
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก ตอนที่ ๔๔

สุภีร์ ทุมทอง



๑. กายคตาสติ  
๒. อานาปานสติ 
๓. มรณสติ 
๔. พุทธานุสสติ 
๕. ธัมมานุสสติ 
    ๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์ 
    ๔.๒ วิธีเจริญธัมมานุสสติ

กรรมฐาน



๕.๑.๑ ชื่อว่าไม่ทิ้งฌานและทำตามคำสอนของพระศาสดา 
๕.๑.๒ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว..นิพพาน 
๕.๑.๓ เป็นธรรมที่ควรเจริญ 
๕.๑.๔ เป็นเครื่องอยู่โดยมากของอริยสาวก 
๕.๑.๕ ทำให้จิตออกจากกามคุณ 
๕.๑.๖ เข้าอยู่กับธรรม 
๕.๑.๗ ละความกลัวได้ 
๕.๑.๘ ควรอนุเคราะห์แนะนำกัน 
๔.๑.๙ ห้วงบุญกุศลนำสุขมาให้

๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์



๔.๑.๑๐ วิบากเลิศเกิดแก่ผู้เลื่อมใส 
๔.๑.๑๑ อมนุษย์ไม่ทำร้าย 
๔.๑.๑๒ เป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้า 
๔.๑.๑๓ เป็นพระศาสดา 
๔.๑.๑๔ เรียนธรรมไว้ชาติถัดไปบรรลุเร็ว 
๔.๑.๑๕ เป็นเหตุแห่งวิมุตติ 
๔.๑.๑๖ ทำให้กิเลสสงบ 
๔.๑.๑๗ ทำที่สุดแห่งทุกข์

๕.๑ ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์



เอวํ ปริยตฺติธมฺมสฺส เจว นววิธสฺส จ โลกุตฺตรธมฺมสฺส  
คุณา อนุสฺสริตพฺพา. 
(๑) สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม,   
(๒) สนฺทิฏฺฐิโก,  (๓) อกาลิโก,  (๔) เอหิปสฺสิโก,   
(๕) โอปนยิโก,   (๖) ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ. 
(วิสุทฺธิ.)

๕.๒ วิธีเจริญธัมมานุสสติ



๑. ปริยัติธรรม เป็นสวากขาตธรรม เพราะ 
๑.๑ เป็นธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง  
      งามในที่สุด  ถึงพร้อมด้วยอรรถะ  ถึงพร้อมด้วย    
      พยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์บริบูรณ์ครบถ้วน    
      และบริสุทธิ์ 
๑.๒ ไม่มีอรรถะวิปลาสคลาดเคลื่อน

๕.๒.๑ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 



๒. โลกุตตรธรรม เป็นสวากขาตธรรม เพราะ 
๒.๑ โลกุตตรธรรม, มีข้อปฏิบัติเหมาะสมกับพระนิพพาน 
      และพระนิพพานเหมาะสมกับข้อปฏิบัติ 
๒.๒ อริยมรรค, เป็นมัชฌิมปฏิปทา  
      ไม่เข้าไปในขั้วผิดพลาดทั้งสองด้าน 
๒.๓ สามัญญผล, เป็นที่สงบระดับของกิเลสทั้งหลาย 
๒.๔ นิพพาน, เป็นภาวะเที่ยง ไม่ตาย เป็นที่ต้านทาน  
      ที่หลีกเร้น เป็นต้น 

๕.๒.๑ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 



(๑) อริยมรรคเป็นสิ่งที่พระอริยบุคคลผู้กำลัง      
     ทำความไม่มีแห่งกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น     
     ในสันดานของตน  พึงเห็นเอง 
(๒) โลกุตตรธรรม ๙ อันพระอริยบุคคลใดๆ  
     บรรลุถึงแล้ว  ท่านก็ละความเชื่อต่อบุคคลอื่น   
     พึงเห็นเองด้วยปัจจเวกขณญาณ

๕.๒.๒ สนฺทิฏฺฐิโก



(๓) การเห็นอันประเสริฐ เพราะเห็นแล้วสามารถเอาชนะ   
     กิเลสทั้งหลายได้  ซึ่งเป็นการเห็นที่ประกอบกับอริยมรรค     
     เป็นเหตุก่อให้เกิดอริยผล มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ 
(๔) โลกุตตรธรรม ๙ เป็นสภาวะที่ควรต่อการเห็น   
     เพราะเมื่อได้บรรลุถึงด้วยการทำให้เกิดและการทำให้แจ้ง          
     สามารถหยุดภัยในวัฏฏะได้  

๕.๒.๒ สนฺทิฏฺฐิโก



(๑) ไม่ทิ้งช่วงเวลาในการให้ผลของตน   
     ย่อมให้ผลทันทีต่อจากการเกิดของตนนั่นเอง 
(๒) อริยมรรคไม่ต้องรอให้ถึงเวลาสุกงอม   
     ให้ผลของตนต่อเนื่องโดยไม่มีอะไรคั่น

๕.๒.๓ อกาลิโก



โลกุตตรธรรมควรต่อเอหิปัสสวิธี  เพราะ  
(๑) เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง และ  
(๒) เป็นสิ่งบริสุทธิ์

๕.๒.๔ เอหิปสฺสิโก



(๑) โลกุตตรธรรมฝ่ายสังขตะ  เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าไปใน  
     จิตของตนๆ ด้วยการทำให้เกิดมีในจิตอย่างเร่งด่วนที่สุด  
(๒) โลกุตตรธรรมฝ่ายอสังขตะ เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าไปหา   
     ด้วยจิตของตน  ด้วยการทำให้แจ้ง 
(๓) อริยมรรคย่อมนำไปนิพพาน 
(๔) ผลและพระนิพพานควรนำไปด้วยการกระทำให้แจ้ง

๕.๒.๕ โอปนยิโก



อันวิญญูชนทั้งปวงมีท่านที่เป็นอุคฆฏิตัญญูบุคคลเป็นต้น  
พึงเห็นได้ในตนๆ ว่า  
มรรคเราได้ทำให้เกิดแล้ว  ผลเราบรรลุถึงแล้ว   
นิโรธเราทำให้แจ้งแล้ว 
พึงเห็นในจิตของตนเท่านั้น  ไม่มีใครทำให้ใครได้ 
และไม่ใช่วิสัยของคนพาลทั้งหลาย

๕.๒.๖ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ



เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข โส พฺราหฺมณปริพฺพาชโก  
ภควนฺตํ เอตทโวจ  
“สนฺทิฏฺฐิโก ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก ธมฺโมติ โภ โคตม วุจฺจติ,  
กิตฺตาวตา นุ โข โภ โคตม สนฺทิฏฺฐิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก  
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหี”ติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๕๕ ปริพพาชกสูตร)

พระสูตร



รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต  
อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ, ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
เจตสิกํปิ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ.  
ราเค ปหีเน เนว อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
น ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ, น อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
น เจตสิกํ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๕๕ ปริพพาชกสูตร)

พระสูตร



รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต 
กาเยน ทุจฺจริตํ จรติ, วาจาย ทุจฺจริตํ จรติ,  
มนสา ทุจฺจริตํ จรติ.  
ราเค ปหีเน เนว กาเยน ทุจฺจริตํ จรติ,  
น วาจาย ทุจฺจริตํ จรติ, น มนสา ทุจฺจริตํ จรติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๕๕ ปริพพาชกสูตร)

พระสูตร



รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต  
อตฺตตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ,  
ปรตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ,  
อุภยตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ.  
ราเค ปหีเน อตฺตตฺถํปิ ยถาภูตํ ปชานาติ,  
ปรตฺถํปิ ยถาภูตํ ปชานาติ, อุภยตฺถํปิ ยถาภูตํ ปชานาติ.  
เอวํปิ โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏฺฐิโก ธมฺโม โหติ ... 
(อํ.ติก. ๒๐/๕๕ ปริพพาชกสูตร)

พระสูตร



ทุฏฺโฐ โข พฺราหฺมณ... 
มูโฬฺห โข พฺราหฺมณ โมเหน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต  
อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ, ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
เจตสิกํปิ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ.  
โมเห ปหีเน เนว อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
น ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ, น อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
น เจตสิกํ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๕๕ ปริพพาชกสูตร)

พระสูตร



มูโฬฺห โข พฺราหฺมณ โมเหน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต  
กาเยน ทุจฺจริตํ จรติ, วาจาย ทุจฺจริตํ จรติ,  
มนสา ทุจฺจริตํ จรติ.  
โมเห ปหีเน เนว กาเยน ทุจฺจริตํ จรติ,  
น วาจาย ทุจฺจริตํ จรติ, น มนสา ทุจฺจริตํ จรติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๕๕ ปริพพาชกสูตร)

พระสูตร



มูโฬฺห โข พฺราหฺมณ โมเหน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต  
อตฺตตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ,  
ปรตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ,  
อุภยตฺถํปิ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ.  
โมเห ปหีเน อตฺตตฺถํปิ ยถาภูตํ ปชานาติ,  
ปรตฺถํปิ ยถาภูตํ ปชานาติ, อุภยตฺถํปิ ยถาภูตํ ปชานาติ.  
เอวํ โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏฺฐิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก  
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๕๕ ปริพพาชกสูตร)

พระสูตร



เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ  
ภควนฺตํ เอตทโวจ “สนฺทิฏฺฐิกํ นิพฺพานํ  
สนฺทิฏฺฐิกํ นิพฺพานนฺติ โภ โคตม วุจฺจติ,  
กิตฺตาวตา นุ โข โภ โคตม สนฺทิฏฺฐิกํ นิพฺพานํ โหติ  
อกาลิกํ เอหิปสฺสิกํ โอปนยิกํ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺพํ วิญฺญูหี”ติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๕๖ นิพพุตสูตร)

พระสูตร



รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต  
อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ, ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
เจตสิกํปิ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ.  
ราเค ปหีเน เนว อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
น ปรพฺยาพาธายปิ เจเตติ, น อุภยพฺยาพาธายปิ เจเตติ,  
น เจตสิกํ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ ปฏิสํเวเทติ.  
เอวํปิ โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏฺฐิกํ นิพฺพานํ โหติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๕๖ นิพพุตสูตร)

พระสูตร



ทุฏฺโฐ โข พฺราหฺมณ ...  
มูโฬฺห โข พฺราหฺมณ โมเหน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต  
อตฺตพฺยาพาธายปิ เจเตติ,.. 
(อํ.ติก. ๒๐/๕๖ นิพพุตสูตร)

พระสูตร



ยโต โข อยํ พฺราหฺมณ อนวเสสํ ราคกฺขยํ ปฏิสํเวเทติ, 
อนวเสสํ โทสกฺขยํ ปฏิสํเวเทติ,  
อนวเสสํ โมหกฺขยํ ปฏิสํเวเทติ.  
เอวํ โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏฺฐิกํ นิพฺพานํ โหติ อกาลิกํ  
เอหิปสฺสิกํ โอปนยิกํ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺพํ วิญฺญูหีติ. 
(อํ.ติก. ๒๐/๕๖ นิพพุตสูตร)

พระสูตร



เอกมนฺตํ  นิสินฺโน โข  โมฬิยสีวโก ปริพฺพาชโก   
ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “สนฺทิฏฺฐิโก  ธมฺโม   
สนฺทิฏฺฐิโก  ธมฺโม”ติ  ภนฺเต วุจฺจติ,   
กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สนฺทิฏฺฐิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก  
เอหิปสฺสิโก  โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ. 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๔๗ ปฐมสันทิฏฐิกสูตร)

พระสูตร



เตนหิ  สีวก  ตญฺเญเวตฺถ  ปฏิปุจฺฉามิ, ยถา เต ขเมยฺย.   
ตถา  นํ  พฺยากเรยฺยาสิ. ตํ กึ  มญฺญสิ  สีวก.  
สนฺตํ วา  อชฺฌตฺตํ  โลภํ   
“อตฺถิ  เม  อชฺฌตฺตํ  โลโภ”ติ  ปชานาสิ,   
อสนฺตํ วา  อชฺฌตฺตํ  โลภํ   
“นตฺถิ  เม  อชฺฌตฺตํ  โลโภ”ติ  ปชานาสีติ.   
เอวํ ภนฺเต.   
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๔๗ ปฐมสันทิฏฐิกสูตร)

พระสูตร



ยํ โข  ตฺวํ  สีวก  สนฺตํ  วา  อชฺฌตฺตํ  โลภํ   
“อตฺถิ  เม  อชฺฌตฺตํ  โลโภ”ติ  ปชานาสิ,   
อสนฺตํ  วา  อชฺฌตฺตํ  โลภํ   
“นตฺถิ  เม  อชฺฌตฺตํ  โลโภ”ติ  ปชานาสิ.   
เอวมฺปิ  โข  สีวก  สนฺทิฏฺฐิโก  ธมฺโม  โหติ... 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๔๗ ปฐมสันทิฏฐิกสูตร)

พระสูตร



สนฺตํ  วา  อชฺฌตฺตํ  โทสํ...  
สนฺตํ  วา  อชฺฌตฺตํ  โมห.ํ.. 
สนฺตํ  วา  อชฺฌตฺตํ  โลภธมฺมํ... 
สนฺตํ  วา  อชฺฌตฺตํ  โทสธมฺม.ํ.. 
สนฺตํ  วา  อชฺฌตฺตํ  โมหธมฺมํ   
“อตฺถิ  เม  อชฺฌตฺตํ  โมหธมฺโม”ติ  ปชานาสิ,   
อสนฺตํ  วา  อชฺฌตฺตํ  โมหธมฺมํ   
“นตฺถิ  เม  อชฺฌตฺตํ  โมหธมฺโม”ติ  ปชานาสีติ. เอวํ ภนฺเต.   
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๔๗ ปฐมสันทิฏฐิกสูตร)

พระสูตร



ยํ โข  ตฺวํ  สีวก  สนฺตํ วา  อชฺฌตฺตํ  โมหธมฺมํ   
“อตฺถิ  เม  อชฺฌตฺตํ  โมหธมฺโม”ติ ปชานาสิ,   
อสนฺตํ  วา  อชฺฌตฺตํ  โมหธมฺมํ   
“นตฺถิ  เม  อชฺฌตฺตํ  โมหธมฺโม”ติ  ปชานาสิ.   
เอวมฺปิ โข  สีวก สนฺทิฏฺฐิโก  ธมฺโม  โหติ อกาลิโก   
เอหิปสฺสิโก  โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ. 
(อํ.ฉกฺก. ๒๒/๔๗ ปฐมสันทิฏฐิกสูตร)

พระสูตร



เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อุปวาโณ ภควนฺตํ เอตทโวจ 
“สนฺทิฏฺฐิโก ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก ธมฺโม”ติ ภนฺเต วุจฺจติ,  
กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สนฺทิฏฺฐิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก  
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ. 
(สํ.สฬา. ๑๘/๗๐ อุปวาณสันทิฏฐิกสูตร)

พระสูตร



อิธ ปน อุปวาณ ภิกฺขุ จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา รูปปฏิสํเวที จ โหติ  
รูปราคปฏิสํเวที จ, สนฺตญฺจ อชฺฌตฺตํ รูเปสุ ราคํ  
“อตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ รูเปสุ ราโค”ติ ปชานาติ,  
ยนฺตํ อุปวาณ ภิกฺขุ จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา รูปปฏิสํเวที จ โหติ  
รูปราคปฏิสํเวที จ, สนฺตญฺจ อชฺฌตฺตํ รูเปสุ ราคํ  
“อตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ รูเปสุ ราโค”ติ ปชานาติ.  
เอวมฺปิ โข อุปวาณ สนฺทิฏฺฐิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก  
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ... 
(สํ.สฬา. ๑๘/๗๐ อุปวาณสันทิฏฐิกสูตร)

พระสูตร



อิธ ปน อุปวาณ ภิกฺขุ จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา รูปปฏิสํเวที จ โหติ 
โน จ รูปราคปฏิสํเวที, อสนฺตญฺจ อชฺฌตฺตํ รูเปสุ ราคํ  
“นตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ รูเปสุ ราโค”ติ ปชานาติ,  
ยนฺตํ อุปวาณ ภิกฺขุ จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา รูปปฏิสํเวทีหิ โข โหติ 
โน จ รูปราคปฺปฏิสํเวที, อสนฺตญฺจ อชฺฌตฺตํ รูเปสุ ราคํ  
“นตฺถิ เม อชฺฌตฺตํ รูเปสุ ราโค”ติ ปชานาติ.  
เอวมฺปิ โข อุปวาณ สนฺทิฏฺฐิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก  
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ... 
(สํ.สฬา. ๑๘/๗๐ อุปวาณสันทิฏฐิกสูตร)

พระสูตร



ตสฺเสวํ สฺวากฺขาตาทิเภเท ธมฺมคุเณ อนุสฺสรโต,  
เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏฺฐิตํ จิตฺตํ โหติ,  
น โทสปริยุฏฺฐิตํ จิตฺตํ โหติ, น โมหปริยุฏฺฐิตํ จิตฺตํ โหติ,  
อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺตํ โหติ ธมฺมํ อารพฺภาติ  
ปุริมนเยเนว วิกฺขมฺภิตนีวรณสฺส  
เอกกฺขเณ ฌานงฺคานิ อุปฺปชฺชนฺติ. 
(วิสุทฺธิ.)

การเกิดสมาธิ



ธมฺมคุณานํ ปน คมฺภีรตาย  
นานปฺปการคุณานุสฺสรณาธิมุตฺตตาย วา  
อปฺปนํ อปฺปตฺวา อุปจารปฺปตฺตเมว ฌานํ โหติ.  
ตเทตํ ธมฺมคุณานุสฺสรณวเสน อุปฺปนฺนตฺตา 
ธมฺมานุสฺสติจฺเจว สงฺขํ คจฺฉติ.   
(วิสุทฺธิ.)

การเกิดสมาธิ



อิมญฺจ ปน ธมฺมานุสฺสติมนุยุตฺโต ภิกฺขุ เอวํ โอปนยิกสฺส  
ธมฺมสฺส เทเสตารํ อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคตํ สตฺถารํ  
เนว อตีตํเส สมนุปสฺสามิ น ปเนตรหิ อญฺญตฺร เตน ภควตาติ  
เอวํ ธมฺมคุณานุสฺสรเณเนว สตฺถริ สคารโว โหติ สปฺปติสฺโส, 
ธมฺเม ครุจิตฺตีกาโร สทฺธาทิเวปุลฺลํ อธิคจฺฉต,ิ 
ปีติปาโมชฺชพหุโล โหติ, ภยเภรวสโห, ทุกฺขาธิวาสนสมตฺโถ,  
ธมฺเมน สํวาสสญฺญํ ปฏิลภติ. (๑..๖) 
(วิสุทฺธิ.)

อานิสงส์



ธมฺมคุณานุสฺสติยา อชฺฌาวุฏฺฐญฺจสฺส สรีรมฺปิ  
เจติยฆรมิว ปูชารหํ โหติ.  
อนุตฺตรธมฺมาธิคมาย จิตฺตํ นมติ.  
วีติกฺกมิตพฺพวตฺถุสมาโยเค จสฺส ธมฺมสุธมฺมตํ  
สมนุสฺสรโต หิโรตฺตปฺปํ ปจฺจุปฏฺฐาติ.  
อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ปน สุคติปรายโน โหติ. (๗..๑๐)  
(วิสุทฺธิ.)

อานิสงส์



สวัสดีครับ


