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บทนำา

ประโยชน์ของการสาธยายมนต์ (สวดมนต์, ท่องมนต์)

 1. เพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรม (เป็นหนึ่งในเหตุห้าประการ) - ปญฺจก. อำ. ๒๒/๑๖๑/๑๕๕

 2. เป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติ (เป็นหนึ่งในธรรมห้าประการ) - ปญฺจก. อำ. ๒๒/๒๒-๒๕/๒๖. (อ/๗๕๗)

 3. เป็นอาหารของความเป็นพหูสูต –ทสก. อำ. ๒๔/๑๒๐/๗๓

 4. องค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศ – ทุก. อำ. ๒๐/๖๘/๒๙๒

 5. ทำาให้ไม่เป็นมลทิน   – อฎฺฐก. อำ. ๒๓/๑๔๙/๑๐๕

 6. เป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียน (เป็นหนึ่งในห้าบริขาร) – ม. มู. ๑๓/๕๐๐/๗๒๘

 7. เป็นเหตุให้ละความง่วงได้ (หนึ่งในแปดวิธีละความง่วง)  – สตฺตก. อำ. ๒๓/๗๓/๕๘
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ข้อควรระวังและวิธีป้องกันในการสวด

 

 1. สาธยายมนต์แล้วคิดว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติอันยิ่งโดยเพียงแต่อาการแห่งการสาธยายมนต์   
– ม. มู. ๑๒/๓๖๑/๔๗๙

 วิธีแก้: เมื่อสาธยายแล้วให้เพียรเผากิเลสด้วย จึงขื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติอันยิ่ง

 2. สาธยายมนต์จนเป็นเหตุให้วันคืนล่วงไปโดยไม่ประกอบความสงบในใจ ละเลยการหลีกเร้น ยังไม่ใช่  

ผู้อยู้ด้วยธรรม - ปญฺจก. อำ. ๒๒/๗๘/๗๓

 วิธีแก้: อย่าเอาแต่สาธยายจนไม่มีเวลาในการทำาความเพียรทางจิต, ให้อาศัยโคนไม้, เรือนว่าง   

ทำาความเพียรไม่ประมาท ด้วยการทำาความสงบในใจด้วย และด้วยการหลีกเร้นด้วย
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การสาธยายมนต์ที่เป็นไปเพื่อวิมุตติ

 “ภิกษุทั้งหลาย...ภิกษุ เมื่อได้กระทำาการท่องบ่นซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟังมาเล่าเรียนมา อยู่ 

เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอรรถ รู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรม ในธรรมนั้น ตามที่เธอทำาการท่องบ่นซึ่งธรรมโดย

พิสดาร ตามที่ได้ฟังมา เล่าเรียนมาอย่างไร เมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอรรถ รู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรม ปราโมทย์ 

ย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้น ; เมื่อปราโมทย์แล้ว ปิติย่อมเกิด  ; เมื่อใจมีปิติ กายย่อมรำางับ ;  ผู้มีกายรำางับแล้ว ย่อม

เสวยสุข ; เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น

 ภิกษุทั้งหลาย! นี้คือ ธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตต ิซึ่งในธรรมนั้น เมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาท มีความ

เพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้ว อยู่  จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้น  อาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงซึ่งความสิ้น

รอบ  หรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำาดับซึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะ อันไม่มีอื่นยิ่งกว่า ดังนี้”
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วีธีการสาธยายมนต์ให้แจ่มแจ้งได้นาน

 ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง ย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งนิวรณ์ทั้งห้า (กามราคะ, พยาบาท, 

ถีนมิทธะ, อุทธัจจกุกกุจจะ, วิจิกิจฉา) ทำาให้รู้เห็นประโยชน์ตามที่เป็นจริง  – สำ. มหาวาร. ๑๙/๑๔๕/๖๐๓

 

 หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ได้รวบรวมไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง ผู้อ่านโปรดดูข้อความบทพยัญชนะโดยพุทธวัจนะ

ใน  http://www.watnapp.com
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บทสวด  ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

อิธะ  ตะถาคะโต  โลเก  อุปปันโน   ตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้   

อะระหัง   เป็นผู้ไกลจากกิเลส    

สัมมาสัมพุทโธ  เป็นตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน   เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 

สุคะโต  เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู   เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง 

อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ   เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึก  อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า 

สัตถา  เทวะมะนุสสานัง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
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พุทโธ   เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม     

ภะคะวา   เป็นผู้มีความจำาเริญ จำาแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ 

โย    อิมัง   โลกัง   สะเทวะกัง    สะมาระกัง    สะพ๎รัห๎มะกัง ,  

สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง  ปะชัง   สะเทวะมะนุสสัง   สะยัง   

อะภิญญา   สัจฉิกัต๎วา  ปะเวเทสิ  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด,   

ได้ทำาความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว,  ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา  

มาร  พรหม,   และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์,   พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม  

โส  ธัมมัง  เทเสสิ   ตถาคตนั้นทรงแสดงธรรมแล้ว  
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อาทิกัล๎ยาณัง  ไพเราะในเบื้องต้น  

มัชเฌกัล๎ยาณัง  ไพเราะในท่ามกลาง

ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง  ไพเราะในที่สุด

สาตถัง  สะพ๎ยัญชะนัง   เกวะละปะริปุณณัง  ปะริสุทธัง  พ๎รัห๎มะจะริยัง  ปะกาเสติ

ทรงประกาศพรหมจรรย์,  คือ แบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณ์  สิ้นเชิง,  

พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ
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บทสวด  ระลึกถึงพระธรรม

ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้ตรัสไว้ดีแล้ว 

สันทิฏฐิโก  เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ  พึงเห็นได้ด้วยตนเอง

อะกาลิโก   เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ ไม่จำากัดกาล  

เอหิปัสสิโก  เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด

โอปะนะยิโก   เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว

ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ   เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
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บทสวด  ระลึกถึงพระสงฆ์

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ปฏิบัติดีแล้ว   

อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ   สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า   ปฏิบัติตรงแล้ว 

ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า   

ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่อง ออกจากทุกข์แล้ว

สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า   ปฏิบัติสมควรแล้ว 

ยะทิทัง   ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ  

จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษสี่คู่  นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ   

เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  นั่นแหละ คือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า   
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อาหุเนยโย  เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำามาบูชา 

ปาหุเนยโย   เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ   

ทักขิเณยโย  เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน 

อัญชะลิกะระณีโย  เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำาอัญชลี   

อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ   เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก  ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า  ดังนี้
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บทสวด  ปฏิจจสมุปบาท

อิธะ  ภิกขะเว  อะริยะสาวะโก ,   ปะฏิจจะสะมุปปาทัญเญวะ  สาธุกัง  โยนิโส  

มะนะสิกะโรติ   ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ,   ย่อมกระทำาไว้ในใจโดยแยบคาย

เป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว  ดังนี้ว่า

อิมัส๎มิง  สะติ  อิทัง  โหติ   ด้วยอาการอย่างนี้   เมื่อสิ่งนี้มี  สิ่งนั้นย่อมมี

อิมัสสุปปาทา  อิทัง  อุปปัชชะติ   เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง  อะสะติ  อิทัง  นะ  โหติ   เมื่อสิ่งนี้ไม่มี  สิ่งนี้ย่อมไม่มี

อิมัสสะ  นิโรธา อิทัง  นิรุชฌะติ   เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้  สิ่งนี้จึงดับไป

ยะทิทัง   ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คือ 
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อะวิชชาปัจจะยา  สังขารา   เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย  จึงมีสังขารทั้งหลาย

สังขาระปัจจะยา  วิญญาณัง   เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย  จึงมีวิญญาณ

วิญญาณะปัจจะยา  นามะรูปัง   เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย  จึงมีนามรูป

นามะรูปะปัจจะยา  สะฬายะตะนัง   เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย  จึงมีสฬายตนะ

สะฬายะตะนะปัจจะยา  ผัสโส   เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย  จึงมีผัสสะ

ผัสสะปัจจะยา  เวทะนา   เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย  จึงมีเวทนา

เวทะนาปัจจะยา  ตัณหา   เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย  จึงมีตัณหา
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ตัณหาปัจจะยา  อุปาทานัง   เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย  จึงมีอุปาทาน

อุปาทานะปัจจะยา  ภะโว   เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย  จึงมีภพ

ภะวะปัจจะยา  ชาติ   เพราะมีภพเป็นปัจจัย  จึงมีชาติ

ชาติปัจจะยา  ชะรามะระณัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  

สัมภะวันติ  เพราะมีชาติเป็นปัจจัย  ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำาไรรำาพัน,   

ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน

เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  สะมุทะโย  โหติ

ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้  ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้
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อะวิชชายะเต๎ววะ  อเสสะวิราคะนิโรธา  สังขาระนิโรโธ

เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ  แห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว  จึงมีความดับแห่งสังขาร

สังขาระนิโรธา  วิญญาณะนิโรโธ  เพราะมีความดับแห่งสังขาร  จึงมีความดับแห่งวิญญาณ

วิญญาณะนิโรธา  นามะรูปะนิโรโธ  เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ  จึงมีความดับแห่งนามรูป

นามะรูปะนิโรธา  สะฬายะตะนะนิโรโธ  เพราะมีความดับแห่งนามรูป  จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ

สะฬายะตะนะนิโรธา  ผัสสะนิโรโธ   เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ  จึงมีความดับแห่งผัสสะ

ผัสสะนิโรธา  เวทะนานิโรโธ   เพราะมีความดับแห่งผัสสะ  จึงมีความดับแห่งเวทนา

เวทะนานิโรธา  ตัณหานิโรโธ   เพราะมีความดับแห่งเวทนา  จึงมีความดับแห่งตัณหา



18

ตัณหานิโรธา  อุปาทานะนิโรโธ   เพราะมีความดับแห่งตัณหา  จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

อุปาทานะนิโรธา  ภะวะนิโรโธ   เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน  จึงมีความดับแห่งภพ

ภะวะนิโรธา  ชาตินิโรโธ   เพราะมีความดับแห่งภพ  จึงมีความดับแห่งชาติ

ชาตินิโรธา  ชะรามะระณัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  

นิรุชฌันติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล  ความแก่  ความตาย  ความโศก ความร่ำาไรรำาพัน,   

ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้น

เอวะเมตัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  นิโรโธ  โหตีติ

ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้  ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้  ดังนี้
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บทสวด  อริยมรรคมีองค์แปด

กะตะมัญจะ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ อริยสัจ คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า

อะยะเมวะ  อะริโย  อัฏฐังคิโก  มัคโค  เสยยะถีทัง คือ หนทางอันประกอบด้วย

องค์แปดอันประเสริฐนี้เอง  องค์แปด  คือ

สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปโป   ความเห็นชอบ  ความดำาริชอบ

สัมมาสะติ  สัมมาสะมาธิ   ความระลึกชอบ  ความตั้งใจมั่นชอบ

กะตะมา  จะ  ภิกขะเว  สัมมาทิฏฐิ   ภิกษุทั้งหลาย  ความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่า
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ยัง  โข  ภิกขะเว  ทุกเข  ญาณัง   ภิกษุทั้งหลาย  ความรู้ในทุกข์

ทุกขะสะมุทะเย  ญาณัง   ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์

ทุกขะนิโรเธ  ญาณัง   ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

ทุกขะนิโรธะคามินิยาปะฏิปะทายะ  ญาณัง ความรู้ในข้อปฏิบัติเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาทิฏฐิ   ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกว่า  ความเห็นชอบ

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมาสังกัปโป   ภิกษุทั้งหลาย  ความดำาริชอบ เป็นอย่างไรเล่า

เนกขัมมะสังกัปโป   ความดำาริในการออกจากกาม

อัพ๎ยาปาทะสังกัปโป   ความดำาริในการไม่พยาบาท
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อะวิหิงสาสังกัปโป   ความดำาริในการไม่เบียดเบียน

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาสังกัปโป   ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกว่า  ความดำาริชอบ

กะตะมา  จะ  ภิกขะเว  สัมมาวาจา   ภิกษุทั้งหลาย วาจาชอบเป็นอย่างไรเล่า

มุสาวาทา  เวระมะณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น  จากการพูดเท็จ

ปิสุณายะ  วาจายะ  เวระมะณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น  จากการพูดยุให้แตกกัน

ผะรุสายะ  วาจายะ  เวระมะณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น  จากการพูดหยาบ

สัมผัปปะลาปา  เวระมะณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น  จากการพูดเพ้อเจ้อ

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาวาจา   ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกว่า  วาจาชอบ
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กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมากัมมันโต   ภิกษุทั้งหลาย  การงานชอบเป็นอย่างไรเล่า

ปาณาติปาตา  เวระมะณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น  จากการฆ่าสัตว์

อะทินนาทานา  เวระมะณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น  จากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้

กาเมสุ มิจฉาจารา  เวระมะณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น  จากการพระพฤติผิดในกามทั้งหลาย

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมากัมมันโต   ภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่า การงานชอบ

กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมาอาชีโว   ภิกษุทั้งหลาย  เลี้ยงชีพชอบเป็นอย่างไรเล่า

อิธะ  ภิกขะเว  อะริยะสาวะโก  มิจฉาอาชีวัง  ปะหายะ   ภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  

ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย
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สัมมาอาชีเวนะ  ชีวิกัง  กัปเปติ   สำาเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบ

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาอาชีโว   ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกว่า  การเลี้ยงชีพชอบ

กะตะโม จะ  ภิกขะเว  สัมมาวายาโม   ภิกษุทั้งหลาย  ความเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่า

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  อะนุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง  

ธัมมานัง  อะนุปปาทายะ  ,   ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  

จิตตัง  ปัคคัณหาติ  ปะทะหะติ   ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมปลูกความพอใจ  

ย่อมพยายาม  ย่อมปรารภความเพียร  ย่อมประคองจิต  ย่อมตั้งจิตไว้  ,  เพื่อความไม่บังเกิด

แห่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิด
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อุปปันนานัง  ปาปะกานัง  อะกุสะลานัง  ธัมมานัง  ปะหานายะ  ฉันทัง  

ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ  ปะทะหะติ

ย่อมปลูกความพอใจ  ย่อมพยายาม  ย่อมปรารภความเพียร  ย่อมประคองจิต

ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว

อะนุปปันนานัง  กุสะละนัง  ธัมมานัง  อุปปาทายะ  ฉันทัง  ชะเนติ  , 

วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  ปัคคัณหาติ  ปะทะหะติ

ย่อมปลูกความพอใจ  ย่อมพยายาม  ย่อมปรารภความเพียร  ย่อมประคองจิต  

ย่อมตั้งจิตไว้  ,  เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิด
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อุปปันนานัง  กุสะลานัง  ธัมมานัง  ฐิติยา  อะสัมโมสายะ  ภิยโยภาวายะ  เวปุลลายะ  

ภาวะนายะ  ปาริปูริยา ,   ฉันทัง  ชะเนติ  วายะมะติ  วิริยัง  อาระภะติ  จิตตัง  

ปัคคัณหาติ  ปะทะหะติ  ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายาม ย่อมปรารภความเพียร 

ย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้ ,  เพื่อความยั่งยืน ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น 

ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบ ,  แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว

อะยัง วุจจะติ ภิกขะเว สัมมาวายาโม   ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกว่า  ความเพียรชอบ

กะตะมา  จะ  ภิกขะเว  สัมมาสะติ   ภิกษุทั้งหลาย  ความระลึกชอบเป็นอย่างไรเล่า

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระต ิ   ภิกษุทั้งหลาย  



26

ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่

อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส  มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม  มีสตินำาความพอใจ

และความไม่พอใจในโลกออกเสียได้

เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ   เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่

อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส  มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม  มีสติ นำาความพอใจ

และความไม่พอใจในโลกออกเสียได้
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จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ   เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่

อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส  มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม  มีสติ นำาความพอใจ 

และความไม่พอใจในโลกออกเสียได้

ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ  เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่

อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเครื่องเผากิเลส  มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม  มีสติ นำาความพอใจ  

และความไม่พอใจในโลกออกเสียได้
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อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาสะติ   ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกว่า  ความระลึกชอบ

กะตะโม จะ  ภิกขะเว  สัมมาสะมาธิ   ภิกษุทั้งหลาย  ความตั้งใจมั่นชอบ  เป็นอย่างไรเล่า

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  วิวิจเจวะ  กาเมหิ  วิวิจจะ  อะกุสะเลหิ  ธัมเมหิ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดแล้วจากกามทั้งหลาย  สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย

สะวิตักกัง  สะวิจารัง  วิเวกะชัมปีติสุขัง  ปะฐะมัง  ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ

เข้าถึงฌานที่หนึ่ง  อันมีวิตกวิจาร  มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวก  แล้วแลอยู่

วิตักกะวิจารานัง  วูปะสะมา  อัชฌัตตัง  สัมปะสาทะนัง  เจตะโส เอโกทิภาวัง  

อะวิตักกัง  อะวิจารัง  สะมาธิชัมปีติสุขัง  ทุติยัง  ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ
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เพราะวิตกวิจารรำางับลง  เธอเข้าถึงฌานที่สอง  อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ,  

ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร , มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ แล้วแลอยู่

ปีติยา  จะ  วิราคา  อุเปกขะโก  จะ  วิหะระติ  สะโต  จะ  สัมปะชาโน 

สุขัญจะ  กาเยนะ  ปะฏิสังเวเทติ  ยันตัง  อะริยา  อาจิกขันติ  อุเปกขะโก  

สะติมา  สุขะวิหารีติ ตะติยัง  ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ

เพราะปิติจางหายไป  เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้ มีสติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม

และได้เสวยสุขด้วยกาย  ย่อมเข้าถึงฌานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย  

กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า  “เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข แล้วแลอยู่”
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สุขัสสะ  จะ  ปะหานา  ทุกขัสสะ จะ  ปะหานา  ปุพเพวะ  

โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง  อัตถังคะมา อะทุกขะมะสุขัง  

อุเปกขาสะติปาริสุทธิง  จะตุตถัง  ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  วิหะระติ

เพราะละสุขและทุกข์เสียได้   และความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัส

ในกาลก่อน   เธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่   อันไม่ทุกข์และไม่สุข  มีแต่สติ

อันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แล้วแลอยู่

อะยัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  สัมมาสะมาธิ   ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกว่า  

ความตั้งใจมั่นชอบ
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อิทัง  วุจจะติ  ภิกขะเว  ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา  อะริยะสัจจัง

ภิกษุทั้งหลาย  เหล่านี้แลเราเรียกว่า  อริยสัจ  คือ  

หนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
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บทสวด  ความสิ้นสุดแห่งโลก

นิสสิตัสสะ  จะลิตัง   ความหวั่นไหว  ย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้ว

อะนิสสิตัสสะ  จะลิตัง  นัตถิ   ความหวั่นไหว  ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว

จะลิเต  อะสะติ  ปัสสัทธิ   เมื่อความหวั่นไหวไม่มี  ปัสสัทธิ ย่อมมี

ปัสสัทธิยา  สะติ  ระติ  นะ  โหติ   เมื่อปัสสัทธิมี  ความน้อมไป ย่อมไม่มี

นะติยา  อะสะติ  อาคะติคะติ  นะ  โหติ   เมื่อความน้อมไปไม่มี  การมาและการไปย่อมไม่มี

อาคะติคะติยา  อะสะติ  จุตูปะปาโต  นะ  โหติ  เมื่อการมาและการไปไม่มี  

การเคลื่อนและการเกิดขึ้น  ย่อมไม่มี

จุตูปะปาเต  อะสะติ  เนวิธะ  นะ  หุรัง  นะ  อุภะยะมันตะเร
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เมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มี   อะไรๆ ก็ไม่มีในโลกนี้  ไม่มีในโลกอื่น 

ไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง

เอเสวันโต  ทุกขัสสะ   นั่นแหละ  คือ  ที่สุดแห่งทุกข์ละ
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บทสวด  อธิษฐานความเพียร

ท๎วินนาหัง  ภิกขะเว  ธัมมานัง  อุปัญญาสิง   ภิกษุทั้งหลาย  เรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งธรรมสองอย่าง  คือ 

ยา  จะ  อะสันตุฏฐิตา  กุสะเลสุ  ธัมเมสุ   ความไม่รู้จักอิ่มจักพอ  ในกุศลธรรมทั้งหลาย  

ยา  จะ  อัปปะฏิวาณิตา  ปะธานัส๎มิง  ความเป็นผู้ไม่ถอยกลับ  ในการตั้งความเพียร

อัปปะฏิวาณัง  สุทาหัง  ภิกขะเว  ปะทะหามิ   เราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่า

กามัง  ตะโจ  นะหารุ  จะ  อัฏฐิ  จะ , อะวะสิสสะตุ  สะรีเร  อุปะสุสสะตุ  มังสะโลหิตัง  

หนัง เอ็น กระดูกจักเหลืออยู่  , เนื้อและเลือดในสรีระ จักเหือดแห้งไปก็ตามที
ยันตัง  ปุริสัตถาเมนะ  ปุริสะวิริเยนะ  ปุริสะปะรักกะเมนะ  ปัตตัพพัง
ประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยกำาลัง  ด้วยความเพียร  ด้วยความบากบั่นของบุรุษ
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นะ ตัง  อะปาปุณิต๎วา  วิริยัสสะ  สัณฐานัง  ภะวิสสะตีติ
หากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้ว จักหยุดความเพียรนั้นเสียเป็นไม่มี  ดังนี้
ตัสสะ  มัยหัง  ภิกขะเว  อัปปะมาทาธิคะตา  โพธิ  อัปปะมาทาธิคะโต อะนุตตะโร  โยคักเขโม
ภิกษุทั้งหลาย  การตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาท ,
อนุตตรโยคักเขมธรรม  ก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาท
ตุเม๎หะ  เจปิ  ภิกขะเว  อัปปะฏิวาณัง  ปะทะเหยยาถะ  
ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าแม้พวกเธอ  พึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่า

กามัง  ตะโจ  นะหารุ  จะ  อัฏฐิ  จะ , อะวะสิสสะตุ  สะรีเร  อุปะสุสสะตุ  มังสะโลหิตัง  

หนัง เอ็น กระดูกจักเหลืออยู่ , เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามที
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ยันตัง  ปุริสัตถาเมนะ  ปุริสะวิริเยนะ  ปุริสะปะรักกะเมนะ  ปัตตัพพัง

ประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยกำาลัง  ด้วยความเพียร  ด้วยความบากบั่นของบุรุษ

นะ ตัง  อะปาปุณิต๎วา  วิริยัสสะ  สัณฐานัง  ภะวิสสะตีติ

หากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้ว  จักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี  ดังนี้แล้วไซร้

ตุเม๎หะปิ  ภิกขะเว  นะ จิรัสเสวะ  ยัสสัตถายะ  กุละปุตตา  สัมมะเทวะ  

อะคารัส๎มา  อะนะคาริยัง  ปัพพะชันติ  ตะทะนุตตะรัง  

พ๎รัห๎มะจะริยะปะริโยสานัง  ทิฏเฐวะ  ธัมเม  สะยัง  อะภิญญา  สัจฉิกัต๎วา  

อุปะสัมปัชชะ  วิหะริสสะถะ
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ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอก็จักกระทำาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  

ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่า  อันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตร  

ผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ  

ได้ต่อกาลไม่นานในทิฏฐธรรม   เข้าถึงแล้วแลอยู่  เป็นแน่นอน
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บทสวด  ละนันทิ

สัมมา  ปัสสัง  นิพพินทะติ   เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง  ย่อมเบื่อหน่าย

นันทิกขะยา  ราคักขะโย   เพราะความสิ้นไปแห่ง นันทิ (คือความเพลิน) จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ 

ราคักขะยา  นันทิกขะโย   เพราะความสิ้นไปแห่งราคะ  จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ

นันทิราคักขะยา  จิตตัง  สุวิมุตตันติ  วุจจะติ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะ  

กล่าวได้ว่า  “จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี” ดังนี้
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บทสวด  ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย

จะตูหิ  ภิกขะเว  ธัมเมหิ  สะมันนาคะโต  ภิกขุ  อะภัพโพ  ปะริหานายะ  

นิพพานัสเสวะ สันติเก  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ  เมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรมสี่อย่างแล้ว  

ย่อมไม่อาจที่จะเสื่อมเสีย  มีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียว 

กะตะเมหิ  จะตูหิ  อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ธรรมสี่อย่าง อะไรบ้างเล่า   สี่อย่างคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

สีละสัมปันโน  โหติ  เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล (๑)

อินท๎ริเยสุ  คุตตะท๎วาโร  โหติ  เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  (๑)

โภชะเน  มัตตัญญู  โหติ  เป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ   (๑)
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ชาคะริยัง  อะนุยุตโต  โหติ   เป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เป็นประจำา  (๑)

กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  สีละสัมปันโน  โหติ 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล  เป็นอย่างไรเล่า

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  สีละวา  โหติ  ปาติโมกขะสังวะระสังวุโต  วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีศีล  สำารวมในปาติโมกข์

อาจาระโคจะระสัมปันโน   ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร

อะณุมัตเตสุ  วัชเชสุ  ภะยะทัสสาวี  เป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อย

สะมาทายะ  สิกขะติ  สิกขาปะเทสุ   สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
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เอวัง  โข ภิกขะเว  ภิกขุ  สีละสัมปันโน  โหติ  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอย่างนี้  ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล

กะถัญจะ ภิกขะเว  ภิกขุ  อินท๎ริเยสุ  คุตตะท๎วาโร  โหติ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  เป็นอย่างไรเล่า

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ จักขุนา  รูปัง  ทิส๎วา  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ได้เห็นรูปด้วยตาแล้ว

นะ  นิมิตตัคคาหี  โหติ  นานุพ๎ยัญชะนัคคาหี  ก็ไม่รับถือเอาทั้งหมด  และไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆ

ยัต๎วาธิกะระณะเมนัง  จักขุนท๎ริยัง อะสังวุตัง  วิหะรันตัง  

อะภิชฌาโทมะนัสสา  ปาปะกา  อะกุสะลา  ธัมมา  อันวาสสะเวยยุง

สิ่งที่เป็นอกุศลลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส  มักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำารวม อินทรีย์คือตา เป็นเหตุ
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ตัสสะ  สังวะรายะ  ปะฏิปัชชะติ  รักขะติ  จักขุนท๎ริยัง  จักขุนท๎ริเย  สังวะรัง  อาปัชชะติ

เธอปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้  เธอรักษา อินทรีย์คือตา และถึงความสำารวมซึ่งอินทรีย์คือตา

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ โสเตนะ  สัททัง  สุต๎วา  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ฟังเสียงด้วยหูแล้ว

นะ  นิมิตตัคคาหี  โหติ  นานุพ๎ยัญชะนัคคาหี  ก็ไม่รับถือเอาทั้งหมด  และไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆ

ยัต๎วาธิกะระณะเมนัง  โสตินท๎ริยัง  อะสังวุตัง  วิหะรันตัง  

อะภิชฌาโทมะนัสสา  ปาปะกา  อะกุสะลา  ธัมมา  อันวาสสะเวยยุง

สิ่งที่เป็นอกุศลลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส  มักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำารวม 

อินทรีย์คือหู เป็นเหตุ
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ตัสสะ  สังวะรายะ  ปะฏิปัชชะติ  รักขะติ  โสตินท๎ริยัง โสตินท๎ริเย สังวะรัง  อาปัชชะติ

เธอปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้  เธอรักษา อินทรีย์คือหู และถึงความสำารวมซึ่งอินทรีย์คือหู

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ฆาเนนะ คันธัง  ฆายิต๎วา ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว

นะ  นิมิตตัคคาหี  โหติ  นานุพ๎ยัญชะนัคคาหี  ก็ไม่รับถือเอาทั้งหมด  และไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆ

ยัต๎วาธิกะระณะเมนัง  ฆานินท๎ริยัง  อะสังวุตัง  วิหะรันตัง  

อะภิชฌาโทมะนัสสา  ปาปะกา  อะกุสะลา  ธัมมา  อันวาสสะเวยยุง

สิ่งที่เป็นอกุศลลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส  มักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำารวม 

อินทรีย์คือจมูก เป็นเหตุ
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ตัสสะ  สังวะรายะ  ปะฏิปัชชะติ  รักขะติ  ฆานินท๎ริยัง ฆานินท๎ริเย สังวะรัง  อาปัชชะติ

เธอปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้  เธอรักษา อินทรีย์คือจมูก และถึงความสำารวมซึ่งอินทรีย์คือจมูก

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ ชิวหายะ  ระสัง  สายิต๎วา  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว

นะ  นิมิตตัคคาหี  โหติ  นานุพ๎ยัญชะนัคคาหี  ก็ไม่รับถือเอาทั้งหมด  และไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆ

ยัต๎วาธิกะระณะเมนัง  ชิวหินท๎ริยัง อะสังวุตัง  วิหะรันตัง  

อะภิชฌาโทมะนัสสา  ปาปะกา  อะกุสะลา  ธัมมา  อันวาสสะเวยยุง

สิ่งที่เป็นอกุศลลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส  มักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำารวม 

อินทรีย์คือลิ้น เป็นเหตุ
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ตัสสะ  สังวะรายะ  ปะฏิปัชชะติ  รักขะติ  ชิวหินท๎ริยัง ชิวหินท๎ริเย สังวะรัง  อาปัชชะติ

เธอปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้  เธอรักษา อินทรีย์คือลิ้น และถึงความสำารวมซึ่งอินทรีย์คือลิ้น

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ กาเยนะ โผฏฐัพพัง  ผุสิต๎วา

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว

นะ  นิมิตตัคคาหี  โหติ  นานุพ๎ยัญชะนัคคาหี  ก็ไม่รับถือเอาทั้งหมด  และไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆ

ยัต๎วาธิกะระณะเมนัง  กายินท๎ริยัง  อะสังวุตัง  วิหะรันตัง  

อะภิชฌาโทมะนัสสา  ปาปะกา  อะกุสะลา  ธัมมา  อันวาสสะเวยยุง

สิ่งที่เป็นอกุศลลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส  มักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำารวมอินทรีย์คือกาย เหล่าใดเป็นเหตุ
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ตัสสะ  สังวะรายะ  ปะฏิปัชชะติ  รักขะติ  กายินท๎ริยัง  กายินท๎ริเย  สังวะรัง  อาปัชชะติ

เธอปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้  เธอรักษา อินทรีย์คือกาย และถึงความสำารวมซึ่งอินทรีย์คือกาย

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ มะนะสา  ธัมมัง  วิญญายะ 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว

นะ  นิมิตตัคคาหี  โหติ  นานุพ๎ยัญชะนัคคาหี  ก็ไม่รับถือเอาทั้งหมด  และไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆ

ยัต๎วาธิกะระณะเมนัง  มะนินท๎ริยัง  อะสังวุตัง  วิหะรันตัง  

อะภิชฌาโทมะนัสสา  ปาปะกา  อะกุสะลา  ธัมมา  อันวาสสะเวยยุง

สิ่งที่เป็นอกุศลลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส  มักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำารวมอินทรีย์คือใจ เป็นเหตุ
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ตัสสะ  สังวะรายะ  ปะฏิปัชชะติ  รักขะติ  มะนินท๎ริยัง  มะนินท๎ริเย สังวะรัง  อาปัชชะติ

เธอปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้  เธอรักษา  อินทรีย์คือใจ และถึงความสำารวมซึ่งอินทรีย์คือใจ

เอวัง  โข ภิกขะเว  ภิกขุ  อินท๎ริเยสุ  คุตตะท๎วาโร  โหติ 

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอย่างนี้ ชื่อว่า เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย

กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  โภชะเน  มัตตัญญู  โหติ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ เป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ  เป็นอย่างไรเล่า 

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  ปะฏิสังขา โยนิโส  อาหารัง  อาหาเรติ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหาร
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เนวะ  ทะวายะ  นะ มะทายะ  นะ  มัณฑะนายะ  นะ  วิภูสะนายะ

ไม่ฉันเพื่อเล่น  ไม่ฉันเพื่อมัวเมา  ไม่ฉันเพื่อประดับ  ไม่ฉันเพื่อตกแต่ง

ยาวะเทวะ  อิมัสสะ  กายัสสะ  ฐิติยา  ยาปะนายะ  วิหิงสุปะระติยา  พ๎รัห๎มะจะริยานุคคะหายะ

แต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ เพื่อให้ชีวิตเป็นไป เพื่อป้องกันความลำาบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์

อิติ  ปุราณัญจะ  เวทะนัง  ปะฏิหังขามิ  นะวัญจะ  เวทะนัง  นะ  อุปปาเทสสามิ

โดยกำาหนดรู้ว่า  เราจักกำาจัดเวทนาเก่า (คือ ความหิว) เสีย  แล้วไม่ทำาเวทนาใหม่ (คือ อิ่มจนอึดอัด) ให้เกิดขึ้น

ยาต๎รา  จะ  เม  ภะวิสสะติ  อะนะวัชชะตา  จะ  ผาสุ  วิหาโร  จาติ

ความที่อายุดำาเนินไปได้  ความไม่มีโทษเพราะอาหาร  และความอยู่ผาสุกสำาราญจะมีแก่เรา  ดังนี้
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เอวัง  โข  ภิกขะเว  ภิกขุ  โภชะเน  มัตตัญญู  โหติ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอย่างนี้  ชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ

กะถัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  ชาคะริยัง  อะนุยุตโต  โหติ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิตย์ เป็นอย่างไรเล่า 

อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ  ทิวะสัง  จังกะเมนะ  นิสัชชายะ  อาวะระณิเยหิ  

ธัมเมหิ  จิตตัง  ปะริโสเธติ

ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมชำาระจิตให้หมดจดสิ้นเชิง

จากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรม  ด้วยการนั่ง  ตลอดวัน
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รัตติยา  ปะฐะมัง  ยามัง  จังกะเมนะ  นิสัชชายะ  อาวะระณิเยหิ  

ธัมเมหิ  จิตตัง  ปะริโสเธติ

ครั้นถึงยามแรกแห่งราตรี  ก็ชำาระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิต  

ด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีก    

รัตติยา  มัชฌิมัง  ยามัง  ทักขิเณนะ  ปัสเสนะ  สีหะเสยยัง  กัปเปติ  

ครั้นยามกลางแห่งราตรี ย่อมสำาเร็จการนอนอย่างราชสีห์ คือตะแคงข้างขวา

ปาเทนะ  ปาทัง  อัจจาธายะ  สะโต  สัมปะชาโน  อุฏฐานะสัญญัง  มะนะสิกะริต๎วา

เท้าเหลื่อมเท้า  ตั้งสติสัมปชัญญะในการที่จะลุกขึ้น
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รัตติยา ปัจฉิมัง ยามัง ปัจจุฏฐายะ จังกะเมนะ นิสัชชายะ อาวะระณิเยหิ ธัมเมหิ จิตตัง  ปะริโสเธติ
ครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรี  กลับลุกขึ้นแล้ว  ก็ชำาระจิตให้หมดจดสิ้นเชิง
จากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีก
เอวัง  โข  ภิกขะเว  ภิกขุ  ชาคะริยัง  อะนุยุตโต  โหติ
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอย่างนี้  ชื่อว่าเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิตย์
อิเมหิ  โข  ภิกขะเว  จะตูหิ  ธัมเมหิ  สะมันนาคะโต  ภิกขุ  อะภัพโพ 
ปะริหานายะ  นิพพานัสเสวะ  สันติเกติ
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ เมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรม ๔ อย่างเหล่านี้แล้ว  
ย่อมไม่อาจที่จะเสื่อมเสีย  มีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวแล
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บทสวด  อานาปานสติ 

กะถัง  ภาวิตา  จะ  ภิกขะเว  อานาปานะสะติ  ภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร

กะถัง  พะหุลีกะตา  จัตตาโร  สะติปัฏฐาเน  ปะริปูเรนติ  

ทำาให้มากแล้วอย่างไร  จึงทำาสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ได้

[หมวดกายานุปัสสนา]

ยัส๎มิง  สะมะเย  ภิกขะเว  ภิกขุ  ทีฆัง  วา  อัสสะสันโต  ทีฆัง  อัสสะสามีติ  ปะชานาติ

ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ภิกษุ เมื่อหายใจเข้ายาว  ก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่า เราหายใจเข้ายาว  ดังนี้

ทีฆัง  วา  ปัสสะสันโต  ทีฆัง  ปัสสะสามีติ  ปะชานาติ

เมื่อหายใจออกยาว  ก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่า เราหายใจออกยาว  ดังนี้
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รัสสัง  วา  อัสสะสันโต  รัสสัง  อัสสะสามีติ  ปะชานาติ

เมื่อหายใจเข้าสั้น  ก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่า  เราหายใจเข้าสั้น  ดังนี้

รัสสัง  วา  ปัสสะสันโต  รัสสัง  ปัสสะสามีติ  ปะชานาติ

เมื่อหายใจออกสั้น  ก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่า เราหายใจออกสั้น  ดังนี้ 

สัพพะกายะปะฏิสังเวที  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง จักหายใจเข้าดังนี้

สัพพะกายะปะฏิสังเวที  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

 ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  จักหายใจออก ดังนี้
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ปัสสัมภะยัง  กายะสังขารัง  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับอยู่  จักหายใจเข้า  ดังนี้

ปัสสัมภะยัง  กายะสังขารัง  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ทำากายสังขารให้รำางับอยู่  จักหายใจออก  ดังนี้

กาเย  กายานุปัสสี  ภิกขะเว ตัส๎มิง  สะมะเย  ภิกขุ  วิหะระติ 

ภิกษุทั้งหลาย  สมัยนั้น  ภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา
อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง
มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
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กาเยสุ  กายัญญะตะราหัง  ภิกขะเว  เอตัง  วะทามิ  ยะทิทัง  อัสสาสะปัสสาสัง
ภิกษุทั้งหลาย  เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่า  เป็นกายอันหนึ่งๆ ในกายทั้งหลาย
ตัส๎มาติหะ  ภิกขะเว  กาเย  กายานุปัสสี  ตัส๎มิง  สะมะเย  ภิกขุ  วิหะระติ
อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง
ภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า  
เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำา  มีความเพียรเผากิเลส  

มีสัมปชัญญะ  มีสตินำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้  ในสมัยนั้น
[หมวดเวทนานุปัสสนา]
ยัส๎มิง  สะมะเย  ภิกขะเว  ภิกขุ  ปีติปะฏิสังเวที  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ



56

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุย่อมทำาในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ  จักหายใจเข้า  ดังนี้
ปีติปะฏิสังเวที  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ  จักหายใจออก  ดังนี้
สุขะปะฏิสังเวที  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข  จักหายใจเข้า  ดังนี้
สุขะปะฏิสังเวที  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข  จักหายใจออก  ดังนี้

จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  จักหายใจเข้า ดังนี้
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จิตตะสังขาระปะฏิสังเวที  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  จักหายใจออก ดังนี้

ปัสสัมภะยัง  จิตตะสังขารัง  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ทำาจิตตสังขารให้รำางับอยู่  จักหายใจเข้า  ดังนี้

ปัสสัมภะยัง  จิตตะสังขารัง  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ทำาจิตตสังขารให้รำางับอยู่  จักหายใจออก  ดังนี้

เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  ภิกขะเว  ตัส๎มิง  สะมะเย  ภิกขุ  วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย  สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อยู่เป็นประจำา
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อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง

มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้

เวทะนาสุ  เวทะนาญญะตะราหัง  ภิกขะเว  เอตัง  วะทามิ  ยะทิทัง  

อัสสาสะปัสสาสานัง  สาธุกัง  มะนะสิการัง

ภิกษุทั้งหลาย  เราย่อมกล่าวการทำาในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและ

ลมหายใจออกทั้งหลายว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งๆ ในเวทนาทั้งหลาย
ตัส๎มาติหะ  ภิกขะเว  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  ตัส๎มิง  สะมะเย  ภิกขุ  
วิหะระติ อาตาปี สัมปะชาโน สะติมา วิเนยยะ โลเก อะภิชฌาโทมะนัสสัง
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ภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ภิกษุนั้น  ย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำา  มีความเพียรเผากิเลส  
มีสัมปชัญญะ มีสติ  นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลก  ออกเสียได้  ในสมัยนั้น

[หมวดจิตตานุปัสสนา]
ยัส๎มิง  สะมะเย  ภิกขะเว ภิกขุ จิตตะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ภิกษุ ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต  จักหายใจเข้า  ดังนี้

จิตตะปะฏิสังเวที  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
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ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต  จักหายใจออก  ดังนี้

อะภิปปะโมทะยัง  จิตตัง  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่  จักหายใจเข้า  ดังนี้

อะภิปปะโมทะยัง  จิตตัง  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่  จักหายใจออก  ดังนี้

สะมาทะหัง  จิตตัง  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ทำาจิตให้ตั้งมั่นอยู่  จักหายใจเข้า  ดังนี้

สะมาทะหัง  จิตตัง  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
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ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ทำาจิตให้ตั้งมั่นอยู่  จักหายใจออก  ดังนี้

วิโมจะยัง  จิตตัง  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปล่อยอยู่  จักหายใจเข้า  ดังนี้

วิโมจะยัง  จิตตัง  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ

ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ทำาจิตให้ปล่อยอยู่  จักหายใจออก  ดังนี้

จิตเต  จิตตานุปัสสี  ภิกขะเว  ตัส๎มิง  สะมะเย  ภิกขุ  วิหะระติ

ภิกษุทั้งหลาย  สมัยนั้น ภิกษุชื่อว่า  เป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำา

อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง
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มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ มีสติ  นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้

นาหัง ภิกขะเว  มุฏฐะสะติสสะ  อะสัมปะชานัสสะ อานาปานะสะติง วะทามิ 

ภิกษุทั้งหลาย  เราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มี  ได้แก่ บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้ว ไม่มีสัมปชัญญะ

ตัส๎มาติหะ  ภิกขะเว  จิตเต  จิตตานุปัสสี  ตัส๎มิง  สะมะเย  ภิกขุ  วิหะระติ

อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง 

ภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำา  

มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้  ในสมัยนั้น
[หมวดธัมมานุปัสสนา]
ยัส๎มิง  สะมะเย  ภิกขะเว  ภิกขุ  อะนิจจานุปัสสี  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
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ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ภิกษุย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่ง
ความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา  จักหายใจเข้า  ดังนี้
อะนิจจานุปัสสี  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำา จักหายใจออก  ดังนี้
วิราคานุปัสสี  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา จักหายใจเข้า  ดังนี้
วิราคานุปัสสี  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำา จักหายใจออก  ดังน้ี
นิโรธานุปัสสี  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา จักหายใจเข้า ดังนี้
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นิโรธานุปัสสี  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำา จักหายใจออก  ดังนี้
ปะฏินิสสัคคานุปัสสี  อัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา จักหายใจเข้า  ดังนี้
ปะฏินิสสัคคานุปัสสี  ปัสสะสิสสามีติ  สิกขะติ
ย่อมทำาในบทศึกษาว่า  เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำา จักหายใจออก  ดังนี้
ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  ภิกขะเว  ตัส๎มิง  สะมะเย  ภิกขุ  วิหะระติ
ภิกษุทั้งหลาย  สมัยนั้น  ภิกษุ  ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำา
อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง 
มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้
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โส  ยันตัง  อภิชฌาโทมะนัสสานัง  ปะหานัง  ปัญญายะ  ทิส๎วา  สาธุกัง  อัชฌุเปกขิตา  โหติ
ภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้ว  เพราะเธอเห็นการละอภิชฌา
และโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญา
ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี  ตัส๎มิง สะมะเย ภิกขุ วิหะระติ
อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง 
ภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้  ภิกษุนั้น ย่อมชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำา  
มีความเพียรเผากิเลส  มีสัมปชัญญะ มีสติ  นำาอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ในสมัยนั้น
เอวัง  ภาวิตา  โข  ภิกขะเว  อานาปานะสะติ
เอวัง  พะหุลีกะตา  จัตตาโร  สะติปัฏฐาเน  ปะริปูเรนติ
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ภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้  
ทำาให้มากแล้วอย่างนี้แล  ชื่อว่าย่อมทำาสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์ได้
เอวัง ภาวิตายะ  โข  ราหุละ  อานาปานะสะติยา  เอวัง  พะหุลีกะตายะ
ราหุล  เมื่อบุคคลเจริญกระทำาให้มากซึ่งอานาปานสติอย่างนี้แล้ว  
เยปิ  เต  จะริมะกา  อัสสาสะปัสสาสา
ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก  อันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้น
เตปิ  วิทิตาวะ  นิรุชฌันติ  โน  อะวิทิตาติ

จะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไป  หาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่  ดังนี้
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บทสวด  เพื่อผู้เจ็บไข้

ยังกิญจิ  ภิกขะเว  ทุพพะลัง  คิลานะกัง  ปัญจะ  ธัมมา  นะ  วิชะหันติ

ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าธรรม ๕ ประการ  ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใด

ตัสเสตัง  ปาฏิกังขัง  นะจิรัสเสวะ  ข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้  ต่อกาลไม่นานเทียว คือ

อาสะวานัง  ขะยา  อะนาสะวัง  เจโตวิมุตติง  ปัญญาวิมุตติง

ทิฏเฐวะ  ธัมเม  สะยัง  อภิญญา  สัจฉิกัต๎วา  อุปะสัมปัชชะ  วิหะริสสะติ  

เขาจักกระทำาให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได้

เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้ว แลอยู่
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กะตะเม  ปัญจะ  อิธะ  ภิกขะเว  ภิกขุ

ธรรม ๕ ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้

อะสุภานุปัสสี  กาเย  วิหะระติ  เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกาย

อาหาเร  ปฏิกกูละสัญญี  เป็นผู้มีปกติสำาคัญว่า ปฏิกูลในอาหาร

สัพพะโลเก  อะนะภิระตะสัญญี  เป็นผู้มีปกติสำาคัญว่า  ไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง

สัพพะสังขาเรสุ  อนิจจานุปัสสี  เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลาย

มะระณะสัญญา  โข  ปะนัสสะ  อัชฌัตตัง  สุปัฏฐิตา  โหติ

มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกาย  แล้วเห็นการเกิดดับภายใน
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ยังกิญจิ  ภิกขะเว  ทุพพะลัง  คิลานะกัง อิเม  ปัญจะ ธัมมา นะ วิชะหันติ

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรม ๕ ประการไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใด

ตัสเสตัง  ปาฏิกังขัง  นะจิรัสเสวะ  ข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้ ต่อกาลไม่นานเทียว คือ

อาสะวานัง  ขะยา  อะนาสะวัง  เจโตวิมุตติง  ปัญญาวิมุตติง

ทิฏเฐวะ  ธัมเม  สะยัง  อะภิญญา  สัจฉิกัต๎วา  อุปะสัมปัชชะ วิหะริสสะตีติ 

เขาจักกระทำาให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได้

เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้ว แลอยู่
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บทสวด  ที่สุดแห่งทุกข์
เอต๎ถะ  จะ  เต  มาลุก๎ยะปุตตะ  ทิฏฐะสุตะมุตะวิญญาตัพเพสุ  ธัมเมสุ
มาลุกยบุตร  ในบรรดาสิ่งที่ท่านได้เห็น ได้ฟัง ได้รู้สึก ได้รู้แจ้งเหล่านั้น
ทิฏเฐ  ทิฏฐะมัตตัง  ภะวิสสะติ  ในสิ่งที่ท่านเห็นแล้ว  จักเป็นเพียงสักว่าเห็น
สุเต  สุตะมัตตัง  ภะวิสสะติ  ในสิ่งที่ท่านฟังแล้ว  จักเป็นเพียงสักว่าได้ยิน
มุเต  มุตะมัตตัง  ภะวิสสะติ  ในสิ่งที่ท่านรู้สึกแล้ว  จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้สึก 
วิญญาเต  วิญญาตะมัตตัง  ภะวิสสะติ  ในสิ่งที่ท่านรู้แจ้งแล้ว  ก็จักเป็นแต่เพียงสักว่ารู้แจ้ง
ยะโต  โข  เต  มาลุก๎ยะปุตตัง  ทิฏฐะสุตะมุตะวิญญาตัพเพสุ  ธัมเมสุ
มาลุกยบุตร   เมื่อใดแลในบรรดาธรรมเหล่านั้น

ทิฏเฐ  ทิฏฐะมัตตัง  ภะวิสสะติ   เมื่อสิ่งที่เห็นแล้ว สักว่าเห็น 
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สุเต  สุตะมัตตัง  ภะวิสสะติ   สิ่งที่ฟังแล้ว สักว่าได้ยิน

มุเต  มุตะมัตตัง  ภะวิสสะติ   สิ่งที่รู้สึกแล้ว สักว่ารู้สึก

วิญญาเต  วิญญาตะมัตตัง  ภะวิสสะติ   สิ่งที่รู้แจ้งแล้ว สักว่ารู้แจ้ง  ดังนี้แล้ว

ตะโต  ต๎วัง  มาลุก๎ยะปุตตะ  นะ  เตนะ   มาลุกยบุตร  เมื่อนั้น ตัวตนย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้น

ยะโต  ต๎วัง  มาลุก๎ยะปุตตะ  นะ  เตนะ  ตะโต  ต๎วัง  มาลุก๎ยะปุตตะ  นะ  ตัตถะ

มาลุกยบุตร  เมื่อใดตัวตนไม่มีเพราะเหตุนั้น  เมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในที่นั้นๆ

ยะโต  ต๎วัง  มาลุก๎ยะปุตตะ  นะ  ตัตถะ  มาลุกยบุตร  เมื่อใดตัวท่านไม่มีในที่นั้นๆ 

ตะโต  ต๎วัง  มาลุก๎ยะปุตตะ  เนวิธะ  นะ  หุรัง  นะ  อุภะยะมันตะเรนะ



72

มาลุกยบุตร  เมื่อนั้นตัวท่านก็ไม่มีในโลกนี้  ไม่มีในโลกอื่น  ไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง

เอเสวันโต  ทุกขัสสาติ   นั่นแหละ  คือ ที่สุดแห่งความทุกข์  ดังนี้
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บทสวด  อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
กะถัญจะ  อานันทะ  อะริยัสสะ  วินะเย  อะนุตตะรา  อินท๎ริยะภาวะนา โหติ
อานนท์  อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ  ในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่า
อิธานันทะ  ภิกขุโน  จักขุนา  รูปัง  ทิส๎วา  อุปปัชชะติ  มะนาปัง
อานนท์ ภิกษุในกรณีนี้  เพราะเห็นรูปด้วยตา  อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจก็เกิดขึ้น
อุปปัชชะติ  อะมะนาปัง  ไม่เป็นที่ชอบใจ  ก็เกิดขึ้น
อุปปัชชะติ  มะนาปามะนาปัง   เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ  ก็เกิดขึ้น
โส  เอวัง  ปะชานาติ  อุปปันนัง  โข  เม  อิทัง  มะนาปัง  
ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า  อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้
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อุปปันนัง  อะมะนาปัง  ไม่เป็นที่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้ว 

อุปปันนัง  มะนาปามะนาปัง   เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้ว

ตัญจะ  โข  สังขะตัง  โอฬาริกัง  ปะฏิจจะ  สะมุปปันนัง

เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง  เป็นของหยาบๆ  เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น

เอตัง  สันตัง  เอตัง  ปะณีตัง   แต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำางับและประณีต   

ยะทิทัง  อุเปกขาติ   กล่าวคือ อุเบกขา  ดังนี้

ตัสสะ  ตัง  อุปปันนัง  มะนาปัง  อุปปันนัง  อะมะนาปัง  อุปปันนัง  

มะนาปามะนาปัง  นิรุชฌะติ อุเปกขา  สัณฐาติ 
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เมื่อรู้ชัดอย่างนี้  อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว  ไม่เป็นที่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้ว 

เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ  ที่เกิดขึ้นแล้ว  นั้นย่อมดับไป ส่วนอุเบกขายังคงดำารงอยู่

เสยยะถาปิ  อานันทะ  จักขุมา  ปุริโส  อุมมิเลต๎วา  วา  นิมมิเลยยะ  

นิมมิเลต๎วา  อุมมิเลยยะ  เอวะเมวะ โข อานันทะ ยัสสะกัสสะจิ เอวัง สีฆัง  

เอวัง  ตุวะฏัง  เอวัง  อัปปะกะสิเรนะ  อุปปันนัง  มะนาปัง  อุปปันนัง  

อะมะนาปัง  อุปปันนัง  มะนาปามะนาปัง  นิรุชฌะติ  อุเปกขา  สัณฐาติ  

อานนท์  อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ  ไม่เป็นที่ชอบใจ  เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น  

ย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคน  ส่วนอุเบกขายังคงดำารงอยู่



76

อะยัง  วุจจะตานันทะ  อริยัสสะ  วินะเย  อะนุตตะรา  อินท๎ริยะภาวะนา  

จักขุวิญเญยเยสุ  รูเปสุ  

อานนท์  นี้แล เราเรียกว่า อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัย  

ในกรณีแห่งรูป ที่รู้แจ้งด้วยจักษุ

(ผู้สวดพึงพิจารณาอนุโลมตามในกรณีแห่งอินทรีย์ คือ โสตะ, ฆานะ, ชิวหา, กายะ มโน)
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บทสวด  ก่อนนอน
สะยานัสสะ  เจปิ ภิกขะเว  ภิกขุโน  ชาคะรัสสะ  อุปปัชชะติ  กามะวิตักโก  วา  
พ๎ยาปาทะวิตักโก  วา  วิหิงสาวิตักโก  วา
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุนอนตื่นอยู่ ถ้าเกิดมีกามวิตก หรือพยาบาทวิตก  หรือวิหิงสาวิตกขึ้นมา
ตัญจะ  ภิกขุ  นาธิวาเสติ  ปะชะหะติ  วิโนเทติ  พ๎ยันตีกะโรติ อะนะภาวัง  คะเมติ  
และภิกษุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้  แต่สละทิ้งไป  ถ่ายถอนออก  ทำาให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือ
สะยาโนปิ  ภิกขะเว  ภิกขุ  ชาคะโร  เอวังภูโต  อาตาปี  โอตตัปปี  
สะตะตัง  สะมิตัง  อารัทธะวิริโย  ปะหิตัตโตติ  วุจจะตีติ
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ  แม้นอนตื่นอยู่ ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำาความเพียรเผากิเลส  รู้สึกกลัว (ต่อบาปอกุศล) 
เป็นผู้ปรารภความเพียร  อุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิตย์



78

ตัสสะ  เจ  อานันทะ  ภิกขุโน  อิมินา  วิหาเรนะ  วิหะระโต

อานนท์ ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้

สะยะนายะ  จิตตัง  นะมะติ  จิตน้อมไปเพื่อการนอน

โส สะยะติ เอวัง มัง สะยันตัง  นาภิชฌาโทมะนัสสา ปาปะกา อะกุสะลา  

ธัมมา  อันวาสสะวิสสันตีติ  เธอก็นอนด้วยการตั้งจิตว่า บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย  

กล่าวคือ อภิชฌา และโทมนัสจักไม่ไหลไปตามเรา  ผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้  ดั้งนี้

อิติหะ  ตัตถะ  สัมปะชาโน  โหติ  ในกรณีอย่างนี้  ภิกษุนั้นชื่อว่า 

เป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้น
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บทสวด  ธรรมวินัยคือศาสดา 

สิยา  โข  ปะนานันทะ  ตุม๎หากัง   อานนท์  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า

เอวะมัสสะ  อะตีตะสัตถุกัง  ปาวะจะนัง  นัตถิ  โน  สัตถาติ

ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา ดังนี้

นะ  โข  ปะเนตัง  อานันทะ  เอวัง  ทัฏฐัพพัง  อานนท์ ข้อนี้  พวกเธออย่าคิดดังนั้น

โย  โว  อานันทะ  มะยา  ธัมโม  จะ  วินะโย  จะ  เทสิโต  ปัญญัตโต

อานนท์  ธรรมก็ดี  วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย

โส  โว  มะมัจจะเยนะ  สัตถา   ธรรมวินัยนั้น  จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย  โดยกาลล่วงไปแห่งเรา
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บทสวด  พึ่งตนพึ่งธรรม 
เย  หิ  เกจิ  อานันทะ  เอตะระหิ  วา  มะมัจจะเย  วา
อานนท์  ในกาลบัดนี้ก็ดี  ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี  ใครก็ตาม
อัตตะทีปา  วิหะริสสันติ  อัตตะสะระณา  อะนัญญะสะระณา
จักต้องมีตนเป็นประทีป  มีตนเป็นสรณะ  ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ 
ธัมมะทีปา  ธัมมะสะระณา  อะนัญญะสะระณา 
มีธรรมเป็นประทีป  มีธรรมเป็นสรณะ  ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ  เป็นอยู่
ตะมะตัคเคเม  เต  อานันทะ  ภิกขู  ภะวิสสันติ  เย  เกจิ  สิกขากามาติ
อานนท์  ภิกษุพวกใด  เป็นผู้ใคร่ในสิกขา  ภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล  
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บทสวด  ปัจฉิมวาจา

หันทะทานิ  ภิกขะเว  อามันตะยามิ  โว  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า 

วะยะธัมมา  สังขารา   

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถะ   

เธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
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การเจริญเมตตา (หรือการเจริญพรหมวิหาร)

 เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า  จิตของเราจักตั้งมั่น ดำารงอยู่ด้วยดีในภายใน และธรรมอันเป็นบาปอกุศลที่เกิด
ขึ้นแล้ว จักไม่ครอบงำาจิตได้  เมื่อใด จิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่น ดำารงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและธรรมอันเป็นบาป
อกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ครอบงำาจิตได้    เมื่อนั้น เธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเจริญ กระทำาให้มากซึ่งเมตตา
เจโตวิมุตติ  ทำาให้เป็นดุจยาน ทำาให้เป็นที่ตั้ง ให้มั่นคง สั่งสม ปรารภดีแล้ว
 เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ พ้นแล้วจากบาปอกุศลที่เกิดขึ้น  ปราโมทย์ก็เกิด  เมื่อเธอเกิด
ปราโมทย์แล้ว ปีติก็เกิด   เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้ว กายก็สงบรำางับ ผู้มีกายสงบรำางับ ย่อมเสวยสุข 
จิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิ
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 เธอมีจิตสหรคตด้วยเมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่   แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น  แผ่ไปสู่ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น   
แผ่ไปสู่ทิศที่ ๔ ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตสหรคตด้วยเมตตา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มี
เวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำา เบื้องขวาง ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากัน ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่
 มีจิตสหรคตด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่   แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น 
แผ่ไปสู่ทิศที่ ๔ ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตสหรคตด้วยกรุณา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มี
เวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำา เบื้องขวาง ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากัน ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่
 มีจิตสหรคตด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่   แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น   
แผ่ไปสู่ทิศที่ ๔ ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตสหรคตด้วยมุทิตา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มี

เวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำา เบื้องขวาง ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากัน ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่
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 มีจิตสหรคตด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ อยู่  แผ่ไปสู่ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น  แผ่ไปสู่ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น 

แผ่ไปสู่ทิศที่  ๔  ก็อย่างนั้น และเธอมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขา อันกว้างขวาง เป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ 

ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำา เบื้องขวาง ทั่วทุกทาง เสมอหน้ากัน ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่

 สระโบกขรณี มีน้ำาใสจืด เย็น สะอาด มีท่าอันดี น่ารื่นรมย์ ถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศ
เหนือ ทิศใต้ และจากที่ไหนๆ อันความร้อนแผดเผา เร่าร้อน ลำาบาก กระหาย อยากดื่มน้ำา   เขามาถึง
สระโบกขรณีนั้นแล้ว  ก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำาและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้ แม้ฉันใด   
เธอมาถึงธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้ว เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอย่างน้ัน ย่อมได้ความสงบจิต 
ณ ภายใน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เรากล่าวว่า  เป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่ง
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 เปรียบเหมือนคนเป่าสังข์  ผู้มีกำาลังแข็งแรงย่อมเป่าสังข์ให้ได้ยินทั่วทั้งสี่ทิศโดยไม่ยาก  ฉันใด   
ในเมตตาเจโตวิมุตติ..... (กรุณาเจโตวิมุตติ........,มุทิตาเจโตวิมุตติ,.....อุเบกขาเจโตวิมุตติ.........) ที่เจริญแล้ว

อย่างนี้   กรรมชนิดทีท่ำาอย่างมีขีดจำากัด ย่อมไม่มีเหลืออยู่  ไม่ตั้งอยู่ในนั้น ก็ฉันนั้น

 เมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อย่างนี้ เจริญดีแล้ว   เมื่อนั้น เธอจักเดินไปทางใดๆ ก็จักเดินเป็นสุขในทางนั้นๆ   

ยืนอยู่ในที่ใดๆ ก็จักยืนเป็นสุขในที่นั้นๆ  นั่งอยู่ในที่ใดๆ ก็จักนั่งอยู่เป็นสุขในที่นั้นๆ   นอนอยู่ที่ใดๆ ก็จักนอน

เป็นสุขในที่นั้นๆ 

 เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรก  ให้เจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ทำาให้เป็นดุจยานที่เทียม

ดีแล้ว ทำาให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำาเสมอ ดีแล้ว  พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง  คือ  
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หลับเป็นสุข ๑   ตื่นเป็นสุข ๑   ไม่ฝันร้าย ๑   เป็นที่รักของพวกมนุษย์ ๑   เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ ๑   

เทพยดารักษา ๑  ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศาสตราก็ดี ไม่ต้องบุคคลนั้น ๑   จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว ๑  สีหน้าผุดผ่อง ๑   

ไม่หลงทำากาละ ๑  เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไป  ย่อมเกิดในพรหมโลก  เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคล

เสพมาแต่แรก  ให้เจริญแล้ว  ทำาให้มากแล้ว  ทำาให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว   ทำาให้เป็นที่ตั้ง   ประพฤติสั่งสม

เนืองๆ ปรารภสม่ำาเสมอดีแล้ว  พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ นี้แล
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ความเต็มดูได้ในพระสูตรดังนี้  

๑. พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๕ อุงคุตตรนิกาย สัตตก-อัฎฐก-นวกนิบาต หน้า ๒๓๘ ข้อ ๑๖๐

๒. พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ หน้า ๓๖๒ ข้อ ๔๘๒

๓. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย หน้า ๑๒๙๘

๔. พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต หน้าที่ ๓๑๖ ข้อ ๒๒๒



88

คำาชี้ชวนวิงวอน
 ภิกษุทั้งหลาย! โยคกรรม อันเธอพึงกระทำา เพื่อให้รู้ว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับสนิทแห่ง
ทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์”
 นิพพานเราได้แสดงแล้ว, ทางให้ถึงนิพพาน เราก็ได้แสดงแล้ว แก่เธอทั้งหลาย, กิจใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดู 
แสวงหาประโยชน์เก้ือกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำาแก่สาวกท้ังหลาย, กิจน้ัน เราได้กระทำาแล้วแก่พวกเธอ
 นั่น โคนไม้  นั่น  เรือนว่าง พวกเธอจงเพียรเผากิเลส, อย่าได้ประมาท, อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภาย
หลังเลยนี่แหละ วาจาเครื่องพร่ำาสอนของเรา แก่เธอทั้งหลาย

       -มหาวาร. สำ-สฬา.สำ   อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้น หน้า ๑๔๑
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