บทสวดพระพิธีธรรมและบทสวดพระอภิธรรมวัดราชสิทธาราม
ในการบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

บทสวด พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

พระสังคณี ( กุสลา )
พระวิภังค์ ( ปัญจักขันธา )
พระธาตุกถา ( สังคะโห )
พระปุคคลปัญญัติ ( ฉะปัญญัตติโย )
พระกถาวัตถุ ( ปุคคะโล )
พระยมก ( เย เกจิ กุสลา )
พระมหาปัฏฐาน ( เหตุปัจจะโย )

บทสวด พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์และคําแปล
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
(ว่า ๓ จบ)

๑.พระธรรมสังคณี
กุสลา ธมฺมา
อกุสลา ธมฺมา
อพฺยากตา ธมฺมา
กตเม ธมฺมา กุสลา
ยสฺมึ สมเย
กามาวจรํ กุสลํ จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ โหติ
โสมนสฺสสหคตํ ญาณสมฺปยุตตํ
รูปารมฺมณํ วา สทฺทารมฺมณํ วา
คนฺธารมฺมณํ วา รสารมฺมณํ วา
โผฏฐพฺพารมฺมณํ วา ธมฺมารมฺมณํ วา
ยํ ยํ วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ
อวิกฺเขโป โหติ
เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อญฺเญปิ อตฺถิ ปฏิจฺจ สมุปฺปนฺนา
อรูปิโน ธมฺมา
อิเม ธมฺมา กุสลา

ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล (ฝ่ายดี)
ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอกุศล (ฝ่ายชั่ว)
ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นอัพยากฤต (ฝ่ายไม่ดี
ไม่ชั่ว)
ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล เป็นไฉน
(คือ) ในสมัยใด
กุศลจิตที่เป็นกามาวจร เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเจตสิก
ประกอบพร้อมด้วยปัญญาเจตสิก ปรารภอารมณ์ คือ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งที่มีอยู่ปรากฎอยู่
ก็หรือว่า เรื่องราวใด ๆ ย่อมเกิดขึ้น
ในสมัยนั้น
ย่อมมีความกระทบกันและกัน
ย่อมมีความไม่ฟุ้งซ่าน
ก็หรือว่า ในสมัยนั้น ย่อมมีสภาวะที่ไม่มีรูปร่าง
(จิตและเจตสิก) ซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกัน
แม้เหล่าอื่น เหล่าใด
สภาวะทั้งหลายเหล่านี้ คือ ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล

ลักษณะทํานอง ทํานองเดียวกับ นโม นิยมสวดต่อจาก นโม ถ้าตั้งนโมแล้วสวดบทอื่น
ทํานองจะไม่รับกัน และถ้าไม่ชํานาญอาจทําให้หลงทํานองได้ บทนี้ เน้นความกระชับชัดตัวแต่
นุ่มนวลเอื้อนเสียงสูงต่ํา ตามจังหวะ ออกเสียงเอื้อนตามสระอา – เอ – โอ ท้ายศัพท์

๒

๒.พระวิภังค์
ปญฺจกฺขนฺธา
รูปกฺขนฺโธ
เวทนากฺขนฺโธ
สญฺญากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ
วิญฺญาณกฺขนฺโธ
ตตฺถ กตโม รูปกฺขนฺโธ
ยงฺกิญฺจิ รูปํ
อตีตานาคตปจฺจุปฺนนฺนํ
อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา
โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา
หีนํ วา ปณีตํ วา
ยํ ทูเร สนฺติเก วา
ตเทกชฺฌํ อภิสญฺญูหิตฺวา อภิสงฺขิปิตฺวา
อยํ วุจฺจติ รูปกฺขนฺโธ

ขันธ์ ๕
(คือ) รูปขันธ์ (หมวดแห่งรูป ๒๘)
เวทนาขันธ์ (หมวดแห่งเวทนาเจตสิก)
สัญญาขันธ์ (หมวดแห่งสัญญาเจตสิก)
สังขารขันธ์ (หมวดแห่งเจตสิกธรรม ๕๐)
วิญญาณขันธ์ (หมวดแห่งจิต ๘๙ – ๑๒๐ ดวง)
บรรดาขันธ์ ๕ นั้น รูปขันธ์ เป็นไฉน
(คือ) รูป อย่างใดอย่างหนึ่ง
(คือ) รูปอดีต รูปอนาคต รูปปัจจุบัน
รูปภายใน หรือ รูปภายนอก
รูปหยาบ หรือ รูปละเอียด
รูปเลว หรือ รูปประณีต
รูปไกล หรือ รูปใกล้ อย่างใด
รูปนั้น ทรงประมวลย่นย่อเข้ารวมกัน
นี้ ตรัสเรียกว่า รูปขันธ์ฯ

ลักษณะทํานอง
บทนี้ทํานองเรียบ ๆ ไม่โลดโผน แฝงไว้ด้วยความเศร้า
ว่าไปทีละศัพท์แล้วเอื้อนเสียงไปรับศัพท์ถัดไป เน้นความชัดของแต่ละพยางค์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของวัดราชสิทธารามในทุกบทที่สวด

๓

๓. ธาตุกถา
สงฺคโห อสงฺคโห
สงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ
อสงฺคหิเตน สงฺคหิตํ
สงฺคหิเตน สงฺคหิตํ
อสงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ
สมฺปโยโค วิปปฺ โยโค
สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตตฺ ํ
วิปฺปยุตฺเตน สมฺปยุตตฺ ํ
อสงฺคหิตํ

ธรรมะที่สงเคราะห์เข้ากันได้ (มี ๓ หมวด)
ธรรมะที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้ (มี ๓ หมวด)
ธรรมะที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้ กับธรรมะที่สงเคราะห์
เข้ากันได้ หมวด ๑
ธรรมะที่สงเคราะห์เข้ากันได้ กับธรรมะที่สงเคราะห์เข้า
กันไม่ได้ หมวด ๑
ธรรมะที่สงเคราะห์เข้ากันได้ กับธรรมะที่สงเคราะห์
เข้ากันได้ หมวด ๑
ธรรมะที่สงเคราะห์เข้าไม่ได้ กับธรรมะที่สงเคราะห์
เข้าไม่ได้ หมวด ๑
ธรรมะที่ประกอบกับธรรมอื่นได้ (มี ๔ หมวด)
ธรรมะทีไ่ ม่ประกอบกับธรรมอื่น (มี ๔ หมวด)
ธรรมะทีไ่ ม่ประกอบกับธรรมอื่น กับธรรมะที่
ประกอบกับธรรมอื่นได้ หมวด ๑
ธรรมะที่ประกอบกับธรรมอื่นได้ ธรรมะที่สงเคราะห์
เข้ากับธรรมอื่นไม่ได้ กับธรรมะที่ไม่ประกอบ
กับธรรมอื่น หมวด ๑

ลักษณะทํานอง บทนี้ทํานองว่าช้า ๆ ทีละพยางค์ ทุกพยางค์มีทํานองเป็นของตัวเอง ต้น ๆ
บททํานองจะเหมือนกัน ตอนท้ายบทจะหวนเสียงขึ้นสูงแล้วกลับลงระดับเดิม บทนี้แม้จะสั้นแต่ใช้
เวลาเท่า ๆ กับบทอื่น ๆ เพราะเอื้อนทํานองมาก ออกเสียงนุ่มๆ วางตัวช้า ๆ โทนเสียงจะออกหวาน ๆ
ซึ้ง ๆ

๔

๔. พระปุคคลปัญญัติ
ฉ ปญฺญตฺติโย
ขนฺธปญฺญตฺติ
อายตนปญฺญตฺติ
ธาตุปญฺญตฺติ
สจฺจปญฺญตฺติ
อินฺทฺริยปญฺญตฺติ
ปุคฺคลปญฺญตฺติ
กิตฺตาวตา ปุคฺคลานํ ปุคฺคลปญฺญตฺติ
สมยวิมตุ ฺโต
อสมยวิมุตโฺ ต
กุปฺปธมฺโม
อกุปฺปธมฺโม
ปริหานธมฺโม
อปริหานธมฺโม
เจตนาภพฺโพ
อนุรุกฺขนาภพฺโพ
ปุถุชฺชโน
โคตฺรภู
ภยูปรโต
อภยูปรโต
ภพฺพาคมโน
อภพฺพาคมโน
นิยโต
อนิยโต
ปฏิปนฺนโก
ผเล ฐิโต
อรหา
อรหตฺตาย ปฏิปนฺโน

บัญญัติมี ๖ ประการ
(คือ) บัญญัติว่า ขันธ์ (มี ๕)
บัญญัติว่า อายตนะ (มี ๑๒)
บัญญัติว่า ธาตุ (มี ๑๘)
บัญญัติว่า สัจจะ (มี ๔)
บัญญัติว่า อินทรีย์ (มี ๒๒)
บัญญัติว่า บุคคล (มี ๑๐ มาติกา)
บุคคลบัญญัติ แห่งบุคคลทั้งหลาย มีเท่าไร
(คือ) ท่านผู้หลุดพ้นจากกิเลส โดยบําเพ็ญ
วิโมกข์ ๘
ท่านผู้หลุดพ้นจากกิเลส โดยไม่บําเพ็ญ
วิโมกข์ ๘
ท่านผู้มีสมาบัติยังกําเริบเป็นธรรมดา (ปุถุชน)
ท่านผู้มีสมาบัติไม่กําเริบเป็นธรรมดา (อริยบุคคล)
ท่านผู้ยังเสื่อมจากสมาบัติเป็นธรรมดา
ท่านผู้ไม่เสื่อมจากสมาบัติเป็นธรรมดา
ท่านผู้ยังต้องใส่ใจถึงสมาบัติเนือง ๆ
ท่านผู้ยังต้องรักษาสมาบัติเนือง ๆ
ท่านผู้ยังละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
สีลัพพตปรามาสไม่ได้
ท่านผู้ประกอบด้วยธรรมะระหว่างชั้นบุคคล
ท่านผู้ยังยินดีพอใจอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นภัย
ท่านผู้ไม่ยินดีพอใจอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นภัย
(พระอรหันต์)
ท่านผู้สมควรก้าวลงสู่กุศลธรรม
ท่านผู้ไม่สมควรก้าวลงสู่กุศลธรรม
ท่านผู้มีคติแน่นอน (คนทําอนันตริยกรรม ๕ พวกนิยตมิจฉาทิฏฐิ และพระอริยบุคคล ๘)
ท่านผู้มีคติยังไม่แน่นอน
ท่านกําลังปฏิบัติมรรค ๔
ท่านผู้ดํารงอยู่แล้วในผล ๔
ท่านผู้เป็นพระอรหันต์
ท่านผู้ปฏิบัติ เพื่อความเป็นพระอรหันต์ฯ
๕

ลักษณะทํานอง
บทนี้ว่าลงตัวที่ละพยางค์จังหวะเท่า ๆ กันเหมือนก้าวเท้าเดิน
ว่าควบคู่สองศัพท์แล้วหยุดเอื้อนเสียง บางคู่สลับเสียงสูง – ต่ํา บางศัพท์หวนเสียงขึ้นสูง
บางศัพท์หวนเสียงต่ําลงทรวง ทํานองหลากหลาย ตอนท้าย ๆ ผู้ที่มีเสียงไม่คงที่จะออกอาการ
เสียงสั่นและหายเป็นช่วง ๆ บางท่านเรียกทํานองบทนี้ว่า พระรามเดินดง

๕.พระกถาวัตถุ
ปคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ
อามนฺตา
โย สจฺฉิกตฺโถ ปรมตฺโถ
ตโต โส ปุคฺคโล อุปลพฺภติ
สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ
น เหวํ วตฺตพฺเพ
อาชานาหิ นิคฺคหํ
หญฺจิ ปุคฺคโล อุปลพฺภติ
สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถน
เตน วต เร วตฺตพฺเพ
โย สจฺฉิกตฺโถ ปรมตฺโถ
ตโต โส ปุคฺคโล อุปลพฺภติ
สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ
มิจฺฉา.

ท่านย่อมกําหนดรู้บุคคลได้ โดยอรรถะที่แจ่มแจ้ง
และอรรถะที่ยอดเยี่ยม หรือ
ถูกแล้ว
สภาวะใด มีอรรถะที่แจ่มแจ้งมีอรรถะที่ยอดเยี่ยม
ตามสภาพนั้น ท่านย่อมกําหนดรู้บุคคลนั้นได้ โดย
อรรถะที่แจ่มแจ้ง และอรรถะที่ยอดเยี่ยม หรือ
ท่านไม่พึงกล่าวอย่างนั้น
ท่านจงรับรู้ถึงการถูกตําหนิ
หากท่านย่อมกําหนดรู้บุคคลได้ โดยอรรถะที่แจ่มแจ้ง
และอรรถะที่ยอดเยี่ยม ไซร้
ด้วยเหตุนั้น หนอแล ท่านจะต้องกล่าวว่า
สภาวะใด มีอรรถะที่แจ่มแจ้ง มีอรรถะที่ยอดเยี่ยม
ตามสภาพนั้น ท่านย่อมกําหนดรู้บุคคลนั้นได้ โดย
อรรถะที่แจ่มแจ้ง และอรรถะที่ยอดเยี่ยม หรือ
ข้อนั้น ผิด ฯ

ลักษณะทํานอง
บทนี้ว่าทีละพยางค์ แต่ละพยางค์กระตุกเป็นจังหวะคล้ายสะดุ้ง
บางที่เรียกทํานองนี้ว่า คุดทะราดเหยียบกรวด

๖

๖ . พระยมก
เย เกจิ กุสลา ธมฺมา
สพฺเพ เต กุสลมูลา
เย วา ปน กุสลมูลา
สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา
เย เกจิ กุสลา ธมฺมา
สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลา
เย วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลา
สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา

ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล เหล่าใด เหล่าหนึ่ง
ธรรมทั้งหลาย เหล่านั้น ทั้งหมด เป็นกุศลเป็นมูล
ก็หรือว่า ธรรมทั้งหลาย เหล่าใด มีกุศลเป็นมูล
ธรรมทั้งหลาย เหล่านั้น ทั้งหมด เป็นกุศลธรรม
ธรรมทั้งหลาย ที่เป็นกุศล เหล่าใด เหล่าหนึ่ง
ธรรมทั้งหลาย เหล่านั้น ทั้งหมด มีมูลเดียว คือ
กุศลมูล
ก็หรือว่า ธรรมทั้งหลาย เหล่าใด มีมูลเดียว คือ
กุศลมูล
ธรรมทั้งหลาย เหล่านั้น ทั้งหมด เป็นกุศลธรรม ฯ

ลักษณะทํานอง
บทนี้ว่าทํานองช้า ๆ เดินตัวเรียบ ๆ หวนเสียงขึ้นสูงเป็นบางช่วง
แล้วหลบเสียงลงมาเดินตัวพยางค์ถัดไป ลักษณะเหมือนลมพัดชายเขา ออกอาการเย็น ๆ
แฝงด้วยซึมเศร้า

๗. พระมหาปัฏฐาน
เหตุปจฺจโย
อารมฺมณปจฺจโย
อธิปติปจฺจโย
อนนฺตรปจฺจโย
สมนนฺตรปจฺจโย
สหชาตปจฺจโย
อญฺญมญฺญปจฺจโย
นิสฺสยปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจโย
ปุเรชาตปจฺจโย
ปจฺฉาชาตปจฺจโย

ธรรมที่เป็นเหตุทําให้เกิด และช่วยสนับสนุน
ธรรมที่เป็นอารมณ์ และช่วยสนับสนุน
ธรรมที่เป็นใหญ่ และช่วยสนับสนุน
ธรรมที่เกิดขึ้นติดต่อกัน และช่วยสนับสนุน
ธรรมที่เกิดขึ้นติดต่อกันหาระหว่างมิได้ และช่วย
สนับสนุน
ธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน และช่วยสนับสนุน
ธรรมที่ช่วยสนับสนุนแก่กันและกัน
ธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกัน และช่วยสนับสนุน
ธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันได้แน่นอน และช่วย
สนับสนุน
ธรรมที่เกิดก่อน และช่วยสนับสนุนธรรมที่เกิดขึ้น
ภายหลัง
ธรรมที่เกิดภายหลัง และช่วยสนับสนุนธรรมธรรมที่
เกิดก่อน
๗

อาเสวนปจฺจโย
กมฺมปจฺจโย
วิปากปจฺจโย
อาหารปจฺจโย
อินฺทฺริยปจฺจโย
ฌานปจฺจโย
มคฺคปจฺจโย
สมฺปยุตฺตปจฺจโย
วิปฺปยุตฺตปจฺจโย
อตฺถิปจฺจโย
นตฺถิปจฺจโย
วิคตปจฺจโย
อวิคตปจฺจโย.

ความเคยชินเป็นเครื่องช่วยสนับสนุน
การตั้งใจกระทําเป็นเครื่องช่วยสนับสนุน
ผลแห่งกุศลกรรมและผลแห่งอกุศลกรรม เป็นเครื่อง
ช่วยสนับสนุน
อาหาร ๔ เป็นเครื่องช่วยสนับสนุน
อินทรียธรรม ๒๒ เป็นเครื่องช่วยสนับสนุน
การเพ่งอารมณ์เป็นเครื่องสนับสนุน
ธรรมที่เป็นดุจทางนําไปสู่สุคติ ทุคคติ และนิพพาน
เป็นเครื่องช่วยสนับสนุน
ธรรมที่ประกอบกันพร้อมด้วยลักษณะ ๔ และช่วย
สนับสนุน
ธรรมทีไ่ ม่ประกอบกันด้วยลักษณะ ๔ และช่วย
สนับสนุน
ธรรมที่มีอยู่ ยังไม่ดับไป และช่วยสนับสนุน
ธรรมที่ไม่มีอยู่ ดับไปแล้ว และช่วยสนับสนุน
ธรรมที่ปราศจากไปแล้ว ดับไปแล้ว และช่วยสนับสนุน
ธรรมที่ยังไม่ปราศจากไป ยังไม่ดับไป และช่วย
สนับสนุนฯ

ลักษณะทํานอง บทนี้ว่าทีละพยางค์ เดินตัวเรียบ ๆ ควบคู่สองศัพท์แล้วเอื้อนเสียง
ท้ายศัพท์ลักษณะคล้ายกระแตไต่ไม้ที่วิ่ง ๆ ไปแล้วหยุดเหลียวซ้ายแลขวา แล้วก็ไต่ต่อไป
คําแปลโดย

พระราชวิสุทธิเวที
วัดเบญจมบพิตร ฯ กรุงเทพมหานคร
๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักพระราชวัง
โทร. ๐-๒๖๖๒๓-๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓-๔
www.brh.thaigov.net/
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