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บททอ่งจํากอ่นเข้าอยู่รว่มสํานกั
สําหรบัภกิษุ-สามเณร-ชี

1. อนุโมทนารมัภคาถา
ยะถา วะริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง ;  ห้วงน�าท่ีเต็มยอ่มยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด ; 
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ ;  ทานท่ีท่านได้อุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอ่มสําเร็จประโยชน์ ;
 แก่ผู้ท่ีละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น ;
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ;  ขออิฏฐผลท่ีท่านปรารถนาแล้ว ต้ังใจแล้ว ;
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ ; จงสําเร็จโดยฉับพลัน ; 
สัพเพ ปูเรนตุสัง กัปปา ;  ขอความดําริท้ังปวงจงเต็มท่ี ;
จันโท ปัณณะระโส ยะถา ; เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ ; 
มะณิโชติระโส ยะถา.  เหมือนแก้วมณีอันสว่างสดใสควรยินดี. 

2. สามัญญานุโมทนาคาถา
สัพพีติโย วิวัชชันตุ ;  ความจัญไรท้ังปวงจงบําราศไป ;
สัพพะโรโค วินัสสะตุ ;  โรคท้ังปวงของท่านจงหาย ; 
มา เต ภะวัตวันตะราโย ;  อันตรายอยา่มีแก่ท่าน ;
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ;  ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน ;
อภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ;
พรสี่ประการคืออายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอ่มเจริญแก่บุคคล ผู้มีปรกติไหว้กราบ มีปรกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญเ่ป็นนิจ ;   
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ;  ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ;
รักขันตุ สัพพะเทวะตา ;  ขอเหล่าเทวดาท้ังปวงจงรักษาท่าน ;
สัพพะพุทธานุภาเวนะ ;  ด้วยอานุภาพแหง่พระพุทธเจ้า ;
สัพพะธัมมานุภาเวนะ ;  ด้วยอานุภาพแหง่พระธรรม ;
สัพพะสังฆานุภาเวนะ ;  ด้วยอานุภาพแหง่พระสงฆ์ ;
สะทา โสตถี ภะวันตุเต.  ขอความสวัสดีท้ังหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ. 

3. โสอัตถลัทโท
เต อัตถะลัททา สุขิตา ;  ท่านชายและหญิง จงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้ว
 ถึงแล้วซึ่งความสุข ;
วิรุฬหาพุทธะสาสะเน ; เจริญในพระพุทธศาสนา ;
อะโรคา สุขิตาโหถะ ; ไมม่ีโรค ถึงแล้วซึ่งความสุข ;
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ.  พร้อมกับด้วยญาติท้ังหลายท้ังชายและหญิง
 จงเป็นผู้รักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญ.

* บทท่ี 1-4 ทดสอบผา่นก่อนเข้าอยูวั่ด  / บทท่ี 5-9 ควรทําความเข้าใจ  
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สําหรบัภกิษุ-สามเณร-ชี

4. คาํแสดงอาบัติ
(ผู้แสดงพรรษาอ่อนกว่า) 
สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า 3 หน) 
สัพพา ละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า 3 หน) 
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปัตติโย
อาปัชชิง ตา ตุมหะมูเล ปะฏิเทเสมิ
(ผู้รับพรรษาแก่กว่าว่า) 
ปัสสะสิ อาวุโสตา อาปัตติโย
(ผู้แสดงพรรษาอ่อนกว่าว่า) อุกาสะ อามะ ภันเตปัสสามิ
(ผู้รับพรรษาแก่กว่าว่า) อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ 
(ผู้แสดงพรรษาอ่อนกว่าว่า)
สาธุ สุฏ ฐุ    ภันเต สังวะริสสามิ
ทุติยัมปิ สาธุ สุฏ ฐุ    ภันเต สังวะริสสามิ
ตะติยัมปิ สาธุ สุฏ ฐุ    ภันเต สังวะริสสามิ
นะ ปุเนวัง กะริสสามิ      (ผู้รับว่า) สาธุ
นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ      (ผู้รับว่า) สาธุ
นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ (ผู้รับว่า) สาธุ

5. กาลทานสุตตคาถา
ผู้มีปัญญารอบรู้และปราศจากความตระหนี่; ยอ่มถวายทานตามกาลสมัย ในพระอริยเจ้าท้ังหลายผู้ประพฤติตรงคงท่ี; 
เมื่อมีใจเล่ือมใสศรัทธาแล้ว ทักษิณาทานยอ่มมีผลอันไพบูลย์; ชนท้ังหลายเหล่าใดรว่มอนุโมทนา หรือชว่ยกระทําการ
ขวนขวายในทานนี้: ทักษิณาทานนั้น มิได้พรอ่งไปด้วยเหตุแหง่อนุโมทนานั้นเลย; แม้ชนผู้รว่มอนุโมทนา ก็มีสว่นแหง่
บุญนั้นด้วย; เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไมม่ีจิตท้อถอยในทาน ทานนั้นยอ่มมีผลมาก; บุญท่ีทําแล้ว ยอ่มเป็นท่ีพึ่งของท่าน
ท้ังหลาย ในกาลข้างหน้าได้แล.

6. อัคคปัปทานสุตตคาถา
เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เล่ือมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ; เล่ือมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ, ซึ่งเป็นทักษิเณยยะ
บุคคลอันยอดเยี่ยม; เล่ือมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ; ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะ; สงบระงับเป็นสุข; เล่ือมใสแล้วใน
พระสงฆ์ผู้เลิศ; ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอยา่งยอดเยี่ยม; ถวายทานในท่านผู้เลิศ; บุญท่ีเลิศเจริญ: อายุวรรณะท่ีเลิศ; และยศ
เกียรติคุณสุขพละท่ีเลิศยอ่มเจริญ; ผู้มีปัญญายอ่มให้ทานแก่ท่านผู้เลิศ: และเป็นผู้ต้ังมั่นอยูใ่นธรรมอันเลิศ; จะไปเกิด
เป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม; ยอ่มถึงความเป็นผู้เลิศอันบันเทิงอยู ่ดังนี้แล.

* บทท่ี 1-4 ทดสอบผา่นก่อนเข้าอยูวั่ด  / บทท่ี 5-9 ควรทําความเข้าใจ  

(ผู้แสดงพรรษาแก่กว่าว่า)
สัพพา ตา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า 3 หน) 
สัพพา ละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ (ว่า 3 หน) 
อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปัตติโย
อาปัชชิง ตา ตุมหะมูเล ปะฏิเทเสมิ
(ผู้รับพรรษาอ่อนกว่าว่า) 
อุกาสะ ปัสสะถะ ภันเต ตา อาปัตติโย 
(ผู้แสดงพรรษาแก่กว่าว่า) อามะ อาวุโส ปัสสามิ 
(ผู้รับพรรษาอ่อนกว่าว่า) อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ 
(ผู้แสดงพรรษาแก่กว่าว่า) 
สาธุ สุฏ ฐุ    อาวุโส สังวะริสสามิ  
ทุติยัมปิ  สาธุ สุฏ ฐุ    อาวุโส สังวะริสสามิ  
ตะติยัมปิ สาธุ สุฏ ฐุ    อาวุโส สังวะริสสามิ 
นะ ปุเนวัง กะริสสามิ      (ผู้รับว่า)  สาธุ
นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ      (ผู้รับว่า)  สาธุ
นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ (ผู้รับว่า)  สาธุ
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7. บทพิจารณากอ่นฉนัอาหาร
ปะฏิสงัขา โยนิโส ปณิฑะปาตัง ปะฏิเสวาม ิ;  เรายอ่มพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต ;
เนวะทะวายะ ;  ไม ่ใหเ้ปน็ไปเพ่ือความเพลิดเพลินสนกุสนาน ;
นะมะทายะ ;  ไม ่ใหเ้ปน็ไปเพ่ือความเมามันเกิดกําลังพลังทางกาย ; 
นะมณัฑะนายะ ; ไม ่ใหเ้ปน็ไปเพ่ือประดับ ;
นะวิภสูะนายะ ;  ไม ่ใหเ้ปน็ไปเพ่ือตกแต่ง ;
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายสัสะ ฐติิยา ;  แต่ให้เปน็เพียงเพ่ือความต้ังอยูไ่ด้แหง่กายนี ้;
ยาปะนายะ ; เพ่ือความเปน็ไปได้ของอัตตภาพ ;
วิหงิสุปะระติยา ;  เพ่ือความสิน้ไปแหง่ความลําบากทางกาย ;
พรหัมะจะรยิานุคคะหายะ ;  เพ่ืออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ ;
อิติ ปุราณญัจะ เวทะนังปะฏิหงัขาม ิ;  ด้วยการทําอยา่งนี ้เรายอ่มระงับเสยีได้ซ่ึงทุกขเวทนาเก่าคือความหวิ ;
นะวัญจะเวทะนังนะอุปปาเทสาม ิ;  และไมทํ่าทุกขเวทนาใหม ่ใหเ้กิดข้ึน ;
ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ.
อนึง่ความเปน็ไปโดยสะดวกแหง่อัตตภาพนีด้้วย ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเปน็อยูโ่ดยผาสกุด้วยจักมีแก่เรา ดังนี.้ 

8. บทพิจารณาขณะฉนัอาหาร
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ;  สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น 
 กําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยูเ่นืองนิจ ; 
ยะทิทัง ปิณฑะปาโต ตะทุปะภุญชะโก จะปุคคะโล ;  สิ่งเหล่านี้คือบิณฑบาตและคนผู้บริโภคบิณฑบาตนั้น ; 
ธาตุมัตตะโก ;  เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ ;
นิสสัตโต ;  มิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน ;
นิชชีโว ;  มิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล ;
สุญโญ :  ว่างเปล่าจากความหมายแหง่ความเป็นตัวตน ;
สัพโพ ปะนายัง ปิณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย ;  ก็บิณฑบาตท้ังหมดนี้ ไมเ่ป็นของนา่เกลียดมาแต่เดิม ;
อิมัง ปูติกายัง ปัตวา ;  ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเนา่อยูเ่ป็นนิจนี้แล้ว ;
อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ.  ยอ่มกลายเป็นของนา่เกลียดอยา่งยิ่งไปด้วยกัน.

9. ธรรมทีค่วรพิจารณาเนืองๆ 10 อย่าง
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ธรรม 10 ประการเหล่านี้มีอยู่ เป็นธรรมท่ีบรรพชิตควรพิจารณาให้แจ่มชัดอยู่เนืองนิจ; ธรรม 10 ประการ
เหล่านี้เป็นไฉน; บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราต้องทําอาการ
กิริยานั้นๆ; บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่าการเล้ียงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อ่ืน เราควรทําตัวให้เขาเล้ียงง่าย; บรรพชิตควร
พจิารณาเนืองๆ ว่าอาการกาย วาจาอยา่งอ่ืน ท่ีเราจะต้องทําใหดี้ขึน้ไปกว่านีย้งัมีอยูอี่ก มใิชเ่พียงเท่านี;้ บรรพชิตควรพิจารณาเนอืงๆ
ว่าตัวเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรอืไม;่ บรรพชติควรพจิารณาเนอืงๆ ว่าเม่ือกล่าวโดยศลีแล้ว เพื่อนสพรหมจารท่ีีเปน็วิญญูชน
ใครค่รวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม;่ บรรพชติควรพิจารณาเนอืงๆ ว่า เราจักพลัดพรากจากของรกัของชอบใจท้ังนัน้; บรรพชิต
ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นท่ีกําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพ่ึงอาศัย
เราทํากรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น; บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้ เราทํา
อะไรอยู;่ บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรายินดีในท่ีสงัดหรือไม;่ บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ญาณทัสสนะอันวิเศษควรแก่
พระอรยิเจ้า อันเป็นธรรมอันยิง่ท่ีเราได้ถึงแล้ว มีอยูห่รือไม ่เราจะไมเ่ปน็ผูเ้ก้อเขินเม่ือถกูเพ่ือนสพรหมจารีด้วยกัน ถามในกาลภายหลัง;
ดกู่อน ภิกษุท้ังหลาย ธรรม 10 ประการเหล่านีน้ีแ่ล อันบรรพชติควรพิจารณาให้แจ่มชดั อยูเ่นอืงนจิ; ด้วยอาการอยา่งน้ีแล.

* บทท่ี 1-4 ทดสอบผา่นก่อนเข้าอยูวั่ด  / บทท่ี 5-9 ควรทําความเข้าใจ  


