
(คำบูชาพระรัตนตรัย)

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
ภะคะวา ;

พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทม ิ;

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม ;

ธัมมัง  นะมัสสามิ ;

สุปะฏปัินโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ ;

สังฆัง  นะมามิ.

(ปุพพภาคนมการ)

ภาค ๑
คำทำวัตรเช้า

พระผู้มีพระภาคเจ้า   เป็นพระอรหันต์
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ส้ินเชิง  ตรัสรู้ชอบได้
โดยพระองคเ์อง ;
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้รู้
ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน ;
(กราบ)
พระธรรม  เปน็ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้
ตรัสไว้ดีแล้ว ;
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม ;
(กราบ)
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ปฏิบัติดีแล้ว ;
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.
(กราบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ. (ว่า ๓ ครั้ง)

(หันทะ มะยงั  พุทธสัสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการงั  กะโรมะ  เส.)

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  พระองค์นั้น,  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส,
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. (ว่าครั้งเดียว)
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(พุทธาภิถุติ)

โย  โส  ตะถาคะโต ;
อะระหัง ;
สัมมาสัมพุทโธ ;
วิชชาจะระณะสัมปันโน ;
สุคะโต ;
โลกะวิทู ;
อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ ;

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง ;
พุทโธ ;
ภะคะวา;

โย  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง
สะมาระกัง  สะพรัหมะกัง
สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชัง
สะเทวะมะนุสสัง  สะยัง
อะภิญญา  สัจฉิกัตวา  ปะเวเทสิ ;

โย  ธัมมัง  เทเสสิ ;

อาทิกัลยาณัง ;
มัชเฌกัลยาณัง ;
ปะริโยสานะกัลยาณัง ;

พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด ;
เป็นผู้ไกลจากกิเลส ;
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ;
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ;
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี ;
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ;
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่าง
ไม่มีใครยิ่งกว่า ;
เป็นครผูู้สอนของเทวดาและมนษุยท้ั์งหลาย ;
เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบานด้วยธรรม ;
เป็นผู ้มีความจำเริญจำแนกธรรม สั ่งสอน
สัตว์ ;

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด    ได้ทรงทำ
ความดับทุกข์ให้เเจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่ง
เองแล้ว  ทรงสอนโลกนี้ พร้อมทั้งเทวดา
มาร  พรหม  และหมู่สัตว์  พร้อมท้ังสมณ-
พราหมณ ์ พร้อมทัง้เทวดาและมนษุย ์   ให้
รู้ตาม ;
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด  ทรงแสดง-
ธรรมแล้ว ;
ไพเราะในเบื้องต้น ;
ไพเราะในท่ามกลาง ;
ไพเราะในที่สุด ;

(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.)
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สาตถัง  สะพยัญชะนัง
เกวะละปะริปุณณัง
ปะรสิทุธงั  พรหัมะจะรยัิง
ปะกาเสส ิ;

ตะมะหงั ภะคะวนัตงั
อะภปิชูะยาม ิ;
ตะมะหงั ภะคะวนัตงั
สิระสา นะมาม.ิ

โย  โส  สวากขาโต ภะคะวะตา
ธัมโม ;
สันทิฏฐิโก ;

อะกาลิโก ;
เอหิปัสสิโก ;
โอปะนะยิโก ;
ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ ;

ตะมะหัง  ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ ;
ตะมะหัง  ธัมมัง  สิระสา นะมามิ.

ทรงประกาศพรหมจรรย์  คือแบบแห่งการ
ปฏิบัติอันประเสริฐ  บริสุทธิ์  บริบูรณ์สิ้นเชิง
พร้อมทั้งอรรถะ  (คำอธิบาย)  พร้อมทั้ง
พยัญชนะ (หัวข้อ) ;

ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง   เฉพาะพระผู้มี
พระภาคเจ้า   พระองค์นั้น ;
ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น  ด้วยเศียรเกล้า.

พระธรรมน้ันใด  เป็นส่ิงท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้ตรัสไว้ดีแล้ว ;
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ  พึงเห็นได้
ด้วยตนเอง ;
เปน็ส่ิงทีป่ฏบิติัไดแ้ละให้ผลได ้ไมจ่ำกัดกาล ;
เป็นส่ิงท่ีควรกล่าวกับผู้อ่ืนว่า  ท่านจงมาดูเถิด ;
เปน็ส่ิงทีค่วรนอ้มเขา้มาใสต่วั ;
เปน็ส่ิงทีผู่รู้ก็้รูไ้ดเ้ฉพาะตน ;

ข้าพเจา้บชูาอยา่งยิง่  เฉพาะพระธรรมนัน้ ;
ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น  ด้วยเศียร
เกล้า.

(ธัมมาภิถุติ)
(หันทะ  มะยัง ธัมมาภิถุติง  กะโรมะ  เส.)

(กราบระลึกถึงพระพุทธคุณ)

(กราบระลึกถึงพระธรรมคุณ)
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โย  โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ;
อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ;
ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ;
สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ;

ยะทิทัง ;
จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ
ปุริสะปุคคะลา ;
เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ ;
อาหุเนยโย ;
ปาหุเนยโย ;
ทักขิเณยโย ;
อัญชะลีกะระณีโย ;
อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ ;

ตะมะหัง  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ ;
ตะมะหัง  สังฆัง  สิระสา  นะมามิ.

* สี่คู่ คือ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล,สกิทาคามิมรรค  สกิทาคามิผล,อนาคามิมรรค  อนาคามิผล, อรหัตตมรรค อรหัตตผล.

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว ;
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด
ปฏิบัติตรงแล้ว ;
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด
ปฏิบัติเพ่ือรู้ธรรมเป็นเคร่ืองออกจากทุกข์แล้ว ;
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด
ปฏิบัติสมควรแล้ว ;

ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ ;
คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่,* นับเรียงตัวบุรุษได้  ๘
บุรุษ ;
นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ;
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ;
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ;
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน ;
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี ;
เป็นเน้ือนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอ่ืนย่ิงกว่า ;

ขา้พเจา้บชูาอยา่งยิง่   เฉพาะพระสงฆห์มูน่ัน้ ;
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู ่น ั ้น  ด้วย
เศียรเกล้า.

(สังฆาภิถุติ)
(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.)

(กราบระลึกถึงพระสังฆคุณ)
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(รตนัตตยัปปณามคาถา)

พุทโธ  สุสุทโธ  กะรุณามะหัณณะโว ;

โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน ;

โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก ;

วันทามิ  พุทธัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง ;

ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน ;

โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก ;

โลกุตตะโร  โย  จะ  ตะทัตถะทีปะโน ;

วันทามิ  ธัมมัง  อะหะมาทะเรนะ ตัง ;

สังโฆ  สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต ;

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก ;

โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส ;

พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์  มีพระกรุณา  ดุจ
ห้วงหรรณพ ;
พระองค์ใด มีตาคือญาณอันประเสริฐหมด
จดถึงที่สุด ;
เป็นผู้ฆ่าเสียซ่ึงบาป  และอุปกิเลสของโลก ;

ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น   โดย
ใจเคารพเอื้อเฟื้อ ;
พระธรรมของพระศาสดา  สว่างรุ ่งเรือง
เปรียบดวงประทีป ;

จำแนกประเภท  คือ  มรรค  ผล  นิพพาน
ส่วนใด ;
ซึ่งเป็นตัวโลกุตตระ  และส่วนใดที่ชี ้แนว
แห่งโลกุตตระนั้น ;
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น   โดยใจเคารพ
เอ้ือเฟ้ือ ;
พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญ
อันดีทั้งหลาย ;

เป็นผู้เห็นพระนิพพาน  ตรัสรู้ตามพระสุคต
หมู่ใด ;
เป็นผูล้ะกิเลสเครือ่งโลเล  เป็นพระอรยิเจา้
มีปัญญาดี ;

(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ
สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.)
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วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ;

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง
วัตถุตตะยัง  วันทะยะตาภิสังขะตัง
ปุญญัง  มะยา  ยัง  มะมะ  สัพพุ-
ปัทวา  มา  โหนตุ  เว  ตัสสะ
ปะภาวะสิทธิยา.

อิธะ  ตะถาคะโต  โลเก  อุปปันโน ;
อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ ;

ธัมโม  จะ  เทสิโต  นิยยานิโก ;

อุปะสะมิโก  ปะรินิพพานิโก ;
สัมโพธะคามี  สุคะตัปปะเวทิโต ;

มะยันตัง  ธัมมัง  สุตวา เอวัง  ชานามะ ;

ชาติปิ ทุกขา ;
ชะราปิ ทุกขา ;
มะระณัมปิ ทุกขัง ;
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ
ทุกขา ;

ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น  โดยใจเคารพ
เอื้อเฟื้อ ;

บญุใด  ทีข่า้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูซ่ึ่งวตัถสุาม  คอื
พระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว
ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ ่งเช่นนี ้นี้  ขอ
อ ุป ัทวะ(ความชั ่ว)ทั ้งหลาย  จงอย่า
มีแก่ข้าพเจ้าเลย  ด้วยอำนาจความสำเร็จ
อันเกิดจากบุญนั้น.

พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ในโลกนี้ ;
เป็นผู ้ไกลจากกิเลส  ตรัสรู ้ชอบได้โดย
พระองค์เอง ;
และพระธรรมที่ทรงแสดง   เป็นธรรม
เครือ่งออกจากทุกข์ ;
เป็นเคร่ืองสงบกิเลส  เป็นไปเพ่ือปรินิพพาน ;
เป็นไปเพื ่อความรู ้พร้อม  เป็นธรรมที่
พระสุคตประกาศ ;
พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว  จึงได้รู้
อย่างนี้ว่า ;

แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ;
แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ ;
แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ;
แม้ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่
สบายกาย  ความไม่สบายใจ  ความคับ
แค้นใจก็เป็นทุกข์ ;

(สังเวคปริกิตตนปาฐะ)
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อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข ;

ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข ;

ยัมปิจฉัง  นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง ;

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา  ทุกขา ;

เสยยะถีทัง ;
รูปูปาทานักขันโธ ;
เวทะนูปาทานักขันโธ ;
สัญญูปาทานักขันโธ ;
สังขารูปาทานักขันโธ ;
วิญญาณูปาทานักขันโธ ;

เยสัง  ปะริญญายะ ;

ธะระมาโน  โส  ภะคะวา ;

เอวัง  พะหุลัง  สาวะเก วิเนติ ;

เอวัง  ภาคา  จะ  ปะนัสสะ  ภะคะวะโต
สาวะเกสุ   อะนุสาสะนี  พะหุลา-
ปะวัตตะต ;

รูปัง  อะนิจจัง ;
เวทะนา  อะนิจจา ;

ความประสบกับสิ ่งไม่เป็นที ่ร ักที ่พอใจก็
เป็นทุกข์ ;
ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ ก็
เป็นทุกข์ ;
มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น  นั่นก็
เป็นทุกข์ ;
ว่าโดยยอ่  อุปาทานขนัธท์ัง้ห้าเป็นตวัทกุข ์;

ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ;
ขนัธ ์ อันเปน็ทีต่ัง้แห่งความยดึมัน่  คอืรปู ;
ขันธ์  อันเป็นท่ีต้ังแห่งความยึดม่ัน  คือเวทนา ;
ขันธ์  อันเป็นท่ีต้ังแห่งความยึดม่ัน  คือสัญญา ;
ขันธ์  อันเป็นท่ีต้ังแห่งความยึดม่ัน  คือสังขาร ;
ขันธ์ อันเป็นที ่ต ั ้งแห่งความยึดมั ่น  คือ
วิญญาณ ;

เพื ่อให้สาวกกำหนดรอบรู ้อ ุปาทานขันธ์
เหล่านี้เอง ;
จึงพระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน  เม่ือยังทรงพระชนม์
อยู ่;
ย่อมทรงแนะนำสาวกท้ังหลาย  เช่นน้ีเป็นส่วน
มาก ;
อนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย  ส่วนมาก  มี
ส่วนคือ  การจำแนกอย่างนี้ว่า ;

รูปไม่เที่ยง ;
เวทนาไม่เที่ยง ;
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สัญญา  อะนิจจา ;
สังขารา  อะนิจจา ;
วิญญาณัง  อะนิจจัง ;
รูปัง  อะนัตตา ;
เวทะนา  อะนัตตา ;
สัญญา  อะนัตตา ;
สังขารา  อะนัตตา ;
วิญญาณัง  อะนัตตา ;

สัพเพ  สังขารา  อะนิจจา ;
สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ ;

เต (ตา)* มะยัง  โอติณณามหะ ;
ชาติยา ;
ชะรามะระเณนะ ;
โสเกหิ  ปะริเทเวหิ
ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ ;

ทุกโขติณณา ;
ทุกขะปะเรตา ;
อัปเปวะนามิมัสสะ  เกวะลัสสะ ทุกขัก-
ขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ ;

จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง
สะระณังคะตา ;

* ข้อความที่อยู่ในวงเล็บต่อท้ายเช่นนี้ สำหรับผู้หญิงว่า

สัญญาไม่เที่ยง ;
สังขารไม่เที่ยง ;
วิญญาณไม่เที่ยง ;
รูปไม่ใช่ตัวตน ;
เวทนาไม่ใช่ตัวตน ;
สัญญาไม่ใช่ตัวตน ;
สังขารไม่ใช่ตัวตน ;
วิญญาณไม่ใช่ตัวตน ;

สังขารทั้งหลายทั้งปวง  ไม่เที่ยง ;
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง  ไม่ใช่ตัวตน ดังนี้ ;

พวกเราทั้งหลาย  เป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว ;
โดยความเกิด ;
โดยความแก่และความตาย ;
โดยความโศก  ความร่ำไรรำพัน
ความไม่สบายกาย   ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจทั้งหลาย ;

เป็นผู้ถูกความทุกข์ หยั่งเอาแล้ว ;
เป็นผู้มีความทุกข์ เป็นเบื้องหน้าแล้ว ;
ทำไฉน การทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
จะพึงปรากฏชัด แก่เราได้ ;

เราท้ังหลาย  ผู้ถึงแล้วซ่ึงพระผู้มีพระภาคเจ้า
แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์นั้นเป็น
สรณะ ;

(สำหรับอุบาสก อุบาสิกาสวด)
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ธัมมัญจะ สังฆัญจะ ;

ตัสสะ  ภะคะวะโต  สาสะนัง  ยะถาสะติ
ยะถาพะลัง  มะนะสิกะโรมะ  อะนุปะฏิ-
ปัชชามะ ;

สา  สา  โน  ปะฏิปัตติ ;
อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ
อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตุ.

(สำหรับภิกษุสามเณรสวด)

จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง
อุททิสสะอะระหันตัง  สัมมาสัมพุทธัง ;

สัทธา  อาคารัสมา  อะนะคาริยัง
ปัพพะชิตา ;
ตัสมิง  ภะคะวะติ  พรหัมะจะริยัง
จะรามะ ;
ภิกขูนัง  สิกขาสาชีวะสะมาปันนา ;

ตัง  โน  พรัหมะจะริยัง  อิมัสสะ
เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะ-
กิริยายะ  สังวัตตะตุ.

(จบคำทำวัตรเช้า)

ถึงพระธรรมด้วย  ถึงพระสงฆ์ด้วย ;

จกัทำในใจอยู ่ ปฏบิตัติามอยูซ่ึ่งคำสัง่สอน
ของพระผูมี้พระภาคเจา้น้ัน ตามสตกิำลัง ;

ขอให้ความปฏิบัตินั้นๆ ของเราทั้งหลาย ;
จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุด  แห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้เทอญ.

เราท้ังหลาย อุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า
ผู้ไกลจากกเิลส  ตรสัรู้ชอบไดโ้ดยพระองค์
เอง  แม้ปรนิิพพานนานแลว้พระองคน้ั์น ;

เป็นผู้มีศรัทธา  ออกบวชจากเรือน ไม่
เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว ;
ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์  ในพระผู้มี
พระภาคเจ้าพระองค์นั้น ;
ถึงพร้อมด้วยสิกขา  และธรรมเป็นเครื่อง
เลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย ;

ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้น  จง
เป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น
นี้เทอญ.
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คำขอร้องของพระศาสดา

ยัง ภิกขะเว สัตถารา กะระณียัง สาวะกานะ
หิเตสินา อะนุกัมปะเกนะ อะนุกัมปัง อุปาทายะ

กะตัง โว ตัง มะยา
ภิกษุทั้งหลาย กิจอันใด เราผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดู
จะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลาย เราได้กระทำกิจนั้นแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย

เอตานิ ภิกขะเว รุกขะมูลานิ
เอตานิ สุญญาคารานิ

ภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง

ฌายะถะ ภิกขะเว มา ปะมาทัตถะ
เธอทั้งหลาย จงเพียรเผากิเลส อย่าได้ประมาทเถิด

มา ปัจฉา วิปปะฏิสาริโน อะหุวัตถะ
เธอทั้งหลาย อย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลย

อะยัง โว อัมหากัง อะนุสาสนี
นี้เป็นคำพร่ำสอนของเรา เพื่อเธอทั้งหลาย.

 สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔
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ตัง  โข  ปะนะ  ภะคะวันตัง  เอวัง
กัลยาโณ  กิตติสัทโท  อัพภุคคะโต ;
อิติปิ  โส  ภะคะวา ;
อะระหัง ;
สัมมาสัมพุทโธ ;
วิชชาจะระณะสัมปันโน ;

สุคะโต ;
โลกะวิทู ;
อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ ;

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง ;
พุทโธ ;
ภะคะวา  ติ.

พุทธะวาระหนัตะวะระตาทคุิณาภิยุตโต ;

(คำบูชาพระ และปุพพภาคนมการ ใช้อย่างเดียวกับคำทำวัตรเช้า)

ภาค ๒
คำทำวัตรเย็น

ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้า
นั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า ;
เพราะเหตุอย่างน้ีๆ  พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน ;
เป็นผู้ไกลจากกิเลส ;
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ;
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ;

เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี ;
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ;
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่าง
ไม่มีใครยิ่งกว่า ;
เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย ;
เป็นผู้รู้   ผู้ตื่น  ผู้เบิกบานด้วยธรรม ;
เป็นผู้มีความจำเริญ  จำแนกธรรมสั่งสอน
สัตว์  ดังนี้.

พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ  มีความ
ประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้น ;

(พุทธานุสสติ)
(หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.)

(พุทธาภิคีติ)
(หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส.)
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สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ
สะมาคะตัตโต ;
โพเธสิ  โย  สุชะนะตัง  กะมะลังวะ
สูโร ;

วันทามะหัง  ตะมะระณัง  สิระสา
ชิเนนทัง ;
พุทโธ  โย  สัพพะปาณีนัง  สะระณัง
เขมะมุตตะมัง ;

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง  วันทามิ  ตัง
สิเรนะหัง ;

พุทธัสสาหัสมิ ทาโส (ทาสี) วะ พุทโธ
เม  สามิกิสสะโร ;
พุทโธ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ
วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม ;
พุทธัสสาหัง  นิยยาเทมิ
สะรีรัญชีวิตัญจิทัง ;
วันทันโตหัง (ตีหัง)  จะริสสามิ
พุทธัสเสวะ  สุโพธิตัง ;

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง
พุทโธ  เม  สะระณัง  วะรัง ;
เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  วัฑเฒยยัง
สัตถุสาสะเน ;
พุทธัง  เม  วันทะมาเนนะ  (มานายะ)
ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ ;

มีพระองคอั์นประกอบดว้ยพระญาณ และ
พระกรุณาอันบริสุทธิ์ ;
พระองค์ใด  ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน
ดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน ;

ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์  ผู้ไม่มีกิเลส พระ-
องค์นั้น  ด้วยเศียรเกล้า ;
พระพุทธเจ้าพระองค์ใด  เป็นสรณะอัน
เกษมสูงสุด ของสัตว์ทั้งหลาย ;

ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  อัน
เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ง  ด้วย
เศียรเกล้า ;
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระ
พุทธเจ้าเป็นนาย  มีอิสระเหนือข้าพเจ้า ;
พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์  และ
ทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ;
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีว ิตนี ้ แด่พระ
พุทธเจ้า ;
ข้าพเจ้าผู ้ไหว้อยู ่จักประพฤติตาม  ซึ ่ง
ความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ;

สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  พระพุทธเจ้า
เจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ;
ด้วยการกล่าวคำสัจจ์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญ
ในพระศาสนาของพระศาสดา ;
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า  ได้ขวน
ขวายบุญใด ในบัดนี้ ;
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*บทขอให้งดโทษนี้  มิได้เป็นการล้างบาป  เป็นเพียงการเปิดเผยตัวเอง, และ  คำว่าโทษในที่นี้มิได้หมายความ
  ถึงกรรม  หมายเพียงโทษเล็กน้อยซึ่งเป็น “ส่วนตัว” ระหว่างกันที่พึงอโหสิกันได้ การขอขมาชนิดนี้  สำเร็จ
  ผลได้ในเมื่อผู้ขอตั้งใจทำจริงๆ และเป็นเพียงศีลธรรมหรือสิ่งที่ควรประพฤติ

สัพเพปิ  อันตะรายา  เม  มาเหสุง
ตัสสะ  เตชะสา.

(หมอบกราบลงแล้วว่า)

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา ;
พุทเธ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง ;

พุทโธ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง ;

กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  พุทเธ.

สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม ;

สันทิฏฐิโก ;

อะกาลิโก ;

อันตรายทั้งปวง  อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า  ด้วย
เดชแห่งบุญนั้น.

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ;
กรรมนา่ติเตียนอันใด ท่ีข้าพเจ้ากระทำแลว้
ในพระพุทธเจ้า ;
ขอพระพุทธเจ้า  จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอัน
น้ัน ;
เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า ใน
กาลต่อไป.*

พระธรรม  เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้ตรัสไว้ดีแล้ว ;
เป็นส่ิงท่ีผู้ศึกษาและปฏบัิติ  พึงเห็นไดด้้วย
ตนเอง ;
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้  และให้ผลได้ไม่จำกัด
กาล ;

(ธัมมานุสสติ)
(หันทะ  มะยัง  ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.)
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เอหิปัสสิโก ;

โอปะนะยิโก ;
ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ.

สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ   เสยโย ;
พระธรรม   เป็นสิ่งที่ประเสริฐ   เพราะประกอบด้วยคุณ  คือความที่พระผู้มี
พระภาคเจ้า  ตรัสไว้ดีแล้ว  เป็นต้น

โย  มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท ;
เป็นธรรมอันจำแนกเป็น  มรรค  ผล  ปริยัติ  และนิพพาน ;

ธัมโม  กุโลกะปะตะนา  ตะทะธาริธารี ;
เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรม  จากการตกไปสู่โลกที่ชั่ว ;

วันทามะหัง   ตะมะหะรัง   วะระธัมมะเมตัง ;
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้น อันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด ;

ธัมโม  โย  สัพพะปาณีนัง   สะระณัง  เขมะมุตตะมัง ;
พระธรรมใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตว์ทั้งหลาย ;

ทุติยานุสสะติฏฐานัง  วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง ;
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมน้ัน  อันเป็นท่ีต้ังแห่งความระลึกองค์ท่ีสองด้วยเศียรเกล้า ;

ธัมมัสสาหัสมิ  ทาโส (ทาสี)  วะ ธัมโม  เม สามิกิสสะโร ;
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม  พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า ;

ธัมโม  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ  วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม ;
พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์  และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ;

เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมา
ดูเถิด ;
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ;
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.

 ;

(ธัมมาภิคีติ)
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส.)
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ธัมมัสสาหัง  นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง ;
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้  แด่พระธรรม ;

วันทันโตหัง (ตีหัง)  จะริสสามิ  ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง ;
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม  ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม ;

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง  ธัมโม  เม  สะระณัง  วะรัง ;
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ;

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  วัฑเฒยยัง  สัตถุสาสะเน ;
ด้วยการกล่าวคำสัจจ์นี้  ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ;

ธัมมัง  เม  วันทะมาเนนะ (มานายะ) ยัง  ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ ;
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม  ได้ขวนขวายบุญใด ในบัดนี้ ;

สัพเพปิ  อันตะรายา  เม  มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.
อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น.

กาเยนะ  วาจายะ วะ  เจตะสา  วา ;
ธัมเม  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา   ยัง ;

ธัมโม  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง ;
กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  ธัมเม.

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ ;
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด  ปฏิบัติดีแล้ว ;

ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี ;
กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว
ในพระธรรม ;
ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น ;
เพื่อการสำรวมระวัง ในพระธรรม ในกาล
ต่อไป.

(หมอบกราบลงแล้วว่า)

(สังฆานุสสติ)
(หันทะ  มะยัง  สังฆานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส.)
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อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ ;
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด  ปฏิบัติตรงแล้ว ;

ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ ;
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด  ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออก
จากทุกข์แล้ว ;

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ ;
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด  ปฏิบัติสมควรแล้ว ;

ยะทิทัง ;
จัตตาร ิ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะ-
ปุคคะลา ;
เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ ;

อาหุเนยโย ;
ปาหุเนยโย ;
ทักขิเณยโย ;
อัญชะลีกะระณีโย ;
อะนตุตะรงั ปุญญกัเขตตงั โลกัสสาต.ิ

สัทธัมมะโช  สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต ;
พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม ประกอบด้วยคุณ  มีความปฏิบัติดี เป็นต้น ;

โยฏฐัพพิโธ  อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ ;
เป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ  แปดจำพวก ;

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต ;
มีกายและจิต  อันอาศัยธรรม  มีศีลเป็นต้น อันบวร ;

ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ ;
คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘
บุรุษ ;
น่ันแหละ  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ;

เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ;
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ;
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน ;
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี ;
เป็นเนื้อนาบุญของโลก   ไม่มีนาบุญอื่น
ยิ่งกว่า   ดังนี้.

(สังฆาภิคีติ)
(หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส.)
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วันทามะหัง  ตะมะริยานะคะณัง  สุสุทธัง ;
ข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้น  อันบริสุทธิ์ด้วยดี ;

สังโฆ  โย  สัพพะปาณีณัง  สะระณัง  เขมะมุตตะมัง ;
พระสงฆ์  หมู่ใด  เป็นสรณะอันเกษมสูงสุด ของสัตว์ทั้งหลาย ;

ตะติยานุสสะติฏฐานัง  วันทามิ  ตัง  สิเรนะหัง ;
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น   อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วย
เศียรเกล้า ;

สังฆัสสาหัสมิ  ทาโส (ทาสี)  วะ  สังโฆ  เม  สามิกิสสะโร ;
ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์  พระสงฆ์เป็นนาย  มีอิสระเหนือข้าพเจ้า ;

สังโฆ  ทุกขัสสะ  ฆาตา  จะ  วิธาตา  จะ  หิตัสสะ  เม ;
พระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์  และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ;

สังฆัสสาหัง  นิยยาเทมิ  สะรีรัญชีวิตัญจิทัง ;
ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้  แด่พระสงฆ์ ;

วันทันโตหัง (ตีหัง) จะริสสามิ  สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง ;
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม  ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ ;

นัตถิ  เม  สะระณัง  อัญญัง  สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง ;
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ;

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ  วัฑเฒยยัง  สัตถุสาสะเน ;
ด้วยการกล่าวคำสัจจ์นี้   ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา  ของพระศาสดา ;

สังฆัง  เม  วันทะมาเนนะ  (มานายะ)  ยัง  ปุญญัง  ปะสุตัง  อิธะ ;
ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์  ได้ขวนขวายบุญใด ในบัดนี้ ;

สัพเพปิ  อันตะรายา  เม  มาเหสุง  ตัสสะ  เตชะสา.
อันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้น.

กาเยนะ  วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา ; ด้วยกายก็ดี  ด้วยวาจาก็ดี  ด้วยใจก็ดี ;

(หมอบกราบลงแล้วว่า)
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สังเฆ  กุกัมมัง  ปะกะตัง  มะยา  ยัง ;

สังโฆ  ปะฏิคคัณหะตุ  อัจจะยันตัง ;
กาลันตะเร  สังวะริตุง  วะ  สังเฆ.

*(คัดจากบาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก.องฺ ๒๒/๑๐๐/๗๔ ตรัสแก่ภิกษุรูปหนึ่ง)

ภิกษุนกแก้ว นกขุนทอง

กรรมน่าติเตียนอันใด  ที่ข้าพเจ้ากระทำ
แล้วในพระสงฆ์ ;
ขอพระสงฆ์  จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น ;
เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ ในกาล
ต่อไป.

(จบคำทำวัตรเย็น)

ภิกษุทั้งหลาย!  ภิกษุที่หมายถึงนี้  เล่าเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด)
แต่เธอไม่รู้ความหมาย อันยิ่งแห่งธรรมนั้นด้วยปัญญา ภิกษุนี้เราเรียกว่า
ผู้มากด้วยปริยัติ (นักศึกษา) ยังมิใช่ธรรมวิหารี ผู้อยู่ด้วยธรรม และได้
ประโยชนแ์ห่งธรรม

อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุแสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาจากคนอื่น
โดยละเอียด แต่เธอไม่ร ู ้ความหมายอันยิ ่งแห่งธรรมนั ้นด้วยปัญญา
ภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้มากด้วยการบัญญัติ (นักเทศน์) ยังมิใช่ธรรมวิหารี
ผู้อยู่ด้วยธรรมและได้ประโยชน์แห่งธรรม

อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุทำการสาธยายธรรม   ตามที่ได้ฟังได้เรียนมาโดย
ละเอียด  แต่เธอไม่รู้ความหมายอันยิ่งแห่งธรรมนั้นด้วยปัญญา  ภิกษุนี้ เรา
เรียกว่า  ผู้มากด้วยการสวด (นักสวด) ยังมิใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมและ
ได้ประโยชน์แห่งธรรม

อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุคิดพล่ามไปในธรรม  ตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแต่
เธอไม่รู้ความหมายอันยิ่งแห่งธรรมนั้นด้วยปัญญา  ภิกษุนี้เราเรียกว่า  ผู้มาก
ด้วยการคิด (นักคิดฟุ้งซ่าน)  ยังมิใช่ธรรมวิหารี ผู้อยู่ด้วยธรรมและได้
ประโยชนแ์ห่งธรรม
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กรวดน้ำตอนเช้า–เย็นและบทแผ่เมตตา

ปุญญัสสิทานิ  กะตัสสะ ยานัญญานิ  กะตานิ  เม ;
เตสัญจะ  ภาคิโน  โหนตุ สัตตานันตาปปะมาณะกา ;

สัตว์ทั้งหลาย  ไม่มีที่สุด  ไม่มีประมาณ  จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำใน
บัดนี้  และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว ;

เย  ปิยา  คุณะวันตา  จะ มัยหัง  มาตาปิตาทะโย ;
ทิฏฐา  เม  จาปยะทิฏฐา  วา อัญเญ  มัชฌัตตะเวริโน ;

คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด   ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ  เช่น มารดา บิดา  ของ
ข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี  ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี   สัตว์เหล่าอื่น ที่เป็น
กลาง ๆ หรือเป็นคู่เวรกันก็ดี ;

สัตตา  ติฏฐันติ  โลกัสมิง เต  ภุมมา  จะตุโยนิกา ;
ปัญเจกะจะตุโวการา สังสะรันตา  ภะวาภะเว ;

สัตวท์ัง้หลาย  ตัง้อยูใ่นโลก  อยูใ่นภมูทิัง้สาม  อยูใ่นกำเนดิทัง้ส่ี  มขีนัธห้์าขนัธ์
มขีนัธข์นัธเ์ดยีว  มขีนัธส่ี์ขนัธ ์ กำลังทอ่งเทีย่วอยูใ่นภพนอ้ยภพใหญก็่ด ี;

ญาตัง  เย  ปัตติทานังเม อะนุโมทันตุ  เต  สะยัง ;
เย  จิมัง  นัปปะชานันติ เทวา  เตสัง  นิเวทะยุง ;
         สัตวเ์หล่าใด  รูส่้วนบญุทีข้่าพเจา้แผใ่ห้แล้ว   สัตวเ์หล่านัน้  จงอนโุมทนาเองเถดิ

ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู ้ส่วนบุญนี้   ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั ้น
ให้รู ้ ;

บทกรวดน้ำตอนเช้า
(สัพพปัตติทานคาถา)

(หันทะ  มะยัง  สัพพะปัตติทานะคาถาโย  ภะณามะ  เส.)
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มะยา  ทินนานะ  ปุญญานัง อะนุโมทะนะเหตุนา ;
สัพเพ  สัตตา  สะทา  โหนตุ อะเวรา  สุขะชีวิโน ;
เขมัปปะทัญจะ  ปัปโปนตุ เตสาสา  สิชฌะตัง  สุภา.

เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
จงเป็นผู้ไม่มีเวร  อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ  จงถึงบทอันเกษม  กล่าวคือพระนิพพาน
ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด.

ยังกิญจิ   กุสะลัง   กัมมัง
กัตตัพพัง   กิริยัง   มะมะ ;
กาเยนะ   วาจามะนะสา
ติทะเส   สุคะตัง   กะตัง ;

เย  สัตตา   สัญญิโน   อัตถิ
เย   จะ   สัตตา   อะสัญญิโน ;
กะตัง   ปุญญะผะลัง   มัยหัง
สัพเพ   ภาคี   ภะวันตุ  เต ;

เย  ตัง   กะตัง   สุวิทิตัง
กะตัง   ปุญญะผะลัง   มะยา ;
เย  จะ   ตัตถะ   นะ   ชานันติ
เทวา   คันตะวา   นิเวทะยุง ;

สัพเพ  โลกัมหิ   เย  สัตตา
ชีวันตาหาระเหตุกา ;
มะนุญญัง   โภชะนัง   สัพเพ
ละภันตุ   มะมะ   เจตะสา.

กุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นกิจซึ่งควรฝักใฝ่ ;
ด้วย   กาย   วาจา   ใจ
เราทำแล้วเพื่อไปสุคติ ; (สวรรค์)

สัตว์ใดมีสัญญา
หรือหาไม่ เป็นอสัญญ์ ;
ผลบุญข้าทำนั้น
ทุกๆ สัตว์จงมีส่วน ;

สัตว์ใดรู้ก็เป็นอันว่า
ข้าให้แล้วตามควร ;
สัตว์ใดมิรู้ถ้วน
ขอเทวดาจงเล่าขาน ;

ปวงสัตว์ในโลกีย์
มีชีวิตด้วยอาหาร ;
จงได้โภชน์สำราญ
ตามเจตนาของข้าพเจ้า  เทอญ.

(บทกรวดน้ำยังกิญจิ)
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อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ ;
อุปัชฌายา  คุณุตตะรา ;
อาจะริยูปะการา  จะ ;
มาตา  ปิตา  จะ  ญาตะกา ;

สุริโย  จันทิมา  ราชา ;
คุณะวันตา  นะราปิ  จะ ;
พรัหมะมารา  จะ  อินทา  จะ ;
โลกะปาลา  จะ  เทวะตา ;
ยะโม  มิตตา  มะนุสสา  จะ ;
มัชฌัตตา  เวริกาปิ  จะ ;

สัพเพ  สัตตา  สุขี  โหนตุ ;
ปุญญานิ  ปะกะตานิ  เม ;
สุขัง  จะ  ติวิธัง  เทนตุ ;
ขิปปัง  ปาเปถะ  โวมะตัง ;

อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ ;
อิมินา  อุททิเสนะ  จะ ;
ขิปปาหัง  สุละเภ  เจวะ ;
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง ;
เย  สันตาเน  หินา  ธัมมา ;

*ถ้าจะว่าเพียงเท่านี้ ไม่ว่าต่อไปอีกให้เปลี่ยน “นิพพานพลัน” เป็น นิพพานเทอญ”

ด้วยบุญนี้  อุทิศให้ ;
อุปัชฌาย์  ผู้เลิศคุณ ;
และอาจารย์  ผู้เกื้อหนุน ;
ทั้งพ่อแม่  และปวงญาติ ;

สูรย์จันทร์  และราชา ;
ผู้ทรงคุณ  หรือสูงชาติ ;
พรหมมาร  และอินทราช ;
ทั้งทวยเทพ  และโลกบาล ;
ยมราช มนุษย์มิตร ;
ผู้เป็นกลาง  ผู้จ้องผลาญ ;

ขอให้เป็นสุขศานต์ิ  ทุกท่ัวหน้า  อย่าทุกข์ทน ;
บุญผองที่ข้าทำ  จงช่วยอำนวยศุภผล ;
ให้สุข สามอย่างล้น ;
ให้ลุถึง  นิพพานพลัน ;*

ด้วยบุญนี้  ที่เราทำ ;
และอุทิศ ให้ปวงสัตว์ ;
เราพลันได้  ซึ่งการตัด ;
ตัวตัณหา อุปาทาน ;
สิ่งชั่ว ในดวงใจ ;

บทกรวดน้ำตอนเย็น
(อุททิสสนาธิฏฐานคาถา)

(หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะเส)
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ยะวา  นิพพานะโต  มะมัง ;
นัสสันตุ  สัพพะทา  เยวะ ;
ยัตถะ  ชาโต  ภะเว  ภะเว ;
อุชุจิตตัง  สะติปัญญา ;
สัลเลโข  วิริยัมหินา ;

มารา  ละภันตุ โนกาสัง ;
กาตุญจะ  วิริเยสุ  เม ;

พุทธาทิปะวะโร  นาโถ ;
ธัมโม  นาโถ  วะรุตตะโม ;
นาโถ  ปัจเจกะพุทโธ  จะ ;
สังโฆ  นาโถตตะโร  มะมัง ;

เตโสตตะมานุภาเวนะ ;
มาโรกาสัง  ละภันตุ  มา ;
ทะสะปุญญานุภาเวนะ ;
มาโรกาสัง  ละภันตุ  มา.

อิทัง  เม  ญาตีนัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ ญาตะโย.
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า   ขอให้ญาติทั้งหลายของ
ข้าพเจ้า จงมีความสุขเถิด.

(หมายเหตุ ถ้าใช้หลายคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เปลี่ยนคำว่า “เม” เป็น “โน”)

กว่าเราจะถึงนิพพาน ;
มลายสิ้นจากสันดาน ;
ทุกๆ  ภพ  ที่เราเกิด ;
มีจิตตรงและสติ  ทั้งปัญญาอันประเสริฐ ;
พร้อมทั้ง  ความเพียรเลิศ  เป็นเครื่อง
ขูดกิเลสหาย ;

โอกาสอย่าพึงมี  แก่หมู่มารสิ้นทั้งหลาย ;
เป็นช่อง ประทุษร้าย  ทำลายล้างความ
เพียรจม ;
พระพุทธผู้  บวรนาถ ;
พระธรรมที่พึ่งอุดม ;
พระปัจเจกะพุทธสม-;
ทบพระสงฆ์  ที่พึ่งผยอง ;

ด้วยอานุภาพนั้น ;
ขอหมู่มาร  อย่าได้ช่อง ;
ด้วยเดชบุญ  ทั้งสิบป้อง ;
อย่าเปิดโอกาสแก่มาร  เทอญ.

(บทกรวดน้ำย่อ)
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(บทแผ่เมตตา)

สัพเพ  สัตตา ;

อะเวรา  โหนตุ ;

อัพยาปัชฌา  โหนตุ ;

อะนีฆา  โหนตุ ;

สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ.

เมตตายะ  ภิกขะเว  เจโตวิมุตติยา
อาเสวิตายะ  ภาวิตายะ  พะหุลีกะตายะ ;

ยานีกะตายะ  วัตถุกะตายะ  อะนุฏฐิตายะ;

ปะริจิตายะ  สุสะมารัทธายะ ;
เอกาทะสานิสังสา  ปาฏิกังขา ;

กะตะเม  เอกาทะสะ? ;

สุขัง  สุปะติ ;
สุขัง  ปะฏิพุชฌะติ ;
นะ ปาปะกัง  สุปินัง  ปัสสะติ ;

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์  เกิด  แก่
เจ็บ  ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ;
จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและ
กันเลย ;
จงเป็นสุขๆ เถิด  อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน
ซึ่งกันและกันเลย ;
จงเป็นสุขๆ เถิด  อย่าได้มีความทุกข์กาย
ทุกข์ใจเลย ;
จงมีความสุขกายสุขใจ  รักษาตนให้พ้น
จากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด.

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย   เมือ่เมตตาเจโตวมิตุิ
อันบุคคลบำเพ็ญแล้ว  ภาวนาแล้ว  เจริญ
ให้มากแล้ว ;
ทำให้เป็นเครื่องดำเนินทางใจ ทำให้เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ;
อบรม สร้างสม ปรารภด้วยดี ;
อานิสงส์ 11 อย่าง อันบคุคลนัน้พึงหวังได้
แน่นอน ;
อานิสงส์ 11 อย่างนั้น เป็นไฉน? ;

หลับก็เป็นสุข ;
ตื่นก็เป็นสุข;
ไม่ฝันร้าย ;

อานิสงส์การเจริญเมตตา
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มะนุสสานัง  ปิโย  โหติ ;
อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ ;
เทวะตา รักขันติ ;

นาสสะอคัค ิ วา  วิสัง  วา
สตัถงั  วา  กามะต ิ;
ตุวะฏัง  จิตตัง  สะมาธิยะติ ;
มุขะวัณโณ  วิปปะสีทะติ ;
อะสัมมุฬโห  กาลัง  กะโรติ ;
อุตตะริง  อัปปะฏิวิชฌันโต  พรัหมะโล
กูปะโค  โหติ ;

เมตตายะ  ภิกขะเว  เจโตวิมุตติยา
อาเสวิตายะ  ภาวิตายะ  พะหุลีกะตายะ ;

ยานีกะตายะ  วัตถุกะตายะ  อะนุฏฐิตายะ ;

ปะริจิตายะ  สุสะมารัทธายะ ;
อิเม  เอกาทะสานิสังสา  ปาฏิกังขาติ ;

อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ;
อัตตะมานา  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต
ภาสิตัง อะภินันทุนติ.

เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนมนุษย์ ;
เป็นที่รักใคร่ของเหล่าอมนุษย์ ;
เทวดาปกปักรักษา ;

ไฟและยาพิษหรือแม้แต่ศัตราวุธ  ก็ไม่
กร้ำกราย ;
จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็ว ;
สีหน้าผ่องใส ;
ไม่หลงสติเวลาตาย ;
เม่ือไม่สามารถบรรลุธรรมช้ันสูงในภพน้ีได้
ก็ย่อมเข้าถึงพรหมโลก ;

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  เม่ือเมตตาเจโตวิมุต
อ ันบ ุคคลบำเพ ็ญแล ้ว ภาวนาแล ้ว
เจริญให้มากแล้ว ;
ทำให้เป็นเคร่ืองดำเนินทางใจ  ทำให้เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ;
อบรม  สร้างสม  ปรารภดีแล้ว ;
อานิสงส์ทั้ง 11 ประการนี้ บุคคลนั้นพึง
หวงัได้อย่างไม่ต้องสงสัย ;

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ ;
ภิกษุเหล่านั้น  ต่างมีใจยินดี  ชื่นชมใน
พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ด้วย
ประการฉะนี้แล.
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พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ ;
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ ;
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ ;

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ ;

ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ ;

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ ;

ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ ;

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ ;

ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ.

ภาค ๓
สวดมนต์พิเศษบางบท

ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ;
ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ ;
ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ ;

แม้ครั้งที่สอง   ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า
เป็นสรณะ ;
แม้ครั้งที่สอง  ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม
เป็นสรณะ ;
แม้ครั ้งที ่สอง  ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์
เป็นสรณะ ;

แม้ครั้งที่สาม  ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า
เป็นสรณะ ;
แม้ครั้งที่สาม  ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม
เป็นสรณะ ;
แม้ครั ้งที ่สาม  ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์
เป็นสรณะ.

(สรณคมนาปาฐะ)
(หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนะปาฐัง ภะณามะ เส.)
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(อัฏฐสิกขาบทปาฐะ)
(หันทะ มะยัง อัฏฐะสิกขาปะทะปาฐัง ภะณามะ เส.)

ปาณาติปาตา  เวระมะณี ;
อะทินนาทานา  เวระมะณี ;

อะพรหัมะจะรยิา  เวระมะณ ี;

มุสาวาทา  เวระมะณี ;
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา
เวระมะณี ;

วิกาละโภชะนา  เวระมะณี ;

นัจจะ  คีตะ  วาทิตะ วิสูกะ  ทัสสะนา-
มาลา  คันธะ  วิเลปะนะ  ธาระณะ-
มัณฑะนะ  วิภูสะนัฏฐานา  เวระมะณี ;

อุจจาสะยะนะ  มะหาสะยะนา
เวระมะณี.

มะโนปุพพังคะมา  ธัมมา  มะโนเสฏฐา  มะโนมะยา ;
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า  มีใจประเสริฐสุด  สำเร็จแล้วที่ใจ ;

มะนะสา  เจ  ปะทุฏเฐนะ  ภาสะติ  วา  กะโรติ  วา ;
ถ้าคนมีใจชั่วแล้ว  พูดอยู่ก็ตาม  ทำอยู่ก็ตาม ;

ตะโต นัง  ทุกขะมะนะเวติ  จักกังวะ  วะหะโต  ปะทัง.
ความทกุข์ย่อมตดิตามคนเหลา่น้ัน เหมอืนล้อเกวียนหมนุตามรอยเทา้โค ฉันนัน้.

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า ;
เจตนาเป็นเครื ่องเว้นจากการถือเอาสิ ่ง
ของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว ;
เจตนาเปน็เครือ่งเว้นจากการกระทำอันมิใช่
พรหมจรรย ์;
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง ;
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเสพของเมา
มีสุราและเมรัยเป็นต้น อันเป็นที่ตั้งของ
ความประมาท ;
เจตนาเป ็นเคร ื ่องเว ้นจากการบร ิโภค
อาหารในเวลาวิกาล ;
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำ
การขับเพลง การดนตรี การดูการเล่น
ชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศล  การทัดทรงสวม
ใส่ การประดับ การตกแต่งตนด้วยพวง
มาลา   ด้วยเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทา ;
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบน
ที่นอนสูง และที่นอนใหญ่.

(ธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจ)
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(เห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นปฏิจจสมุปบาท)

โย  ธัมมัง  ปัสสะติ  โส  มัง  ปัสสะติ ;
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต ;

โย  มัง  ปัสสะติ  โส  ธัมมัง  ปัสสะติ ;
ผู้ใดเห็นเราตถาคต ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม ;

โย  ธัมมัง  ปัสสะติ  โส  ปะฏิจจะสะมุปปาทัง  ปัสสะต ิ ;
ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท ;

โย  ปะฏิจจะสะมุปปาทัง  ปัสสะติ  โส  ธัมมัง  ปัสสะติ.
ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม.

ตุมเหหิ  กิจจัง  อาตัปปัง อักขาตาโร  ตะถาคะตา
ปะฏิปันนา  ปะโมกขันติ ฌายิโน  มาระพันธะนา.

ท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรด้วยตนเอง  ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก
ผู้ปรกติเพ่งพินิจ  จักพ้นจากบ่วงแห่งมาร.

พะหุง  เว  สะระณัง  ยันติ ปัพพะตานิ  วะนานิ  จะ ;
อารามะรุกขะเจตะยานิ มะนุสสา  ภะยะตัชชิตา ;

มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว ก็ถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไมบ้้าง  อาราม
และรุกขเจดีย์บ้าง เป็นสรณะ ;

เนตัง  โข  สะระณัง  เขมัง เนตัง  สะระณะมุตตะมัง ;
เนตัง  สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา  ปะมุจจะติ ;

นั่น มิใช่สรณะอันเกษมเลย  นั่นมิใช่สรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว
ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ;

(เขมาเขมสรณทีปิกคาถา)
(หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถาโย ภะณามะ เส.)

(ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก)
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โย  จะ  พุทธัญญะ  ธัมมัญจะ สังฆัญจะ  สะระณัง  คะโต ;
จัตตาริ  อะริยะสัจจานิ สัมมัปปัญญายะ  ปัสสะติ ;

ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  เป็นสรณะแล้ว  เห็นอริยสัจจ์
คือ  ความจริงอันประเสริฐสี่ ด้วยปัญญาอันชอบ ;

ทุกขัง  ทุกขะสะมุปปาทัง ทุกขัสสะ  จะ  อะติกกะมัง ;
อะริยัญจัฏฐังคิกัง  มัคคัง ทุกขูปะสะมะคามินัง ;

คือเห็นความทุกข์  เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้ และหนทางมี
องค์แปดอันประเสริฐ   เครื่องถึงความระงับทุกข์ ;

เอตัง  โข  สะระณัง  เขมัง เอตัง  สะระณะมุตตะมัง ;
เอตัง  สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา  ปะมุจจะติ.

นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษม นั่นเป็นสรณะอันสูงสุด  เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.

ยัสสะ  สัทธา  ตะถาคะเต อะจะลา  สุปะติฏฐิตา ;
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด  ตั้งมั่นอย่างดี  ไม่หวั่นไหว ;

สีลัญจะ  ยัสสะ  กัลยาณัง อะริยะกันตัง  ปะสังสิตัง ;
และศีลของผู้ใดงดงาม  เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ  ของพระอริยเจ้า ;

สังเฆ  ปะสาโท  ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ  ทัสสะนัง ;
ความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์,  และความเห็นของผู้ใดตรง ;

อะทะฬิทโทติ  ตัง  อาหุ อะโมฆันตัสสะ  ชีวิตัง ;
บัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า  คนไม่จน  ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน ;

ตัสมา  สัทธัญจะ  สีลัญจะ ปะสาทัง  ธัมมะทัสสะนัง ;
อะนุยุญเชถะ  เมธาวี สะรัง  พุทธานะสาสะนัง.

เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่  ผู้มีปัญญาควรก่อ
สร้างศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใส  และความเห็นธรรมให้เนืองๆ.

(อริยธนคาถา)
(หันทะ มะยัง อะริยะธะนะคาถาโย ภะณามะ เส.)
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สัพเพ  สังขารา  อะนิจจาติ ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะติ ;
เมื่อใด  บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า  สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ;

อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา ;
เมื่อนั้น  ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง   นั่นแหละเป็นทางแห่ง
พระนิพพาน  อันเป็นธรรมหมดจด ;

สัพเพ  สังขารา  ทุกขาติ ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะติ ;
เมื่อใด  บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า  สังขารทั้งปวงเป็นทกุข ์;

อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา ;
เมือ่นัน้  ยอ่มเหนือ่ยหนา่ยในสิง่ทีเ่ปน็ทกุข ์ทีต่นหลง   นัน่แหละ  เปน็ทางแหง่
พระนิพพาน  อันเป็นธรรมหมดจด ;

สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะติ ;
เมื่อใด  บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า  ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ;

อะถะ  นิพพินทะติ  ทุกเข เอสะ  มัคโค  วิสุทธิยา ;
เมื่อนั้น  ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์  ที่ตนหลง  นั่นแหละ  เป็นทางแห่ง
พระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด ;

อัปปะกา  เต  มะนุสเสสุ เย  ชะนา  ปาระคามิโน ;
ในหมู่มนุษย์ทั้งหมาย  ผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนัก ;

อะถายัง  อิตะรา  ปะชา ตีระเมวานุธาวะต ิ;
หมู่มนุษย์นอกนั้น ย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เอง ;

เย  จะ  โข  สัมมะทักขาเต ธัมเม  ธัมมานุวัตติโน ;
ก็ชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ธรรม  ในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว ;

เต  ชะนา  ปาระเมสสันติ มัจจุเธยยัง  สุทุตตะรัง ;
ชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน  ข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนัก ;

(ติลักขณาทิคาถา)
(หันทะ มะยัง ติลักขะณาทิคาถาโย ภะณามะ เส.)
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กัณหัง  ธัมมัง  วิปปะหายะ สุกกัง  ภาเวถะ  ปัณฑิโต ;
จงเป็นบัณฑิตละธรรมดำเสีย  แล้วเจริญธรรมขาว ;

โอกา  อะโนกะมาคัมมะ วิเวเก  ยัตถะ  ทูระมัง ;
ตัตราภิระติมิจเฉยยะ หิตวา  กาเม  อะกิญจะโน.

จงมาถึงที่ไม่มีน้ำ  จากที่มีน้ำ   จงละกามเสีย  เป็นผู้ไม่มีความกังวล   จงยินดี
เฉพาะต่อพระนิพพาน  อันเป็นที่สงัด  ซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยาก.

ภารา  หะเว  ปัญจักขันธา ; ขันธ์ทั้งห้า  เป็นของหนักเน้อ ;
ภาระหาโร  จะ  ปุคคะโล ; บุคคลแหละ  เป็นผู้แบกของหนักพาไป ;
ภาราทานงั  ทุกขัง  โลเก ; การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลก ;
ภาระนกิเขปะนงั  สุขัง ; การสลัดของหนัก  ท้ิงลงเสีย  เป็นความสุข ;

นิกขิปิตวา  คะรุง  ภารัง ; พระอรยิเจา้  สลัดทิง้ของหนกัลงเสียแลว้ ;
อัญญัง  ภารัง  อะนาทิยะ ; ท้ังไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอ่ืนข้ึนมาอีก ;
สะมูลัง  ตัณหัง  อัพพุยหะ ; ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้ กระทั่งราก ;
นิจฉาโต  ปะรินิพพุโต. เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนา ดับสนิทไม่มีส่วน

เหลือ.

อะตีตัง  นานวาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข   อะนาคะตัง ;
บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย   และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยัง
ไม่มาถึง ;

(ภัทเทกรัตตคาถา)
(หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส.)

(ภารสุตตาคาถา)
(หันทะ มะยัง ภาระสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส.)
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ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะ  อะนาคะตัง ;
สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว   สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ;

ปัจจุปันนัญจะ  โย  ธัมมัง ตัตถะ  ตัตถะ  วิปัสสะติ ;
อะสังหิรัง  อะสังกุปปัง ตัง  วิทธา  มะนุพรูหะเย ;

ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ ้นเฉพาะหน้าในที่นั ้นๆ  อย่างแจ่มแจ้ง ไม่ง่อนแง่น
คลอนแคลน  เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ ;

อัชเชวะ  กิจจะมาตัปปัง โก  ชัญญา  มะระณัง  สุเว ;
ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้  ใครจะรู้ความตาย  แม้พรุ่งนี้ ;

นะ หิ  โน  สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ  มัจจุนา ;
เพราะการผลัดเพี้ยนต่อมัจจุราช   ซึ่งมีเสนามาก  ย่อมไม่มีสำหรับเรา ;

เอวัง  วิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง ;
ตัง  เว  ภัทเทกะรัตโตติ สันโต  อาจิกขะเต มุนิ.

มุนีผู้สงบ  ย่อมกล่าวเรียก  ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น  ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวัน
กลางคืนวา่  “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียว”  ก็น่าชม.

เย  จะ  อะตีตา  สัมพุทธา เย  จะ  พุทธา  อะนาคะตา ;
โย  เจตะระหิ  สัมพุทโธ พะหุนนัง  โสกะนาสะโน ;

พระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วย   ที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วย   และพระพุทธเจ้า
ผู้ขจัดโศกของมหาชนในกาลบัดนี้ด้วย ;

สัพเพ  สัทธัมมะคะรุโน วิหะริงสุ  วิหาติ  จะ ;
อะถาปิ  วิหะริสสันติ เอสา  พุทธานะธัมมะตา ;

พระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้น  ทุกพระองค์  เคารพพระธรรม  ได้เป็นมาแล้วด้วย
กำลังเป็นอยู่ด้วยและจักเป็นด้วย  เพราะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
เป็นเช่นนั้นเอง ;

(ธัมมคารวาทิคาถา)
(หันทะ มะยัง ธัมมะคาระวาทิคาถาโย ภะณามะ เส.)
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ตัสมา  หิ  อัตตะกาเมนะ มะหัตตะมะภิกังขะตา ;
สัทธัมโม  คะรุกาตัพโพ สะรัง  พุทธานะสาสะนัง ;

เพราะฉะนั้น  บุคคลผู้รักตน  หวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูง  เมื่อระลึกได้ถึงคำสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าอยู่ จงทำความเคารพพระธรรม ;

นะ  หิ  ธัมโม  อะธัมโม  จะ อุโภ  สะมะวิปากิโน ;
ธรรมและอธรรม  จะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่าง  หามิได้ ;

อะธัมโม  นิระยัง  เนติ ธัมโม  ปาเปติ  สุคะติง ;
อธรรมย่อมนำไปนรก  ธรรมย่อมนำให้ถึงสุคติ ;

ธัมโม  หะเว  รักขะติ ธัมมะจาริง ;
ธรรมแหละ  ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจ ;

ธัมโม  สุจิณโณ สุขะมาวะหาติ ;
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว   ย่อมนำสุขมาให้ตน ;

เอสานิสังโส  ธัมเม สุจิณเณ.
นี่เป็นอานิสงส์  ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้ว.

สัพพะปาปัสสะ  อะกะระณัง ;
กุสะลัสสูปะสัมปะทา ;
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง ;
เอตัง  พุทธานะสาสะนัง;

ขันตี  ปะระมัง  ตะโป  ตีติกขา ;

นิพพานัง  ปะระมัง  วะทันติ  พุทธา ;

การไม่ทำบาปทั้งปวง ;
การทำกุศลให้ถึงพร้อม ;
การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ ;
ธรรม ๓ อย่างนี ้ เป ็นคำส ั ่งสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ;

ขันติ  คือความอดกลั้น  เป็นธรรมเครื่อง
เผากิเลสอย่างยิ่ง ;
ผู้รู ้ทั ้งหลาย  กล่าวพระนิพพานว่าเป็น
ธรรมอันยิ่ง ;

(โอวาทปาติโมกขคาถา)
(หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส.)
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นะ  หิ ปัพพะชิโต  ปะรูปะฆาตี ;
สะมะโณ โหติ  ปะรัง  วิเหฐะยันโต ;

อะนูปะวาโท  อะนูปะฆาโต ;
ปาติโมกเข  จะ  สังวะโร ;
มัตตัญญุตา  จะ  ภัตตัสมิง ;
ปันตัญจะ  สะยะนาสะนัง ;
อะธิจิตเต  จะ  อาโยโค ;
เอตัง  พุทธานะสาสะนัง.

อะเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสสัง  อะนิพพิสัง ;
เมื่อเรายังไม่พบญาณ  ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสาร  เป็นอเนกชาติ ;

คะหะการัง คะเวสันโต ทุกขา  ชาติ  ปุนัปปุนัง ;
แสวงหาอยู่ซึ ่งนายช่างปลูกเรือน  คือตัณหาผู้สร้างภพ  การเกิดทุกคราวเป็น
ทุกข์ร่ำไป ;

คะหะการะกะ  ทิฏโฐสิ ปุนะ  เคหัง  นะ  กาหะสิ ;
น่ีแน่ะ  นายช่างปลูกเรือน  เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว  เจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป ;

สัพพา  เต  ผาสุกา  ภัคคา คะหะกูฏัง  วิสังขะตัง ;
โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว  ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว ;

วิงสังขาระคะตัง  จิตตัง ตัณหานัง  ขะยะมัชฌะคา.
จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป  มันได้ถึงแล้วซึ่งความ
สิ้นไปแห่งตัณหา. (คือถึงนิพพาน)

ผูก้ำจดัสตัวอ่ื์นอยู ่ไมช่ือ่วา่เปน็บรรพชติเลย ;
ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่  ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ
เลย ;
การไม่พูดร้าย  การไม่ทำร้าย ;
การสำรวมในปาติโมกข์ ;
ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค ;
การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด ;
ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง ;
ธรรม  ๖  อย่างนี้   เป็นคำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

(ปฐมพุทธภาสิตคาถา)
(หันทะ มะยัง ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย ภะณามะ เส.)
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หันทะทานิ  ภิกขะเว  อามันตะยามิ โว ;

วะยะธัมมา  สังขารา ;

อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถะ ;

อะยัง  ตะถาคะตัสสะ  ปัจฉิมา  วาจา.

(บทพิจารณาสังขาร)*

สัพเพ  สังขารา  อะนิจจา ;
สังขาร  คอืรา่งกาย จติใจ และรปูธรรม นามธรรม ทัง้หมดทัง้ส้ิน มนัไมเ่ทีย่ง เกิด
ขึ้นแล้ว  ดับไป  มีแล้ว  หายไป ;

สัพเพ  สังขารา  ทุกขา ;
สังขาร  คือร่างกาย  จิตใจ  และรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์
ทนยาก  เพราะเกิดขึ้นแล้ว แก่ เจ็บ ตายไป ;

สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตา ;
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ทั้งที่เป็นสังขาร  และมใิช่สังขาร  ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่
ตัว  ไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเรา ว่าตัวว่าตนของเรา ;

* บทพิจารณานี้เป็นของเก่า แต่ได้แก้ไขคำแปลของบทที่ว่า สัพเพ ธัมมา อะนัตตา ซึ่งยังผิดพลาดอยู่ โดยที่แปล
    คำว่า ธัมมา เท่ากับคำว่า สังขาร ซึ่งผิดหลักธรรม และเป็นไปไม่ได้, จึงแก้ไขเสียใหม่ตามที่ปรากฏอยู่นั ้น.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้  เราขอเตือน
ท่านทั้งหลายว่า ;
สังขารทั ้งหลาย  มีความเสื ่อมไปเป็น
ธรรมดา ;
ท่านทั้งหลาย  จงทำความไม่ประมาทให้
ถึงพร้อมเถิด ;
นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้าย  ของพระ
ตถาคตเจ้า.

(ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ)
(หันทะ มะยัง ปัจฉิมมะพุทโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส.)
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อะธุวัง  ชีวิตัง ;
ธุวัง  มะระณัง ;
อะวัสสัง  มะยา  มะริตัพพัง ;

มะระณะปะริโยสานัง  เม  ชีวิตัง ;
ชีวิตัง  เม  อะนิยะตัง ;
มะระณัง  เม  นิยะตัง ;
วะตะ ;

อะยัง  กาโย ;
อะจิรัง ;
อะเปตะวิญญาโณ ;
ฉุฑโฑ ;
อะธิเสสสะติ ;
ปะฐะวิง ;
กะลิงคะรัง อิวะ ;
นิรัตถัง.

อุปะนียะติ  โลโก ;
อัทธุโว ;
อะตาโณ  โลโก ;
อะณะภสิสะโร ;
อัสสะโก  โลโก ;
สัพพัง  ปะหายะ  คะมะนียัง ;

อูโน โลโก ;
อะติตโต ;
ตัณหา ทาโส.

ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ;
ความตายเป็นของยั่งยืน ;
อันเราจะพึงตายเป็นแท้ ;

ชีวิตของเรา  มีความตาย  เป็นที่สุดรอบ ;
ชีวิตของเรา  เป็นของไม่เที่ยง ;
ความตายของเรา  เป็นของเที่ยง ;
ควรที่จะสังเวช ;

ร่างกายนี้ ;
มิได้ตั้งอยู่นาน ;
ครั้นปราศจากวิญญาณ ;
อันเขาทิ้งเสียแล้ว ;
จักนอนทับ ;
ซึ่งแผ่นดิน ;
ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน ;
หาประโยชน์มิได้.

โลกคือหมู่สัตว์อันชราต้อนไปอยู่ ;
ไม่มีความยั่งยืน ;
ไร้ผู้ต่อต้าน ;
ไม่มีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ;
ไม่มีอะไรเป็นของๆ  ตน ;
จำต้องละทิ้งทั้งปวงแล้วต้องไป ;

โลกคือจิตนี้  พร่องอยู่เป็นนิจ ;
ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักเบื่อ ;
จึงต้องตกเป็นทาสของตัณหา.

(ธัมมุทเทส ๔)
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ฉินทะ  โสตัง  ปะรักกัมมะ  กาเม  ปะนูทะ พราหมะณะ ;
ท่านจงพยายามตัดตัณหาเพียงดั่งกระแสน้ำเสีย จงถ่ายถอนกามทั้งหลายเสีย
เถิดนะพราหมณ์ ;

นัปปะหายะ  มุนิ  กาเม  เนกัตตะมุปะปัชชะติ ;
เพราะพระมุนี ไม่ละกามทั้งหลายแล้ว   จะเข้าถึงความเป็นผู้เดียวไม่ได้ ;

กะยิรา  เจ  กะริยาเถนัง  ทัฬหะเมนัง  ปะรักกะเม ;
ถ้าจะทำ  ก็พึงทำกิจนั้นเถิด  แต่พึงบากบั่นทำกิจนั้นให้จริง ;

สิถิโล  หิ  ปะริพพาโช  ภิยโย  อากิระเต  ระชัง ;
เพราะสมณธรรมที่ประพฤติย่อหย่อน  ยิ่งโปรยโทษดุจธุลี ;

อะกะตัง  ทุกกะฏัง  เสยโย  ปัจฉา  ตัปปะติ  ทุกกะฏัง ;
ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า  เพราะทำแล้ว  ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง ;

กะตัญจะ  สุกะตัง  เสยโย  ยัง  กัตวา  นานุตัปปะติ ;
ทำความดีนั้นแหละดีกว่า  เพราะทำแล้ว ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง ;

กุโส  ยะถา  ทุคคะหิโต  หัตถะเมวานุกันตะติ ;
หญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดี  ย่อมบาดมือตนเองฉันใด ;

สามัญญัง  ทุปปะรามัฏฐัง  นิระยายูปะกัฑฒะติ ;
ความเป็นสมณะ อันบรรพชิตรักษาไม่ดี ย่อมฉุดไปนรกฉันนั้น ;

ยังกิญจิ  สิถิลัง  กัมมัง  สังกิลิฏฐัญจะ ยัง  วะตัง สังกัสสะรัง พรัหมะจะริยัง  นะ
ตัง  โหติ  มะหัปผะลันติ.

การงานอันใดอันหนึ่งที่ย่อหย่อนด้วย  ความประพฤติอันใดที่เศร้าหมองแล้ว
ด้วย และพรหมจรรย์อันใดที่ตนระลึกด้วยความรังเกียจด้วย  กิจสามอย่างนั้น
ย่อมเป็นของไม่มีผลมาก ดังนี้.

(ตายนคาถา)
(หันทะ มะยัง ตายะนะคาถาโย ภะณามะ เส.)
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ภาสิตะมิทัง  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ ;
พระผู้มีพระภาคเจ้า   ผู้รู้ผู้เห็น   ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
นั้น ได้ทรงภาษิตไว้ดังนี้ว่า ;

สัมปันนะสีลา  ภิกขะเว  วิหะระถะ  สัมปันนะ  ปาฏิโมกขา ;
ภิกษุทั้งหลาย  ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล  มีปาฏิโมกข์  ถึงพร้อม
แล้วอยู่เถิด ;

ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา  วิหะระถะ  อาจาระโคจะระสัมปันนา ;
ท่านทัง้หลาย  จงเปน็ผูส้ำรวมแลว้  ด้วยความสำรวมในพระปาฏโิมกข ์ มีอาจาระ
คือ มารยาทและโคจรคือที่เที่ยวไปถึงพร้อมแล้วอยู่เถิด ;

อะณุมัตเตสุ  วัชเชสุ  ภะยะทัสสาวี  สะมาทายะ  สิกขะถะ  สิกขาปะเทสูติ ;
พวกท่าน จงเป็นผู้มีปรกติเห็นภัยในโทษทั้งหลาย มาตรว่าเล็กน้อย  สมาทาน
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด ;

ตัสมาติหัมเหหิ  สิกขิตัพพัง ;
เพราะฉะนั้น อันเราทั้งหลายควรสำเหนียกดังนี้ว่า ;

สัมปันนะสีลา  วิหะริสสามะ  สัมปันนะปาฏิโมกขา ;
เราทั้งหลาย จักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอยู่ ;

ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา  วิหะริสสามะ  อาจาระโคจะระสัมปันนา ;
เราทัง้หลาย  จักเปน็ผูส้ำรวมแลว้  ด้วยความสำรวมในพระปาฏโิมกข ์ มีอาจาระ
คือ มารยาท  และโคจรคือที่เที่ยวไปถึงพร้อมแล้วอยู่ ;

อะณุมัตเตสุ  วัชเชสุ  ภะยะทัสสาวี  สะมาทายะ  สิกขิสสามะ  สิกขาปะเทสูติ ;
เราทั้งหลาย จักเป็นผู้มีปรกติเห็นภัยในโทษทั้งหลาย มาตรว่าเล็กน้อย  สมาทาน
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ดังนี้ ;

เอวัญหิ  โน  สิกขิตัพพัง. อันเราทั้งหลาย ควรสำเหนียกอย่างนี้แล.

(สีลุทเทสปาโฐ)
(หันทะ มะยัง สีลุทเทสะปาฐัง ภะณามะ เส.)
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สุภานุปัสสิง  วิหะรันตัง  อินทะริเยสุ
อะสังวุตัง  โภชะนัมหิ  อะมัตตัญญุง
กุสีตัง  หีนะวีริยัง  ตัง  เว
ปะสะหะติ  มาโร ;
วาโต  รุกขังวะ  ทุพพะลัง ;

อะสุภานุปัสสิง  วิหะรันตัง อินทะริเยสุ
สุสังวุตัง  โภชะนัมหิ  จะ  มัตตัญญุง
สัทธัง  อารัทธะวีริยัง  ตัง  เว
นัปปะสะหะติ  มาโร ;

สาธุ  สัพพัตถะ  สังวะโร ;

สัพพัตถะ  สังวุโต ภิกขุ
สัพพะทุกขา  ปะมุจจะตีติ.

ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ  ธัมมา
อาตาปิโน  ฌายะโต  พราหมะณัสสะ ;
อะถัสสะ  กังขา  วะปะยันติ  สัพพา ;

มารย่อมรังควานคนท่ีตามเห็นอารมณ์ว่างาม
ไม่สำรวมแล้วในอินทรีย์ทั ้งหลาย ไม่รู ้
ประมาณในการบริโภค เกียจคร้านแล้ว
มีความเพียรอันเลวนั้นแล ;
เหมือนลม รังควานต้นไม้ที่ทุพพลภาพได้
ฉันนั้น ;

มารยอ่มไมรั่งควาน คนทีต่ามเหน็อารมณ์
ว่าไม่งาม สำรวมดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย
รู้จักประมาณในการบริโภค มีศรัทธาและ
ความเพียรอันปรารภแล้วนั่นแล ;

ความสำรวมในทวาร ตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจ เป็นคุณเครื่องให้สำเร็จประโยชน์ ;
ภิกษุ  ผู้สำรวมดีแล้ว  ในทวารทั ้งหลาย
ย่อมพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้  ดังนี้แล.

เม่ือใด ธรรมทัง้หลายปรากฏแกพ่ราหมณ์
ผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่ ;
เมื่อนั้น  ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์
นั้นย่อมสิ้นไป ;

(สังวราสังวรคาถา)
(หันทะ มะยัง สังวะราสังวะระคาถาโย ภะณามะ เส.)

(พุทธอุทานคาถา)
(หันทะ มะยัง พุทธะอุทานะคาถาโย ภะณามะ เส.)
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ยะโต  ปะชานาติ  สะเหตุธัมมัง ;

ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ  ธัมมา
อาตาปิโน  ฌายะโต  พราหมะณัสสะ ;
อะถัสสะ  กังขา  วะปะยันติ  สัพพา ;

ยะโต  ขะยัง  ปัจจะยานัง  อะเวทิ ;

ยะทา  หะเว  ปาตุภะวันติ  ธัมมา
อาตาปิโน  ฌายะโต  พราหมะณัสสะ ;
วิธูปะยัง  ติฏฐะติ  มาระเสนัง ;

สูโรวะ  โอภาสะยะมันตะลิกขันติ.

โย  ปะนะ  ภิกขุ ;
ธัมมานุธัมมะปะฏิปันโน  วิหะระติ ;
สามีจิปะฏิปันโน  อะนุธัมมะจารี ;

โส ตะถาคะตงั  สักกะโรติ
คะรกุะโรติ  มาเนต ิ ปูเชต ิ;
ปะระมายะ  ปูชายะ  ปะฏิปัตติปูชายะ ;

สีละสะมาธิคุณานัง   ขันตี   ปะธานะการะณัง ;

เพราะรู้แจ้งชัดว่า  ธรรมทั้งหลายเกิดแต่
เหตุ ;

เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์
ผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่ ;
เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์
นั้น  ย่อมสิ้นไป ;
เพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย ;

เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์
ผู้มีสติปัญญาเพียรเพ่งอยู่ ;
พราหมณ์นั้น ย่อมกำจัดมารและเสนามาร
ดำรงอยู่ได้ ;
ดุจอาทิตย์กำจัดความมืด  ส่องสว่างอยู่
ฉันนั้น.

ภิกษุรูปใด ;
เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ ;
เป็นผู ้ปฏิบัต ิชอบ  เป็นผู ้ปฏิบัต ิตาม
ธรรมเป็นปรกติ ;
ผู้นั ้นย่อมได้ชื ่อว่า   ได้สักการบูชาใน
พระตถาคตเจ้า ;
ด้วยการปฏิบัติบูชา  อันเป็นการบูชาอย่าง
สูงสุด ;

ความอดทน  เปน็ทีต่ัง้แห่งศีลและสมาธ ิ;

(ขันติกถา)
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สัพเพปิ  กุสะลา  ธัมมา  ขันตะยาเยวะ
วัฑฒันติเต ;
เกวะลานังปิ  ปาปานัง  ขันตี  มูลัง
นิกันตะติ ;
คะระหะกะละหาทีนัง  มูลัง  ขะนะติ
ขันติโก ;

ขันติ  ธีรัสสะ  ลังกาโร ;

ขันตี  ตะโป  ตะปสัสโิน ;
ขนัต ี พะลงั  วะ  ยะตนัีง;

ขันตี  หิตะ  สุขาวะหา ;

ขันติโก  เมตตะวา  ลาภี  ยะสัสสี
สุขะสีละวา ;
ปิโย  เทวะมะนุสสานัง  มะนาโป
โหติ  ขันติโก ;
อัตตะโนปิ  ปะเรสัญจะ อัตถาวะโห
วะ  ขันติโก ;
สัคคะโมกขะคะมัง  มัคคัง  อารุฬโห
โหติ ขันติโก ;

สัตถุโน  วะจะโนวาทัง  กะโรติเยวะ
ขันติโก ;
ปะระมายะ  จะ  ปูชายะ  ชินัง  ปูเชติ
ขันติโก ;

กุศลธรรมทั ้งหลาย  ย่อมเจริญเพราะ
ความอดทนโดยแท้ ;
ความอดทนย่อมตัดเสียได้  ซึ่งรากเหง้า
แห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย ;
ผู้อดทนย่อมขุดเสียได้  ซึ่งหายนะเหตุทั้ง
หลาย  มีการติเตียนการทะเลาะกัน  เป็นต้น ;

ความอดทน  เป็นเครื่องประดับของนัก
ปราชญ์ ;
ความอดทน  เป็นตบะของนกัปฏิบัติ ;
ความอดทน เป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรต
ทั้งหลาย ;
ความอดทน  นำประโยชน์และความ
สุขมาให้ ;

ผู้อดทน ชื่อว่าเป็นผู้มีมิตร มีลาภ มียศ
มีความสุขเป็นปรกติ ;
ผู้อดทนชื่อว่าเป็นที่รักที่เจริญใจของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย ;
ผู้อดทน ชื ่อว่าเป็นผู้นำประโยชน์มาให้
ตนและชนเหล่าอื่นด้วย ;
ผู้อดทนช่ือว่าเป็นผู้เข้าสู่เส้นทางท่ีไปสวรรค์
และพระนิพพาน ;

ผู้อดทนชื่อว่าเป็นผู้ทำตามโอวาทของ
พระศาสดานั่นเทียว ;
ผู้อดทนชื่อว่าได้บูชาพระชินเจ้า  ด้วยการ
บูชาอย่างสูงสุด ;
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สุขา  สังฆัสสะ  สามคัค ี;

สะมคัคานงั  ตะโป  สุโข ;

สโุข  วิเวโก  ตฏุฐสัสะ  สตุะธมัมสัสะ
ปัสสะโต ;

อัพยาปชัฌงั  สขัุง  โลเก  ปาณะภเูตสุ
สัญญะโม ;
สขุา  วิราคะตา  โลเก  กามานงั
สะมะตกิกะโม ;

อัสมมิานสัสะ  วินะโย  เอตงั  เว
ปะระมงั  สขุงั ;

กิจโฉ  มะนสุสะปะฏลิาโภ ;
กิจฉงั  มจัจานะ  ชีวิตัง ;

กิจฉงั  สทัธมัมสัสะวะนงั ;
กิจโฉ  พุทธานะมปุปาโท ;

อัปปะมาโท  อะมะตงั  ปะทงั ;
ปะมาโท  มัจจโุน  ปะทงั ;
อปัปะมตัตา  นะ  มยิยันต ิ ;
เย  ปะมตัตา  ยะถา  มะตา ;
เอตงั วิเสสะโต  ญตัวา  อปัปะมาทมัหิ
ปัณฑิตา ;

ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ   ย่อมนำ
ความสขุมาให ้;
ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกัน ย่อยนำ
ความสขุมาให ้;
ความสงัดของผู้ยินดีในธรรมที่เห็นปรากฏ
แล้ว ย่อมนำความสขุมาให ้;

ความไมเ่บียดเบยีน ความสำรวมในสตัว์
ท้ังหลาย  ย่อมอยูเ่ปน็สุขในโลก ;
ความปราศจากกำหนัด   ความก้าวล่วง
กามทั ้งหลายในโลกเสียได้   ย่อมอยู ่
เป็นสุข ;
การนำอสัมิมานะออกหมดเสยีได ้ เป็นสุข
อย่างย่ิง ;

การไดอั้ตภาพเปน็มนษุย ์ เป็นของยาก ;
การดำรงชวิีตอยูอ่ย่างสะดวกสบาย เป็น
ของยาก ;
การไดฟั้งพระสทัธรรมเปน็ส่ิงทีห่าไดย้าก ;
ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
เป็นการยาก ;

ความไมป่ระมาท  เปน็ทางไมต่าย ;
ความประมาท  เป็นทางแหง่ความตาย ;
ผูไ้มป่ระมาท  ชือ่วา่ยงัไมต่าย ;
ผู้ประมาทแลว้  ชือ่ว่าตายแลว้ ;
บณัฑิตทัง้หลาย  ทราบความขอ้น้ีโดยทัว่
กันแล้ว ย่อมตัง้อยู่ในความไมป่ระมาท ;
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อปัปะมาเท  ปะโมทนัต ิ อะรยิานงั ยอ่มบนัเทงิในความไมป่ระมาท ยนิดแีล้ว
โคจะเร ระตา. ในธรรมอันเป็นที่ไปของพระอริยเจ้าทั้ง

หลาย.

สวิุชาโน  ภะวงั โหต ิ; ผู้รู้ดีเปน็ผูเ้จรญิ ;
ทุวิชาโน  ปะราภาโว ; ผูรู้ช้ัว่เปน็ผูเ้ส่ือม ;
ธัมมะกาโม  ภะวงั  โหต ิ; ผู้ใครธ่รรมเปน็ผูเ้จรญิ ;
ธัมมะเทสส ี ปะราภะโว ; ผู้เกลียดชงัธรรมเปน็ผูเ้ส่ือม ;

อะสนัตัสสะ  ปิยา  โหนติ นะ  สันเต  กุรุเต  ปิยัง ;
อะสะตงั  ธัมมงั  โรเจติ ตงั  ปะราภะวะโต  มขุงั ;

ผู้ใดทำความรกัในคนพาล ไม่ทำความรกัในบณัฑิต เขาชอบใจธรรมของคนพาล
ข้อน้ันเปน็ทางแหง่ความเสือ่ม ;

นิททาสลีี  สะภาสลีี อะนฏุฐาตา  จะ  โย  นะโร
อะละโส  โกธะปญัญาโน ตงั  ปะราภะวะโต  มขุงั ;

ผู้ใดเปน็ผูช้อบนอนหลบั  ชอบพดูคยุ ไม่ขยนัมกัเกียจครา้นการงาน และเป็นคน
มักโกรธ  ข้อน้ันเปน็ทางแหง่ความเสือ่ม ;

โย  มาตะรงั  ปติะรงั  วา ชณิณะกงั  คะตะโยพพะนงั
ปะหสัุนโต  นะ  ภะระติ ตงั  ปะราภะวะโต  มขุงั ;

ผูใ้ดมคีวามสามารถอยู ่ ไมเ่ล้ียงดมูารดาบดิา  ผูเ้ฒ่าแก่ชราแลว้  ขอ้น้ันเปน็
ทางแหง่ความเสือ่ม ;
โย  พราหมะณงั  สะมะณงั  วา อญัญงั  วาป ิ วะณพิพะกงั
มุสาวาเทนะ  วัญเจติ ตงั  ปะราภะวะโต  มขุงั ;

(ปราภวสุตตปาฐะ)
(หันทะ มะยัง ปะราภะวะสุตตะปาฐัง ภะณามะ เส.)
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ผู้ใดหลอกลวงสมณะพราหมณ์   หลอกแม้  วณิพกคนขอทานอ่ืนใด   ด้วยมุสาวาจา
ข้อน้ันเปน็ทางแหง่ความเสือ่ม ;

ปะหตุะวติโต  ปรุโิส สะหรัิญโญ  สะโภชะโน
เอโก  ภุญชะต ิ สาธนิู ตงั  ปะราภะวะโต  มขุงั ;

ผู้ใดมทีรพัยสิ์นเงินทอง  มีของเหลือกินเหลอืใช ้ เขาบรโิภคของทีดี่ๆ น้ัน
แต่ผู้เดียว  ข้อน้ันเปน็ทางแหง่ความเสือ่ม ;

ชาตถัิทโธ  ธะนะถทัโธ โคตตะถทัโธ  จะ  โย  นะโร
สัญญาติมะติมัญเญติ ตงั  ปะราภะวะโต  มขุงั ;

ผูใ้ดหยิง่เพราะชาตกิำเนดิ หยิง่เพราะทรพัย ์หยิง่เพราะโคตร  แล้วดหูมิน่ซึง่ญาติ
ของตน  ข้อน้ันเปน็ทางแหง่ความเสือ่ม ;

อิตถีธุตโต  สุราธุตโต อกัขะธตุโต  จะ  โย  นะโร
ลัทธงั  ลัทธงั  วินาเสติ ตงั  ปะราภะวะโต  มขุงั ;

ผู้ใดเปน็นกัเลงหญิง นักเลงสุรา  และนักเลงการพนนั  เขาไดท้ำลายทรพัย์ท่ีหา
มาไดใ้ห้พินาศฉบิหายไป ข้อน้ันเปน็ทางแหง่ความเสือ่ม ;

เสห ิ ทาเรห ิ อะสนัตุฏโฐ เวสยิาส ุ ปะทสุสะติ
ทุสสะต ิ ปะระทาเรสุ ตงั  ปะราภะวะโต  มขุงั ;

ผู้ใดไมพ่อใจรกัใครใ่นภรรยาตน  กลับไปเทีย่วซกุซนกับหญงิแพศยา  และลอบ
ทำชูกั้บภรรยาของผูอ่ื้น  ข้อน้ันเปน็ทางแหง่ความเสือ่ม ;

อะตตีะโยพพะโน  โปโส อาเนต ิ ติมพะรตุถะนงิ
ตัสสา  อิสสา  นะ  สุปปะติ ตงั  ปะราภะวะโต  มขุงั ;

ชายใดผู้ถึงวัยเฒ่าแล้ว  ได้นำหญิงสาวแรกรุ่นมาเป็นภรรยา  เขานอนไม่หลับ
เพราะความหึงหวง  และห่วงอาลัยในหญิงนั ้น  ข้อนั ้นเป็นทางแห่งความ
เส่ือม ;

อติถงิ  โสณฑงิ  วิกิรณิิง ปุริสงั  วาป ิ ตาทสิงั
อิสสะรยัิสมงิ  ฐะเปติ ตงั  ปะราภะวะโต  มขุงั ;
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ชายใดตัง้หญิงนักเลงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมาเปน็แมเ่รือน  และหรอืหญิงใดตัง้ชาย
นักเลงใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่ายมาเปน็พ่อเรือน ข้อน้ันเปน็ทางแหง่ความเสือ่ม ;

อัปปะโภโค  มะหาตณัโห ขตัตเิย  ชายะเต  กุเล
โส  จะ  รชัชัง  ปตัถะยะติ ตงั  ปะราภะวะโต  มขุงั ;

ผู้ใดเกิดในตระกูลกษัตริย์  มีโภคะน้อย   แต่มีความอยากใหญ่   ปรารถนา
ราชสมบติั ข้อน้ันเปน็ทางแหง่ความเสือ่ม ;

เอเต  ปะราภะเว  โลเก ปณัฑโิต  สะมะเวกขยิะ
อะรโิย  ทัสสะนะสมัปนัโน สะ โลเก  ภะชะเต  สวัิง ;

ผู้เป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยความเห็นอันประเสริฐ ได้เห็นเหตุแห่งความเสื่อม
ทั้งหลายเหล่านั้น  ชัดแล้ว ท่านย่อมเว้นสิ่งเหล่านั้นเสีย เมื่อเป็นเช่นนี้  ท่าน
จงึพบและเสพแตโ่ลก  ซ่ึงมีแตค่วามเจรญิฝา่ยเดยีว ;

อิติ. ด้วยประการฉะนี้แล.

อานนัโท  ภะคะวนัตัง  เอตะทะโวจะ ;

อปุฑัฒะมทิงั  ภันเต  พรหัมะจะรยัิสสะ
ยะทิทัง   กัลยาณะมิตตะตา   กัลยาณะ-
สะหายะตา  กัลยาณะสมัปะวงักะตาต ิ;

เอวงั  วุตตาหงั  เอตะทะโวจะ ;

มา  เหวงั  อานนัทะ ;

พระอานนท์ได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มี
พระภาคเจา้ว่า ;
ข้าแตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความเปน็ผูม้มีติรดี
มสีหายด ี  มเีพ่ือนผูแ้วดลอ้มด ี นีเ้ปน็ครึง่
หน่ึงของพรหมจรรย ์;

เมือ่พระอานนทก์ล่าวอยา่งนีแ้ล้ว พระผูม้ี
พระภาคเจา้  ไดต้รสักับพระอานนทว่์า ;
ดูก่อนอานนท ์เธออย่ากล่าวอยา่งน้ัน ;

(ปรมกัลยาณมิตตคาถา)
(หันทะ มะยัง ปะระมะกัลยาณะมิตตะคาถาโย ภะณามะ เส.)
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สะกะละเมวะ  หิทัง   อานันทะ  พรัหมะ-
จะรยัิง  ยะททิงั  กัลยาณะมติะตา กัลยา-
ณะสะหายะตา  กัลยาณะสมัปะวงักะตาต ิ;

เอวงั  โข  อานนัทะ  ภิกข ุ กัลยาณะมติโต
กัลยาณะสะหาโย  กัลยาณะสมัปะวงัโก
อะรยัิง  อฏัฐงัคกัิง  มคัคงั  ภาเวต ิ;

มะมญัห ิ อานนัทะ  กัลยาณะมติตงั
อาคมัมะ ;

ชาตธัิมมา  สตัตา  ชาตยิา  ปะมจุจนัต ิ;

ชะราธมัมา  สตัตา  ชะรายะ  ปะมจุจนัต ิ;

พะยาธธัิมมา  สตัตา  พะยาธโิต
ปะมจุจนัติ ;

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสะธัมมา   สัตตา   โสกะปะริเทวะทุกขะ
โทมะนัสสุปายาเสหิ  ปะมุจจันตีติ ;

สัตว์ทั้งหลายผู้มีความโศก  ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกาย  ความไม่สบาย
ใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดา  ย่อมหลุดพ้นจากความโศก  ความร่ำไรรำพัน
ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจได้  ดังนี้ ;

อิติ. ด้วยอาการอยา่งน้ีแล.

ดูก่อนอานนท์ ความเป็นผู้มีมิตรดี มี
สหายดี มีเพื่อนผู้แวดล้อมดี นี้เป็นทั้ง
หมด  ของพรหมจรรยที์เดียว ;

ดูก่อนอานนท์ ภิกษุ  (พุทธบริษัท)  ผู้มี
มิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนผู้แวดล้อมดี
ย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์แปดให้มาก
ไดอ้ยา่งนี ้แล ;

ดูก่อนอานนท ์  สัตวท้ั์งหลายเหลา่ใดได้
อาศัยเรา (คือพระพุทธเจ ้า) เป ็น
กัลยาณมติรแลว้ ;
สัตว์ท้ังหลายเหล่าน้ัน   ผู้มีความเกิดเป็น
ธรรมดา  ย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้ ;
สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดา
ย่อมหลดุพน้จากความแกไ่ด ้ ;

สัตว์ท้ังหลายผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
ย่อมหลดุพน้จากความเจบ็ไขไ้ด ้ ;
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โจทติา  เทวะทเูตหิ เย  ปะมชัชันต ิ มาณะวา
เต  ทฆีะรตัตงั  โสจนัติ หีนะกายปุะคา  นะรา ;

บุคคลเหล่าใด  ถูกเทวทูตทั้งหลายตักเตือนแล้ว ยังประมาทอยู่  บุคคลเหล่า
น้ันจะเขา้ถึงกำเนิดชัน้เลว  เกิดในนรกประสบทกุข์โศกอยู่ส้ินกาลนาน ;

เย  จะ  โข  เทวะทเูตหิ สันโต  สัปปริุสา  อิธะ
โจทติา  นัปปะมชัชันติ อะรยิะธมัเม  กุทาจะนงั ;

ส่วนบคุคลเหลา่ใด   เป็นสัตบรุุษ  ผู้สงบ   ถูกเทวทตูทัง้หลายตกัเตือนแล้ว  ย่อม
ไมป่ระมาทในอรยิธรรม   กำหนดรูอ้ยูเ่ปน็นจิ ;

อุปาเทนะ  ภะยงั  ทิสวา ชาติมะระณะสัมภะเว
อะนปุาทา  วิมุจจนัติ ชาตมิะระณะสงัขะเย ;

บุคคลเหล่าใด  เห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่น  อันเป็นปัจจัยก่อให้เกิดชาติ
ชรา  มรณะ  บุคคลเหล่านั้น  ย่อมหลุดพ้นจากอุปาทานเพราะความพยายาม
กระทำใหส้ิ้นซึง่ชาต ิ ชรา  มรณะนัน้ ;

เต  เขมะปตัตา  สุขิโน ทิฏฐะธัมมาภินิพพุตา
สัพพะเวระภะยาตตีา สพัพะทกุขงั  อปุจัจะคนุต.ิ

บุคคลเหล่าน้ันช่ือว่า “ เป็นผู้มีความเกษมสุข  เป็นผู้บรรลุพระนิพพานในปัจจุบัน
ชาตนิี ้เปน็ผูไ้มม่เีวรไมม่ภัีย  เปน็ผูล่้วงพน้จากทกุขท์ัง้ปวงได ้” ดงันีแ้ล.

(เทวทูตสุตตปาฐะ)
(หันทะ มะยัง  เทวะทูตะสุตตะปาฐะ  โย  ภะณามะเส.)
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ยะถาปจัจะยงั  ปะวตัตะมานงั
ธาตมุตัตะเมเวตงั ;

ยะททิงั  จวีะรงั  ตะท ุ ปะภญุชะโก
จะ  ปุคคะโล ;
ธาตมัุตตะโก ;
นิสสัตโต ;
นิชชีโว ;
สุญโญ ;

สัพพาน ิ ปะนะ  อิมาน ิ จีวะรานิ
อะชคิจุฉะนยิาน ิ;
อมิงั  ปตูกิายงั  ปตัวา ;
อะตวิิยะ  ชิคจุฉะนยิาน ิ ชายนัต.ิ

ภาค ๔
บทพิจารณาประจำวัน

ส่ิงเหล่าน้ี  น่ีเปน็สักแตว่่าธาตตุามธรรมชาติ
เทา่นัน้  กำลังเปน็ไปตามเหตตุามปจัจยัอยู่
เนืองนิจ ;

ส่ิงเหล่าน้ีคือจีวร  และคนผูใ้ช้สอยจวีรนัน้ ;

เปน็สักวา่ธาตตุามธรรมชาต ิ;
มิไดเ้ปน็สัตวะอนัยัง่ยืน ;
มิได้เป็นชวีะอันเปน็บรุุษบคุคล ;
ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ;

ก็จวีรทัง้หมดนี ้ ไมเ่ปน็ของนา่เกลียดมา
แตเ่ดมิ ;
ครัน้มาถกูเข้ากับกายอนัเนา่อยูเ่ป็นนจินีแ้ล้ว ;
ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วย
กัน.

(ธาตุปัจจเวกขณ์)
(หันทะ มะยัง ธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.)

(บทพิจารณาเครื่องนุ่งห่ม)
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(บทพิจารณาอาหาร)

ยะถาปจัจะยงั  ปะวตัตะมานงั
ธาตมุตัตะเมเวตงั ;

ยะททิงั  ปณิฑะปาโต  ตะทปุะภญุชะโก
จะ ปุคคะโล ;
ธาตมัุตตะโก ;
นิสสัตโต ;
นิชชีโว ;
สุญโญ ;

สัพโพ  ปะนายงั  ปิณฑะปาโต
อะชคิจุฉะนโิย ;
อมิงั ปตูกิายงั  ปตัวา ;
อะตวิิยะ  ชิคจุฉะนโีย  ชายะต.ิ

ยะถาปจัจะยงั  ปะวตัตะมานงั
ธาตมุตัตะเมเวตงั ;

ยะททัิง  เสนาสะนงั  ตะทปุะภญุชะโก
จะ ปุคคะโล ;
ธาตมัุตตะโก ;
นิสสัตโต ;
นิชชีโว ;

ส่ิงเหล่านีน้ีเ่ปน็สกัวา่ธาตตุามธรรมชาติ
เทา่นัน้ กำลังเปน็ไปตามเหตตุามปจัจยัอยู่
เนืองนิจ ;

ส่ิงเหล่าน้ีคือบิณฑบาต  และคนผูบ้รโิภค
บณิฑบาตนัน้ ;
เปน็สักวา่ธาตตุามธรรมชาต ิ;
มิไดเ้ปน็สัตวะอนัยัง่ยืน ;
มิได้เป็นชวีะอันเปน็บรุุษบคุคล ;
ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ;

ก็บณิฑบาตทัง้หมดนี ้ไมเ่ปน็ของนา่เกลียด
มาแตเ่ดิม ;
คร้ันมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจน้ีแล้ว ;
ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างย่ิงไปด้วยกัน.

ส่ิงเหล่านีน้ีเ่ปน็สกัวา่ธาตตุามธรรมชาติ
เท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่
เนืองนิจ ;

สิ่งเหล่านี้คือเสนาสนะ  และคนผู้ใช้สอย
เสนาสนะนั้น ;
เปน็สักวา่ธาตตุามธรรมชาต ิ;
มิไดเ้ปน็สัตวะอนัยัง่ยืน ;
มิได้เป็นชวีะอันเปน็บรุุษบคุคล ;

(บทพิจารณาท่ีอยู่อาศัย)
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สุญโญ ;
สัพพาน ิ ปะนะ  อิมาน ิ เสนาสะนานิ
อะชิคุจฉะนิยานิ ;
อมิงั  ปตูกิายงั  ปตัวา ;
อะตวิิยะ  ชิคจุฉะนยีาน ิ ชายนัต.ิ

(บทพิจารณายารักษาโรค)

ยะถาปจัจะยงั  ปะวตัตะมานงั  ธาตมุตัตะเมเวตงั ;
สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น  กำลังเป็นไปตามเหตุตาม
ปจัจยัอยูเ่นอืงนจิ ;

ยะททิงั  คลิานะปจัจะยะเภสชัชะปะรกิขาโร  ตะทปุะภญุชะโก  จะ  ปคุคะโล ;
ส่ิงเหล่าน้ีคือเภสัชบรขิาร  อันเก้ือกูลแก่คนไข ้และคนผูบ้รโิภคเภสัชบรขิารนัน้ ;

ธาตมัุตตะโก ;
นิสสัตโต ;
นิชชีโว ;
สุญโญ ;

สพัโพ  ปะนายงั  คิลานะปจัจะยะเภสชัชะปะรกิขาโร  อะชคุิจฉะนโิย ;
ก็คิลานะเภสชับรขิารทัง้หมดนี ้ ไมเ่ปน็ของนา่เกลียดมาแตเ่ดิม ;

อมิงั ปตูกิายงั ปตัวา ;
อะตวิิยะ ชิคจุฉะนโีย ชายะต.ิ

ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ;
ก็เสนาสนะทัง้หมดนี ้ ไม่เป็นของนา่เกลียด
มาแตเ่ดิม ;
คร้ันมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจน้ีแล้ว ;
ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วย
กัน.

เปน็สักวา่ธาตตุามธรรมชาต ิ;
มิไดเ้ปน็สตัวะอนัยัง่ยืน ;
มิได้เป็นชวีะอันเปน็บรุุษบคุคล ;
ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ;

คร้ันมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจน้ีแล้ว ;
ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ ่งไป
ด้วย
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ปะฏสิงัขา  โยนโิส  จวีะรงั  ปะฏเิสวาม ิ;
เรายอ่มพจิารณาโดยแยบคายแลว้  นุง่ห่มจวีร ;

ยาวะเทวะ  สตีสัสะ  ปะฏฆิาตายะ ;
อุณหสัสะ  ปะฏฆิาตายะ ;
ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิสะปะสมัผสัสานงั  ปะฏฆิาตายะ ;

เพ่ือบำบัดสัมผัสอันเกิดจาก  เหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตว์เล้ือยคลานท้ังหลาย ;
ยาวะเทวะ  หริโิกปนิะ  ปะฏจิฉาทะนตัถงั.

และเพียงเพ่ือปกปดิอวยัวะ  อันให้เกิดความละอาย.

(บทพิจารณาอาหาร)

ปะฏสิงัขา  โยนโิส ปณิฑะปาตงั
ปะฏเิสวาม ิ;
เนวะทะวายะ ;

นะ  มะทายะ ;

นะ  มัณฑะนายะ ;
นะ  วิภูสะนายะ ;

ยาวะเทวะ  อมิสัสะ  กายสัสะ  ฐติยิา ;
ยาปะนายะ ;
วิหงิสปุะระตยิา ;
พรหัมะจะรยิานคุคะหายะ ;

เพียงเพือ่บำบดัความหนาว ;
เพ่ือบำบดัความรอ้น ;

เราย่อมพิจารณาโดยแยบคาย  แล้วฉัน
บิณฑบาต ;
ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุก
สนาน ;
ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามัน  เกิดกำลัง
พลังทางกาย ;
ไม่ให้เป็นไปเพือ่ประดบั ;
ไม่ให้เป็นไปเพือ่ตกแตง่ ;

แต่ให้เป็นเพียงเพ่ือความต้ังอยู่ได้แห่งกายน้ี ;
เพ่ือความเปน็ไปไดข้องอัตตภาพ ;
เพ่ือความสิน้ไปแหง่ความลำบากทางกาย ;
เพ่ืออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ ;

(ตงัขณกิปจัจเวกขณ)์
(หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ  เส.)

(บทพิจารณาเครื่องนุ่งห่ม)



 ทำวัตรเช้า-เย็น และ มหาสตปัิฏฐานสตูร แปล  51

อิติ  ปุราณญัจะ  เวทะนงั  ปะฏหิงัขาม ิ;

นะวัญจะ  เวทะนงั  นะ  อุปปาเทสสาม ิ;

ยาตรา  จะเม  ภะวสิสะต ิ อะนะวชัชะตา  จะ  ผาสวิุหาโร จาต.ิ
อน่ึง  ความเปน็ไปโดยสะดวกแหง่อัตตภาพนีด้้วย   ความเปน็ผูห้าโทษมไิดด้้วย
และความเปน็อยูโ่ดยผาสกุด้วย จักมีแก่เรา  ดังน้ี.

ปะฏสัิงขา  โยนโิส  เสนาสะนงั  ปะฏเิสวาม ิ;
เรายอ่มพิจารณาโดยแยบคายแลว้  ใช้สอยเสนาสนะ ;

ยาวะเทวะ  สตีสัสะ  ปะฏฆิาตายะ ;
อุณหสัสะ  ปะฏฆิาตายะ ;
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสริิงสะปะสมัผัสสานงั ปะฏฆิาตายะ ;

เพ่ือบำบัดสัมผัสอันเกิดจาก  เหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตว์เล้ือยคลานท้ังหลาย ;
ยาวะเทวะ  อตุปุะรสิสะยะวโินทะนงั  ปะฏสิลัลานารามตัถงั.

เพียงเพือ่บรรเทาอนัตรายอนัจะพงึมจีากดนิฟา้อากาศ  และเพ่ือความเปน็ผูย้นิดี
อยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนา.

ปะฏสิงัขา  โยนโิส  คลิานะปจัจะยะเภสชัชะปะรกิขารงั  ปะฏเิสวาม ิ;
เรายอ่มพิจารณาโดยแยบคายแลว้  บรโิภคเภสัชบรขิาร  อันเก้ือกูลแก่คนไข ้;

ยาวะเทวะ  อปุปนันานัง  เวยยาพาธกิานงั  เวทะนานงั  ปะฏฆิาตายะ ;
เพียงเพือ่บำบดัทกุขเวทนาอนับงัเกิดขึน้แล้ว มีอาพาธตา่งๆ เปน็มลู ;

อัพยาปัชฌะปะระมะตายาต.ิ
เพ่ือความเปน็ผูไ้มม่โีรคเบยีดเบยีนเปน็อยา่งยิง่  ดงันี.้

ด้วยการทำอยา่งน้ี เรายอ่มระงบัเสียไดซ่ึ้ง
ทุกขเวทนาเกา่ คือความหวิ ;
และไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น ;

เพียงเพือ่บำบดัความหนาว ;
เพ่ือบำบดัความรอ้น ;

(บทพิจารณายารักษาโรค)

(บทพิจารณาทีอ่ยู่อาศัย)
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อชัชะ  มะยา  อะปจัจะเวกขติวา  ยัง  จวีะรงั  ปะรภุิตตงั ;
จวีรใด  อันเรานุง่ห่มแลว้  ไมท่นัพจิารณาในวนันี ้;

ตงั  ยาวะเทวะ  สตีสัสะ  ปะฏฆิาตายะ ;
จวีรนัน้  เรานุง่ห่มแลว้  เพียงเพือ่บำบดัความหนาว ;

อุณหสัสะ  ปะฏฆิาตายะ ;
ฑงัสะมะกะสะวาตาตะปะสริงิสะปะสมัผสัสานงั  ปะฏฆิาตายะ ;

เพ่ือบำบัดสัมผัสอันเกิดจาก  เหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตว์เล้ือยคลานท้ังหลาย ;
ยาวะเทวะ  หริโิกปนิะปะฏจิฉาทะนตัถงั.

และเพยีงเพือ่ปกปดิอวยัวะอนัใหเ้กิดความละอาย.

(บทพิจารณาอาหาร)

อชัชะ  มะยา  อะปจัจะเวกขติวา  โย  ปณิฑะปาโต  ปะรภุิตโต ;
บิณฑบาตใดอนัเราฉนัแล้ว  ไม่ทันพิจารณาในวนันี ้;

โส  เนวะ  ทะวายะ ;
บิณฑบาตนัน้  เราฉันแล้ว  ไม่ใช่เป็นไปเพือ่ความเพลดิเพลินสนกุสนาน ;

นะ  มะทายะ ;

นะ  มัณฑะนายะ ;
นะ  วิภูสะนายะ ;
ยาวะเทวะ  อมิสัสะ  กายสัสะฐติยิา ;

ยาปะนายะ ;

เพ่ือบำบดัความรอ้น ;

ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลัง
พลังทางกาย ;
ไมใ่ชเ่ปน็ไปเพือ่ประดบั ;
ไมใ่ชเ่ปน็ไปเพือ่ตกแตง่ ;
แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่ง
กายนี ้;
เพ่ือความเปน็ไปไดข้องอัตตภาพ ;

(อดตีปจัจเวกขณ)์
(หันทะมะยัง  อตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส.)

(บทพิจารณาเคร่ืองนุ่งห่ม)
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วิหิงสุปะระตยิา ;
พรหัมะจะรยิานคุคะหายะ ;
อิติ  ปุราณัญจะ  เวทะนัง ปะฏิหังขามิ ;

ดว้ยการทำอยา่งนี ้ เรายอ่มระงบัเสยีไดซ่ึ้งทกุขเวทนาเกา่คอืความหวิ ;
นะวัญจะ  เวทะนงั  นะ  อุปปาเทสสาม ิ;

และไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น ;
ยาตรา  จะ  เม  ภะวสิสะต ิ อะนะวชัชะตา  จะ  ผาสวิุหาโรจาต.ิ

อน่ึง ความเปน็ไปโดยสะดวกแกอั่ตภาพนีด้้วย  ความเปน็ผูห้าโทษมไิด้ด้วย  และ
ความเปน็อยูโ่ดยผาสกุดว้ย  จักมแีก่เรา  ดังน้ี.

(บทพิจารณาท่ีอยู่อาศัย)

อชัชะ  มะยา  อะปจัจะเวกขติตะวา  ยัง  เสนาสะนงั  ปะรภุิตตงั ;
เสนาสนะใด  อันเราใชส้อยแลว้  ไม่ทันพิจารณา  ในวนันี ้;

ตงั  ยาวะเทวะ  สตีสัสะ  ปะฏฆิาตายะ,
เสนาสนะนัน้เราใชส้อยแล้ว  เพียงเพ่ือบำบดัความหนาว ;

อุณหสัสะ  ปะฏฆิาตายะ ;
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสริิงสะปะสมัผัสสานงั  ปะฏฆิาตายะ ;

เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจาก  เหลือบ  ยุง  ลม  แดด  และสัตว์เลื้อยคลานทั้ง
หลาย ;

ยาวะเทวะ  อตุปุะรสิสะยะวโินทะนงั  ปะฏสิลัลานารามตัถงั.
เพียงเพื่อบรรเทาอันตราย   อันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศ  และเพื่อความเป็น
ผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนา.

(บทพิจารณายารักษาโรค)

อัชชะ  มะยา  อะปัจจะเวกขิตวา  โย  คิลานะปัจจะยะเภสัชชะ  ปะริกขาโร  ปะริภุตโต ;
คิลานะเภสชับรขิารใด  อันเราบรโิภคแล้ว  ไม่ทันพิจารณาในวนันี ้;

เพ่ือความสิน้ไปแหง่ความลำบากทางกาย ;
เพ่ืออนุเคราะหแ์ก่การประพฤตพิรหมจรรย ์;

เพ่ือบำบดัความรอ้น ;
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โส  ยาวะเทวะ  อุปปนันานงั  เวยยาพาธกิานัง  เวทะนานงั  ปะฏฆิาตายะ ;
คิลานะเภสชับรขิารนัน้  เราบรโิภคแลว้  เพียงเพือ่บำบดัทกุขเวทนาอนับงัเกิดขึน้
แล้ว มีอาพาธตา่งๆ เป็นมลู ;

อัพยาปัชฌะปะระมะตายาต.ิ
เพ่ือความเปน็ผูไ้มม่โีรคเบยีดเบยีน เปน็อยา่งยิง่ ดงันี.้

(ปัญจอภิณหปัจจเวกขณ์)

ชะราธมัโมมห ิ ชะรงั  อะนะตโีต  (ตา) ;
เรามคีวามแกเ่ป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความแกไ่ปไมไ่ด้ ;

พะยาธธัิมโมมห ิ พะยาธงิ  อะนะตโีต  (ตา) ;
เรามคีวามเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความเจบ็ไขไ้ปไมไ่ด้ ;

มะระณะธมัโมมห ิ มะระณงั   อะนะตโีต  (ตา) ;
เรามคีวามตายเปน็ธรรมดา  จะล่วงพ้นความตายไปไมไ่ด ้;

สัพเพห ิ เม  ปิเยหิ  มะนาเปห ิ นานาภาโว  วินาภาโว ;
เราจกัพลัดพรากจากของรกัของชอบใจทัง้หลาย ;

กัมมสัสะโกมห ิ;
กัมมะทายาโท ;
กัมมะโยน ิ;
กัมมะพนัธุ ;
กัมมะปะฏสิะระโณ ;
ยัง  กัมมงั  กะรสิสาม ิ;
กัลยาณงั  วา  ปาปะกงั  วา ;
ตัสสะ  ทายาโท  ภะวิสสาม ิ;
เอวงั  อมัเหห ิ อะภณิหงั  ปจัจะเวกขติพัพงั.

เราทัง้หลาย  พึงพิจารณาเนอืงๆ  อย่างน้ีแล.

เรามกีรรมเปน็ของๆตน ;
เราจกัต้องเป็นผูรั้บผลของกรรมนัน้ ;
เรามกีรรมเปน็แดนเกดิ ;
เรามกีรรมเปน็เผา่พันธุ ์ ;
เรามกีรรมเปน็ทีพ่ึ่งอาศัย ;
เราทำกรรมอนัใดไว ้ ;
เปน็กรรมดก็ีตาม  เปน็กรรมชัว่ก็ตาม ;
เราจกัต้องเป็นผูรั้บผลของกรรมนัน้ ;
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* หรือ ทสธมฺมสุตฺตํ. อํ.ทสก.๒๔/๒๔-๕

ทะสะ  อิเม  ภิกขะเว  ธัมมา
ปัพพะชเิตนะ  อะภณิหัง
ปจัจะเวกขติพัพงั ;
กะตะเม  ทะสะ ? ;

เววัณณิยัมห ิ อชัฌปูะคะโตติ
ปัพพะชเิตนะ  อะภณิหัง
ปจัจะเวกขติพัพงั ;

ปะระปะฏพิทัธา  เม  ชีวิกาต ิ ปพัพะ-
ชิเตนะ  อะภณิหงั  ปจัจะเวกขติพัพงั ;

อัญโญ  เม  อากบัโป  กะระณโียติ
ปัพพะชเิตนะ  อะภณิหัง
ปจัจะเวกขติพัพงั ;

กัจจ ิ นุ  โข  เม  อัตตา  สีละโต  นะ
อุปะวะทะตีติ  ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง
ปจัจะเวกขติพัพงั ;

ดูก่อนภกิษุท้ังหลาย ธรรม ๑๐ ประการ
เหล่าน้ีมีอยู่  เป็นธรรมท่ีบรรพชิตควรพิจารณา
ให้แจม่ชดัอยูเ่นืองนิจ ;
ธรรม ๑๐ ประการเหลา่น้ีเป็นไฉน? ;

บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ  ว่า  เรามเีพศ
ต่างจากคฤหสัถ์แล้ว  อาการกิริยาใดๆ  ของ
สมณะ  เราตอ้งทำอาการกริิยานัน้ๆ ;

บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ  ว่า  การเลีย้ง
ชีวิตของเราเนือ่งด้วยผูอ่ื้น  เราควรทำตวัให้
เขาเล้ียงง่าย ;

บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ  ว่า  อาการ
กาย วาจาอยา่งอ่ืน  ทีเ่ราจะตอ้งทำใหด้ขีึน้
ไปกวา่นี ้ ยงัมอียูอี่ก  มใิชเ่พียงเทา่นี ้;

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ  ว่า  ตัวเราเอง
ติเตียนตวัเราเองโดยศลีได้หรือไม่ ;

(ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ*)
(หนัทะ  มะยงั  ปพัพะชติะอะภณิหะปจัจะเวกขะณะปาฐงั  ภะนามะ  เส.)
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กัจจ ิ นุ  โข  มัง  อะนวิุจจะ  วิญญู
สะพรหัมะจาร ี สลีะโต นะ อุปะวะ -
ทนัตติี  ปพัพะชเิตนะ  อะภณิหงั
ปจัจะเวกขติพัพงั ;

สัพเพห ิ เม  ปิเยห ิ มะนาเปหิ
นานาภาโว  วินาภาโวติ  ปัพพะชิเตนะ
อะภณิหงั  ปจัจะเวกขติพัพงั ;

กัมมสัสะโกมห ิ กัมมะทายาโท
กัมมะโยน ิ กัมมะพนัธุ  กัมมะปะฏ-ิ
สะระโณ  ยัง  กัมมัง  กะริสสามิ กัลยาณัง
วา ปาปะกงั  วา  ตัสสะ  ทายาโท
ภะวสิสามติี  ปัพพะชเิตนะ  อะภณิหงั
ปจัจะเวกขติพัพงั ;

กะถมัภูตัสสะ  เม  รตัตนิทวิา
วีตปิะตนัตตี ิ ปพัพะชเิตนะ  อะภณิหงั
ปจัจะเวกขติพัพงั ;

กัจจ ิ นุ  โขหงั  สุญญาคาเร
อะภริะมามตี ิ ปพัพะชเิตนะ  อะภณิหงั
ปจัจะเวกขติพัพงั ;

อัตถิ  นุ  โข  เม  อุตตะรมิะนสุสะธมัมา
อะละมะรยิะญาณะทัสสะนะวิเสโส
อะธคิะโต  โสหงั  ปจัฉเิม  กาเล
สะพรหัมะจารหิี  ปุฏโฐ  นะ  มงักุ
ภะวสิสามตี ิปพัพะชเิตนะ  อะภณิหงั
ปจัจะเวกขติพัพงั ;

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า   เม่ือกล่าว
โดยศีลแล้ว  เพ่ือนสพรหมจารีท่ีเป็นวิญญูชน
ใคร่ครวญแล้ว  ติเตียนเราโดยศีลได้หรือ
ไม่ ;

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า  เราจัก
พลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น ;

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า  เรามีกรรม
เป็นของตน  มีกรรมเป็นผู้ให้ผล  มีกรรม
เปน็ทีก่ำเนดิ มกีรรมเปน็เผา่พันธุ ์มกีรรม
เป็นท่ีพ่ึงอาศัย  เราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตาม
ช่ัวก็ตาม  เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน ;

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า  วันคืน
ล่วงไปๆ  บัดนีเ้ราทำอะไรอยู ่;

บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ  ว่า  เรายนิดี
 ในทีส่งัดหรอืไม ่;

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า  ญาณ
ทัสสนะอันวิเศษ  ควรแก่พระอริยเจ้า  อัน
เป็นธรรมอันยิ่ง ที่เราได้ถึงแล้ว  มีอยู่หรือ
ไม่ เราจะไม่เป็นผู้เก้อเขิน เมื่อถูกเพื่อน
สพรหมจารด้ีวยกนัถาม  ในกาลภายหลงั ;
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ
เหล่าน้ีน่ีแล   อันบรรพชติควรพจิารณาให้
แจม่ชดัอยูเ่นอืงนจิ ;
ด้วยอาการอยา่งน้ีแล.

พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทรงอนุญาตไว้แล้วแล ;
ซ่ึงสิกขาบทสิบประการ  แก่สามเณรท้ังหลาย ;
และเพ่ือให้สามเณรศึกษาในสิกขาบท  เหล่า
น้ีคือ ;

เจตนาเปน็เครือ่งเว้นจากการฆา่ ;
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาส่ิงของ
ทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห้แล้ว ;
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกระทำอันมิ
ใช่พรหมจรรย ์;
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง ;
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเสพของเมา
มสุีรา และเมรยั  เปน็ตน้  อันเปน็ทีต่ัง้ของ
ความประมาท ;

เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการบรโิภคอาหาร
ในเวลาวกิาล ;
เจตนาเปน็เครือ่งเว้นจากการฟอ้นรำ  การ
ขับเพลง  การดนตร ี การดกูารเลน่ชนดิที่
เป็นขา้ศึกต่อกุศล ;

(สามเณรสิกขา)

อิเม  โข  ภิกขะเว  ทะสะ  ธัมมา
ปพัพะชเิตนะ  อะภณิหงั  ปจัจะเวก-
ขิตัพพา ;
อิติ.

อะนญุญาสโิข  ภะคะวา ;
สามะเณรานงั  ทะสะ  สิกขาปะทาน ิ;
เตส ุ จะ  สามะเณเรห ิ สิกขิตุง ;

ปาณาตปิาตา  เวระมะณ ี;
อะทนินาทานา   เวระมะณ ี;

อะพรมัะจะรยิา  เวระมะณ ี;

มุสาวาทา  เวระมะณ ี;
สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา
เวระมะณ ี ;

วิกาละโภชะนา  เวระมะณ ี;

นัจจะ  คีตะ  วาทติะ  วิสูกะ  ทัสสะนา
เวระมะณ ี ;
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มาลา  คันธะ  วิเลปะนะ  ธาระณะมัณฑะนะ
วิภูสะนฏัฐานา  เวระมะณ ี;

อุจจาสะยะนะ  มะหาสะยะนา
เวระมะณ ี ;
ชาตะ  รปูะ  ระชะตะ  ปะฏคิคะหะนา
เวระมะณ ี ;

อะนญุญาสโิข  ภะคะวา ;

ทะสะห ิอังเคห ิ สะมนันาคะตงั
สามะเณรงั  นาเสตงุ ;
กะตะเมห ิ ทะสะห ิ;

ปาณาตปิาต ี โหต ิ;
อะทนินาทาย ี โหต ิ;

อะพรหัมะจาร ี โหต ิ;
มสุาวาท ี โหต ิ;
มชัชะปาย ี โหต ิ;

พุทธัสสะ  อะวณัณัง  ภาสะต ิ;
ธัมมสัสะ  อะวณัณัง  ภาสะต ิ;
สังฆัสสะ  อะวณัณัง  ภาสะต ิ;
มจิฉาทฏิฐโิก  โหต ิ;
ภิกขณีุ  ทูสะโก  โหต ิ;

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจาก  การทัดทรง
สวมใส่ การประดับ  การตกแต่งตนด้วย
พวงมาลาด้วยเครื่องกลิ่น  และเครื่อง
ผัดทา ;
เจตนาเป็นเคร่ืองเว้นจากการน่ังนอน  บน
ท่ีนอนสงู และทีน่อนใหญ ่;
เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการรับเงินและ
ทอง ;

พระผูมี้พระภาคเจา้  ทรงอนญุาตไวแ้ล้ว
แล ;
เพื่อยังสามเณรผู้ประกอบด้วยองค์สิบ
เหล่าน้ี  ให้ฉิบหายเสยี ;
องค์สิบ  คืออะไรบา้ง ;

สามเณรเปน็ผูช้อบฆา่ ;
เป็นผู้ชอบถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของเขาไม่ได้
ให้แล้ว ;
เป็นผู้ชอบกระทำในส่ิงอันมิใช่พรหมจรรย์ ;
เป็นผูช้อบพดูคำไมจ่รงิ ;
เป็นผู้ชอบเสพของเมามีสุราและเมรัย
เป็นตน้ อันเปน็ทีต้ั่งของความประมาท ;

เป็นผูช้อบกลา่วตเิตียนพระพทุธเจา้ ;
เป็นผูช้อบกลา่วตเิตียนพระธรรม ;
เป็นผูช้อบกลา่วตเิตียนพระสงฆ ์;
เปน็ผูม้คีวามเหน็ผดิจากพระธรรมวนัิย ;
เป็นผูช้อบประทษุรา้ยนางภกิษุณี ;
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อะนญุญาสโิข  ภะคะวา ;
อิเมห ิ ทะสะห ิ อังเคห ิ สะมนันาคะตงั
สามะเณรงั นาเสตนุติ ;

อะนญุญาสโิข  ภะคะวา ;
ปัญจะห ิ อังเคห ิ สะมนันาคะตสัสะ
สามะเณรสัสะ  ทัณฑะกมัมงั  กาตงุ ;
กะตะเมห ิ ปัญจะห ิ;
ภิกขนัูง  อะลาภายะ  ปะรสัิกกะต ิ;

ภิกขูนัง  อะนตัถายะ ปะรสัิกกะต ิ;

ภิกขูนัง  อะนาวาสายะ  ปะรสัิกกะต ิ;
ภิกขู  อักโกสะต ิ ปะรภิาสะต ิ;
ภิกขู  ภิกขูหิ  เภเทห ิ;

อะนญุญาสโิข  ภะคะวา ;
อิเมหิ  ปัญจะหิ  อังเคหิ  สะมันนาคะตัสสะ
สามะเณรสัสะ  ทัณฑะกมัมงั  กาตนุติ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทรงอนุญาตไว้แล้วแล ;
เพ่ือยังสามเณร  ผู้ประกอบด้วยองค์สิบเหล่า
นีใ้ห้ฉิบหายเสยี ดงันี ้;

พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทรงอนุญาตไว้แล้วแล ;
เพ่ือทำทณัฑกรรม  คือลงโทษแกส่ามเณร
ผู้ประกอบดว้ยองคห้์าน้ี ;
องค์ห้า  มีอะไรบา้ง ;
คือ  สามเณรเป็นผู้พยายาม  ทำให้ภิกษุเส่ือม
จากลาภทีค่วรจะได ้;
เป็นผู ้พยายามทำสิ ่งที ่ไม่เป็นประโยชน์
แก่ภิกษุท้ังหลาย ;
เป็นผูพ้ยายามไมใ่ห้ภิกษุอยู่ได้อย่างสงบ ;
เปน็ผูพ้ยายามดา่ว่ารา้ยภกิษทุัง้หลาย ;
เป็นผู้พยายามพูดยุยงให้ภิกษุแตกสามัคคี
กัน ;

พระผู้มีพระภาคเจ้า  ทรงอนุญาตไว้แล้วแล ;
เพื่อทำทัณฑกรรมแก่สามเณร ผู้กระทำ-
ความผิด  อันประกอบไปด้วยองค์ห้าเหล่าน้ี
ดังน้ี.
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ภิกษุเถระโลเล
ภิกษทุัง้หลาย! ภิกษเุถระทีป่ระกอบดว้ยเหต ุ๕ อยา่ง เหล่านีแ้ล้ว ยอ่มไมเ่ปน็ทีไ่วว้างใจ ไมน่า่

เคารพ ไม่น่ายกย่องสรรเสรญิของเพ่ือนผู้ประพฤตพิรหมจรรยท่ี์อยู่ร่วมกัน คือ...
๑. ภิกษุช้ันเถระน้ัน ยังกำหนัดในอารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งความกำหนัด ยังขัดเคืองในอารมณ์อัน

เป็นท่ีต้ังแห่งความขัดเคือง ยังหลงใหลในอารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งความหลงใหล  ยังต่ืนเต้นในอารมณ์
อันเป็นท่ีต้ังแห่งความต่ืนเต้น ยังมัวเมาในอารมณอั์นเป็นท่ีต้ังแห่งความมัวเมา

๒. ภิกษุช้ันเถระน้ัน ยังไม่เป็นผู้ปราศจากราคะ ยังไม่เป็นผู้ปราศจากโทสะ ยังไม่เป็นผู้ปราศจาก
โมหะ ยังลบหลู่คุณท่าน ยังตีตนเสมอทา่น

๓. ภิกษุช้ันเถระน้ัน เป็นคนหลอกลวงเกง่ด้วย เป็นคนพูดพิร้ีพิไรเก่งด้วย เป็นคนพูดหว่านล้อม
เก่งด้วย เป็นคนพดูให้เกิดมานะเกง่ด้วย เป็นคนหากำไรในทำนองเอาลาภเลก็ต่อลาภใหญเ่ก่งด้วย

๔. ภิกษุช้ันเถระนัน้ เป็นคนไมมี่ศรัทธา ไม่มีความละอายบาป ไม่มีความเกรงกลวัตอ่บาป  เป็น
คนเกียจคร้าน เป็นคนมีปัญญาทราม

๕. ภิกษชุัน้เถระนัน้ ไมอ่ดใจในรปู เสียง กล่ิน รส สัมผสัทัง้หลาย
ภิกษุท้ังหลาย!  ภิกษุเถระผู้ประกอบไปดว้ยเหตุ ๕ อย่างเหล่าน้ีแล้ว ย่อมไม่เป็นท่ีไว้วางใจ  ย่อม

เป็นท่ีน่าเคารพ ไม่น่ายกย่องสรรเสริญของเพ่ือนผู้ประพฤติพรหมจรรยร่์วมกันเลย
ปญจฺก องฺ ๒๒/๑๒๖-๘/๑๘-๕

ภิกษุอุปัชฌายะเสีย
ภิกษุท้ังหลาย! ในกาลยดืยาวไปภายหนา้ จักมีภิกษุผู้ไมไ่ด้อบรมกาย อบรมศลี อบรมจติ และ

มไิดอ้บรมปญัญา เขาทัง้หลายทัง้ทีเ่ปน็เชน่นัน้อยู ่จกัเปน็อปุชัฌายะ ให้อุปสมบทแกบ่คุคลอืน่ๆ แต่
แล้วจกัไม่อาจแนะนำฝกึสอนคนเหลา่น้ันในศลีอันยิง่ ในสมาธอัินยิง่ และในปญัญาอนัยิง่ และแม้คน
ผู้บวชแล้วเหล่านั้น ทั้งที่ไม่ได้อบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต และอบรมปัญญาให้ถูกต้อง เธอ
ทัง้หลายเปน็เชน่นัน้อยู ่แตก็่จกัไดเ้ปน็อปุชัฌายะ ให้อุปสมบท (ตอ่จากอปุชัฌายค์นแรก) สืบไปๆ
จักไม่อาจแนะนำฝึกสอนผู้บวชแล้วทั้งหลาย ในศีลอันยิ่งในสมาธิอันยิ่ง และในปัญญาอันยิ่งได้
คนเหลา่นัน้จกัมไิดอ้บรมกาย  อบรมศลี  อบรมจติ  อบรมปญัญาเชน่เดยีวกนั

ภิกษทุัง้หลาย! ดว้ยอาการอยา่งนีน้ีเ่อง วนิยัมมีลทนิเพราะธรรมมมีลทนิ ธรรมมมีลทนิเพราะ
วินัยมีมลทิน น่ีเป็นอนาคตภัยท่ียังไม่เกิดข้ึนในบัดน้ี แต่จักเกิดข้ึนในเวลาต่อไป เธอท้ังหลายพึงสำนึกไว้
คร้ันได้สำนึกแล้วก็พึงพยายามกำจัดภัยน้ันเสีย.

ปญจฺก องฺ ๒๒/๑๒๑/๗๙
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โย  จกัขมุา  โมหะมาลาปะกฏัโฐ ;

สามงัวะ  พทุโธ  สคุะโต  วิมตุโต ;

มารัสสะ  ปาสา  วินิโมจะยันโต  ปาเปสิ
เขมงั  ชะนะตงั  วิเนยยัง ;

พุทธัง  วะรนัตัง  สิระสา  นะมาม ิ;

โลกัสสะ  นาถัญจะ  วินายะกญัจะ ;

ตันเตชะสา  เต  ชะยะสทิธ ิโหต ุ;

สัพพนัตะรายา  จะ  วินาสะเมนต.ุ

ธัมโม  ธะโช  โย  วิยะ  ตสัสะ  สตัถ ุ;

ทัสเสส ิ โลกสัสะ  วิสุทธิมัคคงั ;
นิยยานิโก  ธัมมะธะรสัสะธาร ี;
สาตาวะโห  สันติกะโร  สุจิณโณ ;

ภาค ๕
มนต์พิธี

ท่านพระองค์ใด มีพระปัญญาจักษุขจัด
มลทนิคอื  โมหะเสยีแล้ว ;
ได้ตรสัรู้เป็นพระพทุธเจา้โดยลำพงัพระองค์
เอง เสด็จไปด ี พ้นไปแลว้ ;
ทรงเปลื้องชุมชน  อันเป็นเวไนยจากบ่วง
แห่งมาร  นำใหถึ้งความเกษม ;

ข ้าพระพ ุทธเจ ้าขอถวายนม ัสการพระ
พุทธเจา้  ผูบ้วรพระองคน์ัน้ ;
ผู้เป็นนาถะ  และเปน็ผูน้ำแหง่โลก ;

ด้วยเดชพระพทุธเจา้น้ัน  ขอความสำเรจ็
แห่งชยัชนะจงมแีก่ทา่น ;
และขออันตรายท้ังมวล   จงถึงความพินาศ.

พระธรรมเจ้าใด  เป็นดุจธงชัยแห่งพระ
ศาสดา  พระองคน้ั์น ;
สำแดงทางแหง่ความบรสุิทธิแ์ก่โลก ;
เป็นคุณอันนำยุคเข็ญคุ้มครองชนผู้ทรงธรรม ;
ประพฤติดีแล้ว  นำความสุขมา  ทำความสงบ ;

(นมการสิทธิคาถา)
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ธัมมงั  วะรนัตงั  สริะสา  นะมาม ิ;

โมหปัปะทาลงั  อปุะสนัตะทาหงั ;

ตันเตชะสา  เต  ชะยะสทิธ ิโหต ุ;

สัพพนัตะรายา  จะ  วินาสะเมนต.ุ

สัทธัมมะเสนาสคุะตานุโคโย ;

โลกสัสะ  ปาปปูะกเิลสะเชตา ;
สนัโต  สะยงั  สนัตินิโยชะโก  จะ ;

สงัฆงั  วะรนัตงั  สริะสา  นะมาม ิ;

พทุธานพุทุธงั  สะมะสลีะทฏิฐงิ ;

ตนัเตชะสา  เต  ชะยะสทิธ ิ โหต ุ;

สัพพนัตะรายา  จะ  วินาสะเมนต.ุ

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระธรรม
อันบวรนัน้ ;
อันทำลายโมหะ  ระงบัความเรา่รอ้น ;

ด้วยเดชพระธรรมเจา้น้ัน  ขอความสำเรจ็
แห่งชยัชนะจงมแีก่ทา่น ;
และขออันตรายทัง้มวล  จงถึงความพนิาศ.

พระสงฆะเจ ้าใด  เป็นเสนาประกาศพระ
สัทธรรม  ดำเนินตามพระศาสดาผู ้เสด็จ
ไปดีแล้ว (คือมีสมานฉันท์ในการประกาศ
พระศาสนา) ;
ผจญเสียซึ่งอุปกิเลสอันลามกของโลก ;
เป็นผู้สงบเองด้วย  ประกอบผู้อื่นไว้ในความ
สงบด้วย ;

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการ  พระสงฆะเจ้า
ผู้บวรนัน้ ;
ผูต้รสัรูต้ามพระพทุธเจา้   มศีีลและทฏิฐเิสมอ
กัน ;

ด้วยเดชพระสงฆะเจา้น้ัน    ขอความสำเร็จแห่ง
ชยัชนะจงมแีก่ทา่น ;
และขออันตรายทั้งมวล   จงถึงความพินาศ
เทอญ.
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(นโมการัฏฐกคาถา)

นะโม  อะระหะโต  สัมมา  สัมพทุธัสสะ  มะเหสโิน ;
ขอนอบน้อม  แด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้แสวงหา  ซึ่ง
ประโยชนอั์นใหญ ่;

นะโม  อุตตะมะธมัมสัสะ  สวากขาตสัเสวะ เตนธิะ ;
ขอนอบนอ้ม  แด่พระธรรมอนัสูงสุดในพระศาสนานี ้ ท่ีพระองคต์รสัไว้ดีแล้ว ;

นะโม  มะหาสงัฆัสสาป ิ วิสุทธะสลีะทฏิฐิโน ;
ขอนอบนอ้ม  แด่พระสงฆห์มู่ใหญ ่ ผู้มีศีลและทฏิฐิอันหมดจด ;

นะโม  โอมาตยารทัธสัสะ ระตะนตัตะยสัสะ สาธกัุง ;
ขอนอบนอ้ม  แด่พระรตันตรยั ท่ีปรารภดแีล้ว ให้สำเร็จประโยชน ์;

นะโม  โอมะกาตตัีสสะ  ตัสสะ วัตถตุตะยสัสะป ิ;
ขอนอบนอ้ม แมแ้ดพ่ระรตันตรยั  อันล่วงพน้โทษตำ่ชา้น้ัน ;

นะโมการปัปะภาเวนะ  วิคัจฉนัตุ  อุปัททะวา ;
ด้วยความประกาศ  การกระทำความนอบนอ้ม อุปัทวะทัง้หลาย  จงพินาศไป ;

นะโมการานภุาเวนะ  สวัุตถิ  โหต ุ สพัพะทา ;
ขอความสวสัดจีงมทีกุเมือ่ ;

นะโมการสัสะ  เตเชนะ  วิธิมห ิ โหม ิ เตชะวา.
ด้วยเดชแหง่การกระทำความนอบนอ้ม   เราจงเปน็ผูมี้เดช   ในมงคลพธีิเถิด.
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(มงคลสูตร)

พะห ู เทวา  มะนสุสา  จะ  มงัคะลาน ิ อะจนิตะยงุ ;
เทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า,  หมู่เทวดาและมนุษย์
มากหลาย,  มุง่หมายความเจรญิก้าวหนา้,  ไดคิ้ดถงึเรือ่งมงคลแลว้ ;

อากงัขะมานา  โสตถานงั  พรหู ิ มงัคะละมตุตะมงั ;
ขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิด, พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบ
ดังน้ีว่า ;

อะเสวะนา  จะ  พาลานงั ;
ปัณฑิตานญัจะ  เสวะนา ;
ปชูา  จะ  ปชูะนยีานงั ;
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ;

ปะฏรูิปะเทสะวาโส  จะ ;
ปุพเพ  จะ  กะตะปญุญะตา ;
อตัตะสมัมาปะณธิิ  จะ ;
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ;

พาหุสัจจัญจะ ;
สิปปญัจะ ;
วินะโย  จะ  สสุกิขโิต ;
สุภาสติา  จะ  ยา  วาจา ;
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ;

มาตาปติอุปุฏัฐานงั ;
ปุตตะทารสัสะ  สังคะโห ;

การไมค่บคนพาล ;
การคบบณัฑิต ;
การบชูาตอ่บุคคลควรบชูา ;
กิจสามอยา่งน้ี  เป็นมงคลอนัสูงสุด ;

การอยูใ่นประเทศอนัสมควร ;
การเปน็ผูมี้บญุไดท้ำไวก่้อน ;
การตัง้ตนไวช้อบ ;
กิจสามอยา่งน้ี  เป็นมงคลอนัสูงสุด ;

การเปน็ผูไ้ด้ยินไดฟั้งมาก ;
การมศิีลปวทิยา ;
วินัยทีศึ่กษาดแีล้ว ;
วาจาทีเ่ปน็สุภาษติ ;
กิจส่ีอย่างนี ้ เป็นมงคลอนัสูงสุด ;

การบำรงุเล้ียงมารดาบดิา ;
การสงเคราะหบุ์ตรและภรรยา ;
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อะนากลุา  จะ  กัมมนัตา ;
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ;

ทานัญจะ ;
ธัมมะจะรยิา  จะ ;
ญาตะกานญัจะ  สังคะโห ;
อะนะวชัชานิ  กัมมาน ิ;
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ;

อาระต ี วิระต ี ปาปา ;
มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม ;
อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมส ุ;
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ;

คาระโว  จะ ;
นิวาโต  จะ ;
สนัตุฏฐ ี จะ ;
กะตัญญุตา ;
กาเลนะ  ธัมมสัสะวะนงั ;
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ;

ขันตี  จะ ;
โสวะจัสสะตา ;
สะมะณานญัจะ  ทัสสะนงั ;
กาเลนะ  ธัมมะสากจัฉา ;
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ;

การงานทีไ่มยุ่ง่เหยงิสับสน ;
กิจสามอยา่งน้ีเป็นมงคลอนัสูงสุด ;

การบำเพญ็ทาน ;
การประพฤตธิรรม ;
การสงเคราะหห์มู่ญาต ิ;
การงานอนัปราศจากโทษ ;
กิจส่ีอย่างน้ี เป็นมงคลอนัสูงสุด ;

การงดเวน้จากบาปกรรม ;
การยบัยัง้ใจไวไ้ดจ้ากการดืม่นำ้เมา ;
การไมป่ระมาทในธรรมทัง้หลาย ;
กิจสามอยา่งน้ี  เป็นมงคลอนัสูงสุด ;

ความเคารพ ;
ความถอ่มตวั ;
ความสนัโดษ ;
ความกตญัญ ู;
การฟงัธรรมตามกาล ;
กิจห้าอย่างน้ี  เป็นมงคลอนัสูงสุด ;

ความอดทน ;
ความเปน็คนวา่ง่าย ;
การพบเหน็ผูส้งบจากกเิลส ;
การสนทนาธรรมตามกาล ;
กิจส่ีอย่างนี ้ เป็นมงคลอนัสูงสุด ;
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ตะโป  จะ ;
พรหัมะจะรยัิญจะ ;
อะริยะสัจจานะทสัสะนัง ;
นิพานะสจัฉิกิริยา  จะ ;
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ;

ผุฏฐสัสะ  โลกะธมัเมห ิ จติตงั
ยัสสะ  นะ  กัมปะต ิ;
อะโสกงั ;
วิระชงั ;
เขมงั ;
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั ;
เอตาทิสานิ  กัตวานะ  สัพพัตถะมะปะราชติา  สัพพัตถะโสตถิง  คัจฉันติ  ตันเตสัง
มงั  คะละมตุตะมนัต ิ;
           เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำมงคลเช่นมงคลเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้ว

จึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในท่ีท้ังปวง  ย่อมถึงซ่ึงความสวัสดีในทุกสถาน  ข้อน้ันเป็นมงคล
อันสงูสุด  ของเทวดาและมนษุยท้ั์งหลาย  เหล่าน้ันโดยแท ้;

อิติ. ด้วยประการฉะนีแ้ล ฯ.

(กรณยีเมตตสตูร)

กะระณยีะมตัถะกสุะเลนะ  ยันตงั  สนัตงั  ปะทงั  อะภสิะเมจจะ ;
กิจนัน้ใดอนัพระอรยิเจา้   บรรลบุทอนัระงบักระทำแลว้   กิจนัน้อันกุลบุตร
ผู้ฉลาดในประโยชนพึ์งกระทำ ;

สักโก  อุชู  จะ  สุหุชู  จะ ;
สุวะโจ  จัสสะ  มุทุ  อะนะตมิานี ;

ความเพียรเผากิเลส ;
การประพฤตพิรหมจรรย ์;
การเหน็ความจรงิของพระอรยิเจา้ ;
การทำพระนพิพานใหแ้จ้ง ;
กิจส่ีอย่างนี ้ เป็นมงคลอนัสูงสุด ;

จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทัง้หลาย  ถูกต้อง-
แล้ว  ยอ่มไมห่วัน่ไหว ;
เป็นจติไมเ่ศร้าโศก ;
เป็นจติไรธุ้ลีกิเลส ;
เป็นจติเกษมศานต ์;
กิจส่ีอย่างนี ้ เป็นมงคลอนัสูงสุด ;

กุลบุตรน้ันพึงเป็นผู้อาจหาญ  และซ่ือตรงดี ;
เป็นผูว่้าง่าย  อ่อนโยนไมมี่อติมานะ ;
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สันตุสสะโก  จะ  สุภะโร  จะ ;
อัปปะกจิโจ  จะ  สลัละหกุะวตุต ิ;
สันตินทะรโิย  จะ  นิปะโก  จะ ;
อัปปะคพัโภ   กุเลสุ   อะนะนคิุทโธ ;

นะ  จะ  ขุททงั  สะมาจะเร  กิญจ ิ เยนะ  วิญญ ู ปะเร  อุปะวะเทยยงุ ;
วิญญูชนตเิตียนชนทัง้หลายได ้ ด้วยกรรมอนัใด  ไม่พึงประพฤตกิรรมอนัน้ันเลย
พึงแผไ่มตรจีติไปในหมูสั่ตวว์า่ ;

สขิุโน  วา  เขมโิน  โหนต ุ สพัเพ  สตัตา  ภะวนัต ุ สขิุตัตตา ;
ขอสัตวท้ั์งปวง  จงเปน็ผูมี้สุข   มีความเกษม  มีตนถงึความสขุเถิด ;

เย  เกจ ิ ปาณะภตัูตถ ิ;
ตะสา  วา  ถาวะรา  วา  อะนะวะเสสา ;

ยงัเปน็ผูส้ะดุง้ (คอืมตีณัหา) หรอืเปน็ผูม้ัน่คง (ไมม่ตีณัหา) ทัง้หมดไมเ่หลือ ;
ทีฆา  วา  เย  มะหนัตา  วา  มัชฌิมา  รัสสะกา  อะณกุะถูลา ;

เหล่าใดยาวหรอืใหญ ่ ปานกลางหรอืส้ัน,  หรือผอม  พี ;
ทิฏฐา  วา  เย  จะ  อะทฏิฐา  เย  จะ  ทูเร  วะสนัติ  อะวทูิเร ;

เหล่าใดทีเ่ราเหน็แลว้หรอืมไิดเ้ห็น  เหล่าใดอยูใ่นทีไ่กลหรอืทีใ่กล้ ;
ภูตา  วา  สมัภะเวส ี วา ;
สพัเพ  สตัตา  ภะวนัต ุ สขุติตตัตา ;

นะ  ปะโร  ปะรงั  นิกุพเพถะ ;
นาตมิญัเญถะ  กัตถะจ ิ นัง  กิญจ ิ;
พยาโรสะนา  ปะฏฆิะสญัญา  นาญญะมญัญสัสะ  ทุกขะมจิเฉยยะ ;

ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน  เพราะความกร้ิวโกรธ  และความเคืองแค้น ;

เป็นผู้สันโดษเล้ียงง่าย ;
เป็นผู้ท่ีมีกิจธุระน้อย  ประพฤติเบากายเบาจิต ;
มอิีนทรยีร์ะงบัแลว้   มปีญัญา ;
เป็นผูไ้ม่คะนอง  ไม่พัวพันในสกลุท้ังหลาย ;

สัตวม์ชีวีติทัง้หลาย  เหล่าใดเหลา่หนึง่มอียู ่;

ท่ีเกิดแลว้  หรอืกำลังแสวงหาภพอยูก็่ดี ;
ขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้น   จงเป็นผู้มีตนถึง
ความสขุเถิด ;

สัตวอ่ื์นไมพึ่งข่มเหงสตัวอ่ื์น ;
อย่าพึงดูหมิน่อะไรๆเขาในทีไ่รๆ  เลย ;
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มาตา  ยะถา  นิยัง  ปตุตงั  อายสุา  เอกะปตุตะมะนรุกัเข ;
มารดาถนอมลกูคนเดยีวผูเ้กิดในตน  ด้วยยอมพรา่ชวิีตได ้ ฉันใด ;

เอวมัป ิ สัพพะภเูตส ุ มานะสมัภาวะเย  อะปะรมิาณงั ;
พึงเจรญิเมตตา  มใีนใจ  ไมม่ปีระมาณในสตัวท์ัง้ปวง  แมฉั้นนัน้ ;

เมตตญัจะ  สพัพะโลกสัมงิ  มานะสมัภาวะเย  อะปะรมิาณงั ;
บคุคลพงึเจรญิเมตตามใีนใจ  ไมม่ปีระมาณไปในโลกทัง้ส้ิน ;

อุทธงั  อะโธ  จะ  ติริยัญจะ ;
อะสมัพาธงั  อะเวรงั  อะสะปตัตงั ;
ติฏฐัญจะรงั  นิสินโน  วา  สะยะโน  วา ;

ยาวะตสัสะ  วิคะตะมทิโธ ;
เอตงั  สะตงิ  อะธฏิเฐยยะ ;

พรหัมะเมตงั  วิหารงั  อธิะมาห ุ;

ทิฏฐิญจะ  อะนปุะคมัมะ  สีละวา ;
ทัสสะเนนะ  สัมปนัโน ;
กาเมส ุ วิเนยยะ  เคธงั ;
นะ  ห ิ ชาต ุ คพัภะเสยยงั  ปนุะเรตตี.ิ

อุปปาทา  วา  ภิกขะเว  ตะถาคะตานงั  อะนปุปาทา  วา  ตะถาคะตานงั ;
ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย  เพราะเหตทุีพ่ระตถาคตทัง้หลาย  จะบงัเกิดขึน้ก็ตาม
หรือไม่บังเกิดขึน้ก็ตาม ;

ทัง้เบือ้งบน  เบือ้งตำ่  เบือ้งเฉียง ;
เป็นธรรมอันไม่คับแคบ  ไม่มีเวร  ไม่มีศัตรู ;
ผูเ้จรญิเมตตาจตินัน้  ยนือยูก็่ด ี เดินไปกด็ี
น่ังแล้วก็ดี  นอนแลว้ก็ดี ;
เป็นผูป้ราศจากความงว่งนอนเพยีงใด ;
ก็ตัง้สตอัินนัน้ไดเ้พียงนัน้ ;

บัณฑิตทั้งหลาย  กล่าวกิริยาอันนี้ว่า  เป็น
พรหมวหิารในพระศาสนานี ้;
บุคคลท่ีมีเมตตา  ไม่เข้าถึงทิฏฐิ เป็นผู้มีศีล ;
ถึงพร้อมด้วยทัสสนะ ; (คือโสดาปัตติมรรค)
นำความหมกมุน่ในกามทัง้หลายออก ;
ย่อมไมถึ่งความนอน (เกิด) ในครรภอี์ก
โดยแท ้ ทเีดยีวแล.

(ธัมมนิยามสุตตปาฐะ)
(หันทะ  มะยัง  ธัมมะนิยามะสุตตะปาฐัง  ภะณามะเส.)
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ฐิตา  วะ  สา  ธาต ุ;
ธัมมฏัฐติะตา ;
ธัมมะนยิามะตา ;
สัพเพ  สังขารา  อะนจิจาต.ิ

ตงั  ตะถาคะโต  อะภสิมัพชุฌะต ิ อะภสิะเมต ิ;
ตถาคตยอ่มรูพ้รอ้มเฉพาะ  ยอ่มถงึพรอ้มเฉพาะ  ซ่ึงธรรมธาตน้ัุน ;

อะภสิมัพชุฌติวา  อะภสิะเมตวา ;

อาจกิขะต ิ เทเสต ิ;
ปัญญะเปต ิ ปัฏฐะเปต ิ;
วิวะระต ิ วิภะชะต ิ;
อุตตานกีะโรต ิ;
สัพเพ  สังขารา  อะนจิจาต.ิ

อุปปาทา  วา  ภิกขะเว  ตะถาคะตานงั  อะนปุปาทา  วา  ตะถาคะตานงั ;
ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย  เพราะเหตทุีพ่ระตถาคตทัง้หลาย  จะบงัเกิดขึน้ก็ตาม  หรอื
ไมบ่งัเกิดขึน้ก็ตาม ;

ฐิตา  วะ  สา  ธาต ุ;
ธัมมฏัฐติะตา ;
ธัมมะนยิามะตา ;
สัพเพ  สังขารา  ทุกขาต.ิ

ตงั  ตะถาคะโต  อะภสิมัพชุฌะต ิ อะภสิะเมต ิ;
ตถาคตยอ่มรูพ้รอ้มเฉพาะ   ยอ่มถงึพรอ้มเฉพาะ  ซ่ึงธรรมธาตน้ัุน ;

อะภสิมัพชุฌติวา  อะภสิะเมตวา ;

ธรรมธาตนุัน้  ยอ่มตัง้อยูแ่ล้วนัน่เทยีว ;
คอืความตัง้อยูแ่ห่งธรรมดา ;
คือความเปน็กฎตายตวัแห่งธรรมดา ;
ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวง  ไม่เที่ยง  ดังนี้.

คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้ว ;

ย่อมบอก  ย่อมแสดง ;
ยอ่มบญัญตั ิ ยอ่มตัง้ขึน้ไว ้;
ย่อมเปดิเผย  ย่อมจำแนกแจกแจง ;
ย่อมทำใหเ้ป็นเหมอืนการหงายของทีค่วำ่ ;
วา่สังขารทัง้หลายทัง้ปวง  ไมเ่ทีย่ง  ดงันี.้

ธรรมธาตนุัน้  ยอ่มตัง้อยูแ่ล้วนัน่เทยีว ;
คอืความตัง้อยูแ่ห่งธรรมดา ;
คือความเปน็กฎตายตวัแห่งธรรมดา ;
วา่สังขารทัง้หลายทัง้ปวง  เปน็ทกุข ์ ดงันี.้

คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้ว ;
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อาจกิขะต ิ เทเสต ิ;
ปัญญะเปต ิ ปัฏฐะเปต ิ;

วิวะระต ิ วิภะชะต ิ;
อุตตานกีะโรต ิ;
สัพเพ  สังขารา  ทุกขาต.ิ

อุปปาทา  วา  ภิกขะเว  ตะถาคะตานงั  อะนปุปาทา  วา  ตะถาคะตานงั ;
ดูก่อนภกิษุท้ังหลาย  เพราะเหตท่ีุพระตถาคตทัง้หลาย  จะบงัเกิดขึน้ก็ตาม หรอื
ไมบ่งัเกิดขึน้ก็ตาม ;

ฐิตา  วะ  สา  ธาต ุ;
ธัมมฏัฐติะตา ;
ธัมมะนยิามะตา ;
สัพเพ  ธัมมา  อะนตัตาต.ิ

ตงั  ตะถาคะโต  อะภสิมัพชุฌะต ิ อะภสิะเมต ิ;
ตถาคตยอ่มรูพ้รอ้มเฉพาะ   ยอ่มถงึพรอ้มเฉพาะ   ซ่ึงธรรมธาตน้ัุน ;

อะภสิมัพชุฌติวา  อะภสิะเมตวา ;

อาจกิขะต ิ เทเสต ิ;
ปัญญะเปต ิ ปัฏฐะเปต ิ;
วิวะระต ิ วิภะชะต ิ;
อุตตานกีะโรต ิ;
สัพเพ  ธัมมา  อะนตัตาต.ิ

ย่อมบอก  ย่อมแสดง ;
ยอ่มบญัญตั ิ ยอ่มตัง้ขึน้ไว ้;

ย่อมเปดิเผย  ย่อมจำแนกแจกแจง ;
ยอ่มทำใหเ้ปน็เหมอืนการหงายของทีค่วำ่ ;
วา่สังขารทัง้หลายทัง้ปวง  เปน็ทกุข ์ ดงันี.้

ธรรมธาตนุัน้  ยอ่มตัง้อยูแ่ล้วนัน่เทยีว ;
คอืความตัง้อยูแ่ห่งธรรมดา ;
คือความเปน็กฎตายตวัแห่งธรรมดา ;
ว่าธรรมทัง้หลายทัง้ปวงเปน็อนตัตา ดังน้ี.

คร้ันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้ว ;

ย่อมบอก  ย่อมแสดง ;
ยอ่มบญัญตั ิ ยอ่มตัง้ขึน้ไว ้;
ย่อมเปดิเผย  ย่อมจำแนกแจกแจง ;
ย่อมทำใหเ้ปน็เหมอืนการหงายของทีค่วำ่ ;
ว่าธรรมทัง้หลายทัง้ปวงเปน็อนตัตา ดังน้ี.
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ภาค ๖
พระอภิธรรม

กุสะลา  ธัมมา ;
อะกสุะลา  ธัมมา ;
อัพยากะตา  ธัมมา ;

กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา ;
ยัสมงิ  สะมะเย ;
กามาวะจะรัง  กุสะลัง  จิตตัง  อุปปันนัง
โหต ิ โสมะนสัสะสะหะคะตงั ;
ญาณะสมัปะยตุตงั ;

รปูารมัมะนงั  วา ;
สทัทารมัมะนงั  วา ;
คันธารมัมะนงั  วา ;
ระสารมัมะนงั  วา ;
โผฏฐพัพารมัมะนงั  วา ;
ธัมมารมัมะนงั  วา ;
ยัง  ยัง  วา  ปะนารัพภะ  ตัสมิง  สะมะเย
ผัสโส โหต ิอะวกิเขโป โหต ิ;

ธรรมทัง้หลายทีเ่ปน็กุศล ;
ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นอกุศล ;
ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นอัพยากฤต ;

ธรรมเหลา่ไหนเปน็กุศล? ;
ในสมยัใด ;
กามาวจรกศุลจิตทีร่่วมดว้ยโสมนสั ;

ประกอบด้วยญาณเกิดขึ้นปรารภอารมณ์
ใดๆ ;

อารมณท์างรปูกด็ ี;
อารมณท์างเสียงก็ดี ;
อารมณท์างกล่ินก็ดี ;
อารมณท์างรสกดี็ ;
อารมณสั์มผสัทางกายกดี็ ;
อารมณนึ์กคิดทางใจกดี็ ;
ในสมยันัน้  ผสัสะและความไมฟุ้่งซ่านยอ่ม
มี ;

(พระสังคิณี)
(หันทะ  มะยัง  สัตตาภิธัมมะปะกะเณสุ ปุพพะภาคะ  กะถาโย ภะณามะ เส)
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เย วา ปะนะ ตสัมงิ สะมะเย ;
อัญเญป ิ อัตถิ  ปะฏจิจะสะมปุ-
ปันนา อะรปิูโน ธัมมา ;
อเิม ธัมมา กุสะลา.

(พระวิภังค์)

ปัญจักขันธา ;
รูปักขันโธ ;
เวทะนากขนัโธ ;
สัญญากขันโธ ;
สงัขารกัขนัโธ ;
วิญญาณกัขันโธ ;

ตตัถะ กะตะโม รปูกัขนัโธ ;

ยังกิญจ ิรปูงั ;
อะตีตานาคะตะปจัจุปันนัง ;
อัชฌตัตงั วา พะหทิธา วา ;

โอฬารกัิง วา สขุมุงั วา ;
หนัีง วา ปะณตีงั วา ;
ยัง ทเูร วา สนัติเก วา ;

ตะเทกัชฌัง อะภิสัญญูหิตวา
อะภสิงัขปิติวา ;
อะยงั วุจจะต ิรปูกัขนัโธ.

อีกอย่างหนึง่ ในสมยันัน้ธรรมเหลา่ใด ;
แม้อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูป
อาศัยกันและกันเกิดขึน้ ;
ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล.

ขันธ์ห้าคือ ;
รูปขนัธ์ ; (รูปกาย,รูปความคดิ)
เวทนาขันธ์ ; (ความเสวยอารมณ์ทางกายและใจ)
สัญญาขนัธ ์; (ความจำไดห้มายรู)้
สังขารขนัธ์ ; (ความนกึคิดปรงุแต่ง)
วิญญาณขนัธ์ ; (ความรูแ้จ้งในอารมณ)์

บรรดาขนัธ์ท้ังหมดนัน้ รูปขนัธ์เป็นอยา่งไร? ;

รูปอยา่งใดอยา่งหนึง่ ;
ท่ีเป็นอดตี อนาคต และปจัจบัุน ;
ภายในกต็าม ภายนอกกต็าม ;

หยาบกต็าม  ละเอียดกต็าม ;
เลวก็ตาม ประณตีก็ตาม ;
อยู่ไกลก็ตาม อยู่ใกล้ก็ตาม ;

ย่นกล่าวรวมกนั ;

เรียกวา่ รูปขนัธ์.
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(พระธาตุกถา)
สังคะโห  อะสงัคะโห ;

สังคะหเิตนะ  อะสงัคะหตัิง ;
อะสงัคะหเิตนะ  สังคะหตัิง ;
สงัคะหเิตนะ  สงัคะหติงั ;
อะสงัคะหเิตนะ  อะสงัคะหตัิง ;

สัมปะโยโค  วิปปะโยโค ;
สมัปะยตุเตนะ  วิปปะยตุตงั ;
วิปปะยตุเตนะ  สมัปะยตุตงั ;
อะสงัคะหติงั.

ฉะปญัญตัตโิย ;
ขันธะปัญญัตติ ;
อายะตะนะปญัญัตติ ;
ธาตุปัญญัตติ ;
สัจจะปัญญัตติ ;
อินทริยะปัญญัตติ ;
ปุคคะละปญัญตัต ิ;

กิตตาวะตา  ปุคคะลานงั
ปุคคะละปญัญตัต ิ;
สะมะยะวมิตุโต  อะสะมะยะวมิตุโต ;
กุปปะธมัโม  อะกปุปะธมัโม ;
ปะรหิานะธมัโม  อะปะรหิานะธมัโม ;
เจตะนาภพัโพ  อะนรัุกขะนาภพัโพ ;

การสงเคราะห ์การไมส่งเคราะห ์;
ส่ิงท่ีไม่สงเคราะหเ์ข้ากับส่ิงท่ีสงเคราะหแ์ล้ว ;
ส่ิงท่ีสงเคราะหเ์ข้ากับส่ิงท่ีสงเคราะหไ์ม่ได้ ;
ส่ิงท่ีสงเคราะห์เข้ากับส่ิงท่ีสงเคราะห์ได้ ;
ส่ิงท่ีไม่สงเคราะหเ์ข้ากับส่ิงท่ีสงเคราะหไ์ม่ได้ ;

การอยูด้่วยกนั การพลดัพรากกนั ;
การพลัดพรากจากสิง่อันเปน็ทีรั่ก ;
การประสบกบัส่ิงอันไมเ่ป็นทีรั่ก ;
จัดเปน็ส่ิงทีส่งเคราะหไ์มไ่ด.้

บัญญติัหกคือ ;
ขันธะบญัญติั ;
อายตนะบญัญติั ;
ธาตบุญัญตั ิ;
สัจจะบญัญตั ิ;
อินทรย์ีบัญญติั ;
บุคคลบญัญติั ;

บุคคลบญัญติัของบคุคลมเีท่าไหร?่ ;

ผู้พ้นในกาลบางคราว ผู้พ้นอยา่งเดด็ขาด ;
ผูม้ธีรรมทีก่ำเรบิได ้ผูม้ธีรรมทีก่ำเรบิไมไ่ด้ ;
ผูม้ธีรรมทีเ่ส่ือมได ้ผูม้ธีรรมทีเ่ส่ือมไมไ่ด ้ ;
ผู้มีธรรมท่ีควรแก่เจตนา  ผู้มีธรรมท่ีควรแก่การ
รักษา ;

(พระปุคคลบัญญัติ)
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ปุถุชะโน  โคตระภ ู;
ภะยปูะระโต  อะภะยปูะระโต ;
ภัพพาคะมะโน  อะภพัพาคะมะโน ;
นิยะโต  อะนยิะโต ;
ปะฏปินันะโก  ผะเลฏฐโิต ;
อะระหา  อะระหตัตายะ  ปะฏปินัโน.

ปุคคะโล  อุปะลพัภะติ
สัจฉิกัตถะปะระมตัเถนาต ิ;

อามันตา  โย  สัจฉิกัตโถ  ปะระมัตโถ
ตะโต  โส ปคุคะโล,  อปุะลพัภะติ
สัจฉิกัตถะปะระมตัเถนาต ิ;

นะ  เหวงั  วัตตพัเพ  อาชานาหิ
นิคคะหงั ;

หญัจ ิ ปคุคะโล  อปุะลพัภะติ
สจัฉกัิตถะ  ปะระมตัเถนะ  เตนะ
วะตะเร  วัตตพัเพ ;

โย  สัจฉิกัตโถ  ปะระมัตโถ  ตะโต โส
ปุคคะโล  อุปะลพัภะต ิ สัจฉกัิตถะ
ปะระมตัเถนาต ิ มจิฉา.

ผู้เป็นปถุุชน ผู้ครอ่มโคตร ;
ผู้ละช่ัวเพราะกลัว  ผู้ละช่ัวไม่ใช่เพราะกลัว ;
ผูไ้มถึ่งส่ิงทีค่วร  ผูถึ้งส่ิงทีไ่มค่วร ;
ผูเ้ทีย่ง  ผูไ้มเ่ทีย่ง ;
ผูป้ฏบิตั ิ ผู้ตัง้อยูใ่นผล ;
ผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระ
อรหันต์.

เราคน้หาบคุคลไมไ่ด้ในปรมตัถ์ คือ
ความหมายทีแ่ทจ้รงิ ;

ค้นหาบคุคลไมไ่ด้ในปรมตัถ์  คือความ
หมายทีแ่ทจ้รงิอันใดมอียู ่ เราคน้หา
บคุคลนัน้ไมไ่ดใ้นปรมตัถ์ ;

ท่านไมค่วรกลา่วอยา่งน้ัน ท่านจงรูนิ้คหะ
เถิด ถ้าท่านคน้หาบคุคลไดใ้นปรมตัถ์ ;

โดยความหมายอนัแทจ้รงิแล้ว ท่านควร
กล่าวดว้ยเหตน้ัุนวา่ปรมถัต์ คือ  ความ
หมายอนัแทจ้รงิอันใดมอียู ่ เราคน้หา
บคุคลนัน้ไมไ่ดใ้นปรมตัถ์ ;

คำตอบของทา่นทีว่่าปรมตัถ์  คือความ
หมายอนัแทจ้รงิอันใดมอียู ่ เราคน้หา
บุคคลนัน้ไดใ้นปรมตัถ์  อันนัน้จงึผิด.

(พระกถาวัตถุ)
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(พระยมก)
เย  เกจ ิ กุสะลา  ธัมมา ;

สัพเพ  เต  กุสะละมลูา ;
เย  วา  ปะนะ  กุสะละมลูา ;
สัพเพ  เต  ธัมมา  กุสะลา ;
เย  เกจ ิ กุสะลา  ธัมมา ;
สัพเพ  เต  กุสะละมเูลนะ  เอกะมลูา ;

เย  วา  ปะนะ  กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา ;

สัพเพ  เต  ธัมมา  กุสะลา.

(พระมหาปัฏฐาน)

เหตุปัจจะโย ;
อารมัมะณะปจัจะโย ;
อะธปิะตปัิจจะโย ;
อะนนัตะระปจัจะโย ;
สะมะนนัตะระปจัจะโย ;
สะหะชาตะปจัจะโย ;
อัญญะมัญญะปัจจะโย ;
นิสสะยะปจัจะโย ;
อุปะนิสสะยะปจัจะโย ;
ปุเรชาตะปจัจะโย ;
ปัจฉาชาตะปจัจะโย ;
อาเสวะนะปจัจะโย ;
กัมมะปจัจะโย ;
วิปากะปจัจะโย ;

ธรรมบางเหลา่เป็นกุศล ;
ธรรมเหลา่น้ันทัง้หมดมกุีศลเปน็มลู ;
อีกอย่างหน่ึง  ธรรมเหล่าใดมีกุศลเป็นมูล ;
ธรรมเหลา่น้ันทัง้หมดกเ็ป็นกุศล ;
ธรรมบางเหลา่เป็นกุศล ;
ธรรมเหล่าน้ันท้ังหมดเป็นอันเดียวกับธรรม
ทีม่กุีศลเปน็มลู ;
อีกอย่างหนึ่ง  ธรรมเหล่าใดมีมูลอันเดียว
กับธรรมทีเ่ป็นกุศล ;
ธรรมเหลา่น้ันทัง้หมด  เป็นกุศล.

ธรรมทีม่เีหตเุปน็ปจัจยั ;
ธรรมทีม่อีารมณเ์ปน็ปจัจยั ;
ธรรมทีม่อีธิบดเีปน็ปจัจยั ;
ธรรมที่มีปัจจัยไม่มีอะไรคั่นในระหว่าง ;
ธรรมทีม่ปีจัจยัมทีีสุ่ดเสมอกนั ;
ธรรมทีเ่กิดพรอ้มกบัปจัจยั ;
ธรรมที่เป็นปัจจัยของกันและกัน ;
ธรรมทีม่นีสัิยเปน็ปจัจยั ;
ธรรมทีม่อุีปนสัิยเปน็ปจัจยั ;
ธรรมทีม่กีารเกดิกอ่นเปน็ปจัจยั ;
ธรรมทีมี่การเกดิภายหลงัเปน็ปจัจยั ;
ธรรมทีม่กีารเสพเปน็ปจัจยั ;
ธรรมทีม่กีรรมเปน็ปจัจยั ;
ธรรมทีม่วีบิากเปน็ปจัจยั ;
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อาหาระปจัจะโย ;
อินทรยิะปัจจะโย ;
ฌานะปจัจะโย ;
มัคคะปจัจะโย ;
สัมปะยตุตะปจัจะโย ;
วิปปะยตุตะปจัจะโย ;
อัตถิปัจจะโย ;
นัตถิปัจจะโย ;
วิคะตะปจัจะโย ;
อะวิคะตะปจัจะโย.

อะนจิจา  วะตะ  สังขารา ;
อปุปาทะวะยะธมัมโิน ;
อุปปัชชิตวานิรุชฌันติ ;
เตสงั  วูปะสะโม  สโุข.

กุสะลา  ธัมมา ;
อะกสุะลา  ธัมมา ;
อัพยากะตา  ธัมมา ;
สุขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา ;
ทุกขายะ  เวทะนายะ  สัมปะยุตตา  ธัมมา ;
อะทกุขะมะสขุายะ  เวทะนายะ
สมัปะยตุตา  ธัมมา ;

ธรรมทีม่อีาหารเปน็ปจัจยั ;
ธรรมที่มีอินทรีย์เป็นปัจจัย ;
ธรรมทีม่ฌีานเปน็ปจัจยั ;
ธรรมทีม่มีรรคเปน็ปจัจยั ;
ธรรมที่มีการประกอบเป็นปัจจัย ;
ธรรมที่ไม่มีการประกอบเป็นปัจจัย ;
ธรรมทีม่ปีจัจยั ;
ธรรมทีไ่มม่ปีจัจยั ;
ธรรมทีม่กีารอยูป่ราศจากเปน็ปจัจยั ;
ธรรมที่มีการอยู่ไม่ปราศจากเป็นปัจจัย.

สังขารนี ้ไมเ่ทีย่งหนอ ;
มีการเกิดข้ึนแล้ว  ย่อมเส่ือมไปเป็นธรรมดา ;
เมือ่เกิดขึน้ ยอ่มดบัไป ;
ความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขาร คือความ
คิดปรงุแต่งน้ีเสียได ้ย่อมเปน็สุข ดังน้ี.

ธรรมทีเ่ปน็กุศล  ก็ม ี;
ธรรมทีเ่ป็นอกุศล  ก็มี ;
ธรรมทีไ่ม่เป็นทัง้กุศลและอกุศล  ก็มี ;
ธรรมท่ีประกอบด้วยความรู้สึกเป็นสุข  ก็มี ;
ธรรมทีป่ระกอบดว้ยความรูสึ้กเป็นทุกข์ก็มี ;
ธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกไม่สุข
ไมท่กุข ์ ก็ม ี;

(ธัมมสังคิณีมาติกา)
(หันทะ  มะยัง  ธัมมะสังคิณีมาติกะคาถาโย ภะณามะ เส.)

(บังสุกุลตาย)
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วิปากาธมัมา ;
วิปากะธมัมะธมัมา ;
เนวะวปิากะนะวปิากะธมัมะธมัมา ;

อุปาทนินุปาทานยิา  ธัมมา ;

อะนปุาทนินุปาทานยิา  ธัมมา ;

อะนปุาทนินานุปาทานยิา  ธัมมา ;

สงักิลิฏฐะสงักิเลสกิา  ธัมมา ;

อะสงักิลิฏฐะสงักิเลสกิา  ธัมมา ;

อะสงักิลิฏฐาสงักิเลสกิา  ธัมมา ;

สะวตัิกกะสะวจิารา  ธัมมา ;

อะวตัิกกะวจิาระมตัตา  ธัมมา ;
อะวตัิกกาวจิารา   ธัมมา ;
ปติีสะหะคะตา  ธัมมา ;
สุขะสะหะคะตา  ธัมมา ;
อุเปกขาสะหะคะตา  ธัมมา ;
ทัสสะเนนะปะหาตพัพา  ธัมมา ;
ภาวะนายะ  ปะหาตพัพา  ธัมมา ;
เนวะ  ทัสสะเนนะ  นะ  ภาวะนายะ
ปะหาตพัพา  ธัมมา ;

ธรรมทีเ่ป็นผล  ก็มี ;
ธรรมทีเ่ปน็เหตแุห่งผล  ก็ม ี;
ธรรมที่ทั้งไม่เป็นผล  และไม่เป็นเหตุแห่ง
ผล  ก็มี ;
ธรรมที ่ถ ูกยึดมั ่น  และเป็นที ่ต ั ้งแห่ง
ความยดึมัน่  ก็ม ี;
ธรรมทีไ่ม่ถูกยึดมัน่  แต่เป็นทีต้ั่งแห่งความ
ยดึมัน่  ก็ม ี;
ธรรมท่ีท้ังไม่ถูกยึดม่ัน  และไม่เป็นท่ีต้ังแห่ง
ความยดึมัน่  ก็ม ี;

ธรรมท่ีเศร้าหมอง   และเป็นท่ีต้ังแห่งความ
เศร้าหมองได ้ก็มี ;
ธรรมที่ไม่เศร้าหมอง   แต่เป็นที่ตั้งแห่ง
ความเศรา้หมองได ้ก็มี ;
ธรรมทีท่ัง้ไมเ่ศรา้หมอง  และไมเ่ปน็ทีต่ัง้
แห่งความเศรา้หมองได ้ ก็ม ี;
ธรรมทีม่วีติก คอื ความตรกึ  และมวีจิาร
คือความตรอง  ก็มี ;

ธรรมทีไ่มม่วีติก มแีตว่จิาร  ก็ม ี;
ธรรมทีไ่มม่ทีัง้วติก และวจิาร  ก็ม ี;
ธรรมท่ีเป็นไปพร้อมกับความเอิบอ่ิมใจ  ก็มี ;
ธรรมทีเ่ป็นไปพรอ้มกับความสขุ  ก็มี ;
ธรรมท่ีเป็นไปพร้อมกับความวางเฉย  ก็มี ;
ธรรมทีพึ่งละดว้ยทสัสนะ  ก็ม ี;
ธรรมทีพึ่งละดว้ยภาวนา  ก็ม ี;
ธรรมทีล่ะมไิดด้ว้ยทัง้ทสัสนะ  และมไิด้
ด้วยภาวนากมี็ ;
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ทัสสะเนนะ ปะหาตพัพะเหตกุา  ธัมมา ;
ภาวะนายะ ปะหาตพัพะเหตกุา  ธัมมา ;
เนวะ  ทัสสะเนนะ  นะ  ภาวะนายะ
ปะหาตพัพะเหตกุา  ธัมมา ;
อาจะยะคามโิน  ธัมมา ;
อะปะจะยะคามโิน  ธัมมา ;

เนวาจะยะคามิโน  นาปะจะยะคามิโน
ธัมมา ;

เสกขา  ธัมมา ;

อะเสกขา  ธัมมา ;

เนวะเสกขา  นาเสกขา  ธัมมา ;

ปะรติตา  ธัมมา ;
มะหคัคะตา  ธัมมา ;
อัปปะมาณา  ธัมมา ;
ปะรติตารมัมะณา  ธัมมา ;
มะหคัคะตารมัมะณา  ธัมมา ;
อัปปะมาณารมัมะณา  ธัมมา ;

หีนา  ธัมมา ;
มัชฌมิา  ธัมมา ;
ปะณตีา  ธัมมา ;
มจิฉตัตะนยิะตา  ธัมมา ;
สมัมตัตะนยิะตา  ธัมมา ;

ธรรมมสีาเหตทุีพึ่งละดว้ยทสัสนะ  ก็ม ี;
ธรรมมสีาเหตทุีพึ่งละดว้ยภาวนา  ก็ม ี;
ธรรมมีสาเหตุที่ละมิได้ด้วยทั้งทัสสนะ
และมไิดด้ว้ยภาวนา  ก็ม ี;
ธรรมทีน่ำไปสูก่ารสัง่สม  ก็มี ;
ธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสั่งสม
ก็มี ;
ธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสั่งสม และสู่ความ
ปราศจากการสัง่สม ก็มี ;

ธรรมที่เป็นของอริยบุคคล ผู้ยังต้องศึกษา
อยู ่ ก็ม ี;
ธรรมท่ีเป็นของผู้บรรลุอรหัตตผล ซ่ึงไม่ต้อง
ศึกษาแลว้  ก็มี ;
ธรรมที่ไม่เป็นทั้งของผู้ยังต้องศึกษา และ
ผู้ไม่ต้องศึกษา ก็มี ;
ธรรมทีมี่ถึงสภาวะยงัเล็กน้อย  ก็มี ;
ธรรมทีถึ่งสภาวะใหญแ่ล้ว  ก็มี ;
ธรรมทีม่สีภาวะประมาณมไิด ้ ก็ม ี;
ธรรมท่ีมีสภาวะยังเล็กน้อยเป็นอารมณ์   ก็มี ;
ธรรมท่ีมีสภาวะใหญ่แล้วเป็นอารมณ์   ก็มี ;
ธรรมท่ีมีสภาวะอันประมาณมิได้เป็นอารมณ์
ก็ม ี;

ธรรมอยา่งทราม  ก็ม ี;
ธรรมอยา่งกลาง  ก็ม ี;
ธรรมอยา่งประณตี  ก็มี ;
ธรรมทีแ่นน่อนฝา่ยผดิ  ก็ม ี;
ธรรมทีแ่นน่อนฝา่ยถกู  ก็ม ี;
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อะนยิะตา  ธัมมา  ;
มคัคารมัมะณา  ธัมมา ;
มัคคะเหตกุา  ธัมมา ;
มัคคาธปิะตโิน  ธัมมา ;

อุปปนันา  ธัมมา ;
อะนปุปนันา  ธัมมา ;
อุปปาทโิน  ธัมมา ;
อะตตีา  ธัมมา ;
อะนาคะตา  ธัมมา ;
ปัจจปุปนันา  ธัมมา ;
อะตตีารมัมะณา  ธัมมา ;
อะนาคะตารมัมะณา  ธัมมา ;
ปัจจปุปนันารมัมะณา  ธัมมา ;

อัชฌัตตา  ธัมมา ;
พะหทิธา  ธัมมา ;
อชัฌตัตะพะหทิธา  ธัมมา ;
อชัฌตัตารมัมะณา  ธัมมา ;
พะหทิธารมัมะณา  ธัมมา ;
อชัฌตัตะพะหทิธารมัมะณา  ธัมมา ;

สะนทัิสสะนะสปัปะฏฆิา  ธัมมา ;
อะนทัิสสะนะสปัปะฏฆิา  ธัมมา ;
อะนทัิสสะนาปปะฏฆิา  ธัมมา.

ธรรมทีไ่มแ่น่นอน ก็มี ;
ธรรมทีม่มีรรคเปน็อารมณ ์ ก็ม ี ;
ธรรมทีม่มีรรคเปน็เหต ุก็ม ี;
ธรรมทีม่มีรรคเปน็ประธาน ก็ม ี ;

ธรรมทีเ่กิดขึน้แลว้ ก็ม ี;
ธรรมทีย่งัไมเ่กิดขึน้ ก็ม ี;
ธรรมทีจ่กัเกิดขึน้  ก็ม ี;
ธรรมทีเ่ปน็อดตี  ก็ม ี;
ธรรมทีเ่ปน็อนาคต  ก็ม ี;
ธรรมทีเ่ปน็ปจัจบุนั  ก็ม ี;
ธรรมทีม่อีดตีเปน็อารมณ ์ ก็ม ี;
ธรรมทีม่อีนาคตเปน็อารมณ ์ ก็ม ี;
ธรรมทีม่ปีจัจบุนัเปน็อารมณ ์  ก็ม ี ;

ธรรมภายใน  ก็มี ;
ธรรมภายนอก  ก็มี ;
ธรรมทัง้ภายในและภายนอก  ก็มี ;
ธรรมมสีภาวะภายในเปน็อารมณ ์ ก็มี ;
ธรรมมสีภาวะภายนอกเปน็อารมณ ์ ก็มี ;
ธรรมมีสภาวะทั้งภายในและภายนอก
เป็นอารมณ ์ ก็มี ;

ธรรมทีเ่ห็นได ้และกระทบได ้ ก็ม ี;
ธรรมทีเ่ห็นไมไ่ด ้แตก่ระทบได ้ ก็ม ี;
ธรรมทัง้ทีเ่ห็นไมไ่ด ้และกระทบไมไ่ด ้ ก็ม.ี
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บคุคล ๔ ประเภท
๑. ไปไมก่ลับ  หมายถงึ  อริยชนผูส้ิ้นทกุข์  ผู้ไปถึงท่ีสุดของทกุข์แล้ว
๒.   หลับไม่ต่ืน  หมายถึง  กัลยาณชนผู้หลับใหลติดในสุขเวทนา  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ กิน กาม

เกียรต ิ แมจ้ะเปน็ผูดี้ของสังคม  แตก็่ไมอ่าจพบทางสวา่งของชวิีตได,้หรอืหมายเอาพวก
นักกรรมฐานที่คิดอยู่ในความสงบแบบสมถะ

๓. ฟื้นไม่ม ี  หมายถึง  ทุรชนผูท้ำอนนัตรยิกรรมจะไมส่ามารถพฒันาจติตนสูค่วาม
พ้นทุกข์ได้เลย

๔. หนีไม่พ้น หมายถึง  ปุถุชนผู้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏย่อมไม่อาจหนีพ้นจากความ  เกิด
แก่ เจ็บ ตายได้

ภิกษุโอ้เอ้

ภิกษุทั้งหลาย ! มูลเหตุ  ๘  อย่างเหล่านี้  ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสีย  สำหรับ
ภิกษุ  ผู้ยังไม่จบกิจแห่งการปฏิบัติเพ่ือลุถึงนิพพาน  มูลเหตุ  ๘  อย่างไดแ้ก่

๑. ความเปน็ผูพ้อใจในการทำงานกอ่สร้าง
๒. ความเปน็ผูพ้อใจในการคยุ
๓. ความเปน็ผูพ้อใจในการนอน
๔. ความเปน็ผูพ้อใจในการจบักลุม่คลกุคลกัีน
๕. ความเปน็ผูไ้มค่วบคมุตา หู จมกู ล้ิน กาย และใจ
๖. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการกิน
๗. ความเปน็ผูพ้อใจในการกระทำเพือ่ให้เกิดสัมผสั สนุกสบายทางกาย
๘. ความเปน็ผูพ้อใจในการขยายกจิการงานตา่งๆ ให้โยกโยโ้อ้เอ้เน่ินชา้
ภิกษุทั้งหลาย ! มูลเหตุ  ๘  อย่างเหล่านี้แล  ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสีย

สำหรบัภกิษุ  ผู้ไมจ่บกจิแหง่การปฏบัิติเพ่ือลุถึงนิพพาน.

* อฏฺฐฺก. องฺ. ๒๓/๓๔๓/๑๘๓
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เอวมัเม  สตัุง ;
เอกงั  สะมะยงั  ภะคะวา ;
กูรสู ุ วิหะระต ิ;

กัมมาสะธัมมัง  นามะ  กุรูนัง  นิคะโม ;
ตัตระ  โข  ภะคะวา  ภิกข ู อามนัเตสิ
ภิกขะโวต ิ;

ภะทนัเตต ิ เต  ภิกข ู ภะคะวะโต
ปัจจสัโสสงุ  ภะคะวา  เอตะทะโวจะ ;

เอกายะโน  อะยงั  ภิกขะเว  มัคโค ;

สัตตานงั  วิสุทธยิา ;
โสกะปะรเิทวานงั  สะมะตกิกะมายะ ;

ทกุขะโทมะนสัสานงั  อตัถงัคะมายะ ;
ญายสัสะ  อะธคิะมายะ ;
นิพพานสัสะ  สัจฉกิิริยายะ ;

ภาค ๗
พระมหาสติปัฏฐานสูตร

ขา้พเจา้ (พระอานนท)์ ไดฟั้งมาอยา่งนีว้า่;
ครัง้หนึง่  พระผูม้พีระภาคเจา้ ;
ประทับอยู่ในดินแดนแห่งหมู่ชนชาวกุรุทั้ง
หลาย ;
นิคมแห่งชาวกุรุ  ชื่อนิคมกัมมาสทัมมะ ;
ณ ที่นั่นเอง พระผู้มีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย ;

ครั ้นภิกษุทั ้งหลายทูลขานว่า  “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ” ดังน้ีแล้ว พระผู้มีพระภาค
จึงตรัสเนื้อความอันเป็นอุทเทสคือหัวข้อ
แห่งมหาสติปัฏฐานสูตร  นี้ว่า ;

ภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้ เป็นหนทางเพียง
ทางเดียว ;
เพ่ือความบริสุทธ์ิหมดจด ของสัตว์ท้ังหลาย ;
เพ ื ่อการก ้าวล ่วงเส ียซ ึ ่งความโศกและ
ความร่ำไรรำพัน ;

เพ่ือความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้ห่งทกุข์และโทมนสั ;
เพื่อบรรลุธรรมอันสัตว์พึงรู้ ;
เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง ;
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ยะททิงั  จตัตาโร  สะตปิฏัฐานา ;
กะตะเม  จัตตาโร ;
อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;

กาเย  กายานปัุสส ี วิหะระต ิ;
อาตาป ี สัมปะชาโน  สะตมิา ;

วิเนยยะ  โลเก  อะภชิฌาโทมะนสัสงั*;

เวทะนาส ุ เวทะนานปัุสส ี วิหะระต ิ;

อาตาป ี สัมปะชาโน  สะตมิา ;

วิเนยยะ  โลเก  อะภชิฌาโทมะนสัสงั ;

จติเต  จติตานปุสัส ี วิหะระต ิ;
อาตาป ี สัมปะชาโน  สะตมิา ;

วิเนยยะ  โลเก  อะภชิฌาโทมะนสัสงั ;

อภชิฌา  คือ  ความเพง่เล็งอย่างย่ิง ด้วยอำนาจความโลภ ความหลง เป็นความรูสึ้กฝ่ายบวก, กิเลสบวก.
โทมนสั  คือ  ความขดัใจดว้ยอำนาจของความโกรธ ความหลง เป็นความรูสึ้กฝ่ายลบ, กิเลสลบ.

หนทางนีคื้อสตปิฏัฐานสี ่;
สติปัฏฐานทัง้ส่ีคืออะไรเลา่? ;
ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุในศาสนานี ้;

เป็นผูมี้ปรกตเิห็นกายในกายอยู ่ ;
เธอมีความเพียรเคร่ืองเผาบาป มีความรู้สึก
ตวัทัว่พรอ้ม มสีต ิ;
นำความพอใจและความไม่พอใจในโลก
ออกเสียได้ เรียกว่า  กายานุปัสสนาสติ
ปัฏฐาน ;

เป็นผู้มีปรกติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย
อยู่ ;
เธอมีความเพียรเคร่ืองเผาบาป มีความรู้สึก
ตวัทัว่พรอ้ม มสีต ิ;
นำความพอใจและความไม่พอใจในโลก
ออกเสียได้ เรียกว่า เวทนานุปัสสนาสติ-
ปัฏฐาน ;

เปน็ผูม้ปีรกตเิห็นจติในจติอยู ่ ;
เธอมีความเพียรเคร่ืองเผาบาป มีความรู้สึก
ตวัทัว่พรอ้ม มสีต ิ;
นำความพอใจและความไม่พอใจในโลก
ออกเสียได้ เรียกว่า  จิตตานุปัสสนาสติ
ปัฏฐาน ;
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ธัมเมส ุ ธัมมานปุสัส ี วิหะระต ิ;
อาตาป ี สัมปะชาโน  สะตมิา ;

วิเนยยะ  โลเก  อะภชิฌาโทมะนสัสงั.

กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ
กาเย  กายานปัุสส ี วิหะระต ิ;
อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
อะรญัญะคะโต  วา ;
รุกขะมลูะคะโต  วา ;
สุญญาคาระคะโต  วา ;

นิสทีะต ิ ปลัลังกัง  อาภชิุตวา ;
อชุุง  กายงั  ปะณธิายะ ;
ปะรมิขุงั  สะตงิ  อปุฏัฐะเปตวา ;
โส  สะโตวา  อัสสะสะต ิ;
สะโต  ปัสสะสะต ิ;

ทีฆัง  วา  อัสสะสนัโต ;
ทีฆัง  อัสสะสามติี  ปะชานาต ิ;
ทีฆัง  วา  ปัสสะสนัโต ;
ทฆัีง  ปสัสะสามติี  ปะชานาต ิ;

เป็นผู้มีปรกติเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่ ;
เธอมีความเพียรเครื่องเผาบาป  มีความ
รูสึ้กตวัทัว่พรอ้ม  มสีต ิ;
นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออก
เสียได้ เรียกว่า ธัมมานุปัสสนาสติ -
ปัฏฐาน.

ภิกษทุัง้หลาย  ภิกษเุปน็ผูม้ปีรกตพิิจารณา
เห็นกายในกายอยูน้ั่น  เป็นอยา่งไรเลา่? ;
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในศาสนานี ้;
ไปแลว้สู่ป่าก็ตาม ;
หรือโคนไมก็้ตาม ;
หรือเรือนวา่งก็ตาม ;

ย่อมนัง่คู้ขาเขา้มาโดยรอบ ;  (ขัดสมาธ)ิ
ต้ังกายตรง ;
ดำรงสตเิฉพาะหน้า ;
เธอเปน็ผูม้สีติ  นัน่เทยีว   ขณะหายใจเขา้,
มีสติ  ขณะหายใจออก ;

เมือ่หายใจเขา้ยาว ;
ก็รูช้ดัวา่  เราหายใจเขา้ยาว ;
เม่ือหายใจออกยาว ;
ก็รู้ชัดวา่  เราหายใจออกยาว ;

๑. กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน
เหน็กายโดยลกัษณะ ๖ อยา่ง

(๑.๑ อานาปานะปัพพะ  กำหนดรู้ลมหายใจ)
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รัสสงั  วา  อัสสะสนัโต ;
รัสสงั   อัสสะสามติี  ปะชานาต ิ;
รัสสงั  วา  ปัสสะสนัโต ;
รัสสงั  ปัสสะสามติี  ปะชานาต ิ;

สัพพะกายะปะฏสัิงเวที  อัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;
สัพพะกายะปะฏสัิงเวที  ปัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;

ปสัสมัภะยงั  กายะสงัขารงั
อัสสะสสิสามติี  สิกขะต ิ;

ปสัสมัภะยงั  กายะสงัขารงั
ปัสสะสสิสามติี   สกิขะต ิ;

ปีติปะฏสิงัเวท ี อัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;

ปีติปะฏสิงัเวท ี ปัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;

สุขะปะฏสัิงเวที  อัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;
สขุะปะฏสิงัเวท ี ปสัสะสสิสามตีิ
สกิขะต ิ;
* อานาปานสติ  ในมหาสติปัฏฐานสูตร  มีอยู่ ๒ หมวดเท่าน้ี,  หมวดท่ี  ๓-๑๖  น้ัน  ยกมาจาก  อานาปานสติสูตร,  คิริมานันท-
สูตร (อาพาธสูตร)

เมือ่หายใจเขา้ส้ัน ;
ก็รูช้ดัวา่  เราหายใจเขา้ส้ัน ;
เม่ือหายใจออกสัน้ ;
ก็รู้ชัดวา่  เราหายใจออกสัน้ ;

เธอย่อมศึกษาว่า  เราจักเป็นผู้รู ้พร้อม
เฉพาะซ่ึงกายทัง้ปวง  ขณะหายใจเขา้ ;
เธอย่อมศึกษาว่า  เราจักเป็นผู้รู ้พร้อม
เฉพาะซ่ึงกายทัง้ปวง  ขณะหายใจออก ;

เธอย่อมศึกษาว่า  เราทำกายสงัขาร (คือลม
หายใจเขา้-ออก)  ให้สงบระงบัอยู ่  ขณะ
หายใจเขา้ ;

เธอย่อมศึกษาวา่  เราทำกายสงัขารใหส้งบ
ระงบัอยู ่ ขณะหายใจออก*;

เธอย่อมศึกษาวา่  เราเปน็ผูรู้้พร้อมเฉพาะ
ซ่ึงปีติ ขณะหายใจเขา้ ;

เธอย่อมศกึษาวา่ เราเปน็ผูรู้้พรอ้มเฉพาะ
ซ่ึงปีติ ขณะหายใจออก ;

เธอย่อมศึกษาวา่  เราเปน็ผูรู้้พร้อมเฉพาะ
ซ่ึงสุข ขณะหายใจเขา้ ;
เธอย่อมศกึษาวา่ เราเปน็ผูรู้้พรอ้มเฉพาะ
ซ่ึงสุข ขณะหายใจออก ;
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จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที   อัสสะสิสสามีติ
สิกขะต ิ ;
จติตะสังขาระปะฏิสังเวที  ปัสสะสิสสามีติ
สกิขะต ิ;

ปัสสัมภะยัง  จิตตะสังขารัง  อัสสะสิสสามีติ
สิกขะต ิ ;
ปัสสัมภะยัง  จิตตะสังขารัง  ปัสสะสิสสามีติ
สกิขะต ิ;

จิตตะปะฏสัิงเวที  อัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;
จิตตะปะฏสัิงเวที  ปัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;

อะภิปปะโมจะยัง  จิตตัง  อัสสะสิสสามีติ
สกิขะต ิ;
อะภิปปะโมจะยัง  จิตตัง  ปัสสะสิสสามีติ
สกิขะต ิ;

สะมาทะหงั  จิตตงั อัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;
สะมาทะหงั  จติตงั  ปัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;

วิโมจะยงั  จติตงั  อสัสะสสิสามตีิ
สกิขะต ิ;

เธอย่อมศึกษาวา่  เราเปน็ผูรู้้พร้อมเฉพาะ
ซ่ึงจิตปรงุแตง่  ขณะหายใจเขา้ ;
เธอย่อมศึกษาวา่  เราเปน็ผูรู้้พร้อมเฉพาะ
ซ่ึงจิตปรงุแต่ง  ขณะหายใจออก ;

เธอย่อมศกึษาวา่  เราเปน็ผูท้ำจติปรงุแต่ง
ให้สงบระงบัอยู ่  ขณะหายใจเขา้ ;
เธอย่อมศึกษาวา่  เราเปน็ผูท้ำจติปรงุแต่ง
ให้สงบระงบัอยู ่  ขณะหายใจออก ;

เธอย่อมศกึษาวา่ เราเปน็ผูรู้้พรอ้มเฉพาะ
ซ่ึงจิต  ขณะหายใจเขา้ ;
เธอย่อมศึกษาวา่  เราเปน็ผูรู้้พร้อมเฉพาะ
ซ่ึงจิต   ขณะหายใจออก ;

เธอย่อมศกึษาวา่   เราเปน็ผูท้ำจติให้
ปราโมทยย์ิง่อยู ่  ขณะหายใจเขา้ ;
เธอยอ่มศกึษาวา่  เราเปน็ผูท้ำจติให้
ปราโมทยย่ิ์งอยู่   ขณะหายใจออก ;

เธอยอ่มศกึษาวา่  เราเปน็ผูท้ำจติใหต้ัง้มัน่
อยู่  ขณะหายใจเขา้ ;
เธอยอ่มศกึษาวา่  เราเปน็ผูท้ำจติใหต้ัง้มัน่
อยู่  ขณะหายใจออก ;

เธอยอ่มศกึษาวา่  เราเปน็ผูท้ำจติใหป้ลอ่ย
วางอยู ่ ขณะหายใจเขา้ ;
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วิโมจะยงั  จติตงั  ปสัสะสสิสามตีิ
สกิขะต ิ;

อะนิจจานุปัสสี   อัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;
อะนิจจานุปัสสี  ปัสสะสิสสามีติ
สกิขะต ิ;

วิราคานปัุสสี  อัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;
วิราคานปัุสสี  ปัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;

นิโรธานุปัสสี  อัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;
นิโรธานุปัสสี  ปัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;

ปะฏินิสสัคคานุปัสสี  อัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;
ปะฏินิสสัคคานปัุสสี  ปัสสะสสิสามติี
สกิขะต ิ;

เสยยะถาปิ  ภิกขะเว  ทักโข  ภะมะกาโร
วา  ภะมะการนัเตวาส ี วา ;
ฑฆีงั  วา  อญัฉนัโต  ฑฆีงั
อญัฉามตี ิ ปะชานาต ิ;

เธอยอ่มศกึษาวา่  เราเปน็ผูท้ำจติใหป้ลอ่ย
วางอยู ่ ขณะหายใจออก ;

เธอย่อมศกึษาวา่  เราเปน็ผูต้ามเหน็ซ่ึง
ความไมเ่ทีย่งอยู ่ ขณะหายใจเขา้ ;
เธอย่อมศกึษาวา่  เราเปน็ผูต้ามเหน็ซ่ึง
ความไมเ่ทีย่งอยู ่ ขณะหายใจออก ;

เธอย่อมศกึษาวา่  เราเปน็ผูต้ามเหน็ซ่ึง
ความจางคลายอยู ่ ขณะหายใจเขา้ ;
เธอย่อมศกึษาวา่  เราเปน็ผูต้ามเหน็ซ่ึง
ความจางคลายอยู ่ ขณะหายใจออก ;

เธอย่อมศกึษาวา่  เราเปน็ผูต้ามเหน็ซ่ึง
ความดบัไมเ่หลืออยู่  ขณะหายใจเขา้ ;
เธอย่อมศกึษาวา่  เราเปน็ผูต้ามเหน็ซ่ึง
ความดบัไมเ่หลืออยู่  ขณะหายใจออก ;

เธอย่อมศกึษาวา่  เราเปน็ผูต้ามเหน็ซ่ึง
ความสลดัคนือยู ่ ขณะหายใจเขา้ ;
เธอย่อมศกึษาวา่  เราเปน็ผูต้ามเหน็ซ่ึง
ความสลดัคนือยู ่ ขณะหายใจออก ;

ภิกษุท้ังหลาย  เปรยีบเหมอืนนายชา่งกลึง
หรือลูกมือของนายชา่งกลึงผู้ชำนาญ ;
เมือ่ชกัเชอืกกลึงยาว  ก็รูช้ดัวา่
เราชกัเชือกกลึงยาว ;
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รัสสงั  วา  อัญฉันโต  รัสสงั
อญัฉามตี ิ ปะชานาต ิ;
เอวะเมวะ  โข  ภิกขะเว  ภิกข ุ;

อิติ  อัชฌัตตงั  วา  กาเย  กายานปัุสสี
วิหะระต ิ;
พะหิทธา  วา  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ ;
อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  กาเย   กายานุปัสสี
วิหะระต ิ;

สะมทุะยะธมัมานปุสัส ี วา  กายสัมงิ
วิหะระต ิ;
วะยะธัมมานุปัสสี วา กายัสมิง วิหะระติ ;
สะมทุะยะวะยะธมัมานปุสัส ี วา
กายสัมงิ  วิหะระต ิ;

อัตถิ  กาโยต ิ วา  ปะนสัสะ  สะติ
ปจัจปุฏัฐติา  โหต ิ;
ยาวะ  เทวะ  ญาณะมตัตายะ ;
ปะติสสะตมัิตตายะ ;
อะนสิสโิต จะ วิหะระต ิ;
นะ  จะ  กิญจ ิ โลเก  อุปาทยิะต ิ;

เอวมัป ิภิกขะเว ภิกขุ กาเย
กายานปุสัส ี วิหะระต.ิ

เม่ือชักเชือกกลึงส้ัน   ก็รู้ชัดวา่เราชกัเชือก
กลึงส้ัน ;
ภิกษุท้ังหลาย  ฉันใดกฉั็นนัน้ ;

ด้วยอาการอย่างนี้  ที่ภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
พิจารณาเห็นกายในกาย   อันเป็นภายในบ้าง ;
ในกาย  อันเปน็ภายนอกบา้ง ;
ในกาย  ทั้งอันเป็นภายในและภายนอก
บา้ง ;

และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม  อัน
เป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนี้บ้าง ;
เห็นธรรม  อันเป็นเหตุเส่ือมไปในกายน้ีบ้าง ;
เห็นธรรม  ท้ังอันเปน็เหตเุกิดขึน้และเส่ือม
 ไปในกายนีบ้้าง ;

ก็แหละสต ิ คือความระลกึว่า  “กายมอียู่”
ดังน้ี  ของเธอนัน้  เป็นสตท่ีิเธอดำรงไว ้;
เพียงเพือ่รู ้;
เพียงเพ่ืออาศัยระลกึ ;
ท่ีแท้เธอเป็นผู้ท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ;
เธอไม่ยึดมัน่อะไรๆ  ในโลกนี ้;

ภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้
มีปรกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่.
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ปุนะ  จะปะรงั  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
คัจฉนัโต  วา  คัจฉามติี  ปะชานาต ิ;
ฐโิต  วา  ฐโิตมหตี ิ ปะชานาต ิ;
นิสินโน  วา  นิสินโนมหติี  ปะชานาต ิ;
สะยาโน วา  สะยาโนมหติี  ปะชานาต ิ;
ยะถา  ยะถา  วา  ปะนสัสะ  กาโย
ปะณหิิโต  โหต ิ;
ตะถา  ตะถา  นัมปะชานาต ิ ;

อิติ  อัชฌัตตงั  วา  กาเย  กายานปัุสสี
วิหะระต ิ;
พะหิทธา  วา  กาเย  กายานุปัสสี วิหะระติ ;
อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  กาเย  กายานุปัสสี
วิหะระต ิ;

สะมทุะยะธมัมานปุสัส ี วา  กายสัมงิ
วิหะระต ิ;
วะยะธัมมานุปัสสี  วา  กายัสมิง  วิหะระติ ;
สะมทุะยะวะยะธมัมานปุสัส ี วา
กายสัมงิ  วิหะระต ิ;

อัตถิ  กาโยต ิ วา  ปะนสัสะ  สะติ
ปจัจปุฏัฐติา  โหต ิ;
ยาวะเทวะ  ญาณะมตัตายะ ;
ปะติสสะตมัิตตายะ ;
อะนสิสโิต  จะ  วิหะระต ิ;

ภิกษุท้ังหลาย  อย่างอ่ืนยงัมีอยู่อีก ;
ภิกษุเม่ือเดินอยู่  ย่อมรู้ชัดว่า  “เราเดินอยู่” ;
เมือ่ยนื  ยอ่มรูช้ดัวา่  “เรายนือยู”่ ;
เมือ่นัง่  ยอ่มรูช้ดัวา่  “เรานัง่อยู”่ ;
เม่ือนอน  ย่อมรูช้ดัวา่  “เรานอนอยู”่ ;
เธอต้ังกายไวด้้วยอาการอยา่งใดๆ ;

ย่อมรู้ท่ัวถึงกายน้ัน  ด้วยอาการอย่างน้ันๆ ;

ด้วยอาการอย่างนี้   ที่ภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
พิจารณาเห็นกายในกาย อันเป็นภายในบ้าง ;
ในกาย  อันเปน็ภายนอกบา้ง ;
ในกาย  ท้ังอันเป็นภายในและภายนอกบ้าง ;

และเปน็ผูมี้ปรกตพิิจารณาเหน็ธรรม  อัน
เป็นเหตเุกิดขึน้ในกายนีบ้้าง ;
เห็นธรรมอันเป็นเหตุเส่ือมไปในกายน้ีบ้าง ;
เห็นธรรมท้ังอันเป็นเหตุเกิดข้ึนและเส่ือมไป
ในกายนีบ้้าง ;

ก็แหละสต ิ คือความระลกึว่า  “กายมอียู่”
ดังน้ี  ของเธอนัน้  เป็นสตท่ีิเธอดำรงไว ้;
เพียงเพือ่รู ้;
เพียงเพ่ืออาศัยระลกึ ;
ท่ีแท้  เธอเป็นผู้ท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ;

(๑.๒ อิริยาปะถะปัพพะ  กำหนดรู้อิริยาบถใหญ่)
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นะ  จะ  กิญจ ิ โลเก  อุปาทยิะต ิ;
เอวมัป ิ ภิกขะเว  ภิกข ุ กาเย
กายานปุสัส ี วิหะระต.ิ

ปุนะ  จะปะรงั  ภิกขะเว  ภิกข ุ;
อะภกิกันเต  ปะฏกิกันเต  สัมปะชานะ-
การ ีโหต ิ;

อาโลกเิต  วิโลกเิต  สมัปะชานะการี
โหต ิ;
สมัมญิชิเต  ปาสารเิต  สมัปะชานะ-
การ ี โหต ิ;

สังฆาฎ ิ ปัตตะ  จีวะระ ธาระเณ
สัมปะชานะการ ี โหต ิ;
อะสเิต  ปีเต  ขายเิต  สายเิต
สัมปะชานะการ ี โหต ิ;
อุจจาระปสัสาวะ  กัมเม
สัมปะชานะการ ี โหต ิ;
คะเต  ฐิเต  นิสินเน  สุตเต  ชาคะรเิต
ภาสิเต  ตุณหีภาเว  สัมปะชานะการี  โหติ ;

อิติ  อัชฌัตตงั  วา  กาเย  กายานปัุสสี
วิหะระต ิ;

พะหิทธา  วา  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ ;

เธอไม่ยึดมัน่อะไร ๆ ในโลกนี ้;
ภิกษุท้ังหลาย  แม้อย่างน้ี  ก็ช่ือว่าภิกษุเป็น
ผู้มีปรกต ิ พิจารณาเหน็กายในกายอยู.่

ภิกษทุัง้หลาย อยา่งอ่ืนยงัมอียูอี่ก ;
ภิกษุย่อมเป็นผู้มีปรกติทำความรูสึ้กตัวท่ัว
พร้อมในการก้าวไปข้างหน้า ในการถอย
กลับมาขา้งหลัง ;
เป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
ในการแลด ูการเหลียวด ู;
เป็นผูมี้ปรกตทิำความรูสึ้กตัวทัว่พรอ้มใน
การคู ้การเหยยีดอวยัวะ ;

เป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
ในการทรงสงัฆาฏิ  บาตร จีวร ;
เป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
ในการกนิ การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ ;
เป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
ในการถา่ยอุจจาระ ปัสสาวะ ;
เป็นผู้มีปรกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
ในการไป การหยดุ การนัง่ การหลบั การ
ตืน่ การพดู การนิง่ ;

ด้วยอาการอยา่งนี ้ ท่ีภิกษุเปน็ผูมี้ปรกติ
พิจารณาเหน็กายในกาย   อันเปน็ภายใน
บา้ง ;
 ในกาย  อันเปน็ภายนอกบา้ง ;

(๑.๓ สัมปะชัญญะปัพพะ  กำหนดรู้อิริยาบถย่อย)
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อัชฌตัตะพะหทิธา  วา  กาเย
กายานปัุสส ี วิหะระต ิ;

สะมทุะยะธมัมานปุสัส ี วา  กายสัมงิ
วิหะระต ิ;
วะยะธัมมานุปัสสี  วา  กายัสมิง  วิหะระติ ;
สะมทุะยะวะยะธมัมานปุสัส ี วา
กายสัมงิ วิหะระต ิ;

อัตถิ  กาโยต ิ วา  ปะนสัสะ  สะติ
ปจัจปุฏัฐติา  โหต ิ;
ยาวะเทวะ  ญาณะมตัตายะ ;
ปะติสสะตมัิตตายะ ;
อะนสิสโิต  จะ  วิหะระต ิ;
นะ  จะ  กิญจ ิ โลเก  อุปาทยิะต ิ;

เอวมัป ิ ภิกขะเว  ภิกข ุ กาเย
กายานปุสัส ี วิหะระต.ิ

ปุนะ  จะปะรงั  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
อิมะเมวะ  กายัง  อุทธัง  ปาทะตะลา ;

อะโธ เกสะมตัถะกา  ตะจะปะรยัินตัง ;

ปูรันนานัปปะการสัสะ  อะสจิุโน
ปจัจะเวกขะต ิ;

ในกาย ท้ังอันเป็นภายในและภายนอกบ้าง ;

และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม  อัน
เป็นเหตเุกิดขึน้ ในกายนีบ้้าง ;
เห็นธรรม อันเป็นเหตุเส่ือมไปในกายน้ีบ้าง ;
เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อม
ไปในกายนีบ้้าง ;

ก็แหละสติคือความระลึกว่า “กายมีอยู่”
ดังนี้ ของเธอนั้น เป็นสติที่เธอดำรงไว้ ;
เพียงเพือ่รู ้;
เพียงเพ่ืออาศัยระลกึ ;
ท่ีแท้ เธอเป็นผู้ท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ;
เธอไมยึ่ดมัน่อะไรๆ ในโลกนี ้;

ภิกษุทัง้หลาย แมอ้ยา่งนี ้ก็ชือ่ว่าภิกษุ
ผู้มีปรกตพิิจารณา เห็นกายในกายอยู.่

ภิกษทุัง้หลาย อยา่งอ่ืนยงัมอียูอี่ก ;
ภิกษุพิจารณาเหน็กายนีแ้ล จากพืน้เทา้
ข้ึนไปสูเ่บ้ืองบน ;
จากปลายผมลงมาในเบื้องต่ำอันมีหนังหุ้ม
อยู่โดยรอบ ;
เต็มไปดว้ยของไมส่ะอาด  มีประการตา่ง ๆ
ว่า ;

(๑.๔ ปฏิกูลปัพพะ  กำหนดรู้ปฏิกูลในกาย ๓๑ อย่าง)



 ทำวัตรเช้า-เย็น และ มหาสตปัิฏฐานสตูร แปล  91

อตัถ ิ อมิสัมงิ  กาเย ;
เกสา  โลมา  นะขา  ทันตา  ตะโจ ;
มังสัง  นะหารู  อัฏฐี  อัฏฐิมิญชัง  วักกัง ;
หะทะยงั  ยะกะนงั  กิโลมะกงั  ปหิะกงั
ปัปผาสงั ;
อนัตัง  อนัตะคณัุง  อทุะรยัิง  กะรสีงั ;
ปติตงั  เสมหงั  ปพุโพ  โลหติงั  เสโท
เมโท ;
อัสส ุ วะสา  เขโฬ  สิงฆาณกิา  ละสกิา
มตุตนัต ิ;

เสยยะถาปิ  ภิกขะเว  อุภะโตมุขา  มูโตฬี ;
ปูรา  นานาวิหิตัสสะ  ธัญญัสสะ  เสยยะถีทัง ;

สาลนัีง  วีหนัีง  มคุคานงั ;
มาสานงั  ตลิานงั  ตณัฑลุานงั ;
ตะเมนงั  จกัขมุา  ปรุโิส  มญุจติวา
ปัจจะเวกเขยยะ ;
อิเม  สาล ี อิเม  วีหี  อิเม  มุคคา ;

อิเม  มาสา  อิเม  ติลา  อิเม  ตัณฑุลาติ ;
เอวะเมวะ  โข  ภิกขะเว  ภิกข ุ;

อิติ  อัชฌัตตงั  วา  กาเย  กายานปัุสสี
วิหะระต ิ;
พะหทิธา  วา  กาเย  กายานปุสัส ี  วิหะระติ ;
อัชฌัตตะพะหทิธา  วา   กาเย   กายานุปัสสี
วิหะระต ิ;

ในรา่งกายนีมี้ ;
ผม  ขน  เล็บ  ฟัน  หนงั ;
เน้ือ  เอ็น  กระดกู  เย่ือในกระดกู  ม้าม ;
หัวใจ  ตบั  พังผดื  ไต  ปอด ;

ไส้ใหญ่  ไส้น้อย  อาหารใหม่  อาหารเก่า ;
น้ำดี เสลด  น้ำเหลือง  เลือด  เหงื่อ
มันข้น ;
น้ำตา มันเหลว น้ำลาย น้ำมกู ไขขอ้
มตูร ดงันี ้;

ภิกษุท้ังหลาย  เปรียบเสมือนไถ้มีปากสองข้าง ;
เต็มไปด้วยธัญญาชาตมีิส่ิงต่างๆ กล่าวคือ ;

ข้าวสาลี ข้าวเปลอืก ถ่ัวเขยีว ;
ถ่ัวราชมาส งา ข้าวสาร ;
บุรุษผู้มีตาดีแก้ไถ้นั้นออกแล้ว
พิจารณาเหน็ไดว่้า ;
พวกนี้ข้าวสาลี พวกนี้ข้าวเปลือก พวกนี้
ถ่ัวเขยีว ;
พวกน้ีถ่ัวราชมาส พวกน้ีงา พวกน้ีข้าวสาร ;
ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดกฉั็นนัน้ ;

ด้วยอาการอย่างนี้  ที่ภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
พิจารณาเห็นกายในกาย   อันเป็นภายในบ้าง ;
ในกาย  อันเปน็ภายนอกบา้ง ;
ในกาย  ทั้งอันเป็นภายในและภายนอก
บา้ง ;
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สะมทุะยะธมัมานปุสัส ีวา กายสัมงิ
วิหะระต ิ;
วะยะธมัมานปุสัส ี วา  กายสัมงิ
วิหะระต ิ;
สะมทุะยะวะยะธมัมานปุสัส ี วา
กายสัมงิ  วิหะระต ิ;

อัตถิ  กาโยต ิ วา  ปะนสัสะ  สะติ
ปจัจปุฏัฐติา  โหต ิ;
ยาวะเทวะ  ญาณะมตัตายะ  ;
ปะติสสะตมัิตตายะ ;
อะนสิสโิต  จะ  วิหะระต ิ;
นะ  จะ  กิญจ ิ โลเก  อุปาทยิะต ิ;

เอวมัป ิ ภิกขะเว  ภิกข ุ กาเย
กายานปุสัส ี วิหะระต.ิ

ปนุะ  จะปะรงั  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
อมิะเมวะ  กายงั  ยะถาฐติงั
ยะถาปะณหิิตงั ;
ธาตโุส  ปัจจะเวกขะต ิ;
อตัถ ิ อมิสัมงิ  กาเย ;
ปะฐะวธีาต ุ อาโปธาต ุ เตโชธาตุ
วาโยธาตูติ ;
เสยยะถาปิ  ภิกขะเว  ทักโข  โคฆาตะโก  วา ;

และเปน็ผูมี้ปรกตพิิจารณาเหน็ธรรม  อัน
เป็นเหตเุกิดขึน้  ในกายนีบ้้าง ;
เห็นธรรมอนัเปน็เหตเุส่ือมไป  ในกายนี้
บา้ง ;
เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อม
ไปในกายนีบ้้าง ;

ก็แหละสต ิ คือความระลกึว่า  “กายมอียู่”
ดังน้ีของเธอนัน้  เป็นสตท่ีิเธอดำรงไว ้;
เพียงเพือ่รู ้;
เพียงเพ่ืออาศัยระลกึ ;
ท่ีแท้  เธอเป็นผู้ท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ;
เธอไม่ยึดมัน่อะไรๆ  ในโลกนี ้;

ภิกษทุัง้หลาย  แมอ้ยา่งนี ้ ก็ช่ือวา่ภิกษเุปน็
ผู้มีปรกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่.

ภิกษุท้ังหลาย  อย่างอ่ืนยงัมีอยู่อีก ;
ภิกษุย่อมพจิารณากายอนัตัง้อยู ่ ดำรงอยู่
ตามปรกตน้ีิแล้ว ;
โดยความเหน็เปน็ธาตวุ่า ;
ในรา่งกายนีมี้ ;
ธาตดุนิ  ธาตนุำ้  ธาตไุฟ
ธาตลุม ดงันี ้;
ภิกษุท้ังหลาย  เปรยีบเหมอืนคนฆา่โค ;

(๑.๕ ธาตุปัพพะ  กำหนดรู้ธาตุ ๔ อย่าง)
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โคฆาตะกนัเตวาส ีวา ;
คาวงิ วะธติวา ;
จาตมุมะหาปะเถ  วิละโส  ปะฏวิิภะชติวา
นิสินโน อัสสะ ;
เอวะเมวะ  โข  ภิกขะเว  ภิกข ุ;

อมิะเมวะ  กายงั  ยะถาฐติงั  ยะถา
ปะณหิติงั  ธาตโุส  ปัจจะเวกขะต ิ;

อตัถ ิ อมิสัมงิ  กาเย ;
ปะฐะวธีาต ุ อาโปธาต ุ เตโชธาตุ
วาโยธาตูติ ;

อิติ  อัชฌัตตงั  วา  กาเย  กายานปัุสสี
วิหะระต ิ;

พะหทิธา วา กาเย กายานปุสัส ีวิหะระต ิ;
อชัฌตัตะพะหทิธา  วา   กาเยนปุสัสี
วิหะระต ิ;
สะมทุะยะธมัมานปุสัส ี วา  กายสัมิ
วิหะระต ิ;
วะยะธัมมานุปัสสี  วา  กายัสมิง  วิหะระติ ;

สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา  กายัสมิง
วิหะระต ิ;

อัตถิ  กาโยต ิ วา  ปะนสัสะ  สะติ
ปจัจปุฏัฐติา  โหต ิ;

หรือลูกมือของคนฆา่โคผูช้ำนาญ ;
ฆ่าโคแล้ว ;
น่ังแบง่ออกเปน็ส่วนๆ  ท่ีหนทางสีแ่ยก ;

ภิกษุท้ังหลาย ฉันใดกฉั็นนัน้ ;

ทีภิ่กษุยอ่มพจิารณาเหน็กาย  อันตัง้อยู่
ดำรงอยูต่ามปรกตน้ีิแล โดยความเปน็
ธาตวุา่ ;
มอียูใ่นกายนี ้;
ทัง้ธาตดุนิ  ธาตนุำ้  ธาตไุฟ
ธาตลุม ดงันี ้;

ด้วยอาการอยา่งนี ้ ท่ีภิกษุเปน็ผูมี้ปรกติ
พิจารณาเห็นกายในกาย  อันเป็นภายใน
บา้ง ;
ในกาย  อันเปน็ภายนอกบา้ง ;
ในกาย  ทั้งอันเป็นภายในและภายนอก
บ้าง ;
และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
อันเปน็เหตเุกิดขึน้ในกายนีบ้้าง ;
เห็นธรรม   อันเป็นเหตุเส่ือมไปในกายนี้
บ้าง ;
เห็นธรรม  ท้ังอันเป็นเหตุเกิดข้ึนและเส่ือม
ไปในกายนีบ้้าง ;

ก็แหละสติ  คือความระลกึว่า  “กายมอียู่”
ดังนี ้ ของเธอนัน้  เป็นสตท่ีิเธอดำรงไว ้;
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ยาวะเทวะ  ญาณะมตัตายะ ;
ปะติสสะตมัิตตายะ ;
อะนสิสโิต  จะ  วิหะระต ิ;

นะ  จะ  กิญจ ิ โลเก  อุปาทยิะต ิ;

เอวมัป ิภิกขะเว ภิกข ุกาเย
กายานปุสัส ี วิหะระต.ิ

ปุนะ  จะปะรงั  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
เสยยะถาป ิ ปัสเสยยะ  สะรรีงั ;

สวีะถกิายะ  ฉัฑฑติงั ;
เอกาหะมะตงั  วา  ทวหีะมะตงั  วา
ตหีะมะตงั  วา ;
อทุธมุาตะกงั  วีนีละกงั
วิปพุพะกะชาตงั ;

โส อมิะเมวะ  กายงั  อปุะสงัหะระต ิ;
อะยมัป ิ โข  กาโย ;
เอวงั  ธัมโม ;
เอวัง  ภาวี ;
เอวงั  อะนะตโีตต ิ;
ฯลฯ

เพียงเพือ่รู ้;
เพียงเพ่ืออาศัยระลกึ ;
ทีแ่ท้   เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัย
ไม่ได้ ;
เธอไม่ยึดมัน่อะไรๆ  ในโลกนี ้;

ภิกษทุัง้หลาย  แมอ้ยา่งนีก็้ชือ่วา่ภิกษเุปน็
ผู้มีปรกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่.

ภิกษุท้ังหลาย  อย่างอ่ืนยงัมีอยู่อีก ;
ภิกษุท้ังหลายเหมอืนกับวา่เห็นซากศพ ;
(สรีระ)
ทีเ่ขาทิง้ไวใ้นปา่ชา้ ทีท่ิง้ศพ ;
ตายแลว้หนึง่วันบา้ง สองวันบา้ง
สามวนับา้ง ;
กำลังข้ึนอืด  มีสีเขียวนา่เกลียด
มีหนองไหล น่าเกลียด ฉันใด ;

เธอพึงน้อมเขา้ไปเปรยีบกบักายวา่ ;
แมก้ายนีแ้ล ;
ก็มธีรรมดาเปน็อยา่งนี ้;
มีภาวะเปน็อยา่งน้ี ;
ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างน้ีไปได้  ดังน้ี ;
ฯลฯ

(๑.๖ นะวะสีถิกาปัพพะ  กำหนดรู้ซากศพทั้ง ๙)
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สวีะถกิายะ  ฉัฑฑติงั ;
กาเกห ิ วา  ขชัชะมานงั ;
คชิเฌห ิ วา  ขชัชะมานงั ;
กุละเลห ิ วา  ขชัชะมานงั ;
สวุาเณห ิ วา  ขชัชะมานงั ;
สงิคาเลห ิ วา  ขัชชะมานงั ;
วิวิเธห ิ วา  ปาณะกะชาเตหิ
ขชัชะมานงั ;
ฯลฯ

สวีะถกิายะ  ฉัฑฑติงั ;
อฏัฐสิงัขะลกัิง ;
สะมงัสะโลหติงั ;
นะหารสัุมพนัธัง ;
ฯลฯ

สวีะถกิายะ  ฉัฑฑติงั ;
อฏัฐสิงัขะลกัิง ;
นิมมงัสะโลหติะมกัขิตัง ;
นะหารสัุมพันธัง ;
ฯลฯ

สวีะถกิายะ  ฉัฑฑติงั ;
อฏัฐสิงัขะลกัิง ;
อะปะคะตะมงัสะโลหติงั ;
นะหารสัุมพนัธัง ;
ฯลฯ

ทีเ่ขาทิง้ไวใ้นปา่ชา้  ทีท่ิง้ศพ ;
อันฝูงกาบา้ง  เจาะกินอยู ่;
อันฝูงนกตะกรมุบา้ง  จิกกินอยู ่;
อันฝงูแรง้บา้ง  เจาะกนิอยู ่;
อันฝงูสุนัขบา้ง  กัดกนิอยู ่;
อันฝูงสุนัขจิง้จอกบา้ง  กัดกินอยู ่;
อันหมู่หนอนต่างชนิดบ้าง
บ่อนกินอยู ่ฉันใด ;
ฯลฯ

ทีเ่ขาทิง้ไวใ้นปา่ชา้  ทีท่ิง้ศพ ;
เป็นโครงกระดกู ;
มีเน้ือและเลือด ;
ยังมีเอ็นเปน็เครือ่งรึงรัดอยู ่ ฉันใด ;
ฯลฯ

ทีเ่ขาทิง้ไวใ้นปา่ชา้  ทีท่ิง้ศพ ;
เป็นโครงกระดกู ;
ปราศจากเนือ้ แต่ยังมีเลือดเปือ้นอยู ่;
ยังมีเอ็นเปน็เครือ่งรึงรัดอยู ่ ฉันใด ;
ฯลฯ

ทีเ่ขาทิง้ไวใ้นปา่ชา้  ทีท่ิง้ศพ ;
เป็นโครงกระดกู ;
ปราศจากเนือ้และเลือดแล้ว ;
ยังมีเอ็นเปน็เครือ่งรึงรัดอยู ่ ฉันใด ;
ฯลฯ
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สวีะถกิายะ  ฉัฑฑติงั ;
อัฏฐิกานิ ;
อะปะคะตะนะหารสัุมพนัธานิ ;
ทิสาวทิิสา  วิกขิตตาน ิ;
อัญเญนะ  หัตถัฏฐิกัง   อัญเญนะ  ปาทัฏฐิกัง ;
อัญเญนะ  ชังฆัฏฐิกัง   อัญเญนะ  อูรัฏฐิกัง ;

อัญเญนะ  กะฏิฏฐิกัง  อัญเญนะ
ปฏิฐกัิณฏะกฏัฐกัิง ;
อัญเญนะ  ผาสกัุฏฐิกัง  อัญเญนะ
อรุฏัฐกัิง ;

อัญเญนะ  พาหุฏฐิกัง   อัญเญนะ  อังสัฏฐิกัง ;
อัญเญนะ  คีวัฏฐิกัง   อัญเญนะ  หะนุฏฐิกัง ;
อัญเญนะ ทันตัฏฐิกัง  อัญเญนะ
สีสะกะฏาหงั ;
ฯลฯ

สวีะถกิายะ  ฉัฑฑติงั ;
อัฏฐิกานิ ;
เสตาน ิ สังขะวณัณุปะนกิานิ ;
ฯลฯ

สวีะถกิายะ  ฉัฑฑติงั ;
อัฏฐิกานิ ;
ปุญชะกติาน ิ เตโรวสัสกิาน  ิ;

ฯลฯ

ทีเ่ขาทิง้ไวใ้นปา่ชา้ ทีท่ิง้ศพ ;
เป็นโครงกระดกู ;
ไมมี่เอ็นรงึรัดแลว้ ;
กระจดักระจายไปในทศิทางตา่งๆ ;
กระดกูมือไปทาง กระดกูเทา้ไปทาง ;
กระดกูแข้งไปทาง กระดกูขาไปทาง ;

กระดกูสะเอวไปทาง กระดกูสันหลัง
ไปทาง ;
กระดกูซ่ีโครงไปทาง  กระดกูหน้าอก
ไปทาง ;

กระดูกแขนไปทาง  กระดูกไหล่ไปทาง ;
กระดกูคอไปทาง  กระดกูคางไปทาง ;
กระดูกฟันไปทาง   กะโหลกศีรษะไป
ทางฉันใด ;
ฯลฯ

ทีเ่ขาทิง้ไวใ้นปา่ชา้ ทีท่ิง้ศพ ;
เป็นชิน้กระดกูท้ังหลาย ;
มีสีขาวเปรยีบดว้ยสสัีงข์  ฉันใด ;
ฯลฯ

ทีเ่ขาทิง้ไวใ้นปา่ชา้ ที่ทิง้ศพ ;
เป็นชิน้กระดกูท้ังหลาย ;
เป็นกองๆ เร่ียราดอยู่นานเกินกว่าปีหน่ึง
ฉันใด ;
ฯลฯ
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สวีะถกิายะ  ฉัฑฑติงั ;
อัฏฐิกานิ ;
ปูตีนิ  จุณณะกะชาตาน ิ;
โส  อมิะเมวะ  กายงั  อปุะสงัหะระต ิ;
อะยมัป ิ โข  กาโย ;
เอวงั  ธัมโม ;
เอวัง  ภาวี ;
เอวงั  อะนะตโีตต ิ;

อิติ  อัชฌัตตงั  วา  กาเย  กายานปัุสสี
วิหะระต ิ;

พะหิทธา  วา  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ ;
อัชฌตัตะพะหทิธา  วา  กาเย
กายานปัุสส ี วิหะระต ิ;
สะมทุะยะธมัมานปุสัส ี วา
กายสัมงิ    วิหะระต ิ;
วะยะธัมมานุปัสสี  วา  กายัสมิง  วิหะระติ ;

สะมทุะยะวะยะธมัมานปุสัส ี วา
กายสัมงิ  วิหะระต ิ;

อัตถิ  กาโยต ิ วา  ปะนสัสะ  สะติ
ปจัจปุฏัฐติา  โหต ิ;
ยาวะเทวะ  ญาณะมตัตายะ ;
ปะติสสะตมัิตตายะ ;
อะนสิสโิต  จะ  วิหะระต ิ;
นะ  จะ  กิญจ ิ โลเก  อุปาทยิะต ิ;

ทีเ่ขาทิง้ไวใ้นปา่ชา้ ทีท่ิง้ศพ ;
เป็นกระดกูท้ังหลาย ;
เป่ือยเปน็ผงละเอยีด ฉันใด ;
เธอพึงน้อมเขา้ไปเปรยีบกบักายวา่ ;
แมก้ายนีแ้ล ;
ก็มธีรรมดาเปน็อยา่งนี ้;
มีภาวะเปน็อยา่งน้ี ;
ไมล่่วงพน้ความเปน็อยา่งนีไ้ปได ้ดังน้ี ;

ด้วยอาการอยา่งนี ้ ท่ีภิกษุเปน็ผูมี้ปรกติ
พิจารณาเห็นกายในกาย   อันเป็นภายใน
บ้าง ;
ในกาย  อันเปน็ภายนอกบา้ง ;
ในกาย  ทั้งอันเป็นภายในและภายนอก
บ้าง ;
และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
อันเปน็เหตเุกิดขึน้  ในกายนี้บา้ง ;
เห็นธรรม  อันเปน็เหตเุส่ือมไป  ในกายนี้
บา้ง ;
เห็นธรรม  ท้ังอันเป็นเหตุเกิดข้ึนและเส่ือม
ไปในกายนีบ้้าง ;

ก็แหละสติ  คือความระลกึว่า  “กายมอียู่”
ดังน้ี  ของเธอนัน้  เป็นสตท่ีิเธอดำรงไว ้;
เพียงเพือ่รู้ ;
เพียงเพ่ืออาศัยระลกึ ;
ท่ีแท้เธอเป็นผู้ท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ;
เธอไม่ยึดมัน่อะไรๆ  ในโลกนี ้;
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เอวัมป ิ โข  ภิกขะเว  ภิกขุ  กาเย
กายานปุสัส ี วิหะระต.ิ

กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ
เวทะนาส ุ เวทะนานปัุสส ี วิหะระต ิ;

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
สขุงั  เวทะนงั  เวทยิะมาโน ;
สขุงั  เวทะนงั  เวทยิามตี ิ ปะชานาต ิ;
ทกุขงั  เวทะนงั  เวทยิะมาโน ;
ทกุขงั  เวทะนงั  เวทยิามตี ิ ปะชานาต ิ;

อะทกุขะมะสขุงั  เวทะนงั  เวทยิะมาโน ;
อะทกุขะมะสขุงั  เวทะนงั  เวทยิามตีิ
ปะชานาต ิ;

สามสิงั วา สขุงั  เวทะนงั  เวทยิะมาโน ;
สามสิงั สขุงั  เวทะนงั  เวทยิามตีิ
ปะชานาต ิ;
นิรามิสัง  วา  สุขัง เวทะนัง  เวทิยะมาโน ;

*  หมายถงึเหย่ือล่อ  มีรูป  เสียง  เป็นตน้

ภิกษทุัง้หลาย  แมอ้ยา่งนีก็้ชือ่วา่ภิกษเุปน็
ผู้มีปรกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่.

ภิกษทุัง้หลาย  ภิกษเุปน็ผูม้ปีรกตพิิจารณา
เห ็นเวทนาในเวทนาท ั ้ งหลายอย ู ่น ั ้น
เป็นอย่างไรเล่า?;

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในศาสนานี ้;
เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็ตาม,
ย่อมรูชั้ดวา่ “เราเสวยเวทนาอนัเปน็สุข” ;
เม่ือเสวยเวทนาอนัเปน็ทกุข์ก็ตาม ;
ย่อมรู้ชัดว่า “เราเสวยเวทนาอนัเป็นทุกข์” ;

เม่ือเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุขก็ตาม ;
ยอ่มรูช้ดัวา่ “เราเสวยเวทนาอนัไมใ่ชท่กุข์
ไมใ่ชสุ่ข” ;

เม่ือเสวยเวทนาอันเป็นสุขเจืออามิส* ก็ตาม ;
ย่อมรูชั้ดวา่ “เราเสวยสขุเวทนาอนัเจอื
อามสิ” ;
เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขไม่เจืออามิสก็
ตาม ;

๒.เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
(เห็นเวทนาโดยลักษณะ ๙ อย่าง)
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นิรามสิงั  สขุงั  เวทะนงั  เวทยิามตีิ
ปะชานาต ิ;

สามิสัง  วา  ทุกขัง  เวทะนัง  เวทิยะมาโน ;
สามสิงั  ทกุขงั  เวทะนงั  เวทยิามตีิ
ปะชานาต ิ;

นิรามสิงั  วา  ทกุขงั  เวทะนงั
เวทยิะมาโน ;
นิรามสิงั  ทกุขงั  เวทะนงั  เวทยิามตีิ
ปะชานาต ิ;

สามสิงั  วา  อะทกุขะมะสขุงั  เวทะนงั
เวทยิะมาโน ;
สามสัิง  อะทกุขะมะสขัุง  เวทะนงั
เวทยิามตี ิ ปะชานาต ิ;

นิรามสิงั  วา  อะทกุขะมะสขุงั  เวทะนงั
เวทยิะมาโน ;
นิรามสิงั  อะทกุขะมะสขุงั  เวทะนงั
เวทยิามตี ิ ปะชานาต ิ;

อติ ิ อชัฌตัตงั  วา  เวทะนาสุ
เวทะนานปุสัส ี วิหะระต ิ;

พะหทิธา  วา  เวทะนาส ุ เวทะนานปัุสสี
วิหะระต ิ;

ยอ่มรูช้ดัวา่ “เราเสวยสขุเวทนา  อันไมเ่จือ
อามสิ” ;

เม่ือเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์เจืออามิสก็ตาม ;
ย่อมรูชั้ดวา่  “เราเสวยทกุขเวทนา  อันเจอื
อามสิ” ;

เม่ือเสวยเวทนาอนัเปน็ทกุข์  ไม่เจืออามสิ
ก็ตาม ;
ย่อมรู้ชัดว่า  “เราเสวยทุกขเวทนาอันไม่เจือ
อามสิ” ;

เม่ือเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอันเจือ
อามิสก็ตาม ;
ย่อมรูชั้ดวา่  “เราเสวยอทกุขมสขุเวทนา
อันเจอือามิส” ;

เม่ือเสวยเวทนาอนัไม่ใช่ทุกข์ไม่ใส่สุขอันไม่
เจืออามสิก็ตาม ;
ย่อมรูชั้ดวา่ “เราเสวยอทกุขมสขุเวทนาอนั
ไม่เจืออามิส” ;

ด้วยอาการอย่างนี้  ที่ภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอันเป็น
ภายในบา้ง ;
ในเวทนาทัง้หลาย  อันเปน็ภายนอกบา้ง ;
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อชัฌตัตะพะหทิธา  วา  เวทะนาสุ
เวทะนานปุสัส ี วิหะระต ิ;

สะมทุะยะธมัมานปัุสส ี วา  เวทะนาสุ
วิหะระต ิ;
วะยะธมัมานปุสัส ี วา  เวทะนาสุ
วิหะระต ิ;
สะมทุะยะวะยะธมัมานปุสัส ี วา
เวทะนาส ุ วิหะระต ิ;

อัตถิ  เวทะนาต ิ วา  ปะนสัสะ  สะติ
ปจัจปุฏัฐติา  โหต ิ;
ยาวะเทวะ  ญาณะมตัตายะ ;
ปะติสสะตมัิตตายะ ;
อะนสิสโิต  จะ  วิหะระต ิ;
นะ  จะ  กิญจ ิ โลเก  อุปาทยิะต;ิ

เอวงั  โข  ภิกขะเว  ภิกข ุ เวทะนาสุ
เวทะนานปุสัส ี วิหะระต.ิ

กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ
จติเต  จติตานปุสัส ี วิหะระต ิ;
อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;

ในเวทนาทัง้หลาย  ท้ังอันเปน็ภายใน
และภายนอกบา้ง ;

และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
อันเปน็เหตเุกิดขึน้ในเวทนาบา้ง ;
เห็นธรรมอันเป็นเหตุเส่ือมไปในเวทนาบา้ง ;

เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อม
ไปในเวทนาบา้ง ;

ก็แหละสติ คือความระลกึว่า  “เวทนามอียู่”
ดังน้ี ของเธอนัน้  เป็นสตท่ีิเธอดำรงไว ้;
เพียงเพือ่รู ้;
เพียงเพ่ืออาศัยระลกึ ;
ท่ีแท้  เธอเป็นผู้ท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ;
เธอไม่ยึดมัน่อะไรๆ ในโลกนี ้;

ภิกษุทัง้หลาย อยา่งนีแ้ล  ช่ือว่าภิกษุเปน็ผูม้ี
ปรกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้ง
หลายอยู่.

ภิกษุทัง้หลาย  ภิกษุเปน็ผูม้ปีรกตพิิจารณา
เห็นจติในจติอยูน้ั่น  เป็นอยา่งไรเลา่? ;
ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุในศาสนานี ้;

๓.จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
(เห็นจิตโดยลักษณะ  ๑๖  อย่าง)
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สะราคัง  วา  จิตตัง  สะราคัง  จิตตันติ
ปะชานาติ ;
วีตะราคัง  วา  จิตตัง  วีตะราคัง
จิตตันติ  ปะชานาติ ;

สะโทสัง  วา  จิตตัง  สะโทสัง
จิตตันติ  ปะชานาติ ;
วีตะโทสัง  วา  จิตตัง  วีตะโทสัง
จิตตันติ  ปะชานาติ ;

สะโมหัง  วา  จิตตัง  สะโมหัง
จิตตันติ  ปะชานาติ ;
วีตะโมหัง  วา  จิตตัง  วีตะโมหัง
จิตตันติ  ปะชานาติ ;

สังขิตตัง  วา  จิตตัง  สังขิตตัง
จิตตันติ  ปะชานาติ ;
วิกขิตตัง  วา  จิตตัง  วิกขิตตัง
จิตตันติ  ปะชานาติ ;

มะหัคคะตัง  วา  จิตตัง  มะหัคคะตัง
จิตตันติ  ปะชานาติ ;
อะมะหัคคะตัง  วา  จิตตัง
อะมะหัคคะตัง  จิตตันติ  ปะชานาติ ;

สะอุตตะรัง  วา  จิตตัง  สะอุตตะรัง
จิตตันติ  ปะชานาต ิ ;

รู้จักจิต อันมีราคะก็ตามว่า “จิตมีราคะ” ;

รู้จักจิต อันปราศจากราคะก็ตามว่า
“จิตปราศจากราคะ” ;

รู้จักจิต อันมีโทสะก็ตามว่า “จิตมีโทสะ” ;

รู้จักจิต อันปราศจากโทสะก็ตามว่า
“จิตปราศจากโทสะ” ;

รู้จักจิต อันมีโมหะก็ตามว่า “จิตมีโมหะ” ;

รู้จักจิต อันปราศจากโมหะก็ตามว่า
“จิตปราศจากโมหะ” ;

รู้จักจิต อันหดหู่ก็ตามว่า “จิตหดหู่” ;

รู้จักจิต อันฟุ้งซ่านก็ตามว่า “จิตฟุ้งซ่าน” ;

รู้จักจิต ที่ได้อารมณ์อันเลิศก็ตามว่า
“จิตถึงแล้วซึ่งอารมณ์อันเลิศ” ;
รู้จักจิต ที่ไม่ได้อารมณ์อันเลิศก็ตามว่า
“จิตไม่ได้อารมณ์อันเลิศ” ;

รู้จักจิต อันมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ตามว่า
“จิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่า” ;
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อะนุตตะรัง  วา  จิตตัง  อะนุตตะรัง
จิตตันติ  ปะชานาติ ;

สะมาหิตัง  วา  จิตตัง  สะมาหิตัง
จิตตันติ  ปะชานาติ ;
อะสะมาหิตัง  วา  จิตตัง  อะสะมาหิตัง
จิตตนัติ  ปะชานาต ิ;

วิมุตตัง  วา  จิตตัง  วิมุตตัง  จิตตันติ
ปะชานาติ ;
อะวิมุตตัง  วา  จิตตัง  อะวิมุตตัง
จิตตันติ  ปะชานาติ ;

อิติ  อัชฌัตตัง  วา  จิตเต  จิตตานุปัสสี
วิหะระติ ;
พะหิทธา  วา  จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ ;
อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  จิตเต
จิตตานุปัสสี  วิหะระติ ;

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา  จิตตัสมิง
วิหะระติ ;
วะยะธัมมานุปัสสี  วา  จิตตัสมิง  วิหะระติ ;
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา
จิตตัสมิง  วิหะระติ ;

อัตถิ  จิตตันติ  วา  ปะนัสสะ สะติ
ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ ;

รู้จักจิต อันไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ตามว่า
“จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า” ;

รู้จักจิต อันตั้งมั่นก็ตามว่า “จิตตั้งมั่น” ;

รูจ้กัจติ  อันไม่ตั้งมั่นก็ตามว่า “จิตไม่ตั้ง
มั่น” ;

รู้จักจิต อันหลุดพ้นแล้วก็ตามว่า
“จิตหลุดพ้นแล้ว” ;
รู้จักจิต อันไม่หลุดพ้นก็ตามว่า
“จิตยังไม่หลุดพ้น” ;

ด้วยอาการอย่างนี้ ที่ภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
พิจารณาเห็นจิตในจิต  อันเป็นภายในบ้าง ;
ในจิต อันเป็นภายนอกบ้าง ;
ในจิต  ทั้งอันเป็นภายในและภายนอก
บ้าง ;

และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
อันเป็นเหตุเกิดขึ้นในจิตบ้าง ;
เห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในจิตบ้าง ;
เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้น
และเสื่อมไปในจิตบ้าง ;

ก็แหละสติ คือความระลึกว่า “จิตมีอยู่”
ดังนี้ ของเธอนั้น เป็นสติที่เธอดำรงไว้ ;
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ยาวะเทวะ  ญาณะมตัตายะ ;
ปะติสสะติมัตตายะ ;
อะนสิสโิต  จะ  วิหะระต ิ;
นะ  จะ  กิญจ ิ โลเก  อุปาทยิะต ิ;

เอวงั  โข  ภิกขะเว  ภิกข ุ จติเต
จติตานปุสัส ี วิหะระต.ิ

กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ
ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

ปัญจะสุ  นีวะระเณสุ ;

กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
สันตัง  วา  อัชฌัตตัง  กามะฉันทัง
อัตถิ  เม  อัชฌัตตัง  กามะฉันโทติ
ปะชานาติ ;

เพียงเพื่อรู้ ;
เพียงเพื่ออาศัยระลึก ;
ท่ีแท้เธอเป็นผู้ท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ;
เธอไม่ยึดมั่นอะไรๆ ในโลกนี้ ;

ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ชื่อว่าภิกษุ
เป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่.

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมทัง้หลายอยูน้ั่น
เป็นอย่างไรเล่า ? ;
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ;
เป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย ;
คือนิวรณ์ห้าอย่าง ;

ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปรกติเห็น
ธรรมในธรรมทั ้งหลาย  คือนิวรณ์ห้า
อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า ? ;

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ;
ย่อมรู้แจ้งชัดซึ่งความพอใจในกาม  อันมี
อยู่ภายในจิตก็ตามว่า  “ความพอใจในกาม
ภายในจิตของเรามีอยู่” ;

๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

(๔.๑ นิวาระณะปัพพะ กำหนดรู้นิวรณ์ ๕ อย่าง)
เห็นธรรมโดยลักษณะ ๕ อย่าง
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อะสันตัง  วา  อัชฌัตตัง
กามะฉันทัง  นัตถิ  เม  อัชฌัตตัง
กามะฉันโทติ  ปะชานาติ ;

ยะถา  จะ  อะนุปปันนัสสะ
กามะฉันทัสสะ  อุปปาโท  โหติ ;

ตัญจะ  ปะชานาติ ;

ยะถา  จะ  อุปปันนัสสะ
กามะฉันทัสสะ  ปะหานัง  โหติ ;
ตัญจะ  ปะชานาติ ;

ยะถา  จะ  ปะหีนัสสะ  กามะฉันทัสสะ
อายะติง  อะนุปปาโท  โหติ ;
ตัญจะ  ปะชานาติ ;

สันตัง  วา  อัชฌัตตัง  พะยาปาทัญจะ ;
ถีนะมิทธัญจะ ;
อุทธัจจะกุกกุจจัญจะ ;
วิจิกิจฉัญจะ ;

อตัถ ิ เม  อัชฌัตตัง  พะยาปาโท  จะ ;
ถีนะมิทธัญจะ ;
อุทธัจจะกุกกุจจัญจะ ;

รู้แจ้งชัดซึ่งความพอใจในกามอันไม่มีอยู่
ภายในจิตก็ตามว่า “ความพอใจในกาม
ภายในจิตของเราไม่มีอยู่” ;

ก็แหละการบังเกิดขึ้นแห่งความพอใจใน
กามทีย่งัไมบ่งัเกิดขึน้  ยอ่มมไีดด้ว้ยอาการ
อย่างไร ;
เธอรู้แจ้งชัด  ซึ่งการไม่บังเกิดขึ้นนั้นด้วย ;

การละความพอใจในกามที่บังเกิดขึ้นแล้ว
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ;
เธอรู้แจ้งชัด ซึ่งการละนั้นด้วย ;

การไม่บังเกิดข้ึนอีกต่อไปแห่งความพอใจใน
กามท่ีละได้แล้ว  ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ;
เธอรู ้แจ้งชัด  ซึ่งการไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไป
น้ันด้วย ;

ความอึดอัดขัดเคืองด้วย ;
ความง่วงเหงาหดหู่ด้วย ;
ความฟุ้งซ่านรำคาญใจด้วย ;
และความลังเลสงสัยด้วย อันมีอยู่ภายใน
จิตก็ตามว่า ;

ความอึดอัดขัดเคืองด้วย ;
ความง่วงเหงาหดหู่ด้วย ;
ความฟุ้งซ่านรำคาญใจด้วย ;
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วิจิกิจฉา  จาติ  ปะชานาต ิ ;

อะสันตัง  วา  อัชฌัตตัง  พะยาปาทัญจะ ;
ถีนะมิทธัญจะ ;
อุทธัจจะกุกกุจจัญจะ ;
วิจิกิจฉัญจะ ;

นัตถิ  เม  อัชฌัตตัง  พะยาปาโท  จะ ;
ถีนะมิทธัญจะ ;
อุทธัจจะกุกกุจจัญจะ ;
วิจิกิจฉา  จาติ  ปะชานาติ ;

ยะถา  จะ  อะนุปปันนัสสะ
พะยาปาทัสสะ  จะ ;
ถีนะมิทธัสสะ  จะ ;
อุทธัจจะกุกกุจจสัสะ  จะ ;
ปะหีนายะ  วิจิกิจฉายะ  อายะติง
อะนุปปาโท  โหติ ;
ตัญจะ  ปะชานาติ ;

อิติ  อัชฌัตตัง  วา  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

พะหิทธา  วา  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี
วิหะระติ ;

และความลังเลสงสัยด้วย ภายในจิตของ
เรามีอยู ่ ;

รู้แจ้งชัด  ซึ่งความอึดอัดขัดเคืองด้วย ;
ความง่วงเหงาหดหู่ด้วย ;
ความฟุ้งซ่านรำคาญใจด้วย ;
และความลังเลสงสัยด้วย  อันไม่มีอยู่
ภายในจติกต็ามวา่ ;
ความอึดอัดขัดเคืองด้วย ;
ความง่วงเหงาหดหู่ด้วย ;
ความฟุ้งซ่านรำคาญใจด้วย ;
และความลังเลสงสัยด้วย ภายในจิต
ของเราไม่มีอยู่ ;

และการไม่บังเกิดขึ้นแห่งความอึดอัด
ขัดเคืองด้วย ;
ความง่วงเหงาหดหู่ด้วย ;
ความฟุ้งซ่านรำคาญใจด้วย ;
และความลังเลสงสัยด้วย ที่ละได้แล้ว
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ;
เธอรู้แจ้งชัดซึ่งการไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อ
ไปนั้นด้วย ;

ด้วยอาการอย่างน้ี  ท่ีภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั ้งหลาย
อันเป็นภายในบ้าง ;
ในธรรมทั้งหลาย อันเป็นภายนอกบ้าง ;
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อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ
วิหะระติ ;
วะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ  วิหะระติ ;
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา
ธัมเมสุ  วิหะระติ ;

อัตถิ  ธัมมาติ  วา  ปะนัสสะ  สะติ
ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ ;
ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ ;
ปะติสสะติมัตตายะ ;
อะนิสสิโต  จะ  วิหะระติ ;
นะ จะ กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ ;

เอวัมปิ  โข  ภิกขะเว  ภิกขุ  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

ปัญจะสุ  นีวะระเณสุ ;

(๔.๒ ขันธะปัพพะ กำหนดรู้ขันธ์ ๕ อย่าง)

ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

ปัญจะสุ   อุปาทานักขันเธสุ ;

ในธรรมทั้งหลาย ทั้งอันเป็นภายในและ
ภายนอกบ้าง ;

และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
อันเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบ้าง ;
เห็นธรรมอนัเปน็เหตเุส่ือมไปในธรรมบา้ง ;
เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้น
และเสื่อมไปในธรรมบ้าง ;

ก็แหละสติ คือความระลึกว่า “ธรรมมีอยู่”
ดังนี้ ของเธอนั้น  เป็นสติที่เธอดำรงไว้ ;
เพียงเพื่อรู้ ;
เพียงเพื่ออาศัยระลึก ;
ท่ีแท้ เธอเป็นผู้ท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ;
เธอไม่ยึดมั่นอะไรๆ  ในโลกนี้ ;

ภิกษุทั ้งหลาย อย่างนี้แล ชื่อว่าภิกษุเป็น
ผู ้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้ง
หลาย ;
คือนิวรณ์ห้าอย่างอยู่ ;

ภิกษุทั ้งหลาย   อย่างอื ่นยังมีอยู ่อีก ;
ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย ;
คืออุปาทานขันธ์ห้าอย่าง ;
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กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  ธัมเมสุ
วิหะระติ ;
ปัญจะสุ  อุปาทานักขันเธสุ ;
อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;

อิติ  รูปัง ;
อิติ  รูปัสสะ  สะมุทะโย ;
อิติ  รูปัสสะ  อัตถังคะโม ;

อิติ  เวทะนา ;
อิติ  เวทะนายะ  สะมุทะโย ;
อิติ  เวทะนายะ  อัตถังคะโม ;

อิติ  สัญญา ;
อิติ  สัญญายะ  สะมุทะโย ;
อิติ  สัญญายะ  อัตถังคะโม ;

อิติ  สังขารา ;
อิติ  สังขารานัง  สะมุทะโย ;
อิติ  สังขารานัง  อัตถังคะโม ;

อิติ  วิญญาณัง ;
อิติ  วิญญาณัสสะ  สะมุทะโย ;
อิติ  วิญญาณัสสะ  อัตถังคะโม ;

อิติ  อัชฌัตตัง  วา  ธัมเมสุ-

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ;
คืออุปาทานขนัธ์ห้าอย่างน้ันเป็นอย่างไรเล่า? ;
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ย่อม
พิจารณาเห็นว่า ;

รูปเป็นอย่างนี้ ;  (สิ่งที่ต้องแตกสลาย)
เหตุให้เกิดรูปเป็นอย่างนี้ ;
ความสลายของรูปเป็นอย่างนี้ ;

เวทนาเป็นอย่างนี้ ;  (การเสวยอารมณ์)
เหตุให้เกิดเวทนาเป็นอย่างนี้ ;
ความสลายของเวทนาเป็นอย่างนี้ ;

สัญญาเป็นอย่างนี้ ; (ความจำได้หมายรู้)
เหตุให้เกิดสัญญาเป็นอย่างนี้ ;
ความสลายของสัญญาเป็นอย่างนี้ ;

สังขารเป็นอย่างนี้ ; (ความคิดปรุงแต่ง)
เหตุให้เกิดสังขารเป็นอย่างนี้ ;
ความสลายของสังขารเป็นอย่างนี้ ;

วิญญาณเป็นอย่างนี้ ; (ความรู้แจ้งอารมณ์)
เหตุให้เกิดวิญญาณเป็นอย่างนี้ ;
ความสลายของวิญญาณเป็นอย่างนี้  ดังนี้ ;

ด้วยอาการอย่างนี้ ที่ภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
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ธัมมานุปัสสี   วิหะระติ ;

พะหิทธา  วา  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;
อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ
วิหะระติ ;
วะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ  วิหะระติ ;
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา
ธัมเมสุ  วิหะระติ ;

อัตถิ  ธัมมาติ  วา  ปะนัสสะ  สะติ
ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ ;
ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ ;
ปะติสสะติมัตตายะ ;
อะนิสสิโต   จะ   วิหะระติ ;

นะ  จะ  กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ ;

เอวัมปิ  โข  ภิกขะเว  ภิกขุ  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

ปัญจะสุ  อุปาทานักขันเธสุ ;

(๑.๓ อายะตะนะปพัพะ  กำหนดรูอ้ายตนะภายใน-ภายนอก ๖ อยา่ง)
ปุนะ  จะ  ปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุ ;

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อัน
เป็นภายในบ้าง ;
ในธรรมทัง้หลาย  อันเปน็ภายนอกบา้ง ;
ในธรรมทั้งหลาย  ทั้งอันเป็นภายในและ
ภายนอกบ้าง ;

และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
อันเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบ้าง ;
เห็นธรรมอันเป็นเหตุเส่ือมไปในธรรมบ้าง ;
เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้น
และเสื่อมไปในธรรมบ้าง ;

ก็แหละสติ คือความระลึกว่า “ธรรมมีอยู่”
ดังน้ี ของเธอนัน้  เป็นสตท่ีิเธอดำรงไว ้;
เพียงเพื่อรู้ ;
เพียงเพื่ออาศัยระลึก ;
ที่แท้เธอเป็นผู้ที ่ตัณหาและทิฏฐิอาศัย
ไม่ได้ ;
เธอไม่ยึดมั่นอะไรๆ ในโลกนี้ ;

ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ชื่อว่าภิกษุเป็น
ผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้ง
หลาย ;
คืออุปาทานขันธ์ทั้งห้าอย่างอยู่. (เป็น
ประจำ)

ภิกษุทั้งหลาย อย่างอื่นยังมีอยู่อีก ;
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*  สงัโยชน ์ คือ กิเลสผูกใจไวกั้บทกุข์  มี ๑๐  อย่าง  ได้แก่ สักกายทฏิฐิ, วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส, กามราคะ,
ปฏิฆะ, รูปราคะ, อรูปราคะ, มานะ, อุทธัจจะ, อวิชชา (สุตตนัตนยั) กามราคะ, ปฏิฆะ, มานะ, ทิฏฐิ, วิจิกิจฉา,
สีลัพพตปรามาส, ภวราคะ, อิสสา, มัจฉรยิะ, อวิชชา (อภิธรรมนยั)

ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

ธัมเมสุ  อัชฌัตติกะพาหิเรสุ  อายะตะเนสุ ;
กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;
ฉะสุ   อัชฌัตติกะพาหิเรสุ
อายะตะเนสุ ;

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
จักขุญจะ  ปะชานาติ ;
รูเป  จะ  ปะชานาติ ;
ยัญจะ  ตะทุภะยัง  ปะฏิจจะ  อุปปัชชะติ
สัญโญชะนัง  ตัญจะ  ปะชานาติ  จะ ;

โสตัญจะ  ปะชานาติ  สัทเท  จะ
ปะชานาติ ;
ยัญจะ  ตะทุภะยัง  ปะฏิจจะ  อุปปัชชะติ
สัญโญชะนัง  ตัญจะ  ปะชานาติ  จะ ;

ฆานัญจะ  ปะชานาติ  คันเธ  จะ
ปะชานาติ ;
ยัญจะ  ตะทุภะยัง  ปะฏิจจะ  อุปปัชชะติ
สัญโญชะนัง  ตัญจะ  ปะชานาติ  จะ ;

ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย ;
คือ อายตนะภายในและภายนอก  ๖ อย่าง ;
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ;
คืออายตนะภายในและภายนอก ๖ อย่าง
นั้น เป็นอย่างไรเล่า? ;

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ;
รู้แจ้งชัด ซึ่งตาด้วย ;
รู้แจ้งชัด ซึ่งรูปทั้งหลายด้วย ;
รู้แจ้งชัดซ่ึงสังโยชน์ *คือกิเลสเป็นเคร่ืองผูก
อันอาศัยตาและรูปทั ้งสองอย่าง  แล้ว
บังเกิดขึ ้นด้วย ;

รู้แจ้งชัดซึ่งหูด้วย  รู้แจ้งชัดซึ่งเสียงทั้ง
หลายด้วย ;
รู้แจ้งชัด ซึ่งสังโยชน์ อันอาศัยหูและเสียง
ทั้งสองอย่างแล้ว บังเกิดขึ้นด้วย ;

รู้แจ้งชัดซึ่งจมูกด้วย ;  รู้แจ้งชัดซึ่งกลิ่น
ทั้งหลายด้วย ;
รู้แจ้งชัดซึ่งสังโยชน์  อันอาศัยจมูก
และกล่ินท้ังสองอย่างแล้ว  บังเกิดข้ึนด้วย ;
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ชิวหัญจะ  ปะชานาติ  ระเส  จะ
ปะชานาติ ;
ยัญจะ  ตะทุภะยัง  ปะฏิจจะ  อุปัชชะติ
สัญโญชะนัง  ตัญจะ  ปะชานาติ  จะ ;

กายัญจะ  ปะชานาติ  โผฏฐัพเพ  จะ
ปะชานาติ ;
ยัญจะ  ตะทุภะยัง  ปะฏิจจะ  อุปปัชชะติ
สัญโญชะนัง  ตัญจะ  ปะชานาติ จะ ;

มะนัญจะ  ปะชานาติ  ธัมเม  จะ
ปะชานาต ิ;
ยัญจะ  ตะทุภะยัง  ปะฏิจจะ  อุปปัชชะติ
สัญโญชะนัง  ตัญจะ  ปะชานาติ  จะ ;

ยะถา  จะ  อะนุปปันนัสสะ
สัญโญชะนัสสะ  อุปปาโท  โหติ ;
ตัญจะ ปะชานาติ ;

ยะถา  จะ  อุปปันนัสสะ สัญโญชะนัสสะ
ปะหานัง  โหติ ;
ตัญจะ ปะชานาติ ;

ยะถา  จะ  ปะหีนัสสะ สัญโญชะนัสสะ
อายะติง  อะนุปปาโท  โหติ ;
ตัญจะ  ปะชานาติ ;

รู้แจ้งชัดซึ่งลิ้นด้วย  รู้แจ้งชัดซึ่งรสทั้ง-
หลายด้วย ;
รู้แจ้งชัดซ่ึงสังโยชน์   อันอาศัยล้ินและรส
ทั้งสองอย่างแล้ว บังเกิดขึ้นด้วย ;

รู้แจ้งชัดซึ่งกายด้วย รู้แจ้งชัดซึ่งสิ่งที่ถูก
ต้องกาย ทั้งหลายด้วย ;
รู้แจ้งชัดซึ่งสังโยชน์ อันอาศัยกายและสิ่ง
ที ่ถูกต้องกาย  ทั้งสองอย่างแล้ว บังเกิด
ขึ ้นด้วย ;

รู้แจ้งชัดซ่ึงใจด้วย  รู้แจ้งชัดซ่ึงอารมณ์ท่ี
เกิดกับใจ ทั้งหลายด้วย ;
รู้แจ้งชัดซ่ึงสังโยชนอั์นอาศัยใจและอารมณ์
ท่ีเกิดกับใจท้ังสองอย่างแล้วบังเกิดข้ึนด้วย ;

การบังเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์  ที่ยังไม่บังเกิด
ขึ้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ;
เธอรู้แจ้งชัด ซึ่งการบังเกิดขึ้นนั้นด้วย ;

การละสังโยชน์ ที่บังเกิดขึ้นแล้ว
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ;
เธอรู้แจ้งชัด ซึ่งการละนั้นด้วย ;

การไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไป แห่งสังโยชน์
ท่ีละได้แล้ว  ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ;
เธอรู้แจ้งชัดซึ่งการไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไป
นั้นด้วย ;
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อิติ  อัชฌัตตัง  วา  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

พะหิทธา  วา  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี
วิหะระติ ;
อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ
วิหะระติ ;
วะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ  วิหะระติ ;
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา
ธัมเมสุ  วิหะระติ ;

อัตถิ  ธัมมาติ  วา  ปะนัสสะ  สะติ
ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ ;
ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ ;
ปะติสสะติมัตตายะ ;
อะนิสสิโต  จะ  วิหะระติ ;
นะ จะ  กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ ;

เอวัมปิ  โข ภิกขะเว  ภิกขุ  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;
ฉะส ุ อชัฌตัตกิะพาหเิรส ุ อายะตะเนส.ุ

(๑.๔ โพชฌงัคะปพัพะ กำหนดรูอ้งคธ์รรมแหง่การรูแ้จง้ ๗ อยา่ง)

        ปุนะ  จะปะรงั  ภิกขะเว  ภิกขุ ;

ด้วยอาการอย่างนี้ ที่ภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั ้งหลายอัน
เป็นภายในบ้าง ;
ในธรรมทั้งหลาย อันเป็นภายนอกบ้าง ;

ในธรรมทั้งหลาย ทั้งอันเป็นภายใน และ
ภายนอกบ้าง ;

และเป็นผู ้ม ีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
อันเป็นเหตุเกิดขึ ้นในธรรมบ้าง ;
เห็นธรรมอันเป็นเหตุเส่ือมไปในธรรมบ้าง ;
เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อม
ไปในธรรมบ้าง ;

ก็แหละสติ คือความระลึกว่า “ธรรมมีอยู่”
ดังนี้ ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้ ;
เพียงเพื่อรู้ ;
เพียงเพื่ออาศัยระลึก ;
ท่ีแท้เธอเป็นผู้ท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ;
เธอไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลกนี้ ;

ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้
มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย ;
คืออายตนะภายในภายนอก ๖ อย่างอยู่.

ภิกษุทั ้งหลาย  อย่างอื ่นยังมีอยู ่อ ีก ;
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ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

สัตตะสุ  โพชฌังเคสุ ;

กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

สัตตะสุ  โพชฌังเคสุ ;

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
สันตัง  วา  อัชฌัตตัง  สะติสัมโพชฌังคัง ;

อัตถิ  เม  อัชฌัตตัง
สะติสัมโพชฌังโคติ  ปะชานาติ ;

อะสนัตัง  วา  อชัฌตัตงั
สะตสิมัโพชฌงัคงั ;
นัตถิ  เม  อัชฌัตตัง
สะติสัมโพชฌังโคติ  ปะชานาติ ;

ยะถา  จะ  อะนุปปันนัสสะ
สะติสัมโพชฌังคัสสะ  อุปปาโท  โหติ ;

ตัญจะ  ปะชานาติ ;

ภิกษุเป็นผู ้ม ีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั ้งหลาย ;
คือองค์แห่งการรู ้แจ้งเจ็ดอย่าง ;

ภิกษุทั ้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ;
เป็นผู ้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลาย ;
คือองค์แห่งการรู ้แจ้งเจ็ดอย่างนั ้น
เป็นอย่างไรเล่า ? ;

ภิกษุทั ้งหลาย  ภกิษุในศาสนานี้ ;
ย่อมรู ้แจ้งชัด  ซึ่งองค์แห่งการรู ้แจ้ง
คือความระลึกได้ ;
อันมีอยู่ภายในตนก็ตามว่า  “องค์แห่งการรู้
แจ้งคือความระลึกได้ ในภายในของเรามีอยู่” ;

รู้แจ้งชัด ซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความ
ระลึกได้ ;
อันไม่มีอยู่ภายในตนก็ตามว่า “องค์แห่งการ
รู้แจ้ง คือความระลึกได้ในภายในของเราไม่
มีอยู่” ;

และการบังเกิดขึ้นซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือ
ความระลึกได้ ที่ยังไม่บังเกิดขึ ้น ย่อมมี
ได้ด้วยอาการอย่างไร ;
เธอรู ้แจ้งชัด ซึ่งการบังเกิดขึ ้นนั ้นด้วย ;
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ยะถา  จะ  อุปปันนัสสะ
สะติสัมโพชฌังคัสสะ
ภาวะนาปาริปูริ  โหติ ;
ตัญจะ  ปะชานาติ ;

การเจริญบริบูรณ์ซึ ่งองค์แห่งการรู ้แจ้ง
คือความระลึกได้  ที่บังเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมี
ได้ด้วยอาการอย่างไร ;
เธอรู้แจ้งชัด  ซึ่งการเจริญบริบูรณ์นั้นด้วย ;

สันตัง  วา  อัชฌัตตัง  ธัมมะวิจะยะ
สัมโพชฌังคัญจะ ;
วิริยะสัมโพชฌังคัญจะ ;
ปีติสัมโพชฌังคัญจะ ;
ปัสสัทธิสัมโพชฌังคัญจะ ;
สะมาธิสัมโพชฌังคัญจะ ;

อุเปกขาสัมโพชฌังคัญจะ ;

อัตถิ  เม  อัชฌัตตัง ;
ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค ;
วิริยะสัมโพชฌังโค ;
ปีติสัมโพชฌังโค ;
ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค ;
สะมาธิสัมโพชฌังโค ;
อุเปกขาสัมโพชฌังโคติ
ปะชานาติ ;

อะสันตัง  วา  อัชฌัตตัง  ธัมมะวิจะยะ
สัมโพชฌังคัญจะ ;
วิริยะสัมโพชฌังคัญจะ ;
ปีติสัมโพชฌังคัญจะ ;

ย่อมรู้แจ้งชัด  ซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้ง
คือความเฟ้นธรรมด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความเพียรด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความอิ่มใจด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความสงบใจด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความตั้งมั่นของจิต
ด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง คือความมีจิตเป็นกลาง
เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วย ;

อันมีอยู่ภายในตนก็ตามว่า ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือการเฟ้นธรรมด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความเพียรด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความอิ่มใจด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความสงบใจด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความต้ังม่ันของจิตด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความมีจิตเป็นกลาง
เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยในภาย
ในของเรามีอยู่ ;

รู้แจ้งชัด  ซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้ง  คือการ
เฟ้นธรรมด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความเพียรด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความอิ่มใจด้วย ;
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ปัสสัทธิสัมโพชฌังคัญจะ ;
สะมาธิสัมโพชฌังคัญจะ ;

อุเปกขาสัมโพชฌังคัญจะ ;

นัตถิ  เม  อัตฌัตตัง ;

องค์แห่งการรู ้แจ้ง  คือความสงบใจด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความตั้งมั่นของจิต-
ด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความมีจิตเป็นกลาง
เพราะรู ้เห็นตามความเป็นจริงด้วย ;
อันไม่มีอยู ่ภายในตนก็ตามว่า ;

ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค ;
วิริยะสัมโพชฌังโค ;
ปีติสัมโพชฌังโค ;
ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค ;
สะมาธิสัมโพชฌังโค ;
อุเปกขาสัมโพชฌังโคติ
ปะชานาติ ;

การเจริญบริบูรณ์  ซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้ง
คือความเฟ้นธรรมด้วย ;

ยะถา  จะ  อุปปันนัสสะ  ธัมมะวิจะยะ-
สัมโพชฌังคัสสะ  จะ ;

ยะถา  จะ  อุปปันนัสสะ  ธัมมะวิจะยะ
สัมโพชฌังคัสสะ  จะ ;
วิริยะสัมโพชฌังคัสสะ  จะ ;
ปีติสัมโพชฌังคัสสะ  จะ ;
ปัสสัทธิสัมโพชฌังคัสสะ  จะ ;
สะมาธิสัมโพชฌังคัสสะ  จะ ;
อุเปกขาสัมโพชฌังคัสสะ  จะ  อุปปาโท
โหติ ;

ตัญจะ  ปะชานาติ ;

และการบังเกิดขึ ้นซึ ่งองค์แห่งการรู ้แจ้ง
คือความเฟ้นธรรมด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความเพียรด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความอิ่มใจด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความสงบใจด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความต้ังม่ันของจิตด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความมีจิตเป็นกลาง
เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วย ที่ยังไม่
บังเกิดขึ ้น ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ;
เธอรู ้แจ้งชัด  ซึ่งการบังเกิดขึ ้นนั ้นด้วย ;

องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือการเฟ้นธรรมด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความเพียรด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความอิ่มใจด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความสงบใจด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความต้ังม่ันของจิตด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง   คือความมีจิตเป็นกลาง
เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วย
ในภายในของเราไม่มีอยู่ ;
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วิริยะสัมโพชฌังคัสสะ  จะ ;
ปีติสัมโพชฌังคัสสะ  จะ ;
ปัสสัทธิสัมโพชฌังคัสสะ  จะ ;
สะมาธิสัมโพชฌังคัสสะ  จะ ;

อุเปกขาสัมโพชฌังคัสสะ  จะ  อุปปาโท
โหติ ;

ตัญจะ  ปะชานาติ ;

อิติ  อัชฌัตตัง  วา  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

พะหิทธา  วา  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี
วิหะระติ ;
อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ
วิหะระติ ;
วะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ  วิหะระติ ;
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา
ธัมเมสุ วิหะระติ ;
อัตถิ ธัมมาติ  วา  ปะนัสสะ สะติ
ปัจจุปัฏฐิตา  โหต ิ;
ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ ;
ปะติสสะติมัตตายะ ;

องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความเพียรด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความอิ่มใจด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความสงบใจด้วย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง   คือความต้ังม่ันของจิต-
ดว้ย ;
องค์แห่งการรู้แจ้ง  คือความมีจิตเป็นกลาง
เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยที่บังเกิด
ขึ้นแล้ว  ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไร ;
เธอรู้แจ้งชัด  ซึ่งการบังเกิดขึ้นนั้นด้วย ;

ด้วยอาการอย่างน้ี   ท่ีภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย อัน
เป็นภายในบ้าง ;
ในธรรมทัง้หลาย  อันเปน็ภายนอกบา้ง ;

ในธรรมทั ้งหลาย  ทั ้งอันเป็นภายใน
และภายนอกบ้าง ;

และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
อันเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบ้าง ;
เห็นธรรมอันเป็นเหตุเส่ือมไปในธรรมบา้ง ;
เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้น
และเสื่อมไปในธรรมบ้าง ;
ก็แหละสติ  คือความระลึกว่า “ธรรมมีอยู่”
ดังนี้ของเธอนั้น เป็นสติที่เธอดำรงไว้ ;
เพียงเพื่อรู้ ;
เพียงเพื่ออาศัยระลึก ;
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อะนิสสิโต  จะ  วิหะระติ ;
นะ  จะ  กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ ;

เอวัมปิ  โข  ภิกขะเว  ภิกขุ  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;
สัตเตสุ โพชฌังเคสุ.

ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ ;
กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;
จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ ;

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
อิทัง  ทุกขันติ  ยะถาภูตัง  ปะชานาติ ;

อะยัง  ทุกขะสะมุทะโยติ  ยะถาภูตัง
ปะชานาติ ;

อะยัง  ทุกขะนิโรโธติ  ยะถาภูตัง
ปะชานาติ ;

อะยัง  ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทาติ
ยะถาภูตัง  ปะชานาติ ;

ท่ีแท้เธอเป็นผู้ท่ีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ ;
เธอไม่ยึดมั ่นอะไร ๆ ในโลกนี้ ;

ภิกษุทั ้งหลาย อย่างนี ้แล ชื ่อว่าภิกษุเป็น
ผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย ;
คือองค์แห่งการรู ้แจ้งเจ็ดอย่าง อยู่.

ภิกษุทั้งหลาย อย่างอื่นยังมีอยู่อีก ;
ภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลาย ;
คืออริยสัจจ์สี่อย่าง ;
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ;
คืออริยสัจจ์สี่อย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่า? ;

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ;
ย่อมรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าน้ีคือ “ทุกข์” ;

ย่อมรู ้แจ้งชัดตามความเป็นจริงว่า
นี ้คือ “เหตุให้เกิดทุกข์” ;

ย่อมรู ้แจ้งชัดตามความเป็นจริงว่า นี่คือ
“ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ;

ย่อมรู ้แจ้งชัดตามความเป็นจริงว่านี ่คือ
“วิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” ;

(๑.๕ สจัจะปพัพะ  กำหนดรูอ้รยิสจั ๔ อยา่ง)
๑.๕.๑ ทุกข์ในอริยสัจจ์ ๑๒ อย่าง
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กะตะมัญจะ  ภิกขะเว  ทุกขัง
อะริยะสัจจัง ;
ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา
มะระณัมปิ ทุกขัง ;
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสส-ุ
ปายาสาปิ ทุกขา ;

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ;

ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ;

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง ;

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ;

กะตะมา จะ ภิกขะเว ชาติ ;
ยา  เตสัง  เตสัง  สัตตานัง  ตัมหิ  ตัมหิ ;

สัตตะนิกาเย  ชาติ  สัญชาติ
โอกกันติ  นิพพัตติ  อะภินิพพัตติ
ขันธานัง  ปาตุภาโว  อายะตะนานัง
ปะฏิลาโภ ;
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว  ชาติ ;

กะตะมา  จะ  ภิกขะเว  ชะรา ;
ยา  เตสัง  เตสัง  สัตตานัง  ตัมหิ  ตัมหิ ;

ภิกษุทั ้งหลาย  ก็ทุกข์ในอริยสัจจ์นั ้น
เป็นอย่างไรเล่า? ;
ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์
ความตายก็เป็นทุกข์ ;
ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบาย
กาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ
ก็เป็นทุกข์ ;

ความประสบกับสิ ่งไม่เป็นที ่รักที ่พอใจ
ก็เป็นทุกข์ ;
ความพลัดพรากจากสิ ่งเป็นที ่ร ักที ่พอ
ใจก็เป็นทุกข์ ;
มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ ่งนั้นนั่นก็
เป็นทุกข์ ;
ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั ้งห้า เป็นตัว
ทุกข์ ;

ภิกษุท้ังหลาย ความเกิดเป็นอย่างไรเล่า? ;
ภิกษ ุท ั ้ งหลาย การเก ิด การกำเน ิด
การก้าวลง การบังเกิด ;
การบงัเกิดโดยยิง่  ภาวะแหง่ความปรากฏ
ของขันธ์ทั้งหลาย การที่สัตว์ได้อายตนะ
ทั้งหลายในจำพวกสัตว์นั้น ๆ ของสัตว์
เหล่านั้น ๆ ;
นี้เรียกว่า “ความเกิด” ;

ภิกษุท้ังหลาย  ความแก่เป็นอย่างไรเล่า? ;
ภิกษุท้ังหลาย ความแก่ ภาวะแห่งความแก่ ;
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สัตตะนิกาเย  ชะรา  ชีระณะตา
ขัณฑิจจัง  ปาลิจจัง  วะลิตะจะตา ;
อายุโน  สังหานิ  อินทริยานัง
ปะริปาโก ;

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  ชะรา ;

กะตะมัญจะ  ภิกขะเว  มะระณัง ;

ยา  เตสัง  เตสัง  สัตตานัง
ตัมหา  ตัมหา  สัตตะนิกายา
จุติ จะวะนะตา  เภโท  อันตะระธานัง ;
มัจจุมะระณัง  กาละกิริยา  ขันธานัง  เภโท ;

กะเฬวะรัสสะ  นิกเขโป
ชีวิตินทริยัสสะ  อุปัจเฉโท ;

อิทัง  วุจจะติ ภิกขะเว  มะระณัง ;

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  โสโก ;
โย  โข  ภิกขะเว  อัญญะตะรัญ-
ญะตะเรนะ  พะยะสะเนนะ ;
สะมันนาคะตัสสะ  อัญญะตะรัญญะ-
ตะเรนะ  ทุกกขะธัมเมนะ  ผุฏฐัสสะ
โสโก  โสจะนา  โสจิตัตตัง  อันโตโสโก
อันโตปะริโสโก ;
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  โสโก ;

ภาวะที่สัตว์มีฟันหลุด ภาวะที่สัตว์มีผม
หงอก ภาวะที่สัตว์หนังเหี ่ยว ;
ความสิ้นไปแห่งอายุ  ความแก่หง่อมแห่ง
อินทรีย ์ทั ้งหลาย ในจำพวกสัตว์นั ้นๆ
ของสัตว์เหล่านั ้น ๆ ;
นี้เรียกว่า “ความแก่” ;

ภิกษุทั้งหลาย    ความตายเป็นอย่างไร
เล่า? ;
ภิกษุทั้งหลาย การเคลื่อน
ภาวะแห่งการเคลื ่อน การแตกทำลาย
การหายไป การวายชีพ ;
การตาย การทำกาลกิริยา การแตกแห่ง
ขันธ์ทั้งหลาย ;
การทอดทิ้งร่าง การเข้าไปตัดซึ่งอินทรีย์
คือชีวิตในจำพวกสัตว์นั ้น ๆ ของสัตว์
เหล่านั ้น ๆ ;
นี้เรียกว่า “ความตาย” ;

ภิกษุท้ังหลาย  ความโศกเป็นอย่างไรเล่า? ;
ภิกษุทั ้งหลาย  ความโศก  การโศก
ภาวะแห่งการโศก  ความโศกภายใน ;
ความโศกทั ่วไปในภายในของบุคคล
ผู ้ประกอบแล้วด้วยความฉิบหายอันใด
อันหนึ ่ง  หรือของบุคคล อันความทุกข์
อย่างใดอย่างหนึ ่งกระทบแล้ว ;
นี ้เร ียกว่า  “ความโศก” ;
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กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  ปะริเทโว ;

โย  โข  ภิกขะเว  อัญญะตะรัญญะ-
ตะเรนะ  พะยะสะเนนะ ;
สะมันนาคะตัสสะ  อัญญะตะรัญญะ-
ตะเรนะ  ทุกขะธัมเมนะ  ผุฏฐัสสะ
อาเทโว  ปะริเทโว  อาเทวะนา
อาเทวิตัตตัง  ปะริเทวิตัตตัง ;

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  ปะริเทโว ;

กะตะมัญจะ  ภิกขะเว  ทุกขัง ;

ยัง โข  ภิกขะเว  กายิกัง  ทุกขัง
กายิกัง  อะสาตัง ;
กายะสัมผัสสะชัง  ทุกขัง
อะสาตัง  เวทะยิตัง ;

อิทัง วุจจะติ  ภิกขะเว ทุกขัง ;

กะตะมัญจะ  ภิกขะเว  โทมะนัสสัง ;

ยัง  โข  ภิกขะเว  เจตะสิกัง  ทุกขัง
เจตะสิกัง  อะสาตัง ;
เจโตสัมผัสสะชัง  อะสะตัง  เวทะยิตัง ;

อิทัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  โทมะนัสสัง ;

ภิกษุทั้งหลาย ความร่ำไรรำพันเป็นอย่าง
ไรเล่า? ;
ภิกษุทั ้งหลาย ความคร่ำครวญ ความ
ร่ำไร รำพัน ;
การคร่ำครวญ การร่ำไรรำพัน ภาวะแห่ง
ผู้คร่ำครวญ  ภาวะแห่งผู้ร่ำไรรำพันของ
บุคคลผู้ประกอบแล้ว ด้วยความฉิบหาย
อันใดอันหนึ่ง  หรือของบุคคลผู้อันความ
ทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึงกระทบแล้ว ;
นี้เรียกว่า “ความร่ำไรรำพัน” ;

ภิกษุท้ังหลาย  ความทกุข์กายเปน็อยา่งไร
เล่า? ;
ภิกษุทั ้งหลาย  การทนได้ยากที่เป็นไป
ทางกาย  การไม่ดีที่เป็นไปทางกาย ;
การทนยากที่เกิดแต่ความกระทบทางกาย
ความรู ้ส ึกที ่ไม ่ด ี เก ิดแต่การกระทบ
ทางกายใด ๆ ;
นี้เรียกว่า  “ความทุกข์กาย” ;

ภิกษุทั้งหลาย  ความทุกข์ใจเป็นอย่างไร
เล่า? ;
ภิกษุท้ังหลาย  การทนได้ยากท่ีเป็นไปทาง
ใจ  การไม่ดีที่เป็นไปทางใจ ;
การทนยากที่เกิดแต่ความกระทบทางใจ
ความรู้สึกที่ไม่ดีอันเกิดแต่ความกระทบ
ทางใจใด ๆ ;
นี้เรียกว่า  “ความทุกข์ใจ” ;
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กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  อุปายาโส ;

โย  โข  ภิกขะเว  อัญญะตะรัญญะ-
ตะเรนะ  พะยะสะเนนะ ;
สะมันนาคะตัสสะ  อัญญะรัญญะ-
ตะเรนะ  ทุกขะธัมเมนะ  ผุฏฐัสสะ
อายาโส  อุปายาโส  อายาสิตัตตัง
อุปายาสิตัตตัง ;

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  อุปายาโส ;

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  อัปปิเยหิ
สัมปะโยโค  ทุกโข ;
อิธะ  ภิกขะเว  ยัสสะ  เต  โหนติ
อะนิฏฐา  อะกันตา  อะมะนาปา  รูปา
สัททา  คันธา  ระสา  โผฏฐัพพา ;

เย  วา  ปะนัสสะ  เต  โหนติ
อะนัตถะกามา  อะหิตะกามา
อะผาสุกามา  อะโยคักเขมะกามา ;

ยา  เตหิ  สังคะติ  สะมาคะโต
สะโมธานัง  มิสสีภาโว ;

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  อัปปิเยหิ
สัมปะโยโค  ทุกโข ;

ภิกษุทั้งหลายความคับแค้นใจเป็นอย่างไร
เล่า? ;
ภิกษุท้ังหลาย  ความกลุม้ใจ  ความคบัแคน้
ใจ ;
ภาวะแห่งผู้กลุ้มใจ  ภาวะแห่งผู้คับแค้นใจ
ของบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความฉิบหาย
อันใดอันหนึ่ง  หรือของบุคคลผู้อันความ
ทุกข์อันใดอันหนึ่ง  หรือของบุคคลผู้อัน
ความทุกข์   อย่างใดอย่างหน่ึงกระทบแล้ว ;
นี้เรียกว่า “ความคับแค้นใจ” ;

ภิกษุทั้งหลาย  ความประสบกับสิ่งไม่เป็น
ท่ีรัก ท่ีพอใจก็เป็นทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า? ;
ภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้  อารมณ์คือรูป  เสียง
กลิ่น  รส  สิ่งที่ถูกต้องกาย   อันเป็นที่ไม่
น่าปรารถนา  ไม่น่ารักใคร่  ไม่น่าพอใจ
แก่ผู้ใด ;

หรือชนเหล่าใด  เป็นผู ้ไม่หวังประโยชน์
ไม่หวังความเกื้อกูล   ไม่หวังความผาสุก
ไม่หว ังความเกษมจากเคร ื ่องผูกร ัดต่อ
เขา ;

การไปด้วยกัน  การมาด้วยกัน
การอยู ่ร ่วมกัน ความคลุกคลีกันกับด้วย
อารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้น ;
น้ีเรียกวา่ “ความประสบกบัสิง่ไม่เป็นท่ีรัก
ทีพ่อใจ ก็เปน็ทกุข”์ ;
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กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  ปิเยหิ
วิปปะโยโค  ทุกโข ;
อิธะ  ภิกขะเว  ยัสสะ  เต  โหนติ
อิฏฐา  กันตา  มะนาปา  รูปา
สัททา  คันธา  ระสา  โผฏฐัพพา ;

เย  วา  ปะนัสสะ  เต  โหนติ
อัตถะกามา  หิตะกามา  ผาสุกามา
โยคักเขมะกามา  มาตา  วา  ปิตา  วา
ภาตา  วา  ภะคินี  วา  มิตตา  วา
อะมัจจา  วา  ญาติสาโลหิตา  วา ;

ยา  เตหิ  อะสังคะติ  อะสะมาคะโม
อะโสโมธานัง  อะมิสสีภาโว ;

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  ปิเยหิ
วิปปะโยโค  ทุกโข ;

กะตะมัญจะ  ภิกขะเว  ยัมปิจฉัง
นะ  ละภะติ  ตัมปิ  ทุกขัง ;

ชาติธัมมานัง  ภิกขะเว  สัตตานัง
เอวัง  อิจฉา  อุปปัชชะติ ;
อะโห  วะตะ  มะยัง  นะ  ชาติธัมมา
อัสสามะ  นะ  จะ  วะตะ  โน  ชาติ
อาคัจเฉยยาติ ;
นะ  โข  ปะเนตัง  อิจฉายะ  ปัตตัพพัง ;

ภิกษุท้ังหลาย  ความพลดัพรากจากสิง่เป็น
ท่ีรักทีพ่อใจ  ก็เปน็ทกุข์เปน็อยา่งไรเลา่? ;
ภิกษุท้ังหลาย   ในโลกนี ้ อารมณคื์อรูป
เสียง กลิ่น  รส สิ่งที่ถูกต้องกาย  อันเป็น
ท่ีปรารถนา  ท่ีรักใคร่   ท่ีพอใจของผู้ใด ;

หรือชนเหล่าใด  เป็นผู ้หวังประโยชน์
หวังความเกื้อกูล   หวังความผาสุก  หวัง
ความเกษมจากเครื่องผูกรัดต่อเขา  คือ
มารดา บดิา พ่ีน้องชาย  พ่ีน้องหญิง  มิตร
อำมาตย์  ญาติสายโลหิตก็ตาม ;

การไม่ได้ไปร่วม  การไม่ได้มาร่วม  การ
ไม ่ได ้อย ู ่ร ่วม  ไม ่ได ้คล ุกคลีก ันด ้วย
อารมณ์ หรือบุคคลเหล่านั้น ;
นี้เรียกว่า “ความพลัดพรากจากสิ่งเป็น
ที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์” ;

ภิกษ ุท ั ้งหลาย ความที ่ส ัตว ์ปรารถนา
สิ ่งใด ไม่ได้สิ ่งนั ้น นั่นก็เป็นทุกข์ เป็น
อย่างไรเล่า? ;

ภิกษุทั ้งหลาย  ความปรารถนาเกิดขึ ้น
แก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอยา่งน้ีว่า ;
โอหนอ  ขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็น
ธรรมดา และขอความเก ิดไม่พึงมาถึง
เราทั้งหลายหนอ ;
ก็ขอ้นี ้   ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความ
ปรารถนา ;
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อิทัมปิ  ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  ตัมปิ
ทุกขัง ;

ชะราธัมมานัง  ภิกขะเว  สัตตานัง
เอวัง  อิจฉา  อุปปัชชะติ ;
อะโห  วะตะ  มะยัง  นะ  ชะราธัมมา
อัสสามะ ;
นะ  จะ  วะตะ  โน  ชะรา  อาคัจเฉยยาติ ;

นะ  โข  ปะเนตัง  อิจฉายะ  ปัตตัพพัง ;

อิทัมปิ  ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ
ตัมปิ  ทุกขัง ;

พะยาธิธัมมานัง  ภิกขะเว  สัตตานัง
เอวัง  อิจฉา  อุปปัชชะติ ;

อะโห  วะตะ  มะยัง  นะ  พะยาธิธัมมา
อัสสามะ ;
นะ  จะ  วะตะ  โน  พะยาธิ  อาคัจ-
เฉยยาติ ;
นะ  โข  ปะเนตัง  อิจฉายะ  ปัตตัพพัง ;

อิทัมปิ  ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  ตัมปิ
ทุกขัง ;

มะระณะธัมมานัง  ภิกขะเว  สัตตานัง
เอวัง  อิจฉา  อุปปัชชะติ ;

แม้นี้ ก็ชื่อว่า “ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่ง
นั้น นั่นก็เป็นทุกข์” ;

ภิกษุท้ังหลายความปรารถนาเกิดข้ึนแก่สัตว์ผู้มี
ความแกเ่ปน็ธรรมดาอยา่งนีว่้า ;
โอหนอ  ขอเราไม่พึงมีความแก่
เป็นธรรมดา ;
และขอความแก่ไม่พึงมาถึงเราทั ้งหลาย
หนอ ;
ก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความ
ปรารถนา ;
แม้นี้ ก็ชื่อว่า “ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น
นั่นก็เป็นทุกข์” ;

ภิกษุทั ้งหลาย ความปรารถนาเกิดขึ ้นแก่
หมู่สัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าง
นี ้ว่า ;
โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความเจ็บไข้
เป็นธรรมดา ;
และขอความเจ็บไข้ไม่พึงมาถึงเราทั้งหลาย
หนอ ;
ก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความ
ปรารถนา ;
แม้นี้ก็ชื่อว่า  “ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น
นั่นก็เป็นทุกข์” ;

ภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาเกิดขึ้นแก่หมู่
สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดา  อย่างนี้ว่า ;
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อะโห  วะตะ  มะยัง  นะ  มะระณะธัมมา
อัสสามะ ;
นะ  จะ  วะตะ  โน  มะระณัง
อาคัจเฉยยาติ ;
นะ โข  ปะเนตัง  อิจฉายะ  ปัตตัพพัง ;

อิทัมปิ  ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  ตัมปิ
ทุกขัง ;

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสะ
ธัมมานัง  ภิกขะเว  สัตตานัง
เอวัง  อิจฉา  อุปปัชชะติ ;

อะโห  วะตะ  มะยัง  นะ
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัส-
สุปายาสะธัมมา  อัสสามะ ;
นะ จะ วะตะ  โน  โสกะปะริเทวะทุกขะ-
โทมะนัสสุปายาสา  อาคัจเฉยยุนติ ;

นะ  โข  ปะเนตัง  อิจฉายะ  ปัตตัพพัง ;

อิทัมปิ  ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  ตัมปิ
ทุกขัง ;

กะตะเม  จะ  ภิกขะเว  สังขิตเตนะ
ปัญจุปาทานักขันธา  ทุกขา ;
เสยยะถีทัง ;

โอหนอ  ขอเราไม่พึงมีความตายเป็น
ธรรมดา ;
และขอความตายไม ่พ ึงมาถ ึงเราท ั ้ ง
หลายหนอ ;
ก็ข้อนี ้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความ
ปรารถนา ;
แม้นี้ก็ชื่อว่า “ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่ง
นั้น  นั่นก็เป็นทุกข์” ;

ภิกษุทั ้งหลาย  ความปรารถนาเกิดขึ ้น
แก่หมู่สัตว์ผู้มีความโศก  ความร่ำไรรำพัน
ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ
ความคบัแคน้ใจเปน็ธรรมดา  อยา่งนีว่้า ;
โอหนอ ขอเราไม่พึงมีความโศก  ความ
ร่ำไรรำพัน  ความไม่สบายกาย  ความไม่
สบายใจ ความคับแค้นใจ เป็นธรรมดา ;
และขอความโศก ความร่ำไรรำพัน ความ
ไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ  ความ
คับแค้นใจไมพึ่งมาถงึเรา  ทัง้หลายหนอ ;
ก็ข้อนี ้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความ
ปรารถนา ;
แม้นี้ก็ชื่อว่า “ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่ง
นั้น นั่นก็เป็นทุกข์” ;

ภิกษุทั้งหลาย  ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์
ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์   เป็นอย่างไรเล่า ? ;
ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ;
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รูปูปาทานักขันโธ ;
เวทะนูปาทานักขันโธ ;
สัญญูปาทานักขันโธ ;
สังขารูปาทานักขันโธ ;
วิญญาณูปาทานักขันโธ ;
อิเม  วุจจันติ  ภิกขะเว  สังขิตเตนะ
ปัญจุปาทานักขันธา  ทุกขา ;
อิทัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  ทุกขัง
อะริยะสัจจัง.

๑.๕.๒ เหตใุหเ้กิดทกุขใ์นอรยิสจัจ์

กะตะมัญจะ  ภิกขะเว
ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง ;
ยายัง  ตัณหา  โปโนพภะวิกา ;

นันทิราคะสะหะคะตา ;

ตัตระ  ตัตราภินันทินี ;
เสยยะถีทัง ;
กามะตัณหา  ภะวะตัณหา
วิภะวะตัณหา ;

สา  โข  ปะเนสา  ภิกขะเว  ตัณหา
กัตถะ  อุปปัชชะมานา  อุปปัชชะติ ;
กัตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ ;
ยัง  โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป ;
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา ;
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา ;
ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร ;
ขนัธอั์นเปน็ทีต่ัง้แห่งความยดึมัน่คอืวิญญาณ ;
ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้เรียกโดยย่อว่า
“อุปาทานขันธ์ทั้งห้า  เป็นตัวทุกข์” ;
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า “ทุกข์ในอริยสัจจ์”.

ภิกษุทั้งหลาย เหตุให้เกิดทุกข์
ในอริยสัจจ์นั้น เป็นอย่างไรเล่า ? ;
ความทะยานอยากอันใด  ทำความเกิดใหม่
เป็นปรกติ ;
เป็นไปด้วยความกำหนัด  ด้วยอำนาจ
ความเพลิน ;
มักเพลินยิ ่งในอารมณ์นั ้นๆ ;
ได้แก่สิ ่งเหล่านี ้คือ ;
ความทะยานอยากในกาม  ความอยากมี
อยากเป็น  ความไม่อยากมีอยากเป็น ;

ภิกษุทั ้งหลาย  ก็ความทะยานอยากนั้น
เมือ่จะเกิด  ย่อมเกิดในที่ไหน ;
เมื่อจะตั้งมั่น  ย่อมตั้งมั่นในที่ไหน ;
สิ่งใดมีสภาวะเป็นที ่รัก  มีสภาวะเป็นที ่
ยินดีในโลก ;
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เอตเถสา  ตัณหา  อุปปัชชะมานา
อุปปัชชะติ ;
เอตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ.

กิญจะ  โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

จักขุ  วา  โสตัง  วา  ฆานัง  วา
ชิวหา  วา  กาโย  วา  มะโน  วา ;
โลเก ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

เอตเถสา  ตัณหา  อุปปัชชะมานา
อุปปัชชะติ ;
เอตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ.

รูปา  วา  สัททา  วา  คันธา  วา
ระสา  วา  โผฏฐัพพา  วา  ธัมมา  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

เอตเถสา  ตัณหา  อุปปัชชะมานา
อุปปัชชะติ ;
เอตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ.

จักขุวิญญาณัง  วา  โสตะวิญญาณัง  วา
ฆานะวิญญาณัง  วา  ชิวหาวิญญาณัง  วา
กายะวิญญาณัง  วา  มะโนวิญญาณัง  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

ความทะยานอยากนี้ เมื ่อจะเกิด
ย่อมเกิดในที่นั ้น ;
เมื่อจะตั้งมั่น ย่อมตั้งมั่นในที่นั้น.

ก็อะไรเล่ามีสภาวะเป็นที่รัก มีสภาวะเป็น
ที่ยินดีในโลก ;
ตาก็ดี  หู  จมูก  ลิ้น  กาย
หรือใจก็ดี ;
มีสภาวะเป็นที่รัก  มีสภาวะเป็นที่ยินดี
ในโลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดในที่นั้น ;
เมื่อจะตั้งมั่น  ย่อมตั้งมั่นในที่นั้น.

รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สิ่งที่ถูกต้องกาย
หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจทั้งหลาย ;
มีสภาวะเป็นที่รัก  มีสภาวะเป็นที่ยินดี
ในโลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดในที่นั้น ;
เมื่อจะตั้งมั่น  ย่อมตั้งมั่นในที่นั้น.

ความรู้แจ้งทางตา  หู
จมูก  ลิ้น  กาย
หรือใจ ;
มีสภาวะเป็นที ่รัก  มีสภาวะเป็นที ่ยินดี
ในโลก ;
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เอตเถสา  ตัณหา  อุปปัชชะมานา
อุปปัชชะติ ;
เอตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ.

จักขุสัมผัสโส  วา  โสตะสัมผัสโส  วา
ฆานะสัมผัสโส  วา  ชิวหาสัมผัสโส วา
กายะสัมผัสโส  วา  มะโนสัมผัสโส  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;
เอตเถสา  ตัณหา  อุปปัชชะมานา
อุปปัชชะติ ;
เอตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ.

จักขุสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา
โสตะสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา
ฆานะสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา
ชิวหาสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา
กายะสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา
มะโนสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;
เอตเถสา  ตัณหา  อุปปัชชะมานา
อุปปัชชะติ ;
เอตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ.

รูปะสัญญา  วา  สัททะสัญญา  วา
คันธะสัญญา  วา  ระสะสัญญา  วา
โผฏฐัพพะสัญญา  วา  ธัมมะสัญญา  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดในที่นั้น ;
เมื่อจะตั้งมั่น  ย่อมตั้งมั่นในที่นั้น.

การกระทบทางตา  หู
จมูก  ลิ้น  กาย
หรือใจ ;
มีสภาวะเป็นท่ีรัก  มีสภาวะเป็นท่ียินดีในโลก ;
ความทะยานอยากนี้ เมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดในที่นั้น ;
เมื่อจะตั้งมั่น  ย่อมตั้งมั่นในที่นั้น.

ความรู ้สึก  เกิดแต่การกระทบทางตา
หู  จมูก
ลิ้น  กาย
หรือใจ ;

มีสภาวะเป็นท่ีรัก  มีสภาวะเป็นท่ียินดีในโลก ;
ความทะยานอยากนี้ เมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดในที่นั้น ;
เมื่อจะตั้งมั่น  ย่อมตั้งมั่นในที่นั้น.

ความจำหมายในรูป  เสียง
กลิ่น  รส  สิ่งที่ถูกต้องกาย
หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจ ;
มีสภาวะเป็นท่ีรัก  มีสภาวะเป็นท่ียินดีในโลก ;
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เอตเถสา  ตัณหา  อุปปัชชะมานา
อุปปัชชะติ ;
เอตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ.

รูปะสัญเจตะนา  วา
สัททะสัญเจตะนา  วา
คันธะสัญเจตะนา  วา
ระสะสัญเจตะนา  วา
โผฏฐัพพะสัญเจตะนา  วา
ธัมมะสัญเจตะนา  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;
เอตเถสา  ตัณหา  อุปปัชชะมานา-
อุปปัชชะติ ;
เอตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ.

รูปะตัณหา  วา  สัททะตัณหา  วา
คันธะตัณหา  วา  ระสะตัณหา  วา
โผฏฐัพพะตัณหา  วา  ธัมมะตัณหา  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;
เอตเถสา  ตัณหา  อุปปัชชะมานา
อุปปัชชะติ ;
เอตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ.

รูปะวิตักโก  วา  สัททะวิตักโก  วา
คันธะวิตักโก  วา  ระสะวิตักโก  วา
โผฏฐัพพะวิตักโก  วา  ธัมมะวิตักโก  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดในที่นั้น ;
เมื่อจะตั้งมั่น  ย่อมตั้งมั่นในที่นั้น.

ความนึกถึงรูป  เสียง
กลิ่น รส
สิ่งที่ถูกต้องกาย
หรืออารมณ์
ที่เกิดกับใจ ;

มีสภาวะเป็นท่ีรัก  มีสภาวะเป็นท่ียินดีในโลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะเกิด ย่อมเกิด
ในที่นั้น ;
เมื่อจะตั้งมั่น  ย่อมตั้งมั่นในที่นั้น.

ความทะยานอยากในรูป  เสียง
กลิ่น รส สิ่งที่ถูกต้องกาย
หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจ ;
มีสภาวะเป็นท่ีรัก  มีสภาวะเป็นท่ียินดีในโลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดในที่นั้น ;
เมื่อจะตั้งมั่น ย่อมตั้งมั่นในที่นั้น.

ความครุ่นคิดในรูป  เสียง
กลิ่น  รส  สิ่งที่ถูกต้องกาย
หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจ ;
มีสภาวะเป็นท่ีรัก  มีสภาวะเป็นท่ียินดีในโลก ;
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เอตเถสา  ตัณหา  อุปปัชชะมานา
อปุปชัชะต ิ;
เอตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ.

รูปะวิจาโร  วา  สัททะวิจาโร  วา
คันธะวิจาโร  วา  ระสะวิจาโร  วา
โผฏฐัพพะวิจาโร  วา  ธัมมะวิจาโร  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;
เอตเถสา  ตัณหา  อุปปัชชะมานา
อปุปชัชะต ิ;
เอตถะ  นิวีสะมานา  นิวีสะติ.

อิทัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  ทุกขะสะมุทะโย
อะริยะสัจจัง.

กะตะมัญจะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรโธ
อะริยะสัจจัง ;
โย  ตัสสาเยวะ  ตัณหายะ
อะเสสะวิราคะนิโรโธ ;
จาโค  ปะฏินิสสัคโค  มุตติ  อะนาละโย ;

สาโข  ปะเนสา  ภิกขะเว  ตัณหา ;

กัตถะ  ปะหิยยะมานา  ปะหิยยะติ ;
กัตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะติ ;

ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะเกิด  ย่อมเกิด
ในที่นั้น ;
เมื่อจะตั้งมั่น  ย่อมตั้งมั่นในที่นั้น.

ความไตร่ตรองต่อรูป  เสียง
กลิ่น  รส  สิ่งที่ถูกต้องกาย
หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจ ;
มีสภาวะเป็นท่ีรัก  มีสภาวะเป็นท่ียินดีในโลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะเกิด
ย่อมเกิดในที่นั้น ;
เมือ่จะตั้งมั่น  ย่อมตั้งมั่นในที่นั้น.

ภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่า“เหตุให้เกิดทุกข์
ในอริยสัจจ์”.

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
ในอริยสัจจ์นั้น  เป็นอย่างไรเล่า ? ;
คือความคลายคืน  โดยไม่มีเหลือ
และความดับไม่เหลือ ;
ความสลัดทิ้ง  ความสลัดคืน  ความปล่อย
วาง  ความไม่อาลัย  ซึ่งความทะยานอยาก
นั้น  นั่นเทียว ;
ภิกษุทั้งหลาย  ก็ความทะยานอยากนี้ ;

เมื่อบุคคลจะละ  ย่อมละได้  ในที่ไหน ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่ไหน ;

๑.๕.๓ ความดบัทกุข์ในอรยิสจัจ์
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ยัง  โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

เอตเถสา  ตัณหา  ปะหิยยะมานา
ปะหิยยะติ ;
เอตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะติ.

กิญจะ  รูปัง  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

จักขุง  วา  โสตัง  วา  ฆานัง  วา
ชิวหา  วา  กาโย  วา  มะโน  วา
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;
เอตเถสา  ตัณหา  ปะหิยยะมานา
ปะหิยยะติ ;
เอตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะติ.

รูปา  วา  สัททา  วา  คันธา  วา
ระสา  วา  โผฏฐัพพา  วา  ธัมมา  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

เอตเถสา  ตัณหา  ปะหิยยะมานา
ปะหิยยะติ ;
เอตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะต ิ.

จักขุวิญญาณัง  วา  โสตะวิญญาณัง  วา
ฆานะวิญญาณัง  วา  ชิวหาวิญญาณัง  วา
กายะวิญญาณัง  วา  มะโนวิญญาณัง  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

สิ่งใดมีสภาวะเป็นที่รัก  มีสภาวะเป็นที่
ยินดีในโลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื ่อบุคคลจะละ
ย่อมละได้  ในที่นั้น ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่นั้น.

ก็อะไรเล่า  มีสภาวะเป็นที่รัก  มีสภาวะ
เป็นที่ยินดีในโลก ? ;
ตาก็ดี  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  หรือใจก็ดี  มี
สภาวะเป็นที่รัก   มีสภาวะเป็นที่ยินดีใน
โลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะละ  ย่อมละ
ได้ในที่นั้น ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่นั้น.

รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สิ่งที่ถูกต้องกาย
หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจ ;
มีสภาวะเป็นที่รัก  มีสภาวะเป็นที่ยินดีใน
โลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะละ  ย่อมละ
ได้ในที่นั้น ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่นั้น.

ความรู้แจ้งทางตา  หู  จมูก
ลิ้น  กาย
หรือใจ ;
มีสภาวะเป็นที่รัก  มีสภาวะเป็นที่ยินดีใน
โลก ;
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เอตเถสา  ตัณหา  ปะหิยยะมานา
ปะหิยยะติ ;
เอตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะติ.

จักขุสัมผัสโส  วา  โสตะสัมผัสโส  วา
ฆานะสัมผัสโส  วา  ชิวหาสัมผัสโส  วา
กายะสัมผัสโส  วา  มะโนสัมผัสโส  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

เอตเถสา  ตัณหา  ปะหิยยะมานา
ปะหิยยะติ ;
เอตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะติ.

จักขุสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา
โสตะสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา
ฆานะสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา
ชิวหาสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา
กายะสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา
มะโนสัมผัสสะชา  เวทะนา  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

เอตเถสา  ตัณหา  ปะหิยยะมานา
ปะหิยยะติ ;
เอตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะติ.

รูปะสัญญา  วา  สัททะสัญญา  วา
คันธะสัญญา  วา  ระสะสัญญา  วา
โผฏฐัพพะสัญญา  วา  ธัมมะสัญญา  วา ;

ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะละ  ย่อมละ
ได้ในทีน่ัน้ ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่นั้น.

การกระทบทางตา  หู  จมูก
ลิ้น  กาย
หรือใจ ;
มีสภาวะเป็นที่รัก  มีสภาวะเป็นที่ยินดีใน
โลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะละ  ย่อมละ
ได้ในที่นั้น ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่นั้น.

ความรู้สึกเสวยอารมณ์อันเกิดจาก
การกระทบทางตา
หู  จมูก
ลิ้น  กาย
หรือใจ ;

มีสภาวะเป็นที่รัก  มีสภาวะเป็นที่ยินดีใน
โลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะละ  ย่อมละ
ได้ในที่นั้น ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่นั้น.

ความจำหมายในรูป  เสียง  กลิ่น  รส
สิ่งที่ถูกต้องกาย
หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจ ;
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โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;
เอตเถสา  ตัณหา  ปะหิยยะมานา
ปะหิยยะติ ;
เอตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะติ.

รูปะสัญเจตะนา  วา  สัททะสัญเจตะนา
วา  คันธะสัญเจตะนา  วา  ระสะสัญ-
เจตะนา  วา  โผฏฐัพพะสัญเจตะนา
วา  ธัมมะสัญเจตะนา  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;
เอตเถสา  ตัณหา  ปะหิยยะมานา
ปะหิยยะติ ;
เอตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะติ.

รูปะตัณหา  วา  สัททะตัณหา  วา
คันธะตัณหา  วา  ระสะตัณหา  วา
โผฏฐัพพะตัณหา  วา  ธัมมะตัณหา  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

เอตเถสา  ตัณหา  ปะหิยยะมานา
ปะหิยยะติ ;
เอตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะติ.

รูปะวิตักโก วา  สัททะวิตักโก  วา
คันธะวิตักโก วา ระสะวิตักโก  วา
โผฏฐัพพะวิตักโก วา  ธัมมะวิตักโก วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;
เอตเถสา  ตัณหา  ปะหิยยะมานา-

มีสภาวะเป็นท่ีรัก  มีสภาวะเป็นท่ียินดีในโลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะละ  ย่อมละ
ได้ในที่นั้น ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่นั้น.

ความนึกถึงรูป  เสียง  กลิ่น  รส
ส่ิงที่ถูกต้องกาย
หรืออารมณ์
ที่เกิดกับใจ ;
มีสภาวะเป็นท่ีรัก  มีสภาวะเป็นท่ียินดีในโลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะละ  ย่อมละ
ได้ในที่นั้น ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่นั้น.

ความทะยานอยากในรูป  เสียง  กลิ่น  รส
สิ่งที่ถูกต้องกาย
หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจ ;
มีสภาวะเป็นที่รัก  มีสภาวะเป็นที่
ยินดีในโลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะละ
ย่อมละได้ในที่นั้น ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่นั้น.

ความครุ่นคิดหารูป  เสียง  กลิ่น  รส
สิ่งที่ถูกต้องกาย  หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจ ;

มีสภาวะเป็นท่ีรัก  มีสภาวะเป็นท่ียินดีในโลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะละ  ย่อมละ
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ปะหิยยะติ ;
เอตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะติ.

รูปะวิจาโร  วา  สัททะวิจาโร  วา
คันธะวิจาโร  วา  ระสะวิจาโร  วา
โผฏฐัพพะวิจาโร  วา  ธัมมะวิจาโร  วา ;
โลเก  ปิยะรูปัง  สาตะรูปัง ;

เอตเถสา  ตัณหา  ปะหิยยะมานา
ปะหิยยะติ ;
เอตถะ  นิรุชฌะมานา  นิรุชฌะติ.

อิทัง  วุจจะติ  ภิกขะเว
ทุกขะนิโรโธ  อะริยะสัจจัง.

กะตะมัญจะ  ภิกขะเว
ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง ;
อะยะเมวะ  อะริโย
อัฏฐังคิโก  มัคโค ;
เสยยะถีทัง ;

สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกับโป ;
สัมมาวาจา  สัมมากัมมันโต ;
สัมมาอาชีโว  สัมมาวายาโม ;
สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ ;

ได้ในที่นั้น ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่นั้น.

ความไตร่ตรองต่อรูป  เสียง  กลิ่น  รส
สิ่งที่ถูกต้องกาย
หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจ ;
มีสภาวะเป็นที่รัก  มีสภาวะเป็นที่
ยินดีในโลก ;
ความทะยานอยากนี้  เมื่อจะละย่อมละ
ได้ในที่นั้น ;
เมื่อจะดับ  ย่อมดับได้ในที่นั้น.

ภิกษุทั ้งหลายนี้เรียกว่า  “ความดับไม่
เหลือแห่งทุกข์ในอริยสัจจ์”.

ภิกษุทั้งหลาย  ก็หนทางเป็น
เครื่องให้ถึง  ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
ในอริยสัจจ์นั้น  เป็นอย่างไรเล่า? ;
คือหนทางอันประกอบด้วยองค์แปด
อันประเสริฐนี้เอง ;
องค์แปด  คือ ;

ความเห็นชอบ  ความดำริชอบ ;
วาจาชอบ  การงานชอบ ;
อาชีพชอบ  ความเพียรชอบ ;
ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ ;

๑.๕.๔ ทางดบัทกุขใ์นอรยิสจัจ์
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กะตะมา  จะ  ภิกขะเว
สัมมาทิฏฐิ ;
ยัง  โข  ภิกขะเว  ทุกเข  ญาณัง ;
ทุกขะสะมุทะเย  ญาณัง ;
ทุกขะนิโรเธ  ญาณัง ;
ทุกขะนิโรธะคามินิยา
ปะฏิปะทายะ  ญาณัง ;
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาทิฏฐิ.

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว
สัมมาสังกัปโป ;
เนกขัมมะสังกัปโป ;

อัพยาปาทะสังกัปโป ;
อะวิหิงสาสังกัปโป ;
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาสังกัปโป.

กะตะมา  จะ  ภิกขะเว  สัมมาวาจา ;
มุสาวาทา  เวระมะณี ;
ปิสุณายะ  วาจายะ  เวระมะณี ;
ผรุสายะ  วาจายะ  เวระมะณี ;
สัมผัปปะละปา  เวระมะณ ี ;
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาวาจา.

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว
สัมมากัมมันโต ;
ปาณาติปาตา  เวระมะณี ;
อะทินนาทานา  เวระมะณี ;

ภิกษุทั ้งหลาย  ความเห็นชอบเป็น
อย่างไรเล่า? ;
ภิกษุทั ้งหลาย  ความรู ้ในทุกข์ ;
ความรู ้ในเหตุให้เกิดทุกข์ ;
ความรู ้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ;
ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความ
ดับไม่เหลือแห่งทุกข์  อันใด ;
นี ้เร ียกว่า “ความเห็นชอบ”.

ภิกษุทั้งหลาย  ความดำริชอบ
เป็นอย่างไรเล่า? ;
ภิกษุทั้งหลาย  ความดำริในการออกจาก
กาม ;
ความดำริในการไม่พยาบาท ;
ความดำริในการไม่เบียดเบียน ;
นี้เรียกว่า “ความดำริชอบ”.

ภิกษุท้ังหลาย  วาจาชอบเป็นอย่างไรเล่า? ;
ภิกษุทั้งหลาย  การเว้นจากการพูดเท็จ ;
การเว้นจากการพูดส่อเสียด ;
การเว้นจากการพูดคำหยาบ ;
การเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ;
นี้เรียกว่า “วาจาชอบ”.

ภิกษุทั้งหลาย  การงานชอบ  เป็น
อย่างไรเล่า ? ;
ภิกษุทั้งหลาย  การเว้นจากการฆ่าสัตว์ ;
การเว้นจากการลักทรัพย์ ;
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กาเมสุมิจฉาจารา  เวระมะณ ี ;
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมากัมมันโต.

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมาอาชีโว ;

อิธะ  ภิกขะเว  อะริยะสาวะโก ;
มิจฉาอาชีวัง  ปะหายะ
สัมมาอาชีเวนะ  ชีวิกัง  กับเปติ ;
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาอาชีโว.

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว
สัมมาวายาโม ;
อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
อะนุปปันนานัง  ปาปะกานัง
อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  อะนุปปาทายะ
ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง
อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ
ปะทะหะติ ;

อะนุปปันนานัง  ปาปะกานัง
อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  ปะหานายะ
ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง
อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ
ปะทะหะติ ;

อะนุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง
อุปปาทายะ  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ

การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ;
นี้เรียกว่า  “การงานชอบ”.

ภิกษุทั้งหลาย  อาชีพชอบเป็น
อย่างไรเล่า ? ;
ภิกษุท้ังหลาย  อริยสาวกในศาสนานี ้;
ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย  สำเร็จความ
เป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบ ;
นี้เรียกว่า “อาชีพชอบ”.

ภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็น
อย่างไรเล่า? ;
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในศาสนานี้ ;
ย่อมปลูกความพอใจ  ย่อมพยายาม
ย่อมปรารภความเพียร  ย่อมประคอง
ตั้งจิตไว้  เพื่อความไม่บังเกิดขึ้น  แห่ง
อกุศลธรรมทั้งหลาย  อันลามก
ที่ยังไม่บังเกิดขึ้น ;

ย่อมปลูกความพอใจ  ย่อมพยายาม
ย่อมปรารภความเพียร  ย่อมประคอง
ตั้งจิตไว้  เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรม
ทั้งหลาย    อันลามกที่ยังไม่บังเกิด
ขึ้น ;

ย่อมปลูกความพอใจ  ย่อมพยายาม
ย่อมปรารภความเพียร  ย่อมประคอง
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วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ
ปะทะหะติ ;

อุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง
ฐิติยา  อะสัมโมสายะ  ภิยโยภาวายะ
เวปุลลายะ  ภาวะนายะ  ปาริปูริยา
ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง
อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ
ปะทะหะติ ;
อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาวายาโม.

กะตะมา  จะ  ภิกขะเว  สมัมาสะต ิ;

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;
กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ ;
อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา ;

วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง ;

เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ ;

อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา ;

วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง ;

จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ ;

ตั้งจิตไว้  เพื่อความบังเกิดขึ้น  แห่ง
กุศลธรรมทั้งหลาย  ที่ยังไม่บังเกิดขึ้น ;

ย่อมปลูกความพอใจ  ย่อมพยายาม
ย่อมปรารภความเพียร  ย่อมประคอง
ตั้งจิตไว้  เพื่อความยั่งยืน  ความไม่เลอะ
เลือน  ความงอกงามยิ่งขึ้น  ความไพบูลย์
ความเจริญ  ความเต็มรอบ  แห่งกุศล
ธรรมทั้งหลาย  ที่บังเกิดขึ้นแล้ว ;
นี้เรียกว่า “ความเพียรชอบ”.

ภิกษุทั้งหลาย  ความระลึกชอบเป็น
อย่างไรเล่า? ;
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในศาสนานี้ ;
เป็นผู้มีปรกตพิิจารณาเหน็กายในกายอยู ่;
มคีวามเพยีรเครือ่งเผาบาปมคีวามรูสึ้กตวั
ทั่วพร้อม  มีสติ ;
นำความพอใจ  และความไม่พอใจในโลก
ออกเสียได้ ;

เป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นเวทนา  ใน
เวทนาทั้งหลายอยู่ ;
มคีวามเพยีรเครือ่งเผาบาป    มคีวามรูสึ้ก
ตวัทัว่พรอ้ม  มสีต ิ;
นำความพอใจ  และความไม่พอใจในโลก
ออกเสียได้ ;
เป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ;
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อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา ;

วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง ;

ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา ;

วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง ;

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาสะติ.

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว
สัมมาสะมาธ ิ ;
อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ;

วิวิจเจวะ  กาเมหิ  วิวิจจะ  อะกุสะเลหิ
ธัมเมหิ  สะวิตักกัง  สะวิจารัง
วิเวกะชัมปีติสุขัง  ปะฐะมัง  ฌานัง
อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ ;

วิตักกะ  วิจาราณัง  วูปะสะมา ;
อัชฌัตตัง  สัมปะสาทะนัง  เจตะโส
เอโก  ทิภาวัง  อะวิตักกัง  อะวิจารัง
สะมาธิชัมปีติ  สุขัง  ทุติยัง  ฌานัง-
อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ ;

มีความเพียรเครื่องเผาบาป  มีความรู้สึกตัว
ทั่วพร้อม  มีสติ ;
นำความพอใจ  และความไม่พอใจในโลก
ออกเสียได้ ;

เป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย ;
มีความเพียรเครื่องเผาบาป  มีความรู้สึกตัว
ทั่วพร้อม  มีสติ ;
นำความพอใจ  และความไม่พอใจในโลก
ออกเสียได้ ;
นี้เรียกว่า  “ความระลึกชอบ”.

ภิกษุทั ้งหลาย  ความตั้งใจมั ่นชอบเป็น
อย่างไรเล่า ? ;
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในศาสนานี้ ;

เพราะสงัดจากกามทั้งหลาย
เพราะสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
ย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่ง  อันมีวิตก  วิจาร
ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ ;

เพราะวิตก  วิจาร  ระงับลง ;
เธอเข้าถึงฌานที่สอง  อันเป็นเครื่องผ่องใส
แห่งใจในภายใน  ให้สมาธิเป็นธรรมอัน
เอกผุดขึ้น  ไม่มีวิตก  วิจาร  มีแต่ปีติและ
สุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ ;
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ปีติยา  จะ  วิราคา ;
อุเปกขะโก  จะ  วิหะระติ  สะโต  จะ
สัมปะชาโน  สุขัญจะ  กาเยนะ
ปะฏิสังเวเทติ ;

ยันตัง  อะริยา  อาจิกขันติ  อุเปกขะโก
สะติมา  สุขะวิหารีติ  ตะติยัง  ฌานัง
อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ ;

สุขัสสะ  จะ  ปะหานา  ทุกขัสสะ
จะ  ปะหานา ;
ปุพเพวะ  โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง ;

อัตถังคะมา  อะทุกขะมะสุขัง
อุเปกขาสะติปาริสุทธิง  จะตุตถัง
ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ ;
อะยงั  วุจจะต ิ ภิกขะเว  สมัมาสะมาธ.ิ

อิทัง  วุจจะติ  ภิกขะเว
ทุกขะนิโรธะคามินี
ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง.

อิติ  อัชฌัตตัง  วา  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

เพราะปีติจางหายไป ;
วางใจเป็นกลางอยู่  มีสติ  มีความรู้สึก
ตัวท่ัวพร้อม  และได้เสวยสุขด้วยนามกาย ;

ย่อมเข้าถึงฌานที่สาม  อันเป็นฌานที่
พระอริยะทั ้งหลาย  กล่าวสรรเสริญผู ้
ได้บรรลุว่า “เป็นผู้วางใจเป็นกลางอยู่
มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม”  แล้วแลอยู่ ;

เพราะละทุกข์และสุขเสียได้ ;

และเพราะความดับหายแห่งความพอใจ
และความไม่พอใจในกาลก่อน ;
เธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่   อันไม่ทุกข์ไม่
สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์และมีใจเป็นกลาง
เพราะรู้เห็นตามความเปน็จริงแล้วแลอยู่ ;
นี้เรียกว่า  “ความตั้งใจมั่นชอบ”.

ภิกษุทั้งหลาย   นี้เรียกว่า  “หนทางเป็น
เครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
ในอริยสัจจ์”.

ด้วยอาการอย่างนี้ที ่ภิกษุเป็นผู้มีปรกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั ้งหลาย
อันเป็นภายในบ้าง ;
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พะหิทธา  วา  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;
อัชฌัตตะพะหิทธา  วา  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา
ธัมเมสุ  วิหะระติ ;
วะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ
วิหะระติ ;
สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี
วา  ธัมเมสุ  วิหะระติ ;

อัตถิ  ธัมมาติ  วา  ปะนัสสะ
สะติ  ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ ;

ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ ;
ปะติสสะติมัตตายะ ;
อะนิสสิโต  จะ  วิหะระติ ;

นะ  จะ  กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ ;

เอวัมปิ  โข  ภิกขะเว  ภิกขุ  ธัมเมสุ
ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ;

จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ.

ในธรรมทั้งหลาย  อันเป็นภายนอกบ้าง ;

ในธรรมทั้งหลาย  ทั้งอันเป็นภายในและ
ภายนอกบ้าง ;

และเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรม
อันเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบ้าง ;
เห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อม
ไปในธรรมบ้าง ;
เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้น
และเสื่อมไปในธรรมบ้าง ;

ก็แหละสติ  คือความระลึกว่า “ธรรมทั้ง
หลายมอียู”่  ดงันีข้องเธอนัน้  เปน็สตทิีเ่ธอ
ดำรงไว้ ;
เพียงเพื่อรู้ ;
เพียงเพื่ออาศัยระลึก ;
ที่แท้  เธอเป็นผู้ที่ตัณหา  และทิฏฐิอาศัย
ไม่ได้ ;
เธอไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลกนี้ ;

ภิกษุทั ้งหลาย  อย่างนี ้แล  ชื ่อว่าภิกษุ
เป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย ;
คืออริยสัจจ์สี่อย่าง อยู่.
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โย  หิ  โกจิ  ภิกขะเว ;
อิเม  จัตตาโร  สะติปัฏฐาเน  เอวัง
ภาเวยยะ  สัตตะ  วัสสานิ ;
ตัสสะ  ทะวินนัง  ผะลานัง
อัญญะตะรัง  ผะลัง  ปาฏิกังขัง ;
ทิฏเฐวะ  ธัมเม  อัญญา
สะติ  วา  อุปาทิเสเส  อะนาคามิตา ;

ติฏฐันตุ  ภิกขะเว  สัตตะ  วัสสานิ ;
โย  หิ  โกจิ  ภิกขะเว ;
อิเม  จัตตาโร  สะติปัฏฐาเน  เอวัง
ภาเวยยะ  ฉะ  วัสสานิ  จะ  ปัญจะ
วัสสานิ  จะ  จัตตาริ  วัสสานิ  จะ  ตีณิ
วัสสานิ  จะ  ทะเว  วัสสานิ  จะ  เอกัง
วัสสัญจะ ;

ตัสสะ  ทะวินนัง  ผะลานัง
อัญญะตะรัง  ผะลัง  ปาฏิกังขัง ;
ทิฏเฐวะ  ธัมเม  อัญญา  สติ  วา
อุปาทิเสเส  อะนาคามิตา ;

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ผู้หนึ่งผู้ใด ;
เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้  ด้วยอาการ
อย่างนี้  ตลอดเจ็ดปี ;
เขาพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งใน
บรรดาผลทั้งสอง ;
คือพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้
หรือเมื่ออุปาทิ*  คือสังโยชน์ยังเหลืออยู่
ก็เป็นพระอนาคามี ;

ภิกษุทั้งหลาย  เจ็ดปียกไว้ก็ได้ ;
ภิกษุทั้งหลาย  ก็ผู้หนึ่งผู้ใด ;
เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้  ด้วยอาการ
อย่างนี้  ตลอดหกปี  ห้าปี  สี่ปี  สามปี
สองปี  หรือหนึ่งปีก็ดี ;

เขาพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดา
ผลทั้งสอง ;
คือพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้  หรือ
เมื่ออุปาทิ  คือสังโยชน์ยังเหลืออยู่  ก็เป็น
พระอนาคามี ;

* อุปาทิ  คือ  เชื้อหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดกิเลสอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือในที่นี้หมายเอาอุปาทานขั้นละเอียด, อนุสัย,
อาสวะ, อุทธัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง ๕ (ดูการละสังโยชน์หน้า  ๑๔๒)

(อานสิงสส์ตปิฏัฐานสตูร)
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ติฏฐันตุ  ภิกขะเว  ฉะ  วัสสานิ
จะ  ปัญจะ  วัสสานิ  จะ  จัตตาริ
วัสสานิ  จะ  ตีณิ  วัสสานิ  จะ  ทะเว
วัสสานิ  เอกัง  วัสสัญจะ ;

โย  หิ  โกจิ  ภิกขะเว ;
อิเม  จัตตาโร  สะติปัฏฐาเน  เอวัง
ภาเวยยะ  สัตตะ  มาสานิ ;

ตัสสะ  ทะวินนัง  ผะลานัง
อัญญะตะรัง  ผะลัง  ปาฏิกังขัง ;
ทิฏเฐวะ  ธัมเม  อัญญา  สะติ  วา
อุปาทิเสเส  อะนาคามิตา ;

ติฏฐันตุ  ภิกขะเว  สัตตะ  มาสานิ ;
โย  หิ  โกจิ  ภิกขะเว ;
อิเม  จัตตาโร  สะติปัฏฐาเน  เอวัง
ภาเวยยะ  ฉะ  มาสานิ  จะ  ปัญจะ
มาสานิ  จะ  จัตตาริ  มาสานิ  จะ
ตีณิ  มาสานิ  จะ  ทะเว  มาสานิ  จะ-
มาสัง  จะ  อัฑฒะมาสัญจะ ;

ตัสสะ  ทะวินนัง  ผะลานัง
อัญญะตะรัง  ผะลัง  ปาฏิกังขัง ;
ทิฏเฐวะ  ธัมเม  อัญญา  สะติ  วา
อุปาทิเสเส  อะนาคามิตา ;

ภิกษทุัง้หลาย  หกป ี ห้าป ี ส่ีปี
สามป ี สองปี  หรอืหน่ึงปีก็ดี
ยกไวก็้ได้ ;

ภิกษุท้ังหลาย  ก็ผู้หน่ึงผู้ใด ;
เจรญิสตปัิฏฐานสีอ่ย่างน้ี   ด้วยอาการ
อย่างน้ี  ตลอดเจด็เดอืน ;

เขาพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในบรรดาผลทั้งสอง ;
คือพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้  หรือเมื่อ
อุปาทิ  คือสังโยชน์  ยังเหลืออยู ่  ก็เป็น
พระอนาคามี ;

ภิกษุทั ้งหลาย  เจ็ดเดือนยกไว้ก็ได้ ;
ภิกษุทั ้งหลาย  ก็ผู ้หนึ ่งผู ้ใด ;
เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้  ด้วยอาการ
อย่างนี้  ตลอดหกเดือน  ห้าเดือน  สี่เดือน
สามเดือน  สองเดือน  หนึ่งเดือน
หรือกึ่งเดือนก็ดี ;

เขาพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งใน
บรรดาผลทั้งสอง ;
คือพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้  หรือเมื่อ
อุปาทิ  คือสังโยชน์  ยังเหลืออยู่  ก็เป็น
พระอนาคามี ;
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ติฏฐะตุ  ภิกขะเว  อัฑฒะมาโส ;

โย  หิ  โกจิ  ภิกขะเว ;
อิเม  จัตตาโร  สะติปัฏฐาเน
เอวัง  ภาเวยยะ  สัตตาหัง ;
ตัสสะ  ทะวินนัง  ผะลานัง
อัญญะตะรัง  ผะลัง  ปาฏิกังขัง ;
ทิฏเฐวะ  ธัมเม  อัญญา
สะติ  วา  อุปาทิเสเส  อะนาคามิตา ;

เอกายะโน  ภิกขะเว  อะยัง  มัคโค ;

สัตตานัง  วิสุทธิยา ;
โสกะปะริเทวานัง  สะมะติกกะมายะ ;

ทุกขะโทมะนัสสานัง  อัตถังคะมายะ ;
ญายัสสะ  อะธิคะมายะ ;
นิพพานัสสะ  สัจฉิกิริยายะ ;

ยะทิทัง  จัตตาโร  สะติปัฏฐานาติ ;

อิติ  ยันตัง  วุตตัง ;
อิทะเมตัง  ปะฏิจจะ  วุตตันติ ;

ภิกษุทั้งหลาย  กึ่งเดือนยกไว้ก็ได้ ;

ภิกษุทั้งหลาย  ก็ผู้หนึ่งผู้ใด ;
เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้  ด้วยอาการ
อย่างนี้  ตลอดเจ็ดวัน ;
เขาพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในบรรดาผลทั้งสอง ;
คือพระอรหนัตใ์นปจัจบัุนชาตน้ีิ  หรอืเม่ือ
อุปาทิ คือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ ก็เป็นพระ
อนาคามี ;

ภิกษุทั้งหลาย   หนทางนี้เป็นหนทางเพียง
ทางเดียว ;

เพ่ือความบรสุิทธ์ิหมดจดของสัตว์ท้ังหลาย ;
เพื ่อการก้าวล่วงเสีย  ซึ ่งความโศกและ
ความร่ำไรรำพัน ;
เพ่ือความต้ังอยู่ไม่ได้  แห่งทุกข์และโทมนัส ;
เพื่อบรรลุธรรมอันสัตว์พึงรู้ ;
เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง ;

หนทางน้ีคือ      สติปัฏฐานสี่ด้วยประการ
ฉะน้ี ;

คำที่เรากล่าวมาแล้วนี้ ;
เราอาศัยสติปัฏฐานสี่นั้น  กล่าวแล้ว ;
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อิทะมะโวจะ  ภะคะวา  อัตตะมะนา
เต  ภิกขู  ภะคะวะโต  ภาสิตัง
อะภินันทุนติ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสพระสูตรนี้จบ
แล้ว  ภิกษุทั ้งหลายเหล่านั ้น  มีใจยินดี
ช่ืนชมในพระภาษติของพระผูมี้พระภาคเจา้
ด้วยประการฉะนี้แล.

* จตุกฺก. ม.๒๐/๓๓/๒๖

1.

2.

3.

4.

การละสังโยชน์
โสดาปัตติมรรค  มรรคให้ถึงความเป็นพระโสดาบัน ;  มรรคให้ถึงกระแสที่
นำไปสู่พระนิพพานทีแรก  เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้ 3 คือ  สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส
สกิทาคามิมรรค  มรรคอันให้ถึงความเป็นสกทาคามี  เป็นเหตุละสังโยชน์ได้
 3 ข้อต้น  กับทำราคะ  โทสะ  โมหะ  ให้เบาบางลง
อนาคามิมรรค  มรรคอันให้ถึงความเป็นพระอนาคามี  เป็นเหตุละสังโยชน์
เพิ่มได้อีก 2  คือ กามราคะ  ปฏิฆะ...ทั้งหมดนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำ  เป็น
อย่างหยาบ  เรียกว่า  โอรัมภาคิยสังโยชน์
อรหัตตมรรค  มรรคอันให้ถึงความเป็นพระอรหันต์  เป็นเหตุละสังโยชน์
ได้หมดทั้ง 10 คือละสังโยชน์เบื้องปลายอีก 5 ได้แก่  รูปราคะ  อรูปราคะ
มานะ   อุทธัจจะ  อวิชชา  นี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงเป็นอย่างละเอียด  เรียกว่า
อุทธัมภาคิยสังโยชน์

ภิกษุนอกบัญชี
ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุเหล่าใด  เป็นคนหลอกลวง  กระด้าง  พูดพล่าม

ยกตัว  จองหอง  ใจฟุ้ง  ภิกษุเหล่านั้น  ไม่ใช่  “คนของเรา”
ภิกษุท้ังหลาย!  ภิกษุเหล่าน้ัน  ได้ออกไปนอกธรรมวนัิยน้ีเสียแล้ว  และ

พวกภิกษุเหล่านั้น  ย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยได้เลย
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(ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)

เอวัมเม  สุตัง ;

เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา
พาราณะสิยัง  วิหะระติ
อิสิปะตะเน  มิคะทาเย ;
ตัตระ  โข  ภะคะวา  ปัญจะวัคคิเย
ภิกขู  อามันเตสิ ;

ทะเวเม  ภิกขะเว  อันตา ;

ปัพพะชิเตนะ  นะ  เสวิตัพพา ;
โย  จายัง  กาเมสุ  กามะสุขัลลิกา-
นุโยโค ;

หีโน ;
คัมโม ;
โปถุชชะนิโก ;
อะนะริโย ;
อะนัตถะสัญหิโต ;

โย  จายัง  อัตตะกิละมะถานุโยโค ;
ทุกโข ;
อะนะริโย ;
อะนัตถะสัญหิโต ;

ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้ฟังมาแล้วอย่าง
นี้ว่า ;
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  ประทับอยู่
ณ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนคร
พาราณสี ;
ณ  ที่นั้นแล  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
เรียกภิกษุปัญจวัคคีย์*  มาแล้วตรัสว่า ;

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ที่สุดแห่งการกระทำ
สองอย่างเหล่านี้  มีอยู่ ;
เป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลย ;
คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่
ในกามทั้งหลาย ;

เป็นของต่ำทราม ;
เป็นเรื่องของชาวบ้าน ;
เป็นของชนชั้นปุถุชน ;
ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้า ;
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย,  น้ีอย่างหน่ึง ;

อีกอย่างหนึ่งคือการประกอบตนให้ลำบาก ;
เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทุกข์ ;
ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้า ;
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย ;

*   คือ โกณฑัญญะ, วัปปะ,  ภัททิยะ,  มหานามะ,  อัสสชิ
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เอเต  เต  ภิกขะเว  อุโภ  อันเต
อะนุปะคัมมะ  มัชฌิมา  ปะฏิปะทา ;

ตะถาคะเตนะ  อะภิสัมพุทธา ;

จักขุกะระณี ;
ญาณะกะระณี ;
อุปะสะมายะ ;
อภิญญายะ ;
สัมโพธายะ ;
นิพพานายะ  สังวัตตะต ิ;

กะตะมา  จะ  สา  ภิกขะเว
มัชฌิมา  ปะฏิปะทา ;
อะยะเมวะ  อะริโย  อัฏฐังคิโก  มัคโค ;

อะยัง  โข  สา  ภิกขะเว
มัชฌิมา  ปะฏิปะทา ;
ตะถาคะเตนะ  อะภิสัมพุทธา ;

เสยยะถีทัง ;

สัมมาทิฏฐิ ;
สัมมาสังกัปโป ;

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ข้อปฏิบัติเป็นทางสาย
กลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสอง
อย่างนี้ มีอยู่ ;
ข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ
แล้ว ;

เป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักษุ ;
เป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณ ;
เพื่อความสงบ ;
เพื่อความรู้ยิ่ง ;
เพื่อความรู้พร้อม ;
เป็นไปพร้อมเพื่อพระนิพพาน ;

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติเป็นทาง
สายกลางนั้น เป็นอย่างไรเล่า ? ;
ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั ้น คือหน
ทางอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์แปด
ประการนี้เอง ;

ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย นี้แลคือข้อปฏิบัติ
อันเป็นทางสายกลาง ;
เป็นข้อปฏิบัติท่ีตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ
แล้ว ;
ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ ;

ความเห็นชอบ ;
ความดำริชอบ ;
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สัมมาวาจา ;
สัมมากัมมันโต ;
สัมมาอาชีโว ;
สัมมาวายาโม ;
สัมมาสะติ ;
สัมมาสะมาธิ ;

อะยัง  โข  สา ภิกขะเว  มัชฌิมา
ปะฏิปะทา ;
ตะถาคะเตนะ  อะภิสัมพุทธา ;

จักขุกะระณี ;
ญาณะกะระณี ;
อุปะสะมายะ ;
อะภิญญายะ ;
สัมโพธายะ ;
นิพพานายะ  สังวัตตะติ ;

อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว
ทุกขัง  อะริยะสัจจัง ;
ชาติปิ  ทุกขา ;
ชะราปิ  ทุกขา ;
มะระณัมปิ  ทุกขัง ;
โสกะปะริเทวะ  ทุกขะโทมะนัส
สุปายาสาปิ  ทุกขา ;

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ;

การพูดจาชอบ ;
การทำการงานชอบ ;
การเลี้ยงชีวิตชอบ ;
ความพากเพียรชอบ ;
ความระลึกชอบ ;
ความตั้งใจมั่นชอบ ;

ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย  นี้แลคือข้อ
ปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง ;
เป็นข้อปฏิบัติท่ีตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ
แล้ว ;
เป็นเครื ่องกระทำให้เกิดจักษุ ;
เป็นเครื ่องกระทำให้เกิดญาณ ;
เพื ่อความสงบ ;
เพื ่อความรู ้ยิ ่ง ;
เพื ่อความรู ้พร้อม ;
เป็นไปพร้อมเพื ่อพระนิพพาน ;

ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย ก็อริยสัจจ์
คือทุกข์น้ี  มีอยู ่ ;
ความเกิดก็เป็นทุกข์ ;
ความแก่ก็เป็นทุกข์ ;
ความตายก็เป็นทุกข์ ;
แม้ความโศก ความร่ำไรรำพัน
ความไม ่สบายกาย ความไม ่สบายใจ
ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ ;
ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็
เป็นทุกข์ ;
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ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข ;

ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  ตัมปิ  ทุกขัง ;

สังขิตเตนะ  ปัญจุปาทานักขันธา
ทุกขา ;

อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว
ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจัง ;
ยายัง  ตัณหา ;
โปโนพภะวิกา ;
นันทิราคะ  สะหะคะตา ;

ตัตระ  ตัตราภินันทินี ;

เสยยะถีทัง ;
กามะตัณหา ;
ภะวะตัณหา ;
วิภะวะตัณหา ;

อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรโธ
อะริยะสัจจัง ;
โย ตัสสาเยวะ  ตัณหายะ
อะเสสะวิราคะนิโรโธ ;
จาโค ;
ปะฏินิสสัคโค ;
มุตติ ;

ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็
เป็นทุกข์ ;
มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ ่งนั ้น นั่นก็
เป็นทุกข์ ;
ว่าโดยย่อ  อุปาทานขันธ์ทั ้งห้า   เป็นตัว
ทุกข์ ;

ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย  ก็อริยสัจจ์ คือเหตุ
ให้เกิดทุกข์นี้ มีอยู่ ;
นี่คือตัณหา ;
อันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีก ;
อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัด  ด้วย
อำนาจความเพลิน ;
เป็นเคร่ืองให้เพลินอย่างย่ิงในอารมณ์น้ัน ๆ  ;

ได้แก่ ตัณหาเหล่านี้คือ ;
ตัณหาในกาม ; (รูป รส กล่ิน เสียง เป็นตน้)
ตัณหาในความมี ความเป็น ;
ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น ;

ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย ก็ความดับไม่เหลือ
แห่งทุกนี ้  มีอยู ่ ;
คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่เหลือ
ของตัณหานั้น นั่นเอง ;
เป็นความสละทิ้ง ;
เป็นความสลัดคืน ;
เป็นความปล่อยวาง ;
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อะนาละโย ;

อิทัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรธะ
คามินีปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง ;

อะยะเมวะ  อะริโย  อัฏฐังคิโก
มัคโค ;
ฯลฯ ;

อิทัง  ทุกขัง  อะริยะสัจจันติ
เม  ภิกขะเว  ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง
อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ;

ตังโข  ปะนิทัง  ทุกขัง  อะริยะสัจจัง
ปะริญเญยยันติ ;
ตังโข  ปะนิทัง  ทุกขัง  อะริยะสัจจัง
ปะริญญาตันติ ;

อิทัง  ทุกขะสะมุทะโย  อะริยะสัจจันติ
เม  ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง
อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ;

เปน็การทำใหไ้มม่ทีีอ่าศัยซึง่ตณัหานัน้ ;

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  ก็อริยสัจจ์คือข้อปฏิบัติ
ที่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
นี้  มีอยู่ ;
นี ้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐ
ประกอบไปด้วยองค์แปดประการ ;
ฯลฯ ;

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   จักษุเกิดข้ึนแล้วแก่เรา
ญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว
แก่เรา วิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา แสงสว่าง
เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยได้
ฟังมาแต่ก่อนว่าทุกข์ในอริยสัจจ์ เป็นอย่าง
นี้ ๆ ดังนี้ ;

ว่าทุกข์ในอริยสัจจ์นั ้นแล  เป็นสิ ่งที ่ควร
กำหนดรู ้ ดังนี ้ ;
ว่าทุกข์ในอริยสัจจ์นั ้นแล เรากำหนดรู ้
ได้แล้ว ดังนี ้ ;

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  จักษุเกิดข้ึนแล้วแก่เรา
ญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว
แก่เรา วิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา แสงสว่าง
เกิดขึ้นแล้วแก่เรา  ในธรรมที่เราไม่เคยได้
ฟังมาแต่ก่อน  ว่าเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจจ์
เป็นอย่างนี้ ๆ ดังนี้ ;
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ตังโข  ปะนิทัง  ทุกขะสะมุทะโย
อะริยะสัจจัง  ปะหาตัพพันติ ;
ตังโข  ปะนิทัง  ทุกขะสะมุทะโย
อะริยะสัจจัง  ปะหีนันติ ;

อิทัง  ทุกขะนโิรโธ  อะริยะสัจจันติ
เม ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง
อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา
อุทะปาทิ  อาโลโก อุทะปาทิ ;

ตังโข ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ
อะริยะสัจจัง  สัจฉิกาตัพพันติ ;
ตังโข ปะนิทัง  ทุกขะนิโรโธ
อะริยะสัจจัง  สัจฉิกะตันติ ;

อิทัง  ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา  อะริยะ-
สัจจันติ  เม  ภิกขะเว  ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ  จักขุง  อุทะปาทิ  ญาณัง
อุทะปาทิ  ปัญญา  อุทะปาทิ  วิชชา
อุทะปาทิ  อาโลโก  อุทะปาทิ ;

ว่าเหตใุห้เกิดทกุขใ์นอรยิสจัจน้ั์นแล  เปน็
สิ ่งที ่ควรละเสีย ดังนี ้ ;
ว่าเหตุให้เก ิดทุกข์ในอริยสัจจ์น ั ้นแล
เราละได้แล้ว ดังนี ้ ;

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย จักษุเกิดข้ึนแล้วแก่เรา
ญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาเกิดขึ้น
แล้วแก่เรา วิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา  แสง
สว่างเกิดขึ ้นแล้วแก่เรา ในธรรมที่เรา
ไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าความดับไม่
เหลือแห่งทุกข์ ในอริยสัจจ์  เป็นอย่างน้ี ๆ
ดังนี้ ;

ว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ในอริยสัจจ์
นั ้นแล เป็นสิ ่งที ่ควรทำให้แจ้ง ดังนี ้ ;
ว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ในอริยสัจจ์
นั้นแล เราได้ทำให้แจ้งแล้ว ดังนี้ ;

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   จักษุเกิดข้ึนแล้วแก่เรา
ญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาเกิดขึ้น
แล้วแก่เรา วิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา  แสง
สว่างเกิดขึ ้นแล้วแก่เรา ในธรรมที่เรา
ไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าวิธีปฏิบัติที่ทำ
สัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ใน
อริยสัจจ์ เป็นอย่างนี้ ๆ ดังนี้ ;
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ตังโข  ปะนิทัง
ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง  ภาเวตัพพันต ิ ;
ตังโข  ปะนิทัง  ทุกขะนิโรธะคามินี-
ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง  ภาวิตันติ ;

ยาวะกีวัญจะ  เม  ภิกขะเว
อิเมสุ  จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ
เอวันติปะริวัฏฏัง  ทะวาทะสาการัง
ยะถาภูตัง  ญาณะทัสสะนัง  นะ
สุวิสุทธัง  อะโหสิ ;

เนวะ  ตาวาหัง  ภิกขะเว  สะเทวะเก
โลเก  สะมาระเก  สะพรัหมะเก
สัสสะมะณะพราหมะณิยา  ปะชายะ
สะเทวะมะนุสสายะ  อะนุตตะรัง
สัมมาสัมโพธิง  อะภิสัมพุทโธ
ปัจจัญญาสิง ;

ยะโต  จะ โข  เม  ภิกขะเว  อิเมสุ
จะตูสุ  อะริยะสัจเจสุ  เอวันติปะริวัฏฏัง
ทะวาทะสาการัง  ยะถาภูตัง
ญาณะทัสสะนัง  นะ สุวิสุทธัง  อะโหสิ ;

ว่าวิธีปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่
เหลือแห่งทุกข์ในอริยสัจจ์นั ้นแล   เป็น
สิ่งที่ควรทำให้เกิดมี ดังนี้ ;
ว่าวิธีปฏิบัติที ่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับ
ไม ่ เหลือแห่งท ุกข ์ในอร ิยส ัจจ ์น ั ้นแล
เราทำให้เกิดมีได้แล้ว ดังนี้ ;

ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย  ปัญญาเครื ่องรู ้
เห็นตามความเป็นจริง  มีปริวัฏฏ์สาม
มีอาการสิบสองเช่นนี ้ในอริยสัจจ์ทั ้งสี ่
เหล่านี้  ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์  หมดจด
ด้วยดแีก่เราเพียงใด ;

ดกู่อนภิกษุทั้งหลาย  ตลอดกาลเพียงนั้น
เรายังไม่ปฏิญญาว่า ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ
แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก
พร้อมทั ้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก
ในหมู ่ส ัตว ์  พร้อมทั ้งสมณพราหมณ์
พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั ้งหลาย ;

ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย ก็ปัญญาเครื ่องรู ้
เห็นตามความเป็นจริง มีปริว ัฏฏ์สาม
มีอาการสิบสองเช่นนี ้ในอริยสัจจ์ทั ้งสี ่
เหล่านี้  เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดี
แก่เรา  เมื่อใด ;
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อะถาหัง  ภิกขะเว  สะเทวะเก  โลเก
สะมาระเก  สะพรัหมะเก  สัสสะมะณะ-
พราหมะณิยา  ปะชายะ  สะเทวะ-
มะนุสสายะ  อะนุตตะรัง  สัมมาสัมโพธิง
อะภิสัมพุทโธ  ปัจจัญญาสิง ;

ญาณัญจะ  ปะนะ  เม  ภิกขะเว
ทัสสะนัง  อุทะปาทิ ;
อะกุปปา  เม  วิมุตติ ;
อะยะมันติมา  ชาติ ;
นัตถิทานิ  ปุนัพภะโวติ ;

อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ;
อัตตะมะนา  ปัญจะวัคคิยา  ภิกขู
ภะคะวะโต  ภาสิตัง  อะภินันทุง ;

อิมัสมิญจะ  ปะนะ  เวยยากะระณัสมิง
ภัญญะมาเน  ;
อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง
วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ ;

ยังกิญจิ  สะมุทะยะธัมมัง  สัพพันตัง
นิโรธะธัมมันติ ;
ปะวัตติเต  จะ ภะคะวะตา  ธัมมะจักเก
ภุมมา  เทวา  สัททะมะนุสสะเวสุง
เอตัมภะคะวะตา  พาราณะสิยัง
อิสิปะตะเน มิคะทาเย  อะนุตตะรัง
ธัมมะจักกัง  ปะวัตติตัง-

เมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ
แล้ว  ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก
พร้อมทั ้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก
ในหม ู ่ส ัตว ์ พร ้อมท ั ้ งสมณพราหมณ์
พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ;

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ญาณและทัสสนะ
นั้นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ;
ว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบ ;
ความเกิดนี้ เป็นความเกิดครั้งสุดท้าย ;
บัดนี้ ความเกิดอีก ย่อมไม่มีแก่เรา ดังนี้ ;

พระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้ตรัสเทศนานี้แล้ว ;
ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็มีใจยินดี   ชื ่นชมใน
พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ;

ก็แลเมือ่ไวยากรณน้ี์  อันพระผูมี้พระภาคเจา้
ตรัสอยู่ ;
ธรรมจักษุ  อันปราศจากธุลี   ปราศจาก
มลทินได้เก ิดข ึ ้นแล้ว   แก่พระผู ้ม ีอายุ
โกณฑัญญะ ;

ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
ส่ิงน้ันท้ังปวง  ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา ;
ก็ครั้นเมื่อธรรมจักร อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
ให้เป็นไปแล้ว   เหล่าภุมมเทวดา   ก็ยังเสียง
ให้บรรลือลั่น  ว่านั่นจักรคือธรรม  ไม่มี
จักรอื ่นยิ ่งกว่า  อันพระผู ้มีพระภาคเจ้า
ให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้
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อัปปะฏิวัตติยัง  สะมะเณนะ วา
พราหมะเณนะ  วา  เทเวนะ วา
มาเรนะ  วา  พรัหมุนา วา
เกนะจิ  วา  โลกัสมินติ ;
ฯลฯ

อะถะ  โข  ภะคะวา  อุทานัง
อุทาเนสิ ;
อัญญาสิ  วะตะ  โภ  โกณฑัญโญ
อัญญาสิ  วะตะ  โภ  โกณฑัญโญติ ;

อิติหิทัง  อายัสมะโต  โกณฑัญญัสสะ
อัญญาโกณฑัญโญตะเววะ  นามัง
อะโหสีติ.

เอวัม  เม  สุตัง ;

เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  พาราณะสิยัง
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ;

ตัตระ  โข  ภะคะวา  ปัญจะวัคคิเย
ภิกขู  อามันเตสิ  เอตะทะโวจะ ;

พระนครพาราณสี  อันสมณพราหมณ์
เทวดา มาร พรหม และใคร ๆ ในโลก
ยังให้เป็นไปไม่ได้ ดังนี้ ;

ฯลฯ

ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรง
เปล่งอุทานว่า ;
โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ
ผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ ;

เพราะเหตุนี้ นามว่าอัญญาโกณฑัญญะนี้
นั่นเทียว  ได้มีมาแล้วแก่พระผู้มีอายุ
ด้วยประการฉะนี้แล.

ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้ฟังมาแล้ว
อย่างนี ้ว่า ;
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  ประทับอยู่
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนคร
พาราณสี ;
ณ  ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัส
เรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่า ;

(อนัตตลักขณสูตร)
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รูปัง  ภิกขะเว  อะนัตตา ;
รูปัญจะ  หิทัง  ภิกขะเว
อัตตา  อะภะวิสสะ ;
นะยิทัง  รูปัง  อาพาธายะ  สังวัตเตยยะ ;
ลัพเภถะ  จะ  รูเป  เอวัง
เม  รูปัง  โหตุ  เอวงั
เม  รูปัง  มา  อะโหสีติ ;

ยัสมา  จะ โข  ภิกขะเว
รูปัง  อะนัตตา ;
ตัสมา  รูปัง  อาพาธายะ สังวัตตะติ ;
นะ จะ  ลัพภะติ  รูเป
เอวัง  เม  รูปัง โหตุ  เอวัง
เม  รูปัง  มา  อะโหสีติ ;

เวทะนา  อะนัตตา ;
เวทะนา  จะ  หิทัง  ภิกขะเว
อัตตา  อะภะวิสสะ ;
นะยิทัง  เวทะนา  อาพาธายะ
สังวัตเตยยะ ;
ลัพเภถะ  จะ  เวทะนายะ
เอวัง  เม  เวทะนา  โหตุ  เอวัง
เม  เวทะนา  มา  อะโหสีติ ;

ยัสมา  จะ  โข  ภิกขะเว
เวทะนา  อะนัตตา ;
ตัสมา  เวทะนา  อาพาธายะ
สังวัตตนัติ ;

ภิกษุทั้งหลาย  รูปไม่ใช่ตัวตน ;
ก็หากว่ารูปนี ้เป็นตัวตนแล้วไซร้ ;

รูปนี ้ก ็คงไม่เป็นไปเพื ่ออาพาธ ;
ทั ้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปว่า
ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี ้เถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั ้นเลย ;

ก็เพราะเหตุที ่ร ูปไม่ใช่ตัวตน ;

รูปจึงเป็นไปเพื ่ออาพาธ ;
และไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่า
ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี ้เถิด อย่าได้
เป็นอย่างนั ้นเลย ;

ภิกษุทั้งหลาย  เวทนาไม่ใช่ตัวตน ;
ก็หากว่าเวทนานี้เป็นตัวตนแล้วไซร้ ;

ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ;

ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในเวทนา
ว่า  ขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี ้เถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ;

ก็เพราะเหตุที่เวทนาไม่ใช่ตัวตน ;

เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ ;
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นะ  จะ  ลัพภะติ  เวทะนายะ
เอวัง  เม  เวทะนา  โหตุ  เอวัง
เม  เวทะนา  มา  อะโหสีติ ;

สัญญา  อะนัตตา ;
สัญญา  จะ  หิทัง  ภิกขะเว
อัตตา  อะภะวิสสะ ;
นะยิทัง  สัญญา  อาพาธายะ
สังวัตเตยยะ ;
ลัพเภถะ  จะ  สัญญายะ  เอวัง  เม
สัญญา  โหตุ  เอวัง  เม  สัญญา
มา  อะโหสีติ ;

ยัสมา  จะ  โข  ภิกขะเว
สัญญา  อะนัตตา ;
ตัสมา  สัญญา  อาพาธายะ
สังวัตตะติ ;
นะ  จะ  ลัพภะติ  สัญญายะ
เอวัง  เม  สัญญา  โหตุ  เอวัง
เม  สัญญา  มา  อะโหสีติ ;

สังขารา  อะนัตตา ;
สังขารา  จะ  หิทัง  ภิกขะเว
อัตตา  อะภะวิสสังสุ ;
นะยิทัง  สังขารา  อาพาธายะ
สังวัตเตยยุง ;
ลัพเภถะ  จะ  สังขาเรสุ  เอวัง  เม

และไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่า
ขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด  อย่าได้
เป็นอย่างนั้นเลย ;

ภิกษุทั้งหลาย  สัญญาไม่ใช่ตัวตน ;
ก็หากว่าสัญญานี้เป็นตัวตนแล้วไซร้ ;

ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ;

ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญา
ว่า  ขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ;

ก็เพราะเหตุที่สัญญาไม่ใช่ตัวตน ;

สัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ ;

และไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่า
ขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด  อย่า
ได้เป็นอย่างนั้นเลย ;

ภิกษุทั้งหลาย  สังขารไม่ใช่ตัวตน ;
ก็หากว่าสังขารนี้เป็นตัวตนแล้วไซร้ ;

ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ;

ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสังขาร
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สังขารา  โหนตุ  เอวัง  เม  สังขารา
มา อะเหสุนติ ;

ยัสมา  จะ  โข  ภิกขะเว  สังขารา  อะนัตตา ;
ตัสมา  สังขารา  อาพาธายะ
สังวัตตันติ ;
นะ  จะ  ลัพภะติ  สังขาเรสุ  เอวัง  เม
สังขารา  โหนตุ  เอวัง  เม  สังขารา
มา  อะเหสุนติ ;

วิญญาณัง  อนัตตา ;
วิญญาณัญจะ  หิทัง  ภิกขะเว  อัตตา
อะภะวิสสะ ;
นะยิทัง  วิญญาณัง  อาพาธายะ
สังวัตเตยยะ ;
ลัพเภถะ  จะ  วิญญาเณ  เอวัง  เม
วิญญาณัง  โหตุ  เอวัง  เม  วิญญาณัง
มา  อะโหสีติ ;

ยัสมา  จะ  โข  ภิกขะเว  วิญญาณัง
อะนัตตา ;
ตัสมา  วิญญาณัง  อาพาธายะ
สังวัตตะติ ;
นะ  จะ  ลัพภะติ  วิญญาเณ  เอวัง
เม  วิญญาณัง  โหตุ  เอวัง  เม
วิญญาณัง  มา  อะโหสีติ ;
ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  รูปัง

ว่า  ขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี ้เถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั ้นเลย ;

ก็เพราะเหตุที่สังขารไม่ใช่ตัวตน ;
สังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ ;

และไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขาร
ว่า  สังขารของเราจงเป็นอย่างนี ้เถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ;

ภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณไม่ใช่ตัวตน ;
ก็หากว่าวิญญาณนี้เป็นตัวตนแล้วไซร้ ;

ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ;

ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณ
ว่า ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ;

ก็เพราะเหตุที่วิญญาณไม่ใช่ตัวตน ;

วิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ ;

และไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณ
ว่า  ขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ;
ภิกษุทั้งหลาย เธอจะสำคัญความข้อนี้
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นิจจัง  วา  อะนิจจัง  วาติ ;
อะนิจจัง  ภันเต ;

ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา  ตัง
สุขัง  วาติ ;
ทุกขัง  ภันเต ;

ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณา-
มะธัมมัง   กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุ-
ปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ
เอโส  เม  อัตตาติ ;
โน  เหตัง  ภันเต ;

ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  เวทะนา
นิจจา  วา  อะนิจจา  วาติ ;
อะนิจจา  ภันเต ;

ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา  ตัง
สุขัง  วาติ ;
ทุกขัง  ภันเต ;

ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณา-
มะธัมมัง  กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุ-
ปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ
เอโส  เม  อัตตาติ ;
โน  เหตัง  ภันเต ;

เป็นไฉน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ? ;
ภิกษเุหล่านัน้กราบทลูวา่ไมเ่ทีย่งพระเจา้ขา้ ;

ก็สิ ่งใดไม่เที ่ยงสิ ่งนั ้นเป็นทุกข์หรือเป็น
สุขเล่า ? ;
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า ;

ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
เปน็ธรรมดา  ควรแลว้หรอืทีเ่ราจะตามเหน็
สิ ่งนั ้น  นั่นของเรา  นั่นเป็นเรา  นั่นเป็น
ตัวตนของเรา ? ;
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า ;

ภิกษุทั้งหลาย  เธอจะสำคัญความข้อนี้
เป็นไฉน เวทนาเที่ยงหรือไม่เทีย่ง ? ;
ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า    ไม่เที่ยงพระ
เจ้าข้า ;

ก็ส ิ ่งใดไม่เท ี ่ยง สิ ่งน ั ้นเป ็นทุกข ์ หรือ
เป็นสุขเล่า ? ;
เป็นทุกข์  พระเจ้าข้า ;

ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
เป็นธรรมดา ควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็น
ส่ิงน้ันว่า  น่ันของเรา  น่ันเป็นเรา  น่ันเป็น
ตัวตนของเรา ? ;
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น  พระเจ้าข้า ;
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ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  สัญญา
นิจจา  วา  อะนิจจา  วาติ ;
อะนิจจา  ภันเต ;

ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา  ตัง
สุขัง  วาติ ;
ทุกขัง  ภันเต ;

ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณา-
มะธัมมัง  กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุ-
ปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ
เอโส  เม  อัตตาติ ;
โน  เหตัง  ภันเต ;

ตัง กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  สังขารา
นิจจา  วา  อะนิจจา  วาติ ;
อะนิจจา  ภันเต ;

ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา  ตัง
สุขัง  วาติ ;
ทุกขัง  ภันเต ;

ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณา-
มะธัมมัง  กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุ-
ปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ
เอโส  เม  อัตตาติ ;
โน  เหตัง  ภันเต ;

ภิกษุทั้งหลาย เธอจะสำคัญความข้อนี้เป็น
ไฉน  สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ? ;
ภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า  ไม่เท่ียงพระเจ้าข้า ;

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง  สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็น
สุขเล่า ? ;
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า ;

ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์  มีความแปรปรวน
เป็นธรรมดา  ควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็น
สิ่งนั้นว่า  นั่นของเรา  นั่นเป็นเรา  นั่นเป็น
ตัวตนของเรา ? ;
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า ;

ภิกษุทั ้งหลาย  เธอจะสำคัญความข้อนี ้
เป็นไฉน  สังขารเที ่ยงหรือไม่เที ่ยง?;
ภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า  ไม่เท่ียงพระเจ้าข้า ;

ก็สิ ่งใดไม่เที ่ยง   สิ่งนั ้นเป็นทุกข์หรือเป็น
สุขเล่า ? ;
เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า ;

ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
เป็นธรรมดา ควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็น
สิ่งนั้นวา่  นั่นของเรา  นั่นเป็นเรา  นั่นเป็น
ตัวตนของเรา ? ;
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า ;
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ตัง  กิง  มัญญะถะ  ภิกขะเว  วิญญาณัง
นิจจัง  วา  อะนิจจัง  วาติ ;
อะนิจจา  ภันเต ;

ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วา  ตัง
สุขัง  วาติ ;
ทุกขัง  ภันเต ;

ยัมปะนานิจจัง  ทุกขัง  วิปะริณา-
มะธัมมัง  กัลลัง  นุ  ตัง  สะมะนุ-
ปัสสิตุง  เอตัง  มะมะ  เอโสหะมัสมิ
เอโส  เม  อัตตาติ ;
โน  เหตัง  ภันเต ;

ตัสมาติหะ  ภิกขะเว ;
ยังกิญจิ  รูปัง ;
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง ;
อัชฌัตตัง  วา  พะหิทธา  วา ;
โอฬาริกัง  วา  สุขุมัง  วา ;
หีนัง  วา  ปะณีตัง  วา ;
ยันทูเร  สันติเก  วา ;

สัพพัง  รูปัง  เนตัง  มะมะ  เนโส-
หะมัสมิ  นะ  เมโส  อัตตาติ  เอวะ-
เมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ
ทัฏฐัพพัง ;
ยา  กาจิ  เวทะนา ;
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา ;

ภิกษุทั้งหลาย   เธอจะสำคัญความข้อนี้
เป็นไฉน   วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง? ;
ภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า  ไม่เท่ียงพระเจ้าข้า ;

ก็สิ ่งใดไม่เที่ยง  สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็น
สุขเล่า? ;
เป็นทุกข์  พระเจ้าข้า ;

ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวน
เป็นธรรมดา  ควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็น
สิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็น
ตัวตนของเรา ?  ;
ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า ;

ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุนั้นแล ;
รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ;
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ;
ภายในก็ตาม  ภายนอกก็ตาม ;
หยาบก็ตาม  ละเอียดก็ตาม ;
เลวก็ตาม  ประณีตก็ตาม ;
อยู่ไกลก็ตาม  อยู่ใกล้ก็ตาม ;

รูปทั ้งหมดนั้น  เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วย
ปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
นั่นไม่ใช่ของเรา  นั่นไม่ใช่เป็นเรา  นั่นไม่
ใช่ตัวตนของเรา ;
เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ;
ทั้งที่เป็นอดีต  อนาคต  และปัจจุบัน ;
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อัชฌัตตา  วา  พะหิทธา  วา ;
โอฬาริกา  วา  สุขุมา  วา ;
หีนา  วา  ปะณีตา  วา ;
ยา  ทูเร  สันติเก  วา ;

สัพพา  เวทะนา  เนตัง  มะมะ  เนโส-
หะมัสมิ  นะ  เมโส  อัตตาติ  เอวะ-
เมตัง ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ
ทัฏฐัพพัง ;

ยา  กาจิ  สัญญา ;
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา ;
อัชฌัตตา  วา  พะหิทธา  วา ;
โอฬาริกา  วา  สุขุมา  วา ;
หีนา  วา  ปะณีตา  วา ;
ยา  ทูเร  สันติเก  วา ;

สัพพา  สัญญา  เนตัง  มะมะ  เนโส-
หะมัสมิ  นะ  เมโส  อัตตาติ  เอวะ-
เมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ
ทัฏฐัพพัง ;

เย  เกจิ  สังขารา ;
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา ;
อัชฌัตตา  วา  พะหิทธา  วา ;

ภายในก็ตาม  ภายนอกก็ตาม ;
หยาบก็ตาม  ละเอียดก็ตาม ;
เลวก็ตาม ประณีตก็ตาม ;
อยู่ไกลก็ตาม  อยู่ใกล้ก็ตาม ;

เวทนาทั้งหมดนั้น  เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วย
ปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา  นั่นไม่
ใช่ตัวตนของเรา ;

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ;
ทั้งที่เป็นอดีต  อนาคต  และปัจจุบัน ;
ภายในก็ตาม  ภายนอกก็ตาม ;
หยาบก็ตาม  ละเอียดก็ตาม ;
เลวก็ตาม  ประณีตก็ตาม ;
อยู่ไกลก็ตาม  อยู่ใกล้ก็ตาม ;

สัญญาทั้งหมดนั้น  เธอทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่าง
นี้ว่า   นั่นไม่ใช่ของเรา   นั่นไม่ใช่เป็นเรา
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ;

สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ;
ทั้งที่เป็นอดีต  อนาคต  และปัจจุบัน ;
ภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม ;
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โอฬาริกา  วา  สุขุมา  วา ;
หีนา  วา  ปะณีตา  วา ;
เย ทูเร สันติเก วา ;

สัพเพ  สังขารา  เนตัง  มะมะ เนโส-
หะมัสมิ  นะ  เมโส  อัตตาติ  เอวะ-
เมตัง ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ
ทัฏฐัพพัง ;

ยังกิญจิ  วิญญาณัง ;
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา ;
อัชฌัตตัง  วา  พะหิทธา  วา ;
โอฬาริกัง  วา  สุขุมัง  วา ;
หีนัง  วา  ปะณีตัง  วา ;
ยันทูเร  สันติเก  วา ;

สัพพัง  วิญญาณัง  เนตัง  มะมะ  เนโส-
หะมัสมิ  นะ  เมโส  อัตตาติ  เอวะ-
เมตัง  ยะถาภูตัง  สัมมัปปัญญายะ
ทัฏฐัพพัง ;

เอวัง  ปัสสัง  ภิกขะเว  สุตวา
อะริยะสาวะโก ;
รูปัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;
เวทะนายะปิ  นิพพินทะติ ;
สัญญายะปิ  นิพพินทะติ ;
สังขาเรสุปิ  นิพพินทะติ ;
วิญญาณัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;

หยาบก็ตาม   ละเอียดก็ตาม ;
เลวก็ตาม  ประณีตก็ตาม ;
อยู่ไกลก็ตาม  อยู่ใกล้ก็ตาม ;

สังขารทัง้หมดนัน้  เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ย
ปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า
นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา  นั่นไม่
ใช่ตัวตนของเรา ;

ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ;
ทั้งที่เป็นอดีต   อนาคต  และปัจจุบัน ;
ภายในก็ตาม  ภายนอกก็ตาม ;
หยาบก็ตาม  ละเอียดก็ตาม ;
เลวก็ตาม  ประณีตก็ตาม ;
อยู่ไกลก็ตาม  อยู่ใกล้ก็ตาม ;

ความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงน้ัน  เธอท้ังหลายพึง
เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง
อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ;

ภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว
อย่างนี้ ;
ย่อมเบื่อหน่ายในรูป ;
ย่อมเบื่อหน่ายในเวทนา ;
ย่อมเบื่อหน่ายในสัญญา ;
ย่อมเบื่อหน่ายในสังขาร ;
ย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณ ;
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นิพพินทัง  วิรัชชะติ ;
วิราคา  วิมุจจะติ ;
วิมุตตัสมิง  วิมุตตะมีติ  ญาณัง  โหติ ;

ขีณา  ชาติ  วุสิตัง  พรัหมะจะริยัง ;
กะตัง  กะระณียัง  นาปะรัง
อิตถัตตายาติ  ปะชานาตีติ ;

อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ;

อัตตะมะนา  ปัญจะวัคคิยา  ภิกขู
ภะคะวะโต  ภาสิตัง  อะภินันทุง ;

อิมัสมิญจะ  ปะนะ  เวยยากะระณัสมิง
ภัญญะมาเน ;
ปัญจะวัคคิยานัง  ภิกขูนัง  อะนุปาทายะ
อาสะเวหิ  จิตตานิ  วิมุจจิงสูติ.

เอวัมเม  สุตัง ;

เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  คะยายัง
วิหะระติ  คะยาสีเส ;
สัทธิง  ภิกขะเว  สะหัสเสนะ ;

ย่อมเบื่อหน่าย  ย่อมคลายกำหนัด ;
เพราะสิ้นกำหนัด  จิตก็หลุดพ้น ;
เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว  ย่อมมีญาณหยั่งรู้ว่า
จิตหลุดพ้นแล้ว ;

รูช้ดัวา่ชาตส้ิินแลว้   พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ ;
กิจที่ควรทำ  ได้กระทำสำเร็จแล้ว   กิจอื่น
เพื่อความเป็นอย่างนี้  มิได้มีอีกแล้ว ;

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอนัตตลักขณ
สูตรนี้จบลง ;
ภิกษุปัญจวัคคีย์ต่างก็มีใจยินดี  ชื่นชมใน
พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ;

ก็ขณะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า  กำลัง
ตรัสเทศนาพระภาษิตนี้อยู่ ;
ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็มีจิตหลุดพ้นแล้ว  จาก
อาสวะ๑ ทั้งหลาย  เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น
ด้วยอุปาทาน  ดังนี้แล.

ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้ฟังมาแล้วอย่าง
นี้ว่า ;
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  เสด็จประทับ
อยู่ที่ตำบลคะยาสีสะ  ใกล้แม่น้ำคะยา ;
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หนึ่งพันรูป๒ ;

๑ อาสวะ  กิเลสที่เป็นผลของความเคยชินแห่งการเกิดกิเลส (อนุสัย) พร้อมที่จะไหลออกมา (เกิดขึ้น) เมื่อมีอารมณ์.
๒ หมายถึง  ภิกษุชฏิล  ๓  พี่น้อง ได้แก่ อุรุเวลกัสสปะ, นทีกัสสปะ, คยากัสสปะ พร้อมบริวาร

(อาทิตตปริยายสูตร)
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ตัตระ  โข  ภะคะวา  ภิกขู  อามันเตสิ ;

สัพพัง  ภิกขะเว  อาทิตตัง ;
กิญจะ  ภิกขะเว  อาทิตตัง ;

จักขุง  ภิกขะเว  อาทิตตัง ;
รูปา  อาทิตตา ;
จักขุวิญญาณัง  อาทิตตัง ;
จุกขุสัมผัสโส  อาทิตโต ;

ยัมปิทัง  จักขุสัมผัสสะปัจจะยา
อุปัชชะติ  เวทะยิตัง ;

สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง  วา ;
ตัมปิ  อาทิตตัง ;
เกนะ  อาทิตตัง ;

อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา โมหัคคินา ;
อาทิตตัง  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ ;

โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ
โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ ;

ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย เพื่อให้สดับเนื้อความแห่ง
พุทธภาษิตนี้ว่า ;

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   ส่ิงท้ังปวงเป็นของร้อน ;
ก็อะไรเล่า  ช่ือว่าส่ิงท้ังปวงเปน็ของรอ้น? ;

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ตาเป็นของร้อน ;
รูปทั้งหลายเป็นของร้อน ;
การเสวยอารมณ์ทางตาเป็นของร้อน ;
การสัมผัสทางตาเป็นของร้อน ;

เวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้น
เพราะอาศัยการสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยแม้
อันใด ;

เป็นสุขก็ดี   เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์  ไม่ใช่สุขก็ดี ;
แม้อันนั้น  ก็เป็นของร้อน ;
ร้อนเพราะอะไร? ;

ร้อนเพราะไฟคือราคะ  โทสะ  และโมหะ ;
ร้อนเพราะความเกิด ความแก่ และความ
ตาย ;
ร้อนเพราะความโศก  ความร่ำไรรำพัน
ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจทั้งหลาย ;
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อาทิตตันติ  วะทามิ ;

โสตัง  อาทิตตัง ;
สัททา  อาทิตตา ;
โสตะวิญญาณัง  อาทิตตัง ;
โสตะสัมผัสโส  อาทิตโต ;

ยัมปิทัง  โสตะสัมผัสสะปัจจะยา
อุปัชชะติ  เวทะยิตัง ;

สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง  วา ;
ตัมปิ  อาทิตตัง ;
เกนะ  อาทิตตัง ;

อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา  โมหัคคินา ;
อาทิตตัง  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ ;

โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ
โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ ;

อาทิตตันติ  วะทามิ ;

ฆานัง  อาทิตตัง ;
คันธา  อาทิตตา ;
ฆานะวิญญาณัง  อาทิตตัง ;

เรากล่าวว่า  นี้เป็นของร้อน ;

หูเป็นของร้อน ;
เสียงทั้งหลายเป็นของร้อน ;
การเสวยอารมณ์ทางหูเป็นของร้อน ;
การสัมผัสทางหูเป็นของร้อน ;

เวทนาคอืความรูสึ้กเสวยอารมณน้ี์ เกิดขึน้
เพราะอาศัยการสัมผัสทางหูเป็นปัจจัย
แม้อันใด ;

เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุขก็ดี ;
แม้อันนั้น ก็เป็นของร้อน ;
ร้อนเพราะอะไร ? ;

ร้อนเพราะไฟคือราคะ โทสะ และโมหะ ;
ร ้อนเพราะความเก ิด ความแก่ และ
ความตาย ;
ร้อนเพราะความโศก  ความร่ำไรรำพัน
ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจทั้งหลาย ;
เรากล่าวว่า  นี้เป็นของร้อน ;

จมูกเป็นของร้อน ;
กลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อน ;
การเสวยอารมณ์ทางจมูกเป็นของร้อน ;
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ฆานะสัมผัสโส  อาทิตโต ;
ยัมปิทัง  ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา
อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง ;

สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง  วา ;
ตัมปิ  อาทิตตัง ;
เกนะ  อาทิตตัง ;
อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา
โมหัคคินา ;
อาทิตตัง  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ ;

โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ ;

อาทิตตันติ  วะทามิ ;

ชิวหา  อาทิตตา ;
ระสา  อาทิตตา ;
ชิวหาวิญญาณัง  อาทิตตัง ;
ชิวหาสัมผัสโส  อาทิตโต ;

ยัมปิทัง  ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา
อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง ;

การสัมผัสทางจมูกเป็นของร้อน ;
เวทนาคอืความรูสึ้กเสวยอารมณน้ี์ เกิดขึน้
เพราะอาศัยการสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัย
แม้อันใด ;

เป็นสุขก็ดี  เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์  ไม่ใช่สุขก็ดี ;
แม้อันนั้น  ก็เป็นของร้อน ;
ร้อนเพราะอะไร ? ;
ร้อนเพราะไฟคือราคะ  โทสะ  และโมหะ ;

ร้อนเพราะความเกิด  ความแก่  และความ
ตาย ;
ร้อนเพราะความโศก  ความร่ำไรรำพัน
ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจทั้งหลาย ;
เรากล่าวว่า  นี้เป็นของร้อน ;

ลิ้นเป็นของร้อน ;
รสทั้งหลายเป็นของร้อน ;
การเสวยอารมณ์ทางลิ้นเป็นของร้อน ;
การสัมผัสทางลิ้นเป็นของร้อน ;

เวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์น้ี  เกิดข้ึน
เพราะอาศัยการสัมผัสทางลิ้นเป็นปัจจัย
แมอั้นใด ;
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สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง  วา ;
ตัมปิ  อาทิตตัง ;
เกนะ  อาทิตตัง ;

อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา  โมหัคคินา ;
อาทิตตัง  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ ;

โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสห ิ
อุปายาเสหิ ;

อาทิตตันติ  วะทามิ ;

กาโย อาทิตโต ;
โผฏฐัพพา  อาทิตตา ;
กายะวิญญาณัง  อาทิตตัง ;
ยัมปิทัง  กายะสัมผัสสะปัจจะยา
อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง ;

สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง วา ;
ตัมปิ  อาทิตตัง ;
เกนะ  อาทิตตัง ;

อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา  โมหัคคินา ;
อาทิตตัง  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ ;

โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ

เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุขก็ดี ;
แม้อันนั้น ก็เป็นของร้อน ;
ร้อนเพราะอะไร ? ;

ร้อนเพราะไฟคือราคะ โทสะ และโมหะ ;
ร ้อนเพราะความเก ิด ความแก่ และ
ความตาย ;
ร้อนเพราะความโศก  ความร่ำไรรำพัน
ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจทั้งหลาย ;
เรากล่าวว่า  นี้เป็นของร้อน ;

กายเป็นของร้อน ;
สิ่งที่ถูกต้องกายเป็นของร้อน ;
การเสวยอารมณ์ทางกายเป็นของร้อน ;
เวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์น้ี  เกิดข้ึน
เพราะอาศัยการสัมผัสทางกายเป็นปัจจัย
แม้อันใด ;
เป็นสุขก็ดี  เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์  ไม่ใช่สุขก็ดี ;
แม้อันนั้น  ก็เป็นของร้อน ;
ร้อนเพราะอะไร ? ;

ร้อนเพราะไฟคือราคะ  โทสะ  และโมหะ ;
ร้อนเพราะความเกิด ความแก่  และ
ความตาย ;
ร้อนเพราะความโศก  ความร่ำไรรำพัน
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อุปายาเสหิ ;

อาทิตตันติ  วทามิ ;

มะโน  อาทิตโต ;
ธัมมา  อาทิตตา ;
มะโนวิญญาณัง  อาทิตตัง ;
มะโนสัมผัสโส  อาทิตโต ;
ยัมปิทัง  มะโนสัมผัสสะปัจจะยา
อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง ;

สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง  วา ;
ตัมปิ  อาทิตตัง ;
เกนะ  อาทิตตัง ;

อาทิตตัง  ราคัคคินา  โทสัคคินา  โมหัคคินา ;
อาทิตตัง  ชาติยา  ชะรามะระเณนะ ;

โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ
อุปายาเสหิ ;

อาทิตตันติ  วทามิ ;

เอวัง  ปัสสัง  ภิกขะเว  สุตวา
อะริยะสาวะโก ;
จักขุสมิงปิ  นิพพินทะติ ;

ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจทั้งหลาย ;
เรากล่าวว่า  นี้เป็นของร้อน ;

ใจเป็นของร้อน ;
อารมณ์ที่เกิดกับใจ  เป็นของร้อน ;
การเสวยอารมณ์ทางใจ  เป็นของร้อน ;
การสัมผัสทางใจ  เป็นของร้อน ;
เวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์น้ี เกิดข้ึน
เพราะอาศัยการสัมผัสทางใจเป็นปัจจัย
แม้อันใด ;
เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุขก็ดี ;
แม้อันนั้น ก็เป็นของร้อน ;
ร้อนเพราะอะไร ? ;

ร้อนเพราะไฟคอืราคะ โทสะ และโมหะ ;
ร้อนเพราะความเกิด ความแก่ และ
ความตาย ;
ร้อนเพราะความโศก  ความร่ำไรรำพัน
ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจทั้งหลาย ;
เรากล่าวว่า นี้เป็นของร้อน ;

ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย  อริยสาวกผู ้ได้
สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ;
ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในตา ;
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รูเปสุปิ นิพพินทะติ ;
จักขุวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ ;
จักขุสัมผัสเสปิ  นิพพนิทะต ิ;
ยัมปิทัง  จักขุสัมผัสสะปัจจะยา  อุปปัชชะติ
เวทะยิตัง ;

สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง  วา ;
ตัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;

โสตัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;
สัทเทสุปิ  นิพพินทะติ ;
โสตะวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ ;
โสตะสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ ;

ยัมปิทัง  โสตะสัมผัสสะปัจจะยา
อุปัชชะติ  เวทะยิตัง ;

สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง  วา ;
ตัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;

ฆานัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;
คันเธสุปิ  นิพพินทะติ ;
ฆานะวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ ;

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในรูป ;
ย่อมเบ่ือหน่ายแม้ในการเสวยอารมณ์ทางตา ;
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการสัมผัสทางตา ;
เวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์น้ี   เกิดข้ึน
เพราะอาศัยการสัมผัสทางตาเป็นปัจจัย
แม้อันใด ;
เป็นสุขก็ดี  เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์  ไม่ใช่สุขก็ดี ;
ยอ่มเบือ่หนา่ยแมใ้นเวทนา  คือความรูสึ้ก
เสวยอารมณ์อันนั้น ;

ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในหู ;
ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในเสียง ;
ย่อมเบ่ือหน่าย   แม้ในการเสวยอารมณ์ทางหู ;
ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในการสัมผัสทางหู ;

เวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์น้ี  เกิดข้ึน
เพราะอาศัยการสัมผัสทางหูเป็นปัจจัย
แม้อันใด ;
เป็นสุขก็ดี  เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์  ไม่ใช่สุขก็ดี ;
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา  คือความรู้สึก
เสวยอารมณ์อันนั้น ;

ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในจมูก ;
ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในกลิ่น ;
ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในการเสวยอารมณ์
ทางจมูก ;
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ฆานะสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ ;

ยัมปิทัง  ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา
อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง ;

สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง  วา ;
ตัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;

ชิวหายะปิ  นิพพินทะติ ;
ระเสสุปิ  นิพพินทะติ ;
ชิวหาวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ ;
ชิวหาสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ ;

ยัมปิทัง  ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา
อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง ;

สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง  วา ;
ตัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;

กายัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;
โผฏฐัพเพสุปิ  นิพพินทะติ ;
กายะวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ ;

กายะสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ ;

ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในการสัมผัสทางจมูก ;

เวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้  เกิดขึ้น
เพราะอาศัยการสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัย
แม้อันใด ;
เป็นสุขก็ดี  เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์  ไม่ใช่สุขก็ดี ;
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา  คือความรู้สึก
เสวยอารมณ์อันนั้น ;

ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในลิ้น ;
ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในรส ;
ย่อมเบ่ือหน่าย  แม้ในการเสวยอารมณ์ทางล้ิน ;
ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในการสัมผัสทางลิ้น ;

เวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้  เกิดขึ้น
เพราะอาศัยการสัมผัสทางลิ ้นเป ็นปัจจ ัย
แม้อันใด ;
เป็นสุขก็ดี  เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์  ไม่ใช่สุขก็ดี ;
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา  คือความรู้สึก
เสวยอารมณ์อันนั้น ;

ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในกาย ;
ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในสิ่งที่ถูกต้องกาย ;
ย่อมเบ ื ่อหน่าย  แม้ในการเสวยอารมณ์
ทางกาย ;
ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในการสัมผัสทางกาย ;
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ยัมปิทัง  กายะสัมผัสสะปัจจะยา
อุปัชชะติ  เวทะยิตัง ;

สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง  วา ;
ตัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;

มะนัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;
ธัมเมสุปิ  นิพพินทะติ ;
มะโนวิญญาเณปิ  นิพพินทะติ ;
มะโนสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ ;

ยัมปิทัง  มะโนสัมผัสสะปัจจะยา
อุปปัชชะติ  เวทะยิตัง ;

สุขัง  วา  ทุกขัง  วา ;
อะทุกขะมะสุขัง  วา ;
ตัสมิงปิ  นิพพินทะติ ;

นิพพินทัง  วิรัชชะติ ;
วิราคา  วิมุจจะติ ;
วิมุตตัสมิง  วิมุตตะมีติ  ญาณัง  โหติ ;

ขีณา  ชาติ  วุสิตัง  พรัหมะจะริยัง-

เวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้  เกิดขึ้น
เพราะอาศัยการสัมผัสทางกายเป็นปัจจัย
แม้อันใด ;
เป็นสุขก็ดี  เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์  ไม่ใช่สุขก็ดี ;
ย่อมเบื ่อหน่ายแม้ในเวทนา คือความรู ้สึก
เสวยอารมณ์อันนั้น ;

ย่อมเบื่อหน่าย  แม้ในใจ ;
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจ ;
ย่อมเบ่ือหน่าย  แม้ในการเสวยอารมณ์ทางใจ ;
ย่อมเบื ่อหน่าย  แม้ในการสัมผัสอารมณ์
ทางใจ ;

เวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้  เกิดขึ้น
เพราะอาศ ัยการส ัมผ ัสทางใจเป ็นป ัจจ ัย
แมอั้นใด ;

เป็นสุขก็ดี  เป็นทุกข์ก็ดี ;
หรือไม่ใช่ทุกข์  ไม่ใช่สุขก็ดี ;
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา  คือความรู้สึก
เสวยอารมณ์อันนั้น ;

เมื่อเบื่อหน่าย  ย่อมคลายกำหนัด ;
เพราะสิ้นกำหนัด  จิตก็หลุดพ้น ;
เมื ่อจิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั ่งรู ้ว ่า
จิตหลุดพ้นแล้ว ;
อริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่า  ชาติสิ้นแล้ว
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กะตัง กะระณียัง นาปะรัง
อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ;

อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ;

อัตตะมานา  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต
ภาสิตัง  อะภินันทุง ;

อิมัสมิญจะ  ปะนะ  เวยยากะระณัสมิง
ภัญญะมาเน ;
ตัสสะ  ภิกขุสะหัสสัสสะ  อะนุปาทายะ
อาสะเวหิ  จิตตานิ  วิมุจจิงสูติ.

เอวัง  สวากขาโต  ภิกขะเว  มะยา
ธัมโม ;
อุตตาโน ;

วิวะโฏ ;

ปะกาสิโต ;
ฉินนะปิโลติโก ;

พรหมจรรย์อยู ่จบแล้ว กิจที ่ควรทำได้
กระทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็น
อย่างนี้ มิได้มีอีกแล้ว ;

พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสธรรมอันเป็น
ปริยายอันนี้แล้ว ;
ภิกษุเหล่านั้น  ต่างก็มีใจยินดี  ชื่นชมใน
พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ;

ก็แลเม่ือไวยากรณภ์าษิต  อันพระผูมี้พระ
ภาคเจา้ ตรสัอยู่ ;
จิตของภิกษุหน่ึงพันรูปน้ันก็พ้นจากอาสวะ
ทั ้งหลาย  เพราะไม่ยึดมั ่นถือมั ่นด้วย
อุปาทาน  ดังนี ้แล.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเรากล่าวดี
แล้วอย่างนี้ ;
เป็นการทำให้เป็นดุจของที่คว่ำให้หงาย
ขึ้นแล้ว ;
เป็นการทำให้เป็นดุจของที่ปิดให้เปิดออก
แล้ว ;
เป็นธรรมอนัเราตถาคตประกาศกอ้งแล้ว ;
เป็นธรรมมีส่วนขี้ริ้ว  อันเราตถาคตเฉือน
ออกหมดสิ้นแล้ว ;

(ธัมมปหังสนสูตร)
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เอวัง  สวากขาเต  โข  ภิกขะเว  มะยา
ธัมเม ;
อะลัง  เอวะ ;
สัทธาปัพพะชิเตนะ  กุละปุตเตนะ  วิริยัง
อาระภิตุง ;

กามัง  ตะโจ  จะ  นะหารุ  จะ  อัฏฐิ
จะ  อะวะสิสสะตุ ;
สะรีเร  อุปะสุสสะตุ  มังสะโลหิตัง ;

ยันตัง  ปุริสะถาเมนะ  ปุริสะวิริเยนะ
ปุริสะปะรักกะเมนะ  ปัตตัพพัง ;
นะ ตัง  อะปาปุณิตวา  ปุริสัสสะ
วิริยัสสะ  สัณฐานัง  ภะวิสสะตีติ ;

ทุกขัง  ภิกขะเว  กุสีโต  วิหะระติ ;

โวกิณโณ  ปาปะเกหิ  อะกุสะเลหิ
ธัมเมหิ ;
มะหันตัญจะ  สะทัตถัง  ปะริหาเปติ ;

อารัทธะวิริโย  จะ  โข  ภิกขะเว  สุขัง
วิหะระติ ;
ปะวิวิตโต  ปาปะเกหิ  อะกุสะเลหิ
ธัมเมหิ ;

ดูก่อนภิกษุทั้งหมด เมื่อธรรมนี้เป็นธรรม
อันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ ;
ย่อมเป็นการสมควรแล้วนั่นเทียว ;
ที่กุลบุตรผู้บวชแล้วด้วยศรัทธา  จะพึง
ปรารภความเพียร ;

ด้วยการอธิษฐานจิตว่า  แม้หนัง  เอ็น
กระดูกจะเหลืออยู่หรือไม่ ;
เนื้อและเลือดในสรีระนี้จะเหือดแห้งไปก็
ตาม ;

ประโยชน์ใด  อันบุคคลจะพึงลุถึงได้ด้วย
กำลัง  ด้วยความเพยีรบากบัน่ของบรุุษ ;
ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว  จักหยุด
ความเพียรของตนเสียเป็นไม่มี ดังนี ้ ;

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนผู้เกียจคร้านย่อม
อยู่เป็นทุกข์ ;
ระคนอยู่ด้วยอกุลศลธรรมอันลามกท้ังหลาย
ด้วย ;
ย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้
เสื่อมด้วย ;

ดูก่อนภกิษุท้ังหลาย   บุคคลผูมี้ความเพยีร
อันปรารภแล้ว  ย่อมอยู่เป็นสุข ;
สงัดแล้วจากอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย
ด้วย ;
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มะหัญตัญจะ  สะทัตถัง  ปาริปูเรติ ;

นะ  ภิกขะเว  หีเนนะ  อัคคัสสะ
ปัตติ  โหติ ;
อัคเคนะ  จะ  โข อัคคัสสะ  ปัตติ  โหติ ;

มัณฑะเปยยะมิทัง  ภิกขะเว  พรัหมะจะริยัง ;

สัตถา  สัมมุขีภูโต ;

ตัสมาติหะ  ภิกขะเว  วิริยัง  อาระภะถะ ;

อัปปัตตายะ  ปัตติยา ;
อะนะธิคะตัสสะ  อะธิคะมายะ ;
อะสัจฉิกะตัสสะ  สัจฉิกิริยายะ ;

เอวัง  โน  อะยัง  ตุมหากัง  ปัพพัชชา ;
เอวังกะตา  อะวัญฌา  ภะวิสสะติ ;

สะผะลา  สะอุทะระยา ;

เยสัง  มะ  ปะริภุญชามะ  จีวะระปิณฑะ-
ปาตะเสนาสะนะคิลานะปัจจะยะเภสัชชะ-
ปะริกขารัง ;

ย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้
บริบูรณ์ด้วย ;

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  การบรรลุธรรมอันเลิศ
ด้วยการกระทำอันเลว  ย่อมมีไม่ได้เลย ;
แต่การบรรลุธรรมอันเล ิศ  ด้วยการ
กระทำอันเลิศ  ย่อมมีได้แล ;

ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย  พรหมจรรยน์ีน้า่ดืม่
เหมือนมัณฑะยอดโอชาแห่งโครส ;
ทั้งพระศาสดา ก็อยู่ที่เฉพาะหน้านี้แล้ว ;

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเธอทั้ง
หลายจงปรารภความเพียรเถิด ;
เพ่ือการบรรลถึุงซ่ึงธรรมอนัยงัไม่บรรล ุ;
เพื่อการถึงซึ่งธรรมอันยังไม่ถึง ;
เพื่อการทำให้แจ้งซึ่งธรรมอันยังไม่ได้ทำ
ให้แจ้ง ;

เม่ือเป็นอย่างน้ี  บรรพชาน้ีของเราท้ังหลาย ;
จักเป็นบรรพชาไม่ต่ำทราม จักไม่เป็น
หมันเปล่า ;
แต่จักเป็นบรรพชาที่มีผล  เป็นบรรพชา
ที่มีกำไร ;

เราท ั ้งหลาย บร ิโภคจ ีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ  และเภสัชของชนทั ้งหลาย
เหล่าใด ;
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เตสัง  เต  การา  อัมเหสุ ;

มะหัปผะลา  ภะวิสสันติ  มะหานิสังสาติ ;

เอวัง  หิ  โว  ภิกขะเว  สิกขิตัพพัง ;

อัตตัตถัง  วา  หิ  ภิกขะเว
สัมปัสสะมาเนนะ ;
อะละเมวะ  อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทตุง ;

ปะรัตถัง  วา  หิ  ภิกขะเว
สัมปัสสะมาเนนะ ;
อะละเมวะ  อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทตุง ;

อุภะยัตถัง  วา  หิ  ภิกขะเว
สัมปัสสะมาเนนะ ;
อะละเมวะ  อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทตุง ;

อิติ.

การกระทำนั้นๆ ของชนทั้งหลายเหล่านั้น
ในเราทั้งหลาย ;
จักเป็นการกระทำที่มีผลใหญ่ มีอานิสงส์
อันใหญ่ ดังนี้ ;
ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย เธอทั ้งหลายพึง
สำเหนียกอย่างนี้แล ;

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมองเห็น
อยู่ซึ่งประโยชน์แห่งตนก็ตาม ;
ก็ควรแล้วนั่นเทียว  เพื่อยังประโยชน์แห่ง
ตนใหถึ้งพรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท ;

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  เม่ือบุคคลมองเห็นอยู่
ซึ่งประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นก็ตาม ;
ก็ควรแล้วนั่นเทียว  เพื่อยังประโยชน์แห่ง
ชนเหล่าอื ่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท ;

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  หรือว่าเม่ือบุคคลมอง
เห็นอยู่ซ่ึงประโยชน์ของท้ังสองฝ่ายก็ตาม ;
ก็ควรแล้วนั ่นเทียว  เพื ่อยังประโยชน์
ของทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาทเถิด ;
ด้วยประการฉะนี้แล.
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(โคตมีสูตร)
เย  จะ  โข  ตะวัง  โคตะมิ  ธัมเม

ชาเนยยาสิ  ;
อิเม  ธัมมา วิราคายะ  สังวัตตันติ ;
โน  สะราคายะ ;
วิสังโยคายะ สังวัตตันติ ;
โน  สะโยคายะ ;
อะปะจะยายะ สังวัตตันติ ;
โน  อาจะยายะ ;
อัปปิจฉัตายะ สังวัตตันติ ;
โน  มะหิจฉะตายะ ;
สันตุฏฐิยา สังวัตตันติ ;
โน  อะสันตุฏฐิยา ;
ปะวิเวกายะ  สังวัตตันติ ;
โน  สังคะณิกายะ ;
วิริยารัมภายะ  สังวัตตันติ ;
โน  โกสัชชายะ ;
สุภะระตายาติ  สังวัตตันติ ;
โน  ทุพภะระตายะ ;
เอกังเสนะ  โคตะมิ  ธะระเรยยาสิ ;

เอโส  ธัมโม  เอโส  วินะโย  เอตัง
สัตถุสาสะนันติ ;
อิทะมะโวจะ  ภะคะวา ;
อัตตะมะนา  มะหาปะชาปติ  โคตะมิ ;
ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทีติ.

ดูก่อนพระนางโคตมี  ก็ท่านพึงรู้ไว้ว่าธรรม
เหล่าใดแล ;
เป็นไปเพ่ือความคลายกำหนัด ;
หาเป็นไป  เพ่ือความกำหนัดไม่ ;
เป็นไปเพ่ือปราศจากความประกอบทุกข์ ;
หาเป็นไป  เพ่ือความประกอบทุกข์ไม่ ;
เป็นไปเพ่ือความไม่ส่ังสมกองกิเลส ;
หาเป็นไป  เพ่ือส่ังสมกองกิเลสไม่ ;
เป็นไปเพ่ือความอยากอันน้อย ;
หาเป็นไป  เพ่ือความอยากใหญ่ไม่ ;
เป็นไปเพ่ือความสันโดษ ;
หาเป็นไป  เพ่ือความไม่สันโดษไม่ ;
เป็นไปเพ่ือความสงัดจากหมู่คณะ ;
หาเป็นไป  เพ่ือความคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่ ;
เป็นไปเพ่ือความปรารภความเพียร ;
หาเป็นไป  เพ่ือความเกียจคร้านไม่ ;
เป็นไปเพ่ือความเป็นคนเล้ียงง่าย ;
หาเป็นไป  เพ่ือความเป็นคนเล้ียงยากไม่ ;
ดูก่อนพระนางโคตมี ท่านพึงทรงจำไว้
โดยส่วนเดียว ;
วา่นีไ่มใ่ชธ่รรม  นีไ่มใ่ชว่นิยั  นีไ่มใ่ชสั่ตถุ
ศาสนา ;
พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสพระสูตรน้ีจบลง ;
พระนางมหาปชาบดีโคตมี ก็มีใจยินดี ;
ช่ืนชมในพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า
แล้วแล.



174  ทำวัตรเช้า-เย็น และ มหาสตปัิฏฐานสตูร แปล

พีชมงคลคาถา (พุทธเกษตร)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต ;

สุนิพพตัุสสะ  ตาทโิน  สัมมาวรุิฬหะ-
ธัมมสัสะ  สาวะกานงั  ปะรมัปะรา ;

ตสัสะ  ปาระตเิตเชนะ ;

สัทธัมโม  อะมะตัปผะโล  กิเลสะสันตาปัจ-
จุณเหปโิลเก  รูหะต ิ ฐานะโส ;

ตัง  โข  พุทธัง  ภะคะวันตัง  สะสัทธัมมัง
สะสาวะกงั  อะภวัินทยิะ  ปเูชตวา ;

สเุขตเต  ระตะนตัตะเย  โรเปมะ
ปุญญะพชีานิ ;

ญาณสัสะ  สาธะกาน ิ โน  โลเกทกุขัสสะ
โลกัมหา  สัมมา  นิสสะระณสัสะ  จะ ;

ภาสตัิง  พทุธะเสฏเฐนะ  สจัจงั
โลกคัคะวาทนิา  สัทธา  พีชัง  ตะโป

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  พระ
องคน้ั์น ;
ผู้เสด็จนิพพานดีแล้ว  ยังมีพระคุณคงท่ี  มี
พระธรรมงอกงามโดยชอบแล้ว  เพราะ
การสบืตอ่แห่งพระสาวกทัง้หลาย ;

ด้วยเดชแห่งพระบารมี  ของพระผู ้ม ี
พระภาคเจา้น้ัน ;
พระสัทธรรมมีอมตะเป็นผล  ย่อมเจริญข้ึน
ในโลกแม้ท่ามกลางความแผดเผาแห่งกิเลส
ตามฐานะ ;

เราท้ังหลาย   อภิวาทบูชาแล้ว  (ปฏิบัติบูชา)
ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ทั้งพระธรรมและ
พระสาวกนัน้ ;
ชื่อว่าหว่านพืชคือบุญทั้งหลายในพระรัตน
ตรยั  อันเปน็เนือ้นาบญุอันด ี;

พืชคอืบุญนัน้  เป็นเครือ่งยังญาณของเรา
ทั้งหลายให้สำเร็จด้วย  ยังความทุกข์ใน
โลกให้สิ ้นด้วย  ยังความหลีกออกจาก
ทุกข์โดยชอบให้สำเร็จด้วย ;

คำสัจจ์อันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด
เป็นอรรควาทีในโลก  ได้ตรัสไว้แล้วว่า
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วุฏฐ ิ ปญัญา  เม  ยุคะนงัคะลงั ;

หริ ิ อสีา  มะโน  โยตตงั  สะต ิ เม
ผาละปาจะนงั ;

กายะคตุโต  วะจคีตุโต  อาหาเร
อุทะเร  ยะโต  สัจจัง  กะโรมิ  นิททานัง
โสรจัจงั  เม  ปะโมจะนงั ;

วิรยัิง  เม  ธุระโธรยัหงั
โยคกัเขมาธวิาหะนงั ;
คัจฉะติ  อะนิวัตตันตัง  ยัตถะ  คันตวา
นะ  โสจะต ิ;

เอวะเมสา  กูสี  กัฏฐา  สา  โหติ
อะมะตปัผะลา ;
เอตงั  กะสงิ  กะสติวานะ  สัพพะทกุขา
ปะมจุจะตติี.

ศรทัธาของเราเปน็พชื  ความเพยีรเปน็ฝน
ปัญญาเปน็แอกและคนัไถ ;
หิริเป็นงอนไถ  ใจเปน็เชอืก   สติเป็นผาล
และปฏัก ;

การคุม้ครองกาย  วาจา  การรูป้ระมาณใน
อาหาร  การมสัีจจะเปน็เครือ่งตดัใจ  ชว่ย
ให้เลิกได้เด็ดขาด ;

วิริยะของเราเปน็หนา้ทีก่ารงาน  นำใหถึ้งซ่ึง
พระนพิพาน  อันเปน็แดนเกษมจากโยคะ ;
ไปอยา่งไมเ่ล้ียวกลบั   ไปถึงท่ีแล้ว
ไม่เศร้าโศก ;

การทำนา  ใครทำไดอ้ยา่งนี ้ ยอ่มมอีมตะ
เป็นผล ;
บุคคลทำนาอยา่งน้ีแล้ว ย่อมพน้จากทกุข์
ทัง้ปวงได ้ ดงันีแ้ล.

ภิกษุเห็นแก่การกินดี

ภิกษุทั้งหลาย ! ในภายภาคหน้า จะมีภิกษุผู้ต้องการความเอร็ดอร่อยในอาหาร  เมื่อ
เป็นเช่นนั้นอยู่ จักเลิกร้างจากการเที่ยวบิณฑบาต  จักเหินห่างที่นั่งอันเป็นป่าและป่าชัฏเงียบสงัด
จักมั่วสุม ชุมนุมกันอยู่ในย่านหมู่บ้าน นิคม และเมืองหลวง และจักแสวงหาสิ่งอันไม่สมควร
หลายแบบหลายวิธี เพราะความต้องการเอร็ดอร่อยในอาหารนั้นเป็นเหตุ

ภิกษุทั้งหลาย ! นี้เป็นภัยในอนาคตข้อที่สอง ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จักเกิดขึ้นใน
เวลาต่อไป พวกเธอทั้งหลายพึงสำนึกไว้ ครั้นได้สำนึกแล้ว ก็พึงพยายามกำจัดภัยนั้นเสีย

 *ปญฺจก. องฺ ๒๒ / ๑๒๔ / ๘o
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อนุโมทนารัมภคาถา

ยะถา  วารวิะหา  ปรูา
ปะรปูิเรนต ิ สาคะรงั ;
เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง  เปตานงั
อปุะกปัปะต ิ;

อจิฉติงั  ปตัถติงั  ตมุหงั ;
ขปิปะเมวะ  สะมชิฌะต ุ;
สัพเพ  ปูเรนต ุ สังกัปปา ;
จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา ;
มะณโิชตริะโส  ยะถา.

สามัญญานุโมทนาคาถา

สพัพตีโิย  วิวัชชันต ุ;
สพัพะโรโค  วินัสสะต ุ;
มา  เต  ภะวตัวนัตะราโย ;
สขุ ี ฑฆีายโุก  ภะวะ ;

อะภวิาทะนะสลิีสสะ   นิจจงั
วุฑฒาปะจายโิน  จตัตาโร  ธัมมา
วัฑฒนัติ  อาย ุ วัณโณ  สขัุง  พะลงั ;

ห้วงนำ้ทีเ่ตม็ยอ่มยงัสมทุรสาครใหบ้รบิรูณ์
ได้ฉันใด ;
ทานทีท่่านอุทิศให้แล้วในโลกนี ้  ย่อมสำเรจ็
ประโยชนแ์ก่ผูท้ีล่ะโลกนีไ้ปแลว้ไดฉั้นนัน้ ;

ขออิฏฐผลทีท่่านปรารถนาแลว้  ต้ังใจแลว้ ;
จงสำเรจ็โดยฉบัพลัน ;
ขอความดำรทิัง้ปวงจงเตม็ที ่;
เหมอืนพระจนัทรใ์นวนัเพญ็ ;
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี.

ความจญัไรทัง้ปวงจงบำราศไป ;
โรคทัง้ปวงของทา่นจงหาย ;
อันตรายอยา่มแีก่ทา่น ;
ทา่นจงเปน็ผูม้คีวามสขุ  มอีายยุนื ;

พรส่ีประการ  คืออายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ
ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปรกติไหว้กราบ
มีปรกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ ;

ภาค ๘
บทอนุโมทนา
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ภะวะต ุ สพัพะมงัคะลงั ;
รักขันตุ  สัพพะเทวะตา ;
สัพพะพุทธานุภาเวนะ ;
สัพพะธมัมานภุาเวนะ ;
สัพพะสังฆานุภาเวนะ ;
สะทา  โสตถ ี ภะวันตุ  เต.

โภชนทานยานุโมทนาคาถา

อายโุท  พะละ  โท  ธีโร ;
วัณณะโท  ปะฏภิาณะโท ;
สุขัสสะ  ทาตา  เมธาว ี;
สขัุง  โส  อะธคัิจฉะต ิ;

อายงุ  ทตัวา  พะลงั  วัณณัง
สุขัญจะ  ปะฏภิาณะโท ;
ฑฆีาย ุ ยะสะวา  โหต ิ ยัตถะ
ยัตถปูะปชัชะตตี ิ;

สัพพะโรคะวนิิมตุโต ;
สัพพะสันตาปะวัชชิโต ;
สพัพะเวระมะตกิกันโต ;
นิพพโุต  จะ  ตวัุง  ภะวะ ;

สัจเจนะ  จะ  สีเลนะ  จะ ;
ขันติเมตตา  พะเลนะ  จะ ;

ขอสรรพมงคลจงมแีก่ท่าน ;
ขอเหล่าเทวดาทัง้ปวงจงรกัษาทา่น ;
ดว้ยอานภุาพแห่งพระพทุธเจา้ ;
ด้วยอานภุาพแห่งพระธรรม ;
ด้วยอานภุาพแห่งพระสงฆ ์;
ขอความสวสัดทีัง้หลาย  จงมแีก่ทา่นทกุ
เมื่อเทอญ.

ผู้มปีญัญายอ่มใหอ้าย ุ ให้กำลัง ;
ให้วรรณะ  ให้ปฏิภาณ ;
ผูม้ปีญัญาใหค้วามสขุ ;
ย่อมไดป้ระสบสขุ ;

บุคคลผู้ให้อายุ  พละ  วรรณะ  สุขะ  และ
ปฏิภาณ ;
จะไปเกิดในที่ใดๆ  ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน
มียศในที่นั้นๆ  ดังนี้ ;

ท่านจงเป็นผู้พ้นจากโรคทั้งปวง ;
จงว่างเว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง ;
จงก้าวล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวง ;
จงถึงความดับไปซึ่งทุกข์ทั้งปวงแห่งท่าน
ทั้งหลาย ;

ด้วยสัจจะ  ด้วยศีล ;
ด้วยพลังของขันติและเมตตา ;
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เตสงั  พุทธานงั
อะนรัุกขนัตุ  เต ;
อะโรคะเยนะ  จะ ;
สุเขนะ  จะ ;
โหนต ุ เต.

โสอัตถลัทโท

โส  อตัถะลทัโท  สขุโิต ;

วิรุฬโห  พุทธะสาสะเน ;
อะโรโค  สุขิโต  โหห ิ ;
สะหะ  สพัเพห ิ ญาตภิิ ;

สา  อัตถะลทัทา  สุขิตา ;

วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน ;
อะโรคา  สขิุตา  โหห ิ;
สะหะ  สพัเพห ิ ญาตภิิ ;

เต  อัตถะลทัทา  สขิุตา ;

วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน ;
อะโรคา  สขิุตา  โหถะ ;
สะหะ  สพัเพห ิ ญาตภิิ.

แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
จงรกัษาทา่นทกุเม่ือ ;
ด้วยสภาวะหาโรคมไิด้ก็ดี ;
ด้วยความสขุก็ดี ;
จงมแีดท่า่นทกุเมือ่  เทอญ.

ท่านชายจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้ว
ถึงแล้วซ่ึงความสขุ ;
เจรญิในพระพทุธศาสนา ;
ไมม่โีรค  ถึงแล้วซึง่ความสขุ ;
พรอ้มกบัดว้ยญาตทิัง้หลาย ;

ท่านหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้ว
ถึงแล้วซ่ึงความสขุ ;
เจรญิในพระพทุธศาสนา ;
ไมม่โีรค  ถึงแล้วซึง่ความสขุ ;
พรอ้มกบัดว้ยญาตทิัง้หลาย ;

ท่านชายและทา่นหญงิ  จงเปน็ผูมี้ประโยชน์
อันไดแ้ล้ว  ถึงแล้วซ่ึงความสขุ ;
เจรญิในพระพทุธศาสนา ;
ไมม่โีรค  ถึงแล้วซึง่ความสขุ ;
พร้อมกับดว้ยญาตท้ัิงหลาย  ท้ังชายและหญงิ
จงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญ.
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อัคคัปปทานสุตตคาถา

อัคคะโต  เว  ปะสนันานัง  อัคคงั
ธัมมงั  วิชานะตงั ;
อัคเค  พุทเธ  ปะสันนานัง ;
ทักขิเณยเย  อะนุตตะเร ;
อัคเค  ธัมเม  ปะสันนานัง ;
วิราคูปะสะเม  สุเข ;

อัคเค  สังเฆ  ปะสันนานัง ;
ปุญญักเขตเต  อะนุตตะเร ;

อัคคัสมิง  ทานัง  ทะทะตัง ;
อัคคัง  ปุญญัง  ปะวัฑฒะติ ;
อัคคัง  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ ;
ยะโส  กิตติ  สุขัง  พะลัง ;

อัคคัสสะ  ทาตา  เมธาวี ;
อัคคะ  ธัมมะ  สะมาหิโต ;
เทวะ  ภูโต  มะนุสโส  วา ;
อัคคัปปัตโต  ปะโมทะตีติ.

กาลทานสุตตคาถา
กาเล  ทะทันติ  สะปัญญา  วะทัญญู  วีตะมัจฉะรา ;
ผู้มีปัญญารอบรู้และปราศจากความตระหนี่ ;

กาเลนะ  ทินนัง  อะริเยสุ  อุชุภูเตสุ  ตาทิสุ ;
ย่อมถวายทานตามกาลสมัย  ในพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติตรงคงที่ ;

เม่ือบุคคลรูจั้กธรรมอนัเลิศ  เล่ือมใสแล้ว
โดยความเป็นของเลิศ ;

เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ;
ซึ่งเป็นทักษิเณยยะบุคคลอันยอดเยี่ยม ;
เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ ;
ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะ  สงบระงับ
เป็นสุข ;
เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ ;
ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอย่างยอดเยี่ยม ;

ถวายทานในท่านผู้เลิศ ;
บุญที่เลิศย่อมเจริญ ;
อายุวรรณะที่เลิศ ;
และยศเกียรติคุณสุขะพละท่ีเลิศย่อมเจริญ ;

ผู้มีปัญญาย่อมให้ทานแก่ท่านผู้เลิศ ;
และเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันเลิศ ;
จะไปเกดิเปน็เทวดาหรอืเป็นมนษุยก็์ตาม ;
ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศอันบันเทิงอยู่  ดังน้ีแล.
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วิปปะสันนะมะนา  ตัสสะ  วิปุลา  โหติ  ทักขิณา ;
เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้ว  ทักษิณาทานย่อมมีผลอันไพบูลย์ ;

เย  ตัตถะ  อะนุโมทันติ  เวยยะวัจจัง  กะโรนติ  วา ;
ชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนา  หรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนี้ ;

นะ  เตนะ  ทักขิณา  โอนา ;
ทักษิณาทานนั้น  มิได้พร่องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั้นเลย ;

เตปิ  ปุญญัสสะ  ภาคิโน ;
แม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนา  ก็มีส่วนแห่งบุญด้วย ;

ตัสมา  ทะเท  อัปปะฏิวานะจิตโต  ยัตถะ  ทินนัง  มะหัปผะลัง ;
เพราะฉะนั้น  เมื่อบุคคลไม่มีจิตท้อถอยในทาน  ทานนั้นย่อมมีผลมาก ;

ปุญญานิ  ปะระโลกัสมิง  ปะติฏฐา  โหนติ  ปาณินันติ.
บุญที่ทำแล้ว  ย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลาย  ในกาลข้างหน้าได้แล.

ติโรกุฑฑกัณฑคาถา

อะทาสิ  เม  อะกาสิ  ญาติมิตตา  สะขา  จะ  เม  เปตานัง ;
เมื่อบุคคลได้มาระลึกถึงคุณอุปการะ   อันท่านได้กระทำแล้วแก่ตนในกาล
ก่อนว่า  ผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เรา  ผู้นี้ช่วยทำกิจนี้ของเรา  ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตร
ของเราดังนี้ ;

ทักขิณัง  ทัชชา  ปุพเพ  กะตะมะนุสสะรัง ;
ก็ควรให้ทักษิณานุปาทาน  เพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น ;

นะ  หิ  รุณณัง  วา  โสโก  วา  ยาวัญญา  ปะริเทวะนา ;
การร้องไห้ก็ดี  การเศร้าโศกก็ดี  หรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดี  บุคคลไม่ควร
ทำทีเดียว ;
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นะ  ตัง  เปตานะมัตถายะ ;
เพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้น  ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ละโลกนี้
ไปแล้ว ;

เอวัง  ติฏฐันติ  ญาตะโย ; ญาติทั้งหลาย  ย่อมตั้งอยู่อย่างนั้น ;

อะยัญจะ  โข  ทักขิณา  ทินนา ; ก็ทักษิณานุปาทานน้ีแล  อันท่านได้ให้แล้ว ;
สังฆัมหิ  สุปะติฏฐิตา ; ประดิษฐานไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ ;
ฑีฆะรัตตัง  หิตายัสสะ  ฐานะโส  อุปะกัปปะติ ;

ย่อมสำเร็จประโยชน์เก้ือกูล  แก่ผู้ท่ีละโลกน้ีไปแล้วน้ัน  ตลอดกาลนานตามฐานะ ;
โส  ญาติธัมโม  จะ  อะยัง  นิทัสสิโต ;

ญาติธรรมน้ันท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติท้ังหลาย   ผู้ท่ีสละโลกน้ีไปแล้ว ;

เปตานะปูชา  จะ  กะตา  อุฬารา ;
แลบูชาอย่างยิ่ง   ท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลาย  ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น ;

พะลัญจะ  ภิกขู  นะมะนุปปะทินนัง ;
กำลังแห่งภิกษุทั้งหลาย  ชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย ;

ตุมเหหิ  ปุญญัง  ปะสุตัง  อะนัปปะกันติ.
บุญไม่น้อย  ท่านได้ขวนขวายแล้ว  ดังนี้.

มงคลจักรวาลน้อย

สัพพะพุทธานุภาเวนะ ;
สัพพะธัมมานุภาเวนะ ;
สัพพะสังฆานุภาเวนะ ;
พุทธะระตะนัง  ธัมมะระตะนัง
สังฆะระตะนัง  ติณณัง  ระตะนานัง
อานุภาเวนะ ;

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ;
ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ;
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ;
ด้วยอานุภาพแห่งรัตนะทั้งสามคือ
พุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะ ;
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จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธา  นุภาเวนะ ;

ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ;
ชินะสาวะกานุภาเวนะ ;

สัพเพ  เต  โรคา  สัพเพ  เต  ภะยา ;
สัพเพ  เต  อันตะรายา  สัพเพ  เต
อุปัททะวา ;
สัพเพ  เต  ทุนนิมิตตา  สัพเพ  เต
อะวะมังคะลา  วินัสสันตุ ;

อายุวัฑฒะโก  ธะนะวัฑฒะโก ;
สิริวัฑฒะโก  ยะสะวัฑฒะโก ;
พะละวัฑฒะโก  วัณณะวัฑฒะโก ;
สุขะวัฑฒะโก  โหตุ  สัพพะทา ;
ทุกขะ  โรคะ  ภะยา  เวรา ;
โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา ;
อะเนกา  อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ
จะ  เตชะสา ;

ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง ;
โสตถี  ภาคะยัง  สุขัง  พะลัง ;

สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ  โภคัง ;
วุฑฒี  จะ  ยะสะวา ;
สะตะวัสสา  จะ  อายู  จะ ;
ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต.

ด้วยอานภุาพแห่งพระธรรมขนัธ์แปดหมืน่
สี่พัน ;
ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฎก ;
ด้วยอานุภาพแห่งสาวกพระชินเจ้า ;

โรคท้ังหลายของท่าน  ภัยท้ังหลายของท่าน ;
อันตรายทั้งหลายของท่าน  อุปัทวะทั้ง
หลายของท่าน ;
นิมิตร้ายท้ังหลายของท่าน  ส่ิงไม่เป็นมงคล
ทั้งหลายของท่าน  จงพินาศไป ;

ความเจริญอายุ  ความเจริญทรัพย์ ;
ความเจริญศิริ   ความเจริญยศ ;
ความเจริญกำลัง  ความเจริญวรรณะ ;
ความเจริญสุข  จงมีแก่ท่านในกาลท้ังปวง ;
ความทุกข์  โรค  ภัย  และเวรทั้งหลาย ;
ความโศก  ศัตรู  และอุปัทวะทั้งปวง ;
อันตรายทั้งหลายเป็นอเนกประการ
จงพินาศไปด้วยเดชะ ;

ความชนะ  ความสำเรจ็  ทรพัย์และลาภ ;
ความสวัสดี  ความมีโชค  ความสุขและ
กำลัง ;
ศิริ  อายุ  วรรณะ  โภคทรัพย์ ;
ความเจริญและความเป็นผู้มียศ ;
การได้อายุยืนเป็นร้อยปี ;
และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่  จงมี
แก่ท่านในกาลทุกเมื่อ  เทอญ.
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ยันทุนนิมิตตัง

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ;

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ;

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ.

เทวตาอุยโยชนคาถา

ทุกขัปปัตตา  จะ  นิททุกขา
ภะยัปปัตตา  จะ  นิพภะยา  โสกัปปัตตา
จะ  นิสโสกา  โหนตุ  สัพเพปิ  ปาณิโณ ;

เอตตาวะตา  จะ  อัมเหสิ  สัมภะตัง
ปุญญะสัมปะทัง  สัพเพเทวานุโมทันตุ ;

ลางชั ่วร้ายอันใด   และอวมงคลอันใด
เสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใด  และบาป
เคราะหอั์นใด  สุบนิ (ความฝนั)  ชัว่อันไม่
พอใจอนัใดมอียู ่  ส่ิงเหล่านัน้จงถงึความ
พินาศไปดว้ยอานภุาพพระพทุธเจา้ ;
ลางช่ัวรา้ยอันใด  และอวมงคลอนัใด
เสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใด  และบาป
เคราะหอั์นใด  สุบนิ (ความฝนั)  ชัว่อันไม่
พอใจอันใดมีอยู่  สิ่งเหล่านั้นจงถึงความ
พินาศไปด้วยอานุภาพพระธรรม ;
ลางชั่วร้ายอันใด  และอวมงคลอันใด
เสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใด  และบาป
เคราะหอั์นใด  สุบนิ (ความฝนั)  ชัว่อันไม่
พอใจอันใดมีอยู่   สิ่งเหล่านั้นจงถึงความ
พินาศไปดว้ยอานภุาพพระสงฆ.์

ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์
จงเปน็ผูไ้มม่ทีกุข ์ และทีถึ่งแล้วซึง่ภัย
จงเปน็ผูไ้มม่ภัีย  และทีถึ่งแล้วซึง่โศก
จงเปน็ผูไ้ม่มีโศก ;
และขอเหล่าเทพเจ้าท้ังปวง  จงอนุโมทนาซ่ึง
บุญสมบัติ   อันเราทั้งหลายก่อสร้างแล้ว
ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ ;



184  ทำวัตรเช้า-เย็น และ มหาสตปัิฏฐานสตูร แปล

สัพพะสัมปัตติสิทธิยา ;
ทานัง  ทะทันตุ  สัทธายะ ;
สีลัง  รักขันตุ  สัพพะทา ;
ภาวะนาภิระตา  โหนตุ ;
คัจฉันตุ  เทวะตา  คะตา ;

สัพเพ  พุทธา  พะลัปปัตตา ;

ปัจเจกานัญจะ  ยัง  พะลัง  อะระหัน-
ตานัญจะ  เตเชนะ  รักขังพันธามิ
สัพพะโส.

พาหุง  สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ;

ครีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ;

ทานาธิธัมมะวิธินา  ชิตวา  มุนินโท ;

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ;

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง ;

เพ่ืออันสำเรจ็สมบติัทัง้ปวง ;
มนษุยท์ัง้หลาย  จงใหท้านดว้ยศรทัธา ;
จงรกัษาศีลในกาลทัง้ปวง ;
จงเปน็ผูยิ้นดแีล้วในภาวนา ;
เทพดาท้ังหลายท่ีมาแล้ว  เชิญกลับไปเถิด ;

พระพทุธเจา้ทัง้หลาย  ล้วนทรงพระกำลงั
ทัง้หมด ;
กำลังใดแหง่พระปจัเจกพทุธเจา้ทัง้หลาย
และแห ่งพระอรห ันต ์ท ั ้ งหลายม ีอย ู ่
ข้าพเจ้าขอผูกความรักษาด้วยเดชแห่งกำลัง
น้ัน  โดยประการทัง้ปวง.

พระจอมมนุ ี ไดช้นะพญามารผูน้ริมติแขน
มากตัง้พัน ;
ถืออาวุธครบมอื  ข่ีคชสารครเีมขละ  พร้อม
เสนามาร ;
โห่ร้องกึกก้องด้วยธรรมวิธีทานบารมี
เป็นต้น ;
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน   ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั ้น ;

พระจอมมุนีได้ชนะอาฬวกยักษ์ผู ้มีจิต
กระด้าง ;

พุทธชัยมงคลคาถา
(พทุธวธีิชนะมาร)
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โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ;

ขันตีสุทันตะวิธินา  ชิตวา  มุนินโท ;

ตันเตชะสา ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ;

นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง ;

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะสุทารุณันตัง ;

เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิตวา  มุทินโท ;
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ;

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ;

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง ;

อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิตวา  มุนินโท ;

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ;

กัตวานะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะคัพภินียา ;

จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนังชะนะกายา  มัชเฌ ;

ปราศจากความอดทน  มีฤทธิ ์พิลึกยิ ่ง
กว่าพญามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนัก ;
จนตลอดรุ่ง  ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดี  คือ
พระขันตี ;
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน  ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;

พระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อ
นาฬาคิรี  เป็นช้างเมายิ่งนัก ;
แสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าและจักราวุธ
และสายฟ้า ;
ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตา ;
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน  ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;

พระจอมมนุมีพีระหฤทยัไปในทีจ่ะกระทำ
อิทธิปาฏิหาริย์ ;
ได้ชนะโจรชื่อองคุลีมาล  (ผู้มีนิ้วมนุษย์
เป็นพวงมาลัย)  แสนร้ายกาจ ;
มีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทาง  ๓
โยชน์ ;
ขอชัยมงคลทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;

พระจอมมุนีได้ชนะความกล่าวร้ายของ
นางจิญจมาณวิภา ;
ทำอาการประการหนึ่งว่ามีครรภ์  ทำไม้มี
สัณฐานอันกลม  ให้เป็นประดุจมีท้อง ;
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สันเตนะ  โสมะวิธินา  ชิตวา  มุนินโท ;

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เตชะยะมังคะลานิ ;

สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง ;

วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง ;

ปัญญาปะทีปะชะลิโต  ชิตวา  มุนินโท ;

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เตชะยะมังคะลานิ ;

นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุทธัง  มะหิทธิง ;

ปุตเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต ;

อิทธูปะเทสะวิธินา  ชิตวา  มุนินโท ;
ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ;

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง ;

พรัหมัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ;

ด้วยวิธีสมาธิอันงาม  คือความระงับพระ
หฤทัยในท่ามกลางหมู่ชน ;
ขอชัยมงคลทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;

พระจอมมุนี  รุ่งเรืองแล้วด้วยประทีป  คือ
ปัญญา  ได้ชนะสัจจกนิครนถ์ ;
ผู้มีอัชฌาสัย   ในท่ีจะสละเสียซ่ึงความสัตย์
มีใจในท่ีจะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธง ;
เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก   ด้วยเทศนาญานวิธี
คอืรู้อัชฌาสัยแล้วตรัสเทศนา ;
ขอชัยมงคลทั้งหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;

พระจอมมุนี   โปรดให้พระโมคคัลลานเถระ
พุทธชิโนรส  นิมิตกาย ;
เป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราช  ชื่อ
นนัโทปนนัทะผูม้คีวามรูผ้ดิ  มฤีทธิม์าก ;
ด้วยวิธีอันให้อุปเท่ส์แห่งฤทธ์ิ  แก่พระเถระ ;
ขอชัยมงคลท้ังหลาย  จงมีแก่ท่าน  ด้วยเดช
แห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;

พระจอมมุนี  ได้ชนะพรหมผู้มีนามว่า
ท้าวผกาผู้มีฤทธิ์ ;
อันสำคัญตนว่า เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณ
อันบริสุทธิ์ มีมืออันท้าวภุชงค์  คือทิฏฐิ
ที่ตนถือผิด ;
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ญาณาคะเทนะ  วิธินา  ชิตวา  มุนินโท ;

ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ;

เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา ;

โย  วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที ;

หิตวานะเนกะวิวิธานิ  จุปัททะวานิ ;

โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ
นะโร  สะปญัโญ.

ชยปริตตัง (ชยันโต)

มหาการุณิโก  นาโถ  หิตายะ
สัพพะปาณินัง ;
ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา
ปัตโต  สัมโพธิ  มุตตะมัง ;

เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ
โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง ;
ชะยันโต  โพธิยา  มูเล  สักยานัง
นันทิวัฑฒะโน  เอวัง  ตะวัง  วิชะโย  โหหิ ;

รัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้วด้วยวิธีวางยาอัน
พิเศษคือเทศนาญาณ ;
ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ด้วย
เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ;

นรชนใด มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวด
ก็ดี  ระลึกก็ดี ;
ซึ่งพระพุทธชัยมงคล  ๘  คาถา  แม้เหล่า
นี้ ทุกๆ วัน ;
นรชนน้ันจะพึงละเสียได้   ซ่ึงอุปัทวันตราย
ทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนก ;
ถึงซึ่งวิโมกสิวาลัย  อันเป็นบรมสุขแล.

พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์
ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ;
ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม   เพื่อ
ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ถึงแล้ว
ซึ่งความตรัสรู้อันอุดม ;

ดว้ยความกลา่วคำสตัยน์ี ้  ขอชยัมงคลจง
มแีก่ทา่น ;
ขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธี  เหมือน
พระจอมมุนีทรงชนะมารท่ีโคนโพธิพฤกษ์ ;
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ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล   อะปะราชิตะปัลลังเก
สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร ;

อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปัตโต
ปะโมทะติ ;
สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง ;

สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง  สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ ;

สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ ;

ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง ;

ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง ;

ปะณีธี  เต  ปะทักขิณา ;

ปะทักขิณานิ  กัตวานะ ;

ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ.

ถึงความเป็นผู้เลิศ ในสรรพพุทธาภิเษก
ทรงปราโมทย์อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อัน
สูงเป็นจอมมหาปฐพี ;

ทรงเพ่ิมพูนความยินดีแก่เหล่าประยูรญาติ
ศากยวงศ์  ฉะนั้นเทอญ ;
เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบ  ชื่อว่าฤกษ์ดี
มงคลดี ;

สว่างดี  รุ่งดี  ขณะดี  ยามดี ;

บชูาดแีล้ว ในพรหมจารบีคุคลทัง้หลาย ;

กายกรรม  อันเป็นกุศล ;

มโนกรรม  อันเป็นกุศล ;

ความปรารถนาของท่าน  อันเป็นกุศล ;

สัตว์ทั้งหลาย ทำกรรมอันเป็นกุศลแล้ว ;

ย่อมได้ประสบโชคดี แล.
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คำอาราธนาศีล ๕

มะยัง* ภันเต,  (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,) ติสะระเณนะ  สะหะ,  ปัญจะ*
สีลานิ  ยาจามะ * ;

ทตุยัิมป ิมะยงั ภันเต,  (วิสงุ วิสงุ รกัขะณตัถายะ,) ตสิะระเณนะ สะหะ,
ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ ;

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, (วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,) ติสะระเณนะ สะหะ,
ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ.

คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล ๕ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์,  เพื่อจะ

รักษา (ต่างๆกัน หรือแยกรักษาแต่ละข้อ) แม้ครั้งที่ ๒ .........แม้ครั้งที่ ๓............

คำอาราธนาศีลอุโบสถ

มะยัง  ภันเต  ติสะระเณนะ สะหะ  อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง
ยาจามะ ;

ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  ติสะระเณนะ  สะหะ   อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง
อุโปสะถัง  ยาจามะ ;

ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  ติสะระเณนะ  สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง
อุโปสะถัง  ยาจามะ.

ภาค ๙
บทคำอาราธนา

*  ถ้าว่าคนเดียวพึงเปลี่ยนคำว่า  มะยัง  เป็น  อะหัง, ยาจามะ  เป็น  ยาจามิ
*  ถ้าศีล  ๘  พึงเปลี่ยน  ปัญจะ  เป็น  อัฏฐะ
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คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ,    ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอสมาทานอุโบสถศีล,  อันประกอบ

ไปด้วยองค์แปดประการ,  เพื่อที่จะรักษา.

คำอธิษฐานหรือสมาทานศีลอุโบสถเอง

พุทธะปัญญัตตัง  อุโปสะถัง  อะธิฏฐามิ.
ข้าพเจ้าขออธิษฐานอุโบสถศีลที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ เพื่อที่จะรักษา.
ต่อจากนั้นพึงกล่าวคำสมาทานเองทีละข้อ หรือจะว่าตามหัวหน้าแล้วแต่กรณี

โดยเริ่มจาก นะโม.......................เช่นเดียวกับที่สมาทานกับพระ

คำอาราธนาพระปริตร

วิปัตติปะฏิพาหายะ,        สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,       สัพพะทุกขะวินาสายะ,
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ;

วิปัตติปะฏิพาหายะ,        สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,        สัพพะภะยะวินาสายะ,
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง ;

วิปัตติปะฏิพาหายะ,        สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,        สัพพะโรคะวินาสายะ,
ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง.

คำแปล
ขอพระคุณเจ้าโปรดสวดพระปริตร (เจริญพระพุทธมนต์) อันเป็นมงคล,

เพื่อป้องกันความวิบัติ,  เพื่อสำเร็จสมบัติทุกประการ ,  เพื่อให้ทุกข์ภัยโรคอันตรายใดๆ
ทั้งปวง,  จงพินาศสูญไป.

* คำสอนพระพทุธเจา้  หากเข้าใจในความหมาย  ฝึกจิตให้ถึงแก่น  จะสามารถเอือ้ประโยชนไ์ด้กับทกุๆ  ชีวิต
ทุกขณะจิตและทุกสถานการณ์
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คำอาราธนาธรรม

พรัหมา  จะ  โลกาธิปะติ  สะหัมปะตี,   กัตอัญชะลี  อันธิวะรัง  อะยาจะถะ,
สันตีธะ  สัตตาปปะระชักขะชาติกา,   เทเสตุ  ธัมมัง  อะนุกัมปิมัง  ปะชัง.

คำแปล
ท้าวสหัมบดีพรหม ผู้เป็นอธิบดีแห่งโลก,  ได้ประคองอัญชลี,  ทูลวิงวอน

พระพุทธเจ้าผู ้ประเสริฐว่า,  สัตว์ผู ้มีธุลีในดวงตาน้อยมีอยู ่ในโลก,  ขอพระคุณเจ้า
โปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์ด้วยเถิด.

เอสาหัง  ภันเต,   สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,  ปัพพัชชัง มัง  ภันเต,  สังโฆ  ธาเรตุ  อัชชะตัคเค
ปาณุเปตัง,  สะระณัง คะตัง. (พระสงฆ์รับสาธุ)

คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,  แม้เสด็จดับ

ขันธ์ปรินิพพานนานแล้ว,    กับทั้งพระธรรม   และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก,
ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า,   เป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย,   ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป. (จากนั้นสมาทานศีล ๘ ต่อไป)

ผู้จะลาสิกขาพึงแสดงอาบัติ แล้วเข้าไปหาพระท่ีเป็นประธาน กราบ  ๓  คร้ัง  แล้ว
ว่า นะโม......... ๓ จบ แล้วกล่าวคำลาสิกขาดังนี้ “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า ไม่สามารถ
ประพฤติพรหมจรรย์เป็นภิกษุต่อไปได้  สิกขังปัจจักขามิ คิหิติ มัง ธาเรถะ = ข้าพเจ้า
ขอลาสิกขา ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นคฤหัสถ์ ณ บัดนี้ (ว่า ๓ หน)  พระผู้
เป็นประธานชักสังฆาฏิออกจากบ่า  กราบ ๓ ครั้ง  เปลี่ยนผ้านุ่งห่ม   แล้วกลับมาที่เดิม

คำลาสิกขา (สึก)

คำขอบวชชี
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สมาทานศีล  ๕  จบ กราบ  ๓  ครั้ง ตั้งใจฟังโอวาท ถวายไทยทาน (ถ้ามี) พระสงฆ์
อนุโมทนา  เป็นเสร็จพิธี.

(ผู้ลา)  หันทะทานิ  มะยัง  ภันเต  อาปุจฉามะ  พะหุกิจจา  มะยัง พะหุกะระณียา ;
(พระสงฆ์ผู้รับลา)  ยัสสะทานิ  ตุมเห  กาลัง  มัญญะถะ ;
(ผู้ลา)  สาธุ  ภันเต.  (แล้วกราบ ๓ หน)

(ผู้ขอ) เถเร  ปะมาเทนะ,  ทะวารัตตะเยนะ  กะตัง,   สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ
เม  ภันเต ;  (ถ้าขอหลายรูปเปลี่ยน  ขะมะถะ เม  เป็น  ขะมะตุ โน)

(ผู้รับ)  อะหัง  ขะมามิ,   ตะยาปิ เม ขะมิตัพพัง ;  (ถ้าขอหลายรูปเปลี่ยน ตะยาปิ
           เป็น ตุมเหหิป ิ)
(ผู้ขอ) ขะมามิ ภันเต.  (ถ้าขอหลายรูปเปลี่ยน  ขะมามิ  เป็น ขะมามะ)

อิมัสมิง  อาวาเส  อิมัง เตมาสัง  วัสสัง  อุเปมิ.  (ว่า  ๓  จบ)
เราเข้าอยู่ในอาวาสนี้  ตลอดพรรษา  ๓  เดือน.

สังฆัมภันเต
ทุติยัมปิ  ภันเต  สังฆัง
ตะติยัมปิ  ภันเต  สังฆัง

ข้าพเจ้าขอปวารณาต่อสงฆ์   ด้วยได้เห็นก็ดี  ได้ยินได้ฟังก็ดี หรือด้วยสงสัยก็ดี
ขอท่านทั้งหลายอาศัยความเมตตากรุณา   ว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้า   ข้าพเจ้าเห็นอยู่
จักทำคืนเสีย แม้ครั้งที่ ๒...................แม้ครั้งที่ ๓......................จักทำคืนเสีย.

คำลากลับบ้าน

คำขอขมาโทษ

คำอธิษฐานเข้าพรรษา

} ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา, สุเตนะ วา, ปะริสังกายะ
วา, วะทันตุ มัง อายัสมันโต, อะนุกัมปัง
อุปาทายะ, ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ.

คำปวารณาออกพรรษา
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คำแสดงอาบัติ

(ผู้แสดงพรรษาอ่อนกว่า)
สัพพา  ตา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
กระผมขอบอกอาบัติทั้งหลายเหล่านั้น
สัพพา  ละหุกา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
กระผมขอบอกอาบัติเบาทั้งหลายเหล่านี้
อะหัง  ภันเต  สัมพะหุลา  นานาวัตถุกาโย  อาปัตติโย  อาปัชชิง  ตา  ตุมหะมูเล

ปะฏิเทเสมิ
ท่านผู้เจริญ  กระผมต้องอาบัติทั้งหลาย  มีวัตถุต่างกันมากมาย  กระผมขอแสดง

อาบัติทั้งหลายเหล่านั้น  ณ  แทบเท้าท่าน
(ผู้รับพรรษาแก่กว่าว่า)

ปัสสะสิ  อาวุโส  ตา  อาปัตติโย
ผู้มีอายุ  ท่านย่อมเห็นอาบัติทั้งหลายเหล่านั้นหรือ ?

(ผู้แสดงพรรษาอ่อนกว่าว่า)
อุกาสะ  อามะ  ภันเต  ปัสสามิ
ขอโอกาสขอรับ  ท่านผู้เจริญ  กระผมเห็น

(ผู้รับพรรษาแก่กว่าว่า)
อายะติง  อาวุโส  สังวะเรยยาสิ
ผู้มีอายุ  ต่อไปท่านพึงสำรวมเถิด

(ผู้แสดงพรรษาอ่อนกว่าว่า)
สาธุ  สุฏฐุ  ภันเต  สังวะริสสามิ
ดีละ  ท่านผู้เจริญ  แต่นี้ไปกระผมจักสำรวมด้วยดี
ทุติยัมปิ  สาธุ  สุฏฐุ  ภันเต  สังวะริสสามิ
แม้ครั้งที่สอง  กระผมจักสำรวมด้วยดี
ตะติยัมปิ  สาธุ  สุฏฐุ  ภันเต  สังวะริสสามิ
แม้ครั้งที่สาม  กระผมจักสำรวมด้วยดี
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นะ  ปุเนวัง  กะริสสามิ (ผู้รับว่า) สาธุ
กระผมจักไม่ทำอย่างนั้นอีก ดีละ
นะ  ปุเนวัง  ภาสิสสามิ (ผู้รับว่า) สาธุ
กระผมจักไม่กล่าวอย่างนั้นอีก ดีละ
นะ  ปุเนวัง  จินตะยิสสามิ (ผู้รับว่า) สาธุ
กระผมจะไม่คิดอย่างนั้นอีก ดีละ

(ผู้แสดงพรรษาแก่กว่าว่า)
สัพพา  ตา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
ข้าพเจ้าขอบอกอาบัติทั้งหลายเหล่านั้น
สัพพา  ละหุกา  อาปัตติโย  อาโรเจมิ (ว่า ๓ หน)
ข้าพเจ้าขอบอกอาบัติเบาทั้งหลายเหล่านั้น
อะหัง  อาวุโส  สัมพะหุลา  นานาวัตถุกาโย  อาปัตติโย  อาปัชชิง ตา

ตุยหะมูเล ปะฏิเทเสมิ
ท่านผู้มีอายุ  ข้าพเจ้าต้องอาบัติทั้งหลาย  มีวัตถุต่างกันมากมาย  ข้าพเจ้าขอ

แสดงอาบัติทั้งหลายเหล่านั้นต่อท่าน
(ผู้รับพรรษาอ่อนกว่าว่า)

อุกาสะ  ปัสสะถะ  ภันเต  ตา  อาปัตติโย
ท่านผู้เจริญ ท่านย่อมเหน็อาบัติทั้งหลายเหล่านั้นหรือ ?

(ผู้แสดงพรรษาแก่กว่าว่า)
อามะ  อาวุโส  ปัสสามิ
ขอโอกาสขอรับ  ท่านผู้มีอายุ  ข้าพเจ้าเห็น

(ผู้รับพรรษาอ่อนกว่าว่า)
อายะติง  ภันเต  สังวะเรยยาถะ
ท่านผู้เจริญ  ต่อไปท่านพึงสำรวมเถิด

(ผู้แสดงพรรษาแก่กว่าว่า)
สาธุ  สุฏฐุ  อาวุโส  สังวะริสสามิ
ดีละ  ท่านผู้มีอายุ  แต่นี้ไปข้าพเจ้าจักสำรวมด้วยดี
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ทุติยัมปิ  สาธุ  สุฏฐุ  อาวุโส  สังวะริสสามิ
แม้ครั้งที่สอง  ดีละ  ท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าจักสำรวมด้วยดี
ตะติยัมปิ  สาธุ  สุฏฐุ  อาวุโส  สังวะริสสามิ
แม้ครั้งที่สาม  ดีละ  ท่านผู้มีอายุ  ข้าพเจ้าจักสำรวมด้วยดี
นะ  ปุเนวัง  กะริสสามิ (ผู้รับว่า) สาธุ
ข้าพเจ้าจักไม่ทำอย่างนั้นอีก ดีละ
นะ  ปุเนวัง  ภาสิสสามิ (ผู้รับว่า) สาธุ
ข้าพเจ้าจักไม่พูดอย่างนั้นอีก ดีละ
นะ  ปุเนวัง  จินตะยิสสามิ (ผู้รับว่า) สาธุ
ข้าพเจ้าจักไม่คิดอย่างนั้นอีก ดีละ

สัตตาหะกะระณียะ
เมื่อมีกิจจำเป็นตามที่วินัยบัญญัติให้ลาได้  ภิกษุจะลาพรรษาไปภายใน ๗ วัน

วิธีลานั ้นบางแห่งเป็นแต่ทำความอาลัยไว้เท่านั ้น บางแห่งมีวิธี  คือต้องบอกแก่
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  ดังนี ้

สตัตาหะกะระณยัีง  กิจจงั  เม  อตัถ,ิ   ตสัมา  มะยา  คนัตพัพงั,   อมิสัมิ
สัตตาหัพภันตะเร  นิวัตติสสามิ.

กิจที่ต้องทำสัตตาหะของผมมีอยู่ เพราะฉะนั้น ผมจำต้องไป, ผมจักกลับมา
ภายใน ๗ วันนี ้.

คำพินทุผ้า
อิมัง  พินทุกัปปัง  กะโรมิ   เราทำเครื่องหมายไว้ด้วยจุดนี้ (ก่อนจะใช้)

หมายถึงความสงบที่ขาดตัวรู้  สงบแบบกดข่ม สงบแบบอยู่ในถ้ำ  สงบใต้
โมหะ สงบแบบศิลาทับหญ้า สงบแบบข่มใจ สงบแบบสมถะ  สงบแบบฤาษี
หมายถึงความสงบที่มีสติรู้ สงบแบบอยู่นอกถ้ำ  สงบด้วยปัญญารู้ สงบแบบ
ปล่อยวาง สงบแบบเปิดเผย สงบแบบวิปัสสนา สงบแบบพระอรยิะ

สงบแบบไม่รู้

สงบแบบรู้



196  ทำวัตรเช้า-เย็น และ มหาสตปัิฏฐานสตูร แปล

คำอธิษฐาน
(ก่อนจะใช้ผ้า ๓ ผืนนี้ เรียกว่าไตรครอง)

(สังฆาฏิ) อิมัง  สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ
(เราอธิษฐานซึ่งผ้าสังฆาฏิผืนนี้)

(จีวร) อิมัง  อุตตะราสังคัง อะธิฏฐามิ
(เราอธิษฐานซึ่งผ้าห่มผืนนี้)

(สบง) อิมัง  อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ
(เราอธิษฐานซึ่งผ้านุ่งผืนนี้)

(ผ้าอาบน้ำฝน) อิมัง  วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ
(เราอธิษฐานซึ่งผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้)

(บาตร) อิมัง  ปัตตัง อะธิฏฐามิ
(เราอธิษฐานซึ่งบาตรใบนี้)

คำเสียสละ

(ถ้าบริขารท่ีกำหนดให้มีแต่ส่ิงเดียว  ของเดิมมีอยู่  เป็นแต่ต้องการจะเปล่ียนใหม่
ต้องยกเลิกบริขารเดิมเสียก่อน)

(สังฆาฏิ) อิมัง  สังฆาฏิ ปัจจุทธะรามิ
(ข้าพเจ้ายกเลิกผ้าสังฆาฏิผืนนี้)

(จีวร) อิมัง  อุตตะราสังคัง ปัจจุทธะรามิ
(ข้าพเจ้ายกเลิกผ้าห่มผืนนี้)

(สบง) อิมัง  อันตะระวาสะกัง ปัจจุทธะรามิ
(ข้าพเจ้ายกเลิกผ้านุ่งผืนนี้)
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คำวิกัปป์
(ทำให้เป็น ๒ เจ้าของร่วมกัน)

อิมัง  จีวะรัง  ตุยหัง  วิกัปเปมิ
(ถ้าหลายผืนว่า  อิมานิ จีระรานิ ตุยหัง วิกัปเปม ิ)
คำแปล  ข้าพเจ้าวิกัปป์จีวรผืนนี ้  แก่ท่าน

อิมัง  จีวะรัง  มัยหัง  สันตะกัง  ปะริภุญชะ  (ปะริภุญชะถะ)  วา  วิสัช-
เชหิ  (วิสัชเชถะ)  วา  ยะถาปัจจะยัง  วา  กะโรหิ  (กะโรถะ)

(ในวงเล็บสำหรับผู้ถอน พรรษาอ่อนกว่าว่า)
คำแปล  จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ท่านจะใช้สอยก็ตาม จะสละก็ตาม พึงทำตาม

สมควรแก่ปัจจัย

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (ว่า ๓ หน)
สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  อิทัง สังฆัสสะ  กะฐินะทุสสัง  อุปปันนัง,  ยะทิ

สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง,  สังโฆ  อิมัง  กะฐินะทุสสัง  อายัสมะโต (…..………..)
ทะเทยยะ,  กะฐินัง  อัตถะริตุง,   เอสา  ญัตติ ;

สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,   อิทัง  สังฆัสสะ  กะฐินะทุสสัง  อุปปันนัง,
สังโฆ  อิมัง  กะฐินะทุสสัง  อายัสมะโต  (…….…..)  เทติ,   กะฐินัง  อัตถะริตุง,
ยัสสายัสมะโตขะมะติ,   อิมัสสะ  กะฐินะทุสสัสสะ  อายัสมะโต  (.…….) ทานัง,
กะฐินัง  อัตถะริตุง,   โส  ตุณหัสสะ  ยัสสะ  นักขะมะติ,  โส  ภาเสยยะ ;

ทินนัง  อิทัง  สังเฆนะ,   กะฐินะทุสสัง  อายัสมะโต  (….…….),  กะฐินัง
อัตถะริตุง,   ขะมะติ  สังฆัสสะ  ตัสมา  ตุณหี,   เอวะเมตัง,   ธาระยามิ.

(ในวงเล็บนั ้นให้ใส่ชื ่อผู ้ครองกฐิน)

คำถอน
(สละสิทธิ์ในผ้านั้น)

แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน
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คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า  ผ้ากฐินนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความ

พรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ผ้ากฐินนี้แก่ท่าน….......................................
เพื่อจะกรานกฐิน นี้เป็นญัตติ.

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า  ผ้ากฐินนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์  สงฆ์ให้
ผ้านี้แก่ท่าน…….....................เพื่อจะกรานกฐิน ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงทักท้วง ผ้ากฐินนี้อันสงฆ์ให้แล้วแก่ท่าน….............
เพื่อกรานกฐิน ย่อมชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นสงฆ์จึงนิ่งอยู่   ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วย
อาการอย่างนี้.

คำอธิษฐานผ้ากฐิน  (กราน)

(สังฆาฏิ) อิมายะ  สังฆาฏิยา กะฐินัง อัตถะรามิ (ว่า ๓ หน)
ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยผ้าสังฆาฏผิืนนี้.

(จีวร) อมินิา อุตตะราสังเคนะ กะฐินัง อัตถะรามิ (ว่า ๓ หน)
ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยจีวรผืนนี้.

(สบง) อมินิา อันตะระวาสะเกนะ กะฐินัง อัตถะรามิ (ว่า ๓ หน)
ข้าพเจ้ากรานกฐินด้วยสบงผืนนี้.

คำเสนออนุโมทนากฐิน

อัตถะตัง  อาวุโส  (ภันเต)  สังฆัสสะ  กะฐินัง  ธัมมิโก  กะฐินัตถาโร
อะนุโมทะถะ  (ว่า ๓ หน)  ในวงเล็บสำหรับมีภิกษุอื่น ที่มีพรรษามากกว่าผู้ครอง
กฐินแล้ว

*กรานกฐิน  หมายรวมเอาทุกขั้นตอนของงานทำผ้ากฐิน, แต่ปัจจุบันเข้าใจว่าหมายเอาเฉพาะพิธีกรรมสงฆ์
     ในวนัรบัผา้กฐิน  เช่น  อุปโลกน ์ สวด  อธิษฐาน  เท่าน้ัน
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คำแปล
ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย   กฐินของสงฆ์   ข้าพเจ้าได้กรานเสร็จแล้ว  การกราน

ชอบธรรม ขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาด้วยเถิด.
(แล้วพระสงฆ์ทั ้งปวง กล่าวอนุโมทนาต่อไป.)

คำอนุโมทนากฐิน

อัตถะตัง  ภันเต  (อาวุโส)  สังฆัสสะ  กะฐินัง  ธัมมิโก  กะฐินัตถาโร
อะนโุมทามะ  (ว่า ๓ หน) ในวงเลบ็สำหรบัมภิีกษุอ่ืน  ท่ีมีพรรษามากกวา่ผูค้รองกฐนิ

คำแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  กฐินของสงฆ์ท่านกรานเสร็จแล้ว  การกรานกฐินชอบธรรม

ข้าพเจ้าอนุโมทนา.

คำอปโลกน์กฐิน  (แบบ ๒ รูป)

รูปที่ ๑  ตั้งพัดว่า
ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ เป็นของ……...…...……….......……..

พร้อมด้วย………..............………….ผู้ประกอบด้วยศรัทธา อุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมา
ถวาย,   แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในอาวาสนี้ ;

ก็แลผ้ากฐินทานน้ี,   เป็นของบริสุทธ์ิ ดุจเล่ือนลอยมาโดยนภากาศ,   แล้วตกลง
ในท่ามกลางระหว่างสงฆ์,  จะจำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได้,  มีพระบรม
พุทธานุญาตไว้ว่า,   ให้พระสงฆ์ทั้งปวงยินยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง,  ซึ่งมีจีวร
อันเก่า หรือมีจีวรอันคร่ำคร่า,  หรือมีสติปัญญาสามารถ,  อาจกระทำกฐินัตถารกิจ
ให้ถูกต้องตามวินัยนิยม บรมพุทธานุญาตได้ ;

บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวง จะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใด,  จงพร้อมกันยินยอมยก
ให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทอญ (ไม่ต้องสาธุ)
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รูปที่ ๒ ตั้งพัดว่า
ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวง,   ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควร

แก่…………….......... เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ,  อาจกระทำกฐินัตถารกิจให้ถูกต้องตาม
พระบรมพุทธานุญาตได้,  ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร,  จงทักท้วงข้ึนในท่ามกลางสงฆ์,
(หยุดนิดหนึ่ง) ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร์,   จงให้สัททสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทอญ.
(พระสงฆ์รับสาธุ)
หมายเหตุ ที่ละไว้………….......….ออกชื่อเจ้าภาพและญาติมิตรสำหรับรูปที่หนึ่ง,

ออกชื่อพระที่ครองกฐิน สำหรับรูปที่สอง

คำขอบรรพชาอุปสมบทนาคเดี่ยว

กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งบรรพชาอุปสมบท  พึงรับผ้าไตรจากผู้มอบให้  อุ้มประณมมือ
เข้าไปในท่ามกลางสงฆ์  วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย  รับเครื่องสักการะถวายแก่พระ
อุปัชฌาย์  แล้วกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง นั่งคุกเข่าอุ้มผ้าไตรประณมมือ
เปล่งวาจาถึงสรณะและขอบรรพชาว่า.-

๑. เอสาหงั  ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,   ตัง ภะคะวันตัง  สะระณัง
ทุติยัมปาหัง  ภันเต คัจฉามิ,   ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,  ละเภยยาหัง
ตะตยัิมปาหงั  ภันเต ภันเต,   ตัสสะ  ภะคะวะโต,  ธัมมะวนิะเย

ปัพพะชัง  ละเภยยัง  อุปะสัมปะทัง ;
๒. อะหัง  ภันเต ปัพพัชชัง  ยาจามิ,  อิมานิ กาสายานิ  วัตถานิ

ทุติยัมปิ  อะหัง  ภันเต คะเหตวา,  ปัพพาเชถะ  มัง  ภันเต,
ตะติยัมปิ  อะหัง  ภันเต อะนุกัมปัง  อุปาทายะ ;
ถ้าบวชเป็นสามเณร ให้ยกคำว่า  “ละเภยยัง  อุปะสัมปะทัง”  ออกเสีย.
ในลำดับนั้น พระอุปัชฌาย์รับเอาผ้าไตรจากผู้บวชวางไว้หน้าตัก แล้วกล่าวสอน

ถึงพระรัตนตรัยเป็นต้น และบอก “ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน” ให้ว่าตามไปทีละบท
โดยอนุโลม และปฏิโลม ดังนี้.-

}
}
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๓. เกสา  โลมา  นะขา  ทันตา  ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ  ทันตา  นะขา  โลมา  เกสา (ปฏิโลม)
ครั้นสอนแล้ว  พระอุปัชฌาย์ชักอังสะออกจากไตรสวมให้แล้ว สั่งให้ออกไปครอง

ไตรจีวรตามระเบียบ  ครั้นเสร็จแล้วเข้าไปหาพระอาจารย์  รับเครื่องสักการะถวายท่าน
แล้วกราบ  ๓  หน  นั่งคุกเข่าประณมมือเปล่งวาจาขอสรณะและศีล ดังนี้.-
๔. อะหัง  ภันเต สะระณะสีลัง  ยาจามิ ;

ทุติยัมปิ  อะหัง  ภันเต สะระณะสีลัง  ยาจามิ ;
ตะติยัมปิ  อะหัง  ภันเต สะระณะสีลัง  ยาจามิ ;
ลำดับน้ัน  พระอาจารยก์ล่าวคำนมสัการนำ  ให้ผู้มุ่งบรรพชาวา่ตามไป ดังน้ี.-

๕. นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ,  (ว่า ๓ หน)
แต่นั้นพระอาจารย์พึงสั่งด้วยคำว่า  “เอวัง วะเทหิ”  หรือ “ยะมะหัง  วะทามิ

ตัง วะเทหิ” พึงรับว่า  “อามะ ภันเต”  ครั้นแล้วท่านนำให้เปล่งวาจาว่าสรณคมน์
ตามไปทีละพากย์ดังนี้.-

พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ ;
ธัมมัง สะระณัง  คัจฉามิ ;
สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ ;
ทุติยัมปิ  พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ ;
ทุติยัมปิ  ธัมมัง สะระณัง  คัจฉามิ ;
ทุติยัมปิ  สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ ;
ตะติยัมปิ  พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ ;
ตะติยัมปิ  ธัมมัง สะระณัง  คัจฉามิ ;
ตะติยัมปิ  สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ ;
เมื่อจบแล้วท่านบอกว่า  “ติสะระณะคะมะนัง  นิฏฐิตัง”  ให้พึงรับว่า “อามะ

ภันเต” ลำดับนั้น  พระอาจารย์จะบอกให้รู้ว่า  การบวชเป็นสามเณรสำเร็จด้วยสรณคมน์
เพียงเท่านี้   ทีนี้พึงสมาทานสิกขาบท ๑๐  ประการ ว่าตามท่าน ดังนี้.-

๑.  ปาณาติปาตา เวระมะณี
๒.  อะทินนาทานา เวระมะณี
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อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี
มุสาวาทา เวระมะณี
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
วิกาละโภชะนา เวระมะณี
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี
มาลาคันธะวิเลปะนะ  ธาระณะมัณฑะนะ   วิภูสะนัฏฐานา  เวระมะณี
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี
ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี
อิมานิ  ทะสะ  สิกขาปะทานิ  สะมาทิยาม ิ.  (ว่า ๓ หน)

ลำดับนั้น สามเณรพึงรับบาตร อุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ในท่ามกลางสงฆ์  วาง
ไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายท่าน แล้วกราบ ๓ หน นั่งคุกเข่าประณมมือ
กล่าวคำขอนิสัยว่าดังนี้.-

๖. อะหัง  ภันเต นิสสะยัง  ยาจามิ ;
ทุติยัมปิ  อะหัง  ภันเต นิสสะยัง  ยาจามิ ;
ตะติยัมปิ  อะหัง  ภันเต นิสสะยัง  ยาจามิ ;
พระอุปัชฌายก์ล่าวคำวา่ สามเณรพึงรับว่า
โอปายิกัง สาธุ  ภันเต
ปะฏิรูปัง สาธุ  ภันเต
ปาสาทิเกนะ  สัมปาเทหิ ; สาธุ  ภันเต
อุปัชฌาโย  เม  ภันเต  โหหิ (ว่า ๓ หน)
อัชชะตคัเคทาน ิเถโร,  มัยหงั ภาโร,  อะหมัป ิ เถรสัสะ  ภาโร,  (ว่า ๓ หน)
(สำหรับการบวชเป็นสามเณรพึงจบเพียงขอนิสัยเท่านี้)

๗. เสร็จแล้วกราบ ๓ หน ลำดับนั้น พระอุปัชฌาย์แนะนำสามเณรไปตามระเบียบ
แล้ว พระอาจารย์ผู้เป็นกรรมวาจา (คู่สวด) เอาบาตรมีสายคล้องตัวผู้บวช  บอกบาตร
และจีวร ผู้บวชพึงรับว่า  “อามะ ภันเต”  ๔ หน ดังนี้.-

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
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คำบอกบาตรจีวร คำรับ
อะยันเต  ปัตโต  (นี่บาตรของเธอ) อามะ  ภันเต  (ขอรับ  เจ้าข้า)
อะยัง  สังฆาฏิ  (นี่ผ้าห่ม) อามะ  ภันเต  (ขอรับ  เจ้าข้า)
อะยัง  อุตตะราสังโค  (นี่ผ้าจีวร) อามะ  ภันเต  (ขอรับ  เจ้าข้า)
อะยัง  อันตะระวาสะโก  (นี่ผ้านุ่ง) อามะ  ภันเต  (ขอรับ  เจ้าข้า)

๘. ต่อจากนั้น พระอาจารย์ท่านบอกให้ออกไปข้างนอกว่า  “คัจฉะ  อะมุมหิ
โอกาเส  ติฏฐาหิ”  พึงถอยออกลุกขึ้นไปยืนอยู่ในที่ที่กำหนดไว้ พระอาจารย์ท่าน
สวดสมมติตนเป็นผู ้สอนซ้อม แล้วออกไปสวดถามอันตรายิกธรรม  ให้พึงรับว่า
“นัตถิ ภันเต” ๕ หน “อามะ  ภันเต” ๘ หน ดังนี้.-

ถาม ตอบ
กุฏฐัง (โรคเรื้อน) นัตถิ  ภันเต  (ไม่มี  เจ้าข้า)
คัณโฑ (โรคฝี, หัด, อีสุกอีใส) นัตถิ  ภันเต  (ไม่มี  เจ้าข้า)
กิลาโส (โรคกลาก) นัตถิ  ภันเต  (ไม่มี  เจ้าข้า)
โสโส (โรคมองคร่อ) นัตถิ  ภันเต  (ไม่มี  เจ้าข้า)
อะปะมาโร (โรคลมบ้าหมู) นัตถิ  ภันเต  (ไม่มี  เจ้าข้า)
มะนุสโสสิ๊ (เจ้าเป็นมนุษย์หรือ) อามะ ภันเต  (ขอรับ  เจ้าข้า)
ปุริโสสิ๊ (เป็นชายหรือ) อามะ  ภันเต  (ขอรับ  เจ้าข้า)
ภุชิสโสสิ๊ (เป็นไทไม่ใช่ทาสหรือ) อามะ  ภันเต  (ขอรับ  เจ้าข้า)
อะนะโณสิ๊ (ไม่มีหนี้สินหรือ) อามะ  ภันเต  (ขอรับ  เจ้าข้า)
นะสิ๊ ราชะภะโฏ   (ไม่ใช่ข้าราชการหรือ) อามะ  ภันเต  (ขอรับ  เจ้าข้า)
(ปัจจุบันในกรณีที่ผู้ขอบวชเป็นข้าราชการ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับ

บัญชาก่อน)
อะนุญญาโตสิ๊  มาตาปิตูหิ อามะ  ภันเต
(มารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือ) (ขอรับ  เจ้าข้า)
ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ อามะ  ภันเต
(อายุครบ  ๒๐ ปี แล้วหรือ) (ขอรับ  เจ้าข้า)
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ปะริปุณณันเต  ปัตตะจีวะรัง อามะ  ภันเต
(บาตรจีวรมีครบแล้วหรือ) (ขอรับ  เจ้าข้า)
กินนาโมสิ๊ อะหัง  ภันเต………………….นามะ
(เธอชื่ออะไร) (กระผมชื่อ…………………………….)
โก  นามะ  เต  อุปัชฌาโย ;
(อุปัชฌาย์เธอชื่ออะไร)
อุปัชฌาโย  เม  ภันเต  อายัสมา…………………………….นามะ
(อุปัชฌาย์ของกระผมชื่อ…………………………........………………….)
ถ้าตอบพร้อมกันให้เปลี่ยน “อุปัชฌาโย  เม”  เป็น  “อุปัชฌาโย  โน”
ช่องที่ …………….ไว้  ข้อที่ ๑.  เป็นชื่อฉายาของผู้บวช ซึ่งอุปัชฌาย์เป็นผู้ตั้งให้
ส่วนช่องที่ ………...ไว้  ข้อที่ ๒.  เป็นชื่อฉายาของอุปัชฌาย์
ครั้นสวดซ้อมแล้ว ท่านกลับเข้ามาสวดเรียกอุปสัมปทาเปกขะ  (สามเณร)

พึงเข้ามาในท่ามกลางสงฆ์ กราบลงตรงหน้าพระอุปัชฌาย์ ๓ หน แล้วนั ่งคุกเข่า
ประณมมือเปล่งวาจาขออุปสมบท ดังนี้.-
๙. สังฆัมภันเต อุปะสัมปะทัง  ยาจามิ,   อุลลุมปะตุ  มัง

ทุติยัมปิ  ภันเต  สังฆัง ภันเต,  สังโฆ  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ.
ตะติยัมปิ  ภันเต  สังฆัง
(กระผมขออุปสมบทต่อสงฆ์ ขอสงฆ์จงโปรดยกกระผมขึ้นเถิด. แม้ครั ้งที ่

๒…………………………แม้ครั้งที่ ๓………………………………..)
ในลำดับนั้น พระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์แล้ว และพระอาจารย์  (คู่สวด)

สวดสมมติตน ถามอันตรายิกธรรมอุปสัมปทาเปกขะ พึงรับว่า  “นัตถิ  ภันเต”  ๕ หน
“อามะ  ภันเต”  ๘ หน บอกชื่อตนและชื่ออุปัชฌาย์  โดยนัยหนหลัง แต่นั้นพึงนั่ง
ฟังท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ  ครั้นจบแล้ว  เอาบาตรออกจากตัวพึง
กราบ  ๓ หน นั่งพับเพียบประฌมมือฟังพระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์ไปจนจบ แล้ว
รับว่า “อามะ  ภันเต” กราบ ๓ หน ถวายไทยทาน กรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี.

}
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คำขอบรรพชาอุปสมบทนาคคู่
(ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะคำบาลีเท่านั้น ส่วนลำดับวิธีการปฏิบัติได้กล่าวไว้แล้ว

ในวิธีอุปสมบทแบบเอสาหัง นาคเดี่ยว)

เอเต  มะยัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,   ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง
คัจฉามะ,   ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ,  ละเภยยามะ  มะยัง  ภันเต,   ตัสสะ
ภะคะวะโต  ธัมมะวินะเย  ปัพพัชชัง,   ละเภยยามะ  อุปสัมปะทัง ;

ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,   ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง
คัจฉามะ,   ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ,  ละเภยยามะ  มะยัง  ภันเต,   ตัสสะ
ภะคะวะโต  ธัมมะวินะเย  ปัพพัชชัง,   ละเภยยามะ  อุปสัมปะทัง ;

ตะตยัิมป ิ มะยงั  ภันเต,  สุจิระปะรนิิพพตัุมปิ,   ตัง  ภะคะวนัตัง  สะระณงั
คัจฉามะ,   ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ,  ละเภยยามะ  มะยัง  ภันเต,   ตัสสะ
ภะคะวะโต  ธัมมะวินะเย  ปัพพัชชัง,   ละเภยยามะ  อุปสัมปะทัง ;

มะยัง  ภันเต  ปัพพัชชัง  ยาจามะ,  อิมานิ  กาสายานิ  วัตถานิ  คะเหตวา,
ปัพพาเชถะ  โน  ภันเต  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ ;

ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  ปัพพัชชัง  ยาจามะ,   อิมานิ  กาสายานิ  วัตถานิ
คะเหตวา,   ปัพพาเชถะ  โน  ภันเต  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ ;

ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  ปัพพัชชัง  ยาจามะ,   อิมานิ  กาสายานิ  วัตถานิ
คะเหตวา,   ปัพพาเชถะ  โน  ภันเต  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ.

คำขอนิสสัยนาคคู่

มะยัง  ภันเต,   นิสสะยัง  ยาจามะ,
ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต,   นิสสะยัง  ยาจามะ,
ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต,   นิสสะยัง  ยาจามะ,
อุปัชฌาโย  โน  ภันเต  โหหิ ;  (ว่า ๓ หน)
อัชชะตัคเคทานิ  เถโร,   อัมหากัง  ภาโร,   มะยัมปิ  เถรัสสะ  ภารา. (ว่า ๓ หน)
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คำขออุปสมบทพร้อมกัน

สังฆัมภันเต,   อุปะสัมปะทัง  ยาจามะ,   อุลลุมปะตุ  โน  ภันเต,   สังโฆ
อะนุกัมปัง  อุปาทายะ,  ทุติยัมปิ   ภันเต   สังฆัง,  อุปะสัมปะทัง   ยาจามะ,
อุลลุมปะตุ  โน  ภันเต,   สังโฆ  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ,   ตะติยัมปิ  ภันเต  สังฆัง ,
อุปะสัมปะทัง  ยาจามะ,   อุลลุมปะตุ  โน  ภันเต,   สังโฆ  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ .

ตัวอย่างฎีกานิมนต์พระสงฆ์
ฎีกาอาราธนา

ขออาราธนา…………………………….......วัด………………………………..จำนวน…………………….รูป
  เจริญพระพุทธมนต์  แสดงพระธรรมเทศนา อื่นๆ  (โปรดระบุ)………………......…………
  ฉันภัตตาหารเช้า    ฉันภัตตาหารเพลในงาน……….……….............………………………………

วันที่……….เดือน………………พ.ศ………..เวลา………..น.  ตรงกับวันขึ้น / แรม……..ค่ำ เดือน………..…….
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ภิกษุทำศาสนาเสื่อม

ภิกษุท้ังหลาย! มูลเหตุ ๔ ประการเหล่าน้ี   ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเส่ือม
สูญไป ๔ อย่าง  อะไรกันเล่า? ๔ อย่าง คือ

๑.  พวกภิกษุเล่าเรียนสตูรอนัถือกันมาผดิๆ ด้วยคำและสำเนยีงก็ใช้กันผิดๆ
เม่ือคำและสำเนียงท่ีใช้กันผิดแล้ว   ความหมายก็คลาดเคล่ือน   และทำให้พระสัทธรรม
เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๒.  พวกภิกษุเป็นคนว่ายาก  ประกอบด้วยเหตุท่ีทำให้เป็นคนว่ายาก   ไม่อดทน
ไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยความเคารพหนกัแน่น   น้ีทำให้พระสัทธรรมเลอะเลอืนจน
เสื่อมสูญไป

๓.  พวกภิกษุเหล่าใดเป็นผู้เรียนมาก  คล่องแคล่วในหลักพระพุทธพจน์  รู้
ธรรม รู้วินัย รู้แม่บท ภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เอาใจใส่ที่จะบอกสอนใจความแห่งสูตร
ท้ังหลายแก่คนอืน่ๆ  เม่ือท่านเหล่าน้ันล่วงลับดบัไป   สูตรทัง้หลายก็เลยขาดอาจารย์
ไม่มีผู้สอนสืบไป  ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๔.  พระภิกษุช้ันเถระ   ทำการสะสมเครือ่งอุปโภคบรโิภค  ประพฤติย่อหย่อน
ในไตรสิกขา มีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์  ไม่สนใจในกิจแห่งวิเวกธรรม ไม่ริเริ่ม
ทำความเพียรเพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง   เพ่ือบรรลุส่ิงท่ียังไม่บรรลุ  เพ่ือทำให้แจ้งในส่ิงท่ียัง
ไม่ได้ทำให้แจ้ง   ผู้บวชในภายหลังได้เห็นพวกเถระน้ันทำแบบแผนเช่นน้ันไว้  ต่างก็ถือ
เอาไปเป็นแบบอย่าง   จึงทำให้เป็นผู้ทำการสะสมเครือ่งอุปโภคบริโภคบ้าง  ประพฤติ
ย่อหย่อนในไตรสกิขา   มีจิตตำ่ด้วยอำนาจแหง่นิวรณ ์  ไม่สนใจในกจิแห่งวิเวกธรรม
ไม่ริเร่ิมทำความเพียรเพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ได้ทำให้แจ้งตามกันสืบไป  น้ีทำให้พระสัทธรรม
เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

ภิกษุทั้งหลาย ! มูลเหตุ ๔ ประการเหล่านี้แล ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเสื่อมสูญไป.

* จตุกฺก. องฺ ๒๑ / ๑๙๗ / ๑๖๐
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คำถวายทาน (แบบสามัญ)

อิมานิ  มะยัง  ภันเต,  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชะยามะ,
สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,   อิมานิ  ภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวาย,  ซึ่งภัตตาหาร,  กับทั้ง
บริวารทั ้งหลายเหล่าน้ี,  แก่พระสงฆ์,  ขอพระสงฆ์จงรับ,   ซึ ่งภัตตาหาร,   กับทั ้ง
บริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  เพื่อประโยชน์และความสุข,  แก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย,   สิ้นกาลนานเทอญ.

คำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ตาย

อิมานิ   มะยัง   ภันเต,   มะตะกะภัตตานิ,   สะปะริวารานิ,   ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ,   สาธุ โน  ภันเต,   ภิกขุสังโฆ,   อิมานิ  มะตะกะภัตตานิ,   สะปะริวารานิ,
ปะฏคิคณัหาตุ,  อัมหากญัเจวะ,  มาตาปตุิอาทนัีญจะ,  ญาตะกานงั,  ทีฆะรตัตงั,
หิตายะ,   สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผ ู ้ เจร ิญ,  ข้าพเจ ้าทั ้งหลาย,  ขอน้อมถวาย,  ซึ ่งมะตะกะ
ภัตตาหาร,  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,
ซึ่งมะตะกะภัตตาหาร,  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,   ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  เพื่อ
ประโยชน์และความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั ้งหลาย,  แก่ญาติของข้าพเจ้าทั ้งหลาย,  มี
มารดาบิดาเป็นต้น,  ผู ้ที ่ละโลกนี ้ไปแล้วด้วย,   สิ ้นกาลนานเทอญ.

ภาค 10
บทคำถวายทาน
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เอตาน ิมะยงั ภันเต,  สะลากะภตัตาน,ิ  สะปะรวิาราน,ิ  อะสกัุฏฐาเน,
ฐะปิตานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,  โอโณชะยามะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,
เอตานิ,  สะลากะภัตตานิ,  สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง ,
หติายะ,  สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  สลากภัตตาหารกับบริวารทั้งหลาย,  ซึ่งตั้งไว้  ณ
ที่โน้นนั้น,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์,   ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,
ซึ ่งสลากภัตตาหารก ับท ั ้งบร ิวารท ั ้งหลายเหล่าน ั ้น,   ของข ้าพเจ ้าท ั ้งหลาย,
เพื่อประโยชน์และความสุข,   แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   สิ้นกาลนานเทอญ.

อิมานิ  มะยัง  ภันเต,   เทยยะทานานิ,   ภิกขุสังฆัสสะ,   สังฆะทานัง
กัตวา  โอโณชะยามะ,  สาธุ   โน   ภันเต,   ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ   เทยยะทานานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,   ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,   สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,    ข้าพเจ้าท้ังหลาย,   ขอน้อมถวายซ่ึงเคร่ืองไทยทานเหล่าน้ี ,
แด่พระสงฆ์,  เพ่ือเป็นสังฆทาน,  ขอพระสงฆ์จงรับซ่ึงเคร่ืองไทยทานเหล่าน้ี,   ของข้าพเจ้าท้ัง
หลาย,   เพ่ือประโยชนแ์ละความสขุ,   แก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย,    ตลอดสิน้กาลนานเทอญ.

อิมัง,   สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง,   สาลีนัง,   โอทะนัง,   อุทะกัง วะรัง,
พุทธัสสะ,  ปูเชมิ.

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า,   ด้วยข้าวอันประกอบด้วยสูปะและพยัญชนะ,
และน้ำอันประเสริฐนี้.

เสสงั  มงัคะลงั  ยาจาม.ิ   ข้าพเจ้า  ขอส่วนเหลอือันเปน็มงคลนี.้

คำถวายสงัฆทาน (ของแหง้)

คำถวายข้าวพระพุทธ

คำลาข้าวพระพุทธ

คำถวายสลากภัตต์
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อิมานิ  มะยัง ภันเต,  ตัณฑุลานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ,    สาธุ โน ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ ตัณฑุลานิ,  สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ขอน้อมถวาย,   ซึ่งข้าวสาร,
กับท้ังบริวารท้ังหลายเหล่าน้ี,  แก่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,   ซ่ึงข้าวสาร,
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี,้    ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,   เพือ่ประโยชนแ์ละความสขุ,
แก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย,  สิ้นกาลนาน  เทอญ.

อิมานิ  มะยัง ภันเต,  คิลานะเภสัชชานิ,  สะปะริวารานิ,  สังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ,  คิลานะเภสัชชานิ,
สะปะริวารานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,   อัมหากัญเจวะ,  มาตาปิตุอาทีนัญจะ,
ญาตะกานัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,    ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ขอน้อมถวาย,    ซึ่งยาบำบัดความ
ป่วยไข้,   กับทั้งเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้,   แก่พระสงฆ์,   ขอพระสงฆ์จงรับ,  ซ่ึงยา
บำบัดความป่วยไข้,  กับท้ังเวชภัณฑ์ท้ังหลายเหล่าน้ี,  ของข้าพเจ้าท้ังหลาย,     เพ่ือประโยชน์
และความสุข,   แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  มีมารดาบิดา
เป็นต้นด้วย,   สิ้นกาลนาน เทอญ.

อมิาน ิ มะยงั  ภันเต,  ปงัสกุุละจวีะราน,ิ  สะปะรวิาราน,ิ  ภิกขสุงัฆสัสะ,
โอโณชะยามะ,  สาธุ โน ภันเต,   ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ,  ปังสุกุละจีวะรานิ,
สะปะรวิาราน,ิ  ปะฏคิคณัหาต,ุ  อมัหากงั,  ทฆีะรตัตงั,  หิตายะ,   สขุายะ.

ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ,  ขา้พเจา้ทัง้หลาย,  ขอนอ้มถวาย,  ซ่ึงผา้บงัสุกุลจวีรกบัทัง้

คำถวายข้าวสาร

คำถวายยาบำบัดความป่วยไข้

คำถวายผ้าป่า
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บริวารท้ังหลายเหล่าน้ี,  แก่พระสงฆ์,   ขอพระสงฆ์จงรับ,   ซ่ึงผ้าบังสุกุลจีวร, กับท้ังบริวาร
ท้ังหลายเหล่าน้ี,  ของข้าพเจ้าท้ังหลาย,  เพ่ือประโยชนแ์ละความสุข,  แก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย,
สิ้นกาลนานเทอญ.

คำชักผ้าป่า

อิมัง    ปังสุกุละจีวะรัง    อัสสามิกัง    มัยหัง    ปาปุณาติ.
ผ้าบังสุกุลจีวรผืนนี้  เป็นผ้าไม่มีเจ้าของหวงแหน  ย่อมถึงแก่ข้าพเจ้า ดังนี้.

คำถวายผ้ากฐิน

อิมัง ภันเต,  สะปะริวารัง,  กะฐินะจีวะระทุสสัง,  สังฆัสสะ,  โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต,  สังโฆ,  อิมัง สะปะริวารัง,  กะฐินะจีวะระทุสสัง,  ปะฏิคคัณหาตุ,
ปะฏิคคะเหตวา จะ,  อิมินา ทุสเสนะ,  กะฐินังอัตถะระตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ,  สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวาย,  ซ่ึงผ้ากฐินจีวร,  กับทั้ง
บริวารทั้งหลายเหล่านี้,   แก่พระสงฆ์,  ขอพระสงฆ์จงรับ,  ซึ่งผ้ากฐินจีวร,  กับทั้งบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้,   ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  รับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้,  เพื่อ
ประโยชน์และความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  สิ้นกาลนานเทอญ.

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

อิมานิ  มะยัง  ภันเต,  วัสสิกะสาฏิกานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ,  สาธุ โน ภันเต,  ภิกขุสังโฆ,  อิมานิ,  วัสสิกะสาฏิกานิ,  สะปะริวา
รานิ,  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ.
* ถ้าไม่มีเครื่องบริวารพ่วงด้วย  ก็ให้ตัดคำบาลีว่า  สะปะริวารานิ  กับคำแปลว่า  กับทั้งบริวาร  ออกเสีย
ทุกแห่ง
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ข้าแต่ท่านผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ขอน้อมถวาย,   ซ่ึงผ้าอาบน้ำฝน,   กับทั้ง
บริวารท้ังหลายเหล่าน้ี,   แก่พระภิกษุสงฆ์,   ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,    ซ่ึงผ้าอาบน้ำฝน,
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,   ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,   เพื่อประโยชน์และความสุข,
แก่ขา้พเจา้ทัง้หลาย,    สิ้นกาลนานเทอญ.

คำถวายผ้าจำนำพรรษา

อิมานิ   มะยัง   ภันเต,    วัสสาวาสิกะจีวะรานิ ,   สะปะริวารานิ ,   ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ,  สาธุ  โน  ภันเต,   ภิกขุสังโฆ,   อิมานิ,  วัสสาวาสิกะจีวะรานิ,
สะปะริวารานิ,   ปฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง,   ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,   สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,    ข้าพเจ้าท้ังหลาย,    ขอน้อมถวาย,    ซ่ึงผ้าจำนำพรรษา,
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,   แก่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,   ซึ่งผ้า
จำนำพรรษา,  กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,   ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,   เพื่อประโยชน์
และความสุข,   แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   สิ้นกาลนานเทอญ.

คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย

อิมานิ   มะยัง   ภันเต,   ติจีวะรานิ,   อัยยัสสะ   เทมะ,   สาธุ   โน   ภันเต,
อะยัง   ติจีวะระปูชาวิปาโก,   อัมหากัง,   มาตาปิตุอาทีนัง,  ญาตีนัง,   กาละกะตานัง,
สังวัตตะตุ,   อัมหากัง,   มาตาปิตุอาทะโย,   ญาตะกาทานะ,   ปัตติง,   ละภันตุ ,
อัมหากงั  เจตะสา.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ข้าพเจ้าท้ังหลาย,   ขอถวายซ่ึงไตรจีวรน้ี,  แก่พระสงฆ์,
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   อันว่าผลวิบากของการบูชาด้วยไตรจีวรนี้,  จงเป็นไปเพื่อญาติ
ทั้งหลาย,   มีมารดาบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้น,   จงได้ส่วนแห่งทานนี้,  ตามความ
ประสงค์,  ของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ.

* พุทธศาสนา คือ ตัวสติ  สมาธิ  ปัญญา  ท่ีมีอยู่ในคนทุกคนน่ันแหละ  แต่มันถูกโทสะ โลภะ โมหะ  ปกปิดไว้
มันเลยไม่ได้ทำหน้าท่ีของมัน   คนเราเลยจมอยู่กับทุกข์.
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อิมานิ  มะยัง  ภันเต,   ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ,   ระตะนัตตะยัสเสวะ,
อิภิปูเชมะ,   อัมหากัง,  ระตะนัตตะยัสสะปูชา,   ทีฆะรัตตัง,    หิตะสุขาวะหา  โหตุ ,
อาสะวักขะยัปปัตติยา.

ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ,    ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ขอบูชาดอกไม้และ
ธูปเทียนอันประเสริฐเหล่าน้ี,    แก่พระรัตนตรัย,   ด้วยการท่ีบูชาพระรัตนตรัย,  ด้วย
ดอกไม้และธูปเทียนอันประเสริฐเหล่านี้,  จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลนาน,  และจงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพาน,  เป็น
ที่สิ ้นแห่งอาสวกิเลสด้วยเทอญ.

มะยัง   อิมินา   ปะทีเปนะ,  อะสุกายะ,   นัมมะทายะ,   นะทิยา,   ปุลิเน
ฐิตัง,  มุนิโน  ปาทะวะลัญชัง,  อะภิปูเชมะ,  อะยัง  ปะทีเปนะ,  มุนิโน
ปาทะวะลัญชัสสะ  ปูชา,  อัมหากัง,  ทีฆะรัตตัง,  หิตายะ,  สุขายะ,  สังวัตตะตุ.

ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทราย, ใน
แม่น้ำช่ือนัมมทานทีโน้น,  ด้วยประทีปน้ี,  ด้วยการท่ีบูชารอยพระพุทธบาท,  ด้วยประทีป
นี้,  ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   สิ้นกาลนานเทอญ.

มะยัง  ภันเต,   อิมัง  สะปะริวารัง,   มะธุปุปผะปาสาทัง,   อิมัสมิง  วิหาเร,
ภิกขุสังฆัสสะ,   โอโณชะยามะ,   สาธุ  โน  ภันเต,   ภิกขุสังโฆ,   อิมัง  สะปะริวารัง,
มะธปุปุผะปาสาทงั,   สะปะรวิารงั,   ปะฏคิคณัหาต,ุ   อมัหากงั,   ทฆีะรตัตงั,
หติายะ  สุขายะ.

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,   ข้าพเจ้าท้ังหลาย,  ขอน้อมถวายซ่ึงประสาทผ้ึง,  กับท้ัง
บริวารท้ังหลายเหล่าน้ี,  แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,   ซ่ึงปราสาทผ้ึง,  กับท้ัง
บริวารทั้งหลายเหล่านี้,   ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,   เพื่อประโยชน์และความสุข,  แก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลาย,   สิ้นกาลนานเทอญ.

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา

คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป

คำถวายปราสาทผึ้ง
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อิมัง  ภันเต,   พุทธะรูปัง  สังฆัสสะ,   โอโณชะยามะ,   อายะติง  สาสะนัสสะ,
อะติโรจะนายะ   จะ,   ถาวะรายะ  จะ,   สาธุ  โน  ภันเต,   สังโฆ,   อิมัง  พุทธะรูปัง,
ปะฏิคคัณหาตุ,   อัมหากัง,   ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,   สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ขอน้อมถวาย,   ซึ่งพระพุทธรูปนี้,
แก่พระสงฆ์,   เพื่อความรุ่งเรืองและความถาวร,   แห่งพระศาสนาสืบต่อไป,   ข้าแต่
พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ขอพระสงฆ์จงรับ,   ซึ่งพระพุทธรูปนี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์และความสุข,   แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   สิ้นกาลนานเทอญ.

มะยัง  ภันเต,   อิมัง  วัจจะกุฏิง,   อะนาคะตานาคะตัสสะ,   จาตุททิสัสสะ,
ภิกขุสังฆัสสะ,   โอโณชะยามะ,   สาธุ  โน  ภันเต,   ภิกขุสังโฆ,   อิมัง  วัจจะกุฏิง,
ปะฏิคคัณหาตุ,   อัมหากัง,   ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,   สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ข้าพเจ้าท้ังหลาย,   ขอน้อมถวาย,    ซ่ึงเวจกุฎีหลังน้ี,  แก่
พระสงฆ์ผู้มีมาในทิศทั้ง ๔, ที่มาแล้วก็ดี,  ที่ยังไม่มาก็ดี,    ขอพระภิกษุสงฆ์จงรบั,
ซึ่งเวจกุฎีหลังนี้,   ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,   เพื่อประโยชน์และความสุข,    แก่ข้าพเจ้าทั้ง
หลาย,   สิ้นกาลนานเทอญ.

มะยัง  ภันเต,   อิมัง  สะปะริวารัง,   โปฏฐะกะคันถัง,   พะหุชชะนะหิตายะ,
พะหุชชะนะสุขายะ,   มะหาเถเรหิ,   ยุตตัปปะยุตตัง  ธัมมิกัง,   ธัมมะลัทธัง,
จาตทุทสิสัสะ,   ภิกขุสงัฆัสสะ,   โอโณชะยามะ,   สาธ ุ โน  ภันเต,   ภิกขุสงัโฆ,
อิมัง  สะปะริวารัง,   โปฏฐะกะคันถัง,   พะหุชชะนะหิตายะ,   พะหุชชะนะสุขายะ,
มหาเถเรหิ,   ยุตตะสัมปะยุตตัง  ธัมมิกัง,   ธัมมะลัทธัง,   ปะฏิคคัณหาตุ,   อัมหากัง,
ทฆีะรตัตงั,   หิตายะ,   สุขายะ.

ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ,   ขา้พเจา้ทัง้หลาย,   ขอนอ้มถวาย,   ซ่ึงคมัภรีพ์ระธรรม,

คำถวายพระพุทธรูป

คำถวายเวจกุฎี  (ห้องน้ำ  ห้องสุขา)

คำถวายคัมภีร์พระธรรม
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อันพระมหาเถระทัง้หลาย,  ไดช้ำระสอบทานแลว้,   อันเกิดขึน้โดยชอบธรรม,   อันไดม้า
โดยชอบธรรม,   กับท้ังบริวารท้ังหลายเหล่าน้ี,  แก่พระภิกษุสงฆ์,   ผู้มีมาในทิศท้ัง  ๔,  ขอ
พระภิกษุสงฆ์จงรับ,  ซ่ึงคัมภีร์พระธรรม,   อันพระมหาเถระท้ังหลาย,   ได้ชำระสอบทานแล้ว,
อันเกิดข้ึนโดยชอบธรรม,   อันได้มาโดยธรรม,   กับท้ังบริวารท้ังหลายเหล่าน้ี  ของข้าพเจ้า
ท้ังหลาย,   เพ่ือประโยชนแ์ละความสขุ,   แก่ข้าพเจา้ทัง้หลาย,   ส้ินกาลนานเทอญ.

ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ,   ปะฏิชานาตุ,   มะยัง  ภันเต,   เอตัง  ปะทีปะ
สะปะริวารัง,   เตมาสังพุทธัสสะ,   ปูชะนัตถายะ,   อิมัสมิง  อุโปสะถาคาเร
(วิหาเร),   นิยยาเทมะ,   สาธุ  โน  ภันเต,   อะยัง  เตมาสัง,   พุทธัสสะ,   ปูชะนัตถายะ,
ปะทีปะ,   นานัสสะ  อานิสังโส,   อัมหากัญเจวะ,   มาตาปิตุอาทีนัญจะ,   ปิยะชะนานัง,
ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,   สุขายะ,   สังวัตตันตุ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ขอพระสงฆ์จงรับทราบ,   ข้าพเจ้าท้ังหลาย,   ขอน้อมถวาย
ซ่ึงเทียนพรรษา,   กับท้ังบริวารท้ังหลายเหล่าน้ี,   ไว้  ณ  พระอุโบสถ  (วิหาร)  น้ี,  เพ่ือเป็น
พุทธบูชาตลอดพรรษา,   ขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนพรรษา,   เพ่ือเป็นพุทธบูชาตลอด
พรรษานี,้   ของขา้พเจา้ทัง้หลาย,   จงเปน็ไปเพือ่ประโยชนแ์ละความสขุ,   แก่ขา้พเจา้ทัง้
หลายดว้ย,   แก่ปยิชนทัง้หลาย,   มีมารดาบดิาเปน็ตน้,   ส้ินกาลนานเทอญ.

อิมานิ  มะยัง  ภันเต,   เสนาสนะนิ,   อาคะตานาคะตัสสะ,   จาตุททิสสัสสะ,
ภิกขุสังฆัสสะ,   โอโณชะยามะ,   สาธ ุ  โน  ภันเต,   ภิกขุ  สังโฆ,   อิมานิ
เสนาสนะน,ิ   ปะฏิคคัณหาตุ,   อัมหากัง,   ทีฆะรัตตัง,   หิตายะ,   สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ข้าพเจ้าท้ังหลาย,  ขอน้อมถวาย,  ซ่ึงเสนาสนะเหล่าน้ี,
แก่พระภกิษสุงฆ,์   ผูม้มีาในทศิทัง้ส่ี,   ทีม่าแลว้กด็,ี   ทีย่งัไมม่ากด็,ี  ขอพระภกิษสุงฆ์
จงรับ,  ซ่ึงเสนาสนะเหล่านี้,   ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,   เพื่อประโยชน์และความสุข,   แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   สิ้นกาลนานเทอญ.

คำถวายเทียนพรรษา

คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร
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ภิกษุควรอยู่ในคอก
ภิกษุทั้งหลาย  !  ภิกษุผู้ประกอบด้วยเหตุ ๕ อย่าง  เป็นผู้ที่ไม่ควรได้รับการปล่อย

ออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวก่อน  เหตุ ๕ อย่างไรกันเล่า  ?  ๕  อย่างคือ:-
๑. เธอ ยังไม่รู้จักพอด้วยจีวรตามมีตามได้
๒. เธอ ยังไม่รู้จักพอด้วยอาหารตามมีตามได้
๓. เธอ ยังไม่รู้จักพอด้วยที่อยู่อาศัยตามมีตามได้
๔. เธอ ยังไม่รู้จักพอด้วยยารักษาโรคตามมีตามได้
๕. เธอ ยังมีความคิดหนักไปในของน่ารักน่าใคร่อยู่มาก

ภิกษุทั้งหลาย  ! ภิกษุผู้ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แล  เป็นผู้ที่ยังไม่ควรได้รับ
การปล่อยออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวก่อน
 ปญฺจก.องฺ.  ๒๒/๑๒๔/๑๒๗

อิมานิ  มะยัง  ภันเต,   สีละวันโต,   ภัตตานิ,   สะปะริวารานิ,   สีละวันตัสสะ,
โอโณชะยามะ,   สาธุ  โน  ภันเต,   สีละวันโต,   อิมานิ  ภัตตานิ,   สะปะริวารานิ,
ปะฏิคคัณหาตุ,   อัมหากัญเจวะ,   มาตาปิตุอาทีนัญจะ,   ญาตะกานัง,   ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ,   สุขายะ.

ข้าแต่ท่านผู้มีศีล,   ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ขอน้อมถวาย,   ซึ่งภัตตาหาร,  กับทั้ง
เคร่ืองบริวารท้ังหลายเหล่าน้ี,  แก่ท่านผู้มีศีล,  ขอท่านผู้มีศีลจงรับ,   ซ่ึงภัตตาหาร,  กับทั้ง
เครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้,   ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,   เพื่อประโยชน์และความสขุ,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย,   แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย,   มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย
สิ้นกาลนานเทอญ.

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล,  บุญกุศลนี้ไปให้ไพศาล,  ถึงมารดาบิดาครูอาจารย์,
ท้ังลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน,  คนเคยรว่มเคยรกัสมัครใคร่,  มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน,
ท้ังเจ้ากรรมนายเวรและเทวญั,  ขอทกุท่านไดกุ้ศลผลนีเ้ทอญ.

สุทินนัง  วะตะ  เม  ทานัง,   อาสะวักขะยะวะหัง  โหต ุ.  (ว่า  ๓  จบ)
ทานอันเราถวายดีแล้วหนอ,   ขอผลทานนี้,   จงเป็นเหตุนำมาซึ่งความสิ้นอาสวะ

ด้วยเทอญฯ.

คำถวายปาฏิปุคคลิกทาน

คำถวายทานแบบย่อ
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ภิกษุเก๊
ภิกษุทั้งหลาย  ! ลาที่เดินตามฝูงโคไปข้างหลัง  แม้มันจะร้องอยู่ว่า

“กูก็เป็นโค  กูก็เป็นโค”  ดังนี้ก็ตามที  แต่สีของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่
เสียงของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่  เท้าของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่  มันได้แต่
เดินตามฝูงโคไปข้างหลัง  แล้วร้องเอาเองว่า  “กูก็เป็นโค  กูก็เป็นโค”  ดังนี้
เท่านั้น  ข้อนี้ฉันใด

ภิกษุทั้งหลาย  !  ภิกษุบางรูปก็ฉันนั้นเหมือนกัน  คือแม้จะเดินตาม
หมู่ภิกษุ(แท้)ไปข้างหลัง  แม้ร้องประกาศอยู่ว่า  “ข้าเป็นภิกษุ  ข้าเป็น ภิกษุ”
ดังน ี ้ก ็ตามที  แต่ความปรารถนาในการประพฤต ิศ ีลส ิกขาของเขาไม ่
เหมือนภิกษุ(แท้)ทั้งหลาย  ความปรารถนาในการประพฤติจิตตสิกขาของ
เขาไม่เหมือนของภิกษุ(แท้)ทั ้งหลาย ความปรารถนาในการประพฤติ
ปัญญาสิกขาของเขาไม่เหมือนของภิกษุ(แท้)ทั้งหลาย  ภิกษุรูปนั้นได้แต่เดิน
ตามหมู่ภิกษุ(แท้)ไปข้างหลัง  แล้วร้องประกาศเอาเองว่า “ข้าเป็นภิกษุ!
ข้าเป็นภิกษุ!” ดังนี้เท่านั้น

ภิกษุทั้งหลาย! เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสำเหนียก
ใจไว้ว่า “ความปรารถนาในการประพฤติศีลสิกขาของเราต้องเข้มงวดเสมอ
ความปรารถนาในการประพฤติจิตตสิกขาของเราต้องเข้มงวดเสมอ  ความ
ปรารถนาในการประพฤติปัญญาสิกขาของเราต้องเข้มงวดเสมอ”  ดังนี้  ภิกษุ
ทัง้หลาย  ! พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แล.

พระพุทธภาษิต ติก.องฺ.  ๒๐/๒๙๔/๕๒๒



218  ทำวัตรเช้า-เย็น และ มหาสตปัิฏฐานสตูร แปล

ภาคผนวก
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เกี่ยวกับภิกษุ

อัตตะนา  โจทะยัตตานัง ปะฏิมัง  เสตะมัตตะนา
โส  อัตตะคุตโต  สะติมา สุขัง  ภิกขุ  วิหาหิสิ ;

จงเตือนตนด้วยตนเอง   จงพิจารณาตนด้วยตนเอง   ถ้าเธอคุ้มครองตนได้  มี
สติสม่ำเสมอ เธอจักอยู่เป็นสุข ;

สิญจะ  ภิกขุ  อิมัง  นาวัง สิตตา  เต  ละหุเมสสะติ
เฉตวา  ราคัญจะ  โทสัญจะ ตะโต  นิพพานะเมหิสิ ;

ภิกษุ  เธอจงเป็นผู้วิดน้ำออกจากเรือ  เมื่อวิดน้ำออกหมดแล้ว เรือจักแล่นเร็ว
ทำลาย  ราคะ  โทสะ  (โมหะ)  เสียแล้ว  เธอจักไปถึงพระนิพพาน ;

ปัญจะ  ฉินเท  ปัญจะ  ชะเห ปัญจะ  จุตตะริ  ภาวะเย
ปัญจะ  สังคาติโค  ภิกขุ โอฆะติณโณติ  วุจจะติ ;

จงตัดออกห้า  และละทิ้งห้า   แล้วทำให้เจริญเติบโตอีกห้า  พ้นเครื่องผูกพัน
ห้าชนิดนี้แล้ว ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ข้ามห้วงน้ำได้อย่างปลอดภัย ;

ฌายะ  ภิกขุ มา  จะ  ปะมาโท มา  เต  กามะคุเณ  ภะมัสสุ  จิตตัง
มา โลหะคุฬัง  คิลี  ปะมัตโต มา  กันทิ  ทุกขะมิทันติ  ทัยหะมาโน ;

เจรญิภาวนาเถดิภิกษุ   อย่ามัวประมาท   อย่าปลอ่ยใจเวยีนวนอยูแ่ต่ในกามคณุ
อย่าได้เผลอกลืนกินก้อนเหล็กแดง   อย่าปล่อยให้ความทุกข์เผาลนจนต้องมา
คร่ำครวญว่า  “โอหนอ  นี่ทุกข์จริง ๆ” ;

พุทธศาสนสุภาษิต
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สัพพะโส  นามะรูปัสมิง ยัสสะ  นัตถิ  มะมายิตัง
อะสะตา  จะ  นะ  โสจะติ สะ  เว  ภิกขูติ  วุจจะติ ;

ผู้ใดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในนามรูปโดยประการทั้งปวง  และเมื่อไม่มีก็ไม่
เศร้าโศก  ท่านเรียกผู้นั้นแลว่า เป็นภิกษุแท้ ;

ยัมหิ  สัจจัญจะ  ธัมโม  จะ อะหิงสา  สัญญะโม  ทะโม
สะ  เว  วันตะมะโล  ธีโร โส  เถโรติ  ปะวุจจะติ ;

ผู้ใดมีสัจจะ  มีธรรม  มีความไม่เบียดเบียน  มีความสำรวมและความข่มใจ ผู้นั้น
แหละ ชื่อว่าผู้มีปัญญา หมดมลทิน เขาเรียกท่านว่า “เถระ” ;

หัตถะสัญญะโต  ปาทะสัญญะโต วาจาสัญญะโต  สัญญะตัตตะโม
อัชฌัตตะระโต  สะมาหิโต เอโก  สันตุสิโต  ตะมาหุ  ภิกขุ ;

บคุคลผูส้ำรวมมอื  เทา้  วาจา  และกาย ยนิดใีนการบำเพญ็กรรมฐาน  มใีจตัง้มัน่
สันโดษ อยู่ตามลำพัง ได้ชื่อว่า เป็นภิกษุ ;

โย  มุขะสัญญะโต  ภิกขุ มันตะภาณี  อะนุทธะโต
อัตถัง  ธัมมัญจะ  ทีเปติ มะธุรันตัสสะ  ภาสิตัง ;

ภิกษุใด   สำรวมวาจา  พูดด้วยปัญญา  มีจิตใจสงบ   ชี้แจงตำรา   และใจความ
    อยา่งถูกตอ้ง   คำพดูของภกิษุน้ัน  นับวา่ไพเราะนา่ฟัง ;

ธัมมาราโม  ธัมมะระโต ธัมมัง  อะนุวิจินตะยัง
ธัมมัง  อะนุสสะรัง  ภิกขุ สัทธัมมา  นะ  ปะริหายะต ิ ;

ภิกษุผู้อยู่ในธรรม  ยินดีในธรรม พินิจพิจารณาธรรม และรำลึกถึงธรรมเสมอ
ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม ;

นัตถิ  ฌานัง  อะปัญญัสสะ นัตถิ  ปัญญา  อะฌายิโน
ยัมหิ  ฌานัญจะ  ปัญญา  จะ สะ  เว  นิพพานะสันติเก ;

ผู้ไม่มีปัญญา ย่อมไม่มีสมาธิ  ผู้ไม่มีสมาธิ ย่อมไม่มีปัญญา ผู้ใดมีทั้งสมาธิ  และ
ปัญญา ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพาน ;
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ยะโต  ยะโต  สัมมะสะติ ขันธานัง  อุทะยัพพะยัง
ละภะติ  ปีติปาโมชชัง อะมะตันตัง  วิชานะตัง ;

เมื่อใดก็ตามภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดและความดับแห่งขันธ์ทั้งหลาย  ย่อม
ได้ปีติและปราโมช  ซึ่งเป็นอมตะสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลาย ;

ตัตรายะมาทิ  ภะวะติ อิธะ  ปัญญัสสะ  ภิกขุโน
อินทะริยะคุตติ  สันตุฏฐิ ปาฏิโมกเข  จะ  สังวะโร
มิตเต  ภะชัสสะ  กัลยาเณ สุทธาชีเว  อะตันทิเต ;

สิ่งแรกที่ภิกษุผู้มีปัญญาในพระศาสนานี้จะพึงทำคือความสำรวมอินทรีย์  ความ
สันโดษ  และการระมัดระวังในพระปาฏิโมกข์  พึงคบกัลยาณมิตร  ผู้เป็นอยูอ่ยา่ง

สะอาดและไม่เกียจคร้าน ;

โย  หะเว  ทะหะโร  ภิกขุ ยุญชะติ  พุทธะสาสะเน
โสมัง  โลกัง  ปะภาเสติ อัพภา  มุตโตวะ  จันทิมา.

ภิกษุใด ถึงแม้ยังอยู่ในวัยหนุ่ม  แต่อุทิศตนแก่พระศาสนา ย่อมส่องโลกนี้ ให้
สว่างเหมือนพระจันทร์ที่ผ่านพ้นจากหมู่เมฆ.

เกี่ยวกับจิต

อะนาคะตัปปะสัปปายะ อะตตัีสสานโุสจะนา
เอเตนะ  พาลา  สุสสันติ นะโฬ  วะ  หะริโต  ลุโต ;

คนเขลาซูบซีด เพราะคำนึงถึงแต่สิ่งที่ยังไม่มาถึง  เพราะเศร้าโศกถึงแต่สิ่งที่
ล่วงไปแล้ว เหมือนต้นอ้อสดที่ถูกตัด ;
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อะนะวิฏฐิตะจิตตัสสะ สัทธัมมัง  อะวิชชานะโต
ปะริปละวะปะลาทัสสะ ปัญญา  นะ  ปะริปูระต ิ ;

เมื่อจิตไม่มั่นคง  ไม่รู้พระสัทธรรม มีความเสื่อมใสเลื่อนลอย  ปัญญาย่อมไม่
บริบูรณ์ ;

อัปปะมาณัง  หิตัง  จิตตัง ปะริปุณณัง  สุภาวิตัง
ยัง ปะมาณัง  กะตัง  กัมมัง นะ  ตัง  ตัตราวิสิสสะติ ;

จิตเกื้อกูลที่อบรมบริบูรณ์ดีแล้ว เป็นจิตหาประมาณมิได้   กรรมที่ทำแล้วพอ
ประมาณ  กรรมนั้นจักไม่เหลือในจิตนั้น ;

ทูรังคะมัง  เอกะจะรัง อะสะรีรัง  คูหาสะยัง
เย  จิตตัง  สัญญะเมสสันติ โมกขันติ  มาระพันธะนา ;

ผู้ใดจักสำรวมจิตที่ไปไกล  เที่ยวไปดวงเดียว  ไม่มีรูปร่าง  มีถ้ำคือกายเป็นที่
อาศัย  ผู้นั้นจักพ้นจากเครื่องผูกของมาร ;

ผันทะนัง  จะปะลัง  จิตตัง ทุรักขัง  ทุนนิวาระยัง
อุชุง  กะโรติ  เมธาวี อุสุกาโรวะ  เตชะนัง ;

คนมีปัญญาทำจิตที่ดิ้นรน  กวัดแกว่ง  รักษายาก ห้ามยาก  ให้ตรงได้  เหมือน
นายช่างศรดัดลูกศรให้ตรงได้ ฉันนั้น ;

ยะถา  อะคารัง  ทุจฉันนัง วุฏฐี  สะมะติวิชฌะติ
เอวัง  อะภาวิตัง  จิตตัง ราโค  สะมะติวิชฌะติ ;

ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด  ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมดี ฉันนั้น ;

วาริโชวะ  ถะเล  ขิตโต โอกะโมกะตะอุพภะโต
ปะริผันทะติทัง  จิตตัง มาระเธยยัง  ปะหาตะเว ;

จิตนี้  ถูกยกขึ้นจากอาลัยคือกามคุณ  เพื่อละที่ตั้งแห่งมาร  ย่อมดิ้นรนเหมือน
ปลาที่ถูกจับขึ้นจากน้ำ  แล้วโยนขึ้นบนบก ฉันนั้น ;
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อะนะวัสสุตะจิตตัสสะ อะนันวาหะตะเจตะโส
ปุญญะปาปะปะหีนัสสะ นัตถิ  ชาคะระโต  ภะยัง ;

ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยราคะ มีใจอันโทสะไม่กระทบแล้ว  มีบุญและบาปอันละได้
แล้วตื่นอยู่  ย่อมไม่มีภัย ;

จิตเตนะ  นียะโต  โลเก จิตเตนะ  ปะริกัสสะติ
จิตตัสสะ  เอกะธัมมัสสะ สัพเพวะ  วะสะมันวะคู ;

โลกถูกจิตนำไป  ถูกจิตชักไป  สัตว์ทั้งปวงเป็นไปด้วยอำนาจจิตอย่างเดียว ;

ทุนนิคคะหัสสะ  ละหุโน ยัตถะ  กามะนิปาติโน
จิตตัสสะ   ทะมะโถ  สาธุ จิตตัง  ทันตัง  สุขาวะหัง ;

การฝึกจิตที่ข่มยาก  ที่เบา  มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่  เป็นความดี,   เพราะ
จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้ ;

โย  จะ  สัททัปปะริตตาสี วะเน  วาตะมิโค  ยะถา
ละหุจิตโตติ  ตัง  อาหุ นาสสะ  สัมปัชชะเต  วะตัง ;

ผู้ใดมักหวาดสะดุ้งต่อเสียงดุจเนื้อสมันในป่า  ท่านเรียกผู้นั้นว่าผู้มีจิตเบา   พรต
ของเขาย่อมไม่สำเร็จผล ;

สุทุททะสัง  สุนิปุณัง ยัตถะ  กามะนิปาตินัง
จิตตัง  รักขะถะ  เมธาวี จิตตัง  คุตตัง  สุขาวะหัง ;

ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนัก  ละเอียดนัก  มักตกไปในอารมณ์ที่น่า
ใคร่  เพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้ ;

เย  สันตะจิตตา  นิปะกา สะติมันโต  จะ  ฌายิโน
สัมมา  ธัมมัง  วิปัสสันติ กาเมสุ   อะนะเปกขิโน ;

ผู้มีจิตสงบ  มีปัญญาเครื่องรักษาตัว  มีสติ  เป็นผู้เพ่งพินิจ  ไม่เยื่อใยในกาม
ย่อมเห็นธรรมโดยชอบ ;
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ภิกขุ   สิยา  ฌายิ  วิมุตตะจิตโต อากังเข  เว  หะทะยัสสานุปัตติง
โลกัสสะ  ญัตวา  อุทะยัพพะยัญจะ สุเจตะโส  อะนิสสิโต  ตะทานิสังโส ;

ภิกษุผู้เพ่งพินิจ  มีจิตหลุดพ้น รู้เห็นอาการเกิดดับของจิตแล้ว  มีใจดี ไม่ถูก
กิเลสอาศัย  มีธรรมนั้นเป็นอานิสงส์  พึงหวังความบริสุทธิ์แห่งใจได้ ;

โย  เตสุ  คุตโต  วิทิตินทะริโย  จะเร ธัมเม ฐิโต อัชชะวะมัททะเว ระโต
สังคาติโค  สัพพะทุกขัปปะหีโน นะ  ลิมปะตี  ทิฏฐะสุเตสุ  ธีโร ;

ผู้ใดระมัดระวังอินทรีย์เหล่านั้น  รู้จักอินทรีย์ ๖  ตั้งอยู่ในธรรม  ยินดีในความซื่อ
ตรงและความอ่อนโยน  ล่วงกิเลสเคร่ืองข้องเสียได้    ละทุกข์ได้ท้ังหมด    เท่ียวไป,
ผู้นั้นเป็นธีรชน  ย่อมไม่ติดในสิ่งที่เห็นแล้ว  และได้ฟังแล้ว ;

โย  จะ  คุตเตนะ  จิตเตนะ สุณาติ  ชินะสาสะนัง
เชเปตวา  อาสะเว  สัพเพ สัจฉิกัตวา  อะกุปปะตัง
ปัปปุยยะ  ปะระมัง  สันติง ปะรินิพพาติ   อาสะโว.

ผู้ใดมีจิตคุ้มครองแล้ว  ฟังคำสอนของพระชินเจ้า  ผู้นั้นชื่อว่าทำอาสวะทั้งปวง
ให้สิ้นไป   ทำให้แจ้งซึ่งอกุปธรรม  บรรลุความสงบอย่างยิ่ง ไม่มีอาสวะย่อมดับ
สนิท.

เก่ียวกับสติ

ทะเว  ธัมมา  พะหุปะการา สะติ  จะ  สัมปะชัญญะ  จะ ;
ธรรมมีอุปการะมาก  ๒  อย่าง  คือ  สติ  และสัมปชัญญะ ;

โสรจัจงั  อะวหิิงสา  จะ ปาทา  นาคัสสะ  เต  ทุเว
สะติ  จะ สัมปะชัญญัญจะ จะระณา  นาคะตัสสะ  เต  ปะเร ;

ธรรมคือโสรัจจะและอวิหิงสาเป็นช้างเท้าหลัง  ส่วนสติสัมปชัญญะนั้นเป็น
ช้างเท้าหน้า ;
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สะติ  โลกัสมิ  ชาคะโร สะติมะโต  สะทา  ภัททัง
สะติ  เตสัง  นิวาระณัง สะติ  สัพพัตถะ  ปัตติยา ;

สติเป็นธรรมเครื่องปลุกให้ตื่นจากทุกข์  ผู้มีสติเป็นคนทันสมัย สติเป็นเครื่อง
กั้นนิวรณ์  สติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง ;

กาเมสุ  นาภิคิชเฌยยะ มะนะสานาวิโล  สิยา
กุสะโล  สัพพะธัมมานัง สะโต  ภิกขุ  ปะริพพะเช ;

ภิกษุไม่ควรติดในกามทั้งหลาย ควรมีใจไม่ขุ่นมัว ควรเป็นผู้ฉลาดในธรรม
ทั้งปวง   ควรเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ ;

อัชฌัตตัญจะ  พะหิทธา  จะ เวทะนัง  นาภินันทะโต
เอวังสะตัสสะ  จะระโต วิญญาณัง  อุปะรุชฌะติ ;

บุคคลไม่เพลินในเวทนา  ทั้งภายในและภายนอก  มีสติตามรู้เห็นอยู่อย่างนี้
วิญญาณย่อมดับ ;

เอวะมาทีนะวัง  ญัตวา ตัณหา  ทุกขัสสะ  สัมภะวัง
วีตะตัณโห  อะนาทาโน สะโต  ภิกขุ  ปะริพพะเช ;

ภิกษุรู้โทษอย่างนี้ว่า   ตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้ว   พึงเป็นผู้ปราศจาก
ตัณหา  ไม่ถือมั่น   มีสติอยู่ทุกอิริยาบถ ;

โย จะ  เมตตัง  ภาวะยะติ อัปปะมาณัง  ปะฏิสสะโต
ตะนู  สังโยชะนา  โหนติ ปัสสะโต  อุปะธิกขะยัง ;

ผู้ใดมีสติเฉพาะหน้า  เจริญเมตตาไม่มีประมาณ  สังโยชน์ของผู้เห็นความสิ้นไป
แห่งอุปธินั้น  ย่อมเบาบาง ;
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สัมมัปปะธานะสัมปันโน สะติปัฏฐานะโคจะโร
วิมุตติกุสุมะสัญฉันโน ปะรินิพพายิสสัตยะนาสะโว.

ผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมัปปธาน  มีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์   ดารดาษไปด้วยดอกไม้
คือวิมุติ หาอาสวะมิได้ จักปรินิพพาน.

เกี่ยวกับความเพียร

อุฏฐาตา  กัมมะเธยเยสุ อัปปะมัตโต  วิธานะวา
สะมัง  กัปเปติ   ชีวิตัง สัมภะตัง   อะนุรักขะต ิ ;

ผู้ขยันในหน้าที ่การงาน  ไม่ประมาท  เข้าใจจัดการ  เลี ้ยงชีวิตพอประมาณ
จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้ ;

อัปปะมาย ุ มะนุสสานัง หิเฬยยะ  นัง  สุโปริโส
จะเรยยาทิตตะสีโสวะ นัตถิ  มัจจุสสะ  นาคะโม ;

อายุของสัตว์มีน้อย  คนดีพึงดูถูกอายุนั้นเสีย  พึงประพฤติดุจคนมีศรีษะถูกไฟ
ไหม้ มฤตยูจะไม่มาถึง ;

โอโนทะโร  โย  สะหะเต  ชิฆัจนัง ทันโต  ตะปัสสี  มิตะปานะโภชะโน
อาหาระเหตุ  นะ  กะโรติ  ปาปัง ตัง  เว  นะรัง  สะมะณะมาหุ  โลเก ;

คนใดมีท้องพร่อง  แตท่นต่อความหิวได้  ผู้ฝึกตนมีความเพียร  กินดื่มพอ
ประมาณ  ไม่ทำบาปเพราะอาหาร   ท่านเรียกคนนั้นแล ว่าเป็นสมณะในโลก ;

โย  จะ วัสสะสะตัง  ชีเว กุสีโต  หีนะวีริโย
เอกาหัง  ชีวิตัง  เสยโย วิริยัง  อาระภะโต  ทัฬหัง ;

ผู้เกียจคร้าน  มีความเพียรอันเลว  พึงเป็นอยู่ต่อไปถึงร้อยปีก็เท่านั้น  ส่วนท่าน
ผู้ปรารภความเพียรมั่นคง  แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า ;
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นิททัง  ตันทิง  วิชิมหิตัง อาระติง  ภัตตะสัมมะทัง
วิริเยนะ  นัง  ปะณาเมตวา อะริยะมัคโค  วิสุชฌะติ ;

อริยมรรคย่อมบริสุทธิ์ได้  เพราะการขับไล่ความหลับ  ความเกียจคร้าน  และ
ความบิดขี ้เกียจ  ความไม่ยินดี  และความเมาอาหารนั ้น  ด้วยการปรารภ
ความเพียร ;

นะ  มานะกามัสสะ  ทะโม  อิธัตถิ นะ  โมนะมัตถิ  อะสะมาหิตัสสะ
เอโก  อะรัญเญ  วิหะรัมปะมัตโต นะ  มัจจุเธยยัสสะ  ตะเรยยะ  ปารัง ;

ในโลกนี้  ผู้ที่ชอบถือตัวย่อมไม่มีการฝึกฝน  คนมีใจไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้
ผู้ประมาทแม้อยู่ป่าคนเดียว ก็ข้ามฝั่งแห่งแดนมฤตยูไม่ได้ ;

ยะถาปิ  มูเล  อะนุปัททะเว  ทัฬเห ฉินโนปิ  รุกโข  ปุนะเรวะ  รูหะติ
เอวัมปิ   ตัณหานุสะเย  อะนูหะเต นิพพัตตะต ิ ทุกขะมิทัง  ปุนัปปุนัง ;

เมื่อรากยังมั่นคงไม่มีอันตราย  ต้นไม้แม้ถูกตัดแล้วย่อมงอกได้อีกฉันใด  เมื่อ
ตัณหานุสัยยังไม่ถูกกำจัด ทุกข์นี้ย่อมเกิดร่ำไป ฉันนั้น ;

ราคัญจะ  โทสัญจะ ปะหายะ  โมหัง สันทาละยิตวานะ  สังโยชะนานิ
อะสันตะสัง  ชีวิตะสังขะยัมหิ เอโก  จะเร  ขัคคะวิสาณะกัปโป.

บัณฑิตละราคะ  โทสะ  และโมหะ  ทำลายสังโยชน์ได้แล้ว ย่อมไม่หวาดเสียว
ในการสิ้นชีวิต  พึงเที่ยวไปผู้เดียว  เหมือนนอแรดฉะนั้น.

เกี่ยวกับการคบหา

นะ  ชัจจา  วะสะโล  โหติ นะ   ชัจจา  โหติ  พราหมโณ
กัมมุนา  วะสะโล  โหติ กัมมุนา  โหติ  พราหมโณ ;

บุคคลจะเป็นคนเลวหรือประเสริฐเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่  แต่เป็นคนเลว
ก็เพราะการกระทำ  เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำ ;
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ยัสสะ  สะพรัหมจารีสุ คาระโว  นูปะลัพภะติ
อาระภา  โหติ  สัทธัมมา นะภัง  ปะฐะวิยา  ยะถา ;

ผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารี   ผู้นั้นย่อมห่างจากพระสัทธรรม
เหมือนฟ้ากับดิน ฉันนั้น ;

สัทเธนะ  จะ  เปสะเลนะ จะ ปัญญะวะตา  พะหุสสุเตนะ  จะ
สะขิตังหิ  หิ  กะเรยยะ ปัณฑิโต ภัทโท  สัปปุริเสหิ  สังคะโม ;

บัณฑิตพึงทำความเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธา  มีศีลเป็นที่รัก  มีปัญญาและเป็น
พหูสูตร  เพราะการสมาคมกับคนดี  เป็นความเจริญ ;

ปูติมัจฉัง  กุสัคเคนะ โย  นะโร  อุปะนัยหะติ
กุสาปิ  ปูติ  วายันติ เอวัง  พาลูปะเสวะนา ;

นรชนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา  แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นไปด้วยฉันใด
การส้องเสพกับคนพาลก็ฉันนั ้น ;

นิธีนังวะ  ปะวัตตารัง ยัง  ปัสเส  วัชชะทัสสินัง
นิคคัยหะวาทิง  เมธาวิง ตาทิสัง  ปัณฑิตัง ภะเช
ตาทิสัง  ภะชะมานัสสะ เสยโย  โหติ  นะ  ปาปิโย ;

พึงเห็นผู้มีปัญญา  ผู้ชี ้ความผิดให้  คอยว่ากล่าวตักเตือน   เหมือนผู้ชี ้บอก
ขุมทรัพย์ให้  พึงคบกับบุคคลเช่นนั ้น  เพราะเมื ่อคบกับบุคคลเช่นนั ้น  ก็มี
แต่ดี ไม่มีเลว ;

อุทธะโต  จะปะโล  ภิกขุ มิตเต  อาคัมมะ  ปาปะเก
สังสีทะติ  มะโหฆัสมิง อุมมิยา  ปะฏิกุชชิโต ;

ภิกษุผู้ฟุ้งซ่าน  มีจิตคลอนแคลน  หากอาศัยมิตรชั่ว  ถูกคลื่นซัด  ยอ่มจมลง
ในแม่น้ำใหญ่ ;



 ทำวัตรเช้า-เย็น และ มหาสตปัิฏฐานสตูร แปล  229

ธัมมะกาโม  สุตาธาโร ภะเวยยะ  ปะริปุจฉะโก
สักกัจจัง  ปะริยุปาเสยยะ สีละวันเต  พะหุสสุเต ;

พึงเป็นผู้ใคร่ธรรม  ทรงไว้ซึ่งสุตะ  เป็นผู้สอบถาม  เข้าไปนั่งใกล้ผู้มีศีล  และ
เป็นพหูสูตรโดยเคารพ ;

นะ  หิ  สัพเพสุ  ฐาเนสุ ปุริโส  โหต ิ ปัณฑิโต
อิตถีปิ  ปัณฑิตา  โหติ ตัตถะ  ตัตถะ  วิจักขะณา ;

บุรุษจะเปน็บณัฑิตในทีท่ัง้ปวงกห็าไม ่  แมส้ตรก็ีเปน็บณัฑิตมปีญัญาเฉยีบแหลม
ในทีน้ั่นๆ  ไดเ้หมอืนกนั ;

ปัณฑิโตต ิ สะมญัญาโต เอกะจะรยัิง  อะธิฏฐิโต
อะถาป ิ เมถุเน  ยุตโต มนัโทวะ  ปะริกิสสะต ิ;

ผู้ต้ังใจประพฤตตินเปน็คนโสด  เขารูกั้นวา่เป็นบณัฑิต  ส่วนคนโงฝั่กใฝ่ในเมถนุ
ย่อมเศรา้หมอง ;

ปุตตา  มัตถิ  ธะนะมัตถิ อิติ  พาโล  วิหัญญะติ
อัตตา  หิ  อัตตะโน  นตัถิ กุโต  ปุตตา  กุโต  ธะนัง ;

คนเขลาคิดวา่  เรามบุีตร  มทีรพัย ์ จงึเดอืดรอ้น  ทีแ่ทต้นของตนกไ็มม่ ี จะมบีตุร
มทีรพัยม์าแตท่ีไ่หนเลา่ ;

มะธุวา  มัญญะต ี พาโล ยาวะ  ปาปัง  นะ  ปัจจะติ
ยะทา  จะ  ปัจจะต ี ปาปัง อะถะ  ทุกขัง  นิคัจฉะติ;

ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล  คนโง่ยังเข้าใจว่ามีรสหวาน  แต่บาปให้ผลเมื่อใด
คนโงย่อ่มประสบทกุขเ์มือ่นัน้ ;

* ผู้ใดดจิูตตวัเองเปน็  เห็นสภาวะการเกดิดบัของความคดิ  เป็นอนจิจงั  ทุกขัง  อนัตตาได ้ ช่ือว่าเป็นผูก้้าวเขา้
สู่เส้นทางธรรมแลว้  ภารกิจตอ่แต่น้ันก็คือ  ความมุง่ม่ันในการเดนิไปใหถึ้งเป้าหมาย
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ธรรมท่ีพึงปฏิบัติโดยลำดับ

ดูก่อน! พราหมณ ์  เราอาจบญัญติัการศกึษาธรรมโดยลำดบั  ในธรรมวนัิยนีไ้ด้
ตถาคตยอ่มแนะนำอยา่งน้ีว่า  ดูก่อน!  ภิกษุท้ังหลาย

๑. เธอจงเป็นผู้มีศีล  สำรวมในปาตโิมกข์ พร้อมด้วยอาจาระคือมารยาท และโคจร
คือที่เที่ยวไปถึงพร้อมแล้วอยู่เถิด  จงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายมาตรว่าเล็กน้อย
สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด

๒. เธอจงเป็นผู้คุ้มอินทรย์ีท้ังหลาย  เธอเห็นรูปด้วยจกัษุแล้ว  จงอย่าถือเอาโดยนมิิต
(เหมารวมในอาการที ่เห็น)  อย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะ คิดถึงสำคัญมั่นหมาย
ในอาการใดอาการหนึ่ง  จงปฏิบัติเพื่อสำรวมอันมีการเห็นรูปเป็นเหตุ  ซึ่งบุคคลผู้ไม่
สำรวมอยู ่   พึงถูกอกุศลธรรมอนัลามก  คือ  อภิชฌาและโทมนสัครอบงำได ้  จงรกัษา
จักขุนทรีย์  เข้าถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์เถิด  เธอได้ยินเสียงด้วยหูแล้ว.....เธอ
ดมกล่ินด้วยจมกูแล้ว.....เธอล้ิมรสดว้ยล้ินแล้ว.....เธอถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแลว้.....
เธอรู้ธัมมารมณ์ด้วยใจแล้ว.....จงอย่าถือเอาโดยนิมิต  อย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะ
จงปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์อันมีการรู้ธัมมารมณ์เป็นเหตุ  ซึ่งบุคคลผู้ไม่สำรวมอยู่
พึงถูกอกุศลธรรมอันลามก  คือ  อภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้  จงรักษาอินทรีย์  ถึงความ
สำรวมในมนินทรีย์เถิด

๓. เธอจงเปน็ผูรู้้จักประมาณในโภชนะ  คือ  พึงบรโิภคอาหาร  ด้วยการพจิารณา
โดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต  ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไม่ให้
เปน็ไปเพือ่ความเมามนั  เกิดกำลงัพลังทางกาย   มใิห้เปน็ไปเพือ่ประดบั  มใิห้เปน็ไป
เพื่อตกแต่ง  แต่ให้เป็นเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้  เพื่อความเป็นไปได้แห่ง
อัตตภาพ เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย  เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติ
พรหมจรรย์  ด้วยการทำอย่างนี้  เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิว
และไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น  อนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตตภาพนี้ด้วย
ความเปน็ผูห้าโทษมไิดด้้วย  และความเปน็อยูโ่ดยผาสกุดว้ย  จักมแีก่เรา ดังน้ี

๔. เธอจงเป็นผู้ประกอบเนืองๆ ซึ่งความเป็นผู้ตื่นอยู่  คือ  จงชำระจิตให้บริสุทธิ์
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จากอาวรณียธรรม (ธรรมที ่ทำให้อาวรณ์) ด้วยการเดินจงกรมและการนั ่งตลอด
ปฐมยามแหง่ราตร ี พึงนอนดว้ยทา่สีหไสยาสน์เอาเท้าซ้อนเทา้  มสีตริูสึ้กตวั  สำเหนียก
อยู่เสมอว่าจะลุกขึ้น  ไว้ในใจ โดยข้างเบื้องขวาตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี  จงลุกขึ้น
ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอาวรณียธรรมด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปัจฉิมยาม
แห่งราตรีเถิด

๕. เธอจงเปน็ผูป้ระกอบดว้ยสตสัิมปชญัญะ  คือ  ทำความรูสึ้กตัวในเวลากา้วไปและ
ถอยกลับ  ในเวลาแลดูและเหลียวดู  ในเวลาคู้แขนและเหยียดแขน  ในเวลาทรงผา้สังฆาฏิ
บาตรและจวีร  ในเวลาฉนั  ดืม่  เคีย้ว  และลิม้รส  ในเวลาถา่ยอจุจาระและปสัสาวะ
ในเวลายนื  เดนิ  น่ัง  นอน  ตืน่  พูด  และนิง่

๖. เธอจงพอใจในเสนาสนะอนัสงัด  คือ  ป่า  โคนไม ้ ภูเขา  ซอกเขา  ถ้ำบนภเูขา
ป่าชา้  ป่าชฏั  ท่ีแจ้ง  และลอมฟางเถิด  เธอกลับจากบณิฑบาต  ภายหลงัเวลาอาหารแลว้
น่ังคู้บัลลังก์  ต้ังกายตรง  ดำรงสตม่ัินเฉพาะหนา้  ละอภิชฌาในโลกแลว้  มีใจปราศจาก
อภิชฌาอยู่  ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ ์จากอภิชฌาได้  ละความชั่วคือพยาบาทแล้ว
เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท  อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์แล้ว  ย่อมชำระจิตใจ
ให้บรสุิทธิจ์ากความชัว่คอืพยาบาทได ้  ละถีนมทิธะแลว้  เปน็ผูม้จีติปราศจากถนีมทิธะ
มีอาโลกสัญญา  มีสติสัมปชัญญะอยู ่  ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ ์จากถีนะมิทธะได้
ละอุทธัจจะกุกกุจจะแล้ว  เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน  มีจิตสงบกายภายในอยู่  ย่อมชำระจิตให้
บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได้  ละวิจิกิจฉาแล้ว  เป็นผู้ข้ามความสงสัย  ไม่มีปัญหา
อะไรในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่  ย่อมชำระจติใหบ้รสุิทธิจ์ากวจิิกิจฉาได้

เธอครัน้ละนวิรณ ์๕ ประการ  อันเปน็เครือ่งทำใจใหเ้ศร้าหมอง  ทำปญัญาใหถ้อย
กำลังน้ีไดแ้ล้ว  จึงสงัดจากกามทัง้หลาย    สงัดจากอกศุลธรรมทัง้หลาย  ยอ่มเขา้ถึงฌาน
ท่ีหนึง่  อันมวิีตก  วิจาร  ปีติและสุขอันเกิดแตวิ่เวกแลว้แลอยู.่..  เพราะวติกวจิารระงบัลง
เธอเข้าถึงฌานที่สอง  อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอก
ผุดข้ึน   ไม่มีมีวิตกวิจาร  มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่...  เพราะปีติจางหายไป
เธอวางใจเป็นกลางอยู่ มีสติ  มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม  และได้เสวยสุขด้วยนามกาย
ย่อมเข้าถึงฌานที่สาม  อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย  กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า
“เป็นผู้วางใจเป็นกลางอยู่  มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม” แล้วแลอยู่...เพราะละทุกข์ละสุข
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เส ียได ้  และเพราะความดับหายแห่งความพอใจและความไม่พอใจในกาลก่อน
เธอย่อมเข้าถึงฌานท่ีส่ี  อันไม่ทุกข์ไม่สุข  มีแต่สติอันบริสุทธ์ิ  และมีใจเป็นกลางเพราะรู้เห็น
ตามความเป็นจริงแล้วแลอยู่...

(๘๐.๒๑/๙๕-๙๙ หรือ ๔๕.๑๔/๖๗-๗๐ คณกโมคคัลลานสูตร
พระผูม้พีระภาคตรสักับพราหมณค์ณะกะโมคคลัลานะ)

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย !  เรายอ่มอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยน้ี์  อันมีสิกขาเปน็อานสิงส์
มีปัญญาเปน็ยอด  มีวิมุติเป็นแก่น  มีสติเป็นอธิปไตย

(๘๐.๓๒/๓๙๖ หรือ ๔๕.๒๑/๒๗๖  อาปัตตภิยวรรค)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัด
ความพอใจ  ความหลงใหล  ความกระหาย  ความเร่าร้อน  ไม่ปราศจากความอยากในกาม
ในกายและในรปู  จิตของภกิษุน้ัน  ย่อมไมน้่อมไปเพือ่ความเพยีร  เพ่ือประกอบเนอืงๆ
เพื่อกระทำติดต่อ

อีกประการหนึ่ง  ภิกษุฉันอาหารเต็มท้องตามความต้องการแล้ว  ย่อมประกอบ
ความสุขในการนอน  การเอน  การหลับอยู่  จิตของภิกษุนั้น  ย่อมไม่น้อมไปเพื่อ
ความเพยีร  เพ่ือประกอบเนอืงๆ  เพ่ือกระทำตดิตอ่  ซ่ึงสติสัมปชญัญะ

อีกประการหนึ่ง  ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกาย
หมูใ่ดหมูห่นึง่ หวงัอิทธปิาฏหิารยิ ์  หวงัคำยกยอ่งชืน่ชมสรรเสรญิ  วา่ดว้ย  ศีล  พรต
ตบะ  หรอืพรหมจรรยน้ี์  จติของภกิษน้ัุน  ยอ่มไมน้่อมไปเพือ่ความเพยีร  เพ่ือประกอบ
เนืองๆ  เพ่ือกระทำตดิตอ่  เพ่ือบำเพญ็เพียรภาวนา

(๘๐.๓๗/๒๙-๓๐ หรือ ๔๕.๒๔/๒๑-๒๒  ขีลสูตร)

เธอทัง้หลายจงลกุข้ึนเถิด  จงนัง่เถิด  จงเดนิจงกรมเถดิ  เธอทัง้หลายจะไดป้ระโยชน์
อะไรดว้ยความหลบั  เพราะความหลบัจะเปน็ประโยชนอ์ะไรแกเ่ธอท้ังหลาย  ผู้เร่าร้อน
เพราะโรคคอื  กิเลสมีประการตา่งๆ  ถูกลูกศร  คือราคะเปน็ตน้  แทงแลว้ยอ่ยยบัอยู่
เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด  จงนั่งเถิด  จงเดินจงกรมเถิด จงหมั่นศึกษาเพื่อสันติเถิด
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จงอย่าให้มัจจุราชรู้ว่าเธอทั้งหลายประมาทแล้ว  กล่อมเธอทั้งหลายผู้ตกอยู่ในอำนาจ
ให้ลุ่มหลงเลย

(๘๐.๓๙/๕๒๗-๕๒๘ หรือ ๔๕.๒๕/๓๕๔  อุฏฐานสตูร)

เธอจงลกุขึน้เถดิ  ภิกษ ุ  ทา่นจะตอ้งการอะไรดว้ยความหลบั  ทา่นผูเ้รา่รอ้นกิเลส
อันลูกศรคือตัณหาเสียบแทง  ดิ ้นรนอยู ่  มัวแต่หลับแล้วจะมีประโยชน์อันใด
เธอออกจากเรือนบวชด้วยความเป็นผู้ไม่มีเรือนด้วยศรัทธาใด  เธอจงเพิ่มพูนศรัทธา
น้ันเถิด  อย่าไปสู่อำนาจของความหลบัเลย

(๘๐.๒๔/๔๐๒ หรือ ๔๕.๑๕/๒๗๖ อุปัตถานสตูร)

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย !  เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนอย่างหน่ึงท่ีเป็นเหตุให้อกุศลธรรม
ทีย่งัไมเ่กิด  เกิดขึน้  หรอืกุศลธรรมทีเ่กิดขึน้แล้วเส่ือมไป  เหมอืนความเปน็ผูเ้กียจครา้น
เลย

(๘๐.๓๑/๑๕ หรอื ๔๕.๒๐/๑๑  บาลีแห่งเอกธรรม)

ท่านจงยกตนของทา่นขึน้จากความเกยีจครา้น  เหมือนชา่งศรยกลกูศรขึน้ดัดฉะนัน้
ท่านจงทำจติให้ตรงแล้วทำลายอวชิชาเสีย

(๘๐.๔๑/๓๗๑ หรือ ๔๕.๒๖/๒๕๑ หารติเถรคาถา)

ผู้ใดมีจิตไม่ท้อถอย  มีใจไม่หดหู่  เจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดน
อันเกษมจากโยคะ  ผู้น้ันพึงบรรลธุรรมอนัเปน็ทีส้ิ่นสังโยชนท้ั์งปวงไดโ้ดยลำดบั

(๘๐.๔๒/๒๓ หรอื ๔๕.๒๗/๑๗-๑๘  ปญัจาวธุชาดก)

เม่ือใด  บุคคลเปน็ผูง่้วงเหงาและกนิมาก  มักนอนหลบักล้ิงเกลือกไปมา  เม่ือน้ัน
เขาเปน็คนโง ่ ย่อมเขา้ห้องบ่อยๆ เหมือนสุกรใหญท่ี่เขาปรนเปรอดว้ยเหยือ่ฉะน้ัน

(๘๐.๔๑/๓๖๗  หรอื  ๔๕.๒๖/๒๔๘  ทาสกเถรคาถา)
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คนโง่เขลา  มัวแต่นอนหลับตลอดทั้งคืน  และคลุกคลีอยู่ในหมู่ชนตลอดทั้งวัน
เมื่อไรจักทำที่สุดทุกข์ได้เล่า

(๘๐.๔๑/๓๙๓  หรือ  ๔๕.๒๖/๒๖๘  นีตเถรคาถา)

การเกดิบอ่ยๆ  เป็นทกุข์ร่ำไป  ท่านทัง้หลายจงปรารภความเพยีร  จงก้าวออกไป
จงประกอบความเพยีรในพระธรรมวนัิยนี ้ จงกำจดัเสนาแหง่มจัจรุาชเสยี  เหมอืนกุญชร
หักไม้อ้อ  ฉันนั้น,  ผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ธรรมวินัยนี้  ผู้นั้นจักละชาติสงสาร
ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

(๘๐.๔๑/๔๔๐-๔๔๑  หรือ  ๔๕.๒๖/๓๐๔  อภิภูตเถตคาถา)

คนโง่  ประพฤติธรรมของสมณะสิ้นวันคืนนานเท่าใด  หากไม่ห้ามใจตนเองได้
เขาอยูใ่นอำนาจของความคดิทัง้หลาย  ติดขดัอยูทุ่กๆ อารมณ ์ ยังวิตกแมเ้ร่ืองเล็กน้อย
จงทำเหมือนเต่าหดอวัยวะทั้งหลายไว้ในกระดองของตน  อันตัณหานุสัยและทิฐินุสัย
ไมพั่วพนัแลว้  เบยีดเบยีนสตัวอ่ื์น,  ปรนิิพพานแลว้  ไมพึ่งติเตียนใคร

(๘๐.๒๓/๑๔  หรอื  ๔๕.๑๕/๑๑  ทกุกรสตูร)

คนโกรธมีผิวพรรณทราม  ย่อมนอนเป็นทุกข์  ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ว
กลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์  ทำปาณาติบาตด้วยกายและวาจา  ย่อมถึงความ
เสื่อมทรัพย์  ผู้มัวเมาเพราะความโกรธย่อมถึงความไม่มียศ  ญาติ  มิตร  และสหาย
จงเวน้คนโกรธเสยีให้ห่างไกล

คนโกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญ  ทำจิตใจให้กำเริบ  ภัยที่เกิดมาจากภายในนั้น
คนผู้โกรธย่อมไม่รู ้สึก  คนโกรธย่อมไม่รู ้อรรถ  ไม่เห็นธรรม  ความโกรธย่อม
ครอบงำนรชนในขณะนัน้  ความมดืตือ้ย่อมมใีนขณะนัน้

บุคคลผู ้มักโกรธ  มีการฝึกตน  คือมีปัญญา  มีความเพียรและมีสัมมาทิฐิ
พึงตัดความโกรธนั ้นขาดได้  บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแต่ละอย่างเสียให้ขาด
พึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้น  เธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้ว่ายาก
สอนยาก  อย่าได้มีแก่เราทั ้งหลายเลย  เธอทั ้งหลายเป็นผู ้ปราศจากความโกรธ
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ไม่มีความคบัแค้นใจ  ปราศจากความโลภ  ไม่มีความรษิยา  ฝึกฝนตนแลว้  ละความโกรธ
ไดแ้ล้ว  เปน็ผูไ้มม่อีาสวะ  จกัปรนิิพพาน

(๘๐.๓๕/๑๒๗-๑๒๙  หรือ  ๔๕.๒๓/๙๑-๘๒  โกธนาสตูร)

ความโกรธเกิดแต่ความไม่อดทน  ทีแรกเป็นของน้อย  แต่ภายหลังเป็นของมาก
ย่อมเจรญิขึน้โดยลำดบั  ความโกรธมกัทำคนผูเ้ก่ียวขอ้งให้มีความคบัแคน้มาก

ผู้ใดไม่ทำความโกรธในบุคคลผู้ควรโกรธ  ผู้นั้นเป็นสัตบุรุษ  ย่อมไม่โกรธในกาล
ไหนๆ  บุคคลนัน้แมจ้ะโกรธ  ก็ไม่ทำความโกรธใหป้รากฏ  นักปราชญท้ั์งหลาย  กล่าว
บุคคลนัน้แลวา่  เป็นสมณะในโลก

(๘๐.๔๒/๓๙๗-๓๙๙  หรือ  ๔๕.๒๗/๒๖๕-๒๖๖  จตโุปสถชาดก

ผู้ไม่โกรธ  ฝึกฝนตนดีแล้ว  มีความเป็นอยู่ปกติ  หลุดพ้นแล้วเพราะรู ้แจ้ง
ยินดพีอใจในความสงบ  จิตคงทีเ่ป็นปรกตดีิอยู่  ความโกรธจกัมีมาแตไ่หน

ผู้ใดโกรธตอบบคุคลผูโ้กรธแล้ว  ผู้น้ันนบัวา่เป็นผูแ้ย่กว่าบุคคลผูโ้กรธนัน้;
บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว  ช่ือว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยาก

ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้ว  เป็นผู้มีสติสงบเสียได้  ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์
แก่ท้ังสองฝ่าย  ท้ังของตนและของบุคคลอ่ืน  แต่ชนท้ังหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรม  ย่อมสำคัญ
บุคคลนัน้ว่าเป็นคนโงเ่ขลาดงัน้ี

(๘๐.๒๔/๔๕๑  หรอื  ๔๕.๑๕/๓๐๙  เปจติตสูิตร)

ดูก่อนโมฆราช ! ท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื ่อ  พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็น
ของว่างเปล่าเถิด  จงถอนความเห็นว่าเป็นตัวตนเสีย  พึงเป็นผู้ข้ามพ้นมัจจุราช
ไดด้ว้ยอาการอยา่งนี ้ บคุคลผูพิ้จารณาเหน็โลกอยูอ่ยา่งนี ้ มจัจรุาชจงึจะไมเ่ห็น

(๘๐.๓๙/๗๔๓  หรอื  ๕๔.๒๕/๔๙๒  โมฆราชปญัหา)

จิตของท่านรุ่มร้อนเพราะสัญญาวิปลาส  ท่านจงละเว้นนิมิตสวยงามอันเป็นที่ตั้ง
แห่งราคะเสีย  ท่านจงเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของแปรปรวน  เป็นทุกข์
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และอย่าเห็นโดยความเป็นตัวตน  ท่านจงดับราคะอันแรงกล้า  ท่านจงอย่าถูกราคะ
เผาผลาญบ่อยๆ  ท่านจงเจริญจิตในอสุภกัมมัฏฐานให้เป็นจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่น
ดว้ยดเีถิด  ทา่นจงเปน็ผูม้สีตริะลกึรูอ้ยูกั่บกาย  จงเปน็ผูม้ากดว้ยความหนา่ย  จงเจรญิ
ความไม่มีนิมิต  และจงถอนมานานุสัยเสีย  เพราะการรู้เท่าถึงมานะ  ท่านจักเป็น
ผูส้งบระงบัเทีย่วไป  ดงันี้

(๘๐.๒๔/๓๘๐-๓๘๑  หรือ  ๔๕.๑๕/๒๖๓  อานันทสตูร)

ผู้ใดพึงตั้งสติระลึกรู้กายไว้มั่นแล้วเนืองๆ  ในกาลทุกเมื่อ  พ้นอุปาทานในขันธ์ห้า
จากขันธ์ไม่มีอะไร  ท่ีเป็นเรา  ไม่มีอะไร  ท่ีเป็นของเรา  พ้นจากขนัธ์ห้า  เป็นตัวตนของเรา
ตามรูเ้ห็นในสงัขารอยูเ่ช่นนัน้  พึงข้ามตณัหาไดโ้ดยกาลเกดิขึน้แหง่อริยมรรคแล

(๘๐.๓๘/๒๕๕-๒๕๖  หรอื  ๔๕.๒๕/๑๗๑  มหากจัจายนสตูร)

รูป  เวทนา  สัญญา สังขาร  วิญญาณ  อยา่งใดอยา่งหนึง่ทัง้ทีเ่ปน็อดตี  อนาคต
และปจัจบัุน  เป็นภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอียด  เลวหรอืประณตี  อยู่ในทีไ่กล
หรอืใกล้   อริยสาวกยอ่มพจิารณาเหน็รปู  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ท้ังหมด
นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า  นั่นไม่ใช่ของเรา  นั่นไม่ใช่เป็นเรา
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา  บุคคลรู้เห็นอย่างนี้จึงไม่มีอหังการมมังการ  ละมานานุสัยใน
กายทีมี่วิญญาณนี ้ และในสรรพนมิิตภายนอกไดด้้วย

(๘๐.๒๖/๑๒๑  หรอื  ๔๕.๑๗/๘๗-๘๘  ราธสตูร)

ดูก่อนพาหิยะ ! เพราะเหตุนั้นแล  ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า  เมื่อเห็น  ให้เป็นสัก
แตว่า่เห็น  เมือ่ฟัง  ให้เปน็สกัแตว่า่ฟัง  เมือ่รบัรูใ้ห้เปน็สกัแตว่า่รบัรู ้  เมือ่รูแ้จง้ให้เปน็
สักแต่ว่ารู้แจ้ง

ดูก่อนพาหยิะ ! ในกาลใดแล  ท่ีทำไดอ้ยู่เช่นนัน้  ในกาลนัน้ทา่นยอ่มไมมี่  ในกาลใด
ตัวตนท่านไม่มี  ในกาลนั้นย่อมไม่มีตัวตนท่านในโลกนี้  และย่อมไม่มีในโลกหน้า
ย่อมไมมี่ในระหวา่งโลกท้ังสอง  น้ีแลเป็นทีสุ่ดแหง่ทุกข์

(๘๐.๓๘/๑๐๙-๑๑๐  หรอื  ๔๕.๒๕/๗๑  พาหิยสตูร)
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ธรรมอย่างอ่ืนอันมีอุปการะมากเพ่ือบรรลุประโยชน์อันสูงสุดแห่งภิกษุผู้เป็นพระเสขะ
เหมอืนโยนโิสมนสกิาร  น้ันไมม่เีลย  ภิกษเุริม่ตัง้ไวซ่ึ้งมนสกิารโดยแยบคาย  พึงบรรลุ
นิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งทุกข์ได้

(๘๐.๓๘/๓๐๕-๓๐๖  หรือ  ๔๕.๒๕/๒๐๓-๒๐๔)

ความหวัน่ไหวไมมี่แก่บุคคลใดในโลกไหนๆ  เพราะรูค้วามสงูต่ำในโลก  บุคคลนัน้
เป็นผู้สงบ  ปราศจากควันคือความโกรธ  เป็นผู้ไม่มีความคับแค้นใจ  เป็นผู้หมดหวัง
เรากลา่ววา่  ข้ามชาตชิราไดแ้ล้ว

(๘๐.๓๒/๗๗  หรอื  ๔๕.๒๑/๕๓  สมาธสูิตร)

ภิกษุผู้มีกำลังปัญญา  สมบูรณ์ด้วยศีลและวัตร  มีจิตต้ังม่ันยินดีในฌาน  มีสติ  บริโภค
โภชนะตามมตีามได ้ มีราคะไปปราศแลว้  พึงหวังไดซ่ึ้งกาลปรนิิพพานในธรรมวนัิยนี้

(๘๐.๔๑/๓๖๕  หรือ  ๔๕.๒๖/๒๔๗  มหาวจัฉเถรคาถา)

บคุคลตดัวฏัฏะสงสารไดแ้ล้ว  บรรลถึุงนพิพานอนัเปน็สถานทีไ่มม่ตีณัหา  ตณัหา
ที่บุคคลให้เหือดแห้งแล้วย่อมไม่ไหลไป  วัฏฏะที่บุคคลตัดได้แล้ว  ย่อมไม่เป็นไปอีก
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

(๘๐.๔๘/๒๔๘-๒๔๙  หรอื  ๔๕.๒๕/๑๖๖  ภัททยิสตูร)

คติของพระขีณาสพทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบ  ข้ามเครื่องผูกคือกามและ
โอฆะไดแ้ล้ว  ถึงซ่ึงความสขุอันหาความหวัน่ไหวมไิด ้ ไรส้มมตบิญัญตัเิหมอืนคตแิห่งไฟ
จุดโพลงอยู่ท่ีภาชนะสัมริดเป็นต้น  อันนายชา่งเหล็กตีด้วยค้อนเหล็กดับสนิท  ย่อมรู้ไม่ได้
ฉันนั้น

(๘๐.๓๘/๒๘๖-๒๘๗  หรอื  ๔๕.๒๕/๑๙๒  ทพัพสูตร)
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นวกภิกขุธรรม ๕
ธรรมที่ควรฝึกสอนภิกษุบวชใหม่ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างมั่นคง,  องค์ธรรม

แห่งภิกษุใหม่
ปาติโมกขสังวร  สำรวมในพระปาติโมกข์  รักษาศีลเคร่งครัด
อินทรียสังวร  สำรวมอินทรีย์ มีสติระวังรักษาใจ   มใิห้ความยนิดี

           ยินร้ายครอบงำ
ภัสสปริยันตะ  พูดคุยมีขอบเขต  จำกัดการพูดให้น้อยลง ไม่เอิกเกริกเฮฮา
กายวูปกาสะ  ปลีกกายอยู่สงบ คือ เข้าอยู่ในเสนาสนะอันสงัด
สัมมาทัสสนะ  ปลูกฝังสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิ

ภิกขุอปริหานิยธรรม ๗

นะ  กัมมารามะตา ไม่หลงมัวเพลินในการงาน
นะ  ภัสสารามะตา ไม่หลงมัวเพลินในการพูดคุย
นะ  นิททารามะตา ไม่หลงมัวเพลินในการหลับนอน
นะ  สังคะณิการามะตา ไม่หลงมัวเพลินในการคลุกคลีกับหมู่คณะ
นะ  ปาปิจฉะตา ไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามก
นะ  ปาปะมิตตะตา ไม่เป็นผู้มีบาปมิตร
นะ  อันตะรา ไม่หลงหยุดยั้งนอนใจเสียในระหว่าง
โวสานะมาปัชชะนา ด้วยการบรรลุคุณวิเศษเพียงชั้นต้นๆ

สัปปุริสธรรม ๗ (ธรรมของสัตบุรุษ)
ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู ้จักธรรมหรือเหตุ
อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู ้จักผล
อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู ้จักตน
มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู ้จักประมาณ
กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู ้จักกาละ

(ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม  เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๑.
๒.

๓.
๔.
๕.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
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ปรสัิญญตุา ความเป็นผู้รู้จักบริษัท/ชุมชน
ปุคคลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล  (ท้ังสมมติและปรมัตถ์)

กัลยาณมิตตธรรม ๗
องค์คุณของกัลยาณมิตร หรือมิตรแท้ (ครูบาอาจารย์) ที่ผู้เข้าหาแล้วจะได้รับ

ความเจริญก้าวหน้าทางคุณธรรมย่ิงๆ ข้ึนไป
ปิโย บุคลิกน่ารัก  น่าเคารพศรัทธา
คะรุ มีความหนักแน่นสุขุม
ภาวะนโีย ดำรงตนอยู่ในคุณความรู้หรือภูมิธรรมได้อย่างน่ายกย่อง
วัตตาจะ ให้คำแนะนำปรึกษาว่ากล่าวตักเตือนผู้อื่นได้อย่างถูก

ต้องเหมาะสม
วะจะนักขะโม                     อดทนต่อถ้อยคำ  การวิพากษ์วิจารณ์
คัมภีรัญจะ  กะถัง  กัตตา แสดงอรรถธรรมได้ลึกซึ้ง
โน  จัฏฐาเน  นิโยชะเย ไม่แนะนำชักจูงในทางที่เสื่อมเสีย

วิสุทธิ ๗
ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิต  เป็นขั้นๆ  จนถึงนิพพาน

สลีวิสทุธิ     ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีล
จิตตวิสุทธิ     ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตหรือสมาธิ
ทิฏฐิวิสุทธิ     ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งความเห็น  ความเข้าใจ
กังขาวติรณวิสุทธิ  ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งการกำจัดความสงสัย
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์หมดจดในความเห็นว่าใช่
                                             ทางหรือไม่ใช่ทาง
ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธิ ความบริสุทธิ์หมดจดในปฏิปทาการเดิน

ทางสู่เป้าหมาย
ญาณทัสสนวิสุทธิ                     ความบริสุทธ์ิหมดจดแห่งการเห็นแจ้งในมรรค
                                             ญาณ(ส่งผลต่อความเป็นอริยบุคคลในข้ันน้ันๆ)

๖.
๗.

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.
๗.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.

๗.
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ลักษณะในรีตของพระพุทธศาสนา ๘
ธรรมเหล่าใดที่เรียนรู้และปฏิบัติแล้วเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุสาสน์ ตรง

ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ...
วิราคะ
วิสังโยค
อะปะจะยะ
อัปปิจฉะตา
สันตุฏฐี
ปะวิเวกกะ
วิริยารัมภะ
สุภะระตา

สังฆะสุฏฐุตายะ
สังฆะผาสตุายะ
ทุมมังกูนัง ปุคคะลานัง
นิคคะหายะ
เปสะลานัง ภิกขูนัง
ผาสวิุหารายะ
ทิฏฐะธัมมิกานัง  อาสะวานัง
สังวะรายะ
สมัปะรายกิานงั  อาสะวานงั
ปะฏิฆาตายะ
อัปปะสันนานัง  ปะสาทายะ
ปะสันนานัง ภิยโยภาวายะ
สัทธัมมัฏฐิติยา       เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม
วินะยานุคคะหายะ       เพื่ออนุเคราะห์วินัย สำหรับใช้เป็นกฎเกณฑ์

      ในการจัดระเบียบของหมู่คณะให้มีความ
      หนักแน่นมั่นคงยิ่งๆ ขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๑.
๒.
๓.

๔.

๕.

๖.

๗.
๘.
๙.
๑๐.

เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด
เป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์
เป็นไปเพื่อการไม่สั่งสมกองกิเลส
เป็นไปเพื่อความอยากอันน้อย
เป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่
เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่คณะ
เป็นไปเพื่อความเพียร
เป็นไปเพื่อการเลี้ยงง่าย

เพื่อความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ์
เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์
เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก

เพื่อความผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีล
อันดีงาม
เพื่อบำบัดแก้ไขอาสวธรรมทั้งหลายที่
บังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
เพื่อป้องกันบาปและอาสวธรรมทั้งหลายที่
จะบังเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส
เพ่ือความเล่ือมใสย่ิงข้ึนของชุมชนผู้เล่ือมใสแล้ว

วัตถุประสงค์ในการบัญญัติวินัย ๑๐
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กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐
มา  อะนุสสะเวนะ
มา  ปะรัมปะรายะ
มา  อิติกิรายะ
มา  ปิฏะกะสัมปะทาเนนะ
มา  ตักกะเหตุ
มา  นะยะเหตุ
มา  อาการะปะริวิตักเกนะ
มา  ทิฏฐินิชฌานักขันติยา

มา  ภัพพะรูปะตายะ
มา  สะมะโณ โน คะรูติ

(อุปกิเลสแห่งวิปัสสนา,  ธรรมารมณ์ที่เกิดแก่ผู้ได้ดรุณวิปัสสนา หรือวิปัสสนา
อ่อนๆ ทำให้เข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้ว เป็นเหตุขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้าใน
วิปัสสนาญาณ)

โอภาส
ญาณ
ปีติ
ปัสสัทธิ
สขุ
อธิโมกข์

ปัคคาหะ
อุปัฏฐาน
อุเบกขา
นิกันติ

อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการตื่นข่าวเล่าลือ
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการนึกเดาเอา
อย่าปลงใจเชือ่  ด้วยการคาดคะเน
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการตรึกตามอาการ
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยเข้าได้กับความเห็น
เดิมของตนเอง
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยผูพู้ดควรเชือ่ได้
อย่าปลงใจเชื่อ  ด้วยเห็นว่าสมณะท่านนี้
เป็นครูของเรา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.
๑๐.

วิปัสสนูปกิเลส ๑๐

แสงสว่าง,  ความสวา่งท่ีปรากฏภายในจติ
ความหยั่งรู้,  ความรูเ้ทา่ทนัอารมณ์
ความชุ่มใจ,  อิ่มใจ
ความสงบเย็น,
ความสุขสบายใจ
ความน้อมใจเชื่อ,  ศรัทธาแกล้วกล้า
ความปลงใจ
ความเพียรที่พอดี
สตแิก่กล้า,   สตชิดั
ความมีจิตเป็นกลาง
ความพอใจ,   ติดใจ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.
๘.
๙.

๑๐.
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(กิเลสผูกใจสัตว์,  ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์หรือผูกกรรมไว้กับผล)

สักกายะทิฏฐิ

วิจิกิจฉา
สีลัพพะตะปรามาส

กามะราคะ
ปะฏิฆะ
รูปะราคะ

อะรูปะราคะ
มานะ
อุจธัจจะ
อะวิชชา

ความเห็นว่าเป็นของตน  เช่น เห็นรูป เวทนา สัญญา
สังขาร   วิญญาณ  เป็นตัวตน  เป็นต้น
ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจ
ความถือมั่นในศีลพรตอย่างงมงาย  คิดว่าจะบริสุทธิ์ได้
ด้วยศีลและข้อวัตรเท่านั้น
ความกำหนัด  ความติดใจในกามคุณ
ความกระทบกระทัง่ใจ  ความหงดุหงดิขดัเคอืง
ความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาณ  หรือรูปธรรมอัน
ประณีต
ความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาณ   หรืออรูปธรรม
ความสำคัญมั่นหมายในตนเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่
ความฟุ้งซ่าน
ความไม่รู้จริง,  ความหลง

สังโยชน์ ๑๐

๑.

๒.
๓.

๔.
๕.
๖.

๗.
๘.
๙.

๑๐.

วิปัสสนาญาณ ๓
ความรูท้ีจ่ดัอยูใ่นขัน้เปน็วปิสัสนา  ญาณทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัรู ้ ไดแ้ก่
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

จุตูปปาตญาณ
อาสวักขยญาณ

วิปัสสนาญาณ ๑๖
ความรูท่ี้จัดอยูใ่นขัน้เปน็วปัิสสนา,   อารมณวิ์ปัสสนากรรมฐานตามลำดบัของผู้

เจริญสติได้อย่างถูกต้อง
นามรูปปริจเฉทญาณ

ญาณหยั่งรู้อดีตของขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ก่อนได้,
ระลึกชาติได้
ญาณหย่ังรู้เห็นการจุติและอุบัติของขันธ์,  ทิพพจักขุ
ญาณหยั่งรู้เห็นความสิ้นไปแห่งอาสวะในขันธ์

เห็นความคดิ,   รูจ้ติในจติ

๑.

๒.
๓.

๑.
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ปัจจยปรคิคหญาณ
สัมมสนญาณ
อุทยัพพยญาณ
ภังคญาณ
ภยตูปัฏฐานญาณ
อาทีนวญาณ
นิพพิทาญาณ
มุญจิตุกัมมยตาญาณ
ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
สังขารุเปกขาญาณ
สัจจานุโลมิญาณ

โคตรภูญาณ
มคัคญาณ
ผลญาณ

ปัจจเวกขณญาณ

เห็นเหตปัุจจยัการเกดิของความคดิ  (นามรปู)
เห็นไตรลักษณ์ในนามรูป
เห็นความเกดิดบัของความคดิ
เห็นความสลายไปของความคดิ
เห็นความคดิปรงุแต่งเป็นของนา่กลัว
เห็นโทษภยัของความคดิปรงุแต่ง
เห็นความหนา่ยในสงัขาร
เห็นความใครจ่ะหลดุพน้ไปเสยี
เห็นการที่จิตพิจารณาไตรลักษณ์ในขันธ์ห้า
วางเฉยต่อการปรุงแต่ง
ประจกัษ์แจ้งอริยสัจ,  จิตถลำสู่เส้นทางอรยิมรรค
อย่างสมบูรณ์
เห็นความข้ามพ้นของสภาวะจิตจากปุถุชนสู่อริยชน
 เห็นทางสูค่วามเปน็อรยิะแตล่ะข้ัน
เห็นผลสำเร็จของจิตที่เข้าสู่ภาวะอริยบุคคลได้ใน
แต่ละขั้น
ทวนญาณ  (เป็นของอริยบุคคลข้ันต้นส่วนพระอรหันต์
ไม่ต้องทวนญาณเพราะเกิดอาสวขยญาณหยั ่ง
รู้เห็นวา่จิต ไดห้ลุดพน้แลว้)

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑๐.
๑๑.
๑๒.

๑๓.
๑๔.
๑๕.

๑๖.

*วิปัสสนาญาณ  ๙  นับจากข้อ  ๔-๑๒
*โสฬสญาณหรือญาณ  ๑๖  น้ี  มิได้มีมาในพระไตรปฎิกโดยตรง  แต่พระผู้สอนวิปัสสนาประมวลมาจาก

คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค  และวิสุทธิมรรค
( ขุ. ปฏิ. ๓๑ / มาติกา / ๑๒ และวิสุทธิ.๓ / ๒๐๖ – ๓๒๘ )
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วิธีเจริญสติในอริยาบถนั่ง
เมื่อเรามีเวลาว่าง  จะเดินจงกรมสลับกับการนั่งสร้างจังหวะก็ได้ การฝึกสติแบบนี้

ทีแรกต้องนั่งอย่างนี้ นั่งพับเพียบก็ได้  นั่งเหยียดขาก็ได้  นั่งขัดสมาธิก็ได้  นั่งเก้าอี้ก็ได้
นั่งเก้าอ้ีห้อยเท้าก็ได้  แต่ไม่ต้องหลับตา ให้ลืมตาทำ
๑. เอามือวางไว้ที่ขาทั้งสองข้าง................................................
๒. พลิกมือขวาตะแคงขึ้น....................ทำช้าๆ .......................
๓. ยกมือขวาขึ้นครึ่งตัว......................ให้รู้สึก..........................
๔. เอามือขวามาที่สะดือ..........................................................
๕. พลิกมือซ้ายตะแคงขึ้น........................................................
๖. ยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัว..........................................................
๗. เอามือซ้ายมาที่สะดือ.........................................................
๘. เลื่อนมือขวาขึ้นท่ีหน้าอก....................................................
๙. เอามือขวาออกตรงข้าง.......................................................
๑๐. ลดมือขวาลงที่ขาขวา  ตะแคงไว้........................................
๑๑. คว่ำมือขวาลงที่ขาขวา........................................................
๑๒. เลื่อนมือซ้ายขึ้นที่หน้าอก..................................................
๑๓. เอามือซ้ายออกมาตรงข้าง.................................................
๑๔. ลดมือซ้ายลงที่ขาซ้าย ตะแคงไว้ข้าง.................................
๑๕. คว่ำมือซ้ายลงที่ขาซ้าย......................................................

ทำต่อไปเรื่อยๆ..................................................................
(โปรดดูภาพประกอบ)

วิธีเจริญสติในการเดินจงกรม
สำหรับการเดินจงกรม  ให้ก้าวเท้าตามปกติ  ให้พอดี  ไม่เร็วไม่ช้า  ไม่ยาวไม่ส้ันจนเกินไป

เอามือไขว้หลัง  หรือจับกันไว้ด้านหน้าก็ได้  ไม่ไกวแขวน  เดินไป-กลับทางตรงประมาณ ๑๐-๑๒
ก้าวก็พอ  สติระลึกรู้เท้าขณะสัมผัสพื้นทุกครั้งไปเรื่อยๆ  รู้เป็นธรรมชาติ  อย่าจดจ้อง
ทำสลับกับการนั่งสร้างจังหวะ  แต่ละครั้งใช้เวลาช้านานขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละบุคคล,
ขณะปฏิบัติหากมีความคิดเกิดข้ึนก็ให้รู้แล้วปัดท้ิงแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวกับอิริยาบถท่ีกำลัง
เคลือ่นไหวอยู ่ณ ขณะนัน้ทนัท ี เฝ้าดเูฝ้ารู ้ ทำใหต้อ่เนือ่ง  ทำใหม้ากๆ  ทำจนถงึธรรม.

คว่ำไว้
ให้รู ้สึก
มันหยุดก็ให้รู ้สึก
ให้รู ้สึก
ให้รู ้สึก
ให้มีความรู้สึก
ให้รู ้สึก
ให้รู ้สึก
ให้รู ้สึก
ให้รู ้สึก
ให้รู ้สึก
ให้มีความรู้สึก
ให้มีความรู้สึก
ให้มีความรู้สึก
ให้รู ้สึก
ให้รู ้สึก
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ภาพสาธิตการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
(นั่งสร้างจังหวะ)

มีสติกำหนดรู้ ดูกายเคลื่อนไหว ดูใจนึกคิด

๒ ๓ ๔

๕ ๖ ๗ ๘

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๑๓ ๑๔ ๑๕

๑
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 ศีล ๒๒๗  ของภิกษุ
     ความผดิเพราะการละเมดิในขอ้ทีพ่ระพทุธเจา้ห้าม เรยีกวา่  อาบตั ิม ี๗ อยา่ง

คือ :-
๑. ปาราชิก
๒. สังฆาทิเสส
๓. ถุลลัจจัย
๔. ปาจิตตีย์
๕. ปาฏิเทสนียะ
๖. ทุกกฎ
๗. ทุพภาษิต
     ปาราชกินัน้  ภกิษลุะเมดิเขา้แลว้  ขาดจากความเปน็ภกิษ ุ  สังฆาทเิสสนัน้

ผิดเขา้แล้วตอ้งอยู่กรรมจงึจะพน้ได ้  อาบติัอีก ๕ อย่างนัน้ตอ้งแสดงอาบติัหรอืประจาน
ตัวเองใหส้งฆร์ู ้ หรอืภิกษุรปูอืน่รู ้ จึงจะพน้ผดิ

ปาราชกิ ๔
๑. ภิกษุเสพเมถุน
๒. ภิกษุขโมยเอาสิง่ของผูอ่ื้นราคาเกนิ ๑ บาท ( ๕ มาสก)
๓. ภิกษุจงใจฆ่ามนุษย์ตาย
๔. ภิกษุอวดคณุวิเศษทีไ่ม่มีในตน  ( มรรค  ผล  ฌาน  สมาบติั)

สังฆาทเิสส ๑๓
๑. ภิกษุแกล้งทำให้น้ำอสุจิเคลื่อน
๒. กำหนัด  แล้วจบัตอ้งกายหญงิ
๓. กำหนดั  แล้วพูดเกีย้วหญงิ
๔. กำหนัด  แล้วพูดหลอกล่อหญิงให้บำเรอตนดว้ยกาม
๕. ชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกัน
๖. สร้างกุฎีของตนเองใหญ่เกิน ๗x๑๒ คืบพระสุคตและไม่ได้ให้สงฆ์อนุมัติท่ีซ่ึง

จะปลกูสร้างเสียก่อน
๗. ให้ผูอ่ื้นสรา้งกุฏิให้  แตไ่มไ่ดใ้ห้สงฆอ์นุมตัทิีป่ลกูสรา้ง
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๘. โกรธเคอืงแล้ว  กล่าวหาภกิษุอ่ืนวา่เป็นปาราชกิโดยไมมี่มูล
๙. โกรธเคอืงแล้ว  สร้างเร่ืองข้ึนกล่าวหาภกิษุอ่ืนวา่เป็นปาราชกิหรือสังฆาทเิสส
๑๐. พากเพยีรเพือ่ใหส้งฆแ์ตกกนั
๑๑. ประพฤติตามเขาที่ยุให้สงฆ์แตกกัน
๑๒. ว่ายากสอนยาก  ห้ามไมฟั่ง สงฆ์เตือนแล้วไมเ่ลิกประพฤติ
๑๓. ประจบประแจงคฤหัสถ์

อนยิต ๒
๑. ภิกษุน่ังในท่ีลับตากับหญิงสองต่อสอง  ถ้ามีคนท่ีควรเช่ือถือได้  กล่าวหาด้วยธรรม

๓  อย่าง  เช่น ว่าเป็นปาราชิก  หรือสังฆาทิเสส  หรือปาจิตตีย์  อย่างใดอย่างหนึ่ง
เจ้าตัวสารภาพอย่างใด  ให้ปรับอย่างน้ัน  หรือคนน้ันเจาะจงว่าเป็นอาบัติใด  ก็ให้ปรับอาบัติน้ัน

๒. ภิกษุน ั ่งในที ่ล ับหูก ับหญิงสองต่อสอง ถ้าม ีคนที ่ควรเช ื ่อถ ือได ้
กล่าวหาดว้ยธรรม  ๒  อยา่ง  เชน่ ว่าเปน็ปาราชกิ  หรอืสังฆาทเิสส  อยา่งใดอยา่งหนึง่
เจ้าตัวสารภาพอย่างใด  ให้ปรับอย่างนั ้น  หรือคนนั ้นเจาะจงว่าเป็นอาบัติใด
ก็ให้ปรับอาบัตินั้น

นิสสคัคยีปาจติตย์ี  ๓๐
๑. ภิกษุใชจี้วรผนืทีเ่กินไตรจวีรได ้๑๐ วัน  ถ้าเกิน  ก็ผิด
๒. อยู่ปราศจากไตรจวีร  แมคื้นเดยีว  ก็ผิด
๓. เก็บสะสมผา้จะทำจวีรเกนิ ๑ เดือน  ก็ผิด
๔. ใชภิ้กษุณี  ให้ซักหรอืยอ้ม  หรอืทบุผา้จีวรทีต่นใช ้ ก็ผิด
๕. ยอมรบัการถวายทานจวีรจากภกิษุณี  ก็ผิด
๖. ขอจวีร  จากผูท้ีไ่มใ่ชญ่าต ิ หรอืผูไ้มไ่ดป้วารณา   ก็ผดิ
๗. ในโอกาสจะขอจวีรได ้ ให้ขอไดเ้พียงผา้นุ่งผ้าห่ม  ถ้าเกินความจำเปน็  ก็ผิด
๘. พูดใหเ้ขาถวายจวีร  ให้ดกีวา่ทีเ่ขาตัง้ใจไวเ้ดิม  ก็ผดิ
๙. พูดใหเ้ขารวมทนุกนัซือ้จวีรใหด้กีว่า แพงกวา่ทีเ่ขาตัง้ใจไวเ้ดิม  ก็ผดิ
๑๐. ขวนขวายทวงจวีรจากผูท้ีรั่บจดัหาจวีรหลายครัง้เกินงาม  ก็ผิด
๑๑. ทำทีร่องนัง่ด้วยขนสตัวป์นไหม  ก็ผิด
๑๒. ทำทีร่องนัง่ด้วยขนสตัวสี์ดำลว้น  ก็ผิด
๑๓. ทำทีร่องนัง่ด้วยขนสตัวสี์ดำปนสอ่ืีนมากกวา่ ๒ ส่วน   ก็ผิด
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๑๔. ใชท้ีร่องนัง่  ไมท่นถงึ ๖ ป ี ก็ผดิ
๑๕. ทำทีร่องนัง่อันใหม ่ โดยไมเ่อาของเกา่มาปนดว้ย  ก็ผิด
๑๖. หอบหิว้ส่ิงท่ีจะมาทำทีร่องนัง่เปน็ระยะไกลเกนิ ๓ โยชน ์ ก็ผิด
๑๗. ใชภิ้กษณีุให้ทำความสะอาด  ให้ยอ้ม  ให้สางขนสตัว ์ เพ่ือทำทีร่องนัง่  ก็ผิด
๑๘. รบัเอง  หรอืให้ผู้อ่ืนรบัแทน ดว้ยความยนิดยีดึถอื ซ่ึงทองและเงนิ ก็ผิด
๑๙. ทำการซือ้ขายดว้ยเงนิตรา  ก็ผิด
๒๐. แลกเปลีย่นสิง่ของกับคฤหสัถ์  ก็ผิด
๒๑. ภิกษุมีบาตรเกนิจำนวน  (ให้อธิษฐาน  ใชไ้ด้เพียงบาตรเดยีว)  ก็ผิด
๒๒. บาตรยงัไม่ชำรดุมาก  ขอเปลีย่นใหม ่ ก็ผดิ
๒๓. เก็บเนยใส  เนยขน้  น้ำมนั  น้ำผ้ึง  น้ำอ้อย  เกิน ๗ วัน  ก็ผิด
๒๔. แสวงหาผา้อาบนำ้ฝนเนิน่นานเกนิไป  คือก่อนฤดฝูนเกิน ๑ เดือน  ก็ผิด
๒๕. ให้จีวรเขา  ทีหลังโกรธเขา  ชิงเอาคนืมา  ก็ผิด
๒๖. ขอดา้ยมาใหช่้างทอเอง  ผิด
๒๗. ให้สินบนชา่งหูกให้ทอจวีรดีๆ   สำหรบัผนืทีเ่ขาจะถวาย  ก็ผิด
๒๘. ก่อนออกพรรษา ๑๐  วัน  ให้รับผา้จำนำพรรษาได ้ แต่ถ้าเก็บนาน*  ก็ผิด
๒๙. ฝากจีวรคนอืน่แล้วไมเ่หลียวแล เกิน ๖  คืน  ก็ผิด
๓๐. นำลาภทีเ่ขาจะถวายแกส่งฆ์ส่วนรวม  มาเปน็ของตนผูเ้ดียว  ก็ผิด

ปาจติตย์ี ๙๒
๑. ภิกษุพูดปด  ก็ผิด
๒. ด่าภิกษุอ่ืน  ก็ผิด
๓. ส่อเสียดยยุงภิกษุ  ก็ผิด
๔. สอนผูไ้ม่ใช่ภิกษุโดยการออกเสยีงพรอ้มๆ กัน*  ก็ผิด
๕. นอนรว่มในทีม่งุทีบ่งัเดียวกนั  กับผูไ้มใ่ชภิ่กษุเกิน ๓ คนื  ก็ผดิ
๖. นอนในทีม่งุ  ทีบ่งัอันเดยีวกนักบัหญงิ  แมค้นืเดยีว  ก็ผดิ
๗. แสดงธรรมใหห้ญงิฟัง  ไมม่ผีูช้ายอยูด่ว้ย เกิน ๖ คำ  ก็ผดิ
๘. อวดคุณวิเศษ เช่น  มรรค   ผล  สมาธิ สมาบัติ  ฯลฯ  ท่ีมีจริงแก่คนท่ีไม่ใช่ภิกษุ

ก็ผิด
* ถ้าไม่ได้กรานกฐนิเก็บไวไ้ด้นานเพยีง ๑ เดือน, แต่ถ้าได้กรานกฐนิเก็บไวไ้ด้นาน ๕ เดือน
* ขณะแสดงธรรม  หากเกิดการโตแ้ยง้  ถกเถียงขึน้  ถือวา่จติของผูฟั้งไมเ่ปน็สมาธแิล้ว  ไมพ่รอ้มทีจ่ะรบัคำสอน
ควรรอใหจิ้ตผูฟั้งสู่ภาวะปกตก่ิอนแล้วคอ่ยแสดง  จะเกิดประโยชนม์ากกวา่   หากดันทรัุงถือว่าผิดอาบติั
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๙. บอกเร่ืองการต้องอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุอ่ืน  ให้คนไม่เป็นภิกษุทราบ   ก็ผิด
๑๐. ขุดดนิเอง  หรือใชใ้ห้คนอืน่ขดุ  ก็ผิด
๑๑. พรากพชืเขยีว  ก็ผิด
๑๒. ตนเองประพฤติไม่ดีสงฆ์พากันซักถาม  แกล้งพูดกลบเกลือนหรือน่ังเฉยไม่พูด

ก็ผิด
๑๓. ตเิตยีนภกิษุ  เจา้หนา้ทีผู้่ทำการสงฆ ์ อยา่งผดิๆ  ก็ผิด
๑๔. ละเลยสิง่ของของสงฆ ์ ท่ีตนนำมาใชแ้ล้วไมเ่ก็บ  ก็ผิด
๑๕. ละเลยเครือ่งนอนของสงฆท่ี์ตนนำมาใชแ้ล้วไมเ่ก็บ  ก็ผิด
๑๖. แกล้งเบียดภกิษุทีน่อนอยูด้่วย  ด้วยหวงัให้เขายา้ยหนไีป  ก็ผิด
๑๗. โกรธ  ขับไล่ภิกษุออกจากกุฏิ  ก็ผิด
๑๘. น่ัง  นอน  บนทีไ่มแ่ข็งแรงดว้ยความสะเพรา่  ก็ผิด
๑๙. ก่อหลังคาให้หนักเกินสมควร  ก็ผิด
๒๐. เอานำ้ทีม่ตีวัสตัว ์ เทไปทีห่ญา้หรอืดนิ  ก็ผดิ
๒๑. สอนหรือสอบอารมณ์นางภิกษุณี*(ผู้หญิง) โดยท่ียังไม่ถูกแต่งต้ังจากสงฆ์  ก็ผิด
๒๒. สอนนางภกิษุณี (ผู้หญิง)  ภายหลงัท่ีอาทิตยต์กแล้ว  ก็ผิด
๒๓. สอนนางภกิษุณี (ผู้หญิง)  ถึงในทีอ่ยู่  ก็ผิด
๒๔. ติเตียนอยา่งผิด ๆ  ผู้รับหนา้ท่ีสอนนางภกิษุณี  ก็ผิด
๒๕. เป็นฝ่ายใหจี้วรแกน่างภกิษุณี  ก็ผิด
๒๖. เยบ็จวีรเอง หรอืให้ผู้อ่ืนเยบ็ใหแ้ก่ภิกษุณี  ก็ผิด
๒๗. ชวนภกิษุณีร่วมเดนิทางดว้ย  ก็ผิด
๒๘. ชวนภกิษุณีร่วมลงเรอืลำเดียวกนั  ก็ผิด
๒๙. ยอมฉนัของเคีย้วของฉนัทีภิ่กษุณีเป็นเจา้ก้ีเจ้าการใหค้ฤหัสถ์ถวาย  ก็ผิด
๓๐. น่ัง   นอน  ในทีลั่บสองตอ่สองกับนางภกิษุณี  ก็ผิด
๓๑. ไม่ป่วยไข้ ฉันอาหารในโรงทานตดิๆ กันหลายวัน  ไม่ออกไปบิณฑบาต  ก็ผิด
๓๒. ฉันอาหารท่ีเขานิมนต์ร่วมกันเป็นหมู่ๆ  ต้ังแต่ ๔ รูปข้ึนไป  ก็ผิด (เว้นแต่สมัย*)
๓๓. รบันมินตไ์วใ้นทีห่นึง่แล้ว  กลับไปฉนัเสียทีอ่ื่น  ก็ผดิ
๓๔. รับอาหารบณิฑบาตเกนิกวา่ ๓ บาตร  ก็ผิด
๓๕. บอกเขาวา่อ่ิมแลว้  ไมรั่บแลว้  แตยั่งไปฉนัของผูอ่ื้นอีก  ก็ผิด
๓๖. แกล้งล่อให้ภิกษุผู้ไม่รับอาหารตอ่ไปแลว้  รับอีกจนได ้ ก็ผิด

* ปัจจบัุน  ภิกษุณีไมมี่แล้ว  น่าจะอนโุลมใชกั้บชหีรอืหญงิผู้เข้าปฏิบัติในสำนกัทัว่ไป
* เดินทางไกล, ไปทางเรือ, อยู่ด้วยกันมากรูปบิณฑบาตไม่พอฉัน, ฤดูกาลทำจีวร, งานโยธา, เวลาป่วยไข้, โภชนะเป็นของสมณะ
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๓๗. ฉันอาหารในเวลาเกนิเทีย่งวนั  ก็ผิด
๓๘. ฉันอาหารทีเ่ขาประเคนคา้งคืน  ก็ผิด
๓๙. ขออาหารอนัประณตีจากคนทีไ่ม่ใช่ญาต ิ ไม่ใช่ปวารณา  ก็ผิด
๔๐. กลืนอาหารทียั่งไม่ได้ประเคนหรอืถวาย  ก็ผิด
๔๑. ถวายของกนิแก่นักบวชนอกศาสนาดว้ยมอืตนเอง  ก็ผิด
๔๒. ชวนเพือ่นภิกษุออกบิณฑบาต  แล้วไล่กลับ  เพ่ือประจานเธอ  ก็ผิด
๔๓. เข้าไปขดัจงัหวะทีค่รอบครวัเขากำลงัรับประทานอาหาร  ก็ผิด
๔๔. น่ังอยู่ในหอ้งกับหญงิสองต่อสอง  ก็ผิด
๔๕. นัง่อยูกั่บหญงิสองตอ่สอง  แมใ้นทีแ่จง้  ก็ผดิ
๔๖. ก่อนไปฉันหรือหลังจากฉันแล้วจากท่ีเขานิมนต์  ไถลไปท่ีอ่ืน  ไม่บอกใคร  ก็ผิด
๔๗. ขอปจัจยัส่ีท่ีเขาปวารณา  แต่ล่วงเขตกำหนดเวลา   ก็ผิด
๔๘. ไปดกูระบวนทพัทีเ่ขายกไปจะรบกนั  ก็ผิด
๔๙. ถ้าจำเปน็ไปอยูใ่นกองทพัได ้แตถ้่าอยูเ่กิน ๓ คืน ก็ผิด
๕๐. เวลาอยูใ่นกองทพั  เท่ียวไปดกูารซอ้มรบ  ก็ผิด
๕๑. ด่ืมนำ้เมา  ก็ผิด
๕๒. เล่นจีภิ้กษ ุ  ก็ผดิ
๕๓. ว่ายนำ้เล่น  ก็ผิด
๕๔. ไมเ่อ้ือเฟ้ือ  (ประพฤตตินตามพระ)  วินัย  ก็ผิด
๕๕. เล่นหลอกใหภิ้กษุอ่ืนกลัวผ ี ก็ผิด
๕๖. ตดิไฟ  หรอืให้ผู้อ่ืนตดิ  เพ่ือจะผงิ  ก็ผิด
๕๗. ภิกษุท่ีอยู่ภาคกลางๆ  ของประเทศอนิเดยี (หานำ้ยาก)  อาบนำ้ถ่ีกว่า ๑๕

วัน* ต่อครัง้  ก็ผิด
๕๘. จวีรไดใ้หมม่า  ไมท่ำใหเ้สียส ี  ไมท่ำเครือ่งหมายไว ้ ก็ผดิ
๕๙. จีวรใดทีใ่ชร่้วมกนักับภกิษุอ่ืน  ไมบ่อกใหเ้ขารูก่้อน  เอามานุง่ห่ม  ก็ผิด
๖๐. เล่นซ่อนบรขิารของภกิษุอ่ืน  ก็ผิด
๖๑. แกล้งฆ่าสัตว ์ ก็ผิด
๖๒. ใชน้ำ้ทีต่วัรูว้า่มสัีตวอ์ยู ่ ก็ผดิ
๖๓. เร่ืองคดคีวามอนัใดใดทีส่งฆ์ส่วนรวมพรอ้มกันทำดแีล้ว  ยกเลิกเสีย

แล้วรือ้ฟ้ืนมาทำใหม ่ ก็ผดิ
๖๔. แกล้งปกปดิอาบติัช่ัวหยาบของภกิษุอ่ืน  ก็ผิด

* วันหนึง่ๆ  อาบสรงนำ้มากครัง้เกินควรกไ็ม่เหมาะสม
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๖๕. เปน็อุปัชฌายะ  ทำการบวชใหแ้ก่คนอายไุมค่รบ ๒๐ ปี  ก็ผิด
๖๖. จงใจชวนพอ่ค้าผูห้นภีาษเีดนิทางดว้ยกนั  ก็ผิด
๖๗. ชวนหญงิเดินทางดว้ยกนัสองตอ่สอง ก็ผิด
๖๘. กล่าวคดัคา้นธรรมะของพระพทุธเจา้  ก็ผิด
๖๙. คบกบัภิกษุผู้คัดคา้นธรรมะของพระพทุธเจา้  ท่ีสงฆ์ลงโทษไปแลว้ ก็ผิด
๗๐. รับเอาสามเณร ผู้ค้านธรรมะของพระพุทธเจ้าท่ีสงฆ์ลงโทษไปแล้วให้มาอยู่ด้วย

ก็ผิด
๗๑. ประพฤตผิดิแลว้อา้งวา่ทีท่ำไปเพราะยงัไมรู่ ้  ก็ผดิ

(เพราะก่อนบวชอุปัชฌาย์ก็อบรมให้แล้ว)
๗๒. แกล้งพูดใหภิ้กษุผู้ท่องปาตโิมกขอ์ยู่  คลายอตุสาหะ  ก็ผิด
๗๓. ประพฤตไิมด่ ี เขาบอกใหว่้าไมด่ ี แกล้งทำเปน็วา่เพ่ิงรู ้ ก็ผดิ
๗๔. โกรธ  ทำรา้ยภิกษุอ่ืน  ก็ผิด
๗๕. โกรธ  ทำทา่จะทำอนัตรายภกิษุอ่ืน  ก็ผิด
๗๖. กล่าวหาภกิษุอ่ืนดว้ยอาบตัสัิงฆาทเิสสทีไ่มม่มีลูความจรงิ  ก็ผิด
๗๗. แกล้งก่อความรำคาญใหเ้กิดแก่ภิกษุอ่ืน  ก็ผิด
๗๘. แอบฟังความเพือ่จะรูว่้าเขาวา่อะไรตนหรอืพวกของตน  ก็ผิด
๗๙. ยอมรบั เรือ่งอะไรทีส่งฆ์ทำนัน้วา่ดแีล้ว แตภ่ายหลงักลับตเิตียน ก็ผิด
๘๐. กำลังประชมุตดัสินอะไรยงัไม่เสร็จ  หลีกออกไปเสยี  ก็ผิด
๘๑. รว่มกบัสงฆใ์ห้บำเหนจ็แกผู่ท้ีส่มควร  แล้วทีห่ลังตเิตียน  ก็ผดิ
๘๒. นำลาภทีเ่ขาจะถวายสงฆส่์วนรวม  ไปใชเ้ฉพาะตน  ก็ผิด
๘๓. เข้าไปในหอ้งท่ีสามภีรรยาเขาอยูด้่วยกนั  โดยไมใ่ห้เขารูตั้วเสียก่อน  ก็ผิด
๘๔. เก็บเอาของผูอ่ื้นทีท่ำตกหลน่  เอามาเปน็ของตน  ก็ผิด
๘๕. ในเวลาวกิาล  ไปไหนไมบ่อกลาใคร  ก็ผิด
๘๖. นิยมตามสมยั*  เช่น  ทำกลอ่งเข็มแขง่ขันกัน   ก็ผิด
๘๗. ทำเตยีงตัง่  สูงกวา่ ๘  นิว้พระสคุต  ก็ผดิ
๘๘. ทำเตยีงตัง่  หุ้มนุน่  ก็ผดิ
๘๙. ทำผา้ปน่ัูงเกินประมาณ  คือ กว้างคืบครึง่,  ยาวสองคบื,  ชายคบืครึง่  ก็ผิด
๙๐. ทำผา้ปดิแผล  เกินประมาณ  คือ กว้างสองคบื  ยาวสีคื่บ  ก็ผิด
๙๑. ทำผา้อาบนำ้ฝนเกินประมาณ  คือ  กว้างสองคบืครึง่  ยาวหกคบื  ก็ผดิ
๙๒. ทำจวีรเกนิประมาณ  คือ ๖x๘  คืบ  ก็ผิด

* เห่อตามแฟชัน่ยคุปจัจบัุน เช่น เห่อรถยนต ์ คอมพวิเตอร ์ โทรศพัท์มือถือ  กล้องถ่ายรปู  บาตรสวยๆ งามๆ  ฯลฯ
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ปาฏเิทสนยีะ ๔
๑. ภิกษุรับอาหารจากมอืนางภิกษุณี  ก็ผิด
๒. ไมไ่ล่ภิกษุณีผู้ทำตวัเปน็เจา้ก้ีเจ้าการ  ให้คนเขาถวายอาหาร  ก็ผิด
๓. ภิกษุไม่ได้อาพาธรับของเค้ียวของฉัน  จากครอบครัวท่ีสงฆ์สมมุติว่าเป็นเสขะ

มาบริโภค  ก็ผิด
๔. ภิกษุอยูป่า่  ยอมตามใจใหค้นอืน่ทีไ่มแ่จง้ล่วงหนา้ เข้ามาถวายทาน  ก็ผดิ

เสขยิวัตร ๗๕
กิจพงึกระทำ  ท่ีภิกษุต้องลงมือประพฤตกิระทำ  เรียกวา่  เสขิยวตัร  ถ้าไมอ่ย่างน้ัน

ต้องอาบัติทุกกฎ :-
๑-๒. ภิกษุพึงระลึกเสมอวา่  เราจกันุ่ง, จักห่ม  ให้เรียบรอ้ย
๓-๔. จักปิดกายดว้ยด ี เวลาเขา้บ้านและนัง่ในบา้น
๕-๖. จักระวงัมือระวงัเท้า  เวลาเขา้บ้านและนัง่ในบา้น
๗-๘. จักทอดสายตาลงตำ่  เวลาเขา้บ้านและนัง่ในบา้น
๙-๑๐. จักไม่เวิกผ้า  เวลาเขา้บ้านและนัง่ในบา้น
๑๑-๑๒. จักไม่หัวเราะ  เวลาเขา้บ้านและนัง่ในบา้น
๑๓-๑๔. จกัไมพู่ดเสยีงดงั  เวลาเขา้บา้นและนัง่ในบา้น
๑๕-๑๖. จักไมโ่คลงกาย  เวลาเขา้บา้นและนัง่ในบา้น
๑๗-๑๘. จักไม่ไกวแขน  เวลาเขา้บ้านและนัง่ในบา้น
๑๙-๒๐. จักไมส่ั่นศีรษะ  เวลาเขา้บา้นและนัง่ในบา้น
๒๑-๒๒. จักไม่เอามือเท้าสะเอว  เวลาเขา้บา้นและนัง่ในบา้น
๒๓-๒๔. จักไม่คลุมศีรษะดว้ยผา้  เวลาเขา้บ้านและนัง่ในบา้น
๒๕. จักไม่เดินกระโหยง่  เวลาเขา้บา้น
๒๖. จักไม่น่ังกอดเขา่  เวลานัง่ในบา้น
๒๗. พึงระลึกเสมอวา่  จักรับอาหารบณิฑบาตโดยเคารพ
๒๘. เวลารบับาตร  จักแลดูแต่ในบาตร
๒๙. จะรับอาหารพอสมควรกับข้าวสุก
๓๐. รับพอเสมอขอบปากบาตร  (บาตรสมยัพุทธกาลเล็กกว่าสมัยนีม้าก)
๓๑. จักฉันอาหารโดยเคารพ
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๓๒. เวลาฉัน  จักแลดูแต่ในบาตร
๓๓. เวลาฉัน  จักไม่ขุดขา้วใหแ้หว่งเป็นโพรง
๓๔. จักฉันแกงพอสมควรกับจำนวนข้าวสุก
๓๕. จักไมฉั่นขยุม้ขา้วสกุ  ต้ังแตย่อดลงไป (เจาะกนิแตไ่ส้ในทีร้่อนๆ)
๓๖. จักไม่กลบอาหารดว้ยขา้วสุก  เพ่ือจะรบัอาหารมากๆ
๓๗. ไม่ป่วยไมไ่ข้  จักไม่ขออาหาร  หรอืข้าวมาเพือ่ตัวเอง
๓๘. จักไม่คอยดูจับผิดผู้อื่นที่กำลังฉันด้วย
๓๙. ไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่นัก
๔๐. จักทำคำข้าวให้กลมกล่อม
๔๑. เมือ่คำขา้วยงัไมถึ่งปาก  จะไมอ้่าปากกอ่น
๔๒. เวลาสง่ข้าวเขา้ปาก  จะไมส่อดนิว้เขา้ไปในปาก
๔๓. เวลาขา้วยงัมีอยูใ่นปาก  จักไม่พูด
๔๔. จักไม่ใช้วิธีโยนคำข้าวเข้าปาก
๔๕. จักไม่กัดคำข้าว
๔๖. จักไม่ทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย
๔๗. จักไมฉั่นพลาง  สบัดมอืพลาง
๔๘. ขณะฉันจักไม่ทำให้เมล็ดข้าวตกหล่น
๔๙. จักฉันโดยไม่แลบลิ้น
๕๐. จกัไมฉั่นใหเ้กิดเสยีงดงัจับ๊ๆ
๕๑. จักไม่ฉันให้เกิดเสียงดังซูดๆ
๕๒. จกัไมฉั่น เลียมอื
๕๓. จักไม่ฉัน เลียบาตร
๕๔. จกัไมฉั่น เลียรมิฝปีาก
๕๕. จักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำ
๕๖. จกัไมเ่ทนำ้ล้างบาตรซึง่มีเมลด็ขา้ว  ลงในบา้น
๕๗. จักไมพู่ดคยุ*  กับคนกางรม่
๕๘. จักไมพู่ดคยุ  กับคนถอืไมพ้ลอง
๕๙. จักไม่พูดคยุ  กับคนถอืศาสตรา
๖๐. จกัไมพู่ดคยุ  กับคนมอีาวธุ

*การพูดคุย  เจรจาการสนทนา  การแสดงธรรม  เป็นกิริยาท่ีไม่ต่างกัน, เจตนาสิกขาบทคงต้องการให้ระลึกสำเหนียกถึงความเหมาะสม
ไม่ให้ไหลไปกับความอยาก  ความเคยชิน, ป้องกันอาสวะท่ีจักเกิดใหม่  แก้ไข  ทำลาย  สลาย  อาสวะเก่าให้ดับสนิทสูญส้ินไปด้วย.
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๖๑. จกัไมพู่ดคยุ  กับคนสวมรองเทา้ไม ้(เก๊ียะ)
๖๒. จกัไมพู่ดคยุ  กับคนสวมรองเทา้ (คนสมยันัน้ไมนิ่ยมใสร่องเทา้)
๖๓. จักไม่พูดคุยกับผู้ขึ้นอยู่บนยานพาหนะ
๖๔. จักไม่พูดคุยกับคนผู้อยู่บนที่นอน
๖๕. จักไม่พูดคุยกับคนนั่งกอดเข่า
๖๖. จักไม่พูดคุยกับคนโพกศีรษะ
๖๗. จักไม่พูดคุยกับคนคลุมศีรษะ
๖๘. เวลานัง่ท่ีแผน่ดนิ  จกัไมพู่ดคยุกบัคนทีน่ั่งสูงกวา่
๖๙. เวลานัง่ท่ีอาสนะตำ่  จักไมพู่ดคยุกบัคนทีน่ั่งอาสนะสงู
๗๐. เวลายนืจกัไมพู่ดคยุกบัคนทีน่ัง่โดยไมแ่สดงอาการเคารพ
๗๑. เวลาเดนิขา้งหลัง  จักไมพู่ดคยุกับคนทีเ่ดินไปขา้งหนา้
๗๒. เวลาอยูข้่างทาง  จกัไมพู่ดคยุกบัคนทีเ่ดนิอยูใ่นทาง
๗๓. จักไมยื่นถ่ายอุจจาระ  หรือปัสสาวะ
๗๔. จักไม่ถ่ายอุจจาระปสัสาวะ  บ้วนนำ้ลายรดของเขยีว (ท่ีอันไมส่มควร)
๗๕. จักไม่ถ่ายอุจจาระ  ถ่ายปสัสาวะ  บ้วนนำ้ลายลงในนำ้

อธกิรณสมถะ ๗
ธรรมกฎระเบยีบ เพ่ือด้วยอธกิรณ ์๗ อย่าง
๑. สัมมุขาวินัย  คือ  การระงับอธิกรณ์ทั ้งสี ่ต่อหน้าสงฆ์  วัตถุ บุคคล

ต่อหน้าพยานแวดล้อม
๒. สติวินัย คือ การท่ีสงฆ์ประกาศสมมุติให้แก่พระอรหันต์ว่า เป็นผู้มีสติสมบูรณ์

เพื่อจะไม่ให้ใครโจทย์อาบัติท่าน
๓. อมูฬหวินัย คือ การที่สงฆ์ประกาศว่า ผู้ที่เคยเป็นบ้านั้นได้หายดีแล้ว

ไม่ให้ใครโจทย์เธอเมื่อครั้งที่เป็นบ้า
๔. ปฏิญญาตกรณะ คือ  ลงโทษตามคำรบัสารภาพของจำเลย
๕. เยภุยยสิกา คือ การตดัสินเอาเสียงส่วนมากเปน็ประมาณ
๖. ตสัสปาปยิสกิา คือ การลงโทษแกผู้่ผิด
๗. ตณิวัตถารกวนัิย คือ การประนปีระนอมยอมความกนั
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ภิกษุเมา

ภิกษุทั้งหลาย ! ความเมาสามอย่างนี้มีอยู่ สามอย่างอะไรกันเล่า ? สามอย่าง
คอืความเมาวา่ยงัหนุม่อยู ่ ความเมาวา่ยงัไมม่โีรคเบยีดเบยีน  และความเมาวา่ยงัมชีวีติ
อยู่

ภิกษุทั้งหลาย ! ปุถุชน (ภิกษุที่ยังมิได้เป็นพระอริยบคุคล) ผู้มิได้สดับธรรม
มวัเมาว่ายังหนุ่มอยู่  ย่อมประพฤติทุจริตทางกาย  ทางวาจา ทางใจ  ครั้นเขาประพฤติ
ทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจแล้ว พอเขาตายเพราะการแตกทำลายแห่งกาย
ย่อมเข้าถึงอบายทุคติ  วินิบาต นรก

ภิกษุทั้งหลาย ! ปุถุชน  (ภิกษุผู้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า) ผู้มิได้สดับธรรม
มัวเมาว่ายังไม่มีโรคเบียดเบียน  ย่อมประพฤติทุจริตทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  ครั้น
เขาประพฤติทุจริตทางกาย  ทางวาจา  ทางใจแล้ว  พอเขาตายเพราะการแตกทำลาย
แห่งกาย  ย่อมเข้าถึงทุคติ  วินิบาต  นรก

ภิกษุทั้งหลาย ! (ภิกษุผู้ที่ยังไม่ได้เป็นอริยสงฆ์) ผู้มิได้สดับธรรมมวัเมาว่ายัง
มีชีวิตอยู่  ย่อมประพฤติทุจริตทางกาย  ทางวาจา ทางใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตทาง
กาย ทางวาจา ทางใจแลว้ เม่ือเขาตายเพราะการแตกทำลายแหง่กาย  ย่อมเขา้ถึงอบาย
ทุคต ิวินิบาต นรก

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุผู้มัวเมาด้วยความเมาว่ายังหนุ่มอยู่  มัวเมาว่ายังไม่มี
โรคเบียดเบียน  มวัเมาว่ายังมีชีวิต  ย่อมบอกเลิกสิกขา  หมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่ง
คฤหัสถ์ตามเดิมแล.

ติก. องฺ. ๒๐/๑๘๕/๔๗๘
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“จิตท่ีฝึกดีแล้วนำสุขมาให้”
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล  เจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ณ วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า  ด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
     ตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน  จิตฺตสุโภ
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธรรมปฏิบัติทั้งหลาย  ได้มีโอกาสฝึกฝนอบรม
     จิตอย่างจริงจังต่อเนื่อง
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม  สามารถเอาประสบการณ์จากการเข้าอบรมในครั้ง
    นี้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
    เหมาะสมยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผ ู ้ เข ้าร ับการฝึกอบรม
๑. เป็นผู้มีศรัทธาสนใจต่อการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง
๒. สามารถอยู่ร่วมรับการอบรมได้ตลอดงาน  (๗  วนัขึน้ไป)
๓. งดเวน้การอา่นหนงัสือ  ตำรา  งดใชเ้ครือ่งมอืส่ือสาร  เชน่  โทรศพัทม์อืถือ เปน็ตน้
๔. ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกประเภท เช่น หมาก บุหรี่ กาแฟ ฯลฯ
๕. มีบริขารเคร่ืองใช้ส่วนตัวเท่าท่ีจำเป็น เช่น ชุดขาว  ไฟฉาย ผู้หญิงใช้ผ้าถุงหรือกางเกง
    ขายาวสดีำหรอืสีขาวกไ็ด ้ (เส่ือและหมอนทางวดัมใีห้)
๖. เป็นผู้เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย  กฎระเบียบ  ขนบธรรมเนียมของทางสำนักฯ  ยอมรับ
    การว่ากล่าวตักเตือนของพระเจ้าหน้าท่ีผู้ให้การอบรมช้ีแนะ  ท่ีมุ่งกล่าวโดยธรรม

ระยะเวลาในการอบรม
ครั้งที่ ๑   ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ เมษายนของทุกปี
ครั้งที่ ๒   ก่อนออกพรรษา ๑๐ วันของทุกปี

    (อบรมก่อนพระนวกะประจำอำเภอ  และผูส้นใจใฝธ่รรมทัว่ไป)
สำหรับกลุ่มบุคคลผู้สนใจท่ัวไป  สามารถติดต่อขอเข้ารับการฝึกอบรมได้คร้ังละ ๗ วันของทุกปี
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หมายเหต ุ -หลักสูตรระยะเวลา ๗ วัน
  -ตารางการอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

ตารางการฝึกอบรมนักปฏิบัติใหม่
หลักสูตร  ๗  วัน

      เวลา
วันท่ี

๑.

๒.

๓.

๔

๕.

๖.

๗.
วันสุดท้าย

๐๗.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

- จัดเตรยีมสถานทีพั่ก
- แต่งกายสุภาพชน (ชุดขาว)

- ฝึกปฏิบัติ
- เจริญสติร่วมกันในศาลา

- แยกกลุ่มปฏิบัติ

- ศึกษาธรรมนิทรรศการ
   - พุทธประวติั/วันสำคญั
   - มงคล ๓๘ ประการ
   - พระมาลยัสูตร-ปรศินาธรรม
   - อสุภะ- ฮีต ๑๒ คอง ๑๔
- ฝึกปฏิบัติ
  (เจรญิสตกัิบการทำงาน)
- ฝึกปฏิบัติ

- ฝึกปฏิบัติ

- บำเพ็ญสาธารณกุศล
- ทำความสะอาดสถานที่พัก
ที่ปฏิบัติ/ห้องน้ำ-สุขา

๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น.

- พิธีบวช/รับศีล ๘
- ปฐมนเิทศ
(ระเบียบ/ข้อวัตร/วิธีปฏิบัติ/
อานิสงส์)
- ความรูท้างโลก
- ความรูท้างธรรม
 (โลกียธรรม-โลกุตรธรรม)
- ทุกข์กาย
- ทุกข์ใจกับการปล่อยวาง
(รู้ทันอุปาทานในธาตุ ๔ ขันธ์ ๕)
พุทธประวติัปรทัิศน์
(ภาษาคน-ภาษาธรรม/
ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ)

- อริยสัจจใ์นชวิีตประจำวนั
(ความจริงของชีวิต)
- ทสชาตชิาดกปรทัิศน์
- ปรศินาธรรมในวรรณคดี
   อีสาน/นิทานไทยบางเรือ่ง/
   ผญาปรชัญา/
   ชีวิตทีค่วรแกก่ารเรยีนรู้
- พุทธธรรมกำมอืเดียว
- ปฏจิจสมปุบาท
- แก่นพุทธศาสน์
๑๒.๓๐ น.
- สัมมนา/ประเมนิผล
- ขอขมา/พิธีลาสิกขา
๑๔.๓๐ น.
- เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ

๐๔.๓๐ น.-๐๖.๐๐ น.

- ออกเดินทางมาถึง
วัดป่าโสมพนัส

- สติคืออะไร ?
- ทำไมจงึต้องเจรญิสต ิ?

- อุปสรรคการปฏบัิติธรรม
 กับการแก้ไขอารมณ์
 (นิวรณธ์รรม ๕ อย่าง)

- ประสบการณก์ารเจรญิสติ
 (วิทยากรมอืใหม่/
 วีดีทัศน์ผู้ฝึกใหม่)

- ดกูาย-เวทนา-จติ-ธรรม
 (พัฒนาการของสตปัิฏฐาน ๔)

- การเห็นธรรม
  (ลำดับอารมณก์รรมฐาน
 การเจรญิสต)ิ

- สมถะ/วิปัสสนา/
 วิปัสสนูปกิเลส

- ปัจจบัุนธรรม(สติ)
 กับการตดัความคดิ/วางอารมณ์

- กฎไตรลกัษณ์กับสรรพสิง่
- การปฏิบัติธรรมกับการดำเนิน
ชวีติประจำวนั
(พุทธธรรมประยกุต)์

- สัปปริุสธรรม ๗
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เปน็ผูม้ศีรทัธา  สนใจในการปฏบิตัธิรรมอยา่งแทจ้รงิ
ละเว้นสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิด
ละเว้นการมั่วสุมอบายมุขทั้งปวง
ไม่นิยมหรือฝักใฝ่ในไสยศาสตร์
ไม่นิยมการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ
งดใชเ้ครือ่งมอืตดิตอ่ส่ือสารใดๆ เชน่โทรศพัท ์วิทย ุเทป ซีด ีทวี ีเปน็ตน้
สามารถอยูร่่วมรบัการอบรมไดต้ลอดงาน  (อยา่งนอ้ย  ๗  วันขึน้ไป)
ต้องเข้าอยู่ในเฉพาะเขตพืน้ที่ๆ  จัดเตรยีมให ้ ไมก้่าวล่วงเขตสงฆ ์ เขตช ี อุบาสก
อุบาสกิา
เป็นผู้ต้องการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นวัตรและต้องปรารภความเพียรอยู่เสมอ
ถ้าคณะสงฆ์ไม่ได้กำหนดให้เก็บอารมณ์เข้ม ต้องเข้าร่วมทำวัตรเช้า-เย็นทุกวัน
ต้องเอื้อเฟื้อเชื่อฟังการว่ากล่าวตักเตือนของเพื่อนสหพรหมจรรย์ ที่มุ่งกล่าว
ด้วยเมตตาธรรม
ไม่ออกจากวัดฯ ไปในที่ต่างๆ โดยไม่ได้บอกลาหรือได้รับอนุญาต
ไม่สะสมปัจจัยสี่เกินความจำเป็นไว้ในที่พักอาศัย เว้นไว้แต่อาพาธ
ให้ความรว่มมอืเอ้ือเฟ้ือชว่ยเหลอืกิจสงฆท์ีอ่าจเกดิมข้ึีน ดว้ยสามคัคธีรรม
รักษาความเป็นระเบียบในการนุ่งห่ม เชน่ สีผ้า, รูปแบบการนุง่ห่ม
ใช้และรักษาเสนาสนะ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นสมบัติของวัดฯ  ด้วยความระมัด
ระวัง เอาใจใส่อยู่เสมอ
หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ๗ วันผ่านไปแล้ว ประสงค์จะอยู่ต่อให้แจ้งต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ โดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
สมณะหรอืบรรพชติตอ้งเป็นผูส้ำรวม เอ้ือเฟ้ือต่อพระวนัิย ใส่ใจในพระปาตโิมกข์
ภิกษุทุกรูปต้องเข้าร่วมสังฆกรรมทุกกึ่งเดือน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.
๑๐.
๑๑.

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

๑๗.

๑๘.
๑๙.

ระเบียบผู้เข้าอยู่ร่วมในสำนัก
วัดป่าโสมพนัส
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๐๓.๓๐ น. สัญญาณระฆังปลุก
ทำธุระส่วนตัว
รว่มกนัทำความสะอาดศาลา
จดัเตรยีมเสนาสนะทำวตัรเชา้/ทีฉั่น
เข้าทำความเพียรร่วมกันใน “ศาลา ๑๒ ป”ี

๐๔.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า
๐๔.๓๐ น. ศึกษาพระวินัย หรือธรรมบรรยาย
๐๖.๐๐ น. ภิกษุบิณฑบาต, ฆราวาสทำความสะอาด ปัดกวาดบรเิวณวดั
๐๘.๐๐ น. ฉันบิณฑบาตร่วมกันใน “ศาลา ๑๒ ป”ี
๐๙.๐๐ น. ปรารภความเพียรเจริญสติร่วมกันในสถานที่ที่กำหนดให้
๑๗.๐๐ น. สัญญาณระฆัง ร่วมกันทำความสะอาด จัดเตรียมสถานท่ีทำวัตรเย็น
๑๘.๐๐ น. รับน้ำปานะ

เข้าทำความเพียรร่วมกันใน “ศาลา ๑๒ ปี”
๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น. ศึกษาพระสูตร หรือธรรมบรรยาย
๒๐.๓๐ น. ปรารภความเพียรในที่พักตามอัธยาศัย
๒๑.๐๐ น. จำวัด

หมายเหตุ -  ผู้เข้าเก็บอารมณ์เข้ม  งดเว้นกิจกรรม  กิจวัตรร่วมกับหมู่คณะ
-  การฟังพระปาติโมกข์ในวันอุโบสถ  เริ่มเวลา ๑๓.๐๐น.

กิจวัตรประจำวัน
วัดป่าโสมพนัส
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แผนท่ีทางไปวัดป่าโสมพนัส
จังหวัดสกลนคร
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องค์ประกอบของผู้ปรารภความเพียร
เพื่อการหยั่งรู้ในสัจธรรม

เป็นผู้มีศรัทธา
เป็นผู้มีโรคน้อย
เป็นผู้ไม่โอ้อวด  ไม่มีมารยา
เป็นผู้ปรารภความเพียรสม่ำเสมอ
เป็นผู้มีปัญญา  เจาะแทงทะลุกิเลส
เห็นการเกิดดับได้

หากผู้ปฏิบัติมีคุณสมบัติครบท้ัง  ๕  อย่าง  มีพลังแก่กล้า  และมีผู้รู้จริง
ฉลาดในอุบายแนะนำเป็นกัลยาณมิตร  ปฏิบัติเช้าจะรู้ธรรมเข้าถึงธรรมได้ในตอนเย็น
ปฏิบัติตอนเย็น  จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ในตอนเช้า

ตรสัแก่โพธิราชกมุาร   ท่ีป่าเภสกฬาวนั  แควน้ภคัคุ
โพธิราชกุมารสูตร ม.ม.๑๓/๔๗๒/๕๑๘

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
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รายละ  120,000  บาท
สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวทิยาลยั  ราชภฏัสกลนคร

รายละ  80,000  บาท
คุณประไพพันธ์  แดงใจ

รายละ  70,000  บาท
คุณสมพร  อินทรปีระยงค์

 รายละ  20,000  บาท
คุณไพฑูรย ์  อิงคสวุรรณ

รายละ  9,600  บาท
คุณยิง่ยง   โอภากุล  และครอบครวั

รายละ  6,000  บาท
คุณสรวงกนก  สอนจิต , Dr.Don
Nakaya และคณะ

รายละ  5,000  บาท
คุณสุกิจ-คุณลัดดา  คุณคงคาพันธ์,
คุณอชิรา-คุณณัฐญาดา  คุณคงคาพันธ์
คุณบุญรินทร์  ทองดีเลิศ   และครอบครัว
คุณJOHN   MOLLOY  AND   FAMILY
คุณบุญเสริม-คุณปราณี-คุณณัฏฐา
มณฑปใหญ่
คุณวิชยั  ชินาลัย
คุณสุวลัย  จันทวานชิ   และครอบครวั
คุณเลี้ยง-คุณลำใย  อินทรีประยงค์
และครอบครัว

รายละ  3,350  บาท
คุณLEE .J  CHINALAI  AND  FAMILY

รายละ  3,000  บาท
คุณกิมไล้  อินทรีประยงค์   บุตร– ธิดา
และครอบครัว
คุณLAWRENCE  KOH  SENG  HOCK
คุณวรีะวรรณ  สุทธพงษ์
คุณจติรลดา   หิริวัฒนวงศ์
คุณอิทธิพงษ์  อินทรนันท์   และครอบครัว

รายละ   2,400  บาท
คุณศรัทธา -คุณลภัสสร   ดำเนินสุข,
คุณธรรมดา  ดำเนินสุข, คุณจักษพล
ดำเนินสุข, คุณณฐวรรณ  ดำเนินสุข,
คุณพิบูรณ์-คุณพนิดา  ประสิทธิศักดิ์,

รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดพิมพ์หนังสือ
บทสวดมนตท์ำวตัรเชา้-เย็น  และมหาสตปิฏัฐานสตูรแปล

คุณสุทธินันท์  งามบรรจง, คุณวารุณี  พรประ-
สิทธศิลป์, คุณนภัทรา  เกียรติไกรภพ,
คุณดล  เกียรติไกรภพ,  คุณภัฐนวดี
เกียรติไกรภพ
คุณวันเพ็ญ  ดวงทิพย์

รายละ  2,300  บาท
คุณCHRISTINA  ONG  AND FAMILY
คุณLOOH   SOW  LING

รายละ  2,100  บาท
คุณธีระ   รัตนภญิโญวงศ์
คุณบรโูน  ฟรีเซ็น

รายละ 2,000  บาท
คุณสุมาลี  เฮ้งเจรญิเลิศ
คุณวิมลรตัน ์ เจนจรสัสกุล
คุณพร  เกษมวฒิุ
คุณอลิสา-คุณอภิชาติ  นันทะเทิม
คุณปิยวรรณ-คุณธนสิทธ์ิ ป่ินทองปิติพัฒน์

รายละ  1,200  บาท
คุณนภาพร  อูริยา  และครอบครวั
คุณไทวิจิต-คุณพรสิริ  พ่ึงเกษมสมบูรณ์
คุณทรงพล  เนรกณัฐ ี  และครอบครวั
คุณดลฤดี  พรพิพัฒน์
คุณเส็ง-ล้ินจี ่  พ่ึงทา

รายละ  1,000  บาท
คุณนิพนธ์   ทางธนกุณ - คุณดรุณี
จิรไมยสงิห์, คุณเกษรา  จิรไมยสงิห์
คุณมยรีุ  วงศส์มบรูณ ์  และครอบครวั
คุณธนัญชย ์  ศิริพันธ์พิริยะ
คุณKEIKO  IWASARU  AND   FAMILY
คุณMARTHA BANYAS-MICHEEL
HOEYE
คุณจินตนา    ปารฉัิตร
คุณสุระสิทธ์ิ-คุณรวิพันธ์ุ  พานิช  และครอบครัว
คุณจรญู  ชินาลัย  และครอบครวั
คุณอุทุมพร-คุณอุริษา  เริงสุวรรณ
คุณปิริยา  มูสิมูล
คุณสำราญ  วีระพงษ์
คุณพิกุล  นาแล
คณุวนิยั  สุรพพิิธ

คุณอารยา  รัตนภิญโญวงศ์
คุณง่ีซี  แซ่เฮ้ง   และครอบครวั
คุณรัตนาวด ี   ลีฬหวณิช
คุณพิชญสิ์ณี   ชัยวฒันาสถิตย์
คุณสินชัย-คุณสมจิตร  ชัยวัฒนาสถิตย์
คุณสมชาย  บุญสงเคราะห์
คุณกุณรัตน ์ สิงห์ดี
คุณชัยพร  สิงห์ดี
คุณพรเทพ  สิงห์ดี
คุณสมพิศ  อินทรีประยงค์
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
คุณศิร ิ ตวงชยัปติิ

รายละ  600  บาท
คุณนภาพร  เรืองมณฑป, คุณสราวุฒิ
สมกานดา-ด.ญ  นภัสร   สมกานดา
คณุภูษติ  แซ่อุย
คุณสุภา-คุณสุพิณ  หม่ืนไร่
คุณปราณ ี กองศุข
คุณวิสูตร  วงคโ์อฬาร

รายละ  500  บาท
คุณวิชิต - คุณอาภรณ์  นิลเสนา
คุณธนัช  คุ้มพันธ์  และครอบครวั
คุณอังคณา  วัฒนกุล
คุณโศภิษฐ ์  เสนเกล้ียง
JUST  FOR  FUN  ( แดง + แต๋ว )
คุณมณฑา   ภานุพัฒน์
คุณรัตน ์ เทพสวุรรณ
คุณล้วน  ไหลสกุล
คุณสมชาย  อินทรปีระยงค์
คุณอัปสร  ล้ิมตระกลู

รายละ  300  บาท
คุณบุญเลิศ  ฤทธ์ิดี  และครอบครวั
ดร.ชมพูนุท  รุ้งทาบนภา

รายละ  200  บาท
คุณสุรชยั  สุมะนา
คุณสุทธิศักด์ิ  ดำเนินสุข
คุณดอม่าเคว

รายละ  100  บาท
คุณวราวธุ   กล่ันนรัุกษ์
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