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“... ารประมวล ค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ ทีจ่ ะให้ผอู้ นื่ สามารถ
ทีจ่ ะได้ใช้ประโยชน์อย่างทีส่ ะดวกทีส่ ดุ จึงท�ำเป็นการแปลบ้าง การประมวลบ้าง
การถกเถียง มีการอภิปรายบ้าง การท�ำสิ่งเหล่านั้น ถ้าท�ำด้วยจุดประสงค์ที่ดี
และด้วยความสามารถก็ยอ่ มมีประโยชน์ แต่วา่ ถ้ามีการศึกษาวิจยั พุทธศาสตร์
เพื่อที่จะเหมือนเพื่อสร้างต�ำราใหม่ อันนั้นไม่ชอบ เพราะว่าต�ำรามีอยู่แล้ว
ต�ำราคือค�ำสัง่ สอนต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ซึง่ มีอยูใ่ นพระไตรปิฎก และ
ในอรรถกถาต่างๆ มีครบถ้วน มีจนบอกได้วา่ มีมากเกินความจ�ำเป็นของแต่ละ
บุคคล แต่ว่าที่ต้องมีมากเพราะว่า อย่างที่กล่าวไว้ว่า แต่ละคนมีฐานะของตัว
แต่ละคนก็จะเลือกได้ การศึกษาดังนีเ้ รียกได้วา่ เป็นการศึกษาปริยตั ิ ปริยตั นิ นั้ ก็
คือหลักการต่างๆ ที่เป็นต�ำรานั้นเอง การศึกษาปริยัติจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาพุทธศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย ที่สมาชิกสมาคมต่างๆ ในทาง
พุทธศาสนาควรที่จะได้สนใจ...”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้พระราชทานแก่คณะผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓
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ค�ำน�ำ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรทางศาสนา ถือก�ำเนิด
ขึน้ จากแนวคิดทีจ่ ะน�ำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงเยาวชนและคนรุน่ ใหม่ สมาคมฯ
ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ และได้ดำ� เนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนือ่ งยาวนานเป็นเวลากว่า ๗๑ ปี
ปัจจุบนั สมาคมฯ ได้จดั กิจกรรมต่างๆ ทัง้ ด้านการศึกษา การเผยแผ่ และการปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ ในแต่ละ
ปีมสี มาชิกและผูส้ นใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ ยุวพุทธฯ และผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทีจ่ ดั ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี
กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ส มาคมฯ ได้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า และความส� ำ คั ญ คื อ “การสาธยาย
พระไตรปิ ฎ ก” ซึ่ ง พระไตรปิ ฎ กถื อ เป็ น คั ม ภี ร ์ บั น ทึ ก ค� ำ สอนสู ง สุ ด ขององค์ ส มเด็ จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ
พระอภิ ธั ม มปิ ฎ ก การสาธยายพระไตรปิ ฎ กด้ ว ยความศรั ท ธาเป็ น การเชิ ด ชู สิ่ ง
อั น ทรงคุ ณ ค่ า สาธุ ช นที่ ม าเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนี้ จ ะได้ อ ่ า นบทสาธยายพระไตรปิ ฎ กในรู ป
แบบของภาษาบาลี ป ระกอบค� ำ แปลภาษาไทย ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ผู ้ ส าธยายเกิ ด สั ม มาทิ ฎ ฐิ
มีสติปัญญารู้แจ้งในธรรมะ มีความเข้าใจในหลักธรรมค�ำสอน เป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธ
ศาสนาให้มีอายุยืนยาว อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ร่วมสาธยายมีสุขภาพดี มีพัฒนาการทางจิตวิญญาณ
และช่วยให้แคล้วคลาดจากพิบัติภัยต่างๆ
การจัดสวดสาธยายพระไตรปิฎกนับเป็นการจัดงานครั้งที่ ๑๒ สมาคมฯ ขอกราบ
ขอบพระคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
ที่เมตตาให้เผยแผ่เนื้อหาหนังสือ “พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้” และพระราชวัชรบัณฑิต
(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ที่ได้ให้ความเมตตารับเป็น
ที่ปรึกษาในการจัดงาน การคัดสรรเนื้อความส�ำคัญในแต่ละปิฎก ตลอดจนตรวจทาน แก้ไข
เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ และน�ำสาธยายร่วมกับคณะสงฆ์ วัดจากแดง
สมาคมฯ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงาน
สาธยายพระไตรปิฎกประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้
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วินัยปิฎก
(ประมวลระเบียบ
ข้อบังคับส�ำหรับภิกษุและ
ภิกษุณี)

พระไตรปิฎก

สุตตันตปิฎก
(ประมวลพระธรรมเทศนา
ประวัติและเรื่องราวต่างๆ)

มหาวิภังค์

(วินัยที่เป็นหลักใหญ่ของภิกษุ)

ภิกขุนีวิภังค์

(วินัยที่เป็นหลักใหญ่ของภิกษุณี)

มหาวรรค

(ก�ำเนิดภิกษุสงฆ์และระเบียบความเป็น
อยู่และกิจการของภิกษุสงฆ์)

จุลลวรรค

(ระเบียบความเป็นอยู่และกิจการของ
ภิกษุสงฆ์ เรื่องภิกษุณี และสังคายนา)

ปริวาร

(คู่มือถามตอบซักซ้อมความรู้พระวินัย)

ทีฆนิกาย

(ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว)

มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง)
สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดกลุ่ม
ตามหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดเป็นหมวด
ตามจ�ำนวนข้อธรรม)
ขุททกนิกาย (ชุมนุมพระสูตร ภาษิต ค�ำอธิบาย
และเรื่องราวเบ็ดเตล็ด)
ธัมมสังคณี
วิภังค์

อภิธรรมปิฎก
(ประมวลหลักธรรม
และค�ำอธิบายที่เป็น
เนื้อหาวิชาล้วนๆ)

ธาตุกถา

(แจงนับธรรมที่จัดรวมเป็นหมวด
เป็นประเภท)
(อธิบายธรรมแต่ละเรื่องแยกแยะ
ออกชี้แจงวินิจฉัยโดยละเอียด)
(สงเคราะห์ข้อธรรมต่างๆ เข้าในขันธ์
อายตนะ ธาตุ)

ปุคคลบัญญัติ (บัญญัติความหมายบุคคลประเภท
ต่างๆ ตามคุณธรรมที่มี)
กถาวัตถุ
ยมก
ปัฏฐาน

(แถลงและวินิจฉัยทัศนะของนิกาย
ต่างๆ สมัยตติยสังคายนา)
(ยกข้อธรรมขึ้นวินิจฉัยโดยตอบ
ค�ำถามที่ตั้งย้อนกันเป็นคู่ๆ)
(อธิบายปัจจัยคือลักษณะความสัมพันธ์
เนื่องอาศัยกัน ๒๔ แบบ)
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ความสำ�คัญของพระไตรปิิฎก
					

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ความส�ำคัญของพระไตรปิฎกต่อการธ�ำรงรักษาพระศาสนานั้น เราจะเข้าใจได้ชัดยิ่ง
ขึ้นเมื่อมองเห็นความสัมพันธ์ของพระไตรปิฎกกับส่วนอื่นๆ ของพระพุทธศาสนา

• พระไตรปิฎกกับพระรัตนตรัย

เหตุผลหลักที่พระไตรปิฎกมีความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือ เป็นที่รักษาพระรัตนตรัย
ซึ่งเป็นไตรสรณะของชาวพุทธทุกคนเช่นกัน ดังนี้
(๑) พระไตรปิฎกเป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้า อย่างที่ได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่า ธรรม
วินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว ในแง่นี้ ชาวพุทธจึงยังคง
สามารถเข้าเฝ้าพระศาสดาในพระไตรปิฎกได้ แม้พระองค์จะล่วงลับไปกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว
ก็ตาม
(๒) พระไตรปิฎกท�ำหน้าที่ของพระธรรม เรารู้จักพระธรรมวินัย คือค�ำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎก พระธรรมวินยั นัน้ เราเรียกสัน้ ๆ ว่า พระธรรม เวลาเราจะแสดง
อะไรเป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรม เราก็มกั ใช้พระไตรปิฎกเป็นเครือ่ งหมายของพระธรรม
(๓) พระไตรปิฎกเป็นที่รองรับพระสงฆ์ พระสงฆ์นั้นเกิดจากพุทธบัญญัติในพระ
ไตรปิฎก หมายความว่า พระภิกษุทั้งหลายที่รวมเป็นภิกขุ สังฆะคือภิกษุสงฆ์นั้น บวช
ขึ้นมาและอยู่ได้ด้วยพระวินัย
วินยั ปิฎกเป็นทีบ่ รรจุไว้ซงึ่ กฎเกณฑ์ กติกา ทีร่ กั ษาไว้ซงึ่ ภิกขุสงั ฆะ ส่วนสังฆะนัน้ ก็ทำ�
หน้าทีเ่ ป็นผูท้ จี่ ะรักษาสืบทอดพระศาสนา สังฆะจึงผูกพันเนื่องอยู่ด้วยกันกับพระไตรปิฎก
รวมความว่า พระรัตนตรัย ต้องอาศัยพระไตรปิฎกเป็นทีป่ รากฏตัวแก่ประชาชนชาว
โลก เริม่ ตัง้ แต่พทุ ธศาสนิกชนเป็นต้นไป พระไตรปิฎก จึงมีความส�ำคัญในฐานะเป็นทีป่ รากฏ
ของพระรัตนตรัย ดังนัน้ การธ�ำรงพระไตรปิฎกจึงเป็นการธ�ำรงไว้ซงึ่ พระรัตนตรัย ซึง่ ก็คอื การ
ธ�ำรงรักษาพระพุทธศาสนา

• พระไตรปิฎกกับพุทธบริษัท ๔

พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า พระองค์จะปรินพิ พานต่อเมือ่ พุทธบริษทั ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลายทั้งปวง คือ พระภิกษุ ทั้งเถระ ทั้งมัชฌิมะ ทั้งนวกะ ภิกษุณีก็
เช่นเดียวกัน พร้อมทัง้ อุบาสก อุบาสิกา ทัง้ ทีถ่ อื พรหมจรรย์ และทีเ่ ป็นผูค้ รองเรือนทัง้ หมด
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาได้ คือ
ฎก
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(๑) ต้องเป็นผู้มีความรู้ เข้าใจหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดี และประพฤติ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามค�ำสอน
(๒) นอกจากรู้เข้าใจเอง และปฏิบัติได้ดีแล้ว ยังสามารถบอกกล่าวแนะน�ำสั่งสอน
ผู้อื่นได้ด้วย
(๓) เมื่อมีปรัปวาทเกิดขึ้น คือ ค�ำจ้วงจาบสอนคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนจากพระธรรม
วินัย ก็สามารถชี้แจงแก้ไขได้ด้วย
ตอนทีพ่ ระองค์จะปรินพิ พานนัน้ มารก็มากราบทูลว่า เวลานีพ้ ทุ ธบริษทั ๔ มีคณ
ุ สมบัติ
พร้อมอย่างทีพ่ ระองค์ได้ตรัสเหมือนกับเป็นเงือ่ นไขไว้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่า
เป็นอย่างนั้น จึงทรงรับที่จะปรินิพพาน โดยทรงปลงพระชนมายุสังขาร
พุทธด�ำรัสนี้ ก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าทรงฝากพระพุทธศาสนาไว้กบั พุทธบริษทั ทัง้ ๔
แต่ตอ้ งมองให้ตลอดด้วยว่า ทรงฝากพระพุทธศาสนาไว้กบั พุทธบริษทั ทีเ่ ป็นอย่างไร
ชาวพุทธจะเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตถิ กู ต้องทีจ่ รรโลงพระศาสนาไว้ ก็เริม่ ด้วยมีคมั ภีรท์ จี่ ะให้
เรียนรู้เข้าใจพระธรรมวินัยอันเป็นของแท้ก่อน
เป็นอันว่า ในแง่นพี้ ระไตรปิฎกก็เป็นหลักของพุทธบริษทั ต้องอยูค่ กู่ บั พุทธบริษทั โดย
เป็นฐานให้แก่พุทธบริษัท ซึ่งจะท�ำให้ชาวพุทธเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้
สองฝ่ายนี้ คือ ตัวคนทีจ่ ะรักษาพระศาสนา กับตัวพระศาสนาทีจ่ ะต้องรักษา ต้องอาศัย
ซึง่ กันและกัน พระศาสนาจะด�ำรงอยูแ่ ละจะเกิดผลเป็นประโยชน์ ก็ตอ้ งมาปรากฏทีต่ วั พุทธ
บริษทั ๔ ต้องอาศัยพุทธบริษทั ๔ เป็นทีร่ กั ษาไว้ พร้อมกันนัน้ ในเวลาเดียวกัน พุทธบริษทั
๔ จะมีความหมายเป็นพุทธบริษทั ขึน้ มาได้ และจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็เพราะมี
ธรรมวินยั ทีร่ กั ษาไว้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักอยู่

• พระไตรปิฎกกับพระสัทธรรม ๓

อีกแง่หนึ่ง พระพุทธศาสนานี้ ตัวแท้ตัวจริงถ้าสรุปง่ายๆ ก็เป็น ๓ ดังที่เรียกว่าเป็น
สัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
ปริยัติ ก็คือพุทธพจน์ที่เราน�ำมาเล่าเรียนศึกษา ซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎก ถ้าไม่มีพระ
ไตรปิฎก พุทธพจน์ก็ไม่สามารถมาถึงเราได้ เราอาจกล่าวได้ว่า ปริยัติเป็นผลจากปฏิเวธ
และเป็นฐานของการปฏิบัติ
พระพุทธเจ้าเมื่อทรงบรรลุผลการปฏิบัติของพระองค์แล้วจึงทรงน�ำประสบการณ์ที่
เป็นผลจากการปฏิบตั ขิ องพระองค์นนั้ มาเรียบเรียงร้อยกรองสัง่ สอนพวกเราคือทรงสัง่ สอน
พระธรรมวินัยไว้ ค�ำสั่งสอนของพระองค์นั้น ก็มาเป็นปริยัติของเรา คือเป็นสิ่งที่เราจะต้อง
เล่าเรียนแต่ปริยัติที่เป็นผลจากปฏิเวธนั้น หมายถึงปฏิเวธของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ คือ
ผลการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า และที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับเท่านั้น ไม่เอาผลการปฏิบัติ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ของโยคี ฤๅษี ดาบส นักพรต ชีไพร อาจารย์ เจ้าลัทธิ หรือศาสดาอื่นใด
ถ้าไม่ได้เล่าเรียนปริยัติ ไม่รู้หลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้า การปฏิบัติของเราก็เขว
ก็ผิด ก็เฉไฉ ออกนอกพระพุทธศาสนา ถ้าปฏิบัติผิด ก็ได้ผลที่ผิด หลอกตัวเองด้วยสิ่ง
ที่พบซึ่งตนหลงเข้าใจผิด ปฏิเวธก็เกิดขึ้นไม่ได้
ถ้าไม่มีปริยัติเป็นฐาน ปฏิบัติและปฏิเวธก็พลาดหมด เป็นอันว่าล้มเหลวไปด้วยกัน
พูดง่ายๆ ว่า จากปฏิเวธของพระพุทธเจ้า ก็มาเป็นปริยัติของเรา แล้วเราก็ปฏิบัติ
ตามปริยัตินั้น เมื่อปฏิบัติถูกต้อง ก็บรรลุปฏิเวธอย่างพระพุทธเจ้า ถ้าวงจรนี้ยังด�ำเนินไป
พระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่
ปริยัติที่มาจากปฏิเวธของพระพุทธเจ้าและเป็นฐานแห่งการปฏิบตั ขิ องพวกเราเหล่า
พุทธบริษทั ทัง้ หลาย ก็อยู่ในพระไตรปิฎกนีแ้ หละ
ฉะนั้น มองในแง่นี้ก็ได้ความหมายว่า ถ้าเราจะรักษาปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธไว้
ก็ต้องรักษาพระไตรปิฎกนั่นเอง
ตกลงว่า ในความหมายที่จัดแบ่งตัวพระศาสนาเป็นสัทธรรม ๓ หรือบางทีแยกเป็น
ศาสนา ๒ คือ ปริยัติศาสนา กับ ปฏิบัติศาสนา นั้น รวมความก็อยู่ที่พระไตรปิฎกเป็นฐาน
จึงต้องรักษาพระไตรปิฎกไว้ เมื่อรักษาพระไตรปิฎกได้ ก็รักษาพระพุทธศาสนาได้

• พระไตรปิฎกกับไตรสิกขา

อีกแง่หนึ่งเราอาจมองลึกลงไปถึงชั้นที่เอาพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อเป็นตัวของเรา
หรือเป็นชีวิตของแต่ละคน
พระพุทธศาสนาในความหมายที่เป็นแก่นสารแท้ๆ ก็คือผลที่เกิดขึ้นเป็นความดี
เป็นความเจริญก้าวหน้างอกงามขึ้น หรือเป็นการพัฒนาขึ้นของไตรสิกขาในชีวิตของเรา
นี้เอง
พระพุทธศาสนาชนิดที่เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชีวิตของเรานี้ก็ต้องอาศัยพระไตรปิฎกอีก
เช่นกัน เพราะว่าพระพุทธศาสนาในความหมายนี้ หมายถึงการที่สามารถละโลภะ โทสะ
โมหะ ได้ การที่จะละ โลภะ โทสะ โมหะ ได้ ก็ด้วยการปฏิบัติตาม ศีล สมาธิ ปัญญา
อนึง่ ในการจัดระเบียบหมวดหมูค่ ำ� สอนเป็นพระไตรปิฎก ตามทีน่ ยิ มสืบกันมา จะน�ำ
แต่ละปิฎกไปเชือ่ มโยงสัมพันธ์กบั ไตรสิกขาแต่ละข้อ ดังนี้
• พระวินยั ปิฎก เป็นแหล่งทีร่ วมศีลของพระสงฆ์ ทัง้ ศีล ๒๒๗ ข้อในปาติโมกข์กบั ศีล
นอกปาติโมกข์ พระวินยั ปิฎกจึงถือเป็นเรือ่ งวินยั หรือเรือ่ งศีล คือการฝึกหัดพัฒนาพฤติกรรม
ที่แสดงออกทางกายและวาจา
• พระสุตตันตปิฎก ความจริงมีครบหมด มีทั้งศีล สมาธิ ปัญญา แต่ท่านชี้ให้เห็นจุด
เด่นของพระสุตตันตปิฎกว่าเน้นหนักในสมาธิ คือ การพัฒนาด้านจิตใจ
ฎก
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• พระอภิธรรมปิฎก เน้นหนักด้านปัญญา พูดอย่างปัจจุบนั ว่าเป็นเนือ้ หาทางวิชาการ
ล้วนๆ ยกเอาสภาวธรรมทีล่ ะเอียดประณีตลึกซึง้ ขึน้ มาวิเคราะห์วจิ ยั จึงเป็นเรือ่ งของปัญญา
ต้องใช้ปรีชาญาณอันลึกซึง้
ถ้าใครปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา ที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎก ชีวิตของผู้นั้น
จะกลายเป็นเหมือนตัวพระพุทธศาสนาเอง เหมือนดังว่าเรารักษาพระพุทธศาสนาไว้ด้วย
ชีวิตของเรา ตราบใดชีวิตเรายังอยู่ พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่ เราอยู่ไหน เราเดินไปไหน
พระพุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่นและก้าวไปถึงนั่น
อย่างนีเ้ รียกว่าพระพุทธศาสนาอยูด่ ว้ ยวิธกี ารรักษาอย่างสูงสุด พูดได้วา่ พระไตรปิฎก
เข้ามาอยู่ในเนื้อตัวของคนแล้ว ไม่ใช่อยู่แค่เป็นตัวหนังสือ
แต่กอ่ นจะมาอยู่ในตัวคนได้ ก็ตอ้ งมีคมั ภีรพ์ ระไตรปิฎกนีแ้ หละเป็นแหล่งบรรจุรกั ษา
ไว้ แม้แต่เราจะปฏิบตั ิให้สงู ขึน้ ไป เราก็ตอ้ งไปปรึกษาพระอาจารย์ทเี่ รียนมาจากพระไตรปิฎก
หรือจากอาจารย์ทเี่ รียนต่อมาจากอาจารย์รนุ่ ก่อนทีเ่ รียนมาจากพระไตรปิฎก ซึง่ อาจจะถ่าย
ต่อกันมาหลายสิบทอด ถ้าเราอ่านภาษาบาลีได้ ก็ไปค้นพระไตรปิฎกเอง ถ้าไม่ได้ ก็ไปถาม
พระอาจารย์ผรู้ ใู้ ห้ทา่ นช่วยค้นให้ เมือ่ ค้นได้ความรูใ้ นหลักค�ำสอนมาแล้ว เราก็สามารถปฏิบตั ิ
ถูกต้อง ให้เจริญงอกงามในศีล สมาธิ ปัญญา ยิง่ ๆ ขึน้ ไป
สรุปว่า เราชาวพุทธอิงอาศัยพระไตรปิฎกโดยตรง ด้วยการน�ำหลักค�ำสอนมาปฏิบัติ
ให้เกิดผลในชีวิตจริง

พระไตรปิฎกเกิดขึ้นได้อย่างไร

ในการสังคายนา นอกจากจะประมวลคือรวบรวมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ ก็มี
การจัดหมวดหมู่ไปด้วย การจัดหมวดหมู่นั้นก็เพื่อให้ทรงจ�ำได้สะดวก และง่ายต่อการแบ่ง
หน้าที่กันในการรักษา กับทั้งเกื้อกูลต่อการศึกษาค้นคว้าด้วย
นอกจากแบ่งโดยส่วนใหญ่เป็น ธรรม กับ วินัย แล้ว ก็ยังมีการจัดแยกซอยย่อยออก
ไปอีก
ธรรมนัน้ ต่างจากวินยั ซึง่ มีขอบเขตแคบกว่า เพราะวินยั เป็นเรือ่ งของบทบัญญัตเิ กีย่ ว
กับการรักษาสังฆะ คือคณะสงฆ์ไว้ เพือ่ ให้ชมุ ชนแห่งพระภิกษุและพระภิกษุณดี ำ� รงอยูด่ ว้ ยดี
แต่ธรรมเป็นค�ำสอนทีค่ รอบคลุมพระพุทธศาสนาทัง้ หมด ส�ำหรับพุทธบริษทั ทัง้ ๔ เนือ่ งจาก
ธรรมมีมากมาย จึงมีการแบ่งหมวดหมู่ออกไปอีก โดยแยกขั้นแรกเป็น ๒ ก่อน คือ
๑. ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไปตามกาลเทศะ
เมื่อบุคคลที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปพบทูลถาม พระองค์ก็ตรัสตอบไป ค�ำตอบ หรือค�ำ
สนทนาที่ทรงโต้ตอบกับชาวนา พราหมณ์ กษัตริย์ หรือเจ้าชาย แต่ละเรื่องๆ ก็จบไปในตัว
เรื่องหนึ่งๆ นี้ เรียกว่า สุตตะ (หรือ สูตร) หนึ่งๆ ธรรมที่ตรัสแสดงแบบนี้ ได้รวบรวมจัดไว้
พวกหนึ่ง เรียกว่า สุตตันตะ (หรือ พระสูตร)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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๒. ธรรมอีกประเภทหนึ่ง คือธรรมที่แสดงไปตามเนื้อหา ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ
เหตุการณ์ ไม่ค�ำนึงว่าใครจะฟังทั้งสิ้น เอาแต่เนื้อหาเป็นหลัก คือเป็นวิชาการล้วนๆ
เมื่อยกหัวข้อธรรมอะไรขึ้นมา ก็อธิบายให้ชัดเจนไปเลย เช่นยกเรื่องขันธ์ ๕ มา
ก็อธิบายไปว่าขันธ์ ๕ นั้นคืออะไร แบ่งออกเป็นอะไรบ้าง แต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรๆ
อธิบายไปจนจบเรื่องขันธ์ ๕ หรือว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็อธิบายไปในแง่ด้านต่างๆ จน
กระทั่งจบเรื่อง ปฏิจจสมุปบาทนั้น ธรรมที่แสดงเอาเนื้อหาเป็นหลักอย่างนี้ ก็จัดเป็นอีก
ประเภทหนึ่ง เรียกว่า อภิธัมมะ (หรือ พระอภิธรรม)
เมื่อแยกธรรมเป็น ๒ ส่วน คือเป็นพระสูตรกับพระอภิธรรม แล้วมีวินัยเติมอีกหนึ่ง
ซึ่งก็คงเป็นวินัยอยู่เท่านั้น ก็เกิดเป็นการจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยอีกแบบหนึ่ง เป็นปิฎก
๓ ที่เรียกว่า พระไตรปิฎก
ปิฎก แปลว่า “ตะกร้า” หรือ “กระจาด” โดยมีความหมายเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นที่
รวบรวม ตะกร้า กระจาด กระบุง หรือปุ้งกี๋นั้น เป็นที่รวบรวมทัพสัมภาระอย่างใด แต่ละ
ปิฎกก็รวบรวมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่อย่างนั้น

พระไตรปิฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราได้อย่างไร

การสังคายนา หรือสังคีติ ครั้งที่ ๑ นี้ ย่อมเป็นสังคายนาครั้งส�ำคัญที่สุด เพราะพุทธ
พจน์ที่รวบรวมประมวลมาทรงจ�ำเป็นแบบแผนหรือเป็นมาตรฐานไว้ครั้งนี้มีเท่าใด ก็คือได้
เท่านั้น ต่อจากนั้น ก็มีแต่จะต้องทรงจ�ำรักษาพุทธพจน์ที่รวมได้ในสังคายนาครั้งที่ ๑ นี้ไว้
ให้ถูกต้องแม่นย�ำ บริสุทธิ์หมดจด และครบถ้วนที่สุด พูดสั้นๆ ว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์ ด้วยเหตุ
นี้ ในเวลาหลังจากนี้ พระเถระผู้รักษาพุทธพจน์จึงเน้นวิธีการรักษาด้วยการสาธยาย และ
การมอบหมายหน้าที่ในการทรงจ�ำแต่ละหมวดหมู่ เป็นต้น
โดยนัยดังกล่าว การสังคายนาที่มีความหมายเป็นการรวบรวมพุทธพจน์แท้จริง ก็มี
แต่ครั้งที่ ๑ นี้ การสังคายนาครั้งต่อๆ มา ก็คือการที่พระเถระผู้ทรงจ�ำรักษาพุทธพจน์ทั้ง
หลายมาประชุมกัน ซักซ้อม ทบทวนทานพุทธพจน์ที่รักษาต่อกันมาตั้งแต่สังคายนาครั้งที่
๑ นั้น ให้คงอยู่บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุด คือ ครบถ้วนแม่นย�ำและไม่มีแปลกปลอม
เนื่องจากต่อมามีภาระเพิ่มขึ้นในด้านป้องกันค�ำสอนและการประพฤติปฏิบัติแปลก
ปลอม การทรงจ�ำรักษาพุทธพจน์จงึ เน้นเพิม่ ขึน้ ในแง่การน�ำพุทธพจน์ทที่ รงจ�ำรักษาไว้นนั้ มา
เป็นมาตรฐานตรวจสอบค�ำสอนและการปฏิบตั ทิ งั้ หลายทีอ่ า้ งว่าเป็นของพระพุทธศาสนา เป็น
เหตุให้ค�ำว่า สังคายนา ในภาษาไทยมีนัยขยายหรืองอกออกไป คือ ความหมายว่าเป็นการ
ช�ำระสะสางค�ำสอนและวิธีปฏิบัติที่แปลกปลอม
ยิ่งกว่านั้น ในกาลนานต่อมา คนบางส่วนยึดเอาความหมายงอกนี้เป็นความหมาย
หลักของการสังคายนา จนถึงกับลืมความหมายที่แท้ของการสังคายนาไปเลยก็มี จนกระทัง่
ฎก
12 สาธยายพระไตรปิ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ถึงสมัยปัจจุบนั นี้ บางทีบางคนไปไกลมากถึงกับเข้าใจผิดว่าผูป้ ระชุมสังคายนามาช่วยกันตรวจ
สอบค�ำสอนในพระไตรปิฎก ว่ามีทัศนะหรือความคิดเห็นที่ผิดหรือถูก ซึ่งเท่ากับมาวินิจฉัย
ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ผดิ หรือถูก ทีน่ นั่ ทีน่ ี่ แล้วจะมาปรับแก้กนั ฉะนัน้ จึงจ�ำเป็นว่าจะต้อง
เข้าใจความหมายของ สังคายนา ให้ถกู ต้อง ให้แยกได้วา่ ความหมายใดเป็นความหมายทีแ่ ท้
ความหมายใดเป็นนัยที่งอกออกมา
การสังคายนา หรือสังคีติ ในความหมายแท้ ทีเ่ ป็นการประชุมกันซักซ้อมทบทวนรักษา
พุทธพจน์เท่าที่มีมาถึงเราไว้ ให้ครบถ้วนแม่นย�ำบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดนี้ มีความเป็นมาแยก
ได้เป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก ท่องทวนด้วยปากเปล่า เรียกว่า มุขปาฐะ และช่วงหลัง จารึก
เป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า โปตถกาโรปนะ
ช่วงต้น หรือยุคแรก นับแต่พุทธกาลตลอดมาประมาณ ๔๖๐ ปี พระเถระผู้รักษาพระ
ศาสนาทรงจ�ำพุทธพจน์กันมาด้วยปากเปล่า เรียกว่า มุขปาฐะ แปลง่ายๆ ว่า “ปากบอก”
คือ เรียน–ท่อง–บอกต่อด้วยปาก ซึง่ เป็นการรักษาไว้กบั ตัวคน ในยุคนีม้ ขี อ้ ดีคอื เนือ่ งจาก
พระสงฆ์รตู้ ระหนักถึงความส�ำคัญสูงสุดของการรักษาพุทธพจน์ จึงท�ำให้มคี วามไม่ประมาท
โดยระมัดระวังอย่างยิง่ ทีจ่ ะให้มกี ารจ�ำพุทธพจน์ไว้อย่างบริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ ถือว่าการรักษาพุทธ
พจน์นี้เป็นกิจส�ำคัญสูงสุดของการรักษาพระพุทธศาสนา
การรักษาโดยมุขปาฐะ หรือมุขบาฐ นี้ ใช้วิธีสาธยาย ซึ่งแยกได้เป็น ๔ ระดับ คือ
(ก) เป็นความรับผิดชอบของสงฆ์หมู่ใหญ่สบื กันมาตามสายอาจารย์ทเี่ รียกว่า อาจริย
ปรัมปรา (เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า เถรวงส์) โดยพระเถระทีเ่ ป็นต้นสายตัง้ แต่สงั คายนาครัง้ แรก
นั้น เช่น พระอุบาลี-เถระ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระวินัย ก็มีศิษย์สืบสายและมอบความรับผิด
ชอบในการรักษาสั่งสอนอธิบายสืบทอดกันมา
(ข) เป็นกิจกรรมหลักในวิถีชีวิตของพระสงฆ์ ซึ่งจะต้องเล่าเรียนปริยัติ เพื่อเป็นฐาน
ของการปฏิบัติที่ถูกต้อง อันจะน�ำไปสู่ปฏิเวธ และการเล่าเรียนนั้นจะให้ช�ำนาญส่วนใด
ก็เป็นไปตามอัธยาศัย ดังนัน้ จึงเกิดมีคณะพระสงฆ์ทคี่ ล่องแคล่วเชีย่ วชาญพุทธพจน์ในพระ
ไตรปิฎกต่างหมวดต่างส่วนกันออกไป เช่น มีพระสงฆ์กลุ่มที่คล่องแคล่วเชี่ยวชาญในทีฆ
นิกาย พร้อมทั้งค�ำอธิบายคืออรรถกถาของทีฆนิกายนั้น เรียกว่า ทีฆภาณกะ แม้ มัชฌิม
ภาณกะ สังยุตตภาณกะ อังคุตตรภาณกะ และขุททกภาณกะ เป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน
(ค) เป็นกิจวัตรของพระภิกษุทั้งหลายแต่ละวัดแต่ละหมู่ ที่จะมาประชุมกัน และ
กระท�ำคณสาธยาย คือสวดพุทธพจน์พร้อมๆ กัน (การปฏิบัติอย่างนี้อาจจะเป็นที่มาของ
กิจวัตรในการท�ำวัตรสวดมนต์เช้า–เย็น หรือเช้า–ค�่ำ อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน)
(ง) เป็นกิจวัตร หรือข้อปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันของพระภิกษุแต่ละรูป ดังปรากฏใน
อรรถกถาเป็นต้นว่า พระภิกษุเมือ่ ว่างจากกิจอืน่ เช่น เมื่ออยู่ผู้เดียว ก็นั่งสาธยายพุทธพจน์
เท่ากับว่าการสาธยายพุทธพจน์นี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งการปฏิบัติธรรมของท่าน
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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เนือ่ งจากพระภิกษุทงั้ หลายมีวนิ ยั สงฆ์กำ� กับให้ดำ� เนินชีวติ ในวิถแี ห่งไตรสิกขา อีกทัง้
อยู่ในบรรยากาศแห่งการเล่าเรียนถ่ายทอดและหาความรู้เพื่อน�ำไปสู่สัมมาปฏิบัติ จึงเป็น
ธรรมดาอยู่เองที่ท�ำให้เกิดมีการรักษาค�ำสอนด้วยการสาธยายทบทวนตรวจสอบกันอยู่เป็น
ประจ�ำอย่างเป็นปกติตลอดเวลา

การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ในพระไตรปิฎก

บัดนี้ จะหันมาพิจารณาโครงสร้างและการจัดองค์ประกอบของพระไตรปิฎก
ในประเทศไทย พระไตรปิฎกได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มหนังสือด้วยอักษรไทยเป็นครั้ง
แรก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๑ การตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยและมีการฉลองใน
พ.ศ. ๒๔๓๖ พร้อมกับงานรัชดาภิเษก พระไตรปิฎกที่ตีพิมพ์ครั้งนั้นจัดเป็นจบละ ๓๙ เล่ม
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์ ใหม่เป็น
พระไตรปิฎกฉบับทีส่ มบูรณ์ เพือ่ อุทศิ ถวายพระราชกุศลแด่รชั กาลที่ ๖ เรียกว่า พระไตรปิฎก
ฉบับสยามรัฐ มีจ�ำนวนจบละ ๔๕ เล่ม ซึ่งได้ถือเป็นหลักในการจัดแบ่งเล่มพระไตรปิฎก
ในประเทศไทยสืบมาจนปัจจุบัน และเพื่อความสะดวก การอ้างอิงในสรุปสาระส�ำคัญของ
พระไตรปิฎกต่อไปนี้ ก็จะยึดพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเป็นหลักเช่นกัน
กล่าวโดยทั่วไป พระธรรมวินัย หรือธรรมและวินัย ที่บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎก
นั่นแหละ เป็นหลักในการจัดหมวดหมู่ของพระไตรปิฎก
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อานิสงส์
ของการสาธยายพระไตรปิฎก
๑. เป็นการสร้างศรัทธา คือ ความเชือ่ มัน่ ในคุณของพระรัตนะตรัย กล่าวคือพระพุทธเจ้า
ทรงตรัสรูแ้ ละเปิดเผยสัจธรรมแก่มวลมนุษย์ พระธรรมท�ำให้เข้าใจในสรรพสิง่ ได้อย่างแท้จริง และ
พระสงฆ์เป็นผูป้ ระพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบตามค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้าแล้วน�ำค�ำสอนนัน้ มาเผยแพร่
แก่สาธุชน ดังนัน้ การสวดสาธยายจึงเป็นการเสริมสร้างพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา และน้อมน�ำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด�ำเนินชีวติ อย่างมีคณุ ค่ามากทีส่ ดุ
๒. เป็นการสร้างปัญญา คือ การสร้างสรรค์พลังทางปัญญา เพราะการทีเ่ ราท่องบ่นจดจ�ำ
หลักธรรมทีป่ รากฏในพระสูตรต่างๆ นัน้ แล้วน�ำไปพิจารณาเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ โดย
การพินจิ พิจารณาความหมายของแต่ละสูตร ซึง่ ในกระบวนการดังกล่าวเป็นการพัฒนาทางด้านความ
คิดและสติปญั ญาให้เกิดขึน้ และย่อมสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทีส่ ดุ
๓. เป็นการไล่ความขีเ้ กียจ และตัดความเห็นแก่ตวั เพราะในขณะทีก่ ำ� ลังสวดสาธยายนัน้
ความเบือ่ หน่าย ง่วงนอน และเกียจคร้านจะหายไป กลับมีจติ ใจแช่มชืน่ ฮึกเหิมอย่างน่าประหลาด
นอกจากนีก้ เ็ ป็นการตัดความเห็นแก่ตวั ออกไปอีกด้วย เพราะในขณะทีส่ วด อารมณ์จะจดจ่ออยูท่ ี่
บทสวดมนต์ ไม่ทำ� ให้คดิ ไปในเรือ่ งอืน่ ทีเ่ ป็นเหตุให้เกิดความฟุง้ ซ่าน และเป็นการก�ำจัดความโลภ
ความโกรธหลงออกไปจากใจ
๔. จิตสงบเป็นสมาธิ ในขณะทีส่ วด ผูส้ วดต้องส�ำรวมใจให้แน่วแน่ ไม่หวัน่ ไหวคลอนแคลน
มีใจจดจ่ออยูก่ บั บทสวด มีความระมัดระวังมิให้สวดผิดอักขระ ขณะทีส่ วดอยูจ่ ติ ย่อมเป็นสมาธิ และ
เมือ่ จิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเกิดความสงบเยือกเย็น ท�ำให้มพี ลังในการคิดสร้างสรรค์ในสิง่ ต่างๆ ได้ดี
ยิง่ ขึน้
๕. ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า กล่าวคือ ในขณะทีเ่ ราก�ำลังสวดสาธยายอยูน่ นั้ เราย่อมเป็นผู้
ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา กล่าวคือ มีกายวาจา เป็นปกติ (ศีล) มีใจทีแ่ น่วแน่นงิ่ สงบ (สมาธิ)
และมีความรูร้ ะลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ ของพระพุทธเจ้า (ปัญญา) ซึง่ เท่ากับว่าเป็นการได้เข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบตั บิ ชู า

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

15

สรุปสาระส�ำคัญของพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

ฎก
16 สาธยายพระไตรปิ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สรุปสาระส�ำคัญของพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
(เรียงตามล�ำดับเล่ม)

ก. พระวินัยปิฎก

ประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติ ความเป็น
อยู่ ขนบธรรมเนียม และการด�ำเนินกิจการต่างๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ แบ่งเป็น
๕ คัมภีร์ (เรียกย่อหรือหัวใจว่า อา ปา ม จุ ป)* ๘ เล่ม
เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑ ว่าด้วยสิกขาบทในปาติโมกข์ฝ่าย ภิกษุสงฆ์ (กฎหรือข้อ
บังคับที่เป็นหลักใหญ่ส�ำหรับพระภิกษุ) ๑๙ ข้อแรก ซึ่งอยู่ในระดับอาบัติหนักหรือความผิด
สถานหนัก คือ ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ และอนิยต ๒
เล่ม ๒ มหาวิภังค์ ภาค ๒ ว่าด้วยสิกขาบทในปาติโมกข์ฝ่ายภิกษุสงฆ์ข้อที่เหลือ
ซึ่งอยู่ในระดับอาบัติเบาหรือความผิดสถานเบาหรือความผิดสถานเบา คือ ตั้งแต่นิสสัคคิย
ปาจิตตีย์ ๓๐ จนครบสิกขาบท ๒๒๗ หรือที่มักเรียกกันว่า ศีล ๒๒๗
*

ที่ย่อเป็น อา กับ ปา นั้นเนื่องมาจากวิธีจัดแบ่งอีกแบบหนึ่ง คือ
เรียกเล่ม ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑ ว่า อาทิกัมมิกะ (ว่าด้วยสิกขาบทที่เกี่ยวกับอาบัติหนักของภิกษุ) และ
เรียกเล่ม ๒ มหาวิภังค์ ภาค ๒ กับ เล่ม ๓ ภิกขุนีวิภังค์ ว่า ปาจิตตีย์ (ว่าด้วยสิกขาบทเกี่ยวกับอาบัติเบาของภิกษุ
เป็นต้นไปจนจบสิกขาบทในปาติโมกข์ของภิกษุณี)
อนึ่ง วินัยปิฎกทั้ง ๘ เล่ม หรือ ๕ คัมภีร์นี้ บางทีเรียกรวมกันให้สั้นกว่านี้อีกเป็น ๓ คัมภีร์ คือ วิภังค์ หรือ สุตต
วิภังค์ (= มหาวิภังค์ และ ภิกขุนีวิภังค์ ได้แก่ เล่ม ๑–๓) ขันธกะ (= มหาวรรค และจุลลวรรค ได้แก่ เล่ม ๔–๗) และ
ปริวาร (เล่ม ๘)

เล่ม ๓ ภิกขุนีวิภังค์ ว่าด้วยสิกขาบท ๓๑๑ ของภิกษุณี
เล่ม ๔ มหาวรรค ภาค ๑ ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์ (ระเบียบข้อบังคับทั่วไป
เกี่ยวกับความเป็นอยู่และการด�ำเนินกิจการของภิกษุสงฆ์) ตอนต้น มี ๔ ขันธกะ (หมวด)
คือ เรื่องก�ำเนิดภิกษุสงฆ์และการอุปสมบท อุโบสถ จ�ำพรรษา และปวารณา
เล่ม ๕ มหาวรรค ภาค ๒ ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์ ตอนต้น (ต่อ) มี ๖ ขันธกะ
(หมวด) คือ เรื่องเครื่องหนัง เภสัช กฐิน จีวร นิคหกรรม และการทะเลาะวิวาทและสามัคคี
เล่ม ๖ จุลลวรรค ภาค ๑ ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์ ตอนปลาย มี ๔ ขันธกะ
คือ เรื่องนิคหกรรม วุฏฐานวิธี และการระงับอธิกรณ์
เล่ม ๗ จุลลวรรค ภาค ๒ ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์ตอนปลาย (ต่อ) มี ๘ ขัน
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ธกะ คือ เรือ่ งข้อบัญญัตปิ ลีกย่อย เรือ่ งเสนาสนะ สังฆเภท วัตรต่างๆ การงดสวดปาติโมกข์
เรื่องภิกษุณี เรื่องสังคายนา ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
เล่ม ๘ ปริวาร คู่มือถามตอบซ้อมความรู้พระวินัย

ข. พระสุตตันตปิฎก

ประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร คือพระธรรมเทศนา ค�ำบรรยายหรืออธิบายธรรม
ต่างๆ ที่ตรัสยักเยื้องให้เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่า และ
เรื่องราวทั้งหลายที่เป็นชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น ๕ นิกาย (เรียกย่อหรือหัวใจ
ว่า ที ม สํ อํ ขุ) ๒๕ เล่ม คือ
๑. ทีฆนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว) ๓ เล่ม
๒. มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง) ๓ เล่ม
๓. สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรทีเ่ กีย่ วกับหัวเรือ่ งเดียวกัน) ๕ เล่ม
๔. อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดเป็นหมวดตามจ�ำนวนข้อธรรม) ๕ เล่ม
๕. ขุททกนิกาย (ชุมนุมพระสูตร ภาษิต ค�ำอธิบาย และเรื่องราวเบ็ดเตล็ด) ๙ เล่ม

๑. ทีฆนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว)

เล่ม ๙ สีลขันธวรรค มีพระสูตรขนาดยาว ๑๓ สูตร เริ่มด้วย พรหมชาลสูตร (หลาย
สูตรกล่าวถึงความถึงพร้อมด้วยสีลขันธ์ ซึ่งบางทีก็จ�ำแนกเป็นจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล
จึงเรียกว่า สีลขันธวรรค)
เล่ม ๑๐ มหาวรรค มีพระสูตรขนาดยาว ๑๐ สูตร ส่วนมากชื่อเริม่ ด้วย มหา เช่น
มหาปรินพิ พานสูตร มหาสมยสูตร มหาสติปฏั ฐานสูตร เป็นต้น
เล่ม ๑๑ ปาฏิกวรรค (ปาถิกวรรค ก็เรียก) มีพระสูตรขนาดยาว ๑๑ สูตร เริ่มด้วยปา
ฏิกสูตร หลายสูตรมีชื่อเสียง เช่น จักกวัตติสูตร อัคคัญญสูตร สิงคาลกสูตร และสังคีติสูตร

๒. มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง)

เล่ม ๑๒ มูลปัณณาสก์ (บัน้ ต้น) มีพระสูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร บางสูตรอาจจะคุน้ ชือ่
เช่น ธรรมทายาทสูตร สัมมาทิฏฐิสตู ร สติปฏั ฐาน-สูตร รถวินีตสูตร วีมังสกสูตร
เล่ม ๑๓ มัชฌิมปัณณาสก์ (บัน้ กลาง) มีพระสูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร ทีอ่ าจจะคุน้ ชือ่
เช่น เสขปฏิปทาสูตร ชีวกสูตร อุปาลิวาทสูตร อภยราชกุมารสูตร มาคัณฑิยสูตร รัฏฐ
ปาลสูตร โพธิราชกุมารสูตร องคุลิมาลสูตร ธรรมเจดียสูตร วาเสฏฐสูตร
เล่ม ๑๔ อุปริปณั ณาสก์ (บัน้ ปลาย) มีพระสูตรขนาดกลาง ๕๒ สูตร มีเนือ้ หาแตกต่าง
กันหลากหลาย เช่น เทวทหสูตร โคปกโมคคัลลานสูตร สัปปุริสสูตร มหาจัตตารีสกสูตร
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อานาปานสติสูตร กายคตาสติสูตร ภัทเทกรัตตสูตร จูฬกรรมวิภังคสูตร สัจจวิภังคสูตร
ปุณโณวาทสูตร สฬายตนวิภังคสูตร อินทรียภาวนาสูตร

๓. สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่เกี่ยวกับหัวเรื่องเดียวกันๆ คือ ชุมนุมพระสูตรทีจ่ ดั

รวมเข้าเป็นกลุม่ ๆ เรียกว่า สังยุตต์ หนึง่ ๆ ตามเรือ่ งที่เนื่องกัน หรือตามหัวข้อหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง รวม ๕๖ สังยุตต์ มี ๗,๗๖๒ สูตร)
เล่ม ๑๕ สคาถวรรค รวมคาถาภาษิตที่ตรัสและกล่าวตอบบุคคลต่างๆ เช่น เทวดา
มาร ภิกษุณี พราหมณ์ พระเจ้าโกศล เป็นต้น จัดเป็นกลุ่มเรื่องตามบุคคลและสถานที่
มี ๑๑ สังยุตต์
เล่ม ๑๖ นิทานวรรค ครึ่งเล่มว่าด้วยเหตุและปัจจัย คือหลัก ปฏิจจสมุปบาท นอกนั้น
มีเรื่องธาตุ การบรรลุธรรม สังสารวัฏ ลาภสักการะ เป็นต้น จัดเป็น ๑๐ สังยุตต์
เล่ม ๑๗ ขันธวารวรรค ว่าด้วยเรื่องขันธ์ ๕ ในแง่มุมต่างๆ มีเรื่องเบ็ดเตล็ดรวมทั้ง
เรื่อง สมาธิ และทิฏฐิต่างๆ ปะปนอยู่บ้าง จัดเป็น ๑๓ สังยุตต์
เล่ม ๑๘ สฬายตนวรรค เกือบครึ่งเล่มว่าด้วยอายตนะ ๖ ตามแนวไตรลักษณ์ เรือ่ ง
อืน่ มีเบญจศีล ข้อปฏิบตั ิให้ถงึ อสังขตะ อันตคาหิก-ทิฏฐิ เป็นต้น จัดเป็น ๑๐ สังยุตต์
เล่ม ๑๙ มหาวารวรรค ว่าด้วยโพธิปักขิยธรรม ๓๗ แต่เรียงล�ำดับเป็นมรรค (พร้อม
ทั้งองค์ธรรมก่อนมรรค) โพชฌงค์ สติปัฏฐาน อินทรีย์ สัมมัปปธาน พละ อิทธิบาท รวม
ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น นิวรณ์ สังโยชน์ อริยสัจจ์ ฌาน ตลอดถึงองค์คุณของพระโสดาบัน
และอานิสงส์ของการบรรลุโสดาปัตติผล จัดเป็น ๑๒ สังยุตต์

๔.

อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นทีละหน่วย คือชุมนุมพระสูตรที่

จัดรวมเข้าเป็นหมวดๆ เรียกว่า นิบาต หนึง่ ๆ ตามล�ำดับจ�ำนวนหัวข้อธรรมที่เพิ่มขึ้น เริ่ม
ตั้งแต่หมวด ๑, หมวด ๒ ฯลฯ ไปจนถึงหมวด ๑๑ รวม ๑๑ นิบาต หรือ ๑๑ หมวดธรรม
มี ๙,๕๕๗ สูตร)
เล่ม ๒๐ เอก–ทุก–ติกนิบาต ว่าด้วยธรรม หมวด ๑ (เช่น ธรรมเอกที่ฝึกอบรมแล้ว
เหมาะแก่การใช้งาน ได้แก่ จิต องค์คุณภายในอันเอกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ ได้แก่
ความไม่ประมาท ฯลฯ รวมทั้งเรื่องเอตทัคคะ) หมวด ๒ (เช่น สุข ๒ สิบสามชุด, คนพาล
๒, บัณฑิต ๒, ปฏิสันถาร ๒, ฤทธิ์ ๒ ฯลฯ) หมวด ๓ (เช่น มารดาบิดามีฐานะต่อบุตร ๓
อย่าง, ความเมา ๓, อธิปไตย ๓, สิกขา ๓ ฯลฯ)
เล่ม ๒๑ จตุกกนิบาต ว่าด้วยธรรม หมวด ๔ (เช่น อริยธัมม์ หรืออารยธรรม ๔, พุทธ
บริษทั ๔, ปธาน ๔, อคติ ๔, จักร ๔, สังคหวัตถุ ๔ ฯลฯ)
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เล่ม ๒๒ ปัญจก–ฉักกนิบาต ว่าด้วยธรรม หมวด ๕ (เช่น พละ ๕, นิวรณ์ ๕, อภิณหปัจจเวกขณ์
๕, นักรบ ๕ ฯลฯ) และ หมวด ๖ (เช่น สาราณียธรรม ๖, อนุตตริยะ ๖, คารวตา ๖, อภัพพฐาน ๖, ฯลฯ)
เล่ม ๒๓ สัตตก–อัฏฐก–นวกนิบาต ว่าด้วยธรรมหมวด ๗ (เช่น อริยทรัพย์ ๗,
อนุสัย ๗, อปริหานิยธรรม ๗, สัปปุริสธรรม ๗, กัลยาณมิตรธรรม ๗, ภรรยา ๗ ฯลฯ)
หมวด ๘ (เช่น โลกธรรม ๘, คุณสมบัติของภิกษุที่จะไปเป็นทูต ๘, ทาน ๘, ทานวัตถุ ๘,
การบ�ำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ๓ ในระดับต่างๆ ๘, สัปปุริสทาน ๘, ทิฏฐิธัมมิก– สัมปรายิ
กัตถิกธรรม ๘ ฯลฯ) และหมวด ๙ (เช่น อาฆาตวัตถุ ๙, อนุปุพพนิโรธ ๙, อนุปุพพวิหาร
๙, นิพพานทันตา ๙ ฯลฯ)
เล่ม ๒๔ ทสก–เอกทสกนิบาต ว่าด้วยธรรม หมวด ๑๐ (เช่น สังโยชน์ ๑๐, สัญญา
๑๐, นาถกรณธรรม ๑๐, วัฑฒิธรรม ๑๐ ฯลฯ) และ หมวด ๑๑ (เช่น ธรรมที่เกิดต่อจาก
กันตามธรรมดา ไม่ต้องเจตนา ๑๑, อานิสงส์เมตตา ๑๑ ฯลฯ)
ในอังคุตตรนิกายมีข้อธรรมหลากหลายลักษณะ ตั้งแต่ทิฏฐ- ธัมมิกัตถะถึงปรมัตถะ
ทั้งส�ำหรับบรรพชิตและส�ำหรับคฤหัสถ์ กระจายกันอยู่โดยเรียงตามจ�ำนวน

๕. ขุททนิกาย (ชุมนุมพระสูตร คาถาภาษิต ค�ำอธิบาย และเรื่องราวเบ็ดเตล็ดที่จัดเข้า

ในสี่นิกายแรกไม่ได้ ๑๕ คัมภีร์)
เล่ม ๒๕ รวมคัมภีร์ย่อย ๕ คือ
(๑) ขุททกปาฐะ รวมบทสวดย่อยๆ เช่น มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตสูตร
(๒) ธรรมบท บทแห่งธรรม หรือบทร้อยกรองเอ่ยเอื้อนธรรม มี ๔๒๓ คาถา
(๓) อุทาน พระสูตรแสดงคาถาพุทธอุทาน มีความน�ำเป็นร้อยแก้ว ๘๐ เรื่อง
(๔) อิติวุตตกะ พระสูตรที่ไม่ขึ้นต้นด้วย “เอวมฺเม สุตํ” แต่เชื่อมความเข้าสู่คาถาด้วย
ค�ำว่า “อิติ วุจฺจติ” รวม ๑๑๒ สูตร
(๕) สุตตนิบาต ชุมนุมพระสูตรชุดพิเศษ ซึง่ เป็นคาถาล้วน หรือมีรอ้ ยแก้วเฉพาะส่วน
ที่เป็นความน�ำ รวม ๗๑ สูตร
เล่ม ๒๖ มีคัมภีร์ย่อย ๔ ซึ่งเป็นบทประพันธ์ร้อยกรองคือคาถาล้วน ได้แก่
(๑) วิมานวัตถุ เรือ่ งผูเ้ กิดในสวรรค์อยูว่ มิ าน เล่าการท�ำความดีของตนในอดีต ทีท่ ำ� ให้
ได้ไปเกิดเช่นนั้น ๘๕ เรื่อง
(๒) เปตวัตถุ เรื่องเปรตเล่ากรรมชั่วในอดีตของตน ๕๑ เรื่อง
(๓) เถรคาถา คาถาของพระอรหันตเถระ ๒๖๔ รูปทีก่ ล่าวแสดงความรูส้ กึ สงบประณีต
ในการบรรลุธรรม เป็นต้น
(๔) เถรีคาถา คาถาของพระอรหันตเถรี ๗๓ รูป ที่กล่าวแสดงความรู้สึกเช่นนั้น

ฎก
20 สาธยายพระไตรปิ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เล่ม ๒๗ ชาดก ภาค ๑ รวมบทร้อยกรองคือคาถาแสดงคติธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส
เมือ่ ครัง้ เป็นพระโพธิสตั ว์ในอดีตชาติ และมีคาถาภาษิตของผูอ้ นื่ ปนอยูบ่ า้ ง ภาคแรก ตัง้ แต่
เรื่องที่มีคาถาเดียว (เอกนิบาต) ถึงเรื่องมี ๔๐ คาถา (จัตตาฬีสนิบาต) รวม ๕๒๕ เรื่อง
เล่ม ๒๘ ชาดก ภาค ๒ รวมคาถาอย่างในภาค ๑ นั้นเพิ่มอีก แต่เป็นเรื่องอย่างยาว
ตั้งแต่เรื่องมี ๕๐ คาถา (ปัญญาสนิบาต) ถึงเรื่องมีคาถามากมาย (มหานิบาต) จบลงด้วย
มหาเวสสันดรชาดก ซึ่งมี ๑,๐๐๐ คาถา ภาคนี้มี ๒๒ เรื่อง บรรจบทั้งสองภาค เป็น ๕๔๗
ชาดก
เล่ม ๒๙ มหานิทเทส ภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร ๑๖ สูตร
ในอัฏฐกวรรคแห่งสุตตนิบาต
เล่ม ๓๐ จูฬนิทเทส ภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร ๑๖ สูตรใน
ปารายนวรรค และขัคควิสาณสูตร ในอุรควรรคแห่งสุตตนิบาต
เล่ม ๓๑ ปฏิสัมภิทามรรค ภาษิตของพระสารีบุตร อธิบายข้อธรรมที่ลึกซึ้งต่างๆ
เช่น เรื่อง ญาณ ทิฏฐิ อานาปาน อินทรีย์ วิโมกข์ เป็นต้น อย่างพิสดาร เป็นทางแห่ง
ปัญญาแตกฉาน
เล่ม ๓๒ อปทาน ภาค ๑ บทประพันธ์ร้อยกรอง (คาถา) แสดงประวัติพระอรหันต์
โดยเฉพาะในอดีตชาติ เริ่มด้วยพุทธอปทาน (ประวัติของพระพุทธเจ้า) ปัจเจกพุทธอ
ปทาน (เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้า) ต่อด้วยเถรอปทาน (อัตตประวัติแห่งพระอรหันต
เถระ) เริม่ แต่พระสารีบตุ ร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระอนุรทุ ธะ ฯลฯ พระ
อานนท์ ต่อเรื่อยไปจนจบภาค ๑ รวม ๔๑๐ รูป
เล่ม ๓๓ อปทาน ภาค ๒ คาถาประพันธ์แสดงอัตตประวัติพระอรหันตเถระต่ออีก
จนถึงรูปที่ ๕๕๐
ต่อนั้นเป็นเถรีอปทาน แสดงเรื่องราวของพระอรหันตเถรี ๔๐ เรื่อง เริ่มด้วยพระเถรี
ที่ไม่คุ้นนาม ๑๖ รูป ต่อด้วยพระเถรีที่ส�ำคัญ คือ พระมหาปชาบดีโคตมี พระเขมา พระ
อุบลวรรณา พระปฏาจารา ฯลฯ พระยโสธรา และท่านอื่นๆ
ครั้นจบอปทานแล้ว ท้ายเล่ม ๓๓ นี้ มีคัมภีร์ พุทธวงส์ เป็นคาถาประพันธ์แสดงเรือ่ ง
ของพระพุทธเจ้าในอดีต ๒๔ พระองค์ทพี่ ระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเคยได้ทรงเฝ้าและได้
รับพยากรณ์ จนถึงประวัติของพระองค์เอง รวมเป็นพระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์
จบแล้วมีคัมภีร์สั้นๆ ชื่อ จริยาปิฎก เป็นท้ายสุด แสดงพุทธจริยาในอดีตชาติ ๓๕
เรื่องที่มีแล้วในชาดก แต่เล่าด้วยคาถาประพันธ์ใหม่ ชี้ตัวอย่างการบ�ำเพ็ญบารมีบางข้อ
ขุททกนิบาตนี้ เมื่อมองโดยภาพรวม ก็จะเห็นลักษณะที่กล่าวว่าเป็นที่ชุมนุมของ
คัมภีร์ปลีกย่อยเบ็ดเตล็ด คือ แม้จะมีถึง ๑๕ คัมภีร์ รวมได้ถึง ๙ เล่ม แต่
• มีเพียงเล่มแรกเล่มเดียว (๒๕) ที่หนักในด้านเนื้อหาหลักธรรม แต่ก็เป็นคัมภีร์
เล็กๆ ในเล่มเดียวมีถึง ๕ คัมภีร์ ทุกคัมภีร์มีความส�ำคัญและลึกซึ้งมาก
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• อีก ๓ เล่ม (๒๘–๒๙–๓๐) คือ นิทเทส และ ปฏิสัมภิทามรรค แม้จะแสดง
เนื้อหาธรรมโดยตรง แต่ก็เป็นค�ำอธิบายของพระสาวก (พระสารีบุตร) ที่ไขความพุทธพจน์
ที่มีอยู่แล้วในคัมภีร์ข้างต้น (ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของอรรถกถา)
• ที่เหลือจากนั้นอีก ๘ คัมภีร์ ล้วนเป็นบทประพันธ์ร้อยกรอง ที่มุ่งความไพเราะ
งดงามให้เร้าความรู้สึก เช่นเสริมศรัทธาเป็นต้น คือ
เล่ม ๒๖ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา เล่าประสบการณ์ ความรู้สึก และ
คติของคนดี คนชั่ว ตลอดจนพระอรหันตสาวกที่จะเป็นตัวอย่าง/แบบอย่างส�ำหรับเร้าให้
เกิดความรู้สึกสังเวช เตือนใจ และเร้าก�ำลังใจ ให้ละความชั่ว ท�ำความดี และเพียรบ�ำเพ็ญ
อริยมรรค
เล่ม ๒๗–๒๘ ชาดก แสดงคติธรรมที่สั่งสอนและเร้าเตือนให้ก�ำลังใจจากการ
บ�ำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเอง
เล่ม ๓๒–๓๓ อปทาน พุทธวงส์ จริยาปิฎก เป็นบทร้อยกรอง บรรยายประวัติ
ปฏิปทา และจริยา ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก ในแนวของ
วรรณศิลป์ที่จะเสริมปสาทะและจรรโลงศรัทธาในพระรัตนตรัย

ค. พระอภิธรรมปิฎก

ประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม คือหลักธรรมและค�ำอธิบายที่เป็นเนื้อหา
วิชาล้วนๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ แบ่งเป็น ๗ คัมภีร์ (เรียกย่อหรือหัวใจว่า สํ วิ
ธา ปุ ก ย ป) ๑๒ เล่ม ดังนี้
๑. ธัมมสังคณี
๒. วิภังค์
๓. ธาตุกถา
๔. ปุคคลบัญญัติ
๕. กถาวัตถุ
๖. ยมก
๗. ปัฏฐาน
เล่ม ๓๔ (ธัมม)สังคณี ต้นเล่มแสดงมาติกา (แม่บท) อันได้แก่บทสรุปแห่งธรรมทัง้
หลายทีจ่ ดั เป็นชุดๆ มีทงั้ ชุด ๓ เช่น จัดทุกสิง่ ทุกอย่างประดามีเป็นกุศลธรรม อกุศลธรรม
อัพยากตธรรม ชุดหนึง่ เป็น อดีต-ธรรม อนาคตธรรม ปัจจุบนั ธรรม ชุดหนึง่ ฯลฯ และชุด
๒ เช่นจัดทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นสังขตธรรม อสังขตธรรม ชุดหนึง่ โลกียธรรม โลกุตตรธรรม ชุด
หนึง่ เป็นต้น รวมทัง้ หมดมี ๑๖๔ ชุด หรือ ๑๖๔ มาติกา
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ตอนต่อจากนั้น ซึ่งเป็นเนื้อ หาส่วนส�ำคัญของคัมภีร์นี้เป็นค�ำ วิสัชชนา ขยาย
ความมาติกาที่ ๑ เป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็นกุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม
ที่กระจายออกไปในแง่ของจิต เจตสิก รูป และนิพพาน
ท้ายเล่มมีอีก ๒ บท แต่ละบทแสดงค�ำอธิบายย่อหรือค�ำจ�ำกัดความข้อธรรมทั้ง
หลายในมาติกาที่กล่าวถึงข้างต้นจนครบ ๑๖๔ มาติกา ได้ค�ำจ�ำกัดความข้อธรรมใน ๒ บท
ต่างแนวกันเป็น ๒ แบบ (แต่บทท้ายจ�ำกัดความไว้เพียง ๑๒๒ มาติกา)
เล่ม ๓๕ วิภังค์ ยกหลักธรรมส�ำคัญๆ ขึ้นมาแจกแจง แยกแยะอธิบายกระจายออก
ให้เห็นทุกแง่ และวินิจฉัยจนชัดเจนจบไปเป็นเรื่องๆ รวมอธิบายทั้งหมด ๑๘ เรื่อง คือ
ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสัจจ์ ๔ อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท สติปัฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ ฌาน อัปปมัญญา ศีล ๕ ปฏิสัม
ภิทา ๔ ญาณประเภทต่างๆ และเบ็ดเตล็ดว่าด้วยอกุศลธรรมต่างๆ อธิบายเรื่องใด ก็เรียก
ว่า วิภังค์ ของเรื่องนั้น เช่น อธิบายขันธ์ ๕ ก็เรียก ขันธวิภังค์ เป็นต้น รวมมี ๑๘ วิภังค์
เล่ม ๓๖ มี ๒ คัมภีร์ คือ ธาตุกถา น�ำข้อธรรมในมาติกาทัง้ หลาย และข้อธรรมอืน่ ๆ
อีก ๑๒๕ อย่าง มาจัดเข้าในขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ ว่าข้อใดจัดเข้าได้หรือไม่
ได้ในอย่างไหนๆ และ ปุคคลบัญญัติ บัญญัตคิ วามหมายของชือ่ ที่ใช้เรียกบุคคลต่างๆ ตาม
คุณธรรม เช่นว่า โสดาบัน ได้แก่ “บุคคลผูล้ ะสังโยชน์ ๓ ได้แล้ว” ดังนีเ้ ป็นต้น
เล่ม ๓๗ กถาวัตถุ คัมภีร์ที่พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธานการสังคายนาครัง้
ที่ ๓ เรียบเรียงขึน้ เพือ่ แก้ความเห็นผิดของนิกายต่างๆ ในพระพุทธศาสนาครั้งนั้น ซึ่งได้
แตกแยกกันออกไปแล้วถึง ๑๘ นิกาย เช่น ความเห็นว่า พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตตผล
ได้ เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการเกิดได้ ทุกอย่างเกิดจากกรรม เป็นต้น ประพันธ์เป็นค�ำ
ปุจฉาวิสัชนา มีทั้งหมด ๒๑๙ กถา
เล่ม ๓๘ ยมก ภาค ๑ คัมภีร์ยมกนี้อธิบายหลักธรรมส�ำคัญให้เห็นความหมายและ
ขอบเขตอย่างชัดเจน และทดสอบความรู้อย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีตั้งค�ำถามย้อนกันเป็นคู่ๆ
(ยมก แปลว่า “คู่”) เช่น ถามว่า “ธรรมทัง้ ปวงทีเ่ ป็นกุศล เป็นกุศลมูล หรือว่า ธรรมทัง้ ปวง
ทีเ่ ป็นกุศลมูล เป็นกุศล”, “รูป (ทั้งหมด) เป็นรูปขันธ์ หรือว่ารูปขันธ์ (ทั้งหมด) เป็นรูป”,
“ทุกข์ (ทั้งหมด) เป็นทุกขสัจจ์ หรือว่าทุกขสัจจ์ (ทั้งหมด) เป็นทุกข์” หลักธรรมที่น�ำมา
อธิบายในเล่มนี้มี ๗ คือ มูล (เช่นกุศลมูล) ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ สังขาร อนุสัย ถาม
ตอบอธิบายเรื่องใด ก็เรียกว่า ยมก ของเรื่องนั้นๆ เช่น มูลยมก ขันธยมก เป็นต้น เล่มนี้
จึงมี ๗ ยมก
เล่ม ๓๙ ยมก ภาค ๒ ถามตอบอธิบายหลักธรรมเพิ่มเติมจากภาค ๑ อีก ๓ เรื่อง
คือ จิตตยมก ธรรมยมก (กุศล–อกุศล–อัยพากต-ธรรม) อินทรียยมก บรรจบเป็น ๑๐
ยมก
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เล่ม ๔๐ ปัฏฐาน ภาค ๑ คัมภีร์ปัฏฐาน อธิบายปัจจัย ๒๔ โดยพิสดาร แสดงความ
สัมพันธ์อิงอาศัยเป็นปัจจัยแก่กันแห่งธรรมทั้งหลายในแง่ดา้ นต่างๆ ธรรมทีน่ ำ� มาอธิบาย
ก็คอื ข้อธรรมทีม่ ีในมาติกาคือแม่บทหรือบทสรุปธรรม ซึ่งกล่าวไว้แล้วในต้นคัมภีร์สังคณี
นั่นเอง แต่อธิบายเฉพาะ ๑๒๒ มาติกาแรกที่เรียกว่า อภิธรรมมาติกาปัฏฐานเล่มแรกนี้
อธิบายความหมายของปัจจัย ๒๔ เป็นการปูพนื้ ความเข้าใจเบือ้ งต้นก่อน จากนัน้ จึงเข้าสู่
เนือ้ หาของเล่ม คือ อนุโลม-ติกปัฏฐาน อธิบายความเป็นปัจจัยแก่กันแห่งธรรมทั้งหลาย
ในแม่บทชุด ๓ (ติกมาติกา) โดยปัจจัย ๒๔ นัน้ เช่นว่า กุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กศุ ล-ธรรม
โดยอุปนิสสยปัจจัยอย่างไร กุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมโดยอุปนิสสยปัจจัยอย่างไร
อกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมโดยอุป นิสสยปัจจัยอย่างไร กุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่
อกุศลธรรมโดยอา รัมมณปัจจัยอย่างไร ฯลฯ ฯลฯ (เล่มนี้อธิบายแต่ในเชิงอนุโลม คือตาม
นัยปกติ ไม่อธิบายตามนัยปฏิเสธ จึงเรียกว่า อนุโลมปัฏฐาน)
เล่ม ๔๑ ปัฏฐาน ภาค ๒ อนุโลมติกปัฏฐาน ต่อ คืออธิบายความเป็นปัจจัยแก่กัน
แห่งธรรมทั้งหลายในแม่บทชุด ๓ ต่อจากเล่ม ๔๐ เช่น อดีตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบัน
ธรรมโดยอารัมมณปัจจัย (พิจารณารูป เสียง เป็นต้น ที่ดับเป็นอดีตไปแล้ว ว่าเป็นของไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เกิดความโทมนัสขึ้น ฯลฯ) เป็นต้น
เล่ม ๔๒ ปัฏฐาน ภาค ๓ อนุโลมทุกปัฏฐาน อธิบายความเป็นปัจจัยแก่กนั แห่งธรรม
ทัง้ หลาย ในแม่บทชุด ๒ (ทุกมาติกา) เช่น โลกีย-ธรรมเป็นปัจจัยแก่โลกียธรรม โดยอารัม
มณปัจจัย (รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จกั ขุวญิ ญาณ ฯลฯ) ดังนี้ เป็นต้น
เล่ม ๔๓ ปัฏฐาน ภาค ๔ อนุโลมทุกปัฏฐาน ต่อ
เล่ม ๔๔ ปัฏฐาน ภาค ๕ ยังเป็นอนุโลมปัฏฐาน แต่อธิบายความเป็นปัจจัยแก่กัน
แห่งธรรมทั้งหลายในแม่บทต่างๆ ข้ามชุดกันไปมา ประกอบด้วย อนุโลมทุกติกปัฏฐาน
ธรรมในแม่บทชุด ๒ (ทุกมาติกา) โยงกับธรรมในแม่บทชุด ๓ (ติกมาติกา) เช่น อธิบาย
“กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นโลกียธรรม โดยอธิปติ-ปัจจัย”
เป็นอย่างไร เป็นต้น อนุโลมติกทุกปัฏฐาน ธรรมในแม่บทชุด ๓ (ติกมาติกา) โยงกับธรรม
ในแม่บทชุด ๒ (ทุกมาติกา) อนุโลมติกติก- ปัฏฐาน ธรรมในแม่บทชุด ๓ (ติกมาติกา) โยง
กับธรรมในแม่บทชุด ๓ (ติกมาติกา) โยงระหว่างต่างชุดกัน เช่น อธิบายว่า “กุศลธรรมที่
เป็นอดีตธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรม” เป็นอย่างไร เป็นต้น อนุโลม
ทุกทุกปัฏฐาน ธรรมในแม่บทชุด ๒ (ทุกมาติกา) กับธรรมในแม่บทชุด ๒ (ทุกมาติกา) โยง
ระหว่างต่างชุดกัน เช่น ชุดโลกียะ โลกุตตระ กับชุดสังขตะอสังขตะ เป็นต้น
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เล่ม ๔๕ ปัฏฐาน ภาค ๖ เป็นปัจจนียปัฏฐาน คืออธิบายความเป็นปัจจัยแก่กันแห่ง
ธรรมทั้งหลายอย่างเล่มก่อนๆ นั่นเอง แต่อธิบายแง่ปฏิเสธ แยกเป็น ปัจจนียปัฏฐาน คือ
ปัจจนีย์ (ปฏิเสธ) + ปัจจนีย์ (ปฏิเสธ) เช่นว่า ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล
เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัย เป็นอย่างไร อนุโลมปัจจนียปัฏฐาน คือ อนุโลม + ปัจจนีย์ (ปฏิเสธ)
เช่นว่า อาศัย โลกิยธรรม ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึน้ โดยเหตุปจั จัย เป็นอย่างไร ปัจ
จนียานุโลมปัฏฐาน คือ ปัจจนีย์ (ปฏิเสธ) + อนุโลม เช่นว่า อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ธรรม
ที่เป็นอกุศล เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยเป็นอย่างไร และในทั้ง ๓ แบบนี้ แต่ละแบบ จะอธิบาย
โดยใช้ธรรมในแม่บทชุด ๓ แล้วต่อด้วยชุด ๒ แล้วข้ามชุดระหว่างชุด ๒ กับชุด ๓ ชุด ๓
กับชุด ๒ ชุด ๓ กับชุด ๓ ชุด ๒ กับชุด ๒ จนครบทั้งหมดเหมือนกัน ดังนั้นแต่ละแบบจึง
แยกซอยละเอียดออกไปเป็น ติก- ทุก- ทุกติก- ติกทุก- ติกติก- ทุกทุก- ตามล�ำดับ (เขียน
ให้เต็มเป็น ปัจจนียติกปัฏฐาน ปัจจนียทุกปัฏฐาน ปัจจนียทุกติกปัฏฐาน ฯลฯ ดังนีเ้ รือ่ ยไป
จนถึงท้ายสุดคือ ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน)
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การสาธยายพระไตรปิฎก
การจัดสาธยายพระไตรปิฎกทีย่ วุ พุทธฯ ในครัง้ ที่ ๑๒ นี้ ได้คดั สรรจากพระไตรปิฎก
ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย แล้วเรียบเรียงเป็นค�ำบาลีสลับกับค�ำแปลภาษาไทย เพือ่ ให้สาธุชน
ได้เข้าใจความหมายในบทที่สาธยาย โดยพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ได้นำ� เนือ้ ความจากพระไตรปิฎกทีค่ ดั สรรออกมา แล้วรวบรวม
น�ำมาจัดพิมพ์ ไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการจัดสาธยายพระไตรปิฎกให้จบ
ภายใน ๑ วัน การสาธยายพระไตรปิฎกในครั้งนี้ ประกอบด้วย
๑. พระวินัยปิฎก
		
- พาลอัยยัตตวัตถุ ภิกษุโง่ไม่ฉลาด
		
- นิสสยปฏิิปัสสัทธิกถา การระงับนิสสัย
		
- อุปสัมปาเทตัพปัญจะกะ
		
- องค์ ๕ แห่งภิกษุผุ้ควรให้อุปสมบท ๑๖ หมวด
		
- อุปสัมปาเทตัพพฉักกะ
		
- องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท ๑๔ หมวด
		
- อัญญติดถิยปุพพะกถา
		
- ภิกษุผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
๒. พระสุตตันตปิฎก
		
- มุจจลินทวรรค ว่าด้วยพระยานาคมุจจลินท์
		
- มุจจลินทสูตร
๓. พระอภิธรรมปิฎก
- ปัญหาปุจฉกะ
		
- ติกมาติมา ทุกมาติกาปุจฉา
		
- ติกมาติกาวิสัชนา
		
- ทุกมาติกาวิสัชนา เหตุโจฉกวิสัชนา		

ลักษณะการสาธยาย

สาธุชนที่มาร่วมงานสวดพร้อมกันโดยการน�ำของพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม
ธฺมมาลงฺกาโร) และคณะสงฆ์จากวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ โดย พระราชวัชรบัณฑิต
(ประนอม ธฺมมาลงฺกาโร) จะได้อธิบายน�ำพร้อมสรุปเนื้อความที่ได้สาธยายทุกบท เเละจบ
ลงด้วยอริยสัจจกถา
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บทอัญเชิญเทวดา
		
		
		

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ.
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ.

ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้เพียบพร้อมด้วยเมตตา จงแผ่ไมตรีจิต ด้วยคิดว่า ขออานุภาพ
แห่งพระปริตร จงรักษาพระราชา ผู้เป็นเจ้าแห่งนรชน พร้อมด้วยราชสมบัติ พร้อมด้วย
พระราชวงศ์ พร้อมด้วยเหล่าเสนามาตย์ แล้วอย่าได้มีจิตฟุ้งซ่าน จงตั้งใจสวดพระปริตรเถิด

		

สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณนั ตุ สัคคะโมกขะทัง ฯ

		
		
		
		

สัคเค กาเม จะ รูเป		
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม
ภุมมา จายันตุ เทวา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง

		

ขออัญเชิญเทวดาในจักรวาลทั้งหลายโดยรอบ มาสู่สถานที่นี้ ขอเชิญฟังพระสัทธรรม
ของพระจอมมุนี อันชี้ทางสวรรค์และนิพพาน

คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ.

ขอเชิญเหล่าเทพเจ้า ผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดี ชั้นรูปภพก็ดี และภุมมเทวดา
ผู้สถิตอยู่ในวิมาน บนยอดภูเขา ในหุบผา ในอากาศ บนเกาะ ในแว่นแคว้น ในบ้าน ในต้น
พฤกษา ในป่าชัฏ ในเรือนและในไร่นาก็ดี และยักษ์ คนธรรพ์ นาค ผู้สถิตอยู่ในน้ำ บนบก
ในที่ไม่ราบเรียบ อันอยู่ในที่ใกล้เคียงก็ดี ขอจงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ถ้อยค�ำใดเป็น
ของพระมหามุนี ขอท่านสาธุชนทั้งหลาย จงตั้งใจสดับถ้อยค�ำนั้น อันข้าพเจ้าจักกล่าว
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ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังพระสัทธรรม

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังพระสัทธรรม

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ

ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังพระสัทธรรม

ปุพพภาคนมการ

(ค�ำนอบน้อมในส่วนเบื้องต้น)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 		 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มี
						
พระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต 			 ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ. 		 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
คาถาแสดงสรณะอันเกษมและไม่เกษม

พะหุง เว สะระณัง ยันติ		
อารามะรุกขะเจตยานิ			

ปัพพะตานิ วะนานิ จะ
มะนุสสา ภะยะตัชชิตา

เนตัง โข สะระณัง เขมัง		
เนตัง สะระณะมาคัมมะ			

เนตัง สะระณะมุตตะมัง
สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ

โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ
จัตตาริ อะริยะสัจจานิ			

สังฆัญจะ สะระณัง คะโต
สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ

ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง		
อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง			

ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง
ทุกขูปะสะมะคามินัง

เอตัง โข สะระณัง เขมัง		
เอตัง สะระณะมาคัมมะ			

เอตัง สะระณะมุตตะมัง
สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ

มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว ก็ถือเอาภูเขาบ้าง
ป่าไม้บ้าง อารามและรุกขเจดีย์บ้าง เป็นสรณะ

นั่นมิใช่สรณะอันเกษมเลย นั่นมิใช่สรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว
ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.

ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะแล้ว เห็นอริยสัจจ์
คือ ความจริงอันประเสริฐสี่ ด้วยปัญญาอันชอบ

คือเห็นความทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้ และหนทางมีองค์แปด
อันประเสริฐ เครื่องถึงความระงับทุกข์

นั่นแหละ เป็นสรณะอันเกษม นั่นเป็นสรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้. 			
(เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคิทัต ขุ. ธ.)
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โอวาทปาติโมกขคาถา
ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา		

ขันติ คือความอดกลั้น
เป็นธรรม เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา

ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่า
เป็นธรรมอันยิ่ง

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี		
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต

ผู้ก�ำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย

						

						

ผู้ท�ำสัตว์อื่นให้ล�ำบากอยู่
ไม่ชื่อว่าเป็น สมณะเลย

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
การไม่ท�ำบาปทั้งปวง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา 		 การท�ำกุศลให้ถึงพร้อม
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง 		 การช�ำระจิตของตนให้ขาวรอบ
เอตัง พุทธานะสาสะนัง. 		ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นค�ำสั่งสอนของ
						

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต		 การไม่พูดร้าย การไม่ท�ำร้าย
ปาติโมกเข จะ สังวะโร 		 การส�ำรวมในพระปาติโมกข์
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสฺมิง		 ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง 		 การนอน การนั่งในที่อันสงัด
อะธิจิตเต จะ อาโยโค 		 ความหมั่นประกอบในอธิจิต
เอตัง พุทธานสาสะนันติ. 		ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นค�ำสั่งสอนของ
						

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

( ขุ. ธ. )
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ปฐมพุทธภาสิตคาถา
คาถาแสดงปฐมพุทธพจน์ ( วิ. พาหิรนิทาน )

อะเนกะชาติสังสารัง		

สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง

คะหะการัง คะเวสันโต		

ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง

คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ		

ปุนะ เคหัง นะ กาหะสิ

สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา		

คะหะกูฏัง วิสังขะตัง

วิสังขาระคะตัง จิตตัง		

ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาติ.

เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารอันเป็นอเนกชาติ
แสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือน คือตัณหาผู้สร้างภพ
การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไป
นี่แน่ะ ! นายช่างปลูกเรือน เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว
เจ้าจะท�ำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป

โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว
จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป		
มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหา คือพระนิพพาน.		
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(อฏฺฐ. ที. สีล.)
(อฏฺฐ. ขุ. ขุทก.)

พุทธอุทานคาถา

( วิ. มหา. ขุ. อุทาน. )

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา		
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา		

อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมะณัสสะ
ยะโต ปะชานาติ สะเหตุธัมมัง

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา		
อะถัสสะ กังขา วะปะยันติ สัพพา		

อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมะณัสสะ
ยะโต ขะยัง ปัจจะยานัง อะเวทิ

ยะทา หะเว ปาตุภะวันติ ธัมมา		
วิธูปะยัง ติฏฐะติ มาระเสนัง		

อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมะณัสสะ
สูโรวะ โอภาสะยะมันตะลิกขันติ.

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่
เมือ่ นัน้ ความสงสัยทัง้ ปวงของพราหมณ์นนั้ ย่อมสิน้ ไป เพราะมารูแ้ จ้งธรรมพร้อมทัง้ เหตุ

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น
ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย

เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ พราหมณ์
นั้นย่อมก�ำจัดมารและเสนาเสียได้ ดุจพระอาทิตย์อุทัยก�ำจัดมืด ท�ำอากาศให้สว่าง ฉะนั้น.
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บทรตนสุตตัง (บทขัด)

ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ 		
ทะสะ อุปะปาระมิโย 			
สะมะติงสะ ปาระมิโย 			
ติสโส จะริยา 				
ชาติง อะภินิกขะมะนัง 			
มาระวิชะยัง 					
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง 			
สัพเพปิเม พุทธะคุเณ 			
ตีสุ ปาการันตะเรสุ 				
อายัสมา อานันทัตเถโร 			

ตะถาคะตัสสะ ทะสะ ปาระมิโย
ทะสะ ปะระมัตถะปาระมิโยติ
ปูเรตวา ปัญจะ มะหาปะริจจาเค
ปัจฉิมัพภะเว คัพภาวักกันติง
ปะธานะจะริยัง โพธิปัลลังเก
สัพพัญญุตะญาณัปปะฏิเวธัง
นะวะ โลกุตตะระธัมเมติ
อาวัชชิตวา เวสาลิยา
ติยามะรัตติง ปะริตตัง กะโรนโต
วิยะ การุญญะจิตตัง อุปัฏฐะเปตฺวา

เราทั้งหลาย จงตั้งจิตอันประกอบไปด้วยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย ดุจดังท่านพระ
อานนท์เถระผู้มีอายุ ร�ำพึงถึงพระพุทธคุณทั้งหลาย แม้ทั้งปวงของพระตถาคตเจ้า จ�ำเดิม
แต่ทรงปรารถนาพระพุทธภูมิเป็นต้นมา ทรงยังพระบารมี ๓๐ ถ้วน ให้บริบูรณ์ คือ บารมี
๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ มหาบริจาค ๕ จริยา ๓ เสด็จลงสู่คัพโภทร ในภพอัน
มีในที่สุด ประสูติแล้ว เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ บ�ำเพ็ญความเพียร ทรงช�ำนะมาร แทง
ตลอดพระสัพพัญญุตญาณ ในโลกุตตรธรรม ๙ ณ โพธิบัลลังก์ ดังนี้ แล้วกระท�ำพระปริตร
ตลอดราตรีทั้ง ๓ ยาม ภายในก�ำแพง ๓ ชั้น ในเมืองเวสาลี.

โกฏิสะตะสะหัสเสสุ 			
ยัสสาณัม ปะฏิคคัณหันติ 			
โรคามะนุสสะทุพภิกขะ			
ขิปปะมันตะระธาเปสิ 			

จักกะวาเฬสุ เทวะตา
ยัญจะ เวสาลิยัมปุเร
สัมภูตันติวิธัมภะยัง
ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

เทวดาทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาล ย่อมรับเอาซึ่งอาชญา แห่งพระปริตรอันใด
อนึ่งพระปริตรอันใด ยังภัย ๓ ประการ อันเกิดจากโรค เกิดจากอมนุษย์และเกิดจากข้าวยาก
หมากแพง ในเมืองเวสาลี ให้อันตรธานไปโดยเร็วพลัน เราทั้งหลาย จงสวดพระปริตรเป็น
เครื่องป้องกันภัยอันนั้น เทอญ.
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รตนสุตตัง (รัตนสูตร)

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
สัพเพวะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ		

ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

หมู่เทวดาเหล่าใด อยู่บนภาคพื้นดิน หรือเหล่าใดอยู่ในภาคพื้นอากาศ มาประชุม
กันแล้วในที่นี้ ขอหมู่เทวดาทั้งหมดนั้น จงมีใจดี และจงฟังสุภาษิตโดยเคารพ ขอท่าน
ทั้งหมดจงตั้งใจฟัง

ตัสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง ตัสฺมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา

จงแผ่เมตตาไปในหมู่ประชาที่เป็นมนุษย์ มนุษย์เหล่าใด ย่อมน�ำพลีกรรม คือ ท�ำบุญ
อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งหลาย ทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะเหตุนั้น ท่านทั้งหลาย
จงอย่าประมาท จงช่วยรักษามนุษย์เหล่านั้นด้วยเถิด

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใด อันประณีต
ในสวรรค์ ทรัพย์เครื่องปลื้มใจและรัตนะนั้น ที่เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลย แม้อันนี้เป็น
รัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ 		
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยะทัชฌะคา สักฺยะมุนี สะมาหิโต
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

พระศากยมุนี มีพระหฤทัยตั้งมั่น ทรงบรรลุธรรมใด เป็นที่สิ้นกิเลส ปราศจาก
ราคะ เป็นอมตธรรมอันประณีต สิ่งไร ๆ ที่เสมอด้วยธรรมนั้นไม่มี แม้อันนี้เป็นรัตนะอัน
ประณีตในพระธรรม ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
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ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่า เป็นธรรมอันสะอาด
ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่า ให้ผลโดยล�ำดับ สมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้น
ไม่มี แม้อันนี้เป็นรัตนะ อันประณีตในพระธรรม ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

บุคคลเหล่าใด ๘ จ�ำพวก ๔ คู่ อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้ว บุคคลเหล่านั้น
เป็นสาวกของพระสุคต ควรแก่ทักษิณาทาน ทานทั้งหลายที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้น
ย่อมมีผลมาก แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬฺเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยฺหะ 		 ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

พระอริยบุคคลเหล่าใด ในศาสนาของพระพุทธโคดม ประกอบด้วยความเพียร
ดีแล้ว มีใจมั่นคง ปราศจากความอาลัย พระอริยบุคคลเหล่านั้น ถึงพระอรหัตต์ที่ควรถึง
หยั่งเข้าสู่พระนิพพาน ได้ความดับกิเลสเอง เสวยผลอยู่ แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตใน
พระสงฆ์ ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา	 จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย
ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ 		 โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

เสาเขื่อนที่ฝังลงดินอย่างมั่นคงแล้ว ไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้ง ๔ ทิศ ฉันใด
ผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัจจ์ทั้งหลาย เราเรียกผู้นั้นว่า สัตบุรุษ ผู้ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรม
แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
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เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ
กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา		
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		

คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ
นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ
สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ 		
จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต 		
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		

ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ
สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ
ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

พระโสดาบันจ�ำพวกใด ท�ำให้แจ้งอริยสัจจ์ ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดง
ดีแล้ว ถึงแม้ว่าพระโสดาบันจ�ำพวกนั้น จะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้า ท่านก็ไม่ถือเอา
ภพที่ ๘ แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส อย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ สังโยชน์ธรรม
เหล่านั้น ย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้ว พร้อมกับทัสสนสัมปทา คือโสดาปัตติมรรค
ทีเดียว อนึ่ง พระโสดาบันเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้ง ๔ ไม่อาจที่จะท�ำอภิฐาน ๖ คือ
อนันตริยกรรม ๕ กับการเข้ารีต ๑ แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยค�ำสัตย์นี้
ขอความสวัสดีจงมี

กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา
อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ
อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง 		 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้น ยังท�ำบาปกรรมทางกาย วาจา หรือใจไปบ้าง เพราะความ
ประมาท ท่านไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสความที่พระโสดาบัน
ผู้เห็นบทคือพระนิพพานแล้ว ไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นไว้ แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตใน
พระสงฆ์ ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
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วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค คิมฺหานะมาเส ปะฐะมัสฺมิง คิมเห
ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ 		 นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 		 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

พุ่มไม้งามในป่า ที่ยอดมีดอกบานสะพรั่ง ในต้นเดือนคิมหะแห่งฤดูคิมหันต์ ฉันใด
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ เป็นเครื่องให้ถึงพระนิพพาน เพื่อประโยชน์
อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลาย ก็อุปมาฉันนั้น แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า
ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ
อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง		 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ
ทรงน�ำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐ ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ แม้อันนี้
เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสฺมิง
เต ขีณะพีชา อะวิรุฬฺหิฉันทา		 นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง		 เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

กรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใด สิ้ น ไปแล้ ว กรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มี
พระอริยบุคคลเหล่าใด มีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไป พระอริยบุคคลเหล่านั้น มีพืชสิ้น
ไปแล้ว มีความพอใจอันงอกไม่ได้แล้ว เป็นผู้มีปัญญา ย่อมปรินิพพานดับสนิท เหมือน
ประทีปดวงนี้ ฉะนั้น แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความ
สวัสดีจงมี ครั้นจบพระปริตรแล้ว ท้าวสักกเทวราชได้ตรัสเสริมเป็นคาถาว่าดังนี้
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ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะ ปูชิตัง		

ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะ ปูชิตัง		

ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ
ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะ ปูชิตัง 		

ภุมมานิ วา ยานิ วะ อันตะลิกเข
สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

หมู ่ เ ทวดาเหล่ า ใดอยู ่ บ นภาคพื้ น ดิ น หรื อ เหล่ า ใดอยู ่ ใ นภาคพื้ น อากาศ
มาประชุมกันแล้วในที่นี้ จงพร้อมใจกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปแล้วอย่างงาม
อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี

หมู่เทวดาเหล่าใดอยู่บนภาคพื้นดิน หรือเหล่าใดอยู่ในภาคพื้นอากาศ มาประชุม
กันแล้วในที่นี้ จงพร้อมใจกันนอบน้อมพระธรรมอันเป็นไปแล้วอย่างงาม อันเทวดาและ
มนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี

หมู่เทวดาเหล่าใดอยู่บนภาคพื้นดิน หรือเหล่าใดอยู่ในภาคพื้นอากาศ มาประชุม
กันแล้วในที่นี้ จงพร้อมใจกันนอบน้อมพระสงฆ์ผู้ด�ำเนินไปแล้วอย่างงาม อันเทวดาและ
มนุษย์บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี					
(ขุ. ขุทก. ขุ. สุตต.)

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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พระวินัยปิฎก
๒๑. พาลอพยตฺตวตฺตวตฺถุ
๒๑. พาลอัพยัตตวัตตวัตถุ

ว่าด้วยภิกษุโง่ไม่ฉลาด
เรื่องอาจารย์โง่เขลา

[๘๒] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู ทสวสฺสมฺห ทสวสฺสมฺหาติ
พาลา อพฺยตฺตา นิสฺสยํ เทนฺติ.
		[๘๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดว่า “เรามีพรรษาครบ ๑๐ เรามี
พรรษาครบ ๑๐” แต่เป็นผู้โง่เขลา ไม่ฉลาด ให้นิสสัย
ฎก
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ทิสฺสนฺติ อาจริยา พาลา อนฺเตวาสิกา ปณฺฑิต ทิสฺสนฺติ
อาจริยา อพฺยตฺตา อนฺเตวาสิกา พฺยตฺตา ทิสฺสนฺติ อาจริยา
อปฺปสฺสุตา อนฺเตวาสิกา พหุสฺสุตา ทิสฺสนฺติ อาจริยา 		
ทุปฺปญฺญา อนฺเตวาสิกา ปญฺญวนฺโต.
ปรากฏว่า อาจารย์เป็นผู้โง่เขลา อันเตวาสิกเป็นบัณฑิตก็มี อาจารย์
เป็นผู้ไม่ฉลาด อันเตวาสิกเป็นผู้ฉลาดก็มี อาจารย์มีสุตะน้อย อันเตวาสิก
เป็นพหูสูตก็มี อาจารย์มีปัญญาทราม อันเตวาสิกมีปัญญาดีก็มี
เย เต ภิกฺขู อปฺปิจฺฉา ฯเปฯ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ
บรรดาภิกษุผมู้ คี วามมักน้อย ฯลฯ พากันต�ำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า
กถํ หิ นาม ภิกขฺ ู ทสวสฺสมฺห ทสวสฺสมฺหาติ พาลา อพฺยตฺตา
นิสสฺ ยํ ทสฺสนฺติ ทิสสฺ นฺติ อาจริยา พาลา อนฺเตวาสิกา ปณฺฑติ า
ทิสฺสนฺติ อาจริยา อพฺยตฺตา อนฺเตวาสิกา พฺยตฺตา ทิสฺสนฺติ อาจริยา
อปฺปสฺสุตา อนฺเตวาสิกา พหุสฺสุตา ทิสฺสนฺติ อาจริยา ทุปฺปญฺญา
อนฺเตวาสิกา ปญฺญวนฺโตติ.
ไฉน ภิกษุทั้งหลายจึงได้อ้างว่า “เรามีพรรษาครบ ๑๐ เรามีพรรษา
ครบ ๑๐ แต่ เป็นผู้โง่เขลา ไม่ฉลาด ให้นิสสัยปรากฏว่า อาจารย์เป็นผู้โง่
เขลา อันเตวาสิกเป็นบัณฑิตก็มี อาจารย์เป็นผู้ไม่ฉลาด อันเตวาสิกเป็นผู้
ฉลาดก็มี อาจารย์มีสุตะน้อย อันเตวาสิกเป็นพหูสูตก็มี อาจารย์มีปัญญา
ทราม อันเตวาสิกมีปัญญาดีก็มี”
อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุ.
จึงน�ำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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			 ทรงสอบถาม
สจฺจํ กิร ภิกขฺ เว ภิกขฺ ู ทสวสฺสมฺห ทสวสฺสมฺหาติ พาลา
อพฺยตฺตา นิสฺสยํ เทนฺติ ทิสฺสนฺติ อาจริยา พาลา ... อนฺเตวาสิกา
ปญฺญวนฺโตติ.
พระผูม้ พี ระภาคทรงสอบถามภิกษุทงั้ หลายว่า “ภิกษุทงั้ หลาย ทราบ
ว่าพวกภิกษุได้อา้ งว่า เรามีพรรษาครบ ๑๐ เรามีพรรษาครบ ๑๐ แต่เป็น
ผูโ้ ง่เขลา ไม่ฉลาด ให้นสิ สัย ปรากฏว่าอาจารย์เป็นผูโ้ ง่เขลา ... อันเตวาสิก
มีปญั ญาดีกม็ จี ริงหรือ”
สจฺจํ ภควาติ.
ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า “จริง พระพุทธเจ้าข้า”
วิครหิ พุทฺโธ ภควา ... วิครหิตฺวา ธมฺมึ กถํ กตฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ น ภิกฺขเว พาเลน อพฺยตฺเตน นิสฺสโย ทาตพฺโพ โย
ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส.
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงต�ำหนิว่า “ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้
โง่เขลา ไม่ฉลาด ไม่พึงให้นิสสัย รูปใดให้ต้องอาบัติทุกกฏ
อนุชานามิ ภิกฺขเว พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน ทสวสฺเสน
วา อติเรกทสวสฺเสน วา นิสฺสยํ ทาตุนฺติ.
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถ มีพรรษาครบ ๑๐
หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ ให้นิสสัยได้”
พาลอัพยัตตวัตถุ จบ
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๒๒. นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา

๒๒. นิสสยปฏิปัสสัทธิกถา
ว่าด้วยการระงับนิสสัย
เรื่องนิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์
[๘๓] เตน โข ปน สมเยน ภิกฺขู อาจริยุปชฺฌาเยสุ
ปกฺกนฺเตสุปิ วิพฺภนฺเตสุปิ กาลกเตสุปิ ปกฺขสงฺกนฺเตสุปิ
นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิโย น ชานนฺติ.
[๘๓] สมัยนั้น เมื่ออุปัชฌาย์และอาจารย์หลีกไปก็ดี สึกเสียก็ดี
มรณภาพก็ดี ไปเข้ารีตเดียรถีย์ก็ดี ภิกษุทั้งหลายไม่รู้ว่านิสสัยระงับ
ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ.
จึงน�ำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ
ปญฺจิมา ภิกฺขเว นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิโย อุปชฺฌายมฺหา
พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์ ๕
ประการ เหล่านี้ คือ
อุปชฺฌาโย ปกฺกนฺโต วา โหติ
๑. อุปัชฌาย์หลีกไป			
วิพฺภนฺโต วา
๒. อุปัชฌาย์สึก
กาลกโต วา
๓. อุปัชฌาย์มรณภาพ
ปกฺขสงฺกนฺโต วา
๔. อุปัชฌาย์ไปเข้ารีตเดียรถีย์
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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อาณตฺติเยว ปญฺจมี
๕. อุปัชฌาย์สั่งบังคับ
อิมา โข ภิกฺขเว ปญฺจ นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิโย อุปชฺฌายมฺหา.
ภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์ ๕ ประการเหล่านี้

ฉยิมา ภิกฺขเว นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิโย อาจริยมฺหา
ภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย์ ๖ ประการเหล่านี้ คือ
อาจริโย ปกฺกนฺโต วา โหติ
๑. อาจารย์หลีกไป		
วิพฺภนฺโต วา
๒. อาจารย์สึก		
กาลกโต วา
๓. อาจารย์มรณภาพ
ปกฺขสงฺกนฺโต วา
๔. อาจารย์ไปเข้ารีตเดียรถีย์
อาณตฺติเยว ปญฺจมี
๕. อาจารย์สั่งบังคับ
อุปชฺฌาเยน วา สโมธานคโต โหติ
๖. สัทธิวิหาริกไปเข้าร่วมกับอุปัชฌาย์
อิมา โข ภิกฺขเว ฉ นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิโย อาจริยมฺหา.
ภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย์ ๖ ประการเหล่านี้
นิสสยปฏิปัสสัทธิกถา จบ
ฎก
44 สาธยายพระไตรปิ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒๓. อุปสมฺปาเทตพฺพปญฺจกํ

๒๓. อุปสัมปาเทตัพพปัญจกะ
ว่าด้วยองค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท ๑๖ หมวด
เรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕
กัณหปักษ์ ฝ่ายด�ำ
[๘๔] ปญฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตโพ
[๘๔] ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่พึงให้อุปสมบท
ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
น อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๑. ไม่ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ
น อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๒. ไม่ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ
น อเสเขน ปญฺญากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๓. ไม่ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ
น อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๔. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ
น อเสเขน วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺ ขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๕. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ
อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๑)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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กัณหปักษ์ ๒

ปญฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปา
เทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๒)
อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๑. ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ
อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๒. ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ
อเสเขน ปญฺญากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๓. ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ
อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๔. ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ
อเสเขน วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๕. ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ
อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสสฺ โย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๒)
ภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล พึงให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๒)
อปเรหิปิ ภิกขฺ เว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อตฺตนา น อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น
ปรํ อเสเข สีลกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๑. ตนเองไม่ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ และไม่ชักชวนผู้อื่น
ในสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา น อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น ปรํ
อเสเข สมาธิกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๒. ตนเองไม่ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ และไม่ชักชวนผู้
อื่นในสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา น อเสเขน ปญฺญากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
น ปรํ อเสเข ปญฺญากฺขนฺเธ สมาทเปตา
๓. ตนเองไม่ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ และไม่ชักชวน
ผู้อื่นในปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา น อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น ปรํ
อเสเข วิมุตฺติกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๔. ตนเองไม่ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ และไม่ชักชวน
ผู้อื่นในวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา น อเสเขน วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ น ปรํ อเสเข วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๕. ตนเองไม่ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ
และไม่ชักชวนผู้อื่นในวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺา
เปตพฺโพ. (๓)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๓)

สุกกปักษ์ ๒

ปญฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปา
เทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อตฺตนา อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปรํ อเสเข
สีลกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๑. ตนเองประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะและชักชวนผู้อื่นในสีล
ขันธ์ อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปรํ อเสเข
สมาธิกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๒. ตนเองประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ และชักชวนผู้อื่นใน
สมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา อเสเขน ปญฺญากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปรํ
อเสเข ปญฺญากฺขนฺเธ สมาทเปตา
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๓. ตนเองประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ และชักชวนผู้อื่น
ในปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา อเสเขน วิมตุ ตฺ กิ ขฺ นฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปรํ อเสเข
วิมุตฺติกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๔. ตนเองประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ และชักชวนผู้อื่น
ในวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา อเสเขน วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
ปรํ อเสเข วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๕. ตนเองประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ
และชักชวนผู้อื่นในวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๔)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๔)

กัณหปักษ์ ๓

อปเรหิปิ ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺา
เปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อสฺสทฺโธ โหติ 		
๑. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา
อหิริโก โหติ
๒. เป็นผู้ไม่มีหิริ
อโนตฺตาปี โหติ 			
๓. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ
กุสีโต โหติ 			
๔. เป็นผู้เกียจคร้าน
มุฏฺสฺสติ โหติ 			
๕. เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
น อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๕)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๕)
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สุกกปักษ์ ๓

ปญฺจหิ
ภิกฺขเ
องฺเคหิ
สมนฺนาคเตน
ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
สทฺโธ โหติ				
๑. เป็นผู้มีศรัทธา		
หิริมา โหติ 		
๒. เป็นผู้มีหิริ
โอตฺตาปี โหติ 			
๓. เป็นผู้มีโอตตัปปะ		
อารทฺธวิริโย โหติ
๔. เป็นผู้ปรารภความเพียร
อุปฏฺติ สฺสติ โหติ
๕. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ.(๖)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๖)
อุปสมฺปาเทตพฺพปญฺจกโสฬสวารํ นิฏฺติ ํ.

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กัณหปักษ์ ๔

อปเรหิปิ ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ 		
๑. เป็นผู้มีสีลวิบัติในอธิสีล
อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ
๒. เป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร
อติทิฏฺยิ า ทิฏฺวิ ิปนฺโน โหติ 			
๓.เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ
อปฺปสฺสุโต โหติ
				
๔.เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย
ทุปฺปญฺโญ โหติ 					
๕.เป็นผู้มีปัญญาทราม
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
น อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๗)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๗)
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สุกกปักษ์ ๔

ปญฺจหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า อุปสมฺปาเทตพฺพํ
นิสสฺ โย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
น อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ 			
๑. เป็นผู้ไม่มีสีลวิบัติในอธิสีล
น อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ 		
๒. เป็นผู้ไม่มีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร
น อติทิฏฺยิ า ทิฏฺวิ ิปนฺโน โหติ 			
๓. เป็นผู้ไม่มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ
พหุสฺสุโต โหติ
				
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
ปญฺญวา โหติ 					
๕. เป็นผู้มีปัญญา
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๘)
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๘)

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กัณหปักษ์ ๕

อปเรหิปิ ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
น ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธวิ หิ ารึ วา คิลานํ
อุปฏฺาตุ วา อุปฏฺาเปตุ วา
๑. ไม่สามารถพยาบาลเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิกหรือ
สัทธิวิหาริกผู้เป็นไข้
อนภิรตึ วูปกาเสตุํ วา วูปกาสาเปตุํ วา
๒. ไม่สามารถระงับเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระงับความกระสัน
อุปฺปนฺนญ กุกฺกุจฺจญ ธมฺมโต วิโนเทตุ วา วิโนทาเปตุ วา
๓.ไม่สามารถบรรเทาเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่าย
ที่เกิดขึ้นโดยธรรม
อาปตฺตึ น ชานาติ
๔. ไม่รู้จักอาบัติ
อาปตฺติยา วุฏฺานํ น ชานาติ
๕. ไม่รู้จักวิธีออกจากอาบัติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๙)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๙)
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สุกกปักษ์ ๕

ปญฺจหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า อุปสมฺปาเทตพฺพ
นิสสฺ โย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธิวิหารึ วา คิลานํ
อุปฏฺาตุ วา อุปฏฺาเปตุ วา
๑. สามารถพยาบาลเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิก หรือ
สัทธิวิหาริกผู้เป็นไข้
อนภิรตึ วูปกาเสตุํ วา วูปกาสาเปตุํ วา
๒. สามารถระงับเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระงับความกระสัน
อุปฺปนฺนํ กุกฺกุจฺจํ ธมฺมโต วิโนเทตุ วา วิโนทาเปตุ วา
๓. สามารถบรรเทาเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายที่
เกิดขึ้นโดยธรรม
อาปตฺตึ ชานาติ
๔. รู้จักอาบัติ
อาปตฺติยา วุฏฺานํ ชานาติ
๕. รู้จักวิธีออกจากอาบัติ
อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า
อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสสฺ โย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๑๐)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๐)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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		กัณหปักษ์ ๖
อปเรหิปิ ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
น ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธิวิหารึ วา อภิสมา
จาริกาย สิกฺขาย สิกฺขาเปตุ
๑. ไม่สามารถฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวหิ าริกในอภิสมาจาริกาสิกขา
อาทิพฺรหฺมจริยกาย สิกฺขาย วิเนตุ
๒. ไม่สามารถแนะน�ำในอาทิพรหมจริยกาสิกขา
อภิธมฺเม วิเนตุ
๓. ไม่สามารถแนะน�ำในอภิธรรม
อภิวินเย วิเนตุ
๔. ไม่สามารถแนะน�ำในอภิวินัย
อุปฺปนฺนํ ทิฏฺคิ ต ธมฺมโต วิเวเจตุ
๕. ไม่สามารถเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นได้โดยธรรม
อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า
น อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏฺาเปพฺโพ. (๑๑)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๑)
ฎก
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๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สุกกปักษ์ ๖

ปญฺจหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า อุปสมฺปาเทตพฺพ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธวิ หิ ารึ วา อภิสมาจาริกาย
สิกขฺ าย สิกขฺ าเปตุ
๑. สามารถฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวหิ าริกในอภิสมาจาริกาสิกขา
อาทิพฺรหฺมจริยกาย สิกฺขาย วิเนตุ
๒. สามารถแนะน�ำในอาทิพรหมจริกาสิกขา
อภิธมฺเม วิเนตุ
๓. สามารถแนะน�ำในอภิธรรม
อภิวินเย วิเนตุ
๔. สามารถแนะน�ำในอภิวินัย
อุปฺปนฺน ทิฏฺคิ ต ธมฺมโต วิเวเจตุ
๕. สามารถเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นได้โดยธรรม
อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า
อุปสมฺปาเทตพฺพ นิสสฺ โย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๑๒)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๒)

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กัณหปักษ์ ๗

อปเรหิปิ ภิกขฺ เว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า น
อุปสมฺปาเทตพฺพ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อาปตฺตึ น ชานาติ 			
๑. ไม่รู้จักอาบัติ 		
อนาปตฺตึ น ชานาติ 			
๒. ไม่รู้จักอนาบัติ
ลหุกํ อาปตฺตึ น ชานาติ
๓. ไม่รู้จักอาบัติเบา
ครุกํ อาปตฺตึ น ชานาติ 		
๔. ไม่รู้จักอาบัติหนัก
อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน น สฺวาคตานิ
โหนฺติ น สุวิภตฺตานิ น สุปฺปวตฺตีนิ น สุวินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส
อนุพฺยญฺชนโส
๕. จ�ำปาติโมกข์ทั้งสองโดยพิสดารไม่ได้ดี จ�ำแนกไม่ได้ดี
ไม่คล่องแคล่วดี วินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะไม่ได้ดี
อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า น อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๑๓)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๓)
ฎก
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สุกกปักษ์ ๗

ปญฺจหิ
ภิกฺขเว องฺเคหิ
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อาปตฺตึ ชานาติ 				
๑. รู้จักอาบัติ
อนาปตฺตึ ชานาติ 				
๒. รู้จักอนาบัติ
ลหุกํ อาปตฺตึ ชานาติ 			
๓. รู้จักอาบัติเบา
ครุกํ อาปตฺตึ ชานาติ 		
๔. รู้จักอาบัติหนัก
อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตถฺ าเรน สฺวาคตานิ โหนฺติ
สุวภิ ตฺตานิ สุปปฺ วตฺตนี ิ สุวนิ จิ ฉฺ ติ านิ สุตตฺ โส อนุพยฺ ญฺชนโส
๕. จ�ำปาติโมกข์ทั้งสองโดยพิสดารได้ดี จ�ำแนกได้ดี คล่องแคล่วดี
วินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะได้ดี
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๑๔)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๔)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กัณหปักษ์ ๘

อปเรหิปิ ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อาปตฺตึ น ชานาติ 		 ๑. ไม่รู้จักอาบัติ
อนาปตฺตึ น ชานาติ 		 ๒. ไม่รู้จักอนาบัติ
ลหุกํ อาปตฺตึ น ชานาติ
๓. ไม่รู้จักอาบัติเบา
ครุกํ อาปตฺตึ น ชานาติ
๔. ไม่รู้จักอาบัติหนัก
อูนทสวสฺโส โหติ 			 ๕. มีพรรษาหย่อน ๑๐
อิ เ มหิ โข ภิ กฺ ข เว ปญฺ จ หงฺ เ คหิ สมนฺ น าคเตน
ภิกฺขุนา น อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏฺาเปตพฺโพ.(๑๕) 			
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๕)

ฎก
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สุกกปักษ์ ๘

ปญฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อาปตฺตึ ชานาติ 			
๑. รู้จักอาบัติ
อนาปตฺตึ ชานาติ 			
๒. รู้จักอนาบัติ
ลหุกํ อาปตฺตึ ชานาติ 		
๓. รู้จักอาบัติเบา
ครุกํ อาปตฺตึ ชานาติ 		
๔. รู้จักอาบัติหนัก
ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา
๕. มีพรรษาครบ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพติ. (๑๖).
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๖)
อุปสัมปาเทตัพพปัญจกะ ๑๖ หมวด จบ

๒๔. อุปสมฺปาเทตพฺพฉกฺกํ

๒๔. อุปสัมปาเทตัพพฉักกะ
ว่าด้วยองค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท ๑๔ หมวด
เรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์ ๖
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กัณหปักษ์ ๑

[๘๕] ฉหิ ภิ กฺ ข เว องฺ เ คหิ สนนฺ น าคเตน ภิ กฺ ขุ น า น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
[๘๕] ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ ไม่พึงให้อุปสมบท
ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
น อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๑. ไม่ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ
น อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๒. ไม่ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ
น อเสเขน ปญฺญากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๓. ไม่ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ
น อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๔. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ
น อเสเขน วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๕. ไม่ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ
อูนทสวสฺโส โหติ
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๑)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑)
ฎก
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สุกกปักษ์ ๑

ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพํ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๑. ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ
อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมานฺนาคโต โหติ
๒. ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ
อเสเขน ปญฺญากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๓. ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ
อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๔. ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ
อเสเขน วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
๕. ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ
ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา
๖. มีพรรษาครบ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพสามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๒)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๒)

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กัณหปักษ์ ๒

อปเรหิปิ ภิกขฺ เว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อตฺตนา น อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น
ปรํ อเสเข สีลกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๑. ตนเองไม่ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ และไม่ชักชวนผู้อื่น
ในสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา น อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
น ปรํ อเสเข สมาธิกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๒. ตนเองไม่ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะและไม่ชักชวนผู้
อื่นในสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา น อเสเขน ปญฺญากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
น ปรํ อเสเข ปญฺญากฺขนฺเธ สมาทเปตา
๓. ตนเองไม่ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ และไม่ชักชวน
ผู้อื่นในปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา น อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ น
ปรํ อเสเข วิมุตฺติกฺขนฺเธ สมาทเปตา อตฺตนา
๔. ตนเองไม่ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ และไม่ชักชวนผู้
อื่นในวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ
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น อเสเขน วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
น ปรํ อเสเข วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมาทเปตา
๕. ตนเองไม่ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ และ
ไม่ชักชวนผู้อื่นในวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ
อูนทสวสฺโส โหติ
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๓)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๓)

สุกกปักษ์ ๒

ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพํ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อตฺตนา อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปรํ อเสเข
สีลกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๑. ตนเองประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอเสขะ และชักชวนผู้อื่นใน
สีลขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปรํ
อเสเข สมาธิกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๒. ตนเองประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ และชักชวนผู้อื่นใน
สมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อตฺตนา อเสเขน ปญฺญากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปรํ
อเสเข ปญฺญากฺขนฺเธ สมาทเปตา
๓. ตนเองประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ และชักชวนผู้อื่น
ในปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ปรํ
อเสเข วิมุตฺติกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๔. ตนเองประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ และชักชวนผู้อื่น
ในวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะ
อตฺตนา อเสเขน วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ ปรํ อเสเข วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺเธ สมาทเปตา
๕. ตนเองประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะและ
ชักชวนผู้อื่นในวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะ
ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา
๖. มีพรรษาครบ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสสฺ โย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๔)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๔)
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กัณหปักษ์ ๓

อปเรหิปิ ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อสฺสทฺโธ โหติ 		 ๑. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา			
อหิริโก โหติ 		 ๒. เป็นผู้ไม่มีหิริ				
อโนตฺตาปี โหติ 		 ๓. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ		
กุสีโต โหติ 			 ๔. เป็นผู้เกียจคร้าน		
มุฏฺสฺสติ โหติ 		 ๕. เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
อูนทสวสฺโส โหติ 		 ๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
น อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๕)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๕)

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สุกกปักษ์ ๓

ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนคาเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพํ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
สทฺโธ โหติ 			 ๑. เป็นผู้มีศรัทธา 			
หิริมา โหติ 			 ๒. เป็นผู้มีหิร			
ิ
โอตฺตาปี โหติ 			 ๓. เป็นผู้มีโอตตัปปะ		
อารทฺธวิริโย โหติ 		 ๔.เป็นผู้ปรารภความเพียร		
อุปฏฺติ สฺสติ โหติ 		 ๕. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น
ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา
๖. มีพรรษาครบ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า อุปสมฺปา
เทตพฺพํ นิสสฺ โย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๖)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๖)
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กัณหปักษ์ ๔

อปเรหิปิ ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ 			
๑. เป็นผู้มีสีลวิบัติในอธิสีล		
อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ 		
๒. เป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร
อติทิฏฺยิ า ทิฏฺวิ ิปนฺโน โหติ
๓. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ		
อปฺปสฺสุโต โหติ
			
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย
ทุปฺปญฺโญ โหติ 				
๕. เป็นผู้มีปัญญาทราม
อูนทสวสฺโส โหติ 				
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺา
เปตพฺโพ. (๗)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๗)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สุกกปักษ์ ๔

ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพํ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
น อธิสีเล สีลวิปนฺโน โหติ 			
๑. เป็นผู้ไม่มีสีลวิบัติในอธิสีล
น อชฺฌาจาเร อาจารวิปนฺโน โหติ 		
๒. เป็นผู้ไม่มีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร
น อติทิฏฺยิ า ทิฏฺวิ ิปนฺโน โหติ 		
๓. เป็นผู้ไม่มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ		
พหุสฺสุโต โหติ 					
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
ปญฺญวา โหติ 				
๕. เป็นผู้มีปัญญา
ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา 		
๖. มีพรรษาครบ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกขฺ นุ า
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสสฺ โย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๘)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๘)
ฎก
70 สาธยายพระไตรปิ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กัณหปักษ์ ๕

อปเรหิ ป ิ ภิ กฺ ข เว ฉหงฺ เ คหิ สมนฺ นาคเตน ภิ กฺ ขุ นา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
น ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธิวิหารึ วา คิลานญ
อุปฏฺาตุ วา อุปฏฺาเปตุํ วา
๑. ไม่สามารถพยาบาลเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลอันเตวาสิก
หรือสัทธิวิหาริก ผู้เป็นไข้
อนภิรตึ วูปกาเสตุ วา วูปกาสาเปตุ วา
๒. ไม่สามารถระงับเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระงับความกระสัน
อุปปฺ นฺนํ กุกกฺ จุ จฺ ญ ธมฺมโต วิโนเทตุ วา วิโนทาเปตุ วา
๓. ไม่สามารถบรรเทาเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อ
หน่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรม
อาปตฺตึ น ชานาติ
๔. ไม่รู้จักอาบัติ
อาปตฺติยา วุฏฺานํ น ชานาติ
๕. ไม่รู้จักวิธีออกจากอาบัติ
อูนทสวสฺโส โหติ
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุ ป สมฺ ป าเทตพฺ พํ น นิ สฺ ส โย ทาตพฺ โ พ น สามเณโร
อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๙)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๙)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สุกกปักษ์ ๕

ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพํ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธิวิหารึ วา คิลานํ
อุปฏฺาตุ วา อุปฏฺาเปตุ วา
๑. สามารถพยาบาลเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลอันเตวาสิก
หรือสัทธิวิหาริก ผู้เป็นไข้
อนภิรตึ วูปกาเสตุ วา วูปกาสาเปตุ วา
๒. สามารถระงับเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระงับความกระสัน
อุปปฺ นฺนํ กุกกฺ จุ จฺ ํ ธมฺมโต วิโนเทตุ วา วิโนทาเปตุ วา
๓. สามารถบรรเทาเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายที่
เกิดขึ้นโดยธรรม
อาปตฺตึ ชานาติ
๔. รู้จักอาบัติ
อาปตฺติยา วุฏฺานํ ชานาติ
๕. รู้จักวิธีออกจากอาบัติ
ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา
๖. มีพรรษาครบ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสสฺ โย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๑๐)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๐)
ฎก
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๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กัณหปักษ์ ๖

อปเรหิปิ ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
น ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธิวิหารึ วา
อภิสมาจาริกาย สิกฺขาย สิกฺขาเปตุ
๑. ไม่สามารถฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกในอภิสมาจา
ริกาสิกขา
อาทิพฺรหฺมจริยกาย สิกฺขาย วิเนตุ
๒. ไม่สามารถแนะน�ำในอาทิพรหมจาริกาสิกขา
อภิธมฺเม วิเนตุ
๓. ไม่สามารถแนะน�ำในอภิธรรม
อวิวินเย วิเนตุ
๔. ไม่สามารถแนะน�ำในอภิวินัย
อุปฺปนฺนํ ทิฏฺคิ ตํ ธมฺมโต วิเวเจตุ
๕. ไม่สามารถเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นได้โดยธรรม
อูนทสวสฺโส โหติ
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
น อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺสโย ทาตพฺโพ น สามเณโร
อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๑๑)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๑)
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สุกกปักษ์ ๖

ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพํ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
ปฏิพโล โหติ อนฺเตวาสึ วา สทฺธวิ หิ ารึ วา อภิสมาจาริกาย
สิกขฺ าย สิกขฺ าเปตุ
๑. สามารถฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวหิ าริกในอภิสมาจาริกาสิกขา
อาทิพฺรหฺมจริยกาย สิกฺขาย วิเนตุ
๒. สามารถแนะน�ำในอาทิพรหมจาริกาสิกขา
อภิธมฺเม วิเนตุ
๓. สามารถแนะน�ำในอภิธรรม
อภิวินเย วิเนตุ
๔. สามารถแนะน�ำในอภิวินัย
อุปฺปนฺนํ ทิฏฺคิ ตํ ธมฺมโต วิเวเจตุ
๕. สามารถเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นได้โดยธรรม
ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา
๖. มีพรรษาครบ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปา
เทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ. (๑๒)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๒)

ฎก
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กัณหปักษ์ ๗

อปเรหิ ป ิ ภิ กฺ ข เว ฉหงฺ เ คหิ สมนฺ น าคเตน ภิ กฺ ขุ น า น
อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสสฺ โย ทาตพฺโพ น สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อาปตฺตึ น ชานาติ 			
๑. ไม่รู้จักอาบัติ
อนาปตฺตึ น ชานาติ 			
๒. ไม่รู้จักอนาบัติ
ลหุกํ อาปตฺตึ น ชานาติ 		
๓. ไม่รู้จักอาบัติเบา
ครุกํ อาปตฺตึ น ชานาติ 		
๔. ไม่รู้จักอาบัติหนัก
อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน น
สฺวาคตานิ โหนฺติ น สุวิภตฺตานิ น สุปฺปวตฺตีนิ น สุวินิจฺฉิตานิ
สุตฺตโส อนุพฺพยญฺชนโส
๕. จ� ำ ปาติ โ มกข์ ทั้ ง สองโดยพิ ส ดารไม่ ไ ด้ ดี จ� ำ แนกไม่ ไ ด้ ดี
ไม่คล่องแคล่วดี วินิจฉัยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะไม่ได้ดี
อูนทสวสฺโส โหติ
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อิเมหิ โข ภิกฺข เว ฉหงฺ เ คหิ สมนฺ นาคเตน ภิ กฺ ขุ นา
น อุปสมฺปาเทตพฺพํ น นิสฺ ส โย ทาตพฺ โ พ น สามเณโร
อุปฏฺาเปตพฺโ พ. (๑๓)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๓)

สุกกปักษ์ ๗

ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพํ
นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท พึงให้
นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
อาปตฺตึ ชานาติ 					
๑. รู้จักอาบัติ
อนาปตฺตึ ชานาติ
				
๒. รู้จักอนาบัติ
ลหุกํ อาปตฺตึ ชานาติ 		
๓. รู้จักอาบัติเบา
ครุกํ อาปตฺตึ ชานาติ 				
๔. รู้จักอาบัติหนัก

ฎก
76 สาธยายพระไตรปิ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตถฺ าเรน สฺวาคตานิ โหนฺติ
สุวภิ ตฺตานิ สุปปฺ วตฺตนี ิ สุวนิ จิ ฉฺ ติ านิ สุตตฺ โส อนุพยฺ ญฺชนโส
๕. จ�ำปาติโมกข์ทั้งสองโดยพิสดารได้ดี จ�ำแนกได้ดี คล่องแคล่วดี
วินิจฉัยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะได้ดี
ทสวสฺโส วา โหติ อติเรกทสวสฺโส วา
๖. มีพรรษาครบ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหงฺเคหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพํ นิสฺสโย ทาตพฺโพ สามเณโร อุปฏฺาเปตพฺโพติ. (๑๔)
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ เหล่านี้แล พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก (๑๔)
(อุปสมฺปาเทตพฺพฉกฺกโสฬสวารํ นิฏฺติ ํ)
อุปสัมปาเทตัพพฉักกะ ๑๔ หมวด จบ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อญฺญตติตฺถิยปุพฺพกถา

๒๕. อัญญติตถิยปุพพกถา
ว่าด้วยภิกษุผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
ติตถิยปริวาส
[๘๖] เตน โข ปน สมเยน โย โส อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ
อุปชฺฌาเยน สหธมฺมกิ ํ วุจจฺ มาโน อุปชฺฌายสฺส วาทํ อาโรเปตฺวา
ตํเยว ติตฺถายตนํ สงฺกมิ.
[๘๖] สมัยนั้น ภิกษุผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ถูกพระอุปัชฌาย์ว่ากล่าว
โดยชอบธรรม ได้โต้เถียงพระอุปัชฌาย์ ไปเข้ารีตเดียรถีย์ดังเดิม
โส ปุน ปจฺจาคนฺตฺวา ภิกฺขู อุปสมฺปทํ ยาจิ.
แล้วกลับมาขออุปสมบทกับภิกษุอีก
ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุ.
ภิกษุทั้งหลายจึงน�ำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ
โย โส ภิกขฺ เว อญฺญติตถฺ ยิ ปุพโฺ พ อุปชฺฌาเยน สหธมฺมกิ ํ
วุจจฺ มาโน อุปชฺฌายสฺส วาทํ อาโรเปตฺวา ตเํ ยว ติตถฺ ายตนํ
สงฺกนฺโต โส อาคโต น อุปสมฺปาเทตพฺโพ.
พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เคยเป็นอัญเดียรถีย์
ถูกพระอุปัชฌาย์ว่ากล่าวโดยชอบธรรม ได้โต้เถียงพระอุปัชฌาย์ ไปเข้ารีต
เดียรถีย์ดังเดิมมาแล้ว สงฆ์ไม่พึงให้อุปสมบท
โย ภิกขฺ เว อญฺโญปิ อญฺญติตถฺ ยิ ปุพโฺ พ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
อากงฺขติ ปพฺพชฺชํ อากงฺขติ อุปสมฺปทํ ตสฺส จตฺตาโร มาเส
ปริวาโส ทาตพฺโพ.
ภิกษุทั้งหลาย แม้ผู้อื่นที่เคยเป็นอัญเดียรถีย์ หวังบรรพชาอุปสมบท
ในพระธรรมวินัยนี้ พึงให้ผู้นั้นอยู่ปริวาส ๔ เดือน”
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วิธีให้ติตถิยปริวาส

เอวญฺจ ปน ภิกฺขเว ทาตพฺโพ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้ติตถิยปริวาสอย่างนี้
ปมํ เกสมสฺสุ โอหาราเปตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาทาเปตฺวา เอกํสํ อุตฺตราสงฺคํ การาเปตฺวา ภิกฺขูนํ ปาเท
วนฺทาเปตฺวา อุกฺกุฏิกํ นิสีทาเปตฺวา อญฺชลึ ปคฺคณฺหาเปตฺวา
เอวํ วเทหีติ วตฺตพฺโพ
ก่อนอื่นพึงให้กุลบุตรที่เคยเป็นอัญเดียรถีย์ปลงผมและหนวดให้
ครองผ้ากาสายะ ให้ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย
ให้นั่งกระโหย่ง ให้ประนมมือแล้วสั่งว่า “เธอจงกล่าวอย่างนี้” แล้วให้ว่า
สรณคมน์ดังนี้

ไตรสรณคมน์

ว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๒
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๒
ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๒
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๓
ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๓
ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามีติ.
ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ แม้ครั้งที่ ๓
เตน ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺเพน สงฺฆํ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกํสํ อุตฺตราสงฺคํ กริตฺวา ภิกฺขูนํ ปาเท วนฺทิตฺวา อุกฺกุฏิกํ
นิสีทิตฺวา อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา เอวมสฺส วจนีโย
ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรที่เคยเป็นอัญเดียรถีย์นั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์
ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย นั่งกระโหย่ง ประนมมือ
กล่าวค�ำขอติตถิยปริวาสอย่างนี้ว่า

ค�ำขอติตถิยปริวาสและกรรมวาจาให้ติตถิยปริวาส

อหํ ภนฺเต อิตถฺ นฺนาโม อญฺญติตถฺ ยิ ปุพโฺ พ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
อากงฺขามิ อุปสมฺปทํ โสหํ ภนฺเต สงฺฆํ จตฺตาโร มาเส ปริวาสํ ยาจามีต.ิ
ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ามีชื่อนี้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ หวังอุปสมบทใน
พระธรรมวินัยนี้ ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้านั้นขอปริวาส ๔ เดือนต่อสงฆ์
ทุติยมฺปิ ยาจิตพฺโพ ตติยมฺปิ ยาจิตพฺโพ.
พึงขอแม้ครั้งที่ ๒ ฯลฯ พึงขอแม้ครั้งที่ ๓ ฯลฯ
พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ ญาเปตพฺโพ
ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรม
วาจาว่า
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สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อยญ อิตฺถนฺนาโม
อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อากงฺขติ อุปสมฺปทํ โส
สงฺฆํ จตฺตาโร มาเส ปริวาสํ ยาจติ.
ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้นี้มีชื่อนี้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ เธอขอปริวาส ๔ เดือนต่อสงฆ์
ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺลํ
สงฺโฆ
อิตถฺ นฺนามสฺส
อญฺญติตถฺ ยิ ปุพพฺ สฺส จตฺตาโร มาเส ปริวาสํ ทเทยฺย. เอสา ญตฺต.ิ
ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้ว พึงให้ปริวาส ๔ เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ซึ่งเคยเป็น
อัญเดียรถีย์ นี่เป็นญัตติ
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อยํ อิตฺถนฺนาโม อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อากงฺขติ อุปสมฺปทํ.
ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้นี้มีชื่อนี้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้
โส สงฺฆํ จตฺตาโร มาเส ปริวาสํ ยาจติ.
เธอขอปริวาส ๔ เดือนต่อสงฆ์
สงฺโฆ อิตฺถนฺนามสฺส อญฺญติตฺถิยปุพฺพสฺส จตฺตาโร มาเส
ปริวาสํ เทติ.
สงฆ์ให้ปริวาส ๔ เดือนแก่ผู้มีชื่อ นี้ซึ่งเคยเป็นอัญเดียรถีย์
ยสฺสายสฺมโต ขมติ อิตถฺ นฺนามสฺส อญฺญติตถฺ ยิ ปุพพฺ สฺส จตฺตาโร
มาเส ปริวาสสฺส ทานํ โส ตุณหฺ สฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย.
ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาส ๔ เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ ซึ่งเคยเป็น
อัญเดียรถีย์ ท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วย ท่านรูปนั้นพึงทักท้วง
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ทินโฺ น สงฺเฆน อิตถฺ นฺนามสฺส อญฺญติตถฺ ยิ ปุพพฺ สฺส จตฺตาโร
มาเส ปริวาโส.
ปริวาส ๔ เดือน สงฆ์ให้แล้วแก่ผู้มีชื่อนี้ซึ่งเคยเป็นอัญเดียรถีย์
ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี.
สงฆ์เห็นด้วย เพราะฉะนั้นจึงนิ่ง
เอวเมตํ ธารยามีติ.
ข้าพเจ้าขอถือเอาความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้
[๘๗] เอวํ โข ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อาราธโก โหติ.
เอวํ อนาราธโก.
[๘๗] ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ เป็นผู้ปฏิบัติให้
สงฆ์ยินดีอย่างนี้ เป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดีอย่างนี้
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ข้อปฏิบัติที่มิให้สงฆ์ยินดี

กถญฺจ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก โหติ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้
สงฆ์ยินดีอย่างไร
อิธ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อติกาเลน คามํ ปวิสติ
อติทิวา ปฏิกฺกมติ.
ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ เข้าหมู่บ้าน
เช้าเกินไป กลับสายเกินไป
เอวํปิ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก โหติ.
แม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี
โคจร ปุน จปรํ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ เวสิยโคจโร
วา โหติ วิธวโคจโร วา โหติ ถุลฺลกุมาริกโคจโร วา โหติ
ปณฺฑกโคจโร วา โหติ ภิกฺขุนีโคจโร วา โหติ.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร มีหญิงม่ายเป็นโคจร มีสาวเทื้อเป็นโคจร
มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร หรือมีภิกษุณีเป็นโคจร
เอวํปิ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก โหติ.
แม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี
ปุน จปรํ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ ยานิ ตานิ
สพฺรหฺมจารีนํ อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ตตฺถ น ทกฺโข โหติ น
อนลโส น ตตฺรุปายาย วีมํสาย สมนฺนาคโต น อลํ กาตุ น
อลํ สํวิธาตุ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ เป็น
ผู้ไม่ขยัน เกียจคร้านในการงานใหญ่น้อยของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย
ไม่ประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณา อันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้น
ไม่อาจท�ำ ไม่อาจจัด
เอวํปิ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก โหติ.
แม้เช่นนี้ก็ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี
ปุน จปรญ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ น ติพฺพจฺฉนฺโท
โหติ อุทฺเทเส ปริปุจฺฉาย อธิสีเล อธิจิตฺเต อธิปญฺญาย.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ เป็นผู้
ไม่มีฉันทะแรงกล้าในอุทเทส ในปริปุจฉา ในอธิสีล อธิจิต อธิปัญญา
เอวํปิ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก โหติ.
แม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี
ปุน จปรํ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ ยสฺส ติตฺถายตนา
สงฺกนฺโต โหติ ตสฺส สตฺถุโน ตสฺส ทิฏฺยิ า ตสฺส ขนฺติ
ยา ตสฺส รุจิยา ตสฺส อิโต ปรํ อีทิสเมว. อาทายสฺส อวณฺเณ
ภญฺญมาเน กุปิโต โหติ อนตฺตมโน อนภิรทฺโธ
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ออก
จากลัทธิของครูใด เมื่อมีผู้กล่าวติเตียนครูนั้น กล่าวติเตียนความเห็นของ
ครูนั้น ความชอบใจของครูนั้น ความพอใจของครูนั้น ความยึดถือของครู
นั้น ก็โกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ
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พุทฺธสฺส วา ธมฺมสฺส วา สงฺฆสฺส วา อวณฺเณ
ภญฺญมาเน อตฺตมโน โหติ อุทคฺโค อภิรทฺโธ เมื่อมีผู้กล่าวติ
เตียนพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ กลับพอใจ ร่าเริง ชอบใจ
ยสฺส วา ปน ติตฺถายตนา สงฺกนฺโต โหติ
ก็หรือออกจากลัทธิของครูใด
ตสฺส สตฺถุโน ตสฺส ทิฏฺยิ า ตสฺส
ขนฺติยา ตสฺส
รุจิยา ตสฺส อาทายสฺส วณฺเณ ภญฺญมาเน อตฺตมโน โหติ
อุทคฺโค อภิรทฺโธ
เมื่อมีผู้กล่าวสรรเสริญครูนั้น กล่าวสรรเสริญความเห็นของครูนั้น
ความชอบใจของครูนั้น ความพอใจของครูนั้น ความยึดถือของครูนั้น
ย่อมพอใจ ร่าเริง ชอบใจ
พุทฺธสฺส วา ธมฺมสฺส วา สงฺฆสฺส วา วณฺเณ
ภญฺญมาเน กุปิโต โหติ อนตฺตมโน อนภิรทฺโธ.
เมื่อกล่าวสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ กลับโกรธ
ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ
อิทํ ภิกขฺ เว สงฺฆาตนิกํ อญฺญติตถฺ ยิ ปุพพฺ สฺส อนาราธนียสฺม.ึ
ข้อนี้เป็นเครื่องสอบสวนในข้อปฏิบัติที่ ไม่ชวนให้สงฆ์ยินดีของ
กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
เอวํ โข ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อนาราธโก โหติ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ
มิให้สงฆ์ยินดีอย่างนี้
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เอวํ อนาราธโก โข ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อาคโต
น อุปสมฺปาเทตพฺโพ.
กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดีอย่างนี้มาแล้ว
ไม่พึงให้อุปสมบท

ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี
กถํ จ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อาราธโก โหติ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้
สงฆ์ยินดีอย่างไร
อิธ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ นาติกาเลน คามํ ปวิสติ
นาติทิวา ปฏิกฺกมติ.
ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์นี้ เข้าหมู่บ้าน
ไม่เช้านัก กลับไม่สายนัก
เอวํปิ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อาราธโก โหติ.
แม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี
ปุน จปรํ ภิกขฺ เว อญฺญติตถฺ ยิ ปุพโฺ พ น เวสิยโคจโร โหติ
น วิธวโคจโร โหติ น ถุลลฺ กุมาริกโคจโร โหติ น ปณฺฑกโคจโร
โหติ น ภิกฺขุนีโคจโร โหติ.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ ไม่เป็น
ผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร ไม่มีหญิงม่ายเป็นโคจร ไม่มีสาวเทื้อเป็นโคจร
ไม่มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร หรือ ไม่มีภิกษุณีเป็นโคจร
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เอวํปิ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อาราธโก โหติ.
แม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี
ปุน จปรํ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ ยานิ ตานิ สพฺรหฺม
จารีนํ อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ตตฺถ ทกฺโข โหติ อนลโส
ตตฺรุปายาย วีมํสาย สมนฺนาคโต อลํ กาตุ อลํ สํวิธาตุ.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานใหญ่น้อยของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย
ประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้น
อาจท�ำ อาจจัด
เอวํปิ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อาราธโก โหติ.
แม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี
ปุน จปรํ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ
อุทฺเทเส ปริปุจฺฉาย อธิสีเล อธิจิตฺเต อธิปญฺญาย.
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
เป็นผู้มีฉันทะแรงกล้าในอุทเทส ในปริปุจฉา ในอธิสีล อธิจิต อธิปัญญา
เอวํปิ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อาราธโก โหติ.
แม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี
ปุน จปรํ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ ยสฺส ติตฺถายตนา
สงฺกนฺโต โหติ ตสฺส สตฺถุโน ตสฺส ทิฏฺยิ า ตสฺส ขนฺติยา
ตสฺส รุจิยา ตสฺส อาทายสฺส อวณฺเณ ภญฺญมาเน อตฺตมโน
โหติ อุทคฺโค อภิรทฺโธ
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ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ออก
จากลัทธิของครูใด เมื่อมีผู้กล่าวติเตียนครูนั้น กล่าวติเตียนความเห็นของ
ครูนั้น ความชอบใจของครูนั้น ความพอใจของครูนั้น ความยึดถือของครู
นั้น ย่อมพอใจ ร่าเริง ชอบใจ
พุทธฺ สฺส วา ธมฺมสฺส วา สงฺฆสฺส วา อวณฺเณ ภญฺญมาเน
กุปโิ ต โหติ อนตฺตมโน อนภิรทฺโธ
เมื่อเขากล่าวติเตียนพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ กลับโกรธ
ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ
ยสฺส วา ปน ติตฺถายตนา สงฺกนฺโต โหติ ตสฺส
สตฺถุโน ตสฺส ทิฏฺยิ า ตสฺส ขนฺติยา ตสฺส รุจิยา ตสฺส อาทาย
สฺส วณฺเณ ภญฺญมาเน กุปิโต โหติ อนตฺตมโน อนภิรทฺโธ
ก็หรือออกจากลัทธิของครูใด เมื่อเขากล่าวสรรเสริญครูนั้น กล่าว
สรรเสริญความเห็นของครูนั้น ความชอบใจของครูนั้น ความพอใจของ
ครูนั้น ความยึดถือของครูนั้น ย่อมโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ
พุทฺธสฺส วา ธมฺมสฺส วา สงฺฆสฺส วา วณฺเณ ภญฺญมาเน
อตฺตมโน โหติ อุทคฺโค อภิรทฺโธ.
เมื่อเขากล่าวสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์
ย่อมพอใจ ร่าเริง ชอบใจ
อิทํ ภิกขฺ เว สงฺฆาตนิกํ อญฺญติตถฺ ยิ ปุพพฺ สฺส อาราธนียสฺมึ
ข้อนี้ เป็นเครื่องสอบสวนในข้อปฏิบัติที่ชวนให้สงฆ์ยินดีของกุลบุตร
ผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
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เอวํ โข ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อาราธโก โหติ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติให้
สงฆ์ยินดีอย่างนี้
อาราธโก โข ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อาคโต อุปสมฺปาเทตพฺโพ.
กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดีอย่างนี้ มาแล้ว พึงให้
อุปสมบท

เรื่องอัญเดียรถีย์เปลือยไม่โกนผม

สเจ ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ นคฺโค อาคจฺฉติ
อุปชฺฌายมูลกํ จีวรํ ปริเยสิตพฺพํ
ภิกษุทั้งหลาย ถ้ากุลบุตรผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์เปลือยกายมา
พึงแสวงหาจีวรซึ่งมีอุปัชฌาย์เป็นเจ้าของ
สเจ อจฺฉินฺนเกโส อาคจฺฉติ
สงฺโฆ อปโลเกตพฺโพ
ภณฺฑุกมฺมาย.
ถ้ายังไม่ปลงผมมา สงฆ์พึงอปโลกน์เพื่อปลงผม
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เรื่องชฎิลบูชาไฟ

เย เต ภิกฺขเว อคฺคิกา ชฏิลกา เต อาคตา อุปสมฺปา
เทตพฺพา น เตสํ ปริวาโส ทาตพฺโพ.
ภิกษุทั้งหลาย พวกชฎิลบูชาไฟมาแล้ว พึงให้อุปสมบท ไม่ต้องให้
ปริวาสแก่พวกเธอ
ตํ กิสฺส เหตุ.
ข้อนั้นเพราะเหตุไร
กมฺมวาทิโน เอเต ภิกฺขเว กิริยวาทิโน.
เพราะชฎิลเหล่านั้นเป็นกรรมวาที เป็นกิริยวาที
				 เรื่องอัญเดียรถีย์ศากยะ
สเจ ภิกฺขเว ชาติยา สากิโย อญฺญติตฺถิยปุพฺพโก อาคจฺฉติ
โส อาคโต อุปสมฺปาเทตพฺโพ น ตสฺส ปริวาโส ทาตพฺโพ.
ภิกษุทั้งหลาย ถ้าศากยะโดยก�ำเนิดเคยเป็นอัญเดียรถีย์มา ศากยะ
นั้นมาแล้ว พึงให้อุปสมบท ไม่ต้องให้ปริวาสแก่ศากยะนั้น
อิมาหํ ภิกฺขเว ญาตีนํ อาเวณิกํ ปริหารํ ทมฺมีติ.
เราให้สิทธิพิเศษส่วนนี้เฉพาะแก่หมู่ญาติ
อญฺญติตฺถิยปุพฺพกถา.
อัญญติตถิยปุพพกถา จบ
สตฺตมํ ภาณวารํ.
ภาณวารที่ ๗ จบ
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พระสุตตันตปิฎก
๒. มุจลินฺทวคฺโค

๒. มุจจลินทวรรค
หมวดว่าด้วยพญานาคมุจลินท์

๑. มุจลินฺทสุตฺตํ
๑. มุจจลินทสูตร
ว่าด้วยพญานาคมุจลินท์
๑๑. เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา อุรเุ วลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย
ตีเร มุจลินฺทมูเล ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ.
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[๑๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค
เมื่อแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นมุจลินท์ ใกล้ฝั่งแม่น�้ำเนรัญชรา
เขตต�ำบลอุรุเวลา
เตน โข ปน สมเยน ภควา สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน โหติ
วิมุตฺติสุขปฏิสํเวที.
สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติ
สุขอยู่เป็นเวลา ๗ วัน
เตน โข ปน สมเยน มหา อกาลเมโฆ อุทปาทิ สตฺตาหวทฺทลิกา
สีตวาตทุทฺทินี.
สมัยนั้น ได้บังเกิดเมฆใหญ่ขึ้นในสมัยมิใช่ฤดูกาล เป็นฝนเจือลม
หนาวตกพร�ำตลอด ๗ วัน
อถ โข มุจลินฺโท นาคราชา สกภวนา นิกฺขมิตฺวา ภควโต กายํ
สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกฺขิปิตฺวา อุปริมุทฺธนิ มหนฺตํ ผณํ วิหจฺจ อฏฺฐา
สิ “มา ภควนฺตํ สีตํ มา ภควนฺตํ อุณฺหํ มา ภควนฺตํ ฑํสมกสวา
ตาตปสรีสปสมฺผสฺโส”ติ.
ล�ำดับนั้น พญานาคมุจลินท์ได้ออกจากที่อยู่ของตน ไปโอบรอบ
พระวรกายของพระผู้มีพระภาคด้วยขนด ๗ รอบ แผ่พังพานใหญ่ปกคลุม
เหนือพระเศียรด้วยหวังว่า ความหนาว อย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค
ความร้อน อย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค สัมผัสจากเหลือบ ยุง ลม
แดด สัตว์เลื้อยคลาน อย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค
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อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมหฺ า วุฏฐฺ าสิ.
ครั้นล่วงไป ๗ วัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น
อถ โข มุจลินฺโท นาคราชา วิทฺธํ วิคตวลาหกํ เทวํ วิทิตฺวา
ภควโต กายา โภเค วินิเวเฐตฺวา สกวณฺณํ ปฏิสํหริตฺวา มาณวกวณฺณํ
อภินมิ มฺ นิ ติ วฺ า ภควโต ปุรโต อฏฺฐาสิ ปญฺชลิโก ภควนฺตํ นมสฺสมาโน.
พญานาคมุจลินท์ รูว้ า่ ฝนหาย ปลอดเมฆแล้ว จึงคลายขนดออก
จากพระวรกายของพระผู้มีพระภาค จ� ำ แลงร่ า งของตนเป็ นมาณพ
ยืนประนมมือถวายอภิวาทอยู่ ณ เบือ้ งพระพักตร์ของพระผูม้ พี ระภาค
อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทติ วฺ า ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่ง
อุทานนี้ ในเวลานั้นว่า

พุทธอุทาน

สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส 		 สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต
อพฺยาปชฺชํ สุขํ โลเก 		 ปาณภูเตสุ สํยโม.
สุขา วิราคตา โลเก 		 กามานํ สมติกฺกโม
อสฺมิมานสฺส โย วินโย
เอตํ เว ปรมํ สุขนฺติ.
วิเวกเป็นความสุขของผูส้ นั โดษ ผูม้ ธี รรมปรากฏแล้ว ผูเ้ ห็นอยู่
ความไม่เบียดเบียนคือความส�ำรวมในสัตว์ทงั้ หลาย เป็นสุขในโลก
ความเป็นผูป้ ราศจากราคะคือความล่วงกามทัง้ หลายได้ เป็นสุขในโลก
ความก�ำจัดอัสมิมานะได้ เป็นสุขอย่างยิ่ง
ปฐมํ.
มุจจลินทสูตรที่ ๑ จบ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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๒. ราชสุตฺตํ

๒. ราชสูตร
ว่าด้วยอานุภาพของพระราชา
๑๒. เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน
อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม.
[๑๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ
อยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี
เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลานํ ภิกฺขูนํ ปจฺฉาภตฺตํ ปิณฺฑปาต
ปฏิกกฺ นฺตานํ อุปฏฺฐานสาลายํ สนฺนสิ นิ นฺ านํ สนฺนปิ ติตานํ อยมนฺตรากถา
อุทปาทิ
สมัยนั้น ภิกษุจ�ำนวนมากกลับจากบิณฑบาต หลังจากฉันอาหาร
เสร็จแล้ว มานั่งประชุมพร้อมกันในอุปัฏฐานศาลา ได้สนทนาอันตรากถา
ขึ้นว่า
“โก นุ โข อาวุโส อิเมสํ ทฺวนิ นฺ ํ ราชูนํ มหทฺธนตโร วา มหาโภคตโร วา
มหาโกสตโร วา มหาวิชติ ตโร วา มหาวาหนตโร วา มหพฺพลตโร วา มหิทฺธิกตโร
วา มหานุภาวตโร วา ราชา วา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ราชา
วา ปเสนทิ โกสโล”ติ?
ท่านทั้งหลาย บรรดาพระราชา ๒ พระองค์นี้ คือ พระเจ้าพิมพิสาร
จอมทัพมคธรัฐกับพระเจ้าปเสนทิโกศล พระองค์ไหนมีราชทรัพย์มากกว่า
โภคสมบัติมากกว่า ท้องพระคลังมากกว่า แว่นแคว้นมากกว่าราชพาหนะ
มากกว่า พระก�ำลังมากกว่า พระฤทธิ์มากกว่า หรือทรงอานุภาพมากกว่า
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อยญฺจรหิ เตสํ ภิกฺขูนํ อนฺตรากถา โหติ วิปฺปกตา.
อันตรากถาของภิกษุเหล่านั้นได้ค้างไว้เพียงเท่านี้
อถ โข ภควา สายนฺหสมยํ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต เยนุปฏฺฐานสาลา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ.
ครั้งนั้น ในเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้น เสด็จ
เข้าไปยังอุปัฏฐานศาลา ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้
นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ กาย นุตฺถ ภิกฺขเว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา สนฺนิปติตา กา จ ปน โว อนฺตรากถา
วิปฺปกตาติ
ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เวลานี้ เธอทั้ง
หลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร และพูดเรื่องอะไรค้างไว้
อิธ ภนฺเต อมฺหากํ ปจฺฉาภตฺตํ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตานํ อุปฏฺฐาน
สาลายํ สนฺนิสินฺนานํ สนฺนิปติตานํ อยมนฺตรากถา อุทปาทิ
ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู ้ เ จริ ญ ขอประทาน
วโรกาส เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาต หลังจากฉันอาหาร
เสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในอุปัฏฐานศาลา ได้สนทนาอันตรากถา
ขึ้นมาดังนี้ว่า
โก นุ โข อาวุโส อิเมสํ ทฺวินฺนํ ราชูนํ มหทฺธนตโร วา
มหาโภคตโร วา มหาโกสตโร วา มหาวิชิตตโร วา มหาวาหนตโร วา
มหพฺพลตโร วา มหิทฺธิกตโร วา มหานุภาวตโร วา ราชา วา มาคโธ
เสนิโย พิมฺพิสาโร ราชา วา ปเสนทิ โกสโลติ
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ท่านทั้งหลาย บรรดาพระราชา ๒ พระองค์นี้ คือ พระเจ้าพิมพิสาร
จอมทัพมคธรัฐ กับพระเจ้าปเสนทิโกศล พระองค์ไหนมีราชทรัพย์มากกว่า
โภคสมบัติมากกว่า ท้องพระคลังมากกว่า แว่นแคว้นมากกว่า ราชพาหนะ
มากกว่า พระก�ำลังมากกว่า พระฤทธิ์มากกว่า หรือทรงอานุภาพมากกว่า
อยํ โข โน ภนฺเต อนฺตรากถา วิปฺปกตา อถ ภควา อนุปฺปตฺโต”ติ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันตรากถานี้แลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายพูด
ค้างไว้ ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึง พระพุทธเจ้าข้า
น ขฺเวตํ ภิกฺขเว ตุมฺหากํ ปติรูปํ กุลปุตฺตานํ สทฺธา อคารสฺมา
อนคาริยํ ปพฺพชิตานํ ยํ ตุมฺเห เอวรูปึ กถํ กเถยฺยาถ.
พระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายการที่ เ ธอทั้ ง หลายผู ้ เ ป็ น
กุลบุตรมีศรัทธา ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต แล้วมัวสนทนาเรื่อง
อย่างนี้นั้น ไม่สมควรเลย
สนฺนิปติตานํ โว ภิกฺขเว ทฺวยํ กรณียํ ธมฺมี วา กถา
อริโย วา ตุณฺหีภาโวติ.
ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายนัง่ ประชุมกันแล้วควรท�ำกิจเพียง ๒ อย่าง
คือ การกล่าวธรรม หรือความเป็นผูน้ งิ่ อย่างพระอริยะ
อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทติ วฺ า ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ		
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว
จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า
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พุทธอุทาน
ยญฺจ กามสุขํ โลเก 		 ยญฺจิทํ ทิวิยํ สุขํ
ตณฺหกฺขยสุขสฺเสเต 		 กลํ นาคฺฆนฺติ โสฬสินฺติ.
กามสุขในโลกและทิพยสุข ยังไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งความสุข
คือความสิ้นตัณหา
ทุติยํ.
ราชสูตรที่ ๒ จบ

๓. ทณฺฑสุตฺตํ
๓. ทัณฑสูตร
ว่าด้วยการท�ำร้ายสัตว์ด้วยท่อนไม้
๑๓. เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน
อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม.
[๑๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ
อยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี
เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา กุมารกา อนฺตรา จ สาวตฺถึ
อนฺตรา จ เชตวนํ อหึ ทณฺเฑน หนนฺติ.
สมัยนั้น เด็กชายจ�ำนวนมากใช้ท่อนไม้ตีงูในระหว่างกรุงสาวัตถีกับ
พระเชตวัน
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ
ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
ครั้งนั้น ในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตร
และจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี
อทฺทสา โข ภควา สมฺพหุเล กุมารเก อนฺตรา จ สาวตฺถึ อนฺตรา
จ เชตวนํ อหึ ทณฺเฑน หนนฺเต
ได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กชายเหล่านั้นก�ำลังใช้ท่อนไม้ตีงูในระหว่าง
กรุงสาวัตถีกับพระเชตวัน
อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่ง
อุทานนี้ ในเวลานั้นว่า

พุทธอุทาน
สุขกามานิ ภูตานิ 		 โย ทณฺเฑน วิหึสติ
อตฺตโน สุขเมสาโน เปจฺจ โส น ลภเต สุขํ.
สุขกามานิ ภูตานิ 		 โย ทณฺเฑน น หึสติ
อตฺตโน สุขเมสาโน เปจฺจ โส ลภเต สุขนฺติ.
ผู้ใดใฝ่หาความสุขเพื่อตน แต่กลับใช้ท่อนไม้ท�ำร้ายสัตว์ทั้งหลาย
ผู้รักสุข ผู้นั้นตายไปแล้ว ย่อมไม่ได้รับความสุขเลย
ส่วนผู้ใดใฝ่หาความสุขเพื่อตน ไม่ใช้ท่อนไม้ท�ำร้ายสัตว์ทั้งหลาย
ผู้รักสุข ผู้นั้นตายไปแล้ว ย่อมได้รับความสุข
ตติยํ.
ทัณฑสูตรที่ ๓ จบ
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๔. สกฺการสุตฺตํ

๔. สักการสูตร
ว่าด้วยเครื่องสักการะ
๑๔. เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน
อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม.
[๑๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่
ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี
เตน โข ปน สมเยน ภควา สกฺกโต โหติ ครุกโต มานิโต ปูชิโต
อปจิโต ลาภี จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานํ.
สมัยนัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงเป็นผูท้ มี่ หาชนสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา นอบน้อม ทรงได้จวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช
บริขาร
ภิกฺขุสงฺโฆปิ สกฺกโต โหติ ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต ลาภี
จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานํ.
แม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้ที่มหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม
ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
อญฺญติตฺถิยา ปน ปริพฺพาชกา อสกฺกตา โหนฺติ อครุกตา
อมานิตา อปูชิตา อนปจิตา น ลาภิโน จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานํ.
ส่วนพวกอัญเดียรถีย์ ปริพาชก เป็นผูท้ มี่ หาชนไม่สกั การะ ไม่เคารพ
ไม่นบั ถือ ไม่บชู า ไม่นอบน้อม ไม่ได้จวี ร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัย
เภสัชบริขาร
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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อถ โข เต อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา ภควโต สกฺการํ อสหมา
นา ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ คาเม จ อรญฺเญ จ ภิกฺขู ทิสฺวา อสพฺภาหิ ผรุสาหิ
วาจาหิ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ โรเสนฺติ วิเหเสนฺติ.
ครั้งนั้นแล พวกอัญเดียรถีย์ ปริพาชกทนดูสักการะที่เกิดขึ้นแก่
พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ได้ เห็นภิกษุทั้งหลายในบ้านและในป่า
ย่อมด่า บริภาษ เกรี้ยวกราด เบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของ
สัตบุรุษ
อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสที สึ .ุ เอกมนฺตํ นิสนิ นฺ า โข เต ภิกขฺ ู
ภควนฺตํ เอตทโวจุ เอตรหิ ภนฺเต ภควา สกฺกโต ครุกโต มานิโต
ปูชโิ ต อปจิโต ลาภี จีวรปิณฑฺ ปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าราน.ํ
ครัง้ นัน้ แล ภิกษุจ�ำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายอภิวาทพระผูม้ พี ระภาคแล้วนัง่ ณ ทีส่ มควร ได้กราบทูลพระผูม้ พี ระ
ภาคดังนีว้ า่ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ บัดนี้ พระผูม้ พี ระภาคทรงเป็นผูท้ มี่ หาชน
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ทรงได้จวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
ภิกฺขุสงฺโฆปิ สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต ลาภี
จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานํ.
แม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้ที่มหาชนสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม
ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
ฎก
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อญฺญติตถฺ ยิ า ปน ปริพพฺ าชกา อสกฺกตา อครุกตา อมานิตา อปูชติ า
อนปจิตา น ลาภิโน จีวรปิณฑฺ ปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าราน.ํ
ส่วนพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก เป็นผู้ที่มหาชนไม่สักการะ ไม่เคารพ
ไม่นับถือ ไม่บูชา ไม่นอบน้อม ไม่ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
อถ โข เต ภนฺเต อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา ภควโต สกฺการํ
อสหมานา ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ คาเม จ อรญฺเญ จ ภิกฺขู ทิสฺวา อสพฺภาหิ
ผรุสาหิ วาจาหิ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ โรเสนฺติ วิเหสนฺตีติ.
ครั้งนั้นแล พวกอัญเดียรถีย์ ปริพาชก ทนดูสักการะที่เกิดขึ้นแก่
พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ได้ เห็นภิกษุทั้งหลายในบ้านและในป่า
ย่อมด่า บริภาษ เกรี้ยวกราด เบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของ
สัตบุรุษ พระพุทธเจ้าข้า
อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทติ วฺ า ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่ง
อุทานนี้ในเวลานั้นว่า

พุทธอุทาน

คาเม อรญฺเญ สุขทุกขฺ ผุฏโฺ ฐ		 เนวตฺตโต โน ปรโต ทเหถ
ผุสนฺติ ผสฺสา อุปธึ ปฏิจจฺ 		 นิรปู ธึ เกน ผุเสยฺยุ ผสฺสาติ.
เธอทัง้ หลายได้รบั สุขและทุกข์ ในบ้าน(หรือ)ในป่า ไม่ควรใส่ใจสุขและ
ทุกข์นั้นว่ามีสาเหตุมาจากตน หรือคนอื่น ผัสสะทั้งหลาย จะสัมผัสได้
ก็เพราะอาศัยอุปธิ เมื่อไม่มีอุปธิ ผัสสะทั้งหลายจะสัมผัสได้อย่างไร
จตุตฺถํ.
สักการสูตรที่ ๔ จบ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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๕. อุปาสกสุตฺตํ

๕. อุปาสกสูตร
ว่าด้วยอุบาสก
๑๕. เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน
อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม.
[๑๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่
ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร อิจฺฉานงฺคลโก อุปาสโก สาวตฺถึ
อนุปฺปตฺโต โหติ เกนจิเทว กรณีเยน.
สมัยนัน้ อุบาสกชาวบ้านอิจฉานังคละคนหนึง่ ถึงกรุงสาวัตถีโดยล�ำดับ
ด้วยกิจทีจ่ ะต้องท�ำบางอย่าง
อถ โข โส อุปาสโก สาวตฺถิยํ ตํ กรณียํ ตีเรตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.
ครัง้ นัน้ อุบาสกนั้นครั้นท�ำกิจที่จะต้องท�ำในกรุงสาวัตถีเสร็จแล้ว
จึงเข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายอภิวาทพระผูม้ พี ระภาคแล้ว
นัง่ ณ ทีส่ มควร
เอกมนฺตํ นิสินฺนํ โข ตํ อุปาสกํ ภควา เอตทโวจ “จิรสฺสํ โข ตฺวํ
อุปาสก อิมํ ปริยายมกาสิ ยทิทํ อิธาคมนายาติ.
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอุบาสกนั้นดังนี้ว่านานเหลือเกิน อุบาสก
ท่านจึงมีเหตุมา ณ ที่นี้ได้
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จิรปฏิกาหํ ภนฺเต ภควนฺตํ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุกาโม อปิ
จาหํ เกหิจิ เกหิจิ กิจฺจกรณีเยหิ พฺยาวโฏ.
อุบาสกนั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ประสงค์
จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนานแล้ว พระพุทธเจ้าข้า แต่ว่าข้าพระองค์มัว
ขวนขวายกับกิจที่จะต้องท�ำบางอย่าง
เอวาหํ นาสกฺขึ ภควนฺตํ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ.
จึงไม่สามารถเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้
อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ
อุทาเนสิ
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่ง
อุทานนี้ ในเวลานั้นว่า

พุทธอุทาน
สุขํ วต ตสฺส น โหติ กิญจฺ 		
ิ
สงฺขาตธมฺมสฺส พหุสสฺ ตุ สฺส
สกิญฺจนํ ปสฺส วิหญฺญมานํ		 ชโน ชนสฺมึ ปฏิพนฺธรูโปติ.
ความสุขย่อมมีแก่บคุ คลผูไ้ ม่มอี ะไร ผูม้ ธี รรมอันนับได้แล้ว เป็นพหูสตู
ท่านจงดูคนที่มีกิเลสเครื่องกังวล ก�ำลังเดือดร้อนอยู่ เพราะคนที่มี
ความผูกพันกับคนอื่นย่อมเดือดร้อน
ปญฺจมํ.
อุปาสกสูตรที่ ๕ จบ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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๖. คพฺภินีสุตฺตํ

๖. คัพภินีสูตร
ว่าด้วยหญิงมีครรภ์
๑๖. เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน
อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม.
[๑๖] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่
ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรสฺส ปริพฺพาชกสฺส ทหรมาณวิกา
ปชาปติ โหติ คพฺภินี อุปวิชญฺญา.
สมัยนั้น ภรรยาของปริพาชกคนหนึ่ง เป็นมาณวิกาวัยสาวมีครรภ์
แก่ใกล้คลอด
อถ โข สา ปริพฺพาชิกา ตํ ปริพฺพาชกํ เอตทโวจ
ครั้งนั้น นางปริพาชิกานั้นได้กล่าวกับปริพาชกนั้น ดังนี้ว่า
คจฺฉ ตฺวํ พฺราหฺมณ เตลํ อาหร ยํ เม วิชาตาย
ภวิสฺสตีติ.
พราหมณ์ ท่านจงไปน�ำน�้ำมันมาเตรียมไว้เพื่อดิฉันในเวลาคลอด
เอวํ วุตฺเต โส ปริพฺพาชโก ตํ ปริพฺพาชิกํ เอตทโวจ
เมือ่ นางปริพาชิกากล่าวอย่างนี้ ปริพาชกนัน้ จึงกล่าวกับนางปริพาชิกา
ดังนีว้ า่
กุโต ปนาหํ โภติ เตลํ อาหรามีติ
แม่นาง ฉันจะน�ำน�้ำมันมาจากที่ไหนเล่า
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ทุติยมฺปิ โข สา ปริพฺพาชิกา ตํ ปริพฺพาชกํ เอตทโวจ
คจฺฉ ตฺวํ พฺราหฺมณ เตลํ อาหร ยํ เม วิชาตาย ภวิสฺสตีติ.
แม้ครั้งที่ ๒ นางปริพาชิกาก็ได้กล่าวกับปริพาชกดังนี้ว่า พราหมณ์
ท่านจงไปน�ำน�้ำมันมาเตรียมไว้เพื่อดิฉันในเวลาคลอด
ทุติยมฺปิ โข โส ปริพฺพาชิโก ตํ ปริพฺพาชิกํ เอตทโวจ กุโต ปนาหํ
โภติ เตลํ อาหรามีติ?
ปริพาชกได้กล่าวกับนางปริพาชิกาดังนี้ว่า แม่นาง ฉันจะน�ำน�้ำมัน
มาจากที่ไหนเล่า
ตติยมฺปิ โข สา ปริพฺพาชิกา ตํ ปริพฺพาชกํ เอตทโวจ คจฺฉ ตฺวํ
พฺราหฺมณ เตลํ อาหร ยํ เม วิชาตาย ภวิสฺสตีติ.
แม้ครั้งที่ ๓ นางปริพาชิกาก็ได้กล่าวกับปริพาชกดังนี้ว่า พราหมณ์
ท่านจงไปน�ำน�้ำมันมาเตรียมไว้เพื่อดิฉันในเวลาคลอด
เตน โข ปน สมเยน รญฺโญ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส โกฏฺฐาคาเร
สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา สปฺปิสฺส วา เตลสฺส วา ยาวทตฺถํ
ปาตุ ทียติ โน นีหริตุ.
สมัยนั้น เจ้ า หน้ า ที่ พ ระคลั ง ได้ ถวายเนยใสบ้ า ง น�้ำมันบ้าง
ในท้องพระคลังของพระเจ้าปเสนทิโกศล แก่สมณะบ้าง แก่พราหมณ์บ้าง
ให้ดื่มจนพอ ไม่ให้เพื่อน�ำออกไป
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อถ โข ตสฺส ปริพฺพาชกสฺส เอตทโหสิ “รญฺโญ โข ปน ปเสนทิสฺส
โกสลสฺส โกฏฺฐ าคาเร สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา สปฺปิสฺส วา
เตลสฺส วา ยาวทตฺถํ ปาตุ ทียติ โน นีหริตุ.
ครั้งนั้น ปริพาชกนั้นมีความคิดดังนี้ว่า เจ้าหน้าที่พระคลังได้ถวาย
เนยใสบ้าง น�้ำมันบ้าง ในท้องพระคลังของพระเจ้าปเสนทิโกศล แก่สมณะ
บ้าง แก่พราหมณ์บ้าง ให้ดื่มจนพอ ไม่ให้เพื่อน�ำออกไป
ยํนูนาหํ รญฺโญ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส โกฏฺฐาคารํ คนฺตฺวา เตลสฺส
ยาวทตฺถํ ปิวิตฺวา ฆรํ อาคนฺตฺวา อุจฺฉทฺทิตฺวาน ทเทยฺยํ ยํ อิมิสฺสา
วิชาตาย ภวิสฺสตีติ.
ทางที่ดี เราควรไปท้องพระคลังของพระเจ้าปเสนทิโกศล ดื่มน�้ำมัน
จนพอแล้วกลับมาเรือน ส�ำรอกน�้ำมันออกมาเตรียมไว้เพื่อนางปริพาชิกา
ในเวลาคลอด
อถ โข โส ปริพฺพาชโก รญฺโญ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส โกฏฺฐาคารํ
คนฺตฺวา เตลสฺส ยาวทตฺถํ ปิวิตฺวา ฆรํ อาคนฺตฺวา เนว สกฺโกติ
อุทฺธํ กาตุ น ปน อโธ.
ครั้งนั้น ปริพาชกนั้นได้ไปยังท้องพระคลังของพระเจ้าปเสนทิโกศล
ดื่มน�้ำมันจนพอแล้วกลับมาเรือน ไม่สามารถน�ำออกข้างบน (ทางปาก)
ได้ ไม่สามารถน�ำออกข้างล่าง (ถ่ายออก) ได้
โส ทุกฺขาหิ ติพฺพาหิ ขราหิ กฏุกาหิ เวทนาหิ ผุฏฺโฐ
อาวฏฺฏติ ปริวฏฺฏติ.
เขาได้รับทุกขเวทนากล้าแข็ง เจ็บปวด เผ็ดร้อน จึงกระสับกระส่าย
นอนกลิ้งไปมา
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อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ
ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
ครั้งนั้น ในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาตร
และจีวร เสด็จเข้าไปเพื่อบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี
อทฺทสา โข ภควา ตํ ปริพฺพาชกํ ทุกฺขาหิ ติพฺพาหิ ขราหิ กฏุกาหิ
เวทนาหิ ผุฏฺฐํ อาวฏฺฏมานํ ปริวฏฺฏมานํ.
ได้ ท อดพระเนตรเห็ น ปริ พ าชกนั้ น ได้รับทุกขเวทนากล้าแข็ง
เจ็บปวดเผ็ดร้อน กระสับกระส่าย นอนกลิ้งไปมา
อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่ง
อุทานนี้ ในเวลานั้นว่า

พุทธอุทาน
สุขิโน วต เย อกิญฺจนา	 เวทคุโน หิ ชนา อกิญฺจนา.
สกิญจฺ นํ ปสฺส วิหญฺญมานํ ชโน ชนสฺมึ ปฏิพนฺธจิตโฺ ต ติ.
คนทั้งหลายผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ย่อมเป็นผู้มีความสุขแท้จริง
ก็คนทั้งหลาย ที่เป็นผู้จบเวท ชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล 		
ท่านจงดู คนทีม่ กี เิ ลสเครือ่ งกังวล ก�ำลังเดือดร้อนอยู่ เพราะคนทีม่ ี
ความผูกพันกับคนอืน่ ย่อมเดือดร้อน
ฉฏฺฐํ.
คัพภินีสูตรที่ ๖ จบ
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๗. เอกปุตฺตกสุตฺตํ

๗. เอกปุตตกสูตร
ว่าด้วยอุบาสกมีบุตรน้อยคนเดียว
๑๗. เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน
อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม.
[๑๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ
อยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตรสฺส อุปาสกสฺส เอกปุตฺตโก ปิโย
มนาโป กาลงฺกโต โหติ.
สมัยนั้น บุตรน้อยคนเดียวของอุบาสกคนหนึ่ง ผู้น่ารัก น่าพอใจ
ได้ตายจากไป
อถ โข สมฺพหุลา อุปาสกา อลฺลวตฺถา อลฺลเกสา ทิวา ทิวสฺส เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ
นิสีทึสุ.
ครั้งนั้น อุบาสกจ�ำนวนมากมีผ้าเปียก ผมเปียก เข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงวัน ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว
นั่ง ณ ที่สมควร
เอกมนฺตํ นิสินฺเน โข เต อุปาสเก ภควา เอตทโวจ กึ นุ โข
ตุมเฺ ห อุปาสกา อลฺลวตฺถา อลฺลเกสา อิธปู สงฺกมนฺตา ทิวา ทิวสฺสาติ
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับอุบาสกเหล่านั้นดังนี้ว่า อุบาสกทัง้ หลาย
มีเรือ่ งอะไรหรือท่านทัง้ หลายมีผา้ เปียก ผมเปียก เข้ามาทีน่ ่ใี นเวลาเทีย่ งวัน
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เอวํ วุตฺเต โส อุปาสโก ภควนฺตํ เอตทโวจ มยฺหํ โข ภนฺเต
เอกปุตฺตโก ปิโย มนาโป กาลงฺกโต. เตน มยํ อลฺลวตฺถา อลฺลเกสา
อิธูปสงฺกมนฺตา ทิวา ทิวสฺสาติ.
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ อุบาสกนั้นจึงกราบทูลดังนี้ว่า ข้า
แต่พระผู้มีพระภาค บุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ ผู้น่ารัก น่าพอใจ
ได้ตายจากไป เพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงมีผ้าเปียก ผมเปียก
เข้ามาที่นี่ในเวลาเที่ยงวัน พระพุทธเจ้าข้า
อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทติ วฺ า ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ		
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่ง
อุทานนี้ ในเวลานั้นว่า

พุทธอุทาน

ปิยรูปสฺสาทคธิตาเส 			 เทวกายา ปุถุ มนุสฺสา จ
อฆาวิโน ปริชุนฺนา				 มจฺจุราชสฺส วสํ คจฺฉนฺติ.
เย เว ทิวา จ รตฺโต จ		 อปฺปมตฺตา ชหนฺติ ปิยรูปํ
เต เว ขณนฺติ อฆมูลํ			 มจฺจโุ น อามิสํ ทุรติวตฺตนฺต.ิ
เทวดาและมนุษย์จำ� นวนมาก พากันเพลิดเพลินยึดติดในรูปทีน่ า่ รัก
จึงระทมทุกข์ เสื่อมหมดสิ้น ตกอยู่ในอ�ำนาจของมัจจุราช แต่คน		
เหล่าใด ไม่ประมาท ทัง้ กลางวันและกลางคืน ละรูปทีน่ า่ รักได้
คนเหล่านัน้ ย่อมขุดขึ้นได้ซึ่งมูลเหตุแห่งทุกข์ ที่เป็นเหยื่อของ		
มัจจุราชและที่ล่วงพ้นได้ยาก
สตฺตมํ.
เอกปุตตกสูตรที่ ๗ จบ
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๘. สุปฺปวาสาสุตฺตํ

๘. สุปปวาสาสูตร
ว่าด้วยพระนางสุปปวาสา
๑๘. เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา กุณฺฑิกายํ วิหรติ
กุณฺฑธานวเน.
[๑๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ
อยู่ ณ ป่ากุณฑิฏฐานวัน ใกล้หมู่บ้านกุณฑิยา
เตน โข ปน สมเยน สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สตฺต วสฺสานิ
คพฺภํ ธาเรติ.
สมัยนั้น พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงครรภ์อยู่ถึง ๗ ปี
สตฺตาหํ มูฬฺหคพฺภา สา ทุกฺขาหิ ติพฺพาหิ ขราหิ กฏุกาหิ เวทนาหิ
ผุฏฺฐา ตีหิ วิตกฺเกหิ อธิวาเสติ
มีพระครรภ์หลงอยู่ถึง ๗ วัน พระนางได้รับทุกขเวทนากล้าแข็ง
เจ็บปวด เผ็ดร้อน แต่ทรงอดกลั้นไว้ด้วยความตรึก ๓ ประการ คือ
“สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควา โย อิมสฺส เอวรูปสฺส
ทุกฺขสฺส ปหานาย ธมฺมํ เทเสติ
๑) พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
ทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้
สุปฺปฏิปนฺโน วต ตสฺส ภควโต สาวกสงฺโฆ โย อิมสฺส เอวรูปสฺส
ทุกฺขสฺส ปหานาย ปฏิปนฺโน
(๒) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้
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สุสุขํ วต ตํ นิพฺพานํ ยตฺถิทํ เอวรูปํ ทุกฺขํ น สํวิชฺชตีติ.
(๓) พระนิพพานซึ่งไม่มีทุกข์เห็นปานนี้ เป็นสุขดีอย่างแท้จริง
อถ โข สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สามิกํ อามนฺเตสิ
ครั้นต่อมา พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ได้ทูลเชิญพระราชสวามี
มาตรัสว่า
เอหิ ตฺวํ อยฺยปุตฺต เยน ภควา เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา
มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทาหิ อปฺปาพาธํ อปฺปาตงฺกํ
ลหุฏฺฐานํ พลํ ผาสุวิหารํ ปุจฺฉ
ข้าแต่พระลูกเจ้า ขอพระองค์เสด็จมานีเ่ ถิด พระองค์จงเสด็จเข้าไป
เฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ แล้วถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้
มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า แล้วจงทูลถามถึงสุขภาพ ความมีโรคาพาธน้อย
กระปรีก้ ระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยูส่ ำ� ราญตามค�ำของหม่อมฉันว่า
สุปฺปวาสา ภนฺเต โกลิยธีตา ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ
อปฺปาพาธํ อปฺปาตงฺกํ ลหุฏฺฐานํ พลํ ผาสุวิหารํ ปุจฺฉตีติ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ขอถวายอภิวาท
พระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า พร้อมกับทูลถามถึงสุขภาพ
ความมีโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่ส�ำราญ
เอวญฺจ วเทหิ สุปฺปวาสา ภนฺเต โกลิยธีตา สตฺต วสฺสานิ
คพฺภํ ธาเรติ.
อนึง่ ขอพระองค์จงกราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงครรภ์อยูถ่ งึ ๗ ปี
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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สตฺตาหํ มูฬฺหคพฺภา สา ทุกฺขาหิ ติพฺพาหิ ขราหิ กฏุกาหิ เวทนาหิ
ผุฏฺฐา ตีหิ วิตกฺเกหิ อธิวาเสติ
มีครรภ์หลงอยู่ถึง ๗ วัน พระนางได้รับทุกขเวทนากล้าแข็ง
เจ็บปวด เผ็ดร้อน แต่ทรงอดกลั้นไว้ได้ด้วยความตรึก ๓ ประการ คือ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควา โย อิมสฺส เอวรูปสฺส ทุกฺขสฺส
ปหานาย ธมฺมํ เทเสติ
(๑) พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ
ทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้
สุปฺปฏิปนฺโน วต ตสฺส ภควโต สาวกสงฺโฆ โย อิมสฺส เอว
รูปสฺส ทุกฺขสฺส ปหานาย ปฏิปนฺโน
(๒) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้
สุสุขํ วต ตํ นิพฺพานํ ยตฺถิทํ เอวรูปํ ทุกฺขํ น สํวิชฺชตี”ติ.
(๓) พระนิพพานซึ่งไม่มีทุกข์ เห็นปานนี้ เป็นสุขดีอย่างแท้จริง
“ปรม”นฺติ โข โส โกลิยปุตฺโต สุปฺปวาสาย โกลิยธีตาย ปฏิสฺสุตฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ
นิสีทิ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข โกลิยปุตฺโต ภควนฺตํ เอตทโวจ
พระราชบุ ต รพระเจ้ า โกลิ ย ะนั้ น ทรงรั บ ค� ำ ของพระนางจึ ง เสด็ จ
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วประทับนั่ง ณ
ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
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สุปฺปวาสา ภนฺเต โกลิยธีตา ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ
อปฺปาพาธํ อปฺปาตงฺกํ ลหุฏฺฐานํ พลํ ผาสุวิหารํ ปุจฺฉติ เอวญฺจ วเทติ
สุปฺปวาสา ภนฺเต โกลิยธีตา สตฺต วสฺสานิ คพฺภํ ธาเรติ.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ขอถวายอภิวาท
พระยุคลบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้าพร้อมกับทูลถามถึงสุขภาพ
ความมีโรคาพาธน้อย กระปรีก้ ระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยูส่ ำ� ราญ
อนึง่ พระนางยังรับสัง่ อย่างนีว้ า่ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระนางสุปปวาสา
โกลิยธิดา ทรงครรภ์อยูถ่ งึ ๗ ปี
สตฺตาหํ มูฬฺหคพฺภา สา ทุกฺขาหิ ติพฺพาหิ ขราหิ กฏุกาหิ
เวทนาหิ ผุฏฺฐา ตีหิ วิตกฺเกหิ อธิวาเสติ
มีพระครรภ์หลงอยู่ถึง ๗ วัน พระนางได้รับทุกขเวทนากล้าแข็ง
เจ็บปวด เผ็ดร้อน แต่ทรงอดกลั้นไว้ได้ด้วยความตรึก ๓ ประการ คือ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควา โย อิมสฺส เอวรูปสฺส ทุกฺขสฺส
ปหานาย ธมฺมํ เทเสติ
(๑) พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ
ทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้
สุปฺปฏิปนฺโน วต ตสฺส ภควโต สาวกสงฺโฆ โย อิมสฺส เอวรูปสฺส
ทุกฺขสฺส ปหานาย ปฏิปนฺโน
(๒) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้
สุสุขํ วต นิพฺพานํ ยตฺถิทํ เอวรูปํ ทุกฺขํ น สํวิชฺชตีติ.
(๓) พระนิพพานซึ่งไม่มีทุกข์เห็นปานนี้ เป็นสุขดีอย่างแท้จริง
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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สุขินี โหตุ สุปฺปวาสา โกลิยธีตา อโรคา อโรคํ ปุตฺตํ
วิชายตูติ.
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ขอพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา จงมีสุข
อย่ามีโรคเลย ขอจงประสูติโอรสผู้ไม่มีโรคด้วยเถิด
สห วจนา จ ปน ภควโต สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สุขินี
อโรคา อโรคํ ปุตฺตํ วิชายิ.
ด้วยพระด�ำรัสของพระผู้มีพระภาคนั่นแล พระนางสุปปวาสา
โกลิยธิดา ก็ทรงพระเกษมส�ำราญ หายจากพระโรค ประสูติพระโอรส
ผู้ไม่มีโรค
เอวํ ภนฺเตติ โข โส โกลิยปุตฺโต ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา
พระราชบุตรพระเจ้าโกลิยะนั้นทูลรับว่า ขอจงเป็นอย่างนั้นเถิด
พระพุทธเจ้าข้า แล้วทรงยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค
อุฏฺฐายาสนา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา เยน สกํ ฆรํ
เตน ปจฺจายาสิ.
เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค ทรงท�ำ
ประทักษิณแล้วเสด็จกลับพระราชนิเวศน์ของพระองค์
อทฺทสา โข โส โกลิยปุตฺโต สุปฺปวาสํ โกลิยธีตรํ สุขินึ อโรคํ อโรคํ
ปุตฺตํ วิชาตํ.
ได้ทรงเห็นพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงพระเกษมส�ำราญหาย
จากพระโรค ประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรค
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ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ อจฺฉริยํ วต โภ อพฺภุตํ วต โภ ตถาคตสฺส
มหิทฺธิกตา มหานุภาวตา
ครั้นทรงเห็นแล้ว ได้เกิดความอัศจรรย์พระทัยขึ้นมาว่า น่าอัศจรรย์
จริงไม่เคยปรากฏ พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากจริง
หิ นามายํ สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สห วจนา จ ปน ภควโต สุขินี
อโรคา อโรคํ ปุตฺตํ วิชายิสฺสตีติ
พระนางสุ ป ปวาสา โกลิ ย ธิ ด านี้ คงจั ก ทรงพระเกษมส� ำ ราญ
หายจากพระโรคประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรค ด้วยพระด�ำรัสของพระผู้มี
พระภาคนัน่ แล เป็นแน่แท้
อตฺตมโน ปมุทิโต ปีติโสมนสฺสชาโต อโหสิ.
จึงทรงดีพระทัยเบิกบาน ทรงเกิดปีติโสมนัสอย่างยิ่ง
อถ โข สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สามิกํ อามนฺเตสิ เอหิ ตฺวํ อยฺยปุตฺต
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน ภควโต ปาเท
สิรสา วนฺทาหิ
ครัน้ ต่อมา พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ได้ทลู เชิญพระราชสวามีมา
ตรัสว่า ข้าแต่พระลูกเจ้า ขอพระองค์เสด็จมาทีน่ เี่ ถิด พระองค์จงเสด็จเข้าไป
เฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ แล้วถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผูม้ ี
พระภาคด้วยเศียรเกล้ากราบทูลตามค�ำของหม่อมฉันว่า

สุปฺปวาสา ภนฺเต โกลิยธีตา ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตีติ
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ขอถวายอภิวาท
พระยุคลบาทของพระผูม้ พี ระภาคด้วยเศียรเกล้า
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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เอวญฺจ วเทหิ ‘สุปฺปวาสา ภนฺเต โกลิยธีตา สตฺต วสฺสานิ
คพฺภํ ธาเรติ.
อนึ่ง ขอพระองค์จงกราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงครรภ์อยู่ถึง ๗ ปี
สตฺตาหํ มูฬฺหคพฺภา สา เอตรหิ สุขินี อโรคา อโรคํ ปุตฺตํ
วิชาตา.
มีครรภ์หลงอยู่ถึง ๗ วัน บัดนี้ พระนางทรงพระเกษมส�ำราญ
หายจากพระโรค ประสูติพระโอรส ผู้ไม่มีโรค
สา สตฺตาหํ พุทฺธปฺปมุขํ ภิกฺขุสงฺฆํ ภตฺเตน นิมนฺเตติ.
พระนางจึงขอนิมนต์ภกิ ษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานฉันภัตตาหาร
เป็นเวลา ๗ วัน
อธิวาเสตุ กิร ภนฺเต ภควา สุปฺปวาสาย โกลิยธีตาย สตฺต
ภตฺตานิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ขอพระผูม้ พี ระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรด
รับภัตตาหารของพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดาตลอด ๗ วันเถิด
ปรม นฺติ โข โส โกลิยปุตโฺ ต สุปปฺ วาสาย โกลิยธีตาย ปฏิสสฺ ตุ วฺ า
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตวฺ า ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ
นิสที .ิ เอกมนฺตํ นิสนิ โฺ น โข โส โกลิยปุตโฺ ต ภควนฺตํ เอตทโวจ
พระราชบุตรพระเจ้าโกลิยะนัน้ ทรงรับค�ำของพระนางแล้วเสด็จเข้าไป
เฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายอภิวาทแล้วประทับนัง่ ณ ทีส่ มควร
ได้กราบทูลพระผูม้ พี ระภาคดังนีว้ า่
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สุปฺปวาสา ภนฺเต โกลิยธีตา ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ เอวญฺจ
วเทติ สุปฺปวาสา ภนฺเต โกลิยธีตา สตฺต วสฺสานิ คพฺภํ ธาเรติ.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ขอถวายอภิวาท
พระยุคลบาทของพระผูม้ พี ระภาคด้วยเศียรเกล้า อนึง่ พระนางยังรับสัง่ อย่างนี้
ว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงครรภ์อยูถ่ งึ ๗ ปี
สตฺตาหํ มูฬฺหคพฺภา สา เอตรหิ สุขินี อโรคา อโรคํ ปุตฺตํ
วิชาตา.
มีพระครรภ์หลงอยู่ถึง ๗ วัน บัดนี้ พระนางทรงพระเกษมส�ำราญ
หายจากพระโรค ประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรค
สา สตฺตาหํ พุทฺธปฺปมุขํ ภิกฺขุสงฺฆํ ภตฺเตน นิมนฺเตติ.
พระนางจึงขอนิมนต์ภกิ ษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานฉันภัตตาหาร
เป็นเวลา ๗ วัน
อธิ ว าเสตุ กิ ร ภนฺ เ ต ภควา สุ ปฺ ป วาสาย โกลิ ย ธี ต าย สตฺ ต
ภตฺตานิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรด
รับภัตตาหารของพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ตลอด ๗ วันเถิด
เตน โข ปน สมเยน อญฺญตเรน อุปาสเกน พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุ
สงฺโฆ สฺวาตนาย ภตฺเตน นิมนฺติโต โหติ.
อนึ่ง เวลานั้น อุบาสกคนหนึ่งได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประธานฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นไว้ (ก่อน) แล้ว
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โส จ อุปาสโก อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส อุปฏฺฐาโก โหติ.
และอุบาสกนั้นเป็นโยมอุปัฏฐากของท่านพระมหาโมคคัลลานะ
อถ โข ภควา อายสฺมนฺตํ มหาโมคฺคลฺลานํ อามนฺเตสิ เอหิ ตฺวํ
โมคฺคลฺลาน เยน โส อุปาสโก เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา ตํ อุปาสกํ
เอวํ วเทหิ สุปฺปวาสา อาวุโส โกลิยธีตา สตฺต วสฺสานิ คพฺภํ ธาเรสิ.
ทีน่ นั้ พระผูม้ พี ระภาคจึงรับสัง่ เรียกท่านพระมหาโมคคัลลานะมาตรัส
ว่า มาเถิด โมคคัลลานะ เธอจงเข้าไปหาอุบาสกนัน้ ถึงทีอ่ ยู่ ครัน้ แล้วจงพูด
กับเขาอย่างนีว้ า่ พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงครรภ์อยูถ่ งึ ๗ ปี มีพระ
ครรภ์หลงอยูถ่ งึ ๗ วัน
สตฺตาหํ มูฬฺหคพฺภา สา เอตรหิ สุขินี อโรคา อโรคํ ปุตฺตํ
วิชาตา.
บัดนี้ พระนางทรงพระเกษมส�ำราญหายจากพระโรคประสูติ
พระโอรสผู้ไม่มีโรค
สา สตฺตาหํ พุทฺธปฺปมุขํ ภิกฺขุสงฺฆํ ภตฺเตน นิมนฺเตติ.
พระนางจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานฉันภัตตาหาร
เป็นเวลา ๗ วัน
กโรตุ สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สตฺต ภตฺตานิ ปจฺฉา ตฺวํ กริสฺสสีติ.
ตุยฺเหโส อุปฏฺฐาโกติ.
ขอให้พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา จัดอาหารถวายตลอด ๗ วันเถิด
หลังจากนั้น อุบาสกผู้เป็นโยมอุปัฏฐากของเธอ จึงจัดอาหารถวาย
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เอวํ ภนฺเต”ติ โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา
เยน โส อุปาสโก เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ตํ อุปาสกํ เอตทโวจ
สุปฺปวาสา อาวุโส โกลิยธีตา สตฺต วสฺสานิ คพฺภํ ธาเรติ.
ท่านพระมหาโมคคัลลานะทูลรับสนองพระด�ำรัสแล้ว จึงเข้าไป
หาอุบาสกนั้น ถึงที่อยู่ ได้กล่าวดังนี้ว่า พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา
ทรงครรภ์อยู่ถึง ๗ ปี
สตฺตาหํ มูฬฺหคพฺภา สา เอตรหิ สุขินี อโรคา อโรคํ ปุตฺตํ
วิชาตา.
มีพระครรภ์หลงอยู่ถึง ๗ วัน บัดนี้ พระนางทรงพระเกษมส�ำราญ
หายจากพระโรค ประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรค
สา สตฺตาหํ พุทฺธปฺปมุขํ ภิกฺขุสงฺฆํ ภตฺเตน นิมนฺเตติ.
พระนางจึ ง ทรงนิ ม นต์ ภิ ก ษุ ส งฆ์ มี พ ระพุ ท ธเจ้ า เป็ น ประธาน
ฉันภัตตาหารเป็นเวลา ๗ วัน
กโรตุ สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สตฺต ภตฺตานิ ปจฺฉา ตฺวํ
กริสฺสสีติ.
ขอให้พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา จัดอาหารถวายตลอด ๗ วันเถิด
หลังจากนั้น ท่านจึงจัดอาหารถวาย
สเจ เม ภนฺเต อยฺโย มหาโมคฺคลฺลาโน ติณณ
ฺ ํ ธมฺมานํ ปาฏิโภโค
โภคานญฺจ ชีวติ สฺส จ สทฺธาย จ กโรตุ สุปปฺ วาสา โกลิยธีตา สตฺต
ภตฺตานิ ปจฺฉาหํ กริสสฺ ามีต.ิ
อุบาสกนัน้ กราบเรียนว่าท่านขอรับ ถ้าพระคุณเจ้า มหาโมคคัลลานะ
จะเป็นผูค้ ำ�้ ประกันธรรม ๓ ประการ คือ โภคสมบัติ ชีวติ และศรัทธาของกระผม
ได้ ก็ขอพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงจัดอาหารถวายตลอด ๗ วันเถิด
หลังจากนัน้ ผมจึงจัดอาหารถวาย
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ทฺวนิ นฺ ํ โข เต อหํ อาวุโส ธมฺมานํ ปาฏิโภโค โภคานญฺจ
ชีวติ สฺส จ.
ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงพูดว่า อาตมภาพ ขอค�ำ้ ประกันธรรม ๒
ประการ คือ โภคสมบัตแิ ละชีวติ ของท่าน
สทฺธาย ปน ตฺวเํ ยว ปาฏิโภโคติ.
ส่วนศรัทธา ท่านต้องค�ำ้ ประกันเอง
สเจ เม ภนฺเต อยฺโย มหาโมคฺคลฺลาโน ทฺวนิ นฺ ํ ธมฺมานํ
ปาฏิโภโค โภคานญฺจ ชีวติ สฺส จ กโรตุ สุปปฺ วาสา โกลิยธีตา สตฺต
ภตฺตานิ ปจฺฉาหํ กริสสฺ ามีต.ิ
อุบาสกนัน้ กราบเรียนว่า ท่านขอรับ ถ้าพระคุณเจ้ามหาโมคคัลลานะ
จะเป็นผูค้ ำ�้ ประกันธรรม ๒ ประการ คือ โภคสมบัตแิ ละชีวติ ของกระผม
ได้ พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงจัดอาหารถวายตลอด ๗ วันเถิด
หลังจากนัน้ ผมจึงจัดอาหารถวาย
อถ โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ตํ อุปาสกํ สญฺญาเปตฺวา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตวฺ า ภควนฺตํ เอตทโวจ สญฺญตฺโต ภนฺเต
โส อุปาสโก มยา กโรตุ สุปปฺ วาสา โกลิยธีตา สตฺต ภตฺตานิ ปจฺฉา
โส กริสสฺ ตีต.ิ
ครัง้ นัน้ ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้อบุ าสกนัน้ ยินยอมแล้ว จึงเข้าไป
เฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ได้กราบทูลดังนีว้ า่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ข้าพระองค์ให้อุบาสกนั้นยินยอมแล้ว ขอพระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา
จัดอาหารถวายตลอด ๗ วันเถิด หลังจากนัน้ อุบาสกนัน้ จึงจัดอาหารถวาย
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อถ โข สุปปฺ วาสา โกลิยธีตา สตฺตาหํ พุทธฺ ปฺปมุขํ ภิกขฺ สุ งฺฆํ
ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ตญฺจ
ทารกํ ภควนฺตํ วนฺทาเปสิ สพฺพญฺจ ภิกขฺ สุ งฺฆ.ํ
ครั้นแล้ว พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงน�ำของขบฉันอันประณีต
ประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มหน�ำด้วยตนเองตลอด
๗ วัน และทรงให้พระโอรสน้อยนั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคและไหว้
ภิกษุสงฆ์ทุกรูป
อถ โข อายสฺมา สาริปุตฺโต ตํ ทารกํ เอตทโวจ กจฺจิ เต ทารก ขม
นียํ กจฺจิ ยาปนียํ กจฺจิ น กิญฺจิ ทุกฺขนฺติ
ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรกล่าวกับพระโอรสน้อยนั้นดังนี้ว่า พระ
โอรสน้อย พระองค์ทรงพระเกษมส�ำราญดีหรือ ทรงพอด�ำรงอยู่ได้หรือ
ไม่มีทุกข์อะไรหรือ
กุโต เม ภนฺเต สาริปุตฺต ขมนียํ กุโต ยาปนียํ สตฺต เม วสฺสานิ
โลหิตกุมฺภิยํ วุตฺตานีติ.
พระโอรสน้อยนั้นตรัสตอบว่า ท่านพระสารีบุตรขอรับ กระผมอยู่
ในครรภ์เปื้อนโลหิตถึง ๗ ปี จะสบายแต่ที่ไหน
อถ โข สุปฺปวาสา โกลิยธีตา ปุตฺโต เม ธมฺมเสนาปตินา สทฺธึ มนฺ
เตตีติ อตฺตมนา ปมุทิตา ปีติโสมนสฺสชาตา อโหสิ.
ต่อจากนั้น พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา ทรงดีพระทัยชื่นชม
เกิดปีติโสมนัสว่า บุตรของเรารู้จักสนทนากับท่านพระธรรมเสนาบดี
อถ โข ภควา (สุปฺปวาสํ โกลียธีตรํ อตฺตมนํ ปมุทิตํ ปีติโสมนสฺส
ชาตํ วิทิตฺวา) สุปฺปวาสํ โกลิยธีตรํ เอตทโวจ อิจฺเฉยฺยาสิ ตฺวํ สุปฺปวาเส
อญฺญมฺปิ เอวรูปํ ปุตฺตนฺติ
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ทีนนั้ พระผูม้ พี ระภาค (ทรงทราบว่า พระนางสุปปวาสา โกลิยธิดา
ทรงดีพระทัย ชืน่ ชม เกิดปีตโิ สมนัส) จึงได้ตรัสกับพระนางดังนีว้ า่ สุปปวาสา
เธอยังปรารถนาจะมีพระโอรสเช่นนีอ้ กี หรือไม่
อิจฺเฉยฺยามหํ ภควา อญฺญานิปิ เอวรูปานิ สตฺต ปุตฺตานีติ
พระนางกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ ข้าพระองค์
ยังปรารถนาจะมีพระโอรสเช่นนี้อีก ๗ พระองค์ พระพุทธเจ้าข้า
อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทติ วฺ า ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรง
เปล่งอุทานนี้ ในเวลานั้นว่า

พุทธอุทาน
อสาตํ สาตรูเปน 		 ปิยรูเปน อปฺปิยํ
ทุกฺขํ สุขสฺส รูเปน 		 ปมตฺตมติวตฺตตีติ.
สิง่ ที่ไม่นา่ ยินดี ย่อมครอบง�ำคนผูป้ ระมาทด้วยอาการทีน่ า่ ยินดี
สิ่งที่ไม่น่ารัก ย่อมครอบง�ำคนผู้ประมาทด้วยอาการที่น่ารัก
สิ่งที่เป็นทุกข์ย่อมครอบง�ำคนผู้ประมาทด้วยอาการที่เป็นสุข
อฏฺฐมํ.
สุปปวาสาสูตรที่ ๘ จบ
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๙. วิสาขาสุตฺตํ

๙. วิสาขาสูตร
ว่าด้วยนางวิสาขา
๑๙. เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ ปุพฺพาราเม
มิคารมาตุปาสาเท.
[๑๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับ
อยู่ ณ บุพพาราม ปราสาทของนางวิสาขา มิคารมาตา เขตกรุงสาวัตถี
เตน โข ปน สมเยน วิสาขาย มิคารมาตุยา โกจิเทว อตฺโถ รญฺเญ
ปเสนทิมฺหิ โกสเล ปฏิพทฺโธ โหติ.
สมัยนั้น นางวิสาขามิคารมาตา มีประโยชน์บางอย่างเกี่ยวข้องใน
พระเจ้าปเสนทิโกศล
ตํ ราชา ปเสนทิ โกสโล น ยถาธิปฺปายํ ตีเรติ
แต่พระเจ้าปเสนทิโกศลไม่ทรงยังประโยชน์นั้นให้ส�ำเร็จตามความ
ประสงค์
อถ โข วิสาขา มิคารมาตา ทิวา ทิวสฺส เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. เอกมนฺตํ นิสินฺนํ โข
วิสาขํ มิคารมาตรํ ภควา เอตทโวจ
ครัง้ นัน้ ในเวลาเทีย่ งวัน นางวิสาขา มิคารมาตาจึงเข้าไปเฝ้าพระผูม้ ี
พระภาค ถึงทีป่ ระทับ ถวายอภิวาทแล้วนัง่ ณ ทีส่ มควร ครัน้ แล้ว พระผูม้ ี
พระภาคจึงได้ตรัสกับนางวิสาขาดังนีว้ า่
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“หนฺท กุโต นุ ตฺวํ วิสาเข อาคจฺฉสิ ทิวา ทิวสฺสา”ติ?
วิสาขา เธอมาจากไหน แต่เที่ยงวัน
อิธ เม ภนฺเต โกจิเทว อตฺโถ รญฺเญ ปเสนทิมฺหิ โกสเล ปฏิพทฺโธ
ตํ ราชา ปเสนทิโกสโล น ยถาธิปฺปายํ ตีเรตีติ.
นางกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ขอประทานวโรกาส ข้าพระองค์
มีประโยชน์บางอย่างทีเ่ กีย่ วข้องในพระเจ้าปเสนทิโกศล แต่พระเจ้าปเสนทิ
โกศลไม่ทรงยังประโยชน์นนั้ ให้สำ� เร็จตามความประสงค์เลย พระพุทธเจ้าข้า
อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทติ วฺ า ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรง
เปล่งอุทานนี้ ในเวลานั้นว่า

พุทธอุทาน
สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ 		 สพฺพํ อิสฺสริยํ สุขํ	
สาธารเณ วิหญฺญนฺติ
โยคา หิ ทุรติกฺกมาติ.
ประโยชน์ทงั้ ปวงอยูใ่ นอ�ำนาจผูอ้ นื่ ก่อให้เกิดทุกข์ ความเป็นอิสระ		
ทัง้ ปวง ก่อให้เกิดสุข สัตว์ทงั้ หลายเมือ่ ยังมีประโยชน์ทวั่ ไปอยู่
ย่อมเดือดร้อน เพราะโยคะทัง้ หลายเป็นสิง่ ทีก่ า้ วล่วงได้ยาก
นวมํ.
วิสาขาสูตรที่ ๙ จบ
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๑๐. ภทฺทยิ สุตตฺ ํ

๑๐. ภัททิยสูตร
ว่าด้วยพระภัททิยเถระ
๒๐. เอวํ เม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา อนุปยิ ายํ วิหรติ อมฺพวเน.
[๒๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่
ณ อนุปยิ อัมพวัน
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ภทฺทโิ ย กาฬีโคธาย
ปุตโฺ ต อรญฺญคโตปิ รุกขฺ มูลคโตปิ สุญญฺ าคารคโตปิ อภิกขฺ ณํ อุทานํ
อุทาเนสิ อโห สุขํ อโห สุขนฺติ
สมัยนัน้ ท่านพระภัททิยะ กาฬิโคธาบุตร เมือ่ อยู่ในป่าก็ดี อยูท่ คี่ วง
ไม้กด็ ี หรืออยู่ในเรือนว่างก็ดี ก็เปล่งอุทานเนือง ๆ ว่า สุขหนอ สุขหนอ
อสฺโสสุ โข สมฺพหุลา ภิกขฺ ู อายสฺมโต ภทฺทยิ สฺส กาฬีโคธาย
ปุตตฺ สฺส อรญฺญคตสฺสปิ รุกขฺ มูลคตสฺสปิ สุญญฺ าคารคตสฺสปิ อภิกขฺ ณํ
อุทานํ อุทาเนนฺตสฺส อโห สุขํ อโห สุขนฺติ
ภิกษุจำ� นวนมากได้ฟงั ท่านพระภัททิยะ กาฬิโคธาบุตรเมือ่ อยู่ในป่าก็ดี
อยูท่ คี่ วงไม้กด็ ี หรืออยูใ่ นเรือนว่างก็ดี ก็เปล่งอุทานเนือง ๆ ว่า สุขหนอ
สุขหนอ
สุตวฺ าน เนสํ เอตทโหสิ นิสสฺ สํ ยํ โข อาวุโส อายสฺมา ภทฺทโิ ย
กาฬีโคธาย ปุตโฺ ต อนภิรโต พฺรหฺมจริยํ จรติ ยสํ ปุพเฺ พ อคาริยภูตสฺส
รชฺชสุขํ โส ตมนุสสฺ รมาโน อรญฺญคโตปิ รุกขฺ มูลคโตปิ สุญญฺ าคาร
คโตปิ อภิกขฺ ณํ อุทานํ อุทาเนสิ ‘อโห สุขํ อโห สุขนฺติ
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ภิกษุเหล่านัน้ ครัน้ ได้ฟงั แล้ว จึงมีความคิดอย่างนีว้ า่ ท่านผูม้ อี ายุทงั้
หลาย ท่านพระภัททิยะ กาฬิโคธาบุตร ไม่ยนิ ดีประพฤติพรหมจรรย์แน่ๆ
เพราะเคยได้รบั ความสุขในราชสมบัตเิ มือ่ ครัง้ เป็นฆราวาสแล้ว ท่านคงหวน
ระลึกถึงความสุขนัน้ เมือ่ อยู่ในป่าก็ดี อยูท่ คี่ วงไม้กด็ ี หรืออยู่ในเรือนว่าง
ก็ดี ก็เปล่งอุทานเนือง ๆ ว่าสุขหนอ สุขหนอ
อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. เอกมนฺตํ นิสินฺนา โข เต
ภิกฺขู ภควนฺตํ เอตทโวจุ
ต่อมา ภิกษุเหล่านัน้ พากันเข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคถึงทีป่ ระทับ
ถวายอภิวาทแล้วนัง่ ณ ทีส่ มควร ได้กราบทูลดังนีว้ า่
“อายสฺมา ภนฺเต ภทฺทิโย กาฬีโคธาย ปุตฺโต อรญฺญคโตปิ
รุกฺขมูลคโตปิ สุญฺญาคารคโตปิ อภิกฺขณํ อุทานํ อุทาเนสิ ‘อโห สุขํ
อโห สุข’นฺติ! นิสฺสํสยํ โข ภนฺเต อายสฺมา ภทฺทิโย กาฬีโคธาย
ปุตฺโต อนภิรโต พฺรหฺมจริยํ จรติ.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ท่านพระภัททิยะ กาฬิโคธาบุตรเมือ่ อยู่ในป่า
ก็ดี อยูท่ คี่ วงไม้กด็ ี หรืออยูใ่ นเรือนว่างก็ดี ก็เปล่งอุทานเนืองๆ ว่า สุขหนอ
สุขหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระภัททิยะไม่ยนิ ดีประพฤติพรหม
จรรย์แน่ๆ
ยํส ปุพฺเพ อคาริยภูตสฺส รชฺชสุขํ โส ตมนุสฺสรมาโน อรญฺญคโตปิ
รุกฺขมูลคโตปิ สุญฺญาคารคโตปิ อภิกฺขณํ อุทานํ อุทาเนสิ อโห สุขํ
อโห สุขนฺติ
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เพราะเคยได้รับความสุขในราชสมบัติ เมื่อครั้งเป็นฆราวาสแล้ว
ท่านคงหวนระลึกถึงความสุขนั้น เมื่ออยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่
ในเรือนว่างก็ดี ก็เปล่งอุทานเนืองๆ ว่า สุขหนอ สุขหนอ
อถ โข ภควา อญฺญตรํ ภิกฺขุ อามนฺเตสิ เอหิ ตฺวํ ภิกฺขุ มม วจเนน
ภทฺทิยํ ภิกฺขุ อามนฺเตหิ ‘สตฺถา ตํ อาวุโส ภทฺทิย อามนฺเตตีติ.
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่า ภิกษุ
เธอจงไปเรียกภิกษุชื่อภัททิยะ มาหาเราว่า ท่านภัททิยะ พระศาสดามี
รับสั่งหาท่าน
เอวํ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา
ภทฺทโิ ย กาฬีโคธาย ปุตโฺ ต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตวฺ า ภทฺทยิ ํ กาฬีโคธาย
ปุตฺตํ เอตทโวจ สตฺถา ตํ อาวุโส ภทฺทิย อามนฺเตตีติ.
ภิกษุนนั้ ทูลรับสนองพระด�ำรัสแล้ว เข้าไปหาท่านพระภัททิยะ กาฬิโคธา
บุตรถึงทีอ่ ยู่ ได้กล่าวกับท่านพระภัททิยะดังนีว้ า่ ท่านภัททิยะ พระศาสดามี
รับสัง่ หาท่าน
เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา ภทฺทิโย กาฬีโคธาย ปุตฺโต ตสฺส
ภิกฺขุโน ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. เอกมนฺตํ นิสินฺนํ โข อายสฺมนฺตํ ภทฺทิยํ
กาฬีโคธาย ปุตฺตํ ภควา เอตทโวจ
ท่านพระภัททิยะ กาฬิโคธาบุตรรับค�ำของภิกษุนั้นแล้ว เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร พระผู้มี
พระภาคได้ตรัสถามท่านดังนี้ว่า
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สจฺจํ กิร ตฺวํ ภทฺทิย อรญฺญคโตปิ รุกฺขมูลคโตปิ สุญฺญาคาร
คโตปิ อภิกฺขณํ อุทานํ อุทาเนสิ ‘อโห สุขํ อโห สุขนฺติ
ภัททิยะ ทราบว่า เธอเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดี หรืออยู่ใน
เรือนว่างก็ดี ก็เปล่งอุทานว่า สุขหนอ สุขหนอ จริงหรือ
เอวํ ภนฺเตติ.
ท่านพระภัททิยะ กาฬิโคธาบุตรทูลตอบว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า
“กึ ปน ตฺวํ ภทฺทยิ อตฺถวสํ สมฺปสฺสมาโน อรญฺญคโตปิ
รุกขฺ มูล คโตปิ สุญญฺ าคารคโตปิ อภิกขฺ ณํ อุทานํ อุทาเนสิ อโห สุขํ
อโห สุขนฺติ
พระผูม้ พี ระภาคตรัสถามว่า ภัททิยะ ก็เธอมองเห็นประโยชน์อะไร
เมือ่ อยู่ในป่าก็ดี อยูท่ คี่ วงไม้กด็ ี หรืออยู่ในเรือนว่างก็ดี จึงเปล่งอุทานเนืองๆ
ว่า สุขหนอ สุขหนอ
ปุพฺเพ เม ภนฺเต อคาริยภูตสฺส รชฺชํ กาเรนฺตสฺส อนฺโตปิ อนฺเต
ปุเร รกฺขา สุสํวิหิตา อโหสิ
ท่านพระภัททิยะกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมัยเมื่อข้า
พระองค์เป็นฆราวาส เสวยความสุขในราชสมบัติ ได้รับการอารักขา
คุ้มครองอย่างดีทั้งภายในวัง
พหิปิ อนฺเตปุเร รกฺขา สุสํวิหิตา อโหสิ
ได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายนอกวัง
อนฺโตปิ นคเร รกฺขา สุสํวิหิตา อโหสิ
ได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายในเมือง
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พหิปิ นคเร รกฺขา สุสํวิหิตา อโหสิ
ได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายนอกเมือง
อนฺโตปิ ชนปเท รกฺขา สุสํวิหิตา อโหสิ
ได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งในชนบท
พหิปิ ชนปเท รกฺขา สุสํวิหิตา อโหสิ.
ได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งนอกชนบท
โส โข อหํ ภนฺเต เอวํ รกฺขิโต โคปิโต สนฺโต ภีโต อุพฺพิคฺโค
อุสฺสงฺกี อุตฺราสี วิหาสึ.
ข้ า พระองค์ นั้ น ถึ ง จะได้ รั บ การอารั ก ขาคุ ้ ม ครองอย่ า งดี เ ช่ น นี้
ก็ยังกลัว ยังหวาดหวั่นระแวง สะดุ้งอยู่
เอตรหิ โข ปนาหํ ภนฺ เ ต อรญฺ ญ คโตปิ รุ กฺ ข มู ล คโตปิ
สุ ญฺ ญ าคารคโตปิ เอโก อภี โ ต อนุ พฺ พิ คฺ โ ค อนุ สฺ ส งฺ กี อนุ ตฺ ร าสี
อปฺโปสฺสุกฺโก ปนฺนโลโม ปรทตฺตวุตฺโต มิคภูเตน เจตสา วิหรามิ.
แต่เวลานี้ ข้าพระองค์เมื่ออยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่ควงไม้ก็ดี หรืออยู่
ในเรือนว่างก็ดี เพียงผู้เดียวก็ไม่กลัว ไม่หวาดหวั่น ไม่ระแวง ไม่สะดุ้ง
มีความปรารถนาน้อย ไม่ ข นลุ ก ขนพอง ด�ำรงชีวิตด้วยปัจจัยที่ผู้อื่นให้
มีจิตอิสระดุจมฤค
อิมํ โข อหํ ภนฺเต อตฺถวสํ สมฺปสฺสมาโน อรญฺญคโตปิ รุกขฺ มูลค
โตปิ สุญญฺ าคารคโตปิ อภิกขฺ ณํ อุทานํ อุทาเนสิ อโห สุขํ อโห
สุขนฺติ
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์เห็นประโยชน์อย่างนี้ เมือ่ อยู่ในป่า
ก็ดี อยูท่ คี่ วงไม้กด็ ี หรืออยู่ในเรือนว่างก็ดี จึงเปล่งอุทานเนืองๆ ว่าสุขหนอ
สุขหนอ พระพุทธเจ้าข้า
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อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ
อุทาเนสิ
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่ง
อุทานนี้ในเวลานั้นว่า

พุทธอุทาน
ยสฺสนฺตรโต น สนฺติ โกปา	 อิติภวาภวตญฺจ วีติวตฺโต
ตํ วิคตภยํ สุขึ อโสกํ		
เทวา นานุภวนฺติ ทสฺสนายาติ.
ผู้ใดไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ก�ำเริบภายในจิต และล่วงพ้นความเป็นภพ
และอภพต่างๆ ได้แล้ว ทวยเทพไม่สามารถจะมองเห็นผูน้ นั้ ผูป้ ราศจากภัย
มีความสุข ไม่เศร้าโศก
ทสมํ.
ภัททิยสูตรที่ ๑๐ จบ
มุจลินฺทวคฺโค ทุติโย นิฏฺฐิโต.
มุจจลินทวรรคที่ ๒ จบ
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ตสฺสุทฺทานํ
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
มุจลินฺโท ราชา ทณฺเฑน
คพฺภินี เอกปุตฺโต จ 		
กาฬีโคธาย ภทฺทิโยติ.
๑. มุจจลินทสูตร 			
๓. ทัณฑสูตร 			
๕. อุปาสกสูตร 			
๗. เอกปุตตกสูตร 			
๙. วิสาขาสูตร		

สกฺกาโร อุปาสเกน จ
สุปฺปวาสา วิสาขา จ
๒. ราชสูตร
๔. สักการสูตร
๖. คัพภินีสูตร
๘. สุปปวาสาสูตร
๑๐. ภัททิยสูตร

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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พระอภิธรรมปิฎก
๓. ปญฺหาปุจฺฉกํ
๓. ปัญหาปุจฉกะ

[๑๘๕]อฏฺฐารส ธาตุโย
[๑๘๕] ธาตุ ๑๘ คือ
จกฺขุธาตุ 		
๑. จักขุธาตุ		
โสตธาตุ 		
๔. โสตธาตุ
ฆานธาตุ 		
๗. ฆานธาตุ		
ฎก
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รูปธาตุ 		
๒. รูปธาตุ		
สทฺทธาตุ 		
๕. สัททธาตุ		
คนฺธธาตุ 		
๘. คันธธาตุ		

จกฺขุวิญฺญาณธาตุ
๓. จักขุวิญญาณธาตุ
โสตวิญฺญาณธาตุ
๖. โสตวิญญาณธาตุ
ฆานวิญฺญาณธาตุ
๙.ฆานวิญญาณธาตุ

ชิวฺหาธาตุ 		
๑๐. ชิวหาธาตุ
กายธาตุ 		
๑๓. กายธาตุ
มโนธาตุ 		
๑๖. มโนธาตุ		

รสธาตุ 		
๑๑. รสธาตุ
โผฏฺฐพฺพธาตุ
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ
ธมฺมธาตุ 		
๑๗. ธัมมธาตุ

ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุ
๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ
กายวิญฺญาณธาตุ
๑๕. กายวิญญาณธาตุ
มโนวิญฺญาณธาตุ.
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ

๑. ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา

๑๘๖. อฏฺฐารสนฺนํ ธาตูนํ กติ กุสลา	
[๑๘๖] บรรดาธาตุ ๑๘ ธาตุเท่าไร เป็นกุศล
กติ อกุสลา 			 เท่าไรเป็นอกุศล
กติ อพฺยากตา ฯเปฯ
เท่าไรเป็นอัพยากฤต ฯลฯ
กติ สรณา 				 เท่าไรเป็นเหตุให้สตั ว์รอ้ งไห้
กติ อรณา 				 เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สตั ว์รอ้ งไห้

๑. ติกํ

๑. ติกมาติกาวิสัชนา
๑. กุสลติกวิสัชนา
๑๘๗. โสฬส ธาตุโย อพฺยากตา
[๑๘๗] ธาตุ ๑๖ เป็นอัพยากฤต
ทฺเว ธาตุโย สิยา กุสลา ธาตุ ๒ ที่เป็นกุศลก็มี
สิยา อกุสลา			 ที่เป็นอกุศลก็มี
สิยา อพฺยากตา. 			 ที่เป็นอัพยากฤตก็มี
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๒. เวทนาติกวิสัชนา

ทส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 		
สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติปิ 			
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติปิ 		
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติปิ.
							
ปญฺจ ธาตุโย 				
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา.
							
กายวิญฺญาณธาตุ
			
สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา 		
สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา.
มโนวิญฺญาณธาตุ 					
สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา	
สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา 		
สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา.
							
ธมฺมธาตุ สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
							
สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
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ธาตุ ๑๐ กล่าวไม่ได้ว่า
สัมปยุตด้วยสุขเวทนา
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา
หรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุข
เวทนา
ธาตุ ๕
สัมปยุตด้วยอทุกขมสุข		
เวทนา
กายวิญญาณธาตุ
ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี
ที่สมั ปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี
มโนวิญญาณธาตุ
ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี
ทีส่ มั ปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี
ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุข
เวทนาก็มี
ธัมมธาตุที่สัมปยุตด้วยสุข
เวทนาก็มี
ทีส่ มั ปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มี
ที่ สั ม ปยุ ต ด้ ว ยอทุ ก ขมสุ ข
เวทนาก็มี

สิยา น วตฺตพฺพา					
สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติปิ 		
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติปิ 		
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติปิ.
							

ที่กล่าวไม่ได้ว่า
สัมปยุตด้วยสุขเวทนา
สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา
หรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุข
เวทนาก็มี

๓. วิปากติกวิสัชนา

ทส ธาตุโย เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา.
							
ปญฺจ ธาตุโย วิปากา. 				
มโนธาตุ สิยา วิปากา 			
สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา.
							
ทฺเว ธาตุโย สิยา วิปากา 		
สิยา วิปากธมฺมธมฺมา 				
สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา.
							

ธาตุ ๑๐ ไม่เป็นวิบากและ		
ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก
ธาตุ ๕ เป็นวิบาก
มโนธาตุที่เป็นวิบากก็มี
ที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็น
เหตุให้เกิดวิบากก็มี
ธาตุ ๒ ที่เป็นวิบากก็มี
ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี
ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็น		
เหตุให้เกิดวิบากก็มี
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๔. อุปาทินนติกวิสัชนา

ทส ธาตุโย อุปาทินฺนุปาทานิยา.
สทฺทธาตุ อนุปาทินฺนุปาทานิยา.

ปญฺจ ธาตุโย สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา 		
สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา. 		
ทฺเว ธาตุโย สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา 		

สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา 		
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ธาตุ ๑๐ กรรมอันประกอบ
ด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ
และเป็นอารมณ์ของอุปาทาน
สัททธาตุ กรรมอันประกอบ
ด้ ว ยตั ณ หาและทิ ฏ ฐิ ไ ม่
ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของ
อุปาทาน
ธาตุ ๕ ทีก่ รรมอันประกอบ
ด้วยตัณหาและทิฏฐิยดึ ถือและ
เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี
ที่ ก รรมอั น ประกอบด้ ว ย
ตัณหาและทิฏฐิไม่ยดึ ถือ แต่
เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี
ธาตุ ๒ ที่กรรมอันประกอบ
ด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ
และเป็นอารมณ์ของ
อุปาทานก็มี
ที่ ก รรมอั น ประกอบด้ ว ย
ตัณหาและทิฏฐิไม่ยดึ ถือ แต่
เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี

สิยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา.		 ที่ ก รรมอั น ประกอบด้ ว ย
ตัณหาและทิฏฐิ
		 ไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์
ของอุปาทานก็มี

๕. สังกิลิฏฐติกวิสัชนา

โสฬส ธาตุโย อสํกิลิฏฺฐสํกิเลสิกา.

ธาตุ ๑๖ กิเลสไม่ท�ำให้
เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์
ของกิเลส
ทฺเว ธาตุโย สิยา สํกิลิฏฺฐสํกิเลสิกา
ธาตุ ๒ ทีก่ เิ ลสท�ำให้เศร้าหมอง
		 และเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี
สิยา อสํกิลิฏฺฐสํกิเลสิกา 		 ที่กิเลสไม่ท�ำให้เศร้าหมอง		
แต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี
สิยา อสํกิลิฏฺฐอสํกิเลสิกา. 		 ที่กิเลสไม่ท�ำให้เศร้าหมอง		
และไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี

๖. สวิตักกติกวิสัชนา

ปนฺนรส ธาตุโย อวิตกฺกอวิจารา. 		
มโนธาตุ สวิตกฺกสวิจารา. 			
มโนวิญฺญาณธาตุ สิยา สวิตกฺกสวิจารา
							

ธาตุ ๑๕ ไม่มที งั้ วิตกและวิจาร
มโนธาตุมีทั้งวิตกและวิจาร
มโนวิ ญ ญาณธาตุ ที่ มี ท้ั ง
วิตกและวิจารก็มี
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา 				
สิยา อวิตกฺก อวิจารา. 				
ธมฺมธาตุ สิยา สวิตกฺกสวิจารา 			
							
สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา 			
สิยา อวิตกฺกอวิจารา 			
สิยา น วตฺตพฺพา สวิตกฺกสวิจารา ติป		
ิ
							
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ติป				
ิ
อวิตกฺกอวิจารา ติป.ิ 				

ที่ไม่มวี ติ กมีเพียงวิจารก็มี
ที่ไม่มที งั้ วิตกและวิจารก็มี
ธัมมธาตุที่มีทั้งวิตกและ		
วิจารก็มี
ที่ไม่มวี ติ กมีเพียงวิจารก็มี
ที่ไม่มที งั้ วิตกและวิจารก็มี
ทีก่ ล่าวไม่ได้วา่ มีทงั้ วิตกและ
วิจาร
ไม่มวี ติ กมีเพียงวิจาร
หรือไม่มที งั้ วิตกและวิจารก็มี

๗. ปีติติกวิสัชนา

ทส ธาตุโย น วตฺตพฺพา ปีติสหคตาติปิ
							
สุขสหคตา ติปิ อุเปกฺขาสหคตาติปิ		
							
ปญฺจ ธาตุโย อุเปกฺขาสหคตา. 			
กายวิญฺญาณธาตุ น ปีติสหคตา
							
สิยา สุขสหคตา น อุเปกฺขาสหคตาสิยา
น วตฺตพฺพา สุขสหคตาติ.
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ธาตุ ๑๐ กล่าวไม่ได้ว่า 		
สหรคตด้วยปีติ
สหรคตด้วยสุขหรือสหรคต
ด้วยอุเบกขา
ธาตุ ๕ สหรคตด้วยอุเบกขา
กายวิญญาณธาตุไม่สหรคต
ด้วยปีติ
ที่ ส หรคตด้ ว ยสุ ข แต่ ไ ม่
สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วย
สุขก็มี

ทฺเว ธาตุโย สิยา ปีตสิ หคตา สิยา สุขสหคตา
						
สิยา อุเปกฺขาสหคตา				
สิยา น วตฺตพฺพา ปีติสหคตาติป		
ิ
สุขสหคตาติปิ อุเปกฺขาสหคตาติปิ.		
							

ธาตุ ๒ ทีส่ หรคตด้วยปีตกิ ม็ ี
ที่สหรคตด้วยสุขก็มี
ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี
ทีก่ ล่าวไม่ได้วา่ สหรคตด้วยปีติ
สหรคตด้วยสุขหรือสหรคต
ด้วยอุเบกขาก็มี

๘. ทัสสนติกวิสัชนา

โสฬส ธาตุโย เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ธาตุ ๑๖ ทีไ่ ม่ตอ้ งประหาณ
							 ด้วยโสดาปัตติมรรค
ปหาตพฺพา. 					 และมรรคเบื้องบน ๓
ทฺเว ธาตุโย สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธาตุ ๒ ที่ต้องประหาณ
							 ด้วยโสดาปัตติมรรคก็มี
สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพา 			 ที่ต้องประหาณด้วยมรรค		
							 เบื้องบน ๓ ก็มี
สิยา เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺพา. ที่ไม่ต้องประหาณด้วย
							 โสดาปัตติมรรคและมรรค
เบื้องบน ๓ ก็มี
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๙. ทัสสนเหตุติกวิสัชนา

โสฬส ธาตุโย เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย
							
ปหาตพฺพเหตุกา. 					
							
ทฺเว ธาตุโย สิยา ทสฺสเนน
							
ปหาตพฺพเหตุกา					
สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา
สิยา เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย 		
							
ปหาตพฺพเหตุกา. 		 			

ธาตุ ๑๖ ไม่ มี เ หตุ ต ้ อ ง
ประหาณด้วย
โสดาปัตติมรรคและมรรค		
เบื้องบน ๓
ธาตุ ๒ ทีม่ เี หตุตอ้ งประหาณ
ด้วยโสดาปัตติมรรคก็มี
ที่มีเหตุต้องประหาณด้วย
มรรคเบื้องบน ๓ ก็มี
ที่ไม่มีเหตุต้องประหาณ		
ด้วยโสดาปัตติมรรค
และมรรคเบือ้ งบน ๓ ก็มี

๑๐. อาจยคามิติกวิสัชนา

โสฬส ธาตุโย เนวาจยคามินาปจยคามิโน.
							
ทฺเว ธาตุโย สิยา อาจยคามิโน 		
							
สิยา อปจยคามิโน 				
สิยา เนวาจยคามินาปจยคามิโน.
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ธาตุ ๑๖ ไม่เป็นเหตุให้ถึง		
ปฏิสนธิจุติและนิพพาน
ธาตุ ๒ ที่เป็นเหตุให้ถึง		
ปฏิสนธิและจุติก็มี
ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี
ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ		
จุติและนิพพานก็มี

๑๑. เสกขติกวิสัชนา

โสฬส ธาตุโย เนวเสกฺขนาเสกฺขา.
							
ทฺเว ธาตุโย สิยา เสกฺขา สิยา อเสกฺขา
							
สิยา เนวเสกฺขนาเสกฺขา. 		
							

ธาตุ ๑๖ ไม่เป็นของเสข		
บุคคลและอเสขบุคคล
ธาตุ ๒ ทีเ่ ป็นของเสขบุคคล
ก็มี ทีเ่ ป็นของอเสข บุคคลก็มี
ที่ไม่เป็นของเสข			
บุคคลและอเสขบุคคลก็มี

๑๒. ปริตตติกวิสัชนา

โสฬส ธาตุโย ปริตฺตา.
		
ทฺเว ธาตุโย สิยา ปริตฺตา สิยา มหคฺคตา
							
สิยา อปฺปมาณา.
			

ธาตุ ๑๖ เป็นปริตตะ
ธาตุ ๒ ที่เป็นปริตตะก็มี		
ที่เป็นมหัคคตะก็มี
ที่เป็นอัปปมาณะก็มี

๑๓. ปริตตารัมมณติกวิสัชนา

ทส ธาตุโย อนารมฺมณา. 		
ฉ ธาตุโย ปริตฺตารมฺมณา. 			
ทฺเว ธาตุโย สิยา ปริตฺตารมฺมณา 		
							
สิยา มหคฺคตารมฺมณา 				

ธาตุ ๑๐ รับรู้อารมณ์ไม่ได้
ธาตุ ๖ มีปริตตะเป็นอารมณ์
ธาตุ ๒ ที่มีปริตตะ
เป็นอารมณ์ก็มี
ที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มี
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สิยา อปฺปมาณารมฺมณา 		 ที่มีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา “ปริตฺตารมฺมณาติปิ ที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็น		
						 อารมณ์
มหคฺคตารมฺมณาติปิ 			 มีมหัคคตะเป็นอารมณ์
อปฺปมาณารมฺมณาติปิ. 		 หรือมีอัปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี

๑๔. หีนติกวิสัชนา

โสฬส ธาตุโย มชฺฌิมา. 		 ธาตุ ๑๖ เป็นชั้นกลาง
ทฺเว ธาตุโย สิยา หีนา สิยา มชฺฌิมา ธาตุ ๒ ที่เป็นชั้นต�่ำก็มี
						 ที่เป็นชั้นกลางก็มี
สิยา ปณีตา. 				 ที่เป็นชั้นประณีตก็มี

๑๕. มิจฉัตตติกวิสัชนา

โสฬส ธาตุโย อนิยตา. 		
						
ทฺเว ธาตุโย สิยา มิจฺฉตฺตนิยตา
						
สิยา สมฺมตฺตนิยตา 			
สิยา อนิยตา.				
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ธาตุ ๑๖ เป็นธรรมชาติ			
ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น
ธาตุ ๒ ที่มีสภาวะผิดและให้ผล		
แน่นอนก็มี
ทีม่ สี ภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มี
ที่เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดย		
อาการทั้งสองนั้นก็มี

๑๖. มัคคารัมมณติกวิสัชนา

ทส ธาตุโย อนารมฺมณา. 		 ธาตุ ๑๐ รับรู้อารมณ์ไม่ได้
ฉ ธาตุโย น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติปิ ธาตุ ๖ กล่าวไม่ได้ว่า
						 มีมรรคเป็นอารมณ์
มคฺคเหตุกา ติปิ มคฺคาธิปติโนติปิ. มีมรรคเป็นเหตุ หรือมีมรรค
						 เป็นอธิบดี
ทฺเว ธาตุโย สิยา มคฺคารมฺมณา ธาตุ ๒ ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มี
สิยา มคฺคเหตุกา สิยา มคฺคาธิปติโน ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็น
						 อธิบดีก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติปิ ทีก่ ล่าวไม่ได้วา่ มีมรรคเป็นอารมณ์
มคฺคเหตุกา ติปิ มคฺคาธิปติโนติป.ิ มีมรรคเป็นเหตุ หรือมีมรรคเป็น
						 อธิบดีก็มี

๑๗. อุปปันนติกวิสัชนา

ทส ธาตุโย สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อุปฺปาทิโน ธาตุ ๑๐ ที่เกิดขึ้นก็มี
						 ที่จักเกิดขึ้นแน่นอนก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา อนุปฺปนฺนาติ.
ทีก่ ล่าวไม่ได้วา่ ยังไม่เกิดขึน้ ก็มี
สทฺทธาตุ สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา สัททธาตุที่เกิดขึ้นก็มี
						 ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา อุปฺปาทินีติ. 		 ที่กล่าวไม่ได้ว่า จักเกิดขึ้น			
						 แน่นอนก็มี
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ฉ ธาตุโย สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา
							
สิยา อุปฺปาทิโน. 					
ธมฺมธาตุ สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา
							
สิยา อุปฺปาทินี 					
สิยา น วตฺตพฺพา อุปฺปนฺนาติปิ 			
อนุปฺปนฺนา ติปิ อุปฺปาทินีติปิ.			
							

ธาตุ ๖ ที่เกิดขึ้นก็มี
ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี
ที่จักเกิดขึ้นแน่นอนก็มี
ธัมมธาตุที่เกิดขึ้นก็มี
ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มี
ที่จักเกิดขึ้นแน่นอนก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้น
ยังไม่เกิดขึ้น หรือ จักเกิด
ขึ้นแน่นอนก็มี

๑๘. อตีตติกวิสัชนา

สตฺตรส ธาตุโย สิยา อตีตา สิยา อนาคตา
							
สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา.
			
ธมฺมธาตุ สิยา อตีตา สิยา อนาคตา		
							
สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา 				
สิยา น วตฺตพฺพา อตีตาติปิ 			
อนาคตา ติปิ ปจฺจุปฺปนฺนาติปิ.			
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ธาตุ ๑๗ ที่เป็นอดีตก็มี
ที่เป็นอนาคตก็มี
ที่เป็นปัจจุบันก็มี
ธัมมธาตุที่เป็นอดีตก็มี
ที่เป็นอนาคตก็มี
ที่เป็นปัจจุบันก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอดีต
เป็นอนาคตหรือเป็น		
ปัจจุบันก็มี

๑๙. อตีตารัมมณติกวิสัชนา

ทส ธาตุโย อนารมฺมณา. 		
ฉ ธาตุโย ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา.
						
ทฺเว ธาตุโย สิยา อตีตารมฺมณา
						
สิยา อนาคตารมฺมณา 			
สิยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
สิยา น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติปิ
						
อนาคตารมฺมณาติปิ 			
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป			
ิ

ธาตุ ๑๐ รับรู้อารมณ์ไม่ได้
ธาตุ ๖ มีปัจจุบันธรรมเป็น		
อารมณ์
ธาตุ ๒ ที่ มีอดีตธรรมเป็น		
อารมณ์ก็มี
ที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มี
ที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า มีอดีตธรรมเป็น		
อารมณ์
มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์
หรือมีปจั จุบนั ธรรมเป็นอารมณ์กม็ ี

๒๐. อัชฌัตตติกวิสัชนา

อฏฺฐารส ธาตุโย สิยา อชฺฌตฺตา ธาตุ ๑๘ ที่เป็นภายในตนก็มี
สิยา พหิทฺธา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธา. ที่เป็นภายนอกตนก็มี
ทีเ่ ป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี
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๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกวิสัชนา

ทส ธาตุโย อนารมฺมณา. 		 ธาตุ ๑๐ รับรู้อารมณ์ไม่ได้
ฉ ธาตุโย สิยา อชฺฌตฺตารมฺมณา ธาตุ ๖ ที่มีธรรมภายในตนเป็น		
						 อารมณ์ก็มี
สิยา พหิทฺธารมฺมณา 			 ทีม่ ธี รรมภายนอกตนเป็นอารมณ์กม็ ี
สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา. 		 ทีม่ ธี รรมภายในตนและภายนอกตน
						 เป็นอารมณ์ก็มี
ทฺเว ธาตุโย สิยา อชฺฌตฺตารมฺมณา ธาตุ ๒ ที่มีธรรมภายในตนเป็น		
						 อารมณ์ก็มี
สิยา พหิทฺธารมฺมณา 			 ทีม่ ธี รรมภายนอกตนเป็นอารมณ์กม็ ี
สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา 		 ทีม่ ธี รรมภายในตนและภายนอกตน
						 เป็นอารมณ์ก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา อชฺฌตฺตารมฺมณาติปิ ที่กล่าวไม่ได้ว่ามีธรรม			
						 ภายในตนเป็นอารมณ์
พหิทฺธารมฺมณาติปิ 			 มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณาติปิ. 		 หรือมีธรรมภายในตนและ			
						 ภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี

๒๒. สนิทัสสนติกวิสัชนา

รูปธาตุ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา. 		
นว ธาตุโย อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา.
อฏฺฐ ธาตุโย อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา.		
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รูปธาตุเห็นได้และกระทบได้
ธาตุ ๙ เห็นไม่ได้แต่กระทบได้
ธาตุ ๘ เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้

๒. ทุกํ

๒. ทุกมาติกาวิสัชนา
๑. เหตุโคจฉกวิสัชนา
[๑๘๘].สตฺตรส ธาตุโย น เหตู.
[๑๘๘] ธาตุ ๑๗ ไม่เป็นเหตุ
ธมฺมธาตุ สิยา เหตุ สิยา น เหตุ. ธัมมธาตุที่เป็นเหตุก็มี
							 ที่ไม่เป็นเหตุก็มี
โสฬส ธาตุโย อเหตุกา. 			 ธาตุ ๑๖ ไม่มีเหตุ
ทฺเว ธาตุโย สิยา สเหตุกา สิยา อเหตุกา. ธาตุ ๒ ที่มีเหตุก็มี
							 ที่ไม่มีเหตุก็มี 		
โสฬส ธาตุโย เหตุวิปฺปยุตฺตา 			 ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากเหตุ
ทฺเว ธาตุโย สิยา เหตุสมฺปยุตฺตา
ธาตุ ๒ ทีส่ มั ปยุตด้วยเหตุกม็ ี
สิยา เหตุวิปฺปยุตฺตา. 				 ที่วิปปยุตจากเหตุก็มี
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			 ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
เหตุ เจว สเหตุกา จาติปิ 			 เป็นเหตุและมีเหตุ		
สเหตุกา เจว น จ เหตูติปิ. 		 หรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา 		 มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
เหตุ เจว สเหตุกา จาติ 				 เป็นเหตุและมีเหตุ
สิยา สเหตุกา เจว น จ เหตุ 			 ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา สเหตุกา เจว น จ เหตูติ. ที่กล่าวไม่ได้ว่า
							 มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี
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ธมฺมธาตุ สิยา เหตุ เจว สเหตุกา จ 		 ธัมมธาตุที่เป็นเหตุ			
							 และมีเหตุก็มี
สิยา สเหตุกา เจว น จ เหตุ 			 ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา
			 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
เหตุ เจว สเหตุกา จาติปิ 		
เป็นเหตุและมีเหตุ
สเหตุกา เจว น จ เหตูติปิ. 			 หรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			 ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติปิ 		 เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ
เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตูติปิ.
หรือสัมปยุตด้วยเหตุ
							 แต่ไม่เป็นเหตุ
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา 		 มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จา ติ 		
เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ
สิยา เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตุ 		 ที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่		
							 เป็นเหตุก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา 					 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตูติ. สัมปยุตด้วยเหตุ
							 แต่ไม่เป็นเหตุก็มี
ธมฺมธาตุ สิยา เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จ ธัมมธาตุที่เป็นเหตุและ		
							 สัมปยุตด้วยเหตุก็มี
สิยา เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตุ 		 ที่สัมปยุตด้วยเหตุ			
							 แต่ไม่เป็นเหตุก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา 				 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
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เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติปิ 		
เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตูติปิ. 		
							
โสฬส ธาตุโย น เหตุอเหตุกา. 			
							
มโนวิญฺญาณธาตุ สิยา น เหตุสเหตุกา
							
สิยา น เหตุอเหตุกา. 			
ธมฺมธาตุ สิยา น เหตุสเหตุกา 			
							
สิยา น เหตุอเหตุกา 				
สิยา น วตฺตพฺพา น เหตุสเหตุกาติปิ
					
		
น เหตุอเหตุกาติปิ.				
							

เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ
หรือสัมปยุตด้วยเหตุ		
แต่ไม่เป็นเหตุก็มี
ธาตุ ๑๖ ไม่เป็นเหตุ		
และไม่มีเหตุ
มโนวิญญาณธาตุ
ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มี
ที่ไม่เป็นเหตุและไม่มเี หตุกม็ ี
ธัมมธาตุที่ไม่เป็นเหตุ		
แต่มีเหตุก็มี
ที่ไม่เป็นเหตุและไม่มเี หตุกม็ ี
ที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุ		
แต่มีเหตุก็มี
หรือไม่เป็นเหตุและ			
ไม่มีเหตุก็มี

๒. จูฬันตรทุกวิสัชนา

สตฺตรส ธาตุโย สปฺปจฺจยา. 		
ธมฺมธาตุ สิยา สปฺปจฺจยา 		
สิยา อปฺปจฺจยา.					
สตฺตรส ธาตุโย สงฺขตา. 				
ธมฺมธาตุ สิยา สงฺขตา				

ธาตุ ๑๗ มีปัจจัยปรุงแต่ง
ธัมมธาตุทมี่ ปี จั จัยปรุงแต่งก็มี
ที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็มี
ธาตุ ๑๗ ถูกปัจจัยปรุงแต่ง
ธัมมธาตุทถี่ กู ปัจจัยปรุงแต่งก็มี
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สิยา อสงฺขตา.				 ที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มี
รูปธาตุ สนิทสฺสนา. 			 รูปธาตุเห็นได้
สตฺตรส ธาตุโย อนิทสฺสนา. 		 ธาตุ ๑๗ เห็นไม่ได้
ทส ธาตุโย สปฺปฏิฆา. 			 ธาตุ ๑๐ กระทบได้
อฏฺฐ ธาตุโย อปฺปฏิฆา. 			 ธาตุ ๘ กระทบไม่ได้
ทส ธาตุโย รูปา. 				 ธาตุ ๑๐ เป็นรูป
สตฺต ธาตุโย อรูปา. 			 ธาตุ ๗ ไม่เป็นรูป
ธมฺมธาตุ สิยา รูปา สิยา อรูปา. ธัมมธาตุทเี่ ป็นรูปก็มี ทีไ่ ม่เป็นรูปก็มี
โสฬส ธาตุโย โลกิยา. 		 ธาตุ ๑๖ เป็นโลกิยะ
ทฺเว ธาตุโย สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา; ธาตุ ๒ ที่เป็นโลกิยะก็มี
						 ที่เป็นโลกุตตระก็มี
เกนจิ วิญฺเญยฺยา เกนจิ น วิญฺเญยฺยา. ธาตุ ๑๘ ที่จิตบางดวงรู้ได้		
			 ก็มี ที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มี

๓. อาสวโคจฉกวิสัชนา

สตฺตรส ธาตุโย โน อาสวา. 		 ธาตุ ๑๗ ไม่เป็นอาสวะ
ธมฺมธาตุ สิยา อาสวา สิยา โน อาสวา. ธัมมธาตุที่เป็นอาสวะก็มี
						 ที่ไม่เป็นอาสวะก็มี
โสฬส ธาตุโย สาสวา. 			 ธาตุ ๑๖ เป็นอารมณ์ของอาสวะ
ทฺเว ธาตุโย สิยา สาสวา สิยา อนาสวา. ธาตุ ๒ ที่เป็นอารมณ์ของ
อาสวะก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์
ของอาสวะก็มี
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โสฬส ธาตุโย อาสววิปฺปยุตฺตา. 		
ทฺเว ธาตุโย สิยา อาสวสมฺปยุตฺตา
สิยา อาสววิปฺปยุตฺตา. 				
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			
อาสวา เจว สาสวา จาติ 			
							
สาสวา เจว โน จ อาสวา.
		
							
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา 		
อาสโว เจว สาสวา จาติ 				
							
สิยา สาสวา เจว โน จ อาสโว
							
สิยา น วตฺตพฺพา สาสวา เจว 		
							
โน จ อาสโวติ.					
ธมฺมธาตุ สิยา อาสโว เจว สาสวา จ
สิยา สาสวา เจว โน จ อาสโว 		
							
สิยา น วตฺตพฺพา 				

ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากอาสวะ
ธาตุ ๒ ทีส่ มั ปยุตด้วยอาสวะก็มี
ที่วิปปยุตจากอาสวะก็มี
ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์
ของอาสวะ
หรือเป็นอารมณ์ของอาสวะ
แต่ไม่เป็นอาสวะ
มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์
ของอาสวะ
ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่
ไม่เป็นอาสวะก็มี
ทีก่ ล่าวไม่ได้วา่ เป็นอารมณ์		
ของอาสวะ
แต่ไม่เป็นอาสวะก็มี
ธัมมธาตุที่เป็นอาสวะและ
เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี
ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ		
แต่ไม่เป็นอาสวะก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
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อาสโว เจว สาสวา จาติป			
ิ
							
สาสวา เจว โน จ อาสโวติปิ.		
							
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			
อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติปิ
							
อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวาติปิ.
							
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา 			
อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติ 		
							
สิยา อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสโว
							
สิยา น วตฺตพฺพา	 				
อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสโวติ.
							
ธมฺมธาตุ สิยา อาสโว เจว 			
อาสวสมฺปยุตฺตา จ 				
สิยา อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสโว
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เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์
ของอาสวะ
หรือเป็นอารมณ์ของอาสวะ
แต่ไม่เป็นอาสวะก็มี
ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นอาสวะและสัมปยุต		
ด้วยอาสวะ
หรือสัมปยุตด้วยอาสวะ 		
แต่ไม่เป็นอาสวะ
มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วย
อาสวะ
ที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่		
เป็นอาสวะก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
สัมปยุตด้วยอาสวะ
แต่ไม่เป็นอาสวะก็มี
ธัมมธาตุที่เป็นอาสวะและ
สัมปยุตด้วยอาสวะก็มี
ที่สัมปยุตด้วยอาสวะ		
แต่ไม่เป็นอาสวะก็มี

สิยา น วตฺตพฺพา 					 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติปิ 		 เป็นอาสวะและสัมปยุต		
							 ด้วยอาสวะ
อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสโวติปิ. หรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่		
							 ไม่เป็นอาสวะก็มี
โสฬส ธาตุโย อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา. 		 ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากอาสวะ
					
แต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ
ทฺเว ธาตุโย สิยา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา ธาตุ ๒ ทีว่ ปิ ปยุตจากอาสวะ
							 แต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี
สิยา อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา 			 ที่วิปปยุตจากอาสวะ และ		
							 ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวาติปิ ที่กล่าวไม่ได้ว่า วิปปยุต		
				
จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ
อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวาติปิ.			 หรือวิปปยุตจากอาสวะและ
							 ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี

		 ๔. สัญโญชนโคจฉกวิสัชนา

สตฺตรส ธาตุโย โน สํโยชนา. 			
ธมฺมธาตุ สิยา สํโยชนํ สิยา โน โยชนํ.
							
โสฬส ธาตุโย สํโยชนิยา. 			

ธาตุ ๑๗ ไม่เป็นสังโยชน์
ธัมมธาตุที่เป็นสังโยชน์ก็มี
ที่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มี
ธาตุ ๑๖ เป็นอารมณ์ของสังโยชน์
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ทฺเว ธาตุโย สิยา สํโยชนิยา สิยา อสํโยชนิยา. ธาตุ ๒ ที่เป็นอารมณ์		
						 ของสังโยชน์ก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์
						 ของสังโยชน์ก็มี
โสฬส ธาตุโย สํโยชนวิปฺปยุตฺตา. ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากสังโยชน์
ทฺเว ธาตุโย สิยา สํโยชนสมฺปยุตฺตา ธาตุ ๒ ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มี
สิยา สํโยชนวิปฺปยุตฺตา. 		 ที่วิปปยุตจากสังโยชน์ก็มี
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา
ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
สํโยชนา เจว สํโยชนิยา จาติ 		 เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของ		
						 สังโยชน์
สํโยชนิยา เจว โน จ สํโยชนา. หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์
							 แต่ไม่เป็นสังโยชน์
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา มโนวิญาณธาตุ กล่าวไม่ได้ว่า
สํโยชนญฺเจว สํโยชนิยา จาติ 		 เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของ		
						 สังโยชน์
สิยา สํโยชนิยา เจว โน จ สํโยชนํ ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์
							 แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา สํโยชนิยา เจว ที่กล่าวไม่ได้ว่า เป็นอารมณ์ของ		
						 สังโยชน์
โน จ สํโยชนนฺติ. 				 แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มี
ธมฺมธาตุ สิยา สํโยชนญฺเจว สํโยชนิยา จ ธัมมธาตุที่เป็นสังโยชน์และ
							 เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี
สิยา สโํ ยชนิยา เจว โน จ สํโยชนํ ทีเ่ ป็นอารมณ์ของ			
							 สังโยชน์ แต่ไม่เป็นสังโยชน์กม็ ี
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สิยา น วตฺตพฺพา 					 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
สํโยชนญฺเจว สํโยชนิยา จาติปิ 		 เป็นสังโยชน์และเป็น		
							 อารมณ์ของสังโยชน์
สํโยชนิยา เจว โน จ สโํ ยชน นฺตปิ .ิ
หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์
							 แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มี
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			 ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
สํโยชนา เจว สํโยชนสมฺปยุตฺตา จาติปิ เป็นสังโยชน์และสัมปยุต		
							 ด้วยสังโยชน์
สํโยชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ สํโยชนาติปิ. หรือสัมปยุตด้วย			
						
สังโยชน์ แต่ไม่เป็นสังโยชน์
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา 		 มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
สํโยชนญฺเจว สํโยชนสมฺปยุตฺตา จาติ
เป็นสังโยชน์และสัมปยุต		
							 ด้วยสังโยชน์
สิยา สํโยชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ สํโยชนํ ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์
								 แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา สํโยชนสมฺปยุตฺตา เจว ที่กล่าวไม่ได้ว่า สัมปยุต		
							 ด้วยสังโยชน์
โน จ สํโยชนนฺติ. 					 แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มี
ธมฺมธาตุ สิยา สํโยชนญฺเจว 			 ธัมมธาตุที่เป็นสังโยชน์และ
สํโยชนสมฺปยุตฺตา จ 				 สัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มี
สิยา สํโยชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ สํโยชนํ ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์		
							 แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา 					 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
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สํโยชนญฺเจว สํโยชนสมฺปยุตฺตา จาติปิ เป็นสังโยชน์และสัมปยุต		
							 ด้วยสังโยชน์
สํโยชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ สํโยชนนฺติปิ. หรือสัมปยุตด้วยสังโยชน์		
							 แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มี
โสฬส ธาตุโย สํโยชนวิปฺปยุตฺตสํโยชนิยา. ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจาก		
							 สังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของ
							 สังโยชน์
ทฺเว ธาตุโย สิยา สํโยชนวิปฺปยุตฺตสํโยชนิยา ธาตุ ๒ ที่วิปปยุตจาก		
							 สังโยชน์แต่เป็นอารมณ์
ของสังโยชน์ก็มี
สิยา สํโยชนวิปฺปยุตฺตอสํโยชนิยา
ที่วิปปยุตจากสังโยชน์และ		
							 ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์กม็ ี
สิยา น วตฺตพฺพา 				 ที่กล่าวไม่ได้ว่า วิปปยุต		
							 จากสังโยชน์
สํโยชนวิปฺปยุตฺตสํโยชนิยาติปิ 			 แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์
สํโยชนวิปฺปยุตฺตอสํโยชนิยาติปิ.			 หรือวิปปยุตจากสังโยชน์		
						
และไม่เป็นอารมณ์ของ
								 สังโยชน์กม็ ี
				 ๕. คันถโคจฉกวิสัชนา
สตฺตรส ธาตุโย โน คนฺถา. 			 ธาต ๑๗ ไม่เป็นคันถะ
ธมฺมธาตุ สิยา คนฺโถ สิยา โน คนฺโถ.		 ธัมมธาตุที่เป็นคันถะก็มี
								 ที่ไม่เป็นคันถะก็มี
โสฬส ธาตุโย คนฺถนิยา. 		 ธาตุ ๑๖ เป็นอารมณ์ของคันถะ
ทฺเว ธาตุโย สิยา คนฺถนิยา 			 ธาตุ ๒ ที่เป็นอารมณ์ของ		
							 คันถะก็มี
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สิยา อคนฺถนิยา.					
โสฬส ธาตุโย คนฺถวิปฺปยุตฺตา. 			
ทฺเว ธาตุโย สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตา
สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตา. 				
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			
คนฺถา เจว คนฺถนิยา จาติ 			
							
คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺถา.
							
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา 		
คนฺโถ เจว คนฺถนิยา จาติ 			
							
สิยา คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺโถ
							
สิยา น วตฺตพฺพา 				
								
คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺโถติ. 		
ธมฺมธาตุ สิยา คนฺโถ เจว คนฺถนิยา จ
							
สิยา คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺโถ
							
สิยา น วตฺตพฺพา
		
คนฺโถ เจว คนฺถนิยา จาติปิ
		
							

ทีไ่ ม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี
ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากคันถะ
ธาตุ ๒ ทีส่ มั ปยุตด้วยคันถะก็มี
ที่วิปปยุตจากคันถะก็มี
ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นคันถะและเป็นอารมณ์		
ของคันถะ
หรือเป็นอารมณ์ของคันถะ
แต่ไม่เป็นคันถะ
มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
เป็นคันถะและเป็นอารมณ์		
ของคันถะ
ที่เป็นอารมณ์ของคันถะ		
แต่ไม่เป็นคันถะก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นอารมณ์ของคันถะ
แต่ไม่เป็นคันถะก็มี
ธัมมธาตุที่เป็นคันถะและ		
เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี
ที่เป็นอารมณ์ของคันถะแต่
ไม่เป็นคันถะก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นคันถะและเป็นอารมณ์		
ของคันถะ
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คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺโถติปิ. 		 หรือเป็นอารมณ์ของคันถะ
							 แต่ไม่เป็นคันถะก็มี
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			 ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
คนฺถา เจว คนฺถสมฺปยุตตฺ า จาติป			
ิ
เป็นคันถะและสัมปยุตด้วยคันถะ
คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺถาติปิ. 		 หรือสัมปยุตด้วยคันถะ
								 แต่ไม่เป็นคันถะ
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา 			 มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่		
							 ได้ว่า
คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จาติ 		 เป็นคันถะและสัมปยุตด้วยคันถะ
สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺโถ ที่สัมปยุตด้วยคันถะแต่ไม่		
							 เป็นคันถะก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา 					 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺโถติ.
สัมปยุตด้วยคันถะแต่ไม่		
							 เป็นคันถะก็มี
ธมฺมธาตุ สิยา คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จ ธัมมธาตุ ที่เป็นคันถะและ
							 สัมปยุตด้วยคันถะก็มี
สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺโถ ที่สัมปยุตด้วยคันถะแต่ไม่		
							 เป็นคันถะก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา 				 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จาติปิ 		 เป็นคันถะและสัมปยุตด้วย		
							 คันถะ
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คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺโถติปิ. 		 หรือสัมปยุตด้วยคันถะ
								 แต่ไม่เป็นคันถะก็มี
โสฬส ธาตุโย คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา. ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากคันถะ
							 แต่เป็นอารมณ์ของคันถะ
ทฺเว ธาตุโย สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา ธาตุ ๒ ที่วิปปยุตจาก
						
คันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี
สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยา 			 ที่วิปปยุตจากคันถะและไม่		
							 เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา 					 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยาติปิ 			 วิปปยุตจากคันถะแต่เป็น		
							 อารมณ์ของคันถะ
คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยาติปิ. 			 หรือวิปปยุตจากคันถะและ		
						
ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี

๖-๘. โอฆโคจฉกาทิวิสัชนา

สตฺตรส ธาตุโย โน โอฆา ฯเปฯ
ธาตุ ๑๗ ไม่เป็นโอฆะ ฯลฯ
โน โยคา ฯเปฯ โน นีวรณา.			 ไม่เป็นโยคะ ฯลฯ ไม่เป็นนิวรณ์
ธมฺมธาตุ สิยา นีวรณํ สิยา โน นีวรณํ. ธัมมธาตุที่เป็นนิวรณ์ก็มี 		
							 ที่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มี
โสฬส ธาตุโย นีวรณิยา. 		
ธาตุ ๑๖ เป็นอารมณ์ของนิวรณ์
ทฺเว ธาตุโย สิยา นีวรณิยา 			 ธาตุ ๒ ที่เป็นอารมณ์ของ		
							 นิวรณ์ก็มี
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สิยา อนีวรณิยา. 				
โสฬส ธาตุโย นีวรณวิปฺปยุตฺตา. 		
ทฺเว ธาตุโย สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตา
							
สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตา. 				
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			
นีวรณา เจว นีวรณิยา จาติ 		
							
นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณา. 			
							
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา 			
นีวรณญฺเจว นีวรณิยา จาติ 			
							
สิยา นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณํ
							
สิยา น วตฺตพฺพา 					
นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณนฺติ. 		
						
ธมฺมธาตุ สิยา นีวรณญฺเจว นีวรณิยา จ
สิยา นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณํ
								
สิยา น วตฺตพฺพา 					
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ทีไ่ ม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์กม็ ี
ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากนิวรณ์
ธาตุ ๒ ที่สัมปยุตด้วย		
นิวรณ์ก็มี
ที่วิปปยุตจากนิวรณ์ก็มี
ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์
ของนิวรณ์
หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์
แต่ไม่เป็นนิวรณ์
มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์
ของนิวรณ์
ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่
ไม่เป็นนิวรณ์ก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่		
ไม่เป็นนิวรณ์ก็มี
ธัมมธาตุที่เป็นนิวรณ์ และ
เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี
ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์
แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า

นีวรณญฺเจว นีวรณิยา จาติปิ
							
นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณนฺติปิ. 		
							
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			
นีวรณา เจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติปิ
								
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณาติปิ.
							
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา 			
							
นีวรณญฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติ
							
สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณํ
							
สิยา น วตฺตพฺพา					
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณนฺติ.
							
ธมฺมธาตุ 					
สิยา นีวรณญฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จ
							
สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณํ
							

เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์
ของนิวรณ์
หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์
แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มี
ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นนิวรณ์และสัมปยุต
ด้วยนิวรณ์
หรือสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่
ไม่เป็นนิวรณ์
มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่
ได้ว่า
เป็นนิวรณ์และสัมปยุต		
ด้วยนิวรณ์
ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่
เป็นนิวรณ์ก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
สัมปยุตด้วยนิวรณ์			
แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มี
ธัมมธาตุ
ที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุต		
ด้วยนิวรณ์ก็มี
ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์		
แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มี
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สิยา น วตฺตพฺพา 				 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
นีวรณญฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติปิ 		 เป็นนิวรณ์และสัมปยุต
								 ด้วยนิวรณ์
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณนฺติปิ. หรือสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่		
							 ไม่เป็นนิวรณ์ก็มี
โสฬส ธาตุโย นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา. ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากนิวรณ์
							 แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์
ทฺเว ธาตุโย สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา ธาตุ ๒ ทีว่ ปิ ปยุตจากนิวรณ์
							แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์กม็ ี
สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา
ที่วิปปยุตจากนิวรณ์และ
								ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์กม็ ี
สิยา น วตฺตพฺพา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยาติปิ ที่กล่าวไม่ได้ว่า
								 วิปปยุตจากนิวรณ์ แต่เป็น
อารมณ์ของนิวรณ์
นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยาติปิ.
หรือวิปปยุตจากนิวรณ์และ
							ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์กม็ ี

๙. ปรามาสโคจฉกวิสัชนา

สตฺตรส ธาตุโย โน ปรามาสา. 		
ธมฺมธาตุ สิยา ปรามาโส สิยา โน ปรามาโส.
								
โสฬส ธาตุโย ปรามฏฺฐา.
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ธาตุ ๑๗ ไม่เป็นปรามาส
ธัมมธาตุทเี่ ป็นปรามาสก็มี
ที่ไม่เป็นปรามาสก็มี
ธาตุ ๑๖ เป็นอารมณ์ของ		
ปรามาส

ทฺเว ธาตุโย สิยา ปรามฏฺฐา สิยา อปรามฏฺฐา. ธาตุ ๒ ที่เป็นอารมณ์		
							 ของปรามาสก็มี ที่ไม่เป็น
อารมณ์ของปรามาสก็มี
โสฬส ธาตุโย ปรามาสวิปฺปยุตฺตา. 		 ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากปรามาส
มโนวิญฺญาณธาตุ สิยา ปรามาสสมฺปยุตฺตา มโนวิญญาณธาตุที่สัมปยุต
							 ด้วยปรามาสก็มี
สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา. 		
ที่วิปปยุตจากปรามาสก็มี
ธมฺมธาตุ สิยา ปรามาสสมฺปยุตฺตา
ธัมมธาตุที่สัมปยุตด้วย		
							 ปรามาสก็มี
สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา 			 ที่วิปปยุตจากปรามาสก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา ปรามาสสมฺปยุตฺตาติปิ ที่กล่าวไม่ได้ว่า สัมปยุต		
							 ด้วยปรามาส
ปรามาสวิปฺปยุตฺตาติปิ. 		 		หรือวิปปยุตจากปรามาสก็มี
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			 ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
ปรามาสา เจว ปรามฏฺฐา จาติ 		 เป็นปรามาสและเป็น		
							 อารมณ์ของปรามาส
ปรามฏฺฐา เจว โน จ ปรามาสา. 		 หรือเป็นอารมณ์ของปรามาส
							 แต่ไม่เป็นปรามาส
มโนวิญญฺ าณธาตุ น วตฺตพฺพา
มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
ปรามาโส เจว ปรามฏฺฐา จาติ 			 เป็นปรามาสและเป็น		
							 อารมณ์ของปรามาส
สิยา ปรามฏฺฐา เจว โน จ ปรามาโส 		 ที่เป็นอารมณ์ของปรามาส		
							 แต่ไม่เป็นปรามาสก็มี
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สิยา น วตฺตพฺพา ปรามฏฺฐา เจว		 ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์
							 ของปรามาส
โน จ ปรามาโสติ. 		 			 แต่ไม่เป็นปรามาสก็มี
ธมฺมธาตุ สิยา ปรามาโส เจว ปรามฏฺฐา จ ธัมมธาตุที่เป็นปรามาสและ
						
เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มี
สิยา ปรามฏฺฐา เจว โน จ ปรามาโส 		 ที่เป็นอารมณ์ของปรามาส		
							 แต่ไม่เป็นปรามาสก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา 				 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
ปรามาโส เจว ปรามฏฺฐา จาติปิ 		 เป็นปรามาสและเป็น		
							 อารมณ์ของปรามาส
ปรามฏฺฐา เจว โน จ ปรามาโสติปิ.		 หรือเป็นอารมณ์ของ		
							ปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มี
โสฬส ธาตุโย ปรามาสวิปปฺ ยุตตฺ ปรามฏฺฐา. ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากปรามาส
							 แต่เป็นอารมณ์ของปรามาส
ทฺเว ธาตุโย สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏฺฐา ธาตุ ๒ ที่วิปปยุตจาก		
					 ปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มี
สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺต อปรามฏฺฐา
ที่วิปปยุตจากปรามาสและ		
						
ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา 					 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏฺฐาติปิ 		 วิปปยุตจากปรามาสแต่เป็น
							 อารมณ์ของปรามาส
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ปรามาสวิปฺปยุตฺต อปรามฏฺฐาติปิ.		
							
								

หรือวิปปยุตจากปรามาส		
และไม่เป็นอารมณ์
ของปรามาสก็มี

๑๐. มหันตรทุกวิสัชนา

ทส ธาตุโย อนารมฺมณา.
		 ธาตุ ๑๐ รับรู้อารมณ์ไม่ได้
สตฺต ธาตุโย สารมฺมณา. 			 ธาตุ ๗ รับรู้อารมณ์ได้
ธมฺมธาตุ สิยา สารมฺมณา
ธัมมธาตุทรี่ บั รูอ้ ารมณ์ได้กม็ ี
สิยา อนารมฺมณา.
ที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มี
สตฺต ธาตุโย จิตฺตา. 				 ธาตุ ๗ เป็นจิต
เอกาทส ธาตุโย โน จิตฺตา. 		 ธาตุ ๑๑ ไม่เป็นจิต
สตฺตรส ธาตุโย อเจตสิกา. 			 ธาตุ ๑๗ ไม่เป็นเจตสิก
ธมฺมธาตุ สิยา เจตสิกา สิยา อเจตสิกา. ธัมมธาตุที่เป็นเจตสิกก็มี
							 ที่ไม่เป็นเจตสิกก็มี
ทส ธาตุโย จิตฺตวิปฺปยุตฺตา. 			 ธาตุ ๑๐ วิปปยุตจากจิต
ธมฺมธาตุ สิยา จิตตฺ สมฺปยุตตฺ า 		ธัมมธาตุทสี่ มั ปยุตด้วยจิตก็มี
สิยา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา. 			
ที่วิปปยุตจากจิตก็มี
สตฺต ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			 ธาตุ ๗ กล่าวไม่ได้ว่า
จิตฺเตน สมฺปยุตฺตาติปิ 				 สัมปยุตด้วยจิต
จิตฺเตน วิปฺปยุตฺตาติปิ.
		 หรือวิปปยุตจากจิต
ทส ธาตุโย จิตฺตวิสํสฏฺฐา. 			 ธาตุ ๑๐ ไม่ระคนกับจิต
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ธมฺมธาตุ สิยา จิตตฺ สสํ ฏฺฐา สิยา จิตตฺ วิสสํ ฏฺฐา. ธัมมธาตุทรี่ ะคนกับจิตก็มี
							 ที่ไม่ระคนกับจิตก็มี
สตฺต ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			 ธาตุ ๗ กล่าวไม่ได้ว่า
จิตเฺ ตน สํสฏฺฐา ติปิ จิตเฺ ตน วิสสํ ฏฺฐาติป.ิ
ระคนกับจิต หรือไม่ระคนกับจิต
ทฺวาทส ธาตุโย โน จิตตฺ สมุฏฐฺ านา. 		 ธาตุ ๑๒ ไม่มจี ติ เป็นสมุฏฐาน
ฉ ธาตุโย สิยา จิตฺตสมุฏฺฐานา 		 ธาตุ ๖ ทีม่ จี ติ เป็นสมุฏฐานก็มี
สิยา โน จิตฺตสมุฏฺฐานา. 		
ที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มี
สตฺตรส ธาตุโย โน จิตฺตสหภุโน. 		 ธาตุ ๑๗ ไม่เกิดพร้อมกับจิต
ธมฺมธาตุ สิยา จิตตฺ สหภู 			 ธัมมธาตุทเี่ กิดพร้อมกับจิตก็มี
สิยา โน จิตฺตสหภู. 				 ที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มี
สตฺตรส ธาตุโย โน จิตฺตานุปริวตฺติโน. ธาตุ ๑๗ ไม่เป็นไปตามจิต
ธมฺมธาตุ สิยา จิตฺตานุปริวตฺตี 			 ธัมมธาตุที่เป็นไปตามจิตก็มี
สิยา โน จิตฺตานุปริวตฺตี. 			 ที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มี
สตฺตรส ธาตุโย โน จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานา. ธาตุ ๑๗ ไม่ระคนกับจิตและ
							 มีจิตเป็นสมุฏฐาน
ธมฺมธาตุ สิยา จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานา
ธัมมธาตุที่ระคนกับจิตและ
								 มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มี
สิยา โน จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานา. 			 ที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิต		
							 เป็นสมุฏฐานก็มี
สตฺตรส ธาตุโย 					 ธาตุ ๑๗ ไม่ระคนกับจิตมี
							 จิตเป็นสมุฏฐาน
โน จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานสหภุโน. 		 และเกิดพร้อมกับจิต
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ธมฺมธาตุ สิยา จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานสหภู
					
		
							
สิยา โน จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานสหภู. 		
								

ธัมมธาตุที่ระคนกับจิตมีจิต
เป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อม
กับจิตก็มี
ที่ไม่ระคนกับจิต
มีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิด
พร้อมกับจิตก็มี
สตฺตรส ธาตุโย 					 ธาตุ ๑๗ ไม่ระคนกับจิต
								 มีจิตเป็นสมุฏฐาน
โน จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานานุปริวตฺติโน. 		 และเป็นไปตามจิต
ธมฺมธาตุ สิยา จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานานุปริวตฺตี ธัมมธาตุที่ระคนกับจิต
								 มีจิตเป็นสมุฏฐานและ
เป็นไปตามจิตก็มี
สิยา โน จิตฺตสํสฏฺฐสมุฏฺฐานานุปริวตฺตี. ที่ไม่ระคนกับจิตก็มีจิตเป็น
							สมุฏฐานและเป็นไปตามจิตก็มี
ทฺวาทส ธาตุโย อชฺฌตฺติกา. 		
ธาตุ ๑๒ เป็นภายใน
ฉ ธาตุโย พาหิรา. 			 ธาตุ ๖ เป็นภายนอก
นว ธาตุโย อุปาทา. 			
ธาตุ ๙ เป็นอุปาทายรูป
อฏฺฐ ธาตุโย โน อุปาทา. 			
ธาตุ ๘ ไม่เป็นอุปาทายรูป
ธมฺมธาตุ สิยา อุปาทา สิยา โน อุปาทา. ธัมมธาตุทเี่ ป็นอุปาทายรูปก็มี
							
ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มี
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๑๑. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา

ทส ธาตุโย อุปาทินฺนา.

ธาตุ ๑๐ กรรมอันประกอบด้วย
ตัณหาและทิฏฐิยึดถือ
สทฺทธาตุ อนุปาทินฺนา. 		 สัททธาตุกรรมอันประกอบด้วย		
					
ตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ
สตฺตธาตุโย สิยา อุปาทินฺนา
ธาตุ ๗ ที่กรรมอันประกอบด้วย
ตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มี
สิยา อนุปาทินฺนา.
ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหา
และทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี
สตฺตรส ธาตุโย โน อุปาทานา. 		 ธาตุ ๑๗ ไม่เป็นอุปาทาน
ธมฺมธาตุ สิยา อุปาทานํ 		 ธัมมธาตุที่เป็นอุปาทานก็มี
สิยา โน อุปาทานํ. 			 ที่ไม่เป็นอุปาทานก็มี
โสฬส ธาตุโย อุปาทานิยา. 		 ธาตุ ๑๖ เป็นอารมณ์ของอุปาทาน
ทฺเว ธาตุโย สิยา อุปาทานิยา 		 ธาตุ ๒ ทีเ่ ป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี
สิยา อนุปาทานิยา. 			 ที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี
โสฬส ธาตุโย อุปาทานวิปฺปยุตฺตา. ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากอุปาทาน
ทฺเว ธาตุโย สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตา ธาตุ ๒ ที่สัมปยุตด้วย			
						 อุปาทานก็มี
สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา. 		 ที่วิปปยุตจากอุปาทานก็มี
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 		 ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
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อุปาทานา เจว อุปาทานิยา จาติ
						
อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานา.
						
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา
อุปาทานญฺเจว อุปาทานิยา จาติ
						
สิยา อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานํ
					
สิยา น วตฺตพฺพา อุปาทานิยา เจว
						
โน จ อุปาทานนฺติ. 			
ธมฺมธาตุ สิยา อุปาทานญฺเจว 		
					
อุปาทานิยา จ 				
สิยา อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานํ
						
สิยา น วตฺตพฺพา 				
อุปาทานญฺเจว อุปาทานิยา จาติปิ
					
อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานนฺติปิ.
					

เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์
ของอุปาทาน
หรือเป็นอารมณ์ของอุปาทาน
แต่ไม่เป็นอุปาทาน
มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์
ของอุปาทาน
ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน		
แต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์		
ของอุปาทาน
แต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี
ธัมมธาตุที่เป็นอุปาทานและ		
เป็นอารมณ์ของ
อุปาทานก็มี
ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน		
แต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นอุปาทานและเป็น			
อารมณ์ของอุปาทาน
หรือเป็นอารมณ์ของ			
อุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี
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โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา
ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
อุปาทานา เจว อุปาทานสมฺปยุตฺตา จาติปิ เป็นอุปาทานและสัมปยุต		
					
ด้วยอุปาทาน
อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานาติปิ. หรือสัมปยุตด้วย			
					
อุปาทาน แต่ไม่เป็นอุปาทาน
มโนวิญญฺ าณธาตุ น วตฺตพฺพา 		
มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
อุปาทานญฺเจว อุปาทานสมฺปยุตฺตา จาติ เป็นอุปาทานและสัมปยุต		
						 ด้วยอุปาทาน
สิยา อุปาทานสมฺปยุตตฺ า เจว โน จ อุปาทานํ ทีส่ มั ปยุตด้วยอุปาทาน
							 แต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา 			
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานนฺติ.สัมปยุตด้วยอุปาทาน 		
		
			
แต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี
ธมฺมธาตุ สิยา อุปาทานญฺเจว
ธัมมธาตุที่เป็นอุปาทานและ		
					
สัมปยุตด้วย
อุปาทานสมฺปยุตฺตา จ 			
อุปาทานก็มี
สิยา อุปาทานสมฺปยุตตฺ า เจว โน จ อุปาทานํ ทีส่ มั ปยุตด้วยอุปาทาน
							 แต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา อุปาทานญฺเจว
ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็น			
						 อุปาทานและ
อุปาทานสมฺปยุตฺตา จาติปิ 		
สัมปยุตด้วยอุปาทาน
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อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานนฺติปิ. หรือสัมปยุตด้วย			
					
อุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี
โสฬส ธาตุโย อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา. ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจาก
อุปาทานแต่เป็นอารมณ์
ของอุปาทาน
ทฺเว ธาตุโย สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา ธาตุ ๒ ที่วิปปยุตจาก		
							 อุปาทาน แต่เป็นอารมณ์
ของอุปาทานก็มี
สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา
ที่วิปปยุตจากอุปาทานและ
							 ไม่เป็นอารมณ์ของ
อุปาทานก็มี
สิยา น วตฺตพฺพา 				 ที่กล่าวไม่ได้ว่า
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยาติปิ 		 วิปปยุตจากอุปาทานแต่		
							 เป็นอารมณ์ของอุปาทาน
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยาติปิ.		 หรือวิปปยุตจากอุปาทาน		
							 และไม่เป็นอารมณ์ของ
อุปาทานก็มี
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๑๒. กิเลสโคจฉกวิสัชนา
สตฺตรส ธาตุโย โน กิเลสา. 		
ธาตุ ๑๗ ไม่เป็นกิเลส
ธมฺมธาตุ สิยา กิเลสา สิยา โน กิเลสา. ธัมมธาตุที่เป็นกิเลสก็มี
								 ที่ไม่เป็นกิเลสก็มี
โสฬส ธาตุโย สํกิเลสิกา. 		 		ธาตุ ๑๖ เป็นอารมณ์ของกิเลส
ทฺเว ธาตุโย สิยา สํกิเลสิกา 			 ธาตุ ๒ ที่เป็นอารมณ์ของ		
							 กิเลสก็มี
สิยา อสํกิเลสิกา. 					 ทีไ่ ม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี
โสฬส ธาตุโย อสํกิลิฏฺฐา. 		
ธาตุ ๑๖ กิเลสไม่ทำ� ให้เศร้าหมอง
ทฺเว ธาตุโย สิยา สํกิลิฏฺฐา 		
ธาตุ ๒ ทีก่ เิ ลสท�ำให้เศร้าหมองก็มี
สิยา อสํกิลิฏฺฐา. 					 ที่กิเลสไม่ท�ำให้เศร้าหมองก็มี
โสฬส ธาตุโย กิเลสวิปฺปยุตฺตา.
ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากกิเลส
ทฺเว ธาตุโย สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตา 		 ธาตุ ๒ ที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มี
สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตา. 				 ที่วิปปยุตจากกิเลสก็มี
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			 ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
กิเลสา เจว สํกิเลสิกา จาติ 			 เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส
สํกิเลสิกา เจว โน จ กิเลสา. 			 หรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่
							 ไม่เป็นกิเลส
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา 			 มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่า
กิเลโส เจว สํกิเลสิกา จาติ 			 เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส
สิยา สํกิเลสิกา เจว โน จ กิเลโส 		 ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่
							 เป็นกิเลสก็มี
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สิยา น วตฺตพฺพา สํกิเลสิกา เจว		
							
โน จ กิเลโสติ. 					
ธมฺมธาตุ สิยา กิเลโส เจว สํกิเลสิกา จ
							
สิยา สํกิเลสิกา เจว โน จ กิเลโส 		
							
สิยา น วตฺตพฺพา 					
กิเลโส เจว สํกิเลสิกา จาติปิ 		
							
สํกิเลสิกา เจว โน จ กิเลโสติปิ.			
							
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 			
กิเลสา เจว สํกิลิฏฺฐา จาติปิ 			
							
สํกิลิฏฺฐา เจว โน จ กิเลสาติปิ. 		
							
มโนวิญญฺ าณธาตุ น วตฺตพฺพา 			
กิเลโส เจว สํกิลิฏฺฐา จาติ 			
							
สิยา สํกิลิฏฺฐา เจว โน จ กิเลโส 		
							

ที่กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นอารมณ์ของกิเลส
แต่ไม่เป็นกิเลสก็มี
ธัมมธาตุที่เป็นกิเลสและ		
เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี
ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่		
ไม่เป็นกิเลสก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์		
ของกิเลส
หรือเป็นอารมณ์ของกิเลส		
แต่ไม่เป็นกิเลสก็มี
ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นกิเลสและกิเลสท�ำให้		
เศร้าหมอง
หรือกิเลสท�ำให้เศร้าหมอง		
แต่ไม่เป็นกิเลส
มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
เป็นกิเลสและกิเลสท�ำให้		
เศร้าหมอง
ที่กิเลสท�ำให้เศร้าหมองแต่
ไม่เป็นกิเลสก็มี
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สิยา น วตฺตพฺพา 				
สํกิลิฏฺฐา เจว โน จ กิเลโสติ.
						
ธมฺมธาตุ สิยา กิเลโส เจว สํกิลิฏฺฐา จ
						
สิยา สํกิลิฏฺฐา เจว โน จ กิเลโส
						
สิยา น วตฺตพฺพา
		
กิเลโส เจว สํกิลิฏฺฐา จาติปิ 		
สํกิลิฏฺฐา เจว โน จ กิเลโสติปิ.
						
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา 		
กิเลสา เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จาติปิ
กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลสาติปิ.
						
มโนวิญฺญาณธาตุ น วตฺตพฺพา 		
กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จาติ
สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลโส
						
สิยา น วตฺตพฺพา 			
กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลโสติ.
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ที่กล่าวไม่ได้ว่า
กิเลสท�ำให้เศร้าหมองแต่ไม่		
เป็นกิเลสก็มี
ธัมมธาตุที่เป็นกิเลสและกิเลส
ท�ำให้เศร้าหมองก็มี
ที่กิเลสท�ำให้เศร้าหมองแต่ไม่
เป็นกิเลสก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นกิเลสและกิเลสท�ำให้เศร้าหมอง
หรือกิเลสท�ำให้เศร้าหมองแต่
ไม่เป็นกิเลสก็มี
ธาตุ ๑๖ กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลส
หรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่		
เป็นกิเลส
มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้วา่
เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลส
ที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็น
กิเลสก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็น		
กิเลสก็มี

ธมฺมธาตุ สิยา กิเลโส เจว 			
กิเลสสมฺปยุตฺตา จ
			
สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลโส
							
สิยา น วตฺตพฺพา 				
กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จาติปิ
กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลโสติปิ.
								
โสฬส ธาตุโย กิเลสวิปฺปยุตฺตสํกิเลสิกา.
							
ทฺเว ธาตุโย สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตสํกิเลสิกา
						
สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตอสํกิเลสิกา 		
							
สิยา น วตฺตพฺพา 					
กิเลสวิปฺปยุตฺตสํกิเลสิกาติปิ 			
							
กิเลสวิปฺปยุตฺตอสํกิเลสิกาติปิ. 		
							

ธัมมธาตุที่เป็นกิเลส
และสัมปยุตด้วยกิเลสก็มี
ที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่		
เป็นกิเลสก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลส
หรือสัมปยุตด้วยกิเลส
แต่ไม่เป็นกิเลสก็มี
ธาตุ ๑๖ วิปปยุตจากกิเลส		
แต่เป็นอารมณ์ของกิเลส
ธาตุ ๒ ที่วิปปยุตจากกิเลส
แต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี
ที่วิปปยุตจากกิเลสและไม่		
เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี
ที่กล่าวไม่ได้ว่า
วิปปยุตจากกิเลสแต่เป็น		
อารมณ์ของกิเลส
หรือวิปปยุตจากกิเลสและ		
ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี
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๑๓. ปิฏฐิทุกวิสัชนา

โสฬส ธาตุโย น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา. ธาตุ ๑๖ ไม่ต้องประหาณ		
						
ด้วยโสดาปัตติมรรค
ทฺเว ธาตุโย สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธาตุ ๒ ที่ต้องประหาณด้วย
						
โสดาปัตติมรรคก็มี
สิยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา. 		 ที่ไม่ต้องประหาณด้วย
								 โสดาปัตติมรรคก็มี
โสฬส ธาตุโย น ภาวนาย ปหาตพฺพา. ธาตุ ๑๖ ไม่ต้องประหาณ		
							 ด้วยมรรคเบื้องบน ๓
ทฺเว ธาตุโย สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพา ธาตุ ๒ ที่ต้องประหาณด้วย
							 มรรคเบื้องบน ๓ ก็มี
สิยา น ภาวนาย ปหาตพฺพา. 		 ที่ไม่ต้องประหาณด้วย		
							 มรรคเบื้องบน ๓ ก็มี
โสฬส ธาตุโย น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา. ธาตุ ๑๖ ไม่มีเหตุต้อง		
						
ประหาณด้วยโสดาปัตติมรรค
ทฺเว ธาตุโย สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธาตุ ๒ ที่มีเหตุต้น
ประหาณด้วยโสดาปัตติ
มรรคก็มี
สิยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา.
ที่ไม่มีเหตุต้องประหาณ		
							 ด้วยโสดาปัตติมรรคก็มี
โสฬส ธาตุโย น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา. ธาตุ ๑๖ ไม่มเี หตุตอ้ ง
ประหาณด้วยมรรคเบือ้ งบน ๓
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ทฺเว ธาตุโย สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธาตุ ๒ ทีม่ เี หตุตอ้ งประหาณ
							ด้วยมรรคเบื้องบน ๓ ก็มี
สิยา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา.		 ที่ไม่มเี หตุตอ้ งประหาณด้วย
							 มรรคเบือ้ งบน ๓ ก็มี
ปนฺนรส ธาตุโย อวิตกฺกา.
		 ธาตุ ๑๕ ไม่มวี ติ ก 		
มโนธาตุ สวิตกฺกา. 				 มโนธาตุมวี ติ ก
ทฺเว ธาตุโย สิยา สวิตกฺกา สิยา อวิตกฺกา. ธาตุ ๒ ทีม่ วี ติ กก็มี
								 ที่ไม่มวี ติ กก็มี
ปนฺนรส ธาตุโย อวิจารา. 		
ธาตุ ๑๕ ไม่มวี จิ าร
มโนธาตุ สวิจารา. 			
มโนธาตุมวี จิ าร
ทฺเว ธาตุโย สิยา สวิจารา สิยา อวิจารา. ธาตุ ๒ ทีม่ วี จิ ารก็มี
								 ที่ไม่มวี จิ ารก็มี
โสฬส ธาตุโย อปฺปตี กิ า. 			 ธาตุ ๑๖ ไม่มปี ตี ิ 		
ทฺเว ธาตุโย สิยา สปฺปตี กิ า สิยา อปฺปตี กิ า. ธาตุ ๒ ทีม่ ปี ตี กิ ม็ ี
								 ที่ไม่มปี ตี กิ ม็ ี
โสฬส ธาตุโย น ปีตสิ หคตา. 			 ธาตุ ๑๖ ไม่สหรคตด้วยปีติ
ทฺเว ธาตุโย สิยา ปีตสิ หคตา 			 ธาตุ ๒ ทีส่ หรคตด้วยปีตกิ ม็ ี
สิยา น ปีตสิ หคตา.
			 ที่ไม่สหรคตด้วย ปีตกิ ม็ ี
ปนฺนรส ธาตุโย น สุขสหคตา. 		 ธาตุ ๑๕ ไม่สหรคตด้วยสุข
ติสโฺ ส ธาตุโย สิยา สุขสหคตา
ธาตุ ๓ ทีส่ หรคตด้วยสุขก็มี
สิยา น สุขสหคตา. 				 ที่ไม่สหรคตด้วย สุขก็มี
เอกาทส ธาตุโย น อุเปกฺขาสหคตา.
ธาตุ ๑๑ ไม่สหรคตด้วยอุเบกขา
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ปญฺจ ธาตุโย อุเปกฺขาสหคตา. 		
ทฺเว ธาตุโย สิยา อุเปกฺขาสหคตา
สิยา น อุเปกฺขาสหคตา.			
โสฬส ธาตุโย กามาวจรา. 		
ทฺเว ธาตุโย สิยา กามาวจรา
สิยา น กามาวจรา. 			
โสฬส ธาตุโย น รูปาวจรา. 		
ทฺเว ธาตุโย สิยา รูปาวจรา 		
สิยา น รูปาวจรา. 			
โสฬส ธาตุโย น อรูปาวจรา.
ทฺเว ธาตุโย สิยา อรูปาวจรา 		
สิยา น อรูปาวจรา. 			
โสฬส ธาตุโย ปริยาปนฺนา. 		
ทฺเว ธาตุโย สิยา ปริยาปนฺนา
สิยา อปริยาปนฺนา. 			
โสฬส ธาตุโย อนิยฺยานิกา. 		
						
ทฺเว ธาตุโย สิยา นิยฺยานิกา
							
สิยา อนิยฺยานิกา. 			
							
โสฬส ธาตุโย อนิยตา.
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ธาตุ ๕ สหรคตด้วยอุเบกขา
ธาตุ ๒ ทีส่ หรคตด้วยอุเบกขาก็มี
ที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี
ธาตุ ๑๖ เป็นกามาวจร
ธาตุ ๒ ทีเ่ ป็นกามาวจรก็มี
ที่ไม่เป็นกามาวจรก็มี
ธาตุ ๑๖ ไม่เป็นรูปาวจร
ธาตุ ๒ ทีเ่ ป็นรูปาวจรก็มี
ที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มี
ธาตุ ๑๖ ไม่เป็นอรูปาวจร
ธาตุ ๒ ทีเ่ ป็นอรูปาวจรก็มี
ที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มี
ธาตุ ๑๖ นับเนือ่ งในวัฏฏทุกข์
ธาตุ ๒ ที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มี
ที่ไม่นับเนื่อง ในวัฏฏทุกข์ก็มี
ธาตุ ๑๖ ไม่เป็นเหตุน�ำออกจาก		
วัฏฏทุกข์
ธาตุ ๒ ที่เป็นเหตุน�ำออกจาก
วัฏฏทุกข์ก็มี
ที่ไม่เป็นเหตุน�ำออกจาก
วัฏฏทุกข์ก็มี
ธาตุ ๑๖ ให้ผลไม่แน่นอน

ทฺเว ธาตุโย สิยา นิยตา สิยา อนิยตา.
							
โสฬส ธาตุโย สอุตฺตรา. 		
ทฺเว ธาตุโย สิยา สอุตฺตรา 		
สิยา อนุตฺตรา. 					
โสฬส ธาตุโย อรณา. 				
							
ทฺเว ธาตุโย สิยา สรณา 			
							
สิยา อรณาติ.					

ธาตุ ๒ ที่ให้ผลแน่นอนก็มี
ที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มี
ธาตุ ๑๖ มีธรรมอื่นยิ่งกว่า
ธาตุ ๒ ทีม่ ธี รรมอืน่ ยิง่ กว่าก็มี
ที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มี
ธาตุ ๑๖ ไม่เป็นเหตุให้สัตว์
ร้องไห้
ธาตุ ๒ ที่เป็นเหตุให้สัตว์		
ร้องไห้ก็มี
ทีไ่ ม่เป็นเหตุให้สตั ว์รอ้ งไห้กม็ ี

ปญฺหาปุจฺฉกํ.
ปัญหาปุจฉกะ จบ
ธาตุวิภงฺโค นิฏฺฐิโต.
ธาตุวิภังค์ จบบริบูรณ์
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อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานปาฬิ
(ปฐโม ภาโค)
ธมฺมานุโลเม

ติกปฏฺฐานํ
(๑) ปจฺจยุทฺเทโส
เหตุปจฺจโย		
อนนฺตรปจฺจโย
อญฺญมญฺญปจฺจโย
ปุเรชาตปจฺจโย
กมฺมปจฺจโย 		
อินทฺ รฺ ยิ ปจฺจโย
สมฺปยุตตฺ ปจฺจโย
นตฺถปิ จฺจโย

อารมฺมณปจฺจโย 		
สมนนฺตรปจฺจโย 		
นิสสฺ ยปจฺจโย 		
ปจฺฉาชาตปจฺจโย 		
วิปากปจฺจโย 		
ฌานปจฺจโย 		
วิปปฺ ยุตตฺ ปจฺจโย
วิคตปจฺจโย 		

อธิปติปจฺจโย
สหชาตปจฺจโย
อุปนิสสฺ ยปจฺจโย
อาเสวนปจฺจโย
อาหารปจฺจโย
มคฺคปจฺจโย
อตฺถปิ จฺจโย
อวิคตปจฺจโยติ.

(๒) ปจฺจยนิทฺเทโส
๑. เหตุปจฺจโยติ
เหตู เหตุสมฺปยุตตฺ กานํ ธมฺมานํ ตสํ มุฏฐฺ านานญฺจ รูปานํ เหตุปจฺจเยน
ปจฺจโย.
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๒. อารมฺมณปจฺจโยติ
รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย.
สทฺทายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย.
คนฺธายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย.
รสายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย.
โผฏฺฐพฺพายตนํ กายวิญญฺ าณธาตุยา ตสํ มฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย.
รูปายตนํ สทฺทายตนํ คนฺธายตนํ รสายตนํ โผฏฺฐพฺพายตนํ
มโนธาตุยา ตสํ มฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย.
สพฺเพ ธมฺมา มโนวิญญฺ าณธาตุยา ตสํ มฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ
อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย.
ยํ ยํ ธมฺมํ อารพฺภ เย เย ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ จิตตฺ เจตสิกา ธมฺมา
เต เต ธมฺมา เตสํ เตสํ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย.

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

181

๓. อธิปติปจฺจโยติ

ฉนฺทาธิปติ ฉนฺทสมฺปยุตตฺ กานํ ธมฺมานํ ตสํ มุฏฐฺ านานญฺจ รูปานํ
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย.
วีริยาธิปติ วีริยสมฺปยุตฺตกานํ ธมฺมานํ ตํสมุฏฺฐานานญฺจ รูปานํ
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย.
จิตตฺ าธิปติ จิตตฺ สมฺปยุตตฺ กานํ ธมฺมานํ ตสํ มุฏฐฺ านานญฺจ รูปานํ
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย.
วีมสํ าธิปติ วีมสํ สมฺปยุตตฺ กานํ ธมฺมานํ ตสํ มุฏฐฺ านานญฺจ รูปานํ
อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย.
ยํ ยํ ธมฺมํ ครุ กตฺวา เย เย ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ จิตตฺ เจตสิกา ธมฺมา
เต เต ธมฺมา เตสํ เตสํ ธมฺมานํ อธิปติปจฺจเยน ปจฺจโย.

๔. อนนฺตรปจฺจโยติ

จกฺ ขุ วิ ญฺ ญ าณธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
มโนธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนวิ ญฺ ญ าณธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
โสตวิ ญฺ ญ าณธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
มโนธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนวิ ญฺ ญ าณธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
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ฆานวิ ญฺ ญ าณธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
มโนธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนวิ ญฺ ญ าณธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ชิ วฺ ห าวิ ญฺ ญ าณธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
มโนธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนวิ ญฺ ญ าณธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
กายวิ ญฺ ญ าณธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
มโนธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนวิ ญฺ ญ าณธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า กุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ กุสลานํ ธมฺมานํ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ
ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อกุสลานํ ธมฺมานํ
อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อพฺยากตานํ
ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อพฺยากตานํ
ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
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ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ
ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อกุสลานํ
ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
เยสํ เยสํ ธมฺมานํ อนนฺตรา เย เย ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ จิตตฺ เจตสิกา
ธมฺมา เต เต ธมฺมา เตสํ เตสํ ธมฺมานํ อนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.

๕. สมนนฺตรปจฺจโยติ
จกฺ ขุ วิ ญฺ ญ าณธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
มโนธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนวิ ญฺ ญ าณธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
โสตวิ ญฺ ญ าณธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
มโนธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนวิ ญฺ ญ าณธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ฆาณวิญญฺ าณธาตุ ตสํ มฺปยุตตฺ กา จ ธมฺมา มโนธาตุยา
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย
มโนธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนวิ ญฺ ญ าณธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
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ชิ วฺ ห าวิ ญฺ ญ าณธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
มโนธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนวิ ญฺ ญ าณธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
กายวิ ญฺ ญ าณธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
มโนธาตุ ตํ ส มฺ ป ยุ ตฺ ต กา จ ธมฺ ม า มโนวิ ญฺ ญ าณธาตุ ย า
ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า กุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ กุสลานํ ธมฺมานํ
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ
ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อกุสลานํ ธมฺมานํ
สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อพฺยากตานํ
ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อพฺยากตานํ
ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุริมา ปุริมา อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ
ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
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ปุรมิ า ปุรมิ า อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อกุสลานํ
ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.
เยสํ เยสํ ธมฺมานํ สมนนฺตรา เย เย ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ จิตตฺ เจตสิ
กา ธมฺมา เต เต ธมฺมา เตสํ เตสํ ธมฺมานํ สมนนฺตรปจฺจเยน ปจฺจโย.

๖. สหชาตปจฺจโยติ
จตฺตาโร ขนฺธา อรูปโิ น อญฺญมญฺญํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
จตฺตาโร มหาภูตา อญฺญมญฺญํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
โอกฺกนฺตกิ ขฺ เณ นามรูปํ อญฺญมญฺญํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
จิตตฺ เจตสิกา ธมฺมา จิตตฺ สมุฏฐฺ านานํ รูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
มหาภูตา อุปาทารูปานํ สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
รูปโิ น ธมฺมา อรูปนี ํ ธมฺมานํ กิญจฺ ิ กาเล สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย
กิญจฺ ิ กาเล น สหชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.

๗. อญฺญมญฺญปจฺจโยติ
จตฺตาโร ขนฺธา อรูปโิ น อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย.
จตฺตาโร มหาภูตา อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย.
โอกฺกนฺตกิ ขฺ เณ นามรูปํ อญฺญมญฺญปจฺจเยน ปจฺจโย.
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๘. นิสฺสยปจฺจโยติ
จตฺตาโร ขนฺธา อรูปโิ น อญฺญมญฺญํ นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
จตฺตาโร มหาภูตา อญฺญมญฺญํ นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
โอกฺกนฺตกิ ขฺ เณ นามรูปํ อญฺญมญฺญํ นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
จิตตฺ เจตสิกา ธมฺมา จิตตฺ สมุฏฐฺ านานํ รูปานํ นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
มหาภูตา อุปาทารูปานํ นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
จกฺขายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
โสตายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
ชิวฺหายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
กายายตนํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
ยํ รูปํ นิสสฺ าย มโนธาตุ จ มโนวิญญฺ าณธาตุ จ วตฺตนฺติ ตํ รูปํ
มโนธาตุยา จ มโนวิญฺญาณธาตุยา จ ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
นิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
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๙. อุปนิสฺสยปจฺจโยติ

ปุรมิ า ปุรมิ า กุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ กุสลานํ ธมฺมานํ
อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า กุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อกุสลานํ ธมฺมานํ
เกสญฺจิ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุริมา ปุริมา กุสลา ธมฺมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ อพฺยากตานํ
ธมฺมานํ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อกุสลานํ ธมฺมานํ
อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ กุสลานํ ธมฺมานํ
เกสญฺจิ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อพฺยากตานํ
ธมฺมานํ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อพฺยากตานํ
ธมฺมานํ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย
ปุรมิ า ปุรมิ า อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ กุสลานํ
ธมฺมานํ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อพฺยากตา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อกุสลานํ
ธมฺมานํ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
อุตโุ ภชนมฺปิ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุคคฺ โลปิ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
เสนาสนมฺปิ อุปนิสสฺ ยปจฺจเยน ปจฺจโย.
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๑๐. ปุเรชาตปจฺจโยติ
จกฺขายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
โสตายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
ชิวฺหายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
กายายตนํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
สทฺทายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
คนฺธายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
รสายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
โผฏฺฐพฺพายตนํ กายวิญญฺ าณธาตุยา ตสํ มฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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รูปายตนํ สทฺทายตนํ คนฺธายตนํ รสายตนํ โผฏฺฐพฺพายตนํ มโนธาตุ
ยา ตํสมฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
ยํ รูปํ นิสสฺ าย มโนธาตุ จ มโนวิญญฺ าณธาตุ จ วตฺตนฺติ ตํ รูปํ
มโนธาตุยา ตสํ มฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.
มโนวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ กิญฺจิ กาเล
ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย กิญจฺ ิ กาเล น ปุเรชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.

๑๑. ปจฺฉาชาตปจฺจโยติ
ปจฺฉาชาตา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ปุเรชาตสฺส อิมสฺส กายสฺส
ปจฺฉาชาตปจฺจเยน ปจฺจโย.

๑๒. อาเสวนปจฺจโยติ
ปุรมิ า ปุรมิ า กุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ กุสลานํ ธมฺมานํ
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุรมิ า ปุรมิ า อกุสลา ธมฺมา ปจฺฉมิ านํ ปจฺฉมิ านํ อกุสลานํ ธมฺมานํ
อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย.
ปุ ริ ม า ปุ ริ ม า กิ ริ ย าพฺ ย ากตา ธมฺ ม า ปจฺ ฉิ ม านํ ปจฺ ฉิ ม านํ
กิรยิ าพฺยากตานํ ธมฺมานํ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย.
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๑๓. กมฺมปจฺจโยติ
กุสลากุสลํ กมฺมํ วิปากานํ ขนฺธานํ กฏตฺตา จ รูปานํ กมฺมปจฺจเยน
ปจฺจโย.
เจตนา สมฺปยุตตฺ กานํ ธมฺมานํ ตสํ มุฏฐฺ านานญฺจ รูปานํ กมฺมปจฺจ
เยน ปจฺจโย.

๑๔. วิปากปจฺจโยติ
วิปากา จตฺตาโร ขนฺธา อรูปโิ น อญฺญมญฺญํ วิปากปจฺจเยน ปจฺจโย.

๑๕. อาหารปจฺจโยติ
กพฬีกาโร อาหาโร อิมสฺส กายสฺส อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย.
อรูปโิ น อาหารา สมฺปยุตตฺ กานํ ธมฺมานํ ตสํ มุฏฐฺ านานญฺจ รูปานํ
อาหารปจฺจเยน ปจฺจโย.

๑๖. อินฺทฺริยปจฺจโยติ
จกฺขุนฺทฺริยํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อินทฺ รฺ ยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย.
โสตินฺทฺริยํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อินทฺ รฺ ยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย.
ฆานินฺทฺริยํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อินทฺ รฺ ยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย.
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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ชิวฺหินฺทฺริยํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อินทฺ รฺ ยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย.
กายินฺทฺริยํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อินทฺ รฺ ยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย.
รูปชีวติ นิ ทฺ รฺ ยิ ํ กฏตฺตารูปานํ อินทฺ รฺ ยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย.
อรูปโิ น อินทฺ รฺ ยิ า สมฺปยุตตฺ กานํ ธมฺมานํ ตสํ มุฏฐฺ านานญฺจ รูปานํ
อินทฺ รฺ ยิ ปจฺจเยน ปจฺจโย.

๑๗. ฌานปจฺจโยติ
ฌานงฺคานิ ฌานสมฺปยุตตฺ กานํ ธมฺมานํ ตสํ มุฏฐฺ านานญฺจ รูปานํ
ฌานปจฺจเยน ปจฺจโย.

๑๘. มคฺคปจฺจโยติ
มคฺคงฺคานิ มคฺคสมฺปยุตตฺ กานํ ธมฺมานํ ตสํ มุฏฐฺ านานญฺจ รูปานํ
มคฺคปจฺจเยน ปจฺจโย.

๑๙. สมฺปยุตฺตปจฺจโยติ
จตฺตาโร ขนฺธา อรูปโิ น อญฺญมญฺญํ สมฺปยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย.

๒๐. วิปฺปยุตฺตปจฺจโยติ
รูปโิ น ธมฺมา อรูปนี ํ ธมฺมานํ วิปปฺ ยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย.
อรูปโิ น ธมฺมา รูปนี ํ ธมฺมานํ วิปปฺ ยุตตฺ ปจฺจเยน ปจฺจโย.
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๒๑. อตฺถิปจฺจโยติ
จตฺตาโร ขนฺธา อรูปโิ น อญฺญมญฺญํ อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
จตฺตาโร มหาภูตา อญฺญมญฺญํ อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
โอกฺกนฺตกิ ขฺ เณ นามรูปํ อญฺญมญฺญํ อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
จิตตฺ เจตสิกา ธมฺมา จิตตฺ สมุฏฐฺ านานํ รูปานํ อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
มหาภูตา อุปาทารูปานํ อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
จกฺขายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
โสตายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
ชิวฺหายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
กายายตนํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
สทฺทายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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คนฺธายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
รสายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
โผฏฺฐพฺพายตนํ กายวิญญฺ าณธาตุยา ตสํ มฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
รูปายตนํ สทฺทายตนํ คนฺธายตนํ รสายตนํ โผฏฺฐพฺพายตนํ
มโนธาตุยา ตสํ มฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.
ยํ รูปํ นิสสฺ าย มโนธาตุ จ มโนวิญญฺ าณธาตุ จ วตฺตนฺติ ตํ รูปํ
มโนธาตุยา จ มโนวิญญฺ าณธาตุยา จ ตสํ มฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ
อตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.

๒๒. นตฺถิปจฺจโยติ
สมนนฺตรนิรทุ ธฺ า จิตตฺ เจตสิกา ธมฺมา ปฏุปปฺ นฺนานํ จิตตฺ เจตสิกานํ
ธมฺมานํ นตฺถปิ จฺจเยน ปจฺจโย.

๒๓. วิคตปจฺจโยติ
สมนนฺตรวิคตา จิตตฺ เจตสิกา ธมฺมา ปฏุปปฺ นฺนานํ จิตตฺ เจตสิกานํ
ธมฺมานํ วิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
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๒๔. อวิคตปจฺจโยติ

จตฺตาโร ขนฺธา อรูปโิ น อญฺญมญฺญํ อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
จตฺตาโร มหาภูตา อญฺญมญฺญํ อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย
โอกฺกนฺตกิ ขฺ เณ นามรูปํ อญฺญมญฺญํ อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
จิตตฺ เจตสิกา ธมฺมา จิตตฺ สมุฏฐฺ านานํ รูปานํ อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
มหาภูตา อุปาทารูปานํ อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
จกฺขายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
โสตายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
ฆานายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
ชิวฺหายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
กายายตนํ กายวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
สทฺทายตนํ โสตวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
คนฺธายตนํ ฆานวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
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รสายตนํ ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุยา ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
โผฏฺฐพฺพายตนํ กายวิญญฺ าณธาตุยา ตสํ มฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
รูปายตนํ สทฺทายตนํ คนฺธายตนํ รสายตนํ โผฏฺฐพฺพายตนํ
มโนธาตุยา ตสํ มฺปยุตตฺ กานญฺจ ธมฺมานํ อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
ยํ รูปํ นิสสฺ าย มโนธาตุ จ มโนวิญญฺ าณธาตุ จ วตฺตนฺติ ตํ รูปํ
มโนธาตุยา จ มโนวิญฺญาณธาตุยา จ ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ
อวิคตปจฺจเยน ปจฺจโย.
			 ปจฺจยนิทเฺ ทโส.
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อาฏานาฏิยะสูตรตอนท้าย
สักกัตวา พุทธะระตะนัง		
หิตัง เทวะมะนุสสานัง		
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ		

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
พุทธะเตเชนะ โสตถินา
ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต

สักกัตวา ธัมมะระตะนัง		
ปะริฬาหูปะสะมะนัง		
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ		

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
ภะยา วูปะสะเมนตุ เต

สักกัตวา สังฆะระตะนัง 		
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง 		
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ 		

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
สังฆะเตเชนะ โสตถินา
โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ

เพราะกระท� ำ ความเคารพในพระพุ ท ธรั ต นะ ผู ้ ท รงเป็ น ดั ง โอสถ
อันประเสริฐสูง สุด ผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษ ย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่ง
พระพุทธเจ้า ขอให้อุปัทวะทั้งปวงจงพินาศไป ขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่าน
จงสงบไปโดยสวัสดี.

เพราะกระท�ำความเคารพในพระธรรมรัตนะ อันเป็นดังโอสถอัน
ประเสริฐสูงสุดเข้าไปสงบความเร่าร้อนคือกิเลสเสียได้ ด้วยเดชแห่งพระธรรม
ขอให้อุปัทวะทั้งปวงจงพินาศไป ขอให้ภัยทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวัสดี.

เพราะกระท�ำความเคารพในพระสังฆรัตนะ ผู้เป็นดังโอสถอันประเสริฐ
สูงสุด ผู้ควรเพื่อสักการะที่เขาน�ำมาบูชา ควรเพื่อสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์ ขอให้อุปัทวะทั้งปวงจงพินาศไป ขอให้โรคทั้งหลายของ
ท่านจงสงบไปโดยสวัสดี.
									

( ที. ปาฏิ. )
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เทวตาอุยโยชนคาถา
(บทส่งเทวดา)

ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา	
โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา		

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ		
สัพเพ เทวานุโมทันตุ		

สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ		
ภาวะนาภิระตา โหนตุ		

สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา	
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ถึงแล้วซึ่งทุกข์ จงเป็นผู้นิราศทุกข์ ผู้ถึงแล้ว
ซึ่งภัย จงเป็นผู้ปลอดภัย ผู้ถึงแล้วซึ่งโศก จงเป็นผู้ไม่มีโศก

และขอให้เทวดาทั้งปวง จงอนุโมทนาซึ่งบุญสมบัติ อันเราทั้งหลายได้สร้าง
สมไว้แล้ว ด้วยเหตุมีการสวดพระปริตรเหล่านี้ เพื่อความส�ำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง

ขอเทพยดาทั้งหลาย จงให้ทานด้วยศรัทธา จงรักษาศีลในกาลทั้งปวง
จงเป็นผู้ยินดียิ่งในภาวนา ทวยเทพที่มาชุมนุมกันแล้ว ขอเชิญกลับไปเถิด

พระพุทธเจ้าทั้งปวง ทรงถึงความมีพระก�ำลัง ก�ำลังใดแห่งพระปัจเจก
พุทธเจ้า และแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่ ด้วยเดชแห่งก�ำลังนั้น ข้าพเจ้าขอ
ผูกมนต์คุ้มครอง โดยประการทั้งปวง
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ชัยปริตคาถา

มะหาการุณิโก นาโถ		
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา		
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ		

หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล		
เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ		
อะปะราชิตะปัลลังเก		
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง		

สักฺยานัง นันทิวัฑฒะโน
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง		
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ		

สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง		
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง		
ปะทักขิณานิ กัตวานะ		

วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

พระผู้เป็นที่พึ่งแห่งสัตว์ทรงประกอบด้วยพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ ยังพระ
บารมีทงั้ ปวงให้เต็ม เพือ่ ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทงั้ หลาย ทรงถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้
พร้อมอันสูงสุด ด้วยการกล่าวค�ำสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ทา่ น.

ขอให้ท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนี ทรงช�ำนะมารที่โคน
โพธิพฤกษ์ ทรงถึงความเป็นผู้เลิศในการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า โดยประการ
ทั้งปวง ทรงปราโมทย์ เ หนื อ พระบั ล ลั ง ก์ ที่ ไ ม่ ท� ำ ให้ พ ่ า ยแพ้ แ ก่ ม ารเบื้ อ งบน
มหาปฐพี ทรงเพิม่ พูนความยินดีแก่เหล่าพระประยูรญาติศากยวงศ์ ฉะนัน้ เทอญ.

เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบ ชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี เจิดจ้าดี รุ่งเรืองดี
เป็นขณะที่ดี เป็นครู่ที่ดี การบูชาดีแล้ว ในผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐทั้งหลาย.
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การกระท�ำกรรมทางกายโดยประทักษิณส่วนเบื้องขวา คือเป็นธรรม
ด้วยความเคารพ การกระท�ำกรรมทางวาจาโดยความเคารพ การกระท�ำกรรมทาง
ใจโดยความเคารพ ความปรารถนาของท่านทั้งหลาย เป็นไปโดยความเคารพ
สัตว์ทั้งหลายกระท�ำกรรมโดยเคารพแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งหลาย อันเป็น
ธรรมโดยความเคารพ.

โส อัตถะลัทโธ สุขิโต		
อะโรโค สุขิโต โหหิ		

วิรุฬโห พุทธะสาสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

สา อัตถะลัทธา สุขิตา		
อะโรคา สุขิตา โหหิ		

วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

เต อัตถะลัทธา สุขิตา		
อะโรคา สุขิตา โหถะ		

วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ

นักขัตตะยักขะภูตานัง		
ปะริตตัสสานุภาเวนะ		

ปาปัคคะหะนิวาระณา
หันตฺวา เตสัง อุปัททะเว ฯ

ขอให้ทา่ นผูเ้ ป็นบุรษุ นัน้ จงเป็นผูม้ ปี ระโยชน์อนั ได้แล้ว ถึงแล้วซึง่ ความสุข
เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ไม่มีโรค ประสพแต่ความสุข พร้อมด้วย
ญาติทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้ท่านผู้เป็นสตรีนั้น จงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้ว ถึงแล้วซึ่งความสุข
เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา เป็นผูไ้ ม่มโี รค ประสพแต่ความสุข พร้อมด้วยญาติ
ทัง้ หลายทัง้ ปวง

ขอให้ทา่ นทัง้ หลายเหล่านัน้ จงเป็นผูม้ ปี ระโยชน์อนั ได้แล้ว ถึงแล้วซึง่ ความสุข
เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา เป็นผูไ้ ม่มโี รค ประสพแต่ความสุข พร้อมด้วย
ญาติทั้งหลายทั้งปวง.

ความป้องกันบาปเคราะห์ทั้งหลาย แห่งหมู่ดาวนักษัตร ยักษ์และภูต
เหล่าใดไดมีแล้ว ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร จงก�ำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย
แห่งหมู่ดาวนักษัตร ยักษ์และภูตเหล่านั้น.
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ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถีภะวันตุ เต ฯ

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแด่ท่านในกาลทุกเมื่อ เทอญ.

สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทาโสตถีภะวันตุ เต ฯ

ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรมทั้งปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแด่ท่านในกาลทุกเมื่อ เทอญ.

สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถีภะวันตุ เต ฯ

ด้วยอานุภาพแห่ง พระสงฆ์ทั้งปวง
ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแด่ท่านในกาลทุกเมื่อ เทอญ.
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คุณน�้ำทิพย์ คูวงษ์
คุณไพบูลย์ ลาวัลย์ และ
ครอบครัวเจิดจ�ำรัสกุล
คุณวราภรณ์ ตันรัตนกุล
ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษทั สยามไฟว์สตีล 1995 จ�ำกัด
คุณสุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์
คุณอรพรรณ อัสสมงคล
และครอบครัว

ร่วมบุญ ๑,๕๐๐-๒,๙๙๙ บาท
คุณกชพงษ์ มหายศนันทน์
ครอบครัววรรณธนะไวกูณฐ์
คุณจาก-คุณเสาวคนธ์
จุลพิพฒ
ั น์วงศ์

ฎก
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ร่วมบุญ ๑,๕๐๐-๒,๙๙๙ บาท

คุณจิรบุญนี อิศรางกูร ณ อยุธยา
ครอบครัวจิรายุพฒ
ั นา-ปริปณุ ณะ
อุทศิ แด่คณุ พ่อวิชยั จิรายุพฒ
ั นา
คุณนัฐพล-คุณนิสาลักษณ์คุณกอบัว ศรีศริ ศิ ภุ โยค
คุณพิณทิพย์ วุฒเิ ลิศเจริญวงศ์
คุณพัชรี พรเจริญชัยศิลป์
พ.ต.อ.พิเศษ บรรยงค์-คุณอมรา
อนุมานราชธน
คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ
ดร.พูนภัทรา พูลผล
คุณรชยา มหายศนันทน์
คุณรวิภา มหายศนันทน์
และคุณขวัญตา ชุมเกษียน
คุณศิรกิ ลุ กองศาสนะ
บริษทั สลีพ โปรดักส์
อินเตอร์เนชัน่ นัล จ�ำกัด
คุณสิทธิพล-คุณสมนึก-คุณศศิวมิ ล
วงษ์ดนตรี

ร่วมบุญ ๑,๐๐๐-๑,๔๙๙ บาท

คุณกัณณิกา-คุณธนะ-ดร.อรธิชาคุณพรสิมา ดวงรัตน์
คุณกิมเทย-คุณเพ็ญศรี
จงสถิตย์เสถียร
คุณจรรยาพร จตุรงค์พลาธิปตั

ร่วมบุญ ๑,๐๐๐-๑,๔๙๙ บาท

คุณจิดาภา ตันวิเชียร
คุณจุฑาภรณ์ ศรีสกุลยานนท์
คุณชฎาพร ลวพันธุ์
คุณชนิดา จารุเกษตรสิน
และครอบครัว
คุณชลิดา นาคสวัสดิ์
คุณซันลิน โก
คุณฐิตมิ า เปีย่ มพงศ์สานต์
คุณณรงค์ วงศ์บา
คุณธนาพร ลวพันธุ์
คุณธนารมย์ ชินฮาต
คุณธีรศักดิ์ พจน์พรวัฒนา
คุณนภาภรณ์ ดวงสว่าง
คุณนภาภรณ์ ลวพันธุ์
คุณนัฐพงษ์ พรวัฒนเวทย์
คุณบุญรอด นาเอก
คุณบุญเสริม วัฒนสิน
คุณพันณภัสสร อุชชิน
คุณพิชยั -คุณฐานิตา-คุณพิสทุ ธิิ์
จันทร์วฒ
ั รังกูล
คุณเพลินจันทร์ จันทะบุตร
คุณภูมริ ศั มิ-์ ด.ช.อิทธิพทั ธ์
เกษมสมบูรณ์ชยั และคุณภูษณิศา
ธนะรัชต์
คุณมนัสนันท์ มหาสมิติ
คุณยุวดี จรัสสุวชิ ากณิช
คุณรัชชดา เสพย์ธรรม

ร่วมบุญ ๑,๐๐๐-๑,๔๙๙ บาท

คุณเรวดี สุทธจิตตะ
คุณวรรณวิสาข ศรีสภุ รวาณิชย์
และครอบครัว
คุณวรินทร์พร จิตอบอารีย์ อุทศิ ให้
บิดา-ตา-ยายและญาติๆ
อาจารย์วารินทร์ มาศกุล
คุณวิลาสินี เกียรติอภิวฒ
ั น์
คุณศกลวรรณ วาณิชย์กลุ
คุณศิรกิ าญจน์ สุธานุภาพวุฒิ
คุณศิรกิ ลุ ดารุทยาน
คุณศิรพิ ร จันทร์ฉาย
คุณศิรวิ รรณ วิลาสศักดานนท์
คุณศุภวรรณ ศฤงคารินทร์
คุณศุภาพิษฐ์ ศรีศภุ อรรถ
คุณสาวิตรี เลิศพนมวรรณ
คุณสุธมิ า โรจน์วรี ะสิงห์
คุณสุธรี า อิทธิวศวกุล
คุณสุมาลี ธุลรี ตั นารมย์
คุณสุรตั น์-คุณพีรพัฒน์-คุณธนภรณ์
รัตนไพบูลย์
คุณสุวมิ ล-คุณพิมพร จึงสวนันทน์
คุณแสงชัย ศรีประกอบพร
คุณอนันต์ หวังชิงชัย
คุณอภิชา-คุณธนพร เกิดมีทนุ
และครอบครัว
คุณอรรจนีย์ บุณยทุมานนท์

ร่วมบุญ ๖๐๐-๙๙๙ บาท

ร่วมบุญ ๕๐๐-๕๙๙ บาท

คุณศศิวณี ์ อรรฆยเวที
คุณปริญ นวสนธิไกร และครอบครัว
คุณสรวงรัตน์-คุณยายเผือ่ น ดุษฏีวนิช คุณปวีณา ปัน้ เหน่งเพชร และครอบครัว
คุณสรวงอุษา พูลเกษ
คุณปารมี เอีย่ มวีรวงศ์
คุณพงศ์กฤษณ์ ลิม้ สุรตั น์
ร่วมบุญ ๕๐๐-๕๙๙ บาท
คุณพงศ์ธรรศ ตัง้ กิจถาวร
คุณกรกนก หงษ์ทอง
คุณพรทิพย์ จันทร์สขุ ศรี
คุณกิตยาพร ใหญ่สว่าง
คุณพรรษมณฑ์ ริจริ วนิช
คุณกุหลาบ ชัยเลิศ
คุณพัชรินทร์ พันคูณ
คุณเกตุสวุ ณี ์ วัฒนค�ำแสง
คุณพิฑรู ย์ จันทร์สขุ ศรี
ครอบครัวตรีชนั้
คุณพิมพ์ใจ ตรีวศิ วเวทย์
ครอบครัวเหมาอุปถัมภ์
คุณภทริตา สุวรรณโน
คุณฆายนีย์ โรจนิรนั ดร์
คุณภรณี บุญมี
น.สพ. จรูญวิทย์ นะพรรัมย์
คุณภัณฑิรา ริจริ วนิช
คุณชนาธิป อยูค่ ง
คุณมทินา วัชรวราทร
คุณชุตริ ตั น์ ปลืม้ ปวารณ์
คุณมัญชุสาพร ณฐพิศทุ ธิบ์ ญุ
คุณฐิตพิ รรณ วิรฬุ ห์ธรรมธร
คุณยุพาพร นวลดรณี
และครอบครัว
คุณรัชฎา วงศ์วรสิทธิ์
คุณฐิตยิ า ก�ำเนิดศิริ
คุณรัชรินทร์ เหล่าวงศ์พฒ
ั น์
คุณณัฐดิษฐ์ พุฒเิ บญจสิทธิ์
คุณฤทธิรงค์ พงศ์ครี แี สน
คุณณิษา-คุณพอล ฮันเซน
คุณลือพล ปุณณกันต์
และครอบครัว
คุณวงศ์พรรณ สัจจะรัตนะโชติ
คุณดวงใจ ปวีณอภิชาต
คุณวรวัฒน์ แสงทองสกาว
คุณดวงดาว เซอเรนเซ่น
คุณวรุณรัตน์ ชุณหวิรยิ ะกุล
และครอบครัว
คุณวัลย์ลดา อัศวศิรเิ ลิศ
คุณดวงฤดี เพ็ชรศรี
คุณวาสนา ชูกลุ อุทศิ บุญให้แก่
คุณดารินทร์ สรวงศารัตน์
คุณเสน่ห-์ คุณจันทร์ดี ชูกลุ
และครอบครัว
คุณวุฒชิ ยั อินทอง
ร่วมบุญ ๖๐๐-๙๙๙ บาท
คุณทรายแก้ว กีรติโสภณ
คุณศิรริ ตั น์ จันทร์ประภาพ
คุณกัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มสว่างสุข ร.น. คุณธนกร ศิรสิ มุทร
คุณศิรลิ กั ษณ์ เอีย่ มรัมย์
คุณจตุรพร ธิตโิ รจนะวัฒน์
คุณธนจักร ริจริ วนิช
คุณศิรวิ รรณ วิลาสศักดานนท์
คุณเฉลิมวงศ์-คุณทศวรรณ ภัทรนาวิก คุณธนศิริ สวมสูง
คุณศิรวิ รรณ ศรีศภุ อรรถ
คุณธนพัฒน์-ด.ช.ธนพล นาคิน
คุณธนัทเดช นวลดรณี
คุณศุภกร นันตผล
คุณเธียร-คุณสุปราณี-คุณธีสขั
คุณธิดารัตน์ ตากสุนทร
คุณสงวนรัตน์ เอาเว่อ
ชินไพโรจน์
คุณนภัทร วีระวัฒนากร
คุณสมภพ-คุณอภิญญา รัตนไพบูลย์
คุณประจบ-คุณปุณยนุช
คุณนัยนา แซ่เบ๊ และลูก
คุณสมหมาย อาจนาเสียว
เพชรฤทธิ์
คุณบุญฤทธิ์ รินแก้วกาญจน์
คุณสร้อยสุดา สนจิตร
คุณปาณิสรา ค�ำบุญ
พ.ต.อ.หญิง บุษกร วจนะภาคย์
คุณสิทธิเดช จันทร์สขุ ศรี
คุณพรเพ็ชร์ ยินอัศวพรรณ
คุณบุษลดา จันทราสกุล
บริษทั สินออโต้เซอร์วสิ จ�ำกัด
คุณพิมพ์พณั ณ์ จิตรีเทีย่ ง
คุณเบญจพร เจริญทวีทรัพย์
คุณสิรเิ พ็ญ ปวีณอภิชาต
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ร่วมบุญ ๕๐๐-๕๙๙ บาท

ร่วมบุญ ๓๐๐ บาท

คุณกนกนุช ปฐมชุตนิ นั ท์
คุณกนกพิชญ์ คีรที ศั ไนย
คุณกมลวรรณ สัจจะรัตนะโชติ
คุณกรรณิกา สัมฤทธิ์
คุณกฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์
คุณกัญญ์ชนรัตน์ ศิวรัศมิ์
คุณกัลธิมา หมืน่ ศรี
คุณกาญจนา เฉลิมญาติ
คุณเก่งกานต์ อึง้ อ�ำพร
คุณเกรียงไกร ตัง้ จารุกจิ
คุณเกล็ดดาว หมอกเมือง
คุณขนิษฐา รุง่ สุนทรทัศนัย
คุณขวัญพัฒน์ สุวฒ
ั นากุลวงศ์
คณะศิษย์หลวงพ่อวัดไร่ขงิ
คุณคณัสมน อุดมศักดิ์ไพบูลย์
คุณคมชาญ ทรัพย์มี
ครอบครัวชัยยศชลธร
ครอบครัวประเสริฐสิทธิ์
ร่วมบุญ ๓๐๑-๔๙๙ บาท
ครอบครัวโอปนพันธุ์
คุณจินตนา นิตมิ ณฑล
คุณจรูญศรี วันเกิดผล
คุณณัฐชานันท์ สิรริ จุ โิ ยทัย
คุณจองพร ฉันจองพร
คุณณิชาภา จิระเสถียรพงศ์
คุณจามรี จิตตานุภาพ
คุณแม่ดวงใจ ทองชูม
พล.อ.ท. จีระ-คุณนันทิยา แสงเปล่งปลัง่
คุณธัญมน รุง่ เรืองพฤกษ์
คุณจุฑามาศ ไพรศรี
คุณปฐมพนธ์ สุวรรณมงคล
คุณจุรยี ์ ตัง้ กิจจาวิสทุ ธิ์
คุณมาลีรตั น์ ลิม้ เลิศพาณิชย์
คุณเจริญ บูรณะจิตปกรณ์
คุณแม่เล็กหง กฤษศิลป์ พร้อมบุตร คุณเจริญศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
ธิดา-หลาน-ครอบครัว
คุณใจงาม สังสถิตย์
คุณศิรกิ ลุ ช�ำนาญณรงค์ศกั ดิ์
คุณฉัน่ ซีน ยีน
คุณส�ำลี-คุณสุวรัตน์ พึง่ สุภา
คุณชนนิกานต์ ฉันสุธรรม
คุณชวัลชรัตน์ กิตพิ งศ์พฒ
ั นา และ
สีส่ หายสายบุญ
ครอบครัว
คุณสุฑามาส ทุมวรรณ และ
คุณชัญญาพัทธ์ ฐิตเดชจิรวงศ์
คุณพิมพ์นารา ศุภจรัสพัฒน์
คุณชูชาติ จันทรักษรังษี
คุณอิงอิง นิตมิ ณฑล
คุณฐานะเชษฐ์ สุวฒ
ั นากุลวงศ์
และครอบครัว
ร่วมบุญ ๓๐๐ บาท
คุ
ณ
ฐิตริ ตั น์ โสนอ่อน
Nan mya tin
คุณณัฎฐชัย นิลทกาล
Nan thwc kyi
คุณณัฏฐ์ธมล ธีระปัญญาชัย
Nan Tin Tin
และครอบครัว
Saw lwin kyaw kyaw
คุ
ณ
ณัฏฐา พงศ์นรวิชญ์ อุทศิ ให้
คุณกชพร บุษพลาย และครอบครัว
อาปาเจ็งเอีย๋ ว และอามาลัดดา
คุณสุชาดา จิระพาณิชย์เจริญ
คุณสุดสวาท วุฒเิ วทย์
คุณสุดารัตน์ โคมทองชูสกุล
และครอบครัว
คุณสุรพงษ์ ปวีณอภิชาต
คุณสุรยี พ์ ร เหล่าวงศ์พฒ
ั น์
และครอบครัว
คุณเสาวลักษณ์ อมรประยูร
อุทศิ ให้กบั บิดา-มารดา-คุณวราภรณ์คุณศรินทร อมรประยูร
คุณอรการณ์ ริจริ วนิช
คุณอัญชุกร ริจริ วนิช
คุณอุมา สิทธิพงศ์
คุณอุลยั วรรณ สกฤษศิลป์
คุณอุษา หวลถนอม
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ร่วมบุญ ๓๐๐ บาท

คุณณัฐกาญ กัลยารวิศ
คุณณัฐปภัสร์ จันทรักษรังษี
คุณณัฐวุฒิ ปวีณอภิชาต
คุณณารัญฌา กฤตธนาพัทธ์
คุณณิชกาญจน์ สีดอกบวบคุณจตุพร สินตรา และครอบครัว
คุณดารัณ ได้รปู และครอบครัว
คุณเดือนเพ็ญ หมืน่ คิด
ด.ช. ตฤณ ก�ำเนิดงาม
คุณตวงพรรณ สิรชิ วาลพัฒน์
คุณทนุธรรม จันทโรทัย
คุณธงชัย ฉันสุธรรม
คุณธนัสสรณ์ อุทยั ธนาภรณ์
คุณธนิดา วีระวรรณ
คุณธรณัส จันทรักษรังษี
คุณธัญภัค ตรีรงุ่ เจริญ
คุณธีรเดช อึง้ อ�ำพร
คุณนนทพร สัจจะรัตนะโชติ
คุณนฤมล ธนสุวรรณเกษม
คุณนวิยา ภักดีเพชร
คุณนัฐพัชญ์ ศักชญาโสภณ
คุณนันทิดา สัจจะรัตนะโชติ
คุณนิตยา สิทธิชยั สุนทร
คุณนิทศั น์-คุณศรัญญา กมลปลืม้
คุณนิรญั รัตน์ เตียววัฒนากุล
คุณนุชจรินทร์ เรืองชัยกุล
คุณบุญชัย-คุณชไมพร บุญชัยเสถียร
บุบผาวาณิชย์ พฤกษชาติวฒุ ิ
คุณบุษกล คณิตวรานันท์
คุณบุษรา กระแสบุตร
คุณเบญจรัตน์ วิศษิ ฐ์ซงึ้ ตระกูล
คุณปรม ตัง้ จารุกจิ
ด.ช. ประพิณกฤษฎ์ มหาด�ำรงค์กลุ
ด.ช. ประพิณศิษฎ์ มหาด�ำรงค์กลุ
คุณประเพ็ญ พัฒนพิธาน
คุณประภัสสรจิตร แต่งตัง้ นิรนั ดร์
และครอบครัว
คุณประวิณ เต็มรังสิธรรัตน์
คุณปราณิศา มหาด�ำรงค์กลุ
คุณปราณี-คุณชินภัทร กมลปลืม้
คุณปรานอม เหลาโชติ และครอบครัว
คุณปรามินี ชัชวาลเรืองฤทธิ์

ร่วมบุญ ๓๐๐ บาท

คุณปวริศา แซ่จงั และครอบครัว
คุณปุณยนุช กอเจริญ
คุณเปีย่ ง-คุณนาฎนภา อินธิโส
คุณพเยาว์ โพธิถ์ วิล
คุณพรชิตา อัศวณิชย์ชากร
คุณพรพิศ อาชวกุลเทพ
คุณพรหมณี คุณกันหา
พระครูสถิตธรรมานุวตั ร เจ้าอาวาส
วัดทับไทรในพระอุปถัมภ์ฯ
จังหวัดจันทบุรี
คุณพลอยภูรี สหายา
คุณพัชนี ฉันสุธรรม
คุณพัชรกฤษฏิ์ มหาด�ำรงค์กลุ
คุณพัฒน์นรี แย้มโกสุมภ์
คุณพิชญา แดงสุภา
คุณพิชญากร ธีรกุลวาณิช
คุณพิชยั ปิยพาณิชย์
คุณพิชยั พืชน์ไพบูลย์
คุณพิมพ์ใจ ดวงเนตร
คุณพิมพา สุวรรณน้อย
คุณไพลิน ชดช้อย
คุณภวิชา กฤตธนาพัทธ์
คุณภาม ตัง้ จารุกจิ
คุณภาริษา พืชน์ไพบูลย์
คุณภิชสุภคั สุรยิ นต์
คุณมนิสดิ า อารีกลุ
คุณมานพ จรัลวณิชวงศ์
คุณมาริษา รุง่ สุนทรทัศนัย
คุณมาริษา ปุกหุต
คุณมาลินี อนันตวุฒิ
คุณมุทติ า เครือเหลา
คุณยุทธนา รักษาชล
คุณรวิวรรณ ศรีสชุ าติ
คุณรัตนาพร อนันเอือ้

ร่วมบุญ ๓๐๐ บาท

คุณราเมศร์ ณ นคร
คุณรุง่ โรจน์ ปวีณอภิชาต
คุณเรืองศรี รักไพรสุเทพสิริ
คุณฤดีวลั ย์ ไตรทิพยวรากุล
คุณลาวัลย์ ปุกหุต
คุณวราภรณ์ ปานลบ
คุณวัชราภรณ์ ล�ำพาย- คุณตวงพร
พันธุนนท์ และครอบครัว
คุณวิภาภรณ์ สรวงพนากุล
คุณวิรยิ า กิตสิ มชัย
คุณวีรชาติ วุฒวิ งศ์วฒ
ั นา
คุณวีรภัทร์ อนันต์มนตรีโชค
คุณศรีสดุ า วิสทุ ธิอ์ มั พร
คุณศศินนั ท์ หนุนพระเดช
คุณศิรพิ ร หลายธนานนท์
คุณศิรลิ กั ษณ์ อธิคมวิศษิ ฐ์
คุณศิลนา-คุณทัศนัย สายบัว
คุณศุภสินี ไตรทิพยวรากุล
สภาลูกเสือชาวพุทธโลก (World
Buddhist Scout Council)
คุณสมเกียรติ ชืน่ วงศ์รตั น์
คุณสมฤดี ลีลาวรโสภณ
คุณสมลักษณ์ สัจจะรัตนะโชติ
สมาคมความมัน่ คงของพระพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย
สโมสรโรตารี กรุงเทพ บางล�ำพู
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
พีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
คุณสรศักดิ์ กวีวรศาสตร์
คุณสาธิต นุม่ กิง่
คุณสิทธิชยั เจนประเสริฐ
คุณสินี จตุรบูรณ์
คุณสิรกิ ร ธีรกุลวาณิช

ร่วมบุญ ๓๐๐ บาท

คุณสุกญั ญา ธิตโิ อฬาร
คุณสุขทรัพย์ บูรโสถิกลุ
คุณสุจติ รา เดชสุวรรณาชัย
คุณสุดา จูฑาวัฒนานนท์
คุณสุนนั ท์ งามฉันทกร
ทพญ. สุนนั ทา ทัง่ ทอง
คุณสุพฒ
ั น์ ตรีสกุล
คุณสุพชิ ชา สัจจะรัตนะโชติ
คุณสุภาพร ปิน่ เจริญ
คุณสุภารัตน์ วังจินดา
คุณสุเมธ-คุณสหัสศร
เบญจพิพฒ
ั น์กลุ และครอบครัว
คุณสุรพล สัจจะรัตนะโชติ
คุณสุรจั แซ่ลี้
คุณสุวดี โชควงศ์ประดิษฐ์
คุณโสภา-คุณวารุณี 		
ออมสินทวีโชค
คุณโสภิดา เซีย่ งหลอ
คุณหทัยรัตน์ ฉันสุธรรม
คุณหัทยา ชวนะอิทธินนั ท์
คุณอนุธดิ า วงศ์เล็ก
คุณอภิญญา ผลทิพย์
คุณอภิญญา ศรีตะวัน
คุณอภิญญา ปวีณอภิชาต
คุณอมรรัตน์ จารุปกรณ์
คุณอรรถพล ธรรมานนท์
คุณอริยา เต็มรังสิธรรัตน์
ว่าทีร่ อ้ ยโท อัครินทร์-ดร. ผจงจิตต์
-ด.ช.สิทธิธ์ นัฐ วงศ์ธรี ญาณเดช
คุณอัญฐ์ธดี า ณภัค
คุณอาสู่ จิระพงศ์ศกั ดิ์
และครอบครัว
คุณอ�ำนวย-คุณณฤดี ประสงค์ผล
และครอบครัว

ปิดรับรายชื่อพิมพ์หนังสือ ๒๕ มิ.ย. ๖๔
หากชื่อของท่านผิดพลาด / ตกหล่น กราบขออภัยเป็นอย่างสูง
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ยุวพุทธิเพื
กสมาคมแห่
ปัจจัยที่ท่านบริจาค หากเหลือจากการพิมพ์หนังสือในครั้งนี้ ขอน�ำปัจจัยทั้งหมดเข้ากองทุนวิปัสสนากรรมฐาน
่อความยัง่งประเทศไทย
ยืนของงานธรรมต่
207อไป
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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