บททองจํากอนเขาอยูรวมสํานัก
สําหรับภิกษุ-สามเณร-ชี
1.อนุโมทนารัมภคาถา
ยะถา วะริวะหา ปูรา ริปูเรนติ สาคะรัง ; หวงน้ําที่เต็มยอมยังสมุทรสาครใหบริบูรณไดฉันใด;
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ ; ทานที่ทานไดอุทศิ ใหแลวในโลกนี้ ยอมสําเร็จประโยชนแกผูที่ละโลกนี้ไปแลวได
ฉันนั้น; อิจฉิตัง ปตถิตัง ตุมหัง ; ขออิฏฐผลที่ทานปรารถนาแลว ตั้งใจแลว; ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ ;จงสําเร็จโดยฉับพลัน;
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา ; ขอความดําริทั้งปวงจงเต็มที;่ จันโท ปณณะระโส ยะถา ;เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ;
มะณิโชติระโส ยะถา .เหมือนแกวมณีอันสวางสดใสควรยินดี.
2.สามัญญานุโมทนาคาถา
สัพพีติโย วิวัชชันตุ ; ความจัญไรทั้งปวงจงบําราศไป; สัพพะโรโค วินัสสะ ตุ ; โรคทั้งปวงของทานจงหาย;
มา เต ภะวัตวันตะราโย ; อันตรายอยามีแกทาน; สุขี ฑีฆายุโก ภะวะ ; ทานจงเปนผูมคี วามสุข มีอายุยืน;
อภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขงั พะลัง; พรสี่ประการคืออายุ วรรณะ สุขะ
พละ ยอมเจริญแกบคุ คลผูมีปรกติไหวกราบ มีปรกติออนนอมตอผูใ หญเปนนิจ;
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ; ขอสรรพมงคลจงมีแกทาน; รักขันตุ สัพพะเทวะตา ; ขอเหลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาทาน;
สัพพะพุทธานุภาเวนะ ; ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา;สัพพะธัมมานุภาเวนะ ; ดวยอานุภาพแหงพระธรรม;
สัพพะสังฆานุภาเวนะ ; ดวยอานุภาพแหงพระสงฆ ; สะทา โสตถี ภะวันตุ เต. ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแกทานทุกเมื่อเทอญ.
3.โสอัตถลัทโท
เต อัตถะลัททา สุขิตา; ทานชายและหญิง จงเปนผูมปี ระโยชนอนั ไดแลว ถึงแลวซึ่งความสุข; วิรุฬหา พุทธะสาสะเน;
เจริญในพระพุทธศาสนา; อะโรคา สุขิตาโหถะ; ไมมีโรค ถึงแลวซึ่งความสุข; สะหะ สัพเพหิ ญาติภ.ิ พรอมกับดวยญาติทั้งหลาย
ทั้งชายและหญิงจงเปนผูรักษาศีลใหบริบูรณเทอญ.
4.คําแสดงอาบัติ
(ผูแสดงพรรษาแกกวาวา)
(ผูแสดงพรรษาออนกวา)
สัพพา ตา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา 3 หน)
สัพพา ตา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา 3 หน)
สัพพา ละหุกา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา 3 หน)
สัพพา ละหุกา อาปตติโย อาโรเจมิ (วา 3 หน)
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปตติโย อาปช
อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปตติโย
ชิง ตา ตุมหะมูเล ปะฏิเทเสมิ
อาปชชิง ตา ตุยหะมูเล ปะฏิเทเสมิ
(ผูรับพรรษาออนกวาวา) อุกาสะ ปสสะถะ ภันเต ตา อา
(ผูรับพรรษาแกกวาวา) ปสสะสิ อาวุโสตา อาปตติโย
ปตติโย (ผูแสดงพรรษาแกกวาวา) อามะ อาวุโส ปสสามิ
(ผูแสดงพรรษาออนกวาวา) อุกาสะ อามะ ภันเต ปสสามิ
(ผูรับพรรษาแกกวาวา) อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ
(ผูรับพรรษาออนกวาวา) อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ
(ผูแสดงพรรษาออนกวาวา)
(ผูแสดงพรรษาแกกวาวา)
สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ
สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ
ทุติยัมป สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ
ทุติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ
ตะติยัมป สาธุ สุฏุ ภันเต สังวะริสสามิ
ตะติยัมป สาธุ สุฏุ อาวุโส สังวะริสสามิ
นะ ปุเนวัง กะริสสามิ
(ผูรับวา ) สาธุ
นะ ปุเนวัง กะริสสามิ
(ผูรับวา ) สาธุ
นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ (ผูรับวา ) สาธุ
นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ
(ผูรับวา ) สาธุ
นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ (ผูรับวา ) สาธุ
นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ (ผูรับวา ) สาธุ
*1 - 4 ทดสอบผานกอนเขาอยูวัด

5.กาลทานสุตตคาถา
ผูมีปญญารอบรูและปราศจากความตระหนี;่ ยอมถวายทานตามกาลสมัย ในพระอริยเจาทัง้ หลายผูป ระพฤติตรงคงที;่
เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแลว ทักษิณาทานยอมมีผลอันไพบูลย; ชนทั้งหลายเหลาใดรวมอนุโมทนา หรือชวยกระทําการขวนขวายใน
ทานนี;้ ทักษิณาทานนั้น มิไดพรองไปดวยเหตุแหงอนุโมทนานั้นเลย; แมชนผูรวมอนุโมทนา ก็มีสวนแหงบุญนั้นดวย; เพราะฉะนั้น
เมื่อบุคคลไมมีจติ ทอถอยในทาน ทานนั้นยอมมีผลมาก; บุญที่ทําแลว ยอมเปนที่พึ่งของทานทั้งหลาย ในกาลขางหนาไดแล.
6.อัคคัปปทานสุตตคาถา
เมื่อบุคคลรูจ ักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแลวโดยความเปนของเลิศ; เลือ่ มใสแลวในพระพุทธเจาผูเลิศ; ซึ่งเปนทักษิเณยยะบุคคล
อันยอดเยี่ยม; เลื่อมใสแลวในพระธรรมอันเลิศ ; ซึ่งเปนธรรมปราศจากราคะ สงบระงับเปนสุข; เลือ่ มใสแลวในพระสงฆผเู ลิศ; ซึ่ง
เปนเนื้อนาบุญอยางยอดเยี่ยม; ถวายทานในทานผูเลิศ; บุญทีเ่ ลิศเจริญ; อายุวรรณะที่เลิศ; และยศเกียรติคุณสุขพละทีเ่ ลิศยอมเจริญ; ผูมี
ปญญายอมใหทานแกทานผูเลิศ; และเปนผูตั้งมัน่ อยูในธรรมอันเลิศ; จะไปเกิดเปนเทวดาหรือมนุษยก็ตาม; ยอมถึงความเปนผูเลิศอัน
บันเทิงอยู ดังนี้แล.
7.บทพิจารณากอนฉันอาหาร
ปะฏิสังขา โยนิโส ปณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ ; เรายอมพิจารณาโดยแยบคาย แลวฉันบิณฑบาต;
เนวะทะวายะ ;ไมใชเปนไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน; นะ มะทายะ; ไมใชเปนไปเพื่อความเมามัน เกิดกําลังพลังทางกาย; นะ
มัณฑะนายะ;ไมใชเปนไปเพื่อประดับ; นะ วิภูสะนายะ; ไมใชเปนไปเพื่อตกแตง;ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา; แตใหเปน
เพียงเพื่อความตั้งอยูไดแหงกายนี;้ ยาปะนายะ; เพื่อความเปนไปไดของอัตตภาพ วิหิงสุปะระติยา; เพื่อความสิ้นไปแหงความ
ลําบากทางกาย; พรัหมะจะริยานุคคะหายะ; เพื่ออนุเคราะหแกการประพฤติพรหมจรรย; อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ; ดวย
การทําอยางนี้ เรายอมระงับเสียไดซึ่งทุกขเวทนาเกา คือความหิว; นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสามิ; และไมทําทุกขเวทนาใหม
ใหเกิดขึ้น; ยาตรา จะเม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ. อนึ่ง ความเปนไปโดยสะดวกแหงอัตตภาพนี้ดวย ความเปนผู
หาโทษ มิไดดวย และความเปนอยูโดยผาสุกดวย จักมีแกเรา ดังนี้.
8.บทพิจารณาขณะฉันอาหาร
ยะถาปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง; สิ่งเหลานี้นเี่ ปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น
กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเ นืองนิจ; ยะทิทัง ปณฑะปาโต ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล; สิ่งเหลานี้คือบิณฑบาต และคน
ผูบริโภคบิณฑบาตนัน้ ; ธาตุมัตตะโก; เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ; นิสสัตโต; มิไดเปนสัตวะอันยั่งยืน; นิชชีโว; มิไดเปนชีวะอันเปน
บุรุษบุคคล; สุญโญ; วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน;สัพโพ ปะนายัง ปณฑะปาโต ชิคจุ ฉะนิยานิ; ก็บิณฑบาตทั้งหมดนี้
ไมเปนของนาเกลียดมาแตเดิม;อิมัง ปูติกายัง ปตวา; ครั้นมาถูกเขากับกายอันเนาอยูเปนนิจนี้แลว; อะตะวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ;
ยอมกลายเปนของนาเกลียดอยางยิ่งไปดวยกัน.
9.ธรรมที่ควรพิจารณาเนืองๆ 10 อยาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม 10 ประการ เหลานี้มีอยู เปนธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาใหแจมชัดอยูเนืองนิจ; ธรรม 10
ประการเหลานีเ้ ปนไฉน; บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีเพศตางจากคฤหัสถแลว อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราตองทําอาการ
กิริยานั้นๆ; บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆวา การเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องดวยผูอื่น เราควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย; บรรพชิตควรพิจารณา
เนืองๆวา อาการกาย วาจาอยางอื่น ที่เราจะตองทําใหดีขึ้นไปกวานี้ ยังมีอยูอีก มิใชเพียงเทานี;้ บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆวา ตัวเรา
เองติเตียนตัวเราเองโดยศีลไดหรือไม; บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆวา เมื่อกลาวโดยศีลแลว เพื่อนสพรหมจารีทเี่ ปนวิญูชน
ใครครวญแลว ติเตียนเราโดยศีลไดหรือไม; บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆวา เราจักพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนัน้ ;
บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆวา เรามีกรรมเปนของตน มีกรรมเปนผูใหผล มีกรรมเปนที่กําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง
อาศัย เราทํากรรมอันใดไวดีก็ตามชั่วก็ตาม เราจักเปนผูรบั ผลของกรรมนั้น; บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆวา วันคืนลวงไปๆ บัดนีเ้ รา
ทําอะไรอยู; บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆวา เรายินดีในที่สงัดหรือไม; บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆวา ญาณทัสสนะอันวิเศษ ควรแก
พระอริยเจา อันเปนธรรมอันยิ่ง ทีเ่ ราไดถึงแลว มีอยูหรือไม เราจะไมเปนผูเกอเขิน เมื่อถูกเพื่อนสพรหมจารีดวยกันถาม ในกาล
ภายหลัง; ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย ธรรม 10 ประการเหลานี้นี่แล อันบรรพชิตควรพิจารณาใหแจมชัดอยูเนืองนิจ; ดวยอาการอยางนี้แล.
*5 – 9 ควรทําความเขาใจ

