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ค ำน ำ 
การท้าวัตรสวดมนต์เป็นกิจวัตรของวัดป่าสุคะโตท่ีท้าเป็นประจ้าทุกวันทั งเช้าและเย็น

มิได้ขาด เป็นโอกาสท่ีผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนในวัด ไม่ว่าพระ แม่ชี และคฤหัสถ์ มาประชุมพร้อม
เพรียงกัน และน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย 
 การท้าวัตรสวดมนต์มีคุณค่าและความหมายมากกว่าเป็นพิธีกรรมประจ้าวัน หากน้อม
ใจไปตามบทสวดก็จะมีศรัทธาเพิ่มพูนขึ นในพระรัตนตรัยกับ ท้าให้มีก้าลังใจในการฝึกฝน
พัฒนาตน เพื่อลดละกิเลส ยิ่งกว่านั นยังเป็นโอกาสดีส้าหรับการเจริญสติ ฝึกใจให้กลับมาอยู่
กับปัจจุบัน รับรู้แต่ละค้าท่ีสาธยาย ไม่ปล่อยใจลอยไปอดีตหรือไหลไปอนาคต เกิดสมาธิและ
ความสงบในจิตใจ ทั งในยามเช้าก่อนท้ากิจ และยามค่้าก่อนเข้านอน 
 การสวดมนต์ทุกวัน แม้มีหลายบทท่ีสาธยายซ ้าแล้วซ ้าเล่า แต่หากพิจารณาความหมาย
ตามไปด้วย ยังท้าให้เกิดปัญญา เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ นในข้อธรรม หรือได้แง่คิดใหม่ ๆ เสมอ
จากบทสวดมนต์ ยิ่งกว่านั นการสวดมนต์เป็นประจ้ายังช่วยตอกย ้าธรรมให้ประทับแน่นใน
จิตใจ ท้าให้ระลึกได้ไวในยามท่ีจ้าเป็น ช่วยรักษาใจให้มั่นคงเป็นกุศลได้ไม่หวั่นไหวแม้มี
อนิฏฐารมณ์หรือเหตุร้ายมากระทบ  
 การสวดมนต์จึงเป็นการปฏิบัติธรรมหรือการบ้าเพ็ญบุญอย่างหนึ่งท่ีชาวพุทธควรท้า
สม่้าเสมอ ไม่ว่าในยามอยู่วัดหรืออยู่บ้าน ส้าหรับการสวดมนต์ท่ีวัดป่าสุคะโตนั น เป็นการ
สาธยายภาษาบาลีแล้วแปลไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธรรมอย่างท่ัวถึงแก่ผู้สวดดังท่ีได้
กล่าวมา โดยได้จัดท้าหนังสือสวดมนต์แปลเป็นคู่มือด้วย 
 บทสวดในหนังสือเล่มนี ส่วนใหญ่มีท่ีมาจากพระไตรปิฎก ส่วนค้าแปลนั น มีท่ีมาจาก

หลายแหล่ง ท่ีส้าคัญคือหนังสือท้าวัตรสวดมนต์ของสวนโมกขพลาราม และหนังสือสวดมนต์

ฉบับหลวง แต่นอกนั นไม่สามารถระบุท่ีมาได้ หากผู้รู้จะกรุณาแจ้งให้ทราบ จะขอบคุณมาก 

           

พระไพศาล วิสาโล  
วันอาสาฬหบูชา                

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
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สำรบัญ 
ท ำวัตรเช้ำ - เย็น 

บทสวดพิเศษ พร้อมค ำแปล 

ค ำน ำ ก 
ที่มาของบทบาล ี ช 

ภำค ๑ ค ำท ำวัตรเช้ำและเย็น ๑ 
ค ำท ำวัตรเช้ำ ๑ 
ค้าบูชาพระรัตนตรยั ๑ 
ปุพพภาคนมการ ๒ 
๑.  พุทธาภิถุต ิ ๒ 
๒.  ธัมมาภิถุต ิ ๔ 
๓.  สงัฆาภิถุต ิ ๔ 
๔.  รตนัตตยัปปณามคาถา ๖ 
๕.  สังเวคปริกิตตนปาฐะ ๗ 
ค ำท ำวัตรเยน็ ๑๒ 
ค้าบูชาพระรัตนตรยั ๑๒ 
ปุพพภาคนมการ ๑๓ 
๑.  พุทธานสุสต ิ ๑๓ 
๒.  พุทธาภิคีต ิ ๑๔ 
๓.  ธัมมานสุสต ิ ๑๖ 
๔.  ธัมมาภคิีต ิ ๑๖ 
๕.  สังฆานุสสต ิ ๑๘ 
๖.  สังฆาภคิีติ ๑๙ 
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ภำค ๒  บทสวดพิเศษ ๒๔ 
๑.  ปุพพภาคนมการ ๒๔ 
๒.  สรณคมนปาฐะ ๒๔ 
๓.  อัฏฐสิกขาปทปาฐะ ๒๕ 
๔.  ท๎วัตติงสาการปาฐะ ๒๖ 
๕.  เขมาเขมสรณทีปิกคาถา ๒๗ 
๖.  อริยธนคาถา ๒๘ 
๗.  ติลักขณาทคิาถา ๒๙ 
๘.  ภารสุตตคาถา ๓๐ 
๙.  ภัทเทกรัตตคาถา ๓๑ 
๑๐.  ธัมมคารวาทคิาถา ๓๒ 
๑๑.  โอวาทปาติโมกขคาถา ๓๓ 
๑๒.  ปฐมพุทธภาสิตคาถา ๓๔ 
๑๓.  ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ ๓๕ 
๑๔.  บทพิจารณาสังขาร ๓๕ 
๑๕.  ผู้ชี ขุมทรพัย์ ! ๓๗ 
๑๖.  ผู้ชี ชวนวิงวอน ๓๘ 
๑๗.  ตถาคตเป็นแต่เพยีงผู้บอก ๓๘ 
๑๘.  ธรรมทั งหลายอยูท่ี่ใจ ๓๙ 
๑๙.  เห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นปฏิจจสมุปบาท ๓๙ 
๒๐.  ธัมมุทเทส ๔ ๔๐ 
๒๑.  ตายนคาถา ๔๐ 
๒๒.  สีลทุเทสปาฐะ ๔๑ 
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๒๓.  สังวราสังวรคาถา ๔๓ 
๒๔.  พุทธอุทานคาถา ๔๔ 
๒๕.  ปรมกัล๎ยาณมิตตคาถา ๔๕ 
๒๖.  เทวทูตสุตตปาฐะ ๔๗ 

ภำค  ๓  บทพิจำรณำประจ ำวัน ๕๐ 
๑.  ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ ๕๐ 
๒.  อตีตปัจจเวกขณปาฐะ ๕๒ 
๓.  ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ ๕๕ 
๔.  อภิณ๎หปัจจเวกขณปาฐะ ๕๘ 
๕.  ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนอืง ๆ ๑๐ อย่าง ๕๙ 
๖.  กาลามสูตร ๖๐ 
๗.  บทค้าปลงสังขาร ๖๒ 
๘.  สัพพปัตติทานคาถา (กรวดน ้าตอนเช้า) ๖๔ 
๙.  อุททสิสนาธิฏฐานคาถา (กรวดน ้าตอนเย็น) ๖๕ 
๑๐.  บทแผ่เมตตา ๖๗ 
๑๑.  อานสิงส์การเจริญเมตตา ๖๗ 

ภำค  ๔  พระสูตรและพระอภิธรรม ๗๑ 
๑.  อริยมรรคมอีงค์แปด ๗๑ 
๒.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๗๗ 
๓.  อนัตตลักขณสูตร ๘๗ 
๔.  มหาสติปัฏฐานสูตร (เฉพาะหมวดกาย  บางหมวด) ๙๗ 
๕.  บทพระอภิธรรม  ๗  คัมภีร ์ ๑๐๒ 
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๖.  บังสุกุลตาย ๑๐๗ 
๗.  ธัมมะสังคณิีมาติกา ๑๐๗ 
๘.  ธัมมปหังสนปาฐะ ๑๑๑ 
๙.  พีชมงคลคาถา ๑๑๕ 
๑๐.  มงคลสูตร ๑๑๖ 
๑๑.  ปฏิจจสมุปปาทปาฐะ ๑๑๙ 
๑๒.  ธัมมนยิามสุตตปาฐะ ๑๒๒ 
๑๓.  กรณียเมตตสูตร ๑๒๔ 
๑๔.  โคตมสีูตร ๑๒๗ 
๑๕.  มหาพทุธโถมนาการปาฐะ ๑๒๘ 

ภำคผนวก ๑๓๖ 
อนุโมทนารมัภคาถา ๑๓๖ 
สามญัญานโุมทนาคาถา ๑๓๖ 
โภชนทานานโุมทนาคาถา ๑๓๗ 
กาละทานะสุตตะคาถา ๑๓๘ 
ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค ๑๓๙ 
ถวายพรพระ ๑๔๐ 
พุทธชัยมงคลคาถา ๑๔๐ 
ชยปริตตงั (ชยันโต) ๑๔๒ 
ค้าอาราธนาศลี ๕, ศีล ๘ ๑๔๓ 
พิธีรักษาอโุบสถศีล ๑๔๔ 
ค้าขอบวชเนกขัมมบารมี ๑๕๐ 
ค้าลาสิกขาบวชเนกขัมมบารมี ๑๕๐ 
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ค้าลากลับบ้าน ๑๕๐ 
ค้าอาราธนาธรรม ๑๕๑ 
ค้าอาราธนาพระปริตร ๑๕๑ 
ค้าขอขมาโทษ ๑๕๒ 
ค้าถวายสังฆทาน (แบบสามญั) ๑๕๒ 
ค้าถวายสังฆทานอทุิศให้ผู้ตาย ๑๕๓ 
ค้าถวายผา้ป่า ๑๕๓ 
ค้าชักผ้าป่า ๑๕๓ 
ภาพสาธิตการเจรญิสตแิบบเคลื่อนไหว ๑๕๕ 
แผนที่วัดป่าสคุะโต,  วัดป่ามหาวัน,  วัดภูเขาทอง ๑๕๖ 

 
 

 

เคล็ดวิธีกำรสวดตำมแบบสวนโมกขพลำรำม  
๑. เมื่อสวดจนถึง จุดจุลภาค (,) หรือจุดมหัพภาค (.) จึงจะหยุดให้เสียงขาดตอน 
๒. เมื่อสวดมาถึงส่วนที่มีการเว้นวรรค (  ) ให้ยั ง เอื อนเสียงยาวจนเกือบจะหยุด แต่ไม่ 
 ถึงกับหยุดเงียบ แล้วว่าวรรคถัดไปได้เลย 

ยำมักกำร (     ) เป็นเครื่องหมายที่ใส่เพ่ือแสดงเสียงควบ ซึ่งพยัญชนะท่ีมีเครื่องหมาย 
จะออกเสียงกึ่งมาตรา คือออกเสียงครึ่งหนึ่ง โดยออกเสียงเร็วและสั น 
๑. กรณีเป็นพยัญชนะต้นค้า : ให้ออกเสียงควบไปกับพยางค์หลัง โดยออกเสียงสั น ๆ  
  เช่น ส วำก ; ให้ออกเสียง ส  สั น ๆ ควบไปเร็ว ๆ กับ วำก เป็น ส วำก (ส  ออกเสียง 
 สั นเป็นครึ่งหนึ่งของเสียง “สะ”) ; ค้าอ่ืน ๆ เช่น เท ววะ, เต ววะ, ต วัง, พ รูหิ  
๒. กรณีเป็นพยัญชนะสะกดควบกล ้า : ให้ออกเสียงเป็นตัวสะกดพยางค์หน้าครึ่งหนึ่ง 
  และออกเสียงควบพยางค์หลังครึ่งหนึ่ง โดยออกเสียงสั น ๆ  
 เช่น กัล ยำ อ่านว่า กัล-ล ยำ  (ล  ออกเสียงสั นเป็นครึ่งหนึ่งของเสียง “ละ”) 
 ตัวอย่างค้าอ่ืน ๆ เช่น สุต วำ, ตัส มำ, วิรุฬ หะ, มัย หัง, ตัณ หำ เป็นต้น 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 
๑. พยัญชนะ ฑ ให้ออกเสียง ด ; เช่น ปัณฑิตำ ออกเสียงว่า ปัณ-ดิ-ตำ 
๒. ค้าบาลีที่มีค้าว่า หี ให้ออกเสียงเป็น ฮี  
 เช่น ตุณ ห ีอ่านว่า ตุณ-ณ ฮี  (ณ  ในศัพท์นี ออกเสียงสั นมาก) 
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 ท่ีมำของบทบำลี  

                                                           
๑ ตบ.  หมายถึง พระไตรปิฏกบาลี (ฉบับสยามรัฐ) 

ที่มำของบทบำลี 

ค้าบูชาพระรัตนตรัย จากสวดมนต์ฉบับหลวง 
ปุพพภาคนมการ ตบ.๑ เล่ม ๑๒/ข้อ ๓๓๑/หน้า ๓๓๔  
พุทธาภิถุติ จากสวดมนต์ฉบับหลวง 
ธัมมาภิถุติ                       จากสวดมนต์ฉบับหลวง 
สังฆาภิถุติ จากสวดมนต์ฉบับหลวง  
รตนัตตยัปปณามคาถา จากสวดมนต์ฉบับหลวง  
สังเวคปริกิตตนปาฐะ จากสวดมนต์ฉบับหลวง  
พุทธานุสสต ิ จากสวดมนต์ฉบับหลวง 

(บทพุทธคุณ ใน ตบ. ล. ๑/๑/๑, ๒๒/๒๙๖/๓๔๗,และ ฯลฯ) 
พุทธาภิคีต ิ จากสวดมนต์ฉบับหลวง 
ธัมมานุสสติ                    จากสวดมนต์ฉบับหลวง  

(บทธัมมาคุณ ใน ตบ. ล. ๑/๑/๑, ๒๒/๒๙๖/๓๔๗,และ ฯลฯ) 
ธัมมาภิคีติ จากสวดมนต์ฉบับหลวง 
สังฆานุสสต ิ จากสวดมนต์ฉบับหลวง 

(บทสังฆคุณ ใน ตบ. ล. ๑/๑/๑, ๒๒/๒๙๖/๓๔๗,และ ฯลฯ) 
สังฆาภิคีต ิ จากสวดมนต์ฉบับหลวง  
สรณคมนปาฐะ ตบ. ล. ๒๕/๑/๑ 
อัฏฐสิกขาปทปาฐะ ตบ. ล. ๒๕/๒/๑ 
ท๎วัตติงสาการปาฐะ ตบ. ล. ๒๕/๓/๒, 
 ตบ. ล. ๑๐/๒๗๗/๓๒๘-๓๒๙ 
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา ตบ. ล. ๒๕/๒๔/๔๐ 
อริยธนคาถา ตบ. ล. ๑๙/๑๖๒๒/๕๑๐ 
ติลักขณาทิคาถา ตบ. ล. ๒๕/๓๐/๕๑-๕๒ 

(ตั งแต่ อัปปะกา เต ไป)  ตบ. ล. ๒๔/๑๑๗/๒๕๐ 
ภารสุตตคาถา ตบ. ล. ๑๗/๕๓/๓๒ 
ภัทเทกรัตตคาถา ตบ. ล. ๑๔/๕๒๗/๓๔๘ 
ธัมมคารวาทิคาถา ตบ. ล. ๒๑/๒๑/๒๗  

(ตั งแต่ นะ หิ ธัมโม ไป)  ตบ. ล. ๒๖/๓๓๒/๓๑๔-๓๑๕ 
โอวาทปาติโมกขคาถา ตบ. ล. ๒๕/๒๔/๓๙ 
ปฐมพุทธภาสิตคาถา ตบ. ล. ๒๕/๒๑/๓๕ 
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ ตบ. ล. ๑๐/๑๔๓/๑๘๐ 
บทพิจารณาสังขาร ตบ. ล. ๒๐/๕๗๖/๓๖๘  

(อะธุวัง ชีวิตัง)  ยังไม่พบที่มา,  
(ตั งแต่ วะตะ อะยัง กาโย ไป)  ตบ. ล. ๒๕/๑๓/๒๐ 

ผู้ชี ขุมทรัพย ์ ตบ. ล. ๑๔/๓๕๖/๒๔๕, 
               ตบ. ล. ๒๕/๑๖/๒๕ 
ผู้ชี ชวนวิงวอน ตบ. ล. ๑๘/๖๗๔/๔๔๑ 

ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก ตบ. ล. ๒๕/๓๐/๕๑ 
ธรรมทั งหลายอยู่ท่ีใจ ตบ. ล. ๒๕/๑๑/๑๕ 
เห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นปฏิจจสมุปบาท  
  ตบ. ล. ๑๗/๒๑๖/๑๔๗,  
                                  ตบ. ล. ๑๒/๓๔๖/๓๕๙ 
ธัมมุทเทส ๔ ตบ. ล. ๑๓/๔๔๖/๔๐๖ 
ตายนคาถา ตบ. ล. ๑๕/๒๓๙/๖๗-๖๘ 
สีลุทเทสปาฐะ ตบ. ล. ๒๔/๗๑/๑๔๑ 
สังวราสังวรคาถา ตบ. ล. ๒๕/๑๑,๓๕/๑๖,๖๔ 
พุทธอุทานคาถา ตบ. ล. ๔/๑-๓/๒-๔ 
ปรมกัล๎ยาณมิตตคาถา ตบ. ล. ๑๙/๔-๗/๒-๓ 
เทวทูตสุตตปาฐะ ตบ. ล. ๑๔/๕๒๕/๓๔๖ 
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ  จากสวดมนต์ฉบับหลวง 
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ  จากสวดมนต์ฉบับหลวง 
ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ  จากสวดมนต์ฉบับหลวง 
อภิณห๎ปัจจเวกขณปาฐะ (ฐานสูตร)  ตบ. ล. ๒๒/๕๗/๘๑ 
กาลามสูตร (เกสปุตตสตูร) ตบ. ล. ๒๐/๕๐๕/๒๔๓,๒๔๖ 
สัพพปัตติทานคาถา จากสวดมนต์ฉบับหลวง 
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา จากสวดมนต์ฉบับหลวง 
อานิสงส์การเจริญเมตตา     ตบ. ล. ๒๔/๒๒๒/๓๗๐-๓๗๑ 
อริยมรรคมีองค์แปด ตบ. ล. ๑๐/๒๙๙/๓๔๘-๓๕๐ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตบ. ล. ๔/๑๓-๑๗/๑๗-๒๓ 
อนัตตลักขณสตูร ตบ. ล. ๔/๒๐-๒๔/๒๔-๒๘ 
มหาสติปัฏฐานสูตร ตบ. ล. ๑๐/๒๗๓,๒๗๕,๒๗๖/ 
 ๓๒๕-๓๒๘ 
ธัมมปหังสนปาฐะ ตบ. ล. ๑๖/๖๖-๖๗/๓๔-๓๕ 
พีชมงคลคาถา (กสิสูตร)  

(ตั งแต่ สัทธา พีชัง ไป)    ตบ. ล. ๑๕/๖๗๔/๒๕๔ 
มงคลสูตร ตบ. ล. ๒๕/๖/๓-๔ 
ปฏิจจสมุปปาทปาฐะ      ตบ. ล. ๑๖/๒-๓/๑-๒ 
ธัมมนิยามสุตตปาฐะ ตบ. ล. ๒๐/๕๗๖/๓๖๘ 
กรณียเมตตสูตร             ตบ. ล. ๒๕/๑๐/๑๓-๑๔ 
โคตมีสตูร                     ตบ. ล. ๗/๔๐๖/๓๓๑ 
มหาพุทธโถมนาการปาฐะ ตบ. ล. ๑๓/๘๒/๗๗-๗๘ 
พุทธชัยมงคลคาถา จากสวดมนต์ฉบับหลวง 



 
 

 

 

  

 “  กำรท ำควำมดี 
ให้เร่ิมต้นจำกตัวเรำก่อน 

สังคมมันจะเลว 
แต่  ตัวเรำต้องไม่เลวร้ำย 

เรำห้ำมตัวเรำ  ไม่ให้ท ำควำมชั่วได ้

  แต่  ห้ำมคนอ่ืนอำจไม่ได้  ” 

หลวงพ่อค ำเขียน  สุวณฺโณ 



๑ 

ภำค ๑ ค ำท ำวัตรเช้ำและเย็น 

ค ำท ำวัตรเช้ำ 
(ค ำบูชำพระรัตนตรัย) 

 

อะระหัง  สัมมำสัมพุทโธ  ภะคะวำ,     
พระผู้มีพระภาคเจ้า,  เป็นพระอรหันต์,  ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ นเชิง,  
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 

พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวำเทมิ.                   
 ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ,  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน.   

(กราบ) 

ส วำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธัมโม,  
      พระธรรม  เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า,  ตรัสไว้ดีแล้ว, 
ธัมมัง  นะมัสสำมิ.                           
     ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. 

(กราบ) 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ,        
      พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ,  ปฏิบัติดีแล้ว, 
สังฆัง  นะมำมิ.                                
      ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. 

(กราบ) 



๒ 

ปุพพภำคนมกำร 
(หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภำคะนะมะกำรัง  กะโรมะ  เส.) 

 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต,  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์นั น, 
อะระหะโต,                     ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส, 
สัมมำสัมพุทธัสสะ.       ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. 

(ว่า  ๓  ครั ง) 
 

๑.  พุทธำภิถุติ 
(หันทะ  มะยัง  พุทธำภิถุติง  กะโรมะ  เส.) 

 

โย  โส  ตะถำคะโต,          พระตถาคตเจ้านั น  พระองค์ใด, 
อะระหัง,                       เป็นผู้ไกลจากกิเลส, 
สัมมำสัมพุทโธ,                เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 
วิชชำจะระณะสัมปันโน,      เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ,     
สุคะโต,                         เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี, 
โลกะวิทู,                       เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง, 
อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสำระถิ,    

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้  อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า, 
สัตถำ  เทวะมะนุสสำนัง,     เป็นครูผู้สอน  ของเทวดาและมนุษย์ทั งหลาย, 
พุทโธ,                           เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบานด้วยธรรม, 
ภะคะวำ,                       เป็นผู้มีความจา้เริญ  จ้าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์, 
 
 



๓ 

โย  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง  สะมำระกัง  สะพ รัห มะกัง,  สัสสะมะณะพ รำห มะณิง   
ปะชัง  สะเทวะมะนุสสงั  สะยัง  อะภิญญำ  สัจฉิกัต วำ๒  ปะเวเทส,ิ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ,  ได้ทรงท้าความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระ
ปัญญาอันยิ่งเองแล้ว,  ทรงสอนโลกนี พร้อมทั งเทวดา  มาร  พรหม,  และ
หมู่สัตว์พร้อมทั งสมณพราหมณ์,  พร้อมทั งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม, 

โย  ธัมมัง  เทเสสิ,  
 พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด,  ทรงแสดงธรรมแล้ว, 
อำทิกัล ยำณัง๓, ไพเราะในเบื องต้น, 
มัชเฌกัล ยำณัง, ไพเราะในท่ามกลาง, 
ปะริโยสำนะกัล ยำณัง, ไพเราะในที่สุด, 
สำตถัง  สะพ ยัญชะนัง   เกวะละปะริปุณณัง  ปะริสุทธัง  พ รัห มะจะริยัง           
ปะกำเสสิ, 

ทรงประกาศพรหมจรรย์,  คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ  บริสุทธิ์
บริบูรณ์  สิ นเชิง,  พร้อมทั งอรรถะ  พร้อมทั งพยัญชนะ, 

ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  อะภิปูชะยำมิ, 
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง  เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั น, 

ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  สิระสำ  นะมำมิ. 
ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั น  ด้วยเศียรเกล้า. 

(กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ) 
 

 

                                                           
๒ อ่านว่า  กัต-ต วำ  ( ต๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ตะ” ) 
๓ อ่านว่า  อำ-ท-ิกัล-ล ยำ-ณัง  ( ล๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ละ” ) 



๔ 

๒.  ธัมมำภิถุติ 
 (หันทะ  มะยัง  ธัมมำภิถุติง  กะโรมะ  เส.) 

 

โย  โส  ส วำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธัมโม, 
พระธรรมนั นใด,  เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้ตรัสไว้ดีแล้ว, 

สันทิฏฐิโก,         เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ  พึงเห็นได้ด้วยตนเอง, 
อะกำลิโก,           เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้  และให้ผลได้  ไม่จ้ากัดกาล, 
เอหิปัสสิโก,                เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า  ท่านจงมาดูเถิด, 
โอปะนะยิโก,      เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว, 
ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ, เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน, 
ตะมะหัง  ธัมมัง  อะภิปูชะยำมิ, ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง  เฉพาะพระธรรมนั น, 
ตะมะหัง  ธัมมัง  สิระสำ  นะมำมิ. ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั น  ดว้ยเศยีรเกลา้. 

(กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ) 
 

๓.  สังฆำภิถุติ 
(หันทะ  มะยัง  สังฆำภิถุติง  กะโรมะ  เส.) 

 

โย  โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั น  หมู่ใด,  ปฏิบัติดีแล้ว, 

อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด,  ปฏิบัติตรงแล้ว, 

ญำยะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด ,  ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่อง
ออกจากทุกข์แล้ว, 



๕ 

สำมีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด,  ปฏิบัติสมควรแล้ว, 

ยะทิทัง,     ได้แก่บุคคลเหล่านี คือ : 
จัตตำริ  ปุริสะยุคำนิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลำ,   

คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่,  นับเรียงตัวบุรุษ  ได้ ๘ บุรุษ๔, 
เอสะ  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ,  
 นั่นแหละ  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, 
อำหุเนยโย,   เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่ เขาน้ามาบูชา, 
ปำหุเนยโย,   เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ, 
ทักขิเณยโย,    เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน, 
อัญชะลีกะระณีโย,   เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท้าอัญชลี, 
อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ,   
 เป็นเนื อนาบุญของโลก,  ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า, 
ตะมะหัง  สังฆัง  อะภิปูชะยำมิ,    
 ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง  เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั น, 
ตะมะหัง  สังฆัง  สิระสำ  นะมำมิ.   
 ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั น  ด้วยเศียรเกล้า . 

(กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ) 
 

 

 

 

                                                           
๔ สี่คู่  คือ  โสดาปัตติมรรค  โสดาปัตตผิล,  สกิทาคามิมรรค  สกิทาคามิผล,  อนาคามิมรรค  อนาคามิผล,  อรหัตตมรรค  อรหัตตผล 



๖ 

๔.  รตนัตตยัปปณำมคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  ระตะนัตตะยัปปะณำมะคำถำโย  เจวะ 

สังเวคะปะริกิตตะนะปำฐัญจะ  ภะณำมะ  เส.) 
 

พุทโธ  สุสุทโธ  กะรุณำมะหัณณะโว, 
      พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์  มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ, 
โยจจันตะสุทธัพพะระญำณะโลจะโน , 
      พระองค์ใด  มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด , 
โลกัสสะ  ปำปูปะกิเลสะฆำตะโก, 
      เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป  และอุปกิเลสของโลก, 
วันทำมิ  พุทธัง  อะหะมำทะเรนะ  ตัง, 
      ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั น  โดยใจเคารพเอื อเฟื้อ, 
ธัมโม  ปะทีโป  วิยะ  ตัสสะ  สัตถุโน, 
 พระธรรมของพระศาสดา  สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป,       
โย  มัคคะปำกำมะตะเภทะภินนะโก , 
 จ้าแนกประเภท  คือ  มรรค  ผล  นิพพาน,  ส่วนใด, 
โลกุตตะโร  โย  จะ  ตะทัตถะทีปะโน, 
 ซึ่งเป็นตัวโลกุตตระ,  และส่วนใดที่ชี แนวแห่งโลกุตตระนั น, 
วันทำมิ  ธัมมัง  อะหะมำทะเรนะ  ตัง, 
 ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั น  โดยใจเคารพเอื อเฟื้อ, 
สังโฆ  สุเขตตำภ ยะติเขตตะสัญญิโต, 
 พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั งหลาย, 
โย  ทิฏฐะสันโต  สุคะตำนุโพธะโก, 
 เป็นผู้เห็นพระนิพพาน,  ตรัสรู้ตามพระสุคต,  หมู่ใด, 



๗ 

โลลัปปะหีโน  อะริโย  สุเมธะโส, 
 เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล  เป็นพระอริยเจ้า  มีปัญญาดี, 
วันทำมิ  สังฆัง  อะหะมำทะเรนะ  ตัง, 
 ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั น  โดยใจเคารพเอื อเฟื้อ , 
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง,  วัตถุตตะยัง  วันทะยะตำภิสังขะตัง,  ปุญญัง
มะยำ  ยัง  มะมะ  สัพพุปัททะวำ,  มำ  โหนตุ  เว  ตัสสะ  ปะภำวะสิทธิยำ. 

บุญใด  ที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสาม,  คือพระรัตนตรัย  อันควรบูชายิ่ง     

โดยส่วนเดียว,  ได้กระท้าแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี นี ,  ขออุปัทวะทั งหลาย,      

จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย,  ด้วยอ้านาจความสา้เร็จ  อันเกิดจากบุญนั น. 

 

๕.  สังเวคปริกิตตนปำฐะ 
 

อิธะ  ตะถำคะโต  โลเก  อุปปันโน,     
      พระตถาคตเจ้าเกิดขึ นแล้ว  ในโลกนี , 
อะระหัง  สัมมำสัมพุทโธ,          
      เป็นผู้ไกลจากกิเลส,  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 
ธัมโม  จะ  เทสิโต  นิยยำนิโก,              
      และพระธรรมที่ทรงแสดง  เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์, 
อุปะสะมิโก  ปะรินิพพำนิโก,             
      เป็นเครื่องสงบกิเลส,  เป็นไปเพื่อปรินิพพาน,  
สัมโพธะคำมี  สุคะตัปปะเวทิโต, 
      เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม,  เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ, 
มะยันตัง  ธัมมัง  สุต วำ  เอวัง  ชำนำมะ,     
 พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั นแล้ว,  จึงได้รู้อย่างนี ว่า :- 



๘ 

ชำติปิ  ทุกขำ, แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์,    
ชะรำปิ  ทุกขำ, แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์, 
มะระณัมปิ  ทุกขัง, แม้ความตายก็เป็นทุกข์, 
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำปิ  ทุกขำ, 

แม้ความโศก  ความร่้าไรร้าพัน  ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ 
ความคับแค้นใจ  ก็เป็นทุกข์, 

อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข,           
      ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ  ก็เป็นทุกข์, 
ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข,                   
      ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ  ก็เป็นทุกข์, 
ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  ตัมปิ  ทุกขัง,  
      มีความปรารถนาสิ่งใด  ไม่ได้สิ่งนั น  นั่นก็เป็นทุกข์, 
สังขิตเตนะ  ปัญจุปำทำนักขันธำ  ทุกขำ,  
      ว่าโดยย่อ  อุปาทานขันธ์ทั ง ๕ เป็นตัวทุกข์,    
เสยยะถีทัง,  ได้แก่สิ่งเหล่านี   คือ :- 
รูปูปำทำนักขันโธ, ขันธ์  อันเป็นที่ตั งแห่งความยึดมั่น  คือรูป, 
เวทะนูปำทำนักขันโธ, ขันธ์  อันเป็นที่ตั งแห่งความยึดมั่น  คือเวทนา, 
สัญญูปำทำนักขันโธ, ขันธ์  อันเป็นที่ตั งแห่งความยึดมั่น  คือสัญญา, 
สังขำรูปำทำนักขันโธ, ขันธ์  อันเป็นที่ตั งแห่งความยึดมั่น  คือสังขาร, 
วิญญำณูปำทำนักขันโธ, ขันธ์  อันเป็นที่ตั งแห่งความยึดมั่น  คือวิญญาณ, 
เยสัง  ปะริญญำยะ, เพื่อให้สาวกก้าหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์  เหล่านี เอง, 
ธะระมำโน  โส  ภะคะวำ, จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั น  เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ , 
เอวัง  พะหุลัง  สำวะเก  วิเนติ,  
 ย่อมทรงแนะน้าสาวกทั งหลาย  เช่นนี เป็นส่วนมาก, 



๙ 

เอวัง  ภำคำ  จะ  ปะนัสสะ  ภะคะวะโต  สำวะเกสุ  อะนุสำสะนี  พะหุลำ
ปะวัตตะติ, 

อนึ่ง  ค้าสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั น,  ย่อมเป็นไปในสาวกทั งหลาย,  
ส่วนมาก,  มีส่วนคือการจ้าแนกอย่างนี ว่า :- 

รูปัง  อะนิจจัง,                   รูปไม่เที่ยง, 
เวทะนำ  อะนิจจำ,              เวทนาไม่เที่ยง, 
สัญญำ  อะนิจจำ,                สัญญาไม่เที่ยง, 
สังขำรำ  อะนิจจำ,              สังขารไม่เที่ยง, 
วิญญำณัง  อะนิจจัง,            วิญญาณไม่เที่ยง, 
รูปัง  อะนัตตำ,                   รูปไม่ใช่ตัวตน, 
เวทะนำ  อะนัตตำ,              เวทนาไม่ใช่ตัวตน, 
สัญญำ  อะนัตตำ,               สัญญาไม่ใช่ตัวตน, 
สังขำรำ  อะนัตตำ,              สังขารไม่ใช่ตัวตน, 
วิญญำณัง  อะนัตตำ,            วิญญาณไม่ใช่ตัวตน, 
สัพเพ  สังขำรำ  อะนิจจำ,     สังขารทั งหลายทั งปวง  ไม่เที่ยง, 
สัพเพ  ธัมมำ  อะนัตตำติ.      ธรรมทั งหลายทั งปวง  ไม่ใช่ตัวตน  ดังนี . 
เต (หญิงว่า ตำ)  มะยัง  โอติณณำม หะ,  
 พวกเราทั งหลาย  เป็นผู้ถูกครอบง้าแล้ว, 
ชำติยำ,                           โดยความเกิด, 
ชะรำมะระเณนะ,              โดยความแก่  และความตาย,   
โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปำยำเสหิ, 

โดยความโศก  ความร่้าไรร้าพัน  ความไม่สบายกาย  ความไม่สบาย ใจ 
ความคับแค้นใจ  ทั งหลาย, 

 



๑๐ 

ทุกโขติณณำ,         เป็นผู้ถูกความทุกข์  หยั่งเอาแล้ว, 
ทุกขะปะเรตำ,        เป็นผู้มีความทุกข์  เป็นเบื องหน้าแล้ว,   
อัปเปวะนำมิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยำ  ปัญญำเยถำติ. 
 ท้าไฉน  การท้าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั งสิ นนี ,  จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้.    

 

(ส ำหรับพระภิกษุสำมเณรสวด) 

 

จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง  อุททิสสะ  อะระหันตัง  สัมมำสัมพุทธัง, 
เราทั งหลาย  อุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า ,  ผู้ไกลจากกิเลส ,  ตรัสรู้

ชอบได้โดยพระองค์เอง,  แม้ปรินิพพานนานแล้ว  พระองค์นั น, 

สัทธำ  อะคำรัส มำ  อะนะคำริยัง  ปัพพะชิตำ, 
 เป็นผู้มีศรัทธา  ออกบวชจากเรือน  ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว, 
ตัส มิง  ภะคะวะติ  พ รัห มะจะริยัง  จะรำมะ , 
 ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์  ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั น, 
ภิกขูนัง  สิกขำสำชีวะสะมำปันนำ๕, 
      ถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี ยงชีวิต  ของภิกษุทั งหลาย, 
ตัง  โน  พ รัห มะจะริยัง  อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยำยะ 
สังวัตตะตุ. 

ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั งหลายนั น,  จงเป็นไปเพื่อการท้าที่สุดแห่งกอง
ทุกข์ทั งสิ นนี   เทอญ. 

 
 

                                                           
๕ ที่ขีดเส้นใต้  สามเณรพึงเว้นประโยคนี  หรือจะเปลี่ยนประโยคเป็น  สำมะเณรำนัง  สิกขำสำชีวะสะมำปันนำ  แปลว่า  “ถึงพร้อม
ด้วยสิกขาและธรรมเป็นเคร่ืองเลี ยงชีวิต  ของสามเณรทั งหลาย”  อย่างนี ก็ได้. 



๑๑ 

(ส ำหรับคฤหัสถ์สวด) 
 

จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตำ๖, 
เราทั งหลาย  ผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า   แม้ปรินิพพานนานแล้ว 
พระองค์นั น  เป็นสรณะ, 

ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ,  
 ถึงพระธรรมด้วย,  ถึงพระสงฆ์ด้วย, 
ตัสสะ  ภะคะวะโต  สำสะนัง  ยะถำสะติ  ยะถำพะลัง  มะนะสิกะโรมะ๗           
อะนุปะฏิปัชชำมะ๘, 

จักท้าในใจอยู่  ปฏิบัติตามอยู่  ซึ่งค้าสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั น   
ตามสติก้าลัง, 

สำ  สำ  โน  ปะฏิปัตติ,  
 ขอให้ความปฏิบัตินั น ๆ ของเราทั งหลาย, 
อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยำยะ  สังวัตตะตุ. 
 จงเป็นไปเพื่อการท้าที่สุดแห่งกองทุกข์  ทั งสิ นนี   เทอญ. 

 
(จบค ำท ำวัตรเช้ำ) 

 
 
 
 

                                                           
๖ อุบาสก : ถ้าสวดคนเดียว พึงว่า  คะโต,  ถ้าสวดหลายคน พึงว่า  คะตำ ; 
  อุบาสิกา : จะสวดคนเดียวหรือหลายคน ก็พึงว่า  คะตำ 
๗ ถ้าสวดคนเดียว พึงว่า  มะนะสิกะโรมิ 
๘ ถ้าสวดคนเดียว พึงว่า  อะนุปะฏิปัชชำมิ 



๑๒ 

ค ำท ำวัตรเย็น 

(ค ำบูชำพระรัตนตรัย) 
 

อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ  ภะคะวำ,     
พระผู้มีพระภาคเจ้า,  เป็นพระอรหันต์,  ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ นเชิง , 
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 

พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวำเทมิ.                   
 ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า,  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน.   

(กราบ) 

ส วำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธัมโม,  
      พระธรรม  เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ,  ตรัสไว้ดีแล้ว, 
ธัมมัง  นะมัสสำมิ.   
 ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. 

(กราบ) 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ,        
      พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ,  ปฏิบัติดีแล้ว, 
สังฆัง  นะมำมิ.   
 ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. 

(กราบ) 
 
 
 



๑๓ 

ปุพพภำคนมกำร 
(หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภำคะนะมะกำรัง  กะโรมะ  เส.) 

 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์นั น, 
อะระหะโต,                   ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส, 
สัมมำสัมพุทธัสสะ.       ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. 

(ว่า  ๓  ครั ง) 
 
 

๑.  พุทธำนุสสติ 
(หันทะ  มะยัง  พุทธำนุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.)  

 

ตัง  โข  ปะนะ  ภะคะวันตัง  เอวัง  กัล ยำโณ  กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต, 
 ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั น ,  ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี ว่า :- 
อิติปิ  โส  ภะคะวำ, เพราะเหตุอย่างนี  ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั น, 
อะระหัง,                        เป็นผู้ไกลจากกิเลส, 
สัมมำสัมพุทโธ,                เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 
วิชชำจะระณะสัมปันโน,      เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ, 
สุคะโต,                         เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี, 
โลกะวิทู,                        เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง, 
อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสำระถิ,   
 เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้  อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า, 
สัตถำ  เทวะมะนุสสำนัง,     เป็นครูผู้สอน  ของเทวดาและมนุษย์ทั งหลาย, 
พุทโธ,                           เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบานด้วยธรรม, 
ภะคะวำติ.                   เป็นผู้มีความจา้เริญ  จ้าแนกธรรมสั่งสอนสัตว์  ดังนี . 



๑๔ 

๒.  พุทธำภิคีติ 
(หันทะ  มะยัง  พุทธำภิคีติง  กะโรมะ  เส.) 

 

พุทธ วำระหันตะวะระตำทิคุณำภิยุตโต , 
 พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ  มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณ  เป็นต้น, 
สุทธำภิญำณะกะรุณำหิ  สะมำคะตัตโต, 
 มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ  และพระกรุณาอันบริสุทธิ์ , 
โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง  กะมะลังวะ  สูโร, 

พระองค์ใด  ทรงกระท้าชนที่ดีให้เบิกบาน  ดุจอาทิตย์ท้าบัวให้บาน, 
วันทำมะหัง  ตะมะระณัง  สิระสำ  ชิเนนทัง, 
 ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์  ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั น  ด้วยเศียรเกล้า , 
พุทโธ  โย  สัพพะปำณีนัง  สะระณัง  เขมะมุตตะมัง, 
 พระพุทธเจ้าพระองค์ใด  เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด  ของสัตว์ทั งหลาย, 
ปะฐะมำนุสสะติฏฐำนัง  วันทำมิ  ตัง  สิเรนะหัง, 
 ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั น  อันเป็นที่ตั งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ง
 ด้วยเศียรเกล้า, 
พุทธัสสำหัส มิ  ทำโส (ทำสี)  วะ  พุทโธ  เม  สำมิกิสสะโร, 

ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า ,  พระพุทธเจ้าเป็นนาย  มีอิสระเหนือ
ข้าพเจ้า, 

พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆำตำ  จะ  วิธำตำ  จะ  หิตัสสะ  เม, 
 พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องก้าจัดทุกข์  และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า , 
พุทธัสสำหัง  นิยยำเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
 ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี   แด่พระพุทธเจ้า, 
 



๑๕ 

วันทันโตหัง (ตีหัง)  จะริสสำมิ  พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง, 
 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม  ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า, 
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง  พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง, 

สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี ,  พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของ
ข้าพเจ้า, 

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  วัฑเฒยยัง  สัตถุสำสะเน, 
ด้วยการกล่าวค้าสัจจ์นี   ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา, 

พุทธัง  เม  วันทะมำเนนะ (มำนำยะ)  ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ, 
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า  ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี , 

สัพเพปิ  อันตะรำยำ  เม  มำเหสุง  ตัสสะ  เตชะสำ. 
อันตรายทั งปวง  อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า  ด้วยเดชแห่งบุญนั น. 

 

(กรำบหมอบลงว่ำ) 

กำเยนะ  วำจำยะ  วะ  เจตะสำ  วำ, 
ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี, 

พุทเธ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยำ  ยัง, 
กรรมน่าติเตียนอันใด  ที่ข้าพเจ้ากระท้าแล้ว  ในพระพุทธเจ้า, 

พุทโธ  ปะฏิคคัณ หะตุ  อัจจะยันตัง, 
ขอพระพุทธเจ้า  จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั น, 

กำลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  พุทเธ. 
เพื่อการส้ารวมระวัง  ในพระพุทธเจ้า  ในกาลต่อไป.๙ 

                                                           
๙ บทขอให้งดโทษนี   มิได้เป็นการขอล้างบาป,  เป็นเพียงการเปิดเผยตนเอง,  และค้าว่าโทษในทีน่ี มิได้หมายถึงกรรม:  หมายเพียงโทษ
เล็กน้อยซึ่งเป็นการ  “ส่วนตัว”  ระหว่างกันที่พึงอโหสิกันได้.  การขอขมาชนิดนี ส้าเร็จผลได้ในเมื่อผู้ขอตั งใจท้าจริง ๆ,  และเป็นเพียง
ศีลธรรม  หรือสิ่งที่ควรประพฤติ 



๑๖ 

๓.  ธัมมำนุสสติ 
(หันทะ  มะยัง  ธัมมำนุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.) 

 

ส วำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธัมโม,   
 พระธรรม  เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้ตรัสไว้ดีแล้ว, 
สันทิฏฐิโก,         เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ  พึงเห็นได้ด้วยตนเอง, 
อะกำลิโก,               เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้  และให้ผลได้  ไม่จ้ากัดกาล, 
เอหิปัสสิโก,             เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า  ท่านจงมาดูเถิด, 
โอปะนะยิโก,            เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว, 
ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ.  เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน  ดังนี .  

 

๔.  ธัมมำภิคีติ 
(หันทะ  มะยัง  ธัมมำภิคีติง  กะโรมะ  เส.) 

       

ส วำกขำตะตำทิคุณะโยคะวะเสนะ  เสยโย, 
พระธรรม  เป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณ  คือความที่พระผู้มี-

พระภาคเจ้า  ตรัสไว้ดีแล้ว  เป็นต้น, 

โย  มัคคะปำกะปะริยัตติวิโมกขะเภโท, 
 เป็นธรรมอันจ้าแนกเป็น  มรรค  ผล  ปริยัติ  และนิพพาน, 
ธัมโม  กุโลกะปะตะนำ  ตะทะธำริธำรี, 
 เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรม  จากการตกไปสู่โลกที่ชั่ว , 
วันทำมะหัง  ตะมะหะรัง  วะระธัมมะเมตัง, 
   ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั น  อันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด , 



๑๗ 

ธัมโม  โย  สัพพะปำณีนัง  สะระณัง  เขมะมุตตะมัง, 
 พระธรรมใด  เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด  ของสัตว์ทั งหลาย, 
ทุติยำนุสสะติฏฐำนัง  วันทำมิ  ตัง  สิเรนะหัง, 

ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั น  อันเป็นที่ตั งแห่งความระลึกองค์ที่สอง   ด้วย
เศียรเกล้า, 

ธัมมัสสำหัส มิ  ทำโส (ทำสี)  วะ  ธัมโม  เม  สำมิกิสสะโร, 
 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม,  พระธรรมเป็นนาย  มีอิสระเหนือข้าพเจ้า, 
ธัมโม  ทุกขัสสะ  ฆำตำ  จะ  วิธำตำ  จะ  หิตัสสะ  เม, 
 พระธรรมเป็นเครื่องกา้จัดทุกข์  และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า, 
ธัมมัสสำหัง  นิยยำเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
 ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี   แด่พระธรรม, 
วันทันโตหัง (ตีหัง)  จะริสสำมิ  ธัมมัสเสวะ  สุธัมมะตัง, 
 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม  ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม, 
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง  ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง, 
 สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี,  พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า , 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สำสะเน, 

ด้วยการกล่าวค้าสัจจ์นี   ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา, 
ธัมมัง  เม  วันทะมำเนนะ (มำนำยะ)  ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ, 
 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม  ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี , 
สัพเพปิ  อันตะรำยำ  เม  มำเหสุง  ตัสสะ  เตชะสำ. 
 อันตรายทั งปวง  อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า  ด้วยเดชแห่งบุญนั น. 

 

 

 



๑๘ 

(กรำบหมอบลงว่ำ) 

กำเยนะ  วำจำยะ  วะ  เจตะสำ  วำ, 
 ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี, 
ธัมเม  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยำ  ยัง, 
 กรรมน่าติเตียนอันใด  ที่ข้าพเจ้ากระท้าแล้ว  ในพระธรรม, 
ธัมโม  ปะฏิคคัณ หะตุ  อัจจะยันตัง, 
 ขอพระธรรม  จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั น, 
กำลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  ธัมเม. 
 เพื่อการส้ารวมระวัง  ในพระธรรม  ในกาลต่อไป.  

 

๕.  สังฆำนุสสต ิ
(หันทะ  มะยัง  สังฆำนุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.) 

 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ, 
      สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด,  ปฏิบัติดีแล้ว, 
อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ, 
     สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด,  ปฏิบัติตรงแล้ว, 
ญำยะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ, 

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด,  ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่อง
ออกจากทุกข์แล้ว, 

สำมีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ , 
      สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  หมู่ใด,  ปฏิบัติสมควรแล้ว , 
 
 



๑๙ 

ยะทิทัง,   ได้แก่บุคคลเหล่านี คือ : 
จัตตำริ  ปุริสะยุคำนิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลำ, 
      คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่,  นับเรียงตัวบุรุษ  ได้ ๘ บุรุษ, 
เอสะ  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ,                     
      นั่นแหละ  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, 
อำหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาน้ามาบูชา, 
ปำหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ, 
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน, 
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท้าอัญชลี, 
อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสำติ. 
 เป็นเนื อนาบุญของโลก,  ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า  ดังนี . 
 

๖.  สังฆำภิคีติ 
(หันทะ  มะยัง  สังฆำภิคีติง  กะโรมะ  เส.) 

 

สัทธัมมะโช  สุปะฏิปัตติคุณำทิยุตโต, 
พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม  ประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดี   เป็นต้น, 

โยฎฐัพพิโธ  อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ, 
 เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ  แปดจ้าพวก, 
สีลำทิธัมมะปะวะรำสะยะกำยะจิตโต , 
 มีกายและจิต  อันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้น  อันบวร, 
วันทำมะหัง  ตะมะริยำนะคะณัง  สุสุทธัง, 
 ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั น  อันบริสุทธิ์ด้วยดี, 
 



๒๐ 

สังโฆ  โย  สัพพะปำณีนัง  สะระณัง  เขมะมุตตะมัง, 
 พระสงฆ์หมู่ใด  เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด  ของสัตว์ทั งหลาย, 
ตะติยำนุสสะติฏฐำนัง  วันทำมิ  ตัง  สิเรนะหัง, 

ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู ่นั  น   อันเป็นที ่ตั  งแห่งความระลึกองค์ที ่สาม  
ด้วยเศียรเกล้า, 

สังฆัสสำหัส มิ  ทำโส (ทำสี)  วะ  สังโฆ  เม  สำมิกิสสะโร, 
 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์,  พระสงฆ์เป็นนาย  มีอิสระเหนือข้าพเจ้า, 
สังโฆ  ทุกขัสสะ  ฆำตำ  จะ  วิธำตำ  จะ  หิตัสสะ  เม, 
 พระสงฆ์เป็นเครื่องก้าจัดทุกข์  และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า , 
สังฆัสสำหัง  นิยยำเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, 
 ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี   แด่พระสงฆ์ , 
วันทันโตหัง (ตีหัง)  จะริสสำมิ  สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง, 
 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม  ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์, 
นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง  สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง, 
 สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี,  พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า , 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  วัฑเฒยยัง  สัตถุ  สำสะเน, 
 ด้วยการกล่าวค้าสัจจ์นี   ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา, 
สังฆัง  เม  วันทะมำเนนะ (มำนำยะ)  ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ, 
 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์  ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี , 
สัพเพปิ  อันตะรำยำ  เม  มำเหสุง  ตัสสะ  เตชะสำ. 
 อันตรายทั งปวง  อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า  ด้วยเดชแห่งบุญนั น. 
 
 

 



๒๑ 

(กรำบหมอบลงว่ำ) 

กำเยนะ  วำจำยะ  วะ  เจตะสำ  วำ, 
 ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี, 
สังเฆ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยำ  ยัง, 
 กรรมน่าติเตียนอันใด  ที่ข้าพเจ้ากระท้าแล้ว  ในพระสงฆ์, 
สังโฆ  ปะฏิคคัณ หะตุ  อัจจะยันตัง,     
 ขอพระสงฆ์  จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั น, 

กำลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  สังเฆ.                 
 เพื่อการส้ารวมระวัง  ในพระสงฆ์  ในกาลต่อไป.  

 
(จบค ำท ำวัตรเย็น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“   หัวเรำะควำมทุกข์  
   หัวเรำะควำมโกรธ  
   หัวเรำะควำมคิดตัวเอง 
   มองแบบข ำ ๆ  
   อย่ำไปจับอะไรผิด ๆ ถกู ๆ 
   เอำจริงเอำจังกับตัวเอง 
   เอำจริงเอำจังกับคนอื่น  
   บำงทีก็  ไม่เป็นไร  
   ผิดบ้ำง  ไม่เปน็ไร  

   ถูกบ้ำง  ไม่เป็นไร ” 

   หลวงพ่อค ำเขียน  สุวณฺโณ 

 



๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“ รู้ซื่อ ๆ  
อย่ำไปรู้แบบหำ 

อย่ำไปรู้แบบระมัดระวังจนเกินไป  
...รู้... 

ก็ใช้ได้แล้ว ” 

หลวงพ่อค ำเขียน  สุวณฺโณ 



๒๔ 

ภำค ๒  บทสวดพิเศษ 

๑.  ปุพพภำคนมกำร 
(หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภำคะนะมะกำรัง  กะโรมะ  เส.) 

 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต,  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์นั น , 
อะระหะโต,                     ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส, 
สัมมำสัมพุทธัสสะ.       ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. 

(ว่า  ๓  ครั ง) 
 

๒.  สรณคมนปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  ติสะระณะคะมะนะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.)  

 

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ,     ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า  เป็นสรณะ, 
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ,     ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม  เป็นสรณะ, 
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ,     ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์  เป็นสรณะ, 
ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ, 
 แม้ครั งที่สอง  ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า  เป็นสรณะ,  
ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ, 
 แม้ครั งที่สอง  ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม  เป็นสรณะ, 
ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ, 
 แม้ครั งที่สอง  ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์  เป็นสรณะ, 
ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉำมิ,     
 แม้ครั งที่สาม  ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า  เป็นสรณะ,  



๒๕ 

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉำมิ, 
 แม้ครั งที่สาม  ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม  เป็นสรณะ, 
ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉำมิ . 
 แม้ครั งที่สาม  ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์  เป็นสรณะ . 

 

๓.  อัฏฐสิกขำปทปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  อัฏฐะสิกขำปะทะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.)  

 

ปำณำติปำตำ  เวระมะณี,  เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า, 
อะทินนำทำนำ  เวระมะณี,      เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของ
                       ที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว, 
อะพ รัห มะจะริยำ  เวระมะณี,   เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกระท้าอันมิใช่
                       พรหมจรรย์, 
มุสำวำทำ  เวระมะณี, เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง, 
สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ  เวระมะณี, 

เจตนาเป็นเครื ่องเว ้นจากการ เสพของเมา มีส ุราและเมรัย เป็นต้น ,        
อันเป็นที่ตั งแห่งความประมาท, 

วิกำละโภชะนำ  เวระมะณี,  
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล,  

นัจจะ  คีตะ  วำทิตะ  วิสูกะ  ทัสสะนะ  มำลำ  คันธะ  วิเลปะนะ  ธำระณะ  
มัณฑะนะ  วิภูสะนัฏฐำนำ  เวระมะณี,                                           

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนร้า,  การขับเพลง  การดนตรี,  การดกูารเล่น

ชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศล,  การทัดทรงสวมใส่  การประดับ    การตกแต่งตน,    

ด้วยพวงมาลา  ด้วยเครื่องกลิ่น  และเครื่องผัดทา, 



๒๖ 

อุจจำสะยะนะ  มะหำสะยะนำ  เวระมะณี. 
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูง  และที่นอนใหญ่. 

 

๔.  ท วัตติงสำกำรปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  ท วัตติงสำกำระปำฐัง  ภะณำมะ  เส.)  

 

 อะยัง  โข  เม  กำโย  กายของเรานี แล,  อุทธัง  ปำทะตะลำ  เบื องบนแต่
พื นเท้าขึ นมา,  อะโธ  เกสะมัตถะกำ  เบื องต่้าแต่ปลายผมลงไป, ตะจะปะริยันโต  
มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ,  ปูโร  นำนัปปะกำรัสสะ  อะสุจิโน,  เต็มไปด้วยของ
ไม่สะอาด  มีประการต่าง ๆ, 

      อัตถิ  อิมัส มิง  กำเย  ในร่างกายนี มี :  เกสำ  ผมทั งหลาย,  โลมำ  ขน

ทั งหลาย,  นะขำ  เล็บทั งหลาย,  ทันตำ  ฟันทั งหลาย,  ตะโจ  หนัง,  มังสัง  เนื อ,  

นะหำรู  เอ็นทั งหลาย,  อัฏฐี  กระดูกทั งหลาย,  อัฏฐิมิญชัง  เยื่อในกระดูก,        

วักกัง  ไต,  หะทะยัง  หัวใจ,  ยะกะนัง  ตับ,  กิโลมะกัง  พังผืด,  ปิหะกัง  ม้าม,  

ปัปผำสัง  ปอด,  อันตัง  ล้าไส้,  อันตะคุณัง  ล้าไส้สุด,  อุทะริยัง  อาหารใน

กระเพาะ,  กะรีสัง  อุจจาระ,  ปิตตัง  น ้าดี,  เสม หัง  เสลด,  ปุพโพ  หนอง,     

โลหิตัง  โลหิต,  เสโท  เหงื่อ,  เมโท  มัน,  อัสสุ  น ้าตา,  วะสำ  น ้าเหลือง,      

เขโฬ  น ้าลาย,  สิงฆำนิกำ  น ้าเมือก,  ละสิกำ  น ้าลื่นหล่อข้อ,  มุตตัง  น ้ามูตร,   

มัตถะเก  มัตถะลุงคัง  เยื่อมันสมอง  ในกะโหลกศีรษะ,   

 เอวะมะยัง  เม  กำโย  กายของเรานี อย่างนี ,  อุทธัง  ปำทะตะลำ  เบื อง
บนแต่พื  นเท้าขึ  นมา,  อะโธ  เกสะมัตถะกำ  เบื  องต่้าแต ่ปลายผมลงไป ,          
ตะจะปะริยันโต  มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ,  ปูโร  นำนัปปะกำรัสสะ  อะสุจิโน.  
เต็มไปด้วยของไม่สะอาด  มีประการต่าง ๆ อย่างนี แล. 



๒๗ 

๕.  เขมำเขมสรณทีปิกคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  เขมำเขมะสะระณะทีปิกะคำถำโย  ภะณำมะ  เส.) 

 

พะหุง  เว  สะระณัง  ยันติ    ปัพพะตำนิ  วะนำนิ  จะ, 
อำรำมะรุกขะเจต ยำนิ                   มะนุสสำ  ภะยะตัชชิตำ, 

มนุษย์เป็นอันมาก   เมื ่อ เกิดมีภัยคุกคามแล้ว ,  ก็ถ ือเอาภูเขาบ้าง       
ป่าไม้บ้าง,  อาราม  และรุกขเจดีย์บ้าง  เป็นสรณะ, 

เนตัง  โข  สะระณัง  เขมัง           เนตัง  สะระณะมุตตะมัง, 
เนตัง  สะระณะมำคัมมะ             สัพพะทุกขำ  ปะมุจจะติ, 

นั่น  มิใช่สรณะอันเกษมเลย ,  นั่น  มิใช่สรณะอันสูงสุด ,  เขาอาศัย
สรณะ  นั่นแล้ว  ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั งปวงได้, 

โย  จะ  พุทธัญจะ  ธัมมัญจะ         สังฆัญจะ  สะระณัง  คะโต, 
จัตตำริ  อะริยะสัจจำนิ                 สัมมัปปัญญำยะ  ปัสสะติ, 

ส่วนผู ้ใดถือ เอาพระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ์  เป็นสรณะแล้ว ,    
เห็นอริยสัจจ์คือ  ความจริงอันประเสริฐ ๔  ด้วยปัญญาอันชอบ, 

ทุกขัง  ทุกขะสะมุปปำทัง              ทุกขัสสะ  จะ  อะติกกะมัง, 
อะริยัญจัฏฐังคิกัง  มัคคัง              ทุกขูปะสะมะคำมินัง, 

คือเห็นความทุกข์,  เหตุให้เก ิดทุกข์,  ความก้าวล่วงทุกข์เส ียได้ ,    
และหนทางมีองค์ ๘ อันประเสริฐ  เครื่องถึงความระงับทุกข์, 

เอตัง  โข  สะระณัง  เขมัง            เอตัง  สะระณะมุตตะมัง, 
เอตัง  สะระณะมำคัมมะ                สัพพะทุกขำ  ปะมุจจะติ. 

นั่นแหละ  เป็นสรณะอันเกษม,  นั่น  เป็นสรณะอันสูงสุด,  เขาอาศัย
สรณะ  นั่นแล้ว  ย่อมพ้นจากทุกข์ทั งปวงได้. 



๒๘ 

๖.  อริยธนคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  อะริยะธะนะคำถำโย  ภะณำมะ  เส.) 

 

ยัสสะ  สัทธำ  ตะถำคะเต   อะจะลำ  สุปะติฏฐิตำ, 
 ศรัทธา  ในพระตถาคตของผู้ใด  ตั งมั่นอย่างดี  ไม่หวั่นไหว, 
สีลัญจะ  ยัสสะ  กัล ยำณัง           อะริยะกันตัง  ปะสังสิตัง, 
 และศีลของผู้ใดงดงาม  เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ  ของพระอริยเจ้า, 
สังเฆ  ปะสำโท  ยัสสัตถิ              อุชุภูตัญจะ  ทัสสะนัง, 
 ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ ,  และความเห็นของผู้ใดตรง , 
อะทะฬิทโทติ  ตัง  อำหุ               อะโมฆันตัสสะ  ชีวิตัง, 
 บัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั นว่า  คนไม่จน,  ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน , 
ตัส มำ๑๐  สัทธัญจะ  สีลัญจะ           ปะสำทัง  ธัมมะทัสสะนัง, 
อะนุยุญเชถะ  เมธำวี                    สะรัง  พุทธำนะสำสะนัง. 

เพราะฉะนั น  เมื่อระลึกได้  ถึงค้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ,  ผู้มี 
ปัญญาควรก่อสร้างศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใส  และความเห็นธรรม  
ให้เนือง ๆ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑๐ อ่านว่า  ตัส-ส ม๋ำ  ( ส๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “สะ” ) 



๒๙ 

๗.  ติลักขณำทิคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  ติลักขะณำทิคำถำโย  ภะณำมะ  เส.)  

 

สัพเพ  สังขำรำ  อะนิจจำติ ยะทำ  ปัญญำยะ  ปัสสะติ, 
 เมื่อใด  บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า  สังขารทั งปวงไม่เที่ยง,  
อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยำ, 

เมื่อนั น  ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์  ที่ตนหลง,  นั่นแหละ  
เป็นทางแห่งพระนิพพาน  อันเป็นธรรมหมดจด, 

สัพเพ  สังขำรำ  ทุกขำติ ยะทำ  ปัญญำยะ  ปัสสะติ, 
 เมื่อใด  บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า  สังขารทั งปวงเป็นทุกข์,  
อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยำ, 

เมื่อนั น  ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์  ที่ตนหลง,  นั่นแหละ  
เป็นทางแห่งพระนิพพาน  อันเป็นธรรมหมดจด, 

สัพเพ  ธัมมำ  อะนัตตำติ ยะทำ  ปัญญำยะ  ปัสสะติ, 
 เมื่อใด  บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า  ธรรมทั งปวงเป็นอนัตตา,  
อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยำ, 

เมื่อนั น  ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์  ที่ตนหลง,  นั่นแหละ  
เป็นทางแห่งพระนิพพาน  อันเป็นธรรมหมดจด, 

อัปปะกำ  เต  มะนุสเสสุ เย  ชะนำ  ปำระคำมิโน, 
 ในหมู่มนุษย์ทั งหลาย,  ผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนัก, 
อะถำยัง  อิตะรำ  ปะชำ ตีระเมวำนุธำวะติ, 
 หมู่มนุษย์นอกนั น  ย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เอง,  
เย  จะ  โข  สัมมะทักขำเต ธัมเม  ธัมมำนุวัตติโน, 
 ก็ชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ธรรม  ในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว,   



๓๐ 

เต  ชะนำ  ปำระเมสสันติ มัจจุเธยยัง  สุทุตตะรัง, 
 ชนเหล่านั นจักถึงฝั่งแห่งพระนพิพาน,  ข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนัก, 

กัณ หัง๑๑ ธัมมัง  วิปปะหำยะ สุกกัง  ภำเวถะ  ปัณฑิโต, 
 จงเป็นบัณฑิตละธรรมด้าเสีย  แล้วเจริญธรรมขาว, 
โอกำ  อะโนกะมำคัมมะ วิเวเก  ยัตถะ  ทูระมัง, 
ตัต รำ๑๒ ภิระติมิจเฉยยะ หิต วำ๑๓ กำเม  อะกิญจะโน. 
 จงมาถึงที่ไม่มีน ้า  จากที่มีน ้า,  จงละกามเสีย,  เป็นผู้ไม่มีความกังวล, 
 จงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพาน  อันเป็นที่สงัด  ซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยาก. 
 

๘.  ภำรสุตตคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  ภำระสุตตะคำถำโย   ภะณำมะ  เส.) 

 

ภำรำ  หะเว  ปัญจักขันธำ , ขันธ์ทั งห้า  เป็นของหนักเน้อ , 

ภำระหำโร  จะ  ปุคคะโล , บุคคลแหละ  เป็นผู้แบกของหนักพาไป , 

ภำรำทำนัง  ทุกขัง  โลเก, การแบกถือของหนัก  เป็นความทุกข์  ในโลก , 

ภำระนิกเขปะนัง  สุขัง, การสลัดของหนัก  ทิ งลงเสีย  เป็นความสุข, 

นิกขิปิต วำ  คะรุง  ภำรัง, พระอริยเจ้า  สลัดทิ งของหนัก  ลงเสียแล้ว , 

อัญญัง  ภำรัง  อะนำทิยะ , ทั งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่น  ขึ นมาอีก , 

สะมูลัง  ตัณ หัง  อัพพุย หะ , ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ นได้  กระทั่งราก , 

นิจฉำโต  ปะรินิพพุโต. เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนา  ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ. 
 

                                                           
๑๑ อ่านว่า  กัณ-ณ หัง  ( ณ๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ณะ” ) 
๑๒ อ่านว่า  ตัต-ต รำ  ( ต๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ตะ” ) 
๑๓ อ่านว่า  หิต-ต วำ  ( ต๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ตะ” ) 



๓๑ 

๙.  ภัทเทกรัตตคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  ภัทเทกะรัตตะคำถำโย  ภะณำมะ  เส.) 

 

อะตีตัง  นำน วำคะเมยยะ        นัปปะฏิกังเข  อะนำคะตัง, 
บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว   ด้วยอาลัย,  และไม่พึงพะวง
ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง,    

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง       อัปปัตตัญจะ  อะนำคะตัง, 
 สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว,  สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา, 
ปัจจุปปันนัญจะ  โย  ธัมมัง      ตัตถะ  ตัตถะ  วิปัสสะติ, 
อะสังหิรัง  อะสังกุปปัง            ตัง  วิทธำ  มะนุพ รูหะเย, 

ผู ้ใด เห ็นธรรมอัน เก ิดขึ  น เฉพาะหน้า ในที ่นั  น  ๆ  อย่างแจ่มแจ้ง ,        
ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน,  เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั นไว้ , 

อัชเชวะ  กิจจะมำตัปปัง          โก  ชัญญำ  มะระณัง  สุเว, 
 ความเพียรเป็นกิจที่ต้องท้าวันนี ,  ใครจะรู้ความตาย  แม้พรุ่งนี , 
นะ  หิ  โน  สังคะรันเตนะ        มะหำเสเนนะ  มัจจุนำ, 
 เพราะการผัดเพี ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามาก  ย่อมไม่มีสา้หรับเรา, 
เอวัง  วิหำริมำตำปิง                 อะโหรัตตะมะตันทิตัง, 
ตัง  เว  ภัทเทกะรัตโตติ           สันโต  อำจิกขะเต  มุนิ. 

มุนีผู้สงบ  ย่อมกล่าวเรียก  ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั น ,  ไม่เกียจคร้าน         
ทั งกลางวันกลางคืน  ว่า,  “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียว  ก็น่าชม”. 

 

 

 



๓๒ 

๑๐.  ธัมมคำรวำทิคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  ธัมมะคำระวำทิคำถำโย  ภะณำมะ  เส.) 

 

เย  จะ  อะตีตำ  สัมพุทธำ       เย  จะ  พุทธำ  อะนำคะตำ, 
โย  เจตะระหิ  สัมพุทโธ             พะหุนนัง  โสกะนำสะโน, 

พระพุทธเจ้าบรรดาที ่ล ่วงไปแล้วด้วย,  ที ่ย ังไม่มาตรัสรู ้ด้วย,  และ
พระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในกาลบัดนี   ด้วย, 

สัพเพ  สัทธัมมะคะรุโน             วิหะริงสุ  วิหำติ  จะ, 
อะถำปิ  วิหะริสสันติ                 เอสำ  พุทธำนะธัมมะตำ, 

พระพุทธเจ้าทั งปวงนั น  ทุกพระองค์  เคารพพระธรรม,  ได้เป็นมาแล้วด้วย,  
ก้าลังเป็นอยู่ด้วย,  และจักเป็นด้วย,  เพราะธรรมดา  ของพระพุทธเจ้า
ทั งหลาย  เป็นเช่นนั นเอง, 

ตัส มำ  หิ  อัตตะกำเมนะ               มะหัตตะมะภิกังขะตำ, 
สัทธัมโม  คะรุกำตัพโพ                สะรัง  พุทธำนะสำสะนัง, 

เพราะฉะนั น  บุคคลผู้รักตน  หวังอยู่เฉพาะคุณเบื องสูง ,  เมื่อระลึกได้  
ถึงค้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ,  จงท้าความเคารพพระธรรม, 

นะ  หิ  ธัมโม  อะธัมโม  จะ         อุโภ  สะมะวิปำกิโน, 
ธรรม  และ  อธรรม  จะมีผลเหมือนกันทั งสองอย่าง  หามิได้, 

อะธัมโม  นิระยัง  เนติ                  ธัมโม  ปำเปติ  สุคะติง, 
อธรรม  ย่อมน้าไปนรก,  ธรรม  ย่อมน้าให้ถึงสุคติ, 

ธัมโม  หะเว  รักขะติ  ธัมมะจำริง, 
ธรรมแหละ  ย่อมรักษา  ผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจ, 

ธัมโม  สุจิณโณ  สุขะมำวะหำติ, ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว  ย่อมน้าสุขมาให้ตน, 
เอสำนิสังโส  ธัมเม  สุจิณเณ.     นี่เป็นอานิสงส ์ ในธรรมที่ตนประพฤติดีแลว้. 



๓๓ 

๑๑.  โอวำทปำติโมกขคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  โอวำทะปำติโมกขะคำถำโย  ภะณำมะ  เส.) 

 

สัพพะปำปัสสะ  อะกะระณัง, การไม่ท้าบาปทั งปวง, 
กุสะลัสสูปะสัมปะทำ, การท้ากุศลให้ถึงพร้อม, 
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง, การช้าระจิตของตนให้ขาวรอบ, 
เอตัง  พุทธำนะสำสะนัง, 

ธรรม ๓ อย่างนี   เป็นค้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั งหลาย, 
ขันตี  ปะระมัง  ตะโป  ตีติกขำ, 

ขันติ  คือความอดกลั น  เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง , 
นิพพำนัง  ปะระมัง  วะทันติ  พุทธำ,  

ผู้รู้ทั งหลาย  กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง , 
นะ  หิ  ปัพพะชิโต  ปะรูปะฆำตี, 

ผู้ก้าจัดสัตว์อื่นอยู่  ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย, 
สะมะโณ  โหติ  ปะรัง  วิเหฐะยันโต, 

ผู้ท้าสัตว์อื่นให้ล้าบากอยู่  ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย, 
อะนูปะวำโท  อะนูปะฆำโต, การไม่พูดร้าย,  การไม่ท้าร้าย, 
ปำติโมกเข  จะ  สังวะโร, การส้ารวมในปาติโมกข์, 
มัตตัญญุตำ  จะ  ภัตตัส มิง, ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค, 
ปันตัญจะ  สะยะนำสะนัง, การนอน  การนั่ง  ในที่อันสงัด, 
อะธิจิตเต  จะ  อำโยโค,  ความหมั่นประกอบในการท้าจิตให้ยิ่ง , 
เอตัง  พุทธำนะสำสะนัง. ธรรม ๖ อย่างนี   เป็นค้าสั่งสอนของ 

พระพุทธเจ้าทั งหลาย. 
 



๓๔ 

๑๒.  ปฐมพทุธภำสิตคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  ปะฐะมะพุทธะภำสิตะคำถำโย  ภะณำมะ  เส.) 

 

อะเนกะชำติสังสำรัง           สันธำวิสสัง  อะนิพพิสัง, 
      เมื่อเรายังไม่พบญาณ  ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นเอนกชาติ , 
คะหะกำรัง  คะเวสันโต              ทุกขำ  ชำติ  ปุนัปปุนัง, 

แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน,  คือตัณหาผู้สร้างภพ,  การเกิดทุกคราว  
เป็นทุกข์ร่้าไป, 

คะหะกำระกะ  ทิฏโฐสิ              ปุนะ  เคหัง  นะ  กำหะสิ, 
นี่แน่ะ  นายช่างปลูกเรือน !  เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว,  เจ้าจะท้าเรือนให้เรา
ไม่ได้อีกต่อไป, 

สัพพำ  เต  ผำสุกำ  ภัคคำ       คะหะกูฏัง  วิสังขะตัง, 
      โครงเรือนทั งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว ,  ยอดเรือนเราก็รื อเสียแล้ว, 
วิสังขำระคะตัง  จิตตัง               ตัณ หำนัง  ขะยะมัชฌะคำ. 

จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป ,  มันได้ถึงแล้วซึ่ง
ความสิ นไปแห่งตัณหา,  คือถึงนิพพาน. 

 
 

 

 

 

 

 



๓๕ 

๑๓.  ปัจฉิมพุทโธวำทปำฐะ 
 (หันทะ  มะยัง  ปัจฉิมะพุทโธวำทะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

หันทะทำนิ  ภิกขะเว  อำมันตะยำมิ  โว, 
 ดูก่อนภิกษุทั งหลาย !  บัดนี ,  เราขอเตือนท่านทั งหลายว่า, 
วะยะธัมมำ  สังขำรำ,       
 สังขารทั งหลาย  มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา, 
อัปปะมำเทนะ  สัมปำเทถะ, 
 ท่านทั งหลาย,  จงท้าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด, 
อะยัง  ตะถำคะตัสสะ  ปัจฉิมำ  วำจำ. 
 นี เป็นพระวาจามีในครั งสุดท้าย  ของพระตถาคตเจ้า . 

 

๑๔.  บทพิจำรณำสังขำร 
 

สัพเพ  สังขำรำ  อะนิจจำ, 
สังขารคือร่างกายจิตใจ,  แลรูปธรรม  นามธรรม  ทั  งหมดทั งสิ  น ,      
มันไม่เที่ยง,  เกิดขึ นแล้วดับไป  มีแล้วหายไป, 

สัพเพ  สังขำรำ  ทุกขำ, 
สังขารคือร่างกายจิตใจ ,  แลรูปธรรม  นามธรรม  ทั  งหมดทั  งสิ  น ,      
มันเป็นทุกข์ทนยาก,  เพราะเกิดขึ นแล้ว,  แก่  เจ็บ  ตายไป, 

 
 



๓๖ 

สัพเพ  ธัมมำ  อะนัตตำ,๑๔ 
สิ ่งทั  งหลายทั  งปวง,  ทั  งที ่เป็นสังขาร  แลมิใช่สังขาร  ทั  งหมดทั งสิ  น ,  
ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน,  ไม่ควรถือว่าเรา  ว่าของเรา  ว่าตัวว่าตนของเรา, 

อะธุวัง  ชีวิตัง, ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน, 
ธุวัง  มะระณัง, ความตายเป็นของยั่งยืน, 
อะวัสสัง  มะยำ  มะริตัพพัง , อันเราจะพึงตายเป็นแท้, 
มะระณะปะริโยสำนัง  เม  ชีวิตัง, ชีวิตของเรา  มีความตาย  เป็นที่สุดรอบ, 
ชีวิตัง  เม  อะนิยะตัง, ชีวิตของเรา  เป็นของไม่เที่ยง, 
มะระณัง  เม  นิยะตัง. ความตายของเรา  เป็นของเที่ยง. 
วะตะ, ควรที่จะสังเวช, 
อะยัง  กำโย, ร่างกายนี , 
อะจิรัง, มิได้ตั งอยู่นาน, 
อะเปตะวิญญำโณ, ครั นปราศจากวิญญาณ, 
ฉุฑโฑ, อันเขาทิ งเสียแล้ว, 
อะธิเสสสะติ, จักนอนทับ, 
ปะฐะวิง, ซึ่งแผ่นดิน, 
กะลิงคะรัง  อิวะ, ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน, 
นิรัตถัง. หาประโยชน์มิได้. 
 
 
 
 

                                                           
๑๔ หมายเหตุ - บทพิจารณาสังขารนี เป็นของเก่า  แต่ได้แก้ไขค้าแปลของบทที่ว่า  สัพเพ  ธัมมำ  อะนัตตำ  ซึ่งยังผิดพลาดอยู่  โดยที่
แปลค้าว่า  ธัมมำ  เท่ากับ  สังขำร  ซึ่งผิดหลักธรรมและเป็นไปไม่ได้  จึงได้แก้ไขเสียใหม่ตามที่ปรากฏอยู่นั น 



๓๗ 

๑๕.  ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ! 
 

นะ  เต  อะหัง  อำนันทะ  ตะถำ  ปะรักกะมิสสำมิ, 
 อานนท์ !  เราไม่พยายามท้ากะพวกเธออย่างทะนุถนอม, 
ยะถำ  กุมภะกำโร  อำมะเก  อำมะกะมัตเต, 
 เหมือนพวกช่างหม้อ  ท้าแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่, 
นิคคัย หะนิคคัย หำหัง  อำนันทะ  วักขำมิ, 
 อานนท์ !  เราจักขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุด, 
ปะวัย หะปะวัย หำหัง  อำนันทะ  วักขำมิ, 
 อานนท์ !  เราจักชี โทษแล้วชี โทษอีกไม่มีหยุด, 
โย  สำโร  โส  ฐัสสะติ, 
 ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสาร  ผู้นั นจักทนอยู่ได้, 
นิธีนังวะ  ปะวัตตำรัง  ยัง  ปัสเส  วัชชะทัสสินัง,  นิคคัย หะวำทิง  เมธำวิง  
ตำทิสัง  ปัญฑิตัง  ภะเช, 

คนเรา  ควรมองผู้มีปัญญาใด ๆ  ที่คอยชี โทษ  คอยกล่าวค้าขนาบอยู่
เสมอไป  ว่าคนนั นแหละ  คือผู ้ชี  ขุมทรัพย์ละ ,  ควรคบบัณฑิตที่เป็น
เช่นนั น, 

ตำทิสัง  ภะชะมำนัสสะ  เสยโย  โหติ  นะ  ปำปิโย. 
 เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั นอยู่  ย่อมมีแต่ดีท่าเดียว  ไม่มีเลวเลย. 

  
 

 

 



๓๘ 

๑๖.  ผู้ชี้ชวนวิงวอน 
 

ยัง  ภิกขะเว  สัตถำรำ  กะระณียัง  สำวะกำนัง ,  หิเตสินำ  อะนุกัมปะเกนะ  
อะนุกัมปัง  อุปำทำยะ  กะตัง  โว  ตัง  มะยำ , 

ภิกษุทั งหลาย !  กิจอันใด  ที่ศาสดาผู้เอ็นดู  แสวงหาประโยชน์เกื อกูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ว  จะพึงท้าแก่สาวกทั  งหลาย ,  กิจอันนั  น  เราได้    
ท้าแล้วแก่พวกเธอทั งหลาย, 

เอตำนิ  ภิกขะเว  รุกขะมูลำนิ  เอตำนิ  สุญญำคำรำนิ , 
 ภิกษุทั งหลาย !  นั่นโคนไม้ทั งหลาย,  นั่นเรือนว่างทั งหลาย, 
ฌำยะถะ  ภิกขะเว  มำ  ปะมำทัตถะ , 
 ภิกษุทั งหลาย !  พวกเธอทั งหลาย  จงเพียรเผากิเลส  อย่าได้ประมาท , 
มำ  ปัจฉำ  วิปปะฏิสำริโน  อะหุวัตถะ, 
 พวกเธอทั งหลาย  อย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย, 
อะยัง  โว  อัม หำกัง๑๕  อะนุสำสะนีติ. 
 นี แล  เป็นวาจาเครื่องพร่้าสอนพวกเธอทั งหลาย  ของเรา. 
 

๑๗.  ตถำคตเป็นแต่เพียงผู้บอก 
 

ตุม เหหิ๑๖  กิจจัง  อำตัปปัง  อักขำตำโร  ตะถำคะตำ, 
ปะฏิปันนำ  ปะโมกขันติ  ฌำยิโน  มำระพันธะนำ. 

ท่านทั งหลาย  ต้องท้าความเพียรด้วยตนเอง  ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก  
ผู้มีปรกติเพ่งพินิจ  จักพ้นจากบ่วงแห่งมาร. 

                                                           
๑๕ อ่านว่า  อัม-ม หำ-กัง  ( ม๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “มะ” )  
๑๖ อ่านว่า  ตุม-ม เห-หิ  ( ม๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “มะ” ) 



๓๙ 

๑๘.  ธรรมทั้งหลำยอยู่ที่ใจ 
 

มะโนปุพพังคะมำ  ธัมมำ  มะโนเสฏฐำ  มะโนมะยำ,  
 ธรรมทั งหลาย  มีใจเป็นหัวหน้า  มีใจประเสริฐสุด  ส้าเร็จแล้วที่ ใจ,  
มะนะสำ  เจ  ปะทุฏเฐนะ  ภำสะติ  วำ  กะโรติ  วำ , 
 ถ้าคนมีใจชั่วแล้ว  พูดอยู่ก็ตาม  ท้าอยู่ก็ตาม ,  
ตะโต  นัง  ทุกขะมะนะเวติ  จักกังวะ  วะหะโต  ปะทันติ. 

ความทุกข์ย่อมติดตามคนเหล่านั น  เหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโค 
ฉันนั น. 
 

๑๙.  เห็นพระพุทธเจ้ำคือเห็นปฏิจจสมุปบำท 
 

โย  ธัมมัง  ปัสสะติ  โส  มัง  ปัสสะติ, 
 ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั นชื่อว่าเห็นเราตถาคต, 
โย  มัง  ปัสสะติ  โส  ธัมมัง  ปัสสะติ, 
 ผู้ใดเห็นเราตถาคต  ผู้นั นชื่อว่าเห็นธรรม,  
โย  ธัมมัง  ปัสสะติ  โส  ปะฏิจจะสะมุปปำทัง  ปัสสะติ,  
 ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท, 
โย  ปะฏิจจะสะมุปปำทัง  ปัสสะติ  โส  ธัมมัง  ปัสสะติ.  
 ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท  ผู้นั นชื่อว่าเห็นธรรม. 
 

 

 

 



๔๐ 

๒๐.  ธัมมุทเทส ๔ 
 

อุปะนียะติ  โลโก,       โลกคือหมู่สัตว์อันชราต้อนไปอยู่, 
อัทธุโว, ไม่มีความยั่งยืน, 
อะตำโณ  โลโก,             ไร้ผู้ต่อต้าน, 
อะนะภิสสะโร,               ไม่มีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่, 
อัสสะโก  โลโก,             ไม่มีอะไรเป็นของ ๆ ตน,    
สัพพัง  ปะหำยะ  คะมะนียัง,    จ้าต้องละทิ งสิ่งทั งปวงแล้วต้องไป, 
อูโน  โลโก,                    โลกคือจิตนี พร่องอยู่เป็นนิจ, 
อะติตโต,                           ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อ, 
ตัณ หำทำโส, จึงต้องตกเป็นทาสของตัณหา, 
อิติ. ด้วยประการฉะนี แล. 

 

๒๑.  ตำยนคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  ตำยะนะคำถำโย  ภะณำมะ  เส.) 

 

ฉินทะ  โสตัง  ปะรักกัมมะ  กำเม  ปะนูทะ  พ รำห มะณะ, 
ท่านจงพยายามตัดตัณหาเพียงดั่งกระแสน ้าเสีย  จงถ่ายถอนกามทั งหลาย
เสียเถิดนะพราหมณ์, 

นัปปะหำยะ  มุนิ  กำเม  เนกัตตะมุปะปัชชะติ, 
 เพราะพระมุนีไม่ละกามทั งหลายแล้ว  จะเข้าถึงความเป็นผู้เดียวไม่ได้ , 
กะยิรำ  เจ  กะยิรำเถนัง  ทัฬ หะเมนัง๑๗  ปะรักกะเม, 
 ถ้าจะท้าก็พึงท้ากิจนั นเถิด  แต่พึงบากบั่นท้ากิจนั นให้จริง, 

                                                           
๑๗ อ่านว่า  ทฬั-ฬ หะ-เม-นัง  ( ฬ๎  ออกเสียงสั นเปน็คร่ึงหนึ่งของเสียง  “ฬะ” ) 



๔๑ 

สิถิโล  หิ  ปะริพพำโช  ภิยโย  อำกิระเต  ระชัง, 
 เพราะสมณธรรมที่ประพฤติย่อหย่อน  ยิ่งโปรยโทษดุจธุลี, 
อะกะตัง  ทุกกะฏัง  เสยโย  ปัจฉำ  ตัปปะติ  ทุกกะฏัง, 
 ความชั่วไม่ท้าเสียเลยดีกว่า  เพราะท้าแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลัง , 
กะตัญจะ  สุกะตัง  เสยโย  ยัง  กัต วำ  นำนุตัปปะติ, 
 ท้าความดีนั นแหละดีกว่า  เพราะท้าแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง , 
กุโส  ยะถำ  ทุคคะหิโต  หัตถะเมวำนุกันตะติ, 
 หญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดี  ย่อมบาดมือตนเองฉันใด, 
สำมัญญัง  ทุปปะรำมัฏฐัง  นิระยำยูปะกัฑฒะติ, 
 ความเป็นสมณะอันบรรพชิตรักษาไม่ ดี  ย่อมฉุดไปนรกฉันนั น, 
ยังกิญจิ  สิถิลัง  กัมมัง  สังกิลิฏฐัญจะ  ยัง  วะตัง,   
สังกัสสะรัง  พ รัห มะจะริยัง  นะ  ตัง  โหติ  มะหัปผะลันติ. 

การงานอันใดอันหนึ่งที่ย่อหย่อนด้วย,  ความประพฤติอันใดที่เศร้าหมอง
แล้วด้วย,  และพรหมจรรย์อันใดที ่ตนระลึกด้วยความรังเ กียจด้วย,       
กิจสามอย่างนั น  ย่อมเป็นของไม่มีผลมาก  ดังนี . 

 

๒๒.  สีลุทเทสปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  สีลุทเทสะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.)  

 

ภำสิตะมิทัง   เตนะ  ภะคะวะตำ  ชำนะตำ  ปัสสะตำ  อะระหะตำ 
สัมมำสัมพุทเธนะ, 

พระผู ้มีพระภาคเจ้า  ผู ้รู ้ผู ้เห็น  ผู ้เป็นพระอรหันตสัมมา สัมพุทธเจ้า
พระองค์นั น,  ได้ทรงภาษิตไว้ดังนี ว่า, 
 



๔๒ 

สัมปันนะสีลำ  ภิกขะเว  วิหะระถะ  สัมปันนะปำติโมกขำ,  
ภิกษุทั งหลาย !  ท่านทั งหลาย  จงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล,  มีปาติโมกข์ถึง
พร้อมแล้วอยู่เถิด, 

ปำติโมกขะสังวะระสังวุตำ  วิหะระถะ  อำจำระโคจะระสัมปันนำ,  
ท่านทั งหลาย  จงเป็นผู้ส้ารวมแล้ว  ด้วยความส้ารวมในพระปาติโมกข์,    
มีอาจาระคือมารยาท  และโคจรคือที่เที่ยวไป  ถึงพร้อมแล้วอยู่เถิด,  

อะณุมัตเตสุ  วัชเชสุ  ภะยะทัสสำวี  สะมำทำยะ  สิกขะถะ  สิกขำปะเทสูติ,  
ท่านทั งหลาย  จงเป็นผู้มีปรกติเห็นภัยในโทษทั งหลาย,  มาตรว่าเล็กน้อย
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั งหลายเถิด, 

ตัส มำติหัม เหหิ  สิกขิตัพพัง, 
เพราะฉะนั น  อันเราทั งหลาย  ควรส้าเหนียกดังนี ว่า,  

สัมปันนะสีลำ  วิหะริสสำมะ  สัมปันนะปำติโมกขำ,  
เราทั งหลาย  จักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอยู่,  มีปาติโมกข์ถึงพร้อมแล้วอยู่, 

ปำติโมกขะสังวะระสังวุตำ  วิหะริสสำมะ  อำจำระโคจะระสัมปันนำ,  
เราทั งหลาย  จักเป็นผู้ส้ารวมแล้ว  ด้วยความส้ารวมในพระปาติโมกข์,     
มีอาจาระคือมารยาท  และโคจรคือที่เที่ยวไป  ถึงพร้อมแล้วอยู่,  

อะณุมัตเตสุ  วัชเชสุ  ภะยะทัสสำวี  สะมำทำยะ  สิกขิสสำมะ  สิกขำปะเทสูติ,  
เราทั งหลาย  จักเป็นผู้มีปรกติเห็นภัยในโทษทั งหลาย,  มาตรว่าเล็กน้อย 
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั งหลาย  ดังนี , 

เอวัญหิ  โน  สิกขิตัพพัง.  
อันเราทั งหลาย  ควรสา้เหนียกอย่างนี แล. 
 
 



๔๓ 

๒๓.  สังวรำสังวรคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  สังวะรำสังวะระคำถำโย  ภะณำมะ  เส.)  

 

สุภำนุปัสสิง  วิหะรันตัง  อินท ริเยสุ๑๘ อะสังวุตัง,  โภชะนัมหิ  อะมัตตัญญุง 
กุสีตัง  หีนะวีริยัง  ตัง  เว  ปะสะหะติ  มำโร, 

มารย่อมรังควาน  คนที่ตามเห็นอารมณ์ว่างาม  ไม่ส้ารวมแล้วในอินทรีย์
ทั งหลาย,  ไม่รู้ประมาณในการบริโภค  เกียจคร้านแล้ว  มีความเพียรอันเลว
นั นแล, 

วำโต  รุกขังวะ  ทุพพะลัง, 
เหมือนลมรังควานต้นไม้ที่ทุพพลภาพได้ฉันนั น, 

อะสุภำนุปัสสิง  วิหะรันตัง  อินท ริเยสุ  สุสังวุตัง ,  โภชะนัมหิ  จะ  มัตตัญญุง
สัทธัง  อำรัทธะวีริยัง  ตัง  เว  นัปปะสะหะติ  มำโร , 

มารย่อมไม่รังควาน  คนที่ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งาม  ส้ารวมดีแล้วในอินทรีย์
ทั งหลาย,  รู้จักประมาณในการบริโภค  มีศรัทธาและความเพียรอันปรารภแลว้
นั่นแล, 

สำธุ  สัพพัตถะ  สังวะโร, 
ความส้ารวมในทวาร,  ตา หู จมูก ลิ  น กายและใจ,  เป็นคุณเครื่องให้
ส้าเร็จประโยชน์, 

สัพพัตถะ  สังวุโต  ภิกขุ  สัพพะทุกขำ  ปะมุจจะตีติ. 
ภิกษุผู้ส้ารวมดีแล้วในทวารทั งหลาย  ย่อมพ้นจากทุกข์ทั งปวงได้  ดังนี แล. 

 
 

                                                           
๑๘ อ่านว่า  อิน-ท ร-ิเย-สุ  ให้ออกเสียงควบกล ้าว่า ท ริ  (ไม่ออกเสียงว่า อิน-ซี เหมือนอย่างในภาษาไทย) 
 



๔๔ 

๒๔.  พุทธอุทำนคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  พุทธะอุทำนะคำถำโย  ภะณำมะ  เส.)  

 

ยะทำ  หะเว  ปำตุภะวันติ  ธัมมำ,  อำตำปิโน  ฌำยะโต  พ รำห มะณัสสะ, 
เมื่อใด  ธรรมทั งหลายปรากฏแก่พราหมณ์,  ผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่, 

อะถัสสะ  กังขำ  วะปะยันติ  สัพพำ, 
เมื่อนั น  ความสงสัยทั งปวงของพราหมณ์นั นย่อมสิ นไป, 

ยะโต  ปะชำนำติ  สะเหตุธัมมัง, 
เพราะรู้แจ้งชัดว่า  ธรรมทั งหลายเกิดแต่เหตุ, 

ยะทำ  หะเว  ปำตุภะวันติ  ธัมมำ,  อำตำปิโน  ฌำยะโต  พ รำห มะณัสสะ, 
เมื่อใด  ธรรมทั งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ,  ผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่ , 

อะถัสสะ  กังขำ  วะปะยันติ  สัพพำ, 
เมื่อนั น  ความสงสัยทั งปวงของพราหมณ์นั นย่อมสิ นไป, 

ยะโต  ขะยัง  ปัจจะยำนัง  อะเวทิ, 
เพราะได้รู้ความสิ นไปแห่งปัจจัยทั งหลาย, 

ยะทำ  หะเว  ปำตุภะวันติ  ธัมมำ,  อำตำปิโน  ฌำยะโต  พ รำห มะณัสสะ, 
เมื่อใด  ธรรมทั งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ,  ผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่, 

วิธูปะยัง  ติฏฐะติ  มำระเสนัง, 
พราหมณ์นั น,  ย่อมก้าจัดมารและเสนามาร  ด้ารงอยู่ได้, 

สุริโยวะ  โอภำสะยะมันตะลิกขันติ. 
ดุจอาทิตย์ก้าจัดความมืด,  ส่องสว่างอยู่ฉันนั น. 

 
 



๔๕ 

๒๕.  ปรมกัล ยำณมิตตคำถำ 
(หันทะ  มะยัง  ปะระมะกัล ยำณะมิตตะคำถำโย  ภะณำมะ  เส.)  

  

อำนันโท  ภะคะวันตัง  เอตะทะโวจะ, 
พระอานนท์ได้กล่าวค้านี กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า,  

อุปัฑฒะมิทัง  ภันเต  พ รัห มะจะริยัสสะ  ยะทิทัง  กัล ยำณะมิตตะตำ ,       
กัล ยำณะสะหำยะตำ,  กัล ยำณะสัมปะวังกะตำติ, 

ข้าแต่พระองค์ผู ้เจร ิญ ,  ความเป็นผู ้ม ีม ิตรดี  ม ีสหายดี  มีเพื ่อนผู้
แวดล้อมดี,  นี เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์, 

มำ  เหวัง  อำนันทะ  อะวะจะ, 
ดูก่อนอานนท์,  เธออย่ากล่าวอย่างนั น, 

สะกะละเมวะ  หิทัง  อำนันทะ  พ รัห มะจะริยัง  ยะทิทัง  กัล ยำณะมิตตะตำ,  
กัล ยำณะสะหำยะตำ,  กัล ยำณะสัมปะวังกะตำติ, 

ดูก่อนอานนท์,  ความเป็นผู้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนผู้แวดล้อมดี ,      
นี เป็นทั งหมดของพรหมจรรย์ทีเดียว, 

เอวัง  โข  อำนันทะ  ภิกขุ  กัล ยำณะมิตโต,  กัล ยำณะสะหำโย,  กัล ยำณะ- 
สัมปะวังโก,  อะริยัง  อัฏฐังคิกัง  มัคคัง  ภำเวติ, 

ดูก่อนอานนท์,  ภิกษุ (พุทธบริษัท ๔) ผู้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนผู้
แวดล้อมดี,  ย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มากได้อย่างนี แล, 

มะมัญหิ  อำนันทะ  กัล ยำณะมิตตัง  อำคัมมะ ,  
ดูก่อนอานนท์,  สัตว์ทั งหลายเหล่าใด,  ได้อาศัยเรา (คือพระพุทธเจ้า)  
เป็นกัลยาณมิตรแล้ว, 

 
 



๔๖ 

ชำติธัมมำ  สัตตำ  ชำติยำ  ปะริมุจจันติ, 
สัตว์ทั งหลายเหล่านั น,  ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา,  ย่อมหลุดพ้นจาก
ความเกิดได้,  

ชะรำธัมมำ  สัตตำ  ชะรำยะ  ปะริมุจจันติ,  
สัตว์ทั งหลาย  ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา,  ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้, 

มะระณะธัมมำ  สัตตำ  มะระเณนะ  ปะริมุจจันติ, 
สัตว์ทั งหลาย  ผู้มีความตายเป็นธรรมดา,  ย่อมหลุดพ้นจากความตายได้, 

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสะธัมมำ  สัตตำ, 
สัตว์ทั  งหลาย  ผู ้มีความโศก  ความร่้าไรร้าพัน  ความไม่สบายกาย  
ความไม่สบายใจ  ความคับแค้นใจเป็นธรรมดา, 

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำเสหิ  ปะริมุจจันตีติ. 
ย่อมหลุดพ้นจากความโศก  ความร่้าไรร้าพัน  ความไม่สบายกาย  
ความไม่สบายใจ  ความคับแค้นใจได้  ดังนี . 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๔๗ 

๒๖.  เทวทูตสุตตปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  เทวะทูตะสุตตะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

โจทิตำ  เทวะทูเตหิ  เย  ปะมัชชันติ  มำณะวำ 
เต  ทีฆะรัตตัง  โสจันติ หีนะกำยูปะคำ  นะรำ, 

บุคคลเหล่าใด  ถูกเทวทูตทั  งหลายตักเตือนแล้ว  ยังประมาทอ ยู่,  
บุคคลเหล่านั น  จะเข้าถึงก้าเนิดชั นเลว  เกิดในนรกประสบทุกข์โศก
อยู่สิ นกาลนาน, 

เย  จะ  โข  เทวะทูเตห ิ สันโต  สัปปุริสำ  อธิะ  
โจทิตำ  นัปปะมัชชันต ิ อะริยะธมัเม  กุทำจะนงั,  

ส่วนบุคคลใด  เป็นสัตบุรุษ  ผู้สงบ  ถูกเทวทูตทั งหลายตักเตือนแล้ว,  
ย่อมไม่ประมาทในอริยธรรม  ก้าหนดรู้อยู่เป็นนิจ, 

อุปำทำเน  ภะยัง  ทิส วำ ชำติมะระณะสมัภะเว  
อะนุปำทำ  วิมุจจันต ิ ชำติมะระณะสังขะเย,  

บุคคลเหล่าใด  เห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่น,  อันเป็นปัจจัยก่อให้เกิดชาติ  
ชรา  มรณะ,  บุคคลเหล่านั น  ย่อมหลุดพ้นจากอุปาทาน,  เพราะความ
พยายามกระท้าให้สิ นซึ่งชาติ  ชรา  มรณะนั น, 

เต  เขมัปปัตตำ  สุขิโน ทิฏฐะธัมมำภินิพพุตำ  
สัพพะเวระภะยำตตีำ สัพพะทุกขัง  อุปัจจะคนุติ.  

บุคคลเหล่านั นชื่อว่า,  “เป็นผู้มีความเกษมสุข  เป็นผู้บรรลุพระนิพพาน  
ในปัจจุบันชาตินี ,  เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัย  เป็นผู้ล่วงพ้นจากทุกข์ทั งปวงได้”         
ดังนี แล. 

 
 



๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ กำรเจริญสติ 
 เกิดพลังงำนแห่งธรรมทั้งหลำย 
 เมื่อมีสต ิ

 ก็ท ำควำมดี ละควำมชั่ว จิตใจก็บริสุทธิ์ ” 

 หลวงพ่อค ำเขียน  สุวณฺโณ 



๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“ คิดสิ่งใดประกอบไปด้วยเมตตำ 

  ท ำสิ่งใดประกอบไปด้วยเมตตำ 

  พูดสิ่งใดประกอบไปด้วยเมตตำ   

อย่ำคิดเป็นอกุศล  อย่ำท ำเป็นอกุศล  อย่ำพูดเป็นอกุศล  

ปรับอินทรีย์เพื่อรองรับสัจธรรม ” 

 หลวงพ่อค ำเขียน  สุวณฺโณ  



๕๐ 

ภำค  ๓  บทพจิำรณำประจ ำวัน 

๑.  ตังขณิกปัจจเวกขณปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

(ขณะใช้สอยเครื่องนุ่งห่ม) 
ปะฏิสังขำ  โยนิโส  จีวะรัง  ปะฏิเสวำมิ, 

เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งห่มจีวร, 
ยำวะเทวะ  สีตัสสะ  ปะฏิฆำตำยะ,   เพียงเพื่อบ้าบัดความหนาว, 
อุณ หัสสะ  ปะฏิฆำตำยะ,    เพื่อบ้าบัดความร้อน, 
ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสัมผัสสำนัง  ปะฏิฆำตำยะ , 

เพื่อบ้าบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตว์เลื อยคลาน
ทั งหลาย, 

ยำวะเทวะ  หิริโกปินะปะฏิจฉำทะนัตถัง. 
และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ  อันให้เกิดความละอาย. 

(ขณะบริโภคอำหำร) 
ปะฏิสังขำ  โยนิโส  ปิณฑะปำตัง  ปะฏิเสวำมิ, 

เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต, 
เนวะ  ทะวำยะ,  ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน, 
นะ  มะทำยะ,  ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามัน  เกิดก้าลังพลังทางกาย, 
นะ  มัณฑะนำยะ,  ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ, 
นะ  วิภูสะนำยะ,  ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง, 
 
 



๕๑ 

ยำวะเทวะ  อิมัสสะ  กำยัสสะ  ฐิติยำ, 
แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั งอยู่ได้แห่งกายนี ,  

ยำปะนำยะ,            เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ, 
วิหิงสุปะระติยำ,           เพื่อความสิ นไปแห่งความล้าบากทางกาย, 
พ รัห มะจะริยำนุคคะหำยะ , เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ , 
อิติ  ปุรำณัญจะ  เวทะนัง  ปะฏิหังขำมิ, 

ด้วยการท้าอย่างนี ,  เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่า  คือความหิว, 
นะวัญจะ  เวทะนัง  นะ  อุปปำเทสสำมิ, 

และไม่ท้าทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ น, 
ยำต รำ  จะ  เม  ภะวิสสะติ,  อะนะวัชชะตำ  จะ  ผำสุวิหำโร  จำติ. 

อนึ่ง,  ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี ด้วย,  ความเป็นผู้หาโทษมิได้
ด้วย,  และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย,  จักมีแก่เรา,  ดังนี .  

(ขณะใช้สอยที่อยู่อำศัย) 
ปะฏิสังขำ  โยนิโส  เสนำสะนัง  ปะฏิเสวำมิ,               

เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะ, 
ยำวะเทวะ  สีตัสสะ  ปะฏิฆำตำยะ,      เพียงเพื่อบ้าบัดความหนาว, 
อุณ หัสสะ  ปะฏิฆำตำยะ,                    เพื่อบ้าบัดความร้อน, 
ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสัมผัสสำนัง   ปะฏิฆำตำยะ, 

เพื่อบ้าบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตว์เลื อยคลาน
ทั งหลาย, 

ยำวะเทวะ  อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง  ปะฏิสัลลำนำรำมัตถัง. 
เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศ ,  และเพื่อความ
เป็นผู้ยินดีอยู่ได้  ในที่หลีกเร้นส้าหรับภาวนา.  



๕๒ 

(ขณะบริโภคยำรักษำโรค) 
ปะฏิสังขำ  โยนิโส  คิลำนะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขำรัง  ปะฏิเสวำมิ , 

เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วบริโภคเภสัชบริขารอันเกื อกูลแก่คนไข้, 
ยำวะเทวะ  อุปปันนำนัง  เวยยำพำธิกำนัง  เวทะนำนัง  ปะฏิฆำตำยะ, 

เพียงเพื่อบ้าบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ นแล้ว  มีอาพาธต่าง ๆ  เป็นมูล, 
อัพ ยำปัชฌะปะระมะตำยำติ.    
      เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง,  ดังนี . 

 

๒.  อตีตปัจจเวกขณปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  อะตีตะปัจจะเวกขะณะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

(ภำยหลังกำรใช้สอยเครื่องนุ่งห่ม) 
อัชชะ  มะยำ  อะปัจจะเวกขิต วำ  ยัง  จีวะรัง  ปะริภุตตัง, 

จีวรใด  อันเรานุ่งห่มแล้ว  ไม่ทันพิจารณาในวันนี , 
ตัง  ยำวะเทวะ  สีตัสสะ  ปะฏิฆำตำยะ, 

จีวรนั น  เรานุ่งห่มแล้ว  เพียงเพื่อบ้าบัดความหนาว, 
อุณ หัสสะ  ปะฏิฆำตำยะ,  เพื่อบ้าบัดความร้อน, 
ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสัมผัสสำนัง   ปะฏิฆำตำยะ, 

เพื่อบ้าบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตว์เลื อยคลาน
ทั งหลาย, 

ยำวะเทวะ  หิริโกปินะปะฏิจฉำทะนัตถัง. 
และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ  อันให้เกิดความละอาย. 
 

 



๕๓ 

(ภำยหลังบริโภคอำหำร) 
อัชชะ  มะยำ  อะปัจจะเวกขิต วำ  โย  ปิณฑะปำโต  ปะริภุตโต, 

บิณฑบาตใด  อันเราฉันแล้ว  ไม่ทันพิจารณาในวันนี , 
โส  เนวะ  ทะวำยะ, 

บิณฑบาตนั น  เราฉันแล้ว  ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน, 
นะ  มะทำยะ, ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามัน  เกิดก้าลังพลังทางกาย, 
นะ  มัณฑะนำยะ, ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับ, 
นะ  วิภูสะนำยะ, ไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง, 
ยำวะเทวะ  อิมัสสะ  กำยัสสะ  ฐิติยำ, 

แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั งอยู่ได้แห่งกายนี , 
ยำปะนำยะ, เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ, 
วิหิงสุปะระติยำ, เพื่อความสิ นไปแห่งความล้าบากทางกาย, 
พ รัห มะจะริยำนุคคะหำยะ , เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ , 
อิติ  ปุรำณัญจะ  เวทะนัง  ปะฏิหังขำมิ,      

ด้วยการท้าอย่างนี ,  เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่า  คือความหิว, 
นะวัญจะ  เวทะนัง  นะ  อุปปำเทสสำมิ,     

และไม่ท้าทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ น, 
ยำต รำ  จะ  เม  ภะวิสสะติ,  อะนะวัชชะตำ  จะ  ผำสุวิหำโร  จำติ. 

อนึ่ง,  ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี ด้วย,  ความเป็นผู้หาโทษมิได้
ด้วย,  และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย,  จักมีแก่เรา,  ดังนี . 

 

 

 



๕๔ 

(ภำยหลังกำรใช้สอยที่อยู่อำศัย) 
อัชชะ  มะยำ  อะปัจจะเวกขิต วำ  ยัง  เสนำสะนัง  ปะริภุตตัง, 

เสนาสนะใด  อันเราใช้สอยแล้ว  ไม่ทันพิจารณาในวันนี , 
ตัง  ยำวะเทวะ  สีตัสสะ  ปะฏิฆำตำยะ, 

เสนาสนะนั น  เราใช้สอยแล้ว  เพียงเพื่อบ้าบัดความหนาว, 
อุณ หัสสะ  ปะฏิฆำตำยะ,        เพื่อบ้าบัดความร้อน, 
ฑังสะมะกะสะวำตำตะปะสิริงสะปะสัมผัสสำนัง   ปะฏิฆำตำยะ, 

เพื่อบ้าบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ  ยุง   ลม  แดด  และสัตว์เลื อยคลาน
ทั งหลาย, 

ยำวะเทวะ  อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง  ปะฏิสัลลำนำรำมัตถัง. 
เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศ ,  และเพื่อความ
เป็นผู้ยินดีอยู่ได้  ในที่หลีกเร้นส้าหรับภาวนา.   

(ภำยหลังบริโภคยำรักษำโรค) 
อัชชะ  มะยำ  อะปัจจะเวกขิต วำ  โย  คิลำนะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขำโร     
ปะริภุตโต,   

คิลานเภสัชบริขารใด  อันเราบริโภคแล้ว  ไม่ทันพิจารณาในวันนี , 
โส  ยำวะเทวะ  อุปปันนำนัง  เวยยำพำธิกำนัง  เวทะนำนัง  ปะฏิฆำตำยะ, 

คิลานเภสัชบริขารนั น  เราบริโภคแล้ว  เพียงเพื่อบ้าบัดทุกขเวทนาอัน
บังเกิดขึ นแล้ว  มีอาพาธต่าง ๆ เป็นมูล, 

อัพ ยำปัชฌะปะระมะตำยำติ. 
เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ,  ดังนี . 

 

 



๕๕ 

๓.  ธำตุปัจจเวกขณปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  ธำตุปัจจะเวกขะณะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

(บทพิจำรณำเครื่องนุ่งห่ม) 
ยะถำปัจจะยัง  ปะวัตตะมำนัง  ธำตุมัตตะเมเวตัง, 

สิ่งเหล่านี นี่  เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั น ,  ก้าลังเป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ, 

ยะทิทัง  จีวะรัง,  ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล, 
สิ่งเหล่านี   คือจีวร,  และบุคคลผู้ใช้สอยจีวรนั น, 

ธำตุมัตตะโก,  เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ, 
นิสสัตโต,   มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน, 
นิชชีโว,   มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล, 
สุญโญ,   ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน, 
สัพพำนิ  ปะนะ  อิมำนิ  จีวะรำนิ  อะชิคุจฉะนียำนิ, 

ก็จีวรทั งหมดนี   ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม, 
อิมัง  ปูติกำยัง  ปัต วำ,  
 ครั นมาถูกเข้ากับกาย  อันเน่าอยู่เป็นนิจนี แล้ว, 
อะติวิยะ  ชิคุจฉะนียำนิ  ชำยันติ. 

ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน.  

(บทพิจำรณำอำหำร) 
ยะถำปัจจะยัง  ปะวัตตะมำนัง  ธำตุมัตตะเมเวตัง, 

สิ่งเหล่านี นี่  เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั น ,  ก้าลังเป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ, 

 



๕๖ 

ยะทิทัง  ปิณฑะปำโต,  ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล, 
สิ่งเหล่านี   คือบิณฑบาต,  และบุคคลผู้บริโภคบิณฑบาตนั น, 

ธำตุมัตตะโก,  เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ, 
นิสสัตโต,   มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน, 
นิชชีโว,   มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล, 
สุญโญ,   ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน, 
สัพโพ  ปะนำยัง  ปิณฑะปำโต  อะชิคุจฉะนีโย, 

ก็บิณฑบาตทั งหมดนี   ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม, 
อิมัง  ปูติกำยัง  ปัต วำ,  
 ครั นมาถูกเข้ากับกาย  อันเน่าอยู่เป็นนิจนี แล้ว, 
อะติวิยะ  ชิคุจฉะนีโย  ชำยะติ. 

ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน. 

(บทพิจำรณำที่อยู่อำศัย) 
ยะถำปัจจะยัง  ปะวัตตะมำนัง  ธำตุมัตตะเมเวตัง, 

สิ่งเหล่านี นี่  เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั น ,  ก้าลังเป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ, 

ยะทิทัง  เสนำสะนัง,  ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล, 
สิ่งเหล่านี   คือเสนาสนะ,  และบุคคลผู้ใช้สอยเสนาสนะนั น, 

ธำตุมัตตะโก,  เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ, 
นิสสัตโต,   มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน, 
นิชชีโว,   มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล, 
สุญโญ,   ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน, 
สัพพำนิ  ปะนะ  อิมำนิ  เสนำสะนำนิ  อะชิคุจฉะนียำนิ, 

ก็เสนาสนะทั งหมดนี   ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม , 



๕๗ 

อิมัง  ปูติกำยัง  ปัต วำ,  
 ครั นมาถูกเข้ากับกาย  อันเน่าอยู่เป็นนิจนี แล้ว,    
อะติวิยะ  ชิคุจฉะนียำนิ  ชำยันติ. 

ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน. 

(บทพิจำรณำยำรักษำโรค) 
ยะถำปัจจะยัง  ปะวัตตะมำนัง  ธำตุมัตตะเมเวตัง, 

สิ่งเหล่านี นี่  เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั น ,  ก้าลังเป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ, 

ยะทิทัง  คิลำนะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขำโร,  ตะทุปะภุญชะโก  จะ  ปุคคะโล, 
สิ่งเหล่านี   คือเภสัชบริขารอันเกื อกูลแก่คนไข้ ,  และบุคคลผู้บริโภคเภสัช
บริขารนั น, 

ธำตุมัตตะโก,  เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ, 
นิสสัตโต,   มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน, 
นิชชีโว,   มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล, 
สุญโญ,   ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน, 
สัพโพ  ปะนำยัง  คิลำนะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขำโร  อะชิคุจฉะนีโย, 

ก็คิลานเภสัชบริขารทั งหมดนี   ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม , 
อิมัง  ปูติกำยัง  ปัต วำ,  
 ครั นมาถูกเข้ากับกาย  อันเน่าอยู่เป็นนิจนี แล้ว, 
อะติวิยะ  ชิคุจฉะนีโย  ชำยะติ. 

ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกัน. 
 

 

 

 



๕๘ 

๔.  อภิณ หปัจจเวกขณปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  อะภิณ หะปัจจะเวกขะณะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.)  

 

ชะรำธัมโมม หิ๑๙  ชะรัง  อะนะตีโต (ตำ)*, 
 เรามีความแก่เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้, 
พ ยำธิธัมโมม หิ  พ ยำธิง  อะนะตีโต (ตำ), 
 เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ , 
มะระณะธัมโมม หิ  มะระณัง  อะนะตีโต (ตำ), 
 เรามีความตายเป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ , 
สัพเพหิ  เม  ปิเยหิ  มะนำเปหิ  นำนำภำโว  วินำภำโว, 
 เราจักพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั งหลาย, 
กัมมัสสะโกม หิ,๒๐        เรามีกรรมเป็นของของตน, 
กัมมะทำยำโท (ทำ), เราจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั น, 
กัมมะโยนิ, เรามีกรรมเป็นแดนเกิด, 
กัมมะพันธุ, เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ , 
กัมมะปะฏิสะระโณ (ณำ), เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย, 
ยัง  กัมมัง  กะริสสำมิ, เราท้ากรรมอันใดไว้, 
กัล ยำณัง  วำ  ปำปะกัง  วำ, เป็นกรรมดีก็ตาม  เป็นกรรมชั่วก็ตาม, 
ตัสสะ  ทำยำโท (ทำ)  ภะวิสสำมิ, เราจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั น, 
เอวัง  อัม เหหิ๒๑  อะภิณ หัง๒๒  ปัจจะเวกขิตัพพัง.      

เราทั งหลาย  พึงพิจารณาเนือง ๆ อย่างนี แล. 

                                                           
๑๙ อ่านว่า  โมม-ม หิ 
๒๐ อ่านว่า  โกม-ม หิ 
๒๑ อ่านว่า  อัม-ม เห-ห ิ ( ม๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “มะ” ) 
๒๒ อ่านว่า  อะ-ภิณ-ณ หัง  ( ณ๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ณะ” ) 

* ผู้หญิงสวดในวงเลบ็ 



๕๙ 

๕.  ธรรมที่บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ ๑๐ อย่ำง 

๑. บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ  บัดนี   เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว  
อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ  เราต้องท้าอาการกิริยานั น ๆ 

๒. บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ  ความเลี ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 
เราควรท้าตัวให้เขาเลี ยงง่าย 

๓. บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ  อาการกายวาจาอย่างอื่น  ที่ เราจะ 
ต้องท้าให้ดีขึ นไปกว่านี   ยังมีอยู่อีก  ไม่ใช่เพียงเท่านี  

๔. บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ  ตัวของเราเอง  ติเตียนตัวเราเอง  
โดยศีลได้หรือไม่ 

๕. บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ  ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว  ติเตียนเราโดยศีล 
ได้หรือไม่ 

๖. บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ  เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก
ของชอบใจทั งนั น 

๗. บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ  เรามีกรรมเป็นของตัว  เราท้าดีจัก
ได้ดี  ท้าชั่วจักได้ชั่ว 

๘. บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ  วันคืนล่วงไป ๆ  บัดนี เราทา้อะไรอยู่ 
๙. บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ  เรายินดีในที่สงัดหรือไม่ 

๑๐. บรรพชิตควรพิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ  คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่  ที่จะ
ให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน  ในเวลาเพื่อนบรรพชิตถาม  ในกาลภายหลัง . 

 
 
 



๖๐ 

๖.  กำลำมสูตร 
(หันทะ  มะยัง  กำลำมะสุตตะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

๑. เอถะ  ตุม เห  กำลำมำ  มำ  อะนุสสะเวนะ, 
กาลามชน  ท่านอย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยฟังตามกันมา,  

๒. มำ  ปะรัมปะรำยะ, 
อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยการถือสืบ ๆ กันมา, 

๓. มำ  อิติกิรำยะ, 
อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยการเล่าลือ, 

๔. มำ  ปิฏะกะสัมปะทำเนนะ, 
อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยการอ้างต้าราหรือคัมภีร์, 

๕. มำ  ตักกะเหตุ, 
อย่าปลงใจเชื่อ  เพราะตรรกะ, 

๖. มำ  นะยะเหตุ, 
อย่าปลงใจเชื่อ  เพราะการอนุมาน, 

๗. มำ  อำกำระปะริวิตักเกนะ, 
อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยการคิดตามแนวเหตุผล, 

๘. มำ  ทิฏฐินิชฌำนักขันติยำ, 
อย่าปลงใจเชื่อ  เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว,  

๙. มำ  ภัพพะรูปะตำยะ, 
อย่าปลงใจเชื่อ  เพราะมองเห็นลักษณะน่าจะเป็นไปได้,  

๑๐. มำ  สะมะโณ  โน  คะรูติ, 
อย่าปลงใจเชื่อ  เพราะนับถือว่าท่านสมณะนี เป็นครูของเรา,  

 



๖๑ 

ยะทำ  ตุม เห  กำลำมำ  อัตตะนำวะ  ชำเนยยำถะ,  
กาลามชน  เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่า, 

อิเม  ธัมมำ  อะกุสะลำ, ธรรมเหล่านี เป็นอกุศล, 
อิเม  ธัมมำ  สำวัชชำ, ธรรมเหล่านี มีโทษ, 
อิเม  ธัมมำ  วิญญุคะระหิตำ, ธรรมเหล่านี ผู้รู้ติเตียน, 
อิเม  ธัมมำ  สะมัตตำ  สะมำทินนำ,  อะหิตำยะ  ทุกขำยะ  สังวัตตันตีติ, 

ธรรมเหล่านี   ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว  ย่อมเป็นไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  
เพื่อทุกข์, 

อะถะ  ตุม เห  กำลำมำ  ปะชะเหยยำถำติ. 
กาลามชน  ท่านพึงละเสียเมื่อนั นเถิด. 

ยะทำ  ตุม เห  กำลำมำ  อัตตะนำวะ  ชำเนยยำถะ,  
กาลามชน  เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่า, 

อิเม  ธัมมำ  กุสะลำ, ธรรมเหล่านี เป็นกุศล, 
อิเม  ธัมมำ  อะนะวัชชำ, ธรรมเหล่านี ไม่มีโทษ, 
อิเม  ธัมมำ  วิญญุปปะสัตถำ, ธรรมเหล่านี ผู้รู้สรรเสริญ, 
อิเม  ธัมมำ  สะมัตตำ  สะมำทินนำ,  หิตำยะ  สุขำยะ  สังวัตตันตีติ, 

ธรรมเหล่านี   ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว  ย่อมเป็นไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์   
เพื่อสุข, 

อะถะ  ตุม เห  กำลำมำ  อุปะสัมปัชชะติ. 
กาลามชน  ท่านควรเข้าถึงธรรมเหล่านั นเถิด.  

 
 



๖๒ 

๗.  บทค ำปลงสังขำร 
(เหมำะส ำหรับฆรำวำส) 

 มนุษย์เราเอ๋ย   เกิดมาท้าไม 
 นิพพานมีสุข     อยู่ไยมิไป      
 ตัณหาหน่วงหนัก หน่วงชักหน่วงไว้ 
 ฉันไปมิได้ ตัณหาผูกพัน 
 ห่วงนั นพันผูก ห่วงลูกห่วงหลาน     
 ห่วงทรัพย์สินศฤงคาร จงสละเสียเถิด 
 จะได้ไปนิพพาน ข้ามพ้นภพสาม     
 ยามหนุ่มสาวน้อย หน้าตาแช่มช้อย      
 งามแล้วทุกประการ แก่เฒ่าหนังยาน      
 แต่ล้วนเครื่องเหม็น เอ็นใหญ่เก้าร้อย 
 เอ็นน้อยเก้าพัน มันมาท้าเข็ญ 
 ให้ร้อนให้เย็น เมื่อยขบทั งตัว      
 ขนคิ วก็ขาว     นัยน์ตาก็มัว      
 เส้นผมบนหัว ด้าแล้วกลับหงอก     
 หน้าตาเว้าวอก ดูน่าบัดสี      
 จะลุกก็โอย จะนั่งก็โอย     
 เหมือนดอกไม้โรย ไม่มีเกสร 
 จะเข้าที่นอน พึงสอนภาวนา 
 พระอนิจจัง พระอนัตตา      
 เราท่านเกิดมา รังแต่จะตาย 
 ผู้ดีเข็ญใจ ก็ตายเหมือนกัน      



๖๓ 

 เงินทองทั งนั น มิติดตัวไป     
 ตายไปเป็นผี ลูกเมียผัวรัก  
 เขาชักหน้าหนี เขาเหม็นซากผี 
 เปื่อยเน่าพุพอง หมู่ญาติพี่น้อง  
 เขาหามเอาไป เขาวางลงไว้ 
 เขานั่งร้องไห้ แล้วกลับคืนมา  
 อยู่แต่ผู้เดียว ป่าไม้ชายเขียว  
 เหลียวไม่เห็นใคร เห็นแต่ฝูงแร้ง  
 เห็นแต่ฝูงกา เห็นแต่ฝูงหมา  
 ยื อแย่งกันกิน ดูน่าสมเพช  
 กระดูกกูเอ๋ย เรี่ยรายแผ่นดิน  
 แร้งกาหมากิน เอาเป็นอาหาร  
 เที่ยงคืนสงัด ตื่นขึ นมินาน  
 ไม่เห็นลูกหลาน พี่น้องเผ่าพันธุ์  
 เห็นแต่นกเค้า จับเจ่าเรียงกัน  
 เห็นแต่นกแสก ร้องแรกแหกขวัญ  
 เห็นแต่ฝูงผี ร้องไห้หากัน  
 มนุษย์เราเอ๋ย อย่าหลงนักเลย  
 ไม่มีแก่นสาร อุตส่าห์ท้าบุญ  
 ค ้าจุนเอาไว้ จะได้ไปสวรรค์  
 จะได้ทันพระพุทธเจ้า จะได้เข้านิพพาน  
 อะหัง  วันทามิ สัพพะโส 
 อะหัง  วันทามิ นิพพานะปัจจะโย  โหตุ. 
 



๖๔ 

๘.  สัพพปัตติทำนคำถำ (กรวดน้ ำตอนเช้ำ) 

(หันทะ  มะยัง  สัพพะปัตติทำนะคำถำโย  ภะณำมะ  เส.) 
 

ปุญญัสสิทำนิ  กะตัสสะ ยำนัญญำนิ  กะตำนิ  เม, 
เตสัญจะ  ภำคิโน  โหนตุ สัตตำนันตำปปะมำณะกำ, 

สัตว์ทั งหลาย  ไม่มีที่สุด  ไม่มีประมาณ,  จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ท้า

ในบัดนี ,  และแห่งบุญอื่นที่ได้ท้าไว้ก่อนแล้ว , 

เย  ปิยำ  คุณะวันตำ  จะ มัย หัง  มำตำปิตำทะโย, 
ทิฏฐำ  เม  จำป ยะทิฏฐำ  วำ อัญเญ  มัชฌัตตะเวริโน, 

คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด,  ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ  เช่นมารดาบิดาของ

ข้าพเจ้าเป็นต้น  ก็ดี,  ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้ว  หรือไม่ได้เห็น  ก็ดี,  สัตว์เหล่าอื่น

ที่เป็นกลาง ๆ  หรือเป็นคู่เวรกัน  ก็ดี, 

สัตตำ  ติฏฐันติ  โลกัส มิง               เต  ภุมมำ  จะตุโยนิกำ, 
ปัญเจกะจะตุโวกำรำ สังสะรันตำ  ภะวำภะเว, 

สัตว์ทั งหลาย  ตั งอยู่ในโลก,  อยู่ในภูมิทั งสาม,  อยู่ในก้าเนิดทั งสี่,  มีขันธ์

ห้าขันธ์  มีขันธ์ขันธ์เดียว   มีขันธ์สี ่ขันธ์,  ก้าลังท่องเที ่ยวอยู่ในภพน้อย  

ภพใหญ่  ก็ดี, 

ญำตัง  เย  ปัตติทำนัมเม อะนุโมทันตุ  เต  สะยัง, 
เย  จิมัง  นัปปะชำนันติ เทวำ  เตสัง  นิเวทะยุง, 

สัตว์เหล่าใด  รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ,  สัตว์เหล่านั น  จงอนุโมทนา

เองเถิด,  ส่วนสัตว์เหล่าใด  ยังไม่รู้ส่วนบุญนี ,  ขอเทวดาทั งหลาย  จงบอก

สัตว์เหล่านั น  ให้รู้, 

 



๖๕ 

มะยำ  ทินนำนะ  ปุญญำนัง อะนุโมทะนะเหตุนำ, 
สัพเพ  สัตตำ  สะทำ  โหนตุ อะเวรำ  สุขะชีวิโน, 
เขมัปปะทัญจะ  ปัปโปนตุ เตสำสำ  สิชฌะตัง  สุภำ. 

เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ,  สัตว์ทั งหลายทั ง

ปวง,  จงเป็นผู้ไม่มีเวร  อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ,  จงถึงบทอันเกษม  กล่าวคือ

พระนิพพาน,  ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั น  จงส้าเร็จเถิด.   

๙.  อุททิสสนำธิฏฐำนคำถำ (กรวดน้ ำตอนเย็น) 

(หันทะ  มะยัง  อุททิสสะนำธิฏฐำนะคำถำโย  ภะณำมะ  เส.)  

(๑) อิมินำ  ปุญญะกัมเมนะ, ด้วยบุญนี   อุทิศให้, 
อุปัชฌำยำ  คุณุตตะรำ, อุปัชฌาย์  ผู้เลิศคุณ, 
อำจะริยูปะกำรำ  จะ, แลอาจารย์  ผู้เกื อหนุน, 
มำตำ  ปิตำ  จะ  ญำตะกำ, ทั งพ่อแม่  แลปวงญาติ, 
สุริโย  จันทิมำ  รำชำ, สูรย์จันทร์  แลราชา, 
คุณะวันตำ  นะรำปิ  จะ, ผู้ทรงคุณ  หรือสูงชาติ, 
พ รัห มะมำรำ  จะ  อินทำ  จะ, พรหมมาร  และอินทราช, 
โลกะปำลำ  จะ  เทวะตำ, ทั งทวยเทพ  และโลกบาล, 
ยะโม  มิตตำ  มะนุสสำ  จะ, ยมราช  มนุษย์มิตร, 
มัชฌัตตำ  เวริกำปิ  จะ, ผู้เป็นกลาง  ผู้จ้องผลาญ, 
สัพเพ  สัตตำ  สุขี  โหนตุ, ขอให้เป็นสุขศานติ์  ทุกทั่วหน้าอย่าทุกข์ทน, 
ปุญญำนิ  ปะกะตำนิ  เม, บุญผองที่ข้าท้า  จงช่วยอ้านวยศุภผล, 
สุขัง  จะ  ติวิธัง  เทนตุ, ให้สุข  สามอย่างล้น, 
ขิปปัง  ปำเปถะ  โว  มะตัง, ให้ลุถึง  นิพพานพลัน๒๓ (เทอญ), 

                                                           
๒๓ ถ้าสวดเพียงบทที่ (๑) ให้เปลี่ยน  “นิพพานพลัน”  เป็น  “นิพพานเทอญ” 



๖๖ 

    (๔) อิมินำ  ปุญญะกัมเมนะ, ด้วยบุญนี   ที่เราท้า, 
อิมินำ  อุททิเสนะ  จะ,  แลอุทิศ  ให้ปวงสัตว์, 
ขิปปำหัง  สุละเภ  เจวะ,  เราพลันได้  ซึ่งการตัด, 
ตัณ หุปำทำนะเฉทะนัง,  ตัวตัณหา  อุปาทาน, 
เย  สันตำเน  หินำ  ธัมมำ, สิ่งชั่ว  ในดวงใจ,  
ยำวะ  นิพพำนะโต  มะมัง, กว่าเราจะ  ถึงนิพพาน, 
นัสสันตุ  สัพพะทำ  เยวะ, มลายสิ น  จากสันดาน, 
ยัตถะ  ชำโต  ภะเว  ภะเว, ทุก ๆ ภพ  ที่เราเกิด, 
อุชุจิตตัง  สะติปัญญำ,  มีจิตตรงและสติ  ทั งปัญญาอันประเสริฐ, 
สัลเลโข  วิริยัม หินำ, พร้อมทั งความเพียรเลิศ  เป็นเครื่องขูดกิเลสหาย, 
มำรำ  ละภันตุ  โนกำสัง,  โอกาสอย่าพึงมี  แก่หมู่มารสิ นทั งหลาย, 
กำตุญจะ  วิริเยสุ  เม,  เป็นช่องประทุษร้าย  ท้าลายล้างความเพียรจม, 
พุทธำทิปะวะโร  นำโถ,  พระพุทธผู้  บวรนาถ, 
ธัมโม  นำโถ  วะรุตตะโม, พระธรรมที่  พึ่งอุดม, 
นำโถ  ปัจเจกะพุทโธ  จะ, พระปัจเจกะพุทธะสม-, 
สังโฆ  นำโถตตะโร  มะมัง, ทบพระสงฆ์  ที่พึ่งผยอง, 
เตโสตตะมำนุภำเวนะ,  ด้วยอานุภาพนั น, 
มำโรกำสัง  ละภันตุ  มำ,  ขอหมู่มาร  อย่าได้ช่อง, 
ทะสะปุญญำนุภำเวนะ,  ด้วยเดชบุญ  ทั งสิบป้อง, 
มำโรกำสัง  ละภันตุ  มำ.  อย่าเปิดโอกาสแก่มาร  เทอญ. 
 
 
  
 



๖๗ 

๑๐.  บทแผ่เมตตำ 
สัพเพ  สตัตำ, 
 สัตว์ทั งหลาย  ที่เป็นเพื่อนทุกข์  เกิดแก่เจ็บตาย  ด้วยกันทั งหมดทั งสิ น, 
อะเวรำ  โหนตุ, 
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย, 
อัพ ยำปัชฌำ  โหนตุ, 
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย, 
อะนีฆำ  โหนตุ,  
 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย, 
สุขี  อัตตำนัง  ปะริหะรันตุ.  
 จงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั งสิ นเทอญ. 
 

๑๑.  อำนิสงส์กำรเจริญเมตตำ 

 

เมตตำยะ  ภิกขะเว  เจโตวิมุตติยำ  อำเสวิตำยะ  ภำวิตำยะ  พะหุลีกะตำยะ, 
ดูก่อนภิกษุทั  งหลาย ,  เมื ่อ เมตตาเจโตวิมุตติ  อันบุคคลบ้าเพ็ญแล้ว  
ภาวนาแล้ว  เจริญให้มากแล้ว, 

ยำนีกะตำยะ  วัตถุกะตำยะ  อะนุฏฐิตำยะ, 
ท้าให้เป็นเครื่องด้าเนินทางใจ  ท้าให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ, 

ปะริจิตำยะ  สุสะมำรัทธำยะ, อบรม  สร้างสม  ปรารภด้วยดี, 
เอกำทะสำนิสังสำ  ปำฏิกังขำ, 

อานิสงส์ ๑๑ ประการ,  อันบุคคลนั นพึงหวังได้แน่นอน, 
กะตะเม  เอกำทะสะ, อานิสงส์ ๑๑ ประการนั น  เป็นไฉน ? 
สุขัง  สุปะติ, หลับก็เป็นสุข, 



๖๘ 

สุขัง  ปะฏิพุชฌะติ, ตื่นก็เป็นสุข, 
นะ  ปำปะกัง  สุปินัง  ปัสสะติ, ไม่ฝันร้าย, 
มะนุสสำนัง  ปิโย  โหติ, เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนมนุษย์, 
อะมะนุสสำนัง  ปิโย  โหติ, เป็นที่รักใคร่ของเหล่าอมนุษย์, 
เทวะตำ  รักขันติ, เทวดาปกปักรักษา, 
นำสสะ  อัคคิ  วำ  วิสัง  วำ  สัตถัง  วำ  กะมะติ, 

ไฟและยาพิษหรือแม้แต่ศัตราวุธ  ก็ไม่กร ้ากราย, 
ตุวัฏฏัง  จิตตัง  สะมำธิยะติ, จิตตั งมั่นเป็นสมาธิได้เร็ว, 
มุขะวัณโณ  วิปปะสีทะติ, สีหน้าผ่องใส, 
อะสัมมุฬ โห  กำลัง  กะโรติ, ไม่หลงสติเวลาตาย, 
อุตตะริง  อัปปะฏิวิชฌันโต  พ รัห มะโลกูปะโค  โหติ, 

เมื่อไม่สามารถบรรลุธรรมชั นสูงในภพนี ได้ ,  ก็ย่อมเข้าถึงพรหมโลก, 
เมตตำยะ  ภิกขะเว  เจโตวิมุตติยำ  อำเสวิตำยะ  ภำวิตำยะ  พะหุลีกะตำยะ,  

ดูก่อนภิกษุทั  งหลาย ,  เมื ่อ เมตตาเจโตวิมุตติ  อันบุคคลบ้าเพ็ญแล้ว  
ภาวนาแล้ว  เจริญให้มากแล้ว, 

ยำนีกะตำยะ  วัตถุกะตำยะ  อะนุฏฐิตำยะ, 
ท้าให้เป็นเครื่องด้าเนินทางใจ  ท้าให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ,  

ปะริจิตำยะ  สุสะมำรัทธำยะ, อบรม  สร้างสม  ปรารภดีแล้ว, 
อิเม  เอกำทะสำนิสังสำ  ปำฏิกังขำติ, 

อานิสงส์ทั ง ๑๑ ประการนี ,  บุคคลนั นพึงหวังได้อย่างไม่ต้องสงสัย, 
อิทะมะโวจะ  ภะคะวำ, พระผู้มีพระภาคเจ้า,  ได้ตรัสธรรมปริยายอันนี แล้ว, 
อัตตะมะนำ  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ภำสิตัง  อะภินันทุนติ.  

ภิกษุเหล่านั น  ต่างมีใจยินดี,  ชื่นชมในพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า,  
ด้วยประการฉะนี แล. 



๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ มีระเบียบ  มวีินัย  มีควำมเมตตำกรุณำ   
  มีควำมไม่เบียดเบยีนตน และคนอ่ืน   

ไม่ทะเลำะวิวำทกับใคร ๆ   
อยู่ในศีล  อยู่ในควำมสงบ   

ปลีกวิเวก  ออกจำกควำมวุ่นวำย  อย่ำคลุกคลี   
ปลีกวิเวก   

หำมุมให้แก่ตัวเอง   
ไม่งั้นว่ำ  เรำนั่งอยู่นี่ เรำกินข้ำวอยู่นี่  เรำท ำครัวอยู่นี่  

 ก็ปลีกวิเวกได้  
 เรำท ำของเรำ  ไม่ไปยุ่งกบัใคร   

เขำว่ำยำก   
...เอ้อ...เรำไม่ยำกกับเขำ   

เขำว่ำทุกข์  ก็ไม่ทุกข์กับเขำ   
ก็ท ำไปเช่นนั้นเอง  

 เรียกว่ำปลีกวิเวก  ได้สร้ำงสิ่งแวดล้อมให้กบัตัวเอง ” 

 หลวงพ่อค ำเขียน  สุวณฺโณ 



๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“  นี่แหละคือกำรปฏิบัติเข้ม 

    ใส่ใจที่จะรู้สึกตัวอยู่เสมอ  

   มำท ำวัตรสวดมนต์ก็ได ้

   ไปขบไปฉันก็ได้    

   อยู่กับหมูก่็ได้  

   อยู่คนเดียวก็ได้   

   ปฏิบัติเดี่ยวอยู่คนเดียวก็ได้ 

   ปฏิบัตกิับหมู่ก็ได ้  

   เพรำะที่จริงแล้ว 

   เรำอยู่คนเดียว 

   อยู่กับหมู่ก็เหมือนกับอยู่คนเดียว  

   อยู่คนเดียวก็เหมือนอยูก่ับหมู ่

   ถ้ำมันจะหลงอยู่กบัหมู ่

   เรำก็ไม่หลงเนี่ย  ” 

   หลวงพ่อค ำเขียน  สุวณฺโณ 



๗๑ 

ภำค  ๔  พระสูตรและพระอภิธรรม 

๑.  อริยมรรคมีองค์แปด 
(หันทะ  มะยัง  อะริยัฏฐังคิกะมัคคะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.)  

 

อะยะเมวะ  อะริโย  อัฎฐังคิโก  มัคโค,  
หนทางนี แล  เป็นหนทางอันประเสริฐ  ซึ่งประกอบด้วยองค์แปด, 

เสยยะถีทัง, ได้แก่สิ่งเหล่านี   คือ :-  
สัมมำทิฎฐิ, ความเห็นชอบ, 
สัมมำสังกัปโป,  ความด้าริชอบ,  
สัมมำวำจำ,  การพูดจาชอบ,  
สัมมำกัมมันโต, การท้าการงานชอบ, 
สัมมำอำชีโว, การเลี ยงชีวิตชอบ, 
สัมมำวำยำโม, ความพากเพียรชอบ, 
สัมมำสะติ, ความระลึกชอบ, 
สัมมำสะมำธิ, ความตั งใจมั่นชอบ, 

(องค์มรรคที่  ๑) 
กะตะมำ  จะ  ภิกขะเว  สัมมำทิฎฐิ, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ความเห็นชอบ  เป็นอย่างไรเล่า ?  
ยัง  โข  ภิกขะเว  ทุกเข  ญำณัง, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ความรู้อันใด  เป็นความรู้ในทุกข์, 
ทุกขะสะมุทะเย  ญำณัง,  เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์, 
ทุกขะนิโรเธ  ญำณัง, เป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์, 
 



๗๒ 

ทุกขะนิโรธะคำมินิยำ  ปะฏิปะทำยะ  ญำณัง, 
เป็นความรู้ในทางด้าเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์,  

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมำทิฎฐิ. 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  อันนี เรากล่าวว่า  ควำมเห็นชอบ. 

(องค์มรรคที่  ๒) 
กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมำสังกัปโป, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ความด้าริชอบ  เป็นอย่างไรเล่า ? 
เนกขัมมะสังกัปโป,   ความด้าริในการออกจากกาม, 
อะพ ยำปำทะสังกัปโป, ความด้าริในการไม่มุ่งร้าย, 
อะวิหิงสำสังกัปโป, ความด้าริในการไม่เบียดเบียน, 
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมำสังกัปโป. 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  อันนี เรากล่าวว่า  ควำมด ำริชอบ. 

(องค์มรรคที่  ๓) 
กะตะมำ  จะ  ภิกขะเว  สัมมำวำจำ, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  การพูดจาชอบ  เป็นอย่างไรเล่า  ? 
มุสำวำทำ  เวระมะณี, เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง,  
ปิสุณำยะ  วำจำยะ  เวระมะณี, เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดส่อเสียด, 
ผะรุสำยะ  วำจำยะ  เวระมะณี, เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาบ, 
สัมผัปปะลำปำ  เวระมะณี, เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ, 
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมำวำจำ. 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  อันนี เรากล่าวว่า  กำรพูดจำชอบ. 

 



๗๓ 

(องค์มรรคที่  ๔) 
กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมำกัมมันโต, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  การท้าการงานชอบ  เป็นอย่างไรเล่า ? 
ปำณำติปำตำ  เวระมะณี, 

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า, 
อะทินนำทำนำ  เวระมะณี, 

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของ  ที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว,  
กำเมสุ  มิจฉำจำรำ  เวระมะณี, 

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั งหลาย, 
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมำกัมมันโต. 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  อันนี เรากล่าวว่า  กำรท ำกำรงำนชอบ. 

(องค์มรรคที่  ๕) 
กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมำอำชีโว, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  การเลี ยงชีวิตชอบ  เป็นอย่างไรเล่า ? 
อิธะ  ภิกขะเว  อะริยะสำวะโก, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  สาวกของพระอริยเจ้า  ในธรรมวินัยนี ,  
มิจฉำอำชีวัง  ปะหำยะ,   
 ละการเลี ยงชีวิตที่ผิดเสีย, 
สัมมำอำชีเวนะ  ชีวิกัง  กัปเปติ, 

ย่อมส้าเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี ยงชีวิตที่ชอบ, 
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมำอำชีโว. 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  อันนี เรากล่าวว่า  กำรเลี้ยงชีวิตชอบ. 

 



๗๔ 

(องค์มรรคที่  ๖) 
กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมำวำยำโม , 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ความพากเพียรชอบ  เป็นอย่างไรเล่า ? 
อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ,           ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ภิกษุในธรรมวินัยนี , 
อะนุปปันนำนัง  ปำปะกำนัง  อะกุสะลำนัง  ธัมมำนัง  อะนุปปำทำยะ,  ฉันทัง  
ชะเนติ,  วำยะมะติ,  วิริยัง  อำระภะติ,  จิตตัง  ปัคคัณ หำติ  ปะทะหะติ, 

ย่อมท้าความพอใจให้เกิดขึ น,  ย่อมพยายาม,  ปรารภความเพียร,  ประคอง
ตั งจิตไว้,  เพื่อจะยังอกุศลธรรม  อันเป็นบาปที่ยังไม่เกิด  ไม่ให้เกิดขึ น, 

อุปปันนำนัง  ปำปะกำนัง  อะกุสะลำนัง  ธัมมำนัง   ปะหำนำยะ,  ฉันทัง    

ชะเนติ,  วำยะมะติ,  วิริยัง  อำระภะติ,  จิตตัง  ปัคคัณ หำติ  ปะทะหะติ, 

ย่อมท้าความพอใจให้เก ิดขึ  น ,  ย ่อมพยายาม,  ปรารภความเพียร ,  
ประคองตั งจิตไว้,  เพื่อจะละอกุศลธรรม  อันเป็นบาป  ที่เกิดขึ นแล้ว, 

อะนุปปันนำนัง  กุสะลำนัง  ธัมมำนัง  อ ุปปำทำยะ ,  ฉันทัง  ชะเนติ,    

วำยะมะติ,  วิริยัง  อำระภะติ,  จิตตัง  ปัคคัณ หำติ  ปะทะหะติ, 

ย่อมท้าความพอใจให้เก ิดขึ  น ,  ย ่อมพยายาม,  ปรารภความเพียร ,  
ประคองตั งจิตไว้,  เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด  ให้เกิดขึ น, 

อุปปันนำนัง  กุสะลำนัง  ธัมมำนัง  ฐิติยำ,  อะสัมโมสำยะ,  ภิยโยภำวำยะ , 
เวปุลลำยะ,  ภำวะนำยะ ,  ปำริปูริยำ,  ฉันทัง  ชะเนติ ,  วำยะมะติ,  วิริยัง  
อำระภะติ,  จิตตัง  ปัคคัณ หำติ  ปะทะหะติ, 

ย่อมท้าความพอใจให้เกิดขึ น,  ย่อมพยายาม,  ปรารภความเพียร,  ประคอง
ตั งจิตไว้,  เพื ่อความตั งอยู ่,  ความไม่เลอะเลือน ,  ความงอกงามยิ่งขึ น ,  
ความไพบูลย์,  ความเจริญ,  ความเต็มรอบ,  แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ นแล้ว , 

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมำวำยำโม. 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  อันนี เรากล่าวว่า  ควำมพำกเพียรชอบ. 



๗๕ 

(องค์มรรคที่  ๗) 
กะตะมำ  จะ  ภิกขะเว  สัมมำสะติ , 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ความระลึกชอบ  เป็นอย่างไรเล่า ? 
อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ, ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ภิกษุในธรรมวินัยนี , 
กำเย  กำยำนุปัสสี  วิหะระติ ,  
      ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจ้า , 
อำตำปี  สัมปะชำโน  สะติมำ,  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌำโทมะนัสสัง, 

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส ,  มีสัมปชัญญะ  มีสติ,  ถอนความพอใจและ
ความไม่พอใจ  ในโลกออกเสียได้, 

เวทะนำสุ  เวทะนำนุปัสสี  วิหะระติ , 
ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั งหลายอยู่เป็นประจ้า , 

อำตำปี  สัมปะชำโน  สะติมำ,  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌำโทมะนัสสัง , 
มีความเพียรเครื่องเผากิเลส ,  มีสัมปชัญญะ  มีสติ,  ถอนความพอใจและ
ความไม่พอใจ  ในโลกออกเสียได้, 

จิตเต  จิตตำนุปัสสี  วิหะระติ, 
ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจ้า , 

อำตำปี  สัมปะชำโน  สะติมำ,  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌำโทมะนัสสัง , 
มีความเพียรเครื่องเผากิเลส,  มีสัมปชัญญะ  มีสติ,  ถอนความพอใจและ
ความไม่พอใจ  ในโลกออกเสียได้, 

ธัมเมสุ  ธัมมำนุปัสสี  วิหะระติ , 
ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั งหลายอยู่เป็นประจ้า , 

อำตำปี  สัมปะชำโน  สะติมำ,  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌำโทมะนัสสัง , 
มีความเพียรเครื่องเผากิเลส ,  มีสัมปชัญญะ  มีสติ,  ถอนความพอใจและ
ความไม่พอใจ  ในโลกออกเสียได้, 



๗๖ 

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมำสะติ. 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  อันนี เรากล่าวว่า  ควำมระลึกชอบ. 

(องค์มรรคที่ ๘) 
กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมำสะมำธิ , 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ความตั งใจมั่นชอบ  เป็นอย่างไรเล่า ? 
อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ, ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ภิกษุในธรรมวินัยนี , 
วิวิจเจวะ  กำเมหิ, สงัดแล้วจากกามทั งหลาย, 
วิวิจจะ  อะกุสะเลหิ  ธัมเมหิ, สงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั งหลาย , 
สะวิตักกัง  สะวิจำรัง,  วิเวกะชัง ,  ปีติสุขัง  ปะฐะมัง  ฌำนัง  อุปะสัมปัชชะ    
วิหะระติ,     

เข้าถึงปฐมฌาน,  ประกอบด้วยวิตกวิจาร,  มีปีติและสุข  อันเกิดจากวิเวก
แล้วแลอยู่, 

วิตักกะวิจำรำนัง  วูปะสะมำ, เพราะความที่วิตกวิจารทั งสองระงับลง , 
อัชฌัตตัง  สัมปะสำทะนัง  เจตะโส,  เอโกทิภำวัง ,  อะวิตักกัง  อะวิจำรัง ,  
สะมำธิชัง  ปีติสุขัง  ทุติยัง  ฌำนัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ , 

เข้าถึงทุติยฌาน,  เป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ,  ให้สมาธิเป็นธรรม
อันเอกผุดมีขึ น,  ไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร,  มีแต่ปีติและสุข  อันเกิดจากสมาธิ  
แล้วแลอยู่, 

ปีติยำ  จะ  วิรำคำ,         
 อนึ่ง  เพราะความจางคลายไปแห่งปีติ , 
อุเปกขะโก  จะ  วิหะระติ ,  สะโต  จะ  สัมปะชำโน, 

ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา,  มีสติและสัมปชัญญะ, 
สุขัญจะ  กำเยนะ  ปะฏิสังเวเทติ ,  
 และย่อมเสวยความสุขด้วยนามกาย , 



๗๗ 

ยันตัง  อะริยำ  อำจิกขันติ ,  อุเปกขะโก  สะติมำ  สุขะวิหำรีติ , 
ชนิดที่พระอริยเจ้าทั งหลาย  ย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั นว่า , 
“เป็นผู้อยู่อุเบกขา  มีสติ  อยู่เป็นปรกติสุข”  ดังนี , 

ตะติยัง  ฌำนัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ, เข้าถึงตติยฌาน  แล้วแลอยู่, 
สุขัสสะ  จะ  ปะหำนำ, เพราะละสุขเสียได้, 
ทุกขัสสะ  จะ  ปะหำนำ, และเพราะละทุกข์เสียได้, 
ปุพเพวะ  โสมะนัสสะโทมะนัสสำนัง  อัตถังคะมำ, 

เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั งสอง  ในกาลก่อน, 
อะทุกขะมะสุขัง  อุเปกขำสะติปำริสุทธิง ,  จะตุตถัง  ฌำนัง  อุปะสัมปัชชะ 
วิหะระติ, 

เข้าถึงจตุตถฌาน,  ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข,  มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา  แล้วแลอยู่, 

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมำสะมำธิ. 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  อันนี เรากล่าวว่า  ควำมตั้งใจมั่นชอบ. 

 

๒.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

(หันทะ  มะยัง  ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสตุตะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 
 

เอวัมเม  สุตัง, ข้าพเจ้า (คือพระอานนท์เถระ) ได้สดับมาแล้วอย่างนี , 
เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวำ,  พำรำณะสิยัง  วิหะระติ  อิสิปะตะเน  มิคะทำเย,  
 สมัยหนึ่งพระผู ้มีพระภาคเจ้า   ประทับอยู ่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ,     
 ใกล้พระนครพาราณสี, 
ตัต ระ  โข  ภะคะวำ  ปัญจะวัคคิเย  ภิกขู  อำมันเตสิ , 
 ณ ที่นั นแล  พระผู้มีพระภาคเจ้า,  ตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์  มาแล้วตรัสว่า, 



๗๘ 

เท วเม๒๔  ภิกขะเว  อันตำ, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ที่สุดแห่งการกระท้าสองอย่างเหล่านี ,  มีอยู่, 

ปัพพะชิเตนะ  นะ  เสวิตัพพำ ,  
 เป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลย , 
โย  จำยัง  กำเมสุ  กำมะสุขัลลิกำนุโยโค , 

นี คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่   ในกามทั งหลาย, 
หีโน, เป็นของต่้าทราม, 
คัมโม, เป็นของชาวบ้าน, 
โปถุชชะนิโก, เป็นของคนชั นปุถุชน, 
อะนะริโย, ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้า, 
อะนัตถะสัญ หิโต, ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย,  นี อย่างหนึ่ง , 
โย  จำยัง  อัตตะกิละมะถำนุโยโค , 

อีกอย่างหนึ่ง,  คือการประกอบการทรมานตนให้ล้าบาก, 
ทุกโข, เป็นสิ่งน้ามาซึ่งทุกข์, 
อะนะริโย, ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้า,  
อะนัตถะสัญ หิโต, ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย , 

เอเต  เต  ภิกขะเว  อุโภ  อันเต  อะนุปะคัมมะ  มัชฌิมำ  ปะฏิปะทำ , 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย ,  ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง,  ไม่เข้าไปหาส่วนสุด
แห่งการกระท้าสองอย่างนั น,  มีอยู่, 

ตะถำคะเตนะ  อะภิสัมพุทธำ, 
เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว,  

จักขุกะระณี, เป็นเครื่องกระท้าให้เกิดจักษุ, 
ญำณะกะระณี, เป็นเครื่องกระท้าให้เกิดญาณ, 
                                                           
๒๔ อ่านว่า  ท เว-เม  ( ท ๎ ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ทะ” ) 



๗๙ 

อุปะสะมำยะ, เพื่อความสงบ,  
อะภิญญำยะ, เพื่อความรู้ยิ่ง, 
สัมโพธำยะ, เพื่อความรู้พร้อม,  
นิพพำนำยะ  สังวัตตะติ, เป็นไปพร้อมเพื่อพระนิพพาน, 

กะตะมำ  จะ  สำ  ภิกขะเว  มัชฌิมำ  ปะฏิปะทำ, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั น  เป็นอย่างไรเล่า ?  

อะยะเมวะ  อะริโย  อัฏฐังคิโก  มัคโค , 
ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั น  คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐ  
ประกอบด้วยองค์แปดประการ  นี เอง, 

เสยยะถีทัง, ได้แก่สิ่งเหล่านี   คือ :- 
สัมมำทิฏฐิ, ความเห็นชอบ, 
สัมมำสังกัปโป, ความด้าริชอบ, 
สัมมำวำจำ, การพูดจาชอบ, 
สัมมำกัมมันโต, การท้าการงานชอบ, 
สัมมำอำชีโว, การเลี ยงชีวิตชอบ, 
สัมมำวำยำโม, ความพากเพียรชอบ, 
สัมมำสะติ, ความระลึกชอบ, 
สัมมำสะมำธิ, ความตั งใจมั่นชอบ, 

อะยัง  โข  สำ  ภิกขะเว  มัชฌิมำ  ปะฏิปะทำ , 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  นี แล  คือข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง , 

ตะถำคะเตนะ  อะภิสัมพุทธำ, 
เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว, 

 



๘๐ 

จักขุกะระณี,    เป็นเครื่องกระท้าให้เกิดจักษุ, 
ญำณะกะระณี,   เป็นเครื่องกระท้าให้เกิดญาณ, 
อุปะสะมำยะ,   เพื่อความสงบ,  
อะภิญญำยะ,   เพื่อความรู้ยิ่ง, 
สัมโพธำยะ,    เพื่อความรู้พร้อม,  
นิพพำนำยะ  สังวัตตะติ,  เป็นไปพร้อมเพื่อพระนิพพาน, 

อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขัง  อะริยะสัจจัง , 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ก็อริยสัจคือทุกข์นี ,  มีอยู่, 

ชำติปิ  ทุกขำ,   คือ  ความเกิดก็เป็นทุกข์, 
ชะรำปิ  ทุกขำ,   ความแก่ก็เป็นทุกข์, 
มะระณัมปิ  ทุกขัง,  ความตายก็เป็นทุกข์, 
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำปิ  ทุกขำ , 

ความโศก  ความร่้าไรร้าพัน   ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ 
ความคับแค้นใจ  ก็เป็นทุกข์, 

อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข, 
ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ  ก็เป็นทุกข์, 

ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข , 
ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ  ก็เป็นทุกข์, 

ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  ตัมปิ  ทุกขัง, 
มีความปรารถนาสิ่งใด  ไม่ได้สิ่งนั น  นั่นก็เป็นทุกข์,  

สังขิตเตนะ  ปัญจุปำทำนักขันธำ  ทุกขำ , 
ว่าโดยย่อ  อุปาทานขันธ์ทั งห้า  เป็นตัวทุกข์, 

 



๘๑ 

อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง , 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี ,  มีอยู่, 

ยำยัง  ตัณ หำ,   นี คือตัณหา, 
โปโนพภะวิกำ,   อันเป็นเครื่องท้าให้มีการเกิดอีก , 
นันทิรำคะสะหะคะตำ, 

อันประกอบอยู่ด้วยความก้าหนัด  ด้วยอ้านาจความเพลิน, 
ตัต ระ  ตัต รำภินันทินี,๒๕  เป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั น ๆ, 
เสยยะถีทัง,    ได้แก่ตัณหาเหล่านี   คือ :- 
กำมะตัณ หำ,   ตัณหาในกาม (รูป รส กลิ่น เสียง เป็นต้น), 
ภะวะตัณ หำ,   ตัณหาในความมี  ความเป็น, 
วิภะวะตัณ หำ,   ตัณหาในความไม่มี  ไม่เป็น, 

อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจัง, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี ,  มีอยู่, 

โย  ตัสสำเยวะ  ตัณ หำยะ  อะเสสะวิรำคะนิโรโธ , 
นี คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่เหลือของตัณหานั น   นั่นเอง, 

จำโค,     เป็นความสละทิ ง, 
ปะฏินิสสัคโค,    เป็นความสลัดคืน, 
มุตติ,      เป็นความปล่อย, 
อะนำละโย,    เป็นความท้าไม่ให้มีที่อาศัย,  ซึ่งตัณหานั น , 

อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรธะคำมินี  ปะฏิปะทำ  อะริยะสัจจัง , 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ท้าสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่
เหลือแห่งทุกข์นี ,  มีอยู่, 

                                                           
๒๕ อ่านว่า  ตัด-ต ระ  ตัด-ต รำ-ภิ-นัน-ทิ-นี  ( ต๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ตะ” ) 



๘๒ 

อะยะเมวะ  อะริโย  อัฏฐังคิโก  มัคโค , 
นี คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐ  ประกอบด้วยองค์แปดประการ,  

เสยยะถีทัง,    ได้แก่สิ่งเหล่านี   คือ :- 
สัมมำทิฏฐิ,    ความเห็นชอบ, 
สัมมำสังกัปโป,   ความด้าริชอบ, 
สัมมำวำจำ,    การพูดจาชอบ, 
สัมมำกัมมันโต,   การท้าการงานชอบ, 
สัมมำอำชีโว,   การเลี ยงชีวิตชอบ, 
สัมมำวำยำโม,   ความพากเพียรชอบ, 
สัมมำสะติ,    ความระลึกชอบ, 
สัมมำสะมำธิ,   ความตั งใจมั่นชอบ, 

อิทัง  ทุกขัง  อะริยะสัจจันติ  เม  ภิกขะเว ,  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ,  
จักขุง  อุทะปำทิ,  ญำณัง  อุทะปำทิ,  ปัญญำ  อุทะปำทิ,  วิชชำ  อุทะปำทิ,     
อำโลโก  อุทะปำทิ, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย ,  จักษุเกิดขึ นแล้วแก่เรา,  ญาณเกิดขึ นแล้วแก่เรา,  
ปัญญาเกิดขึ นแล้วแก่เรา,  วิชชาเกิดขึ นแล้วแก่เรา,  แสงสว่างเกิดขึ นแล้ว
แก่เรา ,  ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อน ,  ว่าอริยสัจคือทุกข์  เป็น
อย่างนี  ๆ  ดังนี , 

ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขัง  อะริยะสัจจัง  ปะริญเญยยันติ, 
ว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั นแล  เป็นสิ่งที่ควรก้าหนดรู้  ดังนี  ฯ 

ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขัง  อะริยะสัจจัง  ปะริญญำตันติ, 
ว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั นแล  เราก้าหนดรู้ได้แล้ว  ดังนี  ฯ 



๘๓ 

อิทัง  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจันติ  เม  ภิกขะเว,  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  
ธัมเมสุ,  จักขุง  อุทะปำทิ,  ญำณัง อุทะปำทิ,  ปัญญำ  อุทะปำทิ,  วิชชำ    
อุทะปำทิ,  อำโลโก  อุทะปำทิ, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย ,  จักษุเกิดขึ นแล้วแก่เรา ,  ญาณเกิดขึ นแล้วแก่เรา , 
ปัญญาเกิดขึ นแล้วแก่เรา,  วิชชาเกิดขึ นแล้วแก่เรา,  แสงสว่างเกิดขึ นแล้ว
แก่เรา ,  ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อน ,  ว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิด 
ทุกข์,  เป็นอย่างนี  ๆ  ดังนี , 

ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง  ปะหำตัพพันติ, 
ว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั นแล  เป็นสิ่งที่ควรละเสีย  ดังนี  ฯ 

ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง  ปะหีนันติ, 
ว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั นแล  เราละได้แล้ว  ดังนี  ฯ 

อิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจันติ  เม  ภิกขะเว ,  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ     
ธัมเมสุ,  จักขุง  อุทะปำทิ,  ญำณัง  อุทะปำทิ,  ปัญญำ  อุทะปำทิ,  วิชชำ         
อุทะปำทิ,  อำโลโก  อุทะปำทิ, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย ,  จักษุเกิดขึ นแล้วแก่เรา ,  ญาณเกิดขึ นแล้วแก่เรา ,  
ปัญญาเกิดขึ นแล้วแก่เรา,  วิชชาเกิดขึ นแล้วแก่เรา,  แสงสว่างเกิดขึ นแล้ว
แก่เรา ,  ในธรรมที ่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อน ,  ว่าอริยสัจคือความดับ     
ไม่เหลือแห่งทุกข์  เป็นอย่างนี  ๆ  ดังนี , 

ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจัง  สัจฉิกำตัพพันติ, 
 ว่าก็อริยสัจคอืความดับไม่เหลอืแห่งทุกข์นั นแล  เป็นสิ่งที่ควรท้าให้แจ้ง  ดังนี  ฯ 

ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจัง  สัจฉิกะตันติ, 
 ว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั นแล   เราได้ทา้ให้แจ้งแล้ว   ดังนี  ฯ 



๘๔ 

อิทัง  ทุกขะนิโรธะคำมินี  ปะฏิปะทำ  อะริยะสัจจันติ  เม  ภิกขะเว ,  ปุพเพ  
อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ,  จักขุง  อุทะปำทิ,  ญำณัง  อุทะปำทิ,  ปัญญำ              
อุทะปำทิ,  วิชชำ  อุทะปำทิ,  อำโลโก  อุทะปำทิ, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย ,  จักษุเกิดขึ นแล้วแก่เรา ,  ญาณเกิดขึ นแล้วแก่เรา ,  
ปัญญาเกิดขึ นแล้วแก่เรา,  วิชชาเกิดขึ นแล้วแก่เรา,  แสงสว่างเกิดขึ นแล้ว
แก่เรา,  ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อน ,  ว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ท้า
สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์  เป็นอย่างนี  ๆ  ดังนี , 

ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรธะคำมินี  ปะฏิปะทำ  อะริยะสัจจัง  ภำเวตัพพันติ , 
ว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ท้าสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั นแล
เป็นสิ่งที่ควรท้าให้เกิดมี  ดังนี  ฯ 

ตัง  โข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรธะคำมินี   ปะฏิปะทำ  อะริยะสัจจัง  ภำวิตันติ, 
ว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ท้าสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั นแล   
เราท้าให้เกิดมีได้แล้ว  ดังนี  ฯ 

ยำวะกีวัญจะ  เม  ภิกขะเว,  อิเมสุ  จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ,  เอวันติปะริวัฏฏัง   
ท วำทะสำกำรัง  ยะถำภูตัง  ญำณะทัสสะนัง  นะ  สุวิสุทธัง  อะโหสิ, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริง,  มีปริวัฏฏ์สาม  
มีอาการสิบสอง  เช่นนั น,  ในอริยสัจทั งสี่เหล่านี ,  ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์
หมดจดด้วยดีแก่เรา  อยู่เพียงใด, 

เนวะ  ตำวำหัง  ภิกขะเว  สะเทวะเก  โลเก  สะมำ ระเก  สะพ รัห มะเก,  
สัสสะมะณะพ รำห มะณิยำ  ปะชำยะ  สะเทวะมะนุสสำยะ ,  อะนุตตะรัง  
สัมมำสัมโพธิง  อะภิสัมพุทโธ  ปัจจัญญำสิง, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย ,  ตลอดกาลเพียงนั น ,  เรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้
พร้อมเฉพาะแล้ว,  ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ,  ในโลกพร้อมทั งเทวโลก  



๘๕ 

มารโลก  พรหมโลก,  ในหมู่สัตว์พร้อมทั งสมณพราหมณ์  พร้อมทั งเทวดา
และมนุษย์, 

ยะโต  จะ  โข  เม  ภิกขะเว,  อิเมสุ  จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ,  เอวันติปะริวัฏฏัง  
ท วำทะสำกำรัง  ยะถำภูตัง  ญำณะทัสสะนัง  สุวิสุทธัง  อะโหสิ,  

ดูก่อนภิกษุทั  งหลาย ,  เมื ่อใด,  ปัญญาเครื ่องรู ้เห็นตามความเป็นจริง ,     
มีปริวัฏฏ์สาม  มีอาการสิบสอง  เช่นนั น,  ในอริยสัจทั งสี่เหล่านี ,  เป็นของ
บริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เรา, 

อะถำห ัง   ภ ิกขะ เว   สะ เทวะ เก   โล เก   สะมำระ เก   สะพ  ร ัห  มะ เก ,               
สัสสะมะณะพ รำห มะณิยำ  ปะชำยะ  สะเทวะมะนุสสำยะ ,  อะนุตตะรัง  
สัมมำสัมโพธิง  อะภิสัมพุทโธ  ปัจจัญญำสิง, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย ,  เมื่อนั น,  เราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ,  
ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ,  ในโลกพร้อมทั งเทวโลก  มารโลก  พรหม
โลก,  ในหมู่สัตว์พร้อมทั งสมณพราหมณ์  พร้อมทั งเทวดาและมนุษย์, 

ญำณัญจะ  ปะนะ  เม  ทัสสะนัง  อุทะปำทิ, 
ก็แล  ปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ นแล้วแก่เรา, 

อะกุปปำ  เม  วิมุตติ,  ว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับก้าเริบ, 
อะยะมันติมำ  ชำติ,  ความเกิดนี เป็นความเกิดครั งสุดท้าย, 
นัตถิทำนิ  ปุนัพภะโวติ,  บัดนี   ความเกิดอีกย่อมไม่มี  ดังนี , 

อิทะมะโวจะ  ภะคะวำ,   
 พระผู้มีพระภาคเจ้า,  ได้ตรัสเทศนานี แล้ว, 
อัตตะมะนำ  ปัญจะวัคคิยำ  ภิกขู  ภะคะวะโต  ภำสิตัง  อะภินันทุง , 

ภิกษุปัญจวัคคีย์  ก็มีใจยินดี,  ชื่นชมในพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า , 
 



๘๖ 

อิมัส มิญจะ  ปะนะ  เวยยำกะระณัส มิง  ภัญญะมำเน , 
ก็แลเมื่อไวยากรณ์นี   อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ , 

อำยัส มะโต  โกณฑัญญัสสะ  วิระชัง  วีตะมะลัง  ธัมมะจักขุง  อุทะปำทิ , 
ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน ,  ได้เกิดขึ นแล้วแก่พระผู้มี
อายุโกณฑัญญะ, 

ยังกิญจิ  สะมุทะยะธัมมัง  สัพพันตัง  นิโรธะธัมมันติ , 
ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  มีความเกิดขึ นเป็นธรรมดา ,  สิ่งนั นทั งปวง  ย่อมมีความ
ดับไปเป็นธรรมดา, 

ปะวัตติเต  จะ  ภะคะวะตำ  ธัมมะจักเก,  ภุมมำ  เทวำ  สัททะมะนุสสำเวสุง, 
เอตัมภะคะวะตำ  พำรำณะสิยัง  อิสิปะตะเน  มิคะทำเย ,  อะนุตตะรัง    
ธัมมะจักกัง  ปะวัตติตัง ,  อัปปะฏิวัตติยัง  สะมะเณนะ  วำ  พ รำห มะเณนะ  
วำ  เทเวนะ  วำ,  มำเรนะ  วำ  พ รัห มุนำ  วำ  เกนะจิ  วำ  โลกัส มินติ , 

ก็ครั  นเมื ่อธรรมจักร,  อันพระผู ้ม ีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้ว ,  เหล่า    
ภุมมเทวดา  ก็ยังเสียงให้บันลือลั่น ,  ว่านั นจักรคือธรรม  ไม่มีจักรอื่นยิ่ง
กว่า,  อันพระผู้มีพระภาคเจ้า  ให้เป็นไปแล้ว   ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน      
ใกล้พระนครพาราณสี,  อันสมณพราหมณ์  เทวดา  มาร  พรหม   และ
ใคร ๆ  ในโลก  ยังให้เป็นไปไม่ได้  ดังนี , 

ฯลฯ 

อะถะโข  ภะคะวำ  อุทำนัง  อุทำเนสิ , 
ล้าดับนั นแล  พระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้ทรงเปล่งอุทานว่า , 

อัญญำสิ  วะตะ  โภ  โกณฑัญโญ ,  อัญญำสิ  วะตะ  โภ  โกณฑัญโญติ, 
โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ  ผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ,  



๘๗ 

อิติหิทัง  อำยัส มะโต  โกณฑัญญัสสะ ,  อัญญำโกณฑัญโญเต ววะ๒๖  นำมัง,   
อะโหสีติ. 

เพราะเหตุนี   นามว่าอัญญาโกณฑัญญะนี นั่นเทียว ,  ได้มีมาแล้ว  แก่พระ 
ผู้มีอายุโกณฑัญญะ,  ด้วยประการฉะนี แล. 

 

๓.  อนัตตลักขณสูตร 
(หันทะ  มะยัง  อะนัตตะลักขณะสุตตะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

เอวัมเม  สุตัง,   ข้าพเจ้า (คือพระอานนท์เถระ) ได้สดับมาแล้วอย่างนี , 
เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวำ,  พำรำณะสิยัง  วิหะระติ  อิสิปะตะเน  มิคะทำเย , 

สมัยหนึ ่งพระผู ้มีพระภาคเจ้า   ประทับอยู ่ ณ ป่าอิสิปตนฤคทายวัน ,              
ใกล้พระนครพาราณสี, 

ตัต ระ  โข  ภะคะวำ  ปัญจะวัคคิเย  ภิกขู  อำมันเตส,ิ  
ณ ที่นั นแล  พระผู้มีพระภาคเจ้า,  ตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์  มาแล้วตรัสว่า, 

รูปัง  ภิกขะเว  อะนัตตำ,  
 ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  รูป (คือร่างกายนี )  มิใช่ตัวตน, 
รูปัญจะ  หิทัง  ภิกขะเว  อัตตำ  อะภะวิสสะ ,   

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ก็ถ้ารูปนี   จักได้เป็นตัวตนแล้วไซร้ , 
นะยิทัง  รูปัง  อำพำธำยะ  สังวัตเตยยะ , 

รูปนี   ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ (ความล้าบาก), 
ลัพเภถะ  จะ  รูเป, อนึ่ง  สัตว์พึงได้ในรูปตามใจหวัง , 
เอวัง  เม  รูปัง  โหตุ,  เอวัง  เม  รูปัง  มำ  อะโหสีติ, 

ว่ารูปของเรา  จงเป็นอย่างนี เถิด ,  รูปของเรา  อย่าได้เป็นอย่างนั นเลย , 

                                                           
๒๖ อ่านว่า  ต เว-วะ  ( ต๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ตะ” ) 



๘๘ 

ยัส มำ๒๗  จะ  โข  ภิกขะเว  รูปัง  อะนัตตำ , 
ก็เพราะเหตุใดแล  ภิกษุทั งหลาย  รูปจึงไม่ใช่ตัวตน , 

ตัส มำ๒๘  รูปัง  อำพำธำยะ  สังวัตตะติ, เพราะเหตุนั น  รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 
นะ  จะ  ลัพภะติ  รูเป, อนึ่ง  สัตว์ย่อมไม่ได้ในรูปตามใจหวัง, 
เอวัง  เม  รูปัง  โหตุ,  เอวัง  เม  รูปัง  มำ  อะโหสีติ, 

ว่ารูปของเรา  จงเป็นอย่างนี เถิด ,  รูปของเรา  อย่าได้เป็นอย่างนั นเลย, 

เวทะนำ  อะนัตตำ, เวทนา (คือความรู้สึกอารมณ์) ไม่ใช่ตัวตน, 
เวทะนำ  จะ  หิทัง  ภิกขะเว  อัตตำ  อะภะวิสสะ ,  

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ก็ถ้าเวทนานี   จักได้เป็นตัวตนแล้วไซร้ , 
นะยิทัง  เวทะนำ  อำพำธำยะ  สังวัตเตยยะ ,  
 เวทนานี   ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 
ลัพเภถะ  จะ  เวทะนำยะ , อนึ่ง  สัตว์พึงได้ในเวทนาตามใจหวัง , 
เอวัง  เม  เวทะนำ  โหตุ,  เอวัง  เม  เวทะนำ  มำ  อะโหสีติ , 

ว่าเวทนาของเรา  จงเป็นอย่างนี เถิด,  เวทนาของเรา  อย่าได้เป็นอย่างนั นเลย, 
ยัส มำ  จะ  โข  ภิกขะเว  เวทะนำ  อะนัตตำ ,   

ก็เพราะเหตุใดแล  ภิกษุทั งหลาย  เวทนาจึงไม่ใช่ตัวตน , 
ตัส มำ  เวทะนำ  อำพำธำยะ  สังวัตตะติ ,  
 เพราะเหตุนั น  เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ , 
นะ  จะ  ลัพภะติ  เวทะนำยะ , อนึ่ง  สัตว์ย่อมไม่ได้ในเวทนาตามใจหวัง, 
เอวัง  เม  เวทะนำ  โหตุ,  เอวัง  เม  เวทะนำ  มำ  อะโหสีติ , 

ว่าเวทนาของเรา  จงเป็นอย่างนี เถิด,  เวทนาของเรา  อย่าได้เป็นอย่างนั นเลย, 

                                                           
๒๗ อ่านว่า  ยัส-ส ม๋ำ  ( ส๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “สะ” ) 
๒๘ อ่านว่า  ตัส-ส ม๋ำ  ( ส๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “สะ” ) 



๘๙ 

สัญญำ  อะนัตตำ, สัญญา (คือความจ้า) ไม่ใช่ตัวตน, 
สัญญำ  จะ  หิทัง  ภิกขะเว  อัตตำ  อะภะวิสสะ ,  

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ก็ถ้าสัญญานี   จักได้เป็นตัวตนแล้วไซร้ , 
นะยิทัง  สัญญำ  อำพำธำยะ  สังวัตเตยยะ, สัญญานี   ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 
ลัพเภถะ  จะ  สัญญำยะ , อนึ่ง  สัตว์พึงได้ในสัญญาตามใจหวัง , 
เอวัง  เม  สัญญำ  โหตุ,  เอวัง  เม  สัญญำ  มำ  อะโหสีติ , 

ว่าสัญญาของเรา  จงเป็นอย่างนี เถิด,  สัญญาของเรา  อย่าได้เป็นอย่างนั นเลย, 
ยัส มำ  จะ  โข  ภิกขะเว  สัญญำ  อะนัตตำ,   

ก็เพราะเหตุใดแล  ภิกษุทั งหลาย  สัญญาจึงไม่ใช่ตัวตน , 
ตัส มำ  สัญญำ  อำพำธำยะ  สังวัตตะติ ,   
 เพราะเหตุนั น  สัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ , 
นะ  จะ  ลัพภะติ  สัญญำยะ , อนึ่ง  สัตว์ย่อมไม่ได้ในสัญญาตามใจหวัง , 
เอวัง  เม  สัญญำ  โหตุ,  เอวัง  เม  สัญญำ  มำ  อะโหสีติ, 

ว่าสัญญาของเรา  จงเป็นอย่างนี เถิด,  สัญญาของเรา  อย่าได้เป็นอย่างนั นเลย, 

สังขำรำ  อะนัตตำ, สังขาร (คือการปรุงแต่ง) ไม่ใช่ตัวตน, 
สังขำรำ  จะ  หิทัง  ภิกขะเว  อัตตำ  อะภะวิสสังสุ ,  

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ก็ถ้าสังขารนี   จักได้เป็นตัวตนแล้วไซร้ , 
นะยิทัง  สังขำรำ  อำพำธำยะ  สังวัตเตยยุง ,   
 สังขารนี   ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 
ลัพเภถะ  จะ  สังขำเรสุ, อนึ่ง  สัตว์พึงได้ในสังขารตามใจหวัง , 
เอวัง  เม  สังขำรำ  โหนตุ ,  เอวัง  เม  สังขำรำ  มำ  อะเหสุนติ , 

ว่าสังขารของเรา  จงเป็นอย่างนี เถิด,  สังขารของเรา  อย่าได้เป็นอย่างนั นเลย, 
ยัส มำ  จะ  โข  ภิกขะเว  สังขำรำ  อะนัตตำ ,   

ก็เพราะเหตุใดแล  ภิกษุทั งหลาย  สังขารจึงไม่ใช่ตัวตน , 



๙๐ 

ตัส มำ  สังขำรำ  อำพำธำยะ  สังวัตตันติ ,   
 เพราะเหตุนั น  สังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ , 
นะ  จะ  ลัพภะติ  สังขำเรสุ , อนึ่ง  สัตว์ย่อมไม่ได้ในสังขารตามใจหวัง , 
เอวัง  เม  สังขำรำ  โหนตุ ,  เอวัง  เม  สังขำรำ  มำ  อะเหสุนติ , 

ว่าสังขารของเรา  จงเป็นอย่างนี เถิด,  สังขารของเรา  อย่าได้เป็นอย่างนั นเลย, 

วิญญำณัง  อะนัตตำ, วิญญาณ (คือความรู้แจ้งอารมณ์) ไม่ใช่ตัวตน, 
วิญญำณัญจะ  หิทัง  ภิกขะเว  อัตตำ  อะภะวิสสะ,  

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ก็ถ้าวิญญาณนี   จักได้เป็นตัวตนแล้วไซร้ , 
นะยิทัง  วิญญำณัง  อำพำธำยะ  สังวัตเตยยะ ,  
 วิญญาณนี   ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 
ลัพเภถะ  จะ  วิญญำเณ, อนึ่ง  สัตว์พึงได้ในวิญญาณตามใจหวัง , 
เอวัง  เม  วิญญำณัง  โหตุ ,  เอวัง  เม  วิญญำณัง  มำ  อะโหสีติ, 
 ว่าวิญญาณของเรา  จงเป็นอย่างนี เถิด,  วิญญาณของเรา  อย่าได้เป็นอย่างนั นเลย, 

ยัส มำ  จะ  โข  ภิกขะเว  วิญญำณัง  อะนัตตำ ,  
ก็เพราะเหตุใดแล  ภิกษุทั งหลาย  วิญญาณจึงไม่ใช่ตัวตน , 

ตัส มำ  วิญญำณัง  อำพำธำยะ  สังวัตตะติ ,  
เพราะเหตุนั น  วิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ , 

นะ  จะ  ลัพภะติ  วิญญำเณ , อนึ่ง  สัตว์ย่อมไม่ได้ในวิญญาณตามใจหวัง , 
เอวัง  เม  วิญญำณัง  โหตุ ,  เอวัง  เม  วิญญำณัง  มำ  อะโหสีติ , 

ว่าวิญญาณของเรา  จงเป็นอย่างนี เถิด,  วิญญาณของเรา  อย่าได้เป็นอย่างนั นเลย, 

ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว, ภิกษุทั งหลาย  จะส้าคัญความนั นเป็นไฉน, 
รูปัง  นิจจัง  วำ  อะนิจจัง  วำติ , รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ? 
อะนิจจัง  ภันเต, ไม่เที่ยง  พระเจ้าข้า, 



๙๑ 

ยัมปะนำนิจจัง  ทุกขัง  วำ  ตัง  สุขัง  วำติ ,  
ก็สิ่งใดไม่เที่ยง  สิ่งนั นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า ? 

ทุกขัง  ภันเต, เป็นทุกข์  พระเจ้าข้า, 
ยัมปะนำนิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณำมะธัมมัง ,   

ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์  มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา , 
กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุปัสสิตุง , ควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั น, 
เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัส มิ  เอโส  เม  อัตตำติ ,  

ว่านั่นของเรา  นั่นเป็นเรา  นั่นเป็นตัวตนของเรา ? 
โน  เหตัง  ภันเต, ไม่ควรเห็นอย่างนั น  พระเจ้าข้า, 

ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว , ภิกษุทั งหลาย  จะสา้คัญความนั นเป็นไฉน, 
เวทะนำ  นิจจำ  วำ  อะนิจจำ  วำติ, เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ? 
อะนิจจำ  ภันเต, ไม่เที่ยง  พระเจ้าข้า, 
ยัมปะนำนิจจัง  ทุกขัง  วำ  ตัง  สุขัง  วำติ , 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง  สิ่งนั นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า ? 
ทุกขัง  ภันเต, เป็นทุกข์  พระเจ้าข้า, 
ยัมปะนำนิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณำมะธัมมัง ,   

ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์  มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา , 
กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุปัสสิตุง , ควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั น, 
เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัส มิ  เอโส  เม  อัตตำติ , 

ว่านั่นของเรา  นั่นเป็นเรา  นั่นเป็นตัวตนของเรา ? 
โน  เหตัง  ภันเต, ไม่ควรเห็นอย่างนั น  พระเจ้าข้า, 

ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว , ภิกษุทั งหลาย  จะสา้คัญความนั นเป็นไฉน, 
สัญญำ  นิจจำ  วำ  อะนิจจำ  วำติ, สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ? 



๙๒ 

อะนิจจำ  ภันเต, ไม่เที่ยง  พระเจ้าข้า, 
ยัมปะนำนิจจัง  ทุกขัง  วำ  ตัง  สุขัง  วำติ ,  

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง  สิ่งนั นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า ? 
ทุกขัง  ภันเต, เป็นทุกข์  พระเจ้าข้า, 
ยัมปะนำนิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณำมะธัมมัง,   

ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์  มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา , 
กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุปัสสิตุง , ควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั น, 
เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัส มิ  เอโส  เม  อัตตำติ , 

ว่านั่นของเรา  นั่นเป็นเรา  นั่นเป็นตัวตนของเรา ? 
โน  เหตัง  ภันเต, ไม่ควรเห็นอย่างนั น  พระเจ้าข้า, 

ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว , ภิกษุทั งหลาย  จะสา้คัญความนั นเป็นไฉน, 
สังขำรำ  นิจจำ  วำ  อะนิจจำ  วำติ, สังขารทั งหลาย  เที่ยงหรือไม่เที่ยง ? 
อะนิจจำ  ภันเต, ไม่เที่ยง  พระเจ้าข้า, 
ยัมปะนำนิจจัง  ทุกขัง  วำ  ตัง  สุขัง  วำติ ,  

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง  สิ่งนั นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า ? 
ทุกขัง  ภันเต, เป็นทุกข์  พระเจ้าข้า, 
ยัมปะนำนิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณำมะธัมมัง ,   

ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์  มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา , 
กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุปัสสิตุง , ควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั น, 
เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัส มิ  เอโส  เม  อัตตำติ ,   

ว่านั่นของเรา  นั่นเป็นเรา  นั่นเป็นตัวตนของเรา ? 
โน  เหตัง  ภันเต, ไม่ควรเห็นอย่างนั น  พระเจ้าข้า, 
 



๙๓ 

ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว , ภิกษุทั งหลาย  จะสา้คัญความนั นเป็นไฉน, 
วิญญำณัง  นิจจัง  วำ  อะนิจจัง  วำติ,  วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ? 
อะนิจจัง  ภันเต, ไม่เที่ยง  พระเจ้าข้า, 
ยัมปะนำนิจจัง  ทุกขัง  วำ  ตัง  สุขัง  วำติ ,  

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง  สิ่งนั นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า ? 
ทุกขัง  ภันเต, เป็นทุกข์  พระเจ้าข้า, 
ยัมปะนำนิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณำมะธัมมัง ,   

ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์  มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา , 
กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุปัสสิตุง , ควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั น, 
เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัส มิ  เอโส  เม  อัตตำติ ,  

ว่านั่นของเรา  นั่นเป็นเรา  นั่นเป็นตัวตนของเรา ? 
โน  เหตัง  ภันเต, ไม่ควรเห็นอย่างนั น  พระเจ้าข้า, 

ตัส มำติหะ  ภิกขะเว, เพราะเหตุนั นแล  ภิกษุทั งหลาย , 
ยังกิญจิ  รูปัง, รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง, 
อะตีตำนำคะตะปัจจุปปันนัง, ที่เป็นอดีตก็ตาม  อนาคตก็ตาม  ปัจจุบันก็ตาม, 
อัชฌัตตัง  วำ  พะหิทธำ  วำ, เป็นภายใน  หรือภายนอก, 
โอฬำริกัง  วำ  สุขุมัง  วำ, หยาบ  หรือละเอียด, 
หีนัง  วำ  ปะณีตัง  วำ, เลว  หรือประณีต, 
ยัง  ทูเร  วำ  สันติเก  วำ, ทั งที่อยู่ในที่ไกล  หรือที่ใกล้ , 
สัพพัง  รูปัง, รูปทั งหมดก็เป็นสักว่า  รูป , 
เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัส มิ  นะ  เมโส  อัตตำติ ,  

นั่นไม่ใช่ของเรา  นั่นไม่เป็นเรา  นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา  ดังนี , 
เอวะเมตัง  ยะถำภูตัง  สัมมัปปัญญำยะ  ทัฏฐัพพัง , 

เธอทั งหลาย  พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ,  ตามเป็นจริงแล้วอย่างนั น, 



๙๔ 

ยำ  กำจิ  เวทะนำ, เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง, 
อะตีตำนำคะตะปัจจุปปันนำ , ที่เป็นอดีตก็ตาม  อนาคตก็ตาม  ปัจจุบันก็ตาม, 
อัชฌัตตำ  วำ  พะหิทธำ  วำ, เป็นภายใน  หรือภายนอก, 
โอฬำริกำ  วำ  สุขุมำ  วำ , หยาบ  หรือละเอียด, 
หีนำ  วำ  ปะณีตำ  วำ , เลว  หรือประณีต, 
ยำ  ทูเร  วำ  สันติเก  วำ , ทั งที่อยู่ในที่ไกล  หรือที่ใกล้ , 
สัพพำ  เวทะนำ, เวทนาทั งหมดก็เป็นสักว่า  เวทนา , 
เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัส มิ  นะ  เมโส  อัตตำติ ,  

นั่นไม่ใช่ของเรา  นั่นไม่เป็นเรา  นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา  ดังนี , 
เอวะเมตัง  ยะถำภูตัง  สัมมัปปัญญำยะ  ทัฏฐัพพัง , 

เธอทั งหลาย  พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ,  ตามเป็นจริงแล้วอย่างนั น, 

ยำ  กำจิ  สัญญำ, สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง, 
อะตีตำนำคะตะปัจจุปปันนำ , ที่เป็นอดีตก็ตาม  อนาคตก็ตาม  ปัจจุบันก็ตาม, 
อัชฌัตตำ  วำ  พะหิทธำ  วำ , เป็นภายใน  หรือภายนอก, 
โอฬำริกำ  วำ  สุขุมำ  วำ , หยาบ  หรือละเอียด, 
หีนำ  วำ  ปะณีตำ  วำ , เลว  หรือประณีต, 
ยำ  ทูเร  วำ  สันติเก  วำ , ทั งที่อยู่ในที่ไกล  หรือที่ใกล้ , 
สัพพำ  สัญญำ, สัญญาทั งหมดก็เป็นสักว่า  สัญญา, 
เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัส มิ  นะ  เมโส  อัตตำติ ,  

นั่นไม่ใช่ของเรา  นั่นไม่เป็นเรา  นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา  ดังนี , 
เอวะเมตัง  ยะถำภูตัง  สัมมัปปัญญำยะ  ทัฏฐัพพัง , 

เธอทั งหลาย  พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ,  ตามเป็นจริงแล้วอย่างนั น, 
 



๙๕ 

เย  เกจิ  สังขำรำ, สังขารทั งหลาย  เหล่าใดเหล่าหนึ่ง, 
อะตีตำนำคะตะปัจจุปปันนำ, ที่เป็นอดีตก็ตาม  อนาคตก็ตาม  ปัจจุบันก็ตาม, 
อัชฌัตตำ  วำ  พะหิทธำ  วำ, เป็นภายใน  หรือภายนอก, 
โอฬำริกำ  วำ  สุขุมำ  วำ, หยาบ  หรือละเอียด, 
หีนำ  วำ  ปะณีตำ  วำ , เลว  หรือประณีต, 
เย  ทูเร  วำ  สันติเก  วำ, ทั งที่อยู่ในที่ไกล  หรือที่ใกล้ , 
สัพเพ  สังขำรำ, สังขารทั งหลายทั งหมดก็เป็นสักว่า  สังขาร , 
เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัส มิ  นะ  เมโส  อัตตำติ ,  

นั่นไม่ใช่ของเรา  นั่นไม่เป็นเรา  นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา  ดังนี , 
เอวะเมตัง  ยะถำภูตัง  สัมมัปปัญญำยะ  ทัฏฐัพพัง, 

เธอทั งหลาย  พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ,  ตามเป็นจริงแล้วอย่างนั น, 

ยังกิญจิ  วิญญำณัง, วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง , 
อะตีตำนำคะตะปัจจุปปันนัง, ที่เป็นอดีตก็ตาม  อนาคตก็ตาม  ปัจจุบันก็ตาม, 
อัชฌัตตัง  วำ  พะหิทธำ  วำ, เป็นภายใน  หรือภายนอก, 
โอฬำริกัง  วำ  สุขุมัง  วำ, หยาบ  หรือละเอียด, 
หีนัง  วำ  ปะณีตัง  วำ , เลว  หรือประณีต, 
ยัง  ทูเร  วำ  สันติเก  วำ, ทั งที่อยู่ในที่ไกล  หรือที่ใกล้ , 
สัพพัง  วิญญำณัง, วิญญาณทั งหมดก็เป็นสักว่า  วิญญาณ, 
เนตัง  มะมะ  เนโสหะมัส มิ  นะ  เมโส  อัตตำติ ,  

นั่นไม่ใช่ของเรา  นั่นไม่เป็นเรา  นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา  ดังนี , 
เอวะเมตัง  ยะถำภูตัง  สัมมัปปัญญำยะ  ทัฏฐัพพัง , 

เธอทั งหลาย  พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ,  ตามเป็นจริงแล้วอย่างนั น, 
 



๙๖ 

เอวัง  ปัสสัง  ภิกขะเว  สุต วำ  อะริยะสำวะโก ,  
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว  เห็นอยู่อย่างนี , 

รูปัส มิงปิ  นิพพินทะติ, ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในรูป, 
เวทะนำยะปิ  นิพพินทะติ, ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในเวทนา, 
สัญญำยะปิ  นิพพินทะติ, ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในสัญญา, 
สังขำเรสุปิ  นิพพินทะติ, ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในสังขาร, 
วิญญำณัส มิงปิ  นิพพินทะติ , ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในวิญญาณ, 
นิพพินทัง  วิรัชชะติ, เมื่อเบื่อหน่าย  ย่อมคลายก้าหนัด, 
วิรำคำ  วิมุจจะติ, เพราะคลายก้าหนัด  จิตจึงหลุดพ้น , 
วิมุตตัส มิง  วิมุตตะมิติ  ญำณัง  โหติ,  

เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว  ย่อมเกิดญาณรู้ว่า  หลุดพ้นแล้ว  ดังนี , 
ขีณำ  ชำติ  วุสิตัง  พ รัห มจะริยัง  กะตัง  กะระณียัง,  นำปะรัง  อิตถัตตำยำติ
ปะชำนำตีติ, 

อริยสาวกนั น  ย่อมรู้ชัดว่า  ชาติสิ นแล้ว ,  พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว ,  กิจที่
ควรท้า,  ได้ท้าส้าเร็จแล้ว,  กิจอื่นอีก  เพื่อความเป็นอย่างนี   มิได้มี , 

อิทะมะโวจะ  ภะคะวำ, 
พระผู้มีพระภาคเจ้า,  ได้ตรัสธรรมปริยายอันนี แล้ว, 

อัตตะมะนำ  ปัญจะวัคคิยำ  ภิกขู  ภะคะวะโต  ภำสิตัง  อะภินันทุง , 
ภิกษุปัญจวัคคีย์  ต่างมีใจยินดี,  ชื่นชมในพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า, 

อิมัส มิญจะ  ปะนะ  เวยยำกะระณัส มิง  ภัญญะมำเน ,  
ก็แหละเมื่อไวยากรณ์นี   อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ , 

ปัญจะวัคคิยำนัง  ภิกขูนัง  อะนุปำทำยะ  อำสะเวหิ  จิตตำนิ  วิมุจจิงสูติ.  
ภิกษุปัญจวัคคีย์  ก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ ,  ไม่ยึดมั่นถือมั่น  ด้วยอุปาทาน,
ดังนี แล. 



๙๗ 

๔.  มหำสติปัฏฐำนสูตร (เฉพำะหมวดกำย  บำงหมวด) 
(หันทะ  มะยัง  มหำสะติปัฏฐำนะปำฐัง  ภะนำมะ  เส.) 

 

เอวัมเม  สุตัง,  ข้าพเจ้า (คือพระอานนท์เถระ) ได้สดับมาแล้วอย่างนี , 
เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวำ  กุรูสุ  วิหะระติ,  กัมมำสะธมัมัง  นำมะ  กุรูนัง  นิคะโม, 

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  ประทับอยู่ในหมู่ชนชาวกุรุ,  มีนิคมของหมู่ชน
ชาวกุรุ  ชื่อกัมมาสธัมมะ,  

ตัต ระ๒๙  โข  ภะคะวำ  ภิกขู  อำมันเตสิ  ภิกขะโวติ , 
ณ ที่นั นแล  พระผู้มีพระภาคเจ้า,  ตรัสเรียกภิกษุทั งหลาย  ดังนี ,  

ภะทันเตติ  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง ,  
ภิกษุเหล่านั น,  ทูลรับพระผู้มีพระภาคว่า  พระพุทธเจ้าข้า ,  

ภะคะวำ  เอตะทะโวจะ,   
 พระผู้มีพระภาคเจ้า,  จึงตรัสพระภาษิต  ดังนี ว่า,  
เอกำยะโน  อะยัง  ภิกขะเว  มัคโค  สัตตำนัง  วิสุทธิยำ, 

ดูก่อนภิกษุทั  งหลาย,  หนทางนี ที ่เป็นไปอันเอก  เพื่อความบริสุทธิ์ของ
สัตว์ทั งหลาย, 

โสกะปะริเทวำนัง  สะมะติกกะมำยะ,  เพื่อล่วงซึ่งความโศก  ความร่้าไรรา้พัน,  
ทุกขะโทมะนัสสำนัง  อัตถังคะมำยะ,  เพื่อความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส ,  
ญำยัสสะ  อะธิคะมำยะ,  เพื่อบรรลุญายธรรม (คือ อริยมรรค), 
นิพพำนัสสะ  สัจฉิกิริยำยะ,  เพื่อกระท้าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน,  
ยะทิทัง  จัตตำโร  สะติปัฏฐำนำ,  

หนทางนี   คือสติปัฏฐาน (ธรรมเป็นที่ตั งแห่งสติ) ๔ ประการ,  
 

                                                           
๒๙ อ่านว่า  ตัต-ต ระ  ( ต๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ตะ” ) 



๙๘ 

กะตะเม  จัตตำโร,   
 สติปัฏฐาน ๔ ประการ  คืออะไรเล่า ?  
อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  กำเย  กำยำนุปัสสี  วิหะระติ, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ภิกษุในธรรมวินัยนี ,  ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายใน
กายอยู่เป็นประจ้า,  

อำตำปี  สัมปะชำโน  สะติมำ,  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌำโทมะนัสสัง, 
มีความเพียรเครื่องเผากิเลส,  มีสัมปชัญญะ  มีสติ,  ถอนความพอใจและ
ความไม่พอใจ  ในโลกออกเสียได้,  

เวทะนำสุ  เวทะนำนุปัสสี  วิหะระติ , 
ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั งหลายอยู่เป็นประจ้า, 

อำตำปี  สัมปะชำโน  สะติมำ,  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌำโทมะนัสสัง, 
มีความเพียรเครื่องเผากิเลส,  มีสัมปชัญญะ  มีสติ,  ถอนความพอใจและ
ความไม่พอใจ  ในโลกออกเสียได้,   

จิตเต  จิตตำนุปัสสี  วิหะระติ,      
      ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจ้า, 
อำตำปี  สัมปะชำโน  สะติมำ,  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌำโทมะนัสสัง, 

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส,  มีสัมปชัญญะ  มีสติ,  ถอนความพอใจและ
ความไม่พอใจ  ในโลกออกเสียได้,  

ธัมเมสุ  ธัมมำนุปัสสี  วิหะระติ, 
ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั งหลายอยู่เป็นประจ้า,  

อำตำปี  สัมปะชำโน  สะติมำ,  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌำโทมะนัสสัง. 
มีความเพียรเครื่องเผากิเลส,  มีสัมปชัญญะ  มีสติ,  ถอนความพอใจและ
ความไม่พอใจ  ในโลกออกเสียได้. 

 



๙๙ 

อิริยำปถปัพพะ (หมวดพิจำรณำอิริยำบถ)  

ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุ , ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  อีกข้อหนึ่ง, 
คัจฉันโต  วำ  คัจฉำมีติ  ปะชำนำติ ,  เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ชัดว่า  เราเดิน,  
ฐิโต  วำ  ฐิโตม หีติ๓๐  ปะชำนำติ,  เมื่อยืน  ก็รู้ชัดว่า  เรายืน,  
นิสินโน  วำ  นิสินโนม หีติ  ปะชำนำติ ,  เมื่อนั่ง  ก็รู้ชัดว่า  เรานั่ง,  
สะยำโน  วำ  สะยำโนม หีติ  ปะชำนำติ ,  เมื่อนอน  ก็รู้ชัดว่า  เรานอน,  

ยะถำ  ยะถำ  วำ  ปะนัสสะ  กำโย  ปะณิหิโต  โหติ ,   
อนึ่ง  เมื่อเธอนั น,  เป็นผู้ตั งกายไว้แล้ว  อาการอย่างใด ๆ,  

ตะถำ  ตะถำ  นัมปะชำนำติ, 
ก็ย่อมรู้ชัดอาการกายนั น  อย่างนั น ๆ,  

อิติ  อัชฌัตตัง  วำ  กำเย  กำยำนุปัสสี  วิหะระติ , 
ฉะนี แล  ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย  เป็นภายในบ้าง ,  

พะหิทธำ  วำ  กำเย  กำยำนุปัสสี  วิหะระติ, 
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย  เป็นภายนอกบ้าง ,  

อัชฌัตตะพะหิทธำ  วำ  กำเย  กำยำนุปัสสี  วิหะระติ, 
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย  ทั งภายในทั งภายนอกบ้าง ,  

สะมุทะยะธัมมำนุปัสสี  วำ  กำยัส มิง  วิหะระติ , 
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดา  คือความเกิดขึ นในกายบ้าง ,  

วะยะธัมมำนุปัสสี  วำ  กำยัส มิง  วิหะระติ ,  
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดา  คือความเสื่อมไปในกายบ้าง ,  

สะมุทะยะวะยะธัมมำนุปัสสี  วำ  กำยัส มิง  วิหะระติ, 
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดา  คือทั งความเกิดขึ น  ทั งความเสื่อมไปในกายบ้าง ,  

                                                           
๓๐ อ่านว่า  ฐิ-โตม-ม ฮี-ติ  ( ม๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “มะ” ) 



๑๐๐ 

อัตถิ  กำโยติ  วำ  ปะนัสสะ  สะติ  ปัจจุปัฏฐิตำ  โหติ, 
อีกอย่างหนึ่ง,  สติของเธอตั งมั่นอยู่ว่า  กายมีอยู่,  

ยำวะเทวะ  ญำณะมัตตำยะ,  เพียงสักว่าเป็นที่รู้,  
ปะฏิสสะติมัตตำยะ,  เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึก,  
อะนิสสิโต  จะ  วิหะระติ,  เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย,  
นะ  จะ  กิญจิ  โลเก  อุปำทิยะติ , ย่อมไม่ติดยึดอะไร ๆ  ในโลกด้วย, 
เอวัมปิ  โข  ภิกขะเว  ภิกขุ  กำเย  กำยำนุปัสสี  วิหะระติ.  

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจ้า,   
อย่างนี แล. 

 

สัมปชัญญะปัพพะ (หมวดพิจำรณำสัมปชัญญะ) 

ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุ , ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  อีกข้อหนึ่ง, 
อะภิกกันเต  ปะฏิกกันเต  สัมปะชำนะกำรี  โหติ, 

ย่อมท้าความรูส้ึกตัว (ทั่วพร้อม) ในการก้าวไปข้างหน้า  และถอยกลับมาข้างหลัง,  
อำโลกิเต  วิโลกิเต  สัมปะชำนะกำรี  โหติ, 

ย่อมท้าความรู้สึกตัว  ในการแลไปข้างหน้า  และเหลียวไปข้างซ้าย  ข้างขวา ,  
สัมมิญชิเต  ปะสำริเต  สัมปะชำนะกำรี  โหติ,  

ย่อมท้าความรู้สึกตัว  ในการคู้อวัยวะเข้า  เหยียดอวัยวะออก ,  
สังฆำฏิปัตตะจีวะระธำระเณ  สัมปะชำนะกำรี  โหติ ,  

ย่อมท้าความรู้สึกตัว  ในการทรงผ้าสังฆาฏิ  บาตร  และจีวร ,  
อะสิเต  ปีเต  ขำยิเต  สำยิเต  สัมปะชำนะกำรี  โหติ ,   

ย่อมท้าความรู้สึกตัว  ในการกิน  ดื่ม  เคี ยว  และลิ ม,  
อุจจำระปัสสำวะกัมเม  สัมปะชำนะกำรี  โหติ , 

ย่อมท้าความรู้สึกตัว  ในการถ่ายอุจจาระ  ปัสสาวะ,  



๑๐๑ 

คะเต  ฐิเต  นิสินเน  สุตเต  ชำคะริเต  ภำสิเต  ตุณ หีภำเว๓๑ สัมปะชำนะกำรี  โหติ, 
ย่อมท้าความรู้สึกตัว  ในการเดิน  ยืน  นั่ง  หลับ  ตื่น  พูด  และความนิ่ง,  

อิติ  อัชฌัตตัง  วำ  กำเย  กำยำนุปัสสี  วิหะระติ , 
ฉะนี แล  ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย  เป็นภายในบ้าง ,  

พะหิทธำ  วำ  กำเย  กำยำนุปัสสี  วิหะระติ , 
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย  เป็นภายนอกบ้าง ,  

อัชฌัตตะพะหิทธำ  วำ  กำเย  กำยำนุปัสสี   วิหะระติ, 
ย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย  ทั งภายในทั งภายนอกบ้าง ,  

สะมุทะยะธัมมำนุปัสสี  วำ  กำยัส มิง  วิหะระติ , 
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดา  คือความเกิดขึ นในกายบ้าง ,  

วะยะธัมมำนุปัสสี  วำ  กำยัส มิง  วิหะระติ , 
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดา  คือความเสื่อมไปในกายบ้าง ,  

สะมุทะยะวะยะธัมมำนุปัสสี  วำ  กำยัส มิง  วิหะระติ, 
ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดา  คือทั งความเกิดขึ น  ทั งความเสื่อมไปในกายบ้าง ,  

อัตถิ  กำโยติ  วำ  ปะนัสสะ  สะติ  ปัจจุปัฏฐิตำ  โหติ ,   
อีกอย่างหนึ่ง,  สติของเธอตั งมั่นอยู่ว่า  กายมีอยู่, 

ยำวะเทวะ  ญำณะมัตตำยะ, เพียงสักว่าเป็นที่รู้,  
ปะฏิสสะติมัตตำยะ,  เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึก,  
อะนิสสิโต  จะ  วิหะระติ,  เธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย,  
นะ  จะ  กิญจิ  โลเก  อุปำทิยะติ ,  ย่อมไม่ติดยึดอะไร ๆ  ในโลกด้วย, 
เอวัมปิ  โข  ภิกขะเว  ภิกขุ  กำเย  กำยำนุปัสสี  วิหะระติ. 

ดูก่อนภิกษุทั  งหลาย,  ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ่เป็นประจ้า ,   
อย่างนี แล. 

                                                           
๓๑ อ่านว่า  ตุณ-ณ ฮี-ภำ-เว  ( ณ๎  ออกเสียงสั นเปน็คร่ึงหนึ่งของเสียง  “ณะ” ) 



๑๐๒ 

๕.  บทพระอภิธรรม  ๗  คัมภีร์  

พระสังคิณี 
กุสะลำ  ธัมมำ, ธรรมทั งหลายที่เป็นกุศล,   
อะกุสะลำ  ธัมมำ, ธรรมทั งหลายที่เป็นอกุศล,   
อัพ ยำกะตำ  ธัมมำ, ธรรมทั งหลายที่เป็นอัพยากฤต,   
กะตะเม  ธัมมำ  กุสะลำ, ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล ? 
ยัส มิง  สะมะเย, ในสมัยใด, 
กำมำวะจะรัง  กุสะลัง  จิตตัง  อุปปันนัง  โหติ   โสมะนัสสะสะหะคะตัง, 
 กามาวจรกุศลจิตที่ร่วมด้วยโสมนัส  คือความยินดี,  
ญำณะสัมปะยุตตัง,  
 ประกอบด้วยญาณ  คือปัญญาเกิดขึ น  ปรารภอารมณ์ใด ๆ, 
รูปำรัมมะณัง  วำ, อารมณ์ทางรูป  ก็ดี, 
สัททำรัมมะณัง  วำ, อารมณ์ทางเสียง  ก็ดี, 
คันธำรัมมะณัง  วำ, อารมณ์ทางกลิ่น  ก็ดี, 
ระสำรัมมะณัง  วำ, อารมณ์ทางรส  ก็ดี, 
โผฏฐัพพำรัมมะณัง  วำ, อารมณ์สัมผัสทางกาย  ก็ดี, 
ธัมมำรัมมะณัง  วำ, อารมณ์ทางใจ  ก็ดี, 
ยัง  ยัง  วำ  ปะนำรัพภะ  ตัส มิง  สะมะเย  ผัสโส  โหติ  อะวิกเขโป  โหติ, 
 ในสมัยนั น  ผัสสะและความไม่ฟุ้งซ่านย่อมมี, 
เย  วำ  ปะนะ  ตัส มิง  สะมะเย, อีกอย่างหนึ่ง  ในสมัยนั น  ธรรมเหล่าใด,  
อัญเญปิ  อัตถิ  ปะฏิจจะสะมุปปันนำ  อะรูปิโน  ธัมมำ , 
 แม้อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูป,  อาศัยกันและกันเกิดขึ น, 
อิเม  ธัมมำ  กุสะลำ. ธรรมเหล่านี เป็นกุศล.  



๑๐๓ 

พระวิภังค์ 
ปัญจักขันธำ, ขันธ์ห้า  คือ :- 
รูปักขันโธ, รูปขันธ์, 
เวทะนำกขันโธ, เวทนาขันธ์ (ความรู้สึกสุข  ทุกข์  หรือเฉย ๆ), 
สัญญำกขันโธ, สัญญาขันธ์ (ความจ้าได้หมายรู้ในอารมณ์ ๖), 
สังขำรักขันโธ, สังขารขันธ์ (ความคิดปรุงแต่งจิต), 
วิญญำณักขันโธ, วิญญาณขันธ์ (ความรู้แจง้ในอารมณ์ทางอายตนะทั ง ๖), 
ตัตถะ  กะตะโม  รูปักขันโธ, บรรดาขันธ์ทั งหมดนั น  รูปขันธ์เป็นอย่างไร ? 
ยังกิญจิ  รูปัง, รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง, 
อะตีตำนำคะตะปัจจุปปันนัง,  ที่เป็นอดีต  อนาคต  และปัจจุบัน, 
อัชฌัตตัง  วำ  พะหิทธำ  วำ, ภายในก็ตาม  ภายนอกก็ตาม, 
โอฬำริกัง  วำ  สุขุมัง  วำ, หยาบก็ตาม  ละเอียดก็ตาม, 
หีนัง  วำ  ปะณีตัง  วำ , เลวก็ตาม  ประณีตก็ตาม, 
ยัง  ทูเร  วำ  สันติเก  วำ, อยู่ไกลก็ตาม  อยู่ใกล้ก็ตาม , 
ตะเทกัชฌัง  อะภิสัญญูหิต วำ  อะภิสังขิปิต วำ, ย่นกล่าวร่วมกัน, 
อะยัง  วุจจะติ  รูปักขันโธ. เรียกว่ารูปขันธ์. 

พระธำตุกถำ 
สังคะโห  อะสังคะโห, การสงเคราะห์  การไม่สงเคราะห์  คือ, 
สังคะหิเตนะ  อะสังคะหิตัง, สิ่งที่ไม่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์แล้ว , 
อะสังคะหิเตนะ  สังคะหิตัง, สิ่งที่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้ , 
สังคะหิเตนะ  สังคะหิตัง, สิ่งที่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้ , 
อะสังคะหิเตนะ  อะสังคะหิตัง, สิ่งที่ไม่สงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้ , 
สัมปะโยโค  วิปปะโยโค, การอยู่ด้วยกัน  การพลัดพรากกัน  คือ, 
สัมปะยุตเตนะ  วิปปะยุตตัง, การพลัดพรากจากสิ่งที่อยู่ด้วยกัน, 



๑๐๔ 

วิปปะยุตเตนะ  สัมปะยุตตัง, การอยู่ร่วมกับสิ่งที่พลัดพรากไป, 
อะสังคะหิตัง. จัดเป็นสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้. 

พระปุคคลปัญญัตติ 
ฉะ  ปัญญัตติโย, บัญญัติหก  คือ :- 
ขันธะปัญญัตติ, ขันธบัญญัติ (ขันธ์ ๕), 
อำยะตะนะปัญญัตติ,  อายตนบัญญัติ (อายตนะ ๑๒), 
ธำตุปัญญัตติ, ธาตุบัญญัติ (ธาตุ ๑๘), 
สัจจะปัญญัตติ,  สัจจบัญญัติ (อริยสัจ ๔), 
อินท ริยะปัญญัตติ, อินทรีย์บัญญัติ (อินทรีย์ ๒๒), 
ปุคคะละปัญญัตติ, บุคคลบัญญัติ, 
กิตตำวะตำ  ปุคคะลำนัง  ปุคคะละปัญญัตติ,  บุคคลบัญญัติของบุคคลมีเท่าไร ? 
สะมะยะวิมุตโต  อะสะมะยะวิมุตโต, ผู้พ้นในกาลบางคราว  ผู้พ้นอย่างเด็ดขาด, 
กุปปะธัมโม  อะกุปปะธัมโม, ผู้มีธรรมที่ก้าเริบได้  ผู้มีธรรมที่ก้าเริบไม่ได้, 
ปะริหำนะธัมโม  อะปะริหำนะธัมโม, ผู้มีธรรมที่เสื่อมได้  ผู้มีธรรมที่เสื่อมไม่ได้, 
เจตะนำภัพโพ  อะนุรักขะนำภัพโพ, ผู้มีธรรมที่ควรแก่เจตนา   
 ผู้มีธรรมที่ควรแก่การรักษา , 
ปุถุชชะโน  โคต ระภู, ผู้เป็นปุถุชน  ผู้คร่อมโคตร, 
ภะยูปะระโต  อะภะยูปะระโต , ผู้เว้นชั่วเพราะกลัว  ผู้เว้นชั่วไม่ใช่เพราะกลัว, 
ภัพพำคะมะโน  อะภัพพำคะมะโน , ผู้ควรแก่มรรคผลนิพพาน              
 ผู้ไม่ควรแก่มรรคผลนิพพาน, 
นิยะโต  อะนิยะโต, ผู้เที่ยง  ผู้ไม่เที่ยง, 
ปะฏิปันนะโก  ผะเลฏฐิโต, ผู้ปฏิบัติอริยมรรค  ผู้ตั งอยู่ในอริยผล, 
อะระหำ  อะระหัตตำยะ  ปะฏิปันโน. ผู้เป็นพระอรหันต ์ ผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์. 



๑๐๕ 

พระกถำวัตถุ 
ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนำติ, 

เราค้นหาบุคคลไม่ได้ในปรมัตถ์  คือความหมายที่แท้จริง, 
อำมันตำ  โย  สัจฉิกัตโถ  ปะระมัตโถ  ตะโต  โส  ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ     
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนำติ,  

ค้นหาบุคคลไม ่ได ้ในปรมัตถ ์  ค ือความหมายอัน แท้จร ิงอ ันใดมีอยู ่       
เราค้นหาบุคคลนั นไม่ได้ในปรมัตถ์, 

นะ  เหวัง  วัตตัพเพ  อำชำนำหิ  นิคคะหัง,  
ท่านไม่ควรกล่าวอย่างนั น  ท่านจงรู้นิคหะเถิด  ถ้าท่านค้นหาบุคคลได้ในปรมัตถ์, 

หัญจ ิ ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ  สัจฉิกัตถะ  ปะระมัตเถนะ  เตนะ  วะตะเร  วัตตัพเพ, 
โดยความหมายอันแท้จริงแล้ว  ท่านควรกล่าวด้วยเหตุนั  นว่าปรมัตถ์    
คือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่  เราค้นหาบุคคลนั นไม่ได้ในปรมัตถ์ , 

โย  สัจฉิกัตโถ  ปะระมัตโถ  ตะโต  โส  ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ  สัจฉิกัตถะ     
ปะระมัตเถนำติ  มิจฉำ. 

ค้าตอบของท่านที ่ว ่าปรมัตถ ์  ค ือความหมายอันแท้จร ิงอ ันใดมีอยู ่        
เราค้นหาบุคคลนั นได้ในปรมัตถ์  อันนั นจึงผิด. 

พระยมก 
เย  เกจิ  กุสะลำ  ธัมมำ, ธรรมบางเหล่าเป็นกุศล, 
สัพเพ  เต  กุสะละมูลำ, ธรรมเหล่านั นทั งหมดมีกุศลเป็นมูล , 
เย  วำ  ปะนะ  กุสะละมูลำ, อีกอย่างหนึ่ง  ธรรมเหล่าใดมีกุศลเป็นมูล, 
สัพเพ  เต  ธัมมำ  กุสะลำ, ธรรมเหล่านั นทั งหมดก็เป็นกุศล, 
เย  เกจิ  กุสะลำ  ธัมมำ, ธรรมบางเหล่าเป็นกุศล, 
สัพเพ  เต  กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลำ, 
 ธรรมเหล่านั น  ทั งหมดมีมูลอันเดียวกับธรรมที่มีกุศลเป็นมูล , 



๑๐๖ 

เย  วำ  ปะนะ  กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลำ ,  
 อีกอย่างหนึ่ง  ธรรมเหล่าใดมีมูลอันเดียวกับธรรมที่มีกุศลเป็นมูล, 
สัพเพ  เต  ธัมมำ  กุสะลำ. ธรรมเหล่านั นทั งหมด  เป็นกุศล. 

พระมหำปัฏฐำน 
เหตุปัจจะโย, ธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัย, 
อำรัมมะณะปัจจะโย, ธรรมที่มีอารมณ์เป็นปัจจัย, 
อะธิปะติปัจจะโย, ธรรมที่มีอธิบดีเป็นปัจจัย, 
อะนันตะระปัจจะโย, ธรรมที่มีปัจจัยไม่มีอะไรคั่นในระหว่าง, 
สะมะนันตะระปัจจะโย, ธรรมที่มีปัจจัยมีที่สุดเสมอกัน, 
สะหะชำตะปัจจะโย, ธรรมที่เกิดพร้อมกับปัจจัย, 
อัญญะมัญญะปัจจะโย, ธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกัน , 
นิสสะยะปัจจะโย, ธรรมที่มีที่อาศัยเป็นปัจจัย, 
อุปะนิสสะยะปัจจะโย, ธรรมที่มีเครื่องหนุนเป็นปัจจัย, 
ปุเรชำตะปัจจะโย, ธรรมที่มีการเกิดก่อนเป็นปัจจัย , 
ปัจฉำชำตะปัจจะโย, ธรรมที่มีการเกิดภายหลังเป็นปัจจัย , 
อำเสวะนะปัจจะโย, ธรรมที่มีการเสพเป็นปัจจัย , 
กัมมะปัจจะโย, ธรรมที่มีกรรมเป็นปัจจัย, 
วิปำกะปัจจะโย, ธรรมที่มีวิบากเป็นปัจจัย, 
อำหำระปัจจะโย, ธรรมที่มีอาหารเป็นปัจจัย, 
อินท ริยะปัจจะโย, ธรรมที่มีอินทรีย์เป็นปัจจัย, 
ฌำนะปัจจะโย, ธรรมที่มีฌานเป็นปัจจัย, 
มัคคะปัจจะโย, ธรรมที่มีมรรคเป็นปัจจัย, 
สัมปะยุตตะปัจจะโย, ธรรมที่มีการประกอบเป็นปัจจัย , 
วิปปะยุตตะปัจจะโย, ธรรมที่ไม่มีการประกอบเป็นปัจจัย , 



๑๐๗ 

อัตถิปัจจะโย, ธรรมที่มีปัจจัย, 
นัตถิปัจจะโย, ธรรมที่ไม่มีปัจจัย, 
วิคะตะปัจจะโย, ธรรมที่มีการอยู่ปราศจากเป็นปัจจัย , 
อะวิคะตะปัจจะโย. ธรรมที่มีการอยู่ไม่ปราศจากเป็นปัจจัย. 
 

๖.  บังสุกุลตำย 
 

อะนิจจำ  วะตะ  สังขำรำ , สังขารนี   ไม่เที่ยงหนอ, 
อุปปำทะวะยะธัมมิโน, มีการเกิดขึ นแล้ว  ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา, 
อุปปัชชิต วำ  นิรุชฌันติ, เมื่อเกิดขึ น  ย่อมดับไป, 
เตสัง  วูปะสะโม  สุโข. ความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขาร  คือ

ความคิดปรุงแต่งนี เสียได้  ย่อมเป็นสุข  ดังนี . 
 

๗.  ธัมมะสังคิณีมำติกำ 

กุสะลำ  ธัมมำ, ธรรมที่เป็นกุศล  ก็มี, 
อะกุสะลำ  ธัมมำ,  ธรรมที่เป็นอกุศล  ก็มี, 
อัพ ยำกะตำ  ธัมมำ, ธรรมไม่เป็นทั งกุศลและอกุศล  ก็มี , 
สุขำยะ  เวทะนำยะ  สัมปะยุตตำ  ธัมมำ ,  
 ธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกเป็นสุข  ก็มี , 
ทุกขำยะ  เวทะนำยะ  สัมปะยุตตำ  ธัมมำ ,  
 ธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์  ก็มี , 
อะทุกขะมะสุขำยะ  เวทะนำยะ  สัมปะยุตตำ  ธัมมำ,  
 ธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์  ก็มี, 



๑๐๘ 

วิปำกำ  ธัมมำ, ธรรมที่เป็นผล  ก็มี, 
วิปำกะธัมมะธัมมำ, ธรรมที่เป็นเหตุแห่งผล  ก็มี, 
เนวะวิปำกะนะวิปำกะ  ธัมมะธัมมำ,  

ธรรมที่ทั งไม่เป็นผล  และไม่เป็นเหตุแห่งผล  ก็มี, 
อุปำทินนุปำทำนิยำ  ธัมมำ, 

ธรรมที่ถูกยึดมั่น  และเป็นที่ตั งแห่งความยึดมั่น  ก็มี, 
อะนุปำทินนุปำทำนิยำ  ธัมมำ,  

ธรรมที่ไม่ถูกยึดมั่น  แต่เป็นที่ตั งแห่งความยึดมั่น  ก็มี, 
อะนุปำทินนำนุปำทำนิยำ  ธัมมำ, 

ธรรมที่ทั งไม่ถูกยึดมั่น  และไม่เป็นที่ตั งแห่งความยึดมั่น  ก็มี, 
สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกำ  ธัมมำ, 

ธรรมที่เศร้าหมอง  และเป็นที่ตั งแห่งความเศร้าหมองได้  ก็มี, 
อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกำ  ธัมมำ,  

ธรรมที่ไม่เศร้าหมอง  แต่เป็นที่ตั งแห่งความเศร้าหมองได้  ก็มี, 
อะสังกิลิฏฐำสังกิเลสิกำ  ธัมมำ, 

ธรรมที่ทั งไม่เศร้าหมอง  และไม่เป็นที่ตั งแห่งความเศร้าหมองได้  ก็มี, 
สะวิตักกะสะวิจำรำ  ธัมมำ, 

ธรรมที่มีวิตกคือความตรึก  และมีวิจารคือความตรอง  ก็มี, 
อะวิตักกะวิจำระมัตตำ  ธัมมำ, ธรรมที่ไม่มีวิตก  มีแต่วิจาร  ก็มี, 
อะวิตักกำวิจำรำ  ธัมมำ, ธรรมที่ไม่มีทั งวิตกและวิจาร  ก็มี, 
ปีติสะหะคะตำ  ธัมมำ, ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความเอิบอิ่มใจ  ก็มี, 
สุขะสะหะคะตำ  ธัมมำ, ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความสุข  ก็มี, 
อุเปกขำสะหะคะตำ  ธัมมำ, ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความวางเฉย  ก็มี, 
ทัสสะเนนะ  ปะหำตัพพำ  ธัมมำ, ธรรมที่พึงละด้วยทัศนะ  ก็มี, 



๑๐๙ 

ภำวะนำยะ  ปะหำตัพพำ  ธัมมำ,  
ธรรมที่พึงละด้วยภาวนา  ก็มี, 

เนวะทัสสะเนนะ  นะภำวะนำยะ  ปะหำตัพพำ  ธัมมำ,  
 ธรรมที่ละมิได้ทั งด้วยทัศนะ  และด้วยภาวนา  ก็มี, 
ทัสสะเนนะ  ปะหำตัพพะเหตุกำ  ธัมมำ,  
 ธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยทัศนะ  ก็มี, 
ภำวะนำยะ  ปะหำตัพพะเหตุกำ  ธัมมำ,  
 ธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยภาวนา  ก็มี, 
เนวะทัสสะเนนะ  นะภำวะนำยะ  ปะหำตัพพะเหตุกำ  ธัมมำ, 
 ธรรมมีสาเหตุที่ละมิได้ด้วยทัศนะ  และมิได้ด้วยภาวนา  ก็มี, 
อำจะยะคำมิโน  ธัมมำ, ธรรมที่น้าไปสู่การสั่งสม  ก็มี, 
อะปะจะยะคำมิโน  ธัมมำ, ธรรมที่น้าไปสู่ความปราศจากการสั่งสม  ก็มี, 
เนวำจะยะคำมิโน  นำปะจะยะคำมิโน  ธัมมำ, 
 ธรรมที่ไม่น้าไปทั งสู่การสั่งสม  และสู่ความปราศจากการสั่งสม  ก็มี, 
เสกขำ  ธัมมำ, 
 ธรรมที่เป็นของอริยบุคคล  ผู้ยังต้องศึกษาอยู่  ก็มี,   
อะเสกขำ  ธัมมำ,  
 ธรรมที่เป็นของผู้บรรลุอรหัตผล  ซึ่งไม่ต้องศึกษาแล้ว  ก็มี, 
เนวะเสกขำนำเสกขำ  ธัมมำ, 
 ธรรมที่ไม่เป็นทั งของผู้ยังต้องศึกษา  และผู้ไม่ต้องศึกษา  ก็มี, 
ปะริตตำ  ธัมมำ, ธรรมที่ยังเล็กน้อย  ก็มี, 
มะหัคคะตำ  ธัมมำ, ธรรมที่ถึงภาวะใหญ่แล้ว  ก็มี, 
อัปปะมำณำ  ธัมมำ, ธรรมที่ประมาณมิได้  ก็มี, 
ปะริตตำรัมมะณำ  ธัมมำ, ธรรมที่มีสภาวะที่ยังเล็กน้อยเป็นอารมณ์  ก็มี, 



๑๑๐ 

มะหัคคะตำรัมมะณำ  ธัมมำ, ธรรมที่มีสภาวะที่ถึงภาวะใหญ่แล้วเป็น
อารมณ์  ก็มี, 

อัปปะมำณำรัมมะณำ  ธัมมำ, ธรรมที ่มีสภาวะอันประมาณมิได้เป็น
อารมณ์  ก็มี, 

หีนำ  ธัมมำ, ธรรมอย่างทราม  ก็มี, 
มัชฌิมำ  ธัมมำ, ธรรมอย่างกลาง  ก็มี, 
ปะณีตำ  ธัมมำ, ธรรมอย่างประณีต  ก็มี, 
มิจฉัตตะนิยะตำ  ธัมมำ, ธรรมที่แน่นอนฝ่ายผิด  ก็มี, 
สัมมัตตะนิยะตำ  ธัมมำ, ธรรมที่แน่นอนฝ่ายถูก  ก็มี, 
อะนิยะตำ  ธัมมำ, ธรรมที่ไม่แน่นอน  ก็มี, 
มัคคำรัมมะณำ  ธัมมำ, ธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์  ก็มี, 
มัคคะเหตุกำ  ธัมมำ, ธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุ  ก็มี, 
มัคคำธิปะติโน  ธัมมำ, ธรรมที่มีมรรคเป็นประธาน  ก็มี, 
อุปปันนำ  ธัมมำ, ธรรมที่เกิดขึ นแล้ว  ก็มี, 
อะนุปปันนำ  ธัมมำ, ธรรมที่ยังไม่เกิดขึ น  ก็มี, 
อุปปำทิโน  ธัมมำ, ธรรมที่จักเกิดขึ น  ก็มี, 
อะตีตำ  ธัมมำ, ธรรมที่เป็นอดีต  ก็มี, 
อะนำคะตำ  ธัมมำ, ธรรมที่เป็นอนาคต  ก็มี, 
ปัจจุปปันนำ  ธัมมำ, ธรรมที่เป็นปัจจุบัน  ก็มี, 
อะตีตำรัมมะณำ  ธัมมำ, ธรรมที่มีอดีตเป็นอารมณ์  ก็มี, 
อะนำคะตำรัมมะณำ  ธัมมำ, ธรรมที่มีอนาคตเป็นอารมณ์  ก็มี, 
ปัจจุปปันนำรัมมะณำ  ธัมมำ, ธรรมที่มีปัจจุบันเป็นอารมณ์  ก็มี, 
อัชฌัตตำ  ธัมมำ, ธรรมภายใน  ก็มี, 
พะหิทธำ  ธัมมำ, ธรรมภายนอก  ก็มี, 



๑๑๑ 

อัชฌัตตะพะหิทธำ  ธัมมำ, ธรรมทั งภายในและภายนอก  ก็มี, 
อัชฌัตตำรัมมะณำ  ธัมมำ, ธรรมที่มีสภาวะภายในเป็นอารมณ์  ก็มี, 
พะหิทธำรัมมะณำ  ธัมมำ, ธรรมที่มีสภาวะภายนอกเป็นอารมณ์  ก็มี, 
อัชฌัตตะพะหิทธำรัมมะณำ  ธัมมำ, ธรรมที่มีสภาวะทั งภายใน  และภายนอก 
 เป็นอารมณ์  ก็มี, 
สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆำ  ธัมมำ, ธรรมที่เห็นได้และกระทบได้  ก็มี, 
อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆำ  ธัมมำ, ธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้  ก็มี, 
อะนิทัสสะนำปปะฏิฆำ  ธัมมำ. ธรรมทั งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้  ก็มี. 

 

๘.  ธัมมปหังสนปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  ธัมมะปะหังสะนะสะมำทะปะนำทิวะจะนะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 
 

เอวัง  ส วำกขำโต  ภิกขะเว  มะยำ  ธัมโม, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว  อย่างนี , 

อุตตำโน, เป็นการท้าให้เป็นดุจของที่คว่้าให้หงายขึ นแล้ว , 

วิวะโฏ, เป็นการท้าให้เป็นดุจของที่ปิดให้เปิดออกแล้ว , 

ปะกำสิโต, เป็นธรรมอันเราตถาคตประกาศก้องแล้ว , 

ฉินนะปิโลติโก, เป็นธรรมมีส่วนขี ริ ว  อันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ นแล้ว , 

เอวัง  ส วำกขำเต  โข  ภิกขะเว  มะยำ  ธัมเม, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  เมื่อธรรมนี ,  เป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว  อย่างนี , 

อะลัง  เอวะ, ย่อมเป็นการสมควรแล้ว  นั่นเทียว,  
สัทธำปัพพะชิเตนะ  กุละปุตเตนะ  วิริยัง  อำระภิตุง, 

ที่กุลบุตรผู้บวชแล้วด้วยศรัทธา,  จะพึงปรารภความเพียร, 



๑๑๒ 

กำมัง  ตะโจ  จะ  นะหำรุ  จะ  อัฏฐิ  จะ  อะวะสิสสะตุ, 
ด้วยการอธิษฐานจิตว่า,  แม้หนัง  เอ็น  กระดูก,  จะเหลืออยู่หรือไม่, 

สะรีเร  อุปะสุสสะตุ  มังสะโลหิตัง, 
เนื อและเลือดในสรีระนี   จะเหือดแห้งไปก็ตาม, 

ยันตัง  ปุริสะถำเมนะ  ปุริสะวิริเยนะ  ปุริสะปะรักกะเมนะ  ปัตตัพพัง, 
 ประโยชน์ใด,  อันบุคคลจะพึงลุถึงได้ด้วยก้าลัง  ด้วยความเพียรบากบั่นของบุรุษ, 

นะ  ตัง  อะปำปุณิต วำ  ปุริสัสสะ  วิริยัสสะ  สัณฐำนัง  ภะวิสสะตีติ, 
 ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั นแล้ว,  จักหยุดความเพียรของตนเสีย ,  เป็นไม่มี,
 ดังนี , 
ทุกขัง  ภิกขะเว  กุสีโต  วิหะระติ, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  คนผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์ , 
โวกิณโณ  ปำปะเกหิ  อะกุสะเลหิ  ธัมเมหิ, 

ระคนอยู่ด้วยอกุศลธรรมอันลามกทั งหลายด้วย , 
มะหันตัญจะ  สะทัตถัง  ปะริหำเปติ, 

ย่อมท้าประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อมด้วย , 
อำรัทธะวิริโย  จะ  โข  ภิกขะเว  สุขัง  วิหะระติ, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  บุคคลผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว ,  ย่อมอยู่เป็นสุข, 
ปะวิวิตโต  ปำปะเกหิ  อะกุสะเลหิ  ธัมเมหิ, 

สงัดแล้วจากอกุศลธรรมอันลามกทั งหลายด้วย , 
มะหันตัญจะ  สะทัตถัง  ปะริปูเรติ, 

ย่อมท้าประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้บริบูรณ์ด้วย , 
นะ  ภิกขะเว  หีเนนะ  อัคคัสสะ  ปัตติ  โหติ, 

ดูก่อนภิกษุทั  งหลาย,  การบรรลุธรรมอันเลิศ  ด้ วยการกระท้าอันเลว  
ย่อมมีไม่ได้เลย, 



๑๑๓ 

อัคเคนะ  จะ  โข  อัคคัสสะ  ปัตติ  โหติ, 
แต่การบรรลุธรรมอันเลิศ  ด้วยการกระท้าอันเลิศ  ย่อมมีได้แล , 

มัณฑะเปยยะมิทัง  ภิกขะเว  พ รัห มะจะริยัง, 
 ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  พรหมจรรย์นี น่าดื่ม  เหมือนมัณฑะยอดโอชาแห่งโครส, 

สัตถำ  สัมมุขีภูโต,  
 ทั งพระศาสดาก็อยู่ ณ ที่เฉพาะหน้านี แล้ว, 
ตัส มำติหะ  ภิกขะเว  วิริยัง  อำระภะถะ, 

ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  เพราะฉะนั น,  เธอทั งหลาย,  จงปรารภความเพียรเถิด, 
อัปปัตตัสสะ  ปัตติยำ,  
 เพื่อการบรรลุถึงซึ่งธรรม  อันยังไม่บรรลุ , 
อะนะธิคะตัสสะ  อะธิคะมำยะ,  
 เพื่อการถึงซึ่งธรรม  อันยังไม่ถึง , 
อะสัจฉิกะตัสสะ  สัจฉิกิริยำยะ ,  
 เพื่อการท้าให้แจ้งซึ่งธรรม  อันยังไม่ได้ท้าให้แจ้ง , 
เอวัง  โน  อะยัง  อัม หำกัง  ปัพพัชชำ, 

เมื่อเป็นอย่างนี ,  บรรพชานี   ของเราทั งหลาย, 
อะวังกะตำ  อะวัญฌำ  ภะวิสสะติ, 

จักเป็นบรรพชาไม่ต่้าทราม,  จักไม่เป็นหมันเปล่า, 
สะผะลำ  สะอุท ระยำ,  

แต่จักเป็นบรรพชาที่มีผล  เป็นบรรพชาที่มีก้าไร, 
เยสัง  มะยัง  ปะริภุญชำมะ,  จีวะระปิณฑะปำตะเสนำสะนะคิลำนะปัจจะยะ-
เภสัชชะปะริกขำรัง, 

เราทั งหลาย  บริโภคจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และเภสัช,  ของชนทั งหลาย
เหล่าใด, 



๑๑๔ 

เตสัง  เต  กำรำ  อัม เหสุ, 
การกระท้านั น ๆ  ของชนทั งหลายเหล่านั น  ในเราทั งหลาย, 

มะหัปผะลำ  ภะวิสสันติ  มะหำนิสังสำติ, 
จักเป็นการกระท้าที่มีผลใหญ่  มีอานิสงส์อันใหญ่,  ดังนี , 

เอวัง  หิ  โว  ภิกขะเว  สิกขิตัพพัง, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  เธอทั งหลาย  พึงส้าเนียกอย่างนี แล, 

อัตตัตถัง  วำ  หิ  ภิกขะเว  สัมปัสสะมำเนนะ, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  เมื่อบุคคลมองเห็นอยู่  ซึ่งประโยชน์แห่งตน  ก็ตาม, 

อะละเมวะ  อัปปะมำเทนะ  สัมปำเทตุง, 
ก็ควรแล้วนั่นเทียว,  เพื่อยังประโยชน์แห่งตนให้ถึงพร้อม  ด้วยความไม่
ประมาท, 

ปะรัตถัง  วำ  หิ  ภิกขะเว  สัมปัสสะมำเนนะ, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  เมื่อบุคคลมองเห็นอยู่  ซึ่งประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่น  
ก็ตาม, 

อะละเมวะ  อัปปะมำเทนะ  สัมปำเทตุง, 
ก็ควรแล้วนั่นเทียว,  เพื่อยังประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นให้ถึงพร้อม  ด้วย
ความไม่ประมาท, 

อุภะยัตถัง  วำ  หิ  ภิกขะเว  สัมปัสสะมำเนนะ, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  หรือว่า  เมื่อบุคคลมองเห็นอยู่  ซึ่งประโยชน์ของทั ง
สองฝ่าย  ก็ตาม, 

อะละเมวะ  อัปปะมำเทนะ  สัมปำเทตุง, 
ก็ควรแล้วนั่นเทียว,  เพื่อยังประโยชน์ของทั งสองฝ่ายนั นให้ถึงพร้อม  ด้วย
ความไม่ประมาท, 

อิติ. ด้วยประการฉะนี แล.  
 



๑๑๕ 

๙.  พีชมงคลคำถำ 
 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต, 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์นั น , 

สุนิพพุตัสสะ  ตำทิโน  สัมมำวิรุฬ หะธัมมัสสะ  สำวะกำนัง  ปะรัมปะรำ, 
ผู้เสด็จนิพพานดีแล้ว  ยังมีพระคุณคงที่  มีพระธรรมงอกงามโดยชอบแล้ว ,  
เพราะการสืบต่อแห่งพระสาวกทั งหลาย, 

ตัสสะ  ปำระมิเตเชนะ,   ด้วยเดชแห่งพระบารมี  ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั น, 
สัทธัมโม  อะมะตัปผะโล  กิเลสะสันตำปัจจุณ เหปิ  โลเก  รูหะติ  ฐำนะโส, 

พระสัทธรรมมีอมตะเป็นผล  ย่อมเจริญขึ นในโลก  แม้ท่ามกลางความ 
แผดเผาแห่งกิเลสตามฐานะ, 

ตัง  โข  พุทธัง  ภะคะวันตัง  สะสัทธัมมัง  สะสำวะกัง  อะภิวันทิยะ  ปูเชต วำ, 
เราทั งหลาย  อภิวาทบูชาแล้ว (ปฏิบัติบูชา)  ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า,   
ทั งพระธรรม  และพระสาวกนั น, 

สุเขตเต  ระตะนัตตะเย  โรเปมะ  ปุญญะพีชำนิ , 
ชื่อว่าหว่านพืชคือบุญทั งหลาย  ในพระรัตนตรัย  อันเป็นเนื อนาบุญอันดี, 

ญำณัสสะ  สำธะกำนิ  โน,  โลเก  ทุกขัสสะ  โลกัม หำ,  สัมมำ  นิสสะระ-
ณัสสะ  จะ, 

พืชคือบุญนั น  เป็นเครื่องยังญาณของเราทั งหลายให้ส้าเร็จด้วย ,  ยังความ
ทุกข์ในโลกให้สิ นด้วย,  ยังความหลีกออกจากทุกข์โดยชอบให้ส้าเร็จด้วย, 

ภำสิตัง  พุทธะเสฏเฐนะ,  สัจจัง  โลกัคคะวำทินำ,  สัทธำ  พีชัง  ตะโป  วุฏฐิ,  
ปัญญำ  เม  ยุคะนังคะลัง, 

ค้าสัจจ์อันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด  เป็นอรรควาทีในโลก  ได้ตรัสไว้แล้ว
ว่า,  ศรัทธาของเราเป็นพืช  ความเพียรเป็นฝน  ปัญญาเป็นแอกและคันไถ, 



๑๑๖ 

หิริ  อีสำ  มะโน  โยตตัง,  สะติ  เม  ผำละปำจะนัง, 
หิริเป็นงอนไถ  ใจเป็นเชือก  สติเป็นผาลและปฏัก, 

กำยะคุตโต  วะจีคุตโต,  อำหำเร  อุทะเร  ยะโต,  สัจจัง  กะโรมิ  นิททำนัง,  
โสรัจจัง  เม  ปะโมจะนัง, 

การคุ้มครองกาย  วาจา,  การรู ้ประมาณในอาหาร,  การมีสัจจะเป็น
เครื่องตัดใจ,  ช่วยให้เลิกได้เด็ดขาด, 

วิริยัง  เม  ธุระโธรัย หัง,  โยคักเขมำธิวำหะนัง, 
วิริยะของเราเป็นหน้าที่การงาน,  น้าให้ถึงซึ่งพระนิพพาน  อันเป็นแดน
เกษมจากโยคะ, 

คัจฉะติ  อะนิวัตตันตัง,  ยัตถะ  คันต วำ  นะ  โสจะติ , 
ไปอย่างไม่เลี ยวกลับ  ไปถึงที่แล้วไม่เศร้าโศก, 

เอวะเมสำ  กะสี  กัฏฐำ,  สำ  โหติ  อะมะตัปผะลำ, 
การท้านา  ใครท้าได้อย่างนี ,  ย่อมมีอมตะเป็นผล, 

เอตัง  กะสิง  กะสิต วำนะ,  สัพพะทุกขำ  ปะมุจจะตีติ. 
บุคคลท้านาอย่างนี แล้ว,  ย่อมพ้นจากทุกข์ทั งปวงได้  ดังนี แล. 

 

๑๐.  มงคลสูตร 
(หันทะ  มะยัง  มังคะละสุตตะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

พะหู  เทวำ  มะนุสสำ  จะ  มังคะลำนิ  อะจินตะยุง, 
เทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ,  หมู่เทวดาและ   

มนุษย์มากหลาย,  มุ่งหมายความเจริญก้าวหน้า,  ได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้ว, 

 



๑๑๗ 

อำกังขะมำนำ  โสตถำนัง  พ รูหิ  มังคะละมุตตะมัง,  
ขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิด ,  พระผู ้มีพระภาคเจ้า  
ทรงตรัสตอบดังนี ว่า :- 

อะเสวะนำ  จะ  พำลำนัง,  การไม่คบคนพาล, 
ปัณฑิตำนัญจะ  เสวะนำ,   การคบบัณฑิต, 
ปูชำ  จะ  ปูชะนียำนัง,   การบูชาต่อบุคคลควรบูชา , 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,   กิจสามอย่างนี   เป็นมงคลอันสูงสุด, 

ปะฏิรูปะเทสะวำโส  จะ,  การอยู่ในประเทศอันสมควร, 
ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตำ,  การเป็นผู้มีบุญได้ท้าไว้ก่อน, 
อัตตะสัมมำปะณิธิ  จะ,   การตั งตนไว้ชอบ, 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,   กิจสามอย่างนี   เป็นมงคลอันสูงสุด, 

พำหุสัจจัญจะ,   การเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก, 
สิปปัญจะ,     การมีศิลปวิทยา, 
วินะโย  จะ  สุสิกขิโต,   วินัยที่ศึกษาดีแล้ว, 
สุภำสิตำ  จะ  ยำ  วำจำ,  วาจาที่เป็นสุภาษิต, 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,   กิจสี่อย่างนี   เป็นมงคลอันสูงสุด,  

มำตำปิตุอุปัฏฐำนัง,   การบ้ารุงเลี ยงมารดาบิดา , 
ปุตตะทำรัสสะ  สังคะโห,   การสงเคราะห์บุตรและภรรยา, 
อะนำกุลำ  จะ  กัมมันตำ,  การงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสน, 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,   กิจสามอย่างนี   เป็นมงคลอันสูงสุด, 

ทำนัญจะ,    การบ้าเพ็ญทาน, 
ธัมมะจะริยำ  จะ,    การประพฤติธรรม, 
ญำตะกำนัญจะ  สังคะโห,  การสงเคราะห์หมู่ญาติ, 
อะนะวัชชำนิ  กัมมำนิ,   การงานอันปราศจากโทษ, 



๑๑๘ 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,   กิจสี่อย่างนี   เป็นมงคลอันสูงสุด, 
อำระตี  วิระตี  ปำปำ,  การงดเว้นจากบาปกรรม, 

มัชชะปำนำ  จะ  สัญญะโม,  การยับยั งใจไว้ได้จากการดื่มน ้าเมา , 
อัปปะมำโท  จะ  ธัมเมสุ,   การไม่ประมาทในธรรมทั งหลาย , 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,   กิจสามอย่างนี   เป็นมงคลอันสูงสุด,  

คำระโว  จะ,    ความเคารพ, 
นิวำโต  จะ,     ความถ่อมตัว, 
สันตุฏฐี  จะ,    ความสันโดษ, 
กะตัญญุตำ,     ความกตัญญู, 
กำเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง,   การฟังธรรมตามกาล, 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,   กิจห้าอย่างนี   เป็นมงคลอันสูงสุด, 

ขันตี  จะ,    ความอดทน, 
โสวะจัสสะตำ,    ความเป็นคนว่าง่าย, 
สะมะณำนัญจะ  ทัสสะนัง,  การพบเห็นผู้สงบจากกิเลส , 
กำเลนะ  ธัมมะสำกัจฉำ,   การสนทนาธรรมตามกาล , 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,   กิจสี่อย่างนี   เป็นมงคลอันสูงสุด, 

ตะโป  จะ,    ความเพียรเผากิเลส, 
พ รัห มะจะริยัญจะ,    การประพฤติพรหมจรรย์, 
อะริยะสัจจำนะ  ทัสสะนัง,  การเห็นความจริงของพระอริยเจ้า , 
นิพพำนะสัจฉิกิริยำ  จะ,   การท้าพระนิพพานให้แจ้ง , 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,   กิจสี่อย่างนี   เป็นมงคลอันสูงสุด, 

ผุฏฐัสสะ  โลกะธัมเมหิ  จิตตัง  ยัสสะ  นะ  กัมปะติ, 
จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั งหลาย  ถูกต้องแล้ว  ย่อมไม่หวั่นไหว, 
 



๑๑๙ 

อะโสกัง,     เป็นจิตไม่เศร้าโศก, 
วิระชัง,     เป็นจิตไร้ธุลีกิเลส, 
เขมัง,      เป็นจิตเกษมศานต์, 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,   กิจสี่อย่างนี   เป็นมงคลอันสูงสุด,  

เอตำทิสำนิ  กัต วำนะ  สัพพัตถะมะปะรำชิตำ,  สัพพัตถะ  โสตถิง  คัจฉันติ  
ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมันติ, 

เทวดาและมนุษย์ทั งหลาย  ได้กระท้ามงคลเช่นมงคลเหล่านี   ให้มีในตนได้
แล้ว,  จึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั งปวง  ย่อมถึงซึ่งความสวัสดีในทุกสถาน,   
ข้อนั นเป็นมงคลอันสูงสุด  ของเทวดาและมนุษย์ทั งหลาย  เหล่านั นโดยแท้, 

อิติ.  ด้วยประการฉะนี แล. 
 

๑๑.  ปฏิจจสมุปปำทปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  ปะฏิจจะสะมุปปำทะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  ปะฏิจจะสะมุปปำโท,  
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ก็ปฏิจจสมุปบาท (ธรรมอันอาศัยกันแล้วเกิดขึ น)
เป็นอย่างไรเล่า ? 

อะวิชชำปัจจะยำ  ภิกขะเว  สังขำรำ,  
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  เพราะอวิชชา (ความไม่รู้ในอริยสัจ ๔) เป็นปัจจัย
สังขาร (สภาพที่ปรุงแต่ง) ย่อมมี, 

สังขำระปัจจะยำ  วิญญำณัง, 
 เพราะสังขารเป็นปัจจัย  วิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์) ย่อมมี,  
วิญญำณะปัจจะยำ  นำมะรูปัง, 
 เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย  นามรูป (นามและรูป) ย่อมมี, 



๑๒๐ 

นำมะรูปะปัจจะยำ  สะฬำยะตะนัง, 
 เพราะนามรูปเป็นปัจจัย  สฬายตนะ (อายตนะ ๖) ย่อมมี, 
สะฬำยะตะนะปัจจะยำ  ผัสโส, 
 เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย  ผัสสะ (ความกระทบ) ย่อมมี, 
ผัสสะปัจจะยำ   เวทะนำ, 
 เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนา (ความเสวยอารมณ์) ย่อมมี, 
เวทะนำปัจจะยำ  ตัณ หำ, 
 เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหา (ความทะยานอยาก) ย่อมมี, 
ตัณ หำปัจจะยำ  อุปำทำนัง, 
 เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อุปาทาน (ความยึดมั่น) ย่อมมี, 
อุปำทำนะปัจจะยำ  ภะโว, 
 เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย  ภพ (ภาวะชีวิต) ย่อมมี, 
ภะวะปัจจะยำ  ชำติ, 
 เพราะภพเป็นปัจจัย  ชาติ (ความเกิด) ย่อมมี, 
ชำติปัจจะยำ  ชะรำมะระณัง, 
 เพราะชาติเป็นปัจจัย  ชรามรณะ (ความแก่และความตาย) ย่อมมี, 
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำ  สัมภะวันติ,  

ความโศก  ความร่้าไรร้าพัน  ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ  
ความคับแค้นใจ  ย่อมมี, 

เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  สะมุทะโย  โหติ,  
 ความเกิดขึ นแห่งกองทุกข์ทั งปวงนี   จึงมีด้วยประการฉะนี ,  
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  ปะฏิจจะสะมุปปำโท, 
 ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  ธรรมนี เราเรียกว่า  ปฏิจจสมุปบาท, 



๑๒๑ 

อะวิชชำยะ  เต ววะ๓๒  อะเสสะวิรำคะนิโรธำ  สังขำระนิโรโธ, 
 ก็เพราะอวิชชานั่นแล  จางคลายดับไปโดยไม่เหลือ  สังขารจึงดับ, 
สังขำระนิโรธำ  วิญญำณะนิโรโธ, 
 เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ, 
วิญญำณะนิโรธำ  นำมะรูปะนิโรโธ, 
 เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ, 
นำมะรูปะนิโรธำ  สะฬำยะตะนะนิโรโธ,  
 เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ, 
สะฬำยะตะนะนิโรธำ  ผัสสะนิโรโธ, 
 เพราะสฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ, 
ผัสสะนิโรธำ  เวทะนำนิโรโธ, 
 เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ, 
เวทะนำนิโรธำ  ตัณ หำนิโรโธ, 
 เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ, 
ตัณ หำนิโรธำ  อุปำทำนะนิโรโธ, 
 เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ, 
อุปำทำนะนิโรธำ  ภะวะนิโรโธ, 
 เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ, 
ภะวะนิโรธำ  ชำตินิโรโธ, 
 เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ, 
ชำตินิโรธำ  ชะรำมะระณัง, 
 เพราะชาติดับ  ชรามรณะจึงดับ, 
 

                                                           
๓๒ อ่านว่า  ต เว-วะ  ( ต๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ตะ” ) 



๑๒๒ 

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำ  นิรุชฌันติ,  
ความโศก  ความร่้าไรร้าพัน  ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ  
ความคับแค้นใจ  จึงดับ, 

เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  นิโรโธ  โหติ.  
 ความดับแห่งกองทุกข์ทั งปวงนี   ย่อมมีด้วยประการฉะนี .  

 

๑๒.  ธัมมนิยำมสุตตปำฐะ 
(หันทะ  มะยัง  ธัมมะนิยำมะสุตตะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

อุปปำทำ  วำ  ภิกขะเว  ตะถำคะตำนัง,  อะนุปปำทำ  วำ  ตะถำคะตำนัง, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  เพราะเหตุที่พระตถาคตทั งหลาย ,  จะบังเกิดขึ น  
ก็ตาม  จะไม่บังเกิดขึ นก็ตาม, 

ฐิตำวะ  สำ  ธำตุ, ธรรมธาตุนั น  ย่อมตั งอยู่แล้วนั่นเทียว, 
ธัมมัฏฐิตะตำ, คือความตั งอยู่แห่งธรรมดา, 
ธัมมะนิยำมะตำ, คือความเป็นกฏตายตัวแห่งธรรมดา, 
สัพเพ  สังขำรำ  อะนิจจำติ, ว่าสังขารทั งหลายทั งปวง  ไม่เที่ยง  ดังนี , 

ตัง  ตะถำคะโต  อะภิสัมพุชฌะติ  อะภิสะเมติ, 
ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ  ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ,  ซึ่งธรรมธาตุนั น, 

อะภิสัมพุชฌิต วำ  อะภิสะเมต วำ, 
ครั นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว  ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว, 

อำจิกขะติ  เทเสติ, ย่อมบอก  ย่อมแสดง, 
ปัญญะเปติ  ปัฏฐะเปติ, ย่อมบัญญัติ  ย่อมตั งขึ นไว้, 
วิวะระติ  วิภะชะติ, ย่อมเปิดเผย  ย่อมจ้าแนกแจกแจง, 



๑๒๓ 

อุตตำนีกะโรติ, ย่อมท้าให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่้า , 
สัพเพ  สังขำรำ  อะนิจจำติ, ว่าสังขารทั งหลายทั งปวง  ไม่เที่ยง  ดังนี , 

อุปปำทำ  วำ  ภิกขะเว  ตะถำคะตำนัง,  อะนุปปำทำ  วำ  ตะถำคะตำนัง, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  เพราะเหตุที่พระตถาคตทั งหลาย,  จะบังเกิดขึ น  
ก็ตาม  จะไม่บังเกิดขึ นก็ตาม, 

ฐิตำวะ  สำ  ธำตุ, ธรรมธาตุนั น  ย่อมตั งอยู่แล้วนั่นเทียว, 
ธัมมัฏฐิตะตำ, คือความตั งอยู่แห่งธรรมดา, 
ธัมมะนิยำมะตำ, คือความเป็นกฏตายตัวแห่งธรรมดา, 
สัพเพ  สังขำรำ  ทุกขำติ, ว่าสังขารทั งหลายทั งปวง  เป็นทุกข์  ดังนี , 

ตัง  ตะถำคะโต  อะภิสัมพุชฌะติ  อะภิสะเมติ, 
ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ  ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ,  ซึ่งธรรมธาตุนั น, 

อะภิสัมพุชฌิต วำ  อะภิสะเมต วำ, 
ครั นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว  ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว, 

อำจิกขะติ  เทเสติ, ย่อมบอก  ย่อมแสดง, 
ปัญญะเปติ  ปัฏฐะเปติ, ย่อมบัญญัติ  ย่อมตั งขึ นไว้, 
วิวะระติ  วิภะชะติ, ย่อมเปิดเผย  ย่อมจ้าแนกแจกแจง, 
อุตตำนีกะโรติ, ย่อมท้าให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่้า , 
สัพเพ  สังขำรำ  ทุกขำติ, ว่าสังขารทั งหลายทั งปวง  เป็นทุกข์  ดังนี , 

อุปปำทำ  วำ  ภิกขะเว  ตะถำคะตำนัง,  อะนุปปำทำ  วำ  ตะถำคะตำนัง, 
ดูก่อนภิกษุทั งหลาย,  เพราะเหตุที่พระตถาคตทั งหลาย,  จะบังเกิดขึ น 
ก็ตาม  จะไม่บังเกิดขึ นก็ตาม, 

 
 



๑๒๔ 

ฐิตำวะ  สำ  ธำตุ, ธรรมธาตุนั น  ย่อมตั งอยู่แล้วนั่นเทียว, 
ธัมมัฏฐิตะตำ, คือความตั งอยู่แห่งธรรมดา, 
ธัมมะนิยำมะตำ, คือความเป็นกฏตายตัวแห่งธรรมดา, 
สัพเพ  ธัมมำ  อะนัตตำติ, ว่าธรรมทั งหลายทั งปวง  เป็นอนัตตา  ดังนี , 

ตัง  ตะถำคะโต  อะภิสัมพุชฌะติ  อะภิสะเมติ, 
ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ  ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ,  ซึ่งธรรมธาตุนั น, 

อะภิสัมพุชฌิต วำ  อะภิสะเมต วำ, 
ครั นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว  ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว, 

อำจิกขะติ  เทเสติ, ย่อมบอก  ย่อมแสดง, 
ปัญญะเปติ  ปัฏฐะเปติ, ย่อมบัญญัติ  ย่อมตั งขึ นไว้, 
วิวะระติ  วิภะชะติ, ย่อมเปิดเผย  ย่อมจ้าแนกแจกแจง, 
อุตตำนีกะโรติ, ย่อมท้าให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่้า , 
สัพเพ  ธัมมำ  อะนัตตำติ. ว่าธรรมทั งหลายทั งปวง  เป็นอนัตตา  ดังนี . 
 
 

๑๓.  กรณียเมตตสูตร 
(หันทะ  มะยัง  กะระณียะเมตตะสุตตะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง  สันตัง  ปะทัง  อะภิสะเมจจะ, 
สักโก  อุชู  จะ  สุหุชู  จะ สุวะโจ  จัสสะ  มุทุ  อะนะติมำนี, 

บุคคลผู้ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์  มุ่งหวังจะบรรลุทางสงบ  คือพระนิพพาน,  

พึง เป็นผู้อาจหาญ  ผู้มุ่ งตรง  ผู้ซื่อตรง,  เป็นผู้ ว่าง่าย  ผู้อ่อนโยน   

ไม่เย่อหยิ่ง, 



๑๒๕ 

สันตุสสะโก  จะ  สุภะโร  จะ อัปปะกิจโจ  จะ  สัลละหุกะวุตติ, 
สันตินท ริโย  จะ  นิปะโก  จะ อัปปะคัพโภ  กุเลสุ  อะนะนุคิทโธ, 

พึงเป็นผู้สันโดษ  เลี ยงง่าย,  มีกิจน้อย  คล่องตัว,  ส้ารวมอินทรีย์  รู้ตัว,  

ไม่คะนอง  ไม่คลุกคลีในตระกูลทั งหลาย, 

นะ  จะ  ขุททัง  สะมำจะเร  กิญจิ เยนะ  วิญญู  ปะเร  อุปะวะเทยยุง, 
สุขิโน  วำ  เขมิโน  โหนตุ สัพเพ  สัตตำ  ภะวันตุ  สุขิตัตตำ, 

ไม่พึงประพฤติสิ่งที่ผู้รู้ติเตียน,  ขอหมู่สัตว์ทั งปวง,  จงมีความสุขกายสุขใจ  

มีความเกษมส้าราญเถิด, 

เย  เกจิ  ปำณะภูตัตถิ ตะสำ  วำ  ถำวะรำ  วำ  อะนะวะเสสำ, 
ทีฆำ  วำ  เย  มะหันตำ  วำ มัชฌิมำ  รัสสะกำ  อะณุกะถูลำ, 

สัตว์ทั งหลายเหล่าใด,  จะเป็นผู้สะดุ้ง  หรือมั่นคงก็ดี,  เป็นสัตว์ตัวยาว  

หรือตัวใหญ่ก็ดี,  ตัวปานกลาง  หรือตัวสั นก็ดี,  ตัวเล็ก  หรือตัวโตก็ดี, 

ทิฏฐำ  วำ  เย  จะ  อะทิฏฐำ เย  จะ  ทูเร  วะสันติ  อะวิทูเร, 
ภูตำ  วำ  สัมภะเวสี  วำ สัพเพ  สัตตำ  ภะวันตุ  สุขิตัตตำ, 

เป็นสัตว์ที่เราเห็นก็ดี  ไม่เห็นก็ดี,  ที่อยู่ไกลก็ดี  อยู่ใกล้ก็ดี,  ที่เกิดแล้ว  

ก็ดี  ก้าลังแสวงหาที่เกิดอยู่ก็ดี,  ขอหมู่สัตว์ทั งปวงนั น,  จงสุขกายสุขใจ

เถิด, 

นะ  ปะโร  ปะรัง  นิกุพเพถะ นำติมัญเญถะ  กัตถะจิ  นัง  กิญจิ, 
พ ยำโรสะนำ  ปะฏีฆะสัญญำ นำญญะมัญญัสสะ  ทุกขะมิจเฉยยะ, 

บุคคลไม่พึงข่มเหงผู้อื่น,  ไม่ควรเหยียดหยามใคร ๆ,  ถึงจะมีความขุ่นเคือง

โกรธแค้นกัน  ก็ไม่ควรมุ่งร้ายต่อกันและกัน, 

 

 



๑๒๖ 

มำตำ  ยะถำ  นิยัง  ปุตตัง อำยุสำ  เอกะปุตตะมะนุรักเข, 
เอวัมปิ  สัพพะภูเตสุ มำนะสัมภำวะเย  อะปะริมำณัง, 

ดุจมารดาถนอมบุตรคนเดียว  ด้วยชีวิตฉันใด,  พึงแผ่เมตตาจิต  ไม่มี

ประมาณ  ในหมู่สัตว์ทั งปวงฉันนั น, 

เมตตัญจะ  สัพพะโลกัส มิง มำนะสัมภำวะเย  อะปะริมำณัง, 
อุทธัง  อะโธ  จะ  ติริยัญจะ อะสัมพำธัง  อะเวรัง  อะสะปัตตัง, 

พึงแผ่เมตตาจิตไม่มีประมาณ  ไม่มีขอบเขต,  ไม่คิดผูกเวร  ไม่เป็นศัตรู,  

ในหมู่สัตว์โลกทั งปวง  ในทั่วทุกทิศ, 

ติฏฐัญจะรัง  นิสินโน  วำ สะยำโน  วำ  ยำวะตัสสะ  วิคะตะมิทโธ, 
เอตัง  สะติง  อะธิฏเฐยยะ พ รัห มะเมตัง  วิหำรัง  อิธะมำหุ, 

ผู้เจริญเมตตาจิตนั น,  ยืน  เดิน  นั่ง  นอนก็ดี,  พึงตั งสติ  ตื่นอยู่ตลอดเวลา,  

บัณฑิตทั งหลายกล่าวว่า,  เป็นการอยู่อย่างประเสริฐ,  

ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคัมมะ  สีละวำ ทัสสะเนนะ  สัมปันโน, 
กำเมสุ  วิเนยยะ  เคธัง นะ  หิ  ชำตุ  คัพภะเสยยัง  ปุนะเรตีต.ิ 

ผู้เจริญเมตตาจิต,  มีสัมมาทิฏฐิ  ละความเห็นผิด  เป็นผู้มีศีล  ถึงพร้อม

ด้วยปัญญา,  ก้าจัดความใคร่ในกามทั งหลายออกไป,  ย่อมไม่กลับมาเกิด

ในกามภพอีก  ดังนี . 

 
 
 
 
 



๑๒๗ 

๑๔.  โคตมสีูตร 
 (หันทะ  มะยัง  โคตะมีสุตตะปำฐัง  ภะณำมะ  เส.) 

 

อิเม  ธัมมำ  วิรำคำยะ  สังวัตตันติ ,  โน  สะรำคำยะ, 
ธรรมเหล่าใด  เป็นไปเพื่อความคลายกา้หนัด,  มิใช่เพื่อความกา้หนัด, 

วิสังโยคำยะ  สังวัตตันติ,  โน  สังโยคำยะ, 
เป็นไปเพื่อความไม่ประกอบทุกข์,  มิใช่เพื่อความประกอบทุกข์, 

อะปะจะยำยะ  สังวัตตันติ,  โน  อำจะยำยะ, 
 เป็นไปเพื่อความไม่พอกพูนกิเลส,  มิใช่เพื่อพอกพูนกิเลส, 
อัปปิจฉะตำยะ  สังวัตตันติ,  โน  มะหิจฉะตำยะ,  
 เป็นไปเพื่อความมักน้อย,  มิใช่เพื่อความมักมากอยากใหญ่, 
สันตุฏฐิยำ  สังวัตตันติ,  โน  อะสันตุฏฐิยำ, 
 เป็นไปเพื่อความสันโดษ,  มิใช่เพื่อความไม่สันโดษ, 
ปะวิเวกำยะ  สังวัตตันติ,  โน  สังคะณิกำยะ,  

เป็นไปเพื่อความสงัด,  มิใช่เพื่อความคลุกคลีในหมู่คณะ, 
วิริยำรัมภำยะ  สังวัตตันติ,  โน  โกสัชชำยะ, 
 เป็นไปเพื่อประกอบความเพียร,  มิใช่เพื่อความเกียจคร้าน, 
สุภะระตำยะ  สังวัตตันติ,  โน  ทุพภะระตำยำติ , 
 เป็นไปเพื่อความเลี ยงง่าย,  มิใช่เพื่อความเลี ยงยาก, 
เอกังเสนะ  โคตะมิ  ธำเรยยำสิ ,  เอโส  ธัมโม  เอโส  วินะโย  เอตัง    
สัตถุสำสะนันติ. 

ดูก่อนพระนางโคตมี,  ท่านพึงทรงจ้าไว้โดยส่วนเดียวว่า,  นี เป็นธรรม  
นี เป็นวินัย  นี เป็นค้าสอนของพระศาสดา  ดังนี แล. 

 
 



๑๒๘ 

๑๕.  มหำพุทธโถมนำกำรปำฐะ 
(พุทธคุณร้อยบท) 

(หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  โถมะนำกำระปำฐัง  ภะณำมะ  เส .) 
 

เตนะหิ  ภันเต  สุโณหิ, ดูก่อนท่านผู้เจริญ !  ขอท่านจงฟังซึ่งคา้ของข้าพเจ้าเถิด, 
ยัสสำหัง  สำวะโก, ข้าพเจา้นั น  เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์ใด, 
ธีรัสสะ, พระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น,   

เป็นนักปราชญ์ผู้ทรงไว้  ซึ่งปัญญา, 
วิคะตะโมหัสสะ, เป็นผู้ปราศจากแล้ว  จากโมหะ, 
ปะภินนะขีลัสสะ, เป็นผู้มีเสาเขื่อนเครื่องตรึงจิต  อันหักแล้ว , 
วิชิตะวิชะยัสสะ, เป็นผู้มีชัยชนะ  อันวิชิตแล้ว, 
อะนีฆัสสะ, เป็นผู้ปราศจากแล้ว  จากสิ่งคับแค้นสะเทือนใจ , 
สุสะมะจิตตัสสะ, เป็นผู้มีจิตสม่้าเสมอด้วยดี, 
พุทธะสีลัสสะ, เป็นผู้มีปรกติภาวะ  แห่งบุคคลผู้เป็นพุทธะ , 
สำธุปัญญัสสะ, เป็นผู้มีปัญญา  เครื่องยังประโยชน์ให้ส้าเร็จ , 
เวสะมันตำรัสสะ, เป็นผู้ข้ามไปได้แล้ว  ซึ่งวัฏฏสงสารอันขรุขระ , 
วิมะลัสสะ, เป็นผู้ปราศจากแล้ว  จากมลทินทั งปวง , 
ภะคะวะโต  ตัสสะ  สำวะโกหะมัส มิ , 

ข้าพเจ้า  เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น; 

อะกะถังกะถิสสะ, พระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น, 
เป็นผู้ไม่มีการถามใคร  ว่าอะไร  เป็นอะไร, 

ตุสิตัสสะ, เป็นผู้อิ่มแล้ว  ด้วยความอิ่มในธรรม  อยู่เสมอ, 
วันตะโลกำมิสัสสะ, เป็นผู้มีเหยื่อในโลก  อันทรงคายทิ งแล้ว, 
มุทิตัสสะ, เป็นผู้มีมุทิตาจิต  ในสัตว์ทั งหลายทั งปวง, 



๑๒๙ 

กะตะสะมะณัสสะ, เป็นผู้มีสมณภาวะ  อันทรงกระท้าส้าเร็จแล้ว, 
มะนุชัสสะ, เป็นผู้ถือก้าเนิดแล้ว  แต่ก้าเนิดแห่งมนู  โดยแท้, 
อันติมะสะรีรัสสะ, เป็นผู้มีสรีระ  อันมีในครั งสุดท้าย, 
นะรัสสะ, เป็นผู้เป็นนรชน  คือเป็นคนแท้, 
อะโนปะมัสสะ, เป็นผู้อันใคร ๆ  กระท้าอุปมามิได้, 
วิระชัสสะ, เป็นผู้ปราศจากกิเลส  อันพึงเปรียบได้ด้วยธุลี , 
ภะคะวะโต  ตัสสะ  สำวะโกหะมัส มิ,    

ข้าพเจ้า  เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น; 

อะสังสะยัสสะ, พระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น, 
เป็นผู้หมดสิ นแล้ว  จากความสงสัยทั งปวง, 

กุสะลัสสะ, เป็นผู้มีปัญญา  เครื่องตัดกิเลสดุจหญ้าคา  เสียได้, 
เวนะยิกัสสะ, เป็นผู้น้าสัตว์  สู่สภาพอันวิเศษ, 
สำระถิวะรัสสะ, เป็นสารถีอันประเสริฐ  กว่าสารถีทั งหลาย, 
อะนุตตะรัสสะ, เป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่า  โดยคุณธรรมทั งปวง, 
รุจิระธัมมัสสะ,        เป็นผู้มีธรรม  เป็นที่ตั งแห่งความชอบใจ  ของสัตว์ทั งปวง, 
นิกกังขัสสะ,           เป็นผู้มีกังขาเครื่องข้องใจ  อันทรงน้าออกแล้วหมดสิ น, 
ปะภำสะกะรัสสะ, เป็นผู้กระท้า  ซึ่งความสว่างแก่ปวงสัตว์ , 
มำนัจฉิทัสสะ, เป็นผู้ตัดแล้วซึ่งมานะ  เครื่องท้าความส้าคัญมั่นหมาย , 
วีรัสสะ, เป็นผู้มีวีรธรรม  เครื่องกระท้าความแกล้วกล้า , 
ภะคะวะโต  ตัสสะ  สำวะโกหะมัส มิ ,        
 ข้าพเจ้า  เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น; 

นิสะภัสสะ, พระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น, 
เป็นผู้เป็นยอดมนุษย์  แห่งมนุษย์ทั งหลาย, 



๑๓๐ 

อัปปะเมยยัสสะ, เป็นผู้มีคุณอันใคร ๆ  ก้าหนดประมาณให้มิได้, 
คัมภีรัสสะ, เป็นผู้มีธรรมะสภาวะอันลึกซึ ง  ไม่มีใครหยั่งได้ , 
โมนัปปัตตัสสะ, เป็นผู้ถึงซึ่งปัญญา  เครื่องท้าความเป็นแห่งมุนี, 
เขมังกะรัสสะ, เป็นผู้กระท้าความเกษม  แก่สรรพสัตว์, 
เวทัสสะ, เป็นผู้มีเวท  คือญาณเครื่องเจาะแทงซึ่งโมหะ , 
ธัมมัฏฐัสสะ, เป็นผู้ประดิษฐานอยู่ในธรรม, 
สุสังวุตัตตัสสะ, เป็นผู้มีพระองค์  อันทรงจัดสรรดีแล้ว , 
สังคำติคัสสะ, เป็นผู้ล่วงกิเลส  อันเป็นเครื่องข้องเสียได้, 
มุตตัสสะ, เป็นผู้หลุดรอดแล้ว  จากบ่วงทั งปวง , 
ภะคะวะโต  ตัสสะ  สำวะโกหะมัส มิ ,  

ข้าพเจ้า  เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น; 

นำคัสสะ, พระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น, 
เป็นผู้เป็นดังพระยาช้าง  ตัวประเสริฐ, 

ปันตะเสนัสสะ, เป็นผู้มีการนอนอันสงัด  จากการรบกวนแห่งกิเลส , 
ขีณะสัญโญชะนัสสะ, เป็นผู้มีกิเลส  เครื่องประกอบไว้ในภพ  สิ นสุดแล้ว , 
วิมุตตัสสะ, เป็นผู้พ้นพิเศษแล้ว  จากทุกข์ทั งปวง , 
ปะฏิมันตะกัสสะ, เป็นผู้มีความคิด  เหมาะเจาะเฉพาะเรื่อง, 
โมนัสสะ, เป็นผู้มีปัญญา  เครื่องท้าความเป็นแห่งมุนี, 
ปันนะธะชัสสะ, เป็นผู้มีมานะเป็นดุจธง  อันพระองค์ทรงลดลงได้แล้ว , 
วีตะรำคัสสะ, เป็นผู้ปราศจากแล้ว  จากราคะ , 
ทันตัสสะ, เป็นผู้มีการฝึกตน  อันฝึกแล้ว, 
นิปปะปัญจัสสะ,   เป็นผู้หมดสิ นแล้ว  จากกิเลสเครื่องเหนี่ยวหน่วงให้เนิ่นช้า, 
 
 



๑๓๑ 

ภะคะวะโต  ตัสสะ  สำวะโกหะมัส มิ,  
ข้าพเจ้า  เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น; 

อิสิสัตตะมัสสะ, พระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น, 
เป็นผู้แสวงหา  พบคุณอันใหญ่หลวง  องค์ที่ ๗, 

อะกุหัสสะ, เป็นผู้ปราศจากแล้ว  จากความคดโกง , 
เตวิชชัสสะ, เป็นผู้ทรงไว้  ซึ่งวิชชาทั ง ๓, 
พ รัห มะสัตตัสสะ, เป็นผู้เป็นพรหม  แห่งปวงสัตว์, 
น หำตะกัสสะ, เป็นผู้เสร็จ  จากการอาบการล้างแล้ว, 
ปะทะกัสสะ, เป็นผู้มีหลักมีเกณฑ์  ในการกระท้าทั งปวง , 
ปัสสัทธัสสะ, เป็นผู้มีกมลสันดาน  อันระงับแล้ว , 
วิทิตะเวทัสสะ, เป็นผู้มีญาณเวท  อันวิทิตแล้ว, 
ปุรินทะทัสสะ, เป็นผู้ท้าลาย  ซึ่งธานีนคร  แห่งกิเลสทั งหลาย, 
สักกัสสะ, เป็นผู้เป็นจอม  แห่งสัตว์ทั งปวง, 
ภะคะวะโต  ตัสสะ  สำวะโกหะมัส มิ ,  

ข้าพเจ้า  เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น; 

อะริยัสสะ, พระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น, 
เป็นผู้ไปพ้นแล้ว  จากข้าศึกคือกิเลส, 

ภำวิตัตตัสสะ, เป็นผู้มีตน  อันอบรมถึงที่สุดแล้ว , 
ปัตติปัตตัสสะ, เป็นผู้มีธรรมที่ควรบรรลุ  อันบรรลุแล้ว , 
เวยยำกะระณัสสะ, เป็นผู้กระท้า  ซึ่งอรรถะทั งหลาย  ให้แจ่มแจ้ง, 
สะติมะโต, เป็นผู้มีสติสมบูรณ์อยู่เอง  ในทุกกรณี , 
วิปัสสิสสะ, เป็นผู้มีความรู้แจ้งเห็นแจ้ง  เป็นปรกติ, 
อะนะภิณะตัสสะ, เป็นผู้มีจิตไม่แฟบลง  ด้วยอ้านาจแห่งกิเลส , 



๑๓๒ 

โน  อะปะณะตัสสะ, เป็นผู้มีจิตไม่ฟูขึ น  ด้วยอ้านาจแห่งกิเลส , 
อำเนชัสสะ, เป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหว  ด้วยอ้านาจแห่งกิเลส , 
วะสิปปัตตัสสะ, เป็นผู้บรรลุถึง  ซึ่งความมีอ้านาจเหนือกิเลส , 
ภะคะวะโต  ตัสสะ  สำวะโกหะมัส มิ,  

ข้าพเจ้า  เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น; 

สัมมัคคะตัสสะ,          พระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น,           
เป็นผู้ไปแล้ว  โดยชอบ, 

ฌำยิสสะ, เป็นผู้มีการเพ่งพินิจ  ทั งในสมาธิและปัญญา , 
อะนะนุคะตันตะรัสสะ, เป็นผู้มีสันดาน  อันกิเลสตามถึงไม่ได้แล้ว, 
สุทธัสสะ, เป็นผู้หมดจดแล้ว  จากสิ่งเศร้าหมองทั งปวง , 
อะสิตัสสะ, เป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ  อาศัยไม่ได้แล้ว , 
อัปปะภีตัสสะ,       เป็นผู้ไม่มีความหวาดกลัว  ในสิ่งเป็นที่ตั งแห่งความกลัว, 
ปะวิวิตตัสสะ, เป็นผู้สงัดแล้ว  จากการรบกวนแห่งกิเลสทั งปวง , 
อัคคัปปัตตัสสะ, เป็นผู้บรรลุแล้ว  ซึ่งธรรมอันเลิศ, 
ติณณัสสะ, เป็นผู้ข้ามแล้ว  ซึ่งโอฆกันดาร, 
ตำระยันตัสสะ, เป็นผู้ยังบุคคลอื่นให้ข้ามแล้ว  ซึ่งโอฆะนั น , 
ภะคะวะโต  ตัสสะ  สำวะโกหะมัส มิ ,  

ข้าพเจ้า  เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น; 

สันตัสสะ,         พระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น,            
เป็นผู้มีสันดาน  สงบร้างับแล้ว, 

ภูริปัญญัสสะ, เป็นผู้มีปัญญา  อันหนาแน่น, 
มะหำปัญญัสสะ, เป็นผู้มีปัญญา  อันใหญ่หลวง, 
วีตะโลภัสสะ, เป็นผู้ปราศจากแล้ว  จากโลภะ , 



๑๓๓ 

ตะถำคะตัสสะ,    เป็นผู้มีการไปและการมา  เหมอืนอย่างพระพุทธเจ้าทั งหลาย, 
สุคะตัสสะ, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี, 
อัปปะฏิปุคคะลัสสะ, เป็นบุคคล  ผู้ไม่มีบุคคลใดเปรียบ, 
อะสะมัสสะ, เป็นบุคคล  ผู้ไม่มีบุคคลใดเสมอ, 
วิสำระทัสสะ, เป็นบุคคล  ผู้มีญาณอันแกล้วกล้า, 
นิปุณัสสะ, เป็นผู้มีปัญญาละเอียดอ่อน, 
ภะคะวะโต  ตัสสะ  สำวะโกหะมัส มิ ,  

ข้าพเจ้า  เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น; 

ตัณ หัจฉิทัสสะ,      พระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น, 
เป็นผู้เจาะทะลุข่าย  คือตัณหาเครื่องดักสัตว์,  

พุทธัสสะ, เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน  เป็นปรกติ , 
วีตะธูมัสสะ, เป็นผู้มีกิเลสดุจควันไฟ  ไปปราศแล้ว, 
อะนุปะลิตตัสสะ, เป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิ  ไม่ฉาบทาได้อีกต่อไป , 
อำหุเนยยัสสะ, เป็นผู้เป็นอาหุเนยยบุคคล  ควรแก่ของที่เขาน้าไปบูชา , 
ยักขัสสะ, เป็นผู้ที่โลกทั งปวง  ต้องบูชา, 
อุตตะมะปุคคะลัสสะ, เป็นบุคคลผู้สูงสุด  แห่งบุคคลทั งหลาย , 
อะตุลัสสะ, เป็นผู้มีคุณ  อันไม่มีใครวัดได้, 
มะหะโต, เป็นผู้เป็นมหาบุรุษ, 
ยะสัคคัปปัตตัสสะ, เป็นผู้ถึงแล้ว  ซึ่งความเลิศด้วยเกียรติคุณ , 
ภะคะวะโต  ตัสสะ  สำวะโกหะมัส มิ , 

ข้าพเจ้า  เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค  พระองค์นั น; 
อิติ. ดังนี แล. 
 

 



๑๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“  ถ้ำเรำมีควำมรู้สึกตัว  
   สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่ำนี้  มันกค็ืออำกำรต่ำง ๆ  
   ของกำย  และจิตใจ  
   ควำมรู้สึกตัวจะท ำหน้ำที่  เป็นผู้เห็น  
   ได้พบเห็นอำกำรเหล่ำนี้  และ 
   ได้กระท ำให้แจ้ง  ในสิ่งเหล่ำนี้ได้แล้ว  
   เห็นแล้ว  ผ่ำนไป  หลดุไป  พ้นไป  
   ไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไร  
   มันเป็น  ธรรมชำต ิ
   ธรรมดำ 

   เป็นเช่นนั้นเอง  ” 

   หลวงพ่อค ำเขียน  สุวณฺโณ 



๑๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ ควำมรู้สึกตัว 
 น ำพำให้ถึงควำมหลุดพ้น 
 รื้อถอนจำกควำมเป็นทำส 

 ตัดจำกวัฏฏะ 
 สู่ควำมเป็นอิสระ ” 

หลวงพ่อค ำเขียน  สุวณฺโณ 



๑๓๖ 

ภำคผนวก 

อนุโมทนำรัมภคำถำ 
 

ยะถำ  วำริวะหำ  ปูรำ  ปะริปูเรนติ  สำคะรัง , 
ห้วงน ้าที่เต็ม  ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้  ฉันใด, 

เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง  เปตำนัง  อุปะกัปปะติ , 
ทานที่ท่าน  อุทิศให้แล้วในโลกนี ,  ย่อมส้าเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี ไป
แล้วได้  ฉันนั น, 

อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  ตุม หัง, ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว  ตั งใจแล้ว, 
ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ, จงส้าเร็จโดยฉับพลัน, 
สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปำ , ขอความด้าริทั งปวงจงเต็มที่, 
จันโท  ปัณณะระโส  ยะถำ , เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ, 
มะณิ  โชติระโส  ยะถำ. เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี. 

 

สำมัญญำนุโมทนำคำถำ 
 

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ, ความจัญไรทั งปวงจงบ้าราศไป, 
สัพพะโรโค  วินัสสะตุ, โรคทั งปวงของท่านจงหาย, 
มำ  เต  ภะวัต วันตะรำโย, อันตรายอย่ามีแก่ท่าน, 
สุขี  ทีฆำยุโก  ภะวะ, ท่านจงเป็นผู้มีความสุข  มีอายุยืน, 

 



๑๓๗ 

อะภิวำทะนะสีล ิสสะ   นิจจัง   วุฑฒำปะจำยิโน   จัตตำโร  ธ ัมมำ  
วัฑฒันติ  อำยุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง, 

พรสี่ประการ  คืออายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ,  ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มี
ปรกติไหว้กราบ,  มีปรกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ, 

ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง, ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน, 
รักขันตุ  สัพพะเทวะตำ, ขอเหล่าเทวดาทั งปวงจงรักษาท่าน , 
สัพพะพุทธำนุภำเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า , 
สัพพะธัมมำนุภำเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม , 
สัพพะสังฆำนุภำเวนะ, ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์, 
สะทำ  โสตถี  ภะวันตุ  เต.  
 ขอความสวัสดีทั งหลาย  จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ  เทอญ.  

 

โภชนทำนำนุโมทนำคำถำ 
 

อำยุโท  พะละโท  ธีโร,  ผู้มีปัญญา  ให้อายุ  ให้ก้าลัง,  
วัณณะโท  ปะฏิภำณะโท,    ให้วรรณะ  ให้ปฏิภาณ,  
สุขัสสะ  ทำตำ  เมธำวี,  ผู้มีปัญญา  ให้ความสุข,  
สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ,  ย่อมได้ประสพสุข,  
อำยุง  ทัต วำ  พะลัง  วัณณัง  สุขัญจะ  ปะฏิภำณะโท, 

บุคคลผู้ให้อายุ  พละ  วรรณะ  สุขะ  และปฏิภาณ,  
ทีฆำยุ  ยะสะวำ  โหติ  ยัตถะ  ยัตถูปะปัชชะตีติ . 

บังเกิดในที่ใด ๆ  ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน  มียศในที่นั น ๆ  ดังนี . 
 
 



๑๓๘ 

กำละทำนะสุตตะคำถำ  
 

กำเล  ทะทันติ  สะปัญญำ  วะทัญญู  วีตะมัจฉะรำ , 
ผู้มีปัญญารอบรู้และปราศจากความตระหนี่,  

กำเลนะ  ทินนัง  อะริเยสุ  อุชุภูเตสุ  ตำทิสุ  วิปปะสันนะมะนำ , 
ย่อมถวายทานตามกาลสมัย  ในพระอริยะเจ้าทั งหลาย  ผู้ประพฤติตรงคงที่,   

ตัสสะ  วิปุลำ  โหติ  ทักขิณำ, 
เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้ว  ทักษิณาทานย่อมมีผลอันไพบูลย์,  

เย  ตัตถะ  อะนุโมทันติ  เวยยำวัจจัง  กะโรนติ  วำ, 
ชนทั งหลายเหล่าใด  ร่วมอนุโมทนา  หรือช่วยกระทา้การขวนขวายในทานนี , 

นะ  เตนะ  ทักขิณำ  โอนำ, 
ทักษิณาทานนั น  มิได้พร่องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั นเลย,  

เตปิ  ปุญญัสสะ  ภำคิโน, 
แม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนา  ก็มีส่วนแห่งบุญด้วย, 

ตัส มำ  ทะเท  อัปปะฏิวำนะจิตโต  ยัตถะ  ทินนัง  มะหัปผะลัง,  
เพราะฉะนั น  เมื่อบุคคลไม่มีจิตท้อถอยในทาน  ทานนั นย่อมมีผลมาก,   

ปุญญำนิ  ปะระโลกัส มิง  ปะติฏฐำ  โหนติ  ปำณินันติ. 
บุญที่ท้าแล้ว  ย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั งหลาย  ในกาลข้างหน้าได้แล.   

 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภำค  
 

อะทำสิ  เม  อะกำสิ  เม  ญำติมิตตำ  สะขำ  จะ  เม , 
บุคคลได้มาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ท้าแก่ตนในกาลก่อนว่า,  ผู้นี ได้ให้สิ่งนี 
แก่เรา  ผู้นี ได้ท้ากิจนี ของเรา  ผู้นี เป็นญาติ  เป็นมิตร  เป็นเพื่อนของเรา  ดังนี , 

เปตำนัง  ทักขิณัง  ทัชชำ  ปุพเพ  กะตะมะนุสสะรัง, 
 ก็ควรให้ทักษิณาทาน  เพื่อผู้ที่ละโลกนี ไปแล้ว,  
นะ  หิ  รุณณัง  วำ  โสโก  วำ  ยำ  วัญญำ  ปะริเทวะนำ, 

การร้องไห้ก็ดี  การเศร้าโศกก็ดี  หรือการร่้าไรร้าพันอย่างอื่นก็ดี ,  บุคคล
ไม่ควรท้าทีเดียว, 

นะ  ตัง  เปตำนะมัตถำยะ, เพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั  น ,  ไม่เป็น
ประโยชน์แก่ญาติทั งหลายผู้ละโลกนี ไปแล้ว,  

เอวัง  ติฏฐันติ  ญำตะโย, ญาติทั งหลายย่อมตั งอยู่อย่างนั น, 
อะยัญจะ  โข  ทักขิณำ  ทินนำ, ก็ทักษิณานุปทานนี แล  อันท่านให้แล้ว, 
สังฆัมหิ  สุปะติฏฐิตำ,  ประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์,  
ทีฆะรัตตัง  หิตำยัสสะ  ฐำนะโส  อุปะกัปปะติ,  

ย่อมส้าเร็จประโยชน์เกื อกูลแก่ผู้ละโลกนี ไปแลว้นั น,  ตลอดกาลนานตามฐานะ, 
โส  ญำติธัมโม  จะ  อะยัง  นิทัสสิโต,  ญาติธรรมนี นั น  ท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้ว, 
เปตำนะ  ปูชำ  จะ  กะตำ  อุฬำรำ, 
 แลบูชาอันยิ่ง  ท่านก็ได้ท้าแล้ว  แก่ญาติทั งหลายผู้ละโลกนี ไปแล้ว,  
พะลัญจะ  ภิกขูนะมะนุปปะทินนัง, 
 ก้าลังแห่งภิกษุทั งหลาย  ชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย,  
ตุม เหหิ  ปุญญัง  ปะสุตัง  อะนัปปะกันติ.  
 บุญไม่น้อย  ท่านได้ขวนขวายแล้ว  ดังนี แล. 



๑๔๐ 

ถวำยพรพระ 
 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ ฯ 
(๓ จบ) 

อิติปิ  โส  ภะคะวำ  อะระหัง  สัมมำสัมพุทโธ  วิชชำจะระณะสัมปันโน 
สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสำระถิ  สัตถำ  เทวะมะนุสสำนัง   
พุทโธ  ภะคะวำติ ฯ 

ส วำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกำลิโก  เอหิปัสสิโก       
โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ 

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ   อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต   
สำวะกะสังโฆ  ญำยะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ  สำมีจิปะฏิ-
ปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตำริ  ปุริสะยุคำนิ  อัฏฐะ  
ปุริสะปุคคะลำ  เอสะ  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ  อำหุเนยโย  ปำหุเนยโย  
ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสำติ  ฯ 
 

พุทธชัยมงคลคำถำ 
 

พำหุง  สะหัสสะมะภินิมมิตะสำวุธันตัง   
ค รีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมำรัง  
ทำนำทิธัมมะวิธินำ  ชิตะวำ  มุนินโท   
ตันเตชะสำ  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลำนิ ฯ    

 



๑๔๑ 

มำรำติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง   
โฆรัมปะนำฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง 
ขันตีสุทันตะวิธินำ  ชิตะวำ  มุนินโท 
ตันเตชะสำ  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลำนิ ฯ 

นำฬำคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง 
ทำวัคคิจักกะมะสะนีวะ  สุทำรุณันตัง 
เมตตัมพุเสกะวิธินำ  ชิตะวำ  มุนินโท 
ตันเตชะสำ  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลำนิ ฯ 

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทำรุณันตัง 
ธำวันติโยชะนะปะถังคุลิมำละวันตัง 
อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิตะวำ  มุนินโท 
ตันเตชะสำ  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลำนิ ฯ 

กัต วำนะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียำ 
จิญจำยะ  ทุฏฐะ  วะจะนัง  ชะนะกำยะมัชเฌ 
สันเตนะ  โสมะวิธินำ  ชิตะวำ  มุนินโท 
ตันเตชะสำ  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลำนิ ฯ 

สัจจัง  วิหำยะ  มะติสัจจะกะวำทะเกตุง 
วำทำภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง 
ปัญญำปะทีปะชะลิโต  ชิตะวำ  มุนินโท 
ตันเตชะสำ  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลำนิ ฯ 

นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง 
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมำปะยันโต 
อิทธูปะเทสะวิธินำ  ชิตะวำ  มุนินโท 
ตันเตชะสำ  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลำนิ ฯ 



๑๔๒ 

ทุคคำหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง 
พ รัห มัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกำภิธำนัง 
ญำณำคะเทนะ  วิธินำ  ชิตะวำ  มุนินโท 
ตันเตชะสำ  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลำนิ ฯ 

เอตำปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคำถำ 
โย  วำจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที 
หิต วำนะเนกะวิวิธำนิ  จุปัททะวำนิ 
โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ ฯ 

 

ชยปริตตัง (ชยันโต) 
 

  มะหำกำรุณิโก  นำโถ หิตำยะ  สัพพะปำณินัง  
ปูเรต วำ  ปำระมี  สัพพำ   ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง 
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง ฯ  

 ชะยันโต  โพธิยำ  มูเล   สัก ยำนัง  นันทิวัฑฒะโน 
เอวัง  ต วัง  วิชะโย  โหหิ  ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล 
อะปะรำชิตะปัลลังเก   สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร 
อะภิเสเก  สัพพะพุทธำนัง   อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ 

สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง   สุปะภำตัง  สุหุฏฐิตัง 
สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ   สุยิฏฐัง  พ รัห มะจำริสุ          
ปะทักขิณัง  กำยะกัมมัง   วำจำกัมมัง  ปะทักขิณัง 
ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง   ปะณิธี  เต  ปะทักขิณำ 
ปะทักขิณำนิ  กัต วำนะ   ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ 

   



๑๔๓ 

 ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง รักขันตุ  สัพพะเทวะตำ 
 สัพพะพุทธำนุภำเวนะ สะทำ  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ 

 ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง รักขันตุ  สัพพะเทวะตำ 
 สัพพะธัมมำนุภำเวนะ สะทำ  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ 

 ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง รักขันตุ  สัพพะเทวะตำ 
 สัพพะสังฆำนุภำเวนะ สะทำ  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ 
 
 

ค ำอำรำธนำศีล ๕, ศีล ๘ 
 

มะยัง๓๓  ภันเต, (วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถำยะ,) ติสะระเณนะ  สะหะ ,  
ปัญจะ๓๔  สีลำนิ  ยำจำมะ, 

ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต, (วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถำยะ,) ติสะระเณนะ  สะหะ,  
ปัญจะ  สีลำนิ  ยำจำมะ, 

ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต, (วิสุง  วิสุง  รักขะณัตถำยะ,) ติสะระเณนะ  สะหะ, 
ปัญจะ  สีลำนิ  ยำจำมะ. 

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั งหลาย,  ขอสมาทานศีล ๕ ประการ  พร้อม
ทั งไตรสรณคมน์,  เพื่อจะรักษา (ต่าง ๆ กัน  หรือแยกรักษาแต่ละข้อ), 

แม้ครั งที่  ๒  .....ฯลฯ.....    
แม้ครั งที่  ๓  .....ฯลฯ..... 

                                                           
๓๓ ถ้าว่าคนเดียวพึงเปลี่ยนค้าว่า  มะยัง  เป็น  อะหัง,  เปลี่ยน  ยำจำมะ  เป็น  ยำจำมิ 
๓๔ ถ้าศีล ๘ พึงเปลี่ยน  ปัญจะ  เป็น  อัฏฐะ,  ค้าแปลพึงเปลี่ยน  ศีล ๕  เป็น  ศีล ๘ 



๑๔๔ 

พิธีรักษำอุโบสถศีล 
 

เมื่อพระสงฆ์สามเณรท้าวัตรเช้าเสร็จแล้ว  อุบาสกอุบาสิกาพึงท้าวัตรเช้า  
โดยเริ่มค้าบูชาพระ  ว่า 

ยะมะหัง  สัมมำสัมพุทธัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะโต , (หญิงว่า คะตำ) 
พระผู้มีพระภาคเจ้า,  พระองค์ตรัสรู้ดีแล้วโดยชอบพระองค์ใด,  ข้าพเจ้าถึงแล้วว่า  
เป็นที่พึ่งก้าจัดภัยจริง,  อิมินำ  สักกำเรนะ,  ตัง  ภะคะวันตัง,  อะภิปูชะยำมิ.  
ข้าพเจ้าบูชา,  ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั น,  ด้วยเครื่องสักการะอันนี . 

ยะมะหัง  ส วำกขำตัง ,  ธัมมัง  สะระณัง  คะโต , (หญิงว่า  คะตำ )     
พระธรรมที่พระผู้มีพระภาค ,  พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วสิ่งใด,  ข้าพเจ้าถึงแล้วว่า  
เป็นที ่พึ ่งก้าจัดภัยจริง ,  อิมินำ  สักกำเรนะ ,  ตัง  ธัมมัง   อะภิปูชะยำมิ.  
ข้าพเจ้าบูชา,  ซึ่งพระธรรมนั น,  ด้วยเครื่องสักการะอันนี . 

ยะมะหัง  สุปะฏิปันนัง ,  สังฆัง  สะระณัง  คะโต , (หญิงว่า คะตำ)  
พระสงฆ์ที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหมู่ใด,  ข้าพเจ้าถึงแล้วว่า  เป็นที่พึ่งก้าจัดภัยจริง,  
อิมินำ  สักกำเรนะ ,  ตัง  สังฆัง  อะภิปูชะยำมิ.  ข้าพเจ้าบูชา ,  ซึ่งพระสงฆ์
หมู่นั น,  ด้วยเครื่องสักการะอันนี . 

อะระหัง  สัมมำสัมพุทโธ  ภะคะวำ,  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวำเทมิ . 
(กราบ) 

        ส วำกขำโต  ภะคะวะตำ  ธัมโม,  ธัมมัง  นะมัสสำมิ.  
(กราบ) 

   สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สำวะกะสังโฆ ,  สังฆัง  นะมำมิ.  
(กราบ) 

 



๑๔๕ 

(หลังจากทา้วัตรเช้าจบแล้ว  หัวหน้าอุบาสกหรืออุบาสิกา  พึงคุกเข่าประนมมือ  
ประกาศองค์อุโบสถ  ทั งค้าบาลีและค้าไทย  ดังนี )  

อัชชะ  โภนโต  ปักขัสสะ  อัฏฐะมีทิวะโส๓๕ เอวะรูโป  โข  โภนโต   
ทิวะโส  พุทเธนะ  ภะคะวะตำ  ปัญญัตตัสสะ  ธัมมัสสะวะนัสสะ  เจวะ   
ตะทัตถำยะ  อุปำสะกะอุปำสิกำนัง  อุโ ปสะถัสสะ  จะ  กำโล  โหติ      
หันทะ  มะยัง  โภนโต  สัพเพ  อิธะ  สะมำคะตำ  ตัสสะ  ภะคะวะโต                   
ธัมมำนุธ ัมมะปะฏิปัตติยำ  ปูชะนัตถำยะ  อิมัญจะ  รัตติง  อิม ัญจะ        
ท ิว ะส ัง   อ ัฏฐ ังคะสะม ันนำคะต ัง   อ ุโปสะถ ัง   อ ุปะวะส ิสสำมำต ิ              
กำละปะริจเฉทัง  กัต วำ  ตัง  ตัง  เวระมะณิง  อำรัมมะณัง  กะริต วำ   
อะวิกขิตตะจิตตำ  หุต วำ  สักกัจจัง  อุโปสะถัง  สะมำทิเยยยำมะ  อีทิสัง  
หิ  อุโปสะถัง  สัมปัตตำนัง  อัม หำกัง  ชีวิตัง  มำ  นิรัตถะกัง  โหตุ. 

ขอประกาศเริ่มเรื่องความที่จะสมาทานรักษาอุโบสถ  อันพร้อมไปด้วย  
องค์แปดประการ  ให้สาธุชนที ่ได้ตั  งจิตสม าทานทราบทั ่วกันก่อน  แต่
สมาทาน ณ บัดนี   ด้วยวันนี   เป็น  วันอัฏฐะมีดิถีที่แปด๓๖ แห่งปักษ์มาถึง
แล้ว  ก็แหละวันเช่นนี   เป็นกาลที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ
แต่งตั งไว้ให้ประชุมกันฟังธรรมและเป็นกาลที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสก
อุบาสิกาทั  งหลาย  เพื ่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั  นด้วย  เชิญเถิดเรา
ทั งหลายทั งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี   พึงก้าหนดกาลว่าจะรักษา
อุโบสถตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี   แล้วพึงท้าความเว้นโทษนั น ๆ เป็นอารมณ์  
คือ 
 

                                                           
๓๕ ค้าบาลี ถ้าวันพระ ๘ ค่้าว่า  อัฏฐะมีทิวะโส,  ๑๕ ค่้าว่า  ปัณณะระสีทิวะโส,  ๑๔ ค่้าว่า  จำตุททะสีทิวะโส 
๓๖ ค้าแปล ถ้าวันพระ ๘ ค่้าว่า  วันอัฏฐะมีดิถีที่แปด,  ๑๕ ค่้าว่า  วันปัณณะระสีดิถีที่สิบห้า,  ๑๔ ค่้าว่า  วันจาตุททะสีดิถีที่สิบสี ่



๑๔๖ 

 -  เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ๑ 
 -  เว้นจำกกำรลักฉ้อสิ่งที่เจ้ำของเขำไม่ให้ ๑ 
 -  เว้นจำกกำรประพฤติกรรมที่เป็นข้ำศึกแก่พรหมจรรย์ ๑ 
 -  เว้นจำกกำรเจรจำค ำเท็จล่อลวงผู้อื่น ๑ 
 -  เว้นจำกกำรดื่มสุรำเมรัยและของมึนเมำอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งควำมประมำท ๑ 
 -  เว้นจำกกำรบริโภคอำหำร  ตั้งแต่เวลำพระอำทิตย์เที่ยงแล้วไปจนถึงเวลำ  
 อรุณขึ้นมำใหม่ ๑ 
 -  เว้นจำกฟ้อนร ำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่ำง ๆ และดูกำรละเล่น   
 แต่บรรดำที่เป็นข้ำศึกแก่บุญกุศลทั้งสิ้น  และทัดทรงประดับตกแต่งร่ำงกำย 
 ด้วยดอกไม้ของหอม  เครื่องประดับ  เครื่องทำ  เครื่องย้อม  ผัดผิว  ท ำกำย 
 ให้วิจิตรงดงำมต่ำง ๆ  อันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งควำมก ำหนัดยินดี ๑ 
 -  เว้นจำกนั่งนอนเหนือเตียงตั่งม้ำนั่งที่มีเท้ำสูงเกินประมำณ  และที่นั่งที่นอน 
 ใหญ่ภำยในมีนุ่นและส ำลี  และเครือ่งปูลำดทีว่ิจิตรด้วยเงินและทองต่ำง ๆ ๑ 

อย่าให้มีจิตฟุ้งซ่านส่งไปอื่น  พึงสมาทานเอาองค์อุโบสถทั งแปดประการ
โดยเคารพ  เพื่อจะบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั น  ด้วยธรรมานุธรรม-
ปฏิบัติ  อนึ ่ง  ชีวิตของเราทั  งหลายที ่ได้เป็นอยู ่รอดมาถึงวันอุโบสถเช่นนี         
จงอย่าได้ล่วงไปเสียเปล่าจากประโยชน์เลย 

(เมื ่อหัวหน้าประกาศจบแล้ว  พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมขึ นนั่งบนธรรมาสน์  
อุบาสกอุบาสิกาพึงนั่งคุกเข่ากราบพร้อมกัน  ๓  ครั ง  แล้วกล่าวค้าอาราธนา
อุโบสถศีลพร้อมกัน  ว่าดังนี ) 

มะยัง  ภันเต  ติสะระเณนะ  สะหะ 
อัฏฐังคะสะมันนำคะตัง  อุโปสะถัง  ยำจำมะ.  (๓ จบ) 



๑๔๗ 

ต่อนี   คอยตั งใจรับสรณคมน์และศีลโดยเคารพ  คือประนมมือ  ว่าตามคา้  
ที่พระสงฆ์บอกเป็นตอน ๆ  ว่า 

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมำสัมพุทธัสสะ.  (๓ จบ)  
พุทธัง  สะระณัง คัจฉำมิ 
ธัมมัง  สะระณัง คัจฉำมิ 
สังฆัง  สะระณัง คัจฉำมิ 

ทุติยัมปิ พุทธัง  สะระณัง คัจฉำมิ 
ทุติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉำมิ 
ทุติยัมปิ สังฆัง  สะระณัง คัจฉำมิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง  สะระณัง คัจฉำมิ 
ตะติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉำมิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง  สะระณัง คัจฉำมิ. 

เมื่อพระสงฆ์ว่า  ติสะระณะคะมะนัง  นิฏฐิตัง.  พึงรับพร้อมกันว่า  อำมะ  ภันเต. 

๑.  ปำณำติปำตำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ.  
๒.  อะทินนำทำนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ.  
๓.  อะพ รัห มะจะริยำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ. 
๔.  มุสำวำทำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ. 
๕.  สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ. 
๖.  วิกำละโภชะนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ.  
๗.  นัจจะคีตะวำทิตะวิสูกะทัสสะนะ  มำลำคันธะวิเลปะนะธำระณะมัณฑะนะ-   

วิภูสะนัฏฐำนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ. 
๘.  อุจจำสะยะนะมะหำสะยะนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ.  



๑๔๘ 

 อิมัง  อัฏฐังคะสะมันนำคะตัง ,  พุทธะปัญญัตตัง  อุโปสะถัง ,  อิมัญจะ 
รัตติง  อิมัญจะ  ทิวะสัง,  สัมมะเทวะ  อะภิรักขิตุง  สะมำทิยำมิ .  

(หยุดรับเพียงเท่านี ) 

ตอนนี พระสงฆ์จะว่า  อิมำนิ  อัฏฐะ  สิกขำปะทำนิ  อุโปสะถะวะเสนะ  
มะนะสิกะริต วำ  สำธุกัง  อัปปะมำเทนะ  รักขิตัพพำนิ . 

(พึงรับพร้อมกันว่า)  อำมะ  ภันเต. 
(พระสงฆ์ว่าต่อ) 

สีเลนะ  สุคะติง  ยันติ สีเลนะ  โภคะสัมปะทำ 
สีเลนะ  นิพพุติง  ยันติ ตัส มำ  สีลัง  วิโสธะเย. 

พึงกราบพร้อมกัน ๓ ครั  ง   ต่อนี  นั ่งราบพับเพียบประนมมือฟังธรรม      
เมื่อจบแล้วพึงให้สาธุการและสวดประกาศตนพร้อมกัน  ดังนี  

สำธุ  สำธุ  สำธุ 

อะหัง  พุทธัญจะ  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ  สะระณัง  คะโต  (หญิงว่า  คะตำ)  
อุปำสะกัตตัง (หญิงว่า  อุปำสิกัตตัง) เทเสสิง  ภิกขุสังฆัสสะ  สัมมุขำ, 

เอตัง  เม  สะระณัง  เขมัง เอตัง  สะระณะมุตตะมัง 
เอตัง  สะระณะมำคัมมะ  สัพพะทุกขำ  ปะมุจจะเย 
ยะถำพะลัง  จะเรยยำหัง  สัมมำสัมพุทธะสำสะนัง 

ทุกขะนิสสะระณัสเสวะ  ภำคี  อัสสัง (หญิงว่า  ภำคิ  นิสสัง) อะนำคะเต, 
 
 
 



๑๔๙ 

กำเยนะ  วำจำยะ  วะ  เจตะสำ  วำ, 
พุทเธ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยำ  ยัง, 
พุทโธ  ปะฏิคคัณ หะตุ  อัจจะยันตัง, 
กำลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  พุทเธ. 

กำเยนะ  วำจำยะ  วะ  เจตะสำ  วำ, 
ธัมเม  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยำ  ยัง, 
ธัมโม  ปะฏิคคัณ หะตุ  อัจจะยันตัง, 
กำลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  ธัมเม. 

กำเยนะ  วำจำยะ  วะ  เจตะสำ  วำ, 
สังเฆ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยำ  ยัง, 
สังโฆ  ปะฏิคคัณ หะตุ  อัจจะยันตัง, 
กำลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  สังเฆ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

ค ำขอบวชเนกขัมมบำรมี 

เอสำหัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  
คัจฉำมิ,  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ ,  ปัพพัชชัง  มัง  ภันเต,  สังโฆ  ธำเรตุ    
อัชชะตัคเค  ปำณุเปตัง,  สะระณัง  คะตัง.   (พระสงฆ์รับสาธุ) 
 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า  แม้เสด็จดับ
ขันธปรินิพพานนานแล้ว  กับทั  งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที ่พึ ่งที ่ระลึก    
ขอพระสงฆ์จงจ้าข้าพเจ้าไว้ว่า  เป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย  ผู้ถึงพระรัตนตรัย
เป็นสรณะตลอดชีวิต  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป. 

 

ค ำลำสิกขำบวชเนกขัมมบำรมี 

        อิมำนิ  อัฏฐะ  สิกขำปะทำนิ  นิกขิปำมิ. 
ข้าพเจ้าขอลาสิกขาบท ๘  ไว้แต่เพียงเท่านี .  (๓ จบ) 

 

ค ำลำกลับบ้ำน 

(ผู้ลา)  หันทะทำนิ  มะยัง  ภันเต  อำปุจฉำมะ  พะหุกิจจำ  มะยัง     
พะหุกะระณียำ. 
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั งหลายขอกล่าวลาเพราะมีกิจมาก  
ธุระมาก. 

(พระสงฆ์)   ยัสสะทำนิ  ตุม เห  กำลัง  มัญญะถะ. 
 ท่านทั งหลายจงรู้กาล  รู้เวลาเถิด. 
(ผู้ลา)   สำธุ  ภันเต.   (กราบ ๓ ครั ง) 



๑๕๑ 

ค ำอำรำธนำธรรม 

พ รัห มำ  จะ  โลกำธิปะตี  สะหัมปะติ, 
กัตอัญชะลี  อันธิวะรัง  อะยำจะถะ, 
สันตีธะ  สัตตำปปะระชักขะชำติกำ, 
เทเสตุ  ธัมมัง  อะนุกัมปิมัง  ปะชัง.  

ท้าวสหัมบดีพรหม  ผู้เป็นอธิบดีแห่งโลก,  ได้ประคองอัญชลี,  ทูลวิงวอน
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่า  สัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลก  ขอพระคุณเจ้า
โปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์ด้วยเถิด.๓๗ 
 

ค ำอำรำธนำพระปริตร 

  วิปัตติปะฏิพำหำยะ,   สัพพะสัมปัตติสิทธิยำ,  
 สัพพะ  ทุกขะ  วินำสำยะ,   ปะริตตัง  พ รูถะ  มังคะลัง, 
 วิปัตติปะฏิพำหำยะ,   สัพพะสัมปัตติสิทธิยำ,       
 สัพพะ  ภะยะ  วินำสำยะ,   ปะริตตัง  พ รูถะ  มังคะลัง, 

 วิปัตติปะฏิพำหำยะ,   สัพพะสัมปัตติสิทธิยำ,  
  สัพพะ  โรคะ  วินำสำยะ,   ปะริตตัง  พ รูถะ  มังคะลัง. 

ขอพระคุณเจ้าโปรดสวดพระปริตร (เจริญพระพุทธมนต์) อันเป็นมงคล,  
เพื่อป้องกันความวิบัติ,  เพื่อส้าเร็จสมบัติทุกประการ ,  เพื่อให้ทุกข์  ภัย  โรค
อันตรายใด ๆ ทั งปวง,  จงพินาศสูญไป.๓๘ 

                                                           
๓๗ ค้าอาราธนาธรรม - ใช้อาราธนาเวลาพระแสดงธรรมและสวดงานอวมงคล เช่น งานศพ เป็นต้น 
๓๘ ค้าอาราธนาพระปริตร - ใช้อาราธนาเวลาพระเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลต่าง ๆ 



๑๕๒ 

ค ำขอขมำโทษ 

(ผู้ขอ)  เถเร๓๙ ปะมำเทนะ  ท วำรัตตะเยนะ  กะตัง ,  สัพพัง  อะปะรำธัง        
ขะมะถะ  เม๔๐ ภันเต.  (๓ หน)  
ขอท่านได้กรุณายกโทษทั งปวง  ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วย  กาย 
วาจา  ใจ  เพราะความประมาทด้วยเทอญ. 

(ผู้รับ) อะหัง  ขะมำมิ  ตะยำปิ  เม  ขะมิตัพพัง.  
ข้าพเจ้าขอยกโทษนั นแก่ท่าน,  แม้ท่านก็พึงยกโทษนั นแก่ข้าพเจ้าด้วย . 

(ผู้ขอ) ขะมำมิ  ภันเต.  
ข้าพเจ้าขอยกโทษนั นแก่ท่าน. 
 

ค ำถวำยสังฆทำน (แบบสำมัญ) 

อิมำนิ,   มะยัง  ภันเต,  ภัตตำนิ,  สะปะริวำรำนิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,    
โอโณชะยำมะ ,   สำธ ุ  โน  ภ ัน เต ,   ภ ิกข ุส ัง โฆ ,   อ ิมำน ิ ,   ภ ัตตำนิ,               
สะปะริวำรำนิ,  ปะฏิคคัณ หำตุ๔๑,  อัม หำกัง๔๒,  ทีฆะรัตตัง,  หิตำยะ,  สุขำยะ. 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั งหลาย,  ขอน้อมถวาย,  ภัตตาหาร,   
กับทั  งบริวารทั  งหลายเหล่านี  ,   แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,    
ภ ัตตาหาร ,   ก ับทั  ง บร ิว า ร ทั  ง หลาย เหล ่านี  ,   ขอ งข ้าพ เจ ้าทั  ง หล าย ,              
เพื่อประโยชน์  และความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั งหลาย,  สิ นกาลนาน  เทอญ. 

                                                           
๓๙ เลือกใช้ให้เหมาะสม  เถเร  คือ พระเถระ,  มะหำเถเร  คือ พระมหาเถระ,  สังเฆ  คือ คณะสงฆ์,  อุปัชฌำเย  คือ พระอุปัชฌาย์, 

   อำจะริเย  คือ พระอาจารย์,  สถานะต่้าจากนั นลงมาใช้ค้าว่า  อำยัส มันเต  คือ ท่าน 
๔๐ ถ้าผู้ขอหลายรูป เปลี่ยน  ขะมะถะ  เม  เป็น  ขะมะตุ  โน,  เปลี่ยน  ตะยำปิ  เป็น  ตุม เหหิปิ,  เปลี่ยน  ขะมำมิ  เป็น  ขะมำมะ 
๔๑ อ่านว่า  ปะ-ฏิค-คณั-ณ หำ-ตุ  ( ณ๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “ณะ” ) 
๔๒ อ่านว่า  อัม-ม หำ-กัง  ( ม๎  ออกเสียงสั นเป็นคร่ึงหนึ่งของเสียง  “มะ” ) 



๑๕๓ 

ค ำถวำยสังฆทำนอทุิศให้ผู้ตำย 

อิมำนิ,  มะยัง  ภันเต,  มะตะกะภัตตำนิ,  สะปะริวำรำนิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,  
โอโณชะยำมะ,  สำธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมำนิ ,  มะตะกะภัตตำนิ,            
สะปะริวำรำนิ,  ปะฏิคคัณ หำตุ,  อัม หำกัญเจวะ,  มำตำปิตุอำทีนัญจะ,              
ญำตะกำนัง,  กำละกะตำนัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตำยะ,  สุขำยะ. 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั งหลาย,  ขอน้อมถวาย,  มตกภัตตาหาร,  
กับทั งบริวารทั งหลายเหล่านี ,  แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,  มตก
ภัตตาหาร,  กับทั งบริวารทั งหลายเหล่านี ,  ของข้าพเจ้าทั งหลาย,  เพื่อประโยชน์  
และความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั งหลาย,  แก่ญาติของข้าพเจ้าทั งหลาย,  มีมารดาบิดา
เป็นต้น,  และ... (ชื่อผู้ที่จะอุทิศ) ผู้ที่ละโลกนี ไปแล้วด้วย,  สิ นกาลนาน  เทอญ. 

 

ค ำถวำยผ้ำป่ำ 

อิมำนิ,  มะยัง  ภันเต,  ปังสุกูละจีวะรำนิ,  สะปะริวำรำนิ,  ภิกขุสงัฆัสสะ,  
โอโณชะยำมะ,  สำธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมำนิ ,  ปังสุกูละจีวะรำนิ,  
สะปะริวำรำนิ,  ปะฏิคคัณ หำตุ,  อัม หำกัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตำยะ,  สุขำยะ. 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั งหลาย,  ขอน้อมถวาย,  ผ้าบังสุกุลจีวร ,  
กับทั  งบริวารทั  งหลายเหล่านี  ,   แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,    
ผ ้าบังส ุก ุลจีวร ,   กับทั  งบร ิวารทั  งหลายเหล่านี  ,   ของข้าพเจ้าทั  งหลาย,         
เพื่อประโยชน์  และความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั งหลาย,  สิ นกาลนาน  เทอญ. 

 

ค ำชักผ้ำป่ำ 
อิมัง  ปังสุกูละจีวะรัง  อัสสำมิกัง  มัย หัง  ปำปุณำติ. 

ผ้าบังสุกุลจีวรผืนนี   เป็นผ้าไม่มีเจ้าของหวงแหน  ย่อมถึงแก่ข้าพเจ้า  ดังนี . 



๑๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“ มีแต่ธรรมชำติ  ธรรมดำ 
 ไม่มีใครเจ็บป่วย  ไม่มีใครตำยอะไร  

ร่ำงกำยมันแสดงธรรม 
 มันบอกควำมไม่เที่ยง  

บอกถึงควำมเป็นทกุข์ของรูปสังขำร  
มันบอกถงึควำมไม่ใช่ตัวตน 

 เป็นไปตำมเหตปุัจจัย  
ก็ดูมันไป  

ถึงเวลำก็ปล่อยวำง  ไม่ยุง่ไปกับมัน  

พร้อมที่จะทิ้ง  อยู่ตลอดเวลำ ” 

หลวงพ่อค ำเขียน  สุวณฺโณ 



๑๕๕ 

 
 

ภำพสำธิตกำรเจริญสติแบบเคลื่อนไหว                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 
 
 
 

แผนที่วัดป่ำสคุะโต,  วัดป่ำมหำวัน,  วัดภูเขำทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๕๗ 

  



๑๕๘ 
 


