
สัน 7 มม.
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ติดตามการเผยแผพระธรรมคําสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ไดที่ 
www.buddhakos.org | media.watnapahpong.org | www.watnapp.com | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 17.40 น.   

ขอมูลธรรมะนี้ จัดทําเพื่อประโยชนทางการศึกษาสูสาธารณชนเปนธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในตนฉบับนี้
ไดรับการสงวนไว ไมสงวนสิทธิ์ในการจัดทําจากตนฉบับเพื่อเผยแผในทุกกรณี 
ในการจัดทําหรือเผยแผ โปรดใชความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกตองของขอมูล 

ขอคําปรึกษาดานขอมูลในการจัดทําเพื่อความสะดวกและประหยัด 
ติดตอไดท่ี มูลนิธิพุทธโฆษณ โทร.๐๘ ๘๔๙๔ ๘๐๘๓ พุทธวจนสมาคม โทร.๐๘ ๑๖๔๗ ๖๐๓๖

คุณศรชา โทร.๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘

ฉบับ ๑๐
สาธยายธรรม 

พุ ท ธ ว จ น

สาธยายธรรม



สื่อธรรมะวัดนาป่าพง

สัน 8 มม 

ตามรอยธรรม

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

ฉบับ ๑

ตามรอยธรรม
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....พวกเธอท้ังหลาย จงเท่ียวจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชน
เพ่ือความเอ็นดูแก่โลก, เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความเก้ือกูล 

เพ่ือความสุข ท้ังแก่เทวดา และมนุษย์ท้ังหลาย 

....จงแสดงธรรม ให้งดงามในเบ้ืองต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในเบ้ืองปลาย,

อานนท์ !   ก็กัลยาณวัตรอันเราต้ังไว้ในกาลน้ี  
น้ีเป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่ายโดยส่วนเดียว  เพ่ือคลายกำาหนัด  

เพ่ือความดับ  เพ่ือความสงบระงับ  เพ่ือความรู้ย่ิง  
เพ่ือความรู้พร้อม  เพ่ือนิพพาน.   อานนท์ !  กัลยาณวัตรน้ี  เป็นอย่างไรเล่า ?                         

น้ีคือ  อริยอัฏฐังคิกมรรค,  กล่าวคือ  
สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ;    สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ;      

สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ.อานนท์ !   ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษน้ันช่ือว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษท้ังหลาย.... 

เราขอกล่าวย้ำากะเธอว่า... เธอท้ังหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย.
ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

...ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ ให้บริสุทธิ์

บริบูรณ์สิ้นเชิง 
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่,

สัตว์พวกนี้ ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม,

สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมีเป็นแน่...มหา. วิ. ๔/๓๙/๓๒.
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ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05
.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05

.30 น. และ 06.00-07
.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว ้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘
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คู่มือโสดาบัน
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คู่มือโสดาบันพ ุท ธ ว จ น
ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ

ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ

ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว

ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้

ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ

ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ

ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว

ผู้ประเสริฐ มีปัญญาเครื่องชำาแรกกิเลส

ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ 

นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒/๑๗๘.

ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์

เพื่อตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนเอง

ด้วยตนเอง
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สัน 10 มม 

แก้กรรม ?
โดย ตถาคต

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว ้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘
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        ...ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงินทอง หรือข้าวของ  
ที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ทาส กรรมกร คนใช้ และผู้อาศัยของเขา

พึงพาเอาไปไม่ได้ทั้งหมด จะต้องถึงซึ่งการละทิ้งไว้ทั้งหมด

ก็บุคคลทำากรรมใด ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจ
กรรมนั้นแหละ เป็นของๆ เขา และเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไป

อนึ่งกรรมนั้น ย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตน ฉะนั้น

เพราะฉะนั้น บุคคลควรทำากรรมดี สั่งสมไว้สำาหรับภพหน้า

บุญทั้งหลาย ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ในโลกหน้า.
สคา. สำ. ๑๕ / ๑๓๔ / ๓๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวซึ่งเจตนา ว่าเป็นกรรม

ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุเกิดของกรรมท้ังหลายย่อมมี เพราะความเกิดของผัสสะ

ภิกษุทั้งหลาย !  ความดับแห่งกรรมย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ

ภิกษุทั้งหลาย !  มรรคมีองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา

ฉกฺก. อํ. ๒๒ / ๔๖๔ / ๓๓๔.

วันนี้ชาวพุทธแก้กรรมตามใคร? 

?
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สัน 8 มม 

มรรค วิธีท่ี ง่าย

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05
.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05

.30 น. และ 06.00-07
.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว ้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

ฉบับ ๔

มรรค
วิธีที่ง่าย
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พุ ท ธ ว จ น
ละนันทิ จิตหลุดพ้น

กัสสป  หนทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่

ซึ่งผู้ปฏิบัติตามแล้ว จักรู้ได้เอง จักเห็นได้เอง

สี. ที. ๙ / ๒๐๙ / ๒๖๕.

ละนันทิ

นันทิกฺขยา ราคกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ

ราคกฺขยา นันทิกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ

นันทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า

“จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังนี้.

มรรค ๘...กัลยาณวัตร

...สุภัททะ   อริยมรรคมีองค์ ๘ หาได้ในธรรมวินัยนี้

สมณะที่ ๑... สมณะที่ ๒... สมณะที่ ๓... สมณะที่ ๔ ก็หาได้ในธรรมวินัยนี้

วาทะเครื่องสอนของพวกอื่นว่างจากสมณะของพวกอื่น...

อานนท์   กัลยาณวัตรนี้ เป็นอย่างไร ? นี้คือ อริยมรรคมีองค์ ๘...

ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด

บุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย...

เราขอกล่าวย้ํากะเธอว่า...

เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย.

สฬา.สํ. ๑๘ / ๑๗๙ / ๒๔๕-๖. ,  มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘. ,  ม. ม. ๑๓ / ๔๒๗ / ๔๖๓.

Cover 04 Munk new.indd   1

29/4/2554   12:25:07

สัน 9 มม 

ก้าวย่าง อย่างพุทธะ

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว ้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘
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เมื่อ “เธอ”  ไม่มี !
พาหิยะ  !     เมื่อใด  เธอเห็นรูปแล้ว  สักว่าเห็น,
ได้ฟังเสียงแล้ว  สักว่าฟัง,ได้กลิ่น,  ลิ้มรส,  สัมผัสทางผิวกาย,ก็สักว่า  ดม  ลิ้ม  สัมผัส,ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์  ก็สักว่าได้รู้แจ้ง  แล้ว ;

เมื่อนั้น “เธอ”  จักไม่มี.

เมื่อใด “เธอ”  ไม่มี ;เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้,  ไม่ปรากฏในโลกอื่น,

ไม่ปรากฏในระหว่างโลกทั้งสอง :นั่นแหละ  คือที่สุดแห่งทุกข์  ละ.
อุ.ขุ.  ๒๕/๘๓/๔๙.

อานนท์ !   ธรรมก็ดี วินัยก็ดี

ที่เราแสดงแล้ว  บัญญัติแล้ว  แก่พวกเธอทั้งหลาย
ธรรมวินัยนั้น  จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา

มหา. ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘.
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สัน 10 มม 

อานาปานสติ
โดย ตถาคต

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05
.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05

.30 น. และ 06.00-07
.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว ้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘
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อานาปานสติ

พ
ุ  ท

 ธ
 ว

 จ
 น
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ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ืออานาปานสติ อันบุคคลเจริญทำาให้มากแล้ว...

ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหน่ึง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นส่ิงท่ีหวังได้

คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น อนาคามี.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๗/๑๓๑๓.

เหมาะสําหรับ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้ศรัทธาในตถาคต

อานาปานสติ

กายคตาสติ

 ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออก 

ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในบรรดากายทั้งหลาย... 

ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจํา

 ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติ

ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะ

 ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติ

ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะ

 ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ส้องเสพแล้ว

อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ส้องเสพแล้ว

 ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใดส้องเสพแล้ว

อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นส้องเสพแล้ว

 ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติ

ชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะ

 ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติ

ชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะ...

อุปริ. ม. ๑๔ / ๑๙๕ / ๒๘๙. ,  เอก. อํ. ๒๐ / ๕๙ / ๒๓๕,๒๓๙. 
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ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘
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จุนทะ ! สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) 
เป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำาในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ กล่าวคือ: -

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน เมื่อผู้อื่นกระทำาปาณาติบาต เราจักเว้นขาดจากปาณาติบาต เมื่อผู้อื่น กระทำาอทินนาทาน เราจักเว้นขาดจากอทินนาทาน เมื่อผู้อื่นพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำาหยาบ พูดเพ้อเจ้อเราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด 
พูดคำาหยาบ พูดเพ้อเจ้อเมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชฌา เราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา เมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาท เราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่าน เราจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มักโกรธ ผูกโกรธ 

เราจักเป็นผู้ ไม่มักโกรธ ผูกโกรธ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณ เราจักเป็นผู้ ไม่ลบหลู่คุณ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดี เราจักเป็นผู้ ไม่แข่งดี
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยา เราจักเป็นผู้ไม่ริษยา 

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตระหนี่เราจักเป็นผู้ไม่ตระหนี่เมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวด เราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวด เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยา เราจักเป็นผู้ไม่มีมารยา เมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้าง เราจักเป็นผู้ไม่กระด้าง เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่าน เราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่านเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายาก เราจักเป็นผู้ว่าง่าย 
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่ว เราจักเป็นผู้มีมิตรดี 
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาท เราจักเป็นผู้ไม่ประมาท เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริ และโอตตัปปะ 

เราจักเป็นผู้มีหิริ และโอตตัปปะ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อย เราจักเป็นผู้มีสุตะมาก เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจ เราจักเป็นผู้ปรารภความเพียร 
ม. มู. ๑๒/๗๕/๑๐๔.

เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ

คามณิ ! ...เพราะเหตุว่า ถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียว 

นั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้น ตลอดกาลนาน
สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๗/๖๐๓. 
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ฆราวาสชั้นเลิศ

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว ้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘
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ภิกษุทั้งหลาย  !

ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ผลวิบากแห่งกรรม ๓ อย่างนี้แล 
ที่ทำาให้เรามีฤทธิ์มาก... มีอานุภาพมาก... คือ 

(๑) ทาน การให้ (๒) ทมะ การบีบบังคับใจ, (๓) สัญญมะ การสำารวมระวัง, ดังนี้
อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๔๐/๒๐๐.

ฆราวาสชั้นเลิศ
คหบดี   ...กามโภคี (ฆราวาส) ผู้ใด 
 (๑) แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด 

        (เกินไป จนทรมานตน) ....
 (๒) ทำาตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำา...,
 (๓) แบ่งปันโภคทรัพย์บำาเพ็ญบุญ..., 
 (๔) ไม่กำาหนัด ไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง 
มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก 
บริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่...; คหบดี   กามโภคีจำาพวกนี้ เป็นกามโภคีชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐ 

ชั้นหัวหน้า ชั้นสูงสุด ชั้นบวร กว่ากามโภคีทั้งหลาย,  เปรียบเสมือน

นมสดเกิดจากแม่โค  นมส้มเกิดจากนมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใส

เกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หัวเนยใสปรากฏว่าเลิศ

กว่าบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้น..., ฉันนั้น 
ทสก. อํ. ๒๔/๑๘๘/๙๑.
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อินทรียสังวร
(ตามดู ! ไม่ตามไป...)

พ ุท ธ ว จ น
อานนท์ ! สาวกทั้งหลาย เรียกร้องหาศาสดา เพื่อความเป็นมิตร

ไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรู เป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท์ ! ในกรณีนี้ ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล 

อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า 

“สิ่งนี้เป็นไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลาย และสิ่งนี้ก็เป็นไป

เพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลาย”  ดังนี้เป็น
ต้น 

สาวกเหล่านั้นของศาสดา ย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง 

ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และไม่แกล้งทำาให้ผิดจากคำาสั่งสอนของศาสดา

อานนท์ !   สาวกทั้งหลายอย่างนี้แล   ชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดา 

เพื่อความเป็นมิตร   ไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรู

อานนท์ ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย 

จงเรียกร้องหาตถาคต เพื่อความเป็นมิตรเถิด 

อย่าเรียกร้อง เพื่อความเป็นศัตรูเลย 

ข้อนั้น จักเป็นไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 

แก่พวกเธอทั้งหลายเอง ตลอดกาลนาน
อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๔/๓๕๕-๓๕๖.

ผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตร

อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

อานนท์ !  อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ – ไม่เป็นที่ชอบใจ

เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ  อันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุน้ัน

ย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคน  อุเบกขายังคงดำารงอยู่.

อานนท์ !  นี้แล  เราเรียกว่า  อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย…

อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๒ – ๕๔๕/๘๕๖ – ๘๖๑.

กว่า ๖๐ พระสูตร

แห่งความสอดรับกันในคำาตถาคต
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สาธยายธรรม
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ธรรมเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อดวงอาทิตย์กำาลังขึ้น 
สิ่งที่มาก่อน เป็นนิมิตให้เห็นก่อน คือการขึ้นมาแห่งอรุณ ฉันใด; 
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อมีการเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ของภิกษุ 
สิ่งที่มาก่อน เป็นนิมิตให้เห็นก่อน 
คือความเป็นผู้กัลยาณมิตร ฉันนั้นเหมือนกัน. 
ภิกษุทั้งหลาย ! 
นี้คือความหวังของภิกษุผู้มีกัลยามิตร
คือเธอจักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้ 
จักกระทำาให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖/๑๒๙

“หิ่งห้อยนั้น ย่อมส่องแสงอยู่ได้ชั่วเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมา 
ครั้นอาทิตย์ขึ้นมา หิ่งห้อยก็หมดแสงไม่มีสว่างอีก. 

เดียรถีย์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น. 
โอกาสอยู่ได้ชั่วเวลาที่บุคคลผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองยังไม่เกิดขึ้นในโลก. 

พวกที่ได้แต่นึกๆ เอา ย่อมบริสุทธิ์ไม่ได้. 
ถึงแม้สาวกของเขาก็เหมือนกัน.

 ผู้ที่มีความเห็นผิด จะไม่พ้นทุกข์ไปได้เลย”.

อุ. ขุ. ๒๕/๑๙๖/๑๔๖.



พุ ท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑๐   สาธยายธรรม

พุทธวจนสถาบัน
รวมกันมุงม่ันศึกษา ปฏิบัติ เผยแผคําของตถาคต



พ ุท ธ ว จ น 
ฉบับ ๑๐  สาธยายธรรม

รวบรวมโดย

พระอาจารยคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล (วัดนาปาพง)

พระไพบูลย อภิปุณฺโณ (วัดปาดอนหายโศก)	

พระชัยณรงค ถาวโร (วัดนาปาพง) 

ข้อมูลธรรมะนี้จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชน

เป็นธรรมทาน

ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้ได้รับการสงวนไว้		

ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่	โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบ	

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล

ขอคำาปรึกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด

ติดต่อได้ที่	

	 มูลนิธิพุทธโฆษณ์	 โทรศัพท์	 ๐๘	๘๔๙๔	๘๐๘๓

	 พุทธวจนสมาคม	 โทรศัพท์	 ๐๘	๑๖๔๗	๖๐๓๖	

	 คุณศรชา	 โทรศัพท์	 ๐๘	๑๕๑๓	๑๖๑๑	

	 คุณอารีวรรณ	 โทรศัพท์	 ๐๘	๕๐๕๘	๖๘๘๘

พิมพ์ครั้งที่๑มิถุนายน๒๕๕๔

ศิลปกรรม		ปริญญา	ปฐวินทรานนท์,	วิชชุ	เสริมสวัสดิ์ศรี

จัดทำาโดย	มูลนิธิพุทธโฆษณ์

(เว็บไซต์	www.buddhakos.org)



สารบัญ

๔  อักษรยอ 
๖ บทนํา
1๐ บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจา
1๔ บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 
1๖ บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ 
1๙ บทสวด แกความหวาดกลัว
๒๒ บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 
๒๙  บทสวด อริยมรรคมีองคแปด
๔๔  บทสวด ความสิ้นสุดแหงโลก
๔๖  บทสวด อธิษฐานความเพียร
๕๑ บทสวด ละนันทิ 
๕๒ บทสวด ขอปฏบิตัอินัไมเสือ่มเสยี 
๖๓ บทสวด อานาปานสติ 
๘๑ บทสวด เพื่อผูเจ็บไข 
๘๕ บทสวด ที่สุดแหงทุกข
๘๘ บทสวด อินทรียภาวนาชั้นเลิศ 
๙๒ บทสวด กอนนอน 
๙๕ บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 
๙๗  บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม
๙๙  บทสวด ปจฉิมวาจา

๑๐๐ การเจริญเมตตา
๑๐๕ คําชี้ชวนวิงวอน 
๑๐๖ การสาธยายธรรม
 ที่เปนไปเพื่อความหลุดพน
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 

อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา 

ซึ่งเปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง

Homage to the Blessed, 
Noble and Perfectly, Enlighten One.
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มหาวิ. วิ.  มหาวิภังค วินัยปฎก.
ภิกฺขุนี. วิ.   ภิกขุนีวิภังค   วินัยปฎก.
มหา. วิ. มหาวรรค   วินัยปฎก.
จุลฺล. วิ.     จุลวรรค      วินัยปฎก.
ปริวาร. วิ.   ปริวารวรรค  วินัยปฎก.
สี. ที.          สีลขันธวรรค  ทีฆนิกาย.
มหา. ที.        มหาวรรค  ทีฆนิกาย.
ปา. ที.          ปาฏิกวรรค  ทีฆนิกาย.
มู. ม.          มูลปณณาสก  มัชฌิมนิกาย.
ม. ม.          มัชฌิมปณณาสก  มัชฌิมนิกาย.
อุปริ. ม.          อุปริปณณาสก  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
เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ท่ียังไม่เข้าใจเร่ืองอักษรย่อ

ท่ีใช้หมายแทนช่ือคัมภีร์ซ่ึงมีอยู่โดยมาก
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ตัวอยาง : ๑๔/๑๗๑/๒๔๕ ใหอานวา 
ไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลม ๑๔ หนา ๑๗๑ ขอที่ ๒๔๕  

ปฺจก. อํ.         ปญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
ฉกฺก. อํ.          ฉักกนิบาต  อังคุตตรนิกาย.
สตฺตก. อํ.        สัตตกนิบาต          อังคุตตรนิกาย
อก. 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.         พุทธวงส              ขุททกนิกาย.
จริยา. ขุ.         จริยาปฎก           ขุททกนิกาย.
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บทนำา

ประโยชนของการสาธยายธรรม
๑. เพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรม
    (หนึ่งในเหตุหาประการเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรม)

  ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๑/๑๕๕. 

๒. เปนเครื่องใหถึงวิมุตต ิ
    (หนึ่งในธรรมใหถึงวิมุตติหาประการ)
  ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๓/๒๖.

๓. เปนอาหารของความเปนพหูสูต
  ทสก. อํ. ๒๔/๑๒๐/๗๓.

๔. เปนองคประกอบของการเปนบริษัทที่เลิศ
  ทุก. อํ. ๒๐/๖๘/๒๙๒.

๕. ทําใหไมเปนมลทิน
  อฎก. อํ. ๒๓/๑๔๙/๑๐๕.

๖. เปนบริขารของจิตเพื่อความไมมีเวรไมเบียดเบียน
    (หนึ่งในหาบริขารของจิต)
  มู. ม. ๑๓/๕๐๐/๗๒๘.

๗. เปนเหตุใหละความงวงได 
    (หนึ่งในแปดวิธีละความงวง)
  สตฺตก. อํ. ๒๓/๗๓/๕๘.
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วิธีการสาธยายธรรมใหแจมแจงไดนาน 
 ไมฟุงซาน ไมถกูเหนี่ยวรั้ง ยอมรูยอมเหน็อบุายเปนเครื่องสลดั

ออกซึ่งนวิรณทั้งหา (กามราคะ, พยาบาท, ถนีมทิธะ, อทุธจัจกกุกจุจะ, 

วจิกิจิฉา) ทาํใหรูเหน็ประโยชนตามที่เปนจรงิ
 มหาวาร. สํ. ๑๙/๑๖๖/๖๐๓.

ขอควรระวงัและวธิปีองกนัในการสาธยายธรรม
 ...อีกอยางหนึ่ง, ภิกษุ ทําการสาธยายธรรม ตามที่ไดฟง

ไดเรยีนมาโดยพสิดาร, แตเธอไมรูทั่วถงึความหมายอนัยิ่งแหงธรรมนั้นๆ 

ดวยปญญา. ภิกษุนี้ เราเรียกวา ผูมากดวยการสวด (นกัสวด) ยังมิใช

ธรรมวหิาร ี(ผูอยูดวยธรรม)...

 ...เธอไมใชวันทั้งวันใหเปลืองไปดวยการเรียนธรรมนั้นๆ 

ไมเริดรางจากการหลีกเรน, ประกอบตามซึ่งธรรมเปนเครื่องสงบใจ

ในภายในเนืองๆ. ภิกษุอยางนี้แล ชื่อวา ธรรมวิหารี (ผูอยูดวยธรรม)...
 ปฺจก. อํ. ๒๒/๙๙-๑๐๐/๗๓-๗๔. 
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...ภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี

องคใดองคหนึ่งซึ่งควรแกตาํแหนงคร ูหาไดแสดงธรรมแกภกิษไุมเลย 

แตเธอกระทําการ “สาธยายธรรม” ตามที่ไดฟงไดเรียนไวแลวโดย

พิสดาร ภิกษุนั้นยอมรูแจงอรรถรูแจงธรรมในธรรมนั้น โดยอาการที่

ตนกระทาํการสาธยายนั้น  ความปราโมทยยอมเกดิแกเธอผูรูแจง

อรรถรูแจงธรรม  ความอิ่มใจ (ปต)ิ ยอมเกดิแกเธอผูปราโมทยแลว 

กายของเธอผูมใีจประกอบดวยปต ิ ยอมสงบระงบั เธอผูมกีายสงบ

ระงบัแลว  ยอมเสวยความสขุ จติของเธอผูมคีวามสขุ  ยอมตั้งมั่น 

นี้คือธรรมเปนเครื่องใหถึงวิมุตติขอที่สาม...

 ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๓/๒๖.

...โมคคัลลานะ เพราะเหตุนั้นแหละ เมื่อเธอมีสัญญาอยางไรอยู 

ความงวงนั้นยอมครอบงาํได เธอพงึทาํไวในใจซึ่งสญัญานั้นใหมาก 

ขอนี้จะเปนเหตใุหเธอละความงวงนั้นได ถาเธอยงัละไมได แตนั้นเธอพงึ

ตรกึตรองพจิารณาถงึธรรมตามที่ตนไดสดบัแลว ไดเรยีนมาแลวดวยใจ 

ขอนี้จะเปนเหตใุหเธอละความงวงนั้นได ถายงัละไมได แตนั้นเธอพงึ 

“สาธยายธรรม” ตามที่ตนไดสดบัมาแลวไดเรยีนมาแลวโดยพสิดาร 

ขอนี้จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได...

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

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปชชะติ
ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้

อะระหัง
เปนผูไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง

วิชชาจะระณะสัมปนโน
เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ

สุคะโต
เปนผูไปแลวดวยดี

โลกะวิทู
เปนผูรูโลกอยางแจมแจง
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อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
เปนผูสามารถฝกคนที่ควรฝก 
อยางไมมีใครยิ่งกวา

สัตถา เทวะมะนุสสานัง
เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย

พุทโธ
เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ดวยธรรม

ภะคะวา
เปนผูมคีวามจาํเรญิ จาํแนกธรรมสั่งสอนสตัว

โส อิมัง โลกัง
ตถาคตนั้นทําใหแจงซึ่งโลกนี้

สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง๎ 
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง

กับทั้งเทวดา มาร พรหม หมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ



ส
าธ

ย
าย

ธร
รม

 
 

12 

ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง
เทวดาพรอมทั้งมนุษย   

สะยัง อภิญญา
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว

สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ
สอนผูอื่นใหรูแจงตาม

โส ธัมมัง เทเสสิ
ตถาคตนั้นแสดงธรรม

อาทิกัล๎ยาณัง
ไพเราะในเบื้องตน

มัชเฌกัล๎ยาณัง
ไพเราะในทามกลาง

ปะรโิยสานะกัล๎ยาณัง
ไพเราะในที่สุด
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สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง
ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสติ

ทรงประกาศพรหมจรรย คือ 
แบบแหงการปฏิบัติอันประเสริฐ 
บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง 
พรอมทั้งอรรถะ พรอมทั้งพยัญชนะ ดังนี้

 อุปริ. ม. ๑๔/๑๗/๑๖.

h h h
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บทสวดระลึกถึงพระธรรม
k

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจา

ไดตรัสไวดีแลว

สันทิฏฐิโก
เปนสิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัต ิ

พึงเห็นไดดวยตนเอง

อะกาลิโก
เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดและใหผลได ไมจํากัดกาล

เอหิปสสิโก
เปนสิ่งที่ควรกลาวกบัผูอื่นวา ทานจงมาดเูถดิ

โอปะนะยิโก
เปนสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตัว
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ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ
เปนสิ่งที่ผูรูก็รูไดเฉพาะตน ดังนี้

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๗/๑๔๑๒.

h h h
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บทสวดระลึกถึงพระสงฆ์
k

สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
เปนผูปฏิบัติดีแลว

อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
เปนผูปฏิบัติตรงแลว

ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต 
สาวะกะสังโฆ

สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
เปนผูปฏิบัติเพื่อรูธรรม
เปนเครื่องออกจากทุกขแลว
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สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
เปนผูปฏิบัติสมควรแลว

ยะทิทัง
ไดแกบุคคลเหลานี้คือ

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
คูแหงบุรุษสี่คู นับเรียงตัวไดแปดบุรุษ

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
นั่นแหละ คือสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจา

อาหุเนยโย
เปนสงฆควรแกสักการะที่เขานํามาบูชา

ปาหุเนยโย
เปนสงฆควรแกสักการะที่เขาจัดไวตอนรับ
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ทักขิเณยโย
เปนสงฆควรรับทักษิณาทาน

อัญชะลิกะระณีโย
เปนสงฆที่บุคคลทั่วไปจะพึงทําอัญชลี

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
เปนสงฆที่เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๗/๑๔๑๒.

h h h
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บทสวดแก้ความหวาดกลัว
k

อะรัญเญ รุกขะมูเล วา สุญญาคาเรวะ  
ภิกขะโว

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายอยูในปา 
หรืออยูโคนไม หรืออยูในเรือนวางก็ตาม

อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง ภะยัง ตุมหากัง 
โน สิยา

พึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาเถิด 
ความกลัวก็จะไมพึงมีแกพวกเธอทั้งหลาย

โน เจ พทุธงั สะเรยยาถะ โลกะเชฏฐงั 
นะราสะภงั 

แตถาเธอทั้งหลาย ระลึกถึงพระพุทธเจา 
ซึ่งเปนผูเจริญแหงโลก เปนผูประเสริฐ
แหงนรชน มิไดไซร
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อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยานิกัง 
สุเทสิตัง 

ก็พึงระลึกถึงพระธรรม 
อันเปนเครื่องนําออกจากทุกข
ที่เราแสดงไวดีแลวเถิด

โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ นิยยานิกัง 
สุเทสิตัง 

แตถาเธอทั้งหลาย ระลึกถึงพระธรรม 
อันเปนเครื่องนําออกจากทุกข 
ที่เราแสดงไวดีแลว มิไดไซร

อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ ปุญญักเขตตัง 
อะนุตตะรัง  

ก็พึงระลึกถึงพระสงฆ 

ผูเปนเนื้อนาบุญของโลก 

ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวาเถิด
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เอวัง พุทธัง สะรันตานงั ธัมมัง สังฆัญจะ 
ภิกขะโว 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลาย 
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม 
และพระสงฆอยูอยางนี้

ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส 
นะ เหสสะตีติ 

ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ด ี
ความขนพองสยองเกลาก็ด ี
จักไมมีเลย ดังนี้.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๔๒๗/๑๔๑๒.

h h h
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บทสวดปฏิจจสมุปบาท
k

อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก ปะฏิจจะ-
สะมุปปาทัญเญวะ สาธุกัง โยนิโส 
มะนะสิกะโรติ

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ยอมกระทําไวในใจโดยแยบคายเปนอยางด ี
ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว ดังนี้วา

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ
เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ยอมมี

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปชชะติ
เพราะความเกิดขึ้นแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ
เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ยอมไมมี
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อิมัส๎ î๎สะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
เพราะความดับไปแหงสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

ยะทิทัง
ไดแกสิ่งเหลานี้ คือ

อะวิชชาปจจะยา สังขารา
เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย 

จึงมีสังขารทั้งหลาย

สังขาระปจจะยา วิญญาณัง
เพราะมีสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ

วิญญาณะปจจะยา นามะรูปง
เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป

นามะรูปะปจจะยา สะฬายะตะนัง
เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ
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สะฬายะตะนะปจจะยา ผัสโส
เพราะมีสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ

ผัสสะปจจะยา เวทะนา
เพราะมีผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา

เวทะนาปจจะยา ตัณหา
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา

ตัณหาปจจะยา อุปาทานัง
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน

อุปาทานะปจจะยา ภะโว
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ

ภะวะปจจะยา ชาติ
เพราะมีภพเปนปจจัย จึงมีชาติ

ชาติปจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปะริ-
เทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ
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เพราะมีชาติเปนปจจัย ชรามรณะ โสกะ-

ปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย 

จึงเกิดขึ้นครบถวน

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ 
สะมุทะโย โหติ

ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 

ยอมมีดวยอาการอยางนี้

อะวิชชายะเต ๎ววะ อเสสะวิราคะนิโรธา 
สังขาระนิโรโธ

เพราะความจางคลายดับไปโดยไมเหลือ

แหงอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับ

แหงสังขาร

สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ
เพราะมีความดับแหงสังขาร 

จึงมีความดับแหงวิญญาณ
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วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ
เพราะมีความดับแหงวิญญาณ 

จึงมีความดับแหงนามรูป

นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ
เพราะมีความดับแหงนามรูป 

จึงมีความดับแหงสฬายตนะ

สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ
เพราะมีความดับแหงสฬายตนะ 

จึงมีความดับแหงผัสสะ

ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ
เพราะมีความดับแหงผัสสะ 
จึงมีความดับแหงเวทนา

เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ
เพราะมีความดับแหงเวทนา 

จึงมีความดับแหงตัณหา
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ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ
เพราะมีความดับแหงตัณหา 

จึงมีความดับแหงอุปาทาน

อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ
เพราะมีความดับแหงอุปาทาน 

จึงมีความดับแหงภพ

ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ
เพราะมีความดับแหงภพ  

จึงมีความดับแหงชาติ

ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง โสกะปะริเทวะ-
ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ

เพราะมีความดับแหงชาตินั่นแล ชรามรณะ 

โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ

ทั้งหลายจึงดับสิ้น
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เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ
นิโรโธ โหตีติ

ความดับลงแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมีิ ดวยอาการอยางนี้ ดังนี้

นิทาน. สํ. ๑๖/๘๕/๑๕๙.

h h h
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บทสวดอริยมรรคมีองค์แปด
k

กะตะมัญจะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี 

ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง
ภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสัจ คือหนทาง

เปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข

เปนอยางไรเลา

อะยะเมวะ อะรโิย อัฏฐังคิโก มัคโค 

เสยยะถีทัง
คือ หนทางอันประกอบดวยองคแปด

อันประเสริฐนี้เอง องคแปด 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 ความเห็นชอบเปนอยางไร

ยัง โข ภิกขะเว ทุกเข ญาณัง
ภิกษุทั้งหลาย ความรูในทุกข

ทุกขะสะมุทะเย ญาณัง
ความรูในเหตุใหเกิดทุกข

ทุกขะนิโรเธ ญาณัง
ความรูในความดับไมเหลือแหงทุกข



31

ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฏิปะทายะ ญาณงั
ความรูในหนทางเปนเครื่องใหถึงความดับ

ไมเหลือแหงทุกข

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาทิฏฐิ
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ความเห็นชอบ

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป
ภิกษุทั้งหลาย ความดําริชอบ เปนอยางไร

เนกขัมมะสังกัปโป
ความดําริในการออกจากกาม

อัพ๎ยาปาทะสังกัปโป
ความดําริในการไมพยาบาท

อะวิหิงสาสังกัปโป
ความดําริในการไมเบียดเบียน
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อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสังกัปโป
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ความดําริชอบ

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาวาจา
ภิกษุทั้งหลาย วาจาชอบเปนอยางไร

มุสาวาทา เวระมะณี
เจตนาเปนเหตุงดเวน จากการพูดเท็จ

ปสุณายะ วาจายะ เวระมะณี
เจตนาเปนเหตงุดเวน จากการพดูยใุหแตกกนั

ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณี
เจตนาเปนเหตุงดเวน จากการพูดหยาบ

สัมผัปปะลาปา เวระมะณี

เจตนาเปนเหตุงดเวน จากการพูดเพอเจอ

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวาจา
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา วาจาชอบ
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กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต
ภิกษุทั้งหลาย การงานชอบเปนอยางไร

ปาณาติปาตา เวระมะณี
เจตนาเปนเหตุงดเวน จากการฆาสัตว

อะทินนาทานา เวระมะณี
เจตนาเปนเหตุงดเวน 

จากการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให

กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี
เจตนาเปนเหตุงดเวน 

จากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมากัมมันโต
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา การงานชอบ

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว
ภิกษุทั้งหลาย อาชีวะชอบเปนอยางไร
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อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก 
มิจฉาอาชีวัง ปะหายะ

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย

สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ
สาํเรจ็ความเปนอยูดวยการหาเลี้ยงชพีที่ชอบ

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาอาชีโว
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา อาชีวะชอบ

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาวายาโม
ภิกษุทั้งหลาย ความเพียรชอบเปนอยางไร

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

ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม 

ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต 

ยอมตั้งจิตไว เพื่อความไมบังเกิด 

แหงอกุศลธรรมอันเปนบาปทั้งหลาย

ที่ยังไมไดบังเกิด

อุปปนนานงั ปาปะกานงั อะกุสะลานงั 
ธัมมานงั ปะหานายะ ฉันทัง ชะเนติ 
วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ จิตตัง 
ปคคัณหาติ ปะทะหะติ

ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม 

ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต 

ยอมตั้งจิตไว เพื่อการละเสีย

ซึ่งอกุศลธรรมอันเปนบาปทั้งหลาย

ที่บังเกิดขึ้นแลว 
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อะนุปปนนานงั กุสะลานงั ธัมมานงั 
อปุปาทายะ ฉนัทัง ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง 
อาระภะติจิตตัง ปคคัณหาติ ปะทะหะติ

ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม 
ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต 
ยอมตั้งจิตไวเพื่อการบังเกิดขึ้น 
แหงกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไมไดบังเกิด

อุปปนนานัง กุสะลานัง ธัมมานัง 
ฐิติยา อะสัมโมสายะ ภิยโยภาวายะ 
เวปุลลายะ ภาวะนายะ ปาริปูริยา ฉนัทัง 
ชะเนติ วายะมะติ วิริยัง อาระภะติ 
จิตตัง ปคคัณหาติ ปะทะหะติ

ยอมปลูกความพอใจ ยอมพยายาม 
ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิต 
ยอมตั้งจิตไว เพื่อความยั่งยืน 
ความไมเลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น 
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ความไพบูลย ความเจริญ ความเต็มรอบ 
แหงกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแลว

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวายาโม
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ความเพียรชอบ

กะตะมา จะ ภิกขะเว สัมมาสะติ
ภิกษุทั้งหลาย ความระลึกชอบเปนอยางไร

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ กาเย กายานุปสสี 
วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู

อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส 
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสต ิ
นําความพอใจ และความไมพอใจ 
ในโลกออกเสียได
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เวทะนาสุ เวทะนานุปสสี วิหะระติ
เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นเวทนา

ในเวทนาทั้งหลายอยู

อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส 
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสต ิ
นําความพอใจ และความไมพอใจ
ในโลกออกเสียได

จิตเต จิตตานุปสสี วิหะระติ
เปนผูมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู

อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส 
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสต ิ
นําความพอใจ และความไมพอใจ
ในโลกออกเสียได
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ธัมเมสุ ธัมมานุปสสี วิหะระติ
เปนผูมปีกตพิจิารณาเหน็ธรรม
ในธรรมทั้งหลายอยู

อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส 
มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีสต ิ
นําความพอใจ และความไมพอใจ
ในโลกออกเสียได

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาสะติ
ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา 

ความระลึกชอบ

กะตะโม จะ ภิกขะเว สัมมาสะมาธิ
ภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจมั่นชอบ 

เปนอยางไร
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อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ 
วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
สงัดแลวจากกามทั้งหลาย  
สงัดแลวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย

สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัง ปติสุขัง 
ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปชชะ วิหะระติ

เขาถึงฌานที่หนึ่ง อันมีวิตกวิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก แลวแลอยู

วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา อัชฌัตตัง 
สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง 
อะวิตักกัง อะวิจารัง สะมาธิชัง ปติสุขัง 
ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปชชะ วิหะระติ

เพราะวิตกวิจารรํางับลง 

เธอเขาถึงฌานที่สอง 

อันเปนเครื่องผองใสแหงใจในภายใน 
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ใหสมาธิเปนธรรมอันเอกผุดขึ้น 
ไมมีวิตกไมมีวิจาร มีแตปติและสุข
อันเกิดแตสมาธิ แลวแลอยู

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

เพราะปติจางหายไป เธอเปนผูเพงเฉยอยูได 

มีสติ มีความรูสึกตัวทั่วพรอม

และไดเสวยสุข ดวยนามกาย 

ยอมเขาถึงฌานที่สาม 

อันเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย 

กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา 

เปนผูเฉยอยูได มีสต ิ

มีความเปนอยูเปนปกติสุข แลวแลอยู
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สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ
ปะหานา ปพุเพวะ โสมะนสัสะโทมะนสัสานงั
อตัถงัคะมา อะทุกขะมะสุขัง
อุเปกขาสะติปาริสุทธิง จะตุตถัง ฌานัง
อุปะสัมปชชะ วิหะระติ

เพราะละสุขและทุกขเสียได 

และความดับหายแหงโสมนัสและโทมนัส

ในกาลกอน เธอยอมเขาถึงฌานที่สี่ 

อันไมทุกขและไมสุข มีแตสติอันบริสุทธิ์

เพราะอุเบกขา แลวแลอยู

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

ภิกษุทั้งหลาย เหลานี้แลเราเรียกวา 

อริยสัจ คือ หนทางเปนเครื่องใหถึง

ความดับไมเหลือแหงทุกข

มหา. ที. ๑๐/๓๔๓/๒๙๙.

h h h
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บทสวดความสิ้นสุดแห่งโลก
k

นิสสิตัสสะ จะลิตัง
ความหวั่นไหว ยอมมีแกบุคคล
ผูอันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแลว

อะนิสสิตัสสะ จะลิตัง นัตถิ
ความหวั่นไหว ยอมไมมีแกบุคคล 
ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว

จะลิเต อะสะติ ปสสัทธิ
เมื่อความหวั่นไหวไมมี ปสสัทธิ ยอมมี

ปสสัทธิยา สะติ นะติ นะ โหติ
เมื่อปสสัทธิมี ความนอมไป ยอมไมมี

นะติยา อะสะติ อาคะติคะติ นะ โหติ
เมื่อความนอมไปไมม ี
การมาและการไปยอมไมมี
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อาคะติคะติยา อะสะติ จุตูปะปาโต 
นะ โหติ

เมื่อการมาและการไปไมม ี
การเคลื่อน และการเกิดขึ้น ยอมไมมี

จุตูปะปาเต อะสะติ เนวิธะ นะ หุรัง 
นะ อุภะยะมันตะเร

เมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไมม ี
อะไรๆ ก็ไมมีในโลกนี้ ไมมีในโลกอื่น 
ไมมีในระหวางแหงโลกทั้งสอง

เอเสวันโต ทุกขัสสะ
นั่นแหละ คือ ที่สุดแหงทุกขละ

อุ. ขุ. ๒๕/๒๐๘/๑๖๑.

h h h
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บทสวดอธิษฐานความเพียร 
k

ท ๎วินนาหัง ภิกขะเว ธัมมานัง อุปัญญาสิง
ภกิษทุั้งหลาย เรายงัรูสกึไดอยู

ซึ่งธรรมสองอยาง คือ

ยา จะ อะสันตุฏฐิตา กุสะเลสุ ธัมเมสุ
ความไมรูจกัอิ่มจกัพอ ในกศุลธรรมทั้งหลาย

ยา จะ อัปปะฏิวาณิตา ปะธานัส๎มิง
ความเปนผูไมถอยกลบั ในการตั้งความเพยีร

อัปปะฏิวาณัง สุทาหัง ภิกขะเว ปะทะหามิ
เรายอมตั้งไว ซึ่งความเพียร

อันไมถอยกลับวา
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กามัง ตะโจ นะหารุ จะ อัฏฐิ จะ 
อะวะสิสสะตุ สะรีเร อุปะสุสสะตุ 
มังสะโลหิตัง

หนงั เอ็น กระดูกจักเหลืออยู

เนื้อและเลอืด ในสรรีะจกัเหอืดแหงไปกต็ามที

ยันตัง ปุริสัตถาเมนะ ปุริสะวิริเยนะ 
ปุริสะปะรักกะเมนะ ปตตัพพัง

ประโยชนใดอันบุคคลจะพึงลุไดดวยกําลัง 

ดวยความเพยีร ดวยความบากบั่นของบรุษุ

นะ ตัง อะปาปุณิต๎วา วิริยัสสะ 
สัณฐานัง ภะวิสสะตีติ

หากยังไมบรรลุถึงประโยชนนั้นแลว 

จักหยุดความเพียรนั้นเสียเปนไมมี ดังนี้



ส
าธ

ย
าย

ธร
รม

 
 

48 

ตัสสะ มัยหัง ภิกขะเว อัปปะมาทาธิคะตา 
โพธิ อัปปะมาทาธิคะโต อะนุตตะโร 
โยคักเขโม

ภิกษุทั้งหลาย การตรัสรูเปนสิ่งที่เรา
ถึงทับแลวดวยความไมประมาท 
อนตุตรโยคักเขมธรรม ก็เปนสิ่งที่เรา
ถึงทับแลวดวยความไมประมาท

ตุเม๎หะ เจป ภิกขะเว อัปปะฏิวาณัง 
ปะทะเหยยาถะ

ภิกษุทั้งหลาย ถาแมพวกเธอ พึงตั้งไว

ซึ่่งความเพียรอันไมถอยกลับวา

กามัง ตะโจ นะหารุ จะ อัฏฐิ จะ 
อะวะสิสสะตุ สะรีเร อุปะสุสสะตุ 
มังสะโลหิตัง

หนงั เอ็น กระดูกจักเหลืออยู 

เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแหงไปก็ตามที
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ยนัตงั ปรุสิตัถาเมนะ ปรุสิะวริเิยนะ 
ปุริสะปะรักกะเมนะ ปตตัพพัง

ประโยชนใดอันบุคคลจะพึงลุไดดวยกําลัง 

ดวยความเพียร ดวยความบากบั่นของบุรุษ

นะ ตัง อะปาปุณิต๎วา วิริยัสสะ 
สัณฐานัง ภะวิสสะตีติ

หากยังไมบรรลุถึงประโยชนนั้นแลว 

จักหยุดความเพียรเสียเปนไมมี ดังนี้แลวไซร

ตุเม๎หะป ภิกขะเว นะ จิรัสเสวะ 
ยัสสัตถายะ กุละปุตตา สัมมะเทวะ 
อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปพพะชันติ 
ตะทะนุตตะรัง พ ๎รัห ๎มะจะริยะปะรโิยสานัง 
ทิฏเฐวะ ธัมเม สะยัง อะภิญญา สัจฉกิัต ๎วา 
อุปะสัมปชชะ วิหะริสสะถะ
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ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอก็จักกระทําใหแจง

ดวยปญญาอนัยิ่งเอง ซึ่งที่สดุแหงพรหมจรรย 

อันไมมีอะไรอื่นยิ่งกวา อันเปนประโยชน

ที่ตองการของกุลบุตร ผูออกบวชจากเรือน

เปนผูไมมีเรือนโดยชอบ ไดตอกาลไมนาน

ในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู เปนแนนอน

ทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑.

h h h
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บทสวดละนันทิ
k 

สัมมา ปสสัง นิพพินทะติ
เมื่อเห็นอยูโดยถูกตอง ยอมเบื่อหนาย

นันทิกขะยา ราคักขะโย
เพราะความสิ้นไปแหงนนัทิ (คือความเพลิน) 

จึงมีความสิ้นไปแหงราคะ

ราคักขะยา นันทิกขะโย
เพราะความสิ้นไปแหงราคะ 

จึงมีความสิ้นไปแหงนนัทิ

นันทิราคักขะยา จิตตัง สุวิมุตตันติ วุจจะติ
เพราะความสิ้นไปแหงนนัทิและราคะ 

กลาวไดวา “จิตหลุดพนแลวดวยดี” ดังนี้

สฬา. สํ. ๑๘/๑๗๙/๒๔๕.
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บทสวดข้อปฏิบัติอันไม่เส่ือมเสีย
k

จะตูหิ ภิกขะเว ธัมเมหิ สะมันนาคะโต 
ภิกขุ อะภัพโพ ปะริหานายะ 
นิพพานัสเสวะ สันติเก

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อประกอบพรอมดวย 
ธรรมสี่อยางแลว ยอมไมอาจที่จะเสื่อมเสีย 
มีแตจะอยูใกลนิพพานอยางเดียว

กะตะเมหิ จะตูหิ อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ
ธรรมสี่อยาง อะไรบางเลา 
สี่อยางคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

สีละสัมปนโน โหติ
เปนผูสมบูรณดวยศีล

อินท๎ริเยสุ คุตตะท๎วาโร โหติ
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
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โภชะเน มัตตัญู โหติ
เปนผูรูประมาณในโภชนะ

ชาคะริยัง อะนุยุตโต โหติ
เปนผูตามประกอบในชาคริยธรรม
อยูเปนประจํา

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ 
สีละสัมปนโน โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล

เปนอยางไรเลา

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ สีละวา โหติ 
ปาติโมกขะสังวะระสังวุโต วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกข

อาจาระโคจะระสัมปนโน
ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร
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อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี
เปนผูเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลาย 
แมเพียงเล็กนอย

สะมาทายะ สิกขะติ สิกขาปะเทสุ
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย

เอวัง โข ภิกขะเว ภิกขุ สีละสัมปนโน โหติ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา
เปนผูสมบูรณดวยศีล

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ อินท๎ริิเยสุ 
คุตตะท๎วาโร โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูคุมครองทวาร

ในอินทรียทั้งหลาย เปนอยางไรเลา

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ จักขุนา รูปง ทิส๎วา
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ไดเห็นรูปดวยตา
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โสเตนะ สัททัง สุต๎วา
ฟงเสียงดวยหู

ฆาเนนะ คันธัง ฆายิต๎วา
ดมกลิ่นดวยจมูก

ชิวหายะ ระสัง สายิต๎วา
ลิ้มรสดวยลิ้น

กาเยนะ โผฏฐัพพัง ผุสิต๎วา
สัมผัสโผฏฐัพพะดวยกาย

มะนะสา ธัมมัง วิญญายะ
และไดรูธรรมารมณดวยใจแลว

นะ นิมิตตัคคาหี โหติ นานุพ๎ยัญชะนัคคาหี
ก็ไมรับถือเอาทั้งหมด 
และไมแยกถือเอาเปนสวนๆ

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

สิ่งที่เปนอกศุลธรรมอนัเปนบาป คอื 

อภชิฌาและโทมนสั มกัไหลไปตามภกิษุ

ผูไมสาํรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

เพราะการไมสาํรวมอนิทรยีเหลาใดเปนเหตุ

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

เธอปฏิบัติเพื่อปดกั้นอินทรียนั้นไว 

เธอรักษา... และถึงความสํารวมซึ่ง 

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

ภกิษทุั้งหลาย ภกิษอุยางนี้ ชื่อวา 
เปนผูคุมครองทวาร ในอินทรียทั้งหลาย

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ โภชะเน 
มัตตัญู โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรูประมาณ
ในโภชนะเปนอยางไรเลา

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ ปะฏิสังขา โยนิโส 
อาหารัง อาหาเรติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
พิจารณาโดยแยบคายแลวจึงฉนัอาหาร

เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ 
นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ

ไมฉนัเพื่อเลน ไมฉนัเพื่อมัวเมา 
ไมฉนัเพื่อประดับ ไมฉนัเพื่อตกแตง
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ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา 
ยาปะนายะ วิหิงสุปะระติยา 
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ

แตฉนัเพียงเพื่อใหกายนี้ตั้งอยูได 
เพื่อใหชีวิตเปนไป เพื่อปองกันความลําบาก 
เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ 
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ

โดยกําหนดรูวา เราจักกําจัดเวทนาเกา 
(คือ ความหิว) เสีย แลวไมทําเวทนาใหม 
(คือ อิ่มจนอึดอัด) ใหเกิดขึ้น

ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา 
จะ ผาสุ วิหาโร จาติ

ความที่อายุดําเนนิไปได 

ความไมมีโทษเพราะอาหาร 

และความอยูผาสุกสําราญจะมีแกเรา ดังนี้
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เอวัง โข ภิกขะเว ภิกขุ โภชะเน 
มัตตัญู โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยางนี้ ชื่อวา 
เปนผูรูประมาณในโภชนะ

กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ ชาคะริยัง 
อะนุยุตโต โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูตามประกอบ

ในชาคริยธรรมอยูเนืองนติย เปนอยางไรเลา

อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ ทิวะสัง จังกะเมนะ 

นิสัชชายะ อาวะระณิเยหิ ธัมเมหิ จิตตัง 

ปะรโิสเธติ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ยอมชําระจิตใหหมดจดสิ้นเชิง

จากกิเลสที่กั้นจิต ดวยการเดินจงกรม 

ดวยการนั่ง ตลอดวัน
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รัตติยา ปะฐะมัง ยามัง จังกะเมนะ 
นิสัชชายะ อาวะระณิเยหิ ธัมเมหิ 
จิตตัง ปะรโิสเธติ

ครั้นถึงยามแรกแหงราตร ี
กช็าํระจติใหหมดจดสิ้นเชงิ จากกเิลสที่กั้นจติ
ดวยการเดินจงกรม และดวยการนั่งอีก

รัตติยา มัชฌิมัง ยามัง ทักขิเณนะ 
ปสเสนะ สีหะเสยยัง กัปเปติ

ครั้นยามกลางแหงราตร ี
ยอมสําเร็จการนอนอยางราชสีห 
คือตะแคงขางขวา

ปาเทนะ ปาทัง อัจจาธายะ สะโต 
สัมปะชาโน อุฏฐานะสัญญัง 
มะนะสิกะริต๎วา

เทาเหลื่อมเทา ตั้งสติสัมปชัญญะ 
ในการที่จะลุกขึ้น
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รัตติยา ปจฉิมัง ยามัง ปจจุฏฐายะ 
จังกะเมนะ นิสัชชายะ อาวะระณิเยหิ 
ธัมเมหิ จิตตัง ปะรโิสเธติ

ครั้นยามสุดทายแหงราตรี กลับลุกขึ้นแลว 

กช็าํระจติใหหมดจดสิ้นเชงิ จากกเิลสที่กั้นจติ

ดวยการเดินจงกรม และดวยการนั่งอีก

เอวัง โข ภิกขะเว ภิกขุ ชาคะริยัง 
อะนุยุตโต โหติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยางนี้ชื่อวา 

เปนผูตามประกอบในชาคริยธรรม 

อยูเนืองนติย 

อิเมหิ โข ภิกขะเว จะตูหิ ธัมเมหิ 
สะมันนาคะโต ภิกขุ อะภัพโพ 
ปะริหานายะ นิพพานัสเสวะ สันติเกติ



ส
าธ

ย
าย

ธร
รม

 
 

62 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อประกอบพรอม

ดวยธรรมสี่อยางเหลานี้แลว 

ยอมไมอาจที่จะเสื่อมเสีย 

มีแตจะอยูใกลนิพพานอยางเดียวแล

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๕๐/๓๗.

h h h
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บทสวดอานาปานสติ 
k

กะถัง ภาวิตา จะ ภิกขะเว อานาปานะสะติ
ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสต ิ
อันบุคคลเจริญแลวอยางไร

กะถัง พะหุลีกะตา จัตตาโร 
สะติปฏฐาเน ปะริปูเรนติ

ทําใหมากแลวอยางไร 
จึงทําสติปฏฐานทั้งสี่ใหบริบูรณได

 (หมวดกายานุปสสนา)

ยัส๎มิง สะมะเย ภิกขะเว ภิกขุ ทีฆัง วา 
อัสสะสันโต ทีฆัง อัสสะสามีติ ปะชานาติ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษ ุ

เมื่อหายใจเขายาว 

ก็รูชัดวาเราหายใจเขายาว 
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ทีฆัง วา ปสสะสันโต ทีฆัง ปสสะสามีติ 
ปะชานาติ

เมื่อหายใจออกยาว 
ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว

รัสสัง วา อัสสะสันโต รัสสัง อัสสะสามีติ 
ปะชานาติ

เมื่อหายใจเขาสั้น
ก็รูชัดวาเราหายใจเขาสั้น 

รัสสัง วา ปสสะสันโต รัสสัง ปสสะสามีติ 
ปะชานาติ

เมื่อหายใจออกสั้น
ก็รูชัดวาเราหายใจออกสั้น 

สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา
เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง
หายใจเขา  
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สัพพะกายะปะฏิสังเวที ปสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา

เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง 

หายใจออก

ปสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา 

เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับ

หายใจเขา

ปสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา

เราเปนผูทํากายสังขารใหรํางับ

หายใจออก
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กาเย กายานุปสสี ภิกขะเว ตัส๎มิง 
สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุนั้นชื่อวา

เปนผูเห็นกายในกายอยูเปนประจํา  

อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสต ิ

นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได 

กาเยสุ กายัญญะตะราหัง ภิกขะเว 
เอตัง วะทามิ ยะทิทัง อัสสาสะปสสาสัง

ภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาว ลมหายใจเขา 

และลมหายใจออก วาเปนกายอันหนึ่ง ๆ

ในกายทั้งหลาย

ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว กาเย กายานุปสสี
ตัส๎มิง สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ อาตาป 
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สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก 
อะภิชฌาโทมะนัสสัง

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ 
ภิกษุนั้นยอมชื่อวา เปนผูเห็นกายในกาย
อยูเปนประจํา มีความเพียรเผากิเลส 
มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกออกเสียได ในสมัยนั้น

 (หมวดเวทนานุปสสนา)

ยัส๎มิง สะมะเย ภิกขะเว ภิกขุ 
ปติปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ

ภกิษทุั้งหลาย สมยัใด ภกิษยุอมทาํการ

ฝกหัดศกึษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปต ิ

หายใจเขา

ปติปะฏิสังเวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา

เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งปติ หายใจออก
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สุขะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา เราเปนผูรูพรอม

เฉพาะซึ่งสุข หายใจเขา

สุขะปะฏิสังเวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา

เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งสุข หายใจออก

จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา 

เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร 

หายใจเขา

จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที ปสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา

เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร 
หายใจออก 
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ปสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา เราเปนผูทํา
จิตตสังขารใหรํางับ หายใจเขา

ปสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา

เราเปนผูทาํจติตสงัขารใหราํงบัอยู หายใจออก

เวทะนาสุ เวทะนานุปสสี ภิกขะเว ตัส๎มิง 
สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุชื่อวา เปนผูเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูเปนประจํา

อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ

นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได
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เวทะนาสุ เวทะนาญญะตะราหัง ภิกขะเว 
เอตัง วะทามิ ยะทิทัง อัสสาสะปสสาสานงั 
สาธุกัง มะนะสิการัง

ภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาว
การทําในใจเปนอยางดีตอลมหายใจเขา
และลมหายใจออกวาเปนเวทนาอันหนึ่ง ๆ 
ในเวทนาทั้งหลาย

ตส๎ัมาตหิะ ภกิขะเว เวทะนาส ุเวทะนานปุสสี 
ตัส๎มิง สะมะเย ภกิข ุวหิะระต ิอาตาป 
สมัปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก 
อะภิชฌาโทมะนัสสัง

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ 
ภิกษุนั้นยอมชื่อวา เปนผูเห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลายอยูเปนประจํา 
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ
นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได
ในสมัยนั้น
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 (หมวดจิตตานุปสสนา)

ยัส๎มิง สะมะเย ภิกขะเว ภิกขุ 
จิตตะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ

ภกิษทุั้งหลาย สมยัใด ภกิษยุอมทาํการ

ฝกหดัศกึษาวา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต 

หายใจเขา

จิตตะปะฏิสังเวที ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา

เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งจิต 

หายใจออก 

อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา 

เราเปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่ง

หายใจเขา 
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อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปสสะสิสสามีติ 

สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา

เราเปนผูทําจิตใหปราโมทยยิ่ง 

หายใจออก

สะมาทะหัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ยอมทาํการฝกหัดศึกษาวา 

เราเปนผูทาํจติใหตั้งมั่น 

หายใจเขา

สะมาทะหัง จิตตัง ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทาํการฝกหดัศกึษาวา

เราเปนผูทําจิตใหตั้งมั่น 

หายใจออก
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วิโมจะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา 
เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู 
หายใจเขา

วิโมจะยัง จิตตัง ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทาํการฝกหดัศกึษาวา
เราเปนผูทําจิตใหปลอยอยู 
หายใจออก

จิตเต จิตตานุปสสี ภิกขะเว ตัส๎มิง 
สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุชื่อวา 

เปนผูเห็นจิตในจิตอยูเปนประจํา

อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ

นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได
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นาหัง ภิกขะเว มุฏฐะสะติสสะ 
อะสัมปะชานัสสะ อานาปานะสะติ 
วะทามิ

ภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาวอานาปานสติวา

เปนสิ่งที่มีได แกบุคคลผูมีสติอันลืมหลงแลว 

ไมมีสัมปชัญญะ

ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว จิตเต จิตตานุปสสี 
ตัส๎มิง สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ อาตาป 
สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก
อะภิชฌาโทมะนัสสัง

ภกิษทุั้งหลาย เพราะเหตนุั้นในเรื่องนี้ 

ภกิษนุั้นยอมชื่อวา 

เปนผูเหน็จติในจติอยูเปนประจาํ 

มคีวามเพยีรเผากเิลส มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

นาํอภชิฌาและโทมนสัในโลกออกเสยีได 

ในสมยันั้น
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 ( หมวดธัมมานุปสสนา )

ยัส๎มิง สะมะเย ภิกขะเว ภิกขุ 
อะนิจจานุปสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ

ภกิษทุั้งหลาย สมยัใด 

ภกิษยุอมทาํการฝกหัดศึกษาวา 

เราเปนผูเห็นซึ่งความไมเที่ยงอยูเปนประจํา

หายใจเขา

อะนิจจานุปสสี ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา

เราเปนผูเห็นซึ่งความไมเที่ยงอยูเปนประจํา 

หายใจออก

วิราคานุปสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา 
เราเปนผูเห็นซึ่งความจางคลายอยูเปนประจาํ 
หายใจเขา
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วิราคานุปสสี ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา
เราเปนผูเห็นซึ่งความจางคลาย
อยูเปนประจํา หายใจออก

นิโรธานุปสสี อัสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา 
เราเปนผูเห็นซึ่งความดับไมเหลือ
อยูเปนประจํา หายใจเขา

นิโรธานุปสสี ปสสะสิสสามีติ สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา
เราเปนผูเห็นซึ่งความดับไมเหลือ
อยูเปนประจํา หายใจออก

ปะฏินิสสัคคานุปสสี อัสสะสิสสามีติ 
สิกขะติ

ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา 
เราเปนผูเห็นซึ่งความสลัดคืนอยูเปนประจํา 
หายใจเขา
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ปะฏินิสสัคคานุปสสี ปสสะสิสสามีติ 

สิกขะติ
ยอมทําการฝกหัดศึกษาวา

เราเปนผูเห็นซึ่งความสลัดคืน

อยูเปนประจํา หายใจออก

ธัมเมสุ ธัมมานุปสสี ภิกขะเว ตัส๎มิง 
สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น ภิกษุชื่อวา 

เปนผูเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย

อยูเปนประจํา

อาตาป สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ 
โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสต ิ

นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได
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โส ยันตัง อะภิชฌาโทมะนัสสานัง 
ปะหานัง ปญญายะ ทิส๎วา สาธุกัง 
อัชฌุเปกขิตา โหติ

ภิกษุนั้น เปนผูเขาไป

เพงเฉพาะเปนอยางดีแลว เพราะเธอเหน็

การละอภชิฌาและโทมนสัทั้งหลาย

ของเธอนั้นดวยปญญา

ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว ธัมเมสุ ธัมมานุปสสี 
ตัส๎มงิ สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ อาตาป 
สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก 
อะภิชฌาโทมะนัสสัง

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ 

ภิกษุนั้นยอมชื่อวา เปนผูเห็นธรรม

ในธรรมทั้งหลายอยูเปนประจาํ 

มคีวามเพยีรเผากเิลส มสีมัปชญัญะ มีสต ิ

นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได
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เอวัง ภาวิตา โข ภิกขะเว อานาปานะสะติ
ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ

อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้

เอวัง พะหุลีกะตา จัตตาโร สะติปฏฐาเน 
ปะริปูเรนติ

ทําใหมากแลวอยางนี้แล 

ชื่อวา ยอมทําสติปฏฐานทั้งสี่ใหบริบูรณได

เอวัง ภาวิตายะ โข ราหุละ 
อานาปานะสะติยา เอวัง พะหุลีกะตายะ

ราหลุ เมื่อบคุคลเจรญิกระทาํใหมาก 

ซึ่งอานาปานสติอยางนี้แลว

เยป เต จะริมะกา อัสสาสะปสสาสา
ลมหายใจเขาและลมหายใจออก 

อันจะมีเปนครั้งสุดทายเมื่อจะดับจิตนั้น
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เตป วิทิตาวะ นิรุชฌันติ โน อะวิทิตาติ
จะเปนสิ่งที่เขารูแจงแลวดับไป 
หาใชเปนสิ่งที่เขาไมรูแจงไม ดังนี้

อุปริ. ม. ๑๔/๑๙๕/๒๘๙.

ม. ม. ๑๓/๑๔๒/๖๘๙.

h h h
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บทสวดเพื่อผู้เจ็บไข้
๎î๎๎๎ k

ยังกัญจิ ภิกขะเว ทุพพะลัง คิลานะกัง 
ปญจะ ธัมมา นะ วิชะหันติ

ภิกษุทั้งหลาย ถาธรรมหาประการ 

ไมเวนหางไปเสีย จากคนเจ็บไข

ทุพพลภาพคนใด

ตัสเสตัง ปาฏิกังขัง นะจิรัสเสวะ
ขอนี้เปนสิ่งที่เขาผูนั้นพึงหวังได 

ตอการไมนานเทียว คือ

อาสะวานัง ขะยา อะนาสะวัง เจโตวิมุตติง 
ปญญาวิมุตติง

เขาจักกระทําใหแจงไดซึ่งเจโตวิมุตต ิ

ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
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ทิฏเฐวะ ธัมเม สะยัง อภิญญา สัจฉิกัต ๎วา 
อุปะสัมปชชะ วิหะริสสะติ

เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย 

ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ 

เขาถึงแลว แลอยูตอกาลไมนานเทียว

กะตะเม ปญจะ อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ
ธรรมหาประการนั้นเปนอยางไรเลา 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้

อะสุภานุปสสี กาเย วิหะระติ
เปนผูมีปกติตามเห็นความไมงามในกาย

อาหาเร ปฏิกกูละสัญญี
เปนผูมีปกติสําคัญวา ปฏิกูลในอาหาร

สัพพะโลเก อะนะภิระตะสัญญี
เปนผูมีปกติสําคัญวา ไมนายินดี

ในโลกทั้งปวง
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สัพพะสังขาเรสุ อะนิจจานุปสสี
เปนผูมีปกติตามเห็นความไมเที่ยง

ในสังขารทั้งหลาย

มะระณะสัญญา โข ปะนัสสะ อัชฌัตตัง 
สุปฏฐิตา โหติ

มีสติอันตนเขาไปตั้งไวดีแลวในกาย 

แลวเห็นการเกิดดับภายใน

ยังกัญจิ ภิกขะเว ทุพพะลัง คิลานะกัง 
อิเม ปญจะ ธัมมา นะ วิชะหันติ

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมหาประการ

ไมเวนหางไปเสียจากคนเจ็บไข

ทุพพลภาพคนใด

ตัสเสตัง ปาฏิกังขัง นะจิรัสเสวะ
ขอนี้เปนสิ่งที่เขาผูนั้นพึงหวังได

ตอกาลไมนานเทียว คือ
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อาสะวานัง ขะยา อะนาสะวัง เจโตวิมุตติง 
ปญญาวิมุตติง

เขาจักกระทําใหแจงไดซึ่งเจโตวิมุตต ิ

ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได

ทิฏเฐวะ ธัมเม สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา 
อุปะสัมปชชะ วิหะริสสะตีติ

เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย 

ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ 

เขาถึงแลว แลอยู

ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๐/๑๒๑.

h h h
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บทสวดที่สุดแห่งทุกข์
k

เอต๎î๎๎๎๎ î๎ î๎๎ถะ จะ เต มาลุงก๎ยะปุตตะ 
ทิฏฐะสุตะมุตะวิญญาตัพเพสุ ธัมเมสุ

มาลุงก๎ยบุตร ในบรรดาสิ่งที่ทานไดเห็น 

ไดฟง ไดรูสึก ไดรูแจงเหลานั้น

ทิฏเฐ ทิฏฐะมัตตัง ภะวิสสะติ
ในสิ่งที่ทานเห็นแลว 

จักเปนแตเพียงสักวาเห็น

สุเต สุตะมัตตัง ภะวิสสะติ
ในสิ่งที่ทานฟงแลว 

จักเปนแตเพียงสักวาไดยิน

มุเต มุตะมัตตัง ภะวิสสะติ
ในสิ่งที่ทานรูสึกแลว 

จักเปนแตเพียงสักวารูสึก
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วิญญาเต วิญญาตะมัตตัง ภะวิสสะติ
ในสิ่งที่ทานรูแจงแลว 

ก็จักเปนแตเพียงสักวารูแจง

ยะโต โข เต มาลุงก๎ยะปุตตะ 
ทิฏฐะสุตะมุตะวิญญาตัพเพสุ ธัมเมสุ

มาลุงก๎ยบุตร เมื่อใดแล
ในบรรดาธรรมเหลานั้น

ทิฏเฐ ทิฏฐะมัตตัง ภะวิสสะติ
เมื่อสิ่งที่เห็นแลว สักวาเห็น

สุเต สุตะมัตตัง ภะวิสสะติ
สิ่งที่ฟงแลว สักวาไดยิน

มุเต มุตะมัตตัง ภะวิสสะติ
สิ่งที่รูสึกแลว สักวารูสึก

วิญญาเต วิญญาตะมัตตัง ภะวิสสะติ
สิ่งที่รูแจงแลว สักวารูแจง ดังนี้แลว
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ตะโต ต๎วงั มาลุงก๎ยะปุตตะ นะ เตนะ
มาลงุก๎ยบตุร เมื่อนั้น ตวัตนยอมไมม ี
เพราะเหตนุั้น

ยะโต ต๎วงั มาลุงก๎ยะปุตตะ นะ เตนะ 
ตะโต ต๎วงั มาลุงก๎ยะปุตตะ นะ ตัตถะ

มาลุงก๎ยบุตร เมื่อใดตัวตนไมม ี
เพราะเหตุนั้น เมื่อนั้นตัวทานก็ไมมีในที่นั้นๆ

ยะโต ต๎วงั มาลุงก๎ยะปุตตะ นะ ตัตถะ
มาลุงก๎ยบุตร เมื่อใดตัวทานไมมีในที่นั้นๆ

ตะโต มาลุงก๎ยะปุตตะ เนวิธะ 
นะ หุรัง นะ อุภะยะมันตะเรนะ

เมื่อนั้นตัวทานก็ไมมีในโลกนี้ 
ไมมใีนโลกอื่น ไมมใีนระหวางแหงโลกทั้งสอง

เอเสวันโต ทุกขัสสาติ
นั่นแหละ คือ ที่สุดแหงความทุกข ดังนี้

สฬา. สํ. ๑๘/๙๑/๑๓๓.
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บทสวดอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
k

กะถัญจะ อานันทะ อะริยัสสะ วินะเย 
อะนุตตะรา อินท๎ริยะภาวะนา โหติ

อานนท อินทรียภาวนาชั้นเลิศ 

ในอริยวินัย เปนอยางไรเลา

อิธานันทะ ภิกขุโน จักขุนา รูปง ทิส๎วา 
อุปปชชะติ มะนาปง

อานนท ภิกษุในกรณนีี้ เพราะเห็นรูปดวยตา 

อารมณอันเปนที่ชอบใจก็เกิดขึ้น

อุปปชชะติ อะมะนาปง
ไมเปนที่ชอบใจ ก็เกิดขึ้น

อุปปชชะติ มะนาปามะนาปง
เปนที่ชอบใจและไมเปนที่ชอบใจ ก็เกิดขึ้น
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โส เอวัง ปะชานาติ อุปปนนัง โข 

เม อิทัง มะนาปง
ภิกษุนั้นรูชัดอยางนี้วา 

อารมณอนัเปนที่ชอบใจ ที่เกดิขึ้นแลวแกเรานี้

อุปปนนัง อะมะนาปง
ไมเปนที่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแลว

อุปปนนัง มะนาปามะนาปง
เปนที่ชอบใจและไมเปนที่ชอบใจ 

ที่เกิดขึ้นแลว

ตัญจะ โข สังขะตัง โอฬาริกัง 
ปะฏิจจะ สะมุปปนนัง

เปนสิ่งที่มีปจจัยปรุงแตง เปนของหยาบๆ

เปนสิ่งที่อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น

เอตัง สันตัง เอตัง ปะณีตัง
แตมีสิ่งโนนซึ่งรํางับและประณตี



ส
าธ

ย
าย

ธร
รม

 
 

90 

ยะทิทัง อุเปกขาติ
กลาวคือ อุเบกขา ดังนี้

ตัสสะ ตัง อุปปนนัง มะนาปง
เมื่อรูชัดอยางนี้ อารมณอันเปนที่ชอบใจ 

ที่เกิดขึ้นแลว

อุปปนนัง อะมะนาปง
ไมเปนที่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแลว

อุปปนนัง มะนาปามะนาปง
เปนที่ชอบใจและไมเปนที่ชอบใจ 

ที่เกิดขึ้นแลว

นิรุชฌะติ อุเปกขา สัณฐาติ
นั้นยอมดับไป สวนอุเบกขายังคงดํารงอยู

เสยยะถาป อานันทะ จักขุมา ปุรโิส 
อุมมิเลต๎วา วา นิมมิเลยยะ นิมมิเลต๎วา 
วา อุมมิเลยยะ เอวะเมวะ โข อานนัทะ 
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ยัสสะกัสสะจิ เอวัง สีฆัง เอวัง ตุวะฏัง 
เอวัง อัปปะกะสิเรนะ อุปปนนัง มะนาปง 
อุปปนนัง อะมะนาปง อุปปนนัง มะนาปา-
มะนาปง นิรุชฌะติ อุเปกขา สัณฐาติ

อานนท อารมณอันเปนที่ชอบใจ ไมเปนที่
ชอบใจ เปนที่ชอบใจและไมเปนที่ชอบใจ 
อันบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ยอมดับไปเร็ว
เหมือนการกระพริบตาของคน สวนอุเบกขา
ยังคงดํารงอยู

อะยัง วุจจะตานันทะ อริยัสสะ วินะเย 
อะนุตตะรา อินท๎ริยะภาวะนา 
จักขุวิญเญยเยสุ รูเปสุ

อานนท นี้แล เราเรยีกวา อนิทรยีภาวนาชั้นเลศิ
ในอริยวินัย ในกรณีแหงรูป ที่รูแจงดวยจักษ ุ

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

อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๑/๘๕๖.
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บทสวดก่อนนอน
k

สะยานัสสะ เจป ภิกขะเว ภิกขุโน 
ชาคะรัสสะ

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุนอนตื่นอยู

อุปปชชะติ กามะวิตักโก วา 
พ๎ยาปาทะวิตักโก วา วิหิงสาวิตักโก วา

ถามกีามวติก พยาบาทวติก 
หรอืวหิงิสาวติกเกดิขึ้น

ตัญจะ ภิกขุ นาธิวาเสติ ปะชะหะติ 
วิโนเทติ พ๎ยันตีกะโรติ

และภิกษุนั้นก็ไมรับเอาวิตกเหลานั้นไว

อะนะภาวัง คะเมติ
แตสละทิ้งไป ถายถอนออก 
ทําใหสิ้นสุดลงไปจนไมมีเหลือ
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สะยาโนป ภิกขะเว ภิกขุ ชาคะโร เอวังภูโต 
อาตาป โอตตัปป สะตะตัง สะมิตัง 
อารัทธะวิรโิย ปะหิตัตโตติ วุจจะตีติ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เปนอยางนี้ 
แมกําลังนอนตื่นอยู ก็เรียกวา 
เปนผูปรารภความเพียร 
รูสึกกลัว (ตอบาปอกุศล) 
อุทิศตนในการเผากิเลสอยูเนืองนติย

ตัสสะ เจ อานันทะ ภิกขุโน อิมินา 
วิหาเรนะ วิหะระโต

อานนท ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้

สะยะนายะ จิตตัง นะมะติ
จิตนอมไปเพื่อการนอน

โส สะยะติ เอวัง มัง สะยันตัง 
นาภิชฌาโทมะนัสสา ปาปะกา อะกุสะลา 
ธัมมา อันวาสสะวิสสันตีติ
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ภิกษุนั้นก็นอนดวยการตั้งจิตวา 

อกุศลธรรมอันเปนบาปทั้งหลาย 

คือ อภิชฌาและโทมนัส 

จักไมไหลไปตามเราผูนอนอยู

ดวยอาการอยางนี้ ดังนี้

อิติหะ ตัตถะ สัมปะชาโน โหติ
ในกรณีอยางนี้ ภิกษุนั้นชื่อวา 

เปนผูมีความรูสึกตัวทั่วพรอม

ในกรณีแหงการนอนนั้น

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๘/๑๑.

อุปริ. ม. ๑๔/๒๓๘/๒๔๘.

h h h
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บทสวดธรรมวินัยคือศาสดา
k

สิยา โข ปะนานันทะ ตุม๎หากัง
อานนท ความคิดอาจมีแกพวกเธออยางนี้วา

เอวะมัสสะ อะตีตะสัตถุกัง ปาวะจะนัง 
นัตถิ โน สัตถาติ

ธรรมวินัยของพวกเรา 
มีพระศาสดา ลวงลับไปแลว 
พวกเราไมมีพระศาสดา ดังนี้

นะ โข ปะเนตัง อานันทะ เอวัง ทัฏฐัพพัง
อานนท ขอนี้ พวกเธออยาคิดดังนั้น

โย โว อานันทะ มะยา ธัมโม จะ วินะโย 
จะ เทสิโต ปญญัตโต

อานนท ธรรมก็ดี วนิัยก็ดี ที่เราแสดงแลว 
บัญญัติแลว แกพวกเธอทั้งหลาย
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โส โว มะมัจจะเยนะ สัตถา
ธรรมวินัยนั้น 

จักเปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย 

โดยกาลลวงไปแหงเรา

มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

h h h
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บทสวดพึ่งตนพึ่งธรรม
k

เย หิ เกจิ อานนัทะ เอตะระหิ วา 
มะมัจจะเย วา

อานนท ในกาลบัดนี้ก็ด ี
ในกาลลวงไปแหงเราก็ดี ใครก็ตาม

อัตตะทีปา วิหะริสสันติ อัตตะสะระณา 
อะนัญญะสะระณา

จักตองมีตนเปนประทีป มีตนเปนสรณะ 
ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ

ธัมมะทีปา ธัมมะสะระณา 
อะนัญญะสะระณา

มีธรรมเปนประทีป มีธรรมเปนสรณะ 

ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ เปนอยู
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ตะมะตัคเคเมเต อานันทะ ภิกขุ 
ภะวิสสันติ เย เกจิ สิกขากามาติ

อานนท ภกิษพุวกใด เปนผูใครในสกิขา 
ภกิษพุวกนั้น จกัเปนผูอยูในสถานะอนัเลศิที่สดุแล

มหา. ที. ๑๐/๑๑๙/๙๓.

h h h
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บทสวดปจฉิมวาจา
k

หันทะ ทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว
ภกิษทุั้งหลาย บดันี้ เราขอเตอืนเธอทั้งหลายวา

วะยะธัมมา สังขารา
สงัขารทั้งหลายมคีวามเสื่อมไปเปนธรรมดา

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ
เธอทั้งหลาย จงถงึพรอมดวยความไมประมาทเถดิ...

มหา. ที. ๑๐/๑๘๐/๑๔๓..

h h h
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การเจริญเมตตา
k

(หรอืการเจรญิพรหมวหิาร )

 เธอพึงศึกษาอยางนี้วา จิตของเราจักตั้งมั่น 

ดํารงอยูดวยดีในภายใน และอกุศลธรรมอันเปนบาป

ที่เกิดขึ้นแลว จักไมครอบงําจิตได เมื่อใด จิตของเธอ

เปนจิตตั้งมั่น ดํารงอยูดวยดีแลวในภายใน และอกุศล-

ธรรมอันเปนบาปที่เกิดขึ้นแลว ไมครอบงําจิตได เมื่อนั้น 

เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจริญ กระทําใหมากซึ่ง

เมตตาเจโตวิมุตติ, กรุณาเจโตวิมุตติ, มุทิตาเจโตวิมุตติ, 

อุเบกขาเจโตวิมุตติ ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง 

ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดีแลว

 เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ พนแลวจาก

อกุศลธรรมอันเปนบาปที่เกิดขึ้น ปราโมทยก็เกิด 

เมื่อเธอเกิดปราโมทยแลว ปติก็เกิด เมื่อเธอมีใจ

ประกอบดวยปตแิลว กายกส็งบราํงบั ผูมกีายสงบราํงบั

ยอมเสวยสุข จิตของผูมีสุขยอมตั้งมั่นเปนสมาธิ
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 เธอมีจิตประกอบดวยเมตตา แผไปสูทิศที่ ๑ อยู 

แผไปสูทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น 

แผไปสูทิศที่ ๔  ก็อยางนั้น และเธอมีจิตประกอบดวย

เมตตา อันกวางขวาง เปนสวนใหญ หาประมาณมิได 

ไมมเีวร ไมมพียาบาท แผไปทั้งเบื้องบน เบื้องตํ่า เบื้องขวาง 

ทั่วทุกทาง เสมอหนากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู

 มีจิตประกอบดวยกรุณา แผไปสูทิศที่ ๑ อยู 

แผไปสูทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น  

แผไปสูทศิที่ ๔ ก็อยางนั้น และเธอมีจิตประกอบดวย

กรุณา อันกวางขวาง เปนสวนใหญ หาประมาณมิได 

ไมมเีวร ไมมพียาบาท แผไปทั้งเบื้องบน เบื้องตํ่า เบื้องขวาง

ทั่วทุกทาง เสมอหนากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู

 มีจิตประกอบดวยมุทิตา แผไปสูทิศที่ ๑ อยู 

แผไปสูทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น  

แผไปสูทศิที่ ๔ ก็อยางนั้น และเธอมีจิตประกอบดวย

มุทิตา อันกวางขวาง  เปนสวนใหญ หาประมาณมิได 

ไมมเีวร ไมมพียาบาท แผไปทั้งเบื้องบน เบื้องตํ่า เบื้องขวาง

ทั่วทุกทาง เสมอหนากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู
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 มีจิตประกอบดวยอุเบกขา แผไปสูทิศที่ ๑ อยู 

แผไปสูทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น 

แผไปสูทศิที่ ๔ ก็อยางนั้น และเธอมีจิตประกอบดวย

อุเบกขา อันกวางขวาง เปนสวนใหญ หาประมาณมิได 

ไมมเีวร ไมมพียาบาท แผไปทั้งเบื้องบน เบื้องตํ่า เบื้องขวาง

ทั่วทุกทาง เสมอหนากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู

 สระโบกขรณ ีมนีํ้าใสจดื เยน็ สะอาด มทีาอนัด ี

นารื่นรมย ถาบุรุษมาแตทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

ทศิเหนอื ทิศใต และจากที่ไหนๆ อันความรอนแผดเผา

เรารอน ลําบาก กระหาย อยากดื่มนํ้า เขามาถึง

สระโบกขรณนีั้นแลว ก็บรรเทาความอยากดื่มนํ้า และ

ความกระวนกระวายเพราะความรอนเสียได แมฉนัใด 

เธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว เจริญเมตตา 

กรณุา มทุติา และอเุบกขาอยางนั้น ยอมไดความสงบจติ 

ณ ภายใน ก็ฉนันั้นเหมือนกัน เรากลาววาเปนผูปฏิบัติ

ขอปฏิบัติอันดียิ่ง
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 เปรียบเหมือนคนเปาสังขผูมีกําลัง ยอมเปาสังข

ใหไดยนิไดทั้งสี่ทศิโดยไมยากฉนัใด ในเมตตาเจโตวมิตุต ิ

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

วิมุตติ...,) ที่เจริญแลวอยางนี้ กรรมชนิดที่ทําอยางมี

ขีดจํากัดยอมไมมีเหลืออยู ไมตั้งอยูในนั้น ก็ฉนันั้น

 เมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อยางนี้ เจริญดีแลว    

เมื่อนั้นเธอจักเดินไปในทางใดๆ ก็จักเดินเป นสุข

ในทางนั้นๆ ยืนอยูในที่ใดๆ ก็จักยืนเปนสุขในที่นั้นๆ 

นั่งอยูในที่ใดๆ ก็จักนั่งเปนสุขในที่นั้นๆ นอนอยูที่ใดๆ 

ก็จักนอนเปนสุขในที่นั้นๆ

 เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพมาแตแรก

ทําใหเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน  

ที่เทียมดีแลว ทําใหเปนที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ 

ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ อยาง คือ  

หลับเปนสุข ๑   

ตื่นเปนสุข ๑ 
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ไมฝนราย ๑ 

เปนที่รักของพวกมนุษย ๑  

เปนที่รักของพวกอมนุุษย ๑ 

เทพยดารักษา ๑ 

ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศัสตราก็ดีไมตองบุคคลนั้น ๑   

จิตตั้งมั่นไดรวดเร็ว ๑   

สีหนาผุดผอง ๑  

ไมหลงทํากาละ ๑   

เมื่อยังไมบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไป  

ยอมเกิดในพรหมโลก ๑

 เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพมาแตแรก 

ทําใหเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน  

ที่เทียมดีแลว ทําใหเปนที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ 

ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ อยางนี้แล.

สตฺตก. อํ. ๒๓/๓๐๘/๑๖๐.

มู. ม. ๑๒/๕๑๘/๔๘๒. 

เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๗๖/๒๒๒.

สี. ที. ๙/๓๑๐/๓๘๓-๔.
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คำาชี้ชวนวิงวอน
k

ภิกษุทั้งหลาย โยคกรรม อันเธอพึงกระทํา เพื่อใหรูวา

“นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับสนทิแหงทุกข

นี้ทางใหถึงความดับสนทิแหงทุกข”

นิพพาน เราไดแสดงแลว, 

ทางใหถึงนิพพาน เราก็ไดแสดงแลว แกเธอทั้งหลาย.

กิจใด ที่ศาสดาผูเอ็นดู แสวงหาประโยชนเกื้อกูล

อาศัยความเอ็นดูแลว จะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย,

กิจนั้น เราไดกระทําแลวแกพวกเธอ.

นั่น โคนไม; นั่น เรือนวาง.

พวกเธอจงเพียรเผากิเลส, อยาไดประมาท,

อยาเปนผูที่ตองรอนใจ ในภายหลังเลย.

นี่แหละ วาจาเครื่องพรํ่าสอนของเรา แกเธอทั้งหลาย.

มหาวาร. สํ. ๑๑/๔๑๓/๑๖๕๔.

สฬา. สํ. ๑๘/๔๕๒/๗๔๑. 
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การสาธยายธรรม

ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น

k

...ภกิษทุั้งหลาย !  ขออื่นยงัมอีกี : 

พระศาสดา หรอืเพื่อสพรหมจารี

ผูตั้งอยูในฐานะเปนครู รูปใดรูปหนึ่ง 

กม็ไิดแสดงธรรมแกภกิษ;ุ และเธอนั้น 

กม็ไิดแสดงธรรมแกชนเหลาอื่นโดยพสิดาร 

ตามที่เธอไดฟงมา ไดเลาเรยีนมา; 

แตเธอ กระทาํการทองบนซึ่งธรรม โดยพสิดาร 

ตามที่ตนฟงมา เลาเรยีนมา อยู. 

เธอยอมเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งอรรถ 

รูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม ในธรรมนั้น 

ตามที่เธอ ทาํการทองบนซึ่งธรรม โดยพสิดาร 

ตามที่ไดฟงมา เลาเรยีนมาอยางไร. 
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เมื่อเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งอรรถ 

รูพรอมเฉพาะซึ่งธรรม, 

ปราโมทย ยอมเกดิขึ้นแกเธอนั้น; 

เมื่อปราโมทยแลว ปตยิอมเกดิ; 

เมื่อใจปต ิกายยอมราํงบั; 

ผูมกีายราํงบัแลว ยอมเสวยสขุ; 

เมื่อมสีขุ จติยอมตั้งมั่น. 

ภกิษทุั้งหลาย !  

นี้คอื ธรรมเปนเครื่องใหถงึวมิตุต ิขอที่สาม, 

ซึ่งในธรรมนั้น เมื่อภกิษเุปนผูไมประมาท 

มคีวามเพยีรเผากเิลส มตีนสงไปแลว อยู, 

จติที่ยงัไมหลดุพน ยอมหลดุพน 

อาสวะที่ยงัไมสิ้นรอบ ยอมถงึซึ่งความสิ้นรอบ 

หรอืวาเธอยอมบรรลตุามลาํดบั 

ซึ่งความเกษมจากโยคะอนัไมมอีื่นยิ่งกวา 

ที่ตนยงัไมบรรลตุามลาํดบั. 

ปจฺก. อ.ํ ๒๒/๒๓/๒๖.



มูลนิธิพุทธโฆษณ์

มูลนิธิแห่งมหาชนชาวพุทธผู้ซึ่งชัดเจนและมั่นคงในพุทธวจน

	 เร่ิมจากชาวพุทธกลุ่มเล็กๆ	 กลุ่มหน่ึง	 ได้มีโอกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธ์ิ	 โสตฺถิผโล	 ท่ีเน้นการนำาพุทธวจน	 (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์	
ท่ีพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าทรงตรัสไว้ดีแล้ว	บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง		ท้ังเน้ือ	ความและ
พยัญชนะ)	มาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอน	ซึ่งเป็นรูปแบบการแสดงธรรมที่ตรงตาม
พุทธบัญญัติตามที่ทรงรับสั่งแก่พระอรหันต์	 ๖๐	 รูปแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	
ในการประกาศพระสัทธรรม	 และเป็นลักษณะเฉพาะท่ีภิกษุในคร้ังพุทธกาลใช้เป็น
มาตรฐานเดียว

		 หลักพุทธวจนน้ี	ได้เข้ามาตอบคำาถาม	ต่อความลังเลสงสัย	ได้เข้ามาสร้าง	
ความชัดเจน	ต่อความพร่าเลือนสับสน		ในข้อธรรมต่างๆ	ที่มีอยู่ในสังคมชาวพุทธ	
ซึ่งทั้งหมดนี้	 เป็นผลจากสาเหตุเดียวคือ	การไม่ใช้คำาของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้น
ในการศึกษาเล่าเรียน

	 ด้วยศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวต่อองค์สัมมาสัมพุทธะ	 ในฐานะพระศาสดา	
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธ์ิ	 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า	 “อาตมาไม่มีคำาสอนของตัวเอง”
และใช้เวลาที่มีอยู่	 ไปกับการรับสนองพุทธประสงค์	 ด้วยการโฆษณาพุทธวจน
เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม	และความประสานเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธ

		 เม่ือกลับมาใช้หลักพุทธวจน	เหมือนท่ีเคยเป็นในคร้ังพุทธกาล	ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
คือ	ความชัดเจนสอดคล้องลงตัว	 	 ในความรู้ความเข้าใจ	 ไม่ว่าในแง่ของหลักธรรม	
ตลอดจนมรรควิธีท่ีตรง	 และสามารถนำาไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผล	 รู้เห็นประจักษ์ได้จริง
ด้วยตนเองทันที	 ด้วยเหตุน้ี	 ชาวพุทธท่ีเห็นคุณค่าในคำาของพระพุทธเจ้าจึงขยายตัว
มากข้ึนเร่ือยๆ เกิดเป็น “กระแสพุทธวจน”	 ซ่ึงเป็นพลังเงียบท่ีกำาลังจะกลายเป็น
คล่ืนลูกใหม่	ในการกลับไปใช้ระบบการเรียนรู้พระสัทธรรม	เหมือนดังคร้ังพุทธกาล



		 ด้วยการขยายตัวของกระแสพุทธวจนนี้	 สื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน	 ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ	 หรือซีดี	 ซึ่งแจกฟรีแก่ญาติโยมเริ่มมีไม่พอเพียงในการแจก	 ทั้งนี้		
เพราะจำานวนของผู้ที่สนใจเห็นความสำาคัญของพุทธวจน	 ได้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็วประกอบกับว่าท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์	 โสตฺถิผโล	 เคร่งครัดในข้อวัตร
ปฏิบัติที่พระศาสดาบัญญัติไว้	 อันเป็นธรรมวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคต
โดยตรง	 การเผยแผ่พุทธวจนที่ผ่านมา	 จึงเป็นไปในลักษณะสันโดษตามมีตามได้	
เมื่อมีโยมมาปวารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์	ได้มาจำานวนเท่าไหร่	ก็ทยอยแจก
ไปตามที่มีเท่านั้น	เมื่อมีมา	ก็แจกไป	เมื่อหมด	ก็คือหมด

	 เน่ืองจากว่า	 หน้าท่ีในการดำารงพระสัทธรรมให้ต้ังม่ันสืบไป	 ไม่ได้ผูกจำากัด
อยู่แต่เพียงพุทธสาวกในฐานะของสงฆ์เท่านั้น	 ฆราวาสกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความสำาคัญ
ของพุทธวจน	 จึงรวมตัวกันเข้ามาช่วยขยายผลในส่ิงท่ีท่านพระอาจารย์คึกฤทธ์ิ	 โสตฺถิผโล
ทำาอยู่แล้ว	น่ันคือ	การนำาพุทธวจนมาเผยแพร่โฆษณา	โดยพิจารณาตัดสินใจจดทะเบียน	
จัดตั้งเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฏหมาย	 	 เพื่อให้การดำาเนินการต่างๆ	 ทั้งหมด	
อยู่ในรูปแบบที่โปร่งใส	เปิดเผย	และเปิดกว้างต่อสาธารณชนชาวพุทธทั่วไป

	 สำาหรับผู้ที่เห็นความสำาคัญของพุทธวจน	และมีความประสงค์ที่จะดำารง	
พระสัทธรรมให้ต้ังม่ัน	ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้า	สามารถสนับสนุนการดำาเนินการตรงน้ีได้
ด้วยวิธีง่ายๆ	 นั่นคือ	 เข้ามาใส่ใจศึกษาพุทธวจน และนำาไปใช้ปฏิบัติด้วยตนเอง		
เมื่อรู้ประจักษ์	 เห็นได้ด้วยตนแล้ว	 ว่ามรรควิธีที่ได้จากการทำาความเข้าใจ	 โดย
ใช้คำาของพระพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งต้นนั้น	 นำาไปสู่ความเห็นที่ถูกต้อง	 ในหลักธรรม
อันสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล	 และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว	 	 กระทั่งได้ผลตามจริง		
ทำาให้เกิดมีจิตศรัทธา	 ในการช่วยเผยแพร่ขยายสื่อพุทธวจน	 เพียงเท่านี้	 	 คุณก็คือ
หนึ่งหน่วยในขบวน	“พุทธโฆษณ์”	แล้ว	

		 นี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิพุทธโฆษณ์	นั่นคือเป็นมูลนิธิแห่งมหาชน
ชาวพุทธซึ่งชัดเจนและมั่นคงในพุทธวจน



ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน		เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว		
หรือนำาไปแจกเป็นธรรมทาน	แก่พ่อแม่พี่น้อง	ญาติ	หรือเพื่อน		

สามารถมารับได้ฟรี	โดยไม่มีเงื่อนไข	ที่วัดนาป่าพง		
หรือตามที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนอกสถานที่

สำาหรับรายละเอียดกิจธรรมต่างๆ		ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยวัดนาป่าพง	
ค้นหาข้อมูลได้จาก

www.buddhakos.org


หากมีความจำานงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจำานวนหลายสิบชุด	
ขอความกรุณาแจ้งความจำานงได้ที่

มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่	:	เลขท่ี	๒๙/๓	หมู่ท่ี	๗	

ถนนเลียบคลอง	๑๐	ฝ่ังตะวันออก
ตำาบลบึงทองหลาง		อำาเภอลำาลูกกา		จังหวัดปทุมธานี	๑๒๑๕๐

โทรศัพท์	๐๘	๘๔๙๔	๘๐๘๓,	๐๘	๕๐๕๘	๖๘๘๘,	๐๘	๑๕๑๓	๑๖๑๑
โทรสาร	๐	๒๕๔๙	๒๑๗๕

เว็บไซต์	:	www.buddhakos.org			อีเมล์	:	info@buddhakos.org

สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่
ชื่อบัญชี“มูลนิธิพุทธโฆษณ์”ธนาคารกสิกรไทยสาขาย่อยตลาดไท

ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี๔๘๔-๒-๑๐๘๗๗-๘

ชื่อบัญชี“มูลนิธิพุทธโฆษณ์(๒)”
(หนังสือสุตตันตปิฎก)

ธนาคารกสิกรไทยสาขาโลตัสลำาลูกกา(คลอง๖)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี๖๕๔-๒-๐๘๐๐๐-๙
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ขอกราบขอบพระคุณแด่
พระอาจารย์คึกฤทธ์ิโสตฺถิผโลและคณะสงฆ์วัดนาป่าพง

ที่กรุณาให้คำาปรึกษาในการจัดทำาหนังสือเล่มนี้	

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน
โดย	พระอาจารย์คึกฤทธิ์	โสตฺถิผโล	ได้ที่		

เว็บไซต์
•	 http://www.watnapp.com	:	หนังสือ	และสื่อธรรมะ	บนอินเทอร์เน็ต
•	 http://media.watnapahpong.org	:	ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาป่าพง
•	 http://www.buddhakos.org	:	มูลนิธิพุทธโฆษณ์
•	 http://etipitaka.com	:	โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
•	 http://www.watnapahpong.net	:	แกลอรี่รูปภาพ
•	 http://www.watnapahpong.org	:	เว็บไซต์วัดนาป่าพง
•	 http://www.watnapahpong.com	:	เว็บไซต์วัดนาป่าพง
•	 http://www.buddhawaj.org	:	ฐานข้อมูลพระสูตรออนไลน์,	เสียงอ่านพุทธวจน
•	 http://www.buddhaoat.org	:	กลุ่มผู้สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน

ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน(E-Tipitaka)
สำาหรับคอมพิวเตอร์
•	ระบบปฏิบัติการ	Windows,	Macintosh,	Linux	
	 http://etipitaka.com/download	หรือ	รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาป่าพง	

สำาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
•	 ระบบปฏิบัติการ	Android	
	 ดาวน์โหลดได้ที่	Google	Play	โดยพิมพ์คำาว่า	พุทธวจน	หรือ	e-tipitaka
•	 ระบบปฏิบัติการ	iOS	(สำาหรับ	iPad,	iPhone,	iPod)
	 ดาวน์โหลดได้ที่	App	Store	โดยพิมพ์คำาว่า	พุทธวจน	หรือ	e-tipitaka

ดาวน์โหลดโปรแกรมพุทธวจน(Buddhawajana)
เฉพาะสำาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
•	 ระบบปฏิบัติการ	Android
	 ดาวน์โหลดได้ที่	Google	Play	โดยพิมพ์คำาว่า	พุทธวจน	หรือ	buddhawajana
•	 ระบบปฏิบัติการ	iOS	(สำาหรับ	iPad,	iPhone,	iPod)
	 ดาวน์โหลดได้ที่	App	Store	โดยพิมพ์คำาว่า	พุทธวจน	หรือ	buddhawajana

วิทยุ
• คลื่น	ส.ว.พ.	FM	๙๑.๐	MHz	ทุกวันพระ	เวลา	๑๗.๔๐	น.	



ร่วมจัดทำาโดย

คณะงานธัมมะวัดนาป่าพง	(กลุ่มอาสาสมัครพุทธวจนหมวดธรรม),	

คณะศิษย์วัดนาป่าพง,

กลุ่มศิษย์ตถาคต,	กลุ่มสมณะศากยะปุตติยะ,	กลุ่มธรรมะสีขาว,	

กลุ่มพุทธบริษัทศากยบุตร,	กลุ่มพุทธโอษฐ์,	กลุ่มชวนม่วนธรรม,

กลุ่มละนันทิ,	กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย,

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่่,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	สำานักงานการศึกษาต่อเนื่อง,

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(องครักษ์)

ชมรมวิศวกรความรู้เพื่อสังคม,	ชมรมพุทธวจนอุดรธานี,	

ชมรมธรรมปรีดา,	เสถียรธรรมสถาน,	

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	๕,

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,

กองอำานวยการสถานพักผ่อน	กรมพลาธิการทหารบก	(บางปู),

บจก.	สยามคูโบต้า	คอร์ปอเรชั่น,	บจก.	ดาต้าโปรดักส์,	

บจก.	3M	ประเทศไทย,	บจก.	บางไทรไฟเบอร์บอร์ด,

บจก.	เอ็นอีซี	โทคิน	อิเล็กทรอนิกส์	(ประเทศไทย),

บจก.	สยามรักษ์,	บจก.	เซเว่นสเต็ปส์,	บจก.	เมคเทค,	บจก.	

ไดเวอร์ส	เคมีคอลส์,	บจก.	ห้างพระจันทร์โอสถ,	

บจก.สมสุข	สหภัทรสตีลล์,	บจก.ทองแป้น,

สถานกายภาพบำาบัด	คิดดีคลินิค,	ร้านต้นมะขามช่างทอง,

ร้านเสบียงบุญ,	บ้านเมตตาเรสซิเด้นท์,	บ้านพุทธวัจน์



ประตูนครแหงความไมตาย 

ตถาคตเปดโลงไวแลว 
เพื่อสัตวทั้งหลายเขาถึงถิ่นอันเกษม. 

กระแสแหงมารผูมีบาป 

ตถาคตปดกั้นเสียแลว กําจัดเสียแลว ทําใหหมดพิษสงแลว. 

ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเปนผูมากมูนดวยปราโมทย 

ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิด.

      ม. ม. ๑๓/๔๖๔/๕๑๑.



สื่อธรรมะวัดนาป่าพง

สัน 8 มม 

ตามรอยธรรม
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....พวกเธอท้ังหลาย จงเท่ียวจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชน
เพ่ือความเอ็นดูแก่โลก, เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความเก้ือกูล 

เพ่ือความสุข ท้ังแก่เทวดา และมนุษย์ท้ังหลาย 

....จงแสดงธรรม ให้งดงามในเบ้ืองต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในเบ้ืองปลาย,

อานนท์ !   ก็กัลยาณวัตรอันเราต้ังไว้ในกาลน้ี  
น้ีเป็นไปเพ่ือความเบ่ือหน่ายโดยส่วนเดียว  เพ่ือคลายกำาหนัด  

เพ่ือความดับ  เพ่ือความสงบระงับ  เพ่ือความรู้ย่ิง  
เพ่ือความรู้พร้อม  เพ่ือนิพพาน.   อานนท์ !  กัลยาณวัตรน้ี  เป็นอย่างไรเล่า ?                         

น้ีคือ  อริยอัฏฐังคิกมรรค,  กล่าวคือ  
สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ;    สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ;      

สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ.อานนท์ !   ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด 

บุรุษน้ันช่ือว่า เป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษท้ังหลาย.... 

เราขอกล่าวย้ำากะเธอว่า... เธอท้ังหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย.
ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

...ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ ให้บริสุทธิ์

บริบูรณ์สิ้นเชิง 
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่,

สัตว์พวกนี้ ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้ เพราะไม่ได้ฟังธรรม,

สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมีเป็นแน่...มหา. วิ. ๔/๓๙/๓๒.
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ได้รับการสงวนไว ้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 
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คู่มือโสดาบัน
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ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิ

ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัสสนะ

ผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้ว

ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้

ผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ

ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะ

ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้ว

ผู้ประเสริฐ มีปัญญาเครื่องชำาแรกกิเลส

ยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะ 

นิทาน. สํ. ๑๖/๙๒/๑๗๘.

ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์

เพื่อตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนเอง

ด้วยตนเอง
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แก้กรรม ?
โดย ตถาคต
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ได้รับการสงวนไว ้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 
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        ...ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงินทอง หรือข้าวของ  
ที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ทาส กรรมกร คนใช้ และผู้อาศัยของเขา

พึงพาเอาไปไม่ได้ทั้งหมด จะต้องถึงซึ่งการละทิ้งไว้ทั้งหมด

ก็บุคคลทำากรรมใด ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจ
กรรมนั้นแหละ เป็นของๆ เขา และเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไป

อนึ่งกรรมนั้น ย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตน ฉะนั้น

เพราะฉะนั้น บุคคลควรทำากรรมดี สั่งสมไว้สำาหรับภพหน้า

บุญทั้งหลาย ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ในโลกหน้า.
สคา. สำ. ๑๕ / ๑๓๔ / ๓๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย !  เรากล่าวซึ่งเจตนา ว่าเป็นกรรม

ภิกษุทั้งหลาย !  เหตุเกิดของกรรมท้ังหลายย่อมมี เพราะความเกิดของผัสสะ

ภิกษุทั้งหลาย !  ความดับแห่งกรรมย่อมมี เพราะความดับแห่งผัสสะ

ภิกษุทั้งหลาย !  มรรคมีองค์ ๘ นี้นั่นเอง เป็นกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา

ฉกฺก. อํ. ๒๒ / ๔๖๔ / ๓๓๔.

วันนี้ชาวพุทธแก้กรรมตามใคร? 

?
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สัน 8 มม 

มรรค วิธีท่ี ง่าย
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ละนันทิ จิตหลุดพ้น

กัสสป  หนทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่

ซึ่งผู้ปฏิบัติตามแล้ว จักรู้ได้เอง จักเห็นได้เอง

สี. ที. ๙ / ๒๐๙ / ๒๖๕.

ละนันทิ

นันทิกฺขยา ราคกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ

ราคกฺขยา นันทิกฺขโย

เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ

นันทิราคกฺขยา จิตฺตํ สุวิมุตฺตนฺติ วุจฺจติ

เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ กล่าวได้ว่า

“จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังนี้.

มรรค ๘...กัลยาณวัตร

...สุภัททะ   อริยมรรคมีองค์ ๘ หาได้ในธรรมวินัยนี้

สมณะที่ ๑... สมณะที่ ๒... สมณะที่ ๓... สมณะที่ ๔ ก็หาได้ในธรรมวินัยนี้

วาทะเครื่องสอนของพวกอื่นว่างจากสมณะของพวกอื่น...

อานนท์   กัลยาณวัตรนี้ เป็นอย่างไร ? นี้คือ อริยมรรคมีองค์ ๘...

ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใด

บุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย...

เราขอกล่าวย้ํากะเธอว่า...

เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย.

สฬา.สํ. ๑๘ / ๑๗๙ / ๒๔๕-๖. ,  มหา. ที. ๑๐/๑๗๕/๑๓๘. ,  ม. ม. ๑๓ / ๔๒๗ / ๔๖๓.
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สัน 9 มม 

ก้าวย่าง อย่างพุทธะ

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว ้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘

ฉบับ ๓

ก้าวย่างอย่างพุทธะ
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เมื่อ “เธอ”  ไม่มี !
พาหิยะ  !     เมื่อใด  เธอเห็นรูปแล้ว  สักว่าเห็น,
ได้ฟังเสียงแล้ว  สักว่าฟัง,ได้กลิ่น,  ลิ้มรส,  สัมผัสทางผิวกาย,ก็สักว่า  ดม  ลิ้ม  สัมผัส,ได้รู้แจ้งธรรมารมณ์  ก็สักว่าได้รู้แจ้ง  แล้ว ;

เมื่อนั้น “เธอ”  จักไม่มี.

เมื่อใด “เธอ”  ไม่มี ;เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้,  ไม่ปรากฏในโลกอื่น,

ไม่ปรากฏในระหว่างโลกทั้งสอง :นั่นแหละ  คือที่สุดแห่งทุกข์  ละ.
อุ.ขุ.  ๒๕/๘๓/๔๙.

อานนท์ !   ธรรมก็ดี วินัยก็ดี

ที่เราแสดงแล้ว  บัญญัติแล้ว  แก่พวกเธอทั้งหลาย
ธรรมวินัยนั้น  จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา

มหา. ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘.
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สัน 10 มม 

อานาปานสติ
โดย ตถาคต

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05
.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05

.30 น. และ 06.00-07
.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว ้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘
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ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ืออานาปานสติ อันบุคคลเจริญทำาให้มากแล้ว...

ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหน่ึง ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นส่ิงท่ีหวังได้

คือ อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น อนาคามี.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๗/๑๓๑๓.

เหมาะสําหรับ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้ศรัทธาในตถาคต

อานาปานสติ

กายคตาสติ

 ภิกษุทั้งหลาย !  เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออก 

ว่าเป็นกายอันหนึ่งๆ ในบรรดากายทั้งหลาย... 

ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจํา

 ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติ

ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะ

 ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติ

ชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะ

 ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่ส้องเสพแล้ว

อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ส้องเสพแล้ว

 ภิกษุทั้งหลาย !  กายคตาสติอันชนเหล่าใดส้องเสพแล้ว

อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นส้องเสพแล้ว

 ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติ

ชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะ

 ภิกษุทั้งหลาย !  ชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติ

ชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะ...

อุปริ. ม. ๑๔ / ๑๙๕ / ๒๘๙. ,  เอก. อํ. ๒๐ / ๕๙ / ๒๓๕,๒๓๙. 
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ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘
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จุนทะ ! สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) 
เป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำาในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ กล่าวคือ: -

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน เมื่อผู้อื่นกระทำาปาณาติบาต เราจักเว้นขาดจากปาณาติบาต เมื่อผู้อื่น กระทำาอทินนาทาน เราจักเว้นขาดจากอทินนาทาน เมื่อผู้อื่นพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำาหยาบ พูดเพ้อเจ้อเราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด 
พูดคำาหยาบ พูดเพ้อเจ้อเมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชฌา เราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌา เมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาท เราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่าน เราจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ มักโกรธ ผูกโกรธ 

เราจักเป็นผู้ ไม่มักโกรธ ผูกโกรธ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณ เราจักเป็นผู้ ไม่ลบหลู่คุณ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดี เราจักเป็นผู้ ไม่แข่งดี
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยา เราจักเป็นผู้ไม่ริษยา 

เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตระหนี่เราจักเป็นผู้ไม่ตระหนี่เมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวด เราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวด เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยา เราจักเป็นผู้ไม่มีมารยา เมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้าง เราจักเป็นผู้ไม่กระด้าง เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่าน เราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่านเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายาก เราจักเป็นผู้ว่าง่าย 
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่ว เราจักเป็นผู้มีมิตรดี 
เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาท เราจักเป็นผู้ไม่ประมาท เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริ และโอตตัปปะ 

เราจักเป็นผู้มีหิริ และโอตตัปปะ เมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อย เราจักเป็นผู้มีสุตะมาก เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจ เราจักเป็นผู้ปรารภความเพียร 
ม. มู. ๑๒/๗๕/๑๐๔.

เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว ก็เพียงพอ

คามณิ ! ...เพราะเหตุว่า ถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียว 

นั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้น ตลอดกาลนาน
สฬา. สํ. ๑๘/๓๘๗/๖๐๓. 
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ฆราวาสชั้นเลิศ

ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำาสอนตามหลักพุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้ที่ media.watnapahpong.org |

www.watnapp.com (ธรรมบรรยายค่ำาวันเสาร์) ท้ังภาพและเสียง ต้ังแต่ 19.00 น. | คล่ืน ส.ว.พ. FM 91.0 MHz ทุกวันพระ เวลา 16.40 น. |  

FM 106.0 MHz เวลา 05.00-05.30 น. | ทีวีดาวเทียม ช่อง A I Biz Net Tong Hua เวลา 05.00-05.30 น. และ 06.00-07.00 น. 

สื่อธรรมะนี้ จัดทำาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน ลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนี้

ได้รับการสงวนไว ้ ไม่สงวนสิทธิ์ในการจัดทำาจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี 

ในการจัดทำาหรือเผยแผ่ โปรดใช้ความละเอียดรอบคอบเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

ขอคำาปรีกษาด้านข้อมูลในการจัดทำาเพื่อความสะดวกและประหยัด 

ติดต่อได้ที่ คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ คุณอารีวรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘
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ภิกษุทั้งหลาย  !

ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ผลวิบากแห่งกรรม ๓ อย่างนี้แล 
ที่ทำาให้เรามีฤทธิ์มาก... มีอานุภาพมาก... คือ 

(๑) ทาน การให้ (๒) ทมะ การบีบบังคับใจ, (๓) สัญญมะ การสำารวมระวัง, ดังนี้
อิติวุ. ขุ. ๒๕/๒๔๐/๒๐๐.

ฆราวาสชั้นเลิศ
คหบดี   ...กามโภคี (ฆราวาส) ผู้ใด 
 (๑) แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด 

        (เกินไป จนทรมานตน) ....
 (๒) ทำาตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำา...,
 (๓) แบ่งปันโภคทรัพย์บำาเพ็ญบุญ..., 
 (๔) ไม่กำาหนัด ไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง 
มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก 
บริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่...; คหบดี   กามโภคีจำาพวกนี้ เป็นกามโภคีชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐ 

ชั้นหัวหน้า ชั้นสูงสุด ชั้นบวร กว่ากามโภคีทั้งหลาย,  เปรียบเสมือน

นมสดเกิดจากแม่โค  นมส้มเกิดจากนมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใส

เกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หัวเนยใสปรากฏว่าเลิศ

กว่าบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้น..., ฉันนั้น 
ทสก. อํ. ๒๔/๑๘๘/๙๑.
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อินทรียสังวร
(ตามดู ! ไม่ตามไป...)

พุ ท ธ ว จ น
อานนท์ ! สาวกทั้งหลาย เรียกร้องหาศาสดา เพื่อความเป็นมิตร

ไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรู เป็นอย่างไรเล่า ? 

อานนท์ ! ในกรณีนี้ ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล 

อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า 

“สิ่งนี้เป็นไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลาย และสิ่งนี้ก็เป็นไป

เพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลาย”  ดังนี้เป็น
ต้น 

สาวกเหล่านั้นของศาสดา ย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง 

ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง 

และไม่แกล้งทำาให้ผิดจากคำาสั่งสอนของศาสดา

อานนท์ !   สาวกทั้งหลายอย่างนี้แล   ชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดา 

เพื่อความเป็นมิตร   ไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรู

อานนท์ ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย 

จงเรียกร้องหาตถาคต เพื่อความเป็นมิตรเถิด 

อย่าเรียกร้อง เพื่อความเป็นศัตรูเลย 

ข้อนั้น จักเป็นไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข 

แก่พวกเธอทั้งหลายเอง ตลอดกาลนาน
อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๔/๓๕๕-๓๕๖.

ผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตร

อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

อานนท์ !  อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ – ไม่เป็นที่ชอบใจ

เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ  อันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น

ย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคน  อุเบกขายังคงดำารงอยู่.

อานนท์ !  นี้แล  เราเรียกว่า  อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย…

อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๒ – ๕๔๕/๘๕๖ – ๘๖๑.

กว่า ๖๐ พระสูตร

แห่งความสอดรับกันในคำาตถาคต

อุปริ. ม. ๑๔/๕๔๒ – ๕๔๕/๘๕๖ – ๘๖๑.
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ธรรมเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อดวงอาทิตย์กำาลังขึ้น 
สิ่งที่มาก่อน เป็นนิมิตให้เห็นก่อน คือการขึ้นมาแห่งอรุณ ฉันใด; 
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อมีการเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ของภิกษุ 
สิ่งที่มาก่อน เป็นนิมิตให้เห็นก่อน 
คือความเป็นผู้กัลยาณมิตร ฉันนั้นเหมือนกัน. 
ภิกษุทั้งหลาย ! 
นี้คือความหวังของภิกษุผู้มีกัลยามิตร
คือเธอจักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้ 
จักกระทำาให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๖/๑๒๙

“หิ่งห้อยนั้น ย่อมส่องแสงอยู่ได้ชั่วเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมา 
ครั้นอาทิตย์ขึ้นมา หิ่งห้อยก็หมดแสงไม่มีสว่างอีก. 

เดียรถีย์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้น. 
โอกาสอยู่ได้ชั่วเวลาที่บุคคลผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองยังไม่เกิดขึ้นในโลก. 

พวกที่ได้แต่นึกๆ เอา ย่อมบริสุทธิ์ไม่ได้. 
ถึงแม้สาวกของเขาก็เหมือนกัน.

 ผู้ที่มีความเห็นผิด จะไม่พ้นทุกข์ไปได้เลย”.

อุ. ขุ. ๒๕/๑๙๖/๑๔๖.
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