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คำนำ
 

 หนงัสอื “สวดธรรม” นี ้เกดิจากการปรารภของคณุสปุรยีา บณุยเกต ุและญาตธิรรมหลายทา่น เนือ้หาในเลม่

เรยีบเรยีงขึน้จากพระไตรปฎิกบาลอีกัษรไทย ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ไดแ้ปลและเรยีบเรยีงขึน้ใหมใ่นแบบ

สวดมนต ์หนงัสอืสวดมนตข์องสวนโมกขพลาราม และบทสวดตา่งๆ บทธรรมใดทีเ่หน็วา่คุน้เคยกนัดอียูแ่ลว้ กไ็ดใ้ช ้ 

คำแปลจากหนงัสอืสวดมนตข์องสวนโมกขพลาราม สว่นบทใดทีย่งัไมเ่ปน็ทีคุ่น้เคย กไ็ดแ้ปลและเรยีบเรยีงขึน้มาใหม่ 

 การสวดบทธรรมคำสอนของพระพทุธเจา้นัน้ มอีานสิงสม์ากมาย เชน่ 

 (๑) ได้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เป็นการเจริญพุทธานุสสต ิธัมมานุสสต ิสังฆานุสสต ิและได้นึกถึง  

คำสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ทำใหม้สีต ิไมห่ลงลมื เปน็การทำสมาธวิธิหีนึง่ 

 (๒) ไดค้วามรูเ้ขา้ใจในหลกัธรรมชดัเจนขึน้ สามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง ปฏบิตัสิมควรตอ่ธรรมตามที่

พระพทุธองคต์รสัไว ้เปน็ขอ้คดิเตอืนใจใหไ้มป่ระมาท และตรวจสอบตนเองอยูเ่สมอ 

 

 (๓) เปน็เหตแุหง่การบรรลธุรรมได ้ดงัทีพ่ระพทุธองคต์รสัไวใ้น วมิตุตายตนสตูร องัคตุตรนกิาย ปญัจกนบิาต วา่   

“ภกิษสุาธยายธรรมตามทีต่นไดส้ดบัมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรมในธรรมนัน้ ตามที ่

ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ย่อมเกิด

ปราโมทย ์เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปตี ิเมือ่ใจมปีตี ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ ยอ่มไดร้บัสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มัน่ 

นี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติประการที ่๓ ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู ่ที่ยัง  

ไมห่ลดุพน้ ยอ่มหลดุพน้ อาสวะทีย่งัไมส่ิน้ไป ยอ่มถงึความสิน้ไป หรอืเธอยอ่มบรรลธุรรมอนัเปน็แดนเกษมจากโยคะ

อนัยอดเยีย่มทีย่งัไมไ่ดบ้รรล”ุ 

 (๔) เปน็เหตบุรรลธุรรมไดเ้รว็ในภายหนา้ ดงัพระพทุธองคต์รสัไวใ้น องัคตุตรนกิายจตกุกนบิาต โสตานคุตสตูร 

สรปุความวา่ การศกึษาเลา่เรยีนธรรมะโดยการสวดทอ่ง ทำใหไ้ดย้นิผา่นห ูทำใหค้ลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดว้ยด ี

ดว้ยทฏิฐ ิหากตายอยา่งปถุชุน ไปเกดิเปน็เทวดาหมูใ่ดหมูห่นึง่ เมือ่มเีหตใุหร้ะลกึถงึบทธรรมเหลา่นัน้ได ้จะทำใหบ้รรลุ

คณุวเิศษไดเ้รว็ เปน็ตน้ 



 ขออนุโมทนาคุณสุปรียาบุณยเกตุ,บริษัทเอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด,คุณธีรานุช

พงษพ์านชิ,ผูร้ว่มบรจิาคพมิพ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุทา่น ในการทำหนงัสอืเลม่นี ้และขอขอบคณุญาตธิรรมทัง้หลาย

ทีม่เีมตตาตอ่ผูแ้ปลเสมอมา หากมคีวามผดิพลาดประการใด อนัเกดิจากความดอ้ยสตปิญัญาของผูแ้ปล กข็อขมาตอ่  

พระรตันตรยัและครบูาอาจารยท์ัง้หลาย และขออโหสกิรรมจากทา่นผูอ้า่นไว ้ณ ทีน่ีด้ว้ย 











สภุรี์ทมุทอง

ผูแ้ปลรวบรวมและเรยีบเรยีง

๙สงิหาคม๒๕๕๖



ก่อนจะมาเป็นหนังสือสวดธรรม
 

 หนงัสอื “สวดธรรม” เลม่นี ้เริม่มาจากความดำรสิองประการ คอื 

 ประการแรก คอืการปรารภวนัเกดิของมารดาทีจ่ะมอีายคุรบ ๑๐๐ ป ีในป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ นี ้จงึมคีวามประสงค์

ทีจ่ะบชูาพระคณุทา่น ดว้ยการทำบทสวดมนตท์ีน่ำเนือ้ความบางสว่นจากพระไตรปฎิกโดยตรงมาเพือ่ใหผู้ส้วดเกดิ

ประโยชนใ์นการพจิารณาและเกือ้กลูตอ่การปฏบิตัิ 

 ประการทีส่อง สบืเนือ่งจากการเดนิทางไปกราบนมสัการสงัเวชนยีสถาน ณ ประเทศอนิเดยีและเนปาล ซึง่นยิม  

สวดมนตย์งัสถานทีส่ำคญัตา่งๆ จงึไดป้รกึษากบัทา่นอาจารยส์ภุรี ์ทมุทอง ในการหาบทสวดมนตท์ีก่ระตุน้เตอืนจติ

ของผู้ร่วมเดินทางให้ระลึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สถานที่ต่างๆ อันจะยัง

ประโยชนใ์หเ้กดิขึน้ตอ่ตวัของผูร้ว่มเดนิทางมากทีส่ดุ 

 

 

 

 

 ในการจดัทำ ไดด้ำเนนิการเปน็ ๒ รปูแบบ คอื หนงัสอืสวดธรรมฉบบัสมบรูณ ์ประกอบดว้ย บทสวดทัง้หมด   

๗ บท และหนงัสอืสวดธรรมฉบบัพกพา ซึง่คดับทสวดบางบทจากฉบบัสมบรูณม์าไว ้จดัทำรปูเลม่ใหส้ามารถนำตดิตวั

ไปได้สะดวก โดยมีดำริในการจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม และพิมพ์ฉบับพกพาเป็นจำนวน 

๒๐,๐๐๐ เลม่ เมือ่ดำรนิีไ้ดน้ำไปพดูคยุกบัหมูญ่าตมิติรทัง้หลาย ปรากฏวา่ทกุทา่นรูส้กึอนโุมทนาและพรอ้มทีจ่ะ

สนบัสนนุในทกุดา้นทีจ่ะทำใหง้านพมิพห์นงัสอื “สวดธรรม” นีส้ำเรจ็เปน็รปูเลม่ขึน้มา ซึง่ตอ้งขอกลา่วถงึ ณ ทีน่ี ้  

ดว้ยความซาบซึง้ในพระคณุและนำ้ใจไมตรทีีไ่ดท้ำใหห้นงัสอืเลม่นีส้ำเรจ็ได้ 

 บคุคลแรกคอื ทา่นอาจารยส์ภุรี ์ทมุทอง ทีไ่ดเ้มตตาและกรณุารบัภาระในการจดัหาบทธรรม พรอ้มบทแปล 

และตรวจแกไ้ขใหท้ัง้หมด 

  บคุคลตอ่มาคอื บรษิทัฟรมีายด ์พบัลชิชิง่ จำกดั พรอ้มทัง้ทมีงาน เสบยีงธรรมมหพนัธ ์ทกุทา่น ทีไ่ดช้ว่ยเหลอื

ดแูลในเรือ่งของการรวบรวมเนือ้หา จดัรปูเลม่ ตวัอกัษร และจดัพมิพ์ 

 



 คุณชาญชัย พินทุเสน ได้กรุณาเลือกภาพใบไม้ต่างๆ มาสอดใส่ไว้ในบริบทของ “ใบไม้กำมือเดียว” ทำให้

หนงัสอื “สวดธรรม” นี ้มคีวามประณตีงดงามและสือ่ถงึสภาวธรรมและธรรมชาติ 

 คณุธรีานชุ พงษพ์านชิ คณะญาตธิรรมจากอาศรมมาตา และสหธรรมกิทกุทา่น ตลอดจนญาตมิติร พีน่อ้ง 

เพื่อน และแม้แต่ผู้ที่ได้ทราบข่าวการจัดพิมพ์หนังสือนี ้ก็ได้ร่วมสนับสนุนและเกื้อกูลด้านทุนทรัพย์ด้วยจิตที่เป็น  

กศุลยิง่ 

 หากขาดทา่นทีก่ลา่วนามและมไิดก้ลา่วนามไว ้ณ ทีน่ี ้ทีช่ว่ยเกือ้กลูแลว้ หนงัสอื “สวดธรรม” นีจ้ะไมส่ามารถ

จดัทำใหส้ำเรจ็ไดเ้ลย ในนามของผูเ้ริม่ดำรจิงึขอกราบขอบพระคณุทกุทา่นมา ณ โอกาสนี ้และขอใหก้ศุลเจตนาของ

ทกุทา่นจงเปน็เหตปุจัจยัเกือ้หนนุใหก้ารประพฤตธิรรม ปฏบิตัธิรรมของทกุทา่นมคีวามเจรญิกา้วหนา้และประกอบ

ดว้ยสมัมาทฏิฐ ิอนัเปน็ตน้ทางแหง่การทำพระนพิพานใหแ้จง้ดว้ยเทอญ 

 

ดว้ยความซาบซึง้ในพระคณุ

กราบบชูาพระสมัมาสมัพทุธเจา้

กราบพระธรรมนำเราพน้สงสาร

กราบพระสงฆอ์งคส์บืศาสนแ์ตพ่ทุธกาล

กราบอาจารยผ์ูส้บืธรรมและนำทาง

กราบมารดาบดิาใหช้วีติ

กราบผูเ้ลีย้งดเูปน็นติยไ์มเ่คยหา่ง

กราบผูอ้ปุการะในทกุทาง

กศุลสรา้งอทุศิใหไ้ดน้พิพาน

 

ดว้ยความรูส้กึอนโุมทนาอยา่งยิง่ 

จากคณะผูจ้ดัทำทกุคน  
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๑.๑คำบูชาพระรัตนตรัย ๑.๒ปุพพภาคนมการ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา,





พทุธงัภะคะวนัตงัอะภวิาเทม,ิ

นะโมตสัสะภะคะวะโต,

อะระหะโต,

สมัมาสมัพทุธสัสะ.

(หนัทะมะยงัพทุธสัสะภะคะวะโตปพุพะภาคะนะมะการงักะโรมะเส)

ส๎วากขาโตภะคะวะตาธัมโม,

ธมัมงันะมสัสาม,ิ

สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,

สงัฆงันะมาม.ิ

พระผูม้พีระภาคเจา้,  

เปน็พระอรหนัต,์ ดบัเพลงิกเิลสเพลงิทกุขส์ิน้เชงิ,  

ตรสัรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง, 

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า,  

ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน, 

ขอนอบนอ้มแดพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ พระองคน์ัน้, 

ซึง่เปน็ผูไ้กลจากกเิลส, 

ตรสัรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง. 

พระธรรมเปน็ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ ตรสัไวด้แีลว้,  

ขา้พเจา้นมสัการพระธรรม, 

พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้ ปฏบิตัดิแีลว้, 

ขา้พเจา้นอบนอ้มพระสงฆ.์ 

(กราบ) (วา่๓ครัง้)

(กราบ)

(กราบ)



26 27

๑.๓ไตรสรณคมน์

พทุธงัสะระณงัคจัฉาม,ิ

ธมัมงัสะระณงัคจัฉาม,ิ

สงัฆงัสะระณงัคจัฉาม,ิ

ทตุยิมัปิพทุธงัสะระณงัคจัฉาม,ิ

ทตุยิมัปิธมัมงัสะระณงัคจัฉาม,ิ

ทตุยิมัปิสงัฆงัสะระณงัคจัฉาม,ิ

ตะตยิมัปิพทุธงัสะระณงัคจัฉาม,ิ

ตะตยิมัปิธมัมงัสะระณงัคจัฉาม,ิ

ตะตยิมัปิสงัฆงัสะระณงัคจัฉาม.ิ

ขา้พเจา้ขอถงึพระพทุธเจา้เปน็สรณะ, 

ขา้พเจา้ขอถงึพระธรรมเปน็สรณะ, 

ขา้พเจา้ขอถงึพระสงฆเ์ปน็สรณะ, 

แมค้รัง้ทีส่อง ขา้พเจา้ขอถงึพระพทุธเจา้เปน็สรณะ, 

แมค้รัง้ทีส่อง ขา้พเจา้ขอถงึพระธรรมเปน็สรณะ, 

แมค้รัง้ทีส่อง ขา้พเจา้ขอถงึพระสงฆเ์ปน็สรณะ, 

แมค้รัง้ทีส่าม ขา้พเจา้ขอถงึพระพทุธเจา้เปน็สรณะ, 

แมค้รัง้ทีส่าม ขา้พเจา้ขอถงึพระธรรมเปน็สรณะ, 

แมค้รัง้ทีส่าม ขา้พเจา้ขอถงึพระสงฆเ์ปน็สรณะ. 

๑.๔สิกขาบท๕

ปาณาตปิาตาเวระมะณีสกิขาปะทงัสะมาทยิาม,ิ

อะทนินาทานาเวระมะณีสกิขาปะทงัสะมาทยิาม,ิ

กาเมสมุจิฉาจาราเวระมะณีสกิขาปะทงั

สะมาทยิาม,ิ

มสุาวาทาเวระมะณีสกิขาปะทงัสะมาทยิาม,ิ

สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานาเวระมะณี

สกิขาปะทงัสะมาทยิาม.ิ

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการฆา่สตัว,์ 

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการลกัทรพัย,์ 

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการประพฤติ

ผดิในกาม, 

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการพดูเทจ็, 

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการดืม่สรุา

และเมรยั อนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ความประมาท. 

อมิานิปญัจะสกิขาปะทานิสะมาทยิาม.ิ

(วา่๓ครัง้)
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๑.๕สิกขาบท๘

ปาณาตปิาตาเวระมะณีสกิขาปะทงัสะมาทยิาม,ิ

อะทนินาทานาเวระมะณีสกิขาปะทงัสะมาทยิาม,ิ

อะพร๎หัม๎ะจะรยิาเวระมะณีสกิขาปะทงัสะมาทยิาม,ิ

มสุาวาทาเวระมะณีสกิขาปะทงัสะมาทยิาม,ิ

สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานาเวระมะณี

สกิขาปะทงัสะมาทยิาม,ิ

วกิาละโภชนาเวระมะณีสกิขาปะทงัสะมาทยิาม,ิ







ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการฆา่สตัว,์ 

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการลกัทรพัย,์ 

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการเสพเมถนุ, 

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการพดูเทจ็, 

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการดืม่สรุา  

และเมรยั อนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ความประมาท, 

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากบรโิภคอาหาร

ในเวลาวกิาล, 

 

 

นจัจะคตีะวาทติะวสิกูะทสัสะนะมาลาคนัธะวเิลปะนะ

ธาระณะมณัฑะนะวภิสูะนฏัฐานา,เวระมะณี

สกิขาปะทงัสะมาทยิาม,ิ





อจุจาสะยะนะมะหาสะยะนาเวระมะณีสกิขาปะทงั

สะมาทยิาม.ิ

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการฟอ้นรำ 

ขบัรอ้ง  ประโคมดนตร ีดกูารละเลน่ตา่งๆ อนัเปน็ขา้ศกึ

ตอ่กศุล,  และงดเวน้จากการทดัทรงดอกไม ้ลบูไลด้ว้ย  

ของหอม  และตกแตง่รา่งกายดว้ยเครือ่งยอ้มทา, 

 

ขา้พเจา้ขอสมาทานสกิขาบท คอื งดเวน้จากการนัง่นอน

บนอาสนะอนัสงูและอาสนะอนัวจิติร. 

 
อมิานิอฏัฐะสกิขาปะทานิสะมาทยิาม.ิ

(วา่๓ครัง้)
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โยโสตะถาคะโต,

อะระหงั,

สมัมาสมัพทุโธ,

วชิชาจะระณะสมัปนัโน,

สคุะโต,

โลกะวทิ,ู

อะนตุตะโรปรุสิะทมัมะสาระถ,ิ



สตัถาเทวะมะนสุสานงั,

พทุโธ,

ภะคะวา,



โยอมิงัโลกงัสะเทวะกงัสะมาระกงัสะพร๎หัม๎ะกงั,

สสัสะมะณะพร๎าหม๎ะณงิปะชงัสะเทวะมะนสุสงัสะยงั

อะภญิญาสจัฉกิตัว๎าปะเวเทส,ิ







โยธมัมงัเทเสส,ิ

อาทกิลัย๎าณงั,


พระตถาคตเจา้นัน้ พระองคใ์ด, 

เปน็ผูไ้กลจากกเิลส, 

เปน็ผูต้รสัรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง, 

เปน็ผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ, 

เปน็ผูไ้ปแลว้ดว้ยด,ี 

เปน็ผูรู้โ้ลกอยา่งแจม่แจง้, 

เปน็ผูส้ามารถฝกึบรุษุทีส่มควรฝกึได ้อยา่งไมม่ใีครยิง่กวา่, 

เปน็ครผููส้อน ของเทวดาและมนษุยท์ัง้หลาย, 

เปน็ผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบานดว้ยธรรม, 

เปน็ผูม้คีวามจำเรญิ จำแนกธรรมสัง่สอนสตัว,์ 

 

พระผูม้พีระภาคเจา้พระองคใ์ด,  

ไดท้รงทำความดบัทกุขใ์หแ้จง้   

ดว้ยพระปญัญาอนัยิง่เองแลว้,  

ทรงสอนโลกนี,้ พรอ้มทัง้เทวดา มาร พรหม, และหมูส่ตัว ์  

พรอ้มทัง้สมณพราหมณ,์ พรอ้มทัง้เทวดาและมนษุยใ์หรู้ต้าม, 

 

พระผูม้พีระภาคเจา้พระองคใ์ด ทรงแสดงธรรมแลว้, 

ไพเราะในเบือ้งตน้, 
 

(หนัทะมะยงัพทุธาภถิตุงิกะโรมะเส)


๑.๖คำทำวัตรเช้า

พุทธาภิถุติ
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มชัเฌกลัย๎าณงั,

ปะรโิยสานะกลัย๎าณงั,



สาตถงัสะพย๎ญัชะนงัเกวะละปะรปิณุณงั

ปะรสิทุธงัพร๎หัม๎ะจะรยิงัปะกาเสส,ิ





ตะมะหงัภะคะวนัตงัอะภปิชูะยาม,ิ

ตะมะหงัภะคะวนัตงัสริะสานะมาม.ิ

ไพเราะในทา่มกลาง, 

ไพเราะในทีส่ดุ, 

 

ทรงประกาศพรหมจรรย ์คอืแบบแหง่การปฏบิตัิ 

อนัประเสรฐิ, บรสิทุธิ ์บรบิรูณ ์สิน้เชงิ,  

พรอ้มทัง้อรรถะ พรอ้มทัง้พยญัชนะ, 

 

ขา้พเจา้บชูาอยา่งยิง่ เฉพาะพระผูม้พีระภาคเจา้พระองคน์ัน้, 

ขา้พเจา้นอบนอ้มพระผูม้พีระภาคเจา้พระองคน์ัน้   

ดว้ยเศยีรเกลา้. 

 
(กราบระลกึพระพทุธคณุ)

โยโสสว๎ากขาโตภะคะวะตาธมัโม,



สนัทฏิฐโิก,

อะกาลโิก,

เอหปิสัสโิก,

โอปะนะยโิก,

ปจัจตัตงัเวทติพัโพวญิญหู,ิ


พระธรรมนัน้ใด, เปน็สิง่ทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้   

ไดต้รสัไวด้แีลว้, 

เปน็สิง่ทีผู่ศ้กึษาและปฏบิตั ิพงึเหน็ไดด้ว้ยตนเอง, 

เปน็สิง่ทีป่ฏบิตัไิด ้และใหผ้ลได ้ไมจ่ำกดักาล, 

เปน็สิง่ทีค่วรกลา่วกบัผูอ้ืน่วา่ ทา่นจงมาดเูถดิ, 

เปน็สิง่ทีค่วรนอ้มเขา้มาใสต่วั, 

เปน็สิง่ทีผู่รู้ก้ร็ูไ้ดเ้ฉพาะตน, 

(หนัทะมะยงัธมัมาภถิตุงิกะโรมะเส)


ธมัมาภถิตุิ
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(กราบระลกึพระธรรมคณุ)

โยโสสปุะฏปินัโนภะคะวะโตสาวะกะสงัโฆ,

อชุปุะฏปินัโนภะคะวะโตสาวะกะสงัโฆ,

ญายะปะฏปินัโนภะคะวะโตสาวะกะสงัโฆ,



สามจีปิะฏปินัโนภะคะวะโตสาวะกะสงัโฆ,

ยะททิงั,

ตะมะหงัธมัมงัอะภปิชูะยาม,ิ

ตะมะหงัธมัมงัสริะสานะมาม.ิ

สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้หมูใ่ด ปฏบิตัดิแีลว้, 

สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด ปฏบิตัติรงแลว้, 

สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด ปฏบิตัเิพือ่รูธ้รรม

เปน็เครือ่งออกจากทกุขแ์ลว้, 

สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด ปฏบิตัสิมควรแลว้, 

ไดแ้กบ่คุคลเหลา่นีค้อื, 

ขา้พเจา้บชูาอยา่งยิง่ เฉพาะพระธรรมนัน้, 

ขา้พเจา้นอบนอ้มพระธรรมนัน้ ดว้ยเศยีรเกลา้. 
(หนัทะมะยงัสงัฆาภถิตุงิกะโรมะเส)



สงัฆาภถิตุิ
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จตัตาริปรุสิะยคุานิอฏัฐะปรุสิะปคุคะลา,

เอสะภะคะวะโตสาวะกะสงัโฆ,

อาหเุนยโย,

ปาหเุนยโย,

ทกัขเิณยโย,

อญัชะลกีะระณโีย,

อะนตุตะรงัปญุญกัเขตตงัโลกสัสะ,

ตะมะหงัสงัฆงัอะภปิชูะยาม,ิ

ตะมะหงัสงัฆงัสริะสานะมาม.ิ

คูแ่หง่บรุษุสีคู่,่ นบัเรยีงตวับรุษุ ไดแ้ปดบรุษุ, 

นัน่แหละ สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้, 

เปน็สงฆค์วรแกส่กัการะทีเ่ขานำมาบชูา, 

เปน็สงฆค์วรแกส่กัการะทีเ่ขาจดัไวต้อ้นรบั, 

เปน็ผูค้วรรบัทกัษณิาทาน, 

เปน็ผูท้ีบ่คุคลทัว่ไปควรทำอญัชล,ี 

เปน็เนือ้นาบญุของโลก ไมม่นีาบญุอืน่ยิง่กวา่, 

ขา้พเจา้บชูาอยา่งยิง่ เฉพาะพระสงฆห์มูน่ัน้, 

ขา้พเจา้นอบนอ้มพระสงฆห์มูน่ัน้ ดว้ยเศยีรเกลา้. 

(กราบระลกึพระสงัฆคณุ)

พทุโธสสุทุโธ

กะรณุามะหณัณะโว,



โยจจนัตะสทุธพัพะระญาณะโลจะโน,

โลกสัสะปาปปูะกเิลสะฆาตะโก,

วนัทามิพทุธงัอะหะมาทะเรนะตงั,

ธมัโมปะทโีปวยิะตสัสะสตัถโุน,



พระพทุธเจา้ทรงเปน็ผูบ้รสิทุธิ ์  

มพีระกรณุาดจุหว้งมหรรณพ, 

 

พระองคใ์ด มตีาคอืญาณอนัประเสรฐิหมดจดถงึทีส่ดุ, 

เปน็ผูฆ้า่เสยีซึง่บาป และอปุกเิลสของโลก, 

ขา้พเจา้ไหวพ้ระพทุธเจา้พระองคน์ัน้ โดยใจเคารพเอือ้เฟือ้, 

พระธรรมของพระศาสดา สวา่งรุง่เรอืงเปรยีบดวงประทปี, 

 

(หนัทะมะยงัระตะนตัตะยปัปะณามะคาถาโยเจวะ

สงัเวคะปะรกิติตะนะปาฐญัจะภะณามะเส)



รตนตัตยปัปณามคาถา
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โยมคัคะปากามะตะเภทะภนินะโก,

โลกตุะโรโยจะตะทตัถะทปีะโน,

วนัทามิธมัมงัอะหะมาทะเรนะตงั,

สงัโฆสเุขตตาภย๎ะตเิขตตะสญัญโิต,

โยทฏิฐะสนัโตสคุะตานโุพธะโก,

โลลปัปะหโีนอะรโิยสเุมธะโส,

วนัทามิสงัฆงัอะหะมาทะเรนะตงั,



อจิเจวะเมกนัตะภปิชูะเนยยะกงั,

วตัถตุตะยงัวนัทะยะตาภสิงัขะตงั,

ปญุญงัมะยายงัมะมะสพัพปุทัทะวา,

มาโหนตุเวตสัสะปะภาวะสทิธยิา,

อธิะตะถาคะโตโลเกอปุปนัโน,

อะระหงัสมัมาสมัพทุโธ,

ธมัโมจะเทสโิตนยิยานโิก,

อปุะสะมโิกปะรนิพิพานโิก,

สมัโพธะคามีสคุะตปัปะเวทโิต,

มะยนัตงัธมัมงัสตุว๎าเอวงัชานามะ,

ชาตปิิทกุขา,

ชะราปิทกุขา,

มะระณมัปิทกุขงั,

โสกะปะรเิทวะทกุขะ-

โทมะนสัสปุายาสาปิทกุขา,

จำแนกประเภท คอื มรรค ผล นพิพาน สว่นใด, 

ซึง่เปน็ตวัโลกตุระ และสว่นใดทีช่ีแ้นวแหง่โลกตุระนัน้, 

ขา้พเจา้ไหวพ้ระธรรมนัน้ โดยใจเคารพเอือ้เฟือ้, 

พระสงฆเ์ปน็นาบญุอนัยิง่ใหญก่วา่นาบญุอนัดทีัง้หลาย, 

เปน็ผูเ้หน็พระนพิพาน ตรสัรูต้ามพระสคุต หมูใ่ด, 

เปน็ผูล้ะกเิลสเครือ่งโลเล เปน็พระอรยิเจา้ มปีญัญาด,ี 

ขา้พเจา้ไหวพ้ระสงฆห์มูน่ัน้ โดยใจเคารพเอือ้เฟือ้, 

 

บญุใด ทีข่า้พเจา้ผูไ้หวอ้ยูซ่ึง่วตัถสุาม, คอืพระรตันตรยั   

อนัควรบชูายิง่โดยสว่นเดยีว, ไดก้ระทำแลว้เปน็อยา่งยิง่

เชน่นีน้ี,้ ขออปุทัทวะทัง้ปวงจงอยา่มแีกข่า้พเจา้เลย,   

ดว้ยอำนาจความสำเรจ็ อนัเกดิจากบญุนัน้, 

พระตถาคตเจา้เกดิขึน้แลว้ ในโลกนี,้ 

เปน็ผูไ้กลจากกเิลส, ตรสัรูช้อบไดโ้ดยพระองคเ์อง, 

และพระธรรมทีท่รงแสดง เปน็ธรรมเครือ่งออกจากทกุข,์ 

เปน็เครือ่งสงบกเิลส เปน็ไปเพือ่ปรนิพิพาน, 

เปน็ไปเพือ่ความรูพ้รอ้ม เปน็ธรรมทีพ่ระสคุตประกาศ, 

พวกเราเมือ่ไดฟ้งัธรรมนัน้แลว้ จงึไดรู้อ้ยา่งนีว้า่, 

แมค้วามเกดิกเ็ปน็ทกุข,์ 

แมค้วามแกก่เ็ปน็ทกุข,์ 

แมค้วามตายกเ็ปน็ทกุข,์ 

แมค้วามโศก ความรำ่ไรรำพนั, ความไมส่บายกาย   

ความไมส่บายใจ, ความคบัแคน้ใจ กเ็ปน็ทกุข์ 

สงัเวคปรกิติตนปาฐะ
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เอวงัพะหลุงัสาวะเกวเินต,ิ



เอวงัภาคาจะปะนสัสะภะคะวะโตสาวะเกสุอะนสุาสะนี

พะหลุาปะวตัตะต,ิ





รปูงัอะนจิจงั,

เวทะนาอะนจิจา,

สญัญาอะนจิจา,

สงัขาราอะนจิจา,

วญิญาณงัอะนจิจงั,

รปูงัอะนตัตา,

เวทะนาอะนตัตา,


ยอ่มทรงแนะนำสาวกทัง้หลาย เชน่นีเ้ปน็สว่นมาก, 

 

อนึง่ คำสัง่สอนของพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้,   

ยอ่มเปน็ไปในสาวกทัง้หลาย, สว่นมาก, มสีว่นคอื  

การจำแนกอยา่งนีว้า่, 

 

รปูไมเ่ทีย่ง, 

เวทนาไมเ่ทีย่ง, 

สญัญาไมเ่ทีย่ง, 

สงัขารไมเ่ทีย่ง, 

วญิญาณไมเ่ทีย่ง, 

รปูไมใ่ชต่วัตน, 

เวทนาไมใ่ชต่วัตน, 

อปัปเิยหิสมัปะโยโคทกุโข,

ปเิยหิวปิปะโยโคทกุโข,

ยมัปจิฉงันะละภะติตมัปิทกุขงั,

สงัขติเตนะปญัจปุาทานกัขนัธาทกุขา,

เสยยะถทีงั,

รปูปูาทานกัขนัโธ,

เวทะนปูาทานกัขนัโธ,

สญัญปูาทานกัขนัโธ,

สงัขารปูาทานกัขนัโธ,

วญิญาณปูาทานกัขนัโธ,

เยสงัปะรญิญายะ,

ธะระมาโนโสภะคะวา,

ความประสบกบัสิง่ไมเ่ปน็ทีร่กัทีพ่อใจ กเ็ปน็ทกุข,์ 

ความพลดัพรากจากสิง่เปน็ทีร่กัทีพ่อใจ กเ็ปน็ทกุข,์ 

มคีวามปรารถนาสิง่ใด ไมไ่ดส้ิง่นัน้ นัน่กเ็ปน็ทกุข,์ 

วา่โดยยอ่ อปุาทานขนัธท์ัง้ ๕ เปน็ตวัทกุข,์ 

ไดแ้กส่ิง่เหลา่นี ้คอื, 

ขนัธ ์อนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ความยดึมัน่ คอืรปู, 

ขนัธ ์อนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ความยดึมัน่ คอืเวทนา, 

ขนัธ ์อนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ความยดึมัน่ คอืสญัญา, 

ขนัธ ์อนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ความยดึมัน่ คอืสงัขาร, 

ขนัธ ์อนัเปน็ทีต่ัง้แหง่ความยดึมัน่ คอืวญิญาณ, 

เพือ่ใหส้าวกกำหนดรอบรูอ้ปุาทานขนัธเ์หลา่นีเ้อง, 

จงึพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ เมือ่ยงัทรงพระชนมอ์ยู,่ 
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อปัเปวะนามมิสัสะเกวะลสัสะทกุขกัขนัธสัสะ

อนัตะกริยิาปญัญาเยถาต,ิ

จริะปะรนิพิพตุมัปิตงัภะคะวนัตงัสะระณงัคะตา,



ธมัมญัจะสงัฆญัจะ,



ตสัสะภะคะวะโตสาสะนงัยะถาพะลงัมะนะสกิะโรมะ

อะนปุะฏปิชัชามะ,



สาสาโนปะฏปิตัต,ิ

อมิสัสะเกวะลสัสะทกุขกัขนัธสัสะอนัตะกริยิายะ

สงัวตัตะต.ุ



ทำไฉน การทำทีส่ดุแหง่กองทกุขท์ัง้สิน้นี ้  

จะพงึปรากฏชดั แกเ่ราได,้ 

เราทัง้หลายผูถ้งึแลว้ซึง่พระผูม้พีระภาคเจา้ แมป้รนิพิพาน

นานแลว้พระองคน์ัน้เปน็สรณะ, 

ถงึพระธรรมดว้ย ถงึพระสงฆด์ว้ย, 

 

จกัทำในใจอยู ่ปฏบิตัติามอยู,่ ซึง่คำสัง่สอน  

ของพระผูม้พีระภาคเจา้นัน้ตามสตกิำลงั, 

 

ขอใหค้วามปฏบิตันิัน้ๆ ของเราทัง้หลาย, 

จงเปน็ไปเพือ่การทำทีส่ดุแหง่กองทกุข ์ทัง้สิน้นี ้เทอญ. 

(จบคำทำวตัรเชา้)

สญัญาอะนตัตา,

สงัขาราอะนตัตา,

วญิญาณงัอะนตัตา,

สพัเพสงัขาราอะนจิจา,

สพัเพธมัมาอะนตัตาต,ิ

เต(ตา*)มะยงัโอตณิณามห๎ะ,

ชาตยิา,

ชะรามะระเณนะ,

โสเกหิปะรเิทเวหิทกุเขหิโทมะนสัเสหิอปุยาเสห,ิ



ทกุโขตณิณา,

ทกุขะปะเรตา,



สญัญาไมใ่ชต่วัตน, 

สงัขารไมใ่ชต่วัตน, 

วญิญาณไมใ่ชต่วัตน, 

สงัขารทัง้หลายทัง้ปวง ไมเ่ทีย่ง, 

ธรรมทัง้หลายทัง้ปวง ไมใ่ชต่วัตน ดงันี,้ 

พวกเราทัง้หลาย เปน็ผูถ้กูครอบงำแลว้, 

โดยความเกดิ, 

โดยความแกแ่ละความตาย, 

โดยความโศก ความรำ่ไรรำพนั, ความไมส่บายกาย   

ความไมส่บายใจ ความคบัแคน้ใจทัง้หลาย, 

เปน็ผูถ้กูความทกุข ์หยัง่เอาแลว้, 

เปน็ผูม้คีวามทกุข ์เปน็เบือ้งหนา้แลว้, 
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ตังโขปะนะภะคะวันตังเอวังกัล๎ยาโณ

กิตติสัทโทอัพภุคคะโต,



อิติปิโสภะคะวา,

อะระหัง,

สัมมาสัมพุทโธ,

วิชชาจะระณะสัมปันโน,

สุคะโต,

จิระปะรินิพพุตัมปิตังภะคะวันตังอุททิสสะ

อะระหันตังสัมมาสัมพุทธัง,



สัทธาอะคารัส๎มาอะนะคาริยังปัพพะชิตา,

ตัส๎มิงภะคะวะติพ๎รัห๎มะจะริยังจะรามะ,



ภิกขูนังสิกขาสาชีวะสะมาปันนา,



ตังโนพ๎รัห๎มะจะริยังอิมัสสะเกวะลัสสะ

ทุกขักธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตะตุ.

ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น,  

ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า, 

 

เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, 

เป็นผู้ไกลจากกิเลส, 

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ, 

เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี, 

เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า,   

ผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,   

แม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้น, 

เปน็ผูม้ศีรทัธา ออกบวชจากเรอืน ไมเ่กีย่วขอ้งดว้ยเรอืนแลว้, 

ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภาคเจ้า 

พระองค์นั้น, 

ถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต   

ของภิกษุทั้งหลาย,  

ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้น,   

จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ เทอญ. 

 

(หนัทะมะยงัพทุธานสุสะตนิะยงักะโรมะเส)

(สำหรบัภกิษสุามเณรสวด) ๑.๗คำทำวัตรเย็น

พุทธานุสสติ
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โลกะวทิ,ู

อะนตุตะโรปรุสิะทมัมะสาระถ,ิ

สตัถาเทวะมะนสุสานงั,

พทุโธ,

ภะคะวาต.ิ

เปน็ผูรู้โ้ลกอยา่งแจม่แจง้, 

เปน็ผูส้ามารถฝกึบรุษุทีส่มควรฝกึไดอ้ยา่งไมม่ใีครยิง่กวา่, 

เปน็ครผููส้อนของเทวดาและมนษุยท์ัง้หลาย, 

เปน็ผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบานดว้ยธรรม, 

เปน็ผูม้คีวามจำเรญิ จำแนกธรรมสัง่สอนสตัว ์ดงันี.้ 

พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,



สุทธาภิญาณะกะรุณาหิสะมาคะตัตโต,



โพเธสิโยสุชะนะตังกะมะลังวะสูโร,



วันทามะหังตะมะระณังสิระสาชิเนนทัง,

พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ   

มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณ เป็นต้น, 

มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ   

และพระกรุณาอันบริสุทธิ์, 

พระองค์ใด ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน   

ดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน, 

ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ ผู้ไม่มีกิเลส   

พระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า, 

(หนัทะมะยงัพทุธาภคิตีงิกะโรมะเส)



พทุธาภคิตีิ
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พุทโธโยสัพพะปาณีนังสะระณังเขมะมุตตะมัง,



ปะฐะมานุสสะติฏฐานังวันทามิตังสิเรนะหัง,





พุทธัสสาหัส๎มิทาโส(ทาสี*)วะ

พุทโธเมสามิกิสสะโร,



พุทโธทุกขัสสะฆาตาจะวิธาตาจะหิตัสสะเม,



พุทธัสสาหังนิยยาเทมิสะรีรัญชีวิตัญจิทัง,




พระพุทธเจ้าพระองค์ใด   

เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย, 

ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

ผู้ทรงเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ง ด้วยเศียรเกล้า, 

 

ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า   

พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า, 

 

พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์   

และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า, 

ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า, 

 
 

วันทันโตหัง(วันทันตีหัง*)จะริสสามิ

พุทธัสเสวะสุโพธิตัง,



นัตถิเมสะระณังอัญญัง

พุทโธเมสะระณังวะรัง,

เอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฑเฒยยังสัตถุสาสะเน,





พุทธังเมวันทะมาเนนะ(วันทะมานายะ*)

ยังปุญญังปะสุตังอิธะ,

สัพเพปิอันตะรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสา,





ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม   

ซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า, 

 

ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี   

พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า, 

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้   

ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา, 

 

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า   

ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้, 

อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า   

ด้วยเดชแห่งบุญนั้น, 

*ผูห้ญงิสวดตามคำในวงเลบ็
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**กาเยนะวาจายะวะเจตะสาวา,

พุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายัง,

พุทโธปะฏิคคัณ๎หะตุอัจจะยันตัง,

กาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทเธ.

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี, 

กรรมนา่ตเิตยีนอนัใดทีข่า้พเจา้กระทำแลว้ในพระพทุธเจา้, 

ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น, 

เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป. 

**หมอบกราบลง

ส๎วากขาโตภะคะวะตาธัมโม,

สันทิฏฐิโก,

อะกาลิโก,

เอหิปัสสิโก,

โอปะนะยิโก,

ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหีติ.

พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว, 

เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง, 

เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล, 

เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด, 

เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว, 

เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้. 

(หนัทะมะยงัธมัมานสุสะตนิะยงักะโรมะเส)



ธมัมานสุสติ
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ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะเสยโย,



โยมัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท,

ธัมโมกุโลกะปะตะนาตะทะธาริธารี,

วันทามะหังตะมะหะรังวะระธัมมะเมตัง,



ธัมโมโยสัพพะปาณีนังสะระณังเขมะมุตตะมัง,

ทุติยานุสสะติฏฐานังวันทามิตังสิเรนะหัง,

พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณ คือ

ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นต้น, 

เป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพาน, 

เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ว, 

ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้น อันเป็น  

เครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด, 

พระธรรมใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย, 

ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น   

อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเศียรเกล้า, 

(หนัทะมะยงัธมัมาภคิตีงิกะโรมะเส)



ธมัมาภคิตีิ ธัมมัสสาหัส๎มิทาโส(ทาสี*)วะ

ธัมโมเมสามิกิสสะโร,



ธัมโมทุกขัสสะฆาตาจะวิธาตาจะหิตัสสะเม,



ธัมมัสสาหังนิยยาเทมิสะรีรัญชีวิตัญจิทัง,



วันทันโตหัง(วันทันตีหัง*)จะริสสามิ

ธัมมัสเสวะสุธัมมะตัง,



นัตถิเมสะระณังอัญญัง

ธัมโมเมสะระณังวะรัง,


ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม   

พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า, 

 

พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์   

และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า, 

ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม, 

 

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม   

ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม, 

 

ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี   

พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า, 
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เอเตนะสัจจะวัชเชนะ

วัฑเฒยยังสัตถุสาสะเน,



ธัมมังเมวันทะมาเนนะ(วันทะมานายะ*)

ยังปุญญังปะสุตังอิธะ,

สัพเพปิอันตะรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสา,





**กาเยนะวาจายะวะเจตะสาวา,

ธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายัง,

ธัมโมปะฏิคคัณ๎หะตุอัจจะยันตัง,

กาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมเม.

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้   

ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา, 

 

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม  

ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้, 

อนัตรายทัง้ปวงอยา่ไดม้แีกข่า้พเจา้   

ดว้ยเดชแหง่บญุนัน้, 

 

ดว้ยกายกด็ ีดว้ยวาจากด็ ีดว้ยใจกด็,ี 

กรรมนา่ตเิตยีนอนัใดทีข่า้พเจา้กระทำแลว้ในพระธรรม, 

ขอพระธรรมจงงดซึง่โทษลว่งเกนิอนันัน้, 

เพือ่การสำรวมระวงัในพระธรรมในกาลตอ่ไป. 

สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,

อุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,

ญายะปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,



สามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,



ยะทิทัง,

จัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคคะลา,

สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด ปฏบิตัดิแีลว้, 

สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด ปฏบิตัติรงแลว้, 

สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด   

ปฏบิตัเิพือ่รูธ้รรมเปน็เครือ่งออกจากทกุขแ์ลว้, 

สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเจา้หมูใ่ด   

ปฏบิตัสิมควรแลว้, 

ไดแ้กบ่คุคลเหลา่นีค้อื, 

คูแ่หง่บรุษุสีคู่ ่นบัเรยีงตวับรุษุไดแ้ปดบรุษุ, 

(หนัทะมะยงัสงัฆานสุสะตนิะยงักะโรมะเส)


สงัฆานสุสติ
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เอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,

อาหุเนยโย,

ปาหุเนยโย,

ทักขิเณยโย,

อัญชะลีกะระณีโย,

อะนุตตะรังปุญญักเขตตังโลกัสสาติ.

นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, 

เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา, 

เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ, 

เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน, 

เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี, 

เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้. 

สัทธัมมะโชสุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต,



โยฏฐัพพิโธอะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ,

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,

วันทามะหังตะมะริยานะคะณังสุสุทธัง,

สังโฆโยสัพพะปาณีนังสะระณังเขมะมุตตะมัง,

ตะติยานุสสะติฏฐานังวันทามิตังสิเรนะหัง,

พระสงฆท์ีเ่กดิโดยพระสทัธรรม ประกอบดว้ยคณุ   

มคีวามปฏบิตัดิ ีเปน็ตน้, 

เปน็หมูแ่หง่พระอรยิบคุคลอนัประเสรฐิแปดจำพวก, 

มกีายและจติอนัอาศยัธรรมมศีลีเปน็ตน้อนับวร, 

ขา้พเจา้ไหวห้มูแ่หง่พระอรยิเจา้เหลา่นัน้ผูบ้รสิทุธิด์ว้ยด,ี 

พระสงฆห์มูใ่ดเปน็สรณะอนัเกษมสงูสดุของสตัวท์ัง้หลาย, 

ขา้พเจา้ไหวพ้ระสงฆห์มูน่ัน้   

ผูเ้ปน็ทีต่ัง้แหง่ความระลกึองคท์ีส่ามดว้ยเศยีรเกลา้, 

(หนัทะมะยงัสงัฆาภคิตีงิกะโรมะเส)


สงัฆาภคิตีิ
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สังฆัสสาหัส๎มิทาโส(ทาสี*)วะ

สังโฆเมสามิกิสสะโร,



สังโฆทุกขัสสะฆาตาจะ

วิธาตาจะหิตัสสะเม,

สังฆัสสาหังนิยยาเทมิสะรีรัญชีวิตัญจิทัง,



วันทันโตหัง(วันทันตีหัง*)จะริสสามิ

สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง,



นัตถิเมสะระณังอัญญัง

สังโฆเมสะระณังวะรัง,


ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์   

พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า, 

 

พระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์   

และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า, 

ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์, 

 

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม   

ซึ่งความเป็นผู้ปฏิบัติดีของพระสงฆ์, 

 

ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี   

พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า 
 

เอเตนะสัจจะวัชเชนะวัฑเฒยยังสัตถุสาสะเน,





สังฆังเมวันทะมาเนนะ(วันทะมานายะ*)

ยังปุญญังปะสุตังอิธะ,

สัพเพปิอันตะรายาเม

มาเหสุงตัสสะเตชะสา,



**กาเยนะวาจายะวะเจตะสาวา,

สังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายัง,

สังโฆปะฏิคคัณ๎หะตุอัจจะยันตัง,

กาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเฆ.

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้   

ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา, 

 

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์   

ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้, 

อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า   

ด้วยเดชแห่งบุญนั้น, 

 

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี, 

กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์, 

ขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น, 

เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในกาลต่อไป. 
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หลักธรรม

๒
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๒.๑ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้

 อธิคโต โข มฺยายํ ธมฺโม, คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ

ปณฺฑิตเวทนีโย,อาลยรามา โขปนายํปชาอาลยรตาอาลยสมฺมุทิตา,อาลยรามาย โขปนปชาย

อาลยรตายอาลยสมฺมุทิตายทุทฺทสํอิทํ านํยทิทํอิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท,อิทมฺปิ โขานํ

สุทุทฺทสํยทิทํสพฺพสงฺขารสมโถสพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโคตณฺหากฺขโยวิราโคนิโรโธนิพฺพานํ.

 (สํ.ส.๑๕/๑๗๒พรหมายาจนสูตร)

อะธิคะโตโขม๎ยายังธัมโม,

คัมภีโร,

ทุททะโส,

ทุระนุโพโธ,

สันโต,

ปะณีโต,


ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้, 

เป็นสิ่งลึกซึ้ง, 

เป็นสิ่งเห็นได้ยาก, 

เป็นสิ่งรู้ตามได้ยาก, 

เป็นสิ่งสงบ, 

เป็นสิ่งประณีต, 

อะตักกาวะจะโร,

นิปุโณ,

ปัณฑิตะเวทะนีโย,



 อาละยะรามาโขปะนายงัปะชา

อาละยะระตาอาละยะสมัมทุติา,



อาละยะรามายะโขปะนะปะชายะ

อาละยะระตายะอาละยะสมัมทุติายะ,



ททุทะสงัอทิงัฐานงั,

ยะททิงัอทิปัปจัจะยะตาปะฏจิจะสะมปุปาโท,



ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะ, 

เป็นสิ่งละเอียดอ่อน, 

เป็นสิ่งพึงรู้ได้เฉพาะบัณฑิต, 

 

แตห่มูป่ระชานีแ้ล เปน็ผูร้ืน่รมยด์ว้ยอาลยั  

ยนิดใีนอาลยั เพลดิเพลนิในอาลยั, 

 

สำหรบัหมูป่ระชา ผูร้ืน่รมยด์ว้ยอาลยั  

ยนิดใีนอาลยั เพลดิเพลนิในอาลยั, 

 

ฐานะนีเ้ปน็สิง่เหน็ไดย้าก, 

คอือทิปัปจัจยตาและปฏจิจสมปุบาท, 
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อทิมัปิโขฐานงัสทุททุะสงั,

ยะททิงัสพัพะสงัขาระสะมะโถ,

สพัพปูะธปิะฏนิสิสคัโค,

ตณัห๎ากะขะโย,

วริาโค,

นโิรโธ,

นพิพานงั.

แมฐ้านะนีก้เ็ปน็สิง่ทีเ่หน็ไดย้ากยิง่นกั, 

คอืความสงบแหง่สงัขารทัง้ปวง, 

ความสลดัคนือปุธทิัง้ปวง, 

ความสิน้ตณัหา, 

ความคลายกำหนดั, 

ความดบัสนทิ, 

นพิพาน. 

๒.๒อิทัปปัจจยตา
 

อมิสมฺึสติอทิํโหต,ิ

อมิสมฺึอสติอทิํนโหต,ิ





อมิสัม๎งิสะติอทิงัโหต,ิ

อมิสัสปุปาทาอทิงัอปุปชัชะต,ิ

อมิสัม๎งิอะสะติอทิงันะโหต,ิ

อมิสัสะนโิรธาอทิงันริชุฌะต.ิ

อมิสสฺปุปฺาทาอทิํอปุปฺชชฺต,ิ

อมิสสฺนโิรธาอทิํนริชุฌฺต.ิ

  

 

เมือ่สิง่นีม้ ี สิง่นีจ้งึม,ี 

เพราะความเกดิขึน้ของสิง่นี ้สิง่นีจ้งึเกดิขึน้, 

เมือ่สิง่นีไ้มม่ ี สิง่นีจ้งึไมม่,ี 

เพราะความดบัไปของสิง่นี ้ สิง่นีจ้งึดบัไป. 

(ส.ํน.ิ๑๖/๒๑ทสพลสตูร)
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๒.๓ปฏิจจสมุปบาท


 กตโมจภิกฺขเวปฏิจฺจสมุปฺปาโท,ชาติปจฺจยาภิกฺขเวชรามรณํ, อุปฺปาทาวาตถาคตานํ

อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ, ิตาวสา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา, ตํ ตถาคโต

อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ, อภิสมฺพุชฺฌิตฺวาอภิสเมตฺวาอาจิกฺขติ เทเสติปญฺญาเปติปฏฺเปติ วิวรติ

วิภชติอุตฺตานีกโรติ “ปสฺสถา”ติจาห,ภวปจฺจยาภิกฺขเวชาติ... อวิชฺชาปจฺจยาภิกฺขเวสงฺขารา,

อิติโขภิกฺขเวยาตตฺรตถตาอวิตถตาอนญฺญถตาอิทปฺปจฺจยตา,อยํวุจฺจติภิกฺขเวปฏิจฺจสมุปฺปาโท.

 (ส.ํน.ิ๑๖/๒๐ปจัจยสตูร)

กะตะโมจะภิกขะเวปะฏิจจะสะมุปปาโท,

ชาติปัจจะยาภิกขะเวชะรามะระณัง,



อุปปาทาวาตะถาคะตานังอะนุปปาทาวา

ตะถาคะตานัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไร, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเป็นปัจจัย   

ชรามรณะจึงมี, 

เพราะความเกิดขึ้นของตถาคตทั้งหลายก็ตาม หรือ 

เพราะความไม่เกิดขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม, 

ฐิตาวะสาธาตุ,

ธัมมัฏฐิตะตา,

ธัมมะนิยามะตา,

อิทัปปัจจะยะตา,

ตังตะถาคะโตอะภิสัมพุชฌะติอะภิสะเมติ,

อะภิสัมพุชฌิต๎วาอะภิสะเมต๎วา,

อาจิกขะติเทเสติ,

ปัญญาเปติปัฏฐะเปติ,

วิวะระติวิภะชะติ,

อุตตานีกะโรติ,

“ปัสสะถา”ติจาหะ,



ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียว, 

เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม, 

เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม, 

เป็นความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้, 

ตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมบรรลุธาตุนั้น, 

ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว, 

ย่อมบอก ย่อมแสดง, 

ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้, 

ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก, 

ย่อมทำให้ง่าย, 

และกล่าวว่า “เธอทั้งหลาย จงดูเถิด”, 
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ภะวะปัจจะยาภิกขะเวชาติ,

อะวิชชาปัจจะยาภิกขะเวสังขารา,





อุปปาทาวาตะถาคะตานัง

อะนุปปาทาวาตะถาคะตานัง,



ฐิตาวะสาธาตุ,

ธัมมัฏฐิตะตา,

ธัมมะนิยามะตา,

อิทัปปัจจะยะตา,

ตังตะถาคะโตอะภิสัมพุชฌะติอะภิสะเมติ,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย   

สังขารจึงมี, 

 

เพราะความเกิดขึ้นของตถาคตทั้งหลายก็ตาม หรือ

เพราะความไม่เกิดขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม, 

 

ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียว, 

เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม, 

เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม, 

เป็นความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้, 

ตถาคตย่อมตรัสรู้  ย่อมบรรลุธาตุนั้น, 

อะภิสัมพุชฌิต๎วาอะภิสะเมต๎วา

อาจิกขะติเทเสติ,

ปัญญาเปติปัฏฐะเปติ,

วิวะระติวิภะชะติ,

อุตตานีกะโรติ,

“ปัสสะถา”ติจาหะ,

อิติโขภิกขะเว,

ยาตัต๎ระตะถะตา,

อะวิตะถะตา,

อะนัญญะถะตา,

อิทัปปัจจะยะตา,

อะยังวุจจะติภิกขะเวปฏิจจะสะมุปปาโท.

ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว, 

ย่อมบอก ย่อมแสดง, 

ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้, 

ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก, 

ย่อมทำให้ง่าย, 

และกล่าวว่า “เธอทั้งหลาย จงดูเถิด”, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังนี้แล, 

ธรรมใด ในกระบวนการนั้น เป็นเช่นนั้นเอง, 

ไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น, 

ไม่เป็นอย่างอื่น, 

เป็นความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท. 
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๒.๔ปฏจิจสมปุปนันธรรม


 กตเมจภิกฺขเวปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาธมฺมา,ชรามรณํภิกฺขเวอนิจฺจํสงฺขตํปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํขยธมฺมํ

วยธมฺมํวิราคธมฺมํนิโรธธมฺมํ,ชาติ...อวิชฺชาภิกฺขเวอนิจฺจาสงฺขตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาขยธมฺมาวยธมฺมา

วิราคธมฺมานิโรธธมฺมา,อิเมวุจฺจนฺติภิกฺขเวปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาธมฺมา.

 (สํ.นิ.๑๖/๒๐ปัจจยสูตร)

กะตะเมจะภิกขะเวปะฏิจจะสะมุปปันนาธัมมา,

ชะรามะระณังภิกขะเวอะนิจจัง,

สังขะตัง,

ปะฏิจจะสะมุปปันนัง,

ขะยะธัมมัง,

วะยะธัมมัง,


ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย ปฏจิจสมปุปนันธรรมเปน็อยา่งไร, 

ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย ชรามรณะ เปน็สิง่ไมเ่ทีย่ง, 

ถกูปจัจยัปรงุแตง่, 

อาศยักนัและกนัเกดิขึน้, 

มคีวามสิน้ไปเปน็ธรรมดา, 

มคีวามเสือ่มไปเปน็ธรรมดา, 

 

วิราคะธัมมัง,

นิโรธะธัมมัง,

ชาติ...อะวิชชาภิกขะเวอะนิจจา,

สังขะตา,

ปะฏิจจะสะมุปปันนา,

ขะยะธัมมา,

วะยะธัมมา,

วิราคะธัมมา,

นิโรธะธัมมา,



อิเมวุจจันติภิกขะเว

ปะฏิจจะสะมุปปันนาธัมมา.

มคีวามคลายไปเปน็ธรรมดา, 

มคีวามดบัไปเปน็ธรรมดา, 

ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย ชาต.ิ.. อวชิชา เปน็สิง่ไมเ่ทีย่ง, 

ถกูปจัจยัปรงุแตง่, 

อาศยักนัและกนัเกดิขึน้, 

มคีวามสิน้ไปเปน็ธรรมดา, 

มคีวามเสือ่มไปเปน็ธรรมดา, 

มคีวามคลายไปเปน็ธรรมดา, 

มคีวามดบัไปเปน็ธรรมดา, 

 

ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย เหลา่นี ้ 

เรยีกวา่ปฏจิจสมปุปนันธรรม. 
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๒.๕ปฏจิจสมปุบาทสมทุยวาร


 อวิชฺชาปจฺจยาสงฺขารา,สงฺขารปจฺจยาวิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยานามรูปํ,นามรูปปจฺจยา

สฬายตนํ,สฬายตนปจฺจยาผสฺโส,ผสฺสปจฺจยาเวทนา,เวทนาปจฺจยาตณฺหา,ตณฺหาปจฺจยาอุปาทานํ,

อุปาทานปจฺจยาภโว,ภวปจฺจยาชาติ,ชาติปจฺจยาชรามรณํโสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาสมฺภวนฺติ,

เอวเมตสฺสเกวลสฺสทุกฺขกฺขนฺธสฺสสมุทโยโหติ.

 (สํ.นิ.๑๖/๑ปฏิจจสมุปบาทสูตร)

อะวิชชาปัจจะยาสังขารา,

สังขาระปัจจะยาวิญญาณัง,

วิญญาณะปัจจะยานามะรูปัง,

นามะรูปะปัจจะยาสะฬายะตะนัง,

สะฬายะตะนะปัจจะยาผัสโส,

เพราะอวชิชาเปน็ปจัจยั สงัขารจงึม,ี 

เพราะสงัขารเปน็ปจัจยั วญิญาณจงึม,ี 

เพราะวญิญาณเปน็ปจัจยั นามรปูจงึม,ี 

เพราะนามรปูเปน็ปจัจยั สฬายตนะจงึม,ี 

เพราะสฬายตนะเปน็ปจัจยั ผสัสะจงึม,ี 

ผัสสะปัจจะยาเวทะนา,

เวทะนาปัจจะยาตัณ๎หา,

ตัณ๎หาปัจจะยาอุปาทานัง,

อุปาทานะปัจจะยาภะโว,

ภะวะปัจจะยาชาติ,



ชาติปัจจะยาชะรามะระณังโสกะปริเทวะ-

ทุกขะโทมะนัสสุปายาสาสัมภะวันติ,



เอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขักขันธัสสะสะมุทะโย

โหติ.

เพราะผสัสะเปน็ปจัจยั เวทนาจงึม,ี 

เพราะเวทนาเปน็ปจัจยั ตณัหาจงึม,ี 

เพราะตณัหาเปน็ปจัจยั อปุาทานจงึม,ี 

เพราะอปุาทานเปน็ปจัจยั ภพจงึม,ี 

เพราะภพเปน็ปจัจยั ชาตจิงึม,ี 

 

เพราะชาตเิปน็ปจัจยั ชรามรณะ  โสกะ ปรเิทวะ   

ทกุข ์โทมนสั และอปุายาสะ จงึม,ี 

 

ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขท์ัง้มวลนี ้ ยอ่มม ี 

ดว้ยประการฉะนี.้ 
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๒.๖ปฏจิจสมปุบาทนโิรธวาร


 อวิชฺชาย เตฺววอเสสวิราคนิโรธาสงฺขารนิโรโธ,สงฺขารนิโรธาวิญฺญาณนิโรโธ,วิญฺญาณนิโรธา

นามรปูนโิรโธ,นามรปูนโิรธาสฬายตนนโิรโธ,สฬายตนนโิรธาผสสฺนโิรโธ,ผสสฺนโิรธาเวทนานโิรโธ,เวทนา-

นิโรธาตณฺหานิโรโธ,ตณฺหานิโรธาอุปาทานนิโรโธ,อุปาทานนิโรธาภวนิโรโธ,ภวนิโรธาชาตินิโรโธ,

ชาตินิโรธาชรามรณํโสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสานิรุชฺฌนฺติ, เอวเมตสฺส เกวลสฺสทุกฺขกฺขนฺธสฺส

นโิรโธโหต.ิ

 (สํ.นิ.๑๖/๑ปฏิจจสมุปบาทสูตร)

อะวิชชายะต๎เววะอะเสสะวิราคะนิโรธา

สังขาระนิโรโธ,



สังขาระนิโรธาวิญญาณะนิโรโธ,

วิญญาณะนิโรธานามะรูปะนิโรโธ,


เพราะความดบัไมเ่หลอืแหง่อวชิชานัน่แหละดว้ยวริาคะ  

ความดบัสงัขารจงึม,ี 

 

เพราะความดบัสงัขาร ความดบัวญิญาณจงึม,ี 

เพราะความดบัวญิญาณ ความดบันามรปูจงึม,ี 
 

นามะรูปะนิโรธาสะฬายะตะนะนิโรโธ,

สะฬายะตะนะนิโรธาผัสสะนิโรโธ,

ผัสสะนิโรธาเวทะนานิโรโธ,

เวทะนานิโรธาตัณ๎หานิโรโธ,

ตัณ๎หานิโรธาอุปาทานะนิโรโธ,

อุปาทานะนิโรธาภะวะนิโรโธ,

ภะวะนิโรธาชาตินิโรโธ,



ชาตินิโรธาชะรามะระณัง

โสกะปะรเิทวะทกุขะโทมะนสัสปุายาสานิรุชฌันติ,



เอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขักขันธัสสะนิโรโธโหติ.

เพราะความดบันามรปู ความดบัสฬายตนะจงึม,ี 

เพราะความดบัสฬายตนะ ความดบัผสัสะจงึม,ี 

เพราะความดบัผสัสะ ความดบัเวทนาจงึม,ี 

เพราะความดบัเวทนา ความดบัตณัหาจงึม,ี 

เพราะความดบัตณัหา ความดบัอปุาทานจงึม,ี 

เพราะความดบัอปุาทาน ความดบัภพจงึม,ี 

เพราะความดบัภพ ความดบัชาตจิงึม,ี 

 

เพราะความดบัชาต ิชรามรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์  

โทมนสั และอปุายาสะ จงึดบั, 

 

ความดบัแหง่กองทกุขท์ัง้มวลนี ้ยอ่มมดีว้ยประการฉะนี.้ 
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๒.๗ขยายความองคป์ฏจิจสมปุบาท


 ตตถฺกตมาอวชิชฺา,ทกุเฺขอญญฺาณ,ํทกุขฺสมทุเยอญญฺาณ,ํทกุขฺนโิรเธอญญฺาณ,ํทกุขฺนโิรธคามนิยิา

ปฏิปทายอญฺญาณํ,อยํวุจฺจติอวิชฺชา.

 ตตฺถกตโมปุญฺญาภิสงฺขาโร,กุสลาเจตนากามาวจรารูปาวจราทานมยาสีลมยาภาวนามยา,

อยํวุจฺจติปุญฺญาภิสงฺขาโร.

 ตตฺถกตโมอปุญฺญาภิสงฺขาโร,อกุสลา เจตนากามาวจรา,อยํวุจฺจติอปุญฺญาภิสงฺขาโร.ตตฺถ

กตโมอาเนญฺชาภิสงฺขาโร,กุสลาเจตนาอรูปาวจรา,อยํวุจฺจติอาเนญฺชาภิสงฺขาโร.

 ตตฺถกตโมกายสงฺขาโร,กายสญฺเจตนากายสงฺขาโร,วจีสญฺเจตนาวจีสงฺขาโร,มโนสญฺเจตนา

จิตฺตสงฺขาโร,อิเมวุจฺจนฺติอวิชฺชาปจฺจยาสงฺขารา.

 ตตฺถกตมํสงฺขารปจฺจยาวิญฺญาณํ,จกฺขุวิญฺญาณํโสตวิญฺญาณํฆานวิญฺญาณํชิวฺหาวิญฺญาณํ

กายวิญฺญาณํมโนวิญฺญาณํ,อิทํวุจฺจติสงฺขารปจฺจยาวิญฺญาณํ.



 ตตฺถกตมํวิญฺญาณปจฺจยานามรูปํ,อตฺถินามํอตฺถิรูปํ,ตตฺถกตมํนามํ,เวทนากฺขนฺโธ

สญฺญากฺขนฺโธสงฺขารกฺขนฺโธ,อิทํวุจฺจตินามํ,ตตฺถกตมํรูปํ,จตฺตาโรมหาภูตาจตุนฺนญฺจ

มหาภตูานํอปุาทายรปู,ํอทิํวจุจฺติรปู,ํอติิอทิญจฺนามํอทิญจฺรปู,ํอทิํวจุจฺติวญิญฺาณปจจฺยา

นามรูปํ.

 ตตฺถกตมํนามรูปปจฺจยาสฬายตนํ,จกฺขายตนํโสตายตนํฆานายตนํชิวฺหายตนํกายายตนํ

มนายตนํ,อิทํวุจฺจตินามรูปปจฺจยาสฬายตนํ.

 ตตฺถกตโมสฬายตนปจฺจยาผสฺโส,จกฺขุสมฺผสฺโสโสตสมฺผสฺโสฆานสมฺผสฺโสชิวฺหาสมฺผสฺโส

กายสมฺผสฺโสมโนสมฺผสฺโส,อยํวุจฺจติสฬายตนปจฺจยาผสฺโส.

 ตตถฺกตมาผสสฺปจจฺยาเวทนา,จกขฺสุมผฺสสฺชาเวทนาโสตสมผฺสสฺชาเวทนาฆานสมผฺสสฺชา

เวทนาชวิหฺาสมผฺสสฺชาเวทนากายสมผฺสสฺชาเวทนามโนสมผฺสสฺชาเวทนา,อยํวจุจฺติผสสฺปจจฺยา

เวทนา.

 ตตถฺกตมาเวทนาปจจฺยาตณหฺา,รปูตณหฺาสททฺตณหฺาคนธฺตณหฺารสตณหฺาโผฏฺพพฺตณหฺา

ธมฺมตณฺหา,อยํวุจฺจติเวทนาปจฺจยาตณฺหา.
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 ตตถฺกตมํตณหฺาปจจฺยาอปุาทาน,ํกามปุาทานํทฏิฺปุาทานํสลีพพฺตปุาทานํอตตฺวาทปุาทาน,ํ

อิทํวุจฺจติตณฺหาปจฺจยาอุปาทานํ.

 ตตฺถกตโมอุปาทานปจฺจยาภโว,ภโวทุวิเธนอตฺถิกมฺมภโว,อตฺถิอุปปตฺติภโว,ตตฺถกตโม

กมฺมภโว,ปุญฺญาภิสงฺขาโรอปุญฺญาภิสงฺขาโรอาเนญฺชาภิสงฺขาโร,อยํวุจฺจติกมฺมภโว,สพฺพมฺปิ

ภวคามิกมฺมํกมฺมภโว.

 ตตฺถกตโมอุปปตฺติภโว,กามภโวรูปภโวอรูปภโวสญฺญาภโวอสญฺญาภโวเนวสญฺญานา-

สญฺญาภโว เอกโวการภโวจตุโวการภโวปญฺจโวการภโว,อยํวุจฺจติอุปปตฺติภโว,อิติอยญฺจ

กมฺมภโวอยญฺจอุปปตฺติภโว,อยํวุจฺจติอุปาทานปจฺจยาภโว.

 ตตถฺกตมาภวปจจฺยาชาต,ิยาเตสํเตสํสตตฺานํตมหฺิตมหฺิสตตฺนกิาเยชาติสญชฺาติ

โอกฺกนฺติอภินิพฺพตฺติ,ขนฺธานํปาตุภาโวอายตนานํปฏิลาโภ,อยํวุจฺจติภวปจฺจยาชาติ.

 ตตฺถกตมํชาติปจฺจยาชรามรณํ,อตฺถิชรา,อตฺถิมรณํ,ตตฺถกตมาชรา,ยาเตสํเตสํ

สตฺตานํตมฺหิตมฺหิสตฺตนิกาเยชราชีรณตาขณฺฑิจฺจํปาลิจฺจํ วลิตฺตจตาอายุโนสํหานิ

อินฺทฺริยานํปริปาโก,อยํวุจฺจติชรา.

 ตตฺถกตมํมรณํ,ยา เตสํ เตสํสตฺตานํตมฺหาตมฺหาสตฺตนิกายาจุติจวนตา เภโท

อนฺตรธานํมจฺจุมรณํกาลกิริยา,ขนฺธานํเภโทกเฬวรสฺสนิกฺเขโปชีวิตินฺทฺริยสฺสอุปจฺเฉโท,อิทํ

วุจฺจติมรณํ,อิติอยญฺจชราอิทญฺจมรณํ,อิทํวุจฺจติชาติปจฺจยาชรามรณํ.

 ตตถฺกตโมโสโก,ญาตพิยฺสเนนวาผฏฺุสสฺโภคพยฺสเนนวาผฏฺุสสฺโรคพยฺสเนนวาผฏฺุสสฺ

สีลพฺยสเนนวาผุฏฺสฺสทิฏฺิพฺยสเนนวาผุฏฺสฺส,อญฺญตรญฺญตเรนพฺยสเนนสมนฺนาคตสฺส

อญฺญตรญฺญตเรนทุกฺขธมฺเมนผุฏฺสฺส,โสโกโสจนาโสจิตตฺตํอนฺโตโสโกอนฺโตปริโสโกเจตโส

ปรชิฌฺายนาโทมนสสฺํโสกสลลฺ,ํอยํวจุจฺติโสโก.

 ตตฺถกตโมปริเทโว.ญาติพฺยสเนนวาผุฏฺสฺสโภคพฺยสเนนวาผุฏฺสฺสโรคพฺยสเนนวา

ผฏฺุสสฺสลีพยฺสเนนวาผฏฺุสสฺทฏิฺพิยฺสเนนวาผฏฺุสสฺ,อญญฺตรญญฺตเรนพยฺสเนนสมนนฺาคตสสฺ

อญญฺตรญญฺตเรนทกุขฺธมเฺมนผฏฺุสสฺ,อาเทโวปรเิทโวอาเทวนาปรเิทวนาอาเทวติตตฺํปรเิทวติตตฺํ

วาจาปลาโปวิปฺปลาโปลาลโปลาลปนาลาลปิตตฺตํ,อยํวุจฺจติปริเทโว.

 ตตฺถ กตมํ ทุกฺขํ, ยํ กายิกํ อสาตํ กายิกํ ทุกฺขํ กายสมฺผสฺสชํ อสาตํ ทุกฺขํ เวทยิตํ,

กายสมฺผสฺสชาอสาตาทุกฺขาเวทนา,อิทํวุจฺจติทุกฺขํ.
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 ตตฺถกตมํโทมนสฺสํ,ยํเจตสิกํอสาตํเจตสิกํทุกฺขํ เจโตสมฺผสฺสชํอสาตํทุกฺขํ เวทยิตํ,

เจโตสมฺผสฺสชาอสาตาทุกฺขาเวทนา,อิทํวุจฺจติโทมนสฺสํ.

 ตตฺถกตโมอุปายาโส,ญาติพฺยสเนนวาผุฏฺสฺสโภคพฺยสเนนวาผุฏฺสฺสโรคพฺยสเนนวา

ผฏฺุสสฺสลีพยฺสเนนวาผฏฺุสสฺทฏิฺพิยฺสเนนวาผฏฺุสสฺ,อญญฺตรญญฺตเรนพยฺสเนนสมนนฺาคตสสฺ

อญฺญตรญฺญตเรนทุกฺขธมฺเมนผุฏฺสฺส,อายาโสอุปายาโสอายาสิตตฺตํอุปายาสิตตฺตํ,อยํวุจฺจติ

อุปายาโส.

 เอวเมตสฺสเกวลสฺสทุกฺขกฺขนฺธสฺสสมุทโยโหตีติเอวเมตสฺสเกวลสฺสทุกฺขกฺขนฺธสฺสสงฺคติโหติ,

สมาคโมโหติ,สโมธานํโหติ,ปาตุภาโวโหติ,เตนวุจฺจติ“เอวเมตสฺสเกวลสฺสทุกฺขกฺขนฺธสฺส

สมุทโยโหตี”ติ.

 (อภิ.วิ.๓๕/๒๔๒ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์สุตตันตภาชนีย์)



(๑)อวชิชา


ตัตถะกะตะมาอะวิชชา,

ทุกเขอัญญาณัง,

ทุกขะสะมุทะเยอัญญาณัง,

ทุกขะนิโรเธอัญญาณัง,

ทุกขะนิโรธะคามินิยาปะฏิปะทายะอัญญาณัง,

อะยังวุจจะติอะวิชชา.

บรรดาปัจจยาการเหล่านี้ อวิชชาเป็นอย่างไร, 

ความไม่รู้ในทุกข์, 

ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย, 

ความไม่รู้ในทุกขนิโรธ, 

ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา, 

นี้เรียกว่าอวิชชา. 
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(๒)สงัขาร


ตัตถะกะตะเม

อะวิชชาปัจจะยาสังขารา,



ปุญญาภิสังขาโร,

อะปุญญาภิสังขาโร,

อาเนญชาภิสังขาโร,

กายะสังขาโร,

วะจีสังขาโร,

จิตตะสังขาโร,



ในปัจจยาการเหล่านั้น   

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เป็นอย่างไร, 

 

ปุญญาภิสังขาร 

อะปุญญาภิสังขาร 

อาเนญชาภิสังขาร 

กายสังขาร 

วจีสังขาร 

จิตตสังขาร 

 

 
 

ตัตถะกะตะโมปุญญาภิสังขาโร,

กุสะลาเจตะนากามาวะจะรารูปาวะจะรา,

ทานะมะยาสีละมะยาภาวะนามะยา,

อะยังวุจจะติปุญญาภิสังขาโร,



ตัตถะกะตะโมอะปุญญาภิสังขาโร,

อะกุสะลาเจตะนากามาวะจะรา,

อะยังวุจจะติอะปุญญาภิสังขาโร,



ตัตถะกะตะโมอาเนญชาภิสังขาโร,

กุสะลาเจตะนาอะรูปาวะจะรา,

อะยังวุจจะติอาเนญชาภิสังขาโร,



บรรดาสังขารเหล่านั้น ปุญญาภิสังขาร เป็นอย่างไร, 

เจตนาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร   

สำเร็จด้วยทาน  สำเร็จด้วยศีล และสำเร็จด้วยภาวนา, 

นี้เรียกว่า ปุญญาภิสังขาร, 

 

บรรดาสังขารเหล่านั้น อปุญญาภิสังขาร เป็นอย่างไร, 

เจตนาที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกามาวจร, 

นี้เรียกว่า อปุญญาภิสังขาร, 

 

บรรดาสังขารเหล่านั้น อาเนญชาภิสังขาร เป็นอย่างไร, 

เจตนาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจร,  

นี้เรียกว่า อาเนญชาภิสังขาร, 
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ตัตถะกะตะโมกายะสังขาโร,



กายะสัญเจตะนากายะสังขาโร,

วะจีสัญเจตะนาวะจีสังขาโร,

มะโนสัญเจตะนาจิตตะสังขาโร,

อิเมวุจจันติอะวิชชาปัจจะยาสังขารา.

บรรดาสังขารเหล่านั้น, กายสังขารเป็นต้น   

เป็นอย่างไร,   

กายสัญเจตนาเป็นกายสังขาร, 

วจีสัญเจตนาเป็นวจีสังขาร, 

มโนสัญเจตนาเป็นจิตตสังขาร, 

เหล่านี้เรียกว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี. 

(๓)วญิญาณ


ตัตถะกะตะมัง

สังขาระปัจจะยาวิญญาณัง,



จักขุวิญญาณังโสตะวิญญาณังฆานะวิญญาณัง

ชิว๎หาวิญญาณังกายะวิญญาณังมะโนวิญญาณัง,



อิทังวุจจะติสังขาระปัจจะยาวิญญาณัง.

บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น    

เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เป็นอย่างไร, 

 

จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ   

ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ, 

 

นี้เรียกว่า เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี. 
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(๔)นามรปู


ตัตถะกะตะมัง

วิญญาณะปัจจะยานามะรูปัง,



อัตถินามัง,

อัตถิรูปัง,

ตัตถะกะตะมังนามัง,

เวทะนากขันโธสัญญากขันโธสังขารักขันโธ,

อิทังวุจจะตินามัง,

ตัตถะกะตะมังรูปัง,

บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น   

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เป็นอย่างไร, 

 

นามมีอยู่, 

รูปมีอยู่, 

บรรดานามและรูปนั้น นามเป็นอย่างไร, 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์, 

นี้เรียกว่า นาม, 

บรรดานามและรูปนั้น รูปเป็นอย่างไร, 

 

จัตตาโรมะหาภูตาจะตุนนัญจะ

มะหาภูตานังอุปาทายะรูปัง,



อิทังวุจจะติรูปัง,

อิติอิทัญจะนามังอิทัญจะรูปัง,

อิทังวุจจะติวิญญาณะปัจจะยานามะรูปัง.

มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔,  

 

 

นี้เรียกว่ารูป, 

นามนี้ด้วย รูปนี้ด้วย ดังที่กล่าวมานี้, 

นี้เรียกว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี. 
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(๕)สฬายตนะ


ตัตถะกะตะมัง

นามะรูปะปัจจะยาสะฬายะตะนัง,



จักขายะตะนังโสตายะตะนังฆานายะตะนัง

ชิว๎หายะตะนังกายายะตะนังมะนายะตะนัง,



อิทังวุจจะตินามะรูปปัจจะยาสะฬายะตะนัง.

บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น   

เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี เป็นอย่างไร, 

 

จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ   

ชิวหายตนะ กายายตนะ และมนายตนะ 

 

นี้เรียกว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี. 

 

(๖)ผสัสะ


ตัตถะกะตะโม

สะฬายะตะนะปัจจะยาผัสโส,



จักขุสัมผัสโสโสตะสัมผัสโสฆานะสัมผัสโส

ชิว๎หาสัมผัสโสกายะสัมผัสโสมะโนสัมผัสโส,



อะยังวุจจะติสะฬายะตะนะปัจจะยาผัสโส.

บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น    

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เป็นอย่างไร, 

 

จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส   

ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส และมโนสัมผัส, 

 

นี้เรียกว่า เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี. 
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(๗)เวทนา


ตัตถะกะตะมา

ผัสสะปัจจะยาเวทะนา,



จักขุสัมผัสสะชาเวทะนา,

โสตะสัมผัสสะชาเวทะนา,

ฆานะสัมผัสสะชาเวทะนา,

ชิว๎หาสัมผัสสะชาเวทะนา,

กายะสัมผัสสะชาเวทะนา,

มะโนสัมผัสสะชาเวทะนา,

อะยังวุจจะติผัสสะปัจจะยาเวทะนา.

บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น    

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี เป็นอย่างไร, 

 

เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส, 

เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัส, 

เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส, 

เวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัส, 

เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส, 

เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส, 

นี้เรียกว่า เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี. 

(๘)ตณัหา


ตัตถะกะตะมา

เวทะนาปัจจะยาตัณ๎หา,



รูปะตัณ๎หาสัททะตัณ๎หาคันธะตัณ๎หา

ระสะตัณ๎หาโผฏฐัพพะตัณ๎หาธัมมะตัณ๎หา,



อะยังวุจจะติเวทะนาปัจจะยาตัณ๎หา.

บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น   

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี เป็นอย่างไร, 

 

รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา   

รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา และธัมมตัณหา,  

 

นี้เรียกว่า เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี. 
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(๙)อปุาทาน


ตัตถะกะตะมัง

ตัณ๎หาปัจจะยาอุปาทานัง,



กามุปาทานังทิฏุปาทานัง

สีลัพพะตุปาทานังอัตตะวาทุปาทานัง,



อิทังวุจจะติตัณ๎หาปัจจะยาอุปาทานัง.

บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น   

เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เป็นอย่างไร, 

 

กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน    

สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน, 

 

นี้เรียกว่า เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี. 

(๑๐)ภว


ตัตถะกะตะโม

อุปาทานะปัจจะยาภะโว,



ภะโวทุวิเธนะ,

อัตถิกัมมะภะโว,

อัตถิอุปะปัตติภะโว,

ตัตถะกะตะโมกัมมะภะโว,



ปุญญาภิสังขาโรอะปุญญาภิสังขาโร

อาเนญชาภิสังขาโร,

บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น   

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี เป็นอย่างไร, 

 

ภพมี ๒ ส่วน, 

คือกรรมภพมีอยู่, 

อุปปัตติภพมีอยู่, 

บรรดาภพ ๒ นั้น กรรมภพเป็นอย่างไร, 

 

ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร   

และอาเนญชาภิสังขาร, 
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อะยังวุจจะติกัมมะภะโว,

สัพพัมปิภะวะคามิกัมมังกัมมะภะโว,



ตัตถะกะตะโมอุปะปัตติภะโว,

กามะภะโวรูปะภะโวอะรูปะภะโว,



สัญญาภะโวอะสัญญาภะโว

เนวะสัญญานาสัญญาภะโว,



เอกะโวการะภะโวจะตุโวการะภะโว

ปัญจะโวการะภะโว,





นี้เรียกว่า กรรมภพ, 

กรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่ภพแม้ทั้งหมด  เรียกว่ากรรมภพ, 

 

บรรดาภพ ๒ นั้น อุปปัตติภพเป็นอย่างไร,  

กามภพ รูปภพ อรูปภพ, 

 

สัญญาภพ อสัญญาภพ  

เนวสัญญานาสัญญาภพ, 

 

เอกโวการภพ จตุโวการภพ  

ปัญจโวการภพ, 

อะยังวุจจะติอุปะปัตติภะโว,



อติิอะยญัจะกมัมะภะโวอะยญัจะอปุะปตัตภิะโว,



อะยังวุจจะติอุปาทานะปัจจะยาภะโว.

นี้เรียกว่า อุปปัตติภพ, 

 

กรรมภพนี้ด้วย อุปปัตติภพนี้ด้วย  ดังที่กล่าวมานี้, 

 

นี้เรียกว่า เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี. 

 

 



96 97

(๑๑)ชาติ


ตัตถะกะตะมา

ภะวะปัจจะยาชาติ,



ยาเตสังเตสังสัตตานังตัม๎หิตัม๎หิสัตตะนิกาเย

ชาติสัญชาติโอกกันติอะภินิพพัตติ,



ขันธานังปาตุภาโว,

อายะตะนานังปะฏิลาโภ,

อะยังวุจจะติภะวะปัจจะยาชาติ.

บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น   

เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี เป็นอย่างไร, 

 

ความเกดิ ความเกดิพรอ้ม ความหยัง่ลง ความบงัเกดิเฉพาะ 

ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ ในหมู่สัตว์นั้นๆ, 

  

ความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลาย, 

ความได้อายตนะทั้งหลาย, 

นี้เรียกว่า เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี. 

 

(๑๒)ชรามรณะ


ตัตถะกะตะมัง

ชาติปัจจะยาชะรามะระณัง,



อัตถิชะรา,

อัตถิมะระณัง,

ตัตถะกะตะมาชะรา,



ยาเตสังเตสังสัตตานังตัม๎หิตัม๎หิ

สัตตะนิกาเยชะราชีระณะตา,





บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น    

เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี เป็นอย่างไร, 

 

ชรามีอยู่, 

มรณะมีอยู่, 

บรรดาชราและมรณะนั้น  ชราเป็นอย่างไร, 

 

ความแก่ ความคร่ำคร่า ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ 

ในหมู่สัตว์นั้นๆ, 
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ขัณฑิจจัง,

ปาลิจจัง,

วะลิตตะจะตา,

อายุโนสังหานิ,

อินท๎ริยานังปะริปาโก,

อะยังวุจจะติชะรา,



ตัตถะกะตะมังมะระณัง,



ยาเตสังเตสังสัตตานังตัม๎หาตัม๎หา

สัตตะนิกายาจุติจะวะนะตา,




ความมีฟันหัก, 

ความมีผมหงอก, 

ความมีหนังเหี่ยวย่น, 

ความเสื่อมแห่งอายุ, 

ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย, 

นี้เรียกว่า ชรา, 

 

บรรดาชราและมรณะนั้น มรณะ เป็นอย่างไร, 

 

ความจุติ ความเคลื่อนไป ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ 

จากหมู่สัตว์นั้นๆ, 

 

 

 

 

เภโท,

อันตะระธานัง,

มัจจุมะระณัง,

กาละกิริยา,

ขันธานังเภโท,

กะเฬวะรัสสะนิกเขโป,

ชีวิตินท๎ริยัสสะอุปัจเฉโท,

อิทังวุจจะติมะระณัง,

อิติอะยัญจะชะราอิทัญจะมะระณัง,

อิทังวุจจะติชาติปัจจะยาชะรามะระณัง.





ความทำลายไป, 

ความหายไป, 

มฤตยูกล่าวคือความตาย, 

การทำกาละ, 

ความแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย, 

ความทอดทิ้งร่างกาย, 

ความตัดขาดแห่งชีวิตินทรีย์, 

นี้เรียกว่า มรณะ, 

ชรานี้ด้วย มรณะนี้ด้วย  ดังที่กล่าวมานี้, 

นี้เรียกว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี. 
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ตัตถะกะตะโมโสโก,

ญาติพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

โภคะพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

โรคะพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

สีละพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

ทิฏฐิพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

อัญญะตะรัญญะตะเรนะพ๎ยะสะเนนะ

สะมันนาคะตัสสะ,

อัญญะตะรัญญะตะเรนะทุกขะธัมเมนะผุฏฐัสสะ,

โสโกโสจะนาโสจิตตะตัง,

อันโตโสโก,

อันโตปะริโสโก,

บรรดาธรรมเหล่านั้น  โสกะเป็นอย่างไร, 

สำหรับบุคคลผู้ถูกความเสื่อมญาติกระทบเอาแล้ว, 

ถูกความเสื่อมโภคทรัพย์กระทบเอาแล้ว, 

ถูกความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคกระทบเอาแล้ว,  

ถูกความเสื่อมศีลกระทบเอาแล้ว, 

ถูกความเสื่อมทิฏฐิกระทบเอาแล้ว, 

หรือบุคคลผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใด 

อย่างหนึ่ง,  

ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเอาแล้ว, 

ความเศร้าโศก กิริยาที่เศร้าโศก ภาวะที่เศร้าโศก, 

ความแห้งผากภายใน, 

ความแห้งกรอบภายใน, 
 

เจตะโสปะริชฌายะนา,

โทมะนัสสัง,

โสกะสัลลัง,

อะยังวุจจะติโสโก.



ตัตถะกะตะโมปะริเทโว,

ญาติพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

โภคะพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

โรคะพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

สีละพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

ทิฏฐิพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

อญัญะตะรญัญะตะเรนะพย๎ะสะเนนะสะมนันาคะตสัสะ,



ความไหม้เกรียมแห่งใจ, 

ความโทมนัส, 

ลูกศรคือความโศก, 

นี้เรียกว่า โสกะ. 

 

บรรดาธรรมเหล่านั้น  ปริเทวะเป็นอย่างไร, 

สำหรับบุคคลผู้ถูกความเสื่อมญาติกระทบเอาแล้ว, 

ถูกความเสื่อมโภคทรัพย์กระทบเอาแล้ว, 

ถูกความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคกระทบเอาแล้ว, 

ถูกความเสื่อมศีลกระทบเอาแล้ว, 

ถูกความเสื่อมทิฏฐิกระทบเอาแล้ว, 

หรือบุคคลผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง, 
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อัญญะตะรัญญะตะเรนะทุกขะธัมเมนะผุฏฐัสสะ,

อาเทโวปะริเทโว,

อาเทวะนาปะริเทวะนา,

อาเทวิตัตตังปะริเทวิตัตตัง,

วาจาปะลาโปวิปปะลาโป,

ลาละโปลาละปะนาลาละปิตัตตัง,

อะยังวุจจะติปะริเทโว,



ตัตถะกะตะมังทุกขัง,

ยังกายิกังอะสาตัง,

กายิกังทุกขัง,


ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเอาแล้ว, 

ความร้องไห้ ความคร่ำครวญ, 

กิริยาที่ร้องไห้ กิริยาที่คร่ำครวญ, 

ภาวะที่ร้องไห้ ภาวะที่คร่ำครวญ, 

ความบ่นถึง ความพร่ำเพ้อ ความร่ำไห้, 

ความพิไรรำพัน กิริยาที่พิไรรำพัน ภาวะที่พิไรรำพัน, 

นี้เรียกว่า ปริเทวะ, 

 

บรรดาธรรมเหล่านั้น  ทุกข์เป็นอย่างไร, 

คือ ความไม่สำราญทางกาย, 

ความทุกข์ทางกาย, 

 

กายะสัมผัสสะชังอะสาตังทุกขังเวทะยิตัง,



กายะสัมผัสสะชาอะสาตาทุกขาเวทะนา,



อิทังวุจจะติทุกขัง.



ตัตถะกะตะมังโทมะนัสสัง,

ยังเจตะสิกังอะสาตัง,

เจตะสิกังทุกขัง,

เจโตสัมผัสสะชังอะสาตังทุกขังเวทะยิตัง,



อิทังวุจจะติโทมะนัสสัง.



ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดจาก

กายสัมผัส, 

กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดจาก

กายสัมผัส, 

นี้เรียกว่า ทุกข์. 

 

บรรดาธรรมเหล่านั้น  โทมนัสเป็นอย่างไร, 

คือความไม่สำราญทางใจ, 

ความทุกข์ทางใจ, 

ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดจาก  

เจโตสัมผัส, 

นี้เรียกว่า โทมนัส. 
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ตัตถะกะตะโมอุปายาโส,

ญาติพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

โภคะพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

โรคะพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

สีละพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

ทิฏฐิพ๎ยะสะเนนะวาผุฏฐัสสะ,

อัญญะตะรัญญะตะเรนะพ๎ยะสะเนนะ

สะมันนาคะตัสสะ,







บรรดาธรรมเหล่านั้น  อุปายาสเป็นอย่างไร, 

สำหรับบุคคลผู้ถูกความเสื่อมญาติกระทบเอาแล้ว, 

ถูกความเสื่อมโภคทรัพย์กระทบเอาแล้ว, 

ถูกความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคกระทบเอาแล้ว, 

ถูกความเสื่อมศีลกระทบเอาแล้ว, 

ถูกความเสื่อมทิฏฐิกระทบเอาแล้ว, 

หรือบุคคลผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง,  

 

อัญญะตะรัญญะตะเรนะทุกขะธัมเมนะผุฏฐัสสะ,



อายาโสอุปายาโสอายาสิตัตตังอุปายาสิตัตตัง,

อะยังวุจจะติอุปายาโส.



เอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขักขันธัสสะ

สะมุทะโยโหตีติ,เอวะเมตัสสะเกวะลัสสะ

ทุกขักขันธัสสะสังคะติโหติ,สะมาคะโมโหติ,

สะโมธานังโหติ,ปาตุภาโวโหติ,



เตนะวุจจะติ“เอวะเมตัสสะเกวะลัสสะ

ทุกขักขันธัสสะสะมุทะโยโหตี”ติ.

ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเอาแล้ว, 

 

ความแค้น ความคับแค้น ภาวะที่แค้น ภาวะที่คับแค้น, 

นี้เรียกว่า อุปายาส. 

 

คำว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้   

ย่อมมีด้วยประการฉะนี้, อธิบายว่า ความไปร่วม   

ความมาร่วม ความประชุมร่วม, ความปรากฏขึ้น    

แห่งกองทุกข์ล้วนๆ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้, 

 

เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์  

ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้  ดังนี้แล. 
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อัตถิภิกขะเวตะทายะตะนัง,

ยัตถะเนวะปะฐวีนะอาโป

นะเตโชนะวาโย,



นะอากาสานัญจายะตะนัง,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู่, 

ซึ่งในอายตนะนั้น ปฐวีธาตุไม่มี อาโปธาตุไม่มี   

เตโชธาตุไม่มี  วาโยธาตุไม่มี, 

 

อากาสานัญจายตนะไม่มี, 

๒.๘นพิพาน


 อตฺถิภิกฺขเวตทายตนํ,ยตฺถ เนวปวีนอาโปน เตโชนวาโย,นอากาสานญฺจายตนํน

วิญฺญาณญฺจายตนํนอากิญฺจญฺญายตนํน เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ,นายํ โลโกนปรโลโก,นอุโภ

จนฺทิมสูริยา,ตตฺรปาหํภิกฺขเว เนวอาคตึวทามินคตึนิตึนจุตึนอุปปตฺตึ,อปฺปติฏฺํอปฺปวตฺตํ

อนารมฺมณเมวตํ.เอเสวนฺโตทุกฺขสฺส.

 (ขุ.อุ.๒๕/๗๑ปมนิพพานปฏิสังยุตตสูตร)



นะวิญญาณัญจายะตะนัง,

นะอากิญจัญญายะตะนัง,

นะเนวะสัญญานาสัญญายะตะนัง,

นายังโลโกนะปะระโลโก

นะอุโภจันทิมะสูริยา

ตัต๎ระปาหังภิกขะเวเนวะอาคะติงวะทามิ,



นะคะติงนะฐิติงนะจุติงนะอุปะปัตติง,



อัปปะติฏฐังอัปปะวัตตังอะนารัมมะณะเมวะตัง,



เอเสวันโตทุกขัสสะ.

วิญญาณัญจายตนะไม่มี, 

อากิญจัญญายตนะไม่มี, 

เนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มี, 

โลกนี้ไม่มี  โลกอื่นไม่มี 

ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองไม่มี 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย และในอายตนะนั้น เราไม่กล่าว

ซึ่งการมา   

ไม่กล่าวซึ่งการไป ไม่กล่าวซึ่งการตั้งอยู่ ไม่กล่าวซึ่งจุติ  

ไม่กล่าวซึ่งอุบัติ, 

อายตนะนั้นเป็นสิ่งไม่มีที่ตั้ง ไม่มีความเป็นไป   

ไม่มีอารมณ์อะไรๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยว, 

นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์. 
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๒.๙ธรรมนยิาม


 อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ, ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา

ธมฺมนิยามตา “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ, ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ, อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา

อภิสเมตฺวาอาจิกฺขติเทเสติปญฺญาเปติปฏฺเปติวิวรติวิภชติอุตฺตานีกโรติ“สพฺเพสงฺขาราอนิจฺจา”ติ.

 อุปฺปาทาวาภิกฺขเวตถาคตานํอนุปฺปาทาวาตถาคตานํ,ิตาวสาธาตุธมฺมฏฺิตตาธมฺมนิยามตา

“สพฺเพสงฺขาราทุกฺขา”ติ.ตํตถาคโตอภิสมฺพุชฺฌติอภิสเมติ,อภิสมฺพุชฺฌิตฺวาอภิสเมตฺวาอาจิกฺขติ

เทเสติปญฺญาเปติปฏฺเปติวิวรติวิภชติอุตฺตานีกโรติ“สพฺเพสงฺขาราทุกฺขา”ติ.

 อุปฺปาทาวาภิกฺขเวตถาคตานํอนุปฺปาทาวาตถาคตานํ,ิตาวสาธาตุธมฺมฏฺิตตาธมฺมนิยามตา

“สพฺเพธมฺมาอนตฺตา”ติ,ตํตถาคโตอภิสมฺพุชฺฌติอภิสเมติ,อภิสมฺพุชฺฌิตฺวาอภิสเมตฺวาอาจิกฺขติ

เทเสติปญฺญาเปติปฏฺเปติวิวรติวิภชติอุตฺตานีกโรติ“สพฺเพธมฺมาอนตฺตา”ติ.

 (อํ.ติก.๒๐/๑๓๗อุปปาทาสูตร)



อุปปาทาวาภิกขะเว

ตะถาคะตานัง

อะนุปปาทาวาตะถาคะตานัง,



ฐิตาวะสาธาตุ,

ธัมมัฏฐิตะตา,

ธัมมะนิยามะตา,

“สัพเพสังขาราอะนิจจา”ติ,

ตังตะถาคะโตอะภิสัมพุชฌะติอะภิสะเมติ,

อะภิสัมพุชฌิต๎วาอะภิสะเมต๎วา,

อาจิกขะติเทเสติ,


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    

เพราะความเกิดขึ้นของตถาคตทั้งหลายก็ตาม    

หรือเพราะความไม่เกิดขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม, 

 

ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียว, 

เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม, 

เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม, 

คือ สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง, 

ตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมบรรลุธาตุนั้น, 

ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว, 

ย่อมบอก ย่อมแสดง, 
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ปัญญาเปติปัฏฐะเปติ,

วิวะระติวิภะชะติ,

อุตตานีกะโรติ,

“สัพเพสังขาราอะนิจจา”ติ,



อุปปาทาวาภิกขะเวตะถาคะตานัง

อะนุปปาทาวาตะถาคะตานัง,



ฐิตาวะสาธาตุ,

ธัมมัฏฐิตะตา,

ธัมมะนิยามะตา,

“สัพเพสังขาราทุกขา”ติ,


ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้, 

ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก, 

ย่อมทำให้ง่าย,  

ว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง”, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความเกิดขึ้น 

ของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม  หรือเพราะความ 

ไม่เกิดขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม, 

ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียว, 

เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม, 

เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม, 

คือ “สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์”, 

 

ตังตะถาคะโตอะภิสัมพุชฌะติอะภิสะเมติ,

อะภิสัมพุชฌิต๎วาอะภิสะเมต๎วา,

อาจิกขะติเทเสติ,

ปัญญาเปติปัฏฐะเปติ,

วิวะระติวิภะชะติ,

อุตตานีกะโรติ,

“สัพเพสังขาราทุกขา”ติ,



อุปปาทาวาภิกขะเวตะถาคะตานัง

อะนุปปาทาวาตะถาคะตานัง,



ฐิตาวะสาธาตุ,

ตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมบรรลุธาตุนั้น, 

ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว, 

ย่อมบอก ย่อมแสดง, 

ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้, 

ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก, 

ย่อมทำให้ง่าย, 

ว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์”, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความเกิดขึ้นของ  

พระตถาคตทั้งหลายก็ตาม  หรือเพราะความไม่เกิดขึ้น

ของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม, 

ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียว,  
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ธัมมัฏฐิตะตา,

ธัมมะนิยามะตา,

“สัพเพธัมมาอะนัตตา”ติ,

ตังตะถาคะโตอะภิสัมพุชฌะติอะภิสะเมติ,

อะภิสัมพุชฌิต๎วาอะภิสะเมต๎วา,

อาจิกขะติเทเสติ,

ปัญญาเปติปัฏฐะเปติ,

วิวะระติวิภะชะติ,

อุตตานีกะโรติ,

“สัพเพธัมมาอะนัตตา”ติ.

เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม, 

เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม , 

คือ “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา”, 

ตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมบรรลุธาตุนั้น, 

ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว, 

ย่อมบอก ย่อมแสดง, 

ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้, 

ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก, 

ย่อมทำให้ง่าย, 

ว่า “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา”. 

ฉันทะมูละกาสัพเพธัมมา,

มะนะสิการะสัมภะวาสัพเพธัมมา,

ผัสสะสะมุทะยาสัพเพธัมมา,

เวทะนาสะโมสะระณาสัพเพธัมมา,

สะมาธิปะมุขาสัพเพธัมมา,

สะตาธิปะเตยยาสัพเพธัมมา,

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล, 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีมนสิการเป็นแดนเกิด, 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีผัสสะเป็นเหตุเกิด, 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุม, 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุข, 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็นใหญ่, 

๒.๑๐หลกัแหง่ธรรมทัง้ปวง


 ฉนทฺมลูกาสพเฺพธมมฺา,มนสกิารสมภฺวาสพเฺพธมมฺา,ผสสฺสมทุยาสพเฺพธมมฺา,เวทนาสโมสรณา

สพฺเพธมฺมา,สมาธิปมุขาสพฺเพธมฺมา,สตาธิปเตยฺยาสพฺเพธมฺมา,ปญฺญุตฺตราสพฺเพธมฺมา,

วิมุตฺติสาราสพฺเพธมฺมา,อมโตคธาสพฺเพธมฺมา,นิพฺพานปริโยสานาสพฺเพธมฺมา.

 (อํ.ทสก.๒๔/๕๘มูลกสูตร)





114 115

ปัญญุตตะราสัพเพธัมมา,

วิมุตติสาราสัพเพธัมมา,

อะมะโตคะธาสัพเพธัมมา,

นิพพานะปะริโยสานาสัพเพธัมมา.

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอด, 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่น, 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีอมตะเป็นที่หยั่งลง, 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุด. 

๒.๑๑อรยิสจั๔


 จตฺตาริมานิภิกฺขเวตถานิอวิตถานิอนญฺญถานิ,กตมานิจตฺตาริ,“อิทํทุกฺขนฺ”ติภิกฺขเวตถเมตํ

อวิตถเมตํอนญฺญถเมตํ,“อยํทุกฺขสมุทโย”ติตถเมตํอวิตถเมตํอนญฺญถเมตํ,“อยํทุกฺขนิโรโธ”ติตถเมตํ

อวิตถเมตํอนญฺญถเมตํ,“อยํทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา”ติตถเมตํอวิตถเมตํอนญฺญถเมตํ,อิมานิโข

ภิกฺขเวจตฺตาริตถานิอวิตถานิอนญฺญถานิ.

 ตสฺมาติห ภิกฺขเว “อิทํ ทุกฺขนฺ”ติ โยโค กรณีโย, “อยํ ทุกฺขสมุทโย”ติ โยโค กรณีโย, “อยํ

ทุกฺขนิโรโธ”ติโยโคกรณีโย,“อยํทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา”ติโยโคกรณีโย.

 (สํ.ม.๑๙/๑๐๙๐ตถสูตร)


จัตตาริมานิภิกขะเว,

ตะถานิ,

อะวิตะถานิ,

อะนัญญะถานิ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ความจริง ๔ ประการเหล่านี้, 

เป็นเช่นนั้นเอง, 

ไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,  

ไม่เป็นอย่างอื่น,  
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กะตะมานิจัตตาริ,

“อิทังทุกขัน”ติภิกขะเว,

ตะถะเมตัง,

อะวิตะถะเมตัง,

อะนัญญะถะเมตัง,



“อะยังทุกขะสะมุทะโย”ติ,

ตะถะเมตัง,

อะวิตะถะเมตัง,

อะนัญญะถะเมตัง,

๔ ประการอะไรบ้าง, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจริงว่า นี้เป็นทุกข์, 

นี้เป็นสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเอง, 

นี้เป็นสิ่งไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,   

นี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างอื่น,  

 

ความจริงว่า นี้เป็นทุกขสมุทัย, 

นี้เป็นสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเอง, 

นี้เป็นสิ่งไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,  

นี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างอื่น,  

 

“อะยังทุกขะนิโรโธ”ติ,

ตะถะเมตัง,

อะวิตะถะเมตัง,

อะนัญญะถะเมตัง,



“อะยังทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา”ติ,

ตะถะเมตัง,

อะวิตะถะเมตัง,

อะนัญญะถะเมตัง,



อิมานิโขภิกขะเวจัตตาริ

ตะถานิ,

ความจริงว่า นี้เป็นทุกขนิโรธ, 

นี้เป็นสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเอง, 

นี้เป็นสิ่งไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,   

นี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างอื่น, 

 

ความจริงว่า นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา, 

นี้เป็นสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเอง, 

นี้เป็นสิ่งไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,   

นี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างอื่น, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ความจริง ๔ ประการเหล่านี้แล, 

เป็นเช่นนั้นเอง, 
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อะวิตะถานิ,

อะนัญญะถานิ,



ตัส๎มาติหะภิกขะเว,

“อิทังทุกขัน”ติโยโคกะระณีโย,



“อะยังทุกขะสะมุทะโย”ติโยโคกะระณีโย,





“อะยังทุกขะนิโรโธ”ติโยโคกะระณีโย,



“อะยังทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา”ติ

โยโคกะระณีโย. 

ไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,   

ไม่เป็นอย่างอื่น, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น, 

การประกอบความเพียร  เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า   

นี้เป็นทุกข์ อันเธอทั้งหลายพึงกระทำ,  

การประกอบความเพียร  เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า   

นี้เป็นทุกขสมุทัย  อันเธอทั้งหลายพึงกระทำ,  

 

การประกอบความเพียร  เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า   

นี้เป็นทุกขนิโรธ  อันเธอทั้งหลายพึงกระทำ, 

การประกอบความเพียร  เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  

นีเ้ปน็ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา อนัเธอทัง้หลายพงึกระทำ. 

๒.๑๒กจิในอรยิสจั


 จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว อริยสจฺจานิ , กตมานิ จตฺตาริ , ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ

ทุกฺขนิโรโธอริยสจฺจํทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจฺจํ,อิมานิ โขภิกฺขเวจตฺตาริอริยสจฺจานิ,อิเมสํ

โขภิกฺขเวจตุนฺนํอริยสจฺจานํอตฺถิอริยสจฺจํปริญฺเญยฺยํ,อตฺถิอริยสจฺจํปหาตพฺพํ,อตฺถิอริยสจฺจํ

สจฺฉิกาตพฺพํ,อตฺถิอริยสจฺจํภาเวตพฺพํ,

 กตมญฺจภิกฺขเวอริยสจฺจํปริญฺเญยฺยํ,ทุกฺขํภิกฺขเวอริยสจฺจํปริญฺเญยฺยํ,ทุกฺขสมุทโยอริยสจฺจํ

ปหาตพฺพํ,ทุกฺขนิโรโธอริยสจฺจํสจฺฉิกาตพฺพํ,ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจฺจํภาเวตพฺพํ.

 (สํ.ม.๑๙/๑๐๙๙ปริญเญยยสูตร)


จัตตาริมานิภิกขะเวอะริยะสัจจานิ,

กะตะมานิจัตตาริ,

ทุกขังอะริยะสัจจัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการเหล่านี้, 

๔ ประการอะไรบ้าง, 

ได้แก่ อริยสัจคือทุกข์, 
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ทุกขะสะมุทะโยอะริยะสัจจัง,

ทุกขะนิโรโธอะริยะสัจจัง,

ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทาอะริยะสัจจัง,

อิมานิโขภิกขะเวจัตตาริอะริยะสัจจานิ,



อิเมสังโขภิกขะเวจะตุนนังอะริยะสัจจานัง,

อัตถิอะริยะสัจจังปะริญเญยยัง,

อัตถิอะริยะสัจจังปะหาตัพพัง,

อัตถิอะริยะสัจจังสัจฉิกาตัพพัง,

อัตถิอะริยะสัจจังภาเวตัพพัง,


อรยิสจัคอืทกุขสมทุยั, 

อรยิสจัคอืทกุขนโิรธ, 

อรยิสจัคอืทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา, 

ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย อรยิสจั ๔ ประการเหลา่นีแ้ล, 

 

ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย บรรดาอรยิสจั ๔ ประการเหลา่นีแ้ล, 

อรยิสจัทีค่วรกำหนดรอบรูก้ม็อียู,่ 

อรยิสจัทีค่วรละกม็อียู,่ 

อรยิสจัทีค่วรกระทำใหแ้จง้กม็อียู,่ 

อรยิสจัทีค่วรทำใหเ้กดิขึน้กม็อียู,่ 

 

 

กะตะมัญจะภิกขะเวอะริยะสัจจังปะริญเญยยัง,



ทุกขังภิกขะเวอริยะสัจจังปริญเญยยัง,

ทุกขะสะมุทะโยอะริยะสัจจังปะหาตัพพัง,

ทุกขะนิโรโธอะริยะสัจจังสัจฉิกาตัพพัง,

ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทาอะริยะสัจจัง

ภาเวตัพพัง.

ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย กอ็รยิสจัทีค่วรกำหนดรอบรูเ้ปน็ตน้  

เปน็อยา่งไร, 

ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย  ทกุขอรยิสจัควรกำหนดรอบรู,้ 

ทกุขสมทุยอรยิสจัควรละ, 

ทกุขนโิรธอรยิสจัควรกระทำใหแ้จง้, 

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัควรทำใหเ้กดิขึน้. 



122 123

๒.๑๓ทกุขอรยิสจั


 อิทํ โขปนภิกฺขเวทุกฺขํอริยสจฺจํ,ชาติปิทุกฺขา,ชราปิทุกฺขา,พฺยาธิปิทุกฺโข,มรณมฺปิทุกฺขํ,

อปปฺเิยหิสมปฺโยโคทกุโฺข,ปเิยหิวปิปฺโยโคทกุโฺข,ยมปฺจิฉฺํนลภติตมปฺิทกุขฺ,ํสงขฺติเฺตนปญจฺปุาทานก-ฺ

ขนฺธาทุกฺขา.

 (วิ.ม.๔/๑๔ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)


อิทังโขปะนะภิกขะเวทุกขังอะริยะสัจจัง,

ชาติปิทุกขา,

ชะราปิทุกขา,

พ๎ยาธิปิทุกโข,

มะระณัมปิทุกขัง,

อัปปิเยหิสัมปะโยโคทุกโข,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขอริยสัจ, 

แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์, 

แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์, 

แม้ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์, 

แม้ความตายก็เป็นทุกข์, 

ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์, 

ปิเยหิวิปปะโยโคทุกโข,

ยัมปิจฉังนะละภะติตัมปิทุกขัง,

สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขา.

ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์, 

ความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์, 

ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์. 
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๒.๑๔ทกุขสมทุยอรยิสจั


 อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ , ยายํ ตณฺหา โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา

ตตฺรตตฺราภินนฺทินี,เสยฺยถีทํ,กามตณฺหาภวตณฺหาวิภวตณฺหา.

 (วิ.ม.๔/๑๔ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)


อิทังโขปะนะภิกขะเวทุกขะสมุทะโยอะริยะสัจจัง,

ยายังตัณ๎หา,

โปโนพภะวิกา,

นันทิราคะสะหะคะตา,

ตัต๎ระตัต๎ราภินันทินี,

เสยยะถีทัง,

กามะตัณ๎หา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจ, 

คือตัณหา, 

อันทำให้เกิดในภพใหม่อีก, 

อันประกอบกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน, 

อันมีปกติยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ, 

ได้แก่, 

กามตัณหา, 

ภะวะตัณ๎หา,

วิภะวะตัณ๎หา.

ภวตัณหา, 

วิภวตัณหา. 
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๒.๑๕ทกุขนโิรธอรยิสจั


 อิทํโขปนภิกฺขเวทุกฺขนิโรโธอริยสจฺจํ,โยตสฺสาเยวตณฺหายอเสสวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสฺสคฺโค

มุตฺติอนาลโย.

 (วิ.ม.๔/๑๔ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)


อิทังโขปะนะภิกขะเวทุกขะนิโรโธอะริยะสัจจัง,

โยตัสสาเยวะตัณ๎หายะอะเสสะวิราคะนิโรโธ,

จาโค,

ปะฏินิสสัคโค,

มุตติ,

อะนาละโย.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจ, 

คอืความดบัไมเ่หลอืแหง่ตณัหานัน้นัน่แหละดว้ยวริาคะ, 

ความสละ, 

ความสลัดคืน, 

ความหลุดพ้น, 

ความไม่อาลัย. 

๒.๑๖ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา


 อิทํ โขปนภิกฺขเวทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจฺจํ,อยเมวอริโยอฏฺงฺคิโกมคฺโค, เสยฺยถีทํ,

สมฺมาทิฏฺิสมฺมาสงฺกปฺโป,สมฺมาวาจาสมฺมากมฺมนฺโตสมฺมาอาชีโว,สมฺมาวายาโมสมฺมาสติสมฺมาสมาธิ.

 (วิ.ม.๔/๑๔ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)


อิทังโขปะนะภิกขะเวทุกขะนิโรธะคามินี

ปะฏิปะทาอะริยะสัจจัง,



อะยะเมวะอะริโยอัฏฐังคิโกมัคโค,

เสยยะถีทัง,

สัมมาทิฏฐิ,

สัมมาสังกัปโป,


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธคามินี

ปฏิปทาอริยสัจ, 

 

คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้เท่านั้น, 

ได้แก่, 

ความเห็นชอบ, 

ความดำริชอบ, 
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สัมมาวาจา,

สัมมากัมมันโต,

สัมมาอาชีโว,

สัมมาวายาโม,

สัมมาสะติ,

สัมมาสะมาธิ.

วาจาชอบ, 

การกระทำชอบ, 

การเลี้ยงชีพชอบ, 

ความเพียรชอบ, 

ความระลึกชอบ, 

ความตั้งมั่นชอบ. 

๒.๑๗ขนัธ์๕


 ปญฺจกฺขนฺธา,รูปกฺขนฺโธเวทนากฺขนฺโธสญฺญากฺขนฺโธสงฺขารกฺขนฺโธวิญฺญาณกฺขนฺโธ.

 ตตฺถกตโมรูปกฺขนฺโธ.ยงฺกิญฺจิ รูปํอตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํอชฺฌตฺตํวาพหิทฺธาวา

โอฬารกิํวาสขุมุํวาหนีํวาปณตีํวายํทเูรสนตฺเิกวา,ตเทกชฌฺํอภสิญญฺหูติวฺาอภสิงขฺปิติวฺา,

อยํวุจฺจติรูปกฺขนฺโธ.

 ตตถฺกตโมเวทนากขฺนโฺธ.ยากาจิเวทนาอตตีานาคตปจจฺปุปฺนนฺาอชฌฺตตฺาวาพหทิธฺาวา

โอฬาริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทูเรสนฺติเกวา,ตเทกชฺฌํอภิสญฺญูหิตฺวา

อภิสงฺขิปิตฺวา,อยํวุจฺจติเวทนากฺขนฺโธ.

 ตตถฺกตโมสญญฺากขฺนโฺธ.ยากาจิสญญฺาอตตีานาคตปจจฺปุปฺนนฺาอชฌฺตตฺาวาพหทิธฺาวา

โอฬาริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทูเรสนฺติเกวา,ตเทกชฺฌํอภิสญฺญูหิตฺวา

อภิสงฺขิปิตฺวา,อยํวุจฺจติสญฺญากฺขนฺโธ.
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 ตตถฺกตโมสงขฺารกขฺนโฺธ.เยเกจิสงขฺาราอตตีานาคตปจจฺปุปฺนนฺาอชฌฺตตฺาวาพหทิธฺาวา

โอฬารกิาวาสขุมุาวาหนีาวาปณตีาวาเยทเูรสนตฺเิกวา,ตเทกชฌฺํอภสิญญฺหูติวฺาอภสิงขฺปิติวฺา,

อยํวุจฺจติสงฺขารกฺขนฺโธ.

 ตตถฺกตโมวญิญฺาณกขฺนโฺธ.ยงกฺญิจฺิวญิญฺาณํอตตีานาคตปจจฺปุปฺนนฺํอชฌฺตตฺํวาพหทิธฺาวา

โอฬาริกํวาสุขุมํวาหีนํวาปณีตํวายํทูเรสนฺติเกวา,ตเทกชฺฌํอภิสญฺญูหิตฺวาอภิสงฺขิปิตฺวา,

อยํวุจฺจติวิญฺญาณกฺขนฺโธ.

 (อภิ.วิ.๓๕/๑-๒๖ขันธวิภังค์สุตตันตภาชนีย์)


ปัญจักขันธา,



รูปักขันโธเวทะนากขันโธสัญญากขันโธ

สังขารักขันโธวิญญาณักขันโธ,





ขันธ์ ๕ ประการมีอยู่, 

 

ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์    

สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์, 

 

 

 

ตัตถะกะตะโมรูปักขันโธ,

ยังกิญจิรูปัง,

อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,

อัชฌัตตังวาพะหิทธาวา,

โอฬาริกังวาสุขุมังวา,

หีนังวาปะณีตังวา,

ยังทูเรสันติเกวา,

ตะเทกัชฌังอะภิสัญญูหิต๎วาอะภิสังขิปิต๎วา,

อะยังวุจจะติรูปักขันโธ,



ตัตถะกะตะโมเวทะนากขันโธ,




บรรดาขันธ์ ๕ นั้น  รูปขันธ์เป็นอย่างไร, 

รูปทุกชนิด, 

ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน 

ภายในหรือภายนอก, 

หยาบหรือละเอียด, 

เลวหรือประณีต, 

ไกลหรือใกล้, 

ประมวลรูปนั้นย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน, 

นี้เรียกว่ารูปขันธ์, 

 

บรรดาขันธ์ ๕ นั้น เวทนาขันธ์เป็นอย่างไร, 
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ยากาจิเวทะนา,

อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,

อัชฌัตตาวาพะหิทธาวา,

โอฬาริกาวาสุขุมาวา,

หีนาวาปะณีตาวา,

ยาทูเรสันติเกวา,

ตะเทกัชฌังอะภิสัญญูหิต๎วาอะภิสังขิปิต๎วา,

อะยังวุจจะติเวทะนากขันโธ,



ตัตถะกะตะโมสัญญากขันโธ,


เวทนาทุกชนิด, 

ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน, 

ภายในหรือภายนอก,  

หยาบหรือละเอียด,  

เลวหรือประณีต,  

ไกลหรือใกล้, 

ประมวลเวทนานั้นย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน,  

นี้เรียกว่าเวทนาขันธ์, 

 

บรรดาขันธ์ ๕ นั้น สัญญาขันธ์เป็นอย่างไร, 

 

ยากาจิสัญญา,

อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,

อัชฌัตตาวาพะหิทธาวา,

โอฬาริกาวาสุขุมาวา,

หีนาวาปะณีตาวา,

ยาทูเรสันติเกวา,

ตะเทกัชฌังอะภิสัญญูหิต๎วาอะภิสังขิปิต๎วา,

อะยังวุจจะติสัญญากขันโธ,



ตัตถะกะตะโมสังขารักขันโธ,

เยเกจิสังขารา,



สัญญาทุกชนิด, 

ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน, 

ภายในหรือภายนอก,  

หยาบหรือละเอียด, 

เลวหรือประณีต, 

ไกลหรือใกล้, 

ประมวลเวทนานั้นย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน, 

นี้เรียกว่าสัญญาขันธ์, 

 

บรรดาขันธ์ ๕ นั้น สังขารขันธ์เป็นอย่างไร, 

สังขารทั้งหลายทุกชนิด, 
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อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,

อัชฌัตตาวาพะหิทธาวา,

โอฬาริกาวาสุขุมาวา,

หีนาวาปะณีตาวา,

ยาทูเรสันติเกวา,

ตะเทกัชฌังอะภิสัญญูหิต๎วาอะภิสังขิปิต๎วา,

อะยังวุจจะติสังขารักขันโธ,



ตัตถะกะตะโมวิญญาณักขันโธ,

ยังกิญจิวิญญาณัง,

อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,

อัชฌัตตังวาพะหิทธาวา,


ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน, 

ภายในหรือภายนอก, 

หยาบหรือละเอียด, 

เลวหรือประณีต, 

ไกลหรือใกล้, 

ประมวลสังขารนั้นย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน, 

นี้เรียกว่าสังขารขันธ์, 

 

บรรดาขันธ์ ๕ นั้น วิญญาณขันธ์เป็นอย่างไร,  

วิญญาณทุกชนิด, 

ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน,  

ภายในหรือภายนอก,  

 

 

อิติรูปัง,

อิติรูปัสสะสะมุทะโย,

อิติรูปัสสะอัตถังคะโม,


โอฬาริกังวาสุขุมังวา,

หีนังวาปะณีตังวา,

ยังทูเรสันติเกวา,

ตะเทกัชฌังอะภิสัญญูหิต๎วาอะภิสังขิปิต๎วา,

อะยังวุจจะติวิญญาณักขันโธ.

รูปเป็นดังนี้, 

ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้, 

ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้, 

 

หยาบหรือละเอียด, 

เลวหรือประณีต, 

ไกลหรือใกล้, 

ประมวลวิญญาณนั้นย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน,   

นี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์. 

 
 อิติ รูปํอิติ รูปสฺสสมุทโยอิติ รูปสฺสอตฺถงฺคโม,อิติ เวทนาอิติ เวทนายสมุทโยอิติ เวทนาย

อตฺถงฺคโม,อิติสญฺญาอิติสญฺญายสมุทโยอิติสญฺญายอตฺถงฺคโม,อิติสงฺขาราอิติสงฺขารานํสมุทโย

อิติสงฺขารานํอตฺถงฺคโม,อิติวิญฺญาณํอิติวิญฺญาณสฺสสมุทโยอิติวิญฺญาณสฺสอตฺถงฺคโม.

 (สํ.นิ.๑๖/๒๑ทสพลสูตร)
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อิติเวทะนา,

อิติเวทะนายะสะมุทะโย,

อิติเวทะนายะอัตถังคะโม,

อิติสัญญา,

อิติสัญญายะสะมุทะโย,

อิติสัญญายะอัตถังคะโม,

อิติสังขารา,

อิติสังขารานังสะมุทะโย,

อิติสังขารานังอัตถังคะโม,

อิติวิญญาณัง,

อิติวิญญาณัสสะสะมุทะโย,

อิติวิญญาณัสสะอัตถังคะโม.

เวทนาเป็นดังนี้, 

ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นดังนี้, 

ความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้, 

สัญญาเป็นดังนี้, 

ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นดังนี้, 

ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้, 

สังขารทั้งหลายเป็นดังนี้, 

ความเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายเป็นดังนี้, 

ความดับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นดังนี้, 

วิญญาณเป็นดังนี้, 

ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้, 

ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้. 

 

ท๎วาทะสายะตะนานิ,



จักขายะตะนังรูปายะตะนัง,

โสตายะตะนังสัททายะตะนัง,

ฆานายะตะนังคันธายะตะนัง,

ชิว๎หายะตะนังระสายะตะนัง,

กายายะตะนังโผฏฐัพพายะตะนัง,

มะนายะตะนังธัมมายะตะนัง.

อายะตะนะ ๑๒ มีอยู่, 

 

ได้แก่  (๑) จักขายตนะ (๒) รูปายตนะ, 

(๓) โสตายตนะ (๔) สัททายตนะ, 

(๕) ฆานายตนะ (๖) คันธายตนะ, 

(๗) ชิวหายตนะ (๘) รสายตนะ, 

(๙) กายายตนะ (๑๐) โผฏฐัพพายตนะ, 

(๑๑) มนายตนะ (๑๒) ธัมมายตนะ. 

๒.๑๘อายตนะ๑๒


 ทฺวาทสายตนานิ,จกฺขายตนํรูปายตนํโสตายตนํสทฺทายตนํฆานายตนํคนฺธายตนํชิวฺหายตนํ

รสายตนํกายายตนํโผฏฺพฺพายตนํมนายตนํธมฺมายตนํ.

 (อภิ.วิ.๓๕/๑๕๔อายตนวิภังค์สุตตันตภาชนีย์)
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 จกฺขุอนิจฺจํทุกฺขํอนตฺตาวิปริณามธมฺมํ,รูปาอนิจฺจาทุกฺขาอนตฺตาวิปริณามธมฺมา,โสตํ

อนิจฺจํทุกฺขํอนตฺตาวิปริณามธมฺมํ,สทฺทาอนิจฺจาทุกฺขาอนตฺตาวิปริณามธมฺมา,ฆานํอนิจฺจํทุกฺขํ

อนตฺตาวิปริณามธมฺมํ,คนฺธาอนิจฺจาทุกฺขาอนตฺตาวิปริณามธมฺมา,ชิวฺหาอนิจฺจาทุกฺขา

อนตฺตาวิปริณามธมฺมา,รสาอนิจฺจาทุกฺขาอนตฺตาวิปริณามธมฺมา,กาโยอนิจฺโจทุกฺโขอนตฺตา

วิปริณามธมฺโม,โผฏฺพฺพาอนิจฺจาทุกฺขาอนตฺตาวิปริณามธมฺมา,มโนอนิจฺโจทุกฺโขอนตฺตา

วิปริณามธมฺโม,ธมฺมาอนิจฺจาทุกฺขาอนตฺตาวิปริณามธมฺมา.

 (อภิ.วิ.๓๕/๑๕๔อายตนวิภังค์สุตตันตภาชนีย์)


จักขุอะนิจจังทุกขังอะนัตตา

วิปะริณามะธัมมัง,

รูปาอะนิจจาทุกขาอะนัตตา

วิปะริณามะธัมมา,

โสตังอะนิจจังทุกขังอะนัตตา

วิปะริณามะธัมมัง,

ตาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา    

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา,  

รูปทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา    

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา, 

หูไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา    

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา, 

สัททาอะนิจจาทุกขาอะนัตตา

วิปะริณามะธัมมา,

ฆานังอะนิจจังทุกขังอะนัตตา

วิปะริณามะธัมมัง,

คันธาอะนิจจาทุกขาอะนัตตา

วิปะริณามะธัมมา,

ชิว๎หาอะนิจจาทุกขาอะนัตตา

วิปะริณามะธัมมา,

ระสาอะนิจจาทุกขาอะนัตตา

วิปะริณามะธัมมา,

กาโยอะนิจโจทุกโขอะนัตตา

วิปะริณามะธัมโม,

เสียงทั้งหลายไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา    

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา, 

จมูกไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา    

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา, 

กลิ่นทั้งหลายไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา   

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา, 

ลิ้นไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา    

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา, 

รสทั้งหลายไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา    

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา, 

กายไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา    

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา, 
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โผฏฐัพพาอะนิจจาทุกขาอะนัตตา

วิปะริณามะธัมมา,

มะโนอะนิจโจทุกโขอะนัตตา

วิปะริณามะธัมโม,

ธัมมาอะนิจจาทุกขาอะนัตตา

วิปะริณามะธัมมา.

โผฏฐัพพะทั้งหลายไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา    

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา, 

ใจไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา    

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา, 

ธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา    

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา. 
ฉะธาตุโย,



ปะฐะวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุ

วาโยธาตุอากาสะธาตุวิญญาณะธาตุ.


ธาตุ ๖ มีอยู่, 

 

ได้แก่ ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ    

วาโยธาตุ  อากาศธาตุ  วิญญาณธาตุ. 

๒.๑๙ธาตุ๖,ธาตุ๑๘


 ฉธาตุโย,ปวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาสธาตุวิญฺญาณธาตุ.

 (อภิ.วิ.๓๕/๑๗๒ธาตุวิภังค์สุตตันตภาชนีย์)
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อัฏฐาระสะธาตุโย,



จักขุธาตุรูปะธาตุจักขุวิญญาณะธาตุ,

โสตะธาตุสัททะธาตุโสตะวิญญาณะธาตุ,

ฆานะธาตุคันธะธาตุฆานะวิญญาณะธาตุ,

ชิว๎หาธาตุระสะธาตุชิว๎หาวิญญาณะธาตุ,

กายะธาตุโผฏฐัพพะธาตุกายะวิญญาณะธาตุ,

มะโนธาตุธัมมะธาตุมะโนวิญญาณะธาตุ.

ธาตุ ๑๘ มีอยู่, 

 

ได้แก่  (๑) จักขุธาตุ (๒) รูปธาตุ (๓) จักขุวิญญาณธาตุ, 

(๔) โสตธาตุ (๕) สัททธาตุ (๖) โสตวิญญาณธาตุ, 

(๗) ฆานธาตุ (๘) คันธธาตุ (๙) ฆานวิญญาณธาตุ, 

(๑๐) ชวิหาธาต ุ(๑๑) รสธาต ุ(๑๒) ชวิหาวญิญาณธาต,ุ 

(๑๓) กายธาต ุ(๑๔) โผฏฐพัพธาต ุ(๑๕) กายวญิญาณธาต,ุ  

(๑๖) มโนธาต ุ(๑๗) ธมัมธาต ุ(๑๘) มโนวญิญาณธาต.ุ 

 อฏฺารสธาตุโย,จกฺขุธาตุรูปธาตุจกฺขุวิญฺญาณธาตุ โสตธาตุสทฺทธาตุ โสตวิญฺญาณธาตุ

ฆานธาตุคนฺธธาตุฆานวิญฺญาณธาตุชิวฺหาธาตุรสธาตุชิวฺหาวิญฺญาณธาตุกายธาตุโผฏฺพฺพธาตุ

กายวิญฺญาณธาตุมโนธาตุธมฺมธาตุมโนวิญฺญาณธาตุ.

 (อภิ.วิ.๓๕/๑๘๓ธาตุวิภังค์อภิธรรมภาชนีย์)



พาวีสะตินท๎ริยานิ,



จักขุนท๎ริยังโสตินท๎ริยังฆานินท๎ริยัง

ชิวหินท๎ริยังกายินท๎ริยังมนินท๎ริยัง,

อิตถินท๎ริยังปุริสินท๎ริยังชีวิตินท๎ริยัง,

สุขินท๎ริยังทุกขินท๎ริยังโสมะนัสสินท๎ริยัง

อินทรีย์ ๒๒ มีอยู่, 

 

ได้แก่  (๑) จักขุนทรีย์ (๒) โสตินทรีย์ (๓) ฆานินทรีย์  

(๔) ชิวหินทรีย์ (๕) กายินทรีย์ (๖) มนินทรีย์,  

(๗) อิตถินทรีย์ (๘) ปุริสินทรีย์ (๙) ชีวิตินทรีย์,   

(๑๐) สุขินทรีย์ (๑๑) ทุกขินทรีย์ (๑๒) โสมนัสสินทรีย์ 

 

๒.๒๐อนิทรยี์๒๒


 พาวีสตินฺทฺริยานิ,จกฺขุนฺทฺริยํโสตินฺทฺริยํฆานินฺทฺริยํชิวฺหินฺทฺริยํกายินฺทฺริยํมนินฺทฺริยํ,อิตฺถินฺทฺริยํ

ปุริสินฺทฺริยํชีวิตินฺทฺริยํ,สุขินฺทฺริยํทุกฺขินฺทฺริยํโสมนสฺสินฺทฺริยํโทมนสฺสินฺทฺริยํอุเปกฺขินฺทฺริยํ,สทฺธินฺทฺริยํ

วีริยินฺทฺริยํ  สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ  ปญฺญินฺทฺริยํ , อนญฺญาตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยํ   อญฺญินฺทฺริยํ

อญฺญาตาวินฺทฺริยํ.

 (อภิ.วิ.๓๕/๒๑๙อินทริยวิภังค์อภิธรรมภาชนีย์)
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โทมะนัสสินท๎ริยังอุเปกขินท๎ริยัง,

สัทธินท๎ริยังวีริยินท๎ริยังสะตินท๎ริยัง

สะมาธินท๎ริยังปัญญินท๎ริยัง,

อะนัญญาตัญญัสสามีตินท๎ริยัง

อัญญินท๎ริยังอัญญาตาวินท๎ริยัง.

(๑๓) โทมนัสสินทรีย์ (๑๔) อุเปกขินทรีย์,  

(๑๕) สัทธินทรีย์ (๑๖) วิริยินทรีย์ (๑๗) สตินทรีย์  

(๑๘) สมาธินทรีย์ (๑๙) ปัญญินทรีย์,  

(๒๐) อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์  

(๒๑) อัญญินทรีย์  (๒๒) อัญญาตาวินทรีย์. 
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๓
หลักกรรม
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๓.๑เรามกีรรมเปน็ของตน


 ปญฺจิมานิภิกฺขเวานานิ,อภิณฺหํปจฺจเวกฺขิตพฺพานิอิตฺถิยาวาปุริเสนวาคหฏฺเนวา

ปพฺพชิเตนวา,กตมานิปญฺจ.

 “ชราธมฺโมมฺหิ,ชรํอนตีโต”ติ,อภิณฺหํปจฺจเวกฺขิตพฺพํอิตฺถิยาวาปุริเสนวาคหฏฺเนวา

ปพฺพชิเตนวา,

 “พยฺาธธิมโฺมมหฺ,ิพยฺาธึอนตโีต”ต,ิอภณิหฺํปจจฺเวกขฺติพพฺํอติถฺยิาวาปรุเิสนวาคหฏเฺนวา

ปพฺพชิเตนวา,

 “มรณธมโฺมมหฺ,ิมรณํอนตโีต”ต,ิอภณิหฺํปจจฺเวกขฺติพพฺํอติถฺยิาวาปรุเิสนวาคหฏเฺนวา

ปพฺพชิเตนวา,

 “สพฺเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว”ติ,อภิณฺหํปจฺจเวกฺขิตพฺพํอิตฺถิยาวา

ปุริเสนวาคหฏฺเนวาปพฺพชิเตนวา,





 “กมมฺสสฺโกมหฺ,ิกมมฺทายาโทกมมฺโยนิกมมฺพนธฺุกมมฺปฏสิรโณ,ยํกมมฺํกรสิสฺามิกลยฺาณํวา

ปาปกํวา,ตสสฺทายาโทภวสิสฺาม”ีต,ิอภณิหฺํปจจฺเวกขฺติพพฺํอติถฺยิาวาปรุเิสนวาคหฏเฺนวา

ปพฺพชิเตนวา.

 (อํ.ปญฺจก.๒๒/๕๗ฐานสูตร)


ปัญจิมานิภิกขะเวฐานานิ,



อะภิณ๎หังปัจจะเวกขิตัพพานิอิตถิยาวา

ปุริเสนะวาคะหัฏเฐนะวาปัพพะชิเตนะวา,



กะตะมานิปัญจะ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้, 

 

อันสตรีก็ดี  บุรุษก็ดี  คฤหัสถ์ก็ดี   

บรรพชิตก็ดี  ควรพิจารณาเนืองๆ, 

 

ฐานะ ๕ ประการ อะไรบ้าง, 
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ชะราธัมโมม๎หิ,

ชะรังอะนะตีโต,



อิติอะภิณ๎หังปัจจะเวกขิตัพพังอิตถิยาวา

ปุริเสนะวาคะหัฏเฐนะวาปัพพะชิเตนะวา,

พ๎ยาธิธัมโมม๎หิ,

พ๎ยาธิงอะนะตีโต,




เรามีความแก่เป็นธรรมดา, 

ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้, 

 

ข้อนี้ อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี   

บรรพชิตก็ดี  ควรพิจารณาเนืองๆ, 

 

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา,  

ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้, 

 

 

๑



๒



อิติอะภิณ๎หังปัจจะเวกขิตัพพังอิตถิยาวา,

ปุริเสนะวาคะหัฏเฐนะวาปัพพะชิเตนะวา,



ข้อนี้ อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี   

บรรพชิตก็ดี ควรพิจารณาเนืองๆ, 

มะระณะธัมโมม๎หิ,

มะระณังอะนะตีโต,



อิติอะภิณ๎หังปัจจะเวกขิตัพพังอิตถิยาวา,

ปุริเสนะวาคะหัฏเฐนะวาปัพพะชิเตนะวา,

เรามีความตายเป็นธรรมดา, 

ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้, 

 

ข้อนี้  อันสตรีก็ดี  บุรุษก็ดี  คฤหัสถ์ก็ดี    

บรรพชิตก็ดี  ควรพิจารณาเนืองๆ, 

๓
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สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหิ

นานาภาโววินาภาโว,



อิติอะภิณ๎หังปัจจะเวกขิตัพพังอิตถิยาวา

ปุริเสนะวาคะหัฏเฐนะวาปัพพะชิเตนะวา,

กัมมัสสะโกม๎หิ,

กัมมะทายาโท,

กัมมะโยนิ,

ความพลัดพราก  ความแยกกัน  จากสิ่งทั้งปวง    

ที่น่ารักน่าชอบใจ  ย่อมมีแก่เรา, 

 

ข้อนี้  อันสตรีก็ดี  บุรุษก็ดี  คฤหัสถ์ก็ดี    

บรรพชิตก็ดี  ควรพิจารณาเนืองๆ, 

 

เรามีกรรมเป็นของตน, 

เป็นทายาทแห่งกรรม, 

มีกรรมเป็นกำเนิด, 

๔



๕



กัมมะพันธุ,

กัมมะปะฏิสะระโณ,

ยังกัมมังกะริสสามิกัล๎ยาณังวาปาปะกังวา,

ตัสสะทายาโทภะวิสสามิ,



อิติอะภิณ๎หังปัจจะเวกขิตัพพังอิตถิยาวา

ปุริเสนะวาคะหัฏเฐนะวาปัพพะชิเตนะวา.

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์,  

มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย,  

เราจักทำกรรมอันใดไว้  ดีก็ตาม  ชั่วก็ตาม, 

ก็จักเป็นทายาทของกรรมนั้น, 

 

ข้อนี้  อันสตรีก็ดี  บุรุษก็ดี  คฤหัสถ์ก็ดี  

บรรพชิตก็ดี  ควรพิจารณาเนืองๆ. 
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๓.๒ธรรม๑๐ประการนำไปนรก


 ทสหิภิกฺขเวธมฺเมหิสมนฺนาคโตยถาภตํนิกฺขิตฺโตเอวํนิรเย,กตเมหิทสหิ,

 อิธภิกฺขเว เอกจฺโจปาณาติปาตี โหติ,ลุทฺโท โลหิตปาณีหตปหเตนิวิฏฺโ,อทยาปนฺโน

สพฺพปาณภูเตสุ.

 อทนินฺาทายีโหต,ิยนตฺํปรสสฺปรวติตฺปุกรณํคามคตํวาอรญญฺคตํวา,ตํอทนินฺํเถยยฺสงขฺาตํ

อาทาตาโหติ.

 กาเมสุมิจฺฉาจารีโหติ,ยาตามาตุรกฺขิตาปิตุรกฺขิตามาตาปิตุรกฺขิตาภาตุรกฺขิตาภคินิรกฺขิตา

ญาติรกฺขิตาโคตฺตรกฺขิตาธมฺมรกฺขิตาสสามิกาสปริทณฺฑาอนฺตมโสมาลาคุฬปริกฺขิตาปิ,ตถารูปาสุ

จาริตฺตํอาปชฺชิตาโหติ.

 มุสาวาที โหติ, สภคฺคโต วาปริสคฺคโต วาญาติมชฺฌคฺคโต วาปูคมชฺฌคฺคโต วา

ราชกุลมชฺฌคฺคโตวาอภินีโตสกฺขึปุฏฺโ“เอหิโภปุริสยํชานาสิ,ตํวเทหี”ติ,โสอชานํวา

อาห“ชานามี”ติ,ชานํวาอาห“นชานามี”ติ,อปสฺสํวาอาห“ปสฺสามี”ติ,ปสฺสํวาอาห

“นปสฺสามี”ติ,อิติอตฺตเหตุวาปรเหตุวาอามิสกิญฺจิกฺขเหตุวาสมฺปชานมุสาภาสิตาโหติ.



 ปสิณุวาโจโหต,ิอโิตสตุวฺาอมตุรฺอกขฺาตาอเิมสํเภทาย,อมตุรฺวาสตุวฺาอเิมสํอกขฺาตา

อมูสํเภทาย,อิติสมคฺคานํวาเภตฺตาภินฺนานํวาอนุปฺปทาตา,วคฺคาราโมวคฺครโตวคฺคนนฺที

วคฺคกรณึวาจํภาสิตาโหติ.

 ผรุสวาโจ โหติ, ยา สา วาจา อณฺฑกา กกฺกสา ปรกฏุกา ปราภิสชฺชนี โกธสามนฺตา

อสมาธิสํวตฺตนิกา,ตถารูปึวาจํภาสิตาโหติ.

 สมฺผปฺปลาปี โหติ,อกาลวาทีอภูตวาทีอนตฺถวาทีอธมฺมวาทีอวินยวาที,อนิธานวตึวาจํ

ภาสิตาโหติอกาเลนอนปเทสํอปริยนฺตวตึอนตฺถสญฺหิตํ.

 อภิชฺฌาลุโหติ,ยนฺตํปรสฺสปรวิตฺตุปกรณํ,ตํอภิชฺฌาตาโหติ“อโหวตยํปรสฺสตํ

มมอสฺสา”ติ.

 พยฺาปนนฺจติโฺตโหต,ิปทฏฺุมนสงกฺปโฺป“อเิมสตตฺาหญญฺนตฺุวาพชฌฺนตฺุวาอจุฉฺชิชฺนตฺุวา

วินสฺสนฺตุวามาวาอเหสุนฺ”ติ.

 มิจฺฉาทิฏฺิโกโหติ,วิปรีตทสฺสโน“นตฺถิทินฺนํ,นตฺถิยิฏฺํ,นตฺถิหุตํ,นตฺถิสุกฏทุกฺกฏานํ

กมฺมานํผลํวิปาโก,นตฺถิอยํ โลโก,นตฺถิปโร โลโก,นตฺถิมาตา,นตฺถิปิตา,นตฺถิสตฺตา

โอปปาติกา,นตฺถิโลเกสมณพฺราหฺมณาสมฺมคฺคตาสมฺมาปฏิปนฺนา,เยอิมญฺจโลกํปรญฺจโลกํสยํ

อภิญฺญาสจฺฉิกตฺวาปเวเทนฺตี”ติ.
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 อิเมหิโขภิกฺขเวทสหิธมฺเมหิสมนฺนาคโตยถาภตํนิกฺขิตฺโตเอวํนิรเย.

 (อํ.ทสก.๒๔/๒๑๑ปฐมนิรยสัคคสูตร)


ทะสะหิภิกขะเวธัมเมหิสะมันนาคะโต

ยะถาภะตังนิกขิตโตเอวังนิระเย,



กะตะเมหิทะสะหิ,

อิธะภิกขะเวเอกัจโจ,


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม  

๑๐ ประการ ยอ่มดำรงอยูใ่นนรก เหมอืนถกูนำไปฝงัไว,้ 

 

ธรรม ๑๐ ประการ อะไรบ้าง, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลบางคนในโลกนี้, 

 

ปาณาติปาตีโหติ,

ลุทโท,

โลหิตะปาณี,

เป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์, 

เป็นคนหยาบช้า, 

มีมือเปื้อนเลือด, 

 

๑



หะตะปะหะเตนิวิฏโฐ,

อะทะยาปันโนสัพพะปาณะภูเตสุ.

อะทินนาทายีโหติ,

ยันตังปะรัสสะปะระวิตตุปะกะระณัง,

คามะคะตังวาอรัญญะคะตังวา,

ตังอะทินนังเถยยะสังขาตังอาทาตาโหติ.

ปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตี, 

เป็นผู้ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง. 

 

เป็นผู้มีปกติลักทรัพย์, 

สิ่งใดเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น,   

ที่อยู่ในบ้านก็ตาม  อยู่ในป่าก็ตาม, 

เขาเป็นผู้ถือเอาสิ่งนั้น  อันเจ้าของไม่ได้ให้แล้ว   

ด้วยจิตคิดขโมย. 

๒
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กาเมสุมิจฉาจารีโหติ,

ยาตามาตุรักขิตา,

ปิตุรักขิตา,

มาตาปิตุรักขิตา,

ภาตุรักขิตา,

ภะคินิรักขิตา,

ญาติรักขิตา,

โคตตะรักขิตา,

ธัมมะรักขิตา,

สะสามิกา,

เป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในกาม, 

สตรีเหล่าใด ที่มารดารักษา, 

บิดารักษา, 

มารดาบิดารักษา, 

พี่ชายน้องชายรักษา, 

พี่สาวน้องสาวรักษา, 

ญาติรักษา, 

โคตรรักษา, 

ธรรมรักษา, 

สตรีมีสามี, 

๓



สะปะริทัณฑา,

อันตะมะโสมาลาคุฬะปะริกขิตาปิ,

ตะถารูปาสุจาริตตังอาปัชชิตาโหติ.

สตรีมีกฎหมายคุ้มครอง, 

โดยที่สุด แม้สตรีที่บุรุษหมายไว้ด้วยการสวมพวงมาลัย, 

เขาเป็นผู้ประพฤติล่วงเกินในสตรีเช่นนั้น. 

 

มุสาวาทีโหติ,

สะภัคคะโตวา,

ปะริสัคคะโตวา,

ญาติมัชฌัคคะโตวา,

ปูคะมัชฌัคคะโตวา,

ราชะกุละมัชฌัคคะโตวา,

เป็นผู้มีปกติพูดเท็จ, 

อยู่ในสภาก็ตาม, 

อยู่ในบริษัทก็ตาม, 

อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ตาม, 

อยู่ท่ามกลางหมู่ทหารก็ตาม, 

อยู่ท่ามกลางราชสำนักก็ตาม, 

๔





160 161

อะภินีโตสักขิงปุฏโฐ

“เอหิโภปุริสะยังชานาสิ,ตังวะเทหี”ติ,



โสอะชานังวาอาหะ“ชานามี”ติ,

ชานังวาอาหะ“นะชานามี”ติ,

อะปัสสังวาอาหะ“ปัสสามี”ติ,

ปัสสังวาอาหะ“นะปัสสามี”ติ,



อิติอัตตะเหตุวาปะระเหตุวา

อามิสะกิญจิกขะเหตุวา,สัมปะชานะมุสาภาสิตา

โหติ.

ถูกเขานำเข้าไปเป็นพยาน  ซักถามว่า   

“แนะทา่นผูเ้จรญิ จงมาเถดิ ทา่นรูส้ิง่ใด จงกลา่วสิง่นัน้”, 

 

บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้”,  

เมื่อรู้ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้”, 

เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็น”, 

เมื่อเห็นก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็น”, 

 

เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้, เพราะตนเป็นเหตุบ้าง เพราะ

บุคคลอื่นเป็นเหตุบ้าง เพราะเหตุคือเห็นแก่อามิส  

เล็กน้อยบ้าง  ด้วยประการฉะนี้. 

 

ปิสุณะวาโจโหติ,

อิโตสุต๎วาอะมุต๎ระอักขาตาอิเมสังเภทายะ,



อะมตุร๎ะวาสตุว๎าอเิมสงัอกัขาตาอะมสูงัเภทายะ,



อิติสะมัคคานังวาเภตตา,

ภินนานังวาอะนุปปะทาตา,

วัคคาราโม,

วัคคะระโต,

วัคคะนันที,

วัคคะกะระณิงวาจังภาสิตาโหติ.

เป็นผู้พูดคำส่อเสียด,  

ฟงัความจากฝา่ยนีแ้ลว้  ไปบอกฝา่ยโนน้  เพือ่ทำลายฝา่ยนี,้  

 

หรอืฟงัความจากฝา่ยโนน้แลว้  มาบอกฝา่ยนี ้ เพือ่ทำลายฝา่ยโนน้, 

 

เป็นผู้ยุยงคนที่สามัคคีกัน, 

ส่งเสริมคนที่แตกแยกกัน, 

ชื่นชมความแตกแยกกัน, 

ยินดีความแตกแยกกัน, 

เพลิดเพลินความแตกแยกกัน, 

เป็นผู้กล่าวถ้อยคำที่ก่อความแตกแยกกัน. 

 

๕
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ผะรุสะวาโจโหติ,

ยาสาวาจาอัณฑะกา,

กักกะสา,

ปะระกะฏุกา,

ปะราภิสัชชะนี,

โกธะสามันตา,

อะสะมาธิสังวัตตะนิกา,

ตะถารูปิงวาจังภาสิตาโหติ.

เป็นผู้พูดคำหยาบ, 

วาจาใด เป็นคำที่หยาบคาย, 

เป็นคำแข็งกระด้าง, 

เผ็ดร้อนแก่ผู้อื่น, 

กระทบกระทั่งผู้อื่น, 

ใกล้ต่อความโกรธ, 

ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ, 

เขาเป็นผู้กล่าววาจาเช่นนั้น. 

๖


สัมผัปปะลาปีโหติ,

อะกาละวาที,

อะภูตะวาที,

อะนัตถะวาที,

อะธัมมะวาที,

อะวินยะวาที,



อะนิธานะวะติงวาจังภาสิตาโหติ,อะกาเลนะ

อะนะปะเทสังอะปะริยันตะวะติงอะนัตถะสัญหิตัง.

เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ, 

พูดไม่ถูกเวลา, 

พูดคำไม่จริง, 

พูดคำไม่มีประโยชน์, 

พูดไม่อิงธรรม, 

พูดไม่อิงวินัย, 

 

เป็นผู้พูดคำที่ไม่มีหลักฐาน,  ไม่มีที่อ้างอิง    

ไม่มีที่กำหนด  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  

โดยกาลไม่สมควร. 

๗
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อะภิชฌาลุโหติ,

ยันตังปะรัสสะปะระวิตตุปะกะระณัง,

ตังอะภิชฌาตาโหติ,

อิติ,

อะโหวะตะ,

ยังปะรัสสะ,

ตังมะมะอัสสะ.

เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น, 

สิ่งใดเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น, 

เขาเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งนั้น, 

ดังนี้ว่า, 

โอหนอ, 

สิ่งใดเป็นของผู้อื่น, 

สิ่งนั้นพึงเป็นของเรา. 

๘


พ๎ยาปันนะจิตโตโหติ,

ปะทุฏฐะมะนะสังกัปโป,

อิติ,

อิเมสัตตา,

หัญญันตุวา,

พัชฌันตุวา,

อุจฉิชชันตุวา,

วินัสสันตุวา,

มาวาอะเหสุง.

เป็นผู้มีจิตพยาบาท, 

เป็นผู้มีจิตคิดร้าย, 

ดังนี้ว่า, 

ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้, 

จงถูกฆ่า, 

จงถูกทำลาย, 

จงขาดสูญ, 

จงพินาศไป, 

หรืออย่าได้มีแล้ว.  

 

๙
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มิจฉาทิฏฐิโกโหติ,

วิปะรีตะทัสสะโน,

อิติ,

นัตถิทินนัง,

นัตถิยิฏฐัง,

นัตถิหุตัง,

นัตถิสุกะฏะทุกกะฏานังกัมมานังผะลังวิปาโก,

นัตถิอะยังโลโก,

นัตถิปะโรโลโก,

นัตถิมาตา,

เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ, 

มีความเห็นวิปริตผิดเพี้ยน, 

ดังนี้ว่า, 

ทานที่ให้แล้วไม่มีผล, 

ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล, 

การเซ่นสรวงไม่มีผล, 

ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วไม่มี, 

โลกนี้ไม่มี, 

โลกอื่นไม่มี, 

มารดาไม่มีคุณ, 

๑๐



นัตถิปิตา,

นัตถิสัตตาโอปะปาติกา,



นัตถิโลเกสะมะณะพ๎ราห๎มะณาสัมมัคคะตา

สัมมาปะฏิปันนา,เยอิมัญจะโลกังปะรัญจะ

โลกังสะยังอะภิญญาสัจฉิกัต๎วาปะเวเทนติ.



อเิมหิโขภกิขะเวทะสะหิธมัเมหิสะมนันาคะโต

ยะถาภะตังนิกขิตโตเอวังนิระเย.

บิดาไม่มีคุณ, 

โอปปาติกะสัตว์ไม่มี, 

 

สมณพราหมณ์ทั้งหลาย  ผู้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ,   

ผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่น  ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  

แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ไม่มีในโลก. 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม   

๑๐ ประการเหล่านี้แล, ย่อมดำรงอยู่ในนรก   

เหมือนถูกนำไปฝังไว้. 
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๓.๓ธรรม๑๐ประการนำไปสวรรค์


 ทสหิภิกฺขเวธมฺเมหิสมนฺนาคโตยถาภตํนิกฺขิตฺโตเอวํสคฺเค,กตเมหิทสหิ,

 อิธภิกฺขเวเอกจฺโจปาณาติปาตํปหายปาณาติปาตาปฏิวิรโตโหติ,นิหิตทณฺโฑนิหิตสตฺโถ

ลชฺชีทยาปนฺโนสพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปีวิหรติ.

 อทินฺนาทานํปหายอทินฺนาทานาปฏิวิรโตโหติ,ยนฺตํปรสฺสปรวิตฺตุปกรณํคามคตํวา

อรญฺญคตํวา,นตํอทินฺนํเถยฺยสงฺขาตํอาทาตาโหติ.

 กาเมสุมิจฺฉาจารํปหายกาเมสุมิจฺฉาจาราปฏิวิรโตโหติ,ยาตามาตุรกฺขิตาปิตุรกฺขิตา

มาตาปิตุรกฺขิตาภาตุรกฺขิตาภคินิรกฺขิตาญาติรกฺขิตาโคตฺตรกฺขิตาธมฺมรกฺขิตาสสามิกาสปริทณฺฑา

อนฺตมโสมาลาคุณปริกฺขิตาปิ,ตถารูปาสุนจาริตฺตํอาปชฺชิตาโหติ.

 มุสาวาทํปหายมุสาวาทาปฏิวิรโต โหติ, สภคฺคโตวาปริสคฺคโตวาญาติมชฺฌคฺคโต วา

ปูคมชฺฌคฺคโตวาราชกุลมชฺฌคฺคโตวาอภินีโตสกฺขึปุฏฺโ“เอหิโภปุริสยํชานาสิ,ตํวเทหี”ติ.

โสอชานํวาอาห“นชานาม”ีต,ิชานํวาอาห“ชานาม”ีต,ิอปสสฺํวาอาห“นปสสฺาม”ีต,ิ

ปสฺสํวาอาห“ปสฺสามี”ติ,อิติอตฺตเหตุวาปรเหตุวาอามิสกิญฺจิกฺขเหตุวานสมฺปชานมุสา

ภาสิตาโหติ.

 ปิสุณวาจํปหายปิสุณายวาจายปฏิวิรโตโหติ,นอิโตสุตฺวาอมุตฺรอกฺขาตาอิเมสํ

เภทาย,อมุตฺรวาสุตฺวานอิเมสํอกฺขาตาอมูสํเภทาย,อิติภินฺนานํวาสนฺธาตาสหิตานํวา

อนุปฺปทาตา,สมคฺคาราโมสมคฺครโตสมคฺคนนฺที,สมคฺคกรณึวาจํภาสิตาโหติ.

 ผรุสวาจํปหายผรุสายวาจายปฏิวิรโตโหติ,ยาสาวาจาเนลากณฺณสุขาเปมนียา

หทยงฺคมาโปรีพหุชนกนฺตาพหุชนมนาปา,ตถารูปึวาจํภาสิตาโหติ.

 สมฺผปฺปลาปํปหายสมฺผปฺปลาปาปฏิวิรโต โหติ,กาลวาทีภูตวาทีอตฺถวาทีธมฺมวาที

วินยวาที,นิธานวตึวาจํภาสิตาโหติกาเลนสาปเทสํปริยนฺตวตึอตฺถสญฺหิตํ.

 อนภิชฺฌาลุโหติ,ยนฺตํปรสฺสปรวิตฺตูปกรณํ,ตํอนภิชฺฌาตาโหติ“อโหวตยํปรสฺส,ตํ

มมอสฺสา”ติ.

 อพฺยาปนฺนจิตฺโตโหติอปฺปทุฏฺมนสงฺกปฺโป“อิเมสตฺตาอเวราโหนฺตุอพฺยาปชฺชาอนีฆาสุขี

อตฺตานํปริหรนฺตู”ติ.

 สมฺมาทิฏฺิโกโหติอวิปรีตทสฺสโน“อตฺถิทินฺนํ,อตฺถิยิฏฺํ,อตฺถิหุตํ,อตฺถิสุกฏทุกฺกฏานํ

กมฺมานํผลํวิปาโก,อตฺถิอยํ โลโก,อตฺถิปโรโลโก,อตฺถิมาตา,อตฺถิปิตา,อตฺถิสตฺตา

โอปปาติกา,อตฺถิโลเกสมณพฺราหฺมณาสมฺมคฺคตาสมฺมาปฏิปนฺนา,เยอิมญฺจโลกํปรญฺจโลกํ

สยํอภิญฺญาสจฺฉิกตฺวาปเวเทนฺตี”ติ.
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 อิเมหิโขภิกฺขเวทสหิธมฺเมหิสมนฺนาคโตยถาภตํนิกฺขิตฺโตเอวํสคฺเค.

 (อํ.ทสก.๒๔/๒๑๑ปฐมนิรยสัคคสูตร)


ทะสะหิภิกขะเวธัมเมหิสะมันนาคะโต

ยะถาภะตังนิกขิตโตเอวังสัคเค,





กะตะเมหิทะสะหิ,

อิธะภิกขะเวเอกัจโจ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม   

๑๐ ประการ, ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับเชิญ

ไปประดิษฐานไว้ 

 

ธรรม ๑๐ ประการ อะไรบ้าง, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลบางคนในโลกนี้, 

 

ปาณาติปาตังปะหายะ,

ปาณาติปาตาปะฏิวิระโตโหติ,

ละการฆ่าสัตว์, 

เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์, 

๑

นิหิตทัณโฑ,

นิหิตสัตโถ,

ลัชชี,

ทะยาปันโน,

สัพพะปาณะภูตะหิตานุกัมปีวิหะระติ.

มีท่อนไม้อันวางลงแล้ว,  

มีศัสตราวุธอันวางลงแล้ว, 

เป็นผู้มีความละอาย, 

เป็นผู้มีความเอ็นดู, 

เป็นผู้อนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่. 

 

อะทินนาทานังปะหายะ,

อะทินนาทานาปะฏิวิระโตโหติ,

ยันตังปะรัสสะปะระวิตตุปะกะระณัง,

คามะคะตังวาอะรัญญะคะตังวา,

ละการลักทรัพย์, 

เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์, 

สิ่งใดเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น, 

ที่อยู่ในบ้านก็ตาม  อยู่ในป่าก็ตาม, 
 

๒
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นะตังอะทินนังเถยยะสังขาตังอาทาตาโหติ. เขาเป็นผู้ไม่ถือเอาสิ่งนั้น อันเจ้าของไม่ได้ให้แล้ว    

ด้วยจิตคิดขโมย. 

กาเมสุมิจฉาจารังปะหายะ,

กาเมสุมิจฉาจาราปะฏิวิระโตโหติ,

ยาตามาตุรักขิตา,

ปิตุรักขิตา,

มาตาปิตุรักขิตา,

ภาตุรักขิตา,

ภะคินิรักขิตา,

ญาติรักขิตา,

ละการประพฤติผิดในกาม, 

เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม, 

สตรีเหล่าใด ที่มารดารักษา, 

บิดารักษา, 

มารดาบิดารักษา, 

พี่ชายน้องชายรักษา, 

พี่สาวน้องสาวรักษา, 

ญาติรักษา, 

 

๓



โคตตะรักขิตา,

ธัมมะรักขิตา,

สะสามิกา,

สะปะริทัณฑา,

อันตะมะโสมาลาคุฬะปะริกขิตาปิ,

ตะถารูปาสุนะจาริตตังอาปัชชิตาโหติ.

โคตรรักษา, 

ธรรมรักษา, 

สตรีมีสามี, 

สตรีมีกฎหมายคุ้มครอง, 

โดยที่สุด แม้สตรีที่บุรุษหมายไว้ด้วยการสวมพวงมาลัย, 

เขาเป็นผู้ไม่ประพฤติล่วงเกินในสตรีเช่นนั้น. 

 

มุสาวาทังปะหายะ,

มุสาวาทาปะฏิวิระโตโหติ,

สะภัคคะโตวา,

ละการพูดเท็จ, 

เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ, 

อยู่ในสภาก็ตาม, 

 

๔
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ปะริสัคคะโตวา,

ญาติมัชฌัคคะโตวา,

ปูคะมัชฌัคคะโตวา,

ราชะกุละมัชฌัคคะโตวา,



อะภินีโตสักขิงปุฏโฐ

“เอหิโภปุริสะยังชานาสิ,ตังวะเทหี”ติ,



โสอะชานังวาอาหะ“นะชานามี”ติ,

ชานังวาอาหะ“ชานามี”ติ,

อะปัสสังวาอาหะ“นะปัสสามี”ติ,

ปัสสังวาอาหะ“ปัสสามี”ติ,



อยู่ในบริษัทก็ตาม, 

อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ตาม, 

อยู่ท่ามกลางหมู่ทหารก็ตาม, 

อยู่ท่ามกลางราชสำนักก็ตาม, 

 

ถูกเขานำเข้าไปเป็นพยาน  ซักถามว่า  

“แนะทา่นผูเ้จรญิ จงมาเถดิ ทา่นรูส้ิง่ใด จงกลา่วสิง่นัน้”, 

 

บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้”, 

เมื่อรู้ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้”, 

เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็น”, 

เมื่อเห็นก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็น”, 

อิติอัตตะเหตุวาปะระเหตุวา

อามิสกิญจิกขะเหตุวา,นะสัมปะชานะมุสา

ภาสิตาโหติ.



เป็นผู้ไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้, เพราะตนเป็นเหตุบ้าง เพราะ

บุคคลอื่นเป็นเหตุบ้าง เพราะเหตุคือเห็นแก่อามิส  

เล็กน้อยบ้าง  ด้วยประการฉะนี้. 

 

ปิสุณะวาจังปะหายะ,

ปิสุณายะวาจายะปะฏิวิระโตโหติ,



นะอิโตสุต๎วาอะมุต๎ระอักขาตา

อิเมสังเภทายะ,



อะมุต๎ระวาสุต๎วานะอิเมสังอักขาตา

อะมูสังเภทายะ,



ละคำพูดส่อเสียด, 

เป็นผู้เว้นขาดจากคำพูดส่อเสียด, 

 

ไม่ฟังความจากฝ่ายนี้แล้ว  ไปบอกฝ่ายโน้น    

เพื่อทำลายฝ่ายนี้, 

 

ไม่ฟังความจากฝ่ายโน้นแล้ว  มาบอกฝ่ายนี้    

เพื่อทำลายฝ่ายโน้น, 

 

๕
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อิติภินนานังวาสันธาตา,

สะหิตานังวาอะนุปปะทาตา,

สะมัคคาราโม,

สะมัคคะระโต,

สะมัคคะนันที,

สะมัคคะกะระณิงวาจังภาสิตาโหติ.

ผะรุสะวาจังปะหายะ,

ผะรุสายะวาจายะปะฏิวิระโตโหติ,

ยาสาวาจาเนลา,

เป็นผู้สมานคนที่แตกแยกกัน, 

ส่งเสริมคนที่ปรองดองกัน, 

ชื่นชมความสามัคคีกัน, 

ยินดีความสามัคคีกัน, 

เพลิดเพลินความสามัคคีกัน, 

เป็นผู้กล่าวถ้อยคำที่เป็นเหตุแห่งความสามัคคี. 

 

ละคำพูดหยาบ, 

เป็นผู้เว้นขาดจากคำพูดหยาบ, 

คำพูดใด เป็นคำไม่มีโทษ, 

๖



สัมผัปปะลาปังปะหายะ,

สัมผัปปะลาปาปะฏิวิระโตโหติ,



ละการพูดเพ้อเจ้อ, 

เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ, 

กัณณะสุขา,

เปมะนียา,

หะทะยังคะมา,

โปรี,

พะหุชะนะกันตา,

พะหุชะนะมะนาปา,

ตะถารูปิงวาจังภาสิตาโหติ.

เพราะหู, 

นำมาซึ่งความรัก,  

เข้าไปจับในใจ, 

เป็นคำของชาวเมือง, 

เป็นที่รักใคร่ของคนส่วนมาก, 

เป็นที่พอใจของคนส่วนมาก, 

เขาเป็นผู้กล่าววาจาเช่นนั้น. 

 
๗
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กาละวาที,

ภูตะวาที,

อัตถะวาที,

ธัมมะวาที,

วินะยะวาที,



นิธานะวะติงวาจังภาสิตาโหติ,กาเลนะ

สาปะเทสังปะริยันตะวะติงอัตถะสัญหิตัง.



พูดถูกเวลา, 

พูดคำจริง, 

พูดคำมีประโยชน์, 

พูดอิงธรรม, 

พูดอิงวินัย, 

 

เป็นผู้พูดคำที่มีหลักฐาน, มีที่อ้างอิง มีที่กำหนด  

ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร. 

๘


อะนะภิชฌาลุโหติ,

ยันตังปะรัสสะปะระวิตตุปะกะระณัง,



เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น, 

สิ่งใดเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น, 

ตังอะนะภิชฌาตาโหติ,

อิติ,

อะโหวะตะ,

ยังปะรัสสะ,

ตังมะมะอัสสะ.

เขาเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งนั้น, 

ดังนี้ว่า, 

โอหนอ, 

สิ่งใดเป็นของผู้อื่น, 

สิ่งนั้นพึงเป็นของเรา. 

 

อัพ๎ยาปันนะจิตโตโหติ,

อัปปะทุฏฐะมะนะสังกัปโป,

อิติ,

อิเมสัตตา,

เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท, 

เป็นผู้มีจิตไม่คิดร้าย, 

ดังนี้ว่า, 

ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้, 

๙
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อะเวราโหนตุ,

อัพ๎ยาปัชชา,

อะนีฆา,

สุขีอัตตานังปะริหะรันตุ.



สัมมาทิฏฐิโกโหติ,

อะวิปะรีตะทัสสะโน,

อิติ,

อัตถิทินนัง,

อัตถิยิฏฐัง,

จงเป็นผู้ไม่มีเวร, 

จงอย่ามีความพยาบาทเบียดเบียน, 

จงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจ, 

จงเป็นผู้มีความสุข  บริหารตนเถิด. 

เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ, 

มีความเห็นไม่วิปริตผิดเพี้ยน, 

ดังนี้ว่า, 

ทานที่ให้แล้วมีผล, 

ยัญที่บูชาแล้วมีผล, 

๑๐



อัตถิหุตัง,

อัตถิสุกะฏะทุกกะฏานังกัมมานังผะลังวิปาโก,

อัตถิอะยังโลโก,

อัตถิปะโรโลโก,

อัตถิมาตา,

อัตถิปิตา,

อัตถิสัตตาโอปปาติกา,



อัตถิโลเกสะมะณะพ๎ราห๎มะณาสัมมัคคะตา

สัมมาปะฏิปันนา,เยอิมัญจะโลกังปะรัญจะ

โลกังสะยังอะภิญญาสัจฉิกัต๎วาปะเวเทนติ.



การเซ่นสรวงมีผล, 

ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วมี, 

โลกนี้มี, 

โลกอื่นมี, 

มารดามีคุณ, 

บิดามีคุณ, 

โอปปาติกะสัตว์มี, 

 

สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ,    

ผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  

แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม มีอยู่ในโลก. 
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อิเมหิโขภิกขะเวทะสะหิธัมเมหิ

สะมันนาคะโตยะถาภะตังนิกขิตโตเอวัง

สัคเค.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม  

๑๐ ประการเหล่านี้แล, ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์   

เหมือนได้รับเชิญไปประดิษฐานไว้. 

๓.๔ธรรม๔๐ประการนำไปนรก


 จตฺตาฬีสายภิกฺขเวธมฺเมหิสมนฺนาคโตยถาภตํนิกฺขิตฺโตเอวํนิรเย,กตเมหิจตฺตาฬีสาย,

 อตฺตนาจปาณาติปาตีโหติ,ปรญฺจปาณาติปาเตสมาทเปติ,ปาณาติปาเตจสมนุญฺโญโหติ,

ปาณาติปาตสฺสจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจอทินฺนาทายีโหติ,ปรญฺจอทินฺนาทาเนสมาทเปติ,

อทินฺนาทาเนจสมนุญฺโญโหติ,อทินฺนาทานสฺสจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจกาเมสุมิจฺฉาจารี

โหติ,ปรญฺจกาเมสุมิจฺฉาจาเรสมาทเปติ,กาเมสุมิจฺฉาจาเรจสมนุญฺโญ โหติ,กาเมสุ

มิจฺฉาจารสฺสจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจมุสาวาทีโหติ,ปรญฺจมุสาวาเทสมาทเปติ,มุสาวาเทจ

สมนุญฺโญโหติ,มุสาวาทสฺสจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจปิสุณวาโจโหติ,ปรญฺจปิสุณายวาจาย

สมาทเปติ,ปิสุณายวาจายจสมนุญฺโญโหติ,ปิสุณายจวาจายวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจ

ผรุสวาโจโหติ,ปรญฺจผรุสายวาจายสมาทเปติ,ผรุสายจวาจายสมนุญฺโญโหติ,ผรุสายจ

วาจายวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจสมฺผปฺปลาปี โหติ,ปรญฺจสมฺผปฺปลาเปสมาทเปติ,สมฺผปฺปลาเปจ

สมนุญฺโญโหติ,สมฺผปฺปลาปสฺสจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจอภิชฺฌาลุโหติ,ปรญฺจอภิชฺฌาย

สมาทเปติ,อภิชฺฌายจสมนุญฺโญโหติ,อภิชฺฌายจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจพฺยาปนฺนจิตฺโตโหติ,
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ปรญจฺพยฺาปาเทสมาทเปต,ิพยฺาปาเทจสมนญุโฺญโหต,ิพยฺาปาทสสฺจวณณฺํภาสต,ิอตตฺนาจ

มจิฉฺาทฏิฺโิกโหต,ิปรญจฺมจิฉฺาทฏิฺยิาสมาทเปต,ิมจิฉฺาทฏิฺยิาจสมนญุโฺญโหต,ิมจิฉฺาทฏิฺยิาจ

วณฺณํภาสติ.

 อิเมหิโขภิกฺขเวจตฺตาฬีสายธมฺเมหิสมนฺนาคโตยถาภตํนิกฺขิตฺโตเอวํนิรเย.

 (อํ.ทสก.๒๔/๒๒๔สามัญญวรรค)


จัตตาฬีสายะภิกขะเวธัมเมหิสมันนาคะโต

ยะถาภะตังนิกขิตโตเอวังนิระเย,



กะตะเมหิจัตตาฬีสายะ,

อัตตะนาจะปาณาติปาตีโหติ,

ปะรัญจะปาณาติปาเตสะมาทะเปติ,

ปาณาติปาเตจะสะมะนุญโญโหติ,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม   

๔๐ ประการ, ย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้, 

 

ธรรม ๔๐ ประการ อะไรบ้าง, 

(๑) เป็นผู้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง, 

(๒) ชักชวนผู้อื่นในการฆ่าสัตว์, 

(๓) เป็นผู้พอใจในการฆ่าสัตว์, 

 

ปาณาติปาตัสสะจะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะอะทินนาทายีโหติ,

ปะรัญจะอะทินนาทาเนสะมาทะเปติ,

อะทินนาทาเนจะสะมะนุญโญโหติ,

อะทินนาทานัสสะจะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะกาเมสุมิจฉาจารีโหติ,

ปะรัญจะกาเมสุมิจฉาจาเรสะมาทะเปติ,

กาเมสุมิจฉาจาเรจะสะมะนุญโญโหติ,

กาเมสุมิจฉาจารัสสะจะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะมุสาวาทีโหติ,

ปะรัญจะมุสาวาเทสะมาทะเปติ,

มุสาวาเทจะสะมะนุญโญโหติ,

(๔) กล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์, 

(๕) เป็นผู้ลักทรัพย์ด้วยตนเอง, 

(๖) ชักชวนผู้อื่นในการลักทรัพย์, 

(๗) เป็นผู้พอใจในการลักทรัพย์, 

(๘) กล่าวสรรเสริญการลักทรัพย์, 

(๙) เป็นผู้ประพฤติผิดในกามด้วยตนเอง, 

(๑๐) ชักชวนผู้อื่นในการประพฤติผิดในกาม, 

(๑๑) เป็นผู้พอใจในการประพฤติผิดในกาม, 

(๑๒) กล่าวสรรเสริญการประพฤติผิดในกาม, 

(๑๓) เป็นผู้พูดเท็จด้วยตนเอง, 

(๑๔) ชักชวนผู้อื่นในการพูดเท็จ, 

(๑๕) เป็นผู้พอใจในการพูดเท็จ, 
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มุสาวาทัสสะจะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะปิสุณะวาโจโหติ,

ปะรัญจะปิสุณายะวาจายะสะมาทะเปติ,

ปิสุณายะวาจายะจะสะมะนุญโญโหติ,

ปิสุณายะจะวาจายะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะผะรุสะวาโจโหติ,

ปะรัญจะผะรุสายะวาจายะสะมาทะเปติ,

ผะรุสายะจะวาจายะสะมะนุญโญโหติ,

ผะรุสายะจะวาจายะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะสัมผัปปะลาปีโหติ,

ปะรัญจะสัมผัปปะลาเปสะมาทะเปติ,

สัมผัปปะลาเปจะสะมะนุญโญโหติ,

(๑๖) กล่าวสรรเสริญการพูดเท็จ, 

(๑๗) เป็นผู้พูดคำส่อเสียดด้วยตนเอง, 

(๑๘) ชักชวนผู้อื่นในการพูดคำส่อเสียด, 

(๑๙) เป็นผู้พอใจในการพูดคำส่อเสียด, 

(๒๐) กล่าวสรรเสริญการพูดคำส่อเสียด, 

(๒๑) เป็นผู้พูดคำหยาบด้วยตนเอง, 

(๒๒) ชักชวนผู้อื่นในการพูดคำหยาบ, 

(๒๓) เป็นผู้พอใจในการพูดคำหยาบ, 

(๒๔) กล่าวสรรเสริญการพูดคำหยาบ, 

(๒๕) เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อด้วยตนเอง, 

(๒๖) ชักชวนผู้อื่นในการพูดเพ้อเจ้อ, 

(๒๗) เป็นผู้พอใจในการพูดเพ้อเจ้อ, 

สัมผัปปะลาปัสสะจะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะอะภิชฌาลุโหติ,

ปะรัญจะอะภิชฌายะสะมาทะเปติ,

อะภิชฌายะจะสะมะนุญโญโหติ,

อะภิชฌายังจะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะพ๎ยาปันนะจิตโตโหติ,

ปะรัญจะพ๎ยาปาเทสะมาทะเปติ,

พ๎ยาปาเทจะสะมะนุญโญโหติ,

พ๎ยาปาทัสสะจะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะมิจฉาทิฏฐิโกโหติ,

ปะรัญจะมิจฉาทิฏฐิยาสะมาทะเปติ,

มิจฉาทิฏฐิยาจะสะมะนุญโญโหติ,

(๒๘) กล่าวสรรเสริญการพูดเพ้อเจ้อ, 

(๒๙) เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นด้วยตนเอง, 

(๓๐) ชักชวนผู้อื่นในความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น, 

(๓๑) เป็นผู้พอใจในความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น, 

(๓๒) กล่าวสรรเสริญความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น, 

(๓๓) เป็นผู้มีจิตพยาบาทด้วยตนเอง, 

(๓๔) ชักชวนผู้อื่นในความพยาบาท, 

(๓๕) เป็นผู้พอใจในความพยาบาท, 

(๓๖) กล่าวสรรเสริญความพยาบาท, 

(๓๗) เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิด้วยตนเอง, 

(๓๘) ชักชวนผู้อื่นในมิจฉาทิฏฐิ, 

(๓๙) เป็นผู้พอใจในมิจฉาทิฏฐิ, 
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มิจฉาทิฏฐิยาจะวัณณังภาสะติ,



อิเมหิโขภิกขะเวจัตตาฬีสายะธัมเมหิ

สะมันนาคะโตยะถาภะตังนิกขิตโตเอวัง

นิระเย.

(๔๐) กล่าวสรรเสริญมิจฉาทิฏฐิ, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม   

๔๐ ประการเหล่านี้แล,  ย่อมดำรงอยู่ในนรก   

เหมือนถูกนำไปฝังไว้. 

๓.๕ธรรม๔๐ประการนำไปสวรรค์


 จตฺตาฬีสายภิกฺขเวธมฺเมหิสมนฺนาคโตยถาภตํนิกฺขิตฺโตเอวํสคฺเค,กตเมหิจตฺตาฬีสาย,

 อตตฺนาจปาณาตปิาตาปฏวิริโตโหต,ิปรญจฺปาณาตปิาตาเวรมณยิาสมาทเปต,ิปาณาตปิาตา

เวรมณิยาจสมนุญฺโญโหติ,ปาณาติปาตาเวรมณิยาจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจอทินฺนาทานา

ปฏิวิรโตโหติ,ปรญฺจอทินฺนาทานาเวรมณิยาสมาทเปติ,อทินฺนาทานาเวรมณิยาจสมนุญฺโญ

โหติ,อทินฺนาทานาเวรมณิยาจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจกาเมสุมิจฺฉาจาราปฏิวิรโตโหติ,

ปรญฺจกาเมสุมิจฺฉาจาราเวรมณิยาสมาทเปติ,กาเมสุมิจฺฉาจาราเวรมณิยาจสมนุญฺโญโหติ,

กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณิยาจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจมุสาวาทาปฏิวิรโต โหติ,ปรญฺจ

มุสาวาทาเวรมณิยาสมาทเปติ,มุสาวาทาเวรมณิยาจสมนุญฺโญโหติ,มุสาวาทาเวรมณิยาจ

วณฺณํภาสติ,อตฺตนาจปิสุณายวาจายปฏิวิรโตโหติ,ปรญฺจปิสุณายวาจาย เวรมณิยา

สมาทเปต,ิปสิณุายวาจายเวรมณยิาจสมนญุโฺญโหต,ิปสิณุายวาจายเวรมณยิาจวณณฺํภาสต,ิ

อตฺตนาจผรุสายวาจายปฏิวิรโตโหติ,ปรญฺจผรุสายวาจายเวรมณิยาจสมาทเปติ,ผรุสาย

วาจาย เวรมณิยาจสมนุญฺโญโหติ,ผรุสายวาจาย เวรมณิยาจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจ
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สมผฺปปฺลาปาปฏวิริโตโหต,ิปรญจฺสมผฺปปฺลาปาเวรมณยิาจสมาทเปต,ิสมผฺปปฺลาปาเวรมณยิาจ

สมนุญฺโญโหติ,สมฺผปฺปลาปาเวรมณิยาจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจอนภิชฺฌาลุโหติ,ปรญฺจ

อนภิชฺฌายสมาทเปติ,อนภิชฺฌายจสมนุญฺโญ โหติ,อนภิชฺฌายจวณฺณํภาสติ,อตฺตนาจ

อพยฺาปนนฺจติโฺตโหต,ิปรญจฺอพยฺาปาเทสมาทเปต,ิอพยฺาปาเทจสมนญุโฺญโหต,ิอพยฺาปาทสสฺจ

วณฺณํภาสติ,อตฺตนาจสมฺมาทิฏฺิโกโหติ,ปรญฺจสมฺมาทิฏฺิยาสมาทเปติ,สมฺมาทิฏฺิยาจ

สมนุญฺโญโหติ,สมฺมาทิฏฺิยาจวณฺณํภาสติ.

 อิเมหิโขภิกฺขเวจตฺตาฬีสายธมฺเมหิสมนฺนาคโตยถาภตํนิกฺขิตฺโตเอวํสคฺเค.

 (อํ.ทสก.๒๔/๒๒๔สามัญญวรรค)


จัตตาฬีสายะภิกขะเวธัมเมหิสะมันนาคะโต

ยะถาภะตังนิกขิตโตเอวังสัคเค,



กะตะเมหิจัตตาฬีสายะ,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม   

๔๐ ประการ, ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์   

เหมือนได้รับเชิญไปประดิษฐานไว้, 

ธรรม ๔๐ ประการ อะไรบ้าง, 

อัตตะนาจะปาณาติปาตาปะฏิวิระโตโหติ,

ปะรัญจะปาณาติปาตาเวระมะณิยา

สะมาทะเปติ,

ปาณาติปาตาเวระมะณิยาจะสะมะนุญโญ

โหติ,

ปาณาตปิาตาเวระมะณยิาจะวณัณงัภาสะต,ิ

อัตตะนาจะอะทินนาทานาปะฏิวิระโตโหติ,

ปะรัญจะอะทินนาทานาเวระมะณิยา

สะมาทะเปติ,



อะทินนาทานาเวระมะณิยาจะสะมะนุญโญ

โหติ,

(๑) เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง, 

(๒) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์, 

  

(๓) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์, 

  

(๔) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์,  

(๕) เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ด้วยตนเอง,  

(๖) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์,  

 

 

(๗) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการลักทรัพย์, 
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อะทนินาทานาเวระมะณยิาจะวณัณงัภาสะต,ิ

อัตตะนาจะกาเมสุมิจฉาจาราปะฏิวิระโตโหติ,





ปะรัญจะกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะณิยา

สะมาทะเปติ,



กาเมสุมิจฉาจาราเวระมะณิยาจะสะมะนุญโญ

โหติ,



กาเมสุมิจฉาจาราเวระมะณิยาจะ

วัณณังภาสะติ,



(๘) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการลักทรัพย์, 

(๙) เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามด้วย

ตนเอง, 

 

(๑๐) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม,  

 

 

(๑๑) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม,  

 

 

(๑๒) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการประพฤติผิดใน

กาม, 

อัตตะนาจะมุสาวาทาปะฏิวิระโตโหติ,

ปะรัญจะมุสาวาทาเวระมะณิยาสะมาทะเปติ,

มสุาวาทาเวระมะณยิาจะสะมะนญุโญโหต,ิ

มุสาวาทาเวระมะณิยาจะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะปิสุณายะวาจายะปะฏิวิระโต

โหติ,



ปะรัญจะปิสุณายะวาจายะเวระมะณิยา

สะมาทะเปติ,



ปิสุณายะวาจายะเวระมะณิยาจะสะมะนุญโญ

โหติ,



(๑๓) เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จด้วยตนเอง, 

(๑๔) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จ, 

(๑๕) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเท็จ, 

(๑๖) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเท็จ, 

(๑๗) เป็นผู้เว้นขาดจากคำส่อเสียดด้วยตนเอง,  

 

 

(๑๘) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากพูดคำส่อเสียด,  

 

 

(๑๙) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากคำส่อเสียด, 
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ปสิณุายะวาจายะเวระมะณยิาจะวณัณงัภาสะต,ิ



อตัตะนาจะผะรสุายะวาจายะปะฏวิริะโตโหต,ิ



ปะรัญจะผะรุสายะวาจายะเวระมะณิยาจะ

สะมาทะเปติ,



ผะรุสายะวาจายะเวระมะณิยาจะสะมะนุญโญโหติ,



ผะรสุายะวาจายะเวระมะณยิาจะวณัณงัภาสะต,ิ



อตัตะนาจะสมัผปัปะลาปาปะฏวิริะโตโหต,ิ

(๒๐) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากคำส่อเสียด, 

 

(๒๑) เป็นผู้เว้นขาดจากคำหยาบด้วยตนเอง, 

 

(๒๒) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากคำหยาบ,  

 

 

(๒๓) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากคำหยาบ, 

 

(๒๔) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากคำหยาบ, 

 

(๒๕) เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยตนเอง, 

ปะรัญจะสัมผัปปะลาปาเวระมะณิยาจะ

สะมาทะเปติ,



สัมผัปปะลาปาเวระมะณิยาจะสะมะนุญโญโหติ,

สัมผัปปะลาปาเวระมะณิยาจะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะอะนะภิชฌาลุโหติ,

ปะรัญจะอะนะภิชฌายะสะมาทะเปติ,

อะนะภิชฌายะจะสะมะนุญโญโหติ,

อะนะภิชฌายะจะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะอัพ๎ยาปันนะจิตโตโหติ,

ปะรัญจะอัพ๎ยาปาเทสะมาทะเปติ,

อัพ๎ยาปาเทจะสะมะนุญโญโหติ,


(๒๖) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ,  

 

 

(๒๗) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ, 

(๒๘) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ, 

(๒๙) ไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นด้วยตนเอง, 

(๓๐) ชักชวนผู้อื่นในการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น, 

(๓๑) เป็นผู้พอใจในการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น, 

(๓๒) กล่าวสรรเสริญการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น, 

(๓๓) เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทด้วยตนเอง, 

(๓๔) ชักชวนผู้อื่นในการไม่พยาบาท, 

(๓๕) เป็นผู้พอใจในการไม่พยาบาท, 
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อัพ๎ยาปาทัสสะจะวัณณังภาสะติ,

อัตตะนาจะสัมมาทิฏฐิโกโหติ,

ปะรัญจะสัมมาทิฏฐิยาสะมาทะเปติ,

สัมมาทิฏฐิยาจะสะมะนุญโญโหติ,

สัมมาทิฏฐิยาจะวัณณังภาสะติ,



อิเมหิโขภิกขะเวจัตตาฬีสายะธัมเมหิ

สะมันนาคะโตยะถาภะตังนิกขิตโตเอวังสัคเค.

(๓๖) กล่าวสรรเสริญการไม่พยาบาท, 

(๓๗) เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิด้วยตนเอง, 

(๓๘) ชักชวนผู้อื่นในสัมมาทิฏฐิ, 

(๓๙) เป็นผู้พอใจในสัมมาทิฏฐิ, 

(๔๐) กล่าวสรรเสริญสัมมาทิฏฐิ, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม   

๔๐ ประการเหล่านี้แล, ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์   

เหมือนได้รับเชิญไปประดิษฐานไว้. 

๓.๖โทษของศลีวบิตัิ


 ปญฺจิเมภิกฺขเวอาทีนวาทุสฺสีลสฺสสีลวิปตฺติยา,กตเมปญฺจ,

 อิธภิกฺขเวทุสฺสีโลสีลวิปนฺโนปมาทาธิกรณํมหตึโภคชานึนิคจฺฉติ,อยํภิกฺขเวปโม

อาทีนโวทุสฺสีลสฺสสีลวิปตฺติยา.

 ปุนจปรํภิกฺขเวทุสฺสีลสฺสสีลวิปนฺนสฺสปาปโกกิตฺติสทฺโทอพฺภุคฺคจฺฉติ,อยํภิกฺขเวทุติโย

อาทีนโวทุสฺสีลสฺสสีลวิปตฺติยา.

 ปุนจปรํภิกฺขเวทุสฺสีโลสีลวิปนฺโนยญฺญเทวปริสํอุปสงฺกมติยทิขตฺติยปริสํ ยทิ

พฺราหฺมณปริสํยทิคหปติปริสํยทิสมณปริสํ,อวิสารโทอุปสงฺกมติมงฺกุภูโต.อยํภิกฺขเวตติโย

อาทีนโวทุสฺสีลสฺสสีลวิปตฺติยา.

 ปุนจปรํภิกฺขเวทุสฺสีโลสีลวิปนฺโนสมฺมูโฬฺหกาลํกโรติ,อยํภิกฺขเวจตุตฺโถอาทีนโว

ทุสฺสีลสฺสสีลวิปตฺติยา.

 ปุนจปรํภิกฺขเวทุสฺสีโลสีลวิปนฺโนกายสฺสเภทาปรมฺมรณาอปายํทุคฺคตึวินิปาตํนิรยํ

อุปปชฺชติ,อยํภิกฺขเวปญฺจโมอาทีนโวทุสฺสีลสฺสสีลวิปตฺติยา.
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 อิเมโขภิกฺขเวปญฺจอาทีนวาทุสฺสีลสฺสสีลวิปตฺติยา.

 (อํ.ปญฺจก.๒๒/๒๑๓สีลสูตร)


ปัญจิเมภิกขะเวอาทีนะวาทุสสีลัสสะ

สีละวิปัตติยา,



กะตะเมปัญจะ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการเหล่านี้  ย่อมมี

แก่บุคคลผู้ทุศีล  เพราะความวิบัติแห่งศีล, 

 

โทษ ๕ ประการอะไรบ้าง, 
 

อิธะภิกขะเวทุสสีโลสีละวิปันโน,

ปะมาทาธิกะระณังมะหะติงโภคะชานิงนิคัจฉะติ,







ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ทุศีล ผู้มีศีลวิบัติ ในโลกนี้, 

ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมาก   

เพราะความประมาทเป็นเหตุ, 

 

 

๑



อะยังภิกขะเวปะฐะโมอาทีนะโว

ทุสสีลัสสะสีละวิปัตติยา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษประการที่ ๑    

ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล, 

 

ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ทุสสีลัสสะสีละวิปันนัสสะปาปะโกกิตติสัทโท

อัพภุคคัจฉะติ,



อะยังภิกขะเวทุติโยอาทีนะโวทุสสีลัสสะ

สีละวิปัตติยา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก, 

 

กิตติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีล ผู้มีศีลวิบัติ  

ย่อมกระฉ่อนไป, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษประการที่ ๒    

ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล, 

 

๒
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ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ทุสสีโลสีละวิปันโนยัญญะเทวะปะริสัง

อุปะสังกะมะติ,

ยะทิขัตติยะปะริสัง,

ยะทิพ๎ราห๎มะณะปะริสัง,

ยะทิคะหะปะติปะริสัง,

ยะทิสะมะณะปะริสัง,

อะวิสาระโทอุปะสังกะมะติมังกุภูโต,




ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก, 

 

บุคคลผู้ทุศีล  ผู้มีศีลวิบัติ    

จะเข้าไปยังบริษัทใดนั่นเทียว, 

เป็นขัตติยะบริษัทก็ตาม, 

พราหมณบริษัทก็ตาม, 

คหบดีบริษัทก็ตาม, 

สมณะบริษัทก็ตาม, 

ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้า เป็นผู้เก้อเขินเข้าไป, 

 

 

๓



ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ทุสสีโลสีละวิปันโนสัมมูฬ๎โหกาลังกะโรติ,



อะยังภิกขะเวจะตุตโถอาทีนะโวทุสสีลัสสะ

สีละวิปัตติยา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก, 

 

บุคคลผู้ทุศีล  ผู้มีศีลวิบัติ ย่อมเป็นผู้หลงลืมสติทำกาละ, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษประการที่ ๔    

ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล, 

 

๔



อะยังภิกขะเวตะติโยอาทีนะโว

ทุสสีลัสสะสีละวิปัตติยา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เป็นโทษประการที่ ๓    

ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล  เพราะความวิบัติแห่งศีล, 
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ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ทุสสีโลสีละวิปันโนกายัสสะเภทา

ปะรัมมะระณา,อะปายังทุคคะติง

วินิปาตังนิระยังอุปะปัชชะติ,



อะยังภิกขะเวปัญจะโมอาทีนะโวทุสสีลัสสะ

สีละวิปัตติยา,



อิเมโขภิกขะเวปัญจะอาทีนะวา

ทุสสีลัสสะสีละวิปัตติยา.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก, 

 

บุคคลผู้ทุศีล  ผู้มีศีลวิบัติ  เบื้องหน้าแต่ความตาย 

เพราะความแตกแห่งกาย,  ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ  

วินิบาต นรก, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษประการที่ ๕    

ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการเหล่านี้แล    

ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล. 

๕



๓.๗อานสิงสข์องศลีสมบตัิ


 ปญฺจิเมภิกฺขเวอานิสํสาสีลวโตสีลสมฺปทาย,กตเมปญฺจ,

 อิธภิกฺขเวสีลวาสีลสมฺปนฺโนอปฺปมาทาธิกรณํมหนฺตํโภคกฺขนฺธํอธิคจฺฉติ,อยํภิกฺขเว

ปโมอานิสํโสสีลวโตสีลสมฺปทาย.

 ปุนจปรํภิกฺขเวสีลวโตสีลสมฺปนฺนสฺสกลฺยาโณกิตฺติสทฺโทอพฺภุคฺคจฺฉติ,อยํภิกฺขเวทุติโย

อานิสํโสสีลวโตสีลสมฺปทาย.

 ปุนจปรํภิกฺขเวสีลวาสีลสมฺปนฺโนยญฺญเทวปริสํอุปสงฺกมติ,ยทิขตฺติยปริสํยทิ

พฺราหฺมณปริสํยทิคหปติปริสํยทิสมณปริสํ,วิสารโทอุปสงฺกมติอมงฺกุภูโต,อยํภิกฺขเวตติโย

อานิสํโสสีลวโตสีลสมฺปทาย.

 ปุนจปรํภิกฺขเวสีลวาสีลสมฺปนฺโนอสมฺมูโฬฺหกาลํกโรติ,อยํภิกฺขเวจตุตฺโถอานิสํโส

สีลวโตสีลสมฺปทาย.

 ปุนจปรํภิกฺขเวสีลวาสีลสมฺปนฺโนกายสฺสเภทาปรมฺมรณาสุคตึสคฺคํโลกํอุปปชฺชติ,อยํ

ภิกฺขเวปญฺจโมอานิสํโสสีลวโตสีลสมฺปทาย.

 อิเมโขภิกฺขเวปญฺจอานิสํสาสีลวโตสีลสมฺปทาย.
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ปัญจิเมภิกขะเวอานิสังสาสีละวะโต

สีละสัมปะทายะ,



กะตะเมปัญจะ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ ๕ ประการเหล่านี้    

ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล,  

 

อานิสงส์ ๕ ประการอะไรบ้าง, 

 

อิธะภิกขะเวสีละวาสีละสัมปันโน,





อัปปะมาทาธิกะระณังมะหันตัง

โภคักขันธังอะธิคัจฉะติ,





ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีล    

ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ในโลกนี้, 

 

ย่อมได้ซึ่งกองแห่งโภคทรัพย์กองใหญ่    

เพราะความไม่ประมาทเป็นเหต, 

๑



ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



สีละวะโตสีละสัมปันนัสสะกัล๎ยาโณ

กิตติสัทโทอัพภุคคัจฉะติ,



อะยังภิกขะเวทุติโยอานิสังโส

สีละวะโตสีละสัมปะทายะ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก, 

 

กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีล     

ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล  ย่อมกระฉ่อนไป, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒    

ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล,  

 

๒



อะยังภิกขะเวปะฐะโมอานิสังโส

สีละวะโตสีละสัมปะทายะ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๑   

ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล, 
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ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



สีละวาสีละสัมปันโนยัญญะเทวะ

ปะริสังอุปะสังกะมะติ,



ยะทิขัตติยะปะริสัง,

ยะทิพ๎ราห๎มะณะปะริสัง,

ยะทิคะหะปะติปะริสัง,

ยะทิสะมะณะปะริสัง,

วิสาระโทอุปสังกะมะติอะมังกุภูโต,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก, 

 

บุคคลผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล   

จะเข้าไปยังบริษัทใดนั่นเทียว, 

 

เป็นขัตติยบริษัทก็ตาม,  

พราหมณบริษัทก็ตาม, 

คหบดีบริษัทก็ตาม, 

สมณบริษัทก็ตาม, 

ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้ไม่เก้อเขินเข้าไป, 

๓



อะยังภิกขะเวตะติโยอานิสังโส

สีละวะโตสีละสัมปะทายะ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๓    

ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล, 

 

ปุนะจะปะรังภิกขะเว,

สีละวาสีละสัมปันโนอะสัมมูฬ๎โหกาลังกะโรติ,





อะยังภิกขะเวจะตุตโถอานิสังโส

สีละวะโตสีละสัมปะทายะ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก, 

บุคคลผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล    

ย่อมเป็นผู้ไม่หลงลืมสติทำกาละ, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔    

ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล, 

 

๔
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ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



สีละวาสีละสัมปันโนกายัสสะเภทา

ปะรัมมะระณา,สุคะติงสัคคังโลกังอุปะปัชชะติ,





อะยังภิกขะเวปัญจะโมอานิสังโส

สีละวะโตสีละสัมปะทายะ,



อิเมโขภิกขะเวปัญจะอานิสังสา

สีละวะโตสีละสัมปะทายา.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก, 

 

บุคคลผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล เบื้องหน้าแต่  

ความตาย เพราะความแตกแห่งกาย,    

ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์,  

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๕   

ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล,  

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อานิสงส์ ๕ ประการเหล่านี้แล  

ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล  เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล.  

๕



๓.๘ดหีรอืชัว่อยูท่ีก่รรม


 เยภิกฺขเวสตฺตาปุพฺพณฺหสมยํกาเยนสุจริตํจรนฺติ,วาจายสุจริตํจรนฺติ,มนสาสุจริตํจรนฺติ,

สุปุพฺโพณฺหภิกฺขเวเตสํสตฺตานํ.

 เยภิกฺขเวสตฺตามชฺฌนฺติกสมยํกาเยนสุจริตํจรนฺติ,วาจายสุจริตํจรนฺติ,มนสาสุจริตํจรนฺติ,

สุมชฺฌนฺติโกภิกฺขเวเตสํสตฺตานํ.

 เยภิกฺขเวสตฺตาสายนฺหสมยํกาเยนสุจริตํจรนฺติ,วาจายสุจริตํจรนฺติ,มนสาสุจริตํจรนฺติ,

สุสายโณฺหภิกฺขเวเตสํสตฺตานํ.

 (อํ.ติก.๒๐/๑๕๖ปุพพัณหสูตร)


เยภิกขะเวสัตตาปุพพัณ๎หะสะมะยัง,

กาเยนะสุจะริตังจะรันติ,

วาจายะสุจะริตังจะรันติ,

มะนะสาสุจะริตังจะรันติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ในเวลาเช้า, 

ย่อมประพฤติสุจริตด้วยกาย, 

ย่อมประพฤติสุจริตด้วยวาจา, 

ย่อมประพฤติสุจริตด้วยใจ, 
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สุปุพพัณ๎โหภิกขะเวเตสังสัตตานัง,





เยภิกขะเวสัตตามัชฌันติกะสะมะยัง,

กาเยนะสุจะริตังจะรันติ,

วาจายะสุจะริตังจะรันติ,

มะนะสาสุจะริตังจะรันติ,

สุมัชฌันติโกภิกขะเวเตสังสัตตานัง,





เยภิกขะเวสัตตาสายัณ๎หะสะมะยัง,

กาเยนะสุจะริตังจะรันติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เวลาเช้าก็เป็นเช้าที่ดี  

ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ในเวลาเที่ยง, 

ย่อมประพฤติสุจริตด้วยกาย, 

ย่อมประพฤติสุจริตด้วยวาจา, 

ย่อมประพฤติสุจริตด้วยใจ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เวลาเที่ยงก็เป็นเที่ยงที่ดี  

ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ในเวลาเย็น, 

ย่อมประพฤติสุจริตด้วยกาย, 

วาจายะสุจะริตังจะรันติ,

มะนะสาสุจะริตังจะรันติ,

สุสายัณ๎โหภิกขะเวเตสังสัตตานัง.





สุนกฺขตฺตํสุมงฺคลํ

สุขโณสุมุหุตฺโตจ

ปทกฺขิณํกายกมฺมํ

ปทกฺขิณํมโนกมฺมํ

ปทกฺขิณานิกตฺวาน

เตอตฺถลทฺธาสุขิตา

อโรคาสุขิตาโหถ



ย่อมประพฤติสุจริตด้วยวาจา, 

ย่อมประพฤติสุจริตด้วยใจ, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เวลาเย็นก็เป็นเย็นที่ดี  

ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น. 



สุปภาตํสุหุฏฺิตํ,

สุยิฏฺํพฺรหฺมจาริสุ.

วาจากมฺมํปทกฺขิณํ,

ปณิธิเตปทกฺขิณา,

ลภนฺตเทปทกฺขิเณ.

วิรูฬฺหาพุทฺธสาสเน,

สหสพฺเพหิญาติภิ.
(อํ.ติก.๒๐/๑๕๖ปุพพัณหสูตร)
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สุนักขัตตัง,

สุมังคะลัง,

สุปะภาตัง,

สุหุฏฐิตัง,

สุขะโณ,

สุมุหุตโตจะ,

สุยิฏฐังพ๎รัห๎มะจาริสุ,

ปะทักขิณังกายะกัมมัง,

วาจากัมมังปะทักขิณัง,

ปะทักขิณังมะโนกัมมัง,

ปะณิธิเตปะทักขิณา,

ปะทักขิณานิกัต๎วานะ,

เวลาที่ทำความดีนั้น เป็นฤกษ์ดี, 

เป็นมงคลดี, 

เป็นความสว่างดี, 

เป็นความรุ่งเรืองดี, 

เป็นขณะดี, 

เป็นยามดี,  

เป็นบูชาดีในผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย, 

กายกรรมก็เป็นสิ่งดีงาม, 

วจีกรรมก็เป็นสิ่งดีงาม, 

มโนกรรมก็เป็นสิ่งดีงาม,  

ความปรารถนาก็เป็นสิ่งดีงาม, 

สัตว์ทั้งหลายครั้นทำกรรมที่ดีงามแล้ว, 

 

ละภันตะเทปะทักขิเณ,

เตอัตถะลัทธาสุขิตา,

วิรูฬ๎หาพุทธะสาสะเน,

อะโรคาสุขิตาโหถะสะหะสัพเพหิญาติภิ.



ย่อมได้สิ่งที่ดีงาม, 

สัตว์เหล่านั้นได้ประโยชน์แล้ว  จงเป็นผู้มีความสุข, 

เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา, 

จงไม่มีโรค ถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวล. 
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อเสวนาจพาลานํ

ปูชาจปูชนียานํ

ปฏิรูปเทสวาโสจ

อตฺตสมฺมาปณิธิจ

พาหุสจฺจญฺจสิปฺปญฺจ

สุภาสิตาจยาวาจา

มาตาปิตุอุปฏฺานํ

อนากุลาจกมฺมนฺตา

ทานญฺจธมฺมจริยาจ

อนวชฺชานิกมฺมานิ

อารตีวิรตีปาปา

อปฺปมาโทจธมฺเมสุ

ปณฺฑิตานญฺจเสวนา,

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ปุพฺเพจกตปุญฺญตา,

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

วินโยจสุสิกฺขิโต,

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ปุตฺตทารสฺสสงฺคโห,

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ญาตกานญฺจสงฺคโห,

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

มชฺชปานาจสญฺญโม,

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.


๓.๙อดุมมงคล



คารโวจนิวาโตจ

กาเลนธมฺมสฺสวนํ

ขนฺตีจโสวจสฺสตา

กาเลนธมฺมสากจฺฉา

ตโปจพฺรหฺมจริยญฺจ

นิพฺพานสจฺฉิกิริยาจ

ผุฏฺสฺสโลกธมฺเมหิ

อโสกํวิรชํเขมํ

เอตาทิสานิกตฺวาน

สพฺพตฺถโสตฺถึคจฺฉนฺติ



สนฺตุฏฺีจกตญฺญุตา,

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

สมณานญฺจทสฺสนํ,

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

อริยสจฺจานทสฺสนํ,

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

จิตฺตํยสฺสนกมฺปติ,

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

สพฺพตฺถมปราชิตา,

ตนฺเตสํมงฺคลมุตฺตมํ.

(ขุ.ขุ.๒๕มงคลสูตร)
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อะเสวะนาจะพาลานัง,

ปัณฑิตานัญจะเสวนา,

ปูชาจะปูชะนียานัง,

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,

ปะฏิรูปะเทสะวาโสจะ,

ปุพเพจะกะตะปุญญะตา,

อัตตะสัมมาปะณิธิจะ,

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,

พาหุสัจจัญจะ,

สิปปัญจะ,

วินะโยจะสุสิกขิโต,

สุภาสิตาจะยาวาจา,

(๑) การไม่คบคนพาลทั้งหลาย, 

(๒) การคบบัณฑิตทั้งหลาย, 

(๓) การบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหลาย, 

นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

(๔) การอยู่ในสถานที่อันสมควร,  

(๕) ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในกาลก่อน, 

(๖) การตั้งตนไว้ชอบ, 

นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

(๗) ความเป็นพหูสูต, 

(๘) ความเป็นผู้มีศิลปะ, 

(๙) วินัยที่ศึกษาดีแล้ว, 

(๑๐) วาจาสุภาษิต, 

 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง,

ปุตตะทารัสสะสังคะโห,



อะนากุลาจะกัมมันตา,

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,

ทานัญจะ,

ธัมมะจะริยาจะ,

ญาตะกานัญจะสังคะโห,

อะนะวัชชานิกัมมานิ,

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,

อาระตีวิระตีปาปา,

นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

(๑๑) การบำรุงมารดาบิดา,   

(๑๒) การสงเคราะห์บุตร และ   

(๑๓) การสงเคราะห์ภรรยา, 

(๑๔) การงานที่ไม่อากูล, 

นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

(๑๕) การให้ทาน, 

(๑๖) การประพฤติธรรม,  

(๑๗) การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย, 

(๑๘) กรรมทั้งหลายอันไม่มีโทษ, 

นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

(๑๙) การงดเว้นจากบาป, 
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มัชชะปานาจะสัญญะโม,

อัปปะมาโทจะธัมเมสุ,

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,

คาระโวจะ,

นิวาโตจะ,

สันตุฏฐีีจะ,

กะตัญญุตา,

กาเลนะธัมมัสสะวะนัง,

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,

ขันตีจะ,

โสวะจัสสะตา,

สะมะณานัญจะทัสสะนัง,

(๒๐) การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา, 

(๒๑) ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย,  

นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

(๒๒) ความเคารพ, 

(๒๓) ความถ่อมตน,   

(๒๔) ความสันโดษ, 

(๒๕) ความกตัญญู,  

(๒๖) การฟังธรรมตามกาล, 

นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

(๒๗) ความอดทน, 

(๒๘) ความเป็นคนว่าง่าย,  

(๒๙) การเห็นสมณะทั้งหลาย, 

 

กาเลนะธัมมะสากัจฉา,

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,

ตะโปจะ,

พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ,

อะริยะสัจจานะทัสสะนัง,

นิพพานะสัจฉิกิริยาจะ,

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,

ผุฏฐัสสะโลกะธัมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปะติ,

อะโสกัง,

วิระชัง,

เขมัง,

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,

(๓๐) การสนทนาธรรมตามกาล, 

นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

(๓๑) ตบะ เครื่องเผาบาป, 

(๓๒) การประพฤติพรหมจรรย์, 

(๓๓) การเห็นอริยสัจทั้งหลาย, 

(๓๔) การทำให้แจ้งนิพพาน, 

นี้เป็นมงคลอันสูงสุด, 

(๓๕) จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว, 

(๓๖) จิตไม่เศร้าโศก, 

(๓๗) จิตปราศจากธุลี, 

(๓๘) จิตเกษม, 

นี้เป็นมงคลอันสูงสุด,  
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เอตาทิสานิกัต๎วานะ,

สัพพัตถะมะปะราชิตา,

สัพพัตถะโสตถิงคัจฉันติ,

ตันเตสังมังคะละมุตตะมัง.

เทวดาและมนุษย์ครั้นทำมงคลดังที่กล่าวมานี้แล้ว, 

เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวง, 

ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน, 

สิ่งนั้นเป็นมงคลอันสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์  

เหล่านั้น. 
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๔
หลักปฏิบัติสมถะวิปัสสนา



224 225

๔.๑วตัถปุระสงคข์องพรหมจรรย์


 นยิทํภิกฺขเวพฺรหฺมจริยํวุสฺสติชนกุหนตฺถํ,นชนลปนตฺถํ,นลาภสกฺการสิโลกานิสํสตฺถํ,น

อิติวาทปฺปโมกฺขานิสํสตฺถํ,น“อิติมํชโนชานาตู”ติ,อถโขอิทํภิกฺขเวพฺรหฺมจริยํวุสฺสติ

สํวรตฺถํปหานตฺถํวิราคตฺถํนิโรธตฺถํ.

 (อํ.จตุกฺก.๒๑/๒๕พรหมจริยสูตร)


นะยิทังภิกขะเวพ๎รัห๎มะจะริยัง

วุสสะติชะนะกุหะนัตถัง,



นะชะนะละปะนัตถัง,

นะลาภะสักการะสิโลกานิสังสัตถัง,

นะอิติวาทัปปะโมกขานิสังสัตถัง,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้เราอยู่ปฏิบัติ    

เพื่อหลอกลวงคน ก็หามิได้, 

 

เพื่อเกลี้ยกล่อมคน ก็หามิได้, 

เพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะและชื่อเสียง ก็หามิได้, 

เพื่ออานิสงส์คือการอวดอ้างวาทะว่าดังนี้ๆ ก็หามิได้, 
 

นะ“อิติมังชะโนชานาตู”ติ,



อะถะโขอิทังภิกขะเว

พ๎รัห๎มะจะริยังวุสสะติสังวะรัตถัง,



ปะหานัตถัง,

วิราคัตถัง,

นิโรธัตถัง.

ปฏิบัติด้วยคิดว่า “คนจะรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้”  

ก็หามิได้, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท้    

พรหมจรรย์นี้เราอยู่ปฏิบัติ เพื่อสำรวมระวัง, 

 

เพื่อละ, 

เพื่อคลายกำหนัด, 

เพื่อดับทุกข์. 
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๔.๒การปฏบิตัไิปตามลำดบั


 สกฺกาพฺราหฺมณอิมสฺมิมฺปิธมฺมวินเยอนุปุพฺพสิกฺขาอนุปุพฺพกิริยาอนุปุพฺพปฏิปทาปญฺญาเปตุํ,

เสยฺยถาปิพฺราหฺมณทกฺโขอสฺสทมฺมโกภทฺทํอสฺสาชานียํลภิตฺวาปเมเนวมุขาธาเนการณํกาเรติ,

อถอุตฺตรึการณํกาเรติ.

 เอวเมวโขพฺราหฺมณตถาคโตปุริสทมฺมํลภิตฺวาปมํ เอวํวิเนติ“เอหิตฺวํภิกฺขุสีลวาโหหิ,

ปาติโมกฺขสํวรสํวุโตวิหราหิอาจารโคจรสมฺปนฺโน,อณุมตฺเตสุวชฺเชสุภยทสฺสาวีสมาทายสิกฺขสฺสุ

สิกฺขาปเทสู”ติ.

 ยโตโขพฺราหฺมณภิกฺขุสีลวาโหติปาติโมกฺขสํวรสํวุโตวิหรติอาจารโคจรสมฺปนฺโน,อณุมตฺเตสุ

วชฺเชสุภยทสฺสาวีสมาทายสิกฺขติสิกฺขาปเทสุ,ตเมนํตถาคโตอุตฺตรึวิเนติ“เอหิตฺวํภิกฺขุอินฺทฺริเยสุ

คุตฺตทฺวาโร โหหิ, จกฺขุนา รูปํทิสฺวามานิมิตฺตคฺคาหี โหหิมาอนุพฺยญฺชนคฺคาหี, ยตฺวาธิกรณเมนํ

จกขฺนุทฺรฺยิํอสวํตุํวหิรนตฺํอภชิฌฺาโทมนสสฺาปาปกาอกสุลาธมมฺาอนวฺาสสฺเวยยฺุ,ํตสสฺสวํรายปฏปิชชฺาห,ิ

รกฺขาหิจกฺขุนฺทฺริยํ,จกฺขุนฺทฺริเยสํวรํอาปชฺชาหิ,โสเตนสทฺทํสุตฺวา...ฆาเนนคนฺธํฆายิตฺวา...ชิวฺหาย

รสํสายติวฺา...กาเยนโผฏฺพพฺํผสุติวฺา...มนสาธมมฺํวญิญฺายมานมิติตฺคคฺาหีโหหิมาอนพุยฺญชฺนคคฺาห,ี

ยตฺวาธิกรณเมนํมนินฺทฺริยํอสํวุตํวิหรนฺตํอภิชฺฌาโทมนสฺสาปาปกาอกุสลาธมฺมาอนฺวาสฺสเวยฺยุํ,ตสฺส

ยตฺวาธิกรณเมนํมนินฺทฺริยํอสํวุตํวิหรนฺตํอภิชฺฌาโทมนสฺสาปาปกาอกุสลาธมฺมาอนฺวาสฺสเวยฺยุํ,ตสฺส

สํวรายปฏิปชฺชาหิ,รกฺขาหิมนินฺทฺริยํ,มนินฺทฺริเยสํวรํอาปชฺชาหี”ติ.

 ยโตโขพรฺาหมฺณภกิขฺุอนิทฺรฺเิยสุคตุตฺทวฺาโรโหต,ิตเมนํตถาคโตอตุตฺรึวเินติ“เอหิตวฺํภกิขฺุโภชเน

มตฺตญฺญูโหหิ,ปฏิสงฺขาโยนิโสอาหารํอาหาเรยฺยาสิ เนวทวายนมทายนมณฺฑนายนวิภูสนาย,

ยาวเทวอมิสสฺกายสสฺติยิายาปนายวหิสึปูรตยิาพรฺหมฺจรยิานคุคฺหาย,อติิปรุาณญจฺเวทนํปฏหิงขฺาม,ิ

นวญจฺเวทนํนอปุปฺาเทสสฺาม,ิยาตรฺาจเมภวสิสฺต,ิอนวชชฺตาจผาสวุหิาโรจา”ต.ิ

 ยโตโขพรฺาหมฺณภกิขฺุโภชเนมตตฺญญฺูโหต,ิตเมนํตถาคโตอตุตฺรึวเินติ“เอหิตวฺํภกิขฺุชาครยิํ

อนยุตุโฺตวหิราห,ิทวิสํจงกฺเมนนสิชชฺายอาวรณเียหิธมเฺมหิจติตฺํปรโิสเธห,ิรตตฺยิาปมํยามํจงกฺเมน

นสิชชฺายอาวรณเียหิธมเฺมหิจติตฺํปรโิสเธห,ิรตตฺยิามชฌฺมิํยามํทกขฺเิณนปสเฺสนสหีเสยยฺํกปเฺปยยฺาส,ิ

ปาเทปาทํอจฺจาธายสโตสมฺปชาโนอุฏฺานสญฺญํมนสิกตฺวา,รตฺติยาปจฺฉิมํยามํปจฺจุฏฺายจงฺกเมน

นสิชชฺายอาวรณเียหิธมเฺมหิจติตฺํปรโิสเธห”ีต.ิ

 ยโต โขพฺราหฺมณภิกฺขุ ชาคริยํ อนุยุตฺโต โหติ, ตเมนํตถาคโตอุตฺตรึ วิเนติ “เอหิตฺวํ ภิกฺขุ

สติสมฺปชญฺเญนสมนฺนาคโตโหหิ,อภิกฺกนฺเตปฏิกฺกนฺเตสมฺปชานการี,อาโลกิเตวิโลกิเตสมฺปชานการี,

สมญิชฺเิตปสารเิตสมปฺชานการ,ีสงฆฺาฏปิตตฺจวีรธารเณสมปฺชานการ,ีอสเิตปเีตขายเิตสายเิตสมปฺชานการ,ี

อจุจฺารปสสฺาวกมเฺมสมปฺชานการ,ีคเตเิตนสินิเฺนสตุเฺตชาครเิตภาสเิตตณุหฺภีาเวสมปฺชานการ”ีต.ิ
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 ยโตโขพรฺาหมฺณภกิขฺุสตสิมปฺชญเฺญนสมนนฺาคโตโหต,ิตเมนํตถาคโตอตุตฺรึวเินติ“เอหิตวฺํภกิขฺุ

ววิติตฺํเสนาสนํภชาห,ิอรญญฺํรกุขฺมลูํปพพฺตํกนทฺรํคริคิหุํสสุานํวนปตถฺํอพโฺภกาสํปลาลปญุชฺน”ฺต.ิ

 โสววิติตฺํเสนาสนํภชติอรญญฺํรกุขฺมลูํปพพฺตํกนทฺรํคริคิหุํสสุานํวนปตถฺํอพโฺภกาสํปลาลปญุชฺ.ํ

โสปจฉฺาภตตฺํปณิฑฺปาตปฏกิกฺนโฺตนสิทีติปลลฺงกฺํอาภชุติวฺาอชุุํกายํปณธิายปรมิขุํสตึอปุฏฺเปตวฺา,โส

อภิชฺฌํ โลเกปหายวิคตาภิชฺเฌน เจตสาวิหรติอภิชฺฌายจิตฺตํปริโสเธติ,พฺยาปาทปโทสํปหาย

อพฺยาปนฺนจิตฺโตวิหรติสพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี,พฺยาปาทปโทสาจิตฺตํปริโสเธติ, ถินมิทฺธํปหาย

วคิตถนิมทิโฺธวหิรติอาโลกสญญฺีสโตสมปฺชาโน,ถนิมทิธฺาจติตฺํปรโิสเธต,ิอทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺํปหายอนทุธฺโต

วหิรติอชฌฺตตฺํวปูสนตฺจติโฺต,อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺาจติตฺํปรโิสเธต,ิวจิกิจิฉฺํปหายตณิณฺวจิกิจิโฺฉวหิรติอกถกํถี

กสุเลสุธมเฺมส,ุวจิกิจิฉฺายจติตฺํปรโิสเธต.ิ

 (ม.อุ.๑๔/๗๕คณกโมคคัลลานสูตร)


สักกาพ๎ราห๎มะณะอิมัสสะมิมปิธัมมะวินะเย

อะนุปุพพะสิกขาอะนุปุพพะกิริยา

อะนุปุพพะปะฏิปะทาปัญญาเปตุง,



ดูก่อนพราหมณ์ การศึกษาฝึกหัดโดยลำดับ  

การกระทำโดยลำดับ การปฏิบัติโดยลำดับ  

ในธรรมวินัยแม้นี้  อันเราสามารถบัญญัติได้, 

เสยยะถาปิพ๎ราห๎มะณะ,

ทกุโขอสัสะทมัมะโกภทัทงัอสัสาชานยีงัละภติว๎า,

ปะฐะเมเนวะมุขาธาเนการะณังกาเรติ,

อะถะอุตตะริงการะณังกาเรติ,

ดูก่อนพราหมณ์  อุปมาเหมือนว่า, 

คนฝึกม้าผู้ชำนาญ ได้ม้าอาชาไนยตัวงามแล้ว, 

ลำดับแรกทีเดียว ย่อมฝึกให้คุ้นกับการบังคับในบังเหียน, 

ถัดจากนั้น ย่อมฝึกให้คุ้นยิ่งขึ้นไป, 
 

เอวะเมวะโขพ๎ราห๎มะณะ,

ตะถาคะโตปุริสะทัมมังละภิต๎วา,

ปะฐะมังเอวังวิเนติ,

อิติ,

เอหิต๎วังภิกขุ,

สีละวาโหหิ,

ดูก่อนพราหมณ์ ฉันนั้นเหมือนกันแล, 

ตถาคตได้บุรุษที่ควรฝึกแล้ว, 

ลำดับแรก ย่อมแนะนำอย่างนี้,   

ดังนี้ว่า, 

ดูก่อนภิกษุ เธอจงมาเถิด, 

จงเป็นผู้มีศีล, 

 

๑
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ปาตโิมกขะสงัวะระสงัวโุตวหิะราห,ิ

อาจาระโคจะระสมัปนัโน,

อะณมุตัเตสุวชัเชสุภะยะทสัสาว,ี

สะมาทายะสกิขสัสุสกิขาปะเทส,ุ

จงสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์อยู่, 

ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร, 

มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้มีประมาณเล็กน้อย, 

จงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย, 

 

ยะโตโขพ๎ราห๎มะณะ,

ภิกขุสีละวาโหติ,

ปาติโมกขะสังวะระสังวุโตวิหะระติ,

อาจาระโคจะระสัมปันโน,

อะณุมัตเตสุวัชเชสุภะยะทัสสาวี,



ดูก่อนพราหมณ์ ในกาลใดแล, 

ภิกษุเป็นผู้มีศีล, 

สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์อยู่, 

ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร, 

มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้มีประมาณเล็กน้อย, 

๒



สะมาทายะสิกขะติสิกขาปะเทสุ,

ตะเมนังตะถาคะโตอุตตะริงวิเนติ,

อิติ,

เอหิต๎วังภิกขุ,

อินท๎ริเยสุคุตตะท๎วาโรโหหิ,



จักขุนารูปังทิส๎วา,

มานิมิตตัคคาหีโหหิ,

มาอะนุพ๎ยัญชะนัคคาหี,



ยัต๎วาธิกะระณะเมนังจักขุนท๎ริยัง

อะสังวุตังวิหะรันตัง,

สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย, 

ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไป, 

ดังนี้ว่า, 

ดูก่อนภิกษุ เธอจงมาเถิด, 

เธอจงเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์  

ทั้งหลาย, 

เห็นรูปด้วยตาแล้ว, 

จงอย่ายึดถือในนิมิต,  

อย่ายึดถือในอนุพยัญชนะ, 

 

เพราะเหตุว่า เมื่อเธอไม่สำรวมจักขุนทรีย์นั้นอยู่, 
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อะภิชฌาโทมะนัสสาปาปะกาอะกุสะลา

ธัมมาอัน๎วาสสะเวยยุง,



ตัสสะสังวะรายะปะฏิปัชชาหิ,

รักขาหิจักขุนท๎ริยัง,

จักขุนท๎ริเยสังวะรังอาปัชชาหิ

โสเตนะสัททังสุต๎วา...,

ฆาเนนะคันธังฆายิต๎วา...,

ชิว๎หายะระสังสายิต๎วา...,

กาเยนะโผฏฐัพพังผุสิต๎วา...,

มะนะสาธัมมังวิญญายะ,

มานิมิตตัคคาหีโหหิ,



บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คืออภิชฌาและโทมนัส   

พึงเกิดขึ้นบ่อยๆ, 

 

เธอจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์นั้น, 

จงรักษาจักขุนทรีย์, 

จงเข้าถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์, 

ได้ยินเสียงด้วยหูแล้ว..., 

ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว..., 

ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว..., 

ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว..., 

รู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว, 

จงอย่ายึดถือในนิมิต, 
 

มาอะนุพ๎ยัญชะนัคคาหี,



ยัต๎วาธิกะระณะเมนังมะนินท๎ริยัง,

อะสังวุตังวิหะรันตัง,



อะภิชฌาโทมะนัสสาปาปะกาอะกุสะลา

ธัมมาอัน๎วาสสะเวยยุง,



ตัสสะสังวะรายะปะฏิปัชชาหิ,

รักขาหิมะนินท๎ริยัง,

มะนินท๎ริเยสังวะรังอาปัชชาหิ,

อย่ายึดถือในอนุพยัญชนะ, 

  

เพราะเหตุว่า เมื่อเธอไม่สำรวมมนินทรีย์นั้นอยู่, 

  

 

บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คืออภิชฌาและโทมนัส    

พึงเกิดขึ้นบ่อยๆ, 

  

เธอจงปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์นั้น, 

จงรักษามนินทรีย์, 

จงเข้าถึงความสำรวมในมนินทรีย์, 
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ยะโตโขพ๎ราห๎มะณะ,

ภิกขุอินท๎ริเยสุคุตตะท๎วาโรโหติ,

ตะเมนังตะถาคะโตอุตตะริงวิเนติ,

อิติ,

เอหิต๎วังภิกขุ,

โภชะเนมัตตัญญญูโหหิ,

ปะฏิสังขาโยนิโสอาหารังอาหาเรยยาสิ,

เนวะท๎วายะ,

นะมะทายะ,

นะมัณฑะนายะ,

ดูก่อนพราหมณ์ ในกาลใดแล, 

ภิกษุเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย, 

ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไป, 

ดังนี้ว่า, 

ดูก่อนภิกษุ  เธอจงมาเถิด, 

เธอจงเป็นผู้มีปัญญารู้ประมาณในโภชนะ, 

พึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหาร, 

ไม่ใช่เพื่อเล่น, 

ไม่ใช่เพื่อมัวเมา, 

ไม่ใช่เพื่อประดับ, 

๓



นะวิภูสะนายะ,

ยาวะเทวะอิมัสสะกายัสสะฐิติยา,

ยาปะนายะ,

วิหิงสูปะระติยา,

พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,

อิติ,

อิติปุราณัญจะเวทะนังปะฏิหังขามิ,

นะวัญจะเวทะนังนะอุปปาเทสสามิ,



ยาต๎ราจะเมภะวิสสะติอะนะวัชชะตาจะ

ผาสุวิหาโรจะ,

ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง, 

แต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เท่านั้น,   

เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้, 

เพื่อกำจัดความเบียดเบียน, 

เพื่ออนุเคราะห์การประพฤติพรหมจรรย์, 

ฉันด้วยความคิดว่า, 

ด้วยประการดังนี้  เราจักกำจัดเวทนาเก่าด้วย, 

จักไม่ทำเวทนาใหม่เกิดขึ้นด้วย, 

  

ความดำเนินไปแห่งกายด้วย  ความไม่มีโทษด้วย  

ความอยู่ผาสุขด้วย  จักมีแก่เรา, 
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ยะโตโขพ๎ราห๎มะณะ,

ภิกขุโภชะเนมัตตัญญูโหติ,

ตะเมนังตะถาคะโตอุตตะริงวิเนติ,

อิติ,

เอหิต๎วังภิกขุ,

ชาคะริยังอะนุยุตโตวิหะราหิ,



ทิวะสังจังกะเมนะนิสัชชายะอาวะระณีเยหิ

ธัมเมหิจิตตังปะริโสเธหิ,





ดูก่อนพราหมณ์ ในกาลใดแล, 

ภิกษุเป็นผู้มีปัญญารู้ประมาณในโภชนะ, 

ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไป, 

ดังนี้ว่า,     

ดูก่อนภิกษุ เธอจงมาเถิด, 

จงเป็นผู้ประกอบเนืองๆ ซึ่งธรรมเครื่องตื่นอยู่เถิด, 

 

ตลอดทัง้วนั  เธอจงชำระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทัง้หลาย  

ที่เป็นเครื่องขวางกั้น ด้วยการจงกรม ด้วยการนั่ง, 

๔



รัตติยาปะฐะมังยามัง,จังกะเมนะนิสัชชายะ

อาวะระณีเยหิธัมเมหิจิตตังปะริโสเธหิ,



รัตติยามัชฌิมังยามัง,

ทักขิเณนะปัสเสนะสีหะเสยยังกัปเปยยาสิ,

ปาเทปาทังอัจจาธายะ,

สะโตสัมปะชาโน,

อุฏฐานะสัญญังมะนะสิกัต๎วา,



รัตติยาปัจฉิมังยามัง,ปัจจุฏฐายะ

จังกะเมนะนิสัชชายะอาวะระณีเยหิธัมเมหิจิตตัง

ปะริโสเธหิ,



ตลอดปฐมยามแห่งราตรี, จงชำระจิตให้บริสุทธิ์ 

จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขวางกั้น  ด้วยการ

จงกรม ด้วยการนั่ง, 

ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี,  

จงสำเร็จการนอนดุจราชสีห์ โดยข้างเบื้องขวา, 

ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า, 

มีสติ  มีสัมปชัญญะ, 

กระทำไว้ในใจ ซึ่งเครื่องหมายพร้อมลุกขึ้น, 

  

ตลอดปจัฉมิยามแหง่ราตร,ี จงลกุขึน้ชำระจติใหบ้รสิทุธิ์ 

จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขวางกั้น   

ด้วยการจงกรม  ด้วยการนั่ง, 
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ยะโตโขพ๎ราห๎มะณะ,

ภิกขุชาคะริยังอะนุยุตโตโหติ,

ตะเมนังตะถาคะโตอุตตะริงวิเนติ,

อิติ,

เอหิต๎วังภิกขุ,

สติสัมปะชัญเญนะสะมันนาคะโตโหหิ,

อะภิกกันเตปะฏิกกันเตสัมปะชานะการี,

อาโลกิเตวิโลกิเตสัมปะชานะการี,

สะมิญชิเตปะสาริเตสัมปะชานะการี,



ดูก่อนพราหมณ์ ในกาลใดแล, 

ภิกษุเป็นผู้ประกอบเนืองๆ ซึ่งธรรมเครื่องตื่น, 

ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไป, 

ดังนี้ว่า, 

ดูก่อนภิกษุ เธอจงมาเถิด, 

เธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ, 

มปีกตกิระทำสมัปชญัญะในการกา้วไป ในการถอยกลบั, 

มีปกติกระทำสัมปชัญญะ ในการแลดู ในการเหลียวดู, 

มปีกตกิระทำสมัปชญัญะในการคูเ้ขา้ ในการเหยยีดออก, 

 

๕



สังฆาฏิปัตตะจีวะระธาระเณสัมปะชานะการี,

อะสิเตปีเตขายิเตสายิเตสัมปะชานะการี,



อุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปะชานะการี,



คะเตฐิเตนิสินเนสุตเตชาคะริเตภาสิเต

ตุณ๎หีภาเวสัมปะชานะการี,


มีปกติกระทำสัมปชัญญะการครองสังฆาฏิ บาตรและจีวร, 

มีปกติกระทำสัมปชัญญะ ในการฉัน ในการดื่ม   

ในการเคี้ยว ในการลิ้ม, 

มีปกติกระทำสัมปชัญญะ การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ, 

 

มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการเดิน ในการยืน ในการนั่ง 

ในการนอน ในการตื่น ในการพูด และในการนิ่ง, 

 

ยะโตโขพ๎ราห๎มะณะ,

ภิกขุสะติสัมปะชัญเญนะสะมันนาคะโตโหติ,

ดูก่อนพราหมณ์ ในกาลใดแล, 

ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ, 

 

๖
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ตะเมนังตะถาคะโตอุตตะริงวิเนติ,

อิติ,

เอหิต๎วังภิกขุ,

วิวิตตังเสนาสะนังภะชาหิ,

อะรัญญัง,

รุกขะมูลัง,

ปัพพะตัง,

กันทะรัง,

คิริคุหัง,

สุสานัง,

วะนะปัตถัง,

อัพโภกาสัง,


ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไป, 

ดังนี้ว่า, 

ดูก่อนภิกษุ เธอจงมาเถิด, 

เธอจงเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด, 

คือป่า, 

โคนไม้, 

ภูเขา, 

ซอกเขา, 

ถ้ำ, 

ป่าช้า, 

ป่าชัฏ, 

ที่แจ้ง, 

ปะลาละปุญชัง,

โสวิวิตตังเสนาสะนังภะชะติ,

อะรัญญัง,

รุกขะมูลัง,

ปัพพะตัง,

กันทะรัง,

คิริคุหัง,

สุสานัง,

วะนะปัตถัง,

อัพโภกาสัง,

ปะลาละปุญชัง,

โสปัจฉาภัตตังปิณฑะปาตะปะฏิกกันโต,

ลอมฟาง, 

ภิกษุนั้นย่อมเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด, 

คือป่า, 

โคนไม้, 

ภูเขา, 

ซอกเขา, 

ถ้ำ, 

ป่าช้า, 

ป่าชัฏ, 

ที่แจ้ง, 

ลอมฟาง, 

ในเวลาภายหลังภัตร ภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตแล้ว,  
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นิสีทะติปัลลังกังอาภุชิต๎วา,

อุชุงกายังปะณิธายะ,

ปะริมุขังสะติงอุปัฏฐะเปต๎วา,

โสอะภิชฌังโลเกปะหายะ,

วิคะตาภิชเฌนะเจตะสาวิหะระติ,

อะภิชฌายะจิตตังปะริโสเธติ,

พ๎ยาปาทะปะโทสังปะหายะ,

อะพ๎ยาปันนะจิตโตวิหะระติ,

สัพพะปาณะภูตะหิตานุกัมปี,

พ๎ยาปาทะปะโทสาจิตตังปะริโสเธติ,

ถินะมิทธังปะหายะ,

วิคะตะถินะมิทโธวิหะระติ,

นั่งคู้บัลลังก์, 

ตั้งกายให้ตรง, 

ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า, 

ภิกษุนั้นละอภิชฌาในโลก, 

มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู่, 

ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌา, 

ละความมุ่งร้ายคือพยาบาท, 

มีจิตไม่พยาบาทอยู่, 

เป็นผู้อนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์, 

ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาท, 

ละถีนะมิทธะ, 

เป็นผู้มีถีนมิทธะอันหมดไปแล้ว, 

อาโลกะสัญญี,

สะโตสัมปะชาโน,

ถินะมิทธาจิตตังปะริโสเธติ,

อุทธัจจะกุกกุจจังปะหายะ,

อะนุทธะโตวิหะระติ,

อัชฌัตตังวูปะสันตะจิตโต,

อุทธัจจะกุกกุจจาจิตตังปะริโสเธติ,

วิจิกิจฉังปะหายะ,

ติณณะวิจิกิจโฉวิหะระติ,

อะกะถังกะถีกุสะเลสุธัมเมสุ,

วิจิกิจฉายะจิตตังปะริโสเธติ.

กำหนดหมายแสงสว่าง, 

มีสติ มีสัมปชัญญะ, 

ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ, 

ละอุทธัจจะกุกกุจจะ, 

เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่, 

มีจิตสงบในภายใน, 

ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะ, 

ละวิจิกิจฉา, 

เป็นผู้มีวิจิกิจฉาอันข้ามได้แล้ว, 

ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย, 

ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา. 
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๔.๓กายคตาสติ


 กถํภาวิตาจภิกฺขเวกายคตาสติกถํพหุลีกตามหปฺผลาโหติมหานิสํสา,

 อิธภิกฺขเวภิกฺขุอรญฺญคโตวารุกฺขมูลคโตวาสุญฺญาคารคโตวา,นิสีทติปลฺลงฺกํอาภุชิตฺวาอุชุํ

กายํปณิธายปริมุขํ สตึ อุปฏฺเปตฺวา. โสสโตวอสฺสสติ,สโตวปสฺสสติ,ทีฆํ วาอสฺสสนฺโต“ทีฆํ

อสฺสสามี”ติปชานาติ,ทีฆํวาปสฺสสนฺโต“ทีฆํปสฺสสามี”ติปชานาติ, รสฺสํวาอสฺสสนฺโต“รสฺสํ

อสสฺสาม”ีติปชานาต,ิรสสฺํวาปสสฺสนโฺต“รสสฺํปสสฺสาม”ีติปชานาต,ิ“สพพฺกายปฏสิเํวทีอสสฺสสิสฺาม”ีติ

สิกฺขติ,“สพฺพกายปฏิสํเวทีปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“ปสฺสมฺภยํกายสงฺขารํอสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,

“ปสฺสมฺภยํกายสงฺขารํปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,ตสฺสเอวํอปฺปมตฺตสฺสอาตาปิโนปหิตตฺตสฺสวิหรโตเย

เคหสิตาสรสงฺกปฺปา, เตปหียนฺติ, เตสํปหานาอชฺฌตฺตเมวจิตฺตํสนฺติฏฺติสนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ

สมาธิยติ.เอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุกายคตาสตึภาเวติ.(๑)

 ปนุจปรํภกิขฺเวภกิขฺุคจฉฺนโฺตวา“คจฉฺาม”ีติปชานาต,ิโิตวา“โิตมหฺ”ีติปชานาต,ินสินิโฺนวา

“นิสินฺโนมฺหี”ติปชานาติ,สยาโนวา“สยาโนมฺหี”ติปชานาติ,ยถายถาวาปนสฺสกาโยปณิหิโต

โหติ,ตถาตถานํปชานาติ,ตสฺสเอวํอปฺปมตฺตสฺสอาตาปิโนปหิตตฺตสฺสวิหรโตเยเคหสิตาสรสงฺกปฺปา,

เตปหียนฺติ,เตสํปหานาอชฺฌตฺตเมวจิตฺตํสนฺติฏฺติสนฺนิสีทติเอโกทิโหติสมาธิยติ,เอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุ

กายคตาสตึภาเวติ.(๒)

 ปุนจปรํภิกฺขเวภิกฺขุอภิกฺกนฺเตปฏิกฺกนฺเตสมฺปชานการี โหติ,อาโลกิเตวิโลกิเตสมฺปชานการี

โหติ,สมิญฺชิเตปสาริเตสมฺปชานการีโหติ,สํฆาฏิปตฺตจีวรธารเณสมฺปชานการีโหติ,อสิเตปีเตขายิเต

สายิเตสมฺปชานการี โหติ,อุจฺจารปสฺสาวกมฺเมสมฺปชานการี โหติ,คเติเตนิสินฺเนสุตฺเตชาคริเต

ภาสิเตตุณฺหีภาเวสมฺปชานการีโหติ,ตสฺสเอวํอปฺปมตฺตสฺสอาตาปิโนปหิตตฺตสฺสวิหรโตเยเคหสิตา

สรสงฺกปฺปา,เตปหียนฺติ,เตสํปหานาอชฺฌตฺตเมวจิตฺตํสนฺติฏฺติสนฺนิสีทติเอโกทิโหติสมาธิยติ,เอวมฺปิ

ภิกฺขเวภิกฺขุกายคตาสตึภาเวติ.(๓)

 ปุนจปรํภิกฺขเวภิกฺขุอิมเมวกายํอุทฺธํปาทตลาอโธเกสมตฺถกา,ตจปริยนฺตํปูรํนานปฺปการสฺส

อสุจิโนปจฺจเวกฺขติ,“อตฺถิอิมสฺมึกาเยเกสาโลมานขาทนฺตาตโจ,มํสํนหารูอฏฺิอฏฺิมิญฺชํวกฺกํ,

หทยํยกนํกิโลมกํปิหกํปปฺผาสํ,อนฺตํอนฺตคุณํอุทริยํกรีสํ,ปิตฺตํ เสมฺหํปุพฺโพโลหิตํเสโทเมโท,อสฺสุ

วสาเขโฬสิงฺฆาณิกาลสิกามุตฺตนฺ”ติ.

 เสยฺยถาปิภิกฺขเวอุภโตมุขามูโตลีปูรานานาวิหิตสฺสธญฺญสฺส, เสยฺยถีทํ,สาลีนํวีหีนํมุคฺคานํ

มาสานํติลานํตณฺฑุลานํ,ตเมนํจกฺขุมาปุริโสมุญฺจิตฺวาปจฺจเวกฺเขยฺย“อิเมสาลีอิเมวีหีอิเมมุคฺคาอิเม
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มาสาอิเมติลาอิเมตณฺฑุลา”ติ,เอวเมวโขภิกฺขเวภิกฺขุอิมเมวกายํอุทฺธํปาทตลาอโธเกสมตฺถกา

ตจปริยนฺตํปูรํนานปฺปการสฺสอสุจิโนปจฺจเวกฺขติ,“อตฺถิอิมสฺมึกาเยเกสาโลมานขาทนฺตาตโจ,มํสํ

นหารูอฏฺิอฏฺิมิญฺชํวกฺกํ,หทยํยกนํกิโลมกํปิหกํปปฺผาสํ,อนฺตํอนฺตคุณํอุทริยํกรีสํ,ปิตฺตํ เสมฺหํ

ปุพฺโพโลหิตํเสโทเมโท,อสฺสุวสาเขโฬสิงฺฆาณิกาลสิกามุตฺตนฺ”ติ,ตสฺสเอวํอปฺปมตฺตสฺสอาตาปิโน

ปหิตตฺตสฺสวิหรโต เย เคหสิตาสรสงฺกปฺปา, เตปหียนฺติ, เตสํปหานาอชฺฌตฺตเมวจิตฺตํสนฺติฏฺติ

สนฺนิสีทติเอโกทิโหติสมาธิยติ,เอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุกายคตาสตึภาเวติ.(๔)

 ปุนจปรํภิกฺขเวภิกฺขุอิมเมวกายํยถาิตํยถาปณิหิตํธาตุโสปจฺจเวกฺขติ,“อตฺถิอิมสฺมึกาเย

ปวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตู”ติ.

 เสยฺยถาปิภิกฺขเวทกฺโข โคฆาตโกวา โคฆาตกนฺเตวาสีวาคาวึวธิตฺวา,จตุมฺมหาปเถวิลโส

ปฏิวิภชิตฺวานิสินฺโนอสฺส,เอวเมวโขภิกฺขเวภิกฺขุอิมเมวกายํยถาิตํยถาปณิหิตํธาตุโสปจฺจเวกฺขติ,

“อตฺถิ อิมสฺมึ กาเยปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตู”ติ, ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺสอาตาปิโน

ปหิตตฺตสฺสวิหรโต เย เคหสิตาสรสงฺกปฺปา, เตปหียนฺติ, เตสํปหานาอชฺฌตฺตเมวจิตฺตํสนฺติฏฺติ

สนฺนิสีทติเอโกทิโหติสมาธิยติ,เอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุกายคตาสตึภาเวติ.(๕)

 ปุนจปรํภิกฺขเวภิกฺขุเสยฺยถาปิปสฺเสยฺยสรีรํสีวถิกาย,ฉฑฺฑิตํเอกาหมตํวาทฺวีหมตํวาตีหมตํ

วาอุทฺธุมาตกํวินีลกํ วิปุพฺพกชาตํ, โสอิมเมวกายํอุปสํหรติ“อยมฺปิ โขกาโย เอวํธมฺโม เอวํภาวี

เอวํอนตีโต”ติ,ตสฺส เอวํอปฺปมตฺตสฺสอาตาปิโนปหิตตฺตสฺสวิหรโต เย เคหสิตาสรสงฺกปฺปา, เต

ปหียนฺติ, เตสํปหานาอชฺฌตฺตเมวจิตฺตํสนฺติฏฺติสนฺนิสีทติ เอโกทิโหติสมาธิยติ, เอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุ

กายคตาสตึภาเวติ.(๖)

 ปุนจปรํภิกฺขเวภิกฺขุ เสยฺยถาปิปสฺเสยฺยสรีรํสีวถิกายฉฑฺฑิตํ,กาเกหิวาขชฺชมานํกุลเลหิวา

ขชฺชมานํคิชฺเฌหิวาขชฺชมานํกุลเลหิวาขชฺชมานํสุวาเณหิวาขชฺชมานํสิงฺคาเลหิวาขชฺชมานํ

วิวิเธหิ วาปาณกชาเตหิขชฺชมานํ, โสอิมเมวกายํอุปสํหรติ“อยมฺปิ โขกาโย เอวํธมฺโม เอวํภาวี

เอวํอนตีโต”ติ,ตสฺสเอวํอปฺปมตฺตสฺสฯเปฯเอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุกายคตาสตึภาเวติ.(๗)

 ปุนจปรํภิกฺขเวภิกฺขุ เสยฺยถาปิปสฺเสยฺยสรีรํสีวถิกายฉฑฺฑิตํ,อฏฺิสงฺขลิกํสมํสโลหิตํนหารุ-

สมฺพนฺธํ,ฯเปฯอฏฺิกสงฺขลิกํนิมฺมํสโลหิตมกฺขิตํนหารุสมฺพนฺธํ,ฯเปฯอฏฺิสงฺขลิกํอปคตมํสโลหิตํนหารุ-

สมฺพนฺธํ, ฯเปฯอฏฺิกานิ อปคตหารุสมฺพนฺธานิทิสาวิทิสาวิกฺขิตฺตานิ, อญฺเญนหตฺถฏฺิกํ อญฺเญน

ปาทฏิกํอญฺเญนชงฺฆฏฺิกํอญฺเญนอูรุฏฺิกํอญฺเญนกฏิฏฺิกํอญฺเญนปิฏฺิกณฺฏกํอญฺเญนขนฺธฏฺิกํ

อญฺเญนคีวฏฺิกํอญฺเญนหนุกฏฺิกํอญฺเญนทนฺตฏฺิกํอญฺเญนสีสกฏาหํ, โสอิมเมวกายํอุปสํหรติ

“อยมฺปิ โขกาโยเอวํธมฺโมเอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ,ตสฺสเอวํอปฺปมตฺตสฺสฯเปฯเอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุ

กายคตาสตึภาเวติ.(๘-๑๑)
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 ปุนจปรํภิกฺขเวภิกฺขุเสยฺยถาปิปสฺเสยฺยสรีรํสีวถิกายฉฑฺฑิตํ,อฏฺิกานิเสตานิสงฺขวณฺณูปนิภานิ

อฏฺิกานิปุญฺชกิตานิ เตโรวสฺสิกานิ,ฯเปฯอฏฺิกานิปูตีนิจุณฺณกชาตานิ. โสอิมเมวกายํอุปสํหรติ

“อยมฺปิโขกาโยเอวํธมฺโมเอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ,ตสฺสเอวํอปฺปมตฺตสฺสฯเปฯเอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุ

กายคตาสตึภาเวติ.(๑๒-๑๔)

 ปุนจปรํภิกฺขเวภิกฺขุวิวิจฺเจวกาเมหิวิวิจฺจอกุสเลหิธมฺเมหิ,สวิตกฺกํสวิจารํวิเวกชํปีติสุขํ

ปมํฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, โสอิมเมวกายํ วิเวกเชนปีติสุเขนอภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ

ปริปฺผรติ,นาสฺสกิญฺจิสพฺพาวโตกายสฺสวิเวกเชนปีติสุเขนอปฺผุฏํโหติ...ตสฺสเอวํอปฺปมตฺตสฺสฯเปฯ

เอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุกายคตาสตึภาเวติ.(๑๕)

 ปุนจปรํภิกฺขเวภิกฺขุวิตกฺกวิจารานํวูปสมาฯเปฯทุติยํฌานํอุปสมฺปชฺชวิหรติ,โสอิมเมวกายํ

สมาธิเชนปีติสุเขนอภิสนฺเทติปริสนฺเทติปริปูเรติปริปฺผรติ,นาสฺสกิญฺจิสพฺพาวโตกายสฺสสมาธิเชน

ปีติสุเขนอปฺผุฏํโหติ...ตสฺสเอวํอปฺปมตฺตสฺสฯเปฯเอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุกายคตาสตึภาเวติ.(๑๖)

 ปุนจปรํภิกฺขเวภิกฺขุปีติยาจวิราคาฯเปฯตติยํฌานํอุปสมฺปชฺชวิหรติ, โสอิมเมวกายํ

นิปฺปีติเกนสุเขนอภิสนฺเทติปริสนฺเทติปริปูเรติปริปฺผรติ,นาสฺสกิญฺจิสพฺพาวโตกายสฺสนิปฺปีติเกน

สุเขนอปฺผุฏํโหติ...ตสฺสเอวํอปฺปมตฺตสฺสฯเปฯเอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุกายคตาสตึภาเวติ.(๑๗)

 ปุนจปรํภิกฺขเวภิกฺขุสุขสฺสจปหานาฯเปฯจตุตฺถํฌานํอุปสมฺปชฺชวิหรติ, โสอิมเมวกายํ

ปริสุทฺเธนเจตสาปริโยทาเตนผริตฺวานิสินฺโนโหติ,นาสฺสกิญฺจิสพฺพาวโตกายสฺสปริสุทฺเธนเจตสา

ปริโยทาเตนอปฺผุฏํโหติ...ตสฺสเอวํอปฺปมตฺตสฺสอาตาปิโนปหิตตฺตสฺสวิหรโตเยเคหสิตาสรสงฺกปฺปา

เตปหียนฺติ,เตสํปหานาอชฺฌตฺตเมวจิตฺตํสนฺติฏฺติสนฺนิสีทติเอโกทิโหติสมาธิยติ,เอวมฺปิภิกฺขเวภิกฺขุ

กายคตาสตึภาเวติ.(๑๘)

 (ม.อุ.๑๔/๑๕๔-๕กายคตาสติสูตร)


กะถังภาวิตาจะภิกขะเวกายะคะตาสะติกะถัง

พะหุลีกะตา,

มะหัปผะลาโหติมะหานิสังสา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สติที่เป็นไปในกาย    

อันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร, 

จึงเป็นสิ่งที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก, 
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อิธะภิกขะเวภิกขุ,

อะรัญญะคะโตวา,

รุกขะมูละคะโตวา,

สุญญาคาระคะโตวา,

นิสีทะติปัลลังกังอาภุชิต๎วา,

อุชุงกายังปะณิธายะ,

ปะริมุขังสะติงอุปัฏฐะเปต๎วา,

โสสะโตวะอัสสะสะติ,

สะโตวะปัสสะสะติ,

ทีฆังวาอัสสะสันโต“ทีฆังอัสสะสามี”ติปะชานาติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 

ไปสู่ป่าก็ดี, 

ไปสู่โคนไม้ก็ดี, 

ไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดี, 

นั่งคู้บัลลังก์, 

ตั้งกายให้ตรง, 

ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า, 

เธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้า, 

มีสติหายใจออก, 

เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจเข้ายาว”, 

๑



ทีฆังวาปัสสะสันโต“ทีฆังปัสสะสามี”ติ

ปะชานาติ,



รัสสังวาอัสสะสันโต“รัสสังอัสสะสามี”ติ

ปะชานาติ,



รัสสังวาปัสสะสันโต“รัสสังปัสสะสามี”ติ

ปะชานาติ,



“สัพพะกายะปะฏิสังเวทีอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“สัพพะกายะปะฏิสังเวทีปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,



เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจออกยาว”, 

  

 

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจเข้าสั้น”, 

  

 

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจออกสั้น”,  

 

 

ย่อมศึกษาว่า “เราจักกำหนดรู้กายทั้งปวง หายใจเข้า”, 

ยอ่มศกึษาวา่ “เราจกักำหนดรูก้ายทัง้ปวง หายใจออก”, 
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“ปัสสัมภะยังกายะสังขารังอัสสะสิสสามี”ติ

สิกขะติ,



“ปัสสัมภะยังกายะสังขารังปัสสะสิสสามี”ติ

สิกขะติ,



ตัสสะเอวังอัปปะมัตตัสสะอาตาปิโน

ปะหิตัตตัสสะวิหะระโต,



เยเคหะสิตาสะระสังกัปปา,

เตปะหียันติ,

เตสังปะหานา,





ย่อมศึกษาว่า  “เราจักระงับกายสังขาร  หายใจเข้า”,  

 

 

ย่อมศึกษาว่า “เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก”, 

  

 

เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส    

มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้, 

 

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้, 

เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,  

อัชฌัตตะเมวะจิตตังสันติฏฐะติสันนิสีทะติ,



เอโกทิโหติสะมาธิยะติ,

เอวัมปิภิกขะเวภิกขุกายะคะตาสะติงภาเวติ,

จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น   

ย่อมดำรงคงที่, 

เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้ 

ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น, 

 

ปุนะจะปะรังภิกขะเว,

ภิกขุคัจฉันโตวา“คัจฉามี”ติปะชานาติ,

ฐิโตวา“ฐิโตม๎หี”ติปะชานาติ,

นิสินโนวา“นิสินโนม๎หี”ติปะชานาติ,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

ภิกษุเมื่อเดิน ก็รู้ชัดว่า “เราเดิน”, 

เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่า “เรายืน”, 

เมื่อนั่ง ก็รู้ชัดว่า “เรานั่ง”, 

 

๒
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สะยาโนวา“สะยาโนม๎หี”ติปะชานาติ,

ยะถายะถาวาปะนัสสะกาโยปะณิหิโตโหติ,

ตะถาตะถานังปะชานาติ,



ตัสสะเอวังอัปปะมัตตัสสะอาตาปิโน

ปะหิตัตตัสสะวิหะระโต,



เยเคหะสิตาสะระสังกัปปา,

เตปะหียันติ,

เตสังปะหานา,

อัชฌัตตะเมวะจิตตังสันติฏฐะติสันนิสีทะติ,


เมื่อนอน ก็รู้ชัดว่า “เรานอน”, 

หรือว่า กายของเธอตั้งอยู่โดยอาการใดๆ, 

เธอก็รู้ชัดกายนั้นโดยอาการนั้นๆ, 

 

เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส    

มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้, 

 

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้,   

เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น, 

จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น   

ย่อมดำรงคงที่, 

ปุนะจะปะรังภิกขะเว,

ภิกขุอะภิกกันเตปะฏิกกันเตสัมปะชานะการีโหติ,



อาโลกิเตวิโลกิเตสัมปะชานะการีโหติ,



สะมิญชิเตปะสาริเตสัมปะชานะการีโหติ,



เอโกทิโหติสะมาธิยะติ,

เอวัมปิภิกขะเวภิกขุกายะคะตาสะติงภาเวติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

ภิกษุเป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการก้าวไป   

ในการถอยกลับ, 

เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการแลดู   

ในการเหลียวดู, 

เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการคู้เข้า   

ในการเหยียดออก, 

เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้ ภิกษุก็ชื่อว่า 

ทำกายาคตาสติให้เกิดขึ้น, 

 
๓
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สังฆาฏิปัตตะจีวะระธาระเณสัมปะชานะการีโหติ,



อะสิเตปีเตขายิเตสายิเตสัมปะชานะการีโหติ,



อุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปะชานะการีโหติ,





คะเตฐิเตนิสินเนสุตเตชาคะริเตภาสิเต

ตุณ๎หีภาเวสัมปะชานะการีโหติ,



ตัสสะเอวังอัปปะมัตตัสสะอาตาปิโน

ปะหิตัตตัสสะวิหะระโต,



เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะการครองสังฆาฏิ   

บาตรและจีวร, 

เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการฉัน ในการดื่ม  

ในการเคี้ยว ในการลิ้ม, 

เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะการถ่ายอุจจาระและ

ปัสสาวะ, 

 

เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการเดิน ในการยืน   

ในการนั่ง ในการนอน ในการตื่น ในการพูด   

และในการนิ่ง, 

เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส  มีตน

ส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้, 

เยเคหะสิตาสะระสังกัปปา,

เตปะหียันติ,

เตสังปะหานา,

อัชฌัตตะเมวะจิตตังสันติฏฐะติสันนิสีทะติ,



เอโกทิโหติสะมาธิยะติ,

เอวัมปิภิกขะเวภิกขุกายะคะตาสติงภาเวติ,

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้, 

เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,  

จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น   

ย่อมดำรงคงที่, 

เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้ ภิกษุก็ชื่อว่า 

ทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น, 
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ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ภิกขุอิมะเมวะกายังอุทธังปาทะตะลา

อะโธเกสะมัตถะกา,ตะจะปะริยันตังปูรัง

นานัปปะการัสสะอะสุจิโนปัจจะเวกขะติ,





อิติ,

อัตถิอิมัส๎มิงกาเย,

เกสา,


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้นั่นเทียว เบื้องบนตั้งแต่ฝ่าเท้า

ขึ้นไป เบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมา, อันมีหนังหุ้มอยู่

โดยรอบ เต็มด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดประการต่างๆ, 

  

 

ดังนี้ว่า, 

สิ่งเหล่านี้มีอยู่ ในกายนี้, 

ผมทั้งหลาย, 

 

 

๔



โลมา,

นะขา,

ทันตา,

ตะโจ,

มังสัง,

นะหารู,

อัฏฐิ,

อัฏฐิมิญชัง,

วักกัง,

หะทะยัง,

ยะกะนัง,

กิโลมะกัง,


ขนทั้งหลาย, 

เล็บทั้งหลาย, 

ฟันทั้งหลาย, 

หนัง, 

เนื้อ, 

เอ็นทั้งหลาย, 

กระดูก, 

เยื่อในกระดูก, 

ไต, 

หัวใจ, 

ตับ, 

พังผืด, 
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ปิหะกัง,

ปัปผาสัง,

อันตัง,

อันตะคุณัง,

อุทะริยัง,

กะรีสัง,

ปิตตัง,

เสม๎หัง,

ปุพโพ,

โลหิตัง,

เสโท,

เมโท,


ม้าม, 

ปอด, 

ไส้ใหญ่, 

ไส้น้อย, 

อาหารใหม่, 

อาหารเก่า, 

ดี, 

เสลด, 

หนอง, 

เลือด, 

เหงื่อ, 

มันข้น, 

อัสสุ,

วะสา,

เขโฬ,

สิงฆาณิกา,

ละสิกา,

มุตตัง,

เสยยะถาปิภิกขะเว,

อุภะโตมุขามูโตลีปูรานานาวิหิตัสสะธัญญัสสะ,



เสยยะถีทัง,สาลีนังวีหีนังมุคคานังมาสานัง

ติลานังตัณฑุลานัง,





น้ำตา, 

เปลวมัน, 

น้ำลาย, 

น้ำมูก, 

ไขข้อ, 

มูตร, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมาเหมือนว่า,   

ถุงที่มีปาก ๒ ข้าง เต็มด้วยธัญพืชชนิดต่างๆ, 

 

ได้แก่,  ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง  

เมล็ดงา ข้าวสาร, 
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ตะเมนังจักขุมาปุริโสมุญจิต๎วาปัจจะเวกเขยยะ,

อิติ,

อิเมสาลี,

อิเมวีหี,

อิเมมุคคา,

อิเมมาสา,

อิเมติลา,

อิเมตัณฑุลา,



เอวะเมวะโขภิกขะเว,



คนมีตาดีเปิดถุงนั้นออกแล้ว พึงพิจารณาเห็น, 

ดังนี้ว่า, 

เหล่านี้เป็นข้าวสาลี 

เหล่านี้เป็นข้าวเปลือก 

เหล่านี้เป็นถั่วเขียว, 

เหล่านี้เป็นถั่วเหลือง, 

เหล่านี้เป็นงา, 

เหล่านี้เป็นข้าวสาร, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล, 

ภิกขุอิมะเมวะกายังอุทธังปาทะตะลาอะโธ

เกสะมตัถะกา,ตะจะปะรยินัตงัปรูงันานปัปะการสัสะ

อะสุจิโนปัจจะเวกขะติ,



อิติ,

อัตถิอิมัส๎มิงกาเย,

เกสา,

โลมา,

นะขา,

ทันตา,

ตะโจ,

มังสัง,



ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้นั่นเทียว เบื้องบนตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไป 

เบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมา, อันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ  

เต็มด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดประการต่างๆ, 

 

ดังนี้ว่า, 

สิ่งเหล่านี้มีอยู่ ในกายนี้, 

ผมทั้งหลาย, 

ขนทั้งหลาย, 

เล็บทั้งหลาย, 

ฟันทั้งหลาย, 

หนัง, 

เนื้อ, 
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นะหารู,

อัฏฐิ,

อัฏฐิมิญชัง,

วักกัง,

หะทะยัง,

ยะกะนัง,

กิโลมะกัง,

ปิหะกัง,

ปัปผาสัง,

อันตัง,

อันตะคุณัง,

อุทะริยัง,


เอ็นทั้งหลาย, 

กระดูก, 

เยื่อในกระดูก, 

ไต, 

หัวใจ, 

ตับ, 

พังผืด, 

ม้าม, 

ปอด, 

ไส้ใหญ่, 

ไส้น้อย, 

อาหารใหม่, 

กะรีสัง,

ปิตตัง,

เสม๎หัง,

ปุพโพ,

โลหิตัง,

เสโท,

เมโท,

อัสสุ,

วะสา,

เขโฬ,

สิงฆาณิกา,

ละสิกา,


อาหารเก่า, 

ดี, 

เสลด, 

หนอง, 

เลือด, 

เหงื่อ, 

มันข้น, 

น้ำตา, 

เปลวมัน, 

น้ำลาย, 

น้ำมูก, 

ไขข้อ, 
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มุตตัง,

ตัสสะเอวังอัปปะมัตตัสสะอาตาปิโน

ปะหิตัตตัสสะวิหะระโต,



เยเคหะสิตาสะระสังกัปปา,

เตปะหียันติ,

เตสังปะหานา,

อัชฌัตตะเมวะจิตตังสันติฏฐะติสันนิสีทะติ,



เอโกทิโหติสะมาธิยะติ,

เอวัมปิภิกขะเวภิกขุกายะคะตาสะติงภาเวติ,

มูตร, 

เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส    

มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้, 

 

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้, 

เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,  

จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น   

ย่อมดำรงคงที่, 

เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  แม้อย่างที่กล่าวมานี้   

ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น, 

ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ภิกขุอิมะเมวะกายังยะถาฐิตังยะถาปะณิหิตัง

ธาตุโสปัจจะเวกขะติ,



อิติ,

อตัถิอมิสัม๎งิกาเยปะฐะวธีาตุอาโปธาตุเตโชธาตุ

วาโยธาต,ุ



เสยยะถาปิภิกขะเว,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

 

ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้นั่นเทียว ตามที่ตั้งอยู่    

ตามที่ดำรงอยู่  โดยความเป็นธาตุ, 

 

ดังนี้ว่า, 

ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม มีอยู่ในกายนี้,  

 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อุปมาเหมือนว่า, 

๕
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ทักโขโคฆาตะโกวาโคฆาตะกันเตวาสีวา

คาวิงวะธิต๎วา,



จะตุมะหาปะเถวิละโสปะฏิวิภะชิต๎วา

นิสินโนอัสสะ,



เอวะเมวะโขภิกขะเว,



ภิกขุอิมะเมวะกายังยะถาฐิตัง

ยะถาปะณิหิตังธาตุโสปัจจะเวกขะติ,



อิติ,

คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญ ฆ่าโคแล้ว,  

 

 

แบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆ แล้วนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่  

สี่แพร่ง, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล, 

 

ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้นั่นเทียว ตามที่ตั้งอยู่    

ตามที่ดำรงอยู่  โดยความเป็นธาตุ, 

 

ดังนี้ว่า, 

อัตถิอิมัส๎มิงกาเยปะฐะวีธาตุ

อาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุ,



ตัสสะเอวังอัปปะมัตตัสสะอาตาปิโน

ปะหิตัตตัสสะวิหะระโต,



เยเคหะสิตาสะระสังกัปปา,

เตปะหียันติ,

เตสังปะหานา,

อัชฌัตตะเมวะจิตตังสันติฏฐะติสันนิสีทะติ,



เอโกทิโหติสะมาธิยะติ,

ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม มีอยู่ในกายนี้,  

 

 

เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส    

มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้, 

 

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้, 

เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,  

จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น   

ย่อมดำรงคงที่, 

เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี,  
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เอวัมปิภิกขะเวภิกขุกายะคะตาสะติงภาเวติ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  แม้อย่างที่กล่าวมานี้    

ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น, 

 

ปนุะจะปะรงัภกิขะเว,

ภิกขุเสยยะถาปิ

ปัสเสยยะสะรีรังสีวะถิกายะฉัฑฑิตัง,

เอกาหะมะตังวา,

ท๎วีหะมะตังวา,

ตีหะมะตังวา,

อุทธุมาตะกัง,

วินีละกัง,


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

อุปมาเหมือนว่า 

ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

ซึ่งตายแล้ว ๑ วันก็ตาม, 

ตายแล้ว ๒ วันก็ตาม, 

ตายแล้ว ๓ วันก็ตาม, 

เป็นศพขึ้นอืด, 

สีเขียวคล้ำ, 

๖



วิปุพพะกะชาตัง,

โสอิมะเมวะกายังอุปะสังหะระติ,

อิติ,

อะยัมปิโขกาโย,

เอวังธัมโม,

เอวังภาวี,

เอวังอะนะตีโต,

ตัสสะเอวังอัปปะมัตตัสสะอาตาปิโน

ปะหิตัตตัสสะวิหะระโต,



เยเคหะสิตาสะระสังกัปปา,

เตปะหียันติ,

มีน้ำเหลืองเยิ้ม,  

เธอย่อมนำกายนี้นั่นเทียว เข้าไปเปรียบเทียบ, 

ดังนี้ว่า, 

แม้กายนี้แล,   

ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา,   

มีลักษณะอย่างนี้, 

ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้, 

เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส    

มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้, 

 

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้, 
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เตสังปะหานา,

อัชฌัตตะเมวะจิตตังสันติฏฐะติสันนิสีทะติ,



เอโกทิโหติสะมาธิยะติ,

เอวัมปิภิกขะเวภิกขุกายะคะตาสะติงภาเวติ,

ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ภิกขุเสยยะถาปิ

ปัสเสยยะสะรีรังสีวะถิกายะฉัฑฑิตัง,

เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น, 

จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น   

ย่อมดำรงคงที่, 

เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้    

ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

 

อุปมาเหมือนว่า   

ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า,  

๗


ปุนะจะปะรังภิกขะเว,

ภิกขุเสยยะถาปิ

ปัสเสยยะสะรีรังสีวะถิกายะฉัฑฑิตัง,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

อุปมาเหมือนว่า    

ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

กาเกหิวาขัชชะมานัง,

คิชเฌหิวาขัชชะมานัง,

กุละเลหิวาขัชชะมานัง,

สุวาเณหิวาขัชชะมานัง,

สิงคาเลหิวาขัชชะมานัง,

วิวิเธหิวาปาณะกะชาเตหิขัชชะมานัง,

อันกาทั้งหลายจิกกินอยู่บ้าง, 

อันแร้งทั้งหลายจิกกินอยู่บ้าง, 

อันนกตะกรุมทั้งหลายจิกกินอยู่บ้าง, 

อันสุนัขทั้งหลายกัดอยู่กินอยู่บ้าง, 

อันสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายกัดกินอยู่บ้าง, 

อันสัตว์เล็กๆ หลายชนิดกัดกินอยู่บ้าง, 

 
๘
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อัฏฐิสังขะลิกัง,

สะมังสะโลหิตัง,

นะหารุสัมพันธัง,

ปุนะจะปะรังภิกขะเว,

ภิกขุเสยยะถาปิ

ปัสเสยยะสะรีรังสีวะถิกายะฉัฑฑิตัง,

อัฏฐิสังขะลิกัง,

นิมมังสะโลหิตะมักขิตัง,

นะหารุสัมพันธัง,

เป็นโครงกระดูก, 

ยังมีเนื้อและเลือด, 

มีเอ็นรึงรัดอยู่, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

อุปมาเหมือนว่า   

ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

เป็นโครงกระดูก, 

ไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนอยู่, 

มีเอ็นรึงรัดอยู่, 

๙



ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ภิกขุเสยยะถาปิ

ปัสเสยยะสะรีรังสีวะถิกายะฉัฑฑิตัง,



อัฏฐิสังขะลิกัง,

อะปะคะตะมังสะโลหิตัง,

นะหารุสัมพันธัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

 

อุปมาเหมือนว่า    

ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

 

เป็นโครงกระดูก, 

ที่เนื้อและเลือดหมดไปแล้ว,  

มีเอ็นรึงรัดอยู่, 

 

๑๐
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ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ภิกขุเสยยะถาปิ

ปัสเสยยะสะรีรังสีวะถิกายะฉัฑฑิตัง,



อัฏฐิกานิ,

อะปะคะตะนะหารุสัมพันธานิ,

ทิสาวิทิสาวิกขิตตานิ,

อัญเญนะหัตถัฏฐิกัง,

อัญเญนะปาทัฏฐิกัง,


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

 

อุปมาเหมือนว่า    

ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

 

เป็นกระดูกทั้งหลาย,   

ที่เอ็นรึงรัดหมดไปแล้ว,  

กระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อย, 

กระดูกมืออยู่ทางหนึ่ง, 

กระดูกเท้าอยู่ทางหนึ่ง, 

 

 

๑๑



อัญเญนะชังฆัฏฐิกัง,

อัญเญนะอูรุฏฐิกัง,

อัญเญนะกะฏิฏฐิกัง,

อัญเญนะปิฏิกัณฏะกัง,

อัญเญนะขันธัฏฐิกัง,

อัญเญนะคีวัฏฐิกัง,

อัญเญนะหะนุกัฏฐิกัง,

อัญเญนะทันตัฏฐิกัง,

อัญเญนะสีสะกะฏาหัง,

กระดูกแข้งอยู่ทางหนึ่ง, 

กระดูกขาอยู่ทางหนึ่ง, 

กระดูกสะเอวอยู่ทางหนึ่ง, 

กระดูกสันหลังอยู่ทางหนึ่ง, 

กระดูกซี่โครงอยู่ทางหนึ่ง, 

กระดูกคออยู่ทางหนึ่ง, 

กระดูกคางอยู่ทางหนึ่ง, 

กระดูกฟันอยู่ทางหนึ่ง, 

กะโหลกศีรษะอยู่ทางหนึ่ง, 
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ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ภิกขุเสยยะถาปิ

ปัสเสยยะสะรีรังสีวะถิกายะฉัฑฑิตัง,



อัฏฐิกานิ,

เสตานิ,

สังขะวัณณูปะนิภานิ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

 

อุปมาเหมือนว่า    

ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

 

เป็นกระดูกทั้งหลาย, 

มีสีขาว, 

มีสีเหมือนสีสังข์, 

๑๒


ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ภิกขุเสยยะถาปิ

ปัสเสยยะสะรีรังสีวะถิกายะฉัฑฑิตัง,



อัฏฐิกานิ,

ปุญชะกิตานิ,

เตโรวัสสิกานิ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

 

อุปมาเหมือนว่า    

ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

 

เป็นกระดูกทั้งหลาย, 

กองรวมกันอยู่, 

มีอายุเกินกว่า ๑ ปี, 

 

๑๓
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ปุนะจะปะรังภิกขะเว,

ภิกขุเสยยะถาปิ

ปัสเสยยะสะรีรังสีวะถิกายะฉัฑฑิตัง,

อัฏฐิกานิ,

ปูตีนิ,

จุณณะกะชาตานิ,

โสอิมะเมวะกายังอุปะสังหะระติ,

อิติ,

อะยัมปิโขกาโย,


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

อุปมาเหมือนว่า  

ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า, 

เป็นกระดูกทั้งหลาย, 

ที่ผุป่น, 

เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, 

เธอย่อมนำกายนี้นั่นเทียว เข้าไปเปรียบเทียบ, 

ดังนี้ว่า, 

แม้กายนี้แล,   

 

 

๑๔ เอวังธัมโม,

เอวังภาวี,

เอวังอะนะตีโต,



ตัสสะเอวังอัปปะมัตตัสสะอาตาปิโน

ปะหิตัตตัสสะวิหะระโต,

เยเคหะสิตาสะระสังกัปปา,

เตปะหียันติ,

เตสังปะหานา,

อัชฌัตตะเมวะจิตตังสันติฏฐะติสันนิสีทะติ,

เอโกทิโหติสะมาธิยะติ,

เอวัมปิภิกขะเวภิกขุกายะคะตาสะติงภาเวติ,

ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา, 

มีลักษณะอย่างนี้ 

ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้   

 

เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส  

มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้, 

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้, 

เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น, 

จติอนัเปน็ไปภายในตนนัน้เทา่นัน้ ยอ่มตัง้มัน่ ยอ่มดำรงคงที,่ 

เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้,   

ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติ ให้เกิดขึ้น, 
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ปุนะจะปะรังภิกขะเว,

ภิกขุวิวิจเจวะกาเมหิ,

วิวิจจะอะกุสะเลหิธัมเมหิ,



สะวิตักกังสะวิจารังวิเวกะชังปีติสุขัง
ปะฐะมังฌานังอุปะสัมปัชชะวิหะระติ,



โสอิมะเมวะกายังวิเวกะเชนะปีติสุเขนะ
อะภิสันเทติปะริสันเทติปะริปูเรติปะริปผะระติ,



นาสสะกิญจิสัพพาวะโตกายัสสะวิเวกะเชนะ

ปีติสุเขนะอัปผุฏังโหติ,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

ภิกษุสงัดแล้วจากกามทั้งหลาย, 

สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย,  

 

เข้าถึงปฐมฌาน ที่มีวิตก มีวิจาร    
มีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่, 

 

เธอย่อมทำกายนี้นั่นเทียว ให้ชุ่มชื่น เอิบอิ่ม เต็มรอบ 
แผ่ไปโดยรอบ ด้วยปีติและสุข อันเกิดจากวิเวก, 

 

ส่วนไรๆ ของกายทุกส่วน ที่ปีติและสุข 

อันเกิดจากวิเวกไม่ถูกต้องแล้ว  ย่อมไม่มี, 

๑๕ ตัสสะเอวังอัปปะมัตตัสสะอาตาปิโน

ปะหิตัตตัสสะวิหะระโต,



เยเคหะสิตาสะระสังกัปปา,

เตปะหียันติ,

เตสังปะหานา,

อัชฌัตตะเมวะจิตตังสันติฏฐะติสันนิสีทะติ,



เอโกทิโหติสะมาธิยะติ,

เอวัมปิภิกขะเวภิกขุกายะคะตาสะติงภาเวติ,

เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส    

มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้, 

 

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้, 

เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,  

จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น   

ย่อมดำรงคงที่, 

เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้    

ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น, 
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ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ภิกขุวิตักกะวิจารานังวูปะสะมาฯเปฯ

ทุติยังฌานังอุปะสัมปัชชะวิหะระติ,



โสอิมะเมวะกายังสะมาธิเชนะปีติสุเขนะ

อะภิสันเทติปะริสันเทติปะริปูเรติปะริปผะระติ,



นาสสะกิญจิสัพพาวะโตกายัสสะ

สะมาธิเชนะปีติสุเขนะอัปผุฏังโหติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

 

เพราะความสงบระงับไปของวิตกและวิจารทั้งหลาย

ภิกษุเข้าถึงทุติยฌานอยู่, 

 

เธอย่อมทำกายนี้นั่นเทียว  ให้ชุ่มชื่น เอิบอิ่ม เต็มรอบ 

แผ่ไปโดยรอบ ด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ, 

 

ส่วนไรๆ ของกายเธอทุกส่วน ที่ปีติและสุข  

อันเกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่มี, 

๑๖

ปุนะจะปะรังภิกขะเว,

ภิกขุปีติยาจะวิราคาฯเปฯตะติยังฌานัง

อุปะสัมปัชชะวิหะระติ,



โสอิมะเมวะกายังนิปปีติเกนะสุเขนะอะภิสันเทติ

ปะริสันเทติปะริปูเรติปะริปผะระติ,



นาสสะกิญจิสัพพาวะโตกายัสสะนิปปีติเกนะ

สุเขนะอัปผุฏังโหติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก, 

เพราะความคลายไปของปีติ  

ภิกษุเข้าถึงตติยฌานอยู่, 

 

เธอย่อมทำกายนี้นั่นเทียว ให้ชุ่มชื่น เอิบอิ่ม เต็มรอบ 

แผ่ไปโดยรอบ ด้วยสุขอันไม่มีปีติ, 

 

ส่วนไรๆ ของกายเธอทุกส่วน    

ที่สุขอันไม่มีปีติิไม่ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่มี, 

๑๗
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ปุนะจะปะรังภิกขะเว,



ภิกขุสุขัสสะจะปะหานาฯเปฯ

จะตุตถังฌานังอุปะสัมปัชชะวิหะระติ,



โสอิมะเมวะกายังปะริสุทเธนะเจตะสา

ปะริโยทาเตนะผะริต๎วานิสินโนโหติ,



นาสสะกิญจิสัพพาวะโตกายัสสะปะริสุทเธนะ

เจตะสาปะริโยทาเตนะอัปผุฏังโหติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก 

 

เพราะการละสุข...  

ภิกษุเข้าถึงจตุตถฌานอยู่, 

 

เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง    

เป็นผู้นั่งแผ่ไปทั่วกายนี้นั่นเทียว, 

 

ส่วนไรๆ ของกายเธอทุกส่วน ที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง  

ไม่ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่มี, 

๑๘ ตัสสะเอวังอัปปะมัตตัสสะอาตาปิโน

ปะหิตัตตัสสะวิหะระโต,



เยเคหะสิตาสะระสังกัปปา,

เตปะหียันติ,

เตสังปะหานา,

อัชฌัตตะเมวะจิตตังสันติฏฐะติสันนิสีทะติ,



เอโกทิโหติสะมาธิยะติ,

เอวัมปิภิกขะเวภิกขุกายะคะตาสะติงภาเวติ.

เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส    

มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้, 

 

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน, 

ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้, 

เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,  

จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น   

ย่อมดำรงคงที่, 

เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้    

ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น. 
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๔.๔อานาปานสติ


 กถํภาวิตาจภิกฺขเวอานาปานสฺสติกถํพหุลีกตามหปฺผลาโหติมหานิสํสา,

 อิธภิกฺขเวภิกฺขุอรญฺญคโตวารุกฺขมูลคโตวาสุญฺญาคารคโตวา,นิสีทติปลฺลงฺกํอาภุชิตฺวาอุชุํ

กายํปณิธายปริมุขํสตึอุปฏฺเปตฺวา,โสสโตวอสฺสสติ,สโตปสฺสสติ.

 ทีฆํวาอสฺสสนฺโต“ทีฆํอสฺสสามี”ติปชานาติ,ทีฆํวาปสฺสสนฺโต“ทีฆํปสฺสสามี”ติปชานาติ,

รสฺสํวาอสฺสสนฺโต“รสฺสํอสฺสสามี”ติปชานาติ, รสฺสํวาปสฺสสนฺโต“รสฺสํปสฺสสามี”ติปชานาติ,

“สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “สพฺพกายปฏิสํเวทีปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “ปสฺสมฺภยํ

กายสงฺขารํอสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“ปสฺสมฺภยํกายสงฺขารํปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ.

 “ปีติปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ , “ปีติปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ , “สุขปฏิสํเวที

อสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ, “สุขปฏิสํเวทีปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ, “จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวทีอสฺสสิสฺสามี”ติ

สิกฺขติ,“จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวทีปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“ปสฺสมฺภยํจิตฺตสงฺขารํอสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,

“ปสฺสมฺภยํจิตฺตสงฺขารํปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ.

 “จิตฺตปฏิสํเวทีอสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“จิตฺตปฏิสํเวทีปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“อภิปฺปโมทยํจิตฺตํ

อสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“อภิปฺปโมทยํจิตฺตํปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“สมาทหํจิตฺตํอสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,

“สมาทหํจติตฺํปสสฺสสิสฺาม”ีติสกิขฺต,ิ“วโิมจยํจติตฺํอสสฺสสิสฺาม”ีติสกิขฺต,ิ“วโิมจยํจติตฺํปสสฺสสิสฺาม”ีติ

สิกฺขติ.

 “อนิจฺจานุปสฺสีอสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“อนิจฺจานุปสฺสีปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“วิราคานุปสฺสี

อสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“วิราคานุปสฺสีปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“นิโรธานุปสฺสีอสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,

“นิโรธานุปสฺสีปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีอสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ,“ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี

ปสฺสสิสฺสามี”ติสิกฺขติ.

 เอวํภาวิตาโขภิกฺขเวอานาปานสฺสติเอวํพหุลีกตามหปฺผลาโหติมหานิสํสา.

 (ม.อุ.๑๔/๑๔๘อานาปานัสสติสูตร)


กะถังภาวิตาจะภิกขะเวอานาปานัสสะติกะถัง

พะหุลีกะตา,มะหัปผะลาโหติมะหานิสังสา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว

อย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร, จึงเป็นสิ่งที่มีผลมาก   

มีอานิสงส์มาก, 
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อิธะภิกขะเวภิกขุ,

อะรัญญะคะโตวา,

รุกขะมูละคะโตวา,

สุญญาคาระคะโตวา,

นิสีทะติปัลลังกังอาภุชิต๎วา,

อุชุงกายังปะณิธายะ,

ปะริมุขังสะติงอุปัฏฐะเปต๎วา,

โสสะโตวะอัสสะสะติ,

สะโตวะปัสสะสะติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 

ไปสู่ป่าก็ดี, 

ไปสู่โคนไม้ก็ดี, 

ไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดี, 

นั่งคู้บัลลังก์, 

ตั้งกายให้ตรง, 

ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า, 

เธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้า, 

มีสติหายใจออก, 

 

ทีฆังวาอัสสะสันโต“ทีฆังอัสสะสามี”ติปะชานาติ,

ทีฆังวาปัสสะสันโต“ทีฆังปัสสะสามี”ติปะชานาติ,

รัสสังวาอัสสะสันโต“รัสสังอัสสะสามี”ติปะชานาติ,

รสัสงัวาปสัสะสนัโต“รสัสงัปสัสะสาม”ีติปะชานาต,ิ



เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจเข้ายาว”, 

เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจออกยาว”, 

 

เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจเข้าสั้น”, 

เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจออกสั้น”, 

 

๑

๒

“สัพพะกายะปะฏิสังเวทีอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“สัพพะกายะปะฏิสังเวทีปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,



ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้กายทั้งปวง หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้กายทั้งปวง หายใจออก”, 

 

๓
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“ปัสสัมภะยังกายะสังขารังอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“ปัสสัมภะยังกายะสังขารังปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“ปีติปะฏิสังเวทีอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“ปีติปฏิสังเวทีปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“สุขะปะฏิสังเวทีอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“สุขะปะฏิสังเวทีปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

ย่อมศึกษาว่า “เราระงับกายสังขาร หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราระงับกายสังขาร หายใจออก”, 

 

ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้ปีติ หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้ปีติ หายใจออก”, 

 

ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้สุข หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้สุข หายใจออก”, 

 

๔

๕

๖

“จิตตะสังขาระปะฏิสังเวทีอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“จิตตะสังขาระปะฏิสังเวทีปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“ปัสสัมภะยังจิตตะสังขารังอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“ปัสสัมภะยังจิตตะสังขารังปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“จิตตะปะฏิสังเวทีอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“จิตตะปะฏิสังเวทีปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้จิตตสังขาร หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้จิตตสังขาร หายใจออก”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราระงับจิตตสังขาร หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราระงับจิตตสังขาร หายใจออก”, 

 

ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้จิต หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้จิต หายใจออก”, 

๗

๘

๙
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“อะภิปปะโมทะยังจิตตังอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“อะภิปปะโมทะยังจิตตังปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“สะมาทะหังจิตตังอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“สะมาทะหังจิตตังปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“วิโมจะยังจิตตังอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“วิโมจะยังจิตตังปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

ย่อมศึกษาว่า “เราทำจิตให้บันเทิง หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราทำจิตให้บันเทิง หายใจออก”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราตั้งจิตมั่น หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราตั้งจิตมั่น หายใจออก”, 

 

ย่อมศึกษาว่า “เราเปลื้องจิต หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราเปลื้องจิต หายใจออก”, 

 

๑๐

๑๑

๑๒

“อะนิจจานุปัสสีอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“อะนิจจานุปัสสีปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“วิราคานุปัสสีอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“วิราคานุปัสสีปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“นิโรธานุปัสสีอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“นิโรธานุปัสสีปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความไม่เที่ยง หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความไม่เที่ยง หายใจออก”, 

 

ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความคลายไป หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความคลายไป หายใจออก”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความดับไป หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความดับไป หายใจออก”, 

 

๑๓

๑๔

๑๕
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“ปะฏินิสสัคคานุปัสสีอัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,

“ปะฏินิสสัคคานุปัสสีปัสสะสิสสามี”ติสิกขะติ,



เอวังภาวิตาโขภิกขะเวอานาปานัสสะติ

เอวังพะหุลีกะตา,มะหัปผะลาโหติมะหานิสังสา.



ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความสลัดคืน หายใจเข้า”, 

ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความสลัดคืน หายใจออก”, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว

อย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้, จึงเป็นสิ่งที่มีผลมาก   

มีอานิสงส์มาก. 

 

๑๖ ๔.๕เมตตาภาวนา


 กรณียมตฺถกุสเลน ยนฺตํสนฺตํปทํอภิสเมจฺจ,

 สกฺโกอุชูจสุหุชูจ สุวโจจสฺสมุทุอนติมานี.

 สนฺตุสฺสโกจสุภโรจ อปฺปกิจฺโจจสลฺลหุกวุตฺติ,

 สนฺตินฺทฺริโยจนิปโกจ อปฺปคพฺโภกุเลสุอนนุคิทฺโธ.

 นจขุทฺทํสมาจเรกิญฺจิ เยนวิญฺญูปเรอุปวเทยฺยุํ,

 สุขิโนวาเขมิโนโหนฺตุ สพฺเพสตฺตาภวนฺตุสุขิตตฺตา.

 เยเกจิปาณภูตตฺถิ ตสาวาถาวราวาอนวเสสา,

 ทีฆาวาเยมหนฺตาวา มชฺฌิมารสฺสกาอณุกถูลา.

 ทิฏฺาวาเยจอทิฏฺา เยจทูเรวสนฺติอวิทูเร,

 ภูตาวาสมฺภเวสีวา สพฺเพสตฺตาภวนฺตุสุขิตตฺตา.

 นปโรปรํนิกุพฺเพถ นาติมญฺเญถกตฺถจินํกิญฺจิ,

 พฺยาโรสนาปฏีฆสญฺญา นาญฺญมญฺญสฺสทุกฺขมิจฺเฉยฺย.
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 มาตายถานิยํปุตฺตํ อายุสาเอกปุตฺตมนุรกฺเข,

 เอวมฺปิสพฺพภูเตสุ มานสมฺภาวเยอปริมาณํ.

 เมตฺตญฺจสพฺพโลกสฺมึ มานสมฺภาวเยอปริมาณํ,

 อุทฺธํอโธจติริยญฺจ อสมฺพาธํอเวรํอสปตฺตํ.

 ติฏฺญฺจรํนิสินฺโนวา สยาโนวายาวตสฺสวิคตมิทฺโธ,

 เอตํสตึอธิฏฺเยฺย พฺรหฺมเมตํวิหารํอิทมาหุ.

 ทิฏิญฺจอนุปคมฺม สีลวาทสฺสเนนสมฺปนฺโน,

 กาเมสุวิเนยฺยเคธํ นหิชาตุคพฺภเสยฺยํปุนเรติ.

 

 กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตังสันตังปะทังอะภิสะเมจจะ,

 สักโกอุชูจะสุหุชูจะ สุวะโจจัสสะมุทุอะนะติมานี,

 กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ มุ่งหวังบรรลุสันตบท พึงทำกิจที่ควรทำ, 

 ควรเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง ตรงดี เป็นผู้ว่าง่าย อ่อนโยน และไม่เย่อหยิ่ง, 



 สันตุสสะโกจะสุภะโรจะ  อัปปะกิจโจจะสัลละหุกะวุตติ,

 สันตินท๎ริโยจะนิปะโกจะ  อัปปะคัพโภกุเลสุอะนะนุคิทโธ,

 ควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจน้อย มีความประพฤติเบา,  

 มีอินทรีย์สงบ มีปัญญารักษาตน ไม่คะนอง และไม่ติดข้องในตระกูลทั้งหลาย, 



 นะจะขุททังสะมาจะเรกิญจิ  เยนะวิญญูปะเรอุปะวะเทยยุง,

 สุขิโนวาเขมิโนโหนตุ  สัพเพสัตตาภะวันตุสุขิตัตตา,

 อนึ่ง ไม่ควรประพฤติความเสียหายใดๆ  ที่จะเป็นเหตุให้วิญญูชนเหล่าอื่นติเตียนได้, 

 ควรแผ่เมตตาว่า ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข มีความเกษม มีตนเป็นสุขเถิด, 



 เยเกจิปาณะภูตัตถิ  ตะสาวาถาวะราวาอะนะวะเสสา,

 ทีฆาวาเยมะหันตาวา  มัชฌิมารัสสะกาอะณุกะถูลา,

 คือ เหล่าสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่ ทั้งที่เป็นผู้หวาดสะดุ้งและเป็นผู้มั่นคง, ที่มีขนาดยาว ขนาดใหญ่    

 ขนาดปานกลาง ขนาดสั้น ละเอียด และกลม, ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดไม่มีเหลือ จงมีตนเป็น  

 สุขเถิด, 
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 ทิฏฐาวาเยจะอะทิฏฐา เยจะทูเรวะสันติอะวิทูเร,

 ภูตาวาสัมภะเวสีวา สัพเพสัตตาภะวันตุสุขิตัตตา,

 เหล่าสัตว์ที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นก็ดี, เหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็ดี, 

 ภูตและสัมภเวสีก็ดี, ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีตนเป็นสุขเถิด, 



 นะปะโรปะรังนิกุพเพถะ นาติมัญเญะถะกัตถะจินังกิญจิ,

 พ๎ยาโรสะนาปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะทุขะมิจเฉยยะ,

 ผู้อื่นไม่ควรหลอกลวงผู้อื่น  ไม่ควรดูหมิ่นอะไรๆ กันในที่ไหนๆ, 

 ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน  เพราะความโกรธและความแค้น, 



 มาตายะถานิยังปุตตัง อายุสาเอกะปุตตะมะนุรักเข,

 เอวัมปิสัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเยอะปะริมาณัง,

 มารดารักษาบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยชีวิต ฉันใด, 

 ควรเจริญเมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวง ฉันนั้น,  



 เมตตัญจะสัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเยอะปะริมาณัง,

 อุทธังอะโธจะติริยัญจะ อะสัมพาธังอะเวรังอะสะปัตตัง,

 อนึ่ง ควรเจริญเมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณ อันกว้างขวาง ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู,  

 ในสัตว์โลกทั้งปวง ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง และเบื้องกลาง, 



 ติฏฐัญจะรังนิสินโนวา สะยาโนวายาวะตัสสะวิคะตะมิทโธ,

 เอตังสะติงอะทิฏเฐยยะ พ๎รัห๎มะเมตังวิหารังอิธะมาหุ,

 ผู้แผ่เมตตายืน เดิน นั่ง หรือนอน เป็นผู้ปราศจากความง่วง ตลอดกาลเพียงใด,  

 พึงตั้งสตินี้ไว้ตลอดกาลเพียงนั้น, นักปราชญ์เรียกการอยู่ด้วยเมตตานี้ว่าพรหมวิหาร, 



 ทิฏฐิญจะอะนุปะคัมมะ สีละวาทัสสะเนนะสัมปันโน,

 กาเมสุวิเนยยะเคธัง นะหิชาตุคัพภะเสยยังปุนะเรติ.

 อนึ่ง ผู้แผ่เมตตาไม่เข้าไปยึดทิฏฐิ, เป็นผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยทัสสนะ, 

 กำจัดความยินดีในกามคุณทั้งหลายได้แล้ว ย่อมไม่เข้าถึงการนอนในครรภ์อีกโดยแท้. 
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๔.๖วปิสัสนากถา


 โสวตภิกฺขเวภิกฺขุกญฺจิสงฺขารํนิจฺจโตสมนุปสฺสนฺโตอนุโลมิกายขนฺติยาสมนฺนาคโตภวิสฺสตีติ

เนตํ านํ วิชฺชติ, อนุโลมิกายขนฺติยาอสมนฺนาคโตสมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ เนตํ านํ วิชฺชติ,

สมฺมตฺตนิยามํ อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ วา อนาคามิผลํ วา อรหตฺตผลํ วา

สจฺฉิกริสฺสตีติเนตํานํวิชฺชติ.(๑)

 โสวตภิกฺขเวภิกฺขุสพฺพสงฺขาเรอนิจฺจโตสมนุปสฺสนฺโตอนุโลมิกายขนฺติยาสมนฺนาคโตภวิสฺสตีติ

านเมตํ วิชฺชติ, อนุโลมิกายขนฺติยา สมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ านเมตํ วิชฺชติ,

สมมฺตตฺนยิามํโอกกฺมมาโนโสตาปตตฺผิลํวาสกทาคามผิลํวาอนาคามผิลํวาอรหตตฺผลํวาสจฉฺกิรสิสฺตตีิ

านเมตํวิชฺชติ.(๒)

 (ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๖วิปัสสนากถา)


โสวะตะภิกขะเวภิกขุกัญจิสังขารัง

นิจจะโตสะมะนุปัสสันโต,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ   

เมื่อยังตามเห็นสังขารไรๆ โดยความเป็นของเที่ยง, 

อะนุโลมิกายะขันติยาสะมันนาคะโตภะวิสสะติ,

อิติเนตังฐานังวิชชะติ,

อะนุโลมิกายะขันติยาอะสะมันนาคะโต,

สัมมัตตะนิยามังโอกกะมิสสะติ,

อิติเนตังฐานังวิชชะติ,

สัมมัตตะนิยามังอะโนกกะมะมาโน,



โสตาปัตติผะลังวาสะกะทาคามิผะลังวา

อะนาคามิผะลังวาอะระหัตตะผะลังวา

สัจฉิกะริสสะติ,



อิติเนตังฐานังวิชชะติ,

จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ,  

ฐานะนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้, 

ผู้ไม่ประกอบแล้วด้วยอนุโลกมิกขันติ, 

จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม, 

ฐานะนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้, 

เมื่อไม่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม, 

 

จักกระทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปัตติผลก็ดี สกทาคามิผลก็ดี  

อนาคามิผลก็ดี อรหัตตผลก็ดี, 

 

 

ฐานะนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้, 
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โสวะตะภิกขะเวภิกขุ

สัพพะสังขาเรอะนิจจะโตสะมะนุปัสสันโต,

อะนุโลมิกายะขันติยาสะมันนาคะโตภะวิสสะติ,

อิติฐานะเมตังวิชชะติ,

อะนุโลมิกายะขันติยาสะมันนาคะโต,

สัมมัตตะนิยามังโอกกะมิสสะติ,

อิติฐานะเมตังวิชชะติ,

สัมมัตตะนิยามังโอกกะมะมาโน,



โสตาปัตติผะลังวาสะกะทาคามิผะลังวา

อะนาคามผิะลงัวาอะระหตัตะผะลงัวาสจัฉกิะรสิสะต,ิ

อิติฐานะเมตังวิชชะติ,


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ   

เมื่อตามเห็นสังขารทั้งปวง โดยความเป็นของไม่เที่ยง, 

จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ, 

ฐานะนี้ ย่อมมีได้, 

ผู้ประกอบแล้วด้วยอนุโลมิกขันติ, 

จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม, 

ฐานะนี้ ย่อมมีได้, 

เมื่อหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม, 

 

จักกระทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปัตติผลก็ดี สกทาคามิผลก็ดี 

อนาคามิผลก็ดี อรหัตตผลก็ดี, 

ฐานะนี้ ย่อมมีได้, 
 

จัตตารีสายะอากาเรหิอะนุโลมิกังขันติงปะฏิละภะติ,

จัตตารีสายะอากาเรหิสัมมัตตะนิยามังโอกกะมะติ,

ภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการ ๔๐, 

ย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามด้วยอาการ ๔๐, 

 จตฺตารีสายอากาเรหิอนุโลมิกํขนฺตึปฏิลภติ,จตฺตารีสายอากาเรหิสมฺมตฺตนิยามํโอกฺกมติ.

 กตเมหิจตฺตารีสายอากาเรหิอนุโลมิกํขนฺตึปฏิลภติ,กตมหิจตฺตารีสายอากาเรหิสมฺมตฺตนิยามํ

โอกฺกมติ.

 ปญฺจกฺขนฺเธอนิจฺจโตทุกฺขโตโรคโตคณฺฑโตสลฺลโต,อฆโตอาพาธโตปรโตปโลกโตอีติโต,

อุปทฺทวโตภยโตอุปสคฺคโตจลโตปภงฺคุโต,อทฺธุวโตอตาณโตอเลณโตอสรณโตริตฺตโต,ตุจฺฉโต

สุญฺญโตอนตฺตโตอาทีนวโตวิปริณามธมฺมโต,อสารกโตอฆมูลโตวธกโตวิภวโตสาสวโต,สงฺขตโต

มารามิสโตชาติธมฺมโตชราธมฺมโตพฺยาธิธมฺมโต,มรณธมฺมโตโสกธมฺมโตปริเทวธมฺมโตอุปายาสธมฺมโต

สงฺกิเลสิกธมฺมโต.

 (ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๗วิปัสสนากถา)
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กะตะเมหิจัตตารีสายะอากาเรหิอะนุโลมิกังขันติง

ปะฏิละภะติ,



กะตะมะหิจัตตารีสายะอากาเรหิสัมมัตตะนิยามัง

โอกกะมะติ,



ปัญจักขันเธ,

อะนิจจะโต,

ทุกขะโต,

โรคะโต,

คัณฑะโต,

สัลละโต,


ภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการ ๔๐ อย่างไร,  

 

 

ย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามด้วยอาการ ๔๐ อย่างไร,  

 

 

คือภิกษุเห็นขันธ์ ๕ 

(๑) โดยความไม่เที่ยง, 

(๒) โดยความเป็นทุกข์,  

(๓) โดยความเป็นโรค, 

(๔) โดยความเป็นดังหัวฝี,  

(๕) โดยความเป็นดังลูกศร, 

อะฆะโต,

อาพาธะโต,

ปะระโต,

ปะโลกะโต,

อีติโต,

อุปัททะวะโต,

ภะยะโต,

อุปะสัคคะโต,

จะละโต,

ปะภังคุโต,

อัทธุวะโต,

(๖) โดยเป็นความลำบาก, 

(๗) โดยเป็นอาพาธ, 

(๘) โดยเป็นของผู้อื่น,  

(๙) โดยเป็นของชำรุด, 

(๑๐) โดยเป็นเสนียด, 

(๑๑) โดยเป็นอันตราย, 

(๑๒) โดยเป็นภัย, 

(๑๓) โดยเป็นอุปสรรค, 

(๑๔) โดยเป็นความหวั่นไหว,  

(๑๕) โดยเป็นของผุพัง, 

(๑๖) โดยเป็นของไม่ยั่งยืน,  
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อะตาณะโต,

อะเลณะโต,

อะสะระณะโต,

ริตตะโต,

ตุจฉะโต,

สุญญะโต,

อะนัตตะโต,

อาทีนะวะโต,

วิปะริณามะธัมมะโต,

อะสาระกะโต,

อะฆะมูละโต,

วะธะกะโต,

(๑๗) โดยเป็นของไม่มีที่ต้านทาน, 

(๑๘) โดยเป็นของไม่มีที่หลีกเร้น, 

(๑๙) โดยเป็นของไม่มีที่พึ่ง, 

(๒๐) โดยเป็นความว่าง, 

(๒๑) โดยความเปล่า, 

(๒๒) โดยเป็นสุญญตะ,  

(๒๓) โดยเป็นอนัตตา, 

(๒๔) โดยเป็นโทษ, 

(๒๕) โดยเป็นของมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา, 

(๒๖) โดยเป็นของไม่มีแก่นสาร, 

(๒๗) โดยเป็นมูลแห่งความลำบาก, 

(๒๘) โดยเป็นดังเพชฌฆาต, 

วิภะวะโต,

สาสะวะโต,

สังขะตะโต,

มารามิสะโต,

ชาติธัมมะโต,

ชะราธัมมะโต,

พ๎ยาธิธัมมะโต,

มะระณะธัมมะโต,

โสกะธัมมะโต,

ปะริเทวะธัมมะโต,

อุปายาสะธัมมะโต,

สังกิเลสิกะธัมมะโต.

(๒๙) โดยเป็นความไม่มี, 

(๓๐) โดยเป็นของมีอาสวะ,  

(๓๑) โดยเป็นของถูกปัจจัยปรุงแต่ง, 

(๓๒) โดยเป็นเหยื่อแห่งมาร,  

(๓๓) โดยเป็นของมีความเกิดเป็นธรรมดา, 

(๓๔) โดยเป็นของมีความแก่เป็นธรรมดา, 

(๓๕) โดยเป็นของมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา,  

(๓๖) โดยเป็นของมีความตายเป็นธรรมดา, 

(๓๗) โดยเป็นของมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา,  

(๓๘) โดยเป็นของมีความรำพันเป็นธรรมดา, 

(๓๙) โดยเป็นของมีความคับแค้นใจเป็นธรรมดา,  

(๔๐) โดยเป็นของมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา. 
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๔.๗พจิารณาอนตัตา


 รูปํภิกฺขเวอนตฺตา,รูปญฺจหิทํภิกฺขเวอตฺตาอภวิสฺส,นยิทํรูปํอาพาธายสํวตฺเตยฺย,ลพฺเภถจ

รูเป“เอวํ เมรูปํโหตุ, เอวํ เมรูปํมาอโหสี”ติ,ยสฺมาจโขภิกฺขเวรูปํอนตฺตา,ตสฺมารูปํอาพาธาย

สํวตฺตติ,นจลพฺภติรูเป“เอวํเมรูปํโหตุ,เอวํเมรูปํมาอโหสี”ติ.

 เวทนาอนตฺตา,เวทนาจหิทํภิกฺขเวอตฺตาอภวิสฺส,นยิทํเวทนาอาพาธายสํวตฺเตยฺย,ลพฺเภถจ

เวทนาย“เอวํเมเวทนาโหตุ,เอวํเมเวทนามาอโหสี”ติ,ยสฺมาจโขภิกฺขเวเวทนาอนตฺตา,ตสฺมา

เวทนาอาพาธายสํวตฺตติ,นจลพฺภติเวทนาย“เอวํเมเวทนาโหตุ,เอวํเมเวทนามาอโหสี”ติ.

 สญฺญาอนตฺตา,สญฺญาจหิทํภิกฺขเวอตฺตาอภวิสฺส,นยิทํสญฺญาอาพาธายสํวตฺเตยฺย,ลพฺเภถจ

สญฺญาย“เอวํเมสญฺญาโหตุ,เอวํเมสญฺญามาอโหสี”ติ,ยสฺมาจโขภิกฺขเวสญฺญาอนตฺตา,ตสฺมา

สญฺญาอาพาธายสํวตฺตติ,นจลพฺภติสญฺญาย“เอวํเมสญฺญาโหตุ,เอวํเมสญฺญามาอโหสี”ติ.

 สงฺขาราอนตฺตา,สงฺขาราจหิทํภิกฺขเวอตฺตาอภวิสฺสํสุ,นยิทํสงฺขาราอาพาธายสํวตฺเตยฺยุํ,

ลพฺเภถจสงฺขาเรสุ“เอวํเมสงฺขาราโหนฺตุ,เอวํเมสงฺขารามาอเหสุนฺ”ติ,ยสฺมาจโขภิกฺขเวสงฺขารา

อนตฺตา,ตสฺมาสงฺขาราอาพาธายสํวตฺตนฺติ,นจลพฺภติสงฺขาเรสุ“เอวํ เมสงฺขาราโหนฺตุ, เอวํ เม

สงฺขารามาอเหสุนฺ”ติ.

 วิญฺญาณํอนตฺตา.วิญฺญาณฺจหิทํภิกฺขเวอตฺตาอภวิสฺส,นยิทํวิญฺญาณํอาพาธายสํวตฺเตยฺย,

ลพฺเภถจวิญฺญาเณ“เอวํ เมวิญฺญาณํ โหตุ, เอวํ เมวิญฺญาณํมาอโหสี”ติ, ยสฺมาจ โขภิกฺขเว

วิญฺญาณํอนตฺตา,ตสฺมาวิญฺญาณํอาพาธายสํวตฺตติ,นจลพฺภติวิญฺญาเณ“เอวํเมวิญฺญาณํโหตุ,เอวํ

เมวิญฺญาณํมาอโหสี”ติ.

 (สํ.ข.๑๗/๕๙อนัตตลักขณสูตร)


รูปังภิกขะเวอะนัตตา,

รูปัญจะหิทังภิกขะเวอัตตาอะภะวิสสะ,

นะยิทังรูปังอาพาธายะสังวัตเตยยะ,



ลัพเภถะจะรูเป“เอวังเมรูปังโหตุ

เอวังเมรูปังมาอะโหสี”ติ,




ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่า รูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้, 

รูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 

 

และบุคคลพึงได้ในรูปว่า ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้,   

รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย, 
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ยัส๎มาจะโขภิกขะเวรูปังอะนัตตา,

ตัส๎มารูปังอาพาธายะสังวัตตะติ,



นะจะลัพภะติรูเป“เอวังเมรูปังโหตุ

เอวังเมรูปังมาอะโหสี”ติ,



เวทะนาอะนัตตา,

เวทะนาจะหิทังภิกขะเวอัตตาอะภะวิสสะ,

นะยิทังเวทะนาอาพาธายะสังวัตเตยยะ,



ลัพเภถะจะเวทะนายะ“เอวังเมเวทะนาโหตุ

เอวังเมเวทะนามาอะโหสี”ติ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะรูปเป็นอนัตตา, 

เพราะฉะนั้น รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 

 

และบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่า ขอรูปของเรา 

จงเป็นอย่างนี้, รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย, 

 

เวทนาเป็นอนัตตา, 

ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย หากวา่ เวทนานีจ้กัเปน็อตัตาแลว้ไซร,้ 

เวทนานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 

 

และบุคคลพึงได้ในเวทนาว่า ขอเวทนาของเรา  

จงเป็นอย่างนี้, เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย, 

ยัส๎มาจะโขภิกขะเวเวทะนาอะนัตตา,

ตัส๎มาเวทะนาอาพาธายะสังวัตตะติ,



นะจะลัพภะติเวทะนายะ“เอวังเมเวทะนาโหตุ

เอวังเมเวทะนามาอะโหสี”ติ,



สัญญาอะนัตตา,

สัญญาจะหิทังภิกขะเวอัตตาอะภะวิสสะ,

นะยิทังสัญญาอาพาธายะสังวัตเตยยะ,



ลัพเภถะจะสัญญายะ“เอวังเมสัญญาโหตุ

เอวังเมสัญญามาอะโหสี”ติ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะเวทนาเป็นอนัตตา 

เพราะฉะนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 

 

และบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่า ขอเวทนาของเรา  

จงเป็นอย่างนี้, เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย, 

 

สัญญาเป็นอนัตตา, 

ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย หากวา่ สญัญานีจ้กัเปน็อตัตาแลว้ไซร,้ 

สัญญานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 

 

และบุคคลพึงได้ในสัญญาว่า ขอสัญญาของเรา  

จงเป็นอย่างนี้, สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย, 
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ยัส๎มาจะโขภิกขะเวสัญญาอะนัตตา,

ตัส๎มาสัญญาอาพาธายะสังวัตตะติ,



นะจะลัพภะติสัญญายะ“เอวังเมสัญญาโหตุ

เอวังเมสัญญามาอะโหสี”ติ,



สังขาราอะนัตตา,

สังขาราจะหิทังภิกขะเวอัตตาอะภะวิสสังสุ,





นะยิทังสังขาราอาพาธายะสังวัตเตยยุง,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะสัญญาเป็นอนัตตา, 

เพราะฉะนั้น สัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 

 

และบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่า ขอสัญญาของเรา  

จงเป็นอย่างนี้, สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย, 

 

สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่า สังขารทั้งหลายนี้จักเป็น

อัตตาแล้วไซร้, 

 

สังขารทั้งหลายนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 

ลัพเภถะจะสังขาเรสุ“เอวังเมสังขาราโหนตุ

เอวังเมสังขารามาอะเหสุน”ติ,





ยัส๎มาจะโขภิกขะเวสังขาราอะนัตตา,

ตัส๎มาสังขาราอาพาธายะสังวัตตันติ,



นะจะลัพภะติสังขาเรสุ“เอวังเมสังขาราโหนตุ

เอวังเมสังขารามาอะเหสุน”ติ,





วิญญาณังอะนัตตา,

และบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่า ขอสังขาร  

ทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้, สังขารทั้งหลาย  

ของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย, 

 

ดกูอ่นภกิษทุัง้หลาย แตเ่พราะสงัขารทัง้หลายเปน็อนตัตา, 

เพราะฉะนั้น สังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 

 

และบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่า ขอสังขาร  

ทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้, สังขารทั้งหลายของเรา

อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย, 

 

วิญญาณเป็นอนัตตา, 



316 317

วิญญาณัญจะหิทังภิกขะเวอัตตาอะภะวิสสะ,



นะยิทังวิญญาณังอาพาธายะสังวัตเตยยะ,



ลัพเภถะจะวิญญาเณ“เอวังเมวิญญาณังโหตุ

เอวังเมวิญญาณังมาอะโหสี”ติ,



ยัส๎มาจะโขภิกขะเววิญญาณังอะนัตตา,

ตัส๎มาวิญญาณังอาพาธายะสังวัตตะติ,



นะจะลัพภะติวิญญาเณ“เอวังเมวิญญาณัง

โหตุเอวังเมวิญญาณังมาอะโหสี”ติ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่า วิญญาณนี้จักเป็นอัตตา

แล้วไซร้, 

วิญญาณนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 

 

และบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา  

จงเป็นอย่างนี้, วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตา, 

เพราะฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ, 

 

และบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา

จงเป็นอย่างนี้, วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย. 

๔.๘พจิารณาไตรลกัษณ์


 ตํกึมญฺญถภิกฺขเว,รูปํนิจฺจํวาอนิจฺจํวาติ,อนิจฺจํภนฺเต,ยํปนานิจฺจํ,ทุกฺขํวาตํสุขํวาติ,ทุกฺขํ

ภนฺเต,ยํปนานิจฺจํทุกฺขํวิปริณามธมฺมํ,กลฺลํนุตํสมนุปสฺสิตุํ“เอตํมม,เอโสหมสฺมิ,เอโสเมอตฺตา”ติ,

โนเหตํภนฺเต.

 เวทนานิจฺจาวาอนิจฺจาวาติ,อนิจฺจาภนฺเต,ยํปนานิจฺจํ,ทุกฺขํวาตํสุขํวาติ,ทุกฺขํภนฺเต,ยํ

ปนานิจฺจํทุกฺขํวิปริณามธมฺมํ,กลฺลํนุตํสมนุปสฺสิตุํ“เอตํมม,เอโสหมสฺมิ, เอโสเมอตฺตา”ติ,โนเหตํ

ภนฺเต.

 สญฺญานิจฺจาวาอนิจฺจาวาติ,อนิจฺจาภนฺเต,ยํปนานิจฺจํ,ทุกฺขํวาตํสุขํวาติ,ทุกฺขํภนฺเต,ยํ

ปนานิจฺจํทุกฺขํวิปริณามธมฺมํ,กลฺลํนุตํสมนุปสฺสิตุํ“เอตํมม,เอโสหมสฺมิ, เอโสเมอตฺตา”ติ,โนเหตํ

ภนฺเต.

 สงฺขารานิจฺจาวาอนิจฺจาวาติ,อนิจฺจาภนฺเต,ยํปนานิจฺจํ,ทุกฺขํวาตํสุขํวาติ,ทุกฺขํภนฺเต,ยํ

ปนานิจฺจํทุกฺขํวิปริณามธมฺมํ,กลฺลํนุตํสมนุปสฺสิตุํ“เอตํมม,เอโสหมสฺมิ, เอโสเมอตฺตา”ติ,โนเหตํ

ภนฺเต.
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 วิญฺญาณํนิจฺจํวาอนิจฺจํวาติ,อนิจฺจํภนฺเต,ยํปนานิจฺจํ,ทุกฺขํวาตํสุขํวาติ,ทุกฺขํภนฺเต,ยํ

ปนานจิจฺํทกุขฺํวปิรณิามธมมฺ,ํกลลฺํนุตํสมนปุสสฺติุํ“เอตํมม,เอโสหมสมฺ,ิเอโสเมอตตฺา”ต,ิโนเหตํภนเฺต.

 (สํ.ข.๑๗/๕๙อนัตตลักขณสูตร)


ตงักงิมญัญะถะภกิขะเว,



รปูงันจิจงัวาอะนจิจงัวาต,ิ

อะนิจจังภันเต,

ยังปะนานิจจัง,ทุกขังวาตังสุขังวาติ,

ทุกขังภันเต,

ยังปะนานิจจังทุกขังวิปะริณามะธัมมัง,

กัลลังนุตังสะมะนุปัสสิตุง,

“เอตังมะมะ,เอโสหะมัส๎มิ,เอโสเมอัตตา”ติ,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้น 

ว่าอยา่งไร,  

รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง, 

ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า, 

เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า, 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  

ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า, 

นัน่ของเรา เราเปน็นัน่ นัน่เปน็อตัตาของเรา, 

โนเหตังภันเต,



เวทะนานิจจาวาอะนิจจาวาติ,

อะนิจจาภันเต,

ยังปะนานิจจัง,ทุกขังวาตังสุขังวาติ,

ทุกขังภันเต,



ยังปะนานิจจังทุกขังวิปะริณามะธัมมัง,

กัลลังนุตังสะมะนุปัสสิตุง,

“เอตังมะมะ,เอโสหะมัส๎มิ,เอโสเมอัตตา”ติ,



โนเหตังภันเต,



ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า, 

 

เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง, 

ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า, 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า, 

เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า, 

 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา,   

ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า, 

นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา, 

 

ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า, 
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สัญญานิจจาวาอะนิจจาวาติ,

อะนิจจาภันเต,

ยังปะนานิจจัง,ทุกขังวาตังสุขังวาติ,

ทุกขังภันเต,



ยังปะนานิจจังทุกขังวิปะริณามะธัมมัง,

กัลลังนุตังสะมะนุปัสสิตุง,

“เอตังมะมะ,เอโสหะมัส๎มิ,เอโสเมอัตตา”ติ,



โนเหตังภันเต,



สังขารานิจจาวาอะนิจจาวาติ,

สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง, 

ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า, 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า, 

เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า, 

 

กส็ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์มคีวามแปรปรวนเปน็ธรรมดา  

ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า, 

นั่นของเรา เราเป็นนั่น  นั่นเป็นอัตตาของเรา, 

  

ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า, 

 

สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยง, 

อะนิจจาภันเต,

ยังปะนานิจจัง,ทุกขังวาตังสุขังวาติ,

ทุกขังภันเต,



ยังปะนานิจจังทุกขังวิปะริณามะธัมมัง,

กัลลังนุตังสะมะนุปัสสิตุง,

“เอตังมะมะ,เอโสหะมัส๎มิ,เอโสเมอัตตา”ติ,



โนเหตังภันเต,



วิญญาณังนิจจังวาอะนิจจังวาติ,

อะนิจจังภันเต,

ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า, 

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า, 

เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า, 

 

กส็ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์มคีวามแปรปรวนเปน็ธรรมดา, 

ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า,  

นั่นของเรา เราเป็นนั่น  นั่นเป็นอัตตาของเรา, 

  

ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า, 

 

วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง, 

ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า, 
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ยังปะนานิจจัง,ทุกขังวาตังสุขังวาติ,

ทุกขังภันเต,



ยังปะนานิจจังทุกขังวิปะริณามะธัมมัง,

กัลลังนุตังสะมะนุปัสสิตุง,

“เอตังมะมะ,เอโสหะมัส๎มิ,เอโสเมอัตตา”ติ,



โนเหตังภันเต.

ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า, 

เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า, 

 

กส็ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เปน็ทกุข ์มคีวามแปรปรวนเปน็ธรรมดา, 

ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า,  

นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา, 

  

ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า. 

๔.๙พจิารณาโทษของกาย


 กตมาจานนฺทอาทีนวสญฺญา,อิธานนฺทภิกฺขุอรญฺญคโตวารุกฺขมูลคโตวาสุญฺญาคารคโต

วาอิติปฏิสญฺจิกฺขติ,“พหุทุกฺโขโขอยํกาโยพหุอาทีนโว,อิติอิมสฺมึกาเยวิวิธาอาพาธา

อุปฺปชฺชนฺติ, เสยฺยถีทํ,จกฺขุโรโค โสตโรโคฆานโรโคชิวฺหาโรโคกายโรโค,สีสโรโคกณฺณโรโค

มุขโรโคทนฺตโรโค,กาโสสาโสปินาโสฑโหชโรกุจฺฉิโรโคมุจฺฉาปกฺขนฺทิกาสูลาวิสูจิกา,กุฏฺํ

คณฺโฑกิลาโสโสโสอปมาโรททฺทุกณฺฑุกจฺฉุนขสาวิตจฺฉิกา,โลหิตํปิตฺตํมธุเมโหอํสา

ปิฬกาภคนฺทลา,ปิตฺตสมุฏฺานาอาพาธา เสมฺหสมุฏฺานาอาพาธาวาตสมุฏฺานาอาพาธา

สนฺนิปาติกาอาพาธา,อุตุปริณามชาอาพาธาวิสมปริหารชาอาพาธา โอปกฺกมิกาอาพาธา

กมฺมวิปากชาอาพาธา,สีตํอุณฺหํชิฆจฺฉาปิปาสาอุจฺจาโรปสฺสาโว”ติ,อิติอิมสฺมึกาเย

อาทีนวานุปสฺสีวิหรติ,อยํวุจฺจตานนฺทอาทีนวสญฺญา.

 (อํ.ทสก.๒๔/๖๐คิริมานันทสูตร)


กะตะมาจานันทะอาทีนะวะสัญญา,

อิธานันทะภิกขุ,

ดูก่อนอานนท์ อาทีนวสัญญา เป็นอย่างไร,  

ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 
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อะรัญญะคะโตวา,

รุกขะมูละคะโตวา,

สุญญาคาระคะโตวา,

อิติปะฏิสัญจิกขะติ,

พะหุทุกโขโขอะยังกาโยพะหุอาทีนะโว,

อิติอิมัส๎มิงกาเยวิวิธาอาพาธาอุปปัชชันติ,



เสยยะถีทัง,

จักขุโรโค,

โสตะโรโค,

ฆานะโรโค,

ชิว๎หาโรโค,


ไปสู่ป่าก็ดี, 

ไปสู่โคนไม้ก็ดี, 

ไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดี, 

ย่อมพิจารณาเห็น ดังนี้ว่า, 

กายนี้หนอ มีทุกข์มาก มีโทษมาก, 

เพราะฉะนั้น อาพาธทั้งหลาย นานาชนิด จึงเกิดขึ้นใน

กายนี้, 

ได้แก่, 

โรคตา, 

โรคหู, 

โรคจมูก, 

โรคลิ้น, 

กายะโรโค,

สีสะโรโค,

กัณณะโรโค,

มุขะโรโค,

ทันตะโรโค,

กาโส,

สาโส,

ปินาโส,

ฑะโห,

ชะโร,

กุจฉิโรโค,

มุจฉา,

โรคกาย, 

โรคศีรษะ,  

โรคหู, 

โรคปาก,  

โรคฟัน, 

โรคไอ, 

โรคหืด,  

โรคไข้หวัด,  

โรคไข้พิษ, 

โรคไข้เชื่อมซึม, 

โรคท้อง, 

โรคลมสลบ, 
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ปักขันทิกา,

สูลา,

วิสูจิกา,

กุฏฐัง,

คัณโฑ,

กิลาโส,

โสโส,

อะปะมาโร,

ทัททุ,

กัณฑุ,

กัจฉุ,

นะขะสา,

โรคถ่ายเป็นเลือด, 

โรคจุกเสียด, 

โรคลงราก, 

โรคเรื้อน, 

โรคฝี, 

โรคกลาก, 

โรคมองคร่อ,  

โรคลมบ้าหมู,  

โรคหิดเปื่อย, 

โรคหิดด้าน, 

โรคคุดทะราด, 

โรคหูด, 

วิตัจฉิกา,

โลหิตัง,

ปิตตัง,

มะธุเมโห,

อังสา,

ปิฬะกา,

ภะคันทะลา,

ปิตตะสะมุฏฐานาอาพาธา,

เสม๎หะสะมุฏฐานาอาพาธา,

วาตะสะมุฏฐานาอาพาธา,

สันนิปาติกาอาพาธา,

อุตุปะริณามะชาอาพาธา,

โรคละอองบวม, 

โรคอาเจียนเป็นเลือด, 

โรคดี, 

โรคเบาหวาน,     

โรคเริม, 

โรคพุพอง, 

โรคริดสีดวง, 

อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน, 

อาพาธมีเสลดเป็นสมุฏฐาน, 

อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน, 

อาพาธมีไข้สันนิบาตเป็นสมุฏฐาน, 

อาพาธที่เกิดจากฤดูแปรปรวน, 
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วิสะมะปะริหาระชาอาพาธา,

โอปักกะมิกาอาพาธา,

กัมมะวิปากะชาอาพาธา,

สีตัง,

อุณ๎หัง,

ชิฆัจฉา,

ปิปาสา,

อุจจาโร,

ปัสสาโว,

อิติอิมัส๎มิงกาเยอาทีนะวานุปัสสีวิหะระติ,



อะยังวุจจะตานันทะอาทีนะวะสัญญา.

อาพาธที่เกิดจากการบริหารที่ไม่สม่ำเสมอ, 

อาพาธที่เกิดจากความเพียรเกินกำลัง, 

อาพาธที่เกิดจากวิบากของกรรม, 

ความหนาว, 

ความร้อน, 

ความหิว, 

ความกระหาย, 

ปวดอุจจาระ, 

ปวดปัสสาวะ, 

ภิกษุเป็นผู้ปกติพิจารณาเห็นโทษในกายนี้อยู่   

ด้วยประการอย่างนี้, 

ดูก่อนอานนท์ นี้เรียกว่า อาทีนวสัญญา. 
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๕
โพธิปักขิยธรรม
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๕.๑ธรรมอนเุคราะหโ์ลก


 กตเมจเตภิกฺขเวธมฺมามยาอภิญฺญาเทสิตา,เยโวสาธุกํอุคฺคเหตฺวาอาเสวิตพฺพาภาเวตพฺพา

พหุลีกาตพฺพา,ยถยิทํพฺรหฺมจริยํอทฺธนิยํอสฺสจิรฏฺิติกํ,ตทสฺสพหุชนหิตายพหุชนสุขายโลกานุกมฺปาย

อตฺถายหิตายสุขาย เทวมนุสฺสานํ, เสยฺยถิทํ,จตฺตาโรสติปฏฺานา,จตฺตาโรสมฺมปฺปธานา,จตฺตาโร

อิทฺธิปาทา,ปญฺจินฺทฺริยานิ,ปญฺจพลานิ,สตฺตโพชฺฌงฺคา,อริโยอฏฺงฺคิโกมคฺโค,อิเมโขเตภิกฺขเวธมฺมา

มยาอภิญฺญา เทสิตา, เย โวสาธุกํ อุคฺคเหตฺวาอาเสวิตพฺพาภาเวตพฺพาพหุลีกาตพฺพา,ยถยิทํ

พฺรหฺมจริยํอทฺธนิยํอสฺสจิรฏฺิติกํ,ตทสฺสพหุชนหิตายพหุชนสุขายโลกานุกมฺปายอตฺถายหิตายสุขาย

เทวมนุสฺสานํ.

 (ที.ม.๑๐/๑๘๔มหาปรินิพพานสูตร)


กะตะเมจะเตภิกขะเว

ธัมมามะยาอะภิญญาเทสิตา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   

ธรรมทั้งหลายเหล่านั้น  อันเราแสดงแล้วด้วยความรู้ยิ่ง, 

เยโวสาธุกังอุคคะเหต๎วาอาเสวิตัพพา

ภาเวตัพพาพะหุลีกาตัพพา,



ยะถะยทิงัพร๎หัม๎จะรยิงัอทัธะนยิงัอสัสะจริฏัฐติกิงั,





ตะทัสสะพะหุชะนะหิตายะพะหุชะนะสุขายะ

โลกานุกัมปายะ,อัตถายะหิตายะสุขายะ

เทวะมะนุสสานัง,





เสยยะถิทัง,

จัตตาโรสะติปัฏฐานา,


คือธรรมทั้งหลายเหล่าใด อันเธอทั้งหลายพึงเรียน   

พึงเสพ พึงเจริญ พึงทำให้มาก ด้วยดี, 

 

อันเป็นวิธีที่พรหมจรรย์นี้จะพึงตั้งอยู่ได้นาน   

ดำรงอยู่ได้นาน, 

 

ข้อนั้น พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก   

เพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก  เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก, 

เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและ

มนุษย์ทั้งหลาย, 

 

ได้แก่, 

สติปัฏฐาน ๔, 
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จัตตาโรสัมมัปปะธานา,

จัตตาโรอิทธิปาทา,

ปัญจินท๎ริยานิ,

ปัญจะพะลานิ,

สัตตะโพชฌังคา,

อะริโยอัฏฐังคิโกมัคโค,

อิเมโขเตภิกขะเวธัมมามะยาอะภิญญาเทสิตา,





เยโวสาธุกังอุคคะเหต๎วาอาเสวิตัพพา

ภาเวตัพพาพะหุลีกาตัพพา,



สัมมัปปธาน ๔, 

อิทธิบาท ๔, 

อินทรีย์ ๕, 

พละ ๕, 

โพชฌงค์ ๗, 

อริยมรรคมีองค์ ๘, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล    

อันเราแสดงแล้วด้วยความรู้ยิ่ง, 

 

คือธรรมทั้งหลายเหล่าใด อันเธอทั้งหลายพึงเรียน   

พึงเสพ พึงเจริญ พึงทำให้มาก ด้วยดี, 

ยะถะยิทังพ๎รัห๎มจะริยังอัทธะนิยังอัสสะจิรัฏฐิติกัง,



ตะทัสสะพะหุชะนะหิตายะพะหุชะนะสุขายะ

โลกานุกัมปายะ,อัตถายะหิตายะสุขายะ

เทวะมะนุสสานัง.

อันเป็นวิธีที่พรหมจรรย์นี้จะพึงตั้งอยู่ได้นาน   

ดำรงอยู่ได้นาน, 

ข้อนั้น พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก   

เพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก, 

เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดา  

และมนุษย์ทั้งหลาย. 
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๕.๒สตปิฏัฐาน๔


 เอกายโนอยํ ภิกฺขเวมคฺโค, สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมายทุกฺขโทมนสฺสานํ

อตฺถงฺคมายญายสฺสอธิคมายนิพฺพานสฺสสจฺฉิกิริยาย,ยทิทํจตฺตาโรสติปฏฺานา.

 กตเมจตฺตาโร,อิธภิกฺขเวภิกฺขุกาเยกายานุปสฺสีวิหรติ,อาตาปีสมฺปชาโนสติมาวิเนยฺยโลเก

อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,เวทนาสุเวทนานุปสฺสีวิหรติ,อาตาปีสมฺปชาโนสติมาวิเนยฺยโลเกอภิชฺฌาโทมนสฺสํ,

จิตฺเตจิตฺตานุปสฺสีวิหรติ,อาตาปีสมฺปชาโนสติมาวิเนยฺยโลเกอภิชฺฌาโทมนสฺสํ,ธมฺเมสุธมฺมานุปสฺสี

วิหรติ,อาตาปีสมฺปชาโนสติมาวิเนยฺยโลเกอภิชฺฌาโทมนสฺสํ.

 (ที.ม.๑๐/๓๗๓มหาสติปัฏฐานสูตร)


เอกายะโนอะยังภิกขะเวมัคโค,

สัตตานังวิสุทธิยา,

โสกะปะริเทวานังสะมะติกกะมายะ,

ทุกขะโทมะนัสสานังอัตถังคะมายะ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้ เป็นทางเดียว, 

เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย, 

เพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ, 

เพื่อความดับแห่งทุกข์และโทมนัส, 

ญายัสสะอะธิคะมายะ,

นิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะ,

ยะทิทังจัตตาโรสะติปัฏฐานา,

กะตะเมจัตตาโร,

อิธะภิกขะเวภิกขุ,

กาเยกายานุปัสสีวิหะระติ,

อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง,

เวทะนาสุเวทะนานุปัสสีวิหะระติ,

อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง,

จิตเตจิตตานุปัสสีวิหะระติ,

เพื่อบรรลุถึงอริยมรรค, 

เพื่อทำให้แจ้งพระนิพพาน,  

ทางนี้คือสติปัฏฐาน ๔ ประการ, 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้,  

เป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่, 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้, 

เป็นผู้ตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู่, 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้, 

เป็นผู้ตามดูจิตในจิตเนืองๆ อยู่, 
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อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง,

ธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหะระติ,

อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง.

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้, 

เป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่, 

มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้. 

 

๕.๓สมัมปัปธาน๔


 จตตฺาโรสมมฺปปฺธานา,อธิภกิขฺุอนปุปฺนนฺานํปาปกานํอกสุลานํธมมฺานํอนปุปฺาทาย,ฉนทฺํ

ชเนติวายมติวรียิํอารภติจติตฺํปคคฺณหฺาติปทหต,ิอปุปฺนนฺานํปาปกานํอกสุลานํธมมฺานํปหานาย,

ฉนทฺํชเนติวายมติวรียิํอารภติจติตฺํปคคฺณหฺาติปทหต,ิอนปุปฺนนฺานํกสุลานํธมมฺานํอปุปฺาทาย,ฉนทฺํ

ชเนติวายมติวรียิํอารภติจติตฺํปคคฺณหฺาติปทหต,ิอปุปฺนนฺานํกสุลานํธมมฺานํติยิาอสมโฺมสาย

ภยิโฺยภาวายเวปลุลฺายภาวนายปารปิรูยิา,ฉนทฺํชเนติวายมติวรียิํอารภติจติตฺํปคคฺณหฺาติปทหต.ิ

 (อภิ.วิ.๓๖/๓๙๐สัมมัปปธานวิภังค์สุตตันตภาชนีย์)


จัตตาโรสัมมัปปะธานา,

อิธะภิกขุ,




สัมมัปปธาน ๔ ประการ มีอยู่, 

คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 
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อะนุปปันนานังปาปะกานังอะกุสะลานัง

ธมัมานงัอะนปุปาทายะ,ฉนัทงัชะเนติวายะมะติ

วีริยังอาระภะติจิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ,



อุปปันนานังปาปะกานังอะกุสะลานังธัมมานัง

ปะหานายะ,ฉันทังชะเนติวายะมะติวีริยัง

อาระภะติจิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ,



อะนุปปันนานังกุสะลานังธัมมานังอุปปาทายะ,

ฉันทังชะเนติวายะมะติวีริยังอาระภะติ

จิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ,



ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร   

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น,  เพื่อความไม่เกิดขึ้น

ของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด, 

 

ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร   

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อละบาป  

อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว, 

 

ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร   

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น,    

เพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด, 

อุปปันนานังกุสะลานังธัมมานังฐิติยา,

อะสัมโมสายะภิยโยภาวายะเวปุลลายะ

ภาวะนายะปาริปูริยา,ฉันทังชะเนติวายะมะติ

วีริยังอาระภะติจิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ.

ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร   

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อความดำรงอยู่, 

ความไม่เลือนหาย ความงอกงามยิ่งขึ้น     

ความไพบูลย์  ความเจริญ  ความเต็มบริบูรณ์   

ของกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว. 
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๕.๔อทิธบาท๔


 จตฺตาโรอิทฺธิปาทา:อิธภิกฺขุฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํอิทฺธิปาทํภาเวติ,วีริยสมาธิ-

ปธานสงฺขารสมนฺนาคตํอิทฺธิปาทํภาเวติ,จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํอิทฺธิปาทํภาเวติ,

วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํอิทฺธิปาทํภาเวติ.

 (อภิ.วิ.๓๖/๔๓๑อิทธิบาทวิภังค์สุตตันตภาชนีย์)


จัตตาโรอิทธิปาทา,

อิธะภิกขุ,



ฉันทะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง

อิทธิปาทังภาเวติ,




อิทธิบาท ๔ ประการ มีอยู่, 

ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 

 

ย่อมทำให้เกิด ซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ

และปธานสังขาร, 

 
 

วีริยะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง

อิทธิปาทังภาเวติ,



จิตตะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง

อิทธิปาทังภาเวติ,



วีมังสาสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง

อิทธิปาทังภาเวติ.

ย่อมทำให้เกิด ซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ

และปธานสังขาร, 

 

ย่อมทำให้เกิด ซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิ

และปธานสังขาร, 

 

ย่อมทำให้เกิด ซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสา

สมาธิและปธานสังขาร. 
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๕.๕อนิทรยี์๕,พละ๕


 ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ, กตมานิ ปญฺจ, สทฺธินฺทฺริยํ วีริยินฺทฺริยํ สตินฺทฺริยํ สมาธินฺทฺริยํ

ปญฺญินฺทฺริยํ.

 กตมญฺจภิกฺขเวสทฺธินฺทฺริยํ,อิธภิกฺขเวอริยสาวโกสทฺโธโหติ,สทฺทหติตถาคตสฺสโพธึ“อิติปิโส

ภควาอรหํสมฺมาสมฺพุทฺโธวิชฺชาจรณสมฺปนฺโนสุคโตโลกวิทูอนุตฺตโรปุริสทมฺมสารถิสตฺถาเทวมนุสฺสานํ

พุทฺโธภควา”ติ,อิทํวุจฺจติภิกฺขเวสทฺธินฺทฺริยํ.

 กตมญฺจภิกฺขเววีริยินฺทฺริยํ,อิธภิกฺขเวอริยสาวโกอารทฺธวีริโยวิหรติอกุสลานํธมฺมานํปหานาย

กุสลานํ ธมฺมานํอุปสมฺปทาย,ถามวาทฬฺหปรกฺกโมอนิกฺขิตฺตธุโรกุสเลสุ ธมฺเมสุ, โสอนุปฺปนฺนานํ

ปาปกานํอกุสลานํธมฺมานํอนุปฺปาทาย,ฉนฺทํชเนติวายมติวีริยํอารภติจิตฺตํปคฺคณฺหาติปทหติ,

อุปฺปนฺนานํปาปกานํอกุสลานํธมฺมานํปหานาย,ฉนฺทํชเนติวายมติวีริยํอารภติจิตฺตํปคฺคณฺหาติ

ปทหติ,อนุปฺปนฺนานํกุสลานํธมฺมานํอุปฺปาทาย,ฉนฺทํชเนติวายมติวีริยํอารภติจิตฺตํปคฺคณฺหาติ

ปทหติ,อุปฺปนฺนานํกุสลานํธมฺมานํิติยาอสมฺโมสายภิยฺโยภาวายเวปุลฺลายภาวนายปาริปูริยา,ฉนฺทํ

ชเนติวายมติวีริยํอารภติจิตฺตํปคฺคณฺหาติปทหติ,อิทํวุจฺจติภิกฺขเววีริยินฺทฺริยํ.



 กตมญฺจภิกฺขเวสตินฺทฺริยํ,อิธภิกฺขเวอริยสาวโกสติมาโหติปรเมนสติเนปกฺเกนสมนฺนาคโต,

จิรกตํปิจิรภาสิตํปิสริตาอนุสฺสริตา,โสกาเยกายานุปสฺสีวิหรติอาตาปีสมฺปชาโนสติมาวิเนยฺยโลเก

อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,เวทนาสุเวทนานุปสฺสีวิหรติอาตาปีสมฺปชาโนสติมาวิเนยฺยโลเกอภิชฺฌาโทมนสฺสํ,

จิตฺเตจิตฺตานุปสฺสีวิหรติอาตาปีสมฺปชาโนสติมาวิเนยฺยโลเกอภิชฺฌาโทมนสฺสํ,ธมฺเมสุธมฺมานุปสฺสี

วิหรติอาตาปีสมฺปชาโนสติมาวิเนยฺยโลเกอภิชฺฌาโทมนสฺสํ,อิทํวุจฺจติภิกฺขเวสตินฺทฺริยํ.

 กตมญฺจภิกฺขเวสมาธินฺทฺริยํ,อิธภิกฺขเวอริยสาวโกโวสฺสคฺคารมฺมณํกริตฺวาลภติสมาธึ,ลภติ

จิตฺตสฺสเอกคฺคตํ,โสวิวิจฺเจวกาเมหิวิวิจฺจอกุสเลหิธมฺเมหิสวิตกฺกํสวิจารํวิเวกชํปีติสุขํปมํฌานํ

อุปสมฺปชฺชวิหรติ,วิตกฺกวิจารานํวูปสมาอชฺฌตฺตํสมฺปสาทนํเจตโสเอโกทิภาวํอวิตกฺกํอวิจารํสมาธิชํ

ปีติสุขํทุติยํฌานํอุปสมฺปชฺชวิหรติ,ปีติยาจวิราคาอุเปกฺขโกจวิหรติสโตจสมฺปชาโนสุขญฺจกาเยน

ปฏสิเํวเทต,ิยนตฺํอรยิาอาจกิขฺนตฺิ“อเุปกขฺโกสตมิาสขุวหิาร”ีต,ิตตยิํฌานํอปุสมปฺชชฺวหิรต,ิสขุสสฺจ

ปหานาทุกฺขสฺสจปหานาปุพฺเพวโสมนสฺสโทมนสฺสานํอตฺถงฺคมาอทุกฺขมสุขํอุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึจตุตฺถํ

ฌานํอุปสมฺปชฺชวิหรติ,อิทํวุจฺจติภิกฺขเวสมาธินฺทฺริยํ.

 กตมญฺจภิกฺขเวปญฺญินฺทฺริยํ,อิธภิกฺขเวอริยสาวโกปญฺญวาโหติอุทยตฺถคามินิยาปญฺญาย

สมนฺนาคโตอริยายนิพฺเพธิกายสมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา, โส“อิทํทุกฺขนฺ”ติ ยถาภูตํปชานาติ,

“อยํทุกฺขสมุทโย”ติยถาภูตํปชานาติ,“อยํทุกฺขนิโรโธ”ติยถาภูตํปชานาติ,“อยํทุกฺขนิโรธคามินี
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ปฏิปทา”ติยถาภูตํปชานาติ,อิทํวุจฺจติภิกฺขเวปญฺญินฺทฺริยํ,อิมานิโขภิกฺขเวปญฺจินฺทฺริยานิ.

 (สํ.ม.๑๙/๔๘๐ทุติยวิภังคสูตร)


ปัญจิมานิภิกขะเวอินท๎ริยานิ,

กะตะมานิปัญจะ,



สัทธินท๎ริยังวีริยินท๎ริยังสะตินท๎ริยัง

สะมาธินท๎ริยังปัญญินท๎ริยัง,



กะตะมัญจะภิกขะเวสัทธินท๎ริยัง,

อิธะภิกขะเวอะริยะสาวะโก,

สัทโธโหติ,

สัททะหะติตะถาคะตัสสะโพธิง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ มีอยู่, 

อินทรีย์ ๕ ประการ อะไรบ้าง, 

 

ได้แก่ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์    

สมาธินทรีย์  ปัญญินทรีย์, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัทธินทรีย์เป็นอย่างไร, 

อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้, 

เป็นผู้มีศรัทธา, 

ย่อมเชื่อมั่นซึ่งปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต, 

 

อิติ,

อิติปิโสภะคะวา,

อะระหัง,

สัมมาสัมพุทโธ,

วิชชาจะระณะสัมปันโน,

สุคะโต,

โลกะวิทู,

อะนุตตะโรปุริสะทัมมะสาระถิ,

สัตถาเทวะมะนุสสานัง,

พุทโธ,

ภะคะวา,

อิทังวุจจะติภิกขะเวสัทธินท๎ริยัง,

ดังนี้ว่า, 

เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น, 

เป็นผู้ไกลจากกิเลส, 

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, 

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ,  

เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี, 

เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง, 

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า, 

เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, 

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม, 

เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่าสัทธินทรีย์, 
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กะตะมัญจะภิกขะเววีริยินท๎ริยัง,



อิธะภิกขะเวอะริยะสาวะโก

อารัทธะวีริโยวิหะระติ,



อะกุสะลานังธัมมานังปะหานายะ,

กุสะลานังธัมมานังอุปะสัมปะทายะ,

ถามะวา,

ทัฬ๎หะปะรักกะโม,

อะนิกขิตตะธุโรกุสะเลสุธัมเมสุ,




ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิริยินทรีย์เป็นอย่างไร,  

  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้  

ย่อมเป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วอยู่, 

 

เพื่อการละอกุศลธรรมทั้งหลาย, 

เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย, 

เป็นผู้มีกำลัง, 

มีความบากบั่นอย่างมั่นคง, 

ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย, 

 

โสอะนุปปันนานังปาปะกานังอะกุสลานัง

ธัมมานังอะนุปปาทายะ,ฉันทังชะเนติวายะมะติ

วีริยังอาระภะติจิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ,



อุปปันนานังปาปะกานังอะกุสลานังธัมมานัง

ปะหานายะ,ฉันทังชะเนติวายะมะติวีริยัง

อาระภะติจิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ,



อะนุปปันนานังกุสะลานังธัมมานังอุปปาทายะ,

ฉันทังชะเนติวายะมะติวีริยังอาระภะติ

จิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ,

เธอย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร 

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อความไม่เกิดขึ้น

ของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด, 

 

ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร   

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น,    

เพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว, 

 

ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร   

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น,    

เพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด, 
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อุปปันนานังกุสะลานังธัมมานังฐิติยา,

อะสัมโมสายะภิยโยภาวายะเวปุลลายะ

ภาวะนายะปาริปูริยา,ฉันทังชะเนติวายะมะติ

วีริยังอาระภะติจิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ,





อิทังวุจจะติภิกขเววีริยินท๎ริยัง,



กะตะมัญจะภิกขะเวสะตินท๎ริยัง,



อิธะภิกขะเวอะริยะสาวะโกสะติมาโหติ,



ปะระเมนะสะติเนปักเกนะสะมันนาคะโต,



ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร   

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อความดำรงอยู่,  

ความไม่เลือนหาย ความงอกงามยิ่งขึ้น  ความไพบูลย์  

ความเจริญ  ความเต็มบริบูรณ์ ของกุศลธรรมทั้งหลาย

ที่เกิดขึ้นแล้ว, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่าวิริยินทรีย์, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สตินทรีย์เป็นอย่างไร,  

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้   

เป็นผู้มีสติ, 

ประกอบด้วยสติและปัญญารักษาตนอันยอดเยี่ยม, 

 

จิระกะตังปิจิระภาสิตังปิสะริตาอะนุสสะริตา,



โสกาเยกายานุปัสสีวิหะระติ,

อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง,

เวทะนาสุเวทะนานุปัสสีวิหะระติ,

อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง,

จิตเตจิตตานุปัสสีวิหะระติ,

อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง,

ธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหะระติ,

เป็นผู้ระลึกได้ ตามระลึกได้ ซึ่งสิ่งที่ได้ทำไว้แล้ว  

นานๆ บ้าง  ซึ่งคำที่ได้พูดไว้แล้วนานๆ บ้าง, 

เธอเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่, 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้, 

เป็นผู้ตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู่, 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้, 

เป็นผู้ตามดูจิตในจิตเนืองๆ อยู่, 

มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้, 

เป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่, 
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อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง,

อิทังวุจจะติภิกขะเวสะตินท๎ริยัง,



กะตะมัญจะภิกขะเวสะมาธินท๎ริยัง,



อิธะภิกขะเวอะริยะสาวะโก

โวสสัคคารัมมะณังกะริต๎วาละภะติสะมาธิง,

ละภะติจิตตัสสะเอกัคคะตัง,



โสวิวิจเจวะกาเมหิ,

วิวิจจะอะกุสะเลหิธัมเมหิ,



มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกว่าสตินทรีย์, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมาธินทรีย์เป็นอย่างไร, 

  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ 

ทำสภาวะปล่อยวางให้เป็นอารมณ์แล้ว  ย่อมได้สมาธิ, 

ย่อมได้เอกัคคตาแห่งจิต, 

 

เธอสงัดแล้วจากกามทั้งหลายนั่นเทียว,  

สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย, 

สะวิตักกังสะวิจารังวิเวกชังปีติสุขัง

ปะฐะมังฌานังอุปสัมปัชชะวิหะระติ,



วิตักกะวิจารานังวูปะสะมา,



อัชฌัตตังสัมปะสาทะนังเจตะโสเอโกทิภาวัง,

อะวิตักกังอะวิจารังสะมาธิชังปีติสุขังทุติยัง

ฌานังอุปะสัมปัชชะวิหะระติ,



ปีติยาจะวิราคา,

อุเปกขะโกจะวิหะระติ,สะโตจะสัมปะชาโน

สุขัญจะกาเยนะปะฏิสังเวเทติ,


ย่อมเข้าถึงปฐมฌาน ที่มีวิตก  มีวิจาร    

มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่, 

 

เพราะวิตกและวิจารทั้งหลายสงบระงับไป, 

 

ย่อมเข้าถึงทุติยฌาน ที่มีความผ่องใสในภายใน   

มีภาวะเป็นหนึ่งผุดขึ้นของจิต, ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร  

มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่, 

 

เพราะความคลายไปของปีติ, 

เธอเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่ 

และย่อมเสวยสุขด้วยกาย, 
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ยันตังอะริยาอาจิกขันติ

“อุเปกขะโกสะติมาสุขะวิหารี”ติ,

ตะติยังฌานังอุปะสัมปัชชะวิหะระติ,



สุขะสัสจะปะหานา,

ทุกขัสสะจะปะหานา,

ปุพเพวะโสมะนัสสะโทมะนัสสานังอัตถังคะมา,



อะทุกขะมะสุขังอุเปกขาสะติปาริสุทธิง

จะตุตถังฌานังอุปะสัมปัชชะวิหะระติ,



อิทังวุจจะติภิกขะเวสะมาธินท๎ริยัง,



ย่อมเข้าถึงตติยฌาน,  

ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า  

“เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข” 

 

เพราะละสุข, 

และเพราะละทุกข์, 

เพราะความดบัไปของโสมนสัและโทมนสัในฌานกอ่นๆ, 

  

เธอย่อมเข้าถึงจตุตถฌาน  ที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุข   

มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสมาธินทรีย์, 

 

กะตะมัญจะภิกขะเวปัญญินท๎ริยัง,

อิธะภิกขะเวอะริยะสาวะโกปัญญะวาโหติ,



อุทะยัตถะคามินิยาปัญญายะสะมันนาคะโต,



อะริยายะ,

นิพเพธิกายะ,

สัมมาทุกขักขะยะคามินิยา,

โส“อิทังทุกขัน”ติยะถาภูตังปะชานาติ,

“อะยังทุกขะสะมุทะโย”ติยะถาภูตังปะชานาติ,

“อะยังทุกขะนิโรโธ”ติยะถาภูตังปะชานาติ,



ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ปัญญินทรีย์เป็นอย่างไร, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้  

เป็นผู้มีปัญญา, 

เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยปัญญา อันเห็นความเกิดและ

ความดับ, 

อันเป็นอริยะ, 

อันสามารถชำแรกกิเลสได้, 

อันทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ, 

เธอย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์,  

ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกขสมุทัย, 

ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกขนิโรธ, 
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“อะยังทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา”ติยะถาภูตัง

ปะชานาติ,



อิทังวุจจะติภิกขะเวปัญญินท๎ริยัง,

อิมานิโขภิกขะเวปัญจินท๎ริยานิ.

ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกขนิโรธคามินี 

ปฏิปทา, 

  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าปัญญินทรีย์, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้แล  

มีอยู่. 

 

๕.๖โพชฌงค์๗


 สตฺต โพชฺฌงฺคา,สติสมฺโพชฺฌงฺโคธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโควีริยสมฺโพชฺฌงฺโคปีติสมฺโพชฺฌงฺโค

ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโคสมาธิสมฺโพชฺฌงฺโคอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค,

 ตตฺถกตโมสติสมฺโพชฺฌงฺโค,อิธภิกฺขุสติมา โหติปรเมนสติเนปกฺเกนสมนฺนาคโต

จิรกตมฺปิจิรภาสิตมฺปิสริตาโหติอนุสฺสริตา,อยํวุจฺจติสติสมฺโพชฺฌงฺโค.

 โสตถาสโตวิหรนฺโตตํธมฺมํปญฺญายปวิจินติปวิจรติปริวีมํสํอาปชฺชติ,อยํวุจฺจติ

ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค.

 ตสฺสตํธมฺมํปญฺญายปวิจินโตปวิจรโตปริวีมํสํอาปชฺชโตอารทฺธํโหติวีริยํอสลฺลีนํ,

อยํวุจฺจติวีริยสมฺโพชฺฌงฺโค.

 อารทฺธวีริยสฺสอุปฺปชฺชติปีตินิรามิสา,อยํวุจฺจติปีติสมฺโพชฺฌงฺโค.

 ปีติมนสฺสกาโยปิปสฺสมฺภติจิตฺตมฺปิปสฺสมฺภติ,อยํวุจฺจติปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค.

 ปสฺสทฺธกายสฺสสุขิโนจิตฺตํสมาธิยติ,อยํวุจฺจติสมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค.

 โสตถาสมาหิตํจิตฺตํสาธุกํอชฺฌุเปกฺขิตาโหติ,อยํวุจฺจติอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค.

 (อภิ.วิ.๓๖/๔๖๖-๗โพชฌังควิภังค์สุตตันตภาชนีย์)
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สัตตะโพชฌังคา,



สะติสัมโพชฌังโคธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค,

วีริยะสัมโพชฌังโคปีติสัมโพชฌังโค,

ปัสสัทธิสัมโพชฌังโคสะมาธิสัมโพชฌังโค,

อุเปกขาสัมโพชฌังโค,



ตัตถะกะตะโมสะติสัมโพชฌังโค,

อิธะภิกขุสะติมาโหติ,

ปะระเมนะสะติเนปักเกนะสะมันนาคะโต,

จิระกะตังปิจิระภาสิตังปิสะริตาอะนุสสะริตา,

โพชฌงค์ ๗ ประการ มีอยู่, 

 

ได้แก่  สติสัมโพชฌงค์, ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์    

วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์,   

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์,    

อุเปกขาสัมโพชฌงค์,  

 

บรรดาโพชฌงค์เหล่านั้น  สติสัมโพชฌงค์เป็นอย่างไร,  

ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีสติ, 

ประกอบด้วยสติและปัญญารักษาตนอันยอดเยี่ยม, 

เป็นผู้ระลึกได้ ตามระลึกได้   

ซึ่งสิ่งที่ได้ทำไว้แล้วนานๆ บ้าง  ซึ่งคำที่ได้พูดไว้แล้ว

นานๆ บ้าง, 

 

โสตะถาสะโตวิหะรันโต,



ตังธัมมังปัญญายะปะวิจินะติปะวิจะระติ

ปะริวีมังสังอาปัชชะติ,



อะยังวุจจะติธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค,



ตัสสะตังธัมมังปัญญายะปะวิจินะโต

ปะวิจะระโตปะริวีมังสังอาปัชชะโต,



อารัทธังโหติวีริยังอะสัลลีนัง,

อะยังวุจจะติวีริยะสัมโพชฌังโค,




เธอเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้น, 

 

ย่อมวิจัย ย่อมเลือกสรร    

ย่อมเข้าถึงการสอบสวนธรรมนั้นด้วยปัญญา, 

 

นี้เรียกว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์, 

 

เมื่อเธอวิจัย  เลือกสรร  เข้าถึงการสอบสวนธรรม  

นั้นด้วยปัญญา, 

 

ความเพียร ความไม่ย่อท้อ ก็เป็นสิ่งอันเธอปรารภแล้ว, 

นี้เรียกว่าวิริยสัมโพชฌงค์, 
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อารัทธะวีริยัสสะอุปปัชชะติปีตินิรามิสา,

อะยังวุจจะติปีติสัมโพชฌังโค,



ปีติมะนัสสะกาโยปิปัสสัมภะติจิตตัมปิปัสสัมภะติ,

อะยังวุจจะติปัสสัทธิสัมโพชฌังโค,



ปัสสัทธะกายัสสะสุขิโนจิตตังสะมาธิยะติ,

อะยังวุจจะติสะมาธิสัมโพชฌังโค,



โสตะถาสะมาหิตังจิตตังสาธุกัง

อัชฌุเปกขิตาโหติ,



อะยังวุจจะติอุเปกขาสัมโพชฌังโค.

ปตีทิีป่ราศจากอามสิ  ยอ่มเกดิขึน้แกผู่ป้รารภความเพยีร, 

นี้เรียกว่า ปีติสัมโพชฌงค์, 

 

กายก็ดี จิตก็ดี ของผู้มีใจเอิบอิ่ม ย่อมสงบระงับ, 

นี้เรียกว่า ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์, 

 

จิตของผู้มีกายสงบระงับ ผู้มีความสุข ย่อมตั้งมั่นดี, 

นี้เรียกว่า สมาธิสัมโพชฌงค์, 

 

เธอเป็นผู้ดูอยู่ใกล้ๆ ด้วยดี ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นดีอย่างนั้น,  

 

 

นี้เรียกว่า อุเปกขาสัมโพชฌงค์. 

๕.๗อรยิมรรคมอีงค์๘


 อริโยอฏฺงฺคิโกมคฺโค, เสยฺยถีทํ,สมฺมาทิฏฺิสมฺมาสงฺกปฺโปสมฺมาวาจาสมฺมากมฺมนฺโต

สมฺมาอาชีโวสมฺมาวายาโมสมฺมาสติสมฺมาสมาธิ.

 ตตฺถกตมาสมฺมาทิฏฺิ,ทุกฺเขญาณํทุกฺขสมุทเยญาณํทุกฺขนิโรเธญาณํทุกฺขนิโรธคามินิยา

ปฏิปทายญาณํ,อยํวุจฺจติสมฺมาทิฏฺิ.

 ตตฺถกตโมสมฺมาสงฺกปฺโป,เนกฺขมฺมสงฺกปฺโปอพฺยาปาทสงฺกปฺโปอวิหึสาสงฺกปฺโป.อยํวุจฺจติ

สมฺมาสงฺกปฺโป.

 ตตฺถกตมาสมฺมาวาจา,มุสาวาทา เวรมณี,ปิสุณายวาจาย เวรมณี,ผรุสายวาจาย

เวรมณี,สมฺผปฺปลาปาเวรมณี,อยํวุจฺจติสมฺมาวาจา.

 ตตฺถกตโมสมฺมากมฺมนฺโต,ปาณาติปาตาเวรมณี,อทินฺนาทานาเวรมณี,กาเมสุมิจฺฉาจารา

เวรมณี,อยํวุจฺจติสมฺมากมฺมนฺโต.

 ตตฺถกตโมสมฺมาอาชีโว,อิธอริยสาวโกมิจฺฉาอาชีวํปหายสมฺมาอาชีเวนชีวิกํกปฺเปติ,

อยํวุจฺจติสมฺมาอาชีโว.
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 ตตฺถกตโมสมฺมาวายาโม,อิธภิกฺขุอนุปฺปนฺนานํปาปกานํอกุสลานํธมฺมานํอนุปฺปาทาย,

ฉนทฺํชเนติวายมติวรียิํอารภติจติตฺํปคคฺณหฺาติปทหต,ิอปุปฺนนฺานํปาปกานํอกสุลานํธมมฺานํ

ปหานาย,ฉนทฺํชเนติวายมติวรียิํอารภติจติตฺํปคคฺณหฺาติปทหต,ิอนปุปฺนนฺานํกสุลานํธมมฺานํ

อปุปฺาทาย,ฉนทฺํชเนติวายมติวรียิํอารภติจติตฺํปคคฺณหฺาติปทหต,ิอปุปฺนนฺานํกสุลานํธมมฺานํ

ติยิาอสมโฺมสายภยิโฺยภาวายเวปลุลฺายภาวนายปารปิรูยิา,ฉนทฺํชเนติวายมติวรียิํอารภติ

จิตฺตํปคฺคณฺหาติปทหติ,อยํวุจฺจติสมฺมาวายาโม.

 ตตฺถกตมาสมฺมาสติ,อิธภิกฺขุกาเยกายานุปสฺสีวิหรติอาตาปีสมฺปชาโนสติมา

วิเนยฺยโลเกอภิชฺฌาโทมนสฺสํ, เวทนาสุ เวทนานุปสฺสีวิหรติอาตาปีสมฺปชาโนสติมาวิเนยฺย

โลเกอภิชฺฌาโทมนสฺสํ, จิตฺเตจิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาปื สมฺปชาโนสติมาวิเนยฺย โลเก

อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,ธมฺเมสุธมฺมานุปสฺสีวิหรติอาตาปืสมฺปชาโนสติมาวิเนยฺยโลเกอภิชฺฌา-

โทมนสฺสํ,อยํวุจฺจติสมฺมาสติ.

 ตตฺถกตโมสมฺมาสมาธิ,อิธภิกฺขุวิวิจฺเจวกาเมหิวิวิจฺจอกุสเลหิ ธมฺเมหิสวิตกฺกํ

สวิจารํวิเวกชํปีติสุขํปมํฌานํอุปสมฺปชฺชวิหรติ,วิตกฺกวิจารานํวูปสมาอชฺฌตฺตํสมฺปสาทนํ

เจตโสเอโกทิภาวํอวิตกฺกํอวิจารํสมาธิชํปีติสุขํทุติยํฌานํอุปสมฺปชฺชวิหรติ,ปีติยาจวิราคา



อุเปกฺขโกจวิหรติ,สโตจสมฺปชาโนสุขญฺจกาเยนปฏิสํเวเทติ,ยนฺตํอริยาอาจิกฺขนฺติ

“อุเปกฺขโกสติมาสุขวิหารี”ติ,ตติยํฌานํอุปสมฺปชฺชวิหรติ,สุขสฺสจปหานาทุกฺขสฺสจ

ปหานาปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสานํอตฺถงฺคมาอทุกฺขมสุขํอุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึจตุตฺถํฌานํ

อุปสมฺปชฺชวิหรติ.อยํวุจฺจติสมฺมาสมาธิ.

 (อภิ.วิ.๓๖/๔๘๖-๗มัคควิภังค์สุตตันตภาชนีย์)


อะริโยอัฏฐังคิโกมัคโค,

เสยยะถีทัง,

สัมมาทิฏฐิ,

สัมมาสังกัปโป,

สัมมาวาจา,

สัมมากัมมันโต,

สัมมาอาชีโว,


อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ, 

ได้แก่, 

ความเห็นชอบ,   

ความดำริชอบ,  

การเจรจาชอบ,   

การกระทำชอบ,   

การเลี้ยงชีพชอบ,   
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สัมมาวายาโม,

สัมมาสะติ,

สัมมาสะมาธิ,



ตัตถะกะตะมาสัมมาทิฏฐิ,

ทุกเขญาณัง,

ทุกขะสะมุทะเยญาณัง,

ทุกขะนิโรเธญาณัง,

ทุกขะนิโรธะคามินิยาปะฏิปะทายะญาณัง,

อะยังวุจจะติสัมมาทิฏฐิ,



ตัตถะกะตะโมสัมมาสังกัปโป,

เนกขัมมะสังกัปโป,


ความเพียรชอบ,    

ความระลึกชอบ,    

ความตั้งจิตมั่นชอบ 

 

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไร, 

ความรู้ในทุกข์, 

ความรู้ในทุกขสมุทัย,  

ความรู้ในทุกขนิโรธ, 

ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา, 

นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ, 

 

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไร, 

ความดำริในความออกจากกาม, 

 

 

อัพ๎ยาปาทะสังกัปโป,

อะวิหิงสาสังกัปโป,

อะยังวุจจะติสัมมาสังกัปโป,



ตัตถะกะตะมาสัมมาวาจา,

มุสาวาทาเวระมะณี,

ปิสุณายะวาจายะเวระมะณี,

ผะรุสายะวาจายะเวระมะณี,

สัมผัปปะลาปาเวระมะณี,

อะยังวุจจะติสัมมาวาจา,



ตัตถะกะตะโมสัมมากัมมันโต,

ปาณาติปาตาเวระมะณี,

ความดำริในความไม่พยาบาท, 

ความดำริในความไม่เบียดเบียน, 

นี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ, 

 

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาวาจาเป็นอย่างไร, 

ความงดเว้นจากการพูดเท็จ, 

ความงดเว้นจากคำพูดส่อเสียด, 

ความงดเว้นจากคำพูดหยาบ, 

ความงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ, 

นี้เรียกว่าสัมมาวาจา, 

 

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมากัมมันตะเป็นอย่างไร, 

ความงดเว้นจากการฆ่าสัตว์, 
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อะทินนาทานาเวระมะณี,

กาเมสุมิจฉาจาราเวระมะณี,

อะยังวุจจะติสัมมากัมมันโต,



ตัตถะกะตะโมสัมมาอาชีโว,

อิธะอะริยะสาวโกมิจฉาอาชีวังปะหายะ,

สัมมาอาชีเวนะชีวิกังกัปเปติ,

อะยังวุจจะติสัมมาอาชีโว,



ตัตถะกะตะโมสัมมาวายาโม,

อิธะภิกขุ,





ความงดเว้นจากการลักทรัพย์, 

ความงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม, 

นี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ, 

 

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร, 

อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้ว, 

สำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะ, 

นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ, 

 

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาวายามะเป็นอย่างไร, 

คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 

 

อะนปุปนันานงัปาปะกานงัอะกสุะลานงัธมัมานงั

อะนุปปาทายะ,ฉันทังชะเนติวายะมะติ

วีริยังอาระภะติจิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ,



อุปปันนานังปาปะกานังอะกุสะลานังธัมมานัง

ปะหานายะ,ฉันทังชะเนติวายะมะติ

วีริยังอาระภะติจิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ,



อะนุปปันนานังกุสะลานังธัมมานัง

อุปปาทายะ,ฉันทังชะเนติวายะมะติ

วีริยังอาระภะติจิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ,





ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร 

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อความไม่เกิดขึ้น 

ของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด, 

 

ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร  

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น,   

เพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว, 

 

ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร  

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น  เพื่อความเกิดขึ้น 

ของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด, 
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อุปปันนานังกุสะลานังธัมมานังฐิติยา,

อะสัมโมสายะภิยโยภาวายะเวปุลลายะ

ภาวะนายะปาริปูริยา,ฉันทังชะเนติวายะมะติ

วีริยังอาระภะติจิตตังปัคคัณ๎หาติปะทะหะติ,



อะยังวุจจะติสัมมาวายาโม,



ตัตถะกะตะมาสัมมาสะติ,

อิธะภิกขุ,

กาเยกายานุปัสสีวิหะระติ,

อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง,

เวทะนาสุเวทะนานุปัสสีวิหะระติ,



ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร 

ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อความดำรงอยู่, 

ความไม่เลือนหาย ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์  

ความเจริญ  ความเต็มบริบูรณ์ ของกุศลธรรมทั้งหลาย

ที่เกิดขึ้นแล้ว, 

นี้เรียกว่าสัมมาวายามะ, 

 

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาสติเป็นอย่างไร, 

ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 

เป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่, 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้, 

เป็นผู้ตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู่, 

 

อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง,

จิตเตจิตตานุปัสสีวิหะระติ,

อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง,

ธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหะระติ,

อาตาปีสัมปะชาโนสะติมา,

วิเนยยะโลเกอะภิชฌาโทมะนัสสัง,

อะยังวุจจะติสัมมาสะติ,



ตัตถะกะตะโมสัมมาสะมาธิ,

อิธะภิกขุ,



มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้, 

เป็นผู้ตามดูจิตในจิตเนืองๆ อยู่, 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้, 

เป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่, 

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ, 

นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้, 

นี้เรียกว่า สัมมาสติ, 

 

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาสมาธิเป็นอย่างไร, 

ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 
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วิวิจเจวะกาเมหิ,

วิวิจจะอะกุสะเลหิธัมเมหิ,

สะวิตักกังสะวิจารังวิเวกะชังปีติสุขัง

ปะฐะมังฌานังอุปะสัมปัชชะวิหะระติ,



วิตักกะวิจารานังวูปะสะมา,

อัชฌัตตังสัมปะสาทะนังเจตะโสเอโกทิภาวัง,

อะวิตักกังอะวิจารังสะมาธิชังปีติสุขัง

ทุติยังฌานังอุปะสัมปัชชะวิหะระติ,



ปีติยาจะวิราคา,

อุเปกขะโกจะวิหะระติ,สะโตจะสัมปะชาโน

สุขัญจะกาเยนะปะฏิสังเวเทติ,



สงัดแล้วจากกามทั้งหลายนั่นเทียว, 

สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย, 

ย่อมเข้าถึงปฐมฌาน ที่มีวิตก  มีวิจาร  มีปีติและสุข 

อันเกิดจากวิเวกอยู่, 

 

เพราะวิตกและวิจารทั้งหลายสงบระงับไป, 

ย่อมเข้าถึงทุติยฌาน ที่มีความผ่องใสในภายใน,   

มีภาวะเป็นหนึ่งผุดขึ้นของจิต ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร   

มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่, 

 

เพราะความคลายไปของปีติ, 

เธอเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่ 

และย่อมเสวยสุขด้วยกาย, 

 

ยันตังอะริยาอาจิกขันติ

“อุเปกขะโกสะติมาสุขะวิหารี”ติ,ตะติยังฌานัง

อุปะสัมปัชชะวิหะระติ

สุขัสสะจะปะหานา,

ทุกขัสสะจะปะหานา,

ปุพเพวะโสมะนัสสะโทมะนัสสานัง

อัตถังคะมา,



อะทุกขะมะสุขังอุเปกขาสะติปาริสุทธิง

จะตุตถังฌานังอุปะสัมปัชชะวิหะระติ,



อะยังวุจจะติสัมมาสะมาธิ,

ย่อมเข้าถึงตติยฌาน,    

ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า   

“เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข”, 

เพราะละสุข, 

และเพราะละทุกข์, 

เพราะความดับไปของโสมนัสและโทมนัส 

ในฌานก่อนๆ, 

  

เธอย่อมเข้าถึงจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุข    

มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่, 

 

นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ, 
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๕.๘เจรญิอรยิมรรคใหน้อ้มไปนพิพาน


 กถญฺจภิกฺขเวภิกฺขุอริยํอฏฺงฺคิกํมคฺคํภาเวนฺโตอริยํอฏฺงฺคิกํมคฺคํพหุลีกโรนฺโต,นิพฺพานนินฺโน

โหตินิพฺพานโปโณนิพฺพานปพฺภาโร.

 อิธภิกฺขเวภิกฺขุสมฺมาทิฏึภาเวติวิเวกนิสฺสิตํวิราคนิสฺสิตํนิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึฯเปฯ

สมฺมาสมาธึภาเวติวิเวกนิสฺสิตํวิราคนิสฺสิตํนิโรธนิสฺสิตํโวสฺสคฺคปริณามึ.

 เอวํโขภิกฺขเวภิกฺขุอริยํอฏฺงฺคิกํมคฺคํภาเวนฺโตอริยํอฏฺงฺคิกํมคฺคํพหุลีกโรนฺโต,นิพฺพานนินฺโน

โหตินิพฺพานโปโณนิพฺพานปพฺภาโร.

 (สํ.ม.๑๙/๙๑ปฐมปาจีนนินนสูตร)


กะถัญจะภิกขะเวภิกขุ

อะริยังอัฏฐังคิกังมัคคังภาเวนโต

อะริยังอัฏฐังคิกังมัคคังพะหุลีกะโรนโต,


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    

ภิกษุเมื่อเจริญซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘  ประการ   

เมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘  ประการ  

อย่างไร, 

นิพพานะนินโนโหตินิพพานะโปโณ

นิพพานะปัพภาโร,



อิธะภิกขะเวภิกขุ,

สัมมาทิฏฐิงภาเวติ,วิเวกะนิสสิตัง

วิราคะนิสสิตังนิโรธะนิสสิตังโวสสัคคะปะริณามิง,



สัมมาสังกัปปังภาเวติ,วิเวกะนิสสิตัง

วิราคะนิสสิตังนิโรธะนิสสิตังโวสสัคคะปะริณามิง,



สัมมาวาจังภาเวติ,วิเวกะนิสสิตัง

วิราคะนิสสิตังนิโรธะนิสสิตังโวสสัคคะปะริณามิง,




ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพาน โน้มไปสู่พระนิพพาน  

เอียงไปสู่พระนิพพาน, 

 

ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้, 

ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ, อันอิงอาศัยวิเวก   

อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ, 

  

ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ,  อันอิงอาศัยวิเวก   

อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ, 

 

ย่อมเจริญสัมมาวาจา, อันอิงอาศัยวิเวก   

อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ, 



374 375

สัมมากัมมันตังภาเวติ,วิเวกะนิสสิตัง

วิราคะนิสสิตังนิโรธะนิสสิตังโวสสัคคะปะริณามิง,



สัมมาอาชีวังภาเวติ,วิเวกะนิสสิตัง

วิราคะนิสสิตังนิโรธะนิสสิตังโวสสัคคะปะริณามิง,



สัมมาวายามังภาเวติ,วิเวกะนิสสิตัง

วิราคะนิสสิตังนิโรธะนิสสิตังโวสสัคคะปะริณามิง,



สัมมาสะติงภาเวติ,วิเวกะนิสสิตัง

วิราคะนิสสิตังนิโรธะนิสสิตังโวสสัคคะปะริณามิง,



ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ, อันอิงอาศัยวิเวก   

อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ, 

 

ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ, อันอิงอาศัยราคะ  

อิงอาศัยนิโรธะ น้อมไปในโวสสัคคะ, 

 

ย่อมเจริญสัมมาวายามะ อันอิงอาศัยวิเวก  

อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ, 

 

ย่อมเจริญสัมมาสติ, อันอิงอาศัยวิเวก   

อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ, 

สัมมาสะมาธิงภาเวติ,วิเวกะนิสสิตัง

วิราคะนิสสิตังนิโรธะนิสสิตังโวสสัคคะปะริณามิง,



เอวังโขภิกขะเวภิกขุ

อะริยังอัฏฐังคิกังมัคคังภาเวนโต

อะริยังอัฏฐังคิกังมัคคังพะหุลีกะโรนโต,





นิพพานะนินโนโหตินิพพานะโปโณ

นิพพานะปัพภาโร.

ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ, อันอิงอาศัยวิเวก   

อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ, 

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    

ภิกษุเมื่อเจริญซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘  ประการ   

เมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘  ประการ 

อย่างนี้แล, 

 

ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพาน โน้มไปสู่พระนิพพาน  

เอียงไปสู่พระนิพพาน. 
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๖
บทธรรม
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๖.๑เขมาเขมสรณทปีกิคาถา



(ขุ.ธ.๒๕/๑๘๘-๑๙๒)



พหํุเวสรณํยนฺติ

อารามรุกฺขเจตฺยานิ

เนตํโขสรณํเขมํ

เนตํสรณมาคมฺม

โยจพุทฺธญฺจธมฺมญฺจ

จตฺตาริอริยสจฺจานิ

ทุกฺขํทุกฺขสมุปฺปาทํ

อริยญฺจฏฺงฺคิกํมคฺคํ

เอตํโขสรณํเขมํ

เอตํสรณมาคมฺม



ปพฺพตานิวนานิจ,

มนุสฺสาภยตชฺชิตา.

เนตํสรณมุตฺตมํ,

สพฺพทุกฺขาปมุจฺจติ.

สํฆญฺจสรณํคโต,

สมฺมปฺปญฺญายปสฺสติ.

ทุกฺขสฺสจอติกฺกมํ,

ทุกฺขูปสมคามินํ.

เอตํสรณมุตฺตมํ,

สพฺพทุกฺขาปมุจฺจติ.



(หันทะมะยังเขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถาโยภะณามะเส)


 พะหุงเวสะระณังยันติ ปัพพะตานิวะนานิจะ,

 อารามะรุกขะเจต๎ยานิ มะนุสสาภะยะตัชชิตา,

มนุษย์เป็นอันมาก, เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว, ก็ถือเอาภูเขาบ้าง, 

ป่าไม้บ้าง, อารามและรุกขเจดีย์บ้าง เป็นสรณะ, 

 

 เนตังโขสะระณังเขมัง เนตังสะระณะมุตตะมัง,

 เนตังสะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขาปะมุจจะติ,

นั่นมิใช่สรณะอันเกษมเลย, นั่นมิใช่สรณะอันสูงสุด,  

เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว, ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้, 
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 โยจะพุทธัญจะธัมมัญจะ สังฆัญจะสะระณังคะโต,

 จัตตาริอะริยะสัจจานิ สัมมัปปัญญายะปัสสะติ,

ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะแล้ว,  

เห็นอริยสัจจ์คือความจริงอันประเสริฐสี่ ด้วยปัญญาอันชอบ, 

 

 ทุกขังทุกขะสะมุปปาทัง ทุกขัสสะจะอะติกกะมัง,

 อะริยัญจัฏฐังคิกังมัคคัง ทุกขูปะสะมะคามินัง,

คือเห็นความทุกข์, เหตุให้เกิดทุกข์, ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้,  

และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐ เครื่องถึงความระงับทุกข์, 

 

 

 เอตังโขสะระณังเขมัง เอตังสะระณะมุตตะมัง,

 เอตังสะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขาปะมุจจะติ.

นั่นแหละ เป็นสรณะอันเกษม, นั่นเป็นสรณะอันสูงสุด,  

เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว, ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้. 
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๖.๒ตลิกัขณาทคิาถา


“สพฺเพสงฺขาราอนิจฺจา”ติ

อถนิพฺพินฺทติทุกฺเข

“สพฺเพสงฺขาราทุกฺขา”ติ

อถนิพฺพินฺทติทุกฺเข

“สพฺเพธมฺมาอนตฺตา”ติ

อถนิพฺพินฺทติทุกฺเข





อปฺปกาเตมนุสฺเสสุ

อถายํอิตราปชา

ยทาปญฺญายปสฺสติ,

เอสมคฺโควิสุทฺธิยา.

ยทาปญฺญายปสฺสติ,

เอสมคฺโควิสุทฺธิยา.

ยทาปญฺญายปสฺสติ,

เอสมคฺโควิสุทฺธิยา.





เยชนาปารคามิโน,

ตีรเมวานุธาวติ.



(ขุ.ธ.๒๕/๒๗๗-๒๗๙)



เยจโขสมฺมทกฺขาเต

เตชนาปารเมสฺสนฺติ



ธมฺเมธมฺมานุวตฺติโน,

มจฺจุเธยฺยํสุทุตฺตรํ.



(หันทะมะยังติลักขะณาทิคาถาโยภะณามะเส)

 สัพเพสังขาราอะนิจจาติ ยะทาปัญญายะปัสสะติ,

เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง, 

 อะถะนิพพินทะติทุกเข เอสะมัคโควิสุทธิยา,

เมื่อนั้น ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลง,  

นั่นแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมหมดจด, 

 

 สัพเพสังขาราทุกขาติ ยะทาปัญญายะปัสสะติ,

เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์,

(ขุ.ธ.๒๕/๘๕-๖)
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 อะถะนิพพินทะติทุกเข เอสะมัคโควิสุทธิยา,

เมื่อนั้น ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลง,  

นั่นแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมหมดจด, 

 

 สัพเพธัมมาอะนัตตาติ ยะทาปัญญายะปัสสะติ,

เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา, 

 อะถะนิพพินทะติทุกเข เอสะมัคโควิสุทธิยา,

เมื่อนั้น ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลง,  

นั่นแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมหมดจด, 



 อัปปะกาเตมะนุสเสสุ เยชะนาปาระคามิโน,

ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย, ผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนัก, 

 อะถายังอิตะราปะชา ตีระเมวานุธาวะติ,

หมู่มนุษย์นอกนั้น ย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เอง, 

 

 เยจะโขสัมมะทักขาเต ธัมเมธัมมานุวัตติโน,

ก็ชนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว, 

 เตชะนาปาระเมสสันติ มัจจุเธยยังสุทุตตะรัง.

ชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน, ข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนัก. 
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๖.๓ธมัมคารวาทคิาถา

ธมฺโมหเวรกฺขติธมฺมจารึ,

ธมฺโมสุจิณฺโณสุขมาวหาติ,

เยจอตีตาสมฺพุทฺธา

โยเจตรหิสมฺพุทฺโธ

สพฺเพสทฺธมฺมครุโน

ตถาปิวิหริสฺสนฺติ

ตสฺมาหิอตฺตกาเมน

สทฺธมฺโมครุกาตพฺโพ



เยจพุทฺธาอนาคตา,

พหุนฺนํโสกนาสโน.

วิหรึสุวิหรนฺติจ,

เอสาพุทฺธานธมฺมตา.

มหตฺตมภิกงฺขตา,

สรํพุทฺธานสาสนํ.

(สํ.ส.๑๕/๑๗๓คารวสูตร)







นหิธมฺโมอธมฺโมจ

อธมฺโมนิรยํเนติ









อุโภสมวิปากิโน,

ธมฺโมปาเปติสุคฺคตึ.



เอสานิสํโสธมฺเมสุจิณฺเณ,

นทุคฺคตึคจฺฉติธมฺมจารี,

(หันทะมะยังธัมมะคาระวาทิคาถาโยภะณามะเส)

 เยจะอะตีตาสัมพุทธา เยจะพุทธาอะนาคะตา,

 โยเจตะระหิสัมพุทโธ พะหุนนังโสกะนาสะโน,

พระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วย, ที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วย,  

และพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในกาลบัดนี้ด้วย, 

 

(ขุ.เถร.๒๖/๓๐๓-๔ธัมมิกเถรคาถา)
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 สัพเพสัทธัมมะคะรุโน วิหะริงสุวิหาติจะ,

 อะถาปิวิหะริสสันติ เอสาพุทธานะธัมมะตา,

พระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้น, ทุกพระองค์ เคารพพระธรรม,  

ได้เป็นมาแล้วด้วย, กำลังเป็นอยู่ด้วย, และจักเป็นด้วย,  

เพราะธรรมดา ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย, เป็นเช่นนั้นเอง, 



 ตัส๎มาหิอัตตะกาเมนะ มะหัตตะมะภิกังขะตา,

 สัทธัมโมคะรุกาตัพโพ สะรังพุทธานะสาสะนัง.

เพราะฉะนั้น บุคคลผู้รักตน หวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูง,  

เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่, จงทำความเคารพพระธรรม. 

ธัมโมหะเวรักขะติธัมมะจาริง,

ธัมโมสุจิณโณสุขะมาวะหาติ,

เอสานิสังโสธัมเมสุจิณเณ,

นะทุคคะติงคัจฉะติธัมมะจารี,

นะหิธัมโมอะธัมโมจะอุโภสะมะวิปากิโน,

อะธัมโมนิระยังเนติ,ธัมโมปาเปติสุคะติง.

ธรรมแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจ,    

ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว, ย่อมนำสุขมาให้ตน,    

นี่เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้ว. 

ผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจ  ย่อมไม่ไปทุคติ, 

ธรรมและอธรรม จะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหามิได้, 

อธรรมย่อมนำไปนรก, ธรรมย่อมนำให้ถึงสุคติ. 
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๖.๔ภทัเทกรตัตคาถา

อตีตํนานฺวาคเมยฺย

ยทตีตมฺปหีนนฺตํ

ปจฺจุปฺปนฺนญฺจโยธมฺมํ

อสํหีรํอสํกุปฺปํ

อชฺเชวกิจฺจมาตปฺปํ

นหิโนสงฺครนฺเตน

เอวํวิหาริมาตาปึ

ตํเว“ภทฺเทกรตฺโต”ติ



นปฺปฏิกงฺเขอนาคตํ,

อปฺปตฺตญฺจอนาคตํ.

ตตฺถตตฺถวิปสฺสติ,

ตํวิทฺธามนุพฺรูหเย.

โกชญฺญามรณํสุเว,

มหาเสเนนมจฺจุนา.

อโหรตฺตมตนฺทิตํ,

สนฺโตอาจิกฺขเตมุนิ.

(ม.อุ.๑๔/๒๗๒ภัทเทกรัตตสูตร)



(หันทะมะยังภัทเทกะรัตตะคาถาโยภะณามะเส)

 อะตีตังนาน๎วาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเขอะนาคะตัง,

บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอาลัย,  

และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง, 

 ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะอะนาคะตัง,

สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว, สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา, 

 

 ปัจจุปันนัญจะโยธัมมัง ตัตถะตัตถะวิปัสสะติ,

 อะสังหิรังอะสังกุปปัง ตังวิทธามะนุพ๎รูหะเย,

ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆ อย่างแจ่มแจ้ง,  

ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน, เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้, 
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 อัชเชวะกิจจะมาตัปปัง โกชัญญามะระณังสุเว,

ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้, 



 นะหิโนสังคะรันเตนะ  มะหาเสเนนะมัจจุนา,

เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเรา, 



 เอวังวิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง,

 ตังเวภัทเทกะรัตโตติ สันโตอาจิกขะเตมุนิ.

มุนีผู้สงบ ย่อมกล่าวเรียก ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น, ไม่เกียจคร้าน 

ทั้งกลางวันกลางคืน ว่า, “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียว ก็น่าชม”. 

๖.๕ภารสตุตคาถา

ภาราหเวปญจกฺขนฺธา

ภาราทานํทุขํโลเก

นิกฺขิปิตฺวาครุํภารํ

สมูลํตณฺหํอพฺพุยฺห



ภาราหะเวปัญจักขันธา,

ภาระหาโรจะปุคคะโล,

ภาราทานังทุกขังโลเก,

ภารหาโรจปุคฺคโล,

ภารนิกฺเขปนํสุขํ.

อญฺญํภารํอนาทิย,

นิจฺฉาโตปรินิพฺพุโต.



ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อ, 

บุคคลแหละ เป็นผู้แบกของหนักพาไป, 

การแบกถือของหนัก เป็นความทุกข์ ในโลก, 





(หันทะมะยังภาระสุตตะคาถาโยภะณามะเส)

(สํ.ข.๑๗/๒๒ภารสูตร)
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ภาระนิกเขปะนังสุขัง,

นิกขิปิต๎วาคะรุงภารัง,

อัญญังภารังอะนาทิยะ,

สะมูลังตัณ๎หังอัพพุย๎หะ,

นิจฉาโตปะรินิพพุโต.

การสลัดของหนัก ทิ้งลงเสีย เป็นความสุข, 

พระอริยเจ้า สลัดทิ้งของหนัก ลงเสียแล้ว, 

ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่น ขึ้นมาอีก, 

ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้ กระทั่งราก, 

เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนา ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ. 

๖.๖โอวาทปาตโิมกขคาถา

สพฺพปาปสฺสอกรณํ

สจิตฺตปริโยทปนํ









อนูปวาโทอนูปฆาโต

มตฺตญฺญุตาจภตฺตสฺมึ

อธิจิตฺเตจอาโยโค

 

กุสลสฺสูปสมฺปทา,

เอตํพุทฺธานสาสนํ.









ปาติโมกฺเขจสํวโร,

ปนฺตญฺจสยนาสนํ,

เอตํพุทฺธานสาสนํ.



ขนฺตีปรมํตโปตีติกฺขา,

นิพฺพานํปรมํวทนฺติพุทฺธา,

นหิปพฺพชิโตปรูปฆาตี,

สมโณโหติปรํวิเหยนฺโต.

(ขุ.ธ.๒๕/๑๘๓-๕)
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สัพพะปาปัสสะอะกะระณัง,

กุสะลัสสูปะสัมปะทา,

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,

เอตังพุทธานะสาสะนัง,

ขันตีปะระมังตะโปตีติกขา,

นิพพานังปะระมังวะทันติพุทธา,

นะหิปัพพะชิโตปะรูปะฆาตี,

สะมะโณโหติปะรังวิเหฐะยันโต,

อะนูปะวาโทอะนูปะฆาโต,

ปาติโมกเขจะสังวะโร,

การไม่ทำบาปทั้งปวง, 

การทำกุศลให้ถึงพร้อม, 

การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ, 

ธรรมสามอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย, 

ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง, 

ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง, 

ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย, 

ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย, 

การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้าย, 

การสำรวมในปาติโมกข์, 

(หันทะมะยังโอวาทะปาติโมกขะคาถาโยภะณามะเส) มัตตัญญุตาจะภัตตัส๎มิง,

ปันตัญจะสะยะนาสะนัง,

อะธิจิตเตจะอาโยโค,

เอตังพุทธานะสาสะนัง.

ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค, 

การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด,     

ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง, 

ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย. 
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๖.๗ปฐมพทุธภาสติคาถา

อเนกชาติสํสารํ

คหการํคเวสนฺโต

คหการกทิฏฺโสิ

สพฺพาเตผาสุกาภคฺคา

วิสงฺขารคตํจิตฺตํ



สนฺธาวิสฺสํอนิพฺพิสํ,

ทุกฺขาชาติปุนปฺปุนํ.

ปุนเคหํนกาหสิ,

คหกูฏํวิสงฺขตํ,

ตณฺหานํขยมชฺฌคา.



(หันทะมะยังปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโยภะณามะเส)

 อะเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสสังอะนิพพิสัง,

เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติ, 

(ขุ.ธ.๒๕/๑๕๓-๔)



 คะหะการังคะเวสันโต ทุกขาชาติปุนัปปุนัง,

แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน, คือตัณหาผู้สร้างภพ,  

การเกิดทุกคราว เป็นทุกข์ร่ำไป, 



 คะหะการะกะทิฏโฐสิ ปุนะเคหังนะกาหะสิ,

นี่แน่ะ นายช่างปลูกเรือน, เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว, เจ้าจะทำเรือนให้เรา 

ไม่ได้อีกต่อไป, 

 สัพพาเตผาสุกาภัคคา คะหะกูฏังวิสังขะตัง,

โครงเรือนทั้งหมดของเจ้า เราหักเสียแล้ว, ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว, 

 วิสังขาระคะตังจิตตัง ตัณหานังขะยะมัชฌะคา.

จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป,  

มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลาย. 
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๖.๘ปจัฉมิพทุโธวาทปาฐะ

หนฺททานิภิกฺขเวอามนฺตยามิโว,

อปฺปมาเทนสมฺปาเทถ.





หันทะทานิภิกขะเวอามันตะยามิโว,

วะยะธัมมาสังขารา,

อัปปะมาเทนะสัมปาเทถะ,

อะยังตะถาคะตัสสะปัจฉิมาวาจา.

วยธมฺมาสงฺขารา,

อยํตถาคตสฺสปจฺฉิมาวาจา.

 

  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, บัดนี้ เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า, 

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา, 

ท่านทั้งหลาย, จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด, 

นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า. 

 

(หันทะมะยังปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐังภะณามะเส)

(ที.ม.๑๐/๒๑๘มหาปรินิพพานสูตร)



๖.๙บทพจิารณาสงัขาร

สัพเพสังขาราอะนิจจา,



สัพเพสังขาราทุกขา,





สัพเพธัมมาอะนัตตา.







อจิรํวตยํกาโย

ฉุฑฺโฑอเปตวิญฺญาโณ



สังขารคือร่างกายจิตใจ, แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมด

ทั้งสิ้น, มันไม่เที่ยง, เกิดขึ้นแล้วดับไป, มีแล้วหายไป 

สังขารคือร่างกายจิตใจ, แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมด

ทั้งสิ้น, มันเป็นทุกข์ทนยาก, เพราะเกิดขึ้นแล้ว, แก่ 

เจ็บ ตายไป, 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งนี้เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขาร

ทั้งหมดทั้งสิ้น, ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเรา   

ว่าของเรา ว่าตัวว่าตนของเรา. 

 

ปวึอธิเสสฺสติ,

นิรตฺถํวกลิงฺครํ.

 (ขุ.ธ.๒๕/๔๑)
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อนิจฺจาวตสงฺขารา

อุปฺปชฺชิตฺวานิรุชฺฌนฺติ





อะนิจจาวะตะสังขารา,

อุปาทะวะยะธัมมิโน,

อุปปัชชิต๎วานิรุชฌันติ,

เตสังวูปะสะโมสุโข.

อุปฺปาทวยธมฺมิโน.

เตสํวูปสโมสุโข.





สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ, 

มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา, 

ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป, 

ความเข้าไปสงบระงับของสังขารทั้งหลายเป็นความสุข. 



 อะจิงรังวะตะยังกาโย ปะฐะวิงอะธิเสสสะติ

 ฉุฑโฑอะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะกะลิงคะรัง,

ร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน ครั้นปราศจากวิญญาณ  

อันเขาทิ้งเสียแล้ว จักนอนทับซึ่งแผ่นดิน  

ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน หาประโยชน์มิได้ 

 

(ที.ม.๑๐/๒๗๒มหาสุทัสสนสูตร)



อะนิจจาภิกขะเวสังขารา,

อะธุวาภิกขะเวสังขารา,

อะนัสสาสิกาภิกขะเวสังขารา,



ยาวัญจิทังภิกขะเวอะละเมวะ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง,  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นของไม่ยั่งยืน, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นของไม่น่า

ชื่นชม, 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นความสมควรทีเดียว, 

 

อนิจฺจาภิกฺขเวสงฺขารา,

อธุวาภิกฺขเวสงฺขารา,

อนสฺสาสิกาภิกฺขเวสงฺขารา,

ยาวญฺจิทํภิกฺขเวอลเมวสพฺพสงฺขาเรสุ

นิพฺพินฺทิตุํอลํวิรชฺชิตุํอลํวิมุจฺจิตุํ.

(อํ.สตฺตก.๒๓/๖๖สัตตสูริยสูตร)
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สัพพะสังขาเรสุนิพพินทิตุง,

อะลังวิรัชชิตุง,

อะลังวิมุจจิตุง.

เพื่อความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายทั้งปวง, 

สมควรเพื่อคลายกำหนัด, 

สมควรเพื่อหลุดพ้น. 

๖.๑๐ธมัมทุเทส๔

อุปะนียะติโลโก,

อัทธุโว,

อะตาโณโลโก,

อะนะภิสสะโร,

สัตว์โลกอันชราต้อนไปอยู่, 

เป็นผู้ไม่ยั่งยืนถาวร, 

สัตว์โลกไม่สามารถต้านทานได้, 

ไม่มีผู้เป็นใหญ่, 

 

อุปนียติโลโกอทฺธุโว

อตาโณโลโกอนภิสฺสโร

อสฺสโกโลโก,สพฺพํปหายคมนียํ

อูโนโลโกอติตฺโตตณฺหาทาโส

(ม.ม.๑๓/๓๐๕รัฏฐปาลสูตร)
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อัสสะโกโลโก,

สัพพังปะหายะคะมะนียัง,

อูโนโลโก,

อะติตโต,

ตัณ๎หาทาโส.

สัตว์โลกไม่มีสิ่งใดเป็นของตน, 

สิ่งทั้งปวงอันสัตว์โลกจำต้องละทิ้งไป, 

สัตว์โลกเป็นผู้พร่องอยู่,   

เป็นผู้ไม่อิ่ม, 

เป็นทาสของตัณหา. 

 

๖.๑๑ธรรมชาตจิติ

ผนฺทนํจปลํจิตฺตํ

อุชุํกโรติเมธาวี

วาริโชวถเลขิตฺโต

ปริผนฺทติทํจิตฺตํ

ทุนฺนิคฺคหสฺสลหุโน

จิตฺตสฺสทมโถสาธุ

สุทุทฺทสํสุนิปุณํ

จิตฺตํรกฺเขถเมธาวี

ทูรงฺคมํเอกจรํ

เยจิตฺตํสญฺญเมสฺสนฺติ



ทุรกฺขํทุนฺนิวารยํ,

อุสุกาโรวเตชนํ.

โอกโมกตอุพฺภโต,

มารเธยฺยํปหาตเว.

ยตฺถกามนิปาติโน,

จิตฺตํทนฺตํสุขาวหํ.

ยตฺถกามนิปาตินํ,

จิตฺตํคุตฺตํสุขาวหํ.

อสรีรํคุหาสยํ,

โมกฺขนฺติมารพนฺธนา.

 (ขุ.ธ.๒๕/๓๓-๗)
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 ผันทะนังจะปะลังจิตตัง ทุรักขังทุนนิวาระยัง,

 อุชุงกะโรติเมธาวี อุสุกาโรวะเตชะนัง,

ผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษาได้ยาก ห้ามได้ยาก 

ให้ตรง ดุจช่างศรดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น 

 

 ทุนนิคคะหัสสะละหุโน ยัตถะกามะนิปาติโน,

 จิตตัสสะทะมะโถสาธุ จิตตังทันตังสุขาวะหัง,

การฝึกจิตที่ควบคุมได้ยาก เปลี่ยนแปลงง่าย มักตกไปในกาม  

เป็นสิ่งดี เพราะจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้ 

 

 สุทุททะสังสุนิปุณัง ยัตถะกามะนิปาตินัง,

 จิตตังรักเขถะเมธาวี จิตตังคุตตังสุขาวะหัง,

ผู้มีปัญญาควรรักษาจิต ที่เห็นได้ยากยิ่ง  

ละเอียดยิ่งนัก มักตกไปในกาม  

เพราะจิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้ 

 

 ทูรังคะมังเอกะจะรัง อะสะรีรังคุหาสะยัง,

 เยจิตตังสัญญะเมสสันติ โมกขันติมาระพันธะนา.

ชนเหล่าใดสำรวมจิต ที่เที่ยวไปได้ไกล เที่ยวไปดวงเดียว  

ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในถ้ำ  

ชนเหล่านั้นจักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร. 
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๖.๑๒ธรรมชาตโิลกและกาย

โกนุหาโสกิมานนฺโท

อนฺธกาเรนโอนทฺธา

ปสฺสจิตฺตกตํพิมฺพํ

อาตุรํพหุสงฺกปฺปํ

ปริชิณฺณมิทํรูปํ

ภิชฺชติปูติสนฺเทโห

อฏฺีนํนครํกตํ

ยตฺถชราจมจฺจุจ



นิจฺจํปชฺชลิเตสติ,

ปทีปํนคเวสถ.

อรุกายํสมุสฺสิตํ,

ยสฺสนตฺถิธุวณฺิติ.

โรคนีฬํปภงฺคุณํ,

มรณนฺตํหิชีวิตํ.

มํสโลหิตเลปนํ,

มาโนมกฺโขจโอหิโต.

(ขุ.ธ.๒๕/๑๔๖-๑๕๐)

 โกนุหาโสกิมานันโท นิจจังปัชชะลิเตสะติ,

 อันธะกาเรนะโอนัทธา ปะทีปังนะคะเวสะถะ,

เมื่อโลกอันไฟลุกโพรงอยู่เป็นนิตย์ 

จะมัวหัวเราะร่าเริงกันอยู่ทำไมหนอ 

เธอทั้งหลายถูกความมืดปกคลุมแล้ว 

เหตุใด จึงไม่แสวงหาดวงประทีป 

 

 ปัสสะจิตตะกะตังพิมพัง อะรุกายังสะมุสสิตัง,

 อาตุรังพะหุสังกัปปัง ยัสสะนัตถิธุวัณฐิติ,

ความยั่งยืนและมั่นคงในอัตภาพใดไม่มี เธอจงดูอัตภาพนั้นอันตกแต่งอย่างสวยงาม  

มีกายเป็นช่องๆ มีกระดูกเป็นโครงร่าง 

อันกระสับกระส่าย อันมหาชนคิดหวังกันมาก 
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 ปะริชิณณะมิทังรูปัง โรคะนีฬังปะภังคุณัง,

 ภิชชะติปูติสันเทโห มะระณันตังหิชีวิตัง,

รูปนี้แก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค มีแต่จะพัง 

กายอันเน่าเปื่อยนี้จักแตกไป เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด 

 

 อัฏฐีนังนะคะรังกะตัง มังสะโลหิตะเลปะนัง,

 ยัตถะชะราจะมัจจุจะ มาโนมักโขจะโอหิโต.

ความแก่ ความตาย ความถือตัว  

และความลบหลู่กัน รวมลงในกายใด 

กายนั้นถูกสร้างแล้วให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย  

ฉาบด้วยเนื้อและเลือด. 

 

๖.๑๓ความตาย

อนิมิตฺตมนญฺญาตํ

กสิรญฺจปริตฺตญฺจ

นหิโสอุปกฺกโมอตฺถิ

ชรมฺปิปตฺวามรณํ

ผลานมิวปกฺกานํ

เอวํชาตานมจฺจานํ

ยถาปิกุมฺภการสฺส

สพฺเพเภทปริยนฺตา

ทหราจมหนฺตาจ

สพฺเพมจฺจุวสํยนฺติ

มจฺจานํอิธชีวิตํ,

ตญฺจทุกฺเขนสญฺญุตํ.

เยนชาตานมิยฺยเร,

เอวํธมฺมาหิปาณิโน.

ปาโตปตนโตภยํ,

นิจฺจํมรณโตภยํ.

กตามตฺติกภาชนา,

เอวํมจฺจานชีวิตํ. 

เยพาลาเยจปณฺฑิตา,

สพฺเพมจฺจุปรายนา.
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เตสํมจฺจุปเรตานํ

นปิตาตายเตปุตฺตํ

เปกฺขตํเยวญาตีนํ

เอกเมโกวมจฺจานํ


คจฺฉตํปรโลกโต, 

ญาตีวาปนญาตเก. 

ปสฺสลาลปฺปตํปุถุ,

โควชฺโฌวิยนิยฺยติ.



  





 อะนิมิตตะมะนัญญาตัง มัจจานังอิธะชีวิตัง,

 กะสิรัญจะปะริตตัญจะ ตัญจะทุกเขนะสัญญุตัง,

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีนิมิต อันใครๆ รู้ไม่ได้  

ลำบากด้วย สั้นนิดเดียวด้วย และชีวิตนั้นประกอบด้วยทุกข์ 

 

(ขุ.สุ.๒๕/๕๘๐-๕สัลลสูตร)



 นะหิโสอุปักกะโมอัตถิ เยนะชาตานะมิยยะเร,

 ชะรัมปิปัต๎วามะระณัง เอวังธัมมาหิปาณิโน,

สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วไม่พึงตายด้วยวิธีใด วิธีนั้นย่อมไม่มี  

แม้จะอยู่ไปถึงชรา ก็ต้องถึงความตาย 

เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมดา 

 

 ผะลานะมิวะปักกานัง ปาโตปะตะนะโตภะยัง,

 เอวังชาตานะมัจจานัง นิจจังมะระณะโตภะยัง,

ภัยจากการหล่นในเวลาเช้า ย่อมมีแก่ผลไม้ทั้งหลายที่สุกแล้ว ฉันใด  

ภัยจากความตาย ย่อมมีแก่สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วเป็นนิตย์ ฉันนั้น 
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 ยะถาปิกุมภะการัสสะ กะตามัตติกะภาชะนา,

 สัพเพเภทะปะริยันตา เอวังมัจจานะชีวิตัง,

ภาชนะดินทั้งหลายอันช่างหม้อทำไว้แล้ว  

ทั้งหมดมีความแตกเป็นที่สุด แม้ฉันใด  

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

  

 ทะหะราจะมะหันตาจะ เยพาลาเยจะปัณฑิตา,

 สัพเพมัจจุวะสังยันติ สัพเพมัจจุปะรายะนา,

มนุษย์ทั้งหลาย เป็นเด็กก็ตาม ผู้ใหญ่ก็ตาม  

เป็นคนโง่ก็ตาม คนฉลาดก็ตาม  

ทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจของความตาย  

ทั้งหมดมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า 

 

 เตสังมัจจุปะเรตานัง คัจฉะตังปะระโลกะโต,

 นะปิตาตายะเตปุตตัง ญาตีวาปะนะญาตะเก,

เมื่อมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นถูกความตายครอบงำอยู่ 

กำลังจะจากโลกนี้ไปสู่ปรโลก 

บิดาก็ไม่อาจต้านทานบุตร หรือหมู่ญาติก็ไม่อาจต้านทานหมู่ญาติ 

  

 เปกขะตังเยวะญาตีนัง ปัสสะลาลัปปะตังปุถุ,

 เอกะเมโกวะมัจจานัง โควัชโฌวิยะนิยยะติ.

เมื่อหมู่ญาติกำลังเพ่งมองดูอยู่ รำพันกันเป็นอันมาก  

เธอจงดูสัตว์แต่ละตนๆ ถูกความตายนำไป เหมือนโคถูกนำไปฆ่า ฉะนั้น. 
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อปฺปํวตชีวิตํอิทํ

โยเจปิอติจฺจชีวติ





อัปปังวะตะชีวิตังอิทัง,

โอรังวัสสะสะตาปิมิยยะติ,

โยเจปิอะติจจะชีวะติ,

อะถะโขโสชะระสาปิมิยยะติ.

โอรํวสฺสสตาปิมิยฺยติ,

อถโขโสชรสาปิมิยฺยติ.



 

ชีวิตนี้น้อยนัก,  

มนุษย์ย่อมตายภายใน ๑๐๐ ปี,  

หากว่า  บุคคลใดย่อมมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้น,  

บุคคลนั้นก็ย่อมตายแม้เพราะชราแน่นอน. 

(ขุ.สุ.๒๕/๘๑๑ชราสูตร)



๖.๑๔ทกุขเ์ทา่นัน้เกดิดบั

ยถาหิองฺคสมฺภารา

เอวํขนฺเธสุสนฺเตสุ

ทุกฺขเมวหิสมฺโภติ

นาญฺญตฺรทุกฺขาสมฺโภติ





ยะถาหิอังคะสัมภารา

โหติสัทโทระโถอิติ,



เอวังขันเธสุสันเตสุ

โหติสัตโตติสัมมะติ,



โหติสทฺโทรโถอิติ,

โหติสตฺโตติสมฺมติ.

ทุกฺขํติฏฺติเวติจ,

นาญฺญตฺรทุกฺขานิรุชฺฌติ.





เพราะประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน,  

คำว่า “รถ” ย่อมมีขึ้น ฉันใด,  

 

ครั้นเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่,  

สมมติว่า “สัตว์” ก็ย่อมมี ฉันนั้น, 



(สํ.ส.๑๕/๑๗๑วชิราสูตร)
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ทุกขะเมวะหิสัมโภติ,

ทุกขังติฏฐะติเวติจะ,

นาญญัต๎ระทุกขาสัมโภติ,

นาญญัต๎ระทุกขานิรุชฌะติ.

ความจริง  ทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดขึ้น,  

ทุกข์เท่านั้นย่อมตั้งอยู่และย่อมดับไป,   

นอกจากทุกข์  ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,  

นอกจากทุกข์  ไม่มีอะไรอื่นดับไป. 

 

๖.๑๕พาลกบับณัฑติ

ปุตฺตามตฺถิธนมฺมตฺถิ

อตฺตาหิอตฺตโนนตฺถิ

โยพาโลมญฺญตีพาลฺยํ

พาโลจปณฺฑิตมานีิ

 



ปุตตามัตถิธะนัมมัตถิ

อิติพาโลวิหัญญะติ,



อัตตาหิอัตตะโนนัตถิ,

กุโตปุตตากุโตธะนัง,

อิติพาโลวิหญฺญติ,

กุโตปุตฺตากุโตธนํ.

ปณฺฑิโตวาปิเตนโส,

สเว“พาโล”ติวุจฺจติ.





คนพาลย่อมเดือดร้อนว่า   

“บุตรทั้งหลายของเรามีอยู่  ทรัพย์ของเรามีอยู่”,  

 

แท้จริง ตนย่อมไม่มีแก่ตน,    

บุตรทั้งหลายจักมีแต่ที่ไหน  ทรัพย์จักมีแต่ที่ไหน, 



(ขุ.ธ.๒๕/๖๒-๓)
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โยพาโลมัญญะตีพาล๎ยัง,

ปัณฑิโตวาปิเตนะโส,

พาโลจะปัณฑิตะมานี,

สะเว“พาโล”ติวุจจะติ.

บุคคลใดเป็นคนพาล  ย่อมรู้ตัวว่าเป็นคนพาล,  

เขาพึงเป็นบัณฑิตได้บ้างเพราะเหตุนั้น,  

แต่บุคคลใดเป็นคนพาลสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต,  

บุคคลนั้นแหละ เรียกว่าคนพาลแท้. 

 

๖.๑๖บาปบญุ

อภิตฺถเรถกลฺยาเณ

ทนฺธํหิกรโตปุญฺญํ

ปาปญฺเจปุริโสกยิรา

นตมฺหิฉนฺทํกยิราถ

ปุญฺญญฺเจปุริโสกยิรา

ตมฺหิฉนฺทํกยิราถ





อะภิตถะเรถะกัล๎ยาเณ,

ปาปาจิตตังนิวาระเย,

ปาปาจิตฺตํนิวารเย,

ปาปสฺมึรมตีมโน.

นนํกยิราปุนปฺปุนํ,

ทุกฺโขปาปสฺสอุจฺจโย.

กยิราเถนํปุนปฺปุนํ,

สุโขปุญฺญสฺสอุจฺจโย.





บุคคลควรรีบทำบุญ,  

ควรห้ามจิตจากบาป, 

(ขุ.ธ.๒๕/๑๑๖-๘)
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ทันธังหิกะระโตปุญญัง,

ปาปัส๎มิงระมะตีมะโน,

ปาปัญเจปุริโสกะยิรา,

นะนังกะยิราปุนัปปุนัง,

นะตัม๎หิฉันทังกะยิราถะ,

ทุกโขปาปัสสะอุจจะโย,

ปุญญัญเจปุริโสกะยิรา,

กะยิราเถนังปุนัปปุนัง,

ตัม๎หิฉันทังกะยิราถะ,

สุโขปัญญัสสะอุจจะโย.

เพราะเมื่อทำบุญช้าไป,   

ใจย่อมยินดีในบาป, 

หากบุคคลทำบาปไซร้,    

ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆ,  

ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น,  

เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้, 

หากบุคคลทำบุญไซร้,   

ก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ,  

ควรทำความพอใจในบุญนั้น,  

เพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้. 



๖.๑๗ความไมป่ระมาท

อุฏฺานวโตสตีมโต

สญฺญตสฺสธมฺมชีวิโน

 















สุจิกมฺมสฺสนิสมฺมการิโน,

อปฺปมตฺตสฺสยโสภิวฑฺฒติ.



















 อุฏฐานะวะโตสะตีมะโต สุจิกัมมัสสะนิสัมมะการิโน,

 สัญญะตัสสะธัมมะชีวิโน อัปปะมัตตัสสะยะโสภิวัฑฒะติ.

ยศย่อมเจริญ แก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีสติ  

มีการกระทำสะอาด มีปกติใคร่ครวญก่อนทำ 

เป็นผู้สำรวม ใช้ชีวิตโดยธรรม และไม่ประมาท. 

 

 

(ขุ.ธ.๒๕/๒๔)
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อปฺปมาทรโตภิกฺขุ

อภพฺโพปริหานาย





อัปปะมาทะระโตภิกขุ,

ปะมาเทภะยะทัสสิวา,

อะภัพโพปะริหานายะ,

นิพพานนัสเสวะสันติเก.

ปมาเทภยทสฺสิวา,

นิพฺพานสฺเสวสนฺติเก.

  

 

ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาท,  

และมีปกติเห็นภัยในความประมาท,   

เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม,  

ชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้. 



(ข.ธ.๒๕/๓๒)



๖.๑๘ฝกึตนเอง

อุทะกังหินะยันติเนตติกา,

อุสุการานะมะยันติเตชะนัง,

ทารุงนะมะยันติตัจฉะกา,

อัตตานังทะมะยันติสุพพะตา.

เหล่าคนไขน้ำ ย่อมไขน้ำ, 

เหล่าช่างศร ย่อมดัดลูกศร,  

เหล่าช่างไม้ ย่อมถากไม้, 

ส่วนเหล่าผู้มีวัตรดี ย่อมฝึกตน. 



อุทกํหินยนฺติเนตฺติกา,

อุสุการานมยนฺติเตชนํ,

ทารุํนมยนฺติตจฺฉกา,

อตฺตานํทมยนฺติสุพฺพตา.

(ขุ.ธ.๒๕/๑๔๕)
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อตฺตานเมวปมํ

อถญฺญมนุสาเสยฺย

อตฺตานญฺเจตถากยิรา

สุทนฺโตวตทเมถ

อตฺตาหิอตฺตโนนาโถ

อตฺตนาหิสุทนฺเตน



ปฏิรูเปนิเวสเย,

นกิลิสฺเสยฺยปณฺฑิโต.

ยถญฺญมนุสาสติ,

อตฺตาหิกิรทุทฺทโม.

โกหินาโถปโรสิยา,

นาถํลภติทุลฺลภํ.






 อัตตานะเมวะปะฐะมัง ปะฏิรูเปนิเวสะเย,

 อะถัญญะมะนุสาเสยยะ นะกิลิสเสยยะปัณฑิโต,

บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณธรรมที่เหมาะสมก่อน  

ต่อมา จึงสอนผู้อื่น จะไม่พึงเศร้าหมอง 

(ขุ.ธ.๒๕/๑๕๘-๑๖๐)



 อัตตานัญเจตะถากะยิรา ยะถัญญะมะนุสาสะติ,

 สุทันโตวะตะทะเมถะ อัตตาหิกิระทุททะโม,

บุคคลสอนผู้อื่นอย่างไร พึงทำตนอย่างนั้นเหมือนกัน,  

บุคคลผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกผู้อื่น, 

ได้ทราบว่า ตนนั่นแลฝึกยากอย่างยิ่ง, 



 อัตตาหิอัตตะโนนาโถ โกหินาโถปะโรสิยา,

 อัตตะนาหิสุทันเตนะ นาถังละภะติทุลละภัง.

ตนแลเป็นที่พึ่งของตน, คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้,  

บุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้ว, ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก. 
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อตฺตนาวกตํปาปํ

อตฺตนาอกตํปาปํ

สุทธิอสุทธิปจฺจตฺตํ

อตฺตนาสงฺกิลิสฺสติ

อตฺตนาววิสุชฺฌติ

นาญฺโญอญฺญํวิโสธเย.

 

 อัตตะนาวะกะตังปาปัง, อัตตะนาสังกิลิสสะติ,

 อัตตะนาอะกะตังปาปัง, อัตตะนาวะวิสุชฌะติ,

 สุทธิอะสุทธิปัจจัตตัง, นาญโญอัญญังวิโสธะเย.

บาปอันบุคคลทำแล้วด้วยตนเอง, เขาย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง, 

บาปอันบุคคลไม่ได้ทำแล้วด้วยตนเอง, เขาย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเอง, 

ความบริสุทธิ์ และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตน, 

คนอื่นไม่สามารถทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ได้. 

(ขุ.ธ.๒๕/๑๖๕)

๖.๑๙ทางมอีงค์๘ประเสรฐิสดุ

มคฺคานฏฺงฺคิโกเสฏฺโ

วิราโคเสฏฺโธมฺมานํ

เอเสวมคฺโคนตฺถญฺโญ

เอตญฺหิตุเมฺหปฏิปชฺชถ

เอตญฺหิตุเมฺหปฏิปนฺนา

อกฺขาโตโวมยามคฺโค

ตุเมฺหหิกิจฺจํอาตปฺปํ

ปฏิปนฺนาปโมกฺขนฺติ



สจฺจานํจตุโรปทา,

ทิปทานญฺจจกฺขุมา.

ทสฺสนสฺสวิสุทฺธิยา,

มารสฺเสตํปโมหนํ.

ทุกฺขสฺสนฺตํกริสฺสถ,

อญฺญายสลฺลสตฺถนํ.

อกฺขาตาโรตถาคตา,

ฌายิโนมารพนฺธนา.

(ขุ.ธ.๒๕/๒๗๓-๖)
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มัคคานัฏฐังคิโกเสฏโฐ,



สัจจานังจะตุโรปะทา,

วิราโคเสฏโฐธัมมานัง,

ทิปะทานัญจะจักขุมา,



เอเสวะมัคโคนัตถัญโญ

ทัสสะนัสสะวิสุทธิยา,





เอตัญหิตุม๎เหปะฏิปัชชะถะ,

มารัสเสตังปะโมหะนัง,




บรรดาทางทั้งหลาย  ทางอันประกอบด้วยองค์ ๘   

ประเสริฐสุด,  

บรรดาสัจจะทั้งหลาย  บท ๔ ประเสริฐสุด, 

บรรดาธรรมทั้งหลาย  วิราคะประเสริฐที่สุด,  

บรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลาย  พระตถาคตผู้มีจักษุ  

ประเสริฐสุด, 

ทางนี้เท่านี้  

เป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัสสนะ    

ทางอื่นย่อมไม่มี,  

 

เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายจงปฏิบัติซึ่งทางนี้แล,  

เพราะทางนี้เป็นที่หลงแห่งมาร, 

  

 

 

เอตัญหิตุม๎เหปะฏิปันนา,

ทุกขัสสันตังกะริสสะถะ,



อักขาโตโวมะยามัคโค

อัญญายะสัลละสัตถะนัง,



ตุม๎เหหิกิจจังอาตัปปัง,

อักขาตาโรตะถาคะตา,



ปะฏิปันนาปะโมกขันติ

ฌายิโนมาระพันธะนา.

ด้วยว่า เธอทั้งหลายปฏิบัติแล้วซึ่งทางนี้,  

จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้  

 

ทางนี้อันเรารู้แล้วซึ่งวิธีถอนลูกศร    

จึงบอกแก่เธอทั้งหลาย, 

 

ความเพียรเผากิเลสเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงทำเอง,  

พระตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้น, 

  

ชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติแล้ว เพ่งอยู่,  

จักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร. 
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๖.๒๐ความประเสรฐิของโสดาปตัตผิล

ปพฺยาเอกรชฺเชน

สพฺพโลกาธิปจฺเจน

 



สคฺคสฺสคมเนนวา,

โสตาปตฺติผลํวรํ.



 ปะฐัพ๎ยาเอกะรัชเชนะ สัคคัสสะคะมะเนนะวา,

 สัพพะโลกาธิปัจเจนะ โสตาปัตติผะลังวะรัง.

โสดาปัตติผลเป็นสิ่งประเสริฐ กว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดิน  

กว่าการไปสู่สวรรค์ และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง. 

 

(ขุ.ธ.๒๕/๑๗๘)
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๗
ภาคผนวก



438 439

๗.๑คำอาราธนา
คำอาราธนาศลี๕


มะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะปัญจะสีลานิยาจามะ,

ทุติยัมปิมะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะปัญจะสีลานิยาจามะ,

ตะติยัมปิมะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะปัญจะสีลานิยาจามะ,

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย  

ขอศีล ๕ ข้อ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์ เพื่อรักษาเป็นข้อๆ,  

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าทั้งหลาย   

ขอศลี ๕ ขอ้ พรอ้มทัง้ไตรสรณคมน ์เพือ่รกัษาเปน็ขอ้ๆ, 

ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ  แมค้รัง้ทีส่าม ขา้พเจา้ทัง้หลาย   

ขอศลี ๕ ขอ้ พรอ้มทัง้ไตรสรณคมน ์เพือ่รกัษาเปน็ขอ้ๆ, 

คำอาราธนาศลี๘


มะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะณัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะอัฏฐะสีลานิยาจามะ,

ทุติยัมปิมะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะณัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะอัฏฐะสีลานิยาจามะ,

ตะติยัมปิมะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะณัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะอัฏฐะสีลานิยาจามะ,

ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทัง้หลาย   

ขอศลี ๘ ขอ้ พรอ้มทัง้ไตรสรณคมน ์เพือ่รกัษาเปน็ขอ้ๆ, 

ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ แมค้รัง้ทีส่อง ขา้พเจา้ทัง้หลาย   

ขอศลี ๘ ขอ้ พรอ้มทัง้ไตรสรณคมน ์ เพือ่รกัษาเปน็ขอ้ๆ, 

ขา้แตพ่ระสงฆผ์ูเ้จรญิ แมค้รัง้ทีส่าม ขา้พเจา้ทัง้หลาย   

ขอศลี ๘ ขอ้ พรอ้มทัง้ไตรสรณคมน ์ เพือ่รกัษาเปน็ขอ้ๆ, 
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คำอาราธนาพระปรติร

(ผูน้ำพธิวีา่คนเดยีว)


 วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,

 สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตังพ๎รูถะมังคะลัง,

 วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,

 สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตังพ๎รูถะมังคะลัง,

 วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,

 สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตังพ๎รูถะมังคะลัง.

ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย โปรดสวดพระปริตร อันเป็นมงคล,  

เพื่อป้องกันความวิบัติ, เพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทุกประการ,  

เพื่อความพินาศสิ้นไปของทุกข์ ภัย และโรคทั้งปวง. 

 

 

คำอาราธนาธรรม

(ผูน้ำพธิวีา่คนเดยีว)

พ๎รัห๎มาจะโลกาธิปะติสะหัมปะติ

กะตัญชะลีอะนะธิวะรังอะยาจะถะ,

สันตีธะสัตตาปปะระชักขะชาติกา

เทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง.

ท้าวสหัมบดีพรหม ผู้เป็นอธิบดีแห่งโลก  

ได้ประคองอัญชลี ทูลขอพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ,  

สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้,  

ขอพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์หมู่สัตว์ด้วยเถิด. 
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๗.๒คำถวายทาน
คำถวายภตัร


อิมานิมะยังภันเต,ภัตตานิ,สะปะริวารานิ,

ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,สาธุโนภันเต,ภิกขุสังโฆ,

อิมานิภัตตานิ,สะปะริวารานิ,ปะฏิคคัณ๎หาตุ,

อัม๎หากัง,ทีฆะรัตตัง,หิตายะ,สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายภัตตาหาร,  

พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับภัตตาหาร,

พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  

เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ. 

หมายเหตุ การถวายสิง่ตา่ง ๆ ใหเ้ปลีย่นคำทีข่ดีเสน้ใตไ้ว ้เปน็คำถวายตอ่ไปนี้ 

 • ถวายทานอทุศิใหผู้ต้าย มะตะกะภตัตานิขอนอ้มถวาย มตกภตัร

 • ถวายเครือ่งปจัจยัสี ่จะตปุจัจะยานิขอนอ้มถวาย ปจัจยัสี่

 • ถวายยารกัษาโรคคลิานะเภสชัชานิขอนอ้มถวาย ยาแกไ้ข้

 • ถวายผา้ปา่ ใหเ้ปลีย่นเปน็ปงัสกุลูะจวิะรานิขอนอ้มถวาย ผา้บงัสกุลุจวีร

 • ถวายผา้อาบนำ้ฝน ใหเ้ปลีย่นเปน็ วสัสกิะสาฏะกานิขอนอ้มถวาย ผา้อาบนำ้ฝน
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คำถวายเสนาสนะ


อิมานิมะยังภันเต,เสนาสะนานิ,อาคะตานาคะตัสสะ,จาตุททิสัสสะ,

ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,สาธุโนภันเต,ภิกขุสังโฆ,

อิมานิเสนาสะนานิ,ปะฏิคคัณ๎หาตุ,

อัม๎หากัง,ทีฆะรัตตัง,หิตายะ,สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายเสนาสนะทั้งหลายเหล่านี้,  

แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่, ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับเสนาสนะทั้งหลายเหล่านี้, 

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ. 

๗.๓คำแผเ่มตตา
บทแผเ่มตตาใหต้นเอง


อะหังสุขิโตโหมิ,

อะหังนิททุกโขโหมิ,

อะหังอะเวโรโหมิ,

อะหังอัพ๎ยาปัชโฌโหมิ,

สุขีอัตตานังปะริหะรามิ.

ขอใหข้า้พเจา้มคีวามสขุ,  

ขอใหข้า้พเจา้ปราศจากความทกุข,์  

ขอใหข้า้พเจา้ปราศจากเวร,  

ขอใหข้า้พเจา้ปราศจากอปุสรรคอนัตรายทัง้ปวง,  

ขอใหข้า้พเจา้จงมคีวามสขุกายสขุใจ, 

รกัษาตนใหพ้น้จากทกุขภ์ยัทัง้ปวงเถดิ. 
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บทแผเ่มตตาใหส้ตัวท์ัง้หลาย

สพัเพสตัตา,



อะเวราโหนต,ุ

อพัย๎าปชัฌาโหนต,ุ



อะนฆีาโหนต,ุ

สขุีอตัตานงัปะรหิะรนัต.ุ

สตัวท์ัง้หลายทัง้ปวง ทีเ่ปน็เพือ่นทกุข,์ เกดิ แก ่เจบ็ ตาย 

ดว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้, 

จงเปน็สขุเปน็สขุเถดิ, อยา่ไดม้เีวรตอ่กนัและกนัเลย, 

จงเปน็สขุเปน็สขุเถดิ, อยา่ไดพ้ยาบาทเบยีดเบยีน  

ซึง่กนัและกนัเลย, 

จงเปน็สขุเปน็สขุเถดิ, อยา่ไดม้คีวามทกุขก์ายทกุขใ์จเลย, 

จงมคีวามสขุกายสขุใจ, รกัษาตนใหพ้น้จากทกุขภ์ยั  

ทัง้สิน้เถดิ. 



ระตะนัตตะเยปะมาเทนะท๎วารัตตะเยนะกะตังสัพพังอะปะราธัง,ขะมะตุโนภันเต.

(ถ้าคนเดียวให้ใช้ขะมะถะเม)

 

ความผิดพลาดทั้งปวง,  อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้ว  

ในพระรัตนตรัย,  คือพระพุทธเจ้า  พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย,  

ด้วยประมาทพลาดพลั้ง,  ด้วยกายก็ตาม,  ด้วยวาจาก็ตาม, ด้วยใจก็ตาม,   

ด้วยเจตนาก็ตาม,  ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม,   

ขอพระรัตนตรัย,  

ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  

เพื่อความสำรวมระวังในกาลต่อไป. 

๗.๔คำขอขมา

คำขอขมาพระรตันตรยั
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ผู้ขอขมา:อาจาริเยปะมาเทนะท๎วารัตตะเยนะกะตังสัพพังอะปาราธัง,ขะมะตุโนภันเต.

(กล่าว๓ครั้ง)

 

ความผิดพลาดทั้งปวง,  อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้ว  ในท่านอาจารย์,  

ด้วยประมาทพลาดพลั้ง,  ด้วยกายก็ตาม,  ด้วยวาจาก็ตาม,  ด้วยใจก็ตาม,   

ด้วยเจตนาก็ตาม,  ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม,  

ขอท่านอาจารย์ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพทั้งหลาย,   

เพื่อความสำรวมระวังในกาลต่อไป. 

 

อาจารย์รับว่า:อะหังขะมามิ,ตุม๎เหหิปิเมขะมิตัพพัง,(หลายคน)

อะหังขะมามิ,ตะยาปิเมขะมิตตัพพัง,(คนเดียว)

คำขอขมาอาจารย์



อาจารย์อดโทษให้แก่ท่านทั้งหลาย, 

แม้ท่านทั้งหลายก็พึงอดโทษให้แก่อาจารย์ด้วย,  



ผู้ขอขมา:ขะมามะภันเต.(หลายคน)

ขะมามิภันเต.(คนเดียว)

 

ข้าพเจ้าทั้งหลายอดโทษให้แก่ท่านอาจารย์เช่นกัน. 
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๗.๕คำอทุศิสว่นกศุล
สพัพปตัตทิานคาถา

(หันทะมะยังสัพพะปัตติทานะคาถาโยภะณามะเส)

 

 ปุญญัสสิทานิกะตัสสะ ยานัญญานิกะตานิเม,

 เตสัญจะภาคิโนโหนตุ สัตตานันตาปปะมาณะกา, 

สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำใน 

บัดนี้, และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว, 



 เยปิยาคุณะวันตาจะ มัย๎หังมาตาปิตาทะโย,  

 ทิฏฐาเมจาป๎ยะทิฏฐาวา อัญเญมัชฌัตตะเวริโน,



คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด, ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ เช่นมารดาบิดา 

ของข้าพเจ้าเป็นต้น ก็ดี, ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้ว หรือไม่ได้เห็น ก็ดี, สัตว์ 

เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆ หรือเป็นคู่เวรกัน ก็ดี, 

 

 สัตตาติฏฐันติโลกัส๎มิง เตภุมมาจะตุโยนิกา,

 ปัญเจกะจะตุโวการา สังสะรันตาภะวาภะเว,

สัตว์ทั้งหลาย ตั้งอยู่ในโลก, อยู่ในภูมิทั้งสาม, อยู่ในกำเนิดทั้งสี่, 

มีขันธ์ห้าขันธ์ มีขันธ์ขันธ์เดียว มีขันธ์สี่ขันธ์, กำลังท่องเที่ยวอยู่ใน 

ภพน้อยภพใหญ่ ก็ดี, 

 

 ญาตังเยปัตติทานัมเม อะนุโมทันตุเตสะยัง,

 เยจิมังนัปปะชานันติ เทวาเตสังนิเวทะยุง,



452 453

สัตว์เหล่าใด รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่านั้น จงอนุโมทนา 

เองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่าใด ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้, ขอเทวดาทั้งหลาย 

 จงบอกสัตว์เหล่านั้น ให้รู้, 

 

 มะยาทินนานะปุญญานัง อะนุโมทะนะเหตุนา, 

 สัพเพสัตตาสะทาโหนตุ อะเวราสุขะชีวิโน,

 เขมัปปะทัญจะปัปโปนตุ เตสาสาสิชฌะตังสุภา.

เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง, 

จงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ, จนถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระ 

นิพพาน, ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงสำเร็จเถิด. 

(หันทะมะยังอุทิสสะนาธิฏฐานะคาถาโยภะณามะเส)



อทุสิสนาธฏิฐานคาถา



อิมินาปุญญะกัมเมนะ,

อุปัชฌายาคุณุตตะรา,

อาจะริยูปะการาจะ,

มาตาปิตาจะญาตะกา,

สุริโยจันทิมาราชา,

คุณะวันตานะราปิจะ,

พ๎รัห๎มมาราจะอินทาจะ,

โลกะปาลาจะเทวะตา,

ดว้ยบญุนี ้อทุศิให,้ 

อปุชัฌาย ์ผูเ้ลศิคณุ, 

แลอาจารย ์ผูเ้กือ้หนนุ, 

ทัง้พอ่แม ่แลปวงญาต,ิ 

สรูยจ์นัทร ์แลราชา, 

ผูท้รงคณุ หรอืสงูชาต,ิ              

พรหม มาร และอนิทราช, 

ทัง้ทวยเทพ และโลกบาล, 
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ยะโมมิตตามะนุสสาจะ,

มัชฌัตตาเวริกาปิจะ,

สัพเพสัตตาสุขีโหนตุ,



ปุญญานิปะกะตานิเม,



สุขังจะติวิธังเทนตุ,

ขิปปังปาเปถะโวมะตัง.



ยมราช มนษุยม์ติร, 

ผูเ้ปน็กลาง ผูจ้องผลาญ, 

ขอให ้เปน็สขุศานต ์ 

ทกุทัว่หนา้ อยา่ทกุขท์น, 

บญุผอง ทีข่า้ทำ  

จงชว่ยอำ นวยศภุผล, 

ใหส้ขุ สามอยา่งลน้, 

ใหล้ถุงึ นพิพานเทอญ. 

 

คำอทุศิสว่นกศุลแกญ่าติ


อิทังโนญาตีนังโหตุ,สุขิตาโหนตุญาตะโย.

(ว่าคนเดียวให้เปลี่ยนจากโนเป็นเม)

ขอสว่นบญุนี ้จงสำเรจ็แกญ่าตทิัง้หลายของพวก

ขา้พเจา้, ขอญาตทิัง้หลายจงมคีวามสขุเถดิ. 
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๗.๖คำพจิารณาปจัจยั๔
ธาตปุจัจเวกขณปาฐะ

(หันทะมะยังธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐังภะณามะเส)

(ข้อว่าด้วยจีวร)


ยะถาปัจจะยังปะวัตตะมานังธาตุมัตตะเมเวตัง,



ยะทิทังจีวะรัง,ตะทุปะภุญชะโกจะปุคคะโล,

ธาตุมัตตะโก,

นิสสัตโต,

นิชชีโว,

สุญโญ,

สิง่เหลา่นีน้ี ่เปน็สกัวา่ธาตตุามธรรมชาตเิทา่นัน้,   

กำลงัเปน็ไปตามเหตตุามปจัจยัอยูเ่นอืงนจิ, 

สิง่เหลา่นี ้คอืจวีร, และคนผูใ้ชส้อยจวีรนัน้, 

เปน็สกัวา่ธาตตุามธรรมชาต,ิ 

มไิดเ้ปน็สตัวะอนัยัง่ยนื, 

มไิดเ้ปน็ชวีะอนัเปน็บรุษุบคุคล, 

วา่งเปลา่จากความหมายแหง่ความเปน็ตวัตน, 

สัพพานิปะนะอิมานิจีวะรานิอะชิคุจฉะนียานิ,

อิมังปูติกายังปัต๎วา,

อะติวิยะชิคุจฉะนียานิชายันติ,

กจ็วีรทัง้หมดนี ้ไมเ่ปน็ของนา่เกลยีดมาแตเ่ดมิ, 

ครัน้มาถกูเขา้กบักาย อนัเนา่อยูเ่ปน็นจินีแ้ลว้, 

ยอ่มกลายเปน็ของนา่เกลยีด อยา่งยิง่ไปดว้ยกนั, 

 
(ข้อว่าด้วยบิณฑบาต)


ยะถาปัจจะยังปะวัตตะมานังธาตะมัตตะเมเวตัง,



ยะทิทังปิณฑะปาโต,ตะทุปะภุญชะโกจะปุคคะโล,

ธาตุมัตตะโก,

นิสสัตโต,

นิชชีโว,

สุญโญ,

สิง่เหลา่นีน้ี ่เปน็สกัวา่ธาตตุามธรรมชาตเิทา่นัน้,   

กำลงัเปน็ไปตามเหตตุามปจัจยัอยูเ่นอืงนจิ, 

สิง่เหลา่นี ้คอืบณิฑบาต, และคนผูบ้รโิภคบณิฑบาตนัน้, 

เปน็สกัวา่ธาตตุามธรรมชาต,ิ 

มไิดเ้ปน็สตัวะอนัยัง่ยนื,  

มไิดเ้ปน็ชวีะอนัเปน็บรุษุบคุคล,  

วา่งเปลา่จากความหมายแหง่ความเปน็ตวัตน, 
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สัพโพปะนายังปิณฑะปาโตอะชิคุจฉะนีโย,

อิมังปูติกายังปัต๎วา,

อะติวิยะชิคุจฉะนียานิชายะติ,

กบ็ณิฑบาตทัง้หมดนี ้ไมเ่ปน็ของนา่เกลยีดมาแตเ่ดมิ, 

ครัน้มาถกูเขา้กบักาย อนัเนา่อยูเ่ปน็นจินีแ้ลว้, 

ยอ่มกลายเปน็ของนา่เกลยีด อยา่งยิง่ไปดว้ยกนั, 

 
(ข้อว่าด้วยเสนาสนะ)


ยะถาปัจจะยังปะวัตตะมานังธาตุมัตตะเมเวตัง,



ยะทิทังเสนาสะนัง,ตะทุปะภุญชะโกจะปุคคะโล,

ธาตุมัตตะโก,

นิสสัตโต,

นิชชีโว,

สุญโญ,

สิง่เหลา่นีน้ี ่เปน็สกัวา่ธาตตุามธรรมชาตเิทา่นัน้,   

กำลงัเปน็ไปตามเหตตุามปจัจยัอยูเ่นอืงนจิ, 

สิง่เหลา่นี ้คอืเสนาสนะ, และคนผูใ้ชส้อยเสนาสนะนัน้, 

เปน็สกัวา่ธาตตุามธรรมชาต,ิ 

มไิดเ้ปน็สตัวะอนัยัง่ยนื, 

มไิดเ้ปน็ชวีะอนัเปน็บรุษุบคุคล, 

วา่งเปลา่จากความหมายแหง่ความเปน็ตวัตน, 

(ข้อว่าด้วยคิลานะเภสัช)


ยะถาปัจจะยังปะวัตตะมานังธาตะมัตตะเมเวตัง,





ยะทิทังคิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร,

ตะทุปะภุญชะโกจะปุคคะโล,


สัพพานิปะนะอิมานิเสนาสะนานิอะชิคุจฉะนียานิ,

อิมังปูติกายังปัต๎วา,

อะติวิยะชิคุจฉะนียานิชายันติ,

สิง่เหลา่นีน้ี ่เปน็สกัวา่ธาตตุามธรรมชาตเิทา่นัน้,   

กำลงัเปน็ไปตามเหตตุามปจัจยัอยูเ่นอืงนจิ, 

 

สิง่เหลา่นี ้คอืเภสชับรขิาร อนัเกือ้กลูแกค่นไข,้   

และคนผูบ้รโิภคเภสชับรขิารนัน้, 
 

กเ็สนาสนะทัง้หมดนี ้ไมเ่ปน็ของนา่เกลยีดมาแตเ่ดมิ, 

ครัน้มาถกูเขา้กบักาย อนัเนา่อยูเ่ปน็นจินีแ้ลว้, 

ยอ่มกลายเปน็ของนา่เกลยีด อยา่งยิง่ไปดว้ยกนั, 
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ธาตุมัตตะโก,

นิสสัตโต,

นิชชีโว,

สุญโญ,

สัพโพปะนายัง

คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโรอะชิคุจฉะนีโย,

อิมังปูติกายังปัต๎วา,

อะติวิยะชิคุจฉะนียานิชายะติ.



เปน็สกัวา่ธาตตุามธรรมชาต,ิ 

มไิดเ้ปน็สตัวะอนัยัง่ยนื, 

มไิดเ้ปน็ชวีะอนัเปน็บรุษุบคุคล, 

วา่งเปลา่จากความหมายแหง่ความเปน็ตวัตน, 

กค็ลิานเภสชับรขิารทัง้หมดนี ้ 

ไมเ่ปน็ของนา่เกลยีดมาแตเ่ดมิ, 

ครัน้มาถกูเขา้กบักาย อนัเนา่อยูเ่ปน็นจินีแ้ลว้, 

ยอ่มกลายเปน็ของนา่เกลยีดอยา่งยิง่ไปดว้ยกนั. 

ตงัขณกิปจัจเวกขณปาฐะ


(หันทะมะยังตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐังภะณามะเส)

(ข้อว่าด้วยจีวร)


ปะฏิสังขาโยนิโสจีวะรังปะฏิเสวามิ,

ยาวะเทวะสีตัสสะปะฏิฆาตายะ,

อุณ๎หัสสะปะฏิฆาตายะ,



ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะ-

สิริงสะปะสัมผัสสานังปะฏิฆาตายะ,



ยาวะเทวะหิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง,

เรายอ่มพจิารณาโดยแยบคายแลว้นุง่หม่จวีร, 

เพยีงเพือ่บำบดัความหนาว, 

เพือ่บำบดัความรอ้น, 

 

เพือ่บำบดัสมัผสัอนัเกดิจาก เหลอืบ ยงุ ลม แดด   

และสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หลาย, 

 

และเพยีงเพือ่ปกปดิอวยัวะอนัใหเ้กดิความละอาย, 
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(ข้อว่าด้วยบิณฑบาต)


ปะฏิสังขาโยนิโสปิณฑะปาตังปะฏิเสวามิ,

เนวะท๎วายะ,

นะมะทายะ,

นะมัณฑะนายะ,

นะวิภูสะนายะ,

ยาวะเทวะอิมัสสะกายัสสะฐิติยา,

ยาปะนายะ,

วิหิงสุปะระติยา,

พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,


เรายอ่มพจิารณาโดยแยบคายแลว้ฉนับณิฑบาต, 

ไมใ่หเ้ปน็ไปเพือ่ความเพลดิเพลนิสนกุสนาน, 

ไมใ่หเ้ปน็ไปเพือ่ความเมามนัเกดิกำลงัพลงัทางกาย, 

ไมใ่หเ้ปน็ไปเพือ่ประดบั, 

ไมใ่หเ้ปน็ไปเพือ่ตกแตง่, 

แตใ่หเ้ปน็ไปเพยีงเพือ่ความตัง้อยูไ่ดแ้หง่กายนี,้     

เพือ่ความเปน็ไปไดข้องอตัภาพ, 

เพือ่ความสิน้ไปแหง่ความลำบากทางกาย, 

เพือ่อนเุคราะหแ์กก่ารประพฤตพิรหมจรรย,์ 

 

 

(ข้อว่าด้วยเสนาสนะ)


ปะฏิสังขาโยนิโสเสนาสะนังปะฏิเสวามิ,

ยาวะเทวะสีตัสสะปะฏิฆาตายะ,

อุณ๎หัสสะปะฏิฆาตายะ,


อิติปุรานัญจะเวทะนังปะฏิหังขามิ

นะวัญจะเวทะนังนะอุปปาเทสสามิ,





ยาต๎ราจะเมภะวิสสะติอะนะวัชชะตา

จะผาสุวิหาโรจาติ,





เรายอ่มพจิารณาโดยแยบคายแลว้ใชส้อยเสนาสนะ, 

เพยีงเพือ่บำบดัความหนาว, 

เพือ่บำบดัความรอ้น, 

 

 

ดว้ยการทำอยา่งนี้ 

เรายอ่มระงบัเสยีไดซ้ึง่ทกุขเวทนาเกา่คอื ความหวิ, 

และไมท่ำทกุขเวทนาใหมใ่หเ้กดิขึน้, 

 

อนึง่, ความเปน็ไปโดยสะดวกแหง่อตัภาพนีด้ว้ย,   

ความเปน็ผูห้าโทษมไิดด้ว้ย, และความเปน็อยูโ่ดย  

ผาสกุดว้ย, จกัมแีกเ่รา, ดงันี,้ 
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ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะ-

สิริงสะปะสัมผัสสานังปะฏิฆาตายะ,

ยาวะเทวะอุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง

ปะฏิสัลลานารามัตถัง,

เพือ่บำบดัสมัผสัอนัเกดิจาก เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสตัว์

เลือ้ยคลานทัง้หลาย, 

เพยีงเพือ่บรรเทาอนัตราย อนัจะพงึมจีากดนิฟา้อากาศ, 

และเพือ่ความเปน็ผูย้นิดอียูไ่ด ้ในทีห่ลกีเรน้สำหรบัภาวนา, 

 
(ข้อว่าด้วยคิลานเภสัช)


ปะฏิสังขาโยนิโส

คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารังปะฏิเสวามิ,



ยาวะเทวะอุปปันนานังเวยยาพาธิกานัง

เวทะนานังปะฏิฆาตายะ,



อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ.

เรายอ่มพจิารณาโดยแยบคายแลว้   

บรโิภคเภสชับรขิารอนัเกือ้กลูแกค่นไข,้ 

 

เพยีงเพือ่บำบดัทกุขเวทนาอนับงัเกดิขึน้  

แลว้ มอีาพาธตา่งๆ เปน็มลู, 

 

เพือ่ความเปน็ผูไ้มม่โีรคเบยีดเบยีนเปน็อยา่งยิง่, ดงันี.้ 

๗.๗ปกณิณกะ
พระพทุธคณุทำนองสรภญัญะ

(นำ)อิติปิโสภะคะวา

 (รับพร้อมกัน)อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน

 สุคะโตโลกะวิทู อะนุตตะโรปุริสะทัมมะสาระถิ

 สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

 

 (นำ)องค์ใดพระสัมพุทธ (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน

 ตัดมูลเกลศมาร บมิหม่นมิหมองมัว

 หนึ่งนัยพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว

 ราคีบพันพัว สุวคนธกำจร

 

 

 



466 467

 องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร

 โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร

 ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์

 ชี้ทางพระนฤพาน อันพันโศกวิโยคภัย

 พร้อมเบ็ญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลไส

 เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง



 กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง

 สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ

 ข้อขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ

 สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดรฯ(กราบ)



พระธรรมคณุทำนองสรภญัญะ


(นำ)ส๎วากขาโต

 (รับพร้อมกัน)ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโกอะกาลิโก

 เอหิปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหีติ.

 

 (นำ)ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร

 ดุจดวงประทีปชัชวาล 

 แห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดาน

 สว่างกระจ่างใจมนท์

 ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล

 และเก้ากับทั้งนฤพาน 
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 สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร 

 พิสุทธิ์พิเศษสุกใส 

 อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข

 ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง 

 คือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลุปอง 

 ยังโลกอุดรโดยตรง

 ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง

 ด้วยจิตและกายวาจา

(กราบ)

 

 

 

พระสงัฆคณุทำนองสรภญัญะ


(นำ)สุปะฏิปันโน

(รับพร้อมกัน)ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,

อุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,

สามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,

ยะทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคคะลา,

เอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,

อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเณยโยอัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรังปุญญักเขตตังโลกัสสาติ.
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 (นำ)สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับพร้อมกัน)รับปฏิบัติมา

 แต่องค์สมเด็จภควันต์

 แจ้งเหตุจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน  

 ระงับและดับทุกข์ภัย

 โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส 

 สะอาดและปราศมัวหมอง

 เหินห่างทางข้าศึกปอง บมิลำพอง  

 ด้วยกายและและวาจาใจ

 เป็นเนื้อนาบุญอันไพ ศาลแด่โลกัย

 และเกิดพิบูลย์พูนผล

 สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์  

 อเนกจะนับเหลือตรา

 ข้าขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา- 

 นุคุณประดุจรำพัน

 ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน

 อุดมดิเรกนิรัติศัย

 จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด 

 จงดับและกลับเสื่อมสูญฯ

(กราบ)
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ชยสทิธคาถาทำนองสรภญัญะ


 (นำ)พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง (รับพร้อมกัน)ค๎รีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

 ทานาทิธัมมะวิธินาชิต๎วามุนินโท ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะสิทธินิจจัง



  (นำ)ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท (รับพร้อมกัน)ธะวิสุทธศาสดา

 ตรัสรู้อนุตตะระสะมา- ธิณโพธิบัลลังก์



  ขุนมารสหัสสะพหุพา- หุวิชาวิชิตขลัง

 ขี่คีริเมขะละประทัง คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ

 แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์ กละคิดจะรอนราญ

 รุมพลพหลพยุหะปาน พระสมุททะนองมา

 หวังเพื่อผจญวะระมุนิน- ทะสุชินะราชา

 พระปราบพหลพยุหะมา ระมะเลืองมะลายสูญ



  ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมลละไพบูลย์

 ทานาทิธรรมะวิธิกูล ชยะน้อมมโนตาม

 ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา และนมามิองค์สาม

 ขอจงนิกรพละสยาม ชยะสิทธิทุกวาร

 ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พละเดชะเทียมมาร

 ขอไทยเจริญพิชิตตะผลาญ อริแม้นมุนินทรฯ

(กราบ๓ครั้ง)
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บทเคารพคณุมารดาบดิา


อะนันตะคุณะสัมปันนาชะเนตติชะนะกาอุโภ

มัย๎หังมาตาปิตูนังวะ

ปาเทวันทามิสาทะรัง

มารดาบิดาทั้งสองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณอันหาที่สุดมิได้  เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าขอไหว้เท้าทั้งสองของมารดาบิดาด้วยความเคารพ 

บทเคารพคณุมารดาบดิาทำนองสรภญัญะ


  ข้าฯขอนบชนกคุณ ชนนีเป็นเค้ามูล

 ผู้กอบนุกูลพูน ผดุงจวบเจริญวัย

 ฟูมฟักทะนุถนอม บบำราศนิราไกล

 แสนยากเท่าไรไร บคิดยากลำบากกาย

 ตรากทนระคนทุกข์ ถนอมเลี้ยงฤรู้วาย

 ปกป้องซึ่งอันตราย จนได้รอดเป็นกายา

 เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผา

 ใหญ่พื้นพสุนธรา ก็บเทียบบเทียมทัน

 เหลือที่จะแทนทด จะสนองคุณานันต์

 แท้บูชไนยอัน อุดมเลิศประเสริฐคุณ
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คำภาวนาเวลารดนำ้ศพ


กายะกัมมังวะจีกัมมังมะโนกัมมังอะโหสิกัมมังสัพพะปาปังวินัสสะตุ

อิทังมะตะกะสะรีรังอุทะกังวิยะสิญจิตังอะโหสิกัมมัง.

บาปทั้งปวง คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ที่ได้ทำไว้แล้ว  

จงหมดไป เหมือนกับน้ำที่รดสรีระผู้ตายนี้. 


คำภาวนาเวลาทอดผา้บงัสกุลุ


นามะรูปังอะนิจจัง,นามะรูปังทุกขัง,นามะรูปังอะนัตตา.

นามรูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน. 



คำภาวนาเวลาเผาศพ


อะยัมปิโขเมกาโย,เอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอะนะตีโต.

แม้กายของเรานี้ ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา มีลักษณะอย่างนี้  ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้. 
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