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 สบืเน่ืองจาก ๒ หนังสอืสวดมนตด์ั้งเดมิของส�านักสวนโมกขพลาราม คือ คู่มอื

อุบาสกอุบาสิกา และ สวดมนต์แปลบทพิเศษต่างๆ ที่พิมพ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 

๒๔๘๑ และ ๒๕๑๗ ได้รับการเลือกใช้ขยายวงอย่างต่อเน่ืองแพร่หลายมานาน โดยใน

วาระแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันต ี๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู ้พุทธศกัราช ๒๕๕๕ หอ-

จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ริเร่ิมจัดท�า “บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร

ปฐมโพธิกาล ทีพ่ระพุทธองคท์รงแสดงเมือ่ ๒๖๐๐ ปีทีแ่ลว้” โดยแสดงที่มาพร้อม

เรียบเรียงแสดงความเป็นมาอย่างสงัเขปและค�าแปลของแต่ละพระสตูรเพ่ือการศกึษา

ค้นคว้าต่อและประกอบการเจริญจิตตภาวนา ได้รับความช่ืนชอบก่อเกดิกุศลฉันทะ มี

การจัดพิมพ์เผยแผ่และเลือกใช้ถงึขณะน้ีเกอืบ ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม พร้อมกบัข้อเสนอแนะ

ให้พิจารณาท�าหนังสอืสวดมนตใ์นลักษณะเดยีวกนัน้ีออกมา

 หอจดหมายเหตพุุทธทาส  อนิทปัญโญ จึงได้น�าบทสวดมนตจ์ากทัง้ ๒ เล่มของ

ส�านักสวนโมกขพลารามมาร้อยเรียงในลักษณะการรักษาต้นฉบับเดิม และรวมให้เป็น

เล่มเดียวกนั โดยแทรกแสดงที่มาและความเป็นมาอย่างสงัเขปไว้ตามล�าดับ ทั้งน้ีเพ่ือ

เป็นการต่อยอดและขยายผลว่าด้วยบทสวดมนต ์การสวดมนต ์ตามแบบอย่างทีพุ่ทธทาสภกิขุ

บุกเบิกการท�าวัตรสวดมนต์แปลไว้แล้ว การอ้างองิที่มาจากพระไตรปิฎกตามที่พุทธ-

ทาสภิกขุระบุไว้ในบทสวดมนต์ทั้งสองเล่มมีความแตกต่างในเร่ืองข้อและหน้า ด้วย

พระไตรปิฎกมีการพิมพ์หลายคร้ังหลายชุด ซ่ึงฉบับที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ใช้

อ้างองิคือ “พระไตรปิฎกภาษาบาลีและภาษาไทย ฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี 

พุทธศกัราช ๒๕๔๙” มหาเถรสมาคมสอบทานแก้ไขล่าสดุ มีการเพ่ิมเติมบางบทที่

ควรต่อการสวดเพ่ือการเจริญจิตตภาวนา และลดทอนบางบทที่มีการใช้น้อย พร้อม

กบัเตมิภาคศาสนพิธทีีม่กีารใช้อยู่เนืองๆ โดยได้เพ่ิมบทน�า “ฟ้าสางทางการสวดมนต”์ 

ที่พุทธทาสภิกขุแสดงในวาระครบรอบ ๕๐ ปีสวนโมกข์ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 

ก



พุทธศักราช ๒๕๒๖ และมีค�าอธบิายศพัทป์ระกอบท้ายเล่มไว้ด้วย เพ่ือความสมบูรณ์

พร้อมต่อการเป็นคู่มือสวดมนตท์ี่สมบูรณแ์บบของพุทธบริษัท

 เน่ืองจาก คู่มอืสวดมนตท์ั้ง ๒ เล่ม ของส�านักสวนโมกขพลาราม มีการจัดพิมพ์ 

แพร่หลาย และยังคงใช้งานอยู่โดยทั่วไปเป็นจ�านวนมาก ในการจัดพิมพ์ ฉบับพุทธ-

ชยันต ี๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้  ที่รวมให้เป็นเล่มเดยีวกนัพร้อมบทสวดเพ่ิมเตมิต่างๆ 

จึงจัดให้ระบุเล่มและเลขหน้าไว้ให้สอดคล้องตรงกนักบั ๒ เล่มเดิมเพ่ือให้สามารถใช้

สวดมนต์ร่วมกนัได้ โดยในส่วนที่แทรกเพ่ิมได้มีการออกแบบให้เหน็ได้ง่าย ซ่ึงได้จัด

เลขหน้าของคู่มอืสวดมนตฉ์บบัน้ีเป็นเลขอารบกิ ก�ากบัด้วยเลขไทยอยู่ในวงเลบ็แสดง

ถงึเลขหน้าเดมิของฉบบัสวนโมกขพลาราม คือ

 วงเล็บกลมจากคู่มืออุบาสกอุบาสิกา ตวัอย่าง ค�าบูชาพระรตันตรยั 3 (๑) 

เลข 3 คือเลขหนา้ของฉบบัทีใ่ชอ้ยู่นี้  และ (๑) คือเลขหนา้ทีอ่า้งอิงจากหนงัสือ

คู่มืออุบาสกอุบาสิกา

 วงเล็บเหลีย่มจากสวดมนตแ์ปลบทพเิศษต่างๆ ตวัอย่าง ธมัมจกักปัปวตัตน-

สุตตปาฐะ 115 [ ๑ ] เลข 115 คือเลขหนา้ของฉบบัทีใ่ชอ้ยู่นี้  [ ๑ ] คือเลขหนา้ที่

อา้งอิงจากหนงัสือสวดมนตแ์ปลบทพเิศษต่างๆ

 การจัดท�าคู่มือสวดมนต์ฉบับน้ี ส�าเรจ็เรียบร้อยด้วยดีเพราะได้รับความกรุณา

จากผู้รู้  โดยเฉพาะพระอาจารย์จากวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ, พระ

อาจารย์จากวัดฉลาดธรรมาราม นครพนม และธรรมทานมูลนิธิ ช่วยให้ค�าช้ีแนะ 

ตรวจทาน ตรวจแก้อย่างดย่ิีง

 หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ เช่ือว่า การท�าวัตรสวดมนต์ที่ประกอบด้วยธรรม

อย่างสมบูรณ์พร้อม ทั้งศีลสิกขา สมาธิจิตตสิกขา และ ปัญญาสิกขาน้ี คือหนทาง

ส�าคัญหน่ึงในการช�าระล้างและปรับปรงุพัฒนาชีวิต จิต และ ปัญญา และขออนุโมทนา

ในกุศลกจิน้ีของทุกทา่นสบืไป.

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๕๗
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ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรอ่ำน กำรสวดมนต์แบบสวนโมกขพลำรำม*
_________________

 เกี่ยวกบัการสวด : ถ้าถอืตามระเบยีบที่ใช้อยู่ในสวนโมกขพลาราม ไชยา กว่็าค�า

บาลี ด้วยเสยีงสงูแหลม, ว่าค�าแปลไทย ด้วยเสยีงทุ้มต�่า สลับกนัไป, ซ่ึงท�าให้ฟังง่ายและ

ไพเราะกว่าที่จะท�าเสยีงเสมอกนั. การหยุดน้ันหยุดตามที่มจุีด เช่นจุดจุลภาค ( , ) เป็นต้น, 

หยุดให้เสยีงขาดตอน ; ส่วนทีใ่ดเพียงแต่เว้นวรรคไว้ ไม่มจุีดเช่นน้ันสวดให้เป็นแต่เพียง “ย้ัง” 

คือเอื้อนเสยีงยาว จนจวนจะหยุด, ไม่ถงึกบัหยุดเงียบ, แล้วว่าวรรคที่ถดัต่อไปได้เลย, 

จนกว่าจะถงึที่มจุีด จึงจะหยุด อย่างเรียกว่าขาดเสยีง. ถ้าจะสวดให้ไพเราะเตม็ที่ ต้องฝึก

การสวดจากบุคคล หรือจากเทปบนัทกึเสยีง โดยตรง.

 เกี่ยวกบัการอ่าน : อ่านตามหลักการอ่านภาษาไทยทั่วไป. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกบัไม้

ยามกัการ (  ๎ ), ให้ถอืตามหลักการอ่านภาษาบาลี ซ่ึงโดยสรปุกค็ือ ถ้าไม่มตีวัอกัษรใดอยู่ข้าง

หน้าตวัที่มยีามกัการ ให้อ่านตวัที่มยีามกัการน้ัน  กล�า้หรือควบกนัไปกบัอกัษรตวัหลัง, เช่น 

สว๎ากขาโต อ่าน ส กบั ว ควบเข้าด้วยกนั. ส่วนในกรณทีีม่ตีวัอกัษรอยู่ข้างหน้าตวัทีม่ยีามกัการ 

กใ็ห้อ่านอย่างกะว่า ตวัทีม่ยีามกัการน้ัน ได้สะกดตวัที่อยู่ข้างหน้าของมนัเสยีคร่ึงหน่ึง, อกีคร่ึง

หน่ึง เอามาควบหรือกล�า้กบัตวัอกัษรตวัหลัง ; ตวัอย่าง เช่น กลัย๎าณงั, ตวั ล น้ัน สะกด ก ั 

เสยีคร่ึงหน่ึง, เอามาควบ ยา เสยีคร่ึงหน่ึง ดงัน้ีเป็นต้น.

 การอ่านค�าบาลีอกีค�าหน่ึงทีม่กัอ่านผดิกนั คือ ค�าทีส่ะกดด้วย เ-ย เวลาอ่านออกเสยีง

เป็นไม้มลายทุกค�าเช่น อาหุเนยโย อ่านว่า อาหุไนยโย, วฑัเฒยยงั อ่านว่า วัฑไฒยยัง, เมยยะ 

อ่านว่า ไมยยะ, เชยยงั อ่านว่า ไชยยัง สระมมีาตราเบา ๓ ตวั คือ อ อ ิอ ุช่ือรัสสะ เพราะมี

เสยีงสั้น เช่น อต ิคร ุ ส่วนสระอา อ ีอ ู เอ โอ ช่ือ ทฆีะ เพราะมเีสยีงยาว เช่น ภาคี เสโข 

เฉพาะ เอ โอ ถ้ามพียัญชนะสงัโยคซ้อนอยู่เบื้องหลังจัดเป็นรัสสะ เช่น เสยโฺย โสตถฺ ิเป็นต้น.

ค

 _______________________________________________________________________________________________

*ตดัตอนจากค�าช้ีแจงส�าหรับการพิมพ์ คร้ังที่ ๔๕ ของธรรมทานมูลนิธ ิและเพิ่มวิธอ่ีาน เ-ย



ฟ้ำสำงทำงไหว้พระสวดมนต์
๑

_________________

 เอ้า, ทน้ีีข้อต่อไปเรียกว่า ฟ้าสางทางไหวพ้ระสวดมนต,์ ฟ้าสางทางการไหว้พระ

สวดมนต ์ไหว้พระสวดมนตน้ี์กร็ู้กนัอยู่แล้ว, บางพวก บางส�านัก ไม่ไหวพ้ระไม่สวดมนต,์ 

หาว่าเป็นเรือ่งครึคระ อะไรกไ็ม่รู้  ไม่มกีารไหว้พระสวดมนต,์ เขาว่าเขาเคร่ง เคร่งจนไม่

ไหวพ้ระสวดมนต ์;  แต่ที่จริงการไหว้พระสวดมนตน้ี์เป็นของจ�าเป็น  จ�าเป็นคือส�าคัญหรือ

มปีระโยชน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแก่ภิกษุ แก่ภิกษุผู้จะไหว้พระสวดมนต.์ หรือแก่อบุาสก

อบุาสกิากไ็ด้ที่จะไหว้พระสวดมนต ์  มนัจ�าเป็นที่จะต้องม.ี มนัพิสจูน์ความมปีระโยชน์มา

แล้วอย่างมากมายแต่หนหลัง จึงจัดให้มเีป็นพิธกีรรม ; พิธีกรรม คือกระท�ำใหถ้กูวธีิ เป็น

ประจ�าตลอดมา, อย่างที่เราเรียกว่า ไหวพ้ระสวดมนต ์จดัเป็นกิจวตัรอนัหนึง่ ซ่ึงจะขาด

เสียไม่ได ้ ; อย่างที่เราเรียกกนัอกีช่ือหน่ึงกว่็าท�าวัตรเช้าท�าวัตรเยน็. ไหว้พระสวดมนตค์ือ

ท�าวัตรเช้าท�าวัตรเยน็ ถ้ายังไม่เข้าใจว่าคืออะไร ขอให้ทุกคนเข้าใจกนัเสยีเดีย๋วน้ีกไ็ด้, แล้ว

มนัจะได้ดขีึ้น คือมนัจะสางขึ้นๆ, ฉะน้ันขอให้ช่วยฟังให้ด ี ว่าไหว้พระสวดมนตน้ั์นมนัคือ

อะไร :- ? มอีานิสงส ์๖ คือ :- 

 ๑. เอากนั ชั้นสูงสุด กว่็า ไหวพ้ระสวดมนตเ์ชา้เย็น, ท�าวตัรเชา้ท�าวตัรเย็นคือ 

การไปเฝ้าพระพุทธเจา้ทั้งเชา้ทั้งเยน็. ถ้าคนไหว้พระสวดมนตจ์ริง  ท�าถูกต้องจริงด้วยจิตใจ  

จะมจิีตใจเข้าถงึพระพุทธเจ้า  ในลักษณะทีเ่ป็นธรรมกาย ได้ทุกคร้ังทีท่ �าวัตรเช้าเยน็อยู่น่ันแหละ.

 พระพุทธเจา้ยงัอยู่โดยธรรมกาย ไม่สญูหายไปไหน, เราท�าในใจใหเ้ห็นธรรมะ 

นั้น โดยเฉพาะที่เรียกว่าอิทปัปัจจยตา : ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไร, ความทุกข์ดับลงไป

อย่างไร. น้ีเรียกว่าอิทปัปัจจยตา ท�าความแจ่มแจง้ในขอ้นี้ ไวเ้มื่อไหวพ้ระสวดมนต ์ ซ่ึง

มันกเ็ป็นบทเหล่าน้ี บทที่แสดงเร่ืองเหล่าน้ีทั้งน้ันแหละ มันกม็าปรากฏแจ่มแจ้งแก่จิตใจ

ของเรา, มันเท่ากบัมีพระพุทธเจ้า มาแจ่มแจ้งปรากฏอยู่ในจิตใจของเรา. เราท�าวตัรเชา้

ง

 ________________________________________________________________________________________________________
๑

 
ธรรมโฆษณข์องพุทธทาส ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีทีม่สีวนโมกข ์(ตอน ๒).  ธรรมทานมูลนิธ.ิ พิมพ์คร้ังที ่๒. ๒๕๔๘.



เราท�าวตัรเย็น  ก็เหมือนกบัว่าเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกเชา้ทุกเย็น ; เมื่อเราไปเฝ้า

ทั้งวันไม่ได้ เรากอ็าจจะไปเฝ้าได้ตอนเช้าคร้ังหน่ึง ตอนเยน็คร้ังหน่ึง, กด้็วยการท�าวัตร ; 

จะมาน่ังท�าวัตรรวมกันในที่ประชุมน้ีกไ็ด้, หรือว่าจะน่ังท�าวัตรในห้องส่วนตัวของตนคน

เดียวกไ็ด้ เหมือนกนัแหละ. เมือ่มีการท�าวตัรโดยถูกตอ้งแทจ้ริงแลว้ จะมีจิตใจที่เขา้ถงึ

พระพุทธเจา้ในเวลานั้น ; ดังน้ันมันกเ็ท่ากบัปลีกตัวไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเยน็ไม่ดี

หรือ ? ท�าไมจะมาหาว่าเสยีเวลาครึคระงมงายเล่า.

 ๒. ทน้ีี มองอีกทางหนึง่ กม็องเหน็ได้ว่า การท�าวัตรเช้าเยน็น้ันเป็นการท�าสมาธ ิ

สมาธหิมู่กไ็ด้, ถ้าเรามานั่งรวมกนัมากๆ ท�าวตัรเชา้เยน็ มนัก็เป็นการท�าสมาธิหมู่ ; ถ้า

น่ังท�าวัตรอยู่คนเดยีวในห้องส่วนตวั ก็เป็นการท�าสมาธิเดีย่ว.

 สมำธิอย่ำงไร ? ถ้าคนมนัท�าวัตรจริง ไม่ใช่คนโง่สกัว่าท�า, ท�าวัตรจริง จิตใจของเขา

แน่วแน่อยู่ในเสียงที่สวดท�าวัตร เลยไดเ้สียงเป็นอารมณแ์ห่งสมาธิ หรือมันต้องมีการ

ก�าหนด ก�าหนดที่เสยีง. การก�าหนดที่เสียงนั่นแหละมนัเป็นสมาธิ, หรือแม้แต่จะว่าการ

ก�าหนดเร่ือง ก�าหนดความหมาย มนักเ็ป็นสมาธ ิ; เหมอืนจะน่ังฟังปาฏโิมกขก์ด็ ีน่ังฟังเทศน์

กด็ี น่ังท�าวัตรน้ีกด็ี ถ้าว่ามันท�าจริงแล้วใจไม่ลอย มันกไ็ม่น่ังหลับดอก ไม่ไปน่ังหลับดอก 

หรือไม่น่ังว่าเพ้อๆ ไปตามทีป่ากมนัว่าด้วยความเคยชิน มนัจะก�าหนดทุกอกัขระทุกพยัญชนะ

กว่็าได้. เราสวดท�าวตัรนี้   จิตก�าหนดทุกๆ ค�า ทุกค�าทีเ่ปล่งเสยีงออกมา, ทุกพยางค์ทีเ่ปล่ง

เสยีงออกมา แล้วมนักจ็ะถูกต้องที่สดุแหละ เสยีงที่เปล่งออกมาจะถูกต้องทุกๆ พยางค์เลย.

 เดีย๋วน้ีไม่ท�าอย่างน้ัน มนัว่าผดิๆ ทั้งที่ตวัหนังสอืมนัถูก กว่็าให้ผดิๆ ไปเสยี. การ

ท�าวัตรน้ันแหละ มอียู่หลายๆ ค�า ขอให้ฟังดูเถอะ แม้พระวัดน้ีกเ็หมอืนกนัแหละ ยงัมีออก

เสียงไม่ถูกอยู่บางค�า ; เพราะว่าไม่ไดท้�าดว้ยจิตทีเ่ป็นสมาธิน่ี, น้ีถ้าว่ามนัเป็นสมาธแิท้

แล้ว  มนัจะไม่ว่าผดิแม้แต่สกัว่าพยัญชนะหรือสระสกัตวัหน่ึง; น่ันแหละคือความเป็นสมาธิ

เมื่อท�าวัตรเช้าเยน็.

 ๓. ทน้ีี มองดูอกีทหีน่ึง มนัเป็นการศึกษาธรรมะ โดยความหมายของธรรมะ ; น้ี

หมายถงึสวดมนต์รู้เร่ือง คือท�าวัตรแปล หรือว่าแม้ไม่สวดแปลแต่เขาเรียนรู้เร่ือง. อาตมา

จ



พยายามจะรู้ เร่ืองมาตั้งแต่ก่อนมที�าวัตรแปล, อาตมาจะเรียนสวดมนตน้ี์ จะเรียนค�าแปลก่อน

แล้วจึงเรียนค�าบาลีทหีลัง ; เพราะฉะน้ันจึงรูค้�าแปลของค�าบาลีทีส่วด กเ็ป็นอนัว่ารู้ความหมาย

แหละ. ถ้าท�าวัตรหรือสวดมนต์กต็ามรู้ความหมาย เรากศ็ึกษาธรรมะจากความหมายของ

ค�าที่สวด, มันกลายเป็นว่า เมือ่มาท�าวตัรสวดมนตน่ั์นแหละ เป็นการศึกษาธรรมะ ธรรม

โดยความหมาย  โดยอรรถะ ท�าสมาธิโดยพยญัชนะ รูค้วามหมายหรือปัญญาโดยอรรถะ. 

ฉะน้ันน่ังศึกษาค�านึงความหมายของธรรมะที่ก�าลังสวดอยู่ตลอดเวลา ; น้ีกเ็ป็นการเรียน

ธรรมะโดยความหมายอยู่ตลอดเวลา ในการท�าวัตรเช้าเยน็.

 อ้อ, น้ีจะบอกเสียก่อนว่า ไม่ใช่ท�าคราวเดียว ทุกอย่างได้นะ, ที่เล่าให้ฟังมา

หลายๆ อย่างน้ี ไม่ใช่ท�าคราวเดียวหมดทุกอย่างได้. มันท�าได้เพียงอย่างสองอย่างเท่าน้ัน 

แต่เราอาจจะไดว่้า วนันี้ เราท�าวิธีนี้  พรุ่งนี้ เราท�าวิธีอ่ืน ; แต่ที่ ว่าจะให้เป็นเข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเยน็ ท�าได้ทุกวันเลย.

 ๔. ทน้ีีดูความหมายต่อไปอกีว่า ท�าวตัรเชา้เยน็นั้น เป็นการเตือนตนเองโดยทาง

ธรรม. หลกัปฏิบติัของภิกษุสำมเณร วำ่ใหเ้ตือนตนเองอยู่ตลอดเวลำ : เดีย๋วน้ีเรำเป็นอะไร

แลว้ เรำตอ้งท�ำอย่ำงไร เตือนตนเองอยู่ตลอดเวลำ วำ่ศีลดีหรือหรือไม่, ทิฏฐิถกูตอ้งหรือ

ไม่ เตอืนตนเองอยู่ตลอดเวลา. ในขณะท่ีท�าวตัรสวดมนตเ์ชา้เยน็อยู่นั่นแหละ เป็นเวลาที่

ตกัเตือนตนเองอยู่ หรือจะเรียกว่าสอบไล่ตนเองอยู่กไ็ด้ สอบสวนตนเองอยู่กไ็ด้ ตกัเตอืน

ตนเองอยู่ ; น้ีกเ็ป็นประโยชน์ในการที่ท�าวัตรเช้าเยน็ ว่าเป็นการเตอืนตนเองอยู่ในทางธรรม.

 ๕. เอ้า, ทน้ีีดูต่อไปอกี ว่ามันจะเป็นอะไรได้อกี คือมันเป็นการท่องจ�ารกัษาส่ิงที่

ควรท่องจ�า. บทธรรมะหลักธรรมะซ่ึงควรทอ่งจ�า ควรจะจ�าแม่นย�า เราเอามาสวดในท�าวัตร

สวดมนต์อยู่ทุกๆ วันมันกคื็อท่องจ�าๆ ท่องจ�า ไม่ให้ลืมได้. บทที่ต้องท่องจ�าไว้สอนตัวเอง

กไ็ด้  ไว้สอนคนอื่นกไ็ด้, เอาไปเทศน์กไ็ด้ เอาไปท�าอะไรกไ็ด้ ; อะไรที่จะต้องท่องจ�าแล้ว

ก�าหนดให้แม่นย�า, อย่ามาน่ังใจลอยว่าเพ้อๆ ไป. เหน็ได้ว่าสวดทอ่งไม่ถูกอกัขระพยัญชนะ

ของบทบาลีน้ันๆ อย่างน้ันเรียกว่าใจลอย มันกท็่องจ�าอย่างแม่นย�า แล้วกแ็ม่นย�าๆ ย่ิง

แม่นย�าย่ิงไม่มีทางจะลืมจนตาย ; น้ีมีประโยชน์มาก จะจ�าแม่นในสิ่งที่ควรจ�า มันก็มี

ประโยชนเ์หลือหลาย.
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 แล้วเป็นการฝึกสติแห่งความจ�า สตเิพ่ือความจ�า อยู่ทุกวันๆ น้ีจะมีผลถงึกบัว่า 

เมื่ออายุมากเข้า อายุตั้ง ๙๐ ตั้ง ๑๐๐ มนัจะตายอยู่แล้ว มนัจะไม่ฟ่ันเฟือนของความจ�า,  

จะไม่เกดิความจ�าที่เลอะเลือนเมื่ออายุแก่เฒ่าชรา  เพราะมนัซ้อมความจ�าอยู่เสมอน่ี มนัซ้อม

ความจ�าอยู่เสมอ.  ถ้าใครท่องสวดมนต ์หรือท่องปาฏิโมกขอ์ยู่ตลอดเวลาน้ี ความจ�ามนั

จะเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยหนกัแน่น, แล้วมนัจะไม่เลือน จะไม่มีสติเลือนเฟือนเมือ่อายุ

มากเขา้ กท็�าได้ ; ฉะน้ันการท�าวัตรสวดมนตน้ี์มนัเป็นการรักษาความจ�า สิ่งที่ต้องจ�า แล้ว

ฝึกสตเิกี่ยวกบัความจ�า ซ่ึงจ�าเป็นส�าหรับมนุษย์ที่จะต้องม ีจนกระทั่งตาย. น่ีมาฝึกกนัเสยีได้

เมื่อเวลาท�าวัตรเช้าเยน็น่ันแหละ.

 ๖. ทีน้ีขอพูดอีกอย่างหน่ึง อันสุดท้าย เอาเปรียบหน่อยกไ็ด้ คือจะพูดว่ามัน

เป็นการบริหารสุขภาพ, ท�าวัตรเช้าเยน็น้ีบริหารสขุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่สุขภาพของ

มนัสมอง. การบริหารหรือที่เรียกว่า exercise มนัจ�าเป็นส�าหรับสิ่งมชีีวิต มนัจะต้องบริหาร 

ให้มนัยังอยู่อย่างเข้มแขง็และถูกต้อง. ถ้าเราสวดมนตด้์วยสตสิมัปชัญญะ, ท�าวตัรสวดมนต์

ดว้ยสติสมัปชญัญะ มนัจะบริหารสุขภาพของสมอง, สมองของคนน้ันจะได้รับการบริหาร

หรือฝึกซ้อมอย่างดีที่สดุทุกวันๆ. ฉะน้ันจึงมีประโยชน์ จะเป็นผู้ที่มีมันสมองที่เข้มแขง็และ

ว่องไว คือมสีมรรถภาพสมบูรณน่ั์นแหละ.

 เหน็จะพอแล้วกระมงัว่าประโยชน์ของการท�าวัตรเช้าเยน็น้ัน มนัจะเหมอืนกบัว่าไป

เฝ้าพระพุทธเจา้ทัง้เช้าทัง้เยน็, จะเป็นการท�าสมาธิอยู่ทัง้เช้าทัง้เยน็, จะเป็นการศึกษาธรรมะ

น้ันๆ อยู่ทั้งเช้าทั้งเยน็, จะเป็นการเตือนตนอยู่ทั้งเช้าทั้งเยน็, จะเป็นการท่องจ�าสิ่งที่ควร

ทอ่งจ�าอยู่ทั้งเช้าทั้งเยน็, จะเป็นการบริหารสขุภาพของมนัสมองให้ดทีี่สดุอยู่เสมอ น่ีเรียกว่า

ประโยชน์หรืออานิสงสข์องการท�าวัตรเช้าเยน็.

 ทน้ีีท�ำไมฟ้ำสำงเล่ำ ?  ฟ้าสางกห็มายความว่า ทีแ่ลว้มายงัไม่ท�าอย่างนี้ นี,่ ท�าอย่าง

งมงาย ท�าอย่างเคล้ิมๆ ไม่ได้ท�าด้วยจิตใจทั้งหมด และไม่ได้อานิสงส์ครบถ้วนอย่างน้ีน่ี  

เรียกว่ามันยังต�่า ยังไม่ถงึขนาด. ฉะน้ันขอให้ปรับปรุงเร่ืองการท�าวัตรสวดมนต์ให้ถงึขนาด 

ให้ดีที่สดุ ให้ได้รับประโยชน์ที่สดุ, อย่างน้อยกใ็ห้ได้รับอานิสงส ์๖ ประการ ดังที่กล่าวมา

แล้วน่ันเอง. น่ีเรียกว่าฟ้าสางทางการท�าวัตรสวดมนต.์
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 ทน้ีีจะพูดต่อไปอกีนิดหน่ึงถงึเร่ืองสวดมนตแ์ปล ก่อนน้ีไม่มสีวดมนตแ์ปล ; เดีย๋วน้ี

เราอยากให้มีสวดมนต์แปล แล้วเป็นอย่างกจิจะลักษณะด้วย. พอเสนอขึ้นมากถู็กคัดค้าน

แหละ, บางแห่งเขาห้าม บางวัดเขาห้าม ไม่ยอมให้สวดมนตแ์ปล, เจ้าอาวาสเองไม่ยอมให้สวด

มนตแ์ปล. น้ีกม็มีาก แต่ค่อยๆ หายไป ค่อยๆ หายไป, คือค่อยๆ ยอมให้สวดมนตแ์ปลกนั

มากขึ้ นๆ. เขาเข้าใจผิด ตามธรรมเนียมเขาพูดกนัว่า ถ้าเอามาแปลเสียแลว้มนัหมด

ความศกัด์ิสิทธ์ิ, ถ้าแปลเสยีแล้วมนัหมดความศกัดิ์สทิธิ์. แต่เราบอกว่า ถา้ยิง่รูค้�าแปลนัน่

แหละยิง่ศกัด์ิสิทธ์ิ, แล้วคนสวดจะได้ไม่โง่ เพราะไม่รู้ว่าอะไร มนัช่วยให้เราได้รับประโยชน์

จากความรู้ที่เรารู้ ว่ามันว่าอะไร เอามาประพฤติปฏบิัติได้. คร้ังพุทธกาลไม่มีสวดมนต์แปล 

หรือแม้แต่สวดมนต์ไม่แปลกไ็ม่มี จริงละเพราะมันสอนกนัอยู่โดยตรง ; แต่เดีย๋วน้ียุคน้ีมา

ถึงสมัยน้ีการท�าวัตรสวดมนต์น้ีมันจ�าเป็นแล้ว เพราะไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นหลักอยู่

เหมือนเมื่อคร้ังพุทธกาล. ฉะน้ันเราต้องสร้างขึ้นมา, สร้างองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมา ในขณะทีม่ี

การท�าวัตรสวดมนตน้ั์นเอง.

 ทน้ีีมองดูอย่างเร่ืองหยุมหยิมหน่อยกว่็า คลา้ยกบัเรียนบาลี คล้ายกบัเปิดโรงเรียน

บาลีอยู่ทุกๆ วัน ;  ถ้าใครสวดมนตแ์ปลมนัเทา่กบัเข้าโรงเรียนบาลีอยู่วันละนิดๆ วันละนิด

ทุกวัน, จะจ�าเพ่ิมขึ้นวันละค�าสองค�า วันละประโยคสองประโยค, รู้ภาษาบาลีเพ่ิมขึ้น มันก็

เหมือนกบัเปิดโรงเรียนบาลีส�าหรับชาวบ้านขึ้น ทุกหนทุกแห่งที่สวดมนต์แปลน้ัน จึงดีกว่า

ไม่แปล.  แล้วมนัจะรู้สกึชวนสวด มนัไพเราะหรือมนัชวนสวด. ฉะน้ันขอให้ถอืว่า  การสวดมนต์

น้ีมันเป็นการร้องเพลงของพุทธบริษัทกไ็ด้ เพราะเร่ืองการร้องเพลงน้ีมันเป็นสญัชาตญาณ

อนัหน่ึง ซ่ึงมันจะมีของมันเอง ; แม้แต่สตัว์มันกร็้องเพลง เพราะว่าเมื่อมันร้องเพลงแล้ว

มันสบาย คนกร็้องเพลงมันสบาย. แต่ว่าเราจะร้องเพลงอย่างชาวบ้านน้ันไม่ได้ อุบาสก

อุบาสิกากร็้องเพลงอย่างชาววัด คือสวดมนต์แปล ถ้าจะให้มันเป็นเพลงกต้็องสวดให้ถูก 

สวดให้ถูกจังหวะ แล้วมันจะไพเราะ เพราะเขาแต่งเป็นบทเพลงทั้งน้ันแหละ. ค�ำสวดทีเ่อำ

มำสวดมนต์น้ี ส่วนหน่ึงหรือส่วนมำกเป็นบทค�ำฉันท์ ถ้าว่าให้ถูกค�าฉันท์แล้วจะมีความ

ไพเราะเหมอืนกบัเพลง แต่มนัไม่ได้ย่ัวกเิลสอะไร : พุทโฺธ สสุทุโฺธ กรุณำมหณณฺโว น้ันแหละ 
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น้ีตัวอย่างเป็นค�ำฉนัท ์คือมันเป็นเหมือนกบับทเพลง.  ถ้าว่าให้ดี ว่าให้ถูกจังหวะพร้อมๆ 

กนัแล้ว มนัเหมอืนกบัฟังเพลง.

 เพื่อใหพุ้ทธบริษทัเราก็มีเพลง ที่เป็นเคร่ืองพักผ่อนหย่อนใจ. อาตมาจึงจัด

ธรรมเนียมข้ึนมาว่า ในระหว่างที่พระฉนั ขอใหช้าวบา้นช่วยกนัสวดมนตแ์ปลเถอะ, 

สวดให้ดทีี่สดุที่จะดไีด้ กเ็หมือนกบัร้องเพลงให้ฟัง, ร้องเพลงของชาวพุทธที่แท้จริงให้พระ

ฟังเมื่อก�าลังฉัน อย่างน้ีเป็นต้น. มันเป็นการขบักล่อมที่ไม่มีโทษ, ขับกล่อมที่มีประโยชน์

ไม่มโีทษ.

 การขับกล่อมน้ีมันเป็นปัจจัยอันหน่ึงเหมือนกัน ; แต่ไม่ใช่ปัจจัยใหญ่โตเหมือน

ปัจจัยสี่ แต่เหมือนปัจจัยอนัหน่ึงเหมือนกนั ที่ ๕ ที่ ๖ ไปตามเร่ืองแหละ เพราะมันช่วยส่ง

เสริมให้เกิดก�าลัง หรือเกิดประโยชน์อะไรบางอย่าง. เมื่อไดร้บัการขบักล่อมที่ถูกทาง 

เป็นการขบักล่อมทีไ่ม่ส่งเสริมกิเลส ; ชาวบ้านเขาขบักล่อมชนิดทีส่่งเสริมกเิลส เอามาใช้ไม่

ได้ดอก ; ฉะน้ันเพลงอย่างชาวบ้านน้ันเอามาใช้ไม่ได้. แต่เพลงที่เป็นอย่างของชาววัด เป็น

ของภาษาบาลีน้ีมนัใช้ได้น่ี ฉะน้ันสวดมนตแ์ปลให้ถูกจังหวะเถอะ มนักจ็ะรู้สกึเหมอืนกบัว่า

ฟังเพลง.

 เอาละ, ฟ้ำจะสำงอย่ำงไร ?  กท็�าให้มนัดขีึ้นส ิสวดมนตท์�าวตัรใหดี้ข้ึน ใหไ้ดร้บั

ประโยชน ์๖ ประการนั้น, แล้วกแ็ปลใหรู้เ้รือ่ง เตม็ที่ แลว้ก็สวดใหไ้พเราะ สวดให้ไพเราะ

อย่าสกัว่าสวดๆ. บางคนสกัว่าสวดๆ ไม่ได้ระวังให้ถูกต้อง ไม่ได้ระวังว่ามนัจะไพเราะ

อย่างไร เพราะไม่รู้ จักความไพเราะ บางคนโง่ ต้องขออภยันะ พูดหยาบๆ ตรงๆ ว่าบางคนโง่ 

ไม่รู้ จักความไพเราะของพระบาลีที่สวด.

 ผู้สวดของเราหลายๆ คนน้ี บางคนยังโง่ ไม่รู้ความไพเราะของบทบาลีที่สวด เขา

เลยสวดไม่พร้อมเพ่ือน ไม่สวดให้ลงจังหวะให้มนัไพเราะ.  บางคนกเิลสหนาอยากจะสวด

อวดคนว่าจ�าได้ ไม่สวดพร้อมเพ่ือน จะสวดก่อนเพ่ือน เพ่ือจะแสดงว่ากูเก่งกว่า กูจ�าได้กว่า 

อย่างน้ีกม็.ี  คนกเิลสหนาจะท�าอย่างน้ัน ไม่ระวังสวดให้พร้อมเพ่ือน,  กลัวว่าจะไม่เด่น จะ

ไม่เก่ง จะต้องสวดออกมาก่อน.  น้ีแสดงว่าเขาอยากจะอวด น้ีกเิลสมนัหนา น้ันจะไม่ได้รับ
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ประโยชน์อย่างที่ว่า,  มนักลุ้มอยู่ด้วยกเิลสที่จะอวดคนน่ี แล้วมนัจะได้ธรรมะอย่างไรเล่า.  

ฉะน้ันการที่ระมดัระวังให้พร้อมพรึบเหมอืนกบัสวดเป็นเสยีงเดยีวกนัหมด ให้ถูกจังหวะ 

ให้ถูกอะไร แล้วมนัจะไพเราะ มนัจะได้ประโยชน์อย่างที่ว่า.

 น่ีเรียกว่าฟ้าสางทางการไหวพ้ระสวดมนต ์ ขอใหช่้วยท�ากนัใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนไปกว่า

ทีแ่ลว้มา ให้เรียกว่าฟ้าสางให้จนได้.
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ค�ำท�ำวัตร เช้ำ และ เย็น

 รปูแบบการท�าวัตรสวดมนตม์มีาแต่โบราณแล้วแต่ยังไม่เป็นแบบแผนเดียวกนั 

พระภิกษุสามเณรแต่ละส�านักต่างเลือกบทสวดกันตามอัธยาศัย พระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๔ สมัยที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในฉายา วชิรญาณ-

ภกิข ุทรงพิจารณาในข้อน้ี จึงทรงคัดเลือกค�าสอนในพระสตูรต่างๆ จากพระไตรปิฎก ใน

ส่วนบทท�าวัตรเช้า ท�าวัตรเยน็ ทรงเลือกบทระลึกถงึพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระ

สงัฆคุณ จากธชัคคสตูรเป็นบทหลัก และยังปรากฏในพระสตูรอื่นๆ อกี แล้วทรงพระ

ราชนิพนธป์ระกอบเพ่ิมเติม บทสวดมนต์น้ีมีปรากฏในสวดมนต์ฉบับหลวงที่สมเดจ็

พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสังฆราช (สา ปุสสฺเทโว) เมื่อคร้ังที่ทรงด�ารง

สมณศักดิ์พระพุทธโฆษาจารย์ ทรงเรียบเรียงขึ้นตามค�าอาราธนาของพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๕ เมื่อรัตนโกสนิทร์ศก ๙๙ พุทธศกัราช ๒๔๒๔

 

 สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทบัอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร เขตพระนคร

สาวัตถพีระองค์ได้ตรัสเล่าเร่ืองสงครามระหว่างเทวดากบัอสรู เมื่อเทวดาเกดิความกลัว

ขึ้น ท้าวสกักะจึงบอกให้หมู่เทพทั้งหลายมองดูยอดธงหรือชายธงของพระองค์ หรือว่า

ของเทพช้ันรองลงมาตามล�าดบัความกลัวกจ็ะหายไปได้หรือไม่ได้บ้าง เพราะเทพผู้เป็น

ใหญ่เหล่าน้ันยังเป็นผู้ไม่ปราศจากราคะ  โทสะ และโมหะ ส่วนพระผู้มพีระภาคเจ้าได้

1

พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗

สังยุตตนกิำย สคำถวรรค

[๑๑.สักกสังยุต] ๑.ปฐมวรรค

๓. ธชัคคสูตร ข้อ ๒๔๙

ว่ำด้วยอำนุภำพแห่งกำรระลกึพระรัตนตรัย



ตรัสสอนภกิษุทั้งหลายว่าเมื่อเวลาเข้าไปอยู่ในป่า เกดิความกลัวขึ้น กใ็ห้ระลึกถงึพระองค์

ซ่ึงเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้า ในบทว่า อิติปิโส... ภะคะวำติ. หรือระลึกถงึพระ

ธรรมในบทว่า สว๎ำกขำโต...วญิญหีูติ. หรือระลึกถงึพระสงฆใ์นบทว่า  สปุะฏิปันโน...โลกสัสำติ. 

เมื่อเธอทัง้หลายระลึกถงึพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆอ์ยู่ ความกลัวทั้งหลายกจั็ก

ไม่มเีลย. 

....    ....    ....    ....    ....    ....    ....
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ภำค ๑
ค�ำท�ำวัตร เช้ำ และ เย็น

_________________

(ค�าบูชาพระรตันตรยั)
ตามแบบเก่าในสวดมนตฉ์บบัหลวง

(น�า) อะระหงั (รับ) สมัมาสมัพุทโธ ภะคะวา, 

 พระผู้มพีระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต,์ ดบัเพลิงกเิลสเพลิงทุกขส์ิ้นเชิง,

 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ; 

พุทธงั ภะคะวนัตงั อะภิวาเทมิ. 

 ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มพีระภาคเจ้า, ผู้รู้  ผู้ตื่น ผู้เบกิบาน. 

  (กรำบ) 

(น�า) สว๎ากขาโต (รับ) ภะคะวะตา ธมัโม, 

 พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มพีระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดแีล้ว ; 

ธมัมงั นะมสัสามิ. 

 ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. 

  (กรำบ) 

(น�า) สุปะฏิปันโน (รับ) ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

 พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏบิตัดิแีล้ว ;

สงัฆงั นะมามิ. 

 ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ.์ 

  (กรำบ) 

3 (๑)
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 พราหมณ์ชาณุสโสณีออกจากพระนครสาวัตถีด้วยรถใหญ่เทียมด้วยลา มี

เคร่ืองประดบัขาวทุกอย่าง ในเวลาเทีย่งวัน พราหมณช์าณสุโสณไีด้พบกบัปีโลตกิปริพ-

พาชกซ่ึงเดินมาแต่ไกล แล้วได้หยุดสนทนากนัเกี่ยวกบัปัญญาของพระพุทธเจ้า โดย

กล่าวถงึบุคคลเหล่าน้ีคือ บรรดากษัตริย์ พราหมณ ์คฤหบดี และสมณะ ผู้เป็นบัณฑติ 

เตรียมปัญหาจะไปโต้วาทะกบัพระพุทธเจ้า พอได้สนทนาด้วยกบัพระพุทธองค์ ทรง

แสดงให้เหน็แจ้ง สมาทาน อาจหาญในธรรมกถาแล้วกไ็ม่ถามปัญหาน้ันเลย กลับทูล

ขอบรรพชากับพระพุทธเจ้า เมื่อบรรพชาแล้วกห็ลีกออกจากหมู่ไปบ�าเพญ็เพียรจน

บรรลุอรหัตตผล พราหมณช์าณสุโสณไีด้ฟังแล้วเกดิความเล่ือมใส ลงจากรถ ท�าผ้าห่ม

เฉวียงบ่า ประนมมอืไปทางทศิทีพ่ระผู้มพีระภาคเจ้าประทบัอยู่ แล้วกล่าววาจาสามคร้ังว่า

 “ขอนอบนอ้มแด่พระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้พระองคน์ ั้น”

 หลังจากน้ันพราหมณช์าณสุโสณไีปเฝ้าพระพุทธเจ้าถงึที่ประทบั ณ พระวิหาร

เชตวัน อารามของท่านอนาถปิณฑกิเศรษฐี กราบทูลข้อสนทนาของตนกบัปริพพาชก

ทุกประการ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงข้อเปรียบเทยีบด้วยรอยเท้าช้างโดยพิสดาร

และ

4

(ปุพพภำคนมกำร)

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ 

มัชฌมินกิำย มูลปัณณำสก์ [๓. โอปัมมวรรค] 

๗. จูฬหัตถปิโทปมสูตร ข้อที่ ๒๘๘ – ๒๙๙

ว่ำด้วยอุปมำด้วยรอยเท้ำช้ำง สูตรเล็ก
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พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗

สังยุตตนกิำย สคำถวรรค [๗. พรำหมณสังยุตต์] ๑. อรหันตวรรค

๑. ธนัญชำนสีูตร ข้อ ๑๘๗

ว่ำด้วยผลแห่งกำรก�ำจัดควำมโกรธได้

        สมยัหน่ึง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทบัอยู่ที่พระเวฬวัุนมหาวิหาร เขตพระนคร

ราชคฤห์ มพีราหมณส์ามคู่ีหน่ึงนับถอืศรัทธาต่างกนั ภารทวาชพราหมณส์ามนัีบถอืลัทธิ

พราหมณ ์นางพราหมณธีนัญชานีนับถอืพระรัตนตรัย คราวหน่ึงพราหมณส์ามจีะท�าบุญ

แก่พวกพราหมณ ์นางธนัญชานีพราหมณกี�าลังน�าอาหารเข้าไปต้อนรับ ขณะเดนิก้าวเท้า

พลาด จึงเปล่งอทุาน ๓ คร้ังว่า “ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสมัมาสมั-

พุทธเจ้าพระองค์น้ัน”

        เมื่อนางธนัญชานีพราหมณีกล่าวอย่างน้ีแล้ว พราหมณ์ภารทวาชะเกิดความ

ไม่พอใจ ด่านางพราหมณต่ีางๆ นานา แล้วไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถงึที่ประทบั

ในวัดพระเวฬวัุนมหาวิหาร ได้กราบทูลว่า “บุคคลฆ่าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสขุ ฆ่าอะไร

หนอจึงไม่เศร้าโศก ข้าแต่พระโคดม พระองค์ชอบใจฆ่าธรรมอะไรซ่ึงเป็นธรรมอนัเอก”

     พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า “บุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุข ฆ่า

ความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศก ดูก่อนพราหมณ ์พระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญการ

ฆ่าความโกรธ ซ่ึงมีผลเป็นทุกข์ เพลิดเพลินถึงที่สดุกจ็างคลาย เพราะบุคคลฆ่าความ

โกรธน้ันได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก”

 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเช่นน้ี ภารทวาชพราหมณก์ค็ลายความโกรธ

ลง เกดิความเล่ือมใสแล้วทูลขอบรรพชา.

อกีแห่งหน่ึง
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พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒

อังคุตตรนกิำย ทุกนบิำต [๑. ปฐมปัณณำสก์]

๔. สมจติตวรรค ข้อ ๖๔๖

 สมยัหน่ึง ทา่นพระมหากจัจานะ (หรือกจัจายนะ) ได้พ�านักอยู่ที่ฝั่งแม่น�า้กทัท-

มทหะ ใกล้พระนครวรรณะ พราหมณอ์ารามทณัฑะได้เข้าไปปราศรัยกบัทา่นพระมหา

กจัจานะถงึที่อยู่ แล้วได้ถามปัญหากบัท่านว่า “อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กษัตริย์กบั

กษัตริย์ พราหมณก์บัพราหมณ ์คฤหบดกีบัคฤหบด ีวิวาทกนั”

 ท่านมหากัจจานะตอบว่า “ดูก่อนพราหมณ์ เพราะเหตุเวียนเข้าไปหากาม-

ราคะ ตกอยู่ในอ�านาจกามราคะ ก�าหนัดยินดีในกามราคะ ถูกกามราคะกลุ้มรุม และ

ถูกกามราคะท่วมทับ แม้กษัตริย์กับกษัตริย์ พราหมณ์กับพราหมณ์ คฤหบดีกับ

คฤหบดี วิวาทกัน” พราหมณไ์ด้ถามปัญหาอื่นอกี เมื่อท่านพระมหากจัจานะตอบจน

เป็นทีพ่อใจแก่พราหมณแ์ล้ว 

 พราหมณอ์ารามทณัฑะลุกจากที่น่ัง ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหน่ึงแล้ว คุกเข่าข้างขวา

ลงบนแผ่นดิน ประนมอัญชลีไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วเปล่ง

อทุาน ๓ คร้ังว่า “ขอนอบน้อมแด่พระผู้มพีระภาคอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้าพระองค์

น้ัน” พร้อมประกาศนับถอืพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต.

นอกจากน้ียังปรากฏในที่อื่นอกี ฯลฯ

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....
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ค�ำท�ำวัตรเช้ำ
____________

(ปุพพภำคนมกำร)
[(น�า) หนัทะ มะยงั พุทธสัสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการงั กะโรมะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงเร่ิมต้นสวดนอบน้อมแด่พระผู้มพีระภาคเจ้าเถดิ.____________

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต,   
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มพีระภาคเจ้า พระองค์น้ัน ; 

อะระหะโต,    

 ซ่ึงเป็นผู้ไกลจากกเิลส ; 

สมัมาสมัพุทธสัสะ.   

 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. 

  (๓ ครัง้) 

(๑. พุทธำภถิุต)ิ
พระราชนิพนธข์องวชิรญาณภกิข ุ(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) สมยัที่ทรงผนวช 

เฉพาะภาษาบาลีจากสวดมนตฉ์บบัหลวง

[(น�า) หนัทะ มะยงั พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.]
ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าเถดิ.____________

โย โส ตะถาคะโต,    
 พระตถาคตเจ้าน้ัน พระองค์ใด ; 

อะระหงั,     

 เป็นผู้ไกลจากกเิลส ;

7 (๒)
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สมัมาสมัพุทโธ, 

 เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ;

วิชชาจะระณะสมัปันโน, 

 เป็นผู้ถงึพร้อมด้วยวิชชา (ความรู้แจ้ง) และจรณะ (ความประพฤต)ิ ;

สุคะโต, 

 เป็นผู้ไปแล้วด้วยด ี;

โลกะวิทู, 

 เป็นผู้รู้ โลกอย่างแจ่มแจ้ง ;

อะนุตตะโร ปุริสะทมัมะสาระถ,ิ 

 เป็นผู้สามารถฝึกบุรษุที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มใีครย่ิงกว่า ;

สตัถา เทวะมะนุสสานงั, 

 เป็นครผูู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ;

พุทโธ, 

 เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น ผู้เบกิบานด้วยธรรม ;

ภะคะวา, 

 เป็นผู้มคีวามจ�าเริญ จ�าแนกธรรมสั่งสอนสตัว์ ;

โย อิมงั โลกงั สะเทวะกงั สะมาระกงั สะพร๎ห๎มะกงั, สสัสะมะณะพร๎าห๎มะ-

ณิง ปะชงั สะเทวะมะนุสสงั สะยงั อะภิญญา สจัฉิกตัว๎า ปะเวเทสิ, 

 พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ได้ทรงท�าความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระ 

 ปัญญาอนัย่ิงเองแล้ว, ทรงสอนโลกน้ีพร้อมทั้งเทวดา มาร พรหม, และหมู่

 สตัว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ,์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ;

8 (๒ - ๓)
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โย ธมัมงั เทเสสิ, 

 พระผู้มพีระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว ;

อาทิกลัย๎าณงั, 

 ไพเราะในเบื้องต้น,

มชัเฌกลัย๎าณงั 

 ไพเราะในทา่มกลาง,

ปะริโยสานะกลัย๎าณงั 

 ไพเราะในที่สดุ,

สาตถงั สะพย๎ญัชะนงั เกวะละปะริปุณณงั ปะริสุทธงั พร๎ห๎มะจะริยงั ปะกาเสสิ, 

 ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏบิตัอินัประเสริฐ บริสทุธิ์  

 บริบูรณ ์สิ้นเชิง, พร้อมทั้งอรรถะ (ค�าอธบิาย) พร้อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้อ) ; 

ตะมะหงั ภะคะวนัตงั อะภิปูชะยามิ, 

 ข้าพเจ้าบูชาอย่างย่ิง เฉพาะพระผู้มพีระภาคเจ้า พระองค์น้ัน ;

ตะมะหงั ภะคะวนัตงั สิระสา นะมามิ. 

 ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มพีระภาคเจ้า พระองค์น้ัน ด้วยเศยีรเกล้า.

(กรำบระลึกพระพุทธคณุ)

9 (๓)
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(๒. ธัมมำภถิุต)ิ
พระราชนิพนธข์องวชิรญาณภกิข ุ(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) สมยัที่ทรงผนวช 

เฉพาะภาษาบาลีจากสวดมนตฉ์บบัหลวง

[(น�า) หนัทะ มะยงั ธมัมาภิถุติง กะโรมะ เส.]
ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าเถดิ.____________

โย โส สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, 

 พระธรรมน้ันใด, เป็นสิ่งที่พระผู้มพีระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดแีล้ว ;

สนัทิฏฐิโก, 

 เป็นสิ่งที่ผู้ศกึษาและปฏบิตั ิพึงเหน็ได้ด้วยตนเอง ; 

อะกาลิโก, 

 เป็นสิ่งที่ปฏบิตัไิด้ และให้ผลได้ ไม่จ�ากดักาล ;

เอหิปัสสิโก, 

 เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ทา่นจงมาดูเถดิ ;

โอปะนะยโิก, 

 เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตวั ;

ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูหิ, 

 เป็นสิ่งที่ผู้รู้กร็ู้ ได้เฉพาะตน ;

ตะมะหงั ธมัมงั อะภิปูชะยามิ, 

 ข้าพเจ้าบูชาอย่างย่ิง เฉพาะพระธรรมน้ัน ; 

ตะมะหงั ธมัมงั สิระสา นะมามิ. 

 ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมน้ัน ด้วยเศยีรเกล้า. 

(กรำบระลึกพระธรรมคณุ)
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(๓. สังฆำภถิุต)ิ
พระราชนิพนธข์องวชิรญาณภิกข ุ(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) สมยัที่ทรงผนวช 

เฉพาะภาษาบาลีจากสวดมนตฉ์บบัหลวง

[(น�า) หนัทะ มะยงั สงัฆาภิถุติง กะโรมะ เส.]
ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าเถดิ.

____________

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

 สงฆส์าวกของพระผู้มพีระภาคเจ้าน้ัน หมู่ใด, ปฏบิตัดิแีล้ว ;

อุชปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

 สงฆส์าวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏบิตัติรงแล้ว ; 

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

 สงฆส์าวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏบิตัเิพ่ือรู้ธรรมเป็นเคร่ือง 

 ออกจากทุกขแ์ล้ว ; 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

 สงฆส์าวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏบิตัสิมควรแล้ว ;

ยะทิทงั, 

 ได้แก่บุคคลเหล่าน้ีคือ :

จตัตาริ ปุริสะยคุาน ิอฏัฐะ ปุริสะปุคคะลา, 

 คู่แห่งบุรษุ ๔ คู่, นับเรียงตวับุรษุ ได้ ๘ บุรษุ*

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

 น่ันแหละ สงฆส์าวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า ; 

อาหเุนยโย,** 

 เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะที่เขาน�ามาบูชา ;
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* สีคู่่คือ โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล, สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล, อนาคามมิรรค อนาคามผิล, อรหัตตมรรค อรหัตตผล.

** อาหุเนยโย อ่านว่า อา-หุ-ไนย-โย



ปาหเุนยโย, 

 เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ; 

ทกัขิเณยโย, 

 เป็นผู้ควรรับทกัษิณาทาน ;

อญัชะลิกะระณีโย, 

 เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�าอญัชลี ;

อะนุตตะรงั ปุญญกัเขตตงั โลกสัสะ, 

 เป็นเน้ือนาบุญของโลก, ไม่มนีาบุญอื่นย่ิงกว่า ;

ตะมะหงั สงัฆงั อะภิปูชะยามิ, 

 ข้าพเจ้าบูชาอย่างย่ิง, เฉพาะพระสงฆห์มู่น้ัน ; 

ตะมะหงั สงัฆงั สิระสา นะมามิ. 

 ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆห์มู่น้ัน ด้วยเศยีรเกล้า. 

(กรำบระลึกพระสงัฆคณุ)
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ค�ำท�ำวัตรเช้ำ

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....



(๔. รตนตัตยปัปณามคาถา)
พระราชนิพนธข์องวชิรญาณภกิข ุ(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) สมยัที่ทรงผนวช 

เฉพาะภาษาบาลีจากสวดมนตฉ์บบัหลวง

[(น�า) หนัทะ มะยงั ระตะนตัตะยปัปะณามะคาถาโย เจวะ

สงัเวคะปะริกิตตะนะปาฐญัจะ ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทัง้หลาย จงสวดคาถานอบน้อมพระรัตนตรัย และบาลีทีแ่สดงถงึความสงัเวชเถดิ.
____________

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหณัณะโว, 

 พระพุทธเจ้าผู้บริสทุธิ์ มพีระกรณุาดุจห้วงมหรรณพ ;

โยจจนัตะสุทธพัพะระญาณะโลจะโน, 

 พระองค์ใด มีตาคือญาณอนัประเสริฐหมดจดถงึที่สดุ ;

โลกสัสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก, 

 เป็นผู้ฆ่าเสยีซ่ึงบาป และอปุกเิลส
ก ของโลก ;

วนัทามิ พุทธงั อะหะมาทะเรนะ ตงั, 

 ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน โดยใจเคารพเอื้อเฟ้ือ.

ธมัโม ปะทีโป วิยะ ตสัสะ สตัถุโน, 

 พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทปี ;

โย มคัคะปากามะตะเภทะภินนะโก, 

 จ�าแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน, ส่วนใด ;

โลกตุตะโร โย จะ ตะทตัถะทีปะโน, 

 ซ่ึงเป็นตวัโลกุตตระ
ข
, และส่วนใดที่ช้ีแนวแห่งโลกุตตระน้ัน ;

วนัทามิ ธมัมงั อะหะมาทะเรนะ ตงั, 

 ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมน้ัน โดยใจเคารพเอื้อเฟ้ือ.
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สงัโฆ สุเขตตาภย๎ะติเขตตะสญัญิโต, 

 พระสงฆเ์ป็นนาบุญอนัย่ิงใหญ่กว่านาบุญอนัดทีั้งหลาย ;

โย ทิฏฐะสนัโต สุคะตานุโพธะโก, 

 เป็นผู้เหน็พระนิพพาน, ตรัสรู้ตามพระสคุต, หมู่ใด ;

โลลปัปะหีโน อะริโย สุเมธะโส, 

 เป็นผู้ละกเิลสเคร่ืองโลเล เป็นพระอริยเจ้า มปัีญญาด ี;

วนัทามิ สงัฆงั อะหะมาทะเรนะ ตงั, 

 ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆห์มู่น้ัน โดยใจเคารพเอื้อเฟ้ือ.

อิจเจวะเมกนัตะภิปูชะเนยยะกงั,*

 วตัถุตตะยงั วนัทะยะตาภิสงัขะตงั, 

ปุญญงั มะยา ยงั มะมะ สพัพุปัททะวา, 

 มา โหนตุ เว ตสัสะ ปะภาวะสิทธิยา. 

 บุญใด ที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซ่ึงวัตถุสาม, คือ พระรัตนตรัย อนัควรบูชาย่ิง 

 โดยส่วนเดยีว, ได้กระท�าแล้วเป็นอย่างย่ิงเช่นน้ีน้ี , ขออปัุททวะ (ความช่ัว) 

 ทั้งหลาย, จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย, ด้วยอ�านาจความส�าเรจ็ อนัเกดิจาก 

 บุญน้ัน.
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* เนยยะกงั อ่านว่า ไนยยะกงั



(๕. สังเวคปรกิติตนปำฐะ)
พระราชนิพนธข์องวชิรญาณภกิข ุ(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) สมยัที่ทรงผนวช 

เฉพาะภาษาบาลีจากสวดมนตฉ์บบัหลวง
____________

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน, 

 พระตถาคตเจ้าเกดิขึ้นแล้ว ในโลกน้ี ;

อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ, 

 เป็นผู้ไกลจากกเิลส, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ;

ธมัโม จะ เทสิโต นยิยานโิก, 

 และพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรมเคร่ืองออกจากทุกข ์;

อุปะสะมิโก ปะรินพิพานโิก, 

 เป็นเคร่ืองสงบกเิลส, เป็นไปเพ่ือปรินิพพาน ;

สมัโพธะคามี สุคะตปัปะเวทิโต, 

 เป็นไปเพ่ือความรู้พร้อม, เป็นธรรมที่พระสคุตประกาศ ;

มะยนัตงั ธมัมงั สุตว๎า เอวงั ชานามะ :- 

 พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมน้ันแล้ว, จึงได้รู้อย่างน้ีว่า :-

ชาติปิ ทุกขา, 

 แม้ความเกดิกเ็ป็นทุกข ์;

ชะราปิ ทุกขา, 

 แม้ความแก่กเ็ป็นทุกข ์;

มะระณมัปิ ทุกขงั, 

 แม้ความตายกเ็ป็นทุกข ์;

15 (๘)

ค�ำท�ำวัตรเช้ำ



โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนสัสุปายาสาปิ ทุกขา, 

 แม้ความโศก ความร�่าไรร�าพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ 

 ความคับแค้นใจ กเ็ป็นทุกข ์; 

อปัปิเยหิ สมัปะโยโค ทุกโข, 

 ความประสบกบัสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ กเ็ป็นทุกข ์;

ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, 

 ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ กเ็ป็นทุกข ์;

ยมัปิจฉงั นะ ละภะติ ตมัปิ ทุกขงั, 

 มคีวามปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งน้ัน น่ันกเ็ป็นทุกข ์;

สงัขิตเตนะ ปัญจุปาทานกัขนัธา ทุกขา, 

 ว่าโดยย่อ อปุาทานขนัธท์ั้ง ๕ เป็นตวัทุกข ์;

เสยยะถทีงั, 

 ได้แก่สิ่งเหล่าน้ี คือ :-

รูปูปาทานกัขนัโธ, 

 ขนัธ ์อนัเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือรปู ;

เวทะนูปาทานกัขนัโธ, 

 ขนัธ ์อนัเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือเวทนา ;

สญัญูปาทานกัขนัโธ, 

 ขนัธ ์อนัเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสญัญา ;

สงัขารูปาทานกัขนัโธ, 

 ขนัธ ์อนัเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสงัขาร ;

วิญญาณูปาทานกัขนัโธ, 

 ขนัธ ์อนัเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือวิญญาณ ;
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เยสงั ปะริญญายะ, 

 เพ่ือให้สาวกก�าหนดรอบรู้อปุาทานขนัธ ์เหล่าน้ีเอง,

ธะระมาโน โส ภะคะวา, 

 จึงพระผู้มพีระภาคเจ้าน้ัน เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่, 

เอวงั พะหลุงั สาวะเก วิเนติ, 

 ย่อมทรงแนะน�าสาวกทั้งหลาย เช่นน้ีเป็นส่วนมาก ; 

เอวงัภาคา จะ ปะนสัสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะน ีพะหลุา ปะวตัตะติ, 

 อน่ึง ค�าสัง่สอนของพระผู้มพีระภาคเจ้าน้ัน, ย่อมเป็นไปในสาวกทัง้หลาย,  

 ส่วนมาก, มส่ีวนคือการจ�าแนกอย่างน้ีว่า :-

รูปัง อะนจิจงั,   รปูไม่เที่ยง ;

เวทะนา อะนจิจา,   เวทนาไม่เที่ยง ;

สญัญา อะนจิจา,   สญัญาไม่เที่ยง ;

สงัขารา อะนจิจา,   สงัขารไม่เที่ยง ;

วิญญาณงั อะนจิจงั,   วิญญาณไม่เที่ยง ;

รูปัง อะนตัตา,   รปูไม่ใช่ตวัตน ;

เวทะนา อะนตัตา,   เวทนาไม่ใช่ตวัตน ;

สญัญา อะนตัตา,   สญัญาไม่ใช่ตวัตน ;

สงัขารา อะนตัตา,   สงัขารไม่ใช่ตวัตน ;

วิญญาณงั อะนตัตา,  วิญญาณไม่ใช่ตวัตน ;

สพัเพ สงัขารา อะนจิจา,  สงัขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง ;

สพัเพ ธมัมา อะนตัตาติ.  ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตวัตน ดงัน้ี. 

เต (หญิงว่า : ตา) มะยงั โอติณณามห๎ะ, 

 พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกครอบง�าแล้ว ;
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ชาติยา, 

 โดยความเกดิ ;

ชะรามะระเณนะ, 

 โดยความแก่ และความตาย ;

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนสัเสหิ อุปายาเสหิ, 

 โดยความโศก ความร�่าไรร�าพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ 

 ความคับแค้นใจ ทั้งหลาย ;

ทุกโขติณณา, 

 เป็นผู้ถูกความทุกข ์หย่ังเอาแล้ว ;

ทุกขะปะเรตา, 

 เป็นผู้มคีวามทุกข ์เป็นเบื้องหน้าแล้ว ;

อปัเปวะนามิมสัสะ เกวะลสัสะ ทุกขกัขนัธสัสะ อนัตะกิริยา ปัญญาเยถาติ. 

 ท�าไฉน การท�าที่สดุแห่งกองทุกขท์ั้งสิ้นน้ี, จะพึงปรากฏชัด แก่เราได้. 

(ส�ำหรับอุบำสก อุบำสกิำสวด)

จิระปะรินพิพุตมัปิ ตงั ภะคะวนัตงั สะระณงั คะตา, 

 เราทั้งหลายผู้ถงึแล้วซ่ึงพระผู้มพีระภาคเจ้า 

 แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์น้ัน เป็นสรณะ ;

ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ, 

 ถงึพระธรรมด้วย, ถงึพระสงฆด้์วย ;

ตสัสะ ภะคะวะโต สาสะนงั ยะถาสะติ ยะถาพะลงั มะนะสิกะโรมะ อะนุ-

ปะฏิปัชชามะ, 
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 จักท�าในใจอยู่ ปฏบิตัติามอยู่ ซ่ึงค�าสัง่สอนของพระผู้มพีระภาคเจ้าน้ันตาม 

 สตกิ�าลัง,

สา สา โน ปะฏิปัตติ, 

 ขอให้ความปฏบิตัน้ัินๆ ของเราทั้งหลาย ;

อิมสัสะ เกวะลสัสะ ทุกขกัขนัธสัสะ อนัตะกิริยายะ สงัวตัตะตุ. 

 จงเป็นไปเพ่ือการท�าที่สดุแห่งกองทุกข ์ทั้งสิ้นน้ี เทอญ. 

(ส�ำหรับภกิษุสำมเณรสวด)

จิระปะรินพิพุตมัปิ ตงั ภะคะวนัตงั อทุทิสสะ อะระหนัตงั สมัมาสมัพุทธงั, 

 เราทั้งหลาย อทุศิเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้ไกลจากกเิลส, ตรัสรู้ชอบ 

 ได้โดยพระองค์เอง, แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์น้ัน ;

สทัธา อะคารสัม๎า อะนะคาริยงั ปัพพะชิตา,

 เป็นผู้มศีรัทธา ออกบวชจากเรือน ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว,

ตสัมิ๎ง ภะคะวะติ พร๎ห๎มะจะริยงั จะรามะ,

 ประพฤตอิยู่ซ่ึงพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน,

ภิกขูนงั สิกขาสาชีวะสะมาปันนา ;

 ถงึพร้อมด้วยสกิขาและธรรมเป็นเคร่ืองเล้ียงชีวิต ของภิกษุทั้งหลาย ;

ตงั โน พร๎ห๎มะจะริยงั อิมสัสะ เกวะลสัสะ ทุกขกัขนัธสัสะ อนัตะกิริยายะ 

สงัวตัตะตุ.

 ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายน้ัน, จงเป็นไปเพ่ือการท�าที่สดุแห่ง

 กองทุกขท์ั้งสิ้นน้ี เทอญ.

(จบค�ำท�ำวัตรเช้ำ)

19 (๑๑)

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....

ค�ำท�ำวัตรเช้ำ



ค�ำท�ำวัตรเย็น

พุทธำนุสสติ
(ตั้งแต่ “ตัง โข ปะนะ ... ภะคะวำ ต”ิ)

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑  พระวนิัยฎก เล่มที่ ๑

มหำวภิังค์ [ปฐมภำค]

[เวรัญชกัณฑ์]

เรื่องเวรัญชพรำหมณ์ กล่ำวตู่พระพุทธเจ้ำ ข้อ ๑

 พระผู้มีพระภาคเจ้าประทบัอยู่ ณ ใต้ร่มไม้สะเดา เขตเมืองเวรัญชา พร้อม

ด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณ์ ได้ทราบกิตติศัพท์

สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า “ตงั โข ปะนะ ภะคะวนัตงั... กกิ็ตติศพัทอ์นังำม ... ภะคะวำติ. 

เป็นผู้มคีวามจ�าเริญ…” จึงเข้าไปเฝ้า แต่มไิด้ถวายบงัคม หลังจากทกัทายปราศรัยแล้ว 

ได้กล่าวว่า... 

 ข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมไม่ยอมไหว้ หรือลุกต้อนรับพราหมณ์ผู้

สูงอายุ การที่พระสมณโคดมท�าเช่นน้ันย่อมไม่สมควร พระพุทธเจ้าตรัสรับว่าจริง 

เวรัญชพราหมณจึ์งกล่าวถ้อยค�าที่สมยัน้ันถอืว่าเป็นค�าดูหมิ่น รวม ๘ ประการ 

 อาท ิพระสมณโคดมเป็นคนไม่มรีสชาต ิเป็นคนไม่มสีมบตั ิเป็นคนน�าฉิบหาย 

เป็นคนเผาผลาญ เป็นต้น แต่พระผู้มพีระภาคเจ้าทรงอธบิายค�าเหยียดหยามน้ันไปใน

ทางด ีเช่น ใครว่าพระองค์ไม่มีรสชาตกิถู็กพระองคไ์ม่ตดิในรปู เสยีง กล่ิน รส สมัผสั 

เพราะพระองค์ละได้แล้ว ท�าให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ไม่เกดิอกีต่อไป แต่ไม่ใช่เหตุ

ทีท่า่นมุ่งกล่าว เป็นต้น 

 เมื่อตรัสตอบแก้ค�าดูหมิ่นเหยียดหยามของพราหมณ์ทุกข้อโดยไม่ใช้วิธีด่า

ตอบ เวรัญชพราหมณ์ได้ฟังแล้วเกิดความเล่ือมใส ประกาศตนเป็นอุบาสกถือพระ

รัตนตรัยตลอดชีวิต พร้อมทั้งกราบทูลอาราธนาให้ทรงจ�าพรรษากบัหมู่ภกิษุสงฆ ์อยู่ใน

เมอืงเวรัญชา พระองค์ทรงรับนิมนต.์

20



อกีแห่งใน

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔

อังคุตตรนกิำย 

ฉักกนบิำต [๑. ปฐมปัณณำสก์]

 ๓. อนุตตรยิวรรค 

๕. อนุสสตฏิฐำนสูตร ข้อ ๒๕

ว่ำด้วยอนุสสตฏิฐำน ๖ ประกำร

นอกจากน้ียังปรากฏในที่อื่นอกี ฯลฯ

21
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ค�ำท�ำวัตรเย็น
____________

(ค�าบูชาพระ และปุพพภาคนมการ ใช้อย่างเดยีวกบัค�าท�าวัตรเช้า)

(๑. พุทธำนุสสต)ิ
[(น�า) หนัทะ มะยงั พุทธานุสสะตินะยงั กะโรมะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงน้อมระลึกถงึพระคุณของพระพุทธเจ้าเถดิ.
____________

ตงั โข ปะนะ ภะคะวนัตงั เอวงั กลัย๎าโณ กิตติสทัโท อพัภุคคะโต, 

 กก็ติตศิพัทอ์นังามของพระผู้มพีระภาคเจ้าน้ัน, ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างน้ีว่า :- 

อิติปิ โส ภะคะวา, 

 เพราะเหตอุย่างน้ีๆ พระผู้มพีระภาคเจ้าน้ัน ;  

อะระหงั, 

 เป็นผู้ไกลจากกเิลส ; 

สมัมาสมัพุทโธ, 

 เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ; 

วิชชาจะระณะสมัปันโน,

 เป็นผู้ถงึพร้อมด้วยวิชชา (ความรู้แจ้ง) และจรณะ (ความประพฤต)ิ ; 

สุคะโต, 

 เป็นผู้ไปแล้วด้วยด ี; 

โลกะวิทู, 

 เป็นผู้รู้ โลกอย่างแจ่มแจ้ง ; 

อะนุตตะโร ปุริสะทมัมะสาระถ,ิ 

 เป็นผู้สามารถฝึกบุรษุที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครย่ิงกว่า; 

สตัถา เทวะมะนุสสานงั, 

 เป็นครผูู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ; 

22 (๑๒)



พุทโธ, 

 เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น ผู้เบกิบานด้วยธรรม ; 

ภะคะวา-ติ. 

 เป็นผู้มคีวามจ�าเริญ จ�าแนกธรรมสั่งสอนสตัว์ ดงัน้ี. 

(๒. พุทธำภคิตีิ)
พระราชนิพนธข์องวชิรญาณภิกข ุ(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) สมยัที่ทรงผนวช 

เฉพาะภาษาบาลีจากสวดมนตฉ์บบัหลวง

[(น�า) หนัทะ มะยงั พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าเถดิ.
____________

พุทธว๎าระหนัตะวะระตาทิคุณาภิยตุโต, 

 พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ มคีวามประเสริฐแห่งอรหันตคุณ เป็นต้น ;

สุทธาภิ ญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตตัโต, 

 มพีระองค์อนัประกอบด้วยพระญาณ และพระกรณุาอนับริสทุธิ์ ;

โพเธสิ โย สุชะนะตงั กะมะลงัวะ สูโร, 

 พระองค์ใด ทรงกระท�าชนที่ดใีห้เบกิบาน ดุจอาทติย์ท�าบวัให้บาน ;

วนัทามะหงั ตะมะระณงั สิระสา ชิเนนทงั. 

 ข้าพเจ้าไหว้พระชินสห์ี ผู้ไม่มกีเิลส พระองค์น้ัน ด้วยเศยีรเกล้า. 

พุทโธ โย สพัพะปาณีนงั สะระณงั เขมะมุตตะมงั, 

 พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นสรณะอนัเกษมสงูสดุ ของสตัว์ทั้งหลาย ; 

23 (๑๒ - ๑๓)
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ปะฐะมานุสสะติฏฐานงั วนัทามิ ตงั สิเรนะหงั, 

 ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึก องค์ 

 ที่หน่ึง ด้วยเศียรเกล้า ; 

พุทธสัสาหสัมิ๎ ทาโส (หญิงว่า : ทาสี) วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร, 

 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าเป็นนาย มอีสิระเหนือข้าพเจ้า ;

พุทโธ ทุกขสัสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสัสะ เม, 

 พระพุทธเจ้าเป็นเคร่ืองก�าจัดทุกข ์และทรงไว้ซ่ึงประโยชน์ แก่ข้าพเจ้า ;

พุทธสัสาหงั นยิยาเทมิ สะรีรญัชีวิตญัจิทงั, 

 ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตน้ี แด่พระพุทธเจ้า ;

วนัทนัโตหงั (หญิงว่า : ตีหงั) จะริสสามิ พุทธสัเสวะ สุโพธิตงั, 

 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤตติาม ซ่ึงความตรัสรู้ดขีองพระพุทธเจ้า ;

นตัถ ิเม สะระณงั อญัญงั พุทโธ เม สะระณงั วะรงั, 

 สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่ม,ี พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอนัประเสริฐของข้าพเจ้า ;

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ วฑัเฒยยงั สตัถุสาสะเน, 

 ด้วยการกล่าวค�าสจัจ์น้ี ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดา ; 

พุทธงั เม วนัทะมาเนนะ (หญิงว่า : มานายะ) ยงั ปุญญงั ปะสุตงั อิธะ, 

 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซ่ึงพระพุทธเจ้า ได้ขวนขวายบุญใด ในบดัน้ี ;

สพัเพปิ อนัตะรายา เม มาเหสุง ตสัสะ เตชะสา. 

 อนัตรายทั้งปวง อย่าได้มแีก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญน้ัน. 

24 (๑๓ - ๑๔)
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ธัมมำนุสสติ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔

อังคุตตรนกิำย ฉักกนบิำต 

[๑. ปฐมปัณณำสก์] ๓. อนุตตรยิวรรค 

๕. อนุสสตฏิฐำนสูตร ข้อ ๒๕

ว่ำด้วยอนุสสตฏิฐำน ๖ ประกำร

นอกจากน้ียังปรากฏในที่อื่นอกี ฯลฯ

(๓. ธัมมำนุสสต)ิ
[(น�า) หนัทะ มะยงั ธมัมานุสสะตินะยงั กะโรมะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงน้อมระลึกถงึพระคุณของพระธรรมเจ้าเถดิ.
____________

สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, 

 พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มพีระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดแีล้ว ;

สนัทิฏฐิโก, 

 เป็นสิ่งที่ผู้ศกึษาและปฏบิตั ิพึงเหน็ได้ด้วยตนเอง ;

อะกาลิโก, 

 เป็นสิ่งที่ปฏบิตัไิด้ และให้ผลได้ ไม่จ�ากดักาล ;

เอหิปัสสิโก, 

 เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ทา่นจงมาดูเถดิ ;

โอปะนะยโิก, 

 เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตวั ; 

ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูหี-ติ. 

 เป็นสิ่งที่ผู้รู้กร็ู้ ได้เฉพาะตน ดงัน้ี. 

26 (๑๕)
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(๔. ธัมมำภคิตี)ิ
พระราชนิพนธข์องวชิรญาณภิกข ุ(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) สมยัที่ทรงผนวช 

เฉพาะภาษาบาลีจากสวดมนตฉ์บบัหลวง

[(น�า) หนัทะ มะยงั ธมัมาภิคีติง กะโรมะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดสรรเสริญพระธรรมเจ้าเถดิ.
____________

สว๎ากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย, 

 พระธรรม เป็นสิง่ที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณ คือความที่พระผู้ม ี

 พระภาคเจ้า ตรัสไว้ดแีล้ว เป็นต้น ;

โย มคัคะปากะปะริยตัติวิโมกขะเภโท, 

 เป็นธรรมอนัจ�าแนกเป็น มรรค ผล ปริยัต ิและนิพพาน ;

ธมัโม กโุลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี, 

 เป็นธรรมทรงไว้ซ่ึงผู้ทรงธรรม จากการตกไปสู่โลกที่ช่ัว ; 

วนัทามะหงั ตะมะหะรงั วะระธมัมะเมตงั. 

 ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอนัประเสริฐน้ัน อนัเป็นเคร่ืองขจัดเสยีซ่ึงความมดื. 

ธมัโม โย สพัพะปาณีนงั สะระณงั เขมะมุตตะมงั, 

 พระธรรมใด เป็นสรณะอนัเกษมสงูสดุ ของสตัว์ทั้งหลาย ;

ทุติยานุสสะติฏฐานงั วนัทามิ ตงั สิเรนะหงั, 

 ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมน้ัน อนัเป็นที่ตั้งแห่งความระลึก องค์ที่สอง ด้วย 

 เศยีรเกล้า ; 

ธมัมสัสาหสัมิ๎ ทาโส (หญิงว่า : ทาสี) วะ ธมัโม เม สามิกิสสะโร, 

 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม, พระธรรมเป็นนาย มอีสิระเหนือข้าพเจ้า ;

27 (๑๖)
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ธมัโม ทุกขสัสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสัสะ เม, 

 พระธรรมเป็นเคร่ืองก�าจัดทุกข ์และทรงไว้ซ่ึงประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ;

ธมัมสัสาหงั นยิยาเทมิ สะรีรญัชีวิตญัจิทงั, 

  ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตน้ี แด่พระธรรม ;

วนัทนัโตหงั (หญิงว่า : ตีหงั) จะริสสามิ ธมัมสัเสวะ สุธมัมะตงั, 

 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤตติาม ซ่ึงความเป็นธรรมดขีองพระธรรม ;

นตัถ ิเม สะระณงั อญัญงั ธมัโม เม สะระณงั วะรงั, 

 สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่ม,ี พระธรรมเป็นสรณะอนัประเสริฐของข้าพเจ้า ;

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ วฑัเฒยยงั สตัถุสาสะเน, 

 ด้วยการกล่าวค�าสจัจ์น้ี ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดา ;

ธมัมงั เม วนัทะมาเนนะ (หญิงว่า : มานายะ) ยงั ปุญญงั ปะสุตงั อิธะ, 

 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซ่ึงพระธรรม ได้ขวนขวายบุญใด ในบดัน้ี,

สพัเพปิ อนัตะรายา เม มาเหสุง ตสัสะ เตชะสา. 

 อนัตรายทั้งปวง อย่าได้มแีก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญน้ัน.

28 (๑๖ - ๑๗)

ค�ำท�ำวัตรเย็น



(หมอบกรำบลง)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, 

 ด้วยกายกด็ ีด้วยวาจากด็ ีด้วยใจกด็ ี;

ธมัเม กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั, 

 กรรมน่าตเิตยีนอนัใด ที่ข้าพเจ้ากระท�าแล้ว ในพระธรรม ;

ธมัโม ปะฏิคคณัห๎ะตุ อจัจะยนัตงั, 

 ขอพระธรรม จงงดซ่ึงโทษล่วงเกนิอนัน้ัน ;

กาลนัตะเร สงัวะริตุง วะ ธมัเม. 

 เพ่ือการส�ารวมระวัง ในพระธรรม ในกาลต่อไป. 

29 (๑๗)

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....

ค�ำท�ำวัตรเย็น



สังฆำนุสสติ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔

อังคุตตรนกิำย ฉักกนบิำต 

[๑. ปฐมปัณณำสก์] ๓. อนุตตรยิวรรค 

๕. อนุสสตฏิฐำนสูตร ข้อ ๒๕

ว่ำด้วยอนุสสตฏิฐำน ๖ ประกำร

นอกจากน้ียังปรากฏในที่อื่นอกี ฯลฯ

(๕. สังฆำนุสสต)ิ
[(น�า) หนัทะ มะยงั สงัฆานุสสะตินะยงั กะโรมะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงน้อมระลึกถงึพระคุณของพระสงัฆเจ้าเถดิ.
____________

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

 สงฆส์าวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏบิตัดิแีล้ว ;

อุชปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

 สงฆส์าวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏบิตัติรงแล้ว ;

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

 สงฆส์าวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏบิตัเิพ่ือรู้ธรรมเป็นเคร่ือง 

 ออกจากทุกขแ์ล้ว ;

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

 สงฆส์าวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏบิตัสิมควรแล้ว ;

ยะทิทงั, 

 ได้แก่บุคคลเหล่าน้ีคือ :

30 (๑๘)

ค�ำท�ำวัตรเย็น



จตัตาริ ปุริสะยคุาน ิอฏัฐะ ปุริสะปุคคะลา, 

 คู่แห่งบุรษุ ๔ คู่, นับเรียงตวับุรษุ ได้ ๘ บุรษุ ;

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, 

 น่ันแหละ สงฆส์าวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า; 

อาหเุนยโย, 

 เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะที่เขาน�ามาบูชา ;

ปาหเุนยโย, 

 เป็นสงฆค์วรแก่สกัการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ;

ทกัขิเณยโย, 

 เป็นผู้ควรรับทกัษิณาทาน ;

อญัชะลิกะระณีโย, 

 เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�าอญัชลี ;

อะนุตตะรงั ปุญญกัเขตตงั โลกสัสา-ติ. 

 เป็นเน้ือนาบุญของโลก ไม่มนีาบุญอื่นย่ิงกว่า ดงัน้ี. 

31 (๑๘)

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....

ค�ำท�ำวัตรเย็น



(๖. สังฆำภคิตี)ิ
พระราชนิพนธข์องวชิรญาณภกิข ุ(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) สมยัที่ทรงผนวช 

เฉพาะภาษาบาลีจากสวดมนตฉ์บบัหลวง

[(น�า) หนัทะ มะยงั สงัฆาภิคีติง กะโรมะ เส.] 

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดสรรเสริญพระสงัฆเจ้าเถดิ.
____________

สทัธมัมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยตุโต, 

 พระสงฆท์ีเ่กดิโดยพระสทัธรรม
ค
 ประกอบด้วยคุณมคีวามปฏบิตัดิเีป็นต้น ;

โยฏฐพัพโิธ อะริยะปุคคะละสงัฆะเสฏโฐ, 

 เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอนัประเสริฐ แปดจ�าพวก ;

สีลาทิธมัมะปะวะราสะยะกายะจิตโต, 

 มกีายและจิต อนัอาศยัธรรมมศีลีเป็นต้น อนับวร ;

วนัทามะหงั ตะมะริยานะคะณงั สุสุทธงั. 

 ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่าน้ัน อนับริสทุธิ์ด้วยด.ี

สงัโฆ โย สพัพะปาณีนงั สะระณงั เขมะมุตตะมงั, 

 พระสงฆ ์หมู่ใด เป็นสรณะอนัเกษมสงูสดุ ของสตัว์ทั้งหลาย ;

ตะติยานุสสะติฏฐานงั วนัทามิ ตงั สิเรนะหงั, 

 ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆห์มู่น้ัน อนัเป็นทีต่ั้งแห่งความระลึก องค์ทีส่าม ด้วย 

 เศยีรเกล้า ;

สงัฆสัสาหสัมิ๎ ทาโส (หญิงว่า : ทาสี) วะ สงัโฆ เม สามิกิสสะโร, 

 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ,์ พระสงฆเ์ป็นนาย มอีสิระเหนือข้าพเจ้า ;

32 (๑๙)

ค�ำท�ำวัตรเย็น



(หมอบกรำบลง)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, 

 ด้วยกายกด็ ีด้วยวาจากด็ ีด้วยใจกด็ ี; 

พุทเธ กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั,

 กรรมน่าตเิตยีนอนัใด ที่ข้าพเจ้ากระท�าแล้ว ในพระพุทธเจ้า ;

พุทโธ ปะฏิคคณัห๎ะตุ อจัจะยนัตงั,

 ขอพระพุทธเจ้า จงงดซ่ึงโทษล่วงเกนิอนัน้ัน ;

กาลนัตะเร สงัวะริตุง วะ พุทเธ. 

 เพ่ือการส�ารวมระวัง ในพระพุทธเจ้า ในกาลต่อไป.๑ 

25 (๑๔ - ๑๕)

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....

_____________________ _________________________________________________________________________________________ 
 

๑
บทขอให้งดโทษน้ี มไิด้เป็นการขอล้างบาป, เป็นเพียงการเปิดเผยตวัเอง ; และค�าว่าโทษในที่น้ีมไิด้หมายถงึ

กรรม : หมายเพียงโทษเลก็น้อยซ่ึงเป็น “ส่วนตวั” ระหว่างกนัที่พึงอโหสกินัได้. การขอขมาชนิดน้ี ส�าเรจ็ผลได้ในเมื่อผู้ขอ

ตั้งใจท�าจริงๆ, และเป็นเพียงศลีธรรม หรือสิ่งที่ควรประพฤต.ิ

ค�ำท�ำวัตรเย็น



สงัโฆ ทุกขสัสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสัสะ เม, 

 พระสงฆเ์ป็นเคร่ืองก�าจัดทุกข ์ และทรงไว้ซ่ึงประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ;

สงัฆสัสาหงั นยิยาเทมิ สะรีรญัชีวิตญัจิทงั, 

 ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตน้ี แด่พระสงฆ ์;

วนัทนัโตหงั (หญิงว่า : ตีหงั) จะริสสามิ สงัฆสัโสปะฏิปันนะตงั, 

 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤตติาม ซ่ึงความปฏบิตัดิขีองพระสงฆ ์;

นตัถ ิเม สะระณงั อญัญงั สงัโฆ เม สะระณงั วะรงั, 

 สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี, พระสงฆเ์ป็นสรณะอนัประเสริฐของข้าพเจ้า ;

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ วฑัเฒยยงั สตัถุสาสะเน, 

 ด้วยการกล่าวค�าสจัจ์น้ี ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดา ;

สงัฆงั เม วนัทะมาเนนะ (หญิงว่า : มานายะ) ยงั ปุญญงั ปะสุตงั อิธะ, 

 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซ่ึงพระสงฆ ์ได้ขวนขวายบุญใด ในบดัน้ี ;

สพัเพปิ อนัตะรายา เม มาเหสุง ตสัสะ เตชะสา. 

 อนัตรายทั้งปวง อย่าได้มแีก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญน้ัน.

(หมอบกรำบลง)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, 

 ด้วยกายกด็ ีด้วยวาจากด็ ีด้วยใจกด็ ี;

สงัเฆ กกุมัมงั ปะกะตงั มะยา ยงั, 

 กรรมน่าตเิตยีนอนัใด ที่ข้าพเจ้ากระท�าแล้ว ในพระสงฆ ์;

สงัโฆ ปะฏิคคณัห๎ะตุ อจัจะยนัตงั, 

 ขอพระสงฆ ์จงงดซ่ึงโทษล่วงเกนิอนัน้ัน ;

กาลนัตะเร สงัวะริตุง วะ สงัเฆ. 

 เพ่ือการส�ารวมระวัง ในพระสงฆ ์ในกาลต่อไป.

33 (๑๙ - ๒๐)

(จบค�ำท�ำวัตรเย็น)

ค�ำท�ำวัตรเย็น

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....



ภำค ๒
สวดมนต์พเิศษ บำงบท

____________

(๑.ปุพพภำคนมกำร)
[(น�า) หนัทะ มะยงั พุทธสัสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการงั กะโรมะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงเร่ิมต้นสวดนอบน้อมแด่พระผู้มพีระภาคเจ้าเถดิ.
____________

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต,   

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มพีระภาคเจ้า พระองค์น้ัน ;

อะระหะโต,    

 ซ่ึงเป็นผู้ไกลจากกเิลส ; 

สมัมาสมัพุทธสัสะ.   

 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. 

  (๓ ครัง้) 

 

34 (๒๑)

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....



สรณคมนปำฐะ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

ขุททกนกิำย ขุททกปำฐะ

๑. สรณะ ๓

ว่ำด้วยกำรถงึพระรัตนตรัย

 ไตรสรณคมน์น้ี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่บิดาของพระยสะ ที่ป่าอสิปิตน-

มฤคทายวัน เขตพระนครพาราณส ีหลังจากยสกุลบุตรหนีออกจากบ้าน ได้มาฟังพระ

ธรรมเทศนาในส�านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนได้บรรลุโสดาบนั บดิาของยสกุลบุตร

ได้ออกตามหาบุตรชาย จึงเข้าไปสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึง

ทรงแสดงธรรมให้ฟังตามล�าดับ (ธรรมที่ทรงแสดงเรียกว่า อนุปุพพิกถา เทศนาที่

แสดงไปโดยล�าดับ เพ่ือเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังอริยสจัจ์   มี ๕ อย่าง 

คือ ๑. ทานกถา พรรณนาทาน   ๒. สลีกถา พรรณนาศีล   ๓. สคัคกถา พรรณนา

สวรรค์ คือ ความสุขที่พร่ังพร้อมด้วยกาม ๔. กามาทนีวกถา พรรณนาโทษของกาม 

๕. เนกขัมมานิสงัสกถา พรรณาอานิสงสแ์ห่งการออกจากกาม) จนได้บรรลุโสดาบัน 

เศรษฐีจึงเปล่งวาจาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต และท่านเป็นผู้ถึงพระ

รัตนตรัยคนแรก และเมื่อคราวที่จะทรงส่งพระอรหันตสาวก ๖๐ องค์ (พระปัญจวัคคีย์ 

๕ พระยสะ ๑ และสหายพระยสะอกี ๕๔) ไปประกาศพระพุทธศาสนายังแว่นแคว้น

ต่างๆ เป็นคร้ังแรก ทรงประสงค์ให้ใช้การถงึสรณะ ๓ น้ีเป็นวิธบีรรพชาและอปุสมบท

ของกุลบุตร ซ่ึงเรียกว่า ตสิรณคมนูปสมัปทา

35

สวดมนต์พิเศษบำงบท



(๒. สรณคมนปำฐะ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั ติสะระณะคะมะนะปาฐงั ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดบาลีว่าด้วยการถงึสรณะ ๓ ประการเถดิ.

____________

พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ,

 ข้าพเจ้าถอืเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ;

ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ,

 ข้าพเจ้าถอืเอาพระธรรม เป็นสรณะ ;

สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ,

 ข้าพเจ้าถอืเอาพระสงฆ ์เป็นสรณะ ;

ทุติยมัปิ พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ,

 แม้คร้ังที่สอง ข้าพเจ้าถอืเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ;

ทุติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ,

 แม้คร้ังที่สอง ข้าพเจ้าถอืเอาพระธรรม เป็นสรณะ ;

ทุติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ,

 แม้คร้ังที่สอง ข้าพเจ้าถอืเอาพระสงฆ ์เป็นสรณะ ;

ตะติยมัปิ พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ,

 แม้คร้ังที่สาม ข้าพเจ้าถอืเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ;

ตะติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ,

 แม้คร้ังที่สาม ข้าพเจ้าถอืเอาพระธรรม เป็นสรณะ ;

ตะติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ.

 แม้คร้ังที่สาม ข้าพเจ้าถอืเอาพระสงฆ ์เป็นสรณะ.

36 (๒๑ - ๒๒)
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อัฏฐสกิขำปทปำฐะ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

ขุททกนกิำย ขุททกปำฐะ

๒. สกิขำบท ๑๐ ในขุททกปำฐะ

 อัฏฐสิกขาบทน้ัน ไม่มีในพระบาลีโดยตรง ไม่เหมือนกับสิกขาบท ๕ ที่มีในพระ

บาลี แยกกล่าวไว้ในสงัคีตสิตูร ทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค  ในพระบาลีใช้ค�าว่า อโุบสถประกอบ

ด้วยองค์ ๘  อโุบสถ หมายถงึ กริิยาทีอ่ยู่อย่างมั่นคง ส่วนองค์ทัง้ ๘ น้ันกคื็อ อบุายทีท่ �าให้อยู่

อย่างมั่นคง หมายถงึ สกิขาบททั้ง ๙ ข้อของสามเณรโดยรวมข้อ ๗ และ ข้อ ๘ ไว้เป็นข้อ

เดียวกัน ตัดข้อสุดท้ายเร่ืองการงดเว้นจากการรับทองและเงิน ซ่ึงวิถีชีวิตฆราวาสยังต้อง

เกี่ยวข้อง ในพระบาลีกล่าวแต่อโุบสถ ส่วนสกิขาบท ๘ กล่าวขยายความหมายของอโุบสถอกีท ี 

ไม่มกีารแยกกล่าวไว้ต่างหากในพระบาลี  เพราะฉะน้ัน พุทธทาสภกิขจึุงถอืเอานัยยะแห่งทส-

สกิขาบทปาฐะ (สกิขาบท ๑๐) ถอดเอาใจความเป็น อฏัฐสกิขาปทปาฐะ กล่าวทีม่า คือ ขทุทก-

นิกาย ขทุทกปาฐะ เล่มที่ ๒๕ ๑/๒  

       การกล่าวอย่างน้ี ไม่ถือว่าเป็นการเพ่ิมเติมในสิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ได้บัญญัติไว้   

อฏัฐสกิขาบท ถอืว่าตรัสไว้แล้วในอโุบสถประกอบด้วยองค์ ๘  แต่หยิบยกแยกใจความออก

มากล่าวเพ่ือขยายความหมายและเวลาให้กว้างขึ้น เทา่กบัว่า ขยายความพุทธพจน์น่ันเอง  

      ส�าหรับการถืออุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ น้ันเป็นธรรมเนียมประเพณีของพระ

อริยบุคคลทุกระดับช้ันตั้ งแต่โสดาบัน ถึงอรหันต์ พระอริยบุคคลผู้ละความใคร่ใน

กามารมณ์แล้ว มีองค์อุโบสถโดยธรรมชาติ   ส่วนพระอริยบุคคลที่ยังละความใคร่ใน

กามารมณไ์ม่ได้และปุถุชนผู้มุ่งความสงบแห่งจิตกยั็งจ�าเป็นต้องสมาทานองค์อโุบสถอยู่เพ่ือ

ฝึกตนเอง เพ่ือให้โอกาสแก่การอบรมสติปัฏฐาน มีความนิยมและข้อจ�ากัดที่ระยะเวลาคือ 

ช่วงขึ้น ๘ ค�่า แรม ๘ ค�่า หรือ ขึ้น-แรม ๑๔ - ๑๕ ค�่า
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(๓. อัฏฐสกิขำปทปำฐะ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั อฏัฐะสิกขาปะทะปาฐงั ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดสกิขาบท ๘ ประการเถดิ.
____________

ปาณาติปาตา เวระมะณี,     

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการฆ่า ;

อะทินนาทานา เวระมะณี,    

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการถอืเอาสิ่งของ ที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว ;

อะพร๎ห๎มะจะริยา เวระมะณี,    

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการกระท�าอนัมใิช่พรหมจรรย์ ;

มุสาวาทา เวระมะณี,         

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการพูดไม่จริง ;

สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา  เวระมะณี, 

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการเสพของเมา  มสีรุาและเมรัยเป็นต้น, 

 อนัเป็นที่ตั้งของความประมาท ;

วิกาละโภชะนา เวระมะณี, 

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ; 

นจัจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทสัสะนะ มาลา คนัธะ วิเลปะนะ ธาระณะ 

มณัฑะนะ วิภูสะนฏัฐานา เวระมะณี, 

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้น จากการฟ้อนร�า, การขบัเพลง การดนตรี, การดูการ

 เล่นชนิดเป็นข้าศกึต่อกุศล, การทดัทรงสวมใส่ การประดบั การตกแต่งตน,  

 ด้วยพวงมาลา ด้วยเคร่ืองกล่ิน และเคร่ืองผดัทา ;

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี.  

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการน่ังนอนบนที่นอนสงู และที่นอนใหญ่.
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ท๎วัตตงิสำกำรปำฐะ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

ขุททกนกิำย ขุททกปำฐะ

๓. อำกำร ๓๒

        กรรมฐาน คือกายคตาสติ (การพิจารณากายซ่ึงล้วนเป็นของไม่สะอาด) พวก

ลัทธอิื่นนอกพุทธศาสนา ไม่เคยสอนให้พิจารณา เพ่ือความบริสทุธิ์แห่งอาสวักขยญาณ 

(ญาณหย่ังรู้ ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ) และเพ่ือจิตตภาวนาของกุลบุตรผู้มี

ประโยชน์อนับริสทุธิ์ด้วยสกิขาบท ๑๐ อย่างน้ี ผู้ด�ารงอยู่ในศลี พระผู้มพีระภาคเจ้าทรง

สรรเสริญไว้โดยอเนกปริยายว่า

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอย่างหน่ึง ภิกษุเจริญท�าให้มากแล้ว เป็นไปเพ่ือ

สงัเวคะ (ความสลดใจ) ใหญ่, เป็นไปเพ่ืออรรถะ (ประโยชน์) ใหญ่, เป็นไปเพ่ือโย-

คักเขมะ (ความเกษมจากโยคะ) ใหญ่, เป็นไปเพ่ือสติสมัปชัญญะ (ความระลึกรู้ตัว) 

ใหญ่, เป็นไปเพ่ือได้ญาณทสัสนะ (ความรู้ เหน็), เป็นไปเพ่ือทฏิฐธรรมสขุวิหาร (อยู่

เป็นสขุในปัจจุบนั), เป็นไปเพ่ือท�าให้แจ้งวิชชาวิมุตตแิละผลธรรมอย่างหน่ึง คือกาย-

คตาสต ิ

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสต ิภิกษุเหล่าน้ันช่ือว่าไม่

บริโภคอมตะ ภิกษุเหล่าใดบริโภคกายคตาสติ ภิกษุเหล่าน้ันช่ือว่าบริโภคอมตะ ภิกษุ

เหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติ ช่ือว่าไม่ได้บริโภคอมตะ ภิกษุที่บริโภคกายคตาสติ ช่ือ

ว่าได้บริโภคอมตะ ภกิษุที่เสื่อมกายคตาสต ิช่ือว่าเสื่อมอมตะ ภกิษุที่ไม่เสื่อมกายคตา-

สต ิช่ือว่าไม่เสื่อมอมตะ ภกิษุที่พลาดกายคตาสต ิช่ือว่าพลาดอมตะ ภกิษุที่ส�าเรจ็กาย-

คตาสต ิช่ือว่าส�าเรจ็อมตะ.
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(๔. ท๎วัตตงิสำกำรปำฐะ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั ทว๎ตัติงสาการะปาฐงั ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดบาลีว่าด้วยอาการ ๓๒ เถดิ.
____________

อตัถ ิอิมสัมิ๎ง กาเย,  ในร่างกายน้ีม ี:

เกสา    ผมทั้งหลาย,

โลมา    ขนทั้งหลาย,

นะขา    เลบ็ทั้งหลาย,

ทนัตา    ฟันทั้งหลาย,

ตะโจ    หนัง,

มงัสงั    เน้ือ,

นะหารู   เอน็ทั้งหลาย,

อฏัฐี    กระดูกทั้งหลาย,

อฏัฐิมิญชงั   เย่ือในกระดูก,

วกักงั     ไต,

หะทะยงั    หัวใจ,

ยะกะนงั   ตบั,

กิโลมะกงั   พังผดื,

ปิหะกงั   ม้าม,

ปัปผาสงั   ปอด,

อนัตงั    ล�าไส้,

อนัตะคุณงั   ล�าไส้สดุ,

อุทะริยงั   อาหารในกระเพาะ,
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กะรีสงั    อจุจาระ,

ปิตตงั    น�า้ด,ี

เสมห๎งั   เสลด,

ปุพโพ    หนอง,

โลหิตงั    โลหิต,

เสโท     เหงื่อ,

เมโท    มนั,

อสัสุ    น�า้ตา,

วะสา    น�า้เหลือง,

เขโฬ    น�า้ลาย,

สิงฆานกิา   น�า้เมอืก,

ละสิกา   น�า้ล่ืนหล่อข้อ,

มุตตงั    น�า้มูตร,

มตัถะเก มตัถะลงุคงั เย่ือมนัสมอง ในกระโหลกศรีษะ,

อิติ    ดงัน้ีแล.
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 ค�าแปลโกฏฐาส ๓๒ น้ี มผีดิจากที่เคยแปลมาก่อนบ้าง ทั้งน้ีโดยสอบสวนค้นคว้าได้ใหม่ ซ่ึงใกล้ต่อความถูกต้อง

มากกว่า จึงแปลไว้ดงัน้ี – พุทธทาสภิกขุ



เขมำเขมสรณทปีิกคำถำ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

ขุททกนกิำย ขุททกปำฐะ ธรรมบท

๑๔. พุทธวรรค หมวดว่ำด้วยเรื่องพระพุทธเจ้ำ

๖. เรื่องปุโรหติอัคคทิัต ข้อ ๑๘๘ – ๑๙๒

 ปุโรหิตอคัคิทตั ได้เป็นทีป่รึกษาของพระเจ้าแผ่นดนิถงึ ๒ พระองค์ คือ พระเจ้า

มหาโกศลกบัพระเจ้าปเสนทโิกศล ต่อมา เมื่อทา่นชราภาพลง จึงได้กราบบงัคมทูลลา

พระราชาเพ่ือออกบ�าเพญ็สมณธรรม ได้บวชเป็นฤๅษี ตั้งบรรณศาลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น�า้

แห่งหน่ึง มผู้ีที่เล่ือมใสในทา่นปุโรหิตจ�านวนถงึหมื่นคน เพราะมคีวามเช่ือมั่นในความ

เป็นพหูสตูของท่านปุโรหิตว่า สามารถแนะน�าสั่งสอนให้รู้ จักที่พ่ึงอนัแท้จริงได้ จึงพา

กนับวชเป็นฤๅษี 

 ทุกคนตั้งกติกากันไว้ว่า ถ้าใครเกิดกามวิตกขึ้ น คือ ถ้าไปนึกถึงเร่ืองทรัพย์

สมบัติ หรือเร่ืองสตรี กใ็ห้ไปขนทรายที่ริมฝั่งแม่น�า้มากองไว้ แล้วกไ็ม่ว่าติเตียนกัน 

ไม่ต้องรู้สกึละอายต่อกนั เป็นการเปิดเผยความบริสทุธิ์ใจซ่ึงกนัและกนั

 ทรายที่ริมฝั่งน�า้ ถูกขนขึ้นมากองโตเท่าภเูขา พญานาคเหน็ทรายกองโตน้ัน 

ชอบใจไปนอนเฝ้าอยู่บนยอดกองทราย เวลาใกล้รุ่ง พระบรมศาสดาทรงตรวจดูสตัว์

โลกที่สามารถจะรู้ธรรมที่พระองค์แสดงได้ ทรงมองเหน็อุปนิสยัของอคัคิทตัฤๅษีและ

บริวารว่า จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เพราะมีบุญบารมีเตม็เป่ียม แต่อคัคิทตัฤๅษี

ได้สั่งสอนตนเองและบริวารในทางที่ยังไม่ถูกต้องว่า เมื่อเกิดความสะดุ้งกลัว เกิด

ความทุกข์ทรมาน ให้พ่ึงอะไรกไ็ด้ที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ พระบรมศาสดาตรัสบอกพระ

โมคคัลลานะให้ไปเปล่ียนความเหน็ของอคัคิทตัฤๅษีและบริวารให้เกดิสมัมาทฏิฐิก่อน 

ตถาคตจะตามไปในภายหลัง
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 พระโมคคัลลานะจึงไปส�านักของอคัคิทตัฤๅษี โดยขอพักอาศยัด้วย อคัคิทตั-

ฤๅษีตอบว่า ไม่มทีีพั่ก แต่พระโมคคัลลานะกยั็งยืนยันว่า จะขอพักอยู่ทีต่รงน้ี อคัคิทตั-

ฤๅษีจึงบอกว่า มอียู่ทีห่น่ึง คือ ทีก่องทรายโน้น ถ้าทา่นต้องการพักอยู่กต็ามใจทา่น พระ

โมคคัลลานะเดินไปที่กองทราย เมื่อพบกับพญานาคจึงเกิดการประลองฤทธิ์กัน 

พญานาคสู้ไม่ได้ กย็อมแพ้ แล้วขดตัวแผ่พังพาน บังแดดบังฝนให้พระเถระได้น่ัง

สมาธอิยู่บนกองทรายตลอดทั้งคืน

 วันรุ่งขึ้น อคัคิทตัฤๅษีสั่งให้ฤๅษีบริวารตามไปดู พวกฤๅษีได้เหน็พระโมคคัล-

ลานะน่ังอยู่บนกองทราย โดยมีพญานาคขดเป็นวงกลมแผ่พังพาน คอยปกป้อง

อนัตรายให้จึงเกดิความเล่ือมใส เวลาน้ันแล พระบรมศาสดากเ็สดจ็มา เมื่อพระบรม

ศาสดาประทบัน่ัง ณ สถานที่สมควร พระโมคคัลลานะเข้ามาถวายบังคม พวกฤๅษี

เหน็ดงัน้ัน กเ็ข้ามาถวายบงัคมบ้าง เพราะคิดว่า พระผู้มพีระภาคเจ้าจะต้องมอีานุภาพ

มากกว่าพระโมคคัลลานะ ซ่ึงสามารถปราบพญานาคได้เป็นแน่แท้

 เมื่อพวกฤๅษีมีทฏิฐิมานะลดลงแล้ว พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมแก่อคัคิ-

ทตัฤๅษีและบริวารให้ทราบถึงสรณะอันแท้จริงว่า สรณะน้ันมีอยู่ภายในเท่าน้ัน คือ 

พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พ่ึงอนัแท้จริง สามารถช่วยให้พ้นจากความ

ทุกขท์ั้งหลายได้ ส่วนภเูขา ป่าไม้ ต้นไม้ใหญ่ อารามศกัดิ์สทิธิ์ สิ่งเหล่าน้ัน ไม่ใช่ที่พ่ึง

อนัแท้จริง

 เมื่อจบพระธรรมเทศนา ฤาษีเหล่าน้ัน ได้บรรลุพระอรหัตตพ์ร้อมด้วยปฏสิมั-

ภทิา แล้วทูลขอบรรพชา พระบรมศาสดาทรงเหยียดพระหัตถอ์อกจากกลีบจีวร ตรัสว่า 

“ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถดิ จงประพฤติพรหมจรรย”์.
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(๕. เขมำเขมสรณทปีิกคำถำ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั เขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถาโย ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดคาถาแสดงที่พ่ึงอนัเกษมและไม่เกษมเถดิ.
____________

พะหงุ เว สะระณงั ยนัติ   ปัพพะตาน ิวะนาน ิจะ,

อารามะรุกขะเจตย๎าน ิ  มะนุสสา ภะยะตชัชิตา,

 มนุษย์เป็นอนัมาก เมื่อเกดิมีภัยคุกคามแล้ว, กถ็อืเอาภเูขาบ้าง

 ป่าไม้บ้าง, อาราม และรกุขเจดย์ีบ้าง เป็นสรณะ ;

เนตงั โข สะระณงั เขมงั  เนตงั สะระณะมุตตะมงั,

เนตงั สะระณะมาคมัมะ   สพัพะทุกขา ปะมุจจะติ.

 น่ัน มใิช่สรณะอนัเกษมเลย, น่ัน มใิช่สรณะอนัสงูสดุ ;

 เขาอาศยัสรณะ น่ันแล้ว ย่อมไม่พ้นจากทุกขท์ั้งปวงได้.

โย จะ พุทธญัจะ ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ สะระณงั คะโต,

จตัตาริ อะริยะสจัจาน ิ  สมัมปัปัญญายะ ปัสสะติ,

 ส่วนผู้ใดถอืเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะแล้ว,

 เหน็อริยสจัจ์คือ ความจริงอนัประเสริฐสี่ ด้วยปัญญาอนัชอบ ;

ทุกขงั ทุกขะสะมุปปาทงั   ทุกขสัสะ จะ อะติกกะมงั,

อะริยญัจฏัฐงัคิกงั มคัคงั   ทุกขูปะสะมะคามินงั,

 คือเหน็ความทุกข,์ เหตใุห้เกดิทุกข,์ ความก้าวล่วงทุกขเ์สยีได้.

 และหนทางมีองค์แปดอนัประเสริฐ เคร่ืองถงึความระงบัทุกข ์;

เอตงั โข สะระณงั เขมงั   เอตงั สะระณะมุตตะมงั,

เอตงั สะระณะมาคมัมะ   สพัพะทุกขา ปะมุจจะติ.

 น่ันแหละ เป็นสรณะอนัเกษม, น่ัน เป็นสรณะอนัสงูสดุ ;

 เขาอาศยัสรณะ น่ันแล้ว ย่อมพ้นจากทุกขท์ั้งปวงได้.
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อรยิธนคำถำ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑

สังยุตตนกิำย มหำวำรวรรค

[๑๑. โสตำปัตตสิังยุต] ๓. สรกำนวิรรค

๖. ปฐมอนำถปิณฑกิสูตร ข้อ ๑๐๒๒

ว่ำด้วยจ�ำแนกโสตำปัตตยิังคะ ๔ ด้วยอำกำร ๑๐

 อนาถปิณฑิกเศรษฐีอุบาสกผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาคนส�าคัญป่วยเป็นไข้หนัก 

ได้รับความทุกขเวทนามาก จึงสัง่ชายคนหน่ึงไปนิมนตพ์ระสารีบุตรมาทีบ้่านของเศรษฐี 

พระสารีบุตรรับนิมนต์แล้วกม็าเย่ียมอนาถปิณฑกิเศรษฐี มีพระอานนทต์ิดตามมาด้วย 

พระสารีบุตรไต่ถามถงึอาการป่วย ทา่นเศรษฐีตอบว่าทนทุกขเวทนาแทบไม่ได้ พระสารีบุตร

จึงแสดงธรรมให้เศรษฐีระลึกถงึความเล่ือมใสอนัมัน่คงทีม่ต่ีอพระรัตนตรัย สมัมตัตะ ๑๐ 

(สมัมตัตะ แปลว่า ความเป็นถูก, ภาวะที่ถูก  ๘  ข้อต้นตรงกับองค์มรรคทั้ง ๘ ข้อ 

เพ่ิม ๒ ข้อท้าย ๙. สมัมาญาณ รู้ชอบ ๑๐. สมัมาวิมุตต ิหลุดพ้นชอบ) จนเศรษฐีเกดิ

ความร่ืนเริงใจระงับทุกขเวทนาลงได้ เมื่อน้ันอนาถปิณฑกิเศรษฐีถวายภัตตาหารแด่

พระสารีบุตรและพระอานนท ์พระสารีบุตรจึงกล่าวอนุโมทนาเศรษฐีด้วยอริยธนคาถา

 เมื่อพระสารีบุตรกล่าวอนุโมทนาแล้ว จึงกลับไป พระอานนท์ได้เข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้าถงึทีป่ระทบั  พระพุทธเจ้าถามพระอานนทว่์ามาจากทีไ่หน พระอานนทจึ์งเล่า

เร่ืองที่พระสารีบุตรให้โอวาทอนาถปิณฑกิเศรษฐี พระพุทธเจ้าทรงรับทราบแล้ว จึง

ตรัสว่า สารีบุตรเป็นบณัฑติ มปัีญญามาก ที่จ�าแนกโสตาปัตตยัิงคะ ๔ ด้วยอาการ ๑๐ 

อย่างได้แล้ว.
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อกีแห่งหน่ึง

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑

สังยุตตนกิำย มหำวำรวรรคสังยุต

[๑๒. สัจจสังยุต] ๖. สัปปัญญวรรค

๑. สคำถกสูตร ข้อ ๑๐๔๗

ว่ำด้วยผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประกำรเป็นโสดำบัน

 ในพระสตูรน้ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสกบัภิกษุทั้งหลาย (ที่ไหนมิได้บอกไว้) ถึง

อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการย่อมเป็นโสดาบนั คือ ๑) ความเล่ือมใสอนัไม่

หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า ๒) ในพระธรรม ๓) ในพระสงฆ ์๔) ประกอบด้วยศลีที่พระ

อริยเจ้าสรรเสริญ แล้วทรงตรัสเป็นพระพุทธพจน์ดงัน้ีว่า
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(๖. อรยิธนคำถำ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั อะริยะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดคาถาว่าด้วยทรัพย์อนัประเสริฐเถดิ.
____________

ยสัสะ สทัธา ตะถาคะเต   อะจะลา สุปะติฏฐิตา,

 ศรัทธา ในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างด ีไม่หว่ันไหว ;

สีลญัจะ ยสัสะ กลัย๎าณงั   อะริยะกนัตงั ปะสงัสิตงั,

 และศลีของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า ;

สงัเฆ ปะสาโท ยสัสตัถ ิ  อุชภูุตญัจะ ทสัสะนงั,

 ความเล่ือมใสของผู้ใดมใีนพระสงฆ,์ และความเหน็ของผู้ใดตรง ;

อะทะฬิทโทติ ตงั อาห ุ  อะโมฆนัตสัสะ ชีวิตงั,

 บณัฑติกล่าวเรียกเขาผู้น้ันว่า คนไม่จน, ชีวิตของเขาไม่เป็นหมนั ;

ตสัม๎า สทัธญัจะ สีลญัจะ   ปะสาทงั ธมัมะทสัสะนงั,

อะนุยญุเชถะ เมธาวี   สะรงั พุทธานะสาสะนงั.

 เพราะฉะน้ัน เมื่อระลึกได้ ถงึค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่,

 ผู้มปัีญญาควรก่อสร้างศรัทธา ศลี ความเล่ือมใส และความเหน็ธรรม 

 ให้เนืองๆ.
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ตลิักขณำทคิำถำ
(ตั้งแต่ สัพเพ สังขำรำ อะนจิจำต ิ... เอสะ มัคโค วสิุทธยิำ) 

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

ขุททกนกิำย ธรรมบท 

๒๐. มัคควรรค หมวดว่ำด้วยทำงหนจีำกควำมชั่วสู่ควำมดี

๒. – ๔ . เรื่องภกิษุ ๕๐๐ รูปอกีเรื่องหนึ่ง [๒๗๗]-[๒๗๙]

       ภิกษุ ๕๐๐ รปู ได้เรียนกรรมฐานในส�านักพระบรมศาสดา แล้วหลีกไปบ�าเพญ็

เพียรอยู่ในป่าเป็นเวลานาน กไ็ม่บรรลุพระอรหัตตผล จึงปรึกษากนัว่า “เราจกัเรียน

กรรมฐานใหม้ากข้ึน” แล้วจึงชวนกันเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ซ่ึงประทบัอยู่ในพระ

เชตวันมหาวิหาร เขตพระนครสาวัตถ ี

        พระบรมศาสดาทรงพิจารณาว่า ภกิษุเหล่าน้ี ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระ

นามว่ากสัสปะ ได้ฝึกปฏบิตัเิกี่ยวกบัอนิจจลักษณะ เป็นระยะเวลาถงึสองหมื่นปี เพราะ

ฉะน้ัน สมควรที่จะแสดงคาถาเน่ืองด้วยอนิจจลักษณะน้ันแก่เธอทั้งหลาย สกั ๑ คาถา 

 จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สงัขารแมท้ั้งปวง ในภพทั้งหลายมีกามภพ

เป็นตน้ เป็นสภาพไม่เทีย่งแท”้ ได้ตรัสพระคาถาน้ีว่า :- “สพฺเพ สงฺขำรำ อนิจฺจำติ...” 

  แม้ในพระคาถาที่ ๒ “สพฺเพ สงฺขำรำ ทกฺุขำติ...” เร่ืองกอ็ย่างน้ันเหมอืนกนั. 

          แม้ในพระคาถาที่ ๓ “สพฺเพ ธมฺมำ อนตฺตำติ...” กม็ีนัยเช่นน้ันเหมอืนกนั. 

       เมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจบลง ภกิษุเหล่าน้ันได้บรรลุอรหัตตผลแล้ว 

เทศนาได้ส�าเรจ็ประโยชน์แม้แก่หมู่ชนที่ประชุมกนัแล้ว อย่างต�่าได้เข้าถงึพระรัตนตรัย.      
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(ตั้งแต่ อปัปะกาเต มะนุสเสส ุ... หิตว๎า กาเม อะกญิจะโน)

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

ขุททกนกิำย ธรรมบท 

๖. ปัณฑติวรรค หมวดว่ำด้วยบัณฑติ

๑๐. เรื่องกำรฟังธรรม ข้อ ๘๕ – ๘๖

 สมัยหน่ึง ชาวบ้านที่อาศัยแถบถนนเดียวกนัในเมืองสาวัตถ ีรวมกนัเป็นคณะ 

รวบรวมทรัพย์ ถวายทานแก่ภิกษุสงฆแ์ล้วจัดนิมนต์พระให้แสดงธรรมตลอดคืน แต่

ชาวบ้านเหล่าน้ันกไ็ม่อาจอยู่ฟังธรรมตลอดคืนได้ เพราะบางพวกยินดีในกาม (รูป 

เสยีง กล่ิน รส สมัผัส) กลับไปบ้านเพ่ือความปรารถนายินดีในกาม บางพวกเกดิไม่

พอใจอะไรบางอย่างกก็ลับไป บางพวกน่ังง่วงเหงาหาวนอน ไม่ได้รับประโยชน์จาก

การฟังธรรม

 วันรุ่งขึ้น ภิกษุทั้งหลายสนทนาเกี่ยวกบัเร่ืองน้ี พระพุทธเจ้าทรงตรัสถาม แล้ว

ทรงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย! สตัวเ์หล่านี้ อาศยัภพแลว้ ขอ้งอยู่ในภพนัน่เอง มี

มากมาย ส่วนผูถ้งึฝัง่พระนพิพาน มีนอ้ย” 

๑๑. เรื่องภกิษุอำคันตุกะ ข้อ ๘๗ – ๘๘

 เมื่อคร้ังที่พระพุทธเจ้าทรงประทบัอยู่ที่พระเชตวัน เมอืงสาวัตถ ีภิกษุประมาณ 

๕๐๐ รปู จ�าพรรษาอยู่ในแคว้นโกศล เมื่อออกพรรษาแล้วปรึกษากนัว่าควรไปเข้าเฝ้า

พระบรมศาสดา แล้วชวนกันไปเฝ้า พระพุทธเจ้าทรงพบกับภิกษุเหล่าน้ัน ทรง

พิจารณาอธัยาศยัของผู้ฟัง จึงทรงแสดงธรรมเป็นคาถาว่า “กณ๎ัหงั ธมัมงั วปิปะหำยะ...”
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(๗. ตลิักขณำทคิำถำ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั ติลกัขะณาทิคาถาโย ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดคาถาว่าด้วยพระไตรลักษณเ์ป็นอาทเิถดิ.
____________

สพัเพ สงัขารา อะนจิจาติ   ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ,

 เมื่อใดบุคคลเหน็ด้วยปัญญาว่า สงัขารทั้งปวงไม่เที่ยง ;

อะถะ นพิพนิทะติ ทุกเข   เอสะ มคัโค วิสุทธิยา,

 เมื่อน้ัน ย่อมเหน่ือยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข ์ที่ตนหลง ;

 น่ันแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อนัเป็นธรรมหมดจด.

สพัเพ สงัขารา ทุกขาติ   ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ,

 เมื่อใด บุคคลเหน็ด้วยปัญญาว่า สงัขารทั้งปวงเป็นทุกข ์;

อะถะ นพิพนิทะติ ทุกเข   เอสะ มคัโค วิสุทธิยา,

 เมื่อน้ัน ย่อมเหน่ือยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข ์ที่ตนหลง ;

 น่ันแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อนัเป็นธรรมหมดจด.

สพัเพ ธมัมา อะนตัตาติ   ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ,

 เมื่อใด บุคคลเหน็ด้วยปัญญาว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ;

อะถะ นพิพนิทะติ ทุกเข   เอสะ มคัโค วิสุทธิยา,

 เมื่อน้ัน ย่อมเหน่ือยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข ์ที่ตนหลง ;

 น่ันแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อนัเป็นธรรมหมดจด.

อปัปะกา เต มะนุสเสสุ   เย ชะนา ปาระคามิโน,

 ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย, ผู้ที่ถงึฝั่งแห่งพระนิพพานมน้ีอยนัก ;

อะถายงั อิตะรา ปะชา   ตีระเมวานุธาวะติ,

 หมู่มนุษย์นอกน้ัน ย่อมว่ิงเลาะอยู่ตามฝั่งในน่ีเอง.
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เย จะ โข สมัมะทกัขาเต   ธมัเม ธมัมานุวตัติโน,

 กช็นเหล่าใดประพฤตสิมควรแก่ธรรม ในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว ;

เต ชะนา ปาระเมสสนัติ   มจัจุเธยยงั สุทุตตะรงั,

 ชนเหล่าน้ันจักถงึฝัง่แห่งพระนิพพาน ; ข้ามพ้นบ่วงแห่งมจัจุทีข้่ามได้ยากนัก.

กณัห๎งั ธมัมงั วิปปะหายะ   สุกกงั ภาเวถะ ปัณฑิโต,

 จงเป็นบณัฑติละธรรมด�าเสยี แล้วเจริญธรรมขาวฆ ;

โอกา อะโนกะมาคมัมะ   วิเวเก ยตัถะ ทูระมงั,

ตตัร๎าภิระติมิจเฉยยะ  หิตว๎า กาเม อะกิญจะโน.

 จงมาถงึที่ไม่มนี�า้ จากที่มนี�า้, จงละกามเสยี, เป็นผู้ไม่มคีวามกงัวล ;

 จงยินดเีฉพาะต่อพระนิพพานอนัเป็นที่สงัด ซ่ึงสตัว์ยินดไีด้ โดยยาก.
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ภำรสุตตคำถำ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนกิำย

ขันธวำรวรรค [๑. ขันธสังยุต] มูลปัณณำสก์ ๓. ภำรวรรค

๑. ภำรสูตร ข้อ ๒๒

ว่ำด้วยขันธ์ ๕ เป็นภำระ

 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงภารสูตรน้ีแก่เหล่าภิกษุที่พระนครสาวัตถ ี

พระองค์ได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กภ็าระเป็นไฉน ? พึงกล่าวว่า ภาระ คือ 

อปุาทานขนัธ ์๕ 

 อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นไฉน ? ได้แก่ อปุาทานขนัธ ์คือรปู อปุาทานขนัธ ์  คือ

เวทนา อปุาทานขนัธ ์คือสญัญา อปุาทานขนัธ ์คือสงัขาร และอปุาทานขนัธ ์คือวิญญาณ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย น้ีเรียกว่า ภาระ พระผู้มพีระภาคเจ้าเมื่อตรัสข้อความเหล่าน้ีแล้ว

ต่อจากน้ันทรงกล่าวเป็นคาถาว่า

(๘. ภำรสุตตคำถำ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั ภาระสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดคาถาพระสตูรว่าด้วยขนัธ ์๕ เป็นของหนักเถดิ.
____________

ภารา หะเว ปัญจกัขนัธา,        

 ขนัธท์ั้งห้า เป็นของหนักเน้อ ;

ภาระหาโร จะ ปุคคะโล,          

 บุคคลแหละ เป็นผู้แบกของหนักพาไป ;

ภาราทานงั ทุกขงั โลเก,         

 การแบกถอืของหนัก เป็นความทุกข ์ในโลก ;
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ภาระนกิเขปะนงั สุขงั,

           การสลัดของหนัก ทิ้งลงเสยี เป็นความสขุ ;

นกิขิปิตว๎า คะรุง ภารงั,

           พระอริยเจ้า สลัดทิ้งของหนัก ลงเสยีแล้ว ;

อญัญงั ภารงั อะนาทิยะ,

          ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอนัอื่น ขึ้นมาอกี ;

สะมูลงั ตณัห๎งั อพัพุยห๎ะ,       

 กเ็ป็นผู้ถอนตณัหาขึ้นได้ กระทั่งราก ;

นจิฉาโต ปะรินพิพุโต.            

 เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนา ดบัสนิทไม่มส่ีวนเหลือ.
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ภัทเทกรัตตคำถำ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ 

มัชฌมินกิำย อุปรปิัณณำสก์ [๔. วภิังควรรค]

๑. ภัทเทกรัตตสูตร ข้อ ๒๗๒ – ๒๗๕

ว่ำด้วยลักษณะผู้มรีำตรเีดยีวเจรญิ

          สมยัหน่ึง พระผู้มพีระภาคเจ้าประทบัอยู่ที่พระเชตวัน อารามของท่านอนาถ-

บณิฑกิเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถ ี(พรรษาที่ ๑๔ นับแต่ทรงตรัสรู้) ตรัสกบัภิกษุทั้ง

หลายว่า เราจักแสดงหัวข้อธรรม และการจ�าแนกธรรม (อเุทศและวิภังค์) ของบุคคล

ผู้มรีาตรีเดยีวเจริญแก่เธอทัง้หลาย พวกเธอจงใส่ใจให้ด ีเราจักกล่าวต่อไป ภกิษุเหล่าน้ัน 

ทูลรับพระผู้มพีระภาคเจ้าว่า พร้อมแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 

         พระผู้มพีระภาคเจ้าจึงตรัสเป็นคาถาดงัน้ีว่า

(๙. ภัทเทกรัตตคำถำ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั ภทัเทกะรตัตะคาถาโย ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดคาถาว่าด้วยผู้มรีาตรีเดยีวเจริญเถดิ.
____________

อะตีตงั นานว๎า* คะเมยยะ   นปัปะฏิกงัเข อะนาคะตงั,

 บุคคลไม่ควรตามคิดถงึสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอาลัย ; 

 และไม่พึงพะวงถงึสิ่งที่ยังไม่มาถงึ ;

ยะทะตีตมัปะหีนนัตงั   อปัปัตตญัจะ อะนาคะตงั,

 สิ่งเป็นอดตีกล็ะไปแล้ว ; สิ่งเป็นอนาคตกยั็งไม่มา ;
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ปัจจุปปันนญัจะ โย ธมัมงั   ตตัถะ ตตัถะ วิปัสสะติ,

อะสงัหิรงั อะสงักปุปัง   ตงั วิทธา มะนุพรู๎หะเย.

 ผู้ใดเหน็ธรรมอนัเกดิขึ้นเฉพาะหน้าในที่น้ัน ๆ อย่างแจ่มแจ้ง ;

 ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน ; เขาควรพอกพูนอาการเช่นน้ันไว้.

อชัเชวะ กิจจะมาตปัปัง   โก ชญัญา มะระณงั สุเว,

 ความเพียรเป็นกจิที่ต้องท�าวันน้ี, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งน้ี,

นะ หิ โน สงัคะรนัเตนะ   มะหาเสเนนะ มจัจุนา,

 เพราะการผดัเพ้ียนต่อมจัจุราชซ่ึงมเีสนามาก ย่อมไม่มสี�าหรับเรา ;

เอวงัวิหาริมาตาปิง    อะโหรตัตะมะตนัทิตงั,

ตงั เว ภทัเทกะรตัโตติ   สนัโต อาจิกขะเต มุน.ิ

 มุนีผู้สงบ ย่อมกล่าวเรียก ผู้มคีวามเพียรอยู่เช่นน้ัน,

 ไม่เกยีจคร้านทัง้กลางวันกลางคืน ว่า, “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดยีว กน่็าชม”.
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ธัมมคำรวำทคิำถำ
(ตั้งแต่ “เย จะ อตตีา ... พุทธานะสาสะนัง”)

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓

อังคุตตรนกิำย จตุกกนบิำต [๑.ปฐมปัณณำสก์] ๓. อุรุเวลวรรค

๑. ปฐมอุรุเวลสูตร ข้อ ๒๑ 

ว่ำด้วยผู้มขีันธ์ ๔ สมบูรณ์ย่อมเคำรพธรรม

         สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทบัอยู่ที่พระวิหารเชตวัน เขตพระนครสา-

วัตถี ทรงตรัสเล่าเร่ืองราวเมื่อแรกตรัสรู้กบัภิกษุทั้งหลายว่า ในคราวแรกตรัสรู้  เมื่อ

เราหลีกเร้นอยู่ในที่ลับ ความปริวิตกแห่งใจได้บงัเกดิขึ้นอย่างน้ีว่า 

 บุคคลผู้ไม่มทีี่เคารพ ไม่มทีี่ย�าเกรง ย่อมอยู่เป็นทุกข ์เราจะพึงสกัการะเคารพ

สมณะหรือพราหมณ์คนไหนหนอ เพ่ือความบริบูรณ์แห่งศีลขันธ์ ... สมาธิขันธ์ ... 

ปัญญาขันธ ์... วิมุตติขันธท์ี่ยังไม่บริบูรณ์ แต่เราไม่เหน็สมณะหรือพราหมณ์อื่น ผู้มี

ศลี สมาธ ิปัญญา วิมุตตสิมบูรณก์ว่าตน 

 ซ่ึงเราจะพึงสักการะเคารพแล้วอาศัยอยู่ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก 

พรหมโลก ในหมู่สตัว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์เทวดาและมนุษย์ เราจึงด�าริว่า เราพึง

สกัการะเคารพธรรมที่เราตรัสรู้ น้ันเถดิ ขณะน้ัน ท้าวสหัมบดพีรหมรู้ความปริวิตกแห่ง

ใจของเรา ได้อนัตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏตัวข้างหน้าเรา ประนมอญัชลีมาทาง

เรา แล้วกล่าวค�าน้ีกบัเราว่า 

    “พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทั้งหลายทีล่่วงไปแลว้ก็ดี พระพุทธเจา้ทั้งหลายทีย่งั

ไม่มาถงึก็ดี และพระสมัพุทธเจา้ ผูย้งัความโศกของชนเป็นอนัมากใหเ้สือ่มคลาย

ไปในบดันี้ ก็ดี

 “พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกๆ พระองค ์ ทรงเคารพพระสทัธรรมอยู่แลว้ 
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ก�าลงัทรงเคารพพระสทัธรรมอยู่ และจกัทรงเคารพพระสทัธรรมต่อไป ขอ้นี้ เป็น

ธรรมดาของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย”

 “เพราะเหตุนั้นและ กลุบุตรผูร้กัตน หวงัความเป็นใหญ่ เมือ่ระลึกถงึค�าสอน

ของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย พงึเคารพพระสทัธรรม”

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท้าวสหัมบดีพรหมได้กล่าวคาถาประพันธน้ี์แล้ว อภิวาท

เรากระท�าประทกัษิณแล้วหายไปในที่น้ันแล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้การที่เราทราบ

การเช้ือเชิญของพรหม   แล้วสกัการะเคารพอาศัยธรรมที่เราตรัสรู้ น้ันน่ันแหละอยู่ 

เป็นการสมควรแก่ตน หากแมเ้มือ่ใด สงฆป์ระกอบไปดว้ยความเป็นหมู่ใหญ่แลว้ 

เมือ่นั้น เราก็เคารพแมใ้นสงฆ.์

(ตั้งแต่ “นะ หิ ธมัโม ... ธมัเม สจิุณเณ”) 

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ 

ขุททกนกิำย เถรคำถำ

[๔. จตุกกนบิำต]

๑๐. ธัมมกิเถรคำถำ ข้อ ๓๐๓ – ๓๐๔

สุภำษติชี้ผลต่ำงระหว่ำงธรรมและอธรรม

 พระพุทธเจ้าตรัสสอนธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย (ไม่ปรากฏว่าทรงแสดงที่ไหน 

เมื่อไหร่) เมื่อจะประทานพระโอวาทแก่ธมัมกิภิกษุ ทรงกล่าวคาถาภาษิตว่า 

 [๓๐๓] ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤตธิรรมเป็นปกต ิ ธรรมที่บุคคลประพฤติ

ดแีล้วย่อมน�าสขุมาให้ น้ีเป็นอานิสงสใ์นธรรมทีบุ่คคลประพฤตดิแีล้ว ผู้ประพฤตธิรรม

เป็นปกตย่ิอมไม่ไปสู่ทุคติ

 [๓๐๔] ธรรมและอธรรมทั้งสองมวิีบากเสมอกนัหามไิด้ อธรรมย่อมไปสูน่รก 

ธรรมย่อมน�าให้ถงึสคุติ
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 [๓๐๕] เพราะเหตุน้ันแล บุคคลผู้ยินดีด้วยพระสุคตเจ้าผู้คงที่อย่างน้ีพึง

ท�าความพอใจในธรรมทั้งหลาย เพราะสาวกทั้งหลายของพระสคุตเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้

ด�ารงอยู่แล้วในธรรม เป็นนักปราชญ์ นับถือธรรมว่าเป็นที่พ่ึงอนัประเสริฐสดุ ย่อมน�า

ตนให้พ้นจากทุกขไ์ด้

 พระธัมมิกเถระส่งจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาทรง

แสดง พร้อมทั้งเจริญวิปัสสนาตาม จนบรรลุพระอรหันต์

 ในบทธมัมคารวาทคิาถาได้น�าคาถา ๒ บท ข้างต้น มาต่อท้ายปฐมอรุเุวลสตูร 

โดยเรียงล�าดบัคาถาที่ ๓๐๔ ขึ้นก่อน ตามด้วย คาถาที่ ๓๐๓ 

(๑๐. ธมัมคารวาทิคาถา)
[(น�า) หนัทะ มะยงั ธมัมะคาระวาทิคาถาโย ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดคาถาแสดงความเคารพพระธรรมเป็นอาทเิถดิ.
____________

เย จะ อะตีตา สมัพุทธา   เย จะ พุทธา อะนาคะตา,

โย เจตะระหิ สมัพุทโธ   พะหนุนงั โสกะนาสะโน,

 พระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วย, ที่ยังไม่มาตรัสรู้ ด้วย,

 และพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในกาลบดัน้ี ด้วย ;

สพัเพ สทัธมัมะคะรุโน   วิหะริงสุ วิหาติ จะ,

อะถาปิ วิหะริสสนัติ    เอสา พุทธานะธมัมะตา.

 พระพุทธเจ้าทั้งปวงน้ัน ทุกพระองค์ เคารพพระธรรม,

 ได้เป็นมาแล้วด้วย, ก�าลังเป็นอยู่ด้วย, และจักเป็นด้วย, 

 เพราะธรรมดา ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นเช่นน้ันเอง.
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ตสัม๎า หิ อตัตะกาเมนะ   มะหตัตะมะภิกงัขะตา,

สทัธมัโม คะรุกาตพัโพ   สะรงั พุทธานะสาสะนงั.

 เพราะฉะน้ัน บุคคลผู้รักตน หวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสงู,

 เมื่อระลึกได้ถงึค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้าอยู่, จงท�าความเคารพพระธรรม.

นะ หิ ธมัโม อะธมัโม จะ   อุโภ สะมะวิปากิโน,

 ธรรม และ อธรรม จะมผีลเหมอืนกนัทั้งสองอย่าง หามไิด้ ;

อะธมัโม นริะยงั เนติ   ธมัโม ปาเปติ สุคะติง.

 อธรรม ย่อมน�าไปนรก, ธรรม ย่อมน�าให้ถงึสคุต.ิ

ธมัโม หะเว รกัขะติ ธมัมะจาริง,

 ธรรมแหละ ย่อมรักษา ผู้ประพฤตธิรรมเป็นนิจ ;

ธมัโม สุจิณโณ สุขะมาวะหาติ,

 ธรรมที่ประพฤตดิแีล้ว ย่อมน�าสขุมาให้ตน ;

เอสานสิงัโส ธมัเม สุจิณเณ.

 น่ีเป็นอานิสงส ์ในธรรมที่ตนประพฤตดิแีล้ว.
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โอวำทปำตโิมกขคำถำ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

ขุททกนกิำย ขุททกปำฐะ ธรรมบท 

๑๔. พุทธวรรค

หมวดว่ำด้วยเรื่องพระพุทธเจ้ำ 

๔. เรื่องปัญหำพระอำนนทเถระ ข้อ ๑๘๓ – ๑๘๕

 วันหน่ึงพระอานนทน่ั์งในที่พักกลางวัน คิดว่า “พระศาสดาตรสับอกเรือ่งราว

ของพระพุทธเจา้ ๗ พระองคทุ์กอย่าง คือ เรื่องเกี่ยวกบัพระชนกพระชนนี การ

ก�าหนดพระชนมายุ ตน้ไมที้่ตรสัรู ้สาวกสนันิบาต อคัรสาวก และอุปัฏฐาก แต่

เรื่องอุโบสถมิไดต้รสับอกไว ้ อุโบสถของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนกนัหรือ

ต่างกนั” 

         พระอานนทจึ์งเข้าไปเฝ้าพระศาสดา แล้วทูลถามข้อสงสยัน้ัน พระพุทธเจ้าทรง

ตรัสตอบว่า “ระยะเวลาแห่งอโุบสถของพระพุทธเจา้เหล่านั้นต่างกนั แต่คาถาพุทธ-

ภาษิตเหมือนกนัทุกพระองค”์ ทรงขยายความว่า พระวิปัสสพุีทธเจ้า ได้ทรงกระท�า

อโุบสถในทุกๆ ๗ ปี เพราะพระโอวาทที่พระองค์ประทานแล้วในวันหน่ึง พอไปได้ ๗ 

ปี พระสขิแีละพระเวสสภพุูทธเจ้า ทรงกระท�าอโุบสถในทุกๆ ๖ ปี เพราะพระโอวาทที่

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทัง้ ๒ พระองค์น้ันทรงประทานในวันหน่ึง พอไปได้ ๖ ปี พระกกุ-

สนัธะและพระโกนาคมน์ ได้ทรงกระท�าอโุบสถทุกๆ ปี เพราะพระโอวาทที่พระสมัมา-

สัมพุทธเจ้า ๒ พระองค์น้ันทรงประทานในวันหน่ึงเท่าน้ัน พอไปได้ปีหน่ึงๆ พระ

กัสสปทสพล ทรงกระท�าอุโบสถทุกๆ ๖ เดือน เพราะพระโอวาทที่พระองค์ทรง

ประทานในวันหน่ึง พอไปได้ ๖ เดือน ส่วนในศาสนาของพระองค์ ทรงท�าอโุบสถทุก

กึ่งเดอืน
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 “โอวาทปาติโมกข”์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระสงฆ์เป็นคร้ังแรก 

หลังจากตรัสรู้ ผ่านมาเป็นเวลา ๙ เดือน (๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช) ในวันเพญ็มาฆะ 

เดอืน ๓ ที่วัดพระเวฬวัุน กรงุราชคฤห์ แคว้นมคธ (และทรงแสดงแก่สงฆทุ์กกึ่งเดอืน 

ตลอดมาจนถึงพรรษาที่ ๒๐ จึงทรงบัญญัติให้สงฆ์ท�าอุโบสถและแสดงปาติโมกข์

กนัเอง) ในวันน้ัน มเีหตกุารณส์�าคัญเกดิขึ้น ๔ ประการคือ

 ๑.  พระสงฆ ์๑,๒๕๐ องค์มาประชุมกนัโดยพร้อมเพรียง 

 ๒.  พระสงฆท์ั้งหมดล้วนเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เอง 

       (เรียกว่า เอหิภิกขอุปุสมัปทา) 

 ๓.  พระสงฆท์ั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันตผู้์ได้อภิญญา ๖
๑

 ๔.  วันน้ันเป็นวันเพญ็เดอืนมาฆะ (วันขึ้น ๑๕ ค�่า เดอืน ๓)

 วนัจาตุรงคสนันิบาต คือ การประชุมพรอ้มดว้ยองค ์๔ นี้  พระอรหันต์ทั้ง

หลายที่ไปเข้าเฝ้าพระผู้มพีระภาคเจ้า ณ วัดพระเวฬวัุนมหาวิหาร ม ี๔ คณะ คือ คณะ

ศิษย์ของชฎิล ๓ พ่ีน้อง ได้แก่ คณะพระอรุเุวลกสัสปะ (มศีษิย์ ๕๐๐ องค์) คณะพระ

นทกีสัสปะ (มศีษิย์ ๓๐๐ องค์) คณะพระคยากสัสปะ (มีศิษย์ ๒๐๐ องค์) และคณะ

ของพระอัครสาวก คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ (มีศิษย์ ๒๕๐ องค์) นับ

จ�านวนได้ ๑,๒๕๐ องค์ (จ�านวนน้ี ไม่ได้นับรวมชฎลิ ๓ พ่ีน้อง และพระอคัรสาวกทั้ง

สอง)
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_________________________________________________________________________________________
 ๑

 อภิญญา ความรู้ ย่ิง, ความรู้ เจาะตรงยวดย่ิง, ความรู้ช้ันสงู ม ี๖ อย่างคือ ๑. อทิธวิิธ ีแสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้   

๒. ทพิพโสต หูทพิย์   ๓. เจโตปริยญาณ ญาณที่ให้ทายใจคนอื่นได้    ๔. ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณทีท่ �าให้ระลึกชาตไิด้  

๕. ทพิพจักข ุตาทพิย์    ๖. อาสวักขยญาณ ญาณทีท่ �าให้อาสวะสิ้นไป,  ห้าอย่างแรกเป็นโลกยีอภญิญา ข้อสดุท้ายเป็นโลกุตตร-

อภิญญา.
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(๑๑. โอวำทปำตโิมกขคำถำ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดคาถาโอวาทปาตโิมกขเ์ถดิ.
____________

สพัพะปาปัสสะ อะกะระณงั,   

 การไม่ท�าบาปทั้งปวง ;

กสุะลสัสูปะสมัปะทา,    

 การท�ากุศลให้ถงึพร้อม ;

สะจิตตะปะริโยทะปะนงั,    

 การช�าระจิตของตนให้ขาวรอบ ;

เอตงั พุทธานะสาสะนงั.    

 ธรรม ๓ อย่างน้ี เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

ขนัตี ปะระมงั ตะโป ตีติกขา,   

 ขนัต ีคือความอดกล้ัน เป็นธรรมเคร่ืองเผากเิลสอย่างย่ิง ;

นพิพานงั ปะระมงั วะทนัติ พุทธา,  

 ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอนัย่ิง ;

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,   

 ผู้ก�าจัดสตัว์อื่นอยู่ ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิตเลย ;

สะมะโณ โหติ ปะรงั วิเหฐะยนัโต.  

 ผู้ท�าสตัว์อื่นให้ล�าบากอยู่ ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะเลย.

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต,   

 การไม่พูดร้าย, การไม่ท�าร้าย ;
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ปาติโมกเข จะ สงัวะโร,    

 การส�ารวมในปาตโิมกข ์;

มตัตญัญุตา จะ ภตัตสัมิ๎ง,   

 ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค ;

ปันตญัจะ สะยะนาสะนงั,   

 การนอน การน่ัง ในที่อนัสงดั ;

อะธิจิตเต จะ อาโยโค,    

 ความหมั่นประกอบในการท�าจิตให้ย่ิง ;

เอตงั พุทธานะสาสะนงั.    

 ธรรม ๖ อย่างน้ี เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
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ปฐมพุทธภำสติคำถำ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

ขุททกนกิำย ขุททกปำฐะ

ธรรมบท ๑๑. ชรำวรรค

หมวดว่ำด้วยสิ่งที่คร�่ำคร่ำชรำทรุดโทรม

๘. เรื่องปฐมโพธกิำล ข้อ ๑๕๓ – ๑๕๔

         พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าให้พระอานนท์ฟังว่า ก่อนแต่การตรัสรู้  ฯลฯ 

ตถาคตยังเป็นโพธสิตัว์อยู่ น่ัง ณ ใต้ต้นโพธิ์ เมื่อพระอาทติย์ยังไม่ลับขอบฟ้า ก�าจัด

มารและหมู่พลแห่งมารได้แล้ว ในปฐมยาม ท�าลายความมดืที่ปกปิดปุพเพนิวาสญาณ 

ในมัชฌิมยาม ช�าระทพิยจักษุให้หมดจด ในปัจฉิมยาม อาศัยความกรุณาในหมู่สตัว์ 

จึงหย่ังญาณลงในปัจจยาการ (อาการที่อาศยักนัเกดิขึ้น คือ ปฏจิจสมุปบาท) พิจารณา

ปัจจยาการน้ัน ด้วยอ�านาจอนุโลม (ตามล�าดับ) และปฏโิลม (ทวนล�าดับ) ในเวลา

ก่อนอรุณขึ้ น จึงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพร้อมด้วยอัศจรรย์มากมาย ได้เปล่ง

อุทานด้วยความเบิกบานหฤทยั จึงกล่าวคาถาเหล่าน้ีว่า “อเนกชำติส�สำร�...ตณฺหำน� 

ขยมชฌฺคำ”.
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(๑๒. ปฐมพุทธภำสติคำถำ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสคร้ังแรกเถดิ.
____________

อะเนกะชาติสงัสารงั   สนัธาวิสสงั อะนพิพสิงั,  

 เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารอนัเป็นอเนกชาต ิ;

คะหะการงั คะเวสนัโต  ทุกขา ชาติ ปุนปัปุนงั, 

 แสวงหาอยู่ซ่ึงนายช่างปลูกเรือน, คือตัณหาผู้สร้างภพ ; การเกดิทุกคราว 

 เป็นทุกขร์�่าไป.

คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ  ปุนะ เคหงั นะ กาหะสิ,

 น่ีแน่ะ นายช่างปลูกเรือน ! เรารู้ จักเจ้าเสยีแล้ว ; เจ้าจะท�าเรือนให้เราไม่ได้

 อกีต่อไป.

สพัพา เต ผาสุกา ภคัคา  คะหะกูฏงั วิสงัขะตงั,

 โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสยีแล้ว ; ยอดเรือนเรากร้ื็อเสยีแล้ว ;

วิสงัขาระคะตงั จิตตงั  ตณัห๎านงั ขะยะมชัฌะคา.

 จิตของเราถงึแล้วซ่ึงสภาพทีอ่ะไรปรงุแต่งไม่ได้อกีต่อไป ; มนัได้ถงึแล้วซ่ึง

 ความสิ้นไปแห่งตณัหา (คือ ถงึนิพพาน).
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ปัจฉมิพุทโธวำท
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ 

ทฆีนกิำย มหำวรรค

[๓. มหำปรนิพิพำนสูตร] ข้อ ๒๑๘

 เรื่องพุทธปรนิพิพำน 

 ก่อนที่พระผู้มพีระภาคเจ้าจะเสดจ็ปรินิพพาน คือ ช่วงเวลาภายหลังจากทรง

โปรดสภุัททะปริพาชกแล้ว  ได้ตรัสบอกพระอานนทว่์า  “ดูก่อนอานนท ์ ธรรมและ

วินยัใด เราไดแ้สดงแลว้ บญัญติัแลว้แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินยันั้น จกัเป็น

ศาสดาของเธอทั้งหลาย เมือ่ตถาคตปรินพิพานแลว้”

 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาทแก่พระสงฆ์  มีหลายเร่ืองด้วยกัน  

เช่น  เร่ืองเกี่ยวกบัพระสงฆยั์งใช้ถ้อยค�าเรียกขานกนัลักล่ันอยู่ คือ ค�าว่า “อาวุโส ผู ้

มีอายุ” และ “ภนัเต ท่านผูเ้จริญ”  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้มีอายุ

พรรษามากเรียกภิกษุผู้บวชภายหลังตน  หรือผู้อ่อนอายุพรรษากว่าว่า “อำวโุส” ส่วน

ภิกษุผู้อ่อนอายุพรรษา กใ็ห้เรียกภิกษุผู้มีอายุพรรษาแก่กว่าตนว่า “ภนัเต” และตรัส

กบัพระอานนทว่์า เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว หากสงฆ์ต้องการจะถอนสกิขาบทเลก็

น้อยกไ็ด้ แล้วทรงอนุญาตให้สงฆล์งพรหมทณัฑแ์ก่ฉันนภกิษุ คือ ฉันนภกิษุจะประพฤติ

อย่างไรกต็าม สงฆไ์ม่ต้องว่ากล่าวตกัเตอืน

 ต่อมา ทรงเปิดโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ทั้งปวง ทูลถามข้อเคลือบแคลงสงสัยใน

พระรัตนตรัย ในมรรค หรือในข้อปฏบิตั ิแต่ภิกษุสงฆพ์ากนัน่ิงเงียบ พระองค์ตรัสย�า้

ถึง ๓ คร้ัง กไ็ม่มีภิกษุรูปใดทูลถามข้อเคลือบแคลงสงสยัอกี เพราะบรรดาภิกษุสงฆ์

ที่มาประชุมกนั ๕๐๐ รปู ต�่าสดุกเ็ป็นพระโสดาบนั
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 พระผู้มพีระภาคเจ้าจึงตรัสพระโอวาทคร้ังสดุท้ายว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บดันี้  

เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สงัขารทั้งหลาย มีความเสือ่มไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย

จงท�าความไม่ประมาทใหถ้งึพรอ้มเถดิ”

 หลังจากน้ัน กไ็ม่ตรัสอะไรอีก จนเสดจ็ปรินิพพานในช่วงเวลาสุดท้ายแห่ง

ราตรี (ปัจฉิมยาม เวลา ๐๒.๐๐-๐๖.๐๐ น.) วันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖ หรือวันเพญ็

วิสาขะ ภายใต้ต้นสาละทั้งคู่ซ่ึงออกดอกบานสะพร่ังเป็นพุทธบูชา.

(๑๓. ปัจฉมิพุทโธวำทปำฐะ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐงั ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดพระโอวาทคร้ังสดุท้ายของพระพุทธเจ้าเถดิ.
____________

หนัทะทาน ิภิกขะเว อามนัตะยามิ โว, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! บดัน้ี, เราขอเตอืนทา่นทั้งหลายว่า :- 

วะยะธมัมา สงัขารา, 

 สงัขารทั้งหลาย มคีวามเสื่อมไปเป็นธรรมดา ; 

อปัปะมาเทนะ สมัปาเทถะ, 

 ทา่นทั้งหลาย, จงท�าความไม่ประมาทให้ถงึพร้อมเถดิ. 

อะยงั ตะถาคะตสัสะ ปัจฉิมา วาจา. 

 น้ีเป็นพระวาจามใีนคร้ังสดุท้าย ของพระตถาคตเจ้า. 
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บทพจิำรณำสังขำร
(ตอนต้นตั้งแต่ “สพัเพ สงัขารา ... สพัเพ ธมัมา”)

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒

อังคุตตรนกิำย ตกินบิำต

[๓. ตตยิปัณณำสก์] (๑๔) ๔. โยธำชวีวรรค

๔. อุปปำทำสูตร ข้อ ๑๐๖๒

ว่ำด้วยสิ่งที่มอียู่ตลอด

(ตอนกลางตั้งแต่ อะธุวัง ชีวิตงั ยังไม่พบที่มา)

(ตอนปลาย ตั้งแต่ วะตะ อะยัง กาโย)

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

ขุททกนกิำย ธรรมบท 

๓. จติตวรรค หมวดว่ำด้วยกำรฝึกจติ

๗. เรื่องพระปูตคิัตตตสิสเถระ [๔๑] (นทิำนธรรมบท)

 กุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีผู้หน่ึง ฟังธรรมกถาในส�านักของพระพุทธเจ้า เกิด

ความเล่ือมใส ถวายชีวิตในพระศาสนา ได้บรรพชาอปุสมบทแล้ว ได้ช่ือว่า พระตสิส-

เถระ ต่อมาท่านเกดิเป็นโรคมีตุ่มผุดขึ้นทั่วร่างกาย ตุ่มเหล่าน้ีโตขึ้นเร่ือยๆ จนแตกมี

น�า้เลือดและหนองไหลออกมา จนท่านได้ช่ือว่าพระปูติคัตตติสสเถระ (พระติสสเถระ

ผู้มีกายเน่า) ผ้านุ่งและผ้าห่มเป้ือนด้วยหนองและเลือด พวกภิกษุไม่สามารถจะดูแล

ท่านได้จึงทอดทิ้ งท่านไว้อย่างน้ัน พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระเถระถูกทอดทิ้ งไม่มี

คนดูแล จึงเสดจ็ออกจากพระคันธกุฎ ี เสดจ็ไปสู่โรงไฟ ทรงต้มน�า้ร้อนเอง แล้วเสดจ็
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ไปจับปลายเตียงที่ติสสภิกษุนอนอยู่ เหล่าภิกษุทราบข่าวจึงเข้าไปช่วยยกเตียงน�าไปสู่

โรงไฟ 

          พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้น�ารางมา แล้วน�าผ้าห่มซักด้วยน�า้ร้อน แล้วเอาน�า้อุ่น

เชด็ตวัพระเถระ จากน้ันน�าผ้านุ่งและผ้าห่มไปซัก จนผ้านุ่งและผ้าห่มแห้งดแีล้ว จึงให้

พระเถระนุ่งและห่มผ้าน้ันใหม่ พระติสสเถระได้อาบน�า้ช�าระร่างกายแล้วรู้สึกปลอด

โปร่งดีแล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสคาถาน้ีว่า “ภิกษุ กายของเธอนี้  มีวิญญาณไป

ปราศแลว้ หาอุปการะมิได ้จกันอนบนแผ่นดิน เหมือนท่อนไม”้.

(๑๔. บทพจิำรณำสังขำร)
บทน้ีไม่ต้องพนมมอื ให้พิจารณาค�าแปลไปพร้อมกนั 

(ทุกเวลาท�าวัตรเช้าและเวลาเข้านอน)
____________

สพัเพ สงัขารา อะนจิจา,

 สงัขารง  คือร่างกายจิตใจ, แลรปูธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น, 

   มนัไม่เที่ยง ; เกดิขึ้นแล้วดบัไป มแีล้วหายไป.

สพัเพ สงัขารา ทุกขา,

 สงัขารคือร่างกายจิตใจ, แลรปูธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น,

 มนัเป็นทุกขท์นยาก ; เพราะเกดิขึ้นแล้ว, แก่ เจบ็ ตายไป.

สพัเพ ธมัมา อะนตัตา๑,

 สิ่งทั้งหลายทั้งปวง, ทั้งที่เป็นสงัขาร แลมิใช่สงัขาร ทั้งหมดทั้งสิ้น,

 ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน ; ไม่ควรถอืว่าเรา ว่าของเรา ว่าตวัว่าตนของเรา.

____________
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อะธุวงั ชีวิตงั,

 ชีวิตเป็นของไม่ย่ังยืน ;

ธุวงั มะระณงั,

 ความตายเป็นของย่ังยืน ;

อะวสัสงั มะยา มะริตพัพงั,

 อนัเราจะพึงตายเป็นแท้ ;

มะระณะปะริ โยสานงั เม ชีวิตงั,

 ชีวิตของเรา มคีวามตาย เป็นที่สดุรอบ ;

ชีวิตงั เม อะนยิะตงั,

 ชีวิตของเรา เป็นของไม่เที่ยง ;

มะระณงั เม นยิะตงั.

 ความตายของเรา เป็นของเที่ยง.

วะตะ,

 ควรที่จะสงัเวช ;

อะยงั กาโย,

 ร่างกายน้ี ;

อะจิรงั,

 มไิด้ตั้งอยู่นาน ;

อะเปตะวิญญาโณ,

 คร้ันปราศจากวิญญาณ ;

ฉุฑโฑ,

 อนัเขาทิ้งเสยีแล้ว ;
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อะธิเสสสะติ,

 จักนอนทบั ;

ปะฐะวิง,

 ซ่ึงแผ่นดนิ ;

กะลิงคะรงั อิวะ,

 ประดุจดงัว่าท่อนไม้และทอ่นฟืน ;

นริตัถงั.

 หาประโยชน์มไิด้.
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ภำคผนวก
____________

(กรวดน�้ำตอนเช้ำ)

(๑. สัพพปัตตทิำนคำถำ)
พระราชนิพนธข์องวชิรญาณภกิข ุ(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) สมยัที่ทรงผนวช 

เฉพาะภาษาบาลีจากสวดมนตฉ์บบัหลวง

[(น�า) หนัทะ  มะยงั  สพัพะปัตติทานะคาถาโย  ภะณามะ  เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดคาถาว่าด้วยการให้ส่วนบุญแก่สรรพสตัว์เถดิ.
____________

ปุญญสัสิทาน ิ กะตสัสะ    ยานญัญาน ิ กะตาน ิ เม,

เตสญัจะ  ภาคิโน  โหนตุ    สตัตานนัตาปปะมาณะกา,

 สตัว์ทั้งหลาย  ไม่มทีี่สดุ  ไม่มปีระมาณ,  จงมส่ีวนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ท�า

 ในบดัน้ี, และแห่งบุญอื่นที่ได้ท�าไว้ก่อนแล้ว ;

เย  ปิยา  คุณะวนัตา  จะ    มยัห๎งั  มาตาปิตาทะโย,

ทิฏฐา  เม  จาป๎ยะทิฏฐา  วา   อญัเญ  มชัฌตัตะเวริโน,

 คือจะเป็นสตัว์เหล่าใด,  ซ่ึงเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ  เช่นมารดาบดิา

 ของข้าพเจ้าเป็นต้น  กด็ ี;  ที่ข้าพเจ้าเหน็แล้ว  หรือไม่ได้เหน็  กด็ ี;  สตัว์

 เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆ หรือเป็นคู่เวรกนั  กด็ ี;

สตัตา  ติฏฐนัติ  โลกสัมิ๎ง    เต  ภุมมา  จะตุโยนกิา,

ปัญเจกะจะตุโวการา    สงัสะรนัตา  ภะวาภะเว,

 สตัว์ทั้งหลาย  ตั้งอยู่ในโลก ;  อยู่ในภมูิทั้งสามจ ;  อยู่ในก�าเนิดทั้งสี่
ฉ

 ;  

 มขีนัธห้์าขนัธ ์ มขีนัธข์นัธเ์ดยีว  มขีนัธส์ี่ขนัธ์
ช
 ;

 ก�าลังทอ่งเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่  กด็ ี;
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ญาตงั  เย  ปัตติทานมัเม    อะนุโมทนัตุ  เต  สะยงั,

เย  จิมงั  นปัปะชานนัติ    เทวา  เตสงั  นเิวทะยงุ,

 สตัว์เหล่าใด  รู้ ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว,  สตัว์เหล่าน้ัน  

 จงอนุโมทนาเองเถดิ ;  ส่วนสตัว์เหล่าใด  ยังไม่รู้ ส่วนบุญน้ี,

 ขอเทวดาทั้งหลาย จงบอกสตัว์เหล่าน้ัน  ให้รู้  ;

มะยา  ทินนานะ  ปุญญานงั   อะนุโมทะนะเหตุนา,

สพัเพ  สตัตา  สะทา  โหนตุ   อะเวรา  สุขะชีวิโน,

เขมปัปะทญัจะ  ปัปโปนตุ   เตสาสา  สิชฌะตงั  สุภา.

 เพราะเหตทุี่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ;

 สตัว์ทั้งหลายทั้งปวง,  จงเป็นผู้ไม่มีเวร  อยู่เป็นสขุทุกเมื่อ ;

 จงถงึบทอนัเกษม  กล่าวคือพระนิพพาน ;  ความปรารถนาที่ดงีาม

 ของสตัว์เหล่าน้ัน  จงส�าเรจ็เถดิ.
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(๒. ปัฏฐนฐปนคำถำ)
พระราชนิพนธข์องวชิรญาณภกิข ุ(พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) สมยัที่ทรงผนวช 

เฉพาะภาษาบาลีจากสวดมนตฉ์บบัหลวง

[(น�า) หนัทะ มะยงั ปัฏฐะนะ ฐะปะนะ คาถาโย ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดคาถาว่าด้วยการตั้งความปรารถนาเถดิ.
____________

ยนัทาน ิ เม  กะตงั  ปุญญงั   เตนาเนนุททิเสนะ  จะ,

ขิปปัง  สจัฉิกะเรยยาหงั    ธมัเม โลกตุตะเร  นะวะ,

 บุญใดทีข้่าพเจ้าได้ท�าในบดัน้ี,  เพราะบุญน้ัน  และการอทุศิแผ่ส่วนบุญน้ัน, 

 ขอให้ข้าพเจ้าท�าให้แจ้งโลกุตตรธรรมเก้า
ซ 
 ในทนัท ี;

สะเจ  ตาวะ  อะภพัโพหงั    สงัสาเร  ปะนะ  สงัสะรงั,

 ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่  ยังต้องทอ่งเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร ;

นยิะโต  โพธิสตัโตวะ    สมัพุทเธนะ  วิยากะโต,

นาฏฐาระสะปิ  อาภพัพะ-   ฐานาน ิ ปาปุเณยยะหงั,

 ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมอืนโพธสิตัว์ผู้เทีย่งแท้  ได้รับพยากรณแ์ต่พระพุทธ-

 เจ้าแล้ว ; ไม่ถงึฐานะแห่งความอาภัพ ๑๘ อย่าง
ฌ
 ;

ปัญจะเวราน ิ วชัเชยยงั  ระเมยยงั ลีละรกัขะเน,

ปัญจะกาเม  อะลคัโคหงั    วชัเชยยงั  กามะปังกะโต,

 ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้า
ญ
 ;  พึงยินดใีนการรักษาศลี ;

 ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
ฎ
 ;  พึงเว้นจากเปือกตมกล่าวคือกาม ;
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ทุททิฏฐิยา  นะ  ยชุเชยยงั  สงัยชุเชยยงั  สุทิฏฐิยา,

ปาเป  มิตเต  นะ  เสเวยยงั เสเวยยงั  ปัณฑิเต  สะทา,

 ขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทฏิฐิช่ัว ;  พึงประกอบด้วยทฏิฐิที่ดงีาม ;

 ไม่พึงคบมติรช่ัว ;  พึงคบแต่บณัฑติทุกเมื่อ ;

สทัธาสะติหิโรตตปัปา-    ตาปักขนัติคุณากะโร,

อปัปะสยัโ๎ห  วะ  สตัตูหิ    เหยยงั  อะมนัทะมุยห๎ะโก,

 ขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกดิแห่งคุณ,  คือ  ศรัทธา  สต ิ หิริ  โอตตปัปะ

 ความเพียร  และขนัต ิ;  พึงเป็นผู้ที่ศตัรคูรอบง�าไม่ได้ ;  

 ไม่เป็นคนเขลา คนหลงงมงาย ;

สพัพายาปายปุาเยสุ    เฉโก  ธมัมตัถะโกวิโท,

เญยเย วตัตตัว๎ะสชัชงั เม    ญาณงั  อะเฆวะ  มาลโุต,

 ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอบุาย  แห่งความเสื่อมและความเจริญ ;

 เป็นผู้เฉียบแหลมในอรรถและธรรม ;  ขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่

 ข้องขดัในธรรมที่ควรรู้ ,  ดุจลมพัดไปในอากาศ ฉะน้ัน ;

ยา  กาจิ  กสุะลา  มย๎าสา   สุเขนะ  สิชฌะตงั  สะทา,

เอวงั  วุตตา  คุณา  สพัเพ   โหนตุ  มยัห๎งั  ภะเว  ภะเว,

 ความปรารถนาใด ๆ ของข้าพเจ้าทีเ่ป็นกุศล ;  ขอให้ส�าเรจ็โดยง่ายทุกเมื่อ ; 

 คุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงน้ี, จงมแีก่ข้าพเจ้าทุก ๆ ภพ ;

ยะทา  อุปปัชชะติ  โลเก    สมัพุทโธ  โมกขะเทสะโก,

ตะทา  มุตโต  กกุมัเมหิ    ลทัโธกาโส  ภะเวยยะหงั,

 เมื่อใด,  พระสมัพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเคร่ืองพ้นทุกข ์ เกดิขึ้นแล้วในโลก ;

 เมื่อน้ัน,  ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอนัช่ัวช้าทั้งหลาย  เป็นผู้ได้โอกาส 

 แห่งการบรรลุธรรม ;

75 (๓๘ - ๓๙)

ภำคผนวก



มะนุสสตัตญัจะ  ลิงคญัจะ   ปัพพชัชญัจุปะสมัปะทงั,

ละภิตว๎า  เปสะโล  สีลี    ธาเรยยงั  สตัถุสาสะนงั,

 ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ ;  ได้เพศบริสทุธิ์ ;  ได้บรรพชา  

 อปุสมบทแล้ว ; เป็นคนรักศลี ;  มศีลี ;  ทรงไว้ซ่ึงพระศาสนาของพระ 

 ศาสดา ;

สุขาปะฏิปะโท  ขิปปา-    ภิญโญ  สจัฉิกะเรยยะหงั,

อะระหตัตปัผะลงั  อคัคงั    วิชชาทิคุณะลงักะตงั,

 ขอให้เป็นผู้มกีารปฏบิตัโิดยสะดวก,  ตรัสรู้ ได้พลัน ;  กระท�าให้แจ้งซ่ึง 

 อรหัตตผลอนัเลิศ,  อนัประดบัด้วยธรรม  มวิีชชา  เป็นต้น.

ยะทิ  นุปปัชชะติ  พุทโธ    กมัมงั  ปะริปูรญัจะ  เม,

เอวงั  สนัเต  ละเภยยาหงั  ปัจเจกะโพธิมุตตะมนั  ติ.

 ถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บงัเกดิขึ้น,  แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเตม็เป่ียมแล้ว ;

 เมื่อเป็นเช่นน้ัน, ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเคร่ืองรู้ เฉพาะตนอัน 

 สูงสุดเทอญ.
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(กรวดน�้ำตอนเย็น)
อุททสิสนำธฏิฐำนคำถำ

บทที ่๑, ๒, ๔ เป็นค�ากรวดน�า้ของเก่ามใีนท้ายหนังสอืสวดมนตท์ัว่ไป เฉพาะบทที ่๓ มทีีม่าจาก พุทธฺาปทาน

(๓. อุททสิสนำธฏิฐำนคำถำ)
[(น�า) หนัทะ มะยงั อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดคาถาว่าด้วยการอทุศิและอธษิฐานเถดิ.
____________

บทที่ ๑

อิมินา ปุญญะกมัเมนะ    ด้วยบุญน้ี อทุศิให้ 

อุปัชฌายา คุณุตตะรา    อปัุชฌาย์ ผู้เลิศคุณ 

อาจะริยูปะการา จะ     แลอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน 

มาตา ปิตา จะ ญาตะกา    ทั้งพ่อแม่ แลปวงญาต ิ

สุริโย จนัทิมา ราชา     สรูย์จันทร์ แลราชา 

คุณะวนัตา นะราปิ จะ    ผู้ทรงคุณ หรือสงูชาต ิ

พร๎ห๎มะมารา จะ อินทา จะ   พรหมมาร และอนิทราช 

โลกะปาลา จะ เทวะตา    ทั้งทวยเทพ และโลกบาล 

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ    ยมราช มนุษย์มิตร 

มชัฌตัตา เวริกาปิ จะ    ผู้เป็นกลาง ผู้จ้องผลาญ 

สพัเพ สตัตา สุขี โหนตุ    ขอให้ เป็นสขุศานติ์ 

      ทุกทั่วหน้า อย่าทุกขท์น 
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ปุญญาน ิปะกะตาน ิเม    บุญผอง ที่ข้าท�า 

      จงช่วยอ�า นวยศภุผล 

สุขงั จะ ติวิธงั เทนตุ    ให้สขุ สามอย่างล้นฏ 

ขิปปัง ปาเปถะ โวมะตงั    ให้ลุถงึ นิพพานพลัน๑ 

บทที่ ๒

เย เกจิ ขุททะกา ปาณา    สตัว์เลก็ ทั้งหลายใด 

มะหนัตาปิ มะยา หะตา    ทั้งสตัว์ใหญ่ เราห�า้ห่ัน 

เย จาเนเก ปะมาเทนะ    มใิช่น้อย เพราะเผลอผลัน 

กายะวาจามะเนเหวะ    ทางกายา วาจาจิต 

ปุญญงั เม อะนุโมทนัตุ    จงอนุโม ทนากุศล 

คณัห๎นัตุ ผะละมุตตะมงั    ถอืเอาผล อนัอกุฤษฏ ์

เวรา โน เจ ปะมุญจนัตุ    ถ้ามเีวร จงเปล้ืองปลิด 

สพัพะโทสงั ขะมนัตุ เม    อดโทษข้า อย่าผูกไว้ ๒

________________________________________
๒ ถ้าจะหยุดว่าเพียงเทา่น้ี ให้เปล่ียน “อย่าผูกไว้” เป็น “ทั่วหน้าเทอญ”.
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__________________________________________
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ถ้าจะว่าเพียงเท่าน้ี ไม่ว่าต่อไปอกี ให้เปล่ียน “นิพพานพลัน” เป็น “นิพพานเทอญ”.



บทที่ ๓
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔ ขุททกนกิำย 

อปทำน [ปฐมภำค]

เถรำปทำน ๑.พุทธวรรค

๑. พุทธำปทำน ข้อ ๔๙ – ๕๒

บุพประวัตขิองพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 

ยงักิญจิ กสุะลงั กมัมงั    กุศลกรรม อย่างใดหน่ึง 

กตัตพัพงั กิริยงั มะมะ    เป็นกจิซ่ึง ควรฝกัใฝ่ 

กาเยนะ วาจามะนะสา    ด้วยกาย วาจาใจ 

ติทะเส สุคะตงั กะตงั    เราท�าแล้ว เพ่ือไปสวรรค์ 

เย สตัตา สญัญิโน อตัถ ิ   สตัว์ใด มสีญัญา 

เย จะ สตัตา อะสญัญิโน    หรือหาไม่ เป็นอสญัญ์ 

กะตงั ปุญญะผะลงั มยัห๎งั    ผลบุญ ข้าท�าน้ัน 

สพัเพ ภาคี ภะวนัตุ เต    ทุกๆ สตัว์ จงมีส่วน 

เย ตงั กะตงั สุวิทิตงั    สตัว์ใดรู้  กเ็ป็นอนั 

ทินนงั ปุญญะผะลงั มะยา    ว่าข้าให้ แล้วตามควร 

เย จะ ตตัถะ นะ ชานนัติ    สตัว์ใด มริู้ ถ้วน 

เทวา คนัตว๎า นเิวทะยงุ    ขอเทพเจ้า จงเล่าขาน 

สพัเพ โลกมัหิ๎ เย สตัตา    ปวงสตัว์ ในโลกย์ี 

ชีวนัตาหาระเหตุกา     มชีีวิต ด้วยอาหาร 

มะนุญญงั โภชะนงั สพัเพ    จงได้ โภชน์ส�าราญ 

ละภนัตุ มะมะ เจตะสา    ตามเจตนา ข้าอาณตัิ
๓
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__________________________________
๓ 

ถ้าจะหยุดว่าเพียงเทา่น้ีให้เปล่ียน “ข้าอาณตั”ิ เป็น “ของข้าเทอญ” 



บทที่ ๔

อิมินา ปุญญะกมัเมนะ    ด้วยบุญน้ี ที่เราท�า 

อิมินา อุททิเสนะ จะ    แลอทุศิ ให้ปวงสตัว์ 

ขิปปาหงั สุละเภ เจวะ    เราพลันได้ ซ่ึงการตดั 

ตณัห๎ปุาทานะเฉทะนงั    ตวัตณัหา อปุาทาน 

เย สนัตาเน หินา ธมัมา    สิ่งช่ัว ในดวงใจ 

ยาวะ นพิพานะโต มะมงั    กว่าเราจะ ถงึนิพพาน 

นสัสนัตุ สพัพะทา เยวะ    มลายสิ้น จากสนัดาน 

ยตัถะ ชาโต ภะเว ภะเว    ทุกๆ ภพ ที่เราเกดิ 

อุชจิุตตงั สะติปัญญา    มจิีตตรง และสต ิ

      ทั้งปัญญา อนัประเสริฐ 

สลัเลโข วิริยมัหิ๎นา     พร้อมทั้ง ความเพียรเลิศ 

      เป็นเคร่ืองขดู กเิลสหาย 

มารา ละภนัตุ โนกาสงั    โอกาส อย่าพึงม ี

      แก่หมู่มาร สิ้นทั้งหลาย 

กาตุญจะ วิริเยสุ เม     เป็นช่อง ประทุษร้าย 

      ท�าลายล้าง ความเพียรจม 

พุทธาทิปะวะโร นาโถ    พระพุทธผู้ บวรนาถ 

ธมัโม นาโถ วะรุตตะโม    พระธรรมที่ พ่ึงอดุม 

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ    พระปัจเจ กะพุทธสม- 

สงัโฆ นาโถตตะโร มะมงั    ทบพระสงฆ ์ที่พ่ึงผยอง 
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เตโสตตะมานุภาเวนะ    ด้วยอา นุภาพน้ัน 

มาโรกาสงั ละภนัตุ มา    ขอหมู่มาร อย่าได้ช่อง 

ทะสะปุญญานุภาเวนะ    ด้วยเดชบุญ ทั้งสบิป้อง
ฐ 

มาโรกาสงั ละภนัตุ มา    อย่าเปิดโอ กาสแก่มาร (เทอญ).

(๔. ค�ำสำธุกำรเมื่อพระเทศน์จบ)
____________

บทน้ีเป็นของเก่า ปรับปรงุใหม่เลก็น้อย

(เมื่อพระแสดงธรรมจบ ให้รับสาธุการพร้อมกนัด้วยถ้อยค�าข้างล่างน้ีทั้งหมด, ว่าเป็นวรรค

หยุดตามที่จุดไว้ทุกๆ จุด)

สาธุ พุทธะสุโพธิตา,   สาธุ ! ความตรัสรู้ดจีริงของพระพุทธเจ้า.

สาธุ ธมัมะสุธมัมะตา,   สาธุ ! ความเป็นธรรมดจีริงของพระธรรม.

สาธุ สงัฆสัสุปะฏิปัตติ,   สาธุ ! ความปฏบิตัดิจีริงของพระสงฆ.์

 อะโห พุทโธ,   พระพุทธเจ้า น่าอศัจรรย์จริง.

 อะโห ธมัโม,    พระธรรมเจ้า น่าอศัจรรย์จริง.

 อะโห สงัโฆ,    พระสงฆเจ้า น่าอศัจรรย์จริง.

อะหงั พุทธญัจะ ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ สะระณงั คะโต (หญิงว่า : คะตา).

 ข้าพเจ้าถงึแล้ว, ซ่ึงพระพุทธเจ้า, พระธรรมเจ้า, พระสงฆเจ้า,

 ว่าเป็นที่พ่ึงที่ระลึกถงึ.
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อุปาสะกตัตงั (หญิงว่า : อุปาสิกตัตงั) เทเสสิง ภิกขุสงัฆสัสะ สมัมุขา. 

 ข้าพเจ้าขอแสดงตน, ว่าเป็นอบุาสก (หญิงว่า : อบุาสกิา), ในทีจ่�าเพาะหน้าพระ 

 ภกิษุสงฆ.์

เอตงั เม สะระณงั เขมงั, เอตงั สะระณะมุตตะมงั. 

 พระรัตนตรัยน้ี, เป็นที่พ่ึงของข้าพเจ้าอนัเกษม ; พระรัตนตรัยน้ี, เป็นที่ 

 พ่ึงอนัสงูสดุ.

เอตงั สะระณะมาคมัมะ, สพัพะทุกขา ปะมุจจะเย. 

 เพราะอาศยัพระรัตนตรัยน้ี เป็นที่พ่ึง, ข้าพเจ้าพึงพ้นจากทุกขท์ั้งปวง.

ยะถาพะลงั จะเรยยาหงั  สมัมาสมัพุทธะสาสะนงั. 

 ข้าพเจ้าจักประพฤต,ิ ซ่ึงพระธรรมค�าสัง่สอน, ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า, 

 โดยสมควรแก่ก�าลัง.

ทุกขะนสิสะระณสัเสวะ ภาคีอสัสงั (หญิงว่า : ภาคินสิสงั) อะนาคะเต. 

 ขอข้าพเจ้าพึงมส่ีวนแห่งพระนิพพาน, อนัเป็นที่ยกตนออกจากทุกข ์; 

 ในอนาคตกาล, เบื้องหน้าโน้น เทอญ.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ,

วิชชาจะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวิทู,

อะนุตตะโร ปุริสะทมัมะสาระถ,ิ

สตัถา เทวะมะนุสสานงั พุทโธ ภะคะวา-ติ.

สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม,

สนัทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก,
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โอปะนะยโิก ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูหี-ติ.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,

อุชปุะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,

ยะทิทงั จตัตาริ ปุริสะยคุาน ิอฏัฐะ ปุริสะปุคคะลา,

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,

อาหเุนยโย ปาหเุนยโย ทกัขิเณยโย อญัชะลิกะระณีโย,

อะนุตตะรงั ปุญญกัเขตตงั โลกสัสา-ติ.

(จบแล้ว คอยฟังพระ ยะถำ สัพพ,ี จบแล้ว กรวดน�้ำ)

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....
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อรยิมรรคมอีงค์แปด
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒

ทฆีนกิำย มหำวรรค

๙. มหำสตปิัฏฐำนสูตร 

ว่ำด้วยกำรเจรญิสตปิัฏฐำนสูตรใหญ่

ธัมมำนุปัสสนำ สัจจบรรพ มัคคสัจจนทิเทส ข้อ ๔๐๒

 ที่มาแห่งมหาสติปัฏฐานสตูร เล่ากนัว่า ชาวแคว้นกุร ุ(หน่ึงในมหาชนบท ๑๖ 

แคว้นสมัยพุทธกาล อยู่แถบลุ่มแม่น�้ายมุนาตอนบน เมืองหลวงช่ือว่า อินทปัตถ ์

สันนิษฐานว่าตั้งอยู่บริเวณกรุงเดลีปัจจุบัน) ไม่ว่าเป็นภิกษุ ภิกษุณี และอุบาสก 

อบุาสกิา มร่ีางกายและจิตใจสมบูรณอ์ยู่เป็นนิจ เน่ืองจากแคว้นกุรมุสีภาพอากาศและ

สภาพแวดล้อมดด้ีวยเสพปัจจัย คือฤดูเป็นทีส่บาย เพราะแคว้นน้ันสมบูรณด้์วยสปัปายะ 

มีอุตุสัปปายะ เป็นต้น  ชาวกุรุน้ันมีก�าลังปัญญาอันร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์

อดุหนุนแล้ว จึงสามารถรับเทศนาที่ลึกซ้ึงน้ีได้ 

 เพราะฉะน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงเหน็ความเป็นผู้สามารถรับเทศนา

ที่ลึกซ้ึงอันน้ี จึงทรงตรัสมหาสติปัฏฐานสูตรที่มีอรรถอันลึกซ้ึงน้ีแก่ชาวกุรุเหล่าน้ัน 

ขณะที่ทรงประทบัในนิคมของชาวกุรช่ืุอว่ากมัมาสทมัมะ

          อน่ึง บริษัท ๔ ในแคว้นกุรน้ัุน ต่างเจริญสตปัิฏฐานอยู่โดยปกต ิถงึแม้คนรับ

ใช้และคนงานทั้งหลาย กพู็ดกันแต่เร่ืองที่เกี่ยวด้วยสติปัฏฐานกันทั้งน้ัน แม้แต่ในที่

ท่าน�า้ ที่กรอด้าย เป็นต้น กไ็ม่มีการพูดกนัถงึเร่ืองที่ไร้ประโยชน์เลย ถ้าสตรีบางท่าน

ถูกถามว่า เธอใส่ใจสตปัิฏฐานข้อไหน หากนางไม่ตอบว่าอะไร ชาวกุรจุะตเิตยีนเขาว่า

น่าต�าหนิชีวิตของเจ้าจริงๆ เจ้าถงึเป็นอยู่ กเ็หมือนตายแล้ว ต่อน้ันกจ็ะสอนเขาว่า อย่า

ท�าอย่างน้ีอกีต่อไป แล้วให้เขาเรียนสติปัฏฐานข้อใดข้อหน่ึง แต่สตรีผู้ใดพูดว่า ดิฉัน
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ใส่ใจสติปัฏฐานข้อโน้นเจ้าค่ะ ชาวกุรุกจ็ะกล่าวรับรองว่า สาธุ สาธุ แก่นาง สรรเสริญ

ด้วยถ้อยค�าต่างๆ เป็นต้นว่า ชีวิตของเจ้าเป็นชีวิตดสีมกบัที่เจ้าเกดิมาเป็นมนุษย์ พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าทรงอบุตัมิาเพ่ือประโยชน์แก่เจ้าแท้ๆ

           ในข้อน้ี มิใช่ชาวกุรุที่เกดิมาเป็นมนุษย์ประกอบด้วยการใส่ใจสติปัฏฐาน แต่

พวกเดียวเท่าน้ัน แม้แต่สตัว์เดรัจฉาน ที่อาศัยชาวกุรุอยู่กใ็ส่ใจ เจริญสติปัฏฐานด้วย

เหมือนกนั อริยมรรคมีองค์แปดน้ีพระพุทธองค์กล่าวแสดงอยู่ในมหาสติปัฏฐานสตูร 

พุทธทาสภิกขคุัดเฉพาะบทมคัคสจัจนิทเทสน้ีออกมา.

(๕. อรยิมรรคมอีงค์แปด)
[(น�า) หนัทะ มะยงั อะริยฏัฐงัคิกะมคัคะปาฐงั ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดหนทางอนัประเสริฐซ่ึงประกอบด้วยองค์แปดเถดิ.
____________

(มรรคมีองค์ ๘)   อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค.

 หนทางน้ีแล เป็นหนทางอนัประเสริฐ ซ่ึงประกอบด้วยองค์แปด.

เสยยะถทีงั.  ได้แก่สิ่งเหล่าน้ีคือ:-

สมัมาทิฏฐิ  ความเหน็ชอบ,

สมัมาสงักปัโป ความด�าริชอบ,

สมัมาวาจา  การพูดจาชอบ,

สมัมากมัมนัโต การท�าการงานชอบ,

สมัมาอาชีโว  การเล้ียงชีวิตชอบ,

สมัมาวายาโม ความพากเพียรชอบ,

สมัมาสะติ  ความระลึกชอบ,

สมัมาสะมาธิ  ความตั้งใจมั่นชอบ.
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(องค์มรรคที ่๑)   กะตะมา จะ ภิกขะเว สมัมาทิฏฐิ,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความเหน็ชอบ เป็นอย่างไรเล่า?

ยงั โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณงั,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความรู้อนัใด เป็นความรู้ ในทุกข,์

ทุกขะสะมุทะเย ญาณงั,

 เป็นความรู้ ในเหตใุห้เกดิทุกข,์

ทุกขะนโิรเธ ญาณงั,

 เป็นความรู้ ในความดบัแห่งทุกข,์

ทุกขะนโิรธะคามินยิา ปะฏิปะทายะ ญาณงั.

 เป็นความรู้ ในทางด�าเนินให้ถงึความดบัแห่งทุกข.์

อะยงั วุจจะติ ภิกขะเว สมัมาทิฏฐิ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อนัน้ีเรากล่าวว่า ความเหน็ชอบ.

(องค์มรรคที ่๒)   กะตะโม จะ ภิกขะเว สมัมาสงักปัโป,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความด�าริชอบ เป็นอย่างไรเล่า?

เนกขมัมะสงักปัโป,

 ความด�าริในการออกจากกาม,

อะพย๎าปาทะสงักปัโป,

 ความด�าริในการไม่มุ่งร้าย,

อะวิหิงสาสงักปัโป.

 ความด�าริในการไม่เบยีดเบยีน.

อะยงั วุจจะติ ภิกขะเว สมัมาสงักปัโป.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อนัน้ีเรากล่าวว่า ความด�าริชอบ.

86 (๔๖ - ๔๗)

ภำคผนวก



(องค์มรรคที ่๓)   กะตะมา จะ ภิกขะเว สมัมาวาจา,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, การพูดจาชอบ เป็นอย่างไรเล่า?

มุสาวาทา เวระมะณี,

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการพูดไม่จริง,

ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี,

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการพูดส่อเสยีด,

ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี,

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการพูดหยาบ,

สมัผปัปะลาปา เวระมะณี.

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ.

อะยงั วุจจะติ ภิกขะเว สมัมาวาจา.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อนัน้ีเรากล่าวว่า การพูดจาชอบ.

(องค์มรรคที ่๔)   กะตะโม จะ ภิกขะเว สมัมากมัมนัโต,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, การท�าการงานชอบ เป็นอย่างไรเล่า?

ปาณาติปาตา เวระมะณี,

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการฆ่า,

อะทินนาทานา เวระมะณี,

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการถอืเอาสิ่งของ ที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว,

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี.

 เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการประพฤตผิดิในกามทั้งหลาย.

อะยงั วุจจะติ ภิกขะเว สมัมากมัมนัโต.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อนัน้ีเรากล่าวว่า การท�าการงานชอบ.
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(องค์มรรคที ่๕)   กะตะโม จะ ภิกขะเว สมัมาอาชีโว,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, การเล้ียงชีวิตชอบ เป็นอย่างไรเล่า?

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, สาวกของพระอริยเจ้า ในธรรมวินัยน้ี,

มิจฉาอาชีวงั ปะหายะ,

 ละการเล้ียงชีวิตที่ผดิเสยี,

สมัมาอาชีเวนะ ชีวิกงั กปัเปติ.

 ย่อมส�าเรจ็ความเป็นอยู่ด้วยการเล้ียงชีวิตที่ชอบ.

อะยงั วุจจะติ ภิกขะเว สมัมาอาชีโว.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อนัน้ีเรากล่าวว่า การเล้ียงชีวิตชอบ.

(องค์มรรคที ่๖)   กะตะโม จะ ภิกขะเว สมัมาวายาโม,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความพากเพียรชอบ เป็นอย่างไรเล่า?

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุในธรรมวินัยน้ี,

อะนุปปันนานงั ปาปะกานงั อะกสุะลานงั ธมัมานงั อะนุปปาทายะ, 

ฉนัทงั ชะเนติ, วายะมะติ, วิริยงั อาระภะติ, จิตตงั ปัคคณัห๎าติ ปะทะหะติ ;

 ย่อมท�าความพอใจให้เกดิขึ้น, ย่อมพยายาม, ปรารภความเพียร, ประคอง

 ตั้งจิตไว้, เพ่ือจะยังอกุศลธรรม อนัเป็นบาปที่ยังไม่เกดิ ไม่ให้เกดิขึ้น ;

อุปปันนานงั ปาปะกานงั อะกสุะลานงั ธมัมานงั ปะหานายะ, 

ฉนัทงั ชะเนติ, วายะมะติ, วิริยงั อาระภะติ, จิตตงั ปัคคณัห๎าติ ปะทะหะติ ;

 ย่อมท�าความพอใจให้เกดิขึ้น, ย่อมพยายาม, ปรารภความเพียร, ประคอง

 ตั้งจิตไว้, เพ่ือจะละอกุศลธรรม อนัเป็นบาป ที่เกดิขึ้นแล้ว ;
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อะนุปปันนานงั กสุะลานงั ธมัมานงั อปุปาทายะ, ฉนัทงั ชะเนติ, วายะมะติ, 

วิริยงั อาระภะติ, จิตตงั ปัคคณัห๎าติ ปะทะหะติ ;

 ย่อมท�าความพอใจให้เกดิขึ้น, ย่อมพยายาม, ปรารภความเพียร,ประคอง

 ตั้งจิตไว้, เพ่ือจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกดิ ให้เกดิขึ้น ;

อุปปันนานงั กสุะลานงั ธมัมานงั ฐิติยา, อะสมัโมสายะ, ภิยโยภาวายะ, 

เวปุลลายะ, ภาวะนายะ, ปาริปูริยา, ฉนัทงั ชะเนติ, วายะมะติ, วิริยงั อาระภะติ, 

จิตตงั ปัคคณัห๎าติ ปะทะหะติ.

 ย่อมท�าความพอใจให้เกดิขึ้น, ย่อมพยายาม, ปรารภความเพียร, ประคอง

 ตั้งจิตไว้, เพ่ือความตั้งอยู่, ความไม่เลอะเลือน, ความงอกงามย่ิงขึ้น, ความ 

 ไพบูลย์, ความเจริญ, ความเตม็รอบ, แห่งกุศลธรรมที่เกดิขึ้นแล้ว.

อะยงั วุจจะติ ภิกขะเว สมัมาวายาโม.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อนัน้ีเรากล่าวว่า ความพากเพียรชอบ.

(องค์มรรคที ่๗)  กะตะมา จะ ภิกขะเว สมัมาสะติ,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความระลึกชอบ เป็นอย่างไรเล่า?

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุในธรรมวินัยน้ี,

กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,

 ย่อมเป็นผู้พิจารณาเหน็กายในกายอยู่เป็นประจ�า,

อาตาปี สมัปะชาโน สะติมา, วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนสัสงั ;

 มคีวามเพียรเคร่ืองเผากเิลส, มสีมัปชัญญะ มสีต,ิ 

 ถอนความพอใจและความไม่พอใจ ในโลกออกเสยีได้ ;
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เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ,

 ย่อมเป็นผู้พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจ�า, 

อาตาปี สมัปะชาโน สะติมา, วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนสัสงั ;

 มคีวามเพียรเคร่ืองเผากเิลส, มสีมัปชัญญะ มสีต,ิ 

 ถอนความพอใจและความไม่พอใจ ในโลกออกเสยีได้ ;

จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ,

 ย่อมเป็นผู้พิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่เป็นประจ�า,

อาตาปี สมัปะชาโน สะติมา, วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนสัสงั ;

 มคีวามเพียรเคร่ืองเผากเิลส, มสีมัปชัญญะ มสีต,ิ 

 ถอนความพอใจและความไม่พอใจ ในโลกออกเสยีได้ ;

ธมัเมสุ ธมัมานุปัสสี วิหะระติ,

 ย่อมเป็นผู้พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจ�า,

อาตาปี สมัปะชาโน สะติมา, วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนสัสงั.

 มคีวามเพียรเคร่ืองเผากเิลส, มสีมัปชัญญะ มสีต,ิ 

 ถอนความพอใจและความไม่พอใจ ในโลกออกเสยีได้.

อะยงั วุจจะติ ภิกขะเว สมัมาสะติ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อนัน้ีเรากล่าวว่า ความระลึกชอบ.

(องค์มรรคที ่๘)   กะตะโม จะ ภิกขะเว สมัมาสะมาธิ,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ความตั้งใจมั่นชอบ เป็นอย่างไรเล่า?

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุในธรรมวินัยน้ี,
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วิวิจเจวะ กาเมหิ,

 สงดัแล้วจากกามทั้งหลาย,

วิวิจจะ อะกสุะเลหิ ธมัเมหิ,

 สงดัแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย,

สะวิตกักงั สะวิจารงั, วิเวกะชงั ปีติสุขงั ปะฐะมงั ฌานงั อุปะสมัปัชชะ 

วิหะระติ ;

 เข้าถงึปฐมฌาน, ประกอบด้วยวิตกวิจาร, มปีีตแิละสขุ อนัเกดิจากวิเวก

  แล้วแลอยู่ ;

วิตกักะวิจารานงั วูปะสะมา,

 เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงบัลง,

อชัฌตัตงั สมัปะสาทะนงั เจตะโส, เอโกทิภาวงั, อะวิตกักงั อะวิจารงั, 

สะมาธิชงั ปีติสุขงั ทุติยงั ฌานงั อุปะสมัปัชชะ วิหะระติ ;

 เข้าถงึทุตยิฌาน, เป็นเคร่ืองผ่องใสแห่งใจในภายใน, 

 ให้สมาธเิป็นธรรมอนัเอกผุดมขีึ้น, ไม่มวิีตก ไม่มวิีจาร, 

 มแีต่ปีตแิละสขุ อนัเกดิจากสมาธ ิแล้วแลอยู่ ;

ปีติยา จะ วิราคา,

 อน่ึง เพราะความจางคลายไปแห่งปีต,ิ

อุเปกขะโก จะ วิหะระติ, สะโต จะ สมัปะชาโน,

 ย่อมเป็นผู้อยู่อเุบกขา, มสีตแิละสมัปชัญญะ,

สุขญัจะ กาเยนะ ปะฏิสงัเวเทติ,

 และย่อมเสวยความสขุด้วยนามกาย,

ยนัตงั อะริยา อาจิกขนัติ, อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารี ติ,

 ชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมกล่าวสรรเสริญผู้น้ันว่า, 

 “เป็นผู้อยู่อเุบกขา มีสต ิอยู่เป็นปรกตสิขุ” ดงัน้ี,
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ตะติยงั ฌานงั อุปะสมัปัชชะ วิหะระติ ;

 เข้าถงึตตยิฌาน แล้วแลอยู่ ;

สุขสัสะ จะ ปะหานา,

 เพราะละสขุเสยีได้,

ทุกขสัสะ จะ ปะหานา,

 และเพราะละทุกขเ์สยีได้,

ปุพเพวะ โสมะนสัสะโทมะนสัสานงั อตัถงัคะมา, 

 เพราะความดบัไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสอง ในกาลก่อน, 

อะทุกขะมะสุขงั อุเปกขาสะติปาริสุทธิง, 

จะตุตถงั ฌานงั อุปะสมัปัชชะ วิหะระติ.

 เข้าถงึจตตุถฌาน, ไม่มทุีกขไ์ม่มสีขุ, 

 มแีต่ความที่สตเิป็นธรรมชาตบิริสทุธิ์เพราะอเุบกขา แล้วแลอยู่.

อะยงั วุจจะติ ภิกขะเว สมัมาสะมาธิ.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อนัน้ีเรากล่าวว่า ความตั้งใจมั่นชอบ. 
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ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถศลี
(ตั้งแต่ “ยาวะชีวัง อะระหันโต ... อปุะวุตโถ ภะวิสสะต.ิ)

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒

อังคุตตรนกิำย ตกินบิำต

[๒. ทุตยิปัณณำสก์] (๗) ๒.มหำวรรค

๑๐. อุโปสถสูตร ข้อ ๙๖๕-๙๗๗

ว่ำด้วยอุโบสถ ๓ อย่ำง

 สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ ปราสาทที่นางวิสาขาสร้างถวายใน

บุพพาราม ใกล้นครสาวัตถ ีนางวิสาขาได้เข้าเฝ้าพระผู้มพีระภาคเจ้าถงึที่ประทบัในวัน

อโุบสถ ถวายบงัคมพระผู้มพีระภาคเจ้าแล้ว น่ังในที่สมควร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส

ถามนางวิสาขาว่า มาจากไหนตั้งแต่วัน นางวิสาขากราบทูลว่าเข้าจ�าอุโบสถ แล้ว

พระองค์ได้กล่าวแสดงอโุบสถประเภทต่างๆ คือ 

 ๑) โคปาลกอุโบสถ -อุโบสถที่เข้าจ�าเหมือนคนเล้ียงโค ๒) นิคณัฐอุโบสถ 

-อโุบสถที่เข้าจ�าอย่างพวกนิครนถ ์๓) อริยอุโบสถ -อโุบสถทีเ่ข้าจ�าเย่ียงอริยสาวก ใน

อริยอโุบสถยังทรงกล่าวขยายออกไปอกี คือ (๓.๑) พรหมอุโบสถ หมายถงึ อุโบสถที่

ระลึกถึงพระผู้ประเสริฐ พรหมในที่น้ีหมายถึงพระพุทธเจ้า (๓.๒) ธรรมอุโบสถ 

หมายถึง อโุบสถทีเ่ข้าจ�าโดยปรารภถงึโลกุตตรธรรม ๙ คือมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑  

(๓.๓) สงัฆอุโบสถ หมายถึง อุโบสถที่เข้าจ�าโดยปรารภถึงคุณของพระอริยบุคคล ๘ 

(๓.๔) ศีลอุโบสถ หมายถงึ อโุบสถที่เข้าจ�าด้วยการระลึกถงึศลีของตน (๓.๕) เทวดำ

อุโบสถ หมายถงึ อโุบสถที่ผู้เข้าจ�าระลึกถงึคุณความดขีองตนโดยตั้งเทวดาทั้งหลายไว้

ในฐานะเป็นประจักษ์พยาน แล้วจึงทรงแสดงการพิจารณาองค์อโุบสถ
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(ตั้งแต่ เอวัง อปุะวุตโถ ... มะหาวิปผาโร อติ.ิ)

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕

อังคุตตรนกิำย อัฏฐกนบิำต [๑. ปฐมปัณณำสก์]

๕. อุโปสถวรรค

๑. สังขติตุโปสถสูตร

ว่ำด้วยอุโบสถมอีงค์ ๘ มผีลมำกโดยสังเขป

 สมัยหน่ึง ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทบัอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร อารามของ

ทา่นอนาถบณิฑกิเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถ ีพระผู้มพีระภาคเจ้าตรัสกบัภกิษุทั้งหลาย

ว่า อโุบสถประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ อนับุคคลอยู่รักษาแล้ว จะมผีลมาก มอีานิสงส์

มาก มคีวามรุ่งเรืองมาก มคีวามแพร่หลายมาก และองค์อโุบสถศลี อนับุคคลอยู่รักษา

แล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสม์าก มีความรุ่งเรืองมาก มีความแพร่หลายมาก 

รายละเอยีดเหมอืนกบัอโุปสถสตูร

 ปัจจเวกขณ์องค์อุโบสถท่านได้น�าส่วนท้ายจากสังขิตตุโปสถสูตรมาสรุปต่อ

จากอโุปสถสตูร ดงัที่ปรากฏน้ี.
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๖. ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศลี
[(น�า) หนัทะ มะยงั อุโปสะถฏัฐงัคะ ปัจจะเวกขะณะ ปาฐงั ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดพระบาลีว่าด้วยการพิจารณาองค์อโุบสถศลีเถดิ.
____________

(องค์อุโบสถที่ ๑)

ยาวะชีวงั อะระหนัโต,

 จ�าเดมิแต่ต้นจนตลอดชีวิต, พระอรหันตท์ั้งหลาย,

ปาณาติปาตงั ปะหายะ,

 ทา่นละการฆ่าสตัว์ที่มชีีวิตแล้ว,

ปาณาติปาตา ปะฏิวิระตา,

 เว้นขาดจากการฆ่าสตัว์มชีีวิตแล้ว,

นหิิตะทณัฑา นหิิตะสตัถา,

 ทิ้งเคร่ืองทุบตแีล้ว, ทิ้งเคร่ืองศสัตราแล้ว,

ลชัชี ทะยาปันนา,

 มคีวามละอายแก่บาป, ถงึพร้อมแล้วด้วยความขวนขวายเพราะกรณุา,

สพัพะปาณะภูตะหิตานุกมัปิโน วิหะรนัติ,

 เป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สตัว์มชีีวิตทั้งปวง ;

อะหมัปัชชะ อิมญัจะ รตัติง อิมญัจะ ทิวะสงั,

 แม้เราในวันน้ี, ตลอดคืนหน่ึงวันหน่ึงน้ี,

ปาณาติปาตงั ปะหายะ,

 กล็ะการฆ่าสตัว์มีชีวิตแล้ว,
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ปาณาติปาตา ปะฏิวิระโต (หญิงว่า : ระตา),

 เว้นขาดจากการฆ่าสตัว์มชีีวิตแล้ว,

นหิิตะทณัโฑ (หญิงว่า : ทณัฑา) นหิิตะสตัโถ (หญิงว่า : สตัถา),

 ทิ้งเคร่ืองทุบตแีล้ว, ทิ้งเคร่ืองศสัตราแล้ว,

ลชัชี (หญิงว่า : ลชัชิน)ี ทะยาปันโน (หญิงว่า : ปันนา),

 มคีวามละอายแก่บาป, ถงึพร้อมแล้วด้วยความขวนขวายเพราะกรณุา,

สพัพะปาณะภูตะหิตานุกมัปี (หญิงว่า : กมัปิน)ี วิหะรามิ,

 เป็นผู้เฉยไม่ได้ในการเกื้อกูลแก่สตัว์มชีีวิตทั้งปวง,

อิมินาปิ องัเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรมิ,

 เราท�าตามพระอรหันตท์ั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอโุบสถแม้น้ี,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ. 

 และอโุบสถจักเป็นอนัเราเข้าอยู่แล้ว.

(องค์อุโบสถที่ ๒)

ยาวะชีวงั อะระหนัโต,

 จ�าเดมิแต่ต้นจนตลอดชีวิต, พระอรหันตท์ั้งหลาย,

อะทินนาทานงั ปะหายะ,

 ทา่นละการถอืเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว,

อะทินนาทานา ปะฏิวิระตา,

 เว้นขาดจากการถอืเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว,

ทินนาทาย ีทินนะปาฏิกงัขี,

 ถอืเอาแต่สิ่งของที่เขาให้, มคีวามมุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้,

อะเถเนนะ สุจิภูเตนะ อตัตะนา วิหะรนัติ,
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 มตีนเป็นคนไม่ขโมย, มตีนเป็นคนสะอาด เป็นอยู่ ;

อะหมัปัชชะ อิมญัจะ รตัติง อิมญัจะ ทิวะสงั,

 แม้เราในวันน้ี, ตลอดคืนหน่ึงวันหน่ึงน้ี,

อะทินนาทานงั ปะหายะ,

 กล็ะการถอืเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว,

อะทินนาทานา ปะฏิวิระโต (หญิงว่า : ระตา),

 เว้นขาดจากการถอืเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้แล้ว,

ทินนาทาย ี(หญิงว่า : ทายนิ)ี ทินนะปาฏิกงัขี (หญิงว่า : กงัขิน)ี,

 ถอืเอาแต่สิ่งของที่เขาให้, มคีวามมุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้,

อะเถเนนะ สุจิภูเตนะ อตัตะนา วิหะรามิ,

 มตีนเป็นคนไม่ขโมย, มตีนเป็นคนสะอาด เป็นอยู่,

อิมินาปิ องัเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรมิ,

 เราท�าตามพระอรหันตท์ั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอโุบสถแม้น้ี,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ.

 และอโุบสถจักเป็นอนัเราเข้าอยู่แล้ว.

(องค์อุโบสถที่ ๓)

ยาวะชีวงั อะระหนัโต,

 จ�าเดมิแต่ต้นจนตลอดชีวิต, พระอรหันตท์ั้งหลาย,

อะพร๎ห๎มะจะริยงั ปะหายะ,

 ทา่นละความประพฤตอินัมิใช่พรหมจรรย์เสยีแล้ว,

พร๎ห๎มะจารี อาราจารี,

 เป็นผู้ประพฤตพิรหมจรรย์, ประพฤตห่ิางไกลจากกามคุณ,
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วิระตา เมถุนา คามะธมัมา,

 เว้นจากการประพฤตขิองคนที่อยู่กนัเป็นคู่, อนัเป็นของส�าหรับชาวบ้าน ;

อะหมัปัชชะ อิมญัจะ รตัติง อิมญัจะ ทิวะสงั,

 แม้เราในวันน้ี, ตลอดคืนหน่ึงวันหน่ึงน้ี,

อะพร๎ห๎มะจะริยงั ปะหายะ,

 กล็ะความประพฤตอินัมใิช่พรหมจรรย์เสยีแล้ว,

พร๎ห๎มะจารี (หญิงว่า : จาริน)ี อาราจารี (หญิงว่า : จาริน)ี,

 เป็นผู้ประพฤตพิรหมจรรย์, ประพฤตห่ิางไกลจากกามคุณ,

วิระโต (หญิงว่า : ระตา) เมถุนา คามะธมัมา,

 เว้นจากการประพฤตขิองคนทีอ่ยู่กนัเป็นคู่, อนัเป็นของส�าหรับชาวบ้านเสยี,

อิมินาปิ องัเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรมิ,

 เราท�าตามพระอรหันตท์ั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอโุบสถแม้น้ี,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ.

 และอโุบสถจักเป็นอนัเราเข้าอยู่แล้ว.

(องค์อุโบสถที่ ๔)

ยาวะชีวงั อะระหนัโต,

 จ�าเดมิแต่ต้นจนตลอดชีวิต, พระอรหันตท์ั้งหลาย,

มุสาวาทงั ปะหายะ,

 ทา่นละการพูดเทจ็แล้ว,

มุสาวาทา ปะฏิวิระตา,

 เว้นขาดจากการพูดเทจ็แล้ว,
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สจัจะวาทิโน สจัจะสนัธา,

 เป็นผู้พูดแต่ค�าจริง, ธ�ารงไว้ซ่ึงความจริง,

เฐตา ปัจจะยกิา, 

 เป็นผู้มคี�าพูดเช่ือถอืได้, เป็นผู้พูดมเีหตผุล,

อะวิสงัวาทะกา โลกสัสะ,

 ไม่เป็นคนลวงโลก ;

อะหมัปัชชะ อิมญัจะ รตัติง อิมญัจะ ทิวะสงั,

 แม้เราในวันน้ี, ตลอดคืนหน่ึงวันหน่ึงน้ี,

มุสาวาทงั ปะหายะ,

 กล็ะการพูดเทจ็แล้ว,

มุสาวาทา ปะฏิวิระโต (หญิงว่า : ระตา),

 เว้นขาดจากการพูดเทจ็แล้ว,

สจัจะวาที (หญิงว่า : วาทิน)ี สจัจะสนัโธ (หญิงว่า : สนัธา),

 เป็นผู้พูดแต่ค�าจริง, ธ�ารงไว้ซ่ึงความจริง,

เฐโต (หญิงว่า : เฐตา) ปัจจะยโิก (หญิงว่า : ยกิา),

 เป็นผู้มคี�าพูดเช่ือถอืได้, เป็นผู้พูดมเีหตผุล,

อะวิสงัวาทะโก (หญิงว่า : วาทิกา) โลกสัสะ, 

 ไม่เป็นคนลวงโลก,

อิมินาปิ องัเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรมิ,

 เราท�าตามพระอรหันตท์ั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอโุบสถแม้น้ี,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ.

 และอโุบสถจักเป็นอนัเราเข้าอยู่แล้ว.
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(องค์อุโบสถที่ ๕)

ยาวะชีวงั อะระหนัโต,

 จ�าเดมิแต่ต้นจนตลอดชีวิต, พระอรหันตท์ั้งหลาย,

สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานงั ปะหายะ,

 ทา่นละการเสพของเมา มสีรุาและเมรัยเป็นต้น, อนัเป็นที่ตั้งของความ

 ประมาทแล้ว,

สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา ปะฏิวิระตา,

 เว้นขาดจากการเสพของเมา มีสรุาและเมรัยเป็นต้น, อนัเป็นที่ตั้งของ

 ความประมาทแล้ว ;

อะหมัปัชชะ อิมญัจะ รตัติง อิมญัจะ ทิวะสงั,

 แม้เราในวันน้ี, ตลอดคืนหน่ึงวันหน่ึงน้ี,

สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานงั ปะหายะ,

 กล็ะการเสพของเมา มีสรุาและเมรัยเป็นต้น, อันเป็นที่ตั้งของความ 

 ประมาทแล้ว,

สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา ปะฏิวิระโต (หญิงว่า : ระตา),

 เว้นขาดจากการเสพของเมา มีสรุาและเมรัยเป็นต้น, อนัเป็นที่ตั้งของ 

 ความประมาทแล้ว,

อิมินาปิ องัเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรมิ,

 เราท�าตามพระอรหันตท์ั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอโุบสถแม้น้ี,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ.

 และอโุบสถจักเป็นอนัเราเข้าอยู่แล้ว.
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(องค์อุโบสถที่ ๖)

ยาวะชีวงั อะระหนัโต,

 จ�าเดมิแต่ต้นจนตลอดชีวิต, พระอรหันตท์ั้งหลาย,

เอกะภตัติกา,

 ทา่นมอีาหารวันหน่ึงเพียงหนเดยีว,

รตัตูปะระตา,

 งดการบริโภคในราตรี,

วิระตา วิกาละโภชะนา,

 เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ;

อะหมัปัชชะ อิมญัจะ รตัติง อิมญัจะ ทิวะสงั,

 แม้เราในวันน้ี, ตลอดคืนหน่ึงวันหน่ึงน้ี,

เอกะภตัติโก (หญิงว่า : ติกา),

 กเ็ป็นผู้มอีาหารวันหน่ึงเพียงหนเดยีว,

รตัตูปะระโต (หญิงว่า : ระตา),

 งดการบริโภคในราตรี,

วิระโต (หญิงว่า : ระตา) วิกาละโภชะนา,

 เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล,

อิมินาปิ องัเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรมิ,

 เราท�าตามพระอรหันตท์ั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอโุบสถแม้น้ี,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ.

 และอโุบสถจักเป็นอนัเราเข้าอยู่แล้ว.

101 (๕๔)

ภำคผนวก



(องค์อุโบสถที่ ๗)

ยาวะชีวงั อะระหนัโต,

 จ�าเดมิแต่ต้นจนตลอดชีวิต, พระอรหันตท์ั้งหลาย,

นจัจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทสัสะนะ มาลา คนัธะ วิเลปะนะ ธาระณะ

มณัฑะนะ วิภูสะนฏัฐานา ปะฏิวิระตา,

 ทา่นเป็นผู้เว้นขาดแล้ว, จากการฟ้อนร�า การขบัเพลง การดนตรี,

 การดูการเล่นชนิดเป็นข้าศกึต่อกุศล, การทดัทรงสวมใส่ การประดบั 

 การตกแต่งตน, ด้วยพวงมาลา ด้วยเคร่ืองกล่ินและเคร่ืองผดัทา ;

อะหมัปัชชะ อิมญัจะ รตัติง อิมญัจะ ทิวะสงั,

 แม้เราในวันน้ี, ตลอดคืนหน่ึงวันหน่ึงน้ี,

นจัจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทสัสะนะ มาลา คนัธะ วิเลปะนะ ธาระณะ

มณัฑะนะ วิภูสะนฏัฐานา ปะฏิวิระโต (หญิงว่า : ระตา),

 กเ็ป็นผู้เว้นขาดแล้ว, จากการฟ้อนร�า การขบัเพลง การดนตรี,

 การดูการเล่นชนิดเป็นข้าศกึต่อกุศล, การทดัทรงสวมใส่ การประดบั 

 การตกแต่งตน, ด้วยพวงมาลา ด้วยเคร่ืองกล่ินและเคร่ืองผดัทา,

อิมินาปิ องัเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรมิ,

 เราท�าตามพระอรหันตท์ั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอโุบสถแม้น้ี,

อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ.

 และอโุบสถจักเป็นอนัเราเข้าอยู่แล้ว.
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(องค์อุโบสถที่ ๘)

ยาวะชีวงั อะระหนัโต,

 จ�าเดมิแต่ต้นจนตลอดชีวิต, พระอรหันตท์ั้งหลาย,

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนงั ปะหายะ,

 ทา่นละการนอนบนที่นอนสงู และที่นอนใหญ่แล้ว,

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา ปะฏิวิระตา,

 เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสงู และที่นอนใหญ่แล้ว,

นจีะเสยยงั กปัเปนติ, มญัจะเก วา ติณะสนัถะระเก วา,

 ย่อมส�าเรจ็การนอนบนที่นอนอนัต�่า, บนเตยีงน้อย,

 หรือบนเคร่ืองลาดอนัท�าด้วยหญ้า ;

อะหมัปัชชะ อิมญัจะ รตัติง อิมญัจะ ทิวะสงั,

 แม้เราในวันน้ี, ตลอดคืนหน่ึงวันหน่ึงน้ี,

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนงั ปะหายะ,

 กล็ะการนอนบนที่นอนสงู และที่นอนใหญ่แล้ว,

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา ปะฏิวิระโต (หญิงว่า : ระตา),

 เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสงู และที่นอนใหญ่แล้ว,

นจีะเสยยงั กปัเปมิ, มญัจะเก วา ติณะสนัถะระเก วา,

 ย่อมส�าเรจ็การนอนบนที่นอนอนัต�่า, บนเตยีงน้อย, หรือบนเคร่ืองลาด 

 อนัท�าด้วยหญ้า,

อิมินาปิ องัเคนะ อะระหะตงั อะนุกะโรมิ,

 เราท�าตามพระอรหันตท์ั้งหลาย, ด้วยองค์แห่งอโุบสถแม้น้ี,
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อุโปสะโถ จะ เม อุปะวุตโถ ภะวิสสะติ.

 และอโุบสถจักเป็นอนัเราเข้าอยู่แล้ว.

เอวงั อุปะวุตโถ โข ภิกขะเว, อฏัฐงัคะสะมนันาคะโต อุโปสะโถ,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อโุบสถอนัประกอบด้วยองค์แปด,

 ที่อริยสาวกเข้าอยู่แล้ว ด้วยอาการอย่างน้ี,

มะหปัผะโล โหติ มะหานสิงัโส, ย่อมมผีลใหญ่ มอีานิสงสใ์หญ่,

มะหาชติุโก มะหาวิปผาโร,   มคีวามรุ่งเรืองใหญ่, มคีวามแผ่ไพศาลใหญ่,

อิติ.     ด้วยประการฉะน้ีแล.
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ปฏจิจสมุปบำท
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘

สังยุตตนกิำย นทิำนวรรค

[๑.นทิำนสังยุต] ๑.พุทธวรรค

๑. ปฏจิจสมุปปำทสูตร ข้อ ๑

ว่ำด้วยปฏจิจสมุปบำท   

       

 สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทบัอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของท่าน

อนาถบิณฑกิเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถ ีณ ที่น้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุ

ทั้งหลายว่า ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าน้ัน ทูลรับพระพุทธด�ารัสแล้ว พระผู้มพีระ

ภาคเจ้าจึงตรัสดงัน้ีว่า ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดง ปฏจิจสมุปบาทแก่เธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟังปฏจิจสมุปบาทน้ัน จงตั้งใจฟังให้ด.ี

(๗. ปฏจิจสมุปบำท)
[(น�า) หนัทะ มะยงั ปะฏิจจะสะมุปปาทงั ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดปฏจิจสมุปบาทเถดิ.
____________

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  ปะฏิจจะสะมุปปาโท,

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, กป็ฏจิจสมุปบาท เป็นอย่างไรเล่า?, 

อะวิชชาปัจจะยา  ภิกขะเว  สงัขารา,   

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงเกดิมสีงัขาร,

สงัขาระปัจจะยา  วิญญาณงั,

 เพราะสงัขารเป็นปัจจัย จึงเกดิมวิีญญาณ,
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วิญญาณะปัจจะยา  นามะรูปัง, 

 เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงเกดิมนีามรปู,

นามะรูปะปัจจะยา  สะฬายะตะนงั,   

 เพราะนามรปูเป็นปัจจัย จึงเกดิมสีฬายตนะ,

สะฬายะตะนะปัจจะยา  ผสัโส,   

    เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงเกดิมผีสัสะ,

ผสัสะปัจจะยา  เวทะนา,      

 เพราะผสัสะเป็นปัจจัย จึงเกดิมเีวทนา,

เวทะนาปัจจะยา  ตณัหา,

 เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิมตีณัหา,

ตณัหาปัจจะยา  อุปาทานงั,   

 เพราะตณัหาเป็นปัจจัย จึงเกดิมอีปุาทาน,

อุปาทานะปัจจะยา  ภะโว,    

 เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย จึงเกดิมภีพ,

ภะวะปัจจะยา  ชาติ,     

 เพราะภพเป็นปัจจัย จึงเกดิมชีาต,ิ

ชาติปัจจะยา  ชะรามะระณงั,    

  เพราะชาตเิป็นปัจจัย จึงเกดิมีชราและมรณะ,

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนสัสุปายาสา  สมัภะวนัติ,      

 โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส และอปุายาส จึงเกดิม,ี

เอวะเมตสัสะ  เกวะลสัสะ  ทุกขกัขนัธสัสะ  สะมุทะโย  โหติ,  

 ความเกดิขึ้นแห่งกองทุกขท์ั้งสิ้นน้ี, ย่อมเกดิม ีด้วยอาการอย่างน้ี,

106

ภำคผนวก



อะยงั วุจจะติ ภิกขะเว ปฏิจจะสะมุปปาโท, 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อนัน้ีเราเรียกว่า ปฏจิจสมุปบาท, 

อะวิชชายะ เตว๎วะ  อะเสสะวิราคะนโิรธา  สงัขาระนโิรโธ,

 กเ็พราะอวิชชาน่ันแล จางคลายดบัโดยไม่เหลือ, สงัขารจึงดบั,

สงัขาระนโิรธา  วิญญาณะนโิรโธ,     

 เพราะสงัขารดบั วิญญาณจึงดบั,

วิญญาณะนโิรธา นามะรูปะนโิรโธ,

 เพราะวิญญาณดบั นามรปูจึงดบั,

นามะรูปะนโิรธา  สะฬายะตะนะนโิรโธ, 

 เพราะนามรปูดบั สฬายตนะจึงดบั,

สะฬายะตะนะนโิรธา  ผสัสะนโิรโธ,

 เพราะสฬายตนะดบั ผสัสะจึงดบั,

ผสัสะนโิรธา  เวทะนานโิรโธ,  

 เพราะผสัสะดบั เวทนาจึงดบั,

เวทะนานโิรธา  ตณัหานโิรโธ,  

 เพราะเวทนาดบั ตณัหาจึงดบั,

ตณัหานโิรธา อุปาทานะนโิรโธ,   

 เพราะตณัหาดบั อปุาทานจึงดบั,  

อุปาทานะนโิรธา ภะวะนโิรโธ,   

 เพราะอปุาทานดบั ภพจึงดบั,

ภะวะนโิรธา ชาตินโิรโธ,

 เพราะภพดบั ชาตจึิงดบั,
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ชาตินโิรธา ชะรามะระณงั,  

 เพราะชาตดิบั ชราและมรณะจึงดบั,

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนสัสุปายาสา นรุิชฌนัติ,  

 โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส และอปุายาสจึงดบั,

เอวะเมตสัสะ เกวะลสัสะ ทุกขกัขนัธสัสะ นโิรโธ  โหติ.    

 ความดบัแห่งกองทุกขท์ั้งสิ้นน้ี,  ย่อมเกดิม ีด้วยอาการอย่างน้ีแล. 
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กรณยีเมตตสูตร
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗

ขุททกนกิำย ขุททกปำฐะ 

๙. เมตตสูตร ข้อ ๑-๑๐

ว่ำด้วยกำรแผ่เมตตำจติ

และ

สุตตนบิำต ๘. เมตตสูตร ข้อ ๑๔๓-๑๕๒

 เมื่อพระพุทธเจ้าประทบัอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร เขตพระนครสาวัตถ ีภิกษุ

คณะหน่ึงเข้าเฝ้าขอเรียนพระกรรมฐาน พอเรียนจบกทู็ลลากลับ ออกไปแสวงหา

สถานที่เหมาะสมส�าหรับปฏบิตักิรรมฐาน เดินทางไปถงึป่าเชิงเขาแห่งหน่ึง ดูเหมาะด ี

มลี�าธารน�า้ มหีมู่บ้านที่อาศยับณิฑบาตอยู่ไม่ไกลนัก จึงตกลงจ�าพรรษาอยู่ที่น่ัน 

 ภิกษุเหล่าน้ัน เร่ิมบ�าเพญ็สมณธรรม ฝ่ายรกุขเทวดาที่สงิสถติอยู่ที่ต้นไม้เหล่า

น้ัน เห็นท่านผู้ทรงศีลมาน่ังอยู่ใต้รุกขวิมานของตนเช่นน้ัน ไม่สามารถจะน่ิงเฉยได้ 

ต้องออกจากวิมานอาศยัพ้ืนดนิ ได้รับความล�าบากมาก แรกๆ กพ็อทนได้ ด้วยเข้าใจว่า 

ไม่นานนัก พระคุณเจ้าจะกลับไป แต่พอทราบว่า พระคุณเจ้าจ�าพรรษา ณ สถานที่น้ี  

จึงคิดวิธีขับไล่ โดยแปลงร่างเป็นผีหลอก ส่งเสียงโหยหวน และมีกล่ินเหมน็ ภิกษุ

ทั้งหลายสะดุ้งกลัวจิตฟุ้งซ่านไม่สามารถปฏิบัติกรรมฐานได้ จึงตัดสินใจไปเข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้า 

 เมื่อภกิษุคณะน้ันกราบทูลให้ทรงทราบ  พระองค์จึงตรัสว่า สถานที่ไหนๆ กไ็ม่

เหมาะ ทรงแนะน�าให้กลับไปที่เดมิอกี และทรงสอนให้หมั่นแผ่เมตตา ความรัก ความ

ปรารถนาด ีออกไปโดยไม่มปีระมาณ แก่หมู่สตัว์ทั้งปวง ตลอดถงึเทวดา ภตูผ ีปีศาจ 

เมื่อปฏิบัติอยู่อย่างน้ี จะไม่มีภัยจากเทวดาอีก และจะได้รับการช่วยเหลือเอน็ดูจาก

เหล่าเทวดา  
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 กาลต่อมา ภกิษุเหล่าน้ันจึงอาศยัอยู่เป็นสขุ จนได้บรรลุพระอรหันต ์กรณยีเมตต-

สตูรน้ี เรียกว่า “พุทธาวุธ” อาวุธที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระสาวก

(๘. กรณยีเมตตสูตร)
[(น�า) หนัทะ มะยงั กรณียะเมตตะสุตตะ ปาฐงั ภะณามะเส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงสวดพระบาลีว่าด้วยกรณยีเมตตสตูรเถดิ.
____________

กะระณียะมตัถะกสุะเลนะ,  ยนัตงั สนัตงั ปะทงั อะภิสะเมจจะ, 

สกัโก อุชู จะ สุหชูุ จะ,   สุวะโจ จสัสะ มุทุ อะนะติมาน,ี 

 บุคคลผู้ฉลาดในสิ่งที่มปีระโยชน์, มุ่งหวังจะบรรลุทางสงบ คือ พระ  

 นิพพาน, พึงบ�าเพญ็ศลี สมาธ ิและปัญญา,  เป็นคนกล้า  เป็นคนซ่ือ,   

 เป็นคนตรง ว่าง่าย, อ่อนโยน ไม่เย่อหย่ิง, 

สนัตุสสะโก จะ สุภะโร จะ,  อปัปะกิจโจ จะ สลัละหกุะวุตติ, 

สนัตินทริ๎โย จะ นปิะโก จะ,  อปัปะคพัโภ กเุลสุ อะนะนุคิทโธ, 

 เป็นผู้สนัโดษ เล้ียงง่าย, มภีารกจิน้อย คล่องตวั, ระมดัระวังการแสดงออก 

 รู้ตวั, ไม่คะนอง ไม่คลุกคลีในตระกูลทั้งหลาย, 

นะ จะ ขุททงั สะมาจะเร กิญจิ,  เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยงุ, 

สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ,   สพัเพ สตัตา ภะวนัตุ สุขิตตัตา, 

 ไม่พึงประพฤตสิิ่งที่วิญญูชนต�าหนิตเิตยีน, ขอหมู่สตัว์ทั้งปวง, 

 จงมคีวามสขุกายสบายใจ, มคีวามเกษมส�าราญเถดิ, 

เย เกจิ ปาณะภูตตัถ,ิ   ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา, 

ทีฆา วา เย มะหนัตา วา,   มชัฌิมา รสัสะกา อะณุกะถูลา, 
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 ขอสตัว์ทั้งหลายบรรดาม,ี จะเป็นสตัว์ตวัอ่อน หรือตวัแขง็กต็าม, เป็นสตัว์

 ล�าตวัยาว หรือล�าตวัใหญ่กต็าม, ล�าตวัปานกลาง หรือตวัสั้นกต็าม, ตวัเลก็ 

 หรือตวัโตกต็าม, 

ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา,   เย จะ ทูเร วะสนัติ อะวิทูเร, 

ภูตา วา สมัภะเวสี วา,   สพัเพ สตัตา ภะวนัตุ สุขิตตัตา, 

 เป็นสตัว์มองเหน็ได้ หรือมองไม่เหน็กต็าม, ที่อยู่ไกล หรืออยู่ใกล้กต็าม, 

 ทีเ่กดิแล้ว หรือ ก�าลังหาทีเ่กดิอยู่กต็าม, ขอหมู่สตัว์ทัง้ปวงน้ัน, จงสขุกาย 

 สบายใจเถดิ, 

นะ ปะโร ปะรงั นกิพุเพถะ,  นาติมญัเญถะ กตัถะจิ นงั กิญจิ, 

พย๎าโรสะนา ปะฏีฆะสญัญา,  นาญญะมญัญสัสะ ทุกขะมิจเฉยยะ, 

 บุคคลไม่พึงหลอกลวงผู้อื่น, ไม่ควรดูหมิน่เหยียดหยามใครๆ, 

 ถงึจะมคีวามขุน่เคืองโกรธแค้นกนั, กไ็ม่ควรมุ่งร้ายต่อกนัและกนั,  

มาตา ยะถา นยิงั ปุตตงั,   อายสุา เอกะปุตตะมะนุรกัเข, 

เอวมัปิ สพัพะภูเตสุ,   มานะสมัภาวะเย อะปะริมาณงั, 

 พึงแผ่เมตตาจิตไม่มปีระมาณ ในหมู่สตัว์ทั้งปวง, ดุจมารดาถนอม 

 และปกป้องบุตรสดุที่รักคนเดยีว ด้วยชีวิต ฉะน้ันแล, 

เมตตญัจะ สพัพะโลกสัมิ๎ง,  มานะสมัภาวะเย อะปะริมาณงั, 

อุทธงั อะโธ จะ ติริยญัจะ,   อะสมัพาธงั อะเวรงั อะสะปัตตงั, 

 พึงแผ่เมตตาจิตไม่มปีระมาณ, ไม่มขีอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศตัร,ู 

 ในหมู่สตัว์โลกทั้งปวง ทั่วทุกทศิ, 

ติฏฐญัจะรงั นสิินโน วา,   สะยาโน วา ยาวะตสัสะ วิคะตะมิทโธ, 

เอตงั สะติง อะธิฏเฐยยะ,   พร๎ห๎มะเมตงั วิหารงั อิธะมาห,ุ 
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 ผู้เจริญเมตตาจิตน้ัน, ยืน เดนิ น่ัง หรือนอน, ตลอดเวลาทีต่นยังตื่นอยู่, 

 พึงตั้งสตอินัประกอบด้วยเมตตาน้ีให้มัน่คง, ในธรรมวินัยน้ี, บณัฑติทัง้หลาย 

 กล่าวว่า, การอยู่ด้วยเมตตาน้ี เป็นพรหมวิหาร (การอยู่อย่างประเสริฐ), 

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคมัมะ สีละวา,  ทสัสะเนนะ สมัปันโน, 

กาเมสุ วิเนยยะ เคธงั,   นะ หิ ชาตุ คพัภะเสยยงั ปุนะเรตี-ติ. 

 บุคคลผู้เจริญเมตตาจิต, ละความเหน็ผดิได้แล้ว, มศีลี ได้บรรลุโสดาปัตต-ิ

 มรรค, ก�าจัดความก�าหนัดใคร่ในกามได้สิ้นเชิง, ย่อมไม่กลับมาเกดิอกี 

 เป็นแน่แท้แล. 
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ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปำฐะ
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔  พระวนิัยปิฎก เล่มที่ ๔

มหำวรรค [๑. มหำขันธกะ]

๖. ปัญจวัคคยิกถำ ข้อ ๑๐ – ๑๘

ว่ำด้วยพระปัญจวัคคย์ี

 และ

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ 

สังยุตตนกิำย มหำวำรวรรค

 [๑๒. สัจจสังยุต] ๒. ธัมมจักกัปปวัตตนวรรค 

๑. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ข้อ ๑๐๘๑

ว่ำด้วยทรงแสดงพระธรรมจักร

 ขณะทีพ่ระพุทธองค์ทรงประทบัเสวยวิมุตตสิขุใต้ต้นอชปาลนิโครธ (ต้นไทร) ใน

สปัดาห์ที่ ๕ ทรงพิจารณาถึงพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ เป็นสิ่งลึกซ้ึง ยากที่มนุษย์

โดยทั่วไปจะเข้าใจได้ แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปัญญาคุณของพระองค์ 

ทรงเห็นว่าบุคคลที่มีกิเลสเบาบาง มีความเหน็แก่ตัวน้อยแสวงหาสัจธรรมเพ่ือการ

หลุดพ้น เหมอืนดงัดอกบวัที่โผล่พ้นน�า้รับแสงอาทติย์กม็อียู่ พระองค์ไม่ควรที่จะเกบ็

ความรู้อนัประเสริฐไว้แต่เพียงล�าพัง ควรจะเผยแผ่ให้รู้กนัทั่วๆ ไป เพ่ือคนเหล่าน้ันจะ

ได้รับประโยชน์จากความรู้อนัประเสริฐน้ีด้วย เมื่อทรงตกลงพระทยัทีจ่ะประกาศค�าสอน

ให้แพร่หลายไปจึงทรงระลึกถงึบุคคลที่จะรับฟังค�าสอน 

 อนัดับแรกทรงระลึกถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบสอาจารย์เก่าของพระองค์

แต่ได้ทราบว่าท่านทั้งสองได้ถงึแก่กรรมไปแล้ว ในที่สดุกท็รงระลึกถงึปัญจวัคคีย์ที่ได้

เคยอยู่ปรนนิบัติพระองค์เมื่อตอนบ�าเพญ็ทุกกรกิริยา ซ่ึงตอนน้ีได้ไปอาศัยอยู่ที่ป่า
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อสิปิตนมฤคทายวัน ใกล้เมอืงพาราณส ีจึงทรงเสดจ็จากอรุเุวลาตรงไปยังป่าอสิปิตน-

มฤคทายวัน ขณะที่พระพุทธองค์เสดจ็ไปใกล้จะถึงที่อยู่ของปัญจวัคคีย์ ปัญจวัคคีย์

เห็นพระองค์เสด็จมาจึงตกลงกันว่าจะไม่ต้อนรับพระองค์ แต่เมื่อทรงอยู่ต่อหน้า

ปัญจวัคคีย์สงัเกตเหน็ความเปล่ียนแปลงปรากฏอยู่ทีพ่ระองค์ มคีวามสง่างาม มแีววแห่ง

ความประเสริฐซ่ึงแตกต่างจากอดตี ท�าให้ลืมข้อตกลงเดมิ และได้เข้าไปต้อนรับอย่างด ี

 เมื่อพระพุทธองค์ประทบับนอาสนะแล้ว ทรงกล่าวกบัปัญจวัคคีย์ว่าจะทรงแสดง

ธรรมให้ฟัง เหล่าปัญจวัคคีย์มคีวามสงสยัเกดิขึ้น ไม่ยอมเช่ือง่ายๆ จึงกล่าวโต้ตอบ

พระองค์มากมาย จนในที่สุดพระองค์กล่าวตอบว่า “ตลอดเวลาที่อยู่ดว้ยกนัครั้ง

ก่อน พระองคเ์คยกล่าวว่าไดบ้รรลุธรรมสูงสุดที่ท�าใหอ้ยู่เหนือความเกิดและ

ความตายหรือไม่?” ปัญจวัคคีย์ยอมรับว่าพระองค์ไม่เคยกล่าวเช่นน้ีมาก่อน จึง

ยอมรับที่จะฟังธรรมจากพระพุทธองค์ 

 คืนน้ันพระพุทธองค์ทรงพักค้างคืนกบัปัญจวัคคีย์ รุ่งขึ้นเป็นวันเพญ็อาสาฬหะ 

พระพุทธองค์ทรงแสดงเทศนากณัฑแ์รก ช่ือว่าธมัมจักกปัปวัตตนสตูร เมื่อพระพุทธ-

องค์ตรัสธมัมจักกปัปวัตตนสตูรน้ีจบลง พราหมณ์โกณฑัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรม 

บรรลุโสดาบัน พระพุทธองค์ถึงกับทรงเปล่งอุทานว่า “อัญญาสิ วะตะโภ โกณ-

ฑัญโญๆ –โกณฑญัญะไดรู้แ้ลว้หนอๆ” จากน้ันท่านจึงมีช่ือว่าอญัญาโกณฑญัญะ

พร้อมทั้งทูลขออปุสมบท พระพุทธองค์จึงทรงประทานอปุสมบทให้ด้วยวิธเีอหิภิกข-ุ

อปุสมัปทา ทรงเปล่งพระวาจาว่า “ท่านจงเป็นภิกษุมาเถดิ ธรรมอนัเรากล่าวดีแลว้ 

ท่านจงประพฤติพรหมจรรยเ์พือ่ท�าทีสุ่ดแห่งทุกขโ์ดยชอบเถดิ” 

 พระอญัญาโกณฑญัญะเป็นสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันน้ันตรงกบัวัน

เพญ็กลางเดอืนอาสาฬหะหรือเดอืน ๘ เป็นวันทีพ่ระรัตนตรัยเกดิขึ้นในโลกเป็นคร้ังแรก 

คือมพีระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ครบบริบูรณ์
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(๙. ธัมมจักกัปปวัตตนสุตตปำฐะ)
 [(น�า) หนัทะ มะยงั ธมัมะจกักปัปะวตัตนะสุตตะปาฐงั ภะณามะ เส. ]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงกล่าวธมัมจักกปัปวัตตนสตูรเถดิ
____________

 เทว๎เม ภิกขะเว อนัตา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ที่สดุแห่งการกระท�าสอง

อย่างเหล่าน้ี, มีอยู่, ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตพัพา, เป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควร

ข้องแวะเลย. โย จายงั กาเมสุ กามะสุขลัลิกานุโยโค, น้ี คือการประกอบตน

พัวพันอยู่ด้วยความใคร่ ในกามทั้งหลาย; หีโน, เป็นของต�่าทราม, คมัโม, เป็น

ของชาวบ้าน, โปถุชชะนโิก, เป็นของคนช้ันบุถุชน, อะนะริโย, ไม่ใช่ข้อปฏบิตัิ

ของพระอริยเจ้า, อะนตัถะสญัหิโต, ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย, น้ีอย่าง

หน่ึง, โย จายงั อตัตะกิละมะถานุโยโค, อกีอย่างหน่ึง, คือการประกอบการ

ทรมานตนให้ล�าบาก, ทุกโข, เป็นสิ่งน�ามาซ่ึงทุกข,์ อะนะริโย, ไม่ใช่ข้อปฏบิตัิ

ของพระอริยเจ้า, อะนตัถะสญัหิโต, ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย. 

 เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อนัเต อะนะปะคมัมะ มชัฌิมา ปะฏิปะทา, ดู

ก่อนภกิษุทัง้หลาย, ข้อปฏบิตัเิป็นทางสายกลาง, ไม่เข้าไปหาส่วนสดุแห่งการกระท�า

สองอย่างน้ัน, มีอยู่, ตะถาคะเตนะ อะภิสมัพุทธา, เป็นข้อปฏบิตัทิี่ตถาคตได้

ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว, จกัขุกะระณี, เป็นเคร่ืองกระท�าให้เกดิจักษุ, ญาณะ-

กะระณี, เป็นเคร่ืองกระท�าให้เกิดญาณ, อุปะสะมายะ, เพ่ือความสงบ, 

อะภิญญายะ, เพ่ือความรู้ ย่ิง, สมัโพธายะ, เพ่ือความรู้พร้อม, นิพพานายะ 

สงัวตัตะติ, เป็นไปพร้อมเพ่ือนิพพาน.
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 กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มชัฌิมา ปะฏิปะทา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, 

ข้อปฏบิตัเิป็นทางสายกลางน้ัน เป็นอย่างไรเล่า? อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก 

มคัโค, ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางน้ัน คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐ 

ประกอบด้วยองค์แปดประการ น้ีเอง, เสยยะถีทงั, ได้แก่สิ่งเหล่าน้ี คือ :- 

สมัมาทิฏฐิ, ความเหน็ชอบ, สมัมาสงักปัโป, ความด�าริชอบ, สมัมาวาจา, การ

พูดจาชอบ, สมัมากมัมนัโต, การท�าการงานชอบ, สมัมาอาชีโว, การเล้ียงชีวิต

ชอบ, สมัมาวายาโม, ความพากเพียรชอบ, สมัมาสะติ, ความระลึกชอบ, 

สมัมาสะมาธิ, ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 อะยงั โข สา ภิกขะเว มชัฌิมา ปะฏิปะทา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, น้ีแล 

คือข้อปฏบิัติเป็นทางสายกลาง, ตะถาคะเตนะ อะภิสมัพุทธา, เป็นข้อปฏบิตัทิี่

ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว, จักขุกะระณี, เป็นเคร่ืองกระท�าให้เกดิจักษุ,  

ญาณะกะระณี, เป็นเคร่ืองกระท�าให้เกดิญาณ,  อุปะสะมายะ, เพ่ือความสงบ, 

อะภิญญายะ, เพ่ือความรู้ ย่ิง, สมัโพธายะ, เพ่ือความรู้พร้อม, นิพพานายะ 

สงัวตัตะติ, เป็นไปพร้อมเพ่ือนิพพาน. 

 อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขงั อะริยะสจัจงั, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ก็

อริยสจัคือทุกขน้ี์, มอียู่, ชาติปิ ทุกขา, คือ ความเกดิกเ็ป็นทุกข,์ ชะราปิ ทุกขา, 

ความแก่กเ็ป็นทุกข์, มะระณมัปิ ทุกขงั, ความตายกเ็ป็นทุกข,์ โสกะปริเทวะ-

ทุกขะโทมะนสัสุปายาสาปิ ทุกขา, ความโศก ความร�่าไรร�าพัน ความไม่สบาย

กาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ กเ็ป็นทุกข,์ อปัปิเยหิ สมัปะโยโค ทุกโข, 

ความประสพกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจกเ็ป็นทุกข์, ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, 
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ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ กเ็ป็นทุกข,์ ยมัปิจฉงั นะ ละภะติ ตมัปิ 

ทุกขงั,  มคีวามปรารถนาสิง่ใด ไม่ได้สิง่น้ันน่ัน กเ็ป็นทุกข,์ สงัขิตเตนะ ปัญจุปา-

ทานกัขนัธา ทุกขา, ว่าโดยย่อ อปุาทานขนัธท์ั้งห้า เป็นตวัทุกข.์

 อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั, ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย, กอ็ริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์น้ี, มีอยู่, ยายงั ตณัหา, น้ีคือตัณหา, 

โปโนพภะวิกา, อนัเป็นเคร่ืองท�าให้มีการเกดิอกี, นนัทิราคะสะหะคะตา, อนั

ประกอบอยู่ด้วย ความก�าหนัดด้วยอ�านาจความเพลิน, ตตัร๎ะ ตตัร๎าภินนัทิน,ี เป็น

เคร่ืองให้เพลินอย่างย่ิงในอารมณน้ั์นๆ, เสยยะถทีงั, ได้แก่ตณัหาเหล่าน้ี คือ :-      

กามะตณัหา, ตณัหาในกาม, ภะวะตณัหา, ตณัหาในความมีความเป็น, วิภะวะ-

ตณัหา, ตณัหาในความไม่มไีม่เป็น. 

 อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสจัจัง, ดูก่อนภิกษุทั้ง

หลาย, กอ็ริยสจัคือความดบัไม่เหลือแห่งทุกขน้ี์, มอียู่, โย ตสัสาเยวะ ตณัหายะ 

อะเสสะวิราคะนิโรโธ, น้ีคือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของ

ตณัหาน้ัน น่ันเอง, จาโค, เป็นความสละทิ้ง, ปะฏินสิสคัโค, เป็นความสลัดคืน,  

มุตติ, เป็นความปล่อย, อะนาละโย, เป็นความท�าไม่ให้มทีี่อาศยั, ซ่ึงตณัหาน้ัน.

  อิทงั โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนโิรธะคามินปีะฏิปะทา อะริยะสจัจงั, 

ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย, กอ็ริยสจัคือข้อปฏบิตัทิี่ท �าสตัว์ให้ลุถงึความดบัไม่เหลือแห่ง

ทุกขน้ี์, มอียู่, อะยะเมวะ อะริโย อฏัฐงัคิโก มคัโค, น้ีคือข้อปฏบิัติเป็นหนทาง

อนัประเสริฐ ประกอบด้วยองค์แปดประการ, เสยยะถทีงั, ได้แก่สิง่เหล่าน้ี คือ  :-  
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สมัมาทิฏฐิ, ความเหน็ชอบ, สมัมาสงักปัโป, ความด�าริชอบ, สมัมาวาจา, การ

พูดจาชอบ, สมัมากมัมนัโต, การท�าการงานชอบ, สมัมาอาชีโว, การเล้ียงชีวิต

ชอบ, สมัมาวายาโม, ความพากเพียรชอบ, สมัมาสะติ, ความระลึกชอบ, 

สมัมาสะมาธิ, ความตั้งใจมั่นชอบ. 

 อิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 

ธมัเมสุ, จกัขุง อทุะปาทิ, ญาณงั อทุะปาทิ, ปัญญา อทุะปาทิ, วิชชา อทุะปาทิ, 

อาโลโก อุทะปาทิ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, จักษุเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, ญาณเกดิขึ้น

แล้วแก่เรา, ปัญญาเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, วิชชาเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, แสงสว่างเกดิขึ้น

แล้วแก่เรา, ในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน, ว่าอริยสัจคือทุกข์ เป็นอย่างน้ี

อย่างน้ี ดังน้ี, ตงั โข ปะนิทงั ทุกขงั อะริยะสจัจัง ปะริญเญยยนัติ, ว่า ก็

อริยสจัคือทุกขน้ั์นแล เป็นสิง่ทีค่วรก�าหนดรู้ ดงัน้ี, ตงั โข ปะนทิงั ทุกขงั อะริยะ-

สจัจงั ปะริญญาตนัติ, ว่า กอ็ริยสจัคือทุกขน้ั์นแล เราก�าหนดรู้ ได้แล้ว ดงัน้ี.

 อิทงั ทุกขะสมุทะโย อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุส-

สุเตสุ ธมัเมสุ, จักขุง  อุทะปาทิ, ญาณงั อุทะปาทิ, ปัญญา อุทะปาทิ, 

วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ, ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย, จักษุเกดิขึ้นแล้วแก่

เรา, ญาณเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, ปัญญาเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, วิชชาเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, 

แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา, ในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน, ว่า อริยสัจคือ

เหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอย่างน้ีอย่างน้ี ดังน้ี, ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะสะมุทะโย 

อะริยะสจัจงั ปะหาตพัพนัติ, ว่า กอ็ริยสจัคือเหตุให้เกดิทุกข์น้ันแล เป็นสิ่งที่

ควรละเสยี ดงัน้ี, ตงั โข ปะนทิงั ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสจัจงั ปะหีนนัติ, ว่า 

ก ็อริยสจัคือเหตใุห้เกดิทุกขน้ั์นแล เราละได้แล้ว ดงัน้ี.
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 อิทงั ทุกขะนโิรโธ อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ 

ธมัเมสุ, จกัขุง อทุะปาทิ, ญาณงั อทุะปาทิ, ปัญญา อทุะปาทิ, วิชชา อทุะปาทิ, 

อาโลโก อุทะปาทิ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, จักษุเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, ญาณเกดิขึ้น

แล้วแก่เรา, ปัญญาเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, วิชชาเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, แสงสว่างเกดิขึ้น

แล้วแก่เรา, ในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน, ว่า อริยสจัคือความดับไม่เหลือ

แห่งทุกข ์เป็นอย่างน้ีอย่างน้ี ดงัน้ี, ตงั โข ปะนทิงั ทุกขะนโิรโธ อะริยะสจัจงั 

สจัฉิกาตพัพนัติ, ว่า กอ็ริยสจัคือความดบัไม่เหลือแห่งทุกขน้ั์นแล เป็นสิง่ที่ควร

ท�าให้แจ้ง ดงัน้ี, ตงั โข ปะนทิงั ทุกขะนโิรโธ อะริยะสจัจงั สจัฉิกะตนัติ, ว่า ก็

อริยสจัคือความดบัไม่เหลือแห่งทุกขน้ั์นแล เราท�าให้แจ้งได้แล้ว ดงัน้ี.

 

 อิทงั ทุกขะนโิรธะคามินปีะฏิปะทา อะริยะสจัจนัติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ 

อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ, จกัขุง อทุะปาทิ, ญาณงั อทุะปาทิ, ปัญญา อทุะปาทิ, 

วิชชา อุทะปาทิ, อาโลโก อุทะปาทิ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, จักษุเกดิขึ้นแล้วแก่

เรา, ญาณเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, ปัญญาเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, วิชชาเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, 

แสงสว่างเกดิขึ้นแล้วแก่เรา, ในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน, ว่าอริยสจัคือข้อ

ปฎิบัติที่ท �าให้สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างน้ีอย่างน้ี ดังน้ี, 

ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา อะริยะสจัจงั ภาเวตพัพนัติ, 

ว่า กอ็ริยสจัคือข้อปฎบิตัทิี่ท �าให้สตัว์ให้ลุถงึความดบัไม่เหลือแห่งทุกขน้ั์นแล เป็น

สิ่งที่ควรท�าให้เกิดมี ดังน้ี, ตงั โข ปะนิทงั ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา 

อะริยะสจัจัง ภาวิตนัติ, ว่า กอ็ริยสจัคือข้อปฏบิัติที่ท �าสตัว์ให้ลุถึงความดับไม่

เหลือแห่งทุกขน้ั์นแล เราท�าให้เกดิมไีด้แล้ว ดงัน้ี. 
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 ยาวะกีวญัจะ เม ภิกขะเว, อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสจัเจสุ, เอวนัติ-

ปะริวฏัฏงั ทว๎าทะสาการงั ยะถาภูตงั ญาณะทสัสะนงั นะ สุวิสุทธงั อะโหสิ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ปัญญาเคร่ืองรู้ เหน็ตามที่เป็นจริง, มีปริวัฏฏส์าม มีอาการ

สบิสอง เช่นน้ัน, ในอริยสจัทั้งสี่เหล่าน้ี, ยังไม่เป็นของบริสทุธิ์หมดจดด้วยดีแก่

เรา อยู่เพียงใด, เนวะ ตาวาหงั ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพร๎ห๎มะเก, 

สสัสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรงั 

สมัมาสมัโพธิง อะภิสมัพุทโธ ปัจจญัญาสิง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ตลอดกาล

เพียงน้ัน, เรายังไม่ปฏญิญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว, ซ่ึงอนุตตรสมัมาสมัโพธ-ิ

ญาณ, ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก, ในหมู่สตัว์พร้อมทั้งสมณ-

พราหมณ ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์.

 ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว, อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสจัเจสุ, เอวนัติ-

ปะริวฏัฏงั ทว๎าทะสาการงั  ยะถาภูตงั ญาณะทสัสะนงั สุวิสุทธงั อะโหสิ, ดู

ก่อนภิกษุทั้งหลาย, เมื่อใด, ปัญญาเคร่ืองรู้ เหน็ตามที่เป็นจริง, มีปริวัฏฏส์าม มี

อาการสบิสอง เช่นน้ัน, ในอริยสจัทั้งสี่เหล่าน้ี, เป็นของบริสทุธิ์หมดจดด้วยดีแก่

เรา, อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รห๎มะเก, 

สสัสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรงั 

สมัมาสมัโพธิง อะภิสมัพุทโธ ปัจจัญญาสิง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เมื่อน้ัน, 

เราปฏญิญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว, ซ่ึงอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ, ในโลก

พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก, ในหมู่สตัว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์พร้อม

ทั้งเทวดาและมนุษย์. 

 ญาณญัจะ ปะนะ เม ทสัสะนงั อุทะปาทิ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, กญ็าณ

และทศันะได้เกดิขึ้นแล้วแก่เรา, อะกุปปา เม วิมุตติ, ว่าความหลุดพ้นของเรา

ไม่กลับก�าเริบ, อะยะมนัติมา ชาติ, ความเกดิน้ีเป็นการเกดิคร้ังสดุท้าย, นตัถ-ิ

ทาน ิปุนพัภะโว-ติ, บดัน้ี ความเกดิอกีย่อมไม่ม ีดงัน้ี.
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อทิัปปัจจยตำปฏจิจสมุปปำทปำฐะ 
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘

สังยุตตนกิำย นทิำนวรรค

๑. นทิำนสังยุต ๒. อำหำรวรรค

๑๐. ปัจจยสูตร ข้อ ๒๐

ว่ำด้วยธรรมที่อำศัยกันเกดิขึ้น

 เมื่อเจ้าชายสทิธตัถะเสดจ็ออกบรรพชาที่ริมฝั่งแม่น�า้อโนมา หลังจากบรรพชา

แล้วทรงเข้าไปศกึษากบัอาฬารดาบสและอทุกดาบสแต่ยังพบว่ามใิช่หนทางตรัสรู้  จึง

ทรงปฏบิัติตามความนิยมสมัยน้ันคือการบ�าเพญ็ทุกกรกริิยาด้วยการทรมานตนให้ได้

รับความล�าบากเพ่ือหวังปลดเปล้ืองกเิลสเป็นเวลาถงึ ๖ ปี จนแทบจะสิ้นพระชนม ์

 สดุท้ายทรงพบว่าการทรมานตนกยั็งไม่ใช่หนทางตรัสรู้  ระหว่างที่ทรงทรมาน

ตนน้ีมีนักบวชปัญจวัคคีย์มาอยู่คอยปรนนิบัติ เมื่อทรงเลิกการบ�าเพ็ญทุกกรกิริยา

ปัญจวัคคีย์กห็ลีกหนีไป พระองค์จึงทรงมีเวลาใคร่ครวญและพิจารณาธรรมอย่างสงบ

ตามล�าพัง พระองค์ได้ทรงตั้งพระสติและเดินทางสายกลาง คือ การปฏบิัติในความ

พอเหมาะพอควร 

 ในตอนเช้าวันเพญ็เดอืน ๖  ก่อนพุทธศกัราช ๔๕ พระมหาบุรษุประทบัที่โคน

ต้นไทรด้วยอาการสงบ นางสชุาดาคิดว่าเป็นเทวดาจึงถวายข้าวมธุปายาส ทรงฉันแล้ว

เสดจ็ไปริมฝัง่แม่น�า้เนรัญชรา ตอนเยน็วันน้ันเองพระองค์ได้กลับมายังต้นโพธิ์ พบคน

หาบหญ้าช่ือโสตถยิะ คนหาบหญ้าได้ถวายหญ้าให้พระองค์ปูลาดเป็นอาสนะ ณ ใต้ต้น

โพธิ์ แล้วประทบัหันพระพักตร์ไปทางทศิตะวันออก ทรงตั้งจิตอธษิฐานว่า “แมเ้ลือด

ในกายของเราจะเหือดแหง้ไปเหลือแต่หนงั เอ็น กระดูก ก็ตาม ถา้ยงัไม่พบ

โพธิญาณแลว้จะไม่ยอมหยดุความเพยีรโดยลกุจากทีน่ี้ เป็นอนัขาด” 
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 เมื่อทรงตั้งจิตอธษิฐานแล้ว พระองค์กท็รงส�ารวมจิตให้สงบแน่วแน่ พระองค์

เร่ิมบ�าเพญ็เพียรทางจิต และในที่สดุทรงชนะความลังเลพระทยัจิตพ้นจากกเิลสทั้งปวง  

ตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ในวันเพญ็เดอืน ๖ วิสาขมาส 

ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ น้ัน คือ  “อิทปัปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท”

 พระสตูรน้ีทรงแสดงกบัภิกษุทั้งหลาย ขณะประทบัอยู่ที่พระวิหารเชตวัน เมอืง

สาวัตถ ีแคว้นโกศล.

(๑๐. อทิัปปัจจยตำปฏจิจสมุปปำทปำฐะ) 
[(น�า) หนัทะ มะยงั ปะฏิจจะสะมุปปาทะธมัเมสุ  

อิทปัปัจจะยะตาทิธมัมะปาฐงั ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย จงกล่าวพระสตูรอทิปัปัจจยตาปฏจิจสมุปบาทเถดิ
____________

 กะตะโม จะ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, 

กป็ฏจิจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่า?

 (๑) ชาติปัจจะยา ภิกขะเว ชะรามะระณงั, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, 

เพราะชาตเิป็นปัจจัย,  ชรามรณะย่อมม.ี อปุปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานงั, 

อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานงั, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะเหตทุี่พระตถาคต

ทั้งหลาย, จะบงัเกดิขึ้น กต็าม, จะไม่บงัเกดิขึ้น กต็าม, ฐิตาวะ สา ธาตุ, ธรรมธาตุ

น้ัน ย่อมตั้งอยู่แล้ว น่ันเทยีว, ธมัมฏัฐิตะตา, คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา, ธมัมะ-

นยิามะตา, คือความเป็นกฎตายตวัแห่งธรรมดา, อิทปัปัจจะยะตา, คือความที่

เมื่อมสีิ่งน้ีสิ่งน้ี เป็นปัจจัย, สิ่งน้ีสิ่งน้ี จึงเกดิขึ้น.

 ตงั ตะถาคะโต อะภิสมัพุชฌะติ อะภิสะเมติ, ตถาคตย่อมรู้พร้อม
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เฉพาะ ย่อมถงึพร้อมเฉพาะ, ซ่ึงธรรมธาตน้ัุน, อะภิสมัพุชฌิตว๎า อะภิสะเมตว๎า, 

คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถงึพร้อมเฉพาะแล้ว, อาจิกขะติ เทเสติ, ย่อมบอก ย่อม

แสดง, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, ย่อมบญัญัต ิย่อมตั้งขึ้นไว้, วิวะระติ วิภะชะติ, 

ย่อมเปิดเผย ย่อมจ�าแนกแจกแจง, อุตตานีกะโรติ, ย่อมท�าให้เป็นเหมือนการ

หงายของที่คว�่า, ปัสสะถาติ จาหะ, ชาติปัจจะยา ภิกขะเว ชะรามะระณงั, 

และได้กล่าวแล้วในบัดน้ีว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ท่านทั้งหลายจงมาดู, เพราะ

ชาตเิป็นปัจจัย, ชรามรณะย่อมม.ี

 อิติ โข ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะเหตดุงัน้ีแล, ยา ตตัร๎ะ-

ตะถะตา, ธรรมธาตุใด ในกรณีน้ัน, อันเป็น ตถตา, คือความเป็นอย่างน้ัน, 

อะวิตะถะตา, เป็น อวิตถตา, คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างน้ัน, 

อะนญัญะถะตา, เป็น อนัญญถตา, คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่น, อิทปั-

ปัจจะยะตา, เป็น อิทปัปัจจยตา, คือความทีเ่มื่อสิง่น้ีสิง่น้ี เป็นปัจจัย สิ่งน้ีสิ่งน้ี จึง

เกดิขึ้น.

 อะยงั วุจจะติ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, 

ธรรมน้ี เราเรียกว่า ปฏจิจสมุปบาท, (คือธรรมอนัเป็นธรรมชาต ิ อาศยักนัแล้ว

เกดิขึ้น)
๑

 (๒) ภะวะปัจจะยา ภิกขะเว ชาติ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะภพเป็น

ปัจจัย, ชาตย่ิอมม.ี … ปัสสะถาติ จาหะ, ภะวะปัจจะยา ภิกขะเว ชาติ, และได้

กล่าวแล้วในบัดน้ีว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ท่านทั้งหลายจงมาดู, เพราะภพเป็น

ปัจจัย, ชาตย่ิอมม.ี ...

________________________________________________________________________________________________ ๑
 ข้อที ่(๑) สวดเตม็อย่างไร ข้อที ่(๒)-(๓)-(๔) จนถงึข้อที ่(๑๐) กส็วดเตม็อย่างน้ัน แต่ส�าหรับข้อที ่(๑๑) 

น้ัน พิมพ์ไว้เตม็อย่างข้อที่ (๑) แล้ว : ทั้งน้ีเพ่ือประหยัดเน้ือที่.
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 (๓) อุปาทานะปัจจะยา ภิกขะเว ภะโว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะ

อุปาทานเป็นปัจจัย ภพย่อมมี. … ปัสสะถาติ จาหะ, อุปาทานะปัจจะยา 

ภิกขะเว ภะโว, และได้กล่าวแล้วในบดัน้ีว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ทา่นทั้งหลาย

จงมาดู, เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย, ภพย่อมม.ี …

 (๔) ตณัหาปัจจะยา ภิกขะเว อุปาทานงั, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะ

ตัณหาเป็นปัจจัย, อุปาทานย่อมมี. … ปัสสะถาติ จาหะ, ตณัหาปัจจะยา 

ภิกขะเว อปุาทานงั, และได้กล่าวแล้วในบดัน้ีว่า, ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย, ทา่นทัง้หลาย

จงมาดู, เพราะตณัหาเป็นปัจจัย, อปุาทานย่อมมี. …

 (๕) เวทะนาปัจจะยา ภิกขะเว ตณัหา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะ

เวทนาเป็นปัจจัย, ตัณหาย่อมมี. … ปัสสะถาติ จาหะ, เวทะนาปัจจะยา 

ภิกขะเว ตณัหา, และได้กล่าวแล้วในบดัน้ีว่า, ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย, ทา่นทัง้หลาย

จงมาดู, เพราะเวทนาเป็นปัจจัย, ตณัหาย่อมม.ี …

 (๖) ผสัสะปัจจะยา ภิกขะเว เวทะนา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะ

ผสัสะเป็นปัจจัย, เวทนาย่อมม.ี … ปัสสะถาติ จาหะ, ผสัสะปัจจะยา ภิกขะเว 

เวทะนา, และได้กล่าวแล้วในบดัน้ีว่า, ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย, ทา่นทั้งหลายจงมาดู, 

เพราะผสัสะเป็นปัจจัย เวทนาย่อมม.ี …

 (๗) สะฬายะตะนะปัจจะยา ภิกขะเว ผสัโส, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, 

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย, ผสัสะย่อมม.ี ... ปัสสะถาติ จาหะ, สะฬายะตะนะ-

ปัจจะยา ภิกขะเว ผสัโส, และได้กล่าวแล้วในบดัน้ีว่า, ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย, ทา่น

ทัง้หลายจงมาดู, เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย, ผสัสะย่อมม.ี …
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 (๘) นามะรูปะปัจจะยา ภิกขะเว สะฬายะตะนงั, ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย, 

เพราะนามรูปเป็นปัจจัย, สฬายตนะย่อมมี. … ปัสสะถาติ จาหะ, นามะรูปะ-

ปัจจะยา ภิกขะเว สะฬายะตะนงั, และได้กล่าวแล้วในบดัน้ีว่า, ดูก่อนภกิษุทัง้

หลาย, ทา่นทัง้หลายจงมาดู, เพราะนามรปูเป็นปัจจัย, สฬายตนะย่อมม.ี …

 (๙) วิญญาณะปัจจะยา ภิกขะเว นามะรูปัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, 

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย, นามรูปย่อมมี. … ปัสสะถาติ จาหะ, วิญญาณะ-

ปัจจะยา ภิกขะเว นามะรูปัง, และได้กล่าวแล้วในบัดน้ีว่า, ดูก่อนภิกษุทั้ง

หลาย, ทา่นทั้งหลายจงมาดู, เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย, นามรปูย่อมม.ี …

 (๑๐) สงัขาระปัจจะยา ภิกขะเว วิญญาณงั, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, 

เพราะสงัขารเป็นปัจจัย, วิญญาณย่อมม.ี … ปัสสะถาติ จาหะ, สงัขาระปัจจะยา 

ภิกขะเว วิญญาณงั, และได้กล่าวแล้วในบดัน้ีว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ท่านทั้ง

หลายจงมาดู, เพราะสงัขารเป็นปัจจัย, วิญญาณย่อมม.ี …

 (๑๑) อะวิชชาปัจจะยา ภิกขะเว สงัขารา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, 

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย, สังขารทั้งหลายย่อมมี. อุปปาทา วา ภิกขะเว 

ตะถาคะตานงั, อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานงั, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะ

เหตทุีพ่ระตถาคตทัง้หลาย, จะบงัเกดิขึ้น กต็าม, จะไม่บงัเกดิขึ้น กต็าม, ฐิตาวะ สา 

ธาตุ, ธรรมธาตุน้ัน ย่อมตั้งอยู่แล้วน่ันเทยีว, ธมัมฏัฐิตะตา, คือความตั้งอยู่

แห่งธรรมดา, ธมัมะนิยามะตา, คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา, อิทปั-

ปัจจะยะตา, คือความที่เมื่อมสีิ่งน้ีสิ่งน้ี เป็นปัจจัย, สิ่งน้ีสิ่งน้ี จึงเกดิขึ้น.
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 ตงั ตะถาคะโต อะภิสมัพุชฌะติ อะภิสะเมติ, ตถาคตย่อมรู้พร้อม

เฉพาะ ย่อมถงึพร้อมเฉพาะ, ซ่ึงธรรมธาตน้ัุน, อะภิสมัพุชฌิตว๎า อะภิสะเมตว๎า, 

คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถงึพร้อมเฉพาะแล้ว, อาจิกขะติ เทเสติ, ย่อมบอก ย่อม

แสดง, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, ย่อมบญัญัต ิย่อมตั้งขึ้นไว้, วิวะระติ วิภะชะติ, 

ย่อมเปิดเผย ย่อมจ�าแนกแจกแจง, อุตตานีกะโรติ, ย่อมท�าให้เป็นเหมือนการ

หงายของที่คว�่า, ปัสสะถาติ จาหะ, อะวิชชาปัจจะยา ภิกขะเว สงัขารา, และ

ได้กล่าวแล้วในบัดน้ีว่า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงมาดู เพราะอวิชชา

เป็นปัจจัย, สงัขารทั้งหลายย่อมม.ี

 อิติ โข ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, เพราะเหตุดังน้ีแล, ยา ตตัร๎ะ-

ตะถะตา, ธรรมธาตใุด ในกรณน้ัีน, อนัเป็น ตถตา, คือความเป็นอย่างน้ัน, อะวิตะถะตา, 

เป็น อวิตถตา, คือความไม่ผดิไปจากความเป็นอย่างน้ัน, อะนญัญะถะตา, เป็น 

อนัญญถตา, คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่น, อิทปัปัจจะยะตา, เป็น อทิปั-

ปัจจยตา, คือความทีเ่มื่อมสีิง่น้ีสิง่น้ี เป็นปัจจัย, สิ่งน้ีสิ่งน้ีจึงเกดิขึ้น.

 อะยงั วุจจะติ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, 

ธรรมน้ี เราเรียกว่า ปฏจิจสมุปบาท, (คือธรรมอนัเป็นธรรมชาติ อาศัยกนัแล้ว

เกดิขึ้น), อิติ. ดงัน้ีแล.

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....
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๑๑. ธำตุปัจจเวกขณปำฐะ

 บทสรปุหัวใจพระพุทธศาสนาเร่ืองสญุญตาและอนัตตา ที่พระบูรพาจารย์ประกอบ

ขึ้นเป็นบทศึกษาบทแรกส�าหรับผู้ที่จะเข้ามาอุปสมบท ในพระพุทธศาสนา ใช้สบืๆ กนัมา 

ปรากฏอยู่ในหนังสอืสวดมนตฉ์บบัหลวง เป็นต้น

[(น�า) หนัทะ มะยงั ธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐงั ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย สวดพิจารณาธาตเุถดิ
____________

 (ขอ้วำ่ดว้ยจีวร), ยะถาปัจจะยงั ปะวตัตะมานงั ธาตุมตัตะเมเวตงั, 

สิ่งเหล่าน้ีน่ี เป็นสกัว่าธาตุตามธรรมชาติเท่าน้ัน, ก�าลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย

อยู่เนืองนิจ, ยะทิทงั จีวะรงั, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล, สิ่งเหล่าน้ี คือ

จีวร, และคนผู้ใช้สอยจีวรน้ัน, ธาตุมตัตะโก, เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ, 

นิสสตัโต, มิได้เป็นสตัวะอันย่ังยืน, นิชชีโว, มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล, 

สุญโญ, ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน, สพัพาน ิปะนะ อิมาน ิ

จีวะรานิ อะชิคุจฉะนิยานิ, ก ็จีวรทั้งหมดน้ี ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม, 

อิมงั ปูติกายงั ปัตว๎า, คร้ันมาถูกเข้ากบักาย อนัเน่าอยู่เป็นนิจน้ีแล้ว, อะติวิยะ 

ชิคุจฉะนยิาน ิชายนัติ, ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างย่ิงไปด้วยกนั.

 

 (ขอ้วำ่ดว้ยบิณฑบำต), ยะถาปัจจะยงั ปะวตัตะมานงั ธาตุมตัตะเมเวตงั, 

สิ่งเหล่าน้ีน่ี เป็นสกัว่าธาตุตามธรรมชาติเท่าน้ัน, ก�าลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย

อยู่เนืองนิจ, ยะทิทงั ปิณฑะปาโต, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล, สิ่งเหล่าน้ี 
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คือบณิฑบาต, และคนผู้บริโภคบิณฑบาตน้ัน, ธาตุมตัตะโก, เป็นสกัว่าธาตุตาม

ธรรมชาติ, นิสสตัโต, มิได้เป็นสัตวะอันย่ังยืน, นิชชีโว, มิได้เป็นชีวะอันเป็น

บุรุษบุคคล, สุญโญ, ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน, สพัโพ 

ปะนายงั ปิณฑะปาโต อะชิคุจฉะนิโย, กบ็ิณฑบาตทั้งหมดน้ี ไม่เป็นของน่า

เกลียดมาแต่เดิม, อิมงั ปูติกายงั ปัต๎วา, คร้ันมาถูกเข้ากบักาย อนัเน่าอยู่เป็น

นิจน้ีแล้ว, อะติวิยะ ชิคุจฉะนิโย ชายะติ, ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่าง

ย่ิงไปด้วยกนั.

 (ขอ้วำ่ดว้ยเสนำสนะ), ยะถาปัจจะยงั ปะวตัตะมานงั ธาตุมตัตะเมเวตงั, 

สิ่งเหล่าน้ีน่ี เป็นสกัว่าธาตุตามธรรมชาติเท่าน้ัน, ก�าลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย

อยู่เนืองนิจ, ยะทิทงั เสนาสะนงั, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล, สิ่งเหล่าน้ี 

คือเสนาสนะ, และคนผู้ใช้สอยเสนาสนะน้ัน, ธาตุมตัตะโก, เป็นสกัว่าธาตุตาม

ธรรมชาติ, นิสสตัโต, มิได้เป็นสัตวะอนัย่ังยืน, นิชชีโว, มิได้เป็นชีวะอนัเป็น

บุรุษบุคคล, สุญโญ, ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน, สพัพานิ-

ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฉะนิยานิ, กเ็สนาสนะทั้งหมดน้ี ไม่เป็น

ของน่าเกลียดมาแต่เดิม, อิมงั ปูติกายงั ปัต๎วา, คร้ันมาถูกเข้ากบักาย อนัเน่า

อยู่เป็นนิจน้ีแล้ว, อะติวิยะ ชิคุจฉะนยิาน ิชายนัติ, ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียด

อย่างย่ิงไปด้วยกนั.

 (ขอ้วำ่ดว้ยคิลำนเภสชั), ยะถาปัจจะยงั ปะวตัตะมานงั ธาตุมตัตะเม-

เวตงั, สิ่งเหล่าน้ีน่ี เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่าน้ัน, ก�าลังเป็นไปตามเหตุ

ตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ, ยะทิทงั คิลานะปัจจะยะเภสชัชะปะริกขาโร, ตะทุปะ-
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ภุญชะโก จะ ปุคคะโล, สิ่งเหล่าน้ี คือเภสชับริขารอนัเกื้อกูลแก่คนไข้, และคนผู้

บริโภคเภสชับริขารน้ัน, ธาตุมตัตะโก, เป็นสกัว่าธาตตุามธรรมชาต,ิ นสิสตัโต, 

มิได้เป็นสตัวะอนัย่ังยืน, นชิชีโว, มิได้เป็นชีวะอนัเป็นบุรษุบุคคล, สุญโญ, ว่าง

เปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน, สพัโพ ปะนายงั คิลานะปัจจะยะ-

เภสชัชะปะริกขาโร อะชิคุจฉะนโิย, กค็ิลานเภสชับริขารทั้งหมดน้ี ไม่เป็นของ

น่าเกลียดมาแต่เดิม, อิมงั ปูติกายงั ปัต๎วา, คร้ันมาถูกเข้ากบักาย อนัเน่าอยู่

เป็นนิจน้ีแล้ว, อะติวิยะ ชิคุจฉะนิโย ชายะติ. ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียด

อย่างย่ิงไปด้วยกนั.

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....
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๑๒. ตังขณกิปัจจเวกขณปำฐะ
  ปาฐะน้ีเข้าใจว่า พระบูรพาจารย์น�ามาจากพระบาลี มู.ม. ๑๒/๑๗/๑๔ และฯลฯ ใช้

เป็นบทพิจารณาปัจจัยสี่ สบืๆ กนัมาปรากฏอยู่ในหนังสอืสวดมนตฉ์บบัหลวง เป็นต้น.

[(น�า) หนัทะ มะยงั ตงัขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐงั ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย สวดพิจารณาปัจจัยสี่ ที่บริโภคในขณะน้ันเถดิ
____________

 (ขอ้ว่ำดว้ยจีวร), ปะฏิสงัขา โยนิโส จีวะรงั ปะฏิเสวามิ, เราย่อม

พิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งห่มจีวร, ยาวะเทวะ สีตสัสะ ปะฏิฆาตายะ, เพียง

เพ่ือบ�าบดัความหนาว, อุณห๎สัสะ ปะฏิฆาตายะ, เพ่ือบ�าบดัความร้อน, ฑงัสะ-

มะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสมัผสัสานงั ปะฏิฆาตายะ, เพ่ือบ�าบัดสมัผสั

อนัเกดิจากเหลือบ ยุง ลม แดด และสตัว์เล้ือยคลานทั้งหลาย, ยาวะเทวะ หิริโก-

ปินะปะฏิจฉาทะนตัถงั, และเพียงเพ่ือปกปิดอวัยวะ อนัให้เกดิความละอาย.

 (ขอ้วำ่ดว้ยบิณฑบำต), ปะฏิสงัขา โยนิโส ปิณฑะปาตงั ปะฏิเสวามิ, 

เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต, เนวะ ทะวายะ, ไม่ให้เป็นไป

เพ่ือความเพลิดเพลินสนุกสนาน, นะ มะทายะ, ไม่ให้เป็นไปเพ่ือความเมามัน

เกดิก�าลังพลังทางกาย, นะ มณัฑะนายะ, ไม่ให้เป็นไปเพ่ือประดบั, นะ วิภูสะนายะ, 

ไม่ให้เป็นไปเพ่ือตกแต่ง, ยาวะเทวะ อิมสัสะ กายสัสะ ฐิติยา, แต่ให้เป็นไป

เพียงเพ่ือความตั้งอยู่ได้แห่งกายน้ี, ยาปะนายะ, เพ่ือความเป็นไปได้ของอตัตภาพ, 

วิหิงสุปะระติยา, เพ่ือความสิ้นไปแห่งความล�าบากทางกาย, พร๎ห๎มะจะริยา-

นุคคะหายะ, เพ่ืออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์, อิติ ปุราณญัจะ 
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เวทะนงั ปะฏิหงัขามิ, ด้วยการท�าอย่างน้ี, เราย่อมระงบัเสยีได้ ซ่ึงทุกขเวทนาเก่า

คือความหิว, นะวญัจะ เวทะนงั นะ อุปปาเทสสามิ, และไม่ท�าทุกขเวทนาใหม่

ให้เกดิขึ้น, ยาตร๎า จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวชัชะตา จะ ผาสุวิหาโร จา-ติ, 

อน่ึง, ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอตัตภาพน้ีด้วย, ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย, 

และความเป็นอยู่โดยผาสกุด้วย, จักมแีก่เรา, ดงัน้ี.

 (ขอ้วำ่ดว้ยเสนำสนะ), ปฏิสงัขา โยนิโส เสนาสะนงั ปะฏิเสวามิ, เรา

ย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะ, ยาวะเทวะ สีตสัสะ ปะฏิฆา-

ตายะ, เพียงเพ่ือบ�าบดัความหนาว, อุณห๎สัสะ ปะฏิฆาตายะ, เพ่ือบ�าบดัความ

ร้อน, ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสมัผสัสานงั ปะฏิฆาตายะ, เพ่ือ

บ�าบัดสัมผัสอันเกิดจาก เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เล้ือยคลานทั้งหลาย, 

ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนงั ปะฏิสลัลานารามตัถงั. เพียงเพ่ือ

บรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศ, และเพ่ือความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ 

ในที่หลีกเร้นส�าหรับภาวนา.

 (ขอ้วำ่ดว้ยคิลำนเภสชั), ปะฏิสงัขา โยนโิส คิลานะปัจจะยะเภสชัชะ- 

ปะริกขารงั ปะฏิเสวามิ, เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วบริโภคเภสชับริขาร

อนัเกื้อกูลแก่คนไข้, ยาวะเทวะ อุปปันนานงั เวยยาพาธิกานงั เวทะนานงั 

ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพ่ือบ�าบดัทุกขเวทนาอนับงัเกดิขึ้นแล้ว มอีาพาธต่างๆ เป็น

มูล, อพัยาปัชฌะปะระมะตายา-ติ. เพ่ือความเป็นผู้ไม่มโีรคเบยีดเบยีนเป็น

อย่างย่ิง, ดงัน้ี.

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....
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มงคลสูตร
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ 

ขุททกนกิำย ขุททกปำฐะ 

๕. มงคลสูตร ข้อ ๑ – ๑๓

ว่ำด้วยมงคลสูงสุด ๓๘ ประกำร

 มงคลสูตรเป็นพระสูตรส�าคัญบทหน่ึง ในอรรถกถาขยายความว่า ก่อน

พุทธกาลเทวดาและมนุษย์ต่างสนทนากนัถึงสิ่งที่เป็นมงคลใช้เวลานานถึง ๑๒ ปี จน

พระอนิทร์ต้องส่งเทวดาตนหน่ึงมาทูลถามพระพุทธเจ้า พระสตูรน้ี มีเน้ือหาแสดงถงึ

การปฏเิสธมงคลภายนอก ที่นับถือเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ว่าเป็นมงคลหรือมีมงคล 

โดยอธบิายว่าในทศันะพระพุทธศาสนาน้ัน มงคลของมนุษย์และเทวดาย่อมเกดิจาก

การกระท�าอนัได้แก่ มงคลภายใน คือต้องกระท�าความดี และความดีน้ันจะเป็นสิ่งที่

เรียกว่ามงคลเองโดยไม่ต้องไปอ้อนวอนกราบไหว้ขอมงคลจากภายนอกจากที่ไหน 

เมื่อด�าเนินชีวิตตามหลักมงคล ๓๘ ประการ หากท�าได้จะปราศจากทุกข ์โศก โรค ภัย 

จนถงึความพ้นทุกขส์ิ้นอาสวะในที่สดุ 
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(๑๓. มงคลสูตร)
[(น�า)หนัทะ มะยงั มงัคะละสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส.]

ขอเชิญ เราทั้งหลาย สวดคาถาว่าด้วยมงคลเถดิ.

____________

เอวมัเม สุตงั เอกงั สะมะยงั

 ในสมยัหน่ึง พระอานนทเ์ถรเจ้า ได้สดบัมาว่า

ภะคะวา สาวตัถยิงั วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกสัสะ อาราเม

 พระผู้มพีระภาคเจ้า เสดจ็ประทบัอยู่ ในพระเชตวนาราม ของอนาถปิณฑกิ-

 เศรษฐี ในกรงุสาวัตถี

อะถะ โข อญัญะตะรา เทวะตา

 คร้ังน้ันแล เทพยดาองค์ใดองค์หน่ึง

อะภิกกนัตายะ รตัติยา, อะภิกกนัตะวณัณา

 มรัีศมงีามย่ิง เมื่อราตรีปฐมยามผ่านไปแล้ว

เกวะละกปัปัง เชตะวะนงั โอภาเสตว๎า

 ยังพระเชตวันทั้งสิ้น ให้สว่างไสวทั่วแล้ว

เยนะ ภะคะวา เตนุปะสงักะมิ

 ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มพีระภาคเจ้า จนถงึที่ประทบั

อุปะสงักะมิตว๎า ภะคะวนัตงั อะภิวาเทตว๎า เอกะมนัตงั อฏัฐาสิ

 คร้ันเข้าไปเฝ้าแล้ว จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วยืนอยู่ ณ ที่

 ควรส่วนข้างหน่ึง

เอกะมนัตงั ฐิตา โข สา เทวะตา, ภะคะวนัตงั คาถายะ อชัฌะภาสิ  

 แล้วได้กราบทูลถามพระผู้มพีระภาคเจ้า ด้วยคาถาว่า
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พะหู เทวา มะนุสสา จะ  

 หมู่เทวดาและมนุษย์เป็นอนัมาก

มงัคะลาน ิอะจินตะยงุ, อากงัขะมานา โสตถานงั

 ผู้หวังความสวัสด ีได้พากนัคิดถงึมงคล คือเหตใุห้ถงึความเจริญทั้งหลาย

      มงัคะละมุตตะมงั.

 ขอพระองค์ จงตรัสบอกมงคลอนัสงูสดุด้วยเถดิ ดงัน้ี

(พระผูมี้พระภำคเจำ้ทรงตรสัตอบวำ่)

 อะเสวะนา จะ พาลานงั   การไม่คบคนพาลทั้งหลาย

ปัณฑิตานญัจะ เสวะนา   การคบบณัฑติทั้งหลาย

ปูชา จะ ปูชะนยีานงั    การบูชาคนที่ควรบูชา

เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.   ๓ ข้อน้ี เป็นมงคลอนัสงูสดุ 

 ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ  การอยู่ในประเทศอนัสมควร

ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา   ความเป็นผู้มบุีญอนักระท�าไว้แล้ว 

      ในกาลก่อน

อตัตะสมัมาปะณิธิ จะ   การตั้งตนไว้โดยชอบธรรม

เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.    ๓ ข้อน้ี เป็นมงคลอนัสงูสดุ

 พาหสุจัจญัจะ สิปปัญจะ  ความเป็นผู้เรียนรู้มาก, 

      การมศีลิปวิทยา

วินะโย จะ สุสิกขิโต    ความเป็นผู้มรีะเบยีบวินัยดี

สุภาสิตา จะ ยา วาจา   การพูดแต่วาจาที่ดี

เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.   ๔ ข้อน้ี เป็นมงคลอนัสงูสดุ
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 มาตาปิตุอุปัฏฐานงั   การบ�ารงุบดิามารดา

ปุตตะทารสัสะ สงัคะโห   การสงเคราะห์บุตร, 

      การสงเคราะห์ภรรยา

อะนากลุา จะ กมัมนัตา   การเป็นผู้ท�างานไม่คั่งค้าง

เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.   ๔ ข้อน้ี เป็นมงคลอนัสงูสดุ

 ทานญัจะ ธมัมะจะริยา จะ  การให้ทาน, การประพฤตธิรรม 

ญาตะกานญัจะ สงัคะโห   การสงเคราะห์ญาตทิั้งหลาย

อะนะวชัชาน ิกมัมาน ิ   การท�างานที่ปราศจากโทษ

เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.    ๔ ข้อน้ี เป็นมงคลอนัสงูสดุ

 อาระตี วิระตี ปาปา   การงดเว้นจากความช่ัว

มชัชะปานา จะ สญัญะโม   การละเว้นจากการดื่มน�า้เมา

อปัปะมาโท จะ ธมัเมสุ   การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.   ๓ ข้อน้ี เป็นมงคลอนัสงูสดุ

 คาระโว จะ นวิาโต จะ  การมสีมัมาคารวะ, 

      การอ่อนน้อมถ่อมตน

สนัตุฏฐี จะ กะตญัญุตา   มคีวามสนัโดษ, มคีวามกตญัญู

กาเลนะ ธมัมสัสะวะนงั   การฟังธรรมตามกาลเวลา

เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.    ๕ ข้อน้ี เป็นมงคลอนัสงูสดุ

 ขนัตี จะ โสวะจสัสะตา  มคีวามอดทน, ความเป็นผู้ว่าง่าย 

      สอนง่าย

สะมะณานญัจะ ทสัสะนงั   การพบเหน็สมณะ คือผู้สงบระงบั

กาเลนะ ธมัมะสากจัฉา   การสนทนาธรรมตามกาลเวลา

เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.   ๔ ข้อน้ี เป็นมงคลอนัสงูสดุ
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 ตะโป จะ พร๎ห๎มะจะริยญัจะ มคีวามเพียรเคร่ืองเผากเิลส, 

      การประพฤตพิรหมจรรย์

อะริยะสจัจานะทสัสะนงั   การเหน็อริยสจัทั้งหลาย

นพิานะสจัฉิกิริยา จะ   การท�าพระนิพพานให้แจ้ง

เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.   ๔ ข้อน้ี เป็นมงคลอนัสงูสดุ

ผฏุฐสัสะ โลกะธมัเมหิ จิตตงั ยสัสะ นะ กมัปะติ 

 จิตไม่หว่ันไหวในโลกธรรมทั้งแปด

อะโสกงั วิระชงั เขมงั    

 จิตไม่เศร้าโศก, จิตหมดธุลีคือกเิลส, จิตถงึความเกษม คือปลอดจากโยคะ 

 กเิลสทัง้ปวง

เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.   

 ๔ ข้อน้ี เป็นมงคลอนัสงูสดุ

เอตาทิสาน ิกตัว๎านะ สพัพตัถะมะปะราชิตา สพัพตัถะ โสตถงิ คจัฉนัติ 

 เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พากันปฏบิัติมงคลธรรม เคร่ืองให้ถึงความ 

 เจริญเช่นน้ีแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความ 

 สวัสด ีในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ

ตนัเตสงั มงัคะละมุตตะมนัติ. 

 ข้อน้ันเป็นมงคลอนัสงูสดุ ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่าน้ัน 

 ด้วยประการฉะน้ีแล.

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....
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ภำคศำสนพธิี
____________

 นับเป็นขั้นตอนส�าคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชน แสดงเจตนาในการระลึก

และส�านึกในพระคุณต่อสิ่งที่สงูสดุในพระพุทธศาสนาทั้ง ๓ แล้วปวารณาในการละสิ่ง

ไม่ดีงามทั้งปวง มาปรารภการปฏบิัติดีปฏบิัติชอบพร้อมกบัการขอข้อธรรมจากพระ

ภิกษุสงฆส์าวกของพระพุทธองค์ผู้เป็นกลัยาณมติรเบื้องบน

 

ค�ำบูชำพระรัตนตรัย ก่อนอำรำธนำศลี
____________

 อะระหงั, สมัมาสมัพุทโธ ภะคะวา,

 พระผู้มพีระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต,์ บริสทุธิ์หมดจดจากกเิลส เคร่ือง 

 เศร้าหมองทั้งหลาย, ได้ตรัสรู้ ถูกถ้วนดแีล้ว;

อิเมหิ สกักาเรหิ, ตงั ภะคะวนัตงั อะภิปูชะยามิ.

 ข้าพเจ้าบูชา, ซ่ึงพระผู้มพีระภาคเจ้าน้ัน, ด้วยเคร่ืองสกัการะเหล่าน้ี.

(กรำบ)

สว๎ากขาโต, ภะคะวะตา ธมัโม,

 พระธรรมคือศาสนา, อนัพระผู้มีพระภาคเจ้า, แสดงไว้ดแีล้ว;

อิเมหิ สกักาเรหิ, ตงั ธมัมงั อะภิปูชะยามิ.

 ข้าพเจ้าบูชา, ซ่ึงพระธรรมเจ้าน้ัน, ด้วยเคร่ืองสกัการะเหล่าน้ี.

(กรำบ)

สุปะฏิปันโน, ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ,

 หมู่พระสงฆผู้์เช่ือฟัง, ของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏบิตัดิแีล้ว;

อิเมหิ สกักาเรหิ, ตงั สงัฆงั อะภิปูชะยามิ.

 ข้าพเจ้าบูชา, ซ่ึงหมู่พระสงฆเจ้าน้ัน, ด้วยเคร่ืองสกัการะเหล่าน้ี.

(กรำบ)
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 เป็นการกล่าวทบทวนร�าลึกถงึคุณปูการแห่งพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ ์

แก่มวลมนุษย์ที่ควรแก่การศรัทธา เช่ือมั่น แล้วเรียนรู้และลงมอืปฏบิตัติามแบบอย่าง 

หลักการ และ ค�าสัง่สอนทัง้หลาย

 พระพุทธคุณ ได้แก่ การเป็นผู้รู้  ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรัสรู้และดับเพลิงกิเลส

เพลิงทุกขไ์ด้สิ้นเชิงโดยพระองค์เอง

 พระธรรมคุณ ได้แก่ พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ควรถือและ

ปฏบิตัติามเพ่ือการดบัทุกขไ์ด้

 พระสงัฆคุณ ได้แก่ สาวกผู้ปฏบิัติดีตามแบบและค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

แล้วคอยช่วยเหลือเอื้อเฟ้ือสั่งสอนแนะน�าต่อพวกเราทั้งหลาย

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....
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กำรอำรำธนำศลี

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 

(วำ่ ๓ จบ)

ค�ำอำรำธนำศลี ๕
____________

 มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รกัขะนตัถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ 

สีลาน ิยาจามะ.๑

 ทุติยมัปิ มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รกัขะนตัถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, 

ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ.

 ตะติยมัปิ มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รกัขะนตัถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, 

ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ.

 เป็นการกล่าวอาราธนานิมนต์พระภิกษุให้ช่วยน�าการกล่าวค�าปฏิญาณเพ่ือ

การน้อมรับศีลอันเป็นข้อปฏิบัติพ้ืนฐานในการรักษากาย วาจาและใจให้สะอาด

บริสทุธิ์ ปราศจากบาป อกุศลสิ่งเศร้าหมองมารบกวนน�าพาไปในทางที่ไม่เหมาะไม่

ควรทั้งหลาย เพ่ือการน�าไปถอืปฏบิัติในชีวิตจิตใจต่อๆ ไป ประกอบด้วย ศีล ๕, ศีล 

๘ หรือ ย่ิงๆ ขึ้นตามแต่บุคคล

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....

____________________________________________
๑

 ถ้าว่าผู้เดยีว เปล่ียน มะยัง เป็น อะหัง , ยาจามะ เป็น ยาจามิ
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ค�ำกล่ำวไตรสรณคมน์
____________

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 

(วำ่ ๓ จบ)

พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ,

ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ,

สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ,

 ข้าพเจ้าขอถอืเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ,์ เป็นที่พ่ึงที่ระลึก,

ทุติยมัปิ พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ,

ทุติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ,

ทุติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ,

 แม้คร้ังที่สอง, ข้าพเจ้าขอถอืเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ,์ เป็นที่พ่ึง 

 ที่ระลึก,

ตะติยมัปิ พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ,

ตะติยมัปิ ธมัมงั สะระณงั คจัฉามิ,

ตะติยมัปิ สงัฆงั สะระณงั คจัฉามิ,

 แม้คร้ังที่สาม, ข้าพเจ้าขอถอืเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ,์ เป็นที่พ่ึง 

 ที่ระลึก,

(พระสงฆว่์า) ติสะระณะคะมะนงั นฏิฐิตงั

 การถงึซ่ึงไตรสรณคมน์ ส�าเรจ็แล้ว เสรจ็สิ้นแล้ว

 (พึงรับพร้อมกนัว่า) อามะ ภนัเต

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....
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ค�ำสมำทำน ศลี ๕
____________

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ,

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ,

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ,

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ,

สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ.

(พระสงฆว์ำ่) อิมาน ิปัญจะ สิกขาปะทาน ิสะมาทิยามิ (วำ่ตำม ๓ ครัง้)

สีเลนะ สุคะติง ยนัติ  สีเลนะ โภคะสมัปะทา

สีเลนะ นพิพุติง ยนัติ ตสัม๎า สีลงั วิโสธะเย.

     (สำธุ)

ค�ำอำรำธนำศลี ๕ และศลี ๘ ครำวเดยีวกัน
____________

 มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รกัขะนตัถายะ, เอเก ติสะระเณนะ สะหะ, 

ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ, เอเก ติสะระเณนะ สะหะ, อฏัฐะ สีลานิ
๑
 ยาจามะ.

 ทุติยมัปิ มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รกัขะนตัถายะ, เอเก ติสะระเณนะ

สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ, เอเก ติสะระเณนะ สะหะ, อฏัฐะ สีลาน ิ

ยาจามะ.

 ตะติยมัปิ มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รกัขะนตัถายะ, เอเก ติสะระเณนะ 

สะหะ, ปัญจะ สีลาน ิยาจามะ, เอเก ติสะระเณนะ สะหะ, อฏัฐะ สีลาน ิยาจามะ.
_________________________________________________________________________________________________

 ๑.ในกรณทีี่ขอศลีอโุบสถ ค�าว่า “อฏัฐะ สลีานิ” เปล่ียนเป็นว่า “อฏัฐังคะสะมนันาคะตงั อโุปสะถงั” แปลว่า 
อโุบสถ อนัประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ.
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ค�าแปล :- 

 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ! ข้าพเจ้าทั้งหลาย, พวกหน่ึง ขอศีล ๕ พร้อมทั้งไตร-

สรณคมน์, พวกหน่ึง ขอศลี ๘ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์, เพ่ือการรักษาแยกกนัๆ ของ

แต่ละคนๆ.

 แม้คร้ังที่ สอง ...ฯลฯ ...

 แม้คร้ังที่ สาม ...ฯลฯ ...

ค�ำอำรำธนำศลี ๘
____________

 มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รกัขะนตัถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, อฏัฐะ 

สีลาน ิยาจามะ.

 ทุติยมัปิ มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รกัขะนตัถายะ, ติสะระเณนะ 

สะหะ, อฏัฐะ สีลาน ิยาจามะ.

 ตะติยมัปิ มะยงั ภนัเต, วิสุง วิสุง รกัขะนตัถายะ, ติสะระเณนะ 

สะหะ, อฏัฐะ สีลาน ิยาจามะ.

ค�ำสมำทำนศลี ๘
____________

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ,

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ,

อะพร๎ห๎มะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ,

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ,
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สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ,

วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ,

นจัจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทสัสะนะ มาลา คนัธะ วิเลปะนะ 

ธาระณะ มณัฑะนะ วิภูสะนฏัฐานา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ,

อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ.

ค�ำอำรำธนำธรรม
____________

                    พร๎ห๎มา  จะ โลกาธิปะตี สะหมัปะติ

                       กตัอญัชะลี อนัธิวะรงั อะยาจะถะ

                       สนัตีธะ สตัตาปปะระชกัขะชาติกา

                       เทเสตุ ธมัมงั อะนุกมัปิมงั ปะชงั

 เป็นการกล่าวอาราธนานิมนต์พระภิกษุให้แสดงพระธรรมค�าสั่งสอนขององค์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามอย่างคร้ังที่ท้าวสหัมบดีพรหมทูลขอหลังจากทรงตรัสรู้

แล้วปรารภว่าพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ น้ันยากแก่การเข้าใจของคนทั่วไป  คร้ันท้าว

สหัมบดพีรหมจ�าแนกว่าหมู่คนน้ันเปรียบเสมอืนบวั ๔ เหล่า ที่มดีอกซ่ึงพร้อมบานรับ

พระธรรมแล้วโผล่พ้นน�า้ได้ จึงทรงแสดงและสอนสั่งเป็นพระพุทธศาสนาสบืมา
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ค�ำอำรำธนำพระปรติร
____________

 วิปัตติปะฏิพาหายะ,  สพัพะสมัปัตติสิทธิยา,

สพัพะ ทุกขะ วินาสายะ,  ปะริตตงั พรู๎ถะ มงัคะลงั

 วิปัตติปะฏิพาหายะ,  สพัพะสมัปัตติสิทธิยา,

สพัพะ ภะยะ วินาสายะ,  ปะริตตงั พรู๎ถะ มงัคะลงั

 วิปัตติปะฏิพาหายะ,  สพัพะสมัปัตติสิทธิยา,

สพัพะ โรคะ วินาสายะ,  ปะริตตงั พรู๎ถะ มงัคะลงั

ค�าแปล :- 

 ขอพระคุณเจ้าโปรดสวดพระปริตรอันเป็นมงคล เพ่ือป้องกันความวิบัต ิ

เพ่ือความส�าเรจ็ในสมบตัทุิกประการ เพ่ือให้ ทุกข ์ภยั โรค อนัตรายใดๆ ทุกชนิด 

จงพินาศสญูไป

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....
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ค�ำถวำยภัตตำหำร แด่พระสงฆ์
____________

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 

(วำ่ ๓ จบ)

(วำ่พรอ้มกนั)

 อิมาน ิมะยงั ภนัเต, ภตัตานิ
๑
, สะปะริวาราน,ิ ภิกขุสงัฆสัสะ, โอโณ-

ชะยามะ. สาธุ โน ภนัเต, ภิกขุสงัโฆ, อิมาน,ิ ภตัตานิ
๑
, สะปะริวาราน,ิ 

ปะฏิคคณัหาตุ, อมัหากญัเจวะ, มาตาปิตุอาทีนญัจะ, ญาตะกานญัจะ, กาละ-

กะตานงั, ทีฆะรตัตงั, หิตายะ สุขายะ.

ค�าแปล :- 

 ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซ่ึง

ภัตตาหาร
๒
, พร้อมกบัทั้งบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี, แด่พระภิกษุสงฆ ์

 ขอพระภกิษุสงฆจ์งโปรดรับ, ซ่ึงภตัตาหาร
๒
, พร้อมกบัทั้งบริวารทั้งหลาย

เหล่าน้ี, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพ่ือประโยชน์, เพ่ือความสขุ, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, 

แก่ญาติทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้น, และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย, (คือ...)
* 

ตลอดกาลนานเทอญ.

_________________________________________________________________________________________________

๑-๑. ถ้าถวายภัตตาหารอทุศิให้ผู้ตาย แก้เป็น “มะตะกะภัตตานิ” ทั้ง ๒ แห่ง

๒-๒. ถ้าถวายภัตตาหารอทุศิให้ผู้ตาย แก้เป็น “มตกภัตตาหาร” ทั้ง ๒ แห่ง
* ข้อความในวงเลบ็, กล่าวเฉพาะเมื่อถวายภัตตาหารอทุศิให้ผู้ตาย ที่ประสงค์ระบุช่ือ, โดยใส่ช่ือผู้ตายลงที่...น้ันด้วย
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ค�ำถวำยสังฆทำน (แบบทั่วไป)
____________

 อิมาน ิมะยงั ภนัเต, ภตัตาน,ิ
**
สะปะริวาราน,ิ ภิกขุสงัฆสัสะ, โอโณ-

ชะยามะ, สาธุ โน ภนัเต, ภิกขุสงัโฆ, อิมาน,ิ ภตัตาน,ิ
**
สะปะริวาราน,ิ 

ปะฏิคคณัห๎าตุ, อมัห๎ากงั, ทีฆะรตัตงั, หิตายะ สุขายะ.

ค�าแปล :- 

 ข้าแต่พระสงฆผู้์เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,  ซ่ึงภตัตาหาร,
**
กบั

ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี, แด่พระภิกษุสงฆ.์

 ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซ่ึงภัตตาหาร,
**

 กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี, 

ของข้าพเจ้าทัง้หลาย, เพ่ือประโยชน์และความสขุ, แก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย, สิ้นกาลนาน

เทอญ.

บทพระให้พร
____________

(กรวดน�ำ้)

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรงั 

 ห้วงน�า้ที่เตม็ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณไ์ด้ ฉันใด 

เอวะเมวะ อิโต ทินนงั เปตานงั อุปะกปัปะติ 

 ทานทีท่า่นอทุศิให้แล้วแต่โลกน้ี, ย่อมส�าเรจ็ประโยชน์แก่ผู้ทีล่ะโลกน้ีไปแล้ว

 ได้ ฉันน้ัน.

_________________________________________________________________________________________________

 ** ถ้าสงัฆทานน้ันไม่มอีาหารและถวายหลังเที่ยงไปแล้ว เปล่ียนค�าว่า ภัตตานิ เป็น กปัปิยะภัณฑานิ และ

เปล่ียนค�าว่า ภัตตาหาร เป็น กปัปิยภัณฑ์
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อิจฉิตงั ปัตถติงั ตุมหงั 

 ขออฏิฐผลที่ทา่นปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว

ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ 

 จงส�าเรจ็โดยฉับพลัน

สพัเพ ปูเรนตุ สงักปัปา 

 ขอความด�าริทั้งปวงจงเตม็ที่

จนัโท ปัณณะระโส ยะถา 

 เหมอืนพระจันทร์วันเพญ็

มะณิ โชติระโส ยะถา 

 เหมอืนแก้วมณอีนัสว่างไสวควรยินดฯี

(ประนมมือรบัพร)

สพัพติีโย วิวชัชนัตุ 

 ความจัญไรทั้งปวง จงบ�าราศไป

สพัพะโรโค วินสัสะตุ 

 โรคทั้งปวง (ของทา่น) จงหาย

มา เต ภะวตัวนัตะราโย 

 อนัตรายอย่ามแีก่ทา่น

สุขี ทีฆายโุก ภะวะ 

 ทา่นจงเป็นผู้มคีวามสขุ มอีายุยืน

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจงั วุฑฒาปะจายิโน, จตัตาโร ธมัมาวฑัฒนัติ, 

อาย ุวณัโณ สุขงั พะลงั

 ธรรมสี่ประการ คืออายุ วรรณะ สขุะ พละ, ย่อมเจริญแก่บุคคล ผู้มปีรกต ิ

 ไหว้กราบ, มปีรกตอ่ิอนน้อม (ต่อผู้ใหญ่) เป็นนิตย์ฯ
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ค�ำอธษิฐำนเข้ำพรรษำ (ส�ำหรับฆรำวำส)
____________

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ

(วำ่ ๓ จบ)

 อิมงั เตมาสงั วสัสงั, อิทงั กิจจงั, อตุตะโรตตะรงั, กะริสสามีติ อะธิษฐามิ. 

ทุติยมัปิ, อิมงั เตมาสงั วสัสงั, อิทงั กิจจงั, อตุตะโรตตะรงั, กะริสสามีติ อะธิษฐามิ. 

ตะติยมัปิ, อิมงั เตมาสงั วสัสงั, อิทงั กิจจงั, อตุตะโรตตะรงั, กะริสสามีติ อะธิษฐามิ.

 
ค�าแปล :-

 ตลอดพรรษา ๓ เดอืน ในฤดูฝนน้ี ข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอธษิฐานว่าจะบ�าเพญ็
กรณยีกจิดงัน้ีให้ย่ิงๆ ขึ้นคือ...........................................................................
.................................................................................................................
แม้คร้ังที่สอง ...ฯลฯ ...

แม้คร้ังที่สาม ...ฯลฯ ...

บทแผ่เมตตำ
____________

สพัเพ สตัตา 
 สตัว์ทั้งหลายที่เป็นเพ่ือนทุกข,์ เกดิ แก่ เจบ็ ตาย, ด้วยกนัทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ
 จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ, อย่าได้มเีวรซ่ึงกนัและกนัเลย,

อพัย๎าปัชฌา โหนตุ
 จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ, อย่าได้พยาบาทเบยีดเบยีนซ่ึงกนัและกนัเลย,

อะนฆีา โหนตุ
 จงเป็นสขุเป็นสขุเถดิ, อย่าได้มคีวามทุกขก์าย ทุกขใ์จเลย,

สุขี อตัตานงั ปะริหะรนัตุ.
 จงมคีวามสขุกาย สขุใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกขภ์ัย, ทั้งสิ้นเทอญ.

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....
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อธบิำยศัพท์บทสวดมนต์

ก) อปุกิเลส [รตนตัตยปัปณามคาถา น.13(๖-๗)] หรือ จิตตอปุกเิลส ๑๖ หมายถงึ 

ธรรมเคร่ืองเศร้าหมอง, สิง่ทีท่ �าให้จิตขุน่มวั รับคุณธรรมได้ยาก ดุจผ้าเปรอะเป้ือนสกปรก 

ย้อมไม่ได้ด ีประกอบด้วย

 ๑. อภิชฌำวสิมโลภะ  คิดเพ่งเลง็อยากได้ โลภไม่สมควร, โลภกล้า จ้องจะเอา 

    ไม่เลือกควรไม่ควร 

 ๒. พยำบำท  คิดร้ายเขา 

 ๓. โกธะ  ความโกรธ 

 ๔. อุปนำหะ  ความผูกโกรธ 

 ๕. มกัขะ  ความลบหลู่คุณทา่น, ความหลู่ความดขีองผู้อื่น, การลบล้าง 

   ปิดซ่อนคุณค่าความดขีองผู้อื่น 

 ๖. ปลำสะ  ความตเีสมอ,  ยกตวัเทยีมทา่น,  เอาตวัขึ้นตั้งขวางไว้ 

   ไม่ยอมยกให้ใครดกีว่าตน 

  ๗. อิสสำ  ความริษยา 

 ๘. มจัฉริยะ  ความตระหน่ี 

 ๙. มำยำ  มารยา 

 ๑๐. สำเถยยะ  ความโอ้อวดหลอกเขา, หลอกด้วยค�าโอ้อวด 

 ๑๑. ถมัภะ  ความหัวดื้อ, กระด้าง 

 ๑๒. สำรมัภะ  ความแข่งด,ี ไม่ยอมลดละ มุ่งแต่จะเอาชนะกนั 

 ๑๓. มำนะ  ความถอืตวั, ทะนงตน 

 ๑๔. อติมำนะ  ความถอืตวัว่าย่ิงกว่าเขา, ดูหมิ่นเขา 

 ๑๕. มทะ  ความมัวเมา
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 ๑๖. ปมำทะ  ความประมาท, ละเลย, เลินเล่อ 

 ข้อ ๒ มต่ีางออกไป คือ ในธมัมทายาทสตูร เป็น โทสะ ความคิดประทุษร้ายเขา 

(ม.มู. ๑๒/๒๖/๒๖)

ข) โลกตุตระ [รตนตัตยปัณามคาถา น.13(๖-๗)] หมายถงึ พ้นจากโลก, เหนือ

โลก, พ้นวิสยัของโลก, ไม่เน่ืองในภพทั้ง ๓     

 

ค) พระสทัธรรม [สงัฆาภิคีติ น.32(๑๙)] หมายถงึ ธรรมที่ด,ี ธรรมที่แท้, ธรรม

ของคนด,ี ธรรมของสตับุรษุมี สทัธรรม ๓ อย่าง คือ

 ๑. ปริยัตสิทัธรรม สทัธรรมคือสิ่งที่พึงเล่าเรียน ได้แก่ พุทธพจน์

 ๒. ปฏบิตัสิทัธรรม สทัธรรมคือสิ่งพึงปฏบิตั ิได้แก่ ไตรสกิขา

 ๓. ปฏเิวธสทัธรรม สทัธรรมคือผลทีพึ่งบรรลุ ได้แก่ มรรคผล และนิพพาน ;

        สทัธรรม ๗ คือ

  ๑. ศรัทธา ๒. หิริ ๓. โอตตปัปะ ๔. พาหุสจัจะ ๕. วิริยารัมภะ ๖. สต ิ 

  ๗. ปัญญา

ฆ) ธรรมด�า [ติลกัขณาทิคาถา น.51(๒๖)] หมายถงึ ทุจริต ความประพฤตช่ัิว 

ประพฤตไิม่ด ีมีทั้งทางกาย วาจา ใจ

     ธรรมขาว หมายถงึ สจุริต ความประพฤตดิ ีประพฤตชิอบ มทีั้งทางกาย วาจา ใจ

ง) สงัขาร [บทพจิารณาสงัขาร น.69(๓๔)] หมายถงึ สภาพที่ปัจจัยทั้งหลายปรงุ

แต่งขึ้น, สิ่งที่เกดิจากเหตปัุจจัย 

       ๑. อุปำทินนกสงัขำร สงัขารทีก่รรมยึดครองหรือเกาะกุม ได้แก่ อปุาทนินธรรม 

       ๒. อนุปำทินนกสงัขำร สงัขารทีก่รรมไม่ยึดครองหรือเกาะกุม ได้แก่ อนุปาทนิน- 

    ธรรมทั้งหมด เว้นแต่อสงัขตธาต ุคือนิพพาน 
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จ) ภูมิทั้งสาม [สพัพปัตติทานคาถา น.72(๓๖)]

 ภมูิ  มคีวามหมาย ๒ ประการ คือ (๑) พ้ืนเพ, พ้ืน, ช้ัน, ที่ดนิ, แผ่นดนิ 

(๒) ช้ันแห่งจิต, ระดบัจิตใจ, ระดบัชีวิต  ภมูิทั้งสาม ได้แก่

 - กำมำวจรภมิู คือ ช้ันทียั่งทอ่งเทีย่วอยู่ในกามภพหรือภมูขิองจิตทีต่ดิอยู่ในกาม

 - รูปำวจรภมิู คือ ช้ันทีท่อ่งเทีย่วอยู่ในรปูภพหรือภมูขิองจิตทีต่ดิอยู่ในรปูฌาน

 - อรูปำวจรภมิู คือ ช้ันทีท่อ่งเทีย่วอยู่ในอรปูภพหรือภมูขิองจิตทีต่ดิอยู่ในอรปูฌาน

ฉ) ก�าเนดิทั้งสี ่[สพัพปัตติทานคาถา น.72(๓๖)]

 ๑. ชลำพุชะ เกดิในครรภ์ ได้แก่ สตัว์ที่เกดิในมดลูก คือ มนุษย์และสตัว์

เดรัจฉานที่คลอดออกมาเป็นตวัและเล้ียงลูกด้วยนม เช่น โค กระบอื แมว เป็นต้น

 ๒. อณัฑชะ เกดิในไข่ ได้แก่ สตัว์เดรัจฉานที่ออกมาเป็นไข่ แล้วจึงฟักไข่ออก

มาเป็นตวั เช่น เป็ด ไก่ นก ปลา เป็นต้น

 ๓. สงัเสทชะ เกดิในเถ้าไคล ได้แก่ สตัว์ทั้งหลายที่เกดิโดยไม่อาศยัท้องพ่อแม่ 

แต่อาศยัเกดิจากต้นไม้ ผลไม้ ดอกไม้ หรือ ของโสโครก หรือ ที่ชุ่มช้ืน เช่น เช้ือโรคและ

สตัว์เซลล์เดยีว มอีะมบีาพลามเิซียม เป็นต้น

  ๔. โอปปำติกะ เกดิผุดขึ้นมา ได้แก่ สตัว์โลกที่เกดิมาโดยไม่ได้อาศยัพ่อแม่แต่

อาศยักรรมอย่างเดยีว และเมื่อเกดิกเ็ตบิโตขึ้นทนัททีนัใด เวลาตายกไ็ม่ต้องทิ้งร่าง

เอาไว้ เช่น พวกสตัว์นรก เปรต เทวดา พรหม มนุษย์โลกสมยัต้นกปั เป็นต้น พวกน้ี

ล่องลอยได้คล่องไม่ต้องอาศยัยานพาหนะเป็นไปด้วยอ�านาจกรรมของเขา 

ช) สตัวที์มี่หา้ขนัธ ์ [สพัพปัตติทานคาถา น.72(๓๖)] ได้แก่ สตัว์ในกามภพ เช่น 

มนุษย์ สตัว์ เทวดา  จะมีกายกบัจิต หรือมีขนัธ ์๕ ครบ,  กายคือรปูขนัธ ์ จิต คือนาม

ขนัธ ์๔ ได้แก่ เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ

    สตัวที์มี่หนึง่ขนัธ ์ คือ ผู้ที่เกดิมามขีนัธเ์ดยีว  ได้แก่ อสญัญีพรหม หรือที่เรียกว่า
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พรหมลูกฟัก  เพราะเกดิมามแีต่รปูขนัธอ์ย่างเดยีวไม่มีจิตมาเกดิด้วย  

    สตัวที์มี่สีข่นัธ ์ คือ อรปูพรหมทั้งหลาย  เน่ืองจากพรหมเหล่าน้ีเกดิมาไม่มรีปูมา

เกดิมแีต่จิตมาเกดิ คือมนีามขนัธ ์๔ เท่าน้ัน คือ เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ

ซ) โลกตุตรธรรมเกา้ [ปัฏฐนปนคาถา น.74(๓๗-๓๘)] หมายถงึ ธรรมอนัมใิช่

วิสยัของโลก, สภาวะพ้นโลก (+ โพธปัิกขยิธรรม ๓๗ = ๔๖ : ข.ุ ปฏ.ิ ๓๑/๖๒๐/๕๓๕; Ps.II.๑๖๖) 

ประกอบด้วย

 มรรค ๔

 มรรค ๔ ทางเข้าถงึความเป็นอริยบุคคล, ญาณที่ท�าให้ละสงัโยชน์ได้ขาด 

 ๑.  โสดำปัตติมรรค มรรคอนัให้ถงึกระแสที่น�าไปสู่พระนิพพานทแีรก, มรรค

อนัให้ถงึความเป็นพระโสดาบัน เป็นเหตุละสงัโยชน์ได้ ๓ คือ สกักายทฏิฐิ วิจิกจิฉา 

สลัีพพตปรามาส 

 ๒. สกทำคำมิมรรค มรรคอนัให้ถงึความเป็นพระสกทาคาม ี เป็นเหตลุะ

สงัโยชน์ได้ ๓ ข้อต้น กบัท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง 

 ๓. อนำคำมิมรรค มรรคอนัให้ถงึความเป็นพระอนาคาม ีเป็นเหตลุะสงัโยชน์

เบื้องต�่าได้ทั้ง ๕ 

 ๔. อรหตัตมรรค มรรคอนัให้ถงึความเป็นพระอรหันต ์เป็นเหตลุะสงัโยชน์ได้

หมดทั้ง ๑๐ 

 ผล ๔ 

 ผล ๔ ผลที่เกิดสืบเน่ืองจากการละกิเลสได้ด้วยมรรค, ธรรมารมณ์อันพระ

อริยะพึงเสวย ที่เป็นผลเกดิเองในเมื่อกเิลสสิ้นไปด้วยอ�านาจมรรคน้ันๆ 

 ๑. โสดำปัตติผล ผลแห่งการเข้าถงึกระแสที่น�าไปสู่พระนิพพาน, ผลอนัพระ

โสดาบนัพึงเสวย 

 ๒. สกทำคำมิผล ผลอนัพระสกทาคามพึีงเสวย 
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 ๓. อนำคำมิผล ผลอนัพระอนาคามพึีงเสวย 

 ๔. อรหตัตผล ผลคือความเป็นพระอรหันต,์ ผลอนัพระอรหันตพึ์งเสวย 

 ผล ๔ น้ี บางทเีรียกว่า สามญัญผล ผลของความเป็นสมณะ, ผลแห่งการ

บ�าเพญ็สมณธรรม 

 นพิพาน หรือ อสงัขตธาตุ ๑ 

 นิพพาน สภาพที่ดบักเิลสและกองทุกขแ์ล้ว, ภาวะที่เป็นสขุสงูสดุ เพราะไร้

กเิลสไร้ทุกข ์เป็นอสิรภาพสมบูรณ ์

 ๑. สอุปำทิเสสนิพพำน นิพพานยังมอีปุาทเิหลือ 

 ๒. อนุปำทิเสสนิพพำน นิพพานไม่อปุาทเิหลือ 

หมายเหต:ุ ตามค�าอธบิายนัยหน่ึงว่า

 ๑. = ดบักเิลส ยังมเีบญจขนัธเ์หลือ (= กเิลสปรินิพพาน)

 ๒. = ดบักเิลส ไม่มเีบญจขนัธเ์หลือ (= ขนัธปรินิพพาน) 

หรือ

 ๑. = นิพพานของพระอรหันตผู้์ยังเสวยอารมณท์ี่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ

ทางอนิทรีย์ ๕ รับรู้สขุทุกขอ์ยู่

 ๒. = นิพพานของพระอรหันตผู้์ระงบัการเสวยอารมณท์ั้งปวงแล้ว

ฌ) ฐานะแห่งความอาภพั ๑๘ อย่าง [ปัฏฐนปนคาถา น.74(๓๗-๓๘)] [ตามค�า

อธบิายของพระอรรถกถาจารย์ในอรรถกถาขคัควิสาณสตูร]

 ๑. ไม่เป็นคนบอดแต่ก�าเนิด 

 ๒. ไม่เป็นคนหนวกแต่ก�าเนิด 

 ๓. ไม่เป็นคนบ้า 

 ๔. ไม่เป็นคนใบ้ 

 ๕. ไม่เป็นคนแคระ 
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 ๖. ไม่เกดิในชนชาตมิลัิกขะ 

 ๗. ไม่เกดิในท้องของนางทาส ี 

 ๘. ไม่เป็นคนนิยตมจิฉาทฏิฐิ  

 ๙. ไม่เป็นคนกลับเพศ  

 ๑๐. ไม่ท�าอนันตริยกรรมห้าอย่าง    

 ๑๑. ไม่เป็นคนโรคเร้ือน  

 ๑๒. อตัตภาพสดุท้ายไม่เวียนมาในก�าเนิดดรัิจฉาน 

 ๑๓. ไม่มอีตัตภาพใหญ่กว่าช้าง 

 ๑๔. ไม่เกดิในขปุปิปาสกิเปรตและนิชฌามตณัหิกเปรต 

 ๑๕. ไม่เกดิในจ�าพวกกาลกญัชิกาสรูทั้งหลาย 

 ๑๖. ไม่เกดิในอเวจีนรก 

 ๑๗. ไม่เกดิในโลกนัตริกนรก 

 ๑๘. ไม่เป็นมารในสวรรค์ช้ันกามาวจร  ไม่เกดิในอสญัญีภพในรปูาวจรภมู ิ 

ไม่เกดิในภพสทุธาวาส ไม่เกดิในอนัตมิภพ ไม่ก้าวไปสู่จักรวาลอื่น  

ญ) เวรทั้ง ๕ [ปัฏฐนปนคาถา น.74(๓๗-๓๘)] หมายถงึ เวรภัยจากการล่วง

ละเมดิศลี ๕ 

ฎ) กามคุณหา้ [ปัฏฐนปนคาถา น.74(๓๗-๓๘)] หมายถงึ ส่วนที่น่าใคร่น่า

ปรารถนา, ส่วนที่ดหีรือส่วนอร่อยของกาม 

 ๑. รปูะ  รปู 

 ๒. สทัทะ  เสยีง 

 ๓. คันธะ  กล่ิน 

 ๔. รสะ  รส 
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 ๕. โผฏฐัพพะ  สมัผสัทางกาย 

 ห้าอย่างน้ี เฉพาะส่วนที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เรียกว่า กามคุณ

ฏ) สุขสามอย่าง [อุททิสสนาธิฏฐานคาถา น.78(๔๐-๔๑) ]   หมายถงึ สขุใน

กามภพ รปูภพ และอรปูภพ

 

ฐ) บุญทั้งสิบ [อุททิสสนาธิฏฐานคาถา น.81(๔๓-๔๔)] หมายถงึ บุญกริิยาวัตถุ 

๑๐ ที่ตั้งแห่งการท�าบุญ, ทางท�าความด ี

 ๑. ทำนมยั   ท�าบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ 

        ๒. สีลมยั   ท�าบุญด้วยการรักษาศลีหรือประพฤตดิ ี

        ๓. ภำวนำมยั   ท�าบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจ 

        ๔. อปจำยนมยั  ท�าบุญด้วยการประพฤตอ่ิอนน้อม 

       ๕. เวยยำวจัจมยั  ท�าบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ 

       ๖. ปัตติทำนมยั  ท�าบุญด้วยการเฉล่ียส่วนแห่งความดใีห้แก่ผู้อื่น 

        ๗. ปัตตำนุโมทนำมยั  ท�าบุญด้วยการยินดใีนความดขีองผู้อื่น 

        ๘. ธมัมสัสวนมยั  ท�าบุญด้วยการฟังธรรมศกึษาหาความรู้  

        ๙. ธมัมเทสนำมยั  ท�าบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้  

        ๑๐. ทิฏฐุชุกมัม ์ ท�าบุญด้วยการท�าความเหน็ให้ตรง 

.....    .....    .....    .....    .....    .....    .....
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