฺปชาโน  สุขญฺจ  

กาเยน  ปฏิสํเวเทติ,  ยนฺตํ  อริยา  อาจิกฺขนฺติ  “อุเปกฺขโก  

สตมิา  สขุวหิาร”ีต,ิ  ตตยิ ํ ฌาน ํ อปุสมปฺชชฺ  วหิรต,ิ  สขุสสฺ จ  

ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา  ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสานํ  

อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุขํ  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถํ  ฌานํ  

อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.  อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาสมาธิ. 

(อภิ.วิ. ๓๖/๔๘๖-๗ มัคควิภังค์ สุตตันตภาชนีย์) 
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      อะรโิย  อฏัฐงัคโิก  มคัโค,  อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์   

 ๘ ประการ, 

                       เสยยะถทีงั, ได้แก่, 

                       สมัมาทฏิฐ,ิ ความเห็นชอบ,  

                   สมัมาสงักปัโป,  ความดำริชอบ,  

                       สมัมาวาจา, การเจรจาชอบ,   

                   สมัมากมัมนัโต,  การกระทำชอบ,   

                     สมัมาอาชโีว, การเลี้ยงชีพชอบ,   

                    สมัมาวายาโม, ความเพียรชอบ,  

                        สมัมาสะต,ิ ความระลึกชอบ,    

                     สมัมาสะมาธ,ิ ความตั้งจิตมั่นชอบ 

 

     ตตัถะ กะตะมา สมัมาทฏิฐ,ิ บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น   

 สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไร, 

                     ทกุเข ญาณงั, ความรู้ในทุกข์, 

        ทกุขะสะมทุะเย  ญาณงั, ความรู้ในทุกขสมุทัย,  

             ทกุขะนโิรเธ ญาณงั, ความรู้ในทุกขนิโรธ, 

ทกุขะนโิรธะคามนิยิา  ปะฏปิะทายะ  ญาณงั, 

 ความรู้ ใ นทุ กขนิ โร ธคามิ นี  

 ปฏิปทา, 

    อะยงั  วจุจะต ิ สมัมาทฏิฐ,ิ นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ, 

ตตัถะ กะตะโม สมัมาสงักปัโป, บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น   

 สัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไร, 

              เนกขมัมะสงักปัโป, ความดำริในความออกจากกาม, 

            อพัย๎าปาทะสงักปัโป, ความดำริในความไม่พยาบาท, 

              อะวหิงิสาสงักปัโป, ความดำรใินความไมเ่บยีดเบยีน, 

อะยงั  วจุจะต ิ สมัมาสงักปัโป, นี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ, 

 

 ตตัถะ  กะตะมา  สมัมาวาจา, บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น   

 สัมมาวาจาเป็นอย่างไร, 

          มสุาวาทา  เวระมะณ,ี ความงดเว้นจากการพูดเท็จ, 

 ปสิณุายะ วาจายะ เวระมะณ,ี ความงดเว้นจากคำพูดส่อเสียด, 

 ผะรสุายะ วาจายะ เวระมะณ,ี ความงดเว้นจากคำพูดหยาบ, 

    สมัผปัปะลาปา  เวระมะณ,ี ความงดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้, 

   อะยงั  วจุจะต ิ สมัมาวาจา, นี้เรียกว่าสัมมาวาจา, 

 

ตตัถะ กะตะโม สมัมากมัมนัโต, บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น   

 สัมมากัมมันตะเป็นอย่างไร, 

      ปาณาตปิาตา  เวระมะณ,ี ความงดเว้นจากการฆ่าสัตว์, 

    อะทนินาทานา  เวระมะณ,ี ความงดเว้นจากการลักทรัพย์, 

 กาเมสมุจิฉาจารา  เวระมะณ,ี ความงดเว้นจากการประพฤติ  

 ผิดในกาม, 

 อะยงั วจุจะต ิสมัมากมัมนัโต, นี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ, 
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 ตตัถะ  กะตะโม  สมัมาอาชโีว, บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น   

 สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร, 

อธิะ  อะรยิะสาวโก  มจิฉาอาชวีงั  ปะหายะ, 

 อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้  

 ละมิจฉาอาชีวะแล้ว, 

สมัมาอาชเีวนะ  ชวีกิงั  กปัเปต,ิ สำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมา  

 อาชีวะ, 

   อะยงั วจุจะต ิ สมัมาอาชโีว, นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ, 

 

ตตัถะ  กะตะโม สมัมาวายาโม, บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น   

 สัมมาวายามะเป็นอย่างไร, 

                        อธิะ  ภกิข,ุ คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 

อะนปุปนันานงั ปาปะกานงั อะกสุะลานงั ธมัมานงั อะนปุปาทายะ, 

ฉันทัง ชะเนต ิวายะมะต ิวีริยัง อาระภะต ิจิตตัง ปัคคัณ๎หาต ิ 

ปะทะหะต,ิ ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม   

 ปรารภความเพียร ประคับ  

 ประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อ  

 ความไม่เกิดขึ้น ของบาป  

 อกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด, 

อปุปนันานงั  ปาปะกานงั  อะกสุะลานงั  ธมัมานงั ปะหานายะ,  

ฉนัทงั ชะเนต ิ วายะมะต ิ วรียิงั  อาระภะต ิ จติตงั  ปคัคณัห๎าต ิ 

ปะทะหะต,ิ ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม   

 ปรารภความเพียร ประคับ  

 ประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อ  

 ละบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย  

 ที่เกิดขึ้นแล้ว, 

 

อะนุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง  อุปปาทายะ,  ฉันทัง    

ชะเนต ิ วายะมะต ิ วีริยัง  อาระภะต ิ จิตตัง  ปัคคัณ๎หาต ิ 

ปะทะหะต,ิ  ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม   

 ปรารภความเพียร ประคับ  

 ประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น เพื่อ  

 ความเกิดขึ้น ของกุศลธรรมทั้ง  

 หลายที่ยังไม่เกิด, 
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อปุปนันานงั  กสุะลานงั  ธมัมานงั ฐติยิา, อะสมัโมสายะ  ภยิโย-  

ภาวายะ  เวปลุลายะ  ภาวะนายะ ปารปิรูยิา,  ฉนัทงั  ชะเนต ิ 

วายะมะต ิ วรียิงั  อาระภะต ิ จติตงั  ปคัคณัห๎าต ิ ปะทะหะต,ิ   

 ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม   

 ปรารภความเพียร ประคับ  

 ประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อ  

 ความดำรงอยู,่ ความไมเ่ลอืนหาย   

 ความงอกงามยิ่งขึ้น ความ  

 ไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็ม  

 บริบูรณ์ ของกุศลธรรม  

 ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว, 

 อะยงั  วจุจะต ิ สมัมาวายาโม, นี้เรียกว่าสัมมาวายามะ, 

 

   ตตัถะ  กะตะมา  สมัมาสะต,ิ บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น   

 สัมมาสติเป็นอย่างไร, 

                        อธิะ ภกิข,ุ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 

    กาเย กายานปุสัส ีวหิะระต,ิ เปน็ผูต้ามดกูายในกายเนอืงๆ อยู,่ 

   อาตาป ีสมัปะชาโน สะตมิา, มีความเพียรเผากิเลส มี  

 สัมปชัญญะ มีสติ, 

วเินยยะ  โลเก อะภชิฌาโทมะนสัสงั,   

 นำอภิชฌาและโทมนัสในโลก  

 ออกเสียได้, 

เวทะนาส ุเวทะนานปุสัส ีวหิะระต,ิ   

 เป็นผู้ตามดู เวทนาในเวทนา  

 ทั้งหลายเนืองๆ อยู่, 

   อาตาป ีสมัปะชาโน สะตมิา, มีความเพียรเผากิเลส มี  

 สัมปชัญญะ มีสติ, 

วเินยยะ โลเก อะภชิฌาโทมะนสัสงั,   

 นำอภิ ชฌาและ โทมนั ส ใ น  

 โลกออกเสียได้, 

    จติเต จติตานปุสัส ีวหิะระต,ิ เป็นผู้ตามดูจิตในจิตเนืองๆ อยู่, 

    อาตาป ีสมัปะชาโน สะตมิา, มีความเพียรเผากิเลส มี  

 สัมปชัญญะ มีสติ, 

วเินยยะ โลเก อะภชิฌาโทมะนสัสงั,   

 นำอภิ ชฌาและ โทมนั ส ใ น  

 โลกออกเสียได้, 

  ธมัเมส ุธมัมานปุสัส ีวหิะระต,ิ เ ป็ น ผู้ ต า มดู ธ ร รม ในธ ร รม  

 ทั้งหลายเนืองๆ อยู่, 

   อาตาป ีสมัปะชาโน สะตมิา, มีความเพียรเผากิเลส มี  

 สัมปชัญญะ มีสติ, 

วเินยยะ โลเก อะภชิฌาโทมะนสัสงั,   

 นำอภิ ชฌาและ โทมนั ส ใ น  

 โลกออกเสียได้, 

     อะยงั  วจุจะต ิ สมัมาสะต,ิ นี้เรียกว่า สัมมาสติ, 
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  ตตัถะ กะตะโม สมัมาสะมาธ,ิ บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น   

 สัมมาสมาธิเป็นอย่างไร, 

                         อธิะ ภกิข,ุ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 

                ววิจิเจวะ กาเมห,ิ สงั ดแล้ วจากกามทั้ งหลาย  

 นั่นเทียว, 

    ววิจิจะ อะกสุะเลห ิธมัเมห,ิ ส งั ด แ ล้ ว จ า ก อ กุ ศ ล ธ ร ร ม  

 ทั้งหลาย, 

สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัง ปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง 

อปุะสมัปชัชะ วหิะระต,ิ ย่อมเข้าถึงปฐมฌาน ที่มีวิตก    

 มีวิจาร  มีปีติและสุขอันเกิด  

 จากวิเวกอยู่, 

 

   วติกักะวจิารานงั วปูะสะมา, เพราะวิตกและวิจารทั้งหลาย  

 สงบระงับไป, 

อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง, อะวิตักกัง 

อะวิจารัง สะมาธิชัง ปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ 

วหิะระต,ิ ย่อมเข้าถึงทุติยฌาน ที่มีความ  

 ผ่องใสในภายใน, มีภาวะเป็น  

 หนึ่งผุดขึ้นของจิต ไม่มีวิตก ไม่  

 มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิด  

 จากสมาธิอยู่, 

                ปตียิา จะ วริาคา, เพราะความคลายไปของปีติ, 

อุเปกขะโก จะ วิหะระติ, สะโต จะ สัมปะชาโน, สุขัญจะ 

กาเยนะ ปะฏสิงัเวเทต,ิ เธอเป็นผู้มีอุเบกขาอยู่ มีสติ มี  

 สัมปชัญญะและย่อมเสวยสุข  

 ด้วยกาย, 

ยันตัง อะริยา อาจิกขันต ิ“อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารี”ติ,   

ตะตยิงั ฌานงั อปุะสมัปชัชะ วหิะระต ิ  

 ย่อมเข้าถึงตติยฌาน, ซึ่งเป็น  

 ฌานที่พระอริยเจ้าทั้ งหลาย  

 กล่าวสรรเสริญว่า “เป็นผู้มี  

 อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข”, 

 

            สขุสัสะ จะ ปะหานา, เพราะละสุข, 

          ทกุขสัสะ จะ ปะหานา, และเพราะละทุกข์, 

ปพุเพวะ โสมะนสัสะโทมะนสัสานงั อตัถงัคะมา, 

 เพราะความดับไปของโสมนัส  

 และโทมนัสในฌานก่อนๆ, 

อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง 

อปุะสมัปชัชะ วหิะระต,ิ เธอย่อมเข้าถึงจตุตถฌาน ที่ไม่  

 มีทุกข์และไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์  

 เพราะอุเบกขาอยู่, 

  อะยงั  วจุจะต ิ สมัมาสะมาธ.ิ นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ. 
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๕
บทธรรม
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๕.๑ ภารสตุตคาถา 
 

        ภารา หเว ปญจกขฺนธฺา ภารหาโร จ ปคุคฺโล, 

             ภาราทาน ํทขุ ํโลเก ภารนกิเฺขปน ํสขุ.ํ 

             นกิขฺปิติวฺา ครุ ํภาร ํ อญญฺ ํภาร ํอนาทยิ, 

             สมลู ํตณหฺ ํอพพฺยุหฺ นจิฉฺาโต ปรนิพิพฺโุต. 

(สํ.ข. ๑๗/๒๒ ภารสูตร) 

 
      ภารา หะเว ปญัจกัขนัธา, ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อ, 

         ภาระหาโร จะปคุคะโล, บุคคลแหละ เป็นผู้แบกของ  

 หนักพาไป, 

        ภาราทานงั ทกุขงั โลเก, การแบกถือของหนัก เป็นความ  

 ทุกข์ ในโลก, 

          ภาระนกิเขปะนงั สขุงั,  การสลัดของหนัก ทิ้งลงเสีย   

 เป็นความสุข, 

 

         นกิขปิติว๎า คะรงุ ภารงั, พระอริยเจ้า สลัดทิ้งของหนัก   

 ลงเสียแล้ว, 

        อญัญงั ภารงั อะนาทยิะ, ทั้ ง ไม่หยิบฉวยเอาของหนัก  

 อันอื่น ขึ้นมาอีก, 

       สะมลูงั ตณัห๎งั อพัพยุห๎ะ, ก็ เ ป็ น ผู้ ถ อ น ตั ณ ห า ขึ้ น ไ ด้   

 กระทั่งราก, 

           นจิฉาโต ปะรนิพิพโุต. เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนา ดับ  

 สนิทไม่มีส่วนเหลือ. 
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๕.๒ โอวาทปาตโิมกขคาถา 
 

            สพพฺปาปสสฺ อกรณ ํ กสุลสสฺปูสมปฺทา, 

                สจติตฺปรโิยทปน ํ เอต ํพทุธฺาน สาสน.ํ 

ขนตฺ ีปรม ํตโป ตตีกิขฺา, 

นพิพฺาน ํปรม ํวทนตฺ ิพทุธฺา, 

น ห ิปพพฺชโิต ปรปูฆาต,ี 

สมโณ โหต ิปร ํวเิหยนโฺต. 

           อนปูวาโท อนปูฆาโต  ปาตโิมกเฺข จ สวํโร, 

         มตตฺญญฺตุา จ ภตตฺสมฺ ึ ปนตฺญจฺ สยนาสน,ํ 

              อธจิติเฺต จ อาโยโค เอต ํพทุธฺาน สาสน.ํ 

(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘๓-๕) 

 
    สพัพะปาปสัสะ อะกะระณงั, การไม่ทำบาปทั้งปวง, 

            กสุะลสัสปูะสมัปะทา, การทำกุศลให้ถึงพร้อม, 

        สะจติตะปะรโิยทะปะนงั, การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ, 

         เอตงั พทุธานะสาสะนงั, ธรรม ๓ อย่างนี ้ เป็นคำสั่งสอน  

 ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย, 

  ขนัต ีปะระมงั ตะโป ตตีกิขา, ขันติ คือความอดกลั้น เป็น  

 ธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง, 

นพิพานงั ปะระมงั วะทนัต ิพทุธา,   

 ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพาน  

 ว่าเป็นธรรมอันยิ่ง, 

 นะ ห ิปพัพะชโิต ปะรปูะฆาต,ี ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็น  

 บรรพชิตเลย, 

สะมะโณ โหต ิปะรงั วเิหฐะยนัโต, ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อ  

 ว่าเป็นสมณะเลย, 

     อะนปูะวาโท อะนปูะฆาโต, การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้าย, 

         ปาตโิมกเข จะ สงัวะโร, การสำรวมในปาติโมกข์, 

      มตัตญัญตุา จะ ภตัตสัม๎งิ, ความเป็นผู้รู้ประมาณในการ  

 บริโภค, 

       ปนัตญัจะ สะยะนาสะนงั, การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด,    

           อะธจิติเต จะ อาโยโค, ความหมั่นประกอบในการทำ  

 จิตให้ยิ่ง, 

         เอตงั พทุธานะสาสะนงั. ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอน  

 ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย. 
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๕.๓ ปฐมพทุธภาสติคาถา 
 

                  อเนกชาตสิสําร ํ สนธฺาวสิสฺ ํอนพิพฺสิ,ํ 

                คหการ ํคเวสนโฺต ทกุขฺา ชาต ิปนุปปฺนุ.ํ 

                 คหการก ทฏิโฺส ิ ปนุ เคห ํน กาหส,ิ 

        สพพฺา เต ผาสกุา ภคคฺา คหกฏู ํวสิงขฺต,ํ 

                 วสิงขฺารคต ํจติตฺ ํ ตณหฺาน ํขยมชฌฺคา. 

(ขุ.ธ. ๒๕/๑๕๓-๔) 

 

อะเนกะชาตสิงัสารงั สนัธาวสิสงั อะนพิพสิงั,  

 เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่น  

 ท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนก  

 ชาติ, 

คะหะการงั คะเวสนัโต ทกุขา ชาต ิปนุปัปนุงั,  

 แสวงหาอยู่ซึ่ งนายช่างปลูก  

 เรือน, คือตัณหาผู้สร้างภพ,   

 การเกิดทุกคราว เป็นทุกข์  

 ร่ำไป, 

 

คะหะการะกะ ทฏิโฐส ิปนุะ เคหงั นะ กาหะส,ิ 

 นี่แน่ะ นายช่างปลูกเรือน, เรา  

 รู้จักเจ้าเสียแล้ว, เจ้าจะทำเรือน  

 ให้เราไม่ได้อีกต่อไป, 

สพัพา เต ผาสกุา ภคัคา คะหะกฏูงั วสิงัขะตงั, 

 โครงเรือนทั้งหมดของเจ้า เรา  

 หักเสียแล้ว, ยอดเรือนเราก็รื้อ  

 เสียแล้ว, 

วสิงัขาระคะตงั จติตงั ตณัหานงั ขะยะมชัฌะคา. 

 จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่  

 อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป, มัน  

 ได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่ง  

 ตัณหาทั้งหลาย. 
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๕.๔ ปจัฉมิพทุโธวาทปาฐะ 

 
หนทฺทาน ิภกิขฺเว อามนตฺยาม ิโว วยธมมฺา สงขฺารา,  

อปปฺมาเทน สมปฺาเทถ. อย ํตถาคตสสฺ ปจฉฺมิา วาจา. 

(ที.ม. ๑๐/๒๑๘ มหาปรินิพพานสูตร) 

 

หนัทะทาน ิภกิขะเว อามนัตะยาม ิโว,   

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, บัดนี้   

 เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า, 

            วะยะธมัมา สงัขารา, สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไป  

 เป็นธรรมดา, 

    อปัปะมาเทนะ สมัปาเทถะ, ท่านทั้งหลาย, จงทำความไม่  

 ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด, 

อะยงั ตะถาคะตสัสะ ปจัฉมิา วาจา.   

 นี้ เ ป็ น พ ร ะ ว า จ า มี ใ น ค รั้ ง  

 สุดท้ายของพระตถาคตเจ้า. 

๕.๕ บทพจิารณาสงัขาร  
 

       สพัเพ สงัขารา อะนจิจา, สังขารคือร่างกายจิตใจ, และ  

 รู ปธรรมนามธรรมทั้ งหมด  

 ทั้งสิ้น, มันไม่เที่ยง, เกิดขึ้นแล้ว  

 ดับไป, มีแล้วหายไป 

          สพัเพ สงัขารา ทกุขา, สังขารคือร่างกายจิตใจ, และ  

 รู ปธรรมนามธรรมทั้ งหมด  

 ทั้งสิ้น, มันเป็นทุกข์ทนยาก,   

 เพราะเกิดขึ้นแล้ว, แก่ เจ็บ   

 ตายไป, 

          สพัเพ ธมัมา อะนตัตา. สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งนี้ เป็น  

 สังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมด  

 ทั้งสิ้น, ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม่ควร  

 ถือว่าเรา ว่าของเรา ว่าตัวว่าตน  

 ของเรา. 
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                  อจริ ํวตย ํกาโย ปว ึอธเิสสสฺต,ิ 

          ฉฑุโฺฑ อเปตวญิญฺาโณ นริตถฺวํ กลงิคฺร.ํ 

(ขุ.ธ. ๒๕/๔๑) 

 

อะจิงรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ, ฉุฑโฑ 

อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง. 

 ร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน ครั้น  

 ปราศจากวิญญาณ อันเขาทิ้ง  

 เสียแล้ว จักนอนทับซึ่งแผ่นดิน   

 ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อน  

 ฟืน หาประโยชน์มิได้. 

 

            อนจิจฺา วต สงขฺารา  อปุปฺาทวยธมมฺโิน. 

         อปุปฺชชฺติวฺา นริชุฌฺนตฺ ิ เตส ํวปูสโม สโุข. 

(ที.ม. ๑๐/๒๗๒ มหาสุทัสสนสูตร) 

 

       อะนจิจา วะตะ สงัขารา, สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ, 

            อปุาทะวะยะธมัมโิน, มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็น  

 ธรรมดา, 

        อปุปชัชติว๎า นริชุฌนัต,ิ ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป, 

           เตสงั วปูะสะโม สโุข. ความ เข้ า ไปสงบระงับของ  

 สังขารทั้งหลายเป็นความสุข. 

 

 

อนิจฺจา ภิกฺขเว สงฺขารา,  

อธุวา ภิกฺขเว สงฺขารา,  

อนสฺสาสิกา ภิกฺขเว สงฺขารา,  

ยาวญฺจิทํ ภิกฺขเว อลเมว สพฺพสงฺขาเรสุ  

นิพฺพินฺทิตุํ อลํ วิรชฺชิตุํ อลํ วิมุจฺจิตุํ. 

(อํ.สตฺตก. ๒๓/๖๖ สัตตสูริยสูตร) 

 

     อะนจิจา ภกิขะเว สงัขารา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขาร  

 ทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง,  

       อะธวุา ภกิขะเว สงัขารา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขาร  

 ทั้งหลายเป็นของไม่ยั่งยืน, 

อะนสัสาสกิา ภกิขะเว สงัขารา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขาร  

 ทั้งหลายเป็นของไม่น่าชื่นชม, 

ยาวญัจทิงั ภกิขะเว อะละเมวะ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็น  

 ความสมควรทีเดียว, 

    สพัพะสงัขาเรส ุนพิพนิทติงุ, เพื่อความเบื่อหน่ายในสังขาร  

 ทั้งหลายทั้งปวง, 

                   อะลงั วริชัชติงุ, สมควรเพื่อคลายกำหนัด, 

                  อะลงั วมิจุจติงุ. สมควรเพื่อหลุดพ้น. 
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๕.๖ ความไมป่ระมาท 
 

              อฏฺุานวโต สตมีโต  สจุกิมมฺสสฺ นสิมมฺการโิน, 

           สญญฺตสสฺ ธมมฺชวีโิน อปปฺมตตฺสสฺ ยโสภวิฑฒฺต.ิ 

(ขุ.ธ. ๒๕/๒๔) 

 

อุฏฐานะวะโต สะตีมะโต สุจิกัมมัสสะ นิสัมมะการิโน, 

สัญญะตัสสะ ธัมมะชีวิโน อัปปะมัตตัสสะ ยะโสภิวัฑฒะติ. 

 ยศย่อมเจริญ แก่บุคคลผู้มี  

 ความขยันหมั่นเพียร มีสติ มี  

 การกระทำสะอาด มีปกติ  

 ใคร่ครวญก่อนทำ เป็นผู้  

 สำรวม ใช้ชีวิตโดยธรรม   

 และไม่ประมาท. 

 

 

 

               อปปฺมาทรโต ภกิขฺ ุ ปมาเท ภยทสสฺ ิวา, 

               อภพโฺพ ปรหิานาย นพิพฺานสเฺสว สนตฺเิก. 

(ข.ธ. ๒๕/๓๒) 

 

         อัปปะมาทะระโต ภิกขุ, ภิ ก ษุ ผู้ ยิ น ดี ใ น ค ว า ม ไ ม่  

 ประมาท, 

         ปะมาเท ภะยะทสัส ิวา, และมีปกติ เห็นภั ย ในความ  

 ประมาท,  

         อะภพัโพ ปะรหิานายะ, เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม, 

        นพิพานนสัเสวะ สนัตเิก. ชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้. 
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๕.๗ ทางมอีงค ์๘ ประเสรฐิสดุ 
 

         มคคฺานฏฺงคฺโิก เสฏโฺ สจจฺาน ํจตโุร ปทา, 

          วริาโค เสฏโฺ ธมมฺาน ํ ทปิทานญจฺ จกขฺมุา. 

         เอเสว มคโฺค นตถฺญโฺญ ทสสฺนสสฺ วสิทุธฺยิา, 

       เอตญหฺ ิตเุมหฺ ปฏปิชชฺถ มารสเฺสต ํปโมหน.ํ 

       เอตญหฺ ิตเุมหฺ ปฏปินนฺา ทกุขฺสสฺนตฺ ํกรสิสฺถ, 

         อกขฺาโต โว มยา มคโฺค อญญฺาย สลลฺสตถฺน.ํ 

           ตเุมหฺห ิกจิจฺ ํอาตปปฺ ํ อกขฺาตาโร ตถาคตา, 

           ปฏปินนฺา ปโมกขฺนตฺ ิ ฌายโิน มารพนธฺนา. 

(ขุ.ธ. ๒๕/๒๗๓-๖) 

 
        มคัคานฏัฐงัคโิก เสฏโฐ, บรรดาทางทั้งหลาย ทางอัน  

 ประกอบด้วยองค์ ๘ ประเสริฐ  

 สุด,  

         สจัจานงั จะตโุร ปะทา, บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ๔   

 ประเสริฐสุด, 

         วริาโค เสฏโฐ ธมัมานงั, บรรดาธรรมทั้งหลาย  วิราคะ  

 ประเสริฐที่สุด,  

 

          ทปิะทานญัจะ จกัขมุา, บรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลาย    

 พระตถาคตผูม้จีกัษปุระเสรฐิสดุ, 

 

เอเสวะ มคัโค นตัถญัโญ ทสัสะนสัสะ วสิทุธยิา,    

 ทางนี้เท่านี้ เป็นทางเพื่อความ  

 บริสุทธิ์แห่งทัสสนะ  ทางอื่น  

 ย่อมไม่มี, 

  เอตญัห ิตมุเ๎ห ปะฏปิชัชะถะ, เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายจง  

 ปฏิบัติซึ่งทางนี้แล, 

         มารสัเสตงั ปะโมหะนงั, เพราะทางนี้เป็นที่หลงแห่งมาร, 

      เอตญัห ิตมุเ๎ห ปะฏปินันา, ด้วยว่า เธอทั้งหลายปฏิบัติแล้ว  

 ซึ่งทางนี้, 

        ทกุขสัสนัตงั กะรสิสะถะ,  จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 

อกัขาโต โว มะยา มคัโค อญัญายะ สลัละสตัถะนงั,   

 ทางนี้อันเรารู้แล้วซึ่ งวิธีถอน  

 ลูกศร จึงบอกแก่เธอทั้งหลาย, 

 

        ตมุเ๎หห ิกจิจงั อาตปัปงั,  ความเพียรเผากิเลสเป็นกิจอัน  

 เธอทั้งหลายพึงทำเอง,  

         อักขาตาโร ตะถาคะตา, พระตถาคตทั้งหลายเป็นเพียง  

 ผู้บอกเท่านั้น, 
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ปะฏปินันา ปะโมกขนัต ิฌายโิน มาระพนัธะนา. 

 ชนทัง้หลายผูป้ฏบิตัแิลว้ เพง่อยู,่ 

 จักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร. 

๕.๘ ความประเสรฐิของโสดาปตัตผิล 
 

              ปพยฺา เอกรชเฺชน สคคฺสสฺ คมเนน วา, 

               สพพฺโลกาธปิจเฺจน โสตาปตตฺผิล ํวร.ํ 

(ขุ.ธ. ๒๕/๑๗๘) 

 

ปะฐัพ๎ยา เอกะรัชเชนะ สัคคัสสะ คะมะเนนะ วา,   

สพัพะโลกาธปิจัเจนะ โสตาปตัตผิะลงั วะรงั. 

 โสดาปัตติผลเป็นสิ่งประเสริฐ   

 ก ว่ า ค ว า ม เ ป็ น เ อ ก ร า ช ใ น  

 แผ่นดิน กว่าการไปสู่สวรรค์   

 และกว่าความเป็นใหญ่ในโลก  

 ทั้งปวง. 
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๕.๙ ภทัเทกรตัตคาถา 
 

            อตีตํ นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ, 

                ยทตีตมฺปหีนนฺตํ อปฺปตฺตญฺจ อนาคตํ. 

       ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ, 

                  อสํหีรํ อสํกุปฺปํ ตํ วิทฺธา มนุพฺรูหเย. 

           อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ โก ชญฺญา มรณํ สุเว, 

            น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา. 

               เอวํวิหาริมาตาปึ อโหรตฺตมตนฺทิตํ, 

        ตํ เว “ภทฺเทกรตฺโต”ติ สนฺโต อาจิกฺขเต มุนิ. 
(ม.อุ. ๑๔/๒๗๒ ภัทเทกรัตตสูตร) 

 

       อะตตีงั นานว๎าคะเมยยะ  นปัปะฏกิงัเข อะนาคะตงั, 

บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอาลัย, 

และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง, 

           ยะทะตตีมัปะหนีนัตงั  อปัปตัตญัจะ อะนาคะตงั, 

สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว, สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา, 

 

       ปจัจปุนันญัจะ โย ธมัมงั  ตตัถะ ตตัถะ วปิสัสะต,ิ 

          อะสงัหริงั อะสงักปุปงั ตงั วทิธา มะนพุร๎หูะเย, 

ผูใ้ดเหน็ธรรมอนัเกดิขึน้เฉพาะหนา้ในทีน่ัน้ๆ อยา่งแจม่แจง้, 

ไมง่อ่นแงน่คลอนแคลน, เขาควรพอกพนูอาการเชน่นัน้ไว,้ 

 

           อชัเชวะ กจิจะมาตปัปงั  โก ชญัญา มะระณงั สเุว, 

ความเพยีรเปน็กจิทีต่อ้งทำวนันี,้ ใครจะรูค้วามตาย แมพ้รุง่นี,้ 

 

           นะ ห ิโน สงัคะรนัเตนะ  มะหาเสเนนะ มจัจนุา, 

เพราะการผดัเพีย้นตอ่มจัจรุาชซึง่มเีสนามาก ยอ่มไมม่สีำหรบัเรา, 

 

              เอวงัวหิารมิาตาปงิ  อะโหรตัตะมะตนัทติงั, 

           ตงั เว ภทัเทกะรตัโตต ิ สนัโต อาจกิขะเต มนุ.ิ 

มนุผีูส้งบ ยอ่มกลา่วเรยีก ผูม้คีวามเพยีรอยูเ่ชน่นัน้, ไมเ่กยีจครา้น 

ทัง้กลางวนักลางคนื วา่, “ผูเ้ปน็อยูแ่มเ้พยีงราตรเีดยีว กน็า่ชม”. 
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๖
ภาคผนวก
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๖.๑  คำอาราธนา  
คำอาราธนาศลี ๕ 

 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ 

ปญัจะ สลีาน ิยาจามะ, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้า  

 ทั้งหลาย ขอศีล ๕ ข้อ พร้อม  

 ทั้งไตรสรณคมน์ เพื่อรักษา  

 เป็นข้อๆ, 

ทุติยัมป ิมะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ 

สะหะ ปญัจะ สลีาน ิยาจามะ, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แม้ครั้งที่  

 สอง ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล   

 ๕ ข้อ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์   

 เพื่อรักษาเป็นข้อๆ, 

ตะติยัมป ิมะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ 

สะหะ ปญัจะ สลีาน ิยาจามะ, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  แม้ครั้งที่  

 สาม ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล   

 ๕ ข้อ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์   

 เพื่อรักษาเป็นข้อๆ, 

 

คำอาราธนาศลี ๘ 
 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ 

อฏัฐะ สลีาน ิยาจามะ, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้า  

 ทั้งหลาย ขอศีล ๘ ข้อ พร้อม  

 ทั้งไตรสรณคมน์ เพื่อรักษา  

 เป็นข้อๆ, 

ทุติยัมป ิมะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ 

สะหะ อฏัฐะ สลีาน ิยาจามะ, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แม้ครั้งที่  

 สอง ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล   

 ๘ ข้อ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์    

 เพื่อรักษาเป็นข้อๆ, 

ตะติยัมป ิมะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ

สะหะ อฏัฐะ สลีาน ิยาจามะ, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แม้ครั้งที่  

 สาม ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล  

 ๘ ข้อ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์    

 เพื่อรักษาเป็นข้อๆ, 
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คำอาราธนาพระปรติร 
(ผูน้ำพธิวีา่คนเดยีว) 

 

             วปิตัตปิะฏพิาหายะ  สพัพะสมัปตัตสิทิธยิา, 

          สพัพะทกุขะวนิาสายะ  ปะรติตงั พร๎ถูะ มงัคะลงั,  

             วปิตัตปิะฏพิาหายะ  สพัพะสมัปตัตสิทิธยิา, 

          สพัพะภะยะวนิาสายะ  ปะรติตงั พร๎ถูะ มงัคะลงั, 

             วปิตัตปิะฏพิาหายะ  สพัพะสมัปตัตสิทิธยิา, 

           สพัพะโรคะวนิาสายะ  ปะรติตงั พร๎ถูะ มงัคะลงั. 

ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย โปรดสวดพระปริตร อันเป็นมงคล,  

เพื่อป้องกันความวิบัติ, เพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทุกประการ,  

เพื่อความพินาศสิ้นไปของทุกข์ ภัย และโรคทั้งปวง. 

 

 

คำอาราธนาธรรม   
(ผูน้ำพธิวีา่คนเดยีว) 

 

พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ 

กะตัญชะลี อะนะธิวะรัง อะยาจะถะ, 

สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา  

เทเสตุ ธัมมัง อนุกัมปิมัง ปะชัง. 

ท้าวสหัมบดีพรหม ผู้เป็นอธิบดีแห่งโลก  

ได้ประคองอัญชลี ทูลขอพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ,  

สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้,  

ขอพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์หมู่สัตว์ด้วยเถิด. 
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๖.๒ คำถวายทาน  
คำถวายภตัร 

 

อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,  

ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, 

อิมานิ ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณ๎หาตุ,  

อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.  

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   

ขอน้อมถวายภัตตาหาร,  

พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์,   

ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับภัตตาหาร,  

พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  

เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   

ตลอดกาลนานเทอญ. 

หมายเหต ุ   การถวายสิง่ตา่งๆ ใหเ้ปลีย่นคำทีข่ดีเสน้ใตไ้ว ้  

 เปน็คำถวายตอ่ไปนี้ 

 • ถวายทานอทุศิใหผู้ต้าย มะตะกะภตัตาน ิ  

   ขอนอ้มถวาย มตกภตัร  

 • ถวายเครือ่งปจัจยัสี ่จะตปุจัจะยาน ิ  

   ขอนอ้มถวาย ปจัจยัสี่ 

 • ถวายยารกัษาโรค คลิานะเภสชัชาน ิ  

   ขอนอ้มถวาย ยาแกไ้ข้ 

 • ถวายผา้ปา่ ใหเ้ปลีย่นเปน็ ปงัสกุลูะจวิะราน ิ  

   ขอนอ้มถวาย ผา้บงัสกุลุจวีร 

 • ถวายผา้อาบนำ้ฝน ใหเ้ปลีย่นเปน็   

   วสัสกิะสาฏะกาน ิขอนอ้มถวาย ผา้อาบนำ้ฝน 
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คำถวายเสนาสนะ 
 

อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, อาคะตานาคะตัสสะ,   

จาตุททิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,  

สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, 

อิมานิ เสนาสะนานิ, ปะฏิคคัณ๎หาตุ, 

อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.  

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   

ขอน้อมถวายเสนาสนะทั้งหลายเหล่านี้,  

แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่,   

ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา, ขอพระภิกษุสงฆ์,   

จงรับเสนาสนะทั้งหลายเหล่านี้, 

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,   

แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ. 

๖.๓  คำแผเ่มตตา  
บทแผเ่มตตาใหต้นเอง 

 

                อะหงั สขุโิต โหม,ิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข,  

            อะหงั นทิทกุโข โหม,ิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความ  

 ทุกข์,  

              อะหงั อะเวโร โหม,ิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร,  

        อะหงั อพัย๎าปชัโฌ โหม,ิ ข อ ใ ห้ ข้ า พ เ จ้ า ป ร า ศ จ า ก  

 อุปสรรคอันตรายทั้งปวง,  

              อะหงั อะนโีฆ โหม,ิ ขอใหข้า้พเจา้ไมม่คีวามทกุขก์าย  

 ทกุขใ์จ, 

       สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะราม.ิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกาย  

 สุขใจ, รักษาตนให้พ้นจาก  

 ทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด. 
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บทแผเ่มตตาใหส้ตัวท์ัง้หลาย 
 

                     สพัเพ สตัตา, สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ เป็น  

 เพื่อนทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตาย   

 ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น, 

                   อะเวรา โหนต,ุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มี  

 เวรต่อกันและกันเลย, 

            อพัย๎าปชัฌา โหนต,ุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้  

 พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและ  

 กันเลย, 

                   อะนฆีา โหนต,ุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มี  

 ความทุกข์กายทุกข์ใจเลย, 

      สขุ ีอตัตานงั ปะรหิะรนัต.ุ จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษา  

 ตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด. 

๖.๔  คำขอขมา 
คำขอขมาพระรตันตรยั 

 

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง    

สัพพัง อะปะราธัง, ขะมะตุ โน ภันเต. 

(ถ้าคนเดียวให้ใช้ ขะมะถะ เม) 

 

ความผิดพลาดทั้งปวง,    

อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในพระรัตนตรัย,    

คือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย,  

ด้วยประมาทพลาดพลั้ง, ด้วยกายก็ตาม,    

ด้วยวาจาก็ตาม, ด้วยใจก็ตาม,   

ด้วยเจตนาก็ตาม, ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม,   

ขอพระรัตนตรัย,  

ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  

เพื่อความสำรวมระวังในกาลต่อไป. 
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คำขอขมาอาจารย์ 
 

ผู้ขอขมา : อาจาริเย  ปะมาเทนะ  ท๎วารัตตะเยนะ  กะตัง    

สัพพัง  อะปาราธัง,  ขะมะตุ  โน  ภันเต. 

(กล่าว ๓ ครั้ง) 

 

ความผิดพลาดทั้งปวง,    

อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้ว ในท่านอาจารย์,  

ด้วยประมาทพลาดพลั้ง, ด้วยกายก็ตาม,    

ด้วยวาจาก็ตาม, ด้วยใจก็ตาม,   

ด้วยเจตนาก็ตาม, ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม,  

ขอท่านอาจารย์ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพทั้งหลาย,   

เพื่อความสำรวมระวังในกาลต่อไป. 

 

อาจารย์รับว่า : อะหัง ขะมามิ, ตุม๎เหหิปิ เม ขะมิตัพพัง,  

(หลายคน)  

อะหัง ขะมามิ, ตะยาปิ เม ขะมิตตัพพัง,  

(คนเดียว) 

 

อาจารย์อดโทษให้แก่ท่านทั้งหลาย, 

แม้ท่านทั้งหลายก็พึงอดโทษให้แก่อาจารย์ด้วย,  

 

ผู้ขอขมา : ขะมามะ ภันเต. (หลายคน)  

ขะมามิ ภันเต. (คนเดียว) 

 

ข้าพเจ้าทั้งหลายอดโทษให้แก่ท่านอาจารย์เช่นกัน. 
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๖.๕ คำอทุศิสว่นกศุล 
สพัพปตัตทิานคาถา 

 

(หันทะ มะยัง สัพพะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส) 

 

 ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ  ยานัญญานิ กะตานิ เม, 

 เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ  สัตตานันตาปปะมาณะกา,  

สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ,  

จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้,  

และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว, 

 

 เย ปิยา คุณะวันตา จะ  มัย๎หัง มาตาปิตาทะโย,   

 ทิฏฐา เม จาป๎ยะทิฏฐา วา  อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน,  

คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด, ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ  

เช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ก็ดี,  

ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้ว หรือไม่ได้เห็น ก็ดี,  

สัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆ หรือเป็นคู่เวรกัน ก็ดี, 

 สัตตา ติฏฐันติ โลกัส๎มิง  เต ภุมมา จะตุโยนิกา,  

 ปัญเจกะจะตุโวการา  สังสะรันตา ภะวาภะเว, 

สัตว์ทั้งหลาย ตั้งอยู่ในโลก, อยู่ในภูมิทั้งสาม, อยู่ในกำเนิดทั้งสี่, 

มีขันธ์ห้าขันธ์ มีขันธ์ขันธ์เดียว มีขันธ์สี่ขันธ์,  

กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ ก็ดี, 

 

 ญาตัง เย ปัตติทานัมเม  อะนุโมทันตุ เต สะยัง,  

 เย จิมัง นัปปะชานันติ เทวา เตสัง นิเวทะยุง, 

สัตว์เหล่าใด รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว,  

สัตว์เหล่านั้น จงอนุโมทนาเองเถิด,  

ส่วนสัตว์เหล่าใด ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้,  

ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้น ให้รู้, 

 

 มะยา ทินนานะ ปุญญานัง  อะนุโมทะนะเหตุนา,   

 สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ  อะเวรา สุขะชีวิโน, 

 เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ  เตสาสา สิชฌะตัง สุภา. 

เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว,  

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง, จงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ,  

จงถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระนิพพาน,  

ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงสำเร็จเถิด. 



210 211

อทุสิสนาธฏิฐานคาถา 
 

(หันทะ มะยัง อุทิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส) 

 

         อมินิา ปญุญะกมัเมนะ, ด้วยบุญนี้ อุทิศให้, 

         อปุชัฌายา คณุตุตะรา, อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ, 

           อาจะรยิปูะการา จะ, แลอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน, 

      มาตา ปติา จะ ญาตะกา, ทั้งพ่อแม่ แลปวงญาติ, 

            สรุโิย จนัทมิา ราชา, สูรย์จันทร์ แลราชา, 

         คณุะวนัตา นะราป ิจะ, ผู้ทรงคุณ หรือสูงชาติ,  

     พร๎หัม๎มารา จะ อนิทา จะ, พรหม มาร และอินทราช, 

        โลกะปาลา จะ เทวะตา, ทั้งทวยเทพ และโลกบาล, 

     ยะโม มติตา มะนสุสา จะ, ยมราช มนุษย์มิตร, 

         มชัฌตัตา เวรกิาป ิจะ, ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ, 

        สพัเพ สตัตา สขุ ีโหนต,ุ ขอให้ เป็นสุขศานต์ทุกทั่วหน้า   

 อย่าทุกข์ทน, 

        ปญุญาน ิปะกะตาน ิเม, บุญผอง ที่ข้าทำจงช่วยอำนวย  

 ศุภผล, 

           สขุงั จะ ตวิธิงั เทนต,ุ ให้สุข สามอย่างล้น, 

      ขปิปงั ปาเปถะ โว มะตงั. ให้ลุถึง นิพพานพลัน. 

คำอทุศิสว่นกศุลแกญ่าติ 
 

อทิงั โน ญาตนีงั โหต,ุ สขุติา โหนต ุญาตะโย. 

(วา่คนเดยีว ใหเ้ปลีย่นจาก โน เปน็ เม) 

ขอส่วนบุญนี้  

จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของพวกข้าพเจ้า,  

ขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิด. 
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๖.๖ คำพจิารณาปจัจยั ๔   
ธาตปุจัจเวกขณปาฐะ 

 

(หันทะ มะยัง ธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส) 

 

(ข้อว่าด้วยจีวร) 

ยะถาปจัจะยงั ปะวตัตะมานงั ธาตมุตัตะเมเวตงั, 

 สิ่งเหล่านี้นี่ เป็นสักว่าธาตุตาม  

 ธรรมชาติเท่านั้น, กำลังเป็นไป  

 ตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ, 

ยะททิงั จวีะรงั, ตะทปุะภญุชะโก จะ ปคุคะโล, 

 สิ่งเหล่านี้ คือจีวร, และคน  

 ผู้ใช้สอยจีวรนั้น, 

                     ธาตมุตัตะโก, เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ, 

                         นสิสตัโต, มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน, 

                           นชิชโีว, มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล, 

                           สุญโญ, ว่างเปล่าจากความหมายแห่ง  

 ความเป็นตัวตน, 

สพัพาน ิปะนะ อมิาน ิจวีะราน ิอะชคิจุฉะนยีาน,ิ 

 ก็จีวรทั้งหมดนี้ ไม่ เป็นของ  

 น่าเกลียดมาแต่เดิม, 

           อมิงั ปตูกิายงั ปตัว๎า, ค รั้ น ม า ถู ก เ ข้ า กั บ ก า ย   

 อันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว, 

อะตวิยิะ ชคิจุฉะนยีาน ิชายนัต.ิ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียด   

 อย่างยิ่งไปด้วยกัน. 

 

(ข้อว่าด้วยบิณฑบาต) 

ยะถาปจัจะยงั ปะวตัตะมานงั ธาตะมตัตะเมเวตงั, 

 สิ่งเหล่านี้นี่ เป็นสักว่าธาตุตาม  

 ธรรมชาติเท่านั้น, กำลังเป็นไป  

 ตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ, 

ยะททิงั ปณิฑะปาโต, ตะทปุะภญุชะโก จะ ปคุคะโล,  

 สิ่งเหล่านี้ คือบิณฑบาต, และ  

 คนผู้บริโภคบิณฑบาตนั้น, 

                     ธาตมุตัตะโก, เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ, 

                         นสิสตัโต, มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน,  

                           นชิชโีว, มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล,  

                           สญุโญ, ว่ า ง เ ปล่ า จ า กคว ามหมาย  

 แห่งความเป็นตัวตน, 
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สพัโพ ปะนายงั ปณิฑะปาโต อะชคิจุฉะนโีย, 

 ก็บิณฑบาตทั้งหมดนี้ ไม่เป็น  

 ของน่าเกลียดมาแต่เดิม, 

            อมิงั ปตูกิายงั ปตัว๎า, ครั้นมาถูกเข้ากับกาย อันเน่า  

 อยู่เป็นนิจนี้แล้ว, 

อะตวิยิะ ชคิจุฉะนยีาน ิชายะต.ิ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียด   

 อย่างยิ่งไปด้วยกัน. 

 

(ข้อว่าด้วยเสนาสนะ) 

ยะถาปจัจะยงั ปะวตัตะมานงั ธาตมุตัตะเมเวตงั, 

 สิ่งเหล่านี้นี่ เป็นสักว่าธาตุตาม  

 ธรรมชาติเท่านั้น, กำลังเป็นไป  

 ตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ, 

ยะททิงั เสนาสะนงั, ตะทปุะภญุชะโก จะ ปคุคะโล, 

 สิ่งเหล่านี้ คือเสนาสนะ, และ  

 คนผู้ใช้สอยเสนาสนะนั้น, 

                     ธาตมุตัตะโก, เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ, 

                          นสิสตัโต, มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน, 

                            นชิชโีว, มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล, 

                            สญุโญ, ว่างเปล่าจากความหมายแห่ง  

 ความเป็นตัวตน, 

สพัพาน ิปะนะ อมิาน ิเสนาสะนาน ิอะชคิจุฉะนยีาน,ิ 

 ก็เสนาสนะทั้งหมดนี้ ไม่เป็น  

 ของน่าเกลียดมาแต่เดิม, 

           อมิงั ปตูกิายงั ปตัว๎า, ครั้นมาถูกเข้ากับกาย อันเน่า  

 อยู่เป็นนิจนี้แล้ว, 

อะตวิยิะ ชคิจุฉะนยีาน ิชายนัต.ิ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียด   

 อย่างยิ่งไปด้วยกัน. 

 

(ข้อว่าด้วยคิลานะเภสัช) 

ยะถาปจัจะยงั ปะวตัตะมานงั ธาตะมตัตะเมเวตงั, 

 สิ่งเหล่านี้นี่ เป็นสักว่าธาตุตาม  

 ธรรมชาติเท่านั้น, กำลังเป็นไป  

 ตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ, 

ยะทิทัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร, ตะทุปะภุญชะโก 

จะ ปคุคะโล, สิ่งเหล่านี้ คือเภสัชบริขาร อัน  

 เกื้อกูลแก่คนไข้ , และคนผู้  

 บริโภคเภสัชบริขารนั้น, 

                     ธาตมุตัตะโก, เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ, 

                         นสิสตัโต, มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน, 
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                            นชิชโีว, มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล, 

                            สญุโญ, ว่างเปล่าจากความหมายแห่ง  

 ความเป็นตัวตน, 

สัพโพ ปะนายัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร 

อะชคิจุฉะนโีย, ก็คิลานเภสัชบริขารทั้งหมดนี้  

 ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม, 

            อมิงั ปตูกิายงั ปตัว๎า, ครั้นมาถูกเข้ากับกาย อันเน่า  

 อยู่เป็นนิจนี้แล้ว, 

อะตวิยิะ ชคิจุฉะนยีาน ิชายะต.ิ ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียด  

 อย่างยิ่งไปด้วยกัน. 

ตงัขณกิปจัจเวกขณปาฐะ 
 

(หนัทะ มะยงั ตงัขะณกิะปจัจะเวกขะณะปาฐงั ภะณามะ เส) 

 

(ขอ้วา่ดว้ยจวีร) 

ปะฏสิงัขา โยนโิส จวีะรงั ปะฏเิสวาม,ิ 

 เราย่อมพิจารณาโดยแยบคาย  

 แล้วนุ่งห่มจีวร, 

ยาวะเทวะ สตีสัสะ ปะฏฆิาตายะ, เพียงเพื่อบำบัดความหนาว, 

       อณุห๎สัสะ ปะฏฆิาตายะ, เพื่อบำบัดความร้อน, 

ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิสะปะสมัผสัสานงั ปะฏฆิาตายะ, 

 เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจาก   

 เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์  

 เลื้อยคลานทั้งหลาย, 

ยาวะเทวะ หริโิกปนิะปะฏจิฉาทะนตัถงั. 

 และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอัน  

 ให้เกิดความละอาย. 
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(ขอ้วา่ดว้ยบณิฑบาต) 

ปะฏสิงัขา โยนโิส ปณิฑะปาตงั ปะฏเิสวาม,ิ 

 เราย่อมพิจารณาโดยแยบคาย  

 แล้วฉันบิณฑบาต, 

                     เนวะ ทว๎ายะ, ไ ม่ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป เ พื่ อ ค ว า ม  

 เพลิดเพลินสนุกสนาน, 

                      นะ มะทายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามัน  

 เกิดกำลังพลังทางกาย, 

                 นะ มณัฑะนายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ, 

                  นะ วภิสูะนายะ, ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง, 

ยาวะเทวะ อมิสัสะ กายสัสะ ฐติยิา,   

 แต่ให้ เป็นไปเพียงเพื่อความ  

 ตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้,    

                       ยาปะนายะ, เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ, 

                  วหิงิสปุะระตยิา, เพื่ อความสิ้ น ไปแห่ งความ  

 ลำบากทางกาย, 

      พร๎หัม๎ะจะรยิานคุคะหายะ, เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติ  

 พรหมจรรย์, 

 

อิต ิปุรานัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขาม ินะวัญจะ เวทะนัง นะ   

อปุปาเทสสาม,ิ ดว้ยการทำอยา่งนี ้เรายอ่มระงบั  

 เสียได้ซึ่ งทุกขเวทนาเก่าคือ   

 ความหิว, และไม่ทำทุกขเวทนา  

 ใหม่ให้เกิดขึ้น, 

 

ยาตร๎า จะ เม ภะวสิสะต ิอะนะวชัชะตา จะ ผาสวุหิาโร จาต.ิ 

 อนึ่ง, ความเป็นไปโดยสะดวก  

 แห่งอัตภาพนี้ด้วย, ความเป็นผู้  

 หาโทษมิได้ด้วย, และความเป็น  

 อยู่โดยผาสุกด้วย, จักมีแก่เรา,   

 ดังนี้. 

 

(ขอ้วา่ดว้ยเสนาสนะ) 

ปะฏสิงัขา โยนโิส เสนาสะนงั ปะฏเิสวาม,ิ 

 เราย่อมพิจารณาโดยแยบคาย  

 แล้วใช้สอยเสนาสนะ, 

ยาวะเทวะ สตีสัสะ ปะฏฆิาตายะ, เพียงเพื่อบำบัดความหนาว, 

        อณุห๎สัสะ ปะฏฆิาตายะ, เพื่อบำบัดความร้อน, 
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ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิสะปะสมัผสัสานงั ปะฏฆิาตายะ, 

 เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจาก   

 เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์  

 เลื้อยคลานทั้งหลาย, 

ยาวะเทวะ อตุปุะรสิสะยะวโินทะนงั ปะฏสิลัลานารามตัถงั. 

 เพียงเพื่อบรรเทาอันตราย อัน  

 จะพึงมีจากดินฟ้าอากาศ, และ  

 เพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ ในที่  

 หลีกเร้นสำหรับภาวนา. 

 

(ขอ้วา่ดว้ยคลิานเภสชั) 

ปะฏสิงัขา โยนโิส คลิานะปจัจะยะเภสชัชะปะรกิขารงั ปะฏเิสวาม,ิ   

 เราย่อมพิจารณาโดยแยบคาย  

 แล้ว บริโภคเภสัชบริขารอัน  

 เกื้อกูลแก่คนไข้, 

ยาวะเทวะ อปุปนันานงั เวยยาพาธกิานงั เวทะนานงั ปะฏฆิาตายะ,   

 เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอัน  

 บังเกิดขึ้นแล้ว มีอาพาธต่างๆ   

 เป็นมูล, 

   อพัย๎าปชัฌะปะระมะตายาต.ิ เ พื่ อ ค ว า ม เ ป็ น ผู้ ไ ม่ มี โ ร ค  

 เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง, ดังนี้. 

๖.๗  ปกณิณกะ  
พระพทุธคณุทำนองสรภญัญะ 

 
(นำ)  อิติปิ โส ภะคะวา 

 (รับพร้อมกัน)  
 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน  
 สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ  
  สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ 
 
 (นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน 
 ตัดมูลเกลศมาร   บ มิหม่นมิหมองมัว 
 หนึ่งนัยพระทัยท่าน  ก็เบิกบานคือดอกบัว 
 ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร 
 องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร 
 โปรดหมู่ประชากร  มละโอฆกันดาร 
 ชี้ทางบรรเทาทุกข์   และชี้สุขเกษมสานต์ 
 ชี้ทางพระนฤพาน  อันพันโศกวิโยคภัย 
 พร้อมเบ็ญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลไส 
 เห็นเหตุที่ใกล้ไกล        ก็เจนจบประจักษ์จริง 
 กำจัดน้ำใจหยาบ  สันดานบาปแห่งชายหญิง 
 สัตว์โลกได้พึ่งพิง         มละบาปบำเพ็ญบุญ 
 ข้อขอประณตน้อม          ศิระเกล้าบังคมคุณ 
 สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดรฯ  (กราบ) 
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พระธรรมคณุทำนองสรภญัญะ 
 

(นำ)  ส๎วากขาโต 

 (รับพร้อมกัน)   

 ภะคะวะตา ธัมโม  สันทิฏฐิโก อะกาลิโก     

 เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 

 

 (นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร  

 ดุจดวงประทีปชัชวาล  

 แห่งองค์พระศาสดาจารย์        ส่องสัตว์สันดาน 

 สว่างกระจ่างใจมนท์ 

 ธรรมใดนับโดยมรรคผล      เป็นแปดพึงยล 

 และเก้ากับทั้งนฤพาน  

 สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร  

 พิสุทธิ์พิเศษสุกใส  

 อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข 

 ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง  

  คือทางดำเนินดุจคลอง           ให้ล่วงลุปอง  

 ยังโลกอุดรโดยตรง 

 ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์    นบธรรมจำนง 

 ด้วยจิตและกายวาจา  

(กราบ) 

 

พระสงัฆคณุทำนองสรภญัญะ 
 

(นำ) สุปะฏิปันโน 

(รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย, 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. 

 

 (นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา  (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา  

 แต่องค์สมเด็จภควันต์  

 แจ้งเหตุจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน   

 ระงับและดับทุกข์ภัย 

 โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร  ปัญญาผ่องใส  

 สะอาดและปราศมัวหมอง 

 เหินห่างทางข้าศึกปอง  บ มิลำพอง   

 ด้วยกายและและวาจาใจ 

 เป็นเนื้อนาบุญอันไพ  ศาลแด่โลกัย 

 และเกิดพิบูลย์พูนผล 
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 สมญาเอารสทศพล  มีคุณอนนต์   

 อเนกจะนับเหลือตรา 

 ข้าขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-  

 นุคุณประดุจรำพัน 

 ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์  พระไตรรัตน์อัน  

 อุดมดิเรกนิรัติศัย 

 จงช่วยขจัดโพยภัย  อันตรายใดใด  

 จงดับและกลับเสื่อมสูญฯ  

(กราบ) 

 

ชยสทิธคิาถาทำนองสรภญัญะ 
 

(นำ) พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 

(รับพร้อมกัน) ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท 

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง 

 

(นำ) ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท 

(รับพร้อมกัน) ธะวิสุทธศาสดา 

ตรัสรู้อนุตตะระสะมา- 

ธิ  ณ  โพธิบัลลังก์ 

 
      ขุนมารสหัสสะพหุพา-  หุวิชาวิชิตขลัง 

 ขี่คีริเมขะละประทัง       คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ 

 แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์ กละคิดจะรอนราญ 

 รุมพลพหลพยุหะปาน     พระสมุททะนองมา 

 หวังเพื่อผจญวะระมุนิน-      ทะสุชินะราชา 

 พระปราบพหลพยุหะมา-  ระมะเลืองมะลายสูญ 
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      ด้วยเดชะองค์พระทศพล  สุวิมลละไพบูลย์ 

 ทานาทิธรรมะวิธิกูล         ชยะน้อมมโนตาม 

 ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา และนมามิองค์สาม 

 ขอจงนิกรพละสยาม       ชยะสิทธิทุกวาร 

 ถึงแม้จะมีอริวิเศษ            พละเดชะเทียมมาร 

 ขอไทยเจริญพิชิตตะผลาญ  อริแม้นมุนินทรฯ  

(กราบ  ๓  ครั้ง) 

บทเคารพคณุมารดาบดิา 
 

อะนันตะคุณะสัมปันนา ชะเนตติ ชะนะกา อุโภ  

มัย๎หัง  มาตาปิตูนังวะ   

ปาเท  วันทามิ  สาทะรัง 

มารดาบิดาทั้งสองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณอันหาที่สุดมิได้   

เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าขอไหว้เท้าทั้งสองของมารดาบิดาด้วยความเคารพ 
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บทเคารพคณุมารดาบดิาทำนองสรภญัญะ 
 

      ข้าฯ ขอนบ ชนกคุณ  ชนนี เป็นเค้ามูล 

 ผู้กอบ นุกูลพูน    ผดุงจวบ เจริญวัย 

 ฟูมฟัก ทะนุถนอม    บ บำราศ นิราไกล 

 แสนยาก เท่าไรไร   บ คิดยาก ลำบากกาย 

 ตรากทน ระคนทุกข์  ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย 

 ปกป้อง ซึ่งอันตราย    จนได้รอด เป็นกายา 

 เปรียบหนัก ชนกคุณ    ชนนี คือภูผา 

 ใหญ่พื้น พสุนธรา     ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน 

 เหลือที่ จะแทนทด     จะสนอง คุณานันต์ 

 แท้บู ชไนยอัน       อุดมเลิศ ประเสริฐคุณ 

 

คำภาวนาเวลารดนำ้ศพ 
 

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง  

อะโหสิกัมมัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ  

อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง  

วิยะ สิญจิตัง อะโหสิกัมมัง.  

บาปทั้งปวง คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓  

ที่ได้ทำไว้แล้ว จงหมดไป  

เหมือนกับน้ำที่รดสรีระผู้ตายนี้. 

 

คำภาวนาเวลาทอดผา้บงัสกุลุ 
 

นามะรูปัง อะนิจจัง, นามะรูปัง ทุกขัง, นามะรูปัง อะนัตตา.  

นามรูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน. 

 

คำภาวนาเวลาเผาศพ 
 

อะยัมปิ โข เม กาโย,   

เอวังธัมโม เอวังภาวี เอวังอะนะตีโต. 

แม้กายของเรานี้ ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา มีลักษณะอย่างนี้   

ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้. 
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 บรรณานกุรม 
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย   

 ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.  

สำนักสวนโมกขพลารามไชยา. คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค ๑-๒   

 ทำวัตร เช้า-เย็น และสวดมนต์พิเศษบางบท แปลไทย.   

 พิมพ์ครั้งที่ ๙๓. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๕. 

สำนักสวนโมกขพลารามไชยา. สวดมนต์แปล บทพิเศษต่างๆ   

 ทีใ่ชใ้นสวนโมกขพลาราม. พมิพค์รัง้ที ่๒๖. สรุาษฎรธ์าน ี:   

 ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๕๓. 

พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). วิธีบำเพ็ญสมาธิเบื้องต้น  

 และบทสวดมนต์เพื่อเจริญภาวนา. พิมพ์ครั้งที่ ๓๖.   

 กรุงเทพมหานคร : บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด,   

 ๒๕๕๔. 

วัดทองเนียม. หนังสือทำวัตร-สวดมนต์แปล. พิมพ์ครั้งที่ ๔.   

 กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดยวัดทองเนียม, ๒๕๔๘. 
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