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หนงัสอืสวดมนต์
ท�ำวตัรเช้ำ-เยน็

1.	วดัพทุธบำรม	ีฮมับวร์ก	/	Wat	Buddhabharami	TDKV	e.V. 
 Wöschenhof 11, 22045 Hamburg, Germany
 Tel : +(49) 40 6697 7265, +(49) 1575-3694926
 E-Mail : kunnasarn@hotmail.com, gamonnopp789@yahoo.com
 Facebook: www.facebook.com/wbbha
 Web: www.wbb-ha.com
 Hamburg Sparkasse  Kto, Nr : 1217133782,  BLZ : 200 505 50 
 IBAN : DE29 2005 0550 1217 1337 82    BIC : HASPDEHHXXX

2.	วดัพทุธเมตตำบำรม	ีเบรเมน	/Wat	Buddha	Metta	Parami	TDKV	e.V.
 Wittenberger Str. 6, 28217 Bremen Germany 
 Tel. (+49)421 68555614 
 E-Mail: watbremen@hotmail.com , mahaple@hotmail.com
 Facebook: www.facebook.com/wbm53
 Web: www.wbb-ha.com
 Bank Verbindung für spenden
 IBAN : DE11 2001 0020 0021 9322 05, BIC: PCNKDEFF

3.	วดัพทุธบำรม	ีเนเธอร์แลนด์	/
	 Stichting	Wat	Buddha	Parami	Thai-Nederland	Culture
 Marktstraat 11/12, 9581 AA Musselkanaal, Groningen, Nederland
 Tel :+(49) 0176 2484 8960, +(31) 640 748 012, +(31) 599 750 212      
   E-Mail : watbuddhap@gmail.com
 Facebook : thang sunthorn
 Website : www.wbb-ha.com
 Rabo Bank  BIC/SWIFT CODE : RABONLU IBAN : NL.57 RABO 0106 9323 14

4.	วดัพทุธบำรม	ีโบคุ่ม	แฮร์เนอร์	/	Wat	Buddhabharami	Bochum	Herne
 Herforder Str.2, 44625 Herne Germany
 Tel.+(49) 1578-81519329, +(49) 1577-366986594926
 E-mail : buddhabharamibochum@gmail.com
 Facebook : Wat Buddhabharami Bochum
 Website : www.wbb-ha.com
 Sparkasse BIC : WELADED1HRN IBAN : DE98 4325 0030 0045 0228 60
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หนงัสอืสวดมนต์
ท�ำวตัรเช้ำ-เยน็

5.	วดัเมตตำบำรม	ีดอร์ทมนุน์ 
 Hüttenbruchweg 9B, 44265 Dortmund Germany
 Tel. +(49) 0176 634 5841
 E-mail : Watmettaparami@hotmail.com
 Facebook : Watmettaparami Dortmund
 Website : www.wbb-ha.com
 Sparkasse Dortmund Wat Metta Parami        BIC : DORTDE 33                                          
 IBAN : DE89 440 501 99 00 210 339 44

6.	วดัพทุธบำรม	ีสตำวงัเงอร์	 
 Revheimsveien 141, 4043 Hafrsjord, Stavanger Norway
 Tel. +(47) 4862 3245
 E-mail : coolbagheng@gmail.com
 Facebook : วดัพุทธบารมสีตาวงัเงอร์ นอร์เวย์ Wat Buddha Parami Stavanger Norway
 Website : www.wbb-ha.com
 Sparebank 1 SR-bank
 Wat Buddha Parami Stavanger Foreningen
 Kontonummer: 320 152 562 64 (โอนภายในประเทศ)
 BIC : SPRONO22 (ต่างประเทศ)  IBAN : NO 333 201 525 6264

7.	วดัพทุธบำรม	ีแสงธรรม	บรำตสิลำวำ	

 Ladislava Derera 7 Bratislava 83101 Slovak Republic
 Tel. +(412) 904838198
 E-mail : watpathai@hotmail.de
 Facebook : Wat Buddhaparami Sengdhamma
 Website : www.wbb-ha.com

8.	วดัพทุธบำรม	ีเดนมำร์ก
 Herforder Str.2, 44625 Herne Germany
 Tel.+(49) 1578-81519329, +(49) 1577-366986594926
 E-mail : buddhabharamibochum@gmail.com
 Facebook : Wat Buddhabharami Bochum
 Website : www.wbb-ha.com
 Sparkasse BIC : WELADED1HRN IBAN : DE98 4325 0030 0045 0228 60
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พระครูคุณสารโสภณ (ทองพูน คุณสมปฺนโฺน) เจ้าอาวาสวดัพุทธบารม ีฮมับวร์ก 

ประธานมูลนธิวิดัพุทธบารม ีฮมับวร์ก ประเทศ เยอรมนี
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ค�ำน�ำ

หนังสือสวดมนต์เล่มนี้รวบรวมขึ้นเป็นกาลเฉพาะ เนื่องจากเคยได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน

ญาติธรรมและไปกิจนิมนต์ตามเมืองต่าง ๆ  ในประเทศเยอรมัน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ 

ประเทศเพื่อนบ้าน เหน็ว่าญาตโิยมมคีวามสนใจในการสวดมนต์ท�าวตัรเช้า-เยน็กนัมาก จงึจดัพมิพ์

หนงัสอืสวดมนต์ไว้ เพื่อสะดวกในการสวดสาธยาย และเป็นไปในแนวเดยีวกนั พร้อมทั้งจะสะดวก

ต่อการเปิดอ่าน พร้อมกนันี้ได้สอดแทรกคตธิรรมไปในท้ายเล่ม เพื่อผู้สนใจเอาไปเป็นแนวคดิสอน

ใจตวัเองได้

การสวดมนต์ ได้พากันนิยมมาแล้วตั้งแต่โบราณกาล แม้ในศาสนาพราหมณ์ก็ได้นิยม 

สวดกนัมา ดงัเรยีกกนัว่า สาธยายมนต์ ร่ายมนต์ เพื่อความทรงจ�าพระเวทย์บ้าง เพื่อความเป็น 

สริมิงคลบ้าง ในทางพระพทุธศาสนามกีารสวดสาธยายเช่นเดยีวกนั ในชั้นต้นเพยีงแต่สวดสาธยาย

เพื่อความทรงจ�าพระพุทธวจนะเท่านั้น เมื่อชาวบ้านได้ยนิพระสงฆ์สวดสาธยายกพ็ากนัอนุโมทนา 

และได้ถอืกนัว่า การได้ยนิได้ฟังพระสงฆ์สวดสาธยายเช่นนั้นเป็นสริมิงคล ในสมยันั้นยงัหาได้มี

ต�ารับต�าราที่จะได้จดจารึกไว้ไม่ ต้องท่องจ�ากันด้วยวาจา เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

เกดิขึ้น พระสงฆ์กจ็ะสาธยายเช่นนั้นเป็นสริมิงคล  สวดสาธยายพระพทุธวจนะนั้นตามสมควรแก่

เหตุการณ์ ดังมีเรื่องเล่าว่า เมื่อคราวเมืองเวสาลีเกิดโรคระบาดท�าให้คนและสัตว์ตายกันมาก  

พระอานนท์ได้ไปยงัที่นั้น แล้วสวดรตันสูตร โรคนั้นกร็ะงบัไป เมื่อสมยัหนึ่งพระผู้มพีระภาคเจ้า 

ทรงประชวร โปรดให้พระจุนทเถระสวดโพชฌงคสูตรถวาย และอกีครั้งหนึ่งพวกภกิษุไปบ�าเพญ็ 

สมณธรรมอยูใ่นป่า ถกูพวกอมนษุย์รบกวน กลบัมาเฝ้ากราบทลูพระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์ทรง

โปรดให้สวดกรณยีเมตตาสูตรแล้วอยู่ต่อไป ภยัเหล่านั้นกไ็ม่ม ีฯลฯ

 ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่สนใจท่องสาธยายและร่วมอนุโมทนาในการบริจาคจัดพิมพ์

หนังสือสวดมนต์ฉบับนี้ เพื่อเป็นธรรมทาน ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ความเจริญใน

หน้าที่การงาน  มคีวามสุขส�าราญ สมดงัมโนมยั ที่ใจปรารถนาทุกๆ ประการเทอญฯ

พระครูคุณสารโสภณ (ทองพูน คุณสมปฺนโฺน) 

วดัพุทธบารม ีฮมับวร์ก - เนเธอร์แลนด์
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หลวงปู่ขาว อนาลโย วดัถ�้ากลองเพล จงัหวดัหนองบวัล�าภู 

สนทนาธรรมกบั หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วดับูรพาราม จงัหวดัสุรนิทร์

หลวงปู่มั่น ภูรทิตโฺต

พระอาจารย์ใหญ่สายพระป่ากรรมฐาน

พระบรมสารรีกิธาตุ
รบัประทานจากสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช

สกลมหาสงัฆปรณิายก (เจรญิ สุวฑฒฺโน)
ประดษิฐานที่วดัพุทธบารมเีนเธอร์แลนด์

พระพุทธเมตตา 

ประดษิฐานที่เจดยี์พุทธคยา ประเทศอนิเดยี 

สถานที่ตรสัรู้ของพระพุทธเจ้า
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หลวงตามหาบวั าณสมปฺนโฺน วดัป่าบ้านตาด จงัหวดัอุดรธานี

กราบนมสัการ สมเดจ็พระมหามุนวีงศ์ (สนั่น จนทฺปชโฺชโต ป.ธ.9) 

เจ้าอาวาสวดันรนาถสุนทรกิาราม กรุงเทพฯ
หลวงปู่เหลอืง ฉนทฺาคโม

วดักระดงึทอง อ�าเภอบ้านด่าน จงัหวดับุรรีมัย์

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

วดับูรพาราม จงัหวดัสุรนิทร์
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สำรบญั

ค�าน�า  ๔

ค�าสวดบูชาพระบรมสารรีกิธาตุ ๑๑

ค�ากล่าวบูชาพระรตันตรยั ๑๒

ท�ำวตัรเช้ำ ๑๓

ปุพพะภาคะนะมะการะ ๑๔

พุทธาภถิุติ ๑๔

ธมัมาภถิุติ ๑๖

สงัฆาภถิุต ิ ๑๗

ระตะนตัตะยปัปะณามะคาถา ๑๘

สงัเวคะปะรทิปีะกะปาะ ๒๐

ตงัขะณกิะปัจจะเวกขะณะปาฐะ ๒๕

กายะคะตาสะตภิาวะนาปาฐะ ๒๗

อภณิหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ ๒๙

พรหมะวหิาระผะระณาปาฐะ ๓๐

บทพจิารณาสงัขาร ๓๑

เจรญิพรหมวหิาร ๓๓

ปัตตทิานะคาถา (พระราชนพินธ์ในรชักาลที่ ๔) ๓๓

ปัตตทิานะคาถา (ยา เทวตา) ๓๕

สงัเขปะปัตตทิานะคาถา ๓๗

สุมงัคะละคาถา ๓๗

พระคาถาเมตตาหลวง ๓๘

จะตุรปัปะมญัาปาโฐ (บทแผ่เมตตาสี่ทศิ)  ๔๐

แนะวธิลีะนมิติ ๔๑

กรวดน�้าอมินิา ๔๒

ท�ำวตัรเยน็ ๔๓

ค�ากล่าวบูชาพระรตันตรยั ๔๓

ค�าบูชาพระรตันตรยั ๔๔

ปุพพะภาคะนะมะการะ ๔๕

พุทธานุสสะติ ๔๖

พุทธาภคิตีิ ๔๗

ธมัมานุสสะติ   ๔๙

ธมัมาภคิตีิ ๔๙

สงัฆานุสสะติ ๕๑

สงัฆาภคิตี ิ ๕๒

อะตตีะปัจจะเวกขะณะปาฐะ ๕๔

กายะคะตาสะตภิาวะนาปาฐะ ๕๗

อะภณิหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ ๕๙

พรหมะวหิาระผะระณาปาฐะ ๖๐

บทพจิารณาสงัขาร ๖๑

ปะกณิณะกะคาถา ๖๓

เจรญิพรหมวหิาร ๖๔

ปัตตทิานะคาถา (พระราชนพินธ์ในรชักาลที่ ๔) ๖๔

ปัตตทิานะคาถา (ยา เทวตา) ๖๖

สงัเขปะปัตตทิานะคาถา ๖๘

สุมงัคะละคาถา ๖๘

ค�าเจรญิกรรมฐานภาวนา ๖๙

พระคาถาเมตตาหลวง ๗๐

จะตุรปัปะมญัาปาโฐ (บทแผ่เมตตาสี่ทศิ)  ๗๒

กรวดน�้าอมินิาใหญ่ ๗๔

ค�ากรวดน�้า ๗๕

ต้นสวดมนต์ (ชุมนุมเทวดา) ๗๖

ปุพพะภาคะนะมะการะ ๗๗

สะระณะคะมะนะปาฐะ ๗๗

สจัจะกริยิาคาถา ๗๘

มะหาการุณโิกนาโถตอิาทกิาคาถา ๗๙

เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะรทิปีิกาคาถา ๗๙

ปัพพะโตปะมะคาถา ๘๐
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สำรบญั

อะรยิะธะนะคาถา ๘๐

นะมะการะสทิธคิาถา ๘๑

สมัพุทเธ (ใช้สวดแทน โย จกัขุมา) ๘๑

นะโมการะอฏัะกงั  (นโม ๘ บท) ๘๒

นมสัการพระอรหนัต์ ๘ ทศิ ๘๓

อุณหสิสะวชิะยะคาถา (คาถาต่ออายุ) ๘๓

มงัคะละสุตตงั ๘๔

บทขดัระตะนะสุตตงั ๘๖

ระตะนะสุตตงั ๘๗

ระตะนะสุตตงั (ยกมาสวดโดยย่อ) ๘๙

กะระณยีะเมตตะสุตตงั ๙๐

ขนัธะปะรติตะคาถา ๙๑

ธะชคัคะปะรติตงั ๙๒

ธะชคัคะปะรติตะคาถา (สวดโดยย่อ) ๙๔

โมระปะรติตงั (สวดตอนเช้า-เยน็) ๙๕

วฏัฏะกะปรติตงั ๙๖

อาฏานาฏยิะปะรติตงั ๙๖

องัคุลมิาลปะรติตงั ๑๐๑

โพชฌงัคะปะรติตงั ๑๐๒

อะภะยะปะรติตงั ๑๐๓

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา ๑๐๓

ชะยะปะรติตงั ๑๐๔

สกักตัวา  ๑๐๕

สุมงัคะละคาถา ๑๐๖

ถวายพรพระ (พาหุง) ๑๐๗

พระคาถาชนิบญัชร ๑๑๐

สุขาภยิาจนคาถา                         ๑๑๒

ธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสุตตงั ๑๑๓

อะนตัตะลกัขะณะสุตตงั ๑๒๐

อาทติตะปะรยิายะสุตตงั ๑๒๔

ธมัมะนยิามะสุตตงั ๑๒๘

สะตปิัฏฐานะปาโฐ ๑๓๐

อะภณิหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ ๑๓๓

คนละเรื่อง ๑๓๕

สาราณยีะธมัมะสุตตงั ๑๓๖

ภกิขุอะปะรหิานยิะธมัมะสุตตงั ๑๓๘

มคัคะวภิงัคะสุตตงั ๑๔๐

อฏัฐงัคกิะมคัคะคาถา ๑๔๔

โอวาทะปาฏโิมกขาทปิาโฐ ๑๔๔

สลีุทเทสะปาโฐ   ๑๔๘

ตายะนะคาถา ๑๔๘

โมกขุปายะคาถา ๑๔๙

สะหสัสะนยั                             ๑๕๑

ธมัมะสงัคะณมีาตกิาปาฐะ ๑๕๕

วปิัสสะนาภูมปิาะ ๑๕๖

ปะฏจิจะสะมุปปาทะ ๑๕๗

ปัฏฐานะมาตกิาปาฐะ ๑๕๘

ภทัเทกะรตัตะคาถา ๑๕๙

ตอิุทานะคาถา ๑๖๐

สวดแจง (พระวนิยั) ๑๖๐

พระสูตร  ๑๖๑

พระอภธิรรม  พระสงัคณี ๑๖๒

พระวภิงัค์ ๑๖๒

พระธาตุกถา ๑๖๓

พระปุคคลบญัญตั ิ ๑๖๓

พระกถาวตัถุ ๑๖๓

พระยมก  ๑๖๔

พระมหาปัฏฐาน ๑๖๔
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สำรบญั

บงัสุกุลตาย - บงัสุกุลเป็น ๑๖๔

ตลิกัขะณาทคิาถา ๑๖๖

มหาสมยัสูตร (ภาษาบาล)ี ๑๖๗

เมตตาหลวงใหญ่ ๑๗๖

พระคาถามหาทพิยมนต์บทใหญ่ ๑๘๙

บทนมสัการพระรตันตรยั  ๑๙๐

พระคาถามหาทพิยมนต์  ๑๙๑

บทสวดทพิยมนต์                        ๑๙๒

ยอดพระกณัฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบบัเดมิ    ๑๙๗

พระคาถาธารณปรติร ๒๐๒

จุลชยัยะมงคลคาถา (ไชยน้อย)           ๒๐๕

ค�าไหว้บารม ี๓๐ ทศั                    ๒๐๘

คาถาโพธบิาท ป้องกนัภยั ๑๐ ทศิ        ๒๑๐

คาถาหว่านทราย                         ๒๑๒

อนุโมทนาวธิี ๒๑๓

มงคลจกักวาฬน้อย ๒๑๔

มงคลจกักวาฬใหญ่ ๒๑๕

กาละทานะสุตตะคาถา ๒๑๖

เกณยิานุโมทนาคาถา ๒๑๗

วหิาระทานะคาถา ๒๑๘

เทวะตาทสิสะทกัขณิานุโมทะนาคาถา ๒๑๘

เทวะเทวตาภสิมัมนัตะนะคาถา ๒๑๙

อคัคปัปะสาทะสุตตะคาถา ๒๑๙

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา ๒๒๐

อาทยิะสุตตะคาถา ๒๒๐

ระตะนตัตะยานุภาวาทคิาถา ๒๒๐

ถวายอตเิรก ๒๒๑

ตโิรกุฑฑะกณัฑะสุตตะคาถา ๒๒๑

บทนมสัการ ๒๒๓

บทสรรเสรญิพระพุทธคุณ (สรภญัญะ) ๒๒๓

บทสรรเสรญิพระธรรมคุณ (สรภญัญะ) ๒๒๔

บทสรรเสรญิพระสงัฆคุณ (สรภญัญะ) ๒๒๕

ชะยะสทิธคิาถา ๒๒๖

ค�าบูชาในวนัมาฆปุณณม ี(เวยีนเทยีน) ๒๒๗

ค�าบูชาในวนัวสิาขปุณณม ี(เวยีนเทยีน) ๒๒๙

ค�าบูชาในวนัอาสาฬหปุณณม ี(เวยีนเทยีน) ๒๓๑

ศำสนพธิตี่ำงๆ 

ค�าขอขมาพระรตันตรยั ๒๓๓

วธิบีรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหงั ๒๓๕

อฏัฐบรขิารและเครื่องใช้อื่นๆ ๒๔๐

ค�าพนิทุผ้า ๒๔๑

ค�าอธษิฐานจ�าพรรษา  ๒๔๑

ค�าสตัตาหะ ๒๔๑

พธิบีวชช ี ๒๔๒

ค�าขอบวชชี ๒๔๓

ค�าแปล  ศลี ๘ ๒๔๕

ค�าลาสกิขา ๒๔๕

ค�าสมาทานศลี ๕ ๒๔๖

สกิขาบท ๕ ข้อ ๒๔๗

ค�าอาราธนาพระปรติร ๒๔๗

ค�าอาราธนาธรรม  ๒๔๘

(ค�ากล่าวนมินต์พระเทศน์)

ค�าถวายสงัฆทาน                        ๒๔๙

ค�าถวายสงัฆทานอุทศิให้แก่ผู้ตาย         ๒๔๙

ค�าถวายผ้าบงัสุกุล                       ๒๕๐

ค�าถวายผ้ากฐนิ                          ๒๕๐

ค�าถวายพระพุทธรูป ๒๕๑

ค�าถวายเครื่องอฏัฐบรขิาร ๒๕๑

ค�าถวายกระทงส�าหรบัลอยประทปี ๒๕๒
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สำรบญั

ค�าถวายเทยีนพรรษา ๒๕๒

ค�าถวายสงัฆทาน และยารกัษาโรค ๒๕๓

ค�ากรวดน�้าแบบสั้น ๒๕๓

การปฏบิตัติ่อพระสงฆ์ ๒๕๔

ต�านานพระพุทธชยัมงคล (พาหุง) ๒๕๕

มงคลที่  ๑ ๒๕๕

มงคลที่  ๒ ๒๕๘

มงคลที่  ๓ ๒๖๓

มงคลที่  ๔ ๒๖๘

มงคลที่  ๕ ๒๗๔

มงคลที่  ๖ ๒๗๙

มงคลที่  ๗ ๒๘๒

มงคลที่  ๘   ๒๘๗

เกรด็ธรรม ๒๙๒

การแก้ปัญหาชวีติ ๒๙๒

คาถากนัความทุกข์ ๒๙๒

คตธิรรมน�าใจ ๒๙๒

คตธิรรม	ค�ำกลอน ๒๙๔

คาถาบูชาพ่อแม่ ๓๐๒

คุณบดิา มารดาครูบาอาจารย์ ๓๐๒

ประวตัพิระพุทธรูปบูชาประจ�าวนั 

ส�าหรบัพุทธศาสนกิชน ๓๐๗

การบูชา  ๓๐๗

บทสวด บูชาพระประจ�าวนัอาทติย์ ๓๐๘

บทสวด บูชาพระประจ�าวนัจนัทร์ ๓๐๙

บทสวด บูชาพระประจ�าวนัองัคาร ๓๑๑

บทสวด บูชาพระประจ�าวนัพุธ (กลางวนั) ๓๑๒

บทสวด บูชาพระประจ�าวนัพุธ (กลางคนื) ๓๑๓

บทสวด บูชาพระประจ�าวนัพฤหสับดี ๓๑๕

บทสวด บูชาพระประจ�าวนัศุกร์ ๓๑๗

บทสวด บูชาพระประจ�าวนัเสาร์ ๓๑๙

คตธิรรมค�ำสอน

- หลวงปู่มั่น ภูรทิตัโต ๓๒๐

- หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ๓๒๒

- หลวงปู่เหลอืง  ฉนัทาคโม   ๓๓๐

การกราบพระรตันตรยั ๓๓๗

ศำสนพธิตี่ำงๆ	เพิ่มเตมิ

ค�าพนิทุผ้า                            ๓๓๙

ค�าอธษิฐานบรขิาร ๓๓๙

วธิถีอนค�าอธษิฐาน ๓๔๐

ค�าวกิปับรขิาร ๓๔๐

ค�าเสยีสละไตรจวีรล่วงราตรี ๓๔๑

ค�าเสยีสละอตเิรกจวีรล่วงราตร ี๑๐ วนั ๓๔๒

ค�าคนืจวีร ๓๔๒

ค�าเสยีสละอตเิรกบาตรล่วง ๑๐ วนั ๓๔๓

กปัปิยโวหาร ๓๔๓

ค�าขอนสิยั ๓๔๓

ค�าขอขมาโทษ ๓๔๔

อุโบสถ  ๓๔๗

ปวารณา  ๓๔๘

บุพพกจิแห่งปวารณา ๓๔๙

ค�าถวายผ้ากฐนิทาน ๓๕๑

ค�าอปโลกน์กฐนิ ๓๕๑

ญตัตทิุตยิกรรมวาจา ๓๕๓

ค�ากรานกฐนิ ๓๕๔

ค�าอนุโมทนากฐนิ ๓๕๔

รายชื่อผู้ร่วมบรจิาค ๓๕๕



11

ค�ำสวดบชูำพระบรมสำรรีกิธำตุ

 วนัทาม ิภนัเต เจตยิงั  สพัพงั สพัพตัถะ ฐาเน 

สุปะตฏิฐติงั  สารรีงักะธาตุง   มะหาโพธงิ พุทธะรูปัง สกัการตัถงั

 อะหงั วนัทาม ิธาตุโย  อะหงั วนัทาม ิ สพัพะโส

อจิเจตงั  ระตะนตัตะยงั อะหงั  วนัทาม ิ สพัพะทา.  

พุทธะปูชา มะหาเตชะวนัโต

ธมัมะปูชา มะหปัปัญโญ 

สงัฆะปูชา มหาโภคาวะโห

สทิธชิะโย  สทิธลิาโภ 

สทิธสิุโข  ภะวนัตุ เต.
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ค�ำกล่ำวบชูำพระรตันตรยั

โย	โส	ภะคะวำ			 พระผู ้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใด,

อะระหงั	สมัมำสมัพทุโธ,	 เป็นพระอรหนัต์ ดบัเพลงิกเิลสเพลงิทกุข์

สิ้นเชงิ, ตรสัรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,

ส๎วำกขำโต	เยนะ	 พระธรรมเป็นธรรมที่พระผูม้พีระภาคเจ้า

ภะคะวะตำ	ธมัโม,		 พระองค์ใด, ตรสัไว้ดแีล้ว

สปุะฏปิันโน	ยสัสะ		 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ภะคะวะโต	สำวะกะสงัโฆ,	 พระองค์ใด, ปฏบิตัดิแีล้ว

ตมัมะยงั	ภะคะวนัตงั		 ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่ง

สะธมัมงั	สะสงัฆงั,		 พระผู้มพีระภาคเจ้าพระองค์นั้น, พร้อม

อเิมห	ิสกักำเรหิ	ยะถำระหงั		 ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเครื่อง

อำโรปิเตห	ิอะภปิชูะยำมะ,		 สักการะทั้งหลายเหล่านี้ อันยกขึ้นตาม

สมควรแล้วอย่างไร,

สำธ	ุโน	ภนัเต		ภะคะวำ			 ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ, พระผู้มีพระ

สจุริะปะรนิพิพโุตปิ,		 ภาคเจ้าแม้ปรนิพิพานนานแล้ว, ทรงสร้าง

คุณอันส�าเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้า 

ทั้งหลาย,

ปัจฉมิำ	ชะนะตำนกุมัปะมำนะสำ,	ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวก

 ข้าพเจ้า, อนัเป็นชนรุ่นหลงั
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อเิม	สกักำเร	ทคุคะตะปัณณำ-	 ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า, จงรับเครื่อง

กำระภเูต	ปฏคิคณัหำต,ุ	 สักการะอันเป็นบรรณาการของคนยาก 

ทั้งหลายเหล่านี้,

อมัหำกงั	ทฆีะรตัตงั		  เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า

หติำยะ	สขุำยะ	ฯ	 ทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ

ท�ำวตัรเช้ำ

อะระหงั	สมัมำสมัพทุโธ		 พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์,

ภะคะวำ,	 ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้

ชอบได้โดยพระองค์เอง.

พทุธงั	ภะคะวนัตงั	อะภวิำเทม.ิ	 ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู ้มีพระภาคเจ้า,  

ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบกิบาน 		(กรำบ)																																																																												

ส๎วำกขำโต	ภะคะวะตำ	ธมัโม,	 พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาค

เจ้า, ตรสัไว้ดแีล้ว                                                                   

ธมัมงั	นะมสัสำม.ิ	 ข้าพเจ้านมสัการพระธรรม   (กรำบ)

สปุะฏปิันโน	ภะคะวะโต		 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

สำวะกะสงัโฆ,	 ปฏบิตัดิแีล้ว

สงัฆงั	นะมำม.ิ	 ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์  (กรำบ)
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(ผู้เป็นหวัหน้ำกล่ำวแต่เพยีงผู้เดยีว)

ยะมม๎ัหะ	โข		มะยงั		ภะคะวนัตงั		สะระณงั		คะตำ,		อทุทสิสะ		 

ปัพพะชติำ		โย		โน	ภะคะวำ		สตัถำ,		ยสัสะ		จะ		มะยงั		ภะคะวะโต		

ธมัมงั	 	 โรเจมะ,	 	 อเิมหิ	 	 สกักำเรหิ	 	 ตงั	 	 ภะคะวนัตงั	 	 สะสทัธมัมงั 

สะสำวะกะสงัฆงั		อะภปิชูะยำมะ.

ปพุพะภำคะนะมะกำระ

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)

นะโม	ตสัสะ	ภะคะวะโต		 ขอนอบน้อมแด่พระผู ้มีพระภาคเจ้า 

พระองค์นั้น                                                           

อะระหะโต	 ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกเิลส

สมัมำสมัพทุธสัสะ	ฯ	 ตรสัรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

(ว่ำ	๓	ครั้ง)

พทุธำภถิตุิ

(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย	โส	ตะถำคะโต		 พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด 

เป็นผู้ไกลจากกเิลส,

อะระหงั	สมัมำสมัพทุโธ	 	เป็นผู้ตรสัรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วชิชำจะระณะสมัปันโน	  เป็นผู้ถงึพร้อมด้วยวชิชา และจรณะ

สคุะโต	  เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
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โลกะวทิ	ู  เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนตุตะโร	ปรุสิะทมัมะสำระถ	ิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ 

อย่างไม่มใีครยิ่งกว่า. 

สตัถำ	เทวะมะนสุสำนงั,	 เป็นครูผู ้สอนของเทวดา และมนุษย์ 

ทั้งหลาย

พทุโธ	  เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบกิบานด้วยธรรม

ภะคะวำ	 เป็นผู้มคีวามจ�าเรญิ จ�าแนกธรรมสั่งสอน

สตัว์

โย		อมิงั		โลกงั		สะเทวะกงั		 พระผู้มพีระภาคเจ้าพระองค์ใด, ได้ทรง

สะมำระกงั		สะพ๎รห๎ัมะกงั,	 ท�าความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญา

สสัสะมะณะพ๎รำห๎มะณงิ	ปะชงั   อนัยิ่งเองแล้ว,ทรงสอนโลกนี้ พร้อมทั้ง

สะเทวะมะนสุสงั		สะยงั	 เทวดา,  มารพรหม และหมูส่ตัว์ พร้อมทั้ง

อะภญิญำ	สจัฉกิต๎ัวำ	 	สมณพราหมณ์, พร้อมทั้งเทวดาและ

ปะเวเทส,ิ		 มนุษย์ให้รู้ตาม,

โย		ธมัมงั		เทเสสิ			 พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรง

แสดงธรรมแล้ว

อำทกิล๎ัยำณงั	 ไพเราะในเบื้องต้น

มชัเฌกล๎ัยำณงั	 ไพเราะในท่ามกลาง

ปะรโิยสำนะกล๎ัยำณงั	 ไพเราะในที่สุด

สำตถงั	สะพ๎ยญัชะนงั		 ทรงประกาศพรหมจรรย์ คอืแบบแห่ง

เกวะละปะรปิณุณงั	ปะรสิทุธงั		 	การปฏบิตั ิ อนัประเสรฐิ บรสิทุธิ์ บรบิรูณ์

พรหัมะจะรยิงั	ปะกำเสส,ิ	 	สิ้นเชิง พร้อมทั้งอรรถะ (ค�าอธิบาย) 

พร้อมทั้งพยญัชนะ (หวัข้อ)
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ตะมะหงั		ภะคะวนัตงั	 ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผู้มพีระภาคเจ้า

อะภปิชูะยำม,ิ			 พระองค์นั้น

ตะมะหงั		ภะคะวนัตงั		 ข้าพเจ้านอบน้อมพระผูม้พีระภาคเจ้าพระองค์นั้น 

สริะสำ	นะมำม,ิ	 ด้วยเศยีรเกล้า

(กราบระลกึถงึคุณพระพุทธ)

ธมัมำภถิตุิ

(หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิถุติง  กะโรมะ  เส)

โย		โส		ส๎วำกขำโต	 พระธรรมนั้นใด เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า 

ภะคะวะตำ	ธมัโม		 ได้ตรสัไว้ดแีล้ว

สนัทฏิฐโิก  เป็นสิ่งที่ผูศ้กึษาและปฏบิตั ิพงึเหน็ได้ด้วยตนเอง

อะกำลโิก	 	 	 เป็นสิ่งที่ปฏบิตัไิด้  และให้ผลได้ไม่จ�ากดักาล

เอหปิัสสโิก	 	 	 เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกบัผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถดิ

โอปะนะยโิก	 	 	 เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตวั

ปัจจตัตงั	เวทติพัโพ	วญิญหู,ิ		 เป็นสิ่งที่ผู้รู้  กร็ู้ได้เฉพาะตน 

ตะมะหงั	ธมัมงั	อะภปิชูะยำม,ิ	 ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น

ตะมะหงั	ธมัมงั	สริะสำ	นะมำม,ิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วย 

เศยีรเกล้า

(กราบระลกึถงึคุณพระธรรม)
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สงัฆำภถิตุิ

(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย	โส	สปุะฏปิันโน	ภะคะวะโต		 สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

สำวะกะสงัโฆ		 	หมู่ใด, ปฏบิตัดิแีล้ว

อชุปุะฏปิันโน		ภะคะวะโต		 สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

สำวะกะสงัโฆ		 หมู่ใด, ปฏบิตัติรงแล้ว

ญำยะปะฏปิันโน		ภะคะวะโต	 สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

สำวะกะสงัโฆ		 หมูใ่ด, ปฏบิตัเิพื่อรูธ้รรมเป็นเครื่องออก

จากทุกข์แล้ว

สำมจีปิะฏปิันโน		ภะคะวะโต		 สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น 

สำวะกะสงัโฆ		 หมู่ใด, ปฏบิตัสิมควรแล้ว

ยะททิงั	 ได้แก่ บุคคลเหล่านี้ คอื

จตัตำริ		ปรุสิะยคุำน	ิ	 คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่

อฏัฐะ		ปรุสิะปคุคะลำ	 นบัเรยีงตวับุรุษได้ ๘ บุรุษ

เอสะ	ภะคะวะโต	สำวะกะสงัโฆ	 นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระ 

ภาคเจ้า

อำหเุนยโย	 เป็นสงฆ์ควรแก่สกัการะ ที่เขาน�ามาบูชา

ปำหเุนยโย	 เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้

ต้อนรบั

ทกัขเิณยโย	 เป็นผู้ควรรบัทกัษณิาทาน

อญัชะลกีะระณโีย	 เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�าอญัชลี
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อะนตุตะรงั		ปญุญกัเขตตงั	 เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่น

โลกสัสะ	  ยิ่งกว่า

ตะมะหงั	สงัฆงั	อะภปิชูะยำม	ิ ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระสงฆ์ 

หมู่นั้น

ตะมะหงั	สงัฆงั	สริะสำ	นะมำม,ิ	 ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วย

เศยีรเกล้า   

(กราบระลกึถงึคุณพระสงฆ์)

ระตะนตัตะยปัปะณำมะคำถำ

(หันทะ  มะยัง  ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย  เจวะ  

สังเวคะวัตถุปะริทีปะกะปาฐัญจะ  ภะณามะ  เส)

*	พทุโธ		สสุทุโธ			 พระพุทธเจ้าผู้บรสิุทธิ์ มพีระกรุณาดุจ

กะรณุำมะหณัณะโว		 ห้วงมหรรณพ 

โยจจนัตะสทุธพัพะระ-	  พระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐ

ญำณะโลจะโน	 หมดจดถงึที่สุด

โลกสัสะ	ปำปปูะกเิลสะฆำตะโก	 เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป และอุปกิเลสของ

โลก

วนัทำมิ		พทุธงั		 ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อะหะมำทะเรนะ		ตงั		 โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ    

ธมัโม		ปะทโีป			 พระธรรมของพระศาสดา  สว่างรุ่งเรอืง

วยิะ		ตสัสะ		สตัถโุน		 เปรยีบดวงประทปี    
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โย	มคัคะปำกำ จ�าแนกประเภท คอืมรรค ผล นพิพาน

มะตะเภทะภนินะโก	 ส่วนใด 

โลกตุตะโร		โย		จะ	 	ซึ่งเป็นตวัโลกุตตระ และส่วนใดที่ชี้แนว

ตะทตัถะทปีะโน		 แห่งโลกุตตระนั้น      

วนัทำมิ		ธมัมงั	 ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น   โดยใจเคารพ

อะหะมำทะเรนะ		ตงั		 เอื้อเฟื้อ               

สงัโฆ		สเุขตตำภ๎ยะต-ิ	 พระสงฆ์เป็นนาบุญอนัยิ่งใหญ่กว่านาบญุ

เขตตะสญัญโิต		 อนัดทีั้งหลาย

โย	ทฏิฐะสนัโต		 	เป็นผู้เห็นพระนิพพาน ตรัสรู้ตามพระ

สคุะตำนโุพธะโก		 สุคตหมู่ใด

โลลปัปะหโีน	อะรโิย	สเุมธะโส เป็นผูล้ะกเิลสเครื่องโลเล เป็นพระอรยิเจ้า 

มปีัญญาดี

วนัทำมิ		สงัฆงั	 ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมูน่ั้นโดยใจเคารพ

อะหะมำทะเรนะ		ตงั		 เอื้อเฟื้อ

อจิเจวะเมกนัตะภปิชูะเนยยะกงั	 บุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยูซ่ึ่งวตัถสุาม, คอื

วตัถตุตะยงั	วนัทะยะตำภสิงัขะตงั  พระรตันตรยัอนัควรบชูายิ่งโดยส่วนเดยีว,

ปญุญงั	มะยำ	ยงั	มะมะ		 ได้กระท�าแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ ๆ,

สพัพปุัททะวำ	มำ	โหนต	ุเว		 ขออุปัทวะ (ความชั่ว) ทั้งหลาย, จงอย่า

ตสัสะ	ปะภำวะสทิธยิำ.	 ได้มีแก่ข้าพเจ้าเลย, ด้วยอ�านาจส�าเร็จ

อนัเกดิจากบุญนั้น.  
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สงัเวคะปะรทิปีะกะปำฐะ

อธิะ	ตะถำคะโต	โลเก	อปุปันโน	 พระตถาคตเจ้าเกดิขึ้นแล้วในโลกนี้

อะระหงั	สมัมำสมัพทุโธ	 เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดย

พระองค์เอง

ธมัโม	จะ	เทสโิต	นยิยำนโิก	 และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรม

เครื่องออกจากทุกข์

อปุะสะมโิก	ปะรนิพิพำนโิก	 เป ็นเครื่องสงบกิเลส  เป ็นไปเพื่อ

ปรนิพิพาน

สมัโพธะคำม	ี	สคุะตปัปะเวทโิต	 เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม  เป็นธรรมที่

พระสุคตประกาศ

มะยนัตงั		ธมัมงั		สต๎ุวำ	 พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว  จงึได้รู้

เอวงั		ชำนำมะ		 อย่างนี้ว่า

ชำตปิิ		ทกุขำ	  แม้ความเกดิกเ็ป็นทุกข์

ชะรำปิ		ทกุขำ	  แม้ความแก่กเ็ป็นทุกข์

มะระณมัปิ		ทกุขงั	 แม้ความตายกเ็ป็นทุกข์

โสกะปะรเิทวะทกุขะโทมะนสั-	 แม้ความโศก ความร�่าไรร�าพัน ความ

สปุำยำสำปิ	ทกุขำ,		 ไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความ 

คบัแค้นใจกเ็ป็นทุกข์

อปัปิเยห	ิ	สมัปะโยโค		ทกุโข	 ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็

เป็นทุกข์

ปิเยห	ิ	วปิปะโยโค		ทกุโข	 ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ

กเ็ป็นทุกข์
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ยมัปิจฉงั		นะ		ละภะต	ิ		 มคีวามปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น นั้นก็

ตมัปิ		ทกุขงั		 เป็นทุกข์

สงัขติเตนะ	ปัญจปุำทำนกัขนัธำ	 ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง ๕  เป็นตัว

ทกุขำ		 ทุกข์ 

เสยยะถทีงั	  ได้แก่สิ่งเหล่านี้  คอื 

รปูปูำทำนกัขนัโธ	 ขนัธ์อนัเป็นที่ตั้งแห่งความยดึมั่น คอืรปู

เวทะนปูำทำนกัขนัโธ	 ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ

เวทนา

สญัญปูำทำนกัขนัโธ	 ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ

สญัญา

สงัขำรปูำทำนกัขนัโธ	 ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ

สงัขาร

วญิญำณปูำทำนกัขนัโธ	 ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือ

วญิญาณ

เยสงั	ปะรญิญำยะ เพื่อให้สาวกก�าหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์

เหล่านี้เอง

ธะระมำโน	โส	ภะคะวำ	 จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อยังทรง

พระชนม์อยู่

เอวงั	พะหลุงั	สำวะเก	วเินต	ิ ย่อมทรงแนะน�าสาวกทั้งหลาย เช่นนี้ 

เป็นส่วนมาก

เอวงั		ภำคำ		จะ		ปะนสัสะ			 อนึ่ง ค�าสั่งสอนของพระผู้มพีระภาคเจ้า

ภะคะวะโต	สำวะเกส	ุอะนสุำสะนี	 นั้น, ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย, ส่วน

พะหลุำ	ปะวตัตะต,ิ	 มากมสี่วนคอืการจ�าแนกอย่างนี้ว่า,
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รปูัง		อะนจิจงั	 รูปไม่เที่ยง

เวทะนำ		อะนจิจำ	 เวทนาไม่เที่ยง

สญัญำ		อะนจิจำ	 สญัญาไม่เที่ยง

สงัขำรำ		อะนจิจำ	 สงัขารไม่เที่ยง

วญิญำณงั		อะนจิจงั	 วญิญาณไม่เที่ยง

รปูัง		อะนตัตำ	 รูปไม่ใช่ตวัตน

เวทะนำ		อะนตัตำ	 เวทนาไม่ใช่ตวัตน

สญัญำ		อะนตัตำ	 สญัญาไม่ใช่ตวัตน

สงัขำรำ		อะนตัตำ	 สงัขารไม่ใช่ตวัตน

วญิญำณงั		อะนตัตำ	 วญิญาณไม่ใช่ตวัตน

สพัเพ		สงัขำรำ		อะนจิจำ	 สงัขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สพัเพ		ธมัมำ		อะนตัตำต	ิ ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตวัตนดงันี้

เต	(ตา)	มะยงั	โอตณิณำมะหะ	 พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบง�าแล้ว

ชำตยิำ		 โดยความเกดิ

ชะรำมะระเณนะ	  โดยความแก่ และความตาย

โสเกห	ิ	ปะรเิทเวห	ิ	ทกุเขหิ			 โดยความโศก  ความร�่าไรร�าพนั  ความ

โทมะนสัเสหิ		อปุำยำเสห,ิ	 ไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ  ความ

คบัแค้นใจทั้งหลาย

ทกุโขตณิณำ	 เป็นผู้ถูกความทุกข์หยั่งเอาแล้ว

ทกุขะปะเรตำ	 เป็นผู้มคีวามทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว

ชายสวด	เต	มะยงั			หญงิสวด	ตำ	มะยงั
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อปัเปวะนำมมิสัสะ	เกวะลสัสะ	 ท�าไฉน การท�าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น

ทกุขกัขนัธสัสะ		อนัตะกริยิำ		 นี้  จะพงึปรากฏชดัแก่เราได้ ฯ

ปัญญำเยถำต	ิฯ

 

(ส�ำหรบัพระภกิษ	ุ–	สำมเณรสวด)

จริะปะรนิพิพตุมัปิ			 เราทั้งหลายอุทศิเฉพาะพระผู้มพีระภาค

ตงั		ภะคะวนัตงั		อทุทสิสะ			 เจ้าผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดย

อะระหนัตงั		สมัมำสมัพทุธงั,		 พระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้ว 

พระองค์นั้น

สทัธำ		อะคำรส๎ัมำ	 เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือน ไม่ 

อะนะคำรยิงั		ปัพพะชติำ		 เกี่ยวข้องด้วยเรอืนแล้ว

ตส๎ัมงิ		ภะคะวะต	ิ		 ประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ ในพระผู้

พรหัมะจะรยิงั		จะรำมะ	 มพีระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ภกิขนูงั	สกิขำสำชวีะ	 ถงึพร้อมด้วยสกิขาและธรรมเป็นเครื่อง

สะมำปันนำ	 เลี้ยงชวีติของภกิษุทั้งหลาย

ตงั	โน	พรหัมะจะรยิงั	อมิสัสะ		 ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้น

เกวะลสัสะ	ทกุขกัขนัธสัสะ		 จงเป็นไปเพื่อการท�าที่สุดแห่งกองทุกข์

อนัตะกริยิำยะ	สงัวตัตะตุ	ฯ		 ทั้งสิ้นนี้ เทอญ ฯ
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(ส�ำหรบัอบุำสก	–	อบุำสกิำสวด)

จริะปะรนิพิพตุมัปิ		ตงั			 เราทั้งหลายเป็นผู้ถงึแล้วซึ่งพระผู้มพีระ

ภะคะวนัตงั	สะระณงัคะโต	(ตา),	ภาคเจ้า แม้ปรนิพิพานนานแล้วพระองค์

นั้นเป็นสรณะ

ธมัมญัจะ		ภกิขสุงัฆญัจะ	  ถงึพระธรรมด้วย ถงึพระสงฆ์ด้วย

ตสัสะ	ภะคะวะโต	สำสะนงั		 จักท�าในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งค�าสั่ง

ยะถำสะติ	ยะถำพะลงั		 สอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ตาม  

มะนะสกิะโรมะ		 สตกิ�าลงั

อะนปุะฏปิัชชำมะ,	

สำ		สำ		โน		ปะฏปิัตติ	อมิสัสะ	 ขอให้การปฏบิตันิั้น ๆ ของเราทั้งหลาย

เกวะลสัสะ	ทกุขกัขนัธสัสะ	 จงเป็นไปเพื่อการท�าที่สุดแห่งกองทุกข์

อนัตะกริยิำยะ		สงัวตัตะต	ุฯ	 ทั้งสิ้นนี้ เทอญ ฯ

ชายสวด คะโต   หญงิสวด คะตำ
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ตงัขะณกิะปัจจะเวกขะณะปำฐะ
(หันทะ  มะยัง  ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส)

ปะฏสิงัขำ		โยนโิส			 เราย่อมพจิารณาโดยแยบคายแล้วนุ่งห่ม

จวีะรงั		ปะฏเิสวำม	ิ จวีร 

ยำวะเทวะ	สตีสัสะปะฏฆิำตำยะ		 เพยีงเพื่อบ�าบดัความหนาว 

อณ๎ุหสัสะ		ปะฏฆิำตำยะ		 เพื่อบ�าบดัความร้อน 

ฑงัสะมะกะสะวำตำตะปะสริงิ-	 เพื่อบ�าบดัสมัผสัอนัเกดิจากเหลอืบยุง

สะปะสมัผสัสำนงั	ปะฏฆิำตำยะ	 ลมแดด และสตัว์เลื้อยคลานทั้งหลาย 

ยำวะเทวะ		หริโิกปินะ	 และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิด

ปะฏจิฉำทะนตัถงั	ฯ	 ความละอาย.

ปะฏสิงัขำ		โยนโิส			 เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว ฉัน

ปิณฑะปำตงั		ปะฏเิสวำม	ิ บณิฑบาต

เนวะ		ท๎วำยะ		นะ		มะทำยะ			 ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลดิเพลนิ  สนุก

นะ	มณัฑะนำยะ	นะ	วภิสูะนำยะ สนาน  ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามนัเกดิ

ก�าลังทางกาย ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ 

ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง

ยำวะเทวะ		อมิสัสะ		กำยสัสะ		 แต่ให้เป็นไปเพยีงเพื่อความตั้งอยูไ่ด้แห่ง

ฐติยิำ		ยำปะนำยะ	 กายนี้ เพื่อความเป็นไปได้ของอตัตภาพ

วหิงิสปุะระตยิำ เพื่อระงบัเสยีซึ่งความเบยีดเบยีน

พรหัมะจะรยิำนคุคะหำยะ เพื่อจะอนุเคราะห์พรหมจรรย์ 

อติิ		ปรุำณญัจะ		เวทะนงั			 ด้วยการท�าอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้  

ปะฏหิงัขำม	ิ	นะวญัจะ			 ซึ่งทุกข์เวทนาเก่า คอืความหวิและไม่ท�า

เวทะนงั		นะ		อปุปำเทสสำม	ิ ทุกข์เวทนาใหม่ให้เกดิขึ้น
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ยำต๎รำ		จะ		เม		ภะวสิสะติ			 อนึ่ง  ความเป็นไปได้โดยสะดวกแห่ง

อะนะวชัชะตำ		จะ			 อตัตภาพนี้ด้วย, ความเป็นผู้หาโทษมไิด้

ผำสวุหิำโร		จำต	ิ ด้วย,  และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย, 

จกัมแีก่เรา, ดงันี้

ปะฏสิงัขำ		โยนโิส			 เราย่อมพจิารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอย

เสนำสะนงั		ปะฏเิสวำมิ		 เสนาสนะ

ยำวะเทวะ	สตีสัสะ	ปะฏฆิำตำยะ	 เพยีงเพื่อบ�าบดัความหนาว

อณ๎ุหสัสะ		ปะฏฆิำตำยะ	 	เพื่อบ�าบดัความร้อน

ฑงัสะมะกะสะวำตำตะปะสริงิ-	 เพื่อบ�าบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบ ยุง  

สะปะสมัผสัสำนงั	ปะฏฆิำตำยะ ลม แดด  และสตัว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยำวะเทวะ		อตุปุะรสิสะยะ	 เพยีงเพื่อบรรเทาอนัตรายจะพงึมจีากดนิ

วโินทะนงั	ปะฏสิลัลำนำรำมตัถงั	 ฟ้า อากาศ และเพื่อความเป็นผู้ยินด ี

อยู่ได้ในที่หลกีเร้นส�าหรบัภาวนา

ปะฏสิงัขำ		โยนโิส		คลิำนะ-	 เราย่อมพจิารณาโดยแยบคายแล้วบรโิภค

ปัจจะยะเภสชัชะปะรกิขำรงั		 เภสชั บรขิารอนัเกื้อกูลแก่คนไข้       

ปะฏเิสวำม	ิ 																													

ยำวะเทวะ		อปุปันนำนงั		 เพยีงบ�าบดัทกุขเวทนา อนับงัเกดิขึ้นแล้ว

เวยยำพำธกิำนงั		เวทะนำนงั			 มอีาพาธต่าง ๆ เป็นมูล

ปะฏฆิำตำยะ	

อพ๎ัยำปัชฌะปะระมะตำยำต	ิฯ	 เพื่อความเป็นผู ้ไม่มีโรคเบียดเบียน 

อย่างยิ่งดงันี้
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กำยะคะตำสะตภิำวะนำปำฐะ
(หันทะ  มะยัง  กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐัง  ภาณามะ  เส)

อะยงั		โข		เม	กำโย	 กายของเรานี้แล

อทุธงั		ปำทะตะลำ	 เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา

อะโธ		เกสะมตัถะกำ	 เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป

ตะจะปะรยินัโต	 มหีนงัหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

ปโูร	นำนปัปะกำรสัสะ	อะสจุโิน	 เตม็ไปด้วยของไม่สะอาด มปีระการต่างๆ

อตัถ	ิ	อมิส๎ัมงิ		กำเย	 มอียู่ในกายนี้

เกสำ	 คอืผมทั้งหลาย

โลมำ	 คอืขนทั้งหลาย

นะขำ								 คอืเลบ็ทั้งหลาย

ทนัตำ	 คอืฟันทั้งหลาย

ตะโจ	 คอืหนงั

มงัสงั	 คอืเนื้อ 

นะหำร	ู คอืเอน็ทั้งหลาย

อฏัฐ	ี คอืกระดูกทั้งหลาย

อฏัฐมิญิชงั	 เยื่อในกระดูก

วกักงั	 ม้าม

หะทะยงั	 หวัใจ

ยะกะนงั	 ตบั

กโิลมะกงั	 พงัผดื

ปิหะกงั	 ไต
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ปัปผำสงั	 ปอด

อนัตงั	 ไส้ใหญ่

อนัตะคณุงั	 ไส้น้อย

อทุะรยิงั  อาหารใหม่

กะรสีงั  อาหารเก่า    

มตัถะเก		มตัถะลงุคงั	 	 เยื่อในสมองศรีษะ

ปิตตงั  น�้าดี

เสมหงั  น�้าเสลด

ปพุโพ  น�้าเหลอืง

โลหติงั  น�้าเลอืด

เสโท  น�้าเหงื่อ

เมโท  น�้ามนัข้น

อสัส ุ  น�้าตา

วะสำ  น�้ามนัเหลว

เขโฬ  น�้าลาย

สงิฆำณกิำ  น�้ามูก

ละสกิำ  น�้าไขข้อ

มตุตงั  น�้ามูตร

เอวะ	มะยงั		เม	กำโย  กายของเรานี้ อย่างนี้ 

อทุธงั		ปำทะตะลำ  เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา
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อะโธ		เกสะมตัถะกำ  เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป

ตะจะปะรยินัโต  มหีนงัหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

ปโูรนำนปัปะกำรสัสะ	อะสจุโินต	ิ เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการ 

ต่าง ๆ  อย่างนี้แล ฯ

อะภณิหะปัจจะเวกขะณะปำฐะ
(หันทะ  มะยัง  อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส)

ชะรำ	ธมัโมม๎ห	ิ		 เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้น

ชะรงั	อะนะตโีต	(ตตีา)  ความแก่ไปไม่ได้

พ๎ยำธ	ิ	ธมัโมม๎ห	ิ		 เรามคีวามเจบ็ไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้น

พ๎ยำธงิ	อะนะตโีต	(ตตีา) ความเจบ็ไข้ไปไม่ได้

มะระณะ		ธมัโมม๎ห	ิ		 เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้น

มะระณงั		อะนะตโีต	(ตตีา)  ความตายไปไม่ได้

สพัเพห	ิเม	ปิเยหิ	มะนำเปห	ิ	 เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ คือว่าเราจะ

นำนำภำโว	วนิำภำโว		 ต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจ 

ทั้งสิ้นไป

กมัมสัสะโกม๎ห	ิ	กมัมะทำยำโท		 เรามกีรรมเป็นของ ๆ ตน มกีรรม เป็น 

กมัมะโยน	ิ	กมัมะพนัธ	ุ		 ผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรม

กมัมะปะฏสิะระโณ,	 เป็นผู้ตดิตาม มกีรรมเป็นที่พึ่งอาศยั

ชายสวด อะนะตโีต   หญงิสวด อะนะตตีำ
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ยงั		กมัมงั		กะรสิสำมิ			 เราจกัท�ากรรมอนัใดไว้ เป็นบุญหรอืเป็น

กล๎ัยำณงั		วำ		ปำปะกงั		วำ		 บาป เราจกัเป็นทายาท คอืว่าเราจกัต้อง

ตสัสะ	ทำยำโท		ภะวสิสำม,ิ		 ได้รบัผลของกรรมนั้นๆ สบืไป

เอวงั		อมัเหหิ		อะภณ๎ิหงั			 เราทั้งหลาย ควรพจิารณาอย่างนี้ทุกวนัๆ

ปัจจะเวกขติตพัพงั.	 เถดิ ฯ

พรหมะวหิำระผะระณำปำฐะ

อะหงั	สขุโิต	โหม,ิ	  ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถงึสุข,

นทิทกุโข	โหม,ิ	  จงเป็นผู้ไร้ทุกข์,

อะเวโร	โหม,ิ	  จงเป็นผู้ไม่มเีวร,

อพ๎ัยำปัชโฌ	โหม,ิ	  จงเป็นผู้ไม่เบยีดเบยีนซึ่งกนัและกนั,

อะนโีฆ	โหม,ิ		  จงเป็นผู้ไม่มทีุกข์,

สขุ	ีอตัตำนงั	ปะรหิะรำม,ิ	  จงรกัษาตนอยู่เป็นสุขเถดิ,

สพัเพ	สตัตำ	สขุติำ	โหนต,ุ			 ขอสัตว ์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป ็นผู ้ถึง 

ความสุข,

สพัเพ	สตัตำ	อะเวรำ	โหนต,ุ		 ขอสตัว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผูไ้ม่มเีวร,

สพัเพ	สตัตำ	อพ๎ัยำปัชฌำ ขอสตัว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบยีดเบยีน 

โหนต,ุ		 ซึ่งกนัและกนั,  

สพัเพ	สตัตำ	อะนฆีำ	โหนต,ุ	 ขอสตัว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผูไ้ม่มทุีกข์, 

(ทั้งกายและใจ)

สพัเพ	สตัตำ	สขุี	อตัตำนงั		 ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่

ปะรหิะรนัต,ุ		 เป็นสุขเถดิ,
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สพัเพ	สตัตำ	สพัพะทกุขำ		 ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์

ปะมจุจนัต,ุ		 ทั้งมวล,

สพัเพ	สตัตำ	ลทัธะสมัปัตตโิต		 ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พราก

มำ	วคิจัฉนัต,ุ	 จากสมบตัอินัตนได้แล้ว,

สพัเพ	สตัตำ	กมัมสัสะกำ		 สตัว์ทั้งหลายทั้งปวงมกีรรมเป็นของ ๆ

กมัมะทำยำทำ,	 ตน มกีรรมเป็นผู้ให้ผล,

กมัมะโยน	ีกมัมะพนัธ	ู	 มกีรรมเป็นแดนเกดิ มกีรรมเป็นผูต้ดิตาม

กมัมะปะฏสิะระณำ,			 มกีรรมเป็นที่พึ่งอาศยั,

ยงั	กมัมงั	กะรสิสนัติ		 จกัท�ากรรมอนัใดไว้ เป็นบุญหรอืเป็นบาป

กล๎ัยำณงั	วำ	ปำปะกงั	วำ		 จักต้องเป็นผู ้ได้รับผลของกรรมนั้น

ตสัสะ	ทำยำทำ	ภะวสิสนัต,ิ	 สบืไปฯ

บทพจิำรณำสงัขำร
(สวดท้ายท�าวตัรเช้า-เยน็ หรอืก่อนเข้านอน)

สพัเพ		สงัขำรำ		อะนจิจำ	 สังขารคือร่างกายจิตใจ แลรูปธรรม

นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง 

เกดิขึ้นแล้วแก่เจบ็ตายไป

สพัเพ		สงัขำรำ		ทกุขำ	 สังขารคือร่างกายจิตใจ แลรูปธรรม-

นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ 

ทนยาก เพราะเกดิขึ้นแล้วแก่เจบ็ตายไป



32

สพัเพ		ธมัมำ		อะนตัตำ	 สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขาร   

แลมิใช่สังขาร ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัว

ไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเรา  

ว่าตวัว่าตนของเรา

อะธวุงั		ชวีติงั	 ชวีติเป็นของไม่ยั่งยนื

ธวุงั		มะระณงั	 ความตายเป็นของยั่งยนื

อะวสัสงั		มะยำ		มะรติตพัพงั	 อนัเราจะพงึตายเป็นแท้

มะระณะปะรโิยสำนงั	เม	ชวีติงั		 ชวีติของเรามคีวามตายเป็นที่สุดรอบ

ชวีติงั		เม		อะนยิะตงั	 ชวีติของเราเป็นของไม่เที่ยง

มะระณงั		เม		นยิะตงั	 ความตายของเราเป็นของเที่ยง

วะตะ	 ควรที่จะสงัเวช

อะยงั		กำโย	  ร่างกายนี้

อะจริงั	 มไิด้ตั้งอยู่นาน

อะเปตะวญิญำโณ	 ครั้นปราศจากวญิญาณ

ฉฑุโฑ	 อนัเขาทิ้งเสยีแล้ว

อะทเิสสะต	ิ จกันอนทบั

ปะฐะวงิ	 ซึ่งแผ่นดนิ

กะลงิคะรงั		อวิะ	 ประดุจดงัว่าท่อนไม้  แลท่อนฟืน

นริตัถงั	ฯ	 หาประโยชน์มไิด้ ฯ
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เจรญิพรหมวหิำร

สพัเพ		สตัตำ	 สตัว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทกุข์ เกดิแก่เจบ็

ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญ

กุศลของเราให้หมดด้วยกนั

อะเวรำ	 จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน  

และกนัเลย

อะโรคำ	 จงเป็นสุข ๆ เถดิ อย่าได้มคีวามเจบ็ไข้

ล�าบากกาย ล�าบากใจเลย

อพ๎ัยำปัชฌำ	 จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้พยาบาท

เบยีดเบยีนซึ่งกนัและกนัเลย

อะนฆีำ	 จงเป็นสุข ๆ  เถดิอย่าได้มคีวามทุกข์กาย 

ทุกข์ใจเลย

สขุ	ีอตัตำนงั	ปะรหิะรนัต	ุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้น

จากทุกข์ภยัทั้งสิ้นนี้ เทอญฯ

ปัตตทิำนะคำถำ
(พระราชนพินธ์ในรชักาลที่ ๔)

(หันทะ  มะยัง  ปัตติทานะคาถาโย  ภะณามะ  เส)

ปญุญสัสทิำน	ิ	กะตสัสะ			 ขอสตัว์ทั้งหลายไม่มทีี่สุดไม่มปีระมาณ, 

ยำนญัญำน	ิ	กะตำน	ิ	เม,		 จงเป็นผูม้ส่ีวนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ท�าใน

เตสญัจะ		ภำคโิน		โหนต	ุ		 บดันี้,  แลแห่งบญุทั้งหลายอื่น ที่ข้าพเจ้า

สตัตำนนัตำปปะมำณะกำ,	 ได้ท�าแล้ว,
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เย		ปิยำ		คณุะวนัตำ		จะ	 	คอืชนเหล่าใดเป็นที่รกัผู้มคีุณ

มยัหงั		มำตำปิตำทะโย	 มมีารดาและบดิาของข้าพเจ้า เป็นต้น

ทฏิฐำ		เม		จำปยะทฏิฐำ	วำ,	 ที่ข้าพเจ้าได้เหน็  หรอืแม้ไม่ได้เหน็,                                    

อญัเญ		มชัฌตัตะเวรโิน			 และสตัว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง แลมเีวร

สตัตำ		ตฏิฐนัติ		โลกสัมงิ,		 กนัตั้งอยู่ในโลก,

เตภมุมำ		จะตโุยนกิำ	 เกดิในภูม ิ๓ เกดิในก�าเนดิ ๔

ปัญเจกะจะตโุวกำรำ	 มขีนัธ์ ๕ แลขนัธ์ ๑ แลขนัธ์ ๔

สงัสะรนัตำ		ภะวำภะเว	 ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่

ญำตงั		เย		ปัตตทิำนมัเม	 สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของ

ข้าพเจ้าแล้ว,

อะนโุมทนัตุ		เต		สะยงั	 ขอสตัว์เหล่านั้นจงอนโุมทนาทานเองเถดิ,

เย		จมิงั		นปัปะชำนนัต	ิ ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วน

บุญของข้าพเจ้านี้,

เทวำ		เตสงั		นเิวทะยงุ	 	ขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น

มะยำ	ทนินำนะ	ปญุญำนงั			 เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลาย

อะนโุมทะนะเหตนุำ,	 ที่ข้าพเจ้าให้แล้ว

สพัเพ		สตัตำ		สะทำ		โหนต	ุ		 ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุข

อะเวรำ		สขุะชวีโิน,	 เสมอเถดิ

เขมปัปะทญัจะ		ปัปโปนต	ุ 	แล จงถงึทางอนัเกษมเถดิ

เตสำสำ		สชิฌะตงั		สภุำ	ฯ	 ขอความหวังอันดีของสัตว ์เหล่านั้น  

จงส�าเรจ็เทอญ ฯ
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ปัตตทิำนะคำถำ
(หันทะ  มะยัง  เทวะตาทีนัง  ปัตติทานัง  กะโรมะ  เส)

ยำ	เทวะตำ		สนัติ		 เทพยดาทั้งหลายเหล่าใด มีปกติอยู่ใน

วหิำระวำสนิ	ี	ถเูป	ฆะเร		 วหิาร สงิสถติที่เรอืนพระสถปูที่เรอืนโพธิ์

โพธฆิะเร	ตะหงิ	ตะหงิ,	 ในที่นั้น ๆ

ตำ		ธมัมะทำเนนะ		ภะวนัต	ุ		 เทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเรา

ปชูติำ		โสตถงิ		กะโรนเตธะ			 ทั้งหลายบูชาแล้ว ด้วยธรรมทาน  ขอจง

วหิำระมณัฑะเล,	 ท�าซึ่งความเจรญิในมณฑลวหิารนี้

เถรำ		จะ	มชัฌำ		นะวะกำ			 พระภกิษุทั้งหลาย ที่เป็นเถระกด็ ีที่เป็น

จะ		ภกิขะโว		สำรำมกิำ			 ปานกลางก็ดี ที่ยังใหม่ก็ดี อุบาสก

ทำนะปะตี		อปุำสะกำ,	 อุบาสกิาทั้งหลาย

คำมำ	จะ	เทสำ	นคิะมำ		 ที่เป็นทานาบดี พร้อมด้วยอารามิกชน

จะ	อสิสะรำ	สปัปำณะภตูำ		 ก็ดี ชนชั้นทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็น

สขุติำ	ภะวนัตุ	เต, ผู้มคีวามสุขทุกเมื่อเถดิ,

ชะลำพชุำ	เยปิ	จะ		 สตัว์ทั้งหลายที่เกดิจากครรภ์กด็,ี  ที่เกดิ

อณัฑะสมัภะวำ	สงัเสทะชำตำ		 จากฟองไข่กด็,ี ที่เกดิในเถ้าไคลกด็,ี ที่

อะถะโวปะปำตกิำ, เกดิขึ้นโตทเีดยีวกด็,ี

นยิยำนกิงั	ธมัมะวะรงั		 สตัว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศยั

ปะฏจิจะ	เต	สพัเพปิ		 ซึ่งธรรมอันประเสริฐ เป็นนิยานิคธรรม

ทกุขสัสะ	กะโรนต	ุ	สงัขะยงั	ฯ	 ประกอบในอันน�าผู้ปฏิบัติให้ออกจาก

สังสารทุกข์จงกระท�าซึ่งความสิ้นไป

พร้อมแห่งทุกข์เถดิ 
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ฐำต	ุ	จริงั		สะตงั		ธมัโม			 ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่

ธมัมทัธะรำ		จะ		ปคุคะลำ	 นาน อนึ่ง ขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่ง

ธรรมด�ารงอยู่

สงัโฆ		โหต	ุ	สะมคัโค	วะ			 ขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อม

อตัถำยะ		จะ		หติำยะ		จะ	 เพรียงกันในอันท�าประโยชน์ สิ่งอัน 

เกื้อกูลเถดิ

อมัเห		รกัขะตุ		สทัธมัโม			 ขอพระธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลาย

สพัเพปิ		ธมัมะจำรโิน	 และจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่ง

ธรรมแม้ทั้งปวง

วฑุฒงิ		สมัปำปเุณยยำมะ			 ขอเราทั้งหลายพงึถงึพร้อมซึ่งความเจรญิ

ธมัเม		อะรยิปัปะเวทเิต	ฯ	 ในธรรมที่พระอรยิเจ้า, ประกาศไว้แล้ว,

ปะสนันำ	โหนตุ	สพัเพปิ		 ขอสรรพสตัว์ทั้งหลายทั้งปวง,

ปำณโิน	พทุธะสำสเน	 จงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

สมัมำ	ธำรงั	ปะเวจฉนัโต	 ขอฝนทั้งหลายจงหลั่งลงตกต้องตาม

กำเลเทโว	ปะวสัสะต	ุ	 ฤดูกาล 

วฑุฒ	ิภำวำยะ	สตัตำนงั		 ขอฝนจงน�าความส�าเร็จมาสู ่พื้นปฐพี,

สะมทิธงั	เนต	ุเมทะนงิ	 เพื่อความเจรญิแก่สตัว์ทั้งหลาย

มำตำปิตำ	จะ	อตัระชงั		 มารดาและบิดาย่อมรักษาบุตร ที่เกิด

นจิจงั	รกัขนัต	ิปตุตะกงั	 ในตนเป็นนจิฉนัใด

เอวงั	ธมัเมนะ	รำชำโน		 ขอพระราชาจงปกครองประชาชน, โดย

ปะชงั	รกัขนัตุ	สพัพะทำ	 ชอบธรรมในกาลทุกเมื่อฉนันั้น ตลอดกาล
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สงัเขปะปัตตทิำนะคำถำ
(หันทะ  มะยัง  สังเขปะปัตติทานะคาถาโย  ภะณามะ  เส)

สพัเพ		สตัตำ		สะทำ		โหนต	ุ		 ขอสัตว์ทั้งหลาย จงอย่าได้มีเวรต่อกัน

อะเวรำ		สขุะชวีโิน,	 และกนั เลยจงเป็นผู้ด�ารงชพีอยู่เป็นสุข

ทุกเมื่อเถดิ

กะตงั		ปญุญะผะลงั		มยัหงั			 ขอสตัว์ทั้งหลาย จงเป็นผูไ้ด้เสวยผลบญุ

สพัเพ		ภำค	ี	ภะวนัต	ุเต	ฯ	 ที่ข้าพเจ้าได้บ�าเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ 

แล้วนั้นเทอญ ฯ

สมุงัคะละคำถำ
(หันทะ  มะยัง  สุมังคะละคาถาโย  ภะนามะ  เส)

โหต	ุ	สพัพงั		สมุงัคะลงั		 ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า

รกัขนัต	ุ	สพัพะเทวะตำ	 เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรกัษา 

สพัพะพทุธำนภุำเวนะ			 ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

โสตถ	ี	โหนต	ุ	นรินัตะรงั.	 ขอความสวสัดทีั้งหลายจงมชีั่วนรินัดร์

โหต	ุ	สพัพงั		สมุงัคะลงั		 ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า

รกัขนัต	ุ	สพัพะเทวะตำ	 เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรกัษา

สพัพะธมัมำนภุำเวนะ			 ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

โสตถ	ี	โหนต	ุ	นรินัตะรงั.	 ขอความสวสัดทีั้งหลายจงมชีั่วนรินัดร์

โหต	ุ	สพัพงั		สมุงัคะลงั		 ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า

รกัขนัต	ุ	สพัพะเทวะตำ	 เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรกัษา

สพัพะสงัฆำนภุำเวนะ				 ด้วยอานุภาพแห ่งพระสงฆ ์ทั้งปวง

โสตถ	ีโหนต	ุ	นรินัตะรงั.	 ขอความสวสัดทีั้งหลายจงมชีั่วนรินัดร์ ฯ 
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พระคำถำเมตตำหลวง

แผ่เมตตำตนเอง

อะหงั สุขโิต โหม ิ  นทิทุกโข โหม ิ

อะเวโร โหม ิ อพ๎ัยาปัชโฌ โหม ิ

อะนโีฆ โหม ิ สุข ีอตัตานงั ปะรหิะราม ิฯ

แผ่เมตตำให้สรรพสตัว์

สพัเพ สตัตา  สพัเพ ปาณา สพัเพ ภูตา สพัเพ ปุคคะลา

สพัเพ อตัตะภาวะปะรยิาปันนา    สพัพา อติถโิย สพัเพ ปุรสิา 

สพัเพ อะรยิา สพัเพ อะนะรยิา  สพัเพ เทวา  สพัเพ มะนุสสา 

สพัเพ วนิปิาตกิา  อะเวรา  อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ี อตัตานงั  ปะรหิะรนัตุ ฯ        
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แผ่กรณุำ  

สพัเพ สตัตา  สพัเพ ปาณา สพัเพ ภูตา สพัเพ ปุคคะลา

สพัเพ อตัตะภาวะปะรยิาปันนา    สพัพา อติถโิย สพัเพ ปุรสิา 

สพัเพ อะรยิา สพัเพ อะนะรยิา  สพัเพ เทวา  สพัเพ มะนุสสา 

สพัเพ วนิปิาตกิา   อะลาภา ปะมุญจนัตุ   

อะยะสา ปะมุญจนัตุ  นนิทา ปะมุญจนัตุ  สพัพะทุกขา  ปะมุญจนัตุ.

แผ่มทุติำ

 สพัเพ สตัตา  สพัเพ ปาณา สพัเพ ภูตา สพัเพ ปุคคะลา

สพัเพ อตัตะภาวะปะรยิาปันนา    สพัพา อติถโิย สพัเพ ปุรสิา 

สพัเพ อะรยิา สพัเพ อะนะรยิา  สพัเพ เทวา  สพัเพ มะนุสสา 

สัพเพ วินิปาติกา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ, ลัทธะยะสะโต มา  

วคิจัฉนัตุ, ลทัธะปะสงัสะโต มา วคิจัฉนัตุ, ลทัธะสุขา มา วคิจัฉนัตุ.

แผ่อเุบกขำ

 สพัเพ สตัตา  สพัเพ ปาณา สพัเพ ภูตา สพัเพ ปุคคะลา

สพัเพ อตัตะภาวะปะรยิาปันนา    สพัพา อติถโิย สพัเพ ปุรสิา 

สพัเพ อะรยิา สพัเพ อะนะรยิา  สพัเพ เทวา  สพัเพ มะนุสสา 

สพัเพ วนิปิาตกิา    กมัมสัสะกา, กมัมะทายาทา, 

กมัมะโยน,ี กมัมะพนัธู, กมัมะปะฏสิะระณา, ยงั  กมัมงั  กะรสิสนัต,ิ 

กล๎ัยานงั  วา ปาปะกงั  วา,  ตสัสะ  ทายาทา  ภะวสิสนัต.ิ
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จะตรุปัปะมญัญำปำโฐ	

บทแผ่เมตตำ	สี่ทศิ	โดยไม่มปีระมำณ

อตัถ ิ โข  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา   

สมัมาสมัพุทเธนะ,  จะตสัโส  อปัปะมญัญาโย  สมัมะทกัขาตา.  

อิธะ ภิกขุ เมตตาสะหะคะเตนะ  เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริต ๎วา   

วหิะระต,ิ ตะถา ทุตยิงั  ตะถา  ตะตยิงั  ตะถา จะตุตถงั,  อติ ิ อุทธะมะโธ  

ตริยิงั  สพัพะธ ิ สพัพตัตะตายะ  สพัพาวนัตงั  โลกงั. เมตตาสะหะคะ 

เตนะ เจตะสา,  วปิุเลนะ  มะหคัคะเตนะ  อปัปะมาเณนะ  อะเวเรนะ   

อพ๎ัยาปัชเฌนะ  ผะรต๎ิวา วหิะระต.ิ  

กะรุณาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ,   

ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง   

สัพพะธิ สัพพัตตะตายะ สัพพาวันตัง โลกัง, กะรุณาสะหะคะเตนะ  

เจตะสา วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ อัพ๎ยา- 

ปัชเฌนะ  ผะรต๎ิวา วหิะระต.ิ  

มุทิตาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ,  

ตะถา  ทุตยิงั  ตะถา  ตะตยิงั  ตะถา  จะตุตถงั, อติ ิ  อุทธะมะโธ   

ตริยิงั  สพัพะธ ิ  สพัพตัตะตายะ  สพัพาวนัตงั  โลกงั,  มุทติาสะหะ 

คะเตนะ เจตะสา วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ   

อพ๎ัยาปัชเฌนะ  ผะรต๎ิวา  วหิะระต.ิ  
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อุเปกขาสะหะคะเตนะ เจตะสา,  เอกัง ทิสัง ผะริต ๎วา วิหะระติ,    

ตะถา  ทุตยิงั  ตะถา  ตะตยิงั  ตะถา  จะตุตถงั,  อติ ิ อุทธะมะโธ   

ตริยิงั  สพัพะธ ิ  สพัพตัตะตายะ  สพัพาวนัตงั  โลกงั, อุเปกขาสะหะ- 

คะเตนะ  เจตะสา, วปิุเลนะ  มะหคัคะเตนะ  อปัปะ มาเณนะ  อะเวเรนะ  

อพ๎ัยาปัชเฌนะ  ผะรต๎ิวา  วหิะระต.ิ  

อมิา  โข  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา   

สมัมาสมัพุทเธนะ,  จะตสัโส  อปัปะมญัญาโย  สมัมะทกัขาตาต.ิ  

แนะวธิลีะนมิติ

ถามหลวงปู่ต่อมาอีกว่า “นิมิตทั้งหลายแหล่ หลวงปู่บอกว่ายังเป็นของ 

ภายนอกทั้งหมด จะเอามาท�าอะไรยังไม่ได้ ถ้าติดอยู่ในนิมิตนั้นก็ยังอยู่แค่นั้น 

ไม่ก้าวต่อไปอีก จะเป็นด้วยเหตุที่กระผมอยู่ในนิมิตนี้มานานหรืออย่างไรจึง 

หลกีไม่พ้น นั่งภาวนาทไีร พอจติจะรวมสงบกเ็ข้าถงึภาวะนั้นทนัท ีหลวงปู่โปรดได้

แนะวธิลีะนมิติด้วยว่า ท�าอย่างไรจงึจะได้ผล”

หลวงปู่พูดว่า.. “เออ! นิมิตบางอย่างมันก็สนุกดี น่าเพลิดเพลินอยู่หรอก 

แต่ถ้าตดิอยู่แค่นั้น มนักเ็สยีเวลาเปล่า วธิลีะได้ง่ายๆ กค็อื อย่าไปดูสิ่งที่ถูกเหน็

เหล่านั้น ให้ดูผู้เหน็ แล้วสิ่งที่อยากเหน็กจ็ะหายไปเอง...”

(จากหนงัสอื “หลวงปู่ฝากไว้” โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
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กรวดน�ำ้อมินิำ

อิมินำ	 ปุญญะกัมเมนะ,	 ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้า อุทิศไปนี้,  

ขอให้ไปค�้าชอูดุหนนุ, คณุบดิามารดา ครอูปัุชฌาย์ อาจารย์, พระมหากษตัรย์ิ 

มติรรกัสนทิ เพื่อนสาราสตัวน์อ้ยใหญ่, พระภูมเิจ้าที่, เจ้ากรงุพาล,ี พระนาง

ธรณ,ี พระนางคงคา, พระยามจัจรุาช, นายนริยิะบาล, นายพนัธลุะเสนาบด,ี 

กบัทั้งท้าวจตุโลกะบาลทั้งสี่, ศริคิุตะอ�ามาตย์, ชั้นจาตุมหาราชกิา, เบื้องบน

จนถงึที่สุดมหาพรหม, เบื้องต�่าตั้งแต่อเวจขีึ้นมา, จนถงึมนษุยโลก, โดยรอบ

สุดขอบจกัรวาล, อนนัตจกัรวาล, ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์, ขอให้พ้นจาก

ทุกข์, ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป, ด้วยเดชะผลบุญ,  

แหง่ข้าฯ อทุศิไปนี้,  ขอให้จงเป็นอุปนสิยั, เป็นปัจจยั, เพื่อจะกระท�าให้แจ้ง, 

ซึ่งพระนพิพาน,ในปัจจุบนั และอนาคตกาลนี้เทอญฯ. 
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ท�ำวตัรเยน็

พุทธะปูชา มะหาเตชะวนัโต

ธมัมะปูชา มะหปัปัญโญ 

สงัฆะปูชา มหาโภคาวะโห

สทิธชิะโย  สทิธลิาโภ 

สทิธสิุโข  ภะวนัตุ เต.

ค�ำกล่ำวบชูำพระรตันตรยั

โย		โส		ภะคะวำ			 พระผู้มพีระภาคเจ้านั้นพระองค์ใด, เป็น

อะระหงั		สมัมำสมัพทุโธ	 พระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ 

สิ้นเชงิ, ตรสัรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง,

ส๎วำกขำโต		เยนะ			 พระธรรมเป็นธรรมที่พระผูม้พีระภาคเจ้า

ภะคะวะตำ		ธมัโม	 พระองค์ใด, ตรสัไว้ดแีล้ว

สปุะฏปิันโน		ยสัสะ			 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า

ภะคะวะโต		สำวะกะสงัโฆ	 พระองค์ใด, ปฏบิตัดิแีล้ว

ตมัมะยงั	ภะคะวนัตงั		 ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่ง

สะธมัมงั	สะสงัฆงั			 พระผู้มพีระภาคเจ้าพระองค์นั้น, พร้อม

อเิมห	ิสกักำเรหิ	ยะถำระหงั		 ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่อง

อำโรปิเตห	ิอะภปิชูะยำมะ,		 สักการะทั้งหลายเหล่านี้ อันยกขึ้น 

ตามสมควรแล้วอย่างไร
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สำธ	ุโน	ภนัเต		ภะคะวำ			 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ, พระผู ้มีพระ

สจุริะปะรนิพิพโุตปิ	 ภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้ว, ทรง 

สร้างคณุอนัส�าเรจ็ประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้า 

ทั้งหลาย

ปัจฉมิำ	ชะนะตำนกุมัปะมำนะสำ, ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวก 

ข้าพเจ้า, อนัเป็นชนรุ่นหลงั

อเิม	สกักำเร		 ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า, จงรับเครื่อง

ทคุคะตะปัณณำกำระภเูต		 สักการะอันเป็นบรรณาการของคนยาก

ปฏคิคณัหำต,ุ	 ทั้งหลายเหล่านี้,

อมัหำกงั	ทฆีะรตัตงั		 เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้า

หติำยะ	สขุำยะ	ฯ	 ทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

ค�ำบชูำพระรตันตรยั

อะระหงั		สมัมำสมัพทุโธ			 พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์,

ภะคะวำ,	 ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้

ชอบได้โดยพระองค์เอง

พทุธงั	ภะคะวนัตงั	อะภวิำเทม.ิ		 ข้าพเจ้าอภวิาทพระผู้มพีระภาคเจ้า, ผู้รู้ 

ผู้ตื่น ผู้เบกิบาน (กรำบ)																																																																												

ส๎วำกขำโต	ภะคะวะตำ	ธมัโม,	 พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาค

เจ้า, ตรสัไว้ดแีล้ว                                                                   
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ธมัมงั		นะมสัสำม.ิ	 ข้าพเจ้านมสัการพระธรรม   (กรำบ)

สปุะฏปิันโน		ภะคะวะโต			 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า, 

สำวะกะสงัโฆ,	 ปฏบิตัดิแีล้ว

สงัฆงั		นะมำม.ิ										 ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์  (กรำบ)

(ผู้เป็นหวัหน้ำกล่ำวแต่เพยีงผู้เดยีว)

ยะมม๎ัหะ		โข		มะยงั		ภะคะวนัตงั		สะระณงั		คะตำ,	อทุทสิสะ 

ปัพพะชติำ		โย		โน	ภะคะวำ	สตัถำ,		ยสัสะ		จะ		มะยงั		ภะคะวะโต		

ธัมมัง	 โรเจมะ,	 	 อิเมหิ	 สักกำเรหิ	 ตัง	 ภะคะวันตัง	 สะสัทธัมมัง		 

สะสำวะกะสงัฆงั			อะภปิชูะยำมะ.

ปพุพะภำคะนะมะกำระ

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)

นะโม		ตสัสะ		ภะคะวะโต		 ขอนอบน้อมแด่พระผู ้มีพระภาคเจ้า 

พระองค์นั้น                                                           

อะระหะโต	 ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกเิลส

สมัมำสมัพทุธสัสะ	ฯ	 ตรสัรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

(ว่ำ	3	ครั้ง)
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พทุธำนสุสะติ

(หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส)

ตงั	โข	ปะนะ	ภะคะวนัตงั		 ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู ้มีพระ

เอวงั	กล๎ัยำโณ	กติตสิทัโท		 ภาคเจ้านั้น, ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า

อพัภคุคะโต,	

อติปิิ	โส	ภะคะวำ,	 เพราะเหตอุย่างนีๆ้  พระผูม้พีระภาคนั้น,

อะระหงั	สมัมำสมัพทุโธ	 เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดย

พระองค์เอง

วชิชำจะระณะสมัปันโน	 	เป็นผู้ถงึพร้อมด้วยวชิชา และจรณะ

สคุะโต	  เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวทิ	ู  เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนตุตะโร	ปรุสิะทมัมะสำระถ	ิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ 

อย่างไม่มใีครยิ่งกว่า

สตัถำ	เทวะมะนสุสำนงั	 เป็นครูผู ้สอนของเทวดา และมนุษย์ 

ทั้งหลาย

พทุโธ	 เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบกิบานด้วยธรรม

ภะคะวำต.ิ										  เป็นผู้มคีวามจ�าเรญิ จ�าแนกธรรมสั่งสอน

สตัว์ ดงันี้ ฯ
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พทุธำภคิตีิ

(หันทะ  มะยัง  พุทธาภิคีติง  กะโรมะ  เส)

พทุธะวำระหนัตะวะระตำ-		 พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ, มคีวาม

ทคิณุำภยิตุโต	 ประเสรฐิแห่งอรหนัตคุณ  เป็นต้น

สทุธำภญิำณกะรณุำหิ			 มพีระองค์อนัประกอบด้วยพระญาณ,

สะมำคะตตัโต	 และพระกรุณาอนับรสิุทธิ์  

โพเธส	ิ	โย		สชุะนะตงั			 พระองค์ใดทรงกระท�าชนที่ดใีห้เบกิบาน, 

กะมะลงัวะ		สโูร	 ดุจอาทติย์ท�าบวัให้บาน

วนัทำมะหงั		ตะมะระณงั			 ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์, ผู้ไม่มีกิเลส

สริะสำ		ชเินนทงั,	 พระองค์นั้นด้วยเศยีรเกล้า

พทุโธ		โย		สพัพะปำณนีงั			 พระพุทธเจ้าพระองค์ใด, เป็นสรณะอนั

สะระณงั		เขมะมตุตะมงั	 เกษมสูงสุดของสตัว์ทั้งหลาย

ปะฐะมำนสุสะตฏิฐำนงั			 ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น, 

วนัทำมิ		ตงั		สเิรนะหงั	 อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่ง

ด้วยเศยีรเกล้า

พทุธสัสำหสัะม	ิทำโส (ทาส)ี วะ		 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า,  พระ

พทุโธ	เม	สำมกิสิสะโร	 พุทธเจ้าเป็นนายมอีสิระเหนอืข้าพเจ้า

พทุโธ		ทกุขสัสะ		ฆำตำ		จะ	 พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องก�าจดัทุกข์, และ  

วธิำตำ		จะ		หติสัสะ	เม	 ทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า,

ชายสวด ทำโส   หญงิสวด  ทำสี
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พทุธสัสำหงั		นยิยำเทม	ิ		 		 ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้ แด่

สะรรีญัชวีติญัจทิงั,	 		พระพุทธเจ้า

วนัทนัโตหงั	(ตหีงั)		จะรสิสำม	ิ	 	 ข้าพเจ้าผู ้ไหว้อยู ่จะประพฤติตาม,  

พทุธสัเสวะ		สโุพธติงั	 		ซึ่งความตรสัรู้ดขีองพระพุทธเจ้า

นตัถ	ิเม		สะระณงั		อญัญงั				 		ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่ม,ี พระพุทธเจ้า

พทุโธ		เม		สะระณงั		วะรงั	 		เป็นที่พึ่งอนัประเสรฐิของข้าพเจ้า

เอเตนะ		สจัจะวชัเชนะ		 		ด้วยการกล่าวค�าสตัย์นี้, ข้าพเจ้าพงึ

วฑัเฒยยงั		สตัถุ	สำสะเน	 		เจรญิ ในพระศาสนาของพระศาสดา

พทุธงั	เม	วนัทะมำเนนะ	(มานายะ)   ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า, ได้

ยงั	ปญุญงั	ปะสตุงั	อธิะ,	 		 ขวนขวายบุญใดในบดันี้

สพัเพปิ		อนัตะรำยำ		เม			 		 อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า, 

มำเหสงุ		ตสัสะ		เตชะสำ	ฯ	 		ด้วยเดชแห่งบุญนั้น ฯ

(หมอบกราบลงว่า)

กำเยนะ	วำจำยะ	วะ	เจตะสำ	วำ	 ด้วยกายกด็ ี ด้วยวาจากด็ ี ด้วยใจ

กด็ี

พทุเธ	กกุมัมงั	ปะกะตงั	มะยำ	ยงั	 กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข ้าพเจ้า

กระท�าแล้วในพระพุทธเจ้า 

พทุโธ	ปะฏคิคณัหะต	ุอจัจะยนัตงั	 ขอพระพทุธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกนิ

อนันั้น

กำลนัตะเร	สงัวะรติงุ	วะ	พทุเธ.	 เพื่อการส�ารวมระวังในพระพุทธเจ้า 

ในกาลต่อไป.
ชายสวด มำเนนะ   หญงิสวด  มำนำยะ

ชายสวด โตหงั   หญงิสวด  ตหีงั
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ธมัมำนสุสะติ
(หันทะ  มะยัง  ธัมมานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส)

ส๎วำกขำโต	ภะคะวะตำ	ธมัโม	 	พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า  

 ได้ตรสัไว้ดแีล้ว

สนัทฏิฐโิก	 	เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ 

 ด้วยตนเอง

อะกำลโิก	 	เป็นสิ่งที่ปฏบิตัไิด้และให้ผลได้ ไม่จ�ากดักาล

เอหปิัสสโิก	 เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกบัผู้อื่นว่า  ท่านจงมา

ดูเถดิ

โอปะนะยโิก	 	เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตวั

ปัจจตัตงั	เวทติพัโพ	วญิญหูตี	ิฯ เป็นสิ่งที่ผู้รู้กร็ู้ได้เฉพาะตน  ดงันี้ ฯ

ธมัมำภคิตีิ

(หันทะ  มะยัง  ธัมมาภิคีติง  กะโรมะ  เส)

ส๎วำกขำตะตำทคิณุะโยคะวะเสนะ	 พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะ 

เสยโย	 ประกอบด้วยคุณ, คอืความที่พระผู้มี

พระภาคเจ้าได้ตรสัไว้ ดแีล้ว เป็นต้น

โย		มคัคะปำกะปะรยิตัต	ิ เป็นธรรมอันจ�าแนกเป็นมรรคผล  

วโิมกขะเภโท	 ปรยิตั ิและนพิพาน  

ธมัโม		กโุลกะปะตะนำ			 เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการ

ตะทะธำรธิำร	ี	 ตกไปสู่โลกที่ชั่ว
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วนัทำมะหงั		ตะมะหะรงั			 	ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอนัประเสรฐินั้น, 

วะระธมัมะเมตงั	 	อนัเป็นเครื่องขจดัเสยีซึ่งความมดื

ธมัโม		โย		สพัพะปำณนีงั			 	พระธรรมใดเป็นสรณะอนัเกษมสงูสดุ

สะระณงั	เขมะมตุตะมงั	 	ของสตัว์ทั้งหลาย

ทตุยิำนสุสะตฏิฐำนงั	วนัทำม	ิตงั			 	ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น, อนัเป็นที่

สเิรนะหงั	 	 ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สอง ด้วย 

 เศยีรเกล้า

ธมัมสัสำหส๎ัม	ิทำโส	(ทาส)ี	วะ	 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรม, พระ

ธมัโม		เม		สำมกิสิสะโร	 ธรรมเป็นนายมอีสิระเหนอืข้าพเจ้า

ธมัโม		ทกุขสัสะ		ฆำตำ		จะ			 พระธรรมเป็นเครื่องก�าจดัทุกข์, และ

วธิำตำ		จะ		หติสัสะ		เม	 ทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ธมัมสัสำหงั		นยิยำเทม	ิ		 ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระ

สะรรีญัชวีติญัจทิงั	 ธรรม

วนัทนัโตหงั	(ตหีงั)	จะรสิสำมิ			 ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยูจ่ะประพฤตติาม, ซึ่ง

ธมัมสัเสวะ	สธุมัมะตงั	 ความเป็นธรรมดขีองพระธรรม

นตัถ	ิ	เม		สะระณงั		อญัญงั			 ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี, พระธรรม

ธมัโม		เม		สะระณงั		วะรงั	 เป็นที่พึ่งอนัประเสรฐิของข้าพเจ้า

เอเตนะ		สจัจะวชัเชนะ			 ด้วยการกล่าวค�าสัตย์นี้, ข้าพเจ้าพึง

วฑัเฒยยงั		สตัถุ	สำสะเน	 เจรญิในพระศาสนาของพระศาสดา

ธมัมงั	เม	วนัทะมำเนนะ	(มานายะ)  ข ้าพเจ ้ า ผู ้ ไหว ้อยู ่ซึ่ งพระธรรม,

ยงั	ปญุญงั	ปะสตุงั	อธิะ	 ได้ขวนขวายบุญใดในบดันี้
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สพัเพปิ		อนัตะรำยำ		เม			 อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า,

มำเหสงุ	ตสัสะ		เตชะสำ	ฯ	 ด้วยเหตุแห่งบุญนั้น ฯ

(หมอบกราบลงว่า)

กำเยนะ	วำจำยะ	วะ	เจตะสำ	วำ	 ด้วยกายกด็ ี ด้วยวาจากด็ ี ด้วยใจ

กด็ี

ธมัเม	กกุมัมงั	ปะกะตงั	มะยำ	ยงั	 กรรมน่าตเิตยีนอนัใดที่ข้าพเจ้ากระท�า

แล้วในพระธรรม

ธมัโม	ปะฏคิคณัหะตุ	อจัจะยนัตงั	 ขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกิน 

อนันั้น

กำลนัตะเร	สงัวะรติงุ	วะ	ธมัเม	ฯ	 	เพื่อการส�ารวมระวงัในพระธรรม ใน

กาลต่อไป.

สงัฆำนสุสะติ
(หันทะ  มะยัง  สังฆานุสสะตินะยัง  กะโรมะ  เส)

สปุะฏปิันโน		ภะคะวะโต			 สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

สำวะกะสงัโฆ	 หมู่ใด, ปฏบิตัดิแีล้ว

อชุปุะฏปิันโน		ภะคะวะโต			 สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

สำวะกะสงัโฆ	 หมู่ใด, ปฏบิตัติรงแล้ว

ญำยะปะฏปิันโน	ภะคะวะโต		 สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

สำวะกะสงัโฆ	 หมู่ใด, ปฏิบัติเพื่อรู ้ธรรมเป็นเครื่อง 

ออกจากทุกข์แล้ว

สำมจีปิะฏปิันโน	ภะคะวะโต		 สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

สำวะกะสงัโฆ	 หมู่ใด, ปฏบิตัสิมควรแล้ว
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ยะททิงั	 ได้แก่ บุคคลเหล่านี้ คอื

จตัตำร	ิปรุสิะยคุำน	ิ	 คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่

อฏัฐะ	ปรุสิะปคุคะลำ,	 นบัเรยีงตวับุรุษได้ ๘ บุรุษ

เอสะ	ภะคะวะโต	สำวะกะสงัโฆ	 นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู ้มีพระ 

ภาคเจ้า

อำหเุนยโย	 เป็นสงฆ์ควรแก่สกัการะ  ที่เขาน�ามาบชูา

ปำหเุนยโย	 เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะ ที่เขาจัดไว้

ต้อนรบั

ทกัขเิณยโย	 เป็นผู้ควรรบัทกัษณิาทาน

อญัชะลกีะระณโีย	 เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรท�าอญัชลี

อะนตุตะรงั		ปญุญกัเขตตงั			 เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่น

โลกสัสำติ	ฯ	 ยิ่งกว่า ดงันี้ ฯ

สงัฆำภคิตีิ

(หันทะ  มะยัง  สังฆาภิคีติง  กะโรมะ  เส)

สทัธมัมะโช		สปุะฏปิัตต-ิ	 พระสงฆ ์ที่ เกิด โดยพระสัทธรรม, 

คณุำทยิตุโต	 ประกอบด้วยคณุมคีวามปฏบิตัดิ ีเป็นต้น

โยฏฐพัพโิธ		อะรยิะ-	 เป็นหมู่แห่งพระอรยิบุคคลอนัประเสรฐิ  

ปคุคะละสงัฆะเสฏโฐ	 ๘  จ�าพวก

สลีำทธิมัมะปะวะรำสะยะ-	 มกีายและจติอนัอาศยัธรรมมศีลี  เป็นต้น 

กำยะจติโต	 อนับวร
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วนัทำมะหงั	ตะมะรยิำนะ		 ข้าพเจ้าไหว้หมูแ่ห่งพระอรยิเจ้าเหล่านั้น

คะณงั	สสุทุธงั อนับรสิุทธิ์ด้วยดี

สงัโฆ		โย		สพัพะปำณนีงั		  พระสงฆ์หมู่ใด, เป็นสรณะอันเกษม

สูงสุด 

สะระณงั	เขมะมตุตะมงั	 ของสตัว์ทั้งหลาย 

ตะตยิำนสุสะตฏิฐำนงั		  ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น, อันเป็น

วนัทำมิ	ตงั	สเิรนะหงั,										  ที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่ ๓ ด้วย 

เศยีรเกล้า

สงัฆสัสำหส๎ัม	ิทำโส	(ทาส)ี	วะ		 ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์, พระสงฆ์

สงัโฆ	เม		สำมกิสิสะโร	  เป็นนายมอีสิระเหนอืข้าพเจ้า

สงัโฆ		ทกุขสัสะ		ฆำตำ		จะ			 พระสงฆ์เป็นเครื่องก�าจดัทุกข์  และทรง

วธิำตำ		จะ		หติสัสะ		เม	 ไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

สงัฆสัสำหงั		นยิยำเทมิ			  ข้าพเจ้ามอบกายถวายชวีตินี้ แด่พระ

สะรรีญัชวีติญัจทิงั		 สงฆ์

วนัทนัโตหงั	(ตหีงั)	จะรสิสำม	ิ		 ข้าพเจ้าผู ้ไหว้อยู ่จักประพฤติตาม, 

สงัฆสัโสปะฏปิันนะตงั	 ซึ่งความปฏบิตัดิขีองพระสงฆ์

นตัถิ		เม		สะระณงั		อญัญงั		  ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่ม,ี พระสงฆ์เป็น

สงัโฆ		เม		สะระณงั		วะรงั	 ที่พึ่งอนัประเสรฐิของข้าพเจ้า

เอเตนะ		สจัจะวชัเชนะ	 ด้วยการกล่าวค�าสตัย์นี้, ข้าพเจ้าพงึเจรญิ  

วฑัเฒยยงั		สตัถุ		สำสะเน	  ในพระศาสนาของพระศาสดา

สงัฆงั	เม	วนัทะมำเนนะ (มานายะ) ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์, 
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ยงั	ปญุญงั	ปะสตุงั	อธิะ	 	ได้ขวนขวายบุญใดในบดันี้

สพัเพปิ		อนัตะรำยำ		เม			 	อนัตรายทั้งปวงอย่าได้มแีก่ข้าพเจ้า, 

มำเหสงุ		ตสัสะ		เตชะสำ.		 ด้วยเดชแห่งบุญนั้น.

(กราบหมอบลงว่า)

กำเยนะ	วำจำยะ	วะ	เจตะสำ	วำ	 ด้วยกายกด็ ี ด้วยวาจากด็ ี ด้วยใจ

กด็ี

สงัเฆ	กกุมัมงั	ปะกะตงั	มะยำ	ยงั	 กรรมน่าตเิตยีนอนัใดที่ข้าพเจ้ากระท�า

แล้วในพระสงฆ์

สงัโฆ	ปะฏคิคณัหะตุ	อจัจะยนัตงั	 ขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกิน 

อนันั้น

กำลนัตะเร	สงัวะรติงุ	วะ	สงัเฆ	ฯ	 	เพื่อการส�ารวมระวังในพระสงฆ์  

ในกาลต่อไป.

อะตตีะปัจจะเวกขะณะปำฐะ
(หันทะ  มะยัง  อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส)

อชัชะ	มะยำ	อะปัจจะเวกขต๎ิวำ  จวีรใดอนัเรานุ่งห่มแล้วไม่ทนัพจิารณา 

ยงั		จวีะรงั		ปะรภิตุตงั	 ในวนันี้

ตงั		ยำวะเทวะ		สตีสัสะ			 จีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบ�าบัด

ปะฏฆิำตำยะ	 ความหนาว

อณ๎ุหสัสะ		ปะฏฆิำตำยะ	  เพื่อบ�าบดัความร้อน

ฑงัสะมะกะสะวำตำตะปะสริงิ-	 เพื่อบ�าบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุง

สะปะสมัผสัสำนงั	ปะฏฆิำตำยะ	 ลมแดด และสตัว์เลื้อยคลานทั้งหลาย
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ยำวะเทวะ		หริโิกปินะ-	 	และเพยีงเพื่อปกปิดอวยัวะอนัให้เกดิ

ปะฏจิฉำทะนตัถงั	 	ความละอาย

อชัชะ	มะยำ	อะปัจจะเวกขต๎ิวำ  บิณฑบาตใดอันเราฉันแล ้วไม ่ทัน

โย	ปิณฑะปำโต		ปะรภิตุโต	 พจิารณาในวนันี้

โส		เนวะ		ท๎วำยะ			 บิณฑบาตนั้นเราไม ่ฉันเพื่อความ 

คกึคะนอง

นะ	มะทำยะ	 ไม่ฉนัเพื่อความมวัเมา

นะ	มณัฑะนำยะ	 ไม่ฉนัเพื่อประดบั

นะ	วภิสูะนำยะ	 ไม่ฉนัเพื่อตกแต่ง

ยำวะเทวะ		อมิสัสะ	 แต่ฉันเพียงเพื่อความด�ารงอยู่ได้แห่ง

กำยสัสะ	ฐติยิำ		 กายนี้

ยำปะนำยะ		 เพื่อยงัอตัภาพให้เป็นไป

วหิงิสปุะระตยิำ	 เพื่อก�าจดัความเบยีดเบยีน

พ๎รห๎ัมะจะรยิำนคุคะหำยะ	 เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์

อติิ	ปรุำณญัจะ	เวทะนงั		 ด้วยการท�าอย่างนี้ เราย่อมระงบัเสยีได้

ปะฏหิงัขำม	ินะวญัจะ		 ซึ่งทกุขเวทนาเก่าคอืความหวิและไม่ท�า

เวทะนงั	นะ	อปุปำเทสสำม	ิ ทุกขเวทนาใหม่ให้เกดิขึ้น

ยำต๎รำ		จะ		เม		ภะวสิสะต	ิ		 	อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่ง

อะนะวชัชะตำ	จะ	ผำสวุหิำโร		 อตัภาพนี้ ด้วยความเป็นผู้หาโทษมไิด้

จำต	ิ ด้วย  และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย  

จกัมแีก่เราดงันี้
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อชัชะ	มะยำ	อะปัจจะเวกขต๎ิวำ   เสนาสนะอันใดเราใช้สอยแล้ว ไม่ทัน

ยงั	เสนำสะนงั		ปะรภิตุตงั	 พจิารณาในวนันี้

ตงั		ยำวะเทวะ		สตีสัสะ			 เสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อ

ปะฏฆิำตำยะ	 บ�าบดัความหนาว

อณุหสัสะ		ปะฏฆิำตำยะ	 	เพื่อบ�าบดัความร้อน

ฑงัสะมะกะสะวำตำตะปะสริงิ-	 	เพื่อบ�าบดัสมัผสัอนัเกดิจากเหลอืบยุง  

สะปะสมัผสัสำนงั	ปะฏฆิำตำยะ	 ลมแดด และสตัว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

ยำวะเทวะ	อตุปุะรสิสะยะ-	 เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมี

วโินทะนงั	ปะฏสิลัลำนำรำมตัถงั	 จากดนิ ฟ้าอากาศ  และเพื่อความเป็น

ผู้ยนิดอียู่ได้ในที่หลกีเร้นส�าหรบัภาวนา

อชัชะ	มะยำ	อะปัจจะเวกขต๎ิวำ		 คลิานะเภสชับรขิารใดอนัเราบรโิภคแล้ว 

โย	คลิำนะปัจจะยะเภสชัชะ	 ไม่ทนัพจิารณาในวนันี้

ปะรขิำโร		ปะรภิตุโต	

โส	ยำวะเทวะ	อปุปันนำนงั		 คิลานเภสัชบริขารนั้นเราบริโภคแล้ว

เวยยำพำธกิำนงั	เวทะนำนงั		 เพยีงเพื่อบ�าบดัทุกขเวทนาอนับงัเกดิขึ้น

ปะฏฆิำตำยะ	 แล้วมอีาพาธต่าง ๆ  เป็นมูล

อพ๎ัยำปัชฌะปะระมะตำยำต	ิฯ	 เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็น

อย่างยิ่งดงันี้
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กำยะคะตำสะตภิำวะนำปำฐะ
(หันทะ  มะยัง  กายะคะตาสะติภาวนปาฐัง  ภะณามะ  เส)

อะยงั		โข		เม	กำโย	 กายของเรานี้แล

อทุธงั		ปำทะตะลำ	 เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา

อะโธ		เกสะมตัถะกำ	 เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป

ตะจะปะรยินัโต	 มหีนงัหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

ปโูร	นำนปัปะกำรสัสะ	อะสจุโิน	 เตม็ไปด้วยของไม่สะอาด มปีระการต่างๆ

อตัถ	ิ	อมิสัมงิ		กำเย   มอียู่ในกายนี้

เกสำ   คอืผมทั้งหลาย

โลมำ   คอืขนทั้งหลาย

นะขำ	             คอืเลบ็ทั้งหลาย

ทนัตำ   คอืฟันทั้งหลาย

ตะโจ   คอืหนงั

มงัสงั   คอืเนื้อ 

นะหำร ู   คอืเอน็ทั้งหลาย

อฏัฐ ี   คอืกระดูกทั้งหลาย

อฏัฐมิญิชงั   เยื่อในกระดูก

วกักงั   ม้าม

หะทะยงั   หวัใจ

ยะกะนงั   ตบั
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กโิลมะกงั   พงัผดื

ปิหะกงั   ไต

ปัปผำสงั   ปอด

อนัตงั   ไส้ใหญ่

อนัตะคณุงั   ไส้น้อย

อทุะรยิงั   อาหารใหม่

กะรสีงั   อาหารเก่า    

มตัถะเก		มตัถะลงุคงั	 	 	 เยื่อในสมองศรีษะ

ปิตตงั   น�้าดี

เสมหงั   น�้าเสลด

ปพุโพ   น�้าเหลอืง

โลหติงั   น�้าเลอืด

เสโท   น�้าเหงื่อ

เมโท   น�้ามนัข้น

อสัส ุ   น�้าตา

วะสำ   น�้ามนัเหลว

เขโฬ   น�้าลาย

สงิฆำณกิำ   น�้ามูก

ละสกิำ   น�้าไขข้อ

มตุตงั   น�้ามูตร

เอวะมะยงั		เม	กำโย   กายของเรานี้ อย่างนี้ 

อทุธงั		ปำทะตะลำ   เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา
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อะโธ		เกสะมตัถะกำ	 เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป

ตะจะปะรยินัโต	 	มหีนงัหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

ปโูรนำนปัปะกำรสัสะ	อะสจุโิน,	 เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการ 

ต่าง ๆ  อย่างนี้แล ฯ

อะภณิหะปัจจะเวกขะณะปำฐะ

(หันทะ  มะยัง  อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐัง  ภะณามะ  เส)

ชะรำธมัโมม๎ห	ิ		 เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้น

ชะรงั	อะนะตโีต	(ตตีา) ความแก่ไปไม่ได้

พ๎ยำธธิมัโมม๎ห	ิ		 เรามคีวามเจบ็ไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้น

พ๎ยำธงิ	อะนะตโีต	(ตตีา)  ความเจบ็ไข้ไปไม่ได้

มะระณะธมัโมม๎ห	ิ		 เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้น

มะระณงั		อะนะตโีต	(ตตีา)   ความตายไปไม่ได้

สพัเพห	ิเม	ปิเยหิ	มะนำเปห	ิ	 เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ คอืว่าเราจะต้อง

นำนำภำโว	วนิำภำโว	 พลัดพรากจากของรักของเจริญใจ 

ทั้งสิ้นไป

กมัมสัสะโกม๎ห	ิ	กมัมะทำยำโท		 เรามกีรรมเป็นของ ๆ ตน มกีรรมเป็น 

กมัมะโยน	ิกมัมะพนัธ	ุ ผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรม

กมัมะปะฏสิะระโณ,	 เป็นผู้ตดิตาม มกีรรมเป็นที่พึ่งอาศยั

ชายสวด อะนะตโีต   หญงิสวด อะนะตตีำ
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ยงั		กมัมงั		กะรสิสำม	ิ   เราจักท�ากรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือ

กล๎ัยำณงั		วำ		ปำปะกงั		วำ		 เป็นบาป เราจักเป็นทายาท คือว่าเราจัก

ตสัสะ	ทำยำโท		ภะวสิสำม,ิ	 ต้องได้รบัผลของกรรมนั้น ๆ สบืไป

เอวงั		อมัเหหิ		อะภณ๎ิหงั			 เราทั้งหลาย ควรพจิารณาอย่างนี้ทุกวนั ๆ

ปัจจะเวกขติตพัพงั.	 เถดิ ฯ

พรหมะวหิำระผะระณำปำฐะ

อะหงั	สขุโิต	โหม,ิ	 ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถงึสุข,

นทิทกุโข	โหม,ิ	 จงเป็นผู้ไร้ทุกข์,

อะเวโร	โหม,ิ	 จงเป็นผู้ไม่มเีวร,

อพ๎ัยำปัชโฌ	โหม,ิ	 จงเป็นผู้ไม่เบยีดเบยีนซึ่งกนัและกนั,

อะนโีฆ	โหม,ิ		 จงเป็นผู้ไม่มทีุกข์,

สขุ	ีอตัตำนงั	ปะรหิะรำม,ิ		 จงรกัษาตนอยู่เป็นสุขเถดิ,

สพัเพ	สตัตำ	สขุติำ	โหนต,ุ			 ขอสัตว ์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป ็นผู ้ถึง 

ความสุข,

สพัเพ	สตัตำ	อะเวรำ	โหนต,ุ	 ขอสตัว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผูไ้ม่มเีวร,

สพัเพ	สตัตำ	อพ๎ัยำปัชฌำ	 ขอสัตว ์ทั้ งหลายทั้งปวงจงอย ่ าได ้

โหนต,ุ		 เบยีดเบยีนซึ่งกนัและกนั,  

สพัเพ	สตัตำ	อะนฆีำ	โหนต,ุ	 ขอสตัว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผูไ้ม่มทุีกข์, 

(ทั้งกายและใจ)

สพัเพ	สตัตำ	สขุี	อตัตำนงั		 ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่

ปะรหิะรนัต,ุ		 เป็นสุขเถดิ,
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สพัเพ	สตัตำ	สพัพะทกุขำ			 ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ 

ปะมจุจนัต,ุ		 ทั้งมวล, 

สพัเพ	สตัตำ	ลทัธะสมัปัตตโิต		 ขอสตัว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พราก

มำ	วคิจัฉนัต,ุ		 จากสมบตัอินัตนได้แล้ว,

สพัเพ	สตัตำ	กมัมสัสะกำ		 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของ ๆ

กมัมะทำยำทำ,		 ตน มกีรรมเป็นผู้ให้ผล,

กมัมะโยน	ีกมัมะพนัธ	ู	 มกีรรมเป็นแดนเกดิมกีรรมเป็นผู้ตดิตาม

กมัมะปะฏสิะระณำ,	 มกีรรมเป็นที่พึ่งอาศยั,

ยงั	กมัมงั	กะรสิสนัต	ิ	 จกัท�ากรรมอนัใดไว้ เป็นบุญหรอืเป็นบาป

กล๎ัยำณงั	วำ	ปำปะกงั	วำ		 จักต้องเป็นผู ้ได้รับผลของกรรมนั้น

ตสัสะ	ทำยำทำ	ภะวสิสนัต,ิ	 สบืไปฯ

บทพจิำรณำสงัขำร

(สวดท้ายท�าวตัรเช้า-เยน็ หรอืก่อนเข้านอน)

สพัเพ		สงัขำรำ		อะนจิจำ	 สังขารคือร่างกายจิตใจ แลรูปธรรม

นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง 

เกดิขึ้นแล้วแก่เจบ็ตายไป

สพัเพ		สงัขำรำ		ทกุขำ	 สังขารคือร่างกายจิตใจ แลรูปธรรม-

นามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ 

ทนยาก เพราะเกดิขึ้นแล้วแก่เจบ็ตายไป
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สพัเพ		ธมัมำ		อะนตัตำ	 สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสงัขาร  แล

มใิช่สงัขารทั้งหมด ทั้งสิ้น ไม่ใช่ตวัไม่ใช่

ตน ไม่ควรถอืว่าเราว่าของเรา ว่าตวัว่า

ตนของเรา

อะธวุงั	ชวีติงั	 ชวีติเป็นของไม่ยั่งยนื

ธวุงั		มะระณงั	 ความตายเป็นของยั่งยนื

อะวสัสงั		มะยำ		มะรติตพัพงั	 อนัเราจะพงึตายเป็นแท้

มะระณะปะรโิยสำนงั	เม	ชวีติงั		 ชวีติของเรามคีวามตายเป็นที่สุดรอบ

ชวีติงั		เม		อะนยิะตงั	 ชวีติของเราเป็นของไม่เที่ยง

มะระณงั		เม		นยิะตงั	 ความตายของเราเป็นของเที่ยง

วะตะ	 ควรที่จะสงัเวช

อะยงั		กำโย	 ร่างกายนี้

อะจริงั	 มไิด้ตั้งอยู่นาน

อะเปตะวญิญำโณ	 ครั้นปราศจากวญิญาณ

ฉฑุโฑ	 อนัเขาทิ้งเสยีแล้ว

อะทเิสสะต	ิ จกันอนทบั

ปะฐะวงิ	 ซึ่งแผ่นดนิ

กะลงิคะรงั		อวิะ	 ประดุจดงัว่าท่อนไม้  แลท่อนฟืน

นริตัถงั	ฯ	 หาประโยชน์มไิด้ ฯ
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ปะกณิณะกะคำถำ

อปุะนยีะต	ิโลโก	 โลก คอืหมู่สตัว์อนัชราต้อนไปอยู่,

อะธโุว,	 เป็นผู้ไม่ยั่งยนื,

อตัตำโณ		โลโก,	 โลกไม่มผีู้ต่อต้าน,

อะนะภสิสะโร,	 ไม่มผีู้เป็นยิ่งใหญ่,

อสัสะโก		โลโก,	 โลกไม่มสีิ่งเป็นของ ๆ ตน,

สพัพงั	ปะหำยะ	คะมะนยีงั,	 จ�าจะละทิ้งสิ่งทั้งสิ้นแล้วต้องไป,

อโูน	โลโก,	 โลกยงัพร่องอยู่,

อะตติโต,	  เป็นผู้ยงัไม่อิ่ม  ไม่เบื่อ

ตณัหำทำโส,	 จงึต้องเป็นทาสแห่งตณัหา,

ภำรำหะเว		ปัญจกัขนัธำ,	 ปัญจขนัธ์ทั้งหลายเป็นภาระจรงิ ๆ

ภำรำหำโร		จะ		ปคุคะโล,	 แต่บุคคลกย็งัยดึถอืภาระไว้,     

ภำรำทำนงั		ทกุขงั		โลเก,	  แท้จริง, การยึดถือภาระในโลก เป็น  

ความทุกข์, 

ภำระ	นกิเขปะนงั	สขุงั,	 การปล่อยวางภาระเสยีได้เป็นความสุข,

นกิขปิิต๎วำ		คะรงุ		ภำรงั,	 ครั้นปล่อยวางภาระอย่างหนกัได้แล้ว,

อญัญงั		ภำรงั		อะนำทยิะ,	 ไม่ยดึถอืซึ่งภาระอย่างอื่นไว้,

สะมลูงั		ตณัหงั		อพัภย๎ุหะ,	 เป็นผูร้ื้อถอนตณัหากบัทั้งมลูรากได้แล้ว,

นจิฉำโต		ปะรนิพิพโุตต,ิ	 เป็นผูห้มดอยาก, ดบัเพลงิกเิลสและเพลงิ

ทุกข์ ได้แล.
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เจรญิพรหมวหิำร

สพัเพ		สตัตำ			 สตัว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทกุข์ เกดิแก่เจบ็

  ตายด้วยกนัทั้งหมดทั้งสิ้น  เราอุทศิบุญ

กุศลของเราให้หมดด้วยกนั

อะเวรำ					 จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน  

และกนัเลย

อะโรคำ			 จงเป็นสุข ๆ เถดิ อย่าได้มคีวามเจบ็ไข้

ล�าบากกาย ล�าบากใจเลย

อพ๎ัยำปัชฌำ	 จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้พยาบาท

เบยีดเบยีนซึ่งกนัและกนัเลย

อะนฆีำ	 จงเป็นสุข ๆเถดิอย่าได้มคีวามทุกข์กาย

ทุกข์ใจเลย

สขุ	ีอตัตำนงั		ปะรหิะรนัต	ุ		 จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้น

จากทุกข์ภยัทั้งสิ้นนี้ เทอญฯ

ปัตตทิำนะคำถำ	
(พระราชนพินธ์ในรชักาลที่ ๔)

(หันทะ  มะยัง  ปัตติทานะคาถาโย  ภะณามะ  เส)

ปญุญสัสทิำน	ิ	กะตสัสะ			 ขอสตัว์ทั้งหลายไม่มทีี่สุดไม่มปีระมาณ,

ยำนญัญำนิ	กะตำน	ิ	เม,		 จงเป็นผูม้ส่ีวนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ท�าใน

เตสญัจะ		ภำคโิน		โหนต	ุ	 บดันี้,  แลแห่งบญุทั้งหลายอื่น ที่ข้าพเจ้า

สตัตำนนัตำปปะมำณะกำ	 ได้ท�าแล้ว,
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เย		ปิยำ		คณุะวนัตำ		จะ			 คอืชนเหล่าใดเป็นที่รกัผู้มคีุณ

มยัหงั		มำตำปิตำทะโย,	 มมีารดาและบดิาของข้าพเจ้า เป็นต้น

ทฏิฐำ	เม	จำปยะทฏิฐำ	วำ	 ที่ข้าพเจ้าได้เหน็  หรอืแม้ไม่ได้เหน็,                                    

อญัเญ		มชัฌตัตะเวรโิน			 และสตัว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง แลมเีวร

สตัตำ		ตฏิฐนัติ		โลกส๎ัมงิ	 กนัตั้งอยู่ในโลก,

เตภมุมำ		จะตโุยนกิำ,	 เกดิในภูม ิ๓ เกดิในก�าเนดิ ๔

ปัญเจกะจะตโุวกำรำ	 	มขีนัธ์ ๕ แลขนัธ์ ๑ แลขนัธ์ ๔

สงัสะรนัตำ		ภะวำภะเว,	 	ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่

ญำตงั		เย		ปัตตทิำนมัเม	 สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของ

ข้าพเจ้าแล้ว,

อะนโุมทนัต	ุ	เต		สะยงั,	 ขอสตัว์เหล่านั้นจงอนโุมทนาทานเองเถดิ,

เย		จมิงั		นปัปะชำนนัต	ิ ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วน

บุญของข้าพเจ้านี้

เทวำ		เตสงั		นเิวทะยงุ	 	ขอเทพทั้งหลายพงึแจ้งแก่สตัว์เหล่านั้น

มะยำ		ทนินำนะ		ปญุญำนงั			 เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลาย

อะนโุมทะนะเหตนุำ,	 ที่ข้าพเจ้าให้แล้ว

สพัเพ		สตัตำ		สะทำ		โหนต	ุ		 ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุข

อะเวรำ		สขุะชวีโิน,	 เสมอเถดิ

เขมปัปะทญัจะ		ปัปโปนต	ุ 	แล จงถงึทางอนัเกษมเถดิ

เตสำสำ		สชิฌะตงั		สภุำ	ฯ	 ขอความหวังอันดีของสัตว ์เหล่านั้น  

จงส�าเรจ็เทอญ ฯ
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ปัตตทิำนะคำถำ
(หันทะ  มะยัง  เทวะตาทีนัง  ปัตติทานัง  กะโรมะ  เส)

ยำ	เทวะตำ		สนัติ		 เทพยดาทั้งหลายเหล่าใด มีปกติอยู่ใน

วหิำระวำสนิ	ี	ถเูป	ฆะเร		 วหิาร สงิสถติที่เรอืนพระสถปูที่เรอืนโพธิ์

โพธฆิะเร	ตะหงิ	ตะหงิ,	 ในที่นั้น ๆ

ตำ		ธมัมะทำเนนะ		ภะวนัต	ุ		 เทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเรา

ปชูติำ		โสตถงิ		กะโรนเตธะ			 ทั้งหลายบูชาแล้ว ด้วยธรรมทาน  ขอจง

วหิำระมณัฑะเล,	 ท�าซึ่งความเจรญิในมณฑลวหิารนี้

เถรำ		จะ	มชัฌำ		นะวะกำ			 พระภกิษุทั้งหลาย ที่เป็นเถระกด็ ีที่เป็น

จะ		ภกิขะโว		สำรำมกิำ			 ปานกลางก็ดี ที่ยังใหม่ก็ดี  อุบาสก

ทำนะปะตี		อปุำสะกำ,	 อุบาสกิาทั้งหลาย

คำมำ	จะ	เทสำ	นคิะมำ		 ที่เป็นทานาบดี พร้อมด้วยอารามิกชน

จะ	อสิสะรำ	สปัปำณะภตูำ		 ก็ดี ชนชั้นทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็น

สขุติำ	ภะวนัต	ุเต, ผู้มคีวามสุขทุกเมื่อเถดิ,

ชะลำพชุำ	เยปิ	จะ		 สตัว์ทั้งหลายที่เกดิจากครรภ์กด็,ี  ที่เกดิ

อณัฑะสมัภะวำ	สงัเสทะชำตำ		 จากฟองไข่กด็,ี ที่เกดิในเถ้าไคลกด็,ี ที่

อะถะโวปะปำตกิำ, เกดิขึ้นโตทเีดยีวกด็,ี

นยิยำนกิงั	ธมัมะวะรงั		 สตัว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศยั

ปะฏจิจะ	เต	สพัเพปิ		 ซึ่งธรรมอันประเสริฐ เป็นนิยานิคธรรม

ทกุขสัสะ	กะโรนต	ุ	สงัขะยงั	ฯ	 ประกอบในอันน�าผู้ปฏิบัติให้ออกจาก

สังสารทุกข์จงกระท�าซึ่งความสิ้นไป

พร้อมแห่งทุกข์เถดิ 
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ฐำต	ุ	จริงั		สะตงั		ธมัโม			 ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่

ธมัมทัธะรำ		จะ		ปคุคะลำ	 นาน อนึ่ง ขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่ง

ธรรมด�ารงอยู่

สงัโฆ		โหต	ุ	สะมคัโค	วะ			 ขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อม

อตัถำยะ		จะ		หติำยะ		จะ	 เพรียงกันในอันท�าประโยชน์ สิ่งอัน 

เกื้อกูลเถดิ

อม๎ัเห		รกัขะต	ุ	สทัธมัโม			 ขอพระธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลาย

สพัเพปิ		ธมัมะจำรโิน	 และจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่ง

ธรรมแม้ทั้งปวง

วฑุฒงิ		สมัปำปเุณยยำมะ			 ขอเราทั้งหลายพงึถงึพร้อมซึ่งความเจรญิ

ธมัเม		อะรยิปัปะเวทเิต	ฯ	 ในธรรมที่พระอรยิเจ้า, ประกาศไว้แล้ว,

ปะสนันำ	โหนต	ุสพัเพปิ		 ขอสรรพสตัว์ทั้งหลายทั้งปวง,

ปำณโิน	พทุธะสำสะเน	 จงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

สมัมำ	ธำรงั	ปะเวจฉนัโต	 ขอฝนทั้งหลายจงหลั่งลงตกต้องตาม

กำเล	เทโว	ปะวสัสะตุ		 ฤดูกาล 

วฑุฒิ	ภำวำยะ	สตัตำนงั		 ขอฝนจงน�าความส�าเร็จมาสู ่พื้นปฐพี,

สะมทิธงั	เนต	ุเมทะนงิ	 เพื่อความเจรญิแก่สตัว์ทั้งหลาย

มำตำปิตำ	จะ	อต๎ัระชงั		 มารดาและบิดาย่อมรักษาบุตร ที่เกิด

นจิจงั	รกัขนัต	ิปตุตะกงั	 ในตนเป็นนจิฉนัใด

เอวงั	ธมัเมนะ	รำชำโน		 ขอพระราชาจงปกครองประชาชน, โดย

ปะชงั	รกัขนัต	ุสพัพะทำ	 ชอบธรรมในกาลทุกเมื่อฉนันั้น ตลอดกาล
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สงัเขปะปัตตทิำนะคำถำ
(หันทะ  มะยัง  สังเขปะปัตติทานะคาถาโย  ภะณามะ  เส)

สพัเพ		สตัตำ		สะทำ		โหนต	ุ		 ขอสัตว์ทั้งหลาย จงอย่าได้มีเวรต่อกัน

อะเวรำ		สขุะชวีโิน,	 และกนั เลยจงเป็นผู้ด�ารงชพีอยู่เป็นสุข

ทุกเมื่อเถดิ

กะตงั		ปญุญะผะลงั		มยัหงั			 ขอสตัว์ทั้งหลาย จงเป็นผูไ้ด้เสวยผลบญุ

สพัเพ		ภำค	ี	ภะวนัต	ุเต	ฯ	 ที่ข้าพเจ้าได้บ�าเพ็ญด้วยกาย วาจา ใจ 

แล้วนั้นเทอญ ฯ

สมุงัคะละคำถำ
(หันทะ  มะยัง  สุมังคะละคาถาโย  ภะนามะ  เส)

โหต	ุ	สพัพงั		สมุงัคะลงั		 ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า

รกัขนัตุ		สพัพะเทวะตำ	 เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรกัษา 

สพัพะพทุธำนภุำเวนะ			 ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

โสตถี		โหนต	ุ	นรินัตะรงั.	 ขอความสวสัดทีั้งหลายจงมชีั่วนรินัดร์

โหต	ุ	สพัพงั		สมุงัคะลงั		 ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า

รกัขนัตุ		สพัพะเทวะตำ	 เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรกัษา

สพัพะธมัมำนภุำเวนะ			 ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

โสตถี		โหนต	ุ	นรินัตะรงั.	 ขอความสวสัดทีั้งหลายจงมชีั่วนรินัดร์

โหต	ุ	สพัพงั		สมุงัคะลงั		 ขอศุภมงคลทั้งสิ้นจงบังเกิดมี ขอเหล่า

รกัขนัตุ		สพัพะเทวะตำ	 เทพยดาทั้งหลาย จงคุ้มครองรกัษา

สพัพะสงัฆำนภุำเวนะ				 ด้วยอานุภาพแห ่งพระสงฆ ์ทั้งปวง

โสตถี	โหนต	ุ	นรินัตะรงั.	 ขอความสวสัดทีั้งหลายจงมชีั่วนรินัดร์ ฯ 
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ค�ำเจรญิกรรมฐำนภำวนำ

ข้าพเจ้าจะเจรญิกรรมฐานภาวนา,   บูชาพระรตันตรยัอุดม

สร้างสมทศบารมธีรรม,  บ�าเพญ็อทิธบิาททั้งสี่, 

บ่มอนิทรยี์ให้แก่โดยการ,   สงัหารนวิรณ์ห้าให้หาย 

สบืสายวติกวจิารณ์ปีต,ิ  สริริ่วมสุขเอกคัคตา  

ต่อมาให้ถงึฌานสี่  พร้อมด้วยวสทีั้งห้า 

เจรญิมรรคาพระอรยิสมงัค ี ล้างธุลกีเิลสให้สูญ

ตดัมูลอาสะวะอนุสยั   ห่างไกลสงัโยชน์ทั้งปวง 

ล่วงถงึประโยชน์อนัยิ่งใหญ่  ขอคุณพระรตันตรยั  

คุณไท้อธริาชเทวา   คุณมารดาบดิาครูบาอาจารย์

คุณความดทีุก ๆ ประการ   จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า

บรรเทาทุกข์ร้อนให้เหอืดหาย   ท�าลายมารห้าให้พนิาศ  

ปราศจากภยนัตรายนรินัดร์   เกษมสนัต์ประสพสิ่งเสมอใจ  

สมดงัความมุ่งหมาย   ณ กาลบดันี้ เทอญฯ

อทิธบิำท	๔		ฐานแห่งความส�าเรจ็ ๔ คอื	๑.	ฉนัทะ	ความพอใจ		๒.	วริยิะ	ความพากเพยีร	๓.	จติตะ	ความเอาใจใส่  

๔.	วมิงัสำ	การพจิารณาใคร่ครวญ

นวิรณ์	๕	 ๑.	กำมฉนัท์	พอใจในกามคุณ	๒.	พยำบำท	คดิร้ายผู้อื่น	๓.	ถนีมทิธะ	ความหดหู่ซมึเซา	๔.	อทุธจัจะ 

กกุกจุจะ	ความฟุ้งซ่านและร�าคาญ ๕.	วจิกิจิฉำ	ความลงัเลสงสยั

วส	ี ความช�านาญ ๕ อย่าง คอื		๑.	กำรนกึ		๒.	กำรเข้ำฌำนได้เรว็		๓.	รกัษำฌำน		๔.	ออกจำกฌำณ	 

๕.	พจิำรณำทบทวนองค์ฌำณ

มำรห้ำ	 ๑.	กเิลสมำร	(มารคอืกเิลส)	๒.	ขนัธมำร	(มารคอืเบญจขนัธ์) ๓.	อภสิงัขมำร	(มารคอื อภสิงัขารที่ปรุง

แต่งกรรม)	๔.	เทวปตุตมำร	(มารคอืเทพบุตร)	๕.	มจัจมุำร	(มารคอืความตาย)
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พระคำถำเมตตำหลวง

แผ่เมตตำตนเอง

อะหงั สุขโิต โหม ิ  นทิทุกโข โหม ิ

อะเวโร โหม ิ อพ๎ัยาปัชโฌ โหม ิ

อะนโีฆ โหม ิ สุข ีอตัตานงั ปะรหิะราม ิฯ

แผ่เมตตำให้สรรพสตัว์

สพัเพ สตัตา  สพัเพ ปาณา สพัเพ ภูตา สพัเพ ปุคคะลา

สพัเพ อตัตะภาวะปะรยิาปันนา    สพัพา อติถโิย สพัเพ ปุรสิา 

สพัเพ อะรยิา สพัเพ อะนะรยิา  สพัเพ เทวา  สพัเพ มะนุสสา 

สพัเพ วนิปิาตกิา  อะเวรา  อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ี อตัตานงั  ปะรหิะรนัตุ ฯ
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แผ่กรณุำ  

สพัเพ สตัตา  สพัเพ ปาณา สพัเพ ภูตา สพัเพ ปุคคะลา

สพัเพ อตัตะภาวะปะรยิาปันนา    สพัพา อติถโิย สพัเพ ปุรสิา 

สพัเพ อะรยิา สพัเพ อะนะรยิา  สพัเพ เทวา  สพัเพ มะนุสสา 

สัพเพ วินิปาติกา   อะลาภา ปะมุญจันตุ   อะยะสา ปะมุญจันตุ  

นนิทา  ปะมุญจนัตุ   สพัพะทุกขา  ปะมุญจนัตุ.

แผ่มทุติำ

 สพัเพ สตัตา  สพัเพ ปาณา สพัเพ ภูตา สพัเพ ปุคคะลา

สพัเพ อตัตะภาวะปะรยิาปันนา    สพัพา อติถโิย สพัเพ ปุรสิา 

สพัเพ อะรยิา สพัเพ อะนะรยิา  สพัเพ เทวา  สพัเพ มะนุสสา 

สพัเพ วนิปิาตกิา   ลทัธะสมัปัตตโิต  มา วคิจัฉนัตุ, ลทัธะยะสะโต มา 

วคิจัฉนัตุ, ลทัธะปะสงัสะโต มา วคิจัฉนัตุ, ลทัธะสุขา มา วคิจัฉนัตุ.

แผ่อเุบกขำ

 สพัเพ สตัตา  สพัเพ ปาณา สพัเพ ภูตา สพัเพ ปุคคะลา

สพัเพ อตัตะภาวะปะรยิาปันนา    สพัพา อติถโิย สพัเพ ปุรสิา 

สพัเพ อะรยิา สพัเพ อะนะรยิา  สพัเพ เทวา  สพัเพ มะนุสสา 

สพัเพ วนิปิาตกิา    กมัมสัสะกา, กมัมะทายาทา, 

กมัมะโยน,ี กมัมะพนัธู, กมัมะปะฏสิะระณา, ยงั  กมัมงั  กะรสิสนัต,ิ 

กล๎ัยานงั  วา ปาปะกงั  วา,  ตสัสะ  ทายาทา  ภะวสิสนัต.ิ
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จะตรุปัปะมญัญำปำโฐ	

บทแผ่เมตตำ	สี่ทศิ	โดยไม่มปีระมำณ

อตัถ ิ โข  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา   

สมัมาสมัพุทเธนะ,  จะตสัโส  อปัปะมญัญาโย  สมัมะทกัขาตา.  

อิธะ ภิกขุ เมตตาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริตวา   

วหิะระต,ิ ตะถา ทุตยิงั  ตะถา  ตะตยิงั  ตะถา จะตุตถงั,  อติ ิ อุทธะมะโธ  

ตริยิงั  สพัพะธ ิ สพัพตัตะตายะ  สพัพาวนัตงั  โลกงั. เมตตาสะหะคะ 

เตนะ เจตะสา,  วปิุเลนะ  มะหคัคะเตนะ  อปัปะมาเณนะ  อะเวเรนะ   

อพ๎ัยาปัชเฌนะ  ผะรต๎ิวา วหิะระต.ิ  

กะรุณาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ,   

ตะถา ทุติยัง ตะถา ตะติยัง ตะถา จะตุตถัง, อิติ อุทธะมะโธ ติริยัง   

สัพพะธิ  สัพพัตตะตายะ  สัพพาวันตัง  โลกัง, กะรุณาสะหะคะเตนะ  
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เจตะสา วปิุเลนะ มะหคัคะเตนะ อปัปะมาเณนะ อะเวเรนะ อพ๎ัยาปัชเฌนะ  

ผะรต๎ิวา  วหิะระต.ิ  

มุทิตาสะหะคะเตนะ เจตะสา, เอกัง ทิสัง ผะริต๎วา วิหะระติ,  

ตะถา  ทุตยิงั  ตะถา  ตะตยิงั  ตะถา  จะตุตถงั, อติ ิ  อุทธะมะโธ   

ตริยิงั  สพัพะธ ิ  สพัพตัตะตายะ  สพัพาวนัตงั  โลกงั,  มุทติาสะหะ 

คะเตนะ เจตะสา วิปุเลนะ มะหัคคะเตนะ อัปปะมาเณนะ อะเวเรนะ   

อพ๎ัยาปัชเฌนะ  ผะรต๎ิวา  วหิะระต.ิ  

อุเปกขาสะหะคะเตนะ เจตะสา,  เอกัง ทิสัง ผะริต ๎วา วิหะระติ,   

ตะถา  ทุตยิงั  ตะถา  ตะตยิงั  ตะถา  จะตุตถงั,  อติ ิ อุทธะมะโธ   

ตริยิงั  สพัพะธ ิ  สพัพตัตะตายะ  สพัพาวนัตงั  โลกงั, อุเปกขาสะหะ- 

คะเตนะ  เจตะสา,  วปิุเลนะ  มะหคัคะเตนะ  อปัปะมาเณนะ  อะเวเรนะ  

อพ๎ัยาปัชเฌนะ  ผะรต๎ิวา  วหิะระต.ิ  

อมิา  โข  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา   

สมัมาสมัพุทเธนะ,  จะตสัโส  อปัปะมญัญาโย  สมัมะทกัขาตาต.ิ  



74

กรวดน�ำ้อมินิำใหญ่

 (หันทะ  มะยัง  อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย  ภะณามะ  เส ฯ)

 อมินิา  ปุญญะกมัเมนะ  อุปัชฌายา  คุณุตตะรา

อาจะรยิูปะการา  จะ มาตาปิตา  จะ  ญาตะกา (ปิยา มะมงั)

สุรโิย  จนัทมิา  ราชา คุณะวนัตา  นะราปิ  จะ

พรหัมะมารา จะ อนิทา จะ  จตุโลกะปาลา  จะ  เทวะตา

ยะโม  มติตา  มะนุสสา  จะ มชัฌตัตา  เวรกิาปิ  จะ

สพัเพ  สตัตา  สุข ี โหนตุ ปุญญาน ิ ปะกะตาน ิ เม

สุขงั  จะ  ตวิธิงั  เทนตุ ขปิปัง  ปาเปถะ  โว  มะตงั ฯ

 อมินิา  ปุญญะกมัเมนะ อมินิา  อุททสิเสนะ  จะ

ขปิปาหงั  สุละเภ  เจวะ ตณัหุปาทานะ เฉทะนงั

เย  สนัตาเน  หนิา  ธมัมา ยาวะ  นพิพานะโต  มะมงั

นสัสนัตุ  สพัพะทา  เยวะ ยตัถะ  ชาโต  ภะเว  ภะเว

อุชุจติตงั  สะตปิัญญา สลัเลโข  วริยิมัหนิา

มารา  ละภนัตุ  โนกาสงั กาตุญจะ  วริเิยสุ  เม

พุทธาทปิะวะโร  นาโถ ธมัโม  นาโถ  วะรุตตะโม

นาโถ  ปัจเจกะพุทโธ  จะ สงัโฆ  นาโถตตะโร  มะมงั

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสงั  ละภนัตุ  มา ฯ
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ค�ำกรวดน�ำ้

อิมินำปุญญะกัมเมนะ,	 ด้วยเดชะผลบุญแห่งข ้า อุทิศไปนี้,  

ขอให้ไปค�้าชอูดุหนนุ, คณุบดิามารดา ครอูปัุชฌาย์ อาจารย์, พระมหากษตัรย์ิ 

มิตรรักสนิท เพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่, พระภูมิเจ้าที่, เจ้ากรุงพาลี,  

พระนางธรณ,ี พระนางคงคา, พระยามจัจุราช, นายนริยิะบาล, นายพนัธุละ

เสนาบด,ี กบัทั้งท้าวจตุโลกะบาลทั้งสี่, ศริคิุตะอ�ามาตย์, ชั้นจาตุมหาราชกิา, 

เบื้องบนจนถงึที่สุดมหาพรหม, เบื้องต�่าตั้งแต่อเวจขีึ้นมา, จนถงึมนุษย์โลก,  

โดยรอบสุดขอบจกัรวาล, อนนัตจกัรวาล, ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์, ขอให้

พ้นจากทุกข์, ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่ง ๆ  ขึ้นไป, ด้วยเดชะผลบุญ, 

แหง่ข้าฯ อทุศิไปนี้,  ขอให้จงเป็นอุปนสิยั, เป็นปัจจยั, เพื่อจะกระท�าให้แจ้ง, 

ซึ่งพระนพิพาน, ในปัจจุบนั และอนาคตกาลนี้เทอญฯ.
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ต้นสวดมนต์		

ชมุนมุเทวดำ

(สวดเจด็ต�ำนำนใช้)

 สะรชัชงั  สะเสนงั  สะพนัธุง  นะรนิทงั  

ปะรติตานุภาโว  สะทา  รกัขะตูต ิ 

ผะรต๎ิวานะ  เมตตงั  สะเมตตา  ภะทนัตา

อะวกิขติตะจติตา  ปะรติตงั  ภะณนัตุ  ฯลฯ

(ถ้ำจะสวดมนต์สบิสองต�ำนำนใช้)

สะมนัตา  จกักะวาเฬสุ  อต๎ัราคจัฉนัตุ  เทวะตา

สทัธมัมงั  มุนริาชสัสะ  สุณนัตุ  สคัคะโมกขะทงัฯ

สคัเค กาเม จะ รูเป  คริสิขิะระตะเฏ  จนัตะลกิเข  วมิาเน

ทเีป  รฏัเฐ  จะ  คาเม  ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะวตัถุมห ิเขตเต

ภุมมา  จายนัตุ  เทวา  ชะละถะละวสิะเม  ยกัขะคนัธพัพะนาคา

ตฏิฐนัตา สนัตเิก  ยงั  มุนวิะระวะจะนงั  สาธะโว  เม  สุณนัตุ ฯ 

ธมัมสัสะวะนะกาโล   อะยมัภะทนัตา  

ธมัมสัสะวะนะกาโล   อะยมัภะทนัตา  

ธมัมสัสะวะนะกาโล   อะยมัภะทนัตา ฯ

* ถ้าเป็นวนัส�าคญัทางศาสนาเปลี่ยนเป็น

 พทุธะทสัสะนะกำโล		 อะยมัภะทนัตำ	(กาลนี้เป็นกาลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า)

	 ธมัมสัสะวะนะกำโล		 อะยมัภะทนัตำ	(กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม)

	 สงัฆะปะยริปุำสะนะกำโล		อะยมัภะทนัตำ	(กาลเป็นกาลเข้าไปใกล้พระสงฆ์)
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ปพุพะภำคะนะมะกำระ

 นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ

 นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะฯ

สะระณะคะมะนะปำฐะ

  พุทธงั  สะระณงั  คจัฉามิ

  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ

  สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ทุตยิมัปิ   พุทธงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ทุตยิมัปิ   ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ทุตยิมัปิ   สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ตะตยิมัปิ   พุทธงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ตะตยิมัปิ   ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ตะตยิมัปิ   สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ

(ถ้าสวดให้คนไข้ฟัง หรือสวดให้งานท�าบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาอายุ สวดดังนี้)

พุทธงั  อายุวฑัฒะนงั  เต  ชวีติงั  ยาวะ  นพิพานงั  สะระณงั  คจัฉามิ

ธมัมงั  อายุวฑัฒะนงั  เต  ชวีติงั  ยาวะ  นพิพานงั  สะระณงั  คจัฉาม ิ

สงัฆงั  อายุวฑัฒะนงั  เต  ชวีติงั  ยาวะ  นพิพานงั  สะระณงั  คจัฉามิ
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ทุตยิมัปิ   พุทธงั  อายุวฑัฒะนงั  เต  ชวีติงั  

 ยาวะ  นพิพานงั  สะระณงั  คจัฉามิ

ทุตยิมัปิ   ธมัมงั  อายุวฑัฒะนงั  เต  ชวีติงั  

 ยาวะ  นพิพานงั  สะระณงั  คจัฉามิ

ทุตยิมัปิ   สงัฆงั  อายุวฑัฒะนงั  เต  ชวีติงั  

 ยาวะ  นพิพานงั  สะระณงั  คจัฉามิ

ตะตยิมัปิ   พุทธงั  อายุวฑัฒะนงั  เต  ชวีติงั  

 ยาวะ  นพิพานงั  สะระณงั  คจัฉามิ

ตะตยิมัปิ   ธมัมงั  อายุวฑัฒะนงั  เต  ชวีติงั  

 ยาวะ  นพิพานงั  สะระณงั  คจัฉามิ

ตะตยิมัปิ   สงัฆงั  อายุวฑัฒะนงั  เต  ชวีติงั  

 ยาวะ  นพิพานงั  สะระณงั  คจัฉาม ิฯ

สจัจะกริยิำคำถำ

 นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั พุทโธ  เม  สะระณงั  วะรงั,

เอเตนะ   สจัจะวชัเชนะ    โสตถ ิ เม  (เต)  โหตุ  สพัพะทา.

นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั  ธมัโม  เม  สะระณงั  วะรงั,

เอเตนะ   สจัจะวชัเชนะ     โสตถ ิ เม  (เต)  โหตุ  สพัพะทา.

นตัถ ิ เม  สะระณงั  อญัญงั  สงัโฆ  เม  สะระณงั  วะรงั,

เอเตนะ   สจัจะวชัเชนะ       โสตถ ิ เม  (เต)  โหตุ  สพัพะทา.

หมายเหตุ  ถ้าสวดเพื่อตนเองให้ลงท้าย (เม)   เพื่อผู้อื่นลงท้าย (เต) 
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มหำกำรณุโิกนำโถตอิำทกิำ	คำถำ

 มะหาการุณโิก  นาโถ   อตัถายะ  สพัพะปาณนิงั,

ปูเรต๎วา  ปาระม ี สพัพา ปัตโต  สมัโพธมิุตตะมงั,

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ      มา  โหนตุ  สพัพุปัททะวา.

มะหาการุณโิก  นาโถ    หติายะ  สพัพะปาณนิงั,

ปูเรต๎วา  ปาระม ี สพัพา ปัตโต  สมัโพธมิุตตะมงั,

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ      มา  โหนตุ  สพัพุปัททะวา.

มะหาการุณโิก  นาโถ     สุขายะ  สพัพะปาณนิงั,

ปูเรต๎วา  ปาระม ี สพัพา ปัตโต  สมัโพธมิุตตะมงั,

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ      มา  โหนตุ  สพัพุปัททะวา.

เขมำเขมะสะระณะคะมะนะปะรทิปีิกำ	คำถำ

 พะหุง  เว  สะระณงั  ยนัติ ปัพพะตาน ิ วะนาน ิ จะ,

อารามะรุกขะเจตยาน ิ มะนุสสา  ภะยะตชัชติา.

เนตงั  โข  สะระณงั  เขมงั เนตงั  สะระณะมุตตะมงั, 

เนตงั  สะระณะมาคมัมะ สพัพะทุกขา ปะมุจจะต.ิ

โย จะ พุทธญัจะ ธมัมญัจะ สงัฆญัจะ  สะระณงั  คะโต,

จตัตาร ิอะรยิะสจัจาน ิ สมัมปัปัญญายะ  ปัสสะต.ิ

ทุกขงั  ทุกขะสะมุปปาทงั ทุกขสัสะ  จะ  อะตกิกะมงั,

อะรยิญัจฏัฐงัคกิงั  มคัคงั ทุกขูปะสะมะคามนิงั.

เอตงั  โข  สะระณงั  เขมงั เอตงั  สะระณะมุตตะมงั,

เอตงั  สะระณะมาคมัมะ สพัพะทุกขา  ปะมุจจะตตี.ิ
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ปัพพะโตปะมะคำถำ

 ยะถาปิ  เสลา  วปิุลา   นะภงั  อาหจัจะ  ปัพพะตา,

สะมนัตา  อะนุปะรเิยยยุง   นปิโปเถนตา  จะตุททสิา. 

เอวงั  ชะรา  จะ  มจัจุ  จะ   อะธวิตัตนัต ิ ปาณโิน,

ขตัตเิย  พ๎ราห๎มะเณ  เวสเส  สุทเท  จณัฑาละปุกกุเส.

นะ  กญิจ ิ ปะรวิชัเชต ิ สพัพะเมวาภมิทัทะต,ิ

นะ ตตัถะ  หตัถนีงั ภูม ิ นะ ระถานงั นะ ปัตตยิา.

นะ จาปิ มนัตะยุทเธนะ  สกักา  เชตุง ธะเนนะ  วา,

ตส๎ัมา ห ิปัณฑโิต โปโส  สมัปัสสงั  อตัถะมตัตะโน.

พุทเธ  ธมัเม จะ  สงัเฆ จะ  ธโีร  สทัธงั  นเิวสะเย,

โย  ธมัมะจาร ี กาเยนะ  วาจายะ  อุทะ  เจตะสา.

อเิธวะ  นงั  ปะสงัสนัต ิ เปจจะ  สคัเค  ปะโมทะตฯิ

อะรยิะธะนะคำถำ

 ยสัสะ  สทัธา  ตถาคะเต  อะจะลา  สุปะตฏิฐติา,

สลีญัจะ  ยสัสะ  กล๎ัยาณงั  อะรยิะกนัตงั  ปะสงัสติงั.

สงัเฆ  ปะสาโท  ยสัสตัถิ   อุชุภูตญัจะ  ทสัสะนงั,

อะทะลทิโทต ิ ตงั  อาหุ   อะโมฆนัตสัสะ  ชวีติงั.

ตสัมา  สทัธญัจะ  สลีญัจะ   ปะสาทงั  ธมัมะทสัสะนงั,

อะนุยุญเชถะ  เมธาว ี   สะรงั  พุทธานะ  สาสะนนัต.ิ
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นะมะกำระสทิธคิำถำ

 โย จกัขุมา โมหะมะลาปะกฏัโฐ สามงั วะ พุทโธ สุคะโต วมิุตโต

มารสัสะ ปาสา วนิโิมจะยนัโต ปาเปส ิเขมงั ชะนะตงั วเินยยงั ฯ

พุทธงั  วะรนัตงั  สริะสา นะมาม ิ โลกสัสะ นาถญัจะ วนิายะกญัจะ

ตนัเตชะสา เต ชะยะสทิธ ิโหตุ     สพัพนัตะรายา จะ  วนิาสะเมนตุ ฯ

ธมัโม ธะโช โย วยิะ ตสัสะ  สตัถุ  ทสัเสส ิโลกสัสะ วสิุทธมิคัคงั

นยิยานโิก  ธมัมะธะรสัสะ  ธาร ี สาตาวะโห  สนัตกิะโร  สุจณิโณ.

ธมัมงั  วะรนัตงั  สริะสา  นะมาม ิ โมหปัปะทาลงั  อุปะสนัตะทาหงั

ตนัเตชะสา เต  ชะยะสทิธ ิ โหตุ   สพัพนัตะรายา จะ  วนิาสะเมนตุ.

สทัธมัมะเสนา  สุคะตานุโค  โย โลกสัสะ  ปาปูปะกเิลสะเชตา

สนัโต  สะยงั  สนัตนิโิยชะโก  จะ ส ๎วากขาตะธมัมงั  วทิติงั  กะโรต ิฯ

สงัฆงั  วะรนัตงั  สริะสา  นะมาม ิ พุทธานุพุทธงั  สะมะสลีะทฏิฐงิ

ตนัเตชะสา เต ชะยะสทิธ ิ โหตุ     สพัพนัตะรายา จะ  วนิาสะเมนตุ ฯ 

สมัพทุเธ

 สมัพุทเธ  อฏัฐะวสีญัจะ      ท๎วาทะสญัจะ  สะหสัสะเก

ปัญจะสะตะสะหสัสาน ิ         นะมาม ิ สริะสา  อะหงั

เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ   อาทะเรนะ  นะมามหิงั

นะมะการานุภาเวนะ         หนัต ๎วา  สพัเพ  อุปัททะเว

อะเนกา  อนัตะรายาปิ       วนิสัสนัตุ  อะเสสะโต ฯ
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 สมัพุทเธ  ปัญจะปัญญาสญัจะ  จะตุวสีะตสิะหสัสะเก

ทะสะสะตะสะหสัสานิ       นะมาม ิ สริะสา  อะหงั

เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ  อาทะเรนะ  นะมามหิงั

นะมะการานุภาเวนะ       หนัต ๎วา  สพัเพ  อุปัททะเว

อะเนกา  อนัตะรายาปิ       วนิสัสนัตุ  อะเสสะโต ฯ

 สมัพุทเธ  นะวุตตะระสะเต  อฏัฐะจตัตาฬีสะสะหสัสะเก

วสีะตสิะตะสะหสัสาน ิ         นะมาม ิ สริะสา  อะหงั

เตสงั  ธมัมญัจะ  สงัฆญัจะ  อาทะเรนะ  นะมามหิงั

นะมะการานุภาเวนะ       หนัต ๎วา  สพัเพ  อุปัททะเว

อะเนกา  อนัตะรายาปิ       วนิสัสนัตุ  อะเสสะโต ฯ

นะโมกำระอฏัฐกงั		
(นโม	๘	บท)

  นะโม  อะระหะโต  สมัมา- สมัพุทธสัสะ  มะเหสโิน

นะโม  อุตตะมะธมัมสัสะ  ส ๎วากขาตสัเสวะ  เตนธิะ

นะโม  มะหาสงัฆสัสาปิ  วสิุทธะสลีะทฏิฐโิน

นะโม  โอมาต๎ยารทัธสัสะ  ระตะนตัตะยสัสะ  สาธุกงั

นะโม  โอมะกาตตีสัสะ  ตสัสะ  วตัถุตตะยสัสะปิ

นะโม  การปัปะภาเวนะ  วคิจัฉนัตุ  อุปัททะวา

นะโม  การานุภาเวนะ    สุวตัถ ิ โหตุ  สพัพะทา

นะโม  การสัสะ  เตเชนะ  วธิมิห ิ โหม ิ เตชะวา ฯ



83

นมสักำรพระอรหนัต์	๘	ทศิ

 สมัพุทโธ ทปิะทงั เสฏโฐ  นสินิโน เจวะ มชัฌเิม, 

โกณฑญัโญ ปุพพะภาเค จะ  อาคะเณยเย จะ กสัสะโป. 

สารปีุตโต จะ ทกัขเิณ   หะระตเิย อุปาล ีจะ, 

ปัจฉเิมปิ จะ อานนัโท   พายพัเพ จะ คะวมัปะต.ิ

โมคคลัลาโน  จะ อุตตะเร อสิาเณปิ จะ ราหุโล, 

อเิม โข มงัคะลา พุทธา   สพัเพ อธิะ ปะตฏิฐติา.

วนัทติา เต จะ อมัเหห ิ   สกักาเรห ิจะ ปูชติา, 

เอเตสงั  อานุภาเวนะ    สพัพะโสตถ ีภะวนัตุ โนฯ

อจิเจวะมจัจนั  ตะนะมสัสะเนยยงั นะมสัสะมาโน  ระตะนตัตะยงั ยงั

ปุญญาภสินัทงั  วปิุลงั อะลตัถงั ตสัสานุภาเวนะ  หะตนัตะราโย ฯ

อณุหสิสะวชิะยะคำถำ	
(คำถำต่ออำย)ุ

 อตัถ ิ อุณ๎หสิสะ วชิะโย  ธมัโม  โลเก  อะนุตตะโร

สพัพะสตัตะหติตัถายะ  ตงั  ต ๎วงั  คณัหาห ิ เทวะเต

ปะรวิชัเช  ราชะทณัเฑ  อะมะนุสเสห ิ ปาวะเก

พะยคัเฆ  นาเค  วเิส  ภูเต  อะกาละมะระเณนะ  วา

สพัพส๎ัมา  มะระณา  มุตโต  ฐะเปต ๎วา  กาละมารติงั

ตสัเสวะ  อานุภาเวนะ  โหตุ  เทโว  สุข ี สะทา

สุทธะสลีงั  สะมาทายงั  ธมัมงั  สุจะรติงั  จะเร

ตสัเสวะ  อานุภาเวนะ  โหตุ  เทโว  สุข ี สะทา

ลกิขติงั  จนิตติงั  ปูชงั  ธาระณงั  วาจะนงั  คะรุง

ปะเรสงั  เทสะนงั  สุต๎วา  ตสัสะ  อายุ  ปะวฑัฒะตตี ิฯ
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มงัคะละสตุตงั

เอวมัเม  สุตงั.  เอกงั  สะมะยงั  ภะคะวา,  สาวตัถยิงั  วหิะระต,ิ  

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑกิสัสะ อาราเม. อะถะโข อญัญะตะรา เทวะตา, 

อะภกิกนัตายะ  รตัตยิา  อะภกิกนัตะวณัณา  เกวะละกปัปัง  เชตะวะนงั  

โอภาเสต๎วา, เยนะ ภะคะวา เตนุปะสงักะม,ิ อุปะสงักะมติ ๎วา  ภะคะวนัตงั  

อะภวิาเทต๎วา  เอกะมนัตงั  อฏัฐาส.ิ  เอกะมนัตงั  ฐติา โข สา เทวะตา  

ภะคะวนัตงั คาถายะ  อชัฌะภาส.ิ 

พะหู  เทวา  มะนุสสา  จะ   มงัคะลาน ิ อะจนิตะยุง, 

อากงัขะมานา  โสตถานงั   พ ๎รูห ิ มงัคะละมุตตะมงั.

อะเสวะนา  จะ  พาลานงั   ปัณฑติานญัจะ  เสวะนา,

ปูชา  จะ  ปูชะนยีานงั  เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.         

ปะฏริูปะเทสะวาโส  จะ   ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา,

อตัตะสมัมาปะณธิ ิ จะ    เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.

พาหุสจัจญัจะ  สปิปัญจะ  วนิะโย  จะ  สุสกิขโิต,

สุภาสติา   จะ   ยา  วาจา  เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.

มาตาปิตุอุปัฏฐานงั  ปุตตะทารสัสะ  สงัคะโห,

อะนากุลา  จะ  กมัมนัตา  เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.

ทานญัจะ ธมัมะจรยิา จะ   ญาตะกานญัจะ  สงัคะโห,

อะนะวชัชาน ิ กมัมาน ิ  เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.        

อาระต ี วริะต ี ปาปา  มชัชะปานา  จะ  สญัญะโม,

อปัปะมาโท  จะ  ธมัเมสุ  เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.

คาระโว  จะ  นวิาโต  จะ  สนัตุฏฐ ี จะ  กะตญัุตา,
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กาเลนะ  ธมัมสัสะวะนงั          เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.

ขนัต ี จะ  โสวะจสัสะตา     สะมะณานญัจะ  ทสัสะนงั,      

กาเลนะ  ธมัมะสากจัฉา เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.

ตะโป จะ พ๎รห๎ัมะจะรยิญั จะ อะรยิะสจัจานะ  ทสัสะนงั,

นพิพานะสจัฉกิริยิา  จะ เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.

ผุฏฐสัสะ  โลกะธมัเมหิ จติตงั  ยสัสะ  นะ  กมัปะต,ิ

อะโสกงั  วริะชงั  เขมงั เอตมัมงัคะละมุตตะมงั.

เอตาทสิาน ิ กต๎ัวานะ สพัพตัถะมะปะราชติา,

สพัพตัถะ  โสตถงิ  คจัฉนัติ ตนัเตสงั  มงัคะละมุตตะมนัต ิฯ

พระผู้มพีระภำคเจ้ำตรสัมงคลสตูร	ด้วยคาถาเหล่านั้นว่า
                              

	การไม่คบพาล  การคบแต่บณัทติ  และการบูชาผู้ที่ควรบูชา  นี้กเ็ป็นมงคลอุดม

	การอยู่ในประเทศอนัเหมาะ ความเป็นผู้ท�าบุญไว้แต่ปางก่อน การตั้งตนไว้ชอบ นี่กเ็ป็นมงคลอุดม

	ความเป็นพหูสูต ความเป็นผู้มศีลิปะ มวีนิยัที่ศกึษามาด ีมวีาจาเป็นสุภาษติ นี่กเ็ป็นมงคลอุดม

	การบ�ารุงมารดาบดิา  การสงเคราะห์บุตรภรยิา การงานอนัไม่อากูล  นี่กเ็ป็นมงคลอุดม.

	ทาน  ธรรมจรยิา  การสงเคราะห์ญาต ิ การงานอนัไม่มโีทษ  นี่กเ็ป็นมงคลอุดม.

	การงดเว้นจากบาป  งดเว้นการดื่มน�้าเมา  ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย  นี่กเ็ป็นมงคลอุดม.

	ความเคารพ  ความถ่อมตน ความสนัโดษ  ความกตญัู  การฟังธรรมตามกาล  นี่กเ็ป็นมงคลอุดม.

	ความอดทน  ความว่าง่าย  การเหน็สมณะ  การสนทนาธรรมตามกาล  นี่กเ็ป็นมงคลอุดม

	ตบะ  พรหมจรรย์  การเหน็อรยิสจั  การท�าพระนพิพานให้แจ้ง  นี่กเ็ป็นมงคลอุดม.

 จติของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว  ไม่หวั่นไหว  ไม่เศร้าโศก  ไม่เศร้าหมองละอองกเิลส  

เกษมปลอดโปร่ง  นี่กเ็ป็นมงคลอุดม.

เทวดำและมนษุย์ทั้งหลำย		ท�ำมงคลดงันี้แล้ว		ไม่พ่ำยแพ้ในข้ำศกึทั้งปวง			

ย่อมถงึควำมสวสัดใีนที่ทกุสถำน		นี่แลมงคลอดุม		ของเทวดำและมนษุย์เหล่ำนั้น.
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บทขดัระตะนะสตุตงั

 ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา  อะมะนุสสะโต วา อคัคโิต วา 

อุทะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กณัฏะกะโต วา นกัขตัตะโต วา 

ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสทัธมัมะโต วา 

 อะสันทิฏฐิโต วา อะสัปปุริสะโต วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะ 

กุกกุระอะหิวิจฉิกะมะนิสัปปะทีปิอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ ยักขะ 

รกัขะสาทหี ิ นานา ภะยะโต วา นานาโรคะโต วา นานาอุปัททะวะโต วา  

อารกัขงั คณัหนัตุ ฯ 

 ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะตัสสะ ทะสะ ปาระมิโย ทะสะ 

อุปะปาระมิโย ทะสะ ปะระมัตถะปาระมิโย ปัญจะ มหาปะริจจาเค 

ติสโส จะริยา ปัจฉิมัพภะเว คัพภาวักกันติง ชาติง อะภินิกขะมะนัง 

ปะธานะจะริยัง โพธิปัลลังเก มาระวิชะยัง สัพพัญุตะญาณัปปะฏ ิ

เวธัง นะวะ โลกุตตะระธัมเมติ สัพเพปิเม พุทธะคุเณ อาวัชชิต๎วา  

เวสาลยิา ตสีุ ปาการนัตะเรสุ ตยิามะรตัตงิ ปะรติตงั กะโรนโต อายส๎ัมา  

อานนัทตัเถโร วยิะ การุญญะจติตงั อุปัฏฐะเปต๎วา ฯ

โกฏสิะตะสะหสัเสสุ  จกักะวาเฬสุ เทวะตา

ยสัสาณมัปะฏคิคณัหนัติ  ยญัจะ เวสาลยิมัปุเร

โรคามะนุสสะทุพภกิขะ-  สมัภูตนัตวิธิมัภะยงั

ขปิปะมนัตะระธาเปส ิ  ปะรติตนัตมัภะณามะ เห ฯ
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ระตะนะสตุตงั

 ยานธีะ ภูตาน ิสะมาคะตาน ิ ภุมมาน ิวา ยานวิะ อนัตะลกิเข

สพัเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวนัตุ อะโถปิ สกักจัจะ สุณนัตุ ภาสติงั

ตส๎ัมา ห ิภูตา นสิาเมถะ สพัเพ เมตตงั กะโรถะ มานุสยิา ปะชายะ

ทวิา จะ รตัโต จะ หะรนัต ิเย พะลงิ ตส๎ัมา ห ิเน รกัขะถะ อปัปะมตัตาฯ 

 ยงักญิจ ิวติตงั อธิะ วา หุรงั วา สคัเคสุ วา ยงั ระตะนงั ปะณตีงั

นะ โน สะมงั อตัถ ิตะถาคะเตนะ   อทิมัปิ พุทเธ ระตะนงั ปะณตีงั

เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ

 ขะยงั วริาคงั อะมะตงั ปะณตีงั ยะทชัฌะคา สก๎ัยะมุน ีสะมาหโิต

นะ เตนะ ธมัเมนะ สะมตัถ ิกญิจิ  อทิมัปิ ธมัเม ระตะนงั ปะณตีงั

เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ 

 ยมัพุทธะเสฏโฐ ปะรวิณัณะย ีสุจงิ สะมาธมิานนัตะรกิญัญะมาหุ

สะมาธนิา เตนะ สะโม นะ วชิชะต ิ อทิมัปิ ธมัเม ระตะนงั ปะณตีงั

เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ 

 เย ปุคคะลา อฏัฐะ สะตงั ปะสฏัฐา จตัตาร ิเอตาน ิยุคาน ิโหนติ

เต ทกัขเิณยยา สุคะตสัสะ สาวะกา เอเตสุ ทนินาน ิมะหปัผะลานิ

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนงั ปะณตีงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ 

 เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทฬัเหนะ นกิกามโิน โคตะมะสาสะนมัหิ

เต ปัตตปิัตตา อะมะตงั วคิยัหะ ลทัธา มุธา นพิพุตงิ ภุญชะมานา

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนงั ปะณตีงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ 

 ยะถนิทะขโีล ปะฐะวงิ สโิต สยิา    จะตุพภ ิวาเตภ ิอะสมัปะกมัปิโย
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ตะถูปะมงั สปัปุรสิงั วะทามิ โย อะรยิสจัจาน ิอะเวจจะ ปัสสะติ

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนงั ปะณตีงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ

 เย อะรยิะสจัจาน ิวภิาวะยนัต ิ คมัภรีะปัญเญนะ สุเทสติานิ

กญิจาปิ เต โหนต ิภุสปัปะมตัตา นะ  เต ภะวงั อฏัฐะมะมาทยินัติ

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนงั ปะณตีงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ 

 สะหาวสัสะ ทสัสะนะสมัปะทายะ   ต ๎ยสัสุ ธมัมา ชะหติา ภะวนัติ

สกักายะทฏิฐ ิวจิกิจิฉติญัจะ สลีพัพะตงั วาปิ ยะทตัถ ิกญิจ ิ

จะตูหะปาเยห ิจะ วปิปะมุตโต ฉะ จาภฐิานาน ิอะภพัโพ กาตุง

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนงั ปะณตีงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ 

 กญิจาปิ โส กมัมงั กะโรต ิปาปะกงั กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา

อะภพัโพ โส ตสัสะ ปะฏจิฉะทายะ อะภพัพะตา ทฏิฐะปะทสัสะ วุตตา 

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนงั ปะณตีงั   เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ 

 วะนปัปะคุมเพ ยะถา ผุสสติคัเค คมิหานะมาเส ปะฐะมสัมงิ คมิเห

ตะถูปะมงั ธมัมะวะรงั อะเทสะยิ นพิพานะคามงิ ปะระมงั หติายะ

อทิมัปิ พุทเธ ระตะนงั ปะณตีงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ

 วะโร วะรญัู วะระโท วะราหะโร  อะนุตตะโร ธมัมะวะรงั อะเทสะยิ

อทิมัปิ พุทเธ ระตะนงั ปะณตีงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ

 ขณีงั ปุราณงั นะวงั นตัถ ิสมัภะวงั วริตัตะจติตายะตเิก ภะวสั ๎มงิ

เต ขณีะพชีา อะวริุฬหฉินัทา นพิพนัต ิธรีา ยะถายมัปะทโีป

อทิมัปิ สงัเฆ ระตะนงั ปะณตีงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ
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 ยานธีะ ภูตาน ิสะมาคะตาน ิ ภุมมาน ิวา ยานวิะ อนัตะลกิเข

ตะถาคะตงั เทวะมะนุสสะปูชติงั พุทธงั นะมสัสามะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ 

 ยานธีะ ภูตาน ิสะมาคะตาน ิ  ภุมมาน ิวา ยานวิะ อนัตะลกิเข

ตะถาคะตงั เทวะมะนุสสะปูชติงั ธมัมงั นะมสัสามะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ

 ยานธีะ ภูตาน ิสะมาคะตาน ิ   ภุมมาน ิวา ยานวิะ อนัตะลกิเข

ตะถาคะตงั เทวะมะนุสสะปูชติงั สงัฆงั นะมสัสามะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ

ระตะนะสตุตงั
(ยกมาสวดโดยย่อ)

 ยงักญิจ ิวติตงั อธิะ วา หุรงั วา สคัเคสุ วา ยงั ระตะนงั ปะณตีงั

นะ โน  สะมงั  อตัถ ิ ตะถาคะเตนะ อทิมัปิ  พุทเธ  ระตะนงั  ปะณตีงั

เอเตนะ  สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ

 ขะยงั วริาคงั อะมะตงั ปะณตีงั ยะทชัฌะคา  สกัยะมุน ี สมาหโิต

นะ เตนะ ธมัเมนะ สะมตัถ ิกญิจิ อทิมัปิ ธมัเม ระตะนงั ปะณตีงั

เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถ ิ โหตุ ฯ 

 ยมัพุทธะเสฏโฐ ปะรวิณัณะย ีสุจงิ  สะมาธมิานนัตะรกิญัญะมาหุ

สะมาธนิา เตนะ สะโม นะ วชิชะต,ิ  อทิมัปิ ธมัเม ระตะนงั ปะณตีงั

เอเตนะ  สจัเจนะ  สุวตัถ ิ โหตุ ฯ

 เย ปุคคะลา อฏัฐะ สะตงั ปะสตัถา จตัตาร ิ เอตาน ิ ยุคาน ิ โหนติ

เต ทกัขเิณยยา สุคะตสัสะ สาวะกา เอเตสุ  ทนินาน ิ มะหปัผะลานิ

อทิมัปิ  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ
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 เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทฬัเหนะ นกิกามโิน  โคตะมะสาสะนมัห.ิ

เต  ปัตตปิัตตา  อะมะตงั  วคิยัหะ ลทัธา มุธา นพิพุตงิ ภุญชะมานา

อทิมัปิ  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ

 ขณีงั ปุราณงั นะวงั นตัถ ิสมัภะวงั วริตัตะจติตายะตเิก  ภะวส๎ัมงิ

เต  ขณีะพชีา  อะวริุฬหฉินัทา นพิพนัต ิ ธรีา  ยะถายมัปะทโีป

อทิมัปิ  สงัเฆ  ระตะนงั  ปะณตีงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหตุ ฯ

กะระณยีะเมตตะสตุตงั

 กะระณยีะมตัถะกุสะเลนะ ยนัตงั  สนัตงั  ปะทงั  อะภสิะเมจจะ

สกัโก  อุชู  จะ  สุหุชู  จะ สุวะโจ  จสัสะ  มุทุ  อะนะตมิานี

สนัตุสสะโก  จะ  สุภะโร  จะ อปัปะกจิโจ  จะ  สลัละหุกะวุตติ

สนัตนิท๎รโิย  จะ  นปิะโก จะ อปัปะคพัโภ  กุเลสุ  อะนะนุคทิโธ

นะ จะ ขุททงั สะมาจะเร กญิจ ิ เยนะ วญิู  ปะเร  อุปะวะเทยยุง

สุขโิน  วา  เขมโิน  โหนตุ สพัเพ  สตัตา ภะวนัตุ  สุขติตัตา

เย  เกจ ิ ปาณะภูตตัถ ิ ตะสา  วา  ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

ทฆีา  วา  เย  มะหนัตา  วา มชัฌมิา  รสัสะกา  อะณุกะถูลา

ทฏิฐา  วา  เย  จะ  อะทฏิฐา เย  จะ  ทูเร  วะสนัต ิ อะวทิูเร

ภูตา  วา  สมัภะเวส ี วา สพัเพ  สตัตา  ภะวนัตุ  สุขติตัตา

นะ  ปะโร  ปะรงั  นกิุพเพถะ นาตมิญัเญถะ  กตัถะจ ิ นงั  กญิจิ

พ๎ยาโรสะนา ปะฏฆีะสญัญา   นาญญะมญัญสัสะ  ทุกขะมจิเฉยยะ

มาตา  ยะถา  นยิงั  ปุตตงั อายุสา  เอกะปุตตะมะนุรกัเข

เอวมัปิ  สพัพะภูเตสุ มานะสมัภาวะเย  อะปะรมิาณงั
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 เมตตญัจะ  สพัพะโลกส๎ัมงิ มานะสมัภาวะเย  อะปะรมิาณงั

อุทธงั  อะโธ  จะ  ตริยิญัจะ อะสมัพาธงั  อะเวรงั  อะสะปัตตงั

ตฏิฐญัจะรงั  นสินิโน  วา สะยาโน วา ยาวะตสัสะ  วคิะตะมทิโธ

เอตงั  สะตงิ  อะธฏิเฐยยะ พ๎รห๎ัมะเมตงั  วหิารงั  อธิะมาหุ

ทฏิฐญิจะ อะนุปะคมัมะ สลีะวา ทสัสะเนนะ  สมัปันโน

กาเมสุ  วเินยยะ  เคธงั นะ ห ิชาตุ คพัภะเสยยงั ปุนะเรตตี ิฯ

ขนัธะปะรติตะคำถำ

 วริูปักเขห ิ เม  เมตตงั เมตตงั  เอราปะเถห ิ เม,

ฉพ๎ัยาปุตเตห ิ เม  เมตตงั เมตตงั  กณัหาโคตะมะเกห ิ จะ.

อะปาทะเกห ิ เม  เมตตงั เมตตงั  ทปิาทะเกห ิ เม,

จะตุปปะเทห ิ เม  เมตตงั เมตตงั  พะหุปปะเทห ิ เม.

มา  มงั  อะปาทะโก  หงิส ิ มา  มงั  หงิส ิ ทปิาทะโก,

มา  มงั  จะตุปปะโท  หงิส ิ มา  มงั  หงิส ิ พะหุปปะโท.

สพัเพ  สตัตา  สพัเพ  ปาณา สพัเพ  ภูตา  จะ  เกวะลา,

สพัเพ  ภท๎ัราน ิ ปัสสนัตุ มา  กญิจ ิ ปาปะมาคะมา.

 *อัปปะมาโณ พุทโธ, อัปปะมาโณ ธัมโม, อัปปะมาโณ สังโฆ,  

ปะมาณะวนัตาน ิ สริงิสะปาน,ิ  อะห ิ วจิฉกิา  สะตะปะท ี อุณณานาภ ี 

สะระพู มูสกิา, กะตา เม รกัขา กะตา เม ปะรติตา, ปะฏกิกะมนัตุ ภูตาน,ิ 

โสหงั  นะโม  ภะคะวะโต, นะโม สตัตนันงั  สมัมาสมัพุทธานงั ฯ
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ธะชคัคะปะรติตงั

 เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง  วิหะระติ,  

เชตะวะเน   อะนาถะปิณฑกิสัสะ  อาราเม.  ตต๎ัระ  โข  ภะคะวา  ภกิขู  

อามนัเตส ิ ภกิขะโวต.ิ  ภะทนัเตต ิ เต  ภกิขู  ภะคะวะโต  ปัจจสัโสสุง.  

ภะคะวา  เอตะทะโวจะ.

ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปัพ๎ยุฬ๎โห อะโหสิ.  

อะถะโข  ภกิขะเว  สกัโก  เทวานะมนิโท  เทเว  ตาวะตงิเส  อามนัเตส,ิ 

สะเจ  มารสิา เทวานงั  สงัคามะคะตานงั  อุปปัชเชยยะ  ภะยงั  วา   

ฉมัภติตัตงั  วา  โลมะหังโส  วา,  มะเมวะ  ตส๎ัมงิ  สะมะเย  ธะชคัคงั  

อุลโลเกยยาถะ,  มะมงั  ห ิ โว  ธะชคัคงั  อุลโลกะยะตงั,  ยมัภะวสิสะต ิ 

ภะยงั  วา  ฉมัภติตัตงั  วา  โลมะหงัโส  วา,  โส  ปะหยิยสิสะต.ิ โน เจ 

เม  ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ,  อะถะ ปะชาปะติสสะ  เทวะราชัสสะ  

ธะชคัคงั อุลโลเกยยาถะ, ปะชาปะตสิสะ  ห ิ โว เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั   

อุลโลกะยะตงั,  ยมัภะวสิสะต ิ ภะยงั วา  ฉมัภติตัตงั วา  โลมะหงัโส วา, 

โส  ปะหยิะยสิสะต.ิ  โน  เจ  ปะชาปะตสิสะ เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั  

อุลโลเกยยาถะ, อะถะ  วะรุณสัสะ เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อุลโลเกยยาถะ, 

วะรุณสัสะ ห ิโว เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อุลโลกะยะตงั,  ยมัภะวสิสะต ิ 

ภะยงั  วา  ฉมัภติตัตงั  วา  โลมะหงัโส  วา,  โส  ปะหยิยสิสะต.ิ  โน  เจ  

วะรุณสัสะ เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อุลโลเกยยาถะ, อะถะ  อสีานสัสะ   

เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั อุลโลเกยยาถะ, อสีานสัสะ ห ิ โว เทวะราชสัสะ   

ธะชคัคงั  อุลโลกะยะตงั,  ยมัภะวสิสะต ิ ภะยงั วา  ฉมัภติตัตงั วา  โลมะ

หงัโส วา,  โส  ปะหยิยสิสะตตี.ิ
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 ตงั โข ปะนะ ภกิขะเว สกักสัสะ วา เทวานะมนิทสัสะ ธะชคัคงั 

อุลโลกะยะตงั, ปะชาปะตสิสะ วา เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อุลโลกะยะตงั,  

วะรุณสัสะ  วา เทวะราชสัสะ  ธะชคัคงั  อุลโลกะยะตงั,  อสีานสัสะ  วา  

เทวะราชสัสะ ธะชคัคงั อุลโลกะยะตงั, ยมัภะวสิสะต ิภะยงั วา ฉมัภติตัตงั 

วา โลมะหงัโส วา, โส ปะหยิเยถาปิ โนปิ ปะหยิเยถะ,  ตงั กสิสะ เหตุ,  

สกัโก  ห ิ ภกิขะเว  เทวานะมนิโท  อะวตีะราโค  อะวตีะโทโส  อะวตีะ

โมโห,  ภริุ ฉมัภ ีอุตราส ีปะลายตี.ิ อะหญัจะ โข ภกิขะเว เอวงั  วะทาม:ิ 

สะเจ  ตุมหากงั  ภกิขะเว  อะรญัญะคะตานงั  วา  รุกขะมูละคะตานงั  วา  

สุญญาคาระคะตานงั  วา,  อุปปัชเชยยะ  ภะยงั  วา  ฉมัภติตัตงั  วา   

โลมะหงัโส  วา,  มะเมวะ  ตสัมงิ  สะมะเย  อะนุสสะเรยยาถะ.  

อติปิิ  โส  ภะคะวา  อะระหงั  สมัมาสมัพุทโธ,  วชิชาจะระณะ 

สมัปันโน  สุคะโต  โลกะวทิู,  อะนุตตะโร  ปุรสิะทมัมะสาระถ ิ สตัถา   

เทวะมะนุสสานัง พุทโธ  ภะคะวาติ,  มะมัง  หิ  โว  ภิกขะเว 

อะนุสสะระตงั, ยมัภะวสิสะต ิ ภะยงั วา  ฉมัภติตัตงั วา  โลมะหงัโส  วา,  

โส  ปะหยิยสิสะต.ิ  โน  เจ  มงั  อะนุสสะเรยยาถะ,  อะถะ  ธมัมงั   

อะนุสสะเรยยาถะ: สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม,  สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก  

เอหปิัสสโิก,  โอปะนะยโิก  ปัจจตัตงั  เวทติพัโพ  วญิูหตี.ิ  ธมัมงั   

ห ิ โว  ภกิขะเว  อะนุสสะระตงั,   ยมัภะวสิสะต ิภะยงั  วา  ฉมัภติตัตงั  

วา โลมะหงัโส วา, โส ปะหยิยสิสะต.ิ โน เจ ธมัมงั อะนุสสะเรยยาถะ, 

อะถะ  สงัฆงั  อะนุสสะเรยยาถะ:  สุปะฏปิันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะ

สังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ญายะปะฏิปันโน   

ภะคะวะโต    สาวะกะสงัโฆ, สามจีปิะฏปิันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,  
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ยะททิงั  จตัตาร ิ ปุรสิะยุคาน ิ อฏัฐะ  ปุรสิะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต 

สาวะกะสงัโฆ,  อาหุเนยโย   ปาหุเนยโย  ทกัขเิณยโย  อญัชะลกีะระณโีย, 

อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ.  สังฆัง  หิ  โว  ภิกขะเว   

อะนุสสะระตงั,  ยมัภะวสิสะต ิ ภะยงั วา  ฉมัภติตัตงั วา  โลมะหงัโส  วา, 

โส ปะหิยยิสสะติ. ตัง กิสสะ เหตุ, ตะถาคะโต หิ  ภิกขะเว อะระหัง 

สัมมาสัมพุทโธ,  วีตะราโค  วีตะโทโส วีตะโมโห, อะภิรุ  อัจฉัมภ ี  

อะนุต๎ราส ีอะปะลายตี.ิ อทิะมะโวจะ ภะคะวา, อทิงั  วต๎ัวานะ  สุคะโต,  

ยะถาปะรงั  เอตะทะโวจะ  สตัถา:  

ธะชคัคะปะรติตะคำถำ 

(สวดโดยย่อ)

  อรญัเญ  รุกขะมูเล  วา   สุญญาคาเรวะ  ภกิขะโว

อะนุสสะเรถะ  สมัพุทธงั ภะยงั  ตุมหากะ  โน  สยิา

โน  เจ  พุทธงั  สะเรยยาถะ โลกะเชฏฐงั  นะราสะภงั

อะถะ  ธมัมงั  สะเรยยาถะ นยิยานกิงั  สุเทสติงั

โน  เจ  ธมัมงั  สะเรยยาถะ นยิยานกิงั  สุเทสติงั

อะถะ  สงัฆงั  สะเรยยาถะ ปุญญกัเขตตงั  อะนุตตะรงั

เอวมัพุทธงั   สะรนัตานงั ธมัมงั  สงัฆญัจะ  ภกิขะโว

ภะยงั  วา  ฉมัภติตัตงั  วา โลมะหงัโส  นะ  เหสสะตตี ิฯ
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โมระปะรติตงั

(สวดตอนเช้ำ)   อุเทตะยญัจกัขุมา  เอกะราชา 

 หะรสิสะวณัโณ  ปะฐะวปิปะภาโส

 ตงั ตงั นะมสัสาม ิ หะรสิสะวณัณงั ปะฐะวปิปะภาสงั

 ตะยชัชะ  คุตตา  วหิะเรมุ  ทวิะสงั

 เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สพัพะธมัเม

 เต  เม  นะโม  เต  จะ  มงั  ปาละยนัตุ

 นะมตัถุ  พุทธานงั  นะมตัถุ  โพธยิา

 นะโม  วมิุตตานงั  นะโม  วมิุตตยิา

 อมิงั โส ปะรติตงั  กตัวา  โมโร  จะระต ิ เอสะนา ฯ

(สวดตอนเยน็)   อะเปตะยญัจกัขุมา  เอกะราชา

 หะรสิสะวณัโณ  ปะฐะวปิปะภาโส

 ตงั ตงั นะมสัสาม ิหะรสิสะวณัณงั ปะฐะวปิปะภาสงั

 ตะยชัชะ  คุตตา  วหิะเรมุ  รตัตงิ

 เย  พ๎ราห๎มะณา  เวทะคุ  สพัพะธมัเม

 เต  เม  นะโม  เต  จะ  มงั  ปาละยนัตุ

 นะมตัถุ  พุทธานงั  นะมตัถุ  โพธยิา

 นะโม  วมิุตตานงั  นะโม  วมิุตตยิา

 อมิงั โส ปะรติตงั กต๎ัวา โมโร วาสะมะกปัปะยตีิ ฯ
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วฏัฏะกะปะรติตงั

อตัถ ิ โลเก  สลีะคุโณ สจัจงั  โสเจยยะนุททะยา

เตนะ  สจัเจนะ  กาหาม ิ สจัจะกริยิะมะนุตตะรงั

อาวชัชต๎ิวา  ธมัมะพะลงั   สะรต๎ิวา  ปุพพะเก  ชเิน

สจัจะพะละมะวสัสายะ สจัจะกริยิะมะกาสะหงั

สนัต ิ ปักขา  อะปัตตะนา สนัต ิ ปาทา  อะวญัจะนา

มาตา  ปิตา  จะ  นกิขนัตา ชาตะเวทะ  ปะฏกิกะมะ

สะหะ  สจัเจ  กะเต  มยัหงั มะหาปัชชะลโิต  สขิี

วชัเชส ิ โสฬะสะ  กะรสีานิ อุทะกงั  ปัต๎วา  ยะถา  สขิี

สจัเจนะ  เม  สะโม  นตัถิ เอสา  เม  สจัจะปาระมตี ิฯ

อำฏำนำฏยิะปะรติตงั

วปิัสสสิสะ  นะมตัถุ   จกัขุมนัตสัสะ  สริมีะโต

สขิสิสะปิ  นะมตัถุ    สพัพะภูตานุกมัปิโน

เวสสะภุสสะ  นะมตัถุ  นะหาตะกสัสะ  ตะปัสสโิน

นะมตัถุ   กะกุสนัธสัสะ  มาระเสนปัปะมทัทโิน

โกนาคะมะนสัสะ  นะมตัถุ พ๎ราห๎มะณสัสะ  วุสมีะโต

กสัสะปัสสะ  นะมตัถุ  วปิปะมุตตสัสะ  สพัพะธิ

องัครีะสสัสะ  นะมตัถุ  สก๎ัยะปุตตสัสะ  สริมีะโต

โย  อมิงั  ธมัมะมะเทเสสิ  สพัพะทุกขาปะนูทะนงั

เย  จาปิ  นพิพุตา  โลเก  ยะถาภูตงั  วปิัสสสิุง
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เต  ชะนา  อะปิสุณา        มะหนัตา  วตีะสาระทา

หติงั  เทวะมะนุสสานงั  ยงั  นะมสัสนัต ิ โคตะมงั

วชิชาจะระณะสมัปันนงั  มะหนัตงั  วตีะสาระทงั

วชิชาจะระณะสมัปันนงั  พุทธงั  วนัทามะ  โคตะมนัต ิฯ

 นะโม เม สพัพะพุทธานงั  อุปปันนานงั มะเหสนิงั

ตณ๎ัหงักะโร มะหาวโีร  เมธงักะโร มะหายะโส

สะระณงักะโร โลกะหโิต  ทปีังกะโร ชุตนิธะโร,

โกณฑญัโญ ชะนะปาโมกโข  มงัคะโล ปุรสิาสะโภ

สุมะโน สุมะโน ธโีร  เรวะโต ระตวิฑัฒะโน,

โสภโีต คุณสมัปันโน  อะโนมะทสัส ีชะนุตตะโม.

ปะทุโม โลกะปัชโชโต  นาระโท วะระสาระถ,ี

ปะทุมุตตะโร สตัตะสาโร  สุเมโธ อปัปะฏปิุคคะโล

สุชาโต สพัพะโลกคัโค  ปิยะทสัส ีนะราสะโภ,

อตัถะทสัส ีการุณโิก  ธมัมะทสัส ีตะโมนุโท.

สทิธตัโถ อะสะโม โลเก  ตสิโส จะ วะทะตงั วะโร,

ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ  วปิัสส ีจะ อะนูปะโม.

สขิ ีสพัพะหโิต สตัถา  เวสสะภู สุขะทายะโก,

กะกุสนัโธ สตัถะวาโห  โกนาคะมะโน ระณญัชะโห,

กสัสะโป สริสิมัปันโน  โคตะโม สก๎๎ัยะปุงคะโวฯ

 เอเต จญัเญ จะ สมัพุทธา  อะเนกะสะตะโกฏะโย,

สพัเพ พุทธา อะสะมะสะมา  สพัเพ พุทธา มะหทิธกิา.

สพัเพ ทะสะพะลูเปตา  เวสารชัเชหุปาคะตา,
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สพัเพ เต ปะฏชิานนัต ิ อาสะภณัฐานะมุตตะมงั.

สหีะนาทงั นะทนัเต เต  ปะรสิาสุ วสิาระทา,

พ๎รห๎ัมะจกักงั ปะวตัเตนต ิ โลเก อปัปะฏวิตัตยิงั.

อุเปตา พุทธะธมัเมห ิ อฏัฐาระสะห ินายะกา,

ท๎๎วตัตงิสะลกัขะณูเปตา  สต๎๎ียานุพ๎ยญัชะนาธะรา,

พ๎๎ยามปัปะภายะ สุปปะภา  สพัเพ เต มุนกิุญชะรา,

พุทธา สพัพญัุโน เอเต  สพัเพ ขณีาสะวา ชนิา.

มะหปัปะภา มะหาเตชา  มะหาปัญญา มะหพัพะลา,

มะหาการุณกิา ธรีา  สพัเพสานงั สุขาวะหา

ทปีา นาถา ปะตฏิฐา จะ  ตาณา เลณา จะ ปาณนิงั

คะต ีพนัธู มะหสัสาสา  สะระณา จะ หเิตสโิน

สะเทวะกสัสะ โลกสัสะ  สพัเพ เอเต ปะรายะนา

เตสาหงั สริะสา ปาเท  วนัทาม ิปุรสิุตตะเม

วะจะสา มะนะสา เจวะ  วนัทาเมเต ตะถาคะเต

สะยะเน อาสะเน ฐาเน  คะมะเน จาปิ สพัพะทา

สะทา สุเขนะ รกัขนัตุ  พุทธา สนัตกิะรา ตุวงั

เตห ิต๎๎วงั รกัขโิต สนัโต  มุตโต สพัพะภะเยนะ จะ

สพัพะโรคะวนิมิุตโต  สพัพะสนัตาปะวชัชโิต

สพัพะเวระมะตกิกนัโต  นพิพุโต จะ ตุวงั ภะวะฯ

 เตสงั	สจัเจนะ	สเีลนะ		 ขนัตเิมตตำพะเลนะ	จะ

เตปิ	ตมุเห	อะนรุกัขนัตุ		 อำโรค๎๎เยนะ	สเุขนะ	จะ

ด้วยสจัจะ ด้วยศลี และด้วยก�าลงั แห่งขนัตแิละเมตตาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น

แม้คุณธรรมเหล่านั้น จงตามรกัษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มโีรค มแีต่ความสุข
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	 ปรุตัถมิสั๎ ๎มงิ	ทสิำภำเค		 สนัติ	ภตูำ	มะหทิธกิำ

เตปิ	ตม๎ุเห	อะนรุกัขนัต	ุ	 อำโรค๎๎เยนะ	สเุขนะ	จะ

คนธรรพ์ทั้งหลาย ผู้มฤีทธิ์มาก มอียู่ในทศิบูรพา (ตะวนัออก)

แม้คนธรรพ์เหล่านั้น จงตามรกัษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มโีรค มแีต่ความสุข

 ทกัขณิสั๎๎มงิ	ทสิำภำเค		 สนัต	ิเทวำ	มะหทิธกิำ

เตปิ	ตม๎ุเห	อะนรุกัขนัต	ุ	 อำโรค๎๎เยนะ	สเุขนะ	จะ
เทพยดาทั้งหลาย ผู้มฤีทธิ์มาก มอียู่ในทศิทกัษณิ (ใต้)

แม้เทพยดาเหล่านั้น จงตามรกัษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มโีรค มแีต่ความสุข

 ปัจฉมิสั๎๎มงิ	ทสิำภำเค		 สนัต	ินำคำ	มหิทิธกิำ

เตปิ	ตม๎ุเห	อะนรุกัขนัต	ุ	 อำโรค๎๎เยนะ	สเุขนะ	จะ
นาคทั้งหลาย ผู้มฤีทธิ์มาก มอียู่ในทศิปัศจมิ (ตะวนัตก) 

แม้นาคเหล่านั้น จงตามรกัษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มโีรค มแีต่ความสุข

	 อตุตะรสั๎๎มงิ	ทสิำภำเค		 สนัต	ิยกัขำ	มะหทิธกิำ

เตปิ	ตม๎ุเห	อะนรุกัขนัต	ุ	 อำโรค๎๎เยนะ	สเุขนะ	จะ
ยกัษ์ทั้งหลาย ผู้มฤีทธิ์มาก มอียู่ในทศิอุดร 

แม้ยกัษ์เหล่านั้น จงตามรกัษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มโีรค มีแต่ความสุข

	 ปรุมิะทสิงั	ธะตะรฏัโฐ		 ทกัขเิณนะ	วริฬ๎ุหะโก

ปัจฉเิมนะ	วริปูักโข		 กเุวโร	อตุตะรงั	ทสิงั
ท้าวธตรฏฐ์ ประจ�าอยู่ทศิบูรพา  ท้าววริุฬหก ประจ�าอยู่ทศิทกัษณิ

ท้าววริูปักข์ ประจ�าอยู่ทศิปัศจมิ  ท้าวกุเวร ประจ�าอยู่ทศิอุดร

	 จตัตำโร	เต	มะหำรำชำ		 โลกะปำลำ	ยะสสัสโิน

เตปิ	ตมุเห	อะนรุกัขนัตุ		 อำโรค๎๎เยนะ	สเุขนะ	จะ
มหาราชทั้ง 4 เหล่านั้น เป็นผู้มยีศรกัษาโลก 

แม้มหาราชเหล่านั้น จงตามรกัษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มโีรค มแีต่ความสุข
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	 อำกำสฏัฐำ	จะ	ภมุมฏัฐำ		 เทวำ	นำคำ	มะหทิธกิำ

เตปิ	ตม๎ุเห	อะนรุกัขนัต	ุ	 อำโรค๎๎เยนะ	สเุขนะ	จะ
เทพยดาและนาคทั้งหลาย ผู้มฤีทธิ์มาก สถติอยู่ในอากาศกด็ ีสถติอยู่ในภาคพื้นกด็ ี

แม้เทพยดาและนาคเหล่านั้น จงตามรกัษาซึ่งท่านทั้งหลายเทอญ ด้วยความเป็นผู้ไม่มโีรค มแีต่ความสุข

	 ยงักญิจ	ิระตะนงั	โลเก		 วชิชะต	ิววิธิงั	ปถุุ

ระตะนงั	พทุธะสะมงั	นตัถิ		 ตสั๎๎มำ	โสตถ	ีภะวนัต	ุเต

	 ยงักญิจ	ิระตะนงั	โลเก		 วชิชะต	ิววิธิงั	ปถุุ

ระตะนงั	ธมัมะสะมงั	นตัถ	ิ	 ตสั๎๎มำ	โสตถ	ีภะวนัต	ุเต

	 ยงักญิจ	ิระตะนงั	โลเก		 วชิชะต	ิววิธิงั	ปถุุ

ระตะนงั	สงัฆะสะมงั	นตัถิ		 ตสั๎๎มำ	โสตถี	ภะวนัตุ	เตฯ
รตันะอย่างใดอย่างหนึ่งมากมายบรรดามใีนโลก รตันะนั้นเสมอด้วยพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงัฆเจ้า หามไีม่

เพราะเหตุนั้น ขอท่านจงประสบแต่ความสุขสวสัดทีั้งหลาย

 สกักตั๎๎วำ	พทุธะระตะนงั		 โอสะถงั	อตุตะมงัวะรงั

หติงั	เทวะมะนสุสำนงั		 พทุธะเตเชนะ	โสตถนิำ

นสัสนัตปุัททะวำ	สพัเพ		 ทกุขำ	วปูะสะเมนต	ุเต
เพราะท�าความเคารพพระพุทธรตันะ อนัเป็นดั่งโอสถอนัอุดมประเสรฐิ 

เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า 

ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพนิาศไป ขอทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวสัดี

	 สกักตั๎ ๎วำ	ธมัมะระตะนงั		 โอสะถงั	อตุตะมงั	วะรงั

ปะรฬิำหปูะสะมะนงั		 ธมัมะเตเชนะ	โสตถนิำ

นสัสนัตปุัททะวำ	สพัเพ		 ภะยำ	วปูะสะเมนต	ุเต
เพราะท�าความเคารพพระธรรมรตันะ อนัเป็นดั่งโอสถอนัอุดมประเสรฐิ 

เป็นเครื่องระงบัความกระวนกระวาย ด้วยเดชแห่งพระธรรมรตันะ

 ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพนิาศไป ขอภยนัตรายทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวสัดี
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 สกักตั๎๎วำ	สงัฆะระตะนงั		 โอสะถงั	อตุตะมงั	วะรงั

อำหเุนยยงั	ปำหเุนยยงั		 สงัฆะเตเชนะ	โสตถนิำ

นสัสนัตปุัททะวำ	สพัเพ		 โรคำ	วปูะสะเมนต	ุเตฯ
เพราะท�าความเคารพพระสงัฆรตันะ อนัเป็นดั่งโอสถอนัอุดมประเสรฐิ

เป็นผู้ควรแก่สกัการะที่เขาน�ามาบูชา เป็นผู้ควรแก่สกัการะที่เขาจดัไว้ต้อนรบั

ด้วยเดชแห่งพระสงัฆเจ้า ขอสรรพอุปัทวะทั้งหลายจงพนิาศไป ขอโรคทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยสวสัดี

 สพัพตีโิย ววิชัชนัตุ  สพัพะโรโค วนิสัสะตุ

มา เต ภะวต๎๎ัวนัตะราโย  สุข ีทฆีายุโก ภาวะ

อะภวิาทะนะสลีสิสะ  นจิจงั วุฑฒาปะจายโิน

จตัตาโร ธมัมา วฑัฒนัต ิ อายุ วณัโณ สุขงั พะลงัฯ

องัคลุมิำลปะรติตงั

 ยะโตหงั ภะคนิ ิอะรยิายะ  ชาตยิา ชาโต  นาภชิานาม ิ สญัจจิจะ  

ปาณงั  ชวีติา  โวโรเปตา.  เตนะ  สจัเจนะ  โสตถ ิ เต  โหตุ  โสตถ ิ  

คพัภสัสะฯ  

 ยะโตหงั ภะคนิ ิอะรยิายะ ชาตยิา  ชาโต  นาภชิานาม ิ สญัจจิจะ  

ปาณงั  ชวีติา  โวโรเปตา.  เตนะ   สจัเจนะ  โสตถ ิ เต  โหตุ  โสตถ ิ 

คพัภสัสะฯ

 ยะโตหงั  ภะคนิ ิ อะรยิายะ  ชาตยิา  ชาโต  นาภชิานาม ิสญัจจิจะ  

ปาณงั  ชวีติา  โวโรเปตา.  เตนะ  สจัเจนะ  โสตถ ิ เต  โหตุ  โสตถ ิ  

คพัภสัสะฯ
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โพชฌงัคะปะรติตงั

 โพชฌงัโค  สะตสิงัขาโต   ธมัมานงั  วจิะโย  ตะถา

วริยิมัปีตปิัสสทัธ-ิ  โพชฌงัคา  จะ  ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌงัคา สตัเตเต  สพัพะทสัสนิา

มุนนิา  สมัมะทกัขาตา ภาวติา  พะหุลกีะตา

สงัวตัตนัต ิ อะภญิญายะ นพิพานายะ  จะ  โพธยิา

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิ เต  โหตุ  สพัพะทา ฯ

 เอกส๎ัมงิ  สะมะเย  นาโถ โมคคลัลานญัจะ  กสัสะปัง

คลิาเน  ทุกขเิต  ทส๎ิวา โพชฌงัเค  สตัตะ  เทสะยิ

เต  จะ  ตงั  อะภนินัทต๎ิวา โรคา  มุจจงิสุ  ตงัขะเณ

เอเตนะ   สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิ เต  โหตุ  สพัพะทา ฯ

 เอกะทา  ธมัมะราชาปิ เคลญัเญนาภปิีฬิโต

จุนทตัเถเรนะ  ตญัเญวะ ภะณาเปต๎วานะ  สาทะรงั

สมัโมทต๎ิวา  จะ  อาพาธา ตมัหา  วุฏฐาส ิ ฐานะโส

เอเตนะ   สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิ เต  โหตุ  สพัพะทา ฯ

 ปะหนีา  เต  จะ  อาพาธา ตณิณนันมัปิ  มะเหสนิงั

มคัคาหะตะกเิลสา  วะ ปัตตานุปปัตตธิมัมะตงั

เอเตนะ   สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิเต  โหตุ  สพัพะทา ฯ
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อะภะยะปะรติตงั

 ยนัทุนนมิติตงั       อะวะมงัคะลญัจะ

โย  จามะนาโป       สะกุณสัสะ  สทัโท

ปาปัคคะโห           ทุสสุปินงั  อะกนัตงั

พุทธานุภาเวนะ     วนิาสะเมนตุ  ฯ

 ยนัทุนนมิติตงั       อะวะมงัคะลญัจะ

โย  จามะนาโป     สะกุณสัสะ  สทัโท

ปาปัคคะโห     ทุสสุปินงั  อะกนัตงั

ธมัมานุภาเวนะ   วนิาสะเมนตุ  ฯ

   ยนัทุนนมิติตงั      อะวะมงัคะลญัจะ

โย  จามะนาโป     สะกุณสัสะ  สทัโท

ปาปัคคะโห           ทุสสุปินงั  อะกนัตงั

สงัฆานุภาเวนะ    วนิาสะเมนตุ  ฯ

เทวตำอยุโยชนคำถำ

 ทุกขปัปัตตา  จะ  นทิทุกขา      ภะยปัปัตตา  จะ  นพิภะยา

โสกปัปัตตา  จะ  นสิโสกา  โหนตุ  สพัเพปิ  ปาณโิน

เอตตาวะตา  จะ  อมัเหหิ  สมัภะตงั  ปุญญะสมัปะทงั

สพัเพ  เทวานุโมทนัตุ  สพัพะสมัปัตตสิทิธยิา

ทานงั  ทะทนัตุ  สทัธายะ  สลีงั  รกัขนัตุ  สพัพะทา

ภาวะนาภริะตา  โหนตุ  คจัฉนัตุ  เทวะตาคะตา ฯ

สพัเพ  พุทธา  พะลปัปัตตา  ปัจเจกานญัจะ  ยงั  พะลงั

อะระหนัตานญัจะ  เตเชนะ  รกัขงั  พนัธาม ิ สพัพะโส ฯ
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ชะยะปะรติตงั

 มะหาการุณโิก  นาโถ  หติายะ  สพัพะปาณนิงั

ปูเรต๎วา  ปาระม ี สพัพา  ปัตโต  สมัโพธมิุตตะมงั

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ  โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั ฯ

 ชะยนัโต  โพธยิา  มูเล  สก๎ัยานงั  นนัทวิฑัฒะโน

เอวงั  ต๎วงั  วชิะโย  โหห ิ ชะยสัสุ  ชะยะมงัคะเล

อะปะราชติะปัลลงัเก   สเีส  ปะฐะวโิปกขะเร

อะภเิสเก  สพัพะพุทธานงั  อคัคปัปัตโต  ปะโมทะต ิฯ

สุนกัขตัตงั  สุมงัคะลงั  สุปะภาตงั  สุหุฏฐติงั

สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ  สุยฏิฐงั  พรหัมะจารสิุ

ปะทกัขณิงั  กายะกมัมงั  วาจากมัมงั  ปะทกัขณิงั

ปะทกัขณิงั  มะโนกมัมงั  ปะณธิ ิ เต  ปะทกัขณิา

ปะทกัขณิาน ิ กต๎ัวานะ  ละภนัตตัเถ  ปะทกัขเิณ ฯ

 โส  อตัถะลทัโธ  สุขโิต  วริุฬ๎โห  พุทธะสาสะเน

อะโรโค  สุขโิต  โหหิ  สะหะ  สพัเพห ิ ญาตภิิ

สา  อตัถะลทัธา  สุขติา  วริุฬ๎หา  พุทธะสาสะเน

อะโรคา  สุขติา  โหหิ  สะหะ  สพัเพห ิ ญาตภิิ

เต  อตัถะลทัธา  สุขติา  วริุฬหา  พุทธะสาสะเน

อะโรคา  สุขติา  โหถะ  สะหะ  สพัเพห ิ ญาตภิ ิฯ                                
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สกักต๎ัวำ

 สกักต๎ัวา  พุทธะระตะนงั โอสะถงั  อุตตะมงั  วะรงั

หติงั  เทวะมะนุสสานงั พุทธะเตเชนะ  โสตถนิา

นสัสนัตุปัททะวา  สพัเพ ทุกขา  วูปะสะเมนตุ  เต 

 สกักตั ๎วา  ธมัมะระตะนงั โอสะถงั  อุตตะมงั  วะรงั

ปะรฬิาหูปะสะมะนงั ธมัมะเตเชนะ  โสตถนิา

นสัสนัตุปัททะวา  สพัเพ ภะยา  วูปะสะเมนตุ  เต 

 สกักตั ๎วา  สงัฆะระตะนงั โอสะถงั  อุตตะมงั  วะรงั

อาหุเนยยงั   ปาหุเนยยงั สงัฆะเตเชนะ  โสตถนิา

นสัสนัตุปัททะวา   สพัเพ โรคา  วูปะสะเมนตุ  เต ฯ

 นตัถ ิ เม  สะระณงั อญัญงั  พุทโธ เม สะระณงั วะรงั,

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั. 

 นตัถ ิเม สะระณงั  อญัญงั ธมัโม  เม  สะระณงั  วะรงั,

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั. 

 นตัถ ิ เม  สะระณงั อญัญงั สงัโฆ  เม  สะระณงั  วะรงั,

เอเตนะ  สจัจะวชัเชนะ โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั.

   ยงักญิจ ิ ระตะนงั  โลเก วชิชะต ิ ววิธิงั  ปุถุ,

ระตะนงั  พุทธะสะมงั  นตัถิ ตสั ๎มา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 

 ยงักญิจ ิ ระตะนงั  โลเก วชิชะต ิ ววิธิงั  ปุถุ,

ระตะนงั  ธมัมะสะมงั  นตัถิ ตสั ๎มา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 

 ยงักญิจ ิ ระตะนงั  โลเก วชิชะต ิ ววิธิงั  ปุถุ,

ระตะนงั  สงัฆะสะมงั  นตัถิ ตสั ๎มา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 
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 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา,

สพัพะพุทธานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา,

สพัพะธมัมานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต. 

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั  รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา,

สพัพะสงัฆานุภาเวนะ สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต ฯ

 นกัขตัตะยกัขะภูตานงั       ปาปัคคะหะนวิาระณา,

 ปะรติตสัสานุภาเวนะ หนัต ๎วา  เตสงั  อุปัททะเว.

 นกัขตัตะยกัขะภูตานงั ปาปัคคะหะนวิาระณา,

 ปะรติตสัสานุภาเวนะ หนัต ๎วา  เตสงั  อุปัททะเว.

 นกัขตัตะยกัขะภูตานงั ปาปัคคะหะนวิาระณา,

 ปะรติตสัสานุภาเวนะ หนัต ๎วา  เตสงั  อุปัททะเว. 

สมุงัคะละคำถำ

 โหตุ  สพัพงั  สุมงัคะลงั     รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา

 สพัพะพุทธานุภาเวนะ       โสตถ ี โหนตุ  นรินัตะรงั ฯ

โหตุ  สพัพงั  สุมงัคะลงั    รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา

 สพัพะธมัมานุภาเวนะ       โสตถ ี โหนตุ  นรินัตะรงั ฯ

 โหตุ  สพัพงั  สุมงัคะลงั    รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา

 สพัพะสงัฆานุภาเวนะ       โสตถ ี โหนตุ  นรินัตะรงั ฯ
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ถวำยพรพระ

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพุทธสัสะ  (๓ จบ)

อติปิิ  โส  ภะคะวา  อะระหงั  สมัมาสมัพุทโธ,  วชิชาจะระณะ 

สมัปันโน  สุคะโต  โลกะวทิู,  อะนุตตะโร  ปุรสิะทมัมะสาระถ ิ สตัถา   

เทวะมะนุสสานงั  พุทโธ  ภะคะวาต ิฯ

 ส ๎วากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปิัสสโิก,  

โอปะนะยโิก  ปัจจตัตงั  เวทติพัโพ  วญิูหตี ิฯ

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน   

ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,  ญายะปะฏปิันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ, 

สามจีปิะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, ยะททิงั  จตัตาร ิ ปุรสิะยุคาน ิ 

อฏัฐะ ปุรสิะปุคคะลา,  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ,  อาหุเนยโย 

ปาหุเนยโย  ทกัขเิณยโย  อญัชะลกีะระณโีย, อะนุตตะรงั ปุญญกัเขตตงั

โลกสัสาติ

 พาหุง  สะหสัสะมะภนิมิมติะสาวุธนัตงั

ครเีมขะลงั  อุทติะโฆระสะเสนะมารงั

ทานาทธิัมมะวธินิา  ชติะวา  มุนนิโท

ตนัเตชะสา   ภะวะตุ   เต   ชะยะมงัคะลาน ิฯ

 มาราตเิรกะมะภยิุชฌติะสพัพะรตัตงิ

โฆรมัปะนาฬะวะกะมกัขะมะถทัธะยกัขงั

ขนัตสีุทนัตะวธินิา   ชติะวา   มุนนิโท

ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลาน ิฯ
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 นาฬาคริงิ  คะชะวะรงั  อะตมิตัตะภูตงั

ทาวคัคจิกักะมะสะนวีะ  สุทารุณนัตงั

เมตตมัพุเสกะวธินิา  ชติะวา  มุนนิโท

ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลาน ิฯ

 อุกขติตะขคัคะมะตหิตัถะสุทารุณนัตงั

ธาวนัตโิยชะนะปะถงัคุลมิาละวนัตงั

อทิธภีสิงัขะตะมะโน  ชติะวา  มุนนิโท

ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลาน ิฯ

 กต๎ัวานะ  กฏัฐะมุทะรงั  อวิะ   คพัภนิยีา

จญิจายะ  ทุฏฐะวะจะนงั   ชะนะกายะมชัเฌ

สนัเตนะ  โสมะวธินิา  ชติะวา  มุนนิโท

ตนัเตชะสา   ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลาน ิฯ

 สจัจงั  วหิายะ  มะตสิจัจะกะวาทะเกตุง

วาทาภโิรปิตะมะนงั  อะตอินัธะภูตงั

ปัญญาปะทปีะชะลโิต  ชติะวา  มุนนิโท

ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลาน ิฯ

 นนัโทปะนนัทะภุชะคงั  วพิุธงั   มะหทิธงิ

ปุตเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยนัโต

อทิธูปะเทสะวธินิา  ชติะวา  มุนนิโท

ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลาน ิฯ

 ทุคคาหะทฏิฐภิุชะเคนะ   สุทฏัฐะหตัถงั

พ๎รหัมงั  วสิุทธชิุตมิทิธพิะกาภธิานงั

ญาณาคะเทนะ  วธินิา  ชติะวา  มุนนิโท
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ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมงัคะลาน ิฯ

 เอตาปิ   พุทธะชะยะมงัคะละอฏัฐะคาถา

โย   วาจะโน  ทนิะทเิน   สะระเต   มะตนัที

หต๎ิวานะเนกะววิธิาน ิ  จุปัททะวานิ

โมกขงั   สุขงั   อะธคิะเมยยะ   นะโร   สะปัญโญ ฯ

 *มะหาการุณโิก  นาโถ  หติายะ  สพัพะปาณนิงั

ปูเรต๎วา  ปาระม ี สพัพา  ปัตโต  สมัโพธมิุตตะมงั

เอเต นะ  สจัจะวชัเชนะ  โหตุ  เต  ชะยะมงัคะลงั ฯ

 ชะยนัโต  โพธยิา  มูเล  สก๎ัยานงั  นนัทวิฑัฒะโน

เอวงั  ต๎วงั  วชิะโย  โหหิ  ชะยสัสุ  ชะยะมงัคะเล

อะปะราชติะปัลลงัเก  สเีส  ปะฐะวโิปกขะเร

อะภเิสเก  สพัพะพุทธานงั  อคัคปัปัตโต  ปะโมทะต ิฯ

สุนกัขตัตงั  สุมงัคะลงั  สุปะภาตงั  สุหุฏฐติงั

สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ  สุยฏิฐงั  พรหัมะจารสิุ

ปะทกัขณิงั  กายะกมัมงั  วาจากมัมงั  ปะทกัขณิงั

ปะทกัขณิงั  มะโนกมัมงั  ปะณธิ ี เต  ปะทกัขณิา

ปะทกัขณิาน ิ กต๎ัวานะ  ละภนัตตัเถ  ปะทกัขเิณ ฯ

 *ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั  รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา,

 สพัพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต.

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั  รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา,

 สพัพะธมัมานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต.

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั  รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา,

 สพัพะสงัฆานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต ฯ         
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พระคำถำชนิบญัชร

ของสมเดจ็พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรงัส)ี วดัระฆงัโฆสติาราม เพื่อ

ให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาชินบัญชร (ตั้งนะโม ๓ จบก่อน) 

แล้วระลกึถงึและบูชาเจ้าพระคุณสมเดจ็ฯ ด้วยค�าว่า   

  ปุตตะกาโมละเภปุตตงั ธะนะกาโมละเภธะนงั

 อตัถกิาเยกายะญายะ เทวานงัปิยะตงัสุตตะวา.

 อติปิิโส ภะคะวา ยะมะ ราชาโน   ท้าวเวสสุวณัโณ

 มะระณงัสุขงั อะระหงัสุคะโต   นะโมพุทธายะ

๑. ชะยาสะนาคะตา  พุทธา เชตะวา  มารงั  สะวาหะนงั

 จะตุสจัจาสะภงั  ระสงั เย  ปิวงิสุ  นะราสะภา

๒.  ตณัหงักะราทะโย  พุทธา อฏัฐะวสีะต ิ นายะกา

 สพัเพ  ปะตฏิฐติา  มยัหงั มตัถะเก  เต  มุนสิสะรา

๓.  สเีส  ปะตฏิฐโิต  มยัหงั พุทโธ  ธมัโม  ทะวโิลจะเน

 สงัโฆ  ปะตฏิฐโิต  มยัหงั อุเร  สพัพะคุณากะโร

๔.  หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ สารปีุตโต  จะ  ทกัขเิณ

 โกณฑญัโญ  ปิฏฐภิาคสัมงิ โมคคลัลาโน  จะ วามะเก

๕.  ทกัขเิณ  สะวะเน  มยัหงั อาสุง  อานนัทะราหุโล

 กสัสะโป  จะ  มะหานาโม อุภาสุง  วามะโสตะเก

๖.  เกสะโต  ปิฏฐภิาคสัมงิ สุรโิย วะ ปะภงักะโร

 นสินิโน  สริสิมัปันโน โสภโิต  มุนปิุงคะโว
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๗.  กุมาระกสัสะโป  เถโร มะเหส ี จติตะวาทะโก

 โส  มยัหงั  วะทะเนนจิจงั ปะตฏิฐาส ิ คุณากะโร

๘.  ปุณโณ  องัคุลมิาโล  จะ อุปาล ีนนัทะสวีะลี

 เถรา  ปัญจะ  อเิม  ชาตา นะลาเฏ  ตลีะกา  มะมะ

๙.  เสสาสตี ิ มะหาเถรา วชิติา  ชนิะสาวะกา

 เอเตสตี ิ มะหาเถรา ชติะวนัโต  ชโินระสา

 ชะลนัตา  สลีะเต เชนะ องัคะมงัเคสุ  สณัฐติา

๑๐. ระตะนงั  ปุระโต  อาสิ ทกัขเิณ  เมตตะสุตตะกงั

 ธะชคัคงั  ปัจฉะโต  อาสิ วาเม  องัคุลมิาละกงั

๑๑. ขนัธะโมระปะรติตญัจะ อาฏานาฏยิะสุตตะกงั

 อากาเส  ฉะทะนงั  อาสิ เสสา  ปาการะสณัฐติา

๑๒. ชนิาณา  วะระสงัยุตตา สตัตะปาการะลงักะตา

 วาตะปิตตาทสิญัชาตา พาหริชัฌตัตุปัททะวา

๑๓. อะเสสา  วนิะยงั  ยนัตุ อะนนัตะชนิะเตชะสา

 วะสะโต  เม  สะกจิเจนะ สะทา  สมัพุทธะปัญชะเร

๑๔. ชนิะปัญชะระมชัฌมัหิ วหิะรนัตงั  มะฮตีะเล

 สะทา  ปาเลนตุ  มงั  สพัเพ เต  มะหาปุรสิาสะภา

๑๕. อจิเจวะมนัโต สุคุตโต  สุรกัโข

 ชนิานุภาเวนะ ชติูปัททะโว

 ธมัมานุภาเวนะ ชติารสิงัโฆ

 สงัฆานุภาเวนะ ชตินัตะราโย

 สทัธมัมานุภาวะปาลโิต จะราม ิ ชนิะปัญชะเรต.ิ 
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บทสขุำภยิำจนคำถำ

   ยงั ยงั เทวะมะนุสสานงั     มงัคะลตัถายะ ภาสติงั

ตสัสะ ตสัสานุภาเวนะ     โหตุ ราชะกุเล สุขงั

เย เย อารกัขะกา เทวา    ตตัถะ ตตัถาธวิาสโิน

อมินิา ธมัมะทาเนนะ    สพัเพ อมัเหห ิปูชติา

สะทา ภทั๎ราน ิปัสสนัตุ    สุขติา โหนตุ นพิภะยา

อปัปะมตัตา จะ อมัเหสุ    สพัเพ รกัขนัตุ โน สะทา

ยญัจะ โน ภาสะมาเนหิ    กุสะลงั ปะสุตงั พะหุง

ตนัโน เทวานุโมทนัตุ     จริงั ตฏิฐนัตุ สาตะตงั

เย วา ชะลาพุชณัฑะชา    สงัเสทะโชปะปาตกิา

อะเวรา โหนตุ สพัเพ เต     อะนฆีา นริุปัททะวา

ปัสสนัตุ อะนะวชัชาน ิ    มา จะ สาวชัชะมาคะมา

จริงั ตฏิฐะตุ โลกสั๎มงิ    สมัมาสมัพุทธะสาสะนงั

ทสัเสนตงั โสตะวนัตูนงั    มคัคงั สตัตะวสิุทธยิา

ยาวะ พุทโธต ินามมัปิ    โลกะเชฏฐสัสะ สตัถุโน

สมัมาเทสติะธมัมสัสะ    ปะวตัตะต ิมะเหสโิน

ปะสนันา โหนตุ สพัเพปิ     ปาณโินพุทธะสาสะเน

สมัมา ธารงั ปะเวจฉนัโต     กาเล เทโว ปะวสัสะตุ

วุฑฒภิาวายะ สตัตานงั     สะมทิธงั เนตุ เมทะนงิ

มาตา ปิตา จะ อตัระชงั     นจิจงั รกัขนัต ิปุตตะกงั

เอวงั ธมัเมนะ ราชาโน    ปะชงั รกัขนัตุ สพัพะทา ฯ
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บทขดัธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตูร

 อะนุตตะรงั  อะภสิมัโพธงิ  สมัพุชฌต๎ิวา  ตะถาคะโต,

 ปะฐะมงั  ยงั  อะเทเสสิ  ธมัมะจกักงั  อะนุตตะรงั.

 สมัมะเทวะ  ปะวตัเตนโต  โลเก  อปัปะฏวิตัตยิงั,

 ยตัถากขาตา  อุโภ  อนัตา    ปะฏปิัตต ิ จะ  มชัฌมิา.

 จะตุส ๎วารยิะสจัเจสุ   วสิุทธงั  ญาณะทสัสะนงั,

 เทสติงั  ธมัมะราเชนะ  สมัมาสมัโพธกิติตะนงั.

 นาเมนะ  วสิสุตงั  สุตตงั ธมัมะจกักปัปะวตัตะนงั,

 เวยยากะระณะปาเฐนะ  สงัคตีนัตมัภะณามะ  เส.ฯ

ธมัมะจกักปัปะวตัตะนะสตุตงั

เอวัมเม  สุตัง.  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา,  พาราณะสิยัง  

วิหะระติ, อิสิปะตะเน มิคะทาเย. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย  

ภกิขู อามนัเตส.ิ 

เท๎วเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา. โย จายัง 

กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค, หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย 

อะนัตถะสัญหิโต. โย จายัง อัตตะกิละมะถานุโยโค, ทุกโข อะนะริโย   

อะนตัถะสญัหโิต.  

เอเต เต ภกิขะเว อุโภ อนัเต อะนุปะคมัมะ, มชัฌมิา ปะฏปิะทา 

ตะถาคะเตนะ  อะภสิมัพุทธา, จกัขุกะระณ ี ญาณะกะระณ ี อุปะสะมายะ 

อะภญิญายะ  สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะต.ิ 
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กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ   

อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ   

สมัโพธายะ นพิพานายะ สงัวตัตะต.ิ 

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทัง. สัมมาทิฏฐ ิ 

สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม 

สมัมาสะต ิสมัมาสะมาธ.ิ  

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ  

อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ   

สมัโพธายะ นพิพานายะ  สงัวตัตะต.ิ 

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว  ทุกขงั อะรยิะสจัจงั. ชาตปิิ ทุกขา ชะราปิ 

ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง,โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ  

ทุกขา, อปัปิเยห ิ สมัปะโยโค ทุกโข ปิเยห ิ วปิปะโยโค ทุกโข ยมัปิจฉงั  

นะ ละภะต ิ ตมัปิ ทุกขงั, สงัขติเตนะ ปัญจุปาทานกัขนัธา ทุกขา. 

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะรยิะสจัจงั. ยายงั ตณัหา 

โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัต ๎ระ ตัต ๎ราภินันทินี. เสยยะถีทัง.  

กามะตณัหา ภะวะตณัหา วภิะวะตณัหา. 

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทุกขะนโิรโธ อะรยิะสจัจงั. โย ตสัสาเยวะ 

ตณัหายะ อะเสสะวริาคะนโิรโธ  จาโค ปะฏนิสิสคัโค มุตต ิอะนาละโย. 

อทิงั โข ปะนะ ภกิขะเว ทุกขะนโิรธะคามนิ ีปะฏปิะทา อะรยิะสจัจงั. 

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทัง. สัมมาทิฏฐ ิ 

สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, สัมมาวายาโม   
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สมัมาสะต ิ สมัมาสะมาธ.ิ

อทิงั ทุกขงั  อะรยิะสจัจนัต ิ  เม ภกิขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ   

ธมัเมสุ,  จกัขุง อุทะปาท ิ  ญาณงั อุทะปาท ิ  ปัญญา อุทะปาท ิ วชิชา   

อุทะปาท ิ อาโลโก อุทะปาทิ.  

ตงั โข ปะนทิงั ทุกขงั อะรยิะสจัจงั ปะรญิเญยยนัต ิ เม ภกิขะเว,  

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง  อุทะปาท ิ 

ปัญญา อุทะปาท ิ วชิชา อุทะปาท ิ อาโลโก  อุทะปาท.ิ 

ตงั  โข  ปะนทิงั  ทุกขงั  อะรยิะสจัจงั  ปะรญิญาตนัต ิ เม ภกิขะเว,  

ปุพเพ  อะนะนุสสุเตสุ  ธัมเมสุ,  จักขุง อุทะปาทิ  ญาณัง อุทะปาท ิ  

ปัญญา  อุทะปาท ิวชิชา  อุทะปาท ิอาโลโก  อุทะปาท.ิ

อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ  

อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา  

อุทะปาท ิ วชิชา อุทะปาท ิอาโลโก อุทะปาท.ิ   

ตงั โข ปะนทิงั  ทุกขะสะมุทะโย อะรยิะสจัจงั ปะหาตพัพนัต ิ เม 

ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง  

อุทะปาท ิปัญญา  อุทะปาท ิ วชิชา อุทะปาท ิอาโลโก อุทะปาท.ิ 

ตงั โข ปะนทิงั ทุกขะสะมุทะโย อะรยิะสจัจงั ปะหนีนัต ิเม ภกิขะเว, 

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ, จกัขุง อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิปัญญา  

อุทะปาท ิวชิชา อุทะปาท ิอาโลโก  อุทะปาท.ิ    

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุส 

สุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง  อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาท ิ 
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วชิชา อุทะปาท ิ อาโลโก อุทะปาท.ิ 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจฉิกาตัพพันติ เม  

ภกิขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ, จกัขุง อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิ

ปัญญา อุทะปาท ิ วชิชา อุทะปาท ิ อาโลโก อุทะปาท.ิ

ตงั โข ปะนทิงั ทุกขะนโิรโธ อะรยิะสจัจงั สจัฉกิะตนัต ิเม ภกิขะเว, 

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ, จกัขุง อุทะปาท ิญาณงั อุทะปาท ิปัญญา  

อุทะปาท ิวชิชา อุทะปาท ิอาโลโก อุทะปาท.ิ

อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว,    

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาท ิ  

ปัญญา อุทะปาท ิวชิชา อุทะปาท ิ อาโลโก อุทะปาท.ิ 

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง  

ภาเวตพัพนัต ิเม ภกิขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธมัเมสุ, จกัขุง อุทะปาท ิ

ญาณงั  อุทะปาท ิปัญญา  อุทะปาท ิ วชิชา อุทะปาท ิ อาโลโก อุทะปาท.ิ  

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี  ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง  

ภาวิตันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาท ิ 

ญาณงั อุทะปาท ิปัญญา อุทะปาท ิ วชิชา อุทะปาท ิ อาโลโก อุทะปาท.ิ 

ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ, เอวันต ิ 

ปะริวัฏฏัง ท ๎วาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง  

อะโหส.ิ 

เนวะ ตาวาหงั ภกิขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รห๎ัมะเก, 

สัสสะมะณะพ๎รัห ๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง  
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สมัมาสมัโพธงิ  อะภสิมัพุทโธ ปัจจญัญาสงิ. 

ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ, เอวันติ 

ปะรวิฏัฏงั ท๎วาทะสาการงั ยะถาภูตงั ญาณะทสัสะนงั สุวสิุทธงั อะโหส.ิ 

อะถาหงั ภกิขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรหัมะเก, สสัสะ

มะณะพ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมา 

สมัโพธงิ อะภสิมัพุทโธ ปัจจญัญาสงิ. 

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ, อะกุปปา เม วิมุตติ,  

อะยะมนัตมิา ชาต,ิ นตัถทิาน ิปุนพัภะโวต.ิ 

อทิะมะโวจะ ภะคะวา อตัตะมะนา ปัญจะวคัคยิา ภกิขู ภะคะวะโต 

ภาสิตัง อะภินันทุง.  อิมัสสะมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส ๎มิง ภัญญะ 

มาเน, อายสัมะโต  โกณฑญัญสัสะ  วริะชงั  วตีะมะลงั  ธมัมะจกัขุง  

อุทะปาท.ิ ยงักญิจ ิสะมุทะยะธมัมงั  สพัพนัตงั นโิรธะธมัมนัต.ิ

ปะวตัตเิต จะ ภะคะวะตา ธมัมะจกัเก, ภุมมา เทวา สทัทะมะนุสสา

เวสุง,  เอตมัภะคะวะตา พาราณะสยิงั อสิปิะตะเน มคิะทาเย  อะนุตตะรงั 

ธมัมะจกักงั ปะวตัตติงั, อปัปะฏวิตัตยิงั  สะมะเณนะ วา  พ๎ราห๎มะเณนะ  

วา เทเวนะ วา มาเรนะ วา  พรหัมุนา วา เกนะจ ิวา โลกสัสะมนิต.ิ  

ภุมมานงั เทวานงั สทัทงั สุต๎วา, 

จาตุมมะหาราชกิา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง. จาตุมมะหาราชกิานงั  

เทวานงั สทัทงั สุต๎วา, 

ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ตาวะติงสานัง เทวานัง  
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สทัทงั สุต๎วา, 

ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ยามานัง เทวานัง สัททัง  

สุต๎วา  

ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง. ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง  

สุต๎วา, 

นมิมานะระต ีเทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง. นมิมานะระตนีงั  เทวานงั  

สทัทงั สุต๎วา, 

ปะระนมิมติะวะสะวตัต ีเทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง. ปะระนมิมติะวะ

สะวตัตนีงั  เทวานงั สทัทงั สุต๎วา,

พรหัมะกายกิา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง พรหัมะกายกิานงั เทวานงั 

สทัทงั สุตวา 

พรหัมะปารสิชัชา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ พรหัมะปะรสิชัชานงั 

เทวานงั สทัทงั สุตวา 

พรหัมะปะโรหติา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ พรหัมะปะโรหติานงั 

เทวานงั สทัทงั สุตวา 

มะหาพรหัมา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ มะหาพรหัมานงั เทวานงั 

สทัทงั สุตวา 

ปะรติตาภา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะรติตาภานงั เทวานงั สทั

ทงั สุตวา

อปัปะมาณาภา เทวา สทัทะมะนุสสา เวสุง ฯ อปัปะมาณาภานงั เท
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วานงั สทัทงั สุตวา

อาภสัสะรา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ อาภสัสะรานงั เทวานงั สทัทงั 

สุตวา 

ปะรติตะสุภา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะรติตะสุภานงั เทวานงั สทั

ทงั สุตวา 

อปัปะมาณะสุภา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ อปัปะมาณะสุภานงั เท

วานงั สทัทงั สุตวา 

สุภะกณิหะกา เทวา สทัทะ มะนุสสาเวสุงฯ สุภะกณิหะกานงั เทวานงั 

สทัทงั สุตวา

เวหปัผะลา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ เวหปัผะลานงั เทวานงั สทัทงั 

สุตวา 

อะวหิา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ อะวหิานงั เทวานงั สทัทงั สุตวา 

อะตปัปา เทวา สทัทะมะนสุสา เวสงุ ฯ อะตปัปานงั เทวานงั สทัทงั สุตวา 

สุทสัสา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทสัสานงั เทวานงั สทัทงั สุตวา 

สุทสัส ีเทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทสัสนีงั เทวานงั สทัทงั สุตวา

อะกะนฏิฐะกา เทวา สทัทะมะนุสสาเวสุง ฯ 

เอตมัภะคะวะตา พาราณะสยิงั อสิปิะตะเน มคิะทาเย อะนุตตะรงั 

ธมัมะจกักงั ปะวตัตติงั, อปัปะฏวิตัตยิงั สะมะเณนะ วา  พ๎รห๎ัมะเณนะ วา 

เทเวนะ วา มาเรนะ วา พ๎รห๎ัมุนา วา เกนะจ ิวา โลกสัสะมนิต.ิ 

อติหิะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ, ยาวะ พ ๎รห๎ัมะโลกา สทัโท  

อัพภุคคัจฉิ อะยัญจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ, สังกัมปิ  สัมปะกัมปิ  

สัมปะเวธิ. อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ, อะติก 
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กมัเมวะ  เทวานงั  เทวานุภาวงั. 

อะถะโข ภะคะวา อุทานงั อุทาเนส,ิ อญัญาส ิวะตะ โภ โกณฑญัโญ, 

อญัญาส ิวะตะ โภ โกณฑญัโญต.ิ  

อิติหิทัง อายัส๎มะโต โกณฑัญญัสสะ, อัญญาโกณฑัญโญเต๎ววะ 

นามงั อะโหสตี.ิ

บทขดัอะนตัตะลกัขะณะสตุตงั

 ยนัตงั  สตัเตห ิ ทุกเขนะ เญยยงั  อะนตัตะลกัขะณงั

 อตัตะวาทาตตะสญัญาณงั สมัมะเทวะ  วโิมจะนงั,

 สมัพุทโธ  ตงั  ปะกาเสสิ ทฏิฐะสจัจานะ  โยคนิงั,

 อุตตะรงิ  ปะฏเิวธายะ ภาเวตุง  ญาณะมุตตะมงั

 ยนัเตสงั  ทฏิฐะธมัมานงั ญาเณนุปปะรกิขะตงั 

 สพัพาสะเวห ิ จติตานิ วมิุจจงิสุ  อะเสสะโต, 

ตะถา  ญาณานุสาเรนะ   สาสะนงั  กาตุมจิฉะตงั,

 สาธูนงั  อตัถะสทิธตัถงั ตงั   สุตตนัตงั  ภะณามะ  เส.

อะนตัตะลกัขะณะสตุตงั

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง วิหะระต ิ 

อสิปิะตะเน มคิะทาเย. ตต๎ัระ โข ภะคะวา ปัญจะวคัคเิย ภกิขู  อามนัเตส.ิ 

รูปัง ภกิขะเว อะนตัตา. รูปัญจะหทิงั ภกิขะเว อตัตา อะภะวสิสะ,  

นะยทิงั รูปัง อาพาธายะ สงัวตัเตยยะ, ลพัเภถะ จะ  รูเป, เอวงั เม รูปัง  
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โหตุ  เอวงั  เม  รูปัง  มา อะโหสตี.ิ  ยส๎ัมา  จะ  โข  ภกิขะเว  รูปัง  

อะนตัตา,  ตส๎ัมา  รูปัง  อาพาธายะ  สงัวตัตะต,ิ  นะ  จะ  ลพัภะต ิ รูเป,  

เอวงั  เม  รูปัง  โหตุ  เอวงั  เม  รูปัง มา  อะโหสตี.ิ 

เวทะนา  อะนัตตา.  เวทะนา  จะ  หิทัง  ภิกขะเว  อัตตา   

อะภะวสิสะ,  นะยทิงั  เวทะนา  อาพาธายะ  สงัวตัเตยยะ,  ลพัเภถะ  จะ  

เวทนายะ,  เอวงั  เม  เวทะนา  โหตุ  เอวงั  เม  เวทะนา  มา  อะโหสตี.ิ  

ยส๎ัมา จะ โข  ภกิขะเว เวทะนา อะนตัตา,  ตส๎ัมา เวทะนา อาพาธายะ  

สงัวตัตะต,ิ  นะ  จะ  ลพัภะต ิ เวทะนายะ,  เอวงั  เม  เวทะนา  โหตุ   

เอวงั  เม  เวทะนา  มา  อะโหสตี.ิ  

สญัญา  อะนตัตา.  สญัญา  จะ  หทิงั ภกิขะเว  อตัตา  อะภะวสิสะ,  

นะยทิงั  สญัญา  อาพาธายะ  สงัวตัเตยยะ,  ลพัเภถะ  จะ  สญัญายะ, 

เอวงั เม สญัญา โหตุ เอวงั เม สญัญา มา อะโหสตี.ิ   ยส๎ัมา จะ โข ภกิขะเว 

สญัญา อะนตัตา, ตสั ๎มา สญัญา อาพาธายะ สงัวตัตะต.ิ นะ จะ ลพัภะต ิ 

สญัญายะ,  เอวงั  เม  สญัญา โหตุ  เอวงั  เม  สญัญา  มา  อะโหสตี.ิ  

สงัขารา  อะนตัตา. สงัขารา จะ หทิงั ภกิขะเว อตัตา อะภะวสิสงัสุ,  

นะยทิงั  สงัขารา  อาพาธายะ สงัวตัเตยยุง, ลพัเภถะ  จะ  สงัขาเรสุ,  เอวงั  

เม  สงัขารา  โหนตุ  เอวงั  เม  สงัขารา  มา  อะเหสุนต.ิ  ยส๎ัมา  จะ  โข  

ภกิขะเว  สงัขารา  อะนตัตา,  ตส๎ัมา  สงัขารา อาพาธายะ  สงัวตัตนัต,ิ  

นะ จะ ลพัภะต ิสงัขาเรสุ,  เอวงั เม  สงัขารา  โหนตุ,  เอวงั เม สงัขารา  

มา อะเหสุนต.ิ  

วิญญาณัง  อะนัตตา.  วิญญาณัญจะ หิทัง  ภิกขะเว  อัตตา   

อะภะวสิสะ, นะยทิงั  วญิญาณงั  อาพาธายะ สังวตัเตยยะ,  ลพัเภถะ   
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จะ  วญิญาเณ,  เอวงั  เม  วญิญาณงั  โหตุ  เอวงั  เม  วญิญาณงั  มา  

อะโหสีติ. ยัส ๎มา จะ  โข  ภิกขะเว  วิญญาณัง  อะนัตตา,  ตัส ๎มา   

วญิญาณงั  อาพาธายะ  สงัวตัตะต.ิ  นะ  จะ  ลพัภะต ิ  วญิญาเณ,  

เอวงั  เม  วญิญาณงั โหตุ  เอวงั  เม วญิญาณงั  มา  อะโหสตี.ิ  

ตงั กงิ  มญัญะถะ  ภกิขะเว รูปัง นจิจงั วา  อะนจิจงั  วาต.ิ          

อะนจิจงั ภนัเต. ยมัปะนานจิจงั ทุกขงั วา ตงั สุขงั  วาต.ิ ทุกขงั  ภนัเต.  

ยมัปะนานจิจงั ทุกขงั วปิะรณิามะธมัมงั, กลัลงั นุ ตงั สะมะนุปัสสติุง, 

เอตงั  มะมะ  เอโสหะมส๎ัม ิ เอโส  เม  อตัตาต.ิ  โน  เหตงั  ภนัเต.  

ตงั กงิ  มญัญะถะ  ภกิขะเว เวทะนา  นจิจา วา  อะนจิจา วาต.ิ   

อะนจิจา ภนัเต. ยมัปะนานจิจงั ทุกขงั วา ตงั สุขงั วาต.ิ ทุกขงั ภนัเต.   

ยมัปะนานจิจงั ทุกขงั  วปิะรณิามะธมัมงั, กลัลงั นุ ตงั สะมะนุปัสสติุง,  

เอตงั  มะมะ  เอโสหะมส๎ัม ิ เอโส  เม  อตัตาต.ิ  โน  เหตงั  ภนัเต.  

ตงั  กงิ  มญัญะถะ  ภกิขะเว  สญัญา  นจิจา วา  อะนจิจา วาต.ิ  

อะนจิจา ภนัเต. ยมัปะนานจิจงั ทุกขงั วา ตงั สุขงั วาต.ิ ทุกขงั  ภนัเต. 

ยมัปะนานจิจงั  ทุกขงั  วปิะรณิามะธมัมงั,  กลัลงั  นุ ตงั สะมะนุปัสสติุง, 

เอตงั มะมะ เอโสหะมส๎ัม ิ เอโส เม  อตัตาต.ิ  โน เหตงั  ภนัเต. 

ตงั  กงิ  มญัญะถะ  ภกิขะเว  สงัขารา  นจิจา วา  อะนจิจา วาต.ิ 

อะนจิจา ภนัเต. ยมัปะนานจิจงั  ทุกขงั วา  ตงั  สุขงั วาต.ิ  ทุกขงั ภนัเต.  

ยมัปะนานจิจงั ทุกขงั วปิะรณิามะธมัมงั, กลัลงั นุ ตงั สะมะนุปัสสติุง,   

เอตงั มะมะ  เอโสหะมส๎ัม ิเอโส เม อตัตาต.ิ  โน เหตงั  ภนัเต.   

ตงั กงิ มญัญะถะ ภกิขะเว  วญิญาณงั  นจิจงั วา  อะนจิจงั  วาต.ิ  

อะนจิจงั  ภนัเต.  ยมัปะนานจิจงั  ทุกขงั วา  ตงั  สุขงั วาต.ิ  ทุกขงั   
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ภนัเต. ยมัปะนานจิจงั  ทุกขงั วปิะรณิามะธมัมงั,  กลัลงั นุ ตงั สะมะน ุ

ปัสสติุง, เอตงั มะมะ เอโสหะมส๎ัม ิเอโส  เม  อตัตาต.ิ  โน เหตงั ภนัเต.

ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว, ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปันนัง,   

อชัฌตัตงั วา  พะหทิธา วา,  โอฬารกิงั วา  สุขุมงั วา,  หนีงั วา  ปะณตีงั  

วา,  ยนัทูเร  สนัตเิก  วา,  สพัพงั  รูปัง,  เนตงั  มะมะ เนโสหมส๎ัม ิ  

นะ เมโส  อตัตาต.ิ  เอวะเมตงั  ยะถาภูตงั  สมัมปัปัญญายะ  ทฏัฐพัพงั.  

ยา  กาจ ิ  เวทะนา  อะตตีานาคะตะปัจจุปปันนา, อชัฌตัตา  วา  

พะหิทธา  วา,  โอฬาริกา  วา  สุขุมา  วา, หีนา วา ปะณีตา วา,  

ยา ทูเร สนัตเิก วา, สพัพา เวทะนา, เนตงั  มะมะ  เนโสหะมส๎ัม ิ นะ   

เมโส  อตัตาต.ิ  เอวะเมตงั  ยะถาภูตงั  สมัมปัปัญญายะ  ทฏัฐพัพงั. 

ยา  กาจ ิ สญัญา  อะตตีานาคะตะปัจจุปปันนา,  อชัฌตัตา  วา  

พะหทิธา  วา, โอฬารกิา  วา  สุขุมา  วา, หนีา  วา  ปะณตีา  วา,  

ยา ทูเร  สนัตเิก  วา, สพัพา  สัญญา,  เนตงั  มะมะ เนโสหะมส๎ัม ิ นะ 

เมโส  อตัตาต.ิ เอวะเมตงั ยะถาภูตงั สมัมปัปัญญายะ ทฏัฐพัพงั.  

เย  เกจ ิ สงัขารา  อะตตีานาคะตะปัจจุปันนา  อชัฌตัตา วา พะหทิธา 

วา, โอฬารกิา  สุขุมา วา,  หนีา  วา  ปะณตีา  วา, เย  ทูเร  สนัตเิก  วา, 

สพัเพ  สงัขารา, เนตงั  มะมะ  เนโสหะมสัม ิ นะ  เมโส  อตัตาต.ิ  เอวะ

เมตงั  ยะถาภูตงั  สมัมปัปัญญายะ  ทฏัฐพัพงั.  

ยงักญิจ ิ วญิญาณงั  อะตตีานาคะตะปัจจุปปันนงั,  อชัฌตัตงั  วา 

พะหทิธา  วา,  โอฬารกิงั  วา  สุขุมงั  วา,  หนีงั  วา ปะณตีงั  วา,  

ยันทูเร สันติเก วา, สัพพัง วิญญาณัง, เนตัง มะมะ เนโสหะมัส๎ม ิ  

นะ เมโส อตัตาต.ิ เอวะเมตงั ยะถาภูตงั สมัมปัปัญญายะ ทฏัฐพัพงั. 



124

เอวัง  ปัสสัง  ภิกขะเว  สุตะวา  อะริยะสาวะโก,  รูปัส๎มิงปิ   

นิพพินทะติ, เวทนายะปิ  นิพพินทะติ,  สัญญายะปิ  นิพพินทะติ,  

สังขาเรสุปิ  นิพพินทะติ, วิญญาณัส๎มิงปิ นิพพินทะติ. นิพพินทัง  

วริชัชะต.ิ วริาคา  วมิุจจะต.ิ  วมิุตตสัมงิ  วมิุตตะมติ ิ ญาณงั  โหต,ิ  ขณีา  

ชาต,ิ วุสติงั  พ๎รห๎ัมะจะรยิงั,  กะตงั  กะระณยีงั, นาปะรงั  อติถตัตายาต ิ 

ปะชานาตตี.ิ 

อทิะมะโวจะ ภะคะวา. อตัตะมะนา ปัญจะวคัคยิา ภกิขู ภะคะวะโต  

ภาสติงั  อะภนินัทุง.  

อิมัส๎มิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส ๎มิง ภัญญะมาเน, ปัญจะ 

วคัคยิานงั  ภกิขูนงั  อะนุปาทายะ, อาสะเวห ิ จติตาน ิ วมิุจจงิสูต.ิ

บทขดัอำทติตะปะรยิำยะสตุตงั

 เวเนยยะทะมะโนปาเย  สพัพะโส  ปาระมงิ  คะโต,

 อะโมฆะวะจะโน  พุทโธ  อะภญิญายานุสาสะโก.

 จณิณานุรูปะโต  จาปิ  ธมัเมนะ  วนิะยงั  ปะชงั,

 จณิณาคคปิารจิะรยิานงั  สมัโพชฌาระหะโยคนิงั.

 ยะมาทติตะปะรยิายงั    เทสะยนัโต  มะโนหะรงั,

 เต  โสตาโร  วโิมเจสิ  อะเสกขายะ  วมิุตตยิา.

 ตะเถโวปะปะรกิขายะ  วญิูนงั  โสตุมจิฉะตงั,

 ทุกขะตาลกัขะโณปายงั  ตงั  สุตตนัตงั  ภะณามะ  เส.
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อำทติตะปะรยิำยะสตุตงั

เอวมัเม  สุตงั.  เอกงั  สะมะยงั  ภะคะวา, คะยายงั  วหิะระต ิ    

คะยาสเีส, สทัธงิ ภกิขุสะหสัเสนะ. ตต๎ัระ โข ภะคะวา ภกิขู  อามนัเตส.ิ 

สพัพงั ภกิขะเว อาทติตงั.  กญิจะ  ภกิขะเว  สพัพงั อาทติตงั.  

จกัขุง ภกิขะเว อาทติตงั,  รูปา  อาทติตา,  จกัขุวญิญาณงั อาทติตงั,   

จักขุสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะต ิ  

เวทะยติงั,  สุขงั วา  ทุกขงั วา  อะทุกขะมะสุขงั วา,  ตมัปิ  อาทติตงั.   

เกนะ  อาทติตงั.  อาทติตงั  ราคคัคนิา  โทสคัคนิา  โมหคัคนิา, อาทติตงั  

ชาตยิา  ชะรามะระเณนะ,  โสเกห ิ  ปะรเิทเวห ิ  ทุกเขห ิ  โทมะนสัเสห ิ  

อุปายาเสห ิ อาทติตนัต ิ วะทาม.ิ  

โสตัง อาทิตตัง, สัททา อาทิตตา, โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง,   

โสตะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง  โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะต ิ  

เวทะยติงั, สุขงั วา  ทุกขงั วา  อะทุกขะมะสุขงั วา,  ตมัปิ  อาทติตงั.  

เกนะ อาทติตงั. อาทติตงั ราคคัคนิา โทสคัคนิา  โมหคัคนิา,  อาทติตงั  

ชาตยิา  ชะรามะระเณนะ,  โสเกห ิ  ปะรเิทเวห ิ  ทุกเขห ิ  โทมะนสัเสห ิ  

อุปายาเสห ิ อาทติตนัต ิ วะทาม.ิ 

ฆานัง อาทิตตัง,  คันธา อาทิตตา,  ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง,  

ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะต ิ  

เวทะยติงั, สุขงั วา  ทุกขงั วา  อะทุกขะมะสุขงั วา,  ตมัปิ  อาทติตงั.   

เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง  

ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสห ิ 

อุปายาเสห ิ อาทติตนัต ิวะทาม.ิ 
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ชวิหา  อาทติตา,  ระสา อาทติตา,  ชวิหาวญิญาณงั  อาทติตงั,   

ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะต ิ    

เวทะยติงั,  สุขงั วา  ทุกขงั วา  อะทุกขะมะสุขงั วา, ตมัปิ  อาทติตงั.  

เกนะ อาทิตตัง. อาทิตตัง ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา, อาทิตตัง   

ชาตยิา  ชะรามะระเณนะ,  โสเกห ิ  ปะรเิทเวห ิ  ทุกเขห ิ  โทมะนสัเสห ิ  

อุปายาเสห ิ อาทติตนัต ิ วะทาม.ิ 

กาโย อาทิตโต, โผฏฐัพพา อาทิตตา, กายะวิญญาณัง อาทิตตัง,          

กายะสัมผัสโส อาทิตโต, ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะต ิ  

เวทะยติงั,  สุขงั วา  ทุกขงั วา  อะทุกขะมะสุขงั วา,  ตมัปิ  อาทติตงั.   

เกนะ  อาทติตงั.  อาทติตงั  ราคคัคนิา  โทสคัคนิา โมหคัคนิา,  อาทติตงั   

ชาตยิา  ชะรามะระเณนะ,  โสเกห ิ  ปะรเิทเวห ิ  ทุกเขห ิ  โทมะนสัเสห ิ  

อุปายาเสห ิ อาทติตนัต ิ วะทาม.ิ  

มะโน อาทติโต,  ธมัมา  อาทติตา,  มะโนวญิญาณงั  อาทติตงั,   

มะโนสัมผัสโส  อาทิตโต, ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะต ิ  

เวทะยติงั,  สุขงั วา  ทุกขงั วา อะทุกขะมะสุขงั วา,  ตมัปิ อาทติตงั.   

เกนะ  อาทติตงั. อาทติตงั  ราคคัคนิา  โทสคัคนิา  โมหคัคนิา,  อาทติตงั  

ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสห ิ  

อุปายาเสห ิ อาทติตนัต ิ วะทาม.ิ

เอวงั  ปัสสงั  ภกิขะเว  สุต๎วา  อะรยิะสาวะโก,  

จกัขุส๎มงิปิ  นพิพนิทะต,ิ  รูเปสุปิ  นพิพนิทะต,ิ  จกัขุวญิญาเณปิ  

นิพพินทะติ, จักขุสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ, ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะ- 

ปัจจะยา อุปปัชชะต ิ เวทะยติงั, สุขงั วา ทุกขงั  วา อะทุกขะมะสุขงั  วา, 

ตส๎ัมงิปิ  นพิพนิทะต.ิ  
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โสตส๎ัมงิปิ  นพิพนิทะต,ิ  สทัเทสุปิ  นพิพนิทะต,ิ โสตะวญิญาเณปิ  

นิพพินทะติ.  โสตะสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ, ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะ 

ปัจจะยา  อุปปัชชะต ิ  เวทะยติงั สุขงั วา ทุกขงั วา อะทุกขะมะสุขงั วา, 

ตสัสะมงิปิ  นพิพนิทะต.ิ  

ฆานัสสะมิงป ิ นิพพินทะติ , คันเธสุป ิ  นิพพินทะติ ฆานะ 

วิญญาเณปิ นิพพินทะติ, ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง  

ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, สุขัง วา ทุกขัง วา  

อะทุกขะมะสุขงั วา, ตส๎ัมงิปิ นพิพนิทะต.ิ 

ชิวหายะปิ นิพพินทะติ, ระเสสุปิ นิพพินทะติ, ชิวหาวิญญาเณปิ  

นิพพินทะติ, ชิวหาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะ  

ปัจจะยา อุปปัชชะต ิเวทะยติงั,  สุขงั วา ทุกขงั วา อะทุกขะมะสุขงั วา, 

ตส๎ัมงิปิ นพิพนิทะต.ิ

กายส๎ัมงิปิ นพิพนิทะต ิโผฏฐพัเพสุปิ นพิพนิทะต ิกายะวญิญาเณปิ 

นิพพินทะติ, กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ, ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะ 

ปัจจะยา อุปปัชชะต ิ เวทะยติงั. สุขงั วา ทุกขงั วา อะทุกขะมะสุขงั วา,   

ตสัสะมงิปิ นพิพนิทะต ิ 

มะนส๎ัมงิปิ  นพิพนิทะต,ิ ธมัเมสุปิ นพิพนิทะต,ิ มะโนวญิญาเณปิ 

นิพพินทะติ, มะโนสัมผัสเสปิ  นิพพินทะติ, ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะ 

ปัจจะยา  อุปปัชชะต ิเวทะยติงั, สุขงั วา ทุกขงั วา  อะทุกขะมะสุขงั วา,  

ตสัสะมงิปิ นพิพนิทะต.ิ      

นิพพินทัง วิรัชชะติ. วิราคา วิมุจจะติ. วิมุตตัส ๎มิง วิมุตตะมีติ  

ญาณงั โหต,ิ ขณีา ชาต,ิ วุสติัง พรหัมะจะรยิงั, กะตงั กะระณยีงั, นาปะรงั 
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อติถตัตายาต ิปะชานาตตี.ิ 

อทิะมะโวจะ ภะคะวา, อตัตะมะนา เต ภกิขู ภะคะวะโต ภาสติงั   

อะภนินัทุง. 

อิมัส๎ะมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัส ๎มิง ภัญญะมาเน, ตัสสะ  

ภกิขุสะหสัสสัสะ อะนุปาทายะ, อาสะเวห ิจติตาน ิวมิุจจงิสูต.ิ

บทขดัธมัมะนยิำมะสตุตงั

 ยงั  เว  นพิพานะญาณสัสะ ญาณงั  ปุพเพ  ปะวตัตะเต,

 ตสัเสวะ  วสิะยภีูตา   ยายงั  ธมัมะนยิามะตา.

 อะนจิจะตา  ทุกขะตา  จะ สพัเพสงั  จะ  อะนตัตะตา,

 ตสัสา  ปะกาสะกงั  สุตตงั ยงั  สมัพุทเธนะ  ภาสติงั.

 สาธูนงั  ญาณะจาเรนะ  ยะถา  พุทเธนะ  เทสติงั,

 โยนโิส  ปะฏปิัตยตัถงั  ตงั สุตตนัตงั  ภะณามะ  เส.

ธมัมะนยิำมะสตุตงั

เอวมัเม สุตงั. เอกงั  สะมะยงั  ภะคะวา, สาวตัถยิงั  วหิะระต,ิ  

เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑกิสัสะ, อาราเม. ตต๎ัระ โข  ภะคะวา  ภกิขู   

อามนัเตส ิ ภกิขะโวต.ิ ภะทนัเตต ิ เต  ภกิขู  ภะคะวะโต ปัจจสัโสสุง.  

ภะคะวา เอตะทะโวจะ 
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อุปปาทา วา ภกิขะเว ตะถาคะตานงั อะนุปาทา วา ตะถาคะตานงั,  

ฐติา  วะ  สา  ธาตุ  ธมัมฏัฐติะตา  ธมัมะนยิามะตา, สัพเพ สงัขารา  

อะนิจจาติ. ตัง ตะถาคะโต อะภิสัมพุชฌะติ  อะภิสะเมติ, อะภิ- 

สมัพุชฌติ ๎วา อะภสิะเมต๎วา  อาจกิขะต ิ เทเสต,ิ  ปัญญะเปต ิ ปัฏฐะเปต,ิ  

ววิะระต ิ วภิะชะต ิ  อุตตานกีะโรต,ิ  สพัเพ  สงัขารา  อะนจิจาต.ิ  

อุปปาทา  วา  ภกิขะเว  ตะถาคะตานงั  อะนุปปาทา  วา  ตะถา 

คะตานงั,  ฐติา  วา  สา  ธาตุ  ธมัมฏัฐติะตา  ธมัมะนยิามะตา,  สพัเพ  

สงัขารา  ทุกขาต.ิ  

ตงั  ตะถาคะโต  อะภสิมัพุชฌะต ิ อะภสิะเมต,ิ  อะภสิมัพุชฌต๎ิวา 

อะภิสะเมต๎วา อาจิกขะติ เทเสติ, ปัญญะเปติ ปัฏฐะเปติ, วิวะระต ิ 

วภิะชะต ิ อุตตานกีะโรต,ิ  สพัเพ  สงัขารา  ทุกขาต.ิ  

อุปปาทา  วา  ภกิขะเว  ตะถาคะตานงั อะนุปปาทา วา ตะถา- 

คะตานัง, ฐิตา วะ สา ธาตุ  ธัมมัฏฐิตะตา  ธัมมะนิยามะตา, สัพเพ   

ธมัมา  อะนตัตาต.ิ  ตงั  ตะถาคะโต  อะภสิมัพุชฌะต ิ  อะภสิะเมต,ิ   

อะภิสัมพุชฌิต๎วา  อะภิสะเมต๎วา  อาจิกขะติ  เทเสติ,  ปัญญะเปต ิ  

ปัฏฐะเปต,ิ  ววิะระต ิวภิะชะต ิอุตตานกีะโรต,ิ สพัเพ ธมัมา  อะนตัตาต.ิ  

อทิะมะโวจะ ภะคะวา. อตัตะมะนา เต ภกิขู ภะคะวะโต ภาสติงั, 

อะภนินัทุนต.ิ



130

บทขดัสะตปิัฏฐำนะปำโฐ

    สมัพุทโธ  ทปิะทงัเสฏโฐ  มะหาการุณโิก  มุนิ

 เอกายะนงั   มคัคงั  นามะ  เวเนยยานงั  อะเทสะย.ิ

 กลิฏิฐะจติตะสตัตานงั  จติตกัเลสะวสิุทธยิา,

 โสกานงั  ปะรเิทวานงั  อะตกิกะมายะ  สพัพะโส.

 ทุกขานงั  โทมะนสัสานงั  อตัถงัคะมายะ  อฏัฐติงั,

 ญายสัเสวาธคิะมายะ  นพิพานสัสาภปิัตตยิา

 สะตปิัฏฐานะนาเมนะ  วสิสุตงั  วธิะ  สาสะเน,

จติตกัเลสะวสิุทธตัถงั   ตงั มคัคนัตมั ภะณามะ เส.

สะตปิัฏฐำนะปำโฐ

อตัถ ิ โข  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา  

สัมมาสัมพุทเธนะ. เอกายะโน อะยัง มัคโค สัมมะทักขาโต, สัตตานัง   

วิสุทธิยา,  โสกะปะริเทวานัง  สะมะติกกะมายะ, ทุกขะโทมะนัสสานัง   

อัตถังคะมาย, ญายัสสะ อะธิคะมายะ, นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ.   

ยะททิงั  จตัตาโร  สะตปิัฏฐานา,  กะตะเม  จตัตาโร.

อธิะ  ภกิขุ กาเย  กายานุปัสส ี วหิะระต,ิ  อาตาปี  สมัปะชาโน     

สะตมิา  วเินยยะ  โลเก  อะภชิฌาโทมะนสัสงั.  เวทะนาสุ  เวทะนา 

นุปัสส ี วหิะระต,ิ  อาตาปี  สมัปะชาโน  สะตมิา  วเินยยะ  โลเก  อะภชิฌา

โทมะนสัสงั. จติเต  จติตานุปัสส ี วหิะระต,ิ  อาตาปี  สมัปะชาโน สะตมิา  
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วเินยยะ  โลเก อะภชิฌาโทมะนสัสงั. ธมัเมสุ  ธมัมานุปัสส ี  วหิะระต,ิ  

อาตาปี สมัปะชาโน  สะตมิา  วเินยยะ  โลเก  อะภชิฌาโทมะนสัสงั.

๑.  กะถญัจะ  ภกิขุ  กาเย  กายานุปัสส ี วหิะระต.ิ  อธิะ  ภกิขุ  

อัชฌัตตัง วา กาเย กายานุปัสสี  วิหะระติ, พะหิทธา วา กาเย กายา 

นุปัสสี วิหะระติ, อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี  วิหะระติ,   

สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา กายัส ๎มิง วิหะระติ, วะยะธัมมานุปัสสี วา   

กายส๎ัมงิ  วหิะระต.ิ สุมุทะยะวะยะธมัมานุปัสส ี วา  กายส๎ัมงิ วหิะระต,ิ  

อตัถ ิ กาโยต ิวา ปะนสัสะ  สะต ิ ปัจจุปัฏฐติา  โหต,ิ ยาวะเทวะ ญาณะ

มตัตายะ  ปะตสิสะตมิตัตายะ.  อะนสิสโิต  จะ  วหิะระต ิ นะ จะ กญิจ ิ 

โลเก  อุปาทยิะต.ิ เอวงั  โข  ภกิขุ  กาเย  กายนุปัสส ี วหิะระต.ิ

๒.  กะถัญจะ  ภิกขุ  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ.  

อธิะ ภกิขุ  อชัฌตัตงั วา  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสส ี วหิะระต,ิ  พะหทิธา  

วา เวทะนาสุ เวทะนานุปัสส ี วหิะระต,ิ อชัฌตัตะพะหทิธา วา เวทะนาสุ  

เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ, สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา เวทะนาสุ   

วหิะระต,ิ  วะยะธมัมานุปัสส ี วา  เวทะนาสุ  วหิะระต,ิ สะมุทะยะวะยะ

ธมัมานุปัสส ี วา  เวทะนาสุ  วหิะระต.ิ  อตัถ ิเวทะนาต ิ วา ปะนสัสะ   

สะต ิปัจจุปัฏฐติา โหต,ิ ยาวะเทวะ ญาณะมตัตายะ ปะตสิสะตมิตัตายะ. 

อะนสิสโิต  จะ  วหิะระต ิ นะ  จะ  กญิจ ิ โลเก  อุปาทยิะต.ิ เอวงั  โข  

ภกิขุ  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสส ี วหิะระต.ิ

๓.  กะถญัจะ  ภกิขุ  จติเต  จติตานุปัสส ี วหิะระต.ิ  อธิะ  ภกิขุ  

อชัฌตัตงั  วา  จติเต  จติตานุปัสส ี วหิะระต,ิ  พะหทิธา  วา  จติเต   

จติตานุปัสส ี  วหิะระต,ิ  อชัฌตัตะพะหทิธา  วา  จติเต จติตานุปัสส ี 



132

วิหะระติ, สะมุทะยะธัมมานุปัสสี วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ, วะยะธัมมา 

นุปัสส ีวา จติตส๎ัมงิ วหิะระต,ิ  สะมุทะยะวะยะธมัมานุปัสส ีวา  จติตส๎ัมงิ  

วหิะระต,ิ  อตัถ ิ  จติตนัต ิ  วา  ปะนสัสะ  สะต ิ  ปัจจุปัฏฐติา  โหต,ิ   

ยาวะเทวะ  ญาณะมตัตายะ  ปะตสิสะตมิตัตายะ. อะนสิสโิต จะ วหิะระต ิ 

นะ จะ  กญิจ ิ โลเก  อุปาทยิะต.ิ เอวงั  โข  ภกิขุ  จติเต  จติตานุปัสส ี 

วหิะระต.ิ

๔.  กะถญัจะ ภกิขุ  ธัมเมสุ  ธมัมานุปัสส ี วหิะระต.ิ อธิะ  ภกิขุ  

อัชฌัตตัง วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ, พะหิทธา วา ธัมเมสุ   

ธัมมานุปัสสี วิหะระติ,  อัชฌัตตะพะหิทธา วา ธัมเมสุ ธัมมานุปัสส ี 

วหิะระต,ิ  สะมุทะยะธมัมานุปัสส ี  วา  ธมัเมสุ  วหิะระต,ิ วะยะธมัมา 

นุปัสสี วา ธัมเมสุ วิหะระติ, สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี วา ธัมเมสุ  

วหิะระต,ิ อตัถ ิธมัมาต ิวา ปะนสัสะ สะต ิปัจจุปัฏฐติา โหต,ิ ยาวะเทวะ 

ญาณะมตัตายะ ปะตสิสะตมิตัตายะ. อะนสิสโิต  จะ วหิะระต ิ  นะ จะ   

กญิจะ โลเก อุปาทยิะต ิ เอวงัโข ภกิขุ ธมัเมสุ ธมัมานุปัสส ีวหิะระต.ิ

อะยงั โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สมัมา 

สัมพุทเธนะ, เอกายะโน มัคโค สัมมะทักขาโต, สัตตานัง  วิสุทธิยา,  

โสกะปะรเิทวานงั สะมะตกิกะมายะ, ทุกขะโทมะนสัสานงั อตัถงัคะมายะ, 

ญายัสสะ อะธิคะมายะ, นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ. ยะทิทัง จัตตาโร  

สะตปิัฏฐานาต.ิ 

 เอกายะนงั ชาตขิะยนัตะทสัสี

 มคัคงั ปะชานาต ิหติานุกมัปี

 เอเตนะ มคัเคนะ ตะรงิสุ ปุพเพ,

 ตะรสิสะเร เจวะ ตะรนัต ิโจฆนัต.ิ
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บทขดัอะภณิหะปัจจะเวกขะณะปำฐะ

  ยาน ิ เว  ปัญจะ  ฐานาน ิ ปัญจะนมิมะละโลจะโน,

 เวเนยยานงั  ปะกาเสสิ อะภณิหงั  ปัจจะเวกขติุง.

 สมัมานุกะรยิะมานาน ิ สตัถุสาสะนะการภิ,ิ

 ตงั  ตงั  อตัถะวะสงั  สมัมา สาธะยนัต ิ ยะถาระหงั,

 เตสมัปะกาสะกงั  ธมัมะ- ปะรยิายงั  ภะณามะ  เส.

อะภณิหะปัจจะเวกขะณะปำฐะ

 อตัถ ิ โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สมัมา 

สมัพุทเธนะ,  ปัญจะ  ฐานาน ิ สมัมะทกัขาตาน.ิ  ยาน ิ อะภณ๎ิหงั  ปัจจะ

เวกขติพัพาน,ิ อติถยิา วา ปุรเิสนะ วา คะหฏัเฐนะ วา  ปัพพะชเิตนะ วา.  

กะตะมาน ิปัญจะ.

๑. ชะราธมัโมม ๎ห ิ ชะรงั อะนะตโีตต,ิ อะภณ๎ิหงั ปัจจะเวกขติตพัพงั  

อตัถยิา วา ปุรเิสนะ วา  คะหฏัเฐนะ วา  ปัพพะชเิตนะ วา.

๒. พย๎าธธิมัโมมห๎ ิพยาธงิ อะนะตโีตต,ิ อะภณิห๎งั ปัจจะเวกขติพัพงั  

อติถยิา วา ปุรเิสนะ วา คะหฏัเฐนะ วา  ปัพพะชเิตนะ วา

๓. มะระณะธมัโมม ๎ห ิ มะระณงั  อะนะตโีตต,ิ  อะภณ๎ิหงั ปัจจะเวก

ขติพัพงั  อติถยิา  วา  ปุรเิสนะ  วา  คะหฏัเฐนะ  วา  ปัพพะชเิตนะ  วา.

๔. สพัเพห ิเม ปิเยห ิมะนาเปห ิ นานาภาโว วนิาภาโวต,ิ อะภณิ ๎หงั  

ปัจจะเวกขติพัพงั อติถยิา วา ปุรเิสนะ วา คะหฏัเฐนะ วา ปัพพะชเิตนะ วา.
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๕. กัมมัสสะโกม๎หิ  กัมมะทายาโท  กัมมะโยนิ  กัมมะพันธุ          

กมัมะปะฏสิะระโณ,  ยงั  กมัมงั  กะรสิสาม ิ กล๎ัยาณงั  วา  ปาปะกงั  วา  

ตสัสะ  ทายาโท  ภะวสิสามตี,ิ  อะภณิ๎๎หงั  ปัจจะเวกขติพัพงั  อติถยิา  วา  

ปุรเิสนะ  วา  คะหฏัเฐนะ  วา  ปัพพะชเิตนะ  วา.

อมิาน ิ โข  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา  

สมัมาสมัพุทเธนะ,  ปัญจะ  ฐานาน ิ สมัมะทกัขาตาน,ิ  ยาน ิ อะภณิ๎๎หงั  

ปัจจะเวกขติพัพาน,ิ  อติถยิา  วา  ปุรเิสนะ  วา  คะหฏัเฐนะ  วา  ปัพพะ

ชเิตนะ  วา.  

ตส๎ัมาตหิมัเหห ิเอวงั  อะภณิ๎๎หงั ปัจจะเวกขติพัพงั, ชะราธมัโมม๎ห ิ 

ชะรงั  อะนะตโีต.  พ๎ยาธธิมัโมม๎ห ิ พ ๎ยาธงิ  อะนะตโีต. มะระณะธมัโมม๎ห ิ 

มะระณงั  อะนะตโีต.  สพัเพห ิ  เม  ปิเยห ิ  มะนาเปห ิ  นานาภาโว 

วินาภาโว.  กัมมัสสะโกม ๎หิ  กัมมะทายาโท  กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ   

กมัมะปะฏสิะระโณ,  ยงั กมัมงั กะรสิสาม ิ กล๎ัยาณงั วา  ปาปะกงั วา  

ตสัสะ  ทายาโท  ภะวสิสามตี.ิ  ตะโต  อุตตะรงิปิ  ปัจจะเวกขติพัพงั. 

๑. นะ โข ปะนาหะเมวะ,  ชะราธัมโมมหิ  ชะรัง  อะนะตีโต.          

อะถะโข  ยาวะตา สตัตานงั  อาคะต ิ คะต ิ จุต ิ อุปะปัตต,ิ สพัเพ สตัตา   

ชะราธมัมา  ชะรงั  อะนะตตีา.  ตงั กุเตตถะ ลพัภา.

๒. นะ  โข  ปะนาหะเมวะ,  พยาธธิมัโมมหฺ ิ พ ๎ยาธงิ  อะนะตโีต.   

อะถะโข ยาวะตา  สตัตานงั  อาคะต ิคะต ิ จุต ิอุปะปัตต,ิ สพัเพ สตัตา   

พะยาธธิมัมา  พะยาธงิ  อะนะตตีา.  ตงั  กุเตตถะ  ลพัภา.

๓. นะ โข ปะนาหะเมวะ, มะระณะธมัโมมห ิมะระณงั อะนะตโีต. 
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อะถะโข ยาวะตา สัตตานัง อาคะติ คะติ จุติ อุปะปัตติ, สัพเพ สัตตา   

มะระณะธมัมา  มะระณงั  อะนะตตีา. ตงั  กุเตตถะ  ลพัภา.

๔. นะ  โข  ปะนะ  มยัหะเมวะ,  สพัเพห ิ  ปิเยห ิ  มะนาเปห ิ  

นานาภาโว  วนิาภาโว.  อะถะโข  ยาวะตา  สตัตานงั  อาคะต ิ  คะต ิ จุต ิ  

อุปปัตต,ิ สพัเพสงั สตัตานงั ปิเยห ิ มะนาเปห ิ  นานาภาโว  วนิาภาโว.   

ตงั  กุเตตถะ  ลพัภา.

๕. นะ โข ปะนาหะเมวะ. กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท  

กัมมะโยนิ  กัมมะพันธุ  กัมมะปะฏิสะระโณ, ยัง  กัมมัง กะริสสาม ิ 

กลัยาณงั  วา  ปาปะกงั  วา  ตสัสะ  ทายาโท  ภะวสิสาม.ิ  

อะถะโข  ยาวะตา  สัตตานัง  อาคะติ  คะติ  จุติ  อุปปัตติ,           

คนละเรื่อง

มีชายหนุ ่มจากต่างจังหวัดไกลสามสี่คนเข้าไปหาหลวงปู ่ ขณะที่ท่าน 

นั่งพักผ่อนอยู ่ที่มุขศาลาการเปรียญ  ดูอากัปกิริยาของเขาแล้วคงคุ ้นเคยกับ 

พระนกัเลงองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนแล้ว  สงัเกตจากการนั่ง  การพูด  เขานั่งตามสบาย  

พูดตามถนัด  ยิ่งกว่านั้นเขาคงเข้าใจว่าหลวงปู่องค์นี้  คงสนใจกับเรื่องเครื่องราง 

ของขลงัอย่างด ีเขาพูดถงึชื่อเกจอิาจารย์อื่นๆ ว่าให้ของดขีองวเิศษแก่ตนหลายอย่าง 

ในที่สุดก็งัดเอาของมาอวดกันเองต่อหน้าหลวงปู่ คนหนึ่งมีเขี้ยวหมูตัน คนหนึ่งม ี

เขี้ยวเสอื  อกีคนมนีอแรด  ต่างคนต่างอวดอ้างว่าของตนดวีเิศษอย่างนี้  มคีนหนึ่ง

เอ่ยว่า “หลวงปู่ฮะ อย่างไหนแน่ดวีเิศษกว่ากนัฮะฯ”

หลวงปู่กอ็ารมณ์รื่นเป็นพเิศษ  ยิ้มๆ แล้วว่า

“ไม่มดี ี ไม่มวีเิศษอะไรหรอก  เป็นของสตัว์เดยีรจัฉานเหมอืนกนั”

(จากหนงัสอื “หลวงปู่ฝากไว้”   โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
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สพัเพ  สตัตา  กมัมสัสะกา  กมัมะทายาทา  กมัมะโยน ี  กมัมะพนัธู        

กมัมะปะฏสิะระณา,  ยงั  กมัมงั กะรสิสนัต ิ กล๎ัยาณงั  วา  ปาปะกงั  วา  

ตสัสะ  ทายาทา  ภะวสิสนัต.ิ  ตงั  กุเตตถะ  ลพัภาต.ิ

บทขดัสำรำณยีะธมัมะสตุตงั

  สะมคัคะกะระโณ  พุทโธ  สามคัคยิงั  นโิยชะโก,

 สะมคัคะกะระเณ  ธมัเม  สาราณเีย  อะเทสะย.ิ

 อญัญะมญัญงั  ปิยะตายะ  สาธโิน  คาระวสัสะ  จะ,

 สงัคะหายาววิาทายะ    สามคัคเิยกะตายะ  จะ.

 สงัวตัตนัเตวะ  ภกิขูนงั    ธมัเมนะ  ปะฏปิัชชะตงั,

 เตสมัปะกาสะกงั  สุตตงั   ยงั  สมัพุทเธนะ  ภาสติงั.

 สุตตะวานานุกะระเณนะ  ยะถา พุทเธนะ  เทสติงั,

 สาธูนงั  อตัถะสทิธตัถงั  ตงั  สุตตนัตงั  ภะณามะ  เส.

สำรำณยีะธมัมะสตุตงั

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ,  

เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑกิสัสะ,  อาราเม.  ตต๎ัระ  โข  ภะคะวา  ภกิขู   

อามนัเตส ิ ภกิขะโวต.ิ  ภะทนัเตต ิ เต ภกิขู  ภะคะวะโต ปัจจสัโสสุง.  

ภะคะวา เอตะทะโวจะ, ฉะยเิม ภกิขะเว ธมัมา สาราณยีา ปิยะกะระณา  

คะรุกะระณา,  สังคะหายะ  อะวิวาทายะ  สามัคคิยา  เอกีภาวายะ   

สงัวตัตนัต.ิ  กะตะเม  ฉะ.

๑. อิธะ ภิกขะเว ภิกขุโน, เมตตัง กายะกัมมัง ปัจจุปัฏฐิตัง  
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โหต,ิ  สะพ ๎รห๎ัมะจารสีุ  อาว ิเจวะ  ระโห จะ. อะยมัปิ ธมัโม  สาราณโีย   

ปิยะกะระโณ  คะรุกะระโณ,  สังคะหายะ  อะวิวาทายะ  สามัคคิยา   

เอกภีาวายะ  สงัวตัตะต.ิ

๒. ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุโน,  เมตตัง  วะจีกัมมัง   

ปัจจุปัฏฐติงั  โหต,ิ สะพ๎รห๎ัมะจารสีุ  อาว ิ เจวะ  ระโห  จะ.  อะยมัปิ    

ธัมโม  สาราณีโย  ปิยะกะระโณ  คะรุกะระโณ, สังคะหายะ อะวิวา 

ทายะ  สามคัคยิา  เอกภีาวายะ  สงัวตัตะติ

๓. ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุโน,  เมตตัง  มะโนกัมมัง  

ปัจจุปัฏฐติงั  โหต,ิ   สะพ๎รห๎ัมะจารสีุ  อาว ิ เจวะ  ระโห  จะ.  อะยมัปิ    

ธมัโม  สาราณโีย  ปิยะกะระโณ  คะรุกะระโณ,  สงัคะหายะ  อะววิาทายะ  

สามคัคยิา  เอกภีาวายะ  สงัวตัตะต.ิ

๔. ปุนะ  จะปะรงั  ภกิขะเว  ภกิขุ,  เย  เต  ลาภา  ธมัมกิา       

ธมัมะลทัธา,  อนัตะมะโส  ปัตตะปะรยิาปันนะมตัตมัปิ, ตะถารเูปห ิ ลาเภห ิ 

อปัปะฏวิภิตัตะโภค ี โหต,ิ  สลีะวนัเตห ิ สะพ๎รห๎ัมะจารหี ิ สาธาระณะโภค.ี 

อะยมัปิ  ธมัโม  สาราณโีย  ปิยะกะระโณ  คะรุกะระโณ,  สงัคะหายะ   

อะววิาทายะ  สามคัคยิา  เอกภีาวายะ  สงัวตัตะต.ิ

๕. ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุ,  ยานิ  ตานิ  สีลาน ิ  

อะขัณฑานิ  อะฉิททานิ  อะสะพะลานิ  อะกัมมาสานิ, ภุชิสสาน ิ  

วญิูปะสตัถาน ิ  อะปะรามฏัฐาน ิ  สะมาธสิงัวตัตะนกิาน,ิ  ตะถา รูเปสุ   

สีเลสุ สีละสามัญญะคะโต วิหะระติ,  สะพ ๎รัห ๎มะจารีหิ  อาวิ  เจวะ   

ระโห  จะ.  อะยมัปิ  ธมัโม  สาราณโีย  ปิยะกะระโณ  คะรุกะระโณ,   

สงัคะหายะ  อะววิาทายะ  สามคัคยิา  เอกภีาวายะ  สงัวตัตะต.ิ

๖. ปุนะ  จะปะรัง  ภิกขะเว  ภิกขุ,  ยายัง  ทิฏฐิ  อะริยา  
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นิยยานิกา, นิยยาติ ตักกะรัสสะ  สัมมาทุกขักขะยายะ,  ตะถารูปายะ   

ทฏิฐยิา  ทฏิฐสิามญัญะคะโต  วหิะระต,ิ สะพ๎รห๎ัมะจารหี ิ  อาว ิ  เจวะ  

ระโหจะ.  อะยัมปิ  ธัมโม  สาราณีโย  ปิยะกะระโณ  คะรุกะระโณ,   

สงัคะหายะ  อะววิาทายะ  สามคัคยิา  เอกภีาวายะ  สงัวตัตะต.ิ  

อิเม โข ภิกขะเว  ฉะ  ธัมมา  สาราณียา  ปิยะกะระณา   

คะรุกะระณา,  สังคะหายะ  อะวิวาทายะ  สามัคคิยา  เอกีภาวายะ   

สงัวตัตนัตตี.ิ

อิทะมะโวจะ  ภะคะวา,  อัตตะมะนา  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต          

ภาสติงั อะภนินัทุนต.ิ

บทขดัภกิขอุะปะรหิำนยิะธมัมะสตุตงั

 มะหาการุณโิก  พุทโธ สาวะกานงั  หเิตสะโก,

วุฑฒงิ  อากงัขะมาโน  วะ ธมัเม  สมัพุทธะเทสเิต.

ภกิขูนงั  สมัมะทกัขาสิ ธมัเม  อะปะรหิานเิย,

สุต๎วานุปะฏปิัตยตัถงั ตงั  สุตตนัตงั  ภะณามะ  เส. 

ภกิขอุะปะรหิำนยิะธมัมะสตุตงั

เอวมัเม สุตงั. เอกงั สะมะยงั ภะคะวา. ราชะคะเห วหิะระต,ิ  คชิฌะ

กูเฏ ปัพพะเต.  ตต๎ัระ  โข  ภะคะวา  ภกิขู  อามนัเตส.ิ สตัตะ โว  ภกิขะเว  

อะปะรหิานเิย  ธมัเม  เทเสสสาม,ิ  ตงั  สุณาถะ  สาธุกงั  มะนะสกิะโรถะ  

ภาสสิสามตี.ิ  เอวมัภนัเตต ิ  โข  เต  ภกิขู  ภะคะวะโต  ปัจจสัโสสุง.   

ภะคะวา  เอตะทะโวจะ.  กะตะเม  จะ  ภกิขะเว  สตัตะ  อะปะรหิานยิา  ธมัมา.
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๑. ยาวะกวีญัจะ  ภกิขะเว  ภกิขู,  อะภณิ ๎หะสนันปิาตา  ภะวสิสนัต ิ

สันนิปาตะพะหุลา. วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว  ภิกขูนัง  ปาฏิกังขา  โน   

ปะรหิาน.ิ

๒. ยาวะกวีญัจะ  ภกิขะเว  ภกิขู,  สะมคัคา  สนันปิะตสิสนัต,ิ   

สะมัคคา  วุฏฐะหิสสันติ,  สะมัคคา  สังฆะกะระณียานิ  กะริสสันติ.  

วุฑฒเิยวะ  ภกิขะเว  ภกิขูนงั  ปาฏกิงัขา  โน  ปะรหิาน.ิ

๓. ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, อะปัญญัตตัง นะ ปัญญะ 

เปสสันติ,  ปัญญัตตัง  นะ  สะมุจฉินทิสสันติ, ยะถาปัญญัตเตสุ   

สกิขาปะเทสุ  สะมาทายะ  วตัตสิสนัต.ิ วุฑฒเิยวะ  ภกิขะเว  ภกิขูนงั   

ปาฏกิงัขา  โน  ปะรหิาน.ิ

๔. ยาวะกวีญัจะ  ภกิขะเว  ภกิขู,  เย  เต  ภกิขู  เถรา  รตัตญัู 

จิระปัพพะชิตา, สังฆะปิตะโร สังฆะปะริณายะกา, เต สักกะริสสันต ิ  

คะรุกะรสิสนัต ิ มาเนสสนัต ิ ปูเชสสนัต,ิ เตสญัจะ โสตพัพงั  มญัญสิสนัต.ิ  

วุฑฒเิยวะ  ภกิขะเว  ภกิขูนงั  ปาฏกิงัขา  โน  ปะรหิาน.ิ

๕. ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู,  อุปปันนายะ  ตัณหายะ           

โปโนพภะวิกาย  โน  วะสัง  คัจฉิสสันติ.  วุฑฒิเยวะ  ภิกขะเว   

ภกิขูนงั  ปาฏกิงัขา  โน  ปะรหิาน.ิ

๖. ยาวะกีวัญจะ ภิกขะเว ภิกขู, อารัญญะเกสุ เสนาสะเนสุ   

สาเปกขา  ภะวสิสนัต.ิ  วุฑฒเิยวะ  ภกิขะเว  ภกิขูนงั  ปาฏกิงัขา  โน   

ปะรหิาน.ิ

๗. ยาวะกีวัญจะ  ภิกขะเว  ภิกขู,  ปัจจัตตัญเญวะ  สะติง             

อุปัฏฐะเปสสนัต,ิ กนิต ิ อะนาคะตา  จะ  เปสะลา  สะพ๎รห๎ัมะจาร ี อาคจั
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เฉยยุง,  อาคะตา  จะ  เปสะลา  สะพ๎รห๎ัมะจาร ี ผาสุง  วหิะเรยยุนต.ิ  

วุฑฒเิยวะ  ภกิขะเว  ภกิขูนงั  ปาฏกิงัขา  โน  ปะรหิาน.ิ

ยาวะกวีญัจะ  ภกิขะเว  อเิม  สตัตะ  อะปะรหิานยิาธมัมา  ภกิข ู

สุ  ฐสัสนัต.ิ  อเิมสุ  จะ  สตัตะสุ  อะปะรหิานเิยสุ  ธมัเมสุ  ภกิขู   

สนัทสิสสิสนัต.ิ วุฑฒเิยวะ  ภกิขะเว  ภกิขูนงั  ปาฏกิงัขา  โน  ปะรหิานตี.ิ

อิทะมะโวจะ  ภะคะวา,  อัตตะมะนา  เต  ภิกขู  ภะคะวะโต          

ภาสติงั,  อะภนินัทุนต.ิ

บทขดัมคัคะวภิงัคะสตุตงั

 สะเทวะโก  อะยงั  โลโล   สะมาระโก  สะพ๎รห๎ัมะโก,

ยมัมคัคงั  อปัปะชานนัโต สพัพะทุกขา  นะ  มุจจะต.ิ

มคัคกัขายนีะมคัโค  โส ภะคะวา  มคัคะโกวโิท,

ตงั  เว  มคัคงั  อะภญิญายะ ทุกขะสงัขะยะคามนิงั.

สะยงั  เตเนวะ  คนัต๎วานะ ปัตโต  โพธมิะนุตตะรงั,

สมัมานุปะฏปิัตยตัถงั สตัตานงั  โพธกิามนิงั.

นานาวเิธหุปาเยภ ิ ปะเวเทส ิ หเิตสะโก,

ตมัมคัคะทปีะกงั  สุตตงั ยงั  สมัพุทเธนะ  ภาสติงั.

วตัถุตตะเย  ปะสนันานงั สาธูนงั  ธมัมะกามนิงั,

ภยิโย  ปะสาทุปปาเทนะ ทฏิโฐชุกะระเณนะ  จะ,

สุวตัถสิาธะนตัถงัปิ ตงั  สุตตนัตงั  ภะณามะ  เส.
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มคัคะวภิงัคะสตุตงั

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ,  

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ, อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู 

อามันเตสิ  ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง,   

ภะคะวา  เอตะทะโวจะ.  อะริยัง  โว  ภิกขะเว อัฏฐังคิกัง  มัคคัง   

เทสิสสามิ  วิภะชิสสามิ,  ตัง  สุณาถะ  สาธุกัง  มะนะสิกะโรถะ   

ภาสสิสามตี.ิ  เอวมัภนัเตต ิ  โข  เต  ภกิขู  ภะคะวะโต  ปัจจสัโสสุง.  

ภะคะวา  เอตะทะโวจะ.  

กะตะโม  จะ  ภกิขะเว  อะรโิย  อฏัฐงัคโิก มคัโค.  เสยยะถทีงั.  

สมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักปัโป,  สัมมาวาจา  สมัมากมัมนัโต  สมัมาอาชโีว, 

สมัมาวายาโม สมัมาสะต ิ สมัมาสะมาธ.ิ

๑. กะตะมา  จะ  ภกิขะเว  สมัมาทฏิฐ.ิ  ยงั โข  ภกิขะเว  ทุกเข  

ญาณงั  ทุกขะสะมุทะเย  ญาณงั  ทุกขะนโิรเธ  ญาณงั  ทุกขะนโิรธะคามิ

นยิา  ปะฏปิะทายะ  ญาณงั.  อะยงั  วุจจะต ิ ภกิขะเว  สมัมาทฏิฐ.ิ

๒. กะตะโม  จะ  ภกิขะเว  สมัมาสงักปัโป.  โย  โข  ภกิขะเว   

เนกขัมมะสังกัปโป อัพ๎ยาปาทะสังกัปโป อะวิหิงสาสังกัปโป. อะยัง  

วุจจะต ิ ภกิขะเว  สมัมาสงักปัโป.

๓. กะตะมา จะ  ภกิขะเว สมัมาวาจา. ยา โข  ภกิขะเว  มุสาวาทา 

เวระมะณ,ี  ปิสุณายะ  วาจายะ  เวระมะณ,ี ผะรุสายะ  วาจายะ เวระมะณ,ี  

สมัผปัปะลาปา  เวระมะณ,ี อะยงั  วุจจะต ิ ภกิขะเว  สมัมาวาจา.
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๔. กะตะโม  จะ  ภกิขะเว  สมัมากมัมนัโต.  ยา  โข  ภกิขะเว  

ปาณาติปาตา  เวระมะณี, อะทินนาทานา เวระมะณี, อะพ๎รัห๎มะจะริยา  

เวระมะณ.ี อะยงั วุจจะต ิ ภกิขะเว สมัมากมัมนัโต.

๕. กะตะโม  จะ  ภิกขะเว  สัมมาอาชีโว.  อิธะ  ภิกขะเว   

อะรยิะสาวะโก  มจิฉาอาชวีงั  ปะหายะ,  สมัมาอาชเีวนะ  ชวีกิงั  กปัเปต.ิ  

อะยงั  วุจจะต ิ ภกิขะเว  สมัมาอาชโีว.

๖. กะตะโม  จะ  ภกิขะเว  สัมมาวายาโม.  อธิะ  ภกิขะเว  ภกิขุ    

อะนุปปันนานงั  ปาปะกานงั  อะกุสะลานงั  ธมัมานงั  อะนุปปาทายะ,   

ฉนัทงั  ชะเนต ิ วายะมะต ิ วริยิงั  อาระภะต ิ จติตงั  ปัคคณัหาต ิ ปะทะ

หะต.ิ  อุปปันนานงั  ปาปะกานงั  อะกุสะลานงั  ธมัมานงั ปะหานายะ,   

ฉนัทงั  ชะเนต ิ  วายะมะต ิ  วริยิงั  อาระภะต ิ  จติตงั  ปัคคณัหาต ิ  

ปะทะหะต.ิ  อะนุปปันนานงั  กุสะลานงั  ธมัมานงั  อุปปาทายะ,  ฉนัทงั  

ชะเนต ิ วายะมะต ิ   วริยิงั  อาระภะต ิ จติตงั  ปัคคณัหาต ิ ปะทะหะต.ิ  

อุปปันนานงั  กุสะลานงั  ธมัมานงั,  ฐติยิา  อะสมัโมสายะ  ภยิโยภาวายะ  

เวปุลลายะ  ภาวะนายะ  ปารปิูรยิา,  ฉนัทงั  ชะเนต ิ วายะมะต ิ วริยิงั  

อาระภะต ิ จติตงั  ปัคคณัหาต ิ ปะทะหะต.ิ  อะยงั  วุจจะต.ิ  ภกิขะเว  

สมัมาวายาโม.

๗.  กะตะมา จะ ภกิขะเว  สมัมาสะต.ิ  อธิะ  ภกิขะเว  ภกิขุ  กาเย 

กายานุปัสส ี  วหิะระต,ิ  อาตาปี สมัปะชาโน  สะตมิา  วเินยยะ  โลเก 

อะภชิฌาโทมะนสัสงั.  เวทะนาสุ   เวทะนานุปัสส ี  วหิะระต,ิ  อาตาปี   

สัมปะชาโน  สะติมา  วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌาโทมะนัสสัง.  จิตเต  

จติตานุปัสส ี วหิะระต,ิ  อาตาปี  สมัปะชาโน  สะตมิา  วเินยยะ  โลเก  
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อะภชิฌาโทมะนสัสงั. ธมัเมสุ ธมัมานุปัสส ี วหิะระต,ิ อาตาปี  สมัปะชาโน  

สะตมิา วเินยยะ  โลเก  อะภชิฌาโทมะนสัสงั.  อะยงั  วุจจะต ิ ภกิขะเว  

สมัมาสะต.ิ

๘.  กะตะโม  จะ  ภกิขะเว  สมัมาสะมาธ.ิ  อธิะ ภกิขะเว  ภกิขุ   

วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, สะวิตักกัง สะวิจารัง  

วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ. วิตักกะ 

วจิารานงั  วูปะสะมา,  อชัฌตัตงั  สมัปะสาทะนงั  เจตะโส  เอโกทภิาวงั  

อะวิตักกัง อะวิจารัง, สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ  

วหิะระต.ิ  ปีตยิา  จะ  วริาคา  อุเปกขะโก  จะ   วหิะระต ิ สะโต  จะ  

สมัปะชาโน,  สุขญัจะ  กาเยนะ  ปะฏสิงัเวเทต,ิ  ยนัตงั  อะรยิา  อาจกิ

ขนัต ิ อุเปกขะโก  สะตมิา  สุขะวหิารตี,ิ  ตะตยิงั  ฌานงั  อุปะสมัปัชชะ    

วหิะระต.ิ  สุขสัสะ  จะ  ปะหานา  ทุกขสัสะ  จะ ปะหานา,  ปุพเพ  วะ  

โสมะนัสสะโทมะนัสสานัง  อัตถังคะมา,  อะทุกขะมะสุขัง  อุเปกขา 

สะตปิารสิุทธงิ, จะตุตถงั ฌานงั อุปะสมัปัชชะ วหิะระต.ิ อะยงั วุจจะต ิ 

ภกิขะเว  สมัมาสะมาธตี.ิ

อทิะมะโวจะ ภะคะวา. อตัตะมะนา เต  ภกิขู  ภะคะวะโต  ภาสติุง.  

อะภนินัทุนต.ิ
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อฏัฐงัคกิะมคัคะคำถำ

 มคัคานฏัฐงัคโิก  เสฏโฐ  สจัจานงั  จะตุโร  ปะทา,

วริาโค  เสฏโฐ  ธมัมานงั  ทปิะทานญัจะ  จกัขุมา.

เอเสวะ  มคัโค  นตัถญัโญ  ทสัสะนสัสะ  วสิุทธยิา,

เอตญัห ิ ตุมเห  ปะฏปิัชชะถะ มาระเสนปัปะโมหะนงั

เอตญัห ิ ตุมเห  ปะฏปิันนา  ทุกขสัสนัตงั  กะรสิสะถะ,

อกัขาโต  โว  มะยา  มคัโค  อญัญายะ  สลัละสตัถะนงั,

ตุมเหห ิ กจิจงั  อาตปัปัง    อกัขาตาโร  ตะถาคะตา,

ปะฏปิันนา  ปะโมกขกัต ิ  ฌายโิน  มาระพนัธะนาต.ิ          

โอวำทะปำฏโิมกขำทปิำโฐ

อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา   

สมัมาสมัพุทเธนะ,  โอวาทะปาฏโิมกขงั  ตหี ิ คาถาห,ิ

 ขนัต ี ปะระมงั  ตะโป  ตตีกิขา,

 นพิพานงั  ปะระมงั  วะทนัต ิ พุทธา,

 นะ  ห ิ ปัพพะชโิต  ปะรูปะฆาต,ี

 สะมะโณ  โหต ิ ปะรงั  วเิหฐะยนัโต.

 สพัพะปาปัสสะ  อะกะระณงั กุสะลสัสูปะสมัปะทา,

 สะจติตะปะรโิยทะปะนงั เอตงั  พุทธานะ  สาสะนงั.

 อะนูปะวาโท  อะนูปะฆาโต ปาฏโิมกเข  จะ  สงัวะโร,
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 มตัตญัุตา  จะ  ภตัตส๎ัมงิ ปันตญัจะ  สะยะนาสะนงั,

 อะธจิติเต  จะ  อาโยโค เอตงั  พุทเธนะ สาสะนนัต.ิ 

อะเนกะปะรยิาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา  

อะระหะตา  สมัมาสมัพุทเธนะ, สลีงั  สมัมะทกัขาตงั  สะมาธ ิ  สมัมะ 

ทกัขาโต  ปัญญา  สมัมะทกัขาตา. 

กะถญัจะ  สลีงั  สมัมะทกัขาตงั  ภะคะวะตา. เหฏฐเิมนะปิ  ปะรยิา

เยนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง  ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ  ปะริยาเยนะ,   

สีลัง  สัมมะทักขาตัง  ภะคะวะตา. กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ  

สลีงั สมัมะทกัขาตงั ภะคะวะตา  อธิะ  อะรยิะสาวะโก  ปาณาตปิาตา   

ปะฏวิริะโต โหต,ิ  อะทนินาทานา ปะฏวิริะโต  โหต,ิ  กาเมสุ  มจิฉาจารา 

ปะฏวิริะโต  โหต,ิ  มุสาวาทา  ปะฏวิริะโต  โหต,ิ  สุราเมระยะมชัชะ 

ปะมาทฏัฐานา  ปะฏวิริะโต  โหตตี.ิ  เอวงั  โข  เหฏฐเิมนะ ปะรยิาเยนะ, 

สลีงั สมัมะทกัขาตงั  ภะคะวะตา. กะถญัจะ  อุปะรเิมนะ  ปะรยิาเยนะ,  

สลีงั สมัมะทกัขาตงั ภะคะวะตา.  อธิะ ภกิขุ สีละวา โหต,ิ  ปาฏโิมกขะ 

สังวะระสังวุโต วิหะระติ อาจาระโคจะระสัมปันโน, อะณุมัตเตสุ วัชเชส ุ  

ภะยะทสัสาว ี สะมาทายะ  สกิขะต ิสกิขาปะเทสูต.ิ เอวงั  โข  อุปะรเิมนะ  

ปะรยิาเยนะ,  สลีงั สมัมะทกัขาตงั  ภะคะวะตา.

กะถญัจะ สะมาธ ิสมัมะทกัขาโต ภะคะวะตา. เหฏฐเิมนะปิ ปะรยิา

เยนะ, สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ,  

สะมาธ ิ สมัมะทกัขาโต ภะคะวะตา.  กะถญัจะ เหฏฐเิมนะ ปะรยิาเยนะ, 

สะมาธ ิ สมัมะทกัขาโต ภะคะวะตา. อธิะ  อะรยิะสาวะโก  โวสสคัคารมั

มะณงั กะรต๎ิวา, ละภะต ิสะมาธงิ ละภะต ิจติตสัเสกคัคะตนัต.ิ เอวงั โข 
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เหฏฐเิมนะ  ปะรยิาเยนะ, สะมาธ ิ สมัมะทกัขาโต ภะคะวะตา. กะถญัจะ 

อุปะรเิมนะ  ปะรยิาเยนะ,  สะมาธ ิ สมัมะทกัขาโต  ภะคะวะตา.  อธิะ  

ภิกขุ  วิวิจเจวะ  กาเมหิ  วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ, สะวิตักกัง  

สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ.   

วติกักะวจิารานงั วูปะสะมา, อชัฌตัตงั สมัปะสาทะนงั เจตะโส เอโกทภิาวงั 

อะวิตักกัง อะวิจารัง, สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ  

วิหะระติ. ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ  สะโต จะ   

สมัปะชาโน,  สุขญัจะ กาเยนะ ปะฏสิงัเวเทต,ิ ยนัตงั อะรยิา อาจกิขนัต ิ  

อุเปกขะโก สะตมิา สุขะวหิารตี,ิ ตะตยิงั ฌานงั  อุปะสมัปัชชะ วหิะระต.ิ 

สุขสัสะ จะ ปะหานา ทุกขสัสะ จะ ปะหานา, ปุพเพวะ โสมะนสัสะโทมะนสั

สานงั  อตัถงัคะมา,  อะทุกขะมะสุขงั อุเปกขาสะตปิารสิุทธงิ, จะตุตถงั   

ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระตีติ. เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ,  

สะมาธ ิ สมัมะทกัขาโต  ภะคะวะตา.

กะถัญจะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. เหฏฐิเมนะปิ   

ปะริยาเยนะ,  ปัญญา   สัมมะทักขาตา  ภะคะวะตา.  อุปะริเมนะปิ   

ปะรยิาเยนะ, ปัญญา สมัมะทกัขาตา ภะคะวะตา.  กะถญัจะ เหฏฐเิมนะ 

ปะรยิาเยนะ, ปัญญา สมัมะทกัขาตา  ภะคะวะตา.  อธิะ  อะรยิะสาวะโก  

ปัญญะวา  โหติ,  อุทะยัตถะคามินิยา  ปัญญายะ  สะมันนาคะโต,   

อะรยิายะ  นพิเพธกิายะ  สมัมา  ทุกขกัขะยะคามนิยิาต.ิ เอวงั  โข  เหฏฐิ

เมนะ  ปะรยิาเยนะ,  ปัญญา  สมัมะทกัขาตา  ภะคะวะตา. กะถญัจะ   

อุปะรเิมนะ  ปะรยิาเยนะ, ปัญญา  สมัมะทกัขาตา  ภะคะวะตา.  อธิะ  

ภกิขุ  อทิงั  ทุกขนัต ิ  ยะถาภูตงั  ปะชานาต,ิ อะยงั ทุกขะสะมุทะโยต ิ 
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ยะถาภูตัง ปะชานาติ, อะยัง ทุกขะนิโรโธติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ,  

อะยงั ทุกขะนโิรธะคามนิปีะฏปิะทาต ิยะถาภูตงั  ปะชานาตตี.ิ  เอวงั  โข  

อุปะรเิมนะ  ปะรยิาเยนะ,  ปัญญา  สมัมะทกัขาตา ภะคะวะตา. 

สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส. สะมาธ ิ

ปะริภาวิตา ปัญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา. ปัญญาปะริภาวิตัง   

จิตตัง สัมมะเทวะ อาสะเวหิ  วิมุจจะติ. เสยยะถีทัง.  กามาสะวา   

ภะวาสะวา อะวิชชาสะวา.ภาสิตา โข ปะนะ ภะคะวะตา ปะรินิพพานะ  

สะมะเย อะยัง ปัจฉิมวาจา, หันทะทานิ  ภิกขะเว อามันตะยามิ โว,  

วะยะธัมมา  สังขารา,   อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถาติ.  ภาสิตัญจิทัง   

ภะคะวะตา, เสยยะถาปิ ภิกขะเว ยานิ กานิจิ ชังคะลานัง ปาณานัง   

ปะทะชาตานิ,  สัพพานิ  ตานิ  หัตถิปะเท สะโมธานัง  คัจฉันติ,   

หตัถปิะทงั เตสงั  อคัคะมกัขายะต,ิ  ยะททิงั มะหนัตตัเตนะ. เอวะเมวะ 

โข ภกิขะเว เย เกจ ิ กุสะลา ธมัมา,  สพัเพ  เต  อปัปะมาทะมูละกา   

อัปปะมาทะสะโมสะระณา,  อัปปะมาโท  เตสัง  อัคคะมักขายะตีติ.   

ตสัมาตหิมัเหห ิ สกิขติพัพงั,  ตพิพาเปกขา  ภะวสิสามะ,  อะธสิลีะสกิขา

สะมาทาเน, อะธิจิตตะสิกขาสะมาทาเน, อะธิปัญญาสิกขาสะมาทาเน,  

อปัปะมาเทนะ สมัปาเทสสามาต.ิ  เอวญัห ิ โน  สกิขติพัพงั.
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 สลีทุเทสะปำโฐ		อโุปสะถำวะสำเน	สชัฌำยติพัโพ

ภาสติะมทิงั  เตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา อะระหะตา   

สมัมาสมัพุทเธนะ,  

สมัปันนะสลีา  ภกิขะเว  วหิะระถะ  สมัปันนะปาฏโิมกขา, 

ปาฏิโมกขะสังวะระสังวุตา วิหะระถะ อาจาระโคจะระสัมปันนา,  

อะณุมตัเตสุ  วชัเชสุ  ภะยะทสัสาว ีสะมาทายะ สกิขะถะ  สกิขาปะเทสูต.ิ  

ตัส ๎มาติหัมเหหิ  สิกขิตัพพัง,  สัมปันนะสีลา  วิหะริสสามะ   

สมัปันนะปาฏโิมกขา, 

ปาฏโิมกขะสงัวะระสงัวุตา  วหิะรสิสามะ  อาจาระโคจะระสมัปันนา, 

อะณุมตัเตสุ วชัเชสุ ภะยะทสัสาว ีสะมาทายะ สกิขสิสามะ  สกิขาปะเทสูต.ิ 

เอวญัห ิ โน  สกิขติพัพงั. 

ตำยะนะคำถำ

 ฉนิทะ  โสตงั  ปะรกักมัมะ กาเม ปะนูทะ  พ ๎ราห๎มะณะ,

นปัปะหายะ  มุน ิ กาเม เนกตัตะมุปปัชชะต.ิ

กะยริา  เจ  กะยริาเถนงั ทฬัหะเมนงั  ปะรกักะเม,

สถิโิล  ห ิ ปะรพิพาโช ภยิโย อากริะเต  ระชงั.

อะกะตงั  ทุกกะฏงั  เสยโย ปัจฉา  ตปัปะต ิ ทุกกะฏงั,

กะตญัจะ  สุกะตงั  เสยโย ยงั  กตั ๎วา  นานุตปัปะต.ิ

กุโส  ยะถา  ทุคคะหโิต หตัถะเมวานุกนัตะต,ิ

สามญัญงั  ทุปปะรามตัถงั นริะยายูปะกฑัฒะต.ิ
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ยงักญิจ ิ สถิลิงั  กมัมงั สงักลิฏิฐญัจะ  ยงั  วะตงั,

สงักสัสะรงั  พ๎รห๎ัมะจะรยิงั นะ ตงั โหต ิมะหปัผะลนัต.ิ

โมกขปุำยะคำถำ

 สพัพะวตัถุตตะมงั  นต๎ัวา พุทธะธมัมะคะณตัตะยงั,

เชคุจฉะกายะมจัจานงั โมกขุปายงั  วะทามหิงั.

ปาฏโิมกขงั  ปูเรตพัพงั อะโถ  อนิท ๎รยิะสงัวะโร,

อาชวีสัสะ  อะโถ  สุทธิ อะโถ  ปัจจะยะนสิสติงั. 

อาชวีสัสะ  อะโถ  สุทธิ อะโถ  ปัจจะยะนสิสติงั.

จาตุปารสิุทธสิลีงั กาตพัพงั  วะ  สุนมิมะลงั,

กะระณากะระเณเหวะ ภกิขุนา  โมกขะเมสนิา.

พุทธานุสสะต ิ เมตตา  จะ อะสุภงั  มะระณสัสะต,ิ

อจิจมิา  จะตุรารกัขา กาตพัพา  จะ  วปิัสสะนา.

วสิุทธะธมัมะสนัตาโน อะนุตตะรายะ  โพธยิา,

โยคะโต  จะ  ปะโพธา  จะ พุทโธ  พุทโธต ิ ญายะเต.

นะรานะระตริจัฉานะ- เภทา  สตัตา  สุเขสโิน,

สพัเพปิ  สุขโิน  โหนตุ สุขติตัตา  จะ  เขมโิน.

เกสะโลมาทฉิะวานงั   อะยะเมวะ  สะมุสสะโย,

กาโย  สพัโพปิ  เชคุจโฉ วณัณาทโิต  ปะฏกิกุโล.

ชวีตินิท๎รยิุปัจเฉทะ- สงัขาตะมะระณงั  สยิา,

สพัเพสงัปีธะ  ปาณนีงั ตญัห ิ ธุวงั  นะ  ชวีติงั. 
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อะวชิชาทหี ิ สมัภูตา รูปัญจะ  เวทะนา   ตะถา,

อะโถ  สญัญา  จะ  สงัขารา วญิญาณญัจาต ิ ปัญจเิม.

อุปปัชชนัต ิ นริุชฌนัติ เอวงั  หุต ๎วา  อะภาวะโต,

เอเต  ธมัมา  อะนจิจาถะ ตาวะกาลกิะตาทโิต.

ปุนปัปุนงั  ปีฬิตตัตา อุปปาเทนะ  วะเยนะ  จะ,

เต  ทุกขา  วะ  อะนจิจา  เย อะถะ  สนัตตัตะตาทโิต.

วะเส  อะวตัตะนาเยวะ อตัตะวปิักขะภาวะโต,

สุญญตัตสัสามกิตัตา  จะ เต  อะนตัตาต ิ ญายะเร.

เอวงั  สนัเต  จะ  เต  ธมัมา นพิพนิทติพัพะภาวะโต,

ทฑัฒะเคหะสะมาเยวะ อะลงั  โมกขงั  คะเวสติุง.

ปัญจกัขนัธะมมิงั  ทุกขงั ตณัหา  สะมุทะโย  ภะเว,

ตสัสา  นโิรโธ  นพิพานงั มคัโค  อฏัฐงัคกิารโิย.

เอตตะกะนงัปิ  ปาฐานงั อตัถงั  ญตั ๎วา  ยะถาระหงั,

ปะฏปิัชเชถะ  เมธาวี ปัตตุง  สงัขาระนพิพุตนิต.ิ 
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                             พระสะหสัสะนยั

                             สุทธกิะปะฏปิะทา

( กุสะลา ธมัมา อะกุสะลา ธมัมา อพัยากะตา ธมัมา)

  กะ ตะเม ธัมเม กุสะมา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง 

ภาเวติ  นิยยานิกั ง  อะปะจะยะคามิ ง ทิฏฐิคะตานั ง ปะหานายะ 

ปะฐะมายะ ภูมิยา ป ัตติยา วิวิจ เจวะ กาเมหิ  ปะฐะมัง ฌานัง 

อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง ทุกขาปะฏิปะทัง 

ขิปปาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง 

ตสั๎มงิ สะมะเย ผสัโส โหต ิอะวกิเขโป โหต ิอเิม ธมัมา กุสะลา

   กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง 

ภาเวติ  นิยยานิกั ง  อะปะจะยะคามิ ง ทิฏฐิคะตานั ง ปะหานายะ 

ปะฐะมายะ ภูมิยา ป ัตติยา วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ทุติยั ง 

ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง ปัญจะมัง 

ฌานั ง  อุปะสัมป ั ชชะ วิหะระติ  ทุกขาปะฏิปะทั ง  ทันธาภิญญั ง 

ทุ ก ข าปะฏิ ป ะทั ง  ขิ ปป าภิญญั ง  สุ ข าป ะฏิ ป ะทั ง  ทั น ธ าภิญญั ง 

สุ ข า ป ะฏิ ป ะทั ง  ขิ ป ป าภิญญั ง  ตั ส๎ มิ ง  ส ะม ะ เ ย  ผั ส โ ส  โ หติ 

อะวกิเขโป โหต ิอเิม ธมัมา กุสะลา

  สุญญะตะมูละกะปะฏปิะทา

  กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง 

ภาเวติ  นิยยานิกั ง  อะปะจะยะคามิ ง ทิฏฐิคะตานั ง ปะหานายะ 
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ปะฐะมายะ ภูมิยา ป ัตติยา วิวิจ เจวะ กาเมหิ  ปะฐะมัง ฌานัง 

อุปะสัมป ัชชะ วิหะระติ ทุกขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง สุญญะตัง 

ทุกขาปะฏปิะทงั ขปิปาภญิญงั สุญญะตงั สุขาปะฏปิะทงั ทนัธาภญิญงั สุญญะ

ตั ง  สุ ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง  ขิ ป ป า ภิ ญ ญั ง  สุ ญ ญ ะ ตั ง  ตั ส๎ มิ ง 

สะมะเย ผสัโส โหต ิอะวกิเขโป โหต ิอเิม ธมัมา กุสะลา

  กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง 

ภาเวติ  นิยยานิกั ง  อะปะจะยะคามิ ง ทิฏฐิคะตานั ง ปะหานายะ 

ปะฐะมายะ ภูมิยา ป ัตติยา วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ทุติยั ง 

ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง ปัญจะมัง 

ฌานั ง  อุปะสัมป ั ชชะ วิหะระติ  ทุกขาปะฏิปะทั ง  ทันธาภิญญั ง 

สุญญะตัง ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง 

ทันธาภิญญัง สุญญะตัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง สุญญะตัง 

ตสั๎มงิ สะมะเย ผสัโส โหต ิอะวกิเขโป โหต ิอเิม ธมัมา กุสะลา

  อปัปะณหิติะปะฏปิะทา

  ก ะตะ เม  ธั มม า  กุ ส ะล า  ยั ส๎ มิ ง  ส ะมะ เ ย  โ ลกุ ตต ะ รั ง 

ฌานั ง  ภ า เ ว ติ  นิ ย ย า นิ กั ง  อ ะป ะ จ ะย ะค ามิ ง  ทิ ฏ ฐิ ค ะ ต านั ง 

ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมยิา ปัตตยิา ววิจิเจวะ กาเมห ิปะฐะมงั  ฌานงั    อุ

ปะสมัปัชชะ วหิะระต ิทุกขาปะฏปิะทงั ทนัธาภญิญงั อปัปะณหิติงั       ทุก

ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง  ขิ ป ป า ภิ ญญั ง  อั ป ป ะณิ หิ ตั ง  สุ ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง 
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ทันธาภิญญัง อัปปะณิหิตัง สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง 

ตสั๎มงิ สะมะเย ผสัโส โหต ิอะวกิเขโป โหต ิอเิม ธมัมา กุสะลา

  กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง 

ภาเวติ นิยยานิกัง อะปะจะยะคามิง ทิฏฐิคะตานัง ปะหายนายะ 

ปะฐะมายะ ภูมิยา ป ัตติยา วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา ทุติยั ง 

ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง ปัญจะมัง 

ฌานั ง  อุปะสัมป ั ชชะ วิหะระติ  ทุกขาปะฏิปะทั ง  ทันธาภิญญั ง 

อั ป ป ะณิ หิ ตั ง  ทุ ก ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง  ขิ ป ป า ภิ ญญั ง  อั ป ป ะณิ หิ ตั ง 

สุ ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง  ทั น ธ า ภิ ญญั ง  อั ป ป ะณิ หิ ตั ง  สุ ข า ป ะ ฏิ ป ะ ทั ง 

ขิปปาภิญญัง อัปปะณิหิตัง ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป 

โหต ิอเิม ธมัมา กุสะลา

    อะธปิะติ

  ก ะตะ เม  ธั มม า  กุ ส ะล า  ยั ส๎ มิ ง  ส ะมะ เ ย  โ ลกุ ตต ะ รั ง 

ฌานั ง  ภ า เ ว ติ  นิ ย ย า นิ กั ง  อ ะป ะ จ ะย ะค ามิ ง  ทิ ฏ ฐิ ค ะ ต านั ง 

ปะหานายะ ปะฐะมายะ ภูมิยา ปัตติยา วิวิจเจวะ กาเมหิ ปะฐะมัง 

ฌานั ง  อุปะสัมป ั ชชะ วิหะระติ  ทุกขาปะฏิปะทั ง  ทันธาภิญญั ง 

ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง 

ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิป ัตเตยยัง วิริยาธิป ัตเตยยัง 

จิตตาธิป ัตเตยยัง วิมังสาธิป ัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง 
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ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง 

สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิป ัตเตยยัง วิริยาธิป ัตเตยยัง 

จิตตาธิป ัตเตยยัง วิมังสาธิป ัตเตยยัง ตัส๎มิง สะมะเย ผัสโส โหติ 

อะวกิเขโป โหต ิอเิม ธมัมา กุสะลา

  กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎มิง สะมะเย โลกุตตะรัง ฌานัง 

ภาเวติ  นิยยานิกั ง  อะปะจะยะคามิ ง ทิฏฐิคะตานั ง ปะหานายะ 

ปะฐะมายะ ภูมิยา ป ัตติยา วิตักกะวิจารนั ง  วูปะสะมา ทุติยั ง 

ฌานัง ตะติยัง ฌานัง จะตุตถัง ฌานัง ปะฐะมัง ฌานัง ปัญจะมัง 

ฌานั ง  อุปะสัมป ั ชชะ วิหะระติ  ทุกขาปะฏิปะทั ง  ทันธาภิญญั ง 

ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง 

ทุกขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิป ัตเตยยัง วิริยาธิป ัตเตยยัง 

จิตตาธิป ัตเตยยัง วิมังสาธิป ัตเตยยัง สุขาปะฏิปะทัง ทันธาภิญญัง 

ฉันทาธิปัตเตยยัง วิริยาธิปัตเตยยัง จิตตาธิปัตเตยยัง วิมังสาธิปัตเตยยัง 

สุขาปะฏิปะทัง ขิปปาภิญญัง ฉันทาธิป ัตเตยยัง วิริยาธิป ัตเตยยัง 

จติตาธปัิตเตยยงั วมิงัสาธปัิตเตยยงั ( อะทกุขะมะสขุาปะฏปิะทงั ทนัธาภญิญงั 

ฉนัทาธปิัตเตยยงั วริยิาธปิัตเตยยงั จติตาธปิัตเตยยงั วมิงัสาธปิัตเตยยงั อะ

ทุกขะมะสุขาปะฏปิะทงั ขปิปาภญิญงั ฉนัทาธปิัตเตยยงั วริยิาธปิัตเตยยงั จติ

ตาธปิัตเตยยงั วมิงัสาธปิัตเตยยงั) ตสั๎มงิสะมะเย ผสัโส โหต ิอะวกิเขโป โหต ิ

อเิม ธมัมา กุสะลา     
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	 	 	 	 ธมัมะสงัคะณมีำตกิำปำฐะ

 กุสะลา ธมัมา อะกุสะลา ธมัมา อพ๎ัยากะตา ธมัมา ฯ

 สุขายะ เวทะนายะ สมัปะยุตตา ธมัมา ทุกขายะ เวทะนายะ

 สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา  

ธมัมา ฯ

 วิปากา ธัมมา วิปากะ ธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะ 

ธมัมา ฯ

 อุปาทนินุปาทานยิา ธมัมา อะนุปาทนินุปาทานยิา ธมัมา อะนุปาทนินา 

นุปาทานยิา ธมัมา ฯ

 สังกิลิฏฐะสังกิ เลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิ เลสิกา ธัมมา 

อะสงักลิฏิฐาสงักเิลสกิา ธมัมา ฯ

 สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกา 

วจิารา ธมัมา ฯ

 ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขาสะหะคะตา 

ธมัมา ฯ

 ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา 

เนวะทสัสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตพัพา ธมัมา ฯ

 ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพะ 

เหตุกา ธมัมา เนวะทสัสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตพัพะเหตุกา ธมัมา ฯ

 อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา เนวาจะยะคามิโน  

นาปะจะยะคามโิน ธมัมา ฯ
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 เสกขา ธมัมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขา นาเสกขา ธมัมา ฯ

 ปะรติตา ธมัมา มะหคัคะตา ธมัมา อปัปะมาณา ธมัมา ฯ

 ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะมาณา 

รมัมะณา ธมัมา ฯ

 หนีา ธมัมา มชัฌมิา ธมัมา ปะณตีา ธมัมา ฯ

 มจิฉตัตะนยิะตา ธมัมา สมัมตัตะนยิะตา ธมัมา อะนยิะตา ธมัมาฯ

 มคัคารมัมะณา ธมัมา มคัคะเหตุกา ธมัมา มคัคาธปิะตโิน ธมัมา ฯ

 อุปปันนา ธมัมา อะนุปปันนา ธมัมา อุปปาทโิน ธมัมา ฯ

 อะตตีา ธมัมา อะนาคะตา ธมัมา ปัจจุปปันนา ธมัมา ฯ

 อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนา  

รมัมะณา ธมัมา ฯ

 อชัฌตัตา ธมัมา พะหทิธา ธมัมา อชัฌตัตะพะหทิธา ธมัมา ฯ

 อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะ  

พะหทิธารมัมะณา ธมัมา ฯ

 สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา  

อะนทิสัสะนาปปะฏฆิา ธมัมา ฯ.

วปิัสสะนำภมูปิำฐะ

ปัญจักขันธา. รูปักขันโธ, เวทะนากขันโธ, สัญญากขันโธ, สังขา- 

รกัขนัโธ,  วญิญาณกัขนัโธ. 
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ท๎วาทะสายะตะนานิ. จักขะวายายะตะนัง รูปายะตะนัง, โสตา 

ยะตะนงั  สทัทายะตะนงั,  ฆานายะตะนงั  คนัธายะตะนงั,  ชวิหายะตะนงั  

ระสายะตะนัง, กายายะตะนัง โผฏฐัพพายะตะนัง, มะนายะตะนัง  

ธมัมายะตะนงั. 

 อัฏฐาระสะ ธาตุโย. จักขุธาตุ รูปะธาตุ จักขุวิญญาณะธาตุ,  

โสตะธาตุ  สัททะธาตุ  โสตะวิญญาณะธาตุ,  ฆานะธาตุ  คันธะธาตุ   

ฆานะวิญญาณะธาตุ,  ชิวหาธาตุ  ระสะธาตุ  ชิวหาวิญญาณะธาตุ,   

กายะธาตุ โผฏฐัพพะธาตุ กายะวิญญาณะธาตุ, มะโนธาตุ ธัมมะธาตุ   

มะโนวญิญาณะธาตุ. 

พาวีสะตินท๎ริยานิ. จักขุนท๎ริยัง โสตินท๎ริยัง ฆานินท๎ริยัง ชิวหิน 

ท๎รยิงั กายนิท๎รยิงั  มะนนิท๎รยิงั,  อติถนิท๎รยิงั  ปุรสินิท๎รยิงั  ชวีตินิท๎รยิงั, 

สุขนิท๎รยิงั  ทุกขนิท๎รยิงั โสมะนสัสนิท๎รยิงั  โทมะนสัสนิท๎รยิงั  อุเปกขนิ 

ท๎รยิงั,  สทัธนิท ๎รยิงั  วริยินิท๎รยิงั สะตนิท๎รยิงั  สะมาธนิท๎รยิงั  ปัญญนิ 

ท๎รยิงั, อะนญัญะตญัญสัสามตีนิท๎รยิงั  อญัญนิท๎รยิงั  อญัญาตาวนิท๎รยิงั.

จตัตาร ิ  อะรยิะสจัจาน.ิ  ทุกขงั  อะรยิะสจัจงั,  ทุกขะสะมุทะโย   

อะรยิะสจัจงั, ทุกขะนโิรโธ  อะรยิะสจัจงั,  ทุกขะนโิรธะคามนิ ี ปะฏปิะทา  

อะรยิะสจัจงั.

ปะฏจิจะสะมปุปำทะ

***อะวชิชาปัจจะยา สงัขารา,  สงัขาระปัจจะยา วญิญาณงั,  

วญิญาณะปัจจะยา  นามะรูปัง,   นามะรูปะปัจจะยา  สะฬายะตะนงั, 
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สะฬายะตะนะปัจจะยาผัสโส, ผัสสะปัจจะยาเวทะนา,เวทะนาปัจจะยา  

ตณัหา, ตณัหาปัจจะยา  อุปาทานงั, อุปาทานะปัจจะยา ภะโว, ภะวะปัจจะ

ยา ชาต,ิ ชาตปิัจจะยา  ชะรามะระณงั, โสกะปะรเิทวะทุกขะโทมะนสัสุปา

ยาสา สมัภะวนัต.ิ  เอวะเมตสัสะ เกวะลสัสะ ทุกขกัขนัธสัสะ, สะมุทะโย  

โหต.ิ

อะวชิชายะเต๎ววะ  อะเสสะวริาคะนโิรธา  สงัขาระนโิรโธ, 

สงัขาระนโิรธา  วญิญาณะนโิรโธ,  วญิญาณะนโิรธา  นามะรูปะนโิรโธ,  

นามะรปูะนโิรธา  สะฬายะตะนะนโิรโธ, สะฬายะตะนะนโิรธา  ผสัสะนโิรโธ,  

ผสัสะนโิรธา  เวทะนานโิรโธ,  เวทะนานโิรธา ตณัหานโิรโธ, ตณัหานโิรธา 

อุปาทานะนโิรโธ, อุปาทานะนโิรธา ภะวะนโิรโธ, ภะวะนโิรธา  ชาตนิโิรโธ,  

ชาตนิโิรธา  ชะรามะระณงั โสกะปะรเิทวะทกุขะโทมะนสัสปุายาสา  นริชุฌนั

ต.ิ เอวะเมตสัสะ เกวะลสัสะ  ทุกขกัขนัธสัสะ, นโิรโธ  โหต.ิ 

ปัฏฐำนะมำตกิำปำฐะ

เหตุปัจจะโย, อารมัมะณะปัจจะโย, อะธปิะตปิัจจะโย, อะนนัตะระ

ปัจจะโย, สะมะนันตะระปัจจะโย, สะหะชาตะปัจจะโย, อัญญะมัญญะ 

ปัจจะโย,  นสิสะยะปัจจะโย,  อุปะนสิสะยะปัจจะโย,  

ปุเรชาตะปัจจะโย,  ปัจฉาชาตะปัจจะโย,  อาเสวะนะปัจจะโย,  

กมัมะปัจจะโย,  วปิากะปัจจะโย,  อาหาระปัจจะโย,                     

อนิท๎รยิะปัจจะโย,  ฌานะปัจจะโย,  มคัคะปัจจะโย,  สมัปะยุตตะ
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ปัจจะโย, วิปปะยุตตะปัจจะโย, อัตถิปัจจะโย, นัตถิปัจจะโย, วิคะตะ 

ปัจจะโย,  อะวคิะตะปัจจะโย.

ภทัเทกะรตัตะคำถำ

 อะตตีงั  นานวาคะเมยยะ  นปัปะฏกิงัเข  อะนาคะตงั,

 ยะทะตตีมัปะหนีนัตงั  อปัปัตตญัจะ  อะนาคะตงั.

 ปัจจุปปันนญัจะ โย ธมัมงั ตตัถะ  ตตัถะ  วปิัสสะต,ิ

 อะสงัหริงั  อะสงักุปปัง  ตงั วทิธา  มะนุพ๎รูหะเย. 

 อชัเชวะ  กจิจะมาตปัปัง  โก  ชญัญา  มะระณงั  สุเว,

 นะ  ห ิ โน  สงัคะรนัเตนะ มะหาเสเนนะ  มจัจุนา.

 เอวงั  วหิารมิาตาปิง   อะโหรตัตะมะตนัทติงั,

 ตงั  เว  ภทัเทกะรตัโตต ิ  สนัโต  อาจกิขะเต  มุนตี.ิ
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ตอิทุำนะคำถำ

(พุทธะอุทานะคาถา)

 ยะทา หะเว ปาตุภะวนัต ิธมัมา, อาตาปิโน  ฌายะโต  พร๎าห๎มะณสัสะ,

อะถสัสะ กงัขา วะปะยนัต ิสพัพา,  ยะโต  ปะชานาต ิ สะเหตุธมัมงั.

 ยะทา หะเว ปาตุภะวนัต ิ ธมัมา, อาตาปิโน  ฌายะโต  พร๎าห๎มะณสัสะ,

อะถสัสะ กงัขา วะปะยนัต ิ สพัพา, ยะโต  ขะยงั  ปัจจะยานงั  อะเวท.ิ

 ยะทา หะเว ปาตุภะวนัต ิธมัมา, อาตาปิโน  ฌายะโต  พร๎าห๎มะณสัสะ,

วธิูปะยงั ตฏิฐะต ิมาระเสนงั,  สูโรวะ  โอภาสะยะมนัตะลกิขนัติ. 

สวดแจง			

พระวนิยั

ยนัเตนะ  ภะคะวะตา  ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา  สมัมา 

สมัพทุเธนะ,  ปะฐะมงั  ปาราชกิงั  กตัถะ  ปัญญตัตนัต.ิ เวสาลยิงั  ปัญญตั

ตันติ. กัง อารัพภาติ. สุทินนัง กะลันทะปุตตัง อารัพภาติ. กิส๎มิง   

วตัถุส๎มนิต.ิ  สุทนิโน  กะลนัทะปุตโต  ปุราณะทุตยิกิายะ  เมถุนงั  ธมัมงั  

ปะฏเิสว,ิ  ตส๎ัมงิ  วตัถุสมนิต.ิ

 เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ  ภะคะวา  เวรญัชายงั  วหิะระต ิ นะเฬรุ

ปุจมินัทะมูเล มะหะตา ภกิขุสงัเฆนะ, สทัธงิ ปัญจะมตัเตห ิ ภกิขุสะเตห.ิ  

อสัโสส ิ โข  เวรญัโช  พ๎ราห๎มะโณ  สะมะโณ  ขะลุ โภ  โคตะโม  
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สก๎ัยะปุตโต  สกั ๎ยกุลา  ปัพพะชโิต,  เวรญัชายงั  วหิะระต ินะเฬรุปุจมินั

ทะมูเล  มะหะตา  ภกิขุสงัเฆนะ, สทัธงิ  ปัญจะมตัเตห ิ ภกิขุสะเตห.ิ  

ตงั  โข  ปะนะ  ภะวนัตงั  โคตะมงั  เอวงั  กล๎ัยาโณ  กติตสิทัโท  

อพัภุคคะโต,  อติปิิ  โส  ภะคะวา  อะระหงั  สมัมาสมัพุทโธ,  วชิชา 

จะระณะสมัปันโน  สุคะโต  โลกะวทิู,  อะนุตตะโร  ปุรสิะทมัมะสาระถ ิ 

สตัถา  เทวะมะนุสสานงั  พุทโธ  ภะคะวาต.ิ     

โส  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง  สะมาระกัง  สะพ๎รัห ๎มะกัง 

สัสสะมะณะพ๎รัห ๎มะณิง  ปะชัง  สะเทวะมะนุสสัง  สะยัง  อะภิญญา   

สจัฉกิต๎ัวา  ปะเวเทต,ิ  โส ธมัมงั  เทเสต ิอาทกิล๎ัยาณงั  มชัเฌกล๎ัยาณงั  

ปะริโยสานะกัล ๎ยาณัง,  สาตถัง  สะพยัญชะนัง  เกวะละปะริปุณณัง  

ปะรสิุทธงั พ๎รห๎ัมะจะรยิงั  ปะกาเสต,ิ  

สาธุ  โข  ปะนะ  ตะถารูปานงั  อะระหะตงั  ทสัสะนงั  โหตตี.ิ

พระสตูร

 เอวมัเม สุตงั.  เอกงั สะมะยงั ภะคะวา,  อนัตะรา จะ ราชะคะหงั  

อนัตะรา  จะ นาลนัทงั  อทัธานะมคัคะปะฏปิันโน  โหต ิ มะหะตา  ภกิขุ

สงัเฆนะ,  สทัธงิ  ปัญจะมตัเตห ิ ภกิขุสะเตห.ิ  

สุปปิโยปิ โข ปะริพพาชะโก อันตะรา จะ ราชะคะหัง อันตะรา   

จะ นาลันทัง อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ, สัทธิง อันเตวาสินา 

พรหัมะทตัเตนะ  มาณะเวนะ.  ตต๎ัระ  สุทงั  สุปปิโย  ปะรพิพาชะโก  

อะเนกะปะรยิาเยนะ, พุทธสัสะ อะวณัณงั ภาสะต,ิ ธมัมสัสะ อะวณัณงั  

ภาสะต,ิ  สงัฆสัสะ  อะวณัณงั  ภาสะต.ิ 
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สุปปิยัสสะ ปะนะ  ปะริพพาชะกัสสะ  อันเตวาสี พ๎รัห ๎มะทัตโต   

มาณะโว อะเนกะปะริยาเยนะ, พุทธัสสะ วัณณัง ภาสะติ, ธัมมัสสะ   

วัณณัง ภาสะติ, สังฆัสสะ วัณณัง ภาสะติ. อิติหะ เต อุโภ อาจะริยัน 

เตวาสี อัญญะมัญญัสสะ อุชุวิปัจจะนิกะวาทา, ภะคะวันตัง ปิฏฐิโต   

ปิฏฐโิต  อะนุพนัธา  โหนต ิ ภกิขุสงัฆญัจะ.

พระอภธิรรม		พระสงัคณี

 กุสะลา  ธมัมา  อะกุสะลา  ธมัมา  อพั ๎ยากะตา  ธมัมา.  กะตะเม  

ธัมมา กุสะลา. ยัส ๎มิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง   

โหติ, โสมะนัสสะสะหะคะตัง ญาณะสัมปะยุตตัง, รูปารัมมะณัง วา   

สทัทารมัมะณงั วา, คนัธารมัมะณงั วา, ระสารมัมะณงั  วา,  โผฏฐพัพา 

รมัมะณงั  วา  ธมัมารมัมะณงั  วา,  ยงั  ยงั  วา  ปะนารพัภะ,  ตส๎ัมงิ  

สะมะเย  ผสัโส  โหต ิ อะวกิเขโป  โหต,ิ  เย วา  ปะนะ  ตส๎ัมงิ  สะมะเย  

อญัเญปิ  อตัถ ิ ปะฏจิจะสะมุปปันนา  อะรูปิโน  ธมัมา,  อเิม  ธมัมา   

กุสะลา.

พระวภิงัค์

 ปัญจกัขนัธา. รูปักขนัโธ, เวทะนากขนัโธ, สัญญากขนัโธ,  สงัขารกั

ขนัโธ,  วญิญาณกัขนัโธ.  ตตัถะ  กะตะโม  รูปักขนัโธ.  ยงักญิจ ิ รูปัง  

อะตตีานาคะตะปัจจุปันนงั,  อชัฌตัตงั  วา  พะหทิธา  วา,  โอฬารกิงั วา  

สุขุมงั วา,  หนีงั วา  ปะณตีงั วา,  ยงั  ทูเร วา  สนัตเิก  วา,  ตะเทกชัฌงั  

อะภสิญัูหต๎ิวา อะภสิงัขปิิต๎วา,  อะยงั  วุจจะต ิ รูปักขนัโธ.
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พระธำตกุถำ

 สงัคะโห  อะสงัคะโห. สงัคะหเิตนะ  อะสงัคะหติงั, อะสงัคะหเิตนะ  

สงัคะหติงั,  สงัคะหเิตนะ  สงัคะหติงั,  อะสงัคะหเิตนะ  อะสงัคะหติงั.   

สมัปะโยโค  วปิปะโยโค. สมัปะยุตเตนะ  วปิปะยุตตงั,  วปิปะยุตเตนะ  

สมัปะยุตตงั,  อะสงัคะหติงั.

พระปคุคลปัญญตัติ

 ฉะ ปัญญัติติโย. ขันธะปัญญัตติ, อายะตะนะปัญญัติติ, ธาตุปัญ

ญตัต,ิ สจัจะปัญญตัต,ิ อนิทรยิะปัญญตัต,ิ ปุคคะละปัญญตัต.ิ กติตาวะตา 

ปุคคะลานัง ปุคคะละปัญญัตติ. สะมะยะวิมุตโต อะสะมะยะวิมุตโต,   

กุปปะธมัโม  อะกุปปะธมัโม, ปะรหิานะธมัโม อะปะรหิานะธมัโม, เจตะนา

ภพัโพ อะนุรกัขะนาภพัโพ, ปุถุชชะโน โคตระภู,  ภะยูปะระโต  อะภะย ู

ปะระโต,  ภัพพาคะมะโน  อะภัพพาคะมะโน,  นิยะโต  อะนิยะโต,   

ปะฏปิันนะโก  ผะเลฏฐโิต  อะระหา  อะระหตัตายะ  ปะฏปิันโน.

พระกถำวตัถุ

 ปุคคะโล อุปะลัพภะติ, สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ. อามันตา.   

โย สจัฉกิตัโถ ปะระมตัโถ ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลพัภะต,ิ สจัฉกิตัถะ 

ปะระมตัเถนาต.ิ นะ เหวงั วตัตพัเพ. อาชานาห ิ นคิคะหงั  หญัจ,ิ ปุคคะโล 

อุปะลัพภะติ,  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ, เตนะ วะตะ เร วัตตัพเพ,  

โย สจัฉกิตัโถ ปะระมตัโถ, ตะโต โส ปุคคะโล อุปะลพัภะต,ิ สจัฉกิตัถะ 

ปะระมตัเถนาต ิ มจิฉา.
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พระยมก

 เย เกจิ กุสะลา ธัมมา, สัพเพ เต กุสะละมูลา. เย วา ปะนะ  

กุสะละมูลา,  สพัเพ  เต  ธมัมา  กุสะลา. เย  เกจ ิ กุสะลา  ธมัมา, สพัเพ 

เต กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา. เย วา ปะนะ กุสะละมูเลนะ  เอกะมูลา,   

สพัเพ  เต  ธมัมา  กุสะลา.

พระมหำปัฏฐำน

 เหตุปัจจะโย, อารมัมะณะปัจจะโย, อะธปิะตปิัจจะโย, อะนนัตะระ

ปัจจะโย, สะมะนนัตะระปัจจะโย,  สะหะชาตะปัจจะโย, 

อัญญะมัญญะป ัจจะโย, นิสสะยะป ัจจะโย, อุปะนิสสะยะ 

ปัจจะโย, ปุเรชาตะปัจจะโย, ปัจฉาชาตะปัจจะโย, อาเสวะนะปัจจะโย,         

กมัมะปัจจะโย, วปิากะปัจจะโย, อาหาระปัจจะโย,  

อินท๎ริยะปัจจะโย, ฌานะปัจจะโย, มัคคะปัจจะโย, สัมปะยุตตะ 

ปัจจะโย, วิปปะยุตตะปัจจะโย, อัตถิปัจจะโย, นัตถิปัจจะโย, วิคะตะ 

ปัจจะโย,  อะวคิะตะปัจจะโย.

บงัสกุลุตำย

อะนจิจา  วะตะ  สงัขารา  อุปปาทะวะยะธมัมโิน

อุปปัชชต๎ิวา  นริุชฌนัติ  เตสงั  วูปะสะโม  สุโข

สพัเพ  สตัตา  มะรนัต ิ จะ มะรงิสุ  จะ  มะรสิสะเร

ตะเถวาหงั  มะรสิสามิ  นตัถ ิ เม  เอตถะ  สงัสะโย.
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บงัสกุลุเป็น

อะจริงั  วะตะยงั  กาโย  ปะฐวงิ  อะธเิสสสะติ

ฉุฑโฑ  อะเปตะวญิญาโณ  นริตัถงัวะ  กะลงิคะรงั. 

สรรพสิ่งเกดิขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดบัไป อาจบรรลุความตั้งใจอย่างคุ้มค่า  

อาจผดิหวงัที่วาดไว้ในชวีา นบัเป็นเรื่องธรรมดาชวีติคนตลิกัขะณาทคิาถา
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ตลิกัขะณำทคิำถำ

 สพัเพ  สงัขารา  อะนจิจาติ ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะต,ิ

อะถะ  นพิพนิทะต ิ ทุกเข เอสะ  มคัโค  วสิุทธยิา.

สพัเพ  สงัขารา  ทุกขาติ ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะต,ิ

อะถะ  นพิพนิทะต ิ ทุกเข เอสะ  มคัโค  วสิุทธยิา.

สพัเพ  ธมัมา  อะนตัตาติ ยะทา  ปัญญายะ  ปัสสะต,ิ

อะถะ  นพิพนิทะต ิ ทุกเข เอสะ  มคัโค  วสิุทธยิา.

อปัปะกา  เต  มะนุสเสสุ เย  ชะนา  ปาระคามโิน,

อะถายงั  อติะรา  ปะชา ตรีะเมวานุธาวะต.ิ

เย  จะ  โข  สมัมะทกัขาเต ธมัเม  ธมัมานุวตัตโิน,

เต  ชะนา  ปาระเมสสนัติ มจัจุเธยยงั  สุทุตตะรงั.

กณัหงั  ธมัมงั  วปิปะหายะ สุกกงั  ภาเวถะ  ปัณฑโิต,

โอกา  อะโนกะมาคมัมะ วเิวเก  ยตัถะ  ทูระมงั.

ตต๎ัราภริะตมิจิเฉยยะ หติวฺา  กาเม  อะกญิจะโน, 

ปะรโิยทะเปยยะ  อตัตานงั จติตะเก ๎ลเสห ิ ปัณฑโิต.

เยสงั  สมัโพธยิงัเคสุ สมัมา  จติตงั  สุภาวติงั,

อาทานะปะฏนิสิสคัเค อะนุปาทายะ  เย  ระตา,

ขณีาสะวา  ชุตมินัโต เต  โลเก  ปะรนิพิพุตาต.ิ 
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มหำสมยัสตูร	(ภาษาบาล)ี

พระสตูรที่เทพในหมื่นจกัรวำลชื่นชอบฟังมำกที่สดุ

 เอวมัเม สุตงัฯ เอกงั สะมะยงั ภะคะวา สกัเกสุ วหิะระต,ิ กะปิละ  

วตัถุส๎มงิ  มะหาวะเน  มะหะตา  ภกิขุสงัเฆนะ,  สทัธงิ ปัญจะมตัเตห ิ 

ภกิขุสะเตห,ิ สพัเพเหวะ อะระหนัเตห ิทะสะห ิ จะ  โลกะธาตูห,ิ  เทวะตา  

เยภุยเยนะ สนันปิะตติา โหนต,ิ ภะคะวนัตงั  ทสัสะนายะ  ภกิขุสงัฆญัจะฯ  

อะถะโข  จะตุนนงั  สุทธาวาสะกายิกานงั  เทวานงั  เอตะระโหส.ิ  

อะยังโข  ภะคะวา  สักเกสุ  วิหะระติ กะปิละวัตถุส๎มิง  มะหาวะเน,  

มะหะตา ภกิขุสงัเฆนะ, สทัธงิ  ปัญจะมตัเตห ิ ภกิขุสะเตห,ิ  สพัเพเหวะ  

อะระหนัเตห,ิ ทะสะห ิ จะ โลกะธาตูห ิ เทวะตา เยภุยเยนะ สนันปิะตติา  

โหนต,ิ ภะคะวนัตงั ทสัสะนายะ ภกิขุสงัฆญัจะ. ยนันูนะ มะยมัปิ เยนะ   

ภะคะวา เตนุปะสังกะเมยยามะ, อุปะสังกะมิต ๎วา ภะคะวะโต สันติเก  

ปัจเจกะคาถา ภาเสยยามาตฯิ

อะถะโข  ตา  เทวะตา  เสยยะถาปิ  นามะ  พะละวา  ปุริโส   

สมัมญิชติงั วา พาหงั  ปะสาเรยยะ,  ปะสารติงั วา  พาหงั สัมมญิเชยยะ.  

เอวะเมวะ  สุทธาวาเสสุ  เทเวสุ  อนัตะระหติา  ภะคะวะโต  ปุระโต   

ปาตุระหงัสุฯ 

อะถะโข  ตา  เทวะตา  ภะคะวนัตงั  อะภวิาเทต๎วา  เอกะมนัตงั   

อฏัฐงัสุ,  เอกะมนัตงั  ฐติา  โข  เอกา  เทวะตา  ภะคะวะโต สนัตเิก   

อมิงั  คาถงั  อะภาสฯิ  

มะหาสะมะโย  ปะวะนส๎ัมงิ  เทวะกายา  สะมาคะตา, อาคะตมัหะ  

อมิงั ธมัมะสะมะยงั  ทกัขติาเยวะ อะปะราชติะสงัฆนัตฯิ  
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อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สนัตเิก อมิงั คาถงั อะภาสฯิ  

ตต๎ัระ  ภกิขะโว  สะมาทะหงัสุ  จติตงั  อตัตะโน  อะชุกะมะกงัสุ,  

สาระถวีะ เนตตาน ิคะเหต๎วา อนิท๎รยิาน ิรกัขนัต ิปัณฑติาตฯิ 

อะถะโข อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สนัตเิก อมิงั คาถงั อะภาส.ิ  

เฉต๎วา ขีลัง เฉต๎วา ปะลีฆัง อินทะขีลัง โอหัจจะมะเนชา, เต จะรันต ิ 

สุทธา วมิะลา  จกัขุมะตา สุทนัตา สุสู นาคาตฯิ  

อะถะโข  อะปะรา เทวะตา ภะคะวะโต สนัตเิก อมิงั คาถงั  อะภาส,ิ 

เย  เกจ ิ พุทธงั สะระณงั คะตา  เส นะ  เต  คะมสิชนัต ิอะปายะภูมงิ, 

ปะหายะ มานุสงั เทหงั เทวะกายงั ปะรปิูเรสสนัตตีฯิ

อะถะโข  ภะคะวา  ภกิขู  อามนัเตส,ิ เยภุยเยนะ  ภกิขะเว  ทะสะสุ  

โลกะธาตูสุ, เทวะตา  สนันปิะตติา  โหนต ิ ตะถาคะตงั  ทสัสะนายะ  ภกิขุ

สงัฆญัจะ, เยปิ เต ภกิขะเว อะเหสุง อะตตีะมทัธานงั  อะระหนัโต  สมัมา

สมัพุทธา, เตสมัปิ ภะคะวนัตานงั เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สนันปิะตติา  

อะเหสุง, เสยยะถาปิ มัยหัง เอตะระหิ, เยปิ เต ภิกขะเว ภะวิสสันต ิ  

อะนาคะตะมทัธานงั อะระหนัโต สมัมาสมัพุทธา. เตสมัปิ ภะคะวนัตานงั  

เอตะปะระมาเยวะ เทวะตา สนันปิะตติา ภะวสิสนัตฯิ เสยยะถาปิ มยัหงั  

เอตะระห,ิ  อาจกิขสิสาม ิ ภกิขะเว  เทวะกายานงั นามาน,ิ กติตะยสิสาม ิ

ภกิขะเว เทวะกายานงั นามาม,ิ เทสสิสาม ิภกิขะเว เทวะกายานงั นามาน,ิ  

ตงั สุณาถะ สาธุกงั  มะนะส ิกะโรถะ ภาสสิสามตี.ิ เอวมัภนัเตต ิโข เต  

ภกิขู  ภะคะวะโต ปัจจสัโสสุงฯ  ภะคะวา เอตะทะโวจะฯ  

  สโิลกะมะนุกสัสาม ิ ยตัถะ   ภุมมา  ตะทสัสติา, 

 เย  สติา  คริคิพัภะรงั   ปะหติตัตา   สะมาหติา,
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 ปุถู   สหีาวะ   สลัลนีา   โลมะหงัสาภสิมัภุโน,

 โอทาตะมะนะสา  สุทธา   วปิปะสนันะมะนาวลิา,

 ภยิโย ปัญจะสะเต  ญตั ๎วา   วะเน  กาปิละวตัถะเว,

 ตะโต   อามนัตะย ิ  สตัถา    สาวะเก   สาสะเน  ระเต,

 เทวะกายา  อะภกิกนัตา   เต  วชิานาถะ   ภกิขะโว, 

 เต  จะ  อาตปัปะมะกะรุง   สุต ๎วา  พุทธสัสะ  สาสะนงั, 

 เต  สมัปาตุระหุ   ญานงั   อะมะนุสสานะ  ทสัสะนงั,  

 อปัเปเก  สะตะมทัทกัขุง   สะหสัสงั  อะถะ  สตัตะรงิ,

 สะตงั  เอเก  สะหสัสานงั   อะมะนุสสานะมทัทะสุง,

 อปัเปเกนนัตะมทัทกัขุง    สาสมัมา  สพัพา  ผุฏา  อะหุง, 

 ตญัจะ  สพัพงั  อะภญิญายะ   วะวกัขติ ๎วานะ จกัขุมา,

 ตะโต  อามนัตะย ิ สตัถา    สาวะเก  สาสะเน  ระเต,

 เทวะกายา  อะภกิกนัตา   เต  วชิานาถะ  ภกิขะโว,

 เย  โวหงั  กติตะยสิสาม ิ  คริาห ิ อะนุปุพพะโสฯ

 สตัตะสะหสัสาวะ  ยกัขา   ภุมมา  กาปิละวตัถะวา, 

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน,

 โมทะมานา อะภกิกามุง  ภกิขูนงั สะมติงิ วะนงัฯ

 ฉะสะหสัสา  เหมะวะตา   ยกัขา  นานตัตะวณัณโิน,

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน,  

 โมทะมานา อะภกิกามุง  ภกิขูนงั สะมติงิ วะนงัฯ

 สาตาคริา  ตสิะหสัสา   ยกัขา  นานตัตะวณัณโิน,

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน,
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 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงั ฯ

 อจิเจเต   โสฬะสะสะหสัสา   ยกัขา   นานตัตะวณัณโิน, 

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน,

 โมทะมานา อะภกิกามุง  ภกิขูนงั สะมติงิ วะนงัฯ

 เวสสามติตา ปัญจะสะตา  ยกัขา   นานตัตะวณัณโิน,

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน,

 โมทะมานา  อภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงั

  กุมภโิร  ราชะคะหโิก    เวปุลลสัสะ   นเิวสะนงั, 

 ภยิโย  นงั  สะตะสะหสัสงั   ยกัขานงั  ปะยริุปาสะต,ิ 

 กุมภโีร  ราชะคะหโิก  โสปาคะ  สะมติงิ  วะนงัฯ

 ปุรมิญัจะ  ทสิงั  ราชา    ธะตะรฏัโฐ  ปะสาสะต,ิ 

 คนัธพัพานงั  อาธปิะต ิ  มะหาราชา   ยะสสัส ิ โสฯ

 ปุตตาปิ  ตสัสะ  พะหะโว   อนิทะนามา  มะหพัพะลา, 

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน, 

 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ 

  ทกัขนิญัจะ  ทสิงั  ราชา   วริุฬโห  ตปัปะสาสะต,ิ 

 กุมภณัฑานงั  อาธปิะต ิ  มะหาราชา   ยะสสัส ิ  โสฯ 

 ปุตตาปิ  ตสัสะ  พะหะโว   อนิทะนามา  มะหพัพะลา, 

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน,  

 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ

 ปัจฉมิญัจะ  ทสิงั  ราชา   วริูปักโข  ปะสาสะต,ิ 

 นาคานงั  อาธปิะต ิ  มะหาราชา  ยะสสัส ิ โส, 
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 ปุตตาปิ  ตสัสะ  พะหะโว   อนิทะนามา  มะหพัพะลา,

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน,  

 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ

  อุตตะรญัจะ  ทสิงั  ราชา   กุเวโร  ตปัปะสาสะต,ิ 

 ยกัขานงั  อาธปิะต ิ  มะหาราชา  ยะสสัส ิ  โส, 

 ปุตตาปิ  ตสัสะ  พะหะโว   อนิทะนามา  มะหพัพะลา, 

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน,  

 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ

  ปุรมิะทสิงั  ธะตะรฏัโฐ   ทกัขเิณนะ   วริุฬ๎หะโก,

 ปัจฉเิมนะ  วริูปักโข   กุเวโร  อุตตะรงั  ทสิงัฯ 

 จตัตาโร  เต  มะหาราชา   สะมนัตา  จะตุโร  ทสิา, 

 ททัทลัละมานา  อฏัฐงัสุ    วะเน  กาปิละวตัถะเวฯ 

 เตสงั  มายาวโิน  ทาสา   อาคู  วญัจะนกิา  สะฐา, 

 มายา  กุเฏณฑุ  เวเฏณฑุ   วฏิูจะ  วฏิุโต  สะหะ,

 จนัทะโน  กามะเสฏโฐจะ   กนินุฆณัฑุ  นฆิณัฑุจะ, 

 ปะนาโท  โอปะมญัโญจะ   เทวะสุโต  จะ  มาตะล,ิ

 จติตะเสโน  จะ  คนัธพัโพ    นะโฬราชา  ชะโนสะโภ, 

 อาคู  ปัญจะสโิข  เจวะ   ตมิพะรู  สุรยิะวจัฉะสาฯ  

 เอเต  จญัเญ  จะ  ราชาโน   คนัธพัพา  สะหะ  ราชุภ,ิ 

 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ

 อะถาคู  นาภะสา  นาคา    เวสาลา  สะหะตจัฉะกา, 

 กมัพะลสัสะตะรา  อาคู   ปายาคา  สะหะ  ญาตภิ,ิ
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 ยามุนา  ธะตะรฏัฐา  จะ   อาคู  นาคา  ยะสสัสโิน, 

 เอราวณัโณ  มะหานาโค   โสปาคะ  สะมติงิ  วะนงัฯ

 เย นาคะราเช สะหะสา หะรนัต ิ ทิพพา ทิชา ปักขิ วิสุทธะจักขู,  

เวหายะสา เต วะนะมชัฌะปัตตา  จต๎ิรา สุปัณณา อติ ิเตสะ นามงั, 

อะภะยนัตะทา นาคะราชานะมาส ิ สุปัณณะโต เขมะมะกาส ิพุทโธ, 

สณ๎ัหาห ิวาจาห ิอุปะว๎หะยนัตา นาคา สุปัณณา สะระณะมะกงัสุ พุทธงัฯ

  ชติา  วะชริะหตัเถนะ    สะมุททงั  อะสุรา  สติา, 

 ภาตะโร  วาสะวสัเสเต   อทิธมินัโต  ยะสสัสโิน, 

 กาละกญัชา  มะหาภส๎ิมา   อะสุรา  ทานะเวฆะสา, 

 เวปะจติต ิ สุจติต ิ จะ   ปะหาราโท  นะมุจ ีสะหะ,

 สะตญัจะ  พะลปิุตตานงั   สพัเพ  เวโรจะนามะกา,  

 สนันยัหต๎ิวา  พะลงิ  เสนงั   ราหุภทัทะมุปาคะมุง,  

 สะมะโยทาน ิ ภทัทนัเต   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ

  อาโป จะ เทวา ปะฐะว ีจะ เตโช  วาโย  ตะทาคะมุง,  

 วะรุณา  วารุณา  เทวา   โสโม  จะ  ยะสะสา  สะหะ,

 เมตตากะรุณากายกิา   อาคู  เทวา  ยะสสัสโิน, 

 ทะเสเต  ทะสะธา  กายา   สพัเพ  นานตัตะวณัณโิน, 

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน, 

 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ

  เวณฑู จะ  เทวา สะหะล ีจะ อะสะมา จะ ทุเว  ยะมา,

 จนัทสัสูปะนสิา  เทวา   จนัทะมาคู  ปุรกัขติา,  

 สุรยิสัสูปะนสิา  เทวา   สุรยิะมาคู  ปุรกัขติา,  
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 นกัขตัตาน ิ ปุรกัขต๎ิวา   อาคู  มนัทะวะลาหะกา,  

 วะสูนงั  วาสะโว  เสฏโฐ   สกัโก  ปาคะ  ปุรนิทะโทฯ

 ทะเสเต  ทะสะธา  กายา   สพัเพ  นานตัตะวณัณโิน, 

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน, 

 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ

 อะถาคู   สะหะภู   เทวา   ชะละมคัคสิขิารวิะ, 

 อะรฏิฐะกา  จะ  โรชา  จะ   อุมมา ปุปผะนภิาสโิน,

 วะรุณา  สะหะธมัมา  จะ   อจัจุตา  จะ  อะเนชะกา, 

 สุเลยยะรุจริา  อาคู    อาคู  วาสะวะเนสโินฯ 

 ทะเสเต  ทะสะธา  กายา   สพัเพ  นานตัตะวณัณโิน,  

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน, 

 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ

  สะมานา  มะหาสะมานา   มานุสา  มานุสุตตะมา, 

 ขฑิฑาปะทูสกิา  อาคู   อาคู  มะโนปะทูสกิา,   

 อะถาคู  หะระโย  เทวา   เย  จะ  โลหติะวาสโิน, 

 ปาระคา  มะหาปาระคา    อาคู   เทวา ยะสสัสโิน, 

 ทะเสเต  ทะสะธา  กายา   สพัเพ  นานตัตะวณัณโิน, 

 อทิธมินัโต   ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน, 

 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ

 สุกกา   กะรุมหา  อะรุณา   อาคู  เวฆะนะสา สะหะ,

 โอทาตะคยัหา  ปาโมกขา   อาคู   เทวา  วจิกัขะณา, 

 สะทามตัตา  หาระคะชา   มสิสะกา  จะ  ยะสสัสโิน, 
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 ถะนะยงั  อาคา  ปะชุนโน   โย  ทสิา  อะภวิสัสะต,ิ 

 ทะเสเต  ทะสะธา  กายา   สพัเพ  นานตัตะวณัณโิน,  

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน, 

 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ

 เขมยิา  ตุสติา  ยามา   กฏัฐะกา  จะ  ยะสสัสโิน, 

 ลมัพติะกา  ลามะเสฏฐา   โชตมิานา  จะ   อาสะวา, 

 นมิมานะระตโิน  อาคู   อะถาคู  ปะระนมิมติา,  

  ทะเสเต  ทะสะธา  กายา    สพัเพ  นานตัตะวณัณโิน,  

 อทิธมินัโต  ชุตมินัโต   วณัณะวนัโต  ยะสสัสโิน, 

 โมทะมานา  อะภกิกามุง   ภกิขูนงั  สะมติงิ  วะนงัฯ

  สฏัเฐเต  เทวะนกิายา   สพัเพ  นานตัตะวณัณโิน, 

 นามนัวะเยนะ  อาคญัฉุง   เย จญัเญ  สะทสิา  สะหะ, 

 ปะวุตถะชาตมิกัขลีงั   โอฆะตณิณะมะนาสะวงั,  

 ทกัเขโมฆะตะรงั  นาคงั   จนัทงัวะ  อะสติาตติงั ฯ

 สุพ ๎รห๎ัมา  ปะระมตัโต  จะ   ปุตตา  อทิธมิะโต สะหะ, 

 สนันงักุมาโร  ตสิโส  จะ   โสปาคะ  สะมติงิ  วะนงัฯ

  สะหสัสะพ๎รห๎ัมะโลกานงั    มะหาพ ๎รห๎ัมาภติฏิฐะต,ิ  

 อุปะปันโน  ชุตมินัโต   ภสิะมากาโย  ยะสสัสโิส, 

 ทะเสตถะ  อสิสะรา  อาคู   ปัจเจกะวะสะวตัตโิน, 

 เตสญัจะ  มชัฌะโต  อาคา   หารโิต  ปะรวิารโิต, 

 เต  จะ  สพัเพ  อะภกิกนัเต   สนิเท  เทเว  สะพ ๎รห๎ัมะเก, 

 มาระเสนา  อะภกิกาม ิ  ปัสสะ  กณัหสัสะ  มนัทยิงั, 
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 เอถะ  คณัหะถะ  พนัธะถะ   ราเคนะ  พนัธะมตัถุ  โว,

 สะมนัตา  ปะรวิาเรถะ   มา  โว  มุญจติถะ  โกจ ิ นงั,  

 อติ ิ ตตัถะ  มะหาเสโน   กณัหะเสนงั  อะเปสะย,ิ  

 ปาณนิา  ตะละมาหจัจะ   สะรงั  กตั ๎วานะ เภระวงั,

 ยะถา  ปาวุสสะโก  เมโฆ   ถะนะยนัโต  สะวชิชุโก, 

 ตะทา  โส  ปัจจุทาวตัต ิ  สงักุทโธ  อะสะยงัวะเสฯ

  ตญัจะ สพัพงั อะภญิญายะ   วะวกัขต๎ิวานะ  จกัขุมา, 

 ตะโต  อามนัตะย ิ สตัถา    สาวะเก  สาสะเน  ระเต, 

 มาระเสนา  อะภกิกนัตา   เต  วชิานาถะ  ภกิขะโว, 

 เต   จะ  อาตปัปะมะกะรุง    สุต ๎วา  พุทธสัสะ  สาสะนงั, 

 วตีะราเคห ิ ปักกามุง   เนสงั  โลมมัปิ   อญิชะยุง, 

 สพัเพ  วชิติะสงัคามา   ภะยาตตีา  ยะสสัสโิน, 

 โมทนัต ิ สะหะ  ภูเตห ิ  สาวะกา  เต  ชะเนสุตาตฯิ

เมื่อมีการสวดมหาสมัยสูตรที่ไหน เทพเทวาจะมาชุมนุมกันฟังด้วยความ 

ชื่นชอบที่นั่น พร้อมอภบิาลรกัษาผู้สวดมนต์ภาวนาให้สุขศานติ์ตลอดไป.
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เมตตำหลวงใหญ่

 เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, สาวัตถิยัง วิหะระติ, 

เชตะวะเน อะนาถะปิณฑกิสัสะ อาราเมฯ

 ตัต ๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ, ภะทันเตติ เต  

ภกิขู ภะวะโต ปัจจสัโสสุงฯ

 ภะคะวา เอตะทะโวจะ, เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา,อาเส  

วิตายะ  ภาวิตายะ,  พะหุลีกะตายะ  ยานีกะตายะ  วัตถุกะตายะ  

อะนุฏฐติายะ, ปะรจิติายะ สุสะมารทัธายะ, เอกาทะสานสิงัสา ปาฏกิงัขาฯ 

กะตะเม  เอกาทะสะ ?

 ๑) สุขงั สุปะต,ิ 

 ๒) สุขงั ปะฏพิุชฌะต,ิ 

 ๓) นะ ปาปะกงั สุปินงั ปัสสะต ิ

 ๔) มะนุสสานงั ปิโย โหติ

 ๕) อะมะนุสสานงั ปิโย โหต ิ

 ๖) เทวะตา รกัขนัต ิ

 ๗) นาสสะ อคัค ิวา วสิงั วา สตัถงั วา กะมะต ิ

 ๘) ตุวะฏงั จติตงั สะมาธยิะติ

 ๙) มุขะวณัโณ วปิปะสทีะต ิ

 ๑๐) อะสมัมุฬ๎โห กาลงั กะโรต ิ

 ๑๑) อุตตะรงิ อปัปะฏวิชิฌนัโต พรหมมะโลกูปะโค โหตฯิ

 เมตตายะภิกขะเว  เจโตวิมุตติยา,  อาเสวิตายะ  ภาวิตายะ,  

พะหุลกีะตายะ  ยานีกะตายะ, วัตถุกะตายะ อะนุฏิฐิตายะ, ปะริจิตายะ  

สุสะมารทัธายะ, อเิม เอกาทะสานสิงัสา ปาฏกิงัขาฯ
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 อตัถ ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตติ

 อตัถ ิโอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตติ

 อตัถ ิทสิำ ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตตฯิ

 กะตหีากาเรห ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตต?ิ

 กะตหีากาเรห ิโอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตต?ิ

 กะตหีากาเรห ิทสิำ ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตต?ิ

 ปัญจะหำกำเรห	ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตฯิ

 สตัตะหำกำเรห	ิโอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตตฯิ

 ทะสะหำกำเรห	ิทสิำ ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตตฯิ

 กะตะเมห ิปัญจะหำกำเรห	ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตต?ิ

๑) สพัเพ สตัตำ อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒) สพัเพ ปำณำ อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓) สพัเพ ภตูำ อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔) สพัเพ ปคุคะลำ อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕) สัพเพ อัตตะภำวะปะริยำปันนำ อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุข ี 

 อตัตานงั ปะรหิะรนัตูติ

  อเิมห ิปัญจะหำกำเรห	ิอะโนธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตตฯิ

  กะตะเมห ิสตัตะหำกำเรห	ิโอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตตฯิ

๑) สพัพา อติถโิย	อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒) สพัเพ ปรุสิำ อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓) สพัเพ อะรยิำ อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔) สพัเพ อะนะรยิำ อะเวรา อพั ๎ยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕) สพัเพ เทวำ อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ
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๖)  สัพเพ มะนุสสำ อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง  

ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สัพเพ วินิปำติกำ อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง  

ปะรหิะรนัตูติ

 อเิมห ิสตัตะหำกำเรหิ	โอธโิส ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตตฯิ

 กะตะเมห ิทะสะหำกำเรห	ิทสิำ ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตต?ิ

๑)  สัพเพ ปุรัตถิมำยะ	 ทิสำยะ สัตตา อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สัพเพ ปัจฉิมำยะ	 ทิสำยะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓)  สัพเพ อุตตะรำยะ	 ทิสำยะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔)  สัพเพ ทักขิณำยะ	 ทิสำยะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕)  สพัเพ ปรุตัถมิำยะ	อะนทุสิำยะ สตัตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	อะนทุสิำยะ สตัตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สพัเพ	อตุตะรำยะ	อะนทุสิำยะ สตัตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สพัเพ ทกัขะณำยะ	อะนทุสิำยะ สตัตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๙)  สัพเพ เหฏฐิมำยะ	 ทิสำยะ สัตตา อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ
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๑๐) สพัเพ อปุะรมิำยะ	ทสิำยะ สตัตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ี

อตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑)  สัพเพ ปุรัตถิมำยะ	 ทิสำยะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สัพเพ ปัจฉิมำยะ	 ทิสำยะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓)  สัพเพ อุตตะรำยะ	 ทิสำยะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔)  สัพเพ ทักขิณำยะ	 ทิสำยะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕)  สัพเพ ปุรัตถิมำยะ	 ทิสำยะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	 อะนทุสิำยะ ปาณาอะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สพัเพ อตุตะรำยะ	อะนทุสิำยะ ปาณาอะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สพัเพ ทกัขณิำยะ	อะนทุสิำยะ ปาณาอะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๙)  สัพเพ เหฏฐิมำยะ	 ทิสำยะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑๐) สัพเพ อุปะริมำยะ	 ทิสำยะ ปาณาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ
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๑)  สพัเพ ปรุตัถมิำยะ	ทสิำยะ ภูตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ี 

อตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	 ทสิำยะ ภูตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ี 

อตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓)  สพัเพ อตุตะรำยะ	ทสิำยะ ภูตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ี 

อตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔)  สพัเพ ทกัขณิำยะ	ทสิำยะ ภูตา อะเวรา อพั ๎ยาปัชฌา อะนฆีา สุข ี 

อตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕)  สพัเพ ปรุตัถมิำยะ	อะนทุสิำยะ ภูตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	 อะนทุสิำยะ ภูตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สพัเพ อตุตะรำยะ	อะนทุสิำยะ ภูตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สพัเพ ทกัขณิำยะ	อะนทุสิำยะ ภูตา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๙)  สัพเพ เหฏฐิมำยะ	 ทิสำยะ ภูตา อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑๐) สัพเพ อุปะริมำยะ	 ทิสำยะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑)  สพัเพ ปรุตัถมิำยะ	ทสิำยะ ปุคคะลา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	 ทสิำยะ ปุคคะลา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ
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๓)  สพัเพ อตุตะรำยะ ทสิำยะ ปุคคะลา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔)  สพัเพ ทกัขณิำยะ ทสิำยะ ปุคคะลา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕)  สัพเพ ปุรัตถิมำยะ อะนุทิสำยะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ อะนทุสิำยะ ปุคคะลา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สัพเพ อุตตะรำยะ อะนุทิสำยะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สัพเพ ทักขิณำยะ อะนุทิสำยะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๙)  สพัเพ เหฏฐมิำยะ ทสิำยะ ปุคคะลา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑๐) สพัเพ	อปุะรมิำยะ ทสิำยะ ปุคคะลา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑)  สัพเพ ปุรัตถิมำยะ ทิสำยะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา  

อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สัพเพ ปัจฉิมำยะ ทิสำยะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา  

อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓)  สัพเพ อุตตะรำยะ ทิสำยะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา  

อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔)  สัพเพ ทักขิณำยะ ทิสำยะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา  

อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ
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๕)  สัพเพ	 ปุรัตถิมำยะ อะนุทิสำยะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา  

อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สัพเพ ปัจฉิมำยะ อะนุทิสำยะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา  

อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สัพเพ อุตตะรำยะ อะนุทิสำยะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา  

อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สัพเพ ทักขิณำยะ อะนุทิสำยะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา  

อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๙)  สัพเพ เหฏฐิมำยะ	 ทิสำยะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา  

อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑๐) สัพเพ อุปะริมำยะ ทิสำยะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา  

อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑)  สพัพา ปรุตัถมิำยะ ทสิำยะ อติถโิย อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อานฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สัพพา ปัจฉิมำยะ ทิสำยะ อิตถิโย อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อานีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓)  สัพพา อุตตะรำยะ	 ทิสำยะ อิตถิโย อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อานีฆา  

สุขอีตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔)  สัพพา ทักขิณำยะ	 ทิสำยะ	 อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕)  สพัพา ปรุตัถมิำยะ อะนทุสิำยะ อติถโิย อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อานฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สพัพา ปัจฉมิำยะ	อะนทุสิำยะ อติถโิย อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อานฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ
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๗)  สพัพา อตุตะรำยะ	อะนทุสิำยะ อติถโิย อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อานฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สพัพา ทกัขณิำยะ	อะนทุสิำยะ อติถโิย อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อานฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๙)  สัพพา เหฏฐิมำยะ	 ทิสำยะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อานีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑๐) สัพพา อุปะริมำยะ	 ทิสำยะ อิตถิโย อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อานีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑)  สัพเพ ปุรัตถิมำยะ	 ทิสำยะ ปุริสา อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สัพเพ ปัจฉิมำยะ	 ทิสำยะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓)  สัพเพ อุตตะรำยะ	 ทิสำยะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔)  สัพเพ ทักขิณำยะ	 ทิสำยะ ปุริสา อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕)  สพัเพ ปรุตัถมิำยะ	อะนทุสิำยะ ปุรสิา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	อะนทุสิำยะ ปุรสิา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สพัเพ อตุตำรำยะ	อะนทุสิำยะ ปุรสิา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สพัเพ ทกัขณิำยะ	อะนทุสิำยะ ปุรสิา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ
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๙)  สัพเพ เหฏฐิมำยะ	 ทิสำยะ ปุริสา อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑๐) สัพเพ อุปะริมำยะ	 ทิสำยะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑)  สัพเพ ปุรัตถิมำยะ	 ทิสำยะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สัพเพ ปัจฉิมำยะ	 ทิสำยะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓)  สัพเพ อุตตะรำยะ	 ทิสำยะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔)  สัพเพ ทักขิณำยะ	 ทิสำยะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕)  สพัเพ ปรุตัถมิำยะ	อะนทุสิำยะ อะรยิา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	อะนทุสิำยะ อะรยิา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สพัเพ อตุตะรำยะ	อะนทุสิำยะ อะรยิา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สพัเพ ทกัขณิำยะ	อะนทุสิำยะ อะรยิา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๙)  สัพเพ เหฏฐิมำยะ	 ทิสำยะ อะริยา อะเวรา อัพ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑๐) สัพเพ อุปะริมำยะ	 ทิสำยะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ
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๑)  สพัเพ ปรุตัถมิำยะ	ทสิำยะ อะนะรยิา อะเวรา อพ๎ัยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	ทสิำยะ อะนะรยิา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓)  สพัเพ อตุตะรำยะ	ทสิำยะ อะนะรยิา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔)  สพัเพ ทกัขณิำยะ	ทสิำยะ อะนะรยิา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕)  สัพเพ ปุรัตถิมำยะ	 อะนุทิสำยะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สัพเพ ปัจฉิมำยะ	 อะนุทิสำยะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สัพเพ อุตตะรำยะ	 อะนุทิสำยะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ ๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สัพเพ ทักขิณำยะ	 อะนุทิสำยะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๙)  สพัเพ เหฏฐมิำยะ	ทสิำยะ อะนะรยิา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑๐) สพัเพ อปุะรมิำยะ	ทสิำยะ อะนะรยิา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑)  สัพเพ ปุรัตถิมำยะ	 ทิสำยะ เทวา อะเวรา อัพ๎ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	ทสิำยะ เทวา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา สุข ี 

อตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ
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๓)  สัพเพ อุตตะรำยะ	 ทิสำยะ	 เทวา อะเวรา อัพ๎ ๎ยาปัชฌา อะนีฆา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔)  สพัเพ ทกัขณิำยะ	ทสิำยะ เทวา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา สุข ี 

อตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕)  สพัเพ ปรุตัถมิำยะ	อะนทุสิำยะ เทวา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	 อะนทุสิำยะ เทวา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สพัเพ อตุตะรำยะ	อะนทุสิำยะ เทวา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สพัเพ ทกัขณิำยะ	อะนทุสิำยะ เทวา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๙)  สพัเพ เหฏฐมิำยะ	ทสิำยะ เทวา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา สุข ี 

อตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑๐) สพัเพ อปุะรมิำยะ	ทสิำยะ เทวา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา สุข ี

อตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑)  สพัเพ ปรุตัถมิำยะ	ทสิำยะ มะนุสสา อะเวรา อพั๎ ๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	 ทสิำยะ มะนุสสา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓)  สพัเพ อตุตะรำยะ	ทสิำยะ มะนุสสา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ
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๔)  สพัเพ ทกัขณิำยะ	ทสิำยะ มะนุสสา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๕)  สัพเพ ปุรัตถิมำยะ	 อะนุทิสำยะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	อะนทุสิำยะ มะนุสสา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สัพเพ อุตตะรำยะ	 อะนุทิสำยะ	 มะนุสสา อะเวรา อัพ๎๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สัพเพ ทักขิณำยะ	 อะนุทิสำยะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ ๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๙)  สพัเพ เหฏฐมิำยะ	ทสิำยะ มะนุสสา อะเวรา อพั๎ ๎ยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑๐) สพัเพ อปุะรมิำยะ	ทสิำยะ มะนุสสา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา  

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑)  สพัเพ ปรุตัถมิำยะ	ทสิำยะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๒)  สพัเพ ปัจฉมิำยะ	ทสิำยะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๓)  สพัเพ อตุตะรำยะ	ทสิำยะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๔)  สพัเพ ทกัขณิำยะ	ทสิำยะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ
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๕)  สัพเพ ปุรัตถิมำยะ	 อะนุทิสำยะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๖)  สัพเพ ปัจฉิมำยะ	 อะนุทิสำยะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๗)  สัพเพ อุตตะรำยะ	 อะนุทิสำยะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ ๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๘)  สัพเพ ทักขิณำยะ	 อะนุทิสำยะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ ๎ยาปัชฌา  

อะนฆีา สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๙)  สพัเพ เหฏฐมิำยะ	ทสิำยะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตุฯ

๑๐) สพัเพ อปุะรมิำยะ	ทสิำยะ วนิปิาตกิา อะเวรา อพั๎๎ยาปัชฌา อะนฆีา 

สุข ีอตัตานงั ปะรหิะรนัตูตฯิ

อเิมห ิ ทะสะหากาเรห ิ ทสิา ผะระณา เมตตาเจโตวมิุตต,ิ สพัเพสงั 

สตัตานงั ปีฬะนงั วชัเชต๎วา, อะปีฬานะยะ อุปะฆาตงั วชัเชต๎วา, อะนุปิฆา

เตนะ สันตาปัง วัชเชต๎วา, อะสันตาเปนะ ปะริยาทานัง วัชเชต๎วา,  

อะปะรยิาทาเนนะ วเิหสงั วชัเชต๎วา, อะวเิหสายะ สพัเพ สตัตา อะเวรโิน 

โหนตุ, มา เวริโน, สุขิโน โหนตุ, มา ทุกขิโน สุขิตัตตา โหนตุ, มา  

ทุกขติตาต ิอเิมห ิอฏัฐะหากาเรห ิสพัเพ สตัตา เมตตายะตตี,ิ เมตตา ตงั 

ธัมมัง เจตะยะตีติ, เจโต สัพพะพะยาปะทะปะริยุฏฐาเนหิ, มุจจะตีต ิ 

เมตตา จะ เจโตวมิุตต,ิ จาต ิเมตตาเจโตวมิุตต ินฏิฐติา.
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พระคาถามหาทิพยมนต์บทใหญ่ นี้เป็นพระคาถาโบราณใช้ในคราวดวงชะตาตก 

สาธยายเพื่อพ้นเคราะห์กรรม สาธยายเพื่อขจัดอุปสรรคภยันอันตราย ป้องกันภัยพิบัติ 

อันเกิดแต่ดาวนพพระเคราะห์ ป้องกันภัยพิบัติอันเกิดแต่ฤกษ์ทั้ง ๒๗ นักขัตฤกษ์  

พร�่าสวดเพื่อความเป็นมงคลชัย ขจัดสิ้นเสนียดจัญไร อัปมงคล อวมงคลทั้งปวงใน 

พระคาถานี้จะกล่าวถึง ชัยมงคลต่างๆ กล่าวถึงพระอรหันต์	 ๘	 ทิศ มีการสอดแทรก 

บทสวดต่างๆลงไปทั้งสุริยาสูตร จันทิมาสูตร อันสาธยายถึงพระพุทธเจ้าโปรดอสุริทราหู 

เพื่อช่วยขจัดภยันตรายแก่พระอาทิตย์และพระจันทร์ มีการกล่าวถึงต�านานดวงดาว 

ประจ�านักขัตฤกษ์ทั้งหลาย และบทที่เป็นบ่อเกิดแห่งความส�าเร็จในสิทธิ์ทั้งหลาย และ 

บทที่เป็นบ่อเกิดแห่งความส�าเร็จในสิทธิทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้น�ามาสาธยายให้ได้อ่านกัน 

ขอจงสดบัและสาธยาย เพื่อประโยชน์สุขสวสัดิ์พพิฒันมงคลทั่วกนัเทอญ 

พระคำถำมหำทพิยมนต์บทใหญ่
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บทนมสักำรพระรตันตรยั	
พทุธคณุ	ธรรมคณุ	สงัฆคณุ

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ

อติปิิโส ภะคะวา อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ

วชิาจะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวทิู อนุตตะโร

ปุรสิะธมัมะสาระถ ิสตัถาเทวะมะนุสสานงั พุทโธภะคะวาตฯิ

สวากขาโต ภะคะวะตาธมัโม สนัทฏิฐโิก

อะกาลโิก เอหปิัสสโิก โอปะนะยโิก

ปัจจตัตงัเวทติพัโพ วญิูหตีฯิ

สุปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ

อุชุปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ

ญายะปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ

สามจีปิะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ

ยะททิงั จตัตาร ิปุรสิะยุคาน ิอฏัฐะปุรสิะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อาหุเนยโย

ปาหุเนยโย ทกัขเินยโย อญัชะลกีะระณโีย

อะนุตตะรงั ปุญญกัเขตตงั โลกสัสาตฯิ
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พระคำถำมหำทพิยมนต์	
จำกยอดพระกณัฑ์ไตรปิฎก	

อนิทะสาวงั มหาอนิทะสาวงั  

พรหมมะสาวงั มหาพรหมมะสาวงั

จกักะวตัตสิาวงั มหาจกักะวตัตสิาวงั

เทวาสาวงั มหาเทวาสาวงั

อสิสีาวงั มหาอสิสีาวงั  

มุนสีาวงั มหามุนสีาวงั

สปัปุรสิะสาวงั มหาสปัปุรสิะสาวงั   

พุทธะสาวงั ปัจเจกะพุทธะสาวงั

อะระหตัตะสาวงั สพัพะสทิธวิชิชาธะรานงัสาวงั

สพัพะโลกาอริยิานงัสาวงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหนตุ

สาวงัคุณงั วะชะพะลงั เตชงั วริยิงั สทิธกิมัมงั

ธมัมงัสจัจงั นพิพานงั โมกขงั คุยหะกงั ทานงั สลีงั

ปัญญานกิขงั ปุญญงั ภาคะยงั ยะสงั ตปัปัง สุขงั

สริริูปัง จะตุวสีะตเิทสะนงั เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหนตุ 

หุลู หุลู หุลู สวาหายะ ฯ
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บทสวดทพิย์มนต์	[ต้นฉบบั]	โดย	ท่ำนพ่อลี	ธมมฺธโร	
วดัอโศกำรำม	จ.สมทุรปรำกำร	

     ในสมยัหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพระสมณโคดม เสวยพระชาตเิป็นพระฤาษี

อยู่ในป่า ท่านได้สวดบททพิย์มนต์ เป็นประจ�าทุกวนั มสีิ่งน่าอศัจรรย์เกดิขึ้น

คอื บรรดาสตัว์ต่างๆ ที่อาศยัอยู่ในป่านั้น เมื่อได้เข้ามาสู่บรเิวณที่พ�านกัของ

พระฤาษ ีสตัว์ทั้งหลาย อาทเิช่น ช้างป่า เสอื หม ีเก้ง กวาง เหล่านี้ จะกลาย

เป็นมติรกนัทนัท ีไม่มกีารไล่ล่าท�าลายกนั สตัว์เลก็และสตัว์ใหญ่ต่างกพ็ากนั

เป็นมติรต่อกนัด้วยอานุภาพแห่งทพิย์มนต์ที่แผ่ออกไปทุกวนัในเขตที่พระฤาษี

บ�าเพญ็พรตอยู่ 

      ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2500 หลวงปู่หลอดได้เดนิทางจากป่ามาสู่กรุงเทพเป็น

ครั้งแรก ท่านได้มาจ�าพรรษาอยู่ที่วดัอโศการาม ของท่านพ่อล ีศษิย์หลวงปู่มั่น 

ซึ่งบททพิย์มนต์นั่นเอง ซึ่งท่านพ่อลเีป็นผู้ค้นพบจากพระไตรปิฎกท่านน�ามา

ศกึษา และน�ามาให้พระ เณร แม่ช ีที่วดัอโศกรามสวดกนั หลงัจากท�าวตัรเช้า 

วตัรเยน็ทุกวนั 

      การสวดทพิย์มนต์เพื่อสริมิงคลแก่ผู้สวด เพื่อให้มอีายุ วรรณะ สุขะ พละ

เพื่อส่งกศุลให้ผูป่้วยให้ทเุลาจากอาการเจบ็ป่วย หรอืสวดส่งกศุลให้หลวงปู ่ครู

อาจารย์ที่มอีายุมากให้มพีละก�าลงั หรอืสวดเพื่อบรรเทาเวทนา หรอืสบืชะตา

ต่ออายุ 
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ทพิย์มนต์ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ (สามจบ) 

พุทธงั อายุวฑัฒะนงั ชวีติงั ยาวะ นพิพานงั สะระณงั คจัฉาม ิ

ธมัมงั อายุวฑัฒะนงั ชวีติงั ยาวะ นพิพานงั สะระณงั คจัฉาม ิ

สงัฆงั อายุวฑัฒะนงั ชวีติงั ยาวะ นพิพานงั สะระณงั คจัฉาม ิ

ทุตยิมัปิ พุทธงั อายุวฑัฒะนงั ชวีติงั ยาวะ นพิพานงั สะระณงั คจัฉาม ิ

ทุตยิมัปิ ธมัมงั อายุวฑัฒะนงั ชวีติงั ยาวะ นพิพานงั สะระณงั คจัฉาม ิ

ทุตยิมัปิ สงัฆงั อายุวฑัฒะนงั ชวีติงั ยาวะ นพิพานงั สะระณงั คจัฉาม ิ

ตะตยิมัปิ พุทธงั อายุวฑัฒะนงั ชวีติงั ยาวะ นพิพานงั สะระณงั คจัฉาม ิ

ตะตยิมัปิ ธมัมงั อายุวฑัฒะนงั ชวีติงั ยาวะ นพิพานงั สะระณงั คจัฉาม ิ

ตะตยิมัปิ สงัฆงั อายุวฑัฒะนงั ชวีติงั ยาวะ นพิพานงั สะระณงั คจัฉาม ิ

      1. วาโย จะ พุทธะคุณงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั       

อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ วชิชาจะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวทิู อะนุตตะโร 

ปุรสิะทมัมะสาระถ ิสตัถา เทวะมะนุสสานงั พุทโธ ภะคะวาต ิ

      วาโย จะ ธมัเมตงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั สวาก

ขาโต ภะคะวาตา ธมัโม สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปิัสสโิก โอปะนะยโิก ปัจจตั

ตงัเวทติพัโพ วญิูหตี ิ

วาโย จะ สงัฆานงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั สุปะฏิ

ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อุชุปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ     
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ญายะปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สามจีปิะฏปิันโน ภะคะวะโต          

สาวะกะสงัโฆ ยะททิงั จตัตาร ิปุรสิะยุคาน ิอฏัฐะปุรสิะปุคคะลา เอสะภะคะวะ

โต สาวะกะสงัโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขเิณยโย อญัชะลกีะระณโีย           

      2. เตโช จะ พุทธะคุณงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั 

อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ วชิชาจะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวทิู อะนุตตะโร      

ปุรสิะทมัมะสาระถ ิสตัถา เทวะมะนุสสานงั พุทโธ ภะคะวาต ิ

      เตโช จะ ธมัเมตงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั สวาก

ขาโต ภะคะวาตา ธมัโม สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปิัสสโิก โอปะนะยโิก ปัจจตั

ตงัเวทติพัโพ วญิูหตี ิ

      เตโช จะ สงัฆานงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิัง สุปะฏิ

ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อุชุปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ              

ญายะปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สามจีปิะฏปิันโน ภะคะวะโต             

สาวะกะสงัโฆ ยะททิงั จตัตาร ิปุรสิะยุคาน ิอฏัฐะปุรสิะปุคคะลา เอสะภะคะวะ

โต สาวะกะสงัโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขเิณยโย อญัชะลกีะระณโีย           

อะนุตตะรงัปุญญกัเขตตงั โลกสัสาติ

      3. อาโป จะ พุทธะคุณงั อะระหงั พุทโธ อติิปิ โส ภะคะวา นะมามหิงั 

อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ วชิชาจะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวทิู อะนุตตะโร       

ปุรสิะทมัมะสาระถ ิสตัถา เทวะมะนุสสานงั พุทโธ ภะคะวาต ิ

      อาโป จะ ธมัเมตงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั สวาก

ขาโต ภะคะวาตา ธมัโม สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปิัสสโิก โอปะนะยโิก 

ปัจจตัตงัเวทติพัโพ วญิูหตี ิ     



195

       อาโป จะ สงัฆานงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั สุปะฏิ

ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อุชุปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ               

ญายะปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สามจีปิะฏปิันโน ภะคะวะโต            

สาวะกะสงัโฆ ยะททิงั จตัตาร ิปุรสิะยุคาน ิอฏัฐะปุรสิะปุคคะลา เอสะภะคะวะ

โต สาวะกะสงัโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขเิณยโย อญัชะลกีะระณโีย           

อะนุตตะรงัปุญญกัเขตตงั โลกสัสาต ิ

      4. ปะฐะว ีจะ พุทธะคุณงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั           

อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ วชิชาจะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวทิู อะนุตตะโร 

ปุรสิะทมัมะสาระถ ิสตัถา เทวะมะนุสสานงั พุทโธ ภะคะวาต ิ

      ปะฐะว ีจะ ธมัเมตงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั สวา

กขาโต ภะคะวาตา ธมัโม สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปัิสสโิก โอปะนะยโิก ปจัจตั

ตงัเวทติพัโพ วญิูหตี ิ

      ปะฐะว ีจะ สงัฆานงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั สุปะฏิ

ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อุชุปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ                    

ญายะปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สามจีปิะฏปิันโน ภะคะวะโต          

สาวะกะสงัโฆ ยะททิงั จตัตาร ิปุรสิะยุคาน ิอฏัฐะปุรสิะปุคคะลา เอสะภะคะวะ

โต สาวะกะสงัโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขเิณยโย อญัชะลกีะระณโีย 

อะนุตตะรงัปุญญกัเขตตงั โลกสัสาต ิ

      5. อากาสา จะ พุทธะคุณงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามิ

หงั อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ วชิชาจะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวทิู อะนุต

ตะโร ปุรสิะทมัมะสาระถ ิสตัถา เทวะมะนุสสานงั พุทโธ ภะคะวาต ิ
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     อากาสา จะ ธมัเมตงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั 

สวากขาโต ภะคะวาตา ธมัโม สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปิัสสโิก โอปะนะยโิก 

ปัจจตัตงัเวทติพัโพ วญิูหตีิ

      อากาสา จะ สงัฆานงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั สุ

ปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อุชุปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ                

ญายะปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สามจีปิะฏปิันโน ภะคะวะโต           

สาวะกะสงัโฆ ยะททิงั จตัตาร ิปุรสิะยุคาน ิอฏัฐะปุรสิะปุคคะลา เอสะภะคะวะ

โต สาวะกะสงัโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขเิณยโย อญัชะลกีะระณโีย          

อะนุตตะรงัปุญญกัเขตตงั โลกสัสาติ

      6. วญิญาณงั จะ พุทธะคุณงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมา

มหิงั อะระหงั สมัมาสมัพุทโธ วชิชาจะระณะสมัปันโน สุคะโต โลกะวทิู                   

อะนุตตะโร ปุรสิะทมัมะสาระถ ิสตัถา เทวะมะนุสสานงั พุทโธ ภะคะวาต ิ

      วญิญาณงั จะ ธมัเมตงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั 

สวากขาโต ภะคะวาตา ธมัโม สนัทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปิัสสโิก โอปะนะยโิก 

ปัจจตัตงัเวทติพัโพ วญิูหตี ิ

      วญิญาณงั จะ สงัฆานงั อะระหงั พุทโธ อติปิิ โส ภะคะวา นะมามหิงั สุ

ปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อุชุปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ               

ญายะปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ สามจีปิะฏปิันโน ภะคะวะโต           

สาวะกะสงัโฆ ยะททิงั จตัตาร ิปุรสิะยุคาน ิอฏัฐะปุรสิะปุคคะลา เอสะภะคะวะ

โต สาวะกะสงัโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทกัขเิณยโย อญัชะลกีะระณโีย           

อะนุตตะรงัปุญญกัเขตตงั โลกสัสาต ิ 



197

  
ยอดพระกณัฑ์ไตรปิฎก	ต้นฉบบัเดมิ

๑. อติปิิ โส ภะคะวา อะระหงั วะตะ โส ภะคะวา.

อติปิิ โส ภะคะวา สมัมาสมัพุทโธ วะตะ โส ภะคะวา.

อติปิิ โส ภะคะวา วชิชาจะระณะ สมัปันโน วะตะ โส ภะคะวา.

อติปิิ โส ภะคะวา สุคะโต วะตะ โส ภะคะวา.

อติปิิ โส ภะคะวา โลกะวทิู วะตะ โส ภะคะวา .

อะระหนัตงั สะระณงั คจัฉาม.ิ อะระหนัตงั สริะสา นะมาม.ิ

สมัมาสมัพุทธงั สะระณงั คจัฉาม.ิ สมัมาสมัพุทธงั สริะสา นะมาม.ิ

วชิชาจะระณะสมัปันนงั สะระณงั คจัฉาม.ิ วชิชาจะระณะสมัปันนงั สริะสา 

นะมาม.ิ

      ธาตุประรสิุทธานุภาเวนะ สพัพะทุกขา สพัพะภะยา สพัพะโรคา วมิุจจนั

ต ิอติ ิอุทธะมะโธ ตริยิงั สพัพะธ ิสพัพตัตะตายะ สพัพาวนัตงัโลกงั เมตตา 

กรุณา มุทติา อุเปกขา สะหะคะเตนะ เจตะสา จะตุททสิงั ผะรติตะวา วหิะระ

ต ิสุขงั สุปะต ิสุขงั ปะฎพิุชฌะต ินะปาปะกงั สุปินงั ปัสสะต ิมะนุสสานงั ปิ

โย โหต ิอะมะนุสสานงั ปิโย โหต ิเทวะตา รกัขนัต ินาสสะ อคัค ิวา วสิงั วา 

สตัถงั วา กะมะต ิตุวะฏงั จติตงั สะมาธยิะต ิมุขวณัโณ วปิปะสทีะต ิอะสมั

มุฬะโห กาลงักะโรต ิอุตตะรงิ อปัปะฏวิชิฌนัโต พรหมมะโล กูปะโค โหต ิอติ ิ

อุทธะมะโธ ตริยิงั อะเวรงั อะเวรา สุขะชวีโิน กะตงั ปุญญงั ผะลงั มยัหงั สพั

เพภาค ีภะวนัตุเต ภะวะตุ สพัพะมงัคะลงั รกัขนัตุ สพัพะ เทวะตา สพัพะพุท

ธานุภาเวนะ สพัพะธมัมานุภาเวนะ สพัพะสงัฆานุภาเวนะ โสตถ ีโหนตุ นรินั

ตะรุง อะระหงั พุทโธ อติปิิโส ภะคะวา นะมามหิงั 
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สุคะตงั สะระณงั คจัฉาม.ิ สุคะตงั สริะสา นะมาม.ิ

โลกะวทิงั สะระณงั คจัฉาม.ิ โลกะวทิงั สริะสา นะมาม.ิ

๒. อติปิิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วะตะ โส ภะคะวา.

อติปิิ โส ภะคะวา ปุรสิะทมัมะสาระถ ิวะตะ โส ภะคะวา.

อติปิิ โส ภะคะวา สตัถา เทวะมะนุสสานงั วะตะ โส ภะคะวา.

อติปิิ โส ภะคะวา พุทโธ วะตะ โส ภะคะวา.

อะนุตตะรงั สะระณงั คจัฉาม.ิ อะนุตตะรงั สริะสา นะมาม.ิ

ปุรสิะทมัมะสาระถ ิสะระณงั คจัฉาม.ิ ปุรสิะทมัมะสาระถ ิสริะสา นะมาม.ิ

สตัถา เทวะมะนุสสานงั สะระณงั คจัฉาม.ิ 

สตัถา เทวะมะนุสสานงั สริะสา นะมาม.ิ

พุทธงั สะระณงั คจัฉาม.ิ พุทธงั สริะสา นะมาม.ิ อติปิิ โส ภะคะวา ฯ

๓. อติปิิ โส ภะคะวา รูปะขนัโธ อะนจิจะลกัขะณะปาระม ิจะ สมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา เวทะนาขนัโธ อะนจิจะลกัขะณะปาระม ิจะ สมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา สญัญาขนัโธ อะนจิจะลกัขะณะ ปาระม ิจะ สมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา สงัขาระขนัโธ อะนจิจะลกัขะณะปารม ิจะ สมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา วญิญาณะขนัโธ อะนจิจะลกัขะณะปาระม ิจะสมัปันโน.

๔. อติปิิ โส ภะคะวา ปะฐะวธีาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา อาโปธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา เตโชธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา วาโยธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.
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อติปิิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิโส ภะคะวา วญิญาณะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา จกักะวาฬะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

๕. อติปิิ โส ภะคะวา จาตุมมะหาราชกิา ธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา ตาวะตงิสาธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา ตุสติาธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา นมิมานะระตธีาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา ปะระนมิมติะวะสะวตัตธีาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา อะรูปาวะจะระธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา โลกุตตะระธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

๖. อติปิิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุสะมาธ-ิญาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา ทุตยิะฌานะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา ตะตยิะฌานะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา ปัญจะมะฌานะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

๗. อติปิิ โส ภะคะวา อากาสานญัจายะตะนะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา วญิญานญัจายะตะนะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.
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อติปิิ โส ภะคะวา อากญิจญัญายะตะนะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา เนวะสญัญานาสญัญายะตะนะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

๘. อติปิิ โส ภะคะวา โสตาปัตตมิคัคะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา สะกทิาคามมิคัคะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา อะนาคามมิคัคะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา อะระหตัตะมคัคะธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา โสตาปัตตผิะละธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา สะกทิาคามผิะละธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา อะนาคามผิะละธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

อติปิิ โส ภะคะวา อะระหตัตะผะละธาตุสะมาธญิาณะสมัปันโน.

๙. กุสะลา ธมัมา อติปิิ โส ภะคะวา อะอา ยาวะชวีงั พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ

ชมัพู ทปีัญจะ อสิสะโร กุสะลา ธมัมา นะโม พุทธายะนะโม ธมัมายะ นะโม

สงัฆายะ ปัญจะ พุทธา นะมามหิงั อา ปา มะ จุ ปะ, ท ีมะ สงั องั ขุ, สงั วิ

ธา ปุ กะ ยะ ปะ, อุปะสะชะสะเหปาสายะโส ฯ

โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ น ิเต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา ว ิเว อะ สงั ว ิส ุ

โล ปุ สะ พุ ภะ อสิวาสุ สุสวาอ ิกุสะลา ธมัมา จติตวิอิตัถ.ิ

อติปิิ โส ภะคะวา อะระหงั อะอา ยาวะชวีงั พุทธงั สะระณงั คจัฉาม ิสาโพธิ

ปัญจะ อสิสะโร ธมัมา. กุสะลา ธมัมา นนัทะววิงัโก อติ ิสัมมาสมัพุทโธ สุคะ

ลาโน ยาวะชวีงั พุทธงั สะระณงั คจัฉาม.ิ

๑๐. จาตุมมะหาราชกิา อสิสะโร กุสะลา ธมัมา อติ ิวชิชาจะระณะสมัปันโน อุ

อุ ยาวะชวีงั พุทธงั สะระณงั คจัฉาม.ิ ตาวะตงิสา อสิสะโร กุสะลา ธมัมา นนั
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ทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวทิู มะหาเอโอ ยาวะชวีงั พุทธงั สะระณงั คจัฉามิ.

ยามา อสิสะโร กุสะลา ธมัมา พรหมาสทัทะ ปัญจะสตัตะ สตัตาปาระม ีอะนุต

ตะโร ยะมะกะขะ ยาวะชวีงั พุทธงั สะระณงั คจัฉาม.ิ

ตุสติา อสิสะโร กุสะลา ธมัมา ปุยะปะกะ ปุรสิะทมัมะสาระถ ิยาวะชวีงั พุท

ธงั สะระณงั คจัฉาม.ิ นมิมานะระต ีอสิสะโร กสุะลา ธมัมา เหตโุปวะ สตัถา 

เทวะมะนุสสานงั ตะถา ยาวะชวีงั พุทธงั สะระณงั คจัฉาม.ิ ปะระนมิมติะวะ

สะวตัต ีอสิสะโร กุสะลา ธมัมา สงัขาระขนัโธ ทุกขงั ภะคะวะตา ยาวะ นพิพา

นงั สะระณงั คจัฉาม ิฯ พรหมา อสิสะโร กุสะลา ธมัมา นตัถปิัจจะยา วนิะ

ปัญจะภะคะวะตา ยาวะ นพิพานงั สะระณงั คจัฉาม.ิ

๑๑. นะโม พุทธสัสะ นะโม ธมัมสัสะ นะโม สงัฆสัสะ พุทธลิาโภกะลา กะระกะ

นา เอเตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ. นะโม พุทธสัสะ

นะโม มัมสั สะ นะโม สงัฆสัสะ วติต ิวติต ิวติต ิมติต ิมติต ิมติต ิจติต ิจติ

ต ิวตัต ิวตัต ิมะยะ สุ สุวตัถ ิโหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ. อนิทะสาวงั มะ

หาอนิทะสาวงั พรหมะสา วงัมะหาพรหมะสาวงั จกักะวตัตสิาวงั มะหาจกักะ

วตัต-ิสาวงั เทวาสาวงั มะหาเทวา สาวงั อสิสีาวงั มะหาอสิสีาวงั มุนสีาวงั มหา

มุนสีาวงั สปัปุรสิะสาวงั มหาสปัปุรสิะสาวงั พุทธะสาวงั ปัจเจกะพุทธะสาวงั 

อะระหตัตะสาวงั สพัพะสทิธวิชิชาธะรานงัสาวงั สัพพะโลกา อริยิานงัสาวงั เอ

เตนะ สจัเจนะ สุวตัถ ิโหนตุ. สาวงั คุณงั วะชะ พะลงั เตชงั วริยิงั สทิธกิมัมงั 

ธมัมงั สจัจงั นพิพานงั โมกขงั คุยหะกงั ทานงั สลีงั ปัญญา นกิขงั ปุญญงั 

ภาคะยงั ยะสงั ตปัปัง สุขงั สริ ิรูปัง จะตุวสีะตเิทสะนงั เอเตนะ สจัเจนะ สุ

วตัถ ิโหนตุ หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ

๑๒. นะโม พุทธสัสะ ทุกขงั อะนจิจงั อะนตัตา รูปะขนัโธ เวทะนาขนัโธ 
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สญัญาขนัโธ สงัขาระขนัโธ วญิญาณะขนัโธ นะโม อติปิิโส ภะคะวา.

นะโม ธมัมสัสะ ทุกขงั อะนจิจงั อะนตัตา รูปะขนัโธ เวทะนาขนัโธ สญัญา

ขนัโธ สงัขาระขนัโธ วญิญาณะขนัโธ นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม.

นะโม สงัฆสัสะ ทุกขงั อะนจิจงั อะนตัตา รูปะขนัโธ เวทะนาขนัโธ สญัญาขนั

โธ สงัขาระขนัโธ วญิญาณะขนัโธ นะโม สุปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะ

สงัโฆ วาหะปะรติตงั. นะโม พุทธายะ มะอะอุ ทุกขงั อะนจิจงั อะนตัตา ยา

วะ ตสัสะ หาโย นะโม อุอะมะ ทุกขงั อะนจิจงั อะนตัตา อุ อะมะ อาวนัทา 

นะโม พุทธายะ นะ อะ กะ ต ิน ิสะ ระ นะ อา ระ ปะ ขุ ธงั มะ อะ อุ ทุก

ขงั อะนจิจงั อะนตัตา ฯ

(กราบ ๓ ครั้ง)

พระคำถำธำรณปรติร

นะโมตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ  (๓ จบ)

๑. พุทธานงั ชวิติตสัสะ นะ สกักา เกนะจ ิอนัตะราโย กาตุง ตถา เม 

โหตุ, อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง อนาคตัง  

เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง, ปัจจุปันนัง เส พุทธัสสะ  

ภะคะวะโต อปัปฏหิะตะญาณงั

๒. อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต,  

สพัพงั กายะกมัมงั ญาณะปุพพงัคะมงั ญาณานุปรวิตัตงั, สพัพงั วจกีมัมงั  
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ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง, สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณะปุพพัง 

คะมงั ญาณานุปรวิตัตงั

๓. อิเมหิ ฉะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต,  

นตัถ ิ ฉนัทสัสะ หาน ิ นตัถ ิ ธมัมะเทสนายะ หาน,ิ นตัถ ิ วริยิสัสะ หาน ิ 

นตัถ ิวปิัสสะนายะ หาน,ิ นตัถ ิสมาธธิสัสะ หาน ินตัถ ิวมิุตตยิา หานิ

๔. อิเมหิ ทะวาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ  

ภะคะวะโต, นตัถ ิทะวา นตัถ ิระวา นตัถ ิอปัผุฏฏงั นตัถ ิเวคายติตัตงั,  

นตัถ ิอพัพะยาวะฏะมะโน นตัถ ิอปัปฏสิงัขารุเปกขา

๕. อิเมหิ อัฏฐาระสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ  

ภะคะวะโต, นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง, นัตถิ ตะถาคะตัสสะ  

กายะทุจริตตัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ วจีทุจริตตัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ  

มโนทุจรติตงั, นตัถ ิ อตตีงั เส พุทธสัสะ ภะคะวะโต ปะฏหิะตะญาณงั,  

นัตถิ อนาคตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง, นัตถ ิ 

ปัจจุปันนงั เส พุทธสัสะ ภะคะวะโต ปะฏหิะตะญาณงั

นตัถ ิสพัพงั กายะกมัมงั ญาณานุปุพพงั คะมงั ญาณงั นานุปรวิตัตงั

นตัถ ิสพัพงั วจกีมัมงั ญาณานุปุพพงั คะมงั ญาณงั นานุปรวิตัตงั

นตัถ ิสพัพงั มะโนกมัมงั ญาณานุปุพพงั คะมงั ญาณงั นานุปรวิตัตงั

อิมัง ธาระณัง อะมิตัง อะสะมัง สัพพะสัตตานัง ตาณังเลณัง  

สงัสาระ ภะยะภติานงั, อคัคงั มหาเตชงั

๖. อมิงั อานนัทะ ธาระณะปรติตงั ธาเรห ิวาเรห ิปรปิุจฉาห,ิ ตสัสะ 

กาเย วิสัง นะ กะเมยยะ อุทะเกนะ ลัคเคยยะ อัคคีนะ ทะเหยยะ  

นานาภะยะวิโก, นะ เอกาหาระโก นะ ทะวิหาระโก, นะ ติหาระโก นะ  

จะตุหาระโก, นะ อุมมตัตะกงั นะ มุฬะหะกงั มนุสเสห ิอะมนุสเสห ินะ 
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หงิสะกา

๗. ตัง ธาระณัง ปริตตัง ยถา กะตะเม ชาโล มหาชาโล ชาลิตเต  

มหาชาลิตเต, ปุคเค มหาปุคเค สัมปัตเต มหาสัมปัตเต ภูตัง คะมะห ิ 

ตะมงัคะลงั

๘. อมิงั โข ปะนานนัทะ ธาระณะปรติตงั สตัตงัสะเตห ิสมัมาสมัพุทธ

โกฏหี,ิ ภาสติงั วตัเต อะวตัเต คนัธะเว อะคนัธะเว โนเม อะโนเม เสเว  

อะเสเว, กาเย อะกาเย ธาระเณ อะธาระเณ อิลลิ มิลลิ ติลลิ มิลลิ,  

โยรุกเข มหาโยรุกเข ภูตงั คะมะห ิตะมงัคะลงั

๙. อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง นะวะ นะ วุติยา สัมมา 

สมัพุทธโกฏหี,ิ ภาสติงั ทฏิฐลิา ทณัทลิา มนัตลิา โรคลิา ขะระลา ทุพพลิา, 

เอเตนะ สจัจะวชัเชนะ โสตถ ิเต โหตุ สพัพะทา.
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จลุชยัยะมงคลคำถำ	(ไชยน้อย)

 นะโม เม พุทธะ เตชสัสา ระตะนะตะยะ ธมัมกิา

เตชะ ประสทิธ ิปะสเีทวา นารา ยะปะระเมสุรา

สทิธ ิพรหัมา จะ อนิทา จะ จะตุโลกา คมัภ ีรกัขะกา

สะมุทา ภูตุง คงักา จะ สะพรหัมา ชยัยะ ประสทิธ ิภะวนัตุเต 

ชยัยะ ชยัยะ ธ รณ ีธ รณ ีอุทะธ ิอุทะธ ินะ ท ินะ ที

ชยัยะ ชยัยะ คะคน ละตน ละนสิยั นริยั สยัเสน นะ เมรุราช ชะพล น ระชี

ชยัยะ ชยัยะ คมัภ ีระ โสมภ ีนาเคน ทะนาค ีปิ ศาจ จะ ภู ตะกาลี

ชยัยะ ชยัยะ ทุน นมิติ ตะ โรค ีชยัยะ ชยัยะ สงิคสีุทา ทา นะมุขะชา

ชยัยะ ชยัยะ วะรุณ ณะมุขะ ศาตรา ชยัยะ ชยัยะ จมั ปาทนิา คะ กุละคณัโถ

ชยัยะ ชยัยะ คชัชะคน นะตุรง สุกะระภุ ชง สหีะ เพยีคฑะ ทปีา

ชยัยะ ชยัยะ วะรุณ ณะมุขะ ยาตรา ชติะ ชติะ เสน นาร ีปุนะสุทธ ิน ระดี

ชยัยะ ชยัยะ สุขา สุขา ชวี ีชยัยะ ชยัยะ ธ ระณ ีตะเล สะทา สุชยัยา

ชยัยะ ชยัยะ ธ ระณ ีสาน ตนิ สะทา

ชยัยะ ชยัยะ มงักะ ราชรญัญา ภะวคัเค ชยัยะ ชยัยะ วะรุณ ณะยกัเข

ชยัยะ ชยัยะ รกัขะเส สุระภุ ชะเตชา ชยัยะ ชยัยะ พรหัมเมณ ทะคะณา

ชยัยะ ชยัยะ ราชา ธริาช สาชชยั ชยัยะ ชยัยะ ปะฐะวงิ สพั พงั

ชยัยะ ชยัยะ อะระหนัตา ปัจเจ กะพุทธะสา วงั ชยัยะ ชยัยะ มะเห 
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สุโร หะโร หะรนิ เทวา

ชยัยะ ชยัยะ พรหัมา สุรกัโข ชยัยะ ชยัยะ นาโค วริุฬ หะโก วริู ปักโข 

จนั ทมิา ระวอินิโท จะ เวนะ เตยโย จะกุเว โร วะรุโณ ปิ จะ

อคัค ิวาโย จะ ปา ชุณโห กุมาโร ธะตะรฏัฏะโก

อฏัฐา ระสะ มะหา เทวา สทิธติา ปะสะอา ทะโย

อสิ ิโน สา วะกา สพั พา ชยั ยะ ราโม ภะวนั ตุเต

ชยัยะ ธมัโม จะ สงัโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชยัยะ กงั

เอเต นะ ชยัยะ เต เชนะ ชยัยะ โสตถ ีภะวนัตุ เต

เอเตนะ พุทธะ เต เชนะ โหตุ เต ชยัยะมงั คะลงั

ชยัโย ปิ พุทธสัสะ สริมิะโต อะยงั มารสัสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย

อุคโฆ สะยมั โพธ ิมณัเฑ ปะโม ทติา ชยัะตะทา พรหัมะคะนา มะเหสโิน

ชยัโย ปิ พุทธสัสะ สริมิะโต อะยงั มารสัสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย

อุคโฆ สะยมั โพธ ิมณัเฑ ปะโม ทติา ชยั ยะตะทา อนิทะ คะณา มะเห สโิน

ชยัโย ปิ พุทธสัสะ สริมิะโต อะยงั มารสัสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย

อุคโฆ สะยมั โพธ ิมณัเฑ ปะโม ทติา ชยัยะตะทา เทวะ คะณา มะเห สโิน

ชยัโย ปิ พุทธสัสะ สริมิะโต อะยงั มารสัสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย

อุคโฆ สะยมั โพธ ิมนัเฑ ปะโม ทติา ชยัยะตะทา สุปัณณะ คะนา มะเหสโิน

ชยัโย ปิ พุทธสัสะ สริมิะโต อะยงั มา รสัสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย

อุคโฆ สะยมั โพธ ิมณัเฑ ปะโม ทติา ชยัยะตะทา นาคะ คะณา มะเหสโิน

ชยัโย ปิ พุทธสัสะ สริมิะโต อะยงั มารสัสะ จะปา ปิมะโต ปะรา ชะโย
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อุคโฆ สะยมัโพธ ิมณัเฑ ปะโม ทติาชยัยะตะทา สะพรหัมะคะณา มะเหสโิน

ชะยนัโต โพธยิา มูเล สกั กะยานงั นนัท ิวฑัฒะโน

เอวงั ตะวงั วชิะโย โหห ิชะยสัสุ ชะยะมงั คะเล

อะปะรา ชติะปัลลงัเก สเีส ปะฐะวโิปก ขะเร

อะภเิสเก สพั พะพุทธานงั อคัคปัปัตโต ปะโม ทะติ

สุนกัขตัตงั สุมงั คะลงั สุปะภาตงั สุหุฏ ฐติงั

สุกขะโน สุมุหุตโต จะ สุยฏิฐงั พรหัมะจารสิุ

ปะทกัขณิงั กายะกมัมงั วาจากมัมงั ปะทกัขณิงั

ปะทกัขณิงั มะโนกมัมงั ปะณธี ีเต ปะทกัขณิา

ปะทกัขณิาน ิกตัวานะ ละภณัตตัเถ ปะทกัขเิณ

เต อตัถะลทัธา สุขติา วริุฬหา พุทธะสา สะเน

อะโรคา สุขติา โหถะ สะหะ สพัเพหญิาตภิิ

สุณนัตุ โภนโต เยเทวา อสัมงิ ฐาเน อะธคิะตา

ฑฆีายุกา สะทา โหนตุ สุขติา โหนตุ สพัพะทา

รกัขนัตุ สพัพะสตั ตานงั รกัขนัตุ ชนิะสาสะนงั

ยา กาจ ิปัตถะนา เตสงั สพัเพ ปูเรนตุ มะโนระถา

ยุตตะกาเล ปะวสัสนัตุ วสัสงั วสัสา วะราหะกา

โรคา จุปัททะวา เตสงั นวิาเรนตุ จะ สพั พะทา

กายาสุขงั จติตสิุขงั อะระหนัตุ ยะถาระหงั

( อติ ิจุลละชยัยะสทิธมิงัคะลงั สะมนัตงั )
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                  	ค�ำไหว้บำรมี	30	ทศั

ทานะ ปาระม ีสมัปันโน, ทานะ อุปะปารม ีสมัปันโน ทานะ ปะระมตัถะ

ปารม ีสมัปันโน เมตตา ไมตร ีกะรุณา มุทติา อุเปกขา ปาระม ีสมัปันโน อติปิิ 

โส ภะคะวา

สลีะ ปาระม ีสมัปันโน, สลีะ อุปะปารม ีสมัปันโน สลีะ ปะระมตัถะปารม ี

สมัปันโน เมตตา ไมตร ีกะรุณา มุทติา อุเปกขา ปาระมสีมัปันโน, อติปิิ โส ภะ

คะวา

เนกขมัมะ ปาระม ีสมัปันโน, เนกขมัมะ อุปะปารม ีสมัปันโน เนกขมัมะ 

ปะระมตัถะปารม ีสมัปันโน เมตตา ไมตร ีกะรุณา มุทติา อุเปกขา ปาระมสีมั

ปันโน, อติปิิ โส ภะคะวา

ปัญญา ปาระม ีสมัปันโน, ปัญญา อุปะปารม ีสมัปันโน ปัญญา ปะระมตั

ถะปารม ีสมัปันโน เมตตา ไมตร ีกะรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมสีมัปันโน, อิ

ตปิิ โส ภะคะวา

วริยิะ ปาระม ีสมัปันโน, วริยิะ อุปะปารม ีสมัปันโน วริยิะ ปะระมัตถะ

ปารม ีสมัปันโน เมตตาไมตร ีกะรุณามุทติาอุเปกขา ปาระมสีมัปันโน, อติปิิ โส 

ภะคะวา

ขันตี ปาระมี สัมปันโน, ขันตี อุปะปารมี สัมปันโน ขันตี ปะระมัตถะ

ปารม ี สมัปันโน เมตตา ไมตร ีกะรุณา มุทติาอุเปกขา ปาระมสีมัปันโน อติปิิ 

โส ภะคะวา

สจัจะ ปาระม ีสมัปันโน, สจัจะ อุปะปารม ีสมัปันโน สจัจะ ปะระมัตถะ
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ปารม ี สมัปันโน เมตตา ไมตร ีกะรุณามุทติาอุเปกขา ปาระมสีมัปันโน, อติปิิ 

โส ภะคะวา

อะธฏิฐานะ ปาระม ีสมัปันโน, อะธฏิฐานะ อปุะปารม ีสมัปันโน, อะธฏิฐานะ 

ปะระมตัถะปารม ีสมัปันโน เมตตา ไมตร ีกะรุณามุทติาอุเปกขาปาระมสีมัปัน

โน, อติปิิ โส ภะคะวา

เมตตา ปาระม ีสมัปันโน, เมตตา อุปะปารม ีสมัปันโน เมตตา ปะระมตั

ถะปารม ีสมัปันโน เมตตา ไมตร ีกะรุณา มุทติา อุเปกขา ปาระมสีมัปันโน,          

อติปิิ โส ภะคะวา

อุเปกขา ปาระม ีสมัปันโน อุเปกขา อุปะปารม ีสมัปันโน อุเปกขา ปะระมตั

ถะปารม ีสมัปันโน เมตตา ไมตร ีกะรุณา มุทิตา อุเปกขาปาระมสีมัปันโน, อิ

ตปิิ โส ภะคะวา

ทะสะ ปาระม ี สมัปันโน, ทะสะ อุปะปารม ี สมัปันโนทะสะ ปะระมตัถะ

ปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน,              

อติปิิ โส ภะคะวา พุทธงั สะระณงั คจัฉาม ิธมัมงั สะระณงั คจัฉาม ิสงัฆงั  

สะระณงั คจัฉาม ินะมามหิงั
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คำถำโพธบิำท	คำถำป้องกนัภยั	10	ทศิ

  บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง บูรพารัสมิง 

พระสงัฆานงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทุกข์ สพัพะโศก สพัพะโรค 

สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนยีดจญัไร ววิญัชยัเย สพัพะทะนงั สพัพะลาภงั 

ภะวนัตุเม รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ

   อาคะเนย์รสัมงิ พระพทุธะคณุงั อาคะเนย์รสัมงิ พระธมัเมตงั อาคะเนย์

รสัมงิ พระสงัฆานงั ทกุขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทกุข์ สพัพะโศก สพัพะ

โรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนยีดจญัไร ววิญัชยัเย สพัพะทะนงั สพัพะ

ลาภงั ภะวนัตุเม รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ

  ทกัษณิรสัมงิ พระพุทธะคุณงั  ทกัษณิรสัมงิ พระธมัเมตงั ทกัษณิรสั

มงิ พระสงัฆานงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทุกข์ สพัพะโศก สพัพะ

โรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนยีดจญัไร ววิญัชยัเย สพัพะทะนงั สพัพะ

ลาภงั ภะวนัตุเม รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ 

หรดรีสัมงิ พระพุทธะคุณงั หรดรีสัมงิ พระธมัเมตงั หรดรีสัมงิ  พระสงัฆ

านงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทุกข์ สพัพะโศก สพัพะโรค สัพพะภยั 

สพัพะเคราะห์ เสนยีดจญัไร ววิญัชยัเย สพัพะทะนงั สพัพะลาภงั ภะวนัตุเม 

รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ

  ปัจจมิรสัมงิ พระพุทธะคุณงั ปัจจมิรสัมงิ พระธมัเมตงั ปัจจมิรสัมงิ 

พระสงัฆานงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทุกข์ สพัพะโศก สพัพะโรค 

สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนยีดจญัไร ววิญัชยัเย สพัพะทะนงั สพัพะลาภงั 
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ภะวนัตุเม รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ

  พายพัรสัมงิ พระพุทธะคุณงั พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง พายัพรัส

มงิ พระสงัฆานงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทุกข์ สพัพะโศก สพัพะ

โรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนยีดจญัไร ววิญัชยัเย สพัพะทะนงั สพัพะ

ลาภงั ภะวนัตุเม รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ

  อุดรรสัมงิ พระพุทธะคุณงั อุดรรสัมงิ พระธมัเมตงั อุดรรสัมงิ   พระ

สงัฆานงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทกุข์ สพัพะโศก สพัพะโรค สพัพะ

ภยั สพัพะเคราะห์ เสนยีดจญัไร ววิญัชยัเย สพัพะทะนงั สพัพะลาภัง ภะวนั

ตุเม รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ

  อสิาณรสัมงิ พระพุทธะคุณงั อสิาณรสัมงิ พระธมัเมตงั อสิาณรสัมงิ 

พระสงัฆานงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทุกข์ สพัพะโศก สพัพะโรค 

สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนยีดจญัไร ววิญัชยัเย สพัพะทะนงั สพัพะลาภงั 

ภะวนัตุเม รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ

  ปฐวรีสัมงิ พระพุทธะคุณงั ปฐวรีสัมงิ พระธมัเมตงั ปฐวรีสัมงิ   พระ

สงัฆานงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทกุข์ สพัพะโศก สพัพะโรค สพัพะ

ภยั สพัพะเคราะห์ เสนยีดจญัไร ววิญัชยัเย สพัพะทะนงั สพัพะลาภัง ภะวนั

ตุเม รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ

  อากาศรสัมงิ พระพุทธะคุณงั  อากาศรสัมงิ พระธมัเมตงั อากาศรสั

มงิ พระสงัฆานงั ทุกขะโรคะภะยงั ววิญัชยัเย สพัพะทุกข์ สพัพะโศก สพัพะ

โรค สพัพะภยั สพัพะเคราะห์ เสนยีดจญัไร ววิญัชยัเย สพัพะทะนงั สพัพะ

ลาภงั ภะวนัตุเม รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ
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คำถำหว่ำนทรำย

  อมิสัมงิมงคล จกัรวาลทั้งแปดทศิ ประสทิธ ิจงมาเป็นก�าแพงแก้วทั้งเจด็

ชั้น  มาป้องกนัห้อมล้อมรอบครอบทั่วอะนตัตา ราชะเสมานาเขตเต สะมนัตา 

สะตะโยชะนะสะตะสะหสัสาน ิพุทธะชาละปะรกิเขตเต รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ

  อมิสัมงิมงคล จกัรวาลทั้งแปดทศิ ประสทิธ ิจงมาเป็นก�าแพงแก้วทั้งเจด็

ชั้น มาปอ้งกนัห้อมล้อมรอบครอบทั่วอะนตัตา ราชะเสมานาเขตเต สะมนัตา สะ

ตะโยชะนะสะตะสะหสัสาน ิธมัมะชาละปะรกิเขตเต รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ

  อมิสัมงิมงคล จกัรวาลทั้งแปดทศิ ประสทิธ ิจงมาเป็นก�าแพงแก้วทั้งเจด็

ชั้น มาปอ้งกนัห้อมล้อมรอบครอบทั่วอะนตัตา ราชะเสมานาเขตเต สะมนัตา สะ

ตะโยชะนะสะตะสะหสัสาน ิปัจเจกะพุทธะชาละปะรกิเขตเต รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ

  อมิสัมงิมงคล จกัรวาลทั้งแปดทศิ ประสทิธ ิจงมาเป็นก�าแพงแก้วทั้งเจด็

ชั้น  มาป้องกนัห้อมล้อมรอบครอบทั่วอะนตัตา ราชะเสมานาเขตเต สะมนัตา 

สะตะโยชะนะสะตะสะหสัสาน ิสังฆะชาละปะรกิเขตเต รกัขนัตุ สุรกัขนัตุ
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อนโุมทนำวธิี

 ยะถา  วารวิะหา  ปูรา  ปะรปิูเรนต ิ สาคะรงั,

 เอวะเมวะ  อโิต  ทนินงั  เปตานงั  อุปะกปัปะต.ิ

อจิฉติงั  ปัตถติงั  ตุมหงั  ขปิปะเมวะ  สะมชิฌะตุ,

สพัเพ  ปูเรนตุ  สงักปัปา  จนัโท  ปัณณะระโส  ยะถา,

มะณ ิ โชตริะโส  ยะถา.

รบัพร้อมกนั

 สพัพตีโิย  ววิชัชนัตุ สพัพะโรโค  วนิสัสะตุ,

มา  เต  ภะวตัวนัตะราโย สุข ี ทฆีายุโก  ภะวะ.

 สพัพตีโิย  ววิชัชนัตุ สพัพะโรโค  วนิสัสะตุ,

มา  เต  ภะวตัวนัตะราโย สุข ี ทฆีายุโก  ภะวะ.

 สพัพตีโิย  ววิชัชนัตุ สพัพะโรโค  วนิสัสะตุ,   

มา  เต  ภะวต๎ัวนัตะราโย สุข ี ทฆีายุโก  ภะวะ.

 อะภวิาทะนะสลีสิสะ นจิจงั  วุฑฒาปะจายโิน,

จตัตาโร  ธมัมา  วฑัฒนัติ อายุ  วณัโณ  สุขงั  พะลงั.

ห้วงน�้าที่เต็ม ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด, ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วใน 

โลกนี้, ย่อมส�าเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น, ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนา

แล้ว ตั้งใจแล้ว, จงส�าเรจ็โดยฉบัพลนั, ขอความด�ารทิั้งปวงจงเตม็ที่, เหมอืนพระจนัทร์ใน

วนัเพญ็, เหมอืนแก้วมณ ีอนัสว่างไสวควรยนิด,ี

ความจญัไรทั้งปวงจงบ�าราศไป, โรคทั้งปวงของท่านจงหาย, อนัตรายอย่ามแีก่ท่าน, 

ท่านจงเป็นผู้มคีวามสุข มอีายุยนื, พรสี่ประการ คอื อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจรญิ

แก่บุคคล, ผู้มปีกตไิหว้กราบ มปีกตอิ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นนติย์ ด้วยประการฉะนี้แล.
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มงคลจกักวำฬน้อย

สพัพะพุทธานุภาเวนะ, สพัพะธมัมานุภาเวนะ, สพัพะสงัฆานุภาเวนะ,  

พทุธะระตะนงั  ธมัมะระตะนงั  สงัฆะระตะนงั  ตณิณงั  ระตะนานงั  อานภุา 

เวนะ, จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ, ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ,  

ชินะสาวะกานุภาเวนะ, สัพเพ เต โรคา, สัพเพ เต ภะยา, สัพเพ เต  

อันตะรายา, สัพเพ เต อุปัททะวา, สัพเพ เต ทุนนิมิตตา, สัพเพ เต   

อะวะมงัคะลา วนิสัสนัตุ, 

*อายุวัฑฒะโก, ธะนะวัฑฒะโก, สิริวัฑฒะโก, ยะสะวัฑฒะโก,  

พะละวฑัฒะโก, วณัณะวฑัฒะโก, สุขะวฑัฒะโก, โหตุ สพัพะทา.

ทุกขะโรคะภะยา  เวรา  โสกา  สตัตุ  จุปัททะวา,

อะเนกา  อนัตะรายาปิ  วนิสัสนัตุ  จะ  เตชะสา.

ชะยะสทิธ ิ ธะนงั  ลาภงั  โสตถ ิ ภาคยงั  สุขงั  พะลงั,

 สริ ิ อายุ  จะ  วณัโณ  จะ  โภคงั  วุฑฒ ี จะ  ยะสะวา,

 สะตะวสัสา  จะ  อายู  จะ   ชวีะสทิธ ี ภะวนัตุ  เต.

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั   รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา,

 สพัพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต.

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั  รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา,

 สพัพะธมัมานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต.

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั  รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา,

 สพัพะสงัฆานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต.

มงคลจกักะวาฬน้อย ตอนตั้งแต่ *อายุวฑัฒะโก ถงึ โหตุ สพัพะทา นั้น   
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ถ้าผู้รบัพรเป็นสตร ี ท่านนยิมเปลี่ยนดงันี้  

*อายุวัฑฒะกา  ธะนะวัฑฒะกา  สิริวัฑฒะกา  ยะสะวัฑฒะกา    

พะละวัฑฒะกา  วัณณะวัฑฒะกา  สุขะวัฑฒะกา  โหตุ  สัพพะทา.   

นอกนั้นเหมอืนกนั.

มงคลจกักวำฬใหญ่

 สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธ ิ

การัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต   

สมัมาสมัพุทธสัสะ ทวตัตงิสะมะหาปุรสิะลกัขะณานุภาเวนะ, อะสตียานุพ

ยญัชะนานภุาเวนะ, อฏัุตตะระสะตะมงัคะลานภุาเวนะ, ฉพัพณัณะรงัสยิานุ

ภาเวนะ, เกตุมาลานุภาเวนะ, ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ, ทะสะอุปะปาระ 

มิตานุภาเวนะ, ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ, สีละสมาธิปัญญา 

นภุาเวนะ, พุทธานุภาเวนะ, ธมัมานภุาเวนะ, สงัฆานุภาเวนะ, เตชานุภาเวนะ,  

อทิธานุภาเวนะ,  พะลานุภาเวนะ,  เญยยะธมัมานุภาเวนะ,  จะตุราสตีสิะ

หสัสะ ธมัมกัขนัธานุภาเวนะ, นะวะโลกุตตะระธมัมานุภาเวนะ, อฏัฐงัคกิะ 

มัคคานุภาเวนะ, อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ, ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ, 

จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ, ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ, สัพพัญุตะ 

ญาณานุภาเวนะ,  เมตตากะรุณามุทติา อุเปกขานุภาเวนะ,  สพัพะปะรติตา

นุภาเวนะ, ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ, ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุ 

ปัททะวะทุกขะโทมะนสัสุปายาสา วนิสัสันตุ, สพัพะอนัตะรายาปิ วนิสัสนัตุ   

สพัพะสงักปัปา  ตุยหงั  สะมชิฌนัตุ,  ทฆีายุตา  ตุยหงั  โหตุ  สะตะวสัสะ

ชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคา 
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มะหาสะมุททา อารกัขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรกัขนัตุฯ  

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา

สพัพะพุทธานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา

สพัพะธมัมานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา

สพัพะสงัฆานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต ฯ

 นกัขตัตะยกัขะภูตานงั  ปาปัคคะหะนวิาระณา

ปะรติตสัสานุภาเวนะ   หนัตวา  เตสงั  อุปัททะเว

 นกัขตัตะยกัขะภูตานงั  ปาปัคคะหะนวิาระณา

ปะรติตสัสานุภาเวนะ   หนัตวา  เตสงั  อุปัททะเว

 นกัขตัตะยกัขะภูตานงั  ปาปัคคะหะนวิาระณา

ปะรติตสัสานุภาเวนะ     หนัตวา  เตสงั  อุปัททะเว ฯ

	 							กำละทำนะสตุตะคำถำ

กาเล  ทะทนัต ิ สะปัญญา  วะทญัู  วตีะมจัฉะรา,

กาเลนะ  ทนินงั  อะรเิยสุ  อุชุภูเตสุ  ตาทสิุ.

วปิปะสนันะมะนา  ตสัสะ  วปิุลา  โหตุ  ทกัขณิา,

เย  ตตัถะ  อะนุโมทนัติ  เวยยาวจัจงั  กะโรนต ิ วา.

นะ  เตนะ  ทกัขณิา  โอนา  เตปิ  ปุญญสัสะ  ภาคโิน,
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ตสัมา ทะเท  อปัปะฏวิานะจติโต   ยตัถะ  ทนินงั  มะหปัผะลงั,

ปุญญาณ ิ ปะระโลกสัมงิ  ปะตฏิฐา  โหนต ิ ปาณนินัต.ิ 

 ภะวะตุ  สพัพะมงัคะลงั  รกัขนัตุ  สพัพะเทวะตา

 สพัพะสงัฆานุภาเวนะ  สะทา  โสตถ ี ภะวนัตุ  เต ฯ     

 นกัขตัตะยกัขะภูตานงั  ปาปัคคะหะนวิาระณา

 ปะรติตสัสานุภาเวนะ  หนัตวา  เตสงั  อุปัททะเว

 นกัขตัตะยกัขะภูตานงั  ปาปัคคะหะนวิาระณา

 ปะรติตสัสานุภาเวนะ  หนัตวา  เตสงั  อุปัททะเว

 นกัขตัตะยกัขะภูตานงั  ปาปัคคะหะนวิาระณา

 ปะรติตสัสานุภาเวนะ     หนัตวา  เตสงั  อุปัททะเว ฯ

 

											เกณยิำนโุมทนำคำถำ

 อคัคหิุตตงั  มุขา  ยญัญา สาวติต ิ ฉนัทะโส  มุขงั,

 ราชา  มุขงั  มะนุสสานงั  นะทนีงั  สาคะโร  มุขงั.

 นกัขตัตานงั  มุขงั  จนัโท  อาทจิโจ  ตะปะตงั  มุขงั,

 ปุญญะมากงัขะมานานงั  สงัโฆ  เว  ยะชะตงั  มุขงั.

 ภะณสิสามะ  มะยงั  คาถา กาละทานปัปะทปีิกา*

 เอตา  สุณนัตุ  สกักจัจงั  ทายะกา  ปุญญะกามโิน.

*หมำยเหตุ บทนี้ใช้น�า กาละทานะสุตตะคาถา ถ้าใช้เป็นบทน�า วิหาระทานะคาถา  

เปลี่ยนเป็น วหิำระทำนะทปีิกำ	
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วหิำระทำนะคำถำ

 สตีงั  อุณหงั  ปะฏหินัติ ตะโต  วาฬะมคิาน ิ จะ,

 สริงิสะเป  จะ  มะกะเส สสิเิร  จาปิ  วุฏฐโิย.

 ตะโต  วาตาตะโป  โฆโร สญัชาโต  ปะฏหิญัญะต,ิ

 เลนตัถญัจะ  สุขตัถญัจะ ฌายติุง  จะ  วปิัสสติุง.

 วหิาระทานงั  สงัฆสัสะ อคัคงั  พุทเธห ิ วณัณติงั,        

    ตสัมา  ห ิ ปัณฑโิต  โปโส สมัปัสสงั  อตัถะมตัตะโน. 

 วหิาเร  การะเย  รมัเม วาสะเยตถะ  พะหุสสุเต,

 เตสงั  อนันญัจะ  ปานญัจะ วตัถะเสนาสะนาน ิ จะ.

 ทะเทยยะ  อุชุภูเตสุ วปิปะสนัเนนะ  เจตะสา,

 เต  ตสัสะ  ธมัมงั  เทเสนติ สพัพะทุกขาปะนูทะนงั,

 ยงั  โส  ธมัมะมธิญัญายะ ปะรนิพิพาตยะนาสะโวต.ิ

	 						เทวะตำทสิสะทกัขณิำนโุมทะนำคำถำ

 ยสั ๎มงิ  ปะเทเส  กปัเปติ วาสงั  ปัณฑติะชาตโิย,

 สลีะวนัเตตถะ  โภเชตวา  สญัญะเต  พ ๎รห๎ัมะจารโิน.

 ยา  ตตัถะ  เทวะตา  อาสุง  ตาสงั  ทกัขณิะมาทเิส,

 ตา  ปูชติา  ปูชะยนัติ  มานติา  มานะยนัต ิ นงั.

 ตะโต  นงั  อะนุกมัปันติ  มาตา  ปุตตงัวะ  โอระสงั,

 เทวะตานุกมัปิโต  โปโส สาทะ  ภทั ๎ราน ิ ปัสสะต ิฯ
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เทวะเทวตำภสิมัมนัตะนะคำถำ

 ยานธีะ ภูตาน ิสะมาคะตาน,ิ    ภูมมาน ิ วา ยาน ิ วะ  อนัตะลกิเข,

สพัเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวนัตุ, อะโถปิ สกักจัจะ สุณนัตุ  ภาสติงั.

สุภาสติงั กญิจปิิ โว ภะเณมุ,   ปุญเญ สะตุปปาทะกะรงั  อะปาปัง,

ธมัมูปะเทสงั  อะนุการะกานงั ตสัสะมา ห ิภูตาน ิ สะเมนตุ  สพัเพ

เมตตงั กะโรถะ มานุสยิา ปะชายะ, ภูเตสุ  พาฬ๎หงั  กะตะภตัตกิายะ,

ทวิา จะ รตัโต จะ หะรนัต ิเย พะลงิ, ปัจโจปะการงั  อะภกิงัขะมานา.

เต โข มะนุสสา ตะนุกานุภาวา, ภูตา วเิสเสนะ  มะหทิธกิา  จะ,

อะทสิสะมานา  มะนุเชห ิญาตา,  ตสัมา ห ิเน รกัขะถะ อปัปะมตัตา.

อคัคปัปะสำทะสตุตะคำถำ

 อคัคะโต  เว  ปะสนันานงั  อคัคงั  ธมัมงั  วชิานะตงั,

 อคัเค  พุทเธ  ปะสนันานงั  ทกัขเิณยเย  อะนุตตะเร.

 อคัเค  ธมัเม  ปะสนันานงั  วริาคูปะสะเม  สุเข,

 อคัเค  สงัเฆ  ปะสนันานงั  ปุญญกัเขตเต  อะนุตตะเร.

 อคัคส๎ัมงิ  ทานงั  ทะทะตงั  อคัคงั  ปุญญงั  ปะวฑัฒะต,ิ

 อคัคงั  อายุ  จะ  วณัโณ  จะ    ยะโส  กติต ิ สุขงั  พะลงั

 อคัคสัสะ  ทาตา  เมธาวี  อคัคะธมัมะสะมาหโิต,

 เทวะภูโต  มะนุสโส  วา  อปัคปัปัตโต  ปะโมทะตตี.ิ
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โภชะนะทำนำนโุมทะนำคำถำ

 อายุโท  พะละโท  ธโีร   วณัณะโท  ปะฏภิาณะโท,

 สุขสัสะ  ทาตา  เมธาวี   สุขงั  โส  อะธคิจัฉะต.ิ

 อายุง  ทตัวา พะลงั  วณัณงั  สุขญัจะ  ปะฏภิาณะโท,

 ทฆีายุ  ยะสะวา  โหติ   ยตัถะ  ยตัถูปะปัชชะตตี.ิ

อำทยิะสตุตะคำถำ

ภุตตา  โภคา  ภะฏา  ภจัจา   วติณิณา  อาปะทาสุ  เม,

อุทธคัคา  ทกัขณิา  ทนินา อะโถ  ปัญจะ  พะล ี กะตา.

อุปัฏฐติา  สลีะวนัโต สญัญะตา  พรหัมะจารโิน,

ยะทตัถงั  โภคะมจิเฉยยะ ปัณฑโิต  ฆะระมาวะสงั.

โส  เม  อตัโถ  อะนุปปัตโต กะตงั  อะนะนุตาปิยงั,

เอตงั  อนุสสะรงั  มจัโจ อรยิะธมัเม  ฐโิต  นะโร.     

อเิธวะ  นงั  ปะสงัสนัต ิ  เปจจะ  สคัเค  ปะโมทะตตี.ิ

(๓ คาถากึ่ง อนุโมทนา ในการท�าบุญทุกปี ตามที่เคยท�ามา)

ระตะนตัตะยำนภุำวำทคิำถำ

 ระตะนตัตะยานุภาเวนะ  ระตะนตัตะยะเตชะสา,

ทุกขะโรคะภะยา  เวรา   โสกา  สตัตุ  จุปัททะวา.
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อะเนกา  อนัตะรายาปิ   วนิสัสนัตุ  อะเสสะโต,

ชะยะสทิธ ิ ธะนงั  ลาภงั  โสตถ ิ ภาคยงั  สุขงั  พะลงั.

สริ ิ อายุ  จะ  วณัโณ  จะ  โภคงั  วุฑฒ ี จะ  ยะสะวา,

สะตะวสัสา  จะ  อายู  จะ   ชวีะสทิธ ี ภะวนัตุ  เต.

ถวำยอตเิรก

 จรินัธะระตุ  ทฆีายุ   นริามะโย  นะรสิสะโร

ยะถา  สุข ี มะนุสสนิโท  โรตุปัททะวะวชัชโิต

ตงั  ตงั  ราชะกะระเณยสุ  สะทา  ภทั ๎ราน ิ ทกัขะติ

สะมทิธงิ  กุสะลาสายะ    สมัปาเปนตุ  ยะถจิฉติงั

ธมัเมนะ  สุกะตารกัโข    เทเวห ิ จานุกมัปิโต

ส๎ยามนิโท  โส  มะหาราชา    ภทั ๎ราน ิ ปัสสะตงั  สะทา.

ตโิรกฑุฑะกณัฑะสตุตะคำถำ

ตโิรกุฑเฑสุตฏิฐนัติ สนัธสิงิฆาฏะเกสุ  จะ,

ท๎วาระพาหาสุตฏิฐนัติ อาคนัต ๎วานะ  สะกงั  ฆะรงั.

ปะหุเต  อนันะปานมัหิ ขชัชะโภชเช  อุปัฏฐเิต,

นะ  เตสงั  โกจ ิ สะระต ิ สตัตานงั  กมัมะปัจจะยา.

เอวงั  ทะทนัต ิ ญาตนีงั เย  โหนต ิ อะนุกมัปะกา,  

สุจงิ  ปะณตีงั  กาเลนะ กปัปิยงั  ปานะโภชะนงั.

อทิงั  โว  ญาตนีงั  โหตุ สุขติา  โหนตุ  ญาตะโย,
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เต  จะ  ตตัถะ  สะมาคนัตะวา ญาตเิปตา  สะมาคะตา.

ปะหุเต  อนันะปานมัห ิ  สกักจัจงั  อะนุโมทะเร,

จริงั  ชวีนัตุ  โน  ญาตี เยสงั  เหตุ  ละภามะ  เส.

อมัหากญัจะ  กะตา  ปูชา ทายะกา  จะ  อะนปิผะลา,

นะ  ห ิ ตตัถะ  กะส ิ อตัถิ โฆรกัเขตถะ  นะ  วชิชะต.ิ

วะณชิชา  ตาทสิ ี นตัถ ิ หริญัเญนะ  กะยากะยงั,

อโิต  ทนิเนนะ  ยาเปนติ เปตา  กาละกะตา  ตะหงิ. 

อุณณะเต  อุทะกงั  วุฏฐงั ยะถาทนินงั  ปะวตัตะต,ิ

เอวะเมวะ  อโิต  ทนินงั เปตานงั  อุปะกปัปะต.ิ

ยะถา  วารวิะหา  ปูรา ปะรปิูเรนต ิ สาคะรงั,

เอวะเมวะ  อโิต  ทนินงั เปตานงั  อุปะกปัปะต.ิ

** อะทาส ิ เม  อะกาส ิ เม ญาต ิมติตา  สะขา  จะ  เม,

เปตานงั  ทกัขณิงั  ทชัชา ปุพเพ  กะตะมะนุสสะรงั.

นะห ิ รุณณงั  วา  โสโก  วา ยา  วญัญา  ปะรเิทวะนา,

นะตงั  เปตานะมตัถายะ เอวงั  ตฏิฐนัต ิ ญาตะโย.

** อะยญัจะ โข ทกัขณิา ทนินา สงัฆมัห ิ สุปะตฏิฐติา,

ทฆีะรตัตงั  หติายสัสะ ฐานะโส  อุปะกปัปะต.ิ

 โส  ญาตธิมัโม  จะ  อะยงั  นทิสัสโิต,

 เปตานะ  ปูชา  จะ  กะตา  อุฬารา,

 พะลญัจะ  ภกิขูนะมะนุปปะทนินงั,

 ตุมเหห ิ ปุญญงั  ปะสุตงั  อะนปัปะกนัต.ิ
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บทนมสัการ

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ (๓ จบ)

บทสรรเสรญิพระพทุธคณุ

  อติปิิ  โส  ภะคะวา  อะระหงั  สมัมาสมัพุทโธ

วชิชา จะระณะสมัปันโน  สุคะโต  โลกะวทิู  

อะนุตตะโร  ปุรสิะทมัมะสาระถ ิ 

สตัถา  เทวะมนุสสานงั  พุทโธ  ภะคะวาต.ิ

ค�าแปล เป็นท�านองสรภญัญะ

 องค์ใดพระสมัพุทธ   สุวสิุทธสนัดาน

 ตดัมูลกเิลสมาร    บ มหิม่นมหิมองมวั

 หนึ่งในพระทยัท่าน   กเ็บกิบาน คอืดอกบวั

 ราค ีบ พนัพวั    สุวคนธก�าจร

 องค์ใดประกอบด้วย   พระกรุณาดงัสาคร
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 โปรดหมู่ประชากร    มละโอฆะกนัดาร

 ชี้ทางบรรเทาทุกข์    และชี้สุขเกษมศานต์

 ชี้ทางพระนฤพาน    อนัพ้นโศกวโิยคภยั

 พร้อมเบญจพธิจกั-   ษุจรสัวมิลใส

 เหน็เหตุที่ใกล้ไกล    กเ็จนจบประจกัษ์จรงิ

 ก�าจดัน�้าใจหยาบ    สนัดานบาปแห่งชายหญงิ

 สตัว์โลกได้พึ่งพงิ    มละบาปบ�าเพญ็บุญ

 ข้าฯ ขอประณตน้อม  ศริเกล้าบงัคมคุณ

 สมัพุทธการุญ-    ญภาพนั้นนรินัดร ฯ

บทสรรเสรญิพระธรรมคณุ

  ส๎วากขาโต  ภะคะวะตา  ธมัโม  

สนัทฏิฐโิก  อะกาลโิก  เอหปิัสสโิก  โอปะนะยโิก  

ปัจจตัตงั  เวทติพัโพ  วญิญูหตี.ิ 

ค�าแปล เป็นท�านองสรภญัญะ

ธรรมะคอืคุณากร ส่วนชอบสาธร ดุจดวงประทปีชชัวาล  

แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสตัว์สนัดาน สว่างกระจ่างใจมล

ธรรมใดนบัโดยมรรคผล   เป็นแปดพงึยล และเก้ากบัทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพสิดาร อนัลกึโอฬาร พสิุทธิ์พเิศษสุกใส

อกีธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข  ปฏบิตัปิรยิตัเิป็นสอง

คอืทางด�าเนนิดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง ยงัโลกอุดรโดยตรง

ข้าฯขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจ�านง   ด้วยจติและกายวาจา ฯ 
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บทสรรเสรญิพระสงัฆคณุ

  สุปะฏปิันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ  

อุชุปะฏปิันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ 

ญายะปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 

สามจีปิะฏปิันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 

ยะททิงั จตัตาร ิปุรสิะยุคาน ิ อฏัฐะปุรสิะปุคคะลา 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 

อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย ทกัขเิณยโย อญัชลกีะระณโีย 

อะนุตตะรงั ปุญญกัเขตตงั  โลกสัสาต.ิ

ค�าแปล เป็นท�านองสรภญัญะ

สงฆ์ใดสาวกศาสดา รบัปฏบิตัมิา แต่องค์สมเดจ็ภควนัต์

เหน็แจ้งจตุสจัเสรจ็บรร- ลุทางที่อนั ระงบัและดบัทุกข์ภยั

โดยเสดจ็พระผู้ตรสัไตร ปัญญาผ่องใส    สะอาดและปราศมวัหมอง

เหนิห่างทางข้าศกึปอง บ มลิ�าพอง ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอนัไพ- ศาลแด่โลกยั และเกดิพบิูลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล มคีุณอนนต์ อเนกจะนบัเหลอืตรา

ข้าฯขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา- นุคุณประดุจร�าพนั

ด้วยเดชบุญข้าอภวินัท์ พระไตรรตัน์อนั  อุดมดเิรกนริตัศิยั

จงช่วยขจดัโพยภยั อนัตรายใดใด   จงดบัและกลบัเสื่อมสูญ ฯ
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ชะยะสทิธคิาถา

 พาหุง  สะหสัสะมะภนิมิ มติะสาวุธนัตงั 

 ครเิมขะลงั  อุทติะโฆระสะเสนะมารงั

 ทานาทธิัมมะวธินิา  ชติะวา  มุนนิโท 

 ตนัเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะสทิธ ิ นจิจงั.

ค�าแปล เป็นท�านองสรภญัญะ

 ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท-  ธะวสิุทธะศาสดา

 ตรสัรู้อนุตตระสมา-    ธ ิณ โพธบิลัลงัก์

 ขุนมารสะหสัสะพหุพา-   หุวชิาวชิติขลงั

 ขี่ครีเิมขละประทงั    คชะเหี้ยมกระเหมิหาญ

 แสร้งเสกสราวุธะประดษิฐ์  กละคดิจะรอนราญ

 รุมพลพหลพยุหปาน    พระสมุททะนองมา

 หวงัเพื่อผจญวรมุนนิ-    ทะสุชนิะราชา

 พระปราบพหลพยุหะมา-  ระมะเลอืงมะลายสูญ

 ด้วยเดชะองค์พระทศพล  สุวมิลไพบูลย์

 ทานาทธิรรมะวธิกิูล    ชนะน้อมมะโนตาม

 ด้วยเดชะสจัจะวจนา    และนมามอิงค์สาม

 ขอจงนกิรพละสยาม    ชยะสทิธทิุกวาร

 ถงึแม้จะมอีรวิเิศษ    พละเดชะเทยีมมาร

 ขอไทยผจญพชิติผลาญ  อรแิม้นมุนนิทร ฯ 
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ค�าบชูาในวนัมาฆปณุณม ี (เวยีนเทยีน)

ตั้งนโม  ๓  จบ  พร้อมกนั

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ

ประธานว่าน�า  ทกุคนว่าตาม

อชัชายงั มาฆะปุณณะม ีสมัปัตตา มาฆะนกัขตัเตนะ ปุณณะจนัโท 

ยุตโต ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเก สาวะกะ 

สนันปิาเต โอวาทะปาฏโิมกขงั  อุททสิ.ิ  

ตะทาห ิ อฑัฒะเตระสาน ิ สพัเพสงัเยวะ  ขณีาสะวานงั  สพัเพเต  

เอหภิกิขุกา, สพัเพปิ  เต อะนามนัตติาวะ  ภะคะวะโต  สนัตกิงั  อาคะตา  

เวฬุวะเน  กะลนัทะกะนวิาเป  มาหะปุณณะมยิงั  วฑัฒะมานะกจัฉายายะ  

ตสัมญิจะ  สนันปิาเต  ภะคะวา วสิุทธุโปสะถงั  อะกาส ิโอวาทปาฏโิมกขงั 

อุททสิ.ิ 
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อะยงั  อมัหากงั  ภะคะวะโต  เอโกเยวะ สาวะกะสนันปิาโต อะโหส ิ 

จาตุรงัคโิก  อพัฒะเตระสาน ิ ภกิขุสะตาน ิ สพัเพสงัเยวะ  ขณีาสะวานงั  

มะยนัทาน ิ  อมิงั  มาฆะปุณณะม ี นกัขตัตะสะมะยงั  ตกักาละสะทสิงั  

สมัปัตตา  จริะปะรนิพิพุตมัปิ  ตงั ภะคะวนัตงั  อะนุสสะระมานา อมิส๎ัมงิ  

ตสัสะ  ภะคะวะโต  สกัขภิูเต  เจตเิย  อเิมห ิ ทปีะธูปะปุปผานสิกักาเรห ิ 

ตงั  ภะคะวนัตงั ตาน ิ จะ อฑัฒะเตระสาน ิภกิขุสะตาน ิ อะภปิูชะยามะ 

สาธุ  โน  ภนัเต  ภะคะวา  สะสาวะกะสงัโฆ  สุจริะปะรนิพิพุโตปิ  

คุเณหิ ธะระมาโน อิเม สักกาเร ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง  

หติายะ  สุขายะฯ

ค�าแปล

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ, พระบริสุทธิคุณ, 

พระมหากรุณาธิคุณ, ได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์, ในที่ประชุมสงฆ์,  

จาตุรงคสนันบิาต, ในวนัมาฆปุรณม,ี

พระพุทธจรยิานี้,  บงัเกดิประโยชน์ยิ่งใหญ่,  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,    

แม้เกิดมาในภายหลัง, ให้ได้รับพระศาสนา, มีปัญญารักษาตน. วันนี้  

เป็นวนัมาฆปุณณม,ี ข้าพเจ้าทั้งหลาย, เป็นพุทธมามกะ  ร�าลกึถงึพระคุณ

อนัประเสรฐิของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าพระองค์นั้น, ขอถวายค�าปฏญิาณว่า

ข้าพเจ้า จกัตั้งอยู่ในศลีธรรมของพระศาสนา เป็นศาสนทายาทตลอดชวีติ,  

และขอนอบน้อมบูชา,  แด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอนัประเสรฐิ,  ณ  บดันี้  

ด้วยอานุภาพแห่งการบูชานี้,  ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  จงปราศจากทุกข์,  

มคีวามสุข,  ความเจรญิ,  รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์,  ตลอดกาลนาน

เทอญ ฯ 
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ค�าบชูาในวนัวสิาขปณุณมบีชูา (วนัเวยีนเทยีน)

ตั้งนโม   ๓  จบ พร้อมกนั

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ

ประธานน�า  ทกุคนว่าตาม

ยะมม๎ัหะ  โข  มะยงั,  ภะคะวนัตงั  สะระณงั  คะตา,  โย  โน  

ภะควา  สตัถา,  ยสัสะ จะ มะยงั,  ภะคะวะโต ธมัมงั โรเจมะ,  อะโหส ิ 

โข  โส  ภะคะวา,  มชัฌเิมสุ,  ชะนะปะเทสุ,  อะรยิะเกสุ,  มะนุสเสสุ   

อุปปันโน, ขตัตโิย ชาตยิา, โคตะโม โคตเตนะ, สกัยะปุตโต  สกัยะกุลา  

ปัพพะชโิต,  สะเทวะเก  โลเก,  สะมาระเก  สะพ๎รห๎ัมะเก,  สสัสะมะณะ  

พ๎ราห๎มะณยิา ปะชายะ, สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรงั สมัมาสมัโพธงิ,  

อะภสิมัพุทโธ,  มะยงั  โข  เอตะระห,ิ  อมิงั  วสิาขะปุณณะมกีาลงั,  

ตสัสะ  ภะคะวะโต,  ชาตสิมัโพธนิพิพานะกาละสมัมะตงั  ปัต๎วา,  อมิงั  

ฐานงั  สมัปัตตา,  อเิม,  ทณัฑะทปีะธปูะปปุผาทสิกักาเร  คะเหตว๎า,  อตัตะ

โน กายัง,  สักการูปะธานัง  กะริต๎วา  ตัสสะ  ภะคะวะโต,  ยะถา 

ภุจะเจ  คุเณ  อะนุสสะรนัตา,  อมิงั ปะฏมิาฆะรงั, ตกิขตัตุง ปะทกัขณิงั  

กะรสิสามะ,  ยะถาคะหเิตห,ิ  สกักาเรห,ิ  ปูชงั  กุรุมานา,  สาธุ  โน   

ภนัเต,  ภะคะวา  สุจริะปะรนิพิพุโตปิ,  ญาตพัเพห ิ  คุเณห,ิ  อะตตีา 

รัมมะณะตายะ  ปัญญายะมาโน,  อิเม  อัมเหหิ  คะหิเต  สักกาเร,  

ปะฏคิคณัหาตุ,  อมัหากงั,  ทฆีะรตัตงั  หติายะ,  สุขายะ.
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ค�าแปล

 พระสมัมาสมัพุทธเจ้า,  ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ, พระบรสิุทธคิุณ, 

พระมหากรุณาธิคุณ, ได้ประสูติ, ตรัสรู้, และปรินิพพาน, ในวันวิสาข 

ปุณณม,ี พระพุทธจรยิานี้,  บงัเกดิประโยชน์ยิ่งใหญ่, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, 

แม้เกดิมาในภายหลงั, ให้ได้รบัพระศาสนา, มปีัญญารกัษาตน.

 วันนี้, เป็นวันวิสาขปุณณมี, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, เป็นพุทธมามกะ,  

ร�าลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอถวาย 

ค�าปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายจักตั้งอยู่ในศีลธรรมของศาสนา, เป็น 

ศาสนทายาทตลอดชวีติ, และขอนอบน้อมบูชา, แด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณ

อนัประเสรฐิ  ณ  บดันี้, ด้วยอานภุาพแห่งการบูชานี้, ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย, 

จงปราศจากทุกข์  มคีวามสุข ความเจรญิ,  รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์,  

ตลอดกาลนานเทอญ ฯ
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ค�าบชูาในวนัอาสาฬหปณุณมบีชูา (วนัเวยีนเทยีน)

ตั้ง นโม  ๓  จบ  พร้อมกนั

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ

ประธานน�า  ทกุคนว่าตาม

มะยงั  โข  เอตะระห ิ อมิงั  อาสาฬหะปุณณะมกีาลงั  ตสัสะ  

ภะคะวะโต ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะกาละสัมมะตัง อะริยะสาวะกะ 

สังฆะอุปปัตติกาละสัมมะตัญจะระตะนัตตะยะสัมปุระณะกาละ- 

สัมมะตัญจะ  ปัต ๎วา  อิมัง  ฐานัง  สัมปัตตา  อิเม  สักกาเร   

คะเหต๎วา  อัตตะโน  กายัง  สักการูปะธานัง  กะริต๎วา  ตัสสะ   

ภะคะวะโต  ยะถาภุจเจ  คุเณ  อะนุสสะรนัตา  อมิงั  ถูปัง  (อมิงั  

พุทธะปะฏมิงั)  ตกิขตัตุง  ปะทกัขณิงั  กะรสิสสามะ  ยะถาคะหเิตห ิ 

สกักาเรห ิ ปูชงั  กุรุมานา  ฯ

สาธุ  โน  ภนัเต  ภะคะวา  สุจริะปะรนิพิพุโตปิ  ญาตพัเพห ิ 

คุเณหิ  อะตีตารัมมะณะตายะ  ปัญญายะมาโน  อิเม  อัมเหห ิ  

คะหเิต  สกักาเร  ปะฏคิคณัหาตุ  อมัหากงั  ทฆีะรตัตงั  หติายะ   

สุขายะ  ฯ
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ค�าแปล

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณ, พระบริสุทธิคุณ, 

พระมหากรุณาธคิุณ, ได้ทรงแสดงปฐมเทศนา  ชื่อว่าธรรมจกัรกปัปวตัตน

สูตร ประทานอุปสมบท, ยังพระรัตนตรัยให้บังเกิดขึ้นในวันอาสาฬห 

ปุณณม ี พระพุทธจรยิานี้,  บงัเกดิประโยชน์ยิ่งใหญ่,   แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, 

แม้เกิดมาในภายหลัง, ให้ได้รับพระศาสนา, มีปัญญารักษาตน, วันนี้เป็น 

วนัอาสาฬหปุณณม,ี ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ที่เป็นพุทธมามกะ, ร�าลกึถงึพระคุณ

อนัประเสรฐิ, ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าพระองค์นั้น, ขอถวายค�าปฏญิาณ

ว่า, ข้าพเจ้าจกัตั้งอยู่ในศลีธรรมของศาสนา,  เป็นศาสนทายาทตลอดชวีติ, 

และขอนอบน้อมบูชา,  แด่พระองค์  ผู้ทรงพระคุณอนัประเสรฐิ ณ บดันี้  

ด้วยอานุภาพแห่งการบูชานี้, ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงปราศจากทุกข์  

มีความสุข ความเจริญ รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์, ตลอดกาลนาน 

เทอญ ฯ
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ศาสนพธิตี่างๆ

ค�าขอขมาพระรตันตรยั

อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา พทุธงั ภะคะวนัตงั  อะภวิาเทม,ิ 

(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม  ธมัมงั นะมสัสาม,ิ 

(กราบ)

สปุะฏปิันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสงัโฆ  สงัฆงั นะมาม,ิ 

(กราบ)

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ

(๓ จบ)

ผู้ขอ  ระตะนตัตะเยนะ ปะมาเทนะ ทะวารตัตะเย นะกะตงั สพัพงั  

อะปะราธงั  ขะมะต ุโน  ภนัเต  (หลายคน) (๓ จบ)

   คนเดยีว ว่า  ขะมะถะ เม  ภนัเต  (๓ จบ)

ขอขมาครบูาอาจารย์

ผู้ขอ อาจารเิย  ปะมาเทนะ  ทะวารตัตะเย  นะกะตงั  สพัพงั      

อะปะราธงั  ขะมะต ุโน  ภนัเต (หลายคน)  ๓ (จบ) 

 คนเดยีว ว่า  ขะมะถะ เม  ภนัเต 

อาจารย์ รบัว่า  อะหงั ขะมาม ิ ตมุเหหปิิ เม  ขะมติพัพงั  (หลายคน)

   ผู้ขอ รบัว่า  ขะมามะ ภนัเต
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อาจารย์ รบัว่า  อะหงั ขะมามะ ตยิาปิ เม ขะมติพัพงั  (คนเดยีว)  

 ผู้ขอ รบัว่า ขะมาม ิภนัเต 

ผู้เสมอกนั กล่าว ค�าขอว่า

อายสัสะมนัเต ปะมาเทนะ  ทะวารตัตะเย นะกะตงั   

สพัพงั  อะปะราธงั  ขะมะต ุโน   ภนัเตฯ

ถ้าเป็น พระเถระ หรอื มหาเถระ กล่าวค�าขอว่า 

เถเร  ปะมาเทนะ,  มหาเถเร ปะมาเทนะ

ขอขมาบดิา มารดา

มาตา  ปิตเุร  ปะมาเทนะ  ทะวารตัตะเย  นะกะตงั 

สพัพงั  อะปะราธงั  ขะมะต ุโน  ภนัเตฯ 

หากข้าพระพุทธเจ้า  ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง  ล่วงเกินต่อพระ

รตันตรยั  อนัมพีระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ 

พระองค์ พระธรรม และพระอรยิสงฆ์ทั้งหลาย ในชาตกิ่อนกด็ ี ชาตนิี้ก็ด ี 

ด้วยทางกาย  วาจา  หรือใจก็ดี  และด้วยเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ด ี 

รู้เท่าไม่ถงึการณ์กด็ ี ขอองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์  

พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย 

และผู้มพีระคุณทุกท่าน  ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า  ตั้งแต่บดันี้

เป็นต้นไป  ตราบเท่าเข้าสู่พระนพิพานด้วย
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วธิบีรรพชาอปุสมบท แบบเอสาหงั

กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งอุปสมบท พึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือ เข้าไปในสังฆสันนิบาต  

วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌายะ แล้วกราบลงด้วย 

เบญจางคประดษิฐ์  ๓  ครั้ง  แล้วนั่งคุกเข่าอุ้มผ้าไตรประนมมอืเปล่งวาจา  ถงึสรณะและ

ขอบรรพชาด้วยค�ามคธ  หยุดตามจุดจุลภาค  ว่า,

 เอสาหงั  ภนัเต,  สจุริะปะระนพิพตุมัปิ,  ตงั  ภะคะวนัตงั  สะระณงั  คจัฉาม,ิ 

ธมัมญัจะ  ภกิขสุงัฆญัจะ,  ละเภยยาหงั  ภนัเต, ตสัสะ  ภะคะวะโต, ธมัมะวนิะเย   

ปัพพชัชงั,  ละเภยยงั  อปุะสมัปะทงั.

 ทตุยิมัปาหงั  ภนัเต,  สจุริะปะรนิพิพตุมัปิ, ตงั  ภะคะวนัตงั  สะระณงั  คจัฉาม,ิ  

ธมัมญัจะ  ภกิขสุงัฆญัจะ,  ละเภยยาหงั  ภนัเต,  ตสัสะ  ภะคะวะโต,  ธมัมะวนิะเย  

ปัพพชัชงั,  ละเภยยงั  อปุะสมัปะทงั.

 ตะตยิมัปาหงั ภนัเต, สจุริะปะรนิพิพตุมัปิ,  ตงั  ภะคะวนัตงั สะระณงั  คจัฉาม,ิ   

ธมัมญัจะ   ภกิขสุงัฆญัจะ,  ละเภยยาหงั  ภนัเต,  ตสัสะ   ภะคะวะโต, ธมัมะวนิะเย   

ปัพพชัชงั,  ละเภยยงั  อปุะสมัปะทงั.

อะหงั   ภนัเต,  ปัพพชัชงั  ยาจาม,ิ  อมิาน ิ กาสายาน ิ วตัถาน ิ คะเหตวา,   

ปัพพาเชถะ  มงั  ภนัเต,  อะนกุมัปัง  อปุาทายะ.

ทตุยิมัปิ   อะหงั   ภนัเต,   ปัพพชัชงั  ยาจาม,ิ อมิาน ิ กาสายาน ิ วตัถาน ิ คะ

เหตวา,  ปัพพาเชถะ  มงั  ภนัเต, อะนกุมัปัง  อปุาทายะ.

ตะตยิมัปิ  อะหงั   ภนัเต,   ปัพพชัชงั  ยาจาม,ิ อมิาน ิ กาสายาน ิ วตัถาน ิ คะ

เหตวา,  ปัพพาเชถะ  มงั  ภนัเต,  อะนกุมัปัง  อปุาทายะ.

ถ้าบวชเป็นสามเณร  ยกค�าว่า  ละเภยยงั  อปุะสมัปะทงั  ออกเสยี

ในล�าดบันั้น  พระอุปัชฌายะรบัเอาผ้าไตรจากผู้มุ่งบรรพชา  วางไว้ตรงหน้าตกัแล้ว

กล่าวสอนถึงพระรัตนตรัยเป็นต้น  และบอก ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน  ให้ว่าตามไป 

ทลีะบท โดยอนุโลมและปฏโิลม  ดงันี้
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 เกสา  โลมา  นะขา  ทนัตา  ตะโจ  (อนุโลม)

 ตะโจ  ทนัตา  นะขา  โลมา  เกสา  (ปฏโิลม)

ครั้นสอนแล้วพระอปัุชฌายะชกัองัสะออกจากไตร สวมให้แล้ว สั่งให้ออกไปครองไตร

จวีรตามระเบยีบ  ครั้นเสรจ็แล้วเข้าไปหาพระอาจารย์  รบัเครื่องสกัการะถวายท่านแล้ว  

กราบ ๓ หน  นั่งคุกเข่า  ประนมมอืเปล่งวาจาขอสรณะและศลี  ดงันี้

   อะหงั  ภนัเต,  สะระณะสลีงั  ยาจาม,ิ 

  ทตุยิมัปิ อะหงั  ภนัเต,  สะระณะสลีงั  ยาจาม,ิ

 ตะตยิมัปิ   อะหงั  ภนัเต,  สะระณะสลีงั  ยาจาม.ิ

ล�าดบันั้น  พระอาจารย์กล่าวค�านมสัการน�าให้ผู้มุ่งบรรพชา ว่าตามไป ดงันี้

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ   (ว่า ๓ หน)

แต่นั้นท่านจะสั่งด้วยค�าว่า  เอวงั  วะเทห ิ หรอื  ยะมะหงั  วะทาม ิ ตงั  วะเทห ิ  

พงึรบัว่า  อามะ  ภนัเต

ครั้นแล้วท่านน�าให้เปล่งวาจาว่าสรณคมน์ตามไปทลีะพากย์ ดงันี้

  พทุธงั  สะระณงั  คจัฉามิ

  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ

  สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ทตุยิมัปิ พทุธงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ทตุยิมัปิ ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ทตุยิมัปิ สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ตะตยิมัปิ พทุธงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ตะตยิมัปิ ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ตะตยิมัปิ สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ

เมื่อจบแล้ว ท่านบอกว่า ตสิะระณะคะมะนงั  นฏิฐติงั  พงึรบัว่า อามะ ภนัเต  ล�าดบั

นั้นพระอาจารย์จะบอกให้รู้ว่า การบรรพชาเป็นสามเณรส�าเร็จด้วยสรณคมน์เพียงเท่านี้  

ทนีั้นถงึสมาทานสกิขาบท ๑๐ ประการ  ว่าตามท่านไป  ดงันี้
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 ๑. ปาณาตปิาตา  เวระมะณี

 ๒. อะทนินาทานา  เวระมะณี

 ๓.  อะพรหัมะจะรยิา  เวระมะณี

 ๔.  มสุาวาทา  เวระมะณี

 ๕.  สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา  เวระมะณี

 ๖.  วกิาละโภชะนา  เวระมะณี

 ๗.  นจัจะคตีะวาทติะวสิกูะทสัสะนา  เวระมะณี

   ๘.  มาลาคนัธะวเิลปะนะธาระณะมณัฑะนะวภิสูะนฏัฐานา  เวระมะณ ี

    ๙.  อจุจาสะยะนะมะหาสะยะนา  เวระมะณี

   ๑๐.  ชาตะรปูะระชะตะปะฏคิคะหะณา  เวระมะณี

อมิาน ิ ทะสะ  สกิขาปะทาน ิ สะมาทยิาม ิฯ  (ว่า  ๓  หน)

ในล�าดับนั้น สามเณรพึงรับบาตร อุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌายะ ในสังฆสันนิบาต 

วางไว้ข้างตวัด้านซ้าย  รบัเครื่องสกัการะถวายท่าน  แล้วกราบ  ๓  หน  นั่งคุกเข่าประนม

มอืกล่าวค�าขอนสิยั  ว่าดงันี้

  อะหงั  ภนัเต,  นสิสะยงั  ยาจามิ

 ทตุยิมัปิ อะหงั  ภนัเต,  นสิสะยงั  ยาจามิ

 ตะตยิมัปิ อะหงั  ภนัเต,  นสิสะยงั  ยาจามิ

 อปุัชฌาโย  เม  ภนัเต  โหห.ิ  (ว่า  ๓  หน)

พระอุปัชฌายะกล่าวว่า  โอปายกิงั,  ปะฏริปูัง,  ปาสาทเิกนะ สมัปาเทห ิ บทใดบท

หนึ่งพงึรบัว่า  สาธ ุ  ภนัเต  ทุกบทไป  แต่นั้น  สามเณรพงึกล่าวรบัเป็นธุระให้ท่าน   

ว่าดงันี้

อชัชะตคัเคทาน ิ เถโร,  มยัหงั  ภาโร,  อะหมัปิ  เถรสัสะ  ภาโร

(ว่า  ๓  หน)  เสรจ็แล้วกราบลง  ๓  หน
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ล�าดับนั้น พระอุปัชฌายะแนะน�าสามเณรไปตามระเบียบแล้ว พระอาจารย์ผู้เป็น 

กรรมวาจา  เอาบาตรมสีายคล้องตวัผู้มุ่งอุปสมบท  บอกบาตรและจวีร  ผู้มุ่งอุปสมบท  

พงึรบัว่า อามะ  ภนัเต ๔ หน ดงันี้

ค�าบอกบาตรจวีร     ค�ารบั

 ๑. อะยนัเต  ปัตโต อามะ  ภนัเต

 ๒.  อะยงั  สงัฆาฏิ อามะ  ภนัเต

 ๓.  อะยงั  อตุตะราสงัโค อามะ  ภนัเต

 ๔.  อะยงั  อนัตะระวาสะโก อามะ  ภนัเต

ต่อจากนั้นพระอาจารย์ท่านบอกให้ออกไปข้างนอกว่า คัจฉะ อะมุมหิ  โอกาเส   

ตฏิฐาห ิ พงึถอยออกลุกขึ้นเดนิไปยนือยู่ในที่ที่ก�าหนดไว้  พระอาจารย์ท่านสวดสมมตติน

เป็นผู้สอนซ้อม  แล้วออกไปสวดถามอนัตรายกิธรรม  พงึรบัว่า

นตัถ ิ ภนัเต  ๕  หน          อามะ   ภนัเต  ๘  หน  ดงันี้

 ถาม      ตอบ

๑.  กฏุฐงั  นตัถ ิ ภนัเต

๒.  คณัโฑ  นตัถ ิ ภนัเต

๓.  กลิาโส  นตัถ ิ ภนัเต

๔.  โสโส  นตัถ ิ ภนัเต

๕.  อะปะมาโร  นตัถ ิ ภนัเต

๑.  มะนสุโสสิ  อามะ  ภนัเต

๒.  ปรุโิสสิ  อามะ  ภนัเต

๓.  ภชุสิโสสิ  อามะ  ภนัเต

๔.  อะนะโณส ิ  อามะ  ภนัเต

๕.  นะส ิ ราชะภะโฏ  อามะ  ภนัเต

๖.  อะนญุญาโตส ิ มาตาปิตหูิ อามะ  ภนัเต

๗.  ปะรปิณุณะวสีะตวิสัโสสิ อามะ  ภนัเต

๘.  ปะรปิณุณณัเต  ปัตตะจวีะรงั อามะ  ภนัเต
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พระคู่สวดจะถามต่อว่า

๑.  กนินาโมส ิพงึตอบ อะหงั  ภนัเต ....(*ชื่อฉายาผู้บวช)....นามะ ท่านจะถามต่อว่า

๒.  โก  นามะ  เต  อปุัชฌาโย พงึกล่าวว่า  อปุัชฌาโย  เม  ภนัเต  อายสัมา  

..........(**ฉายาพระอุปัชฌาย์)......... นามะ

ถ้าตอบพร้อมกนัให้เปลี่ยน  เม  เป็น  โน

หมายเหตุ...............*นามะ ให้ใส่ชื่อของอุปสมัปทาเปกขะ(ผู้ขอบวช) ซึ่งพระอุปัชฌาย์

จะตั้งชื่อให้ก่อนบวช  และช่องที่  .............**นามะ ให้ใส่ชื่อของพระอุปัชฌาย์ ซึ่งท่าน

จะบอกและกรอกให้ไว้ก่อนวนับวช

ครั้นสวดสอนซ้อมแล้ว ท่านกลับเข้ามาสวดขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะ พึงเข้ามา  

ในสังฆสันนิบาต  กราบลงตรงหน้าพระอุปัชฌายะ ๓ หน  แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือ   

เปล่งวาจาขออุปสมบท  ว่าดงันี้

 สงัฆมั  ภนัเต,  อปุะสมัปะทงั   ยาจาม,ิ   

 อลุลมุปะต ุ มงั  ภนัเต,  สงัโฆ  อะนกุมัปัง  อปุาทายะ,

ทตุยิมัปิ    ภนัเต,  สงัฆงั  อปุะสมัปะทงั  ยาจาม,ิ   

 อลุลมุปะต ุ มงั  ภนัเต,  สงัโฆ  อะนกุมัปัง  อปุาทายะ,

ตะตยิมัปิ   ภนัเต,  สงัฆงั  อปุะสมัปะทงั  ยาจาม,ิ  

 อลุลมุปะต ุ มงั  ภนัเต,  สงัโฆ  อะนกุมัปัง  อปุาทายะ.

ถ้าว่าพร้อมกนัให้เปลี่ยน  ยาจาม ิ เป็น  ยาจามะ เปลี่ยน  มงั  เป็น  โน.

ในล�าดับนั้น  พระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์แล้ว  และพระอาจารย์สวด 

สมมตติน  ถามอนัตรายกิธรรม  อุปสมัปทาเปกขะ  พงึรบัว่า  นตัถ ิ ภนัเต  ๕  หน   

อามะ  ภันเต ๘ หน ตอบชื่อตนและชื่ออุปัชฌายะ รวม ๒ หน  โดยนัยหนหลัง   

แต่นั้นพึงนั่งฟังท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ  ครั้นจบแล้วท่านเอาบาตรออก 

จากตวั  แล้วพงึกราบ  ๓  หน  นั่งพบัเพยีบประนมมอืฟังพระอุปัชฌายะบอกอนุศาสน์

ไปจนจบแล้วรบัว่า  อามะ  ภนัเต  แล้วกราบ ๓ หน  ถวายไทยทาน  กรวดน�้า.

จบวธิอีุปสมบท  แบบเอสาหงั
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อฏัฐบรขิารและเครื่องใช้อื่นๆ
ที่จ�าเป็นและควรจดัหา

๑. ไตรครอง  (สบง ๑  ประคตเอว ๑   องัสะ ๑   จวีร ๑   สงัฆาฏ ิ๑    

ผ้ารดัอก ๑  ผ้ากราบ ๑)

๒.  บาตร  (มเีชงิรองและฝาพร้อม)  ถลกบาตร  สายโยค  ถุงตะเคยีว

๓.  มดีโกน  พร้อมทั้งหนิลบัมดี

๔.  เขม็เยบ็ผ้า  พร้อมทั้งกล่องเขม็และด้าย

๕.  เครื่องกรองน�้า  (ธมกรก)

ภกิษไุม่ควรฉนัเนื้อ  ๑๐  อย่าง

๑. เนื้อมนุษย์  ๒. เนื้อช้าง

๓. เนื้อม้า  ๔.  เนื้อสุนขั

๕. เนื้องู  ๖.  เนื้อราชสหี์

๗. เนื้อหมี  ๘.  เนื้อเสอืโคร่ง

๙.  เนื้อเสอืเหลอืง  ๑๐. เนื้อเสอืดาว

มงัสะ (เนื้อ)  ๑๐  อย่างนี้  ห้ามฉนัและห้ามรบัประเคน

อย่าตั้งใจไว้ผดิ

นอกจากหลวงปู่จะน�าปรัชญาธรรมที่ออกจากจิตของท่านมาสอนแล้ว โดยที่ท่าน

เคยอ่านพระไตรปิฎกจบมาแล้ว  ตรงไหนที่ท่านเห็นว่าส�าคัญและเป็นการเตือนใจในทาง

ปฏบิตัใิห้ตรงและลดัที่สุดท่านกจ็ะยกมากล่าวเตอืนอยู่เสมอ  เช่น  หลวงปู่ยกพุทธพจน์

ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรสัว่า

“ภกิษทุั้งหลายพรหมจรรยน์ี้ เราประพฤตมิใิช่เพื่อหลอกลวงคน  มใิช่เพื่อให้คนมา

นยิมนบัถอื  มใิช่เพื่ออานสิงส์ลาภสกัการะและสรรเสรญิ  มใิช่อานสิงส์เป็นเจ้าลทัธหิรอื 

แก้ลทัธอิย่างนั้นอย่างนี้ฯ ที่แท้พรหมจรรย์นี้ เราประพฤตเิพื่อสงัวระ  ความส�ารวม  เพื่อ

ปหานะ ความละ เพื่อวริาคะ  ความหายก�าหนดัยนิด ี  และเพื่อนโิรธะ  ความดบัทุกข์   

ผู้ปฏบิตัแิละนกับวชต้องมุ่งตามแนวทางนี้  นอกจากแนวทางนี้แล้วผดิทั้งหมด”

(จากหนงัสอื “หลวงปู่ฝากไว้” โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
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ค�าพนิทผุ้า
ค�าว่า พนิทุกปัปะ หมายความว่า ท�าจุดหรอืแวววงกลมที่แห่งใดแห่งหนึ่งเลก็ ๆ  

๓ วง โดยมากนยิมท�าให้ตรงมุมของผ้าขนาดไม่เลก็กว่าตวัเลอืด และไม่ใหญ่กว่าแววตา

นกยูง ด้วยส ี ๓ ชนดิ สเีขยีวคราม สโีคลน สดี�าคล�้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ 

เป็นเครื่องหมายให้จ�าได้ว่า การนุ่งห่มก็เพื่อปกปิดร่างกายและเพื่อกันความละอายไม่ใช่ 

เพื่อจะให้สวยงาม ถ้าไม่ท�าพินทุก่อนนุ่งห่มใช้สอยท่านปรับเป็นอาบัติปาจิตตีย์ ผ้าที่ท�า 

พินทุกัปปะคราวหนึ่งแล้วต่อไปไม่ต้องท�าอีก ควรท่องจ�าค�าบางบาลีท�าพินทุกัปปะไว้ให้ 

จ�าได้ ดงันี้

“อมิงั พนิทกุปัปัง กะโรม”ิ (ว่า ๓ หน)

ขณะที่ว่า กใ็ห้วง ๐ เป็นจุดด�าลงไปที่มุมผ้าด้วย

* ที่มา การพนิทุผ้า สุราปานวรรคที่ ๖  

ภกิษุได้จวีรใหม่มา ต้องพนิทุด้วยส ี ๓ อย่าง คอื เขยีวราม โคลน ด�าคล�้า อย่างใด 

อย่างหนึ่งก่อน จงึนุ่งห่มได้ ถ้าไม่ท�าพนิทุก่อนแล้วนุ่งห่ม ต้องปาจติตยี์.)

ค�าอธษิฐานจ�าพรรษา 
ว่าทลีะรูป   “อมิสัมงิ อาวาเส อมิงั เตมาสงั วสัสงั อเุปม”ิ (ว่า ๓ หน)

ว่าพร้อมกนั “อมิสัมงิ อาวาเส อมิงั เตมาสงั วสัสงั อเุปม”ิ (ว่า ๓ หน)

อยู่เฉพาะบรเิวณกุฏวิ่า “อมิสัมงิ วหิาเร อมิงั เตมาสงั, วสัสงั อเุปม”ิ ( ว่า ๓ หน)

ค�าสตัตาหะ
 “สตัตาหะกะระณยีงั กจิจงั เม อตัถ,ิ ตสั๎มา มะยาคนัตพัพงั, อมิสั๎มงิ สตัตา 

หพัภนัตะเร นวิตัตสิสาม”ิ
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พธิบีวชชี

ความหมาย ช ี ค�าว่า “ช”ี หมายถงึ สตรทีี่นุ่งขาวห่มขาว โกนผม โกนคิ้ว และ

สมาทานศีล ๘ ข้อ สตรีผู ้ที่จะบวชได้จะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาแน่วแน่ เป็นผู้ถึง 

พระรตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ  และจะต้องรกัษาศลี ๘  ตลอดไป  ค�าว่า  “ช”ี  เป็น

ค�าที่เพี้ยน หรือ กร่อนมาจากค�าว่า “บรรพชิต” นั่นเอง  ซึ่งมีความหมายว่า เว้นจาก 

ความชั่ว  เว้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง  ฉะนั้น  สตรทีี่บวชช ี จงึมจีุดมุ่งหมายเช่นเดยีวกนั

กบับุรุษ  ที่บวชเป็นบรรพชติ  คอื  เป็นผู้ที่สละความชั่วช้าทุกอย่าง  และหนัไปประพฤติ

กาย  วาจา  และใจ  ให้บรสิุทธิ์  มุ่งสู่สนัตสิุขทุกประการ

 ค�าว่า “เนกขัมมจาริณี” และ ค�าว่า “ศีลจาริณี” สองค�านี้  ก็มีความหมาย 

คล้ายๆ  กบัค�าว่า “ช”ี  หากแต่ว่าเนกขมัมจารณิ ี หรอืศลีจารณิ ี มคีวามหมายแคบเข้า

มาอีก คือหมายถึง สตรีที่นุ่งขาวห่มขาว แต่ไม่โกนผมไม่โกนคิ้ว รับสมาทานศีล ๘  

เช่นกัน และมีระยะเวลาประพฤติปฏิบัติสั้น เช่น อาจจะบวชในเทศกาลที่ส�าคัญๆ 

เป็นเวลา ๓ วนั ๗ วนั เป็นต้น เมื่อครบตามก�าหนดแล้วกจ็ะลาสกิขาออกไปประกอบ 

สมัมาอาชพีดงัเดมิ

จดุประสงค์ของการบวชช ี หรอืศลีจารณิี

-  เพื่อบ�าเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวชเพื่ออบรมธรรม และประพฤติ

ปฏบิตัธิรรม

-  เพื่อฝึกฝนอบรมจติใจ  หาความสุขสงบทางใจ

- เพื่อศึกษาธรรมทางพระพุทธศาสนา จักได้น�าไปปฏิบัติและอบรมลูกหลาน   

หรอืเผยแพร่แก่ผู้อื่น

-   เมื่อสตรีได้บวชศึกษาอบรมธรรมแล้ว จักเป็นก�าลังส�าคัญ ในการส่งเสริม

ทะนุบ�ารุง  พระพุทธศาสนาให้เจรญิรุ่งเรอืงสบืต่อไป

-  เพื่อให้เกดิสตปิัญญา  มคีวามคดิเหน็ที่ถูกต้อง ให้เกดิความรกั  ความสามคัค ี 

ซึ่งเป็นการช่วยกันรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ด�ารงอยู ่

สบืต่อไป
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ค�าแสดงตนเป็นพทุธมามกะ

อะหงั  พทุธญัจะ  ธมัมัญจะ  สงัฆญัจะ  สะระณงั  คะตา  สาธ ุ ภนัเต  
ภกิขสุงัโฆ  พทุธะมามกิาต ิ มงั  ธาเรตฯุ

ค�าแปล ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง   

ที่ระลกึ  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจรญิ  ขอพระสงฆ์จงจ�าข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกิา  คอืผูน้บัถอื

พระรตันตรยัว่าเป็นที่พึ่งที่ระลกึของตน

ค�าขอบวชชี
ผู้จะบวชชีพึงเข้าไปพบพระอาจารย์ นั่งในท่า “เทพอัปสร” กราบด้วยเบญจางค-

ประดษิฐ์ ๓ ครั้ง  แล้วกล่าวค�าขอบวชตามล�าดบั  ดงันี้  (หยุดตามจุดจุลภาค)

เอสาหงั ภนัเต, สจุริะปะรนิพิพตุมัปิ, ตงั ภะคะวนัตงั สะระณงั คจัฉาม,ิ    

ธมัมญัจะ  ภกิขสุงัฆญัจะ,  ปัพพชัชงั  มงั  ภนัเต,  สงัโฆ  ธาเรต,ุ  อชัชะตัคเค  

ปาณเุปตงั,  สะระณงั  คะตงั.

ค�าแปล  ข้าแต่ท่านผู้เจรญิ  ข้าพเจ้าขอถงึสมเดจ็พระผู้มพีระภาคเจ้า  แม้เสดจ็ดบั

ขนัธ์ปรนิพิพานนานแล้ว  กบัทั้งพระธรรมและพระสงฆ์  ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลกึ  ขอ

พระสงฆ์จงจ�าข้าพเจ้าไว้ว่า  เป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย  ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

ตลอดชวีติ  ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป

เมื่อกล่าวค�าขอบวชเสรจ็แล้ว  ผู้บวชพงึกล่าว ค�าอาราธนาศลี  ๘  ดงันี้ :-

อะหงั  ภนัเต  ตสิะระเณนะ  สะหะ  อฏัฐะ  สลีาน ิ ยาจามิ

ทตุยิมัปิ  อะหงั  ภนัเต  ตสิะระเณนะ  สะหะ  อฏัฐะ  สลีาน ิ ยาจามิ

ตะตยิมัปิ  อะหงั  ภนัเต  ตสิะระเณนะ  สะหะ อฏัฐะ  สลีาน ิ ยาจามิ

(ถ้าว่าหลายคน เปลี่ยน อะหงั เป็น มะยงั และ ยาจาม ิ เป็น ยาจามะ  นอกนั้น 

เหมอืนกนัหมด) แล้วตั้งใจกล่าวค�า นะมะการะคาถา (นมสัการ) ตามพระอาจารย์ไปดงันี้

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ  (ว่า ๓ หน)  
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เสรจ็แล้วพงึกล่าวไตรสรณคมน์  ตามพระอาจารย์ไปทลีะพากย์  ดงันี้

  พทุธงั  สะระณงั  คจัฉามิ

  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ

  สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ทตุยิมัปิ พทุธงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ทตุยิมัปิ ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ทตุยิมัปิ สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ตะตยิมัปิ พทุธงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ตะตยิมัปิ ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉามิ

 ตะตยิมัปิ สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉามิ

เมื่อพระท่านว่า ตสิะระณะคะมะนงั นฏิฐติงั ผู้ขอบวชชพีงึรบัท่านว่า   

   “อามะ   ภนัเต”  แล้วตั้งใจสมาทานศลีตามท่านไปทลีะข้อ  ดงันี้

๑. ปาณาตปิาตา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  สะมาทยิามิ

๒. อะทนินาทานา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  สะมาทยิามิ

๓. อะพรหัมะจะรยิา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  สะมาทยิามิ

๔. มสุาวาทา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  สะมาทยิามิ

๕. สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  สะมาทยิามิ

๖. วกิาละโภชะนา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  สะมาทยิามิ

๗. นจัจะคตีะวาทติะ  วสิกูะทสัสะนะ  มาลาคนัธะ  วเิลปะนะธาระณะมณัฑะนะ 

  วภิสูะนฏัฐานา เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  สะมาทยิามิ

๘. อจุจาสะยะนะมะหาสะยะนา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั  สะมาทยิามิ

อมิาน ิ อฏัฐะ  สกิขาปะทาน ิ สะมาทยิาม ิ (ว่า  ๓  หน)

เท่านี้เป็นเสร็จพิธีบวชชี  ล�าดับนั้น  พึงน�าเครื่องสักการะเข้าไปถวายพระอาจารย์  

แล้วตั้งใจฟังโอวาทจากพระอาจารย์ต่อไป
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ค�าแปล  ศลี ๘

๑. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสกิขาบท  คอื  งดเว้นจากการฆ่าสตัว์ด้วยตนเอง  และไม่ใช้

ให้ผู้อื่นฆ่า

๒. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสกิขาบท  คอื  งดเว้นจากลกัฉ้อของผู้อื่นด้วยตนเอง  และ 

ไม่ใช้ให้ผู้อื่นลกัฉ้อ

๓. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากอสัทธรรม กรรมอันเป็นข้าศึกแก่

พรหมจรรย์

๔.  ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสกิขาบท  คอื  งดเว้นจากการพูดเทจ็  ค�าไม่เป็นจรงิ  และ

ค�าล่อลวงอ�าพรางผู้อื่น

๕.  ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสกิขาบท  คอื งดเว้นจากการดื่มกนิสุราและเมรยั  เครื่องดอง

ของท�าใจให้คลั่งไคล้ต่างๆ

๖. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสกิขาบท  คอื  งดเว้นจากบรโิภคอาหารในเวลาวกิาล

๗.  ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสกิขาบท  คอื  งดเว้นจากการดู  ฟัง  ฟ้อนร�าขบัร้อง  ประโคม

เครื่องดนตรต่ีางๆ  และดกูารเล่นที่เป็นข้าศกึแก่กศุล  และทดัทรงตบแต่งร่างกาย  

ด้วยเครื่องประดบัและดอกไม้  ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมผดัผวิให้งามต่างๆ 

๘. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสกิขาบท  คอื  งดเว้นจากการนั่ง  นอน  เหนอืเตยีง  ตั่ง  มี

เท้าสูงเกนิประมาณและที่นั่งที่นอนอนัสูงใหญ่  ภายในใส่นุ่นและส�าล ี อาสนะอนั

วจิติรไปด้วยลวดลายงามด้วยเงนิทองต่างๆ

ค�าลาสกิขา

  อฏัฐะ  สกิขาปะทาน ิ ปัจจกัขามิ

 ทตุยิมัปิ อฏัฐะ  สกิขาปะทาน ิ ปัจจกัขามิ

 ตะตยิมัปิ อฏัฐะ  สกิขาปะทาน ิ ปัจจกัขามิ

ค�าแปล :-  ข้าพเจ้าขอบอกลา  ซึ่งสกิขาบท  ๘  ประการ
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ค�าลาสกิขา  (อกีแบบหนึ่ง)

 ข้าพเจ้า  ขอลาสกิขา  กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยประพฤตผิดิพลั้ง  ล่วงเกนิต่อ

ท่าน  ด้วยความประมาทหรอืหลงลมืไป  ด้วยกาย  วาจา  และใจ  ทั้งต่อหน้าและ

ลบัหลงั  ข้าพเจ้าขอขมาโทษต่อท่าน  เพื่อความส�ารวมระวงัในกาลต่อไป

ค�าบชูาพระรตันตรยั (ผู้ขอ ถอืดอกไม้ ธูปเทยีน)  , 

อมินิา สกักาเรนะ ตงั พุทธงั อะภปิูชะยามะ 
อมินิา สกักาเรนะ ตงั ธมัมงั อะภปิูชะยามะ 
อมินิา สกักาเรนะ ตงั สงัฆงั อะภปิูชะยามะ

ค�ากราบพระ  , 
อะระหงั สมัมา สมัพุทโธ ภะคะวา, พุทธงั ภะคะวนัตงั อะภวิาเทม ิ(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม, ธมัมงั นะมสัสาม ิ(กราบ)

สุปะฏปิันโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ, สงัฆงั นะมาม ิ(กราบ)

ค�าสมาทานศลี ๕
  มะยงั ภนัเต ตสิะระเณนะ  สะหะ ปัญจะ สลีาน ิยาจามะ,
 ทุตยิมัปิ มะยงั ภนัเต ตสิะระเณนะ  สะหะ ปัญจะ สลีาน ิยาจามะ,
 ตะตยิมัปิ มะยงั ภนัเต ตสิะระเณนะ  สะหะ ปัญจะ สลีาน ิยาจามะ,

ต่อไปว่าตามพระสงฆ์

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ  ( ๓ จบ )

  พุทธงั สะระณงั  คจัฉาม,ิ

   ธมัมงั   สะระณงั   คจัฉาม,ิ

  สงัฆงั   สะระณงั   คจัฉาม,ิ

 ทุตยิมัปิ พุทธงั  สะระณงั  คจัฉาม,ิ

 ทุตยิมัปิ  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉาม,ิ
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 ทุตยิมัปิ  สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉาม,ิ

 ตะตยิมัปิ  พุทธงั  สะระณงั  คจัฉาม,ิ

 ตะตยิมัปิ  ธมัมงั  สะระณงั  คจัฉาม,ิ

 ตะตยิมัปิ  สงัฆงั  สะระณงั  คจัฉาม,ิ

สกิขาบท ๕ ข้อ

๑. ปาณาตปิาตา เวระมะณ ี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม,ิ

๒. อะทนินาทานา เวระมะณ ี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม,ิ

๓. กาเมสุ มจิฉาจารา เวระมะณ ี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม,ิ

๔. มุสาวาทา เวระมะณ ี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม,ิ

๕. สุราเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณ ี สกิขาปะทงั สะมาทยิาม.ิ

ค�าอาราธนาพระปรติร

วปิัตตปิะฏพิาหายะ สพัพะสมัปัตต ิสทิธยิา 

สพัพะทุกขะ วนิาสายะ ปะรติตงั พ๎รูถะ มงัคะลงัฯ

วปิัตตปิะฏพิาหายะ สพัพะสมัปัตต ิสทิธยิา 

สพัพะภะยะ วนิาสายะ ปะรติตงั พ๎รูถะ มงัคะลงัฯ

วปิัตตปิะฏพิาหายะ สพัพะสมัปัตต ิสทิธยิา 

สพัพะโรคะ วนิาสายะ  ปะรติตงั พ๎รูถะ มงัคะลงัฯ

ค�าแปล  เพื่อป้องกันความวิบัติ  เพื่อความสมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งปวง  

เพื่อให้พ้นความทุกข์ เพื่อให้พ้นภยั  เพื่อให้โรคทั้งปวงจงพนิาศไป ขอพระภกิษุสงฆ์

ผู้เจรญิ จงสวดพระปรติรอนัเป็นมงคลเถดิฯ
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ค�าอาราธนาธรรม 

(ค�ากล่าวนมินต์พระเทศน์)

พ๎รห๎ัมา จะ โลกาธปิะต ิสะหมัปะติ

กตัอญัชะล ีอนัธวิะรงั อะยาจะถะ

สนัตธีะ สตัตาป ปะระชกัขะชาตกิา

เทเสตุ ธมัมงั  อะนุกมัปิมงั ปะชงั ฯ

สหมับดพีรหม,  เป็นบรมในโลกา,  มฤีทธิ์และเดชา 

นุภาพในพนาพรหม   ท�าอญัชะลวีาท   สถติอาส ณ ที่สม

ควรแล้วกบ็งัคม   ธุลบีาทพระศาสดา   ขอพรบวรเลศิ

สุดประเสรฐิมโหฬาร   ว่าปวงประชาอา   สวะน้อยกย็งัมี

เชญิองค์ พระสมัพุทธ   บรสิุทธิ์อนิทรยี์

โปรดปวงประชาช ี  ให้รู้ทางเกษมศาสน์   จงึองค์มุนปีราชญ์

วรนาถพระทยับาน  พระพรหมกโ็ดยกาล

พระการุญญภาพม ี  ขอเชญิพระคุณท่าน

ผู้เปรยีบปานพระชนิสหี์  โปรดเผยพระธรรมชี้

ให้กระจ่าง   สว่างเทอญ.

ค�าแปล  ท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ ในโลกได้กระท�าอัญชะลี และ 

ทูลอ้อนวอนต่อพระบรมศาสดา ว่าสัตว์ผู้มีธุลีกิเลสเบาบางยังมีอยู่ ฉะนั้นขอได้ 

โปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์แก่ชาวประชาด้วยเถดิฯ.
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ค�าถวายสงัฆทาน

อมิาน ิ มะยงัภนัเต,  สงัฆะทานาน,ิ  สะปะรวิาราน,ิ  ภกิขสุลีะวนั

ตสัสะ (ภิกขุสงัฆสัสะ) โอโนชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขสุีละวนัโต,  

(ภิกขุสังโฆ) อิมานิ สังฆะทานานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ,  

อมัหากญัเจวะ, มาตาปิต,ุ อาทนีญัจะ, ญาตมิติานญัจะ, เทวะตานญัจะ,  

ทฆีะรตัตงั, หติายะ, สขุายะ.

ค�าแปล  ข้าแต่ พระคุณเจ้าผู้เจรญิ, (พระสงฆ์ผู้เจรญิ) ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย

ซึ่งสังฆทาน, กับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวาร, ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,   

เพื่อประโยชน์ และ ความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, และ แก่ญาติทั้งหลาย, มีบิดา

มารดา, ปู่ย่า ตายาย ญาตสินทิ มติรสหาย เจ้ากรรม นายเวร, กบัทั้งเหล่าเทพยดา 

ทั้งหลาย ทั้งปวงด้วย  สิ้นกาลนานเทอญ.

ค�าถวายสงัฆทาน อทุศิให้แก่ผู้ตาย

อมิาน ิมะยงั  ภนัเต,  มะตะกะภตัตาน,ิ  สะปะรวิาราน,ิ  ภกิขสุลีะ

วันตัสสะ, (ภิกขุสังฆัสสะ) โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสีละ 

วนัโต, (ภกิขสุงัโฆ) อมิาน ิ มะตะกะภตัตาน,ิ  สะปะรวิาราน,ิ  ปะฏคิคณั

หาต,ุ อมัหากณัเจวะ, มาตาปิต,ุ อาทนีญัจะ, ญาตะกานญัจะ, กาละกะ 

ตานงั  ทฆีะรตัตงั, หติายะ  สขุายะ,

ค�าแปล  ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ, (ข้าแต่พระสงฆ์ ผู้เจริญ) ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   

ขอน้อมถวาย  ซึ่งมะตะกะภัตตาหาร, กับทั้งสิ่งของ อันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  

ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  เพื่ออุทศิส่วนบุญส่วนกุศล  ให้แก่ญาตทิั้งหลาย, มบีดิามารดา, 

ปู่ย่า ตายาย ญาติสนิท มิตรสหาย เจ้ากรรม นายเวร, และผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย,  

กับทั้งเหล่าเทพยดาทั้งหลายทั้งปวง และเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, ความเจริญ  
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แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญฯ

ค�าถวายผ้าบงัสกุลุ

อมิาน ิมะยงัภนัเต,  บงัสกุลุละจวีะราน,ิ  สะปะรวิาราน,ิ  ภกิขสุลีะ

วันตานัญจะ, โอโนชะยามะ, สาธุโน ภันเต, ภิกขุสีละวันโตจะ, อิมาน ิ 

บงัสกุลุละจวีราน,ิ ปะฏคิคณัหาต,ุ อมัหากงั, ทฆีะรตัตงั หติายะ, สขุายะ.

ค�าแปล   ข้าแต่พระภิกษุผู้ทรงศีลผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ซึ่งผ้า

บงัสุกุล กบับรวิาร ทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภกิษุผู้ทรงศลี,ขอพระภกิษุผู้ทรงศลีจงรบั, 

ซึ่งผ้าบังสุกุล กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์ เพื่อ 

ความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนาน เทอญฯ.

ค�าถวายผ้ากฐนิ

อิมัง ภันเต,  สะปะริวารัง,  กะฐินะทุสสัง,  สังฆัสสะ  โอโณ 

ชะยามะ, สาธ ุโน ภนัเต, อมิงัสะปะรวิารงั, กะฐนิะทสุสงั, ปะฏคิคณัหาต,ุ  

ปะฏิคคะเหตตะวา จะ, อิมานิ ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ, อัมหากัง 

ทฆีะรตัตงั, หติายะ สขุายะฯ

ค�าแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจรญิ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายผ้ากฐนิ, กบัทั้งบรวิาร

เหล่านี้, แด่พระสงฆ์, ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน, กับทั้งบริวารเหล่านี้, ของข้าพเจ้า 

ทั้งหลาย, ครั้นรับแล้ว จงกรานด้วยผ้านี้, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า 

ทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ.
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ค�าถวายพระพทุธรปู

อิมัง ภันเต, พุทธะรูปัง สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, อายะติง  

สาสะนสัสะ  อะตโิรจะนายะ,  จะ ถาวะรายะ จะ  สาธโุน,  ภนัเต สงัโฆ,  

อมิงั พทุธะรปูัง, ปะฏคิคณัหาต,ุ อมัหากงั ทฆีะรตัตงั, หติายะ สขุายะ.

ค�าแปล ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจรญิ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปนี้

แด่พระสงฆ์, เพื่อความรุ่งเรือง และเพื่อความถาวร, แห่งพระศาสนาต่อไป ข้าแต่ 

ท่านทั้งหลายผู้เจรญิ, ขอพระสงฆ์จงรบัซึ่งพระพุทธรูปนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อ

ประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ.

ค�าถวายเครื่องอฏัฐบรขิาร

อมิาน ิมะยงั ภนัเต, อฏัฐะ ปะรขิาระวตัถนู,ิ สะปะรวิาราน,ิ  ภกิข ุ

สลีวนัตสัสะ, โอโณชะยามะ สาธ ุโน ภนัเต, ภกิขสุลีะวนัโต จะ, อมิาน ิ

อฏัฐะ ปะรกิขาระวตัถนู,ิ สะปะรวิาราน,ิ ปะฏคิคณัหาต ุ อมัหากญัเจวะ, 

มาตา ปิตอุาทนีญัจะ, ปิยะชะนานงั, ทฆีะรตัตงั, หติายะ  สขุายะฯ.

ค�าแปล ข้าแต่พระภกิษผูุ้ทรงศลี, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย เครื่องอฏัฐะบรขิาร, 

พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุผู้ทรงศีล ขอพระภิกษุผู้ทรงศีล,  

จงรบัเครื่องบรขิาร, พร้อมกบัของบรวิารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อ

ประโยชน์และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยะชนทั้งหลายมีมารดาบิดา

เป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนานเทอญฯ
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ค�าถวายกระทงส�าหรบัลอยประทปี

มะยงั อมินิา ปะทเีปนะ, อะสกุายะ นมัมะทายะ, นะทยิา ปลุเิน  

ฐิตัง, มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ, อะยัง ปะทีเปนะ, มุนิโน  

ปาทะวะลญัชสัสะ, ปชูา อมัหากงั, ทฆีะรตัตงั หติายะ สขุายะ สงัวตัตะต,ุ

ค�าแปล ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท,  ที่ตั้งอยู่เหนอืหาดทราย   

ในแม่น�้าชื่อนมัมะทานท,ี ด้วยประทปีนี้ กริยิาที่บูชารอยพระพุทธบาท, ด้วยประทปีนี้,  

ขอจงเป็นประโยชน์ และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญฯ.

ค�าถวายเทยีนพรรษา

ยคัเฆ ภนัเต, สงัโฆ ปะฏชิานาต,ุ มะยงั ภนัเต, เอตงั ปะทปีะยคุงั,  

สะปะรวิารงั เตมาสงั, พทุธสัสะ ปชูะนตัถายะ อมิสัสะหมงิ, อโุปสะถาคาเร 

นยิยาเทมะ, สาธโุน ภนัเต, อะยงั เตมาสงั, พทุธสัสะ  ปชูะนตัถายะ,   

ปะทปีะยคุสัสะ ทานสัสะ, อานสิงัโส, อมัหากญัเจวะ, มาตาปิตอุาทนีญัจะ, 

ปิยะชะนานงั, ทฆีะรตัตงั  หติายะ  สขุายะ, สงัวตัตะตฯุ. 

ค�าแปล ข้าแต่พระภิกษุผู้ทรงศีล, ขอพระภิกษุผู้ทรงศีล จงรับทราบ, ข้าพเจ้า 

ทั้งหลาย, ขอมอบถวายเทยีนคู่นี้,พร้อมกบัของบรวิาร, ไว้ ณ ที่แห่งนี้ (พระอุโบสถนี้) 

เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา, ขออานสิงส์แห่งการถวายเทยีนคู่, เพื่อเป็นพุทธบูชา,  

ตลอดพรรษานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์,  และความสุข, แก่ข้าพเจ้า

ทั้งหลายด้วย, และแก่ปิยชนทั้งหลายมบีดิามารดา เป็นต้นด้วย  สิ้นกาลนานเทอญฯ
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ค�าถวายสงัฆทาน และยารกัษาโรค

 อิมานิ มะยัง ภันเต, สังฆะทานานิ, (คิลานะเภสัชชานิ) สะปะริ 

วารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปีตุอาทีนัญจะ, ญาติมิตา 

นญัจะ, เทวะตานญัจะ,  ทฆีะรตัตงั,  หติายะ สขุายะฯ.

ค�าแปล ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ทรงศลี, ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย, ซึ่งสงัฆทาน,  

(คลิานะเภสชั) พร้อมทั้งบรวิารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระคุณเจ้าผู้ทรงศลี, ขอพระคณุเจ้า 

จงรบั, ซึ่งสงัฆทานทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์  และความ

สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญฯ.

ค�ากรวดน�า้แบบสั้น

 อทิงั เม ญาตนีงั โหต ุสขุติา โหนต ุญาตะโยฯ

ค�าแปล ขอบุญนี้จงส�าเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายจง 

เป็นสขุ ๆ เถดิ
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การปฏบิตัติ่อพระสงฆ์

๑. กราบพระต้องกราบ ๓ ครั้ง แบบเบญจางคประดษิฐ์

 กราบครั้งที่ ๑ กราบพระพุทธ ระลกึค�าว่า พุทโธ,

 กราบครั้งที่ ๒ กราบพระธรรม ระลกึค�าว่า ธมัโม,

 กราบครั้งที่ ๓ กราบพระสงฆ์ ระลกึค�าว่า สงัโฆ,

๒. สนทนาด้วยความเคารพ โดยการประนมมือตั้งใจฟังธรรมด้วยอาการสงบ  

ไม่พูดคุยกนัในขณะที่ท่านแสดงธรรมหรอืให้โอวาทไม่สอดแทรกในระหว่างนั้น

๓. การถวายหรอืประเคน สิ่งของควรห่างพอประมาณ ถวายด้วยความนอบน้อม 

และถวายตามล�าดบัองค์สงฆ์ตั้งแต่พระเถระลงมา (เว้นแต่บางกรณทีี่ไม่สะดวก) หรอื 

ดูตามความเหมาะสมวิธีการถวายคือ ด้วยการกล่าวบอกเอา หรือฝากไว้, ให้สงฆ์ 

รบัทราบบางสิ่งควร, บางสิ่งไม่ควร เช่น สิ่งที่เป็นอาหารพระรบัมาแล้วไม่สามารถที่จะ

ประกอบกจิในยามนั้น, อกีส่วนหนึ่ง เรยีกว่า การประเคน คอื ต้องเนื่องด้วยมอื หรอื

ด้วยวตัถุในการรบั เช่น สุภาพสตร ีเป็นต้นฯ

๔. จงถวายใบปวารณาแทน (เงนิ) ซึ่งไวยาวจักรจะเป็นผู้เกบ็รกัษาปัจจยันั้น หรอื 

เขยีนใส่ซอง ตามจ�านวนที่เจ้าภาพเขาศรทัธา และระบุชื่อนามนั้น ๆ เอาไว้ด้วยเพื่อจะ

ได้สะดวกในภายหลงัที่ต้องการ,

๕. อาหารที่ถวายแล้วไม่ควรจบัอกี ถ้าจบัแล้วต้องถวายใหม่

๖. อาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ที่สามารถน�าไปปลูกขึ้นได้โดยหัว ราก ล�าต้น 

เมล็ด เช่นผักบุ้ง มะเขือ ส้ม องุ่น ก่อนจะถวายพระต้องท�าวินัยกรรมด้วยการใช ้

ของแหลมคมตดั แทง หรอื จบัผกัผลไม้เดด็ให้ขาด 

เมื่อพระท่านกล่าวค�าว่า “กปัปิยงักะโรห”ิ แล้ว

โยมรบัค�าว่า “กปัปิยงั ภนัเต” ฯ
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ต�านานพระพทุธชยัมงคล (พาหงุ)

๑. พาหงุ สะหสัสะมะภนิมิมติะ-

 สาวธุนัตงั  ครเีมขะลงั

 อทุติะโฆระสะเสนะมารงั  

 ทานาทธิมัมะวธินิา   

 ชติะวา มนุนิโท ตนัเตชะสา      

 ภะวะต ุ เต ชะยะมงั คะลาน ิฯ

ค�าแปล

พญามารผู ้นิรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธ

ครบมือขี่คชสารครีเมขลาพร้อมด้วยเสนามาร 

โห่ร้องก้องกึกมาผจญพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ 

จอมมุนีทรงชนะพญามารและเสนา ด้วยธรรมวิธ ี 

มทีานบารม ีเป็นต้น ด้วยเดชแห่งพระพุทธชยัมงคลนั้น ขอชยัมงคลทั้งหลายจงมแีก่ข้าพเจ้า.

มงคลที่  ๑

เมื่อพระสทิธตัถราชกมุาร  พระบรมโพธสิตัว์เจ้าสละราชสมบตั ิ 

ทรงออกผนวชแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โปรด 

เวไนยสตัว์ให้พ้นจากสงัสารวฏัทกุข์  ประสบวมุิตตสิขุอนัเกษมสานติ์ตามพระพุทธปณธิาน

ที่ตั้งไว้นั้น ครั้นพระองค์ได้ทรงพยายามบ�าเพญ็พระปรมตัถบารมตีลอด ๖ ปี  เป็นก�าหนด  

ปรากฏความตามพระบาลีว่า ในคืนราตรีวันขึ้น ๑๔ ค�่า เดือน ๖ หน่อพระชินศร ี

เสดจ็ผทม  ในเวลาปัจจุสมยัใกล้สว่างทรงมหาสบุนินมิติ  ฝันเป็นมงคลวจิติร  ๕  ประการ  

ข้อต้นทรงฝันว่า  พระองค์มกีายใหญ่  ผทมเหนอืพื้นปฐพ ี พระเศยีรหนุนภูเขาหมิพานต์

บรรพต พระพาหาทั้งสองข้างพาดหยั่งลงไปสู่มหาสมุทรทั้งสองฝั่ง พระยุคลบาทก็พาด 

หยั่งมหาสมุทรด้านตะวนัตก  เป็นต้น 

ภาพที่ ๑ ทรงชนะพญามารวสัวด ีด้วยทานบารมี



256

ครั้นหน่อพระชินศรีทศพลทรงตื่นผทมแล้ว มีพระหฤทัยผ่องแผ้วทรงร�าพึงถึง 

ความฝัน ๕ ประการ แล้วทรงพยากรณ์ด้วยพระปรชีาญาณของพระองค์เองว่า “ความฝัน

ทั้ง ๕ นี้ เป็นบุพนิมิตว่าพระองค์ จะได้ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ เป็นพระสัมมา 

สมัพุทธเจ้า  ในราตรวีนัขึ้น  ๑๕  ค�่า  เพญ็วสิาขมาสกลางเดอืน  ๖  คอืวนันี้เป็นแน่แล้ว” 

และในเช้าวนัเพญ็นั้น  ทรงรบัข้าวมธุปายาสของนางสุชาดากุลเศรษฐธีดิาถวาย  ณ  โคน

ต้นไม้ไทรพฤกษมณฑล ทรงเสวยข้าวมธุปายาสหมดถาดทอง ซึ่งเจ้าของศรัทธาถวาย 

ทั้งถาดแล้ว พระองค์ก็เสด็จโดยพระบาทไปสู่ฝั่งแม่น�้าเนรัญชรานที ทรงลอยถาดทอง 

เสี่ยงพระบารมีพระสัมโพธิญาณ เกิดเป็นนิมิตปาฏิหาริย์ให้ถาดทองลอยทวนกระแสน�้า 

เหน็เป็นส�าคญั เป็นนมิติสนบัสนุนความงนัเมื่อราตร ีเวลากลางวนัทรงประทบัพกัในร่มไม้ 

สาลพฤกษ์เป็นที่รโหฐาน  

ครั้นเวลาบ่ายก็เสด็จด�าเนินมุ่งตรงไปยังร่มไม้อสัตถพฤกษ์โพธิมณฑล อันมีล�าต้น 

และกิ่งไม้งดงามทรงรับหญ้าคา ๘ ก�า จากโสตถิยพราหมณ์ถวายในระหว่างทาง ครั้น 

เสดจ็ถงึกท็รงวางไว้ที่โคนไม้มหาโพธ ิ ด้านทศิตะวนัออก และทรงลาดเป็นพุทธอาสน์เพื่อ

ประทับนั่งแล้วทรงตั้งพระทัยอธิษฐานว่า “ถ้าอาตมาจะได้ตรัสแก่พระสัพพัญญุตญาณ 

ดงัประสงค์ ขอจงบงัเกดิเป็นรตันบลัลงัก์แก้วปรากฏ” 

พอสิ้นกระแสพระวาจาออกพระโอษฐ์ อธษิฐานบลัลงัก์แก้วรตันะโอฬาร สูงประมาณ 

๑๔ ศอก ก็บังเกิดเป็นมหัศจรรย์ต่อนั้นพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็เสด็จขึ้นประทับหัน 

พระปฤษฎางค์ข้างด้านมหาโพธิพฤกษ์ บ่ายพระพักตร์สู่ทิศตะวันออก ทรงคู้พระเพลา 

ขัดสมาธิตั้งพระกายด�ารงพระสติมั่นด้วยอานาปานสมาธิภาวนา แล้วออกพระโอษฐ์ด�ารัส 

พระสตัยาธษิฐานว่า  

“ถ้าอาตมาไม่พ้นอาสวะกเิลสตราบใด ถงึแม้มาตรว่า หฤทยั  เนื้อ  หนงั จะแห้งเหอืด

ตลอดถึงเลือดและมันข้นจนทั่วสรีระกาย อาตมาก็จะมิท�าลายสมาธิบัลลังก์อันนี้เลย  

จะพยายามให้บรรลุเสวยพุทธาภเิษกสมบตัใิห้จงได้” 

ตั้งพระทัยมั่นหมาย พระสัพพัญญุตญาณ ครั้งนั้น เทพยดาพระพรหมทุกสถาน   

มที้าวสหมับดพีรหม และท้าวมฆัวาน เป็นต้น  กม็าประชุมแวดล้อมกระท�าสกัการบูชา

ครั้งนั้น พญามารวัสวดีได้สดับสัททส�าเนียงเทพเจ้าบันลือลั่นโกลาหล จึงด�าริว่า 

“หน่อพระพทุธางกรูจะล่วงพ้นวสิยัแห่งอาตมา เป็นการสญูเสยีศกัดิ์ที่น่าอปัยศอดสอูย่างยิ่ง 
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ควรอาตมาจะไปท�าอนัตรายให้พระองค์ลกุหนไีปให้พ้นจากบลัลงัก์ อย่าให้พระองค์ล่วงพ้น

วสิยัไปได้” พญามารมคีวามพโิรธด้วยก�าลงัอสิสาจติ ครอบง�าสนัดาน  จงึร้องอุโฆษนาการ

ให้พลเสนามารทั้งสิ้นมาประชุมกัน พร้อมด้วยสรรพาวุธ และสรรพวาหนะ ที่แรงร้าย 

เหลอืที่จะประมาณ  เตม็ไปในคคันานต์ท้องฟ้า  

พญาวสัวดขีึ้นช้างพระที่นั่งครีเีมขล์  นริมติมอืพนัมอืถอือาวุธพร้อมสรรพ น�ากองทพั

มารอันแสนร้าย เหาะมาโดยนภาลัยประเทศ  เข้าล้อมเขตบัลลังก์รัตน์  ของพระบรม

โพธสิตัว์เจ้าไว้อย่างหนาแน่น   

ทันใดนั้น ฝูงเทพเจ้าที่พากันมาแวดวงถวายสักการบูชาหน่อพระชินศรีอยู่ ต่างก็มี

ความกลัวพากันหนีไปยังขอบจักรวาล ทิ้งให้พระองค์ต่อสู้พญามารแต่พระองค์เดียว  

เมื่อพระมหาพุทธางกูรทรงเปล่าเปลี่ยวเหลียวหาผู้จะช่วยมิได้จึงตรัสเรียกทวยทหารของ

พระองค์ ๓๐ เหล่า กล่าวคือ  พระบารมี ๓๐ ทัศ ด้วยพระคาถาด�ารัสว่า “อายนฺต ุ  

โภนฺโต อิธ ทานสีลา” เป็นอาทิ ความว่า มาเถิดพวกท่านทั้ง ๓๐ กอง จงพร้อมกัน 

จบัอาวุธรบกบัหมู่มารในบดันี้  

ครั้งนั้นบารมธีรรม  ๓๐ ประการต่างส�าแดงกายให้ปรากฏดจุทหารกล้าถอือาวธุพร้อม

ที่จะเข้าประยุทธชงิชยักบัเสนามาร รอพระบรมโองการประทานโอกาสอยู่เท่านั้น

เมื่อพญามารวัสวดี เห็นหน่อพระชินศรีโพธิสัตว์ทรงประทับนั่งนิ่งไม่หวั่นไหว 

แต่ประการใดกพ็โิรธ สั่งให้เสนามารรุกเข้าท�าอนัตรายหลายประการจนหมดฤทธิ์  บรรดา

สรรพาวุธศัสตรายาพิษที่พุ่งซัดไป ก็กลายเป็นบุปผามาลัยบูชาพระองค์จนสิ้น  ครั้งนั้น 

พญามารวสัวดจีงึตรสักะพระโพธสิตัว์ด้วยสนัดานพาลว่า สทิธตัถกมุาร  บลัลงัก์แก้วนี้เป็น

ของเรา เกดิเพื่อบุญเรา ท่านเป็นคนไม่มบีุญ ไม่ควรจะนั่งจงลุกไปเสยีโดยเรว็ พระบรม

โพธสิตัว์ตรสัตอบว่า “ดูกรพญามาร บลัลงัก์แก้วนี้ เกดิขึ้นด้วยบุญของอาตมาที่ได้บ�าเพญ็

มาแต่อสงไขยกปัจะนบัประมาณมไิด้” 

พญามารกค็้านว่า “ไม่ใช่”  ให้พระองค์หาพยานมายนืยนัว่า  พระองค์ได้ท�ามาจรงิ 

ให้ประจกัษ์ในที่นี้”  

หน่อพระชนิศรจีงึตรสัเรยีกนางวสุนทราเจ้าแม่ธรณวี่า  “ดูกรวสุนทรา  นางจงมาเป็น

พยานให้อาตมาด้วยเถดิ”

ล�าดบันั้น  นางวสนุทรา  เจ้าแม่ธรณกีป็รากฏกายท�าอญัชลถีวายอภวิาท  แล้วประกาศ
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ให้พญามารทราบว่า พระบรมโพธสิตัว์บ�าเพญ็บญุมามากมายเหลอืที่จะนบั  แม้แต่น�้ากรวด

ที่ข้าพเจา้เอามวยผมรองรบัไว้บนเศยีรเกลา้ กม็มีากพอจะถอืเอาเป็นหลกัฐานได้ นางกล่าว

แล้ว กป็ระจงหตัถ์อนังามปล่อยมวยผม บบีน�้ากรวดที่สะสมไว้แต่อเนกชาตใิห้ไหลออกมา

เป็นทะเลหลวง ท่วมทับเสนามารทั้งปวงให้จมลงวอดวาย ก�าลังน�้าได้ซัดช้างคีรีเมขล์ให้ 

ถอยร่นไปตดิขอบจกัรวาล  

ครั้งนั้นพญามารก็ประนมหัตถ์นมัสการยอมพ่ายแพ้บุญฤทธิ์แด่หน่อพระพิชิตมาร  

สมดงัมโนปณธิานที่ทรงตั้งไว้.

๒. มาราตเิรกะมะภยิชุฌติะสพัพะ  

 รตัตงิ  โฆรมัปะนาฬะวะกะมกัขะ- 

 มะถทัธะ ยกัขงั ขนัตสีทุนัตะวธินิา  

 ชติะวา มนุนิโท  ตนัเตชะสา 

 ภะวะต ุเต  ชะยะมงัคะลาน ิฯ

ค�าแปล

๒. อาฬวกยักษ์ ผู ้มีจิตกระด้างปราศจาก 

ความอดทนมีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพญามารได้เข้ามา

ผจญต่อสู้ พระพุทธเจ้าจนตลอดรุ่ง พระพุทธองค์

จอมมุนี ทรงชนะอาฬวกยักษ์ นั้นด้วยทรงใช้พระ

ขนัตธิรรมเป็นอนัด ีคอืพระขนัต ิด้วยเดชแห่งพระพุทธชยัมงคลนั้น ขอชยัมงคลทั้งหลาย

จงมแีก่ข้าพเจ้า.

มงคลที่  ๒

ในสมยัเมื่อพระผู้มพีระภาคเจ้า  เสดจ็ประทบัส�าราญพระกายอยู่ในพระเชตวนัวหิาร  

ทรงอาศยัพระนครสาวตัถเีป็นที่โคจรภกิษาจาร  บ�าเพญ็พุทธกจิตามพุทธวสิัยยงัมรรคผล

ให้ส�าเร็จแก่พุทธเวไนยนิกร ทรงสถาพรเพิ่มพิริยพรตแก่พุทธบุตร ผู้ปฏิบัติสันติวรบท 

ภาพที่ ๒ ทรงชนะอาฬวกยกัษ์ ด้วยพระขนัตบิารมี
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ตามแนวมรรคปฏปิทา  ทรงเผยแผ่เกยีรตคุิณพระศาสนาให้รุ่งเรอืงไพศาลพสิฐิ  ดงัโอภาส

แห่งดวงอาทติย์อุทยัยงันภาลยัประเทศ ให้ประชาสตัว์ตื่นจากสรรพกเิลสนทิรา ไม่งมงาย

แสวงหามรรคผลในทางผิดเสมือนหนึ่งหลับตาคว้าอสรพิษให้ขบกัดเข้าเต็มมือ ประชาชน

จึงเคารพนับถือเป็นอเนก ด้วยเห็นพระศาสนาเป็นมรรคาเอกอันควรด�าเนิน เพราะเป็น 

คุณเครื่องจ�าเรญิประโยชน์สุขสวสัด ี ทั้งภพนี้และภพหน้า

ครั้งนั้น พระเจ้าอาฬวี กษัตริย์แห่งอาฬวีนคร พระองค์ไม่ทรงสังวรในปีฬะกรีธา  

แสวงหาความสนุกความรื่นเริงด้วยการล่าสัตว์ป่า เพื่อแสดงให้เหล่าโยธาเห็นว่า ยังทรง

สามารถในฝีพระหตัถ์แม่นธนู และหอกซดั  ทั้งช�านาญในการขบัขี่กณัฐกะอสัวราช ยากที่

จะหาผู้สามารถเสมอได้ ไม่ทรงเห็นเป็นภัยเป็นเวรกรรมที่จะมีผลเดือดร้อนในภายหลัง   

ตั้งพระทยัแต่จะหาความส�าราญฝ่ายเดยีว

วันหนึ่ง ขณะที่พระเจ้าอาฬวีก�าลังร่าเริงด้วยการปล่อยลูกธนูออกจากแล่งล้าง ชีวิต 

สัตว์ที่กลัวตาย ตะเกียกตะกายวิ่งวนอยู่ในวงล้อมของเหล่าทหารทั้งหลาย ทันใดนั้น 

พระองค์ก็ทรงแลเห็นกวางทองงามน่ารัก ท�าท่าตื่นเบิ่งหน้า หาทางหนีอยู่ ก็ทรงลดธน ู

คูพ่ระหตัถ์ลง พร้อมกบัรบัสั่งด้วยพระสรุเสยีงดงัสนั่นว่า “ทหารทั้งหลายเหน็กวางทองไหม  

กวางทองตวันี้งามมาก  ดูเหมอืนนบัแต่พวกแกกบัฉนัเริ่มหาความส�าราญในการล่าสตัว์มา  

ยังไม่เคยพบกวางทองที่งามจับตาน่ารักถึงเพียงนี้ ดังนั้น ฉันต้องการจับเป็น จะเอาไป 

เลี้ยงในอทุยานขอให้เตรยีมตวัจบั ระวงัอย่าให้กวางทองหนไีปได้ หากปรากฏว่า กวางทอง 

หนไีปทางทหารคนใด  เราจะเอาโทษหนกัแก่ทหารคนนั้น” 

เมื่อทหารได้ฟังพระกระแสรับสั่ง ต่างก็กลัวต้องโทษ พากันรักษาหน้าที่อย่าง 

เข้มแข็ง เตรียมตัวจับกวางทองไว้อย่างมั่นเหมาะ หากว่ากวางทองจะหนีมาทางตนแล้ว  

กจ็ะไม่รอดมอืไปได้  ทนัใดนั้นเอง เมื่อกวางทองหาช่องทางที่เหมาะในอนัที่จะหนอีอกจาก

วงล้อมในหมู่ทหารไม่ได้  ก็เลี่ยงมาทางพระเจ้าอาฬวี ด้วยเห็นมีทางว่างพอจะเผ่นหนี 

ออกได้ และพร้อมกันนั้นก็ได้วิ่งหนีไปเฉพาะพระพักตร์ ทวยทหารที่ก�าลังล้อมก็โล่งใจ   

สิ้นเคราะห์  และหวัเราะเยาะพระเจ้าอาฬวทีี่ไม่สามารถจบักวางทองได้  พระเจ้าอาฬวลีะอาย

พระทัย  ก็ทรงขับม้าพระที่นั่งออกไล่ติดตามอย่างไม่ลดละด้วยทรงพระด�าริว่า หากได้

จงัหวะกจ็ะจบัตาย โดยใช้ธนูคู่พระหตัถ์สงัหารเสยี แต่เคราะห์กรรม  บงัเอญิกวางทองนั้น

เป็นเทพเจ้าปลอมแปลง แสร้งท�าวิ่งล่อพระเจ้าอาฬวใีห้ตดิตามเข้าดงใหญ่ วิ่งล่อให้ตามไป

จนสิ้นก�าลงัม้า  
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พระเจ้าอาฬวีทิ้งม้าพระที่นั่งเสีย ทรงวิ่งขับด้วยพระบาท โดยแน่พระทัยว่า   

กวางทองกด็ทูจีะหมดก�าลงัเหมอืนกบัม้าแล้ว พระเจ้าอาฬววีิ่งตามกวางไปอกีครูใ่หญ่กห็มด

ก�าลัง หมดหวัง หมดอยากได้อยากดี และในทันทีนั้นกวางทองก็หลบลี้หายวับไปกับตา  

พระเจ้าอาฬวทีรงล้า  และคร้านที่จะก้าวไป  

ดงันั้น พอเสดจ็กลบัไปหน่อยเดยีว  ทรงเหลยีวเหน็ต้นไทรใหญ่ตระการ มกีิ่งก้าน 

ใบหนาแน่นร่มระรื่น พื้นดินที่โคนต้นก็ราบเรียบเตียนโล่ง โปร่งนัยน์ตา น่าพักเอาแรง  

พระองค์จงึเสดจ็เข้าไปประทบัระงบัพระกาย  ทรงหลบัลงอย่างรวดเรว็ด้วยความอ่อนเพลยี

มทินัที่พระเจ้าอาฬวจีะทรงได้ความสุขจากการบรรทมหลบัอย่างเตม็ตื่น  ตามที่ตั้งพระทยั

ไว้แต่แรกระงบัพระกายกต้็องพลนัผวาตื่น  ด้วยตกพระทยัสะดุ้งจากสรุส�าเนยีงเสยีงตวาด

ของอาฬวกยกัษ์ดงัลั่นสนั่นป่า ประหนึ่งเสยีงสายฟ้าฟาดลงมาข้างพระกาย  ทรงผุดลุกขึ้น

พร้อมกับลืมพระเนตรมาทางเสียงแผดนั้น และก็พลันประสบหน้าอาฬวกยักษ์ที่ถมึงทึง  

แสดงว่าเป็นมารต่อพระชนม์ชีพของพระองค์ ก็สะดุ้งกลัวจนสุดขีด เหลียวหาทหารที่จะ

เป็นเพื่อนตายกไ็ม่มแีม้แต่คนเดยีว จะหนกีไ็ม่พ้น ถ้าพระองค์สามารถด�าดนิหนไีด้ขณะนี้ 

ก็คงไม่รอหน้าประสานกับยักษ์ร้ายตนนี้เป็นแน่ ความกลัวได้กดพระกายพระเจ้าอาฬว ี

ให้ตดิอยู่กบัพื้นดนิ  ไม่มแีรงที่จะลุกยนืประจญัภยั เฉพาะหน้า  

เมื่ออาฬวกยักษ์ขู่ถามถึงเหตุที่มาผทมในที่นี้ พระองค์ก็เล่าให้ฟังจนหมด ในที่สุด  

อาฬวกยักษ์ก็แจ้งให้พระองค์ทราบว่า ภายในบริเวณนี้ เขาได้รับสิทธิเป็นพิเศษจาก 

พระอศิวรเทพเจ้า ใครเข้ามาจะต้องตกเป็นอาหาร ดงันั้น เขาจงึเป็นผู้มโีชค โดยจะได้กนิ

เนื้อพระเจ้าอาฬวีในวันนี้ถ้อยค�าของอาฬวกยักษ์ได้เพิ่มความกลัวตายให้พระเจ้าอาฬวี 

เป็นทวีคูณ ในขณะที่อาฬวกยักษ์บอกว่าจะกินเป็นอาหาร แต่เป็นด้วยความวิบัติของ

พระองค์ยังไม่ถึงแก่ชีวิตท�าให้พระองค์คิดผ่อนผันได้ จึงปราศรัยขอไถ่ชีวิตพระองค์   

โดยจะส่งคนมาให้เป็นอาหาร อาฬวกยักษ์วันละ ๑ คน ในเมื่อปล่อยให้พระองค์กลับ

พระนครโดยสวสัด ี อาฬวกยกัษ์กพ็อใจในรายได้อนัดปีระจ�าวนัเชน่นั้น จงึตกลงปลอ่ยให้

พระเจ้าอาฬวกีลบัพระนครตามพระประสงค์ เมื่อพระเจ้าอาฬวกีลบัพระนครแล้ว กป็ระชมุ

เสนาอ�ามาตย์ เล่าเรื่องที่ขอไถ่ชีวิตกับยักษ์มา ในที่สุดก็ให้จัดส่งนักโทษในเรือนจ�าไปให้ 

อาฬวกยกัษ์ตามสญัญา วนัละ ๑  คน  
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ครั้นต่อมา คนในเรอืนจ�าหมด แม้จะเอาทองค�าไปตั้งไว้ให้คนขโมย เพื่อจะได้จบัเอา

เป็นนักโทษส่งไปให้อาฬวกยักษ์ ก็ปรากฏว่าไม่มีใครขโมย หาคนหยิบฉวยฉก ลักไม่ได้  

แม้ในโทษเรื่องอื่นกส็ุดหา  เรอืนจ�าว่างนกัโทษเป็นประวตักิารณ์  เมื่อจ�าเป็นเข้า  อ�ามาตย์

ก็ต้องแก้ไขช่วยชีวิตพระมหากษัตริย์ไว้ก่อน โดยส่งเด็กเล็กที่ยังท�าประโยชน์อะไรไม่ได้  

ท�านองส่งคนว่างงานไปให้ยกัษ์กนิวนัละคน  เหตกุารณ์ได้ท�าให้เกดิความวุน่วาย  ในระหว่าง

บิดามารดาของบุตรทุกคนต่างก็คิดอุบายถ่ายเท โดยจัดส่งลูกๆ ของตนไปอยู่เมืองอื่นๆ 

เพื่อความปลอดภัย ในเมื่อเจริญวัยท�างานได้แล้วจึงให้กลับ ในที่สุดเด็กหมดอีก ครั้น 

วันสุดท้ายหาเด็กอื่นไม่ได้ อ�ามาตย์ก็ต้องให้จับอาฬวีราชกุมารโอรสของพระเจ้าอาฬวีใน

เวลาเยน็  เตรยีมตวัส่งไปในวนัรุ่งขึ้น แม้จะเป็นการบบีคั้นจติใจของพระมหากษตัรยิ์และ

พระมเหสอีย่างหนกั กต็้องจ�าท�าเพราะท�าเพื่อพระมหากษตัรยิ์นั้นโดยแท้

ในราตรีนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแผ่พระญาณดูสัตว์ผู ้ควรจะ 

ทรงพระกรุณาโปรด ก็ประจักษ์เหตุอันสมควรที่จะเสด็จด้วยพระมหากรุณา เพื่อ 

ระงบัทุกข์ภยัทั้งหลาย  ดงันั้น  ในเวลาเยน็ที่อาฬวรีาชกุมารถูกจบัพระผู้มพีระภาคเจ้าได้

เสด็จไปที่วิมานอาฬวกยักษ์โดยล�าพังพระองค์เดียว ขณะนั้นอาฬวกยักษ์ไม่อยู่ พระผู้มี

พระภาคเจ้าก็ทรงเข้าไปประทับ ณ แท่นที่นั่งของอาฬวกยักษ์  บรรดายักษ์และยักษิณี 

ทั้งหลายได้มาเฝ้าถวายปฏสินัถารพระพุทธองค์อยู่พร้อมหน้า  

ครั้นอาฬวกยักษ์กลับมาถึงวิมานในราตรีนั้น เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็โกรธ ด้วย 

มานะทิฏฐิแรงกล้า เห็นไปว่าพระสมณโคดมมาลบหลู่หมิ่นเกียรติของตน แทนที่จะค่อย

พูดค่อยจาถามไถ่ถึงเหตุที่มาถึงที่อยู่ในฐานะที่ตนเป็นเจ้าของ กลับโอหังตึงตังเข้าใส่พระ 

บรมศาสดาถึงกับใช้อาวุธร้ายแรงตามสันดานของพวกอสูรที่ไร้คุณธรรม หากแต่ด้วย 

พุทธานุภาพ  อาวุธทุกชนิดที่อาฬวกยักษ์ใช้ไปไม่เป็นผล  กลายเป็นเครื่องสักการบูชา 

พระผู้มพีระภาคเจ้าเสยีสิ้น  ในที่สุดยกัษ์ กห็มดฤทธิ์หมดเดช หยุดราว ี เพียงแต่ใช้วาจา

เรยีกพระบรมศาสดา  ให้ลุกออกมาจากวมิานของตนเสยี

ครั้งนั้น  พระผู้มพีระภาคเจ้าได้ทรงพระกรุณาท�าตามประสงค์ของอาฬวกยกัษ์  คอื

จะให้ลุกกท็รงลุก จะให้ออกกเ็สดจ็ออก จะให้เข้ากเ็สดจ็เข้า จะให้นั่งที่ใดกป็ระทบันั่งให้

ตามประสงค์ ท�าให้หวัใจอาฬวกยกัษ์ผ่อนโหดร้ายลง 
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ในที่สดุอาฬวกยกัษ์ได้ทลูถามปัญหาพระบรมศาสดาได้ทรงพยากรณ์แก้ปัญหาให้อาฬ

วกยักษ์เกิดปัญญาเห็นแจ้งในธรรมสิ้นความโหดร้าย ตั้งอยู่ในภูมิโสดาปัตติผลถวายตน 

ลงเป็นทาสพระรตันตรยั  ตั้งมั่นอยู่ในอรยิธรรม 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานอาฬวกยักษ์ตั้งแต่ย�่าค�่าจนรุ่งราตรี จึงสามารถ 

ยงัน�้าใจอาฬวกยกัษ์ให้ยนิดใีนอรยิธรรมตามพระพุทธประสงค์ ในเช้าวนันั้น 

ก็พอดีราชบุรุษพระนครอาฬวีอุ ้มพระราชกุมารโอรสของพระเจ้าอาฬวีมาให้ 

อาฬวกยกัษ์กนิเป็นอาหาร 

อาฬวกยกัษ์รบัเอาพระราชกุมารแล้ว  กน็้อมเข้าถวายพระผู้มพีระภาคเจ้า  พร้อมกบั

กราบทูลว่า “ข้าพระองค์ขอถวายพระราชกุมารน้อย ซึ่งพระเจ้าอาฬวีส่งมาเป็นอาหาร 

ของข้าพระองค์  ด้วยข้าพระองค์เว้นขาดจากเบญจเวรสิ้นเชงิแล้ว”

พระบรมศาสดาทรงรบัพระกมุาร แลว้ตรสัอนโุมทนาแก่อาฬวกยกัษ ์และทรงอวยพร

แก่พระราชกุมาร พร้อมกับประทานคืนให้อ�ามาตย์น�าพระราชกุมารกลับพระนครเพื่อ 

ถวายพระเจ้าอาฬว ี

ครั้นอ�ามาตย์น�าพระราชกุมารกลับนคร เกียรติศัพท์กิตติคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ก็ฟุ ้งขจรไปทั่วว่า พระองค์ทรงพระกรุณาเสด็จมาระงับภัยพิบัติแก่พระนครอาฬว ี 

ชาวเมอืงทั้งสิ้นต่างกม็คีวามปีตยินิด ี พากนัจดัเครื่องสกัการะต่างๆ น�าไปบูชา  

ขณะนั้นพระบรมศาสดาทรงพระกรุณา พาอาฬวกยักษ์มาพระนครอาฬวี พอถึง 

สถานที่ครึ่งทางสัญจรก็พบชาวพระนคร มีพระเจ้าอาฬวี เป็นประมุขน้อมน�าสักการะ  

มาเฝ้าถวายอภิวาท สมเด็จพระบรมโลกนาถก็ทรงหยุดประทับรับสักการบูชา พร้อมกับ 

ทรงพระกรุณาประทานพระธรรมเทศนาโปรดให้ชาวเมืองเห็นทุกข์เห็นโทษในเบญจกรรม 

และทรงให้ชาวพระนครตั้งอยู่ในกัลยาณธรรมตามสมควรแก่วิสัย ประทานธรรมให้เป็น

สมบัติทั่วไปแก่ชาวนครอาฬวี ปลูกให้เกิดความเมตตาปรานีกันทั่วหน้า ทั้งให้ชาวเมือง 

นบัถอืบูชาอาฬวกยกัษ์ ประหนึ่งว่าเป็นเทพารกัษ์หลกัพระนคร  

ครั้นประทานธรรมคุณากรสิ้นเสร็จ พระผู้พระภาคเจ้าเสด็จนิวัตนาการ กลับคืน 

พระเชตะวนัมหาวหิาร เสดจ็ประทบัเสวยความส�าราญในธรรมสบืมา. 
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๓. นาฬาคริงิ  คะชะวะรงั

 อะตมิตัตะภตูงั ทาวคัคจิกักะ- 

 มะสะนวีะ สทุารณุนัตงั     

 เมตตมัพเุสกะวธินิา 

 ชติะวามนุนิโท  ตนัเตชะสา 

 ภะวะตเุต ชะยะมงัคะลาน ิฯ

ค�าแปล

๓. พระจอมมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐ 

ชื่อนาฬาครี ีเป็นช้างเมายิ่งนกั แสนที่จะทารุณ

ประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า ด้วยวิธี

รดลงด้วยน�้าคอืพระเมตตา ด้วยแห่งพระพทุธ

ชยัมงคลนั้น ขอชยัมงคลจงมแีก่ข้าพเจ้า.

มงคลที่  ๓

ในสมัยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ ้า เสด็จประทับส�าราญพระอิริยาบถอยู ่ใน 

พระเวฬุวันวิหาร ทรงอาศัยราชคฤห์พระมหานครเป็นที่โคจรภิกษาจารบ�าเพ็ญพุทธกิจ   

ประสาธน์ประสทิธมิรรคผลให้ส�าเรจ็แก่พทุธเวไนย ทรงประทานพรหมจรรย์แก่ผูท้ี่เลื่อมใส

ในสนัตวิรบทเป็นพเิศษ เพื่อให้บรรลอุจลเขตปฏสิมัภทิา ทรงเผยเกยีรตคิณุของพระศาสนา

ให้รุง่เรอืงไพศาลพสิฐิ ดงัโอภาสแห่งดวงพระอาทติย์อุทยัยงันภาลยัประเทศ ให้ประชาสตัว์

ตื่นจากสรรพกิเลสนิทรา ประชาชนพากันเคารพบูชาเป็นอเนก ด้วยเล็งเห็นพระศาสนา 

เป็นมรรคาเอกอนัควรด�าเนนิ เพราะเป็นคุณเครื่องจ�าเรญิ

ครั้งนั้น  พระเจ้าอชาตศตัรูราช  ยงัอ่อนพระชนัษาและปรชีาสามารถทั้งหมกมุ่นด้วย

ความก�าหนดั ทรงเสื่อมใสในพระเทวทตัผูเ้ป็นอาจารย์ มาแสดงปาฏหิารย์ิล่อลวงให้ลุม่หลง 

ท�าให้ท้าวเธอปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสาร พระชนกนาถเป็นปิตุฆาตอนันตริยกรรม  

ซ�้าไม่เลื่อมใสในพระบรมศาสดา ด้วยเชื่อค�าพระเทวทตั รษิยาแกล้งใส่ไคล้ให้เข้าพระทยัผดิ  

ภาพที่ ๓ ทรงชนะช้างนาฬาคริ ีด้วยพระเมตตาบารมี
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ถึงกับมืดมิดด้วยโมหะไม่เห็นเหตุ ยอมให้พระเทวทัตหาเลศท�าลายล้างพระบรมศาสดา  

เริ่มต้นแต่ขอนายขมังธนูมาเป็นครั้งแรก แล้วส่งไปให้ลอบปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า   

ด้วยธนูอันก�าซาบด้วยยาพิษ  แต่นายขมังธนูกลับมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ยอมตน 

เข้าขอเป็นพทุธบตุร ด้วยพระพุทธบารมพีากนัยนิดรีบัเบญจวริตั ิปฏบิตัติามพระพุทธโอวาท  

พระเทวทตักก็่อกรรมวนิาศอย่างอื่นต่อไป ด้วยวสิยัอนัธพาล  

ครั้งหนึ่ง ลอบขึ้นไปที่พระพุทธวิหาร ณ ยอดภูเขาคิชฌกูฏพุทธส�านักในเวลาเช้า  

ขณะที่พระผู้มพีระภาคเจ้าเสดจ็ลงมาโปรดสตัว์  ครั้นเสดจ็บณิฑจารกิวตัรแล้วพระองค์ก็

ขึ้นคชิฌกฏูภผูา  พระเทวทตักไ็ด้ผลกัก้อนศลิาอนัใหญ่ให้กลิ้งลงมา  หมายจะปลงพระชนม์

พระบรมศาสดาให้ดบัสูญ  

แต่ด้วยเดชแห่งพระกุศลบุญช่วยอภิบาล ก้อนศิลาก็ปวัตนาการกลิ้งไปห่างจาก 

ช่องทางเสด็จ เพียงแต่พระบาทกระทบสะเก็ดหินท�าให้ห้อพระโลหิตช�้า ซึ่งก่อเข็ญเป็น 

อนนัตรยิกรรมให้แก่พระเทวทตัเป็นเนรยกิะสตัว์ในอเวจนีรกสบืไปภายหน้า 

เมื่อไม่สมความปรารถนา ก็หาอุบายใหม่ด้วยวิสัยอ�ามหิตจิตลามก หาโอกาสเข้าไป 

ยอยกถวายพระพรแด่จอมนริสรอดิศรอชาตศัตรูราชาธิบดี ขอพระราชทานช้างนาฬาคีรี 

ราชหตัถ ี  ช้างพระที่นั่งซึ่งก�าลงัซบัมนักล้า  เพื่อจะปล่อยให้เข่นฆ่าพระพชิติมาร  ยามเมื่อ

เสด็จภิกษาจารโปรดสัตว์ในเวลาเช้า ด้วยอกุศลจิตคิดเป็นเจ้าปกครองสงฆ์ในเมื่อสิ้นสุด

พระพุทธองค์ไปแล้ว  

เมื่อพระเทวทตัได้รบัพระราชทานช้างจากพระเจ้ากรุงมคธแล้ว กร็บีมาปลุกปั่นป้อยอ

ให้ลาภแก่นายควาญช้าง  ให้นายควาญช้างรบัธุระมอมเหล้าช้างนาฬาครีใีห้เมา  เพิ่มก�าลงั

บ้าคลั่งด้วยซับมันขึ้นอีกแรงหนึ่ง และก�าชับให้ปล่อยช้างในเวลาเช้า ขณะที่พระพุทธเจ้า

เสด็จมาโปรดสัตว์ตามถนนภายในพระนครราชคฤห์นี้ วิสัยสัตว์ไม่รู้จักคนชั่วคนดีอย่าง

หนึ่งอย่างใด  กจ็ะไล่ทิ่มแทงพระจอมไตรโลกาจารย์  ยามเมื่อเสดจ็ภกิษาจารพร้อมด้วย

พระสาวกสงฆ์ให้ย่อยยบัอบัปางลงเป็นพทัธุล ี สิ้นชื่อพระชนิศรคีรั้งนี้แล้วแล

ครั้นข่าวนี้รั่วไหลไปยงัพุทธบรษิทั อุบาสก  อุบาสกิาผู้เลื่อมใสอยู่ในพระพุทธศาสนา 

ต่างพากันมาประชุมกันว่าถ้าจะมิเป็นการ หากเราจะนิ่งเฉยให้พระบรมศาสดาจารย์เข้า 

เผชิญหน้ากับคชสารนาฬาคีรีซับมันกล้า จักเป็นอันตรายแก่พระบรมศาสดา ซ�้าเสื่อม

เกยีรตยิศแห่งพระศาสนาที่นบัถอื 



265

เมื่อได้หารือตกลงกันแล้ว ก็พากันไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังพระเวฬุวันวิหาร 

แล้วกราบทลูถงึเหตกุารณ์อนัร้ายแรงจะพลนัมใีนวนัพรุง่นี้เวลาเช้า ขอให้พระผูม้พีระภาคเจ้า

งดภิกษาจาร กับขอให้โปรดรับบิณฑยาหารที่อารามนี้ พร้อมด้วยพระสาวกบรรดามี 

ทุกพระองค์

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีเจตจ�านงน�าอาหารมาอังคาส ขอได้โปรดประทานโอกาส

แก่มวลข้าพระยุคลบาทด้วยเถดิพระเจ้าข้า 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงด�าริว่า ถ้าตถาคตจักออกไปทรมานช้างนาฬาคีร ี 

ยังท่ามกลางพระนครแล้วจึงค่อยพาพระสงฆ์กลับมารับไทยทานที่พระวิหารนี้  เวลากาล 

ก็ยังมีปฏิบัติได้  เพื่อให้เกิดธรรมาภิสมัยแก่ประชาสัตว์ที่ได้มาเห็นเหตุการณ์ของพระ 

เทวทตั  และพระมหากษตัรย์ิร่วมกนัประกอบทรุกรรม  ซึ่งเป็นการผดิจากศลีธรรมไม่ควร

ด�าเนนิ  แต่กลบัก่อให้จ�าเรญิเกยีรตศิาสนา  

ครั้นพระบรมศาสดาด�าริแล้ว ก็ทรงรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพ ให้พุทธบริษัท 

ผูน้มินต์รบัทราบแล้วทลูลาครั้นรตัตกิาลผ่านมาถงึเวลาอรณุรุง่เชา้ พระมหากรณุาธคิณุเจา้

พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกบริวาร ก็เสด็จพระพุทธด�าเนินภิกษาจารยังพระนครราชคฤห ์

ขตัตยินเิวศน์ตามมรรคาประเทศถนนหลวง ประชาชนชาวเมอืงทั้งปวงได้เหน็พระพุทธเจ้า

และพระสงฆ์สาวก ต่างกพ็ากนัปรวิติกไปต่างๆ นานา  

พวกที่มศีรทัธาสมัมาปฏบิตั ิกม็คีวามโสมนสัชื่นบานว่า วนันี้จกัได้ชมบุญญาภนิหิาร

พระบรมโลกนาถ จะทรมานพญากุญชรชาตชิ้างพระที่นั่งให้สิ้นพยศ  พวกที่มนี�้าใจคดิคด

ลามกมจิฉาจติกค็ดิไปในทางร้าย ว่าวนันี้จะได้เหน็ความวนิาศวอดวายของพระสมณโคดม  

ช้างนาฬาครีจีกัทิ่มแทงให้สิ้นลมมลายชพี  แล้วต่างกพ็ากนัเร่งรบีปีนป่ายต้นไม้ใหญ่ และ

ที่อื่นใดซึ่งพอจะพ้นภยัและมองเหน็ได้สบาย  คอยดูอยู่มากมายเหลอืที่คณนา

ฝ่ายนายควาญช้างพระที่นั่ง แรกแต่ได้รับค�าสั่งของพระเทวทัต ก็พากันจัดแจงหา 

สรุาบานที่แรงกล้ามาเตรยีมไว้ ครั้งรุง่อรโุณทยัทวิาวารกพ็ากนัน�าออกมากรอกหตัถพีระยา

เศวต คชนาฬาคีรีช้างพระที่นั่ง ซึ่งก�าลังคลุ้มคลั่งซับมัน สิ้นน�้าจัณฑ์ ๑๖ กระออมเป็น

ก�าหนด ท�าให้พญาช้างเกดิพยศร้ายแรงเพราะฤทธิ์สุรา ชูงวงยกงากระทบืเท้าสะเทอืนแท่น  

ส่งเสียงร้องแปร๋นแปร๋นอุโฆษก้องโกญจนาทน่าสะพรึงกลัว เบ่งตัว บิดตีนสะบัดปลอก 

มุ่งจะวิ่งออกไปลงงาทุกสิ่งที่ผ่านหน้าให้พนิาศ 
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ครั้นรุ่งแสงสุริโยภาสเป็นเวลาทรงบาตรพระบรมสุคต นายควาญช้างก็เปลื้องปลด

ปลอกปล่อยพญานาฬาครี ีออกสู่วถิทีางเสดจ็ภกิษาจาร พญานาฬาครีกีว็ิ่งไป ให้รบีหลบ 

หาความปลอดภยัอนัจะพงึม ี ทะยานออกสู่ถนน กส็่งเสยีงร้องกกึก้องโกญจนาท วิ่งตรง

มายงัวถิทีางพระโลกนาถ เสดจ็พระพุทธด�าเนนิ  

จึงมหาชนก็พากันร้องทูลเชิญให้หลบ ช้างจะท�าร้ายแม้พระภิกษุปุถุชนที่กลัวตาย  

ก็วุ่นวายกราบทูลพระบรมศาสดาให้เสด็จหนี ว่าพญานาฬาคีรีราชหัตถีเชือกนี้ดุร้ายใน

อ�ามหติ ไม่รู้จกัพระรู้จกัเจ้าเหล่าบณัฑติตลอดความถูกผดิใด ๆ มุ่งแต่จะท�าความบรรลยั

ต่อคนและสัตว์เฉพาะหน้า ส่วนพระสงฆ์องค์อรหันต์ไม่มีจิตประหวั่นว่าภัยอันใดจะ 

บังเกิดมี พากันเดินตามพระชินศรีด้วยความสงบสง่า ตามวิสัยของพระสงฆ์ ผู้ทรงคุณ 

ปฏิสัมภิทาญาณวิเศษ จึงปรากฏว่าเป็นบุญเขตควรแก่ไทยทาน อันชาวโลกจะพึง 

สกัการบูชา

ขณะนั้น พระอานนทเถระพุทธอุปัฏฐาก ครั้นช้างนาฬาคีรีร้ายวิ่งเข้ามาใกล้พระผู้มี 

พระภาคในครั้งนั้นโดยที่พระคุณท่านยงัมไิด้เป็นพระอรหนัต์ จงึมคีวามหวาดหวั่นพลั่นใจ

เกรงอันตรายจะพึงมีแก่สมเด็จพระชินศรีสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถรเจ้าจึงคิดว่า อาตมา 

ได้รับความเมตตากรุณาจากสมเด็จพระมหากรุณาธิคุณนี้ใหญ่หลวง เหลือที่จะเอาอะไร 

มาตักตวงประมาณได้ เมื่ออาตมายังติดตามรอยพระยุคลบาทอยู่เช่นนี้จักปล่อยให้ 

ช้างนาฬาคีรีท�าร้ายพระองค์หาบังควรไม่ใช่วิสัยพุทธอุปัฏฐาก สมควรจะออกป้องกันภัย  

มิให้บังเกิดมีแก่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ แม้ชีวิตของอาตมาจะดับลงเพราะฤทธิ์ช้าง

กช็อบแล้ว  เสมอืนหนึ่งว่าแลกเอาร่มฉตัรรตันะแก้วที่กั้นโลกให้ด�ารงอยู่  ไม่มผีู้รู้ทั้งหลาย

จะพงึต�าหน ิ 

ครั้นพระเถรเจ้าด�ารแิล้วเช่นนั้นกพ็ลนัวิ่งออกไปกั้นสกดัช้างนาฬาครี ี น้อมถวายชวีติ

แด่พระชินศรี โดยยอมให้ราชหัตถีทิ่มแทงกระทืบเอาตามประสงค์ แต่ขอให้เอกองค์ 

พระโลกนาถนริาศภยั  เหน็ประจกัษ์แก่ตาคนทั้งหลายด้วยประการฉะนี้

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงพระมหากรุณาตรัสเรียก พระอานนทเถรเจ้าให้

ถอยมาถงึ ๓ ครั้ง  พระอานนท์กย็บัยั้งยนืหยดัสกดัช้างนาฬาครีอียู่  สมเดจ็พระบรมครู

ทรงเห็นพระอานนท์ยอมตายไม่คิดกลับ จึงทรงท�าปาฏิหาริย์ขับช้างนาฬาคีรีคชสาร ซึ่ง 

ก�าลงัตรงเข้ามาจะประหารพระเถรเจ้าให้ตกใจ  กระโพงไปในที่อื่นไม่อาจเข้าใกล้  
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ขณะนั้นมีสตรีผู้หนึ่งกลัวภัยไม่สามารถจะระงับใจครั้นเห็นช้างวิ่งเข้ามาใกล้ก็ทิ้งบุตร

ไว้กลางถนน วิ่งตามฝูงคนไม่เหลยีวมา ปล่อยให้ลูกดิ้นร้องน่าเวทนาด้วยกลวัตาย เป็นที่

สังเวชใจแก่มหาชน ทันใดนั้นช้างนาฬาคีรีก็วิ่งวนเข้ามามุ่งจะพิฆาตฆ่าทารกนั้นตาม 

วสิยัสตัว์ สมเดจ็พระผู้ทรงสวสัดิ์ รตนวสิุทธญิาณ จงึทรงแผ่พระเมตตาภนิหิารทานดลิก 

ดงัหนึ่งทรงหลั่งสโีตทกให้ตกต้องดวงใจคชสาร ซึ่งก�าลงัเดอืดดาลด้วยสุราบานและซบัมนั 

ให้ความเมาทั้งสองประการนั้นดับสนิท ทั้งให้มีจิตประกอบเมตตาไม่เข้าไปบีฑาทารกนั้น 

ให้เป็นอนัตรายได้วบิตั ิ 

แลว้พระองค์ทรงพระเมตตาเอื้อนอรรถตรสัเรยีก พญาชา้งนาฬาครีใีห้เข้ามาเฝ้า  เมื่อ

พญาช้างสร่างเมาก็สิ้นพยศยกงวงจบบนกระพองศีรษะ แสดงความคารวะในพระสัมมา 

สมัพุทธเจ้า หมอบเข้าถวายอภวิาทแทบพระยุคลบาทพระบรมศาสดา สมเดจ็พระจอมสงฆ์ 

ได้ทรงยกพระหตัถ์ลูบกระพองศรีษะคชสารด้วยความเมตตา แล้วประทานโอวาทว่า  

ดูกรนาฬาคีรีเอย แต่นี้ไปเจ้าจงสลัด ตัดเลยซึ่งปาณาติบาต อย่าให้ประมาทจิตคิด

อาฆาตโกรธแค้นใครๆ จงมีเมตตาจิตทั่วไปในคนและสัตว์ จงมีจิตโสมนัสหนักแน่นใน

เมตตาและขนัต ิ เมื่อเจ้าวางวายจากภพนี้แล้วจะได้ไปสู่สุคตสิถาน พ้นจากสตัว์เดรจัฉาน

อนัต�่าศกัดิ์ช่างเป็นกุศลคุณบุญอนัหนกัที่เจ้ามาพบเราตถาคต จงอุตส่าห์ตั้งใจก�าหนดวริตั ิ 

ปฏบิตัจินตราบเท่าอายุขยันั้นเถดิ

ครั้งนั้น  พญาช้างนาฬาครีตีวัประเสรฐิ  เกดิตื้นตนัใจหลั่งน�้าตาไหลรนิอาบหน้า  แล้ว

ก้มเศียรเกล้าลงวันทารับพระโอวาทถวายบังคมพระบาท แล้วเดินกลับหลังยังโรงช้าง  

ด้วยท่าทางโดยสงบเสงี่ยมเป็นอนัด ีปรากฏแด่ประชาชนทชิาชอียู่ทั่วหน้า  มหาชนกพ็ากนั

สักการบูชาพระบรมศาสดา โห่ร้องกันลั่นสนั่นไปว่า สมเด็จพระจอมไตรทรงทรมาน 

พญาคชสารนาฬาคีรีให้สิ้นพยศแล้ว และทรงได้ชัยช�านะอันเป็นมงคล ตั้งต้นแต่พระ 

มหากษัตริย์และพระเทวทัตลงมา จนแม้ช้างนาฬาคีรีซับมันกล้าก็สิ้นฤทธิ์  แล้วสมเด็จ 

พระธรรมสามสิรกพ็าพระสงฆ์สาวก  เสดจ็กลบัไปรบัไทยทาน  ซึ่งพุทธบรษิทัจดัถวายยงั

พระเวฬุวนัวหิาร นั้นแล.
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๔. อกุขติตะขคัคะมะตหิตัถะ

 สทุารณุนัตงั ธาวนัตโิยชะนะปะถงั  

 คลุมิาละวนัตงั อทิธภีสิงั 

 ขะตะมะโน ชติะวา มนุนิโท

 ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต 

 ชะยะมงัคะลาน ิฯ 

ค�าแปล

๔. พระพุทธองค์จอมมุนมีพีระหฤทยัไปใน

ที่จะกระท�าอทิธปิาฏหิารย์ิได้ชนะโจรชื่อองคลุมีาล 

(ผู้มพีวงมาลยัคอื นิ้วมอืมนุษย์) แสนร้ายกาจมี

มอืถอืดาบวิ่งไล่พระองค์ไป สิ้นทาง ๓ โยชน์ กพ็่ายแพ้  ด้วยเดชแห่งพระพุทธชยัมงคล

นั้น ขอชยัมงคลทั้งหลายจงมแีก่ข้าพเจ้า.

มงคลที่  ๔

กิร ดังได้สดับรับรู้มาจากพระบาลีเถรคาถา และมัชฌิมนิกาย ซึ่งพระอรหันต์เจ้า 

ทั้งหลายได้สังคายนาไว้ในพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก เพื่อเทิดเกียรติพระสาวก  

วสุิทธสิงฆ์  อกีพระพทุธคณุของพระองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นอนังาม เพื่อจะเตอืนพุทธบรษิทั

ให้ด�าเนินตามพระโอวาท หวังจะให้ส�ารอกจิตคิดอาฆาตเบียดเบียนกัน ให้เกื้อกูลตาม 

เชิงชั้น ฉันญาติมิตรชิดหรือห่าง อันเป็นทางสงบสุขนิรภัยนิรทุกข์ เกษมสานต์ ด�าเนิน 

ตามค�าอนัเป็นนทิานเบื้องต้นว่า 

ในปฐมโพธิกาลนั้น มีพราหมณ์มันตะคูผู้หนึ่ง รอบรู้ถึงจบไตรเพท มีความรู้ดีเป็น

พิเศษในทางท�านายนักษัตรรู้ลางร้ายและเคราะห์ร้ายได้แจ้งชัด นับเนื่องอยู่ในสังกัด

พราหมณ์ชั้นนักปราชญ์ราชเมธี เป็นปุโรหิตาจารย์ของพระเจ้ากรุงสาวัตถีปเสนทิโกศล

มหาราช  ผู้ถวายอรรถศาสน์แด่พระมหากษตัรยิ์  มนีามตามชวีประวตัวิ่า  ภควพราหมณ์  

ภาพที่ ๔ ทรงชนะองคุลมีาล ด้วยอทิธฤิทธิ์
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มภีรรยาที่ทรงคณุสมบตัอินังาม ชื่อว่ามนัตาน ีเมื่อนางคลอดบุตรชายหวัปีในเวลาราตรนีั้น  

เกิดลางร้ายอัศจรรย์วิบัติเป็นเห็นประหลาด บรรดาศัสตราวุธเกิดโอภาสประกายรุ่งเรือง

ราวกะว่าเปลวไฟลุกสิ้นทั้งปวงตลอดพระแสงขรรค์ หอกและสนิาดในคลงัหลวงราชศสัตรา 

เมื่อภควพราหมณ์ประจกัษ์แก่ตา  กป็ระหลาดจติแล้วกค็�านงึถงึเหตทุี่อาเพศให้ปรากฏ  

เออ! จะเกิดความจ�าเริญยศหรือเสื่อมศักดิ์อัครฐาน แก่ทรัพย์ศฤงคารบุตรภรรยา หรือ 

แก่ตัวอาตมาก็มิรู้ ด�าริแล้วจึงท่านราชครู โหราจารย์ก็รีบออกจากเรือนมาสู่ชานชะลา 

หน้าประตูบ้าน แหงนหน้าดูดาวซึ่งสุกสกาวงามตระการในท้องฟ้าก็ปรากฏ เห็นกลุ่มดาว

โจรสญัจรบทอยู่เบื้องหน้ากต็กใจ ด้วยแจ้งชดัตามนยัคมัภรี์พยากรณ์ทายว่า 

เด็กเกิดใต้กลุ่มดาวโจรที่โคจรในยามนี้ ต่อไปภายหน้าจะเป็นคนไม่ดีใจอ�ามหิต  

จะเป็นนายโจรประทุษจิตร้ายกาจ แต่เป็นบุญที่ชีวิตไม่ถึงฆาตด้วยราชภัยและไม่ถูกใคร 

ฆ่าตายให้เสื่อมยศ  เมื่อท่านปโุรหติคดิก�าหนดค�านวณแน่แก่ใจแล้วกก็ลบัคนืเข้ายงัภายใน

นวิาสสถาน ด้วยอารมณ์ร�าคาญไม่สมคดิดงัคาดไว้ว่า บตุรของตนจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วย

เกียรติยศปรากฏในภายหน้า แม้จะคิดหักใจว่าเป็นเวรกรรมของเขามาแต่กาลก่อน  

กไ็ม่วายจะเสยีใจ

ครั้นรุ่งแสงสุรโิยทยัในยามเช้า  ได้เวลาเข้าเฝ้าพระมหากษตัรยิ์  ท่านปุโรหติกเ็ข้าไป

ปฏบิตัริาชการ ในพระราชสถานของพระเจ้ากรุงสาวตัถ ี ถวายพระพรสวสัดแีด่พระภูบาล  

เมื่อแรกเสดจ็ออกว่าราชการในท่ามกลางทวยหาญจาตุรงคเสนา  ครั้นมพีระราชปุจฉาถาม

ถงึความประหลาดเพราะโอภาสที่เกดิจากสรรพศสัตราวุธในราตร ีจะเป็นลางร้ายใหเ้สยีศรี

เสื่อมศักดิ์อัครฐาน แก่พระราชทรัพย์ศฤงคารบ้านเมืองให้ยุคเข็ญเป็นประการใด  

ภควพราหมณ์กท็ูลไขถงึความอาเพศว่า

“ข้าแต่พระปิ่นปกเกษของไพร่ฟ้า  อันลางร้ายนั้นจะไม่เป็นภัยมาบีฑาแต่ประการใด 

ด้วยพระบารมขีองพระภวูนยัช่วยปกปัก  แต่หากจะเกดิแก่บตุรที่รกัของข้าพระบาทซึ่งแรก

เกิดเมื่อคืนนี้ ต่อไปจะเป็นโจรกาลีให้เสื่อมศรีแก่ไพร่ฟ้าข้ายุคลบาท เห็นควรจะพิฆาต 

ฆ่าเสยีแต่เยาว์วยั”  

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงปราศรัยด้วยกรุณาว่า “ท่านอาจารย์อย่าเพิ่งรีบเคืองขุ่น

เคียดแค้นแก่ทารกผู้ไร้เดียงสา เด็กไม่มีความผิดไยจะไปคิดฆ่าให้เสียพระราชก�าหนด 

บทพระอัยกา ฉันคิดว่าถ้าท่านอาจารย์จะพยายามเลี้ยงดู ให้เด็กเติบโตในส�านักคร ู
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แต่เยาว์วยั อบรมบ่มนสิยัจากสมณพราหมณาจารย์ เดก็กจ็ะมสีนัดานอ่อนโยนเป็นแน่แท้  

คดิว่ายงัพอจะเอาบารมธีรรมเข้าช่วยแก้กล่อมเกลาได้”

ครั้นปโุรหติาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญในเชงิปราชญ์  ได้รบัพระราชทานพระบรมราโชวาท  ซึ่ง

ทรงหลั่งออกด้วยพระเมตตา กห็มอบกราบรบัพระราชทานพระมหากรุณาของพระเจ้ากรุง

สาวตัถ ี แล้วกลบัไปแจ้งแก่นางมนัตานผีู้ภรรยาจงึขนานนามบุตรชายว่า “อหงิสกะกุมาร” 

แปลว่า ไม่มจีติคดิรกุรานเบยีดเบยีนใครให้เดอืดร้อน  เพื่อจะแก้ดวงชะตาร้ายให้ลดหย่อน

อ่อนลงมา ต่อนั้นก็ตั้งหน้าบ�ารุงเลี้ยงบุตรสุดสวาทให้มีปรีชาสามารถในเชิงศึกษา อบรม 

ให้มจีติเมตตาการุณ รู้จกัคารวะต่อบุคคลผู้ทรงคุณและผู้ใหญ่  

ครั้นอหิงสกะกุมารเจริญวัย ซึ่งควรจะให้อยู่ประจ�าในส�านักศึกษา จึงได้ส่งให้ไปอยู่

ในเมอืงตกักศลิา ส�านกัทสิาปาโมกข์ อาจารย์  อนัเป็นสถานที่สงูด้วยการศกึษาในคณุวทิยา

และธรรมจริยาเป็นพิเศษ โดยหวังจะให้เป็นคุณบุญเขตบ่มนิสัยอหิงสกะกุมาร อาศัยที่ 

อหงิสกะ  มปีรชีาญาณแหลมหลกัเผ่านกัปราชญ์  จงึมปีัญญาสามารถล้นเหลอืเหนอืศษิย์

ทั้งหลายในสรรพวชิาการทั้งเป็นที่รกัใคร่ของครอูาจารย์ผูใ้ห้การศกึษา  ด้วยมจีรรยาคารวะ

อ่อนน้อมพร้อมที่จะรับปฏิบัติในโอวาททุกประการ ข้อนี้เกิดเป็นสมุฏฐานให้บรรดาศิษย์ 

พากนัคดิรษิยา ยุยงอาจารย์ด้วยอุบายนานาเพื่อจะให้เกลยีดชงัอหงิสกะ   

ในที่สุดด้วยอ�านาจโมหะความเขลาจิต  ท�าให้อาจารย์หลงเข้าใจผิดกลับเป็นไปตาม 

ค�าศิษย์ยุยง เกิดประทุษฐจิตคิดจ�านงก�าจัดอหิงสกะกุมาร ครั้นจะล้างผลาญตรงๆ  

กเ็กรงครหา ประชาชนกจ็ะตราหน้าว่าอาจารย์ฆ่าศษิย์ผดิระบอบ จะเสื่อมเสยีความชอบที่

ได้สั่งสมมา ควรจะยมืมอืคนอื่นฆ่าให้สิ้นภยั ทั้งไม่มคีวามครหาใดๆ จะเกดิม ี ดงันั้น  

ครั้นเพลาราตรีกาลท่านทิสาปาโมกข์อาจารย์จึงเรียกอหิงสกะกุมารเข้าไปหา พลางมี

สุนทรวาจาส�าแดงเมตตาจิตว่า “ดูกรอหิงสกะผู้เป็นศิษย์ที่สามารถ เราใคร่จะประสาธน์

พระเวทชื่อวษิณุมนต์  อนัจะท�าให้เจ้าเรอืงรณมหทิธฤิทธิ์  ซึ่งศตัรูใดๆ ในทศทศิไม่ต่อได้ 

แต่จะต้องใช้นิ้วมนุษย์มีจ�านวนถ้วนหนึ่งพันของคนหนึ่งพันคน มาจัดเป็นเครื่องก�าหนด

ค�านบัครู บูชา เทพเจ้าผู้ประสทิธิ์ให้”

อหิงสกะได้สดับก็ตกใจ จึงเคารพนบไหว้แล้วสารภาพว่า “ข้าแต่ท่านอาจารย์ขอรับ

เมตตาที่ประทานไว้ในระหว่างเกล้า  ข้าพเจ้านี้ส ิ เป็นพราหมณ์มหาศาล ไม่ฆ่าสตัว์ ข้อนี้

เป็นเหตุข้องขดัยากที่ศษิย์จะปฏบิตัติามประสงค์ได้”
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อาจารย์ก็ปราศรัยนานาประการ ชักน�าอหิงสกะกุมารให้เกิดความกล้าหาญใน

ปาณาติบาต สามารถจะท�าตามอุบายที่แนะน�าได้ทุกประการ ต่อมาอหิงสกะกุมาร 

ได้ศสัตราที่คมกล้า  จงึหลบเข้าไปอยู่ป่าแสวงหานิ้วมนุษย์  เพื่อจะเอาไปเป็นเครื่องก�านลั 

ตั้งต้นฆ่าคนที่เข้าป่า แล้วตดัเอานิ้วมารวมเข้าไว้เป็นก่ายกอง โดยมุง่จะเอาไป เป็นของเครื่อง

บูชาเรยีนวษิณุมนต์ เพื่อจะได้มอีานุภาพเหนอืคน อนัเป็นสิ่งที่ตนปรารถนา 

ครั้นกาลล่วงมา นิ้วนั้นโทรมลงไปยากที่จะก�าหนดจ�านวนให้ถ้วนถึงได้  อหิงสกะก็

เริ่มฆ่าคนใหม่ ตัดเอานิ้วมาแล้วใช้เชือกมัดประหนึ่งว่าพวงมาลัยคล้องคอไว้เพื่อจะให้ได้ 

ถงึจ�านวนพนั  จงึได้นามขนานเป็นส�าคญัว่า “องคลุมิาล” ปรากฏเป็นโจรที่กล้าหาญร้ายกาจ

มสี�าเนยีงน่ากลวัยิ่งกว่าสงิหนาทในไพรสณฑ์ มหาชนสะทกสะท้านท้อแท้ทั่วทุกชั้น เพยีง

ได้ยินชื่อว่า องคุลิมาลเท่านั้น ก็ขนพองสยองเกล้า  เกียรติศัพท์ก็ระบือไปยังพระนคร  

แม้ราชบรุษุกร็ะย่อไม่ต่อกร ให้หนัหลงัหน ีทั้งกส็บืไม่รูว่้าโจรผูน้ี้มาจากไหน เป็นคนมาจาก

ตระกูลใดๆ ก็ไม่แจ้ง ตลอดทั้งต�าแหน่งแหล่งที่อยู่ก็ไม่รู้ ได้ยินแต่ค�ากล่าวข่าวสาส์น 

ทั่วๆ ไปว่า องคุลมิาล! องคุลมิาล!!   

โจรที่ร้ายกาจดังพระกาฬสวมพวงมาลัยนิ้วมนุษย์เป็นผู้ดุร้ายที่สุด ไม่เคยมีใน

ประวตัศิาสตร์แต่สมยัใดๆ ประชาชนหวาดจติคดิเหน็เป็นภยั พากนัอพยพเข้าพระนครและ

พร้อมกันร้องอุทธรณ์ กล่าวโทษต่อพระเจ้าโกศล ขอได้โปรดยกพลออกไปปราบปราม 

ก�าจัดโจรอันเป็นเสี้ยนหนามต่อความสงบของประชาราษฎร์ จับองคุลิมาลโจรผู้ร้ายกาจ 

มาสงัหาร  เพื่อความเกษมสานต์ ณ กาลบดันี้ 

เมื่อพระเจ้ากรุงสาวัตถี ได้สดับวิปปฏิสารคดีเดือดร้อนก็ตกพระทัยประหลาดจิตว่า 

ไฉนองคุลิมาลโจรจึงร้ายกาจ มีอ�านาจเป็นที่ครั่นคร้ามขามขยาด แก่อาณาประชาราษฎร์ 

หากปล่อยไว้ก็จะอุกอาจเข้ามาเบียดเบียนชาวพระนครให้เดือดร้อน เสื่อมราชานุภาพของ

พระมหากษตัรยิ์ ควรจะยกโยธาไปก�าจดัพฆิาตฆ่า  ทรงด�ารแิล้วจงึมพีระราชบญัชาให้จดั

โยธาทหารหาญ พระองค์จกัเสดจ็ทรงบญัชาการในงานนี้ ก�าหนดอกี ๓ ราตรนีั้นแล

ครั้นภควพราหมณ์ปุโรหิตาจารย์ ได้สดับพระราชโองการให้ตระเตรียมโยธาทหาร  

ออกไปจับองคุลิมาลโจรก็ตกใจ จึงคิดว่าองคุลิมาลโจรจะเป็นใคร มาจากไหนไม่ได้   

นอกจากอหิงสกะบุตรของอาตมา ด้วยได้ทราบข่าวจากส�านักศึกษาเมืองตักกศิลานั้น   

กล่าวโทษว่าอหิงสกะเป็นคนโฉดถูกขับจากส�านักแล้ว ต่อนั้นก็มิได้ข่าววี่แววว่าจะอยู่ใน 
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ถิ่นใด ท�าให้บดิาและมารดาต้องร้อนใจเป็นห่วงลกู  หวั่นใจว่าพ่อบุญปลกูจะเป็นทกุข์ล�าเคญ็

เขญ็ใจ ความจรงิลูกน่าจะคดิเหน็หวัใจของมารดาและบดิา และกลบัมาบ้านเรอืน ไม่น่าจะ

แชเชอืนหลบหายไปในป่า  

บัดนี้ก็มีข่าวโจษจันว่า มีองคุลิมาลโจรใจร้ายกาจ เข้าพิฆาตเข่นฆ่าผู้คนมากมาย    

ท�าให้ประชาชนเกิดระส�่าระสาย เดือดร้อนถึงพระเจ้ากรุงโกศลอดิศรเตรียมน�าทัพไป 

ปราบปราม  เมื่อพนิจิดตูามข้อความของข่าวสาส์น  แท้กค็อือหงิสกะกมุารบตุรของเราเป็น

แม่นมั่น  ดวงชะตาลูกกเ็ข้าขั้นร้ายเขญ็ให้เป็นไป  จะต้องช่วยป้องกนัแก้ไขให้หนกัเป็นเบา  

อย่าต้องให้บุตรเราได้รับราชภัยพินาศ คิดแล้วก็รีบกระวีกระวาดกลับเคหา เรียกนาง 

มันตานีมาปรึกษาแล้วบอกอุบายให้ภรรยารีบเล็ดลอดล่วงหน้าไปหาอหิงสกะกุมาร  

บุตรชาย  ซึ่งบดันี้ได้นามใหม่ว่า  องคุลมิาล  ให้รบีหลบหนจีากถิ่นฐานไกลออกไป  บดันี้

ราชภยัก�าลงัใกล้เข้ามา

ฝ่ายนางมนัตานผีู้เป็นมารดากเ็หน็ด้วย  ความรกัลูกกม็ุ่งจะช่วยให้รอดตาย  มไิด้คดิ

ว่าอันตรายจะพึงมี หากองคุลิมาลเขลาจิตไม่ทันคิดว่าชนนี ประหารเสียก็จะตายเปล่า  

ไม่ทันได้บอกข่าวว่าตนเป็นมารดา น�าข่าวมาบอกให้หลบลี้หนีไป กลับตกเป็นผลร้ายแก่ 

แม่และลูกทั้งสองคน

ในวนันั้นสมเดจ็พระทศพลพทุธเจ้า ทรงประทบัอยูใ่นพระเชตวนัวหิาร ทรงทราบด้วย

อนาคตังสญาณว่า นางมันตานีจะมีอันตราย องคุลิมาลลูกชายไม่รู ้จักก็จะประหาร  

เกดิเป็นอนนัตรยิกรรมล้างผลาญมรรคผลในภายหน้า จ�าตถาคตจะกรุณาไปช่วยให้พ้นภยั

กบับ�าบดัความโหดร้ายขององคุลมิาล ให้เลกิละสนัดานพาลมาเป็นบรรพชติในพระศาสนา 

ครั้นพระบรมศาสดาทรงด�าริแล้วก็เสด็จพุทธด�าเนินไปในไพรสณฑ์ ล่วงหน้ามารดา 

องคุลมิาลไปในวนันั้น

ขณะนั้น องคุลมิาล ก�าลงัหมกมุ่นด้วยโมหะจติ คดิแต่เพยีงว่าเรากค็อือหงิสกะกุมาร 

ลอบออกมาล้างผลาญมนุษย์  เพื่อจะเอาดรรชนนีิ้วชี้มนุษย์ให้ครบพนั บดันี้ได้ ๙๙๙ นิ้ว

แล้วยงัขาดอกีหนึ่งเท่านั้นกจ็ะพอควรแก่การ  หารู้สกึผดิไม่ว่าขณะนี้โลกก�าลงัตราหน้าตน

เป็นองคุลมิาลโจรใจร้าย ควรจะตายมากกว่าอยู่เป็นคน ทนัใดนั้นพลนัแลเหน็พระทศพล

สมัมาสมัพุทธเจ้าแต่ไกล  กด็ใีจว่า เออ! โชคอนัด ี ของเราไม่ต้องไปหานิ้วที่ไหนให้ไกล  

ถ้าได้นิ้วมือบรรพชิตผู้นี้ไซร้ ก็จะได้ฤกษ์สหัสสมสมัยดรรชนี ได้องคุลีบรรจบครบพัน  
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แล้วองคุลีมาลก็จับดาบลุกถลันแล่นไล่ แม้จะพยายามวิ่งเท่าใดๆ ก็ไม่ทันพระบรม

ศาสดาจารย์ ด้วยทรงท�าปาฏิหาริย์ให้เข้าไม่ถึง แม้จะวิ่งตะบึงขับไล่จนสุดแรงก็ไร้ผล  

พระทศพลเสด็จด�าเนินตามปกติ องคุลิมาลจึงด�าริว่าเราสิ้นก�าลัง จึงหยุดยืนร้องตะโกน

ด้วยเสยีงดงัว่า หยุดก่อน  สมณะ ! สมณะ หยุดก่อน !!  

พระบรมศาสดาไม่ทรงหยุด ทรงด�าเนนิตามปกตแิต่ทรงรบัสั่งว่า องคุลมิาล  เราหยุด

แล้ว แต่ท่านนั่นแหละไม่หยุด องคุลิมาลได้ฟังก็ขัดใจ แม้จะให้หยุดสักเท่าใดก็ได้รับ 

แต่ค�าตอบเท่านั้น  พลนักพ็ูดต�าหนวิ่า  ดูกร สมณะ  ท่านสเิป็นบรรพชติ  ชอบที่จะม ี

ค�าสัตย์ให้สมแก่เพศ ยังเดินอยู่แต่พูดว่าหยุดแล้วได้ ส่วนเราสิหยุดแล้ว แต่ท่าน 

กลบักล่าวว่าเราไม่หยุด  เหตุไฉนไยท่านจงึพูดไม่เป็นความจรงิเล่า

พระพุทธเจ้าจงึหยุดประทบัแล้วรบัสั่งว่า  อหงิสกะ  ตถาคตกล่าวแต่ค�าจรงิเป็นปกต ิ 

ที่ตถาคตกล่าวว่า  เราหยุดแล้ว  คอืหยุดฆ่า  หยุดเบยีดเบยีน  หยุดแสวงหาในทางผดิ  

หยุดด�าเนนิไปในทางทุจรติ สิ้นทุกประการ  อหงิสกะ !  เธอส ิ มสีนัดานพาลแรงร้ายไม่

หยุดยั้ง   วิ่งตามเราจนสิ้นก�าลงัแล้วยงัไม่คดิหยุด  มอืถอือาวุธเขม้นหมายประหาร  แต่

ปากสเิปิดขานว่าหยุดแล้ว  น่าขวยแก่ใจเทจ็ต่อตวัแล้วไฉนมาเทจ็ต่อเราอกีเล่า อหงิสกะ 

เมื่อองคุลิมาลได้ฟังพระด�ารัสพระบรมศาสดาจารย์ตรัสเพียงเท่านั้น ก็พลันส�านึก 

รู้ผิดได้คิดละอายแก่ใจในบาปกรรมที่ท�ามา ท่านผู้นี้แลคือพระศาสดา ผู้ทรงทราบบาป 

ของเราทุกประการ แม้แต่ชื่ออหิงสกะ ก็ทรงขานเรียกได้ ทรงบริสุทธิ์กายใจน่าเข้าไปหา  

คดิแล้วกซ่็อนอาวธุไว้ในป่า เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ายงัที่ประทบั เพื่อสดบัพระโอวาทถวายบงัคม

พระบรมบาทแล้วประคองอญัชลี

ต่อนั้น สมเด็จพระชินศรีสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ทรงแสดงธรรมฟอกจิตองคุลิมาล

โจรให้สะอาดดี เปิดฝาที่ปิดบังสาวกญาณบารมีให้ปรากฏ จนองคุลิมาลเลื่อมใสในการ

บ�าเพญ็พรตบรรพชติและทลูขอบรรพชา  พระบรมศาสดาจงึประทานเอหภิกิขอุปุสมบทให้  

แล้วทรงพาพระองคลุมิาลไปยงัพระเชตะวนัวหิาร ประหนึ่งว่าเสดจ็ไปคล้องช้างสารที่ซบัมนั 

บัดเดี๋ยวกลับใจ ก็ได้ช้างพลายเชือกใหม่มาสู่พระอาวาส ไม่ต้องใช้บ่วงบาศเครื่องอาวุธ

ยุทโธปกรณ์  เพยีงแต่ใช้พระโอวาทตรสัสอนให้สงบระงบักจ็บัได้  ทั้งไม่ให้เป็นเวรเป็นภยั

ในทุกสถาน นบัว่าพระองค์ทรงพชิติองคุลมิาลด้วยธรรมอนัวเิศษ  เป็นชยัมงคลอุดมเดช

ของพระบรมศาสดา ขอชยัมงคลดั่งพรรณนามา จงมแีด่พุทธศาสนกิบรษิทัตามควรแก่วสิยั

ในการกุศล.
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๕. กตัวานะ  กฏัฐะมทุะรงั  อวิะ

   คพัภนิยีา จญิจายะ  ทฏุฐะวะ

 จะนงั  ชะนะกายะมชัเฌ สนัเต

 นะ โสมะวธินิา  ชติะวา  มนุนิโท

 ตนัเตชะสา  ภะวะต ุ เต

    ชะยะมงัคะลาน ิฯ

ค�าแปล 

๕. พระพุทธองค์จอมมุนี ได้ทรงชนะความ 

กล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกาผู้ท�าอาการประหนึ่งว่า

มีครรภ์ เพราะท�าให้มีสัณฐานอันกลม ให้เป็นประดุจ

ว่ามที้อง ด้วยวธิสีนัตสิมาธอินังาม คอืความระงบัพระหฤทยั ในท่ามกลางฝูงชนด้วยเดช

แห่งพระพุทธชยัมงคลนั้น ขอชยัมงคลทั้งหลายจงมแีก่ข้าพเจ้า. 

มงคลที่  ๕

ในสมยัเมื่อพระผู้มพีระภาคเจ้า  เสดจ็ประทบัส�าราญพระกายอยู่ในพระเชตวนัวหิาร 

ทรงอาศัยพระนครสาวัตถีเป็นที่โคจรภิกษาจาร บ�าเพ็ญพุทธกิจตามวิสัย ยังมรรคผล 

ให้ส�าเรจ็แก่พทุธเวไนยนกิร ทรงสถาพรเพิ่มพูนพริยิะพรตแก่พทุธบรษิทัผูป้ฏบิตัสินัตวิรบท

ตามมรรคปฏิบัติ ทรงประสาธน์คุณพระศาสนาให้รุ่งเรืองไพศาลพิสิฐ ดังโอภาสแห่งดวง

อาทิตย์อุทัยยังนภาลัยประเทศ ให้ประชาสัตว์ตื่นจากสรรพกิเลสนิทรา ประชาชนจึงเกิด

ศรัทธาเคารพนับถือเป็นอเนกด้วยเห็นพระศาสนาเป็นมรรคเอกอันควรด�าเนินเพราะ  

เป็นคุณเครื่องจ�าเรญิประโยชน์สุขสวสัด ี ทั้งภพนี้ภพหน้า  กพ็ร้อมกนัถวายลาภสกัการะ

นานา  อนัเป็นส่วนอามสิบูชาแด่พระภกิษุสงฆ์  มอีงค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดกาล

เป็นนติย์ 

ครั้งนั้น ฝ่ายข้างเดียรถีย์นิครนถ์ผู้มิจฉาจิต ก็เสื่อมหายคลายความศักดิ์สิทธิ์  

ตลอดลาภสักการะ วรามิสก็ต�่าต้อยน้อยลงไป เพราะคนที่ศรัทธาเลื่อมใสคลายความ 

เชื่อถอืเกดิท้อถอย อุปมาเสมอืนหนึ่ง หิ่งห้อยในยามพระอาทติย์อุทยั เป็นที่เดอืดร้อนใจ

ภาพที่๕ ทรงชนะนางจญิจมาณวกิา ด้วยสนัติ
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ของมวลเดยีรถยี์เป็นอนัมาก  ถงึกลบัซบเซาอปัภาคย์ยิ่งขึ้น  แต่แทนที่จะค้นคว้าหาหลกั

อนัเป็นเหตแุห่งความเสื่อม แล้วจะได้แก้ไขสิ่งที่ชั่วให้กลบัดเีสยีใหม่  โดยควรแก่ธรรมตาม

ระบอบประเพณี กลับเกิดประทุษจิตคิดมิดี ตามวิสัยเดียรถีย์อันธพาล ประชุมกันหา 

อุบายล้างผลาญพระศาสดา คนหนึ่งคดิว่า  ถ้าท�าให้พระศาสดาเสยีชื่อ  แล้วความเคารพ

นบัถอืกจ็ะถอยถดลดลงตาม  แล้วลาภสกัการะกเ็สื่อมทรามเป็นแม่นมั่น  ข้อนี้เป็นวธิกีาร

อนัส�าคญัที่จะต้องรบีท�าโดยมชิกัช้า  

ต่อนั้นกป็รารภถงึนางจญิจมาณวกิา  ผูม้รีปูงามจ�าเรญิตา  ทั้งจรติกริยิากเ็ป็นที่เสน่หา

ของคนทั่วไป เป็นนางปรพิาชกิาที่ฝักใฝ่ในเดยีรถยี์ คดิว่าถ้าจญิจมาณวกิาผู้นี้  จะมคีวาม

ยินดีเข้ากับเราด้วยช่วยผสม ก็อาจจะเสริมสร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระสมณโคดมเร็ว

พลนั ตั้งแต่นั้นมากท็�าเป็นไม่ใส่ใจในนางจญิจมาณวกิา นางจะไปจะมากท็�าเฉยไม่ปราศรยั             

ครั้นนางจญิจมาณวกิา แคลงใจกไ็ต่ถามถงึเหตุว่า “ข้าแต่อาจารย์ผู้ร่มเกษเคารพรกั 

ไยเมื่อดิฉันมาถึงส�านักจึงไม่เมตตาปรานีเหมือนแต่กาลก่อน หรือว่าอาจารย์มีความทุกข์

เดอืดร้อนประการใด” 

ฝ่ายเดยีรถย์ีจงึได้ปราศรยัว่า “ภทเฺท  ดกูรจญิจมาณวกิา  ผูม้รีปูงามเจรญิตา  ประหนึ่ง

จะเย้ยนางฟ้าให้ได้อาย  แต่เพราะนางมคีวามสุขสบายเหลอืล้น จนลมืวนัของตนที่ก�าลงั 

จะล่มจม ด้วยความดเีด่นของพระสมณโคดมแผ่มาครอบง�าปกปิดเสมอืนหนึ่งความสว่าง

แห่งดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นมาปกปิดแสงแห่งดวงประทีป ถ้าเราจะไม่เร่งรีบหาอุบายก�าจัด 

พระสมณโคดม น่าที่เราจะล่มจมในไม่ช้า”

นางจิณจมาณวิกาจึงกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ถ้ามีอุบายใดที่จะใช้ฉันช่วยล้างผลาญ 

ความดีของพระสมณโคดมได้จงแจ้งเถิดอย่าปกปิด ส�าหรับดิฉันนี้แม้แต่ชีวิตก็ยอม 

อุทิศพลีออกช่วย หากเป็นทางอ�านวยส่งเสริมลัทธิให้มีสง่าราศีปลุกประชาชนให้มีความ 

ยนิดสีาธุการ”

เหล่าเดียรถีย์จึงกล่าวว่า “ดูกรจิญจมาณวิกาผู้โฉมศรี เราขอขอบใจในความปราน ี

ของนางงาม ซึ่งช่างมแีก่ใจคดิช่วยในยามอปัภาคย์ จดัว่าเป็นพระคุณแก่เราเป็นอย่างมาก

ในครั้งนี้  แต่ก่อนที่เธอจะยนิดเีทดิเราขึ้นให้มหาชนเกดิความนยิม  จ�าเป็นที่จะต้องหาวธิ ี

เหยยีบย�่าพระสมณโคดมให้พนิาศ  โดยเธอพยายามหาโอกาสเข้าไปให้ใกล้  ท�าให้มหาชน

สงสยัว่า เธอต้องเสยีสาวเพราะสมณโคดม เราเชื่อว่าจะเป็นวธิที�าให้เสื่อมหายคลายความ



276

นิยมเป็นอย่างยิ่ง จิญจาเอ๋ย! เจ้าสิเป็นหญิงที่มากด้วยมารยา ทั้งมีรูปงามเจริญตา   

อกีจรติกริยิากเ็ป็นที่เสน่หาของประชาชนเป็นอนัมาก  ถ้าเจ้าเอน็ดูแก่เราที่ซบเซาอปัภาคย์

แล้วอย่าท้อถอย  จญิจาเอ๋ย!  จะเป็นบุญตวัมใิช่น้อยในการนี้”

เมื่อนางจิญจมาณวิกาฟังค�าเดียรถีย์ แสดงกลวิธีอันลามกก็มองเห็น เพราะจริต 

ติดโมหะทั้งทิฏฐิมานะเข้าครอบง�า นางก็น้อมรับค�าของเดียรถีย์ว่า จะพยายามให้ส�าเร็จ 

โดยไม่ต้องสงสัย  ขออาจารย์จงวางใจในจิญจาสานุศิษย์ว่าจะรับท�าธุรกิจที่มอบให้ไปท�า  

ให้เกดิผลเป็นที่พงึใจในครั้งนี้

ต่อนั้นมา นางจญิจาสาวกิาเดยีรถยี์ กเ็ริ่มก่อกรรมกาลกณิอีปัมงคล พยายามลวงตา

มหาชนให้เข้าใจผิด ในทางเสื่อมเสียของพระธรรมสามิสรทุกประการ โดยแต่งองค์นาง

นงคราญด้วยอาภรณ์ให้งามพริ้ง  เตอืนตาชายหญงิผู้ประสบพบเหน็แล้ว  ให้ระลกึเหน็เป็น

มิ่งขวัญ ครั้นเพลาสายัณห์ยอแสงสุริโยโพล้เพล้ ใกล้จะพลบค�่าลงร�าไร นางก็มุ่งหน้า 

ด�าเนนิตรงไปยงัพระเชตวนั  ก�าหนดให้ประจวบกนักบัประชาชนเป็นอนัมากเพิ่งเสรจ็จาก

ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วกลับบ้าน เมื่อประชาชนไต่ถามว่า “จิญจาแม่นงคราญ  

จะไปไหน” นางกต็อบว่า “จะไปพระเชตวนั ณ พระคนัธกุฎ”ี 

ครั้นเพลาราตรีนางก็ลอบไปซ่อนตัวอยู่ที่ก�าหนดไว้ ต่อเมื่อพระสุริโยทัยรุ่งรางสว่าง

ทวิาวนั นางกข็มขีมนัออกจากพระเชตวนัเข้าพระนคร เมื่อประสบกบัประชาชนที่สญัจรมา

สู่พระอาวาส เมื่อประชาชนสมัภาษณ์นางกม็คีวามยนิดตีอบว่า “ไปค้างแรมยงัพระคนัธกุฎี

ร่วมอภริมย์ชมชื่นด้วยพระชนิศรเีป็นประจ�า”  ท�าให้ประชาชนสงสยัในถ้อยค�าน�าเอาไปคดิ

ชวนให้คนใจเบาเขลาจติเหน็ไปตามนางจญิจมาณาวกิาการอภริมย์สมรส

พยายามท�าอยู่เช่นนี้มไิด้ขาด เตมาส�  สิ้นไตรมาส ๓  เดอืนโดยนยิม  นางกเ็อาผ้า

มาพันท้องให้กลม ท�าประหนึ่งว่าเริ่มมีครรภ์อ่อนออกมาปรากฏ ท�าให้ประชาชนที่เคย

ก�าหนดกริ่งใจกเ็ริ่มเหน็ว่าเป็นจรงิ  เพราะความฉลาดในมารยาหญงิของนางจญิจมาณวกิา  

ครั้นเวลา ล่วงมาประมาณได้ ๘ เดือน นางก็ออกอุบายท�าท่อนไม้ให้ได้รูปเหมือน 

ครรภ์แก่แล้วเอาผ้าพัน ใช้เชือกผูกให้มั่นเข้ากับท้องนาง เอาผ้าคลุมกายตั้งแต่บนจน 

ตลอดร่าง แสดงว่านางมีครรภ์ใกล้จะคลอดในเร็ววันนี้  ครั้นได้เวลาพระชินศรีสัมมา 

สัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในท่ามกลางพุทธบริษัท ณ พระเชตวันวิหาร นางจิญจา 

สนัดานพาลกเ็ข้าไปยนือยู่ท้ายพุทธบรษิทั  ท�าท่าทางยนืหยดักล่าวโทษพระบรมศาสดาว่า  

“โภ  โคตม  ดกูรพระสมณโคดม  ผูอ้ดุมด้วยปรชีา  ท่านนี้ฉลาดในเชงิเทศนา  อกีสามารถ
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ลวงข้าผูช้ื่อจญิจา  ให้หลงรกัร่วมอภริมย์สมรสจนปรากฏว่ามคีรรภ์  แต่ไม่มคีวามรูใ้นการ

บริหารซึ่งครรภ์ของข้าฯ ว่าจะให้คลอด ณ ที่ใด ทิ้งขว้างให้เร่ร่อน ให้ทุเรศน่าเวทนา  

ทั้งไมส่ั่งอบุาสก  อบุาสกิา  คอืท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี หรอืนางวสิาขาให้เมตตาเปน็ภาระ

ช่วยจดัให้ จะให้นบัว่าเป็นคนดอีย่างไร น่าอนาถ! มหาชน  ยงัพากนัหลงว่าเป็นจอมปราชญ์

ผดิวสิยั ขอท่านทั้งหลายจงเหน็ใจฉนับ้างเถดิ” 

ตสสฺา วจน�  สตุวฺา เมื่อสมเดจ็พระชนิศรโีมลโีลกก�าลงัทรงรื้อสตัว์ข้ามจตรุโอฆะสงสาร 

เมื่อได้สดับค�าหญิงอันธพาลจิญจมาณวิกา บริภาษพระองค์ผู้บริสุทธิ์หามลทินมิได้ใน

ท่ามกลางพทุธบรษิทั  ด้วยน�้าใจโหดร้ายเหลอืประมาณ  เฉกดงัคนใจพาลมอืถอือาจมขว้าง

ประหารดวงจนัทร์ที่โคจรอยูใ่นท่ามกลางหมู่ดาว  ซึ่งส่งแสงสกุสกาวอยูใ่นท้องฟ้า  พระองค์

จงึทรงพกัพระธรรมเทศนาไว้  ด้วยประชาชนเกดิไปสนใจในนางจญิจมาณวกิา  ประหนึ่ง

ว่านางมารมาขวางหน้าสกดักั้นมรรคาของพระองค์และพุทธบรษิทัทุกคน  พระองค์จะต้อง

ประจญกบันางมาร  ซึ่งมใีจอนัธพาลเหมอืนพญามารวสัวด ีด้วยสนัตวิธิอีนัดทีี่สดุที่จะทรง

ท�าได้ ด้วยเป็นเหตุที่เกดิขึ้นในท่ามกลางพุทธบรษิทั พระองค์จงึเอื้อนพระโอษฐ์ออกอรรถ

ตรัสว่า “จิญฺเจ ดูกรนางจิญจา อันถ้อยค�าที่เจ้ากล่าวมานั้นไม่มีใครเป็นพยานยืนยันว่า  

จะเทจ็จรงิประการใด ด้วยเป็นเรื่องลบัไม่มใีครจะสอดรู้ จะจรงิไม่จรงิประจกัษ์อยู่แก่เจ้า

และเราเท่านั้น” 

นางจิญจมาณวิกาจึงกล่าวว่า “เป็นความจริงของท่านพระสมณโคดม ด้วยเรื่องให้

เกียรติยศแผ่ไพศาลไปในเบื้องหน้า เป็นเรื่องปรากฏเฉพาะพระองค์กับหม่อมฉัน” แล้ว 

นางกเ็อานิ้วชี้ที่ครรภ์ว่า นี่! นี่!  คอืตวัพยาน  ถ้าไม่จรงิแล้วมนัจะบนัดาลเกดิขึ้นมาไม่ได้  

ยิ่งท�าให้ประชาชนสนใจในถ้อยค�าของนางจญิจมาณวกิา

แต่ด้วยเดชะของความจรงิ  จะต้องออกมาปรากฏแก่มหาชน  ทั้งด้วยอานุภาพของ

พระทศพลพุทธรัตนะ บันดาลให้ร้อนถึงท้าวสักกะโกสีย์สหัสนัย ยังสัคคาลัยเทวสถาน 

ทรงทราบถงึเหตุการณ์อปัมงคล ซึ่งนางจญิจาทุรชนท�าเล่ห์กลใส่ไคล้พระบรมสมัพุทธ 

จึงทรงบัญชาให้เทพบุตรลงมาเป็นสักขีพยานในทันใด เทพบุตรก็แปลงกายเป็นหนู  

เข้าไปแฝงอยูใ่นพสัตราภรณ์ที่คลุมร่างของนางจญิจมาณวกิา กดัเชอืกที่ผกูท่อนไม้รดัท้อง

ของนางจิญจาไว้ให้ขาดลง ไม้ท่อนนั้นก็หลุดตกลงกระทบนิ้วเท้าของนางจิญจมาณวิกา 

ถงึแตก โลหติที่เท้าซึ่งถูกไม้กระแทกกโ็ทรมไหล นางจญิจากรดีร้องด้วยตกใจ ทั้งปวดร้าว

เท้าที่ถูกท่อนไม้กระแทกอย่างยิ่ง อีกทั้งแสนจะอับอายขายหน้าในความจริงของเล่ห์กล 
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ที่ตวัใส่ร้ายพระทศพลออกมาปรากฏแก่นยัน์ตามหาชนอยู่ถ้วนหน้า

ต� ทิสฺวา เมื่อประชาชนเห็นความจริงด้วยนัยน์ตา ต่างก็พากันขึ้งเคียดแค้นใจด้วย

โทสะสุดจะยบัยั้ง พากนัวิ่งประดงัเข้าจบันางจญิจา ตบตดี่าว่านางกาลกณิ ี นางปิศาจมงึนี่

ช่างชั่วชาตริะย�ายบั  พูดจาสบัปรบัอปัมงคล  ใส่ร้ายพระทศพลด้วยกรรมอุบาทว์  บ้างก็

วิ่งเข้าฟาดด้วยท่อนไม้และก้อนดนิ  ครั้นนางจญิจมาณวกิาดิ้นสลดัหลดุแล่นออกนอกพระ

อารามประชาชนกว็ิ่งตามไปตบต ีแต่พื้นแผ่นพระธรณกีส็ดุที่จะรองรบัหญงิกาลเีชน่นี้ไวไ้ด้  

พื้นแผ่นปฐพีก็แยกช่องสูบนางลงไปในทันที ให้นางเจ้าสู่อเวจีนรกในบัดดล ประจักษ์แก่

นยันต์ามหาชนด้วยความสลดใจ บาปกรรมได้ท�าให้นางบรรลยัอย่างน่าสยดสยองควรเขด็

ขยาด ต่อนั้นก็พากันไปเฝ้าพระบรมโลกนาถธรรม โสภิต  บูชาด้วยสักการะวรามิสเป็น

อเนกประการ 

เกียรติคุณของพระศาสนาไพศาลวิเศษยิ่งขึ้นสุดที่จะคณนา ดังดวงพระอาทิตย์พ้น

จากหมอกฟ้าก�าบงัไว้ รงัษสีดใสส่องแสงสว่างทั่วเมทนดีล บรรดาประชาชนกพ็ากนัสาธุการ

ว่า พระองค์ทรงพชิตินางมารจญิจมาณวกิา ด้วยสนัตวิธิสีมัปทาธรรมวเิศษ เป็นชยัมงคล

อุดมเดชของพระบรมศาสดา ขอชัยมงคลดังพรรณนามา จงมีแด่พุทธศาสนิกบริษัทตาม

ควรแก่วสิยัเป็นการกุศล.

  

๖. สจัจงั  วหิายะ  มะตสิจัจะกะ-

  วาทะเกตงุ, วาทาภโิรปิตะมะนงั   

  อะตอินัธะภตูงั, ปัญญาปะทปีะชะลโิต   

 ชติะวา มนุนิโท ตนัเตชะสา 

 ภะวะต ุเต  ชะยะมงัคะลาน ิฯ

ค�าแปล

๖. พระองค์จอมมุนรีุ่งเรอืงแล้วด้วยประทปี คอื

พระปัญญา ได้ชนะสจัจกะนคิรนถ์ ผู้มอีชัฌาสยัในที่

จะสละเสยีซึ่งความสตัย์มใีจในที่จะยกถ้อยค�าของตน
ภาพที่ ๖ ทรงชนะสจัจะนคิรนถ์ ด้วยพระปัญญา
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ให้สูงดุจยกธง เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก พระพุทธองค์จอมมุนีทรงชนะสัจจกะนิครนถ์ด้วย  

เทศนาญาณวธิ ีด้วยเดชแห่งพระพุทธชยัมงคลนั้น ขอชยัมงคลทั้งหลายจงมแีก่ข้าพเจ้า.

มงคลที่  ๖
ครั้งหนึ่ง มนีคิรนถ์นาถบตุรผูห้นึ่ง เล่าเรยีนรู้ถงึฝ่ังไตรเพทมคีวามสามารถดเีป็นพเิศษ

ในเชิงปฏิภาณ ทั้งมีส�านวนโวหารแห่งถ้อยค�าก็คมคายเป็นบุตรชายของนิครนถ์อาจารย์ 

และนางนคิรนถอีาจารย์ ซึ่งทั้งสองท่านมปีรชีาญาณในไตรเพท เป็นราชครูสอนพระเวทย์

แก่ราชวงศ์ลิจฉวี ผู้มีเกียรติควรแก่การคารวะ บุตรของท่านทั้งสองนี้มีนามว่า สัจจกะ  

มปีรชีาชาญ  วริยิะอย่างไพศาล  ได้เล่าเรยีนเวทางค์จากอาจารย์  คอื บดิามารดาประสทิธิ์

ประสาทให้  จะบรรยายเรื่องใดๆ  กแ็จ่มแจ้ง  ผู้ฟังเลื่อมใสได้ความเคารพนบัถอืไว้วางใจ  

หากจะโต้แย้งเรื่องอันใด ก็คนย�าเกรงไม่กล้าทัดทาน กิตติศัพท์เลื่องลือไพศาลว่าเป็น 

นกัปราชญ์มปีรชีาสามารถ ไม่มใีครเสมอในเรื่องนี้  

เหตุดังนี้ พระเจ้าลิจฉวีและเสนาบดี รวมทั้งเศรษฐี จึงพากันนิยมยินดีชักชวน 

ญาติมิตร พาบุตรไปฝากเป็นศิษย์สัจจกะนิครนถ์ เพื่อจะให้สัจจกะสอนบุตรของตนๆ   

ให้มีความรู้ความสามารถในคุณวิทยา กิตติศัพท์ก็ยิ่งลือชาปรากฏสูงด้วยเกียรติยศ   

ดูประหนึ่งว่าจะเป็นยอดของคณาจารย์ มีอาวาสมโหฬารเป็นสถานที่สอนศิษย์ สัจจกะ 

มัวเมาในสักการะวรามิส น�าให้เห็นผิดเพราะทิฏฐิมานะถือตัวว่าเลิศล้น ถึงกับยกตนขึ้น 

ข่มขี่ทบัถมผู้อื่นว่า หามคีวามรู้เสมอตนไม่ ถ้าได้สดบัเกยีรตคิุณของผู้ใด  น�้าใจกค็ดิรษิยา

ตั้งหน้าตั้งตาพยายามที่จะให้เขาย่อยยบัอปัภาคย์เพราะสนัดาลพาล

สตถฺ ุกติตฺสิททฺ� สตุวฺา ต่อมา สจัจกะได้สดบัเกยีรตคุิณสรรเสรญิพระบรมศาสดาจารย์  

ขจรไปในทศิน้อยใหญ่ว่า พระผู้มพีระภาคเจ้าเป็นกษตัรยิ์  เสดจ็ออกผนวชจากศากยสกุล  

ทรงพระคุณสมบัติสมบูรณ์ หาผู้เสมอมิได้ด้วย  สมตึสปารมี  อรห� เป็นพระอรหันต์  

มีพระจิตบริสุทธิ์ผ่องใส ทรงก�าจัดกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปดให้หมดสิ้นไป พร้อมทั้ง

วาสนา หามลทนิใดๆ มไิด้ที่จะมาพ้องพาน  มพีระทยัสดชื่นเกษมสานต์  ดงัดอกบวัแย้ม

กลบีบานในตอนเช้า  สมมฺาสมพฺทุโฺธ  เป็นพระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัรู้จตุรารยิสจั ด้วย

โพธปิักขยิธรรม ๓๗  ประการ มพีระปรชีาญาณหยั่งรู้ในสรรพธรรมทั้งมวล วชิชฺาจรณ

สมปฺนโฺน ทรงเพยีบพร้อมถ้วนในวชิชา ๓ และจรณคุณ ๑๕  ม ีปุพเพนวิาสานุสสตญิาณ 

คอื การระลกึชาตหินหลงัได้เป็นต้น  
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อธิบายว่า ทรงรู้ดีและปฏิบัติดีสมควรแก่ความรู้นั้น ในสถานะที่เป็นพระพุทธเจ้า 

และในสถานะทั้งหลายอื่น คือผู้ด�ารงอยู่ในฐานะนี้ ควรจะรู้อะไรดีเพียงใด และปฏิบัต ิ

เท่าใด นี้เป็นพุทธวสิยัซึ่งใครๆ ไม่อาจมเีสมอได้  สคุโต พระองค์จะเสดจ็ไป ณ ที่ใด   

กเ็สดจ็ไปด้วยความสวสัด ีเกดิชยัชนะเหล่าไพรทีุกสถาน  ไปให้เกดิสุขส�าราญแก่คนถ้วน

หน้า ได้รบัการต้อนรบับูชาด้วยสกัการะวรามสิ โลกวทิ ูทรงรู้แจ้ง จบทุกทศิตลอดสากล

โลกตั้งแต่พรหมโลกลงมาจนถึงยมโลก อนุตฺตโร ไม่มีมนุษย์เทพยดา หรือพรหมตนใด 

จะมีคุณสมบัติเหนือพระองค์  ปุริสทมฺมสารถิ เป็นสารถีฝึกสอนมนุษย์คดให้ตรง โดย 

ไม่ใช้ศัสตราวุธทุกประการ แม้ผู้นั้นจะเป็นยักษ์เป็นมาร ก็ตรัสประทานธรรมสั่งสอน  

แก้ความร้ายแขง็กระด้างให้โอนอ่อนด้วยพระปรชีา  สตถฺา เทวมนสุสฺาน�  เป็นบรมศาสดา

ของเทพเจ้า และเหล่านกิรชายหญงิทั่วไป พทุโฺธ ทรงเบกิบานพระหฤทยั และยงัชาวโลก

ให้มีความเบิกบานดวงใจตื่นจากกิเลสนิทรา เกิดดวงตาเห็นบาปบุญและคุณโทษตลอด 

สิ่งอนัเป็นประโยชน์อนัควรกระท�าหรอืหาไม่  ภควา ทรงมนี�้าพระทยัเปี่ยมด้วยพระเมตตา   

พระกรุณาธคิุณ ในสรรพสตัว์เสมอกนัทั่วหน้า  ทรงประทานธรรมสมบัตแิจกจ่ายแก่เหล่า

ประชานกิรสตัว์  กระท�าสมบตัใินโลกมใิห้เป็นหมนั  ให้เป็นสมบตัติดิตามไปยงัโลกสวรรค์

และพระนพิพาน  พระเกยีรตคิุณ ๑๐ ประการ ของพระผู้มพีระภาคขจรไกลดงันี้ บรรดา

ประชาชนทั้งหลาย ตั้งต้นแต่พระมหากษัตริย์มีจอมคนพระเจ้าพิมพิสาร แคว้นมคธรัฐ 

เป็นต้น ได้ยอมตนเป็นศิษย์บูชาด้วยสักการะวรามิสเป็นนิจกาล  พระคุณของพระองค ์

จงึยิ่งใหญ่ไพศาล 

เมื่อสัจจกะนิครนถ์ได้สวนาการ ก็กระด้างด้วยมานะในจิตคิดต่อสู้เพื่อตนจะได้ 

เฟื ่องฟูยิ่งใหญ่ขึ้นไป เพราะน�้าใจมากด้วยทิฏฐิมานะ คิดว่าวันหนึ่งหากได้พบปะ  

จะได้พาพวกบริษัทของตนเข้าเฝ้ารุกรานพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยปัญญา มั่นใจว่า 

ถ้าพระสมณโคดมได้ฟังวาจาอันประกอบด้วยปรีชาสามารถของเราโต้เข้าขัดแย้ง 

ก็จะจ�านน ต่อนั้นประชาชนก็จะพากันยกย่องเรา ว่าควรจะได้รับเคารพบูชาจากมนุษย์ 

และเทพเจ้าทั่วไป สัจจกะนิครนถ์คิดแล้วก็กระหยิ่มใจ พยายามฝักใฝ่หาโอกาสอยู่ 

ทุกเวลา

อปรภาเค ครั้นสมยัต่อมา  สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงพาพระสงฆ์สญัจร  เสดจ็มายงั

พระนครไพสาลี ประทับอยู่ที่กุฎาคารศาลา ป่ามหาวัน เมื่อสัจจกะนิครนถ์ทราบข่าว 

ก็พลันมีโสมนัส พาบรรดาโอรสกษัตริย์ผู้เป็นศิษย์ติดตามมา พร้อมทั้งประชาชนชาว
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พระนคร พากันบทจรตามไปมากกว่ามาก เพื่อจะสดับอรรถของพระผู้มีพระภาคจะแก้

ปัญหาด้วยพุทธปฏภิาณ  

เหล่าชนมิจฉาทิฏฐิก็มุ่งไปดูสัจจกะรุกรานพระสมณโคดม บ้างก็คิดเพียงจะไปชม 

พระบารมีและพุทธลีลาศ จึงเกิดเป็นมหาสันนิบาตของชาวพระนคร ต่างมุ่งหน้าพากัน 

สญัจรตรงไปยงัป่ามหาวนั    

* ครั้งนั้น พระบรมศาสดาทรงเห็นสัจจกะนิครนถ์ พาบรรดาโอรสกษัตริย์มาเฝ้า

พระองค์  กท็รงทราบด้วยพระอนาคตงัสญาณว่า สจัจกะจะมาตโีวหารแสดงความรู้ในเชงิ

วทิยาให้ปรากฏแก่เหล่าราชโอรสกษตัรยิ์ลจิฉว ี สจัจกะเป็นผู้มคีวามรู้ดใีนไตรเพท  ได้รบั

ยกย่องว่ามีปัญญาวิเศษในหมู่คนที่รู้น้อยถ่อยปัญญา  หากตถาคตจะให้จ�านนด้วยพุทธ

ปัญหากจ็ะจนปัญญา  หมดวาจาที่จะกล่าวแก้  บรรดาศษิย์และมหาชนกจ็ะเหน็เป็นผู้แพ้

ให้ไดอ้าย  จกัท�าให้สจัจกะเบื่อหน่ายไม่ศรทัธา  ไม่แสวงหาธรรมอภญิญาอนัยิ่งใหญ่สบืไป 

ควรที่ตถาคตจะแก้ไขให้สัจจกะละเสียซึ่งทิฏฐิมานะ ปลงปัญญาเห็นอรรถสาระในพระ 

อรยิธรรมวนิยั  ถงึแม้สจัจกะจะยงัไม่มวีสิยัอนัควรจะได้อรยิมรรคอรยิผล  กย็งัจะได้มอบ

ตนเข้าในพระพุทธศาสนา สืบไปเมื่อหน้าคือ เกิดมาอีกชาติหนึ่งก็ยังเป็นปัจจัยให้สัจจกะ 

เข้าถึงซึ่งสมณเพศ เป็นพระเถระผู้มีคุณวิเศษเรืองปัญญามีนามว่า กาฬพุทธรักขิตเถระ   

จักประกาศคุณพระพุทธรัตนะ ให้มหาชนเกิดความเลื่อมใส  เป็นผลานิสงส์ยิ่งใหญ่ใน 

ภายหน้า  ครั้นพระบรมศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณปรชีาดงันั้นแล้ว   

ครั้นได้ปฏิสันถารการปราศรัย พอให้แช่มชื่นใจในการเข้ามาเฝ้าแล้วมิช้า สัจจกะ 

ก็เริ่มประกาศ ความเป็นผู้เจ้าปัญญา ตั้งปัญหาทูลถามนานาประการ  หวังจะให้พระ

ศาสดาจารย์ทรงจ�านน  สมเด็จพระทศพลก็ทรงพยากรณ์ให้แจ่มแจ้งทุกข้อที่ส�าคัญ ๆ   

ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังได้ทรงย้อนถามในธรรมอันสูงสุดซึ่งอยู่ในพุทธวิสัย สัจจกะก็ 

อดึอดัใจจนไม่อาจกล่าวแก้ ยอมจ�านน  

ต่อนั้นสมเด็จพระทศพลก็ทรงบรรยายท�าลายทิฏฐิมานะของสัจจกะที่หลงผิดกลับ 

ความคิดให้เลื่อมใสในธรรมของพระโลกนาถ แล้วสัจจกะก็น้อมเศียรเกล้าถวายอภิวาท

สักการบูชา กราบทูลขออาราธนาให้ทรงพระกรุณาเสด็จไปรับอาหารบิณฑบาตในอาวาส 

ที่พ�านักอาศัยพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก ด้วยน�้าจิตคิดจะยอยกคุณค่าของพระรัตนตรัย  

ซึ่งสมควรที่คนทั้งหลายจักเคารพบูชา  อันตนได้เข้าใจผิดคิดดูแคลนมาเป็นเวลานาน   
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ครั้นทราบว่า  พระบรมศาสดาจารย์ทรงรบันมินต์แล้ว  กพ็าสานุศษิย์คลาดแคล้วกลบัคนื

ยังสถาน สั่งให้จัดกระยาหาร เตรียมการอังคาสพระบรมโลกนาถและพระสงฆ์สาวก 

ในวนัพรุ่งนี้  

ครั้นได้เวลารุ่งพระสุรยิศรสีมเดจ็พระมหามุนบีรมนาถ  กท็รงพาพระภกิษุสงฆ์ลลีาศ

ล่วงครรไล ไปยงัอาวาสของสจัจกะนคิรนถ์ ตามก�าหนดเวลานมินต์ของสจัจกะ ผู้จดัการ

ต้อนรับโดยคารวะด้วยกัลยาณจิต ครั้นทรงท�าภัตตกิจและทรงอนุโมทนา ให้สัจจกะ 

เกิดศรัทธากล้าหาญเลิกละลัทธินิครนถ์ที่นับถือมาแล้วเสียนานได้ นอบน้อมยอมตน 

อยู่ในพุทธบริษัทอันดี อันว่าองค์พระชินศรีทรงช�านะสัจจกะนิครนถ์ด้วยธรรมวิเศษ  

จงึเป็นชยัมงคลอดุมเดชของพระบรมศาสดา ขอชยัมงคลดงัพรรณามา จงมแีด่พทุธศาสนกิ 

บรษิทัตามควรแก่วสิยัในการกุศล

 

๗. นนัโทปะนนัทะภชุะคงั วพิธุงั     

 มะหทิธงิ  ปตุเตนะ 

 เถระภชุะเคนะ  ทะมาปะยนัโต    

 อทิธปูะเทสะวธินิา  ชติะวา 

 มนุนิโท ตนัเตชะสา ภะวะต ุเต    

 ชะยะมงัคะลาน ิฯ

         ค�าแปล

๗. พระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะ

เถระ พุทธชิโนรสนิรมิตกายเป ็น นาคราช  

ไปทรมานพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ  

ผู ้มีความรู ้ผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีทรงแนะน�าการแสดงฤทธิ์แก่พระเถระด้วยเดช 

แห่งพระพุทธชยัมงคลนั้น ขอชยัมงคลทั้งหลายจงมแีก่ข้าพเจ้า 

ภาพที่ ๗ ทรงชนะพญานาคนนัโทปนนัทะ
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มงคลที่ ๗

ครั้งหนึ่ง เมื่อพระชินศรีสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพาพระสงฆ์สาวก ๕๐๐ องค ์

ทรงจารกิไปโปรดสตัว์ ตามคามนคิมน้อยใหญ่ พอสมควรแก่เวลาแลว้ กเ็สดจ็คลาดแคล้ว

คืนสู่พระเชตวันมหาวิหาร เมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทราบข่าวสาร ก็พาบริวารเข้าเฝ้า

เยี่ยมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอาราม ทูลถามถึงทุกข์สุขและการงาน  ยามเมื่อ 

เสดจ็นริาศพระวหิารไปบ�าเพญ็พุทธกจิในทางไกล  ครั้นเมื่อได้ฟังพระด�ารสัตรสัส�าแดงให้

แจ้งใจแล้วก็ถวายอภิวาท อาราธนาสมเด็จพระโลกนาถ ให้เสด็จรับอาหารบิณฑบาต 

พร้อมพระสงฆ์สาวกที่นิเวศน์ของท่านในวันพรุ่งนี้ เมื่อสมเด็จพระชินศรีรับอาราธนา 

ด้วยดุษณีภาพนิ่งอยู่ก็รู ้ชัด ก็มีความโสมนัสถวายอภิวาทพระโลกนาถ กลับคืนหลัง 

ยงันเิวศน์สถาน สั่งให้จดัประณตีโภชนาหาร เตรยีมถวายพระศาสดาจารย์ในวนัพรุ่งนี้

ปัจจูสสมเย ครั้นเวลาใกล้รุ่งพระสุริยศรีในราตรีนั้น สมเด็จพระภควันต์ ทรงแผ่ 

ข่ายพระญาณตรวจดูอุปนิสัยสัตว์ในโลกธาตุ ก็ทรงเห็นพญานันโทปนันทนาคราชเข้ามา

ปรากฏ สมควรจะทรมานให้สิ้นพยศอนัร้ายกาจ  แม้จะอยูใ่นวสิยัแห่งทชิาชาต ิซึ่งไม่สามารถ

จะบรรลุมรรคผลก็ตามที เพราะจะได้เกิดความยินดีในคุณพระศรีรัตนตรัย เลิกละ 

ความโหดร้ายอุลามก จะได้เกิดกุศลจิตคิดมายอยกธรรมปฏิบัติ ตามควรแก่วิสัยสัตว์ 

อนัจะพงึมี

ครั้นสมเด็จพระชินศรีพิชิตมาร ทรงอาวัชนาการนึกแน่ในพระทัยแล้วมิช้า จึงมี 

พระบัญชาให้พระอานนเถระเผดียงพระอรหันต์ทั้งหลายให้มาประชุมพร้อมกันที่ 

หน้าพระเชตวนัในเวลารุ่งเช้า 

ครั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพาพระอริยสาวกเหาะมาทางคัคนานต์ ด้วย

อานุภาพอทิธปิาฏหิารยิ์แห่งสมาบตัขิ้ามภูเขาป่าชฏั ท่อ  ธาร ละหาน เหว หนอง คลอง บงึ 

จนบรรลุถงึถิ่นพญานนัโทปนนัทนาคราช  ซึ่งเป็นพญานาคที่ร้ายกาจตามวสิยัจะท�าอะไรๆ 

ก็ท�าตามใจทุกประการ ด้วยทิฏฐิสันดานพาลครอบง�าน�าให้ประพฤติผิด มีโทสะจริต 

เป็นมูลฐาน เป็นเหตุให้กเิลสมารเข้าสงิจติ คอยเพ่งจบัความผดิผู้อื่นด้วยรษิยา 

ดังนั้น พญานันโทปนันทนาคราช ได้เหลือบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วย 

พระสงฆ์สาวก ๕๐๐ เสด็จมาทางอากาศงามประหนึ่งหงส์เหมราช พร้อมหงส์บริวาร 

บินผ่านมาในเวหาส ฉะนั้น แทนที่พญานาคจะเกษมสันต์โสมนัสในพุทธาภินิหาร  
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กลับเดือดดาลในจิตคิดเห็นผิดไปว่าพวกสมณะโล้นเหล่านี้ เหาะข้ามหัวกูผู้มากด้วยฤทธิ์

แม้เทพเจ้ายังยอมเป็นมิตรไม่คิดล่วงเกิน ชะรอยสมณะโล้นเหล่านี้จะเหาะเหิน 

ไปสู่เทวโลกสถาน  ซึ่งความจรงิจะไม่เหาะผ่านมาทางนี้กย็งัไปได้  แต่สมณะโล้นเหล่านี้ 

มีจิตใจก�าเริบรังควาน  ครั้นเมื่อเหาะผ่านทางนี้  ก็จะเกลี่ยผงเผ่าเถ้าธุลีละอองเท้าให้ 

ร่วงหล่นลงตรงศรีษะเราเป็นแม่นมั่น  คงจะส�าคญัตนว่าเป็นผู้วเิศษสุด  เอาเถอะ!  เราจะ

รั้งสมณะเหล่านี้ให้หยุดไม่ให้ไป ให้เธอแจ้งแก่ใจเสียบ้าง ว่ายังมีผู้อื่นมีฤทธิ์แก่กล้า 

สามารถเหนอืตน พ้นวสิยัที่สมณะจะข้ามโดยแท้  

เมื่อพญานาคนกึแน่ใจตามวสิยัอนัธพาล  ทนัใดนั้นกส็�าแดงอภนิหิารเหาะขึ้นสูท้่องฟ้า  

นิรมิตกายาให้ใหญ่ยาว รวบรัดภูเขาสุเมรุด้วยขนดหางได้เจ็ดรอบ แล้วก็แผ่พังพาน 

บังดาวดึงส์เทวสถาน ต่อนั้น ก็บันดาลให้เกิดควันและหมอกมืดมัวไปทั่วทั้งหมด มิให ้

แลเหน็สุเมรุบรรพตตลอดท้องฟ้า 

รฏฺฐปาโล ต� ทิสฺวา เมื่อพระรัฐบาลได้เห็นความมืดมนอนธการ เช่นนั้น จึงกราบ 

ทูลถามสมเด็จพระภควันตบพิตรพิชิตมารว่า ข้าแต่พระบรมศาสดาจารย์ผู้ร่มเกล้า  

แต่กาลก่อนข้าพระพุทธเจ้าเคยตามเสด็จพระบรมโลกนาถ ได้เห็นยอดภูเขาสุเมรุราชนั้น 

งามไปด้วยแก้ว ๗ ประการ บัดนี้เป็นไฉนสัตตรัตน์ชัชวาลจึงมิปรากฏดู หายไปหมด 

แม้แต่ภูเขาสจัภณัฑ์  

ที่สดุแม้เมอืงดาวดงึส์สวรรค์กแ็ลไม่เหน็น่าหลากจติ สมเดจ็พระธรรมสามสิรรบัสั่งว่า 

ดูราพระรัฐบาล อันความมืดมนอนธการซึ่งยิ่งใหญ่ไพศาลที่บันดาลแต่หากเกิดจากความ

อนัธพาลของพญานนัโทปนนัทนาคราชมามจีติคดิประมาทดหูมิ่นตถาคตและภกิษทุั้งหลาย 

จึงส�าแดงเดชนิรมิตกายให้ยาวใหญ่ทั้งพังพาน ปิดบังเทวสถานแล้วท�าให้มืดมนตลอด 

ท้องเวหนที่เธอเหน็อยู่ในบดันี้ 

ต่อนั้น พระรัฐบาลก็ประนมกรอัญชลี ขอประทานโอกาส รับอาสาจะทรมาน 

พญานาคราชให้สิ้นพยศ แต่พระตถาคตมิได้ประทานให้ ตรัสว่าเรื่องนี้มิใช่วิสัยที่รัฐบาล 

จะพงึอาสา ยงัพระเถระต่างๆ กเ็ข้ามาขอประทานโอกาส แต่สมเดจ็พระบรมโลกนาถมไิด้

ประทานให้  รบัสั่งว่ายงัมใิช่วสิยัของท่านทั้งหมด  

จนถึงพระโมคคัลลานะเถระเจ้า เข้ามาประณตขอประทานโอกาส รับจะทรมาน 

พญานาคราชให้สิ้นฤทธิ์ พามาเฝ้าสมเดจ็พระธรรมสามสิรในเช้าวนันี้ สมเดจ็พระมหามุนี
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กป็ระทานโอกาสให้  ตรสัว่าเรื่องนี้เป็นวสิยัของโมคคลัลานะ  ด้วยมกี�าลงัอทิธพิละควรแก่

จะรบังานอาสา  

ครั้นประทานโอกาสแล้ว พระศาสดาก็ทรงพาพระสงฆ์ทั้งหลายหลีกไปประทับรออยู่

ยอดภูเขา คอยชมพระเถรเจ้าส�าแดงอภนิหิารทรมานพญานาคราช

เมื่อพระมหาโมคคัลลานะได้รับประทานโอกาสก็มิได้รอช้า อาศัยอ�านาจอิทธิบาท 

นิรมิตกายเป็นพญานาคราชยาวใหญ่กว่าพญานาคราชนันทะอีก ๑ เท่า รวบรัด 

พญานันโทปนันทะบีบเข้ากับภูเขาสุเมรุนั้น  ประหนึ่งว่าบุคคลเอาเชือกและชะเนาะมา 

ขนัลงลิ่ม เอาน�้ามนัจากเมลด็งา 

แมพ้ญานาคราชนั้นจะดิ้นอย่างใดกไ็ม่หลดุ  ที่สดุจะบงัหวนควนัพ่นไฟร้ายแรงเท่าใด 

พระเถรเจ้ากก็ลบัท�าให้ยิ่งใหญ่กว่าอกี ๑ เท่า ควนัและไฟกลบัไปรมแผดเผาพญานาคนั้น

ให้อึดอัดและเร่าร้อนสุดที่จะทนทาน ต้องเปลี่ยนรูปเข้าต่อสู้กับปาฏิหาริย์ของพระเถรเจ้า 

ในรูปใหม่ แต่แม้จะส�าแดงเดชโดยประการใดๆ  

ในที่สุดก็กลับร้ายต้องพ่ายแพ้พระเถระเจ้าทุกประการ สุดท้ายก็ต้องจ�าแลงกายเป็น

กุมารเข้าไปหาพระเถระเจ้าด้วยความเคารพนอบนบยอมตนเป็นศิษย์ ไม่ขอต่อฤทธิ์ 

ทกุประการ ทั้งกล่าวสรรเสรญิอทิธปิาฏหิารย์ิของพระเถระเจ้าว่าทรงคณุล�้าเลศิประเสรฐิสดุ  

แต่พระมหาโมคคัลลานะ ก็กล่าวเตือนให้หยุด ห้ามมิให้พูดต่อไปว่า ดูกรพญา 

นนัโทปนนัทะ เพราะอทิธปิาฏหิารยิ์ทั้งหลายที่อาตมาส�าแดงนี้ ยงัเป็นสิ่งเลก็น้อยไม่อยู่ใน

พุทธวิสัย ด้วยเป็นคุณสมบัติของศิษย์ จะเสมอด้วยปาฏิหาริย์ของพระธรรมสามิสร  

ผู้เป็นพระบรมศาสดาจารย์ของเราหาได้ไม่ ถ้าท่านจะได้เข้าไปเฝ้าใกล้ๆ ได้สดับรับ 

พระโอวาทท่านกจ็ะเกดิความรู้ความสามารถก�าจดัเวรและภยั  ทั้งยงัปลดเปลื้องข้อสงสยั

นานาประการได้ด้วยปรีชาญาณวิเศษ ช่วยบรรเทากรรมกิเลสและภัยพิบัติอันจะพึงม ี 

เป็นสง่าราศีให้ผ่องใส แม้ในเทวสมาคม มาเถิดนันโทปนันทะ เราจะพาท่านไปชื่นชม

พระบรมโลกนาถ กล่าวแล้วพระเถรเจ้าก็พาพญานาคราชไปถวายบังคม ยอกรอัญชลี

กราบทลูมอบพญาวาสกุรแีด่สมเดจ็พระชนิศรพีชิติมาร  ขอให้ทรงพระกรุณาโปรดประทาน

พระโอวาท 

เมื่อสมเด็จพระโลกนาถจะประทานอนุสาสนี จึงตรัสว่า ดูกรพญาวาสุกรีผู้เรืองยศ  

อันบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหมดผู้เกิดมาย่อมปรารถนาความสุข ไม่ต้องการความทุกข์ 
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ทุกประการ ดังนั้นบุคคลจึงมิควรจะประหัตประหารเบียดเบียนให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย 

ประการใดๆ แม้แต่ประทุษร้ายด้วยน�้าใจกไ็ม่ควรคดิ ไม่ควรจะถอืตน ว่ามฤีทธิ์ ไม่มใีคร

ต่อต้าน เพราะมิใช่วิสัยของผู้มียศศักดิ์อัครฐานจะพึงกระท�า ด้วยเป็นทางก่อให้เกิด

บาปกรรมท�าลายฤทธิ์  เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ของอ�านาจวาสนา  สร้างศัตรูมาบีฑาให ้

เดอืดร้อน  ไม่มคีวามสุขเกดิเป็นทุกข์เพราะมฤีทธิ์ผดิวสิยั  แทนที่จะมคีวามสุขกายสุขใจ

ได้ชื่นบาน  

ทั้งนี้ก็เพราะใช้อ�านาจผิดมาตรฐานของผู้เป็นใหญ่ นันโทปนันทะ จงหมั่นส�ารวมใจ

ด้วยสติด�าริรั้งระวังใจให้หยุดยั้งอย่าผลุนผลัน อย่าคิดผิดไปว่าความส�าคัญอยู่ที่การ 

แผลงฤทธิ์ หรือความศักดิ์สิทธิ์อยู ่ที่การส�าแดงอ�านาจ นั่นเป็นการผิดพลาดอย่าง 

น่าสงสารนันโทปนันทะ อันผู้มีอภินิหารรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และอ�านาจจะต้องเป็นผู้สามารถ

เหนี่ยวรั้งใจไว้ได้เป็นอย่างด ีโดยปกครองอนิทรย์ี คอืกายใจ ให้อยูใ่นสนัตนิยิม ไม่ท�าอะไร

ตามอารมณ์โดยมไิด้วจิยัวจิารณ์  นนัโทปนนัทะ จงมั่นในปรชีาญาณอตัตสมบตั ิ สมาทาน

เบญจวิรัติ ไว้เป็นทุนส�าหรับตน ด�าเนินตามแนวสาธุชนในปางก่อน ให้เกิดสุขสถาพร 

สัมฤทธิผล พ้นจากอภัพพบุคคลวิสัยสัตว์ ได้ซึ่งมนุษย์สมบัติในภายหน้า เป็นปัจจัย 

ให้เข้าสูม่รรคาแห่งพระนพิพานหมดทุกข์เดอืดร้อน ทุกประการ ฉะนี้เถดิ 

เมื่อพญานนัโทปนนัทนาคราช ได้สดบัพระพุทธโอวาทที่ทรงพระกรุณาโปรด หยั่งเหน็

ทุกข์เห็นโทษและภัยพิบัติในบาปกรรมที่ท�ามา ก็เกิดปีติศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

น้อมเศียรเกล้าลงบูชาขอขมาโทษที่ล่วงเกินในพระรัตนตรัย สมาทานมั่นอยู่ในเบญจวิรัต ิ 

พร้อมด้วยกลัยาณธรรม สุปฏบิตัเิป็นอนัดี

ครั้นสมเด็จพระชินศรีทรงเห็นพญานันโทปนันทะเกิดศรัทธาอุตสาหะมั่นคงเช่นนั้น

แล้ว ก็ทรงอนุโมทนาและอ�าลาพญานาคราช พาพระสงฆ์เหาะมาทางอากาศ จนบรรลุถึง

นิวาสสถานของท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ อริยบุรุษพุทธเวไนย เสด็จเข้าไปประทับนั่ง 

ยงับวรอาสน์  ซึ่งท่านมหาเศรษฐปีูลาดตกแต่งไว้เป็นอนัด ี 

ต่อนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงทูลถามถึงความล่าช้าที่ทรงพาพระสงฆ์มาเวลา 

สายผิดสังเกต สมเด็จพระโลกเชษฐ์ก็ทรงส�าแดงเหตุที่ให้พระมหาโมคคัลลานะ 

ท�าสงครามกับนันโทปนันทนาคราช จนพญานาคปราชัย และมั่นอยู่ในศาสโนวาทแล้ว 

จงึกลบัมา  
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ครั้นท่านเศรษฐีได้สดับก็เกิดมุทิตาปสันนาการ น้อมถวายไทยทานเป็นงานฉลองชัย

ช�านะของพระพิชิตมารถึง ๗ วัน จึงเสร็จพิธีดังนั้น ชัยช�านะของพระชินศรี จึงเป็น 

ชัยช�านะที่สมบูรณ์ด้วยความสวัสดีโดยธรรมวิเศษ จัดเข้าในชัยมงคลอุดมเดชของพระ 

บรมศาสดา ขอชยัมงคลดงัพรรณนามา จงมแีด่มวลพุทธบรษิทั ตามสมควรแก่วสิยัในกศุล  

๘. ทคุคาหะทฏิฐภิชุะเคนะ

 สทุฏัฐะหตัถงั พรหัมงั  

 วสิทุธชิตุมิทิธพิะกาภธิานงั 

 ญาณาคะเทนะ วธินิา

 ชติะวา มนุนิโท ตนัเตชะสา 

 ภะวะต ุเต ชะยะมงัคะลาน ิฯ

ค�าแปล

๘. พระพุทธองค์จอมมุนี ได้ชนะพรหม 

ผู้มนีามว่า ท้าวพกาพรหม ผู้มฤีทธิ์ มอีนัส�าคญั

ตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีมืออัน

ท้าวภุชงค์ คือทิฏฐิที่ตนถือผิด รัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้ว พระพุทธองค์จอมมุนีทรงชนะ 

พกาพรหมนั้น  ด้วยเดชแห่งพระพุทธชยัมงคลนั้น ขอชยัมงคลทั้งหลายจงมแีก่ข้าพเจ้า. 

มงคลที่  ๘

สมยัหนึ่ง  เมื่อพระผู้มพีระภาคเจ้า  เสดจ็ประทบัยบัยั้งยงัพระเชตวนัมหาวหิาร  ณ 

พระคันธกุฎีซึ่งท ่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร ้างถวาย ทรงอาศัยพระนครสาวัตถี 

เป็นที่ประกาศพระศาสนา บรรเทาความเหน็อนัแรงกล้าในทางผดิ ตามฉพัพธิจรตินสิยัสตัว์ 

ขัดแย้ง สุปฏิบัติของสาธุชน ผิดจารีตของพุทธบุคคล โดยมิได้ใช้วิจารณญาณปิดบัง 

ทางสวรรค์และพระนิพพานในเบื้องหน้า ตรัสสอนให้ มนุษย์ เทวดาและมหาพรหม 

เกดิความนยิมในจตุรารยิสจั หยั่งเหน็คุณในสมัมาปฏบิตั ิอนัเป็นนยิยานกิธรรมตามควร

ภาพที่ ๘ ทรงชนะท้าวพกาพรหม
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แก่วิสัยสัตว์ อันควรจะแนะน�าให้ด�าเนิน เพื่อความจ�าเริญในเบื้องหน้าครั้งหนึ่ง พระผู้มี 

พระภาคเจ้าเสด็จประทับยังป่าสุภควัน  ทรงทราบความปริวิตกของท้าวพกาพรหมว่า 

พกาพรหมก�าลงัจะจมลงในห้วงแห่งสสัสตทฏิฐ ิ โดยด�ารผิดิ คดิเหน็ไปว่าสิ่งทั้งหลายเป็น

ของเที่ยงแท้  ไม่แปรผนั  จะเป็นอะไรกเ็ป็นอยู่พรรณนั้นไม่เปลี่ยนแปลง จะอ่อน จะแขง็  

จะร้าย จะด ีอย่างไร  กไ็ม่แปรไปเป็นอย่างอื่น  จะแช่มชื่นขมขื่นทุกข์สุขอย่างใดๆ  กเ็ป็น

ธรรมดา หาใช่บาปบุญคุณโทษอะไรๆ มาน�าพากห็าไม่  

เมื่ออยู่ในสถานะใด ๆ กค็งอยู่ในสถานะนั้น ๆ ตามภูมติามชั้นของสตัว์ ขดัแย้งต่อ 

ศาสนปฏบิตัขิองพระทศพล ที่ตรสัสอนว่า สตัว์ทั้งหลายมกีรรมเป็นของของตน กรรมดี

และกรรมชั่วย่อมจะให้ผลสุขและทุกข์ ตามสนองตามโอกาส ไม่มีผู้ใดใครจะขัดขืน 

อ�านาจของกรรมได้ ทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอ�านาจของกรรม  สุดแต่กรรมนั้น

จะเป็นธรรมหรอืหาไม่ ตลอดแม้สรรพสิ่งทั้งหลาย ตั้งแต่สงัขารร่างกาย  เป็นต้น ย่อมเป็น

อนิจจัง จลาจลผันแปรแตกสลายด้วยสรรพภัยพิบัติ ไม่มีสิ่งใดในวงวัฏจะทนทาน  

คงเที่ยงธ�ารงอยู่หากไม่มีปัญญาญาณก็ไม่สามารถจะหยั่งรู้ได้ถ่องแท้ ดังพกาพรหมที่ 

จมอยู่ในห้วงแห่งกระแสสัสสตทิฏฐิ จึงท�าให้เกิดความด�าริไปในทางผิดคิดไม่ชอบด้วย 

กัมมัสสกตาญาณ สมควรที่พระตถาคตเจ้าจักประทาน พระสัทธรรมโปรดให้ปล่อยทิฏฐิ

อนัเป็นโทษ ใช่ทางเกษมสานต์  

ครั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงท�าปาฏิหาริย์ขึ้นไปยังพรหมโลก เพื่อประทาน

ธรรมวิโมกข์ด้วยพระมหากรุณา แล้วเสด็จพระพุทธลีลาไปยังวิมาน อันเป็นนิวาสสถาน  

ที่อยู่ของพกาพรหม ผู้มทีฏิฐวิบิตั ิ   

ต�  ทสิวฺา  เมื่อพกาพรหมได้เหน็พระผู้ทรงสวสัดิ์  สมัมาสมัพุทธเจ้าเสดจ็มาถงึวมิาน 

ก็มีความชื่นบานเป็นอย่างมาก ทูลอาราธนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคให้เสด็จประทับ ณ 

พระที่นั่งอนังาม ต่อนั้น กแ็สดงความโสมนสัแห่งดวงจติให้ปรากฏที่ได้เหน็พระบรมสุคต

ทรงพระมหากรุณาเสด็จมาถึงนิวาสสถาน แล้วส�าแดงออกซึ่งอหังการ มมังการด้วย 

อ�านาจทฏิฐวิ่า

“ข้าแต่พระสมัพทุธะ ที่พระองค์ตรสัสอนว่า สิ่งทั้งหลายมชีราและมรณะ เป็นทกุข์เขญ็

เป็นภยัเหน็จะผดิ ข้าพระองค์เหน็ว่า ทกุสิ่งจะต้องด�ารงคงสภาพอยูเ่ป็นนติย์ ไม่เปลี่ยนแปลง  

ไม่จ�าต้องแสวงธรรมอันใดมาปรุงแต่ให้เกิดสุข ปลดเปลื้องทุกข์ภัยพิบัติแต่ประการใด  

 ถ้าไปคดิเหน็ว่าทกุข์  กเ็กดิทกุข์  หากคดิเหน็ว่าเป็นสขุกม็สีขุ  ไม่เดอืดร้อนทกุ ๆ  ประการ”
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ล�าดบันั้น  พระบรมศาสดาจารย์จงึตรสัว่า  “ดูกรพกาพรหมเอย  ท่านนี้อยู่ในพรหม

โลกเสยีเคย  จงึมองไม่เหน็ความทุกข์  เพราะโทษที่อยู่ในความสุขความส�าราญ  ทั้งขาด

วจิารณญาณเพ่งพนิจิ จงึท�าให้หลงผดิคดิไปว่า สิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงถาวร อนัความ

จริงนั้น ทุกสิ่งจะแน่นอนมั่นคงอยู่มิได้ จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอ�านาจของเหตุ  

ทุกสิ่งต้องอยู่ภายในขอบเขตของกรรมเป็นผู้บนัดาล” 

พกาพรหมกโ็ต้แย้งพระศาสดาจารย์ว่า หามไิด้ด้วยสิ่งทั้งหลายในโลกธาตุ ย่อมเกดิ

แต่อ�านาจของมหาพรหมผู้เสกสร้างมาทั้งสิ้น แม้ฟ้าและดนิ ดวงอาทติย์ ดวงจนัทร์ และ

ดวงดาว ที่สุดความร้อนความหนาว ลม ฝน ทุกประการ ล้วนแต่มหาพรหมบนัดาลให้ 

เกดิม ี ทุกสิ่งในโลกนี้  มหาพรหมย่อมรู้แจ้งจบ  สิ่งใดๆ  ที่มหาพรหมจะไม่พบ ไม่เหน็ 

ไม่รู้ มิได้มี แม้สิ่งนั้นจะอยู่ในพื้นปฐพีหรือท้องทะเล เวหาส มหาพรหมก็สามารถรู้เห็น  

ไม่มใีครจะคดิท�าซ่อนเร้นให้ลี้ลบั  ถงึกบัมหาพรหมจบัไม่ได้

ครั้งนั้น สมเดจ็พระจอมไตร ใคร่จะทรมานพกาพรหม ผู้มจีติอหงัการด้วยทฏิฐวิบิตั ิ 

ให้ส�านกึว่า ตนเองยงัเป็นสตัว์ที่เวยีนว่ายในสงสาร  ยงัมนี�้าใจเป็นพาลด้วยคดิผดิเพยีงแต่

เรืองฤทธิ์ในโลกีย์ ก็โอหังฮึกเหิมว่าตนรู้ดีแจ้งจบสรรพวิชา จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า   

“ดกูร  พกาพรหมถ้าท่านยงัยนืยนัว่าท่านเป็น ผูอ้ดุมสยมัภูญาณ ยิ่งกว่าเทพยดาและมนุษย์ 

ทั้งหมด ท่านจงส�าแดงฤทธิ์ให้ปรากฏโดยอันตรธานกายหายไป จากที่นี้ไปอยู่ในที่ซึ่ง 

ตถาคตไม่สามารถจะรูเ้หน็ได้เมื่อใด เมื่อนั้นตถาคตจงึจะยอมให้ว่าท่านเป็นสยมัภูผู้ยิ่งใหญ่

ในบดันี้”  

ความจริง พกาพรหมใคร่จะส�าแดงอิทธิปาฏิหาริย์ของตนให้ประจักษ์แก่พระสัมมา 

สมัพุทธเจ้า และบรรดาพรหมทั้งหลายอยู่แล้ว ดงันั้น เมื่อเป็นโอกาส กส็�าแดงอานุภาพ

ก�าบังกายหายไปจากที่นั้น แต่ก็ไม่พ้นพระพุทธญาณหยั่งรู้ได้ ไม่ว่าจะไปซุกซ่อนในที่ใด 

พระพุทธเจ้ากท็รงทราบและตรสับอกได้  

ที่สุดแม้ พกาพรหมจะนิรมิตกายให้ละเอียดไปซ่อนเร้นอยู่ในเม็ดทรายในท้อง 

ทะเลลกึ โดยนกึว่าพระพุทธเจ้าจะไม่หยั่งรู้ แต่สมเดจ็พระบรมครูกท็รงรู้ได้ ตรสับอกว่า  

ขณะนี้ท่านได้ไปซ่อนอยูใ่นเมด็ทรายนั้นๆ  พกาพรหม ไม่สามารถจะก�าบงัปัญญาญาณของ

พระตถาคตเจ้าได้  บงัเกดิโทมนสัขดัใจที่หลบลี้หนไีม่พ้น  

ที่สุดพกาพรหมก็หลบคืนเข้าไปซ่อนอยู่ในวิมานของตน เป็นที่อดสูอย่างล้นพ้นแก่

บรรดาพรหมทั้งหลาย แต่แล้วกร็ะงบัความละอาย ออกมาเฝ้าสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
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แล้วทูลว่า “ดูกรพระสมณะ ชาวโลกยกย่องท่านว่าเป็นนาถะที่พึ่งด้วยพึงใจ ถ้าพระองค์ 

จะสามารถอันตรธานกายหายไป จนข้าพระองค์จะมองเห็นไม่ได้นั่นแหละ ข้าพระองค์ 

จงึจะสรรเสรญิ  นบัถอืว่าพระองค์ คอืสพัพญัญู ควรที่เคารพบูชา”

ภควา สมเดจ็พระผูม้พีระภาคเจ้า จงึทรงท�าปาฏหิารย์ิอนัตรธานกายหายไปในที่เฉพาะ

หน้าแห่งบรรดามหาพรหม เสด็จประทับอยู่ในท่ามกลางประชุมพรหมสันนิบาต แต่ไม่มี

พรหมองค์ใดจกัสามารถเหน็พระองค์ได้ ทั้งทรงแสดงพระธรรมเทศนา บรรดามหาพรหม

ทั่วหน้าได้ฟังแต่พระสุรเสียง เสียงไพเราะเสนาะโสต แต่มิได้เห็นพระรูปพระสุคต   

พากนัสงสยัประหลาดใจตะลงึลาน เลื่อมใสในพระพุทธปารหิารยิ์ของพระบรมศาสดา

ครั้งนั้น พกาพรหมพยายามใช้ก�าลังทิพจักษุและทิพปัญญา สอดส่องค้นคว้าหา

พระบรมศาสดาทั่วทั้งทุกสถานตลอดโลกธาต ุกไ็ม่สามารถแลเหน็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ 

จนใจจนปัญญา หมดก�าลังที่จะค้นคว้า บอกพรหมทั้งหลายว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู ่

ที่ใดได้  

ขณะนั้นสมเดจ็พระจอมไตรกต็รสัเรยีกว่า “ดูกรพกาพรหม ตถาคตก�าลงัเดนิจงกรม

อยู่บนเศียรเกล้าของท่านอยู่ในขณะนี้” ตรัสแล้วพระมหามุนีสุคตเจ้า จึงส�าแดงพระกาย 

ให้ปรากฏแก่มหาพรหมทั้งหลาย ด้วยพระอิริยาบถเสด็จจงกรมอยู่บนเศียรเกล้าของ 

พกาพรหม พรหมทั้งหลายต่างก็ยอกรประนมนมัสการ ชื่นชม อิทธิปาฏิหาริย์ที่สูงกว่า

เทพยดาและพรหม มารทั้งหมด ท�าให้พกาพรหมอปัยศหมดมานะยอมจ�านน

ต่อนั้น สมเด็จพระทศพลก็เสด็จลงมาประทับนั่งบนพระพุทธอาสน์ แล้วตรัส 

ประภาษกบัพกาพรหมว่า “ดกูรพกาพรหมเอย ท่านได้ละเลยสมาบตัเิมื่อครั้งเป็นพระดาบส 

มาได้รับความสุขสมมโนรถในพรหมโลกเสียนาน จ�าเนียรกาลนับได้หลายกัปหลายกัลป์ 

เมื่อครั้งแรกขึ้นมาบงัเกดิอยู่ในชั้นเวหปัผละ แล้วจุตเิลื่อนขึ้นมาชั้นสุภกณิหะถงึ ๖๔ กัลป์

ด้วยความชื่นชม ต่อมาได้จุติขึ้นมาอยู่ชั้นอาภัสสรพรหมตลอดกาล พกาพรหมเอย  

ท่านยังหารู้จักสถานที่บังเกิดครั้งแรกของท่านไม่ จึงเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไป น่าสังเวช   

เพราะท่านที่ไม่มีปัญญาหยั่งเห็นเหตุแห่งสมบัติและวิบัติที่ตนมีความก�าหนัดและ 

เบื่อหน่าย หมกมุ่นอยู่ในความสุขทั้งหลายในพรหมโลก ห่างจากมรรคผลและวิโมกข ์

ที่เคยมุ่งหมาย กลับไปเห็นผิดคิดว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีบาป

บุญอนัใดมาตกแต่งให้สตัว์มสีุขมทีุกข์ ไม่มกีรรมใดๆ  จะมาท�าให้เปลี่ยนสถานะ  ผดิจาก

ธรรมของพระอรยิะที่กล่าวสอน พกาพรหมเอย แต่ปางก่อนท่านสบิงัเกดิเป็นมนษุย์ในสกุล

พราหมณ์  ภายหลงัเหน็โทษในเบญจกาม  แล้วสละออกบวชเป็นดาบส บ�าเพญ็พรตตาม
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ฤาษวีสิยั  มจีติมั่นอยู่ในสมาบตัภิาวนาสมยัหนึ่ง  ท่านมศีรทัธาสร้างธารน�้า  ปล่อยน�้าเลี้ยง

พ่อค้าเกวยีน ๕๐๐  ซึ่งอดน�้าใกล้จะถงึแก่ความตาย  ให้ทุกคนดื่มดบักระหายให้สดชื่น

ยั่งยนืชวีติ  กลบัไปโดยความสวสัด ี อกีครั้งหนึ่ง  พวกโจรมาโจมตปีล้นทรพัย์สมบตัขิอง

ชาวบ้านทั้งหลายใกล้จะถึงความย่อยยับ ท่านยังกรุณาช่วยขับโจรทั้งหลาย ให้ความ

ปลอดภยัแก่หมู่มนุษย์ด้วยกุศลจติ  อกีครั้งหนึ่ง  พญานาคก�าลงัจะฆ่าเหล่าพานชิพ่อค้า

เรอืส�าเภาในทะเลใหญ่  ท่านกช่็วยก�าจดัพญานาคให้หนไีปด้วยเมตตา  ให้บรรดาหมูพ่่อค้า

ได้รอดตาย  รวมเป็นกุศลมากมายที่ท่านได้ท�ามา 

ดูกรพกาพรหม  อย่าประมาท จงใช้ปรชีาสามารถหยั่งเหน็อ�านาจของบุญกรรมและ

บาปกรรม ที่ท�าให้คนมีฐานะสูงต�่าตามควรแก่เหตุ จงใช้ปัญญาสังเกตถึงความไม่จีรัง 

ยั่งยืนของสมบัติและความสุขทุกสถาน แม้แต่อารมณ์ของใจก็ไม่ยืนนาน ล้วนเป็น 

สมุฏฐานที่ตั้งแห่งความไม่สงบสุข ยังสรรพกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทมนัสซึ่งท�าให้จิต 

ห่างจากนโิรธสจับ�าบดัเขญ็ พกาพรหมเอยท่าน จงอุตส่าห์บ�าเพญ็อฏัฐงัคกิมรรค จ�าเรญิ

อานภุาพธรรมช่วยพทิกัษ์ความสงบ  จติใจของท่านกจ็กัแนบสนทิเข้ากบัพระนพิพาน  โดย

กาลไม่นานนี้แล” 

ในอวสานกาลเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนา พกาพรหมกไ็ด้บรรลพุระโสดาปัตตผิล 

แล้วน้อมศโิรราบกราบพระบาทยุคลโดยคารวะเป็นอนัด ี มอบตนเป็นสาวกของพระชนิศรี

ศาสดาจารย์  พรหมทั้งหลายกพ็ากนัแซ่ซ้องร้องสาธุการ  ว่าสมเดจ็พระพชิติมารทรงช�านะ

พกาพรหมด้วยธรรมอุดมญาณวิเศษ จัดเป็นชัยมงคลอุดมเดชของพระบรมศาสดา  

ขอชยัมงคลดงัพรรณนามา  จงมแีด่มวลพุทธศาสนกิบรษิทั  ตามควรแก่วสิยัในการกุศล.

นรชนใดมีปัญญาไม่เกียจคร้าน สวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคล ๘ คาถา 

แม้เหล่านี้ทุก ๆ วนั นรชนนั้นจะพงึละเสยีได้ 

ซึ่งอุปัทวะอันตราย มีประการต่าง ๆ เป็น 

อเนก และจะถงึซึ่งวโิมกข์ พ้นจากทุกข์ และ

อุปาทานทั้งปวง อนัเป็นบรมสุข  แลฯ

สมเดจ็พระมหามุนวีงศ์ 

(สนั่น จนทฺปชโฺชโต ป.ธ.๙)

ผู้รวบรวม 
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เกรด็ธรรม

การแก้ปัญหาชวีติ

การแก้ปัญหายุ่งยากของชีวิต ไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มปริมาณ หรือ แก้ด้วยการ 

หลบหน ีแต่จะแก้ด้วยการศกึษา ใหรู้เ้หตทุี่มาของความยุง่ยากนั้น การค้นพบต้นเหตุ

นั้นแล คอืการแก้ปัญหาชวีติ

คาถากนัความทกุข์

เมื่อได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ให้เสกคาถาว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู ่ ดับไป  

เมื่อสิ่งนั้นเสื่อมสิ้นไปจะได้ไม่ทุกข์ใจ เมื่อประสบกับความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ   

นนิทา ทุกข์  ให้เสกคาถาว่า  เกดิขึ้น ตั้งอยู่ ดบัไป  จะได้ไม่ทุกข์ทรมานใจภาวนา  

คตธิรรมน�าใจ

• ความดใีห้ความอิ่มใจในเบื้องหลงั  ให้ความสมหวงัในเบื้องหน้า

• จงพอใจในชวีติของตวัเอง  โดยมติ้องไปเปรยีบเทยีบกบัชวีติของคนอื่น 

• ไม่ยนิดใีนสิ่งที่ตนได้ ไม่พอใจในสิ่งที่ตนม ีเป็นคนอาภพัอบัโชคที่สุด

• ยนิดใีนสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนม ีเป็นคนโชคดทีี่สุด 

• มวัเมาในสิ่งที่ตนได้  หลงใหลในสิ่งที่ตนม ี คอืการสร้างเรอืนจ�าขงัตวัเอง

• เหน็โทษในสิ่งที่ตนได้  เหน็ภยัในสิ่งที่ตนม ี คอืความเป็นอสิระในโลก

• ถ้าไม่รู้จกัความทุกข์ จะพบความสุขได้ที่ไหน

• ถ้าไม่ยอมปล่อยวาง จะพบความว่างได้อย่างไร 

• ถ้าหาความสุขจากความมวัเมา  เท่ากบัจบัเจ่าอยู่ในกระจก 

• โลกจะลุกเป็นไฟ เพราะใจขาดธรรม 

• การปฏวิตัดิดันสิยั  เป็นการแก้ไขที่ถูกต้อง

• ถ้ารกัประเทศชาต ิอย่าถอืโอกาสร�่ารวย 
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• ถ้าอยากเป็นคนก้าวหน้า  อย่ามวัอจิฉาคนอื่น 

• ถ้าอยากเป็นชายจรงิหญงิแท้  อย่าเปลี่ยนแปรประเพณ ี

• คุณค่าของสตัว์อยู่ที่กาย คุณค่าของหญงิชายอยู่ที่ความประพฤต ิ

• ดูคนดดีูที่การกระท�า ดูผู้น�าดูที่การเสยีสละ 

• ศตัรูของประเทศชาต ิคอืประชาราษฎร์ขาดความสามคัคี

• ความคดิรษิยา  เป็นเหตุที่มาของความแตกแยก 

• ชวีติที่มคีวามยุ่งยาก  เพราะมคีวามอยากมากเกนิไป

• ทุกข์ยากที่อุปาทาน  สุขส�าราญที่ปล่อยวาง

• หมั่นนกึถงึความตาย  คอือุบายแห่งความไม่ประมาท 

• ภยัที่น่ากลวัคอืความตาย  ทางแห่งความฉบิหายคอือบายมุข 

• ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ เป็นหวัใจของการพฒันา

• คนเก่ง ๆ มมีาก คนที่หายากคอืคนดี

• ความยิ้มแย้มแจ่มใส  คอือุบายสร้างสนัต ิ

• ตวัอย่างที่ไม่ดใีนสงัคม  สร้างค่านยิมที่ให้โทษ 

• ความง่ายอยู่ที่ปาก  ความยากอยู่ที่ท�า

• ท�าดไีม่มปีระมาณ  สร้างความร�าคาญให้คนอื่น

• รู้รบแบบพุทธะ คอืการเอาชนะตนเอง 

• ระวงัหูของเรา  ดกีว่าเฝ้าปิดปากของคนอื่น

• เหนื่อยกายหลบัสนทิ  เหนื่อยจติหลบัไม่ลง

• พยบัแดดลวงตา  โลกมายาลวงใจ 

• ไม่หยุดไม่ถงึพระ  ไม่ละไม่ถงึธรรม

• สงัคมวุ่นวายเพราะอบายมุขท�าแล้วไม่พูด  ดกีว่าพูดแล้วไม่ท�า

• เป็นอยู่อย่างเรยีบง่าย  คอือุบายการประหยดั 

• แต่งแต่กายไร้ค่า  ถ้าไม่แต่งใจ 

• เมื่อท�าเป็นทุกข์  แต่พ้นทุกข์เพราะท�า

• ก�าจดัน�้าใจบาป สนัดานหยาบแห่งชายหญงิ

• สตัว์โลกได้พึ่งพงิ มะละบาปพ�าเพญ็บุญ ฯ 
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คตธิรรม ค�ากลอน

ฆราวาสธรรม ๔    ๑.  สจัจะ  สตัย์ซื่อต่อกนั

   ๒.  ทมะ   รู้จกัข่มจติของตวั

   ๓.  ขนัต ิ  อดทน

   ๔.  จาคะ  สละให้ปันสิ่งของของตนแก่บุคคลที่ควรให้ปัน 

เทวธรรม   - ธรรมส�าหรบัเทวดา คอื หริโิอตตปัปะ

พรหมธรรม - ธรรมส�าหรบัพรหม   คอื พรหมวหิาร ๔

อรยิธรรม   - ธรรมส�าหรบัอรยิบุคคล   คอื อรยิมรรคองค์ ๘

• คนที่รู้จกับุญท�าบุญได้มาก   คนที่รู้จกับาปท�าบาปได้น้อย

• ธรรมที่จะน�ามาแก้ปัญหาความจน และปัญหาสงัคม

 - แก้ด้วยความขยนั - แก้ด้วยความประหยดั

 - แก้ด้วยการชี้ให้เหน็โทษของอบายมุข   - แก้ด้วยการเสยีสละ

 - แก้ด้วยการเสรมิสร้างกจิกรรมที่ให้เกดิความสามคัคี

• นอนนานงานน้อย  ใช้บ่อยเงนิหมด  เงนิมหีน้าสด  เงนิหมด หน้าแห้ง  

• เหตุที่ท�าให้เกดิปัญหาสงัคม  คอื

 ๑. โหดร้าย - ต้องแก้ด้วยพรหมวหิาร ๔

 ๒. มอืไว - ทรพัย์ของใคร ๆ กห็วง ให้มสีมัมาอาชพี มาแก้

 ๓. ใจเรว็ - ข้อกาเมฯ ส�ารวมในกาม คอืยนิดใีนสาม ีหรอืภรรยาตวัเอง

 ๔. ขี้ปด - อย่าขุดคนด้วยปาก อย่าถากคนด้วยวาจา (จรงิใจต่อกนั)

 ๕. หมดสต ิ  - ไม่เมา เมาเหล้าเสยีหลกั คอืหลกัศลี หลกัธรรม (เหตผุล-กฎหมาย)

    - เมาเหล้าเสยีหลกั  - เมารกัเสยีใจ

    - เมาปลื้มลมืตาย  - เมากายลมืแก่

    - เมาเมยีลมืแม่  - เมายศหมดเมธา

    - เมาตณัหา หมดความอาย ฯ
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ผลของการปฏบิตัธิรรม

• ท�าให้เกดิความเป็นปึกแผ่น  ท�าให้เกดิความแบ่งปัน

• ท�าให้เกดิองค์การ หรอืความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยขึ้นในสงัคม

• ท�าให้เกดิความเจรญิมั่นคง ก้าวหน้า ในการพฒันา

• ปัจจุบนัมนุษย์ก�าลงัพฒันาโลกด้วยความหลง ไม่รู้จกัหยุด ไม่รู้จกัอิ่ม ไม่รู้จกัพอ 

พระผู้มีพระภาคของเรา สอนให้รู้ความจริง แล้วไม่ให้ยึด ไม่ให้ถือ ไม่ให้ทิ้ง  

แต่ให้ท�าหน้าที่ให้ดทีี่สดุ  การปฏบิตัธิรรม กค็อืการปฏบิตัหิน้าที่  การปฏบิตัหิน้าที่

กค็อืการปฏบิตัธิรรม

ธรรมจากพระพทุธรปู

• ก้นหอยที่คอดเป็นปม บนพระเศยีร คอืปมปัญหาทั้งหลาย คนเรานั้นเองเป็นผู้ท�า 

ผู้ปรุงแต่งขึ้น

• พระเกศ  เปลวไฟ คอืความร้อนเมื่อก่อปมขึ้นแล้วกเ็ผาให้ร้อนใจ

• ยอดแหลม คอืปัญญาเอาไว้แก้ปัญหา  ไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหา

• หูยาว คอือย่าหูเบาเชื่อง่าย  อย่าเชื่อมงคลตื่นข่าว

• จมูกโด่ง คอืความหนกัแน่นเข้มแขง็

• ปากยิ้มละมยั  คอืให้มเีมตตา

• มอืแบ คอืปล่อยวาง รู้จกัลด ละ สละ เลกิ  สิ่งชั่วร้ายอกุศลธรรมต่าง ๆ 

• พระบาทเสมอกนั คอืมใีจเป็นธรรม ไม่ล�าเอยีง เลอืกที่รกัผลกัที่ชงั

• ตามองต�่า คอืให้มองตวัเอง อย่าเพ่งโทษผู้อื่น

• คนดปีัญหาน้อย คนด้อยปัญหามาก เพราะฉะนั้นจ�าเป็นต้องมกีารพฒันาตน

ศาสนาประกอบด้วย

• มศีาสดาผู้ตั้ง

• มศีาสนธรรมค�าสอน เกี่ยวกบัศลีธรรม จรรยา

• มสีถาบนั หรอืผู้สบืทอดหลกัค�าสอน (พระสงฆ์)

• มหีลกัอนัเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชวีติ (นพิพาน)
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มพีธิกีรรม (ศาสนพธิ)ี

•  อย่ามองไปว่า วดัวาอาราม โบสถ์วหิาร เป็นตวัศาสนา

•  ธรรมวนิยั  ต่างหากที่เป็นตวัศาสนา – ศาสดา

•  องค์ศาสดา ที่เป็นนามธรรม ยงัคงอยู่ คอืธรรม – วนิยั

• ค่านยิม หมายถงึ สิ่งที่สงัคมยอมรบั อาจจะดหีรอืไม่ดกีไ็ด้

• คุณค่า หมายถงึ สิ่งที่มปีระโยชน์ ทั้งตวัเอง และสงัคม

การศกึษา คอื 

• ความเจรญิงอกงาม

• การพฒันาคน

• การท�าคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์แบบ ฯ

• การเพิ่มประสบการณ์ให้ชวีติ

• การศกึษาทางโลก คอืวชิาเพื่อด�ารงชพี ให้มคีวามอยู่ดกีนิดี

• การศกึษาทางธรรม  คอืวชิาประคองชพี ให้มคีวามอยู่เยน็เป็นสุข

•  เทคโนโลย ียงัตามหลงัพุทโธโลยี

•  ความอดอยาก ยากจน เป็นปัญหาของสังคม เกิดจากความเกียจคร้าน ความ

ฟุ่มเฟือย ความมัวเมาในอบายมุข ความเห็นแก่ตัว (เงินเดือนยังไม่ขึ้น สินค้า 

ขึ้นก่อนแล้ว) ขาดความสามคัค ี 

นรก-สวรรค์

•  นรก  คอื  สภาพที่หาความสุขความเจรญิไม่ได้

•  นรก สวรรค์ อยู่ในตวัเรากม็ี  นรก สวรรค์ ในมนุษย์โลกกม็ี

 นรก สวรรค์ ในปรโลกกม็ี

• ต้นชี้ตาย    – คอื เกดิมาแล้วจะต้องแก่  ต้องเจบ็  ต้องตาย 

ปลายชี้เป็น  – คอื ชี้ความเป็นคน มาแล้วกี่วนั เดอืน ปี

•  บาป บุญ นรก สวรรค์ โลกนี้ โลกหน้า มจีรงิ

   บุญ  คอื ความด ีความสุข  ความเจรญิ  หรอืคุณภาพที่ดขีองจติ

 บุญ  แปลว่า สิ่งที่ช�าระจติใจให้สะอาด ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง คอื ความโลภ 

   ความโกรธ  ความหลง



297

• คนกนิสตัว์ สตัว์กนิพชืยดืชวีติ พชืมสีทิธิ์กนิดนิสิ้นสงสยั 

ความหมุนเวยีนเปลี่ยนมาน่าสนใจ ว่าท�าไมพื้นดนิกลบักนิคน 

มเีงนิทองกองล้นพ้นภูเขา จะซื้อเอาชวีติไว้กไ็ร้ผล 

อนัความตายหมายไว้ทั่วทุกคน ตดิสนิบนสกัเท่าไรชพีไม่คนื.

คนตายด้วยสาเหต ุ๔ คอื

 ๑. หมดอายุ   ๒. หมดบุญ 

 ๓. หมดอายุ และหมดบุญ ๔. กรรมอนัแรงกล้ามาตดัรอน

อรยิสจั ๔     

อรยิสจั คอื ของจรงิที่ท�าให้เราไปจากข้าศกึ หรอืของจรงิที่ท�าให้คนประเสรฐิอยู่อย่าง

มปีัญญา  ปัญหาไม่ม ี จะอยู่ให้ดตี้องม ีย. ๗

• อย่าหยิ่ง    อย่าถอืตวั

• ยิ้มแย้ม หน้ารบัแขก

• เยอืกเยน็  อารมณ์เยน็

• หยบิยื่น ให้ค�าแนะน�า – ให้ของขวญั – ให้ก�าลงัใจ

• ยดืหยุ่น รู้จกัยดืหยุ่น  ไม่ตายตวั

• เยี่ยมเยอืน ไปมาหาสู่

• ยกย่อง ให้เกยีรตกินั  ชมเชย ยกย่องตามความเป็นจรงิ

การฟังธรรมมหีลายอย่าง

• ฟังแบบบาตรคว�่า

• ฟังแบบบาตรหงาย  แต่ก้นทะลุ

• ฟังแบบบาตรหงาย  แต่ก้นไม่ทะลุ

การฟังธรรม ๕ แบบ คอื

• ฟังกบ ฟังอย่างกบ คอืฟังไปหลบัไป

• ฟังกลบั ตวัอยู่นี่ แต่ใจไปอยู่ที่อื่น

• ฟังเกบ็ ท่านเทศอะไรกเ็กบ็เอาหมด แต่ไม่ท�าตาม
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• ฟังกนิ ฟังแล้วน�าไปประพฤตปิฏบิตัติาม 

• ฟังเกลี้ยง ฟังจนจบแต่ไม่ได้อะไรไปเลย

• ฟังเป็น คดิเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และเป็นตวัอย่างที่ดี

  รู้ด้วยตา  รู้ด้วยใจ  รู้ด้วยปัญญา

 อย่าคดิแต่จะพึ่งคนอื่นอยู่เรื่อยไป  ให้คดิพึ่งตนเอง

  เงนิใช้บ่อยกห็มด  แต่ความอดทนยิ่งใช้ยิ่งเจรญิ

• การฟังธรรมคอืการจุดเทยีนปัญญาให้ดวงตาสว่างไสว

• การฟังธรรมคอืการจุดเทยีนชวีติให้ดวงจติแจ่มใส

• การฟังธรรมคอืการเปิดสวทิช์ใจ เพื่อให้รู้แจ้งเหน็จรงิในสจัธรรม ค�าสอน ฯ

• การฟังธรรมคอืการสร้างอาวุธทางปัญญา เพื่อปราบกเิลส อย่างหยาบ อย่างกลาง 

อย่างละเอยีด 

• พฒันาคนต้องเริ่มที่แม่  เช่นแม่บ้าน  แม่เมอืง  แม่พมิพ์  แม่ทพั  แม่ผู้ให้ก�าเนดิ 

แก้ที่พ่อ เช่น พ่อบ้าน พ่อเมอืง พ่อพมิพ์  พ่อผู้ให้ก�าเนดิ ก่อที่ลูก เช่นก่อลงที่

เยาวชน  ปลูกฝังแต่ยงัเดก็  จากเลก็ไปหาใหญ่

ชาวพทุธม ี๒ ประเภท

•  พุทธแท้  คอืนบัถอืไปตามแนวทางพระพุทธศาสนา

•  พุทธเทยีม  เอาลทัธอิื่นมาปนเป แต่เข้าใจตนเองว่าเป็นพุทธ

ชาวพทุธ ๔ ประเภท  หรอื ๔ ระดบั

• ชาวพุทธ ระดบัอนุบาล กนิ  นอน  เล่น  เรื่องอื่นไม่สน

• ชาวพุทธ ระดบัประถม เน้นในเรื่องการให้ทาน

• ชาวพุทธ ระดบัมธัยม  เน้นในเรื่องการรกัษาศลี

• ชาวพุทธ ระดบัอุดม  มทีาน ศลี ภาวนา ครบสมบูรณ์

ชาวพทุธ ๒ แบบ คอื

• ชาวพุทธแบบปัญญาชน ใช้ปัญญาพจิารณาเหน็ว่าดถีูกต้องจงึนบัถอื

• ชาวพุทธแบบศรทัธาชน เคารพนบัถอืเลื่อมใสแบบสบื ๆ กนัมา
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ชาวพทุธจ�าพวก เฮโลพทุธ

บรรพบุรุษพาถอื  มชีื่อในส�ามะโนครวั  เจ้าตวัมศีรทัธา (หายาก)

ศรทัธา ๕ ประเภท  คอื

• พวกไปดูบุญ  ไปดูให้เหน็เฉย ๆ

•  พวกไปกนิบุญ ไปกนิลูกเดยีว

•  พวกไปท�าบุญ ไปท�าบุญกริยิาวตัถุ  ๑๐ ครบ

• พวกไปกวนบุญ ไปเพื่อเกะกะระราน ให้วุ่นวายแตกความสามัคคี พวกไป

ท�าบุญแล้วผลีกัเอาบุญ คอืให้ทานแล้วกลบัคดิคลางแคลง

ใจ มเีจตนาไม่สมบูรณ์  หรอืคดิเสยีดายภายหลงั

เป้าหมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา ม ี ๓ ประการ คอื

• หลกัการ   คอื  ๑. ละชั่ว   

     ๒. ท�าความดทีุกชนดิ  

     ๓. ท�าจติให้ผ่องใส

• อุดมการณ์ คอื  ความส�าเรจ็สูงสุด คอืพระนพิพาน

 วธิกีาร     คอื  ๑. ต้องมคีวามอดทนอย่างยิ่ง   

    ๒. ไม่กล่าวร้ายคนอื่น

     ๓. ไม่ท�าร้ายคนอื่น   

     ๔. ส�ารวมในศลี

     ๕. รู้จกัประมาณในการกนิอาหาร      

     ๖. อยู่ในที่สงบสงดั   

     ๗. หมั่นฝึกจติให้สงบอยู่เสมอ

ศรทัธา ๔ ประเภท คอื

• ศรทัธาฟ้าคะนอง  คอืพูดแต่ปาก

• ศรทัธาครองสมบตั ิ คอยถูกหวย หรอืรวยเสยีก่อนจงึจะท�าบุญ

• ศรทัธาพระมหากษตัรยิ์ บอกว่าท�าต้องท�า

• ศรทัธาหวัเต่า ไม่แน่นอนผลุบ ๆ  โผล่ ๆ           
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บญุมอีานสิงส์อยู่ ๓ อย่างคอื

๑. บุญท�าให้เราเตม็  – เตม็ด้วยลาภ ยศ สรรเสรญิ 

  สุข  แก้ว แหวน เงนิทอง

๒. บุญท�าให้เราไม่บกพร่อง  – คอืมอีวยัวะสมบูรณ์  (เป็นมนุษย์บรบิูรณ์)

๓. บุญช่วยก�าจดัภยั  –  ไปที่ไหนไม่มเีวร ไม่มภียั  

*  โกธ�  กตวฺา  สขุ�  เสต.ิ  ฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสขุ  *

บญุเกดิขึ้นได้อย่างไร

-  บุญเกดิขึ้นด้วยการกระท�าทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ

 มอียู่  ๓  อย่าง คอื

 ทางกาย  เรยีกกายสุจรติ  ม ี๓ อย่างคอื

  - เว้นจากการฆ่าสตัว์

  - เว้นจากการลกัขโมย 

  - เว้นจากการประพฤตผิดิในกาม

 ทางวาจา  เรยีกวจสีุจรติ  ม ี ๔  อย่างคอื

  - เว้นจากการพูดเทจ็

  - เว้นจากการพูดส่อเสยีด

  - เว้นจากการพูดค�าหยาบ

  - เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

 ทางใจ  เรยีกมโนสุจรติ  ม ี ๓  อย่างคอื

  - ไม่โลภอยากได้ของเขา

  - ไม่อาฆาตปองร้ายเขา

             เหน็ตรงตามค�าสอน ว่าท�าดไีด้ด ี ท�าชั่วได้ชั่ว

  - บุญเกดิจากเจตนาที่ประกอบด้วยกุศล 
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การท�าบญุนั้นม ี๓ อย่างคอื

 ๑. ทาน การเสยีสละ

 ๒. ศลี การรกัษากายวาจาให้เรยีบร้อย

 ๓. ภาวนา   ท�าจติให้ผ่องใส จากเครื่องเศร้าหมองใจ

ท�าไมคนเราจงึชอบท�าบญุ

เพราะบุญนั้นหมายถึงความสุขความเจริญ แต่การท�าบุญของแต่ละคนนั้นมีจุด 

มุ่งหมายต่างกนั คอื เพื่อการเอื้อเฟื้อผูกไมตร ี เพื่อก�าจดัความตระหนี่ เพื่อหวงัความสุข

ความเจรญิ

การท�าบญุนั้น จะได้บญุ หรอืถงึบญุต้องให้บรบิรูณ์ ทั้ง ๓ ขณะ คอื

 ๑. ปุพพเจตนา ตั้งใจว่าจะท�าด้วยความบรสิุทธิ์ใจ

 ๒. ขณะที่ก�าลงัท�า มคีวามยนิดี

 ๓. หลงัจากการท�าบุญแล้ว  มคีวามปิตยินิดี

บาป คือความชั่ว ความเศร้าหมองของจิตใจ ความเสียหาย ความวิบัติ ซึ่ง 

ตรงกนัข้ามกบัค�าว่าบุญ

คนมบีาปจะเป็นอย่างไร ?  

คนที่มบีาปเป็นคนที่มคีวามทุกข์  ความเดอืดร้อนแก่ตนเอง และขยายวงกว้างไปสู่ 

ผู้ที่อยู่ข้างเคยีง ตลอดถงึสงัคมที่ตนอยู่ด้วย 

นรก  คอืแดนแห่งความทุกข์ สวรรค์   คอืแดนแห่งความสุข

นรก  คอืแดนแห่งความชั่วร้าย  สวรรค์  คอืแดนแห่งความดงีาม

นรก คอืความเดอืดร้อนวุ่นวาย  สวรรค์  คอืความร่มเยน็เป็นสุข

นรก คอืผลร้ายผลเสยี สวรรค์  คอืผลดผีลได้

นรก   คอือนษิฐารมณ์ สวรรค์   คอือฏิฐารมณ์

นรก   คอืฝ่ายต�่า สวรรค์   คอืฝ่ายสูง
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ความโลภ เมื่อเกดิขึ้นแล้ว กอ็ยากได้แม้ในทางที่ผดิ ไม่คดิให้ถี่ถ้วนว่าควรหรอืไม่ควร 

เป็นเหตุให้ช่อราษฎร์บงัหลวง ช่วงชงิทรพัย์สนิ เมื่อถูกจบักย็่อมได้รบัโทษ

ความโกรธ เมื่อเกดิขึ้นแล้ว กเ็ฉยีวฉุนขุ่นเคอืง หาเรื่องววิาท ด่าว่า แนมเหนบ็ให้เจบ็ช�้า 

เพราะท�าไม่ถูกใจ ไม่ทนัใจ เป็นเหตุให้ท�าชั่วต่าง ๆ มกัเหน็ช้างเท่าหมู เหน็ภูเขาเท่าจอมปลวก

ความหลง เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ปิดบังใจ ท�าให้มืดมิด ไม่เห็นผิดชอบชั่วดีทั้งปวง  

เหมือนดวงจันทร์อันราหูอมไว้ เป็นเหตุให้มีความเห็นผิดทาง คิดเบียดเบียนล้างผลาญ  

ซึ่งกนัและกนั เป็นต้น บาปกรรมยงัไม่ให้ผลเพยีงใด คนเขลาย่อมเข้าใจว่ามรีสหวานเพียง

นั้น บาปกรรมให้ผลเมื่อใด  คนเขลาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น เวลาบาปบันดาลผล  

คนผู้สร้างบาปกป็ระสบทุกข์ทนัท ีนกัด่าย่อมได้รบัการด่าตอบ  ผู้ที่ชอบอาฆาตย่อมได้รบั

การอาฆาตตอบ ทั้งนี้เพราะกรรมหมุนเวยีน  ดงันั้นนกัปล้นย่อมจะถูกปล้น ผู้ที่ฆ่าย่อม 

ได้รบัการฆ่าตอบ  ดั่งนทิานเรื่ององคุลมีาล  เป็นต้น

คาถาบชูาพ่อแม่

• คุณพ่อเป็นเทพบุตร  คุณแม่เป็นเทพธดิา  ประจ�าชวีาของฉนั ฯ

• พ่อแม่ท่านไม่ได้เถยีงกนั  แต่ท่านอภปิรายปัญหาในสภาชวีติ

• พ่อเปรยีบเหมอืนนายก แม่เปรยีบเหมอืนรฐัมนตรคีลงัไว้วางใจท่านได้ 

• เมื่อท่านมธีรรม พ่อแม่ด ีลกูดด้ีวย ช่วยกนัก่อ  ท่านไม่ท้อ ลกูไม่ถอย งานน้อยใหญ่   

ท่านสร้างตน ลูกสร้างตาม งามวไิล ท่านเทดิไท ลูกเทดิธรรม ชาตจิ�าเรญิ 

• พระ ที่ดทีี่สุด คอื พระคุณ (พระคุณของ พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์) 

คณุบดิา มารดาครบูาอาจารย์

ให้นบัถอืพระ ๘ องค์ คอื

หลวงพ่อยิ้ม หลวงพ่อแย้ม หลวงพ่อแจ่ม

หลวงพ่อใส หลวงพ่อสด หลวงพ่อชื่น

หลวงพ่อสต ิ หลวงพ่ออภยั 

ท่านทั้ง ๘ องค์นี้ประจ�าอยู่ที่วดัใจ
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พระที่ไม่ควรนบัถอื ๓ องค์  คอื

๑. หลวงพ่อบึ้ง     ๒. หลวงพ่อตงึ ๓. หลวงพ่อเบี้ยว

การภาวนา 

คอืการท�าให้ใจมกี�าลงั และเป็นการก�าหนดทศิทางของจติ ของกเิลสตนเอง

ท�าด ี คอื การได้ท�าความด ี แล้วผลคอืความสุขจะตามมา

ท�าชั่ว คอื การได้ท�าความชั่ว  แล้วผลคอืความทุกข์จะตามมา

ศลีห้า คอืกตกิาชวีติ

 ศลี เปรยีบเสมอืนด้าย

 สมาธิ เปรยีบเสมอืนความแขง็แรงของเขม็

 ปัญญา เปรยีบเสมอืนความแหลมคมของเขม็

ความตาย

• ตายด้วยความโลภ ไปเป็นเปรต

• ตายด้วยความโกรธ ไปเป็นสตัว์นรก

• ตายด้วยความหลง ไปเป็นสตัว์เดรจัฉาน

• ตายด้วยจติใจที่ผ่องใส ไปสวรรค์  นพิพาน

ตระกลูของโมหะ  คอื
หูเบา  เผลอเรอ  เซ่อเซอะ   มวัเมา   ดื้อรั้น  ดื้อด้าน  เหน็ผดิ

ก่อตวัมาจาก    ๑. เริ่มจากอวชิชา

 ๒. ความไม่รู้ผดิ ไม่รู้ชอบ

 ๓. มจิฉาทฏิฐ ิความเหน็ผดิเป็นชอบ 

ตระกลูของโทสะ คอื

ด่าว่า เหนบ็แนม แกล้งใส่ร้าย ลอบวางเพลงิ ฆ่าคน ท�าร้ายร่างกาย 

นกัเลงอนัธพาล  รงัแกคน  ใจด�าอ�ามหติ

ก่อตวัมาจาก ๑. อรติ  ความไม่พอใจ

 ๒. ปฏฆิะ  ความขดัใจ
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 ๓. โกธะ  ความเดอืดดาล

 ๔. โทสะ  ความคดิร้าย ประทุษร้าย

 ๕. พยาบาท ความคดิแก้แค้น

วฒันธรรมแบ่งออกเป็น  ๔  ประเภท คอื

๑. คตธิรรม คอื สุภาษติต่าง  ๆ

๒. เนตธิรรม คอื วนิยั,  ระเบยีบ,  กฎหมาย

๓. วตัถุธรรม คอื สิ่งก่อสร้าง เช่นโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ปฏมิากรรม  

   จติรกรรม (ส่วนใหญ่เป็นผลงานของศาสนา)

๔. สหธรรม  คอื วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการอยู ่ร ่วมกันเช่นการวางตัวให้ 

   เหมาะสมแก่สงัคม

ญาต ิ๓ คอื

• ญาตทิางสายโลหติ 

• ญาตทิางพระวนิยั 

• ญาตทิางธรรม

ไม่ใช่ชาตไิม่ใช่เชื้อ   ถ้าเอื้อเฟื้อกเ็หมอืนเนื้อในตวั

ถงึเป็นชาตเิป็นเชื้อ  ถ้าไม่เอื้อเฟื้อกเ็หมอืนเนื้อในป่า

* วสิสฺาสาปรมา  ญาต ิ *

ความคุ้นเคยเป็นญาตอิย่างยิ่ง

คนโง่เป็นผู้น�าไม่ได้ 

 อย่ายกย่องคนชั่วมวัเหน็ผดิ   อย่าปกปิดคนเลวท�าเหลวไหล

ควรจะยกคนดมีนี�้าใจ หากคนไหนชั่วช้าอย่ายกมนั.

ต้องรอบรู้ปัญหาสารพดั ต้องรวดเรว็เร่งรดังานทั้งหลาย

ต้องรเิริ่มหลายแบบให้แยบคาย    ทุ่มใจกายสุดชวีติพชิติงาน.

• ฝึก   คอืท�าให้เกดิความช�านาญ

• ฝน   คอืท�าให้แหลม ให้คม
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• เกยีจคร้านอย่าหยุด ขยนัให้ท�าไป

 เหนื่อยให้พกั  หมดเวลา หรอืงานเสรจ็ให้เลกิ.

• การศกึษาทางโลก คอืวชิาเพื่อด�ารงชพี  ให้มคีวามอยู่ดกีนิด ี

• การศกึษาทางธรรม คอืวชิาประคองชพี ให้มคีวามอยู่เยน็เป็นสุข.  

งามนอกงามใน

 งามนอกผวิพรรณนั้น ผ่านวยั

 งามอยู่ไม่เท่าไร เปลี่ยนได้

 งามในเพราะมใีจยดึศลี สตัย์แฮ

 งามอยู่ด้วยธรรมไซร้ แก่แล้วยงังาม.

นบัถอืม ี๒ แบบ คอื

• นบัถอื  ด้วยแรงศรทัธา  (เชื่อสบื ๆ กนัมา)

• นบัถอื  ด้วยปัญญา (พจิารณาเหน็ตามความเป็นจรงิแล้วจงึนบัถอื) 

คตทิางโลก  ท�าอย่างไรเขาถงึจะรกัเรา (มุ่งแก้ที่คนอื่นเป็นหลกั)

คตทิางธรรม  ท�าอย่างไรเราถงึจะเป็นที่รกัของเขา (มุ่งแก้ที่ตวัเราเป็นส�าคญั)  

ท�าอย่างไรชวีติถงึจะมคีวามสขุ

๑.  พยายามท�างานอย่าให้มีเวลาว่าง คนที่มีชีวิตอยู่อย่างเกียจคร้าน มีโอกาสเป็น 

โรคได้ง่ายกว่า  ผู้ท�างานอยู่เสมอ

๒.  หัดท�าใจให้ชอบคนอื่น และให้อภัยแก่คนอื่นเสมอ พยายามคิดว่าไม่มีใครใน 

โลกนี้ ที่มีความสมบูรณ์ทุกอย่าง แม้ตัวเราเองก็ยังบกพร่อง หัดพอใจในสิ่งที่หลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ ยอมรับมันไว้ในฐานะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ลองหัดถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่เรา 

เข้าใจว่าเป็นโชคร้ายนั้นดูบ้าง เป็นการเปลี่ยนแปลงขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ย

ลกัษณะของความด ี  

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้รู้ หรอืนกัปราชญ์รบัรอง
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ลกัษณะของคนพาล  

เกะกะระรานคนอื่น ชกัชวนในทางฉบิหาย  

พูดด ีๆ กโ็กรธ ได้ท�าความชั่วแล้วพอใจ 

ไม่รบัรู้ ระเบยีบวนิยั (กฎกตกิาของสงัคม) 

ธรรมะ  เป็น  อกาลโิก     คอืทนัสมยัอยู่เสมอ

 เป็น  เอหปิัสสโิก   คอือวดอ้างเขาได้ (ท้าให้พสิูจน์ด้วยการปฏบิตัิ)

หลกัค�าสอนในพระพทุธศาสนา 

มอียู่หลายอย่าง เช่น 

อดุมการณ์  ดบัเพลงิกเิลสเพลงิทุกข์โดยสิ้นเชงิ (นพิพาน)

หลกัการ เว้นชั่วทุกอย่าง  ท�าดทีุกชนดิ  ท�าจติให้ผ่องใส

วธิกีาร   ต้องมคีวามอดทนเป็นยิ่ง, ไม่กล่าวร้ายคนอื่น, ไม่ท�าร้ายคนอื่น, ส�ารวม

ในศีล, รู้จักประมาณในการกินอาหาร, อยู่ในที่สงบสงัด, หมั่นฝึกจิต 

ให้สงบอยู่เสมอ

ธรรมะ  แปลว่าสภาพที่ทรงไว้  คอื

 * ใครท�าด ีกท็รงไว้  ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว

 * ใครท�าชั่วกท็รงไว้  ไม่ให้ขึ้นไปในทางที่ดี

กลิ่นของศลีของธรรม  

ย่อมมีความหอมไปทั้งตามลมและทวนลม ไม่เหมือนกลิ่นของดอกไม้หรือของหอม

อย่างอื่น ลอยไปแต่ตามลมเท่านั้น (ตัวอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบ  

ย่อมมผีู้หลั่งไหลมาทั่วทุกทศิทุกทาง)  

ท�าความชั่ว ถงึจะไปหลบอยู่ตามถ�้าตามเหวที่ไหน เขากต็ามเอามาลงโทษจนได้
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พระพทุธรปูบชูาประจ�าวนั

ส�าหรบัพทุธศาสนกิบรษิทั

๑. เกดิวนัอาทติย์ บูชาพระปางถวายเนตร

๒. เกดิวนัจนัทร์ บูชาพระปางห้ามญาติ

๓.  เกดิวนัองัคาร บูชาพระปางไสยาสน์

๔. เกดิวนัพุธ บูชาพระปางอุ้มบาตร (กลางวนั)

  บูชาพระปางป่าเลไลย์ (กลางคนื)

๕.  เกดิวนัพฤหสับดี บูชาพระปางสมาธิ

๖.  เกดิวนัศุกร์ บูชาพระปางร�าพงึ

๗. เกดิวนัเสาร์ บูชาพระปางนาคปรก

การบชูา

  การบูชา ต้องรู้ว่า บูชาพระ

 พระคุณนะ มใิช่พระ เงนิ, ทอง, หนิ,

 ด้วยพระคุณ นั้นหนา ไม่ราคนิ

 เงนิ, ทอง, หนิ, มลทนิ มทีุกวนั

 อกีพระคุณ นั้นเป็นคู่  อยู่กบัโลก

 ดบัทุกข์โศก โลกให้  มสีุขสนัต์

 ต้องก�าหนด หมายรู้  บูชากนั

 เพื่อเราท่าน แอบอุ่น  พระคุณเอย ฯ

    (ธรรมสาทก)
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บทสวด บชูาพระประจ�าวนัอาทติย์
  

 อเุทตะยญัจกัขมุา  เอกะราชา     

หะรสิสะวณัโณ  ปะฐะวปิปะภาโส

ตงั  ตงั  นะมสัสาม ิ หะรสิสะวณัณงั  

ปะฐะวปิปะภาสงั  ตะยชัชะคตุตา  

วหิาเรม ุ ทวิะสงั  เย  พราหมะณา  

เวทะค ุ สพัพะธมัเม  เต  เม  นะโม  เต    

จะ  มงั  ปาละยนัต ุ นะมตัถ ุ พทุธานงั  นะมตัถ ุ  

โพธยิา  นะโม  วมิตุตานงั  นะโม  วมิตุตยิา

อมิงั โส ปะรติตงั กตัวา โมโร  จะระต ิ เอสะนา ฯ

สวดวนัละ ๖ จบ 

จะมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงและความสุขสวสัดตีลอดกาล

พระคาถาโดยย่อ  “อะ วชิ ส ุนตุ สา นสุ ต”ิ

ประวตัพิระปางถวายเนตร 

ส�าหรบัท่านที่เกดิวนัอาทติย์

พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธจรยิาในพระอริยิาบถยนื พระหตัถ์ทั้งสองห้อยลงมา

ประสานทับกันอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ประทับยืนทอดพระเนตร 

ต้นโพธิ์ที่ตรสัรู ้มปีระวตักิล่าวไว้ดงันี้หลงัจากพระองค์ได้ทรงบ�าเพญ็ทกุรกริยิาเพื่อแสวงหา

ความจรงิอยู่นานถงึ ๖ ปี แล้วกย็งัมไิด้ตรสัรู้ จงึได้เลกิบ�าเพญ็ทุกรกริยิา หนัมาบ�าเพญ็

ทางใจ ได้เสด็จจาริกหาสถานที่อันสงบเงียบ เหมาะแก่การบ�าเพ็ญภาวนา ได้ที่เหมาะที่ 

โคนต้นโพธิ์ ต�าบลอุรุเวฬาเสนานคิม แคว้นมคธ เมื่อทรงพกัผ่อนพระอริยิาบถ จนเป็นที่

ส�าราญแล้ว กเ็ริ่มบ�าเพญ็เพยีรทางใจ ณ ภายใต้ร่มโพธิ์นั้น
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พระองค์ได้ตั้งสัจอธิษฐานในการบ�าเพ็ญเพียรว่า  ถ้ายังมิได้บรรลุมรรคผลตราบใด 

กจ็ะไม่ยอมเลกิความเพยีรตราบนั้น แม้ว่าร่างกายเลอืดเนื้อจะซูบผอมเหอืดแห้ง เหลอืแต่

หนงัหุม้กระดกูกต็ามท ีถ้ามไิด้บรรลมุรรคผลแล้ว จะไม่ยอมลกุขึ้นเดด็ขาด พระองค์บ�าเพญ็

เพยีรอยู่ไม่ช้า กต็รสัรู้อนุตรสมัมาสมัโพธญิาณสมพระทยั

เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ก็ประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ ณ ภายใต้ร่มโพธิ์นั้น ๗ วัน  

ต่อจากนั้นได้เสด็จออกจากต้นโพธิ์ไปประทับยืนกลางแจ้ง แล้วผินพระพักตร์กลับมาทาง

ต้นโพธิ์อกี ได้ประทบัยนืทอดพระเนตรต้นโพธิ์นั้นนานถงึ ๗ วนั

พระพุทธจรยิา ตอนทรงจ้องพระเนตรดูต้นโพธิ์ตรสัรู้นี้ เป็นต้นเค้าความคดิให้สร้าง

พระพทุธรปูปางถวายเนตรขึ้นสกัการบชูา ต่อมาทางโหราศาสตร์ก�าหนดให้เป็นพระพุทธรปู

บูชาประจ�าวนั ส�าหรบัผู้เกดิวนัอาทติย์ ผู้ใดเกดิวนัอาทติย์ ประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปไว้

บูชาควรสร้างพระปางถวายเนตร เพื่อจะได้เป็นสิริมงคลและเป็นการบูชาที่ถูกต้องตาม

ประเพณนียิม.

บทสวด บชูาพระประจ�าวนัจนัทร์
ยนัทนุนมิติตงั      อะวะมงัคะลญัจะ

โย  จามะนาโป      สะกณุสัสะ  สทัโท

ปาปัคคะโห          ทสุสปุินงั  อะกนัตงั

พทุธานภุาเวนะ    วนิาสะเมนต ุ ฯ

ยนัทนุนมิติตงั      อะวะมงัคะลญัจะ

โย  จามะนาโป    สะกณุสัสะ  สทัโท

ปาปัคคะโห          ทสุสปุินงั  อะกนัตงั

ธมัมานภุาเวนะ  วนิาสะเมนต ุ ฯ

ยนัทนุนมิติตงั     อะวะมงัคะลญัจะ

โย  จามะนาโป    สะกณุสัสะ  สทัโท

ปาปัคคะโห          ทสุสปุินงั  อะกนัตงั

สงัฆานภุาเวนะ   วนิาสะเมนต ุ ฯ

สวดวนัละ ๑๕ จบ จะมคีวามสุขความเจรญิยิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระคาถาโดยย่อ  “ต ิหงั จะ โต โร ถ ินงั”   
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ประวตัพิระปางห้ามญาต ิ

ส�าหรบัท่านที่เกดิวนัจนัทร์

พระพทุธรปูปางนี้ เป็นพระพทุธจรยิาในพระอริยิาบถยนื พระหตัถ์ทั้งสองยกขึ้นเหนอื

พระอุระตั้งพระหตัถ์ยื่นไปข้างหน้า แสดงกริยิาห้าม มปีระวตักิล่าวไว้ดงันี้. 

ครั้งหนึ่ง พระญาติฝ่ายพระพุทธบิดา ซึ่งเป็นชาวนครกบิลพัสดุ์ และพระญาติฝ่าย

พระพุทธมารดา ซึ่งเป็นชาวนครเทวทหะ เกิดพิพาทกันขึ้น เรื่องการแย่งกันทดน�้าเข้านา 

พระญาติทั้งสองฝ่ายของพระองค์มีอาชีพในการท�านาอยู่ริมฝั่งแม่น�้าโรหิณี ในปีหนึ่งเกิด

ฝนแล้งจดัต้องทดน�้าในแม่น�้าขึ้นไปท�านา น�้าในแม่น�้ากแ็ห้งงวด จงึมกีารแย่งน�้ากนัจนเกดิ

เป็นข้อพิพาทขึ้นระหว่างพระญาติทั้งสองฝ่าย ครั้งแรกก็เป็นการวิวาทกันระหว่างบุคคล  

ต่อมาได้ลกุลามมากขึ้นเป็นววิาทหมู ่มกีารกลา่วด่าว่ากระทบกระเทยีบลามไปถงึโคตรและ

ราชวงศ์ ในที่สุดกเ็ป็นการววิาทกนัระหว่างนครต่อนคร กษตัรยิ์ต่อกษตัรยิ์ได้กรฑีาทพัมา

ประชดิกนัที่รมิฝ่ังแม่น�้าโรหณิ ีเพื่อจะท�าสงครามให้รู้แพ้รู้ชนะในขณะนั้นพระพุทธองค์ ทรง

ประทบัอยู่ที่นโิครธาราม ทรงทราบว่าพระญาตทิั้งสองฝ่ายจะรบกนั ความพนิาศจะเกดิขึ้น

แก่ราชวงศ์ทั้งสอง จึงได้เสด็จไปห้าม พระองค์ได้ทรงแสดงโทษแห่งการท�าสงครามด้วย

เรื่องเพยีงเลก็น้อยนี้ว่า ไม่คุ้มกบัที่เอาวงศ์กษตัรยิ์มาท�าลาย ค่าของกษตัรยิ์สูงกว่าค่าของ

น�้ามากนกั ในที่สุดกษตัรยิ์ทั้งสองฝ่ายกเ็ลกิทพักลบัพระนครและคนืดกีนัดงัเดมิ

พระพุทธจริยานี้ ตอนที่ยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นแสดงกิริยาห้ามพระญาติทั้งสองฝ่าย 

มิให้ท�าสงครามกันนี้เป็นต้นเค้าความคิด ให้สร้างพระพุทธรูปปางห้ามญาติขึ้นสักการบูชา  

ต่อมาทางโหราศาสตร์ได้ก�าหนดให้เป็นพระบูชาประจ�าวนั ส�าหรบัผูท้ี่เกดิวนัจนัทร์ ประสงค์

จะสร้างพระพุทธรูปไว้บูชา ควรสร้างพระปางห้ามญาตเิพื่อเป็นสริมิงคล และเป็นการบูชา

พระที่ถูกต้องตามประเพณนียิมด้วย

อนึ่ง ส�าหรบัผูท้ี่เกดิวนัจนัทร์นั้นนอกจากจะบชูาพระปางห้ามญาตแิล้วยงับชูาพระปาง

ห้ามพยาธิ ซึ่งเป็นพระยืน มีลักษณะเหมือนพระปางห้ามญาติ แต่ยกพระหัตถ์ข้างเดียว 

ได้อีกปางหนึ่ง รวมความว่าผู้เกิดวันจันทร์จะเลือกบูชาได้ทั้งสองปาง คือปางห้ามญาต ิ 

ยกพระหตัถ์สองข้างกไ็ด้ ปางห้ามพยาธ ิยกพระหตัถ์ข้างเดยีวกไ็ด้สุดแต่ศรทัธา ฯ
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บทสวด บชูาพระประจ�าวนัองัคาร

ยสัสานสุสะระเณนาปิ อนัตะลกิเขปิ  ปาณโิน

ปะตฏิฐะมะ คจัฉนัต ิ ภมูยิงั วยิะ สพัพะทา

สพัพปุัททะวะชาลมัหา ยกัขะโจราท ิสมัภะวา

คะณะนา นะ จะ มตุตานงั ปะรติตนัตมัภะณามะ เห ฯ

สวดวนัละ  ๘  จบ จะมคีวามสุขสวสัดตีลอดกาลนาน.

พระคาถาโดยย่อ  “ต ิหงั จะ โต โร ถ ินงั”

ประวตั ิพระพทุธรปูปางไสยาสน์ ส�าหรบัผู้เกดิวนัองัคาร

พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธจรยิาในพระอรยิาบถไสยาสน์ คอื นอนตะแคงขวา

พระหัตถ์ซ้ายพาดทาบไปตามพระวรกาย พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์

ขวางอขึ้นประคองพระเศยีร และมพีระเขนยรองรบั บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกจัฉะ 

(รกัแร้) มปีระวตักิล่าวไว้เป็นบุคลาธษิฐาน ดงันี้

สมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถี ครั้งนั้น อสุรินทราห ู

ซึ่งเป็นพวกอสูร ได้สดบัเกยีรตคิณุของพระพทุธองค์ว่า เป็นพระอรหนัต์ตรสัรูเ้องโดยชอบ 

เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และเกียรติคุณอย่างอื่นอีก จึงคิดจะไปเฝ้า 

แต่กม็ทีฏิฐมิานะว่า พระพุทธองค์เป็นมนุษย์มรี่างกายเลก็ ถ้าไปเฝ้าแล้วกจ็ะต้องก้มศรีษะ

พดูกบัพระพทุธองค์ เป็นการแสดงคารวะ เราไม่เคยก้มศรีษะให้ใครเลย จงึคดิตะขดิตะขวง

ในใจ แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่า พระพุทธองค์จะดีจริงตามข่าวลือหรือไม่ จึงได้ 

ไปเฝ้าถงึที่ประทบั
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ฝ่ายพระพุทธองค์ทรงทราบความในใจของอสุรินทราหูด้วยอนาคตังสญาณ มีพระ

ประสงค์จะทรมานให้คลายทฐิมิานะ เมื่ออสุรนิทราหูเข้าเฝ้า จงึเสดจ็บรรทมในพระแท่นที่

ประทบัทรงท�าปาฏหิารย์ินริมติพระกายให้ใหญ่กว่าอสรุนิทราหูหลายเท่า แม้พระบาททั้งสอง

ที่ประทับซ้อนกันอยู่ก็สูงกว่าอสุรินทราหูเสียอีก แทนที่อสุรินทราหูจะต้องก้มศีรษะลง

สนทนากับพระพุทธองค์ดังที่เคยคิดไว้ก่อน กลับต้องแหงนหน้าขึ้นสนทนา และชมพระ

ลกัษณะอนังดงามของพระองค์ จงึเป็นที่น่าอศัจรรย์ใจยิ่งนกั นบัแต่นั้นมาอสรุนิทราหกูล็ด

ทฐิมิานะ กลบัมใีจเลื่อมใสในพระพุทธองค์และยดึถอืเป็นที่พึ่งตลอดไป

พระพุทธจรยิา ตอนที่ทรงบรรทมนริมติพระกายทรมานอสุรนิทราหูให้ลดทฏิฐมิานะ

นี้เป็นต้นเค้าความคดิให้สร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขึ้น

บทสวด บชูาพระประจ�าวนัพธุ (กลางวนั)

สพัพะสวีสิะชาตนีงั        ทพิพะมนัตาคะทงั  

วยิะยนันาเสต ิวสิงัโฆรงั  เสสญัจาปิ  ปะรสิสะยงั

อาณกัเขตตมัห ิสพัพตัถะ สพัพะทา สพัพะปาณนิงั   

สพัพะโสปิ  นวิาเรต ิ    ปะรติตนัตมัภะณามะ เห ฯ

สวดวนัละ  ๑๗  จบ จะมคีวามสุขสวสัดยีิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระคาถาโดยย่อ  “ปิ สมั ระ โล ป ุสตั พทุ”

ประวตั ิพระพทุธรปูปางอุ้มบาตร

ส�าหรบัผู้ที่เกดิวนัพธุกลางวนั

พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธจริยาในพระอิริยาบถยืน 

พระบาทเรยีงชดิและเสมอกนั พระหตัถ์ทั้งประคองบาตร อยู่ใน

ลักษณะรับบิณฑบาตด้วยพระอาการอันส�ารวม มีประวัติกล่าว

ไว้ดงันี้

เมื่อพระองค์ได้ตรสัรูอ้นตุรสมัมาสมัโพธญิาณแลว้ กเ็สดจ็

จารกิแสดงธรรมสั่งสอนเวไนยสตัว์ ตามแคว้นและชนบทต่างๆ 
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พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา ได้สดับพระเกียรติคุณของพระองค์ฟุ้งขจรไปทั่วทุกทิศ  

กท็รงปีตโิสมนสัยิ่งนกั ทรงตั้งพระทยัคอยอยูว่่า เมื่อไรพระพทุธองค์จะเสดจ็กรุงกบลิพสัดุ์ 

ทรงคอยแล้วคอยเล่ากย็งัไม่มวีี่แววว่าจะเสดจ็ จงึได้ทรงส่งอ�ามาตย์ไปทูลอาราธนา

เมื่อพระพุทธองค์ถงึกรุงกบลิพสัดุ์ใหม่ ๆ พระประยูรญาตผิู้ใหญ่  จะถวายนมสัการ

กน็กึละอายพระทยั เพราะพระพุทธองค์มอีายุอ่อนกว่า จงึได้จดัให้พระญาตซิึ่งมอีายุน้อย

กว่านั่งข้างหน้า เพื่อจะได้ถวายนมสัการ ส่วนพระญาตผิู้ใหญ่ทรงเลี่ยงไปนั่งเสยีข้างหลงั

พระพุทธองค์เมื่อได้ประสบการณ์เช่นนั้น มีพระประสงค์จะทรมานพระประยูรญาติ

ให้คลายทิฏฐิมานะ จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ด้วยพุทธานุภาพ เสด็จเหาะขึ้นไปลอยอยู่ใน

อากาศให้ปรากฏประหนึ่งว่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์ได้หล่นลงบนเศียรเกล้าของ 

พระประยูรญาตทิั้งหลายเหล่านั้น

ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา ได้ทรงเห็นปาฏิหาริย์เป็นที่อัศจรรย์เช่นนั้นจึง 

ลุกขึ้นประณมพระหัตถ์ถวายนมัสการ ต่อจากนั้นพระประยูรญาติทั้งหลาย จึงได้พากัน

ถวายอภิวาทตามล�าดับด้วยความเลื่อมใสยิ่ง เมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็

ทรงแสดงธรรมโปรดพระญาตทิั้งหลาย ให้ได้ชื่นชมโสมนสัในพระกระแสธรรมทั่วกนั

บทสวดบชูา

พระประจ�าวนัพธุ (กลางคนื)

กนิน ุสนัตะระมาโน วะ 

ราห ุจนัทงั ปะมญุจะส ิ

สงัวคิคะรโูบ อาคมัมะ 

กนิน ุภโีต วะ ตฎิฐะสตี ิ

สตัตะธา เม ผะเล มทุธา 

ชวีนัโต นะ สขุงั ละเภ 

พทุธาคาถาภคิโิตมห ิ

โนเจ มญุเจยยะ จนัทมินัตฯิ

สวดวนัละ  ๑๒  จบ จะมคีวามสุขสวสัดยีิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระคาถาโดยย่อ  “คะ พทุ ปัน ท ูทมั ภะ คะ”
ปางป่าเลไลย์
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ประวตั ิพระพทุธรปูปางป่าเลไลย์

ส�าหรบัผู้ที่เกดิวนัพธุกลางคนื

พระพทุธรปูปางนี้ อยูใ่นพระอริยิาบถประทบันั่งบนก้อนศลิา ห้อยพระบาททั้งสองข้าง

ลง ทอดพระบาทเล็กน้อย พระหัตถ์ซ้ายคว�่าวางบนพระชานุซ้าย พระหัตถ์ขวาหงายวาง 

บนพระชานุขวาเป็นกิริยาทรงรับ มีช้างหมอบถือน�้ายื่นถวาย และมีลิงหมอบถือรวงผึ้ง 

ถวายอยู่ด้านหน้า 

ครั้งเมื่อพระพทุธองค์ประทบัอยูท่ี่เมอืงโกสมัพ ี มพีระภกิษ ุ๒ ฝ่ายอยู่ในวหิารเดยีวกนั

คอืฝ่ายพระวนิยัธร ที่ถอืเคร่งครดัทางพระวนิยั และฝ่ายพระธรรมธร ที่ถอืการแสดงธรรม

เป็นใหญ่ แต่ละฝ่ายกม็ลูีกศษิย์เป็นบรวิารมากมาย วนัหนึ่งพระธรรมธรได้เข้าไปในห้องน�้า 

ใช้น�้าแล้วเหลือไว้นิดหนึ่ง เมื่อพระวินัยธรเข้าไปเจอน�้าเหลือไว้ จึงได้ต�าหนิพระธรรมธร 

ตัวพระธรรมธรเองก็ได้ยอมรับผิดต่อพฤติกรรมนั้น แต่พระวินัยธรกลับน�าเรื่องเพียง 

เลก็น้อยนี้เป็นพูดกบัอนัเตวาสกิของตนว่า พระธรรมธรขนาดท�าผดิแล้วยงัไม่รู้สกึตวัอกี 

ต่อมาอันเตวาสิกของพระวินัยธรก็ได้พูดถากถางท�านองเดียวกันกับอันเตวาสิกของ

พระธรรมธร ว่าอาจารย์ของพวกท่านท�าผดิแล้วยงัไม่รู้อกี น่าละอายนกั ฝ่ายลูกศษิย์กน็�า

เรื่องนี้ไปปรึกษากับพระธรรมธร พระธรรมธรได้ฟังดังนั้น จึงพูดว่าท�าไมพระวินัยธร 

จึงพูดอย่างนี้ เราท�าผิดกฎก็ยอมรับผิดและแสดงอาบัติไปแล้ว ไฉนจึงพูดกลับกลอก 

เช่นนี้เล่าจึงพูดกับอันเตวาสิกว่า พระวินัยธรพูดเท็จและทั้งสองฝ่ายก็ได้เกิดการทะเลาะ

ววิาทกนั เพราะเหตุเพยีงเลก็น้อยเอง 

เมื่อไม่สามารถจะระงบักนัได้ พระพทุธเจ้าได้แสดงเหตขุองการแตกแยก และคณุของ

ความสามัคคี แต่ก็หาเชื่อต่อพระพุทธเจ้าไม่ ซ�้ายังแสดงค�าพูดที่ไม่เหมาะสมว่า ขอให้

พระพุทธเจ้าอยู่เฉยอย่ามายุ่ง พระพุทธองค์เห็นว่าไม่สามารถจะระงับได้ จึงส่งพระ 

โมคคัลลานะ ไปช่วยระงับ แต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ยอมเชื่อฟัง ท�าให้พระพุทธองค์เกิดความ

เบื่อหน่ายระอาใจต่อเหตุการณ์นี้เป็นอย่างยิ่ง แม้ชาวบ้านเองกแ็ตกเป็น ๒ ฝ่ายตามพระ 

ที่ตนเองนบัถอื 

เมื่อไม่อยู่ในพุทธโอวาท พระองค์จึงเสด็จจาริกไปอยู่ตามล�าพังพระองค์เดียวในป่า 

ที่ชื่อว่าปาลไิลยกะ  โดยมมีพีญาช้างเชอืกหนึ่งชื่อ “ปาลไิลยกะ” เช่นเดยีวกนั มคีวามเลื่อมใส

ในพระพุทธองค์ มาคอยปฏบิตับิ�ารุงและคอยพทิกัษ์รกัษามใิห้สตัว์ร้ายมากล�้ากราย ท�าให้
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พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ในป่านั้นด้วยความสงบสุข และป่านั้นต่อมาก็ได้ชื่อว่า  

“รกัขติวนั”  ครั้นพญาลงิเหน็พญาช้างท�างานปรนนบิตัพิระพุทธเจ้าด้วยความเคารพ กเ็กดิ

กุศลจติท�าตามอย่างบ้าง 

ต่อมาชาวบ้านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบ และทราบเหตุ กพ็ากนัต�าหนติเิตยีน และ

ระอาพากันคว�่าบาตร ไม่ให้การบ�ารุงพระสงฆ์เหล่านั้น  พระภิกษุเหล่านั้นจึงได้ส�านึก  

ขอให้พระอานนท์ไปทูลเชิญเสด็จพระพุทธองค์กลับมา ช้างปาลิไลยกะก็มาส่งเสด็จด้วย

ความเศร้าเสียใจ จนหัวใจวายล้มตายไป ด้วยกุศลผลบุญจึงได้ไปเกิดเป็น “ปาลิไลยกะ

เทพบุตร” 

จากเหตุการณ์นี้ ถือว่าเป็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง ถึงพฤติกรรมของ 

พระ ๒ ฝ่ายในขณะนั้น ไม่เชื่อฟังแม้กระทั่งพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนจึงได้สร้าง 

พระปางนี้ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์เตอืนใจถงึการแตกสามคัค ีการทะเลาะววิาทกนั 

บทสวด บชูาพระประจ�าวนัพฤหสับดี

 อตัถ ิโลเก  สลีะคโุณ    สจัจงั  โสเจยยะนทุทะยา

 เตนะ  สจัเจนะ  กาหาม ิ         สจัจะกริยิะมะนตุตะรงั

 อาวชัชติวา  ธมัมะพะลงั        สะรติวา  ปพุพะเก  ชเิน

 สจัจะพะละมะวสัสายะ          สจัจะกริยิะมะกาสะหงั

 สนัต ิ ปักขา  อะปัตตะนา       สนัต ิ ปาทา อะวญัจะนา

 มาตาปิตา  จะ  นกิขนัตา ชาตะเวทะ  ปะฏกิกะมะ

 สะหะ  สจัเจ  กะเต  มยัหงั     มะหาปัชชะลโิต  สขิี

 วชัเชส ิ โสฬะสะ  กะรสีาน ิ   อทุะกงั ปัตวา  ยะถา สขิี

 สจัเจนะ  เม  สะโม  นตัถ ิ      เอสา เม สจัจะปาระมตีฯิ

สวดวนัละ ๑๙ จบ จะมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงยิ่งๆ ขึ้นไป

พระคาถาโดยย่อ  “ภะ สมั สมั ว ิสะ เท ภะ”
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ประวตั ิพระพทุธรปูปางสมาธิ

ส�าหรบัผู้ที่เกดิวนัพฤหสับดี

พระพทุธรปูปางนี้ ในพระอริยิาบถนั่งขดัสมาธิ

พระหตัถ์ทั้งสองหงายขึ้นวางซ้อนกนั อยูท่ี่พระเพลา 

พระหตัถ์ขวาทบัพระหตัถ์ซ้าย พระเนตรช�าเลอืงต�่า 

มปีระวตักิล่าวไว้ดงันี้.

หลังจากที่พระพุทธองค ์ได ้ทรงบ�าเพ็ญ

ทุกรกิริยามาถึง ๖ ป ี ก็ยังมิได ้ตรัสรู ้  จึง 

ได ้ทรงเลิกบ� า เพ็ญทุกรกิริยาหันมาบ� า เพ็ญ 

ทางใจ แสวงหาที่สงบ ได้สถานที่เหมาะคือ 

โคนต้นโพธิ์ใกล้แม่น�้าเนรญัชรา

ณ ภายใต้ร่มโพธิ์ใบหนานั้น พระพุทธองค์

ประทับนั่งขัดสมาธิ หันพระปฤษฎางค์เข้าหา 

ต ้นโพธิ์ผินพระพักตร ์ออกข ้ างนอกทางทิศ 

ตะวันออก ตั้งพระกายตรงด�ารงพระสติอยู ่เฉพาะหน้า ทรงอธิษฐานจิตมุ ่งบรรลุ 

พระโพธญิาณว่า

“ถ้ายังมิได้บรรลุอมตธรรมตราบใด จะไม่ยอมเลิกความเพียรตราบนั้น” พระองค์ 

ทรงตั้งพระทยัเจรญิภาวนาก�าหนดลมหายใจอยู่ไม่ช้า จติกเ็ป็นสมาธแิน่วแน่ พระปัญญา 

รู้แจ้งเหน็จรงิในอมตธรรมก�าลงัจะเกดิขึ้น.

ตามประวัติกล่าวไว้เป็นบุคลาธิษฐานว่า ครั้งนั้นมีพญามารมาผจญ พญามารได้พา 

เอาเสนามารทั้งหลายมารบเร้ากลั่นแกล้งด้วยประการต่าง ๆ เพื่อให้พระองค์เลิกบ�าเพ็ญ

เพียร ลุกจากที่ประทับ แต่ด้วยเหตุที่พระองค์ได้ตั้งพระทัยไว้อย่างเด็ดเดี่ยวว่า หากยัง 

ไม่ส�าเรจ็จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งเดด็ขาด แม้พระร่างกายจะซบูผอมเหอืดแห้งหนงัหุม้กระดูก

กต็ามท ีพระองค์จงึไม่สะทกสะท้าน 

เมื่อพญามารไม่สามารถจะเอาชนะได้ด้วยวิธีหักหาญ จึงหันมาใช้วิธีลวงล่อได้ส่ง 

ธดิามาร ๓ คน คอื นางตณัหา นางราคา นางอรด ีมาประเล้าประโลมเพื่อให้พระทยัอ่อน 

แต่พระองค์ก็ไม่ทรงหวั่นไหว เพราะได้ตั้งพระทัยแน่วแน่ในการบรรลุพระโพธิญาณ  

ตดักเิลสน้อยใหญ่ให้หมดสิ้น 



317

เมื่อพระองค์มีพระทัยเด็ดเดี่ยวเช่นนั้น จึงได้ตั้งหน้ารบกับมารต่อไปด้วยพระทัย 

อันเข้มแข็ง ในที่สุดมารแพ้ พระพุทธองค์ชนะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืน 

วนัเพญ็ วสิาขมาสในรุ่งอรุโณทยั  

พระพทุธจริยิาตอนที่ประทบันั่งขดัสมาธบิ�าเพญ็เพยีรอยูท่ี่โคนต้นโพธิ์นั้น เป็นต้นเค้า

ความคิดให้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิขึ้นสักการบูชา ต่อมาทางโหราศาสตร์ได้ก�าหนดให้

เป็นพระบูชาประจ�าวนั  ส�าหรบัผู้ที่เกดิวนัพฤหสับดี

ผู้ใดเกิดวันพฤหัสบดี ประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปไว้บูชาควรสร้างพระปางสมาธ ิ 

เพื่อจะได้เป็นสริมิงคล และเป็นการบูชาพระที่ถูกต้องตามประเพณนียิม. 

บทสวด บชูาพระประจ�าวนัศกุร์

อปัปะสนัเนห ินาถสัสะ สาสเน สาธ ุสมัมะเต

อะมะนสุเสห ิจณัเฑห ิ สะทา กพิพสิะการภิิ

ปะรสิานญัจะ ตสัสนันะ- มะหงิสายะ จะ คตุตยิา

ยนัเทเสส ิมะหาวโีร ปะรติตนัตมั ภะณามะ เห ฯ

สวดวนัละ ๒๑ จบ

จะมคีวามสุขสวสัดตีลอดกาลนาน

พระคาถาโดยย่อ  “วา โธ โน อะ มะ มะ วา”

ประวตั ิพระพทุธรปูปางร�าพงึ

ส�าหรบัผู้ที่เกดิวนัศกุร์

พระพุทธรูปปางนี้ ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นประทับประสานกันที่

พระอุระ พระหตัถ์ขวาทบัพระหตัถ์ซ้าย แสดงอาการร�าพงึ มปีระวตักิล่าวไว้ดงันี้

เมื่อพระพทุธองค์ได้ตรสัรูแ้ล้ว กเ็สดจ็ประทบัพกัผ่อนพระอริยิาบถอยูต่ามร่มไม้ต่างๆ 

หลายแห่ง คราวหนึ่งทรงประทบัอยูท่ี่ร่มไม้อชปาลนโิครธ ทรงร�าพงึถงึธรรมะที่พระองค์ได้

ตรสัรู้เป็นธรรมที่ละเอยีดประณตี ลกึซึ้งคมัภรี์ภาพ ยากที่คนธรรมดาจะรู้ตามเหน็ตามได้ 
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จงึท้อพระทยัที่จะแสดงธรรมสั่งสอนประกาศพระศาสนา.

ในขณะที่ร�าพงึทบทวนที่มาอยูน่ั้น ความคดิกผ็ดุขึ้นในพระทยัว่า บคุคลในโลกนี้ย่อม

มนีสิยัใจคอต่าง ๆ  กนั ที่มสีตปัิญญามากกม็ ีที่มสีตปัิญญาปานกลางกม็ ีที่มสีตปัิญญาอ่อน

กม็ ีการแสดงธรรมคงจะไม่ไร้ผลทเีดยีว 

ผู้มสีตปิัญญามาก เมื่อได้ฟังธรรมแล้วอาจจะรู้ตามเหน็ตามได้โดยฉบัพลนั 

ผู้ที่มสีตปิัญญาปานกลาง เมื่อฟังธรรมครั้งแรกอาจไม่เข้าใจ แต่ครั้งที่สองที่สามอาจ

จะเข้าใจและรู้ตามเหน็ตามได้ 

พวกที่มปีัญญาอ่อน เมื่ออบรมกนัไปนาน ๆ มอีนิทรยี์แก่กล้าเข้ากอ็าจจะรู้ตามเหน็

ตามบรรลุมรรคผลได้ 

พวกที่มกีเิลสหนาปัญญาทบึจรงิ ๆ  ฟังธรรมแล้วไม่รูเ้รื่อง ไม่เข้าใจในกระแสพระธรรม

นั้นกค็งม ี

เปรยีบเหมอืนดอกบวั ๔ เหล่า เหล่าหนึ่งโผล่ขึ้นมาพ้นน�้าแล้ว เมื่อต้องแสงอาทติย์ 

ก็จักบานในวันนั้น เหล่าหนึ่งอยู่เสมอน�้า เมื่อโผล่ขึ้นมาพ้นน�้าแล้วก็จะบานในวันรุ่งขึ้น  

เหล่าหนึ่งอยู่ใต้น�้า กจ็ะค่อย ๆ โผล่ขึ้นมาเหนอืน�้าแล้วกจ็ะบานในวนัต่อ ๆ ไป มบีางเหล่า

อยูใ่ต้น�้าลกึ ไม่มโีอกาสจะโผล่ขึ้นมาพ้นน�้าได้ กเ็ป็นอาหารของปลาและเต่าไป. เพราะฉะนั้น 

การแสดงธรรมคงไม่ไร้ผลเสียทีเดียว ครั้นทรงพิจารณาด้วยพระญาณหยั่งทราบอุปนิสัย

ของเวไนยสตัว์ ผูท้ี่จะได้รบัผลประโยชน์จากการแสดงธรรมเช่นนั้นแล้ว จงึได้ตั้งพระหฤทยั

จะแสดงธรรมสั่งสอนมหาชน ประกาศพระศาสนา ทรงตั้งพทุธปณธิานว่า จะด�ารงพระชนม

ชพี อยูจ่นกว่าจะได้ประกาศพระศาสนา ให้แพร่หลายประดษิฐานพระพทุธศาสนาให้มั่นคง.

พระพทุธจรยิา ตอนที่ทรงประทบัยนืร�าพงึถงึธรรมะ ที่จะแสดงธรรมโปรดมหาชนนั้น 

เป็นต้นเค้าความคดิให้สร้างพระบูชาประจ�าวนั ส�าหรบัผู้เกดิวนัศุกร์

ผู้ใดเกดิวนัศกุร์ ประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปไว้บชูา ควรสร้างพระปางร�าพงึเพื่อจะได้

เป็นสริมิงคล และเป็นการบูชาพระที่ถูกต้องตามประเพณนียิม.
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บทสวด บชูาพระประจ�าวนัเสาร์

ยะโตหงั  ภะคนิ ิ อะรยิายะ  ชาตยิา  ชาโต,

นาภชิานาม ิ สญัจจิจะ  ปาณงั  

ชวีติา  โวโรเปตา, เตนะ  สจัเจนะ  

โสตถ ิ เต  โหนต ุ โสตถ ิ คพัภสัสะฯ

สวดวนัละ  ๑๐  จบ จะมคีวามสุขความเจรญิ และ 
เกดิความสวสัดมีงคล  ตลอดกาลนาน.

พระคาถาโดยย่อ  “โส มาณะ กะ ร ิถา โธ”

ประวตั ิพระพทุธรปูปางนาคปรก

ส�าหรบัผู้ที่เกดิวนัเสาร์

พระพุทธรูปปางนี้ เป็นพระพุทธจรยิาในอริยิาบถนั่งขดัสมาธ ิ หงายพระหตัถ์ทั้งสอง

ประทับซ้อนกันอยู่บนพระเพลา มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมพระเศียร เพื่อกันฝนมิให้

ถูกพระวรกาย มปีระวตักิล่าวไว้ดงันี้

คราวหนึ่งเป็นเวลาหลังตรัสรู ้แล้ว แต่ยังมิได้แสดงธรรมประกาศพระศาสนา  

พระพุทธองค์ทรงประทับพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่ที่ร่มไม้มุจลินท์ (ไม้จิก) ซึ่งอยู่บริเวณ 

ใกล้เคยีงกบัสถานที่ตรสัรู้ ในขณะที่ทรงประทบัอยู่ที่ร่มไม้มุจลนิท์นั้น บงัเอญิเกดิฝนตก

พร�า ๆ อยู่ไม่ขาดสายเป็นเวลาตดิต่อกนัถงึ ๗ วนั พญามุจลนิท์นาคราชมคีวามกรุณาใน

พระองค์ แล้วท�าขนดล้อมพระวรกาย แผ่พงัพานใหญ่ปกคลุมพระเศยีรไว้ คล้ายกบัเป็น

เศวตฉัตรกั้นฝนมิให้ตกลงมาเปียกพระองค์ และเป็นการป้องกันแมลงเหลือบยุง ตลอด

จนสตัว์เลื้อยคลานอย่างอื่น มใิห้มาท�าอนัตรายด้วย.

พระพุทธองค์ทรงประทบัเสวยวมิุตสิุขอยู่ ณ ที่นั้นด้วยพระอาการอนัสงบจนกระทั่ง

ฝนหาย พญามุจลินท์นาคราชจึงค่อย ๆ คลายขนดลดพังพานลงถวายนมัสการพระผู้มี

พระภาคเจ้า แล้วกจ็ากไป

พระพุทธจริยาตอนเสด็จประทับอยู ่ภายในขนดของพระยานาคราช ณ ร่มไม้ 

มุจลินท์นี้ เป็นต้นเค้าความคิดให้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก ขึ้นสักการบูชา ต่อมา 

ทางโหราศาสตร์ก�าหนดให้เป็นพระบูชาประจ�าวนัส�าหรบัผู้ที่เกดิวนัเสาร์
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คตธิรรมค�าสอน

หลวงปู่มั่น ภรูทิตัโต

	เราเกดิมาเป็นมนษุย์ มคีวามสงูศกัดิ์มาก 

อย่าน�าเรื่องของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์เราจะต�่าลง

กว่าสตัว์และจะเลวกว่าสตัว์อกีมากมาย อย่าพากนัท�า 

ให้พากันละบาป บ�าเพ็ญบุญ ท�าแต่คุณความด ี 

อย่าให้เสยีชวีติเปล่าที่มวีาสนาเกดิมาเป็นมนุษย์ 

	ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม คือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความด ี

ทั้งหลายที่โลกเขาปรารถนากัน เพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อม 

ไม่ปลอดภยั ต่ออนัตรายทั้งภายนอกภายใน 

เครื่องป้องกันตัวคือหลักธรรมมีสติปัญญาเป็นอาวุธส�าคัญ จะเป็นเครื่องมั่นคงไม่

สะทกสะท้านมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถ เป็นอาวุธส�าคัญ จะเป็นเครื่องมั่นคง

ไม่สะทกสะท้านมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถจะคิด-พูด-ท�าอะไรไม่มีการยกเว้น  

มสีตปัิญญาสอดแทรกอยูด้่วยทั้งภายในและภายนอก มคีวามเข้มแขง็อดทน มคีวามเพยีร

ที่จะประกอบคณุงามความด ีคนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุน่วุน่วายอยู่กบัอารมณ์เครื่องผูกพนัด้วย

ความนอนใจ และเกยีจคร้านในกจิการที่จะยกตวัให้พ้นภยั

	การต�าหนิติเตียนผู้อื่น ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัว 

ไปด้วย  ความเดอืดร้อนวุ่นวายใจที่คดิต�าหนผิู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น นกัปราชญ์ถอืเป็น

ความผิดและบาปกรรม ไม่มีดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมาน 

อย่างไม่คาดฝัน 

การกล่าวโทษผู ้อื่นโดยขาดการไตร่ตรอง เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตน  

ให้ได้รับความทุกข์ จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน งดความเห็นที่เป็นบาปภัย 

แก่ตนเสีย ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว แต่สาเหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์ ท�าไมพอใจ 

สร้างขึ้นเอง 
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	ผู ้เห็นคุณค่าของตัว จึงเห็นคุณค่าของผู ้อื่น ว่ามีความรู ้สึกเช่นเดียวกัน  

ไม่เบียดเบียนท�าลายกัน ผู้มีศีลสัตย์เมื่อท�าลายขันธ์ไปในสุคติในโลกสวรรค์ ไม่ตกต�่า 

เพราะอ�านาจศีลคุ้มครองรักษาและสนับสนุน จึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์ 

ธรรมกส็ั่งสอนแล้วควรจดจ�าให้ด ีปฏบิตัใิห้มั่นคง จะเป็นผูท้รงคณุสมบตัทิกุอย่างแน่นอน 

	เมื่อเกิดมาอาภัพชาติ แล้วอย่าให้ใจอาภัพอีกผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้ว อย่าให้ใจ

อาภพั คดิแต่ผลติโทษท�าบาปอกุศลเผาผลาญตนให้ได้ทุกข์ เป็นบาปกรรมอกีเลย

	คนชั่ว ท�าชั่วได้ง่าย และตดิใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ด ีคนด ีท�าดไีด้ง่าย และตดิใจ

กลายเป็นคนรกัธรรมตลอดไป

	เราต้องการของด ีคนด ีกจ็�าต้องฝึก ฝึกจนด ีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้ งานอะไรก็

ต้องฝึกทั้งนั้น ฝึกงาน ฝึกคน ฝึกสตัว์ ฝึกตน ฝึกใจ นอกจากตายแล้วจงึหมดการฝึก  

ค�าว่า ด ีจะเป็นสมบตัขิองผู้ฝึกดแีล้วแน่นอน

	จิต เป็นสมบัติส�าคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแล ด้วยวิธีเก็บรักษา 

ให้ด ีควรสนใจรบัผดิชอบต่อจติ อนัเป็นสมบตัทิี่มคี่ายิ่งของตน วธิทีี่ควรกบัจติโดยเฉพาะ

ก็คือภาวนา ฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควร ตรวจดูจิตว่า มีอะไรบกพร่องและเสียไป  

จะได้ซ่อมสุขภาพจิต นั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายใน คือ ความคิดปรุงแต่งของจิตว่า  

คิดอะไรบ้าง มีสาระประโยชน์ไหม คิดแส่หาเรื่อง หาโทษ ขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น       

พอรู้ผิด-ถูกของตัวบ้างไหม พิจารณาสังขารภายนอกว่า มีความเจริญขึ้นหรือเจริญลง  

สังขารมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชราหลุดไป พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลา 

ที่พอจะท�าได้ ตายแล้วจะเสยีการให้ท่องในใจอยู่เสมอว่า เรามคีวามแก่-เจบ็-ตาย อยูป่ระจ�า

ตวัทั่วหน้ากนั

	ทาน-ศีล- ภาวนา ธรรมทั้ง ๓ นี้ เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็น 

รากเหง้าของพระศาสนา ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ใน 

นสิยั ของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์อย่างแท้จรงิ
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ข้อธรรม ค�าสอน

หลวงปู่ดลูย์ อตโุล

• อย่าส่งจติออกนอกไปเสวยอารมณ์

• คดิเท่าไรๆกไ็ม่รู้   ต่อเมื่อหยุดคดิได้จงึรู้   

 แต่ต้องอาศยัความคดินั่นแหละจงึรู้

	เกี่ยวกบันมิติ 

 “ที่เหน็นั้น เขาเหน็จรงิ  แต่สิ่งที่ถูกเหน็ ไม่จรงิ”  

“ที่จรงิพระอรหนัต์ทั้งหลายท่านไม่ได้รูอ้ะไรมากมายเลย เพยีงแต่เจรญิจติให้รูแ้จง้ใน 

ขนัธ์๕,  แทงตลอดในปฏจิจสมุปบาท, หยุดการปรุงแต่ง,  หยุดการแสวงหา,  หยุดกรยิา

จติ  มนักจ็บแค่นี้  เหลอืแต่  บรสิุทธิ์  สะอาด  สว่าง ว่าง มหาสุญตา ว่างมหาศาล”   

“เวทนากบัร่างกายนั้นมอียู่ตามธรรมชาตขิองมนั  แต่ไม่ได้เสวยเวทนานั้นเลย”   

เมื่อถงึปรมตัถ์แล้วไม่ต้องการ

	มผีู้กราบเรยีนหลวงปู่ว่า หลวงปู่สร้างโบสถ์ ศาลา ได้ใหญ่โตสวยงามอย่างนี้  คงจะ

ได้บญุได้กศุลอย่างใหญ่โตทเีดยีว ฯ.

หลวงปู่กล่าวว่า  “ที่เราสร้างนี่ก็สร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ส�าหรับโลก  

ส�าหรบัวดัวาศาสนาเท่านั้น ถ้าพูดถงึเอาบุญ  เราจะมาเอาบุญอะไรอย่างนี้”    

“การฝึกจติ การพจิารณาจติเป็นวธิลีดัที่สุด”   

หลวงปู่ขาว อนาลโย สนทนาฯกบั หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
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	มผีู้เรยีนถามหลวงปู่ดลูย์ อตโุล ว่า “ท่านยงัมโีกรธอยู่ไหม?”

หลวงปู่ตอบสั้นๆว่า “ม ี แต่ไม่เอา”   

	อีกครั้งหนึ่ง มีผู้เรียนถามหลวงปู่เรื่องการละกิเลส “หลวงปู่ครับท�าอย่างไรจึงจะตัด

ความโกรธให้ขาดได้”

หลวงปู่ตอบว่า “ไม่มใีครตดัให้ขาดได้หรอก  มแีต่รู้ทนั... เมื่อรู้ทนัมนักด็บัไปเอง.”    

อย่างที่พูดในหลักวิชาการเรียนทางศาสนาว่า ศีล สมาธิ ปัญญา  ที่ว่าศีลท�าให้ 

เกิดอบรมสมาธิ  สมาธิอบรมปัญญา  ฉะนั้น พลังจิตที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

หลงัจากเกดิสมาธนิั้น หมายถงึว่า จตินั้นจะยกสภาวะธรรมขึ้นมาพจิารณาไตร่ตรองให้เกดิ

วิปัสสนาญาณ เกิดปัญญาแล้ว ปัญญานั้นก็จะแจ่มแจ้งดีกว่าจิตที่ไม่เกิดสมาธิ หรือ 

จติที่ไม่มสีมาธ ิ   

	มผีู้กราบเรยีนถามหลวงปู่เรื่องการไว้ทกุข์

หลวงปู่ตอบว่า “ทุกข์ ต้องก�าหนดรู้  เมื่อรู้แล้วให้ละเสยี  ไปไว้มนัท�าไม”    

	มีผู้อวดอ้างของวิเศษจากสัตว์ต่างๆ นาๆ แล้วเรียนถามหลวงปู่ว่าอันไหนวิเศษ 

กว่ากนั หลวงปู่ตอบว่า

“ไม่มดี ี ไม่มวีเิศษอะไรหรอก  เป็นของสตัว์เดยีรจัฉานเหมอืนกนั   

เมื่อตา เหน็รูปแล้ว รู้ว่าสวยงาม หรอืน่ารงัเกยีจอย่างไรแล้ว กห็ยุดเพยีงเท่านี้

เมื่อหู ได้ยนิเสยีง รู้ว่าไพเราะ หรอืน่าร�าคาญอย่างไรแล้ว กห็ยุดเพยีงเท่านี้

เมื่อลิ้น ได้ลิ้มรส รู้ว่าอร่อย หรอืไม่อร่อย เปรี้ยวหวานมนัเคม็อย่างไรแล้ว กห็ยุด 

   เพยีงเท่านี้

เมื่อจมูก ได้กลิ่น หอมหรอืเหมน็อย่างไรแล้ว กห็ยุดเพยีงเท่านี้

เมื่อกาย สมัผสัโผฏฐพัพะ รู้ว่าอ่อนแขง็เป็นอย่างไรแล้ว กห็ยุดเพยีงเท่านี้”    

หลักธรรมที่หลวงปู่ใช้พิจารณาคือ “สัพเพสังขารา สัพพะสัญญา อนัตตา” ซึ่งมี 

ค�าขยายความในหนังสือหน้า ๔๔ ดังนี้ “เมื่อสังขารขันธ์ดับไปแล้ว ความเป็นตัวตน 

จกัไม่ม ี เพราะไม่ได้เข้าไปเพื่อปรุงแต่ง ครั้นเมื่อความปรุงแต่งขาดไป สภาพแห่งการเป็น

ตวัตนไม่ม ี ความทุกข์จะเกดิขึ้นแก่ใครได้อย่างไร”  
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	มีผู้เรียนถามหลวงปู่  “พระอรหันต์ท่านเคยนอนหลับฝันเหมือนคนธรรมดาด้วย 

หรอืเปล่าครบั”

ท่านตอบว่า “การหลบัแล้วเกดิฝัน เป็นเรื่องของสงัขารขนัธ์ไม่ใช่หรอื”     

“เรื่องพธิกีรรม หรอืบุญกรยิาวตัถุต่างๆทั้งหลาย กถ็อืว่าเป็นเรื่องที่ยงัให้เกดิกุศลได้

อยู ่หากแต่วา่ส�าหรบันกัปฏบิตัแิล้ว อาจถอืได้ว่าเป็นไปเพื่อกศุลเพยีงนดิหน่อยเท่านั้นเอง.  

	หลวงปู่ยงัมเีวทนาอยู่หรอืไม่?

หลวงปู่อาพาธหนกัอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ มผีู้เข้าเยี่ยมแล้วเรยีนถามหลวงปู่

“หลวงปูย่งัมเีวทนาอยูห่รอืไม่?” หลวงปูต่อบว่า “เวทนากบัร่างกาย มอียูต่ามธรรมชาติ

ของมนั แต่ไม่ได้เสวยเวทนานั้นเลย”     

 เมื่อจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ภายนอกอย่างไร ก็ให้หยุดอยู่แค่นั้น, อย่าไปทะเลาะ

วิวาทโต้แย้ง, อย่าไปเอออวยเห็นดีเห็นงามให้จิตได้โอกาสก่อรูปก่อร่างเป็นตุเป็นตะ 

เป็นเรื่องเป็นราวยดืยาวออกไป อย่าไปวพิากษ์วจิารณ์ต่อไป อย่าไปใส่ใจอกีต่อไป พอกนั 

เพยีงรู้อารมณ์เท่านี้เอง หยุดกนัเพยีงเท่านี้”  

จติปรุงกเิลส คอื การที่จติบงัคบัให้กาย วาจา ใจ กระท�าสิ่งภายนอก ให้ม ีให้เป็น  

ให้เลว ให้เกดิวบิากได้ แล้วยดึตดิอยู่ว่า นั่นเป็นตวั นั่นเป็นตน ของเรา ของเขา,  

กเิลสปรงุจติ คอืการที่สิ่งภายนอกเขา้มาท�าให้จติเป็นไปตามอ�านาจของมนั แลว้ยดึวา่

มตีวั มตีนอยู่  ส�าคญัผดิจากความเป็นจรงิอยู่ร�่าไป     

แท้จรงิแล้วความทกุข์ร้อนวุน่วายใจ มกัเกดิจากสิ่งภายในใจเราทั้งสิ้น คอื กเิลส ตณัหา 

อุปาทาน มนัก่อขึ้นภายในใจ จนต้องดิ้นรนอย่างน่าเวทนายิ่ง 

มไีฟไหม้ใหญ่ในจงัหวดัสรุนิทร์ ผลคอืความทกุข์ยากสญูเสยี บางคนเสยีใจจนเสยีสต ิ

บางรายกม็าล�าเลกิให้หลวงปู่ฟังว่า อุตส่าห์เข้าวดัท�าบุญ ปฏบิตัธิรรมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย 

ท�าไมบุญกุศลจงึไม่ช่วยคุ้มครอง และหลายรายเลกิเข้าวดัท�าบุญ เพราะธรรมะไม่ช่วยให้

เขาพ้นจากไฟไหม้

หลวงปู่ได้กล่าวว่า ”ไฟมนัท�าตามหน้าที่ของมนั  ธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลกัษณะนั้น 

หมายความว่า ความอันตรธาน ความวิบัติ ความเสื่อมสลาย ความพลัดพรากจากกัน  

สิ่งเหล่านี้มนัมปีระจ�าโลกอยู่แล้ว 

ทีนี้ผู้มีธรรมะ ผู้ปฏิบัติธรรมะ เมื่อประสบกับภาวะเช่นนั้นแล้ว จะวางใจอย่างไร 
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จงึไม่เป็นทุกข์ อย่างนี้ต่างหาก ไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ ไม่ให้ตาย ไม่ให้หวิ ไม่ให้ไฟไหม้ 

ไม่ใช่อย่างนั้น.”   

ส่วนผู้ที่ประสบภัยพิบัติ หรือผู้ที่ตกในสภาวะอับจน ก็ไม่ควรหมดอาลัยตายอยาก 

ควรท�าจติใจให้สงบระงบัตั้งมั่นอยู ่กจ็ะค่อยๆหาทางออกให้แก่ตนได้ เพราะปัญหาทกุอย่าง

ที่ไม่มทีางออกทางแก้ย่อมไม่มใีนโลก 

ดูเอาเถอะว่า แม้แต่ปัญหาเรื่องความทุกข์ อันเกิดจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย  

พระพุทธองค์ก็ยังหาค�าตอบไว้ให้ได้ ส�าหรับปัญหาอื่นๆ อันเล็กน้อยจะไม่มีค�าตอบ 

ได้อย่างไร   

ในทางปฏบิตัทิี่ว่า ปฏบิตัจิติ ปฏบิตัใิจ โดยให้ใจอยู่กบัใจนี้ กค็อืให้มสีติก�ากบัใจให้

เป็นสติถาวร ไม่ใช่เป็นสติคล้ายๆ หลอดไฟที่จวนจะขาด  เดี๋ยวก็สว่างวาบ เดี๋ยวก็ดับ 

เดี๋ยวกส็ว่าง  แต่ให้มนัสว่างตดิต่อกนัไปตลอดเวลา  

เมื่อสติมันติดต่อกัน (webmaster - เป็น สัมมาสมาธิ คือประกอบด้วยความ 

ตั้งมั่น) ไปอย่างนี้แล้ว ใจมนักม็สีตคิวบคุมอยู่ตลอดเวลา เรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า “อยู่กบั 

ตวัรู้ตลอดเวลา” ตวัรู้กค็อื “สต”ิ นั่นเอง หรอืจะเรยีกว่า “พุทโธ” กไ็ด้  พุทโธที่ว่า รู้ ตื่น 

เบกิบาน กค็อืตวัสตนิั่นแหละ  

	มีผู ้ไปกราบเรียนกับหลวงปู่เรื่องงานที่มีการจัดกันบ่อย ๆ ใกล้วัดว่า รบกวน 

การปฏบิตั ิ

ท่านได้ตอบดงันี้ “มวัสนใจอะไรกบัสิ่งเหล่านั้น  ธรรมดาแสงย่อมสว่าง  ธรรมดาเสยีง

ย่อมดงั หน้าที่ของมนัเป็นเช่นนั้นเอง  เราไม่ใส่ใจฟังเสยีกห็มดเรื่อง จงท�าตวัเราไม่ให้เป็น

ปฏปิักษ์กบัสิ่งแวดล้อม  เพราะมนัมอียู่อย่างนี้  เป็นอยู่อย่างนี้เอง เพยีงแต่ท�าความเข้าใจ

กบัมนัให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอนัลกึซึ้งเท่านั้นเอง”    

“ค�าสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั่น  เป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมา 

ดูจตินั่นเอง  ค�าสอนของพระพทุธองค์มมีากมายกเ็พราะกเิลสมมีากมาย  แต่ทางที่ดบัทกุข์

ได้มทีางเดยีว คอื พระนพิพาน  

การที่เรามโีอกาสปฏบิตัธิรรมที่ถกูทางเชน่นี้มน้ีอยนกั  หากปลอ่ยโอกาสให้ผ่านไปเรา

จกัหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทนัในชาตนิี้  แล้วเราจะหลงอยู่ในความเหน็ผดิอกีนานแสนนาน 

เพื่อที่จะพบธรรมอนัเดยีวกนันี้  
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ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว รีบปฏิบัติให้พ้นทุกข์เสีย มิฉะนั้น 

จะเสยีโอกาสอนัดนีี้ไป  เพราะว่าเมื่อสจัจธรรมถูกลมื ความมดืมนย่อมครอบง�าปวงสตัว์

ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกาลนาน”  

	มีผู ้ไปกราบเรียนหลวงปู ่เรื่องสมาธิว่า ปฏิบัติได้ดีอย่างยิ่ง เหลือแต่ความสุข  

สขุอย่างยิ่ง เยน็สบาย แม้จะให้อยู่อย่างนี้นานเท่าไรกไ็ด้

หลวงปู่ยิ้มแล้วพูด

“เออ ก็ดีแล้วที่ได้ผล พูดถึงความสุขในสมาธิมันก็สุขจริง ๆ จะเอาอะไรมาเปรียบ

เทียบมิได้ แต่ถ้าติดอยู่แค่นั้น มันก็ได้แค่นั้นแหละ ยังไม่เกิดปัญญาอริยมรรค ที่จะ 

ตดัภพชาต ิตณัหา อุปาทาน ให้ละสุขนั้นเสยีก่อน แล้วพจิารณาขนัธ์ 5 ให้แจ่มแจ้งต่อไป”     

	มผีู้เรยีนถามถงึเรื่องหยดุคดิ หยดุนกึ

หลวงปู่บอกว่า

“กแ็สดงถงึความผดิพลาดอยู่แล้ว  เพราะบอกให้หยุดคดิหยุดนกึ  กก็ลบัไปคดิที่จะ

หยุดคดินั่นเสยีอกีเล่า  แล้วอาการหยุดจกัอุบตัขิึ้นได้อย่างไร  จงก�าจดัอวชิชาแห่งการหยดุ

คดิหยุดนกึเสยีให้สิ้น เลกิล้มความคดิที่จะหยุดคดิเสยีกส็ิ้นเรื่อง”  

“พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์นั้น  ออกไปจากจติของพระพุทธเจ้าทั้งหมด  

ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจติ อยากรู้อะไรค้นได้ที่จติ (ของเราเอง)”     

“การปฏบิตั ิ  ให้มุ่งปฏบิตัเิพื่อส�ารวม  เพื่อความละ  เพื่อคลายความก�าหนดัยนิด ี 

เพื่อความดบัทุกข์  ไม่ใช่เพื่อเหน็สวรรค์วมิาน หรอืแม้พระนพิพานกไ็ม่ต้องตั้งเป้าเพื่อจะ

เหน็ทั้งนั้น  ให้ปฏบิตัไิปเรื่อยๆไม่ต้องอยากเหน็อะไร  เพราะนพิพานมนัเป็นของว่างไม่มี

ตวัไม่มตีน  หาที่ตั้งไม่ม ี หาที่เปรยีบไม่ได้  ปฏบิตัไิปจงึรู้เอง”      

	มผีู้อยากฟังความคดิความเหน็เรื่องการเวยีนว่ายตายเกดิของหลวงปู่ และยกบคุคล

มาอ้างว่าท่านผู้นั้น ท่านผู้นี้ระลกึชาตยิ้อนหลงัได้หลายชาติ

หลวงปู่ว่า “เราไม่เคยสนใจเรื่องอย่างนี้  แค่อุปจารสมาธกิเ็ป็นไปได้แล้วทุกอย่างมนั

ออกไปจากจติทั้งหมด  อยากรู้อยากเหน็อะไร จติมนับนัดาลให้รู้ให้เหน็ได้ทั้งนั้น และรู้ได้

เรว็เสยีด้วย หากพอใจเพยีงแค่นี้ ผลที่ได้กค็อื ท�าให้กลวัการเวยีนว่ายตายเกดิในภพที่ต�่า 

แล้วกต็ั้งใจท�าด ีบรจิาคทาน รกัษาศลี แล้วกไ็ม่เบยีดเบยีนกนั พากนักระหยิ่มยิ้มย่องใน
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ผลบุญของตวั,  ส่วนการที่จะขจดักเิลสเพื่อท�าลาย อวชิชา ตณัหา อุปาทาน เข้าถงึความ

พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชงินั้น อกีอย่างหนึ่งต่างหาก” ถงึจติไม่สงบกไ็ม่ควรปล่อยให้มนัออกไป

ไกล  ใช้สตริะลกึไปแต่ในกายนี้ ดูให้เหน็  อนจิจงั ทุกขงั อนตัตา อสุภะสญัญาหาสาระ

แก่นสารไม่ได้  เมื่อจติมองเหน็ชดัแลว้ จติกเ็กดิความสลดสงัเวช เกดินพิพทิา ความหน่าย 

คลายก�าหนดั ย่อมตดัอุปาทานขนัธ์ได้เช่นเดยีวกนั”     

 คตธิรรมค�าสอน ของหลวงปู่ดลูย์ อตโุล

จติที่ส่งออกนอกเพื่อรบัสนองอารมณ์ ทั้งสิ้น   เป็นสมุทยั

ผลอนัเกดิจากจติส่งออกนอกแล้วหวั่นไหว เป็นทุกข์

จติเหน็จติอย่างแจ่มแจ้ง เป็นมรรค 

ผลอนัเกดิจากจติเหน็จติอย่างแจ่มแจ้ง เป็นนโิรธ

“เรื่องของพระวนิยันั้น ให้ศกึษาอ่านต�ารบัต�าราให้เข้าใจถูกต้องทุกข้อมูล เพื่อปฏบิตัิ

ไม่ให้ผดิ ส่วนธรรมะนั้น ถ้าอ่านมากกจ็ะมวีติกวจิารณ์มาก จงึไม่ต้องอ่านมากกไ็ด้ ขอให้

ตั้งใจปฏบิตัเิอาเพยีงอย่างเดยีวพอ”

นักศึกษาและผู้ปฏิบัติธรรมหลายคน ชอบอ่านพระธรรมมากเกินไป ควรดูค�าสอน 

ของหลวงปู่ดุลย์เอาไว้ ว่าการอ่านพระธรรมมากเกินไปนั้น ไม่เป็นผลดีแต่อย่างใด  

เพราะอ่านไปมากขนาดไหนกไ็ม่ท�าให้กเิลสภายในใจลดลงไปได้เลย 

มแีต่ความอวดดื้อถอืดทีี่คดิว่าตนเก่ง ตนฉลาดเท่านั้น ที่โผล่ออกมาอย่างหลกีเลี่ยง

ไม่ได้ และที่ส�าคัญเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นหันหน้าเข้ามาปฏิบัติธรรม จิตจะรวมสงบ 

ได้ยาก เพราะมคีวามฟุ้งซ่านในความรู้นั้นๆ 

ความจริงการอ่านต�ารานั้นดี แต่ควรอ่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ 

ไม่ท�าให้หลงทางเท่านั้นพอ ความรู้ในพระธรรมต่างๆควรเกิดขึ้นที่ใจ ไม่ใช่จาก 

การอ่าน เพราะกิเลสทั้งหลายก็อยู่ที่ใจ การดับกิเลสก็อยู ่ที่ใจ แล้วล�าพังการอ่าน  

แต่ไม่ปฏบิตั ิจะท�าให้กเิลสภายในใจดบัได้อย่างไร
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คนเราทุกวันนี้เป็นทุกข์เพราะความคิด 
ถ้ามีเวลาส�าหรับหายใจ  ก็ต้องมีเวลาส�าหรับภาวนา 

การฟังแต่ละครั้งนั้น ควรให้ได้อรรถรสของปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ  
จึงจะเป็นสาระแก่นสาร

คิดเท่าไรๆ ก็ไม่รู้  ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้   

แต่ก็ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้  
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หลวงปู่เหลอืง  ฉนัทาคโม  

ปรารภหลงัพระปาฏโิมกข์ ๑๒.๐๗.๒๐๑๓   

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่เรามาในวันนี้ การลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ซึ่ง 

เป็นหลักในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรเถรช ี  

ผูม้ามหีน้าที่ปฏบิตัโิดยตรงตามหลกัค�าสอนพระพทุธศาสนา นี่กต้็องศกึษาให้รู้จกัหน้าที่

ที่จะต้องปฏิบัติ ท�าอย่างไรจึงจะดี ท�าอย่างไรจึงจะถูก ท�าอย่างไรจึงท�าได้ของที่เรา 

ศึกษามาต้องมีธรรมมีวินัยเป็นข้อที่เรายึดถือเป็นหลักในการน้อมน�ามาปฏิบัต ิ

ตามนั้น  นี้ศาสนาจะตั้งอยู่ได้เพราะธรรมวนิยันี้เอง   

วนิยัปิฎกมอียู่ ๒๑,๐๐๐ ธรรมขนัธ์ เฉพาะวนิยันะมอียู่ ๒๑,๐๐๐ ธรรมขนัธ์   

๒๑,๐๐๐ ธรรมขนัธ์นี้  หรอือยู่ในปาฏโิมกข์ทั้งหมด  บรรดาวนิยัทั้งหลายรวมอยู่นี่  

ที่เราไปเห็นตู ้พระไตรปิฎกก็มี พระสุตันตปิฎก วินัยปิฎก อภิธรรมปิฎก คือ 

เป็นตู้ที่บันทึกธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าไว้ ทั้งพระสูตร พระวินัย ทั้งพระปรมัติ 

มนัเป็นอย่างนั้นเด้อ พระ
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เพราะฉะนั้นการสบืต่อพระพทุธศาสนาไม่ให้เสื่อมสญูไปกอ็าศยัพวกเรานี่แหละ

พทุธบรษิทั ซึ่งมคีวามเชื่อความเลื่อมใส ได้สละหน้าที่การงานของตนมาบวชเรยีนเขยีน

อ่าน แล้วกน็้อมน�ามาปฏบิตัติามเพื่อสบืต่อ และความสุขความเจรญิรุ่งเรอืงทั้งแก่ตวั

เองด้วย ทั้งแก่ครอบครัวทั้งแก่ประเทศชาติบ้านเมืองด้วย นี่ประโยชน์มันเกี่ยวเนื่อง

กนัอย่างนี้ 

เพราะฉะนั้นศาสนานี้จะเสื่อมหรอืจะเจรญิขึ้น กข็ึ้นอยู่กบัพวกเรานี้เอง เพราะ

ว่าพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านก็ล่วงลับไปหมดแล้ว แต่ท่านไม่ได้เอาอะไรไป

แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอาอะไรไปเลย หลวงปู่หลวงพ่อที่ตายไปก็ไม่ได้เอา 

อะไรไป เอาทิ้งไว้ข้างหลงันี่เอง ให้พวกเราดูแลรกัษาเอาเป็นอย่างนั้น 

เราจะสังเกตุได้ว่าผู้ที่ตายแล้วไม่มีใครเอาอะไรไป แม้แต่ร่างกายก็เอาไป 

เผาทิ้ง ประสาอะไรจะเอาววัเอาควายไปได้ด้วย  เพราะฉะนั้นสิ่งที่เอาไปมแีต่บุญกบั

บาปที่ตวัเองเคยท�า นั้นแหละเอาตดิใจไปด้วยเป็นอย่างนี้  

เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทคือกลุ่มหรือพวกที่นับถือพระพุทธ

ศาสนา เราจึงต้องมีหน้าที่รับทรัพย์มรดกนี้ไว้คือ ผู้เป็นผู้รักษาดูแลต่อมาในปัจจุบัน  

ซึ่งได้สืบทอดต่อๆกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนับแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมา 

ก ็๒๕๕๖ ปีนี้แล้วเป็นอย่างนั้น พ.ศ นี้นบัตั้งแต่วนัปรนิพิพานไม่ใช่นบัตั้งแต่วนัเกดิ

ฉะนั้นไม่ว่ามรดกทั้งทางโลกและทางธรรม ทางโลกก็เช่นปู่ย่าตายายของเรา 

นี่แหละและมรดกทางศาสนาก็เรื่องแก่ศาสนา ข้อวัตรปฏิบัติ เมื่อปู่ย่าตายายหรือ 

ผู ้เกิดก่อนท่านเคยท�ามาปฏิบัติมาได้ผลได้ประโยชน์ แก่ตนเอง แก่ครอบครัว  

แก่พวก แก่เพื่อน เคยปฏิบัติมาอย่างนี้มีความสุขความเจริญเราก็รักษาแบบนี้เป็น

ตวัอย่างเป็นข้อมรดกตกทอดมาถงึพวกเราแล้ว กท็่านฝากไว้

พระพุทธเจ้าท่านว่า ศาสนาของพระองค์โดยเฉพาะศาสนาพุทธจะเสื่อม 

หรือจะเจริญขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท ๔ ไม่ใช่เจริญเองหรือเสื่อมเอง มันขึ้นอยู่กับ 

บริษัท ๔ นี้ บริษัทหมายถึงหมู ่คณะหรือพวกมนุษย์ที่อยู ่เป็นกลุ ่มเป็นก้อนนี้ 

ท่านกอ็ธบิายต่อไปว่าบรษิทั ๔ คอืใครบ้างบรษิทั ๔ หมายถงึ ภกิษุ ๑ ภกิษุณ ี ๑ 

อุบาสก ๑ อุบาสกิา ๑  ภกิษุหมายถงึภกิษุที่บวชอยู่นี่แหละ หมายถงึสามเณรเถรชี
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ด้วยเป็นอย่างนั้นเดะ ภิกษุณีหมายถึงผู้หญิงบวชเป็นพระตะก่อนนะมี แต่ทุกวันนี้ 

กห็มด ๆ พวกภกิษุณ ีกเ็อาสามเณร เถร ช ีนี่แทน  

ทีนี้อุบาสกหมายถึงผู้ชายทั้งหมด อุบาสิกาหมายถึงผู้หญิงทั้งหมด ผู้นับถือ

ศาสนา ผู้ชายชื่ออุบาสก  ผู้หญงิชื่ออุบาสกิา  คนทั้ง ๔ พวกนี้แหละจะท�าให้ศาสนา

เสื่อมหรอืเจรญิมนัเป็นอย่างนั้นเดะ 

เพราะฉะนั้นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธอันเดียวกันนี้ ให้ชื่อว่าพุทธบริษัทกลุ่ม 

หรือพวกที่นับถือศาสนาพุทธเป็นอย่านั้นนะ นี้พวกปู่ย่าตายายของพวกเรานี่ตั้งแต่  

ตั้งประเทศชาติบ้านเมืองมาก็นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก เหมือนกับสีธงชาตินี้ สีขาว

นั่นแทนศาสนา เครื่องหมายแทนศาสนา 

ธงชาตไิทยม ี๓ ส ี๑ สแีดง  ๒ สขีาว ๓ สนี�้าเงนิ เป็นสญัลกัษณ์หรอืเป็น 

ตวัแทนสถาบนั ของคนประชาชนชาวไทย สแีดงหมายถงึชาตไิทย ผู้มคีวามกล้าหาญ

สละชวีติรกัษาประเทศชาตไิว้ได้ มเีลอืดแดงแดงเหมอืนกนัหมดอนันี้สแีดง  

สีขาวหมายถึงผู้ปฏิบัติศาสนาหมายถึงศาสนา ในศาสนานั้นหมายถึงค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้านั้นเอง ผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสมาศึกษาและปฏิบัติตามค�าสอนนี้เอง 

ชื่อว่าพุทธบริษัท เป็นบริษัทใหญ่ เพราะฉะนั้นเรานี่เป็นผู้เป็นเจ้าของของศาสนานี้ 

เพราะว่าปู่ย่าตายายหรอืครูบาอาจารย์ที่เกดิก่อนท่านกล็่วงลบัดบัขนัธ์ไปแล้ว   

ด้วยอ�านาจที่พระองค์หรอืท่านมคีวามเป็นห่วงผู้อยู่ข้างหลงัท่าน  จงึถ่ายทอด

ข้อวัตรปฏิบัติท่านเคยปฏิบัติมาเพื่อความสุขความเจริญก็ถ่ายทอดเป็นต�ารับเป็นต�ารา

ที่เราเห็นอยู่นี่แหละไว้ ไม่ได้เอาอะไรไปเลยให้เราเป็นผู้ดูแลใช้สอยให้เป็นประโยชน์ 

เป็นอย่างนั้นเดะ  

เหมอืนกบัคนในตระกลูหนึ่งตระกลูหนึ่งเมื่อปูย่่าตายายตายไปแล้วทรพัย์มรดก

ก็ตกอยู่กับลูกหลานข้างหลังเป็นผู้ดูแลรักษา ถ้าผู้อยู่ข้างหลัง ไม่ดูแลรักษา มันก็ 

หมดไปเท่านั้นเอง เหมือนตาลยอดด้วนของดีดีที่ปล่อยไว้ให้ ไม่ดูแลรักษาทิ้งหมด 

เป็นงั้น 

คือไม่รู้จักบุญคุณผู้มีคุณ ไม่มีกตัญญูกตเวที  แต่อันนี้มีผู้ดีมีผู้รู้จักบุญคุณ

หมายถึงปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ของเราต่อๆกันมานี่แหละ เป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้มี
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กตญัญูกตเวท ี ระลกึถงึบุญคุณนั้นกน็้อมรบัเอามาศกึษา มาปฏบิตัเิคารพนบัถอืแล้ว

กป็ฏบิตัติามต่อๆ กนัมาจนถงึพวกเราเดี๋ยวนี้

เพราะฉะนั้นพวกเราในปัจจุบันนี้บางคนก็ไม่เอาใจใส่บางคนก็ไม่ดูแลก็หมด    

ข้อวัตรปฏิบัติก็ไม่ปรากฏขึ้นมา เพราะไม่มีคนยกย่องเชิดชูบูชา คนก็จะมีแต่คด  

มีแต่โกง มีแต่ตี มีแต่ฆ่ากัน คนไม่มีศีลธรรม เพราะฉะนั้นที่เรามาท�าอยู่นี้ก็เพื่อ 

ส่งเสริมเรียกว่ายกย่องเชิดชูบูชา ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ตัวเองด้วยเพื่อประโยชน ์

แก่หมู่คณะ แก่ประเทศชาต ิแก่ชาตดิ้วยมนัมปีระโยชน์อย่างนี้  

นี้ค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็จ�าแนกออกไปเป็นหลายระดับ มีอย่างหยาบ  

มีอย่างกลาง มีอย่างสูง เพราะพระองค์เป็น ภควา เป็นผู้จ�าแนกแจกธรรม และ 

ค�าสอนของพระองค์นั้นเป็น ส๎วากขาโต แปลว่ากล่าวไว้ดีแล้ว ทุกบทความทุกค�า 

เป็นสจัจธรรม ที่พระองค์ได้กล่าวไปแล้วนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสจัจธรรม 

เพราะฉะนั้นกเ็รยีกว่า ส๎วากขาโต ภควะตาธมัโม เป็นค�าสอนที่พระองค์กล่าว

ไว้ดแีล้ว ไม่ต้องแก้ไข เพยีงแต่ศกึษาให้รู้แล้วปฏบิตัติามเท่านั้น เพราะฉะนั้นค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าเหมอืนกบัแบบแปลนที่พระองค์เขยีนไว้เพื่อผู้อยูข้่างหลงัมคีวามสนใจ

เอาไปท�าตามเหมือนกับแบบแปลนที่เขียนเป็นศาลา เป็นอาคาร เป็นโรงเรียน เขียน

บอกเลขหมด วธิที�าไว้หมด เพื่อผู้นั้นสนใจเอาไปท�าตามเอานี้เป็นตวัอย่าง เช่น มทีั้ง 

ศีล ๕ มีทั้งศีล ๘ มีทั้งศีล ๑๐ มีทั้งอย่างหยาบ อย่างละเอียด อย่างสูง ไม่ใช่มี 

อย่างเดยีวนะ จ�าแนกแจกออกไป

เพราะฉะนั้นเรามาท�าอย่างนี้ จึงชื่อว่าเราปฏิบัติเพื่อด�าเนินตามรอย เดินตาม

พทุธพจน์คอืค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มมีหากรณุา มคีวามห่วงใยอาลยัในทาง

ธรรมะ  จงึได้เทศนาว่าไว้ มทีั้งพระสูตร  มทีั้งวนิยั มทีั้งพระอภธิรรม คอืบทความ

พระสูตร กม็อียู่  ๒๑,๐๐๐ ธรรมขนัธ์  พระวนิยัมอียู่ ๒๑,๐๐๐ ธรรมขนัธ์ รวมทั้ง 

๒ สูตรนี้ เป็น ๔๒,๐๐๐ ธรรมขันธ์ มีอภิธรรมปิฎกอีกคัมภีร์หนึ่ง มีประมาณ  

๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ จึงรวมกันเป็น ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์ นี่ค�าสอนของ 

พระพุทธเจ้านะ  ที่พระอรหนัต์ภายหลงันี่ ท่านรวบรวมมาจารกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไว้เมื่อสงัคายะนา ครั้งที่ ๕ หรอืครั้งที่ ๓ นี่หมายเอาอย่างนี้  
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ทนีี้เรากย่็อตามล�าดบันี้แล้ว การศกึษาการปฏบิตันิั้นกไ็ปตามล�าดบัตามชั้นหยาบ

เสยีก่อน ชั้นกลาง ชั้นละเอยีด เพราะฉะนั้นค�าสอนรวมกม็อียู่ ๓ อย่างเท่านั้นแหละ 

มกีารให้ทาน ๑ การรกัษาศลี ๑ การภาวนา ๑ นี่  วธิที�าแล้วจ�าแนกออกไปอกีให้ 

ผูร้วบรวมไว้อย่างนี้ ทนีี่หน้าที่หรอืค�าสอนของพระองค์แม้ว่าจะมมีากมายเท่าไหร่กต็าม 

(มีถึง ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ์)  อันนี้ว่าโดยพิศดาร แต่เมื่อย่อมาแล้วมีอยู่ ๓ ข้อ 

เป็นอย่างนั้น คอืข้อที่ ๑ นั้นเป็นข้อห้าม ไม่ให้ท�า ข้อที่ ๒ สั่งให้ท�า 

ที่ว่าค�าสั่งกับค�าสอนนี่ ค�าสั่งนี้ห้ามไม่ให้ท�า ค�าสอนนี้ให้ท�าตาม เป็นอย่าง 

นั้นเดะ ทีนี่ค�าสั่งนี้ค�าสั่งสอนนี้หมายเอาธรรมวินัยแต่ในความหมายนี่คือ ให้ละ  

ให้ท�าความด ีด้วยกายวาจาใจ นี่เครื่องมอืส�าหรบัท�าบุญท�าบาป  

ท�าดีด้วยกาย วาจา ใจ เพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้น ถ้าไม่ท�าไม่ได้ ไม่ถึงมือ  

ถ้าไม่ไปเอามาไม่ตดิมอืมาเป็นงั้น กก็ารที่ให้ท�าตามเพื่อให้เราได้สิ่งนั้นมา ถ้าเป็นเพยีง

แต่คดิไม่ได้หรอก เหมอืนเราอยากไปไหน ถ้าไม่เดนิมนักไ็ม่ถงึ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน

อนุญาตให้ท�าหมายถึงสิ่งที่มีคุณ นี่จ�าพวกที่ห้ามไม่ให้ท�า หรือให้ละเว้น คือสิ่งนั้น 

ให้โทษผิดอันตรายวินาศฉิบหายถ้าท�าแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นโทษนี้ท่านห้าม 

เป็นข้อห้ามไม่ให้ท�า อนันี้เป็นข้อที่ ๒ นะ  

ข้อที่ ๓ ท�าใจให้สบาย ท�าตัวเองให้สบาย เรื่องที่ไม่ดีอย่าเอามาพูดอย่าเอา 

มาคิด  พยายามเอาแต่เรื่องดีๆ งามๆ เพื่อให้เราเลือกเอา อย่าไปเอาอะไรก็เอามา  

เอาก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์  ข้อที่ ๓ ท�าจิตใจให้ผ่องใสสะอาดให้บริสุทธิ์ ทีนี้วิธีท�า 

ก็เหมือนว่าแหละให้รู้จักการให้ทาน ๑ การให้ทานนี้เป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน

รู้จกัช่วยดูแลกนั อย่างที่ ๒ การรกัษาศลีควบคุมความประพฤต ิศลีนี้เป็น มลีกัษณะ 

ในการควบคุมความประพฤตใิห้คนอยู่ในระบบ ในระเบยีบ นบัแต่ศลี ๕ ขึ้นไป 

ถ้าไม่ท�าตามศีลนี้ ไม่มีระบบ ไม่มีระเบียบ ก็มีแต่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

เพราะฉะนั้นเอาศลี ๕ แหละเป็นสากลบงัคบั ห้ามไม่ให้ฆ่ากนั ไม่ให้ลกักนั ห้ามไม่ให้

ล่วงลูกล่วงเมียกัน ห้ามไม่ให้พูดปด ห้ามไม่ให้กินของมึนเมา อันนี้เป็นบทต้น 

อยู่ตรงนี้  

เพราะฉะนั้นค�าสอนของพระองค์นี้ท่านสอนอย่างมรีะเบยีบ  สอนตั้งแต่หยาบๆ 
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ขึ้นบนัไดขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ เอาตาม ไม่ให้ขนื ที่ท�าอนัไหนท�าได้ท�าไป ตาม 

ขั้นตอน เหมอืนกบัการให้ทาน  กใ็ห้ของที่มปีระโยชน์ ของที่บรสิุทธิ์ จงึเอาไปให้ทาน

ไม่ก�าหนดวตัถุแต่ต้องเป็นของที่สะอาดมปีระโยชน์เอาไปให้ทาน 

ให้ทานนี้จะต้องมีของก่อนจึงให้ทานได้และของที่ได้มาต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ 

ไม่ได้ไปคดไปโกงไปลกัเอามา  อนันี้เป็นค�าสอนที่พระองค์สอนไว้  กอ็ย่างนี้อนุญาต

ให้ท�า เพราะฉะนั้น จึงว่าค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้จะมากมายก่ายกองก็ตาม 

พระองค์กย่็อเป็นหรอืว่าสอนไปตามจรตินสิยัของคนมนัมหีลายระดบั ที่นี้การจะรบัเอา

ค�าสอนไปปฏบิตัติามนั้นเราต้องศกึษา การอบรม ให้รู้ก่อน 

ท่านแนะน�าให้รู้อะไรบ้าง ผดิบ้าง ถูกบ้าง อนัไหนผดิ อนัไหนถูก เพราะฉะนั้น 

จงึต้องมกีารศกึษา การอบรม หรอืแนะน�ากนั เพื่อให้มนัท�าถูกเมื่อได้ผลมา

เพราะฉะนั้นที่เราท�านี้มปีระโยชน์ทั้งแก่ตวัเองด้วย ทั้งแก่ประเทศชาตบ้ิานเมอืง

ด้วย หมายเอาอย่างนี้แล้ว เรื่องศีลเรื่องวินัยนี้เป็นข้อที่ช�าระล้างความประพฤติทั้ง 

ทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เช่นอย่างหยาบก็หมายถึงการให้ทาน ให้รู้จักการ 

ให้ทานไปพร้อมกนั อย่างกลางกห็มายถงึศลีนี่แหละ หมายถงึศลี 

ความประพฤติปฏิบัติอย่างสูง ก็คือการภาวนา จิตใจคือเรื่องภายใน เพราะ

ฉะนั้นเราเป็นพทุธบรษิทันี่จ�าเป็นที่จะต้องศกึษาให้รู้แล้วน้อมน�ามาประพฤตปิฏบิตัติาม

เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตวัเองด้วย แก่ผู้อื่นด้วย ที่เราท�าอยู่นี่เราท�าถูกแล้วละ 

ทนีี้กจ็�าแนกแจกไปตามคนที่เอาไปปฏบิตัติาม บางคนกเ็อาไปปฏบิตัติามด้วย

ความตั้งอกตั้งใจจริงๆ สอนอย่างไรพยายามท�าอย่างนั้น  นี่บางคนก็แล้วแต่โอกาส 

ปล่อยไปตามเรื่องตามโอกาส บางคนกไ็ม่เอาเลย มนัเป็นอย่างนี้

ถ้าไม่เอาเลยนี้ท�าให้บ้านเมืองเดือดร้อน ท�าให้คนไม่มีศีลมีธรรมอยู่ในใจ  

คนไม่มีศีลอยู่ในใจคือคนไม่อายบาป ไม่รู ้จักกลัวบาป โดยอ้างว่าบาปก็ไม่เห็น  

ตวับุญกไ็ม่เหน็ เหน็แต่คน เหน็แต่พระ กบ็าปไม่ม ีบุญไม่ม ีกเ็ลยท�าให้คนไม่ได้ตั้ง

อยู่ในศลีในธรรมนี้เอง ไปก่อกวนผู้มศีลีมธีรรมให้เดอืดร้อนด้วยนั่นเดะ  

เหมือนกับพวกที่ตั้งกฎบัญญัติเป็นหมวดประจ�ากองอยู่ในกองนี้ ในกระทรวง

นี้มกีฎเกณฑ์อย่างนี้ มขี้อกตกิาประจ�าแผนกอย่างนี้ อย่างนี้ ไว้ให้คน 
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บางคนไม่ท�าตามเป็นเหตุให้มีปัญหาขึ้นเป็นงั้น ปัญหาเกิดจากคนไม่ท�าตาม 

ข้อกตกิา บอกให้อย่าท�าหรอืไม่ให้กนิของมนึเมายงัขนืไปกนิ  มนักแ็สดงให้ปรากฏอยู่

ก็บอกแล้วทุกวันนี้ เขาเรียกว่า ยาบ้า นี่คนทุกวันนี้อยากบ้า แหม อยู ่ไม่อยู ่

อยากบ้า คนประเภทนี้พระพุทธเจ้าว่ายงัไม่เตม็คน ยงัไม่เป็นมนุษย์ ๑๐๐%  แต่เป็น

คน เป็นคนได้อยู่ เพราะมนุษย์นี่ต้องมศีลี ๕ ครบทั้ง ๕ ข้อ

ตามธรรมะท่านกล่าวไว้ถ้าใครมีศีล ๕ ทั้ง ๕ ข้อ นี้อยู่ในใจ ผู้นั้นเป็นคน  

เป็นมนุษย์ล่ะ มนุษย์โส แต่ถ้ามบี้าง ไม่มบี้างอนันี้มนัเป็นคน เพราะฉะนั้นมนุษย์กบั

คนกบับุคคลมนัมคีวามหมายคนละอย่าง ถ้าจะแยกพูดออกไป 

ทีนี้มาถึงพระ ทั้งพระทั้งเณรมันขึ้นมาสูงแล้วจนถึงกับบวช ก็สมาทานศีล ๘  

สูงแล้ว นี้ศีล ๘ ชื่อว่าขั้นสูงแล้วนี่ก็ถึงพรหม ศีล ๘ ตายแล้วไปถึงชั้นพรหมได ้

เขาเรียกพรหมจรรย์ ศีล ๘ ไปถึงภิกษุหรือสมณะผู้บวชเป็นภิกษุอันนี้ก็ชั้นสูงขึ้นไป 

อนัที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ศลีพระนะนั่น ๒๒๗ ทั้งหมด มนัรวมอยู่นี่แปลว่า พระโดยมาก 

จ�าไม่ได้หมด เลยอนุญาตให้ผู้ที่สวดได้ เป็นผู้สวด นอกนั้นเป็นผู้มาฟังก็หมายถึง

เหมอืนเรารบัศลี ๕ ตั้งแต่ปาณา เป็นต้นไป มนัเป็นอย่างนั้นเดะ  เพราะฉะนั้นจงึเรยีก

ว่าปาฏโิมกข์  

ปาฏโิมกข์  หมายถงึเครื่องช�าระจติใจให้สะอาดให้พ้นจากทุกข์  จากโทษจนได้

ถงึขั้นสูงเป็นงั้น  มนัมคีวามหมายอย่างนี้  เพราะฉะนั้นในวนันี้เรากร็วมกนั เป็นการ

สบืต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ตนเอง ประโยชน์ผู้อื่นมนัเป็นสิ่งที่เราจะต้องท�า

เพราะมคีวามประสงค์อย่างนี้ แล้วกต็่อไปสมควรแล้วหละ สมควรจะเลกิกนัเพราะนั่ง

นานแล้วหลวงพ่อก็นั่งนานไม่ได้เหมือนกัน มันเตือน มันเตือนเกี่ยวแก่สังขาร  

ต่อไปนี้กพ็ากนักราบพระโดยพร้อมเพรยีงกนัเด้อ เลกิกนั กราบพระพุทธเจ้าฯ
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การกราบพระรตันตรยั
นยิมกราบแบบเบญจางคประดษิฐ์ 

จงัหวะที่ ๑ “อญัชล”ี ยกมอืขึ้นประนมระหว่างอกแบบเทพนม 

ท่านชาย  นั่งคุกเข่า ท่านหญงิ  นั่งคุกเข่าราบ

การเตรยีมกราบเบญจางคประดษิฐ์ นั่งทบัส้นเท้า ฝ่ามอืทั้ง ๒ ข้างวางบนหน้าขาเหนอืเข่า
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จงัหวะที่ ๒ “วนัทา” ยกมอืประนมขึ้นจรดหน้าผาก 

หวัแม่มอืทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้ตดิหน้าผากแนวตนีผม

จงัหวะที่ ๓ “อภวิาท” หมอบกราบลงให้หน้าผากจรดพื้น 

วางฝ่ามอืแบราบห่างกนัหนึ่งฝ่ามอื ก้มศรีษะให้หน้าผากจรดพื้นในระหว่างฝ่ามอืทั้งสอง

ท่านชาย  ข้อศอกต่อจากหวัเข่า

ท่านชาย  ศรีษะตั้งตรง

ท่านหญงิ  ให้ข้อศอกทั้งสองขนาบเข่า

ท่านหญงิ  ก้มศรีษะลงเลก็น้อย
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ค�าพนิทผุ้า
ค�าว่า พนิทุกปัปะ หมายความว่า ท�าจุดหรอืแวววงกลมที่แห่งใดแห่งหนึ่งเลก็ ๆ  

๓ วง โดยมากนยิมท�าให้ตรงมุมของผ้าขนาดไม่เลก็กว่าตวัเลอืด และไม่ใหญ่กว่าแววตา

นกยูง ด้วยส ี ๓ ชนดิ สเีขยีวคราม สโีคลน สดี�าคล�้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ 

เป็นเครื่องหมายให้จ�าได้ว่า การนุ่งห่มก็เพื่อปกปิดร่างกายและเพื่อกันความละอายไม่ใช่ 

เพื่อจะให้สวยงาม ถ้าไม่ท�าพินทุก่อนนุ่งห่มใช้สอยท่านปรับเป็นอาบัติปาจิตตีย์ ผ้าที่ท�า 

พินทุกัปปะคราวหนึ่งแล้วต่อไปไม่ต้องท�าอีก ควรท่องจ�าค�าบางบาลีท�าพินทุกัปปะไว้ให้ 

จ�าได้ ดงันี้

“อมิงั พนิทกุปัปัง กะโรม”ิ (ว่า ๓ หน)

ขณะที่ว่า กใ็ห้วง ๐ เป็นจุดด�าลงไปที่มุมผ้าด้วย

* ที่มา การพนิทุผ้า สุราปานวรรคที่ ๖  

ภกิษุได้จวีรใหม่มา ต้องพนิทุด้วยส ี ๓ อย่าง คอื เขยีวราม โคลน ด�าคล�้า อย่างใด 

อย่างหนึ่งก่อน จงึนุ่งห่มได้ ถ้าไม่ท�าพนิทุก่อนแล้วนุ่งห่ม ต้องปาจติตยี์.)

ค�าอธษิฐานบรขิาร
ค�าอธษิฐานบรขิารสิ่งเดยีว ในหตัถบาส (ว่า ๓ หน)

บาตร     “อมิงั ปัตตงั อะธฏิฐาม”ิ

สงัฆาฏ ิ(ผ้าทาบ)    “อมิงั สงัฆาฏงิ อะธฏิฐาม”ิ

อตุตราสงค์ (จวีร หรอืผ้าห่ม) “อมิงั อตุตะราสงัคงั อะธฏิฐาม”ิ

อนัตรวาสก (สบง หรอืผ้านุ่ง) “อมิงั อนัตะระวาสะกงั อะธฏิฐาม”ิ

ประคตเอว    “อมิงั กายพนัธะนงั อะธฏิฐาม”ิ

ผ้าอาบน�า้ฝน    “อมิงั วสัสกิะสาฏกิงั อะธฏิฐาม”ิ

ผ้าปนูั่ง     “อมิงั นสิทีะนงั อะธฏิฐาม”ิ

ผ้าปิดฝี     “อมิงั กณัฑปุะฏจิฉาทงิ อะธฏิฐาม”ิ

ผ้าปนูอน    “อมิงั ปัจจตัถะระณงั อะธฏิฐาม”ิ
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ผ้าเชด็หน้า    “อมิงั มขุะปญุฉะนะโจลงั อะธฏิฐาม”ิ

ผ้าเป็นบรขิารอื่นๆ    “อมิงั ปะรกิขาระโจลงั อะธฏิฐาม”ิ 

ค�าอธษิฐานผ้าหลายผนืควบกนั ให้ว่าดงันี้ (ว่า ๓ หน)

ผ้าปูนอน     “อมิาน ิปัจจตัถะระณาน ิอะธฏิฐาม”ิ

ผ้าเชด็หน้า    “อมิงั มขุะปญุฉะนะโจลาน ิอะธฏิฐาม”ิ

ผ้าเป็นบรขิารอื่นๆ “อมิงั ปะรกิขาระโจลาน ิอะธฏิฐาม”ิ

ค�าอธษิฐานบรขิารนอกหตัถบาส (ห่างตวัเกนิ ๒ ศอกคบื) เปลี่ยน “อมิงั” เป็น  

“เอตงั”  เปลี่ยน “อมิาน”ิ เป็น “เอตาน”ิ

วธิถีอนค�าอธษิฐาน

ในพระวนิยัท่านบญัญตัิไว้ให้มบีรขิารสิ่งเดยีว เมื่ออธษิฐานแล้ว ของเดมิกย็งัดอียู่

เมื่อต้องการจะเปลี่ยนใช้บริขารใหม่ จ�าเป็นต้องถอนของเดิมเสียก่อน เรียกว่า  

ปัจจุทธะระณงั หรอืถอนอธษิฐาน มบีาลถีอนค�าอธษิฐานแต่เปลี่ยนไปตามชื่อบรขิารดงันี้

“อิมัง..................ปัจจุทธะรามิ” เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนอะไร ท่านก็จะเติมใน 

ช่องว่าง เช่น ผ้าสงัฆาฏ ิว่า  “อมิงั สงัฆาฏงิ ปัจจทุธะราม”ิ เป็นต้น

ค�าวกิปับรขิาร

ผ้านอกจากของอธิษฐาน มีประมาณเพียงยาว ๘ นิ้ว กว้าง ๔ นิ้ว พอเป็นชิ้น 

ใช้ประกอบเป็นจีวรได้ เรียกว่า อติเรกจีวร ภิกษุมีเป็นสิทธิของตนได้เพียง ๑๐ วัน  

มีเกินก�าหนดนั้นไป มีสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์ที่ให้สละของนั้นเสีย ภิกษุปรารถนา 

จะเอาไว้ใช้นอกจากการอธิษฐานพึงท�าให้เป็นของ ๒ เจ้าของในระหว่างตนกับภิกษุอื่น  

เรยีกว่า วกิปัแก่สามเณร ท่านกอ็นุญาต แต่ท�ากนัมาในระหว่างภกิษุด้วยกนั

ค�าวกิปัต่อหน้าในหตัถบาส ว่าดงันี้

จวีรผนืเดยีว   “อมิงั จวีะรงั ตยุหงั วกิปัเปม.ิ”

จวีรหลายผนื   “อมิงั จวีะราน ิตยุหงั วกิปัเปม.ิ”
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บาตรใบเดยีว   “อมิงั ปัตตงั ตยุหงั วกิปัเปม.ิ”

บาตรหลายใบ   “อมิงั ปัตตาน ิตยุหงั วกิปัเปม.ิ”

ถ้าของอยู่นอกหตัถบาส ให้ว่า “เอตงั” แทน “อมิงั”, ว่า “เอตาน”ิ แทน “อมิาน”ิ, 

ว่า “เอเต” แทน “อเิม”

จวีรที่วกิปัไว้จะบรโิภคต้องขอให้ผูร้บัถอนก่อน ไม่ท�าอย่างนั้นและบรโิภคมสีกิขาบท

ปรบัอาบตัปิาจติตยี์

ค�าถอนวกิปัต่อหน้าผู้รบั ในหตัถบาส ว่าดงันี้ (ว่า ๓ หน)

ผู้ถอนแก่กว่า

จวีรผนืเดยีว “อมิงั จวีะรงั มยัหงั สนัตะกงั ปะรภิญุชะ วา วสิชัเชห ิวา ยะถา 

ปัจจะยงั วา กะโรห.ิ”

จวีรหลายผนื “อมิาน ิ จวีะราน ิ มยัหงั สนัตะกาน ิ ปะรภิญุชะ วา วสิชัเชห ิ วา  

ยะถาปัจจะยงั วา กะโรห.ิ”

ผู้ถอนอ่อนกว่า

จวีรผนืเดยีว  “อมิงั จวีะรงั มยัหงั สนัตะกงั ปะรภิญุชะถะ วา วสิชัเชถะ วา ยะ

ถาปัจจะยงั วา กะโรถะ.”

จวีรหลายผนื “อมิาน ิจวีะราน ิมยัหงั สนัตะกาน ิปะรภิญุชะถะ วา วสิชัเชถะ วา 

ยะถาปัจจะยงั วา กะโรถะ.”

ถ้าถอนนอกหตัถบาส พงึเปลี่ยน “เอตงั” แทน “อมิงั”, “เอตาน”ิ แทน “อมิาน”ิ

บาตรที่วิกัปไว้แล้วไม่มีก�าหนดให้ถอนก่อนจึงบริโภค พึงใช้เป็นของวิกัปเถิด  

แต่เมื่อจะอธิษฐานพึงให้ถอนก่อน ค�าถอนวิกัปบาตรพึงเทียบเคียงกับค�าถอนวิกัปจีวร  

แต่เปลี่ยน “จวีะรงั” เป็น “ปัตตงั”,  “จวีะราน”ิ เป็น “ปัตตาน”ิ

ค�าเสยีสละไตรจวีรล่วงราตรี

จวีรเป็นนสิคัคยีะ เพราะอยู่ปราศจากเขตล่วงราตรจีวีรผนืเดยีว พงึเข้าไปหาภกิษุ

รูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวยีงบ่า นั่งกระโหย่ง ประนมมอืในหตัถบาสกล่าวอย่างนี้ว่า
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“อทิงั เม ภนัเต จวีะรงั รตัตวิปิปะวตุถงั อญัญตัระ ภกิขสุมัมะตยิา นสิสคัคยิงั,อิ

มาหงั อายสัมะโต นสิสชัชาม.ิ

จวีร ๒ ผนื ว่า “ทวจิวีะรงั”

จวีร ๓ ผนื ว่า “ตจิวีะรงั”

ถ้าผู้เสยีสละแก่กว่า พงึว่า “อาวโุส” แทน “ภนัเต”

ค�าคนืผ้า ให้ว่าดงันี้ 

จวีรผนืเดยีว  “อมิงั จวีะรงั อายสัมะโต ทมัม.ิ”

จวีรหลายผนื  “อมิาน ิจวีะราน ิอายสัมะโต ทมัม.ิ”

ค�าเสยีสละอตเิรกจวีรล่วงราตร ี๑๐ วนั
พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือใน

หตัถบาสกล่าวอย่างนี้ว่า

“อทิงั เม ภนัเต (อาวุโส) จวีะรงั ทะสาหาตกิกนัตงั นสิสคัคยิงั, อมิาหงั อายสั๎มะ

โต นสิสชัชาม.ิ” (ว่า ๓ หน)

“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�าจะเสียสละ  

ข้าพเจ้าสละจวีรผนืนี้แก่ท่าน.”

ถ้าสละตั้งแต่ ๒ ผนืขึ้นไป พงึว่ารวมกนั ดงันี้

“อมิาน ิเม ภนัเต (อาวุโส) จวีะราน ิทะสาหาตกิกนัตาน ินสิสคัคยิาน,ิ อมิานาหงั 

อายสั๎มะโต นสิสชัชาม.ิ” (ว่า ๓ หน)

“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ จีวรเหล่านี้ของข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�าจะเสียสละ  

ข้าพเจ้าสละจวีรเหล่านี้แก่ท่าน.”

ครั้นสละแล้วพงึแสดงอาบตั ิภกิษผุูร้บัเสยีสละนั้นพงึรบัอาบตั ิพงึคนืจวีรที่เสยีสละ

ให้ด้วยค�าว่า

ค�าคนืจวีร
จวีรผนืเดยีว พงึว่า    “อมิงั จวีะรงั อายสั๎มะโต ทมัม.ิ”

จวีรหลายผนื พงึว่า “อมิาน ิจวีะราน ิอายสั๎มะโต ทมัม.ิ”
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ค�าเสยีสละอตเิรกบาตรล่วง ๑๐ วนั

ของอยู่ในหตัถบาส ว่าดงันี้

“อะยัง เม ภันเต (อาวุโส) ปัตโต ทะสาหาติกกันโต นิสสัคคิโย, อิมาหัง  

อายสั๎มะโต นสิสชัชาม”ิ

“ข้าแต่ท่านผู้เจรญิ บาตรใบนี้ข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วนั เป็นของจ�าจะเสยีสละ ข้าพเจ้า

สละบาตรใบนี้แก่ท่าน”

ค�าคนืบาตร ให้ว่าดงันี้

“อมิงั ปัตตงั อายสั๎มะโต ทมัม”ิ

“ข้าพเจ้าให้บาตรใบนี้แก่ท่าน”

กปัปิยโวหาร

พระภกิษุ กล่าว  “กปัปิยงั กะโรห”ิ

คฤหสัถ์ กล่าวตอบ  “กปัปิยงั ภนัเต”

พร้อมกบัปอกเปลอืกพชีคามนั้นออกหรอืเดด็ให้ขาด

ค�าขอนสิยั

การขอนสิยันั้น พระพุทธองค์ทรงบญัญตัิให้พระภกิษุใหม่ (๑-๕ พรรษา) ต้องถอื

นสิยั คอืการอยู่ภายใต้การปกครองควบคุมดูแลของพระอุปัชฌาย์หรอือาจารย์ เพื่ออาศยั

ให้ท่านช่วยแนะน�าสั่งสอน หลวงพ่อเห็นว่าเป็นวิธีที่ดี ที่สร้างความเคารพความผูกพัน 

ฉันบุตรกับบิดาระหว่างศิษย์และอาจารย์ และเป็นข้อย�้าเตือนไม่ให้ภิกษุท่องเที่ยวไปตาม

อ�าเภอใจ โดยไม่ยดึถอืใครเป็นอาจารย์ ปกตพิระภกิษุ สามเณร ขอนสิยัจากครูบาอาจารย์

เมื่อได้มาอยู่กบัท่านใหม่ ๆ และคณะสงฆ์ทั้งหมดต้องขอนสิยัจากเจ้าอาวาสร่วมกนัในวนั

เข้าพรรษา และอีกโอกาสหนึ่งก็คือในเมื่อพระอาคันตุกะได้รับอนุญาตเข้าหมู่สงฆ์แล้ว  

ในการขอนิสัยนั้นผู้ขอถวายเครื่องสักการะอันประกอบด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วกล่าว 

ค�าภาษาบาลเีริ่มด้วย อาจะรโิย เม ภนัเต โหห ิซึ่งเป็นการแสดงตวัว่าพร้อมที่จะอยู่ใน

โอวาทและรบัฟังค�าว่ากล่าวตกัเตอืนทุกประการ 
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ตามพระวนิยับญัญตั ิพระผู้มอีายุพรรษาห้าขึ้นไป และมคีวามรู้ในพระธรรมวนิยั

พอรักษาตัวได้ คือรู ้จักอาบัติ รู ้จักอาบัติหนักอาบัติเบา รู้ทางออกจากอาบัติ ฯลฯ  

พระรูปนั้นไม่จ�าเป็นต้องขอนิสัย ท่านมีชื่อว่า นิสยมุตตกะ (ผู้พ้นจากนิสัย) แต่อย่างไร

กต็าม พระโพธญิาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทัโท) ท่านเคยกล่าวเป็นโอวาทธรรมไว้ว่า

“ถงึแม้องค์ใดเป็นนสิยัมตุก์ คอืพ้นนสิยัไปแล้ว เป็นต้น พระที่ท่านสงัวรส�ารวม 

เคารพคารวะ ไม่ประมาท ท่านยงัขอนสิยัอยู่เรื่อยไป กเ็หมอืนกบัพ่อแม่ของเรา ถงึแม้ว่า

เราโตแล้ว หวัหงอกแล้ว เป็นต้น กย็งัคงเคารพพ่อเคารพแม่อยู่ตลอดเวลานั่นเอง”

ค�ากล่าวขอนสิยัต่อพระอาจารย์ที่อาศยัอยู่ด้วย

“อาจะรโิย  เม  ภนัเต  โหห,ิ  อายสั๎มะโต  นสิสายะ  วจัฉาม.ิ”  (ว่า ๓ หน)

แปลว่า “ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจกัอยู่อาศยัท่าน”

พระอาจารย์ท่านจะพูดว่า “โอปายกิงั” ผู้ขอรบั ว่า “สาธ ุภนัเต”

พระอาจารย์ท่านจะพูดว่า “ปะฏริปูัง”  ผู้ขอรบั ว่า “สาธ ุภนัเต”

พระอาจารย์ท่านจะพูดว่า “ปะสาทเิกนะ สมัปาเทห”ิ ผู้ขอรบั ว่า “สาธ ุภนัเต”

ผู้ขอนสิยัพงึกล่าวรบัเป็นธุระให้ท่านสบืไปว่า   

“อชัชะตคัเคทาน ิ เถโร, มยัหงั ภาโร, อะหมัปิ เถรสัสะ ภาโร”.  (ว่า ๓ หน)

แปลว่า “ตั้งแต่วนันี้ไป พระเถระย่อมเป็นภาระของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าย่อมเป็นภาระ

ของพระเถระ”       

ในกรณทีี่อาศยัอยู่กบัพระอุปัชฌาย์ให้ขอนสิยัจากพระอุปัชฌาย์ ดงันี้

“อปุัชฌาโย  เม ภนัเต  โหห”ิ (ว่า ๓ หน)

นอกนั้นเหมอืนกนักบัการขอนสิยัพระอาจารย์

ค�าขอขมาโทษ

 มีธรรมเนียมปฏิบัติส�าหรับพระสงฆ์อย่างหนึ่งใน “เทศกาลเข้าพรรษา” คือ 

พระสงฆ์จะไปกราบขอขมาคารวะต่อพระเถระ ที่อาจจะพลั้งเผลอล่วงเกินด้วยกาย วาจา 

ใจ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหากมีความประมาท ก่อนอธิษฐานเข้าพรรษา 

จึงมีธรรมเนียมปฏิบัติ คือการกราบขอขมาคารวะต่อพระรัตนตรัย จากนั้นก็จะมากราบ 
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ขอขมาคารวะต่อพระเถระในอารามที่พระสงฆ์จะอยู่จ�าพรรษา หลงัเข้าพรรษากน็ยิม 

เดินทางไปกราบขอขมาคารวะต่อพระเถระทั้งหลายตามวัดต่าง ๆ ขอให้ท่านอดโทษ  

ยกโทษให้ ดังนั้น หลังวันเข้าพรรษาตามอารามต่าง ๆ ที่มีพระเถระผู้มีต�าแหน่งในการ

ปกครองคณะสงฆ์อยู่ จงึมพีระภกิษุสามเณรจากวดัต่าง ๆ เดนิทางมากราบขอขมาคารวะ

ต่อพระเถระ ณ อารามทั้งหลาย

ส�าหรับธรรมเนียมการกราบขอขมาคารวะ หรือบางครั้งเรียกว่า “ท�าวัตร” ของ 

พระวัดป่าปฏิบัติสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นั้น นิยมกระท�ากันในช่วงก่อนหรือ

ระหว่างเข้าพรรษา (และช่วงเวลาอื่นๆ ตามโอกาสอันเหมาะสมด้วย) ปกติก่อนจะถึงวัน 

เข้าพรรษา พระภิกษุสามเณรจากหลายวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันมักจะมารวมตัวกันที่วัดใด 

วัดหนึ่งในเขตพื้นที่นั้น ซึ่งเป็นวัดที่มีพระเถระผู้มีอายุพรรษามากและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

เป็นที่เคารพเลื่อมใสในหมูพ่ระภกิษุสามเณร เพื่อกราบขอขมาคารวะและรบัฟังโอวาทธรรม 

อันเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และยังเป็นการกระตุ้นเตือนจิตใจให้ตั้งใจ

ปฏบิตัธิรรมก�าจดักเิลสในช่วงฤดูเข้าพรรษาอย่างเตม็ที่ ส่วนวนัที่พระภกิษุสามเณรท่านจะ

มารวมตวักนั มกันยิมวนัอาสาฬหบูชา (วนัขึ้น ๑๕ ค�่า เดอืน ๘) คอืก่อนเข้าพรรษา ๑ วนั 

แต่บางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก อาจจะก�าหนดวันก่อนหน้านั้น

กไ็ด้ 

ธรรมเนียมการกราบขอขมาคารวะและรับฟังโอวาทธรรมนี้ ไม่เพียงแต่จะท�ากัน 

ในช่วงก่อนเข้าพรรษาอย่างเดียว ในช่วงระหว่างเข้าพรรษา ๓ เดือน พระภิกษุสามเณร 

ท่านกน็ยิมที่จะเดนิทางไปกราบขอขมาคารวะต่อพระเถระผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบในพื้นที่อื่น 

ซึ่งอาจจะไกลจากวัดที่จ�าพรรษาด้วย โดยมักจะเดินทางไปเป็นขบวนใหญ่ ทั้งพระภิกษุ

สามเณรและฆราวาสญาตโิยม เพื่อให้ได้มโีอกาสท�าบญุและฟังธรรมกบัพระผู้ปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบด้วยกนั โดยเมื่อเดนิทางไปถงึวดัเป้าหมาย หมูค่ณะที่เดนิทางไปทั้งหมดกจ็ะได้รบัการ

ต้อนรบัให้พกัผ่อนเสยีก่อน

เมื่อพร้อมแล้ว พระผู้เป็นผู้น�าหมู่คณะจะถอืพานดอกไม้ธูปเทยีนน�าขอขมาคารวะ 

โดยการกราบ ๓ ครั้ง และน�ากล่าว 

“นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ” ๓ จบก่อน 

จากนั้นจะน�ากล่าวค�าขอขมาคารวะเป็นภาษาบาลวี่า 
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“มหาเถเร ปะมาเทนะ, ทะวารตัตะเยนะ กะตงั, สพัพงั อะปะราธงั ขะมะต ุโน 

ภนัเต” (กล่าว ๓ หน) 

แปลว่า : “ข้าแต่ท่านผู้เจรญิ ขอพระเถระจงอดโทษซึ่งความผดิทั้งปวงที่พวกข้าพเจ้า

ได้กระท�าล่วงเกนิด้วยความประมาทในพระเถระ ด้วยไตรทวาร” 

เสรจ็แล้วผู้ขอขมาทั้งหมดจะหมอบกราบลงกบัพื้นโดยยงัไม่เงยหน้าขึ้น พระเถระ

ผู้รบัขมาจะกล่าวค�าว่า 

“อะหงั ขะมาม ิตมุเหหปิิ ขะมติพัพงั” 

แปลว่า : “ข้าพเจ้ายกโทษให้ และขอให้พวกท่านพงึยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วย”

ผู้ขอขมาทั้งหมดจะกล่าวรบัว่า “ขะมามะ ภนัเต” 

จากนั้นพระเถระผู้รับขมาจะกล่าวให้พร เมื่อจบแล้ว ผู้ขอขมาทั้งหมดจะกล่าว 

รับพรว่า “สาธุ ภันเต” แล้วจึงเงยหน้าขึ้นจากพื้น และกราบอีก ๓ ครั้ง ก็เป็นอันว่า 

เสรจ็พธิ ี จากนั้นกอ็าจจะมกีารแสดงพระธรรมเทศนาต่อไป ในการกล่าวค�าขอขมาคารวะ

นั้น ถ้าผู้รบัขมาเป็นพระมหาเถระผู้มอีาวุโสมาก ให้ใช้ค�าว่า “มหาเถเร” มอีาวุโสรองจากนั้น

ให้ใช้ค�าว่า “เถเร” แทน หรือถ้ามีอาวุโสรองลงมาอีกให้ใช้ค�าว่า “อาจะริเย” แทน ซึ่ง 

ผู้ขอขมาควรจะต้องเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบับุคคลผู้รบัขมา

ส�าหรบัพระเถระผูร้บัขมาที่กล่าวให้พรนั้น กจ็ะให้พรในท�านองว่าสิ่งที่ท�าผดิมาแล้ว

ก็ขอให้แล้วไป ให้กลับตัวกลับใจเสียใหม่เริ่มต้นกันใหม่ ภาษิตที่นิยมน�ามาแสดงมาจาก 

อังคุลิมาลสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (๑๓/๕๓๔/๓๙๖) ความว่า ครั้งหนึ่ง 

พระองคุลมิาลไปในที่ลบัเร้นอยู่ เสวยวมิุตสิุข ได้เปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“เอวงั โหต ุเอวงั โหต,ุ

โย จะ ปพุเพ ปะมชัชติวฺา ปัจฉา โส นปัปะมชัชะต ิ

โสมงั โลกงั ปะภาเสต ิ   อพัภา มตุโตวะ จนัทมิา

ยสัสะ ปาปัง กะตงั กมัมงั  กสุะเลนะ ปะหยีะติ

โสมงั โลกงั ปะภาเสต ิ   อพัภา มตุโตวะ จนัทมิาฯ

อะภวิาทะนะสลีสิสะ   นจิจงั วฑุฒาปะจายโิน

จตัตาโร ธมัมา วฑัฒนัต ิ  อาย ุวณัโณ สขุงั พะลงั.” 
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แปลว่า : “ก็ผู้ใด เมื่อก่อนประมาท ภายหลังผู้นั้นไม่ประมาท เขาย่อมยังโลกนี้ 

ให้สว่าง ดังพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้น ผู้ใดท�ากรรมอันเป็นบาปแล้ว ย่อม 

ปิดเสยีได้ด้วยกุศล ผู้นั้นย่อมยงัโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจนัทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆ”

อโุบสถ

๑. สังฆอุโบสถ คือมีภิกษุมาประชุมกันตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป มีพระพุทธานุญาต 

ให้สวดปาฏิโมกข์ ภิกษุผู้จะเข้าฟังสวดปาฏิโมกข์ ต้องแสดงอาบัติเสียก่อน ส่วนภิกษ ุ

ผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ท่านให้บอกต่อภิกษุแม้รูปหนึ่งว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ข้อนั้น ๆ แล้วจงึร่วมฟังสวดปาฏโิมกข์ได้ แต่ถ้ามภีกิษุมาเมื่อสวดปาฏโิมกข์จบแล้ว ภกิษุ

ผู้มาทหีลงัถ้ายงัไม่ได้ฟังสวดปาฏโิมกข์ พงึแสดงบรสิุทธิ์เป็นต่อหน้าสงฆ์ ๔ รูปขึ้นไปว่า

  “ปะรสิทุโธ อะหงั อาสโุส (ภนัเต), ปะรสิทุโธต ิมงั สงัโฆ ธาเรต”ุ (ว่า ๓ หน)

๒. คณะอโุบสถ คอื มภีกิษุมาประชุมกนัเพยีง ๓ หรอื ๒ รูปเท่านั้น

  ๒.๑  คอืมภีกิษุ ๓ รูป ให้ตั้งญตัตวิ่า

  “สุณนฺตุ เม ภันเต (อาวุโส) อายัส๎มันตา อัชชุโปสโถ ปัณณะระโส  

(จะตทุทะโส), ยะทายสั๎มนัตานงั ปัตตะกลัลงั, มะยงั อญัญะมญัญงั ปารสิทุธอิโุปสะถงั  

กะเรยยามะ”

  ตั้งญตัตเิสรจ็พงึบอกบรสิุทธิ์ตามล�าดบัพรรษาว่า

  (รูปแก่)  “ปะรสิทุโธ อะหงั อาวโุส, ปะรสิทุโธต ิมงั ธาเรถะ” (ว่า ๓ หน)

  (รูปอ่อน) “ปะรสิทุโธ อะหงั ภนัเต, ปะรสิทุโธต ิมงั ธาเรถะ” (ว่า ๓ หน)

  ๒.๒ คอืมภีกิษุ ๒ รูป ไม่ต้องตั้งญตัต ิพงึบอกบรสิุทธิ์ตามล�าดบัพรรษาว่า

  (รูปแก่)  “ปะรสิทุโธ อะหงั อาวโุส, ปะรสิทุโธต ิมงั ธาเรห”ิ (ว่า ๓ หน)

  (รูปอ่อน) “ปะรสิทุโธ อะหงั ภนัเต, ปะรสิทุโธต ิมงั ธาเรห”ิ (ว่า ๓ หน)

๓. ปุคคลอุโบสถ คอืภกิษุอยู่รูปเดยีว ถงึวนัอุโบสถพงึรอภกิษุอื่นจนสิ้นเวลา เหน็

ว่าไม่มาแล้ว พงึอธษิฐานว่า

  “อชัชะ เม อโุปสะโถ”
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ปวารณา
๑. สงัฆปวารณา มภีกิษุ ๕ รูปขึ้นไปมาประชุมกนั พงึสวดบุพพกจิก่อน 

  ถ้าจะปวารณารูปละ ๓ หน พงึตั้งญตัติวิ่า 

  “สณุาต ุเม ภนัเต สงัโฆ, อชัชะ ปะวาระณา ปัณณะระส,ี

  ยะท ิสงัฆสัสะ ปัตตะกลัลงั, สงัโฆ เตวาจกิงั ปะวาเรยยะ”

ถ้าจะปวารณา ๒ หน หรอื ๑ หน หรอืจดัภกิษุมพีรรษาเท่ากนั ปวารณาพร้อมกนั

พึงเปลี่ยนเป็น “เทฺววาจิกัง” “เอกะวาจิกัง” หรือ “สะมานะวัสสิกัง” แทน  

“เตวาจกิงั” ตามล�าดบั

ครั้นตั้งญตัตแิล้ว พงึปวารณาตามล�าดบัพรรษา ดงันี้

“สงัฆงั อาวโุส (สงัฆมัภนัเต) ปะวาเรม ิทฏิเฐนะ วา สเุตนะ วา ปะรสิงักายะ วา,

วะทนัต ุมงั อายสั๎มนัโต อะนกุมัปัง อปุาทายะ, ปัสสนัโต ปะฏกิกะรสิสามฯิ

    ทตุยิมัปิ อาวโุส (ภนัเต) สงัฆงั ปะวาเรม.ิ........................ปะฏกิกะรสิสามิ

    ตะตยิมัปิ อาวโุส (ภนัเต) สงัฆงั ปะวาเรม.ิ........................ปะฏกิกะรสิสาม”ิ

๒. คณะปวารณา

  ๒.๑ มภีกิษุ ๔ รูป พงึตั้งญตัตวิ่า 

  “สณุาต ุเม อายสั๎มนัโต, อชัชะ ปะวาระณา ปัณณะระส,ี

  ยะทายสั๎มนัตานงั ปัตตะกลัลงั, มะยงั อญัญะมญัญงั ปะวาเรยยามะ”

 ถ้ามภีกิษุ ๓ รูป พงึว่า “อายสั๎มนัตา” แทน “อายสั๎มนัโต”

   ครั้นตั้งญตัตแิล้ว พงึปวารณาตามล�าดบัพรรษา ดงันี้

  “อะหงั อาวโุส อายสั๎มนัเต ปะวาเรม ิทฏิเฐนะ วา สเุตนะ วา ปะรสิงักายะ วา,

  วะทนัต ุมงั อายสั๎มนัโต อะนกุมัปัง อปุาทายะ, ปัสสนัโต ปะฏกิกะรสิสาม,ิ

     ทตุยิมัปิ อาวโุส อายสั๎มนัเต..........................ปะฏกิกะรสิสาม,ิ

     ตะตยิมัปิ อาวโุส อายสั๎มนัเต........................ปะฏกิกะรสิสาม,ิ
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  รูปอ่อนกว่า พงึว่า “ภนัเต” แทน “อาวโุส”

  ๒.๒ มีภิกษุ ๒ รูป ไม่ต้องตั้งญัตติ แต่เปลี่ยน “อายัส๎มันตัง” แทน  

“อายสั๎มนัเต”

๓. บคุคลปวารณา ภกิษุอยู่จ�าพรรษารูปเดยีว ให้รอจนสิ้นเวลา เหน็ว่าไม่มภีกิษุ

อื่นมาแล้ว พงึอธษิฐานว่า “อชัชะ เม ปะวารณา”

บพุพกจิแห่งปวารณา

ปะวาระณากะระณะโต ปพุเพ นะวะวธิงั ปพุพะกจิจงั กาตพัพงั โหต.ิ ตณัฐานะ

สมัมชัชะนญัจะ  ตตัถะ  ปะทปีชุชะละนญัจะ  อาสะนะปัญญะปะนญัจะ  ปานยีะปะริโภ

ชะนยีปูัฏฐะปะนญัจะ ฉนัทาระหานงั  ภกิขนูงั  ฉนัทาหะระณญัจะ  เตสญัเญวะ  อะกะ

ตะปะวาระณานงั  ปะวาระณายะปิ  อาหะระณญัจะ  อตุกุขานญัจะ  ภกิขคุะณะนา  จะ  

ภกิขนุนีะโมวาโท  จาต.ิ

ตัตถะ ปุริเมสุ จะตูสุ กิจเจสุ ปะทีปะกิจจัง อิทานิ สุริยาโลกัสสะ อัตถิตายะ   

นตัถ,ิ อะปะรานติณี ิ ภกิขนูงั  วตัตงั  ชานนัเตห ิ ภกิขหูปิิ  กะตาน ิ ปะรินิฏฐิตาน ิ 

โหนต.ิ

ฉนัทาหะระณะ  ปะวาระณา อาหะระณาน ิ ปะนะ  อมิิสสงั  อะพทัธะสมีายงั  

หตัถะปาสงั  วชิะหติวฺา นสินินานงั  ภกิขนูงั  อะภาวะโต  นตัถ ิ อตุกุขานงั  นามะ  

เอตตะกัง  อะติกกันตัง, เอตตะกัง อะวะสิฏฐันติ เอวัง  อุตุอาจิกขะนัง, อุตูนีธะ  

ปะนะ สาสะเน  เหมนัตะคมิหะวสัสานานงั  วะเสนะ  ตณี ิ โหนต ิอะยงั  วสัสาโนต,ุ  

อมิสั๎มญิจะ อตุมุหสิตัตะ จะ อโุปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา, อมินิา ปักเขนะ เอกา  

ปะวาระณา สัมปัตตา, ปัญจะ อุโปสะถา อะติกกันตา, เทฺว อุโปสะถา อะวะสิฏฐา   

อติ ิ เอวงั สพัเพห ิ อายสั๎มนัเตห ิ อตุกุขานงั  ธาเรตพัพงั
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 (รบัว่า เอวงั ภนัเต)

ภกิขคุะณะนา  นามะ  อมิสั๎มงิ  ปะวาระณคัเค  ปะวาระณตัถายะ  สนันปิะติ

ตา ภกิข ูเอตตะกาต ิ ภกิขนูงั  คะณะนา อมิสั๎มมิปะนะ ปะวาระณคัเค ปัญจะ  ภกิข ู 

สนันปิะตติา  โหนต ิอติ ิ สพัเพห ิ อายสัมนัเตห ิ ภกิขคุะณะนาปิ  ธาเรตพัพา   

(รบัว่า เอวงั  ภนัเต)

ภกิขนุนีะโมวาโท  ปะนะ อทิาน ิ ตาสงั  นตัถติายะ  นตัถ ิ อติ ิสะกะระโณกา

สานงั  ปพุพะกจิจานงั  กะตตัตา  นกิกะระโณกาสานงั  ปพุพะกจิจานงั  ปะกะตยิา   

ปะรนิฏิฐติตัตา เอวนัตงั  นะวะวธิงั  ปพุพะกจิจงั  ปะรนิฏิฐติงั  โหต.ิ

นฏิฐเิต จะ ปพุพะกจิเจ สะเจ โส ทวิะโส จาตทุทะส ี ปัณณะระส ี สามคัคนีะ

มัญญะตะโร ยถาชชะ  ปะวาระณา  ปัณณะระสี ยาวะติกา จะ ภิกขู กัมมัปปัตตา  

สงัฆะปะวาระณา ปัญจะ วา ปัญจะ วา ตะโต วา อะตเิรกา  ปะกะตตัตา  ปาราชกิงั   

อะนาปันนา  สังเฆนะ  วา  อะนุกขิตตา เต จะ โข  หัตถะปาสัง  อะวิชะหิตฺวา   

เอกะสีมายัง  ฐิตา เตสัญจะ วิกาละโภชะนาทิวะเสนะ วัตถุสะภาคาปัตติโย เจ นะ  

วิชชันติ เตสัญจะ หัตถะปาเส หัตถะปาสะโต  พะหิกะระณะวะเสนะ วัชเชตัพโพ  

โกจ ิ วชัชะนยีะปคุคะโล เจ นตัถ ิเอวนัตงั  ปะวาระณากมัมงั  อเิมห ิจตหู ิลกัขะเณห ิ 

สงัคะหติงั ปัตตะกลัลงั  นามะ โหต ิ กาตงุ   ยตุตะรปูัง ปะวาระณากมัมสัสะ ปัตตะ

กลัลตัตงั  วทิติวฺา  อทิาน ิ กะรยิะมานา  ปะวาระณา  สงัเฆนะ  อะนมุาเนตพัพา

(รบัพร้อมกนัว่า  สาธ)ุ

หมายเหต ุ๑. ถ้าสถานที่สวดมกีารผูกสมีาแล้ว เช่น สมานสงัวาสสมีา สวดว่า พทัธสมีายงั

  ถ้าสถานที่สวดยงัไม่มกีารผูกสมีาเลย สวดว่า อะพทัธะสมีายงั

 ๒. อมิสั๎มญิจะ หมายถงึ นี้,  อสั๎มญิจะ หมายถงึ นั่น

 ๓. ถ้าวนัที่สวดเป็นวนัปักษ์ถ้วน สวดว่า “ปัณณะระส”ี

  ถ้าวนัที่สวดเป็นวนัปักษ์ขาด สวดว่า “จาตทุทะส”ี
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ค�าถวายผ้ากฐนิทาน

(ว่านะโม ๓ หน)

อิมัง  ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ.   

สาธ ุโน ภนัเต สงัโฆ อมิงั สะปะรวิารงั กะฐนิะทสุสงั ปะฏคิคณัหาต,ุ ปะฏคิคะเหตวา 

จะ อมินิา ทสุเสนะ กะฐนิงั อตัถะระต,ุ อมัหากงั ทฆีะรตัตงั หติายะ สขุายะ ฯ 

ค�าแปล “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐิน กับทั้ง 

บริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,  

กแ็ล ครั้นรบัแล้วจงกรานกฐนิด้วยผ้านี้  เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

สิ้นกาลนานเทอญ ฯ”

ค�าอปโลกน์กฐนิ

(องค์ที่ ๑ ว่า)

อิทานิ โข อาวุโส (ภันเต). อิมัง (อิทัง) สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ  

กะฐินัตถาราระหะกาเลเยวะ อุปปันนัง, อีทิเส จะ กาเล เอวัง อุปปันเนนะ ทุสเสนะ 

กะฐนิตัถาโร วสัสงั วตุถานงั ภกิขนูงั ภะคะวะตา อะนญุญาโต, เยนะ อากงัขะมานสัสะ 

สงัฆสัสะ ปัญจะ กปัปิสสนัต.ิ  อะนามนัตะจาโร, อะสะมาทานะจาโร, คะณะโภชะนงั,  

ยาวะทตัถะจวีะรงั, โย จะ ตตัถะ จวีะรปุปาโท โส เนสงั ภะวสิสะต.ิ จะตสูปุิ เหมนัตเิกส ุ

มาเสส ุ จวีะระกาโล มะหนัตกิะโต ภะวสิสะต.ิ อทิาน ิ ปะนะ สงัโฆ อากงัขะติ น ุ โข  

กะฐนิตัถารงั, อทุาห ุนากงัขะต?ิ.

สงฆ์พงึรบัพร้อมกนัว่า “อากงัขามะ ภนัเต” 

ผู้แก่พรรษากว่าพงึรบัเพยีง “อากงัขามะ”

(องค์ที่ ๒ ว่า)

โส โข ปะนะ ภนัเต กะฐนิตัถาโร, ภะคะวะตา ปคุคะลสัสะ อตัถาระวะเสเนวะ 

อะนญุญาโต,นาญญตัตะระ ปคุคะลสัสะ อตัถารา อตัถะตงั โหต ิ กะฐนินัต ิ ห ิ วตุตงั  
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ภะคะวะตา. นะ สงัโฆ วา คะโณ วา กะฐนิงั อตัถะระต.ิ สงัฆสัสะ จะ คะณสัสะ จะ  

สามัคคิยา ปุคคะลัสเสวะ อัตถารา. สังฆัสสะปิ คะณัสสะปิ ตัสเสวะ  ปุคะลัสสะปิ  

อัตถะตัง โหติ กะฐินัง. อิทานิ กัสสิมัง กะฐินะทุสสัง ทัสสามะ กะฐินัง อัตถะริตุง,  

โย ชณิณะจวีะโร วา ทพุพะละจวีะโร วา, โย วา ปะนะ อสุสะหสิสะต ิอชัเชวะ จวีะระ

กัมมัง นิฏฐาเปตฺวา, สัพพะวิธานัง อะปะริหาเปตฺวา กะฐินัง อัตถะริตุง, สะมัตโถ  

ภะวสิสะต.ิ

สงฆ์พงึนั่งนิ่งเสยี

(องค์ที่ ๓ ว่า)

อธิะ อมัเหส ุอายสั๎มา (คณุสมัปันโน), สพัพะมะหลัละโก พะหสุสโุต ธมัมะธะโร 

วนิะยะธะโร, สะพระหมะจารนีงั สนัทสัสะโก สะมาทะปะโก สะมตุเตชะโก สมัปะหงัสะ

โก, พะหนุนงั อาจะรโิย (วา อปุัชฌาโย วา) หตุวา โอวาทะโก อะนสุาสะโก, สะมตัโถ จะ 

ตงั ตงั วนิะยะกมัมงั อะวโิกเปตวฺา กะฐนิงั อตัถะรติงุ, มญัญามะหะเมวงั สพัโพยงั สงัโฆ 

อมิงั สะปะรวิารงั กะฐนิะทสุสงั, อายสัมะโต (คณุสมัปันนสัสะ) ทาตกุาโม. ตสั๎มงิ กะฐนิงั 

อตัถะรนัเต, สพัโพยงั สงัโฆ  สมัมะเทวะ อะนโุมทสิสะต.ิ อายสั๎มะโต (คณุสมัปันนสั

เสว) อมิงั สะปะรวิารงั กะฐนิะทสุสงั ทาตงุ,  รจุจะต ิวา โน วา สพัพสัสมิสัสะ สงัฆสัสะ.

สงฆ์พงึรบัพร้อมกนัว่า “รจุจะต ิภนัเต”

(องค์ที่ ๔ ว่า)

ยะท ิ อายสั๎มะโต (คณุะสมัปันนสัสะ), อมิงั สะปะรวิารงั กะฐนิะทสุสงั ทาตุง,   

สพัพสัสมิสัสะ สงัฆสัสะ รจุจะต,ิ สาธ ุภนัเต สงัโฆ, อมิงั กะฐนิะทสุสะปะรวิาระภตูงั ติ

จวีะรงั วสัสาวาสกิัฏฐติกิายะ อะคาเหตวฺา, อายสั๎มะโต (คณุะสมัปันนสัเสวะ)    อมินิา 

อะปะโลกะเนนะ ทะทาต.ุ กะฐนิะทสุสงั ปะนะ อะปะโลกะเนนะ ทยิยะมานงัปิ นะ รหูะ

ต.ิ ตสั๎มา ตงั อทิาน ิญตัตทิตุเิยนะ กมัเมนะ อะกปุเปนะ ฐานาระเหนะ, อายสั๎มะโต (คณุ

ะสมัปันนสัสะ) เทมาต,ิ กมัมะสนันิฏฐานงั กะโรต.ุ

สงฆ์พงึรบัพร้อมกนัว่า “สาธ ุภนัเต”
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ญตัตทิตุยิกรรมวาจา

กล่าวนะโม ๕ ชั้น ดงันี้

๑. นะโมตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ นะโม ตัสสะ. (หยุด)

๒. ภะคะวะโตอะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ. (หยุด)

๓. นะโมตสัสะ ภะคะวะโต.(หยุด)

๔. อะระหะโต สมัมา. (หยุด)

๕. สมัพทุธสัสะ.(หยุด)

“สณุาต ุเม ภนัเต สงัโฆ. อทิงั สงัฆสัสะ กะฐนิะทสุสงั อปุปันนงั, ยะท ิสงัฆสัสะ 

ปัตตะกลัลงั, สงัโฆ อมิงั กะฐนิะทสุสงั, อายส๎ัมะโต (คณุะสมัปันนสัสะ) ทะเทยยะ, กะฐนิงั 

อตัถะรติงุ, เอสา ญตัต.ิ

สณุาต ุเม ภนัเต สงัโฆ, อทิงั สงัฆสัสะ กะฐนิะทสุสงั อปุปันนงั,  สงัโฆ อิมัง  

กะฐนิะทสุสงั, อายสั๎มะโต (คณุะสมัปันนสัสะ) เทต,ิ กะฐนิงั อตัถะรติงุ. ยสัสายสั๎มะโต 

ขะมะติ, อิมัสสะ กะฐินะทุสสัสะ, อายัส๎มะโต (คุณะสัมปันนัสสะ) ทานัง, กะฐินัง  

อตัถะรติงุ, โส ตณุหสัสะ, ยสัสะ นะ ขะมะต,ิ โส ภาเสยยะ, ทนินงั อทิงั สงัเฆนะ  

กะฐนิะทสุสงั, อายสั๎มะโต (คณุะสมัปันนสัสะ), กะฐนิงั อตัถะรติงุ, ขะมะต ิ สงัฆสัสะ,  

ตสั๎มา ตณุห,ี เอวะเมตงั ธาระยาม.ิ”

หมายเหตุ : ในวงเล็บ เปลี่ยนตามฉายา ของพระผู้รับกฐิน และในวงเล็บว่า  

(วา อปุัชฌาโย วา) ของผู้สวดองค์ที่ ๓  ถ้าไม่มพีระอุปัชฌาย์อยู่ด้วย ตดัทิ้งไปกไ็ด้
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ค�ากรานกฐนิ

ผ้าสงัฆาฏ ิ    “อมิายะ สงัฆาฏยิา กะฐนิงั อตัถะราม.ิ” (ว่า ๓ หน)

ผ้าอุตตราสงค์ (ผ้าห่ม) “อมิานา อตุตะราสงัเคนะ กะฐนิงั อตัถะราม.ิ” (ว่า ๓ หน)

ผ้าอนัตรวาสก (ผ้านุ่ง) “อมิานา อนัตะระวาสะเกนะ กะฐนิงั อตัถะราม.ิ” (ว่า ๓ หน)

ค�าอนโุมทนากฐนิ

อนัภกิษผุูก้รานกฐนินั้น พงึเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวยีงบ่า ประคองอญัชล ี

กล่าวอย่างนี้ว่า

“อตัถะตงั อาวโุส (ภนัเต) สงัฆสัสะ กะฐนิงั, ธมัมโิก กะฐนิตัถาโร อะนโุมทะถะ.”

ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย กฐินของสงฆ์ กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม  

ขอท่านทั้งหลาย อนุโมทนาเถดิ.”

ภิกษุผู้อนุโมทนาเหล่านั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลีกล่าว 

อย่างนี้ว่า

ว่าทลีะรูป “อตัถะตงั ภนัเต (อาวโุส) สงัฆสัสะ กะฐนิงั, ธมัมโิก กะฐนิตัถาโร 

อะนโุมทาม.ิ”

ว่าพร้อมกนั “อตัถะตงั ภนัเต (อาวโุส) สงัฆสัสะ กะฐนิงั, ธมัมโิก กะฐนิตัถาโร 

อะนโุมทาม.ิ”

ผู้มอีายุ กฐนิของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐนิเป็นธรรม เราทั้งหลาย อนุโมทนา.”
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