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แจกเป็นธรรมทาน ห้ามจำหน่าย

คำนำ
หนังสือ “สวดธรรม” นี้ เกิดจากการปรารภของคุณสุปรียา บุณยเกตุ และญาติธรรมหลายท่าน เนือ้ หาในเล่ม
เรียบเรียงขึน้ จากพระไตรปิฎกบาลีอกั ษรไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แปลและเรียบเรียงขึน้ ใหม่ในแบบ
สวดมนต์ หนังสือสวดมนต์ของสวนโมกขพลาราม และบทสวดต่างๆ บทธรรมใดทีเ่ ห็นว่าคุน้ เคยกันดีอยูแ่ ล้ว ก็ได้ใช้
คำแปลจากหนังสือสวดมนต์ของสวนโมกขพลาราม ส่วนบทใดทีย่ งั ไม่เป็นทีค่ นุ้ เคย ก็ได้แปลและเรียบเรียงขึน้ มาใหม่
การสวดบทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านัน้ มีอานิสงส์มากมาย เช่น
(๑) ได้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เป็นการเจริญพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ และได้นึกถึง
คำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า ทำให้มสี ติ ไม่หลงลืม เป็นการทำสมาธิวธิ หี นึง่
(๒) ได้ความรูเ้ ข้าใจในหลักธรรมชัดเจนขึน้ สามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง ปฏิบตั สิ มควรต่อธรรมตามที่
พระพุทธองค์ตรัสไว้ เป็นข้อคิดเตือนใจให้ไม่ประมาท และตรวจสอบตนเองอยูเ่ สมอ

(๓) เป็นเหตุแห่งการบรรลุธรรมได้ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสไว้ใน วิมตุ ตายตนสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ว่า
“ภิกษุสาธยายธรรมตามทีต่ นได้สดับมา ตามทีต่ นได้เรียนมาโดยพิสดาร เธอรูแ้ จ้งอรรถรูแ้ จ้งธรรมในธรรมนัน้ ตามที่
ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ย่อมเกิด
ปราโมทย์ เมือ่ มีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมือ่ ใจมีปตี ิ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รบั สุข เมือ่ มีสขุ จิตย่อมตัง้ มัน่
นี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติประการที่ ๓ ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ที่ยัง
ไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะทีย่ งั ไม่สนิ้ ไป ย่อมถึงความสิน้ ไป หรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ
อันยอดเยีย่ มทีย่ งั ไม่ได้บรรลุ”
(๔) เป็นเหตุบรรลุธรรมได้เร็วในภายหน้า ดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ใน อังคุตตรนิกายจตุกกนิบาต โสตานุคตสูตร
สรุปความว่า การศึกษาเล่าเรียนธรรมะโดยการสวดท่อง ทำให้ได้ยนิ ผ่านหู ทำให้คล่องปาก ขึน้ ใจ แทงตลอดด้วยดี
ด้วยทิฏฐิ หากตายอย่างปุถชุ น ไปเกิดเป็นเทวดาหมูใ่ ดหมูห่ นึง่ เมือ่ มีเหตุให้ระลึกถึงบทธรรมเหล่านัน้ ได้ จะทำให้บรรลุ
คุณวิเศษได้เร็ว เป็นต้น

ขออนุโมทนา คุณสุปรียา บุณยเกตุ, บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด, คุณธีรานุช
พงษ์พานิช, ผูร้ ว่ มบริจาคพิมพ์ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกท่าน ในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทัง้ หลาย
ทีม่ เี มตตาต่อผูแ้ ปลเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปญ
ั ญาของผูแ้ ปล ก็ขอขมาต่อ
พระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผูอ้ า่ นไว้ ณ ทีน่ ดี้ ว้ ย

สุภรี ์ ทุมทอง
ผูแ้ ปล รวบรวมและเรียบเรียง
๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

ก่อนจะมาเป็นหนังสือสวดธรรม
หนังสือ “สวดธรรม” เล่มนี้ เริม่ มาจากความดำริสองประการ คือ
ประการแรก คือการปรารภวันเกิดของมารดาทีจ่ ะมีอายุครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ จึงมีความประสงค์
ทีจ่ ะบูชาพระคุณท่าน ด้วยการทำบทสวดมนต์ทนี่ ำเนือ้ ความบางส่วนจากพระไตรปิฎกโดยตรงมาเพือ่ ให้ผสู้ วดเกิด
ประโยชน์ในการพิจารณาและเกือ้ กูลต่อการปฏิบตั ิ
ประการทีส่ อง สืบเนือ่ งจากการเดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ซึง่ นิยม
สวดมนต์ยงั สถานทีส่ ำคัญต่างๆ จึงได้ปรึกษากับท่านอาจารย์สภุ รี ์ ทุมทอง ในการหาบทสวดมนต์ทกี่ ระตุน้ เตือนจิต
ของผู้ร่วมเดินทางให้ระลึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สถานที่ต่างๆ อันจะยัง
ประโยชน์ให้เกิดขึน้ ต่อตัวของผูร้ ว่ มเดินทางมากทีส่ ดุ

ในการจัดทำ ได้ดำเนินการเป็น ๒ รูปแบบ คือ หนังสือสวดธรรมฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย บทสวดทัง้ หมด
๗ บท และหนังสือสวดธรรมฉบับพกพา ซึง่ คัดบทสวดบางบทจากฉบับสมบูรณ์มาไว้ จัดทำรูปเล่มให้สามารถนำติดตัว
ไปได้สะดวก โดยมีดำริในการจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม และพิมพ์ฉบับพกพาเป็นจำนวน
๒๐,๐๐๐ เล่ม เมือ่ ดำรินไี้ ด้นำไปพูดคุยกับหมูญ
่ าติมติ รทัง้ หลาย ปรากฏว่าทุกท่านรูส้ กึ อนุโมทนาและพร้อมทีจ่ ะ
สนับสนุนในทุกด้านทีจ่ ะทำให้งานพิมพ์หนังสือ “สวดธรรม” นีส้ ำเร็จเป็นรูปเล่มขึน้ มา ซึง่ ต้องขอกล่าวถึง ณ ทีน่ ี้
ด้วยความซาบซึง้ ในพระคุณและน้ำใจไมตรีทไี่ ด้ทำให้หนังสือเล่มนีส้ ำเร็จได้
บุคคลแรกคือ ท่านอาจารย์สภุ รี ์ ทุมทอง ทีไ่ ด้เมตตาและกรุณารับภาระในการจัดหาบทธรรม พร้อมบทแปล
และตรวจแก้ไขให้ทงั้ หมด
บุคคลต่อมาคือ บริษทั ฟรีมายด์ พับลิชชิง่ จำกัด พร้อมทัง้ ทีมงาน เสบียงธรรมมหพันธ์ ทุกท่าน ทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือ
ดูแลในเรือ่ งของการรวบรวมเนือ้ หา จัดรูปเล่ม ตัวอักษร และจัดพิมพ์

คุณชาญชัย พินทุเสน ได้กรุณาเลือกภาพใบไม้ต่างๆ มาสอดใส่ไว้ในบริบทของ “ใบไม้กำมือเดียว” ทำให้
หนังสือ “สวดธรรม” นี้ มีความประณีตงดงามและสือ่ ถึงสภาวธรรมและธรรมชาติ
คุณธีรานุช พงษ์พานิช คณะญาติธรรมจากอาศรมมาตา และสหธรรมิกทุกท่าน ตลอดจนญาติมติ ร พีน่ อ้ ง
เพื่อน และแม้แต่ผู้ที่ได้ทราบข่าวการจัดพิมพ์หนังสือนี้ ก็ได้ร่วมสนับสนุนและเกื้อกูลด้านทุนทรัพย์ด้วยจิตที่เป็น
กุศลยิง่
หากขาดท่านทีก่ ล่าวนามและมิได้กล่าวนามไว้ ณ ทีน่ ี้ ทีช่ ว่ ยเกือ้ กูลแล้ว หนังสือ “สวดธรรม” นีจ้ ะไม่สามารถ
จัดทำให้สำเร็จได้เลย ในนามของผูเ้ ริม่ ดำริจงึ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้กศุ ลเจตนาของ
ทุกท่านจงเป็นเหตุปจั จัยเกือ้ หนุนให้การประพฤติธรรม ปฏิบตั ธิ รรมของทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าและประกอบ
ด้วยสัมมาทิฏฐิ อันเป็นต้นทางแห่งการทำพระนิพพานให้แจ้งด้วยเทอญ
ด้วยความซาบซึง้ ในพระคุณ

กราบบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กราบพระธรรมนำเราพ้นสงสาร
กราบพระสงฆ์องค์สบื ศาสน์แต่พทุ ธกาล
กราบอาจารย์ผสู้ บื ธรรมและนำทาง
กราบมารดาบิดาให้ชวี ติ
กราบผูเ้ ลีย้ งดูเป็นนิตย์ไม่เคยห่าง
กราบผูอ้ ปุ การะในทุกทาง
กุศลสร้างอุทศิ ให้ได้นพิ พาน
ด้วยความรูส้ กึ อนุโมทนาอย่างยิง่
จากคณะผูจ้ ดั ทำทุกคน
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๑.๑ คำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผูม้ พี ระภาคเจ้า,
เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สนิ้ เชิง,
ตรัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง,
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ, ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า,
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน,
(กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า ตรัสไว้ดแี ล้ว,
ธัมมัง นะมัสสามิ, ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม,
(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ปฏิบตั ดิ แี ล้ว,
สังฆัง นะมามิ. ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.
(กราบ)
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๑.๒ ปุพพภาคนมการ
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ขอนอบน้อมแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระองค์นนั้ ,
อะระหะโต, ซึง่ เป็นผูไ้ กลจากกิเลส,
สัมมาสัมพุทธัสสะ. ตรัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง.
(ว่า ๓ ครัง้ )
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๑.๓ ไตรสรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุตยิ มั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุตยิ มั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ทุตยิ มั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยมั ปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยมั ปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
ตะติยมั ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ,
ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะ,
ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ,
แม้ครัง้ ทีส่ อง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ,
แม้ครัง้ ทีส่ อง ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะ,
แม้ครัง้ ทีส่ อง ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ,
แม้ครัง้ ทีส่ าม ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ,
แม้ครัง้ ทีส่ าม ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะ,
แม้ครัง้ ทีส่ าม ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ.
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๑.๔  สิกขาบท ๕
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
กาเมสุมจิ ฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง 

สะมาทิยามิ,
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี 

สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการลักทรัพย์,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการประพฤติ
ผิดในกาม,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการดืม่ สุรา
และเมรัย อันเป็นทีต่ งั้ แห่งความประมาท.

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
(ว่า ๓ ครัง้ )
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๑.๕  สิกขาบท ๘
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
อะพ๎รหั ม๎ ะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี 

สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,
วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการลักทรัพย์,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการเสพเมถุน,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการดืม่ สุรา
และเมรัย อันเป็นทีต่ งั้ แห่งความประมาท,
ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากบริโภคอาหาร
ในเวลาวิกาล,
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นัจจะคีตะวาทิตะ วิสกู ะทัสสะนะ มาลาคันธะวิเลปะนะ 
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการฟ้อนรำ
ธาระณะมัณฑะนะวิภสู ะนัฏฐานา, เวระมะณี 
 ขับร้อง ประโคมดนตรี ดูการละเล่นต่างๆ อันเป็นข้าศึก
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, ต่อกุศล, และงดเว้นจากการทัดทรงดอกไม้ ลูบไล้ดว้ ย
ของหอม และตกแต่งร่างกายด้วยเครือ่ งย้อมทา,
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง 
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการนัง่ นอน
สะมาทิยามิ. บนอาสนะอันสูงและอาสนะอันวิจติ ร.
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
(ว่า ๓ ครัง้ )

29

๑.๖ คำทำวัตรเช้า
พุทธาภิถุติ
(หันทะ มะยัง พุทธาภิถตุ งิ กะโรมะ เส)
โย โส ตะถาคะโต,
อะระหัง,
สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน,
สุคะโต,
โลกะวิท,ู
อะนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ,

พระตถาคตเจ้านัน้ พระองค์ใด,
เป็นผูไ้ กลจากกิเลส,
เป็นผูต้ รัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง,
เป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ,
เป็นผูไ้ ปแล้วด้วยดี,
เป็นผูร้ โู้ ลกอย่างแจ่มแจ้ง,
เป็นผูส้ ามารถฝึกบุรษุ ทีส่ มควรฝึกได้ อย่างไม่มใี ครยิง่ กว่า,
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สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผสู้ อน ของเทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย,
พุทโธ, เป็นผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบานด้วยธรรม,
ภะคะวา, เป็นผูม้ คี วามจำเริญ จำแนกธรรมสัง่ สอนสัตว์,
โย อิมงั โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รหั ม๎ ะกัง, พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์ใด,
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้ง
อะภิญญา สัจฉิกตั ว๎ า ปะเวเทสิ, ด้วยพระปัญญาอันยิง่ เองแล้ว,
ทรงสอนโลกนี,้ พร้อมทัง้ เทวดา มาร พรหม, และหมูส่ ตั ว์
พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์, พร้อมทัง้ เทวดาและมนุษย์ให้รตู้ าม,
โย ธัมมัง เทเสสิ, พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงแสดงธรรมแล้ว,
อาทิกลั ย๎ าณัง, ไพเราะในเบือ้ งต้น,
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มัชเฌกัลย๎ าณัง, ไพเราะในท่ามกลาง,
ปะริโยสานะกัลย๎ าณัง, ไพเราะในทีส่ ดุ ,
สาตถัง สะพ๎ยญ
ั ชะนัง เกวะละปะริปณ
ุ ณัง ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบตั ิ
ปะริสทุ ธัง พ๎รหั ม๎ ะจะริยงั ปะกาเสสิ, อันประเสริฐ, บริสทุ ธิ์ บริบรู ณ์ สิน้ เชิง,
พร้อมทัง้ อรรถะ พร้อมทัง้ พยัญชนะ,
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปชู ะยามิ, ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิง่ เฉพาะพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นนั้ ,
ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ. ข้าพเจ้านอบน้อมพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นนั้
ด้วยเศียรเกล้า.

ธัมมาภิถตุ ิ
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถตุ งิ กะโรมะ เส)
โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมนัน้ ใด, เป็นสิง่ ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ได้ตรัสไว้ดแี ล้ว,
สันทิฏฐิโก, เป็นสิง่ ทีผ่ ศู้ กึ ษาและปฏิบตั ิ พึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง,
อะกาลิโก, เป็นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล,
เอหิปสั สิโก, เป็นสิง่ ทีค่ วรกล่าวกับผูอ้ นื่ ว่า ท่านจงมาดูเถิด,
โอปะนะยิโก, เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมเข้ามาใส่ตวั ,
ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูห,ิ เป็นสิง่ ทีผ่ รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้เฉพาะตน,

(กราบระลึกพระพุทธคุณ)
32

33

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปชู ะยามิ, ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิง่ เฉพาะพระธรรมนัน้ ,
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ. ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนัน้ ด้วยเศียรเกล้า.
(กราบระลึกพระธรรมคุณ)

สังฆาภิถตุ ิ
(หันทะ มะยัง สังฆาภิถตุ งิ กะโรมะ เส)
โย โส สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ หมูใ่ ด ปฏิบตั ดิ แี ล้ว,
อุชปุ ะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าหมูใ่ ด ปฏิบตั ติ รงแล้ว,
ญายะปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าหมูใ่ ด ปฏิบตั เิ พือ่ รูธ้ รรม
เป็นเครือ่ งออกจากทุกข์แล้ว,
สามีจปิ ะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าหมูใ่ ด ปฏิบตั สิ มควรแล้ว,
ยะทิทงั , ได้แก่บคุ คลเหล่านีค้ อื ,

34

35

จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย,
ปาหุเนยโย,
ทักขิเณยโย,
อัญชะลีกะระณีโย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปชู ะยามิ,
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.

คูแ่ ห่งบุรษุ สีค่ ,ู่ นับเรียงตัวบุรษุ ได้แปดบุรษุ ,
นัน่ แหละ สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า,
เป็นสงฆ์ควรแก่สกั การะทีเ่ ขานำมาบูชา,
เป็นสงฆ์ควรแก่สกั การะทีเ่ ขาจัดไว้ตอ้ นรับ,
เป็นผูค้ วรรับทักษิณาทาน,
เป็นผูท้ บี่ คุ คลทัว่ ไปควรทำอัญชลี,
เป็นเนือ้ นาบุญของโลก ไม่มนี าบุญอืน่ ยิง่ กว่า,
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิง่ เฉพาะพระสงฆ์หมูน่ นั้ ,
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมูน่ นั้ ด้วยเศียรเกล้า.

(กราบระลึกพระสังฆคุณ)
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รตนัตตยัปปณามคาถา
(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ
สังเวคะปะริกติ ตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส)
พุทโธ สุสทุ โธ 
 พระพุทธเจ้าทรงเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์
กะรุณามะหัณณะโว, มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ,
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,

พระองค์ใด มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงทีส่ ดุ ,
เป็นผูฆ้ า่ เสียซึง่ บาป และอุปกิเลสของโลก,
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นนั้ โดยใจเคารพเอือ้ เฟือ้ ,
พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุง่ เรืองเปรียบดวงประทีป,
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โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,
โลกุตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต,
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก,
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส,
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,

จำแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน ส่วนใด,
ซึง่ เป็นตัวโลกุตระ และส่วนใดทีช่ แี้ นวแห่งโลกุตระนัน้ ,
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนัน้ โดยใจเคารพเอือ้ เฟือ้ ,
พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิง่ ใหญ่กว่านาบุญอันดีทงั้ หลาย,
เป็นผูเ้ ห็นพระนิพพาน ตรัสรูต้ ามพระสุคต หมูใ่ ด,
เป็นผูล้ ะกิเลสเครือ่ งโลเล เป็นพระอริยเจ้า มีปญั ญาดี,
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมูน่ นั้ โดยใจเคารพเอือ้ เฟือ้ ,

อิจเจวะเมกันตะภิปชู ะเนยยะกัง, 

วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสงั ขะตัง, 

ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปทั ทะวา, 

มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา,

บุญใด ทีข่ า้ พเจ้าผูไ้ หว้อยูซ่ งึ่ วัตถุสาม, คือพระรัตนตรัย
อันควรบูชายิง่ โดยส่วนเดียว, ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิง่
เช่นนีน้ ,ี้ ขออุปทั ทวะทัง้ ปวงจงอย่ามีแก่ขา้ พเจ้าเลย,
ด้วยอำนาจความสำเร็จ อันเกิดจากบุญนัน้ ,
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สังเวคปริกติ ตนปาฐะ
อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน,
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก,
อุปะสะมิโก ปะรินพิ พานิโก,
สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต,
มะยันตัง ธัมมัง สุตว๎ า เอวัง ชานามะ,
ชาติปิ ทุกขา,
ชะราปิ ทุกขา,
มะระณัมปิ ทุกขัง,
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา,

พระตถาคตเจ้าเกิดขึน้ แล้ว ในโลกนี,้
เป็นผูไ้ กลจากกิเลส, ตรัสรูช้ อบได้โดยพระองค์เอง,
และพระธรรมทีท่ รงแสดง เป็นธรรมเครือ่ งออกจากทุกข์,
เป็นเครือ่ งสงบกิเลส เป็นไปเพือ่ ปรินพิ พาน,
เป็นไปเพือ่ ความรูพ้ ร้อม เป็นธรรมทีพ่ ระสุคตประกาศ,
พวกเราเมือ่ ได้ฟงั ธรรมนัน้ แล้ว จึงได้รอู้ ย่างนีว้ า่ ,
แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์,
แม้ความแก่กเ็ ป็นทุกข์,
แม้ความตายก็เป็นทุกข์,
แม้ความโศก ความร่ำไรรำพัน, ความไม่สบายกาย
ความไม่สบายใจ, ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์
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อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข,
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข,
ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง,
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา,
เสยยะถีทงั ,
รูปปู าทานักขันโธ,
เวทะนูปาทานักขันโธ,
สัญญูปาทานักขันโธ,
สังขารูปาทานักขันโธ,
วิญญาณูปาทานักขันโธ,
เยสัง ปะริญญายะ,
ธะระมาโน โส ภะคะวา,

ความประสบกับสิง่ ไม่เป็นทีร่ กั ทีพ่ อใจ ก็เป็นทุกข์,
ความพลัดพรากจากสิง่ เป็นทีร่ กั ทีพ่ อใจ ก็เป็นทุกข์,
มีความปรารถนาสิง่ ใด ไม่ได้สงิ่ นัน้ นัน่ ก็เป็นทุกข์,
ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทงั้ ๕ เป็นตัวทุกข์,
ได้แก่สงิ่ เหล่านี้ คือ,
ขันธ์ อันเป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่ คือรูป,
ขันธ์ อันเป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่ คือเวทนา,
ขันธ์ อันเป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่ คือสัญญา,
ขันธ์ อันเป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่ คือสังขาร,
ขันธ์ อันเป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่ คือวิญญาณ,
เพือ่ ให้สาวกกำหนดรอบรูอ้ ปุ าทานขันธ์เหล่านีเ้ อง,
จึงพระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ เมือ่ ยังทรงพระชนม์อยู,่
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เอวัง พะหุลงั สาวะเก วิเนติ, ย่อมทรงแนะนำสาวกทัง้ หลาย เช่นนีเ้ ป็นส่วนมาก,
เอวังภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี อนึง่ คำสัง่ สอนของพระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ ,
พะหุลา ปะวัตตะติ, ย่อมเป็นไปในสาวกทัง้ หลาย, ส่วนมาก, มีสว่ นคือ
การจำแนกอย่างนีว้ า่ ,
รูปงั อะนิจจัง,
เวทะนา อะนิจจา,
สัญญา อะนิจจา,
สังขารา อะนิจจา,
วิญญาณัง อะนิจจัง,
รูปงั อะนัตตา,
เวทะนา อะนัตตา,

รูปไม่เทีย่ ง,
เวทนาไม่เทีย่ ง,
สัญญาไม่เทีย่ ง,
สังขารไม่เทีย่ ง,
วิญญาณไม่เทีย่ ง,
รูปไม่ใช่ตวั ตน,
เวทนาไม่ใช่ตวั ตน,
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สัญญา อะนัตตา,
สังขารา อะนัตตา,
วิญญาณัง อะนัตตา,
สัพเพ สังขารา อะนิจจา,
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ,
เต (ตา*) มะยัง โอติณณาม๎หะ,
ชาติยา,
ชะรามะระเณนะ,
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปยาเสหิ,

สัญญาไม่ใช่ตวั ตน,
สังขารไม่ใช่ตวั ตน,
วิญญาณไม่ใช่ตวั ตน,
สังขารทัง้ หลายทัง้ ปวง ไม่เทีย่ ง,
ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง ไม่ใช่ตวั ตน ดังนี,้
พวกเราทัง้ หลาย เป็นผูถ้ กู ครอบงำแล้ว,
โดยความเกิด,
โดยความแก่และความตาย,
โดยความโศก ความร่ำไรรำพัน, ความไม่สบายกาย
ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจทัง้ หลาย,
ทุกโขติณณา, เป็นผูถ้ กู ความทุกข์ หยัง่ เอาแล้ว,
ทุกขะปะเรตา, เป็นผูม้ คี วามทุกข์ เป็นเบือ้ งหน้าแล้ว,
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อัปเปวะนามิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ 
 ทำไฉน การทำทีส่ ดุ แห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ นี้
อันตะกิรยิ า ปัญญาเยถาติ, จะพึงปรากฏชัด แก่เราได้,
จิระปะรินพิ พุตมั ปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, เราทัง้ หลายผูถ้ งึ แล้วซึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า แม้ปรินพิ พาน
นานแล้วพระองค์นนั้ เป็นสรณะ,
ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, ถึงพระธรรมด้วย ถึงพระสงฆ์ดว้ ย,
ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ จักทำในใจอยู่ ปฏิบตั ติ ามอยู,่ ซึง่ คำสัง่ สอน
อะนุปะฏิปชั ชามะ, ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ ตามสติกำลัง,
สา สา โน ปะฏิปตั ติ, ขอให้ความปฏิบตั นิ นั้ ๆ ของเราทัง้ หลาย,
อิมสั สะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิรยิ ายะ 
 จงเป็นไปเพือ่ การทำทีส่ ดุ แห่งกองทุกข์ ทัง้ สิน้ นี้ เทอญ.
สังวัตตะตุ.
(จบคำทำวัตรเช้า)
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(สำหรับภิกษุสามเณรสวด)
จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า,
อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, ผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,
แม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้น,
สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา, เป็นผูม้ ศี รัทธา ออกบวชจากเรือน ไม่เกีย่ วข้องด้วยเรือนแล้ว,
ตัส๎มิง ภะคะวะติ พ๎รัห๎มะจะริยัง จะรามะ, ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น,
ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา, ถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต
ของภิกษุทั้งหลาย,
ตัง โน พ๎รัห๎มะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้น,
ทุกขักธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ. จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ เทอญ.
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๑.๗ คำทำวัตรเย็น
พุทธานุสสติ
(หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัล๎ยาโณ ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น,
กิตติสัทโท อัพภุคคะโต, ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า,
อิติปิ โส ภะคะวา,
อะระหัง,
สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน,
สุคะโต,

เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น,
เป็นผู้ไกลจากกิเลส,
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ,
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี,
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โลกะวิท,ู
อะนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ,
สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
พุทโธ,
ภะคะวาติ.

เป็นผูร้ โู้ ลกอย่างแจ่มแจ้ง,
เป็นผูส้ ามารถฝึกบุรษุ ทีส่ มควรฝึกได้อย่างไม่มใี ครยิง่ กว่า,
เป็นครูผสู้ อนของเทวดาและมนุษย์ทงั้ หลาย,
เป็นผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบานด้วยธรรม,
เป็นผูม้ คี วามจำเริญ จำแนกธรรมสัง่ สอนสัตว์ ดังนี.้
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พุทธาภิคตี ิ
(หันทะ มะยัง พุทธาภิคตี งิ กะโรมะ เส)
พุทธ๎วาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต, พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ
มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณ เป็นต้น,
สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต, มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณ
และพระกรุณาอันบริสุทธิ์,
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร, พระองค์ใด ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน
ดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน,
วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง, ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ ผู้ไม่มีกิเลส
พระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า,
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พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, พระพุทธเจ้าพระองค์ใด
เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย,
ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ผู้ทรงเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ง ด้วยเศียรเกล้า,
พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี*) วะ 
 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า
พุทโธ เม สามิกิสสะโร, พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า,
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม, พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์
และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า,
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า,

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง*) จะริสสามิ 
 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม
พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง, ซึง่ ความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า,
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง 
 ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง, พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า,
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน, ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา,
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ*) 
 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้,
สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา, อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า
ด้วยเดชแห่งบุญนั้น,
*ผูห้ ญิงสวดตามคำในวงเล็บ
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**กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง,
พุทโธ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี,
กรรมน่าติเตียนอันใดทีข่ า้ พเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า,
ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น,
เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป.

**หมอบกราบลง
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ธัมมานุสสติ
(หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
สันทิฏฐิโก,
อะกาลิโก,
เอหิปัสสิโก,
โอปะนะยิโก,
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว,
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง,
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล,
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว,
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
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ธัมมาภิคตี ิ
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิคตี งิ กะโรมะ เส)
ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย, พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณ คือ
ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นต้น,
โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท, เป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพาน,
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี, เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ว,
วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง, ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้น อันเป็น
เครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด,
ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, พระธรรมใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย,
ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น
อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเศียรเกล้า,
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ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี*) วะ 
 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม
ธัมโม เม สามิกิสสะโร, พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า,
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม, พระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์
และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า,
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรม,
วันทันโตหัง (วันทันตีหัง*) จะริสสามิ ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม
ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง, ซึง่ ความเป็นธรรมดีของพระธรรม,
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง 
 ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง, พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า,
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เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 
 ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน, ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา,
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ*) 
 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม
ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ, ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้,
สัพเพปิ อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา, อันตรายทัง้ ปวงอย่าได้มแี ก่ขา้ พเจ้า
ด้วยเดชแห่งบุญนัน้ ,
**กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง,
ธัมโม ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม.

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ด,ี
กรรมน่าติเตียนอันใดทีข่ า้ พเจ้ากระทำแล้วในพระธรรม,
ขอพระธรรมจงงดซึง่ โทษล่วงเกินอันนัน้ ,
เพือ่ การสำรวมระวังในพระธรรมในกาลต่อไป.
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สังฆานุสสติ
(หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าหมูใ่ ด ปฏิบตั ดิ แี ล้ว,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าหมูใ่ ด ปฏิบตั ติ รงแล้ว,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าหมูใ่ ด
ปฏิบตั เิ พือ่ รูธ้ รรมเป็นเครือ่ งออกจากทุกข์แล้ว,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าหมูใ่ ด
ปฏิบตั สิ มควรแล้ว,
ยะทิทัง, ได้แก่บคุ คลเหล่านีค้ อื ,
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คูแ่ ห่งบุรษุ สีค่ ู่ นับเรียงตัวบุรษุ ได้แปดบุรษุ ,
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เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย,
ปาหุเนยโย,
ทักขิเณยโย,
อัญชะลีกะระณีโย,
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า,
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา,
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ,
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน,
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี,
เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
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สังฆาภิคตี ิ
(หันทะ มะยัง สังฆาภิคตี งิ กะโรมะ เส)
สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต, พระสงฆ์ทเี่ กิดโดยพระสัทธรรม ประกอบด้วยคุณ
มีความปฏิบตั ดิ ี เป็นต้น,
โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ, เป็นหมูแ่ ห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวก,
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต, มีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศลี เป็นต้นอันบวร,
วันทามะหัง ตะมะริยานะคะณัง สุสุทธัง, ข้าพเจ้าไหว้หมูแ่ ห่งพระอริยเจ้าเหล่านัน้ ผูบ้ ริสทุ ธิด์ ว้ ยดี,
สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง, พระสงฆ์หมูใ่ ดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทงั้ หลาย,
ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง, ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมูน่ นั้
ผูเ้ ป็นทีต่ งั้ แห่งความระลึกองค์ทสี่ ามด้วยเศียรเกล้า,
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สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโส (ทาสี*) วะ 
 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์
สังโฆ เม สามิกิสสะโร, พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า,
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ 
 พระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์
วิธาตา จะ หิตัสสะ เม, และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า,
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง, ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์,
วันทันโตหัง (วันทันตีหัง*) จะริสสามิ 
 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตาม
สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง, ซึง่ ความเป็นผู้ปฏิบัติดีของพระสงฆ์,
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง 
 ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง, พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
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เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน, ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา,
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ*) 

ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,
สัพเพปิ อันตะรายา เม 

มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา,
**กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยายัง,
สังโฆ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.

ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์
ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้,
อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า
ด้วยเดชแห่งบุญนั้น,
ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี,
กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์,
ขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น,
เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในกาลต่อไป.
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๒

หลักธรรม
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๒.๑ ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้
อธิ ค โต โข มฺ ย ายํ ธมฺ โ ม, คมฺ ภี โ ร ทุ ทฺ ท โส ทุ ร นุ โ พโธ สนฺ โ ต ปณี โ ต อตกฺ ก าวจโร นิ ปุ โ ณ 

ปณฺฑิตเวทนีโย, อาลยรามา โข ปนายํ ปชา อาลยรตา อาลยสมฺ มุ ทิ ต า, อาลยรามาย โข ปน ปชาย 

อาลยรตาย อาลยสมฺมุทิตาย ทุทฺทสํ อิทํ านํ ยทิทํ อิทปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท, อิทมฺปิ โข านํ
สุทุทฺทสํ ยทิทํ สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหากฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ.
(สํ.ส. ๑๕/๑๗๒ พรหมายาจนสูตร)
อะธิคะโต โข ม๎ยายัง ธัมโม,
คัมภีโร,
ทุททะโส,
ทุระนุโพโธ,
สันโต,
ปะณีโต,

ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้,
เป็นสิ่งลึกซึ้ง,
เป็นสิ่งเห็นได้ยาก,
เป็นสิ่งรู้ตามได้ยาก,
เป็นสิ่งสงบ,
เป็นสิ่งประณีต,
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อะตักกาวะจะโร, ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะ,
นิปุโณ, เป็นสิ่งละเอียดอ่อน,
ปัณฑิตะเวทะนีโย, เป็นสิง่ พึงรู้ได้เฉพาะบัณฑิต,
อาละยะรามา โข ปะนายัง ปะชา แต่หมูป่ ระชานีแ้ ล เป็นผูร้ นื่ รมย์ดว้ ยอาลัย
อาละยะระตา อาละยะสัมมุทติ า, ยินดีในอาลัย เพลิดเพลินในอาลัย,
อาละยะรามายะ โข ปะนะ ปะชายะ สำหรับหมูป่ ระชา ผูร้ นื่ รมย์ดว้ ยอาลัย
อาละยะระตายะ อาละยะสัมมุทติ ายะ, ยินดีในอาลัย เพลิดเพลินในอาลัย,
ทุททะสัง อิทงั ฐานัง, ฐานะนีเ้ ป็นสิง่ เห็นได้ยาก,
ยะทิทงั อิทปั ปัจจะยะตา ปะฏิจจะสะมุปปาโท, คืออิทปั ปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท,
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อิทมั ปิ โข ฐานัง สุททุทะสัง,
ยะทิทงั สัพพะสังขาระสะมะโถ,
สัพพูปะธิปะฏินสิ สัคโค,
ตัณห๎ ากะขะโย,
วิราโค,
นิโรโธ,
นิพพานัง.

แม้ฐานะนีก้ เ็ ป็นสิง่ ทีเ่ ห็นได้ยากยิง่ นัก,
คือความสงบแห่งสังขารทัง้ ปวง,
ความสลัดคืนอุปธิทงั้ ปวง,
ความสิน้ ตัณหา,
ความคลายกำหนัด,
ความดับสนิท,
นิพพาน.
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๒.๒ อิทัปปัจจยตา
อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ,    อิมสฺสปุ ปฺ าทา อิทํ อุปปฺ ชฺชติ,
ฺ ติ.
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ, อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรชุ ฌ
(สํ.นิ. ๑๖/๒๑ ทสพลสูตร)
อิมสั ม๎ งิ สะติ อิทงั โหติ,
อิมสั สุปปาทา อิทงั อุปปัชชะติ,
อิมสั ม๎ งิ อะสะติ อิทงั นะ โหติ,
อิมสั สะ นิโรธา อิทงั นิรชุ ฌะติ.

เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีจ้ งึ มี,
เพราะความเกิดขึน้ ของสิง่ นี้ สิง่ นีจ้ งึ เกิดขึน้ ,
เมือ่ สิง่ นีไ้ ม่มี สิง่ นีจ้ งึ ไม่ม,ี
เพราะความดับไปของสิง่ นี้ สิง่ นีจ้ งึ ดับไป.
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๒.๓ ปฏิจจสมุปบาท
กตโม จ ภิ กฺ ข เว ปฏิ จฺ จ สมุ ปฺ ป าโท, ชาติ ป จฺ จ ยา ภิ กฺ ข เว ชรามรณํ , อุ ปฺ ป าทา วา ตถาคตานํ 

อนุ ปฺ ป าทา วา ตถาคตานํ , ิ ต าวสา ธาตุ ธมฺ ม ฏฺ ิ ต ตา ธมฺ ม นิ ย ามตา อิ ท ปฺ ป จฺ จ ยตา, ตํ ตถาคโต 

อภิ ส มฺ พุ ชฺ ฌ ติ อภิ ส เมติ , อภิ ส มฺ พุ ชฺ ฌิ ตฺ ว า อภิ ส เมตฺ ว า อาจิ กฺ ข ติ เทเสติ ปญฺ  าเปติ ปฏฺ  เปติ วิ ว รติ 

วิ ภ ชติ อุ ตฺ ต านี ก โรติ “ปสฺ ส ถา”ติ จาห, ภวปจฺ จ ยา ภิ กฺ ข เว ชาติ . .. อวิ ชฺ ช าปจฺ จ ยา ภิ กฺ ข เว สงฺ ข ารา, 

อิติ โข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา อนญฺถตา อิทปฺปจฺจยตา, อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท.
(สํ.นิ. ๑๖/๒๐ ปัจจยสูตร)
กะตะโม จะ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปาโท,   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไร,
ชาติปัจจะยา ภิกขะเว ชะรามะระณัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเป็นปัจจัย
ชรามรณะจึงมี,
อุปปาทา วา ตะถาคะตานัง อะนุปปาทา วา เพราะความเกิดขึ้นของตถาคตทั้งหลายก็ตาม หรือ
ตะถาคะตานัง, เพราะความไม่เกิดขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม,
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ฐิตาวะ สา ธาตุ,
ธัมมัฏฐิตะตา,
ธัมมะนิยามะตา,
อิทัปปัจจะยะตา,
ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,
อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา,
อาจิกขะติ เทเสติ,
ปัญญาเปติ ปัฏฐะเปติ,
วิวะระติ วิภะชะติ,
อุตตานีกะโรติ,
“ปัสสะถา”ติ จาหะ,

ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียว,
เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม,
เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม,
เป็นความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้,
ตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมบรรลุธาตุนั้น,
ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว,
ย่อมบอก ย่อมแสดง,
ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้,
ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก,
ย่อมทำให้ง่าย,
และกล่าวว่า “เธอทั้งหลาย จงดูเถิด”,
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ภะวะปัจจะยา ภิกขะเว ชาติ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี,
อะวิชชาปัจจะยา ภิกขะเว สังขารา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย
สังขารจึงมี,
อุปปาทา วา ตะถาคะตานัง เพราะความเกิดขึ้นของตถาคตทั้งหลายก็ตาม หรือ
อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, เพราะความไม่เกิดขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม,
ฐิตาวะ สา ธาตุ,  
ธัมมัฏฐิตะตา,
ธัมมะนิยามะตา,
อิทัปปัจจะยะตา,
ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,

ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียว,
เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม,
เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม,
เป็นความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้,
ตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมบรรลุธาตุนั้น,
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อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา
อาจิกขะติ เทเสติ,
ปัญญาเปติ ปัฏฐะเปติ,
วิวะระติ วิภะชะติ,
อุตตานีกะโรติ,
“ปัสสะถา”ติ จาหะ,
อิติ โข ภิกขะเว,
ยา ตัต๎ระ ตะถะตา,
อะวิตะถะตา,
อะนัญญะถะตา,
อิทัปปัจจะยะตา,
อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว ปฏิจจะสะมุปปาโท.

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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๒.๔ ปฏิจจสมุปปันนธรรม
กตเม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา, ชรามรณํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ
วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ, ชาติ... อวิชฺชา ภิกฺขเว อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา
วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา, อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา.
(สํ.นิ. ๑๖/๒๐ ปัจจยสูตร)
กะตะเม จะ ภิกขะเว ปะฏิจจะสะมุปปันนา ธัมมา,
ชะรามะระณัง ภิกขะเว อะนิจจัง,
สังขะตัง,
ปะฏิจจะสะมุปปันนัง,
ขะยะธัมมัง,
วะยะธัมมัง,

ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ปฏิจจสมุปปันนธรรมเป็นอย่างไร,
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ชรามรณะ เป็นสิง่ ไม่เทีย่ ง,
ถูกปัจจัยปรุงแต่ง,
อาศัยกันและกันเกิดขึน้ ,
มีความสิน้ ไปเป็นธรรมดา,
มีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา,
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วิราคะธัมมัง,
นิโรธะธัมมัง,
ชาติ... อะวิชชา ภิกขะเว อะนิจจา,
สังขะตา,
ปะฏิจจะสะมุปปันนา,
ขะยะธัมมา,
วะยะธัมมา,
วิราคะธัมมา,
นิโรธะธัมมา,

มีความคลายไปเป็นธรรมดา,
มีความดับไปเป็นธรรมดา,
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ชาติ... อวิชชา เป็นสิง่ ไม่เทีย่ ง,
ถูกปัจจัยปรุงแต่ง,
อาศัยกันและกันเกิดขึน้ ,
มีความสิน้ ไปเป็นธรรมดา,
มีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา,
มีความคลายไปเป็นธรรมดา,
มีความดับไปเป็นธรรมดา,

อิเม วุจจันติ ภิกขะเว ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย เหล่านี้
ปะฏิจจะสะมุปปันนา ธัมมา. เรียกว่าปฏิจจสมุปปันนธรรม.
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๒.๕ ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาร
อวิ ชฺ ช าปจฺ จ ยา สงฺ ข ารา, สงฺ ข ารปจฺ จ ยา วิ ญฺ  าณํ , วิ ญฺ  าณปจฺ จ ยา นามรู ปํ , นามรู ป ปจฺ จ ยา
สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ,
อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ,
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.
(สํ.นิ. ๑๖/๑ ปฏิจจสมุปบาทสูตร)
อะวิชชาปัจจะยา สังขารา,
สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง,
วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง,
นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง,
สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส,

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี,
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี,
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี,
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี,
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี,
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ผัสสะปัจจะยา เวทะนา,
เวทะนาปัจจะยา ตัณ๎หา,
ตัณ๎หาปัจจะยา อุปาทานัง,
อุปาทานะปัจจะยา ภะโว,
ภะวะปัจจะยา ชาติ,

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี,
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี,
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี,
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี,
เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจงึ มี,

ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง โสกะปริเทวะ- 
 เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ, ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสะ จึงมี,
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย ความเกิดขึน้ แห่งกองทุกข์ทงั้ มวลนี้ ย่อมมี
โหติ. ด้วยประการฉะนี.้

73

๒.๖ ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร
อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺาณนิโรโธ, วิญฺาณนิโรธา 

นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ, ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, 

ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ, เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส 

นิโรโธ โหติ.
(สํ.นิ. ๑๖/๑ ปฏิจจสมุปบาทสูตร)
อะวิชชายะ ต๎เววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา เพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชชานัน่ แหละด้วยวิราคะ
สังขาระนิโรโธ, ความดับสังขารจึงมี,
สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ, เพราะความดับสังขาร ความดับวิญญาณจึงมี,
วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ, เพราะความดับวิญญาณ ความดับนามรูปจึงมี,
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นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ,
สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ,
ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ,
เวทะนานิโรธา ตัณ๎หานิโรโธ,
ตัณ๎หานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ,
อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ,
ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ,

เพราะความดับนามรูป ความดับสฬายตนะจึงมี,
เพราะความดับสฬายตนะ ความดับผัสสะจึงมี,
เพราะความดับผัสสะ ความดับเวทนาจึงมี,
เพราะความดับเวทนา ความดับตัณหาจึงมี,
เพราะความดับตัณหา ความดับอุปาทานจึงมี,
เพราะความดับอุปาทาน ความดับภพจึงมี,
เพราะความดับภพ ความดับชาติจงึ มี,

ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง 
 เพราะความดับชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ, โทมนัส และอุปายาสะ จึงดับ,
เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ. ความดับแห่งกองทุกข์ทงั้ มวลนี้ ย่อมมีดว้ ยประการฉะนี.้
75

๒.๗ ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาท
ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า, ทุกเฺ ข อญฺาณํ, ทุกขฺ สมุทเย อญฺาณํ, ทุกขฺ นิโรเธ อญฺาณํ, ทุกขฺ นิโรธคามินยิ า  
ปฏิปทาย  อญฺาณํ, อยํ  วุจฺจติ  อวิชฺชา.
ตตฺถ กตโม ปุญฺาภิสงฺขาโร, กุสลา เจตนา กามาวจรา รูปาวจรา ทานมยา สีลมยา ภาวนามยา,  
อยํ วุจฺจติ ปุญฺาภิสงฺขาโร.
ตตฺถ กตโม อปุญฺาภิสงฺขาโร, อกุสลา เจตนา กามาวจรา, อยํ วุจฺจติ อปุญฺาภิสงฺขาโร. ตตฺถ  
กตโม อาเนญฺชาภิสงฺขาโร, กุสลา เจตนา อรูปาวจรา, อยํ วุจฺจติ อาเนญฺชาภิสงฺขาโร.
ตตฺถ กตโม กายสงฺขาโร, กายสญฺเจตนา กายสงฺขาโร, วจีสญฺเจตนา วจีสงฺขาโร, มโนสญฺเจตนา  
จิตฺตสงฺขาโร, อิเม  วุจฺจนฺติ  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา.
ตตฺถ กตมํ   สงฺขารปจฺจยา วิญฺาณํ, จกฺขุวิญฺาณํ โสตวิญฺาณํ ฆานวิญฺาณํ ชิวฺหาวิญฺาณํ  
กายวิญฺาณํ มโนวิญฺาณํ, อิทํ วุจฺจติ  สงฺขารปจฺจยา วิญฺาณํ.
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ตตฺถ  กตมํ   วิญฺาณปจฺจยา  นามรูปํ,  อตฺถิ   นามํ   อตฺถิ   รูปํ,  ตตฺถ  กตมํ   นามํ,  เวทนากฺขนฺโธ  
สญฺากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ,  อิทํ   วุจฺจติ   นามํ, ตตฺถ  กตมํ   รูปํ,  จตฺตาโร  มหาภูตา  จตุนฺนญฺจ  
มหาภูตานํ  อุปาทาย  รูป,ํ   อิท  ํ วุจจฺ ติ  รูป,ํ   อิต  ิ อิทญฺจ  นามํ  อิทญฺจ  รูป,ํ   อิท  ํ วุจจฺ ติ  วิญ
ฺ าณปจฺจยา  
นามรูปํ.
ตตฺถ  กตมํ  นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ,  จกฺขายตนํ  โสตายตนํ  ฆานายตนํ  ชิวฺหายตนํ  กายายตนํ  
มนายตนํ,  อิทํ  วุจฺจติ  นามรูปปจฺจยา  สฬายตนํ.
ตตฺถ  กตโม  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส,  จกฺขุสมฺผสฺโส  โสตสมฺผสฺโส  ฆานสมฺผสฺโส  ชิวฺหาสมฺผสฺโส  
กายสมฺผสฺโส  มโนสมฺผสฺโส,  อยํ  วุจฺจติ  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโส.
ตตฺถ  กตมา  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา,  จกฺขสุ มฺผสฺสชา  เวทนา  โสตสมฺผสฺสชา  เวทนา  ฆานสมฺผสฺสชา
เวทนา  ชิวหฺ าสมฺผสฺสชา  เวทนา  กายสมฺผสฺสชา  เวทนา  มโนสมฺผสฺสชา  เวทนา,  อยํ  วุจจฺ ติ  ผสฺสปจฺจยา  
เวทนา.
ตตฺถ  กตมา  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา,  รูปตณฺหา  สทฺทตณฺหา  คนฺธตณฺหา  รสตณฺหา  โผฏฺพฺพตณฺหา  
ธมฺมตณฺหา,  อยํ  วุจฺจติ  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหา.
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ตตฺถ  กตมํ  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ,  กามุปาทานํ  ทิฏฐฺ ปุ าทานํ  สีลพฺพตุปาทานํ  อตฺตวาทุปาทานํ,  
อิทํ  วุจฺจติ  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานํ.
ตตฺถ  กตโม  อุปาทานปจฺจยา  ภโว,  ภโว ทุวิเธน  อตฺถิ กมฺมภโว, อตฺถิ อุปปตฺติภโว,  ตตฺถ  กตโม  
กมฺมภโว, ปุญฺาภิสงฺขาโร  อปุญฺาภิสงฺขาโร  อาเนญฺชาภิสงฺขาโร, อยํ วุจฺจติ   กมฺมภโว,  สพฺพมฺปิ  
ภวคามิกมฺมํ  กมฺมภโว.
ตตฺถ  กตโม  อุปปตฺติภโว, กามภโว  รูปภโว  อรูปภโว  สญฺาภโว  อสญฺาภโว  เนวสญฺานาสญฺาภโว  เอกโวการภโว  จตุโวการภโว  ปญฺจโวการภโว,  อยํ   วุจฺจติ   อุปปตฺติภโว,  อิติ   อยญฺจ
กมฺมภโว อยญฺจ อุปปตฺติภโว,  อยํ  วุจฺจติ  อุปาทานปจฺจยา ภโว.
ตตฺถ  กตมา  ภวปจฺจยา  ชาติ,  ยา  เตสํ   เตสํ   สตฺตานํ   ตมฺห  ิ ตมฺห  ิ สตฺตนิกาเย  ชาติ   สญฺชาติ  

โอกฺกนฺติ  อภินิพฺพตฺติ,  ขนฺธานํ  ปาตุภาโว  อายตนานํ  ปฏิลาโภ,  อยํ  วุจฺจติ  ภวปจฺจยา  ชาติ.
ตตฺถ  กตมํ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ,  อตฺถิ  ชรา,  อตฺถิ  มรณํ,  ตตฺถ  กตมา  ชรา,  ยา  เตสํ  เตสํ  
สตฺ ต านํ   ตมฺ หิ   ตมฺ หิ   สตฺ ต นิ ก าเย  ชรา  ชี ร ณตา  ขณฺ ฑิ จฺ จํ   ปาลิ จฺ จํ   วลิ ตฺ ต จตา  อายุ โ น  สํ ห านิ  

อินฺทฺริยานํ  ปริปาโก,  อยํ  วุจฺจติ  ชรา.

ตตฺถ  กตมํ   มรณํ,  ยา  เตสํ   เตสํ   สตฺตานํ   ตมฺหา  ตมฺหา  สตฺตนิกายา  จุติ   จวนตา  เภโท  
อนฺตรธานํ   มจฺจุ   มรณํ   กาลกิริยา,  ขนฺธานํ   เภโท  กเฬวรสฺส  นิกฺเขโป  ชีวิตินฺทฺริยสฺส  อุปจฺเฉโท,  อิทํ  
วุจฺจติ  มรณํ,  อิติ  อยญฺจ  ชรา  อิทญฺจ  มรณํ,  อิทํ  วุจฺจติ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณํ.
ตตฺถ  กตโม  โสโก,  าติพยฺ สเนน วา  ผุฏฺ สฺส  โภคพฺยสเนน วา  ผุฏฺ สฺส โรคพฺยสเนน วา  ผุฏฺ สฺส  
สีลพฺยสเนน วา  ผุฏฺสฺส  ทิฏฺพฺยสเนน วา  ผุฏฺสฺส,  อญฺตรญฺตเรน  พฺยสเนน  สมนฺนาคตสฺส  

อญฺตรญฺตเรน  ทุกฺขธมฺเมน  ผุฏฺสฺส,  โสโก  โสจนา  โสจิตตฺต  ํ อนฺโตโสโก  อนฺโตปริโสโก  เจตโส  

ปริชฌ
ฺ ายนา  โทมนสฺส  ํ โสกสลฺล,ํ   อยํ  วุจจฺ ติ  โสโก.
ตตฺถ  กตโม  ปริเทโว.  าติพฺยสเนน วา  ผุฏฺสฺส  โภคพฺยสเนน วา  ผุฏฺสฺส โรคพฺยสเนน วา  

ผุฏฺ สฺส  สีลพฺยสเนน วา  ผุฏฺ สฺส  ทิฏฺ พ ยฺ สเนน วา  ผุฏฺ สฺส, อญฺตรญฺตเรน  พฺยสเนน  สมนฺนาคตสฺส  
อญฺตรญฺตเรน  ทุกขฺ ธมฺเมน  ผุฏฺ สฺส,  อาเทโว  ปริเทโว  อาเทวนา   ปริเทวนา  อาเทวิตตฺตํ ปริเทวิตตฺต  ํ
วาจา ปลาโป วิปฺปลาโป  ลาลโป  ลาลปนา  ลาลปิตตฺตํ,  อยํ  วุจฺจติ  ปริเทโว.
ตตฺ ถ  กตมํ   ทุ กฺ ขํ ,   ยํ   กายิ กํ   อสาตํ   กายิ กํ   ทุ กฺ ขํ   กายสมฺ ผ สฺ ส ชํ   อสาตํ   ทุ กฺ ขํ   เวทยิ ตํ ,  

กายสมฺผสฺสชา  อสาตา  ทุกฺขา  เวทนา,  อิทํ  วุจฺจติ  ทุกฺขํ.
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ตตฺถ  กตมํ   โทมนสฺสํ,  ยํ   เจตสิกํ   อสาตํ   เจตสิกํ   ทุกฺขํ   เจโตสมฺผสฺสชํ   อสาตํ   ทุกฺขํ   เวทยิตํ,  

เจโตสมฺผสฺสชา  อสาตา  ทุกฺขา  เวทนา,  อิทํ  วุจฺจติ  โทมนสฺสํ.
ตตฺถ  กตโม  อุปายาโส,  าติพฺยสเนน วา  ผุฏฺสฺส  โภคพฺยสเนน วา  ผุฏฺสฺส  โรคพฺยสเนน วา  
ผุฏฺ สฺส  สีลพฺยสเนน วา  ผุฏฺ สฺส  ทิฏฺ พ ยฺ สเนน วา  ผุฏฺ สฺส,  อญฺตรญฺตเรน  พฺยสเนน  สมนฺนาคตสฺส  
อญฺตรญฺตเรน  ทุกฺขธมฺเมน  ผุฏฺสฺส, อายาโส  อุปายาโส  อายาสิตตฺตํ   อุปายาสิตตฺตํ,  อยํ   วุจฺจติ  
อุปายาโส.
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สงฺคติ  โหติ,  
สมาคโม  โหติ,  สโมธานํ   โหติ,  ปาตุภาโว  โหติ,  เตน  วุจฺจติ    “เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  
สมุทโย  โหตี”ติ.
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๔๒ ปฏิจจสมุปบาทวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์)
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(๑) อวิชชา
ตัตถะ กะตะมา อะวิชชา,
ทุกเข อัญญาณัง,
ทุกขะสะมุทะเย อัญญาณัง,
ทุกขะนิโรเธ อัญญาณัง,
ทุกขะนิโรธะคามินิยา ปะฏิปะทายะ อัญญาณัง,
อะยัง วุจจะติ อะวิชชา.

บรรดาปัจจยาการเหล่านี้ อวิชชาเป็นอย่างไร,
ความไม่รู้ในทุกข์,
ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย,
ความไม่รู้ในทุกขนิโรธ,
ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา,
นี้เรียกว่าอวิชชา.
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(๒)  สังขาร
ตัตถะ  กะตะเม 
 ในปัจจยาการเหล่านั้น
อะวิชชาปัจจะยา  สังขารา, เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เป็นอย่างไร,
ปุญญาภิสังขาโร,
อะปุญญาภิสังขาโร,
อาเนญชาภิสังขาโร,
กายะสังขาโร,
วะจีสังขาโร,
จิตตะสังขาโร,

ปุญญาภิสังขาร
อะปุญญาภิสังขาร
อาเนญชาภิสังขาร
กายสังขาร
วจีสังขาร
จิตตสังขาร
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ตัตถะ  กะตะโม  ปุญญาภิสังขาโร,
กุสะลา  เจตะนา  กามาวะจะรา  รูปาวะจะรา,
ทานะมะยา  สีละมะยา  ภาวะนามะยา,
อะยัง  วุจจะติ  ปุญญาภิสังขาโร,

บรรดาสังขารเหล่านั้น ปุญญาภิสังขาร เป็นอย่างไร,
เจตนาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกามาวจร เป็นรูปาวจร
สำเร็จด้วยทาน สำเร็จด้วยศีล และสำเร็จด้วยภาวนา,
นี้เรียกว่า ปุญญาภิสังขาร,

ตัตถะ  กะตะโม อะปุญญาภิสังขาโร, บรรดาสังขารเหล่านั้น อปุญญาภิสังขาร เป็นอย่างไร,
อะกุสะลา  เจตะนา  กามาวะจะรา, เจตนาที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกามาวจร,
อะยัง  วุจจะติ  อะปุญญาภิสังขาโร, นี้เรียกว่า อปุญญาภิสังขาร,
ตัตถะ  กะตะโม อาเนญชาภิสังขาโร, บรรดาสังขารเหล่านั้น อาเนญชาภิสังขาร เป็นอย่างไร,
  กุสะลา  เจตะนา  อะรูปาวะจะรา, เจตนาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจร,
อะยัง  วุจจะติ  อาเนญชาภิสังขาโร, นี้เรียกว่า อาเนญชาภิสังขาร,
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ตัตถะ กะตะโม กายะสังขาโร, บรรดาสังขารเหล่านั้น, กายสังขารเป็นต้น
เป็นอย่างไร,
กายะสัญเจตะนา กายะสังขาโร, กายสัญเจตนาเป็นกายสังขาร,
วะจีสัญเจตะนา วะจีสังขาโร, วจีสัญเจตนาเป็นวจีสังขาร,
มะโนสัญเจตะนา จิตตะสังขาโร, มโนสัญเจตนาเป็นจิตตสังขาร,
อิเม  วุจจันติ  อะวิชชาปัจจะยา  สังขารา. เหล่านี้เรียกว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี.

(๓) วิญญาณ
ตัตถะ  กะตะมัง  
 บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น
สังขาระปัจจะยา  วิญญาณัง, เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เป็นอย่างไร,
จักขุวิญญาณัง  โสตะวิญาณัง  ฆานะวิญญาณัง   จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ
ชิว๎หาวิญญาณัง  กายะวิญญาณัง  มะโนวิญญาณัง, ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และมโนวิญญาณ,
อิทัง  วุจจะติ  สังขาระปัจจะยา  วิญญาณัง. นี้เรียกว่า เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี.
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(๔)  นามรูป
ตัตถะ  กะตะมัง  
 บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น
วิญญาณะปัจจะยา  นามะรูปัง, เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เป็นอย่างไร,
อัตถิ  นามัง,
อัตถิ  รูปัง,
ตัตถะ  กะตะมัง  นามัง,
เวทะนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ,
อิทัง  วุจจะติ  นามัง,
ตัตถะ  กะตะมัง  รูปัง,

นามมีอยู่,
รูปมีอยู่,
บรรดานามและรูปนั้น นามเป็นอย่างไร,
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์,
นี้เรียกว่า นาม,
บรรดานามและรูปนั้น รูปเป็นอย่างไร,
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จัตตาโร มะหาภูตา จะตุนนัญจะ  
 มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔,
มะหาภูตานัง  อุปาทายะ  รูปัง,
อิทัง  วุจจะติ  รูปัง, นี้เรียกว่ารูป,
อิติ  อิทัญจะ  นามัง  อิทัญจะ รูปัง, นามนี้ด้วย รูปนี้ด้วย ดังที่กล่าวมานี้,
อิทัง  วุจจะติ  วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง. นีเ้ รียกว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี.

87

(๕)  สฬายตนะ
ตัตถะ  กะตะมัง  
 บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น
นามะรูปะปัจจะยา  สะฬายะตะนัง, เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี เป็นอย่างไร,
จักขายะตะนัง  โสตายะตะนัง  ฆานายะตะนัง จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ
ชิว๎หายะตะนัง  กายายะตะนัง  มะนายะตะนัง, ชิวหายตนะ กายายตนะ และมนายตนะ

(๖)  ผัสสะ
ตัตถะ  กะตะโม บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น
สะฬายะตะนะปัจจะยา  ผัสโส, เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เป็นอย่างไร,
จักขุสัมผัสโส  โสตะสัมผัสโส  ฆานะสัมผัสโส 
 จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส
ชิว๎หาสัมผัสโส  กายะสัมผัสโส  มะโนสัมผัสโส, ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส และมโนสัมผัส,

อิทัง  วุจจะติ  นามะรูปปัจจะยา  สะฬายะตะนัง. นี้เรียกว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี.

อะยัง  วุจจะติ  สะฬายะตะนะปัจจะยา  ผัสโส. นี้เรียกว่า เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี.
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(๗) เวทนา
ตัตถะ  กะตะมา  
 บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น
ผัสสะปัจจะยา  เวทะนา, เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี เป็นอย่างไร,
จักขุสัมผัสสะชา  เวทะนา,
โสตะสัมผัสสะชา  เวทะนา,  
ฆานะสัมผัสสะชา  เวทะนา,
ชิว๎หาสัมผัสสะชา  เวทะนา,  
กายะสัมผัสสะชา  เวทะนา,
มะโนสัมผัสสะชา  เวทะนา,
อะยัง  วุจจะติ  ผัสสะปัจจะยา  เวทะนา.

เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัส,
เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัส,
เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัส,
เวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัส,
เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส,
เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส,
นี้เรียกว่า เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี.
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(๘) ตัณหา
ตัตถะ  กะตะมา  
 บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น
เวทะนาปัจจะยา  ตัณ๎หา, เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี เป็นอย่างไร,
รูปะตัณ๎หา  สัททะตัณ๎หา  คันธะตัณ๎หา รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา
ระสะตัณ๎หา  โผฏฐัพพะตัณ๎หา  ธัมมะตัณ๎หา, รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา และธัมมตัณหา,
อะยัง  วุจจะติ  เวทะนาปัจจะยา  ตัณ๎หา. นี้เรียกว่า เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี.
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(๙)  อุปาทาน
ตัตถะ  กะตะมัง  
 บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น
ตัณ๎หาปัจจะยา  อุปาทานัง, เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เป็นอย่างไร,
กามุปาทานัง  ทิฏฐุปาทานัง  
 กามุปาทาน ทิฏฐุปาทาน
สีลัพพะตุปาทานัง  อัตตะวาทุปาทานัง, สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน,
อิทัง  วุจจะติ  ตัณ๎หาปัจจะยา  อุปาทานัง. นี้เรียกว่า เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี.

(๑๐) ภว
ตัตถะ  กะตะโม  
 บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น
อุปาทานะปัจจะยา  ภะโว, เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี เป็นอย่างไร,
ภะโว  ทุวิเธนะ,
อัตถิ  กัมมะภะโว,
อัตถิ  อุปะปัตติภะโว,
ตัตถะ  กะตะโม  กัมมะภะโว,

ภพมี ๒ ส่วน,
คือกรรมภพมีอยู่,
อุปปัตติภพมีอยู่,
บรรดาภพ ๒ นั้น กรรมภพเป็นอย่างไร,

ปุญญาภิสังขาโร  อะปุญญาภิสังขาโร 
 ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร
อาเนญชาภิสังขาโร, และอาเนญชาภิสังขาร,
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อะยัง วุจจะติ  กัมมะภะโว, นี้เรียกว่า กรรมภพ,
สัพพัมปิ  ภะวะคามิกัมมัง  กัมมะภะโว, กรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่ภพแม้ทั้งหมด เรียกว่ากรรมภพ,

อะยัง  วุจจะติ  อุปะปัตติภะโว, นี้เรียกว่า อุปปัตติภพ,
อิต  ิ อะยัญจะ  กัมมะภะโว  อะยัญจะ  อุปะปัตติภะโว, กรรมภพนี้ด้วย อุปปัตติภพนี้ด้วย ดังที่กล่าวมานี้,

ตัตถะ  กะตะโม  อุปะปัตติภะโว, บรรดาภพ ๒ นั้น อุปปัตติภพเป็นอย่างไร,
กามะภะโว  รูปะภะโว  อะรูปะภะโว, กามภพ รูปภพ อรูปภพ,

อะยัง  วุจจะติ  อุปาทานะปัจจะยา  ภะโว. นี้เรียกว่า เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี.

สัญญาภะโว  อะสัญญาภะโว สัญญาภพ อสัญญาภพ
เนวะสัญญานาสัญญาภะโว, เนวสัญญานาสัญญาภพ,
เอกะโวการะภะโว  จะตุโวการะภะโว เอกโวการภพ จตุโวการภพ
ปัญจะโวการะภะโว, ปัญจโวการภพ,
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(๑๑)  ชาติ
ตัตถะ  กะตะมา  
 บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น
ภะวะปัจจะยา  ชาติ, เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี เป็นอย่างไร,
ยา เตสัง เตสัง  สัตตานัง  ตัม๎หิ  ตัม๎หิ  สัตตะนิกาเย  
 ความเกิด ความเกิดพร้อม ความหยัง่ ลง ความบังเกิดเฉพาะ
ชาติ  สัญชาติ  โอกกันติ  อะภินิพพัตติ, ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ ในหมู่สัตว์นั้นๆ,
ขันธานัง  ปาตุภาโว, ความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลาย,
อายะตะนานัง  ปะฏิลาโภ, ความได้อายตนะทัง้ หลาย,
อะยัง  วุจจะติ  ภะวะปัจจะยา ชาติ. นี้เรียกว่า เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี.
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(๑๒) ชรามรณะ
ตัตถะ  กะตะมัง บรรดาปัจจยาการเหล่านั้น
ชาติปัจจะยา  ชะรามะระณัง, เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี เป็นอย่างไร,
อัตถิ  ชะรา, ชรามีอยู่,
อัตถิ  มะระณัง, มรณะมีอยู่,
ตัตถะ  กะตะมา  ชะรา, บรรดาชราและมรณะนั้น ชราเป็นอย่างไร,
ยา  เตสัง  เตสัง  สัตตานัง  ตัม๎หิ  ตัม๎หิ  
 ความแก่ ความคร่ำคร่า ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ
สัตตะนิกาเย  ชะรา  ชีระณะตา, ในหมู่สัตว์นั้นๆ,
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ขัณฑิจจัง,
ปาลิจจัง,
วะลิตตะจะตา,
อายุโน  สังหานิ,
อินท๎ริยานัง  ปะริปาโก,
อะยัง  วุจจะติ  ชะรา,

ความมีฟันหัก,
ความมีผมหงอก,
ความมีหนังเหี่ยวย่น,
ความเสื่อมแห่งอายุ,
ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย,
นี้เรียกว่า ชรา,

ตัตถะ  กะตะมัง  มะระณัง, บรรดาชราและมรณะนั้น มรณะ เป็นอย่างไร,
ยา  เตสัง  เตสัง  สัตตานัง  ตัม๎หา  ตัม๎หา  
 ความจุติ ความเคลื่อนไป ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ
สัตตะนิกายา  จุติ  จะวะนะตา, จากหมูส่ ัตว์นั้นๆ,
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เภโท,
อันตะระธานัง,
มัจจุ  มะระณัง,
กาละกิริยา,
ขันธานัง  เภโท,
กะเฬวะรัสสะ  นิกเขโป,
ชีวิตินท๎ริยัสสะ  อุปัจเฉโท,
อิทัง  วุจจะติ  มะระณัง,
อิติ  อะยัญจะ  ชะรา  อิทัญจะ  มะระณัง,
อิทัง  วุจจะติ  ชาติปัจจะยา  ชะรามะระณัง.

ความทำลายไป,
ความหายไป,
มฤตยูกล่าวคือความตาย,
การทำกาละ,
ความแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย,
ความทอดทิ้งร่างกาย,
ความตัดขาดแห่งชีวิตินทรีย์,
นี้เรียกว่า มรณะ,
ชรานี้ด้วย มรณะนี้ด้วย ดังที่กล่าวมานี้,
นี้เรียกว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี.
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ตัตถะ  กะตะโม  โสโก,
ญาติพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,
โภคะพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,   
โรคะพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,  
สีละพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,
ทิฏฐิพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,
อัญญะตะรัญญะตะเรนะ  พ๎ยะสะเนนะ  
สะมันนาคะตัสสะ,  
อัญญะตะรัญญะตะเรนะ  ทุกขะธัมเมนะ  ผุฏฐัสสะ,
โสโก  โสจะนา  โสจิตตะตัง,
อันโตโสโก,
อันโตปะริโสโก,

บรรดาธรรมเหล่านั้น โสกะเป็นอย่างไร,
สำหรับบุคคลผู้ถูกความเสื่อมญาติกระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมโภคทรัพย์กระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคกระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมศีลกระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมทิฏฐิกระทบเอาแล้ว,
หรือบุคคลผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใด
อย่างหนึ่ง,
ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเอาแล้ว,
ความเศร้าโศก กิริยาที่เศร้าโศก ภาวะที่เศร้าโศก,
ความแห้งผากภายใน,
ความแห้งกรอบภายใน,
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เจตะโส  ปะริชฌายะนา,
โทมะนัสสัง,
โสกะสัลลัง,
อะยัง  วุจจะติ  โสโก.
ตัตถะ  กะตะโม  ปะริเทโว,
ญาติพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,  
โภคะพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,
โรคะพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,  
สีละพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,
ทิฏฐิพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,
อัญญะตะรัญญะตะเรนะ  พ๎ยะสะเนนะ สะมันนาคะตัสสะ,

ความไหม้เกรียมแห่งใจ,
ความโทมนัส,
ลูกศรคือความโศก,
นี้เรียกว่า โสกะ.
บรรดาธรรมเหล่านั้น ปริเทวะเป็นอย่างไร,
สำหรับบุคคลผู้ถูกความเสื่อมญาติกระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมโภคทรัพย์กระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคกระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมศีลกระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมทิฏฐิกระทบเอาแล้ว,
หรือบุคคลผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง,
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  อัญญะตะรัญญะตะเรนะ ทุกขะธัมเมนะ  ผุฏฐัสสะ,
อาเทโว  ปะริเทโว,
อาเทวะนา  ปะริเทวะนา,
อาเทวิตัตตัง  ปะริเทวิตัตตัง,
วาจา  ปะลาโป  วิปปะลาโป,
ลาละโป  ลาละปะนา  ลาละปิตัตตัง,
อะยัง วุจจะติ ปะริเทโว,

ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเอาแล้ว,
ความร้องไห้ ความคร่ำครวญ,
กิริยาที่ร้องไห้ กิริยาที่คร่ำครวญ,
ภาวะที่ร้องไห้ ภาวะที่คร่ำครวญ,
ความบ่นถึง ความพร่ำเพ้อ ความร่ำไห้,
ความพิไรรำพัน กิริยาที่พิไรรำพัน ภาวะที่พิไรรำพัน,
นี้เรียกว่า ปริเทวะ,

ตัตถะ  กะตะมัง  ทุกขัง, บรรดาธรรมเหล่านั้น ทุกข์เป็นอย่างไร,
ยัง  กายิกัง  อะสาตัง, คือ ความไม่สำราญทางกาย,
กายิกัง  ทุกขัง, ความทุกข์ทางกาย,
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กายะสัมผัสสะชัง  อะสาตัง  ทุกขัง  เวทะยิตัง, ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดจาก
กายสัมผัส,
กายะสัมผัสสะชา  อะสาตา  ทุกขา  เวทะนา, กิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดจาก
กายสัมผัส,
อิทัง  วุจจะติ  ทุกขัง. นี้เรียกว่า ทุกข์.
ตัตถะ  กะตะมัง  โทมะนัสสัง,
ยัง  เจตะสิกัง  อะสาตัง,
เจตะสิกัง  ทุกขัง,
เจโตสัมผัสสะชัง  อะสาตัง  ทุกขัง  เวทะยิตัง,

บรรดาธรรมเหล่านั้น โทมนัสเป็นอย่างไร,
คือความไม่สำราญทางใจ,
ความทุกข์ทางใจ,
ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดจาก
เจโตสัมผัส,
อิทัง  วุจจะติ  โทมะนัสสัง. นี้เรียกว่า โทมนัส.
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ตัตถะ  กะตะโม  อุปายาโส,
ญาติพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,
โภคะพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,   
โรคะพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,
สีละพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,  
ทิฏฐิพ๎ยะสะเนนะ  วา  ผุฏฐัสสะ,
อัญญะตะรัญญะตะเรนะ  พ๎ยะสะเนนะ  

สะมันนาคะตัสสะ,

บรรดาธรรมเหล่านั้น อุปายาสเป็นอย่างไร,
สำหรับบุคคลผู้ถูกความเสื่อมญาติกระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมโภคทรัพย์กระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคกระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมศีลกระทบเอาแล้ว,
ถูกความเสื่อมทิฏฐิกระทบเอาแล้ว,
หรือบุคคลผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่ง,

อัญญะตะรัญญะตะเรนะ  ทุกขะธัมเมนะ  ผุฏฐัสสะ, ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเอาแล้ว,
อายาโส  อุปายาโส  อายาสิตัตตัง  อุปายาสิตัตตัง, ความแค้น ความคับแค้น ภาวะที่แค้น ภาวะที่คับแค้น,
อะยัง  วุจจะติ  อุปายาโส. นี้เรียกว่า อุปายาส.
เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  
สะมุทะโย  โหตีติ, เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  

ทุกขักขันธัสสะ สังคะติ  โหติ,  สะมาคะโม  โหติ,  
สะโมธานัง  โหติ,  ปาตุภาโว  โหติ,

คำว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้
ย่อมมีด้วยประการฉะนี้, อธิบายว่า ความไปร่วม
ความมาร่วม ความประชุมร่วม, ความปรากฏขึ้น
แห่งกองทุกข์ล้วนๆ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้,

เตนะ  วุจจะติ “เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ 
 เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์
ทุกขักขันธัสสะ  สะมุทะโย  โหตี”ติ. ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ ดังนี้แล.
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๒.๘ นิพพาน
อตฺถิ   ภิกฺขเว ตทายตนํ, ยตฺถ เนว ปวี น อาโป น เตโช น วาโย,  น อากาสานญฺจายตนํ น 

วิญฺาณญฺจายตนํ น อากิญฺจญฺายตนํ น เนวสญฺานาสญฺายตนํ, นายํ โลโก น ปรโลโก, น อุโภ 

จนฺทิมสูริยา, ตตฺรปาหํ ภิกฺขเว เนว อาคตึ วทามิ น คตึ น ิตึ น จุตึ น อุปปตฺตึ, อปฺปติฏฺํ อปฺปวตฺตํ 

อนารมฺมณเมว ตํ. เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส.
(ขุ.อุ. ๒๕/๗๑ ปมนิพพานปฏิสังยุตตสูตร)
อัตถิ ภิกขะเว ตะทายะตะนัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู่,
ยัตถะ เนวะ ปะฐวี นะ อาโป 
 ซึ่งในอายตนะนั้น ปฐวีธาตุไม่มี อาโปธาตุไม่มี
นะ เตโช นะ วาโย, เตโชธาตุไม่มี วาโยธาตุไม่มี,
นะ อากาสานัญจายะตะนัง, อากาสานัญจายตนะไม่มี,
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นะ วิญญาณัญจายะตะนัง,
นะ อากิญจัญญายะตะนัง,
นะ เนวะสัญญานาสัญญายะตะนัง,
นายัง โลโก นะ ปะระโลโก
นะ อุโภ จันทิมะสูริยา
ตัต๎ระปาหัง ภิกขะเว เนวะ อาคะติง วะทามิ,

วิญญาณัญจายตนะไม่มี,
อากิญจัญญายตนะไม่มี,
เนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มี,
โลกนี้ไม่มี โลกอื่นไม่มี
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองไม่มี
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย และในอายตนะนั้น เราไม่กล่าว
ซึ่งการมา
นะ คะติง นะ ฐิติง นะ จุติง นะ อุปะปัตติง, ไม่กล่าวซึ่งการไป ไม่กล่าวซึ่งการตั้งอยู่ ไม่กล่าวซึ่งจุติ
ไม่กล่าวซึ่งอุบัติ,
อัปปะติฏฐัง อัปปะวัตตัง อะนารัมมะณะเมวะ ตัง, อายตนะนั้นเป็นสิ่งไม่มีที่ตั้ง ไม่มีความเป็นไป
ไม่มีอารมณ์อะไรๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยว,
เอเสวันโต ทุกขัสสะ. นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์.
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๒.๙ ธรรมนิยาม
อุ ปฺ ป าทา วา ภิ กฺ ข เว ตถาคตานํ อนุ ปฺ ป าทา วา ตถาคตานํ ,   ิ ต าว สา ธาตุ ธมฺ ม ฏฺ ิ ต ตา 

ธมฺ ม นิ ย ามตา “สพฺ เ พ สงฺ ข ารา อนิ จฺ จ า”ติ , ตํ ตถาคโต อภิ ส มฺ พุ ชฺ ฌ ติ อภิ ส เมติ , อภิ ส มฺ พุ ชฺ ฌิ ตฺ ว า 

อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺาเปติ ปฏฺเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ.
อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ, ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา
“สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา”ติ. ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ, อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ 

เทเสติ ปญฺาเปติ ปฏฺเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ “สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา”ติ.
อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ, ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา
“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ, ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ, อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ 

เทเสติ ปญฺาเปติ ปฏฺเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ.
(อํ.ติก. ๒๐/๑๓๗  อุปปาทาสูตร)
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อุปปาทา วา ภิกขะเว 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ตะถาคะตานัง 
 เพราะความเกิดขึ้นของตถาคตทั้งหลายก็ตาม
อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, หรือเพราะความไม่เกิดขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม,
ฐิตาวะ สา ธาตุ,
ธัมมัฏฐิตะตา,
ธัมมะนิยามะตา,
“สัพเพ สังขารา อะนิจจา”ติ,
ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,
อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา,
อาจิกขะติ เทเสติ,

ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียว,
เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม,
เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม,
คือ สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง,
ตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมบรรลุธาตุนั้น,
ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว,
ย่อมบอก ย่อมแสดง,
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ปัญญาเปติ ปัฏฐะเปติ,
วิวะระติ วิภะชะติ,
อุตตานีกะโรติ,
“สัพเพ สังขารา อะนิจจา”ติ,

ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้,
ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก,
ย่อมทำให้ง่าย,
ว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง”,

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะความเกิดขึ้น
อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, ของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม หรือเพราะความ
ไม่เกิดขึ้นของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม,
ฐิตาวะ สา ธาตุ, ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียว,
ธัมมัฏฐิตะตา, เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม,
ธัมมะนิยามะตา, เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม,
“สัพเพ สังขารา ทุกขา”ติ, คือ “สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์”,
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ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,
อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา,
อาจิกขะติ เทเสติ,
ปัญญาเปติ ปัฏฐะเปติ,
วิวะระติ วิภะชะติ,
อุตตานีกะโรติ,
“สัพเพ สังขารา ทุกขา”ติ,

ตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมบรรลุธาตุนั้น,
ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว,
ย่อมบอก ย่อมแสดง,
ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้,
ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก,
ย่อมทำให้ง่าย,
ว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์”,

อุปปาทา วา ภิกขะเว ตะถาคะตานัง 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะความเกิดขึ้นของ
อะนุปปาทา วา ตะถาคะตานัง, พระตถาคตทั้งหลายก็ตาม หรือเพราะความไม่เกิดขึ้น
ของพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม,
ฐิตาวะ สา ธาตุ, ธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วทีเดียว,
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ธัมมัฏฐิตะตา,
ธัมมะนิยามะตา,
“สัพเพ ธัมมา อะนัตตา”ติ,
ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ อะภิสะเมติ,
อะภิสัมพุชฌิต๎วา อะภิสะเมต๎วา,
อาจิกขะติ เทเสติ,
ปัญญาเปติ ปัฏฐะเปติ,
วิวะระติ วิภะชะติ,
อุตตานีกะโรติ,
“สัพเพ ธัมมา อะนัตตา”ติ.

เป็นความตั้งอยู่ตามธรรม,
เป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรม ,
คือ “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา”,
ตถาคตย่อมตรัสรู้ ย่อมบรรลุธาตุนั้น,
ครั้นตรัสรู้แล้ว บรรลุแล้ว,
ย่อมบอก ย่อมแสดง,
ย่อมบัญญัติ ย่อมตั้งขึ้นไว้,
ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก,
ย่อมทำให้ง่าย,
ว่า “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา”.
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๒.๑๐ หลักแห่งธรรมทัง้ ปวง
ฉนฺทมูลกา  สพฺเพ  ธมฺมา, มนสิการสมฺภวา สพฺเพ ธมฺมา, ผสฺสสมุทยา สพฺเพ ธมฺมา,  เวทนาสโมสรณา  
สพฺเพ  ธมฺมา,  สมาธิปมุขา  สพฺเพ  ธมฺมา,  สตาธิปเตยฺยา สพฺเพ ธมฺมา,  ปญฺญุตฺตรา  สพฺเพ  ธมฺมา,  
วิมุตฺติสารา  สพฺเพ  ธมฺมา,  อมโตคธา  สพฺเพ  ธมฺมา, นิพฺพานปริโยสานา สพฺเพ ธมฺมา.
	 (อํ.ทสก. ๒๔/๕๘ มูลกสูตร)
ฉันทะมูละกา  สัพเพ  ธัมมา,
มะนะสิการะสัมภะวา  สัพเพ  ธัมมา,
ผัสสะสะมุทะยา  สัพเพ  ธัมมา,
เวทะนาสะโมสะระณา  สัพเพ  ธัมมา,
สะมาธิปะมุขา  สัพเพ  ธัมมา,
สะตาธิปะเตยยา  สัพเพ  ธัมมา,

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล,
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีมนสิการเป็นแดนเกิด,
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีผัสสะเป็นเหตุเกิด,
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุม,
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุข,
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็นใหญ่,
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ปัญญุตตะรา  สัพเพ  ธัมมา,
วิมุตติสารา  สัพเพ  ธัมมา,
อะมะโตคะธา  สัพเพ  ธัมมา,
นิพพานะปะริโยสานา  สัพเพ  ธัมมา.

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอด,
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่น,
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีอมตะเป็นที่หยั่งลง,
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุด.

๒.๑๑ อริยสัจ ๔
จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว ตถานิ อวิตถานิ อนญฺถานิ, กตมานิ จตฺตาริ, “อิทํ ทุกฺขนฺ”ติ ภิกฺขเว ตถเมตํ 

อวิตถเมตํ อนญฺถเมตํ, “อยํ ทุกฺขสมุทโย”ติ ตถเมตํ อวิตถเมตํ อนญฺถเมตํ, “อยํ ทุกฺขนิโรโธ”ติ ตถเมตํ
อวิตถเมตํ อนญฺถเมตํ, “อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ ตถเมตํ   อวิตถเมตํ อนญฺถเมตํ,  อิมานิ โข
ภิกฺขเว จตฺตาริ ตถานิ อวิตถานิ อนญฺถานิ.
ตสฺ ม าติ ห ภิ กฺ ข เว “อิ ทํ ทุ กฺ ข นฺ ” ติ โยโค กรณี โ ย, “อยํ ทุ กฺ ข สมุ ท โย”ติ โยโค กรณี โ ย, “อยํ    
ทุกฺขนิโรโธ”ติ  โยโค กรณีโย,  “อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ โยโค กรณีโย.
	 (สํ.ม. ๑๙/๑๐๙๐ ตถสูตร)
จัตตาริมานิ ภิกขะเว,
ตะถานิ,
อะวิตะถานิ,
อะนัญญะถานิ,
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจริง ๔ ประการเหล่านี้,
เป็นเช่นนั้นเอง,
ไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,
ไม่เป็นอย่างอื่น,
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กะตะมานิ จัตตาริ,
“อิทัง ทุกขัน”ติ ภิกขะเว,
ตะถะเมตัง,
อะวิตะถะเมตัง,
อะนัญญะถะเมตัง,
“อะยัง ทุกขะสะมุทะโย”ติ,
ตะถะเมตัง,
อะวิตะถะเมตัง,
อะนัญญะถะเมตัง,

๔ ประการอะไรบ้าง,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจริงว่า นี้เป็นทุกข์,
นี้เป็นสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเอง,
นี้เป็นสิ่งไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,
นี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างอื่น,
ความจริงว่า นี้เป็นทุกขสมุทัย,
นี้เป็นสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเอง,
นี้เป็นสิ่งไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,
นี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างอื่น,

“อะยัง ทุกขะนิโรโธ”ติ,
ตะถะเมตัง,
อะวิตะถะเมตัง,
อะนัญญะถะเมตัง,
“อะยัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา”ติ,
ตะถะเมตัง,
อะวิตะถะเมตัง,
อะนัญญะถะเมตัง,

ความจริงว่า นี้เป็นทุกขนิโรธ,
นี้เป็นสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเอง,
นี้เป็นสิ่งไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,
นี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างอื่น,
ความจริงว่า นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา,
นี้เป็นสิ่งที่เป็นเช่นนั้นเอง,
นี้เป็นสิ่งไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,
นี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างอื่น,

อิมานิ โข ภิกขะเว จัตตาริ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความจริง ๔ ประการเหล่านี้แล,
ตะถานิ, เป็นเช่นนั้นเอง,
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อะวิตะถานิ, ไม่เพี้ยนจากความเป็นเช่นนั้น,
อะนัญญะถานิ, ไม่เป็นอย่างอื่น,
ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น,
“อิทัง ทุกขัน”ติ โยโค กะระณีโย, การประกอบความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า
นี้เป็นทุกข์ อันเธอทั้งหลายพึงกระทำ,
“อะยัง ทุกขะสะมุทะโย”ติ โยโค กะระณีโย, การประกอบความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า
นี้เป็นทุกขสมุทัย อันเธอทั้งหลายพึงกระทำ,
“อะยัง ทุกขะนิโรโธ”ติ  โยโค กะระณีโย, การประกอบความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า
นี้เป็นทุกขนิโรธ อันเธอทั้งหลายพึงกระทำ,
“อะยัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา”ติ 
 การประกอบความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า
โยโค กะระณีโย.   นีเ้ ป็นทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา อันเธอทัง้ หลายพึงกระทำ.
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๒.๑๒ กิจในอริยสัจ
จตฺ ต าริ ม านิ ภิ กฺ ข เว อริ ย สจฺ จ านิ , กตมานิ จตฺ ต าริ , ทุ กฺ ขํ อริ ย สจฺ จํ ทุ กฺ ข สมุ ท โย อริ ย สจฺ จํ            
ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ, อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อริยสจฺจานิ, อิเมสํ 

โข ภิ กฺ ข เว จตุ นฺ นํ อริ ย สจฺ จ านํ อตฺ ถิ อริ ย สจฺ จํ ปริ ญฺ เยฺ ยํ , อตฺ ถิ อริ ย สจฺ จํ ปหาตพฺ พํ , อตฺ ถิ อริ ย สจฺ จํ  

สจฺฉิกาตพฺพํ, อตฺถิ อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ,
กตมญฺจ ภิกฺขเว อริยสจฺจํ ปริญฺเยฺยํ, ทุกฺขํ ภิกฺขเว อริยสจฺจํ ปริญฺเยฺยํ, ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ 

ปหาตพฺพํ, ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ, ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ.
(สํ.ม. ๑๙/๑๐๙๙ ปริญเญยยสูตร)
จัตตาริมานิ ภิกขะเว อะริยะสัจจานิ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการเหล่านี้,
กะตะมานิ จัตตาริ, ๔ ประการอะไรบ้าง,
ทุกขัง อะริยะสัจจัง, ได้แก่ อริยสัจคือทุกข์,
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ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง,
ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง,
ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง,
อิมานิ โข ภิกขะเว จัตตาริ อะริยะสัจจานิ,
อิเมสัง โข ภิกขะเว จะตุนนัง อะริยะสัจจานัง,
อัตถิ อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยัง,
อัตถิ อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพัง,
อัตถิ อะริยะสัจจัง  สัจฉิกาตัพพัง,
อัตถิ อะริยะสัจจัง ภาเวตัพพัง,

อริยสัจคือทุกขสมุทยั ,
อริยสัจคือทุกขนิโรธ,
อริยสัจคือทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา,
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย อริยสัจ ๔ ประการเหล่านีแ้ ล,
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย บรรดาอริยสัจ ๔ ประการเหล่านีแ้ ล,
อริยสัจทีค่ วรกำหนดรอบรูก้ ม็ อี ยู,่
อริยสัจทีค่ วรละก็มอี ยู,่
อริยสัจทีค่ วรกระทำให้แจ้งก็มอี ยู,่
อริยสัจทีค่ วรทำให้เกิดขึน้ ก็มอี ยู,่
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กะตะมัญจะ ภิกขะเว อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยัง, ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ก็อริยสัจทีค่ วรกำหนดรอบรูเ้ ป็นต้น
เป็นอย่างไร,
ทุกขัง ภิกขะเว อริยะสัจจัง ปริญเญยยัง, ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ทุกขอริยสัจควรกำหนดรอบรู,้
ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพัง, ทุกขสมุทยอริยสัจควรละ,
ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพัง, ทุกขนิโรธอริยสัจควรกระทำให้แจ้ง,
ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง 
 ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาอริยสัจควรทำให้เกิดขึน้ .
ภาเวตัพพัง.
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๒.๑๓ ทุกขอริยสัจ
อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขํ อริยสจฺจํ, ชาติปิ ทุกฺขา, ชราปิ ทุกฺขา, พฺยาธิปิ ทุกฺโข, มรณมฺปิ ทุกฺขํ,
อปฺปเิ ยหิ สมฺปโยโค ทุกโฺ ข, ปิเยหิ วิปปฺ โยโค ทุกโฺ ข, ยมฺปจิ ฉฺ ํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกขฺ ,ํ สงฺขติ เฺ ตน ปญฺจปุ าทานกฺขนฺธา ทุกฺขา.
	 (วิ.ม. ๔/๑๔ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง,
ชาติปิ ทุกขา,
ชะราปิ ทุกขา,
พ๎ยาธิปิ ทุกโข,
มะระณัมปิ ทุกขัง,
อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข,

ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์,
ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, ความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์,
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา. ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขอริยสัจ,
แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์,
แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์,
แม้ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์,
แม้ความตายก็เป็นทุกข์,
ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์,
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๒.๑๔ ทุกขสมุทยอริยสัจ
อิ ทํ โข ปน ภิ กฺ ข เว ทุ กฺ ข นิ โ รโธ อริ ย สจฺ จํ , ยายํ ตณฺ ห า โปโนพฺ ภ วิ ก า นนฺ ทิ ร าคสหคตา 

ตตฺรตตฺราภินนฺทินี, เสยฺยถีทํ, กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา.
(วิ.ม. ๔/๑๔ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสมุทะโย อะริยะสัจจัง,
ยายัง ตัณ๎หา,
โปโนพภะวิกา,
นันทิราคะสะหะคะตา,
ตัต๎ระตัต๎ราภินันทินี,
เสยยะถีทัง,
กามะตัณ๎หา,

ภะวะตัณ๎หา, ภวตัณหา,
วิภะวะตัณ๎หา. วิภวตัณหา.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจ,
คือตัณหา,
อันทำให้เกิดในภพใหม่อีก,
อันประกอบกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน,
อันมีปกติยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ,
ได้แก่,
กามตัณหา,
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๒.๑๕ ทุกขนิโรธอริยสัจ

๒.๑๖ ทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา

อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ, โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค
มุตฺติ อนาลโย.
(วิ.ม. ๔/๑๔ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)

อิทํ โข ปน ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ, อยเมว อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค, เสยฺยถีทํ,
สมฺมาทิฏฺิ สมฺมาสงฺกปฺโป, สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว, สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ.
	 (วิ.ม. ๔/๑๔ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง,
โย ตัสสาเยวะ ตัณ๎หายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ,
จาโค,
ปะฏินิสสัคโค,
มุตติ,
อะนาละโย.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจ,
คือความดับไม่เหลือแห่งตัณหานัน้ นัน่ แหละด้วยวิราคะ,
ความสละ,
ความสลัดคืน,
ความหลุดพ้น,
ความไม่อาลัย.
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อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธคามินี
ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง, ปฏิปทาอริยสัจ,
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค,
เสยยะถีทัง,
สัมมาทิฏฐิ,
สัมมาสังกัปโป,

คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้เท่านั้น,
ได้แก่,
ความเห็นชอบ,
ความดำริชอบ,
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สัมมาวาจา,
สัมมากัมมันโต,
สัมมาอาชีโว,
สัมมาวายาโม,
สัมมาสะติ,
สัมมาสะมาธิ.

วาจาชอบ,
การกระทำชอบ,
การเลี้ยงชีพชอบ,
ความเพียรชอบ,
ความระลึกชอบ,
ความตั้งมั่นชอบ.
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๒.๑๗ ขันธ์ ๕
ปญฺจกฺขนฺธา, รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ สญฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิญฺาณกฺขนฺโธ.
ตตฺถ  กตโม  รูปกฺขนฺโธ.  ยงฺกิญฺจิ   รูปํ   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ   อชฺฌตฺตํ   วา  พหิทฺธา  วา  
โอฬาริก  ํ วา  สุขมุ   ํ วา  หีน  ํ วา  ปณีต  ํ วา  ยํ  ทูเร  สนฺตเิ ก  วา,  ตเทกชฺฌ  ํ อภิสญฺญหู ติ วฺ า  อภิสงฺขปิ ติ วฺ า,
อยํ  วุจฺจติ  รูปกฺขนฺโธ.
ตตฺถ  กตโม  เวทนากฺขนฺโธ.  ยา  กาจิ   เวทนา  อตีตานาคตปจฺจปุ ปฺ นฺนา  อชฺฌตฺตา วา  พหิทธฺ า วา
โอฬาริกา  วา  สุขุมา  วา  หีนา  วา  ปณีตา  วา  ยา  ทูเร  สนฺติเก  วา,  ตเทกชฺฌํ   อภิสญฺญูหิตฺวา  

อภิสงฺขิปิตฺวา, อยํ  วุจฺจติ  เวทนากฺขนฺโธ.
ตตฺถ  กตโม  สญฺากฺขนฺโธ.  ยา  กาจิ  สญฺา  อตีตานาคตปจฺจปุ ปฺ นฺนา  อชฺฌตฺตา  วา  พหิทธฺ า วา  
โอฬาริกา  วา  สุขุมา  วา  หีนา  วา  ปณีตา  วา  ยา  ทูเร  สนฺติเก  วา,  ตเทกชฺฌํ   อภิสญฺญูหิตฺวา  

อภิสงฺขิปิตฺวา,  อยํ  วุจฺจติ  สญฺากฺขนฺโธ.
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ตตฺถ  กตโม  สงฺขารกฺขนฺโธ.  เย  เกจิ  สงฺขารา  อตีตานาคตปจฺจปุ ปฺ นฺนา  อชฺฌตฺตา วา  พหิทธฺ า วา
โอฬาริกา วา  สุขมุ า วา  หีนา วา  ปณีตา วา  เย  ทูเร  สนฺตเิ ก วา, ตเทกชฺฌ  ํ อภิสญฺญหู ติ วฺ า  อภิสงฺขปิ ติ วฺ า,  
อยํ  วุจฺจติ  สงฺขารกฺขนฺโธ.
ตตฺถ  กตโม  วิญ
ฺ าณกฺขนฺโธ.  ยงฺกญ
ิ จฺ   ิ วิญ
ฺ าณํ  อตีตานาคตปจฺจปุ ปฺ นฺน  ํ อชฺฌตฺต  ํ วา  พหิทธฺ า วา  
โอฬาริกํ วา  สุขุมํ วา  หีนํ วา  ปณีตํ วา  ยํ  ทูเร  สนฺติเก วา,  ตเทกชฺฌํ  อภิสญฺญูหิตฺวา  อภิสงฺขิปิตฺวา,
อยํ  วุจฺจติ  วิญฺาณกฺขนฺโธ.
(อภิ.วิ. ๓๕/๑ - ๒๖ ขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์)
ปัญจักขันธา, ขันธ์ ๕ ประการมีอยู่,
รูปักขันโธ  เวทะนากขันโธ  สัญญากขันโธ 
 ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์
สังขารักขันโธ วิญญาณักขันโธ, สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์,

ตัตถะ  กะตะโม รูปักขันโธ,
ยังกิญจิ รูปัง,
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,
อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา,
โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา,
หีนัง วา ปะณีตัง วา,
ยัง ทูเร สันติเก วา,
ตะเทกัชฌัง  อะภิสัญญูหิต๎วา  อะภิสังขิปิต๎วา,
อะยัง วุจจะติ  รูปักขันโธ,

บรรดาขันธ์ ๕ นั้น รูปขันธ์เป็นอย่างไร,
รูปทุกชนิด,
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
ภายในหรือภายนอก,
หยาบหรือละเอียด,
เลวหรือประณีต,
ไกลหรือใกล้,
ประมวลรูปนั้นย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน,
นี้เรียกว่ารูปขันธ์,

ตัตถะ  กะตะโม เวทะนากขันโธ, บรรดาขันธ์ ๕ นั้น เวทนาขันธ์เป็นอย่างไร,
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ยา กาจิ เวทะนา,
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,
อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,
โอฬาริกา วา สุขุมา วา,
หีนา วา ปะณีตา วา,
ยา ทูเร สันติเก วา,
ตะเทกัชฌัง  อะภิสัญญูหิต๎วา  อะภิสังขิปิต๎วา,
อะยัง  วุจจะติ  เวทะนากขันโธ,

เวทนาทุกชนิด,
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน,
ภายในหรือภายนอก,
หยาบหรือละเอียด,
เลวหรือประณีต,
ไกลหรือใกล้,
ประมวลเวทนานั้นย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน,
นี้เรียกว่าเวทนาขันธ์,

ตัตถะ  กะตะโม สัญญากขันโธ, บรรดาขันธ์ ๕ นั้น สัญญาขันธ์เป็นอย่างไร,
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ยา  กาจิ  สัญญา,
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,
อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,
โอฬาริกา วา สุขุมา วา,
หีนา วา ปะณีตา วา,
ยา ทูเร สันติเก วา,
ตะเทกัชฌัง  อะภิสัญญูหิต๎วา  อะภิสังขิปิต๎วา,
อะยัง  วุจจะติ  สัญญากขันโธ,

สัญญาทุกชนิด,
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน,
ภายในหรือภายนอก,
หยาบหรือละเอียด,
เลวหรือประณีต,
ไกลหรือใกล้,
ประมวลเวทนานั้นย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน,
นี้เรียกว่าสัญญาขันธ์,

ตัตถะ  กะตะโม สังขารักขันโธ, บรรดาขันธ์ ๕ นั้น สังขารขันธ์เป็นอย่างไร,
เย  เกจิ  สังขารา, สังขารทั้งหลายทุกชนิด,
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อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,
อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,
โอฬาริกา วา สุขุมา วา,
หีนา วา ปะณีตา วา,
ยา ทูเร สันติเก วา,
ตะเทกัชฌัง  อะภิสัญญูหิต๎วา  อะภิสังขิปิต๎วา,
อะยัง  วุจจะติ  สังขารักขันโธ,
ตัตถะ  กะตะโม วิญญาณักขันโธ,
ยังกิญจิ  วิญญาณัง,
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,
อัชฌัตตัง วา  พะหิทธา วา,

ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน,
ภายในหรือภายนอก,
หยาบหรือละเอียด,
เลวหรือประณีต,
ไกลหรือใกล้,
ประมวลสังขารนั้นย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน,
นี้เรียกว่าสังขารขันธ์,
บรรดาขันธ์ ๕ นั้น วิญญาณขันธ์เป็นอย่างไร,
วิญญาณทุกชนิด,
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน,
ภายในหรือภายนอก,
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โอฬาริกัง วา  สุขุมัง วา,
หีนัง วา  ปะณีตัง วา,
ยัง  ทูเร  สันติเก วา,
ตะเทกัชฌัง อะภิสัญญูหิต๎วา อะภิสังขิปิต๎วา,
อะยัง  วุจจะติ  วิญญาณักขันโธ.

หยาบหรือละเอียด,
เลวหรือประณีต,
ไกลหรือใกล้,
ประมวลวิญญาณนั้นย่อเข้าเป็นกองเดียวกัน,
นี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์.

อิติ รูปํ อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม, อิติ เวทนา อิติ เวทนาย สมุทโย อิติ เวทนาย
อตฺถงฺคโม, อิติ สญฺา อิติ สญฺาย สมุทโย อิติ สญฺาย อตฺถงฺคโม, อิติ สงฺขารา  อิติ สงฺขารานํ สมุทโย 

อิติ สงฺขารานํ อตฺถงฺคโม, อิติ วิญฺาณํ อิติ วิญฺาณสฺส สมุทโย อิติ วิญฺาณสฺส อตฺถงฺคโม.
(สํ.นิ. ๑๖/๒๑ ทสพลสูตร)
อิติ รูปัง, รูปเป็นดังนี้,
อิติ รูปัสสะ สะมุทะโย, ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้,
อิติ รูปัสสะ อัตถังคะโม, ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้,
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อิติ เวทะนา,
อิติ เวทะนายะ สะมุทะโย,
อิติ เวทะนายะ อัตถังคะโม,
อิติ สัญญา,
อิติ สัญญายะ สะมุทะโย,
อิติ สัญญายะ อัตถังคะโม,
อิติ สังขารา,
อิติ สังขารานัง สะมุทะโย,
อิติ สังขารานัง อัตถังคะโม,
อิติ วิญญาณัง,
อิติ วิญญาณัสสะ สะมุทะโย,
อิติ วิญญาณัสสะ อัตถังคะโม.

เวทนาเป็นดังนี้,
ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นดังนี้,
ความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้,
สัญญาเป็นดังนี้,
ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นดังนี้,
ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้,
สังขารทั้งหลายเป็นดังนี้,
ความเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายเป็นดังนี้,
ความดับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นดังนี้,
วิญญาณเป็นดังนี้,
ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้,
ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้.
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๒.๑๘ อายตนะ ๑๒
ทฺวาทสายตนานิ, จกฺขายตนํ   รูปายตนํ   โสตายตนํ สทฺทายตนํ ฆานายตนํ คนฺธายตนํ   ชิวฺหายตนํ  
รสายตนํ  กายายตนํ  โผฏฺพฺพายตนํ  มนายตนํ  ธมฺมายตนํ.
(อภิ.วิ. ๓๕/๑๕๔ อายตนวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์)
ท๎วาทะสายะตะนานิ, อายะตะนะ ๑๒ มีอยู่,
จักขายะตะนัง รูปายะตะนัง,  
โสตายะตะนัง สัททายะตะนัง,
ฆานายะตะนัง คันธายะตะนัง,  
ชิว๎หายะตะนัง ระสายะตะนัง,  
กายายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง,
มะนายะตะนัง ธัมมายะตะนัง.

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.
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จกฺขุ   อนิจฺจํ   ทุกฺขํ   อนตฺตา  วิปริณามธมฺมํ, รูปา  อนิจฺจา ทุกฺขา อนตฺตา  วิปริณามธมฺมา,  โสตํ
อนิจฺจํ ทุกฺขํ  อนตฺตา  วิปริณามธมฺมํ,  สทฺทา  อนิจฺจา  ทุกฺขา อนตฺตา  วิปริณามธมฺมา,  ฆานํ อนิจฺจํ ทุกฺขํ  
อนตฺตา  วิปริณามธมฺมํ,  คนฺธา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  อนตฺตา  วิปริณามธมฺมา,  ชิวฺหา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  

อนตฺตา  วิปริณามธมฺมา,  รสา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  อนตฺตา  วิปริณามธมฺมา, กาโย อนิจฺโจ ทุกฺโข  อนตฺตา  

วิปริณามธมฺโม, โผฏฺพฺพา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  อนตฺตา  วิปริณามธมฺมา,  มโน  อนิจฺโจ  ทุกฺโข  อนตฺตา  

วิปริณามธมฺโม,  ธมฺมา  อนิจฺจา  ทุกฺขา  อนตฺตา  วิปริณามธมฺมา.
(อภิ.วิ. ๓๕/๑๕๔ อายตนวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์)
จักขุ  อะนิจจัง  ทุกขัง  อะนัตตา  

วิปะริณามะธัมมัง,
รูปา  อะนิจจา ทุกขา อะนัตตา 

วิปะริณามะธัมมา,
โสตัง อะนิจจัง  ทุกขัง  อะนัตตา  

วิปะริณามะธัมมัง,

ตาไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา,
รูปทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา,
หูไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา,
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สัททา  อะนิจจา  ทุกขา อะนัตตา 

วิปะริณามะธัมมา,
ฆานัง อะนิจจัง ทุกขัง  อะนัตตา  

วิปะริณามะธัมมัง,
คันธา  อะนิจจา  ทุกขา อะนัตตา 

วิปะริณามะธัมมา,
ชิว๎หา  อะนิจจา  ทุกขา อะนัตตา 

วิปะริณามะธัมมา,
ระสา  อะนิจจา  ทุกขา  อะนัตตา 

วิปะริณามะธัมมา,
กาโย อะนิจโจ ทุกโข  อะนัตตา  

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,

139

โผฏฐัพพา  อะนิจจา  ทุกขา  อะนัตตา  

วิปะริณามะธัมมา,
มะโน  อะนิจโจ  ทุกโข  อะนัตตา  

วิปะริณามะธัมโม,
ธัมมา  อะนิจจา  ทุกขา อะนัตตา
วิปะริณามะธัมมา.

โผฏฐัพพะทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา,
ใจไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา,
ธรรมทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา.

๒.๑๙  ธาตุ ๖, ธาตุ ๑๘
ฉ ธาตุโย,  ปวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุ  วิญฺาณธาตุ.
(อภิ.วิ. ๓๕/๑๗๒ ธาตุวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์)
ฉะ ธาตุโย, ธาตุ ๖ มีอยู่,
ปะฐะวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  
 ได้แก่ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ  อากาสะธาตุ  วิญญาณะธาตุ. วาโยธาตุ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ.
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อฏฺารส ธาตุโย, จกฺขุธาตุ   รูปธาตุ   จกฺขุวิญฺาณธาตุ โสตธาตุ   สทฺทธาตุ   โสตวิญฺาณธาตุ  

ฆานธาตุ   คนฺธธาตุ   ฆานวิญฺาณธาตุ   ชิวฺหาธาตุ   รสธาตุ ชิวฺหาวิญฺาณธาตุ   กายธาตุ   โผฏฺพฺพธาตุ  
กายวิญฺาณธาตุ  มโนธาตุ  ธมฺมธาตุ  มโนวิญฺาณธาตุ.
	 (อภิ.วิ. ๓๕/๑๘๓ ธาตุวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)
อัฏฐาระสะ ธาตุโย, ธาตุ ๑๘ มีอยู่,
จักขุธาตุ  รูปะธาตุ  จักขุวิญญาณะธาตุ,
โสตะธาตุ  สัททะธาตุ  โสตะวิญญาณะธาตุ,  
ฆานะธาตุ  คันธะธาตุ  ฆานะวิญญาณะธาตุ,
ชิว๎หาธาตุ  ระสะธาตุ  ชิว๎หาวิญญาณะธาตุ,  
กายะธาตุ  โผฏฐัพพะธาตุ  กายะวิญญาณะธาตุ,
มะโนธาตุ  ธัมมะธาตุ  มะโนวิญญาณะธาตุ.

ได้แก่ (๑) จักขุธาตุ (๒) รูปธาตุ (๓) จักขุวิญญาณธาตุ,
(๔) โสตธาตุ (๕) สัททธาตุ (๖) โสตวิญญาณธาตุ,
(๗) ฆานธาตุ (๘) คันธธาตุ (๙) ฆานวิญญาณธาตุ,
(๑๐) ชิวหาธาตุ (๑๑) รสธาตุ (๑๒) ชิวหาวิญญาณธาตุ,
(๑๓) กายธาตุ (๑๔) โผฏฐัพพธาตุ (๑๕) กายวิญญาณธาตุ,
(๑๖) มโนธาตุ (๑๗) ธัมมธาตุ (๑๘) มโนวิญญาณธาตุ.
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๒.๒๐  อินทรีย์ ๒๒
พาวีสตินฺทฺริยานิ, จกฺขุนฺทฺริยํ   โสตินฺทฺริยํ   ฆานินฺทฺริยํ ชิวฺหินฺทฺริยํ กายินฺทฺริยํ มนินฺทฺริยํ,  อิตฺถินฺทฺริยํ  
ปุริสินฺทฺริยํ  ชีวิตินฺทฺริยํ,  สุขินฺทฺริยํ  ทุกฺขินฺทฺริยํ  โสมนสฺสินฺทฺริยํ โทมนสฺสินฺทฺริยํ  อุเปกฺขินฺทฺริยํ,  สทฺธินฺทฺริยํ  
วี ริ ยิ นฺ ทฺ ริ ยํ   สติ นฺ ทฺ ริ ยํ   สมาธิ นฺ ทฺ ริ ยํ   ปญฺ  นฺ ทฺ ริ ยํ , อนญฺ  าตญฺ  สฺ ส ามี ติ นฺ ทฺ ริ ยํ    อญฺ  นฺ ทฺ ริ ยํ  

อญฺาตาวินฺทฺริยํ.
(อภิ.วิ. ๓๕/๒๑๙ อินทริยวิภังค์ อภิธรรมภาชนีย์)
พาวีสะตินท๎ริยานิ, อินทรีย์ ๒๒ มีอยู่,
จักขุนท๎ริยัง โสตินท๎ริยัง ฆานินท๎ริยัง 

ชิวหินท๎ริยัง กายินท๎ริยัง มนินท๎ริยัง,  

อิตถินท๎ริยัง ปุริสินท๎ริยัง ชีวิตินท๎ริยัง,
สุขินท๎ริยัง  ทุกขินท๎ริยัง  โสมะนัสสินท๎ริยัง

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
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โทมะนัสสินท๎ริยัง อุเปกขินท๎ริยัง, 

สัทธินท๎ริยัง วีริยินท๎ริยัง สะตินท๎ริยัง
สะมาธินท๎ริยัง ปัญญินท๎ริยัง, 

อะนัญญาตัญญัสสามีตินท๎ริยัง
อัญญนท๎ริยัง อัญญาตาวินท๎ริยัง.

(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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๓.๑ เรามีกรรมเป็นของตน
ปญฺจิมานิ   ภิกฺขเว  านานิ,  อภิณฺหํ   ปจฺจเวกฺขิตพฺพานิ   อิตฺถิยา  วา  ปุริเสน  วา  คหฏฺเน  วา  
ปพฺพชิเตน  วา,  กตมานิ  ปญฺจ.
“ชราธมฺโมมฺหิ,  ชรํ  อนตีโต”ติ,  อภิณฺหํ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ  อิตฺถิยา  วา  ปุริเสน  วา  คหฏฺเน  วา  
ปพฺพชิเตน  วา,  
“พฺยาธิธมฺโมมฺห,ิ   พฺยาธึ  อนตีโต”ติ,  อภิณหฺ   ํ ปจฺจเวกฺขติ พฺพ  ํ อิตถฺ ยิ า  วา  ปุรเิ สน  วา  คหฏฺเน  วา  
ปพฺพชิเตน  วา,  
“มรณธมฺโมมฺห,ิ   มรณํ  อนตีโต”ติ,  อภิณหฺ   ํ ปจฺจเวกฺขติ พฺพ  ํ อิตถฺ ยิ า  วา  ปุรเิ สน  วา  คหฏฺเน  วา  
ปพฺพชิเตน  วา,  
“สพฺเพหิ   เม  ปิเยหิ   มนาเปหิ   นานาภาโว  วินาภาโว”ติ,  อภิณฺหํ   ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ   อิตฺถิยา  วา  
ปุริเสน  วา  คหฏฺเน  วา  ปพฺพชิเตน  วา,  
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“กมฺมสฺสโกมฺห,ิ   กมฺมทายาโท  กมฺมโยนิ  กมฺมพนฺธ  ุ กมฺมปฏิสรโณ,  ยํ  กมฺม  ํ กริสสฺ ามิ กลฺยาณํ  วา  
ปาปกํ  วา,  ตสฺส  ทายาโท  ภวิสสฺ ามี”ติ,  อภิณหฺ   ํ ปจฺจเวกฺขติ พฺพ  ํ อิตถฺ ยิ า  วา  ปุรเิ สน  วา  คหฏฺเน  วา  
ปพฺพชิเตน  วา.
	 (อํ.ปญฺจก. ๒๒/๕๗ ฐานสูตร)
ปัญจิมานิ  ภิกขะเว  ฐานานิ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้,
อะภิณ๎หัง  ปัจจะเวกขิตัพพานิ  อิตถิยา วา อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี
ปุริเสนะ วา  คะหัฏเฐนะ วา  ปัพพะชิเตนะ วา, บรรพชิตก็ดี ควรพิจารณาเนืองๆ,
กะตะมานิ ปัญจะ, ฐานะ ๕ ประการ อะไรบ้าง,
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๑
ชะราธัมโมม๎หิ, เรามีความแก่เป็นธรรมดา,
ชะรัง อะนะตีโต, ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้,
อิติ  อะภิณ๎หัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง  อิตถิยา  วา  
 ข้อนี้ อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี
ปุริเสนะ  วา  คะหัฏเฐนะ  วา  ปัพพะชิเตนะ  วา, บรรพชิตก็ดี ควรพิจารณาเนืองๆ,

๒

อิติ  อะภิณ๎หัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง  อิตถิยา วา, 
 ข้อนี้ อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี
ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา, บรรพชิตก็ดี ควรพิจารณาเนืองๆ,

๓
มะระณะธัมโมม๎หิ, เรามีความตายเป็นธรรมดา,
มะระณัง อะนะตีโต, ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้,
อิติ อะภิณ๎หัง ปัจจะเวกขิตัพพัง อิตถิยา วา, ข้อนี้ อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี
ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา, บรรพชิตก็ดี ควรพิจารณาเนืองๆ,

พ๎ยาธิธัมโมม๎หิ, เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา,
พ๎ยาธิง  อะนะตีโต, ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้,
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๔
สัพเพหิ  เม  ปิเยหิ  มะนาเปหิ  
 ความพลัดพราก ความแยกกัน จากสิ่งทั้งปวง
นานาภาโว  วินาภาโว, ที่น่ารักน่าชอบใจ ย่อมมีแก่เรา,
อิติ  อะภิณ๎หัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง อิตถิยา วา  
 ข้อนี้ อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี
ปุริเสนะ วา คะหัฏเฐนะ วา ปัพพะชิเตนะ วา, บรรพชิตก็ดี ควรพิจารณาเนืองๆ,

กัมมะพันธุ,
กัมมะปะฏิสะระโณ,
ยัง  กัมมัง  กะริสสามิ กัล๎ยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา,
ตัสสะ  ทายาโท  ภะวิสสามิ,

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์,
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย,
เราจักทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม,
ก็จักเป็นทายาทของกรรมนั้น,

อิติ  อะภิณ๎หัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง  อิตถิยา  วา  
 ข้อนี้ อันสตรีก็ดี บุรุษก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี
ปุริเสนะ  วา  คะหัฏเฐนะ  วา  ปัพพะชิเตนะ  วา. บรรพชิตก็ดี ควรพิจารณาเนืองๆ.

๕
กัมมัสสะโกม๎หิ, เรามีกรรมเป็นของตน,
กัมมะทายาโท, เป็นทายาทแห่งกรรม,
กัมมะโยนิ, มีกรรมเป็นกำเนิด,
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๓.๒ ธรรม ๑๐ ประการนำไปนรก
ทสหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ยถาภตํ  นิกฺขิตฺโต  เอวํ  นิรเย,  กตเมหิ  ทสหิ,  
อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปาณาติปาตี   โหติ, ลุทฺโท  โลหิตปาณี   หตปหเต  นิวิฏฺโ, อทยาปนฺโน  

สพฺพปาณภูเตสุ.
อทินนฺ าทายี  โหติ,  ยนฺต  ํ ปรสฺส  ปรวิตตฺ ปุ กรณํ  คามคตํ  วา  อรญฺคตํ  วา,  ตํ  อทินนฺ   ํ เถยฺยสงฺขาตํ
อาทาตา  โหติ.
กาเมสุ  มิจฺฉาจารี  โหติ,  ยา ตา มาตุรกฺขิตา ปิตุรกฺขิตา มาตาปิตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา  ภคินิรกฺขิตา  
าติรกฺขิตา  โคตฺตรกฺขิตา  ธมฺมรกฺขิตา  สสามิกา  สปริทณฺฑา  อนฺตมโส  มาลาคุฬปริกฺขิตาปิ,  ตถารูปาสุ  
จาริตฺตํ  อาปชฺชิตา  โหติ.
มุ ส าวาที   โหติ ,   สภคฺ ค โต   วา   ปริ ส คฺ ค โต   วา  าติ ม ชฺ ฌ คฺ ค โต   วา   ปู ค มชฺ ฌ คฺ ค โต   วา  

ราชกุลมชฺฌคฺคโต  วา  อภินีโต  สกฺขึ   ปุฏฺโ  “เอหิ   โภ  ปุริส  ยํ   ชานาสิ,  ตํ   วเทหี”ติ,  โส อชานํ วา
อาห  “ชานามี”ติ, ชานํ วา อาห  “น  ชานามี”ติ,  อปสฺสํ   วา  อาห  “ปสฺสามี”ติ,  ปสฺสํ วา อาห  

“น  ปสฺสามี”ติ,  อิติ  อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา  อามิสกิญฺจิกฺขเหตุ วา  สมฺปชานมุสา  ภาสิตา  โหติ.
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ปิสณ
ุ วาโจ  โหติ,  อิโต  สุตวฺ า  อมุตรฺ   อกฺขาตา  อิเมสํ  เภทาย,  อมุตรฺ   วา  สุตวฺ า  อิเมสํ  อกฺขาตา  
อมูสํ   เภทาย,  อิติ   สมคฺคานํ   วา  เภตฺตา  ภินฺนานํ   วา  อนุปฺปทาตา,  วคฺคาราโม  วคฺครโต  วคฺคนนฺที  
วคฺคกรณึ  วาจํ  ภาสิตา  โหติ.
ผรุ ส วาโจ   โหติ , ยา สา วาจา   อณฺ ฑ กา   กกฺ ก สา   ปรกฏุ ก า   ปราภิ ส ชฺ ช นี   โกธสามนฺ ต า  

อสมาธิสํวตฺตนิกา,  ตถารูปึ  วาจํ  ภาสิตา  โหติ.
สมฺผปฺปลาปี   โหติ,  อกาลวาที อภูตวาที อนตฺถวาที อธมฺมวาที อวินยวาที, อนิธานวตึ   วาจํ  

ภาสิตา  โหติ  อกาเลน  อนปเทสํ  อปริยนฺตวตึ  อนตฺถสญฺหิตํ.
อภิชฺฌาลุ   โหติ,  ยนฺตํ   ปรสฺส  ปรวิตฺตุปกรณํ,  ตํ   อภิชฺฌาตา  โหติ   “อโห  วต  ยํ   ปรสฺส  ตํ  

มม  อสฺสา”ติ.
พฺยาปนฺนจิตโฺ ต  โหติ,  ปทุฏฺ มนสงฺกปฺโป  “อิเม  สตฺตา  หญฺนฺต  ุ วา  พชฺฌนฺต  ุ วา  อุจฉฺ ชิ ชฺ นฺต  ุ วา  
วินสฺสนฺตุ  วา  มา  วา  อเหสุนฺ”ติ.
มิจฺฉาทิฏฺิโก  โหติ,  วิปรีตทสฺสโน  “นตฺถิ   ทินฺนํ,  นตฺถิ   ยิฏฺ,  นตฺถิ   หุตํ,  นตฺถิ   สุกฏทุกฺกฏานํ  
กมฺมานํ   ผลํ   วิปาโก,  นตฺถิ   อยํ   โลโก,  นตฺถิ   ปโร  โลโก,  นตฺถิ   มาตา,  นตฺถิ ปิตา, นตฺถิ สตฺตา 

โอปปาติกา, นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา,  เย  อิมญฺจ  โลกํ   ปรญฺจ  โลกํ   สยํ  
อภิญฺา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตี”ติ.  
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อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ทสหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ยถาภตํ  นิกฺขิตฺโต เอวํ  นิรเย.
(อํ.ทสก. ๒๔/๒๑๑ ปฐมนิรยสัคคสูตร)
ทะสะหิ  ภิกขะเว  ธัมเมหิ  สะมันนาคะโต   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
ยะถาภะตัง  นิกขิตโต  เอวัง  นิระเย, ๑๐ ประการ ย่อมดำรงอยูใ่ นนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้,
กะตะเมหิ  ทะสะหิ, ธรรม ๑๐ ประการ อะไรบ้าง,
อิธะ  ภิกขะเว  เอกัจโจ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้,

๑

หะตะปะหะเต นิวิฏโฐ, ปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตี,
อะทะยาปันโน  สัพพะปาณะภูเตสุ. เป็นผู้ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง.

๒
อะทินนาทายี โหติ,
ยันตัง  ปะรัสสะ  ปะระวิตตุปะกะระณัง,  
คามะคะตัง  วา  อรัญญะคะตัง  วา,
ตัง  อะทินนัง  เถยยะสังขาตัง  อาทาตา  โหติ.

เป็นผู้มีปกติลักทรัพย์,
สิ่งใดเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น,
ที่อยู่ในบ้านก็ตาม อยู่ในป่าก็ตาม,
เขาเป็นผู้ถือเอาสิ่งนั้น อันเจ้าของไม่ได้ให้แล้ว
ด้วยจิตคิดขโมย.

ปาณาติปาตี  โหติ, เป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์,
ลุทโท, เป็นคนหยาบช้า,
โลหิตะปาณี, มีมือเปื้อนเลือด,
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๓
กาเมสุ  มิจฉาจารี  โหติ,
ยา  ตา  มาตุรักขิตา,
ปิตุรักขิตา,
มาตาปิตุรักขิตา,
ภาตุรักขิตา,
ภะคินิรักขิตา,
ญาติรักขิตา,
โคตตะรักขิตา,
ธัมมะรักขิตา,
สะสามิกา,

เป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในกาม,
สตรีเหล่าใด ที่มารดารักษา,
บิดารักษา,
มารดาบิดารักษา,
พี่ชายน้องชายรักษา,
พี่สาวน้องสาวรักษา,
ญาติรักษา,
โคตรรักษา,
ธรรมรักษา,
สตรีมีสามี,

158

สะปะริทัณฑา, สตรีมีกฎหมายคุ้มครอง,
อันตะมะโส  มาลาคุฬะปะริกขิตาปิ, โดยทีส่ ุด แม้สตรีที่บุรุษหมายไว้ด้วยการสวมพวงมาลัย,
ตะถารูปาสุ  จาริตตัง  อาปัชชิตา  โหติ. เขาเป็นผู้ประพฤติล่วงเกินในสตรีเช่นนั้น.

๔
มุสาวาที  โหติ,
สะภัคคะโต วา,
ปะริสัคคะโต วา,
ญาติมัชฌัคคะโต วา,
ปูคะมัชฌัคคะโต วา,
ราชะกุละมัชฌัคคะโต วา,

เป็นผู้มีปกติพูดเท็จ,
อยู่ในสภาก็ตาม,
อยู่ในบริษัทก็ตาม,
อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ตาม,
อยู่ท่ามกลางหมู่ทหารก็ตาม,
อยู่ท่ามกลางราชสำนักก็ตาม,
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อะภินีโต  สักขิง  ปุฏโฐ  
 ถูกเขานำเข้าไปเป็นพยาน ซักถามว่า
“เอหิ  โภ  ปุริสะ  ยัง  ชานาสิ,  ตัง  วะเทหี”ติ, “แนะท่านผูเ้ จริญ จงมาเถิด ท่านรูส้ งิ่ ใด จงกล่าวสิง่ นัน้ ”,
โส  อะชานัง  วา  อาหะ  “ชานามี”ติ,
ชานัง วา  อาหะ  “นะ  ชานามี”ติ,
อะปัสสัง  วา  อาหะ  “ปัสสามี”ติ,
ปัสสัง  วา  อาหะ  “นะ  ปัสสามี”ติ,

บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้”,
เมื่อรู้ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้”,
เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็น”,
เมื่อเห็นก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็น”,

อิติ  อัตตะเหตุ  วา  ปะระเหตุ  วา  
 เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้, เพราะตนเป็นเหตุบ้าง เพราะ
อามิสะกิญจิกขะเหตุ  วา,  สัมปะชานะมุสา  ภาสิตา   บุคคลอื่นเป็นเหตุบ้าง เพราะเหตุคือเห็นแก่อามิส
โหติ. เล็กน้อยบ้าง ด้วยประการฉะนี้.
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๕
ปิสุณะวาโจ  โหติ, เป็นผู้พูดคำส่อเสียด,
อิโต  สุต๎วา  อะมุต๎ระ  อักขาตา  อิเมสัง  เภทายะ, ฟังความจากฝ่ายนีแ้ ล้ว ไปบอกฝ่ายโน้น เพือ่ ทำลายฝ่ายนี,้
อะมุตร๎ ะ  วา  สุตว๎ า  อิเมสัง   อักขาตา  อะมูสงั   เภทายะ, หรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้ว มาบอกฝ่ายนี้ เพือ่ ทำลายฝ่ายโน้น,
อิติ  สะมัคคานัง  วา  เภตตา,
ภินนานัง  วา  อะนุปปะทาตา,
วัคคาราโม,
วัคคะระโต,
วัคคะนันที,
วัคคะกะระณิง  วาจัง  ภาสิตา  โหติ.

เป็นผู้ยุยงคนที่สามัคคีกัน,
ส่งเสริมคนที่แตกแยกกัน,
ชื่นชมความแตกแยกกัน,
ยินดีความแตกแยกกัน,
เพลิดเพลินความแตกแยกกัน,
เป็นผู้กล่าวถ้อยคำที่ก่อความแตกแยกกัน.
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๖
ผะรุสะวาโจ  โหติ,
ยา  สา  วาจา  อัณฑะกา,
กักกะสา,
ปะระกะฏุกา,
ปะราภิสัชชะนี,
โกธะสามันตา,
อะสะมาธิสังวัตตะนิกา,
ตะถารูปิง  วาจัง  ภาสิตา  โหติ.

เป็นผู้พูดคำหยาบ,
วาจาใด เป็นคำที่หยาบคาย,
เป็นคำแข็งกระด้าง,
เผ็ดร้อนแก่ผู้อื่น,
กระทบกระทั่งผู้อื่น,
ใกล้ต่อความโกรธ,
ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ,
เขาเป็นผู้กล่าววาจาเช่นนั้น.
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๗
สัมผัปปะลาปี  โหติ,
อะกาละวาที,
อะภูตะวาที,
อะนัตถะวาที,
อะธัมมะวาที,
อะวินยะวาที,

เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ,
พูดไม่ถูกเวลา,
พูดคำไม่จริง,
พูดคำไม่มีประโยชน์,
พูดไม่อิงธรรม,
พูดไม่อิงวินัย,

อะนิธานะวะติง  วาจัง  ภาสิตา  โหติ,  อะกาเลนะ  
 เป็นผู้พูดคำที่ไม่มีหลักฐาน, ไม่มีที่อ้างอิง
อะนะปะเทสัง  อะปะริยันตะวะติง  อะนัตถะสัญหิตัง. ไม่มีที่กำหนด ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
โดยกาลไม่สมควร.
163

๘
อะภิชฌาลุ  โหติ,
ยันตัง  ปะรัสสะ  ปะระวิตตุปะกะระณัง,
ตัง  อะภิชฌาตา  โหติ,
อิติ,
อะโห  วะตะ,
ยัง  ปะรัสสะ,
ตัง  มะมะ  อัสสะ.

เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น,
สิ่งใดเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น,
เขาเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งนั้น,
ดังนี้ว่า,
โอหนอ,
สิ่งใดเป็นของผู้อื่น,
สิ่งนั้นพึงเป็นของเรา.
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๙
พ๎ยาปันนะจิตโต  โหติ,
ปะทุฏฐะมะนะสังกัปโป,
อิติ,
อิเม สัตตา,
หัญญันตุ วา,
พัชฌันตุ วา,
อุจฉิชชันตุ วา,
วินัสสันตุ วา,
มา วา อะเหสุง.

เป็นผู้มีจิตพยาบาท,
เป็นผู้มีจิตคิดร้าย,
ดังนี้ว่า,
ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้,
จงถูกฆ่า,
จงถูกทำลาย,
จงขาดสูญ,
จงพินาศไป,
หรืออย่าได้มีแล้ว.
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๑๐
มิจฉาทิฏฐิโก โหติ,
วิปะรีตะทัสสะโน,
อิติ,
นัตถิ  ทินนัง,
นัตถิ  ยิฏฐัง,
นัตถิ  หุตัง,
นัตถิ  สุกะฏะทุกกะฏานัง  กัมมานัง  ผะลัง  วิปาโก,
นัตถิ  อะยัง  โลโก,
นัตถิ  ปะโร  โลโก,
นัตถิ  มาตา,

เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ,
มีความเห็นวิปริตผิดเพี้ยน,
ดังนี้ว่า,
ทานที่ให้แล้วไม่มีผล,
ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล,
การเซ่นสรวงไม่มีผล,
ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วไม่มี,
โลกนี้ไม่มี,
โลกอื่นไม่มี,
มารดาไม่มีคุณ,
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นัตถิ  ปิตา, บิดาไม่มีคุณ,
นัตถิ  สัตตา  โอปะปาติกา, โอปปาติกะสัตว์ไม่มี,
นัตถิ  โลเก  สะมะณะพ๎ราห๎มะณา  สัมมัคคะตา   สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ,
สัมมาปะฏิปันนา,  เย  อิมัญจะ  โลกัง  ปะรัญจะ   ผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
โลกัง  สะยัง  อะภิญญา  สัจฉิกัต๎วา  ปะเวเทนติ. แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ไม่มีในโลก.
อิเมหิ  โข  ภิกขะเว  ทะสะหิ  ธัมเมหิ  สะมันนาคะโต   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
ยะถาภะตัง  นิกขิตโต  เอวัง  นิระเย. ๑๐ ประการเหล่านี้แล, ย่อมดำรงอยู่ในนรก
เหมือนถูกนำไปฝังไว้.
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ทสหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ยถาภตํ  นิกฺขิตฺโต เอวํ  สคฺเค, กตเมหิ  ทสหิ,
อิธ  ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตํ   ปหาย  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ, นิหิตทณฺโฑ  นิหิตสตฺโถ  
ลชฺชี  ทยาปนฺโน  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี  วิหรติ.
อทินฺนาทานํ   ปหาย  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรโต  โหติ,  ยนฺตํ   ปรสฺส  ปรวิตฺตุปกรณํ   คามคตํ   วา  
อรญฺคตํ  วา,  น  ตํ  อทินฺนํ  เถยฺยสงฺขาตํ  อาทาตา  โหติ.
กาเมสุ   มิจฺฉาจารํ   ปหาย  กาเมสุ   มิจฺฉาจารา  ปฏิวิรโต  โหติ,  ยา  ตา  มาตุรกฺขิตา  ปิตุรกฺขิตา
มาตาปิตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา ภคินิรกฺขิตา  าติรกฺขิตา โคตฺตรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา  สสามิกา  สปริทณฺฑา  
อนฺตมโส  มาลาคุณปริกฺขิตาปิ,  ตถารูปาสุ  น  จาริตฺตํ  อาปชฺชิตา  โหติ.
มุ ส าวาทํ ปหาย มุ ส าวาทา ปฏิ วิ ร โต โหติ , สภคฺ ค โต วา ปริ ส คฺ ค โต วา าติ ม ชฺ ฌ คฺ ค โต  วา 

ปูคมชฺฌคฺคโต วา  ราชกุลมชฺฌคฺคโต วา  อภินีโต  สกฺขึ   ปุฏฺโ  “เอหิ โภ ปุริส ยํ ชานาสิ,  ตํ   วเทหี”ติ.  
โส  อชานํ   วา  อาห  “น  ชานามี”ติ,  ชานํ   วา  อาห  “ชานามี”ติ,  อปสฺส  ํ วา  อาห  “น  ปสฺสามี”ติ,  
ปสฺสํ  วา  อาห  “ปสฺสามี”ติ,  อิติ  อตฺตเหตุ  วา  ปรเหตุ  วา  อามิสกิญฺจิกฺขเหตุ  วา  น  สมฺปชานมุสา  
ภาสิตา  โหติ.

ปิสุณวาจํ   ปหาย  ปิสุณาย  วาจาย  ปฏิวิรโต  โหติ,  น  อิโต  สุตฺวา  อมุตฺร  อกฺขาตา  อิเมสํ  
เภทาย,  อมุตฺร  วา  สุตฺวา  น  อิเมสํ  อกฺขาตา  อมูสํ  เภทาย,  อิติ  ภินฺนานํ  วา  สนฺธาตา  สหิตานํ  วา  
อนุปฺปทาตา,  สมคฺคาราโม  สมคฺครโต  สมคฺคนนฺที,  สมคฺคกรณึ  วาจํ  ภาสิตา  โหติ.
ผรุสวาจํ   ปหาย  ผรุสาย  วาจาย  ปฏิวิรโต  โหติ,  ยา  สา  วาจา  เนลา  กณฺณสุขา  เปมนียา  
หทยงฺคมา  โปรี  พหุชนกนฺตา  พหุชนมนาปา,  ตถารูปึ  วาจํ  ภาสิตา  โหติ.
สมฺผปฺปลาปํ   ปหาย  สมฺผปฺปลาปา  ปฏิวิรโต  โหติ,  กาลวาที   ภูตวาที   อตฺถวาที   ธมฺมวาที  

วินยวาที, นิธานวตึ วาจํ ภาสิตา  โหติ  กาเลน  สาปเทสํ  ปริยนฺตวตึ  อตฺถสญฺหิตํ.
อนภิชฺฌาลุ  โหติ,  ยนฺตํ  ปรสฺส  ปรวิตฺตูปกรณํ,  ตํ  อนภิชฺฌาตา  โหติ  “อโห  วต  ยํ  ปรสฺส,  ตํ  
มม  อสฺสา”ติ.
อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ อปฺปทุฏฺมนสงฺกปฺโป  “อิเม สตฺตา อเวรา โหนฺตุ   อพฺยาปชฺชา  อนีฆา  สุขี  
อตฺตานํ  ปริหรนฺตู”ติ.
สมฺมาทิฏฺิโก  โหติ   อวิปรีตทสฺสโน  “อตฺถิ   ทินฺนํ,  อตฺถิ   ยิฏฺ,  อตฺถิ   หุตํ,  อตฺถิ   สุกฏทุกฺกฏานํ  
กมฺมานํ   ผลํ   วิปาโก,  อตฺถิ   อยํ   โลโก,  อตฺถิ   ปโร  โลโก,  อตฺถิ   มาตา,  อตฺถิ   ปิตา,  อตฺถิ สตฺตา 

โอปปาติกา,  อตฺถิ   โลเก  สมณพฺราหฺมณา  สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏิปนฺนา,  เย  อิมญฺจ  โลกํ   ปรญฺจ  โลกํ  
สยํ  อภิญฺา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทนฺตี”ติ.
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๓.๓ ธรรม ๑๐ ประการนำไปสวรรค์

อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ทสหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต  เอวํ  สคฺเค.
(อํ.ทสก. ๒๔/๒๑๑ ปฐมนิรยสัคคสูตร)
ทะสะหิ  ภิกขะเว  ธัมเมหิ  สะมันนาคะโต  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
ยะถาภะตัง  นิกขิตโต  เอวัง  สัคเค, ๑๐ ประการ, ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับเชิญ
ไปประดิษฐานไว้
กะตะเมหิ  ทะสะหิ, ธรรม ๑๐ ประการ อะไรบ้าง,
อิธะ  ภิกขะเว  เอกัจโจ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้,

๑
ปาณาติปาตัง  ปะหายะ, ละการฆ่าสัตว์,
ปาณาติปาตา  ปะฏิวิระโต  โหติ, เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์,
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นิหิตทัณโฑ,
นิหิตสัตโถ,
ลัชชี,
ทะยาปันโน,
สัพพะปาณะภูตะหิตานุกัมปี  วิหะระติ.

มีท่อนไม้อันวางลงแล้ว,
มีศัสตราวุธอันวางลงแล้ว,
เป็นผู้มีความละอาย,
เป็นผู้มีความเอ็นดู,
เป็นผู้อนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่.

๒
อะทินนาทานัง  ปะหายะ,
อะทินนาทานา  ปะฏิวิระโต  โหติ,
ยันตัง ปะรัสสะ ปะระวิตตุปะกะระณัง,
คามะคะตัง วา อะรัญญะคะตัง วา,

ละการลักทรัพย์,
เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์,
สิ่งใดเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น,
ที่อยู่ในบ้านก็ตาม อยู่ในป่าก็ตาม,
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นะ ตัง  อะทินนัง  เถยยะสังขาตัง  อาทาตา  โหติ. เขาเป็นผู้ไม่ถือเอาสิ่งนั้น อันเจ้าของไม่ได้ให้แล้ว
ด้วยจิตคิดขโมย.

๓
กาเมสุ  มิจฉาจารัง  ปะหายะ,
กาเมสุ  มิจฉาจารา  ปะฏิวิระโต  โหติ,
ยา  ตา  มาตุรักขิตา,
ปิตุรักขิตา,
มาตาปิตุรักขิตา,
ภาตุรักขิตา,
ภะคินิรักขิตา,
ญาติรักขิตา,

ละการประพฤติผิดในกาม,
เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม,
สตรีเหล่าใด ที่มารดารักษา,
บิดารักษา,
มารดาบิดารักษา,
พี่ชายน้องชายรักษา,
พี่สาวน้องสาวรักษา,
ญาติรักษา,
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โคตตะรักขิตา,
ธัมมะรักขิตา,
สะสามิกา,
สะปะริทัณฑา,
อันตะมะโส  มาลาคุฬะปะริกขิตาปิ,
ตะถารูปาสุ  นะ  จาริตตัง  อาปัชชิตา  โหติ.

โคตรรักษา,
ธรรมรักษา,
สตรีมีสามี,
สตรีมีกฎหมายคุ้มครอง,
โดยที่สุด แม้สตรีที่บุรุษหมายไว้ด้วยการสวมพวงมาลัย,
เขาเป็นผู้ไม่ประพฤติล่วงเกินในสตรีเช่นนั้น.

๔
มุสาวาทัง  ปะหายะ, ละการพูดเท็จ,
มุสาวาทา  ปะฏิวิระโต  โหติ, เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ,
สะภัคคะโต วา, อยู่ในสภาก็ตาม,
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ปะริสัคคะโต วา,
ญาติมัชฌัคคะโต วา,
ปูคะมัชฌัคคะโต วา,
ราชะกุละมัชฌัคคะโต วา,

อยู่ในบริษัทก็ตาม,
อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ตาม,
อยู่ท่ามกลางหมู่ทหารก็ตาม,
อยู่ท่ามกลางราชสำนักก็ตาม,

อะภินีโต  สักขิง  ปุฏโฐ  
 ถูกเขานำเข้าไปเป็นพยาน ซักถามว่า
“เอหิ  โภ  ปุริสะ  ยัง  ชานาสิ,  ตัง  วะเทหี”ติ, “แนะท่านผูเ้ จริญ จงมาเถิด ท่านรูส้ งิ่ ใด จงกล่าวสิง่ นัน้ ”,
โส  อะชานัง  วา  อาหะ  “นะ  ชานามี”ติ,
ชานัง  วา  อาหะ  “ชานามี”ติ,
อะปัสสัง  วา  อาหะ  “นะ ปัสสามี”ติ,
ปัสสัง  วา  อาหะ  “ปัสสามี”ติ,

บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้”,
เมื่อรู้ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้”,
เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็น”,
เมื่อเห็นก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็น”,
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อิติ  อัตตะเหตุ  วา  ปะระเหตุ  วา  
 เป็นผู้ไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้, เพราะตนเป็นเหตุบ้าง เพราะ
อามิสกิญจิกขะเหตุ  วา,  นะ  สัมปะชานะมุสา  
 บุคคลอื่นเป็นเหตุบ้าง เพราะเหตุคือเห็นแก่อามิส
ภาสิตา  โหติ. เล็กน้อยบ้าง ด้วยประการฉะนี้.

๕
ปิสุณะวาจัง  ปะหายะ, ละคำพูดส่อเสียด,
ปิสุณายะ  วาจายะ  ปะฏิวิระโต  โหติ, เป็นผู้เว้นขาดจากคำพูดส่อเสียด,
นะ  อิโต  สุต๎วา  อะมุต๎ระ  อักขาตา  
 ไม่ฟังความจากฝ่ายนี้แล้ว ไปบอกฝ่ายโน้น
อิเมสัง   เภทายะ, เพือ่ ทำลายฝ่ายนี้,
อะมุต๎ระ  วา  สุต๎วา  นะ  อิเมสัง  อักขาตา  
 ไม่ฟังความจากฝ่ายโน้นแล้ว มาบอกฝ่ายนี้
อะมูสัง  เภทายะ, เพือ่ ทำลายฝ่ายโน้น,
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อิติ  ภินนานัง วา  สันธาตา,
สะหิตานัง  วา  อะนุปปะทาตา,
สะมัคคาราโม,
สะมัคคะระโต,
สะมัคคะนันที,
สะมัคคะกะระณิง  วาจัง  ภาสิตา  โหติ.

เป็นผู้สมานคนที่แตกแยกกัน,
ส่งเสริมคนที่ปรองดองกัน,
ชื่นชมความสามัคคีกัน,
ยินดีความสามัคคีกัน,
เพลิดเพลินความสามัคคีกัน,
เป็นผู้กล่าวถ้อยคำที่เป็นเหตุแห่งความสามัคคี.

๖
ผะรุสะวาจัง  ปะหายะ, ละคำพูดหยาบ,
ผะรุสายะ  วาจายะ  ปะฏิวิระโต  โหติ, เป็นผู้เว้นขาดจากคำพูดหยาบ,
ยา  สา  วาจา  เนลา, คำพูดใด เป็นคำไม่มีโทษ,
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กัณณะสุขา,
เปมะนียา,
หะทะยังคะมา,
โปรี,
พะหุชะนะกันตา,
พะหุชะนะมะนาปา,
ตะถารูปิง  วาจัง  ภาสิตา  โหติ.

เพราะหู,
นำมาซึ่งความรัก,
เข้าไปจับในใจ,
เป็นคำของชาวเมือง,
เป็นที่รักใคร่ของคนส่วนมาก,
เป็นที่พอใจของคนส่วนมาก,
เขาเป็นผู้กล่าววาจาเช่นนั้น.

๗
สัมผัปปะลาปัง  ปะหายะ, ละการพูดเพ้อเจ้อ,
สัมผัปปะลาปา  ปะฏิวิระโต  โหติ, เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ,
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กาละวาที,
ภูตะวาที,
อัตถะวาที,
ธัมมะวาที,
วินะยะวาที,

พูดถูกเวลา,
พูดคำจริง,
พูดคำมีประโยชน์,
พูดอิงธรรม,
พูดอิงวินัย,

นิธานะวะติง  วาจัง  ภาสิตา  โหติ,  กาเลนะ  
 เป็นผู้พูดคำที่มีหลักฐาน, มีที่อ้างอิง มีที่กำหนด
สาปะเทสัง  ปะริยันตะวะติง  อัตถะสัญหิตัง. ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร.

๘
อะนะภิชฌาลุ  โหติ, เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น,
ยันตัง  ปะรัสสะ  ปะระวิตตุปะกะระณัง, สิ่งใดเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น,
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ตัง  อะนะภิชฌาตา  โหติ,
อิติ,
อะโห  วะตะ,
ยัง  ปะรัสสะ,
ตัง  มะมะ  อัสสะ.

เขาเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งนั้น,
ดังนี้ว่า,
โอหนอ,
สิ่งใดเป็นของผู้อื่น,
สิ่งนั้นพึงเป็นของเรา.

๙
อัพ๎ยาปันนะจิตโต  โหติ,
อัปปะทุฏฐะมะนะสังกัปโป,
อิติ,
อิเม สัตตา,

เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท,
เป็นผู้มีจิตไม่คิดร้าย,
ดังนี้ว่า,
ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้,
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อะเวรา  โหนตุ,
อัพ๎ยาปัชชา,
อะนีฆา,
สุขี  อัตตานัง  ปะริหะรันตุ.

จงเป็นผู้ไม่มีเวร,
จงอย่ามีความพยาบาทเบียดเบียน,
จงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจ,
จงเป็นผู้มีความสุข บริหารตนเถิด.

๑๐
สัมมาทิฏฐิโก  โหติ,
อะวิปะรีตะทัสสะโน,
อิติ,
อัตถิ  ทินนัง,
อัตถิ  ยิฏฐัง,

เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ,
มีความเห็นไม่วิปริตผิดเพี้ยน,
ดังนี้ว่า,
ทานที่ให้แล้วมีผล,
ยัญที่บูชาแล้วมีผล,
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อัตถิ  หุตัง,
อัตถิ  สุกะฏะทุกกะฏานัง  กัมมานัง  ผะลัง  วิปาโก,
อัตถิ  อะยัง  โลโก,
อัตถิ  ปะโร  โลโก,
อัตถิ  มาตา,
อัตถิ  ปิตา,
อัตถิ  สัตตา  โอปปาติกา,

การเซ่นสรวงมีผล,
ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วมี,
โลกนี้มี,
โลกอื่นมี,
มารดามีคุณ,
บิดามีคุณ,
โอปปาติกะสัตว์มี,

อัตถิ  โลเก  สะมะณะพ๎ราห๎มะณา  สัมมัคคะตา   สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ,
สัมมาปะฏิปันนา,  เย  อิมัญจะ  โลกัง  ปะรัญจะ   ผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
โลกัง  สะยัง  อะภิญญา  สัจฉิกัต๎วา  ปะเวเทนติ. แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม มีอยู่ในโลก.
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อิเมหิ  โข  ภิกขะเว  ทะสะหิ  ธัมเมหิ  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
สะมันนาคะโต  ยะถาภะตัง   นิกขิตโต  เอวัง  
 ๑๐ ประการเหล่านี้แล, ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์
สัคเค. เหมือนได้รับเชิญไปประดิษฐานไว้.
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๓.๔  ธรรม ๔๐ ประการนำไปนรก
 	

จตฺตาฬีสาย  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ยถาภตํ  นิกฺขิตฺโต  เอวํ  นิรเย,  กตเมหิ  จตฺตาฬีสาย,
อตฺตนา จ  ปาณาติปาตี  โหติ,  ปรญฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ, ปาณาติปาเต  จ  สมนุญฺโ  โหติ,  
ปาณาติปาตสฺส  จ  วณฺณํ   ภาสติ,  อตฺตนา  จ  อทินฺนาทายี   โหติ,  ปรญฺจ  อทินฺนาทาเน  สมาทเปติ,  
อทินฺนาทาเน  จ  สมนุญฺโ  โหติ,  อทินฺนาทานสฺส  จ  วณฺณํ   ภาสติ,  อตฺตนา จ  กาเมสุ   มิจฺฉาจารี  

โหติ ,  ปรญฺ จ  กาเมสุ   มิ จฺ ฉ าจาเร  สมาทเปติ ,  กาเมสุ   มิ จฺ ฉ าจาเร  จ  สมนุ ญฺ โ   โหติ ,  กาเมสุ  

มิจฺฉาจารสฺส จ วณฺณํ   ภาสติ, อตฺตนา  จ  มุสาวาที   โหติ, ปรญฺจ มุสาวาเท สมาทเปติ,  มุสาวาเท  จ  

สมนุญฺโ  โหติ,  มุสาวาทสฺส  จ  วณฺณํ  ภาสติ,  อตฺตนา  จ  ปิสุณวาโจ  โหติ,  ปรญฺจ  ปิสุณาย  วาจาย  
สมาทเปติ,  ปิสุณาย  วาจาย  จ  สมนุญฺโ  โหติ,  ปิสุณาย  จ  วาจาย  วณฺณํ   ภาสติ,  อตฺตนา จ  

ผรุสวาโจ  โหติ,  ปรญฺจ  ผรุสาย  วาจาย  สมาทเปติ,  ผรุสาย จ  วาจาย  สมนุญฺโ  โหติ,  ผรุสาย จ  
วาจาย วณฺณํ ภาสติ, อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาปี โหติ, ปรญฺจ สมฺผปฺปลาเป สมาทเปติ, สมฺผปฺปลาเป จ  

สมนุญฺโ  โหติ,  สมฺผปฺปลาปสฺส  จ  วณฺณํ   ภาสติ,  อตฺตนา  จ  อภิชฺฌาลุ   โหติ,  ปรญฺจ  อภิชฺฌาย  
สมาทเปติ,  อภิชฺฌาย จ  สมนุญฺโ โหติ, อภิชฺฌาย จ  วณฺณํ   ภาสติ, อตฺตนา จ  พฺยาปนฺนจิตฺโต  โหติ,  
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ปรญฺจ  พฺยาปาเท  สมาทเปติ,  พฺยาปาเท  จ  สมนุญโฺ   โหติ,  พฺยาปาทสฺส  จ  วณฺณ  ํ ภาสติ,  อตฺตนา  จ  
มิจฉฺ าทิฏฺ โิ ก  โหติ,  ปรญฺจ  มิจฉฺ าทิฏฺ ยิ า  สมาทเปติ,  มิจฉฺ าทิฏฺ ยิ า  จ  สมนุญโฺ   โหติ,  มิจฉฺ าทิฏฺ ยิ า  จ  
วณฺณํ  ภาสติ.  
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตฺตาฬีสาย ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ นิรเย.
(อํ.ทสก. ๒๔/๒๒๔ สามัญญวรรค)
จัตตาฬีสายะ  ภิกขะเว  ธัมเมหิ  สมันนาคะโต   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
ยะถาภะตัง  นิกขิตโต  เอวัง  นิระเย, ๔๐ ประการ, ย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้,
กะตะเมหิ จัตตาฬีสายะ,
อัตตะนา  จะ  ปาณาติปาตี  โหติ,
  ปะรัญจะ  ปาณาติปาเต  สะมาทะเปติ,
  ปาณาติปาเต  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,

ธรรม ๔๐ ประการ อะไรบ้าง,
(๑) เป็นผู้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง,
(๒) ชักชวนผู้อื่นในการฆ่าสัตว์,
(๓) เป็นผู้พอใจในการฆ่าสัตว์,
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  ปาณาติปาตัสสะ  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,
  อัตตะนา  จะ  อะทินนาทายี  โหติ,
  ปะรัญจะ  อะทินนาทาเน  สะมาทะเปติ,
อะทินนาทาเน  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,
อะทินนาทานัสสะ  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  กาเมสุ   มิจฉาจารี  โหติ,
ปะรัญจะ  กาเมสุ  มิจฉาจาเร  สะมาทะเปติ,
กาเมสุ  มิจฉาจาเร  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,
กาเมสุ  มิจฉาจารัสสะ  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  มุสาวาที  โหติ,
ปะรัญจะ  มุสาวาเท  สะมาทะเปติ,
มุสาวาเท  จะ  สะมะนุญโญ   โหติ,

(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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มุสาวาทัสสะ  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  ปิสุณะวาโจ  โหติ,
ปะรัญจะ  ปิสุณายะ  วาจายะ  สะมาทะเปติ,
ปิสุณายะ  วาจายะ  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,
ปิสุณายะ  จะ  วาจายะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  ผะรุสะวาโจ  โหติ,
ปะรัญจะ  ผะรุสายะ  วาจายะ  สะมาทะเปติ,
ผะรุสายะ  จะ  วาจายะ  สะมะนุญโญ  โหติ,
ผะรุสายะ  จะ   วาจายะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  สัมผัปปะลาปี  โหติ,
ปะรัญจะ  สัมผัปปะลาเป  สะมาทะเปติ,
สัมผัปปะลาเป  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,

(๑๖) กล่าวสรรเสริญการพูดเท็จ,
(๑๗) เป็นผู้พูดคำส่อเสียดด้วยตนเอง,
(๑๘) ชักชวนผู้อื่นในการพูดคำส่อเสียด,
(๑๙) เป็นผู้พอใจในการพูดคำส่อเสียด,
(๒๐) กล่าวสรรเสริญการพูดคำส่อเสียด,
(๒๑) เป็นผู้พูดคำหยาบด้วยตนเอง,
(๒๒) ชักชวนผู้อื่นในการพูดคำหยาบ,
(๒๓) เป็นผู้พอใจในการพูดคำหยาบ,
(๒๔) กล่าวสรรเสริญการพูดคำหยาบ,
(๒๕) เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อด้วยตนเอง,
(๒๖) ชักชวนผู้อื่นในการพูดเพ้อเจ้อ,
(๒๗) เป็นผู้พอใจในการพูดเพ้อเจ้อ,
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สัมผัปปะลาปัสสะ  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  อะภิชฌาลุ  โหติ,
ปะรัญจะ  อะภิชฌายะ  สะมาทะเปติ,
อะภิชฌายะ  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,
อะภิชฌายัง  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  พ๎ยาปันนะจิตโต  โหติ,
ปะรัญจะ  พ๎ยาปาเท  สะมาทะเปติ,
พ๎ยาปาเท  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,
พ๎ยาปาทัสสะ  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  มิจฉาทิฏฐิโก  โหติ,
ปะรัญจะ  มิจฉาทิฏฐิยา  สะมาทะเปติ,
มิจฉาทิฏฐิยา  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,

(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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มิจฉาทิฏฐิยา  จะ  วัณณัง  ภาสะติ, (๔๐) กล่าวสรรเสริญมิจฉาทิฏฐิ,
อิเมหิ  โข  ภิกขะเว  จัตตาฬีสายะ  ธัมเมหิ  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
สะมันนาคะโต  ยะถาภะตัง  นิกขิตโต  เอวัง  
 ๔๐ ประการเหล่านี้แล, ย่อมดำรงอยู่ในนรก
นิระเย. เหมือนถูกนำไปฝังไว้.
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๓.๕  ธรรม ๔๐ ประการนำไปสวรรค์
จตฺตาฬีสาย  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต  ยถาภตํ   นิกฺขิตฺโต  เอวํ   สคฺเค,  กตเมหิ   จตฺตาฬีสาย,  
อตฺตนา จ  ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต  โหติ, ปรญฺจ ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ,  ปาณาติปาตา
เวรมณิยา  จ  สมนุญฺโ  โหติ,  ปาณาติปาตา  เวรมณิยา  จ  วณฺณํ   ภาสติ,  อตฺตนา  จ  อทินฺนาทานา    
ปฏิวิรโต  โหติ,  ปรญฺจ  อทินฺนาทานา  เวรมณิยา  สมาทเปติ,  อทินฺนาทานา  เวรมณิยา  จ  สมนุญฺโ  
โหติ,  อทินฺนาทานา  เวรมณิยา  จ  วณฺณํ   ภาสติ,  อตฺตนา  จ  กาเมสุ   มิจฺฉาจารา  ปฏิวิรโต  โหติ,  
ปรญฺจ  กาเมสุ   มิจฺฉาจารา  เวรมณิยา  สมาทเปติ,  กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา จ  สมนุญฺโ  โหติ, 

กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา  จ  วณฺณํ   ภาสติ,  อตฺตนา  จ  มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  โหติ,  ปรญฺจ  

มุสาวาทา  เวรมณิยา  สมาทเปติ,  มุสาวาทา  เวรมณิยา  จ  สมนุญฺโ  โหติ,  มุสาวาทา  เวรมณิยา  จ  
วณฺณํ   ภาสติ,  อตฺตนา  จ  ปิสุณาย  วาจาย  ปฏิวิรโต  โหติ,  ปรญฺจ  ปิสุณาย  วาจาย  เวรมณิยา  
สมาทเปติ,  ปิสณ
ุ าย วาจาย  เวรมณิยา จ  สมนุญโฺ   โหติ,  ปิสณ
ุ าย  วาจาย  เวรมณิยา จ  วณฺณ  ํ ภาสติ,  
อตฺตนา  จ  ผรุสาย  วาจาย  ปฏิวิรโต  โหติ,  ปรญฺจ  ผรุสาย  วาจาย  เวรมณิยา  จ  สมาทเปติ,  ผรุสาย  
วาจาย  เวรมณิยา  จ  สมนุญฺโ  โหติ,  ผรุสาย  วาจาย  เวรมณิยา  จ  วณฺณํ   ภาสติ,  อตฺตนา จ
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สมฺผปฺปลาปา ปฏิวริ โต โหติ, ปรญฺจ สมฺผปฺปลาปา  เวรมณิยา  จ  สมาทเปติ,  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณิยา  จ  
สมนุญฺโ  โหติ,  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณิยา  จ  วณฺณํ   ภาสติ,  อตฺตนา  จ  อนภิชฺฌาลุ   โหติ,  ปรญฺจ  
อนภิชฺฌาย สมาทเปติ,  อนภิชฺฌาย  จ  สมนุญฺโ  โหติ,  อนภิชฺฌาย จ  วณฺณํ   ภาสติ, อตฺตนา จ  
อพฺยาปนฺนจิตโฺ ต  โหติ,  ปรญฺจ  อพฺยาปาเท  สมาทเปติ,  อพฺยาปาเท  จ  สมนุญโฺ   โหติ,  อพฺยาปาทสฺส  จ
วณฺณํ   ภาสติ,  อตฺตนา  จ  สมฺมาทิฏฺิโก  โหติ,  ปรญฺจ  สมฺมาทิฏฺิยา  สมาทเปติ,  สมฺมาทิฏฺิยา  จ  

สมนุญฺโ  โหติ,  สมฺมาทิฏฺิยา  จ  วณฺณํ  ภาสติ.
อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาฬีสาย  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ยถาภตํ  นิกฺขิตฺโต  เอวํ  สคฺเค.
(อํ.ทสก. ๒๔/๒๒๔ สามัญญวรรค)
จัตตาฬีสายะ  ภิกขะเว  ธัมเมหิ  สะมันนาคะโต   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
ยะถาภะตัง  นิกขิตโต  เอวัง  สัคเค, ๔๐ ประการ, ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์
เหมือนได้รับเชิญไปประดิษฐานไว้,
กะตะเมหิ จัตตาฬีสายะ, ธรรม ๔๐ ประการ อะไรบ้าง,
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อัตตะนา จะ  ปาณาติปาตา  ปะฏิวิระโต  โหติ,
ปะรัญจะ  ปาณาติปาตา  เวระมะณิยา
สะมาทะเปติ,
ปาณาติปาตา  เวระมะณิยา  จะ  สะมะนุญโญ  

โหติ,
ปาณาติปาตา  เวระมะณิยา  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  อะทินนาทานา  ปะฏิวิระโต  โหติ,
ปะรัญจะ  อะทินนาทานา  เวระมะณิยา
สะมาทะเปติ,

(๑) เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง,
(๒) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์,
(๓) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์,
(๔) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์,
(๕) เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ด้วยตนเอง,
(๖) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์,

อะทินนาทานา  เวระมะณิยา  จะ  สะมะนุญโญ  
 (๗) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการลักทรัพย์,
โหติ,
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อะทินนาทานา  เวระมะณิยา  จะ  วัณณัง  ภาสะติ, (๘) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการลักทรัพย์,
อัตตะนา  จะ  กาเมสุ  มิจฉาจารา ปะฏิวิระโต  โหติ, (๙) เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามด้วย
ตนเอง,
ปะรัญจะ  กาเมสุ  มิจฉาจารา  เวระมะณิยา   (๑๐) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม,
สะมาทะเปติ,
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณิยา จะ สะมะนุญโญ 
 (๑๑) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม,
โหติ,
กาเมสุ  มิจฉาจารา  เวระมะณิยา  จะ  
 (๑๒) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการประพฤติผิดใน
วัณณัง  ภาสะติ, กาม,
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อัตตะนา  จะ  มุสาวาทา  ปะฏิวิระโต  โหติ,
ปะรัญจะ  มุสาวาทา  เวระมะณิยา  สะมาทะเปติ,
มุสาวาทา  เวระมะณิยา  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,
มุสาวาทา  เวระมะณิยา  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  ปิสุณายะ  วาจายะ  ปะฏิวิระโต  

โหติ,

(๑๓) เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จด้วยตนเอง,
(๑๔) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จ,
(๑๕) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเท็จ,
(๑๖) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเท็จ,
(๑๗) เป็นผู้เว้นขาดจากคำส่อเสียดด้วยตนเอง,

ปะรัญจะ  ปิสุณายะ  วาจายะ  เวระมะณิยา   (๑๘) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากพูดคำส่อเสียด,
สะมาทะเปติ,
ปิสุณายะ วาจายะ เวระมะณิยา จะ สะมะนุญโญ 
 (๑๙) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากคำส่อเสียด,
โหติ,
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ปิสณ
ุ ายะ  วาจายะ  เวระมะณิยา  จะ  วัณณัง  ภาสะติ, (๒๐) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากคำส่อเสียด,
อัตตะนา  จะ  ผะรุสายะ  วาจายะ  ปะฏิวริ ะโต  โหติ, (๒๑) เป็นผู้เว้นขาดจากคำหยาบด้วยตนเอง,
ปะรัญจะ  ผะรุสายะ  วาจายะ  เวระมะณิยา  จะ   (๒๒) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากคำหยาบ,
สะมาทะเปติ,
ผะรุสายะ วาจายะ เวระมะณิยา จะ สะมะนุญโญ โหติ, (๒๓) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากคำหยาบ,
ผะรุสายะ  วาจายะ  เวระมะณิยา  จะ  วัณณัง  ภาสะติ, (๒๔) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากคำหยาบ,
อัตตะนา  จะ  สัมผัปปะลาปา  ปะฏิวริ ะโต  โหติ, (๒๕) เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยตนเอง,
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ปะรัญจะ  สัมผัปปะลาปา  เวระมะณิยา  จะ   (๒๖) ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ,
สะมาทะเปติ,
สัมผัปปะลาปา เวระมะณิยา จะ สะมะนุญโญ โหติ,
สัมผัปปะลาปา  เวระมะณิยา  จะ  วัณณัง ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  อะนะภิชฌาลุ  โหติ,
ปะรัญจะ  อะนะภิชฌายะ  สะมาทะเปติ,
อะนะภิชฌายะ  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,
อะนะภิชฌายะ  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  อัพ๎ยาปันนะจิตโต  โหติ,
ปะรัญจะ  อัพ๎ยาปาเท  สะมาทะเปติ,
อัพ๎ยาปาเท  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,

(๒๗) เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ,
(๒๘) กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ,
(๒๙) ไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นด้วยตนเอง,
(๓๐) ชักชวนผู้อื่นในการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น,
(๓๑) เป็นผู้พอใจในการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น,
(๓๒) กล่าวสรรเสริญการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น,
(๓๓) เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทด้วยตนเอง,
(๓๔) ชักชวนผู้อื่นในการไม่พยาบาท,
(๓๕) เป็นผู้พอใจในการไม่พยาบาท,
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อัพ๎ยาปาทัสสะ  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,
อัตตะนา  จะ  สัมมาทิฏฐิโก  โหติ,
ปะรัญจะ  สัมมาทิฏฐิยา  สะมาทะเปติ,
สัมมาทิฏฐิยา  จะ  สะมะนุญโญ  โหติ,
สัมมาทิฏฐิยา  จะ  วัณณัง  ภาสะติ,

(๓๖) กล่าวสรรเสริญการไม่พยาบาท,
(๓๗) เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิด้วยตนเอง,
(๓๘) ชักชวนผู้อื่นในสัมมาทิฏฐิ,
(๓๙) เป็นผู้พอใจในสัมมาทิฏฐิ,
(๔๐) กล่าวสรรเสริญสัมมาทิฏฐิ,

อิเมหิ  โข  ภิกขะเว  จัตตาฬีสายะ  ธัมเมหิ  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม
สะมันนาคะโต  ยะถาภะตัง  นิกขิตโต  เอวัง  สัคเค. ๔๐ ประการเหล่านี้แล, ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์
เหมือนได้รับเชิญไปประดิษฐานไว้.
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๓.๖ โทษของศีลวิบตั ิ
ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  อาทีนวา  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปตฺติยา,  กตเม  ปญฺจ,  
อิธ  ภิกฺขเว  ทุสฺสีโล  สีลวิปนฺโน  ปมาทาธิกรณํ   มหตึ   โภคชานึ   นิคจฺฉติ,  อยํ   ภิกฺขเว  ปโม  

อาทีนโว  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปตฺติยา.  
ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปนฺนสฺส  ปาปโก  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ,  อยํ  ภิกฺขเว  ทุติโย  
อาทีนโว  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปตฺติยา.
ปุ น  จปรํ   ภิ กฺ ข เว  ทุ สฺ สี โ ล  สี ล วิ ป นฺ โ น  ยญฺ  เทว  ปริ สํ   อุ ป สงฺ ก มติ   ยทิ   ขตฺ ติ ย ปริ สํ   ยทิ   
พฺราหฺมณปริสํ   ยทิ   คหปติปริสํ   ยทิ   สมณปริสํ,  อวิสารโท  อุปสงฺกมติ   มงฺกุภูโต.  อยํ   ภิกฺขเว  ตติโย  
อาทีนโว  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปตฺติยา.
ปุน  จปรํ   ภิกฺขเว  ทุสฺสีโล  สีลวิปนฺโน  สมฺมูโฬฺห  กาลํ   กโรติ,  อยํ   ภิกฺขเว  จตุตฺโถ  อาทีนโว  

ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปตฺติยา.
ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  ทุสฺสีโล  สีลวิปนฺโน  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  อปายํ  ทุคฺคตึ  วินิปาตํ  นิรยํ  
อุปปชฺชติ,  อยํ  ภิกฺขเว  ปญฺจโม  อาทีนโว  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปตฺติยา.
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อิเม  โข  ภิกฺขเว  ปญฺจ  อาทีนวา  ทุสฺสีลสฺส  สีลวิปตฺติยา.  
(อํ.ปญฺจก. ๒๒/๒๑๓ สีลสูตร)
ปัญจิเม  ภิกขะเว  อาทีนะวา  ทุสสีลัสสะ  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการเหล่านี้ ย่อมมี
สีละวิปัตติยา, แก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล,
กะตะเม  ปัญจะ, โทษ ๕ ประการอะไรบ้าง,

๑

อะยัง  ภิกขะเว  ปะฐะโม  อาทีนะโว  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษประการที่ ๑
ทุสสีลัสสะ  สีละวิปัตติยา, ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล,

๒
ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก,
ทุสสีลัสสะ  สีละวิปันนัสสะ  ปาปะโก  กิตติสัทโท   กิตติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีล ผู้มีศีลวิบัติ
อัพภุคคัจฉะติ, ย่อมกระฉ่อนไป,

อิธะ  ภิกขะเว  ทุสสีโล  สีละวิปันโน, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ทุศีล ผู้มีศีลวิบัติ ในโลกนี้,
ปะมาทาธิกะระณัง  มะหะติง  โภคะชานิง  นิคัจฉะติ, ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมาก
เพราะความประมาทเป็นเหตุ,

อะยัง  ภิกขะเว  ทุติโย  อาทีนะโว  ทุสสีลัสสะ  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษประการที่ ๒
สีละวิปัตติยา, ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล,
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๓
ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก,
ทุสสีโล  สีละวิปันโน  ยัญญะเทวะ  ปะริสัง  
อุปะสังกะมะติ,
ยะทิ  ขัตติยะปะริสัง,
ยะทิ  พ๎ราห๎มะณะปะริสัง,
ยะทิ  คะหะปะติปะริสัง,
ยะทิ  สะมะณะปะริสัง,
อะวิสาระโท  อุปะสังกะมะติ  มังกุภูโต,

บุคคลผู้ทุศีล ผู้มีศีลวิบัติ
จะเข้าไปยังบริษัทใดนั่นเทียว,
เป็นขัตติยะบริษัทก็ตาม,
พราหมณบริษัทก็ตาม,
คหบดีบริษัทก็ตาม,
สมณะบริษัทก็ตาม,
ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้า เป็นผู้เก้อเขินเข้าไป,
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อะยัง  ภิกขะเว  ตะติโย  อาทีนะโว  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษประการที่ ๓
ทุสสีลัสสะ  สีละวิปัตติยา, ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล,

๔
ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก,
ทุสสีโล  สีละวิปันโน  สัมมูฬ๎โห  กาลัง  กะโรติ, บุคคลผู้ทุศีล ผู้มีศีลวิบัติ ย่อมเป็นผู้หลงลืมสติทำกาละ,
อะยัง  ภิกขะเว  จะตุตโถ   อาทีนะโว  ทุสสีลัสสะ   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษประการที่ ๔
สีละวิปัตติยา, ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล,
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๕
ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก,
ทุสสีโล  สีละวิปันโน  กายัสสะ  เภทา บุคคลผู้ทุศีล ผู้มีศีลวิบัติ เบื้องหน้าแต่ความตาย
ปะรัมมะระณา,  อะปายัง  ทุคคะติง   เพราะความแตกแห่งกาย, ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ
วินิปาตัง  นิระยัง  อุปะปัชชะติ, วินบิ าต นรก,
อะยัง  ภิกขะเว  ปัญจะโม  อาทีนะโว  ทุสสีลัสสะ   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นโทษประการที่ ๕
สีละวิปัตติยา, ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล,
อิเม  โข  ภิกขะเว  ปัญจะ  อาทีนะวา  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการเหล่านี้แล
ทุสสีลัสสะ  สีละวิปัตติยา. ย่อมมีแก่บุคคลผู้ทุศีล เพราะความวิบัติแห่งศีล.
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๓.๗  อานิสงส์ของศีลสมบัติ
ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  อานิสํสา  สีลวโต  สีลสมฺปทาย,  กตเม  ปญฺจ,  
อิธ  ภิกฺขเว  สีลวา  สีลสมฺปนฺโน  อปฺปมาทาธิกรณํ   มหนฺตํ   โภคกฺขนฺธํ   อธิคจฺฉติ,  อยํ   ภิกฺขเว  

ปโม  อานิสํโส  สีลวโต  สีลสมฺปทาย.  
ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  สีลวโต  สีลสมฺปนฺนสฺส  กลฺยาโณ  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ,  อยํ  ภิกฺขเว  ทุติโย  
อานิสํโส  สีลวโต  สีลสมฺปทาย.
ปุน  จปรํ   ภิกฺขเว  สีลวา  สีลสมฺปนฺโน  ยญฺเทว  ปริสํ   อุปสงฺกมติ,  ยทิ   ขตฺติยปริสํ   ยทิ   
พฺราหฺมณปริสํ   ยทิ   คหปติปริสํ   ยทิ   สมณปริสํ,  วิสารโท  อุปสงฺกมติ   อมงฺกุภูโต,  อยํ   ภิกฺขเว  ตติโย  
อานิสํโส  สีลวโต  สีลสมฺปทาย.
ปุน  จปรํ   ภิกฺขเว  สีลวา  สีลสมฺปนฺโน  อสมฺมูโฬฺห  กาลํ   กโรติ,  อยํ   ภิกฺขเว  จตุตฺโถ  อานิสํโส  

สีลวโต  สีลสมฺปทาย.
ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว สีลวา สีลสมฺปนฺโน  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺคํ โลกํ  อุปปชฺชติ,  อยํ  
ภิกฺขเว  ปญฺจโม  อานิสํโส  สีลวโต  สีลสมฺปทาย.  
อิเม  โข  ภิกฺขเว  ปญฺจ  อานิสํสา  สีลวโต  สีลสมฺปทาย.
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ปัญจิเม  ภิกขะเว  อานิสังสา  สีละวะโต  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ ๕ ประการเหล่านี้
สีละสัมปะทายะ, ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล,
กะตะเม  ปัญจะ, อานิสงส์ ๕ ประการอะไรบ้าง,

๑
อิธะ  ภิกขะเว  สีละวา  สีละสัมปันโน, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีล
ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ในโลกนี้,
อัปปะมาทาธิกะระณัง  มะหันตัง ย่อมได้ซึ่งกองแห่งโภคทรัพย์กองใหญ่
โภคักขันธัง  อะธิคัจฉะติ, เพราะความไม่ประมาทเป็นเหต,
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อะยัง  ภิกขะเว  ปะฐะโม  อานิสังโส  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๑
สีละวะโต  สีละสัมปะทายะ, ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล,

๒
ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก,
สีละวะโต  สีละสัมปันนัสสะ  กัล๎ยาโณ  
 กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีล
กิตติสัทโท  อัพภุคคัจฉะติ, ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมกระฉ่อนไป,
อะยัง  ภิกขะเว  ทุติโย  อานิสังโส  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒
สีละวะโต  สีละสัมปะทายะ, ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล,

205

๓
ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก,
สีละวา สีละสัมปันโน ยัญญะเทวะ  
 บุคคลผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล
ปะริสัง  อุปะสังกะมะติ, จะเข้าไปยังบริษัทใดนั่นเทียว,
ยะทิ  ขัตติยะปะริสัง,
ยะทิ  พ๎ราห๎มะณะปะริสัง,
ยะทิ  คะหะปะติปะริสัง,
ยะทิ  สะมะณะปะริสัง,
วิสาระโท  อุปสังกะมะติ  อะมังกุภูโต,

เป็นขัตติยบริษัทก็ตาม,
พราหมณบริษัทก็ตาม,
คหบดีบริษัทก็ตาม,
สมณบริษัทก็ตาม,
ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้ไม่เก้อเขินเข้าไป,
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อะยัง  ภิกขะเว  ตะติโย  อานิสังโส  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๓
สีละวะโต  สีละสัมปะทายะ, ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล,

๔
ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก,
สีละวา  สีละสัมปันโน  อะสัมมูฬ๎โห  กาลัง  กะโรติ, บุคคลผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล
ย่อมเป็นผู้ไม่หลงลืมสติทำกาละ,
อะยัง  ภิกขะเว  จะตุตโถ  อานิสังโส  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔
สีละวะโต  สีละสัมปะทายะ, ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล,

207

๕
ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอยู่อีก,
สีละวา สีละสัมปันโน  กายัสสะ  เภทา  
 บุคคลผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล เบื้องหน้าแต่
ปะรัมมะระณา,  สุคะติง  สัคคัง โลกัง  อุปะปัชชะติ, ความตาย เพราะความแตกแห่งกาย,
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์,
อะยัง  ภิกขะเว  ปัญจะโม  อานิสังโส  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๕
สีละวะโต  สีละสัมปะทายะ, ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล,
อิเม  โข  ภิกขะเว  ปัญจะ  อานิสังสา  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ ๕ ประการเหล่านี้แล
สีละวะโต  สีละสัมปะทายา. ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีศีล เพราะความถึงพร้อมแห่งศีล.
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๓.๘ ดีหรือชัว่ อยูท่ กี่ รรม
เย ภิกฺขเว สตฺตา ปุพฺพณฺหสมยํ กาเยน สุจริตํ จรนฺติ, วาจาย สุจริตํ จรนฺติ, มนสา สุจริตํ จรนฺติ,
สุปุพฺโพณฺห ภิกฺขเว เตสํ สตฺตานํ.
เย ภิกฺขเว สตฺตา มชฺฌนฺติกสมยํ กาเยน สุจริตํ จรนฺติ, วาจาย สุจริตํ จรนฺติ, มนสา สุจริตํ จรนฺติ, 

สุมชฺฌนฺติโก ภิกฺขเว เตสํ สตฺตานํ.
เย ภิกฺขเว สตฺตา สายนฺหสมยํ กาเยน สุจริตํ จรนฺติ, วาจาย สุจริตํ จรนฺติ, มนสา สุจริตํ จรนฺติ, 

สุสายโณฺห ภิกฺขเว เตสํ สตฺตานํ.
(อํ.ติก. ๒๐/๑๕๖ ปุพพัณหสูตร)
เย ภิกขะเว สัตตา ปุพพัณ๎หะสะมะยัง,
กาเยนะ สุจะริตัง จะรันติ,
วาจายะ สุจะริตัง จะรันติ,
มะนะสา  สุจะริตัง จะรันติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ในเวลาเช้า,
ย่อมประพฤติสุจริตด้วยกาย,
ย่อมประพฤติสุจริตด้วยวาจา,
ย่อมประพฤติสุจริตด้วยใจ,

209

สุปุพพัณ๎โห ภิกขะเว เตสัง สัตตานัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เวลาเช้าก็เป็นเช้าที่ดี
ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น,
เย ภิกขะเว สัตตา มัชฌันติกะสะมะยัง,
กาเยนะ สุจะริตัง จะรันติ,
วาจายะ สุจะริตัง จะรันติ,
มะนะสา  สุจะริตัง จะรันติ,
สุมัชฌันติโก ภิกขะเว เตสัง สัตตานัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ในเวลาเที่ยง,
ย่อมประพฤติสุจริตด้วยกาย,
ย่อมประพฤติสุจริตด้วยวาจา,
ย่อมประพฤติสุจริตด้วยใจ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เวลาเที่ยงก็เป็นเที่ยงที่ดี
ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น,

เย ภิกขะเว สัตตา สายัณ๎หะสะมะยัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ในเวลาเย็น,
กาเยนะ สุจะริตัง จะรันติ, ย่อมประพฤติสุจริตด้วยกาย,
210

วาจายะ สุจะริตัง จะรันติ, ย่อมประพฤติสุจริตด้วยวาจา,
มะนะสา  สุจะริตัง จะรันติ, ย่อมประพฤติสุจริตด้วยใจ,
สุสายัณ๎โห ภิกขะเว เตสัง สัตตานัง. ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย เวลาเย็นก็เป็นเย็นที่ดี
ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น.
สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ สุปภาตํ สุหุฏฺิตํ,
สุขโณ สุมุหุตฺโต จ สุยิฏฺ พฺรหฺมจาริสุ.
ปทกฺขิณํ กายกมฺมํ วาจากมฺมํ ปทกฺขิณํ,
ปทกฺขิณํ มโนกมฺมํ ปณิธิ เต ปทกฺขิณา,
ปทกฺขิณานิ กตฺวาน ลภนฺตเท ปทกฺขิเณ.
เต อตฺถลทฺธา สุขิตา วิรูฬฺหา พุทฺธสาสเน,
อโรคา สุขิตา โหถ สห สพฺเพหิ าติภิ.
(อํ.ติก. ๒๐/๑๕๖ ปุพพัณหสูตร)
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สุนักขัตตัง,
สุมังคะลัง,
สุปะภาตัง,
สุหุฏฐิตัง,
สุขะโณ,
สุมุหุตโต จะ,
สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ,
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง,
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง,
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง,
ปะณิธิ เต ปะทักขิณา,
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ,

เวลาที่ทำความดีนั้น เป็นฤกษ์ดี,
เป็นมงคลดี,
เป็นความสว่างดี,
เป็นความรุ่งเรืองดี,
เป็นขณะดี,
เป็นยามดี,	
เป็นบูชาดีในผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย,
กายกรรมก็เป็นสิ่งดีงาม,
วจีกรรมก็เป็นสิ่งดีงาม,
มโนกรรมก็เป็นสิ่งดีงาม,
ความปรารถนาก็เป็นสิ่งดีงาม,
สัตว์ทั้งหลายครั้นทำกรรมที่ดีงามแล้ว,
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ละภันตะเท ปะทักขิเณ,
เต อัตถะลัทธา สุขิตา,
วิรูฬ๎หา พุทธะสาสะเน,
อะโรคา สุขิตา โหถะ  สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ.

ย่อมได้สิ่งที่ดีงาม,
สัตว์เหล่านั้นได้ประโยชน์แล้ว จงเป็นผู้มีความสุข,
เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา,
จงไม่มีโรค ถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวล.
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๓.๙ อุดมมงคล
อเสวนา จ พาลานํ
ปูชา จ ปูชนียานํ
ปฏิรูปเทสวาโส จ
อตฺตสมฺมาปณิธิ จ
พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ
สุภาสิตา จ ยา วาจา
มาตาปิตุอุปฏฺานํ
อนากุลา จ กมฺมนฺตา
ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ
อนวชฺชานิ กมฺมานิ
อารตี วิรตี ปาปา
อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ

ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา,
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
ปุพฺเพ จ กตปุญฺตา,
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
วินโย จ สุสิกฺขิโต,
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห,
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
าตกานญฺจ สงฺคโห,
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
มชฺชปานา จ สญฺโม,
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
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คารโว จ นิวาโต จ สนฺตุฏฺี จ กตญฺญุตา,
กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
ขนฺตี จ โสวจสฺสตา สมณานญฺจ ทสฺสนํ,
กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ อริยสจฺจานทสฺสนํ,
นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
ผุฏฺสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ,
อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.
เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา,
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตสํ  มงฺคลมุตฺตมํ.
(ขุ.ขุ. ๒๕ มงคลสูตร)
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อะเสวะนา จะ พาลานัง,
ปัณฑิตานัญจะ เสวนา,
ปูชา จะ ปูชะนียานัง,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ,
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา,
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,
พาหุสัจจัญจะ,
สิปปัญจะ,
วินะโย จะ สุสิกขิโต,
สุภาสิตา จะ ยา วาจา,

(๑) การไม่คบคนพาลทั้งหลาย,
(๒) การคบบัณฑิตทั้งหลาย,
(๓) การบูชาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหลาย,
นี้เป็นมงคลอันสูงสุด,
(๔) การอยู่ในสถานที่อันสมควร,	
(๕) ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในกาลก่อน,
(๖) การตั้งตนไว้ชอบ,
นี้เป็นมงคลอันสูงสุด,
(๗) ความเป็นพหูสูต,
(๘) ความเป็นผู้มีศิลปะ,
(๙) วินัยที่ศึกษาดีแล้ว,
(๑๐) วาจาสุภาษิต,
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เอตัมมังคะละมุตตะมัง, นี้เป็นมงคลอันสูงสุด,
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง, (๑๑) การบำรุงมารดาบิดา,		
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห, (๑๒) การสงเคราะห์บุตร และ
(๑๓) การสงเคราะห์ภรรยา,
อะนากุลา จะ กัมมันตา, (๑๔) การงานที่ไม่อากูล,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง, นี้เป็นมงคลอันสูงสุด,
ทานัญ จะ, (๑๕) การให้ทาน,
ธัมมะจะริยา จะ, (๑๖) การประพฤติธรรม,	
ญาตะกานัญ จะ สังคะโห, (๑๗) การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย,
อะนะวัชชานิ กัมมานิ, (๑๘) กรรมทั้งหลายอันไม่มีโทษ,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง, นี้เป็นมงคลอันสูงสุด,
อาระตี วิระตี ปาปา, (๑๙) การงดเว้นจากบาป,
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มัชชะปานา จะ สัญญะโม,
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,
คาระโว จะ,
นิวาโต จะ,
สันตุฏฐีี จะ,
กะตัญญุตา,
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,
ขันตี จะ,
โสวะจัสสะตา,
สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง,

(๒๐) การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา,
(๒๑) ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย,	
นี้เป็นมงคลอันสูงสุด,
(๒๒) ความเคารพ,
(๒๓) ความถ่อมตน,		
(๒๔) ความสันโดษ,
(๒๕) ความกตัญญู,	
(๒๖) การฟังธรรมตามกาล,
นี้เป็นมงคลอันสูงสุด,
(๒๗) ความอดทน,
(๒๘) ความเป็นคนว่าง่าย,	
(๒๙) การเห็นสมณะทั้งหลาย,
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กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,
ตะโป จะ,
พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ,
อะริยะสัจจานะทัสสะนัง,
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ,
เอตัมมังคะละมุตตะมัง,
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ  จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ,
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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เอตาทิสานิ กัต๎วานะ,
สัพพัตถะมะปะราชิตา,
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ,
ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมัง.

เทวดาและมนุษย์ครั้นทำมงคลดังที่กล่าวมานี้แล้ว,
เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวง,
ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน,
สิ่งนั้นเป็นมงคลอันสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์
เหล่านั้น.
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๔

หลักปฏิบัติสมถะวิปัสสนา
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๔.๑ วัตถุประสงค์ของพรหมจรรย์
นยิทํ   ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริยํ   วุสฺสติ   ชนกุหนตฺถํ,  น  ชนลปนตฺถํ,  น  ลาภสกฺการสิโลกานิสํสตฺถํ,  น  
อิติวาทปฺปโมกฺขานิสํสตฺถํ,  น  “อิติ   มํ   ชโน  ชานาตู”ติ,  อถ โข  อิทํ   ภิกฺขเว   พฺรหฺมจริยํ   วุสฺสติ  
สํวรตฺถํ  ปหานตฺถํ  วิราคตฺถํ  นิโรธตฺถํ.
(อํ.จตุกฺก. ๒๑/๒๕ พรหมจริยสูตร)
นะยิทัง ภิกขะเว  พ๎รัห๎มะจะริยัง 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้เราอยู่ปฏิบัติ
วุสสะติ ชะนะกุหะนัตถัง, เพือ่ หลอกลวงคน ก็หามิได้,

นะ “อิติ มัง ชะโน ชานาตู”ติ, ปฏิบัติด้วยคิดว่า “คนจะรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้”
ก็หามิได้,
อะถะ โข อิทัง ภิกขะเว  
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท้
พ๎รัห๎มะจะริยัง  วุสสะติ  สังวะรัตถัง, พรหมจรรย์นี้เราอยู่ปฏิบัติ เพื่อสำรวมระวัง,
ปะหานัตถัง, เพื่อละ,
วิราคัตถัง, เพือ่ คลายกำหนัด,
นิโรธัตถัง. เพือ่ ดับทุกข์.

นะ ชะนะละปะนัตถัง, เพื่อเกลี้ยกล่อมคน ก็หามิได้,
นะ ลาภะสักการะสิโลกานิสังสัตถัง, เพือ่ อานิสงส์คือลาภสักการะและชื่อเสียง ก็หามิได้,
นะ อิติวาทัปปะโมกขานิสังสัตถัง, เพือ่ อานิสงส์คือการอวดอ้างวาทะว่าดังนี้ๆ ก็หามิได้,
224

225

สกฺกา พฺราหฺมณ อิมสฺมิมฺปิ ธมฺมวินเย อนุปุพฺพสิกฺขา อนุปุพฺพกิริยา อนุปุพฺพปฏิปทา ปญฺาเปตุ,  
เสยฺยถาปิ   พฺราหฺมณ ทกฺโข อสฺสทมฺมโก ภทฺทํ อสฺสาชานียํ ลภิตฺวา ปเมเนว  มุขาธาเน การณํ กาเรติ,  
อถ อุตฺตรึ การณํ กาเรติ.
เอวเมว โข พฺราหฺมณ ตถาคโต ปุริสทมฺมํ ลภิตฺวา ปมํ เอวํ วิเนติ “เอหิ ตฺวํ ภิกฺข  ุ สีลวา โหหิ, 

ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต วิหราหิ อาจารโคจรสมฺปนฺโน, อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขสฺสุ 

สิกฺขาปเทสู”ติ.
ยโต โข พฺราหฺมณ ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน, อณุมตฺเตสุ
วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ, ตเมนํ ตถาคโต อุตฺตรึ วิเนติ “เอหิ ตฺวํ ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ
คุ ตฺ ต ทฺ ว าโร โหหิ , จกฺ ขุ น า รู ปํ ทิ สฺ ว า มา นิ มิ ตฺ ต คฺ ค าหี โหหิ มา อนุ พฺ ย ญฺ ช นคฺ ค าหี , ยตฺ ว าธิ ก รณเมนํ 

จกฺขนุ ทฺ รฺ ยิ ํ อสํวตุ ํ วิหรนฺตํ อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺย,ุ ตสฺส สํวราย ปฏิปชฺชาหิ,
รกฺขาหิ จกฺขุนฺทฺริยํ, จกฺขุนฺทฺริเย สํวรํ อาปชฺชาหิ, โสเตน สทฺทํ สุตฺวา... ฆาเนน คนฺธํ ฆายิตฺวา... ชิวฺหาย 

รสํ สายิตวฺ า... กาเยน โผฏฺพฺพํ ผุสติ วฺ า... มนสา ธมฺมํ วิญ
ฺ าย มา นิมติ ตฺ คฺคาหี โหหิ มา อนุพยฺ ญฺชนคฺคาหี,
ยตฺวาธิกรณเมนํ มนินฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ, ตสฺส

ยตฺวาธิกรณเมนํ มนินฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ, ตสฺส
สํวราย ปฏิปชฺชาหิ, รกฺขาหิ มนินฺทฺริยํ, มนินฺทฺริเย สํวรํ อาปชฺชาหี”ติ.
ยโต โข พฺราหฺมณ ภิกขฺ ุ อินทฺ รฺ เิ ยสุ คุตตฺ ทฺวาโร โหติ, ตเมนํ ตถาคโต อุตตฺ รึ วิเนติ “เอหิ ตฺวํ ภิกขฺ ุ โภชเน
มตฺตญฺญู โหหิ, ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหารํ อาหาเรยฺยาสิ เนว ทวาย น  มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย, 

ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิตยิ า ยาปนาย วิหสึ ปู รติยา พฺรหฺมจริยานุคคฺ หาย, อิติ ปุราณญฺจ เวทนํ ปฏิหงฺขามิ,
นวญฺจ เวทนํ น อุปปฺ าเทสฺสามิ,  ยาตฺรา จ เม ภวิสสฺ ติ, อนวชฺชตา จ ผาสุวหิ าโร จา”ติ.
ยโต โข พฺราหฺมณ ภิกขฺ ุ โภชเน มตฺตญฺญู โหติ, ตเมนํ ตถาคโต อุตตฺ รึ วิเนติ “เอหิ ตฺวํ ภิกขฺ ุ ชาคริย 
ํ
อนุยตุ โฺ ต วิหราหิ, ทิวสํ จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตตฺ ํ ปริโสเธหิ, รตฺตยิ า ปมํ ยามํ จงฺกเมน 

นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตตฺ ํ ปริโสเธหิ, รตฺตยิ า มชฺฌมิ ํ ยามํ ทกฺขเิ ณน ปสฺเสน สีหเสยฺยํ กปฺเปยฺยาสิ, 

ปาเท ปาทํ อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏฺานสญฺํ มนสิกตฺวา, รตฺติยา ปจฺฉิมํ ยามํ ปจฺจุฏฺาย จงฺกเมน 

นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ จิตตฺ ํ ปริโสเธหี”ติ.
ยโต โข พฺ ร าหฺ ม ณ ภิ กฺ ขุ ชาคริ ยํ อนุ ยุ ตฺ โ ต โหติ , ตเมนํ ตถาคโต อุ ตฺ ต รึ วิ เ นติ “เอหิ ตฺ วํ ภิ กฺ ข 
ุ
สติสมฺปชญฺเน สมนฺนาคโต โหหิ, อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี, อาโลกิเต  วิโลกิเต สมฺปชานการี,
สมิญชฺ เิ ต ปสาริเต สมฺปชานการี, สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี, อสิเต ปีเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี,
อุจจฺ ารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี, คเต ิเต นิสนิ เฺ น สุตเฺ ต ชาคริเต ภาสิเต ตุณหฺ ภี าเว สมฺปชานการี”ติ.
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๔.๒ การปฏิบตั ไิ ปตามลำดับ

ยโต โข พฺราหฺมณ ภิกขฺ ุ สติสมฺปชญฺเน สมนฺนาคโต โหติ, ตเมนํ ตถาคโต อุตตฺ รึ  วิเนติ “เอหิ ตฺวํ ภิกขฺ ุ
วิวติ ตฺ ํ เสนาสนํ ภชาหิ, อรญฺํ รุกขฺ มูลํ ปพฺพตํ กนฺทรํ คิรคิ หุ ํ สุสานํ วนปตฺถํ อพฺโภกาสํ ปลาลปุญชฺ นฺ”ติ.
โส วิวติ ตฺ ํ เสนาสนํ ภชติ อรญฺํ รุกขฺ มูลํ ปพฺพตํ กนฺทรํ คิรคิ หุ ํ สุสานํ วนปตฺถํ อพฺโภกาสํ ปลาลปุญชฺ .ํ
โส ปจฺฉาภตฺตํ ปิณฑฺ ปาตปฏิกกฺ นฺโต นิสที ติ ปลฺลงฺกํ อาภุชติ วฺ า อุชุ  กายํ ปณิธาย ปริมขุ ํ สตึ อุปฏฺเปตฺวา, โส
อภิ ชฺ ฌํ โลเก ปหาย วิ ค ตาภิ ชฺ เ ฌน เจตสา วิ ห รติ อภิ ชฺ ฌ าย จิ ตฺ ตํ ปริ โ สเธติ , พฺ ย าปาทปโทสํ ปหาย
อพฺ ย าปนฺ น จิ ตฺ โ ต วิ ห รติ   สพฺ พ ปาณภู ต หิ ต านุ ก มฺ ปี , พฺ ย าปาทปโทสา จิ ตฺ ตํ ปริ โ สเธติ , ถิ น มิ ทฺ ธํ ปหาย 

วิคตถินมิทโฺ ธ วิหรติ อาโลกสญฺ  สโต สมฺปชาโน, ถินมิทธฺ า จิตตฺ ํ ปริโสเธติ, อุทธฺ จฺจกุกกฺ จุ จฺ ํ ปหาย อนุทธฺ โต
วิหรติ อชฺฌตฺตํ วูปสนฺตจิตโฺ ต, อุทธฺ จฺจกุกกฺ จุ จฺ า จิตตฺ ํ ปริโสเธติ, วิจกิ จิ ฉฺ ํ ปหาย ติณณ
ฺ วิจกิ จิ โฺ ฉ วิหรติ อกถํกถี
กุสเลสุ ธมฺเมสุ, วิจกิ จิ ฉฺ าย จิตตฺ ํ ปริโสเธติ.
(ม.อุ. ๑๔/๗๕ คณกโมคคัลลานสูตร)
สักกา  พ๎ราห๎มะณะ  อิมัสสะมิมปิ  ธัมมะวินะเย ดูก่อนพราหมณ์ การศึกษาฝึกหัดโดยลำดับ
อะนุปุพพะสิกขา  อะนุปุพพะกิริยา   การกระทำโดยลำดับ การปฏิบัติโดยลำดับ
อะนุปุพพะปะฏิปะทา  ปัญญาเปตุง, ในธรรมวินัยแม้นี้ อันเราสามารถบัญญัติได้,
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เสยยะถาปิ  พ๎ราห๎มะณะ,
ทุกโข  อัสสะทัมมะโก  ภัททัง  อัสสาชานียงั ละภิตว๎ า,
ปะฐะเมเนวะ  มุขาธาเน  การะณัง  กาเรติ,
อะถะ  อุตตะริง การะณัง  กาเรติ,

ดูก่อนพราหมณ์ อุปมาเหมือนว่า,
คนฝึกม้าผู้ชำนาญ ได้ม้าอาชาไนยตัวงามแล้ว,
ลำดับแรกทีเดียว ย่อมฝึกให้คุ้นกับการบังคับในบังเหียน,
ถัดจากนั้น ย่อมฝึกให้คุ้นยิ่งขึ้นไป,

๑
เอวะเมวะ โข พ๎ราห๎มะณะ,
ตะถาคะโต ปุริสะทัมมัง ละภิต๎วา,
ปะฐะมัง  เอวัง วิเนติ,
อิติ,
เอหิ ต๎วัง ภิกขุ,
สีละวา โหหิ,

ดูก่อนพราหมณ์ ฉันนั้นเหมือนกันแล,
ตถาคตได้บุรุษที่ควรฝึกแล้ว,
ลำดับแรก ย่อมแนะนำอย่างนี้,
ดังนี้ว่า,
ดูก่อนภิกษุ เธอจงมาเถิด,
จงเป็นผู้มีศีล,
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ปาติโมกขะสังวะระสังวุโต วิหะราหิ,
อาจาระโคจะระสัมปันโน,
อะณุมตั เตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี,
สะมาทายะ  สิกขัสสุ สิกขาปะเทสุ,

จงสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์อยู่,
ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร,
มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้มีประมาณเล็กน้อย,
จงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย,

๒
ยะโต โข พ๎ราห๎มะณะ,
ภิกขุ สีละวา โหติ,
ปาติโมกขะสังวะระสังวุโต วิหะระติ,
อาจาระโคจะระสัมปันโน,
อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี,

ดูก่อนพราหมณ์ ในกาลใดแล,
ภิกษุเป็นผู้มีศีล,
สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์อยู่,
ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร,
มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้มีประมาณเล็กน้อย,
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สะมาทายะ สิกขะติ สิกขาปะเทสุ,
ตะเมนัง ตะถาคะโต อุตตะริง วิเนติ,
อิติ,
เอหิ ต๎วัง  ภิกขุ,
อินท๎ริเยสุ คุตตะท๎วาโร โหหิ,

สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย,
ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไป,
ดังนี้ว่า,
ดูก่อนภิกษุ เธอจงมาเถิด,
เธอจงเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์
ทั้งหลาย,
จักขุนา รูปัง ทิส๎วา, เห็นรูปด้วยตาแล้ว,
มา นิมิตตัคคาหี โหหิ, จงอย่ายึดถือในนิมิต,
มา อะนุพ๎ยัญชะนัคคาหี, อย่ายึดถือในอนุพยัญชนะ,

ยัต๎วาธิกะระณะเมนัง จักขุนท๎ริยัง 
 เพราะเหตุว่า เมื่อเธอไม่สำรวมจักขุนทรีย์นั้นอยู่,
อะสังวุตัง วิหะรันตัง,
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อะภิชฌาโทมะนัสสา ปาปะกา อะกุสะลา 
 บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คืออภิชฌาและโทมนัส
ธัมมา อัน๎วาสสะเวยยุง, พึงเกิดขึน้ บ่อยๆ,
ตัสสะ สังวะรายะ ปะฏิปัชชาหิ,
รักขาหิ จักขุนท๎ริยัง,
จักขุนท๎ริเย สังวะรัง อาปัชชาหิ
โสเตนะ สัททัง สุต๎วา...,
ฆาเนนะ คันธัง ฆายิต๎วา...,
ชิว๎หายะ ระสัง สายิต๎วา...,
กาเยนะ โผฏฐัพพัง ผุสิต๎วา...,
มะนะสา ธัมมัง วิญญายะ,
มา นิมิตตัคคาหี โหหิ,

เธอจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์นั้น,
จงรักษาจักขุนทรีย์,
จงเข้าถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์,
ได้ยินเสียงด้วยหูแล้ว...,
ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว...,
ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว...,
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว...,
รู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว,
จงอย่ายึดถือในนิมิต,
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มา อะนุพ๎ยัญชะนัคคาหี, อย่ายึดถือในอนุพยัญชนะ,
ยัต๎วาธิกะระณะเมนัง  มะนินท๎ริยัง, 
 เพราะเหตุว่า เมื่อเธอไม่สำรวมมนินทรีย์นั้นอยู่,
อะสังวุตัง  วิหะรันตัง,
อะภิชฌาโทมะนัสสา ปาปะกา อะกุสะลา 
 บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คืออภิชฌาและโทมนัส
ธัมมา อัน๎วาสสะเวยยุง, พึงเกิดขึน้ บ่อยๆ,
ตัสสะ สังวะรายะ ปะฏิปัชชาหิ, เธอจงปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์นั้น,
รักขาหิ มะนินท๎ริยัง, จงรักษามนินทรีย์,
มะนินท๎ริเย สังวะรัง อาปัชชาหิ, จงเข้าถึงความสำรวมในมนินทรีย์,
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๓
ยะโต โข พ๎ราห๎มะณะ,
ภิกขุ อินท๎ริเยสุ คุตตะท๎วาโร โหติ,
ตะเมนัง ตะถาคะโต อุตตะริง วิเนติ,
อิติ,
เอหิ ต๎วัง ภิกขุ,
โภชะเน มัตตัญญญู โหหิ,
ปะฏิสังขา โยนิโส อาหารัง อาหาเรยยาสิ,
เนวะ ท๎วายะ,
นะ มะทายะ,
นะ มัณฑะนายะ,

ดูก่อนพราหมณ์ ในกาลใดแล,
ภิกษุเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย,
ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไป,
ดังนี้ว่า,
ดูก่อนภิกษุ เธอจงมาเถิด,
เธอจงเป็นผู้มีปัญญารู้ประมาณในโภชนะ,
พึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหาร,
ไม่ใช่เพื่อเล่น,
ไม่ใช่เพื่อมัวเมา,
ไม่ใช่เพื่อประดับ,
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นะ วิภูสะนายะ,
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา,
ยาปะนายะ,
วิหิงสูปะระติยา,
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,
อิติ,
อิติ  ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ,
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,

ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง,
แต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เท่านั้น,
เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้,
เพื่อกำจัดความเบียดเบียน,
เพื่ออนุเคราะห์การประพฤติพรหมจรรย์,
ฉันด้วยความคิดว่า,
ด้วยประการดังนี้ เราจักกำจัดเวทนาเก่าด้วย,
จักไม่ทำเวทนาใหม่เกิดขึ้นด้วย,

ยาต๎รา  จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ 
 ความดำเนินไปแห่งกายด้วย ความไม่มีโทษด้วย
ผาสุวิหาโร จะ, ความอยู่ผาสุขด้วย จักมีแก่เรา,
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๔
ยะโต โข พ๎ราห๎มะณะ,
ภิกขุ โภชะเน มัตตัญญู โหติ,
ตะเมนัง ตะถาคะโต อุตตะริง วิเนติ,
อิติ,
เอหิ ต๎วัง ภิกขุ,
ชาคะริยัง อะนุยุตโต วิหะราหิ,

ดูก่อนพราหมณ์ ในกาลใดแล,
ภิกษุเป็นผู้มีปัญญารู้ประมาณในโภชนะ,
ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไป,
ดังนี้ว่า, 		
ดูก่อนภิกษุ เธอจงมาเถิด,
จงเป็นผู้ประกอบเนืองๆ ซึ่งธรรมเครื่องตื่นอยู่เถิด,

ทิวะสัง จังกะเมนะ นิสัชชายะ อาวะระณีเยหิ ตลอดทัง้ วัน เธอจงชำระจิตให้บริสทุ ธิจ์ ากธรรมทัง้ หลาย
ธัมเมหิ จิตตัง ปะริโสเธหิ, ที่เป็นเครือ่ งขวางกั้น ด้วยการจงกรม ด้วยการนั่ง,

236

รัตติยา ปะฐะมัง ยามัง, จังกะเมนะ นิสัชชายะ ตลอดปฐมยามแห่งราตรี, จงชำระจิตให้บริสุทธิ์
อาวะระณีเยหิ  ธัมเมหิ จิตตัง ปะริโสเธหิ, จากธรรมทั้งหลายทีเ่ ป็นเครื่องขวางกั้น ด้วยการ
จงกรม ด้วยการนั่ง,
รัตติยา มัชฌิมัง ยามัง, 
 ตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี,
ทักขิเณนะ ปัสเสนะ สีหะเสยยัง กัปเปยยาสิ, จงสำเร็จการนอนดุจราชสีห์ โดยข้างเบื้องขวา,
ปาเท ปาทัง  อัจจาธายะ, ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า,
สะโต สัมปะชาโน, มีสติ มีสัมปชัญญะ,
อุฏฐานะสัญญัง มะนะสิกัต๎วา, กระทำไว้ในใจ ซึ่งเครื่องหมายพร้อมลุกขึ้น,
รัตติยา ปัจฉิมัง ยามัง, ปัจจุฏฐายะ ตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี, จงลุกขึน้ ชำระจิตให้บริสทุ ธิ์
จังกะเมนะ นิสัชชายะ อาวะระณีเยหิ ธัมเมหิ จิตตัง จากธรรมทัง้ หลายที่เป็นเครื่องขวางกั้น
ปะริโสเธหิ, ด้วยการจงกรม ด้วยการนั่ง,
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๕
ยะโต โข พ๎ราห๎มะณะ,
ภิกขุ ชาคะริยัง อะนุยุตโต โหติ,
ตะเมนัง ตะถาคะโต อุตตะริง วิเนติ,
อิติ,
เอหิ ต๎วัง ภิกขุ,
สติสัมปะชัญเญนะ สะมันนาคะโต โหหิ,
อะภิกกันเต ปะฏิกกันเต สัมปะชานะการี,
อาโลกิเต วิโลกิเต สัมปะชานะการี,
สะมิญชิเต ปะสาริเต สัมปะชานะการี,

ดูก่อนพราหมณ์ ในกาลใดแล,
ภิกษุเป็นผู้ประกอบเนืองๆ ซึ่งธรรมเครื่องตื่น,
ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไป,
ดังนี้ว่า,
ดูก่อนภิกษุ เธอจงมาเถิด,
เธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ,
มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการก้าวไป ในการถอยกลับ,
มีปกติกระทำสัมปชัญญะ ในการแลดู ในการเหลียวดู,
มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการคูเ้ ข้า ในการเหยียดออก,
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สังฆาฏิปัตตะจีวะระธาระเณ  สัมปะชานะการี, มีปกติกระทำสัมปชัญญะการครองสังฆาฏิ บาตรและจีวร,
อะสิเต ปีเต ขายิเต สายิเต สัมปะชานะการี, มีปกติกระทำสัมปชัญญะ ในการฉัน ในการดื่ม
ในการเคี้ยว ในการลิ้ม,
อุจจาระปัสสาวะกัมเม สัมปะชานะการี, มีปกติกระทำสัมปชัญญะ การถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ,
คะเต ฐิเต นิสินเน สุตเต ชาคะริเต ภาสิเต 
 มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการเดิน ในการยืน ในการนั่ง
ตุณ๎หีภาเว สัมปะชานะการี, ในการนอน ในการตื่น ในการพูด และในการนิ่ง,

๖
ยะโต โข พ๎ราห๎มะณะ, ดูก่อนพราหมณ์ ในกาลใดแล,
ภิกขุ  สะติสัมปะชัญเญนะ สะมันนาคะโต โหติ, ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ,
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ตะเมนัง ตะถาคะโต อุตตะริง วิเนติ,
อิติ,
เอหิ ต๎วัง ภิกขุ,
วิวิตตัง เสนาสะนัง ภะชาหิ,
อะรัญญัง,
รุกขะมูลัง,
ปัพพะตัง,
กันทะรัง,
คิริคุหัง,
สุสานัง,
วะนะปัตถัง,
อัพโภกาสัง,

ตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไป,
ดังนี้ว่า,
ดูก่อนภิกษุ เธอจงมาเถิด,
เธอจงเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด,
คือป่า,
โคนไม้,
ภูเขา,
ซอกเขา,
ถ้ำ,
ป่าช้า,
ป่าชัฏ,
ที่แจ้ง,
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ปะลาละปุญชัง,
โส วิวิตตัง เสนาสะนัง ภะชะติ,
อะรัญญัง,
รุกขะมูลัง,
ปัพพะตัง,
กันทะรัง,
คิริคุหัง,
สุสานัง,
วะนะปัตถัง,
อัพโภกาสัง,
ปะลาละปุญชัง,
โส ปัจฉาภัตตัง ปิณฑะปาตะปะฏิกกันโต,

ลอมฟาง,
ภิกษุนั้นย่อมเสพเสนาสนะอันเงียบสงัด,
คือป่า,
โคนไม้,
ภูเขา,
ซอกเขา,
ถ้ำ,
ป่าช้า,
ป่าชัฏ,
ที่แจ้ง,
ลอมฟาง,
ในเวลาภายหลังภัตร ภิกษุนั้นกลับจากบิณฑบาตแล้ว,
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นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิต๎วา,
อุชุง กายัง ปะณิธายะ,
ปะริมุขัง สะติง อุปัฏฐะเปต๎วา,
โส อะภิชฌัง โลเก ปะหายะ,
วิคะตาภิชเฌนะ เจตะสา วิหะระติ,
อะภิชฌายะ จิตตัง ปะริโสเธติ,
พ๎ยาปาทะปะโทสัง ปะหายะ,
อะพ๎ยาปันนะจิตโต วิหะระติ,
สัพพะปาณะภูตะหิตานุกัมปี,
พ๎ยาปาทะปะโทสา จิตตัง ปะริโสเธติ,
ถินะมิทธัง ปะหายะ,
วิคะตะถินะมิทโธ วิหะระติ,

นั่งคู้บัลลังก์,
ตั้งกายให้ตรง,
ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า,
ภิกษุนั้นละอภิชฌาในโลก,
มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู่,
ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌา,
ละความมุ่งร้ายคือพยาบาท,
มีจิตไม่พยาบาทอยู่,
เป็นผู้อนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์,
ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาท,
ละถีนะมิทธะ,
เป็นผู้มีถีนมิทธะอันหมดไปแล้ว,

242

อาโลกะสัญญี,
สะโต สัมปะชาโน,
ถินะมิทธา จิตตัง ปะริโสเธติ,
อุทธัจจะกุกกุจจัง ปะหายะ,
อะนุทธะโต วิหะระติ,
อัชฌัตตัง วูปะสันตะจิตโต,
อุทธัจจะกุกกุจจา จิตตัง ปะริโสเธติ,
วิจิกิจฉัง ปะหายะ,
ติณณะวิจิกิจโฉ วิหะระติ,
อะกะถังกะถี กุสะเลสุ ธัมเมสุ,
วิจิกิจฉายะ จิตตัง ปะริโสเธติ.

กำหนดหมายแสงสว่าง,
มีสติ มีสัมปชัญญะ,
ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ,
ละอุทธัจจะกุกกุจจะ,
เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่,
มีจิตสงบในภายใน,
ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะ,
ละวิจิกิจฉา,
เป็นผู้มีวิจิกิจฉาอันข้ามได้แล้ว,
ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย,
ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา.
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กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว กายคตา สติ กถํ พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา,
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรญฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สุญฺาคารคโต วา, นิสีทติ ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา อุชุ 
กายํ ปณิ ธ าย ปริ มุ ขํ สตึ อุ ป ฏฺ  เปตฺ ว า. โส สโตว อสฺ ส สติ , สโตว ปสฺ ส สติ , ที ฆํ วา อสฺ ส สนฺ โ ต “ที ฆํ 

อสฺสสามี” ติ ปชานาติ, ทีฆํ วา ปสฺสสนฺโต “ทีฆํ ปสฺสสามี” ติ ปชานาติ, รสฺสํ วา อสฺสสนฺโต “รสฺสํ 

อสฺสสามี” ติ ปชานาติ, รสฺสํ วา ปสฺสสนฺโต “รสฺสํ ปสฺสสามี” ติ ปชานาติ, “สพฺพกายปฏิสเํ วที อสฺสสิสสฺ ามี”ติ 

สิกฺขติ, “สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี” ติ สิกฺขติ, “ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี” ติ สิกฺขติ,
“ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามี” ติ สิกฺขติ, ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย
เคหสิตา สรสงฺกปฺปา, เต ปหียนฺติ, เตสํ ปหานา อชฺ ฌ ตฺ ต เมว จิ ตฺ ตํ สนฺ ติ ฏฺ  ติ สนฺ นิ สี ท ติ เอโกทิ โหติ 

สมาธิยติ. เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๑)
ปุน จปรํ ภิกขฺ เว ภิกขฺ ุ คจฺฉนฺโต วา “คจฺฉามี” ติ ปชานาติ, ิโต วา “ิโตมฺห”ี ติ ปชานาติ, นิสนิ โฺ น วา
“นิสินฺโนมฺหี” ติ ปชานาติ, สยาโน วา “สยาโนมฺหี” ติ ปชานาติ, ยถา ยถา วา ปนสฺส กาโย ปณิหิโต 

โหติ, ตถา ตถา นํ ปชานาติ, ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย เคหสิตา สรสงฺกปฺปา,

เต ปหียนฺติ, เตสํ ปหานา อชฺฌตฺตเมว จิตฺตํ สนฺติฏฺติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กายคตาสตึ ภาเวติ. (๒)
ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ, อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี 

โหติ, สมิญฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ, สํฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ, อสิเต ปีเต ขายิเต
สายิเต สมฺปชานการี โหติ, อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  สมฺปชานการี โหติ, คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต 

ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ, ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย เคหสิตา 

สรสงฺกปฺปา, เต ปหียนฺติ, เตสํ ปหานา อชฺฌตฺตเมว จิตฺตํ สนฺติฏฺติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๓)
ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กายํ อุทฺธํ ปาทตลา อโธ เกสมตฺถกา, ตจปริยนฺตํ ปูรํ นานปฺปการสฺส
อสุจิโน ปจฺจเวกฺขติ, “อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ, มํสํ นหารู อฏฺิ อฏฺิมิญฺชํ วกฺกํ,
หทยํ ยกนํ กิโลมกํ ปิหกํ ปปฺผาสํ, อนฺตํ อนฺตคุณํ อุทริยํ กรีสํ, ปิตฺตํ เสมฺหํ ปุพฺโพ โลหิตํ เสโท เมโท, อสฺสุ
วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺตนฺ”ติ.
เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อุภโตมุขา มูโตลี ปูรา นานาวิหิตสฺส ธญฺสฺส, เสยฺยถีทํ, สาลีนํ วีหีนํ มุคฺคานํ
มาสานํ ติลานํ ตณฺฑุลานํ, ตเมนํ จกฺขุมา ปุริโส มุญฺจิตฺวา ปจฺจเวกฺเขยฺย “อิเม สาลี อิเม วีหี อิเม มุคฺคา อิเม
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๔.๓ กายคตาสติ

มาสา อิเม ติลา อิเม ตณฺฑุลา”ติ, เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กายํ อุทฺธํ ปาทตลา อโธ เกสมตฺถกา 

ตจปริยนฺตํ ปูรํ นานปฺปการสฺส อสุจิโน ปจฺจเวกฺขติ, “อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ, มํสํ 

นหารู อฏฺิ อฏฺิมิญฺชํ วกฺกํ, หทยํ ยกนํ กิโลมกํ ปิหกํ ปปฺผาสํ, อนฺตํ อนฺตคุณํ อุทริยํ กรีสํ, ปิตฺตํ เสมฺหํ 

ปุพฺโพ โลหิตํ เสโท เมโท, อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺตนฺ”ติ, ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน 

ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย เคหสิตา สรสงฺ กปฺ ป า, เต ปหีย นฺ ติ , เตสํ ปหานา อชฺฌ ตฺ ต เมว จิ ตฺ ตํ สนฺติ ฏฺ  ติ 

สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๔)
ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กายํ ยถาิตํ ยถาปณิหิตํ ธาตุโส ปจฺจเวกฺขติ, “อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย 

ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตู”ติ.
เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ทกฺโข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา คาวึ วธิตฺวา, จตุมฺมหาปเถ วิลโส 

ปฏิวิภชิตฺวา นิสินฺโน อสฺส, เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กายํ ยถาิตํ ยถาปณิหิตํ ธาตุโส ปจฺจเวกฺขติ,
“อตฺ ถิ อิ ม สฺ มึ กาเย ปวี ธ าตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตู ” ติ , ตสฺ ส เอวํ อปฺ ป มตฺ ต สฺ ส อาตาปิ โ น 

ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย เคหสิตา สรสงฺ กปฺ ป า, เต ปหีย นฺ ติ , เตสํ ปหานา อชฺฌ ตฺ ต เมว จิ ตฺ ตํ สนฺติ ฏฺ  ติ 

สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๕)
ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย, ฉฑฺฑิตํ เอกาหมตํ วา ทฺวีหมตํ วา ตีหมตํ

วา อุ ทฺ ธุ ม าตกํ วิ นี ล กํ วิ ปุ พฺ พ กชาตํ , โส อิ ม เมว กายํ อุปสํหรติ “อยมฺปิ โข กาโย เอวํธมฺโม เอวํภาวี 

เอวํ อ นตี โ ต”ติ , ตสฺ ส เอวํ อปฺ ป มตฺ ต สฺ ส อาตาปิ โ น ปหิ ต ตฺ ต สฺ ส  วิ ห รโต เย เคหสิ ต า สรสงฺ ก ปฺ ป า, เต 

ปหียนฺติ, เตสํ ปหานา อชฺฌตฺตเมว จิตฺตํ สนฺติฏฺติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กายคตาสตึ ภาเวติ. (๖)
ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ, กาเกหิ วา ขชฺชมานํ กุลเลหิ วา
ขชฺชมานํ   คิชฺเฌหิ วา ขชฺชมานํ กุลเลหิ วา ขชฺชมานํ สุวาเณหิ วา ขชฺชมานํ สิงฺคาเลหิ วา ขชฺชมานํ
วิวิเธหิ วา ปาณกชาเตหิ ขชฺชมานํ, โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ “อยมฺปิ โข กาโย เอวํธมฺโม เอวํภาวี 

เอวํอนตีโต”ติ, ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๗)
ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ, อฏฺิสงฺขลิกํ สมํสโลหิตํ นหารุสมฺพนฺธํ, ฯเปฯ อฏฺิกสงฺขลิกํ นิมฺมํสโลหิตมกฺขิตํ นหารุสมฺพนฺธํ, ฯเปฯ  อฏฺิสงฺขลิกํ อปคตมํสโลหิตํ นหารุสมฺ พ นฺ ธํ , ฯเปฯ อฏฺ ิ ก านิ อปคตหารุ ส มฺ พ นฺ ธ านิ ทิ ส าวิ ทิ ส า วิ กฺ ขิ ตฺ ต านิ , อญฺ เ น หตฺ ถ ฏฺ ิ กํ อญฺ เ น 

ปาทฏิกํ อญฺเน ชงฺฆฏฺิกํ อญฺเน อูรุฏฺิกํ อญฺเน กฏิฏฺิกํ อญฺเน ปิฏฺิกณฺฏกํ อญฺเน ขนฺธฏฺิกํ
อญฺเน คีวฏฺิกํ อญฺเน  หนุกฏฺิกํ อญฺเน ทนฺตฏฺิกํ อญฺเน สีสกฏาหํ, โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ
“อยมฺปิ โข กาโย เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ, ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กายคตาสตึ ภาเวติ. (๘-๑๑)
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ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาปิ ปสฺเสยฺย สรีรํ สีวถิกาย ฉฑฺฑิตํ, อฏฺิกานิ เสตานิ สงฺขวณฺณูปนิภานิ
อฏฺิกานิ ปุญฺชกิตานิ เตโรวสฺสิกานิ, ฯเปฯ อฏฺิกานิ ปูตีนิ จุณฺณกชาตานิ. โส อิมเมว กายํ อุปสํหรติ
“อยมฺปิ โข กาโย เอวํธมฺโม เอวํภาวี เอวํอนตีโต”ติ, ตสฺส เอวํ   อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กายคตาสตึ ภาเวติ. (๑๒-๑๔)
ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ, สวิตกฺกํ สวิจารํ   วิเวกชํ ปีติสุขํ 

ปมํ ฌานํ อุ ป สมฺ ป ชฺ ช วิ ห รติ , โส อิ ม เมว กายํ วิ เวกเชน ปี ติ สุ เขน อภิ ส นฺ เ ทติ ปริ ส นฺ เ ทติ ปริ ปู เรติ 

ปริปฺผรติ, นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน ปีติสุเขน อปฺผุฏํ โหติ... ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ
เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ  กายคตาสตึ ภาเวติ. (๑๕)
ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา ฯเปฯ ทุติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, โส อิมเมว กายํ
สมาธิเชน ปีติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ, นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส สมาธิเชน 

ปีติสุเขน อปฺผุฏํ โหติ... ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๑๖)
ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปีติยา จ วิ ร าคา ฯเปฯ ตติ ยํ ฌานํ อุ ป สมฺ ป ชฺ ช วิ ห รติ , โส อิ ม เมว กายํ 

นิปฺปีติเกน สุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ, นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต  กายสฺส นิปฺปีติเกน 

สุเขน อปฺผุฏํ โหติ... ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กายคตาสตึ ภาเวติ. (๑๗)

ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, โส อิมเมว กายํ 

ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสินฺโน โหติ, นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส ปริสุทฺเธน เจตสา 

ปริโยทาเตน อปฺผุฏํ โหติ... ตสฺส เอวํ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต เย เคหสิตา สรสงฺกปฺปา
เต ปหียนฺติ, เตสํ ปหานา อชฺฌตฺตเมว จิตฺตํ สนฺติฏฺติ สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ, เอวมฺปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กายคตาสตึ ภาเวติ. (๑๘)
(ม.อุ. ๑๔/๑๕๔-๕ กายคตาสติสูตร)
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กะถัง ภาวิตา จะ ภิกขะเว กายะคะตา สะติ กะถัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สติที่เป็นไปในกาย
พะหุลีกะตา, อันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร,
มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา, จึงเป็นสิ่งที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก,

๑
อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
อะรัญญะคะโต วา,
รุกขะมูละคะโต วา,
สุญญาคาระคะโต วา,
นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิต๎วา,
อุชุง กายัง ปะณิธายะ,
ปะริมุขัง  สะติง อุปัฏฐะเปต๎วา,
โส สะโตวะ อัสสะสะติ,
สะโตวะ ปัสสะสะติ,
ทีฆัง วา อัสสะสันโต “ทีฆัง อัสสะสามี”ติ ปะชานาติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้,
ไปสู่ป่าก็ดี,
ไปสู่โคนไม้ก็ดี,
ไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดี,
นั่งคู้บัลลังก์,
ตั้งกายให้ตรง,
ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า,
เธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้า,
มีสติหายใจออก,
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจเข้ายาว”,
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ทีฆัง วา ปัสสะสันโต “ทีฆัง ปัสสะสามี” ติ 
 เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจออกยาว”,
ปะชานาติ,
รัสสัง วา อัสสะสันโต “รัสสัง อัสสะสามี” ติ 
 เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจเข้าสั้น”,
ปะชานาติ,
รัสสัง วา ปัสสะสันโต “รัสสัง ปัสสะสามี”ติ 
 เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจออกสั้น”,
ปะชานาติ,
“สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราจักกำหนดรู้กายทั้งปวง หายใจเข้า”,
“สัพพะกายะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราจักกำหนดรูก้ ายทัง้ ปวง หายใจออก”,
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“ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามี”ติ 
 ย่อมศึกษาว่า “เราจักระงับกายสังขาร หายใจเข้า”,
สิกขะติ,
“ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามี”ติ 
 ย่อมศึกษาว่า “เราจักระงับกายสังขาร หายใจออก”,
สิกขะติ,
ตัสสะ เอวัง อัปปะมัตตัสสะ อาตาปิโน 
 เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส
ปะหิตัตตัสสะ วิหะระโต, มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้,
เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา, ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน,
เต ปะหียันติ, ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้,
เตสัง ปะหานา, เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,
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อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ, จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น
ย่อมดำรงคงที่,
เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี,
เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้
ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น,

๒
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ภิกขุ คัจฉันโต วา “คัจฉามี”ติ ปะชานาติ,
ฐิโต วา “ฐิโตม๎หี”ติ ปะชานาติ,
นิสินโน วา “นิสินโนม๎หี”ติ ปะชานาติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกษุเมื่อเดิน ก็รู้ชัดว่า “เราเดิน”,
เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่า “เรายืน”,
เมื่อนั่ง ก็รู้ชัดว่า “เรานั่ง”,
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สะยาโน วา “สะยาโนม๎หี”ติ ปะชานาติ, เมื่อนอน ก็รู้ชัดว่า “เรานอน”,
ยะถา ยะถา วา ปะนัสสะ กาโย ปะณิหิโต โหติ, หรือว่า กายของเธอตั้งอยู่โดยอาการใดๆ,
ตะถา ตะถา นัง ปะชานาติ, เธอก็รู้ชัดกายนั้นโดยอาการนั้นๆ,
ตัสสะ เอวัง อัปปะมัตตัสสะ อาตาปิโน เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส
ปะหิตัตตัสสะ วิหะระโต, มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้,
เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา,
เต ปะหียันติ,
เตสัง ปะหานา,
อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ,

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน,
ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้,
เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,
จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น
ย่อมดำรงคงที่,
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เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี,
เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ, ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้ ภิกษุก็ชื่อว่า
ทำกายาคตาสติให้เกิดขึ้น,

๓
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ อะภิกกันเต ปะฏิกกันเต สัมปะชานะการี โหติ, ภิกษุเป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการก้าวไป
ในการถอยกลับ,
อาโลกิเต วิโลกิเต สัมปะชานะการี โหติ, เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการแลดู
ในการเหลียวดู,
สะมิญชิเต ปะสาริเต สัมปะชานะการี โหติ, เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการคู้เข้า
ในการเหยียดออก,
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สังฆาฏิปัตตะจีวะระธาระเณ สัมปะชานะการี โหติ, เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะการครองสังฆาฏิ
บาตรและจีวร,
อะสิเต ปีเต ขายิเต สายิเต สัมปะชานะการี โหติ, เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการฉัน ในการดื่ม
ในการเคี้ยว ในการลิ้ม,
อุจจาระปัสสาวะกัมเม สัมปะชานะการี โหติ, เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะการถ่ายอุจจาระและ
ปัสสาวะ,
คะเต ฐิเต นิสินเน สุตเต ชาคะริเต ภาสิเต 
 เป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะในการเดิน ในการยืน
ตุณ๎หีภาเว สัมปะชานะการี โหติ, ในการนั่ง ในการนอน ในการตื่น ในการพูด
และในการนิ่ง,
ตัสสะ เอวัง อัปปะมัตตัสสะ อาตาปิโน 
 เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตน
ปะหิตัตตัสสะ วิหะระโต, ส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้,
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เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา,
เต ปะหียันติ,
เตสัง ปะหานา,
อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ,

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน,
ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้,
เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,
จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น
ย่อมดำรงคงที่,
เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี,
เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสติง ภาเวติ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้ ภิกษุก็ชื่อว่า
ทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น,
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๔
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง อุทธัง ปาทะตะลา 
 ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้นั่นเทียว เบื้องบนตั้งแต่ฝ่าเท้า
อะโธ เกสะมัตถะกา, ตะจะปะริยันตัง ปูรัง 
 ขึ้นไป เบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมา, อันมีหนังหุ้มอยู่
นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน ปัจจะเวกขะติ, โดยรอบ เต็มด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดประการต่างๆ,

อิติ, ดังนี้ว่า,
อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย, สิ่งเหล่านี้มีอยู่ ในกายนี้,
เกสา, ผมทั้งหลาย,
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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,
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อัสสุ,
วะสา,
เขโฬ,
สิงฆาณิกา,
ละสิกา,
มุตตัง,
เสยยะถาปิ ภิกขะเว,
อุภะโตมุขา มูโตลี ปูรา นานาวิหิตัสสะ ธัญญัสสะ,

น้ำตา,
เปลวมัน,
น้ำลาย,
น้ำมูก,
ไขข้อ,
มูตร,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมาเหมือนว่า,
ถุงที่มีปาก ๒ ข้าง เต็มด้วยธัญพืชชนิดต่างๆ,

เสยยะถีทัง, สาลีนัง วีหีนัง มุคคานัง มาสานัง ได้แก่, ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
ติลานัง ตัณฑุลานัง, เมล็ดงา ข้าวสาร,
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ตะเมนัง จักขุมา ปุริโส มุญจิต๎วา ปัจจะเวกเขยยะ,
อิติ,
อิเม สาลี,
อิเม วีหี,
อิเม มุคคา,
อิเม มาสา,
อิเม ติลา,
อิเม ตัณฑุลา,

คนมีตาดีเปิดถุงนั้นออกแล้ว พึงพิจารณาเห็น,
ดังนี้ว่า,
เหล่านี้เป็นข้าวสาลี
เหล่านี้เป็นข้าวเปลือก
เหล่านี้เป็นถั่วเขียว,
เหล่านี้เป็นถั่วเหลือง,
เหล่านี้เป็นงา,
เหล่านี้เป็นข้าวสาร,

เอวะเมวะ โข ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล,
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ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง อุทธัง ปาทะตะลา อะโธ ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้นั่นเทียว เบื้องบนตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไป
เกสะมัตถะกา, ตะจะปะริยนั ตัง ปูรงั นานัปปะการัสสะ เบือ้ งล่างตั้งแต่ปลายผมลงมา, อันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ
อะสุจิโน  ปัจจะเวกขะติ, เต็มด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดประการต่างๆ,
อิติ,
อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย,
เกสา,
โลมา,
นะขา,
ทันตา,
ตะโจ,
มังสัง,

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,
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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, มูตร,
ตัสสะ เอวัง อัปปะมัตตัสสะ อาตาปิโน 
 เมือ่ เธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส
ปะหิตัตตัสสะ วิหะระโต, มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้,
เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา,
เต ปะหียันติ,
เตสัง ปะหานา,
อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ,

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน,
ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้,
เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,
จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น
ย่อมดำรงคงที่,
เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี,
เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้
ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น,
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๕
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง ยะถาฐิตัง ยะถาปะณิหิตัง 
 ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้นั่นเทียว ตามที่ตั้งอยู่
ธาตุโส ปัจจะเวกขะติ, ตามที่ดำรงอยู่ โดยความเป็นธาตุ,
อิติ, ดังนี้ว่า,
อัตถิ อิมสั ม๎ งิ กาเย ปะฐะวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ 
 ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม มีอยู่ในกายนี้,
วาโยธาตุ,
เสยยะถาปิ ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปมาเหมือนว่า,
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ทักโข โคฆาตะโก วา โคฆาตะกันเตวาสี วา 
 คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญ ฆ่าโคแล้ว,
คาวิง วะธิต๎วา,
จะตุมะหาปะเถ วิละโส ปะฏิวิภะชิต๎วา 
 แบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆ แล้วนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่
นิสินโน อัสสะ, สี่แพร่ง,
เอวะเมวะ โข ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล,
ภิกขุ อิมะเมวะ กายัง ยะถาฐิตัง 
 ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้นั่นเทียว ตามที่ตั้งอยู่
ยะถาปะณิหิตัง ธาตุโส ปัจจะเวกขะติ, ตามที่ดำรงอยู่ โดยความเป็นธาตุ,
อิติ, ดังนี้ว่า,
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อัตถิ อิมัส๎มิง กาเย ปะฐะวีธาตุ 
 ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม มีอยู่ในกายนี้,
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ,
ตัสสะ เอวัง อัปปะมัตตัสสะ อาตาปิโน 
 เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส
ปะหิตัตตัสสะ วิหะระโต, มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้,
เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา,
เต ปะหียันติ,
เตสัง ปะหานา,
อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ,

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน,
ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้,
เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,
จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น
ย่อมดำรงคงที่,
เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี,
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เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้
ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น,

๖
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ภิกขุ เสยยะถาปิ
ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง,
เอกาหะมะตัง วา,
ท๎วีหะมะตัง วา,
ตีหะมะตัง วา,
อุทธุมาตะกัง,
วินีละกัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
อุปมาเหมือนว่า
ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า,
ซึ่งตายแล้ว ๑ วันก็ตาม,
ตายแล้ว ๒ วันก็ตาม,
ตายแล้ว ๓ วันก็ตาม,
เป็นศพขึ้นอืด,
สีเขียวคล้ำ,
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วิปุพพะกะชาตัง,
โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระติ,
อิติ,
อะยัมปิ โข กาโย,
เอวังธัมโม,
เอวังภาวี,
เอวังอะนะตีโต,
ตัสสะ เอวัง อัปปะมัตตัสสะ อาตาปิโน 

ปะหิตัตตัสสะ วิหะระโต,

มีน้ำเหลืองเยิ้ม,
เธอย่อมนำกายนี้นั่นเทียว เข้าไปเปรียบเทียบ,
ดังนี้ว่า,
แม้กายนี้แล,
ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา,
มีลักษณะอย่างนี้,
ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้,
เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส
มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้,

เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา, ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน,
เต ปะหียันติ, ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้,
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เตสัง ปะหานา, เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,
อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ, จิตอันเป็นไปภายในตนนัน้ เท่านั้น ย่อมตั้งมั่น
ย่อมดำรงคงที่,
เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี,
เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้
ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น,

๗
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ เสยยะถาปิ อุปมาเหมือนว่า
ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า,
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กาเกหิ วา ขัชชะมานัง,
คิชเฌหิ วา ขัชชะมานัง,
กุละเลหิ วา ขัชชะมานัง,
สุวาเณหิ วา ขัชชะมานัง,
สิงคาเลหิ วา ขัชชะมานัง,
วิวิเธหิ วา ปาณะกะชาเตหิ ขัชชะมานัง,

อันกาทั้งหลายจิกกินอยู่บ้าง,
อันแร้งทั้งหลายจิกกินอยู่บ้าง,
อันนกตะกรุมทั้งหลายจิกกินอยู่บ้าง,
อันสุนัขทั้งหลายกัดอยู่กินอยู่บ้าง,
อันสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายกัดกินอยู่บ้าง,
อันสัตว์เล็กๆ หลายชนิดกัดกินอยู่บ้าง,

๘
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ เสยยะถาปิ 
 อุปมาเหมือนว่า
ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า,
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อัฏฐิสังขะลิกัง, เป็นโครงกระดูก,
สะมังสะโลหิตัง, ยังมีเนื้อและเลือด,
นะหารุสัมพันธัง, มีเอ็นรึงรัดอยู่,

๙
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ภิกขุ เสยยะถาปิ
ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง,
อัฏฐิสังขะลิกัง,
นิมมังสะโลหิตะมักขิตัง,
นะหารุสัมพันธัง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
อุปมาเหมือนว่า
ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า,
เป็นโครงกระดูก,
ไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนอยู่,
มีเอ็นรึงรัดอยู่,
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๑๐
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ เสยยะถาปิ 
 อุปมาเหมือนว่า
ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า,
อัฏฐิสังขะลิกัง, เป็นโครงกระดูก,
อะปะคะตะมังสะโลหิตัง, ที่เนื้อและเลือดหมดไปแล้ว,
นะหารุสัมพันธัง, มีเอ็นรึงรัดอยู่,
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๑๑
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ เสยยะถาปิ 
 อุปมาเหมือนว่า
ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า,
อัฏฐิกานิ,
อะปะคะตะนะหารุสัมพันธานิ,
ทิสาวิทิสา วิกขิตตานิ,
อัญเญนะ หัตถัฏฐิกัง,
อัญเญนะ ปาทัฏฐิกัง,

เป็นกระดูกทั้งหลาย,
ที่เอ็นรึงรัดหมดไปแล้ว,
กระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อย,
กระดูกมืออยู่ทางหนึ่ง,
กระดูกเท้าอยู่ทางหนึ่ง,
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อัญเญนะ ชังฆัฏฐิกัง,
อัญเญนะ อูรุฏฐิกัง,
อัญเญนะ กะฏิฏฐิกัง,
อัญเญนะ ปิฏิกัณฏะกัง,
อัญเญนะ ขันธัฏฐิกัง,
อัญเญนะ คีวัฏฐิกัง,
อัญเญนะ หะนุกัฏฐิกัง,
อัญเญนะ ทันตัฏฐิกัง,
อัญเญนะ สีสะกะฏาหัง,

กระดูกแข้งอยู่ทางหนึ่ง,
กระดูกขาอยู่ทางหนึ่ง,
กระดูกสะเอวอยู่ทางหนึ่ง,
กระดูกสันหลังอยู่ทางหนึ่ง,
กระดูกซี่โครงอยู่ทางหนึ่ง,
กระดูกคออยู่ทางหนึ่ง,
กระดูกคางอยู่ทางหนึ่ง,
กระดูกฟันอยู่ทางหนึ่ง,
กะโหลกศีรษะอยู่ทางหนึ่ง,
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๑๒
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ เสยยะถาปิ 
 อุปมาเหมือนว่า
ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า,
อัฏฐิกานิ, เป็นกระดูกทั้งหลาย,
เสตานิ, มีสขี าว,
สังขะวัณณูปะนิภานิ, มีสเี หมือนสีสังข์,
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๑๓
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ เสยยะถาปิ 
 อุปมาเหมือนว่า
ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง, ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า,
อัฏฐิกานิ, เป็นกระดูกทั้งหลาย,
ปุญชะกิตานิ, กองรวมกันอยู่,
เตโรวัสสิกานิ, มีอายุเกินกว่า ๑ ปี,
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๑๔
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว,
ภิกขุ เสยยะถาปิ
ปัสเสยยะ สะรีรัง สีวะถิกายะ ฉัฑฑิตัง,
อัฏฐิกานิ,
ปูตีนิ,
จุณณะกะชาตานิ,
โส อิมะเมวะ กายัง อุปะสังหะระติ,
อิติ,
อะยัมปิ โข กาโย,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
อุปมาเหมือนว่า
ภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า,
เป็นกระดูกทั้งหลาย,
ที่ผุป่น,
เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,
เธอย่อมนำกายนี้นั่นเทียว เข้าไปเปรียบเทียบ,
ดังนี้ว่า,
แม้กายนี้แล,
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เอวังธัมโม, ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา,
เอวังภาวี, มีลักษณะอย่างนี้
เอวังอะนะตีโต, ไม่ลว่ งพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้
ตัสสะ เอวัง อัปปะมัตตัสสะ อาตาปิโน 

ปะหิตัตตัสสะ วิหะระโต,
เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา,
เต ปะหียันติ,
เตสัง ปะหานา,
อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ,
เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ,
เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ,

เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส
มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้,
ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน,
ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้,
เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,
จิตอันเป็นไปภายในตนนัน้ เท่านัน้ ย่อมตัง้ มัน่ ย่อมดำรงคงที,่
เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้,
ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติ ให้เกิดขึ้น,
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๑๕
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ, ภิกษุสงัดแล้วจากกามทั้งหลาย,
วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย,
สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัง ปีติสุขัง 
 เข้าถึงปฐมฌาน ที่มีวิตก มีวิจาร
ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, มีปตี ิและสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่,
โส อิมะเมวะ กายัง วิเวกะเชนะ ปีติสุเขนะ 
 เธอย่อมทำกายนี้นั่นเทียว ให้ชุ่มชื่น เอิบอิ่ม เต็มรอบ
อะภิสันเทติ ปะริสันเทติ ปะริปูเรติ ปะริปผะระติ, แผ่ไปโดยรอบ ด้วยปีติและสุข อันเกิดจากวิเวก,
นาสสะ กิญจิ สัพพาวะโต กายัสสะ วิเวกะเชนะ ส่วนไรๆ ของกายทุกส่วน ที่ปีติและสุข
ปีติสุเขนะ อัปผุฏัง โหติ, อันเกิดจากวิเวกไม่ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่มี,
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ตัสสะ เอวัง อัปปะมัตตัสสะ อาตาปิโน 
 เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส
ปะหิตัตตัสสะ วิหะระโต, มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้,
เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา,
เต ปะหียันติ,
เตสัง ปะหานา,
อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ,

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน,
ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้,
เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,
จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น
ย่อมดำรงคงที่,
เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี,
เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้
ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น,
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๑๖
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ฯเปฯ 
 เพราะความสงบระงับไปของวิตกและวิจารทั้งหลาย
ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, ภิกษุเข้าถึงทุติยฌานอยู,่
โส อิมะเมวะ กายัง สะมาธิเชนะ ปีติสุเขนะ 
 เธอย่อมทำกายนี้นั่นเทียว ให้ชุ่มชื่น เอิบอิ่ม เต็มรอบ
อะภิสันเทติ ปะริสันเทติ ปะริปูเรติ ปะริปผะระติ, แผ่ไปโดยรอบ ด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ,
นาสสะ กิญจิ สัพพาวะโต กายัสสะ 
 ส่วนไรๆ ของกายเธอทุกส่วน ที่ปีติและสุข
สะมาธิเชนะ ปีติสุเขนะ อัปผุฏัง โหติ, อันเกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่มี,
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๑๗
ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก,
ภิกขุ ปีติยา จะ วิราคา ฯเปฯ ตะติยัง ฌานัง เพราะความคลายไปของปีติ
อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, ภิกษุเข้าถึงตติยฌานอยู่,
โส อิมะเมวะ กายัง นิปปีติเกนะ สุเขนะ อะภิสันเทติ เธอย่อมทำกายนี้นั่นเทียว ให้ชุ่มชื่น เอิบอิ่ม เต็มรอบ
ปะริสันเทติ ปะริปูเรติ ปะริปผะระติ, แผ่ไปโดยรอบ ด้วยสุขอันไม่มีปีติ,
นาสสะ กิญจิ สัพพาวะโต กายัสสะ นิปปีติเกนะ 
 ส่วนไรๆ ของกายเธอทุกส่วน
สุเขนะ อัปผุฏัง โหติ, ทีส่ ุขอันไม่มีปีติไม่ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่มี,
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๑๘

ตัสสะ เอวัง อัปปะมัตตัสสะ อาตาปิโน 
 เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส
ปะหิตัตตัสสะ วิหะระโต, มีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้,

ปุนะ จะปะรัง ภิกขะเว, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิธีการอื่นยังมีอยู่อีก
ภิกขุ สุขัสสะ จะ ปะหานา ฯเปฯ 
 เพราะการละสุข...
จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, ภิกษุเข้าถึงจตุตถฌานอยู่,
โส อิมะเมวะ กายัง ปะริสุทเธนะ เจตะสา 
 เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ปะริโยทาเตนะ ผะริต๎วา นิสินโน โหติ, เป็นผูน้ ั่งแผ่ไปทั่วกายนี้นั่นเทียว,
นาสสะ กิญจิ สัพพาวะโต กายัสสะ ปะริสุทเธนะ 
 ส่วนไรๆ ของกายเธอทุกส่วน ที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง
เจตะสา ปะริโยทาเตนะ อัปผุฏัง โหติ, ไม่ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่มี,
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เย เคหะสิตา สะระสังกัปปา,
เต ปะหียันติ,
เตสัง ปะหานา,
อัชฌัตตะเมวะ จิตตัง สันติฏฐะติ สันนิสีทะติ,

ความดำริที่สับสนทั้งหลายเหล่าใด อันอาศัยเรือน,
ความดำริทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถูกละได้,
เพราะการละความดำริทั้งหลายเหล่านั้น,
จิตอันเป็นไปภายในตนนั้นเท่านั้น ย่อมตั้งมั่น
ย่อมดำรงคงที่,
เอโกทิ โหติ สะมาธิยะติ, เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมตั้งมั่นอย่างดี,
เอวัมปิ ภิกขะเว ภิกขุ กายะคะตาสะติง ภาเวติ. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างที่กล่าวมานี้
ภิกษุก็ชื่อว่าทำกายคตาสติให้เกิดขึ้น.
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๔.๔ อานาปานสติ
กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติ กถํ พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา,
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรญฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สุญฺาคารคโต วา, นิสีทติ ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา อุชุ 
กายํ ปณิธาย ปริมุขํ สตึ อุปฏฺเปตฺวา, โส สโตว อสฺสสติ, สโต ปสฺสสติ.
ทีฆํ วา อสฺสสนฺโต “ทีฆํ อสฺสสามี”ติ ปชานาติ, ทีฆํ วา ปสฺสสนฺโต “ทีฆํ ปสฺสสามี”ติ   ปชานาติ,
รสฺสํ วา อสฺสสนฺโต “รสฺสํ อสฺสสามี”ติ ปชานาติ, รสฺสํ วา ปสฺสสนฺโต “รสฺสํ   ปสฺสสามี”ติ ปชานาติ,
“สพฺ พ กายปฏิ สํ เวที อสฺ ส สิ สฺ ส ามี ” ติ สิ กฺ ข ติ , “สพฺ พ กายปฏิ สํ เวที ปสฺ ส สิ สฺ ส ามี ” ติ สิ กฺ ข ติ , “ปสฺ ส มฺ ภ ยํ 

กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ.
“ปี ติ ป ฏิ สํ เ วที อสฺ ส สิ สฺ ส ามี ” ติ สิ กฺ ข ติ , “ปี ติ ป ฏิ สํ เ วที ปสฺ ส สิ สฺ ส ามี ” ติ สิ กฺ ข ติ , “สุ ข ปฏิ สํ เ วที 

อสฺ ส สิ สฺ ส ามี ” ติ สิ กฺ ข ติ , “สุ ข ปฏิ สํ เวที ปสฺ ส สิ สฺ ส ามี ” ติ สิ กฺ ข ติ , “จิ ตฺ ต สงฺ ข ารปฏิ สํ เวที อสฺ ส สิ สฺ ส ามี ” ติ 

สิกฺขติ, “จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ,
“ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ.
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“จิตฺตปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “จิตฺตปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ
อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “สมาทหํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, 

“สมาทหํ จิตตฺ ํ ปสฺสสิสสฺ ามี”ติ สิกขฺ ติ, “วิโมจยํ จิตตฺ ํ อสฺสสิสสฺ ามี”ติ สิกขฺ ติ, “วิโมจยํ จิตตฺ ํ ปสฺสสิสสฺ ามี”ติ 

สิกฺขติ.
“อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “วิราคานุปสฺสี 

อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “วิราคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ,
“นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี”ติ สิกฺขติ, “ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี
ปสฺสสิสฺสามี” ติ สิกฺขติ.
เอวํ ภาวิตา โข ภิกฺขเว อานาปานสฺสติ เอวํ พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา.
(ม.อุ. ๑๔/๑๔๘ อานาปานัสสติสูตร)
กะถัง ภาวิตา จะ ภิกขะเว อานาปานัสสะติ กะถัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว
พะหุลีกะตา, มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา, อย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร, จึงเป็นสิ่งที่มีผลมาก
มีอานิสงส์มาก,
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อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
อะรัญญะคะโต วา,
รุกขะมูละคะโต วา,
สุญญาคาระคะโต วา,
นิสีทะติ ปัลลังกัง อาภุชิต๎วา,
อุชุง กายัง ปะณิธายะ,
ปะริมุขัง สะติง อุปัฏฐะเปต๎วา,
โส สะโตวะ อัสสะสะติ,
สะโตวะ ปัสสะสะติ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้,
ไปสู่ป่าก็ดี,
ไปสู่โคนไม้ก็ดี,
ไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดี,
นั่งคู้บัลลังก์,
ตั้งกายให้ตรง,
ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า,
เธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้า,
มีสติหายใจออก,

๑
ทีฆัง วา อัสสะสันโต “ทีฆัง อัสสะสามี”ติ ปะชานาติ, เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจเข้ายาว”,
ทีฆัง วา ปัสสะสันโต “ทีฆัง ปัสสะสามี”ติ ปะชานาติ, เมือ่ หายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจออกยาว”,

๒
รัสสัง วา อัสสะสันโต “รัสสัง อัสสะสามี”ติ ปะชานาติ, เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจเข้าสั้น”,
รัสสัง วา ปัสสะสันโต “รัสสัง ปัสสะสามี”ติ ปะชานาติ, เมือ่ หายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า “เราหายใจออกสั้น”,

๓
“สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้กายทั้งปวง หายใจเข้า”,
“สัพพะกายะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้กายทั้งปวง หายใจออก”,
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๔
“ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราระงับกายสังขาร หายใจเข้า”,
“ปัสสัมภะยัง กายะสังขารัง ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราระงับกายสังขาร หายใจออก”,

๕
“ปีติปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้ปีติ หายใจเข้า”,
“ปีติปฏิสังเวที ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้ปีติ หายใจออก”,

๗
“จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้จิตตสังขาร หายใจเข้า”,
“จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้จิตตสังขาร หายใจออก”,

๘
“ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราระงับจิตตสังขาร หายใจเข้า”,
“ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราระงับจิตตสังขาร หายใจออก”,

๖

๙

“สุขะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้สุข หายใจเข้า”,
“สุขะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้สุข หายใจออก”,

“จิตตะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้จิต หายใจเข้า”,
“จิตตะปะฏิสังเวที ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เรากำหนดรู้จิต หายใจออก”,
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๑๐
“อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราทำจิตให้บันเทิง หายใจเข้า”,
“อะภิปปะโมทะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราทำจิตให้บันเทิง หายใจออก”,

๑๑
“สะมาทะหัง จิตตัง อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราตั้งจิตมั่น หายใจเข้า”,
“สะมาทะหัง  จิตตัง ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราตั้งจิตมั่น หายใจออก”,

๑๒
“วิโมจะยัง จิตตัง อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราเปลื้องจิต หายใจเข้า”,
“วิโมจะยัง จิตตัง ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราเปลื้องจิต หายใจออก”,
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๑๓
“อะนิจจานุปัสสี อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความไม่เที่ยง หายใจเข้า”,
“อะนิจจานุปัสสี ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความไม่เที่ยง หายใจออก”,

๑๔
“วิราคานุปัสสี อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความคลายไป หายใจเข้า”,
“วิราคานุปัสสี ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความคลายไป หายใจออก”,

๑๕
“นิโรธานุปัสสี อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความดับไป หายใจเข้า”,
“นิโรธานุปัสสี ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความดับไป หายใจออก”,
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๑๖
“ปะฏินิสสัคคานุปัสสี อัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความสลัดคืน หายใจเข้า”,
“ปะฏินิสสัคคานุปัสสี ปัสสะสิสสามี”ติ สิกขะติ, ย่อมศึกษาว่า “เราตามดูความสลัดคืน หายใจออก”,
เอวัง ภาวิตา โข ภิกขะเว อานาปานัสสะติ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว
เอวัง พะหุลีกะตา, มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา. อย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้, จึงเป็นสิ่งที่มีผลมาก
มีอานิสงส์มาก.
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๔.๕  เมตตาภาวนา
กรณียมตฺถกุสเลน 	
สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ 	
สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ 	
สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ 	
น จ ขุทฺทํ สมาจเร กิญฺจิ 	
สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ 	
เยเกจิ ปาณภูตตฺถิ 	
ทีฆา วา เย มหนฺตา วา
ทิฏฺา วา เย จ อทิฏฺา 	
ภูตา วา สมฺภเวสี วา 	
น ปโร ปรํ นิกุพฺเพถ 	
พฺยาโรสนา ปฏีฆสญฺา 	

ยนฺตํ สนฺตํ ปทํ อภิสเมจฺจ,
สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี.
อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ,
อปฺปคพฺโภ กุเลสุ อนนุคิทฺโธ.
เยน วิญฺญู ปเร อุปวเทยฺยุ,
สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.
ตสา วา ถาวรา วา อนวเสสา,
มชฺฌิมา รสฺสกา อณุกถูลา.
เย จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเร,
สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา.
นาติมญฺเถ กตฺถจิ นํ กิญฺจิ,
นาญฺมญฺสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย.
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มาตา ยถา นิยํ ปุตฺตํ
เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ 	
เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ 	
อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ 	
ติฏฺญฺจรํ นิสินฺโน วา
เอตํ สตึ อธิฏฺเยฺย 	
ทิฏิญฺจ อนุปคมฺม 	
กาเมสุ วิเนยฺย เคธํ 	

อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข,
มานสมฺภาวเย อปริมาณํ.
มานสมฺภาวเย อปริมาณํ,
อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตํ.
สยาโน วา ยาวตสฺส วิคตมิทฺโธ,
พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิทมาหุ.
สีลวา ทสฺสเนน สมฺปนฺโน,
น หิ ชาตุ คพฺภเสยฺยํ ปุนเรติ.

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ 	
ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ,
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี,
กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ มุ่งหวังบรรลุสันตบท พึงทำกิจที่ควรทำ,
ควรเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง ตรงดี เป็นผู้ว่าง่าย อ่อนโยน และไม่เย่อหยิ่ง,

298

สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ		 อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ,
สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ		 อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ,
ควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีกิจน้อย มีความประพฤติเบา,
มีอินทรีย์สงบ มีปัญญารักษาตน ไม่คะนอง และไม่ติดข้องในตระกูลทั้งหลาย,
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ 		 เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง,
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ 		 สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา,
อนึ่ง ไม่ควรประพฤติความเสียหายใดๆ ที่จะเป็นเหตุให้วิญญูชนเหล่าอื่นติเตียนได้,
ควรแผ่เมตตาว่า ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข มีความเกษม มีตนเป็นสุขเถิด,
เยเกจิ ปาณะภูตัตถิ 		 ตะสา วา  ถาวะรา วา  อะนะวะเสสา,
ทีฆา วา เย มะหันตา วา 		 มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา,
คือ เหล่าสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่ ทั้งที่เป็นผู้หวาดสะดุ้งและเป็นผู้มั่นคง, ที่มีขนาดยาว ขนาดใหญ่
ขนาดปานกลาง ขนาดสั้น ละเอียด และกลม, ขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดไม่มีเหลือ จงมีตนเป็น
สุขเถิด,
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ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร,
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา,
เหล่าสัตว์ที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นก็ดี, เหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็ดี,
ภูตและสัมภเวสีก็ดี, ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีตนเป็นสุขเถิด,

เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง,
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง,
อนึ่ง ควรเจริญเมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณ อันกว้างขวาง ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู,
ในสัตว์โลกทั้งปวง ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง และเบื้องกลาง,

นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
นาติ มัญเญะถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ,
พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา 	
นาญญะมัญญัสสะ ทุขะมิจเฉยยะ,
ผู้อื่นไม่ควรหลอกลวงผู้อื่น ไม่ควรดูหมิ่นอะไรๆ กันในที่ไหนๆ,
ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน เพราะความโกรธและความแค้น,

ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา
สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ,
เอตัง สะติง อะทิฏเฐยยะ
พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ,
ผู้แผ่เมตตายืน เดิน นั่ง หรือนอน เป็นผู้ปราศจากความง่วง ตลอดกาลเพียงใด,
พึงตั้งสตินี้ไว้ตลอดกาลเพียงนั้น, นักปราชญ์เรียกการอยู่ด้วยเมตตานี้ว่าพรหมวิหาร,

มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง 	
อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข,
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ 	
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง,
มารดารักษาบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยชีวิต ฉันใด,
ควรเจริญเมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวง ฉันนั้น,

ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ 	
สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน,
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง  	
นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรติ.
อนึ่ง ผู้แผ่เมตตาไม่เข้าไปยึดทิฏฐิ, เป็นผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยทัสสนะ,
กำจัดความยินดีในกามคุณทั้งหลายได้แล้ว ย่อมไม่เข้าถึงการนอนในครรภ์อีกโดยแท้.
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๔.๖ วิปสั สนากถา
โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ สงฺขารํ นิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ
เนตํ านํ วิ ชฺ ช ติ , อนุ โ ลมิ ก าย ขนฺ ติ ย า อสมนฺ น าคโต สมฺ ม ตฺ ต นิ ย ามํ โอกฺ ก มิ สฺ ส ตี ติ เนตํ านํ วิ ชฺ ช ติ ,
สมฺ ม ตฺ ต นิ ย ามํ อโนกฺ ก มมาโน โสตาปตฺ ติ ผ ลํ วา สกทาคามิ ผ ลํ วา อนาคามิ ผ ลํ วา อรหตฺ ต ผลํ วา 

สจฺฉิกริสฺสตีติ เนตํ านํ วิชฺชติ. (๑)
โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพสงฺขาเร อนิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ
านเมตํ วิ ชฺ ช ติ , อนุ โ ลมิ ก าย ขนฺ ติ ย า สมนฺ น าคโต สมฺ ม ตฺ ต นิ ย ามํ โอกฺ ก มิ สฺ ส ตี ติ านเมตํ วิ ชฺ ช ติ ,
สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมมาโน โสตาปตฺตผิ ลํ วา สกทาคามิผลํ วา อนาคามิผลํ วา อรหตฺตผลํ วา สจฺฉกิ ริสสฺ ตีต 
ิ
านเมตํ วิชฺชติ. (๒)
(ขุ.ปฏิ. ๓๑/๓๖ วิปัสสนากถา)
โส วะตะ ภิกขะเว ภิกขุ กัญจิ สังขารัง 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ
นิจจะโต สะมะนุปัสสันโต, เมือ่ ยังตามเห็นสังขารไรๆ โดยความเป็นของเที่ยง,
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อะนุโลมิกายะ ขันติยา สะมันนาคะโต ภะวิสสะติ,
อิติ เนตัง ฐานัง วิชชะติ,
อะนุโลมิกายะ ขันติยา อะสะมันนาคะโต,
สัมมัตตะนิยามัง โอกกะมิสสะติ,
อิติ เนตัง ฐานัง วิชชะติ,
สัมมัตตะนิยามัง อะโนกกะมะมาโน,

จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ,
ฐานะนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้,
ผู้ไม่ประกอบแล้วด้วยอนุโลกมิกขันติ,
จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม,
ฐานะนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้,
เมื่อไม่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม,

โสตาปัตติผะลัง วา สะกะทาคามิผะลัง วา จักกระทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปัตติผลก็ดี สกทาคามิผลก็ดี
อะนาคามิผะลัง วา อะระหัตตะผะลัง วา อนาคามิผลก็ดี อรหัตตผลก็ดี,
สัจฉิกะริสสะติ,
อิติ เนตัง ฐานัง วิชชะติ, ฐานะนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้,
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โส วะตะ ภิกขะเว ภิกขุ 

สัพพะสังขาเร อะนิจจะโต สะมะนุปัสสันโต,
อะนุโลมิกายะ ขันติยา สะมันนาคะโต ภะวิสสะติ,
อิติ ฐานะเมตัง วิชชะติ,
อะนุโลมิกายะ ขันติยา สะมันนาคะโต,
สัมมัตตะนิยามัง โอกกะมิสสะติ,
อิติ ฐานะเมตัง วิชชะติ,
สัมมัตตะนิยามัง โอกกะมะมาโน,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ
เมื่อตามเห็นสังขารทั้งปวง โดยความเป็นของไม่เที่ยง,
จักเป็นผู้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ,
ฐานะนี้ ย่อมมีได้,
ผู้ประกอบแล้วด้วยอนุโลมิกขันติ,
จักหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม,
ฐานะนี้ ย่อมมีได้,
เมื่อหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม,

โสตาปัตติผะลัง วา สะกะทาคามิผะลัง วา จักกระทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปัตติผลก็ดี สกทาคามิผลก็ดี
อะนาคามิผะลัง วา อะระหัตตะผะลัง วา สัจฉิกะริสสะติ, อนาคามิผลก็ดี อรหัตตผลก็ดี,
อิติ ฐานะเมตัง วิชชะติ, ฐานะนี้ ย่อมมีได้,
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จตฺตารีสาย อากาเรหิ อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, จตฺตารีสาย อากาเรหิ สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมติ.
กตเมหิ จตฺตารีสาย อากาเรหิ อนุโลมิกํ ขนฺตึ ปฏิลภติ, กตมหิ จตฺตารีสาย อากาเรหิ สมฺมตฺตนิยามํ
โอกฺกมติ.
ปญฺจกฺขนฺเธ อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต, อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต อีติโต, 

อุปทฺทวโต ภยโต อุปสคฺคโต จลโต ปภงฺคุโต, อทฺธุวโต อตาณโต อเลณโต อสรณโต ริตฺตโต, ตุจฺฉโต 

สุญฺโต อนตฺตโต อาทีนวโต วิปริณามธมฺมโต, อสารกโต อฆมูลโต วธกโต วิภวโต สาสวโต, สงฺขตโต 

มารามิสโต ชาติธมฺมโต ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต, มรณธมฺมโต โสกธมฺมโต ปริเทวธมฺมโต อุปายาสธมฺมโต
สงฺกิเลสิกธมฺมโต.
(ขุ.ปฏิ. ๓๑/๓๗ วิปัสสนากถา)
จัตตารีสายะ อากาเรหิ อะนุโลมิกัง ขันติง ปะฏิละภะติ, ภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการ ๔๐,
จัตตารีสายะ อากาเรหิ สัมมัตตะนิยามัง โอกกะมะติ, ย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามด้วยอาการ ๔๐,
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กะตะเมหิ จัตตารีสายะ อากาเรหิ อะนุโลมิกัง ขันติง ภิกษุย่อมได้อนุโลมขันติด้วยอาการ ๔๐ อย่างไร,
ปะฏิละภะติ,
กะตะมะหิ จัตตารีสายะ อากาเรหิ สัมมัตตะนิยามัง 
 ย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามด้วยอาการ ๔๐ อย่างไร,
โอกกะมะติ,
ปัญจักขันเธ,
อะนิจจะโต,
ทุกขะโต,
โรคะโต,
คัณฑะโต,
สัลละโต,

คือภิกษุเห็นขันธ์ ๕
(๑) โดยความไม่เที่ยง,
(๒) โดยความเป็นทุกข์,
(๓) โดยความเป็นโรค,
(๔) โดยความเป็นดังหัวฝี,
(๕) โดยความเป็นดังลูกศร,
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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,
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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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๔.๗ พิจารณาอนัตตา
รูปํ ภิกฺขเว อนตฺตา, รูปญฺจ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส, นยิทํ รูปํ อาพาธาย สํวตฺเตยฺย, ลพฺเภถ จ 

รูเป “เอวํ เม รูปํ โหตุ, เอวํ เม รูปํ มา อโหสี”ติ, ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว รูปํ อนตฺตา, ตสฺมา รูปํ อาพาธาย
สํวตฺตติ, น จ ลพฺภติ รูเป “เอวํ เม รูปํ โหตุ, เอวํ เม รูปํ มา อโหสี”ติ.
เวทนา อนตฺตา, เวทนา จ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส, นยิทํ เวทนา อาพาธาย สํวตฺเตยฺย, ลพฺเภถ จ
เวทนาย “เอวํ เม เวทนา โหตุ, เอวํ เม เวทนา มา อโหสี”ติ, ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว เวทนา อนตฺตา, ตสฺมา
เวทนา อาพาธาย สํวตฺตติ, น จ ลพฺภติ เวทนาย “เอวํ เม เวทนา โหตุ, เอวํ เม เวทนา มา อโหสี”ติ.
สญฺา อนตฺตา, สญฺา จ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส, นยิทํ สญฺา อาพาธาย สํวตฺเตยฺย, ลพฺเภถ จ
สญฺาย “เอวํ เม สญฺา โหตุ, เอวํ เม สญฺา มา อโหสี”ติ, ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว สญฺา อนตฺตา, ตสฺมา
สญฺา อาพาธาย สํวตฺตติ, น จ ลพฺภติ สญฺาย “เอวํ เม สญฺา โหตุ, เอวํ เม สญฺา มา อโหสี”ติ.
สงฺขารา อนตฺตา, สงฺขารา จ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺสํสุ, นยิทํ สงฺขารา อาพาธาย สํวตฺเตยฺยุ,
ลพฺเภถ จ สงฺขาเรสุ “เอวํ เม สงฺขารา โหนฺตุ, เอวํ เม สงฺขารา มา อเหสุนฺ”ติ, ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว สงฺขารา
อนตฺตา, ตสฺมา สงฺขารา อาพาธาย สํวตฺตนฺติ, น จ ลพฺภติ สงฺขาเรสุ “เอวํ เม สงฺขารา โหนฺตุ, เอวํ เม 

สงฺขารา มา อเหสุนฺ”ติ.
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วิญฺาณํ อนตฺตา. วิญฺาณฺจ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส, นยิทํ วิญฺาณํ อาพาธาย สํวตฺเตยฺย,
ลพฺ เ ภถ จ วิ ญฺ  าเณ “เอวํ เม วิ ญฺ  าณํ โหตุ , เอวํ เม วิ ญฺ  าณํ มา อโหสี ” ติ , ยสฺ ม า จ โข ภิ กฺ ข เว 

วิญฺาณํ อนตฺตา, ตสฺมา วิญฺาณํ อาพาธาย สํวตฺตติ, น จ ลพฺภติ วิญฺาเณ “เอวํ เม วิญฺาณํ โหตุ, เอวํ
เม วิญฺาณํ มา อโหสี”ติ.
(สํ.ข. ๑๗/๕๙  อนัตตลักขณสูตร)
รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา,
รูปัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่า รูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซร้,
นะยิทัง รูปัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, รูปนีก้ ็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,
ลัพเภถะ จะ รูเป “เอวัง เม รูปัง โหตุ และบุคคลพึงได้ในรูปว่า ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้,
เอวัง เม รูปัง มา อะโหสี”ติ, รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย,
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ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว รูปัง อะนัตตา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะรูปเป็นอนัตตา,
ตัส๎มา รูปัง อาพาธายะ สังวัตตะติ, เพราะฉะนั้น รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,
นะ จะ ลัพภะติ รูเป “เอวัง เม รูปัง โหตุ และบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่า ขอรูปของเรา
เอวัง เม รูปัง มา อะโหสี”ติ, จงเป็นอย่างนี้, รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย,
เวทะนา อะนัตตา, เวทนาเป็นอนัตตา,
เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย หากว่า เวทนานีจ้ กั เป็นอัตตาแล้วไซร้,
นะยิทัง เวทะนา อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, เวทนานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,
ลัพเภถะ จะ เวทะนายะ “เอวัง เม เวทะนา โหตุ และบุคคลพึงได้ในเวทนาว่า ขอเวทนาของเรา
เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสี” ติ จงเป็นอย่างนี้, เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย,
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ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว เวทะนา อะนัตตา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะเวทนาเป็นอนัตตา
ตัส๎มา เวทะนา อาพาธายะ สังวัตตะติ, เพราะฉะนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,
นะ จะ ลัพภะติ เวทะนายะ “เอวัง เม เวทะนา โหตุ และบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่า ขอเวทนาของเรา
เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสี”ติ, จงเป็นอย่างนี้, เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย,
สัญญา อะนัตตา, สัญญาเป็นอนัตตา,
สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย หากว่า สัญญานีจ้ กั เป็นอัตตาแล้วไซร้,
นะยิทัง สัญญา อาพาธายะ  สังวัตเตยยะ, สัญญานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,
ลัพเภถะ จะ สัญญายะ “เอวัง เม สัญญา โหตุ และบุคคลพึงได้ในสัญญาว่า ขอสัญญาของเรา
เอวัง เม สัญญา มา อะโหสี” ติ จงเป็นอย่างนี้, สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย,
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ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สัญญา อะนัตตา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะสัญญาเป็นอนัตตา,
ตัส๎มา สัญญา อาพาธายะ สังวัตตะติ, เพราะฉะนั้น สัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,
นะ จะ ลัพภะติ สัญญายะ “เอวัง เม สัญญา โหตุ และบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่า ขอสัญญาของเรา
เอวัง เม สัญญา มา อะโหสี”ติ, จงเป็นอย่างนี้, สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย,
สังขารา อะนัตตา, สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา,
สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสังสุ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่า สังขารทั้งหลายนี้จักเป็น
อัตตาแล้วไซร้,
นะยิทัง สังขารา อาพาธายะ สังวัตเตยยุง, สังขารทั้งหลายนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,
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ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ “เอวัง เม สังขารา โหนตุ และบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่า ขอสังขาร
เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุน”ติ, ทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้, สังขารทั้งหลาย
ของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย,
ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว สังขารา อะนัตตา, ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย แต่เพราะสังขารทัง้ หลายเป็นอนัตตา,
ตัส๎มา สังขารา อาพาธายะ สังวัตตันติ, เพราะฉะนั้น สังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,
นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ “เอวัง เม สังขารา โหนตุ และบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่า ขอสังขาร
เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุน”ติ, ทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้, สังขารทั้งหลายของเรา
อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย,
วิญญาณัง  อะนัตตา, วิญญาณเป็นอนัตตา,
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วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว อัตตา อะภะวิสสะ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่า วิญญาณนี้จักเป็นอัตตา
แล้วไซร้,
นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตเตยยะ, วิญญาณนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,
ลัพเภถะ จะ วิญญาเณ “เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ และบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา
เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสี”ติ, จงเป็นอย่างนี้, วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย,
ยัส๎มา จะ โข ภิกขะเว วิญญาณัง อะนัตตา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตา,
ตัส๎มา วิญญาณัง อาพาธายะ สังวัตตะติ, เพราะฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ,
นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ “เอวัง เม วิญญาณัง 
 และบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่า ขอวิญญาณของเรา
โหตุ เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสี”ติ.   จงเป็นอย่างนี้, วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย.
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๔.๘  พิจารณาไตรลักษณ์
ตํ กึ มญฺถ ภิกฺขเว, รูปํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ, อนิจฺจํ ภนฺเต, ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ, ทุกฺขํ
ภนฺเต, ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุ  “เอตํ มม,  เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ,
โน เหตํ ภนฺเต.
เวทนา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ, อนิจฺจา ภนฺเต, ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ, ทุกฺขํ ภนฺเต, ยํ
ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุ  “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ, โน เหตํ 

ภนฺเต.
สญฺา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ, อนิจฺจา ภนฺเต, ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ, ทุกฺขํ ภนฺเต, ยํ
ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุ  “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ, โน เหตํ 

ภนฺเต.
สงฺขารา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ, อนิจฺจา ภนฺเต, ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ, ทุกฺขํ ภนฺเต, ยํ
ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุ  “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ, โน เหตํ 

ภนฺเต.
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วิญฺาณํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ, อนิจฺจํ ภนฺเต, ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ, ทุกฺขํ ภนฺเต, ยํ
ปนานิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ วิปริณามธมฺม,ํ กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสติ ุ “เอตํ มม, เอโสหมสฺม,ิ เอโส เม อตฺตา”ติ, โน เหตํ ภนฺเต.
(สํ.ข. ๑๗/๕๙  อนัตตลักขณสูตร)
ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว,   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้น
ว่าอย่างไร,
รูปงั นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ, รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง,
อะนิจจัง ภันเต, ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า
ยัง ปะนานิจจัง, ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ, ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า,
ทุกขัง ภันเต, เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า,
ยัง ปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า,
“เอตัง มะมะ, เอโสหะมัส๎มิ, เอโส เม อัตตา”ติ, นัน่ ของเรา เราเป็นนัน่ นัน่ เป็นอัตตาของเรา,
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โน เหตัง ภันเต, ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า,
เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ,
อะนิจจา ภันเต,
ยัง ปะนานิจจัง, ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ,
ทุกขัง ภันเต,

เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง,
ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า,
ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า,
เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า,

ยัง ปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา,
กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า,
“เอตัง มะมะ, เอโสหะมัส๎มิ, เอโส เม อัตตา”ติ, นัน่ ของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา,
โน เหตัง ภันเต, ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า,
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สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ,
อะนิจจา ภันเต,
ยัง ปะนานิจจัง, ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ,
ทุกขัง ภันเต,

สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง,
ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า,
ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า,
เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า,

ยัง ปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, ก็สงิ่ ใดไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า,
“เอตัง มะมะ, เอโสหะมัส๎มิ, เอโส เม อัตตา”ติ, นัน่ ของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา,

อะนิจจา ภันเต, ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า,
ยัง ปะนานิจจัง, ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ, ก็ส่งิ ใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า,
ทุกขัง ภันเต, เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า,
ยัง ปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, ก็สงิ่ ใดไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา,
กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า,
“เอตัง มะมะ, เอโสหะมัส๎มิ, เอโส เม อัตตา”ติ, นัน่ ของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา,
โน เหตัง ภันเต, ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า,

โน เหตัง ภันเต, ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า,
สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ, สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยง,
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วิญญาณัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ, วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง,
อะนิจจัง ภันเต, ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า,
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ยัง ปะนานิจจัง, ทุกขัง วา ตัง สุขัง วาติ, ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า,
ทุกขัง ภันเต, เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า,
ยัง ปะนานิจจัง ทุกขัง วิปะริณามะธัมมัง, ก็สงิ่ ใดไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา,
กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง, ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า,
“เอตัง มะมะ, เอโสหะมัส๎มิ, เอโส เม อัตตา”ติ, นัน่ ของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา,
โน เหตัง ภันเต. ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า.

๔.๙ พิจารณาโทษของกาย
กตมา  จานนฺท  อาทีนวสญฺา,  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  อรญฺคโต วา  รุกฺขมูลคโต วา  สุญฺาคารคโต  
วา  อิติ   ปฏิสญฺจิกฺขติ, “พหุทุกฺโข  โข  อยํ   กาโย  พหุอาทีนโว,  อิติ   อิมสฺมึ   กาเย  วิวิธา  อาพาธา  
อุปฺปชฺชนฺติ,  เสยฺยถีทํ,  จกฺขุโรโค  โสตโรโค  ฆานโรโค  ชิวฺหาโรโค  กายโรโค,  สีสโรโค  กณฺณโรโค 

มุขโรโค  ทนฺตโรโค, กาโส  สาโส  ปินาโส  ฑโห  ชโร กุจฺฉิโรโค  มุจฺฉา  ปกฺขนฺทิกา  สูลา  วิสูจิกา, กุฏฺ  
คณฺโฑ  กิลาโส  โสโส  อปมาโร  ททฺทุ   กณฺฑุ   กจฺฉุ   นขสา  วิตจฺฉิกา,  โลหิตํ   ปิตฺตํ   มธุเมโห  อํสา  

ปิฬกา  ภคนฺทลา,  ปิตฺตสมุฏฺานา  อาพาธา  เสมฺหสมุฏฺานา  อาพาธา  วาตสมุฏฺานา  อาพาธา  

สนฺ นิ ปาติกา  อาพาธา,  อุตุปริณามชา  อาพาธา  วิสมปริหารชา  อาพาธา  โอปกฺกมิกา  อาพาธา  

กมฺมวิปากชา  อาพาธา,  สี ตํ   อุ ณฺ หํ   ชิ ฆ จฺ ฉ า  ปิ ป าสา  อุ จฺ จ าโร  ปสฺ ส าโว”ติ ,  อิ ติ   อิ ม สฺ มึ   กาเย  

อาทีนวานุปสฺสี  วิหรติ,  อยํ  วุจฺจตานนฺท  อาทีนวสญฺา.
(อํ.ทสก. ๒๔/๖๐ คิริมานันทสูตร)
กะตะมา  จานันทะ  อาทีนะวะสัญญา, ดูก่อนอานนท์ อาทีนวสัญญา เป็นอย่างไร,
อิธานันทะ  ภิกขุ, ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้,
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อะรัญญะคะโต วา,
รุกขะมูละคะโต วา,
สุญญาคาระคะโต วา,
อิติ ปะฏิสัญจิกขะติ,
พะหุทุกโข  โข  อะยัง  กาโย  พะหุอาทีนะโว,
อิติ  อิมัส๎มิง  กาเย  วิวิธา  อาพาธา  อุปปัชชันติ,
เสยยะถีทัง,
จักขุโรโค,
โสตะโรโค,
ฆานะโรโค,
ชิว๎หาโรโค,

ไปสู่ป่าก็ดี,
ไปสู่โคนไม้ก็ดี,
ไปสู่ที่ว่างจากเรือนก็ดี,
ย่อมพิจารณาเห็น ดังนี้ว่า,
กายนี้หนอ มีทุกข์มาก มีโทษมาก,
เพราะฉะนั้น อาพาธทั้งหลาย นานาชนิด จึงเกิดขึ้นใน
กายนี้,
ได้แก่,
โรคตา,
โรคหู,
โรคจมูก,
โรคลิ้น,
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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,
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วิตัจฉิกา,
โลหิตัง,
ปิตตัง,
มะธุเมโห,
อังสา,
ปิฬะกา,
ภะคันทะลา,
ปิตตะสะมุฏฐานา  อาพาธา,
เสม๎หะสะมุฏฐานา  อาพาธา,
วาตะสะมุฏฐานา  อาพาธา,
สันนิปาติกา  อาพาธา,
อุตุปะริณามะชา  อาพาธา,

โรคละอองบวม,
โรคอาเจียนเป็นเลือด,
โรคดี,
โรคเบาหวาน,
โรคเริม,
โรคพุพอง,
โรคริดสีดวง,
อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน,
อาพาธมีเสลดเป็นสมุฏฐาน,
อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน,
อาพาธมีไข้สันนิบาตเป็นสมุฏฐาน,
อาพาธที่เกิดจากฤดูแปรปรวน,
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วิสะมะปะริหาระชา  อาพาธา,
โอปักกะมิกา  อาพาธา,
กัมมะวิปากะชา  อาพาธา,
สีตัง,
อุณ๎หัง,
ชิฆัจฉา,
ปิปาสา,
อุจจาโร,
ปัสสาโว,
อิติ  อิมัส๎มิง  กาเย  อาทีนะวานุปัสสี  วิหะระติ,

อาพาธที่เกิดจากการบริหารที่ไม่สม่ำเสมอ,
อาพาธที่เกิดจากความเพียรเกินกำลัง,
อาพาธที่เกิดจากวิบากของกรรม,
ความหนาว,
ความร้อน,
ความหิว,
ความกระหาย,
ปวดอุจจาระ,
ปวดปัสสาวะ,
ภิกษุเป็นผู้ปกติพิจารณาเห็นโทษในกายนี้อยู่
ด้วยประการอย่างนี้,
อะยัง  วุจจะตานันทะ  อาทีนะวะสัญญา. ดูก่อนอานนท์ นี้เรียกว่า อาทีนวสัญญา.
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๕

โพธิปักขิยธรรม
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๕.๑ ธรรมอนุเคราะห์โลก
กตเม จ เต ภิกฺขเว ธมฺมา มยา อภิญฺา เทสิตา, เย โว สาธุกํ อุคฺคเหตฺวา อาเสวิตพฺพา  ภาเวตพฺพา
พหุลีกาตพฺพา, ยถยิทํ พฺรหฺมจริยํ อทฺธนิยํ อสฺส จิรฏฺิติกํ, ตทสฺส พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ, เสยฺยถิทํ, จตฺตาโร สติปฏฺานา, จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา, จตฺตาโร 

อิทฺธิปาทา, ปญฺจินฺทฺริยานิ, ปญฺจ พลานิ, สตฺต โพชฺฌงฺคา, อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค, อิเม โข เต ภิกฺขเว ธมฺมา
มยา อภิ ญฺ  า เทสิ ต า, เย โว สาธุ กํ อุ คฺ ค เหตฺ ว า  อาเสวิ ต พฺ พ า ภาเวตพฺ พ า พหุ ลี ก าตพฺ พ า, ยถยิ ทํ
พฺรหฺมจริยํ อทฺธนิยํ อสฺส จิรฏฺิติกํ, ตทสฺส พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานํ.
(ที.ม. ๑๐/๑๘๔ มหาปรินิพพานสูตร)
กะตะเม จะ เต ภิกขะเว 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ธัมมา มะยา อะภิญญา เทสิตา, ธรรมทั้งหลายเหล่านั้น อันเราแสดงแล้วด้วยความรู้ยิ่ง,
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เย โว สาธุกัง อุคคะเหต๎วา อาเสวิตัพพา  
 คือธรรมทั้งหลายเหล่าใด อันเธอทั้งหลายพึงเรียน
ภาเวตัพพา พะหุลีกาตัพพา, พึงเสพ พึงเจริญ พึงทำให้มาก ด้วยดี,
ยะถะยิทงั พ๎รหั ม๎ จะริยงั อัทธะนิยงั อัสสะ จิรฏั ฐิตกิ งั , อันเป็นวิธีที่พรหมจรรย์นี้จะพึงตั้งอยู่ได้นาน
ดำรงอยู่ได้นาน,
ตะทัสสะ พะหุชะนะหิตายะ พะหุชะนะสุขายะ 
 ข้อนั้น พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก
โลกานุกัมปายะ, อัตถายะ หิตายะ สุขายะ 
 เพือ่ ความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก,
เทวะมะนุสสานัง, เพือ่ ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย,
เสยยะถิทัง, ได้แก่,
จัตตาโร สะติปัฏฐานา, สติปัฏฐาน ๔,
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จัตตาโร สัมมัปปะธานา,
จัตตาโร อิทธิปาทา,
ปัญจินท๎ริยานิ,
ปัญจะ พะลานิ,
สัตตะ โพชฌังคา,
อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค,
อิเม โข เต ภิกขะเว ธัมมา มะยา อะภิญญา เทสิตา,

สัมมัปปธาน ๔,
อิทธิบาท ๔,
อินทรีย์ ๕,
พละ ๕,
โพชฌงค์ ๗,
อริยมรรคมีองค์ ๘,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล
อันเราแสดงแล้วด้วยความรู้ยิ่ง,

ยะถะยิทัง พ๎รัห๎มจะริยัง อัทธะนิยัง อัสสะ จิรัฏฐิติกัง, อันเป็นวิธีที่พรหมจรรย์นี้จะพึงตั้งอยู่ได้นาน
ดำรงอยู่ได้นาน,
ตะทัสสะ พะหุชะนะหิตายะ พะหุชะนะสุขายะ 
 ข้อนั้น พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก
โลกานุกัมปายะ, อัตถายะ หิตายะ สุขายะ 
 เพื่อความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก,
เทวะมะนุสสานัง. เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย.

เย โว สาธุกัง อุคคะเหต๎วา อาเสวิตัพพา คือธรรมทั้งหลายเหล่าใด อันเธอทั้งหลายพึงเรียน
ภาเวตัพพา พะหุลีกาตัพพา, พึงเสพ พึงเจริญ พึงทำให้มาก ด้วยดี,
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๕.๒ สติปฏั ฐาน ๔
เอกายโน อยํ ภิ กฺ ข เว มคฺ โ ค, สตฺ ต านํ วิ สุ ทฺ ธิ ย า โสกปริ เ ทวานํ สมติ กฺ ก มาย ทุ กฺ ข โทมนสฺ ส านํ
อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย, ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺานา.
กตเม จตฺตาโร,  อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ, อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย  โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ, อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,
จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ, อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี 

วิหรติ, อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ.
(ที.ม. ๑๐/๓๗๓ มหาสติปัฏฐานสูตร)
เอกายะโน อะยัง ภิกขะเว มัคโค,
สัตตานัง วิสุทธิยา,
โสกะปะริเทวานัง สะมะติกกะมายะ,
ทุกขะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมายะ,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้ เป็นทางเดียว,
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย,
เพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะ,
เพื่อความดับแห่งทุกข์และโทมนัส,
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ญายัสสะ อะธิคะมายะ,
นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ,
ยะทิทัง จัตตาโร สะติปัฏฐานา,
กะตะเม จัตตาโร,
อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ,
กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา,
วิเนยยะ  โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง,
เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ,
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา,
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง,
จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ,

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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อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา,
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง,
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา,
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง.

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,
นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้,
เป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่,
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,
นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.

๕.๓ สัมมัปปธาน ๔
จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา,  อิธ  ภิกขฺ   ุ อนุปปฺ นฺนานํ ปาปกานํ   อกุสลานํ ธมฺมานํ   อนุปปฺ าทาย,  ฉนฺท  
ํ
ชเนติ วายมติ   วีรยิ ํ อารภติ   จิตตฺ ํ ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ,  อุปปฺ นฺนานํ ปาปกานํ   อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย,
ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีรยิ   ํ อารภติ  จิตตฺ   ํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ, อนุปปฺ นฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ  อุปปฺ าทาย,  ฉนฺทํ
ชเนติ วายมติ   วีรยิ   ํ อารภติ   จิตตฺ ํ ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ,  อุปปฺ นฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ   ตยิ า อสมฺโมสาย
ภิยโฺ ยภาวาย เวปุลลฺ าย ภาวนาย ปาริปรู ยิ า,  ฉนฺท  ํ ชเนติ วายมติ  วีรยิ ํ อารภติ  จิตตฺ   ํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ.
(อภิ.วิ. ๓๖/๓๙๐ สัมมัปปธานวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์)
จัตตาโร สัมมัปปะธานา, สัมมัปปธาน ๔ ประการ มีอยู่,
อิธะ  ภิกขุ, คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้,
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อะนุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง  
 ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ธัมมานัง อะนุปปาทายะ,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ    ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อความไม่เกิดขึ้น
วีริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ, ของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด,
อุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง   ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ปะหานายะ,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วีริยัง   ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อละบาป
อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ, อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว,

อุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง  ฐติยา, 

อะสัมโมสายะ  ภิยโยภาวายะ  เวปุลลายะ  

ภาวะนายะ ปาริปูริยา,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  
วีริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ.

ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อความดำรงอยู่,
ความไม่เลือนหาย ความงอกงามยิ่งขึ้น
ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มบริบูรณ์
ของกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว.

อะนุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง  อุปปาทายะ,   ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วีริยัง อาระภะติ  
 ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น,
จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ, เพือ่ ความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด,
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๕.๔ อิทธบาท ๔

วีริยะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง  
 ย่อมทำให้เกิด ซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ
อิทธิปาทัง  ภาเวติ, และปธานสังขาร,

จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา : อิธ ภิกฺขุ   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ   อิทฺธิปาทํ ภาเวติ,  วีริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ   อิทฺธิปาทํ   ภาเวติ,  จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ   อิทฺธิปาทํ   ภาเวติ,  

วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ  อิทฺธิปาทํ  ภาเวติ.
(อภิ.วิ. ๓๖/๔๓๑ อิทธิบาทวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์)

จิตตะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง  
 ย่อมทำให้เกิด ซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิ
อิทธิปาทัง  ภาเวติ, และปธานสังขาร,

จัตตาโร  อิทธิปาทา, อิทธิบาท ๔ ประการ มีอยู่,
อิธะ  ภิกขุ, ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้,

วีมังสาสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง  
 ย่อมทำให้เกิด ซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสา
อิทธิปาทัง  ภาเวติ. สมาธิและปธานสังขาร.

ฉันทะสะมาธิปะธานะสังขาระสะมันนาคะตัง ย่อมทำให้เกิด ซึ่งอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิ
อิทธิปาทัง  ภาเวติ, และปธานสังขาร,
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๕.๕ อินทรีย์ ๕, พละ ๕
ปญฺ จิ ม านิ ภิ กฺ ข เว อิ นฺ ทฺ ริ ย านิ , กตมานิ ปญฺ จ , สทฺ ธิ นฺ ทฺ ริ ยํ วี ริ ยิ นฺ ทฺ ริ ยํ สติ นฺ ทฺ ริ ยํ สมาธิ นฺ ทฺ ริ ยํ 

ปญฺินฺทฺริยํ.
กตมญฺจ ภิกฺขเว สทฺธินฺทฺริยํ, อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ โหติ, สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ “อิติปิ โส
ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
พุทฺโธ ภควา”ติ, อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธินฺทฺริยํ.
กตมญฺจ ภิกฺขเว วีริยินฺทฺริยํ, อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก อารทฺธวีริโย วิหรติ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย
กุ ส ลานํ ธมฺ ม านํ อุ ป สมฺ ป ทาย, ถามวา ทฬฺ ห ปรกฺ ก โม อนิ กฺ ขิ ตฺ ต ธุ โร กุ ส เลสุ ธมฺ เ มสุ , โส อนุ ปฺ ป นฺ น านํ 

ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ อนุปฺปาทาย, ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ,
อุปฺปนฺนานํ ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ปหานาย, ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ 

ปทหติ, อนุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อุปฺปาทาย, ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ 

ปทหติ, อุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมานํ ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา, ฉนฺทํ 

ชเนติ วายมติ วีริยํ อารภติ จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ, อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว วีริยินฺทฺริยํ.
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กตมญฺจ ภิกฺขเว สตินฺทฺริยํ, อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สติมา โหติ ปรเมน สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต, 

จิรกตํปิ จิรภาสิตํปิ สริตา อนุสฺสริตา, โส กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี   สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,
จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี    สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ, ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สตินฺทฺริยํ.
กตมญฺจ ภิกฺขเว สมาธินฺทฺริยํ, อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก โวสฺสคฺคารมฺมณํ กริตฺวา ลภติ สมาธึ, ลภติ
จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ, โส วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺกํ สวิจารํ   วิเวกชํ ปีติสุขํ ปมํ ฌานํ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ, วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อชฺฌตฺตํ สมฺปสาทนํ เจตโส เอโกทิภาวํ อวิตกฺกํ อวิจารํ สมาธิชํ
ปีติสุขํ ทุติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, ปีติยา จ  วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขญฺจ กาเยน
ปฏิสเํ วเทติ, ยนฺตํ อริยา  อาจิกขฺ นฺติ “อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารี”ติ, ตติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, สุขสฺส จ
ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุขํ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถํ
ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมาธินฺทฺริยํ.
กตมญฺจ ภิกฺขเว ปญฺินฺทฺริยํ, อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก ปญฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปญฺาย 

สมนฺ น าคโต อริ ย าย นิ พฺ เ พธิ ก าย สมฺ ม า ทุ กฺ ข กฺ ข ยคามิ นิ ย า, โส “อิ ทํ ทุ กฺ ข นฺ ” ติ   ยถาภู ตํ ปชานาติ , 

“อยํ ทุกฺขสมุทโย”ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, “อยํ ทุกฺขนิโรโธ”ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, “อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี
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ปฏิปทา”ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปญฺินฺทฺริยํ, อิมานิ โข ภิกฺขเว ปญฺจินฺทฺริยานิ.
(สํ.ม. ๑๙/๔๘๐ ทุติยวิภังคสูตร)
ปัญจิมานิ ภิกขะเว อินท๎ริยานิ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้ มีอยู่,
กะตะมานิ ปัญจะ, อินทรีย์ ๕ ประการ อะไรบ้าง,
สัทธินท๎ริยัง วีริยินท๎ริยัง สะตินท๎ริยัง 
 ได้แก่ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์
สะมาธินท๎ริยัง ปัญญินท๎ริยัง, สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์,
กะตะมัญจะ ภิกขะเว สัทธินท๎ริยัง,
อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก,
สัทโธ โหติ,
สัททะหะติ ตะถาคะตัสสะ โพธิง,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัทธินทรีย์เป็นอย่างไร,
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้,
เป็นผู้มีศรัทธา,
ย่อมเชื่อมั่นซึ่งปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต,
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อิติ,
อิติปิ โส ภะคะวา,
อะระหัง,
สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน,
สุคะโต,
โลกะวิทู,
อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ,
สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
พุทโธ,
ภะคะวา,
อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว สัทธินท๎ริยัง,

ดังนี้ว่า,
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น,
เป็นผู้ไกลจากกิเลส,
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ,
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี,
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง,
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า,
เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม,
เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสัทธินทรีย์,
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กะตะมัญจะ ภิกขะเว วีริยินท๎ริยัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิริยินทรีย์เป็นอย่างไร,
อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้
อารัทธะวีริโย วิหะระติ, ย่อมเป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วอยู่,
อะกุสะลานัง  ธัมมานัง ปะหานายะ,
กุสะลานัง ธัมมานัง  อุปะสัมปะทายะ,
ถามะวา,
ทัฬ๎หะปะรักกะโม,
อะนิกขิตตะธุโร กุสะเลสุ ธัมเมสุ,

เพื่อการละอกุศลธรรมทั้งหลาย,
เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย,
เป็นผู้มีกำลัง,
มีความบากบั่นอย่างมั่นคง,
ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย,
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โส อะนุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสลานัง  
 เธอย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ธัมมานัง  อะนุปปาทายะ, ฉันทัง  ชะเนติ วายะมะติ   
 ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อความไม่เกิดขึ้น
วีริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ, ของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด,
อุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสลานัง  ธัมมานัง   ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ปะหานายะ,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วีริยัง   ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น,
อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ, เพือ่ ละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว,
อะนุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง  อุปปาทายะ, ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วีริยัง  อาระภะติ  
 ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น,
จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ, เพือ่ ความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด,
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อุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง  ฐติยา,
อะสัมโมสายะ  ภิยโยภาวายะ  เวปุลลายะ  

ภาวะนายะ ปาริปูริยา, ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  
วีริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ,

ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อความดำรงอยู่,
ความไม่เลือนหาย ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์
ความเจริญ ความเต็มบริบูรณ์ ของกุศลธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้นแล้ว,

อิทัง วุจจะติ ภิกขเว วีริยินท๎ริยัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าวิริยินทรีย์,
กะตะมัญจะ ภิกขะเว สะตินท๎ริยัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สตินทรีย์เป็นอย่างไร,
อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก สะติมา โหติ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้
เป็นผู้มีสติ,
ปะระเมนะ สะติเนปักเกนะ สะมันนาคะโต, ประกอบด้วยสติและปัญญารักษาตนอันยอดเยี่ยม,
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จิระกะตังปิ จิระภาสิตังปิ สะริตา อะนุสสะริตา, เป็นผู้ระลึกได้ ตามระลึกได้ ซึ่งสิ่งที่ได้ทำไว้แล้ว
นานๆ บ้าง ซึ่งคำที่ได้พูดไว้แล้วนานๆ บ้าง,
โส กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ, เธอเป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่,
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,
วิเนยยะ  โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง, นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้,
เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ, เป็นผู้ตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู่,
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง, นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้,
จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ, เป็นผู้ตามดูจิตในจิตเนืองๆ อยู่,
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง, นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้,
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ, เป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่,
351

อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา, มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง, นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้,
อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว สะตินท๎ริยัง, ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสตินทรีย์,

สะวิตักกัง สะวิจารัง  วิเวกชัง ปีติสุขัง ย่อมเข้าถึงปฐมฌาน ที่มีวิตก มีวิจาร
ปะฐะมัง ฌานัง อุปสัมปัชชะ วิหะระติ, มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่,
วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา, เพราะวิตกและวิจารทั้งหลายสงบระงับไป,

กะตะมัญจะ  ภิกขะเว สะมาธินท๎ริยัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมาธินทรีย์เป็นอย่างไร,
อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้
โวสสัคคารัมมะณัง กะริต๎วา ละภะติ สะมาธิง, ทำสภาวะปล่อยวางให้เป็นอารมณ์แล้ว ย่อมได้สมาธิ,
ละภะติ จิตตัสสะ เอกัคคะตัง, ย่อมได้เอกัคคตาแห่งจิต,
โส วิวิจเจวะ กาเมหิ, เธอสงัดแล้วจากกามทั้งหลายนั่นเทียว,
วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย,
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อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง  เจตะโส เอโกทิภาวัง, ย่อมเข้าถึงทุติยฌาน ที่มีความผ่องใสในภายใน
อะวิตักกัง อะวิจารัง สะมาธิชัง ปีติสุขัง ทุติยัง มีภาวะเป็นหนึ่งผุดขึ้นของจิต, ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร
ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่,
ปีติยา จะ วิราคา, เพราะความคลายไปของปีติ,
อุเปกขะโก จะ วิหะระติ, สะโต จะ สัมปะชาโน เธอเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่
สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ, และย่อมเสวยสุขด้วยกาย,
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ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ ย่อมเข้าถึงตติยฌาน,
“อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารี”ติ, ซึง่ เป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า
ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, “เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข”
สุขะสัส จะ ปะหานา, เพราะละสุข,
ทุกขัสสะ จะ ปะหานา, และเพราะละทุกข์,
ปุพเพวะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง อัตถังคะมา, เพราะความดับไปของโสมนัสและโทมนัสในฌานก่อนๆ,
อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง เธอย่อมเข้าถึงจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุข
จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่,

กะตะมัญจะ ภิกขะเว ปัญญินท๎ริยัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปัญญินทรีย์เป็นอย่างไร,
อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก ปัญญะวา โหติ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้
เป็นผู้มีปัญญา,
อุทะยัตถะคามินิยา ปัญญายะ สะมันนาคะโต, เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยปัญญา อันเห็นความเกิดและ
ความดับ,
อะริยายะ, อันเป็นอริยะ,
นิพเพธิกายะ, อันสามารถชำแรกกิเลสได้,
สัมมา ทุกขักขะยะคามินิยา, อันทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ,
โส “อิทัง ทุกขัน”ติ  ยะถาภูตัง ปะชานาติ, เธอย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์,
“อะยัง ทุกขะสะมุทะโย”ติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ, ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกขสมุทัย,
“อะยัง ทุกขะนิโรโธ”ติ ยะถาภูตัง  ปะชานาติ, ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกขนิโรธ,

อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว สะมาธินท๎ริยัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสมาธินทรีย์,
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“อะยัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา”ติ ยะถาภูตัง ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกขนิโรธคามินี
ปะชานาติ, ปฏิปทา,
อิทัง วุจจะติ ภิกขะเว ปัญญินท๎ริยัง, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าปัญญินทรีย์,
อิมานิ โข ภิกขะเว ปัญจินท๎ริยานิ. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการเหล่านี้แล
มีอยู่.
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๕.๖ โพชฌงค์ ๗
สตฺต โพชฺฌงฺคา, สติสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค  
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค,
ตตฺถ  กตโม  สติสมฺโพชฺฌงฺโค,  อิธ  ภิกฺขุ   สติมา  โหติ   ปรเมน  สติเนปกฺเกน  สมนฺนาคโต  
จิรกตมฺปิ  จิรภาสิตมฺปิ  สริตา  โหติ  อนุสฺสริตา,  อยํ  วุจฺจติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค.
โส  ตถา  สโต  วิหรนฺโต  ตํ   ธมฺมํ   ปญฺาย  ปวิจินติ   ปวิจรติ   ปริวีมํสํ   อาปชฺชติ,  อยํ   วุจฺจติ  
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค.
ตสฺส  ตํ   ธมฺมํ   ปญฺาย  ปวิจินโต  ปวิจรโต  ปริวีมํสํ   อาปชฺชโต  อารทฺธํ   โหติ   วีริยํ   อสลฺลีนํ,  
อยํ  วุจฺจติ  วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค.
อารทฺธวีริยสฺส  อุปฺปชฺชติ  ปีติ  นิรามิสา,  อยํ  วุจฺจติ  ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค.
ปีติมนสฺส  กาโยปิ  ปสฺสมฺภติ  จิตฺตมฺปิ  ปสฺสมฺภติ,  อยํ วุจฺจติ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค.
ปสฺสทฺธกายสฺส  สุขิโน  จิตฺตํ  สมาธิยติ,  อยํ  วุจฺจติ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค.
โส ตถา สมาหิตํ  จิตฺตํ สาธุกํ อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ, อยํ  วุจฺจติ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค.
(อภิ.วิ. ๓๖/๔๖๖-๗ โพชฌังควิภังค์ สุตตันตภาชนีย์)
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สัตตะ โพชฌังคา, โพชฌงค์ ๗ ประการ มีอยู่,
สะติสัมโพชฌังโค ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค,
วีริยะสัมโพชฌังโค  ปีติสัมโพชฌังโค,
ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค  สะมาธิสัมโพชฌังโค,
อุเปกขาสัมโพชฌังโค,
ตัตถะ  กะตะโม  สะติสัมโพชฌังโค,
อิธะ  ภิกขุ  สะติมา โหติ,
ปะระเมนะ สะติเนปักเกนะ สะมันนาคะโต,
จิระกะตังปิ จิระภาสิตังปิ สะริตา อะนุสสะริตา,

ได้แก่ สติสัมโพชฌงค์, ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์,
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์,
อุเปกขาสัมโพชฌงค์,
บรรดาโพชฌงค์เหล่านั้น สติสัมโพชฌงค์เป็นอย่างไร,
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีสติ,
ประกอบด้วยสติและปัญญารักษาตนอันยอดเยี่ยม,
เป็นผู้ระลึกได้ ตามระลึกได้
ซึ่งสิ่งที่ได้ทำไว้แล้วนานๆ บ้าง ซึ่งคำที่ได้พูดไว้แล้ว
นานๆ บ้าง,
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โส  ตะถา  สะโต  วิหะรันโต, เธอเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้น,
ตัง  ธัมมัง  ปัญญายะ  ปะวิจินะติ  ปะวิจะระติ  
 ย่อมวิจัย ย่อมเลือกสรร
ปะริวีมังสัง  อาปัชชะติ, ย่อมเข้าถึงการสอบสวนธรรมนั้นด้วยปัญญา,
อะยัง  วุจจะติ  ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังโค, นี้เรียกว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์,
ตัสสะ  ตัง  ธัมมัง  ปัญญายะ  ปะวิจินะโต  
 เมื่อเธอวิจัย เลือกสรร เข้าถึงการสอบสวนธรรม
ปะวิจะระโต  ปะริวีมังสัง  อาปัชชะโต, นั้นด้วยปัญญา,
อารัทธัง  โหติ  วีริยัง  อะสัลลีนัง, ความเพียร ความไม่ย่อท้อ ก็เป็นสิ่งอันเธอปรารภแล้ว,
อะยัง  วุจจะติ  วีริยะสัมโพชฌังโค, นี้เรียกว่าวิริยสัมโพชฌงค์,
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อารัทธะวีริยัสสะ  อุปปัชชะติ  ปีติ  นิรามิสา, ปีตทิ ปี่ ราศจากอามิส ย่อมเกิดขึน้ แก่ผปู้ รารภความเพียร,
อะยัง  วุจจะติ  ปีติสัมโพชฌังโค, นี้เรียกว่า ปีติสัมโพชฌงค์,
ปีติมะนัสสะ  กาโยปิ  ปัสสัมภะติ  จิตตัมปิ  ปัสสัมภะติ, กายก็ดี จิตก็ดี ของผู้มีใจเอิบอิ่ม ย่อมสงบระงับ,
อะยัง  วุจจะติ  ปัสสัทธิสัมโพชฌังโค, นี้เรียกว่า ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์,
ปัสสัทธะกายัสสะ  สุขิโน  จิตตัง  สะมาธิยะติ, จิตของผู้มีกายสงบระงับ ผู้มีความสุข ย่อมตั้งมั่นดี,
อะยัง  วุจจะติ  สะมาธิสัมโพชฌังโค, นีเ้ รียกว่า สมาธิสัมโพชฌงค์,
โส  ตะถา  สะมาหิตัง  จิตตัง  สาธุกัง  
 เธอเป็นผู้ดูอยู่ใกล้ๆ ด้วยดี ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นดีอย่างนั้น,
อัชฌุเปกขิตา  โหติ,
อะยัง  วุจจะติ  อุเปกขาสัมโพชฌังโค. นี้เรียกว่า อุเปกขาสัมโพชฌงค์.
360

๕.๗ อริยมรรคมีองค์ ๘
อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค,  เสยฺยถีทํ,  สมฺมาทิฏฺ  สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  

สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม  สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธิ.
ตตฺถ  กตมา  สมฺมาทิฏฺ,  ทุกฺเข  าณํ  ทุกฺขสมุทเย  าณํ  ทุกฺขนิโรเธ  าณํ  ทุกฺขนิโรธคามินิยา  
ปฏิปทาย  าณํ,  อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาทิฏฺ.
ตตฺถ  กตโม  สมฺมาสงฺกปฺโป,  เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป  อพฺยาปาทสงฺกปฺโป  อวิหึสาสงฺกปฺโป.  อยํ  วุจฺจติ  
สมฺมาสงฺกปฺโป.
ตตฺถ  กตมา  สมฺมาวาจา,  มุสาวาทา  เวรมณี,  ปิสุณาย  วาจาย  เวรมณี,  ผรุสาย  วาจาย  
เวรมณี,  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณี,  อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาวาจา.
ตตฺถ  กตโม  สมฺมากมฺมนฺโต,  ปาณาติปาตา  เวรมณี,  อทินฺนาทานา  เวรมณี,  กาเมสุมิจฺฉาจารา  
เวรมณี,  อยํ  วุจฺจติ  สมฺมากมฺมนฺโต.
ตตฺถ  กตโม  สมฺมาอาชีโว,  อิธ  อริยสาวโก  มิจฺฉาอาชีวํ   ปหาย  สมฺมาอาชีเวน  ชีวิกํ   กปฺเปติ,  
อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาอาชีโว.
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ตตฺถ  กตโม  สมฺมาวายาโม,  อิธ  ภิกฺขุ   อนุปฺปนฺนานํ   ปาปกานํ   อกุสลานํ   ธมฺมานํ   อนุปฺปาทาย,  
ฉนฺท  ํ ชเนติ  วายมติ  วีรยิ   ํ อารภติ  จิตตฺ   ํ ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ,  อุปปฺ นฺนานํ  ปาปกานํ   อกุสลานํ  ธมฺมานํ  
ปหานาย,  ฉนฺท  ํ ชเนติ  วายมติ  วีรยิ   ํ อารภติ  จิตตฺ   ํ ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ,  อนุปปฺ นฺนานํ  กุสลานํ  ธมฺมานํ
อุปปฺ าทาย,  ฉนฺท  ํ ชเนติ  วายมติ  วีรยิ   ํ อารภติ  จิตตฺ   ํ ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ,  อุปปฺ นฺนานํ  กุสลานํ  ธมฺมานํ  
ตยิ า  อสมฺโมสาย  ภิยโฺ ยภาวาย  เวปุลลฺ าย  ภาวนาย  ปาริปรู ยิ า,  ฉนฺท  ํ ชเนติ   วายมติ   วีรยิ   ํ อารภติ  
จิตฺตํ  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ,  อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาวายาโม.
ตตฺถ  กตมา  สมฺมาสติ,  อิธ  ภิกฺขุ   กาเย  กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาปี   สมฺปชาโน  สติมา         
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาปี   สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  
โลเก  อภิ ชฺ ฌ าโทมนสฺ สํ ,  จิ ตฺ เ ต  จิ ตฺ ต านุ ป สฺ สี   วิ ห รติ   อาตาปื   สมฺ ป ชาโน  สติ ม า  วิ เ นยฺ ย  โลเก 

อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาปื   สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา-  

โทมนสฺสํ,  อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาสติ.
ตตฺถ  กตโม  สมฺมาสมาธิ,  อิ ธ  ภิ กฺ ขุ   วิ วิ จฺ เจว  กาเมหิ   วิ วิ จฺ จ  อกุ ส เลหิ   ธมฺ เ มหิ   สวิ ต กฺ กํ       
สวิจารํ  วิเวกชํ  ปีติสุขํ  ปมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  อชฺฌตฺตํ  สมฺปสาทนํ  
เจตโส  เอโกทิภาวํ  อวิตกฺกํ  อวิจารํ  สมาธิชํ  ปีติสุขํ  ทุติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  ปีติยา  จ  วิราคา

อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ,  สโต  จ  สมฺปชาโน  สุขญฺจ  กาเยน  ปฏิสํเวเทติ,  ยนฺตํ   อริยา  อาจิกฺขนฺติ  

“อุเปกฺขโก  สติมา  สุขวิหารี”ติ,  ตติยํ   ฌานํ   อุปสมฺปชฺช  วิหรติ,  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ     
ปหานา  ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสานํ   อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุขํ   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถํ   ฌานํ  

อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.  อยํ  วุจฺจติ  สมฺมาสมาธิ.
(อภิ.วิ. ๓๖/๔๘๖-๗ มัคควิภังค์ สุตตันตภาชนีย์)
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อะริโย  อัฏฐังคิโก  มัคโค,
เสยยะถีทัง,
สัมมาทิฏฐ,
  สัมมาสังกัปโป,
สัมมาวาจา,
สัมมากัมมันโต,
สัมมาอาชีโว,

อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ,
ได้แก่,
ความเห็นชอบ,
ความดำริชอบ,
การเจรจาชอบ,
การกระทำชอบ,
การเลี้ยงชีพชอบ,

สัมมาวายาโม, ความเพียรชอบ,
สัมมาสะติ, ความระลึกชอบ,
  สัมมาสะมาธิ, ความตั้งจิตมัน่ ชอบ
ตัตถะ กะตะมา สัมมาทิฏฐิ,
ทุกเข  ญาณัง,
ทุกขะสะมุทะเย  ญาณัง,
ทุกขะนิโรเธ ญาณัง,
ทุกขะนิโรธะคามินิยา  ปะฏิปะทายะ  ญาณัง,
อะยัง  วุจจะติ  สัมมาทิฏฐิ,

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไร,
ความรู้ในทุกข์,
ความรู้ในทุกขสมุทัย,
ความรู้ในทุกขนิโรธ,
ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา,
นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ,

ตัตถะ  กะตะโม  สัมมาสังกัปโป, บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไร,
เนกขัมมะสังกัปโป, ความดำริในความออกจากกาม,
364

อัพ๎ยาปาทะสังกัปโป, ความดำริในความไม่พยาบาท,
อะวิหิงสาสังกัปโป, ความดำริในความไม่เบียดเบียน,
อะยัง  วุจจะติ  สัมมาสังกัปโป, นี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ,
ตัตถะ  กะตะมา  สัมมาวาจา,
มุสาวาทา  เวระมะณี,
ปิสุณายะ  วาจายะ  เวระมะณี,
ผะรุสายะ  วาจายะ  เวระมะณี,
สัมผัปปะลาปา  เวระมะณี,
อะยัง  วุจจะติ  สัมมาวาจา,

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาวาจาเป็นอย่างไร,
ความงดเว้นจากการพูดเท็จ,
ความงดเว้นจากคำพูดส่อเสียด,
ความงดเว้นจากคำพูดหยาบ,
ความงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ,
นี้เรียกว่าสัมมาวาจา,

ตัตถะ  กะตะโม  สัมมากัมมันโต, บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมากัมมันตะเป็นอย่างไร,
ปาณาติปาตา  เวระมะณี, ความงดเว้นจากการฆ่าสัตว์,
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อะทินนาทานา  เวระมะณี, ความงดเว้นจากการลักทรัพย์,
กาเมสุมิจฉาจารา  เวระมะณี, ความงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม,
อะยัง  วุจจะติ  สัมมากัมมันโต, นี้เรียกว่า สัมมากัมมันตะ,
ตัตถะ  กะตะโม  สัมมาอาชีโว,
อิธะ  อะริยะสาวโก  มิจฉาอาชีวัง  ปะหายะ,
สัมมาอาชีเวนะ  ชีวิกัง  กัปเปติ,
อะยัง  วุจจะติ  สัมมาอาชีโว,

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร,
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะแล้ว,
สำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะ,
นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ,

ตัตถะ  กะตะโม  สัมมาวายาโม, บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาวายามะเป็นอย่างไร,
อิธะ  ภิกขุ, คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้,
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อะนุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง   ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
อะนุปปาทายะ,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ    ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อความไม่เกิดขึ้น
วีริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ, ของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด,
อุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ปะหานายะ,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ   ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น,
วีริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ, เพือ่ ละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว,
อะนุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง   ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
อุปปาทายะ,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ   ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น เพื่อความเกิดขึ้น
วีริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ, ของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิด,
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อุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง ฐิติยา,
อะสัมโมสายะ  ภิยโยภาวายะ  เวปุลลายะ  
ภาวะนายะ ปาริปูริยา,  ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  
วีริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณ๎หาติ  ปะทะหะติ,

ย่อมทำฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร
ประคับประคองจิต ตั้งจิตไว้มั่น, เพื่อความดำรงอยู่,
ความไม่เลือนหาย ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์
ความเจริญ ความเต็มบริบูรณ์ ของกุศลธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้นแล้ว,
อะยัง  วุจจะติ  สัมมาวายาโม, นี้เรียกว่าสัมมาวายามะ,

ตัตถะ  กะตะมา  สัมมาสะติ,
อิธะ ภิกขุ,
กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ,
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา,
วิเนยยะ  โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง,
เวทะนาสุ เวทะนานุปัสสี วิหะระติ,

บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาสติเป็นอย่างไร,
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้,
เป็นผู้ตามดูกายในกายเนืองๆ อยู่,
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,
นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้,
เป็นผู้ตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆ อยู่,
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อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา,
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง,
จิตเต จิตตานุปัสสี วิหะระติ,
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา,
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง,
ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,
อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา,
วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง,
อะยัง  วุจจะติ  สัมมาสะติ,

มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,
นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้,
เป็นผู้ตามดูจิตในจิตเนืองๆ อยู่,
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,
นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้,
เป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อยู่,
มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ,
นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้,
นี้เรียกว่า สัมมาสติ,

ตัตถะ  กะตะโม  สัมมาสะมาธิ, บรรดาองค์ ๘ เหล่านั้น สัมมาสมาธิเป็นอย่างไร,
อิธะ ภิกขุ, ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้,
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วิวิจเจวะ กาเมหิ,
วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ,
สะวิตักกัง สะวิจารัง  วิเวกะชัง ปีติสุขัง
ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ,
วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา,
อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง  เจตะโส เอโกทิภาวัง,
อะวิตักกัง อะวิจารัง สะมาธิชัง ปีติสุขัง 

ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ,

สงัดแล้วจากกามทั้งหลายนั่นเทียว,
สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย,
ย่อมเข้าถึงปฐมฌาน ที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุข
อันเกิดจากวิเวกอยู่,
เพราะวิตกและวิจารทั้งหลายสงบระงับไป,
ย่อมเข้าถึงทุติยฌาน ที่มีความผ่องใสในภายใน,
มีภาวะเป็นหนึ่งผุดขึ้นของจิต ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร
มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่,

ปีติยา จะ วิราคา, เพราะความคลายไปของปีติ,
อุเปกขะโก จะ วิหะระติ, สะโต จะ สัมปะชาโน เธอเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู่
สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ, และย่อมเสวยสุขด้วยกาย,
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ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ 

“อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารี”ติ, ตะติยัง ฌานัง
อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ
สุขัสสะ จะ ปะหานา,
ทุกขัสสะ จะ ปะหานา,
ปุพเพวะ โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง
อัตถังคะมา,

ย่อมเข้าถึงตติยฌาน,
ซึ่งเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่า
“เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข”,
เพราะละสุข,
และเพราะละทุกข์,
เพราะความดับไปของโสมนัสและโทมนัส
ในฌานก่อนๆ,

อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง 
 เธอย่อมเข้าถึงจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุข
จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่,
อะยัง  วุจจะติ  สัมมาสะมาธิ, นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ,
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๕.๘ เจริญอริยมรรคให้นอ้ มไปนิพพาน
กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริยํ อฏฺงฺคิกํ มคฺคํ ภาเวนฺโต อริยํ อฏฺงฺคิกํ มคฺคํ พหุลีกโรนฺโต, นิพฺพานนินฺโน
โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร.
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมาทิฏึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ ฯเปฯ 

สมฺมาสมาธึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ.
เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริยํ อฏฺงฺคิกํ มคฺคํ ภาเวนฺโต อริยํ อฏฺงฺคิกํ มคฺคํ พหุลีกโรนฺโต, นิพฺพานนินฺโน
โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร.
(สํ.ม. ๑๙/๙๑ ปฐมปาจีนนินนสูตร)
กะถัญจะ ภิกขะเว ภิกขุ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
อะริยัง อัฏฐังคิกัง มัคคัง ภาเวนโต  
 ภิกษุเมื่อเจริญซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
อะริยัง อัฏฐังคิกัง มัคคัง พะหุลีกะโรนโต, เมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
อย่างไร,
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นิพพานะนินโน โหติ นิพพานะโปโณ ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพาน โน้มไปสู่พระนิพพาน
นิพพานะปัพภาโร, เอียงไปสู่พระนิพพาน,
อิธะ ภิกขะเว ภิกขุ, ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้,
สัมมาทิฏฐิง ภาเวติ, วิเวกะนิสสิตัง 
 ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ, อันอิงอาศัยวิเวก
วิราคะนิสสิตัง นิโรธะนิสสิตัง  โวสสัคคะปะริณามิง, อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ,
สัมมาสังกัปปัง ภาเวติ, วิเวกะนิสสิตัง 
 ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ, อันอิงอาศัยวิเวก
วิราคะนิสสิตัง นิโรธะนิสสิตัง  โวสสัคคะปะริณามิง, อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ,
สัมมาวาจัง ภาเวติ, วิเวกะนิสสิตัง 
 ย่อมเจริญสัมมาวาจา, อันอิงอาศัยวิเวก
วิราคะนิสสิตัง นิโรธะนิสสิตัง  โวสสัคคะปะริณามิง, อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ,
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สัมมากัมมันตัง ภาเวติ, วิเวกะนิสสิตัง 
 ย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ, อันอิงอาศัยวิเวก
วิราคะนิสสิตัง นิโรธะนิสสิตัง  โวสสัคคะปะริณามิง, อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ,
สัมมาอาชีวัง ภาเวติ, วิเวกะนิสสิตัง 
 ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ, อันอิงอาศัยราคะ
วิราคะนิสสิตัง นิโรธะนิสสิตัง  โวสสัคคะปะริณามิง, อิงอาศัยนิโรธะ น้อมไปในโวสสัคคะ,
สัมมาวายามัง ภาเวติ, วิเวกะนิสสิตัง ย่อมเจริญสัมมาวายามะ อันอิงอาศัยวิเวก
วิราคะนิสสิตัง นิโรธะนิสสิตัง โวสสัคคะปะริณามิง, อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ,
สัมมาสะติง ภาเวติ, วิเวกะนิสสิตัง 
 ย่อมเจริญสัมมาสติ, อันอิงอาศัยวิเวก
วิราคะนิสสิตัง นิโรธะนิสสิตัง  โวสสัคคะปะริณามิง, อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ,
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สัมมาสะมาธิง ภาเวติ, วิเวกะนิสสิตัง 
 ย่อมเจริญสัมมาสมาธิ, อันอิงอาศัยวิเวก
วิราคะนิสสิตัง นิโรธะนิสสิตัง โวสสัคคะปะริณามิง, อิงอาศัยวิราคะ อิงอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ,
เอวัง โข ภิกขะเว ภิกขุ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
อะริยัง อัฏฐังคิกัง มัคคัง ภาเวนโต 
 ภิกษุเมื่อเจริญซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
อะริยัง อัฏฐังคิกัง มัคคัง พะหุลีกะโรนโต, เมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
อย่างนี้แล,
นิพพานะนินโน โหติ นิพพานะโปโณ 
 ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพาน โน้มไปสู่พระนิพพาน
นิพพานะปัพภาโร. เอียงไปสู่พระนิพพาน.
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๖

บทธรรม
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๖.๑  เขมาเขมสรณทีปกิ คาถา

(หันทะ มะยัง เขมาเขมะสะระณะทีปิกะคาถาโย ภะณามะ เส)

พหํุ เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ,
อารามรุกฺขเจตฺยานิ มนุสฺสา ภยตชฺชิตา.
เนตํ โข สรณํ เขมํ เนตํ สรณมุตฺตมํ,
เนตํ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.
โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สํฆญฺจ สรณํ คโต,
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปญฺาย ปสฺสติ.
ทุกฺขํ ทุกฺขสมุปฺปาทํ ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมํ,
อริยญฺจฏฺงฺคิกํ มคฺคํ ทุกฺขูปสมคามินํ.
เอตํ โข สรณํ เขมํ เอตํ สรณมุตฺตมํ,
เอตํ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘๘-๑๙๒)

พะหุง เว สะระณัง ยันติ 	
ปัพพะตานิ วะนานิ จะ,
อารามะรุกขะเจต๎ยานิ 	
มะนุสสา ภะยะตัชชิตา,
มนุษย์เป็นอันมาก, เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว, ก็ถือเอาภูเขาบ้าง,
ป่าไม้บ้าง, อารามและรุกขเจดีย์บ้าง เป็นสรณะ,
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เนตัง โข สะระณัง เขมัง 	
เนตัง สะระณะมุตตะมัง,
เนตัง สะระณะมาคัมมะ 	
สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ,
นั่นมิใช่สรณะอันเกษมเลย, นั่นมิใช่สรณะอันสูงสุด,
เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว, ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้,
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โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ 	 สังฆัญจะ สะระณัง คะโต,
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ 	
สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ,
ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะแล้ว,
เห็นอริยสัจจ์คือความจริงอันประเสริฐสี่ ด้วยปัญญาอันชอบ,

เอตัง โข สะระณัง เขมัง 	
เอตัง สะระณะมุตตะมัง,
เอตัง สะระณะมาคัมมะ 	
สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ.
นั่นแหละ เป็นสรณะอันเกษม, นั่นเป็นสรณะอันสูงสุด,
เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว, ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง 	
ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง,
อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง 	
ทุกขูปะสะมะคามินัง,
คือเห็นความทุกข์, เหตุให้เกิดทุกข์, ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้,
และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐ เครื่องถึงความระงับทุกข์,

380

381

๖.๒ ติลกั ขณาทิคาถา
“สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา” ติ ยทา ปญฺาย ปสฺสติ,
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.
“สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา” ติ ยทา ปญฺาย ปสฺสติ,
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.
“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ติ ยทา ปญฺาย ปสฺสติ,
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๗๗-๒๗๙)
อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ เย ชนา ปารคามิโน,
อถายํ อิตรา ปชา ตีรเมวานุธาวติ.
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เย จ โข สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน,
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺยํ สุทุตฺตรํ.
(ขุ.ธ. ๒๕/๘๕-๖)
(หันทะ มะยัง ติลักขะณาทิคาถาโย ภะณามะ เส)
สัพเพ สังขารา อะนิจจา ติ 	 ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ,
เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง,
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข 	
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา,
เมื่อนั้น ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลง,
นั่นแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมหมดจด,
สัพเพ สังขารา ทุกขา ติ 	
ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ,
เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์,
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อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข 	
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา,
เมื่อนั้น ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลง,
นั่นแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมหมดจด,
สัพเพ ธัมมา อะนัตตา ติ 	
ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ,
เมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา,
อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข 	
เอสะ มัคโค วิสุทธิยา,
เมื่อนั้น ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลง,
นั่นแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมหมดจด,

อะถายัง อิตะรา ปะชา 	
ตีระเมวานุธาวะติ,
หมู่มนุษย์นอกนั้น ย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เอง,
เย จะ โข สัมมะทักขาเต 	
ธัมเม ธัมมานุวัตติโน,
ก็ชนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว,
เต ชะนา ปาระเมสสันติ 	
มัจจุเธยยัง สุทุตตะรัง.
ชนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน, ข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนัก.

อัปปะกา เต มะนุสเสสุ 	
เย ชะนา ปาระคามิโน,
ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย, ผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนัก,
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๖.๓ ธัมมคารวาทิคาถา
เย จ อตีตา สมฺพุทฺธา เย จ พุทฺธา อนาคตา,
โย เจตรหิ สมฺพุทฺโธ พหุนฺนํ  โสกนาสโน.
สพฺเพ สทฺธมฺมครุโน วิหรึสุ วิหรนฺติ จ,
ตถาปิ วิหริสฺสนฺติ เอสา พุทฺธาน ธมฺมตา.
ตสฺมา หิ อตฺตกาเมน มหตฺตมภิกงฺขตา,
สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ สรํ พุทฺธาน สาสนํ.
(สํ.ส. ๑๕/๑๗๓ คารวสูตร)
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ,
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ,
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เอสานิสํโส ธมฺเม สุจิณฺเณ,
น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี,
น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน,
อธมฺโม นิรยํ เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ.
(ขุ.เถร. ๒๖/๓๐๓-๔ ธัมมิกเถรคาถา)
(หันทะ มะยัง ธัมมะคาระวาทิคาถาโย ภะณามะ เส)
เย จะ อะตีตา สัมพุทธา 	
เย จะ พุทธา อะนาคะตา,
โย เจตะระหิ สัมพุทโธ 	
พะหุนนัง โสกะนาสะโน,
พระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วย, ที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วย,
และพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในกาลบัดนี้ด้วย,
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สัพเพ สัทธัมมะคะรุโน 	
วิหะริงสุ วิหาติ จะ,
อะถาปิ วิหะริสสันติ 	
เอสา พุทธานะธัมมะตา,
พระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้น, ทุกพระองค์ เคารพพระธรรม,
ได้เป็นมาแล้วด้วย, กำลังเป็นอยู่ด้วย, และจักเป็นด้วย,
เพราะธรรมดา ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย, เป็นเช่นนั้นเอง,

ธัมโม  หะเว  รักขะติ  ธัมมะจาริง,
ธัมโม  สุจิณโณ  สุขะมาวะหาติ,
เอสานิสังโส  ธัมเม  สุจิณเณ,
นะ ทุคคะติง คัจฉะติ ธัมมะจารี,
นะ  หิ  ธัมโม  อะธัมโม  จะ  อุโภ  สะมะวิปากิโน,
อะธัมโม นิระยัง เนติ, ธัมโม ปาเปติ สุคะติง.

ธรรมแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจ,
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว, ย่อมนำสุขมาให้ตน,
นี่เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้ว.
ผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจ ย่อมไม่ไปทุคติ,
ธรรมและอธรรม จะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหามิได้,
อธรรมย่อมนำไปนรก, ธรรมย่อมนำให้ถึงสุคติ.

ตัส๎มา หิ อัตตะกาเมนะ 	
มะหัตตะมะภิกังขะตา,  
สัทธัมโม คะรุกาตัพโพ 	
สะรัง พุทธานะสาสะนัง.
เพราะฉะนั้น บุคคลผู้รักตน หวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูง,
เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่, จงทำความเคารพพระธรรม.
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๖.๔ ภัทเทกรัตตคาถา
อตีตํ นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ,
ยทตีตมฺปหีนนฺตํ อปฺปตฺตญฺจ อนาคตํ.
ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ,
อสํหีรํ อสํกุปฺปํ ตํ วิทฺธา มนุพฺรูหเย.
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ โก ชญฺา มรณํ สุเว,
น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา.
เอวํวิหาริมาตาปึ อโหรตฺตมตนฺทิตํ,
ตํ เว “ภทฺเทกรตฺโต”ติ สนฺโต อาจิกฺขเต มุนิ.
(ม.อุ. ๑๔/๒๗๒ ภัทเทกรัตตสูตร)
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(หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส)
อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ 	
นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง,
บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอาลัย,
และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง,
ยะทะตีตัมปะหีนันตัง 	
อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง,
สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว, สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา,
ปัจจุปันนัญจะ โย ธัมมัง 	
ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ,
อะสังหิรัง อะสังกุปปัง 	
ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย,
ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆ อย่างแจ่มแจ้ง,
ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน, เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้,
391

อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง 	
โก ชัญญา มะระณัง สุเว,
ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้,
นะ หิ โน สังคะรันเตนะ 		 มะหาเสเนนะ มัจจุนา,
เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเรา,
เอวังวิหาริมาตาปิง 	
อะโหรัตตะมะตันทิตัง,
ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ 	
สันโต อาจิกขะเต มุนิ.
มุนีผู้สงบ ย่อมกล่าวเรียก ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น, ไม่เกียจคร้าน
ทั้งกลางวันกลางคืน ว่า, “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียว ก็น่าชม”.
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๖.๕ ภารสุตตคาถา
ภารา หเว ปจกฺขนฺธา ภารหาโร จ ปุคฺคโล,
ภาราทานํ ทุขํ โลเก ภารนิกฺเขปนํ สุขํ.
นิกฺขิปิตฺวา ครุ ภารํ อญฺ ภารํ อนาทิย,
สมูลํ ตณฺหํ อพฺพุยฺห นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต.
(สํ.ข. ๑๗/๒๒ ภารสูตร)
(หันทะ มะยัง ภาระสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส)
ภารา หะเว ปัญจักขันธา, ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อ,
ภาระหาโร จะปุคคะโล, บุคคลแหละ เป็นผู้แบกของหนักพาไป,
ภาราทานัง ทุกขัง โลเก, การแบกถือของหนัก เป็นความทุกข์ ในโลก,
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ภาระนิกเขปะนัง สุขัง,
นิกขิปิต๎วา คะรุง ภารัง,
อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ,
สะมูลัง ตัณ๎หัง อัพพุย๎หะ,
นิจฉาโต ปะรินิพพุโต.

การสลัดของหนัก ทิ้งลงเสีย เป็นความสุข,
พระอริยเจ้า สลัดทิ้งของหนัก ลงเสียแล้ว,
ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่น ขึ้นมาอีก,
ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้ กระทั่งราก,
เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนา ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ.
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๖.๖ โอวาทปาติโมกขคาถา
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา,
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา,
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา,
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี,
สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต.
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร,
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ,
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘๓-๕)
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(หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส)
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง,
กุสะลัสสูปะสัมปะทา,
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,
เอตัง พุทธานะสาสะนัง,
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา,
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต,
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต,
ปาติโมกเข จะ สังวะโร,

การไม่ทำบาปทั้งปวง,
การทำกุศลให้ถึงพร้อม,
การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ,
ธรรมสามอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,
ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง,
ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง,
ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย,
ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย,
การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้าย,
การสำรวมในปาติโมกข์,
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มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง,
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง,
อะธิจิตเต จะ อาโยโค,
เอตัง พุทธานะสาสะนัง.

ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค,
การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด, 			
ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง,
ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
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๖.๗  ปฐมพุทธภาสิตคาถา
อเนกชาติสํสารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ,
คหการํ คเวสนฺโต ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ.
คหการก ทิฏฺโสิ ปุน เคหํ น กาหสิ,
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขตํ,
วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา.
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๕๓-๔)
(หันทะ มะยัง ปะฐะมะพุทธะภาสิตะคาถาโย ภะณามะ เส)
อะเนกะชาติสังสารัง 	
สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง,
เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติ,
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คะหะการัง คะเวสันโต 	
ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง,
แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน, คือตัณหาผู้สร้างภพ,
การเกิดทุกคราว เป็นทุกข์ร่ำไป,
คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ 	
ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ,
นี่แน่ะ นายช่างปลูกเรือน, เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว, เจ้าจะทำเรือนให้เรา
ไม่ได้อีกต่อไป,
สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา 	
คะหะกูฏัง วิสังขะตัง,
โครงเรือนทั้งหมดของเจ้า เราหักเสียแล้ว, ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว,
วิสังขาระคะตัง จิตตัง 	
ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคา.
จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป,
มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลาย.
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๖.๘ ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
(หันทะ มะยัง ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส)
หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว, วยธมฺมา สงฺขารา,
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ. อยํ ตถาคตสฺส ปจฺฉิมา วาจา.
(ที.ม. ๑๐/๒๑๘ มหาปรินิพพานสูตร)
หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว,
วะยะธัมมา สังขารา,
อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ,
อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจา.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, บัดนี้ เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า,
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา,
ท่านทั้งหลาย, จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด,
นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า.
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๖.๙ บทพิจารณาสังขาร
สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สังขารคือร่างกายจิตใจ, แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมด
ทั้งสิ้น, มันไม่เที่ยง, เกิดขึ้นแล้วดับไป, มีแล้วหายไป
สัพเพ สังขารา ทุกขา, สังขารคือร่างกายจิตใจ, แลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมด
ทั้งสิ้น, มันเป็นทุกข์ทนยาก, เพราะเกิดขึ้นแล้ว, แก่
เจ็บ ตายไป,
สัพเพ ธัมมา อะนัตตา. สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งนี้เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขาร
ทั้งหมดทั้งสิ้น, ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเรา
ว่าของเรา ว่าตัวว่าตนของเรา.
อจิรํ วตยํ กาโย ปวึ อธิเสสฺสติ,
ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺาโณ นิรตฺถํว กลิงฺครํ.
(ขุ.ธ. ๒๕/๔๑)
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อะจิงรัง วะตะยัง กาโย 	
ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ
ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ 	
นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง,
ร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน ครั้นปราศจากวิญญาณ
อันเขาทิ้งเสียแล้ว จักนอนทับซึ่งแผ่นดิน
ประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน หาประโยชน์มิได้
อนิจฺจา วต สงฺขารา 
 อุปฺปาทวยธมฺมิโน.
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโข.
(ที.ม. ๑๐/๒๗๒ มหาสุทัสสนสูตร)
อะนิจจา วะตะ สังขารา,
อุปาทะวะยะธัมมิโน,
อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ,
เตสัง วูปะสะโม สุโข.

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ,
มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา,
ครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป,
ความเข้าไปสงบระงับของสังขารทั้งหลายเป็นความสุข.
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อนิจฺจา ภิกฺขเว สงฺขารา,
อธุวา ภิกฺขเว สงฺขารา,
อนสฺสาสิกา ภิกฺขเว สงฺขารา,
ยาวญฺจิทํ ภิกฺขเว อลเมว สพฺพสงฺขาเรสุ
นิพฺพินฺทิตุ อลํ วิรชฺชิตุ อลํ วิมุจฺจิตุ.
(อํ.สตฺตก. ๒๓/๖๖ สัตตสูริยสูตร)
อะนิจจา ภิกขะเว สังขารา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง,
อะธุวา ภิกขะเว สังขารา, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นของไม่ยั่งยืน,
อะนัสสาสิกา ภิกขะเว สังขารา, ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป็นของไม่น่า
ชื่นชม,
ยาวัญจิทัง ภิกขะเว อะละเมวะ, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นความสมควรทีเดียว,
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สัพพะสังขาเรสุ นิพพินทิตุง, เพื่อความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายทั้งปวง,
อะลัง วิรัชชิตุง, สมควรเพื่อคลายกำหนัด,
อะลัง วิมุจจิตุง. สมควรเพื่อหลุดพ้น.

๖.๑๐ ธัมมุทเทส ๔
อุปนียติ  โลโก  อทฺธุโว
อตาโณ  โลโก  อนภิสฺสโร
อสฺสโก  โลโก,  สพฺพํ  ปหาย  คมนียํ
อูโน  โลโก  อติตฺโต  ตณฺหาทาโส
(ม.ม. ๑๓/๓๐๕ รัฏฐปาลสูตร)
อุปะนียะติ โลโก,
อัทธุโว,
อะตาโณ โลโก,
อะนะภิสสะโร,
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สัตว์โลกอันชราต้อนไปอยู่,
เป็นผู้ไม่ยั่งยืนถาวร,
สัตว์โลกไม่สามารถต้านทานได้,
ไม่มีผู้เป็นใหญ่,
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อัสสะโก โลโก,
สัพพัง ปะหายะ คะมะนียัง,
อูโน โลโก,
อะติตโต,
ตัณ๎หาทาโส.

สัตว์โลกไม่มีสิ่งใดเป็นของตน,
สิ่งทั้งปวงอันสัตว์โลกจำต้องละทิ้งไป,
สัตว์โลกเป็นผู้พร่องอยู่,
เป็นผู้ไม่อิ่ม,
เป็นทาสของตัณหา.
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๖.๑๑ ธรรมชาติจติ
ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ,
อุชุ กโรติ เมธาวี อุสุกาโรว เตชนํ.
วาริโชว ถเล ขิตฺโต โอกโมกตอุพฺภโต,
ปริผนฺทติทํ จิตฺตํ มารเธยฺยํ ปหาตเว.
ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน ยตฺถกามนิปาติโน,
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ.
สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ ยตฺถกามนิปาตินํ,
จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ.
ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรีรํ คุหาสยํ,
เย จิตฺตํ สญฺเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา.
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๓-๗)
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ผันทะนัง จะปะลัง จิตตัง
ทุรักขัง ทุนนิวาระยัง,
อุชุง กะโรติ เมธาวี
อุสุกาโรวะ เตชะนัง,
ผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษาได้ยาก ห้ามได้ยาก
ให้ตรง ดุจช่างศรดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น
ทุนนิคคะหัสสะ ละหุโน
ยัตถะกามะนิปาติโน,
จิตตัสสะ ทะมะโถ สาธุ
จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง,
การฝึกจิตที่ควบคุมได้ยาก เปลี่ยนแปลงง่าย มักตกไปในกาม
เป็นสิ่งดี เพราะจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้
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สุทุททะสัง สุนิปุณัง
ยัตถะกามะนิปาตินัง,
จิตตัง รักเขถะ เมธาวี
จิตตัง คุตตัง สุขาวะหัง,
ผู้มีปัญญาควรรักษาจิต ที่เห็นได้ยากยิ่ง
ละเอียดยิ่งนัก มักตกไปในกาม
เพราะจิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้
ทูรังคะมัง เอกะจะรัง
อะสะรีรัง คุหาสะยัง,
เย จิตตัง สัญญะเมสสันติ
โมกขันติ มาระพันธะนา.
ชนเหล่าใดสำรวมจิต ที่เที่ยวไปได้ไกล เที่ยวไปดวงเดียว
ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในถ้ำ
ชนเหล่านั้นจักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร.
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๖.๑๒ ธรรมชาติโลกและกาย
โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ,
อนฺธกาเรน โอนทฺธา ปทีปํ น คเวสถ.
ปสฺส จิตฺตกตํ พิมฺพํ อรุกายํ สมุสฺสิตํ,
อาตุรํ พหุสงฺกปฺปํ ยสฺส นตฺถิ ธุวณฺิติ.
ปริชิณฺณมิทํ รูปํ โรคนีฬํ ปภงฺคุณํ,
ภิชฺชติ ปูติสนฺเทโห มรณนฺตํ หิ ชีวิตํ.
อฏฺีนํ นครํ กตํ มํสโลหิตเลปนํ,
ยตฺถ ชรา จ มจฺจุ จ มาโน มกฺโข จ โอหิโต.
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๔๖-๑๕๐)
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โก นุ หาโส กิมานันโท
นิจจัง ปัชชะลิเต สะติ,
อันธะกาเรนะ โอนัทธา
ปะทีปัง นะ คะเวสะถะ,
เมื่อโลกอันไฟลุกโพรงอยู่เป็นนิตย์
จะมัวหัวเราะร่าเริงกันอยู่ทำไมหนอ
เธอทั้งหลายถูกความมืดปกคลุมแล้ว
เหตุใด จึงไม่แสวงหาดวงประทีป
ปัสสะ จิตตะกะตัง พิมพัง
อะรุกายัง สะมุสสิตัง,
อาตุรัง พะหุสังกัปปัง
ยัสสะ นัตถิ ธุวัณฐิติ,
ความยั่งยืนและมั่นคงในอัตภาพใดไม่มี เธอจงดูอัตภาพนั้นอันตกแต่งอย่างสวยงาม
มีกายเป็นช่องๆ มีกระดูกเป็นโครงร่าง
อันกระสับกระส่าย อันมหาชนคิดหวังกันมาก
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ปะริชิณณะมิทัง รูปัง
โรคะนีฬัง ปะภังคุณัง,
ภิชชะติ ปูติสันเทโห
มะระณันตัง หิ ชีวิตัง,
รูปนี้แก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค มีแต่จะพัง
กายอันเน่าเปื่อยนี้จักแตกไป เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด
อัฏฐีนัง นะคะรัง กะตัง
มังสะโลหิตะเลปะนัง,
ยัตถะ ชะรา จะ มัจจุ จะ
มาโน มักโข จะ โอหิโต.
ความแก่ ความตาย ความถือตัว
และความลบหลู่กัน รวมลงในกายใด
กายนั้นถูกสร้างแล้วให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย
ฉาบด้วยเนื้อและเลือด.
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๖.๑๓  ความตาย
อนิมิตฺตมนญฺาตํ
กสิรญฺจ ปริตฺตญฺจ
น หิ โส อุปกฺกโม อตฺถิ
ชรมฺปิ ปตฺวา มรณํ
ผลานมิว ปกฺกานํ
เอวํ ชาตาน มจฺจานํ
ยถาปิ กุมฺภการสฺส
สพฺเพ เภทปริยนฺตา
ทหรา จ มหนฺตา จ
สพฺเพ มจฺจุวสํ ยนฺติ

มจฺจานํ อิธ ชีวิตํ,
ตญฺจ ทุกฺเขน สญฺุตํ.  
เยน ชาตา น มิยฺยเร,
เอวํธมฺมา หิ ปาณิโน.
ปาโต ปตนโต ภยํ,
นิจฺจํ มรณโต ภยํ.
กตา มตฺติกภาชนา,
เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ.
เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา,
สพฺเพ มจฺจุปรายนา.  
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เตสํ มจฺจุปเรตานํ คจฺฉตํ ปรโลกโต,
น ปิตา ตายเต ปุตฺตํ าตี วา ปน าตเก.
เปกฺขตํ เยว าตีนํ ปสฺส ลาลปฺปตํ ปุถุ,
เอกเมโก ว มจฺจานํ โควชฺโฌ วิย นิยฺยติ.
(ขุ.สุ. ๒๕/๕๘๐ - ๕ สัลลสูตร)
อะนิมิตตะมะนัญญาตัง
มัจจานัง อิธะ ชีวิตัง,
กะสิรัญจะ ปะริตตัญจะ
ตัญจะ ทุกเขนะ สัญญุตัง,
ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีนิมิต อันใครๆ รู้ไม่ได้
ลำบากด้วย สั้นนิดเดียวด้วย และชีวิตนั้นประกอบด้วยทุกข์
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นะ หิ โส อุปักกะโม อัตถิ
เยนะ ชาตา นะ มิยยะเร,
ชะรัมปิ ปัต๎วา มะระณัง
เอวังธัมมา หิ ปาณิโน,
สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วไม่พึงตายด้วยวิธีใด วิธีนั้นย่อมไม่มี
แม้จะอยู่ไปถึงชรา ก็ต้องถึงความตาย
เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมดา
ผะลานะมิวะ ปักกานัง
ปาโต ปะตะนะโต ภะยัง,
เอวัง ชาตานะ มัจจานัง
นิจจัง มะระณะโต ภะยัง,
ภัยจากการหล่นในเวลาเช้า ย่อมมีแก่ผลไม้ทั้งหลายที่สุกแล้ว ฉันใด
ภัยจากความตาย ย่อมมีแก่สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วเป็นนิตย์ ฉันนั้น
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ยะถาปิ กุมภะการัสสะ
กะตา มัตติกะภาชะนา,
สัพเพ เภทะปะริยันตา
เอวัง มัจจานะ ชีวิตัง,
ภาชนะดินทั้งหลายอันช่างหม้อทำไว้แล้ว
ทั้งหมดมีความแตกเป็นที่สุด แม้ฉันใด
ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
	
ทะหะรา จะ มะหันตา จะ
เย พาลา เย จะ ปัณฑิตา,
สัพเพ มัจจุวะสัง ยันติ
สัพเพ มัจจุปะรายะนา,
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นเด็กก็ตาม ผู้ใหญ่ก็ตาม
เป็นคนโง่ก็ตาม คนฉลาดก็ตาม
ทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจของความตาย
ทั้งหมดมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า
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เตสัง มัจจุปะเรตานัง
คัจฉะตัง ปะระโลกะโต,
นะ ปิตา ตายะเต ปุตตัง
ญาตี วา ปะนะ ญาตะเก,
เมื่อมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นถูกความตายครอบงำอยู่
กำลังจะจากโลกนี้ไปสู่ปรโลก
บิดาก็ไม่อาจต้านทานบุตร หรือหมู่ญาติก็ไม่อาจต้านทานหมู่ญาติ
	
เปกขะตัง เยวะ ญาตีนัง
ปัสสะ ลาลัปปะตัง ปุถุ,
เอกะเมโก วะ มัจจานัง
โควัชโฌ วิยะ นิยยะติ.
เมื่อหมู่ญาติกำลังเพ่งมองดูอยู่ รำพันกันเป็นอันมาก
เธอจงดูสัตว์แต่ละตนๆ ถูกความตายนำไป เหมือนโคถูกนำไปฆ่า ฉะนั้น.
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อปฺปํ วต ชีวิตํ อิทํ 
 โอรํ วสฺสสตาปิ มิยฺยติ,
โย เจปิ อติจฺจ ชีวติ อถ โข โส ชรสาปิ มิยฺยติ.
(ขุ.สุ. ๒๕/๘๑๑ ชราสูตร)
อัปปัง วะตะ ชีวิตัง อิทัง,
โอรัง วัสสะสะตาปิ มิยยะติ,
โย เจปิ อะติจจะ ชีวะติ,
อะถะ โข โส ชะระสาปิ มิยยะติ.

ชีวิตนี้น้อยนัก,
มนุษย์ย่อมตายภายใน ๑๐๐ ปี,
หากว่า บุคคลใดย่อมมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้น,
บุคคลนั้นก็ย่อมตายแม้เพราะชราแน่นอน.

๖.๑๔  ทุกข์เท่านัน้ เกิดดับ
ยถา หิ องฺคสมฺภารา โหติ สทฺโท รโถ อิติ,
เอวํ ขนฺเธสุ สนฺเตสุ โหติ สตฺโตติ สมฺมติ.
ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ ทุกฺขํ ติฏฺติ เวติ จ,
นาญฺตฺร ทุกฺขา สมฺโภติ นาญฺตฺร ทุกฺขา นิรุชฺฌติ.
(สํ.ส. ๑๕/๑๗๑ วชิราสูตร)
ยะถา หิ อังคะสัมภารา เพราะประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน,
โหติ สัทโท ระโถ อิติ, คำว่า “รถ” ย่อมมีขึ้น ฉันใด,
เอวัง ขันเธสุ สันเตสุ ครั้นเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่,
โหติ สัตโตติ สัมมะติ, สมมติว่า “สัตว์” ก็ย่อมมี ฉันนั้น,
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ทุกขะเมวะ หิ สัมโภติ,
ทุกขัง ติฏฐะติ เวติ จะ,
นาญญัต๎ระ ทุกขา สัมโภติ,
นาญญัต๎ระ ทุกขา นิรุชฌะติ.

ความจริง ทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดขึ้น,
ทุกข์เท่านั้นย่อมตั้งอยู่และย่อมดับไป,
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรอื่นดับไป.

๖.๑๕ พาลกับบัณฑิต
ปุตฺตา มตฺถิ ธนมฺมตฺถิ อิติ พาโล วิหญฺติ,
อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ กุโต ปุตฺตา กุโต ธนํ.
โย พาโล มญฺตี พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส,
พาโล จ ปณฺฑิตมานีิ ส เว “พาโล”ติ วุจฺจติ.
(ขุ.ธ. ๒๕/๖๒-๓)
ปุตตา มัตถิ ธะนัมมัตถิ คนพาลย่อมเดือดร้อนว่า
อิติ พาโล วิหัญญะติ, “บุตรทั้งหลายของเรามีอยู่ ทรัพย์ของเรามีอยู่”,
อัตตา หิ อัตตะโน นัตถิ, แท้จริง ตนย่อมไม่มีแก่ตน,
กุโต ปุตตา กุโต ธะนัง, บุตรทั้งหลายจักมีแต่ที่ไหน ทรัพย์จักมีแต่ที่ไหน,
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โย พาโล มัญญะตี พาล๎ยัง,
ปัณฑิโต วาปิ เตนะ โส,
พาโล จะ ปัณฑิตะมานี,
สะ เว “พาโล” ติ วุจจะติ.

บุคคลใดเป็นคนพาล ย่อมรู้ตัวว่าเป็นคนพาล,
เขาพึงเป็นบัณฑิตได้บ้างเพราะเหตุนั้น,
แต่บุคคลใดเป็นคนพาลสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต,
บุคคลนั้นแหละ เรียกว่าคนพาลแท้.

๖.๑๖ บาปบุญ
อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ ปาปา จิตฺตํ นิวารเย,
ทนฺธํ หิ กรโต ปุญฺํ ปาปสฺมึ รมตี มโน.
ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ,
น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.
ปุญฺญฺเจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ  ปุนปฺปุนํ,
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญฺสฺส อุจฺจโย.
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๑๖-๘)
อะภิตถะเรถะ กัล๎ยาเณ, บุคคลควรรีบทำบุญ,
ปาปา จิตตัง นิวาระเย, ควรห้ามจิตจากบาป,
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ทันธัง หิ กะระโต ปุญญัง,
ปาปัส๎มิง ระมะตี มะโน,
ปาปัญเจ ปุริโส กะยิรา,
นะ นัง กะยิรา ปุนัปปุนัง,
นะ ตัม๎หิ ฉันทัง กะยิราถะ,
ทุกโข ปาปัสสะ อุจจะโย,
ปุญญัญเจ ปุริโส กะยิรา,
กะยิราเถนัง ปุนัปปุนัง,
ตัม๎หิ ฉันทัง กะยิราถะ,
สุโข ปัญญัสสะ อุจจะโย.

เพราะเมื่อทำบุญช้าไป,
ใจย่อมยินดีในบาป,
หากบุคคลทำบาปไซร้,
ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆ,
ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น,
เพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้,
หากบุคคลทำบุญไซร้,
ก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ,
ควรทำความพอใจในบุญนั้น,
เพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้.
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๖.๑๗ ความไม่ประมาท
อุฏฺานวโต สตีมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน,
สญฺตสฺส ธมฺมชีวิโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ.
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๔)
อุฏฐานะวะโต สะตีมะโต
สุจิกัมมัสสะ นิสัมมะการิโน,
สัญญะตัสสะ ธัมมะชีวิโน
อัปปะมัตตัสสะ ยะโสภิวัฑฒะติ.
ยศย่อมเจริญ แก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีสติ
มีการกระทำสะอาด มีปกติใคร่ครวญก่อนทำ
เป็นผู้สำรวม ใช้ชีวิตโดยธรรม และไม่ประมาท.
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อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ ปมาเท ภยทสฺสิ วา,
อภพฺโพ ปริหานาย นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก.
(ข.ธ. ๒๕/๓๒)
อัปปะมาทะระโต ภิกขุ,
ปะมาเท ภะยะทัสสิ วา,
อะภัพโพ ปะริหานายะ,
นิพพานนัสเสวะ สันติเก.

ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาท,
และมีปกติเห็นภัยในความประมาท,
เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม,
ชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้.
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๖.๑๘ ฝึกตนเอง
อุทกํ หิ นยนฺติ เนตฺติกา,
อุสุการา นมยนฺติ เตชนํ,
ทารุ นมยนฺติ ตจฺฉกา,
อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา.
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๔๕)
อุทะกัง หิ นะยันติ เนตติกา,
อุสุการา นะมะยันติ เตชะนัง,
ทารุง นะมะยันติ ตัจฉะกา,
อัตตานัง ทะมะยันติ สุพพะตา.

เหล่าคนไขน้ำ ย่อมไขน้ำ,
เหล่าช่างศร ย่อมดัดลูกศร,
เหล่าช่างไม้ ย่อมถากไม้,
ส่วนเหล่าผู้มีวัตรดี ย่อมฝึกตน.
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อตฺตานเมว ปมํ ปฏิรูเป นิเวสเย,
อถญฺมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต.
อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺมนุสาสติ,
สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม.
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา,
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ.
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๕๘-๑๖๐)
อัตตานะเมวะ ปะฐะมัง
ปะฏิรูเป นิเวสะเย,
อะถัญญะมะนุสาเสยยะ
นะ กิลิสเสยยะ ปัณฑิโต,
บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณธรรมที่เหมาะสมก่อน
ต่อมา จึงสอนผู้อื่น จะไม่พึงเศร้าหมอง
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อัตตานัญเจ ตะถา กะยิรา
ยะถัญญะมะนุสาสะติ,
สุทันโต วะตะ ทะเมถะ
อัตตา หิ กิระ ทุททะโม,
บุคคลสอนผู้อื่นอย่างไร พึงทำตนอย่างนั้นเหมือนกัน,
บุคคลผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกผู้อื่น,
ได้ทราบว่า ตนนั่นแลฝึกยากอย่างยิ่ง,
อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ
โก หิ นาโถ ปะโร สิยา,
อัตตะนา หิ สุทันเตนะ
นาถัง ละภะติ ทุลละภัง.
ตนแลเป็นที่พึ่งของตน, คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้,
บุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้ว, ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก.
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อตฺตนา ว กต ปาป อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
อตฺตนา อกต ปาป อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ
สุทธิ อสุทธิ ปจฺจตฺตํ นาญฺโ อญฺํ  วิโสธเย.
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๖๕)
อัตตะนา วะ กะตัง ปาปัง,
อัตตะนา สังกิลิสสะติ,
อัตตะนา อะกะตัง ปาปัง,
อัตตะนา วะ วิสุชฌะติ,
สุทธิ อะสุทธิ ปัจจัตตัง,
นาญโญ อัญญัง วิโสธะเย.
บาปอันบุคคลทำแล้วด้วยตนเอง, เขาย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง,
บาปอันบุคคลไม่ได้ทำแล้วด้วยตนเอง, เขาย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเอง,
ความบริสุทธิ์ และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตน,
คนอื่นไม่สามารถทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ได้.
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๖.๑๙ ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐสุด
มคฺคานฏฺงฺคิโก เสฏฺโ สจฺจานํ จตุโร ปทา,
วิราโค เสฏฺโ ธมฺมานํ ทิปทานญฺจ จกฺขุมา.
เอเสว มคฺโค นตฺถญฺโ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา,
เอตญฺหิ ตุเมฺห ปฏิปชฺชถ มารสฺเสตํ ปโมหนํ.
เอตญฺหิ ตุเมฺห ปฏิปนฺนา ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสถ,
อกฺขาโต โว มยา มคฺโค อญฺาย สลฺลสตฺถนํ.
ตุเมฺหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา,
ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฌายิโน มารพนฺธนา.
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๗๓-๖)
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มัคคานัฏฐังคิโก เสฏโฐ, บรรดาทางทั้งหลาย ทางอันประกอบด้วยองค์ ๘
ประเสริฐสุด,
สัจจานัง จะตุโร ปะทา, บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ๔ ประเสริฐสุด,
วิราโค เสฏโฐ ธัมมานัง, บรรดาธรรมทั้งหลาย วิราคะประเสริฐที่สุด,
ทิปะทานัญจะ จักขุมา, บรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลาย พระตถาคตผู้มีจักษุ
ประเสริฐสุด,
เอเสวะ มัคโค นัตถัญโญ 
 ทางนี้เท่านี้
ทัสสะนัสสะ วิสุทธิยา, เป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัสสนะ
ทางอื่นย่อมไม่มี,
เอตัญหิ ตุม๎เห ปะฏิปัชชะถะ, เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายจงปฏิบัติซึ่งทางนี้แล,
มารัสเสตัง ปะโมหะนัง, เพราะทางนีเ้ ป็นที่หลงแห่งมาร,
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เอตัญหิ ตุม๎เห ปะฏิปันนา, ด้วยว่า เธอทั้งหลายปฏิบัติแล้วซึ่งทางนี้,
ทุกขัสสันตัง กะริสสะถะ, จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
อักขาโต โว มะยา มัคโค ทางนี้อันเรารู้แล้วซึ่งวิธีถอนลูกศร
อัญญายะ สัลละสัตถะนัง, จึงบอกแก่เธอทั้งหลาย,
ตุม๎เหหิ กิจจัง อาตัปปัง, ความเพียรเผากิเลสเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงทำเอง,
อักขาตาโร ตะถาคะตา, พระตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้น,
ปะฏิปันนา ปะโมกขันติ ชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติแล้ว เพ่งอยู่,
ฌายิโน มาระพันธะนา. จักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร.
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๖.๒๐ ความประเสริฐของโสดาปัตติผล
ปพฺยา เอกรชฺเชน สคฺคสฺส คมเนน วา,
สพฺพโลกาธิปจฺเจน โสตาปตฺติผลํ วรํ.
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๗๘)
ปะฐัพ๎ยา เอกะรัชเชนะ 	
สัคคัสสะ คะมะเนนะ วา,
สัพพะโลกาธิปัจเจนะ
โสตาปัตติผะลัง วะรัง.
โสดาปัตติผลเป็นสิ่งประเสริฐ กว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดิน
กว่าการไปสู่สวรรค์ และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง.
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๗
ภาคผนวก
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๗.๑  คำอาราธนา
คำอาราธนาศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ,
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ 

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ,
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ 

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ,

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอศีล ๕ ข้อ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์ เพื่อรักษาเป็นข้อๆ,
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอศีล ๕ ข้อ พร้อมทัง้ ไตรสรณคมน์ เพือ่ รักษาเป็นข้อๆ,
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ แม้ครัง้ ทีส่ าม ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ขอศีล ๕ ข้อ พร้อมทัง้ ไตรสรณคมน์ เพือ่ รักษาเป็นข้อๆ,
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คำอาราธนาศีล ๘
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 

ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ,
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ 

ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ,
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ,

ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ขอศีล ๘ ข้อ พร้อมทัง้ ไตรสรณคมน์ เพือ่ รักษาเป็นข้อๆ,
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ แม้ครัง้ ทีส่ อง ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ขอศีล ๘ ข้อ พร้อมทัง้ ไตรสรณคมน์ เพือ่ รักษาเป็นข้อๆ,
ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ แม้ครัง้ ทีส่ าม ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ขอศีล ๘ ข้อ พร้อมทัง้ ไตรสรณคมน์ เพือ่ รักษาเป็นข้อๆ,
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คำอาราธนาพระปริตร
(ผูน้ ำพิธวี า่ คนเดียว)

คำอาราธนาธรรม 

(ผูน้ ำพิธวี า่ คนเดียว)

วิปัตติปะฏิพาหายะ 	
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,
สัพพะทุกขะวินาสายะ 	
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง,
วิปัตติปะฏิพาหายะ 	
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,
สัพพะภะยะวินาสายะ 	
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง,
วิปัตติปะฏิพาหายะ 	
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา,
สัพพะโรคะวินาสายะ 	
ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง.
ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย โปรดสวดพระปริตร อันเป็นมงคล,
เพื่อป้องกันความวิบัติ, เพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทุกประการ,
เพื่อความพินาศสิ้นไปของทุกข์ ภัย และโรคทั้งปวง.

พ๎รัห๎มา จะ โลกาธิปะติ สะหัมปะติ
กะตัญชะลี อะนะธิวะรัง อะยาจะถะ,
สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุ ธัมมัง อนุกัมปิมัง ปะชัง.
ท้าวสหัมบดีพรหม ผู้เป็นอธิบดีแห่งโลก
ได้ประคองอัญชลี ทูลขอพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ,
สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้,
ขอพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์หมู่สัตว์ด้วยเถิด.
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๗.๒ คำถวายทาน
คำถวายภัตร

อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมานิ ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณ๎หาตุ,
อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายภัตตาหาร,
พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับภัตตาหาร,
พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.
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หมายเหตุ การถวายสิง่ ต่าง ๆ ให้เปลีย่ นคำทีข่ ดี เส้นใต้ไว้ เป็นคำถวายต่อไปนี้
• ถวายทานอุทศิ ให้ผตู้ าย มะตะกะภัตตานิ ขอน้อมถวาย มตกภัตร
• ถวายเครือ่ งปัจจัยสี่ จะตุปจั จะยานิ ขอน้อมถวาย ปัจจัยสี่
• ถวายยารักษาโรค คิลานะเภสัชชานิ ขอน้อมถวาย ยาแก้ไข้
• ถวายผ้าป่า ให้เปลีย่ นเป็น ปังสุกลู ะจิวะรานิ ขอน้อมถวาย ผ้าบังสุกลุ จีวร
• ถวายผ้าอาบน้ำฝน ให้เปลีย่ นเป็น วัสสิกะสาฏะกานิ ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน้ำฝน
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คำถวายเสนาสนะ
อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุททิสัสสะ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมานิ เสนาสะนานิ, ปะฏิคคัณ๎หาตุ,
อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายเสนาสนะทั้งหลายเหล่านี้,
แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่, ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับเสนาสนะทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.
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๗.๓  คำแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ,
อะหัง นิททุกโข โหมิ,
อะหัง อะเวโร โหมิ,
อะหัง อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ,
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ.

ขอให้ขา้ พเจ้ามีความสุข,
ขอให้ขา้ พเจ้าปราศจากความทุกข์,
ขอให้ขา้ พเจ้าปราศจากเวร,
ขอให้ขา้ พเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทัง้ ปวง,
ขอให้ขา้ พเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ,
รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ทัง้ ปวงเถิด.
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บทแผ่เมตตาให้สตั ว์ทงั้ หลาย
สัพเพ สัตตา, สัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวง ทีเ่ ป็นเพือ่ นทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้ ,
อะเวรา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มเี วรต่อกันและกันเลย,
อัพย๎ าปัชฌา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน
ซึง่ กันและกันเลย,
อะนีฆา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มคี วามทุกข์กายทุกข์ใจเลย,
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ. จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั
ทัง้ สิน้ เถิด.
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๗.๔  คำขอขมา

คำขอขมาพระรัตนตรัย
ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ  ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง  สัพพัง  อะปะราธัง,  ขะมะตุ  โน ภันเต.
(ถ้าคนเดียวให้ใช้ ขะมะถะ เม)
ความผิดพลาดทั้งปวง, อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้ว
ในพระรัตนตรัย, คือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย,
ด้วยประมาทพลาดพลั้ง, ด้วยกายก็ตาม, ด้วยวาจาก็ตาม, ด้วยใจก็ตาม,
ด้วยเจตนาก็ตาม, ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม,
ขอพระรัตนตรัย,
ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อความสำรวมระวังในกาลต่อไป.
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คำขอขมาอาจารย์
ผู้ขอขมา : อาจาริเย  ปะมาเทนะ  ท๎วารัตตะเยนะ  กะตัง  สัพพัง  อะปาราธัง,  ขะมะตุ  โน  ภันเต.  
(กล่าว ๓ ครั้ง)
ความผิดพลาดทั้งปวง, อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้ว ในท่านอาจารย์,
ด้วยประมาทพลาดพลั้ง, ด้วยกายก็ตาม, ด้วยวาจาก็ตาม, ด้วยใจก็ตาม,
ด้วยเจตนาก็ตาม, ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม,
ขอท่านอาจารย์ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพทั้งหลาย,
เพื่อความสำรวมระวังในกาลต่อไป.

อาจารย์อดโทษให้แก่ท่านทั้งหลาย,
แม้ท่านทั้งหลายก็พึงอดโทษให้แก่อาจารย์ด้วย,
ผู้ขอขมา : ขะมามะ  ภันเต.  (หลายคน)
ขะมามิ  ภันเต.  (คนเดียว)
ข้าพเจ้าทั้งหลายอดโทษให้แก่ท่านอาจารย์เช่นกัน.

อาจารย์รับว่า :  อะหัง  ขะมามิ,  ตุม๎เหหิปิ  เม  ขะมิตัพพัง,  (หลายคน)
อะหัง  ขะมามิ,  ตะยาปิ  เม  ขะมิตตัพพัง,  (คนเดียว)
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๗.๕ คำอุทศิ ส่วนกุศล        

สัพพปัตติทานคาถา

(หันทะ มะยัง สัพพะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส)
ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ 	
ยานัญญานิ กะตานิ เม,
เตสัญจะ ภาคิโน โหนตุ 	
สัตตานันตาปปะมาณะกา,
สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำใน
บัดนี้, และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว,
เยปิ ยาคุณะวันตา จะ 	
ทิฏฐา เม จาป๎ยะทิฏฐา วา 	
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มัย๎หัง มาตาปิตาทะโย,		
อัญเญ มัชฌัตตะเวริโน,

คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด, ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ เช่นมารดาบิดา
ของข้าพเจ้าเป็นต้น ก็ดี, ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้ว หรือไม่ได้เห็น ก็ดี, สัตว์
เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆ หรือเป็นคู่เวรกัน ก็ดี,
สัตตา ติฏฐันติ โลกัส๎มิง 	
เต ภุมมา จะตุโยนิกา,
ปัญเจกะจะตุโวการา 	
สังสะรันตา ภะวาภะเว,
สัตว์ทั้งหลาย ตั้งอยู่ในโลก, อยู่ในภูมิทั้งสาม, อยู่ในกำเนิดทั้งสี่,
มีขันธ์ห้าขันธ์ มีขันธ์ขันธ์เดียว มีขันธ์สี่ขันธ์, กำลังท่องเที่ยวอยู่ใน
ภพน้อยภพใหญ่ ก็ดี,
ญาตัง เย ปัตติทานัมเม 	
เย จิมัง นัปปะชานันติ
451

อะนุโมทันตุ เต สะยัง,
เทวา เตสัง นิเวทะยุง,

สัตว์เหล่าใด รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่านั้น จงอนุโมทนา
เองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่าใด ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้, ขอเทวดาทั้งหลาย
จงบอกสัตว์เหล่านั้น ให้รู้,
มะยา ทินนานะ ปุญญานัง 	 อะนุโมทะนะเหตุนา, 	
สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ 	 อะเวรา สุขะชีวิโน,
เขมัปปะทัญจะ ปัปโปนตุ 	
เตสาสา สิชฌะตัง สุภา.
เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,
จงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ, จนถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระ
นิพพาน, ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงสำเร็จเถิด.
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อุทสิ สนาธิฏฐานคาถา
(หันทะ มะยัง อุทิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส)
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ,
อุปัชฌายา คุณุตตะรา,
อาจะริยูปะการา จะ,
มาตา ปิตา จะ ญาตะกา,
สุริโย จันทิมา ราชา,
คุณะวันตา นะราปิ จะ,
พ๎รัห๎มมารา จะ อินทา จะ,
โลกะปาลา จะ เทวะตา,

ด้วยบุญนี้ อุทศิ ให้,
อุปชั ฌาย์ ผูเ้ ลิศคุณ,
แลอาจารย์ ผูเ้ กือ้ หนุน,
ทัง้ พ่อแม่ แลปวงญาติ,
สูรย์จนั ทร์ แลราชา,
ผูท้ รงคุณ หรือสูงชาติ,
พรหม มาร และอินทราช,
ทัง้ ทวยเทพ และโลกบาล,
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ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ, ยมราช มนุษย์มติ ร,
มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ, ผูเ้ ป็นกลาง ผูจ้ องผลาญ,
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ, ขอให้ เป็นสุขศานต์
ทุกทัว่ หน้า อย่าทุกข์ทน,
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม, บุญผอง ทีข่ า้ ทำ
จงช่วยอำ นวยศุภผล,
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ, ให้สขุ สามอย่างล้น,
ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง. ให้ลถุ งึ นิพพานเทอญ.
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คำอุทศิ ส่วนกุศลแก่ญาติ
อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย. ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทงั้ หลายของพวก
(ว่าคนเดียว ให้เปลี่ยนจาก โน เป็น เม) ข้าพเจ้า, ขอญาติทงั้ หลายจงมีความสุขเถิด.
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๗.๖ คำพิจารณาปัจจัย ๔ 

ธาตุปจั จเวกขณปาฐะ

(หันทะ มะยัง ธาตุปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)
(ข้อว่าด้วยจีวร)
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง, สิง่ เหล่านีน้ ี่ เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านัน้ ,
กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยูเ่ นืองนิจ,
ยะทิทัง จีวะรัง, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล, สิง่ เหล่านี้ คือจีวร, และคนผูใ้ ช้สอยจีวรนัน้ ,
ธาตุมัตตะโก, เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ,
นิสสัตโต, มิได้เป็นสัตวะอันยัง่ ยืน,
นิชชีโว, มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรษุ บุคคล,
สุญโญ, ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน,
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สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ, ก็จวี รทัง้ หมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม,
อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา, ครัน้ มาถูกเข้ากับกาย อันเน่าอยูเ่ ป็นนิจนีแ้ ล้ว,
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ, ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียด อย่างยิง่ ไปด้วยกัน,
(ข้อว่าด้วยบิณฑบาต)
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตะมัตตะเมเวตัง, สิง่ เหล่านีน้ ี่ เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านัน้ ,
กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยูเ่ นืองนิจ,
ยะทิทัง ปิณฑะปาโต, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล, สิง่ เหล่านี้ คือบิณฑบาต, และคนผูบ้ ริโภคบิณฑบาตนัน้ ,
ธาตุมัตตะโก, เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ,
นิสสัตโต, มิได้เป็นสัตวะอันยัง่ ยืน,
นิชชีโว, มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรษุ บุคคล,
สุญโญ, ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน,
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ิ ฑบาตทัง้ หมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม,
สัพโพ ปะนายัง ปิณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย, ก็บณ
อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา, ครัน้ มาถูกเข้ากับกาย อันเน่าอยูเ่ ป็นนิจนีแ้ ล้ว,
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายะติ, ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียด อย่างยิง่ ไปด้วยกัน,
(ข้อว่าด้วยเสนาสนะ)
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง, สิง่ เหล่านีน้ ี่ เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านัน้ ,
กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยูเ่ นืองนิจ,
ยะทิทัง เสนาสะนัง, ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล, สิง่ เหล่านี้ คือเสนาสนะ, และคนผูใ้ ช้สอยเสนาสนะนัน้ ,
ธาตุมัตตะโก, เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ,
นิสสัตโต, มิได้เป็นสัตวะอันยัง่ ยืน,
นิชชีโว, มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรษุ บุคคล,
สุญโญ, ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน,
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สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฉะนียานิ, ก็เสนาสนะทัง้ หมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม,
อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา, ครัน้ มาถูกเข้ากับกาย อันเน่าอยูเ่ ป็นนิจนีแ้ ล้ว,
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติ, ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียด อย่างยิง่ ไปด้วยกัน,
(ข้อว่าด้วยคิลานะเภสัช)
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตะมัตตะเมเวตัง, สิง่ เหล่านีน้ ี่ เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านัน้ ,
กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยูเ่ นืองนิจ,
ยะทิทัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร, 
 สิง่ เหล่านี้ คือเภสัชบริขาร อันเกือ้ กูลแก่คนไข้,
ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล, และคนผูบ้ ริโภคเภสัชบริขารนัน้ ,
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ธาตุมัตตะโก,
นิสสัตโต,
นิชชีโว,
สุญโญ,
สัพโพ ปะนายัง 

คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชิคุจฉะนีโย,
อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วา,
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายะติ.

เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ,
มิได้เป็นสัตวะอันยัง่ ยืน,
มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรษุ บุคคล,
ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน,
ก็คลิ านเภสัชบริขารทัง้ หมดนี้
ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม,
ครัน้ มาถูกเข้ากับกาย อันเน่าอยูเ่ ป็นนิจนีแ้ ล้ว,
ย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิง่ ไปด้วยกัน.

ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
(หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส)
(ข้อว่าด้วยจีวร)
ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ, เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วนุง่ ห่มจีวร,
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพือ่ บำบัดความหนาว,
อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพือ่ บำบัดความร้อน,
ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะ- เพือ่ บำบัดสัมผัสอันเกิดจาก เหลือบ ยุง ลม แดด
สิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ, และสัตว์เลือ้ ยคลานทัง้ หลาย,
ยาวะเทวะ หิริโกปินะปะฏิจฉาทะนัตถัง, และเพียงเพือ่ ปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอาย,

460

461

(ข้อว่าด้วยบิณฑบาต)
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ,
เนวะ ท๎วายะ,
นะ มะทายะ,
นะ มัณฑะนายะ,
นะ วิภูสะนายะ,
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา,
ยาปะนายะ,
วิหิงสุปะระติยา,
พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ,

เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต,
ไม่ให้เป็นไปเพือ่ ความเพลิดเพลินสนุกสนาน,
ไม่ให้เป็นไปเพือ่ ความเมามันเกิดกำลังพลังทางกาย,
ไม่ให้เป็นไปเพือ่ ประดับ,
ไม่ให้เป็นไปเพือ่ ตกแต่ง,
แต่ให้เป็นไปเพียงเพือ่ ความตัง้ อยูไ่ ด้แห่งกายนี,้
เพือ่ ความเป็นไปได้ของอัตภาพ,
เพือ่ ความสิน้ ไปแห่งความลำบากทางกาย,
เพือ่ อนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์,
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อิติ ปุรานัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ ด้วยการทำอย่างนี้
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ, เราย่อมระงับเสียได้ซงึ่ ทุกขเวทนาเก่าคือ ความหิว,
และไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึน้ ,
ยาต๎รา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา 
 อนึง่ , ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนีด้ ว้ ย,
จะ ผาสุวิหาโร จาติ, ความเป็นผูห้ าโทษมิได้ดว้ ย, และความเป็นอยูโ่ ดย
ผาสุกด้วย, จักมีแก่เรา, ดังนี,้
(ข้อว่าด้วยเสนาสนะ)
ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ, เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะ,
ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพียงเพือ่ บำบัดความหนาว,
อุณ๎หัสสะ ปะฏิฆาตายะ, เพือ่ บำบัดความร้อน,
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ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ,
ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง 

ปะฏิสัลลานารามัตถัง,

๗.๗  ปกิณณกะ

เพือ่ บำบัดสัมผัสอันเกิดจาก เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์
เลือ้ ยคลานทัง้ หลาย,
เพียงเพือ่ บรรเทาอันตราย อันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศ,
และเพือ่ ความเป็นผูย้ นิ ดีอยูไ่ ด้ ในทีห่ ลีกเร้นสำหรับภาวนา,

พระพุทธคุณทำนองสรภัญญะ

(ข้อว่าด้วยคิลานเภสัช)
ปะฏิสังขา โยนิโส 
 เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว
คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิเสวามิ, บริโภคเภสัชบริขารอันเกือ้ กูลแก่คนไข้,
ยาวะเทวะ อุปปันนานัง เวยยาพาธิกานัง เพียงเพือ่ บำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึน้
เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ, แล้ว มีอาพาธต่างๆ เป็นมูล,
อัพ๎ยาปัชฌะปะระมะตายาติ. เพือ่ ความเป็นผูไ้ ม่มโี รคเบียดเบียนเป็นอย่างยิง่ , ดังนี.้
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(นำ)  อิติปิ โส ภะคะวา
(รับพร้อมกัน) อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมนุสสานัง
พุทโธ ภะคะวาติ
(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ
(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลศมาร  	
บ  มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งนัยพระทัยท่าน 	
ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี  บ  พันพัว                  	 สุวคนธกำจร
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องค์ใดประกอบด้วย
โปรดหมู่ประชากร 	
ชี้ทางบรรเทาทุกข์  	
ชี้ทางพระนฤพาน 	
พร้อมเบ็ญจพิธจักเห็นเหตุที่ใกล้ไกล       	

พระกรุณาดังสาคร
มละโอฆกันดาร
และชี้สุขเกษมสานต์
อันพันโศกวิโยคภัย
ษุจรัสวิมลไส
ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ 	
สัตว์โลกได้พึ่งพิง        	
ข้อขอประณตน้อม         	
สัมพุทธการุญ-

สันดานบาปแห่งชายหญิง
มละบาปบำเพ็ญบุญ
ศิระเกล้าบังคมคุณ
ญภาพนั้นนิรันดรฯ  (กราบ)
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พระธรรมคุณทำนองสรภัญญะ
(นำ)  ส๎วากขาโต
(รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม 	
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก    
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.
(นำ) ธรรมะคือคุณากร
(รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์         ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมนท์
ธรรมใดนับโดยมรรคผล     	 เป็นแปดพึงยล
และเก้ากับทั้งนฤพาน
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สมญาโลกอุดรพิสดาร
อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมต้นทางครรไล
นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
คือทางดำเนินดุจคลอง           ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์   	
นบธรรมจำนง
ด้วยจิตและกายวาจา
(กราบ)
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พระสังฆคุณทำนองสรภัญญะ
(นำ) สุปะฏิปันโน
(รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
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(นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา 	
แต่องค์สมเด็จภควันต์
แจ้งเหตุจตุสัจเสร็จบรรระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร 	
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง 	
ด้วยกายและและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพ 	
และเกิดพิบูลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพล 	
อเนกจะนับเหลือตรา
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(รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา
ลุทางที่อัน		
ปัญญาผ่องใส
บ มิลำพอง		

ข้าขอนบหมู่พระศราพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ 	
พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติศัย
จงช่วยขจัดโพยภัย 	
อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญฯ
(กราบ)

ศาลแด่โลกัย
มีคุณอนนต์		
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ชยสิทธคาถาทำนองสรภัญญะ
(นำ) พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท

(รับพร้อมกัน) ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง

		 (นำ) ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท
ตรัสรู้อนุตตะระสะมา- 	

(รับพร้อมกัน)  ธะวิสุทธศาสดา
ธิ  ณ  โพธิบัลลังก์

		 ขุนมารสหัสสะพหุพา- 	
ขี่คีริเมขะละประทัง      	
แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์     	
รุมพลพหลพยุหะปาน    	

หุวิชาวิชิตขลัง
คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
กละคิดจะรอนราญ
พระสมุททะนองมา
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หวังเพื่อผจญวะระมุนิน-     	
พระปราบพหลพยุหะมา 	
		 ด้วยเดชะองค์พระทศพล 	
ทานาทิธรรมะวิธิกูล        	
ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา        	
ขอจงนิกรพละสยาม      	
ถึงแม้จะมีอริวิเศษ           	
ขอไทยเจริญพิชิตตะผลาญ       	

ทะสุชินะราชา
ระมะเลืองมะลายสูญ
สุวิมลละไพบูลย์
ชยะน้อมมโนตาม
และนมามิองค์สาม
ชยะสิทธิทุกวาร
พละเดชะเทียมมาร
อริแม้นมุนินทรฯ
(กราบ  ๓  ครั้ง)

473

บทเคารพคุณมารดาบิดา
อะนันตะคุณะสัมปันนา ชะเนตติ ชะนะกา อุโภ
มัย๎หัง  มาตาปิตูนังวะ  
ปาเท  วันทามิ  สาทะรัง
มารดาบิดาทั้งสองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณอันหาที่สุดมิได้ เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอไหว้เท้าทั้งสองของมารดาบิดาด้วยความเคารพ
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บทเคารพคุณมารดาบิดาทำนองสรภัญญะ
		 ข้าฯ ขอนบ ชนกคุณ     	
ผู้กอบ นุกูลพูน   	
ฟูมฟัก ทะนุถนอม   	
แสนยาก เท่าไรไร  	
ตรากทน ระคนทุกข์ 	
ปกป้อง ซึ่งอันตราย   	
เปรียบหนัก ชนกคุณ   	
ใหญ่พื้น พสุนธรา    	
เหลือที่ จะแทนทด    	
แท้บู ชไนยอัน      	

ชนนี เป็นเค้ามูล
ผดุงจวบ เจริญวัย
บ บำราศ นิราไกล
บ คิดยาก ลำบากกาย
ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย
จนได้รอด เป็นกายา
ชนนี คือภูผา
ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน
จะสนอง คุณานันต์
อุดมเลิศ ประเสริฐคุณ
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คำภาวนาเวลารดน้ำศพ

คำภาวนาเวลาเผาศพ

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง  อะโหสิกัมมัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ
อิทัง มะตะกะสะรีรัง อุทะกัง วิยะ สิญจิตัง อะโหสิกัมมัง.
บาปทั้งปวง คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ที่ได้ทำไว้แล้ว
จงหมดไป เหมือนกับน้ำที่รดสรีระผู้ตายนี้.

อะยัมปิ โข เม กาโย,  เอวังธัมโม เอวังภาวี เอวังอะนะตีโต.
แม้กายของเรานี้ ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา มีลักษณะอย่างนี้ ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้.

คำภาวนาเวลาทอดผ้าบังสุกลุ
นามะรูปัง อะนิจจัง, นามะรูปัง ทุกขัง, นามะรูปัง อะนัตตา.
นามรูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน.
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