
กึง่กลางสัน 129.5 มม.

สัน 8.4 มม 

สัน 9 มม  

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๑๐

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่ ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง

สาธยายธรรม
พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

4 สี

สาธยายธรรม

ภิกษุทั้งหลาย !    ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน

อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ  

ธรรมเหล่านั้น เป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ 
คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดี ด้วยความเห็น 

เธอมีสติหลงลืม เมื่อกระท�ากาละ
ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง

บทแห่งธรรมทั้งหลาย ย่อมปรากฏแก่เธอ ผู้มีความสุขในภพนั้น

สติบังเกิดขึ้นช้า
แต่สัตว์นั้น ย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน... .

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๕๑/๑๙๑.



กึง่กลางสัน 129.5 มม.

สัน 8.4 มม 

สัน 9 มม  

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมท�าการสาธยายธรรม

ตามที่ได้ฟังมา ตามที่ได้เล่าเรียนมา แก่ผู้อื่นโดยพิสดาร
นี้เป็นธรรมข้อที่ ๔

ซึ่งท�าให้สัทธรรมตั้งมั่น
ไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไป 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย !    ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมตรึกตรอง เพ่งดูด้วยใจ ซึ่งธรรม 

ตามที่ได้ฟังมา ตามที่ได้เล่าเรียนมา โดยพิสดาร  

นี้เป็นธรรมข้อที่ ๕ 

ซึ่งท�าให้สัทธรรมตั้งมั่น

ไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไป
(ในที่นี้ยกมา ๒ ข้อ จาก ๕ ข้อ ของธรรม ๕ ประการ ซึ่งท�าให้สัทธรรมตั้งมั่น ไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไป)

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๙๗/๑๕๕.

อานนท์ !  บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทุศีล, เป็นผู้มีศีล, เป็นผู้มีราคะกล้า, เป็นผู้มักโกรธ, เป็นผู้ฟุ้งซ่าน

และไม่รู้ชัด ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ

แห่งความเป็นผู้ทุศีล, เป็นผู้มีศีล,

เป็นผู้มีราคะกล้า, เป็นผู้มักโกรธ, เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ของเขาตามความเป็นจริง 

 บคุคลนัน้ ไม่กระท�ากจิแม้ด้วยการฟัง ไม่กระท�ากจิแม้ด้วยความเป็นพหูสตู
ไม่แทงตลอดแม้ด้วยความเหน็ ย่อมไม่ได้วมุิตตแิม้อนัเกดิในสมยั

เมือ่ตายไป เขาย่อมไปทางเส่ือม ไม่ไปทางเจรญิ
ย่อมถึงความเส่ือม ไม่ถึงความเจริญ...

อานนท์ !  ส่วนบคุคลบางคนในโลกน้ี
เป็นผูท้ศุลี, เป็นผูมี้ศลี, เป็นผูม้รีาคะกล้า, เป็นผูม้กัโกรธ, เป็นผู้ฟุง้ซ่าน

แต่รู้ชดั ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ

แห่งความเป็นผู้ทุศีล, เป็นผู้มีศีล,

เป็นผู้มีราคะกล้า, เป็นผู้มักโกรธ, เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ของเขาตามความเป็นจริง

บุคคลนั้น กระท�ากิจแม้ด้วยการฟัง กระท�ากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต
แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยความเห็น ย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัย

เมื่อตายไป เขาย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม
ย่อมถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม ...

เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้
ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้ นอกจากตถาคต
อานนท์ !    เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลาย

อย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณในบุคคล 

เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมท�าลายคุณวิเศษของตน 

เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ ... .

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๔๗/๗๕.



พุ ท ธ ว จ น

สาธยายธรรม

กึง่กลางสัน 129.5 มม.

สัน 8.4 มม 

สัน 9 มม  

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมท�าการสาธยายธรรม

ตามที่ได้ฟังมา ตามที่ได้เล่าเรียนมา แก่ผู้อื่นโดยพิสดาร
นี้เป็นธรรมข้อที่ ๔

ซึ่งท�าให้สัทธรรมตั้งมั่น
ไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไป 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย !    ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมตรึกตรอง เพ่งดูด้วยใจ ซึ่งธรรม 

ตามที่ได้ฟังมา ตามที่ได้เล่าเรียนมา โดยพิสดาร  

นี้เป็นธรรมข้อที่ ๕ 

ซึ่งท�าให้สัทธรรมตั้งมั่น

ไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไป
(ในที่นี้ยกมา ๒ ข้อ จาก ๕ ข้อ ของธรรม ๕ ประการ ซึ่งท�าให้สัทธรรมตั้งมั่น ไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไป)

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๙๗/๑๕๕.

อานนท์ !  บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทุศีล, เป็นผู้มีศีล, เป็นผู้มีราคะกล้า, เป็นผู้มักโกรธ, เป็นผู้ฟุ้งซ่าน

และไม่รู้ชัด ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ

แห่งความเป็นผู้ทุศีล, เป็นผู้มีศีล,

เป็นผู้มีราคะกล้า, เป็นผู้มักโกรธ, เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ของเขาตามความเป็นจริง 

 บคุคลนัน้ ไม่กระท�ากจิแม้ด้วยการฟัง ไม่กระท�ากจิแม้ด้วยความเป็นพหูสตู
ไม่แทงตลอดแม้ด้วยความเหน็ ย่อมไม่ได้วมุิตตแิม้อนัเกดิในสมยั

เมือ่ตายไป เขาย่อมไปทางเส่ือม ไม่ไปทางเจรญิ
ย่อมถึงความเส่ือม ไม่ถึงความเจริญ...

อานนท์ !  ส่วนบคุคลบางคนในโลกน้ี
เป็นผูทุ้ศลี, เป็นผูมี้ศลี, เป็นผูม้รีาคะกล้า, เป็นผูม้กัโกรธ, เป็นผู้ฟุง้ซ่าน

แต่รู้ชดั ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ

แห่งความเป็นผู้ทุศีล, เป็นผู้มีศีล,

เป็นผู้มีราคะกล้า, เป็นผู้มักโกรธ, เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ของเขาตามความเป็นจริง

บุคคลนั้น กระท�ากิจแม้ด้วยการฟัง กระท�ากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต
แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยความเห็น ย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัย

เมื่อตายไป เขาย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม
ย่อมถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม ...

เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้
ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้ นอกจากตถาคต
อานนท์ !    เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลาย

อย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณในบุคคล 

เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมท�าลายคุณวิเศษของตน 

เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ ... .

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๔๗/๗๕.



ธรรมเป็นรุง่อรณุแห่งอรยิมรรคมอีงค์ ๘
ภกิษท้ัุงหลาย ! เมือ่ดวงอาทิตย์ก�าลงัข้ึน 
สิง่ท่ีมาก่อน เป็นนมิติให้เหน็ก่อน คอืการข้ึนมาแห่งอรณุ ฉันใด; 
ภกิษท้ัุงหลาย ! เมือ่มกีารเกิดข้ึนแห่งอรยิมรรคมอีงค์ ๘ ของภกิษุ 
สิง่ท่ีมาก่อน เป็นนมิติให้เหน็ก่อน 
คอืความเป็นผู้มีกัลยาณมติร ฉนันัน้เหมอืนกนั. 
ภกิษท้ัุงหลาย ! 
น้ีคอืความหวงัของภกิษผุูม้กีลัยาณมติร
คอืเธอจักเจรญิอรยิมรรคมอีงค์ ๘ ได้ 

จักกระท�าให้มากซึง่อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ได้.

-บาล ีมหาวาร. ส.ํ ๑๙/๓๖/๑๒๙.

“หิง่ห้อยนัน้ ย่อมส่องแสงอยูไ่ด้ชัว่เวลาท่ีดวงอาทิตย์ยงัไม่ขึน้มา 
ครัน้อาทิตย์ข้ึนมา ห่ิงห้อยกห็มดแสงไม่มีสว่างอกี. 

เดยีรถีย์ท้ังหลายก็เป็นเช่นนัน้. 
โอกาสอยูไ่ด้ช่ัวเวลาทีบ่คุคลผูต้รสัรูช้อบด้วยตนเองยงัไม่เกดิขึน้ในโลก. 

พวกท่ีได้แต่นึกๆ เอา ย่อมบรสิทุธิไ์ม่ได้. 
ถึงแม้สาวกของเขากเ็หมอืนกนั.

 ผูท่ี้มคีวามเห็นผดิ จะไม่พ้นทุกข์ไปได้เลย”.

-บาล ีอ.ุ ข.ุ ๒๕/๑๙๖/๑๔๖.



พุ  ท  ธ  ว  จ  น 
ฉบับ ๑๐   สาธยายธรรม

พุทธวจนสถาบัน
ร่วมกันมุ่งม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำาของตถาคต



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบบั ๑๐  สาธยายธรรม

เปิดธรรมที่ถูกปิด

สืบค้นและรวบรวมโดย

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาป่าพง)

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดท�าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน
เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิใ์นต้นฉบบัน้ีได้รบัการสงวนไว้ 
ในการจะจัดท�าหรอืเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอยีดรอบคอบ 

เพือ่รักษาความถกูต้องของข้อมลู ให้ขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และปรึกษาด้านข้อมลูในการจดัท�าเพ่ือความสะดวกและประหยดั

ตดิต่อได้ที่ 

พทุธวจนภิกขุคกึฤทธิม์ลูนิธ ิ 
โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

ตวัแทนคณะศษิย์วดันาป่าพง 

คณุสหทัญา คุม้ชนะ  โทร. ๐๙ ๒๕๒๖ ๑๒๓๖

มลูนิธพุิทธโฆษณ์  
โทร. ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔

ปีทีพ่มิพ์ ๒๕๖๕

จดัท�าโดย 

มลูนธิพิทุธโฆษณ์



สารบัญ

๔  อักษรย่อ 

๖	 บทน�ำ
๑๐	 บทสวด	ระลึกถึงพระพุทธเจ้ำ
๑๔	 บทสวด	ระลึกถึงพระธรรม 
๑๖	 บทสวด	ระลึกถึงพระสงฆ์ 
๑๙ บทสวด	แก้ควำมหวำดกลัว
๒๒	 บทสวด	ปฏิจจสมุปบำท 

๒๙  บทสวด	อริยมรรคมีองค์แปด
๔๔  บทสวด	ควำมสิ้นสุดแห่งโลก
๔๖  บทสวด	อธิษฐำนควำมเพียร
๕๑	 บทสวด	ละนันทิ 
๕๒	 บทสวด	ข้อปฏบิตัอินัไม่เสือ่มเสยี 

๖๓	 บทสวด	อำนำปำนสติ 
๘๑	 บทสวด	เพื่อผู้เจ็บไข้ 
๘๕ บทสวด	ท่ีสุดแห่งทุกข์
๘๘	 บทสวด	อินทรีย์ภำวนำชั้นเลิศ 

๙๒	 บทสวด	ก่อนนอน 
๙๕	 บทสวด	ธรรมวินัยคือศำสดำ 

๙๗  บทสวด	พึ่งตนพึ่งธรรม
๙๙  บทสวด	ปัจฉิมวำจำ

๑๐๐ กำรเจริญเมตตำ
๑๐๕	 ค�ำชี้ชวนวิงวอน	
๑๐๖	 กำรสำธยำยธรรม
	 ท่ีเป็นไปเพื่อควำมหลุดพ้น
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 

อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

Homage to the Blessed, 
Noble and Perfectly, Enlightened One.
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มหาวิ. วิ.  มหาวิภังค์ วินัยปิฎก.
ภิกฺขุนี. วิ.   ภิกขุนีวิภังค์   วินัยปิฎก.
มหา. วิ. มหาวรรค   วินัยปิฎก.
จุลฺล. วิ.     จุลวรรค      วินัยปิฎก.
ปริวาร. วิ.   ปริวารวรรค  วินัยปิฎก.
สี. ที.          สีลขันธวรรค  ทีฆนิกาย.
มหา. ที.        มหาวรรค  ทีฆนิกาย.
ปา. ที.          ปาฏิกวรรค  ทีฆนิกาย.
มู. ม.          มูลปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
ม. ม.          มัชฌิมปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
อุปริ. ม.          อุปริปัณณาสก์  มัชฌิมนิกาย.
สคาถ. สํ.         สคาถวรรค  สังยุตตนิกาย.
นิทาน. สํ.         นิทานวรรค  สังยุตตนิกาย.
ขนฺธ. สํ.         ขันธวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
สฬา. สํ.         สฬายตนวรรค  สังยุตตนิกาย.
มหาวาร. สํ.       มหาวารวรรค  สังยุตตนิกาย.
เอก. อํ.         เอกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ทุก. อํ.        ทุกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ติก. อํ.         ติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
จตุกฺก. อํ.         จตุกกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.

อักษรย่อ
เพือ่ความสะดวกแก่ผูท้ีย่งัไม่เข้าใจเรือ่งอกัษรย่อ

ทีใ่ช้หมายแทนชือ่คมัภีร์  ซึง่มอียูโ่ดยมาก
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ตัวอย่าง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ให้อ่านว่า 
ไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เล่ม ๑๔ หน้า ๑๗๑ ข้อที่ ๒๔๕  

ปญฺจก. อํ.         ปัญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ฉกฺก. อํ.          ฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
สตฺตก. อํ.        สัตตกนิบาต          อังคุตตรนิกาย
อฏฺก. อํ.         อัฏฐกนิบาต          อังคุตตรนิกาย.     
นวก. อํ.           นวกนิบาต             อังคุตตรนิกาย.      
ทสก. อํ.           ทสกนิบาต            อังคุตตรนิกาย.      
เอกาทสก. อํ.     เอกาทสกนิบาต    อังคุตตรนิกาย.       
ขุ. ขุ.               ขุททกปาฐะ          ขุททกนิกาย.
ธ. ขุ.                ธรรมบท               ขุททกนิกาย.       
อุ. ขุ.               อุทาน                  ขุททกนิกาย.       
อิติวุ. ขุ.            อิติวุตตกะ            ขุททกนิกาย.       
สุตฺต. ขุ.           สุตตนิบาต           ขุททกนิกาย.
วิมาน. ขุ.           วิมานวัตถุ            ขุททกนิกาย.
เปต. ขุ.             เปตวัตถุ               ขุททกนิกาย.    
เถร. ขุ.             เถรคาถา              ขุททกนิกาย.
เถรี. ขุ.             เถรีคาถา              ขุททกนิกาย.
ชา. ขุ.              ชาดก                  ขุททกนิกาย.  
มหานิ. ขุ.          มหานิทเทส            ขุททกนิกาย. 
จูฬนิ. ขุ.           จูฬนิทเทส            ขุททกนิกาย.
ปฏิสมฺ. ขุ.          ปฏิสัมภิทามรรค      ขุททกนิกาย.
อปท. ขุ.           อปทาน              ขุททกนิกาย.
พุทฺธว. ขุ.         พุทธวงส์              ขุททกนิกาย.
จริยา. ขุ.         จริยาปิฎก           ขุททกนิกาย.
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บทน�า

ประโยชน์ของการสาธยายธรรม
๑. เพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรม
    (หนึ่งในเหตุห้าประการเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรม)

  -บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๑/๑๕๕. 

๒. เป็นเครื่องให้ถึงวิมุตต ิ
    (หนึ่งในธรรมให้ถึงวิมุตติห้าประการ)
  -บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๓/๒๖.

๓. เป็นอาหารของความเป็นพหูสูต
  -บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๐/๗๓.

๔. เป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศ
  -บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๘/๒๙๒.

๕. ทําให้ไม่เป็นมลทิน
  -บาลี อฎฺก. อํ. ๒๓/๑๔๙/๑๐๕.

๖. เป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียน
    (หนึ่งในห้าบริขารของจิต)
  -บาลี มู. ม. ๑๓/๕๐๐/๗๒๘.

๗. เป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 
    (หนึ่งในแปดวิธีละความง่วง)
  -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๓/๕๘.
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วิธีการสาธยายธรรมให้แจ่มแจ้งได้นาน 
 ไม่ฟุง้ซ่าน ไม่ถกูเหนี่ยวรั้ง ย่อมรูย่้อมเหน็อบุายเป็นเครื่องสลดั

ออกซึ่งนวิรณ์ทั้งห้า (กามราคะ, พยาบาท, ถนีมทิธะ, อทุธจัจกกุกจุจะ, 

วจิกิจิฉา) ทาํให้รู้เหน็ประโยชน์ตามที่เป็นจรงิ
 -บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๖๖/๖๐๓.

ข้อควรระวังและวธิป้ีองกนัในการสาธยายธรรม
 ...อีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุ ทําการสาธยายธรรม ตามที่ได้ฟัง 

ได้เรยีนมาโดยพสิดาร, แต่เธอไม่รูท้ั่วถงึความหมายอนัยิ่งแห่งธรรมนั้นๆ  

ด้วยปัญญา. ภกิษนุี้ เราเรยีกว่า ผู้มากด้วยการสวด (นกัสวด) ยงัมใิช่ 

ธรรมวหิาร ี(ผู้อยู่ด้วยธรรม)...

 ...เธอไม่ใช้วันทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียนธรรมนั้นๆ  

ไม่เริดร้างจากการหลีกเร้น, ประกอบตามซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงบใจ 

ในภายในเนืองๆ. ภิกษุอย่างนี้แล ชื่อว่า ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม)...
 -บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๙๙-๑๐๐/๗๓-๗๔. 
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...ภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจาร ี

องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งควรแก่ตําแหน่งคร ูหาได้แสดงธรรมแก่ภกิษไุม่เลย  

แต่เธอกระทําการ “สาธยายธรรม” ตามที่ได้ฟังได้เรียนไว้แล้วโดย

พสิดาร ภกิษนุั้นย่อมรูแ้จ้งอรรถรูแ้จ้งธรรมในธรรมนั้น โดยอาการที่

ตนกระทาํการสาธยายนั้น  ความปราโมทย์ย่อมเกดิแก่เธอผู้รู้แจ้ง

อรรถรูแ้จ้งธรรม  ความอิ่มใจ (ปีต)ิ ย่อมเกดิแก่เธอผู้ปราโมทย์แล้ว  

กายของเธอผูม้ใีจประกอบด้วยปีต ิ ย่อมสงบระงบั เธอผู้มกีายสงบ

ระงบัแล้ว  ย่อมเสวยความสขุ จติของเธอผู้มคีวามสขุ  ย่อมตั้งมั่น  

นี้คือธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่สาม...

 -บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๓/๒๖.

...โมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่ 

ความง่วงนั้นย่อมครอบงําได้ เธอพงึทําไว้ในใจซึ่งสญัญานั้นให้มาก  

ข้อนี้จะเป็นเหตใุห้เธอละความง่วงนั้นได้ ถ้าเธอยงัละไม่ได้ แต่นั้นเธอพงึ

ตรกึตรองพจิารณาถงึธรรมตามที่ตนได้สดบัแล้ว ได้เรยีนมาแล้วด้วยใจ  

ข้อนี้จะเป็นเหตใุห้เธอละความง่วงนั้นได้ ถ้ายงัละไม่ได้ แต่นั้นเธอพงึ 

“สาธยายธรรม” ตามที่ตนได้สดบัมาแล้วได้เรยีนมาแล้วโดยพสิดาร  

ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้...

  -บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๘๗/๕๘.
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บทสวดระลึกถึงพระพุทธเจ้า
k  

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปัชชะติ
ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้

อะระหัง
เป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

สุคะโต
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
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อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึก 
อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง
เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธ
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม

ภะคะวา
เป็นผูม้คีวามจาํเรญิ จาํแนกธรรมสั่งสอนสตัว์

โส อิมัง โลกัง
ตถาคตนั้นทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้

สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง๎ 
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง

กับทั้งเทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์
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ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง
เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์   

สะยัง อภิญญา
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว

สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทติ
สอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตาม

โส ธัมมัง เทเสติ
ตถาคตนั้นแสดงธรรม

อาทิกัล๎ยาณัง
ไพเราะในเบื้องต้น

มัชเฌกัล๎ยาณัง
ไพเราะในท่ามกลาง

ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง
ไพเราะในที่สุด
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สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง
ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสติ

ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือ 
แบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ 
บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง 
พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ ดังนี้

 -บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๗/๑๖.

h h h
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บทสวดระลึกถึงพระธรรม
k

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัต ิ

พึงเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกาลิโก
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ ไม่จํากัดกาล

เอหิปัสสิโก
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกบัผูอ้ื่นว่า ท่านจงมาดเูถดิ

โอปะนะยิโก
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
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ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๗/๑๔๑๒.

h h h
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บทสวดระลึกถึงพระสงฆ์
k

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต 
สาวะกะสังโฆ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม
เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
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สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว

ยะทิทัง
ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
นั่นแหละ คือสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคเจ้า

อาหุเนยโย
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานํามาบูชา

ปาหุเนยโย
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
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ทักขิเณยโย
เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน

อัญชะลิกะระณีโย
เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทําอัญชลี

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก 
ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๗/๑๔๑๒.

h h h
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บทสวดแก้ความหวาดกลัว
k

อะรัญเญ รุกขะมูเล วา สุญญาคาเรวะ  
ภิกขะโว

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายอยู่ในป่า 
หรืออยู่โคนไม้ หรืออยู่ในเรือนว่างก็ตาม

อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง ภะยัง ตุมหากัง 
โน สิยา

พึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิด 
ความกลัวก็จะไม่พึงมีแก่พวกเธอทั้งหลาย

โน เจ พทุธงั สะเรยยาถะ โลกะเชฏฐัง 
นะราสะภงั 

แต่ถ้าเธอทั้งหลาย ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 
ซึ่งเป็นผู้เจริญแห่งโลก เป็นผู้ประเสริฐ
แห่งนรชน มิได้ไซร้
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อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยานิกัง 
สุเทสิตัง 

ก็พึงระลึกถึงพระธรรม 
อันเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์
ที่เราแสดงไว้ดีแล้วเถิด

โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยานิกัง 
สุเทสิตัง 

แต่ถ้าเธอทั้งหลาย ระลึกถึงพระธรรม 
อันเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ 
ที่เราแสดงไว้ดีแล้ว มิได้ไซร้

อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ ปุญญักเขตตัง 
อะนุตตะรัง  

ก็พึงระลึกถึงพระสงฆ์ 

ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก 

ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเถิด
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เอวัง พุทธัง สะรันตานัง ธัมมัง สังฆัญจะ 
ภิกขะโว 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลาย 
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม 
และพระสงฆ์อยู่อย่างนี้

ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส 
นะ เหสสะตีติ 

ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุ้งก็ด ี
ความขนพองสยองเกล้าก็ด ี
จักไม่มีเลย ดังนี้.

-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๓๒๓/๘๖๖.

h h h
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บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 
k

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก ปะฏิจจะ-
สะมุปปาทัญเญวะ สาธุกัง โยนิโส 
มะนะสิกะโรติ

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างด ี
ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว ดังนี้ว่า

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
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อิมัส๎ î๎สะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

ยะทิทัง
ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

อะวิชชาปัจจะยา สังขารา
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย 

จึงมีสังขารทั้งหลาย

สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง
เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง
เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป

นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง
เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ
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สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส
เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

ผัสสะปัจจะยา เวทะนา
เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

เวทะนาปัจจะยา ตัณ๎หา
เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

ตัณ๎หาปัจจะยา อุปาทานัง
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน

อุปาทานะปัจจะยา ภะโว
เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ

ภะวะปัจจะยา ชาติ
เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริ- 
เทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ
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เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ-

ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย 

จึงเกิดขึ้นครบถ้วน

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ 
สะมุทะโย โหติ

ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 

ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้

อะวิชชายะเต ๎ววะ อเสสะวิราคะนิโรธา 
สังขาระนิโรโธ

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ

แห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับ

แห่งสังขาร

สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งสังขาร 

จึงมีความดับแห่งวิญญาณ
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วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ 

จึงมีความดับแห่งนามรูป

นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งนามรูป 

จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ

สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ 

จึงมีความดับแห่งผัสสะ

ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งผัสสะ 
จึงมีความดับแห่งเวทนา

เวทะนานิโรธา ตัณ๎หานิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งเวทนา 

จึงมีความดับแห่งตัณหา
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ตัณ๎หานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งตัณหา 

จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน 

จึงมีความดับแห่งภพ

ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ
เพราะมีความดับแห่งภพ  

จึงมีความดับแห่งชาติ

ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะ-
ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ

เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรามรณะ 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ

ทั้งหลายจึงดับสิ้น
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เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
นิโรโธ โหตีติ

ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ 
ย่อมมีิ ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๘๕/๑๕๙.

h h h
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บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด
k

กะตะมัญจะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี 

ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
ภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสัจ คือหนทาง

เป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

เป็นอย่างไรเล่า

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค 

เสยยะถีทัง
คือ หนทางอันประกอบด้วยองค์แปด

อันประเสริฐนี้เอง องค์แปด คือ

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
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สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
วาจาชอบ การงานชอบ อาชีวะชอบ

สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ
ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ 
ความตั้งใจมั่นชอบ

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ
ภิกษุทั้งหลาย ความเห็นชอบเป็นอย่างไร

ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณัง
ภิกษุทั้งหลาย ความรู้ในทุกข์

ทุกขะสะมุทะเย ญาณัง
ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์

ทุกขะนิโรเธ ญาณัง
ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
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ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฏิปะทายะ ญาณัง
ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับ 

ไม่เหลือแห่งทุกข์

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ความเห็นชอบ

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป
ภิกษุทั้งหลาย ความดําริชอบ เป็นอย่างไร

เนกขัมมะสังกัปโป
ความดําริในการออกจากกาม

อัพ๎ยาปาทะสังกัปโป
ความดําริในการไม่พยาบาท

อะวิหิงสาสังกัปโป
ความดําริในการไม่เบียดเบียน
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อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ความดําริชอบ

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาวาจา
ภิกษุทั้งหลาย วาจาชอบเป็นอย่างไร

มุสาวาทา เวระมะณี
เจตนาเป็นเหตุงดเว้น จากการพูดเท็จ

ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณี
เจตนาเป็นเหตงุดเว้น จากการพดูยใุห้แตกกนั

ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี
เจตนาเป็นเหตุงดเว้น จากการพูดหยาบ

สัมผัปปะลาปา เวระมะณี

เจตนาเป็นเหตุงดเว้น จากการพูดเพ้อเจ้อ

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวาจา
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า วาจาชอบ
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กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต
ภิกษุทั้งหลาย การงานชอบเป็นอย่างไร

ปาณาติปาตา เวระมะณี
เจตนาเป็นเหตุงดเว้น จากการฆ่าสัตว์

อะทินนาทานา เวระมะณี
เจตนาเป็นเหตุงดเว้น 

จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี
เจตนาเป็นเหตุงดเว้น 

จากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า การงานชอบ

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว
ภิกษุทั้งหลาย อาชีวะชอบเป็นอย่างไร



ส
าธ

ย
าย

ธร
รม

 
 

LOGO BUDDHAWAJANA INSTITUTE

34 

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก 
มิจฉาอาชีวัง ปะหายะ

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย

สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ
สาํเรจ็ความเป็นอยูด้่วยการหาเลี้ยงชพีที่ชอบ

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า อาชีวะชอบ

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาวายาโม
ภิกษุทั้งหลาย ความเพียรชอบเป็นอย่างไร

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ อะนุปปันนานัง 
ปาปะกานัง อะกุสะลานัง ธัมมานัง 
อะนุปปาทายะ ฉันทัง ชะเนติ วายะมะติ 
วิริยัง อาระภะติ จิตตัง ปัคคัณ๎หาติ 
ปะทะหะติ
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม 

ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต 

ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความไม่บังเกิด 

แห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย

ที่ยังไม่ได้บังเกิด

อุปปันนานัง ปาปะกานัง อะกุสะลานัง 
ธัมมานัง ปะหานายะ ฉันทัง ชะเนติ 
วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง 
ปัคคัณ ๎หาติ ปะทะหะติ

ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม 

ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต 

ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการละเสีย

ซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย

ที่บังเกิดขึ้นแล้ว 
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อะนุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง 
อุปปาทายะ ฉันทงั ชะเนต ิวายะมะต ิวริิยงั 
อาระภะติจิตตัง ปัคคัณ๎หาติ ปะทะหะติ

ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม 
ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต 
ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้น 
แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิด

อุปปันนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง 
ฐิติยา อะสัมโมสายะ ภิยโยภาวายะ 
เวปุลลายะ ภาวะนายะ ปาริปูริยา ฉันทัง 
ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ 
จิตตัง ปัคคัณ๎๎หาติ ปะทะหะติ

ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม 
ย่อมปรารภความเพียร ย่อมประคองจิต 
ย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความยั่งยืน 
ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น 
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ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบ 
แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวายาโม
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า ความเพียรชอบ

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ
ภิกษุทั้งหลาย ความระลึกชอบเป็นอย่างไร

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปัสสี 
วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส 
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสต ิ
นําความพอใจ และความไม่พอใจ 
ในโลกออกเสียได้
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เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ
เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนา

ในเวทนาทั้งหลายอยู่

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส 
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสต ิ
นําความพอใจ และความไม่พอใจ
ในโลกออกเสียได้

จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ
เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส 
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสต ิ
นําความพอใจ และความไม่พอใจ
ในโลกออกเสียได้
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ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ
เป็นผูม้ปีกตพิจิารณาเหน็ธรรม
ในธรรมทั้งหลายอยู่

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส 
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสต ิ
นําความพอใจ และความไม่พอใจ
ในโลกออกเสียได้

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะติ
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า 

ความระลึกชอบ

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ
ภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจมั่นชอบ 

เป็นอย่างไร
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อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ 
วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
สงัดแล้วจากกามทั้งหลาย  
สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย

สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัง ปีติสุขัง 
ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ

เข้าถึงฌานที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร 
มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก แล้วแลอยู่

วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา อัชฌัตตัง 
สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง 
อะวิตักกัง อะวิจารัง สะมาธิชัง ปีติสุขัง 
ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ

เพราะวิตกวิจารรํางับลง 

เธอเข้าถึงฌานที่สอง 

อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน 
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ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น 
ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข
อันเกิดแต่สมาธิ แล้วแลอยู่

ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ 
สะโต จะ สัมปะชาโน สุขัญจะ กาเยนะ 
ปะฏิสังเวเทติ ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ 
อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ ตะติยัง
ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ

เพราะปีติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้ 

มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม

และได้เสวยสุข ด้วยนามกาย 

ย่อมเข้าถึงฌานที่สาม 

อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย 

กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า 

เป็นผู้เฉยอยู่ได้ มีสต ิ

มีความเป็นอยู่เป็นปกติสุข แล้วแลอยู่
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สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ
ปะหานา ปพุเพวะ โสมะนสัสะโทมะนสัสานัง
อัตถงัคะมา อะทุกขะมะสุขัง
อุเปกขาสะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง
อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ

เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ 

และความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัส

ในกาลก่อน เธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่ 

อันไม่ทุกข์และไม่สุข มีแต่สติอันบริสุทธิ์

เพราะอุเบกขา แล้วแลอยู่

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า สัมมาสมาธิ
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อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี 
ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แลเราเรียกว่า 

อริยสัจ คือ หนทางเป็นเครื่องให้ถึง

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๓๔๓/๒๙๙.

h h h
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บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก
k

นิสสิตัสสะ จะลิตัง
ความหวั่นไหว ย่อมมีแก่บุคคล
ผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้ว

อะนิสสิตัสสะ จะลิตัง นัตถิ
ความหวั่นไหว ย่อมไม่มีแก่บุคคล 
ผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว

จะลิเต อะสะติ ปัสสัทธิ
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ปัสสัทธิ ย่อมมี

ปัสสัทธิยา สะติ นะติ นะ โหติ
เมื่อปัสสัทธิมี ความน้อมไป ย่อมไม่มี

นะติยา อะสะติ อาคะติคะติ นะ โหติ
เมื่อความน้อมไปไม่ม ี
การมาและการไปย่อมไม่มี
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อาคะติคะติยา อะสะติ จุตูปะปาโต 
นะ โหติ

เมื่อการมาและการไปไม่ม ี
การเคลื่อน และการเกิดขึ้น ย่อมไม่มี

จุตูปะปาเต อะสะติ เนวิธะ นะ หุรัง 
นะ อุภะยะมันตะเร

เมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่ม ี
อะไรๆ ก็ไม่มีในโลกนี้ ไม่มีในโลกอื่น 
ไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง

เอเสวันโต ทุกขัสสะ
นั่นแหละ คือ ที่สุดแห่งทุกข์ละ

-บาลี อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๘/๑๖๑.

h h h



ส
าธ

ย
าย

ธร
รม

 
 

LOGO BUDDHAWAJANA INSTITUTE

46 

บทสวด อธิษฐานความเพียร 
k

ท ๎วินนาหัง ภิกขะเว ธัมมานัง อุปัญญาสิง
ภกิษทุั้งหลาย เรายงัรูส้กึได้อยู่

ซึ่งธรรมสองอย่าง คือ

ยา จะ อะสันตุฏฐิตา กุสะเลสุ ธัมเมสุ
ความไม่รูจ้กัอิ่มจกัพอ ในกศุลธรรมทั้งหลาย

ยา จะ อัปปะฏิวาณิตา ปะธานัส๎มิง
ความเป็นผูไ้ม่ถอยกลบั ในการตั้งความเพยีร

อัปปะฏิวาณัง สุทาหัง ภิกขะเว ปะทะหามิ
เราย่อมตั้งไว้ ซึ่งความเพียร

อันไม่ถอยกลับว่า
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กามัง ตะโจ นะหารุ จะ อัฏฐิ จะ 
อะวะสิสสะตุ สะรีเร อุปะสุสสะตุ 
มังสะโลหิตัง

หนัง เอ็น กระดูกจักเหลืออยู่

เนื้อและเลอืด ในสรรีะจกัเหอืดแห้งไปกต็ามที

ยันตัง ปุริสัตถาเมนะ ปุริสะวิริเยนะ 
ปุริสะปะรักกะเมนะ ปัตตัพพัง

ประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยกําลัง 

ด้วยความเพยีร ด้วยความบากบั่นของบรุษุ

นะ ตัง อะปาปุณิต๎วา วิริยัสสะ 
สัณฐานัง ภะวิสสะตีติ

หากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้ว 

จักหยุดความเพียรนั้นเสียเป็นไม่มี ดังนี้
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ตัสสะ มัยหัง ภิกขะเว อัปปะมาทาธิคะตา 
โพธิ อัปปะมาทาธิคะโต อะนุตตะโร 
โยคักเขโม

ภิกษุทั้งหลาย การตรัสรู้เป็นสิ่งที่เรา
ถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาท 
อนุตตรโยคักเขมธรรม ก็เป็นสิ่งที่เรา
ถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาท

ตุเม๎หะ เจปิ ภิกขะเว อัปปะฏิวาณัง 
ปะทะเหยยาถะ

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้พวกเธอ พึงตั้งไว้

ซึ่่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่า

กามัง ตะโจ นะหารุ จะ อัฏฐิ จะ 
อะวะสิสสะตุ สะรีเร อุปะสุสสะตุ 
มังสะโลหิตัง

หนัง เอ็น กระดูกจักเหลืออยู่ 

เนื้อและเลอืดในสรรีะจกัเหอืดแห้งไปกต็ามที
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ยนัตงั ปุรสัิตถาเมนะ ปรุสิะวริเิยนะ 
ปุริสะปะรักกะเมนะ ปัตตัพพัง

ประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยกําลัง 

ด้วยความเพียร ด้วยความบากบั่นของบุรุษ

นะ ตัง อะปาปุณิต๎วา วิริยัสสะ 
สัณฐานัง ภะวิสสะตีติ

หากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้ว 

จักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี ดังนี้แล้วไซร้

ตุเม๎หะปิ ภิกขะเว นะ จิรัสเสวะ 
ยัสสัตถายะ กุละปุตตา สัมมะเทวะ 
อะคารัส ๎มา อะนะคาริยัง ปัพพะชันติ 
ตะทะนุตตะรัง พร๎ัห๎มะจะริยะปะริโยสานัง 
ทิฏเฐวะ ธัมเม สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา 
อุปะสัมปัชชะ วิหะริสสะถะ
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ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอก็จักกระทําให้แจ้ง

ด้วยปัญญาอนัยิ่งเอง ซึ่งที่สดุแห่งพรหมจรรย์ 

อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่า อันเป็นประโยชน์

ที่ต้องการของกุลบุตร ผู้ออกบวชจากเรือน

เป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ ได้ต่อกาลไม่นาน

ในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่ เป็นแน่นอน

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑.

h h h
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บทสวด ละนันทิ  
k 

สัมมา ปัสสัง นิพพินทะติ
เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อหน่าย

นันทิกขะยา ราคักขะโย
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ (คือความเพลิน) 

จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ

ราคักขะยา นันทิกขะโย
เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ 

จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ

นันทิราคักขะยา จิตตัง สุวิมุตตันติ วุจจะติ
เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ 

กล่าวได้ว่า “จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังนี้

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕.
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บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เส่ือมเสีย
k

จะตูหิ ภิกขะเว ธัมเมหิ สะมันนาคะโต 
ภิกขุ อะภัพโพ ปะริหานายะ 
นิพพานัสเสวะ สันติเก

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วย 
ธรรมสี่อย่างแล้ว ย่อมไม่อาจที่จะเสื่อมเสีย 
มีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียว

กะตะเมหิ จะตูหิ อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ
ธรรมสี่อย่าง อะไรบ้างเล่า 
สี่อย่างคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

สีละสัมปันโน โหติ
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล

อินท๎ริเยสุ คุตตะท๎วาโร โหติ
เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
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โภชะเน มัตตัญญู โหติ
เป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ

ชาคะริยัง อะนุยุตโต โหติ
เป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรม
อยู่เป็นประจํา

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ 
สีละสัมปันโน โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล

เป็นอย่างไรเล่า

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ สีละวา โหติ 
ปาติโมกขะสังวะระสังวุโต วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้มีศีล สํารวมในปาติโมกข์

อาจาระโคจะระสัมปันโน
ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร
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อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี
เป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลาย 
แม้เพียงเล็กน้อย

สะมาทายะ สิกขะติ สิกขาปะเทสุ
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย

เอวัง โข ภิกขะเว ภิกขุ สีละสัมปันโน โหติ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่า
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ อินท๎ริิเยสุ 
คุตตะท๎วาโร โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวาร

ในอินทรีย์ทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ จักขุนา รูปัง ทิส๎วา
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ได้เห็นรูปด้วยตา
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โสเตนะ สัททัง สุต๎วา
ฟังเสียงด้วยหู

ฆาเนนะ คันธัง ฆายิต๎วา
ดมกลิ่นด้วยจมูก

ชิวหายะ ระสัง สายิต๎วา
ลิ้มรสด้วยลิ้น

กาเยนะ โผฏฐัพพัง ผุสิต๎วา
สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย

มะนะสา ธัมมัง วิญญายะ
และได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว

นะ นิมิตตัคคาหี โหติ นานุพ๎ยัญชะนัคคาหี
ก็ไม่รับถือเอาทั้งหมด 
และไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆ

ยัต๎วาธิกะระณะเมนัง จักขุนท๎ริยัง 
โสตินท๎ริยัง ฆานินท๎ริิยัง ชิวหินท๎ริยัง 
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กายินท๎ริยัง มะนินท๎ริยัง อะสังวุตัง 
วิหะรันตัง อะภิชฌาโทมะนัสสา ปาปะกา 
อะกุสะลา ธัมมา อันวาสสะเวยยุง

สิ่งที่เป็นอกศุลธรรมอนัเป็นบาป คอื 

อภชิฌาและโทมนสั มกัไหลไปตามภกิษุ

ผู้ไม่สาํรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

เพราะการไม่สาํรวมอนิทรยี์เหล่าใดเป็นเหตุ

ตัสสะ สังวะรายะ ปะฏิปัชชะติ รักขะติ 
จักขุนท๎ริยัง จักขุนท๎ริเย โสตินท๎ริยัง 
โสตินท ๎ริเย๎ ฆานินท ๎ริยัง ฆานินท ๎ริเย 
ชิวหินท๎ริิยัง ชิวหินท๎ริเย กายินท๎ริยัง 
กายินท๎ริเย มะนินท๎ริิิยัง มะนินท๎ริเย 
สังวะรัง อาปัชชะติ

เธอปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้ 

เธอรักษา... และถึงความสํารวมซึ่ง 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
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เอวัง โข ภิกขะเว ภิกขุ อินท๎ริเยสุ 
คุตตะท๎วาโร โหติ

ภกิษทุั้งหลาย ภกิษอุย่างนี้ ชื่อว่า 
เป็นผู้คุ้มครองทวาร ในอินทรีย์ทั้งหลาย

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ โภชะเน 
มัตตัญญู โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณ
ในโภชนะเป็นอย่างไรเล่า

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ ปะฏิสังขา โยนิโส 
อาหารัง อาหาเรติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหาร

เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ 
นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ

ไม่ฉันเพื่อเล่น ไม่ฉันเพื่อมัวเมา 
ไม่ฉันเพื่อประดับ ไม่ฉันเพื่อตกแต่ง
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ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา 
ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา 
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ

แต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ 
เพื่อให้ชีวิตเป็นไป เพื่อป้องกันความลําบาก 
เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ 
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ

โดยกําหนดรู้ว่า เราจักกําจัดเวทนาเก่า 
(คือ ความหิว) เสีย แล้วไม่ทําเวทนาใหม่ 
(คือ อิ่มจนอึดอัด) ให้เกิดขึ้น

ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา 
จะ ผาสุ วิหาโร จาติ

ความที่อายุดําเนินไปได้ 

ความไม่มีโทษเพราะอาหาร 

และความอยู่ผาสุกสําราญจะมีแก่เรา ดังนี้
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เอวัง โข ภิกขะเว ภิกขุ โภชะเน 
มัตตัญญู โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่า 
เป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ ชาคะริยัง 
อะนุยุตโต โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามประกอบ

ในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิตย์ เป็นอย่างไรเล่า

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ ทิวะสัง จังกะเมนะ 

นิสัชชายะ อาวะระณิเยหิ ธัมเมหิ จิตตัง 

ปะริโสเธติ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ย่อมชําระจิตให้หมดจดสิ้นเชิง

จากกิเลสที่กั้นจิต ด้วยการเดินจงกรม 

ด้วยการนั่ง ตลอดวัน
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รัตติยา ปะฐะมัง ยามัง จังกะเมนะ 
นิสัชชายะ อาวะระณิเยหิ ธัมเมหิ 
จิตตัง ปะริโสเธติ

ครั้นถึงยามแรกแห่งราตร ี
กช็าํระจติให้หมดจดสิ้นเชงิ จากกเิลสที่กั้นจติ
ด้วยการเดินจงกรม และด้วยการนั่งอีก

รัตติยา มัชฌิมัง ยามัง ทักขิเณนะ 
ปัสเสนะ สีหะเสยยัง กัปเปติ

ครั้นยามกลางแห่งราตร ี
ย่อมสําเร็จการนอนอย่างราชสีห์ 
คือตะแคงข้างขวา

ปาเทนะ ปาทัง อัจจาธายะ สะโต 
สัมปะชาโน อุฏฐานะสัญญัง 
มะนะสิกะริต๎วา

เท้าเหลื่อมเท้า ตั้งสติสัมปชัญญะ 
ในการที่จะลุกขึ้น
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รัตติยา ปัจฉิมัง ยามัง ปัจจุฏฐายะ 
จังกะเมนะ นิสัชชายะ อาวะระณิเยหิ 
ธัมเมหิ จิตตัง ปะริโสเธติ

ครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรี กลับลุกขึ้นแล้ว 

กช็าํระจติให้หมดจดสิ้นเชงิ จากกเิลสที่กั้นจติ

ด้วยการเดินจงกรม และด้วยการนั่งอีก

เอวัง โข ภิกขะเว ภิกขุ ชาคะริยัง 
อะนุยุตโต โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอย่างนี้ชื่อว่า 

เป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรม 

อยู่เนืองนิตย์ 

อิเมหิ โข ภิกขะเว จะตูหิ ธัมเมหิ 
สะมันนาคะโต ภิกขุ อะภัพโพ 
ปะริหานายะ นิพพานัสเสวะ สันติเกติ
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อประกอบพร้อม

ด้วยธรรมสี่อย่างเหล่านี้แล้ว 

ย่อมไม่อาจที่จะเสื่อมเสีย 

มีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวแล

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๕๐/๓๗.

h h h
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บทสวด อานาปานสต ิ
k

กะถัง ภาวิตา จะ ภิกขะเว อานาปานะสะติ
ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสต ิ
อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร

กะถัง พะหุลีกะตา จัตตาโร 
สะติปัฏฐาเน ปะริปูเรนติ

ทําให้มากแล้วอย่างไร 
จึงทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้

 (หมวดกายานุปัสสนา)

ยัส๎มิง สะมะเย ภิกขะเว ภิกขุ ทีฆัง วา 
อัสสะสันโต ทีฆัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษ ุ

เมื่อหายใจเข้ายาว 

ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 
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ทีฆัง วา ปัสสะสันโต ทีฆัง ปัสสะสามีติ 
ปะชานาติ

เมื่อหายใจออกยาว 
ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว

รัสสัง วา อัสสะสันโต รัสสัง อัสสะสามีติ 
ปะชานาติ

เมื่อหายใจเข้าสั้น
ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น 

รัสสัง วา ปัสสะสันโต รัสสัง ปัสสะสามีติ 
ปะชานาติ

เมื่อหายใจออกสั้น
ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น 

สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง
หายใจเข้า  
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สัพพะกายะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า

เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง 

หายใจออก

ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามีต ิ
สิกขะติ

ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า 

เราเป็นผู้ทํากายสังขารให้รํางับ

หายใจเข้า

ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า

เราเป็นผู้ทํากายสังขารให้รํางับ

หายใจออก
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กาเย กายานุปัสสี ภิกขะเว ตัส๎มิง 
สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า

เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจํา  

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสต ิ

นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ 

กาเยสุ กายัญญะตะราหัง ภิกขะเว 
เอตัง วะทามิ ยะทิทัง อัสสาสะปัสสาสัง

ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าว ลมหายใจเข้า 

และลมหายใจออก ว่าเป็นกายอันหนึ่ง ๆ

ในกายทั้งหลาย

ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว กาเย กายานุปัสสี
ตัส๎มิง สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ อาตาปี 
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สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก 
อะภิชฌาโทมะนัสสัง

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ 
ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้เห็นกายในกาย
อยู่เป็นประจํา มีความเพียรเผากิเลส 
มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกออกเสียได้ ในสมัยนั้น

 (หมวดเวทนานุปัสสนา)

ยัส๎มิง สะมะเย ภิกขะเว ภิกขุ 
ปีติปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ

ภกิษทุั้งหลาย สมยัใด ภกิษยุ่อมทาํการ

ฝึกหัดศกึษาว่า เราเป็นผู้รูพ้ร้อมเฉพาะซึ่งปีต ิ

หายใจเข้า

ปีติปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า

เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออก
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สุขะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อม

เฉพาะซึ่งสุข หายใจเข้า

สุขะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า

เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข หายใจออก

จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า 

เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร 

หายใจเข้า

จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า

เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร 
หายใจออก 
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ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทํา
จิตตสังขารให้รํางับ หายใจเข้า

ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า

เราเป็นผูท้าํจติตสงัขารให้ราํงบัอยู ่หายใจออก

เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี ภิกขะเว ตัส๎มิง 
สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่า เป็นผู้เห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจํา

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ 

นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
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เวทะนาสุ เวทะนาญญะตะราหัง ภิกขะเว 
เอตัง วะทามิ ยะทิทัง อัสสาสะปัสสาสานัง 
สาธุกัง มะนะสิการัง

ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าว
การทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้า
และลมหายใจออกว่าเป็นเวทนาอันหนึ่ง ๆ 
ในเวทนาทั้งหลาย

ตสัม๎าตหิะ ภกิขะเว เวทะนาส ุเวทะนานุปัสสี 
ตัส๎มิง สะมะเย ภกิข ุวหิะระต ิอาตาปี 
สมัปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก 
อะภิชฌาโทมะนัสสัง

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ 
ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้เห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจํา 
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
ในสมัยนั้น
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 (หมวดจิตตานุปัสสนา)

ยัส๎มิง สะมะเย ภิกขะเว ภิกขุ 
จิตตะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ

ภกิษทุั้งหลาย สมยัใด ภกิษยุ่อมทาํการ

ฝึกหดัศกึษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต 

หายใจเข้า

จิตตะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า

เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต 

หายใจออก 

อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า 

เราเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมทย์ยิ่ง

หายใจเข้า 
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อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ 

สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า

เราเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมทย์ยิ่ง 

หายใจออก

สะมาทะหัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ย่อมทาํการฝึกหัดศึกษาว่า 

เราเป็นผูท้าํจติให้ตั้งมั่น 

หายใจเข้า

สะมาทะหัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทาํการฝึกหดัศกึษาว่า

เราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่น 

หายใจออก
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วิโมจะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า 
เราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่ 
หายใจเข้า

วิโมจะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทาํการฝึกหดัศกึษาว่า
เราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่ 
หายใจออก

จิตเต จิตตานุปัสสี ภิกขะเว ตัส๎มิง 
สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่า 

เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจํา

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ

นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
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นาหัง ภิกขะเว มุฏฐะสะติสสะ 
อะสัมปะชานัสสะ อานาปานะสะติ 
วะทามิ

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวอานาปานสติว่า

เป็นสิ่งที่มีได้ แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้ว 

ไม่มีสัมปชัญญะ

ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว จิตเต จิตตานุปัสสี 
ตัส๎มิง สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ อาตาปี 
สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก
อะภิชฌาโทมะนัสสัง

ภกิษทุั้งหลาย เพราะเหตนุั้นในเรื่องนี้ 

ภกิษนุั้นย่อมชื่อว่า 

เป็นผู้เหน็จติในจติอยู่เป็นประจาํ 

มคีวามเพยีรเผากเิลส มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

นาํอภชิฌาและโทมนสัในโลกออกเสยีได้ 

ในสมยันั้น
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 ( หมวดธัมมานุปัสสนา )

ยัส๎มิง สะมะเย ภิกขะเว ภิกขุ 
อะนิจจานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ

ภกิษทุั้งหลาย สมยัใด 

ภกิษยุ่อมทาํการฝึกหัดศึกษาว่า 

เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจํา

หายใจเข้า

อะนิจจานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า

เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจํา 

หายใจออก

วิราคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า 
เราเป็นผู้เหน็ซึ่งความจางคลายอยูเ่ป็นประจาํ 
หายใจเข้า
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วิราคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลาย
อยู่เป็นประจํา หายใจออก

นิโรธานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า 
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลือ
อยู่เป็นประจํา หายใจเข้า

นิโรธานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลือ
อยู่เป็นประจํา หายใจออก

ปะฏินิสสัคคานุปัสสี อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า 
เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจํา 
หายใจเข้า
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ปะฏินิสสัคคานุปัสสี ปัสสะสิสสามีติ 

สิกขะติ
ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า

เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืน

อยู่เป็นประจํา หายใจออก

ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี ภิกขะเว ตัส๎มิง 
สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่า 

เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย

อยู่เป็นประจํา

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสต ิ

นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
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โส ยันตัง อะภิชฌาโทมะนัสสานัง 
ปะหานัง ปัญญายะ ทิส๎วา สาธุกัง 
อัชฌุเปกขิตา โหติ

ภิกษุนั้น เป็นผู้เข้าไป

เพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้ว เพราะเธอเหน็

การละอภชิฌาและโทมนสัทั้งหลาย

ของเธอนั้นด้วยปัญญา

ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี 
ตัส๎มงิ สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ อาตาปี 
สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก 
อะภิชฌาโทมะนัสสัง

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ 

ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้เห็นธรรม

ในธรรมทั้งหลายอยูเ่ป็นประจาํ 

มคีวามเพยีรเผากเิลส มสีมัปชญัญะ มีสต ิ

นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
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เอวัง ภาวิตา โข ภิกขะเว อานาปานะสะติ
ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ

อันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้

เอวัง พะหุลีกะตา จัตตาโร สะติปัฏฐาเน 
ปะริปูเรนติ

ทําให้มากแล้วอย่างนี้แล 

ชื่อว่า ย่อมทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้

เอวัง ภาวิตายะ โข ราหุละ 
อานาปานะสะติยา เอวัง พะหุลีกะตายะ

ราหลุ เมื่อบคุคลเจรญิกระทาํให้มาก 

ซึ่งอานาปานสติอย่างนี้แล้ว

เยปิ เต จะริมะกา อัสสาสะปัสสาสา
ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก 

อันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้น
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เตปิ วิทิตาวะ นิรุชฌันติ โน อะวิทิตาติ
จะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไป 
หาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ ดังนี้

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๕/๒๘๙.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๑๔๒/๖๘๙.

h h h
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บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้
๎î๎๎๎ k

ยังกัญจิ ภิกขะเว ทุพพะลัง คิลานะกัง 
ปัญจะ ธัมมา นะ วิชะหันติ

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรมห้าประการ 

ไม่เว้นห่างไปเสีย จากคนเจ็บไข้

ทุพพลภาพคนใด

ตัสเสตัง ปาฏิกังขัง นะจิรัสเสวะ
ข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ 

ต่อการไม่นานเทียว คือ

อาสะวานัง ขะยา อะนาสะวัง เจโตวิมุตติง 
ปัญญาวิมุตติง

เขาจักกระทําให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตต ิ

ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
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ทิฏเฐวะ ธัมเม สะยัง อภิญญา สัจฉิกัต๎วา 
อุปะสัมปัชชะ วิหะริสสะติ

เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ 

เข้าถึงแล้ว แลอยู่ต่อกาลไม่นานเทียว

กะตะเม ปัญจะ อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ
ธรรมห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

อะสุภานุปัสสี กาเย วิหะระติ
เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกาย

อาหาเร ปฏิกกูละสัญญี
เป็นผู้มีปกติสําคัญว่า ปฏิกูลในอาหาร

สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญี
เป็นผู้มีปกติสําคัญว่า ไม่น่ายินดี

ในโลกทั้งปวง
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สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจานุปัสสี
เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยง

ในสังขารทั้งหลาย

มะระณะสัญญา โข ปะนัสสะ อัชฌัตตัง 
สุปัฏฐิตา โหติ

มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกาย 

แล้วเห็นการเกิดดับภายใน

ยังกัญจิ ภิกขะเว ทุพพะลัง คิลานะกัง 
อิเม ปัญจะ ธัมมา นะ วิชะหันติ

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมห้าประการ

ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้

ทุพพลภาพคนใด

ตัสเสตัง ปาฏิกังขัง นะจิรัสเสวะ
ข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้

ต่อกาลไม่นานเทียว คือ
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อาสะวานัง ขะยา อะนาสะวัง เจโตวิมุตติง 
ปัญญาวิมุตติง

เขาจักกระทําให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตต ิ

ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้

ทิฏเฐวะ ธัมเม สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา 
อุปะสัมปัชชะ วิหะริสสะตีติ

เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ 

เข้าถึงแล้ว แลอยู่

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๐/๑๒๑.

h h h
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บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์
k

เอต๎î๎๎๎๎ î๎ î๎๎ถะ จะ เต มาลุงก๎ยะปุตตะ 
ทิฏฐะสุตะมุตะวิญญาตัพเพสุ ธัมเมสุ

มาลุงก๎ยบุตร ในบรรดาสิ่งที่ท่านได้เห็น 

ได้ฟัง ได้รู้สึก ได้รู้แจ้งเหล่านั้น

ทิฏเฐ ทิฏฐะมัตตัง ภะวิสสะติ
ในสิ่งที่ท่านเห็นแล้ว 

จักเป็นแต่เพียงสักว่าเห็น

สุเต สุตะมัตตัง ภะวิสสะติ
ในสิ่งที่ท่านฟังแล้ว 

จักเป็นแต่เพียงสักว่าได้ยิน

มุเต มุตะมัตตัง ภะวิสสะติ
ในสิ่งที่ท่านรู้สึกแล้ว 

จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้สึก
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วิญญาเต วิญญาตะมัตตัง ภะวิสสะติ
ในสิ่งที่ท่านรู้แจ้งแล้ว 

ก็จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้แจ้ง

ยะโต โข เต มาลุงก๎ยะปุตตะ 
ทิฏฐะสุตะมุตะวิญญาตัพเพสุ ธัมเมสุ

มาลุงก๎ยบุตร เมื่อใดแล
ในบรรดาธรรมเหล่านั้น

ทิฏเฐ ทิฏฐะมัตตัง ภะวิสสะติ
เมื่อสิ่งที่เห็นแล้ว สักว่าเห็น

สุเต สุตะมัตตัง ภะวิสสะติ
สิ่งที่ฟังแล้ว สักว่าได้ยิน

มุเต มุตะมัตตัง ภะวิสสะติ
สิ่งที่รู้สึกแล้ว สักว่ารู้สึก

วิญญาเต วิญญาตะมัตตัง ภะวิสสะติ
สิ่งที่รู้แจ้งแล้ว สักว่ารู้แจ้ง ดังนี้แล้ว



LOGO BUDDHAWAJANA INSTITUTE

87 

ตะโต ต๎วงั มาลุงก๎ยะปุตตะ นะ เตนะ
มาลงุก๎ยบตุร เมื่อนั้น ตวัตนย่อมไม่ม ี
เพราะเหตนุั้น

ยะโต ต๎วงั มาลุงก๎ยะปุตตะ นะ เตนะ 
ตะโต ต๎วงั มาลุงก๎ยะปุตตะ นะ ตัตถะ

มาลุงก๎ยบุตร เมื่อใดตัวตนไม่ม ี
เพราะเหตุนั้น เมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในที่นั้นๆ

ยะโต ต๎วงั มาลุงก๎ยะปุตตะ นะ ตัตถะ
มาลุงก๎ยบุตร เมื่อใดตัวท่านไม่มีในที่นั้นๆ

ตะโต มาลุงก๎ยะปุตตะ เนวิธะ 
นะ หุรัง นะ อุภะยะมันตะเรนะ

เมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในโลกนี้ 
ไม่มใีนโลกอื่น ไม่มใีนระหว่างแห่งโลกทั้งสอง

เอเสวันโต ทุกขัสสาติ
นั่นแหละ คือ ที่สุดแห่งความทุกข์ ดังนี้

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๙๑/๑๓๓.
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บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
k

กะถัญจะ อานันทะ อะริยัสสะ วินะเย 
อะนุตตะรา อินท๎ริยะภาวะนา โหติ

อานนท์ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 

ในอริยวินัย เป็นอย่างไรเล่า

อิธานันทะ ภิกขุโน จักขุนา รูปัง ทิส๎วา 
อุปปัชชะติ มะนาปัง

อานนท์ ภิกษุในกรณีนี้ เพราะเห็นรูปด้วยตา 

อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้น

อุปปัชชะติ อะมะนาปัง
ไม่เป็นที่ชอบใจ ก็เกิดขึ้น

อุปปัชชะติ มะนาปามะนาปัง
เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ ก็เกิดขึ้น



LOGO BUDDHAWAJANA INSTITUTE

89 

โส เอวัง ปะชานาติ อุปปันนัง โข 

เม อิทัง มะนาปัง
ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า 

อารมณ์อนัเป็นที่ชอบใจ ที่เกดิขึ้นแล้วแก่เรานี้

อุปปันนัง อะมะนาปัง
ไม่เป็นที่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้ว

อุปปันนัง มะนาปามะนาปัง
เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ 

ที่เกิดขึ้นแล้ว

ตัญจะ โข สังขะตัง โอฬาริกัง 
ปะฏิจจะ สะมุปปันนัง

เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นของหยาบๆ

เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น

เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง
แต่มีสิ่งโน้นซึ่งรํางับและประณีต
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ยะทิทัง อุเปกขาติ
กล่าวคือ อุเบกขา ดังนี้

ตัสสะ ตัง อุปปันนัง มะนาปัง
เมื่อรู้ชัดอย่างนี้ อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ 

ที่เกิดขึ้นแล้ว

อุปปันนัง อะมะนาปัง
ไม่เป็นที่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้ว

อุปปันนัง มะนาปามะนาปัง
เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ 

ที่เกิดขึ้นแล้ว

นิรุชฌะติ อุเปกขา สัณฐาติ
นั้นย่อมดับไป ส่วนอุเบกขายังคงดํารงอยู่

เสยยะถาปิ อานันทะ จักขุมา ปุริโส 
อุมมิเลต๎วา วา นิมมิเลยยะ นิมมิเลต๎วา 
วา อุมมิเลยยะ เอวะเมวะ โข อานันทะ 
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ยัสสะกัสสะจิ เอวัง สีฆัง เอวัง ตุวะฏัง 
เอวัง อัปปะกะสิเรนะ อุปปันนัง มะนาปัง 
อุปปันนัง อะมะนาปัง อุปปันนัง มะนาปา-
มะนาปัง นิรุชฌะติ อุเปกขา สัณฐาติ

อานนท์ อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ ไม่เป็นที่
ชอบใจ เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ 
อันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ย่อมดับไปเร็ว
เหมือนการกระพริบตาของคน ส่วนอุเบกขา
ยังคงดํารงอยู่

อะยัง วุจจะตานันทะ อริยัสสะ วินะเย 
อะนุตตะรา อินท๎ริยะภาวะนา 
จักขุวิญเญยเยสุ รูเปสุ

อานนท์ นี้แล เราเรยีกว่า อนิทรย์ีภาวนาชั้นเลศิ
ในอริยวินัย ในกรณีแห่งรูป ที่รู้แจ้งด้วยจักษ ุ

(ผู้สวดพึงพิจารณาอนุโลมตามในกรณีแห่งอินทรีย์ คือ โสตะ, 
ฆานะ, ชิวหา, กายะ และมโน)

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๑/๘๕๖.
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บทสวด ก่อนนอน
k

สะยานัสสะ เจปิ ภิกขะเว ภิกขุโน 
ชาคะรัสสะ

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุนอนตื่นอยู่

อุปปัชชะติ กามะวิตักโก วา 
พ๎ยาปาทะวิตักโก วา วิหิงสาวิตักโก วา

ถ้ามกีามวติก พยาบาทวติก 
หรอืวหิงิสาวติกเกดิขึ้น

ตัญจะ ภิกขุ นาธิวาเสติ ปะชะหะติ 
วิโนเทติ พ๎ยันตีกะโรติ

และภิกษุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้

อะนะภาวัง คะเมติ
แต่สละทิ้งไป ถ่ายถอนออก 
ทําให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือ
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สะยาโนปิ ภิกขะเว ภิกขุ ชาคะโร เอวังภูโต 
อาตาปี โอตตัปปี สะตะตัง สะมิตัง 
อารัทธะวิริโย ปะหิตัตโตติ วุจจะตีติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เป็นอย่างนี้ 
แม้กําลังนอนตื่นอยู่ ก็เรียกว่า 
เป็นผู้ปรารภความเพียร 
รู้สึกกลัว (ต่อบาปอกุศล) 
อุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิตย์

ตัสสะ เจ อานันทะ ภิกขุโน อิมินา 
วิหาเรนะ วิหะระโต

อานนท์ ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้

สะยะนายะ จิตตัง นะมะติ
จิตน้อมไปเพื่อการนอน

โส สะยะติ เอวัง มัง สะยันตัง 
นาภิชฌาโทมะนัสสา ปาปะกา อะกุสะลา 
ธัมมา อันวาสสะวิสสันตีติ
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ภิกษุนั้นก็นอนด้วยการตั้งจิตว่า 

อกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย 

คือ อภิชฌาและโทมนัส 

จักไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่

ด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้

อิติหะ ตัตถะ สัมปะชาโน โหติ
ในกรณีอย่างนี้ ภิกษุนั้นชื่อว่า 

เป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม

ในกรณีแห่งการนอนนั้น

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘/๑๑.

-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๓๘/๒๔๘.

h h h
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บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา
k

สิยา โข ปะนานันทะ ตุม๎หากัง
อานนท์ ความคดิอาจมแีก่พวกเธออย่างนี้ว่า

เอวะมัสสะ อะตีตะสัตถุกัง ปาวะจะนัง 
นัตถิ โน สัตถาติ

ธรรมวินัยของพวกเรา 
มีพระศาสดา ล่วงลับไปแล้ว 
พวกเราไม่มีพระศาสดา ดังนี้

นะ โข ปะเนตัง อานันทะ เอวัง ทัฏฐัพพัง
อานนท์ ข้อนี้ พวกเธออย่าคิดดังนั้น

โย โว อานันทะ มะยา ธัมโม จะ วินะโย 
จะ เทสิโต ปัญญัตโต

อานนท์ ธรรมก็ดี วนิัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว 
บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย
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โส โว มะมัจจะเยนะ สัตถา
ธรรมวินัยนั้น 

จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย 

โดยกาลล่วงไปแห่งเรา

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

h h h
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บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม
k

เย หิ เกจิ อานันทะ เอตะระหิ วา 
มะมัจจะเย วา

อานนท์ ในกาลบัดนี้ก็ด ี
ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม

อัตตะทีปา วิหะริสสันติ อัตตะสะระณา 
อะนัญญะสะระณา

จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ 
ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ

ธัมมะทีปา ธัมมะสะระณา 
อะนัญญะสะระณา

มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ 

ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่
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ตะมะตัคเคเมเต อานันทะ ภิกขุ 
ภะวิสสันติ เย เกจิ สิกขากามาติ

อานนท์ ภกิษพุวกใด เป็นผู้ใคร่ในสกิขา 
ภกิษพุวกนั้น จกัเป็นผูอ้ยูใ่นสถานะอนัเลศิที่สดุแล

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๑๙/๙๓.

h h h
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บทสวด ปัจฉิมวาจา
k

หันทะ ทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว
ภกิษทุั้งหลาย บดันี้ เราขอเตอืนเธอทั้งหลายว่า

วะยะธัมมา สังขารา
สงัขารทั้งหลายมคีวามเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ
เธอทั้งหลาย จงถงึพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถดิ...

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๘๐/๑๔๓..

h h h
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การเจริญเมตตา
k

(หรอืการเจรญิพรหมวหิาร )

 เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า จิตของเราจักตั้งมั่น  

ดํารงอยู่ด้วยดีในภายใน และอกุศลธรรมอันเป็นบาป 

ที่เกิดขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงําจิตได้ เมื่อใด จิตของเธอ 

เป็นจิตตั้งมั่น ดํารงอยู่ด้วยดีแล้วในภายใน และอกุศล-

ธรรมอนัเป็นบาปที่เกดิขึ้นแลว้ ไมค่รอบงาํจติได้ เมื่อนั้น 

เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเจริญ กระทําให้มากซึ่ง

เมตตาเจโตวมิตุต,ิ กรณุาเจโตวมิตุต,ิ มทุติาเจโตวมิตุต,ิ 

อุเบกขาเจโตวิมุตติ ทําให้เป็นดุจยาน ทําให้เป็นที่ตั้ง  

ให้มั่นคง สั่งสม ปรารภดีแล้ว

 เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ พ้นแล้วจาก 

อกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้น ปราโมทย์ก็เกิด  

เมื่อเธอเกิดปราโมทย์แล้ว ปีติก็เกิด เมื่อเธอมีใจ 

ประกอบด้วยปีตแิล้ว กายกส็งบราํงบั ผู้มกีายสงบราํงบั 

ย่อมเสวยสุข จิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิ
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 เธอมีจิตประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่  

แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น 

แผ่ไปสู่ทิศที่ ๔  ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตประกอบด้วย

เมตตา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ 

ไม่มเีวร ไม่มพียาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบน เบื้องตํ่า เบื้องขวาง 

ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่

 มีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่  

แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ กอ็ยา่งนั้น แผไ่ปสูท่ศิที่ ๓ กอ็ย่างนั้น   

แผ่ไปสูท่ศิที่ ๔ ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตประกอบด้วย

กรุณา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ 

ไม่มเีวร ไม่มพียาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบน เบื้องตํ่า เบื้องขวาง

ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่

 มีจิตประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่  

แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ กอ็ยา่งนั้น แผไ่ปสูท่ศิที่ ๓ กอ็ย่างนั้น   

แผ่ไปสูท่ศิที่ ๔ ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตประกอบด้วย

มุทิตา อันกว้างขวาง  เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ 

ไม่มเีวร ไม่มพียาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบน เบื้องตํ่า เบื้องขวาง

ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่
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 มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่ 

แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น  

แผ่ไปสูท่ศิที่ ๔ ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตประกอบด้วย

อุเบกขา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ 

ไม่มเีวร ไม่มพียาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบน เบื้องตํ่า เบื้องขวาง

ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่

 สระโบกขรณ ีมนีํ้าใสจดื เยน็ สะอาด มท่ีาอนัด ี 

น่ารื่นรมย์ ถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก  

ทศิเหนอื ทิศใต้ และจากที่ไหนๆ อันความร้อนแผดเผา

เร่าร้อน ลําบาก กระหาย อยากดื่มนํ้า เขามาถึง 

สระโบกขรณีนั้นแล้ว ก็บรรเทาความอยากดื่มนํ้า และ

ความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้ แม้ฉันใด 

เธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เจริญเมตตา 

กรณุา มทุติา และอเุบกขาอย่างนั้น ย่อมได้ความสงบจติ 

ณ ภายใน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติ

ข้อปฏิบัติอันดียิ่ง
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 เปรียบเหมือนคนเป่าสังข์ผู้มีกําลัง ย่อมเป่าสังข์

ให้ได้ยนิได้ทั้งสี่ทศิโดยไม่ยากฉนัใด ในเมตตาเจโตวมิตุต ิ

(กรุณาเจโตวิมุตติ..., มุทิตาเจโตวิมุตติ..., อุเบกขาเจโต-

วิมุตติ...,) ที่เจริญแล้วอย่างนี้ กรรมชนิดที่ทําอย่างม ี

ขีดจํากัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ ไม่ตั้งอยู่ในนั้น ก็ฉันนั้น

 เมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อย่างนี้ เจริญดีแล้ว    

เมื่อนั้นเธอจักเดินไปในทางใดๆ ก็จักเดินเป ็นสุข 

ในทางนั้นๆ ยืนอยู่ในที่ใดๆ ก็จักยืนเป็นสุขในที่นั้นๆ  

นั่งอยู่ในที่ใดๆ ก็จักนั่งเป็นสุขในที่นั้นๆ นอนอยู่ที่ใดๆ  

ก็จักนอนเป็นสุขในที่นั้นๆ

 เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพมาแต่แรก 

ทําให้เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นดุจยาน   

ที่เทียมดีแล้ว ทําให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ 

ปรารภสมํ่าเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง คือ  

หลับเป็นสุข ๑   

ตื่นเป็นสุข ๑ 
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ไม่ฝันร้าย ๑ 

เป็นที่รักของพวกมนุษย์ ๑  

เป็นที่รักของพวกอมนุุษย์ ๑ 

เทพยดารักษา ๑ 

ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศัสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้น ๑   

จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว ๑   

สีหน้าผุดผ่อง ๑  

ไม่หลงทํากาละ ๑   

เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไป  

ย่อมเกิดในพรหมโลก ๑

 เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพมาแต่แรก 

ทําให้เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นดุจยาน   

ที่เทียมดีแล้ว ทําให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ 

ปรารภสมํ่าเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่างนี้แล.

-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๓๐๘/๑๖๐.

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๑๘/๔๘๒. 

-บาลี เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๗๖/๒๒๒.

-บาลี สี. ที. ๙/๓๑๐/๓๘๓-๔.
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ค�าชี้ชวนวิงวอน
k

ภิกษุทั้งหลาย โยคกรรม อันเธอพึงกระทํา เพื่อให้รู้ว่า

“นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับสนิทแห่งทุกข์

นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์”

นิพพาน เราได้แสดงแล้ว, 

ทางให้ถึงนิพพาน เราก็ได้แสดงแล้ว แก่เธอทั้งหลาย.

กิจใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล

อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทําแก่สาวกทั้งหลาย,

กิจนั้น เราได้กระทําแล้วแก่พวกเธอ.

นั่น โคนไม้; นั่น เรือนว่าง.

พวกเธอจงเพียรเผากิเลส, อย่าได้ประมาท,

อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภายหลังเลย.

นี่แหละ วาจาเครื่องพรํ่าสอนของเรา แก่เธอทั้งหลาย.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๑/๔๑๓/๑๖๕๔.

-บาลี สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๑. 
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การสาธยายธรรม

ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น

k

...ภกิษทุั้งหลาย !  ข้ออื่นยงัมอีกี : 

พระศาสดา หรอืเพื่อนสพรหมจารี

ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครู รูปใดรูปหนึ่ง 

กม็ไิด้แสดงธรรมแก่ภกิษ;ุ และเธอนั้น 

กม็ไิด้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยพสิดาร 

ตามที่เธอได้ฟังมา ได้เล่าเรยีนมา

แต่เธอ กระทาํการท่องบ่นซึ่งธรรม โดยพสิดาร 

ตามที่ตนฟังมา เล่าเรยีนมา อยู่. 

เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอรรถ 

รู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรม ในธรรมนั้น 

ตามที่เธอ ทาํการท่องบ่นซึ่งธรรม โดยพสิดาร 

ตามที่ได้ฟังมา เล่าเรยีนมาอย่างไร. 
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เมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอรรถ 

รู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรม, 

ปราโมทย์ ย่อมเกดิขึ้นแก่เธอนั้น; 

เมื่อปราโมทย์แล้ว ปีตยิ่อมเกดิ; 

เมื่อใจปีต ิกายย่อมราํงบั; 

ผู้มกีายราํงบัแล้ว ย่อมเสวยสขุ; 

เมื่อมสีขุ จติย่อมตั้งมั่น. 

ภกิษทุั้งหลาย !  

นี้คอื ธรรมเป็นเครื่องให้ถงึวมิตุต ิข้อที่สาม, 

ซึ่งในธรรมนั้น เมื่อภกิษเุป็นผู้ไม่ประมาท 

มคีวามเพยีรเผากเิลส มตีนส่งไปแล้ว อยู่, 

จติที่ยงัไม่หลดุพ้น ย่อมหลดุพ้น 

อาสวะที่ยงัไม่สิ้นรอบ ย่อมถงึซึ่งความสิ้นรอบ 

หรอืว่าเธอย่อมบรรลตุามลาํดบั 

ซึ่งความเกษมจากโยคะอนัไม่มอีื่นยิ่งกว่า 

ที่ตนยงัไม่บรรลตุามลาํดบั. 

-บาล ีปญจฺก. อ.ํ ๒๒/๒๓/๒๖.



หมายเหตผูุ้รวบรวม

ส�ำหรบัผูป้ระสงค์กำรสำธยำยธรรม (สชฌฺำย) ค�ำทีต่รสัจำกพระโอษฐ์
ของตถำคตนัน้เป็นสิง่ทีส่มควรต่อกำรสำธยำยได้ทัง้หมด แต่บท
ทีพ่ระองค์สำธยำยด้วยพระองค์เองเมือ่อยูว่เิวกหลกีเร้นผูเ้ดยีวน้ันคอื 
อทิััปัปัจจยตำและปฏจิจสมปุบำท

อทิััปัปัจจยตาและปฏจิจสมปุบาท 
-บาล ีนทิาน. สํ. ๑๖/๘๕/๑๕๙. 

ภิกษุทัง้หลาย อรยิสาวกในธรรมวนิยันี ้ย่อมกระท�าไว้ในใจ
โดยแยบคายเป็นอย่างด ีซึง่ปฏจิจสมปุบาทนัน่เทยีว ดังน้ีว่า

เมือ่สิง่น้ีม ี สิง่นีย่้อมมี 
เพราะความเกดิขึน้แห่งสิง่นี ้ สิง่นีจ้งึเกดิข้ึน.  
เมือ่สิง่น้ีไม่ม ี สิง่นีย่้อมไม่มี 
เพราะความดบัไปแห่งสิง่นี ้ สิง่นีจ้งึดบัไป 

ได้แก่สิง่เหล่าน้ี คอื  

เพราะมอีวชิชาเป็นปัจจยั   จงึมสีงัขารทัง้หลาย
เพราะมสีงัขารเป็นปัจจยั    จงึมวีญิญาณ 
เพราะมวีญิญาณเป็นปัจจยั จงึมนีามรปู 
เพราะมนีามรูปเป็นปัจจยั จงึมสีฬายตนะ  
เพราะมสีฬายตนะเป็นปัจจยั จงึมผีสัสะ  
เพราะมผีสัสะเป็นปัจจยั จงึมเีวทนา 

ผูป้ระสงค์การสาธยายธรรม



เพราะมเีวทนาเป็นปัจจยั จงึมตีณัหา 

เพราะมตัีณหาเป็นปัจจยั จงึมอีปุาทาน 
เพราะมอีปุาทานปัจจยั จงึมภีพ 
เพราะมภีพเป็นปัจจยั จงึมชีาติ 
เพราะมชีาต ิเป็นปัจจยั ชรามรณะ โสกะปรเิทวะทกุขะ
  โทมนสัอปุายาสะทัง้หลาย
  จงึเกดิข้ึนครบถ้วน 
ความเกดิขึน้พร้อมแห่งกองทุกข์ทัง้สิน้น้ี ย่อมม ีด้วยอาการอย่างนี.้

เพราะความจางคลายดบัไปโดยไม่เหลอืแห่งอวชิชาน้ันน่ันเทยีว
จงึมคีวามดบัแห่งสงัขาร 
เพราะมคีวามดบัแห่งสงัขาร จงึมคีวามดบัแห่งวญิญาณ 
เพราะมคีวามดบัแห่งวญิญาณ จงึมคีวามดบัแห่งนามรปู
เพราะมีความดับแห่งนามรปู จงึมคีวามดบัแห่งสฬายตนะ
เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จงึมคีวามดบัแห่งผสัสะ 
เพราะมคีวามดบัแห่งผสัสะ  จงึมคีวามดบัแห่งเวทนา
เพราะมคีวามดบัแห่งเวทนา  จงึมคีวามดบัแห่งตัณหา
เพราะมคีวามดบัแห่งตณัหา  จงึมคีวามดบัแห่งอปุาทาน 
เพราะมคีวามดับแห่งอปุาทาน  จงึมคีวามดบัแห่งภพ 
เพราะมคีวามดบัแห่งภพ  จงึมคีวามดบัแห่งชาติ 
เพราะมคีวามดบัแห่งชาตนิัน่แล  ชรามรณะ โสกะปรเิทวะทกุขะ
  โทมนสัอปุายาสะทัง้หลาย 
  จงึดบัสิน้
ความดบัลงแห่งกองทกุข์ทัง้สิน้น้ี ย่อมม ีด้วยอาการอย่างน้ี.



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

(สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง

(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม)



หากมีความประสงค์รับสื่อ พุทธวจน เพื่อน�าไปศึกษา 
หรือน�าไปแจกเป็นธรรมทาน สามารถแจ้งความจ�านงและขอรับ 

ได้ที่ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
 วัดนาป่าพง WATNAPAPONG 
 เลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 โทรศัพท์ 09 2526 1236, 09 9087 8986 
 29 Moo 7, Bueng Thong Lang, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand

• สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง 10 (ธัญบุรี)

ชื่อบัญชี วัดนาป่าพง 

เลขที่บัญชี 318-2-46175-6
หรือ

• กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ ได้ที่ 

ธนาคารไทยพาณชิย์ (Siam Commercial Bank) 

Account name : WATNAPAPONG
Account Number : 318-2-46175-6
SWIFT CODE : SICOTHBK 
Bank Code : 0014
Branch Code : 0318

• ติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อธรรมพุทธวจน

 ติดต่อสอบถามได้ที่ พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วดันาป่าพง

1. เปิดแอปฯ Mobile Banking

2. เลือกสแกน QR

3. ระบุจ�านวนเงิน

4. กดยืนยันบริจาค

เว็บไซต์
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
• http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
• http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download 

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



เว็บไซต์
• http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
• http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาปาพง
• http://www.buddha-net.com : เครือข่ายพุทธวจน
• http://etipitaka.com : โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
• http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาปาพง
• http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคยีงพทุธวจน (E-Tipitaka) 
ส�าหรับคอมพิวเตอร ์
• ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux 
 http://etipitaka.com/download 

ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน (Buddhawajana)
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod)
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ buddhawajana

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุวัดนาป่าพง (Watnapahpong Radio) 
เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
• ระบบปฏิบัติการ Android 
 ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง
• ระบบปฏิบัติการ iOS (ส�าหรับ iPad, iPhone, iPod) 
 ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์ค�าว่า พุทธวจน หรือ วิทยุวัดนาปาพง

วิทยุ
• คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ช่วงบ่าย 

ขอกราบขอบพระคุณแด่ 
พระอาจารย์คกึฤทธิ ์ โสตฺถผิโล  และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ 

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนตามหลักพุทธวจน 
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ 



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธ ิ

คณะศิษย์วัดนาปาพงผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศและทั่วโลก

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง

พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก



บรรณานุกรม
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง

หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุดจากพระโอษฐ์ 
(ผลงานแปลพุทธวจน โดยท่านพุทธทาสภิกขุในนามกองต�าราคณะธรรมทาน)

ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโดย

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธ ิ

คณะศิษย์วัดนาปาพงผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศและทั่วโลก

คณะงานธัมมะ วัดนาปาพง (กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจน-หมวดธรรม) 

พุทธวจนสถาบันภาคกลาง

พุทธวจนสถาบันภาคเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันออก 

พุทธวจนสถาบันภาคใต้

พุทธวจนสถาบันภาคตะวันตก
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ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านักต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้น้ีไม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซ่ึงพระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรัสบอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชิญมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสูตรของความส�าคญั

ท่ีชาวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 



อ

๑.	พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธ	ิเมือ่จะพดู	ทกุถ้อยค�าจงึไม่ผดิพลาด

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อคัคเิวสนะ !  เรานัน้หรอื จ�าเดมิแต่เร่ิมแสดง กระทัง่ค�าสดุท้ายแห่ง

การกล่าวเรือ่งนัน้ๆ ย่อมตัง้ไว้ซึง่จติในสมาธนิมิติอนัเป็นภายในโดยแท้		

ให้จติด�ารงอยู	่ให้จติต้ังมัน่อยู	่กระท�าให้มจีติเป็นเอก ดงัเช่นทีค่นทัง้หลาย 

เคยได้ยนิว่าเรากระท�าอยูเ่ป็นประจ�า ดงัน้ี.

๒.	แต่ละค�าพดูเป็นอกาลโิก	คอื	ถกูต้องตรงจรงิไม่จ�ากดักาลเวลา

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอทัง้หลายเป็นผูท้ีเ่ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้ 

อนัเป็นธรรมท่ีบุคคลจะพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง	(สนทฺฏิโิก) เป็นธรรมให้

ผลไม่จ�ากดักาล	(อกาลโิก)	 เป็นธรรมทีค่วรเรยีกกนัมาด	ู(เอหปิสสฺโิก)  

ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	(โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน	

(ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู)ิ. 

๓.	ค�าพดูท่ีพดูมาท้ังหมดนบัแต่วนัตรสัรู้นัน้	สอดรับไม่ขดัแย้งกนั

-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย !  นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมา- 

สัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 

นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน 

แสดงออก ซึง่ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ท้ังหมด	 ย่อมเข้ากนัได้โดย

ประการเดยีวทัง้สิน้	ไม่แย้งกนัเป็นประการอืน่เลย.

ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี 

ค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเกดิความหลากหลายมากขึน้ 

มสี�านกัต่างๆ มากมาย ซึง่แต่ละหมูค่ณะกม็คีวามเหน็ของตน 

หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่งเดยีวกนั

ทัง้นีไ้ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพทุธเจ้าไม่สมบรูณ์ 

แล้วเราควรเชือ่และปฏบิตัติามใคร ?

ลองพจิารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสตูร  

ซึง่พระตถาคตทรงเตอืนเอาไว้

แล้วตรสับอกวธิป้ีองกนัและแก้ไขเหตเุสือ่มแห่งธรรมเหล่านี.้ 

ขอเชญิมาตอบตวัเองกนัเถอะว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงั ? 

ทีพ่ทุธบรษิทัจะมมีาตรฐานเพยีงหนึง่เดยีว คอื “พทุธวจน” ธรรมวนิยั

จากองค์พระสงัฆบดิาอนัวญิญชูนพงึปฏบิตัแิละรูต้ามได้เฉพาะตน ดงันี.้

พระสตูรของความส�าคญั

ทีช่าวพทุธต้องศกึษา

แต่ค�าสอนจากพระพทุธเจ้า

เท่านัน้

๑๐ 



๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เรือ่งนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัริย์พวกทสารหะ  

เรียกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์

ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ

คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน

นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่

เน้ือไม้ท่ีท�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 

ทัง้หลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  

เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดที่

นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  

มพียัญชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 

สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก

เง่ียหฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา

เล่าเรียนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ

ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย

เร่ืองสุญญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.



๔.	ทรงบอกเหตแุห่งความอนัตรธานของค�าสอนเปรยีบด้วยกลองศกึ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

ภกิษทุัง้หลาย !  เร่ืองนีเ้คยมีมาแล้ว กลองศกึของกษตัรย์ิพวกทสารหะ  

เรยีกว่า อานกะ มอียู ่ เมือ่กลองอานกะนี ้มแีผลแตกหรอืล ิพวกกษตัริย์

ทสารหะได้หาเนือ้ไม้อืน่ท�าเป็นลิม่ เสรมิลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทกุ

คราวไป). ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ือเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นน้ัน

นานเข้ากถ็งึสมยัหนึง่ ซึง่เนือ้ไม้เดมิของตวักลองหมดสิน้ไป เหลอือยูแ่ต่

เนือ้ไม้ทีท่�าเสรมิเข้าใหม่เท่านัน้.

ภกิษทุัง้หลาย !  ฉนัใดกฉ็นันัน้ ในกาลยดืยาวฝ่ายอนาคต จกัมภีกิษุ 

ท้ังหลาย สตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้  

เป็นช้ันโลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสุญญตา เมือ่มผู้ีน�าสตุตนัตะเหล่าน้ัน

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วนสุตตนัตะเหล่าใดท่ี

นกักวแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย  

มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเร่ืองนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า 

สุตตันตะท่ีนักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก

เงีย่หฟัูง จกัตัง้จติ เพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และจกัส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษา

เล่าเรยีนไป.

ภกิษทุัง้หลาย !  ความอนัตรธานของสตุตนัตะเหล่านัน้ ทีเ่ป็นค�าของ

ตถาคต เป็นข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกตุตระ ว่าเฉพาะด้วย

เรือ่งสญุญตา จกัมไีด้ด้วยอาการอย่างนี ้แล.

๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น	

	 อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษบุรษิทัในกรณนีี ้ สุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วี

แต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกัษรสละสลวย มี

พยญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�า

สตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่เธอจกัไม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่ตัง้จติเพือ่

จะรูท้ัว่ถงึ และจกัไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน.

ภกิษทุัง้หลาย !  ส่วนสตุตนัตะเหล่าใด ทีเ่ป็นค�าของตถาคต เป็น

ข้อความลกึ มคีวามหมายซึง้ เป็นชัน้โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่งสญุญตา  

เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านัน้มากล่าวอยู ่ เธอย่อมฟังด้วยด ี ย่อมเงีย่หฟัูง 

ย่อมตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศึกษาเล่าเรยีน 

จงึพากนัเล่าเรยีน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนัและกนัอยูว่่า “ข้อนีเ้ป็นอย่างไร 

มคีวามหมายกีน่ยั” ดงันี ้ด้วยการท�าดงันี ้เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่กูปิดไว้ได้  

ธรรมทีย่งัไม่ปรากฏ เธอก็ท�าให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ 

ทีน่่าสงสยั เธอกบ็รรเทาลงได้.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ? 

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย อนัเป็นตถาคตภาษติ	(ตถาคตภาสติา) อนัลกึซึง้	(คมภฺรีา) มี

อรรถอันลึกซึ้ง	(คมฺภีรตฺถา) เป็นโลกุตตระ	(โลกุตฺตรา) ประกอบด้วย

เร่ืองสญุญตา	(สญุญฺตปฏสิ�ยตุตฺา) อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยดี  

ไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควร

ศกึษาเล่าเรยีน.



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท

กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 

เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป

ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่

นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 

ข้อน้ีพยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย

สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษท้ัุงหลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา		

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร

สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 

อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 

รู้ทัว่ถึง และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ

เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		

ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก

เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ

ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น

ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก

มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ 



ส่วนสุตตนัตะเหล่าใด ทีก่วแีต่งข้ึนใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภท

กาพย์กลอน มอีกัษรสละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว 

เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่มผีูน้�าสตุตนัตะเหล่านีม้ากล่าวอยู่

พวกเธอย่อมฟังด้วยด ีเงีย่หฟัูง ตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถงึ และส�าคญัไป

ว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมอนักวแีต่งใหม่

นั้นแล้ว ก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกัน ไม่ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่า 

ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่านัน้ เปิดเผย

สิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยไม่ได้ ไม่หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ ไม่บรรเทา 

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า อกุกาจติวนิตีา	ปรสิา	โน	ปฏปิจุฉาวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  บรษิทัช่ือ	ปฏปุิจฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อุกกาจิตวินีตา		

เป็นอย่างไรเล่า ?

ภกิษทุัง้หลาย !  ในกรณีนีค้อื ภกิษทุัง้หลายในบริษทัใด เม่ือสตุตนัตะ 

ทัง้หลาย ทีก่วแีต่งขึน้ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มอีกัษร

สละสลวย มพียญัชนะอนัวจิติร เป็นเรือ่งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก 

อนับคุคลน�ามากล่าวอยู ่กไ็ม่ฟังด้วยด ีไม่เงีย่หฟัูง ไม่เข้าไปตัง้จติเพือ่จะ 

รูท้ัว่ถงึ และไม่ส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีต่นควรศกึษาเล่าเรยีน ส่วน สตุตนัตะ

เหล่าใด	อนัเป็นตถาคตภาษติ	อนัลกึซึง้	มอีรรถอนัลกึซึง้	เป็นโลกตุตระ		

ประกอบด้วยเรือ่งสญุญตา	เมือ่มีผู้น�าสตุตนัตะเหล่าน้ี	มากล่าวอยู	่พวก

เธอย่อมฟังด้วยด	ี ย่อมเงีย่หฟัูง	 ย่อมเข้าไปตัง้จติเพือ่จะรูท้ัว่ถึง	 และ

ย่อมส�าคญัว่าเป็นสิง่ทีค่วรศกึษาเล่าเรยีน พวกเธอเล่าเรยีนธรรมทีเ่ป็น

ตถาคตภาษตินัน้แล้ว กส็อบถามซึง่กนัและกนั ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก

มาว่า ข้อนีพ้ยญัชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดงันี ้เธอเหล่าน้ัน 

เปิดเผยสิง่ทีย่งัไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ว�า่อยูใ่ห้หงายขึน้ได้ บรรเทา

ความสงสยัในธรรมทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงสยัมอีย่างต่างๆ ได้.

ภกิษทุัง้หลาย ! นีเ้ราเรยีกว่า ปฏปิจุฉาวนิตีา	ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา.

ภกิษทุัง้หลาย !  เหล่านีแ้ลบรษิทั ๒ จ�าพวกนัน้. ภกิษทุัง้หลาย ! 

บรษิทัทีเ่ลศิในบรรดาบรษิทัทัง้สองพวกนัน้	คอื	บรษิทัปฏปิจุฉาวนิตีา		

ปรสิา	โน	อกุกาจติวนิตีา	(บรษิทัทีอ่าศยัการสอบสวนทบทวนกนัเอาเอง 

เป็นเครือ่งน�าไป ไม่อาศยัความเชือ่จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่งน�าไป) แล.

๖.	ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐. 

ภกิษทุัง้หลาย !  ภกิษทุัง้หลาย จกัไม่บญัญตัสิิง่ทีไ่ม่เคยบญัญตั	ิจกั

ไม่เพกิถอนสิง่ทีบั่ญญตัไิว้แล้ว	จกัสมาทานศกึษาในสกิขาบททีบ่ญัญตัไิว้

แล้วอย่างเคร่งครดั	อยูเ่พยีงใด ความเจรญิกเ็ป็นสิง่ท่ีภกิษทุัง้หลายหวงัได้  

ไม่มคีวามเสือ่มเลย อยู่เพยีงนัน้.

๗.	ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น	

	 ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภกิษทุัง้หลาย !  ตถาคตผูอ้รหนัตสัมมาสมัพทุธะ	ได้ท�ามรรคทีย่งั

ไม่เกิดให้เกดิขึน้	ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มใีครรู้ให้มคีนรู้ ได้ท�ามรรคทีย่งัไม่มี

ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ล่าวกนัแล้ว	ตถาคตเป็นผูรู้ม้รรค	(มคคฺญฺญู) เป็น

ผูรู้แ้จ้งมรรค	(มคคฺวทิ)ู เป็นผูฉ้ลาดในมรรค	(มคคฺโกวโิท). ภิกษุท้ังหลาย ! 

ส่วนสาวกทัง้หลายในกาลนี	้เป็นผูเ้ดนิตามมรรค	(มคฺคานคุา)	เป็นผูต้ามมา	

ในภายหลงั.



ภกิษทุัง้หลาย !  นีแ้ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกนั เป็นความมุง่หมาย 

ทีแ่ตกต่างกนั เป็นเครือ่งกระท�าให้แตกต่างกนั ระหว่างตถาคตผูอ้รหนัต-

สัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.

๘.	ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง	

	 พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษทุัง้หลาย !  พวกภกิษใุนธรรมวนิยันี	้เล่าเรยีนสตูรอนัถอืกนั

มาถูก	ด้วยบทพยญัชนะทีใ่ช้กันถกู	ความหมายแห่งบทพยญัชนะทีใ่ช้กนั	

กถ็กู	ย่อมมนียัอนัถกูต้องเช่นนัน้.	ภกิษทุัง้หลาย !  นีเ่ป็น มลูกรณทีีห่นึง่  

ซึง่ท�าให้พระสทัธรรมตัง้อยูไ่ด้ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสญูไป... 

ภกิษทุัง้หลาย !  พวกภกิษเุหล่าใด เป็นพหสุตู คล่องแคล่ว ในหลกั

พระพทุธวจน ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา	(แม่บท)	พวกภกิษเุหล่านัน้		

เอาใจใส่	บอกสอน	เน้ือความแห่งสูตรท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ เม่ือท่านเหล่านัน้ 

ล่วงลับไป สตูรทัง้หลาย กไ็ม่ขาดผู้เป็นมูลราก	(อาจารย์) มีทีอ่าศยัสบืกนัไป.  

ภิกษุทั้งหลาย !  นี่เป็น มูลกรณีท่ีสาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได ้

ไม่เลอะเลอืนจนเสือ่มสูญไป... 

*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุส่ีประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ 

ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 

ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 

นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ

หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเป็นธรรม 

นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 

นีเ้ป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 

บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง

ดใูนวนิยั 



๙.	ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้า 

ได้สดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตร์พระผูม้พีระภาคว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั 

น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

สงฆ์อยูพ่ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะ

หน้าสงฆ์นัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนิยั น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูจ่�านวนมาก เป็นพหสุตู เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั  

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ว่า “น้ีเป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากม)ี ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสช่ือโน้นมี

ภกิษผุูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูุต เรยีนคมัภร์ี ทรงธรรม ทรงวนิยั 

ทรงมาตกิา ข้าพเจ้าได้สดบัมาเฉพาะหน้าพระเถระรปูนัน้ว่า “นีเ้ป็นธรรม 

น้ีเป็นวนิยั นีเ้ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

เธอทัง้หลายยงัไม่พงึชืน่ชม ยงัไม่พงึคดัค้านค�ากล่าวของผู้นัน้ พึงเรียน 

บทและพยญัชนะเหล่านัน้ให้ด ี แล้วพงึสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคยีง

ดใูนวนิยั 



ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น	สอบลงในสูตรก็ไม่ได้	เทียบเข้าใน

วินัยก็ไม่ได้	 พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค

พระองค์นัน้แน่นอน และภิกษุนีร้บัมาผิด” เธอทัง้หลาย	พงึท้ิงค�านัน้เสยี	

ถ้าบทและพยญัชนะเหล่านัน้	สอบลงในสตูรกไ็ด้	เทยีบเข้าในวนิยั

กไ็ด้	พงึลงสนันษิฐานว่า	“นีเ้ป็นพระด�ารสั	ของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้	

แน่นอน	และภิกษน้ัุนรบัมาด้วยดี”	เธอทัง้หลาย	พงึจ�ามหาปเทส...	นีไ้ว้.

๑๐.	ทรงตรัสแก่พระอานนท์	

	 ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐

อานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า ‘ธรรมวินัยของ

พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้. 

อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี	วินัยก็ดี	ที่เรา

แสดงแล้ว	 บัญญัติแล้ว	 แก่พวกเธอทั้งหลาย	 ธรรมวินัยนั้น	 จักเป็น

ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย	โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ !  ในกาลบดันีก้ด็ ีในกาลล่วงไปแห่งเรากด็ ีใครกต็าม จกั

ต้องมตีนเป็นประทปี มตีนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ มธีรรมเป็น

ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์	!

ภิกษุพวกใด	 เป็นผู้ใคร่ในสิกขา	 ภิกษุพวกนั้น	 จักเป็นผู้อยู่ในสถานะ

อันเลิศที่สุดแล.

อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ

เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



อานนท์ !  ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษนั้นชื่อว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย... เราขอกล่าวย�้ากะ

เธอว่า... เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย.

เธอทั้งหลายอย่าเป็น
บุรุษคนสุดท้าย
ของเราเลย

-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๑)	 หลักฐานสมัย	พุทธกาล		

การใช้ พุทธวจน ที่มีความหมายถึงคำาสอนของ 
พระพทุธเจา้ มมีาตัง้แตใ่นสมยัพทุธกาล ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในพระวินัยปิฎก ว่าพระศาสดาให้เรียนพุทธวจน  
(ภาพท่ี ๑.๑ และภาพท่ี ๑.๒)

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึงจากพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ 
(จปร.อักษรสยาม) หน้า ๖๔ ซ่ึงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕  
เล่มท่ี ๗ พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค ๒ หน้า ๔๕ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังน้ี

[๑๘๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร�อนุญ�ตให้ 
เล่�เรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม. 

พระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) พระวินยปิฏก 
จุล์ลวัค์ค เล่ม ๒ หน้า ๖๔

ท่ีมา	: 

คำ�อธิบ�ยภ�พ : 
คำาแปลเป็นภาษาไทย
ของภาพท่ี ๑.๑ จาก
หนังสือ สารานุกรม
พร ะ พุท ธศ าสนา  
ป ร ะ ม ว ล จ า ก 
พระนิพนธ์ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส

หนังสือ สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระนิพนธ์  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๖๙๖ 

ท่ีมา	:		

ภาพท่ี	๑.๑

ภาพท่ี	๑.๒
• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรุงศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซึง่แตง่เปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนงัสอืเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



พุทธวจนะ มีปรากฏในหนังสือพงษาวดาร	
กรงุศรอียธุยา	ภาษามคธ	แล	คำาแปล	ซ่ึงแต่งเปน็ภาษามคธ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเม่ือสังคายนาในรัชกาลท่ี	๑ เป็นหนังสือ  
๗ ผูก ต้นฉบับมีอยู่ในวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา แปลเปน็ภาษาไทยโดยพระยาพจนสนุทร คำานำาของ
หนังสือเลม่นี ้เปน็พระนพินธใ์นสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ (ภาพที ่๒.๑ และภาพที ่๒.๒)

ภาพท่ี	๒.๑

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ พงษาวดาร 
กรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล หน้า ๑ 

หนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำาแปล
ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๒.๒

คำ�อธิบ�ยภ�พ : ข้อความส่วนหน่ึง
จากหนังสือ พงษาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ  
แล คำาแปล หน้า ๒

๒)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๑		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



๓)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๔		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พุทธวจน มีปรากฏในหนังสือ พระคาถาสรรเสริญ	
พระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี	๔ (ภาพท่ี ๓.๑) 
และปรากฏในหนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี	
ในรัชกาลท่ี	๔ ภาค ๒ (ภาพท่ี ๓.๒ และภาพท่ี ๓.๓)

หนังสือ พระคาถาสรรเสริญพระธรรมวินัย พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๔ 
ทรงแปลเป็นภาษาไทยโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ หน้า ๒๕

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๔ 

ท่ีมา	:	

ภาพท่ี	๓.๑

ภาพท่ี	๓.๒ ภาพท่ี	๓.๓

ท่ีมา	:	
หนังสือ ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในรัชกาลท่ี ๔ ภาค ๒
หน้า ๑๘๐ และหน้า ๑๘๓

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



หนังสือ พระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ หน้า ๑๘ 

พุทธวจน	มีปรากฏในหนังสือ พระราชวิจารณ์	เทียบ	
ลัทธิพระพุทธศาสนาหินยานกับมหายาน	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระราชนิพนธ์ (ภาพท่ี ๔.๑),  
ปรากฏในหนังสือ พระราชหัตถเลขา	พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ สมเด็จ 
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ภาพที ่๔.๒  
และภาพที่ ๔.๓) และปรากฏในหนังสือ พระราชดำารัส	
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่  
พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓) จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา (ภาพที่ ๔.๔)

ท่ีมา	:	 

ภาพท่ี	๔.๑

๔)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๕	

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ภาพท่ี	๔.๒ ภาพท่ี	๔.๓ ภาพท่ี	๔.๔

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีไปมากับ  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๑๐๒ และ ๑๐๙

ท่ีมา	: 
หนังสือ พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)  
จัดทำาโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พิมพ์คร้ังท่ี ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๐ หน้า ๑๐๐



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มีปรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖ เล่มท่ี ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๖๗ วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ 
เร่ือง ประกาศสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก

พทุธวจน	มปีรากฏในราชกจิจานเุบกษา ฉบบัพเิศษ  
วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เร่ือง ประกาศสังคายนา 
พระธรรมวินัยตรวจชำาระพระไตรปิฎก (ภาพท่ี ๗)

ภาพท่ี	๖

๖)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๙		

• ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน • ลำ�ดับก�รสืบทอดพุทธวจน

ท่ีมา	: 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๔ หน้า ๓๙๓๙ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๗๐  
เรื่อง รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

พทุธวจนะ	มปีรากฏในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี ๔๔  
วนัที ่๔ มนีาคม ๒๔๗๐ เรือ่ง รายงานการสรา้งพระไตรปฎิก  
โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์  
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (ภาพที่ ๕)

ภาพท่ี	๕

๕)	 หลักฐานสมัย	รัชกาลท่ี	๗		

พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙ พุทธกาล รัชกาลท่ี	๑ รัชกาลท่ี	๔ รัชกาลท่ี	๕ รัชกาลท่ี	๗ รัชกาลท่ี	๙



ประตูนครแห่งความไม่ตาย 

ตถาคตเปิดโล่งไว้แล้ว 
เพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษม. 

กระแสแห่งมารผู้มีบาป 

ตถาคตปิดกั้นเสียแล้ว ก�าจัดเสียแล้ว ท�าให้หมดพิษสงแล้ว. 

ภิกษุท้ังหลาย  เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูนด้วยปราโมทย์ 

ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิด.

     - บาลี  ม. ม. ๑๓/๔๖๔/๕๑๑.



กึง่กลางสัน 129.5 มม.

สัน 8.4 มม 

สัน 9 มม  

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

ในปกหน้า ในปกหลัง

แนวกึ่งกลาง 85  มม.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมท�าการสาธยายธรรม

ตามที่ได้ฟังมา ตามที่ได้เล่าเรียนมา แก่ผู้อื่นโดยพิสดาร
นี้เป็นธรรมข้อที่ ๔

ซึ่งท�าให้สัทธรรมตั้งมั่น
ไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไป 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย !    ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมตรึกตรอง เพ่งดูด้วยใจ ซึ่งธรรม 

ตามที่ได้ฟังมา ตามที่ได้เล่าเรียนมา โดยพิสดาร  

นี้เป็นธรรมข้อที่ ๕ 

ซึ่งท�าให้สัทธรรมตั้งมั่น

ไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไป
(ในที่นี้ยกมา ๒ ข้อ จาก ๕ ข้อ ของธรรม ๕ ประการ ซึ่งท�าให้สัทธรรมตั้งมั่น ไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไป)

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๙๗/๑๕๕.

อานนท์ !  บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นผู้ทุศีล, เป็นผู้มีศีล, เป็นผู้มีราคะกล้า, เป็นผู้มักโกรธ, เป็นผู้ฟุ้งซ่าน

และไม่รู้ชัด ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ

แห่งความเป็นผู้ทุศีล, เป็นผู้มีศีล,

เป็นผู้มีราคะกล้า, เป็นผู้มักโกรธ, เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ของเขาตามความเป็นจริง 

 บคุคลนัน้ ไม่กระท�ากจิแม้ด้วยการฟัง ไม่กระท�ากจิแม้ด้วยความเป็นพหูสตู
ไม่แทงตลอดแม้ด้วยความเหน็ ย่อมไม่ได้วมุิตตแิม้อนัเกดิในสมยั

เมือ่ตายไป เขาย่อมไปทางเส่ือม ไม่ไปทางเจรญิ
ย่อมถึงความเส่ือม ไม่ถึงความเจริญ...

อานนท์ !  ส่วนบคุคลบางคนในโลกน้ี
เป็นผูท้ศุลี, เป็นผูมี้ศลี, เป็นผูม้รีาคะกล้า, เป็นผูม้กัโกรธ, เป็นผู้ฟุง้ซ่าน

แต่รู้ชัด ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ

แห่งความเป็นผู้ทุศีล, เป็นผู้มีศีล,

เป็นผู้มีราคะกล้า, เป็นผู้มักโกรธ, เป็นผู้ฟุ้งซ่าน ของเขาตามความเป็นจริง

บุคคลนั้น กระท�ากิจแม้ด้วยการฟัง กระท�ากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูต
แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยความเห็น ย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัย

เมื่อตายไป เขาย่อมไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม
ย่อมถึงความเจริญอย่างเดียว ไม่ถึงความเสื่อม ...

เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้
ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้ นอกจากตถาคต
อานนท์ !    เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลาย

อย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณในบุคคล 

เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมท�าลายคุณวิเศษของตน 

เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ ... .

-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑๔๗/๗๕.



กึง่กลางสัน 129.5 มม.

สัน 8.4 มม 

สัน 9 มม  

กึ่งกลางปกหลัง กึ่งกลางปกหน้า

        แนวเส้น กึ่งกลางปกหน้า 104.25 มม.

แนวกึ่งกลางปกหลัง 65 มม.

+ทองกลาง

พุ ท ธ ว จ นฉบับ ๑๐

ข้อมูลธรรมะนี้ จัดทำ�เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�สู่ส�ธ�รณชนเป็นธรรมท�น ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับก�รสงวนไว้ 
ในก�รจะจัดทำ�หรือเผยแผ่ โปรดใช้คว�มละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ให้ขออนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและปรึกษ�ด้�นข้อมูล  ในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด ติดต่อได้ที่ 

พุทธวจนภิกขุคึกฤทธิ์มูลนิธิ โทร. 09 2526 1236
ตัวแทนคณะศิษย์ คุณสหัทญ� คุ้มชนะ โทร. 09 2526 1236 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ โทร. 08 2222 5790 - 94 
ติดต�มก�รเผยแผ่พระธรรมคำ�สอนต�มหลักพุทธวจน โดยพระอ�จ�รย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ได้ท่ี 
Facebook : Buddhawajana Real | YouTube : Buddhawajana Real  
Instagram  : Buddhawajana Real  
www.watnapp.com | media.watnapahpong.org | www.buddhakos.org 
คลื่น ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ ช่วงบ่�ย

รวมสนับสนุนการเผยแผพุทธวจนได้ที่ ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : วัดนาปาพง  เลขที่บัญชี : 318-2-46175-6 

แจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำากราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่

พี่ตา ตัวแทนคณะศิษย์ 092-526-1236

e-Donation วัดนาปาพง

สาธยายธรรม
พ
ุ ท

 ธ
 ว

 จ
 น

4 สี

สาธยายธรรม

ภิกษุทั้งหลาย !    ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน

อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ  

ธรรมเหล่านั้น เป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆ 
คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดี ด้วยความเห็น 

เธอมีสติหลงลืม เมื่อกระท�ากาละ
ย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง

บทแห่งธรรมทั้งหลาย ย่อมปรากฏแก่เธอ ผู้มีความสุขในภพนั้น

สติบังเกิดขึ้นช้า
แต่สัตว์นั้น ย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน... .

-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๕๑/๑๙๑.


