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7.คําขอขมาโทษ ๑
ผูขอพึงตั้งนะโม 3 จบ แลวกลาวทีละวรรค ดังนี้
ขาแตพระสงฆผูเจริญ หากแมนวาพวกขาพเจาทั้งหลายไดประมาทพลาดพลั้งไปดวยกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ทั้งที่เจตนาและไมเจตนา ทั้งตอหนาและลับหลัง ขอพระคุณเจาโปรดอโหสิกรรมนั้นๆ แกพวก
ขาพเจาทั้งหลายดวยเถิด เพื่อความสํารวมระวังในกาลตอไป
อาจาริเย ปะมาเทนะ, ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต ( 3 หน)
(นําพานดอกไมเขาถวาย ... ทุกคนกราบหมอบลงรับการขมาจากพระสงฆ รอกลาวคําวา) ... ขะมามะ ภันเต
8.คําขอขมาโทษ ๒
ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ดวยใจก็ดี, กรรมนาติเตียนอันใด ที่ขาพเจากระทําแลวในพระอาจารย,
ขอพระอาจารยจงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้น เพื่อการสํารวมระวังในพระอาจารยในกาลตอไป
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, อาจาริเย กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, อาจาริโย ปะฏิคคัณหะตุ
อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ อาจาริเย
9.คําขอขมาโทษ ๓
(ผูขอ) อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อัปปะราทัง ขะมะถะเม ภันเต มะยากะตัง ปุญญัง สามินา
อนุโมทิตัพพัง สามินากะตัง ปุญญัง มัยหังทาตัพพัง สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ
10.คําลาสิกขา
ขาพเจาขอลาสิกขา ขอทาน(ทั้งหลาย) จงจําขาพเจาไววา เปนคฤหัสถกลับออกไปครองเรือนตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป
สิกขังปจจักขามิ คิหิติ มัง ธาเรถะ (วา 3 หน)
11.ศีลอุโบสถ
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการฆา;
ปาณาติปาตา เวระมะณี ;
อะทินนาทานา เวระมะณี ;
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหแลว;
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการกระทําอันมิใชพรหมจรรย;
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี;
มุสาวาทา เวระมะณี;
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการพูดไมจริง;
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี; เจตนาเปนเครื่องเวนจากการเสพของมึนเมามีสุราเมรัยเปนตน อัน
เปนที่ตั้งของความประมาท;
เจตนาเปนเครื่องเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล;
วิกาละโภชะนา เวระมะณี;
นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะ ทัสสะนามาลา เจตนาเปนเครื่องเวนจากการฟอนรํา การขับเพลง การดนตรี
คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ
การดูการเลนชนิดเปนขาศึกตอกุศล การทัดทรงสวมใส
การประดับ การตกแตงดวยพวงมาลา ดวยเครื่องกลิ่นและเครื่อผัดทา;
วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี;
อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี; เจตนาเปนเครื่องเวนจากการนั่งนอนที่นอนสูง และที่นอนใหญ
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12.บทพิจารณากอนฉันอาหาร
ปะฏิสังขา โยนิโส ปณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ ; เรายอมพิจารณาโดยแยบคาย แลวฉันบิณฑบาต;
เนวะทะวายะ ;ไมใชเปนไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน; นะ มะทายะ; ไมใชเปนไปเพื่อความเมามัน เกิด
กําลังพลังทางกาย; นะ มัณฑะนายะ;ไมใชเปนไปเพื่อประดับ; นะ วิภูสะนายะ; ไมใชเปนไปเพื่อตกแตง;
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา; แตใหเปนเพียงเพื่อความตั้งอยูไดแหงกายนี้; ยาปะนายะ; เพื่อความเปนไป
ไดของอัตตภาพ วิหิงสุปะระติยา; เพื่อความสิ้นไปแหงความลําบากทางกาย; พรัหมะจะริยานุคคะหายะ; เพื่อ
อนุเคราะหแกการประพฤติพรหมจรรย; อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ; ดวยการทําอยางนี้ เรายอมระงับ
เสียไดซึ่งทุกขเวทนาเกา คือความหิว; นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสามิ; และไมทําทุกขเวทนาใหมให
เกิดขึ้น; ยาตรา จะเม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวหิ าโร จาติ. อนึ่ง ความเปนไปโดยสะดวกแหงอัตตภาพ
นี้ดวย ความเปนผูหาโทษ มิไดดวย และความเปนอยูโดยผาสุกดวย จักมีแกเรา ดังนี้.
13.บทพิจารณาขณะฉันอาหาร
ยะถาปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง; สิ่งเหลานี้นี่เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติเทานั้น
กําลังเปนไปตามเหตุตามปจจัยอยูเนืองนิจ; ยะทิทัง ปณฑะปาโต ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล; สิ่งเหลานี้คือ
บิณฑบาต และคนผูบริโภคบิณฑบาตนั้น; ธาตุมัตตะโก; เปนสักวาธาตุตามธรรมชาติ; นิสสัตโต; มิไดเปนสัตวะ
อันยั่งยืน; นิชชีโว; มิไดเปนชีวะอันเปนบุรุษบุคคล; สุญโญ; วางเปลาจากความหมายแหงความเปนตัวตน;
สัพโพ ปะนายัง ปณฑะปาโต ชิคุจฉะนิยานิ; ก็บิณฑบาตทั้งหมดนี้ ไมเปนของนาเกลียดมาแตเดิม;
อิมัง ปูติกายัง ปตวา; ครั้นมาถูกเขากับกายอันเนาอยูเปนนิจนี้แลว; อะตะวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ; ยอม
กลายเปนของนาเกลียดอยางยิ่งไปดวยกัน.
14.ปจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิโว; ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนทานทั้งหลายวา;
วะยะธัมมา สังขารา; สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา; อัปปะมาเทนะ สัมปาเมถะ; ทานทั้งหลาย จง
ทําความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด; อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปจฉิมา วาจา. นี้เปนพระวาจามีในครั้งสุดทาย ของ
พระตถาคตเจา.
15.คําขอรองของพระศาสดา
ยัง ภิกขะเว สัตถารา กะระณียัง สาวะกานะ หิเตสินา อะนุกัมปะเกนะ อะนุกัมปง อุปาทายะ; ภิกษุ
ทั้งหลายกิจอันใด เราผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูจะพึงกระทําแกสาวก เราไดกระทํากิจนั้นแลว
แกพวกเธอทั้งหลาย; เอตานิ ภิกขะเว รุกขะมูลานิ เอตานิ สุญญาคารานิ ;พวกเธอ นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง;
ฌายะถะ ภิกขะเว มา ปะมาทัตถะ ; พวกเธอ จงเพียรเผากิเลส อยาไดประมาทเถิด ; มา ปจฉา วิปปะฏิสาริโน
อะหุวัตถะ; พวกเธอ อยาไดเปนผูเดือดรอนใจในภายหลังเลย ;อะยัง โว อัมหากัง อะนุสาสนี. นี้เปนคําพร่ําสอน
ของเรา เพื่อเธอทั้งหลาย.
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14.วิปสสนาภูมิ
โพธิปตขิยธรรม 37 (องคธรรมทีเ่ ปนไปเพื่อการตรัสรู)
14.1สติปฏฐาน 4 (ที่ตั้งของการระลึกรู)
ระรึกรูกาย เวทนา จิต ธรรม
14.2สัมมัปปธาน 4 (ความเพียรทีย่ งิ่ ใหญ, เพียรถูก)
สังวรปธาน (เพียรสํารวมระวังกีดกั้นกิเลสรักษาจิต) ปหานปธาน
(เพียรลบ,ละ,วาง,ตัด,ฆา ความคิดที่เกิดขึ้นในจิต) ภาวนาปธาน(เพียรกําหนดรูใ หสติเจริญอยางตอเนือ่ งจนกอเกิดเปนสมาธิและ
ปญญา) อนุรกั ขนาปธาน (เพียรรักษาสติ สมาธิ ปญญา ที่ตงั้ มั่นแลว เจริญไพบูลยยงิ่ ๆขึ้นไป)
14.3อิทธิบาท 4 (ธรรมอันเปนบาทฐานนําไปสูความสําเร็จ) ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
14.4อินทรีย 5 (ธรรมนําไปสูค วามเปนใหญ)
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
14.5พละ 5 (กําลังสูความหลุดพน)
14.6โพชฌงค 7 (องคประกอบสูการรูแ จง, 7 กาวสูความเปนพุทธะ) สติ ธัมมวิจัย วิริยะ ปติ สมาธิ ปสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
14.7อริยมรรค 8 (ทางสูค วามพนทุกข)
สัมมาทิฏฐิ สังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อาชีวะ วายามะ สติ สมาธิ
15. ขันธ 5 (กลุมกองของจิต 5 หมวดหมู)
รูปขันธ รูปความคิด, เวทนาขันธ การเสวยอารมณ เชน สุข ทุกข หรือเฉยๆ, สัญญาขันธ ความจํา,
สังขารขันธ ความคิดปรุงแตง , วิญญาณขันธ ความรูทางอายตนะ 6
16.อริยสัจจ 4 (ความจริงในใจทีไ่ กลกิเลส)
ทุกข คือ ความพอใจไมพอใจ, สมุทัย ความไมรูแจง ,นิโรธ ความรูแ จง , มรรค ความรูตัวทั่วพรอม
17.ปฏิจจสมุปบาท 12 (การปะติดปะตอของเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดทุกข)
อวิชชา ความไมรูแจง , สังขาร ความปรุงแตง, วิญญาณ ความรูไหลไปกับอารมณ, นามรูป รูปรางของความคิด,
สฬายตนะ ความคิดเกิดกับอายตนะ, ผัสสะ การกระทบ, เวทนา เสวยอารมณพอใจไมพอใจ ,ตัณหา ความทะยานอยาก , อุปาทาน
ความยึดมั่น ติดอกติดใจ, ภพ ทีอ่ ยูข องจิตที่เกิดจากอุปาทานขันธ, แคปซูลความคิด, เหมือนเมล็ดพืชที่รอการเกิด ,
ชาติ ความปรากฏเกิดขึน้ แหงขันธทั้งหลาย , ความไหลไปตามอายตนะ , ชรามรณะ ความแกและความตาย ความสลายแหงขันธ
18.นิวรณ 5 (ธรรมที่เปนอุปสรรคขวางกั้นทางนิพพาน)
กามฉันทะ ความพอใจในกาม , พยาบาท ความพยาบาท ความไมพอใจ , ถีนมิทธะ ความงวงเหงา หดหู, อุจชัจจะกุกกุจ
จะ ความฟุงซาน รําคาญหงุดหงิด , วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ไมมั่นใจ
19.อุปาทาน 4 (ความยึดมั่นถือมั่นที่นอนเนื่องอยูใ นขันธสันดาน)
กามุปาทาน (ยึดมั่นในกาม) , ทิฏุปาทาน(ยึดมั่นในความคิดเห็น) , สีลัพพตุปาทาน (ยึดมั่นในศีลและวัตรปฏิบัติตามลัทธิ,
ประเพณี ,พิธกี รรม,ไสยศาสตร ยึดติดในความเชือ่ วาขลังศักดิส์ ิทธิ)์ , อัตตวาทุปาทาน (ยึดมั่นในอัตตาตัวตน)
20.วิปสสนูปกิเลส 10 (กิเลสที่เกิดมาพรอมอารมณวิปสสนา)
โอภาส แสงสวาง,ความสวางที่ปรากฏภายในจิต, ญาน ความหยัง่ รู ความรูเทาทันอารมณ, ปติ ความชุม ใจ อิ่มใจ,
ปสสัทธิ ความสงบเย็น, สุข ความสุขสบายใจ, อธิโมกข ความนอมใจเชื่อ ศรัทธางมงาย, ปคคาหะ ความเพียรที่พอดี, อุปฏ ฐาน สติ
แกกลา สติชัด, อุเบกขา ความมีจิตเปนกลาง, นิกนั ติ ความพอใจ ติดใจ
21.สังโยชน 10 (ตะกอนถวงใจไวกับทุกข)
สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนของตน เชน เห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปตตัวตน, วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยไม
แนใจ, สีลัพพะตะปรามาส ความถือมั่นในศีลพรตอยางงมงาย คิดวาจะบริสทุ ธิ์ไดดวยศีลและขอวัตรเทานั้น, กามราคะ ความกําหนัด
ความติดใจในกามคุณ, ปฏิฆะ ความกระทบกระทัง่ ใจ ความหงุดหงิดขัดเคือง, รูปราคะ ความติดใจในอารมณแหงรูปฌาณ หรือ
รูปธรรมอันประณีต, อรูปราคะ ความติดใจในอารมณแหงอรูปฌาณ หรืออรูปธรรม, มานะ ความสําคัญมั่นหมายในตนเองวาเปนนั่น
เปนนี่,อุจธัจจะ ความฟุงซาน, อวิชชา ความไมรูจริง ความหลง
* 14 - 17 สําหรับผูเขาคอรสปฏิบัติ ครั้งที่ 4 , 18 – 21 สําหรับผูเขาคอรสปฏิบัติ ครั้งที่ 5

